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PERAK EMSAV ?
Deuet eo poent lakaat da dalvezout ar sturiennoù a zo bet diazezet gant an Emsav, dreist-holl
abaoe ar brezel diwezhañ. Aet eo an Emsav dreist da ziv bazenn a ranked tizhout a-barzh kregiñ gant
ur pennad hent nevez. Da gentañ eo bet unvanet ar yezh. D’an eil, treset eo an hent a gas d’ar pal
nesañ a rank Breizh diraez koustet a gousto : ar Stad Vrezhon.
Ar gelaouenn-mañ zo enta hini al labourerion o deus staget a-zevri da sevel ar Stad Vrezhon. Ur
gelaouenn bolitikel eo, ha war un dro ar benveg da stummañ ar re a sammo ar c’hargoù ponner a fizio
enno pobl Vreizh war hent hec’h adsav.

AL LUSKADOU POLITIKEL E BREIZH E DIWEZH 1966
Abaoe diwezh an eil brezel bed ez eo gwan eston al luskadoù politikel e Breizh. Strollad politikel
brezhon ebet n’eo deuet a-benn da ziazezañ ur gelennadurezh na da ren un ober efedus. Evit ar
strolladoù gall, ez eont en-dro e-kreiz digasted ar boblañs ha n’o deus pouez ebet war emdroadur
buhez ar vro. Kement diviz a-bouez o tennañ d’an armerzh, d’ar gevredigezh pe d’ar politikerezh-Stad
a vez diferet e Paris. Ne chom gant Breizhiz nemet plegañ d’ober.
Evit meur a abeg evelato ez eo gwellaet kalz an emgav politikel abaoe un nebeut bloavezhioù. Ar
boblañs dre vras a oar bremañ emañ ar vro en argoll. Trouz ar sindikadoù kouerion ha micherourion,
difreterezh ar C.E.L. I.B., an taolioù-fourgas c’hoarvezet en hogos holl gêrioù Breizh a ziskouez emañ
dud e pep lec’h o verzhout grevusted an enkadenn vrezhon. Studiadennoù PHLIPPONNEAU hag ar
C.E.L.I.B. o deus lakaet sifroù war an enkadenn, ha sklaer eo : mar dalc’h da vont an emdroadur
armerzhel a-vremañ, ez eo barnet Breizh da vezañ didudet a-grenn ha n’eo ket divroadelet hepken.
Daoust ma vir al levierezh gall na ve brudet ar studiennoù-se, ez int tamm ha tamm anavezet hag e
kresk o levezon war ar boblañs. Evit ar wezh kentañ en o istor kempredel e nac’h ar Vrezhoned
divroañ.
Fazi e ve avat krediñ emañ Breizhiz e par an emsevel. Ar sindikadoù, ar C.E.L.I.B. ned eont ket
pelloc’h eget gwelout en enkadenn Vreizh diaesterioù armerzhel ha kevredigezhel ; emaint c’hoazh o
krediñ e vo a-walc’h gant un taol kempenn a-berzh gouarnamant Paris evit lakaat an traoù war o zu
mat en-dro. Dibaot kenañ eo c’hoazh ar Vrezhoned a wel er gudenn vrezhon estreget ur gudenn
armerzhel rik, da vezañ diskoulmet hep direnkañ un disterañ ar framm politikel a zalc’h o bro. Rouez
eus ar rouesañ ar re a veiz Breizh evel un nerzh politikel a-dal d’an nerzh politikel all diazezet e Paris,
hag a ziawel ar c’hrogad etrezo. Mar lakaer eo kantkementet dindan ugent vloaz niver an dud
prederiet gant kudennoù Breizh, sur eo n’eus ket ouzhpenn unan diwar mil oc’h ober eus ar
c’hudennoù-se kudennoù politikel. An 999 all zo c’hoazh o patouilhañ er geun armerzhelour1.
Kefridi gentañ an emsav zo enta diskouez kudennoù Breizh gant o liv gwirion, da lavarout eo al
liv politikel ; reiñ d’ar bobl vrezhon un anaoudegezh reizh anezhi hec’h-unan, eus he gwirioù istorel
ha politikel, eus he dleadoù istorel ha politikel. Preder bras ar gouarnamant gall e Breizh abaoe daou
c’hant vloaz zo bet dibolitikaat buhez ar vro, mougañ kement nerzh politikel, dizarmañ kement
danvez galloud gouest da gevezañ ouzh ar galloud gall. Al luskadoù armerzhelour zo, na mui na maes,
al luskadoù en deus ezhomm ar gouarnamant gall : dibolitikel e fell dezho menel, sunañ a reont
nerzhoù a c’hallfe mont a-hend-all d’ober luskadoù politikel, hag ouzhpenn-se e strivont da zerc’hel
en e blom armerzh ur « rannvro » talvoudus d’an armerzh gall. Dlead kentañ an emsav zo enta
politikaat holl gudennoù ar vro ; enebiñ gant nerzh ouzh kement luskad a glask mirout pobl Vreizh ebarzh mougev ar morvitellerezh politikel.
Pelec’h emañ al luskadoù-se a zalc’h ar Vrezhoned e-maez a bep politikerezh ? Ar re noazusañ,
kresket evel kebell-touseg flaerius war leur ar vougev, zo hep mar ar strolladoù Brezhoned bodet
dindan ur skritell vrezhon ha n’int ket bet gouest goude ugent vloaz da dermenañ ur gelennadurezh, da
sevel ur program na da ren un obererezh a nep seurt ; o mennadoù armerzhel ha kevredigezhel
koumoulek, dezho dassonioù politikel dibal, zo deuet a-benn da douellañ un darn eus yaouankiz ar
vro, a yae dezho « peogwir ne oa netra a-hend-all » ; ha paveen abeg hepken d’an diheñcherezh-se e
rankomp o diskouez evel noazus. Ken noazus-all eo ar c’hostezennoù gall a zeu da duta e Breizh evel
ma tutaent en Aljeria betek ma voent skubet gant an dispac’h. Klask a reont tennañ o mad eus
enkadenn Vreizh er mare-mañ ha se e sell d’ur politikerezh a-enep de GAULLE hepmuiken. An tu
dehou gall a ra van da grediñ en ur rannvroelouriezh eus a-raok 1789. Ar gomunourion c’hall a glask
kenkizañ ha heñchañ al luskadoù distumm a zo o tiwanañ e Breizh. Tra heverk, e hañval ar
gomunourion c’hall doujañ al luskadoù armerzhelour brezhon ; pellaat a reont, dre heg, bruderion ar
M.O.B. diouzh an displegadegoù sindikadel aozet a-benn embann klemmoù ar Vrezhoned : kement-se
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Armerzhelour eo an hini na oar gwelout kudennoù ar vro nemet evel kudennoù armerzhel.

zo bet gwiriet e Gwengamp warlene ha nevez’zo e Roazhon. Bep tro e reont faskourion eus izili ar
M.O.B. ha zoken eus izili an U.D.B. C’hoarzhus eo seurt tamall, pa ouezer pebezh dienez a
vennozioù, faskour pe all, a gaver er M.O.B., pa ouezer ivez e klask an U.D.B. bale dorn-ouzh-dorn
gant strolladoù gall an tu kleiz. An emzalc’h-se a-berzh ar gomunourion c’hall zo arouezius-kenan eus
an doare ma veizont Breizh. Talvezout a ra ar boan da vezañ notet, rak eus an holl luskadoù o treuziñ
ar vro ez eo ar gomunourion a’n em gavo un deiz a-dal d’an emsav brezhon. Lu eo soñjal e c’hallfe ar
Strollad Komunour Gall bezañ gounezet da geal ar Stad Vrezhon ; mat e vo lakaat ar gomunourion
vrezhon da brederian war an istor, istor o bro, istor o strollad, istor o strollad e-pad Dispac’h Aljeria
pergen, evit ma c’hallint ober an dibaboù ret kent na vo re ziwezhat evito.
Stad politikel Breizh e diwezh 1966 a c’hell enta bezañ termenet evel-henn : ur boblañs
dibolitikaet en he fezh war-bouez un nebeudig ; ar sternioù gall, dornadig tud dibabet aketus, ar re a
zalc’h ar vro e gwirionez, tudennoù divzremm, gourfolitikaet kostez Frañs, dibolitikel evit ur gwel
kostez Breizh ; un dornadig Brezhoned o tifretañ en un armerzholouriezh dic’halloud, pe vodet er
strolladoù politikel gall hag o ren enno ur marmouzerezh politikel hepmuiken, o vezañ ma talvez o
labour er strolladoù-se da ziraez palioù n’o deus netra da welout gant Breizh. An emsav en diwezh,
bihan e niver, a zo gantañ holl c’hoanag pobl Vreizh ; an emsav a zo e gefridi politikaat pobl Vreizh,
reiñ dezhi ar c’hoant da ren he buhez-pobl evel m’he deus ar gwir hag an dlead d’henn ober.

STOURM AR CHALOTEZ
Daou c’hant vloaz ’zo, al lun 29 kerzu 1766, e tistage an dug d’Aiguillon ur brezegenn hir awalc’h dirak Stadoù Breizh bodet e sal vras ar Gordellidi e Roazhon. Dremmoù ar Vrezhoned a oa
ouzh e selaou a chomas evelato yen ha difiñv a-grenn. An aotrou de Robien, Merour ar Stadoù, en
enep, a dennas ouzh e du asant an holl, pa zamvenegas en e respont temz-spered Breizhiz ha
diaesterioù ar vro. Adalek an deiz war-lerc’h avat e krogas er Stadoù un emgann taer, pennek, entanet
gant an holl zroukrañsoù a oa o c’hoiñ abaoe pellamzer.
Tremenet e oa daou vloaz abaoe m’en doa an dug d’Aiguillon klozet Stadoù Breizh e 1765. Ha
pebezh darvoudoù rouestlet e-pad an daou vloavezh-se ! Ar vro a oa war var d’en em sevel, gant
Breujoù Breizh dispennet, ar barnerezh goursezet, ar brokulored-veur lakaet klask warno, un niver
bras a Vrezhoned en toull-bac’h pe harluet. E-touez an harluidi e oa Ar Chalotez e-unan, dalc’het evit
ar mare e Saintes, nepell diouzh Bordeaux, goude ur prosez politikel heuliet gant Europa a-bezh.
Koulskoude ne oa aze nemet unan eus an emgannoù renet gant Breizhiz ouzh galloud Bro-C’hall ahed an tri c’hantved ma padas Breizh emren.
Evit kompren an darvoudoù-se eo mat kounaat emgav ar vro er mare-se : abaoe he stagidigezh
ouzh Bro-C’hall e oa enket Breizh en un degouezh digempouez a-grenn. Diouzh un tu ur vro vihan ha
pinvidik, gant Stadoù a zivize e kendalc’hioù reoliek kement tra a selle ouzh kenvad holl renkadoù ar
vroad, hervez ul lezennadur anvet « Ar C’hustum Kozh-Meurbet ». Kement hini a oa e karg e Breizh a
oa dalc’het gant al lezennoù-se, an duged da gentañ. Diouzh un tu all ur vro vras broudet gant he
spered brezelgar o kreskiñ. Galloud ar Roue er vro-se a oa diharz ha ne c’houzañve na bevenn na
dizarbenn ebet e nep keñver. Ne oa rediet zoken da zegemerout nep evezhiadenn. Kefioù rouantelezh
Frañs a oa atav goullo, koufonet ma veze an arc’hant er gouelioù pe e brezelioù drastus. Pep tra er
veradurezh a oa tro-ha-tro diouzh « plijadur vat » pe gounnar ar Roue. Ar gouarnamant gall en doa
ezhomm da gemer arc’hant e-lec’h ma oa. E bal a voe neuze krennañ par ma c’hellas war wirioù hag
ensavadurioù Breizh. Diazezoù ar vroad-mañ, ha zoken Feur-Emglev 1532 a oa evit tud ar Roue
dreistgwirioù. Ar Vrezhoned a responte evel-just e oant gwirioù-diazez na c’hell ket ur vro o nac’h.
Hogen, diskaret e oa bet an nerzh broadel abaoe gwallzisoc’h Sant-Albin-an-Hiliber. Ne c’helle ken ar
Vrezhoned enebiñ ouzh c’hoantoù ar C’hallaoued nemet mouezh ar gwir pe ar gwirioù. E-pad tri
c’hantved eta o deus renet Stadoù Breizh un emgann lezennel pennek, o tifenn kammed goude
kammed gwirioù ar vro, oc’h adkemer bep tro ma kavent tu ar pezh a veze tennet diganto dre nerzh.
Stourm Ar Chalotez hag ar Breujoù a zeue warlerc’h emsavadegoù a bep seurt : Ar Re-Unanet, Ar
Bonedoù Ruz hag An Unvaniezh evit Difenn Frankiz Breizh ar re vrudetañ anezho.
An enebiezh etre Ar Chalotez hag an dug d’Aiguillon, pell diouzh bezañ un enebiezh personel
hepken, evel ma ’z eus bet klasket diskouez a-wechoù, a oa dreist holl un eneberezh politikel awenet
gant daou zoare disheñvel da welout ar c’hudennoù. Pa zegouezhas an dug d’Aiguillon e Breizh e
1753 e voe degemeret gant kalz a zoujañs ha buan e c’hounezas grad-vat an dud. Pa guitaas ar vro
avat, e 1768 ; e voe dindan droukrañs ha kasoni an holl Vrezhoned. An 21 a viz Du 1763 e voe
embannet e Bro-C’hall un Diskleriadur Roueel evit klask koazhañ dle ar Stad. An diskleriadur-se a
voe marilhet ha degemeret mat a-walc’h gant parlamantoù rannvroel Bro-C’hall. En aner avat e
klaskas ministr Bro-C’hall, Choiseul, lakaat marilhañ an diskleriadur gant Breujoù Breizh. Goude
tabutoù niverus en em gaver e Mezheven 1764 hag an taosoù nevez n’int ket degemeret muioc’h a-se
gant ar Vrezhoned. Ar 16 Mezheven 1764 ez eo galvet kadoriad ar Breujoù, tri c’huzulier hag ar
prokulor-meur davet ar Roue e Versailles « evit klevout pezh a deurvezo ar Roue reiñ dezho da
c’houzout a-zivout Diskleriadur an 21 Du 1763 hag e varilhadur ». An 9 Gouere e voent degemeret da
gentañ gant kargidi uhel evit klevout komzoù trenk a-walc’h. War-dro kreisteiz e teurvezas ar Roue o
gwelout kent mont da chaseal. Goude bezañ gourc’hemennet dezho marilhañ e ziskleriadur eus an 21
Du tremenet en em droas etrezek Ar Chalotez evit e c’hourdrouz dichek : « En em renit gant muioc’h
a boell, me henn lavar deoc’h, pe e vo kerse ganeoc’h ! » Ar Vrezhoned ne oant ket boas ouzh seurt
lavaroù. Darn eus ar gannaded a voe glac’haret, darn all a voe fuloret, met Breujoù Breizh goude
klevout o danevelloù na blegjont e nep keñver. Holl izili ar Breujoù a ’n em savas adal neuze a-enep

d’an dug d’Aiguillon hag an 26 Eost e tegemeras Loeiz XV ur bodad kefrediet nevez diouzh o ferzh.
Dileuridi ar Breujoù a zisplegas war o hed dirak ar Roue an holl damalloù graet enep mererezh ar
C’homandant e Breizh.
An diaesterioù a badas evel-se betek miz here. Tamm ha tamm e teuas Stadoù Breizh ivez da
gemer savboent ar Breujoù ken e tamallas an dug d’Aiguillon da Ar Chalotez bezañ itriket un emglev
enep dezhañ. An deiz kentañ a viz here 1764 e tigore Kendalc’h Stadoù Breizh e Naoned. Daoust da
holl c’hourdrouzoù komiserion ar Roue e padas ar Stadoù-se c’hwec’h miz hep na voe tu d’en em
glevout, daoust d’ar prof a 700 000 lur votet an 22 C’hwevrer 1765. Derc’hent klozidigezh ar Stadoù,
an 31 Meurzh, e roas an dug d’Aiguillon dezho da anavezout un urzh a-berzh ar Roue e-ser an tailhoù
da rastellat e Breizh. Klozet e voe ar Stadoù ar lañ Ebrel 1765 goude bezañ lakaet sinañ ur wech
ouzhpenn a-gevret gant kefrediaded gouarnamant ar Roue ne vefe savet tailh ebet e Breizh hep asant
ha kontrollerezh ar Stadoù.
Setu penaos e teue Breizh a-benn da wareziñ hec’h armerzh ha da ziwall he foblañs diouzh an
taosoù re huel a gouezhe war rannvroioù Bro-C’hall. Tamm ha tamm e komprenas an dug d’Aiguillon
ivez ne vefe tu ebet da ren Breizh evel rannvroioù Bro-C’hall anez diskar ar Breujoù ha da gentañ ar
prokulor-meur, Ar Chalotez e-unan. Adalek derou miz Du 1765 e oa e-leizh a soudarded tro-dro da
Roazhon. Den evit gwir ne ouie resis perak, met e-kreiz an nozvezh eus an 10 d’an 11 Du e voe
komprenet : da un eur diouzh ar beure e voe gronnet gant dragoned tiez-annez ar brokulored-veur ha
tri c’huzulier eus Breujoù Breizh. Buan e lammas ar soudarded en tiez, gant o baionetez war o
fuzulhioù. Ar Chalotez a zo dihunet trumm ha gourc’hemennet dezhañ mont da heul ar soudarded.
Nac’het eo outañ skrivañ ; goulenn a ra gwelout an urzhioù-herzel, pe gouzout an abegoù : pep
goulenn zo nac’het. Sammet eo neuze Ar Chalotez gant ar soudarded hep bezañ gellet lavarout zoken
kenavo d’e wreg pe d’e vugale. Daou noter roueel a zegouezh raktal evit studiañ ar paperoù ha lakaat
ar silloù war an arrebeuri hag an dorioù. E ti pennañ difennourion ar gwir e Breizh e c’hoarvez
damheñvel en noz-se. Diouzhtu eo kaset Ar Chalotez etrezek Montroulez, hep gellout diskuizhañ e
nep lec’h. Ac’hane eo kaset gant ur vag teir lev er mor, e kastell an Tarv. Kriz-kenan e vo ar
vac’hidigezh er c’hreñvlec’h-se en abeg d’ar savadur moarvat, met c’hoazh dre rustoni gouarnour an
toull-bac’h e-unan. N’hellomp ket heuliañ holl drubulhioù Ar Chalotez : a-walc’h eo gouzout ne voe
espernet heskin ebet dezhañ a-hed mizioù hir ma chomas e kastell an Tarv ha goude e Sant-Malo.
Ur wech dibennet ar stourm e Breizh e klaskas an dug d’Aiguillon adkempenn ar Breujoù en ur
virout hepken an dud a lezenn sentusoc’h outañ eget ouzh gwirioù Breizh. Met ne oa ket a-walc’h.
Digoret e voe e Genver 1766 ur prosez hir ha luziet evit klask diskar brud vat ar prokulor-meur. Ur
prosez leun a zarvoudoù souezhus, gant danevell-skridoù dizanv skigret a bep tu, aferioù polis kuzh
gant barbouzed an amzer, tamalloù diwir, enklaskoù ha gourdrouzoù a bep seurt a-berzh kargidi ar
Roue e Breizh. Ken diaes e voe d’ar re-mañ en em dennañ diouzh an afer ma tivodas a-benn ar fin
Loeiz XV al lezvarn a-ziforc’h : difennet a-grenn e voe komz hiroc’h diwar-benn an aferioù-se, hag
Ar Chalotez a voe kaset d’an harlu betek Saintes e-kichen Bordeaux.
Ar Stadoù a zigoras an 29 Kerzu 1766 a voe e-touez ar re drubuilhusañ e istor Breizh. Padout a
rejont betek miz Mae 1767 hep ne teuas a-benn an dug d’Aiguillon da rediañ ar Vrezhoned da votiñ
pezh a c’houlenne. Nac’h a rejont pep tra keit na vefe ket roet tu dezho da c’hervel da zic’haou dirak
ar Roue e-unan ha prometet distro ar Breujoù da Roazhon.
Un deiz e teuas tro an dug d’Aiguillon da goll grad vat Choiseul. Ar 17 Meurzh 1770 e kollas e
garg a Gomandant e Breizh ha raktal e voe digoret ivez ur prosez enep dezhañ. Goude bloavezhioù hir
e c’hellas prosez Ar Chalotez bezañ adwelet. Didammalet a-grenn a voe prokulor-meur Breizh ha roet
ar frankiz dezhañ. Distreiñ a reas evit kemer un nebeut diskuizh betek kastell Keranrouz a-us da ster
Montroulez. Dirak ar c’hastell-se e oa tremenet dek vloaz bennak en araok er vag hen kase etrezek e
doull-bac’h kentañ e kastell an Tarv. Dambrest goude e voe adroet e garg da Ar Chalotez hag ar
meurzh 13 Kerzu 1774, da 7 eur abardaez e voe degemeret e kêr Roazhon. Un degemer marzhus aberzh un engroez diniver a Roazhoniz. Ouzhpenn daou c’hant studier war ar gwir a gerzhe dirazañ
war varc’h. Daou warn-ugent karroñs ha daouzek prokulor-meur hen ambrouge. Ar c’hanolioù a
denne, an tanioù-artifis a darzhe a bep tu ; er straedoù sklerijennet ha war ar plasennoù e korollas an

dud a-hed an noz ha zoken diwezhat an deiz war-lerc’h. Degouezhet el lezvarn e tistagas Ar Chalotez
komzoù a beoc’h hag a unvaniezh evit an holl, o c’hervel pep hini da adkemer e labour evit mad ar
vro.
Hogen ar Breujoù a oa bet « dizenoret dirak Europa a-bezh » evel ma lavarent. Ar 15 Kerzu avat e
voe degemeret d’o zro an holl lezvarnourion harluet a-gevret gant Ar Chalotez hag adlakaet en o
c’hargoù a-ziagent.
Setu un diverrañ eus ar stourm renet gant Ar Chalotez ha Breujoù Breizh ouzh mac’homerezh
Bro-C’hall. Mat eo bremañ disoc’hañ d’un nebeut evezhiadennoù war an afer trubuilhus-se.
Da gentañ e vir Stourm Ar Chalotez hag ar Breujoù un dalvoudegezh vras e-keñver studi an istor
evit enaouiñ ar spered broadel e-touez ar re yaouank hag ar studierion. Danvez danevelloù istorel pe
filmoù a bep seurt a gaver c’hoazh en afer-se a zo kalz pinvidikoc’h a zarvoudoù eget faltazi ar
skrivagnerion a gavo aze ur vengleuz prizius da gorvoiñ. En hon amzer ivez e ren Breizhiz ur stourm
damheñvel, dreist-holl gant ar strolladoù a ra ar muiañ a drouz evit ar mare e Breizh, hogen ret eo
barn ar politikerezh-se ha kompren perak o deus c’hwitet ar Vrezhoned e dibenn an 18-vet kantved,
dres evel ma c’hwitont er mare-mañ.
Sur-mat e vage Ar Chalotez ur garantez don evit e vro, ha dre studiañ kudennoù ar mererezh hag
an armerzh e wele bemdez pebezh reuz a rae doareoù-gouarn ar C’hallaoued. Hogen, awenet e oa gant
spered ar filosofed c’hall a grede e oa talvoudus adkempenn ar gouarnerezh e Paris evit mad BroC’hall. Da heul an dud-se e krede ivez Ar Chalotez ha dre vras ar renkadoù uhel e Breizh e ve
gwellaet un dra bennak er vro-mañ da heul kemmidigezh gouarnerezh ar C’hallaoued. Padal, ar
c’hontrol eo a c’hoarvezo, rak ar mennozioù evel an intrudu a zeuio a-benn ar fin eus Paris hag a roio
an trec’h da dud an dispac’h gall. Stummidigezh meizel renerion Breizh a oa e galleg, ha divarrek int
bet da verañ ar c’hudennoù don he doa ar vro da ziskoulmañ. N’int ket bet gouest da skouer da
vuzuliañ d’ar c’houlz-se talvoudegezh ur yezh evel ar brezhoneg evit unvaniñ ar speredoù er vro ha
diorren un uhelvennad nevez dieub diouzh ar preder estren.
Stourm ar Breujoù e Breizh a chome pell a-walc’h evelkent diouzh buhez pemdeziek ar renkadoù
izelañ eus pobl Vreizh. Tud ar werin dre vras a chome diseblant a-walc’h peogwir ne gomprenent ket
pegen stag e oa o interestoù ouzh re ar renkadoù uhel. A-hend-all e vezent miret pell d’ar c’houlz-se
diouzh ar c’hudennoù politikel. Bremañ emañ kentoc’h ar c’hiz da reiñ da grediñ d’an dud e kemeront
ur perzh bras er vuhez politikel, met ne oa ket kont evel-se d’ar mare. Ne oa ket unvan ar Vrezhoned
peogwir e oa ivez mennozioù an dispac’h gall oc’h ober dija o reuz e-touez ar vourc’hizion gallekaet
dre hanterouriezh ar c’hambroù-lenn da skouer ha kazetennoù a bep neuz met hogos holl awenet ivez
gant ar preder gall.
Met ret eo mont pelloc’h : Al lezennourion e Breizh a glaske mirout divizoù Feur-Emglev 1532
daoust da enebiezh kargidi ar Roue tuet a-bell zo d’e sellout evel ur skrid didalvoudekaet. Pa soñjer
mat ez eo dibœll klask reiñ d’an emglev-se muioc’h a dalvoudegezh eget na roe dezhañ ar
C’hallaoued o-unan, peogwir eo war atiz ar re-mañ e oa bet sinet goude holl. Peogwir o deus atav ar
C’hallaoued dianavezet ar Feur-Emglev-se o doa ar Vrezhoned da blediñ raktal gant ur goudor
politikel all evit o bro. Ne dleent e nep keñver chom hep intrudu dirak tonkad Breizh. Hogen kementse n’eo ket bet meizet gant Ar Chalotez hag e genseurted ha n’o deus morse kredet lakaat en arvar beli
ar Roue war o bro. Marteze e oa diaes d’ar mare-se, met dlead kentañ Breizh a zo seveniñ he zonkad,
plijet pe get da Vro-C’hall. Evit-se e oa ret krediñ he doa Breizh un dazont bennak. Evit kalz tud e oa
Breizh ur vleunienn gaer degaset eus an amzer dremenet, ur broviñs a binvidikae kurunenn VroC’hall, met tamm ebet un unded broadel da ziorren gant Bro-C’hall a-hervez pe hepti diouzh ret. O
vezañ ma n’o doa ket Ar Chalotez hag e genstourmerion dremmet ouzh an degouezh ar gwashañ ma
vefe ret da Vreizh en em zibab ha diogeliñ he dazont hep skoazell ar C’hallaoued, ez int chomet
divennoz dirak gwallenkadenn o bro.
Setu perak evit disoc’hañ d’an trec’h e prient bremañ an emsav ur gelennadurezh politikel klok
gouest da sammañ holl gudennoù ar vro hag enkadennoù an holl renkadoù eus ar gevredigezh
vrezhon.

HENGOUN HON EMSAV
Embann a reomp amañ un arroud eus levr Roparz HEMON Ur Breizhad oc’h adkavout Breizh,
deuet er maez e 1931. Tennet eo diouzh ar pennad anvet A-enep d’ar gelennadurezh divyezhek.
Ar brezhoneg evidomp eo ar frankiz ; ar galleg ar sklaverezh. Petra a ra dimp bezañ gouiziek ma
ne c’hellomp ket bezañ dishual ? Bez’ ez eo Breizh ur vroadelezh ! Neuze ne c’hell ket kaout div
yezh. Pobl ebet n’he devo biken. Etre ar brezhoneg hag ar galleg ez eo ret dibab. Ar brezhoneg a
zibabimp, pe ne vimp nemet bugale, ha gwashoc’h, tud digalon. Ha ma tibabomp hor yezh n’eo ket
dre m’eo « yezh hon tadoù », nag « hor yezh muiañ karet », na « yezh ar galon », nag an holl draoù
goullo a vezer boas da glevout gant tud na ouzont ober netra hep goulenn digarez…
Evidomp-ni ra vo gwasket ha sanket en hor penn ar wirionez-mañ : lazhomp ar galleg pe ar galleg
hol lazho. Pep unan ac’hanomp a fell dezhañ harpañ ar brezhoneg. Ra falvezo da bep unan ac’hanomp
dizeskiñ ar galleg, stourm outañ e pep lec’h hag e pep amzer, stourm evit ur Vreizh vreizhat penn-kilha-troad ha n’eo ket hanter c’hall. Pet ac’hanomp a gredo ober ar c’hammed nevez-se ha lakaat ar re
all d’e ober.

NOTENNOU ARMERZHEL
Unan eus tachennoù ar politikerezh eo an armerzh. Studi an armerzh avat zo ur studi skiantel, ur
ouezoniezh ; ne c’heller ket kregiñ ganti hep bezañ displeget an termenoù diazez anezhi, da lavarout
eo ar meizadoù a dalvez dezhi da vinvioù-labour.
Da gentañ an termen armerzh e-unan. An armerzh zo kement a c’hoarvez gant ar madoù, madoù
an dud, madoù ar broioù, an diwanañ anezho, an ober ganto, o distruj, an darempredoù skoulmet
drezo etre an dud, h.a.
Kemeromp ar gwinizh da skouer. Ar gwinizh a vez hadet, eostet, dornet gant al laboureriondouar. An holl oberioù-se a renker dindan an anv : ar c’henderc’h ; kenderc’h ar gwinizh, kenderc’hañ
gwinizh ; un atant kenderc’her gwinizh ; Kanada zo unan eus brasañ kenderc’herion gwinizh ar bed ;
kenderc’had Kanada zo bet 15 milion t e 1963. En hevelep doare e komzer eus kenderc’h ar glaou,
kenderc’h ar c’hirri-tan, kenderc’h an tredan, h.a.
Ar madoù kenderc’het a vez lakaet da dalvezout. Reoù’zo ne c’hellont talvezout nemet dre vezañ
distrujet, ar boued da skouer : o beveziñ a reer. An distrujadur-se a reer ar bevezerezh anezhañ.
Bevezerion ar gwinizh eo an dud a zebr bara ha kement boued tennet eus an ed-se.
Diouzh ar c’heñverioù a zo etrezo hag ar c’henderc’hañ hag ar beveziñ, e ranner ar madoù e
madoù-kenderc’hañ, da skouer an douar ma vez gounezet ar gwinizh, ar greanti1 ma vez kenderc’het
an tredan, hag e madoù-beveziñ, evel ar gwinizh, an tredan ; komz a reer ivez eus madoù-aveiñ, eleze
an ardivinkoù, an aozadurioù a zeu da glokaat ar madoù-kenderc’hañ (an ijinennoù labour-douar da
skouer). pe ar madoù beveziñ (al linennoù-tredan).
Un tremen a zo eus ar c’henderc’hañ d’ar beveziñ. Ar gwinizh ne vezont ket bevezet war al lec’h
m’o c’henderc’her na gant ar re o c’henderc’h. An tremen-se, eus daouarn ar genderc’herion da
zaouarn ar vevezerion, a reer anezhañ dasparzhañ ar madoù. Dasparzh ar madoù a gomprener gant
daou ster : a) an tremen anezho eus tud ’zo da dud all, an dud-se o vezañ kenderc’herion, bevezerion
pe hantererion etre an daou rumm-se, pe c’hoazh perc’henned pe get war ar madoù ; b) an doare
m’emañ rannet ar madoù en ur mare roet, al lec’hioù ma emaint, an dud m’emaint en o c’herz, h.a. Ar
ster a gemeromp amañ eo ar ster a), a verk un ober (ha n’eo ket ur stad evel ar ster b).
E-ser an dasparzhañ-madoù e vez renet eskemmoù. Ar gounideg a werzh e winizh. Ar vestrez-ti a
bren bara. Etre an daou ez eus tremen. An tremen-se a c’heller gwelout diouzh daou zoare : a) ar
gwinizh a vez treuzfurmet e bleud da gentañ gant ar miliner, e bara goude-se gant ar pober ; b) ar
gwinizh a vez prenet ha gwerzhet meur a wezh en ur vont eus an atant ma vezont eostet d’an ti ma vez
debret ar bara. An doare-gwelout a) zo hini ar c’halvezerezh2 ; an doare b) zo hini an armarzh. Ar
maladur hag ar baraadur zo anezho darvoudoù kalvezel eus tremen ar gwinizh ; ar gwerzhañ hag ar
prenañ zo anezho darvoudoù armerzhel o zremen eus ar c’henderc’her d’ar bevezer. An eskemmoù
prenañ-gwerzhañ a reer anezho ar c’henwerzh. Komz a reer eus kenwerzh ar gwinizh ; komz a reer
ivez eus kenwerzh-diabarzh ha kenwerzh-diavaez ur vro, hervez ma seller ouzh an eskemmoù graet
gant tud pe kevredadoù ar vro se etrezo, pe etre kevreadoù ar vro-se ha kevredadoù ar broioù all.
Emañ ar c’henwerzh e dalc’h daou ezhomm : an ezhomm-gwerzhañ (ur wech eostet e winizh, e
rank ar gounideg o gwerzhañ), an ezhomm-prenañ, pe, evel ma lavarer c’hoazh, ar c’hinnig hag ar
goulenn. An daou ezhomm-se, o c’hoari an eil a-dal d’egile, an eil war egile, a reer anezho an nevid.
Komz a reer eus nevid ar gwinizh, nevid ar gloan, h.a. Komz a reer ivez eus nevid ur vro, eleze
kement kinnig ha goulenn a zeu a-berzh kenderc’herion ha bevezerion ar vro-se.

1

Ti-kenderc’hañ ijinerezhel ; gwelout pelloc’h an notennoù a-zivout ar greanterezh.

2

Doare-ober, doare-labourat, ar re dreist-holl diazezet war ur studi skiantel.

An armerzh enta zo anezhañ kement a sell ouzh kenderc’hañ, dasparzhañ, beveziñ ar madoù. Evit
reiñ un termenadur eeunoc’h : armerzh ur vro zo an doare ma tenn ar vro-se he mad eus he
finvidigezhioù.
Studi skiantel an armerzh, gouezoniezh an armerzh, a reer armerzhouriezh anezhi. An
armerzhouriezh zo ur studi, hogen ivez un ober : ouzhpenn studiañ doareoù an armerzh evel
m’emaint, e studi ivez an doareoù d’o gwellaat ha pleustriñ a ra d’o gwellaat war an dachenn.
An den a studi an armerzh, a ra war-dro armerzhouriezh, a reer un armerzhour anezhañ.
Pep gouezoniezh a studi tuioù ’zo eus an traoù ; da skouer, an armerzhouriezh a studi buhez an
dud, ar broioù, en he c’heñver gant ar madoù, ar pinvidigezhioù. An tuioù gwiriadus eus an traoù
studiet a reer anezho devoudoù. Da skouer, kresk ar c’henderc’h tredan a c’haller gwiriañ en holl
vroioù ar bed, zo un devoud armerzhel eus hon amzer ; ar perzh bras en deus ar c’henwerzh en
armerzh an Izelvroioù zo ivez un devoud studiet gant an armerzhourion.
Er yezh voutin, diresis, e vez graet gant un nebeut gerioù all evit menegiñ an armerzh :
« espernouriezh », « arboellerezh », « ekonomiezh », h.a. Ar yezh resis, evel just, ne c’hell ket
degemerout ar gerioù-se, da nebeutañ o reiñ dezho an hevelep ster. Arboellañ zo lakaat arc’hant,
madoù, h.a., a-gostez e sell eus an dazoned. An arboelladoù eo ar pezh a lakaer a-gostez evel-se. An
espern a vez graet ivez eus an arc’hant arboellet.
Liesskrivet gant ar gelaouenn
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MEIZAD UR STAD VREZHON
Pal an emsav, an dra-se a oar an holl, a zo bet a-viskoazh savidigezh ur Stad Vrezhon e stumm pe
stumm. Moarvat, abaoe derou ar c’hantved-mañ, eo bet komprenet e ranke pobl Vreizh adsevel ur
Stad bennak anez bezañ barnet da vont da get. Meizet eo bet ar Stad-se e meur a zoare, daoust ma
anzave an holl re a erbede ar savidigezh anezhi ne c’helled ket tremen hepti. Peurvuiañ e oa renet ar
stourmerion gant o spontoù hag o rakvarnioù pa glaskent termeniñ ar Stad-se. Da skouer, pa ginnigent
ur Stad sujet da Vro-C’hall, hep perzhioù gwirion ur Stad, e oant renet gant ar soñj e oa ret didaeriñ ar
pennadurezhioù gall ha gonit o madelezh evit ma asantfent dre gaer reiñ o goulenn d’ar Vrezhoned.
A-wechoù all e tiazezent o goulennoù war ul lezennelouriezh aet e-maez a c’hiz. Etre an daou vrezel,
da skouer, e raed kalz a reuz endro da feur-emglev 1532, e giz p’en dije bet hemañ un dalvoudegezh
bennak, diazezet ha ma oa bet da heul un drouziwezh soudardel dieiltro. Lod all, zoken, a nac’he
resizañ e nep doare, koulz lavaret, bevennoù ar Stad a oa ezhomm anezhi gant ma vije bet goulennet
en anv ar « vroadelouriezh » e vije bet mat atav. Dre vras e oad techet en amzer-se da grediñ e c’helle
ar vroad end-eeun bezañ distag diouzh ar Stad.
Eno, dres, edo ar fazi. Daoust maz eo bet graet broad Vreizh gant an istor n’eo ket diazezet he
gwirioù war an istor, na war ar gwir, etrevroadel pe get. Adal ma anzaver ez eus ur vroad vrezhon hag
he deus ar gwir da vevañ eo e tegemerer war un dro ivez e tle kaout kement perzh he deus ezhomm ur
vroad evit bevañ e gwirionez, da lavarout ur Stad vroadel pe ma karer ur Stad klok.
Ar Stad e gwirionnez n’eo nemet ar vroad hec’h unan, he buhez, ha n’eus diforc’h ebet etre ar
Stad ha buhez ar vroad. Kement a zo graet adal bremañ abenn adsevel ar sevenadur, da skouer, a denn
ivez war un dro da grouiñ ur framm stadel.
Ur vroad a zo da entañ ur gumuniezh ha n’eus kumuniezh ebet hep urzhiadur nag ere start etre an
izili anezhi, pe kentoc’h hep framm a c’hell aotren d’ar bobl dibab hec’h hent e giz ma kar. Pa
implijer ar ger framm e intenter ar menoz e tle ar bobl mirout an intrudu da reiñ d’he buhez al liv a
zereo outi. Hogen merkañ a ra ivez un disrann krenn diouzh ar frammoù estren a vir ouzh pobl Vreizh
end-eeun da embreger he frankiz. E gerioù all, ne c’heller meizañ Stad Vrezhon ebet, nemet dishual e
ve.
Dishualded diavaez koulz ha dishualded diabarzh. Da lavarout eo ne c’hell ket ar Stad Vrezhon
dileuriañ ur rumm eus ar bobl, hogen ar bobl a-bezh. E roll eo bezañ tredeog etre al luskadoù a zo o
labourat e diabarzh ar bobl hag a denn, dre genc’hoari etrezo, da stummañ tonkadur ar vroad. E roll eo
eta gwareziñ an ensavadurioù politikel a aotreo da bobl Vreizh dibab hec’h hent. Un diforc’h a zleo
bezañ atav eta etre ar Stad hag ar gouarnamant, roll ar Stad o vezañ gwareziñ frankiz diavaez ha
diabarzh ar bobl.

HAG-EÑ EZ EUS UR SEVENADUR BREZHON ?
Klaskomp da gentañ termeniñ petra eo ur sevenadur. Dija en deus Maodez Glanndour prederiet
war ar gudenn ha divizet un diforc’h resis etre ar sevenadurezh sellet evel ur menoz ledan ha difetis,
hag ar sevenadurioù a zo kentoc’h an doareoù ma laka ar bobloù disheñvel da dalvezout en o buhez
pemdeziek an talvoudoù hollek. Ur sevenadur zo neuze an doare ma sevena ur bobl he zonkad, pe he
gwirioù-diazez hag he dleadoù pennañ e-keñver ar bobloù-all hag an den.
Daoust hag-eñ he deus Breizh ur sevenadur gwirion er mare-mañ ? Dav eo respont nann, ha
resisaat perak.
Abaoe kantvedoù, dreist-holl abaoe distruj an nerzh broadel goude gwallzisoc’h Sant-Albin-anHiliber, n’he deus ken hor bro an ensavadurioù retañ evit lakaat da dalvezout he gwirioù diazez. Ahed kantvedoù an emrenerezh eta ne c’heller ken komz eus ur sevenadur gwirion e Breizh. Ne c’hell
ur vroad seveniñ he galvidigezh nemet dre hanterouriezh ur stad vroadel. Keit ha n’hor bo ket ur Stad
Vrezhon ne vo ket tu da gomz eus ur vuhez reizh er vro-mañ. An emsav evel m’en anavezomp neuze
n’eo nemet un dra da c’hortoz, un emzalc’h dispac’hel o tizarbenn un emgav direizh a-grenn a zo da
ziskoulmañ forzh penaos. Lavaret e vo ez eus bet graet ul labour hevrek abaoe ar Gonideg beteg an
deizioù-mañ, oc’h adsevel derou ul lennegezh vroadel hag o strivañ evit dieubiñ ar vro, hogen dav eo
respont n’eo ket reizh an digenvezder m’eo bet enket ennañ atav renerion pe izili ar stourm-se, evit
kemer ur skouer vihan hag aes da veizañ. Ha dav eo ansav n’eo ket reizh an emgavioù dispac’hel,
pezh a c’hell an holl kompren, hogen n’eo ket Breizhiz a zo da damall evit an emgav-se, met ar re a
wask hor bro. Ar Stad a c’hoanagomp eta ez eo ar reizhded, ar rezid evit ar vro, da lavarout eo goudor
ur Stad Vrezhon. Arabat eta d’an emsav ankounac’haat e kas d’ur pal stadel anez en em gemer evit un
dra padus e istor ur vro ha dihentañ diouzh ar preder yac’h.
Al labourioù kaset da benn gant an emsav, evel unvanidigezh ar yezh, savidigezh ur yezh lennek
pe krouidigezh ul lennegezh arnevez, n’int nemet derou ur sevenadur nevez a zo o vont da vleuniañ e
Breizh. Ar re a fell dezho hiziv kemer o renk en emsav evit kaout o flas warc’hoazh er Stad Vrezhon a
zo dleet dezho ivez gouzout ez int lodek adal bremañ er sevenadur a zisoc’ho diouzh dasorc’h ar vromañ.

MEVEN MORDIERN
René LE ROUX, – Meven MORDIERN diouzh e anv a emsaver, – a voe ganet e Bordeaux e
1873, eus un tiegezh gall a veajourion hag a ergerzhourion. Bevañ a reas e bro e dud, e-kichen
Vendôme, hag e Paris betek 1920. Eus 1920 betek e varv e 1949 e vevas e Sant-Helori, e kichen
Pordig (Goueloù). Mervel a reas en ospital Kintin en dienez.
Peadra e diegezh a roas dezhañ an tu da dremen hep kemer labour-bevañs ebet ha da reiñ e holl
amzer d’ar studi. Heñchet gant e vamm war-du ar geltiegouriezh, e teuas buan da studi ar brezhoneg,
peogwir e teskas ar yezh etre e 13t hag e 17t bloaz. Betek an oad a 42 vloaz e heulias e Paris kentelioù
ar Skolioù-Meur war gement skiant an natur hag an den a veze kelennet eno. « Biskoazh n’en deus
klasket dont da vestr war nikun eus an tachennoù pleustret gantañ. Ned eo ket aet kennebeut d’ur
beajour bras, d’un dizoloadenner-broioù, evel ma hete dezhañ e vamm. Staget gantañ da zeskiñ ar
brezhoneg, n’en deus bet diwar neuze ken pal en e vuhez nemet labourat evit ur yezh a seblantas
dezhañ bezañ ken gwerc’h ha ken difraost ha n’eus forzh pe vro nevez-dizoloet. Ober eus ur yezhpobl o vont e bruzhun rannyezhoù ur yezh sevenadurel, setu da betra e ouestlas e vuhez hag e
strivadennoù »1.

Meven MORDIERN hag ar brezhoneg
Deuet eo Meven MORDIERN d’an Emsav dre studiañ ar Gelted kozh. Displegañ a ra e-unan an
hent espar e voe e hini : « Dre gas va buhez o lenn levrioù skrivet gant gouizieion, em eus tapet
begadoù uhelzeskadurezh a zo bet din eus an talvoudusañ, rak i eo o deus va lakaet da chom pegetstart ouzh ar rezhoneg a-hed hanterkant vloaz hag ouzhpenn, daoust d’an holl ziaesterioù a oa war va
hent, me galleger ganet () »2. ##ent bezañ ur yezh eus hon amzer e voe evitañ ar Brezhoneg yezh
« Brezhoned ar 1ñ – 10t kent H.S., () brientinion, uhelidi, pennoù-pobl ha pennoù-kredenn,
brezelourion, disaouzan, trec’hourion ha faezhourion () »3. Ar brezhoneg zo ennañ muioc’h a zanvez
eget en darn vuiañ eus yezhoù all Europa ; ur yezh veur a sevenadurezh e tle bezañ en-dro. Hag e
gwir, pa gomze Meven MORDIERN eus stad truezus ar yezh hag eus an digasted vezhus a ziskouez
outi bourc’hizion ha renkadoù pinvidik Breizh, ez a en egar : « Ar Brezhoneg ? Eñ eo e gwirionez
Tavanteg meur ar Vro. Ha koulskoude eñ eo an Dra Veur er vro-mañ, dreist an Iliz, koshoc’h egeti,
klodveurekoc’h egeti dre vraster e amzer-dremenet. Rak eñ eo ar Ramz trimilvloaziek, stumm bremañ
ar yezh veur komzet gant ar vrenined o deus kabestret dre nerzh o armoù Europa hogos en he fezh epad ar c’hentañ milved kent H.S. Eñ eo an Dra Hirbad, dreist d’an dud en komz pe a dlefe en komz,
ne dint en e gichen nemet kornandoned berrbad. N’eo ket evidon, evel m’emañ evit “aotrounez” ar
vro-mañ, ur yezh trefoet komzet gant ur bern kramenneion dizesk diwar ar ploue »4.

Obererenn vMeven MORDIERN
« E 1891-1895 eo am eus desket ar Brezhoneg, hag eus 1891 da 1920 ne’m eus ket lezet un
devezh da dremen hep lenn hag adlenn pajennoù brezhonek e-pad un eurvezh da vihanañ »5. Petore
brezhoneg a lenne avat ? « Brezhonegoù a bep seurt, aliesoc’h fall eget mat, brezhonegoù distreset,
koueriadekaet, gwerinekaet, gallekaet, h.a. Er yezhoù-se, ne gaven nag ar gerioù, nag an doareoùlavar am boa ezhomm evit brezhonekaat va c’holpennad deskadurezh hag eñvorennoù. Ne vern pehini
eus yezhoù bras Europa, galleg, saozneg, h.a., a c’haller deskiñ dre lenn hepken al lennegezh anezho
dre ma’z eo pinvidik-dreist hag a lies seurt al lennegezh-se, graet diouzh ezhommoù ar spered, ar

1

ABEOZEN, Istor Lennegezh an Amzer-Vremañ, Al Liam 1957, p. 109.
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Meven MORDIERN, Talar an Hoc’h, Preder 1964, pp. 18-19.
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galon hag ar vuhez. () El lennegezh vrezhonek n’eus nemet kaozioù skuizh, kozh ravoderezh
nemetken, traoù dister bet lavaret hag adlavaret mil ha mil gwezh »6.
Ar pal a gemeras neuze Meven MORDIERN e voe ober eus ar brezhoneg ur yezh par da yezhoù
bras Europa.
Kregiñ a reas, ken abred ha derou ar c’hantved, da sevel levrioù gouiziek e brezhoneg. Goulenn a
reas skoazell F. VALLEE hag e 1911 e teuas er-maez kentañ levrenn an Notennoù diwar-benn ar
Gelted kozh ; an daouzekvet ha diwezhañ levrenn a zeuas e goulou e 1924. Al levr-se a ouezoniezh7
arnevez, an hini kentañ savet e brezhoneg, zo bepred talvoudus bras da neb a grog gant studi ar
geltiegouriezh. Da heul al levr-se e teuas ingal diwar bluenn vMeven MORDIERN un niver a
oberennoù a-bouez : Sketla Segobrani (1923-1925), savet e kenlabour gant VALLEE hag ERNAULT,
romant doueedoniel keltiek ma paota an daveou da holl levrioù ar mare gouestlet d’an henistor. Istor
ar Bed, rummad levrioù embannet gant Gwalarn etre 1929 ha 1938, brastresadur istor an denelezh
hag an holl bobloù anezhi. Prederiadennoù diwar-benn ar yezhoù hag ar brezhoneg, Gwalarn 19351936, a studi istor ar yezhoù, hag a venn bezañ un diazez d’an doare da ren an emgann evit ar
brezhoneg. Oberennoù all Meven MORDIERN a gavor meneget en Istor al Lennegezh Vrezhonek1.
An hini diwezhañ, embannadur dalif, zo Talar an Hoc’h, Preder 1964, ma laka ar skrivagner un
diverrañ eus e vennozioù war al labour sevenadurel.

Mennozioù Meven MORDIERN hag e levezon
Pa c’houlenn ur vro ul labour ramzel n’eo ket hepken war un dachenn met war an holl dachennoù,
e rank al labourerion gentañ ober un dibab, kemer un dachenn strizh a-walc’h ha dilezel ar re all, –
evit ur mare da nebeutañ. E-se, Meven MORDIERN a zilennas tachenn ar yezh : ne dremenas ket un
devezh eus e vuhez gour hep degas dezhi ur binvidigezh nevez ; bennozh dezhañ eo mar gellomp
bremañ ren hol labour en e bezh e brezhoneg. Ar Sketla Segobrani zo sellet outo evel diazez ar yezh
a-vremañ. Ha kement aozadur a ra hiziv gant ar brezhoneg war dachennoù an deskadurezh, ar
politikerezh, ar ouezoniezh a gav e wrizioù e labour Meven MORDIERN.
Evitañ da blediñ gant ar yezh hepken e fellas da vMeven MORDIERN embann e vennozioù war
an tachennoù all. Evit gwir, en e vare ne oa den evit pleustriñ war an tachennoù all, war ar
politikerezh, an armerzh, ar gevredigezh, ken don ha ma pleustre-eñ war ar sevenadur. An Emsav
politikel a oa c’hoazh en e vugeliezh, ha rediet gant isdiorreadur ar brezhoneg da labourat e galleg.
Den e-unan dre ret, hag ivez dre anien, ez embannas Meven MORDIERN mennozioù politikel ha
kevredigezhel un den e-unan. Hag ar mennozioù-se a oa ken eeun ha ma oant nac’hel : fall eo ar
politikerezh, pa n’o devez ar bolitikerion nepred kresket pinvidigezh sevenadurel mab-den. Evitañ e
oa ar gevredigezh-skouer savet evel ur geoded a ouizieion prederiet hepken gant dizoloadennoù nevez
an Natur, an henistor hag istor ar sevenadurioù. Ha padal, e veulgan Meven MORDIERN ar broioù
alouber gouest da ledañ o yezh hag o sevenadur d’ur rannved a-bezh. Tro hor bo da zistreiñ meur a
wezh war ar c’hudennoù-se, ha ne vurutellimp ket amañ an tu-se eus oberenn ar skrivagner.
Pezh a chom war-lerc’h Meven MORDIERN, n’eo ket e vennozioù war ar politikerezh, pe zoken
e vennozioù war ar yezh, ar sevenadur pe ar ouezoniezh, ar pezh a chom ez eo ar gevredigezh vrezhon
arnevez o tiwanañ a-benn an diwezh evel frouezh d’e vloavezhiadoù labour dizenan, ha krog da ren e
vuhez a gevredigezh, da lavarout eo he folitikerezh.
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NOTENNOU ARMERZHEL (2)
Div rann bennañ an armerzh, pa seller ouzh ar c’henderc’h, eo ar gounezerezh hag ar greanterezh.
Ar gounezerezh, pe gounit-douar pe labour-douar, zo anezhañ ar c’henderc’hañ plant ha loened
plantdebrer. Ar c’henderc’hañ loened a vez anvet c’hoazh magerezh, magañ chatal. Un den o ren
gounezerezh a reer anezhañ ur gounideg, pe ul labourer douar, pe, dibaotoc’h, ur gounezer-douar, ur
gounezer ; pa vez e penn un embregerezh distag, en en anver un tieg. Un embregerezh labour-douar
zo un atant ; un atant renet gant un tieg zo un tiegezh ; ren un tiegezh zo tiekaat.
Madoù-kenderc’hañ ar gounezerezh zo : a) an douaroù hag an adeiladoù1 tiez-annez, tiadurioùkorvoiñ2 b) ar chatal, a dalvez d’ar bevezerezh, met ivez d’ar c’henderc’h k) an ardivinkoù. Al lodenn
eus an douar a dalvez d’ar gounezerezh eo ar gwiskad-gorre, a reer anezhañ gwiskad aradus pe atil.
Daou zoare pennañ da lakaat an douar da dalvezout, – pezh a lavarer c’hoazh : da drevekaat an
atiloù, – zo anezho : a) ar gounezerezh askoridik, a glask tennañ ar muiañ frouezh diouzh ar bihanañ
gorread douar ; b) ar gounezerezh astennidik, a glask trevekaat ar brasañ gorread gant ar bihanañ
labour.
E broioù ’zo ez eneber daou zoare gounezerezh : unan henvoazel, oc’h ober gant doareoù-gounit a
c’hiz kozh, eleze hep kalz ardivinkoù, hep temzoù kimiek, en ur ger hep tennañ e vad eus
araokadennoù ar ouezoniezh ; unan arnevez, o klask gwellaat bepred e zoareoù-labourat dre ober gant
ijinennoù niverus, temzoù kimiek, o c’houlenn o skoazell digant an dud a ouezoniezh hag ar
galvezourion.
Ar plant gounezet, – ar gounezadurioù, – a c’hell talvezout d’ar bevañs : plant-bevañs, pe
c’hounezadurioù bouedel, pe d’ober gwiadoù : gounezadurioù gwiadel. Kenderc’hadoù gounezel ’zo
ne vezont bevezet nemet goude bezañ bet treuzfurmet en ur greanti : an darnvuiañ eus ar
gounezadurioù gwiadel, lod eus ar gounezadurioù bouedel (ar boetrabez-sukr da skouer) ; komz a reer
neuze eus gounezadurioù greantel.
An askorad zo an dregantad a verk ar c’hementad kenderc’het dre hektar bep bloaz ; lavarout a
reer da skouer e sav askorad ar riz e Japan da 5 tonen dre hektar.
Hervez ar broioù e vez rannet an douar-atil e meur a zoare e-keñver perc’henniezh. Ar stad
m’emañ dasparzh an douaroù etre o ferc’henned hag o labourerion a anver aoz ar glad. Kemmañ aoz
ar glad a vez lavaret ober adaoz ar glad. Daou zoare bras ez eus da aoz ar glad : ar berc’hentiezh Stad,
ar berc’hentiezh prevez.
1. Er berc’hentiezh-Stad emañ an douaroù e perc’hentiezh ar Stad ha lakaet ganti e kerz ar
c’hounideion. Ar reizhiad-se3 anvet kengladegezh eo a ren en U.R.S.S. da skouer : 500 gounideg da
nebeutañ zo bodet en un atant bras anvet kevelouri (rusianeg : kolc’hoz) ; en o c’herz etre 1 000 ha
8 000 hektar ; etrezo emañ boutin an douar, an ardivinkoù, ar chatal, ar c’henderc’hadoù.
2. Er berc’hentiezh prevez ez eo an douaroù da berc’henned prevez (tud pe gevredadoù) o gounez
o-unan (korvoiñ dihanterat) pe o ro e feurm (korvoiñ hanterat).
2.1. Ar c’horvoiñ dihanterat a ren e meur a vro : Danmark, Alamagn (87,5 % eus an douaroù),
Italia, Frañs, Stadoù-Unanet (64 % eus an douaroù) ; an atantoù a vez bihan peurliesañ hag oc’h
embreger ar gounezerezh askoridik. Ar c’horvoiñ dihanterat zo bet ivez ur stad-tremen, e Sina da
skouer, etre ar gourferc’hennerezh hag ar berc’hentiez-Stad.
1

An adeiladoù zo an tiadurioù ha kement savadur ’zo.
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Korvoiñ a dalvez tennañ gounid eus un dra bennak ; amañ ez eneber an tiez-annez ouzh an tiez-korvoiñ, da lavarout eo
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2.2. Ar c’horvoiñ hanterat a ren dreist-holl e Breizh-Veur (80 % eus an douaroù), en Izelvroioù
(60 %), e Belgia (66 %). Meur a stumm ez eus dezhañ hervez ment ha doare an atant, hervez doare ar
feurm. An tieg a gemer un atant e feurm, pe e koumanant, a reer anezhañ ur feurmer, pe ur
c’houmanatad.
a) Ar feurmer a c’hell paeañ ur feurm divizet en a-raok etrezañ hag ar perc’henn ; merour eo
neuze, hag an atant a anver mereuri.
b) Ar feurmer a c’hell paeañ e goumanant dre reiñ d’ar perc’henn an hanter eus gwerzh e holl
genderc’hadoù. Tieg war zaouhanter, pe metaer ez eo, hag an atant a anver metaeri. Ar metaerezh a
vez kavet dreist-holl er broioù latin hag er Stadoù-Unanet. Dibaot eo e kreizeuropa, dianav e BreizhVeur.
k) an tieg, perc’henn pe feurmer, a c’hell kemer e gopr implijidi anvet gwezhourion-douar, a vo :
–
–
–

mevelion, mar chomont da labourat en atant a-hed bloaz ;
gwezhourion rannvloaziat, pe rannvloazidi, mar deuont da labourat e-pad ur rannvloaz
hepken ; ar rannvloazidi o tont da c’hopr evit padelezh an eost a vez anvet gopreostourion.
gwezhourion devezhiat, pe devezhourion, a zeu da c’hopr diouzh an devezh hepken.

Hervez ar broioù e kemm mui pe vui an doareoù-korvoiñ ha reizhiad ar berc’hentiezh. En
Argentina da skouer e ren ar gourferc’hennerezh : an atantoù, pe estancias, zo bras-ec’hon ha gopret e
vez gant pep perc’henn un niver bras a wezhourion-douar, tra ma vez fiziet e metaerion darn eus ar
parkeier. E Sualmagn e kaver er c’hontrol un niver bras a atantoù munut a c’hell a-vec’h bevañ o
ferc’henned. Ar re-mañ a rank en em unaniñ d’ober kevelourioù ha kenstrollañ, – kengantañ, – o
douaroù.
Ouzh ar gounezerezh e stager daou gorvoerezh all : ar c’hoataerezh pe korvoerezh ar c’hoadoù,
hag ar pesketaerezh, a vez renet mui ouzh mui o daou evel ijinerezhioù.

LENNADENNOU.
Atav eo kentelius lenn ar c’helaouennoù a bep neuz embannet e Breizh, zoken pa ’z eo difraost agrenn stummadur ar skrivagnerion. Kenteliuz, met ivez skouerius eus spered seizet tud a fell dezho
komz en anv an emsav.
Lidet eo bet e meur a zoare hanter-kantved deiz-ha-bloaz emsavadeg Dulenn. Ar pennad
« Embers of Easter » embannet gant Conor Cruise O’BRIEN war ur stagadenn d’an Irish Times ha
troet nevez zo e galleg war ARVRO a zo bet skrivet a-zivout an emsavadeg-se, ma n’eo ket en enor
dezhi. Gouzout a reer e oa Conor Cruise O’Brien kannad Iwerzhon en Aozadur ar Broadoù-Unanet.
Mat eo gouzout ivez en deus bremañ kannad Iwerzhon kavet repu en ur skolveur amerikan evel
arbennigour war gudennoù ar Trede-Bed.
A-hed pajennoù e tispleger deomp n’o doa ket emsaverion Dulenn dibabet mat o c’houlz.
Gwelloc’h e vije bet dezho gortoz ar bloavezh 1918, heuliet ma vijent bet neuze gant Europa a-bezh,
evel ma hete Lenin e-unan. Hag ar skrivagner da zisplegañ deomp n’he deus ket graet emsavadeg
Dulenn gwalleur Iwerzhoniz hepken, met ivez hini an holl reuzeudeion en Europa, ha marteze zoken
gwalleur an holl re a zo marvet e-pad an eil brezel-bed. Setu sur-mat un dezenn na vezer ket boas
outi : sammañ war stourmerion Iwerzhon kiriegezh an eil brezel-bed ha se gant ur c’hannad kozh eus
Iwerzhon, dilezet gantañ e vro evit ur plas mat er Stadoù-Unamet. Marteze e tiskoulmo kudennoù
broioù isdiorreet an Trede-Bed gwelloc’h eget re e vro c’henedik, pezh n’eo ket sur, met ra baouezo
da damall en doare-se e vreudeur kalonekoc’h egetañ a zo chomet da stourm e-touez o fobl. Lavaromp
c’hoazh en doa Lenin mennozioù resis a-zivout ar politikerezh hag e teuas a-benn d’o seveniñ e Rusia.
Mennozioù koumoulek en doa ivez diwar-benn an etrevroadelezh peogwir e kemmas raktal ur wech
en em gavet e penn gouarnamant Moskov betek skoulmañ diouzhtu darempredoù gant ar
gouarnamantoù kevalaour, ez-resis hini London.
Goude e klasker reiñ da grediñ n’eo disheñvel ar Ouezeled diouzh ar pobloù-all nemet dre o
relijion skignet dre ar bed a-bezh. Moarvat o deus ar Ouezeled un doare dezho da zisplegañ o feiz
kristen, met diboell eo lavarout n’int diforc’h nemet dre ar relijion. Gouzout a reer, pezh a hegas
O’Brien eo kudenn ar yezh hag ar Stad Iwerzhonat. Tud evel Tone ha Pearse ne varvont ket en aner,
emezañ, met ar stad savet gant o diskibled a ziskouez o deus c’hwitet o goanagoù. Moarvat n’he deus
ket Stad Iwerzhon degaset ar baradoz war an douar-mañ, pezh n’eo ket he fal, hogen roet he deus tro
da Iwerzhon da vezañ ur vro adarre en-dro, arabat ankounac’haat, ha m’eo bet O’Brien e-unan e penn
ar Broadoù-Unanet ez eo emichañs en abeg d’ar Stad adsavet e Iwerzhon. Ma n’eo ket bet graet pep
tra du-hont en deskadurezh, pezh a zo anat, piv a zo da damall, nemet ar re a dec’h dirak ar stourm
evit repuiñ e goudor ar skolioù-meur estren. N’eo ket boemus stad an iwerzhoneg, met mat eo kounaat
ne vefe bet spi ebet ken d’ar yezh-se anez emsavadeg Dulenn hag ar Stad disoc’het goude. Ur spi a zo
bremañ e trec’ho ar yezh vroadel un deiz, en abeg da unvanidigezh ar skrivadur ha da grouidigezh ul
lennegezh arnevez n’eo ket didalvoud tamm ebet. Rummadoù iwerzhonegerion a youl a zo ivez o
kreskiñ e Dulenn. Ma kendalc’hont gant an hent nevez digoret e c’hellint un deiz peuriwerzhonekaat o
enezenn ha trec’hiñ da vat war ar re o deus fallgalonet en hent.
War ar gelaouenn « Breiz » niv. 111 e lennomp testenn ur brezegenn displeget gant Yann
GUYOMARC’H an 13 a viz Du 1966 e Pondi, e Bodadeg-Veur Kendalc’h : « Former des hommes
capables de servir » pe « Stummañ tud gouest da servijout ». Setu ur mennoz mat evit kregiñ.
Displegañ a ra kadoriad kendalc’h perak n’eo ket deuet a-benn da lakaat an tabutoù da ehanañ e
diabarzh ar gevredigezh folklorek-se. Da gentañ eo bet klasket ober un emglev a-zivout aozadur ar
gouelioù, o hetiñ e vefe tu da astenn an emglev-se tamm ha tamm war dachennoù-all. Hag ar
c’hadoriad da anzav n’eo ket deuet a-benn peogwir e kred n’emañ ket an holl a-du ma rafe berzh seurt
emglev, koulskoude a-hed an hanter eus ar brezegenn e tispleg ar prezegenner arguzennoù
degemeradus.
En em sevel a ra da gentañ kadoriad Kendalc’h a-enep ar re ne fell dezho nemet folkloriñ war an
digarez n’eus tu da ober netra-all hervezo gant ar re yaouank. Ar re-mañ ne vezent dedennet nemet

gant baleadennoù, gant evajoù ha gant ar merc’hetaerezh. Perak aheurtiñ neuze. Dansomp mat eta ha
ne vo ket ken fall-se dija. Met ar c’hadoriad a c’halv a-enep an dic’hoanag-se statudoù nevez
Kendalc’h votet e miz genver tremenet hag a lavar eo diazezet ar strollad war ar youl da reiñ d’ar re
yaouank ur gwir spered breizhat dre studi ha pleustridigezh ar sevenadur hag an arzoù brezhon.
Met abegoù donoc’h a zo d’ar stourm emezañ : ar c’helaouennoù a bep seurt a ziskouez pegen
ankenius eo dazont an armerzh. Dre-holl e klever keneiled, kerent, maered, dileuridi ar sindikadoù hag
an aozadurioù armerzhel o tamall isdiorreadur ar vro ha divroerezh ar re yaouank gouest da labourat,
divarrek ma ’z int da gaout amañ ul labour dereat. Kemer a ra neuze Kendalc’h ar gwir da reiñ d’ar re
yaouank ur spered breizhat, dres peogwir ez eo en abeg d’an diouer a spered breizhat eo e c’hoarvez
an holl drubuilhoù meneget. Mar bije en em glevet izili Kendalc’h war ar poentoù-se abaoe 20 vloaz
ne vijed ket bremañ o c’hortoz un diskoulm diouzh an diavaez d’ar c’hudennoù armerzhel pe
gevredigezhel, met stummet e vije bet an dud gouest da sammañ ha da ziskoulmañ an enkadennoù-se.
Vad e ra memes tra klevout komzoù poellek a-berzh rener Kendalc’h, daoust ma ’z eo evit anzav
en deus c’hwitet an aozadur-se evit lod war stummadur ar re fiziet ennañ. Pezh a zo diaes da lonkañ
avat eo eil lodenn ar brezegenn. Resizañ a ra raktal kadoriad Kendalc’h n’en deus ket an aozadur-se
da gemer hent an ober politikel pe armerzhel, met da gKendalc’h eo da brientiñ an dud prest da gemer
an hent-se. Prientet e vo eta an dud dre gelloù-diazez an aozadur, da lavarout eo dre ar c’helc’hioù
keltiek hag ar bagadoù. E pep kêr, e pep kumun e tle ar c’helc’hioù bezañ ar goell evit ar gevredigezh
a-bezh, dre an intrudu war bep tachenn. N’eo ket o plediñ gant ar folklor tremenet kant vloaz zo, met
dre blediñ gant ar folklor a-hiziv, an hini gwirion, na petra ’ta. Evit echuiñ e kinniger deomp
kenderc’hel da c’hoprañ ur sekretour a greizenno aozidigezh ar gouelioù. A-hend-all emañ Breizh o
vont da get araok pell, ha da heul ar folklor.
Petra soñjal a-zivout seurt arguzennoù ? Da gentañ avat e c’heller bezañ a-du gant rener
Kendalc’h pa ne fell ket dezhañ e kemerfe an aozadur-se an hent politikel war-eeun. A-du ivez evit
ma vo stummet evelato gant Kendalc’h stoumerion evit ar vro, lakaomp. Hogen, pe stummadur a
ginnig Kendalc’h reiñ d’ar re yaouank eo kiriek anezho ? Hini ebet, nemet c’hwezhañ er vombard pe
er biniou. Digalonekaus eo eil lodenn prezegenn Yann Guyomarc’h eta evit nep a stourm evit Breizh.
Digalonekaus ivez evit ar re yaouank a glask o hent hag a nac’her diskouez dezho an hent gwirion.
Ouzhpenn ez eo digalon tamall ar re yaouank en abeg d’o diampartiz peogwir n’eo ket int a zo kablus,
met ar re a fell dezho ren aozadurioù-yaouankiz e Breizh war un hent dall. Ma ne fell ket da
gKendalc’h mont da get eo ret d’ar renerion diskoulmañ o dislavaroù ha diazezañ ur steuenn resis evit
stummañ o re yaouank a zo a-hend-all o vont da ziflipout diganto. Ar stummadur brezhon a grog gant
elfennoù istor Breizh hag istor an Emsav, ha gant diazezoù ar yezh vroadel. N’eo ket gant
pennadouigoù diwar-benn darvoudigoù c’hoarvezet e Breizh e vez vez kelennet an istor, met gant
welidigezh klok eus istor politikel ar vro, adalek diazezidigezh ar Vrezhoneg en Arvorig betek an
deizioù a-hiziv. Ne c’hell ket Kendalc’h padout da guzhat ouzh ar re yaouank fiziet ennañ istor an
Emsav en ugentved kantved anez en em renkañ e-touez an aozadurioù a zalc’h ar Vrezhoned en
deñvalijenn hag ouzer dija petra a c’hoarvezo ganto un deiz. Preder kentañ renerion Kendalc’h a zle
bezañ neuze en em stummañ o-unan dre zeskiñ ar yezh hag an istor ha prientiñ ar strollad da
genlabourat gant an emsavadurioù-stad emeur o tiazezañ e Breizh. Arguzet e vo vo n’eus ket tu da
vont re vuan. Respontet e vo ez eo d’ar renerion da gregiñ diouzhtu gant studi ar yezh ha da zisplegañ
d’ar c’helc’hioù n’eus silvidigezh ebet evit Kendalc’h en diavaez d’an hent-se. Ma n’int ket gouest da
gelenn o-unan ar yezh eo dezho da c’hoprañ kelennerion stummet (lakaomp gant Strollad an
Deskadurezh Eil Derez) a raio al labour en o flas hag a raio eus ar c’helc’hioù gwir greizennoù a
sevenadurezh. Ar c’helc’hioù o devo ivez na petra ’ta da zegemer e ve evezhiet al labour-kelenn gant
ensellerion kefrediet. Kendalc’h a zle en em brientiñ d’ar c’henlabour evit reiñ d’ar yaouankizoù an
deskadurezh vroadel o deus ar gwir da gaout. Ma ne zeu ket a-benn ar renerion d’en em glevout war
ar gudenn-se eo kenkoulz dezho divodañ Kendalc’h adal-bremañ.
Liesskrivet gant ar gelaouenn
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Ar gelaouenn EMSAV zo benveg labour ur bodad emsaverion mennet da spisaat an ober politikel
a zo da ren er mare-mañ e Breizh.
War an div niverenn gentañ e voe lakaet anv an Ao. Youenn OLIER evel hini ar Pennskrivagner.
Reizh e oa bet kavet merkañ e penn an embannadur anv ar meizour a ziazezas ugent vloaz ’zo
kelennadurezh ar Stad Vrezhon.
An Ao. Youenn OLIER e-unan a c’houlenn ma vo lakaet hiviziken e anv war an hevelep renk hag
hini e genlabourerion, da lavarout eo dizembann, evit an abeg-mañ : pep pennad eus EMSAV zo
frouezh kenlabour strizh ur bodad aozerion frammet en doare ma n’eus gant hini ebet ur renk dreist
d’ar re all. An titl a bennskrivagner, merk an doujañs a felle d’e geneiled diskouez e-keñver an Ao.
Youenn OLIER, ne vo ket mui enta graet gantañ.

UN AOZADUR POLITIKEL
Disrannet eo an Emsav ; an emsaverion a glask e unaniñ ha ne deuont ket a-benn. Ne deuont ket
a-benn peogwir n’eo ket sklaer en o spered abeg an disrann. Abegoù e-leizh a venegont, hogen n’int
ket evit diverzhout ar pennabeg diouzh an abegoù a eil rank. An disrann pennañ n’emañ ket e youl an
dud, emañ etre tachennoù an ober evel m’en em gavont treset gant an Emsav e-unan. Anavezout a
reomp un « emsav » evit diorren an armerzh, un « emsav » evit brudañ an direizhioñ armerzhel un
« emsav » evit goulenn ar yezh ar skol, un « emsav » evit diorren al lennegezh, un « emsav » evit
mirout ar yezh er bobl, un « emsav » evit diorren ar yezh arnevez, ha meur a « emsav » all c’hoazh.
Pep hini anezho a labour gant kalon war e dachenn, ha moarvat mar deufe unan da c’hwitout e ve
gwanaet ar re all.
N’eo ket kenurzhiet an « emsavioù »-se. Etrezo ez eus d’ar muiañ darempredoù a geneiliezh,
n’eus ket darempredoù a genurzh. Hag-eñ e tleer klask o unaniñ war-eeun ? Respont a reomp : nann,
hag e tisplegomp perak.
E nep bro ne vez unanet war-eeun an aozadurioù o plediñ gant an armerzh, ne vez lakaet kargidi
an arc’hant d’en em glevout war-eeun gant kargidi an traoù diavaez. Ereoù war-eeun a vez emichañs,
hogen an ereoù a ro d’an holl ha d’ar vro a-bezh o unaniezh n’int ket ereoù war-eeun ; an ere nemetañ
o terc’hel pep hini en e lec’h eo ar framm stabil ez int holl lodek ennañ : ar Stad. Ar Stad hepken eo ar
stern barrek da zerc’hel en e renk hag en e reizh kement obererezh a ya d’ober buhez pemdeziek ur
bobl.
Ar gudenn en ur vro-suj evel hon hini n’eo ket enta lakaat al luskadoù diniver a striv war an
dachenn vroadel d’en em unaniñ war-eeun, -aner eo klask unaniñ pa fell sol, benveg ha muzul an
unaniezh, ar Stad. Ar gudenn nemeti eo sevel an aozadur politikel a gomze en anv ar Stad da zont.
Aozadurioù politikel hon eus e Breizh. Hini ebet avat ne vez selaouet evel mouezh ar Stad da
zont. Pep hini a voe savet evit stankañ un toull en Emsav ; hini ebet ne voe mennet da sammañ ar vro
en he fezh. Koulskoude, « komz en anv ar Stad da zont » ha « bezañ mennet da sammañ ar vro en he
fezh » zo heñvelster rik. Setu perak ez adlavaromp : ar gudenn nemeti e Breizh eo sevel an aozadur
politikel mennet da sammañ ar vro en he fezh, o komz en anv ar Stad da zont.
Hir e vo da sevel hevelep aozadur politikel. En ur vro dezhi Stad ha gouarnamant ez eo ur c’hoari
sevel ur strollad politikel, kemer harp war ar framm stadel evit pouezañ war ar gouarnamant, e blegañ
d’ur savboent pe lakaat un all en e lec’h. E Breizh avat ned eo ket heñvel gont, evit an abeg n’hon eus
gouarnamant ebet, n’hon eus Stad ebet. Mar savomp ur « strollad » politikel, n’en devo ket kalz da
welout gant ar strolladoù a saver er broioù dezho Stad ha gouamamant. Ar « strollad » politikel
brezhon a vo dezhañ da bal kentañ sevel ar Stad, hag he sevel diwar netra, diwar an dezerzh politikel a
ren e Breizh. Ul labour ec’hon enta zo dirazomp. Sevenet e vo mar kenstriv warnañ, n’eo ket hepken
« holl dud an Emsav », hogen poblañs Vreizh a-bezh. Unan eus palioù kentañ an aozadur politikel e
vo gounit fiziañs an dud ; n’eo ket fiziañs tud ar vro a-bezh, n’eo ket o fiziañs en aozadur politikel
hepken, hogen o fiziañs er Stad Vrezhon.
Petore gwarantizoù a rank enta an aozadur politikel reiñ d’ar Vrezhoned evit kaout o fiziañs ? An
div bennañ eo ar re-mañ :
1. An aozadur politikel ne c’hell kaout ar gwir da gomz en anv ar Stad Vrezhon nemet mar stag
diwar an deiz kentañ, ha dre an hentoù efedusañ, da sevel ar Stad Vrezhon. « Politikel » e Breizh er
mare-mañ ne c’hell talvezout nemet « rakstadel ».
2. An aozadur politikel a rank kemer d’e hini kement goulenn reizh graet en anv ar vro. N’eo ket
dispis an eil kraf-mañ, evel ma hañval d’ar sell kentañ ; talvezout a ra e tle an aozadur politikel kemer
da lakadenn en deus pep hini eus an emsavioù darnel termenet da vat unan eus ezhommoù-diazez ar
vro. An emsav sevenadurel da skouer en deus embannet gwir pobl Vreizh da ren he sevenadur, ha
prientet en deus danvez ar sevenadur-se. An emsav armerzhel en deus diazezet gwir pobl Vreizh da

verañ he madoù, ha prientet en deus tresoù bras armerzh ar riez vrezhon. Arvez ebet eus buhez ar vro
ne voe lezet a-gostez gant an emsavioù o deus poaniet war hon douar araozomp. Frouezh o zrevelloù a
yelo d’ober danvez ar Stad da zont. Dre-se e rank an aozadur rakstadel kenderc’hel gant an holl
strivoù renet araozañ gant an emsavioù darnel ; e gefridi zo o c’henurzhiañ en ur framm hollel a zeuy
da vezañ framm ar Stad.

LEC’H AR YEZH EN EMSAV HAG ER VRO
E pelec’h emañ diazezoù an Emsav ? E derou ar c’hantved-mañ betek 1920 tost da vat e voe
lakaet an diazezoù-se er yezh hag er « sevenadur » da gentañ penn. Anzav a ranker e oad faziet neuze
diwar-benn gwir dalvoudegezh ar yezh hag ar sevenadur peogwir e kemered da batromoù yezh ha
stuzegezh1 maezioù ar mare-se, da lavarout eo ur yezh hag ur stuzegezh o klotañ gant bed an 18t
kantved. War ar marc’had e pouezed war berzhioù diavaez ar stuzegezh-se a venned derc’hel en he
sav da viken : ur Brezhon mat a dlee, a-hervez, bevañ hag en em wiskañ evel koueriaded ar c’hantved
a-raok. E-keit-se e lezed a-gostez kudennoù armerzhel, kevredigezhel, politikel ar bed nevez deuet da
gemer lec’h ar bed hag ar stuzegezh kozh end-eeun a oad e soñj saveteiñ.
Abaoe ar brezel ez eus bet graet ur fazi enebet krenn ouzh an hini kentañ hogen kenstur dezhañ ha
ken gwazh all. Da gentañ, klasket ez eus bet diforc’hañ e spered an dud yezh ha sevenadur diouzh
armerzh ha politikerezh. Muioc’h ha gwashoc’h zo c’hoarvezet : techet eur bet da reiñ pouez d’an
armerzh hepken ha d’ober anezhañ ur pal dioutañ e-unan. Ar stourm evit ar vroadelezh hag ar yezh a
yae a-ziwar wel en ur seurt brizhemgann.
Ret eo displegañ savboent an emsaverion. Ar re-mañ a ziogel ez eo pal an Emsav pourchas da
bobl Vreizh an tu da embreger he frankiz. Houmañ, sur-mat, zo stag ouzh an diskoulm a vo roet d’ar
c’hudennoù armerzhel kevredigezhel a zo ouzh he gwaskañ hiziv. Ne weler ket penaos, da skouer, e
c’hallfe Breizhiz bezañ dieub mar be o buhez hag o zonkadur armerzhel e dalc’h galloudoù kevalael2
pe stadel estren. Hogen sklaer eo ivez ne c’hallo biken ar Vrezhoned diskoulmañ o-unan o
c’hudennoù armerzhel hep bezañ savet da gentañ ur Stad a roy dezho ar benveg rekis d’e ober, o
vezañ ma ne c’hell ket, ha hiziv nebeutoc’h eget biskoazh, seurt kudennoù bezañ diskoulmet hep
emell kendalc’hus ar Stad. Moarvat, ar Stad n’eo ket an diskoulm drezi hec’h-unan, ar bazenn gentañ
n’eo ken, na c’haller araok bezañ he diraezet reiñ diskoulm dereat ebet da gudennoù armerzhel ar vro.
Hogen, n’emañ ket aze ar pal c’hoazh. An dishualded armerzhel tizhet dre ar Stad n’eo ivez nemet
ur bazenn all war hent an adsav gwirion a zo speredel da gentañ. Krouiñ ur sevenadur gwirion, distag
diouzh ar sevenadur gall, gwriziennet er stuzegezhioù a renas lerc’h-ouzh-lerc’h e Breizh a-hed ar
c’hantvedoù, hag o tegas gantañ ur stuzegezh nevez lodek er bed kempredel, setu pal ar Stad Vrezhon
hag an hent evit Breizh da embreger he frankiz.
Ar stern hag ar benveg en devez ezhomm ur sevenadur evit em ziorren hag em ziskuliañ eo ar
yezh end-eeun. Moarvat e chom ar yezh ur rann eus buhez ar vro, evel an armerzh, ar politikerezh, ar
Stad hec’h-unan, hogen an hini dostañ d’ar pal ez eo evelato, ha rak-se e rank an emsavioù broadel
plediñ ganti da gentañ. En tu-hont d’ar yezh ha drezi e fell d’an Emsav reiñ da Vreizhiz an tu da
grouiñ ur sevenadur ha drezañ ur stumm den brezhon yac’h da gemer lec’h ar rummadoù neurozek##3
a grakvev en hor bro dindan ar Stad C’hall.

1
Stuzegezh ur bobl zo stummoù he spered en ur mare lavaret, he doare da gompren ha da ren he buhez, da verañ he
finvidigezhioù, stad he yezh hag he c’hredennoù, an doareoù he deus da aozañ hec’h annezadur, d’en em wiskañ, h.a.
2

Kevala g., a reer eus an arc’hant perc’hennet gant un embregerezh ; ur vro a vez dindan c’halloud kevalael (anv-gwan
tennet eus kevala) ur vro all pa vez savet an embregerezhioù a zo enni gant arc’hant ur vro all.
3

Un neuroz zo ur c’hleñved spered, na dizh ket ar meiz, hogen a vir ouzh an den a skoulmañ darempredoù reizh gant an
dud all ha dre-se a gaout ur vuhez kevredigezhel frouezhus. Orin ar c’hleñved-se a vez peurliesañ doareoù direizh an tiegezh
ma voe savet an den klañv pe ar gevredigezh ma vev. Un den neurozek zo un den gant un neuroz.

ENKADENN AR BLOAVEZHIOU PEMONT
E 1945 e kroge ur prantad fall evit an Emsav. Dispennet e oa bet ar framm, distrujet ar sternioù.
Kalz eus ar strivadennoù graet evit adstrollañ an emsaverion a c’hwitas. Unan hepken a badas ; Al
Liamm. En-dro d’ar gelaouenn-se e voe bodet e-pad ouzhpenn pemzek vloaz un dornad tud a
stourmas garv evit derc’hel bev spered an Emsav. Ganto e voe saveteet unan eus hor madoù priziusañ,
unvanded ar yezh. Bennozh dezho e c’hellomp hiziv tizhout pazennoù all o kemer harp war an diazez
divrall o deus roet deomp.
Direizh e vemp avat ma ne rafemp ket warno, war ar pennad eus Istor Breizh o deus graet, an
dezvarn a rank pep emsav ober warnañ e-unan kellies gwezh ma vez ret. Goulenn a reomp bezañ
komprenet mat : an dezvarn a reomp, ni tud 1967 war dud 1947 ha 1957, zo dezvarn tud 1967. Da
lavarout eo, mar merkomp an tuioù gwan a welomp en emzalc’h hon diaraogerion, n’eo ket evit reiñ
ur gentel dezho na diskouez penaos o dije dleet en em ren, hogen evit na gemero ket tud 1967
emzalc’hioù dañjerus, na c’halle ket marteze tud 1947 ober ma ne vent ket kemeret, hogen a ve fazi a
dra sur adkemer hiziv.
Lennegel hepken e voe Al Liamm hag an emsav diwanet diouti. En ur vro-suj ne c’hell un emsav
lennegel bezañ nemet un emsav da c’hortoz, en arvar bepred da vezañ diskaret. Un emsav gwan eo, o
c’houlenn evit padout un nerzh kalon bras a-berzh e luskerion. Doujañ a reomp da nerzh kalon
luskerion hon emsav lennegel hag o meuliñ evit an trec’h o deus gounezet. Gwanded o embregeresh
avat a dleomp ivez studiañ pizh evit mad an holl emsaverion.
Emsaverion ar bloavezhioù pemont a oa heñvel a-walc’h ouzh tud bac’het en ur geto : dornadig
brogarourion gronnet gant ur boblañs gallekaet ha disfizius, abeget gant emsaverion all a gave furoc’h
tremen da C’hallaoued, n’o deveze evit magañ o nerzh kalon nemet koun an tremened ha spi an
dazont ; netra er bremañ nemet ar skridoù ma embannent ar c’houn hag ar spi-se. Ar saviad1 ma edont
a ro da gompren ar gwanderioù a ziskouezjont ; hag o gwander pennañ e voe o dic’halloud da varn ar
saviad-se end-eeun ha dre-se da aozañ ur politikerezh.
An Emsav kent a oa bet un emsav laouen, entanet, hag, anzav a ranker, froudennek alies ha
skañvboell ; ur vugeliezh dibreder. An darvoudoù en diskaras a dizhas ken don buhezioù na oant ket
bet prientet evit o degemerout ma vanas an emsaverion e-pad bloavezhioù hep gallout o barn ergorek2.
O meizañ a raent, n’eo ket evel un emgav istorel nevez, met evel un torr e dibun an Istor ; evel diwezh
un oad aour hag un doare daonidigezh. An Emsav en em damolodas warnañ e-unan. N’eus netra par
d’an emskiant reuzeudik evit diskenn don enni hec’h unan ; diskenn a reas ar preder brezhon betek
donderioù na oant ket bet tizhet c’hoazh, pell diouzh eno ; ul lennegezh nevez a voe ganet, disheñvel
diouzh al lennegezh arzourion ma voe hini Walarn ; ul lennegezh tud enket, teñvaloc’h, met bezant
war holl dachennoù o buhez. Ar vuhez lennegel-se avat, eviti da vezañ birvidik, a oa buhez ur geto.
An emzalc’hioù politikel o doa lezet al lec’h gant an emzalc’hioù mojennek. Politikerezh ar prantadse ned ae ket pelloc’h eget hiraezhiñ d’an Oad aour kollet ha magañ ur meni mesiazelezh e-keñver
dieubidigezh ar vro « na vo ket gwelet ganeomp met gant ar rummadoù da zont ». Hep ket a var e voe
aze gwander bras Emsav ar bloavezhioù pemont, mojennekaat an darvoudoù e-lec’h o folitikaat.
Un hevelep mojennegezh a rene e darempredoù diabarzh an Emsav. Steuziet an emsav politikel
hag ar palioù resis a verke, en em dennas pep emsaver en e vuhez hiniennel pe diegezhel ; o vezañ ma
ne oa mui a hent treset er bed, e voe klasket hentoù an askre ; ren an dangorelouriezh2 e voe. Kollet
gwel ar palioù istorek, kollet skiant an dachenn bolitikel, e teuas an Emsav da vezañ un dachenn
brevez na enkloze ken an enebour istorek gwirion, hogen a groue enebourion nesoc’h, « prevez » ; an
enebourion « galloudeget »-se a voe e-pad ur mare ar paour kaezh rannvroelourion, berniet warno holl
1
2

Saviad g., plegenn eus ar vuhez, stad an traoù en ur mare.

Ur varnadenn ergorek zo ur varnadenn diazezet war doareoù an traoù a varner ; ur varnadenn dangorek zo ur
varnadenn diazezet war santadoù diemvarn an hini a varn ; an dangorelouriezh zo un tech d’en em ren diwar ar pezh a santer
kentoc’h eget diouzh an traoù o-unan.

villigadennoù ar vroadelourion. Ar vroadelourion o vezañ ar re bur nemeto, ne oa netra diburoc’h eget
an enebourion nesañ-se ; kounaomp ar berzh a reas ar skritell « touseg » lakaet warno, a responte ken
mat d’an emzalc’h glanelour3 a rene neuze. Setu perak e komzomp eus « kataregezh »3 ar bloavezhioù
pemont. Kriz ha digalonekaus e voe ar stourmoù a reuzias tachenn gloz Emsav ar bloavezhioù-se.
Biskoazh ne oa bet distaget ar ger « heskinerezh » kement ha neuze. Danvez merzherion e oa an
emsaverion, hag ur relijion drist e oa deuet an Emsav da vezañ. « Ur rummad aberzhet omp-ni » a
gleved ; ur broadelour yaouank a skrive zoken : « ar rannvroelourion o devez o gopr er bed-mañ… »
Disoc’h mat zo bet d’ar bloavezhioù diaes-se, peogwir e teu an Emsav er-maez diouto kreñvoc’h
ha stabiloc’h. Met poent eo diwiskañ harnez meizel ar Gatared e voemp neuze, rak ouzhpenn ma’z eo
doanius da zougen, ez eo diamzeret. Mar komprenomp darvoudoù 1945 evel diwezh bugeliezh an
Emsav, e raimp eus ar bloavezhioù pemont gloazoù ar c’hrennoad. Echu eo avat ar c’hrennoad ; en e
oad-gour emañ bremañ, pezh a dalvez eo ouzhpenn gouzañv an darvoudoù en ur gilañ en hor buhezdiabarzh hiniennel hon eus d’ober.
Politikaat. Tapout peg en dachenn bolitikel ha chom hep diskregiñ diouti, forzh petra c’hoarvezo.
Forzh pegen fall ez afe an traoù, forzh pegen dic’hortoz ha digalonekaus e ve an darvoudoù, e ouzomp
ez int hon Istor, ha n’hon eus Istor all ebet. De GAULLE a lavare e 1940 : « Bro-C’hall he deus kollet
un emgann, n’he deus ket kollet ar brezel » ; emsaverion 1950 a oa techet da lavarout : « Breizh he
deus kollet an abadenn, gortozomp ar bed all, pe un dieubidigezh ken pell forzh penaos ma vimp-ni er
bed all pa c’hoarvezo ». N’hor bezet ket aon da gemer skouer war an enebour, pa ziskouez deomp
skouer ar yec’hed.

3

Katared ls., (gresianeg : katharos, glan, digemmesk), izili ur ranngredenn gristen an 12t kantved, a gemere da bal ar
c’hlanded hag en em denne eus ar bed ; kataregezh a reer amañ eus an tech heñvel e-keñver-an Emsav ; lavarout a c’haller
c’hoazh glanelour, glanelouriezh.

FRAÑSEZ VALLEE
1860 – 1949
Ganet e voe Frañsez VALLEE d’an 26 gwengolo 1860 e Plounevez Moedeg. E penn ur vilinbaper edo e dad. Goude studioù eil derez e Sant Brieg hag un aotreegezh e Roazhon, e labouras e-pad
ur pennad evel kelenner war ar brederouriezh er skol Sant-Visant er gêr-se. Dizale avat e tistroas da
Sant-Brieg hag eno en em lakaas a-zevri war studi ar brezhoneg hep kemer micher all ebet. Ne
zimezas ket kennebeut. Diskregiñ a reas diouzh e labour un hanter kantved goude, war-dro 1938.
Ponnerglev, e zaoulagad o vont da fall, e rankas kuitaat Sant-Brieg evit ospital Sant-Laorañs e-kichen
Roazhon. « Unnek vloaz en deus bevet eno, krignet tamm ha tamm gant ar gozhni, hogen bepred
seder ha laouen »1. Lakaet er-maez un nebeut beajoù d’ar broioù keltiek all, ne voe netra all e buhez
Frañsez VALLEE. « Ar bed a veve ennañ a oa bed ar brezhoneg, ha ne gredan ket ez ae e spered alies
er-maez eus ar bed-se. Er bed-se e tremene hinon ha korventennoù e holl vuhez »2.
Mar boe dizarvoud buhez an den, e voe leun hag efedus buhez an emsaver. Unan eus an tri den o
deus graet brezhoneg hon amzer eo VALLEE, – Meven MORDIERN ha Roparz HEMON eo an daou
all.
E 1896 e tigor ur skol vrezhonek e kelenndi Sant-Charlez Sant-Brieg, ar skol vrezhonek kentañ en
hon istor kempredel.
E 1896 e sav Kroaz ar Vretoned, kelaouenn sizhuniek a bado betek 1920, govell ar yezh lennek.
E 1902 e laka moulañ Leçons élémentaires de grammaire bretonne.
E 1907 e tegas skrivagnerion Kerne, Leon ha Treger da unvaniñ o doareoù-skrivañ ; gant an
emglev istorel-se, anvet Emglev ar Skrivagnerion ez eo roet al lusk a zisoc’ho e 1941 gant
peurunvanidigezh ar yezh ha termenadur da vat ar reizhskrivadur.
E 1909 e teu er-maez La langue bretonne en 40 leçons a vo dornlevr an holl studierion vrezhonek
betek an eil brezel bed ; advoulet e vo eizh gwezh etre 1909 ha 1941.
E 1911, staget da genlabourat gant Meven MORDIERN, ez embann gantañ kentañ levrenn
Notennoù diwar-benn ar Gelted kozh.
E 1919 e fizi VALLEE el levrierion kentañ stumm e c’heriadur bras, aozet gant skoazell Emil
ERNAULT, dindan an talbenn : Vocabulaire français-breton de Le Gonidec, nouvelle édition mise à
jour et considérablement augmentée ; er rakskrid emañ diazezoù kentañ ar sturyezhouriezh3
vrezhonek.
Etre 1920 ha 1924, o lakaat da dalvezout ar sturyezhouriezh-se, e ro d’e lennerion un Essai de
technologie bretonne.
Eus 1923 da 1925 e teu er-maez teir levrenn Sketla Segobrani, frouezh kenlabour Meven
MORDIERN, Frañsez VALLEE, Emil ERNAULT, an oberenn he deus roet d’ar yezh lennek a
vremañ he framm yezhadurel ha geriadurel.
Diwar 1931 e laka VALLEE e goulou ar Grand Dictionnaire Français-Breton, a zastum strivoù e
vuhez a-bezh.

1

ABEOZEN, in Al Liamm niv. 16/20.

2

Roparz HEMON, in Al Liamm niv. 16/5.

3

Sturyezhañ zo sturiañ emdroadur ur yezh diouzh ezhommoù nevez ; sturyezhour eo an hini a bleustr war ar
sturyezhañ ; sturyezhouriezh a reer eus ar skiant ha pleustrerezh ar sturyezhañ. Pelloc’h en destenn e vo kavet displegadurioù
all war an danvez.

Frañsez VALLEE, diazezour ar sturyezhouriezh vrezhon
« Daou rummad yezhourion a zo : ar re a labour evit ar yezhoniezh, hag ar re a labour evit ar
yezh. Pal ar re gentañ eo mad ar skiant, pal an eil re eo mad ar vro. Diaes ober an diforc’h etre an daou
rummad. Lakaomp, – daoust m’eo direizh troc’hañ ken spis ar gudenn, – Jozeb LOTH e-touez ar re
gentañ, Frañsez VALLEE e-touez an eil re, Emil ERNAULT e-kreiz »4. Roparz HEMON, a skrive
kement-se da geñver marv VALLEE e 1949, a lavare pelloc’h : « Bezañ yezhoniour ha bezañ
reizhour-yezh5 a zo daou dra disheñvel. Ar yezhoniezh a zo ur skiant anavezet, kelennet a-berzh-Stad
e pep bro. Ar reizhyezhouriezh n’eo ket anavezet evel skiant, ha ne gredan ket e ve kelennet neblec’h.
() Arouezioù ’zo hag a ziskouez e vo diazezet a-zevri ar reizhyezhouriezh er bloavezhioù da zont. En
amzer VALLEE avat, n’eus ket bet anezhi. Hent un ergerzher dre ur vro tost dianav eo bet e hent »6.
Pa c’hoarvez ezhommoù nevez er bed, e tiwan ur skiant nevez en o c’heñver. Ar skiant-se
avat ne vez ket anavezet diouzhtu evel skiant distag. Renet e vez an oberoù skiantel nevez da
gentañ evel pa vijent oberoù ur skiant all diazezet endeo. E-se e voe ar sturyezhañ renet en
derou evel ur yezhoniezh. Hogen buan e torr an oberoù nevez-se reolennoù ar skiant all.
Bepred e rank ar sturyezhour dibab, reiñ respontoù krennus, -ar vuhez ne c’hortoz ket, – tra
ma tle alies ar yezhoniour embann e amzivin ha gortoz prouennoù all na zeuint marteze
nepred. Un disrann a darzh enta abred pe ziwezhat, ha dav eo da zalc’hourion an ober nevez
reiñ dezhañ reolennoù a-ziforc’h. Dre-se e tiazezont ar skiant nevez, disheñvel dre he danvez
hag he falioù diouzh ar skiant all. An darvoud-se, a weler bemdez er ouezoniezh, zo o paouez
c’hoarvezout e Breizh pa’n em zistagas ar sturyezhouriezh diouzh ar yezhoniezh.
VALLEE a santas an ezhomm da reizhañ, da binvidikaat, da glokaat ar brezhoneg, hogen e-lec’h
takonañ diouzh an degouezh amañ hag ahont, e stagas gant un embregerezh a-vras war ar yezh en he
fezh. Ouzhpenn reolennoù evit ar yezh evel m’edo er mare m’he studie, e tivizas reolennoù o verkañ
penaos e tle ar yezh emdreiñ e-keñver ezhommoù nevez ar vuhez. An hini kentañ e voe da veizañ ez
eus ouzhpenn reizhañ ar yezh d’ober, hogen he sturiañ war du he dazont. Daoust ma voe krouet ar ger
sturyezhañ bloavezhioù goude e varv, e voe VALLEE krouer hor sturyezhouriezh. An arsanailhad
rakgerioù ha lostgerioù en deus termenet a veze sellet evel dreistezhomm gant e gempredidi, ha
dreistezhomm e oant ivez evit o mare. Sanket mat en dazont edo avat labour VALLEE ; bleuniadur
yezh ar gouzoud hag ar preder a welomp-ni o teraouiñ en hor mare war an diazezoù ledan ha leun a
eginoù roet gantañ d’ar yezh a ziskouez a-walc’h e oa reizh e selladur.
Un den a Stad eo da gentañ-penn ar sturyezhour. Pa n’he devez e vro Stad ebet ez eo e labour
prientiñ ur yezh-Stad dezhi ; p’he devez unan e pleustr da ziorren talvoudoù hollvedel ar yezh-Stad.
Kemmañ a ra kalz enta kefridioù ar sturyezhour hervez ar mare eus istor e vro ma labour.
Sturyezhouriezh VALLEE a voe anezhi : a) unvaniñ ar yezhadur, ar geriadur, ar skrivadur b) lakaat
war ar stern yezh ar vuhez arnevez.

VALLEE unvanour
« An den a groge da embann, e 1897, pennadoù brezhonek war La Croix des Côtes-du-Nord() ne
felle dezhañ, en derou, nemet lakaat tud Bro-Dreger da lenn o yezh.() Kompren a reas, koulskoude, ne
voe ket pell, e ranke lakaat urzh, urzh er yezhadur, urzh er geriadur, urzh en doare-skrivañ », atizet
gant « ur broud, don en e galon, da zaskoriñ d’ar yezh a gare un diazez start, dezhi da drec’hiñ er
stourm ouzh yezh an estren »7. Ar re gentañ da stourm ouzh VALLEE avat ne voe ket an estrenion,
met ar Vrezhoned. Sabr ar brezhoneg o redek c’hoazh dre skourroù o buhez, ne c’houzañvjont ket
beberez al liorzhour, na bouc’hal ar c’hoadour en em lakaet da dresañ alezioù eeun dre o strouezh ha
hentoù bras dre o maezioù. Un trec’h kentañ e voe koulskoude « Emglev ar skrivagenrion » e 1907.
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Roparz HEMON a grouas ar ger sturyezhouriezh e-tro 1955 ; da gentañ en doa graet gant ar gerioù reizhyezhouriezh,
reizhour-yezh, a gaver amañ.
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id., ibid. /8.

Gantañ avat ne zeuas ket termen d’ar stourmadoù. Unan eus ar rebechoù a daole an aliesañ e
eneberion war VALLEE eo skrivañ ur brezhoneg digomprenadus evit ar vrezhonegerion digelenn. Ar
respont reizh a zo roet gant Roparz HEMON : « E-touez an diotachoù a vez kontet diwar-benn
VALLEE, n’eus ket brasoc’h diotach eget : VALLEE a oa enebour da vrezhoneg ar bobl. Studi
brezhoneg ar bobl a zo bet diazez e holl labour evel gouizieg. Edo dibaouez o tastum gerioù, troioùlavar, krennlavarioù, kanaouennoù ha rimadelloù ar bobl. Un darn vras eus ar pezh en deus embannet
a zo tennet diwar an danvez-se. Lavarout a rae avat e rank ar yezhour hag ar skrivagner dibab e yezh
ar bobl ar pezh a zo glan ha lezel a-gostez ar pezh a zo trefoet. En abeg da se e troas a-enep dezhañ
kalz eus ar re a garfe skrivañ ar brezhoneg dres evel ma vez drailhet »8. An trec’h da vat a zeuas
koulskoude gant an amzer. War zisteraat ha tevel ez eas trouz an eneberezh. Gant yezh VALLEE e ra
hiziv an holl vrezhonegerion desket, zoken ar re a fell dezho pellaat ar muiañ diouzh e sturiadoù.
Houmañ eo moarvat arouez splannañ e drec’hadenn.

VALLEE arnevezour
E 1910 e oa c’hoazh ar brezhoneg ur yezh a gevredigezh : talvezout a rae d’an darnvuiañ eus
ezhommoù ar boblañs a rae gantañ. Ne oa ket avat yezh ar gevredigezh : yezh ur renkad, ar
goueriaded, ne oa ken, ha gwashoc’h, yezh ur renkad trec’het, chomet er bed kozh na anaveze ket ar
greanterezh, hanter flastret gant ar bed nevez, estren dezhi. Hag, e gwir, evit an dud a zihune d’ar
spered nevez e oa yezh un tremened o pellaat da viken, « langue rustique » dre natur, tonket da vervel
dizale, « non sans avoir eu de beaux accents » evel ma skrive Ernest RENAN. VALLEE, hag unan pe
zaou all evel Tangi MALMANCHE, a ziverzhas an touell kuzhet e seurt diaweladoù ; n’eo tamm ebet
ur perzh natur d’ar brezhoneg bezañ paour ha warlerc’hiet ; emañ ar yezh o vont e bruzhun peogwir
eo enket ar vro, sujet m’emañ d’ur vro all. Dienkomp bepred ar yezh, ur c’hammed kentañ e vo wardu dieubidigezh ar vro. Er gerioù a vremañ e lavarfemp : an holl yezhoù-Stad o deus graet dizamant
lamm ar Reverzhi C’hreantel9 ; ar brezhoneg, hep Stad hag e-maez a bep buhez stadel, zo chomet war
ribl all an islonk, en e stuz rakgreantel. Ar pezh a zo d’ober enta eo diazezañ ar brezhoneg er bed
arnevez ganet diwar ar Reverzhi C’hreantel, e lakaat ivez d’ober al lamm dreist an islonk da heul ar
yezhoù-Stad ha marteze gwelloc’h egeto.
Setu perak e stagas VALLEE da sevel rolloù gerioù gouiziel ha kalvezel, war an tangarr, ar
skriverez, an tredan, h.a. Labour ramzel e gwirionez. Marteze n’en dije ket bet an nerzh da gas e-unan
an dispac’h a oa da ren war ar yezh. Dre eurvad en em gavas gantañ ur skoazeller leun a feiz hag a
galon. « Un darvoud a bouez e buhez VALLEE e voe e gejadenn gant Meven MORDIERN. Diwar ar
c’henlabour etrezo, a badas daou-ugent vloaz, e tiwanas an darn-se eus e ober a chomo d’am soñj, an
hini vrudetañ : krouidigezh ar yezh lennek ha savidigezh ul lennegezh uhel. () Kerkent ha deuet da
vevañ e-kichen Sant-Brieg, war-lerc’h brezel 1914, ez en em lakaas Meven MORDIERN da dennañ
digant VALLEE pep tra a c’helle evit mad ar brezhoneg. Fentus e oa klevout an hini yaouankañ eus
an daou zen o klemm diwar-benn egile. Konnariñ a rae alies : lezirek, dizurzh, aonik dirak Pêr ha
Paol, setu gouez da Veven MORDIERN, ar pezh a oa VALLEE. Ha ne vire ket outañ da gaout
doujañs vras en e geñver. () E krouidigezh ar yezh lennek eta, klask diforc’h menozioù VALLEE
diouzh re e genlabourer a zo dic’hallus-krenn. () Ar yezhoù manet fraost a-hed an amzerioù, ha deuet
abaoe ur c’hant vloaz bennak da vinvioù a sevenadurezh, a rank sevel ur geriadur stank da glotañ gant
ezhommoù ar vuhez a vremañ. Bez e c’hellont, pe klask krouiñ ar geriadur-se a-ziwar o danvez dezho
o-unan, pe amprestañ diouzh ar geriadur anvet etrevroadel. VALLEE-MORDIERN, – o heuliañ
skouer AR GONIDEG hag e ziskibion, – a zibabas an hent kentañ »10. Gerioù a groujont a vil-vern,
8
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An istorourion hag ar gevredadourion a ra Reverzhi C’hreantel eus an treuzfurmidigezhioù bras c’hoarvezet e buhez
an dud, ar c’hevredigezhioù, an armerzhioù da heul emled ar greanterezh. Ar Reverzhi C’hreantel, sellet evel derou un
oadvezh nevez en istor an denelezh, a loc’has diouzh Breizh-Veur e diwezh an 18t kantved evit en em astenn tamm ha tamm
d’ar bed a-bezh. Unan eus he heuliadoù pennañ eo digresk niver al labourerion-douar ; unan all eo isdiorreadur broioù’zo na
voent ket greantelaet evit abeg pe abeg, da skouer Breizh en abeg d’he sujidigezh politikel. Hiroc’h diskleriadurioù a gavor,
diwar-benn ar c’henverioù etre Reverzhi C’hre C’hreantel hag isdiorreadur pergen, war Preder, 84-85.
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hogen aze n’emañ ket ar brasañ degasadenn a rejont d’ar yezh, rak alies ar gerioù arnevez ne badont
ket pell, ket pelloc’h bepred eget an ezhommoù kemmus a ro tro dezho da ziwanañ. Ur bed war lusk
eo ar bed arnevez : kalz mennozioù o devez ennañ berroc’h buhez eget an dud. Steuziet eo hiziv darn
eus ar c’healioù pleustret gant an holl yezhoù e 1920 ha ganto dic’hizet ar gerioù o gwiske. Perzh
dreist oberenn VALLEE n’eo ket bezañ krouet miliadoù gerioù, met bezañ lakaet ar brezhoneg gouest
hiviziken da grouiñ diouzh e ezhommoù, forzh petore reverzhi a drofe ar bed ; bezañ lakaet
mammennoù ar yezh da vevañ en-dro ; bezañ reizhekaet an doareoù he deus ar yezh da greskiñ. Oc’h
ober se, e roas d’ar brezhoneg an armoù a glote ar gwellañ gant ezhommoù ar vuhez a vremañ. Tra ma
chom yezhoù all, ar galleg da skouer echu gantañ e gresk daou gantved’zo, evel gwez krabosek
mouget dindan iliav an amprestoù gresianek pe amerikanek, e taol ar brezhoneg da bep remziad un
deliadur puilh ouzh puilh : delioù a gouezh, delioù nevez a zifluk o kreñvaat bepred gant o sev framm
ar yezh, kelf ha barradur.
Ar mennozioù politikel diskouezet gant Fransez VALLEE a glote dre vras gant an « emsavioù » a
dreuzas lerc’h-ouzh-lerc’h e hir vuhez : rannvroelouriezh pa edo ar rannvroelourion e penn a-raok an
emgann brezhon ; broadelouriezh kerkent ha m’en em ziskouezas ar vroadelourion gentañ. E 1926 e
skrive d’e genvarzh ABALOR : « Enor, eta, da Vreiz Atao he deus divorzet hon Emsav p’edo
moredet ; hag adsavet hor banniel p’edo war gouezhañ, oc’h enskrivañ en e blegoù e anv gwirion :
BROADELEZH ! Enor da Walarn a zigor an hent reizh d’hol lennegezh da zont ! Dalc’hent gant o
labour ! Ha dalc’het ivez Yaouankiz Vreizh d’en em vodañ en-dro dezho ha da gerzhout d’o heul, hep
selaou ar flemmadennoù hag ar c’huzulioù yud »11. Ne gemeras ket perzh oberiant er politikerezh. E
bolitikerezh dezhañ a selle pelloc’h eget e vare, egetañ e-unan en rene, spontet ma veze a-wezhioù
evel an diouganerion gozh gant an eilpennadurioù spurmantet e penn an hent a heulie. Ur wezh da
nebeutañ, « daoulagad ha dorn ar sturier o doa krenet »12 : ne lakaas ket e anv dindan Emglev 1941.
Displeget e vo e nac’hadenn dre veur a abeg : reuted-spered ar gozhni, levezon Meven MORDIERN,
enebour da bep obererezh politikel, h.a. An dilez-se a-berzh VALLEE, eizh vloaz kent e varv, zo
dezhañ ur ster all : merkañ a rae e oa echu an amzer ma c’halle ar stourm evit ar yezh bezañ renet
distag diouzh ur framm stadel. An diouganerion a ranke lezel al lec’h gant saverion an diougan.
Hiziv an deiz ez eo ar ger « dispac’h » diouzh ar c’hiz dre ar bed hag en hon touez. Pet den avat,
zoken en Emsav Breizh, a ve tuet hep prederiañ da lakaat an anv a « zispac’her » war Frañsez
VALLEE ? Denig sioul ha klañvidik Sant-Brieg zo moarvat pell diouzh skeudenn folklorel an
dispac’her. Padal, e zorn an hini eo a eilpennas tonkad ar brezhoneg er mare ma asante an holl d’e
varv, ha dre-se a roas d’ar vro an diazez na c’hell ket dioueriñ evit adsevel.
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NOTENNOU ARMERZHEL (3)
AR GREANTEREZH (I)
Rann bouezusañ armerzh ar broioù arnevez eo ar greanterezh. Nevez eo koulskoude en istor ar
bed, peogwir ne sav ket e zerou pelloc’h eget diwezh an 18t kantved, da heul dizoloadenn an ijinenn
dre vurezh. E-lec’h kigennoù an dud hag al loened e voe diwar neuze lakaet nerzhoù an natur nann
bev da labourat. An ijinerezhioù greantel a gemere lec’h an ijinerezhioù dornwezhel1. Deraouiñ a rae
ar pezh a anver an Oadvezh Greantel pe, mar seller ouzh an heuliadoù a bep seurt a c’hoarvezas en
armerzh hag e buhez ar broioù, ar Reverzhi C’hreantel2.
Evit termenañ ar greanterezh ez eo mat keñveriañ an doareoù bras anezhañ gant doareoù an
dornwezherezh1 bet distroadet gantañ.
Evel hon eus merket, an dornwezerezh ne oa en e gerz nemet kementadoù gremm3 bihan, a orin
bevel dreist-holl. Gremm anvevel a gementadoù bras zo e kerz ar greanterezh. An diforc’hioù all a
denn mui pe vui d’an diforc’h kentañ-se. Diazezet e oa an dornwezherezh war droioù-micher
henvoazel, gwellaet moarvat a gantved da gantved, oc’h emdreiñ gorrek avat. Ar greanterezh, en
enep, a denn e vad dibaouez eus araokadennoù ar ouezoniezh ha, dre henn ober, a ro lusk da
araokadennoù nevez : ur rann eus ar greanterezh arnevez zo gouestlet d’an imbourc’h gouiziel ; ar
c’halvezerezh en deus kemeret lec’h an troioù-micher henvoazel. Da heul ez emdro ar greanterezh
buan ouzh buan. An dornwezhourion a rae gant binvioù hag ardivinkoù eeun a-walc’h, dornreet (=
embreget gant an daouarn), pezh a c’houlenne un hir a zeskoniadur. Ar greanterezh a sav ardivinkoù
kemplezh ouzh kemplezh, dizalc’h ouzh dizalc’h diouzh daouarn an dud, da lavarout eo emgefreek4,
pezh a c’houlenn diouzh un tu ijinourion hirstummet, ha diouzh an tu all micherourion a zesk o labour
dindan un nebeut eurvezhioù. Un diforc’h pouezus all eo hemañ : strewet e oa an dornwezherezh dre
ar vro a-bezh (an disterañ keriadenn he doa he dornwezhourion) ; ar greanterezh a denn da dolpañ e
obererezhioù en un nebeut lec’hioù hepken.
Heuliadoù ken pouezus-all zo bet d’ar Reverzhi C’hreantel e-keñver framm an embregerezhioù,
aoz ar berc’henniezh, an darempredoù etre an arc’hant hag al labour, ha framm ar gevredigezh hec’hunan. Notennoù armerzhel all a vo gouestlet d’ar c’hudennoù-se.

Elfennoù ar greanterezh
Ar greanterezh zo e gefridi oberiañ a-vras kement danvez, kement kenderc’had en devez ezhomm
ar bed arnevez. Enebet hon eus greanterezh ha gounezerezh. E gwir emañ ar greanterezh oc’h aloubiñ
ivez ar gounezerezh o reiñ dezhañ hentennoù kenderc’hañ a-vras diazezet war ar ouezoniezh. Dre ar
greanterezh e vez treuzfurmet danvezioù an natur e traezoù-arver5. Sellomp enta ouzh derezioù an
treuzfurmerezh ha kevrennoù an traezoù oberiet-se.

An danvezioù krai
Danvez krai a reer eus kement danvez a-raok ma vez danzeet gant labour mab-den ; da skouer ar
c’hail houarn a denner eus kondon an douar, ar gwez a ziskarer, ar gloan a douzer war gein an deñved.

1

Un dornwezh (gerdarzh : labour, micher an daouarn) zo ur vicher henvoazel ; ar munuzer en e stal zo un
dornwezhour ; en enep, rener un oberierezh arrebeuri zo ur greantour. An dornwezherezh zo al labour, ar micherioù, ar
c’henderc’hañ, h.a., dornwezhel.
2

Sl. an notenn (9) Emsav-3, p. 66.

3

Sl. pelloc’h : An danvezhioù gremm.

4

Emgefreek eo un ijinenn a c’hell, hep emell an den, seveniñ he labour ouzh en em reoliñ hec’h-unan diouzh ret.

5

Arverañ v., ober gant, implijout, lakaat da dalvezout ; an traezoù-arver zo an traoù a reer ganto hervez an ezhommoù
boas, da skouer ur c’hreion, ur c’harr-nij, ur c’hoariell, h.a.

An danvezioù gremm
An darbarer a sav mein betek krec’h ar voger a ra labour ; lavarout a reer c’hoazh e tispign
gremm. Gwelet hon eus e lakae an dornwezherezh dreist-holl ar gremm bevel, denel pe loenel, da
dalvezout ; ar greanterezh, en enep, a ra dreist-holl gant gremm anvevel, da lavarout eo tennet eus
danvezioù meinel :
–
–
–

ar glaou, a roas tro d’ar Reverzhi C’hreantel, hag a chom unan eus an danvezioù gremm
pouezusañ ;
an tireoul, pe eoul-maen, hag an diraezhenn, dianav kant vloaz’zo, a ro bremañ ouzhpenn
an drederenn eus ar gremm-bed ;
ar metaloù skinoberiek (uraniom, toriom, h.a.), a denner diouto, dre skiriañ derc’hanoù6
an atom anezho, kementadoù bras a c’hremm, a anver gremm derc’hanel.

Gremm ar glaou hag an tireoul a c’hell bezañ arveret war-eeun, en ijinennoù dre vurezh pe er
c’hefluskerioù ; alies avat e vez treuzfurmet da gentañ e tredan. Kenderc’het e vez an tredan diwar
leskiñ glaou, tireoul, h.a. (gwreztredan, anezhañ an 2/3 eus tredan ar bed), diwar nerzh ar stêrioù, ar
mor (dourdredan), diwar ar gremm derc’hanel.

Ar vetalouriezh
Metalouriezh a reer eus ijinerezhioù greantel ar metaloù. Ar gevrenn bouezusañ eus ar
greanterezh eo. Kement hag an 80 % eus ar vetalouriezh eo ijinerezhioù an houarn. E daou skourr e
ranner metalouriezh an houarn :
–
–

an houarnouriezh, pe vetalouriezh ponner, a dreuzfurm ar c’hailh e potin hag e dir ;
ar vetalouriezh pleuskañ7, oc’h oberiañ diwar ar potin hag an dir-se traezoù a bep seurt
adalek ar mordreizher betek an nadoz wriat.

Er vetalouriezh pleuskañ e kaver saverezhioù treloc’hel a bep seurt8 : tangirri, morlistri, kirri-nij,
dafar houarnhentel, ijinennoù gounezel, ardivinkoù, kefluskerioù hag aveadurioù a bep seurt evit ar
greanterezh e unan, hag all.
Ar metalouriezhoù all a renker dindan an anv metalouriezh amhouarnek. Ar re bouezusañ eus ar
metaloù amhouarnek zo :
–
–
–
–
–

an aluminiom, anavezet abaoe 1827 hepken, a denner eus ur gailhenn anvet balzit, metal
skañv arveret kalz en oberierezh an tangirri hag an nijerezed ;
ar c’houevr, metal pouezus evit oberierezh an dafar tredanel ;
ar staen, an nikel, ar manganez, metaloù-kendeuziñ an houarn ;
ar metaloù prizius : aour, argant, platin ;
ar metamoù skinoberiek.

Ul lec’h a-bouez zo d’ar metaloù amhouarnek er vetalouriezh-pleuskañ.

An ijinerezhioù gwiadel
Ijinerezh ar gwiadoù zo deuet da vezañ unan eus kevrennoù pennañ an armerzh-bed. Hiziv,
ouzhpenn ar c’henderc’hadoù a orin loenel (gloan, sidan) pe blantel (lin, kotoñs, kouarc’h, jut, a reer
anezho plant gwiennek9), ez arverer mui ouzh mui ar gwiennoù9 a orin kimiek.
6

An derc’han zo lodenn-greiz un atomenn ; skiriañ an derc’hanoù zo o lakaat da darzhañ, oc’h ober dezho leuskel ur
c’hementad gremm bras.
7

Pleuskañ zo reiñ ur stumm, ur pleusk d’un danvez ; ent-resisoc’h treuzfurmiñ un danvez diaoz e traezoù oberiet.

8

An treloc’herezh zo studi treuskas al loc’h ; zo ivez pleustrerezh treuzkas al loc’h ; zo ivez ar rann ijinerezh o plediñ
gant an ardivinkoù, ar c’hefluskerioù, h.a. ; ur saverezh treloc’hel zo e gefridi oberiañ ardivinkoù, kefluskerioù, h.a.
9

Ar gwiennoù zo an neudennouigoù a ya d’ober un neudenn ; plant gwiennek eo ar plant a arverer o gwiennoù evel
danvez gwiadel.

Ar gloan a oa, daou gantved ’zo, an danvez gwiadel bras nemetañ. Pleusket e veze ken war ar
maez, ken e kêr. Pouezus eo bepred, hogen ar gloanerezh dornwezhel a-wezhall en deus lezet al lec’h
gant ar gloanerezh greantel.
Ar c’hotoñs zo ivez hiziv greantelet ar gounezerezh hag ar pleuskerezh anezhañ.
Ar greanti ma vez danzeet ar gloan zo ur c’hloanerezh pe ur c’hloaneri ; ar c’hotoñs, ur
gotonserezh. Ur vro ma ren ijinerezh ar gloan (ar gloanerezh) a zo ur vro c’hloaner ;
heñveldra e komzer eus ur vro gotoñser.
Pleuskerezhioù pennañ ar gwiennoù bevel eo an nezañ hag ar gwiadiñ. Al labouradegoùnezañ a anver c’hoazh nezadegoù. Priziañ a reer braster an nezerezh en ur vr dre niver ar
c’haladurioù o vont en-dro ; sk. : niver kaladurioù Pakistan a save da 10 milion e 1962.
Al labouradegoù-gwiadiñ a anver c’hoazh gwiaderezhioù. Priziañ a reer braster ar
gwiaderezh en ur vro dre niver ar sternioù-gwiadiñ en arver en ur mare ; sk. : niver ar sternioù
pakistanat a oa 2 vilion e 1962.
Ar gwiadoù gloan, kotoñs, sidan, jut, h.a, a reer gloanadoù, kotoñsadoù, sidanadoù,
jutadoù, h.a., anezho.
Ar gwiennoù kimiek zo daou seurt anezho :
–
–

ar gwiennoù kalvezadel10, oberiet diwar un danvez krai plantel, ar c’helloz (pe keluloz) :
ar reion, an aketat, ar fibrann ;
ar gwiennoù kevanaozel10, kenderc’hadoù eus ijinerezh ar glaou hag an tireoul, dizoloet
goude 1930, o deus aloubet tamm ha tamm an ijinerezh gwiadel : nilon, dakron, perlon,
terilen, rilsan, tergal, h.a.

An ijinerezhioù bouedel
Ijinerezh an danvezioù-bevañs, pe ijinerezh bouedel, pe c’hoazh bouederezh, zo e bal pleuskañ avras kenderc’hadoù ar gounezerezh. E gavout a raer e greantioù liesseurt : sukrerezhioù, oc’h oberiañ
sukr diwar ar boetrabez pe ar c’horz-sukr ; eouldioù, ma prienter eoul diwar eouluzed evel an oliv, ar
c’hraoñ-douar, h.a. ; ar milinerezhioù, pe vilinoù greantel ; ar bouedvirerezhioù, ma lakaer e boestoùmir ar c’hig, ar pesked, ar frouezh, al legumaj ; h.a.

An ijinerezhioù kimiek
An ijinerezhioù kimiek zo stag ouzh an ijinerezhioù all, o vezañ ma tegemeront diouto an
danvezioù a zanzeont (sk. an aozadoù tennet eus ar glaou pe an tireoul), pe ma prientont oberiadoù
evito (sk. : ar gwiennoù kevanaozel). Kenderc’hadoù pennañ an ijinerezh kimiek zo : an temzoù
douar, superfosfat, kali, h.a. ; ar simant ha dafar adeiladel a bep seurt ; al louzeier pe aozadoù
apotikel ; al livuzennoù ; ar golorodoù kaoutchoug pe gevanaozel. Ur rann eus an ijinerezh kimiek zo
war emastenn : ar mezelloù, pe danvezioù plastikel, danzeet diwar ar glaou hag an tireoul.
Ret eo menegiñ ivez ar saverezhioù tredanel, an ijinerezh elektronek, an oberierezh dafar
luc’harzel (filmoù, h.a.), an dilhaderezh, ar gweraerezh, h.a.
Ar merour : H. FICHET.
Liesskrivet gant ar gelaouenn.

10

Kalvezadel eo nep tra oberiet gant labour an den, enebet ouzh naturel, sk. : un dant kalvezadel. Kevanaozañ un
danvezenn gimiek zo he c’henderc’hañ diwar hec’h elfennoù. Ar fibrann a vez lavaret kalvezadel peogwir en oberier gant
molekul un danvezenn naturel, ar c’helloz. An nilon a lavarer kevanaozel peogwir ez oberier ar molekul anezhañ diwar ar
glaou.

EMSAV
KELAOUENN BOLITIKEL
MIZIEK
Niv. 4 – Ebrel 1967
An niverenn : 2,00 F
Koumanant-bloaz : 20,00 F
Deraouiñ a ra ar c’houmanantoù e miz Genver
EMSAV
30, Place des Lices, 35 – RENNES
C.C.P. RENNES 2 460 10
Taolenn
Bruderezh ha reizhded ......................................................................................................................p. 77
E-ser dilennadegoù............................................................................................................................p. 80
Hag-eñ ez eus ur gudenn eus an teodyezhoù e Breizh ? ...................................................................p. 82
« Opiom an Emsav » (arroud)...........................................................................................................p. 85
Emsav ha Kendalc’h .........................................................................................................................p. 86
Roll an Emsav ...................................................................................................................................p. 91
Notennoù armerzhel (4), ar c’hehenterezh........................................................................................p. 92

BRUDEREZH HA REIZHDED
Unan eus gwanderioù an Emsav abaoe an eil brezel-bed eo skorted e vruderezh. An emsaverion,
pa vezont dirak ar Vrezhoned all, pe a chom mut, pe a liv gevier war balioù gwirion an Emsav.
Chom a reont mut peogwir ne gredont ket e talvez ar boan displegañ d’an dud petra eo an Emsav.
Hervezo ne ve hor c’henvroiz nepred evit kompren ez eo Breizh hor bro nemeti hag ez eo hon dlead
kentañ he difenn hag hec’h adsevel. « Gortozomp ma vimp kreñvoc’h » emezo. Evit digarez d’o
c’hiladenn e roont bihanded an Emsav. Soñjal a reont gant gwirabeg e rank an Emsav, evit gounit
fiziañs an dud, en em ziskouez evel an hini a zaskoro dezho o enor a bobl. Hogen an emsaverion n’o
deus ket o-unan fiziañs a-walc’h en Emsav evit e ziskouez evel un trec’hour hag un dieuber ; hag e
chomont enket en ur c’helc’h-bac’h : ne ziskouezont ket an Emsav d’ar Vrezhoned peogwir en kavont
re vihan, ha bihan e chom an Emsav peogwir n’en diskouezont ket.
Livañ a reont gevier war an digarez ma ne zleer ket diaezañ an dud gant diskleriadurioù re daer.
Hag a-fet diskleriadurioù e chom gwall deñval ar pezh a gontont. Pa vez goulennet outo : « C’hwi zo
Breiz-Atao ’ta ? » e respontont : « O nann, n’on ket ! » -« Aotonomist neuze ? » -« Tamm ebet ! »
Bep taol e nac’hont bezañ lec’hiet e-keñver an Emsav hag e klaskont harp war vennozioù pell-mat
diouzh kudennoù gwirion o bro. Ar mennozioù-se, kevreadelezh, demokratelezh, dispis-meurbet keit
ha ma n’o enkorfer ket e buhez fetis ur Stad, ne c’hallont kaout ster ebet keit ha ma ampeller an dibabdiazez a zo dres dibab ar Stad da reiñ da Vreizh. Ha bep taol e van ar c’hendivizer en amzivin, souezh
ebet, ne denn netra eus an diviz nemet luziadell.
An dud ne glaskont ket pemp troad d’ar maout : an Emsav evito eo ar re a ra eus Breizh ur vro
diforc’h hag a venn reiñ dezhi gwirioù ur vro diforc’h. Forzh petra a soñjont a-hend-all eus ar
mennozioù-se, ez eo ar mennozioù-se a skritellont pa lavaront : « un Breiz-Atao », « un
autonomiste », « un séparatiste », « un de l’U.D.B. », « un du M.O.B. ». Padal e kaver ijinek kuzhat ar
pezh a soñjer, o vagañ ar spi droch e tegasor an dud d’an Emsav hep gouzout dezho. Difenn a reer ar
brezhoneg ; ya, met en ur ober anezhañ unan eus pinvidigezhioù Frañs… Touellañ an dud a glasker,
hogen unan a zaou, pe e veiz an dud ar c’hoari hag e vezer kaset da sutal, pe ne veizont ket ha ned
eont ket gwall bell gant an arguzennoù kleuz a zo bet graet dezho lonkañ. Hag e tremen an Emsav abenn an diwezh evit un afer a lorberion pe a farserion.
Ar bruderezh zo da gentañ un afer a onestiz. Moarvat ez eus lec’hioù ha mareoù dereat evit komz,
ha dibaboù a rank ar bruder ober e sell eus an efedusted, – ar bruderezh zo ivez ur c’halvezerezh gant
reolennoù termenet mat. E nep doare avat ne zle palioù an Emsav o-unan mont da zanvez un dibab
kalvezel ha bezañ mac’hagnet, gwanaet pe hepken dispisaet war zigarez an efedusted. Ne vruder ket
ur pal faos evit tizhout ur pal gwirion. Heñveldra ne vruder ket martezeadoù. Brudañ a reer
diogeladoù. Morse n’eo ar bruderezh un ober a eil renk, met atav e sell ouzh an talvoudoù uhelañ,
ouzh strivoù klokañ ar spered.
Div reolenn aour zo d’ar bruderezh : 1) Bezañ diskoulmet reizh en ho puhez hag en ho meiz ar
c’hudennoù a vrudit (ne c’hellit ket brudañ ar brezhoneg en ur lezel ho puhez diazezet er galleg, – na
hep bezañ meizet, pouezet ha degemeret an holl amplegadoù1 eus trec’h ar brezhoneg). 2) Lezel
bepred gant ho kendivizer an dibab a sell outañ.
Ar bruderezh diazezet war reizhded ar bruder ha rezid2 e gendivizer eo an hini nemetañ gouest da
zegas emsaverion wirion. Pep prantad eus emdroadur an Emsav a c’houlenn perzhioù disheñvel ha
dre-se seurtoù tud disheñvel ; prantadoù ’zo a c’houlenn muioc’h a galonegezh pe da nebeutañ un
doare dibar a galonegezh, hag an holl n’int ket evit kemer perzh neuze ; seurtoù ’zo a dud ne zeuint
d’an Emsav nemet er mareoù diwezhañ pa dostay an trec’h, – ne c’halljent ket dont a-raok anez degas
1

Amplegadoù trec’h ar brezhoneg eo kement a zo ret d’ar brezhoneg evit trec’hiñ, evel da skouer ur Stad Vrezhon
krouet gant un Emsav brezhonek.
2

Ar rezid zo ar frankiz en he ster uhelañ, speredel.

droug, – da ziwall ez eus bepred na dec’hfe an emsaverion diouzh an hent reizh o defe kemeret re
abred. Ur bruderezh reizh hepken a c’hell reiñ da bep hini er vro ar galv emañ o c’hortoz hep gouzout
dezhañ ha d’an ampoent a zere ouzh e berzhioù.
Fiziañs hon eus, pa vo diorreet ar bruderezh gwirion, an hini a ra galv bepred da spered ha da
galon an dud, e vo gwelet pegen marnaoniek eo pobl Vreizh eus ar vagadurezh politikel brezhon.
DA REIZHAÑ en Emsav-3/50, eil linenn :
« gounit fiziañs an dud ; n’eo ket fiziañs tud an Emsav hepken, hogen fiziañs tud ar vro a-bezh, »

E-SER DILENNADEGOU
Dilennadegoù zo bet nevez ’zo er broioù keltiek. Den ne gred e vo dieubet na saveteet ur bobl-suj
war-bouez dilennadegoù nemetken. Padal e c’haller kavout en darvoud-se eus buhez ar Stadoù Gall pe
Vreizhveurat merkoù eus emdroadur ar mennozioù er c’horn-mañ-korn eus hor broioù.
Gouzout a reer ez eo bet dilennet Gwynfor EVANS da gannad Caerfyrddin e Kembre un nebeut
mizioù ’zo. Nevez ’zo e Kembre bepred da geñver addilennadegoù lec’hel eo bet danvez-kannad ar
bPlaid (Strollad Broadel) tost da vezañ dilennet e-lec’h danvez-kannad al Labour Party e rannvro
Rhondda : peder gwech muioc’h a vouezhioù en deus bet eget en dilennadeg diwezhañ.
Un degouezh damheñvel zo bet e Skos e-lec’h en deus danvez-kannad ar vroadelourion tizhet
29 % eus ar mouezhioù. Brud a-walc’h zo bet d’an taol-se peogwir e voe anv anezhañ er skinwel gall
zoken.
E Breizh n’eus netra da lavarout diwar-benn an dilennadegoù diwezhañ eus ar 5 ha 12 meurzh
diouzh ur savboent brezhon. Ur c’hoarvezad politikel gall rik eo bet ar mouezhiadegoù evel boaz.
N’eo ket dibouez studiañ emzalc’h hor c’henvroiz e-keñver an dibaboù int lakaet d’ober gant ar Stad
C’hall. An emzalc’h-se n’en deus ster nemet er framm hag en endro gall end-eeun. Klask e
dreuzlakaat en ur framm brezhon a ve amjestr, ma n’eo ket dic’hallus evit bremañ.
E daou zegouezh koulskoude e roas an dilennadegoù an tu da zezvarn emdroadur mennozioù
gwiskadoù ’zo eus ar boblañs.
E Roazhon, an ao. PHLIPPONNEAU a ziazezas evit darn e vruderezh war gudennoù armerzhel
Breizh. El lec’hioù ma voe graet bruderezh stag ouzh ar savboent-se, e kêr da skouer, e vouezhias ar
brasniver a-du gant an danvez-kannad. War ar maez, ma n’oa bet graet tamm bruderezh breizhek
koulz lavarout, o deus kendalc’het an dud da reiñ o mouezhioù d’ar gostezenn dehou gall henvoazel.
E Gwengamp e oa un degouezh dudius da studiañ ivez, daoust ma voe luziet ar gudenn gant
loveadurioù an danvez-kannad. An ao. OLLIVRO, rannvroelour, en em ginnige er c’hentañ tro dindan
an talbenn « Action régionale et sociale », hag en eil tro dindan baeroniezh ar « Cinquième
République ». Dilennet eo bet, met ar sifroù a ziskouez ne zeuas ket dezhañ an holl vouezhioù edo
engortoz a gaout da heul dilez e gevezer eus ar gostezenn dehou gall, an ao. GUEN. Daou ziskleriadur
zo da gement-se : a) pe dalc’hidi ’zo eus an ao. OLLIVRO en dilezas dre an abeg ma klaske repu
dindan gazel an ao. de GAULLE, b) pe dalc’hidi ’zo eus an ao. GUEN a gavas gwell kas o mouezhioù
d’an danvez-kannad komunour evit mirout ouzh un den a oa bet diskouezet evel broadelour brezhon a
vont da gannad evit ar bastell-vro. Rak brudet eo an ao. OLLIVRO da vezañ a-du gant emrenerezh
Breizh hag ar gomunourion o deus graet o seizh gwellañ e-pad ar stourmadenn d’e dremen evit un
ezel eus an M.O.B.
Na ankouaomp ket avat e vez aozet dilennadegoù ar Stad C’hall evit mad ar Stad C’hall. Al
leurenn bolitikel gall zo graet evit ar c’hoari politikel gall. Ar Stad C’hall ne bed ket hor c’henvroiz,
dilennerion ha dilennidi, da sevel warni evit dibab etre ur c’hoari gall hag ur c’hoari brezhon, hogen
etre c’hoarioù gall hepken. Iwerzhon he deus kaset degadoù ha degadoù a gannaded vroadelour da
Westminster e-pad meur a zek vloaz hep gounit an disterañ frankiz evit-se.

HAG-EÑ EZ EUS UR GUDENN EUS AN TEODYEZHOU E BREIZH ?
Petra eo un deodyezh ? Ar ger e-unan a lavar ez eo ar yezh evel m’he c’homzer, enebet ouzh ar
yezh evel m’he c’helenner.
Pa vez ar yezh a gomzer yezh a-berzh Stad war un dro ne vez ket kudennoù bras gant an
teodyezhoù. Ahelet int war ar yezh-Stad, – yezh ar skol, ar stlenn1, ar mererezh, – ha ne bellaont ket
nemeur diouti.
En enep, en ur vro-suj ma n’eo ket ar yezh vroadel yezh ar Stad ez eo kondaonet da emdreiñ
diouti hec’h-unan, o tioueriñ al livenn-gein, an ahel-kempouezañ ma’z eo an arver stadel. Dizunvaniñ
a ra, ha disleberiñ :
–
–

dizunvaniñ, rak ne dalvez ket evit an ezhommoù boutin d’ar vro a-bezh, ha pep korn-bro a
zeu da gaout e zibarderioù distagadur, geriadur, yezhadur, – en ur ger e deodyezh o
pellaat buan pe vuanoc’h diouzh teodyezhoù ar c’hornbroioù all ;
disleberiñ, rak bras eo hiziv ar perzh kemeret gant ar yezh-Stad e buhez an dud ; abred pe
ziwezhat e teu poblañs ar vro-suj da ren he darempredoù kevredigezhel e yezh ar Stad
sujer ; ar yezh vroadel ne chom dezhi nemet kelc’hiad strizh an tiegezh, – kent steuziañ da
vat. Hogen pell amzer a-raok steuziañ ez a he geriadur war baouraat, he yezhadur war
laoskaat, – aloubet gant gerioù ha troioù-lavar ar yezh-Stad, – he distagadur war zistresañ.
N’eus mui anezhi nemet ur bruzhunadur a drefoedoù. Kenderc’hel d’ober ganti er stad-se
a dremen, gant gwir abeg, d’un arouez a warlerc’hiadur.

An emdroadur-se zo c’hoarvezet gant ar brezhoneg. Yezh a sevenadur, unvan ha diorreet, e voe
betek an 11t kantved. Stagañ a reas da gilañ pa baouezas a vezañ yezh ar gevredigezh a-bezh, pa voe
dilezet gant ar renkadoù a oa framm ar Stad. Koulskoude, o vezañ ma oa laosk an darempredoù etre ar
Stad c’halleger ha poblañs ar maezioù brezhoneger, e voe gorrek emdroadur an dizunvaniñ-disleberiñ,
betek an 19t kantved da nebeutañ. Buanaet e voe trumm an diskar gant ar Reverzhi C’hreantel2, ken
ma kouezhas ar brezhoneg teodyezhel e-touez yezhoù warlerc’hietañ Europa. Ar c’hêrioù, o
tegemerout ar stuzegezh arnevez, o doa degemeret ar galleg war un dro. Ar brezhoneg ne oa ken ’met
yezh renkad isdiorreetañ ar vro, ar goueriaded, chomet gant ar stuzegezh rakgreantel.
Padal, dres o vezañ ma n’he doa ket ar renkad-se kemmet kalz a-hed an amzerioù, n’o doa ket he
zeodyezhoù kollet kalz eus barregezhioù an henvrezhoneg3. Ar barregezhioù-se avat a chome kousket
er yezh ha kollet da vat e vijent bet ma ne vije ket deuet an Emsav da zamantiñ dezho. Labouret e voe
a-zevri e-pad tost daou gantved evit saveteiñ kement a c’halle bezañ saveteet eus pinvidigezh an
teodyezhoù henvoazel4 : GREGOR A ROSTRENEN, DOM LE PELLETIER, GONIDEG, MILIN,
VALLEE a dremenas dekvloaziadoù eus o buhez o renabliñ geriadur ha yezhadur ar brezhonegoù
komzet. Frouezh o strivoù a voe krouidigezh ar yezh lennek.
Diwir e ve koulskoude reiñ d’ar yezh lennek an teodyezhoù mui pe vui trefoedet da vammennoù
nemeto. Ul lec’h bras o devoe ivez ar geltiegourion en he c’hrouidigezh : ERNAULT, VALLEE eunan, MEVEN MORDIERN a sturias an dibaboù a oa d’ober etre ar stummoù diniver kavet en
teodyezhoù dre geñveriañ gant ar furmoù hen- ha krennvrezhonek, kembraek ha kernevek ; dasorc’hiñ
a rejont furmoù keltiek da lakaat e-lec’h ar furmoù romanek ha gallek a vastare ar yezh. En ur ger e
tiverkjont merkoù an dizunvanadur hag an disleberadur ; bennozh dezho e stage ar brezhoneg da
1

Ar stlenn a reer eus ar reiñ keleier, ha dre vras eus ar reiñ da c’houzout ; e buhez ur vro e c’hoarvez ar stlenn eus ar
c’hazetennoù, ar skingomz, ar skinwel, h.a. ; sl. ivez Emsav-4/97, (1).
2

Diwar-benn ar Reverzhi C’hreantel, sl. Emsav-3/66, (9) ; /67.

3

Rannet eo istor ar brezhoneg e tri mare : mare an henvrezhoneg etre an 8t hag an 11t kantved, mare ar
c’hrennvrezhoneg etre an 12t hag ar 17t kantved, mare ar brezhoneg-bremañ da c’houde.
4

Henvoazel a verk doareoù ar vuhez, ar gevredigezh, an armerzh evel ma voent e-pad kantvedoù, ent-resis a-raok ar
Reverzhi C’hreantel ; enebiñ a reer henvoazel ouzh arnevez, a verk doareoù ar bed diwanet diouzh ar Reverzhi C’hreantel.

greskiñ en-dro diwar wrizioù ur sevenadur milvedel manet kousket met bev-mat e stuzegezh poblañs
ar maezioù. Graet o deus anezhañ en-dro ur yezh a lennegezh hag a zeskadurezh : tiegezhioù o vevañ
e kêr a c’hell hiziv desevel ha skoliañ o bugale e brezhoneg hep o dilañsañ e-keñver ar bed ma
vevont ; skrivagnerion a embann romantoù, barzhonegoù, studiennoù a bep seurt evit lennerion
diazezet e stuzegezh ar c’hêrioù. Un deodyezh vrezhonek arnevez ez eus bremañ.
E-keit-se emañ an teodyezhoù henvoazel o vont da get buan. Ul lec’hienn voutin e kelc’hiadoù
’zo eus an Emsav eo hirvoudiñ da giladenn ar brezhoneg er bobl. Hag-eñ ez eus da vezañ prederiet
gant steuzidigezh an teodyezhoù henvoazel ? Sellomp ouzh ar gudenn : ar yezh lennek he deus
dastumet ar pep pouezusañ eus pinvidigezh an teodyezhoù ; renet eo bet al labour gant aked ha
gouiziegezh. Tu a vo bepred da soñjal en dije gallet bezañ renet gant brasoc’h aked ha brasoc’h
gouiziegezh c’hoazh ; tu a zo ivez da glokaat al labour-se keit ha ma tregern c’hoazh teodyezhoù war
ar ploue. Hogen echu eo mare krouidigezh ar yezh lennek : diazezet eo he yezhadur, termenet eo
doareoù he geriadur, tonket eo an dibaboù bras a-zivout hec’h emdroadur ; an degasadennoù o tont
eus an teodyezhoù henvoazel ne c’hellint ken bezañ nemet klokaennoù darnel o tennañ d’ar munudoù.
Ar braz eus strivoù ar yezh n’emañ ket ken war an tu-se. Emaomp bremañ en ur marevezh all :
hini diazezidigezh ar brezhoneg evel yezh-Stad, – evel yezh an deskadurezh en holl zerezioù hag en
holl skourroù, yezh ar mererezh, yezh an armerzh, ar ouezoniezh hag ar micherioù, yezh an
darempredoù broadel hag etrevroadel, en ur ger, yezh ar gouarnamant. E gwir, ar marevezh-mañ n’eo
ket ur marevezh eus ar yezh hec’h-unan ; mar boe krouet yezh lennek ha lennegezh hep ma
kenlabouras un niver bras a dud, hep ma voe kemmet kalz traoù er vro, ne vo ket kenkoulz evit ar
marevezh o ren : ne vo ar brezhoneg yezh-Stad nemet pa vo ur Stad Vrezhon evit ober gantañ. Er
marevezh politikel emaomp war-lerc’h ar marevezh lennegel.
Dre-se ne c’hell ket bezañ a gudenn eus an teodyezhoù ken. Hetiñ a dleer ma ve diazezet ar Stad
a-raok ma vo aet da get an teodyezhoù henvoazel diwezhañ, evit abegoù diseurt. Met an hetoù-se ounan zo ur broud evit difraeañ sevel ar Stad, ha nann evit ampellañ tremenvan an teodyezhoù.
An teodyezhoù henvoazel zo tonket da lezel al lec’h gant an deodyezh arnevez. Ar c’hudennoù,
mar’d eus, zo kudennoù kelennadurezh ar yezh lennek d’an deodyezherion henvoazel. Anat eo n’o
deus ket tud Reter Breizh an hevelep kudennoù ha tud ploue ar C’hornog evit deskiñ ar yezh. Kalz
aesoc’h eo da blouezidi ar C’hornog e keñverioù ’zo. Met ar gudenn-se, goude-holl, a sell ouzh
kalvezerezh ar c’helenn ha n’eo ur gudenn bolitikel e nep doare.
« N’eo ket tenn merzout gwrizienn ar fazi o deus graet an holl stourmerion-se. Evel m’em eus
merket dija, krediñ a raent bepred bevañ en naontekvet kantved hag e oa Breizh-Izeliz atav ur boblañs
unyezhek. Neuze ne oa nemet heuliañ skouer ar pobloù bihan all o doa saveteet o yezh en naontekvet
kantved. Ar wirionez eo e oa divyezhek ar vrezhonegerion adal 1920 : hogen ne dalv ket ar boan
deskiñ lenn he yezh d’ur bobl divyezhek, a zo gwashoc’h, d’ur bobl a oar muioc’h ha gwelloc’h
bemdez yezh an estren eget he yezh vroadel. Da lavarout eo, n’eus ket a blas e Breizh er mare-mañ
d’un emsav a engroez evit ar yezh, pezh a greder dalc’hmat peurliesañ. Tud ’zo a zo touellet dre ma
kavont Bretoned c’hoazh e Breizh etre 65-80 vloaz a oar komz gwelloc’h brezhoneg eget galleg.
Hogen ar re-se zoken a oar lenn paot gwell ar galleg a zo bet desket dezho evel ur yezh unvan eget ar
brezhoneg ha n’ anavezont nemet ur rannyezh gwall baour ha gwall zistreset anezhañ. Lakaomp
zoken o defe ar re-se desket lenn brezhoneg. E-leizh mui a zanvez a gavint e galleg eget e brezhoneg.
N’eus nemet ur yezh-Stad a c’hell stourm ouzh ur yezh-Stad. Savomp da gentañ ar Stad ha goude-se e
strivimp da adsevel ar yezh e-touez ar werin. Ober e-giz-all a zo koll amzer ha foranañ hon nerzh en
un emgann tonket da c’hwitañ. »
Youenn OLIER, Opiom an Emsav, 1961
Tonkad 61, Preder 24-25/57

EMSAV HA KENDALC’H
Da heul an notennoù-lenn embannet war Emsav 2/18 a-zivout prezegenn an ao. Yann
GUYOMARC’H, Pennrener ar c’hengevredad Kendalc’h, hon eus degemeret al lizher-mañ :
« Aon bras am eus e vefe Emsav d’e dro o kemer an hent fall eo en em gollet warnañ an
darn vuiañ eus ar strolladoù hag ar c’helaouennoù krouet abaoe ar brezel : hent dall ar
soñjezonoù hag an tamalloù.
« “Meizad…”. “Hag-eñ ez eus… ?”
« “Preder kentañ renerion Kendalc’h a zle bezañ…”, “Kendalc’h a zle…” Ho
kenskrivagner ne seblant ket anaout ar c’hrennlavar : “Un oberer a dalv kant alier, ha kant
alier ne dalvezont ket un oberer.”
« Darempredet a-walc’h em eus Kendalc’h evit testeniañ eo direizh an tamalloù graet d’ar
rener (p. 18 hag all). “Ne ginnig Kendalc’h reiñ stummadur ebet d’ar re yaouank nemet
c’hwezhañ er vombarb hag er binioù…”, “E nac’her diskouez dezho an hent gwirion…”,
“Kuzhat ouzh ar re yaouank istor an Emsav en ugentvet kantved”. Penaos e c’hell un den
mar’d eo leal, skrivañ traoù ken diwir ? Hag anaout a ra ar re wellañ eus ar renerion ? Ha bet
eo en o skolioù-hañv ? Mar n’eo ket, perak lezel da skrivañ en ho kelaouenn un den hag a zeu
d’ober tamalloù goullo d’ar re a ra war dachenn Vreizh ul labour start ha kaer ?
« Ur gelaouenn bolitikel a zo ur gelaouenn a gaver enni :
1. Un daolenn resis eus stad an traoù, mat ha fall.
2. Ar c’hemmoù resis a zo d’ober, ar pal da dizhout, an hent d’e dizhout, an
enebourion da ziskar ha penaos.
3. Ur rentañ-kont eus ar pezh a zo bet graet gant ar strollad emañ ar gelaouenn en e
servij.
« Ne gavan netra a gement-se en Emsav, hag ezhomm bras hon eus koulskoude. Setu
perak :
« Dek vloaz ’zo emaomp (er Bleun-Brug, e Kendalc’h, er G.E.E.S.) o vodañ re yaouank,
o tigeriñ o speredoù hag o c’halonoù war gudenn Vreizh, ouzh o degas betek penn an hent
politikel. Biskoazh n’hon eus kavet gwir bolitikourion, gwir danvez-renerion-tud, evit mont
pelloc’h gant al labour. Kavet hon eus merourion menozioù goullo, ha netra ken. Sur on ez
eus e Breizh milieroù a dud o deus bet roet o anv d’ur strollad politikel breizhat, hag a zo aet
e-maez peogwir ne raed nemet merat menozioù !
« En amzer-mañ, ne glever komz e Breizh nemet eus “Kudenn Vreizh” : laboureriondouar, saverion-yer, pesketaerion, micherourion…, anken ar re yaouank, nec’hamant ar re
gozh, pegen diaes eo bevañ, pegen nec’het eo an holl gant an amzer da zont. Eno emañ gwir
ziazez kudenn Vreizh : piv a savo ar samm-se diwar choug ar bobl hag a roio dezhañ
magadurezh-korf, magadurezh-spered, esperañs hag enor ? Ha ne gavan skouer ebet en Emsav
nemet skouer Meven MORDIERN (a zoujan kalz), peadra a-walc’h dezhañ da chom hep
kemer labour-bevañ ebet ha reiñ e holl amzer d’ar studi !!!
« En anv Doue, goulennit digant ho kenlabourerion lakaat o zreid war an douar ! Homañ
eo ar gudenn :
n’eus den ebet da blediñ gant ar re yaouank a vez bet degaset betek tachenn ar
politikerezh
n’eus den ebet da zisplegañ d’ar bobl eo gwall gudenn Vreizh eo a zo o sammañ o buhez
pemdeziek
n’eus strollad oberiant ebet war dachenn ar politikerezh, hag al labour a reomp gant ar re
yaouank er Bleun-Brug, e Kendalc’h, h.a. ne dalv da netra peogwir ar re a c’hallje hon
skoazellañ a gav aesoc’h stlepel ganimp falstamalloù !
« Oberoù ! Oberoù ! Oberoù ! »
an Ao. beleg P. BOURDELLES – 08 02 67

Al lizher-mañ a embannomp war e hed peogwir ez eo, hep ket a var, un testeni eus an enkrez a ren
e Breizh hag eus c’hwervoni an dud goude c’hwitadenn ar strolladoù a venne komz en anv ar vro.
Merkañ a ra ivez pegen kizidik eo aet an emsaverion pa vrouezont d’an disterañ
abegadenn a vez graet dezho. Ne asantomp ket avat bezañ enket da zibab etre meuliñ ha chom
mut. Mennet omp da studiañ ent-dizalc’h kement a sell ouzh al labour a reomp, ha da gentañ
an embregerezhioù brezhon all : da embann dezvarnadennoù warno, hag ivez da c’houlenn
kendiviz ha da eskemm skoazell ganto.
E embann a reomp dreist-holl pa ro deomp an dro da dostaat ouzh unan eus luskadoù an Emsav a
zo bec’h warnañ diouzh a lavar e renerion o-unan.
Evel a weler ez eus dezhañ stumm ur vreutadenn, tri luskad da ziverzout enni :
a) Sevel a ra kudenn ar gwir en deus Emsav da varn Kendalc’h ; ar gwir-se en deus mar gell
diskouez oberoù da geñveriañ gant oberoù Kendalc’h.
b) An aozer ne wel ket an oberoù-se ha techet eo da nac’h ouzh Emsav ar gwir da varn
Kendalc’h.
k) An aozer a vreuta a-du gant Kendalc’h :
1. diogeliñ a ra talvoudegezh renerion ar c’hengevredad ;
2. menegiñ a ra ar strivoù a reont evit heñchañ ar re yaouank war-du ar politikerezh ;
3. anzav a ra c’hwitadenn ar strivoù-se, o reiñ un displegadur dezhi.
a) Hag-eñ en deus Emsav ar gwir da vurutellañ labour ar c’hevredigezhioù a embann plediñ gant
Breizh ? Emañ ar gudenn evidomp evel m’emañ evit hor c’henskriver : tud Emsav ne c’hellont barn
nemet mar gellont reiñ da varn diouzh o zu an oberoù a zo a-dreñv dezho, al labour a zo etre o
daouarn, ar pal hag an hent o deus kemeret. Betek amañ emaomp a-du.
b) Hor c’henskriver avat ne wel ket an oberoù a ro da Emsav ar gwir da gomz ha da varn.
Marteze eo peogwir ne dro ket e selloù war an tu mat.
Emsav en deus kemeret e renk en ul labour renet e Breizh abaoe 70 vloaz. Etre e zaouarn emañ
frouezh tennadoù-kent al labour-se, ha da gentañ benveg-stummañ gwirion ar Vrezhoned yaouank : ur
yezh, bremañ diorreet, ha barrek war holl dachennoù ar vuhez ; kreizennoù-kelenn evel Skol Ober
m’eo tremenet drezi abaoe 35 bloaz hogos holl stourmerion ar sevenadur, evel S.A.D.E.D. en deus
goveliet dindan 5 bloaz diazezoù start d’an deskadurezh vrezhon, evel ar c’helc’hioù brezhonek a
gresk hiziv er c’hêrioù. Emsav n’eo ket un emsav nevez, pazenn diwezhañ sevenet an Emsav Brezhon
n’eo ken ; dre-se en deus ar gwir leun da gomz en anv an Emsav Brezhon ; n’en dije ket kemeret an
anv en deus ma n’en dije ket bet ar gwir-se. Kefridi Emsav zo merkañ da Vreizhiz an hent treset gant
hengoun emsavel ar vro-mañ : hent ar Stad Vrezhon. Ha dre-se e c’houlenn Emsav ar gwir da gomz
en anv ar bobl vrezhon. Ne deu ket ar gwir-se eus perzhioù ar gelaouenn pe an dud hec’h embann ;
dont a ra eus an daou zibab o deus graet : dibab ar pal, ar Stad Vrezhon, diskoulm nemetañ da donkad
Breizh ; dibab an hent, prientet gant an Emsav e-doug 70 bloavezh ur mont-war-raok diastal ha trec’h
en holl.
Evit hor c’henskriver e chom pell an Emsav diouzh kudennoù pleustrek ar bobl ; gwall c’horrek
ez a, pa n’eo ket barrek c’hoazh goude 70 vloaz da aozañ an emgann da zieubiñ ar vro. Reiñ a ra
skouer c’hwitadennoù ar strolladoù politikel hon eus anavezet e Breizh. Hervezañ o defe c’hwitet
peogwir ne raent nemet merat mennozioù. Ne gredomp ket eveltañ ; ur mennoz meret mat zo dija an
tri c’hard eus un ober, hag an trec’h en ober a oa dija trec’h er mennoz. Ar rebech a reomp-ni d’ar
strolladoù-se eo er c’hontrol bezañ kredet e oa mat forzh petore mennoz : se eo an hent dall ; rak buan
int deuet da gaout ouzh ar mennozioù an disfiziañs a ziverzomp el lizher-mañ, ha da lakaat ar skritell
ober war an emzalc’hioù divoas, evel ar freuz hag ar sponterezh. Krediñ a reomp e teu tamalloù hor
c’henskriver eus e deneridigezh ouzh an dud : gwelout a ra pobl Vreizh o sankañ er bouktraezh ha
droukklemm a ra ouzh ar saveteerion na zeuont ket. Moarvat e vo kablus an Emsav ma ne deu ket abenn da zieubiñ ar vro ; met arabat ankouaat an trevell ramzel a oa da seveniñ e Breizh. Arabat

diwelout, – evel ma ra dres ar strolladoù c’hwiter ha setu perak e c’hwitont, – edo pep tra da grouiñ er
vro gouezhet, pep tra adalek ar c’hentañ Brezhon. Ar pep diaesañ hag ar pep hirañ e voe krouiñ an den
brezhon nevez, disheñvel diouzh an den gall, hogen ivez disheñvel diouzh ar Breizhad gallekaet ha
neurozek a bobl ar c’hêrioù hag ar maezioù en-dro deomp. Dre an Emsav, ha dre an Emsav hepken, e
teu Breizhiz yaouank da vezañ an den brezhon nevez krouet er c’hantved-mañ. Poanius, freuzus alies
e vez an dreuzfurmidigezh don a c’hoarvez ganto e-ser o stummadur a emsaverion ; ha n’eo ket
dindan ur miz e vez sevenet seurt dispac’h hiniennel a zo da gentañ ur pare. Hogen, henn lavarout a
reomp gant nerzh, n’eus hent all ebet dezho evit bezañ tud e Breizh.
k) Trede luskad al lizher a ya da zifenn Kendalc’h gant taerded evit disoc’hañ gant an
anzavadenn « ne dalv da netra » kement a ra. Lavarout eo fazi ar re all mar c’hwit zo re aes, ha forzh
penaos seurt arguzenn n’eo ket degemeradus er politikerezh : neb a c’hwit a zle klask en e oberoù
abeg e c’hwitadenn ; pe un hent a oa ha ne ouezas ket e gemer, pe ne oa hent ebet ha n’henn merzas
ket e koulz.
Nann, c’hwitañ a ra Kendalc’h evit abegoù sklaer. Ur gevredigezh, zoken ma n’he deus ket ur pal
politikel war-eeun, ne c’hell ket tremen hep un diazez politikel, hep ereoù ouzh ur framm politikel. Ha
ne dremen ket Kendalc’h hep daveiñ d’ar frammoù politikel ; hogen, gwech e ra dave d’ar framm
brezhon ha drezañ, gant rat pe get, d’ar Stad Vrezhon, gwech, ha peurliesañ, e ra dave d’ar framm
gall, d’ar Stad C’hall, n’en deus nepred paouezet a-hend-all a sellout evel framm reizh ar vro-mañ.
Keit ha ma chomo Kendalc’h hep ober un dibab fraezh ha krennus etre an daou framm, e c’hellomp
diogeliñ dezhañ e vo ur c’hwitadenn kement tra a glasko ober, forzh pe uhelberzhioù o defe e
renerion, forzh pe venezioù a zilec’hfent dre nerzh o divrec’h.
An eil abeg da c’hwitadenn gKendalc’h, heuliad an hini kentañ, eo ar mennoz faos en deus eus ar
sevenadur. Ne abegomp ket studi ar werinoniezh pe bleustrerezh ar folklor. Hogen ar folklor zo
hepken unan eus gwiskadoù basañ ha kemmusañ ar sevenadur ; ne c’hallfe bezañ, forzh penaos, d’ar
muiañ nemet ur bazenn gentañ ; ne oufe kemer talvoudegezh nemet dre gas ar yaouankiz ar buanañ
gwellañ war-du an Emsav gwirion, an Emsav brezhonek kemeret gantañ da bal ar Stad Vrezhon.
Hogen petra a welomp ? Ar galleg o ren e Kendalc’h, ar brezhoneg o vezañ renket e-touez an
danvezioù folklorek all e-lec’h bezañ diskouezet evel ar yezh-Stad da zont ; meneg ebet eus an
dispac’h hiniennel ret nag eus e zisoc’h en adsavidigezh ar bersonelezh dre ar brezhoneg. Hag aze
emañ c’hwitadenn vrasañ Kendalc’h, rak n’eus ket plas evit un emsav gallek e Breizh. Kevrennoù
gallek zo da sevel en-dro d’an Emsav kement ha ma vo ret evit ezhommoù an emgann, met an Emsav
e-unan en e greizenn, en e ziazez, hag en e holl skourroù a rank bezañ brezhonek.
Hor c’hlozadur a chom heñvel : prest omp da skoazellañ yaouankizoù Kendalc’h ; prest omp da
gejañ ouzh e renerion evit studiañ ganto an doareoù da reiñ d’e izili ur stummadur a emsaverion. Rak
ni a zo unan eus hon damantoù « stummañ tud gouest da servijout ».
ROLL AN EMSAV
Pa vez ken klañv ur bobl ma ne stourm ket ouzh an nerzhoù he distruj, pa’z a betek o skoazellañ
en o labour marvus, e teu an dispac’h da vezañ un dlead groñs. Un dlead groñs eo an dispac’h e
Breizh. An dispac’h hepken a lakay ur gevredigezh yac’h e-lec’h kevredigezh klañv an drevadenn
c’hall ez eo Breizh hiziv.
Roll an Emsav zo digeriñ an hent da bobl Vreizh war-du an dispac’h. Trec’h an Emsav avat ne vo
ket trec’h ur gostezenn bolitikel war unan all, met trec’h ur Stad war ur Stad all. Pobl Vreizh emsavet
e Stad Vrezhon a zistaolo diwar he choug ar Stad C’hall a voug he bro hag a zisleber he
c’hevredigezh.
Roll an Emsav zo urzhiañ en ur framm rakstadel kement striv renet en anv ar vro.
Roll an Emsav zo en em urzhiañ evel ur rakstad vrezhonek a-benn seveniñ e brezhoneg ar
c’hefridioù a vo un deiz re ar Stad. Ar strolladoù a labour hiziv e Breizh ne c’hellont lavarout ez int an
Emsav anez en em ziazezañ war dachenn ar Stad Vrezhon. Dre-se n’o deus digarez ebet da chom hep
ren o labour e brezhoneg, rak ar Stad a ranko bezañ brezhonek adalek an deiz kentañ.

Roll an Emsav zo stummañ dispac’herion. N’eus a oberoù dispac’hel e Breizh nemet oberoù
brezhonek : ar brezhoneg zo danvez-diazez stummadur an dispac’her. Urzhiet eo an Emsav evit reiñ
dindan an amzer verrañ an deskadurezh ret d’al labour politikel brezhonek. Prantadoù stummadur an
emsaverion zo termenet ken strizh ha re an diaesañ micherioù. Rak nerzh an emsaverion a ya kalz en
tu all d’o niver : diazez ur gevredigezh hag ur bobl nevez ez int.

NOTENNOU ARMERZHEL (4)
AR C’HEHENTEREZH
Kehentiñ zo mont gant an hent ha kejañ ; kemmañ lec’h hag ober kemmañ lec’h d’an traoù ; dre
gehentiñ e veaj an dud etrezek palioù a bep seurt, e teu an traezoù hag ar stlennadoù1 d’al lec’hioù
ma’z eus ezhomm anezho. Studiañ ar c’hehenterezh zo enta studiañ an eskemmoù. Daou du avat zo da
studiañ en eskemmoù : an tu kalvezel, – eleze an hentoù hag an doareoù ma vez graet ganto, – hag an
tu arc’hantel, – da lavarout eo ar c’henwerzh. Ar wech-mañ e studiimp an tu kalvezel nemetken.
Ent-kalvezel e seller ouzh daou vod a gehenterezh : ar c’hehenterezh tolzel, a laka da loc’hañ
danvezioù talvoudek dre o zolz2 ; ar c’hehenterezh stlennel, a dreuzkas elfennoù talvoudek dre o
stlenn1. E berr, ar c’hehenterezh tolzel a ro da gaout, ar c’hehenterezh stlennel a ro da c’houzout.

Ar c’hehenterezh tolzel
Ar c’hehenterezh tolzel, anvet c’hoazh tolzhenterezh, a ranner hervez e zoareoù douaroniezhel, –
pe, resisoc’h, diouzh ar metou3 fizikel ma tremen an hentoù pleustret gantañ, – e tirhentoù,
morhentoù, aerhentoù, oablhentoù.
Degas un danvez bennak dre un hent bennak zo dehentañ ; pa loc’h o dalc’her war un dro
gant an danvezioù dehentet, e reer gant dezougen ; an dezougerezh a reer eus ar rann
gehenterezh a denn d’an dezougen. Nep ijinenn-dezougen (tangarr, bagon, nijerez, h.a.) a reer
anezhi ur c’hkarbed.

An tirhentoù
An tirhentoù a isranner e douarhentoù, houarnhentoù, stêrhentoù ; enno e lakaer ouzhpenn moddehentañ danvezioù liñvel4 ’zo : ar sanioù.

An douarhentoù.
E-pad pell e voe an douarhentoù an araez-kehentiñ5 pennañ. Distroadet int bet gant an
houarnhentoù, dreist-holl er broioù ec’hon ha nevezdiorreet : e 1 962 e voe dezouget 23,8 % eus ar
marc’hadourezhioù dre an douarhentoù er Stadoù-Unanet (43 % dre an houarnhentoù), ha 4 % en
Unaniezh Soviedel (83 % dre an houarnhentoù).
Daou barzh a ya d’ober un douarhent : ar sol, gwisket gant un danvez gwevn ha levn (ter,
simant), evit ar ruilherezh, hag an tuennoù, pe riblennoù terket evit degemerout ar c’hirri en
arsav. Sol an hent a vez alies rannet diouzh e hed etre div, teir ha betek c’hwec’h forzh,
banelloù bevennet gant linennoù liv evit urzhiañ an tremenerezh. Gourhentoù a reer eus an
douarhentoù bras miret d’an tangirri nemetken. Douarhenteg a reer eus rouedad douarhentoù
ur vro pe ur rannvro. Heñveldra e komzer eus karbedeg ur vro pa veneger niver hollel ar
c’harbedoù a zo e kerz ar vro-se.
1

Stlennañ un dra bennak zo reiñ anaoudegezh anezhañ, dreist-holl dre lakaat an anaoudegezh-se dindan ur furm fizikel
ma c’hallo drezi bezañ miret, treuzkaset, kenaozet gant anaoudegezhioù all ; er ster-se, e talvez stlenn g. kement hag
anaoudegezh, ha stlennad kement hag elfenn anaoudegezh diwar-benn un dra bennak ; stlennadoù a reer da skouer eus an
elfennoù embreget gant ar jederezed elektronek.
2

An tolz zo ur ventenn fizikel o verkañ ar c’hementad danvez a zo en ur c’horf (arouez : M, unanenn : ar
c’hilogramm) ; an ec’honad zo muzul ar c’hementad lec’h dalc’het gant ur c’horf (unanenn : ar metr diñs, m3).
3

Ar metou zo an tachad ma emañ un dra, sellet evel ouzh e c’hronnañ ; da skouer, ar metou ma vev ar pesked eo an

dour.
4
An teir stad voutin a anavezer d’an danvez zo : ar stad kalet (ur c’haled eo ar maen), ar stad liñvel (ul liñvenn eo an
dour), ar stad aezhel (un aezhenn eo an aer).
5

Un araez g. eo ar pezh a dalvez evit tizhout ur pal, seveniñ un ober ; araez-nijal al labous eo e zivaskell ; an araezioù
boutinañ da veajiñ eo an tangarr, an tren, h.a.

An houarnhentoù
An doare aesañ eo an houarnhentoù da gas marc’hadourezhioù ha beajourion war bellderioù bras
(9 340 km eo an Treuzsiberian da skouer). Un darn vras eus treizhidell-diabarzh6 ar c’hevandirioù a
ya ganto. Outo avat e kevez mui-ouzh-mui an aerhentoù evit dezougerezh ar marc’hadourezhioù
skañv hag ar veajourion.
Al led-forzh a reer eus an hed etre an div roudenn ma ruilh an tren warno. E Breizh, evel e
trevadennoù europat Azia hag Afrika, e voe savet houarnhentoù unanforzh ha strizhled. En
India, e voe unan eus ar c’hudennoù da ziluziañ goude an Dieubidigezh unvaniñ an
houarnhenteg : tri led-forzh disheñvel e oa d’al linennoù anezhi, hag an darnvuiañ unanforzh
ivez evel linennoù an « houarnhenteg vreizhat ».

Ar stêrhentoù
Ar stêrioù hag al lennoù naturel, ar c’hanolioù hag al lennoù kalvezadel a dalvez da araezioùkehentiñ, evit dezougerezh an danvezioù pouezek dreist-holl. Drezo ez ae e 1 962 15,8 eus treizhidell
ar Stadoù-Unanet, 12 % eus treizhidell an Unaniezh Soviedel.

Ar sanioù
Kantadoù ha miliadoù kilometroù zo a-wezhioù etre al lec’h ma eztenner an tireoul (an eoulvaez)
betek ar greanti m’en puraer (ar burerezh) pe ar porzh m’en lestrer ; an doare aesañ d’e zehentañ eo e
gas dre eoulsan. Sanioù a dalvez ivez da zehentañ an diraezhenn : an aezhennsanioù. Dre ar sanioù ez
ae 17,3 % eus an dreizhidell hollel amerikan e 1 962, 1,2 % eus an dreizhidell soviedel.

Ar morhentoù
A-raok dizoloidigezh an ijinenn dre vurezh e tenne al listri o gremm-loc’hañ eus an avel. Gorrek,
amjestr hag arvarus e oa neuze ar merdeerezh. Gant an Oadvezh Greantel e kreskas fard ha tizh ar
bigi, ha dieubet diouzh damant an avelioù e c’hallas ar baramantourion diazezañ linennoù reoliek adreuz d’ar meurvorioù.
Emdreiñ a reas an erlusk (an doare ma vez kaset ul lestr war-raok) : da gentañ dre elvad (war
rodoù elvennek), goude-se dre viñsoù ; an ijinenn dre vurezh tommet gant ar glaou (20 % eus bigi ar
bed) pe gant ar mazout (55 %) a lez he lec’h tamm-ha-tamm gant ar c’heflusker diesel (25 %), tra ma
chom c’hoazh an erlusk derc’hanel war dachenn an imbourc’hioù pe d’ar muiañ, ar verdeadurezh
vrezel.
Hervez ar pezh a zougont e reer eus al listri : mordreizherioù, a gas treizhidi (10 % eus ar fardbed, – kilañ a reont rak kevezerezh an aerdreizherioù) ; kargerioù, pe listri-karg, o tezougen
marc’hadourezhioù. Ur rumm kargerioù zo war emastenn buan : an eoullistri, pe vigi terket evit
dezougen an tireoul.
Hervez o zreugoù ez anver ar bigi : listri-linenn pa verdeont ent-reoliek etre daou pe ur steudad a
borzhioù ; aocherion pa vonedoneont etre porzhioù an hevelep pennad aod ; trabotellerion pa’z eont a
borzh da borzh diouzh ezhomm ar fredoù.
Frediñ ul lestr zo e reiñ pe e gemer e feurm ; lavarout a reer ivez : reiñ, kemer e fred. Ar
fred a reer eus feurm ul lestr, hogen ivez eus ar marc’hadourezhioù karget el lestr fredet.
Hollad bigi ur vro, pe an holl vigi dezho an hevelep kefridi, a anver ul lestraz ; komz a
reer eus al lestraz-ved (holl vigi ar bed), eus lestraz-kenwerzh Kornogeuropa, eus lestraz
Japan, h.a.
6

Treizhidell a reer eus monedone ar marc’hadourezhioù, ar veajourion, an arc’hant. Da skouer, dewerzhañ (priziañ dre
un niver) a reer treizhidell ar veajourion war un aerlinenn dre gemer da unanenn an treizhad-kilometr (pep kilometr graet
gant pep treizhad). Ur c’hevandir zo un tachad douar ec’hon a c’haller ergerzhout hep treuziñ mor ebet ; heñvelster : douarbras.

Meur a zoare zo da briziañ kementad ar marc’hadourezhioù, pe fard, a c’hell ur vag
dezougen. Diforc’hañ a reer ar fard-ec’honad hag ar fard-tolz. Ar fard-ec’honad a c’hell bezañ
ar fard kriz, pe ec’honad diabarzh dre vras ar vag ; pe ar fard rik, ec’honad ar
marc’hadourezhioù a garger e gwirionez ; unanenn ar fardoù-ec’honad zo an donell (pep
tonell zo par da 2,83 m3). Ar fard-tolz, a vuzulier e tonennoù (1 t = 1 000 kg), zo tolz ar
marc’hadourezhioù a c’haller lestrañ.
Ar porzhioù-mor zo dezho ur pouez bras en armerzh ar bed. Drezo e vez renet un darn vat eus
kenwerzh diabarzh ha dreist-holl diavaez ar broioù. Ouzhpenn bezañ lec’hioù-tremen ez int ivez
etrepaouezioù e-lec’h ma vez danzeet, arbaret7, feurbriziet, adhentet ar marc’hadourezhioù.
Kreizennoù greantel e teuont da vezañ, o tolpañ en-dro dezho ijinerezhioù diseurt a zegemer drezo o
danvezioù krai hag a ezporzh drezo o fleuskadoù.
Buhez ur porzh avat ha pinvidigezh ar vro en-dro dezhañ zo e dalc’h strizh an doareoù politikel o
ren. Porzh Trieste da skouer, bleunius dindan an Impalaeriezh Aostrian-Hungariat en krouas, a
grakvev bremañ m’emañ e dalc’h Italia, troc’het dioutañ e geinvro8 gant harzoù Yougoslavia. Gant
dalc’hidigezh Breizh dindan ar riez9 c’hall eo mouget he forzhioù, hag int lec’hiet dispar war aod ar
vro ha war vorhentoù Kornog Eurazia.

An aerhentoù
An darempredoù dre nij o deus kemeret abaoe ar brezel-bed kentañ un astenn bepred war vuanaat.
Hiziv ez eo an nijerezh an araez-beajiñ ar c’hletañ, an herrekañ, hag alies ar marc’hadmatañ.
An erlusk dre viñsoù a lez al lec’h tamm-ha-tamm gant an dazloc’herioù ; dek gwezh herrekoc’h
eget an herrekañ trenioù eo an aerlistri dre zazloc’h.
Kevalaoù bras avat a ranker postañ evit aveiñ an aerlinennoù : koustus eo an nijerezed, an helosk,
ar c’hoskor, terkadur an aerborzhioù, ken ma rank, en holl vroioù koulz lavarout, ar
c’hompagnunezhioù aerhenterezh mont dindan veli ar Stad a-benn bezañ skoazellet ganti.

An oablhentoù
An oablhentoù (a dremen e-maez an aergelc’h) ne dalvezont ket c’hoazh d’ar c’hehenterezh
tolzel. Emaint c’hoazh en o frantad imbourc’hel. Padal, arveret e vez an amgerc’helloù (pe
adplanedennoù) evel adkaslec’hioù skinwel etre ar c’hevandirioù.

Ar c’hehenterezh stlennel.
Ar c’hehenterezh stlennel, pe stlennhenterezh, zo en e furm eeunañ ha koshañ gant al lizheroùpost. Abaoe 100 vloaz avat e voe dizoloet araezioù stlennhentiñ herrekoc’h :
ar regehenterezh, da lavarout eo ar c’hehenterezh dre reelloù (neudennoù metal o ren an tredan) :
ar pellgomz, ar pellskrivañ, h.a.
ar skingehenterezh, oc’h ober gant skinoù hertzel : ar skingomz, ar skinwel, h.a.
Emañ ar stlennhenterezh o kemer ur roll bras ouzh bras er bed arnevez, o treuzfurmiñ buhez an
dud en un doare na c’haller ket rakwelout.
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Arbarañ ur varc’hadourezh zo he frientiñ evit bezañ gwerzhet, dre he rannañ e lodoù pouezet, lakaet e pakadoù, e
boestoù, h.a. He feurbriziañ zo divizout ar prizioù ma vo gwerzhet.
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Keinvro ur porzh zo an tachad eus ar vro stag outañ ; da skouer, emañ Rosporden e keinvro Konk-Kernev.

Diforc’hañ a reer ar vroad, ar Stad, ar riez evel-henn : ar vroad zo ar bobl evel unded istorel ; ur Stad zo a) ur
gevredigezh frammet gant ur c’horf ensavadurioù-leviañ ha -merañ unvan, ar gevredigezh-se o klotañ gant ur vroad pe get
b) korf e-unan an ensavadurioù-leviañ ha -merañ ; ur riez zo ur vro evel unded politikel dizalc’h e-keñver ar broioù all.

ALI DA LENNERION « EMSAV »
E meur a bennad embannet gant Emsav hag en Notennoù armerzhel pergen, e kavit gerioù o
tennañ d’ar vuhez arnevez. O ster a vez displeget d’ar wech kentañ ma reer ganto. O adkavout a reot e
pennadoù all, dreist-holl er pennadoù a vo embannet war armerzh Breizh. Ar pep gwellañ hoc’h eus
d’ober enta eo sevel dezho pep a fichenn. Ar fichennaoueg a aozot en doare-se a vo deoc’h ur benveglabour prizius.

Ar merour : H. FICHET.
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STER HON ISTOR
Moarvat ne ra ket diouer deomp al levrioù diwar-benn Istor hor bro. Hogen ne gav ket deomp e
c’hellomp bezañ laouen ganto. Da gentañ int bet savet gant gallegerion stummet gant ar sevenadur
gall ha n’eo ket souezh enta mar’d eo diaes tennañ diouto ur gentel bennak e sell da stummañ amzerda-zont ar vro. Ha pezh a zo kiriek d’an dra-se eo dres an diouer a skiant-varn a ra anezho meulganoù
berrboell a-walc’h. Kredet e ve o lenn an oberennoù-se o deus graet ar Vrezhoned bepred o seizh
gwellañ evit difenn ar vro hag ez eo aet houmañ da fall en abeg da zrougiezh hon enebourion pe an
Dichañs nemetken. War veno ar skrivagnerion-se ez eo bet diskaret Breizh bepred eus an diavaez ;
prest int dalc’hmat d’ober tud-veur eus kement hini en deus kemeret perzh en Istor o bro o tifenn – pe
oc’h ober van da zifenn – « frankizoù » pe « wirioù » ar vro, goude ma n’o defe graet nemet siellañ
faezhidigezh washañ hon Istor, evel Anna Vreizh, – youl vat he doa met daoust hag a-walc’h eo ?
N’eus nemet he c’heñveriañ ouzh ar C’hallez Janed Ark – ; kenkoulz-all int prest da c’horreñ d’al
laezioù kement emsavadenn a zo bet aozet er vro-mañ, goude ma ve disoc’het d’ur c’hwitadenn
vantrus, e-giz hini ar Chouanted.
An heuliad eus kement-se eo n’omp ket evit kompren ervat abegoù drouziwezh hon Istor, rak
betek-henn ez eo bet klozet hon Istor gant un drouziwezh, ret-mat eo henn lavarout. Ne gomzomp ket
eus an Istor koshañ : an Normaned, da skouer, a zo bet lakaet kiriek da gement droug c’hoarvezet gant
ar Vrezhoned. Kentoc’h e fell deomp menegiñ hon Istor arnevez, estrenekaet, a grog gant ar
Stagidigezh hag a dizh prantad an Emsav e-unan. Biskoazh n’eus bet graet enklask gwriziennel ebet
diwar-benn ar c’hantvedoù-se. Pa c’hoarvez gant un istorour bennak skrivañ ur studiadenn diwar o
fenn e vez tonket dezhañ chom hep lavarout netra talvoudus ha bepred evit an hevelep abeg : dre ma
nac’her barn n’eur ket kennebeut evit meizañ ervat emdroadur an amzervezh-se. Mat eo, da skouer,
diskouez ar pezh a voe talvoudus en emsav Ar Chalotez evit derc’hel en e sav hengoun politikel
Breizh, hogen arabat eo disoñjal evit-se ne oa ket un emsav broadel dre ma ne leuriade1 ket ar vroad
en he fezh, met ur renkad anezhi hepken petra bennak ma c’hoarie ar renkad-se ur roll brogar en
degouezh. Dav eo ivez enoriñ ar Chouanted o deus difennet hor c’henvroiz a-enep da vac’homerezh
an estren, hogen ne ranker ket evit kelo ankouaat gwir abegoù o c’hwitadenn. En dro-mañ avat adarre
ez eo douget hon istorourion da lakaat ar bec’h penn-da-benn war fallagriezh ar gouarnamantoù gall,
roueel pe republikan. Hogen sklaer eo ivez ez eo bet trec’het an emsavadennoù-se en abeg d’o
gwanded diabarzh, dre ma ne leuriadent ket broad Vreizh evel ur bloc’h difaout. Evit pezh a sell
adarre ouzh ar Chouanted, anat eo ne c’hallent kaout tamm ebet skiant eus kenvad2 ar vroad evit un
abeg splann : renet e oant gant estrenion pe gant Brezhoned n’o doa tamm ebet war wel mad ar vroad
vrezhon, evel Kadoudal e-unan (lakaomp a-ziforc’h Ar Roueri en doa kemeret perzh da vihanañ en
emgann Breizh evit he frankizioù). Renerion ar Chouanted e Breizh o deus bet dreist-holl mennadoù
politikel gall hag o stourm a oa klenket e framm ar Stad C’hall roueel. Kement-se a ziskler ivez perak
n’eus bet hini en o zouez o klemm pa wallegas roue nevez Bro-C’hall Louis 18 daskoriñ da Vreizh ar
Breudoù hag an emvelestrerezh. Distro ar roue gall hag a sielle trec’h o renkad a oa a-walc’h dezho.
Daelet e vo : lazhet e oa bet ar renerion, distrujet ar stourmerion. Nann, ar mennoz eo a vanke. Mar
bije bet unan sklaer en emskiant ar Vrezhoned en em ganne da goulz an dispac’h gall, e vije
addiwanet o emsav da n’eus forzh pe vare a-c’houdevezh.
Kemend-all a c’haller lavarout diwar-benn luskadoù an 19t kantved a seller evel derou an Emsav.
An egin kentañ, an Association Bretonne, diazezet e 1843, zo bet ganet war-eeun diouzh hengoun
stourmadennoù an 18t kantved ; ar re a oa er penn anezhi a oa ken dic’houest-all da gompren natur ar
Stad vodern a vije bet da sevel e Breizh. Evel o rakkerzherion en 18t kantved e komzent en anv
renkadoù a oa war-nes koll o galloud a-barzh pell. An holl vodadoù a zeveras diouzh ar stroll kentañse, rannvroel pe vroadel o zalbenn (Union Régionaliste Bretonne, savet gant ar Markiz de
1
2

Leuriadañ ub. zo bezañ leuriad ub., seveniñ ur gefridi a leuriad evit ub., komz en anv ub.

Kenvad g., amplegadoù berzh-mat ur gumuniezh tud, da lavarout eo an doareoù danvezel ha speredel he deus ezhomm
evit en em ziorren ha bleuniañ ; hv. : mad kumun, mad boutin.

l’Estourbeillon, bet stummet gant an Association Bretonne, F.R.B., Bleun-Brug, Foi et Bretagne, Les
Frères Bretons, h.a.) a glaske o sichenn en tremened e-lec’h sellout da gentañ ouzh an amzer-da-zont,
ha kendalc’het o deus hep gouzout dezho peurvuiañ gant ar c’hilstourm darnel a oa bet boulc’het en
18t kantved, hep tizhout empennañ meizad ar Stad arnevez a c’hronnfe pobl Vreizh a-bezh en ur
vroad unvan. Eno c’hoazh avat, m’o dije klasket hon istorourion un anaoudegezh resis eus gwir ster
an darvoudoù hag an emgavioù kevredigezhel, e-lec’h ober eus an hanez un doare opiom a vire outo a
welout Breizh evel ma oa, n’o dije ket hor politikerion berniet ar fazioù a zougomp ar samm anezho
betek hiziv.
Rak d’ar renkadoù o doa miret un tammig ar skiant eus Istor o bro e oa kaout ur sell spis ha ledan
a-walc’h evit diskouez d’ar renkadoù dihengoun an hent a zlejent bezañ heuliet a-unan ganto a-benn
gallout adsevel ar vro.
Kement-se n’eo ket dinac’hañ tamm ebet hon Istor hag e zisteurel. Ne vern petra ez eo bet, en
deus hor graet ar pezh ez omp ; hon tonkad eo. Dav eo deomp enta sammañ hon Istor, hogen ivez
embreger hor rezid o vont dreist dezhañ, dre skarzhañ diouzh an heuliadoù anezhañ kement a harz
ouzh ar rezid-se end-eeun, dreist-holl rannadur ar gevredigezh en hor bro a laka renkad pe renkad a
bep eil da glask he mad hiniennel-hi e skoazell an estren. An Emsav a gemer da bal diorren e Breizh
ur gevredigezh kevarzhel3. Dre veizañ ster he faezhidigezhioù, e c’hallo ar bobl vrezhon paouez a
c’houzañv anezho ken ha diraez he rezid en diwezh.
N’eus ket hiziv ur bobl marteze a zo truezusoc’h he stad eget pobl Vreizh. Hag a-viskoazh omp
bet diboell, diegus, hep karantez vro, prest da lipat solioù troad an estren, o tougen ar yev evel loenedchatal sentus.
Ha bremañ e lavarit din n’eo ket gwir. Gouzout a ouzon an dra-se. Ha gwiroc’h eo, avat, an istor
evel ma vez danevellet dimp ? Re du an daolenn am eus treset ? Re wenn, avat, an daolenn a dreser.
Mar demañ ar wirionez etre an div, perak ne lavarer ket ar wirionez ?
Istor ur bobl a dle bezañ, da’m meno, un emvarnadenn. Anaout he fazioù, he gwall dechoù, a zo
ken ret d’ur bobl ha d’un den. Ha ne raimp biken labour mat ma kendalc’homp da vevañ en hon
huñvre eus ur Vreizh gwechall dreist holl vroioù ar bed. Lavaromp, hep keuz : « Hon Istor a zo splann
hag enorus a-wechoù ; ha peurliesañ, teñval ha mezhus. Arabat dimp digalonekaat. Fall eo bet hon
tadoù. Bezomp gwelloc’h egeto. »
Roparz HEMON, Studi hon Istor, Breiz Atao, Meurzh 1926

3

Tud kevarzh zo tud kevatal o gwirioù, kendere (kevarzh = ken uhel) ; kevarzhel eo ur gevredigezh pa vez kendere an
holl dud enni, da lavarout eo pa n’eo ket rannet etre renkadoù ; ur gevredigezh kevarzhel, hep renkadoù, a reer ur gevarzhe
anezhi.

AN EMSAV EVEL OBER HAG EVEL ISTOR
An daou zanvez-diazez eus stummadur an emsaverion eo ar yezh hag an Istor, rak diazez an
Emsav e-unan ez int.
Kentañ pazenn an Emsav eo ar brezhoneg. Kentañ tra a ra an deskad emsaver eo diazezañ e vuhez
e brezhoneg, adfurmiñ e brezhoneg kement moul-lavar a zo ennañ. An eil pazenn eo an Istor. Pal an
deskad emsaver eo diazezañ e vuhez en Istor, adfurmiñ en Istor kement moul-ober a zo ennañ.
Dont d’ar brezhoneg n’eo ket hepken degemerout mennozioù war ar brezhoneg ; heñveldra, dont
d’an Emsav n’eo ket hepken degemerout mennozioù war Vreizh. Evel ma ranker bezañ deskad war ar
yezh, e ranker ivez bezañ deskad war an Emsav : ur vicher eo da gentañ an Emsav, rak ar pezh a
zesker da gentañ evit bezañ emsaver n’eo ket mennozioù met un ober. Deskiñ a reer an Emsav evel
ober dre e zeskiñ evel Istor.
Al lakadenn-mañ a c’houlenn spisadurioù, rak n’eo ket fraezh bepred ster ar ger Istor er speredoù.
Daou zoare zo da gompren an Istor, ha ret-mat eo diforc’hañ :
–
–

an Istor a anavezer evel darvoudoù na gemerer ket perzh enno ; an hanez eo ;
an Istor evel m’en anavez an emsaver, da lavarout eo unan a gemer perzh en darvoudoù.

Den eus ur mare eo an istorour, pezh a lavarer c’hoazh : emañ an istorour en Istor. An hanezour
avat a ra evel pa ne vije ket en Istor, evel pa vije o plavañ a-us dezhañ er-maez eus an amzer. An tunse a ranker kemer d’o aozañ zo si bras an hanezioù. Daoust ma fell d’an hanezourion teurel war an
Istor sell an dreamzerelezh, e tleer bepred lakaat an hanezioù en Istor en-dro, evel frouezh spered ur
mare.
D’an emsaver ez eo an Istor oberoù, ha da gentañ an oberoù ma kemer perzh enno. E-se ez eo
disheñvel-krenn an Istor anavezet gant an hanezour hag an Istor anavezet gant an emsaver :
–
–

evit an hanezour, ez eo an darvoud un arvest, un danvez da zanevellañ, amzeriet dre ret en
tremened ;
evit an emsaver, ez eo an darvoud un ober, un danvez da seveniñ ; ober dec’h a vez
adkemeret gant ober hiziv, ha dre-se ne reont nemet unan : tremened an Emsav a chom
bezant en endon an Emsav-bremañ, – en doare end-eeun ma chom e labour tremenet e
daouarn ar micherour, e stumm ur skiant hag ur galloud prest bepred da dalvezout. An
emsaver ne zianavez ket darvoudoù an tremened evel m’o danevell an hanezour, – o
anaout a ra evel tu diavaez an ober tremened, evel rusk ar gwrizioù taolet en tremened
gant an ober-bremañ.

Boas eur d’ober un istorour eus an hanezour. Muioc’h a abegoù a ve da reiñ an titl-se d’an
emsaver, rak eñ ne zisrann ket an ober diouzh an anaout. An hanezour a zibourc’h an anaout eus e
zilhad-labour, ha goude lakaat warnañ ur gwiskamant bourc’hiz e c’houlenn digantañ « ober Istor evit
an Istor », evel ma reer ivez « Arz evit an Arz ». An emsaver n’eo ket un tourist en Istor, met ur
micherour eus an Istor.
Evit kemer perzh en Emsav e ranker anaout an Emsav evel ober. An ober hepken avat a c’hell
anaout an ober : ne ouezer petra eo an Emsav nemet goude kemer ur garg ennañ. Ha ne sevener mat ar
garg a gemerer en Emsav nemet dre anaout an Emsav evel Istor. Ober hiziv zo gwriziennet en ober
dec’h, hag ober dec’h zo anavezet dre ober hiziv. Setu div skouer o sklaeriañ al lakadenn-se :
1. Evit an hanezour ez eo Al Liamm ur gelaouenn lennegel hag Emsav ur gelaouenn bolitikel : div
oberenn disheñvel o falioù, da vezañ renket enta e kombodoù disheñvel an hanez. Ar gwel istorek
avat a ziskouez an dra-mañ : krouerion Emsav zo bet stummet gant Al Liamm ; en endon an ober renet
gant Emsav e chom ober Al Liamm, bezant ha bev-mat. Diouzh e du, Emsav a anavez da Al Liamm ul
lec’h nevez en Istor : Al Liamm e-keñver ar Stad o ren, ar Stad C’hall, ne c’halle bezañ nemet ul
« littérature marginale » evel ma embann Istor al Lennegezh C’hall, – e marz ar sevenadur, e marz an

Istor ; Emsav, o kemer ar Stad Vrezhon da bal e ober, a ro d’Al Liamm al lec’h-kreiz, – e diazez ar
sevenadur, e kalon an Istor. Al Liamm ne baouez ket a vezañ un oberenn lennegel, – ar pezh ez eo evit
an hanezour ; krouidigezh Emsav avat a ro dezhi ur pouez istorek nevez, a zo politikel.
An Istor a laka bepred war oberoù an dud sterioù en tu-hont d’ar ster mennet ganto ; dre
an hontsteriañ-se e kav an oberoù emsavek kreñvadur ha padusted ; an oberoù nannemsavek
er c’hontrol, diamzeret, a sank da vat en tremened hanezel.
2. An eil skouer a sell ouzh ar spered faezhiad, – an neuroz a faezhegezh, – a ren er bobl vrezhon
abaoe faezhidigezhioù an tremened. A-raok an Emsav, e kave Breizhiz an dizober dioutañ dre zont da
C’hallaoued : remziad ar Vrezhoned neurozek a c’hane Gallaoued yac’h. Kaset e veze evel-se d’an
tremened ar c’hleñved kantvedel, ha Breizh war un dro gantañ. Un diskoulm e oa, diouzh savboent an
hanezour.
Deuet eo an Emsav, o tegas gantañ ar pare d’an neuroz ha war un dro an adsav da Vreizh. O
vezañ m’eo deuet, ne c’hell ket an diskoulm a-wechall, an dont-da-C’hall, bezañ un diskoulm ken ;
Istor Breizh a dremen hiviziken dre an Emsav ; kement « diskoulm » all zo, dre ret, ur faezhidigezh
nevez hag ur grevusadur eus an neuroz.

AR C’HWEZEKVET KANTVED HA BELTRAM AN ARC’HANTREG
Ar 16t kantved zo bet evit Breizh ur c’hantved a anken gant diskar ar vro hag he stagidigezh ouzh
Bro-C’hall. Ur c’hantved a stourm eo bet ivez en un doare don, dreist-holl war dachenn ar spered hag
ar studi. Ar Vrezhoned wellañ o deus klasket adalek ar mare-se hentoù nevez a-benn adsevel ar vro.
Gwelout a reomp da skouer gouizieion o ’n em dreiñ etrezek an hengounioù broadel hag o klask
diwall an teñzorioù-se diouzh an ankounac’h. Ur c’hantved a enklask m’o deus strivet Breizhiz d’en
em zisheñvelaat dre o mennozioù ha dre o Istor diouzh ar re a felle dezho bezañ o mistri hag o
heñvelaat outo. Moarvat n’eo ket klok ar stourm-se, hogen dellezek eo buhezioù ar stourmerion
bennañ da vezañ studiet.
Menegomp da gentañ Nouel du FAIL, ganet e 1520 e maner Kastell-Letard e parrez SantHermelen-Roazhon1, hag a vrezelias e-pad un nebeut bloavezhioù da gentañ en armeoù Kont Enghien.
Distro da Roazhon e teuas a-benn e 1553 da gaout ur gador evel kuzulier er Prezidial nevez savet.
Eitek vloaz diwezhatoc’h, e 1571, e teuas da vezañ kuzulier Breudoù Breizh. Brudet eo dreist-holl en
abeg d’e zastumad « Kounskridoù dastumet ha tennet diwar bouezusañ ha lidekañ Disentezioù
Breudoù Breizh » savet evel ma skrive e-unan en e lizher-digeriñ d’e warezour, priñs ar Gemene, evit
dihuniñ spered an Aotrounez Komiserion karget gant ar Roue da adreizhañ ar C’hustumoù. Adalek an
amzer-se, e klaske ar C’hallaoued adreizhañ lezennoù hor bro, hervez o zreuzsoñjoù, daoust ma oa bet
divizet mat ar c’hontrol er Feur-Emglev. Diouzh o zu e fellas ivez da Vrezhoned kalonek ’zo en em
harpañ war ar gwir degemeret e Breizh abaoe kantvedoù evit herzel ouzh adframmidigezh o bro gant
an estren. E-keñver lezennerezh emañ dastumad Nouel du FAIL e-touez ar re bouezusañ, met ken
talvoudus-all eo c’hoazh e oberenn evit istorourion ar 16t kantved e Breizh.
Ur Breizhad all brudet er mare zo anezhañ Eginer BARON, genidik a Vro-Leon. E gavout a
reomp o kelenn ar gwir e Skol-Veur Bourges. Nouel du FAIL e-unan a daolenn deomp dremm ar
paotr-kozh BARON, pintet uhel en e gador-gelenn, gant e robenn dafetas, e varv brizh, hir hag en
dizurzh. E glevout a reer o kelenn gant e vouezh goapaus, leun a fentigelloù a-hed e brezegennoù, un
tamm evel Jarl PRIEL o tanevellañ e veajoù gant farsadennoù a bep doare. E oberennoù avat skrivet e
latin n’en diskouezont ket evel-se. D’an nebeutañ e c’haller gwelout e meur a arroud pegen stag e
chome ar brezhoneger-se ouzh Breizh ha pegen divorc’hed-kaer e rae eus ar galleg ul lingua
peregrina, da lavarout eo ur yezh estren. An dra-se hepken, e-kreiz ar 16t kantved a vefe a-walc’h evit
mirout en hon touez anv ar gwiraour kozh kreouichennek.
E-touez ar re vrudetañ er 16t kantved-se emañ diogel-mat an istorour Beltram an
ARC’HANTREG, ganet e Gwizurieg e 1519, eus un tiegezh a eskopti Roazhon. E dad, Pêr an
ARC’HANTREG, a voe an hini kentañ, war a lavared, o kuitaat ar c’hleze evit ar sae. Ober a reas
berzh bras en e vicher. Galvet e 1526 d’ar garg a seneskal e Roazhon, e c’hoarias ur roll uhel en
divizoù ankenius a zisoc’has da Feur-Emglev 1532 a stage Breizh ouzh Bro-C’hall. E 1546, gant ar
gozhni o tont, e tilezas Pêr an ARC’HANTREG e garg a seneskal d’e vab Beltram. Pa voe savet
kadorioù-prezidialed e tegouezhas gant Beltram an ARC’HANTREG bezañ kadoriad Prezidial
Roazhon. Diwezhatoc’h, pa voe graet diforc’h etre ar garg a seneskal hag an hini a gadoriad ar
Prezidial, e paouezas an ARC’HANTREG a vezañ seneskal, hogen chom a reas kadoriad Prezidial
Poazhon, ha kenderc’hel a reas da seveniñ e gefridioù betek 1589, ur bloavezh a-raok e varv.
En e gefridioù lezvarnel e tennas buan Beltram an ARC’HANTREG an evezh warnañ dre
ledander ha spister e anaoudegezhioù war ar gwir ha surentez e skiant-prenet. A-hend-all, pell e oa
diouzh bezañ kemeret penn-da-benn gant aferioù boutin ar Prezidial. Labourer pennek ha spered
hollvedel evel ma oad d’ar 16t kantved, ne chome estren dezhañ skourr ebet eus an anaoudegezhioù
denel. Dedennet e voe koulskoude da gentañ gant div rannstudi : ar gwir hag an Istor.
En abeg d’e vicher e voe an ARC’HANTREG ur gwiraour a-raok pep tra all. Kemeret en deus ul
lec’h a-ziforc’h en Istor ar gwir kustum breizhek. Evel displegour ar C’hustum en deus kempennet ur
1
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savadur chomet abaoe hep e bar. Met n’eo ket bet hepken un displegour. Dre e vurutelladennoù war
destenn ar C’hustum embannet ent-kefridiel e 1539 e strivas kalz evit lakaat adreizhañ anezhi diouzh
spered ar vro. Kemer a reas perzh bras en adreizhadur-se a zisoc’has e 1580 da embannidigezh ar
C’hustum Nevez.
Beltram an ARC’HANTREG n’eo ket anavezet hepken en Istor ar Gwir breizhek. Levezon vras
en deus bet e oberenn war emdroadur ar gwir er broioù all. Broadelour ha stag-mat ouzh Kustum e
vro, ouzh ar patriae Britonum leges, an ARC’HANTREG, mar skriv e zivizoù e latin, mar gra dave
alies hervez giz e amzer, da zisplegourion ar gwir romanek, n’eo dalc’het tamm ebet gant mennozioù
ar gwir romanek. Pa eneber outañ bri ar Corpus Juris Civilis, e tifenn fraezh talvoudegezh Kustum
Kozh-Meurbet Breizh. Evitañ e c’hell ar gwir romanek pourchas ur steuenn met tamm ebet bezañ ur
chadenn pe ur frammadur endalc’hus. Ne fell ket dezhañ muioc’h lakaat boazioù Breizh da blegañ da
voazioù Bro-C’hall. Ra dalvezo d’ar C’hallaoued o gwirioù, emezañ, evidomp-ni, miromp hon
gwirioù diforc’h. Kompren a reer e ve deuet Beltram an ARC’HANTREG, gant seurt mennozioù pell
diouzh hetiñ unvanidigezh kustumoù Breizh ha Bro-C’hall, da vezañ en enep ur stourmer mennet evit
emrenerezh e vro.
Ar studiadennoù en deus gouestlet da gudenn ar gwirioù denel ha trael o deus bet kalz
levezon, n’eo ket e Breizh hepken, met ivez en Izelvroioù hag e Bro-C’hall. Diazezet o deus
ar ARC’HANTREG evel pennrener war ar gwir. Hiziv c’hoazh, pa studier orin ar gwir prevez
etrevroadel, e ranker menegiñ anv an ARC’HANTREG.
Lezennour, Beltram an ARC’HANTREG zo bet ivez un istorour. E 1541, da 22 vloaz hepken, e
skrive e latin un Istor Breizh chomet diembann. Un herezh a diegezh e oa evitañ ur broud ken abred
d’an Istor. O ’n em stagañ ouzh Istor Breizh e kerzhe war roudoù e eontr Pêr ar BAOD. Pa fello da
Stadoù Breizh un nebeut bloavezhioù diwezhatoc’h embann un Istor eus Dugelezh Vreizh, e
c’houlennint digant Beltram an ARC’HANTREG, brudet ma oa dre e enklaskoù war ar gwir hag al
levezon en doa bet dre e striv da adreizhañ ar C’hustum. Asantiñ a reas laouen, evurus evel ma lavar,
da stourm « evit brud ar vro-mañ hag evit tennañ diouzh ar bez eñvor ar c’horfoù kalonek a zo
dalc’het ennañ ». Met an Istor-se, skrivet e galleg hag embannet e 1582 a dalvezas dezhañ trubuilhoù
grevus. An oberenn a voe end-eeun flatret da bParlamant Paris evel kontrol da « vrud vat roueed
Frañs, o rouantelezh hag an anv gall ». An tamalloù douget war an oberenn a zisoc’has da lakaat krog
warni ha d’he c’hondaoniñ. Ne voe nemet gant an diviz ma ve degaset kemmadennoù eo e c’hellas an
ARC’HANTREG prientiñ un embannadur nevez un nebeut bloavezhioù goude, e 1588. Doug Beltram
an ARC’HANTREG a oa bet dalc’hmat difenn Breizh hag he duged ouzh Bro-C’hall hag he roueed.
En abeg d’e vrogarantez enta e c’haller anzav eo bet un istorour kalonek ha brogar, ouzhpenn bezañ ul
lezennour bras.
Ne oa ket a-walc’h an diaesterioù deuet da heul embannidigezh e Istor Breizh. Trubuilhoù
grevusoc’h a gargas an ARC’HANTREG a anken a-hed bloavezhioù diwezhañ ur vuhez tremenet
betek neuze sioul ha doujet. En e rakskrid d’e Istor e ra meneg eus ar strafuilhoù a zo abaoe
bloavezhioù o trastañ Bro-C’hall, ha laouenaat a ra o welout eo bet diwallet Breizh dre c’hras Doue
diouzh ar reuzioù gwadek tarzhet e meur a lec’h. Hogen Breizh a voe tizhet d’he zro. An
ARC’HANTREG hag e dud a gemeras perzh e Kevre ar Re-Unanet. Ne c’hallas ket ar C’hevre bezañ
diazezet e Roazhon en un doare padus. Goude Devezh ar Bardelloù, an 13 meurzh 1589, ha
donedigezh an Dug Merkeur e Roazhon e tiflipas ar gêr-mañ diouzh e c’halloud, adalek ar 5 ebrel,
evit kouezhañ da bad dindan Re ar Roue. Lakaet e ve an ARC’HANTREG da baeañ ker e vennozioù
a-du gant ar C’hevre. Ar re-mañ ne oant kuzh evit den. En enklask digoret gant ar seneskal LE
MENEUST enep ar Re-Unanet e lenner meur a wech anv an ARC’HANTREG. Displegañ a reer eo e
ti an ARC’HANTREG en em vode renerion ar Re-Unanet, da vare ar Bardelloù, pa greded e oa ar
C’hevre mestr war Roazhon : « O verennañ hag o koaniañ eno e tivizent a-zivout o aferioù en un
doare kuzh-kenan ». An ARC’HANTREG, war a lavared, en doa en e gerz roll izili ar C’hevre.
Lakizion Vro-C’hall a gavas aze un digarez evit tamall an den. Da heul ar furchadennoù graet en e di
n’en em santas ket ken an ARC’HANTREG e surentez e Roazhon. Plegañ a reas da guitaat ur gêr

n’en doa nemet trubuilh da c’hortoz enni, hag en em dennañ a reas e ti keneiled, e maner Tizieg. Ne
zaleas ket da gouezhañ klañv, ha mervel a reas an 13 c’hwevrer 1590.
Buhez Beltram an ARC’HANTREG, na gaver amañ nemet un diverrañ anezhi, zo dellezek da
vezañ studiet hiroc’h. Er stad m’emañ ar studioù breizhek en ur vro dalc’het gant an estren eo diaes
dont da c’houzout resis pe stourmoù a zo bet renet gant hon diaraogerion ha moarvat e vo ret gortoz
imbourc’hioù spisoc’h a-berzh ur Skol-Veur vrezhonek pa hor bo unan, evit gallout embann dielloù
prizius a chom kuzhet ouzhimp evit ar mare dre ziouer a amzer evit furchal. N’eo ket a-walc’h sevel
ul Lennegezh evit adsevel spered ur vro. Studi an Istor, dreist-holl pa’z eo bet renet e yezh ar vro, zo
ivez pouezus-bras, ma n’eo ket pouezusoc’h, evit derc’hel e-touez ar renerion hag e-touez ar bobl un
emskiant don eus ar vroadelezh hag ar Stad. Ar re a zo mennet bremañ da adsevel ar Stad Vrezhon a
gavo ivez e buhez an dud a Stad ken niverus e Breizh abaoe an amzerioù koshañ peadra da brederiañ
a-zivout an dlead hag an enor degouezhet dezho.

AL LEDEMSAVIOU
Ar galloud gall zo mennet d’ober ac’hanomp Frañsizion hag eus hor bro un tamm eus Frañs. An
Emsav brezhon, diouzh e du, zo mennet da derriñ ar galloud gall en hor bro ha da reiñ da bobl Vreizh
perc’henniezh war he feadra ha mestroni war he zonkadur. Dre-se ne c’haller ket meizañ ar
c’heñverioù etre an Emsav hag ar galloud gall e termenoù a emglev nag a beoc’h, hogen e termenoù a
enebouriezh hag a vrezel.
E gwir, brezel zo e Breizh abaoe deiz kentañ an Emsav. E mareoù ’zo e vez kriz ha gwadus, e
mareoù all e vez mut, evel un tan dindan al ludu. Hogen ne baouez ket. Ne c’hallo paouez nemet gant
dibenn ar galloud gall e Breizh.
Ar brezel renet gant Emsav ur bobl-suj ouzh ar galloud sujer, ar brezel dispac’hel, a c’houlenn
digant an Emsav-dieubiñ perzhioù n’int ket re ul lu reoliek savet gant ur riez enep d’ur riez all. Al lu
reoliek zo un nerzh fizikel diforc’h, ma n’eo ket distag, diouzh nerzh speredel ar vro. Al lu dispac’hel
zo da gentañ un nerzh speredel : drezañ e tifluk spered ar vro diouzh noz ar sujidigezh. Dre-se, an
emgannoù kentañ en deus da ren zo emgannoù speredel : an nerzh fizikel a zeu dezhañ da heul e
drec’hioù war dachenn ar spered.
An emgann dispac’hel a vez renet da gentañ e-pad pell amzer war dachenn ar spered. Anez
kompren ar wirionez-se, ne gomprener netra er pezh a dremen e Breizh abaoe derou ar c’hantvedmañ.
Evel e pep bro-suj ez eo chomet bresk ha diwar-c’horre enkorfidigezh ar galloud gall e Breizh. Ha
pa ve un den hepken o nac’h, en anv ur galloud brezhon, bezañ korf dezhañ e oar ar galloud gall emañ
en arvar. Setu perak en deus bepred renet ur stourm evezhiek, poellek ha didruez ouzh an Emsav.
Dirak ar peoc’h roet d’an Emsav abaoe un nebeut bloavezhioù e ve douget brogarourion ’zo da
grediñ, evel ma lavaront « o deus ar C’hallaoued komprenet a-benn ar fin hag emaint o vont da reiñ he
gwirioù da Vreizh ». Hogen ar C’hallaoued n’int ket bugale evel hor brogarourion hegredik.
Gwir eo, betek 1946 ne gilas ket ar galloud gall dirak an hentoù fizikel evit distrujañ an Emsav :
ar bac’hadennoù, an telloù-kastiz, al lazhadennoù. Mar kavas spletusoc’h kemmañ doare-ober ac’houdevezh, e oa daou abeg : a) dinerzhet e oa evit pell amzer an Emsav da heul an distruj fizikel
end-eeun b) diouzh an tu all e oa krog mat an Emsav da gemer pouez e buhez pobl Vreizh. Reiñ a reas
tu da ziwanañ da furmoù a gemere neuz an Emsav, hogen na anavezent ket an Emsav d’o mammenn ;
na gemerent ket diazez war an Emsav-kent, hogen war ar pezh a anvent ar « bobl » hag a oa e
gwirionez frammoù gall ar gevredigezh vreizhat. En em ouestlañ a raent da zifenn Breizh, hogen ur
Vreizh poblet gant Frañsizion ; da zifenn ar brezhoneg, hag ar brezhoneg krouet gant Gwalarn zoken,
hogen spazhet diouzh kelennadurezh Gwalarn. An « Emsav »-kartoñs-se a voe diskouezet dezhañ e
lec’hig er gevredigezh. Goude an distruj fizikel e klaske ar galloud gall distrujañ an Emsav war-eeun
dre ar spered.
Ar furmoù-se, lakaet da dremen evit an Emsav goude an eil brezel-bed, n’int ket bet c’hoazh
studiet ent-ouiziel, da lavarout eo gant ar gevredadouriezh.
Unvezioù hiron ez eus anezho, o tennañ war un dro d’an Emsav ha d’ar galloud gall. Hep an
Emsav drevezet ganto n’o dije neuz ebet ; hep ar galloud gall a ro lec’h dezho n’o dije bezoud ebet.
Setu perak e reomp ledemsavioù1 eus ar furmoù-se.
Kemeromp skouer anvek an doare embannet gant Skol-Veur gall Roazhon da skrivañ ar
brezhoneg. Hep an urzhioù gall ne vije ket bet eus an doare-skrivañ-se ; hep an Emsav
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kennebeut, rak ar brezhoneg diorreet gant an Emsav, ha hemañ hepken, a c’halle talvezout
d’an embregadenn.
Un devoud hollek eo al ledemsavioù, ha n’eo ket un devoud brezhon hepken. O c’havout
a reer e-kichen an holl emsavioù dispac’hel. Klokoc’h e vint studiet e lec’h all. Diskouezet e
vo da skouer penaos e c’haller displegañ un darn vat eus o obererezh dre anadenn an heklev2 :
o emdroadur a heuilh dre vras emdroadur an Emsav e-unan e-ser drevezadennoù mui pe vui
daleet, dinerzhet, disteriet, dibaliet, evel ma heuilh an heklev son ar vouezh wirion.
Amañ e pouezimp war daou zoare eus al ledemsavioù e kement ha ma’z int furmoù kevredadel :
–
–

ur wech krouet, ne emdroont ket dre ret hervez ar mennadoù o deus renet war o
c’hrouidigezh ;
o emdroadur zo muioc’h e dalc’h ar furmoù kevredadel a zo en-dro dezho eget en hini
youl an dud a zo enno.

E gerioù all, al ledemsavioù zo furmoù engehentet gant poell politikel ar C’hallaoued ha ganet
gant diboell politikel Brezhoned ’zo. Ur wech ganet avat n’emaint ket ken war-eeun dindan c’halloud
ar C’hallaoued, na muioc’h dindan renerezh leun o izili. Emaint da gentañ dindan levezon ar furmoù
kevredadel all a zo en-dro dezho, ha da gentañ an Emsav, a drevezont, hag ar galloud gall, a ro goudor
dezho. Diwanet int diouzh youl ar galloud gall da zistrujañ an Emsav ; binvioù a c’hellont bezañ etre
daouarn an Emsav evit distrujañ ar galloud gall.
An Emsav enta n’en deus ket da zianaout al ledemsavioù. Emell a dle kaout enno, un emell war
an dachenn, diouzh an degouezh pemdeziek. N’eus ket da welout aze moarvat un emell a gentañ renk,
unan eo koulskoude a c’houlenn digant an emsaverion ur stummadur mat hag ur genurzh strizh.
An anaoudegezhioù displeget amañ a zle talvezout en ur c’heñver all : hini an dud hag an
enebiezhoù savet etrezo en arbenn eus al ledemsavioù. Brogarourion wirion zo el ledemsavioù ; soñjal
a c’haller bepred n’emañ ket o flas eno, ha n’o deus ket bet ar stummadur politikel ret evit tremen ebiou d’an trap ; ober gaou outo eo avat dianaout int brogarourion wirion. O fazi eo krediñ e c’hallint
« degas al ledemsavioù war hent ar vro », ha se dre ul labour hiniennel. Ne ouzont ket e sent da gentañ
ur furm gevredadel ouzh levezon ar furmoù kevredadel all a zo en-dro dezhi : an nerzh nemetañ
gouest da dennañ mad ar vro eus al ledemsavioù eo an Emsav, hag eñ nemetañ, gant ma ouezo diorren
ul levezon greñv en-dro dezhañ. Ne ouzont ket ivez ned eo ket ur furm gevredadel evit kemmañ
kefridi hep mont da get : lusket e voe al ledemsavioù gant ur gefridi a zistruj ; ne c’hell an Emsav a
dleent distrujañ tennañ e vad diouto nemet dre o distreiñ ouzh o lusker gall.
Pell diouzhimp lakaat emañ ar gwir gant tud al ledemsavioù kenkoulz ha gant tud an Emsav, evel
ma lavarfe a-walc’h brogarourion verrboellik. Ken fazius-all avat e ve ober enebourion a-vloc’h eus
tud al ledemsavioù. Al ledemsavioù zo un trap digor etre an Emsav hag ar galloud gall. Un dañjer int
evit an Emsav. Un dañjer int ivez evit ar Stad C’hall. Unan eus o maezioù-emgann ez int. Evit ar
vrogarourion kouezhet e-barzh, n’eus ken gortoz d’ober nemet ma raint an dibab o zenno er-maez eus
an trap, ha ma kemerint renk en Emsav.

2

Anadenn, termen a ouezoniezh, kement tra anat, da lavarout eo kement tra a verzer, ha dre-se a c’haller studiañ ; da
skouer, ar glav, an avelioù, kemmoù ar gwrezverk zo anadennoù an hin.

NOTENNOU ARMERZHEL (5)
AR BOBLAÑS
Studi ar madoù a zegas da studiañ ar re a ra ar madoù hag a ra ganto, da lavarout eo poblañs ar
bed, poblañs pep bro. An armerzhouriezh a rank anavezout niver an dud, kemmoù an niver-se, ar
penaoz hag ar perag eus ar c’hemmoù-se. Ar ouezoniezh a ro dezhi ar respontoù eo ar boblañsouriezh.

Deskrivadur ar boblañs
Poblañs ur vro a c’haller deskrivañ e meur a zoare : a) ar stad anezhi (he niver, he dasparzh hag he
stankted dre ar vro) ; b) ar genaoz anezhi (dasparzh an dud enni hervez ar rev1, an oad, ar briedelezh,
ar vroadelezh) ; k) ar c’hendreiñ anezhi (ar c’hemmoù en niver hag en dasparzhioù diseurt anezhi gant
an amzer).

Stad ar boblañs
Niver hollel ar boblañs a anavezer a) dre an niveridigezhioù renet ent-vareadek (bep 5 pe 10
vloaz) b) dre arverañ sifroù ar ganedigezhioù, ar marvoù, an dimezioù enrollet war varilhoù ar
boblañs dalc’het gant pep maerdi.
Dasparzh egorel2ar boblañs, da lavarout an doare m’emañ strewet ar boblañs dre ar vro ; e
anavezout a reer dre niveriñ an dud dre ranndir, dre ziforc’hañ an tolpadoù (kêrioù, kêriadennoù,
maezioù). An dasparzh egorel a lakaer a-wel dre jediñ an dudegezh :
Tudegezh ur vro, ur ranndir, h.a., a reer eus feur stankted ar boblañs er vro, er ranndir-se, h.a.
Dewerzhet e vez en annezidi dre gilometr karrez (ann./km2). An dudegezh kriz a jeder dre rannañ
niver hollel ar boblañs dre gorread hollel ar vro a zo dindani ; an dudegezh rik dre gilometr karrez
kenderc’hus, pe c’hoazh tudegezh vevedel, a jeder dre rannañ niver hollel ar boblañs dre gorread an
douaroù-gounit. Setu un nebeut tudegezhioù kriz : Izelvroioù 360,7 ann./km2 e 1964 ; Bro-Saoz
315 ann./km2 ; Belgia 307,3 ann./km2 ; Frañs 91 ann./km2 ; Breizh 86 ann./km2 ; Republik Iwerzhon
41 ann./km2.

Kenaoz ar boblañs
Dasparzh hervez ar rev. Dambar eo niver ar baotred ha niver ar merc’hed en holl boblañsoù. Padal
un disterig uheloc’h eo peurliesañ feur ar merc’hed (etre 51 % ha 53 %) evit abegoù diseurt, evel ar
brezelioù, pe dre ma’z eo hirhoalusoc’h ar merc’hed eget ar baotred.
Dasparzh hervez ar rev hag an oad. Kenaoz ar boblañs hervez ar rev hag an oad a ziskouezer dre
ul linenndresadur anvet krugell an oadoù (Sk. 1.) War an ahel Oy e touger oadoù an dud a zo o vevañ
er mare studiet ; war an ahel Ox, niver ar merc’hed, ha war an ahel Ox’ niver ar baotred. Evit pep
bloavezh-oad e treser a-gleiz hag a-zehou d’an ahel Oy daou hirgarrez a zo al ledoù anezho kenfeuriek
an eil da niver paotred, egile da niver merc’hed an oad-se. An tresadur klok a c’hoarvez neuze eus an
daou verniad hirgarrezioù o strishaat bep ma saver ganto, alese an anv « krugell » a roer dezhañ. Neuz
ar grugell a ziskouezo diouzhtu dasparzh ar boblañs hervez ar revioù, hogen dreist-holl hervez an
oadoù. Evit he studiañ, en he ranner e tri gwiskad : etre 0 hag 20 vloaz : an dud yaouank ; etre
20 ha 60 vloaz : rann ar boblañs ma emañ ar genderc’herion ; en tu all da 60 vloaz : an dud oadet.
Diwar neuz ar grugell e ouezer ivez penaos emañ ar boblañs oc’h emdreiñ. Ur grugell eeunennek he
c’hostezioù a verk ur boblañs « yaouank », da lavarout eo o kreskiñ buan dre ar ganedigezhioù ; er
c’hontrol, ur grugell gofek a verk ur boblañs war he diskar, gant nebeut-ouzh-nebeut a

1

Ar rev zo ar pezh a laka diforc’h etre gwaz ha maouez, etre par ha parez ; zo ivez pep hini eus an daou rumm
diforc’het : ar revioù gourel ha gwregel, pe e yezh resis ar vevoniezh, gourevel ha benevel.
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An ec’honder zo un isrumm d’an egor, an egor teirment ; egoroù all ez eus avat, unvent, divvent, h.a.

c’hanedigezhioù ; kostezioù o vont kleuz er gwiskad-kreiz a verk kolloù ar boblañs diwar un
divroerezh paot.
Dasparzh hervez ar rev, an oad hag ar briedelezh. Dasparzhet e vez annezidi ar vro hervez ma’z
int dizemez, dimezet, intañv, dibriedet.
Dasparzh hervez ar vroadelezh. Reishoc’h eo lavarout hervez ar riezelezh pa studier stadegoù3
riezoù evel Frañs a gemmesk bepred ar vroad hag ar riez (sl. Emsav-4/97,(9)).

Dasparzhioù armerzhel ar boblañs.
Ouzhpenn an dasparzhioù diaraok treset gant ar boblañsouriezh e verker er boblañs
diforc’hioù all o tennañ strishoc’h d’an armerzhouriezh :

Dasparzh hervez al labour
Rannet eo bet ar boblañs gant an armerzhour Colin CLARK etre tri gennad :
–
–
–

ar gennad kentael o vodañ al labourerion a bourchas danvezioù krai, da lavarout
eo gounideion, pesketaerion, mengleuzierion ;
ar gennad eilvedel o vodañ labourerion ar greanterezh ;
ar gennad tredeel, ennañ ar c’hehenterezh, ar c’henwerzh, ar micherioù frank, ar
gwazadurioù4.

Pouezus-bras eo rannadur Colin CLARK, rak kenfeur an tri gennad zo unan eus merkoù
diogelañ derez diorreadur ur vro. Ar broioù manet er stuz henvoazel zo uhel enno feur al
labourerion-douar (Afrika : etre 70 % hag 80 % ; Breizh : 37,9 % e 1965), tra ma tigresk buan
ar feur-se er broioù greantelet (Stadoù-Unanet : 8,2 % e 1965 ; Breizh-Veur : 3,8 % e 1965).
Distreiñ a raimp war ar c’hudennoù-se pa studiimp an isdiorreadur.

Dasparzh hervez an tiegezhioù
An tiegezh a c’hell bezañ ar rumm-tud (an ozhac’h, ar wreg, o bugale), pe an tiad-tud,
anvet c’hoazh ar mog, anezhañ an holl dud o vevañ a-gevret en hevelep annez, ennañ unan pe
meur a rumm-tud.

Dasparzh hervez an deskadurezh
Jedet e vez feur an diskoleion hag ar skolidi a bep derez. An isdiorreadur a vez merket
alies, n’eo ket bepred (e Breizh n’eo ket), gant feur uhel an diskoleion.

Kendreiñ ar boblañs : an elfennoù anezhañ
Kemmañ a ra dibaouez poblañs pep bro : an niver hollel anezhi hag an holl zasparzhioù a c’haller
tresañ drezi a ziskouez kemmadennoù bras pe vrasoc’h a vloaz da vloaz. An hollad eus ar
c’hemmadennoù-se a reer anezhañ ar c’hendreiñ, kendreiñ ar boblañs.
Ar boblañsouriezh a striv dreist-holl da anaout kemmoù niver pep poblañs, ha da gentañ da lakaat
sifroù war an teir elfenn a ya d’ober kendreiñ niverel ar poblañsoù : ar genel, ar mervel, an treuztiriañ.
Ar genel hag ar mervel a stroller dindan an anvad kendreiñ naturel, pe, resisoc’h, kendreiñ remziel
(dre ar genel hag ar mervel e teu hag ez a ar remziadoù-tud) ; an treuztiriañ, da lavarout eo
dilec’hiadurioù ar poblañsoù war gorre an Douar, a anver ivez kendreiñ egorel2.
Ar genel a zewerzher dre veur a feur :

3

Stadegoù ar boblañs zo hollad ar sifroù o tewerzhañ doareoù ar boblañs.

4

Gwazadur : nep aozadur o seveniñ kefridioù boutin : ar Post, an Hentoù-Houarn, an Tellerezh, h.a.

a) Ar feur-genel kriz zo niver ar ganedigezhioù-bev marilhet er bloavezh evit 1000 den eus ar
boblañs. E Kornog Europa emañ ar feur-genel etre 15 hag 20 ‰, en « Trede Bed » (ar broioù
isdiorreet eus ar c’hevandirioù all) emañ etre 40 ha 50 ‰ (Pakistan : 46 ‰ e 1962).
Ar genel a studier ivez hervez ar revioù : ar feur-gourevelezh5 da skouer a jeder evel-henn :
Feur gourevelezh

=

Niver ganedigezhioù gourevel
————————————
Niver ganedigezhioù benevel

× 1000

Ar gwezhiader gourevelezh a jeder evel-henn :
Gwezhiader gourevelezh

=

Niver ganedigezhioù gourevel
————————————
Niver ganedigezhioù hollel

Feur ha gwezhiader benevelezh a jeder en hevelep doare.
b) Ar feur-gouennañ hollek zo niver ar ganedigezhioù-bev evit 1000 maouez etre 15 ha 49 bloaz.
Heñveldra e c’haller jediñ ar feurioù-gouennañ dre stroll-oadoù (da skouer, niver ar ganedigezhioùbev evit 1000 maouez etre 15 ha 19 vloaz, h.a.)
k) Ar feur-dimeziñ kriz a jeder evel keñver an dud bet euredet er bloavezh ouzh niver hollel ar
boblañs ; ar feur-dimeziñ rik ne zalc’h kont nemet eus ar boblañs lavaret en oad-dimeziñ (etre 18
ha 60 vloaz evit ar wazed, etre 15 ha 50 vloaz evit ar merc’hed). E-kichen ar feur-dimeziñ e jeder ivez
ar feur-dibriediñ.
Ar mervel a zewerzher ivez dre :
a) Ar feur-mervel kriz zo niver ar marvoù marilhet er bloavezh evit 1000 den eus ar boblañs. E
Kornog Europa emañ ar feur-mervel etre 9 ha 12 ‰, en Trede Bed emañ etre 15 hag 20 ‰ (e Pakistan
20 ‰ e 1962). Heñveldra e c’haller jediñ ar feurioù-mervel dre oad (niver ar marvoù evit 1000 den
bet ganet en hevelep bloavezh).
b) An hoali keitat zo padelezh keitat ar buhezioù en ur boblañs. An hoali keitat zo 71 bloaz e
Kornog Europa, a-wechoù 60 met peurliesañ dindan 50 vloaz en Trede Bed (27 vloaz e Pakistan).
k) An arhoali keitat d’un oad zo « padelezh ar vuhez o defe pep hini eus tud an oad-se da vevañ
mar befe rannet ingal etrezo sammad ar bloavezhioù a chom ganto holl da vevañ c’hoazh » (J.
DARIC). Dre-se, an arhoali keitat d’ar c’hanedigezh eo an hoali keitat.
An treuztiriañ a c’hoari ur roll bras e kendreiñ poblañsoù ’zo. Da skouer ne c’haller ket heptañ
kompren kendroadur poblañs Vreizh abaoe ur c’hantved. Diforc’hañ a reer an treuztiriañ enriezel, pe
treuzvroañ, pa ne dreuz ket an dud o kemmañ lec’h harzoù ar riez ma emaint ; hag an treuztiriañ
etreriezel, pe divroañ, en degouezh kontrol. Pa seller ouzh ar Vrezhoned, ne vez ket meizet an traoù
en hevelep doare gant ar Stad C’hall a ra eus Breizh ur ranndir eus Frañs ha na wel dre-se nemet
treuzvroerion, hag an Emsav a wel e Breizh ur riez da vezañ ha, da heul, a gomz eus divroerion.
An treuztiriañ a c’hell bezañ devezhiat, rannvloaziat, dizistro.

Kendreiñ hollek ar boblañs : kresk ha digresk
Emañ kendreiñ hollek ar boblañs e dalc’h kenc’hoari an teir elfenn emaomp o paouez termenañ :
ar genel, ar mervel, an treuztiriañ. E anaout a reer dre dermenañ :

5
Sl. (1) ; en destenn-mañ e talvez gourevelezh kement ha hollad ar wazed, ha benevelezh hollad ar maouezed en ur
boblañs.

Gwezhiader : niver lakaet da liesaat kementadoù all ; en un arnodenn da skouer, mar’d emañ ar gwezhiader 3 war un
danvez, e vo liesaet dre 3 an notenn roet d’ar boelladenn war an danvez-se.

a) Ar feur-kreskiñ remziel, pe feur-emgreskiñ, keñver ar c’hresk remziel (pe emgresk, diforc’h
etre ganedigezhioù ha marvoù ar bloavezh) ouzh niver hollel ar boblañs :
Feur-emgreskiñ

=

ganedigezhioù – marvoù
——————————
poblañs hollel

=

feur-genel kriz – feur-mervel kriz.

× 1000, pe c’hoazh

E Kornog Europa emañ ar feur-emgreskiñ e-tro 10 ‰, en Trede Bed emañ etre 25 ha 35 ‰.
b) Ar feur-amsaviñ kriz6 zo anezhañ keñver niver ar merc’hed ganet gant ur stroll maouezed etre
o 15 hag o 49 bloaz ouzh niver ar stroll e-unan. Kemeromp ur skouer :
1157 bugel zo ganet gant 1000 maouez etre o 15 hag o 49 bloaz. Ar c’heñver 1157/1000 = 1,157,
anvet niver keitat a c’hanedigezhioù dre vaouez, a ro an tu, ur wech liesaet dre ar gwezhiader
benevelezh (= 0,48), da gaout ar feur-amsaviñ kriz 0,56 (pep maouez a vo amsavet ent-keitat gant
0,56 maouez er remziad da heul, – pezh a ziskouez emañ ar boblañs o tigreskiñ). Hogen, ar
jedadurioù-mañ ne zalc’hont ket kont eus ar mervel a zeuy da zigreskiñ niver merc’hed an eil
remziad, ha dre-se da virout ouzh lod anezho a vezañ amsaverezed dre gaout bugale d’o zro.
Jedadurioù-klokaat a ranker neuze ober diwar daolenn ar feurioù-mervel dre oad hag e tisoc’her gant :
k) Ar feur-amsaviñ rik a zo keñver ur remziad merc’hed ouzh ar remziad merc’hed a-raok. Er
skouer gemeret e tisoc’her gant ur feur-amsaviñ rik e-tro 0,49 evit ur boblañs kornogeuropat.
Ar feur-amsaviñ a ro an tu da ziawelout emdroadur ur boblañs.
d) Feur-stabilaat ur boblañs. Pa zigresk ur boblañs, da lavarout eo pa’z eo he feur-amsaviñ rik
bihanoc’h eget 1, e jeder a be geñver e rankfe kreskiñ ar feur-gouennañ pe digreskiñ ar feur-mervel
evit degas ar c’hempouez en-dro. Ar c’heñverioù-se a anver :
–
–

feur-stabilaat dre ar gouennañ (ginad ar feur-amsaviñ rik)
feur-stabilaat dre ar mervel.

Koshaat a ra ur boblañs pa gresk enni feur an dud dreist 60 vloaz. Un heuliad eo koshadur ar
boblañs d’ar feurioù-amsaviñ izel.

Levezonoù war gendreiñ ar boblañs
An teir elfenn hon eus termenet e kendroadur ar boblañs zo pep hini anezho dindan levezonoù
niverus, istorel, politikel, sevenadurel, stuzegezhel, kevredadel, armerzhel, h.a. Da skouer, digresk ar
boblañs c’hall a-raok an eil brezel-bed a zispleger dre levezonoù stuzegezhel (digresk mennet ar
genel) ; digresk poblañs Vreizh en hor mare a zispleger dre levezonoù armerzhel, e dalc’h o-unan
levezonoù politikel hag istorel (an divroañ rediet gant an enkadenn armerzhel da heul ar sujidigezh
politikel). Tro hor bo da zistreiñ war al levezonoù diseurt-se.
Dre vras e kresk poblañs ar bed. Ken buan e kresk zoken abaoe derou an Oadvezh Greantel ma
komzer eus tarzhidigezh ar boblañs. Setu sifroù poblañs ar bed evel m’he dewerzher abaoe ar bloaz
1000 (hervez A. SAUVY) :
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Emgresk bloaziek e %
adalek ar bloaziad a-raok

Bloaziad

Poblañs ar bed e milionoù

1000

340

1650

545

0,07

1750

728

0,3

1800

907

0,45

Amsaviñ : kemer lec’h unan bennak.

1850

1 175

0,55

1900

1 610

0,64

1920

1 820

0,6

1930

2 015

1,0

1940

2 249

1,1

1950

2 509

1,1

1960

3 010

1,8

1966

3 350

1,9

Diawelout a reer e vo poblañs ar bed etre 5 300 ha 6 800 milion a dud er bloaz 2000 ; an Trede
Bed a dremeno eus 1 266 milion e 1960 da ouzhpenn 3 000 milion e 2000. Anat eo e kav aze
gouarnamantoù an holl riezoù ur gudenn amjestr-kenañ da ziluziañ. Daou du a welont d’an diskoulm :
kreskiñ kementad ar madoù-beveziñ ha dreist-holl ar barregezhioù-bevañs, kaeañ ouzh lanv ar
ganedigezhioù.
E lec’h all e vo studiet an embregerezhioù a zo o fal kreskiñ kementad ar madoù lakaet e kerz an
denelezh. Amañ ne raimp anv nemet eus an embregerezhioù a glask herzel ouzh an dreisttudadur, pe,
ent-resis, a glask reoliñ ar genel.
Pal reoliñ ar genel eo reiñ d’an dud an tu da seveniñ ar gouennañ gant rat. Peurliesañ e kemer
stumm ar mirout a ouennañ, an disgouennañ. Evit meizañ amplegadoù an disgouennañ ez
adkemerimp ar skouerioù roet gant A. SAUVY, o keñveriañ feurioù-amsaviñ rik tri rumm-tud, unan o
vevañ e Kornog Europa en 18t kantved, an eil e Kornog Europa hiziv, an trede en Trede Bed. Jediñ a
reer evel-henn : niver keitat ar vugale ganet gant ur rumm-tud dimezet d’ar gaezouregezh hag o chom
unanet betek paouez-mizioù ar wreg, zo 10. Diouzh an niver-se a vugale ganadus e reer
diskontadennoù betek kavout gwerzh ar feur-amsaviñ rik :
Europa

Trede Bed

18t

20t

20t

10

10

10

ar gaonac’hter kleñvedel .............................. e chom :

10

10

9,50

an amzer etre 15 vl. ha dimeziñ.................... e chom :

6,40

7,40

7,10

disrann ar priedoù......................................... e chom :

5,20

7,10

6,20

an disgouennañ............................................. e chom :

5,20

2,40

6,20

an dizemezded.............................................. e chom :

4,65

2,35

5,70

niver ar baotred da ziskontañ ....................... e chom :

2,25

1,14

2,80

ar merc’hed marv a-raok 15 vloaz................ e chom :

1,05

1,08

2,20

Bugale ganadus
Hogen, goude diskontañ

Al linennad diwezhañ, o verkañ ar feurioù-amsaviñ rik, a ziskouez e kreske poblañs Europa eus
5 % da bep remziad en 18t kantved, e kresk hiziv eus 8 %, tra ma taougement hag ouzhpenn poblañs
an Trede Bed eus ur remziad d’egile. Anat eo ez eo deuet a-benn Kornog Europa da gaout feurioùamsaviñ izel dre embreger reoliñ ar genel.
Lod eus gouarnamantoù an Trede Bed o deus enskrivet en o roll-labour an disgouennañ avras. An hentennoù pleustret evit ren seurt reoliñ ar genel e-touez poblañsoù diskol ha
warlerc’hiet zo liesseurt. O renkañ a c’haller e tri rumm :

a) an difrouezhiñ, anezhañ degas distresadennoù en organoù ar genel a-benn lakaat
dic’hallus ar gouennañ ; hervez ar c’halvezderioù e komzer eus difrouezhiñ
surjianel (India), pe gimiek ;
b) an hilastaliñ, na zistres ket organoù ar genel, hogen mirout a ra ouzh ar gametoù
(kelligoù ar sper ha vigellig) a gejañ ; hervez ar c’halvezderioù e ranner an
hilastaliñ en hilastaliñ treloc’hel (stevelloù o virout ar gametoù disparti da geñver
ar gediadenn revel, linkelloù o herzel ouzh neizhidigezh ar vigellig), hilastaliñ
kimiek (sperlazherioù), hilastaliñ bevedel (hormonoù o virout ouzh dozvidigezh
ar vigellig) (Europa, Amerika).
k) ar sioc’hanañ, anezhañ lazhañ ar groueell (Japan).
Niverus ha grevus eo ar c’hudennoù a sav gant reoliñ ar genel. Studiet int er bed a-bezh, n’eo ket
hepken gant an armerzhourion, ar boblañsourion hag ar gouarnamantoù, hogen ivez gant an
aotrouniezhoù relijiel, ar pennadurezhioù politikel hag ar brederourion. An damant ouzh an niver,
forzh pegen gwaskus e ve, ne c’hell ket mont hep an damant d’an talvoudoù a zo priziusañ madoù an
denelezh.
Ar merour : H. LE MEE
Liesskrivet gant ar gelaouenn.
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PELEC’H GWRIZIENNAÑ ?
Anv a reer a wriziennadur. Ur c’heal skeudennek eo hag aes da veizañ, war a greder da nebeutañ :
stag eo pep hini ac’hanomp ouzh ur c’horn-bed, ouzh ur c’helc’hiad tud, ur rouedad voazioù ; kementse, a zeskrivomp evel hor stuzegezh, a ve evel an atil ma sankfemp hor gwrizioù ennañ. Gwriziennañ
a ve enta kendoniañ gant ar stuzegezh o ren el lec’h m’emeur o vevañ ; da heul e ve an diwriziennadur
da veizañ evel un diframmadur diouzh ar stuzegezh : diwriziennet e ve an divroad peogwir ne ve ket
an atil estren evit magañ e askre.
Ur meizadur eo, hag e zifennourion en deus. Diwarnañ e luske ar genvroiz-se a welemp « o vont
d’ar bobl » evel ma lavarent. « Mont d’ar bobl » evito oa kemer da batrom doareoù bevañ, komz ha
soñjal plouezidi ar C’hornog, e gerioù all gwriziennañ e stuzegezh ar maezioù brezhoneger. Mennad
ar gelaouenn Brud e oa. Damheñvel e voe e Rusia kant vloaz ’zo luskad an Narodniki, an
dispac’herion yaouank-se a venne ivez « mont d’ar bobl » hag a rede ar maezioù gant gwiskamantoù
kouerion en-dro dezho. Rankout a rae c’hwitout an Narodniki rusian, hag ar re vrezhon, rak faos eo ar
meizadur ma kemerent harp warnañ : faos eo lavarout e wrizienner er stuzegezh.
Merkomp n’eus netra stabil er stuzegezhioù ; o natur eo kemmañ dizehan : en holl vroioù abaoe
kant vloaz o deus un niver bras a blouezidi troket o stuzegezh ouzh hini ar c’hêrioù hep na ve ret
komz a ziwriziennadur evit-se. Ar stuzegezh n’eo e nep doare un embregerezh a rener ; hogen an
elfennoù a ya d’hec’h ober a zisoc’h diouzh an embregerezhioù diseurt a gemer an dud, – pe a vezont
lakaet da gemer, – perzh enno. Sellomp ouzh an eilpennadur devoudet1 en holl stuzegezhioù gant ar
greantelaat hag ar skoliañ ret hag hollek. Ar gwriziennadur enta n’eo ket ur perzh gouzañvat2, – en em
vagañ gant stuzegezh ur c’horn-bro, – met ar perzh oberiat a gemerer en embregerezhioù ma tisoc’h
diouto ar stuzegezh.
Dre-se, ar re a sell an diwriziennañ evel un heuliad d’an divroañ a gemer ar gudenn dre an tu-gin :
n’eo ket peogwir e tivroont e tiwrizienn ar Vrezhoned, met peogwir int diwriziennet eo e sellont ouzh
an divroañ evel an diskoulm d’o enkadenn armerzhel. Tud diwriziennet int war zouar o c’havell, ken
ma ranker ober anv eus stuzegezhioù an diwriziennadur, – ken ez eo amoet lavarout « bezañ
gwriziennet er bobl » : talvezout a rafe kement ha « bezañ gwriziennet en diwriziennadur ».
Na vezomp ket touellet gant ster bevoniel ar verb « gwriziennañ ». Ne empleg3 ket ez eo mab-den
ur meni plantenn, mat hepken da sunañ ar madoù speredel a zo en-dro dezhi. Er c’hontrol, adalek ar
mare ma komzer eus degemerout madoù speredel, e tleer goulenn pelec’h e vezont krouet. Tezenn
Brud eo e tiflukont diouto o-unan e metou ar stuzegezh, evel Gwener a-greiz an tonnoù, – met ne
c’hoarvez ket ar burzhud-se. An Narodniki ivez a grede e tlee an ober dispac’hel diwanañ diouzh
perzhioù gouzañvat ar bobl, – goût a ouzer penaos en o dizarbennas LENIN en e skrid Petra ober ?
Ar madoù speredel a gaver er stuzegezh n’emañ ket o andon er stuzegezh. Dindan o stumm-beveziñ
emaint enni, o lec’h-kenderc’hañ avat eo ar sevenadur.
Daou ster a ranker diforc’hañ d’ar ger sevenadur. Ar sevenadur er ster gwan eo ar pezh a zo bet
sevenet, disoc’h ur seveniñ tremenet. Er ster-se ez anavezomp sevenadur ar Gelted kozh. Er ster kreñv
ez eo ar seveniñ e-unan, da lavarout eo hon ober-bremañ. N’eo ket forzh petore ober avat. Gwelet hon
eus (Emsav 5/106) penaos e chom oberoù ’zo eus an tremened bezant ha bev-mat en oberoù-bremañ.
An oberoù-se hepken zo dellezek eus an titl a sevenadur er ster kreñv. Galloudegezh ur seveniñ,
pinvidigezh ur sevenadur a vez bepred diouzh puilhentez ha talvoudegezh an endoniad-se a oberoù
« tremenet » bezant en oberoù-bremañ. An endoniad-se eo ar gwrizioù gwirion. Hag ur bobl
gwriziennet eo ur bobl a zo bezant en he seveniñ-bremañ un heuliad didorr a luskadoù-seveniñ
1

Devoudañ v., degas, lakaat da vezañ.

2

Gouzañvat ag., a verk e c’houzañver, e tegemerer hep ren un ober gwirion ; kontrol : oberiat ; en un oberatadenn,
emañ ar roll oberiat gant ar surjian, ar roll gouzañvat gant ar c’hlañvour.
3

Emplegañ v., ur meizad A a empleg ur meizad B, mar ranker degemerout B pa zegemerer A ; da skouer, er
ventoniezh, bezañ karrezek a empleg kaout pevar c’horn serzh.

« tremenet » – diouzh sell an hanez – hogen bev bepred. An diwriziennadur eo an torr a laka an
oberoù-bremañ er-maez eus hil an oberoù tremenet. An den diwriziennet eo an hini n’eo micherour
war stern sevenadur ebet. Ganet e c’haller bezañ diwriziennet, hag ur boblañs a-bezh, dezhi
koulskoude ur stuzegezh puilh, ur folklor skedus, a c’hell bezañ ur boblañs diwriziennet : heñvel eo
ouzh un dervenn karget a zelioù rous a vo he delioù diwezhañ, rak marvet eo. Ar sevenadur er ster
kreñv eo lec’h gwirion ar gwriziennañ ha n’eus hini all ebet.
Sellomp ouzh hor bro. Pelec’h emañ ar sevenadur ? Ur sevenadur, er ster gwan, zo anat diouzhtu :
ar sevenadur gall. Er ster gwan, emezomp, rak n’eo ket hor pobl en krouas, n’eo ket ennomp emañ an
endoniad bev anezhañ, n’eo ket ni ar vicherourion war ar stern anezhañ. Madoù-beveziñ enporzhiet
n’eo ken ar sevenadur gall e Breizh. E yezh an armerzh, e lavarimp n’eo ket ken ar seveniñ brezhon
abaoe kantvedoù evit bastañ d’an ezhommoù : un dienez vras a sevenerion a ren en hor bro ; ken ma
rank hor pobl bevañ diwar enporzhiadurioù sevenadurel estren. An enporzhiadurioù avat a ranker
bepred paeañ : pa ne c’haller ket reiñ ezporzhiadurioù en eskemm, e ranker en em reiñ an unan ;
perc’hennet eo bet Breizh gant an estrenion a vaste dezhi frouezh o sevenadur ; aze emañ ster ar
milved diwezhañ eus hon Istor. Souezh ebet e ve meizet, ha gant Breizhiz o-unan, evel treuzgeot e
park ar sevenadur gall ar pezh a chom eus ar stuzegezh vrezhon henvoazel. Piv e Breizh a harzas ouzh
daouarn ar c’hwennerion, a viras ouzh embregerezh ar « Simbol » a beurober e gefridi ? Da dud
diwriziennet eo gwelloc’h c’hoazh ur sevenadur er ster gwan eget sevenadur ebet.
Padal, ur sevenadur er ster kreñv hon eus e Breizh, da lavarout eo ur seveniñ gwriziennet en ober
ar remziadoù tremenet : an Emsav eo. Komprenomp mat. Pa lavaromp an Emsav, ne venegomp ket un
dra difetis, ur perzh speredel digig, un emzalc’h-emsevel hollek. Komz a reomp eus an Emsavembregerezh, da lavarout eo eus ar c’horf fetis a dud a labour da grouiñ ur vroad vrezhon nevez.
N’eus nemet an Emsav, daoust d’e wander ha d’e sioù, a zo dellezek eus an anv a sevenadur e Breizh ;
dioutañ e tifluko ur sevenadur brezhon, pe ne vo biken anezhañ. Dre-se, emañ hor gwrizioù en Emsav,
ne c’hellont bezañ e nep lec’h all. Poent eo peurziskar mojenn ar « gwriziennañ er bobl ». Plas an
emsaverion zo e Breizh, e-touez an dud, n’eo ket evit kavout gwrizioù enno, met evit reiñ gwrizioù
dezho. Ar ster-se hepken a c’hell bezañ d’ar gerioù « mont d’ar bobl ». Ar pezh a zegas an Emsav d’ar
bobl vrezhon eo un ober gwriziennet, da lavarout eo he sevenadur. Dre-se, ne c’haller gwriziennañ e
Breizh anez gwriziennañ en Emsav.

« NEVENOE, DEN A VREZEL, KROUER UR STAD »
« Daoust hag ez eo bet Nevenoe an den brasañ eus Istor Breizh ? Marteze. Hep faziañ avat, hor
brezelour brasañ. Ha koulskoude, n’ eus den, e-touez ar Vrezhoned veur, a zo nebeutoc’h anavezet
derou e vuhez. Un tiern e oa moarvat, marteze eus kostez Ploulann-Veur, e Reter Bro-Wened, ha nann
ur c’houer paour en defe dizoloet un teñzor, evel ma lavare e enebourion.
« N’ouzomp ket zoken pegoulz na penaos e teuas da ren war e genvroiz a-berzh an Impalaer
Loeiz, mab Karl-Veur. Goude unan eus emsavioù ar Vrezhoned e tlee bezañ, war-dro 830 ; anvet e
voe, moarvat e kêr Ingelheim, e Germania, da gannad an Impalaer e Breizh, “missus dominicus in
Britannia”.
« Evel kargad ar Franked eo enta e krogas da vleniañ ar vro ; kont Gwened, anezhi ur gêr frank
war harzoù Breizh, ha gouarnour ar Vrezhoned e oa war un dro. Keit ha ma vevas Loeiz e chomas
Nevenoe feal dezhañ, daoust d’an Impalaer gouzañv a bep seurt trubuilhoù digant e vibion ; herzel a
reas ouzh ar Vrezhoned d’en em sevel enep d’ar Franked, o soñjal moarvat ne oa ket deuet c’hoazh ar
c’houlz.
« Met goustadik e teue e levezon war ar vro da greskiñ ; krouidigezh abati Konwoion e Redon,
aotreet gantañ en anv an Impalaer, e-pad ma oa hemañ prizoniad e vibion, a greñvaas galloud ar
Vrezhoned war harzoù bet dalc’het gwechall gant ar Franked.
« D’an 20 a Vezheven 840 e varvas mab Karl-Veur. Impalaeriezh vras ar Franked a voe rannet
neuze etre e vibion, ha Charlez Moal a zegemeras lodenn ar C’hornog gant Breizh enni. Goude ur
pennad amzer en em savas Nevenoe enep dezhañ, ha gwastañ a reas Bro-Roazhon ha Bro-Naoned ; ne
felle ket dezhañ anzav gwazoniezh d’ar roue frank, na kennebeut d’e vreur hag enebour Lothar. En em
unaniñ a reas gant ur Frank eus Naoned, ar C’hont Lamberzh ; e miz mae 843 e voe trec’h soudarded
Lamberzh hag Erispoe, mab Nevenoe, war re an duged frank. Daoust dezhañ bezañ degemeret
gourc’hemennoù an tri roue frank, bodet e Thionville, e kendalc’has Nevenoe da argadiñ bro ar
C’hallaoued, war-du Angers ha Poitiers. Charlez Moal a gerzhas neuze a-enep dezhañ, met trec’het ha
lakaet da dec’hout e voe gant ar Vrezhoned e gwerneier Ballon, e parrez Baen, d’an 8 a viz Mezheven
845. Unan eus devezhioù brasañ hon Istor.
« Da heul arsailhadegoù nevez ar Vrezhoned a gerzhas e 846 betek Bayeux en ur wastañ bepred ar
vro, ha da heul gourc’hemennoù nevez ar roueed hag an Iliz frank a-enep dezhañ, en em daolas an
tiern e 849 war bro ar C’hallaoued. Roazhon a voe kemeret ha dismantret gantañ, ha soudarded kêr
prizoniet ha kaset da Vreizh-Izel. Naoned ivez a gouezhas adarre etre daouarn ar Vrezhoned. Da
c’houde ez argadas Nevenoe, a-gevret gant Lamberzh, broioù an Anjou hag ar Maine. E-touez ar
Franked prizoniet ganto, n’eus nemet an ofiserion a voe kaset d’an harlu ; dizarmet ha kaset d’ar gêr e
voe ar re all. E-pad ar brezel-se e kerzhas Nevenoe, evel ma lavar hon istorour kozh Pêr AR BAOD,
betek Vendôme, en ur freuzañ hag en ur danañ ar c’harterioù “eus al Loer betek Neustria”. Edo e arme
oc’h ober he reuz e-kreiz Bro-vBeauce, war-nes mont da Chartres, pa varvas ar priñs en un taol, d’ar 7
a viz Meurzh 851. Gant ul levenez vras e klevas ar Franked keloù marv o enebour pennañ : lavarout a
rejod zoken e oa an darvoud-se “kastiz a-berzh Doue” a-enep “gwallgasour ar veleion” ; lazhet e oa
bet, war a lavared, gant kleze un ael.
« Disheñvel-mik e voe evel just barnadenn ar Vrezhoned diwar-benn o den meur ; douaret e voe
gant enor ha doujañs en abati Redon. Daoust d’e vrud a grizder en deus Nevenoe trec’het ur wech
ouzhpenn war e enebourion, war dachenn an eñvor, a drugarez da vrogarouriezh istorourion ha
skrivagnerion vrezhon eus amzer ar romantelezh. N’en deus ket koulskoude, siwazh, ar vrud a dlefe
kaout e spered ar Vrezhoned a-vremañ ! Gantañ e voe staget Gwened, Roazhon ha Naoned ouzh
Breizh, – asantiñ a reas Charlez Moal d’ar greskidigezh-se er bloaz war-lerc’h marv Nevenoe, dre an
emglev sinet en Angers etrezañ hag Erispoe. Gantañ e voe krouet enta Bro-Vreizh evel m’eo bet en
amzer ar Rouantelezh, an Dugelezh ha betek bremañ. Gantañ ivez e voe krouet skeudenn gentañ ur

Stad e Breizh ; unanet en deus dindan ur renerezh hepken ar Vrezhoned o doa araozañ ur bern tierned
ha priñsed vihan, ar pezh a lakae an traoù aesoc’h a-enep d’ar Franked.
« Aes rak, daoust dezhañ bezañ bet dreist-holl un den a vrezel, en deus graet ivez un oberenn abouez war dachenn ar mererezh-bro. E c’halloud a zeue moarvat da gentañ eus e garg a-berzh an
Impalaer, met dre ma oa ur Brezhon o ren war e vro-eñ, kalz brasoc’h e voe ar galloud-se eget hini ur
c’hargad kaset gant ar Palez d’ur vro estren, evel boaz, dreist-holl pa voe dieubet diouzh aotrouniezh
ar Franked. War skouer ar re-se, o doa kalz da zeskiñ ar Vrezhoned, eo e renas e vro, nemet evel just
a-enep dezho.
« Evel an Impalaer e fellas dezhañ bezañ mestr war Iliz ar Vro. An eskibion frank a Vreizh, pe
mignon d’ar Franked, a voe barnet e bodadeg Koadlev, war zigarez bezañ gwerzhet ar sakramantoù,
ha kaset er-maez eus o c’hadorioù. Tud eus ar vro a gemeras o lec’h. Ne oa ket gwall reizh an dra-se,
hep arvar, ha respont a reas ar Pab hag Iliz Bro-C’hall da glemmoù an eskibion en ur sevel o mouezh
enep Rener ar Vrezhoned. Ne reas forzh. Trec’h e oa Nevenoe, hag ober a reas ar politikerezh a blije
dezhañ. E bal a oa moarvat, gant skoazell an Abad Konwoion, dieubiñ Iliz Vreizh diouzh yev
arc’heskob Tours, hag he lakaat war-eeun dindan Roma. Kaset da vat e voe evit ur mare ar mennoz-se
gantañ, hag adkroget gant Salaun.
« Gwirioù Iliz Vreizh a zifenne gant nerzh ha kalon, dreist-holl re abati Redon : ur c’hannad,
Drewallon, a voe evel-se anvet evit kas da vat ur prosez etre Konwoion hag e eneber Fetmer. Ha n’eo
ket hepken evit beleion ha menec’h en doa da varn, met ivez evit ar re all hag evitañ e-unan.
Peurliesañ e tlee an hini en doa graet un torfed paeañ arc’hant, evel m’edo ar boaz e-touez ar
C’hermaned pe ar Gelted ; un den, Demhoiarn e anv, en doa lazhet Kadored, gwaz Nevenoe, a voe
barnet da reiñ digoll d’ar priñs. Ret e oa d’al lez-varn bezañ reizh : daou vreur o doa klasket gounit ur
prosez en ur ginning ur c’harrad gwin da Nevenoe a voe kondaonet, ha barnet ouzhpenn da reiñ ar
gwin dezhañ…
« Evel-se, dindan ur rener a oa war un dro ur brezelour taer hag ur merour ampart, e voe krouet
Stad Vreizh. Lavaret eo bet zoken en doa kemeret Nevenoe an anv a Roue ; kurunennet e ve bet en
Iliz-Veur Dol. Koulskoude n’eus meneg ebet e dielloù an amzer eus an dra-se, ijinet en 11t kantved
gant ur beleg eus Naoned, enebour d’ar Vrezhoned. Bepred e vez anvet Nevenoe “dug”, “priñs” pe
“Nevenoe ar Breizhad”. Ur wech hepken e lavar ur skrivagner frank “ar roue Nevenoe”, dre fazi
moarvat. Da’m meno, n’eo bet kurunennet morse hor roue kentañ ; ur gwir roue koulskoude, a rae fae
avat war anvioù pe gizioù estren. Gwell e oa dezhañ kaout ur galloud gwirion eget ar skeud anezhañ.
Goude e varv e resevo Erispoe an anv en doa gounezet Krouer Breizh ».
Pol AR FLOC’H, Arvor niv. 156, p. 4
16 genver 1944
(Arvor, kazetenn sizhuniek, a voe embannet etre genver 1941 hag an hañv 1944 ; betek he
niv. 84, eost 1942, e voe divyezhek, ha hollvrezhonek da c’houde betek he niverenn
diwezhañ. L. ANDOUARD, G.B. KERVERZIOU ha Youenn DREZEN a voe he renerion
tro-ha-tro. Gant he yezh eeun hag he mennozioù didro, he fennadoù liesdoare ha dudius, he
deus Arvor prientet an hent d’ur c’hazetennerezh brezhon.
Ar pennad-mañ a embannomp e niverenn mezheven evit unaniñ mouezh Emsav gant hini ar
vrogarourion a enoro krouer ar c’hentañ Stad Vrezhon e Ballon d’an 25, ha war un dro
diskouez doujañs hor c’helaouenn d’he diaraogerez Arvor.)

LEC’H GWALARN EN EMSAV
Savet e voe Gwalarn e 1925. Er penn kentañ ne voe anezhi nemet « adniverenn lennegel trimiziek
Breiz Atao ». Roparz HEMON, en doa embannet meur a bennad brezhonek e Breiz Atao er
bloavezhioù a-raok, a gemere renerezh an « adniverenn »-se, he distage da vat diouzh he magerez er
bloaz goude, hag a chome he rener betek he niverenn 165, an hini diwezhañ, deuet er-maez e
mezheven 1944. Trimiziek etre 1925 ha 1930, e voe Gwalarn miziek diwar here 1930, – nemet etre
gwengolo 1939 ha gouere 1940, ma ne voe moulet niverenn ebet.
Bras eo bet pouez ha levezon Gwalarn e buhez hor yezh, e buhez hon lennegezh, e buhez hon
Emsav.

Gwalarn hag ar brezhoneg.
Aozet e oa bet ar yezh unvan gant VALLEE, Meven MORDIERN hag ERNAULT (sl. Emsav 2/7
ha 3/58). Gwalarn a voe ar gelaouenn gentañ oc’h ober a-zevri gant ar yezh unvan-se hag ouzh he
lakaat da drec’hiñ. Hep Gwalarn e vije chomet aner labour tadoù ar yezh lennegel arnevez. Muioc’h a
reas c’hoazh : dre dostaat kammed ha kammed ar yezh unvan ouzh ar gwenedeg, ar rannyezh chomet
er-maez eus « Emglev ar Skrivagnerion », e kasas ar brezhoneg d’e beurunvanidigezh. E kavell
Gwalarn enta eo bet ganet hor yezh-Stad.
Evit kaout un alberz eus ar spered a rene war labour yezhel Gwalarn ez eo a-walc’h lenn arroudoù
eus pennad Roparz HEMON : Danvez evit kentskrid ur geriadur (Gwalarn, Hañv 1927) :
« Ne vo ket ar geriadur-mañ ul labour a ouiziegezh. Un dastumad gerioù hepken,
kutuilhet ganin :
1. En oberoù krouerion ar brezhoneg lennegel.
2. En oberoù va c’henlabourerion.
3. Em oberoù-me. ()
Ne rin em labour meneg ebet eus doareoù lavar ar bobl. Ne rin em labour meneg ebet eus
ar yezhoniezh. () Studiañ zo un dra. Un eil tra eo krouiñ. Ar studierion a gav lezennoù, – a zo
mat pe fall evit o studi. Evit ar grouerion, avat, re strizh e vez lezennoù ar studierion. Peogwir
ez eo ledanoc’h bed ar c’hrouer eget bed ar studier. N’eo ket gant ar viskoulenn e tesk ar
valafenn nijal.
« Pennañ ali a roer dimp eo kemer yezh ar bobl da stur, ha kemm ar yezh-se nebeutañ ma
c’hellomp. War zigarez na dleer ket kammañ kreskidigezh-natur ar yezhoù. Setu ali ar
viskoulenn.
« N’eo ket digant ur bobl, avat, damesaet ha dizesk, ma’z aimp da c’houlenn petra ’zo
mat pe fall da lavarout, na gant gouizieion kennebeut, n’int netra ouzhpenn bezañ gouiziek ha
berrwel. Yezh ar bobl a zegemeromp. N’eo ket d’en em chalañ gant lezennoù yezh ar bobl.
Rak hervez al lezennoù-se ez eo barnet ar brezhoneg ha Breizh da vervel. Setu lavar ar
valafenn.
« En aner e lavarer din : risklus eo kement-se. O klask an Holl, ar pezh hoc’h eus a
c’hellit koll. Respont : ar pezh am eus n’eo netra din hep an Holl. »
Diaes eo dimp hiziv ijinañ an degemer a voe graet d’ar gelennadurezh-se. Diouzh un tu, un
dornadig tud yaouank entanet a wele enni « tarzh un deiz nevez hag emsav ur sklerijenn splann »
(Maodez GLANNDOUR). Diouzh an tu all, kunuc’hennoù, ha kunujennoù, ar skrivagnerion
rannvroel hag o lennerion a wele dismegañset ganti kement tra o doa lakaet en o dlead enoriñ. Un
heklev anezho a glevomp e-barzh pezh-c’hoari Jakez RIOU, Gorsedd digor :
Ar Barzh-diouganer :
« Ya, ur vandenn baotred yaouank, – tud a galite panevet-se – o deus kemeret da dadpaeron ar gwashañ avel a c’hwezh en Armor. Dre-se e verkont mat-tre e fell dezho ober foeltr

ha nompas labour profitabl. O fallentez a zo ken don hag an oabl, hag an distruj a raint a vezo
ken bras hag ar mor. N’eo ket saveteiñ ar brezhoneg eo a raint, nemet kas anezhañ da netra. »
E gwir, ne rae an tousmac’h enep Gwalarn nemet kenderc’hel an tabut a durmude abaoe ur
c’hantved en-dro da labourioù AR GONIDEG, KERVARKER ha VALLEE. Divrall en o roud e oa
chomet daoust da bep tra reizherion hag arnevezourion ar brezhoneg. Gwalarn avat a zegase armoù
nevez, ha da gentañ un termenadur fraezh d’o embregerezh. Betek neuze e oa en em gavet an holl adu war ar poent-mañ : ret eo mirout ar brezhoneg. Ur c’h « Comité de Préservation du Breton » en doa
savet VALLEE e derou ar c’hantved. Hogen o klask mirout ar brezhoneg (na oa nemet ur
bruzhunadur a deodyezhoù, meizet avat gantañ evel ur yezh vroadel), en doa VALLEE krouet ur yezh
nevez, broadel. Evel roue ar vojenn, ne c’hell an dispac’her stekiñ ouzh netra hep krouiñ : o strivañ da
virout traoù kozh, gant ur sell avat a ya en tu all dezho, e krou traoù nevez. Alese ar rendaeloù luziet
en-dro da gammedoù kentañ ar brezhoneg unvan : ar grouerion oc’h embann bezañ mirourion hepken,
hag oc’h en em zifenn diouzh ar pec’hed a vezañ diskaret an traoù kozh ; mirourion wirion an traoù
kozh (na oant evit gwir nemet mirourion teodyezh o farrez) o prouiñ hep poan edo ar grouerionsañset-mirourion o kas ar « brezhoneg bev » da netra. Evel ur gontell er skoulmadell e teuas
kelennadurezh Walarn : ar brezhoneg n’eo ket da virout, met da grouiñ. War washaat ez eas ar cholori
evit ur pennad. Met neuze e oa lakaet pep hini en e roll, hag evel dleet e teue termener ar rolloù da
vestr ar c’hoari ha da drec’hour.

Gwalarn hag al lennegezh.
Estreget skrivañ ur yezh unvan hag arnevez a zeskas ar skrivagnerion ober a-drugarez da Walarn :
he skrivañ gant reizh ha sked a zeskjont ivez, pezh a oa dianav dezho betek neuze koulz lavaret.
« Sed un dra a glever bemdez : ur yezh skrivet a vez graet gant ar skrivagnerion. E broioù
’zo ez eo gwir (). E Breizh, ar c’hontrol a zo c’hoarvezet. Ar yezh skrivet a zo bet drailhet,
dispennet, diskolpet, disgraet gant ar skrivagnerion »
Roparz HEMON, Tadoù ar Yezh, Gwalarn 6 1926
Gant strollad Gwalarn e teuas ar brezhoneg da vezañ benveg al linkañ mennozioù hag ar
c’hizidikañ trivliadoù. Tu a oa a-benn ar fin da sevel oberennoù par d’ar re a vleunie er yezhoù all a
sevenadurezh. Skridoù kenedus a oa bet savet a-ziagent e brezhoneg moarvat, hogen kondaonet e oa
bet ar skrivagnerion gant skorted ha diasurded o yezh d’ar berranal spered : bac’het e vanent en
talvoudoù lec’hel.
« N’oa ket niverus strollad kentañ he skrivagnerion. Pa vo bet meneget Roparz HEMON, Youenn
DREZEN, Olier AP SULIAU, ABEOZEN, Frañsez VALLEE, Jakez KERRIEN, Yann-Eozen JARL,
ha diwezhatoc’hik Jakez RIOU ha KERVERZIOU e vezo klok ar roll pe dost »1. Ken rouez e oa al
lennerion, peogwir, war a lavarer, ne oant ket ouzhpenn pemont. E rakjedoù Roparz HEMON edo an
niveroù bihan-se, pa skrive, bloaz a-raok sevel Gwalarn, en e bennad Lennegezh embannet gant Breiz
Atao :
« Ret e vo dimp kaout un nebeut skrivagnerion o devo ar galon da skrivañ hep gortoz
bezañ lennet gant an holl dud desket zoken ; skrivañ evit hanter-kant, pe ugent, pe zek, pe
evito o-unan marteze. () Gwirheñvel eo ne vo ket komprenet o dezo, hag e vint goapaet, hag e
kavint muioc’h a enebourion eget a vignoned. »
Krouerez al lennegezh vroadel vrezhon e voe Gwalarn. Krouiñ a reas skrivagnerion diouzh ur
patrom nevez : tra ma save ar skrivagnerion gozh o oberoù diouzh blaz o lennerion, e fellas d’ar
bagadig arzourion yaouank bodet gant Roparz HEMON (an holl, nemet VALLEE, a oa etre 24 ha 30
vloaz) stummañ o lennerion diouzh o oberoù, krouiñ ivez lennerion nevez e Breizh. Hag, evit gwir, e
voazjont da sevel o skridoù evit an dornadig eus o lennerion evel evit ur bobl nevez a Vrezhoned. Ne
vern ket amañ e ve aet ar varzhed hag ar gontadennourion-se da glask o awen e korn-bro o c’havell, –
1
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evel ma rae Jakez RIOU pe Youenn DREZEN, – pe get : ar pezh a zo da verkañ eo e krouent evit ar
Brezhon nevez. Aze ivez e voe taer ar stroñsadenn e bed al Lizheroù brezhon. Eneberion a savas.
N’eo ket ganto koulskoude edo an diaested, met gant ar skrivagnerion nevez o-unan, rak ne oa ket
stummet o fluennoù c’hoazh diouzh ar mennad a felle dezho seveniñ. Aze ivez e chomas dibleg
Roparz HEMON, evel ma tiskouez an notenn-mañ embannet e traoñ pajenn diwezhañ eil niverenn
Gwalarn (1925) :
ALI d’ar re a gav dezho ez eus re a droidigezhioù e GWALARN ha re nebeut a
oberennoù breizhat.
Gwell eo ganimp moulañ, ha gwell e tle bezañ ganeoc’h lenn taolioù-micher an estrenion
eget sorc’hennoù hor c’henvroiz. Ezhomm o deus Breizhiz da zeskiñ petra eo al lennegezh. Pa
vo kavet ur skrivagner breizhat a ray estreget randoniñ war-lerc’h ar re all, e vo digoret frank
dezhañ dor GWALARN.
Hag evit « deskiñ da Vreizhiz petra eo al lennegezh » e stagas Gwalarn adal he niverennoù kentañ
da embann troidigezhioù diwar un niver mat a yezhoù : kembraeg, iwerzhoneg, saozneg, alamaneg,
japaneg, henc’hresianeg, h.a. Abegoù donoc’h a oa da seurt ergerzhadenn dre sevenadurioù ar bed :
« En hevelep doare m’hon eus ezhomm evit traoù an ene eus skoazell an Denelezh abezh, evit traoù ar spered hon eus ezhomm eus ar Bed holl. Ul lezenn a “gemer” hag a “ro” a
stag kenetrezo holl bobloù ar bed. () Arabat dimp krediñ ez anavezomp ar Bed, ma’z omp
deut da zeskiñ un dra bennak diwar e benn e levrioù hag e kelaouennoù Bro-C’hall. () Evit
Gallaoued e vez graet levrioù ha kelaouennoù ar C’hallaoued, ha n’eo ket evit Breizhiz. ()
N’anavezomp ket ar Bed. N’anavezomp nemet Bro-C’hall. () Eomp d’ober un enklask dre ar
Bed. Bez’ez eus en tu-hont da harzoù Bro-C’hall, broioù ken kaer hag hi, pobloù skiantek hag
oberiant, a zo o yezhoù ken pinvidik, o lennegezhioù hag o ijinoù-kaer ken brav ha re VroC’hall (). N’eus ket ul lec’h war an douar n’en deus ket ur gentel evidomp. »
(Breiz Atao, Eost 1923).
Dre an hent-se e teuas prim da lennegezh Vreizh ur vent keltiek hag hollvedel. Ar skrivagnerion
tamm ha tamm a gavas o awen, ha dindan o fluenn e tiwanas an eostad gortozet.
E lec’h all2 e vez kavet displegadennoù war danvez an eostad-se. Skedus e voe dreist-holl war ziv
dachenn : ar varzhoniezh, ar gontadenn verr.
En tu all d’an eostad a oberoù e kreske un eostad all : skrivagnerion yaouank dedennet gant
talvoudegezh al labour sevenet gant strollad an diazezerion a zeuas da gemer lec’h en o c’hichen, oc’h
ober ar pezh a anver Eil Strollad Gwalarn. En o zouez edo ar barzh Maodez GLANNDOUR, Frañsez
KERVELLA, MEAVENN, Remont JESTIN, Olier MORDREL, Loeiz ANDOUARD, LANGLEIZ,
Roperzh AR MASON, Yann SOHIER, KERLANN, h.a.
Gant an Eil Strollad e voe ivez diorreet ur gevrenn obererezh nevez e brezhoneg : ar ouezoniezh.
E 1929 e oa deuet er-maez kentañ levrenn Istor ar Bed gant Meven MORDIERN ; pep bloaz da
c’houde betek an eil brezel-bed e teuas er-maez, dindan c’holo Gwalarn, oberennoù a ouiziegezh
(kentoc’h eget a ouezoniezh) gant an aozer-se. E 1934 e voe moulet ul levr Mentoniezh gant C.L.
KERJEAN, hag e 1936 ur studienn hir a brederouriezh religiel gant R. JESTIN : Ar Bouddha hag ar
Vouddhaadegezh. Al lañs roet war dachenn ar skiantoù hag ar yezh ouiziel a dlee avat teurel e frouezh
goude an eil brezel-bed.

Gwalarn hag an Emsav.
Evit ur gwel e pellaas Gwalarn diouzh ar politikerezh. Ken abred ha 1926 ez en em zisrannas
diouzh Breiz Atao, hag aotreet eur da soñjal ne oa ket evit abegoù pleustrek hepken, pa lenner da
skouer pennad-digeriñ an niverenn 9 (1927) :
2
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Penaos ne vo ket saveteet Breizh
« An darn vuiañ ac’hanomp a gav dezho e vo saveteet Breizh dre n’ouzon pe daoldispac’h, dre n’ouzon pe daol-reverzhi ; ha n’o deus nemet ur mennoz : lakaat tamm-ha-tamm
o holl genvroiz da soñjal evelto, o krediñ en em gavo Breizh en he sav en deiz ma vo aet holl
dud hor bro da vrogarourion c’hredus. Ac’hano an holl gelaouennoù hag an holl
gevredigezhioù a welomp o tiwanañ pe o tasorc’hiñ amañ hag ahont adalek ar Brezel Bras. ()
o fiziañs a lakaont er stourm politikel : ar pezh a glaskont eo dastum muioc’h-muiañ a dud endro dezho, da c’hallout lavarout un deiz d’ar gouarnamant : “Setu, amañ emaomp, niverus,
hag o c’houlenn an dra-mañ-dra”.
« Tud e-leizh a gred e vo gounezet kalz en doare-se. Gwazh a se dezho ! »
Penaos e vo saveteet Breizh
« Saveteet e vo Breizh en deiz m’hor bezo krouet, daoust d’an holl hag a-enep d’an holl,
ur vuhez vroadel e Breizh. Saveteet e vo Breizh en deiz m’hor bezo desket d’hor c’henvroiz
lenn ha skrivañ hor yezh ; en deiz m’hor bezo gwellaet hor yezh, graet hol lennegezh, savet
hor skolioù gant hor mistri hag hol levrioù paeet gant hon arc’hant ; en deiz m’hor bezo
digoret hag uhelaet a-walc’h speredoù hor c’henvroiz, d’o lakaat da vezañ ur bobl dishual e
pep tachenn eus ar vuhez, buhez ar c’horf hag an ene. »
« Hag e lavarit : kement-se ne c’hell ket bezañ hep ar frankiz politikel. Neuze n’anavezit
ket istor broadelezhioù bihan Europa. Hogen bezit dinec’h : gounezet e vo ar frankiz politikel
hep re a brezegennoù a-raok ma vo sevenet an hanter eus kement-se. »
Diaes e oa diskouez muioc’h a zisfiziañs ouzh an ober politikel ! Gwir eo ne oa taget amañ nemet
ar re a felle dezho ober bruderezh hep kaout netra diazezet da vrudañ, brudañ an aoz direizh m’emañ
dalc’het hor bro hep kaout en o c’herz an aozadurioù reizh prest da gemer al lec’h. Hogen Roparz
HEMON ivez n’en doa da ginnig e-lec’h politikerezh ar mare-se nemet skouer « broadelezhioù bihan
Europa » an 19t kantved, pezh a oa koulz ha netra, rak bro ebet en 20t kantved n’he deus kemeret an
hentoù-dieubiñ a rae berzh e degouezhioù politikel an 19t kantved3.
Ha koulskoude, e Gwalarn eo e kav politikerezh brezhon hor mare e andon hag e ziazez muioc’h
eget e forzh petore luskad politikel eus ar mare-se, Breiz Atao zoken. Penaos kompren an dra-se ?
Sklaer e teu da vezañ ur wech ma komprener Istor Breizh en 20t kantved evel istor un dispac’h.
Un dispac’h, da lavarout eo krouidigezh ur vro nevez gant tud en em grouet nevez. Meur a zoare zo da
empennañ dieubidigezh ar vro. Hor politikerion gentañ, komz a reomp eus hor politikerion vroadel, a
venne reiñ he frankiz da Vreizh ; hogen Breizh o mennoz oa Breizh evel ma c’halle hec’h anaout o
daoulagad a dud sujet ; ar frankiz a vennent reiñ dezhi oa ar frankiz evel m’he danzee o hiraezh d’an
amzer gozh, ar frankiz evel ma tlee bezañ bet e grez Nevenoe pe Yann 4 ; en ur ger, ar vennerion e
oant oa Brezhoned ar sujidigezh, da lavarout eo tud an tremened, – an dud sujet zo dre ret tud an
tremened ha ne c’hell o mennadoù nemet bezañ mennadoù an tremened. Dieubiñ evel ma veizent a oa
kempenn, palastrañ ur frankiz a-wechall ouzh ur vro sanket endeo en tremened. Gwirion e oa avat o
lusk d’ar rezid, – diouer a rae dezho al lavar d’e eztaoliñ. Dindan e vount e tlee frailhañ ar
gwiskamant kozh ; Gwalarn neuze a zinodas.
Gwalarn a zeuas da derriñ kempouez meizel ar sujidigezh dre reiñ ul lavar nevez d’ar Brezhon
kozh. Ha dre berzh al lavar nevez-se e stagas ar Brezhon kozh da neveziñ ar bed en-dro dezhañ ha
d’en em neveziñ e-unan. Diwar neuze, ne c’halle ket chom a-sav ken an nevezidigezh vrezhon.
Mennad an emsaverion, dieubidigezh ar vro, a c’houlenn da gentañ an dreuzfurmidigezh anezhi, ha da
gentañ c’hoazh treuzfurmidigezh ar vennerion ez int. E buhez an dispac’her e krog da gentañ an
dispac’h, aze emañ ster istorek Gwalarn.
« Abaoe Gwalarn ha Breiz Atao emañ blaz an dispac’h en avelioù Breizh. Paneveto e
vijed c’hoazh evit dibab an hentoù distroñs : kempenn ar gevredigezh kozh, takonañ ar pilhoù
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kozh, leuniañ ar seier kozh, kemer evel m’emañ stad an traoù e Breizh da heul ar sujidigezh
c’hall, an enteuzidigezh, ar spazidigezh c’hall, ha derc’hel damvev ar pezh n’eo ket peurvarv
c’hoazh, hep direnkañ urzh ar Stad, o toujañ d’ar Galloudoù Ensavet. Siwazh da gement-all a
draoù doujet, bremañ ez eo stanket, berzet, diverket, kaset da get an hentoù distroñs, hentoù ar
c’hempenn hag ar balzamerezh, – ha pebezh disamm d’hon askre ! An den nevez breizhat, an
hini a zo o sevel bemdez e pep hini ac’hanomp, a zo un dispac’h pep hini eus e gammedoù er
bed »
(ABANNA, Eil derez hon dispac’h, Ar Vro, 19/33, 1963)
Arguzet e vo : ar ster-se roet hiziv da Walarn, ne welomp ket he deus Gwalarn e roet dezhi hec’hunan. Respont a reomp emañ dres aze an arouez ez eo Gwalarn hag an Emsav politikel a-vremañ daou
brantad eus an hevelep dispac’h4 : Gwalarn zo da gentañ ar Walarn a chom bezant en endon an ober
politikel a-vremañ. Rak forc’hellek e van bepred spered an dispac’her : e veiz zo treuzfurmet dre
nerzh e veizadoù, – pa dreuzfurmont da gentañ e vuhez. Ne gompren da vat ster an dispac’h nemet pa
zeu en e gerz ar meiz nevez a zo frouezh an dispac’h end-eeun.
An domani klokañ, fetisañ, hollelañ eo ar politikerezh, ha n’eo ket souezh eo bet ken hir
gwilioudiñ an den politikel brezhon. Dre Walarn e tremen e c’hanedigezh. Politikerezh ne c’hell
hiviziken bezañ renet e Breizh anez e ve politikerezh an den brezhon nevez-se.
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AN TREDE EMSAV GWELET GANT SKOLIDI S.A.D.E.D.
An dekvet kentel eus ar rummad Istor enskrivet e roll kelennadurezh S.A.D.E.D. zo dezhi da
dalbenn : « An Trede Emsav (abaoe 1945) ». Gant aotre ar Strollad hag hini ar skolidi ez embannomp
amañ reoù e-touez ar gwellañ poelladennoù, – dizanv hervez ar reolenn.

Poelladenn gentañ.
Klaskit displegañ abegoù c’hwitadennoù al luskadoù politikel breizhat abaoe 1945. Roit harp d’ho
tisplegadurioù war skouerioù resis.

Displegadenn gentañ (gant ur skoliad eus ar bloavezh 1965-66)
Ur mor a abegoù a c’haller kavout da c’hwitadennoù al luskadoù politikel breizhat abaoe 1945 :
an diouer a arc’hant hag a dud, diemzamant ar Vrezhoned ouzh dazont o bro, krizder ar C’hallaoued
da heul ar brezel, hag all. E-touez an holl abegoù a c’haller menegiñ, tri a seblant din pouezus : an
nebeut a youl hag a nerzh-kalon diskouezet gant kalz a renerion, al labour e kelc’h serret, an nebeut a
bouez roet da stummidigezh stourmerion yaouank.
1/ Nebeut a youl ar renerion.
Aes eo e verzout er M.O.B. hag er C.E.L.I.B. Daoust dezho da vezañ alies broadelourion, d’an
nebeutañ ent-prevez, a-ratozh o deus renerion ar M.O.B. savet ur mennoziadur diresis ha dibal gant
aon rak feukañ tud a zo koulskoude chomet o enebourion. Ha diskouezet o deus renerion ar
C.E.L.I.B., oc’h asantiñ da stern gall ar pevar departamant, pegen dister e oa o youl da ziskoulmañ da
vat kudennoù Breizh, zoken armerzhel. Asantet evit dedennañ un niver bras a dud, n’eo ket hevelep
gwanderioù efedus war dachenn ebet : n’eo ket bet tizhet ar bobl ha mont a ra bremañ an daou luskad
war ziskar.
2/ Labour e kelc’h serret.
Bez’ eo bet aze si pennañ ar c’helaouennoù broadel « An Avel » hag « Ar Vro » evel m’henn
diskouez niver hag anvioù o c’houmananterion. Tizhet o deus dreist-holl tud o labourat endeo en
Emsav war dachennoù all hag aze e tleer klask an abeg d’o nebeut a efedusted. Diaes eo moarvat d’ur
gelaouenn bolitikel tizhout rummadoù tud nevez hep en em harpañ war ur strollad.
3/ Diouer a stummidigezh.
Ne oa d’an holl luskadoù politikel tremenet e Breizh abaoe ar brezel nemet un doare da vezañ
efedus : dibab un nebeut mennozioù sklaer ha reizh, gounit ha stummañ tud hervez ar mennozioù-se,
dreist-holl tud yaouank. Hini ebet n’en deus graet. Diaes e oa d’« An Avel », « Le Peuple Breton » pe
« Ar Vro » labourat war an dachenn-se a zo kentoc’h kefridi ur strollad ha ne seblant ket bezañ bet
dedennet ar C.E.L.I.B. gant ar gudenn-se. Er c’hontrol, klasket en deus ar M.O.B. reiñ d’e
stourmerion yaouank ur stummidigezh bennak. Hogen n’eo deuet a-benn da netra dre ma ne c’halle
ket ar gelennadurezh kinniget bezañ spisoc’h hag entanusoc’h eget mennoziadur al luskad.
Lent, serret warno o-unan ha troc’het diouzh ar rummadoù yaouank, ne c’halle ket luskadoù
politikel breizhat an ugent bloavezh tremenet kas ac’hanomp gwall bell war hent ar frankiz.

Eil displegadenn (gant ur skoliadez eus ar bloavezh 1966-67)
Gant ar brezel e oa bet dispennet pep tra en Emsav. Digalonekaet e oa ar vroadelourion. Hag aze
ez eus un abeg kentañ da c’hwitadennoù ar prantad-se.
Soñjet o deus ar vroadelourion ne oa ket ar mare d’ober ul labour politikel « daoust ma vo ret
adkregiñ gantañ un deiz ». N’o doa ket evel pal nesañ dieubidigezh ar vro « na vo ket gwelet ganeomp
met gant ar rummadoù da zont ». An Emsav en em damolodas warnañ e-unan o klask « derc’hel bev

hepken » ar pezh a oa ezhomm d’ar re all kaout evit kenderc’hel. « Dalc’het o deus bev » al lennegezh
oc’h embann levrioù, kazetennoù, pennadoù. Met chomet int war an dachenn lennegel. Setu perak
n’en deus ket o labour an dalvoudegezh en dije gallet kaout peogwir n’o deus ket graet al liamm etre
an dachenn lennegel-mañ hag al labour politikel a oa ret ober. Hag an emsav evit ar yezh nemeti ne
gas ket pell. « N’eus nemet ur yezh-Stad a c’hell stourm ouzh ur yezh-Stad ». Ret eo neuze lakaat ar
stourm evit ar yezh e-barzh ar stourm evit dieubidigezh ar vro.
Un abeg all da c’hwitadennoù ar mare-se : klasket o deus en em glevout « gant kement hini a
labour evit Breizh, pere bennak e ve e vennozioù ». Gant re a dud o deus klasket en em glevout. Aze
marteze ez eus ur fazi. Gwelloc’h e vije bet mirout, da skouer, ar gazetenn « An Avel » gant hec’h
arouez politikel, he spered broadel rik eget ober war-dro « Le Peuple Breton » zoken ma oa
nebeutoc’h a dud. Evel just, prometet e oa bet e vefe broadel spered « Le Peuple Breton » met, tamm
ha tamm, gant an holl dud a oa aze, eo en em silet mennozioù ar gevreadelouriezh. Hag atav eo evelse. Pa vez klasket ober un emglev gant ar rannvroelourion ez a da get ar gostezenn vroadel. Mouget eo
mennozioù ar vroadelouriezh gant mennozioù ar rannvroelouriezh. Setu ar pezh a zo c’hoarvezet evit
« An Avel » gant « Le Peuple Breton ».
An U.D.B. zo bet savet ivez gant broadelourion yaouank a grede dezho e oa tu d’en em glevout
gant rannvroelourion. N’eo ket diaes gwelout bremañ eo bet steuziet mennozioù ar vroadelourion en
U.D.B.
An hevelep tra zo c’hoarvezet evit ar gazetenn « Ar Vro » n’eus ket pell.
Ma n’en deus ket graet ar C.E.L.I.B. al labour en dije gallet ober, eo peogwir en deus klasket
diskoulmañ kudennoù arboellerezhel Breizh evel kudennoù ar rannvroioù eus Bro-C’hall. Goulennet
en deus digant gouarnamant Paris « strivoù dibar » evel istor al « lezenn-stur evit Breizh ». Met
gouarnamant Paris en doa ur raktres evit Bro-C’hall a-bezh. Neuze ne voe graet netra evit Breizh
nemeti. En em welout a reont evel Gallaoued eus Breizh o c’houlenn digant ar Stad C’hall klask
gwellaat an traoù e Breizh. Ne bledont ket gant ar politikerezh peogwir e soñj dezho ez eus e Breizh
ur gudenn arboellerezhel hepken. Hag amañ emañ ar fazi brasañ a reont.
Abegoù c’hwitadennoù ar M.O.B. n’int ket heñvel. Plediñ a ra gant ar politikerezh. Mennoz ar
gevreadelouriezh a zifenn. Met n’eo ket resisaet ar mennozioù. N’en deus ket ur pal resis, ha mar
lakaomp ez eus unan (Breizh damemren e-barzh ur Frañs kevreat) ne zeuont ket a-benn da spisaat an
hentoù, an tuioù da gemer evit tizhout ar pal-se. Ha mar chom diresis ha diefedus ar pezh a reont ez eo
peogwir ez int azezet etre div gador : ne zibabont ket etre ar framm gall hag ar framm brezhon. Fellout
a ra dezho gwellaat, kemmañ marteze, stad an traoù e Breizh, met ne zeuont ket a-benn d’en em
zieubiñ diouzh ar frammoù gall, diouzh al levezon c’hall.
Ar C.E.L.I.B., ar M.O.B. o deus c’hwitet peogwir e oa direizh o mennozioù, o doareoù da varn
diaezamantoù, stad an traoù e Breizh.
Met ar vroadelourion n’o deus ket bet kennebeut al levezon o dije gallet kaout peogwir ne oa ket
unvan an Emsav. Zoken evit al labour lennegel, e laboure pep hini war e dachenn. Hag amañ e vez
adkavet kudenn ar politikerezh. Mar bije bet, a-dreñv d’an emsav lennegel, ur strollad politikel en dije
roet ur ster hag ul lañs da labour pep hini, da lavarout eo : ar pal da dizhout zo krouidigezh ar Stad
Vrezhon, hag en dije kenurzhiet strivadennoù an holl, e vije bet moarvat kalz efedusoc’h labour
broadelourion ar mare-se.

Eil poelladenn.
An Emsav en deus da argas an dalc’herezh gall a-ziwar ar bobl vrezhon. O kemer harp war
elfennoù eus ar stad m’emañ Breizh hiziv, klaskit merkañ penaos e vo sevenet hevelep kefridi.

Displegadenn gentañ (gant ur skoliad eus ar bloavezh 1966-67)
Ar Stad Vrezhon ne vo ket krouet ar bloaz kentañ. Un hent hir a chom a-raok ar pal. Ne c’hellomp
ket koll amzer. Breizh a gendalc’h da goll he yezh hag he yaouankiz. Ma n’eus kemm ebet e vo

truezus stad ar vroadelezh vreizhat e 1980. Marteze e lavare dija an dra-se tud evel Emil Souvestre en
19t kantved. Un diarvar eo hiziv. N’eus nemet mont da Vreizh-Izel evit gwelout pegen grevus eo stad
an traoù. E pep lec’h ez eo ar galleg yezh ar re yaouank. N’eus diforc’h bras ebet etre ar Vrezhoned
hag ar C’hallaoued yaouank. Don-tre eo dija an heñvelerezh.
Divent eo al labour a zo ret ober. Siwazh n’omp ket niverus-tre evit ar stourm spontus a zo kroget.
Ret eo mont d’ar bobl rak n’eus ket dispac’h gallus hep ar bobl. Koulskoude n’omp ket niverus awalc’h. Ret eo da gentañ mont d’an dibab. Gantañ ez eo deuet ar gallekadur : pa gomze galleg ar
veleion, ar vourc’hizion hag an noblañs, e felle d’ar gouerion heñvelaat outo.
Ar brezhoneg a rank dont da vezañ ur yezh par d’ar yezhoù bras eus ar bed, ur yezh gouest da
zisplegañ ar vuhez pemdeziek, kavadennoù ar skiantoù hag ar micherioù, araokadennoù ar
brederouriezh, h.a.… Ret eo stummañ gant ar benveg-se framm ar Stad Vrezhon. Un darn vras eus ar
Vrezhoned yaouank a ya d’ar Skolioù-Meur. Ret eo lakaat ar striv warno.
War an dachenn bolitikel (ar politikerezh a chom liammet ouzh ar brezhoneg) ez eo poent krouiñ
ur strollad broadel rik, gant ur gelennadurezh resis ha pennoù o c’houzout ar brezhoneg hag oc’h ober
anezhañ yezh o labour. Ar strollad broadel-se a nac’ho en em veskañ gant ar politikerezh gall. Kalz
Brezhoned a c’hortoz krouidigezh ar strollad-se. Ret e vo ober kalz bruderezh evit ar brezhoneg ha
bruderezh gant doareoù nevez. Ret eo lakaat tud er melestradur hag e pep lec’h da vezañ prest en un
taol da grouiñ ar Stad Vrezhon ha da argas an dalc’herezh gall a-ziwar ar bobl vrezhon.
Pa vo stummet ar framm ha pa vo ar bobl a-du ganeomp, e vo gounezet an emgann. Lu ar
C’hallaoued a c’hell mont en e bezh da Vreizh. N’eus forzh ! En hon amzer n’eo ket soudardel ar
stourm met bredoniel. Nerzh ul lu zo dic’halloud dirak youl ur vroad. Ret eo dimp dihuniñ an
emskiant vroadel. Ul labour bras eo !…

Eil displegadenn (gant ur skoliad eus ar bloavezh 1966-67)
Anat eo emañ Breizh o vervel war bep tachenn : e-keñver an armerzh ez eo deuet Breizh da vezañ
ur vro isdiorreet o tidudañ ; ar brezhoneg komzet gant ar bobl a zo o vervel ha ne c’hellomp komz
nemet eus stuzegezh ur sevenadur marv ; emzalc’h politikel ar Vrezhoned zo emzalc’h tud
trevadennet…
Liammet eo holl gudennoù Breizh : kejañ a reont war an dachenn bolitikel. Mougañ a ra Breizh er
framm gall ha kentañ pal an Emsav eo reiñ da Vreizh ur vuhez dezhi hec’h-unan, ur Stad Vrezhon.
Ar Stad Vrezhon a ampleg un dispac’h e spered ar Vrezhoned da gentañ : ret e vo neuze brudañ
mennoz ar Stad Vrezhon o kemer harp war gudennoù Breizh, war an darvoudoù a heuilh anezho,
diskouez penaos ne c’hellont kavout un diskoulm da vat nemet e-ser ar Stad Vrezhon.
Evit se ez eo ret bezañ studiet pizh an enkadenn m’emañ Breizh enni, kavout al lavar hag an tu
d’ober bruderezh, kregiñ da sevel ur gevredigezh vrezhon.
Kement-se a rank bezañ sevenet gant un emsav politikel : gant tud a vennozioù, arbennigourion a
c’hallo studiañ kudennoù Breizh, diazezañ war o sell war Vreizh ur gelennadurezh digor ; gant tud
stummet e brezhoneg, er yezh adroet deomp gant Gwalarn, tud a vo kentañ elfenn ar gevredigezh
vrezhon ; gant ur framm evit urzhiañ ha korvoiñ al labour gant an askorad gwellañ.
Nerzh a vez kollet gant ar Vrezhoned o klask diskoulmañ o c’hudennoù gant hentennoù faos. Ret
d’an Emsav bezañ barrek da ziskouez dezho en em douellont, ha da gorvoiñ an nerzh-se evit seveniñ
ar Stad Vrezhon.
« Skuizh omp ivez o klevout kan an “Huñvreoù kaer”. Kaer pe get, ne garomp ket an huñvre, rak
n’eo ket huñvreerion eo ez omp hogen sevenourion. Ha ma’z eus lorc’h ennomp, ne zeu hennezh
nemet eus pouez hor c’hefridi emskiantet ganeomp. Rak gouzout a reomp ez eo tonket d’an Emsav en
amzer-da zont deskiñ adarre da Vreizhiz prest d’henn ankounac’haat ez int “tud”. Muioc’h eget ur
vroadelezh a fell deomp mirout e Breizh : “denelezh” hor c’henvroiz hec’h-unan ; bez’ e tleo hon

Emsav, evel hini Kembreiz reiñ al lec’h kentañ da benndalvoudegezh ha da benndellid Mab-den ; e
spered hag e ene, ha stourm evit mirout dezhañ e giriegezh hag e zieubiezh. »
Y. OLIER, Diskleriadurioù, Avel an Trec’h 8, 1947, ademb. Preder 37-38/99, 1962.

NOTENNOU ARMERZHEL (6)
AN ISDIORREADUR
A-raok ar Reverzhi C’hreantel e oa diforc’hioù bras pe vrasoc’h etre armerzhioù holl vroioù ar
bed. Koulskoude, an holl a chome heñvel war daou boent : peuz digemm hag e kempouez edont.
Kentael1 e oant : er gounezerezh e laboure ar brasniver eus ar poblañsoù. Hep emdreiñ kalz e vanas epad kantvedoù doareoù ar c’henderc’hañ, hualet ma oant gant skorted ar mammennoù gremm. Da
heul ne c’hoarveze ket kalz kemmadennoù en doareoù-bevañ eus ur remziad d’egile. E kempouez edo
un armerzh gorrek da emdreiñ gant ur stuzegezh ken gorrek all da neveziñ.
Gant ar Reverzhi C’hreantel e teuas fin d’ar stad-se a draoù. Dre c’hounit ur c’halloudezhembreger koulz lavarout diharz, e krouas Kornogeuropa frammoù armerzh nevez, o kas da get ar
frammoù kozh ha war un dro ar stuzegezhioù ereet outo. E-touez doareoù pennañ ar bed greantel e
teskriver :
– e-keñver kenderc’hañ : dre berzh ar c’halvezerezh ez emdro buan-ouzh-buan an doareoùkenderc’hañ, e teu bras-ouzh-bras ar galloud-kenderc’hañ ha gantañ e kresk hag e lieseka ezhommoù
ar vevezerion ; sevel a ra ar barr-bevañ2 ;
– e-keñver kedvuhez3 : gant ar c’henderc’hañ greantel eo ampleget tolpadur an embregerezhioù,
ha da heul tolpadur ar madoù-kenderc’hañ, ar c’hevalaoù, – ur bihanniver a dud o vezañ perc’henn
war vraskementad ar madoù ; gant ar greanterezh eo bet degaset ar gevalaouriezh, da lavarout eo an
disrann etre al labour hag ar c’hevala : yoc’hoù tud divadoù o reiñ o labour d’ar greantioù piaouet gant
un dornadig perc’henned kevala, pe gevalaourion ; setu perak e komzer ivez eus oadvezhioù kevalael
ha rakkevalael ;
– e-keñver poblañs : kresk ar gennadoù eilvedel ha tredeel1 diwar-goust ar gennad kentael ; kresk
ar c’hêrioù diwar-goust ar maezioù (hevelep kêriekaat o tegas kêrelaat ar stuzegezhioù merket da
gentañ penn gant ar paotaat eus an darempredoù kedvuhezel) ; digresk ar feur-mervel (dre wellaat ar
yec’hedouriezh hag araokaat ar vezegiezh) a-raok digresk ar feur-genel (dre reoliñ ar genel) o tegas ul
lamm war-raok eus niver ar boblañs ;
– e-keñver stuzegezh : doareoù al labour greantel, disheñvel-krenn diouzh al labour dornwezhel,
hag oc’h emdreiñ dizehan, kreskidigezh ar madoù-beveziñ, diwanidigezh ezhommoù nevez a zevoud
ivez treuzfurmidigezhioù diastal er stuzegezh. Tennañ a ra stuzegezhioù an holl vroioù greantel da
emdreiñ heñvel. Koulskoude, dre berzh an emdroadur herrek-se e teu daou « wiskad » war wel er
stuzegezhioù : a) ur gwiskad fiñvus, e dalc’h ar madoù krouet gant an embregerezhioù greantel (anat
dreist-holl en doareoù d’en em vagañ, d’en em wiskañ, da annezañ, da zihuediñ) ; b) ur gwiskad
stabil, e dalc’h ar madoù krouet gant an embregerezhioù nann greanteladus (ar c’hrouiñ meizel, arzel,
speredel). War ziforc’haat ez a an daou wiskad hep en em zisrannañ, en enep o tiorren etrezo
darempredoù a vez frouezhus alies.
Teir skouer a roimp eus seurt darempredoù : luskadoù berrbadelañ ar stuzegezh c’hreantel
(gwiskad fiñvus) o lezel gant ar yezhoù (madoù ar gwiskad stabil) arlivioù ha soutilderioù
diniver ; spered den an 20t kantved ankeniet dirak ar bed kalvezel ma vev (gwiskad fiñvus) o
klask ar ster anezhañ er Bibl pe en Aristoteles (madoù ar gwiskad stabil) ; tudenn Izold (mad
ar gwiskad stabil) gwisket gant ur vinibrozh evit un arvest skinwelet (madoù ar gwiskad
fiñvus).
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Sl. Emsav 5/119, Dasparzhioù armerzhel ar boblañs.
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Uhel pe izel eo barr-bevañ un den, ur bobl, diouzh ma’z int muioc’h pe nebeutoc’h barrek da vastañ d’an ezhommoù
o deus : bevañs, annez, deskadur, aezonioù diseurt, h.a.
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Kedvuhez, buhez kevredigezhel.

Gant un nebeut broioù hepken e voe renet ar Reverzhi C’hreantel, Breizh-Veur da gentañ,
Kornogeuropa ha Norzamerika d’he heul. Ar broioù all avat ne chomjont ket e-maez diraez na
digemm. N’o doa ket graet ent-oberiat ar Reverzhi ; ent-gouzañvat e voent tizhet ganti. E-lec’h tennañ
o mad diouti avat, ez ejont trumm gant hent un diskar grevus. An diskar-se eo a anver an isdiorreadur.
« An holl gempouezioù-se [a oa re an armerzhioù rakgreante] a zo bet distrujet gant stok
hag emled ar sevenadur greantel ha kalvezel ; c’hoarvezet eo en holl vroioù, met e broioù ’zo
e veze frouezh un argerzhad-diorren4 renet gant nerzhoù-diabarzh ; distrujet e veze neuze ar
sevenadur hengounel hag ar c’hempouezioù kozh, met ademframmet e veze an armerzh hag
ar c’hevredad e-doug an argerzhad end-eeun ha kempouezioù nevez a veze steuet ; an
ademframmadur a heulie an diemframmadur, hervez termenadur ar c’hevredadour5
GURVITCH.
« Met e broioù all, e chom diglok emled ar sevenadur greantel dre ma’z eo frouezh
nerzhoù-diavaez ; levezon ar c’hreizennoù greantelaet a zistruj ivez ar c’hempouezioù kozh
hep lakaat netra en o lec’h, o krouiñ er c’hontrol ur rummad digempouezioù : da skouer
digempouezioù etre an ezhommoù hag ar c’henderc’h, etre ar boblañs hag ar c’henderc’h, h.a.
« Daoust d’an disheñvelderioù bras a gaver etre ar broioù isdiorreet (da skouer etre
Kongo ha Mec’hiko, etre Breizh hag Aljeria) ez eus un devoud boutin etrezo : distrujet eo bet
e pep hini anezho ar c’hempouezioù armerzhel ha kevredadel henvoazel, tra m’en em lede ur
rummad digempouezioù. Levezon ar c’hreizennoù diorreet a zeu diouzh an estrenvro, ha diaes
eo an ademframmadur, a en em stumm alies war ul live izeloc’h (gant ermaeziadeg un darn
eus ar boblañs da skouer) ; a-wechoù zoken n’eus ademframmadur ebet, ha setu perak e c’hell
Germaine TILLION komz eus “clochardisation” Berbered menez Aures en Aljeria ; Polineziz
Enezenn Bask a zo kouezhet en hevelep stad, ha meur a boblad all.
« An nerzhoù-diavaez a zispenn war un dro an armerzh hag ar stuzegezh henvoazel. An
traoù oberiet gant ijinerezh ar broioù diorreet a vez gwerzhet marc’hadmat (evel ar gwiadoùkotoñs oberiet e Manchester ha gwerzhet dre ar bed holl en 19t kantved). Dont a ra tamm ha
tamm annezidi ar broioù mestroniet da zilezel ar gwiskamantoù, ar binvioù, an arrebeuri, an
armoù a veze graet betek neuze gant izili an tiegezh pe ar meuriad, pe a veze oberiet gant
dornwezhourion ar gêriadenn pe ar gêr dostañ.
« Setu dres ar pezh a zo c’hoarvezet abaoe derou an 19t kantved betek hon amzer en holl
vroioù isdiorreet. Rivinet eo bet an ijinerezhioù henvoazel hag an dornwezhourion ; darn eus
ar re-mañ o deus kendalc’het da labourat tra ma chom ul lodenn eus ar boblañs feal d’an
henvoazioù (kemenerion ha broderion e bourc’hioù Breizh betek 1920-1930), met kreskiñ a ra
niver an dud dilabour. Anavezet mat eo planedenn gwiaderion India lakaet dilabour gant
kevezerezh gwiadoù-kotoñs Manchester ; nebeutoc’h anavezet met heñvel a-walc’h eo bet
planedenn gwiaderion Vreizh (ar re o deus lennet tezenn an Ao. beleg GAUTIER, Pourquoi
les Bretons s’en vont, Un siècle d’indigence, Paris, henn goar mat).
« Degaset ez eus bet koulskoude gounidigezhioù nevez ha savet greantioù arnevez met ar
c’henderc’h anezho a vez kaset d’ar vro diorreet he deus krouet anezho ; staget eo evel-se
muioc’h-mui armerzhioù ar broioù isdiorreet ouzh re ar broioù diorreet. Ar re-mañ a dreveka6
dreist-holl ar gounidigezhioù hag an ijinerezhioù a c’hell pourchas dezho danvezioù o deus
ezhomm anezho ; setu perak ez eus bet krouet plantadegoù e broioù trovanel pe
c’houdrovanel (evit kaout sukr, kafe, kaoutchoug, danvezioù gwiadel) ha digoret mengleuzioù
(evit kaout metaloù pe danvezioù gremm) ; an danvezioù-mañ a vez pleusket en estrenvro.
Krouet e vez koulskoude greantioù-pleuskañ, met n’int ket niverus ha staget int ivez ouzh an
armerzh mestroniour ha n’o deus ket c’hoariet ur roll a “greizennoù-diorren” (da lavarout eo
n’o deus ket lakaet da sevel ijinerezhioù all en o c’hichen). Keñveriomp da skouer ar
greantioù-dir er Ruhr hag an arsanailhoù e Breizh ; e-kichen ar re gentañ ez eus bet savet ur
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Ar gevredadouriezh zo studi ar c’hevredadoù ha, dreist-holl, ar gevredigezh ; kevredadour eo an hini a ren ar studi-se.
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Trevekaat v., lakaat da dalvezout pinvidigezhioù ur vro.

rouedad greantioù-pleuskañ all ; arsanailhoù Brest hag An Oriant n’int ket stag ouzh armerzh
ar vro ha n’o deus ket lakaet greantioù all da ziwanañ. Heñvel eo evit glaouegi Kembre.
« Setu perak e chom alies ar c’hreizennoù armerzhel arnevez evel “enezennadoù” er vro
isdiorreet ; ar c’hehenterezh arnevez a vez savet evit suraat an darempredoù etre an
enezennadoù-se hag an armerzh mestroniour. Staget e vez ar plantadegoù hag ar mengleuzioù
gant hentoù-houarn ouzh ar porzhioù, peogwir e vez ezporzhiet ar c’henderc’h.
« Merket eo evel-se emframm ar c’henwerzh-diavaez gant an isdiorren, rak graet e vez an
eskemmoù gant an armerzh-mestroniour dreist-holl. Skouerioù : dont a rae e 1960 eus BroC’hall 94 % eus enporzhiadoù Aljeria ha 95 % eus ezporzhiadoù Aljeria a yae da Vro-C’hall.
Sifroù kevatal a vefe kavet evit Breizh sur a-walc’h. 41 % eus ezporzhiadoù Venezuela a yae
d’ar Stadoù-Unanet ha 63 % eus enporzhiadoù Venezuela a zeue eus an hevelep bro, tra ma
kase ar Stadoù-Unanet 4,9 % eus o ezporzhiadoù d’ar Venezuela ha ma prenent eno 6,3 % eus
o enporzhiadoù. Ezporzhiadoù ar broioù isdiorreet a c’hoarvez dreist-holl eus danvezioùbevañs, danvezioù krai ha danvezioù gremm. () Enporzhiadoù Breizh a vez enno dreist-holl
kenderc’h al labour-douar (legumaj, kig) hag ar pesketaerezh. Enporzhiadoù ar broioù
isdiorreet a c’hoarvez dreist-holl eus danvezioù pleusket. » P. PENNEK7
An isdiorreadur ne c’haller ket meizañ enta dre geñveriañ hepken broioù « paour » ha broioù
« pinvidik ». Evit e veizañ e ranker gwelout ennañ an disoc’h eus darempredoù a vestroniadur etre ar
broioù greantelaet hag ar broioù a oa c’hoazh er stad rakgreantel. « N’eo ket an isdiorren ur meizad
keñverel, met ur meizad darempredel » (P. PENNEK).
Penaos neuze termenañ an isdiorreadur ?
– e-keñver armerzh : un armerzh mestroniet eo hini ar broioù isdiorreet. Hervez stad ha mod ar
mestroniadur, ez eo aet da get ar frammoù armerzhel henvoazel pe e chom c’hoazh aspadennoù
anezho ; en degouezh-mañ diwezhañ ez eus neuze daou c’hennad armerzhel hep liamm kenetrezo o
kenvezañ er vro : ur gennad henvoazel, hag ur gennad arnevez, anezhañ diazezadurioù greantel ha
gounezel ar vro vestroniour er vro vestroniet. Komz a reer neuze eus armerzh divelfennel ha
diempret ;
– e-keñver kedvuhez : an digempouez kedvuhezel deskrivet evel hini ar gevredigezh kevalael a
gaver ivez er broioù isdiorreet, gwashaet c’hoazh o vezañ ma vez sujet labourerion ar vro da
gevalaourion estren n’o devez ket ezhomm anezho dre ret er vro hag a c’hell, diouzh c’hoari o
interestoù, o rediañ d’an dilabour pe d’an divroañ. Graet ez eus bet « broadoù proletaer »8 eus ar
broioù isdiorreet. Gant an armerzh diempret e klot ar gevredigezh diempret : diouzh braz ar boblañs
en em gav disrannet ur renkad ereet strizh ouzh ar vro vestroniour : ar c’hreantourion deuet anezhi da
gorvoiñ ar vro evel un drevadenn, ar gargidi anvet ganti, hag, en-dro d’an elfennoù estren-se, ur
vourc’hizelezh eus ar vro o strivañ d’en em heñvelaat outo hag o postañ hec’h arc’hant en
embregerezhioù estren.
Hevelep doareoù eus ar gedvuhez a zeu da washaat c’hoazh stuz fall an armerzh mestroniet. E
daou zoare e kloz warnañ e-unan ar c’helc’h emwashaat : dre an divroerezh, dre fuadur ar c’hevala.
« Marteze e c’hallfed soñjal ez eo an divroerezh un diskoulm ; un diskoulm eo war un
dachenn hiniennel hepken, rak a-hend-all an divroerezh ne ra nemet gwashaat stad ar vro ; ar
re oberiantañ a ya kuit ha digreskiñ a ra niver an dud en oad da labourat ; ar vugale hag ar re
gozh a chom hag e vez krouet evel-se un aergelc’h a zo un harz d’an araokaat ; digreskiñ a ra
ar c’henderc’h, ar barr-bevañ a vez izel hag izel ivez an arboell.
« An arboell zoken ne vez ket lakaet da dalvezout er vro, rak n’eo ket ar re yaouank
hepken a ya kuit, met an arc’hant ; meur a abeg a zo da fuadur ar c’hevala : enkted an nevid
ha gwanded ar greanterezh er vro isdiorreet ; levezon an armerzh mestroniour a zedenn ar
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c’hevala. E 1950, fiziadurioù Gwatemaliz e bankoù ar Stadoù-Unanet a savet da 14 milion
“quetzal”, kement ha talvoudegezh ar c’hevala dastumet er vro a-bezh e-doug ur bloavezh.
« Pa n’eus ket a delloù-maltouterezh war ar c’henwerzh etre an div vro, e vez drastusoc’h
an efedoù-se. » P. PENNEK9
An isdiorreadur n’eo ket enta hepken un dale-diorreadur, hogen un harz-diorreadur ; an armerzh
mestroniour a vir ouzh ar vro vestroniet a ziorren, dre sunañ diganti he zud-labour hag hec’h arc’hant ;
– e-keñver stuzegezh : distrujet ar stuzegezh henvoazel, n’eus kreizenn-diorren ebet er vro barrek
da grouiñ ur stuzegezh vroadel arnevez. Bourc’hizion ar vro, re c’hoantek da wiskañ neuzioù ar
vourc’hizelezh vestroniour, a dro kein ouzh aspadennoù ar stuzegezh vroadel henvoazel. Heuliet int
war an hent-se a bell pe a dost gant ar peb all eus ar boblañs. En doare-se e vez aloubet ar vro
vestroniet gant sevenadur ar vro vestroniour10 ;
– e-keñver poblañs : kentael e chom, ha gorrek eo ar c’hêriekaat. Koulskoude e vez dilezet ar
maezioù ; hogen seurt divaeziadeg a c’hoarvez diwar-goust maezioù ar vro vestroniet evit mad kêrioù
ar vro vestroniour, evel ma weler e Breizh.
Un diforc’h zo etre broioù isdiorreet Europa hag ar re all e-keñver kendreiñ ar boblañs. An abeg
eo he deus levezon ar broioù kentañ diorreet c’hoariet disheñvel war an eil re hag ar re all. Broioù
Afrika hag Azia o deus degemeret skoazell ar vezegiezh europat pell a-raok tizhout an emvestroni
ampleget gant reoliñ ar genel : dre-se ez eo uhel feur-emgreskiñ o foblañsoù. Broioù kozh Europa,
evel Breizh, Iwerzhon, Spagn, o deus lakaet o feur-emgreskiñ da goazhañ abaoe an 19t kantved evel o
amezeion diorreet ; ouzhpenn-se dre an amezegiezh tost-se eo bet aesaet an divroerezh, ken m’o deus
digresket o foblañsoù e-lec’h kreskiñ.
Armerzhourion ’zo o deus klasket termenañ an isdiorreadur, n’ eo ket dre zeskrivañ ar
wikefre anezhañ evel ma reomp amañ, met dre sevel roll an azonoù11 pennañ a gaver an
aliesañ dezhañ e broioù isdiorreet an Trede Bed. Setu da skouer ar roll dek azon graet gant A.
SAUVY : 1. Feur-mervel uhel. 2. Feur-genel uhel. 3. Bevidigezh skort. 4. Feur uhel an
diskoleion. 5. Feur uhel ar c’hounideion hag ar besketaerion er boblañs-labour. 6. Kinniglabour izel dre skorted an araezioù labour. 7. Sujidigezh ar vaouez. 8. Labour ar vugale.
9. Ezvezañs pe skorted ar renkadoù-etre. 10. Renadur aotrouniek : ezvezañs an ensavadurioù
gwerinek. Anat eo ne oufe un hevelep roll talvezout e pep keñver da dermenañ isdiorreadur ar
broioù europat.

An diskoulmoù d’an isdiorreadur.
« Ar broioù isdiorreet eo ar re n’int bet diraezet gant ar Reverzhi C’hreantel nemet dre
hantererezh ar broioù he renas. Setu perak, evel m’hon eus henn diskouezet, ne c’haller ket o
c’heñveriañ ouzh broioù Europa a-raok emled ar greanterezh, ha kentañ dastumenn, ne
c’hellont ket tremen dre an hent o deus heuliet ar broioù kentañ diorreet : an digempouezioù
kevredigezhel hag armerzhel a verk an isdiorreadur a c’houlenn diskoulmoù dibarel.
« Riezoù ’zo o deus gallet dindan un nebeut dekvloaziadoù terriñ gwalenn an isdiorren.
Ur skouer splann zo gant broioù Lec’hlenn : Sveden da skouer a oa e 1870 ur vro baour, dezhi
un armerzh kentael, a veze kuitaet gant he yaouankiz o tivroañ a-vil-vern da Amerika. Deuet
eo, dindan bemont vloaz, da vezañ ar riez europat dezhi ar barr-bevañ uhelañ. ()
« Evit terriñ an digempouezioù isdiorreel ha lakaat e-lec’h an argerzhad-dispenn un
argerzhad-diorren, e ranker kaout galloud war an devoudañ anezho ; pennañ devouder an
isdiorreadur eo donedigezh a-ziavaez an nerzhoù-araokaat ; da heul ar galloud nemetañ gouest
9

P. PENNEK, op. cit., p. 16.
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A-zivout kudennoù ar stuzegezh en ur vro isdiorreet, sellout Y. OLIER, Ar meizad a yezh isdiorreet, Preder 8485/65, 1966 ; Emsav 3/62 : VALLEE arnevezour ; Emsav 4/82 : Hag-eñ ez eus ur gudenn eus an teodyezhoù e Breizh ? ;
Emsav 6/129 : Pelec’h gwriziennañ ?
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da lakaat termen d’an isdiorreadur zo ar galloud politikel, al levierezh Stad. Setu perak e vez
ken kreñv hervez ar c’hevredadour G. BALANDIER, an emsavioù broadelour er broioù
isdiorreet adalek ar mare ma vennont diorren.
« Ar rezid vroadel* a hañval bezañ un amplegad ret da lemel ar mestroniadur met n’eo ket
a-walc’h. Meur a vro dieub ent-politikel a chom mestroniet ent-armerzhel, pe a ziskouez
bezañ divarrek da luskañ un argerzhad-diorren. Dre-se, e ranker arveziñ, goude an emgann
evit ar rezid vroadel politikel, un emgann all evit ar rezid armerzhel.
« Studiañ an hentennoù hag an araezioù da ziorren un armerzh zo er-maez eus danvez an
displegadenn-mañ. Ar pal da dizhout zo kemmañ un armerzh kentael ha mestroniet en un
armerzh liesek, dizalc’h hag o kreskiñ dre e vevusted dezhañ e-unan. Mall eo henn ober, rak
armerzhioù ar broioù diorreet a gresk buanoc’h eget armerzhioù ar broioù isdiorreet ha donaat
a ra bemdez ar c’hleuz etrezo. Ret eo neuze kavout un “hent-treuz” davit an diorren ha fiziout
un darn vras eus ar gefridi-diorren e daouarn ar Stad. Ar skoazell roet gant ar broioù diorreet
d’ar broioù isdiorreet zo a-bouez, hogen tud ar broioù isdiorreet a dle fiziout da gentañ warno
o-unan.
« Anat eo pa seller ouzh devouderezh ar “burzhudoù armerzhel” c’hoarvezet e broioù ken
disheñvel ha Sina, Japan, Alamagn, Israel. Ger-stur ar vroadelourion iwerzhonat : “Sinn-Fein”
(ni hon-unan) a dalv ivez evit ar stourm a-enep an isdiorreadur. » P. PENNEK12
Ar merour : H. LE MEE
Liesskrivet gant ar gelaouenn.

*
An armerzhour svedat Gunnar MYRDAL a bouez en e levrioù war diziouerusted ar rezid politikel evit ar broioù
isdiorreet : « an dra briziusañ a zo en o c’herz, dre ma c’hellont, ur wech dizalc’h ent-politikel, ren o buhez armerzhel evit
mad o fobloù. »
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HAG-EÑ E C’HELL AN EMSAV KAOUT UR POLITIKEREZH DIAVAEZ
WAR HIR DERMEN ?
Breizh nag an Emsav n’emaint o-unan er bed ; n’int ket kennebeut-all serret en un toull-bac’h hep
gwel ebet war an diavaez. Gwir eo moarvat ez eo bet diskouezet an Emsav gant hon enebourion evel
ul luskad disrannour hepken, dastumet warnañ e-unan, evel ur c’hilstourm a emzifenn dibellweled hag
aner a-enep da nerzhoù an dazont. Seurt tamalloù direizh a vefe mat dizarbenn.
E gwirionez n’eo ket mennet an Emsav tamm ebet da sevel en-dro da Vreizh un doare moger Sina
a zisrannfe Breizh diouzh ar bed. Hevelep « uhelbal » ne vije evel just nemet ur sorc’henn. Disoc’h an
Emsav eo er c’hontrol pourchas da Vreizh an digoradur war ar bed a ra diouer dezhi adal ma chom
serret e-barzh ar Stad C’hall evel en ur c’harc’har1.
An digoradur-se a denn da gentañ da adstagañ an ereoù etre Breizh ha broioù keltiek tramor a zo
bet torret da heul darvoudoù an Istor. Diwar vremañ e tle an Emsav ar muiañ ma c’hell skoulmañ
darempredoù stank gant emsavioù broadel ar broioù keltiek all. Laosk a-walc’h, ret eo anzav, ez eo
bet an darempredoù-se betek-henn. Startaet e tleont bezañ.
Hogen kement-se ne vo nemet un derou. Ur wech ma vo bet adsavet pep a Stad er broioù keltiek,
e vo da sevel etrezo, diouzh ma vo tu, ur framm dezvel2 a roy d’ar c’hevread keltiek krouet diwarno ur
bersonelezh etrevroadel. Finvez ar seurt kevread a vo kreñvaat mouezh ar Gelted en Europa hag er
bed. Menegiñ ar pal ne reomp ken amañ, hep gallout resizañ doare ar framm politikel a vodo ar
broadoù keltiek en ur reiñ dezho ur bersonelezh a-ziforc’h e-keñver strolloù broadoù all e diabarzh
Europa. Anat eo e c’houlenno ar framm-se evit diwanañ, kreskiñ ha kemer nerzh, ur striv hir, pennek
ha dalc’hus.
Evit pezh a sell ouzh an emsavioù broadel all a zo oc’h oberiañ en Europa ar C’hornog abaoe ar
c’hantved tremenet, e Katalonia pe Euzkadi, ez eo reizh e kendalc’hfe an Emsav da gaout ganto an
darempredoù hengounel a zo bet diazezet a bell ’zo ; strolladoù ar broioù-se a stourm e diabarzh ur
framm impalaerel krisoc’h eget an hini ma’n em gavomp ; o enebourion zo ivez hon enebourion.
Kemend-all zo da lavarout a-zivout ar broioù okitanek, hogen en degouezh-mañ e ranker resizañ
ha teurel evezh mat. Betek-henn ne oa er broioù okitanek nemet luskadoù rannvroel, ha dic’halluskrenn e oa d’an Emsav kenlabourat gant aozadurioù seurt-se. Hiziv an deiz, ez eus o tiwanañ un
Emsav broadel okitan gwirion, petra bennak ma chom dister-tre e nerzh. Gantañ, betek gouzout, e ve
tu da genoberiañ, dreist-holl peogwir hon eus da stourm ouzh an hevelep beli impalaerel a glask
distrujañ hor broadoù. Amañ adarre, avat, e ranker diwall. Daoust da bep tra e chom ar broioù
okitanek broioù roman ha natur e vo d’ar Stad pe d’ar Stadoù broadel a vo savet ganto en em glenkañ
en ur framm kevreadel gant ar Stad C’hall end-eeun. Ne ve ket fur d’ur vroad keltiek chom stag a re
dost ouzh Stadoù german pe latin. Mar’d eo tonket d’ar broioù keltiek bezañ klenket en ur framm
dreistbroadel, e rank ar framm-se bezañ da gentañ ur c’hevread keltiek.
Hevelep kevread a-hend-all, evel an hini gall-roman pe spagnat, a ranko bezañ klenket er
gumuniezh europat. Ha diwar vremañ e teuomp da blediñ gant kudenn ar Stadoù impalaerel bet savet
1

Sl. R. HEMON, Breizh hag ar bed, Breiz Atao 1923, ademb. Ur Breizhad oc’h adkavout Breizh 1931, p. 19. E diwezh
ar pennad e lenner :
« Ur Vro, da lavarout eo ur C’horf hag ur Spered, dizalc’h-kaer e-mesk ar broioù all, hag o klask e-lec’h ma kar hent ar
mad hag ar wirionez.
« An hent-se ne gavimp biken ma n’anavezomp ket ar Bed.
« D’al labour eta, kement hini a c’hall, da zegas da Vreizh arz, skiantoù ha furnez ar Bed, n’eo ket evit mougañ hor
sevenadur-ni ; evit e binvidikaat kentoc’h. Dreist-holl evit hon digabestrañ diouzh spered Bro-C’hall ; evit diskar ar voger he
deus savet en-dro dimp, gant prenestroù bihan na welomp drezo nemet ar pezh a gar. »
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Un dezv zo anezhi ul lezenn, ha dreist-holl ul lezenn-diazez ; dezvel a dalvez enta : diferet dre lezennoù, reizh e-keñver
al lezenn.

en Europa abaoe ar c’hwezekvet kantved dreist-holl hag an darempredoù a ranko kaout ganto ar
broadoù kozh adsavet. Lavarout e vo klenket ar frammoù kevreadel er gumuniezh europat a lavar ivez
ne vo ket disrannet Breizh diouzh Bro-C’hall muioc’h eget diouzh ar broioù europat all. Pa na ve
nemet en abeg d’an douaroniezh e chomo Bro-C’hall, dreist-holl al lodenn gornok anezhi, ur vro nes
da Vreizh (Bro-C’hall a fell deomp envel ha n’eo ket ar Stad C’hall a-vremañ, a zo ur Stad
impalaerour hepmuiken). Rak-se enta e ranko Breizh diorren gant Bro-C’hall darempredoù politikel,
armerzhel, sevenadurel a amezegiezh. Un devoud nevez e vo an darempredoù-se rak, evit ar poent,
lakaet er-maez an darempred a zalc’herezh, n’eus tamm darempredoù etre Breizh ha Bro-C’hall dre an
abeg ma n’eus c’hoazh Stad Vrezhon ebet, da lavarout eo kendivizer brezhon ebet a-dal d’ar
c’hendivizer gall.
En dro-mañ adarre n’eus ket anv a zeskrivañ dre ar munud doare an darempredoù a c’hello bezañ
etre Breizh ha Bro-C’hall. Merkomp hepken e vo diferet ar re-mañ gant daou ampleg : a) war an
hevelep rez en em gavo Breizh ha Bro-C’hall e diabarzh ar framm dreistbroadel o c’hlenko ; da
lavarout eo o devo an div vro darempredoù a-zremm ha n’eo ket darempredoù a-zerc’h, – evel ma
c’hoarvezfe, unan eus an div vro o vezañ isurzhiet d’eben, en ur Stad C’hall kevreat a seurt gant an
hini hunvreet gant ar M.O.B. ; b) enframmet e vo an div vro en hevelep kumuniezh, ha bonreizh3 ar
gumuniezh-se eo a zifero ment an dishualded a zegouezho da bep hini eus hec’h izili. Gwelout a reer
enta en diwezh ne c’haller ket meizañ emgav ar Stad Vrezhon e framm ar gumuniezh-se hep meizañ
da gentañ natur ar gumuniezh hec’h-unan.
Amañ eo e sav an diaesterioù. Lod a c’hoanag e vo diskoulmet kudenn Vreizh dre savidigezh
Europa end-eeun hag e kement-se dres ez int faziet ivez. Moarvat e c’hellomp arvestiñ hiziv an deiz
ouzh savidigezh un Europa bennak, hini an armerzh pe ar C’henvarc’had. Hogen da neb a sell pizh ez
eo sklaer ez eo tonket d’an Europa-se c’hwitañ ma ne chom nemet un Europa armerzhel, dre’n arbenn
ma’z eo ar politikerezh en diwezh mestr an armerzh. E gwir, ned eo ar gumuniezh armerzhel europat
nemet ur skramm ma klask an holl Stadoù impalaerel hengounel europat a-dreñv dezhañ kuzhat o
mennadoù a-viskoazh. Da skouer, klask a ra ar gouarnamant gall sevel un doare Ruhr nevez en-dro da
bParis a-benn pakañ krog e stur ar gumuniezh warc’hoazh dre hent an armerzh. Moarvat ez eo gwell e
kevezfe ar riezoù-se war dachenn an armerzh eget war hini an armoù evel m’o deus graet ken alies en
tremened. Hogen war hir dermen emañ seurt kevezerezh en arvar da deurel frouezh kontammet evit ar
gumuniezh hec’h-unan. Da skouer, adarre, impalaerouriezh giz nevez Bro-C’hall he deus broudet
endeo un adsav d’ar spered impalaerour en Alamagn m’eo an diskouezataenn anezhañ savidigezh an
« Deutsche National Partei ». Er Stad C’hall hec’h-unan emañ an impalaerouriezh, – azonet gant
savidigezh ar Ruhr bariziat ha darbaridigezh ar bombez atomel, – a-zalc’h ouzh isdiorreadur
« ranndirioù » an trobarzh4, evel Breizh. A-benn lemel ar gwalloù-se e vefe ret da Frañs ha d’ar riezoù
kozh a Europa kemmañ o folitikerezhioù, dilezel o c’hevezerezh, degemer ur raklun5 a gendiorreadur
evit Europa a-bezh. Nac’het e voe avat betek-henn nep raklun eus ar seurt gant riezoù bras Europa,
gant Frañs pergen pa argasas ar c’hinnig arc’hant-kred evit Breizh graet gant ar Glad Diorren Europat
nevez ’zo.
Hogen daoust ha gallus eo an dra-se ? Amañ eo e tostaomp ouzh dalc’h ar gudenn, a zo hemañ :
hag-eñ emañ e galloud riezoù Kornogeuropa kemmañ diouto o-unan o folitikerezh impalaerel ? A dra
sur ne c’hellont ket dont war o c’hiz hep kouezhañ en o foull : o emdroadur a-bezh, adalek o
ganedigezh betek ar veli o doa kemeret war ar blanedenn a-bezh, betek ar stourmadoù a renont
kenetrezo en enkadennoù o diskar, zo bet un embregerezh impalaerel. Sentiñ a rankont ouzh o

3

Bonreizh b., reizhennoù-diazez ur riez, ur c’hevread riezoù, h.a.

4

An trobarzh zo al lodenn lec’hiet war an dro ; abaoe un nebeut bloavezhioù eo bet rannet tiriegezh Frañs e Ranndirioù
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gant ar pennlizherennoù anezhañ hepken : R.S.B.)
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saveladur6 ken strizh hag ul loen ouzh e natur betek par e varv. E gwirionez ne c’hell ar politikerezh
impalaerel, kevezerezh etre ar riezoù bras ha mac’herezh ar broadoù-suj emaomp o paouez deskrivañ
bezañ kemmet pe gentoc’h lamet nemet da heul un torradur. Neb a zistag ar ger torradur avat a lavar
ivez dispac’h. A-benn ar fin ne c’hell bezañ savet an Europa o deus ezhomm ar broioù a seurt gant
hon hini nemet da heul an dispac’h.
Hogen an dispac’h-se n’eo ket eus Bro-C’hall, nag eus Bro-Saoz, nag eus Bro-Alamagn e c’hell
dont. Ne c’hello dont nemet eus Breizh pe eus broioù bihan heñvel outi, keltiek, okitanek, euzkarek,
katalanek, gant harp broioù bihan all perc’henn endeo d’o Stad. Hini ebet eus ar broioù-suj ne c’hello
en em zivazhyevañ ha diazezañ ur Stad vroadel hep nac’hañ a-grenn an hengoun istorel a zo bet
gwrizienn ha sabr ar Stadoù impalaerel. Adsavidigezh ur Vreizh vrezhon a glozo Istor Frañs, – n’eo
ket hini Bro-C’hall ; adsavidigezh Kembre hag Alba a glozo Istor Breizh-Veur, – ha n’eo ket hini
Bro-Saoz ; adsavidigezh Katalonia hag Euzkadi a glozo Istor Spagn, – ha n’eo ket hini Kastilha.
Hevelep kerzhad istorel, a c’hell bezañ gorrek ha kemer hir amzer, ne vo ket dizañjer evit Breizh
hag Europa a-bezh. Ha setu perak : bez’ ez eus en Europa hiziv an deiz un doare kempouez etre riezoù
peuzkevatal, dezho uhelc’hoantoù a gozh pe a nevez. Mar disteraer galloud unan eus ar riezoù-se,
emeur war var da reiñ lañs d’unan all a glasko d’he zro diogeliñ he mac’homerezh war ar c’hevandirmañ. A zo gwashoc’h, Breizh hag hec’h Emsav, koulz hag ar broioù bihan all hag o Emsavioù, a
glaskor implijout a-benn kemmañ kempouez Europa a-du gant hini pe hini eus ar broioù impalaerel a
gendalc’h da gevezañ enni. Darbet eo bet d’an dra-se c’hoarvezout endeo e-kerz ar brezel diwezhañ.
Bremañ ivez e rankomp spisaat unan eus sturiennoù politikerezh diavaez an Emsav : un dlead
groñs eo d’an Emsav dilezel ar mennad da zont tre e c’hoari ar riezoù impalaerel a-vremañ, en deiz,
lakaomp, m’en devo kemeret nerzh a-walc’h evit c’hoari ur roll europat ; kendonkad eo Breizh d’ar
broioù-suj all, hag e nep degouezh ne zleo mont war ar renk gant ar galloudoù sujer, – da skouer o
klask kevrederezh ur riez impalaerel a-enep d’ur riez impalaerel all, ha pa ve houmañ an hini c’hall.
Hiziv e rafe un direizh damheñvel, – hep menegiñ ar fazi kadoniezh7, – ar Vrezhoned a rafe bruderezh
evit Alamagn unvan war an diviz ma rafe dalc’herion an adunvanidigezh-se en Alamagn brud en-dro
da vennad ar vroadelourion vrezhon en eskemm. Diwanidigezh ur riez alaman a gant milion a dud
avat ne rafe nemet broudañ gwashoc’h c’hoazh ar c’hevezerezh etre ar riezoù impalaerel en Europa
hep degas gounid ebet da Vreizh na da vroad-suj all ebet. Diwall a rankomp diouzh pep politikerezh a
dennfe da greskiñ galloud nep riez impalaerel en Europa hag er bed. Hetiñ a zleomp er c’hontrol kresk
an nerzhoù enebimpalaerel a c’hell diwanañ e-barzh ar riezoù-se, en hini c’hall koulz hag en hini
alaman.
Moarvat e vo tamallet da seurt politikerezh nac’hañ degemerout an traoù evel m’emaint, ha dre-se
bezañ dibleustrek. Respont a reomp ez eo dres aze natur ar mennad dispac’hel. War verr dermen e
hañval an tamall-se bezañ reizh, rak ne vo ket tizhet diouzhtu ar pal hon eus merket. N’eo ket
dic’hallus kennebeut e ve diskoulmet pe zamziskoulmet kudenn Vreizh evel hini Iwerzhon a-barzh ma
vo diskoulmet kudenn Europa. Moarvat ez eo ar gudenn europat en he fezh dreist-diraez deomp.
Hogen dre skoueriañ broioù bihan all en Europa, – ha kemer skouer diwarno, – e c’hell Breizh luskañ
ganto un emdroadur a zisoc’ho war hir dermen da ziazezañ ur sevenadur nevez en Europa.
« Ene Kornog a zo bev c’hoazh. Chom a ra dezhañ ar pobloù o deus miret divoulc’h, e-kreiz ar
gwall reuz hag an droukverzh, o vertuzioù gwechall, n’o deus ket diviet c’hoazh o gred nag o fiziañs,
a zo manet yaouank a gorf hag a spered. N’eo ket hep abeg e vez entanet, eus an hanternoz da Europa
d’ar c’hreizteiz, hag eus ar c’hornog d’ar reter, kalonoù paotred ha merc’hed, a bep renk hag a bep
stad, ma fell dezho, hep gouzout mat alies perak, saveteiñ o gouenn, oc’h anaout, mar bez kollet, e vo
ur c’holl evit ar bed-holl. Emsav ar pobloù gwasket evel ez eus kant vloaz, hogen hiziv kalz
6
Savelañ a dalvez diazezañ, lakaat da wir. Saveladur un dra bennak a dalvez an diazezadur anezhañ, hag ivez an
doareoù, ar c’henreizhadur anezhañ evel m’int bet diazezet.
7

Ar gadoniezh zo skiant an emgannoù, da lavarout eo an hini a studi an doareoù pleustrek da ren an embregerezhioùbrezel war an dachenn ha diouzh an degouezhioù.

kreñvoc’h, petra eo nemet ezhomm don Kornog da neveziñ ? Neveziñ, pe vervel ; kemmañ e spered
pe vervel ; kemmañ e galon, pe vervel. Evel-se, pa zifennomp Breizh e tifennomp Kornog. Hor youl
n’eo ket hor youl ez eo, hogen youl ar C’huzh-Heol en hor c’hreiz ».
Roparz HEMON, Kornog, Breiz Atao, Mae 1924 ; ademb. Ur Breizhad oc’h… p. 64.

PENAOS ANAOUT AN EMSAV WAR AN DACHENN ?
Gant talbenn kantadoù a gevredigezhioù emañ meneget anv Breizh. Un arouez vat eo marteze ; un
dra fall ivez en arbenn da niver bras an dud yaouank a vez sunet bep bloaz gant ar spoueenn
ganttoullek-se ha kollet evit an Emsav. Koulskoude na daolomp ket re vuan ar bec’h war ar bodadoù a
virfe ouzh yaouankiz ar vro a anaout an Emsav, rak zoken p’he deus tro ar yaouankiz da gejañ gantañ,
n’en em ziskouez ket an Emsav outi evit ar pezh ez eo.
Un dra zo : ne oar ket an emsaverion termenañ an Emsav. Palioù an Emsav a anavezont, hogen pa
rankont dibab war an dachenn petra zo Emsav ha petra n’eo ket e vanont gwall ziasur ha rannet
kenetrezo. Gant reoù e franka an harzoù betek gronnañ ar C’helc’hioù Keltiek, ar C.E.L.I.B., h.a. ;
gant reoù all ne chom e-barzh nemet un dornadig obererion hepken : diouzh un tu ar spered a
unvaniezh, diouzh an tu all ar spered a c’hlanded, – biskoazh hevelep kevezerezh a vertuzioù ! Kentañ
vertuz da gaout amañ avat eo gwelout sklaer. An dispisweled a glasker kuzhat a-dreñv vertuzioù n’o
deus netra d’ober en degouezh.
Amsklaer eo evit gwir bevennoù an Emsav, mar o c’heñverier da skouer gant bevennoù ur riez.
Anat eo an abeg : an Emsav n’eo ket ur gevredigezh diazezet, met un embregerezh-diazezañ. Enni
hec’h-unan emañ pal ar riez. En dazont emañ pal an Emsav.
An diforc’h-mañ diwezhañ a laka anat fazi ar re a dres bevennoù d’an Emsav etre an dud pe etre
ar strolladoù. Klask a reont bonnañ an Emsav dre sellout ouzh e stad-bremañ, ouzh ar remziadbremañ, evel pa vije da gavout eno ar gwel fraezh na vo kavet nemet en diazezadur end-eeun a glozo
amzervezh an Emsav. En hent emañ an Emsav ; evit e gompren e ranker sellout ouzh an hentad abezh. N’eo ket a-walc’h sellout ouzh hor c’hempredidi : pobl Vreizh n’eo ket hepken ar remziadbremañ, met hollad ar remziadoù tremenet, bremañ ha da zont. An Emsav e-unan ne c’haller ket
anaout dre sellout ouzh hor remziad hepken, rak an hollad ez eo eus ar pezh a voe, a zo hag a vo an
Emsav. Pe, er yezh resis, gant ar sell treadegel e tleer klokaat ar sell kevadegel1.
Kentañ atersoù a zeu d’ar spered eo ar re-mañ : pe liamm zo d’an Emsav eus ur remziad d’egile ?
Petra a ra anezhañ un unvez ? A belec’h e teu dezhañ e genstagded ?
Amañ eo dav dimp reiñ un nebeut termenadurioù. Greomp kenvezañ eus ar c’heñver a zo
etre obererezhioù daou gempredad n’o deus ket darempred etrezo na levezon an eil war egile.
Greomp kedvezañ eus ar c’heñver-se pa c’hoari levezon an eil war ober egile, – ar
genlevezon-se o vont e degouezhioù ’zo betek ar c’henlabour, pe c’hoazh betek kendeuzadur
an daou obererezh en unan.
Ur c’heñver all a zo, un tammig diaesoc’h da zisplegañ, evitañ da vezañ pouezus-bras.
Sellomp da skouer ouzh ar c’heñver etre labour VALLEE, pe gentoc’h Breuriezh ar
Brezhoneg ha Gwalarn. Boas eur da lavarout e kemeras Gwalarn diazez war labour ar
Vreuriezh ; mat eo resisaat : daou dra a zegemeras Gwalarn digant ar Vreuriezh, he mennadoù
brogarour, ha frouezh he labour, ar yezh unvan. Diwar ar mennadoù brogarour e tiorreas ur
vuhez spered brezhon hollvedel ; ar yezh unvan a yeas da zanvez-krouiñ al lennegezh vrezhon
arnevez. Ken ma c’hellomp sellout e pep ober, e pep ober emsavel da nebeutañ, un diavaez
hag un diabarzh, an diavaez o vezañ ar frouezh douget gantañ, an diabarzh o vezañ an
endoniad oberoù tremenet bezant ennañ2. Greomp bonvezañ (bon = diazez, gwrizienn) eus ar
c’heñver-se etre an oberoù tremenet hag an ober-bremañ pa zalc’h an ober-bremañ an oberoù
tremenet en e endon, pe, evel ma lavarer c’hoazh, pa wrizienn an ober-bremañ en oberoù
tremenet3.

1

Kevadegel (adeg = mare, ampoent) eo ar sell troet ouzh un teskad darvoudoù c’hoarvezet holl en hevelep mare ;
treadegel ar sell a ya diouzh heul an darvoudoù en amzer, diouzh dibun an Istor.
2

Sl. An Emsav evel ober hag evel Istor, Emsav 5/105.

3

Sl. Pelec’h gwriziennañ ?, Emsav 6/129.

Dre ar bonvezañ eo e c’hell un emsav padout a remziad da remziad. Dre berzh ar bonvezañ ivez e
ra berzh hag ez a war-raok, pa gresk a remziad da remziad an endoniad a oberoù bev bezant en e
oberoù pemdeziek.
Dielfennañ an Emsav zo enta dielfennañ da gentañ an endoniad-se, ar bonveziad-se. Dezrannañ a
reer ar « gwiskadoù » anezhañ, a zo war un dro kammedoù an Emsav a-dreuz ar bloavezhioù : an
emskiant vroadel arnevez, frouezh ober remziadoù an 19t kantved ; ar brezhoneg yezh vroadel unvan,
frouezh ober remziadoù derou an 20t kantved ; an den brezhon nevez ha termenadur e bal, ar vroad
vrezhon nevez, frouezh ober remziadoù eil palevarzh ar c’hantved. Lavarout a c’haller ez a an Emsav
war-raok hag e ra berzh, pa vir da vat pep remziad en endon e ober frouezh trec’hioù ar remziadoùkent.
Dre-se e ranker dezvarn pep ober politikel diouzh an div bennelfenn-mañ :
– ar bonveziad anezhañ ; un ober emsavel ne c’hell ket lakaat en arvar parzh ebet eus bonveziad
an Emsav ; enebemsavel e ve un ober a zegemerfe pep tra nemet an emskiant vroadel, pe pep tra
nemet ar yezh pe ar yezh unvan, pe c’hoazh pep tra nemet ar pal krouiñ ur vroad nevez ;
Kompren a reer ivez ned eo ket oberoù ur remziad tremenet da vezañ barnet evel ma
varner oberoù ar remziad-mañ ; ne c’haller ket rebech da VALLEE bezañ bet rannvroelour
betek 1920, pa n’edo ket c’hoazh termenadur pal politikel an Emsav e-barzh bonveziad ober
emsavel ar mare-se. Bremañ avat, en enep, p’eo bet termenet ar pal-se ez eo dizegemeradus agrenn pep rannvroelouriezh.
– ar vonvezusted anezhañ, da lavarout eo e c’halloud da vezañ d’e dro bonveziad, gwrizienn da
oberoù da zont.
Gant ar selledoù-se omp degaset d’ur meizadur spis ha pleustrek eus an Emsav. An Emsav n’eo
ket ur strollad tud a vefed evit didoueziañ diouzh braz ar boblañs dre verzout warno un azondiforc’hañ splann ; an Emsav n’eo ket muioc’h ur mennoz pe ur c’horf a vennozioù a glaskfed lakaat
da dalvezout. Ur c’horf a oberoù eo, ereet strizh dre geñverioù kedvezañ ha bonvezañ. Un unvez
kenstag diouzh ar sell kevadegel, ha dreist-holl diouzh ar sell treadegel.
Laosk eo bet e-pad pell amzer ar genstagded kevadegel en Emsav, al liammoù a genober
skoulmet etrezo gant an emsaverion eus pep remziad o chom hiniennek, dibad, bresk en holl.
N’eus nemet abaoe pemp bloaz e labourer a-zevri da ziazezañ frammoù a anien stadel, – ha
ma roer dre-se korf start d’ar genstagded kevadegel.
Pouezomp war ar perzh-mañ eus an Emsav : bezañ un unvez kenstag diouzh ar sell treadegel, –
pezh a lavarer c’hoazh : bezañ ur furm amzeriek. Unanet emañ ennañ dre ar bonveziad an tremened,
ar bremañ hag an dazont. Dre hon oberoù ez anavezomp endeo ar vroad nevez brezhon, rak diouzh an
hevelep andon, diouzh an hevelep bonveziad hag int e strinko.
Heuliadoù niverus a denner eus an termenadur-se, an daou-mañ da skouer :
– arvarus eo tresañ ur gartenn eus an Emsav, o reiñ da dud ’zo ha da luskadoù ’zo an titl a
emsaver hag ouzh e nac’h ouzh re all ; ne c’haller anaout nemet oberoù emsavel hag oberoù
nannemsavel ;
– ne vezer ket ezel eus an Emsav evel ma vezer keodedad en ur riez : ne vezer ket ganet emsaver,
evel ma vezor ganer Brezhon pa vo diazezet ar Stad ; an Emsav zo oberoù hepken, ha ne vezer en
Emsav nemet kement ha ma sevener oberoù emsavel.

HENT AR SOKIALOURIEZH E BREIZH
Lennet hon eus an daou bennad embannet nevez ’zo war Ar Vro hag Al Liamm1 gant an U.D.B.,
pe gentoc’h gant ABERWAN en anv an U.D.B. Ha div vartezeadenn hon eus great :
– pe emañ an U.D.B. e soñj kenderc’hel da ren he labour e galleg hag ober bruderezh e
brezhoneg ;
– pe emañ o tont d’ar brezhoneg evit he labour-diazez, en ur genderc’hel gant ar bruderezh e
galleg.
Mar embannomp ar pennad-mañ, ez eo peogwir e tegemeromp an eil martezeadenn d’ar
wirheñvelañ.
E lec’h all e vo kavet munudoù war istor ha roll-mennadoù an U.D.B. Merkomp e berr : e 1963 e
tivizas un darn eus tud yaouank ar M.O.B. en em zispartiañ evit sevel ur gostezenn bolitikel wirion.
Fellout a rae dezho :
– pellaat diouzh dibolitikelezh ar M.O.B., hag ober politikerezh fraezh ; embann a rejont bezañ
sokialourion ;
– pellaat diouzh laoskentez frammadur ar M.O.B. ; lakaat a rejont ur genurzh strizh da ren en o
strollad.
E-kichen ar mennadoù yac’h-se e chome ur gwan bras ganto. Hag unan grevus e oa : ne gemerent
ket diazez war an Emsav. Daoust ma enskrivent « galvidigezh vroadel Breizh » en o fennaennoù2 e
sellent ouzh Breizh douaroniezhel3 hepken, ha n’eo ket ouzh ar c’horf istorek a zo koulskoude lec’h
nemetañ ar c’halvidigezh vroadel-se, an Emsav.
Mennet e oant da « zifenn ha diorren ar bersonelezh vrezhon e-keñver politikerezh, kedvuhez ha
sevenadur »4, met ne spisaent ket hag e diabarzh ar stern kozh eo e lec’hient ar pal-se, pe er c’hontrol
en ur stern nevez oc’h amplegañ un dispac’h broadel, distrujidigezh ar framm gall e Breizh ha
krouidigezh ur framm brezhon. Padal, hep ar spisadur-se e oa dic’hallus reiñ ur ster d’o mennad ; rak,
en degouezh kentañ e verk an termen « sevenadur », « culture » kentoc’h, ar sevenadur gall (ha,
lakaomp evit eñvor, aspadennoù stuzegezh keltiek maezioù ar C’hornog5, skritellet « culture
populaire ») ; en eil degouezh e verk ar sevenadur brezhon, hag eñ c’hoazh en egin6 gant an Emsav.
Gant an dispister-se ne save forzh penaos kudenn vallus ebet da izili ar gostezenn nevez peogwir e
labourent e galleg. Lavarout a c’haller ne oant ket gouest da zirouestlañ pep tra diouzh an taol kentañ ;
kudennoù ’zo, evel hini an dispac’h hag ar sevenadur, a virent dindan ur golo a youloù mat evit
diwezhatoc’h…
Alese an emzalc’h forc’hellek a ziskouezent ouzh an Emsav. E-lec’h ar c’horf fetis a oberoù
istorek7 ez eo, termenet mat ha sterleun e-keñver an dazont, ne ouient gwelout ennañ nemet ur strewad
a luskadoù enebet kenetrezo, ha ne oant ket evit ober o dibab. Dre-se e klaskent tremen ar muiañ
gwellañ hep kaout d’ober ouzh an Emsav ; ha pa rankent e zaremprediñ, e choment en entremar : ne
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ABERWAN, Emdroad an Emsav, Ar Vro 1-1967/63 ; id., Kleiz ha Breizh, Al Liamm 121/180.
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Charte, Le Peuple Breton 1/1.
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A-zivout an enebadur douaroniezhel – istorek, sl. G. ETIENNE, Isdiorreadur ha Bredoniezh, Preder 84-85/45, ha
p. 56 pergen.
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Charte, Le Peuple Breton 1/1.
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Sl. Hag-eñ ez eus ur gudenn eus an teodyezhoù e Breizh, Emsav 4/82.
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Sl. Hag-eñ ez eus ur sevenadur brezhon, Emsav 2/5.

7

Sl. Penaos anaout an Emsav war an dachenn ?, Emsav 7/168.

gredent ober diforc’h ebet etre an Emsav hag al ledemsavioù8, ha dre zamant d’an eeunded moarvat
en o renkent war bazennoù kevatal.
E gwirionez e kavent gwell bezañ er-maez eus an Emsav. Abegoù all o doa, ha hemañ : o meno e
oa ne sevener labour ebet hep ur framm start hag ur genurzh strizh, ha rukuniñ a raent ouzh al
laoskentez vezhus a rene e pep lec’h en Emsav. Nemet o pellaat diouzh an Emsav e kollent an tu
nemetañ a zo e Breizh da wriziennañ9. Embann a raent bezañ sokialour ha brezhon, hep merzout e
oant gall da gentañ evel kement hini ac’hanomp a zo tremenet en ardivink-stuziañ galloudus ez eo ar
skol c’hall. Daoust pegen truezus ez eo an Emsav, n’eus nemetañ barrek da zispenn an den gall
ennomp ha da c’henel en e lec’h an den brezhon nevez. Ne skuizhimp ket o lavarout : ne c’haller
bezañ Brezhon hiziv anez bezañ an den brezhon krouet gant an Emsav. Sokialour e c’hell bezañ ar
Brezhon douaroniezhel, ne vo nepred dioutañ ouzhpenn ur sokialour gall.
Gant pennadoù ABERWAN e fell dimp gwelout ar meneg emañ an U.D.B. o’n em zizober diouzh
ar gwan grevus-se. Ha setu perak :
– e brezhoneg eo savet ar pennadoù, – hag e brezhoneg reizhskrivet, n’eo ket didalvoud henn
merkañ pa ouzer e voe an doare-skrivañ unan eus doareoù ar galloud sujer da engehentiñ al
ledemsavioù ;
– arouezius eo ivez endalc’h ar pennadoù : a) ober a reont stad reizh eus an Emsav hag eus ar
c’heñver istorek etre an Emsav ha pobl Vreizh b) lakaat a reont an U.D.B. e-barzh an Emsav, o reiñ
dezhi da dremened tremened an Emsav e-unan10.
Rannomp, evit ar studi, ar pezh, er pennadoù-se, a denn d’an Emsav, hag ar pezh a denn d’ar
sokialouriezh.

An Emsav
An Emsav zo « gward-araok Breizh da zont, askre ha mouezh ur vro wasket »11. A-zivout pal an
Emsav e lenner ivez : « Dav eo () lakaat () ar stourm evit Breizh e red an emsavioù a zo o fal, dre ar
bed, dieubiñ ar pobloù-suj en ur adsevel an den, korf ha spered »12.
Komzoù fraezh eo. Ar pal zo dieubiñ pobl Vreizh ; ha roll an Emsav eo bezañ an dieuber ; ouzh e
lakaat war ur renk gant emsavioù-dieubiñ all ar bed e tiskouezer a-walc’h an argerzh a verker d’an
dieubiñ : freuzañ ar sujerezh ha sevel ur riez nevez emren. En un taol emañ lezet e-biou an daou fazi
bras a gontamm ar spered politikel brezhon abaoe an eil brezel bed :
– ar gempennouriezh, eleze krediñ e vo a-walc’h da framm politikel, pe armerzhel hepken, ar
Stad C’hall bezañ kempouezet, diwaret, digreizennet evit ma vo diskoulmet kudennoù Breizh13 ;
– an emdarzhelouriezh, eleze krediñ e tarzh dioutañ e-unan an argerzh-dieubiñ diouzh kreizon an
dud wasket evel un heuliad ret d’ar gwaskerezh. An emdarzhioù devoudet war-eeun gant ar
gwaskerezh ne droont nepred e dispac’h drezo o-unan ; evel arouezioù rakzispac’hel e c’haller meizañ
stourmadeg ar Bonedoù Ruz pe fourgaserezh ar gouerion en hor mare, met evel arouezioù hepken ;
evel devoudoù, ne c’hallent ket mont en tu all d’ar palioù darnel ha tremeniat a oa o re. Ne zeuy an
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Sl. Al ledemsavioù, Emsav 5/113.
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id., ibid., /193.
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Sl. Y. OLIER, Teskad skridoù politikel, Preder 37-38/passim, ha dreist-holl ar pennadoù : Politikerezh rannvroel pe
disrannouriezh p. 75, E sigur kevredadelouriezh p. 81, Peoc’h ha Brezel p. 103, ha pp. 112-120 pergen ; Hag-eñ e c’hell an
Emsav kaout ur politikerezh diavaez war hir dermen ?, Emsav 7/161, ha p. 163 pergen.

dispac’h a ragaroueziont nemet dre an embregerezh end-eeun en devo e brientet gant rat ; e-touez
soudarded an dispac’h e vo fourgaserion hiziv, bleniet avat gant « gward-araok Breizh », an Emsav14.
Ur gwall vicher eo bezañ un emsav-dieubiñ, ha moarvat he deus an U.D.B. pouezet mat al lodenn
a zibabe. Un embregerezh hirdermen eo, pa’z eo an dispac’h nebeutoc’h diskar ar stad kozh eget
savidigezh ar stad nevez. Evit da Vreizh bezañ ur vro vihan ez eo ramzel al labour da seveniñ, rak
n’eo ket hepken ar frammoù politikel a vo da grouiñ, met, – an U.D.B. n’hon dislavaro ket, – ar
frammoù kevredigezhel, ar frammoù armerzhel, ar frammoù sevenadurel, ha diwar o diazezoù donañ.
N’en em douellomp ket, e karg an dispac’herion o-unan e vo al labour-se, dezho d’e seveniñ en ur par
berr moarvat. Poent eo dilezel pep lentegezh ha pep termerezh evit stagañ ganti.
Stagañ ganti zo da gentañ gwriziennañ en Emsav, da lavarout eo a) kemer da bal e bal, savidigezh
ur vroad nevez e Breizh b) kemer da dremened e dremened, n’eo ket hepken an endoniad bev15 ma
furmomp diwarnañ hon ober, met ivez ar peurrest, ar pouezioù marv, ar marevezhioù du, ar fazioù, ar
sotoni, ar vezh, – ar gwir en deus an emsaver da varn kement-se, rak un emvarn eo neuze a ra.

Ar sokialouriezh
Poent eo lezel al lentegezh amañ ivez. Emañ an den brezhon nevez en ur redi-a-vuhez da sevel e
gumuniezh vroadel, rak ned eo ket evit tennañ e anal en hini gozh, – unan a zaou, pe e varvo mouget
enni, pe e freuzo anezhi. Evel an U.D.B. e soñjomp ne c’hell ket ar Stad Vrezhon, diazez pleustrek ar
gumuniezh vrezhon nevez, bezañ forzh petore Stad. Hent an U.D.B. avat n’eo ket kilañ rak ar Stad
Vrezhon, met prientiñ frammoù sokialour dezhi. Hent an emsaver sokialour n’eo ket diwriziennañ
diouzh an Emsav, met er c’hontrol kas e wrizioù en Emsav pelloc’h war-du glad an ober hollvedel :
dre an Emsav e tremen hent ar sokialouriezh e Breizh.
Distreiñ a reomp d’ar poent-mañ hag e pouezomp warnañ : an emskiant vroadel a zeu d’ar
Brezhon da heul un dispac’h en e vuhez a zistruj enni an tremened estren hag a laka en e lec’h
tremened an Emsav. Dre an dispac’h-se, dre an treuzvoudadur-se, e vez ganet an den brezhon nevez.
Kement luskad na gemer ket diazez war dud nevezet en doare-se zo tonket da chom e toull dor an
Emsav ha da c’hwitañ. Stad Israel ne c’hoarvezas nepred eus ar Yuzevion chomet er Stadoù-Unanet
pe e Rusia, met a Yuzevion o doa treuzet ar bed evit en em ziazezañ war zouar o bro. Heñveldra, ar
Stad Vrezhon hag he rakfurm, an Emsav, ne c’hoarvezo ket a C’hallaoued mui pe vui libistret a
vreizhegezh, met a Vrezhoned o devo treuzet o bed-kent evit en em ziazezañ el lavar hag en ober
emsavel16.
Emdroadur an U.D.B. a fell deomp kompren evel ar youl da wriziennañ en Emsav ha da reiñ da
drede ger hec’h anv un dalvoudegezh istorek, ha n’eo ket hepken unan douaroniezhel. Dav eo d’an
Emsav mont betek ar penn, ha buan bremañ : evitañ ne oufe an demokratelezh bezañ an emzalc’h
demokratel hepken, met netra nebeutoc’h eget ar riez demokratel brezhon.
« Ha deomp e vo un doare evel unan all da stourm ouzh an impalaerouriezh c’hall e Breizh strivañ
da zistrujañ mojenn ar ‘Frañs reizh ha denel’ ha diskouez ne voe unvaniezh Breizh ha Bro-C’hall
nemet ur wir aloubadenn gant an holl heuliadoù a zlee dont war-lerc’h… »
Yann SOHIER, Ar Falz 9, Du 1933.
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evel (10) hag ivez Lec’h Gwalarn en Emsav, Emsav 6/137, ha dreist-holl ar rannbennad Gwalarn hag an Emsav

p. 142.
16

evel (10).

NOTENNOU ARMERZHEL (7)
ELFENNOU AR C’HENDERC’HAÑ
Kenderc’hañ, en ur ster ledan, zo krouiñ madoù. En ur ster resisoc’h, armerzhel, ez eo unaniñ
danvezioù kemeret er bed, reiñ dezho un aoz nevez, ur pleusk, hag o degas d’al lec’h ha d’ar mare
m’o deus ar vevezerion ezhomm anezho. Kenderc’hañ zo enta krouiñ ar pezh a c’hell bastañ da
ezhommoù ar vevezerion, – pe, ent-verr, krouiñ bastusterioù nevez.
Digant ar c’henderc’hañ e c’houlenn ar bevezer ma kinnigo dezhañ madoù o vastañ d’e
ezhommoù ; e c’houlenn ar c’henderc’her ma tegaso dezhañ buzadoù, da lavarout eo gounidoù
arc’hant ; hag ar gevredigezh, ma vo brasoc’h gwerzh ar madoù kenderc’het eget gwerzh ar madoù
bevezet e-ser kenderc’hañ.
Mar goulenner : petra zo ezhomm evit kenderc’hañ ? e c’haller ober daou respont disheñvel :
a) tud, – rak an dud hepken zo gouest da genderc’hañ er ster strizh ; nerzhoù an natur, ha pa ve re al
loened, ne genderc’hont ket b) teir elfenn-diazez : an natur, al labour, ar c’hevala. Anv a ra ar respont
a) eus an dud evel labourerion pe evel perc’henned an natur pe evel danzeerion pe dastumerion
gevala, da lavarout eo eus obererion ar c’henderc’hañ ; ar respont b) a laka a-wel elfennoù ar
c’henderc’hañ.

Al labour.
Evit an armerzhourion, e labour un den pa bleustr da genderc’hañ ur mad pe da seveniñ ur
gwazad1.
Gwelet hon eus uheloc’h keal bastusted ar madoù ; sellet e c’hell bezañ evel ur broud da
genderc’hañ. Gant al labour en enep e kaver ur perzh a zo un harz da genderc’hañ : ar vreüsted.
Lavarout ez eo breüs al labour zo kement ha lavarout ez eo poanius, skuizhus, hag e kresk ar boan hag
ar skuizhnezh bep ma kresk padelezh ur pennad labour, – betek bezañ un harz o virout ouzh al
labourer a zerc’hel gant e drevell.
Boas eur da zigemmañ al labour gremmel, anvet c’hoazh labour kigennel, a c’houlenn dreist-holl
e nerzh fizikel digant an den, hag al labour stlennel, pe labour kefredel2, a zo un obererezh studiañ,
prientiñ, ijinañ, urzhiañ.
Rannadur al labour zo bet unan eus heuliadoù ar greantelaat. E-lec’h ma veze un dornwezhour o
kas da benn e-unan an holl oberatadurioù ret da genderc’hañ un draezenn, e laka ar greanterezh meur
a vicherour fiziet e pep hini un oberatadur hepken, pe ur rann oberatadur a-wechoù ken dister ha
stardañ ur serjant. Kemeret e vez seurt labour diouzh ar stlej (an traezoù a oberier o vezañ stlejet
lerc’h-ouzh-lerc’h hag ar vicherourion o kas pep a hevelep jestr war bep hini) da arouez an ijinerezh
greantel. Danvez ur skiant eo deuet da vezañ rannadur al labour : an urzhiataerezh. An diazezer
anezhi, an ijinour amerikan F.W. TAYLOR, a studias eilenn dre eilenn jestroù ar vicherourion a-benn
dizoleiñ ar fiñvadennoù didalvez ha diraez an ampled uhelañ. Gant diskibion TAYLOR, ar gall
FAYOL da skouer, e voe astennet an urzhiataerezh d’al labour stlennel e-unan. Splet rannadur al
labour eo arboellañ an amzer hag an arc’hant. Gweredoù noazus en deus avat war ar vicherourion na
gavont en un trevell unton, skuizhus, pennveudus, na levenez-krouiñ na ster buhezel ebet.
E doareoù all e vez hiziv kaset rannadur al labour : e par ar riezoù o-unan. Hogos an holl Stadoù
bremañ a sav, bep daou, pemp, c’hwec’h pe zek vloaz, steuñvoù3 a zo o fal raktresañ dre ar munud
emdroadur o armerzh e-doug ar bloavezhioù-se. War un dro e tasparzhont o ziriegezh4 e ranndirioù,
1

Gwazad eo kement labour sevenet evit mad unan bennak.

2

Kefredel ag., diwar-benn labourioù ar spered.

3

Steuñv g., raktres, peurliesañ armerzhel.

4

Tiriegezh b., douar ar vro sellet evel dalc’h ar riez.

anvet ranndirioù steuñvel, palioù armerzhel pep hini o vezañ diferet gant ur gevrenn eus ar steuñv
hollel, e doare ma vez ivez « rannet al labour » etre rannbarzhioù ar vro, unan o vezañ galvet d’ar
gounezerezh, unan all d’an ijinerezh ponner, unan all c’hoazh d’an ijinerezh pleuskañ. Diawelout a
reer ar mare ma vo renet rannadur al labour, pe gentoc’h ma vo steuñvet an armerzh war c’horreenn abezh ar blanedenn.

Dasparzh ar boblañs diouzh al labour
Annezidi ur vro, pe er yezh resis an « hiniennoù armerzhel » a renker e meur a zoare diouzh ma
seller ouzh ar perzh a gemeront er c’henderc’hañ ha diouzh ar modoù ma kemeront perzh ennañ.
– ar boblañs-labour, pe dud-labour, a reer eus an holl dud dezho ur vicher ; evel tud divicher e
konter ar vugale, ar merc’hed a chom er gêr, al leveourion, an dud klañvdiet, ar brizonidi, h.a.
– ar boblans dezhi gourc’hwel5, pe c’hourc’hweleion, a reer eus an dud a zo o labourat e
gwirionez, a zo gant ur gourc’hwel, en ur mare lavaret. An diforc’h niverel etre ar boblañs-labour hag
ar boblañs dezhi gourc’hwel a verk niver an dud dilabour, pe dic’hweleion, en ur mare. Tri seurt
dilabour, pe dic’hwel, a studier : a) an dilabour tuezel6, pa zeu da heul gorrekaat an oberiadegezh
armerzhel b) an dilabour kalvezoniel, pa’z eo heuliad d’an araokaat kalvezel k) an dilabour kendroel,
p’emañ a-geñver gant kendro ar boblañs-labour : re yaouank nevez deuet e nevid al labour,
labourerion o kemmañ gourc’hwel pe vicher, h.a. Ur furm all a anavezer d’an dilabour, an dilabourarc’hañ, pe harz-labour, pe c’hoazh ec’hwel, pa nac’h ar vicherourion pe c’hourc’hweleion labourat abenn kaout doareoù-gourc’hwel (goproù, h.a.) gwelloc’h.
– dasparzhañ a reer ar boblañs-labour hervez ar micherioù ; setu da skouer an dasparzh arveret e
Frañs : tieion, gwezhourion-douar, embregerion ar greanterezh pe ar c’henwerzh, sternioù uhel ha
micherioù frank, implijidi, sternioù etre, micherourion, koskor ar gwazadurioù, kloer, luoz, kerreizh ;
– un dasparzh armerzheloc’h avat eo an hini diouzh an tri gennad kentael, eilvedel ha tredeel (sl.
Emsav 5/119).

Kudennoù-bremañ al labour greantel
Meur a gudenn armerzhel, kedvuhezel, politikel a sav en hor mare e pep bro e-keñver urzhiadur al
labour ha buhez al labourerion. N’ eus ket unan avat a ve ken hollvedel ha ken gwaskus ha kudenn an
araokaat kalvezel.
Gant prantad kentañ ar Reverzhi C’hreantel, a anver c’hoazh reverzhi c’hremmel e teuas an
ijinennoù da gemer lec’h kigennoù al labourerion ; en eil prantad, pe reverzhi stlennel a anavezomp
bremañ, e teu an ijinennoù da gemer lec’h empennoù o-unan an dud : an ijinennoù treloc’hek o doa
sammet kefridi an darbarerion, an ijinennoù tredanek a samm hiziv kefridi ar galvezourion hag an
ijinourion. Bennozh d’an elektronik e teu ar c’henderc’hañ da vezañ emgefreek, – e marevezh an
emgefren emañ ar greanterezh. An heuliad anatañ zo an dilabour a-yoc’h : daou zen zo a-walc’h
hiviziken e-lec’h ma oa ezhomm 200 a-raok. E-kichen an heuliad kevredigezhel splann-se ez eus unan
all, donoc’h ha grevusoc’h, buhezel : mab-den n’en deus mui koulz lavaret perzh ebet el labourkenderc’hañ, hemañ o vezañ fiziet en ijinennoù emgefreek. Anat eo ne zianko mab-den diouzh an
enkadenn griz-mañ nemet dre ur reverzhi en e zoare da veizañ ar gedvuhez : « Gant ar reverzhi gentañ
e voe didalvoudekaet brec’h an den () ; an eil reverzhi a zegas didalvoudekadur empenn an den, da
nebeutañ en e ziferadennoù eeunañ ha boasañ. Evel just, ar vailhed, ar mestr kalvez, an treloc’her
ampartañ, an uhelwrier o deus dreist-bevet d’ar reverzhi gentañ, hag heñveldra e treistvevo d’an eil ar
gouezoniour arroutet hag ar meradurour akuit. Neoazh, mar seller ouzh an eil reverzhi-mañ en he
finvez, e ranker anzav n’en devo an den keitat, donezonet-etre pe nebeutoc’h c’hoazh, netra ken da
werzhañ hag a dalvezfe an arc’hant en devo forzh petore prener da lakaat. Ar respont evel just eo e

5

Gourc’hwel g., implij evit un den en un embregerezh.

6

Tuez g., emgav armerzhel.

ranker kaout ur gevredigezh diazezet war dalvoudoù denel na vint ket ken talvoudoù ar prenañ hag ar
gwerzhañ… »7.

An natur.
Dre dermenadur ez eo an natur ar pezh a vez anezhañ a-raok pep embregadenn eus mab-den, da
skouer gwrez an heol, donezonoù ar spered. Koulskoude, pa lavar an armerzhourion an natur, e
soñjont da gentañ, ma n’eo ket hepken, en douar. Diforc’h-mat eo diouzh elfennoù all ar
c’henderc’hañ :
– n’eo ket ur c’henderc’had ; o kentvezout emañ, hag o padout ;
– an dachenn eo a zegemer enni holl obererezhioù an armerzh ;
– dioutañ e vez tennet an danvezioù krai, pe diouzh e gondon (kailhennoù), pe diwar e atiloù
(trevadoù) ; pourchas a ra ivez ar gremm daspugnet diwar wrez an heol (glaou, tireoul, tredan) pe
endalc’het en e zanvez (gremm atomel).
Diouzh ar c’heñverioù etre mab-den hag an douar, elfenn badus, kendalc’hel ha bevennet, ez eo
diwanet ensavadur ar berc’hentiezh ; an douar, sellet evel tra perc’hennet, a reer anezhañ ar glad.
Disheñvel-bras eo bet doareoù ar perc’hennañ hervez ar sevenadurioù ; en hor grez ez eo anavezet ar
berc’hentiezh prevez gant un darn vras eus ar broioù ; ar riez kentañ e voe U.R.S.S. o freuzañ
perc’hentiezh prevez ar glad hag ouzh e lakaat da berc’hentiezh-Stad.
Ar c’heñverioù etre an douar hag an armerzh a studier e-ser an douaroniezh armerzhel, a zo he
c’hefridi deskrivañ an armerzh hervez al lec’hioù, ar broezioù, ar riezoù.
Diwar studi an douaroniezh armerzhel ez eus deveret un ouezoniezh all, an egoroniezh armerzhel,
pe armerzhegoroniezh. Ar « c’hartennoù » savet ganti ne vez ket warno an douaroù hag ar
stummadurioù douaroniezhel boas, met ar c’hreizennoù armerzh hag an tachennoù-levezon a ziorreont
en-dro dezho hag etrezo. Dre-se ez eur deuet da boellata war un « egor armerzhel » disheñvel-krenn
diouzh an egor naturel ha meizadus hepken dre ar jedoniezh.

Ar c’hevala
Meur a zoare zo da gompren ar c’hevala. Amañ ne studiimp nemet daou anezho : ar c’hevala evel
benveg-kenderc’hañ, da lavarout eo evel danvez kalvezel, hag ar c’hevala evel danvez jederezhel8.

Ar c’hevala evel danvez kalvezel
Kevala a reer eus ar madoù kenderc’het e sell da genderc’hañ madoù all. Etre pevar rumm e
c’haller rannañ ar c’hevalaoù :
a) an nerzhoù naturel bet mestroniet gant mab-den, evel al loened-labour, al lammoù-dour krouet
pe aveet evit kenderc’hañ tredan ;
b) ar binvioù, an ijinennoù, ar benvegijinennoù o talvout d’ar gounit-douar, d’an oberiañ traezoù,
d’an dezougen ;
k) an adeiladoù-kenderc’hañ, evel savadurioù un atant, ur greanti, un ospital ;
d) an danvezioù krai pleusket (an dir, an neud, ar plenk, ar mein benet).
Elfennoù ar c’henderc’hañ a c’hoarvez eus div elfenn andonel, an natur hag al labour, hag
eus un elfenn deveret, ar c’hevala. Ur skouer eeun a roio da gompren an diforc’h-se : un den o
troc’hañ ur walenn evit diskar avaloù. Luniet eo an natur amañ gant an avaloù er gwez ; al
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N. WIENER, Cybernetics…, 1948.
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Jederezh g., konterezh ; jedour g., dalc’her-kontoù, konter.

labour, gant div embregadenn : troc’hañ ar walenn, gwalennañ ar frouezh ; ar c’hevala, gant
ar walenn hec’h-unan, benveg kenderc’het e sell da genderc’hañ madoù all.
Kompren a reor ivez penaos e c’hell an hevelep mad bezañ diouzh an degouezh pe
gevala, pe vad-beveziñ. Mar bez debret an avaloù ur wech dastumet, ez int madoù-beveziñ.
Evel ur c’hevala avat e seller outo, mar o lakaer a-gostez evit ober sistr.
Azonet e oa kevredigezhioù an oadvezh rakgreantel gant kementad bihan o c’hevalaoù. Da heul ar
Reverzhi C’hreantel e kreskas a-vras an araezioù-kenderc’hañ. Greantioù ramzel enno ur binviadur
kemplezh o deus kemeret lec’h stalioù an dornwezhourion gant o dornad ostilhoù eeun. An heuliad
kedvuhezel pennañ da hevelep stad a draoù eo hemañ : ret eo da gentañ amparañ ur yoc’h vras a
gevala (greantioù, ardivinkoù) ha dre-se e vez un dale hir pe hiroc’h etre derou an embregadenn, –
mare ma vez ezhomm eus an arc’hant, – hag an disoc’h anezhi, – mare ma krog ar madoù kenderc’het
da vont e gwerzh ; dav eo neuze d’an embreger kaout en e gerz en a-raok un tamm mat a binvidigezh ;
dav enta d’un nebeut tud bezañ perc’henned war un darn vras eus pinvidigezhioù ar vro. Kompren a
reer penaos e voe an oadvezh greantel war un dro an oadvezh kevalael, ha, da nebeutañ en e zerou,
oadvezh ar gevalaourion. An armerzhioù sokialour o deus diberc’hennet ar gevalaourion a-benn lakaat
ar c’hevalaoù e kerz ar gumuniezh vroadel hag e perc’hentiezh ar Stad. Gant an ezhomm da greskiñ
bepred muioc’h ar c’hevalaoù e kemer ar riezoù lavaret kevalaour pe frankizour un hent heñvel, ar
Stad o kemer brasoc’h emell bemdez en embregerezhioù hag ouzh o ferc’hennañ.
Danzeadur ar c’hevala.
Danzeet e vez ar c’hevala diwar an arboelladoù. Mar tenn ar pesketaer muioc’h a besked eget
m’en deus ezhomm evit e vevañs, e c’hallo prenañ ur roued gant gwerzh an dreistad. Ne vevezo ket e
besketadenn a-bezh, hogen arboellañ a ray ul lodenn anezhi a vo postet en ur benveg nevez, da
lavarout eo lakaet da greskiñ e gevala.
Krouiñ ur c’hevala nevez a ampleg enta a) ur c’henderc’hañ dreist d’ar beveziñ, da lavarout un
arboellañ b) lakaat an dreistad arboellet da dalvezout d’ur c’henderc’hañ nevez, da lavarout eo postañ.
Ar feur-postañ zo ar c’heñver etre an arboell postet hag ar c’henderc’h ; da skouer, feur-postañ Japan,
unan eus ar re uhelañ er bed, a ziraezas 34 % eus ar C’henderc’h Broadel e 1962-1964 ; da gompren
eo evel-henn : war 100 $ madoù kenderc’het e veze arboellet ha postet 34 $ en embregerezhioùkenderc’hañ.
Lakaat arc’hant a-gostez, e verniañ hep e lakaat en amred9 en-dro, n’eo ket arboellañ ken, met
teñzoriañ.
An ijinennoù
Gwelet hon eus ar perzh o deus bet an ijinennoù e treuzfurmidigezh doareoù al labour hag ar
gedvuhez da heul. Kemmadennoù ken bras all o deus degaset e doareoù ar c’henderc’hañ.
Rannañ a reer an ijinennoù en a) ijinennoù-luskañ (ijinenn dre vurezh, troellerez dre vurezh pe dre
zour, kefluskerioù dre helosk liñvel pe aezhel, kefluskerioù tredan, troellzazloc’herioù, h.a.)
b) ijinennoù-labour, lusket gant ar re gentañ (trebarzherez, kevierez er mengleuzierezh ; fornioù,
pontoù-ruilh, horzherezed er vetalouriezh ; ijinennoù-moulañ, h.a.)
Dre berzh hevelep ardivinkelezh
– eo bet kresket ar c’hehenterezh ha dre-se n’eo ket ken ar pellder ur skoilh d’an armerzh : hiziv e
c’hell forzh petore ijinerezh bezañ ensezet forzh pelec’h er bed ;
– eo bet kresket a-vras kementad an traezoù kenderc’het, hag ivez ar berzhegezh10 anezho ;
digresket eo bet o frizioù. Roomp ur skouer. Er prantad rakgreantel e oa 118 h an amzer geitat ret da

9

Amred g., red ar madoù, an arc’hant e-ser an obererezh armerzhel.
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Perzhegezh b., perzhioù mat pe fall un den, un dra.

oberiañ un arar, evit ur priz-koust a 54,5 $ ; hiziv ez eo 3 h 45 mn an amzer geitat-se, ha 8 $ ar prizkoust daoust ma vez gopret ar vicherourion 5 gwech uheloc’h.

Ar c’hevala, danvez jederezhel (8)
Kevala ha korvoder.
Ar madoù n’int madoù nemet peogwir e talvezont d’an dud o deus anezho en o c’herz. E-kichen
keal ar madoù enta e ranker termenañ keal an talvezadoù a zeu diouto. Un ti-annez a dalvez da lojeiz
d’an dud a zo o chom ennañ ; al lojeiz eo talvezadur an ti. Muzul an talvezadur-se eo an talvezad. Mar
bez feurmet an ti 2 000 F dre vloavezh, e lavarer ez eo 2 000 F talvezad bloaziek an ti-se.
An diforc’h-se etre mad ha talvezad a ro deomp da veizañ an diforc’h etre kevala ha korvoder :
– ar c’hevalaoù zo madoù danvezel, piaouet gant perc’henned ; ar c’horvoderioù zo an
talvezadoù a denner eus ar madoù-se : talvezadoù traezel pa vezont tennet war-eeun (da skouer pa
annezer en ti, pa c’hounezer ur park) ; talvezadoù gwerzhel pa eskemmer ouzh arc’hant an talvezadoù
traezel (da skouer pa roer e feurm an ti, ar park, pe c’hoazh pa werzher eostoù ar park) ;
– kevala un den zo hollad an traoù danvezel piaouet gantañ en un ampoent lavaret ; d’ar 1ñ
genver da skouer ez eo perc’henn d’un atant, anezhañ un ti-annez, tiadurioù-korvoiñ, arrebeuri,
ardivinkoù, chatal, trevadoù sanailhet, h.a. : ar rollad-se a reer anezhañ e gevala traezel. Mar merker,
e-lec’h ar rollad traezoù-se, sammad ar gwerzhioù anezho, e veneger e gevala gwerzhel.
En enep d’ar c’hevala a zo bepred kevala un ampoent, ez eo ar c’horvoder korvoder un taluad
termenet : ur bloavezh, ur mizvezh, ur sizhunvezh. En e vloavezh en deus ar gounideg eostet dek
tonenn winizh, maget 20 penn-bioù : an talvezadoù diouzh ar madoù-se eo e gorvoder. Ar c’hargiad a
c’hounez 15 000 F bep bloaz ; ur perc’henn a ro e ranndi e feurm evit 5 000 F ar bloaz o deus ar
gwerzhioù-se da gorvoder.
Kevala jederezhel.
Kontoù un embregerezh a lakaer war zaou vann, anvet Diwan ar bann kleiz, Fred ar bann dehou.
Er bann Diwan e verker gwerzh ar madoù perc’hennet gant an embregerezh, priziet da geñver ar
renabloù ; er bann Fred e verker gwerzh kevala an embregerezh, da lavarout eo dre dermenadur
gwerzh madoù an embregerezh da geñver ar renabl kentañ. Reolenn gempouez ar jederezh a
c’houlenn ma ve mentelet an diwan hag ar fred, da lavarout eo kevatalet ar gwerzhioù merket en daou
vann. Da bep renabl e vez priziet an ijinennoù hag ar binviadur en ur zerc’hel kont eus an amzer ma
vint en arver : un ijinenn a vo aet e-maez arver goude 10 vloaz a vo lakaet da goll un dekvedenn bep
bloaz eus he friz er renabl ; seurt jedadur, a zo kenkoulz ha lakaat a-gostez an dekvedenn eus gwerzh
an ijinenn bep bloaz, a anver ardaladur ; drezañ e vez ardalet ar c’hevala. Kemeromp skouerioù :
Mentel I (derou) 01 01 67
Diwan
1 000 000

Kevala :

Fred
1 000 000

Kevala :

1 000 000

Goude ur bloavezh e renabler madoù an embregerezh :
1 300 000

Dre un taol-jederezh e tegaser ar c’hempouez en-dro, o lakaat ur reñverad da anadiñ er bann Fred.
Ar reñverad a verk ar c’horvoder.
Mentel II 01 01 68
Diwan
1 300 000

Fred
Kevala : 1 000 000
Reñverad : 300 000

————
1 300 000

————
1 300 000

Mar befe renablet an diwan bihanoc’h eget an diwan-kent, e lakafe an taol-jederezh-kempouezañ
un divigad da anadiñ er bann Diwan.
Mentel II* 01 01 68
Renabl :
Divigad :

Diwan
800 000
200 000
————
1 000 000

Kevala :

Fred
1 000 000
————
1 000 000

Tro hor bo da studiañ diwezhatoc’h meizadurioù all eus ar c’hevala : un danvez kemplezhmeurbet eo e gwirionez.

KEMENNOU A – BERZH …
S.A.D.E.D.
BANVEZ E KALLAG D’AR 6 A VIZ EOST 1967
Evit lidañ diwezh ar 5t bloavezh-skol en em gavo skolidi, kelennerion, izili ha skoazellerion
S.A.D.E.D. d’ar 6 a viz Eost 1967 e Kallag, kavell ar Strollad. Emvod da 11.00 h en Ostaleri Monfort.
Degemeret e vo an enskrivadurioù gant :
S.A.D.E.D., 30, Place des Lices, 35-RENNES
betek an 24 a viz Gouere 1967.

KELC’H DEBAUVAIS
KAMP YAOUANKIZ VREIZH
E MENEZ-KAMP EUS AR 16 D’AN 27 EOST 1967
Eus ar 16 d’an 27 Eost 1967 e vo aozet e Menez-Kamp, dindan baeroniezh KELC’H
DEBAUVAIS, ur skol-hañv evit paotred vrezhonegerion etre 11 ha 16 vloaz.
Evit kaout diskleriadurioù, skrivañ d’an
Dim. M.-E. MAZE, KELC’H DEBAUVAIS, 30, Place des Lices, 35-RENNES.
Ar gerent a garfe fiziout o bugale e Kamp Yaouankiz Vreizh a c’hell goulenn emgav digant an
Dim. M.-E. MAZE.

S.A.D.E.D.
C’HWEC’HVET BLOAVEZH SKOL
Padout a ray adalek an 24 eost 1967 betek an 18 ebrel 1968. Klozet e vo ar marevezh enrollañ
d’an 20 eost 1967.
Daouzek rummad kentelioù zo war ar roll-kelennadurezh. Gwirioù-enrollañ : 30 F dre rummad.
Evit enrollañ, skrivañ da :
S.A.D.E.D., 30, Place des Lices, 35-RENNES.
Liesskrivet gant ar gelaouenn

Ar merour : H. LE MEE.

EMSAV
KELAOUENN BOLITIKEL
MIZIEK
Niv. 8 – Eost 1967
An niverenn : 2,00 F
Koumanant-bloaz : 20,00 F
Deraouiñ a ra ar c’houmanant e miz Genver
EMSAV
30, Place des Lices, 35 – RENNES
C.C.P. RENNES 2 460 10
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Danvez an niverenn-mañ zo testennoù sonenskrivet kendivizoù bet renet en hañv-mañ tu bennak e
Breizh. E kefridi tri displeger edo pleustriñ war grefen termenet ha respont goulennoù ur bodad
aterserion.
Ne vo kavet amañ nag anvioù an displegerion nag anvioù an aterserion. Gant al lizherennoù A, B,
K e vo meneget an displegerion ; gant sifrennoù : 1, 2, 3, h.a., an aterserion. Testennoù daou gendiviz
o vezañ roet amañ, e vo rakverket * kement testenn eus ar c’hendiviz kentañ, ha ** kement testenn
eus an eil hini. Dre-se e tleo al lenner kompren an aroueziad *A evel-henn : displegadenn graet gant A
da geñver ar c’hendiviz kentañ ; *1-A : aters graet gant 1 ouzh A da geñver ar c’hendiviz kentañ ;
**B-8 : respont graet gant B da 8 da geñver an eil kendiviz.
Pedet eo al lennerion da zerc’hel koun ez eus amañ testennoù komzet dastumet diwar vandenn
warellek gant nebeut-kaer a gemmadennoù. Na vent ket souezhet enta o kavout enno adlavaradennoù,
hirderioù, ha dre vras doareoù ret pe voas an displegadennoù dre gomz.

KENDIVIZ KENTAÑ : PENAOS URZHIAÑ AL LABOUR EMSAVEL
*A Pal nesañ an Emsav o vezañ ar Stad Vrezhon, e ranker dibab an hent gwellañ evit e dizhout,
da lavarout eo raktresañ ar pazennoù a gaso an Emsav d’an disoc’h-se.
An dek mil embregadenn bet lakaet dindan anv an Emsav abaoe pemont vloaz o klask mirout ar
c’hoefoù kozh, ar chapelioù kozh, ar botoù koad kozh, ar yezh kozh, feiz hon tadoù kozh n’o deus ket
kaset da belloc’h eget mirout Breizh er framm gall, da lavarout eo war he marskaoñ. N’o deus kaset
da netra nemet da zigalonekaat an dud. Ar skouer int hepken eus ar pezh na zleer ket ober.
Sevel ar Stad Vrezhon a dremen dre an dispac’h hag an dispac’h a vez graet gant dispac’herion.
Ha petra eo un dispac’her ? un den o sevel ur gevredigezh nevez a gas da get ar gevredigezh kozh, e
gerioù all, a sav ur Stad politikel nevez. Un den stummet e rank bezañ an dispac’her. Eleze, e Breizh,
ne zeuer da vezañ emsaver nemet dre ur stummidigezh termenet resis. Div bazenn gentañ ar
stummidigezh-se zo : a) gwriziennañ en Emsav, b) ren e vuhez e brezhoneg. Ar re-mañ e vo ivez
talbennoù hon div zisplegadenn hiziv.
*B Petra a dalvez gwriziennañ da gentañ ? Petra a dalvez kemer gwrizioù ? Petra eo ar
gwrizioù ?
Tud ’zo a gred e teuer da Vreizh hag e kroger da vevañ evel an dud a zo e Breizh. An dud e
Breizh a vez dre vras o c’hallekaat, – bremañ eo tost echu an tremen-se. Ar galleg eo a ren er vuhez
kevredigezhel, ma n’eo ket ar spered gall. Neuze gwriziennañ a ve en em veskañ gant an dud hag ober
evelto. Tud o deus kredet, ne gav ket din ez eus bremañ tud c’hoazh o krediñ se, e oa ret dont da
Vreizh-Izel evit en em veuziñ er boblañs hag en em heñvelaat outi. An dud o dije graet se a vije holl
deuet bremañ war ar galleg ; dilezet o dije feiz o zadoù kozh, peogwir emañ ivez ar boblañs dre vras o
tilezel an Iliz e Breizh, – (ar fideled a chom a chom dre voaz dreist-holl : n’eus emsav relijiel gwirion
ebet ; al luskad relijiel nemetañ eo an Oberiezh Katolik Gall a zo oc’h en em ledañ war Vreizh). Anat
eo ne c’hell ket ar gwriziennañ bezañ an dra-se. Emañ ar boblañs o kouezhañ, n’eo ket kouezhañ ganti
gwriziennañ. Petra e c’hell bezañ neuze gwriziennañ ?
Gwriziennañ zo klask e Breizh kement ober emsavel a zo bet araozomp. Tu zo da gavout oberoù
emsavel e Breizh abaoe lakaomp 1 000 bloaz ; e pep remziad eus istor Breizh ez eus bet tud o deus
kemeret damant ouzh Breizh, ouzh dazont Breizh, ouzh pobl Vreizh, ouzh tonkadur Breizh. Ar re-se,
ar pezh o deus graet eo an Emsav. Ar gwrizioù a c’hellomp kaout eo hepken ar pezh o deus graet an
dud-se. Tu a zo da sevel betek Nevenoe, met e gwirionez e savomp peurliesañ betek derou an Emsav a
zo o ren bremañ, da lavarout eo da 100 pe 150 vloaz ; resisoc’h c’hoazh, an Emsav emaomp o vevañ
ennañ a grog gant ar strollad broadel kentañ ha dreist-holl gant labour Gwalarn. Goût a ouzoc’h,
betek brezel 14 ez eus bet tud o labourat war zanvez Breizh. Bez’ ez eus bet istorourion, tud hag o
deus furchet en dielloù ha savet istor ar vro. An darnvuiañ anezho a oa brogarourion, da lavarout eo e
sellent Breizh evel ur vroad ; ne sellent ket ouzh Breizh evel ouzh ur vro tonket da vezañ enteuzet e
Bro-C’hall, – (an istorourion o sellout Breizh evel tonket da enteuziñ e Bro-C’hall ez eus anezho
ivez ; ar re-se hon eus gwelet dreist-holl abaoe tregont vloaz, tud peurliesañ o labourat er Skol-Veur
c’hall ha na c’hellont ober eus Breizh nemet ul lodenn eus Frañs ha tonket a-viskoazh da vezañ gall).
Hon istorourion gentañ a laboure e galleg : LA BORDERIE da skouer, unan eus ar re vrudetañ, en
deus savet e holl labour e galleg. Evit gwir ne c’halle ket ober a-hend-all o vezañ ma ne oa ket ar
brezhoneg gouest da zisplegañ ar pezh en deus displeget. An istorourion-se a c’hellomp sellout outo
evel ouzh prienterion an Emsav.
Gant tud all ez eus deuet ur mennoz broadel, war ar mod barzhoniel. Kêrvarker da skouer a gomze
eus frankiz Vreizh met hep lakaat ar frankiz-se evel darvoud politikel. Ur prienter eo bet ivez gant
barzhed all ar rakvrezel kentañ, en un doare, met ne oa ket un emsaver er ster ma komprenomp
bremañ.
E 1911 e voe lakaet evit ar wech kentañ ar mennoz brezhon war dachenn an ober politikel
arnevez, gant krouidigezh ar Strollad Broadel kentañ. Ar re a oa e Ballon ar bloaz-mañ o deus

spurmantet Camille LE MERCIER D’ERM a oa deuet eno ivez. Ur c’hozhiad eo bremañ, gant poan o
vale, met ur monumant eus an Emsav eo evit gwir. Ken brudet ha tarzhadenn monumant Roazhon eo
an taol c’hwitell laosket gantañ e 1911 da zeiz dioueliadur ar monumant-se, ma weled Breizh
daoulinet dirak Frañs. Koumoulek e oa evelkent ar pezh a felle d’ar Strollad Broadel kentañ krouet
gant LE MERCIER D’ERM ober eus Breizh.
E gwirionez, e krogas al labour fetis diouzhtu goude brezel pevarzek. Pa groger gant ul labour ne
ouzer ket bepred, ne ouzer zoken nepred betek pelec’h ez aio. Breiz Atao, krouet e 1919, ne oa en he
derou nemet rannvroelour, da lavarout eo emreneler. Un tammig lec’h a felle dezhi reiñ da Vreizh er
ranndi gall, daskor gwirioù, frankizioù d’ar vro ; un tamm eus Frañs e vije chomet, evelkent gant un
tammig personelezh, ur parlamant e Roazhon, ha me oar. Moarvat o deus ar mennozioù emdroet buan
a-walc’h ha deuet eo tud vBreiz Atao da soñjal e vefe gwelloc’h goude-holl ober eus Breizh ur
rannvro eus Europa. Ur mennad dispis-bras peogwir ne oa ket eus Europa, ha moarvat n’eo ket
warc’hoazh e vo unan. Gant ar re-se koulskoude e voe prientet an hent d’an Emsav politikel.
Hogen ar re o deus lakaet an Emsav war dachenn an ober gwirion eo tud Walarn. Ar strollad
dispac’her kentañ a zo bet e Breizh, ar re o deus kroget da zistrujañ ar gevredigezh kozh, ar
gevredigezh c’hall a oa o ren e Breizh, eo tud Walarn, Roparz HEMON en o fenn. Lavaret o deus an
dra-mañ : ne vo eus Breizh da vat nemet pa vo distrujet ar galleg e Breizh. Neuze o deus staget
diouzhtu gant al labour, o deus kendalc’het da ziorren ar brezhoneg. Amañ e ranker menegiñ an daou
zen a voe o diaraogerion, hag a bleustre abaoe ur c’hard kantved war an hevelep tachenn : ober eus ar
brezhoneg ur yezh arnevez ; an daou zen-se oa VALLEE ha Meven MORDIERN, – (eus VALLEE e
ranker e-se ober dispac’her kentañ istor Breizh). Tud Walarn a gemeras da bal sevel ul lennegezh er
brezhoneg diazezet gant VALLEE. Ar yezh krouet ganto zo deuet da vezañ yezh ur gevredigezh
nevez, hag aze emañ ster an dispac’h brezhon ; – (pa soñjer er ger « dispac’h » e weler diouzhtu tud o
sevel bardelloù dre ar straedoù, o fuzuilhañ, oc’h en em lazhañ, o tiskar ur gouarnamant hag o lakaat
unan all en e lec’h. Skeudenn romantel an dispac’h eo se. An dispac’h zo da gentañ un dra eus ar
spered hag eus ar vuhez, un dra eus ar gevredigezh. An dispac’h zo krouiñ ur bed nevez, krouiñ ur
gevredigezh nevez. Pa seller ouzh an dispac’hoù a zo bet er bed e kaver bepred enno fin ur bed kozh
ha derou ur bed nevez. Pa seller ouzh an dispac’h gall, an dispac’h rusian, e weler ez eus bet kaset da
get drezo ur gevredigezh ha savet en he lec’h ur gevredigezh nevez. Hag e Breizh ivez n’eus diskoulm
all ebet nemet kas da get ar gevredigezh direizh, – ganti emañ ar vro o paouraat, o tiboblañ, o tizeriañ,
– ha sevel ur gevredigezh nevez yac’h). Kentel Walarn eo e tleer klask an abeg eus pep tra er spered ;
hag e gwir er spered e kaver bepred an abeg ; mar divro an dud eo peogwir n’o deus mui abeg ebet da
stourm e Breizh. Soñjal a reont e vint kenkoulz-all e Bro-C’hall pe forzh pelec’h. Breizh evito n’he
deus mui ster ebet. Merzomp e kemer an emsaverion a zo e Paris an hent kontrol war ar gartenn : d’o
fal e lakaont distreiñ da Vreizh, pa ne soñj an dud dizeriet a zo e Breizh nemet e kuitaat ar vro.
Eus Gwalarn eta eo disoc’het mennoz an dispac’h. Evel just pa lenner Gwalarn ne gaver ket se
skrivet ent-hir, ent-sklaer. Roparz HEMON moarvat en derou ne ouie ket ivez betek pelec’h ez afe an
embregerezh ma kroge gantañ. E bal kentañ oa diazezañ al lennegezh vrezhon. Lakaat a reer da
wirionez ne c’haller ket krouiñ ul lennegezh diwar netra ; e vez pep lennegezh krouet gant ur
gevredigezh o vont war-raok. Ur burzhud eo neuze m’he deus Gwalarn krouet ul lennegezh hag ul
lennegezh wirion a dalvoudegezh hollvedel, ha m’eo deuet war he lerc’h hepken ar gevredigezh o
klotañ gant al lennegezh-se, ganet evit gwir ganti : emañ o tiwanañ bremañ. Un darvoud souezhus eo :
Roparz HEMON zo bet war un dro diouganer ha krouer. Krouet en deus ur gevredigezh dre al
lennegezh en deus prientet eviti ; bremañ emañ hor gwrizioù el lennegezh-se.
Ur gevredigezh emsavel zo o tiwanañ e Breizh. Gwan eo c’hoazh e-keñver an nerzh niverel, – met
tamm ha tamm e kresk, e kemer lec’h war an dachenn gevredigezhel e Breizh, betek ma c’hoarvezo ar
pezh na c’haller ket tremen e-biou dezhañ : e vo stourm etre ar gevredigezh nevez-se a c’houlenno al
lec’h hag ar gevredigezh kozh, da lavarout eo ar gevredigezh enframmet gant ar Stad C’hall e Breizh,
– neuze ar mare-se a vo mare an distruj, mare an diazezañ da vat. Setu perak adalek bremañ e
rankomp spurmantiñ ouzh ar stourm war gement tachenn a zo er vuhez, adalek an dachenn
gevredigezhel, an dachenn armerzhel, an dachenn soudardel. Ar pezh a c’haller lakaat dindan ur

skritell hepken : ar stourm politikel ; ar stourm politikel zo war un dro sevenadurel, armerzhel,
kevredigezhel hag ivez soudardel, – ar brezel n’eo nemet un tu eus ar politikerezh.
Gwelout a rit aze an dro eus ar gudenn ha penaos gwriziennañ. Ar gwrizioù hon eus zo en Emsav
e-unan. N’eus gwrizioù all da gaout e Breizh. Ha m’hon eus gwrizioù-ni ez eo peogwir hon eus
gwrizioù da reiñ d’an dud e Breizh. Bloavezhioù ’zo e klever tud o lavarout « mont d’ar bobl ». Mont
d’ar bobl e gwirionez zo degas d’ar bobl an Emsav, ha degas ar bobl d’an Emsav, da lavarout eo reiñ
gwrizioù d’ar bobl ha n’eo ket klask gwrizioù enni, – rak ar bobl zo diwriziennet. N’eus nemet komz
gant tud ar vro e pep lec’h e Breizh hag e weler n’eus mui netra diouto, n’int ket Brezhoned peogwir
eo bet distrujet o broadelezh, ha n’int ket Gallaoued ivez, rak Bro-C’hall zo ur vro, bet stummet a-hed
ar c’hantvedoù, ha n’o deus bet perzh ebet, nag int nag o hendadoù, er stummidigezh-se. N’int na
Breizh na Gall, n’int netra. Ni hon eus d’ober Breizhiz anezho, da lavarout eo tud wriziennet, ha ne
c’hellont gwriziennañ nemet en Emsav.

*1-AB Mar’d eo ar pal da dizhout advrezhonekaat ar vro, penaos e welit kudenn ar
rannyezhoù ha kudenn ar gwenedeg pergen ? Nac’h ez eus ur gudenn, pe diskoulmañ
anezhi ?
*K-1 Ne gredan ket ez eus ur gudenn eus ar rannyezhoù. Da gentañ en holl vroioù ez eus
rannyezhoù ; lakaomp e Bro-C’hall : mar’d eus 70 teodyezh e Breizh, ez eus 700 e Bro-C’hall. Ne’m
eus ket klevet morse e ve bet ur gudenn eno. Perak e ve ur gudenn e Breizh neuze ? Kemeromp ur
skouer resis : en hanternoz Bro-C’hall e oa teodyezhoù henvoazel. Ur rannyezh e oa ivez ; met nepred
ne’m eus klevet an dud o venegiñ ar gudenn-se. Ha koulskoude ar rannyezh er vro-se a oa disheñveltre diouzh ar galleg lennegel ; tud desket a oa war ar rannyezh-se, ha ne gav ket din e roent pouez d’ar
gudenn.
An dud a gemer ar yezh peogwir ez eo ur benveg kevredigezhel evit ar gevredigezh vroadel abezh. Mar bez kelennet ar yezh e vo kelennet ur yezh hepken. Ha zoken emichañs c’hwi hoc’h-unan
hoc’h eus klevet alies ar vrezhonegerion a zo a-enep d’o yezh o lavarout atav deoc’h : n’eus ket tu da
gelenn ar brezhoneg peogwir n’eo ket ur yezh unvan. Pa’m eus kroget da zeskiñ brezhoneg, atav ez
eus bet lavaret din : ar brezhoneg n’eo ket ur yezh peogwir eus ur barrez d’eben e kemm. An doare da
respont hepken eo lavarout : n’eus nemet ur yezh ; n’eus ket rannyezhoù. Evit pep yezh ez eo heñvel.

*2-A Savet en deus S.A.D.E.D. ur framm brezhon war dachenn an deskadurezh ekichen ar framm gall. Daoust hag-eñ e vefe tu d’ober an hevelep tra war dachennoù
all ?
*A-2 Pal an dispac’h eo brezhonekaat ar gevredigezh en he fezh. Dibabet ez eus bet sevel ur
framm brezhon evit an deskadurezh moarvat peogwir e oa an tu aesañ da gejañ ouzh ar gudenn, hag
an tu pleustrekañ ivez. Evit brezhonekaat ar vro eo ret da gentañ kaout tud barrek da zeskiñ brezhoneg
d’ar re all. Ha S.A.D.E.D. zo er penn kentañ ur skol evit deskiñ d’an dud doareoù ar brezhoneg
arnevez, doareoù ar brezhoneg azasaet ouzh ar vuhez a-vremañ. N’eo nemet ur bazenn evel just, hag
ar pazennoù all, pe gentoc’h ar bazenn all zo ar bazenn bolitikel. Goude pazenn an deskadurezh e
tizher pazenn ar politikerezh, hag adalek ar mare-se, adalek ar mare ma vo ur framm politikel
brezhonek, hor bo un ardivink evit brezhonekaat ar vro penn-da-benn.

*3-A Perak ne vez kemeret nemet studierion evit o stummañ ha n’eo ket ivez
micherourion hag a vefe barrekoc’h ur wech stummet evit tizhout ar bobl ?
*A-3 An tachennoù a vez pleustret bremañ zo tachennoù a denn d’ar studi dre vras. Aze ez eus
unan eus an abegoù evit displegañ perak ez eus muioc’h a studierion a zeu d’an Emsav er mare-mañ
eget a vicherourion pe a dud all ha n’int ket studierion. Lavaromp koulskoude ez eus ivez
micherourion hag implijidi a zeu bremañ da zeskiñ brezhoneg. Seurt stad a draoù ne deu ket dre un
dibab tidel eus hor perzh. Met dre ret gant ar pezh a zo d’ober bremañ en Emsav ez eo reizh ma teufe
muioc’h a studierion eget a dud all. Rak nebeutoc’h a boan o devez ar studierion da ober al labour

goulennet bremañ. Un afer a vruderezh eo ivez. Ma n’eus ket kalz micherourion en Emsav ez eo
peogwir n’eo ket aes bremañ ober bruderezh evit tizhout anezho. Nemet e ve divizet ober bruderezh azevri en o zouez ; met ne gredomp ket eo deuet ar mare evit c’hoazh.

*4-B An Emsav a seblant nac’h Europa. Perak ?
*K-4 A-raok lavarout e nac’h an Emsav Europa, e vefe ret gouzout petra eo Europa, peseurt
Europa a zo. E gwirionez evit ar poent n’eus Europa ebet. Klask a reer sevel un Europa, hini ar
C’hwec’h, hag Europa ar C’hwec’h e gwirionez zo un danvez dreist-holl d’an impalaerouriezh c’hall.
Tamm-ha-tamm evel just e vo stummet un Europa. Evit ar poent, pezh a c’haller merzout eo hepken
ez eus riezoù en Europa, dreist-holl ar riez c’hall, a glask tennañ o mad eus un uhelvennad a zo kozh
a-walc’h, evit diazezañ o beli war an darn gornok eus Europa. Bep an amzer e klever komz eus
Europa adal an Oural betek an Atlantel. E gwir, kement-se n’eo nemet anvioù. Daoust e gwirionez an
Emsav a nac’h Europa ? An Emsav ne c’hell ket nac’h Europa ; evel m’emañ ez eo re vihan, re
zic’halloud evit kaout ul levezon bennak. Ha zoken pa vo Breizh dieub ne gav ket din e c’hallo diouti
hec’h-unan kaout ul levezon war-eeun war donkadur Europa. Pezh a c’hell ober hepken eo diskar, pe
harpañ da ziskar an impalaerouriezh e Kornog ar c’hevandir-mañ, ha dre-se tamm-ha-tamm heñchañ
Europiz all war-du un Europa wirion. Evit ar poent, an Europa ez eus anv anezhi zo e gwirionez ur
stumm a impalaerouriezh ha netra ken, implijet dreist-holl gant ar riez c’hall peogwir eo hi he deus an
arme c’halloudusañ en Europa er mare-mañ ; dre-se, Breizh n’he deus ket d’ober war-dro an Europase.
Pezh a c’hell ober eo distrujañ mennad an impalaerouriezh c’hall, neuze dre-se disteraat ar
c’hevezerezh etre riezoù Europa a zo o klask kemer ar galloud ; hag evel-se degas en o lec’h pobloù
n’o devo netra da welout gant ar « pobloù » kozh, pezh a anver a-wechoù Europa ar Pobloù en un
doare diresis. An Europa-se a vo savet n’ouzon peur, n’ouzon penaos ; ne c’hell ket bezañ savet diwar
ar riezoù a zo o ren bremañ met diwar dispennadur ar riezoù-se, diwar dispennadur an impalaeriezhoù
a zo o ren bremañ en Europa.
Pal an Emsav o klask sevel ur Stad Vrezhon eo dres diskar an impalaeriezhoù hag aotren d’ar
pobloù all, ar pobloù bihan dreist-holl en em unaniñ en ur gevredigezh evit sevel un Europa unvan ;
met an dra-se n’eo ket ur gefridi evit ar poent. Ne c’hellomp ober netra war dachenn Europa, bez’ e
c’hellomp kaout krog war bobl Vreizh tamm-ha-tamm met ne ve ket mat skignañ hon nerzh e pep
lec’h. Da gentañ sevel Breizh ha goude-se gwelout pa vo savet Breizh petra zo d’ober. Ret eo kregiñ
gant ur bazenn eus an ober, goude ar bazenn-se e c’haller mont pelloc’h evit urzhiañ ar bed en-dro
deomp.
Ret e vo evel just sevel un Europa evit mirout na zeufe dres Europa da vezañ un doare janglenn,
ar pezh ez eo bet gwechall. Gwechall e voe tapet Breizh en Europa-se, distrujet evit aotren da VroC’hall trec’hiñ d’hec’h enebourion all ; ar broioù impalaerour kozh a oa o kevezañ etrezo, ha Breizh a
oa ur skoilh evit Bro-C’hall ; diskaret eo bet evit aesaat ar stourm lakaomp ouzh Bro-Saoz. Neuze ne
c’hellomp ket lezel un Europa digenurzh en-dro deomp ; ne c’hellomp ket bezañ diseblant ouzh
uhelvennad Europa, met pezh a lavaren ne c’haller ket ober pep tra war un dro.

*5-B Lavaret hoc’h eus e oa paotred Breiz Atao rannvroelourion (aotonomisted).
Da’m soñj e oant taeroc’h eget se ; mont a raent pelloc’h, met d’ar mare-se e veze graet
« aotonomisted » eus ar re daerañ. Bremañ e vefe graet anezho « broadelourion ».
*B-5 Lavaret em eus e oa Breiz Atao kentañ, da lavarout eo Breiz Atao 1919, he doa ur
gelennadurezh rannvroel. Da lavarout eo n’o devoa ket c’hoazh sellet Breizh evel ur vro e-kichen BroC’hall, hag er-maez eus Bro-C’hall. Aes eo da gompren, ken divoas e oa an dud c’hoazh. N’eo ket ur
rebech a reomp dezho, n’eo nemet ur stadadur eus ar pezh e oant.
*K-5 Da lavarout eo, etre an daou vrezel, ar re a veze anvet « aotonomisted », zoken ar
vroadelourion, a gomze alies eus broad Vreizh. Diaes eo gwelout an diforc’h, gouzout petra a soñjent.
Aon o doa rak ar galloud gall, ha neuze ne oant ket gwirion. Breiz Atao a oa kalonekoc’h eget ar re all.

Bez’ e oa kalz re all, a oa war ur bazenn bolitikel dister a-walc’h ha na c’houlennent ket kalz hag a
gomze hepken eus « autonomie morale », gerioù n’o doa ster ebet, met an holl evelkent a rae
broadelourion anezho, pe a gomze eus broad Vreizh pe eus ar yezh vroadel, pezh na reer ket mui kalz
bremañ.

*K An emsaver a ren e vuhez e brezhoneg.
Evit ar poent e vevomp en ur bed gall ; da lavarout eo, kement a reomp zo lec’hiet er bed gall ekeñver micher, e-keñver buhez kevredigezhel ; atav e vezomp en un aergelc’h gall, e-lec’h ma ne
gomzer nemet galleg. Setu ez eus un dislavar etre hor buhez hag ho personelezh wirion. Ar stad-se ne
c’hell ket padout hag an hini a soñjfe e c’hell mirout mennozioù breizhek ha bezañ brogarour hep ober
netra war dachenn an dispac’h brezhon, hennezh zo tonket buan da goll e vennozioù. Ret eo d’ar
brogarour brezhon klask lakaat da glotañ e vennozioù hag e vuhez personel. Penaos e c’haller henn
ober ? E gwir ne c’haller henn ober nemet dre hanterouriezh ar gevredigezh vrezhon nevez a zo o
sevel.
Tachenn gentañ ar gevredigezh-se eo an tiegezh. An tiegezh zo un unvez kevredigezhel ; sevel a
c’hell bugale e brezhoneg ha reiñ dezho un deskadurezh e brezhoneg ; kement-se zo ul labour
kevredigezhel. Bez’ ez eus evelkent ul labour kevredigezhel kalz ledanoc’h, hini ar gevredigezh dre
vras, da lavarout eo hini ar Stad. Evit ar poent n’hon eus Stad ebet ; pezh a glaskomp ober dres eo
sevel unan ; ne c’hellomp he diazezañ en un taol ha ne vo diazezet ar Stad Vrezhon da heul un taoldispac’h evel ur « révolution de palais », pezh a soñj darn ; met tamm-ha-tamm o sevel da gentañ ar
frammoù a zo ret, hag ar frammoù-se a rank bezañ brezhonek. Setu perak ez eo dre an Emsav hepken
e c’hell an den ren ur vuhez kevredigezhel vrezhonek.
Ur vuhez kevredigezhel vrezhon a c’haller ren ivez dre vezañ skrivagner. Gant un den e-unan e
vez kaset peurvuiañ al labour sevel oberennoù a lennegezh, nemet e ranker merkañ : daoust ma’z eo al
labour-se ul labour hiniennel, e tenn e dalvoudegezh d’ar gevredigezh evelkent. Tennañ a ra forzh
penaos da stummañ ur gevredigezh nevez.
Hogen n’eo ket hepken en doare-se e c’hell an emsaver ren e vuhez e brezhoneg, met dre gemer
perzh e labour an Emsav, anez, penaos kemer an anv a emsaver ? ha n’eo ket forzh petore emsav ; an
Emsav urzhiet, an hini a gemero tamm-ha-tamm doare ar Stad. Labour an emsaver eo kemer perzh e
savidigezh ar frammoù labour, e stummidigezh an emsaverion nevez, en aozidigezh frammoù ar Stad
o-unan. Savet eo frammoù ar Stad deiz goude deiz gant ar re a gemer perzh en Emsav, en Emsav
brezhonek a zo an Emsav nemetañ.

*5-K Tud a dalvoudegezh vras a zo, na vint morse gouest da zeskiñ trawalc’h a
vrezhoneg evit bezañ gwir frammerion. Lezet e vint dizimplij eta ?
*K-5 N’ouzon ket petra a c’haller intent dre ar ger « a dalvoudegezh vras ». Evel just ez eus tud
a dalvoudegezh vras, me oar, met ar re na zeskint ket brezhoneg n’int ket Brezhoned. Neuze ne
c’hellont ket bezañ talvoudus evidomp. An holl dud zo gouest da zeskiñ ar yezh pa fell dezho, – gant
an doareoù kelenn a zo, ar re na zeskont ket brezhoneg eo ar re na fell ket dezho deskiñ, ar re o deus
dispriz ouzh ar yezh e gwirionez. A-wechoù, bep an amzer e klevan komz eus hemañ-eñ a zo oc’h
ober war-dro an emsav armerzhelour e Breizh, hag e seller outañ evel un den a dalvoudegezh vras, – a
c’hell bezañ un den a dalvoudegezh vras e gwirionez, nemet an den-se ma ne zesk ket brezhoneg a
ziskouez dre-se end-eeun ivez ne ra ket forzh eus Breizh. Neuze petra a c’haller tennañ dioutañ evit
Breizh ? Tra ebet. Evit petra ez eo graet K.E.A.V. neuze, ha Skol Ober ha S.A.D.E.D. ?
An dud a dalvoudegezh a gomzer anezho zo tud a dalvoudegezh er framm gall. Deomp-ni n’o
deus ket a dalvoudegezh. Bez’ ez eus tud a dalvoudegezh e pep lec’h. Er framm brezhon n’o deus
talvoudegezh ebet peogwir e chomont Gallaoued. E Breizh ez anavezomp tud a garfemp dedennañ
d’an Emsav, met ma ne zeuont ket d’ar brezhoneg, daoust hag-eñ e vint talvoudus ? Da nebeutañ ne
c’hallint ket bezañ implijet war-eeun er Stad Vrezhon. E c’hallint bezañ aze evel harperion, met n’o

devo ket perzh gwirion er vro, e buhez ar vro. Setu ar gudenn. Estrenion e chomint forzh penaos.
Soñjal a ran a-wechoù en Ao. PHLIPPONEAU, a zo gall, a zo un den mat, en deus graet kalz evit
dihuniñ an emskiant armerzhel e Breizh, ar pezh a zo talvoudus forzh penaos. Met lakaomp e ve savet
ar Stad Vrezhon hag eñ o chom bepred gant e c’halleg hep ma c’hallfe kemer perzh en ur
maodiernezh bennak e Roazhon, – ne c’hallfe ket e gwirionez bezañ sellet evel ur Brezhon ma n’en
defe ket desket brezhoneg. N’eus netra d’ober, daoust ma’z eo un den a dalvoudegezh vras evel ma
soñjit, hag evel ma soñjan.
*B-5 An Emsav a laka an dud da zibab etre Breizh ha Bro-C’hall, – n’eus mui netra etre an
daou. Neuze, ar re a zibab Breizh a zle gwriziennañ en Emsav, da lavarout eo da gentañ adframmañ o
buhez a-bezh dre ar brezhoneg. N’eo ket hepken deskiñ brezhoneg a zo d’ober, – distrujañ ar
bersonelezh kozh ha sevel ur bersonelezh nevez. An dispac’h a grog er par hiniennel.

*6-K Daoust hag-eñ e c’hellomp sellout ouzh S.A.D.E.D. evel pazenn gentañ ur Stad ?
*B-6 Meur a wech en deus S.A.D.E.D. embannet en em selle e-unan evel pazenn gentañ n’eo
ket ur, met ar Stad, hag ar re a labour e-barzh a labour gant ar mennoz-se. A-hend-all ne labourfent
ket, sur. Rak poanius-bras eo evit an holl bezañ e S.A.D.E.D., ken kelennerion, ken kefridiaded, ken
skolidi. Ma n’o dije ket ur pal a dalvoudegezh hag ur pal hollek dirazo, sur ne rojent ket kemend-all a
amzer, kemend-all a boan d’ar pezh a reont.

*7-K Penaos derc’hel en Emsav bugale an emsaverion desavet e brezhoneg ha mirout
outo a guitaat ar framm brezhon evit ar framm gall ? Petra e rank bezañ roll ar
skrivagner brezhonek en emgav a-vremañ ?
*K-7 Respont d’ar goulenn kentañ. Lakaomp da gentañ an dra-mañ : ar vugale zo dieub
eveldomp, dezho da zibab ; neuze ne glaskomp ket derc’hel anezho : emaint aze, setu holl. Derc’hel a
raint d’ar pezh hon eus roet dezho pe e nac’hint, met dezho da zibab da gentañ. D’an eil, merzomp an
dra-mañ : emaint er framm a savomp, ha peurvuiañ un den a zo en ur framm n’en deus ket c’hoant d’e
guitaat, peogwir ez eo atav diaes hag e rank kaout abegoù, abegoù sklaer, abegoù resis evit e guitaat.
Lakaomp ar re ac’hanomp o deus kuitaet ar framm gall, o deus henn graet peogwir n’en em santent
ket en o lec’h reizh er framm-se ; ar framm-se ne glote ket gant o fersonelezh ; un dislavar a oa etre ar
sevenadur gall e oant sanket ennañ, hag o istor personel, stag ouzh un istor a oa ar sevenadur-se estren
dezhañ. Ha setu pezh en deus hon lakaet da glask ur framm nevez a zo bet ar framm brezhon. An
diskloterezh-se avat n’eus ket anezhañ evit bugale an tiegezhioù brezhonek, peogwir e kenglot pep tra
enno. Evel just e c’hellont dre leziregezh dilezel ar framm brezhon, dre laoskentez, met n’eo ket evit
abegoù poellek, evel m’hon eus graet.
Dre vras ez eo da bep hini dibab, pep hini en deus e frankiz, pep hini en deus ivez e rezid da
ziorren. Evito e vo anat evelkent penaos e klot ar framm emaint gant o fersonelezh.
Respont d’an eil goulenn. Roll ar skrivagner brezhonek zo komz en anv ar gevredigezh vrezhon
eus warc’hoazh. Komz en anv ar vroad a zo da vezañ diorreet. Ne c’hell tamm ebet bevañ en e dourolifant, evel ma ra lod, pe evel ma lavaront e reont, daoust ma n’eo ket gwir evel just, – ma ne
zarempredont ket an Emsav ez eo peogwir e spir dezho an darempredoù o deus e-maez an Emsav. Pep
hini, kaer en devo ober, a vo atav frammet en ur Stad, en ur gevredigezh bennak. Hag ar re a soñj
dezho e c’hellont bezañ er c’houmoul e gwirionez zo war an douar ha war un douar resis. Setu, mar’d
emaomp e Breizh, emaomp en Emsav. Kement a skrivomp, kaer zo ober, a vo atav lec’hiet e Breizh,
lec’hiet en Emsav. Roparz HEMON en deus merket an dra-se daoust ma felle dezhañ ma vefe
personel oberenn ar skrivagner, a lavare : n’eus forzh petra a skrivo ar skrivagner a vo brezhon dre
ma’z eo brezhon ar skrivagner. Da lavarout eo, emañ frammet en a-raok er gevredigezh vrezhon ;
neuze, kaer a vo ober, ne c’hallo ket en em dennañ diouzh ar framm-se. E gwirionez en deus ar
skrivagner ur c’halvedigezh hiniennel, met e roll zo atav kevredigezhel.

*8-K Petore abegoù a laka bugale an emsaverion da chom en Emsav pe d’e guitaat ?
*B-8 War dachenn an divezouriezh en deus K lakaet ar gudenn ; me gav din ivez eo war an
dachenn-se emañ ar gudenn. An Emsav zo an hent reizh nemetañ e Breizh. Mar bez desavet ar vugale
en un doare reizh e tibabint an hent reizh, hag e chomint en Emsav. Ar c’hraf nemetañ eo se, da’m
meno. An doare eo ivez da veizañ an diflipadurioù a welomp en-dro deomp.
Tud zo en Emsav o vevañ gant un doare morc’hed, o kaout aon da skouer da ziskouez an Emsav
evit ar pezh ez eo d’o bugale ; tud o deus aon rak heuliadoù an Emsav, ha neuze a sav o bugale evel pa
na vije ket a Emsav. Pe c’hoazh e tiskouezont an Emsav evel ur pleustradur er-maez eus an urzh o ren,
mui pe vui evel un dra direizh ; neuze, morc’hedet eo ar vugale hag a-benn ar fin e tibabont an hent
reizh a zo evito ar framm gall, an urzh c’hall, ar re nemeto int bet lakaet da anaout. Tud zo ivez a sav
fall o bugale : ne reont ket a-walc’h war o zro evit o gwriziennañ en Emsav, hag o lezel a reont da
ziflipout dre m’o deus an treuzgeot gall mouget ar gwrizioù emsavel.
An dud a zo o prientiñ ar Stad Vrezhon, p’o deus bugale, o sav e brezhoneg. Tud all avat a sav o
bugale e brezhoneg oc’h en em zerc’hel er-maez eus pep preder politikel : un doare idolenn eo evito ar
brezhoneg, hep netra en tu all. Ar vugale, perak e vent droch ? a zilez buan ar brezhoneg na gas da
netra. Perak strobellañ ar vuhez gant an hentoù na gasont da nep lec’h ? Evit ma talc’ho ar vugale da
bleustriñ ar brezhoneg e rank ar brezhoneg kas d’un dra bennak a dalvezo ar boan da engouestlañ ar
vuhez ennañ, e rank reiñ digor war ur vuhez a dalvezo ar boan da vezañ renet.
Ne c’haller ket ober goap nag eus an Emsav nag eus ar vugale ; reiñ dezho un hent faos, un hent
bac’h, un hent o lakaio er-maez eus pep kevredigezh zo ober goap eus ar vugale ; diskouez dezho an
Emsav evel un dra er-maez eus an urzh, eus ar Stad, evel ur blijadur difennet, zo ivez ober goap eus
an Emsav.
Evit mad ar vugale eo e tesaver anezho, n’eo ket evit mad ur sorc’henn ha pa ve ar sorc’henn-se ar
brezhoneg, – ar brezhoneg hep Stad Vrezhon da sevel evit reiñ talvoudegezh kevredigezhel dezhañ.

*9-K Ar C’hallaoued n’int ket prest da reiñ da Vreizh he frankiz. Ul lezenn zo abaoe
Daladier, a zifenn n’eus forzh petore bruderezh a zo he fal distagañ un tamm eus
tiriegezh Frañs. Difennet eo komz eus ar Stad Vrezhon. Penaos e vo graet bruderezh en
Emsav politikel da zont ?
*B-9 Aze dija emaomp war dachenn an ober pleustrek e-touez ar boblañs. Un niver traoù zo aenep d’al lezenn c’hall ; neuze, emañ ar C’hallaoued kemeret etre daou vennad : mar lezont an
dispac’herion da genderc’hel gant ar pezh a reont e teuio ar re-mañ kreñvoc’h ha dañjerusoc’h evit ar
Stad C’hall ; mar tagont an dispac’herion e vo diouzhtu muioc’h a vruderezh, ha forzh petra a raint a
roio nerzh d’an dispac’h. D’an dispac’herion da c’houzout c’hoari en afer. Reiñ a c’haller istor ar
« Bzh » evel ur skouer vihan eus an degouezhioù-se. Da gentañ o deus ar C’hallaoued tavet war ar
« Bzh » ; p’o deus gwelet e rae berzh, o deus laosket o frefeded outi ; dre un taol droukchañs ez eus
bet ur penn fall a varner evit dizarbenn kemennadenn ar brefeded ; ar wech-se eo deuet ar « Bzh » da
vezañ un arm a vruderezh politikel, goveliet gant ar C’hallaoued o-unan (rak, en derou, ne oa nemet
un embregadenn genwerzhel ha touristel), ha ledet ganto (da heul embann-berzañ ar maodiern, ez eus
bet trouz en holl gelaouennoù gall hag er Stlenn a-berzh Stad zoken). Diouzh un daelerezh ez a ar
stourm ; an daelerezh avat, ur wech lusket, a rank kenderc’hel : mar chom a-sav ur prantadig, emañ an
dispac’h en arvar da goll kement en deus gounezet drezañ.
*K-9 Ur gudenn a gempouez eo se. En Iwerzhon e oa iskis a-walc’h. D’ur mare ’zo e oa gouest
Iwerzhoniz da zibunañ e kêr gant armoù ha pep tra ; hag ar pennadurezhioù saoz ne gredent ket ober
netra ; perak ? Peogwir o devoa aon da lakaat an traoù da darzhañ muioc’h. E Breizh emañ heñvel ;
lakaomp e krogfent da heskinañ, en o defe aon na deufe an Emsav kuzh kalz taeroc’h. Diouzh an tu
all, mar tagont tud e vo graet bruderezh evel ma’z eus bet graet goude ar brezel diwezhañ, ar pezh en
deus hegaset anezho a-walc’h evel ma ouzoc’h ha d’ar c’houlz-se evel just emaint etre an daou, oc’h
en em c’houlenn petra ober, – goude ar brezelo doa bet lakaet Kembreiz da zont evit diskouez n’o doa

graet droug ebet d’ar Vrezhoned, met an dra-se oa un afer spontus evito. Aze e vo tu da c’hoari evel
just deiz pe zeiz.

*A Petra eo al labour emsavel bremañ ?
Al labour emsavel zo da dermenañ evel ar pezh a zo empleget gant palioù an Emsav.
Gwelet hon eus e oa ret d’al labour emsavel bezañ renet e brezhoneg ha d’al labour emsavel bezañ
frammet. Bremañ ez eus tu d’en em c’houlenn : met penaos en em gemer evit ren ul labour evel-se e
brezhoneg hag ivez penaos en em gemer evit frammañ an Emsav. En un doare e vevomp en
devezhioù-mañ e-barzh ur framm emsavel ; ar frammoù emsavel a zle bezañ azasaet ouzh ezhommoù
an Emsav. Hag ezhommoù an Emsav er mare-mañ zo stummañ tud, stummañ dispac’herion ; setu
perak ez eo ret en em zibab evit sevel kreizennoù-stummañ e pep lec’h e Breizh.
Gwelet hon eus ivez e krog stummadur an emsaver gant ar brezhoneg da gentañ. Kentañ tra a zle
bezañ diazezet, hag aze emañ pazenn gentañ stummadur pep emsaver, eo an aozadurioù evit deskiñ
brezhoneg d’an dud. Aze ez eus ul labour fetis a c’hell bezañ graet gant ur bern tud e Breizh. Er
bloavezhioù tremenet ez eus bet graet taolioù arnod un tamm e pep lec’h evit dizoleiñ pe evit
amprouiñ an doareoù efedusañ da stummañ an dud, da nebeutañ evit deskiñ brezhoneg d’an dud.
Bremañ ez eo anavezet ha diazezet mat an doareoù-se. N’eus kudenn ebet ken war an doare da zeskiñ
brezhoneg d’an dud, pe n’eus hogos kudenn ebet ken. Gwelet hon eus dre forzh pleustriñ e c’hell un
den deskiñ komz brezhoneg en ur bloaz, hag a-benn daou vloaz lenn kement tra a vez embannet e
brezhoneg, – gant ur geriadur marteze, met lenn evelkent pep tra. Kement-se a ziskouez e c’haller er
mare-mañ degemer tud nevez hag o enframmañ buan en Emsav ; o enframmañ da gentañ dre zeskiñ
dezho benveg kevredigezhel, sevenadurel ha benveg labour an Emsav, ar brezhoneg, ha goude-se dre
o lakaat da gemer perzh el labour frammet.
Piv a zeu d’an Emsav ? N’eo ket n’eus forzh piv. Ne c’hellomp ket mont war ar straed ha kejañ
ouzh kement paotr pe blac’h a dremen evit o fediñ da gemer perzh en Emsav. Daou abeg ’zo evit na
ober en doare-se ; an hini kentañ eo ne c’hell dont d’an Emsav er mare-mañ nemet an dud o deus ur
gizidigezh arbennik ouzh kudennoù Breizh ; an eil abeg eo en deus an Emsav er mare-mañ ezhomm
eus ur seurt tud arbennik ivez, ar re a zo gouest da gemer perzh e labour ar c’hreizennoù-stummañ.
Kemer a reomp da lakadenn-loc’hañ e kaver ar seurt tud arbennik-se e-touez ar re end-eeun a ziskouez
ur gizidigezh arbennik ouzh kudennoù Breizh er mare-mañ. Bihan e rank chom ivez bremañ niver an
dud o tont d’an Emsav o vezañ ma ne c’hell ket ar c’hreizennoù-stummañ en arc’hwel plediñ gant un
niver bras a zanvez emsaverion. Un dra nevez zo o tiwanañ aze, peogwir e tenn d’ar politikerezh, – ha
koulz divoulc’h eo an dachenn-se en hor bro. Evel just ez eus e Breizh kevredigezhioù pe strolladoù a
lavar int politikel hag a ra ul labour o tennañ d’ar politikerezh, pe da nebeutañ d’an armerzh pe d’ar
gevredigezh. Met ar fazi a reont eo diazezañ o labour er-maez eus an Emsav hag er-maez eus ar
brezhoneg, setu perak ne zeuont ket a-benn d’ober kalz traoù. Pa grogomp gant al labour politikel
bremañ, hon eus da ergerzhout ha da ziazezañ an holl gevrannoù eus ar politikerezh, ar gevredigezh,
an armerzh evel studi hag evel ober. Boulc’het e c’hell bezañ al labour-se bremañ a drugarez d’an
emsaverion a zo bet stummet endeo er c’hreizennoù-stummañ kentañ.
Al labour stummañ ur wech diazezet a zle mont en-dro koulz lavaret dioutañ e-unan : ur wech
divizet mat an hent da gemer evit stummañ an emsaverion, evit deskiñ dezho brezhoneg, evit deskiñ
dezho istor an emsav, evit deskiñ dezho ren un obererezh emsavel, e vo skoueriekaet ar
c’halvezerezh-stummañ ha ledet d’ar vro a-bezh. Ne vo ket pledet ken da ijinañ hentoù nevez ha
kalvezderioù nevez. Da lakadenn ivez e kemeromp e rank an Emsav mont buan, hag ur wech diazezet
ur pennad-hent ez a an diazezerion pelloc’h da astenn an hent war-du ar palioù merket, hep koll
amzer. Savet e tle bezañ an Emsav evel un aozadur liesek hag emgefreek meur a gevrann anezhañ.

*9-A Pe emzalc’h a gemero ar Strollad da zont e-keñver peurrest an « Emsav »
breizhat dre ar munud ?
*B-9 Etre krochedoù en deus ar goulenner lakaet ar ger « Emsav », ar pezh a zo dija meizañ ar
paour kaezh « Emsav »-se evel paket en ur glorenn. Hag e gwir ez eo an « Emsav »-se da dermenañ.
Mar komprenan mat ar goulenn ez eo al luskadoù a anavezomp bremañ o tifretañ e Breizh a gleiz hag
a zehou abaoe dekvloaziadoù, ha n’int ket gwriziennet en Emsav, lakaomp da skouer ar MOB,
aspadenn ar rannvroelourion c’hallek eus ar rakvrezel, lakaomp an UDB a zo un astaol eus ar MOB,
levezonet gant strolladoù politikel estren hag a chom diefedus ken e-keñver Bro-C’hall ken e-keñver
Breizh o vezañ ma ne wrizienn ket en Emsav, betek-henn da vihanañ. Petra a c’hell ober an Emsav,
anez tennañ an dud a dalvoudegezh a zo aet e-barzh al luskadoù hep gwrizienn na dazont hag a zo o
koll o amzer e-barzh, – astenn an dorn dezho. O vezañ ma vo an Emsav politikel diazezet un dra
hollel ha klok e kavo pep hini e blas ennañ hag an doare da ren al labour efedusañ evit mad ar vro hag
e vad dezhañ e-unan. Er mare-se ne gav ket din e c’hallimp lakaat ar skritell « Emsav » war ar pezh a
vo er-maez eus an Emsav e gwirionez. Ur wech diazezet kement skourr obererezh a zo ret evit ren an
emgann da sevel ar Stad, ne vo mui digarez ebet da chom er-maez. Tud o deus nevez’zo klasket
klenkañ an Emsav er reizhiad klasel dehou-kleiz ; ur beiadur eo : mar en deus an Emsav d’ober gant
ar reizhiad-se, ez eo ar reizhiad-se a rank bezañ klenket e-barzh an Emsav ha n’eo ket d’an Emsav
bezañ klenket enni. N’eo na difennet na diboell diawelout e kenstrivo e diabarzh framm an dispac’h
luskadoù a vo skritellet « kazel gleiz » ha « kazel dehou ». Emsaver ebet ne c’hell nac’h ouzh tud an
UDB a welout ar Stad Vrezhon e stumm ur weriniezh giz yougoslaviat pe sinaat ; tud an UDB avat
n’o deus gwir ebet d’ober emsaverion anezho ma nac’hont gwriziennañ en Emsav istorek ha kemerout
e bal nesañ a zo sevel ar Stad Vrezhon. N’eo ket krennañ war frankiz an dud e fell d’an Emsav ober,
met gant o frankiz end-eeun, ha gant unded ar vro, ez eus ampleget dibaboù-diazez na c’hell hini ebet
ac’hanomp tremen e-biou dezho.
Ur ger hepken evit klozañ : labourat. Labourat zo d’ober evit perc’hennañ ar brezhoneg, labourat
zo d’ober evit distrujañ ar vuhez kozh ha krouiñ ur vuhez nevez, labourat zo d’ober evit stummañ tud
nevez, labourat zo d’ober dibaouez. Ha labourat en un doare speredek… Ur c’hi am eus, a vez staget,
re alies, ha ramzel eo al labour a ra ar c’hi-se e penn e chadenn, oc’h ober kelc’hdroioù kant gwech
bemdez ; ramzel e labour, met n’eo ket emsavel. Tud e Breizh a ve techet da labourat evel ma labour
va c’hi. Labour emsavel zo d’ober.

EIL KENDIVIZ : BUHEZ AN EMSAVER
**B Komz a reer eus kelennadurezh ar Strollad Broadel da zont, komz a reer eus pal ar Strollad
Broadel, eus urzhiadur ar Strollad Broadel ; ret eo komz ivez eus an dud a vo er Strollad, pe evit ober
gant ur ger resisoc’h, a zo en Emsav. Komz eus an dud a dle bezañ graet a-raok komz eus an traoù ;
un dra difetis eo ur Strollad politikel, un dra war ar paper a-raok bezañ un dra en ober. Ha pa vez un
ober da seveniñ e ranker gouzout petore tud en seveno : diouzh talvoudegezh an dud e vez an ober.
Amañ e stourmomp ouzh an difetisted a ren war ar speredoù. An dud eo a ra ar vro ha diouzh
talvoudegezh an dud e vo ar vro.
An Emsav n’eo ket ur gostezenn o stourm ouzh kostezennoù all. Diouzh un tu emañ ar Stad
C’hall o klask krouiñ Gallaoued e Breizh, diouzh an tu all ez eus dilerc’hioù eus pezh a voe Breizh
gwechall : ur Vreizh o vont da get tamm-ha-tamm, ur Vreizh o vreinañ. An dud eus ar Vreizh-se o
deus mezh peurliesañ outi ha klask a reont bezañ Gallaoued, an doare nemetañ a gavont da vezañ tud
eus o amzer. Un trede tra a zo : an Emsav ; pal an Emsav zo krouiñ ur gevredigezh nevez e Breizh hag
e bal kentañ eo. Ur gevredigezh nevez, da lavarout eo tud nevez. Ar strolladoù, al luskadoù na
gemeront ket ar pal-se zo tonket da c’hwitout, pa ne glaskont ket da gentañ kaout tud, pa ne welont
ket ez eo an dud a zo da gentañ da grouiñ ha pa ne c’haller ket kemer tud diskaret evit sevel netra.
Adsevel tud zo kejañ ouzh tud, tud a anavezer er vuhez fetis ha labourat ganto d’o adsevel ha ganto da
sevel tud all. Setu al labour a zo d’ober da gentañ e Breizh. Hag an dud a vo adsavet, ar re a vo
stummet e gwirionez eo ar re a raio al labour.
E div lodenn e vo rannet hiziv an displegadennoù. Da gentañ e vo komzet eus an Emsav evel
kevredigezh. Ha goude-se eus emzalc’h an Emsaver e kevredigezh an Emsav. Strizh e hañval bezañ
an dachenn degemeret, met gwelet e vo e tizher dre an hent-se ar gudenn a-bezh, kudennoù hollek
Breizh.

**K An Emsav evel kevredigezh.
An den brezhon nevez evel just ne vez ket graet e-unan. Graet e vez dre an darempredoù
kevredigezhel ; da lavarout eo, ma ne vefe nemet ur brezhon e Breizh, ne vefe brezhon ebet. Ar
brezhon nevez zo bet graet gant ar rummadoù tremenet ha tamm-ha-tamm ; an hini en deus lennet
levrioù savet gant ar vroadelourion a c’hell dont da gompren kudenn Vreizh, d’en em santout
Breizhad, d’en em zougen ivez evel ur Brezhon. Hogen ne c’hell kas ar mennad-se da wir nemet o
kavout darempredoù e diabarzh ur gevredigezh a zo en un doare skeudenn ar vro warc’hoazh. Ar vro a
rank bezañ stummet e diabarzh an Emsav, da lavarout eo, tamm-ha-tamm e tle ar stourm, stourm ar
gevredigezh warc’hoazh bezañ stummet e diabarzh an Emsav. Evel just ez eo ar gevredigezh-se da
gentañ ur Stad peogwir ez eo ar Stad kenurzhiadur hag e diabarzh ar Stad-se e vez stummet ar brezhon
e gwirionez. Da gentañ, darempredoù a zen da zen, met ivez darempredoù kempleshoc’h e diabarzh ar
gevredigezh, peogwir n’eus ket a-walc’h eus ar bazenn brevez evit stummañ un den met rankout a ra
kaout ur framm ledanoc’h. Setu perak e tle ar c’hreizennoù bihan a zo savet bremañ en em gevreañ
etrezo evit dont a-benn da stummañ tamm-ha-tamm ur vroad. An dra-se a vo graet er bloavezhioù da
zont.

(**6-K) Petore emzalc’h a zle an emsaver kaout dirak an darvoudoù a-vremañ, da
skouer ar « Bzh » ?
(**K-6) Ne gav ket din ez eus aze un darvoud e gwirionez. Istor ar « Bzh » zo fentus a-walc’h,
peogwir er penn kentañ ne oa nemet un arouez evel n’eus forzh pe hini. Graet eo bet gant
kenwerzhourion. Graet ez eus bet bruderezh dezhañ dreist-holl war gelaouennoù gall evel Bretagne
Magazine ha setu perak en deus graet kement a verzh. N’eo talvoudus istor ar « Bzh » nemet evit
diskouez o deus ar C’hallaoued aon rak an Emsav. Anat eo o deus kemeret spont o welout ar berzh a

rae an arouez-se ha setu perak o deus he berzet. Talvoudegezh ar « Bzh » eo diskouez hepken ez eo ar
C’hallaoued kizidik-tre ouzh kudenn Vreizh.
Ar gwellañ bremañ eo ober bruderezh evit ar « Bzh », met arabat reiñ pouez d’un dra n’eo nemet
un degouezh en istor an Emsav met n’eo ket bet aozet gant an Emsav. Talvout a ra d’ar bruderezh.
Evit an emsaver en em gav un darvoud seurt-se war dachenn ar bruderezh dre vras ha netra ken.
(**B-6)

Aze e sav kudenn ar bruderezh e gwirionez. Hag ar bruderezh ez eus daou du dezhañ :

– ober bruderezh ha tizhout tud ;
– kaout un dra bennak da vrudañ.
Ur strollad politikel pa ra bruderezh a ra evit brudañ un ober bennak. En degouezh-mañ e c’haller
en em c’houlenn petra en deus an Emsav da vrudañ. Daoust hag ur Strollad Broadel a zo da vrudañ ?
An dud dihunet gant ar bruderezh, war-du petra e vint heñchet ? Petore labour a vo fiziet enno ?
Petore tud a vo lakaet war o zro evit o stummañ ? Setu ar gudenn. D’hor meno er mare-mañ n’eo ket
prest an Emsav da zegemerout ur bern tud evit o stummañ ha reiñ dezho ul labour kendalc’hel da
seveniñ. Ur bern tud a zihuner, skrapet e vezont a-gleiz hag a-zehou gant ar MOB, gant Kendalc’h,
gant luskadoù all hag e tisoc’h kement-se gant ur c’hwitadenn ; rak n’eus den evit o stummañ, n’eus
den evit fiziout enno ul labour da seveniñ hag ar pal : kemer ar galloud e Breizh, a zo lezet er-maez, o
vezañ ma’n em gav den evit heñchañ war-du ar pal-se. Mat eo bepred afer ar « Bzh » peogwir e laka
da vreinañ ar gevredigezh c’hall e Breizh. Met n’eus eno pal emsavel ebet evit ar mare. Evel an dud a
laka bombez bremañ, pa grouont dizurzh e Breizh hag e lakaont ar C’hallaoued en un enkadenn. Met
dañjerus eo ivez rak an Emsav n’en deus netra da ginnig er mare-mañ d’an dud a vo lakaet da zont
dezhañ gant seurt darvoudoù ha neuze e vo amjestr al labour. Degemerout a c’haller an darvoudoù-se
gant ur mini levenez met arabat eo bezañ touellet ganto. N’int ket bet, evel ma lavar K, prientet gant
an Emsav ; diwanañ a reont evel kebell-touseg hag ez eont da get ken buan ha kebell-touseg. Ne
vezont ket enframmet en ur roll obererezh resis, n’int ket bet rakwelet ha ne weler ket petra kas d’o
heul.
Kudenn ar bruderezh eo bepred. Ar bruderezh a rank kaout un dra bennak da vrudañ ha betekhenn ne c’haller ket lavarout ez eus kalz traoù fetis da vrudañ.

(**9-K) Un arvar bras zo o krouiñ ur gevredigezh evel-se. Breizhiz a c’hell sellout outi
evel ur geto muioc’h eget evel ur skouer.
(**A-9) Ar gevredigezh a zo e Breizh bremañ n’eo ket ur gevredigezh wirion rak Breizhiz a vev
enni evel laou e-barzh blev unan bennak, evel arvevaded. En un doare gouzañvat. Ha n’eus nemet an
Emsav a c’hell lakaat Breizhiz da ren ur vuhez kevredigezhel wirion. Ne c’hell ket an Emsav bezañ ur
geto evit daou abeg : da gentañ ez eo digor ; er mare-mañ ne c’hell enframmañ nemet nebeut a dud
bep bloaz, ha dre-se e kredfe un arseller diwar-c’horre ez eo kloz ; e bal avat zo enframmañ an holl
Vrezhoned, hag al labour kaset bremañ a denn end-eeun da herrekaat ar c’has ha digeriñ dorioù all ;
d’an eil ez eo an emsaver dre dermenadur un den prederiet gant buhez ar gevredigezh emañ o sevel,
ha, da heul, gant buhez an dud a dle amparañ ar gevredigezh-se, da lavarout eo gant buhez pep den
eus al ledenez-mañ. Met aze ur spisadur zo d’ober : n’en deus ket an emsaver da vezañ chalet gant
dazont ar gevredigezh c’hall, – nemet gant he distrujidigezh ne lavaran ket, – peogwir ne ra Breizhiz
nemet gouzañv anezhi, ha n’eus netra evito da seveniñ er gevredigezh c’hall.
N’eus nemet an Emsav a c’hell lakaat Breizhiz da seveniñ ur vuhez kevredigezhel hag ur vuhez
wirion er mare-mañ. Mar bez komprenet an traoù en doare-se ne c’hell ket an Emsav, ar gevredigezh
emsavel disoc’hañ war ur c’hwitadenn rak kinnig a ra an diskoulm da gudennoù ar bobl vrezhon, ha
n’eus nemetañ ouzh henn ober.
Al labour bremañ eo tizhout an dud a c’hell bezañ tizhet er mare-mañ e Breizh hag a zo digor da
enkadennoù ar vro ha barrek da gompren ar pezh a c’hoarvez. Ul labour a vruderezh zo e-barzh evel
just, hag ur gudenn a lavar eo ar bruderezh : kavout an doare da zisplegañ a glot ouzh ezhommoù,

ouzh enkadennoù pep hini eus ar renkadoù tud e Breizh. Anat eo ne vez komzet heñvel ouzh ur
micherour hag ouzh ul labourer-douar. Ha koulskoude e vo lavaret an hevelep tra dezho.
Roll an Emsav eo respont da enkadennoù Breizh penn-da-benn, da enkadennoù holl renkadoù ar
gevredigezh e Breizh.

(**10-K) Penaos reiñ d’ho meno da gompren da strolladoù ’zo, a zo o ren war an
dachenn bolitikel e Breizh a-vremañ (MOB da skouer) ez int tonket da gouezhañ ma ne
gemmont ket o fenngelennadurezh ?
(**B-10) Diaes eo lavarout emañ ar MOB o ren war an dachenn bolitikel e Breizh a-vremañ. Ar
pezh a ren war an dachenn bolitikel bremañ eo ar Stad C’hall, da lavarout eo n’eo ket zoken ar
strolladoù gall, met ar mererezh gall ha kement galloud-Stad gall a zo e Breizh. Ar MOB zo bet betekhenn ur strollad-brudañ. Bez’ e c’haller e varn e meur a zoare, met ne c’haller e nep doare lavarout
emañ ar MOB o ren war an dachenn bolitikel e Breizh.
Goulenn digant tud ar MOB kemmañ o fenngelennadurezh zo diaes ivez o vezañ ma ned eur ket
sur o deus ur gelennadurezh politikel. Mennozioù difetis o deus war ur bern traoù, mennozioù hon eus
gwelet o kemmañ dizehan abaoe an derou, – hag ar c’hemmadennoù-se, pouezus eo henn merkañ, ne
oant ket frouezh un ober na disoc’h an daelerezh berzhus a gaver da linenn-ster e kement labourkrouiñ a zo ; ne voe anezho er c’hontrol heuliadoù hep ster d’an dizemglev, d’an termerezh, d’an
hilgennerezh diavaez ; goulenn diganto kemmañ a ve na mui na maes goulenn ur c’hemm nevez warlerc’h kemmoù all, ha ne gav ket din e kemmo se kalz a dra e tonkadur ar vro. Menegiñ ar MOB zo
lakaat ur skritell war ur goumoulenn. Gwelloc’h eo en em dreiñ war-du Breizhiz dre vras : an dud a
zeu d’an Emsav er mare-mañ, – komz a ran eus an Emsav politikel brezhonek, – zo dre vras tud n’o
doa ket bet afer ouzh ar MOB a-raok. Neuze ne hañval ket bezañ ampled oc’h en em dreiñ war-du ar
MOB… Ouzhpenn-se, an dud a zo bet er MOB zo bet gwaret o gweladurezh, hag ur pennad
adheñchañ zo d’ ober ganto peurvuiañ, hep dont a-benn bepred eus an taol. Gwelloc’h eo reiñ digor da
dud o paouez dihuniñ d’an Emsav rak gant ar re-se eo an aesañ labourat.

**11-K An emsaver dirak an dimeziñ (e-keñver yezh da skouer) ?
**K-11 Da gentañ e c’haller lavarout ez eo gwelloc’h evit an emsaver chom hep dimeziñ. Ret
eo lavarout emaomp en ur marevezh dispac’hel e Breizh. Neuze ar re a rank sammañ un atebegezh
bennak a zle soñjal en dra-se. Mar dimez, e tle diwall mat, peogwir e rank e bried bezañ a-du gantañ
war poent ar yezh da gentañ, hag ouzhpenn-se bezañ kendrec’het penn-da-benn diwar-benn
talvoudegezh ar vroadelezh e Breizh hag an Emsav broadel.
C’hoarvezout a ra, alies zoken, e timez un emsaver er-maez eus an Emsav. Un tiegezh a vo savet a
c’hallo bezañ un tiegezh brezhonek evel just met atav e chom kudennoù diaes, – peogwir ne roer an
hevelep talvoudegezh d’ar yezh ha d’ar vroadelezh.
A-hend-all, ar re a gred e c’haller en amzer-vremañ sevel ur gellig kevredigezhel vrezhonek-rik en
un tiegezh zo faziet. Tu a zo d’ober un dra bennak, met ne vo ket un dra klok ha marteze e vo kollet abenn ar fin kalz amzer o sevel ur gellig kevredigezhel n’he deus ket a amzer da zont er framm gall. E
framm ar Stad e tle bepred bezañ sellet kudenn an tiegezh, ha kudenn an tiegezh brezhonek, – evit ar
poent eo arabat reiñ da hemañ un dalvoudegezh politikel, rak eus ar Stad Vrezhon hepken e teuio
dezhañ. Da c’hortoz, n’en deus nemet un dalvoudegezh arouezel.
Dre vras eta, an emsaverion, an dispac’herion, ar re hon eus ezhomm anezho a rafe gwelloc’h evel
just chom dieub ; nemet ne c’hellont ket atav ha d’ar mare-se eo gwelloc’h dezho dimeziñ en Emsav.
**B-11 An emsaver a zimez hag en deus bugale ne c’hell dimeziñ ha kaout bugale nemet er
gevredigezh emañ o sevel ; evitañ e-unan, evit e wreg hag e vugale e rank sevel un tiegezh brezhonek
hag emsaver, – n’eo ket brezhonek hepken, anat eo. N’eus ket kalz da c’hortoz moarvat war-eeun
digant ar c’helligoù kevredigezhel a seurt-se, met evit buhez hiniennel an dud ez int pouezus-bras. Un
doare d’en em stummañ eo ha da stummañ bugale.

Un tu all zo d’ar gudenn ivez da’m meno. An dud e Breizh zo holl en un enkadenn. Klask a reont
mougañ an enkadenn-se o tont da vezañ Gallaoued. Ne zeuont ket a-benn. Moarvat e teujent a-benn
ma ne vije ket eus an Emsav ; met an emsaver dres o vezañ ur Brezhon gwirion, o tilezel ar galleg, o
tiazezañ pep tra war ar brezhoneg a ro ur ster d’an enkadenn m’emañ an dud e Breizh hag e tiskouez
un hent d’an diskoulm, – e par an hinienn. Dre-se ez eo krisoc’h enkadenn an emsaver eget an hini
m’emañ Breizhiz dre vras, rak o kenderc’hel evel m’emañ ez a war-du an emzistruj, – pe an dispac’h.
O krouiñ e Breizh ur vuhez ha na c’hell klotañ e nep doare ouzh ar vuhez mennet gant ar Stad C’hall e
kas an traoù war-du an dispac’h. Hag e vir ouzh an dud all e Breizh a gemer an hent mennet gant ar
Stad C’hall. En doare-se ez eo an emsaver, an hini a sav un tiegezh brezhonek, ur skoilh war an hent a
gemerfe an dud e Breizh war-du ar gallekaat ; hag en un doare e redi an dud da zibab : pe heuliañ ar
skouer a ro pe neuze mont war-du mennadurioù ar Stad C’hall. Nebeut-kaer a dud zo evit heuliañ e
skouer, met an holl a rank degemerout an dra-mañ : reiñ a ra ur ster d’an enkadenn m’emaint.

**12-K Aroueziusoc’h eo beaj-enklask dileuridi ar gouerion da vBrussel eget an
emvodoù trouzus e Breizh. Ha kentel zo tu da dennañ diwar an darvoud-se ?
**K-12 An dra-se a ziskouez hepken e krog ar gouerion da gompren kudenn Vreizh. Met daoust
hag-eñ o deus komprenet evit-se e oa ret sevel ur Stad Vrezhon, n’ouzon ket. Ret e ve goulenn outo.
Diskouez a ra e teu ar Vrezhoned da emouezañ ouzh kudennoù armerzhel ar vro met ne ziskouez ket
c’hoazh o deus komprenet ar gudenn vroadel a zo e Breizh. An darvoud dioutañ e-unan n’ en deus ster
ebet, – nemet ar ster a ro dezhañ an Emsav.

**13-K Ar MOB a servij d’un dra memestra. Da skouer kas tud d’an Emsav.
**A-13 Dre zegouezh e c’hell tud dont d’an Emsav dre ar MOB, ha c’hoarvezet eo. Met er
mare-mañ dre vras, an dud a zo tremenet dre ar MOB n’int ket chomet e-barzh. Ha petra zo
c’hoarvezet gant an dud-se ? Dre vras o deus pellaet diouzh an Emsav. Ar MOB enta n’en deus ket
talvezet evit an darn vrasañ eus an dud a zo tremenet e-barzh d’o heñchañ war-du an Emsav. Dre
zarvoud en deus kaset tud d’an Emsav, dre zarvoud hepken. Ha se dre an diouer a gelennadurezh
emsavel.

**14-K Daoust hag-eñ ez eo gwelloc’h d’an emsaver (ha d’e diegezh) bezañ o chom e
Breizh, evit sevel un tiegezh brezhoneger ?
**B-14 Ret eo sellout e-keñver petra en em lakaer. Hag-eñ ez eo e-keñver ar pouez-mouezh,
hag-eñ ez eo e-keñver an darempredoù gant an dud pe hag-eñ ez eo e-keñver ur pal politikel.
Evel just e-keñver ar pouez-mouezh, evit mad ar vugale en o yezh ez eo gwelloc’h dezho klevout
brezhoneg en-dro dezho, ha, dre vras, brezhonegerion Kornog ar vro pa gejont ouzh bugale
brezhonegerion a gomz outo en o yezh. Emañ an treuzvarn a oa a-enep d’ar brezhoneg o steuziañ, – re
hir e ve displegañ perak, met, pa ouzon, tud ar vro a gomz brezhoneg ouzh bugale an emsaverion, hag
un dra vat eo e pep keñver evit ar vugale. Da gentañ e c’hellont merzout ez eus tud estregeto o komz
brezhoneg, ar pezh n’eo ket anat evit brezhonegerion yaouank o vevañ en estrenvro. D’an eil, ekeñver an dud o-unan, ez eo un doare evito da c’houzout ez eus un Emsav, un Emsav a dud o deus
gouestlet kalz da Vreizh. Evel just e ranker displegañ dezho perak e komzer brezhoneg. Hag e
komprenont peurvuiañ ; n’eo ket lavarout evit-se e heuliont ar skouer, rak ar skouer-se a c’houlennfe
diganto kalz muioc’h eget n’int gouest da reiñ ; evelkent ez eus aze un doare ensiladur eus an Emsav
er gevredigezh. Hervez an degouezhioù ez eo bras pe vrasoc’h ; arabat e ve avat gwelout aze un arm
politikel.
Un dra all : plas Breizhiz zo e Breizh. E Breizh e vez renet ar stourm brezhon. Evel just pa vo
diorreet ur strollad politikel e vo roll tud’zo bezañ e Bro-C’hall evit kefridioù arbennik. An hini a vo e
bal tennañ arc’hant digant Breizhiz pinvidik korn-bro Paris a ranko chom e korn-bro Paris diouzh ret.
Seurt kefridioù, oc’h amplegañ un ober dispac’hel o treiñ, a dremeno a-raok ar selledoù all, tiegezhel
da skouer.

**B An emsaver e kevredigezh an Emsav.
Gwelet hon eus agentaou emañ an emsaver dirak teir c’hevredigezh : kevredigezh an dud e
Breizh, da lavarout eo ar gevredigezh krouet gant ar Stad C’hall gant danvez ar boblañs vrezhon –
emañ dirak an Emsav evel kevredigezh hag emañ ivez dirak ar gevredigezh da zont, ar gevredigezh en
deus da grouiñ. Anat eo, ar gevredigezh en deus da grouiñ a zle disoc’hañ diouzh ar gevredigezh a zo
o ren en Emsav. An Emsav a zle kreskiñ, dont da vezañ ar gevredigezh nevez brezhon, ha war un dro
distrujañ ar gevredigezh c’hallekaet. Ster an dispac’h eo kement-se : distrujañ ar gevredigezh kozh ha
sevel ur gevredigezh nevez en he lec’h, – n’eo ket distrujañ an dud, met an darempredoù a zo etrezo,
etrezo hag ar stadelezh. Ar gevredigezh a zo er mare-mañ e Breizh n’he deus kreizenn ebet enni
hec’h-unan. Tolpet eo, dre un nerzh diavaez ha n’eo ket dre an dibaboù he deus graet hec’h-unan,
ouzh ar gevredigezh c’hall. Gant ar C’hallaoued e vez kemeret kement disentez a sell outi. N’hon eus
ket da welout hag-eñ ez eus lodoù eus ar gevredigezh c’hall a zo en hevelep degouezh hag ar
gevredigezh vrezhon, se ne sell ket ouzhimp, met ouzh an dud a ra al lodoù-se eus poblañs VroC’hall. Da lavarout eo : ar gevredigezh vrezhon n’eo ket ur gevredigezh wirion pa n’he devez nepred
an tu da welout war he zonkadur hec’h-unan. Divizet e vez pep tra eviti, n’he deus-hi nemet plegañ
d’ober bepred. Diyac’h eo se. Neuze, Breizhiz a zo gwad dindan o ivinoù, pe a ya da C’hallaoued, a
ya da chom da bParis hag eno e renont ur vuhez kevredigezhel wirion, pe neuze e teuont d’an Emsav.
Pal an Emsav eo dres lakaat an dud e Breizh da zibab etre an daou ziskoulm yac’h-se. Pe neuze
dont da C’hallaoued da vat, bezañ Frañsizion diazezet war bParis, pe dont da Vreizhiz diazezet warno
o-unan, o kemer o divizoù evito o-unan, evit o bro. Al labour-sklaeraat-se eo roll an Emsav. Ur roll
politikel eo, met ivez ur roll buhezel.
Setu perak e ranker plediñ ken aketus gant buhez an emsaver. Ne c’hell ket kaout, anat eo, forzh
petore buhez.
Stummet e tle bezañ an emsaver adalek ar poent kentañ betek an hini diwezhañ. Pal ar
stummidigezh-se zo ober anezhañ un den oberiat, – e-lec’h an den gouzañvat ez eo ar Breizhad
gallekaet. An emsaver zo da gentañ un den a veiz e vuhez, evezhiek ouzh kement tra a ra, hag ouzh
kement heuliad en devez ar pezh a ra. N’eo ket un hinienn distag diouzh pep kevredigezh ; un den a
gedvuhez eo, ur c’hrouer a gedvuhez. En Emsav hon eus anavezet tud youlet mat, a c’hoantae mad
Breizh hogen a chome en o c’horn. An emsaver ne c’hell ket bezañ diouzh skouer seurt tud. Diorren a
ra darempredoù gant an emsaverion all hag amparañ ganto aozadurioù labour. An emsaver eo an hini
a gemer perzh e labourioù hag e kevredigezh an Emsav.
An darempredoù en devez an emsaver e diabarzh an Emsav zo a zaou seurt. An darempredoù
labour, darempredoù a genurzh, a vez reizhet gant ar framm e-unan : an holl ac’hanomp emaomp
dalc’het en ur reizhiad liammoù kefridiel a zo deuet bremañ evel eskern hor buhez pemdeziek.
Ouzhpenn an darempredoù kalvezel-se e tiwan dre ret darempredoù buhezel, rak en em stagañ a
reomp kenetrezomp da sevel ur gevredigezh nevez. Meur a wech e-pad an devezhioù-mañ hon eus
komzet eus mignoniezhioù an emsaver. Un dra a verzomp buan : mont a ra da get ar mignoniezhioù emaez Emsav. Aze e weler ne c’hell ket ar vuhez prevez evit an emsaver bezañ distaget diouzh ar
vuhez foran.
Bremañ, petore darempredoù en devez an emsaver gant an dud dre vras e Breizh ? Gwelet hon eus
petra soñjal eus an « emsaverion »-se a glaske marmouzañ ploueziz ar C’hornog hag eus ar vruderionavel a vicher. Gwelet hon eus ivez penaos ha perak e oa rouez a-walc’h c’hoazh an darempredoù
politikel etre an Emsav ha peurrest ar vro. Ouzhpenn an darempredoù politikel ez eus avat un urzh all
a zarempredoù, donoc’h ha karget a dalvoudegezh. Aze e ranker kompren ez eo an emsaverion tud o
devez meur a enkadenn da dreuziñ : enkadennoù buhez, enkadennoù spered, enkadennoù kevredigezh,
hag all. Rankout a reont, evit chom emsaverion, n’eo ket bepred diluziañ an enkadennoù, met reiñ ur
ster dezho. Ha, tra pouezus, enkadennoù an emsaver zo an hevelep re, gant un dremm nevez avat, hag
enkadennoù ar bobl vrezhon a-bezh. Displegañ a ran dre reiñ ur skouer : emañ an emsaver evel ar
Vrezhoned all er-maez eus ar bed gall, ken e-keñver sevenadur, ken e-keñver armerzh, politikerezh,
hag all ; hag er-maez emaint eus ar bed gall peogwir eo bet Breizh a-viskoazh er-maez eus

kreizennoù-krouiñ ar bed gall, o vezañ m’he doa-hi en he c’herz he c’hreizennoù-krouiñ dezhi,
kreizennoù-krouiñ ar bed brezhon. Enkadenn an holl an denn dres d’ an diouer a greizennoù-krouiñ
bev e Breizh ; Breizhiz dre vras ne welont diskoulm ebet, o vezañ ma ne veizont ket an enkadenn en
he ster gwirion, ha ne ouzont nemet, n’eo ket dienkañ, met diankañ, da lavarout eo tec’hout dre
zistroioù darnel, hiniennel a denn holl en un doare pe un all da beurzistrujañ o fersonelezh vrezhon ;
an emsaver en enep a anavez ent-sklaer ster gwirion, istorek ha speredel, an enkadenn m’emañ ar
Vrezhoned hag eñ en o zouez ; hag an dremm nevez a ro-eñ d’an enkadenn, n’eo ket hini un hent d’ar
peurzistruj, met hini hent an adsavidigezh. Ne glask ket diankañ, ne glask ket ivez dienkañ e-unan, –
pezh a zo, dav eo henn merkañ, un tentadur evitañ, – met digeriñ a ra un hent d’e genvroiz : ar re-mañ
oa techet da zistrujañ kement aspadenn eus ar bed brezhon-kent, eleze kement skoilh a oa etrezo hag
ar bed gall ; stagañ a ra-eñ da grouiñ ur bed brezhon nevez. Dezho he deus an enkadenn dremm un
arallekaat, dezhañ dremm krouidigezh ur bed. Setu perak ez eo ken pouezus evit pep emsaver studiañ
e vuhez, rak dre deurel sklerijenn war e gudennoù personel e taol ivez sklerijenn war gudennoù donañ
ar Vrezhoned all.
An emsaver enta n’eo ket un den a zo er-maez eus ar bobl vrezhon met un den a zo krog da
gompren ster gwirion an enkadennoù m’emañ ar bobl vrezhon. An doare a gemer d’o diluziañ en e
vuhez a zle bezañ an doareoù o devo e genvroiz da ziluziañ o enkadennoù d’o zro. Houmañ eo neuze
ar gudenn : reiñ ur ster hollek ha politikel d’an doare ma tiluz-eñ, pe da nebeutañ ma sklaera e
enkadennoù dezhañ. Adalek ar mare m’en devo an Emsav lakaet en ur yezh politikel splann kudennoù
buhez ar bobl vrezhon, e kemero un nerzh bras e Breizh, rak n’eo ket ar galonegezh a vank d’an
emsaverion na d’ar Vrezhoned all met ar skiant eus pezh a zo d’ober. Evel just, ker e kousto distrujañ
ar Stad C’hall e Breizh, ha keroc’h c’hoazh sevel ar Stad Vrezhon. Feiz hon eus ez eo ar Vrezhoned
gouest da baeañ ar priz ; an emsaverion avat a zle bezañ prest da baeañ ar mizoù kentañ. Gwelout a rit
aze, an darempredoù etre an emsaverion ha peurrest ar bobl zo darempredoù liesek e gwirionez, rak
mont a reont eus pep poent a vuhez prevez ha buhez foran an emsaverion d’an hevelop poentoù a zo e
buhez an dud e Breizh.
Kement-se ne denn ket e bouez diouzh an tu kalvezel, pleustrek. An Emsav evel aozadur rakstadel
a raio ul labour politikel resis e-keñver an darvoudoù a vo, met an diazez, ha ster donañ pep obererezh
emsavel a chom hemañ : an emsaver eo an hini a ziluz an enkadennoù m’emañ evel Brezhon hag a
heñch pobl Vreizh da ziluziañ an hevelep enkadennoù en he buhez dezhi.
Evit dastum, setu a c’haller lavarout : an emsaver zo da gentañ un den stummet en deus desket an
emsaverezh evel ur vicher. Ar vicher-se avat n’eo ket distag diouzh e vuhez. E vuhez eo. En un doare
ez eo buhez an emsaver lec’h-imbourc’hañ, lec’h-arnodiñ, lec’h-sklaeraat, lec’h-sturiañ ar bobl
vrezhon. Un embregerezh yac’h eo an Emsav, o vont en-dro gant berzh ha gounid, en ur ger : dellezek
a fiziañs ; ennañ e lakaio dre ret ar Vrezhoned o fiziañs ; ne gilint ket razañ evel m’o deus graet betekhenn dirak al luskadoù a venne komz en anv Breizh hep talvezout ar fiziañs a c’houlennent. Kementse zo lavarout ivez ne c’hell ket an Emsav bezañ ur frañmasonerezh, ne c’hell ket bezañ un noblañs,
ur vrientinelezh nevez e Breizh. Ne c’hell ket en em veizañ evel distag diouzh pobl Vreizh. N’eus
anezhañ nemet ul lodenn eus pobl Vreizh a zo o kompren kudennoù pobl Vreizh. Ur fazi zo bet graet
gwechall pa gomzed eus an Emsav hag ar bobl evel daou dra distag. Ur fazi bras e oa, rak ne c’hell
bezañ diforc’h ebet : an Emsav eo ar bobl.

**4-B Disrannadur Breizh diouzh Bro-C’hall a vo graet en ur mare fall evit Breizh. Ni
a c’hortozo eta en dienez an disrann-se, kalz ac’hanomp er-maez eus Breizh.
**K-4 Da lavarout eo, pa vo pobl Vreizh er baourentez vrasañ eo e tarzho an dispac’h, mar
komprenan mat ar goulenn. Me ’gred ez eus div gudenn aze. Bez’ ez eus kudenn ar boblañs hec’hunan ha kudenn an emsaverion. Evit an emsaverion, ne gav ket din e c’haller lavarout o deus kemeret
skiant eus enkadenn o bro pa oa gwashoc’h an traoù evit Breizh, evit an darn vuiañ eus ar Vrezhoned.
Er c’hontrol, ar re a zo deuet da gemer skiant, da emouezañ ouzh enkadenn Vreizh a oa tud o doa
tec’het diouzh an isdiorreadur endeo, da lavarout eo a oa deuet a-benn da gaout deskadurezh ha zoken
plasoù uhel a-walc’h. En enep, ar bobl a c’houzañv gant an isdiorreadur n’he deus ket emouezet

c’hoazh ouzh hec’h enkadenn. Neuze e c’haller lavarout n’eo ket ret en em gavout en ur stad
isdiorreet evit kemer skiant eus enkadenn ar vro. Evelato ur wirionez zo er goulenn-se, da lavarout eo
evit ma savfe dispac’h e-touez ar boblañs eo ret d’an enkadenn armerzhel, da enkadenn Vreizh dre
vras mont war washaat, e seurt doare ma vo buhezet evel dic’houzañvadus, – buhezet, rak keal
keñverel eo ar baourentez, – ha d’ar mare-se e krog ar boblañs d’en em sevel. Peurvuiañ, evel ma
welomp bremañ, e ra hep pal resis ebet, da lavarout eo en un doare dall, – gwelit emsavadegoù ha
displegadennoù ar gouerion er mare-mañ. D’an emsaverion eo da gorvoiñ an emouezadur-se, a zo
dister c’hoazh, reiñ ur ster d’ar stad a isdiorreadur emaint enni evit o lakaat da gompren eus pelec’h e
teu an isdiorreadur hag evit o lakaat da gemer hent an Emsav a-benn diskoulmañ o c’hudennoù, – da
lavarout eo kemer hent ar Stad Vrezhon a-benn diskoulmañ kudennoù gwallemgav ar vro.
Div zremm zo enta d’ar gudenn. Evit an emsaverion ez eo al lusker ur gwel emouiziek eus an
traoù, – int o deus meizet e oa kiriek da wallstad Vreizh bezañ stag ouzh Bro-C’hall. Tremenet int eus
pazenn ar buhezadur personel teñval, dangorek, d’ur gweladur hollel sklaer, ergorek, eus kudennoù
Breizh. Er c’hontrol emañ ar boblañs dre vras war bazenn ar buhezadur teñval ha ret eo e teufe ar
bazenn-se da vezañ dizalc’hadus, ar buhezadur-se da vezañ dic’houzañvadus evit ma krogo an
emsavadeg, a vo sturiet d’ar mare-se gant an Emsav e-unan.
**B-4 An dispac’h a darzh bepred diouzh ar mennoz o deus an dud eus o stad. E Breizh,
lakaomp betek ar brezel, ne wele an dud o stad fall nemet evel un devoud naturel, da lavarout eo en he
lakaent da heuliad naturel paourentez douar o bro ha dre-se petra a c’hallent ober anez gouzañv hep
klemm ur baourentez kalz brasoc’h eget an hini a zo bremañ, – uhelaet eo kalz ar barr-bevañ keitat e
Breizh abaoe ur c’hantved. Ur c’hantved ’zo e oa un dienez spontus o ren e Breizh met ne voe
dispac’h ebet koulskoude. Divroañ a rae an dud, dizeriañ a rae ar vro a-bezh, met ne daoled ar bec’h
war zen ebet. Natur an traoù o-unan a oa e devoud ar reuzeudigezh. Pell edod diouzh an dispac’h.
Dont a ra ur mare avat ma teu an dud da ziskrediñ war orin naturel an droug : mar’d eo fall o stad,
mar’d a fall an traoù er vro ez eo marteze peogwir int korvoet gant tud all, ez eo moarvat peogwir
emaint e dalc’h ur gouarnamant fall, na bled ket ganto evel ma tlefe ober ur gouarnamant reizh. Dihun
an emouezañ politikel eo ; an dihun-se avat, a verk derou ar stad rakzispac’hel, ne glot ket dre ret gant
ur stad washoc’h eus ar boblañs. An emouezadur a verzomp e Breizh hiziv n’eo ket frouezh ur
gwashadur eus an dienez, – en enep, sevel a ra ar barr-bevañ, ha dreist-holl, an emsavadegoù kouerion
ne zeuont ket a-berzh ar re baourañ anezho, met a-berzh ar re ar muiañ en o aez. Evel pa lezfe an
dienez o tigrizañ nerzhioù dieub a yafe da ziorren ur preder dispac’hel ha da brientiñ an dispac’h. War
a hañval ez eo c’hoarvezet an hevelep tra en istor an holl zispac’hioù : ganet e vez bepred ar mennoz
dispac’hel e-touez ar renkadoù-etre, ar vourc’hizion, ar re o doa nebeut a-walc’h da c’houzañv gant an
dienez ; ar re-se eo o deus dihunet an emskiant dispac’hel e gwiskadoù ar boblañs a c’houzañve ar
muiañ.
Er mare-mañ e Breizh emaomp er prantad rakzispac’hel : emañ ar boblañs a-bezh o paouez
merzout n’eo ket droukstad ar vro ur perzh eus natur an traoù, hag o klask emañ ar re giriek. Hag e
sav a-gleiz hag a-zehou, a-enep d’ar gouarnamant, d’ar mererezh, d’ar frammoù diseurt a gav dirazi, –
ne oar ket c’hoazh dibab an enebour, ne oar ket c’hoazh a belec’h e teuio an diskoulmoù. An
displegadegoù, an emsavadegoù a ra ne ziskoulmont netra, ha krog eo d’henn merzout. Roll an Emsav
e vo lakaat termen d’ar stad rakzispac’hel-se dre reiñ o ster gwirion, da lavarout eo politikel ha
broadel, d’an darvoudoù-se, – ne lavaran ket emañ ar ster enno dre natur an traoù, rak n’emañ ket
enno a-ziagent, en Emsav emañ, eleze e kreizenn-grouiñ nemeti ar vro, hag an darvoudoù er vro n’o
devez ster ebet keit ha ma n’en devez ket an Emsav roet unan dezho.
Met n’eo ket dav da stad an traoù mont war washaat evit ma tarzhfe an dispac’h. E Rusia edo ar
barr-bevañ o sevel abaoe ur pennadig pa darzhas an dispac’h. En Iwerzhon ivez.

**3-B Displegit, mar plij, ar mennoz : an Emsav eo ar bobl.
**A-3 Ur fazi eo disrannañ an Emsav diouzh ar bobl, rak a-benn ar fin e vo an hevelep tra. Ur
fazi eo lakaat an troc’h etre ar bobl hag an Emsav. Ur fazi e ve a-berzh tud an Emsav en em gemer
evit tud veur pe tud eus ur ouenn disheñvel, ur mafia. An Emsav e gwirionez n’eo nemet ur rann eus

ar bobl a zo emouez ouzh kudennoù hag enkadennoù ar vro. An Emsav zo un darn eus ar bobl a zo o
sevel er mare-mañ hag a zegas d’he heul ar bobl en he fezh. Setu perak e c’haller lavarout ez eo an
Emsav ar bobl.

**15-B Daoust hag-eñ ez eus bremañ un niver bras a-walc’h a emsaverion prest da
sevel ur strollad broadel e Breizh ha penaos e soñjit en em glevout ha kenlabourat gant
al luskadoù a zo bremañ evel ar MOB hag an UDB ?
**K-15

Bez’ ez eus div lodenn er goulenn :

Da gentañ, daoust hag-eñ ez eus a-walc’h a stourmerion, a emsaverion evit sevel ur strollad
broadel e Breizh ? Mar greer eus an emsaverion ar re o deus desket ar yezh, a zo deuet da vezañ e
gwirionez Brezhoned, ne c’haller ket lavarout ez eus a-walc’h evit ar poent, zoken evit frammañ ar
Strollad Broadel. Da’m soñj eta e ranker gortoz c’hoazh e-pad ur pennad evit ma vo pourchaset ar
frammoù a zo ret evit sevel ur Strollad Broadel.
D’an eil, penaos e soñjit en em glevout ha labourat gant al luskadoù a zo bremañ evel ar MOB
hag an UDB ? Ne gav ket din e c’haller c’hoazh ober ar goulenn-se. Da gentañ e vefe ret anavezout
kelennadurezh ar MOB da skouer e-keñver Breizh, e-keñver kevredigezh, e pep keñver o tennañ da
vuhez ar Stad evit gallout en em glevout. A-raok sevel ur Strollad Broadel e ranker prientiñ ur
gelennadurezh resis, – emeur ouzh henn ober. Pa vo bet prientet ur gelennadurezh resis e vo tu da
geñveriañ ar gelennadurezh-se gant hini ar MOB m’en deus unan. Aze ez eus ur gudenn bleustrek.
Evit an UDB kemend-all. An UDB marteze en deus ur gelennadurezh resisoc’h eget hini ar MOB.
Evit ar poent n’eo ket gwall galonekaus ar pezh a welomp en UDB : n’eus nemet galleg, n’eus nemet
gallegerion koulz lavaret, hag ouzhpenn-se o mennadoù n’int ket atav broadel. Ha n’eus forzh penaos
eo ret dezho da gentañ prientiñ ur gelennadurezh resis a-zivout holl gudennoù boutin ar Stad, deomp
da c’houzout ar chañsoù a zo d’en em glevout. Met adlavarout a ran : ret e vo deomp kaout dirazomp
gwir Vrezhoned, da lavarout eo tud o devo peurzesket ar yezh hag o devo graet Brezhoned anezho ounan, pezh n’eo ket c’hoarvezet er strolladoù a chom Gallaoued peogwir n’o deus ket desket ar yezh
ha dre-se n’int ket disheñvel diouzh ar peurrest eus poblañs Frañs.
Mont e-barzh ? C’hwi oar petra eo. Ur framm zo ur framm. Ur strollad a chom ar pezh ez eo. Er
MOB ez eus tud a zo er penn abaoe an derou hag a chomo betek ar fin. D’ar mare-se eo koulz mont da
sevel ur strollad all. Setu aze an dilenn na c’haller ket tec’hout dioutañ. Kompren a reer e keuzier d’an
tammig framm a zo er MOB, – peogwir ez eus un tammig framm. Graet e vez bruderezh war-eeun,
hag e gwirionez ez eo ar bruderezh kalonekaus d’ar bruder. En enep, er mare-mañ, ez eo digalonekaus
stad an emsaver peogwir e rank chom war al loc’hvan ; n’eo ket loc’het c’hoazh ar stourm war-eeun
evit ar Stad. Ar strolladoù a ra bruderezh a gav dezho e reont un dra bennak, hag an hini er c’hontrol a
zo oc’h en em stummañ a soñj a-wechoù ne ra netra. Un dra bennak a ra peogwir en em ra brezhon,
met n’en deus oberiantiz diavaez ebet hag an dra-se a c’hell bezañ digalonekaus, – setu perak en em
daol meur a hini d’ar bruderezh, peogwir o deus ezhomm stourm, peogwir o deus ezhomm difretañ, –
santet e vez un dra bennak. Ouzhpenn-se, an hini a zo c’hoazh oc’h en em stummañ a gav dezhañ e
chomo atav er stad-se, en emgav-se. Da’m soñj ez eus aze ur gudenn vredoniel kentoc’h. Arabat chom
war an dachenn-se. Mar chomfed da viken war bazenn an emstummadur, e teufe da vezañ ur
bredkleñved. Ret-mat eo evelkent kregiñ gant an dra-se, ha diwar se loc’hañ war-du an ober. Da
gentañ en em stummañ.
Evit ar poent, un dra diaes eo, e c’houlenner digant an dud ober un akt a feiz en amzer da zont.
Dezho da veizañ ne c’haller ket embreger n’eus forzh petra e n’eus forzh peseurt doare e n’eus forzh
peseurt degouezh. Da gentañ eo ret gwelout sklaer an hent, divizout ar pazennoù, ha neuze kregiñ
ganti. E mod all emeur war var da chom sac’het.
**B-15 Ar pezh a zo d’ober bremañ eo en em stummañ evel emsaver, da lavarout eo deskiñ
brezhoneg evel just ; hogen deskiñ brezhoneg n’eo nemet ar bazenn gentañ, hag ur bazennig a netra e
gwirionez. Deskiñ brezhoneg ha kaout o buhez e brezhoneg a c’houlenner da gentañ digant an dud.
Anez deskiñ brezhoneg ne c’haller ket mont e framm an Emsav. Ret eo soñjal ez eo al labour-se ul

labour a netra, ul labourig, al labour kentañ ; rak al labour a zo d’ober goude zo ramzel. An hini n’eo
ket gouest dre e leziregezh pe dre ziouer a urzh pe me oar da dremen ar bazenn gentañ, da lavarout eo
adframmañ e vuhez e brezhoneg n’eo ket deuet e vare da zont d’an Emsav. Goude-se deskiñ ar vicher.
Ne c’haller ket goulenn digant un den en deus lakaet e droad ur wech en ur skol a vezekniezh mont da
vezeg. Youl vat en deus. Fellout a ra dezhañ reiñ ar yec’hed d’an dud, met moarvat ne vo ket evit ober
kalz a vad dezho. Evit bezañ emsaver, e ranker tremen ivez dre ur stummadur a zo ur stummadur
hollek hag arbennik war un dro, politikel, armerzhel, sevenadurel, istorel, emsavel en ur ger.

**6-B Daoust hag-eñ e vo ret d’an Emsav tizhout an niver-mañ-niver a dud a-raok
bezañ gouest da ober e roll e Breizh ?
**B-6 Hervez ar stad ma vez degouezhet an Emsav, e c’hell tizhout al live-mañ-live er boblañs :
ur rummadur zo er boblañs diouzh derez ha doare ar gizidigezh ouzh ar c’hudennoù emsavel, da
lavarout eo politikel broadel. Hervez an hent en devez lezet e-biou, hervez e sevenadennoù, e tizho
uhel pe uheloc’h er skeuliad-se a rummadoù. Met en ur mare lavaret ez eus bepred ur rummad pe
unan all a zo aesoc’h da dizhout, hag ivez ez eus ezhomm eus ar rummad-mañ-rummad kentoc’h eget
eus ar re all. Da skouer er mare-mañ e vez pledet dreist-holl gant ar re a vo sternioù an Emsav, da
lavarout eo e klasker tud a c’hell bezañ stummet buan a-walc’h ha bezañ stummerion d’o zro. Ur
wech ma vo amparet ar sternioù-se e c’hallor tizhout seurtoù all a dud.
Amañ ez adkaver kudenn ar yezh. Rak ur wech ma vo diazezet ur framm ober er vro, ur framm
oc’h arc’hwelañ e brezhoneg, e vo graet bruderezh e-touez ar boblañs, hag ar bruderezh-se a vo graet
er yezh anavezet gant ar boblañs ha diouzh an doareoù gwellañ da dizhout ar boblañs, da lavarout eo e
galleg. Aze e ranko an Emsav krouiñ kevrannoù, – brezhoneger evel just, – a raio gant arm ar galleg
war an dachenn-ober merket dezho. Rankout a ra an emgannerion en em azasaat ouzh pep degouezh
ha kemer an hentoù gwellañ hag efedusañ evit kas al labour war-raok. En abeg da ziaesterioù divoas,
ha yezhel, ar brezel o devo da ren, e rankont bezañ tud stummet ha peurstummet.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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GWERINVELIEZH
Evel ma verk ar ger e-unan, ez eo ar werinveliezh ar reizhiad politikel a laka an holl geodedourion
e piaou d’ar veli hep derc’hel stad a renk, glad, brient1 pe c’halloud a nep seurt : ar gwir hag ar garg
he deus ar werin, ar bobl a-bezh, da embreger ar galloud politikel ha da leviañ ar Stad.
Kozh-tre eo e gwirionez keal ar werinveliezh. Diazezet e voe da gentañ e keodedoù gresian ’zo
eus an henamzer, en Aten pergen ; hag enebet e veze neuze ouzh an unveliezh2 hag ouzh ar
vrientinveliezh a gaved e-barzh keodedoù all. Ret eo merkañ evelato ne oa ket ar weriniezh3 atenat, an
demokratiezh atenat, ha hi patrom ar gweriniezhoù europat arnevez adal an 18t kantved, ur weriniezh
klok en abeg da ensavadur ar sklavelezh a lakae un darn vat eus ar boblañs er-maez eus ar vuhez
keodedel ha politikel.
Dre vras ne voe ket pleustret ar werinveliezh e Roma, hag an impalaeriezh roman a voe, da
gentañ, ur vrientiniezh a-raok treiñ d’un unpenniezh3 kravezel : sellet e veze ouzh an impalaer roman
evel ouzh un doue pe, da vihanañ, ouzh un danvez doue.
Padet eo seurt meizadur kravezel eus ar Stad a-hed ar grennamzer hag un darn vat eus an
amzervezh vodern. Evel-henn e c’halled taolennañ urzhaz ar galloudoù neuze : el laez emañ Doue o
ren ha galloudegañ a ra ar rouaned evit pezh a sell ouzh aferioù ar bed-mañ. Heuliad pleustrek
kement-se eo e veze graet eus ar roue leuriad Doue, ha rouaned ’zo a gemere roll ur « besdoue » hag a
c’houlenne ur veli diharz war o sujidi, – evel ma empenned beli Doue e-unan war e grouadurioù. Ur
skouer splann a unveliezh diharz eo ar roue gall LOUIS 14, – e chapel e balez edo ar fideled troet
war-du ennañ e-pad an oferenn. Anat eo n’he deveze ar werin gwir ebet dindan hevelep galloud
politikel doueelaet, nag emell ebet en aferioù ar Stad, – kounañ a reer respont ar monark : « Me eo ar
Stad ».

1

Brient g., gwir-dreist, gwir piaouet gant tud ’zo hepken.

2

Unveliezh b., reizhiad politikel a laka ar veli e kerz un den nemetken.

Galloud ha beli a ziforc’her evel-henn : ar galloud zo anezhañ ur vestroni pe diferet evel ur gwir, pe embreget er-maez
eus hag a-enep d’ar gwir diferet ; ret eo merkañ ivez e c’hell ar gwir diferet e-unan bezañ barnet da reizh pe da zireizh, – da
skouer, ar gwir diferet e Breizh gant ar Stad C’hall a varnomp da zireizh ; alese ar c’healioù a reizhwir, reizhwiriegezh,
reizhveli a gaver er pennad. Gant ar c’healioù-se e lakaer e penn-kont daou seurt gwir : an hini a varner, da lavarout
peurliesañ ar gwir evel ma’ z eo diferet gant bonreizh pe lezennoù ur vro, hag ur gwir all sellet evel gwelloc’h diazezet o
talvezout da vuzul evit barn an hini kentañ, daoust ma n’eo ket bet diferet c’hoazh dre vonreizh na lezenn ebet. Da skouer, ar
gwir o deus Breizhiz da sevel ur Stad vroadel a embannomp evel reizhwir ; hag ar gwir diferet gant al lezennoù gall n’en
deus reizhwiriegezh ebet e Breizh.
3

Gweriniezh b., Stad politikel diazezet war ar werinveliezh ; riez urzhiet e gweriniezh.

Mat eo termenañ arver politikel ar ger gwerin hag e zeveradoù :
a) gwerin b., ar bobl a-bezh, ster degemeret er pennad-mañ ; tud ar renkadoù izeloc’h, enebet ouzh ar vrientinion ;
b) gwerinel ag., a natur gant ar werin ; ster politikel : a natur gant ar werinelezh pe ar werinveliezh ;
k) gwerinelezh b., natur, dere, h.a. ar werin ; ster politikel : nep reizhiad kevredigezhel, politikel, h.a., o kemer diazez
war ar werin ;
d) gwerinek ag., db. un emzalc’h, ur preder, un ober, h.a., o klotañ gant ar werinveliezh, an uhelvennadoù anezhi, h.a.
e) gwerinour, gwerinelour g. & ag., dalc’hiad ar werinveliezh, ar werinelezh ;
f) gwerinveliezh (sl. derou ar pennad) ;
g) gweriniezh.
Strolloù deveradoù kevelep a gaver ivez a-zivout ar reizhiadoù politikel all : a) brientin g., den a renk uhel, dezhañ
brientoù ; b) brientinel ; h.a. f) brientinveliezh ; g) brientiniezh.
a) unpenn g., roue, den o vezañ e-unan e piaou d’ar veli politikel ; b) unpennel ; h.a. ; d) unveliek ; e) unveliour,
unpennelour ; f) unveliezh ; g) unpenniezh.
An termenoù estren a arverer dreist-holl e-keñver an Istor : demokratel, demokratiezh, demokrat, monark, monarkiezh,
h.a.

Notañ a ranker ne gasas ket pennaenn an doueleuriadelezh4 betek seurt mac’homerezh bep taol, er
grennamzer da skouer hag e grez diskar ar roueelezhioù. E Bro-Saoz, diwar ar grennamzer, e oa deuet
ul lodenn eus ar boblañs da ziframmañ un toullad brientoù digant ar roue ha da gemer perzh e buhez
ar Stad. Hogen se a c’hoarveze en ur bobl a oa e chal muioc’h gant ar pleustrerezh eget gant ar
meizerezh. Met zoken e Frañs, ne dizhas ket beli ar roue bezañ peurziharz en abeg da emrenerezh
proviñsoù ’zo ha beli an Iliz hec’h-unan.
Ne luskas ar mennozioù da emdreiñ en Europa nemet e diwezh ar seitekvet hag e-kerz an eitekvet
kantved, e Breizh-Veur hag e Frañs. Er vro-mañ end-eeun ez eo anavezet roll ar skrivagner
ROUSSEAU, petra bennak ma ne rae ket hemañ, hag eñ galleger, ur gall anezhañ e-unan.
ROUSSEAU an hini eo a glaskas un diazez nevez d’ar veli bolitikel. E-lec’h lakaat gwrizienn ar veli e
Doue, mestr pep den hag en Iliz, e amsavadez, e kavas gwell ober anezhi ar sammad eus an dilezioù
graet gant pep hini eus ar galloud en deus warnañ e-unan. Unvennoud ar bobl a zeue da vezañ lezenn
pep hini, ul lezenn ha na roe ket nemeur a lec’h d’an damantiz a-hend-all, – kravez ar bobl, da skouer,
e ranke bezañ, dre ret, kravez pep keodedour.
Pennañ heuliad pleustrek ar gelennadurezh-se eo n’eus gwir doueel ebet, – beli ar rouaned a
c’hoarveze eus ur gwir a-berzh Doue da embreger ar galloud. Youl ar bobl, n’eo ket Doue, setu diazez
ar gwir : ar reizhveli a dermener enta evel beli a-berzh ar bobl, pe welloc’h, beli ar bobl, ha n’eo ket
ken evel beli a-berzh Doue. N’eus nemet disentezioù ar werin, galloud ar werin, a gement a ve
reizhwir5 hiviziken. Pobl ur vro a c’hell disteurel forzh petore levierezh, diskar forzh petore
gouarnamant, distrujañ ar Stad zoken evit sevel unan all, – pe veur a hini, – en he lec’h ; diouzh an tu
all n’o deus al lezennoù talvoudegezh nemet diouzh ma’z int bet kavet mat, mouezhiet ha degemeret
gant ar bobl. Tra ar bobl a-bezh eo ar Stad, ha levierezh ar Stad a vez fiziet e dileuridi ar bobl, n’eo
ket ken e leuriad Doue. Pennaenn ar werinleuriadelezh a gemer lec’h pennaenn an doueleuriadelezh.
Daoust ha reishoc’h eo an eil pennaenn eget eben ? Lavaromp diouzhtu eo kudenn diazez ar veli
ur falskudenn evit un darn. Roll ar Stad eo moarvat reiñ d’ur gevredigezh an tu da badout ha d’en em
seveniñ diouzh an talvoudoù-stur kemeret ganti. En-dro d’an talvoudoù-stur-se end-eeun emañ ar
gudenn, hag evel-henn e c’haller he dezrevellañ : an talvoudoù-se, hag-eñ en deus ar galloud politikel
beli warno, pe, kentoc’h, hag-eñ n’emañ ket en o gwazoniezh ? Diouzh o zu, e vez alies an talvoudoùstur-se lodek en ur veli all, diforc’h diouzh ar veli politikel, a lakaimp dindan an anvad ledan a
aotrouniezh speredel. Ur skouer anavezet-mat eus an aotrouniezh speredel eo an Iliz ; skouerioù all zo
da reiñ : ar brederourion, ar veizourion, ar skrivagnerion, an arzourion, h.a. Drezo holl e vez bastet
d’ar gevredigezh ar vagadurezh speredel na ve ket evit bevañ hepti, e vez roet dezhi ar sturiadoù a zo
re he buhez donañ ha padusañ. Hogen ivez, hep ar Stad a zo enni evel he c’horf-eskern hag en-dro
dezhi evel ur goudor diogel, ne ve ket ar vuhez-se evit padout, – da gentañ-holl ne ve ket evit
diwanañ. Setu perak ez eur aotreet da c’houlenn hag-eñ n’eo ket an damant d’an talvoudoù a zo kalon
ha gwad ar gevredigezh unan eus diazezoù ar veli bolitikel. E-lec’h termenañ diwar skañv hag er
c’houmoul ar reizhwir hag ar reizhveli evel perzhioù-hud ar werin pe un dileuriad a-berzh an neñv,
hag-eñ ne ve ket gwell en em ziskouez uveloc’h ha diskenn war an dachenn evit muzuliañ reizhwir ha
reizhveli en oberoù pemdeziek ar galloudoù politikel o ren ?
Rak-se moarvat n’eo ket kudenn ar reizhveli digoulz evit an Emsav. Ent-istorel eo arabat ankouaat
e voe prederiet darn eus ar stourmerion pell amzer gant ar gudenn-se. Da skouer, etre an daou vrezel e
oa nec’het paotred ar Bleun Brug dre ma ne felle ket dezho en em harpañ war sturienn « dizoue » an
Dispac’h Gall « gwir ar pobloù d’ober diouto ar pezh a garont »6. Klask a raent prouiñ pegen
reizhwiriek e oa an emrenerezh a c’houlennent evit Breizh dre arguiñ diwar feur-emglev 1532, hep
4

Doueleuriadelezh b., pennaenn hengounel a rae eus ar roue leuriad Doue.

Kravez b., ar relijion, ar relijielezh, sellet evel devoudoù.
5
6

Reizhwir, reizhwiriek, sl. an notenn 2) amañ diaraok.

Arveret e voe ar sturienn-se ent-devoud gant ar C’hallaoued evit didamall destagidigezh rannvroioù alaman ’zo
skrapet ganto da geñver brezelioù ar Republik Kentañ, – hag ivez gant Renan, da skouer, evit reizhheñvelaat enteuzadur
Breizh e Frañs.

merzout ne oa bet ar feur-emglev-se nemet frouezh un emgav a nerzh ma oa an tu-kreñv ennañ gant ar
C’hallaoued. Klask un diazez-reizhveli e seurt degouezhennoù zo lu. Peogwir e oant katoliged n’o doa
d’ober nemet kounaat an diskoulmoù dibabet gant an Iliz e troioù heñvel : n’he deus graet nemet reiñ
hogos bepred he siell d’ar galloudoù diazezet war an nerzh ha berzh an armoù. Se a voe gwir en amzer
Klotwig, roue ar Franked, ha diwezhatoc’h, e grez e warlerc’hiad Napoleon, impalaer ar Frañsizion.
Furoc’h eo enta barn ar reizhveli evel reizhded embregerezh ar veli : e-lec’h klask prouiñ ar
reizhded-se o taveiñ d’un diazez mojennek ez eo gwell studiañ an darempredoù war an dachenn etre
ar galloud politikel o ren hag ar gevredigezh renet gantañ. Setu dres diazez hor gwir da adsevel ur riez
vroadel er vro-mañ. An doare nemetañ eo ivez da reiñ un diazez ergorel da reizhwiriegezh an Emsav :
peogwir ez eo distrujet talvoudoù-stur ar gevredigezh vrezhon ha riviner madoù ar vro eo e tleomp,
gant reizhwir, distrujañ ar galloud gall e Breizh, ha lakaat en e lec’h ur galloud a zamanto da
sevenadur ha da vadoù ar bobl vrezhon, – en damant-se e vo diazez e reizhveli. Diziouerus eo moarvat
asant ar bobl d’ar Stad ha d’he galloud ; an asant-se avat n’en deus ket an dalvoudegezh nevet, hud, a
wele warni ROUSSEAU, met un dalvoudegezh pleustrek : ar Stad hag ar gevredigezh o deus d’en em
glevout ent-pleustrek, war an dachenn bemdeziek, a-zivout ar madoù hag an talvoudoù-stur a vo miret
ha diorreet ganto.
Gwelout a reer en diwezh ez eo enk ha resis tachenn ar werinveliezh. Bevennet eo gant mennad ar
Stad a zo lakaat holl dud ar bobl gwitibunan da vezañ lodek er vuhez politikel, o vezañ ma ne c’hell
den diorren e zenelezh anez e framm ar gevredigezh e ve. Pal ar Stad werinel eo enta kevarzhelaat ar
bobl ar muiañ gwellañ, ha doareoù pleustrek ar werinveliezh n’o devo talvoudegezh nemet diouzh ma
vint un hent da dizhout ar pal-se end-eeun. E gerioù all, ar pal eo reiñ d’ar bobl an tu da gemer skiant
eus he c’hudennoù ha da glask hec’h-unan an diskoulmoù dezho : gouest e tle dont da embreger he
rezid.
An dalc’h eo gouzout pegoulz e c’hell ar bobl embreger he rezid. Sklaer eo ne c’hell ket pobl
Vreizh henn ober er mare-mañ. Dindan gazel-gae emañ gant ur Stad estren ha na zalc’h kont ebet eus
he mad-hi. A-se n’eus ket lec’h d’ar werinveliezh e Breizh er mare-mañ o vezañ ma n’omp ket,
Breizhiz, evit kemer disentez ebet war aferioù hor bro, – dindan estrenveliezh emaomp. Dre-se, ar
gannaded a zo bet anvet e Breizh dindan ar gouarnerezh gall n’o deus evel just reizhwiriegezh ebet :
ne leuriadont den. Ur sotoni e ve derc’hel kont anezho, da skouer, o vont d’o c’haout evel pa vijent
dileuridi ar Vrezhoned. Deomp pelloc’h : en ur riez vrezhon zoken n’en defe dilennadur da gannad un
den na oufe ket e yezh, eleze un den ha n’en defe ket graet anezhañ e-unan ur Brezhon, reizhwiriegezh
ebet, dre ma tennfe seurt dilennadur da zistrujañ ar riez vrezhon en diwezh.
E gwir e c’haller lavarout e krog atav ar werinveliezh gant an dispac’h a zaskor he frankiz d’ar
bobl, petra bennak ma n’en deus an dispac’h dioutañ e-unan netra da welout gant doareoù ar
werinveliezh klasel. Pezh a c’hoarvez er mare-mañ war gevandirioù ’zo a skeudenn ervat an devoudse7. Galloudoù mac’homer ’zo, politikel hag armerzhel, ne c’hellont bezañ torret nemet dre an nerzh.
D’ar c’houlz-se e teu ar brezel dispac’hel da vezañ pazenn gentañ ar werinveliezh dre ma tistruj ar
galloud mac’homer en ur reiñ d’ar bobl an tu da emouezañ ouzh he c’hudennoù hag a-se da glask un
diskoulm dezho.

7

E-barzh Kelc’hlizher PAOL VI : Populorum progressio ez eo damveneget kudenn ar brezel dispac’hel er broioù
isdiorreet. Ar rezid n’eo gallus nemet en tu-hont da frankiz ar bobl.

EZHOMMOU AMEMSAVEL AN EMSAVER
Amemsavel a verk amañ ne denn ket an ezhommoù meneget da labour an Emsav e-unan.
Ezhommoù buhezel ha kevredigezhel an emsaver eo enta a vo studiet en displegadenn-mañ.
Un den etre div gevredigezh eo an emsaver. Daou dalbenn a gemerimp evit pouezañ war
forc’hellegezh ar saviad-se : an emsaver evel den div gevredigezh, an emsaver evel den hep
kevredigezh.

An emsaver evel den div gevredigezh.
An div gevredigezh zo a) ar gevredigezh vreizhat gallekaet hag enframmet gant ar galloud gall
b) ar gevredigezh vrezhon emañ an emsaver o krouiñ.

An emsaver hag ar gevredigezh c’hallekaet
An emsaver keodedour gall.
Ar galloud o ren e Breizh, ar galloud gall, zo da vezañ distrujet. Arabat avat d’an emsaver krediñ
e c’hallo eñ evel hinienn distrujañ, pe zoken distresañ un disterañ, ar galloud gall.
Ne anavez d’ar galloud gall beli ebet war Vreizh, – da lavarout eo ne anavez gwir ebet da
c’houarnamant Frañs da ren e Breizh. Padal, ent-devoud e rank anaout emañ Breizh dindan renerezh
ha mererezh ar gouarnamant gall. Muioc’h, keit ha ma vo ar mererezh gall ar mererezh nemetañ e
Breizh, en devo ar brasañ ezhomm anezhañ hag e tamanto d’an urzh vat anezhañ. Evitañ da gavout
skeudenn emgann Ballon muioc’h d’e c’hrad, ez eo lun flammik a c’hilhog gall a bego war gorn e
lizheroù.
Eus emzalc’h an emsaver evel hinienn rik eo e komzomp amañ, n’eo ket eus oberoù an emsaver
kefridiet gant an Emsav. Evel just, kerkent ha ma laka an emsaver kefridiet e droad war an dachenn, e
skar dillo tudenn ar c’heodedour gall o sachañ ganti he damantoù daoudroc’h d’an urzh vat er framm
gall.
An emsaver ezel eus ar gevredigezh vreizhat c’hallekaet.
Pal an Emsav eo degas ar Vrezhoned da grouiñ ur vroad dieub diouzh pep galloud estren, da
lavarout eo gant ur galloud brezhon ouzh he ren.
Aze c’hoazh eo dav diforc’hañ an emsaver kefridiet diouzh ar peanv war ar straed ez eo e-maez
kefridi. N’en deus ket, war zigarez ma c’hwezh avel Walarn, da gregiñ gant an dispac’hadeg war al
leurgêr deiz ar marc’had. Amoet eo e ve ezhomm da zisplegañ n’eo ket un emsaver un emsav drezañ
e-unan. Amoetoc’h c’hoazh avat an emsaverion-se a welomp o c’hoari emsav bihan pep hini en e
gorn.
An emsaver preveziad.
Koulskoude, n’en deus an emsaver digarez ebet da reiñ harp d’ar galloud gall pe d’ar stuzegezh
c’hall pa c’hell ober a-hend-all :
– evit reiñ d’ar Vrezhoned c’hallekaet un testeni eus an Emsav ;
– evit e vad dezhañ e-unan, ha mad e diegezh, p’en deus unan ; e zlead groñs eo reiñ korf
kevredigezhel d’e emsaverezh en e vuhez prevez ha tiegezhel : kentanvioù brezhon d’e vugale
moarvat, met dreist-holl ar brezhoneg er gêr, darempredoù prevez renet gant an damant ouzh al labour
emsavel ; dre-se e ro un hent-seveniñ d’e zispac’h buhezel (kraf a adkavimp pelloc’h).

Bevennoù an emsaverezh prevez.
Aze e rankomp spisaat daou seurt preder :
– ne dle ket an ober prevez enep d’ar galloud ha d’ar stuzegezh c’hall koustañ keroc’h eget na
dalvez. Hent an emsaver n’eo ket hini ur c’hamikaze, ur c’hadour a’n Ankou, – diwallomp diouzh pep
romantelouriezh. Ar pal n’eo ket bezañ kelienenn e soubenn ar Gall, met aozañ ur c’horf
kevredigezhel ha stadel a gemero lec’h ar c’horf kevredigezhel ha stadel gall er vro-mañ ;
– dleout a ra an ober emsavel prevez bezañ bepred un testeni gwirion ha spletus eus an Emsav ekeñver ar boblañs c’hallekaet. Pep istrogellerezh zo da skarzhañ didruez. Koun hon eus dalc’het eus ar
familh-se a c’hallegerion a roe d’he bugale kentanvioù an digunvesañ gwellañ ; pe eus an oristal a rae
goap ouzh tud ar vro pa hetent ar bloavezh mat dezhañ ; evitañ e oa deraouet ar bloavezh abaoe gouel
Samon, d’ar c’hentañ a viz du. Ar blijadur da vezañ iskis, pe da feukañ, pe d’en em dennañ er-maez
eus ar gevredigezh voutin n’o deus netra da welout gant an Emsav.
Mat eo gouzout ivez ez eus er stuzegezh o ren e Breizh, stuzegezh hiron ha diwriziennet ma’z eus,
elfennoù mat, a zleomp doujañ dezho, ha n’eo ket o disteurel war an digarez n’int ket emsavel wareeun na diouto o-unan. Seul aesoc’h e vo d’ar stuzegezh nevez diazezañ er vro ma ouezo amprestañ
muioc’h a elfennoù digant ar stuzegezhioù kozh. Daouarn ampart ha kempouez a zo ezhomm aze
ivez, ha n’eo ket daouarn fourgaserion.
Kudennoù diaes a vo da ziskoulmañ evit gwriziennañ an dud e Breizh. N’eo ket dav ma teufe
meskerion a nep seurt da luziañ an darempredoù etre an Emsav hag ar Vrezhoned all.
An emsaver hag e zimeziñ.
Kontit en-dro deoc’h niver an emsaverion hag an danvez emsaverion a zo bet diskaret dre o
dimeziñ. Savit mar karit stadegoù ha jedit ar feur-diskar ; uhel eo. Didouellañ an dud yaouank zo
d’ober, ha war zifrae :
– arvarus eo d’an emsaver derc’hel darempredoù a vignoniezh er-maez eus an Emsav ;
– marvus eo dezhañ hogos bep taol dimeziñ er-maez eus an Emsav.
Lavarout a rit : tu a zo da zimeziñ gant un den ha n’emañ ket en Emsav c’hoazh, hag e zegas d’an
Emsav goude. Respont a reomp : nann, degasit eñ pe hi d’an Emsav da gentañ ha dimezit goude. N’eo
ket pa vezer lammet er vag ez en em glever gant ar c’habiten war bal ar veaj.
An emsaver hag e vicher.
Komz a reomp amañ eus al labour bevañs ha n’eo ket eus al labour Emsav. Moarvat e teuio un
deiz ma c’hallo tud eus an Emsav dilezel o micher vevañsel evit en em ouestlañ penn-da-benn d’o
micher emsavel. N’emañ ket aze ar gudenn. Evit ar re all, evidomp holl bremañ, e vez ret kemer
micher er gevredigezh c’hall. Anat eo o deus un niver a emsaverion dibabet o micher hep derc’hel
kont eus an Emsav, pe hep rakjediñ heuliadoù o dibab war o buhez emsaver, – dre verrboell, dre
verrweled, pe c’hoazh peogwir e tiazezent o jedadurioù war diaweladoù faos : ne verzent ket ez eo an
Emsav un embregerezh a hiramzer ha gwir vicher an emsaver. Daou seurt abegoù a zle dont e pennkont pa zibab an emsaver e vicher, ha goude-se, e c’hourc’hwel :
– abegoù a gedvuhez :
dleout a ra ar vicher reiñ an tu da gemer renk er gevredigezh, ha dre-se da zerc’hel war an
dachenn lec’h ar gevredigezh vrezhon da zont. Da gentañ e-keñver douaroniezh : tu zo moarvat da
vezañ emsaver brezhon e Paris pe e Canberra, met, evit brasniver an emsaverion, emañ o flas e
Breizh ; d’an eil, e-keñver savlec’h er gedvuhez : talvoudusoc’h a-galz e vo d’an Emsav ur
c’hweluniadour eget ur c’hastellan o vevañ en distro ;
– abegoù a frankiz :
e vicher ne zle ket krennañ betek re war frankiz an emsaver ;

– ken war e frankiz danvezel : amzer a-walc’h a zle chom gantañ evit seveniñ ingal ar c’hargoù
fiziet ennañ gant an Emsav ; ha war un dro, korvoder a-walc’h da ziogeliñ e zizalc’hted ;
– ken war e frankiz speredel : e-keñver ar galloud gall da gentañ (diaes d’ur c’hargiad gall, d’ur
soudard gall kemer perzh en Emsav) ; e-keñver frammoù all, evel an Iliz.

An emsaver hag ar gevredigezh vrezhon
Kentañ tra a rank an Emsav pourchas d’an emsaver eo diazezoù kevredigezhel stabil.
Emañ an emsaver dre ret er gevredigezh c’hall, ha war un dro emañ dre e youl er gevredigezh
vrezhon o tiwanañ. Da lavarout eo, dougen a ra un tammig muioc’h bemdez eus e vuhez da gemer
harp war ar gevredigezh vrezhon nevez. Houmañ, eviti da vezañ bihan, a rank bezañ seul stabiloc’h,
seul greñvoc’h a se. Alese an ezhomm groñs, aotrounius en deus an emsaver da gavout frammoù dir
en Emsav, – frammoù-labour ma vo e vuhez kefridiel sterniet start ganto, ha ma kavo, harp outo, e
vuhez prevez he diogelded.
Arabat d’an dud sankañ el lec’hid. Soñjal a reomp en evezhiadenn graet goude
drouziwezh 1945 gant un emsaver eus 1940, o kejañ e Paris gant ur plac’h yaouank a lavare
dezhañ edo-hi en Emsav : « En Emsav emaoc’h ? N’hoc’h eus ket aon da bakañ laou ! »
Hag ar frazenn a zeuas gant un den eus remziad an Eil Emsav, da geñver krouidigezh
S.A.D.E.D., pa ne gave ket e oa dav sevel frammoù kreñv ha destrizhus : « Un embregerezh a
youl vat eo an Emsav : arabat rediañ an dud. Deuet int en o frankiz. Ret eo o lezel en o
frankiz ».
An emganner o verzout edo en ur c’hinkladur kartoñs ; ar c’hastellan…

An emsaver evel den hep kevredigezh.
Arvarus e vez bepred an tremen eus ar gevredigezh kozh d’ar gevredigezh nevez. Rak n’eus hent
ebet treset en a-raok, – ne gomzomp ket amañ eus ar steuñvoù kelennadurel ha stummadurel evit
degas an dud o tont d’an Emsav betek tachenn an ober ; an tremen kalvezel a vez aozet gant ar
steuñvoù-se ; tremen kalvezel ha n’eo nemet ar c’hlokadur eus an tremen gwirion, a zo speredel hag a
chom dre ret e-maez a bep steuñvadur.
Ne c’hell ar gevredigezh nevez bezañ anez distrujañ ar gevredigezh kozh. Emañ c’hoazh an hini
gozh o terc’hel an dachenn, tra m’emañ lec’h an hini nevez muioc’h e youl an emsaverion eget er bed.
An tremen eus an eil d’eben zo enta dre ret :
– un dispac’h politikel ha kevredigezhel,
– un dispac’h speredel ha buhezel : ar gevredigezh vrezhon nevez o tiwanañ en un doare diouzh
youl an emsaverion, e rank ar Brezhon a zeu d’an Emsav dispac’hañ e youl da gentañ, da lavarout eo
e spered hag e vuhez.
Hogen un dispac’h er youl hag er vuhez zo dre ret un dispac’h hiniennel. Hag er c’heñver-se ez eo
an emsaver un den e-unan-penn : den na tra er bed ne c’hell ober evitañ an dibaboù en deus d’ober.
Gant ur rañved strizh war ribl an islonk e rank tremen.
E-touez an arvarioù niverus o tennañ d’an dispac’h hiniennel e verkimp an daou-mañ :
– distreiñ d’ar gevredigezh kozh, en ur genderc’hel da zaremprediñ an emsaverion all ; kemer
hent an Emsav ha kilañ goude. Touellerion eus ar seurt ne vankont ket en istor an Emsav. Meur a anvbadez o deus bet ; an hini brudetañ e voe : tousegi. Da vare ar giladeg veur goude an eil brezel bed o
doa zoken an tousegi en em urzhiet war atiz ar galloud gall1. Ur gwir bistri e voent evit an danvez
emsaverion ;
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– chom a-sav ha sevel ur goudorig war lez an hent. Un touell all, linkoc’h : war zigarez m’en
deus pellaet diouzh prederioù boutin ar bed gall ha ma ra war-dro un danvez brezhon bennak, ez eur
techet d’ ober diwar skañv un emsaver eus ar c’hampour. Meur a stumm a c’hell bezañ gant e
c’houdor : peurliesañ ez eo un obererezh darnel na gas ket pelloc’h eget e vevennoù dezhañ ; ne
venegomp ket pleustrerezh ar foklor pe an henoniezh na douellont den, met kentoc’h al lennegezh
distag diouzh ar preder dispac’hel, ar sevenadur evit ar sevenadur, – a zo bet e-pad pell « opiom an
Emsav »2.
Ma ne c’hell ket an Emsav ober en o lec’h an dibaboù a ra emsaverion eus ar Vrezhoned, e c’hell
aesaat an hent a gas war-du ennañ ha reiñ an tu da barraat ouzh arvarioù an hent-se. Da gentañ dre
aozañ ur gelennadurezh spis, n’eo ket hepken war e balioù, met ivez warnañ e-unan, e istor hag istor e
enkadennoù, en ur ziskouez bepred penaos en deus dienket ha trec’het a-benn an diwezh. D’an eil dre
startaat bepred ar frammoù diogel m’emañ ar gevredigezh vrezhon nevez o tiazezañ warno tamm-hatamm.
Anat eo : abaoe ma labourer da ziazezañ frammoù stabil d’ar gevredigezh vrezhon ez a da get al
ledemsavioù, – pe, da nebeutañ, e teu an dud a youl vat a oa kouezhet enno da anzav emañ an hent
mat gant ar frammoù stabil-se.
Daoust da se, ez eo an hent eus ar gevredigezh c’hallekaet d’ar gevredigezh vrezhon un hent
arvarus : hent an den e-unan-penn eo e meur a geñver. Setu perak ez eo ivez hent an den en e rezid.
Gantañ e kav an tu da stekiñ ouzh skoulmoù donañ ha gwirionañ mab-den. Nebeut a skoazell en deus
da c’hortoz a nep lec’h, – divarrek eo ar gevredigezh kozh da reiñ harp dezhañ, re bell emañ c’hoazh
ar gevredigezh nevez, hag an Emsav, he furm a-vremañ, ned eo ket evit reiñ ouzhpenn ar pep retañ ;
dre-se e rank tennañ dioutañ e-unan, diouzh e varregezhioù denel, kement nerzh-krouiñ a zo enno, –
da lavarout eo e rank diorren e bersonelezh, meiz, youl, anaoudegezh, awen, anez mont d’un distruj
diremed.
Da glozañ e lavarimp ez eo ezhommoù buhez an emsaver ezhommoù gwriziennel, brasoc’h ha
donoc’h eget ezhommoù tud ar c’hevredigezhioù diazezet, ha dre berzh an Emsav emañ o ren e
Breizh an amplegadoù ret da grouidigezh an oberennoù denel meur.
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NOTENNOU ARMERZHEL (8)
AR C’HORVODER : I. AR GOPR
Termenadurioù disheñvel a ginniger evit ar c’horvoder hervez ar sell a gemerer. Lavarout a reer
da skouer
– ez eo ar pezh a chom eus ar c’henderc’h ur wech ardalet ar c’hevala (sl. Emsav 6/185-7) ;
– ez eo ar c’horvo tennet gant pep oberer eus ar perzh a gemer er c’henderc’hañ ;
– pe c’hoazh (HICKS) ar pezh a c’haller dispign hep mont paouroc’h a-se.
E gwir ez eus ivez meur a seurt korvoderioù da studiañ, hervez ma seller ouzh korvoder hollel ur
gevredigezh a-bezh, ur vroad (korvoder broadel), korvoder ur c’hevredad pe un embregerezh, pe
korvoder un hinienn ; pe c’hoazh hervez ma seller ouzh korvoder ul labourer, ur perc’henn kevala, ur
perc’henn douar, pe un embreger. Dav eo deomp, da heul, rannañ hon notennoù e meur a bennad, ha
studiañ da gentañ korvoderioù an hiniennoù hag ar c’hevredadoù, ha goude, korvoder ar vroad.
Renket e vez korvoderioù an hiniennoù hag ar c’hevredadoù dindan pevar zalbenn :
– korvoder an hini a zegas e labour hepken, pe ar gopr ;
– korvoder an hini a zegas kevala : kampi h.a. ;
– korvoder ar perc’henn douar ha, dre vras, kement gounid o tont dre berzh an doareoù naturel pe
an degouezhioù diavaez : leve ;
– korvoder an embregerion, eleze ar re a laka da dalvezout ar c’hevala, an natur hag al labour a
zo en o c’herz : helv.
Stagañ a raimp gant studi korvoder al labour pe ar gopr.

Termenadur ar gopr.
Peurliesañ e vez roet arc’hant en eskemm d’al labour, e gerioù all, e vez kevuziet al labour. Pep
kevuziadur avat n’eo ket ur gopr ; evit ma ve unan, ez eo ret
– ma ve dalc’hiat al labour kevuziet, da lavarout eo ma ve al labourer e dalc’h ur patrom o verkañ
dezhañ e labour, o pourchas dezhañ an danvez hag ar binvioù ret d’e seveniñ ;
– ma ve sav pe feur ar gopr divizet en a-raok ; da lavarout eo ma ve etre ar patrom, ar goprer, hag
al labourer, ar goprad, ur gevrat1 anvet kevrat-c’hoprañ ; dre ar gevrat-c’hoprañ ez eo diferet e ro ar
goprad e nerzh-labour e feurm d’ar goprer, – ha n’eo ket gwerzhañ disoc’h e labour a ra. Ur seurt
kevrat graet en a-raok war un disoc’h na anavezer ket a reer anezhañ ur marc’had treziadek pe un
treziad. Ur c’hevuziad treziadek eo enta ar gopr.
Ar gwerenner a c’halvan da lakaat va frenestr e-ratre ne vo ket va goprad : an arc’hant a
roin dezhañ ne vo ket feurm e nerzh-labourat met priz dik disoc’h e labour. Heñveldra, an
arc’hant a dalan d’ur c’hemener evit ur gwiskamant n’eo ket ur gopr, zoken m’hon eus en em
glevet en a-raok war ar priz ; rak gouestlet en deus hepken pourchas din ar gwiskamant, o
virout ar gwir da ren al labour evel ma kar : war disoc’h e labour nemetken hon eus graet
marc’had ; ul labourer dizalc’h eo. Gopridi a vo avat eus darbarer ar gwerenner pe eus ar
wrierez implijet gant ar c’hemener pa zegemeront bep sizhun pe bep pemzektez ur gopr
digemm ; labourerion dalc’hiat int.
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Gopr e traezoù ha gopr e moneiz.
Daou zoare a zo, a oa kentoc’h, da dalañ ar goproù : e stumm traezoù, e stumm moneiz. Diwar ar
goprañ e traezoù avat e teue un dalc’hiadegezh kalz brasoc’h : n’en doa ket ar goprad muioc’h a
frankiz eget ur bugel ; n’en doa ket goar da zibab e-unan e vod-bevañ, e c’hoprer o tamantiñ outañ egiz « un tad mat a familh », – alese an anv a « dadelouriezh » a lakaer war an emzalc’h-se.
En holl vroioù war c’hreantelaat e oa en em ledet ar goprañ e traezoù ur c’hantved ’zo. Anavezet e
oa gant an anv « truck system » : gopret e veze ar vicherourion diwar-bouez marc’hadourezhioù pe
gant jedoueroù na oant talvoudek nemet er stalioù perc’hennet gant ar patrom.
Berzet eo gant al lezenn ar goprañ e traezoù en holl vroioù hiziv. Un nemedenn hepken zo aotreet,
evit an implijidi bevet ha lojet gant o implijerion, – nemet e rank al lodenn eus ar gopr talet e traezoù
chom bihan e-skoaz al lodenn all talet e moneiz.
Gopr merkel ha gopr gwerc’hel.
Daou zoare zo da briziañ ur moneiz : pe zerc’hel kont eus ar sifroù merket warnañ, pe zerc’hel
kont eus ar pezh a c’haller prenañ gantañ en ul lec’h ha d’ur mare ; a-se, e komzer eus ar werzh verkel
(a lenner warnañ) hag eus ar werzh werc’hel anezhañ (ar gwerc’h o vezañ an dalvoudegezh war an
dachenn, an efedusted). E dalc’h ar prizioù emañ enta ar werzh werc’hel : anat eo e talvez muioc’h 10
lur pa goust 1 kg bara 0,50 lur eget 15 lur pa goust 1 lur ar bara.
Da heul e komzer eus gopr merkel, p’en dewerzher diouzh merkoù ar moneiz, hag eus gopr
gwerc’hel, p’en dewerzher diouzh priz ar madoù hag ar gwazadoù boazietañ, a lavarer c’hoazh diouzh
koust ar bevañ.
An div skouer a roomp amañ dindan a ziskouez penaos ne argemm ket bepred a-untu dre ret gopr
merkel ha gopr gwerc’hel. Er pred po e roer an hevelep gwerzhad 100 d’ar gopr merkel G.M. ha da
goust ar bevañ, hag e tewerzher ar gopr gwerc’hel da 100 ivez dre an daveadur-mañ :
G.M.
G.G. =
× 100 . Argemmadurioù diseurt a c’haller empentiñ eus ar pred po d’ur pred p :
K.B.

Pred po

Pred p

% argemm

G.M.

100

150

+ 50

K.B.

100

170

+ 70

G.G.

100

87

– 13

G.M.

100

80

– 20

K.B.

100

70

– 30

Kentañ skouer

Eil skouer

G.G.
100
114
+ 14
Anat eo ez eo spletusoc’h ar gopr 80 en eil skouer eget ar gopr 150 er skouer gentañ.
Gopr diouzh an amzer ha gopr diouzh ar pezh.

Meur a zoare zo da sevel ur gevrat-c’hoprañ. Divizet e c’hell bezañ e vo jedet ar gopr dre
unanenn-amzer (dre eurvezh, dre vizvezh), pe dre unanenn-labour (dre donenn c’hlaou diskaret, dre
hektar eostet, dre re votoù oberiet). Dre-se ez eneber ar gopr diouzh an amzer hag ar gopr diouzh ar
pezh labour, pe ent-verr : diouzh ar pezh.
Un hentenn jediñ n’eus ken aze, evel just : frankiz ne vez ket roet evit kelo d’ar micherour gopret
diouzh an amzer e-keñver ar pezhioù, na d’ar micherour gopret diouzh ar pezh e-keñver an amzer.

Anat eo ne chom ket ar goprer diseblant ouzh sav al labour sevenet pa c’hopro diouzh an amzer ; nag
ouzh padelezh al labour pa c’hopro diouzh ar pezh.
Kreskiñ a ra feur ar vicherourion gopret diouzh ar pezh : daougementet en deus etre 1900 ha
1960, – eus 34 % da 66 % e Frañs.
Gopr stroll.

E degouezhioù ’zo e c’hell ur bare vicherourion sinañ ur gevrat-stroll gant ur patrom, o ouestlañ
seveniñ ul labour termenet en eskemm d’ur c’hevuziad-stroll merket en a-raok. Lodennañ a reont ar
gopr-se da c’houde etrezo hervez perzhegezh pep hini hag ar c’hementad labour en deus graet.
Arc’hoproù, goproù argreskus.

Argreskus eo ur gopr pa vez lakaet e kont evit e jediñ a) ur feur-diazez diferet diouzh an amzer pe
diouzh ar pezh, hiniennel pe strollel, ha, sammet outañ b) un dreistad divizet diwar berzhioù ’zo. An
arc’hopr a reer eus an dreistad-se. Meur a seurt arc’hoproù ez eus :
– arc’hopr da berzhegezh al labour ;
– arc’hopr d’ar gwerzhañ ;
– arc’hopr d’ar c’henderc’hañ ;
– arc’hopr d’an espern-amzer.
Meur a hentenn zo bet ijinet evit jediñ an arc’hoproù.
Gopr diouzh ar gourc’hwel.

Mui ouzh mui avat en armerzh arnevez e lec’hier al labourerion en ur skeuliad ergorel resiskenañ, a zo skeuliad ar gourc’hwelioù. E roll en embregerezh ne vez ket ken roet d’ar micherour dre
berzh un dibab war-eeun, met dre zaveiñ d’ar bazenn m’emañ er skeuliad, d’ar gourc’hwel spis ez eo
e hini. Evel just, ne chom ket e-maez kont e berzhioù labourer nag ivez meno e sternioù war e zivoud,
met an elfennoù-se adalvezo dezhañ da gaout e lec’h, da sevel, er skeuliad. E dalc’h al lec’h-se, ar
bazenn ma vez, emañ sav e c’hopr.
Setu, da skouer, skeuliad ar gourc’hwelioù evel ma’z eo bet savelet e Frañs e 1945 gant
maodiern al labour evit ar vicherourion :
Darbarerion (1. darbarer eeun ; 2. darbarer arbennik)
Gwezhour arbennik (tri derez : 1,2,3)
Gwezhour perzhek (tri derez : 1,2,3)
Gwezhour gourferzhek.
Bep ma’z emdro avat ar c’halvezerezhioù ha framm an embregerezhioù e ranker daskemmañ ar
skeuliad, derc’hel kont eus gourc’hwelioù nevez, kemmañ lec’h d’ar re gozh, merkañ keñverioù
nevez ; en ur ger ne c’hell ket mui skeuliad ar gourc’hwelioù bezañ sellet evel diazezet. Dre-se ez eus
diwanet un hentenn nevez er Stadoù-Unanet : dewerzherezh ar gourc’hwelioù (Job evaluation).
Gopr-amaezh.

Ur reizhiad heñvel a-walc’h a gaver evit gopradur an amaezhiaded, da lavarout eo ar gargidi hag
ar gefridiaded o labourat er wazadurezh. Ur gopr diouzh an amzer eo ar gopr-amaezh, ha talet e vez
bep miz peurvuiañ. Arc’hoproù a vez roet ivez d’an amaezhiaded e stumm gwellentezioù, trizekvet
miziad, h.a. ; jedet e vezont diwar hended an amaezhiad er wazadurezh, kenderc’husted e labour, h.a.

Emdroadur meizad ar gopr.
Ent-hanezel e tever dere ar goprad diouzh hini sklav an Henamzer. Freuzet eo bet ar sklavelezh,
nemet e chom e dilerc’h anezhi dalc’hiadegezh an den ouzh an den a gaver en hor mare evel azon ar

c’hopradelezh. E-lec’h mistri o prenañ sklaved ez eus patromed o feurmiñ nerzh-labour gopridi.
Tennañ a ra avat ar c’heñver a zalc’hiadegezh da zic’harvañ hag ar pezh a zo gloazus ennañ ouzh
dellid mab-den da steuziañ : termenet e vez gwirioù ar goprad, hag e broioù ’zo, ar gevredigezh hec’hunan eo a gemer lec’h ar patrom prevez, o fiziout er Stad pe en aozadurioù reolet ganti an emell da
urzhiañ an darempredoù etre al labour hag ar c’hevala. Hevelep emdroadur avat ned eo ket
c’hoarvezet dioutañ e-unan : frouezh eo d’un emsaverezh dalc’hus hag emouiziek.
Ur prantad kriz e voe derou an oadvezh greantel evit ar vicherourion. Didalvoudekaet en em
gavas trumm al labour gremmel, ken ma stagas goproù al labourerion da gouezhañ ha da vont izeloc’h
bepred. Rak, hervez ar mennozioù o ren en ampoent, re ar fiziokrated TURGOT ha QUESNAY, e
ranked, hag e tleed, lezel gwikefre an nevid en he roll war dachenn ar gourc’hwel : o vezañ ma’n em
ginnige kalz muioc’h a zivrec’hioù eget ma veze goulennet, e oa reizh an digresk a zeue war briz al
labour. Priz « naturel » al labour a veze graet eus ar gopr evel ma tisoc’he diouzh c’hoari an nevid, ar
gopr nevidek. Da savelenn natur e lakaed c’hoari an nevid ha war un dro da lezenn gevredigezhel, –
dre berzh ur c’hemmesk er meizadoù ; « lezenn dir ar goproù » e voe lesanvet gant ar sokialour
Ferdinand LASSALLE he dezrevelle evel-henn : « Nepred ne dle ar gopr keitat tremen dreist ar pezh
a zo diziouerus, hervez ar boazioù o ren er vro, evit ma talc’hfe ar vicherourion da vevañ ha da
ouennañ ».
Ur stourm taer-ouzh-taer a voe renet evit dieubiñ ar vicherourion diouzh an enkadenn griz ma
oant lakaet dre ar c’hevezerezh greantel. Daou luskad bras a ziverzer er stourm hir ha liesek-se : a) ul
luskad a emzifenn a-berzh ar vicherourion o-unan, gant ar c’hweluniadoù (Sz. : trade-unions, Gl. :
syndicats ouvriers, Al. : Gewerkschaften) b) ul luskad kefredel, a c’haller envel an emsav
kevarzhelour, renet war un dro gant prederourion evel Karl MARX, gant politikerion evel LENIN,
gant pabed evel LEON XIII, mennet da dreuzfurmiñ ar gevredigezh a-benn diogeliñ, – forzh pegen
disheñvel e ve an hentoù kelennet, – an dellid hag ar rezid da bep den.
Menegiñ ne c’haller ken nemet un nebeut darvoudoù e-touez ar re aroueziusañ eus an
emgann kevarzhelour etre 1830 ha 1936 :
1830 :
1831-34 :
1843-60 :
1841 :
1847 :
1848 :
1864 :
1867 :
1868 :
1871 :
1873-75 :
1875 :
1881-93 :
1885 :
1886 :
1886-88 :
1889 :
1891 :
1902 :
1903 :
1905 :

ar bodadoù micherourion kentañ : kevarzheoù kenskoazell, c’hweluniadoù en
Alamagn ;
taolioù-fourgas e Frañs, a-berzh micherourion ar sidan e Lyon pergen ;
urzhiadur ar c’hweluniadoù e Breizh-Veur ;
lezenn e Frañs o verzañ reiñ gourc’hwel d’ar vugale dindan 8 vloaz ;
Kevre Komunour Etrevroadel diazezet e London ;
Manifesto Komunour embannet gant MARX hag ENGELS ;
Unvaniezh Etrevroadel ar Vicherourion krouet e London (Kentañ
Etrevroadelenn) ;
Ar C’hevala gant Karl MARX, derou an embann e London ;
lezenn e Frañs oc’h anaout ar c’hweluniadoù ;
ar g« Commune » e Paris ;
an narodniki a « ya d’ar bobl » e Rusia ;
Unvaniezh Vicherourion Surusia, kentañ aozadur micherour e Rusia ;
lezennoù en Alamagn war ar gretadurezh kevredigezhel, ar re gentañ en Istor ;
ar c’hweluniad kristen kentañ e Lyon, Frañs ;
krouidigezh an American Federation of Labor ;
ec’hwelioù bras e Breizh-Veur ;
diazezidigezh an Eil Etrevroadelenn e Paris ;
kelc’hlizher ar Pab LEON XIII : Rerum Novarum war gendere ar vicherourion ;
Petra ober ?, levr LENIN o tiazezañ pennaenn an emouiziegezh dispac’hel, o
tevoudañ er bloaz war-lerc’h :
an disrann er Strollad Sokialdemokrat Rusian etre Bolcheviked ha Mencheviked ;
Kevrenn C’hall an Etrevroadelenn Vicherour (S.F.I.O.) diazezet dindan renerezh
Jules GUESDE ;

1913 :
1914 :
1917 :
1919 :
1920 :
1920 :
1928 :
1929 :
1931 :
1931 :
1932 :
1936 :

krouidigezh Kevre Etrevroadel ar C’hweluniadoù e Zurich ;
ar c’hweluniadoù gall hag an S.F.I.O. o tianzav o gouestloù dispac’helour hag o
treiñ a-du gant o gouarnamant er brezel enep Alamagn ;
Dispac’h Here : ar Strollad Komunour Rusian, leviet gant LENIN, a gemer ar
galloud ;
Trede Etrevroadelenn (Komintern) savet e Moskov ;
krouidigezh ar Strollad Komunour Gall ;
kentañ Kefioù Goproù Tiegezh e Frañs ;
lezenn e Frañs war ar gretadurezh kevredigezhel ;
freuz-yalc’h e New-York ; derou an enkadenn-armerzh-ved ;
20 milion a zic’hweleion er bed ;
kelc’hlizher ar Pab PIUS XI : Quadragesimo Anno ;
lezenn e Frañs war ar goproù tiegezh ;
Talbenn ar Bobl e Frañs, ec’hwelioù, greantioù ac’hubet ; Emglevioù Matignon :
sizhun bergont eurvezh, ehanoù gopret.

Evel a weler, e broioù Kornogeuropa ez eus bet kempenn, e Rusia, hag e broioù Retereuropa
goude 1945, ez eus bet dispac’h. E-ser notennoù all, pa bledimp gant armerzh ar riezoù komunour,
hor bo tro da studiañ penaos ez eo emdroet meizad ar gopr hag ar goproù o-unan war-lerc’h
freuzidigezh perc’hentiezh prevez ar madoù-kenderc’hañ. Amañ e studiimp hepken an
treuzfurmidigezhioù c’hoarvezet e broioù ar C’hornog. Lavaromp koulskoude, kent mont pelloc’h ez
eo meizad ar gopr ha stad ar goproù evel m’emaint hiziv er bed, ken er broioù komunour, ken er
broioù frankizour, frouezh ar stourmerezh kevarzhelour taer deraouet en 19t kantved. Dre vras, e tenn
ar reolenn : « da bep hini hervez e labour, dre c’hoari dall an nevid » da lezel he lec’h gant ar reolenn
all : « da bep hini diouzh e ezhommoù », – da nebeutañ e komzoù an dud a Stad, hag e spered reoù
anezho.

Kempennadur dere ar c’hopridi
Pleustret ez eus bet meur a hent e Kornog evit reiñ o gwir d’ar c’hopridi, pe da nebeutañ evit
kaout ar peoc’h ganto. Dindan dri zalbenn e c’haller renkañ an hentoù-se : a) kompezañ an
direizhderioù b) reiñ perzh d’al labourer e frouezh e labour k) goprañ al labourer nebeutoc’h evel
oberer ar c’henderc’hañ eget evel ezel ar gevredigezh.
Kompezañ an direizhderioù.

1) Ar gopr izelañ ret. Pa gouezh ar gopr nevidek dindan ar feur izelañ ret d’ar micherour evit
bevañ ha bevañ gant dellid, ez emell ar Stad evit rediañ ar batromed da reiñ ar gopr izelañ ret-se.
Emelladennoù kentañ ar Stad evit derc’hel ar goproù a-geñver ar barr-bevañ izelañ dereat a voe renet
en Aostralia hag e Zeland-Nevez e-tro 1894 hag e Breizh-Veur e 1909.
2) Ar skeul wint. Mar seller ar gopr gwerc’hel evel azas en un ampoent, e ranker sellout ar gopr
merkel evel diazas adalek ma kresk koust ar bevañ. Ijinet ez eus bet neuze ur reizhiad azasadur
emgefreek : bewech ma sav koust ar bevañ e sav ar gopr merkel e doare da zerc’hel digemm ar gopr
gwerc’hel. Skeuliad ar goproù gwerc’hel a zeu da vezañ stabil, tra ma sav (ha ma tiskenn, da nebeutañ
war ar paper) skeuliad ar goproù merkel da heul koust ar bevañ, – alese an anv a skeul wint, pe
skeuliad wint. En doare-se e ve gwarantet ar c’hopridi ouzh diskar o galloud-prenañ.
Meur a skoilh he deus kavet avat ar reizhiad-se war an dachenn, ha da gentañ an arvar ma oa da
luskañ ur c’helc’h-bac’h, koust ar bevañ o reiñ sav d’ar goproù ha kresk ar goproù o reiñ lañs da goust
ar bevañ, – « kelc’h diaoulek ar goproù hag ar prizioù ». Er pleustr, e rankas ar gouarnamantoù stagañ
stardelloù kreñv ouzh ar rod-se a-benn mirout outi a bennfolliñ. Peurliesañ e vez bodet dileuridi ar
c’hweluniadoù hag an embregerezhioù en-dro d’un tredeog anvet gant ar gouarnamant ; e kefridi ar
c’hengor-se emañ diferañ un emglev anvet c’hwelgevrat o tivizout doareoù al labour, feur ar goproù,
h.a.

Reiñ d’al labourer perzh e frouezh e labour.

Lavarout a reer ez eo ar micherour minwalet pa n’en devez mui ger ebet da lavarout ur wech sinet
gantañ e gevrat-c’hoprañ : evel ul loen mut eo, sterniet ouzh ar c’harr, ha berzh pe ziverzh an
embregerezh ne sell ket outañ. Klasket ez eus bet lakaat termen da seurt saviad displed dre lakaat ar
micherour da vezañ perzhiat en embregerezh ; meur a hent zo bet arnodet :
1) Ar buzrannoù, pe ar berzhiadegezh war-eeun e buzadoù an embregerezh ; degouezhout a ra
d’ar micherour ur geitrann eus ar buzadoù ouzhpenn e c’hopr. Disheñvel eo ar vuzrann diouzh an
arc’hopr, – hemañ ne vez nepred ur geitrann eus ar buzadoù ; disheñvel eo ivez diouzh ar
gwellentezioù ha largentezioù all profet gant patromed vrokus ’zo, – diferet e vez ar buzrannañ dre
gevrat etre ar goprer hag ar goprad. Ar buzrannañ avat ne ro perzh ebet er c’hevala, evel ma ro an hent
2) amañ dindan, – ar vuzrann n’eo e nep doare ur gevrann. An taol-arnod kentañ da berzhiadekaat
war-eeun ar vicherourion er buzadoù a voe graet gant un embreger eus Paris, anvet LECLAIRE, e
1842. An hent-se avat ne reas ket berzh ha nebeut pleustret eo hiziv.
2) Ar c’hevrannoù, pe ar berzhiadegezh er c’hevala, ar micherour o tont da vezañ kevranneg en
embregerezh2 ; teir reizhiad zo bet arnodet :
– aesaat d’ar vicherourion prenañ kevrannoù en embregerezh gant arc’hant o arboelladoù ; ar
reizhiad-mañ ne reas ket berzh ; pa dizh ar vicherourion arboellañ, ne vezont ket chalet gant prenañ
kevrannoù er greanterezh ;
– reiñ d’ar vicherourion buzrannoù, hogen ouzh o zreiñ e kevrannoù (ar reizhiad-mañ a reer
anezhi copartnership, keveleriezh) ;
– ar c’hevrannoù-koskor ; diskleriet e vez e-keñver lezenn an embregerezh evel « kevredad gant
koskor kevrannek » ; troet e vez un darn eus ar buzadoù e kevrannoù a vez lakaet da genberc’hentiezh
ar c’hoskor. Ranndalioù3 a vez lodennet bep bloaz etre ar vicherourion, hag ar re-mañ a gas leuridi da
vodadeg-veur ar gevranneion ; ne hañval ket ar reizhiad-mañ bezañ graet berzh.
3) Hentoù all zo bet ijinet :
– ar gopr kenfeuriek, pe perzhiadekaat er c’henderc’hañ ; bep bloaz e vez rannet etre ar
vicherourion ur c’hementad arc’hant par d’un dregantad eus sav ar c’hengreadur4 ;
– an deuriadekaat, a zo un taol-arnod renet e Frañs dindan levierezh de GAULLE, anezhañ lakaat
ar vicherourion da gaout deur5 ouzh kerzh an embregerezh ; dre ar reizhiad-se e tennfe an « deuridi »
o mad eus kement gwellaenn o c’hoarvezout gant an embregerezh, ken en e gevala, ken en e vuzadoù,
ken en e genderc’husted. Seurt kempennadur avat, aozet er-maez eus emell ar c’hweluniadoù, a
hañval endeo gwall arvaret e donkadur.
Goproù kevredigezhel ha kevredikaat.

Amañ e ranker termenañ un nebeut gerioù. Kevarzhelaat, evel m’ hon eus gwelet c’hoazh,
a dalvez treuzfurmiñ ar gevredigezh e doare ma vo gant pep hini an hevelep gwirioù ha dreistholl an hevelep barregezhioù, – er gevredigezh frankizour, ez eus war ar paper kement a
wirioù gant mab ar micherour ha gant mab an embregour, nemet war an dachenn e oar an holl
ez eo barregezhioù hemañ kalz brasoc’h eget barregezhioù hennezh. Kevredikaat zo lakaat e
kefridi ar gevredigezh an damantoù a oa diagent e kefridi an hinienn, an tiegezh pe strolloù
2

Kevrann b., gwir roet e stumm un teul (merk, talvoudenn) en eskemm d’an arc’hant pe d’ar madoù degaset evit
diazezañ ur c’hevredad kevalaoù pe greskiñ kevala ur c’hevredad ; an degaser, pe e gerioù all, ar prener kevrann, a reer
anezhañ ar c’hevranneg. Gwirioù ar c’hevranneg zo degemerout ranndalioù (sl. (3) amañ dindan), kemer perzh e-unan pe
dre un dileuriad e bodadegoù-merañ ar c’hevredad, h.a.
3

Ranndal b., lodenn genfeuriek a zegouezh da bep kevranneg pa vez rannet buzadoù ur c’hevredad.

4

Kengreadur g., hollad an taolioù-kenwerzh graet en ur prantad, en ur bloavezh da skouer ; sammad an arc’hant lakaet
da dreiñ e-ser an taolioù-kenwerzh-se.
5

Deur g., interest, emell a gemerer en un dra bennak ; deuriat, un deuriad eo an hini en deus deur ouzh udb.

prevezh all, – da skouer, kevredikaat ar vezekniezh zo lakaat ar gevredigezh da akuitañ ar
mizoù kleñved, e-lec’h o lezel war goust ar re glañv. Da heul, dre berzh ar gwirioù piaouet
gant ar preveziad e kement ha ma’z eo ezel eus ar gevredigezh ez eur degaset d’ober anezhañ
ur c’h-kevredigour, – en hevelep doare ma lakaer an titl a geodedour war neb a biaou ar
gwirioù roet gant ur geoded d’hec’h izili.
Trioù-lavar zo a ranker mirout a veskañ : ar gopr hinienn, ar gopr stroll, ar gopr tiegezh
(anvet a-wechoù goproù hiniennel, strollel, tiegezhel) zo goproù roet d’an hinienn, d’ar stroll,
d’an tiegezh ; en enep, ar goproù kevredigezhel zo goproù roet gant ar gevredigezh, – d’an
hinienn, d’an tiegezh, pe all. Pa vezont roet d’an hinienn, e reer anezho goproù kevredigour,
evit diskouez ervat ne vezont ket roet en eskemm d’ul labour, met e-ser ar gwirioù he deus
evel ezel eus ar gevredigezh.
Ar goproù kevredigezhel a anver c’hoazh korvoderioù treuzdoug, rak amparet int diwar
gorvoderioù all : treuzdouget e vez ul lodenn eus korvoderioù all hag addasparzhet evit ober ar goproù
kevredigezhel.
An aozadur foran pe ledforan a zo en e gefridi aozañ ha talañ ar goproù kevredigezhel a reer
anezhañ ar Skor Kevredigezhel pe Kedskor.
Diogelerezh Kevredigezhel

Evit parraat ouzh an digresk korvoder hag an arvar a ezeved a zeufe da heul ar c’hleñved, ar
gozhni, ha dre vras kement reuz o virout a labourat, ez eus bet krouet ur rumm goproù kevredigezhel e
stumm kretadurioù, – kounait e veze anvet kretadurezh kevredigezhel an obererezh-mañ gwechall. An
aozadur-kretaat, anvet Diogelerezh Kevredigezhel zo anezhañ ur rann eus ar C’hedskor.
C’hoarvezout a ra an enkefiadurioù eus skodennoù talet war un dro gant ar c’hopridi hag ar
c’hoprerion ; hag an ezkefiadurioù eus skorennoù talet d’ar c’hopridi, anvet neuze diogelidi, da geñver
reuzioù diseurt :
– reuzioù al labourer, da lavarout eo o tiraez an diogelad dre berzh e labour : gwallzarvoudoù
labour, kleñvedoù micher ;
– reuzioù ar c’hevredigour, da lavarout eo o tiraez an diogelad pe an dud en e garg (pried, bugale,
h.a.) hep keñver ouzh e labour : kleñvedoù, dic’houested da labourat da heul kleñved, kozhni, marv.
Ken diseurt hag ar reuzioù eo ar skorennoù. Anezho ez eus : dastaladurioù ar mizoù mezegel hag
apotikel6 ; gwaredoù d’ar re a rank arsaviñ a labourat dre berzh kleñved ; goproù-amsaviñ d’ar re gozh
ha d’ar re aet dic’houest ; h.a.
Goproù Tiegezh

E broioù ’zo, Frañs da skouer, ez eus, e-kichen an Diogelerezh, un aozadur distag, mui pe vui
kevreet outañ, a zo ivez ur rann eus ar C’hedskor : aozadur ar Goproù Tiegezh. Pal kentañ an aozadurse, e Frañs da nebeutañ, e voe reiñ broud d’ar genel en ur mare ma koshae ar boblañs c’hall en un
doare arvarus. Hep an emsav kevarzhelour avat ne vije ket bet anezhañ, – rak feukus a-walc’h eo d’ar
spered frankizour pennaenn ar goproù tiegezh ; hag ivez e c’haller lavarout e tizhont, en tu all d’ur pal
politikel tremeniat, ur pal kevarzhel gwirion.
N’eus abeg armerzhel ebet da c’hoprañ uheloc’h evit un hevelep labour un tad a familh
eget un den dizemez ; ha koulskoude ez eo brasoc’h ezhommoù an tad a familh eget re an den
dizemez. Aze e tisklot splann ar meno hiniennelour frankizour diouzh ar meno kevarzhelour.
Ken anat eo d’ar frankizour e tle pep hini sammañ ar c’hargoù en deus tennet warnañ, ken
anat-all eo d’ar c’hevarzhelour e tle ar gevredigezh kensammañ e gargoù gant an hini
bec’hietañ.
6

Dastalañ v., talañ d’unan bennak kement hag en deus talet a-raok, divizaouañ : dastalañ louzeier zo digoll ar
c’hlañvour, reiñ dezhañ kement hag en deus dispignet d’o frenañ.

Kefioù ar Goproù Tiegezh a zegemer skodennoù digant ar c’hoprerion hepken. Pourchaset e vez
d’an tiegezhioù meur a seurt skorennoù :
– skorenn desavadur, evit ar vugale adalek o ganedigezh betek o 17 pe o 21 bloaz ;
– skorenn ungopr, roet d’ar pried (pe d’ar bried) hep korvoder ;
– skorenn vrazezded ha skorenn c’hanedigezh ;
– skorenn annezadur ; h.a.
Kudenn an dic’hwel.

Un arvar all evit ar c’hopridi eo an dilabour, pe dic’hwel. Dizemglev zo bet etre ar
gevarzhelourion hag ar frankizourion a-zivout al leviadur da zegemerout war an dachenn-se. Evit ar re
gentañ e tle ar c’hopridi bezañ kretaet ouzh an dic’hwel dre un aozadur kevredigezhel a dalo dezho ur
c’horvoder-dic’hwel, ur gopr-amsaviñ gwirion. Evit an eil re ez eo ar c’hretadur-dic’hwel gaouus
ouzh an armerzh dre ma ro lañs d’un dic’hwel brasoc’h. Padal, en holl vroioù ez eus hiziv
kretadurioù-dic’hwel.
Hervez ar broioù e vez aozet ar gretadurezh-dic’hwel e diabarzh an embregerezh pe e-ser
gwazadurioù foran pe ledforan dindan reolerezh ar Stad.
E Frañs da skouer e vez talet d’ur gwazadur ledforan ur skodenn par da 1 % eus ar goproù (an
8/10 anezhi e karg ar goprer, an 2/10 e karg ar goprad) ; gant ar gwazadur-se (ASSEDIC) e vez talet
d’an dic’hweleion ur skorenn par da 35 % eus sav keitat o gopr kent e-pad 9 miz da nebeutañ, 12 miz
d’ar muiañ.
Er Stadoù-Unanet ez eus bet savelet reizhiad ar G.A.W. (guaranteed annual wage) pe gopradurbloaz gwarantet ; pa rank an embregerezhioù difredañ micherourion e tleont talañ dezho ur goprdic’hwel par da 80 % eus o gopr-labour kent e-pad ur bloavezh mar o devez ar vicherourion daou
vloaz hended en ti, e-pad c’hwec’h miz mar o devez ur bloaz hended hepken. Seurt emglevioù o reiñ
un diogeladur gourc’hwel bras, o sammañ avat kargoù ponner war an embregerezhioù, n’int ket bet
astennet c’hoazh, pell diouzh eno da holl c’hennadoù al labour amerikan.

Gopridi ha poblañs.
Seul vuioc’h ma vez greantelaet ur vro, seul uheloc’h e sav dregantad ar c’hopridi en he foblañslabour. An div daolenn amañ dindan a laka anat an devoud-se :

I. Emdroadur dregantad ar c’hopridi war 70 vloaz.
Stadoù-Unanet

1880

63 %

1954

84 %

Alamagn

1882

64 %

1953

72 %

Frañs

1886

57 %

1954

65 %

II. Dregantadoù ar c’hopridi er boblañs-labour.
Breizh-Veur

1951

93 %

Portugal

1940

72 %

Italia

1936

53 %

St.-Unanet

1954

84 %

Suis

1941

71 %

Island

1946

51 %

Sveden

1950

77 %

Norge

1950

70 %

Hellas

1946

46 %

Saar

1946

74 %

Izelvroioù

1947

69 %

Mec’hiko

1950

46 %

Belgia

1951

74 %

Frañs

1954

65 %

Kolombia

1938

35 %

Chile

1940

74 %

Luksembourg

1947

64 %

Yougosl.

1953

30 %

Danmark

1952

73 %

Aostria

1953

62 %

Kongo bB.

1952

17 %

Alamagn-G.

1953

72 %

Venezuela

1951

59 %

Pakistan

1951

8%

Suomi

1950

58 %

Oad keitat ar c’hopridi a vez bihanoc’h eget oad keitat an nanngopridi. E Breizh-Veur da skouer,
emañ ar 67 % eus ar c’hopridi dindan 44 bloaz, hag ar 41 % hepen eus an nanngopridi.
Kenfeur ar maouezed e-touez ar c’hopridi zo 32 % er Stadoù-Unanet hag e Breizh-Veur, 31 % e
Frañs. Kalz uheloc’h ez eo an dregantad-se avat evit ar maouezed dindan 25 bloaz.
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KENDEREOU HA POLITIKEREZH E BREIZH
Tech ar c’hentañ hag an eil Emsav e oa dianaout rannadur poblañs Vreizh e rummadoù
kevredigezhel hag e kostezennoù politikel : « Na ruz na gwenn, Breizhad hepken » a voe ur ger-stur
eus ar strolladoù broadel a-raok ha goude ar brezel-bed kentañ koulz hag e-pad an eil hini. An tech-se
a verke a-dra-sur c’hoant an emsaverion da gomz en anv ar bobl vrezhon en he fezh, dreist d’an holl
zisrannoù degaset en he c’hreiz gant an estren ; – dav eo gwelout ennañ ivez an dic’halloud ma oant
d’en em savlec’hiañ ken e-keñver istor ar bobl vrezhon ken e-keñver an istor kempredel e-unan.
Hep mar ez eo an dalc’hidigezh c’hall kiriek evit un darn d’ar rannadur kevredigezhel ha politikel
a gavomp en hor bro. Koulskoude n’eus ket abeg da grediñ n’o dije ket c’hoariet en ur Vreizh dieub
an nerzhoù o deus devoudet ur seurt rannadur er broioù all. N’eus forzh penaos, zoken mar lakaomp
da frouezh ar bruderezh estren an dibaboù marksour, gaollour pe faskour a ra hor c’henvroiz, n’omp
ket aotreet d’o dianaout, dre an arbenn end-eeun ma’z int an dibaboù graet gant hor c’henvroiz. Hon
dlead eo en enep o dezrannañ pizh ha studiañ drezo hag en tu all dezho kudennoù gwirion hor
c’henvroiz ; ha, da heul, en em harpañ warno, goude ma ve evit o c’hemmañ pe o lemel, e doare da
dennañ pep korvo diouto evit sevel ar gevredigezh vrezhon.
Kement-mañ a dalvez evit an emskiant a renkad diwanet e Breizh en 20t kantved.
Kent mont pelloc’h ez eo mat resisaat ster ar ger renkad. Meur a zoare ez eus da renkañ
ha da vezañ renket. Ha da gentañ e c’hell ar renkadur bezañ pe e spered ar renkerion, pe war
an dachenn, pe e spered ar re renket. Da skouer, pa renker ar boblañs e tri gennad diouzh
ezhommoù ar studi armerzhel, e krouer ur renkadur a zo kalz anatoc’h e spered an
armerzhourion eget er gevredigezh. Er gevredigezh en em gav renket, en em renk pep hini
diouzh an dere en deus. An dere, evel kement keal o ren war an dachenn, zo ur c’heal
kemplezh : ennañ ez eus dave d’ar c’haout (pe gorvoder ?), d’ar gouzout (pe zeskadurezh ?),
d’ar gallout (pe renk er framm ?) ha d’an daremprediñ (pe levezon ?). An dud eus un hevelep
dere zo strollet e daou zoare : e spered ar re o studi, diwar-bouez an heñvelderioù stuzegezh a
zo etrezo, ha war an dachenn peogwir ez en em zarempredont hag en em gevredont, o tiorren
dre-se un emskiant a gendere, – ken e reer kendere eus hollad an dud eus an hevelep dere.
Amjestr-kenan eo avat termenañ bevennoù ur c’hendere, ken en egor douaroniezhel (hag-eñ
ez eo an harzoù broadel harzoù kendereel ivez ?), ken en egor kevredigezhel (a-geñver gant
petore korvoder e vez lakaet ar vevenn etre ar vourc’hizion vihan hag ar vourc’hizion etre ?).
Gant ar renkad ez eo empleget kealioù ouzhpenn. Gwelet hon eus ez eo ar gennad ur
rannadur spis er spered, ez eo ar c’hendere ur rannadur dispis war an dachenn. Ar renkad a
venn bezañ ur rannadur spis war an dachenn. N’eo ket ur benveg-studi evel ar gennad, n’eo
ket un disoc’h emdarzhek eus ar gedvuhez evel ar c’hendere, un arm dispac’hel emouiziek ez
eo, – kounaomp an droienn : stourm ar renkadoù. A-raok stourm avat e rank ar renkadoù
bezañ krouet : an emskiant a gendere, izil ha dizunvan, a rank bezañ kreñvaet, unvanaet,
heñchet, emouiziekaet, a-benn ma teuio ar c’hendere dispac’her da vezañ ur c’horf
kevredigezhel kenurzhiet ha barrek da zistrujañ ar renkad enebour. Ar renkad, termenet evelse gant MARX, n’he deus bezoud ebet en he glanded ; e-keñver an ober ez eo termen prantad
kentañ an dispac’h marksour (emouiziekaat kendere ar broletaerion) ; e-keñver an anaout ez
eus anezhi ur boud metafizikel staget outañ ur gefridi istorel, un tonkad mesiazel o reiñ
dezhañ kement gwir a zo.
Pa gomzer eus emskiant a renkad, eus stourm a renkad evel o c’hoarvezout en ur
gevredigezh, e tleer kompren ez eo emdroet mui pe vui an emskiant a gendere er gevredigezhse etrezek an emskiant a renkad evel ma’z eo bet termenet gant MARX, hep ma ve deuet
koulskoude kendere ebet da wiskañ furm ar renkad en he stad klok1.
1

El lizheradur politikel, armerzhel, kevredigezhel e vez mesket alies keal ar c’hendere gant keal ar renkad, a-benvestkaer pe get, ha seul aesoc’h ma n’eus en un niver a yezhoù nemet ur ger evit an daou veizad. Ar skrivagnerion vrezhonek
ivez a ra peurliesañ heñvelsterioù eus an daou dermen. Pa venner avat diforc’hañ hag enebiñ an daou veizad, e tleer mirout

Gwan eo e Breizh an emskiant a renkad, dre arbennoù diseurt. Evit ar poent ez eo kendere ar
gouerion bepred an hini niverusañ ha kreñvañ. Kreskiñ a ra o emskiant a gendere e-ser an
arc’hadurioù micherel taer pe daeroc’h a reont ouzh ar gouarnamant gall ; met chom a ra o stourm war
bazenn ar c’hweluniaderezh, ha ne sav ket betek an derez politikel, – ne ziwan ket enno un emskiant a
renkad, ha pell emaint c’hoazh diouzh an emskiant vroadel. Betek-henn ez eo manet kreñv warno
levezon ar gloer ha kement-se zo un devoud da zerc’hel kont anezhañ.
E Breizh enta ez a bepred al lañs gant ar strolladoù dehou pe etre, – anat eo diwar an
dilennadegoù aozet gant ar Stad C’hall. Notomp ez eus gwrimennoù eus kendere ar gouerion e
pastelloù-bro ’zo oc’h emdreiñ war-du ar mennoziadegoù kleiz. Se zo sklaer dreist-holl er Gouelou, e
Kernev-Uhel ha Treger, broezioù o deus gouzañvet ar muiañ gant an isdiorreadur hag an divroerezh
abaoe derou ar c’hantved-mañ. War un dro ez arvester en hevelep kornioù ouzh koazhadur levezon an
Iliz hag ouzh un argerzh digristenaat a zo da zerc’hel kont anezhañ ivez. A-zehou d’ar graonellad a
gouerion lec’hiet-etre e skeul ar politikerezh e Breizh e kaver ur gennadig a vourc’hizion pe
noblañsoù gallgar, er c’hêrioù dreist-holl (orin ar re-mañ a vefe da studiañ, da skouer e Roazhon,
Brest, Kemper, Gwened, Naoned) ; a-gleiz d’ar graonellad e kejer ouzh troc’hadoù poblañs o risklañ
war-du ar gleizelezh abaoe derou ar c’hantved-mañ : ar gouerion dibourvez hon eus meneget, ar
besketaerion ; miret o deus koun eus ar baourentez kriz diwasket pemont ha seikont vloaz ’zo. Erfin
ez eo ret menegiñ degouezh ar vicherourion diorreet o vevañ er c’hêrioù bras evel Naoned, Roazhon,
An Oriant, Sant-Nazer, Brest. Ur c’hendere ouzhpenn a ve da envel : hini ar gwiskadoù-etre ganet
diwar emled ar gefridiadelezh c’hall el ledenez-mañ, dreist-holl war dachenn an deskadurezh,
skolaerion ha kelennerion, – tud o tont eus ar c’hendereoù dibourvez, o klask fred gant ar Stad C’hall
dre ma n’o deus a-hend-all peadra ebet ; gounezet int dre vras da vennadoù ar gleizelezh c’hall.
Unan eus kudennoù an Emsav eo reizhañ e gadoniezh diouzh pep hini eus kendereoù ar boblañs
vreizhat. Seul amjestroc’h eo ar gudenn ma n’he deus hini ebet eus ar c’hendereoù-se muioc’h a
emskiant vroadel eget ar re all. Evelato e ranker lakaat a-gostez diouzhtu ar gronnoù bourc’hizion ha
noblañsoù gallekaet abaoe kantvedoù, – pa n’int ket Gallaoued a orin : ar re-se a zifenno ar gwirioù
hag ar stuzegezh gall e Breizh goude ma vint bet dilezet gant ar C’hallaoued o-unan. Chom a ra ar
werin. En he zouez e rankfed, ent-kadoniel, derc’hel ar muiañ kont eus ar graonellad kouerion a
welomp o ren o stourm c’hweluniadel. Anat eo ne zeuy ar stourmerion-se war-du an Emsav nemet en
deiz m’o devo meizet n’en deus o youl dreistbevañ ha diorren chañs ebet da vezañ sevenet en Europa
nemet dre hantererezh ur framm stadel brezhon.
Pa gomzomp eus un emglev etre an Emsav hag ar strolloù emaomp o paouez menegiñ e
tremmomp dreist-holl ouzh an tuezioù peoc’hus ha war hir dermen. War verr dermen avat, hag e
degouezh un dispac’hadeg, e kavfe an Emsav harp war ar gwiskadoù o deus gouzañvet ar muiañ gant
an isdiorreadur, da lavarout eo a zo bet gounezet mui pe vui da vennadoù ar sokialouriezh, – kementmañ n’eo ket lavarout n’o deus ket ar rummadoù-se o renk da gemer en obererezh war hir dermen : un
degouezh dibarel a studiomp amañ hepken. Ar skoilh en em gavfe neuze dirazomp eo ez eo bet
sternataet tamm pe damm ar rummadoù-se gant strolladoù estren. Hogen, a-benn an diwezh, ne ve ket
disheñvel-bras an degouezh diouzh an hini m’en deus bet an Emsav-dieubiñ aljeriat da dalañ outañ :
war ezhommoù ar c’hendereoù ar muiañ gwasket gant an isdiorreadur en deus an F.L.N. diazezet e
raktres armerzhel ; ar c’hendereoù-se ivez a rankas dougen ar pep brasañ eus ar stourm a-enep d’ar
galloud estren. Arabat intent aze evelkent e rankfe an Emsav advabañ hepmuiken ar raktresoù
kevredigezhel empennet gant ar strolladoù gall, – soñjal a reomp, da skouer, el lec’h bras roet gant ar
strolladoù-se d’ar stourm a-enep d’an Iliz ; an hengoun kevarzhelour e Breizh, gwriziennet en dud a
relijion, Sant ERWAN, LAMMENAIS da skouer, zo disheñvel diouzh an hengoun kevelep e BroC’hall, hag ur fazi kadoniel bras a rafe an Emsav ouzh henn ankouaat.
Dre-se e fell deomp merkañ n’en deus politikerezh an Emsav e-keñver kendereoù ar boblañs
nemet un dalvoudegezh kadoniel ha pleustrek-rik. An emskiant a vroad ha n’eo ket an emskiant a
kendere evit an devoud studiet war an dachenn, hag ar ger renkad evit menegiñ ar c’hendere pe ar stroll kendereoù emdroet
en ur c’horf emouiziek e-ser ur stourm a renkad.

renkad en deus da ziorren e Breizhiz. Mar degemer er mare-mañ-mare skor ar rummad-mañ-rummad,
ez eo o terc’hel kont eus e nerzh gwirion e-keñver emgav ar mare, ha n’eo ket eus ur roll mesiazel a
brestfe dezhañ.
Rak n’eo ket ar renkad a sav ar Stad, en Emsav ne lavaromp ket, – ha n’eo ket skouer ar broioù
komunour a c’hallo hon dislavarout. Ar gevrat a stag an Emsav pe ar Stad ouzh ar c’hendere-mañkendere zo atav berrbad. Ar Stad, ur wech diazezet, a rank plediñ gant ezhommoù boutin ar boblañs abezh ha, dre-se, troc’hañ dillo al liammoù, – ha pa vent he funig a’r begel, – he stag ouzh kement
stroll darnel anezhi.
D’ar bobl a-bezh kenurzhiet en Emsav hag er Stad e vo enta divizout ar stumm kevredigezh a zere
ar gwellañ outi. Adalek bremañ ez eur evit lavarout petra na vo ket ar gevredigezh-se, – ne c’hell ket
da skouer bezañ empennet ur Vreizh frankizour da frouezh an dispac’h. Bep ma’z aio an emganndieubiñ war-raok, e kemero ar gevredigezh vrezhon ganet gantañ un dremm spisoc’h bemdez.
E kendereoù hag e kostezennoù politikel en em gavo rannet ar gevredigezh vrezhon nevez. Dlead
ar Stad avat a vo lemel kement rannadur a dennfe da lakaat un darn eus ar boblañs estren d’ar
peurrest, pe da lakaat kendereoù dindan vac’h reoù all. Ur vroad unvan ha kevarzhel hepken a c’hell
diorren ur gwir sevenadur.

STAD AR BOBLAÑS E BREIZH
Eus embannadurioù an I.N.S.E.E., ensavadur gall ar stadegoù hag ar studioù armerzhel, e
tennomp ar sifroù-mañ :

Kendreiñ hollek ar boblañs e Breizh.
Departamantoù

Niver ar boblañs e miliadoù
01 01 64

01 01 65

01 01 66

01 01 67

22

501,4

500,4

499,0

498,4

29

754,6

755,4

755,7

755,8

35

624,5

628,0

631,4

633,1

44

822,9

832,5

840,1

848,2

56

533,5

533,6

533,6

533,6

Breizh

3 236,9

3 249,9

3 259,8

3 269,1

1

Kefridiel eo ar sifroù-mañ evit ar bloazioù 1964 ha 1965 hepken .
Dre an daolenn eus kendreiñ poblañs Vreizh war dri bloavezh e tiverzomp un nebeut devoudoù :
– kresket eo poblañs hor bro eus 32 200 annezad en ur ober tri bloaz ; he feur-kreskiñ zo bet
3,03 ‰ (goût a ouzer emañ feur-kreskiñ broioù all Kornogeuropa e-tro 10 ‰) ;
– un departamant zo war zigresk niver e boblañs :
22

:

– 3 000

– daou zepartamant zo peuzdigemm o foblañs :
56
29

:
:

+ 100
+ 1 200

– daou zepartamant zo war-gresk o foblañs :
35
44

:
:

+ 8 600
+ 25 300 ;

– mar seller ouzh ar Ranndir Steuñvel Bretagne (R.S.B.), eleze ar pevar departamant 22,29,35,56,
e stader ez eo tremenet ar boblañs eus 2 414 000 da 2 420 900, da lavarout eo ez eo kresket eus 6 900
annezad dindan dri bloaz, kement ha diouzh ur feur-kreskiñ 0,9 ‰.
E-keit-se, ez emdroe poblañs Frañs eus 48 134 400 da 49 650 200, da lavarout eo e kreske eus
1 515 800 ann., kement ha diouzh ur feur-kreskiñ 10,1 ‰.
Notomp ez eo feur-kreskiñ poblañs an departamant 44 par da 10,2 ‰.
An dudegezh e Breizh a oa 95,9 ann./km2 d’ar 01 01 67.
An dudegezh e Frañs a oa 90,2 ann./km2 d’ar 01 01 67.

1

Diazezet ar sifroù kefridiel war a) an niveridigezhioù, – an div niveridigezh diwezhañ e Frañs a voe graet e 1954 hag e
1962 b) marilhoù ar boblañs dalc’het gant pep maerdi.
Ar sifroù jedet gant an I.N.S.E.E. ha kinniget gantañ da c’hortoz ar sifroù kefridiel, zo diazezet war a) marilhoù ar
boblañs b) stad ar gourc’hwel e pep departamant k) arlakadennoù savet war un dro *) diwar gendreiñ ar boblañs etre an
niveridigezhioù diwezhañ **) diwar enklaskoù darnel, evel deskrivadur kendreiñ hollek poblañs ur geriadenn dibabet en
departamant studiet.

Kendreiñ remziel ar boblañs e Breizh.
1964 (a)

1965 (a)

1966 (b)

1967 (b)

22

8 672

8 443

8 199

8 073

29

13 333

12 919

13 681

13 513

35

12 004

12 089

12 860

12 688

44

16 884

16 041

16 569

16 863

56

10 079

9 887

9 584

9 477

22

6 186

6 627

6 613

6 437

29

8 732

9 466

9 432

9 119

35

6 847

6 943

7 181

7 124

44

8 596

9 047

9 114

8 812

56

6 418

6 796

6 718

6 391

22

2 486

1 816

1 578

1 636

29

4 601

3 453

4 249

4 394

35

5 157

5 146

5 679

5 564

44

8 288

6 994

7 455

8 051

56

3 661

3 091

2 866

3 086

24 193

19 530

21 827

22 731

Genel

Mervel

Emgresk

Breizh

1

(a) sifroù kefridiel, diwar niveriñ ; (b) sifroù jedet da c’hortoz .
Feur-emgreskiñ ar boblañs vreizhat, da lavarout eo an diforc’h etre feur-genel ha feur-mervel hep
derc’hel kont eus an treuztiriañ (divroañ, enbroañ), zo bet 6,7 ‰ e-pad an tri bloaz 1964,65,66.
Un nebeut evezhiadennoù a c’haller ober :
– ganet ez eus bet 65 550 bugel en hor bro en tri bloavezh 1964, 65,66 ; feur-emgresk ar boblañs
vreizhat zo bet enta 6,7 ‰ ;
– an diforc’h etre ar c’hendreiñ hollek (+ 3,03 ‰) hag ar c’hendreiñ remziel (+ 6,7 ‰) a ro
muzul ar c’hendreiñ egorel pe dreuztiriañ (– 3,67 ‰) : dre bep 100 bugel ganet e Breizh ez eus 50 den
o tivroañ. Tud yaouank en oad da c’henel eo peurliesañ an divroerion ; ar vugale a c’hanont er-maez
eus ar vro a zeu da greskiñ ar c’holl boblañs. Dre ma ne c’haller ket lakaat ar vugale-se e kont er
c’hendreiñ remziel, e ranker sellout ar feur-emgreskiñ 6,7 ‰ izeloc’h eget feur-emgreskiñ gwirion ar
boblañs ganet er vro ;
– an departamant ma emañ saviad ar boblañs en e washañ eo 22 : e tri bloaz ez eus bet ganet
5 880 bugel ennañ, ha war un dro ez eo digresket ar boblañs eus 3 000 annezad ; da lavarout eo, dre
bep 100 bugel ganet en departamant-se ez eus 150 den o tivroañ. Da heul ivez e tigresk ennañ reoliek
ar feur-genel evel ma c’haller stadañ war an daolenn diaraok.
E-keit-se, e oa ganet e Frañs 1 001 463 a vugale, hag e oa dre-se ar feur-emgreskiñ par da 6,9 ‰.
Ar c’hendreiñ hollek a oa evelkent 10,1 ‰, pezh a ziskouez ur c’hendreiñ egorel muiel (+ 3,2 ‰).

NOTENNOU ARMERZHEL (9)
AR C’HORVODER :
II. AR C’HAMPI. III. AL LEVE. IV. AN HELV.
II. AR C’HAMPI
Korvoder an degaser kevala eo ar c’hampi ; pe c’hoazh, kevuziadur ar gwazadoù bastet d’ar
c’henderc’hañ gant ar c’hevala.
Hogen, en ur ster boutinoc’h, ha koshoc’h, ez eo ar c’hampi kevuziadur ar prester moneiz, – hep
pled taolet ouzh arver ar moneiz-se. Feurm an arc’hant eo.

Feur ar c’hampi.
Reiñ arc’hant e feurm a vez lavaret : prestañ, pe reiñ e prest, reiñ war astenn, reiñ war gampi.
Kemerout arc’hant e feurm a lavarer : amprestañ, pe gemerout war gampi.
Ar c’hampi a dermener evel an diforc’h etre sav an arc’hant prestet ha sav an arc’hant daskoret
gant an amprester. Talet e vez an diforc’h war un dro pa vez dastalet ar prest pe bep bloaz mar pad ar
prestadur ouzhpenn bloaz. P’en eneber ouzh ar c’hampi, e reer eus an arc’hant prestet ar prest, pe korf
ar prest, pe c’hoazh ar c’hevala.
Feur ar c’hampi a reer eus ar c’heñver etre ar c’hampi bloaziek hag ar c’hevala. Dre un dregantad
e vez dewerzhet. Lavarout a reer da skouer ur feur kampi 6 % pe 8 %, – a zo da gompren : evit 100 lur
prestet e ranko an amprester talañ d’ar prester ur c’hampi 6 pe 8 lur bep bloaz.

Prestadur ezplegat ha prestadur emplegat.
E-kichen ar prestañ divizet fraezh, ezplegat, siellet gant ur gevrat-prestañ, ez eus prestadurioù
emplegat, graet e-ser taolioù kenwerzh evel ar gwerzhañ war dermen pe war astermen1. E seurt
kevratoù-gwerzhañ e vez brasoc’h sammad an taladurioù eget na vije an taladur hep termen. Kevatal
d’ur c’hampi eo an diforc’h.
Ur c’hampi eo ivez an diskont, digresk un dle talet a-raok termen.

Kampi kriz ha kampi rik.
Neb a brest arc’hant a denn riskloù warnañ : riskloù a-geñver gant distabilded ar moneiz ; mar
c’hoarvez d’ar moneiz koll gwerzh werc’hel etre ampoent ar prestañ hag ampoent an daskor, e vo koll
evit ar prester ; riskloù a-geñver gant amdalusted2 an amprester ; mar c’hoarvez drouklamm gant
hemañ, pe mar bez dizonest, ne vo ket ar prester evit adpiaouañ e arc’hant. Dre-se e reer kampi kriz
eus ar c’hampi divizet war ar gevrat-prestañ hag e seller outañ evel ar sammad eus a) an amgampi,
« priz » ar riskl hag an digoll evit an diarbennoù kemeret ouzh ar riskloù b) ar c’hampi gwirion, pe
kampi rik. Displegañ a reomp :
– Ur c’hretadur, kretadur un ti pe un tangarr, a c’hoarvez eus daou seurt greadoù : bep bloaz e tal
ar c’hretaad d’ar c’hretaer ur yalc’had, anvet arvuziad-kretadur ; mar c’hoarvez ur gwallzarvoud gant
an dra kretaet, e vez digollet ar c’hretaad gant ar c’hretaer. Lavarout a reer e vez goloet ar riskl
gwallzarvoud gant ar c’hretadur, hag an arvuziad zo « priz » ar riskl sammet gant ar c’hretaer.
Heñveldra, e-keñver prestadur, e kemer ar prester lec’h ar c’hretaer, hag e seller ouzh un darn eus
gwerzh ar c’hampi evel un arvuziad-kretadur talet dezhañ gant an amprester. Setu perak, er mareoù a
1
Gwerzhañ war astermen, gwerzhañ en ur zegemerout an arc’hant digant ar prener e stumm taladurioù bihan graet a
vare da vare.
2

Talus ag., a c’hell talañ, a zo en e gerz peadra d’en em zizleañ. Amdalus eo an hini n’en deus ket peadra d’en em
zizleañ.

reustl politikel, kevredigezhel pe armerzhel e sav feur ar c’hampi. Kampioù 40 ha 50 % a veze
goulennet er Grennamzer, pe en Alamagn er bloavezhioù 1920, da vare diwerzhekaat ar moneiz.
– En amgampi e lakaer ivez digoll ar mizoù meradur. Enklask a rank an danvez prester ober war
dalusted an amprester, imbourc’hiñ da skouer war stad e embregerezh, ha goude, ur wech graet ar
prest, evezhiañ ouzh ar c’herzh anezhañ. Kevuziadur an trevelloù-se zo da dennañ eus ar c’hampi kriz.

Roll ar prestañ en armerzh.
Prestañ a ampleg arboellañ. Gallout prestañ zo gallout dioueriñ an arc’hant a brester, e gerioù all,
bezañ bet gouest da arboellañ an arc’hant-se. Lavarout a reer ez eo an arboell arc’hant laosk, pe
arc’hant hegerz3, pe c’hoazh un dreistad dioueradus.
Daou seurt dreistadoù dioueradus a gaver avat, hervez padelezh o dioueradusted.
Ar seurt kentañ, an dreistad-kef, a c’hoarvez eus an disklot etre an enkefiañ hag an ezkefiañ, –
lakaomp da skouer emañ er c’hef adalek ar 15 genver an arc’hant ret da dalañ goproù ar c’hoskor evit
c’hwec’hmiziad kentañ ar bloavezh : prestet e c’hallo bezañ an arc’hant-se evit daou, tri pe bevar miz,
n’eo ket muioc’h. Eus an dreistad-kef, anezhañ un arboell berrbad, e reer arboell-standur.
An eil seurt, an dreistad disoc’h, a c’hoarvez eus an arc’hant a chom da vat goude kempouezadur
ar c’hef, ur wech graet pep ezkefiañ ; un arboell da badout eo, ober a reer anezhañ an arboell frank, pe
arboell postadus. Dioueret e c’hell bezañ evit keit a garer ha postet en un embregerezh.

Roll ar c’hampi en armerzh.
Hervez ar c’hantvedoù hag ar broioù ez eo bet barnet disheñvel pleustrerezh ar prestañ war gampi.
En Henamzer hag er Grennamzer e veze graet anezhañ un uzurerezh ha kondaonet e veze evel
kontrol d’ar vuhezegezh vat.
Tamm-ha-tamm avat e voe torret d’ar verzidigezh hag en 18t kantved e tegemere Kornogeuropiz
feurm an arc’hant evel unan eus kengraoù reizh an armerzh : e 1769 e skrive TURGOT e « Kounskrid
war ar prestañ arc’hant, » hag e 1787, BENTHAM e « Lizher war an Uzurerezh ».
Hogen, evit d’ar c’hampi bezañ degemeret er vuhezegezh, ne baouezas ket evit kelo ar
c’hondaonidigezhioù a gouezhañ warnañ. Meur a zamkaniezh4 zo bet embannet abaoe 150 vloaz a-du
pe a-enep dezhañ. Sellomp ouzh un nebeut anezho :
– damkaniezh an dioueriñ, pe kevuziadur an arboeller (NASSAU-SENIOR). Un arboeller eo an
degaser kevalaoù. Pa brest e arc’hant, e tiouer kement korvo a c’hallje tennañ dioutañ. Kevuziet e tle
bezañ an dioueridigezh-se, an aberzh-se. Ar c’hampi eo kevuziadur an dioueriñ kevalaoù.
Gant LASSALLE ha BöHM-BAWERK e voe dezvarnet an damkaniezh-se : an darnvuiañ eus an
dud a c’houzañv dioueroù, engroez ar geizh pergen, ne zegemeront kevuziad ebet evit o diouerañs. Ahend-all n’eur evit savelañ keñver ret ebet etre an dioueriñ hag ar c’hampi e-unan.
– damkaniezh korvoerezh al labourerion. Respont ar sokialourion eo d’an damkaniezh a-raok. Ne
c’hell bezañ kampi nemet peogwir e vez krennet war c’hoproù ar vicherourion. Frouezh korvoerezh al
labourerion eo ar c’hampi. Gant MARX e teuas he feurzisplegadur d’an damkaniezh-mañ ; renkañ a
ra helv ha kampi en hevelep rumm. E gelennadurezh a adkavimp pa studiimp an helv (sl. :
damkaniezh an hontwerzhad, p. 277).
– damkaniezh an agio pe disteradur ar gerz da zont. Tuet eo mab-den d’ober muioc’h a stad eus
ur mad-bremañ eget eus ur mad da zont. War an tuad-se e tiazez TURGOT ha CONDILLAC an
displegadur a roont eus ar c’hampi : ar prester a ro nebeutoc’h hiziv evit adpiaouañ muioc’h
3
4

Hegerz ag., aes da zerc’hel en e gerz ; b., kerz dizalc’h, arver frank eus ur mad.

Damkaniezh b., kelennadurezh, reizhiad displegadurioù roet da sklaeraat devoudoù, da spisaat un ober, h.a.
Damkanour eo an hini a sav pe a arver damkaniezhoù.

warc’hoazh, an nebeutoc’h a-vremañ o vezañ kevatal d’ar muioc’h da zont. Diouzh e du e laka
CONDILLAC ar prest war gampi e-keñver an eskemm moneizoù : digoll ar mizoù dezougen en
amzer eo ar c’hampi, evel ma’z eo an arvuziad-eskemm (an agio) digoll ar mizoù-dezougen en egor.
Un eskemm en amzer eo ar prestañ : eskemmañ a reer ur mad-bremañ ouzh ur mad da zont.
– damkaniezh an nevid. Evit damkanourion all eus derou an 20t kantved e tinod feur ar c’hampi
diouzh un nevid, an usvevenn anezhañ o vezañ merket gant kenderc’husted an embregerezhioù
amprester, an isvevenn gant diouerusted an arboellerion. Savelet e ve neuze feur ar c’hampi dre boentskej div grommenn, hini ar c’hinnig kevalaoù a-berzh an arboeller ha hini ar goulenn kevalaoù aberzh an embreger.
– damkaniezh dreisted al liñvelezh (KEYNES). An nevid ma tisoc’h dioutañ feur ar c’hampi zo
nevid ar moneiz. Priz ar moneiz eo enta ar c’hampi. Hogen petra eo ar moneiz ? Ur mad o reiñ d’e
biaouer an hegerzded, da lavarout eo ar galloud, ar frankiz d’e zispign evel ma kar evit kaout en e gerz
ar pezh a gar. Eus an holl vadoù armerzhel ez eo ar moneiz an hegersañ, pe, evel ma lavar KEYNES,
al liñvelañ. O kemer skeudenn e stadoù anadennel an danvez e lavar ez eo sonnet an arc’hant postet,
ha liñvel an arc’hant piaouet e stumm moneiz. Ar c’hampi zo enta priz al liñvelezh, an hegerzded, ar
frankiz-piaouañ talet gant an hini o c’hemer, eleze an amprester, d’an hini o diouer dezhañ, eleze ar
prester.
Heuliad pouezus d’an damkaniezh-mañ : emañ ar c’hampi ereet war-eeun ouzh kementad ar
moneiz a zo er vro ; hogen kementad ar moneiz zo divizet gant krouerion ar moneiz, da lavarout eo
gant ar bankoù-Stad. Dastumenn KEYNES eo houmañ : n’eo ket gant kementad an arboell er vro ez
eo didermenet feur ar c’hampi, met gant feur ar c’hampi ez eo didermenet kementad an arboell. Emañ
feur ar c’hampi e-unan e dalc’h kenc’hoari ar goulenn moneiz a-berzh tud ar vro hag ar c’hinnig
moneiz a-berzh an aotrouniezh-Stad. Ul loc’henn eo enta ar c’hampi etre daouarn ar Stad evit sturiañ
an armerzh.

Ar c’hampi en armerzhioù steuñvek.
Gant an armerzh soviedel e 1917 e voe freuzet kement korvoder a zoare frankizour. Ha freuzet e
voe ivez kampi ar c’hevala ? Nann, mar greer anezhañ un elfenn a armerzh hollel.
Evel pep armerzh en deus an armerzh sokialour ezhomm eus an arboell. Peogwir n’eus ket ken a
arboellerion en o frankiz, e rank un arboell broadel bezañ amparet gant ar Stad hec’h-unan dre araez
an tailhoù ha priz ar madoù-beveziñ. Ar c’hudennoù-se hor bo tro da studiañ pishoc’h gant an
armerzhioù steuñvek.

Pouez ar feur kampi er jederezh.
Forzh petore furm, frankizour pe sokialour, a ve d’an armerzh ez eo a-bouez anaout ar c’heñver a
zo etre ar c’hevala hag ar c’horvoder. Amañ ez adkaver roll feur ar c’hampi.

Korvosavelañ gwerzh ar c’hevala
Meur a zoare ez eus da anaout gwerzh ar c’hevala. Unan anezho eo sevel eus ar c’horvoder d’ar
c’hevala, da lavarout eo savelañ gwerzh ar c’hevala diwar werzh ar c’horvoder da vezañ tennet
dioutañ, – pezh a anver korvosavelañ gwerzh ar c’hevala, pe, berroc’h, korvosavelañ ar c’hevala. Gant
BöHM-BAWERK e voe diazezet pennaenn ar jedadur-se. Ur gwin a seim bras ne vez ket gwerzhet
ker en arbenn eus priz uhel ar winieg, hogen uhel eo priz ar winieg peogwir e werzher ker ar gwin
diwarni. Dewerzhet e vez ar winieg diwar dalvoudegezh ar c’horvo tennet anezhi. Penaos avat e rener
jedadur ar c’horvosavelañ ?

Div sturienn ar c’horvosavelañ
1) Par eo gwerzh ur mad da sammad bremanaet an holl gorvoderioù a vo douget gantañ en
dazont. Kevreizh eo enta ar werzh korvosavelat da badelezh ar c’hevala studiet, ha kreskiñ a ra ganti.

2) Bremanaat a ranker displegañ. Gwerzh-bremañ ur c’horvoder da zont a zigresk bep ma pella
an dazont-se diouzh ar bremañ : evel m’ hon eus gwelet diagent e tistera ar gerz da zont, ha seul
vuioc’h ma vez pelloc’h. Hogen feur ar c’hampi eo end-eeun feur disteradur ar gerz da zont.
Dre-se e lakaer keñver-ha-keñver korvoder ha disteradur bloaziek. A vloaz da vloaz e tigresk an
diforc’h etrezo, ken ma n’eo ket sammad hollel an diforc’hioù, forzh pegeit ma pellafed en dazont,
evit tremen dreist un niver-pal a c’haller jediñ. Da skouer, evit ur feur kampi 5 %, ez eo kevatal reiñ
21 000 lur diouzhtu pe 1 000 lur bep bloaz dibenndermen.
Merzout a reer an dalvoudegezh vras a zo da feur ar c’hampi en armerzh : gingresk emañ gant
gwerzh ar c’hevala, – eleze, ar c’hresk anezhañ a empleg un digresk eus gwerzh ar c’hevala hag entkeveskemm.

III. AL LEVE
Al leve zo ur c’horvoder o tegouezhout hep na ve netra da reiñ en eskemm. Un den o vevañ diwar
e leve n’en deus ket ezhomm da labourat.
Evit an armerzh a-wechall e oa al leve korvoder ar perc’henn douar, ar c’horvoder diwar ar glad.
E Breizh e vez, pe e veze meneget dindan meur a anvad all hervez ar mareoù, al lec’hioù hag an
doareoù : gouelmikael, pennwir, gled (a veze talet en ed), rent, pennrent. Feurm an douar e oa.
En armerzh a-vremañ ez eo bet a) adveizet keal al leve b) astennet anvad al leve da gement kresk
(ha digresk) korvoder o tont da heul degouezhioù diavaez, dizalc’h diouzh emell an embreger.

Meizadur arnevez al leve.
Evit ar Fiziokrated e ro an douar muioc’h eget na zegemer ; al leve a zeu enta eus brokusted an
douar. Eilpennet e voe ar savboent-se gant RICARDO o lakaat e tenne er c’hontrol da grezni an natur,
an douar o’n em ziskouez skars-ouzh-skars bep ma kresk ar boblañs (savelenn an askorad war
zigresk).

Leve rikardel. Leve tregemmel diwar ar strujusted.
Ne c’hell ket bezout leve e-lec’h ma’z eus kevatalded etre an atiloù. Diwanañ a ra al leve diouzh
ar c’hemm strujusted etre an douaroù. E-se, al lakadennoù-diazez-mañ :
– kreskiñ a ra ar boblañs ha ganti ar goulenn bevañs ; ur goulenn mestronius eo, ha digestouek5 :
ne goazh ket en arbenn eus kresk ar prizioù ;
– emañ priz-gwerzhañ ar bevañs, ar gwinizh pergen, e dalc’h ar priz-kenderc’hañ anezhañ ;
– war un hevelep marc’had, d’un hevelep ampoent, ne c’hell ket bezañ daou briz evit un hevelep
marc’hadourezh, – pennaenn unelded ar priz. Eleze, daou seurt gwinizh, dezho daou goustkenderc’hañ disheñvel, a vo gwerzhet en hevelep priz, a vo priz an hini kerañ.
Evit meizañ penaos e tiwan al leve diwar ar strujusted, kemeromp un niver douaroù renket diouzh
o strujusted : an douar A o tougen 100 q gwinizh evit ur gorread lavaret hag ur c’hementad lavaret a
5

Kestouek ag., (ke- stou -ek : dezhañ ar perzh da stouiñ gant). Ur goulenn kestouek zo ur goulenn kizidik ouzh argemm
ar prizioù : digresk a ra mui pe vui pa gresk ar prizioù ; ur goulenn digestouek zo ur goulenn o deus ar prizioù nebeut a grog
warnañ.
Da skouer, forzh pe briz e ve ar gwinizh, e chomo tost digemm ar goulenn gwinizh : digestouek eo. En enep, mar kresk
priz ar pladennoù sonenskrivet, e tigresk diouzhtu ar goulenn war ar varc’hadourezh-se : kestouek eo.
dG dP
(dG argemm ar goulenn, G
:
G
P
goulenn, dP argemm ar priz, P priz). Evit k < −1 , e lavarer ez eo kestouek ar goulenn ; evit −1 < k < 0 , e lavarer ez eo
digestouek pe sonn mar bez tost da 0, amgestouek mar bez en amezegiezh – 1.

Dewerzhañ a reer ar gestouegezh dre ur gwezhiader a jeder evel-henn : k =

labour hag a gevala, an douar B o tougen 90 q evit an hevelep gorread ha kementadoù, eleze evit an
hevelep koust-kenderc’hañ, an douar K o tougen 80 q, h.a. Par eo gwerzh ar c’henderc’had da rannad
koust ar c’henderc’hañ dre ar c’henderc’had e-unan. An daolenn-mañ a saver :
Douaroù renket :

A

B

K

D

E

F

Koust-kenderc’hañ :

100

100

100

100

100

100

Kenderc’had :

100

90

80

70

60

50

Gwerzh ar c’henderc’had :

100

112

125

142

166

200

Mar bez gounezet douaroù eus ar rumm A nemetken ne ziwano leve ebet.
Met, da heul ur goulenn brasoc’h, mar ranker lakaat dindan c’hounid an douaroù B ouzhpenn an
douaroù A, e vo gwerzhet an eostad a-bezh e priz gwinizh ar rumm B, da lavarout eo 112. Dre-se e
tiwan ul leve par da 112 – 100 = 12 evit perc’henned an douar A. Heñveldra, mar bezer rediet da
lakaat ouzhpenn dindan c’hounid an douaroù K, e tiwano ul leve evit perc’henned an douar B hag e
kresko leve perc’henned an douar A. E-se, an douar strujusañ a c’hano al leve uhelañ, an douar
diwezhañ korvoet, an hini paourañ enta, ne zeuio diwarnañ leve ebet. Eus hemañ diwezhañ e reer an
douar orel6.
Merkomp ez eo al leve rikardel ur savad « digoust », da lavarout eo n’eo ket da vezañ
kontet er c’houst-kenderc’hañ : ne gresk ket priz ar gwinizh dre an arbenn ma tiwan leveoù
war douaroù ’zo, met dre arbennoù all, diavaez ; en enep, e tiwan leveoù dre an arbenn eus
kresk priz ar gwinizh. Setu perak e lavarer ez eo ur c’horvoder digoust, hag ivez ur c’horvoder
diret : mar’d afe da get, ne vefe ket arvaret evit kelo ar c’henderc’hañ a ro tro dezhañ da
ziwanañ.
*** Figure ***

Leve diwar an nested
An hevelep tro-boellata a dalvez evit ar pellder diouzh ar marc’had hag evit ar strujusted. Mizoù
brasoc’h a rank gouzañv perc’henned an douaroù ar pellañ diouzh ar marc’had, ken ma tiwan ul leve
tregemmel evit perc’henned an douaroù nesañ, o vezañ ma tinodo ar prizioù a-geñver gant koustkenderc’hañ an eostoù pellañ.

Leve diwar an askorusaat
Evit kreskiñ askorad un douar e ranker sevel koust ar c’henderc’hañ (muioc’h a eurvezhioùlabour, a demzoù, h.a.). Hogen ne sav ket an askorad ken buan hag ar c’houst-kenderc’hañ (savelenn
an askorad war zigresk) : da skouer, pa gresk eus 100 % ar c’houst-kenderc’hañ, ne gresk an askorad
nemet eus 80 %. Mar chom eostoù eus ar bloavezh a-raok, e vint gwerzhet e priz uheloc’h an eost
nevez, ha dre-se e tiwan ul leve tregemmel diwar an askorusaat.

Leve armerzhel ha koumanant
Un anadenn armerzhel dizalc’h diouzh reolennoù ar gwir eo al leve. Ne c’haller feurmiñ douar
avat nemet pa’z eus leve. Neuze e tlefe ar c’houmanant bezañ kevatal d’al leve. Hogen diferet e vez ar
c’houmanantoù dre gevratoù war hir dermen, al lizheroù-feurm, tra ma kemm al leveoù armerzhel a
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Or g., ribl, bevenn. Orel ez eo an douar amañ peogwir ez eo an hini diwezhañ lakaet dindan c’hounid, emañ enta war
ar vevenn etre an douaroù dindan c’hounid hag ar re dic’hounid c’hoazh.
Ur skol armerzhourion he deus diazezet he c’helennadurezh war studi an « unanenn diwezhañ » pe « unanenn orel », ar
skol orelour a reer anezhi. Setu ur skouer a boellata orelour : mar em eus ul litrad dour, en devo ur werzh vras evidon ; mar
em eus dek litrad, n’en devo pep hini eus an dek nemet gwerzh an dekvet hini, da lavarout eo ur werzh vihan a-walc’h. Gant
studi al leve e kavomp ur skouer all a boellatadur diwar an or.

vloaz da vloaz. E se ez eus bepred un disklotadur etre al leve hervez ar gwir (diferet dre gevrat) hag al
leve hervez an armerzh (o tisoc’hañ diouzh an emgavioù armerzhel).

Damkaniezhoù arnevez al leve.
Mar seller ouzh un armerzh broadel e c’haller jediñ sav al leveoù o tiwanañ er vroad a-bezh.
Diwar-bouez ul linenn-dresadur e verker war ahel al ledennoù niver ar boblañs ha war un dro gorread
an douaroù dindan c’hounid (daou gementad oc’h argemmañ en ur gevret) ; war war ahel an hedennoù
e verker ar genderc’husted. Tresomp div grommenn : hini ar genderc’husted keitat ha hini ar
genderc’husted orel, eleze kenderc’husted an douaroù paourañ gounezet. Bep ma kresk ar boblañs ha
gorread an douaroù dindan gorvo e tigresk ar genderc’husted (savelenn an askorad war zigresk). D’ur
pred P e vo ar genderc’husted keitat dewerzhet gant an hedenn AP hag ar genderc’husted orel gant an
hedenn BP, eleze e vo dewerzhet kementad hollel al leveoù gant ar gorread ABKD.
*** Figure ***

Leve maltuzel, leve diwar an dibaoted
Gwelet hon eus ez eus bepred, gouez da RICARDO, un douar na ro ket leve, an douar orel eo.
MALTHUS avat, o tiskouez e kresk ar boblañs buanoc’h eget gorread an douaroù gounezet, a
zegemeras keal ul leve diwar an douar orel e-unan, ul leve orel. Diforc’hañ a ra daou seurt leveoù
orel :
a) al leve orel dizave. Ar boblañs o kreskiñ diastal, e chom an douar bepred war-lerc’h en e
respont d’ar goulenn bevañs. Dre-se emañ ar prizioù o tinodiñ bepred uheloc’h eget ar c’houstkenderc’hañ, ha, da heul, zoken evit an douar orel, e tiwan ul leve, an anver leve orel dizave.
b) al leve orel daveat. Dizave a reer eus al leve orel deskrivet amañ diaraok pa ne sell nemet ouzh
ur seurt arver hepmuiken eus an douar, gounezadur ar gwinizh da skouer.
Mar lakaer e kont avat an arverioù all, gounezadurioù pe dalvezadurioù diseurt evel ar sevel-tiez,
h.a., e weler ul leve all o tiwanañ. Fall e c’hell bezañ un atil evit ar gwinizh, met mat evit ar piz bihan
e doare ma vez brasoc’h e askorad p’en lakaer dindan ar gounezadur-se. Da heul, ez eo arver gwellañ
an douar a dalvezo da verkañ isvevenn ar c’horvoder diwarnañ ha, dre-se, al leve orel daveat d’an
arver gwellañ-se.
Da skouer, mar befe ret gounit gwinizh e-kreiz kêr e ve uhel kenan ar c’houst-kenderc’hañ, rak
daveet e ve da briz an douar evel tachenn-adeiladiñ ; dre-se e tiwanfe ul leve daveat bras.

Astennadur keal al leve.
A-c’houde RICARDO ez eo bet astennet keal al leve da holl rannoù an armerzh. Al leve diwar an
douar a vez sellet hiziv evel un degouezh hepken etre reoù all.

Al leveoù diwar madoù an natur
Leveoù mengleuzel. Diwar ar mengleuzioù glaou ha metaloù, an tireoulegi, an holeninier, al
lammoù-dour e c’hell ivez diwanañ leveoù tregemmel pe orel. Leveoù tregemmel, rak askorusoc’h eo
mammennoù naturel ’zo eget reoù all ; leveoù orel dizave, pa c’hoarvez d’ar goulenn sevel dreist ar
c’hinnig, e doare ma tinod ar prizioù uheloc’h eget ar c’houst-kenderc’hañ er re zibourvesañ.
Leveoù adeiladel. Ganer leveoù eo ivez an tachennoù-adeiladiñ. Gant kresk ramzel ar poblañsoù e
tiwan leveoù bras diwar an douaroù en amezegiezh ar c’hêrioù. Ur skouer splann : e Chicago, un
dachenn 1 000 m2, prenet 20 $ pa oa 50 annezad er gêriadenn, a dalveze 25 000 $ e 1836 hag
1 250 000 $ e 1894.

Al leveoù diwar ar c’hevala
Gant an ijinennoù, ar binviadur greantel, al labouradegoù e c’hell bezañ ganet leveoù. Lakaomp
un oberier gwiadoù, o kenderc’hañ un danvez a ro tro dezhañ d’ober buzadoù bihan. A-daol-trumm,
dre ur froudenn eus ar c’hiz e teu ur goulenn bras war an danvez-se. Kreskiñ a ra ar priz gwerzhañ ha
tric’hementiñ e gorvoder hep kemm ebet er c’houst-kenderc’hañ. Ul leve eo ar c’hresk-korvoder-se
devoudet eus an diavaez.
Leveoù greantel. Evel an douaroù e c’hell an embregerezhioù greantel bezañ renket diouzh o
c’henderc’husted : en traoñ, ar re a zo dezho ur genderc’husted maezel pe mannel (≤ 0). Er penn
uhelañ, ar re o deus ar c’henderc’h brasañ.
Ur gudenn zo evelato : hag-eñ ez eur aotreet en degouezh-mañ da hevelebekaat kenderc’h
greantel ha kenderc’h gounezel. Dizalc’h diouzh emell ar gounideg eo amplegadoù al leveoù douar, –
ha dre-se end-eeun eo kevazas o anvad. Er greanterezh, en enep, ez eo diaes bepred lakaat ez eo
kenderc’husoc’h un embregerezh eget unan all dre arbennoù dizalc’h diouzh emell ar greantour. Pa
gresk an askoradoù en ur greanti, ez eo peurliesañ en arbenn eus nevezded an ardivinkoù ennañ, eus
urzhiatadur al labour, eus intrudu an embreger, h.a. Setu perak e reer peuzleveoù kentoc’h eget leveoù
eus al leveoù greantel, – ha diaes int alies da ziforc’hañ diouzh an helvoù.
Al leveoù greantel gwirion zo al leveoù a-geñver gant an tuez, evel an hini hon eus meneget amañ
diaraok gant skouer an oberier gwiadoù.

Dreistadoù dangorel, leveoù dangorel
Astennet eo bet meizad al leve d’ar pezh a c’haller envel an nevid dangorel. Pa brenomp un dra
bennak, e lakaomp e mentel ur boan hag ur blijadur, poan ar c’houst ha plijadur ar c’haout. Pa gostez
ar ventel dangorel-se war-du ar c’haout, eleze pa’z eo brasoc’h hor plijadur da biaouañ ar brenadenn
eget hor poan da ziyalc’hañ ar priz anezhi, e komzer ivez eus leve : ul leve dangorel a zegouezh
deomp.
E gwir, en holl nevidoù e kemer an arbennoù dangorel ur perzh bras pe vrasoc’h.
Un arbenn dangorel eo un arbenn na c’haller ket meizañ hep degas an dangorelezh e kont.
Outañ ez eneber an arbenn ergorel. Prenañ a ran strilheoul evit va c’harr en arbenn eus
ezhommoù va micher (arbenn ergorel) ; dibab a ran ar merk ESSO en arbenn eus lun an tigr a
welan war banelloù bruderezh ar merk-se (arbenn dangorel).
Ur skouer splann a nevid dangorel hon eus anavezet e Breizh pa brizie kouerion ’zo an
arrebeuri-greanti muioc’h eget o annezadur henvoazel tra ma prene ar vourc’hizion an
hevelep annezadur henvoazel ker-ruz digant an hendraourion.
Boutinoc’h, roll an arbaradur, kinkladur ar stalioù, an daranverezh7 dre vras eo krouiñ
arbennoù dangorel. Prenañ a reer an aozad-mañ-aozad kentoc’h eget e gevezer en arbenn eus
liv ar voest pe eus ar fulenn skeudennet war ar gorre anezhi.
Skouerioù a leve dangorel a gaver ken e nevid ar madoù, ken e nevid ar gwazadoù.
E nevid ar madoù. Lakaomp e tinodfe priz ur varc’hadourezh da 10 lur. Ar werzhourion a vije
tremenet gant ur priz-gwerzhañ 6 lur a gav ul leve dangorel 4 lur (leve ar werzhourion) ; ar brenerion
o dije asantet talañ ur priz 15 lur a gav, evito, ul leve dangorel 5 lur (leve ar brenerion).
E nevid ar gwazadoù. Un amprester, gwasket gant an ezhomm, a asantfe d’ur feur kampi uheloc’h
eget an hini a c’houlenner digantañ ; heñveldra evit ur goprad, h.a.
En un doare all c’hoazh eo bet ledanaet ster ar ger leve : betek amañ hon eus gwelet e venege ur
savad. Lakaet eo bet da venegiñ ivez an disavadoù, hag e reer anv neuze a leve maezel. Leve maezel e
vo da skouer hini ar prester a zeu dezhañ adpiaouañ e arc’hant goude un taol diwerzhekaat.
7

Daranverezh g., (dar- anv -erezh) embregerezh brudañ anv unan bennak pe un dra bennak, amañ anv ur
varc’hadourezh.

A-benn an diwezh enta e reer eus al leve un devoud hollek e dalc’h c’hoari argemmus an nevidoù.
Ne reer ket ken anezhañ ur c’horvoder dioutañ e-unan, diforc’h diouzh ar gopr, ar c’hampi pe an helv,
hogen ur vodelezh eus forzh petore korvoder.

IV. AN HELV
Er reizhiad kevalaour ez eo an embreger lusker ar c’henderc’hañ. Er c’heñver-se e reer an helv
eus e gorvoder. Diaes eo avat an helv da dermenañ.

Termenadurioù an helv.
Un dreistad eo an helv. An embregerezh o vezañ al lec’h ma kej natur, labour ha kevala, e ranko
an embreger diyalc’hañ koust an teir elfenn-se ; ar pezh a chomo, an dreistad, a vo an helv. Setu perak
e lavarer ivez ez eo an helv ur c’horvoder diforc’hat (eleze a jeder dre ul lamadur), pe ur c’horvoder
dilerc’hiat (an dilerc’h eo, ur wech talet kement a ya d’ober koust ar c’henderc’hañ).
An embreger a jed ar priz-koust dre unanenn pk eus e genderc’hadoù. O lakaat a ra war ar
marc’had d’ur priz-gwerzhañ dre unanenn pg . An diforc’h pg − pk zo ar buzad dre unanenn. Mar’d
eo n niver an unanennoù gwerzhet er bloavezh, e vo n ( pg − pk ) buzad hollel an an embregerezh, a
anver c’hoazh an helv kriz hollel.
An helv, anvet c’hoazh helv rik, a vo jedet evel an diforc’h etre ar buzad hag ar c’horvoderioù a
zo c’hoazh da lemel anezhañ : korvoder an embreger evel perc’henn kevala, korvoder an embreger
evel labourer, korvoder an embreger evel perc’henn douaroù ha madoù naturel. An helv zo enta an
dilerc’h, an dreistad a chom pa’z eo bet kevuziet holl obererion ar c’henderc’hañ.
Hogen diaes da spisverkañ eo an dreistad-se, rak anezhañ e ranker c’hoazh lemel ardaladur ar
c’hevala, ar miradoù ragevezh…
E gwir, n’emañ ket an armerzhourion a-untu evit spisaat meizad an helv. Reoù ’zo a ra helv eus
dilerc’h ar buzad ur wech lamet pep kevuziad d’an obererion (an embreger e-unan o vezañ lakaet en o
zouez), an ardaladur hag ar miradoù ragevezh ; ar pezh hon eus anvet helv, pe helv rik.
Reoù all a ra anv eus helv orel, da lavarout eo an helv bihanañ ret evit ma asantfe forzh pe
embreger da genderc’hel gant ar vicher. Da heul, kement a savfe dreist an helv orel a ve sellet evel
helv gwirion pe helv glan, – an helv glan-mañ o vezañ anvet dreisthelv gant armerzhourion all.

Ur c’horvoder arvarek eo an helv
Ne ouzer ket en a-raok petra e vo. Moarvat ez eus aze un azon eus buhez mab-den hec’h-unan. Ur
goprad n’eo ket diarvar ivez a-zivout an dazont ; hogen gwarezet eo evelkent e c’hopr dre ur gevrat.
Heñveldra ez eo diferet en a-raok ar c’hampi dre ur gevrat-prestañ. An helv en enep ne vez ket
anavezet en a-raok, ne ouzer ket zoken hag-eñ e vo anezhañ. Amoet e ve ober anv eus ur « gevrathelviñ ».

Ur c’horvoder a anien dibarel eo an helv
Evel hon eus gwelet, ned eo an helv nag ur gopr (n’eo ket gopr an embreger), nag ur c’hampi nag
ur feurm. Un dreistad eo. Ul leve e ve neuze ? Diaes eo bepred tresañ ar vevenn etre an helv hag al
leve.

Ur c’horvoder dargemmus eo an helv
Diskouez a ra dargemmoù kevadegel. En un hevelep ampoent e verzer disheñvelderioù bras etre
an embregerezhioù. Mar dewerzher an helv ouzh e geñveriañ gant ar c’hevala, evel ma reer boas, e
kaver feurioù o vont eus 2 % da 4 000 % hervez an embregerezhioù.

Diskouez a ra dargemmoù treadegel. An helv zo ar ventel armerzhel ar gizidikañ ouzh argemmoù
an tuez. Jedet ez eus bet, pa sav ar prizioù a 17 %, e sav ar goproù a 12 %, hag an helvoù a etre 40 ha
200 %. Heñveldra, pa zigresk ar prizioù e vez amplaet digresk an helvoù ivez.

Damkaniezhoù an helv.
Damkaniezhoù kondaonus
Savboent PROUDHON : an daou skraperezh.
Hervez PROUDHON ez empleg an helv daou skraperezh :
– skaperezh diwar-goust an hinienn : gant labour ar micherour e vez diogelaet kenderc’h hiziv ha
warc’hoazh ; gant ar gopr e vez diogelaet bividigezh hiziv ha warc’hoazh ar micherour. Hogen jedet e
vez ar gopr diwar genderc’h hiziv hepken, ar pezh a zo ul laeroñsi ;
– skraperezh diwar-goust ar stroll : brasoc’h eo labour-stroll ar vicherourion eget sammad o
labourioù hiniennel. Da bep micherour avat e vez grataet ur gopr hiniennel hepmuiken. Eus al labourstroll ne vez ket dalc’het kont e jedadur ar goproù, – laeroñsi all.
MARX ha damkaniezh an hontwerzhad. Evit MARX ez eus helv peogwir e lakaer ar micherour
da labourat muioc’h eget n’en deus ezhomm evit bevañ : mar bez a-walc’h dezhañ labourat c’hwec’h
eurvezh evit krouiñ ur werzhad vadoù kevatal d’e ezhommoù pemdeziek, e vez lakaet da labourat dek
eurvezh. Ar werzhad en tu-hont d’e ezhommoù, an hontwerzhad, frouezh ar peder eurvezh
dreistlabour, a gouezh e chakod ar patrom. Reolenn ar c’hoari kevalaour eo enta isgoprañ a-benn
dastum helv diwar-goust ar c’hopridi.
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.
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(Gant MARX e voe degaset an diforc’h etre kevala kendalc’hel : ijinennoù, danvezioù krai, h.a., ha
kevala argemmel, anezhañ arc’hant ar goproù, ar c’hevala hollel o vezañ sammad ar c’hevalaoù
kendalc’hel hag argemmel).
Feur an hontwerzhad a jeder evel keñver an hontwerzhad ouzh ar c’hevala argemmel :

Damkaniezhoù aotreüs
Lakadenn an embregour. Meur a arguzenn a zeu gant difennourion pennaenn an helv, an
helvelourion. Reoù ’zo a ziskouez an embreger evel un den dibarel, dizioueradus da gerzh ar
c’henderc’hañ, dezhañ perzhioù an nevezer, an araokaour : temz dir, feulster, deltu, spered galloudek,
h.a. Poltred an embregour (manager) a livont, hag e reont anezhañ gwir geflusker an armerzh. Rouez
eo ouzhpenn-se hevelep temzoù tud e forzh petore kevredigezh, setu perak e sav ken uhel o « friz »,
da lavarout eo an helv, en arbenn eus o niver bihan dirak ar goulenn bras a zo warno a-berzh ar
c’hevalaoù da embreger. En em atersiñ a c’haller war donkad an embregourion en armerzhioù
steuñvek : hag-eñ ez eo gouest o ijin da vleuniañ dindan ur broud estreget broud an helv ?
Damkaniezhoù all a gemer un dro ouizieloc’h, evel damkaniezh darvoudusted an embregañ. Pep
embregadenn genderc’hañ a c’haller sellout evel ur c’henheuliad a zarvoudoù risklus hag a zarvoudoù
berzhus, a reuzioù hag a spletoù. Ar riskloù tennet war an embreger gant e embregerezh a rofe dezhañ
ar gwir d’en em wareziñ. An helv a ve enta kevuziadur ar riskl. Hervez J.B. CLARK « e vez kevuziet
an den ken evit e drevelloù ken evit e drechalioù ». Anat eo ez eo bet savet tezenn « kevuziadur ar
riskl » evit reizhwiriañ an helv daoust da bep tra, rak diaes e ve diskouez ez eo ar riskl un elfenn eus
ar c’henderc’hañ. A-hend-all, embregerezhioù, ar re vras pergen, a zastum helvoù ramzel hep riskl
ebet koulz lavarout. Hogen, hervez an dezenn-se bepred, e ve kempouezet ar riskl gant ar berzh a ra
an embregerezh, ha dre-se e piaoufe an embreger ar gwir da dennañ dioutañ kement splet a c’hell, – ar
spletoù o vout darvoudus ivez, evel ar reuzioù.
Keal an darvoudusted a empleg ez eus enta bepred eus lodenn a zegouezhioù diavaez e ganidigezh
an helv. Hogen, dre ar perzh-se end-eeun ez anavezer al leve. Alese an damkaniezhoù a zeskriv an
helv evel ul leve :

An helv, leve diwar an dibarder kevadegel. Digevatal eo ar c’houstoù-kenderc’hañ etre un
embregerezh hag unan all, dre berzh an degouezhioù naturel kenkoulz ha dre ober emouiziek an dud.
E pep mare enta e c’haller dasparzhañ an embregerezhioù diouzh skeuliad ar c’houstoù-kenderc’hañ
enno. Evit un hevelep stad eus an nevid e tiwano un helv glan, meizadus enta evel ul leve tregemmel,
e-ser an embregerezhioù a vo bihanoc’h o c’houst-kenderc’hañ eget ar c’houst-kenderc’hañ orel (sl.
p. 268, Leve rikardel).
An helv, leve diwar ar savlec’h. Evit an embregerezhioù lec’hiet e-kefin ur marc’had danvezioù
krai pe ur marc’had-beveziñ bras, pe en ur rannvro ma vez marc’hadmat an dud-labour, e tiwan
leveoù diwar o savlec’h. Heñveldra evit ur c’henwerzhour staliet e kreiz-kêr, pe war lez un
tremenlec’h bras. Diaes e ve dewerzhañ al leveoù-se hag o dispartiañ diouzh an helv e-unan.
An helv, leve diwar an dibarder treadegel. Leve tuezel. Evel ez eus dibarderioù etre an
embregerezhioù en un hevelep mare, ez eus ivez neuennadurioù etre ur mare hag unan all en hevelep
embregerezh. Tennañ a ra an neuennadurioù-se, an dibarderioù treadegel-se, d’an disklotadur dizehan
war gemm etre ar c’hinnig hag ar goulenn : pa sav ar goulenn dreist ar c’hinnig e kresk an helv, hag
an dreistad-se a-geñver gant un tuez emsavus zo ul leve, a anver leve tuezel, pe c’hoazh leve diwar an
digempouez en nevid (sl. ivez p. 272, Al leveoù diwar ar c’hevala).

An helv hervez framm an embregerezh.
Helv embregerion hiniennel ar greanterezh hag ar c’henwerzh. Gwelet hon eus amañ uheloc’h
kealioù ar buzad hag an helv hag ivez an diaesterioù a sav pa glasker spisaat an helv e-unan.
Helv ar c’hevredadoù. Jedet e vez da gentañ ar buzad hollel ; anezhañ e vez lamet ar ranndalioù a
vez dasparzhet etre ar gevranneion. An diforc’h : buzad – ranndalioù = buzad dirann, zo anvet helv ar
c’hevredad.
Helv ar renerion gevredadoù. Dibaot-ouzh-dibaot eo ar renerion gevredadoù o vout war un dro
pennañ kevranneion ar c’hevredad a renont. An enklaskoù graet er Stadoù-Unanet a ziskouez emaint e
piaou da 2 % hepken eus ar c’hevala. A-hend-all e tenn kevuziad ar renerion gevredadoù da vezañ
hevelebekaet ouzh ar goproù.
Helv izili ar micherioù frank. Kevuziadoù ar vreutaerion, an abiennerion, ar vezeion a vez renket
e-touez an helvoù, daoust ma vezont bremañ lakaet da c’hoproù e meur a vro da heul argerzh ar
stadelaat.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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KUDENNOU PLEUSTREK AN AOZADUR POLITIKEL BREZHON
Pa bleder gant an aozadur politikel o komz en anv ar Stad da zont1, ez eo mat teurel ur c’hilsell
war ar strolladoù a zo bet savet el ledenez-mañ abaoe derou ar c’hantved a-benn difenn ar vroadelezh.
Ar c’hentañ Strollad Broadel a voe diazezet e 1911 gant L.-N. LE ROUX ha Camille LE
MERCIER d’ERM. Ne oa anezhañ avat nemet ur strollad-brudañ. Un dalvoudegezh a eneberezh
romantel en doa dreist-holl. Ne oa ket bet meizet tamm ebet gant e renerion evel ur benveg da gemer
ar galloud ha da sevel ur Stad. Zoken diwar-benn ar gwir he deus Breizh da gaout ur Stad a-benn
mirout he broadelezh n’en doa ar strollad kelennadurezh ebet. En-dro d’ur skritell edo bodet an dud ha
netra ken.
Damheñvel ouzh hennezh e voe ar strolladoù krouet war-lerc’h ar brezel-bed kentañ. Ar Parti
Autonomiste Breton ne oa ivez nemet ur strollad-brudañ. Meizad arbennik ebet n’en doa eus ur Stad
Vrezhon. A-hend-all e kaved ennañ emzalc’hioù diforc’h diwar-benn an emrenerezh a oa da reiñ da
Vreizh : e-kichen broadelourion-disrannourion en em gave broadelourion-kevreadelourion. Kement-se
a ro da gompren perak ez eas ar strollad-se buan a-walc’h da get e-tro ar bloavezhioù tregont.
Un doare emdroadur a zeraouas e 1931 pa voe savet an eilvet Strollad Broadel. Tamm-ha-tamm e
teuas an aozadur-se da zegemerout sturiennoù ’zo evel « Pennaenn ar Rener », – ne c’haller barn an
devoud-se nemet ouzh e adlakaat en e amveziadur hanezel. Ur gelennadurezh hollek a glaskad
pourchas ivez d’ar strollad, dreist-holl e-barzh ar gelaouenn Stur. En houmañ en em sil ar mennozioù
a oa diouzh ar c’hiz en amzer-se en Alamagn ar genelwerinelourion.
War un dro e teuas kenurzh ar Strollad da vezañ startoc’h. Un tammig amzer a-raok an eil brezelbed e voe amparet un nerzh-lu dindan an talbenn gallek Service Spécial (Gwazerezh Arbennik).
Gourdonet e voe neuze un toullad paotred.
E gwirionez e vane gwan aozadur an Emsav dre ma oa dizunvan : ne oa ket a zarempredoù diferet
resis etre ar c’hevrennoù anezhañ, hag an tamm darempred a c’halle bezañ a oa breinet gant ar
c’hevezerezh digor pe guzh etre ar renerion.
Edo da skouer ar gelaouenn-studi hag an nerzh-lu dindan evezh renerion distag ha digenurzh. Ar
Strollad politikel e-unan a oa dindan evezh ur rener all. Pep hini eus ar renerion-se a glaske sachañ,
mui pe vui, an dour d’e vilin ha diouzh a ouzomp, ne oa framm start ebet ouzh o eren kenetrezo :
daoust ma veze lennet Stur gant izili ar Strollad Broadel, ez embanne DEBAUVAIS ne leuriade ket
Stur ar Strollad en e zibaboù politikel.
E-pad ar brezel e voe adkavet da gentañ an hevelep teirrannadur : diouzh un tu, ar Strollad
Broadel renet gant O. MORDREL da gentañ, gant R. DELAPORTE da c’houde ; diouzh an tu all,
Stur o tont en-dro e reizh un eil rummad adalek 1942 ; hag en diwezh, ar Gwazerezh Arbennik, distag
mui pe vui diouzh ar Strollad.
Moarvat e felle d’an eil Strollad Broadel kaout ur gelennadurezh. En em ginnig a rae en un doare
bennak evel un unstrollad, ur strollad-Stad, par d’ar re a oa e penn broioù ’zo en Europa a neuze, en e
roll kelenn ar boblañs, – da vihanañ e oa meizet evel-se gant ur stourmer e-giz Yann GOULET er
mare-se. Ivez e tegemered « Pennaenn ar Rener » : boas e oad da ispilhañ luc’hskeudenn ar Rener e
sezioù ar Strollad. Daoust da se ne oa ent-devoud ar Strollad netra estreget ur strollad-brudañ ivez,
mennet da zifenn dirak ar meno foran meizad ar vroadelezh vrezhon, kentoc’h eget bezañ ar benveg
da gemer ar galloud. E gwir, ne oa ket ur strollad dispac’hel, – ar pezh henn diskouez ar splannañ ez
eo ezvezañs an amkanioù2 kevredigezhel resis en e raklun politikel. An arouez all eus gwander ar
Strollad eo, evel a verkemp uheloc’h, an darempred disavel en doa gant an nerzh-lu, hemañ o vezañ
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Amkan g., mennad da seveniñ, pal da dizhout, disoc’h a glasker kaout.

bet savet dindan atebegezh ar Strollad, hag o tiankañ diouzh e reolerezh betek bezañ e gwirionez
dishual dioutañ.
An trede Strollad Broadel diazezet gant DEBAUVAIS, LAINE ha GUIEYSSE a oa startoc’h dre
ma oa kevreet ennañ nerzh-lu hag urzhiadur politikel. Mennet e oa moarvat da gemer ar galloud.
Ennañ avat e oa ur gwander grevus a zeue eus e orin : deverañ a rae eus un nerzh-lu, ar Bezenn Perrot,
savet war ar prim da geñver un degouezh politikel berrbad, da barraat ouzh an argoll m’edo an Emsav
da heul ar brezel etre Frañs hag Alamagn. Dispis e chome ivez kelennadurezh ar strollad-se diwarbenn kevredigezh, dre ma klaske dedennañ tud o doa mennozioù a bep seurt, – nepred ne embannas
amkan kedvuhezel ebet da vihanañ, pezh a c’haller lakaat ivez war gont e verrhoali.
Diaes e ve ober eus al luskadoù bet savet war-lerc’h an eil brezel-bed, evel ar M.O.B., an U.D.B.,
gwir strolladoù broadel. An dezvad a hañvalont gortoz evit Breizh en amzer da zont tostañ ned a ket
en tu-hont da hini ul Land alaman, – daoust ma reont gant ar c’heriaoueg a zo bet arveret araozo gant
ar Strolladoù Broadel, gant ar ger « broadel » end-eeun. Bezet pe vezet, n’eus diouto nemet
strolladoù-brudañ evel ma oa ar Strolladoù Broadel, ha dre-se n’emaint ket e-keñver ezhommoù ar
vro.
Ar gudenn enta n’eo ket gouzout petra ober gant al luskadoù-se pe an nevezadurioù anezho, met
krouiñ ar pezh he deus Breizh ezhomm anezhañ, ha n’eus ket bet klasket e grouiñ betek hor mare : ur
framm stadel.
An dalc’h eo gouzout penaos ren ar grouidigezh-se. Etre daou dalbenn e c’haller rannañ al
labour : diouzh un tu, diazezañ tamm-ha-tamm war an dachenn skourroù ar vuhez kevredigezhel
brezhon nevez kenurzhiet gant ar framm stadel e-unan ; diouzh an tu all, ren an embregerezh
dispac’hel a zo anezhañ lakaat ar framm brezhon e-lec’h ar framm gall. An amkanioù-mañ ned eo ket
an Emsav evit o dioueriñ e mod ebet, peogwir ez int e bal hag e boell.
Mar seller bremañ ouzh an doare da seveniñ al labour, e tiaweler meur a hent disheñvel, – hent ar
brezel da skouer. Hini ebet eus an hentoù-se ned eo ret dioutañ e-unan a priori. Keit ha ma c’hallo an
Emsav en em zerc’hel war an hent peoc’hiek hep paouez a gas war-raok al labour ret, ec’h en em
zalc’ho warnañ a dra sur ; hogen an hent a gaso an Emsav d’e bal n’emañ ket e diuz an Emsav e-unanpenn, setu perak ne c’hell ket lakaat en a-raok e tiouero hent ar brezel. Ar galloud gall a zifenno e
zalc’herezh dre an holl araezioù a zo en e gerz, – stlenn, polis, luoz. Ne ziskrogo nemet pa gavo
brasoc’h deur o tiskregiñ eget o klask derc’hel speg. Diawelout a ranker enta ur « skeuliatadur »
diouzh ar pleustr dispac’hel boas. Ned eo ket empleget dre ret ar brezel gant ar seurt skeuliatadur, met
adalek bremañ e ranker jediñ ar feurioù c’hoarvezusted ha prientiñ a-ziuz an degouezhioù
c’hoarvezusañ. Hogen an daelerezh, brezelel pe get, ouzh ar galloud gall ne oufe bezañ estreget ur
skourr eus obererezh an aozadur politikel rakstadel. Hag ar skourr-se a vo, forzh penaos, kevreizhet
diouzh pal nemetañ an Emsav : urzhiañ en he Stad ur gevredigezh vrezhon nevez.
Kement-se zo lavarout ne c’hell ket an aozadur politikel brezhon bezañ ur strollad-brudañ
hepmuiken evel ma’z eo bet en tremened ; en enep, e tle adal bremañ gwiskañ furmoù ar Stad, ha da
gentañ kenurzhiañ strizh skourroù obererezh pennañ ar vuhez stadel : deskadurezh, armerzh,
darempredoù etrevroadel, diogelroez diabarzh ha diavaez, – ar brudañ e-unan pe, resisoc’h, ar stlenn o
kavout e lec’h e stumm ur skourr ereet start ouzh ar re all.

PERAK DEVEZHIOU STUDI POLITIKEL ?
Er bloaz-mañ he deus Emsav aozet daou rummad devezhioù studi politikel.
Pal an devezhioù-se n’eo ket disheñvel diouzh pal Emsav hec’h-unan, nemet e kasont un tammig
pelloc’h war an hent.
Lennerion Emsav zo tud stummet e brezhoneg pe o tegemerout ur stummadur e brezhoneg ; tud
int ouzhpenn an darnvuiañ anezho o labourat en aozadurioù an Emsav. Dre ar c’hentelioù a heuliont,
dre ar c’hefridioù a sevenont e renont ur vuhez kevredigezhel ha micherel en Emsav, da lavarout eo en
un egin a framm brezhon. An egin-se a framm brezhon avat n’eo ket a-walc’h dezhañ bezout, na
kaout tud o kemer perzh ennañ : kreñvaat a rank ober, en em astenn, argas ar framm gall eus ar vro.
N’eo ket a-walc’h enta d’an emsaverion bevañ en Emsav, ret eo dezho bleniañ an Emsav, ma kresko,
ma teuio da vezañ Emsav ar bobl a-bezh, ma skarzho an dalc’herezh estren a zo o vougañ Breizh.
Ne dalvez ket ar boan lavarout ez eo bleniañ an Emsav ar pouezusañ embregerezh a zo evit an
emsaverion, an hini ma tleer kevreizhañ an holl re all dioutañ. Krog gantañ emañ Emsav. Emsav avat
n’eo betek-henn nemet ur gelaouenn, o tizhout dre-se an dud a-hiniennoù ; ar bodad tud a ra war he
zro n’eo ket ur strollad politikel ; diouti avat e tiwano ur strollad-bleniañ d’an Emsav. Ha setu abeg
kentañ an devezhioù studi politikel : ar gentañ pazenn int war-du amparidigezh ur strollad-bleniañ
politikel. E gerioù all, kentañ pazenn war-du politikaat ar gevredigezh e Breizh eo kevredikaat ar
politikerezh en Emsav, dre vodañ danvez politikerion.
Pep emsaver, ha pa ve e dachenn-labour al lennegezh, ar c’helenn, pe ar ouezoniezh, a dle bezañ
ivez ur politiker, da lavarout eo bezañ mennet, n’eo ket hepken da c’hounit douaroù an Emsav, met da
gas bepred pelloc’h an harzoù anezho. Lezenn ret eo d’an holl en ur vro kemer an armoù pa vez ar vro
en arvar ; seul retoc’h al lezenn pa n’eus c’hoazh eus ar vro nemet un emsav-dieubiñ.
An dud yaouank a zeu d’an Emsav dre an hent boas, da lavarout eo dre heuliañ kentelioù
brezhoneg ha kemer perzh e labourioù pleustrek an aozadurioù emsavel, a c’hounez dre an hent-se un
anaoudegezh wirion eus an Emsav, – un anaoudegezh korfel, dre ar boan hag an dudioù pemdeziek.
Teñval e chom avat e meur a zoare an anaoudegezh-se, dangorel ; ren a ra enno muioc’h eget na
renont warni. Dav eo, evit bezañ emsaverion da vat, dont da ren warni, he ferc’hennañ, he zreiñ en un
anaoudegezh sklaer, en ur ger hec’h ergorelaat.
Gant ar gelaouenn Emsav ivez eo bet sammet seurt kefridi heñchañ an ergorelaat.
Hogen anaout an Emsav ent-ergorel zo e anaout evel Istor1. A-walc’h e ve neuze furchal er
studiennoù istorel niverus war Vreizh embannet abaoe an eil brezel-bed evit anaout Istor an Emsav ?
Diwallomp diouzh an istorourion-se a zo bepred mall ganto klozañ Istor an Emsav hag ober anezhañ
ur prantad lec’hel eus Istor Frañs. Istor an Emsav ne ra nemet kregiñ. Ar C’hallaoued hag al
ledemsavioù ne c’hellont ket henn kompren, peogwir o deus divizet a priori e oa ar vro-mañ dre anien
un tamm eus Frañs ; dre-se evito ne c’hell an Emsav nemet bezañ un darvoud diavaez : n’int ket evit
displegañ perak e teu en-dro da bep remziad hag e rankont ijinañ bep taol un deus ex machina nevez,
ar veleion, Hitler, ar gomunourion, h.a. Er mare-mañ end-eeun ez eus srizhveizerion rannvroüs, re
SERANT, LAFONT,2 h.a., o tezennañ war hor remziad-ni. Dic’hallus eo d’ar C’hallaoued meizañ ez
eo an hevelep Emsav a zo o kreskiñ a remziad da remziad, o sankañ e wrizioù en Istor ar vro, o tont
fraezh-ouzh-fraezh dezhañ e hent hag e bal, hag a zo o vont da ziflukañ dre ar vro a-bezh evel un
tantad na vint ket muioc’h evit kompren eget ma vint evit herzel outañ.

1
2

Sl. An Emsav evel ober hag evel Istor, Emsav 5/105.

SERANT, La France des Minorités, Paris 1965. LAFONT, La Révolution Régionaliste, Paris 1966 ; id., Sur la
France, Paris 1967, levr ma kaver ar bleupad-mañ : « daou batrom beziadoù istorel ez eus : ar vroad kentael, pe genelel
(Breizh da skouer), hag ar vroad eilvedel, pe bolitikel (Frañs hec’h-unan) ». Setu ni aet da Indianed ar Far-West gall, pedet
ma’z omp d’en em ziskouez « bons sauvages », na petra ’ta !

Diskouezet hon eus penaos ez eo an Emsav unan en amzer3 ; penaos e chom start ha bev-mat
dindan ar pezh a reomp-ni kement a zo bet diazezet gant ar remziadoù kent, hag ar pezh a oa kollet,
war a greded, er reuzioù hag en drouziwezh. Krog eo an Emsav da gaout un dremm resis ha
digemmesk e-keñver an elfennoù n’int ket anezhañ. Aze he deus Emsav c’hoariet he roll : lakaat e
lavar resis sevenadennoù an Emsav adalek e benn-kentañ.
Eviti da vezañ en un doare dastumerez an tremened n’eo ket Emsav ur gelaouenn a hanezouriezh :
n’eo ket ur mirdi met ul loc’hvan, ar vaezienn ma c’hronner nerzhoù speredel an Emsav evit an argad.
Emsav ned eo ket klok drezi hec’h-unan. N’eo ket peogwir e vankfe dezhi an addisplegadurioù
lennegel pe, er c’hontrol, ar peurzisplegadurioù prederel a garfe lennerion ’zo kavout enni. Diglok eo
hepken peogwir ez eus anezhi luskad kentañ un ober politikel war an dachenn. Un arouez fall e ve
mar kavfe lennerion Emsav o gwalc’h gant danvez ar gelaouenn. Graet eo, en enep, da enaouiñ enno
an nec’hamant, an distabilder a ren e derou pep krouidigezh.
Ar gammed kentañ diwar al loc’hvan eo end-eeun an devezhioù studi politikel. Displegañ a
reomp.
Al labour a zo dirazomp zo fraezh ha dispis war un dro. Fraezh eo peogwir e c’hellomp e
dermenañ resis, evel-henn : krouiñ ur gevredigezh vrezhon nevez en he framm stadel. Dispis eo
peogwir n’omp ket evit anaout dre ar munud kement doare a vo d’ar gevredigezh-se. Faltaziañ a
c’hallfemp evel just ; met faltaziañ n’eo nag anaout na krouiñ. Hag e gwir, anaout ha krouiñ zo daou
ober nes-tre an eil d’egile war hent an Emsav : bep ma’z a war-raok, e rank an Emsav dibab, ha dre e
zibaboù e ro furm d’ar bed nevez ma tosta outañ.
Labourat a reomp enta war wrimenn an islonk, evel saverion ur pont. Da lavarout eo ez eus
evidomp tachennoù diogel hag ec’honennoù digor c’hoazh.
En un doare ez eo tremened an Emsav a zo diogel ; hogen n’eo ket dik henn lavarout en doare-se.
Ar pezh a zo diogel ez eo ar pezh a voe diazezet gant an Emsav tremenet hag a chom un diazez evit
bremañ hag an dazont ; e lec’h all hon eus anvet an diazez-se un endoniad bev4 pe ur bonveziad5, –
kevala istorek a c’haller ober outañ ivez. Ar yezh unvan da skouer, bet peurc’hraet gant ar remziad
kent, a zo hag a vo bepred unan eus diazezoù diogelañ an Emsav. Tra an tremened ha tra an dazont
kenkoulz-all ez eo, lodenn eus ar c’hevala istorek perc’hennet gant neb a zeu d’an Emsav.
Arabat e ve bezañ touellet gant an turmudoù a-c’horre. Brasañ ha diogelañ pinvidigezh Vreizh eo
hec’h Emsav. Brasañ ha diogelañ talvoudoù a c’hell piaouañ ur Brezhon eo ar c’hevala istorek roet
dezhañ gant an Emsav. Er-maez eus an diazez-se n’eus ober ebet evit padout er vro-mañ.
Ar gelaouenn Emsav, an devezhioù studi politikel o deus da roll aesaat d’an danvez emsaverion
perc’hennañ kevala istorek an Emsav, ar pezh hon eus anvet e lec’h all : gwriziennañ en Emsav6.
Ur gefridi ouzhpenn o deus an devezhioù studi politikel. An Emsav n’eo ket un nerzh-hud a raio
pep tra e-lec’h an emsaverion o-unan ; n’eo ket un tren hor c’haso kousket betek ar Stad Vrezhon. Un
diazez hepken eo, hag unan digor, diglok, ur pont diechu hon eus da beursevel anez kouezhañ en
islonk. E gemer a zleomp da ziazez hor buhezioù ha goude-se en em zibab war an dachenn. N’eo ket
war bajennoù Emsav e kavimp an disentezioù politikel dibar hor bo da gemer, met er pri pemdeziek
ma rankimp patouilhañ. Roll an devezhioù studi zo dres hor skoazellañ da dremen eus hor preder
politikel hiniennel, levrek, d’ur preder politikel a-stroll, pleustrek.
Dre an devezhioù studi politikel e teu an danvez emsaver da glokaat e anaoudegezh eus ar yezh,
da ergorelaat e anaoudegezh eus an Emsav, da anaout ivez an donezonoù en deus evit ar vicher
bolitikel, ha da brientiñ kig-hag-eskern ar strollad-bleniañ a zisoc’ho eus prantad kentañ Emsav.
3

Sl. Penaos anaout an Emsav war an dachenn ?, Emsav 7/168.
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evel (1), – dreist-holl p. 106, – ha (6).
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evel (3).
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Sl. Pelec’h gwriziennañ ?, Emsav 6/129.

« Da glozañ e lavarin hon eus da ziwall diouzh ar soñj e vo saveteet Breizh dre zegouezh, gant tud
o dije strivet davit ur finvez all, hag int eneberion d’an hevelep stad a draoù ma enebomp outi.
Saveteet e vo Breizh gant ar re o devo en em savet er stadelezh vreizhat. Ne vo e Breizh da gaout ar
stadelezh vreizhat nemet ar re he savo a-benn-kefridi en o buhez, en o ziegezh, en o c’hevredigezh, e
kement tra a zo en o c’herz. Ar re a gomz eus difenn un dra bennak n’int nemet touellerion. N’eus
netra da zifenn e Breizh evit difennerion. Savomp da gentañ ur c’horf da Vreizh, ha gouest e vo ar
c’horf-se d’en em zifenn e-unan. »
ABANNA, Broad ha Stad, displeget e K.E.A.V. 1962, embannet gant Ar Vro 17/26.

EVEZHIADENNOU WAR AN DUGELEZH E BREIZH
Ster hollek ar c’hladdalc’helezh.
Goude trec’h ALAN BARVEK war an Normaned e tigor ur prantad nevez evit Breizh, ar prantad
gladdalc’hel. A-hed ar Rouantelezh Vrezhon e oa bet gwarezet Breizh diouzh ar bruzhunadur. Warlerc’h aloubadegoù an Normaned avat e teu buan ar glad, dasparzhet en eskemm ouzh gwazadurioù
keodedel, da vezañ evel er peurrest eus Europa alc’houez ar frammadur politikel nevez. Da gentañ
end-eeun e vo diresis a-walc’h an aozadur-se. N’eo nemet tamm-ha-tamm e vo reoliet ar reizhiad
gladdalc’hel. Ar c’hladdalc’helezh, e-lec’h bezañ ar stern strizh ha ponner a vo kavet diwezhatoc’h, a
vo a-hed ar Grennamzer-Uhelañ un aozadur bev ha yaouank. An nerzhoù enebimpalaerel o deus kaset
da get an Impalaerded Roman adsavet gant Karl-Veur a gendalc’h da werediñ ken ma weler ar pobloù
oc’h adsevel.
Setu perak e welomp ivez ar Vrezhoned o sevel adarre hag o klask krouiñ diouzh o zu ur
sevenadur, ha koulskoude, e-lec’h ober berzh, ne zeuy o strivoù a-benn nemet da zisteraat o bro en
diwezh, dres p’emañ broioù all evel Bro-Saoz ha Bro-C’hall o kreskiñ hag o kreñvaat e meur a
geñver.
Mat eo ober un nebeut evezhiadennoù war bolitikerezh diabarzh ha diavaez Breizh a-hed an
Dugelezh, da lavarout eo eus trec’h ALAN BARVEK war an Normaned e 837 betek ar Stagidigezh
ouzh Bro-C’hall e 1532, ha klask kompren perak eo bet goullonderet an ensavadurioù brezhon e derou
ar marevezh kempredel.

Ar rendaeloù etretiegezhel.
Kentañ tra a verzer o lenn levrioù Istor Breizh a-hed an Dugelezh eo e voe gwanaet atav
politikerezh diabarzh ar vro gant rendaeloù etretiegezhel.
Moarvat ne oa ket er c’hantvedoù-se strolladoù politikel kempennet evel hiziv. An tiegezhioù bras
a c’hoarie roll ar re-mañ evit lod, peogwir en em stage an dud ouzh an uhelidi-mañ-uhelidi hervez ma
troe o ezhommoù. D’an tiegezhioù bras ha d’ar renkadoù uhel e oa neuze enta da gaout preder awalc’h gant tonkad ar vroad evit diogelaat atav ur veli badus a-dreuz da froudennoù uhelidi pe
c’hennadoù ’zo eus ar gevredigezh. Padal, e Breizh, ez eo gant an tabutoù pe an emglevioù etre an
tiegezhioù bras estreniekaet e vezo sammet hogos atav tonkad ar vro hag ar gevredigezh, ha re wan e
chomo ar galloud-kreiz evit ma ve tu da embreger un adsav padus bennak, pe da nebeutañ d’en em
ziwall diouzh c’hoantadurioù an estren.
Evel-se e welomp da skouer ar galloud o kouezhañ e dibenn an 12t kantved etre daouarn re
Blantagenet. Ar re-mañ evit gwir a strivo kalz da ziogelaat ha da greizennañ ar galloud politikel, pezh
a vo kavet kalet gant ar c’hladdalc’herion vrezhon. Vad a ray evelkent da Vreizh en un doare, hogen
degas a ray ivez an Duged e Breizh da dostaat mui-ouzh-mui ouzh galloud Bro-C’hall, en abeg d’an
doare ma oa empennet ganto ar frammidigezh politikel d’ar mare-se.
A-hed an 13t kantved hag e derou ar 14t e welomp atav levezon an Duged o kreskiñ. Diazezet e
vo zoken ur gwir stadel a gavomp-ni marteze re laosk, anavezet dindan an anv Kustum Kozh-Meurbet
Breizh, met eus 1341 da 1364 ez eo drastet Breizh adarre gant brezelioù diabarzh tarzhet dre an
dizemglev etre tiegezh Bleaz ha hini Monforzh. Evel just en deus trec’het unan anezho pa’z eo bet
lazhet egile, met se ne ra ket kalz forzh goude-holl, rak n’eo ket ur meizadur nevez eus ar Stad pe ar
politikerezh en deus trec’het war unan all, met un danvez-dug war un danvez-dug all, ha netra ken.
Rak kalz eus an tiegezhioù-se en em selle evel tonket d’ar galloud-ren, zoken pa rae diouer dezho ar
preder pe ar gefridi bolitikel e pep keñver.
Notet eo bet endeo e oa re dechet ivez an tiegezhioù brezhon d’en em stagañ dre an dimezioù
ouzh tiegezhioù galloudusoc’h egeto e Bro-C’hall, a zegase ganto o zabutoù hag a roe tamm-ha-tamm

da roueed Vro-C’hall an digarezioù o doa ezhomm evit emellout en aferioù an Dugelezh ha da heul e
kudennoù Breizh.

An diouer a bolitikerezh kevredigezhel.
Degaset omp neuze da anzav n’o deus ar c’hendereoù uhel e Breizh renet politikerezh
kevredigezhel ebet a-hed prantad an Dugelezh. N’o deus ket meizet o doa da zerc’hel ar gevredigezh
vrezhon unvan, pe d’hec’h unvaniñ e-lec’h he lezel d’en em rannañ e gwiskadoù estren an eil d’egile.
Evel ma kred alies d’ar vrientinion war an diskar, e kave d’an uhelidi vrezhon e oa diazezet o gwirioù
er gevredigezh war an henvoaz hepken, en abeg da stourmoù pe da gefridioù o hendadoù, ha n’eo ket
war ar preder a gemerent gant kudennoù o fobl. N’o deus ket strivet a-walc’h evit diazezañ o brientoù
war ar gwazadoù a oant gouest da bourchas da dud o bro, dre zifenn ar re izelañ anezho, ar pezh a zo
kefridi ar vrientinelezh mar’d eus unan. Ar vuhez eo diazez ar gwir a-benn ar fin. An dud vev o deus
gwirioù da gentañ, ha ne c’haller ket en em ziazezañ war an tremened hepken evit diskoulmañ
kudennoù ar gevredigezh.

Fazioù ar politikerezh etrevroadel.
Ar c’hoari gant an Normaned
Ar boaz eo lavarout pegen drastus e voe aloubadegoù an Normaned e Breizh. Siwazh, n’eo ket se
savboent renerion Breizh e dibenn an 9t kantved. An Normaned a oa moarvat preizhataerion hag en
abeg da se dres e voe graet un degemer mat a-walc’h dezho gant unan eus hor roueed c’halloudusañ,
SALAMUN e-unan. Adalek 862 e kavomp enta ar Vrezhoned hag an Normaned o vrezeliañ a-gevret
hag o rivinañ an douaroù en daou du d’al Loer. KARL MOAL, aet skuizh gant seurt aloubadegoù a
gavas mat d’e dro goprañ Normaned all a-enep d’ar Vrezhoned… ha tamm-ha-tamm, implijet ha
gopret diouzh an daou du evit ur vicher drastañ a blij atav d’ar c’hoprsoudarded, ec’h en em gavas tud
Lec’hlenn mistri pe dost war Vreizh ha war Vro-C’hall. Aes eo goude-se tamall dezho o gouezoni ;
diaesoc’h eo avat en em zizober diouto hag anzav sotoni ur politikerezh en deus klasket c’hoari gant
nerzhoù estren e-lec’h diorren e Breizh ur galloud frammet strizh ha kreizennet. Brav eo gouzout en
deus SALAMUN aloubet an Anjou, kornôg ar Maine ha kemeret kontelezhioù Coutances hag
Avranches. Arabat ankouaat ne voe graet kement-se nemet gant skoazell an Normaned adarre, hag
edo a-benn ar fin galloud Salamun mui pe vui e dalc’h ar re-mañ. Pa vo ret en em zizober diouto e vo
kollet ivez kement a voe gounezet gant o skoazell, setu perak en em gavo ken bihan Breizh adarre
gant ALAN BARVEK, – hag ouzhpenn ar gevredigezh a-bezh da adsevel.

Skouer YANN 4
Gant trec’h YANN MONFORZH war CHARLEZ BLEAZ e kouezh ar galloud dugel etre
daouarn tud tiegezh Reuz, pe ur skourr anezhañ, tiegezh Monforzh. Gwanaet kalz e oa bet avat
galloud politikel an noblañs da heul emgann Alrae1. Aesoc’h a-se e vo d’an Dug diazezañ e c’halloud.
Bodañ a ray en-dro dezhañ ul lez pinvidik ha sevel a ray ivez tailhoù nevez a lakay da ziorren armerzh
ar vro. Kemer a ra preder gant an Trede Stad, renkad ar genwerzhourion, ar gouerion hag an dud-avor. Gouest e vije bet YANN 4 da reiñ ur ster politikel broadel d’e strivoù panave an doare m’en doa
kemeret ar galloud gant skoazell ar Saozon. Da lavarout eo n’eo ket dieub adarre en o c’heñver. Endro dezhañ ez eus kalz muioc’h a Saozon eget a Vrezhoned. Reiñ a ra dichipot baroniezh Raez da
Walter HUET, ur c’habiten saoz, baroniezh Ruvieg ha Derval da KNOLLES e 1365. E-pad keit-se ne
veze ket aotreet Brezhoned feal evel Olier KLIZUN da greskiñ un tammig e zouaroù gant aon da
zisplijout d’ar roue saoz EDOUARZH 3.
Ar saozon a brest arc’hant, hogen ne roont ket. Echu ar brezel, setu ma teredont holl da c’houlenn
o gopr evit ar skoazell o deus roet d’an Dug. Unan eus an abegoù a lakaas GWESKLIN da vont da
vrezeliañ evit ar C’hallaoued a voe e zroukrañs ouzh ar Saozon. Ne oa ket kalz reishoc’h moarvat,
1
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hogen heñvel e oa ouzh politikerezh YANN 4, o vezañ m’o doa an eil hag egile muioc’h a fiziañs en
estren eget en o c’henvroiz.

Dezrann un degouezh : GWESKLIN.
Distroomp un tamm war gudenn GWESKLIN a zo kentelius e meur a zoare. Brudet eo bet kalz ar
GWESKLIN-se diouzh an daou du. Ar C’hallaoued o deus klasket diskouez e oa ur soudard kadarn
moarvat en abeg d’e ampartiz da vrezeliañ, met ivez un den meur, na petra ’ta, peogwir en doa
komprenet e oa mat en em lakaat e gwazoniezh Bro-C’hall. Evito ez eo skouer ar Brezhon korvoadus
ha plijout a-walc’h e rafe dezho e ve e donkad hini an holl Vrezhoned. Netra souezhus e kement-se.
An emsaverion avat o deus diskouezet e-keñver GWESKLIN un dispriz padus a zisoc’h da reiñ
d’an den paour ur renk n’eo ket dellezek anezhañ. Lakaomp en dije gwerzhet e vro hag ar Stad
Vrezhon d’ar C’hallaoued, e vije peadra da ober anezhañ arouez an treitour meur. Padal, n’edo an den
e penn netra, ha n’en doa netra da werzhañ nemet nerzh e zivrec’h hag e ijin en emgannoù. Moarvat
n’eo ket reizh ar pezh en deus graet, met ur skouer eo eus ar c’hantmiliadoù a c’hopridi a zo aet d’en
em ouestlañ el luadoù estren abaoe kantvedoù. Lodek eo bet en un henvoaz n’eo ket aet da get
c’hoazh, ha setu penaos e ve mat prederiañ un tamm war e gudennoù.
Politikerezh YANN 4 zo bet en em harpañ war ar Saozon, ar pezh a zo arvarus kenan diouzh ar
savboent brezhon. Aes eo kompren neuze ez eus en dispriz o deus maget atav ar Vrezhoned ouzh ar
Saozon ul lodenn vat a zisfiziañs diazezet war abegoù fetis. Direizh e oa reiñ d’ar Saozon e Breizh ar
c’hargoù hag an enorioù dleet d’ar Vrezhoned. Pezh a ziskouez ne oa e Breizh politikerezh divizet
ebet e gwirionez, hag o deus atebeion an Dugelezh Vrezhon klasket atav c’hoari etre an nerzhoù
estren evit tennañ o mad diouto emichañs, met hep diorren er vro ha gant ar Vrezhoned ur
gelennadurezh politikel war hir dermen.
GWESKLIN hag e heulierion o deus dibabet bezañ mevelion e brezelioù ar C’hallaoued ; darn o
deus dibabet mestroni ar Saozon ha darn all a yeas dindan ar Spagnoled. Pe ziforc’h zo etrezo ?
Nebeut e gwirionez. Moarvat ez eo Bro-C’hall hor gwashañ enebour evit ar mare, met n’eo ket bet
atav, nag an hini nemetañ, ha gant an doare m’he deus da gilañ bremañ n’eo ket sur e ve-hi er
c’hantved nesañ hon dañjer brasañ. Arabat da vojenn ar GWESKLIN-se enta hon dallañ ha herzel
ouzhimp a veizañ n’eo ket deuet renerion ar vro a-benn da reiñ labour d’o soudarded a vicher er vro,
evel ma n’eo ket gouest hiziv an Emsav da reiñ labour d’ar Vrezhoned war o douar, na zoken da
ziskouez d’an danvez politikerion penaos seveniñ o galvidigezh en ur framm brezhon.
A-dreñv da WESKLIN hag o tisplegañ e emzalc’h, ma n’eo ket ouzh e zigareziñ, emañ an diouerse a emskiant politikel resis a gaver a-hed ar c’hantvedoù diwezhañ e Breizh.
A-dreñv da bep galvidigezh, zoken a-dreñv d’ar c’halvidigezh soudardel ez eus bepred ur c’hoant
da seveniñ e vuhez dre stourm evit un uhelvennad. Pa n’eo ket gouest ar veizourion nag ar gefridiaded
vroadel da ziorren en un doare emskiantek un uhelvennad politikel ez eo ret mat d’ar re a zo galvet da
vicher an armoù seveniñ o buhez a-hend-all. Enebet e vo ez eo diaes klask labour atav d’ar re en em
sant danvez soudarded. Aes eo respont n’eus ket muioc’h a c’halvidigezhioù soudardel en ur vro en he
rezid eget war an tachennoù all, ha ne c’haller e nep doare kemer evit soudarded wirion, da lavarout
eo tud a laka o buhez en arvar evit ar reizhded, ar bagadoù-tud trec’het kaset d’al lazhadegoù
impalaerel.
Kalzik tud e Breizh a oar bremañ ez eus ur gudenn a reizhded vroadel da ziskoulmañ amañ, hag
en em santout a reont galvet da lakaat o buhez en arvar diouzh ret evit ar stourm-se. Kement-se zo ur
c’halvedigezh ken gwirion hag hini an arzour, ar mezeg, ar c’helenner pe ar beleg lakaomp, hogen ne
c’hell bezañ sevenet nemet e stern un aozadur politikel hollek barrek da reiñ ur ster hag ur framm da
bep emgann rannel. Pezh a zo da damall n’eo ket da gentañ ar soudarded o klask gopr, met ar
mennadoù politikel hag ar renerion bolitikel hon eus dioueret betek ar c’hantved-mañ.

Klozadur.
A-hed an Dugelezh n’eo ket deuet Breizh a-benn da neveziñ dre ziouer a bolitikerezh diazez.
Neuze n’eo ket bet adsavet ar vro evit gwir na suraet an dazont en ur frammañ ur gevredigezh unvan.
Bevet he deus Breizh tro-ha-tro dindan skor ar Saozon ha hini ar C’hallaoued. O c’hoari evel-se eus
an eil tu d’egile eo deuet ar vro a-benn da loveal etre dañjerioù an Istor ha d’en em ziwall diouzh meur
a beñse. Padet eo pell a-walc’h, betek m’eo c’hoarvezet ar pezh a zlee c’hoarvezout deiz pe zeiz gant
ar vatimant kozh : bezañ kaset d’ar strad gant ur barr-amzer un tammig kreñvoc’h eget ar re all.
« Evit klozañ e lavarin emaomp pell c’hoazh diouzh anavezout istor gwirion ar vro-mañ. Ar
studioù istorel e galleg zo aet da get er Skol-Veur hag an Emsav brezhonek en deus kresket evit lod en
ur ankounac’haat istor Breizh. Un arouez a yec’hed eo gwelout er bloavezhioù-mañ niver ar pennadoù
gouestlet da studi an Istor o paotaat e brezhoneg. Diouzh ar studioù-se e savo e Breizh ur spered
politikel nevez gouest da ziorren an Emsav ha da gas anezhañ d’an trec’h. »
Gwilherm DUBOURG, Isdiorreadur hag Istor, displeget er
Gendael war an Isdiorreadur, Roazhon 1966, Preder 84-85/25.

UNVANIEZH AN EMSAV
En hañv tremenet ez eus deuet er-maez, dre aked Skol-Veur Drouized, Barzhed hag Ovizion
Breizh, daou skrid, unan e galleg graet Charte Minimale Bretonne anezhañ, unan all, troidigezh
vrezhonek egile, anvet Lizer diazez Unvaniez ar Strolladou hag ar C’helaouennou breizek.
« Un dasson estlammus » en defe bet ar skrid gallek er skingomz hag er c’hazetennoù gall.
Talvoudus e ve, a lavarer dimp, seurt bouilhadoù moged taolet ouzh fri ar C’hallaoued. Sinadegoù ar
Fondation Culturelle Bretonne Emgleo Breiz, levrioù evel Complots pour une République Bretonne1,
ma ne gasont ket da wall bell, a dennfe bepred da c’harchenniñ nervennoù ar Frañsizion. E-se e
tlefemp gwelout er Charte Minimale ur rakskeudenn eus ar pleustradur dispac’hel a zo anezhañ
breinañ emfiziañs an enebour, – ur rakskeudenn hepken, rak al labour disfonterezh-se ne c’hell kregiñ
da vat nemet gant ar brezel dispac’hel e-unan.
Petore rakskeudenn ? en em c’houlenn a reomp, rak mar’d eo ar Charte Minimale amoedigezh rik
diouzh ar savboent brezhon, ez eo ken amoet-all diouzh ar savboent gall.
He fal zo a) goulenn ma vo anavezet da bep Breizhad un « nationalité bretonne » en tu all
d’e « citoyenneté française », rak, emezi, Breizh zo un « nation » e framm ar Stad C’hall ;
b) goulenn digant ar Stad C’hall ma vo kelennet ar brezhoneg hag Istor Breizh e skolioù
Breizh, ha ma vo fiziet e « services départementaux de l’Education Nationale et de la
Jeunesse et des Sports » ar garg da virout ha da vevaat ar stuzegezh henvoazel 2 e Breizh ;
k) goulenn ma vo krouet un « Assemblée Régionale », ur « Conseil Economique et Social
Régional », un « Exécutif Régional, assisté par un commissaire Régional du Gouvernement ».
Displegañ a reer dimp ivez e fell da aozerion ar Charte Minimale bezañ pleustrek, ha goulenn « ar
pep retañ ». « Ar pep retañ »-se avat zo anezhañ lakaat ar C’hallaoued da zianzav 500 vloaz eus o
Istor ha 700 bloaz eus o hengoun broadel. Ar goulenn dister zo na mui na maes pediñ ar Frañsizion da
zispenn maen-sol « unan ha dirannadus » o Republik. Pa ouzomp ar priz paeet gant an F.L.N. aljerian
evit ur goulenn kalz disteroc’h, bezomp dinec’h e roio gouarnamant Paris e skouarn d’ar
« représentants des groupements et de la presse bretonne » pedet da sinañ ar Charte Minimale.
Hag evit lavarout gwir, un druez e ve, rak reiñ dezho o goulenn a ve kenkoulz ha pilat un dervenn
vilvloaziek evit difoupañ un neizh, hag un neizh goullo war ar marc’had. Faltaziomp, e-pad ur
vunutenn, en o defe hor « représentants » freuzet ar Stad C’hall a-vremañ, – rak petra a c’houlennont
ma n’eo ket freuzidigezh an unded-se a zo frouezh kantvedel an holl riezoù gall abaoe PHILIPPE LE
BEL ; lakaomp en o defe kempennet en he lec’h ur Stad C’hall nevez hervez o c’halon,
liesrannvroadel, kevreadel ha ni ’oar. En ur asantiñ da veli ar Stad-se, ez asantfent en a-raok da
gement diviz kemeret ganti evit diogeliñ he fadelezh. Dav e ve neuze d’ar Stad nevez bezañ ur
vargodenn etre o daouarn evit lezel un eurvezh da dremen hep diferañ e chom ar galleg yezh-Stad
nemeti war he ziriegezh.
Ar skrid brezhonek o tegouezhout miz war-lerc’h an hini gallek a ziskouezas ne oa ket hepken
ober trouz er c’hazetennoù gall e oa mennad ar Charte Minimale. Evit unvaniñ « ar Vretoned anavezet
mat dre o menoziou breizek » an hini e oa, hag o lakaat a-zevri da gas ar goulenn dister dirak ar
gouarnament gall.
Pep hini ac’hanomp a c’hell faziañ. Hag en un doare emañ an Emsav aze evit skorañ ar faziad da
adkavout e hent. Skorañ ar re a ra goap anezhañ avat ne c’hell ket ober.
Evel-henn e teraou skrid brezhonek ar Charte Minimale : « Implijet eo bet ar skrivadur K.L.T. ()
Pedi a reomp dalc’hidi ar skrivadur-mañ-skrivadur d’hon digarezi ha da gompren ar soursi da unani ar
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youlou ». A-hed ur c’hantved hanter e stourmas an emsaverion da ziazezañ ar yezh unvan3 ; dont a
reas an trec’h ganto e 1941. Ur maen-sol eo hiziv an trec’h-se d’an Emsav-dieubiñ, evel ma vo ur
maen-sol d’ar Stad da zont. Kement a denn da arvariñ ar yezh-Stad zo da vezañ barnet evel ur
gwalldaol ouzh an Emsav, hag un dlead eo diskar an enebouriezh-se evel ar re all.
Eil diazez an Emsav eo al labour renet abaoe seikont vloaz evit krouiñ ur gevredigezh vrezhon
nevez frammet en ur Stad Vrezhon emveliek. An Emsav, pa’z eo e gefridi dispenn ar Stad C’hall e
Breizh, en defe kenkoulz-all da zispenn nep « Galloud-oberier rannvroadel () skoazellet gant un
Dileuriad Rannvroadel eus ar Gouarnamant » gall, evel ma tispenn an touell ez eo « Breiz () ur
vroadelez e framm ar Stad c’hall ».
Techet eo emsaverion ’zo da wallegañ tezennoù evel re ar Charte Minimale. Evito, ouzhpenn ma
talvezont da hegasiñ ar C’hallaoued, e vent dinoaz peogwir ez int amoet ha ne c’hellont neuze kaout
levezon ebet war an dud. Ankouaat a reont e c’hell an den dinoasañ, an dezenn diskiantañ bezañ un
arm dañjerus etre daouarn un enebour akuit. Ledemsavioù4 a vo betek fin an dispac’h hag
argollusoc’h e vint bep ma tostaio an disoc’h. Setu perak ez eo er c’hontrol pouezus-bras argas hep
skuizhañ ar mennozioù faos, zoken ar re sotañ, a red e Breizh.
Talbenn skrid brezhonek ar Charte Minimale a denn an evezh. Un arguzenn a dalvez e Breizh da
c’holeiñ ar mezhusañ kiladennoù eo hini an unvaniezh. Diegi hor bez evidomp oc’h ober anv eus an
unvaniezh, – heuget ma’z omp gant an huanadoù-jostram a laosker dezhi en-dro deomp, – ha dreistholl peogwir ne glaskomp ket war he lerc’h, dre an abeg ma ren en hon touez. Met n’eo ket re abred
lakaat ar skiant prenet gant an Emsav da splannañ war an dachenn deñval-se.
Petra eo an unvaniezh ? Moarvat e kompren an holl ez eo disoc’h ul labour unvaniñ. Hogen
nebeud a gompren ez eo al labour unvaniñ un embregerezh hirdermen, o c’houlenn dekvloaziadoù,
kantvedoù a-wechoù, da zont gant e bal ; un diri serzh eo e gwir a graper pazenn ha pazenn diwarbouez emgannoù didruez.
Istor un unvanidigezh eo end-eeun Istor an Emsav. Unvanidigezh un ober, ha da gentañ
unvanidigezh ul lavar.
Meur a bazenn a voe en unvanidigezh al lavar e Breizh. Da gentañ e voe unvanet benveg ha
tachenn al lavar brezhon, ar brezhoneg5. Ar bazenn-se avat, eviti da vezañ unan diziouerus, ne voe
nemet ar bazenn gentañ, – ne vije ket bet anezhi ma ne vije ket bet stegnet an Emsav abaoe an derou
etrezek kalz pelloc’h ha kalz muioc’h egeti.
An eil pazenn en unvanidigezh al lavar e Breizh zo lakaat an Emsav e-unan e stumm ur c’horf
kempoell a lavar sklaer. An ober tremenet, evit menel bev ha kaout e lec’h en ober-bremañ, a rank
bezañ ergorelaet6, da lavarout eo lakaet e stumm un teskad a anaoudegezhioù eeun ha poellet-start,
euvret distroñs gant ar meizerezh. War ar bazenn-mañ e labour ar gelaouenn Emsav. Kefridi gentañ
Emsav eo dastum kement a zo bet diazezet gant an Emsav, ha displegañ an endoniad-se7 el lavar
unvan, resis ha kenurzhiet a zo ivez frouezh an Emsav.
Derou an dispac’h eo krouiñ ul lavar nevez. Dre grouiñ ul lavar nevez en deus an Emsav digoret
un egor speredel a zo hini ur bed nevez8. En egor-se e kav hiviziken kement a zo e Breizh ul lec’h hag
ur ster fraezh e-keñver Istor ar vro. Rak n’eus un Istor Breizh en hor c’hantved nemet dre an Emsav
3
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hag ahelet gantañ. Roll an Emsav, war eil pazenn unvanidigezh al lavar, eo savlec’hiañ pep darvoud
ha pep ober en egor istorek en deus daskoret d’ar vro, – da lavarout eo reiñ d’ar bed e ster istorek
brezhon.
Ar bazenn da heul eo unvaniñ an ober. N’eus nemet ul lavar unvan a zo evit genel un ober unvan.
Ur strollad tud bodet gant al lavar unvan nemetken a c’hell ren ur politikerezh unvan. Ar pezh a reont,
evel ar pezh o deus graet en tremened, zo etrezo e stumm ur yezh fraezh, yezh o c’henlabour hag o
c’hendaeloù. E piaou emaint d’al lavar istorek a ro dezho an tu da eren gant rat o oberoù hag an
darvoudoù evel ma ereer goulennoù ha respontoù ur c’hendiviz. Poell al lavar emsavel a vo adkavet
evel poell an ober emsavel, – an hini nemetañ gouest da bareañ pobl Vreizh eus he mudelezh istorek9.
Pazenn diwezhañ-holl eo an ober unvan, rak petra eo ar Stad anez an ober unvan e-unan. Kefridi
ar Stad zo unvaniñ ar vroad, unvaniñ an dud.
Setu perak ez eo ur sorc’henn soñjal unvaniñ an dud a-raok ma vo ur Stad.
Emañ bremañ an Emsav o peurunvaniñ e lavar istorek, da lavarout eo o reiñ d’an emsaverion ar
galloud da gempoellañ o oberoù gant an Istor, da veizañ o oberoù evel darvoudoù Istor Breizh, d’en
em zieubiñ diouzh al lunedoù gall a zoug Breizhiz war o fri.
Unvanet eo bet ar yezh. Emeur oc’h unvaniñ al lavar hag ar meiz politikel. Dre-se, mirout an
unvaniezh hiziv zo mirout er strollad an dud unvan a spered, – ar re hepken a asant deskiñ al lavar
unvan ha ren an ober unvan, – ha disteurel ar re all dizamant-kaer. E nep doare ned eo mirout ar
poentoù dister m’en em gavfe unvan warno an engroez, ha pa ve an engroez graet gant muioc’h eget
an dornadig eus renerion gazetennoù an Emsav hag al ledemsavioù.
« Daoust d’ar pezh a gred darn n’eo ket ar vroadelouriezh hepken ur stumm-spered a lakfe
ac’hanomp da garout Breizh evel hor bro nemeti rak neuze evel just e kavfed meur a vroadelour etouez ar rannvroelourion. N’eus e-touez ar rannvroelourion den ebet – nemet aet e belbi e ve-evit
magañ an disterañ karantez evit Bro-C’hall evel e vro dezhañ : ne reont nemet ober van da vezañ leal
outi. Hogen ar pezh a ziforc’h ar rannvroelourion diouzh ar vroadelourion eo ur gudenn a bolitikerezh.
“Kempennourion” eo ar rannvroelourion, da lavarout eo e kav dezho e c’haller kempenn ar sistem
gall e seurt doare ma vo gallet saveteiñ yezh ha broadelezh Vreizh. Degemer ar sistem politikel gall
avat a dalv ivez, siwazh, degemer an talvoudoù broadel anezhañ, da lavarout eo an unded c’hall, an
unyezhañ gallek hag a zo e diazez ar sistem-se. Setu ez int degaset da zilezel o mennozioù donañ hep
gouzout dezho hag a-nebeudoù, da c’hoari roll ar gall mat hag a zislavar o bezoud a Vrezhoned. Rak
penaos kempenn ur benveg savet e sell d’un implij kontrol d’an hini a garfed tennañ dioutañ ? Ar Stad
C’hall a zo bet savet a-benn distrujañ ar broadelezhioù nanngall a zo endalc’het enni ha kontañ a reer
deomp ez eus tu d’ober ganti evit adsevel hor broadelezh. Kement-se n’eo nemet touell ha follentez.
Ar “c’hempennerezh” a zo diazezet ivez war ar c’henlabour gant ar pennadurezhioù a zo karget da
gas da benn ar politikerezh kontrol d’hon hini. Petra a c’hoarvez enta ? Evit kaout ar peoc’h e asanto
ar pennadurezhioù-se d’un nebeut aotreadennoù e stern ar sistem. An aotreadennoù-se n’o deus ket da
bal diskoulmañ ar gudenn ha na c’hell bezañ diskoulmet nemet e stern ur Stad vroadel hogen lakaat da
devel ar glemmerion en ur enframmañ anezho er sistem a labour a-enep d’o uhelvennad. Savet e vo
evel-se strolloù-kuzuliañ, strolloù-studiañ hag ensavadurioù a bep seurt a bourchaso ivez a bep seurt
plasoù mat ha gounidus d’an dorrerion-reor-se (gant resped deoc’h) ha serret e vo o genou kerkent.
Bezomp sirius : forzh penaos e vo kontrollet strizh an holl gomiteoù-se gant ar Stad vac’hom ha
dic’halloud e vint a-grenn. Enorioù ha goproù a vo profet d’ar genlabourerion hag adal ar c’houlz-se
ne vint ket mui dieub. Ha kaer o devo ober, ar re yaouank a yelo da heul ar re-se a gollo o amzer hag o
foan. »
Youenn OLIER, Unvaniezh an Emsav, Ar Vro 10/19, 1961.
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Sl. G. ETIENNE, Isdiorreadur ha Bredoniezh, Kendael war an Isdiorreadur, Tonkad 66, Preder 84-85/45.

NOTENNOU ARMERZHEL (10)
AR C’HORVODER BROADEL
KEVANSTROLLOU BROADEL
Pep bloaz ez embann pep riez he c’hontoù. Drezo e ro ar Jederezh Broadel an tu da anaout
disoc’hoù hollek ha klok an obererezh armerzhel e-pad ar bloaz. Diouzh tri savboent bras e vez jedet
an disoc’hoù-se : ar c’henderc’h, ar c’horvoder, an dispign. Savelet e vezont dre sammadur diwar
gontoù ar Jederezh Broadel : strollet e vez kement gwerzhad a hevelep talvoudegezh, alese an anv a
roer d’an disoc’hoù : kevanstrolloù.
Hervez ar broioù e vez jedet ar c’hevanstrolloù evit an obererezh armerzhel renet war an diriegezh
pe gant broidi pe gant estrenion (Frañs), – ha neuze e reer anv a gevanstrolloù diabarzh ; pe evit
obererezh ar vroidi nemetken ha pa vent er vro pe en estrenvro (Breizh-Veur, U.S.A.), – neuze e
komzer eus kevanstrolloù broadel. Ranket en deus ar Jederezh gall heuliañ ar Jederezhioù broadel all
hag embann a ra ivez kevanstrolloù broadel. Ar seurt-mañ a jedadoù a studiimp amañ, – eleze ar
C’henderc’h Broadel, ar C’horvoder Broadel, an Dispign Broadel.
Jediñ a reer ar c’hevanstrolloù broadel diwar ar c’hevanstrolloù diabarzh dre lemel eus ar re-mañ
obererezh an estrenion er vro ha sammañ outo obererezh ar vroidi en estrenvro.

Kenderc’h Broadel.
Kriz pe rik e c’hell bezañ ar c’hevanstroll-mañ.

Kenderc’h Broadel kriz (K.B.K.)
Ar C’henderc’h Broadel kriz a c’hoarvez eus gwerzh ar madoù hag ar gwazadoù kenderc’het er
bloavezh gant hollad obererion ar vroad. Resisaat a ranker :
– ne lakaer e kont nemet gwerzh ar c’henderc’hadoù disoc’hel ha n’eo ket hini ar
c’henderc’hadoù bevezet e-ser ar c’henderc’hañ e-unan ;
Al laezh gwerzhet d’an tiadoù da skouer zo ur c’henderc’had disoc’hel (pe disoc’haozad).
En enep, al laezh d’ober amann zo ur c’henderc’had treugel (pe treugaozad). Komz a reer
neuze eus kenderc’hadur treugel ha disoc’hel, eus bevezadur treugel ha disoc’hel. Jedet e vez
ar c’henderc’h kriz dre lemel gwerzh ar bevezadur treugel eus gwerzh ar c’henderc’hadur
hollel (treugel + disoc’hel).
– kriz amañ a dalvez ne lamer ket diouzh ar c’henderc’h gwerzh ardaladur ar c’hevala sonr
arveret evit e grouiñ ;
Pa seller ouzh padelezh o arver e ranner ar c’hevalaoù traezel e : a) kevalaoù red, na
dalvezont nemet ur wech, evel an hadoù, an temzoù, ar glaou, ar c’hotoñs hag an
treugaozadoù a ya da get er genderc’hadenn end-eeun ma vezont arveret ; b) kevalaoù sonn,
eleze padek, evel an ardivinkoù, an adeiladoù greantel ha gounezel, a dalvez da lies
kenderc’hadenn. Jedet e vez ar c’henderc’h kriz dre lemel eus gwerzh ar c’henderc’hadur
hollel gwerzh hollel ar c’hevalaoù red, – ar re-mañ a veneger c’hoazh dindan an anv
staliadoù.
– lavarout a reer Kenderc’h Broadel kriz diouzh prizioù ar marc’had, rak dewerzhet eo ar madoù
a zo ennañ hervez ar prizioù o ren d’an ampoent war ar marc’had.
Ur jedad all eo an ouzhpennad gwerzh, pe c’hoazh gwerzh ouzhpennet gant un oberer, a
dermener evel an diforc’h etre gwerzh ar madoù pe ar gwazadoù kenderc’het gant an obererse ha gwerzh e vevezadur treugel.

Kenderc’h Broadel rik (K.B.R.)
Ar C’henderc’h Broadel rik a jeder dre lemel diouzh ar K.B.K. ardaladur ar c’hevala sonn, – da
lavarout eo ar c’holl gwerzh a c’hoarvez bep bloaz gant an aveadur, binviadur, adeiladoù, h.a. dre
berzh an uzadur hag an dispredadur.
Tra ma tiskonter gwerzh hollel ar c’hevalaoù red evit jediñ ar K.B.K., ne ziskonter nemet
un darn eus gwerzh ar c’hevalaoù sonn pa jeder ar K.B.R. Lakaomp e vo amsavet goude 10
vloaziad arver un ijinenn a goust 2 000 $ : kontet e vo un ardaladur keitat bloaziek a 200 $.
An dispredadur (mont e-maez pred, diamzeriadur) zo disteradur un ijinenn h.a., ha na zeu
ket diwar uzañ, hogen dre berzh an araokaat kalvezel o tegas ijinennoù bastusoc’h. Perc’henn
an aveadur dispredet a rank erlec’hiañ ijinennoù arnevesoc’h ouzh ar re a zo en e gerz zoken
ma n’int ket uzet, mar fell dezhañ derc’hel penn ouzh e gevezerion.
Evel ar K.B.K. e vez dewerzhet ar K.B.R. diouzh prizioù ar marc’had. Reiñ a ra muzul
pinvidikadur ar vro er bloavezh dre berzh an obererezh armerzhel renet gant ar vroidi. Diaes eo avat
dewerzhañ resis an ardaladurioù, ha setu perak ez arverer alies en e lec’h ar K.B.K.
Kenderc’h Broadel Japan a greskas eus 10 % bep bloaz etre 1946 ha 1963, tra ma kreske
hini Frañs eus 4 % hepken en hevelep prantad. Gwelet hon eus e lec’h all (Emsav 7/184) ez
arverer gwerzh ar C’henderc’h Broadel evit savelañ ar feur-postañ.

Korvoder Broadel.
Mar deo ar C’henderc’h Broadel muzul striv obererion armerzhel ar vroad, ez eo ar C’horvoder
Broadel muzul ar c’horvoderioù o deus yalc’het e kevuziadur d’o striv. Diforc’hañ a reer ar
C’horvoder Broadel rik hag ar C’horvoder Broadel dieub.

Korvoder Broadel rik (Ko.B.R.)
Ul lodenn eus ar K.B.R. a ya d’ar Stad e stumm telloù dieeun. Diouzh he zu, e ro ar Stad
skoaziadennoù d’an embregerezhioù, – gwerzh ar skoaziadennoù-se a ziskonter eus gwerzh an telloù
dieeun. An diforc’h a lamer neuze eus ar K.B.R diouzh prizioù ar marc’had hag e tisoc’her gant ar
C’henderc’h Broadel Rik diouzh koust an obererion, a anver ivez Korvoder Broadel rik :
K.B.R. – (telloù dieeun – skoaziadennoù) = Ko.B.R.
Ar C’horvoder Broadel rik zo kevanstroll kevuziadurioù obererion ar c’henderc’hañ. Tu ez eus
enta d’e ziemprañ diouzh ar rummoù korvoderioù o-unan :
Kevuziadur ar c’hopridi.
Korvoderioù rik diwar ar perc’hentiezhoù hag an embregerezhioù
–
–
–

o vont d’an tiadoù,
o vont d’ar c’hevredadoù,
o vont d’an amaezhiadurioù.

Ur jedad arveret kalz eo ar C’horvoder Broadel dre annezad. Drezañ e saveler priziadur ar
barr-bevañ en ur vro. Setu un nebeut Korvoderioù Broadel dre annezad : Japan 1964 : 547 $ ;
Italia 1962 : 620 $ ; Frañs 1964 : 1 260 $ ; U.S.A. 1962 : 2 307 $.

Korvoder Broadel dieub (Ko.B.D.)
Eus ar Ko.B.R. e c’haller tremen d’ur c’hevanstroll all anvet Korvoder Broadel dieub. Un darn
eus ar c’horvoderioù yalc’het gant an obererion n’eo ket dieub ent-strizh peogwir ez a d’un arver
rediet : talañ an telloù eeun d’ar Stad. Dre lemel gwerzh an telloù eeun eus ar C’horvoder Broadel rik
e jeder ar C’horvoder Broadel dieub.

An Dispign Broadel.
An Dispign Broadel zo kevanstroll an arverioù roet d’o c’horvoderioù gant obererion ar vroad.
Diforc’hañ a reer an Dispign Broadel kriz hag an Dispign Broadel rik.

Dispign Broadel kriz
An Dispign Broadel Kriz zo gwerzh kevanstroll ar c’henderc’hadoù disoc’hel bet prenet er
bloavezh gant obererion ar vroad. Tri rumm a reer eus ar prenadurioù-se :
– madoù-beveziñ prenet gant an tiadoù ;
– madoù-beveziñ prenet gant an amaezhiadurioù evit ar beveziñ foran ;
– madoù-kevala, ken kevala sonn, ken kevala red (staliadoù) prenet gant an holl rummoù
obererion.

Dispign Broadel rik
Tremen a reer eus an Dispign Broadel kriz d’an Dispign Broadel rik dre lemel gwerzh ar
c’hevalaoù sonn prenet er bloavezh da amsaviñ ar re uzet pe zispredet, – eleze gwerzh an
ardaladurioù.
Evit Frañs da skouer ez eo bet ar sifroù e 1963 (e 109 F) :
Bevezadur an tiadoù..................................................................................................................
Bevezadur an amaezhiadurioù ..................................................................................................
Danzeadur kevala sonn ha staliadoù .........................................................................................
..................................................................................................................................................
Dispign Broadel kriz .................................................................................................................
Ardaladurioù .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Dispign Broadel rik...................................................................................................................

256, 2
53,0
81,9
———
391,1
34,1
———
357

Keñver etre Kenderc’h Broadel ha Dispign Broadel
Par eo an Dispign Broadel kriz d’ar C’henderc’h Broadel kriz sammet outañ an enporzhiadurioù
hag ar c’horvoderioù talet d’an diavaezvro, lamet dioutañ an ezporzhiadurioù hag ar c’horvoderioù
talet gant an diavaezvro.
Evit Frañs e 1963 (e 109 F) :
Kenderc’h Broadel kriz.............................................................................................................
mui : Enporzhiadurioù + korvoderioù d’an diavaez .................................................................
maes : Ezporzhiadurioù + korvoderioù digant an diavaez ........................................................
..................................................................................................................................................
Dispign Broadel kriz .................................................................................................................

391,8
54,9
– 55,6
———
391,1

Dasparzh ar C’horvoder Broadel.
Pe barzh en deus pep hini eus ar vroidi er C’horvoder Broadel ? Ur gudenn stadegel eo. Meur a
zoare ez eus d’he diskoulmañ, hag an daou-mañ da gentañ : dre sellout ar vroidi evel hiniennoù
kevatal, dre o strollañ diouzh an doare ma kemeront perzh en obererezh armerzhel.

1. Dasparzhadur hiniennel ar c’horvoderioù
Gant an armerzhour italian Vilfredo PARETO eo bet pleustret an hent-mañ. O korvoiñ stadegoù
an telloù war ar c’horvoder e meur a vro hag e meur a vare (Breizh-Veur, Iwerzhon, Alamagn, Perou,
Italia), e tisoc’has PARETO gant ur grommenn o savelañ en un doare hogos kendalc’hel dasparzh ar
c’horvoderioù en ur boblañs. Diouzh al ledennoù e verkas sav ar c’horvoderioù, diouzh an hedennoù
niver an dud o tegemerout ar c’horvoder-mañ korvoder. Ar grommenn-dasparzh a vez dezhi neuz un

hanter gornigell, da lavarout eo ned eo ket kemparzhek evel ma’z eo krommenn-dasparzh Gauss (neuz
ur c’hloc’h dezhi). Pezh a verk ez eus muioc’h a dud o kaout korvoderioù bihan eget a dud o kaout
korvoderioù bras.
Seul vihanoc’h eo an hed etre MN hag OY, seul vrasoc’h eo niver an dud dezho korvoderioù izel,
eleze seul baouroc’h ar gevredigezh. Ar pellder MN-OY a ro tu da savelañ derez tavantegezh ur
boblañs.
*** Figure ***

2. Dasparzhadur strollel ar c’horvoderioù prevez
A-werso o deus an armerzhourion boazet rannañ teskad ar c’horvoderioù prevez e meur a stroll
diouzh o natur. RICARDO da skouer a rae tri stroll anezho : hollad ar goproù, hollad an helvoù,
hollad al leveoù. Hiziv ez eneber peurliesañ korvoderioù al labour ouzh korvoderioù ar c’hevala, pezh
a zegas ivez d’un teirrannadur, rak etre an daou stroll-se e ranker gennañ stroll ar c’horvoderioù
kemmesk, eleze o tont war un dro eus al labour hag eus ar c’hevala (kenderc’h an embregerezhioù
greantel, kenwerzhel, gounezel, ar micherioù frank).
Dasparzhadur dre skourr obererezh. Un doare all eo da savelañ strolloù korvoderioù prevez, dre
c’hennadoù bras ar vuhez armerzhel : a) gounezerezh, koataerezh, pesketaerezh b) greanterezh
k) dezougerezh d) kenwerzh e) gwazadurioù d) annezioù.
Liesskrivet gant ar gelaouenn

Ar merour : H. LE MEE.
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Echu eo koumanant 1967.
Koumananterion 1968 hepken a zegemero niverenn Genver.
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STAD AL LABOUR E DIWEZH 1967
Gant daouzekvet niverenn Emsav ez eo mat ober ur sell-tro war dachenn al labour.
E 1962 e stage ganti un dornadig tud. O lakadenn-loc’hañ oa n’eus ket a Emsav hep emsaverion,
ha dre-se, mar soñjent evel an holl ez eo an emsaverion a ra an Emsav, e lakaent ouzhpenn en deus an
Emsav da grouiñ an emsaverion. Alese ar benveg-stummañ a zeraoujont sevel, a zo hiziv en hor
c’herz.
Treset ez eus un hentadur pazennaouet resis o kas eus an derez mann betek talbennoù an Emsav, –
an derez mann o vezañ stad an dud e Breizh hep anaoudegezh eus ar yezh, hep an disterañ stummadur
emsavel.
An hentadur-se zo dezhañ tri zennad, tri derez, a c’haller termenañ evel-henn : dont tre er bed
brezhonek, piaouañ kevala istorek1 an Emsav, kemer lec’h en Emsav.
Emañ an derez kentañ e kefridi Kelc’h Debauvais. Ar C’helc’h a aoz bruderezh er c’hêrioù ma
emañ diazezet a-benn bodañ danvez skolidi. Dasparzhet e vez ar re-mañ etre ur c’horf a gelennerion
urzhiet-strizh. Ken strizh-all e vez kenurzhiet al labour a-hed ar bloavezh-skol evit degas an disoc’hoù
uhelañ dindan an amzer verrañ. Ne vez ket miret war ar roll ar skolidi na heuliont ket, dre forzh pe
abeg e ve, raktres sizhuniek ar gelennadurezh. Houmañ a c’hoarvez a zeskiñ brezhoneg eeun skrivet
ha komzet, diazezoù an Istor en ur c’hentañ bloavezh, elfennoù al lennegezh, ar yezh ouiziel ha
kalvezel en un eilvet bloavezh. O skoazell a c’houlenn ar C’helc’h digant aozadurioù dizalc’h evel
Skol Ober evit reizhadur ar poelladennoù, K.E.A.V. evit gwelladur ar skolidi war ar yezh komzet.
Adalek diwezh ar bloavezh kentañ e vez aotreet ar skolidi, diouzh ma’z int barrek, da dremen
arnodenn an Trec’h Kentañ. Ouzhpenn-se, diwar fin ar bloavezh kentañ bepred en o feder da gemer
perzh e devezhioù studi ha stummañ, hag e fizier enno kefridioù da seveniñ dindan renerezh kargidi
eus ar C’helc’h pe eus an aozadurioù kevreet.
E-kichen Kelc’h Debauvais, emañ abaoe an hañv diwezhañ, un aozadur nevez o plediñ gant
diorreadur ar grennarded, Framm Yaouankiz Vreizh.
War an eil derez emañ S.A.D.E.D., Adalek ar 6t bloavezh-skol, an hini a zo o ren, ez eo
skoueriekaet ar studioù eil derez, en un doare hebleg a-walc’h evit ma c’hallo pep hini dibab ar roll
labour a zere ouzh e zonezonoù hag ouzh ar c’hefridioù goulennet digantañ, hogen evelkent oc’h
enderc’hel un niver a zanvezioù ret2, evel ma tiskouez ar Reizhennoù nevez embannet. Tra nevez ivez,
adalek ar bloavezh-mañ e vo klozet pep rummad-studi gant un arnodenn, ar berzh en arnodenn-se o
lakaat ar studier e piaou d’un testeni. Gant c’hwec’h testeni e tiraez ur c’hraz kentañ, anvet ar
sevouriezh. Evit gounit an eil graz, anvet an drevouriezh, e rank sevel div oberenn dre skrid,
pleustradennoù war daou zanvez disheñvel eus ar roll kelennadurezh. Ouzhpenn o labour-skol o deus
skolidi S.A.D.E.D. da gemer perzh a) en dalc’hoù studi ha stummañ emsavel hollek, politikel,
gwazadurel, lennegel, h.a., a vez aozet e ren ar bloaz gant ar strollad pe gant an aozadurioù kevreet,
b) el labour gwazadurel pe arbennik (kelennerezh, reizherezh poelladennoù, skridaozerezh, bruderezh,
standur ar gwazvaoù, h.a.) a zegas anezho da gaout renk etre an emsaverion. Tri bloavezh e pad ar
studioù reoliek e S.A.D. E.D., lakaomp pevar bloavezh evit ar studierion a ya betek an drevouriezh.
A-raok diwezh an tri bloavezh-se avat e tremen ar studier war an trede derez, hini al labour war an
dachenn.
Derez ar gefridiaded eo an trede derez, da lavarout eo ar par ma kemer an emsaver stummet e garg
en Emsav. Liesdoare ha kemmus eo dre ret an derez-se. Derc’hel kont ez eus d’ober eus ezhommoù
an ampoent, eus donezonoù, barregezhioù ha stummadur pep hini. An hentoù a denn war un dro d’ar
genurzh ha d’ar gengrad, muioc’h d’ar gengrad keit ha ma chome bihan niver ar gefridiaded, muioc’h
1
2

Sl. Perak devezhioù studi politikel ?, Emsav 11/283, ha 290.

Daveet $evo roll an testenioù ret evit piaouañ graz ar sevouriezh e diwezh ar 6t bloavezh-skol da gement hini en
goulenno digant S.A.D.E.D.

d’ar genurzh bep ma kresk o niver. Daveet e c’hell bezañ an hevelep kefridiad pe d’ur skourr politikel,
pe d’ur skourr kelennadurel, pe d’ ur skourr meradurel kenkoulz-all. Dre dermenadur, e tle un
emsaver stummet bezañ gouest da adsevel ar framm a-bezh, goude ma ne ve nemetañ o chom eus an
holl gefridiaded a laboure ennañ.
Dindan dri bloaz enta ez eur evit tremen eus an derez mann da live ar gefridiaded ha kemer perzh
oberiant en Emsav rakstadel. Dalc’het ez eus kont evel just eus an deskadur dastumet er skolioù estren
a-hend-all.
E diwezh 1967, mar’d eus ul lakadenn diazez da zezrevell, ez eo : an emsaverion stummet a ra an
Emsav frammet.
Bep ma kreske an Emsav war dachenn ar stummañ, ez ae war-raok a dizh bras en un domani all,
hini an diorreadur politikel. Abaoe ugent vloaz edo un dornadig labourerion o pleustriñ dizehan war
an danvez politikel. En An Avel, Avel an Trec’h3 emañ diazez ar gelennadurezh stadel ma sav diouti
hiziv kement tra a vez sevenet e Breizh evit krouiñ ar Stad a zo pal an Emsav. Dre ar gelennadurezhse emañ adunanet en ur c’horf kempoell an holl luskadoù emsavel a ra Istor Breizh, adalek
politikerezh NEVENOE betek prienterion gentañ ar Stad Vrezhon en eil palevarzh ar c’hantved-mañ.
En ebrel 1965 e voe lakaet en e sav ur bodad-studi politikel, e genver 1967 e teue niverenn gentañ ar
gelaouenn bolitikel Emsav, en here 1967 e voe diazezet stroll-bleniañ an Emsav rakstadel, dezhañ da
gefridi gentañ leviañ framm an aozadurioù kevreet ha kenurzhiañ e greskidigezh.
Un araokadenn vras eo krouidigezh ar stroll-bleniañ. Gantañ e kav an aozadurioù-stummañ hag ar
skourroù all eus an Emsav frammet ar goudor politikel na c’hellont ket dioueriñ. Drezañ ivez ez eus
savelet un obererezh kefridiel hag ur vuhez foran diforc’h da vat diouzh an obererezh hiniennel hag ar
vuhez prevez, ha roet un dro stadel d’ar vuhez vroadel. N’emañ ket mui an Emsav harpet war
bersonelezhioù, pilerioù bresk a ziflosk deiz pe zeiz, met war un azez dibersonel adeiladet diouzh
ezhommoù ar vuhez foran.
Hiviziken, evel pep keodedour en e rezid, en deus an emsaver div vuhez : ur vuhez foran dre an
obererezh a ren er framm, ur vuhez prevez, a zo ivez emsavel, en e diegezh, en e zarempredoù a
geneiliezh, – an darempredoù-mañ a geneiliezh o vezañ peurliesañ skoulmet da geñver e vuhez
emsavel foran a-hend-all.
Ur wellaenn vras a zeu ivez dre berzh ar framm rakstadel d’an emskiant vroadel hec’h-unan.
Diveuziñ a ra houmañ eus latar an drivliadelezh hiniennel, mammenn an dizurzh hag an diefedusted,
evit en em anaout evel micherourez ar sevel-Stad. Er c’heñver-se, ha n’eo ket unan eus ar c’heñverioù
disterañ da lakaat e kont, e kemer endeo ar framm rakstadel, forzh pegen eginek e ve, roll ar Stad :
bezañ benveg-ergorelaat, ha dre-se benveg-unvaniñ ar vroad. Drezañ e paouez an ober broadel a
vezañ an difreterezh emdarzhek ha c’hwitus hon eus anavezet, evit gwiskañ ar furm emouiziek ha
bastus a zo e gwirionez furm pep ober stadel.
A-vec’h diwanet en deus bet ar stroll-bleniañ politikel kudennoù pleustrek da zirouestlañ.
En-dro d’ar framm rakstadel ez eus ur rodennad hiniennelezhioù, mui pe vui enkorfet en
oberennoù diseurt, a zo dilerc’hioù an Emsav kent. Kudennoù a sav ganto, amjestr alies, a zo neoazh
diskoulm dezho. Eus an dud hag an oberennoù-se e c’haller ober daou rumm : ar re a zo chomet yac’h
ganto ar spered emsavel, – ar re-mañ a wel gant levenez un Emsav frammet o tiwanañ ha darev int da
genlabourat. Ar re all zo al ledemsavioù, pe an emsaverion aet da fall ganto ar spered emsavel, a gil
rak an Emsav frammet, a gouezh buan d’o zro el ledemsavioù. Unan eus heuliadoù diazezidigezh an
Emsav frammet a vo, n’eo ket hepken rediañ an emsaverion silwink da zibab etre an Emsav hag al
ledemsavioù, met skubañ kuit mougenn al ledemsavioù eus gouloù an Emsav.
E-se, emañ ar rodennad o vont da steuziañ buan. Kenkoulz-all, n’eo ket ganti emañ ar gudenn,
met gant ar pezh a zo en tu all dezhi ha na welomp ket mat peogwir eo stanket ar gwel dimp ganti
3

Pennañ testennoù politikel An Avel hag Avel an Trec’h zo bet adembannet gant Preder, Teskad skridoù politikel
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end-eeun. Koulskoude en tu all da rodennad an Emsav kent hag al ledemsavioù emañ ar re ma labour
an Emsav frammet evito, pobl Vreizh. Anat eo n’en deus an Emsav nemet kollet re a amzer a-raok
sammañ enkadennoù ar vro. P’emañ hiziv a-wel dezhañ diskoulm e gudennoù diabarzh, e c’hallo
gwelloc’h a-se en em astenn d’ar vro, ha reiñ da stourmoù-bevañ ar Vrezhoned ar goudor, ar ster, ar
pal hag an unvaniezh a vank dezho evit bezañ trec’h.
Kement-se ne empleg ket e tle an holl oberennoù brezhon bezañ sterniet gant an Emsav frammet.
Aze e kejomp en-dro gant pennaenn an div veli4, eleze an aotrouniezh speredel hag ar galloud
politikel.
Kefridi ar galloud politikel eo plediñ gant ar gumuniezh vroadel e stern ar Stad. Kefridi an
aotrouniezh speredel eo plediñ gant ar madoù emañ ar Stad end-eeun en o gwazoniezh, en o zouez ar
re end-eeun a zo sol he reizhwiriegezh. Da skouer, mar ro ar Stad da izili ar gumuniezh vroadel an tu
da embreger o rezid, ez eo emell an aotrouniezh speredel termenañ ar rezid-se ha diorren ar skiant
anezhi er gumuniezh vroadel. Kemplezh eo an darempredoù etre aotrouniezh speredel ha galloud
politikel, ha pep Stad he deus d’o savelañ war an dachenn : kement a ziskoulmoù ez eus hag a Stadoù.
War ar bazenn m’emañ an Emsav, ne c’hellomp ket tremen hep reiñ ur pleusk kentañ d’an
darempredoù-se.
Ma n’he deus ket ar Stad ar gwir da virout nep den a gemer perzh en aotrouniezh speredel, ne
c’hell ket ivez an aotrouniezh speredel lakaat ar Stad en arvar. Kemeromp div skouer, hini un oberenn
relijiel, an Unvaniezh Speredel, hini un oberenn lennegel, Al Liamm.
An Unvaniezh Speredel zo he fal krouiñ ur gumuniezh a spered relijiel etre kristenion an Emsav.
Al Liamm zo he roll embann oberennoù lennegel an emsaverion, dre-se krouiñ ur vuhez speredel
unvan gwriziennet en endoniad bev an Emsav, bezañ egin ar sevenadur brezhon a vleunio er vro
adsavet. E-keñver an oberennoù-se en deus an Emsav politikel frammet ur rumm dleadoù : o anaout
evel dalc’hourezed ha krouerezed madoù ’zo eus ar gumuniezh en deus-eñ da leviañ ha da ziorren ; o
anaout ivez evel unvezioù kevredigezhel dizalc’h dioutañ ent-frammel, – e nep doare ne c’hell ur
bodad renet gant an aotrouniezh speredel talvezout da venveg d’ar galloud politikel, nag ivez da
venveg a c’halloud politikel ; da heul, doujañ d’o dizalc’hted hag he gwareziñ.
E gwir ar galloud politikel avat emañ goulenn digant an aotrouniezh speredel ma ne lakaio ket
diazezoù ar Stad (pe an Emsav) en arvar. Lakaomp e stagfe ur gevredigezh speredel da ledañ ur
gelennadurezh noazus d’an Emsav, e rankfe an Emsav politikel diskouez e c’halloud en he c’heñver
ha lemel an noazadur.
An aotrouniezh speredel diouzh he zu n’emañ ket diveli dirak ar galloud politikel. O fal d’an daou
o vezañ plediñ gant mad boutin ar vroad, he deus an aotrouniezh speredel ar gwir leun da varn ar
galloud politikel war an doare ma seven e gefridi war e dachenn, da lavarout eo e stern ar Stad, hag
embann he barnedigezh a-benn heñchañ ar vroad, diouzh ret war-du un diskoulm a c’hell bezañ an
dispac’h freuzañ-Stad.
Setu perak, adalek bremañ, e tle an Emsav frammet sellout evel reizh kaout en e gichen
oberennoù o verkañ al lec’h a zalc’ho an aotrouniezh speredel e-keñver ar Stad.
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EVEZHIADENNOU WAR STAGIDIGEZH BREIZH OUZH BRO-C’HALL
O lenn levrioù Istor Breizh pe ar strobell lizheradurel pourchaset d’al ledenez-mañ gant abaferion
ar stourm rannvroel e weler mat n’eo meizet e nep doare ster ar stagidigezh ouzh Bro-C’hall
c’hoarvezet e derou ar 16t kantved. Setu perak n’eo al lodenn vrasañ eus ar stourmoù embreget e
Breizh evit hec’h adsevel sañset nemet reuzioù kilstourmel. Grevus eo ar reuzioù-se e meur a
zegouezh, met dreist-holl peogwir e kasont Brezhoned kalonek da zisoc’hoù c’hwitus na reont nemet
drastañ buhezioù tud ha pellaat un tamm muioc’h bemdez ar vro diouzh hec’h adsavidigezh.
Klaskomp gwelout un tamm sklaeroc’h. Da zibenn an Dugelezh eo aet da get pezh a chome eus
rouantelezh Vreizh. An darvoud nesañ zo bet flastridigezh an arme vrezhon e Sant-Albin-an-Hiliber.
Arabat ankouaat da gentañ an abegoù hollek o deus kaset ar vatimant kozh d’ar strad :
– Rannadur ar gevredigezh vrezhon etre brezhonegerion enket er stuzegezh keltiek ha gallegerion
levezonet gant sevenadur arnevez Bro-C’hall o tiorren.
– Diouer a spered politikel e-touez ar vrientinion.

Dezrann an abegoù hollek o deus disoc’het d’ar stagidigezh.
Anat eo n’he doa ken Breizh benveg politikel, meradurel, diplomatel, soudardel, finañsel na
sevenadurel sirius ebet evit diorren hec’h uhelvennad broadel, na zoken gwareziñ ur gevredigezh
vrezhon diempret.

Ar vuhez vroadel
Moarvat e chome a-strew un tamm dre-holl elfennoù eus ar vroadelezh vrezhon, hogen, n’eus tu
ebet adarre da lavarout e oant frammet er pezh a zo ret mat envel ur vuhez vroadel wirion. Ar vuhez
vroadel n’eo ket n’eus forzh petra, n’eus forzh pe drivliad breizhat, met kenc’hoari holl nerzhioù
speredel ha danvezel ar vro e sell da seveniñ galvidigezh hollvedel ar gevredigezh vrezhon. Moarvat o
deus degaset ar Vrezhoned hini ha hini meur a dra d’ar bed, – er Gwir : levezon Sant-ERWAN war ar
vreutaerion, levezon Beltram AN ARC’HANTREG war ar gwir etrevroadel ; er Vezekniezh :
kavadennoù LAENNEC, h.a. Evel kumuniezh vroadel n’o deus degaset netra d’ar bed a-vremañ. Er
c’hontrol, kemeret o deus ar Vrezhoned perzh evel goprsoudarded er brezelioù impalaerel a-enep d’ar
gouennoù pe d’ar sevenadurioù isdiorreet, ha n’o deus kemeret perzh oberiant ebet en aozadurioù
etrevroadel na degaset o strivoù da skoazellañ ar broioù all o tiorren.

Elfennoù ar vuhez vroadel
Distroomp war ar rannoù meneget eus ar vuhez vroadel. A-fet politikerezh ne c’haller ket kemer
evit kendivizoù politikel ar flap kaset er Breudoù pe e Parlamant Breizh a-hed o dalc’hoù bloaziek.
Tennañ a rae ar re-mañ muioc’h d’ur bourouell mat da abuziñ amzer vak noblañsoù dilabour eget da
brientidigezh un emsav politikel youlek. N’eo ket e vefe bet diot penn-da-benn pezh a veze lavaret
enno, diefed a-grenn kentoc’h evit diskoulmañ tonkad reuzeudik ar vro. N’o deus talvezet nemet da
douellañ Breizhiz keit ha m’int padet.
Heñveldra evit ar veradurezh : ur wech kouezhet ar veli bolitikel e krabanoù an estren, n’eo mat ar
veradurezh nemet da seveniñ urzhioù ar veli-se, da lavarout eo da gorvoiñ pinvidigezh ar vro,
peurgetket ar binvidigezh armerzhel a-benn diorren armerzh Bro-C’hall he deus tennet evel-se ul
lodenn vras eus he galloud a-vremañ eus Breizh. M’he deus Breizh da adkemer ar pezh a zo bet tennet
diganti, ne vo kaset da benn al labour restaoliñ-se nemet pa vo ur veradurezh sentus ouzh ezhommoù
ar bobl vrezhon ha n’eo ket ouzh c’hoant-skrapañ un impalaerded aloubus.
Petra a rae diplomated Vreizh e kantvedoù diwezhañ an dieubiezh ma n’eo ket plediñ dreist-holl
gant eurediñ en estrenvro hêrezed an tiegezhioù uhel ha difenn brientoù un nebeut noblañsoù
diatebek ? Ar re o deus bet an eurvad da lakaat o fri e dielloù an diplomaterezh brezhon kent ar
stagidigezh ouzh Bro-C’hall a oar mat n’eus ket enno kalz trechal gant difenn madoù ar vro evel ar

c’henwerzh diavaez, an dud divroet, ar verdeadurezh pe ar c’hevratoù sinet gant embregerezhioù ar
broioù all.
Hag ar soudarded. An holl a oar e oa hogos dieub pep Breizhad d’en em c’hoprañ e servij ar
C’hallaoued, ar Saozon, an Alamaned, diouzh ma troe en o fenn pe diouzh ma vezent paeet kentoc’h :
kounaomp avanturioù GWESKLIN er c’heñver-se, ur soudard na oa ket e-unan emichañs, ha n’en
deus graet goude-holl nemet evel ul lodenn vras eus e genvroiz betek en hon amzerioù.
Keloù ebet kennebeut eus ur politikerezh speredek diwar-benn finañsoù ar vro goude drouziwezh
ar stagidigezh ouzh Bro-C’hall. Moarvat e krede da dud ’zo e oa a-walc’h peuriñ un tamm muioc’h
bemdez diwar ar gouerion, ar besketaerion pe ar vicherourion vihan evit adsevel an teñzor foran,
hogen e nep lec’h ne gaver meneg eus ur raktres bennak evit prientiñ ur stourm moneizel nevez. Ret e
vije bet kaout un tamm ijin evit-se, gwir eo, hag e oa kement-se goulenn re war a hañval digant hon
uhelidi. Re abred marteze evit tud ’zo ? Koulskoude d’an ampoent-se end-eeun edo broioù evel BroC’hall pe Vro-Saoz o klask diazezoù mennoziadel d’o moneizioù a-benn ober anezho kalvezerezhioù
arveradus evit an armerzh arnevez.
Ha talvezout a ra ar boan komz eus sevenadur d’ur c’houlz n’eo deuet Breizh a-benn da seveniñ
mennad resis ebet e-keñver he zonkad ? Eus ar sevenadur keltiek en doa bleuniet war al ledenez-mañ
eus ar pempet d’an dekvet kantved n’eus bet kavet nemet bruzhun da zastum. Eus ar pemzekvet
kantved da zibenn an naontekvet kantved zoken ne vo graet, remziad goude remziad, nemet rastellat
ar c’hornbroioù, ar rannyezhoù hag an troioù-lavar e-ser renkadur ar gerioù burzhudus-se e
geriadurioù a bep seurt. Un toullad folklorourion hepken evel H. KERVARKER pe F. AN UHEL a
soñjo eo mat ivez dastum skridoù. Ret eo bet gortoz derou an ugentvet kantved a-raok gwelout
skridoù nevez o tont da ziskouez e c’hell an ijin brezhon en em zispakañ c’hoazh war an douar
trubuilhus-mañ. Atredoù rouantelezh Vreizh zo bet dastumet a-hend-all, gwir eo, gant an hengounioù
hag an dielloù a bep seurt strobet gant an istorourion. Met aner eo deoc’h klask e kement-se ar youl da
adsevel Breizh evel bro. Keuz d’an amzer dremenet hepken a-berzh tud na ouzont ket sammañ o
reuzeudigezh a drec’hidi na disoc’hañ.
Daoust ma’z eo du an daolenn e vezer degaset da anzav n’eus nemeti a c’hell displegañ dre vras
penaos eo bet goueledet ken aes an ensavadurioù broadel goude faezhidigezh Sant-Albin-an-Hiliber.
An emgann-mañ n’eo bet nemet un darvoud a c’hellfe bezañ c’hoarvezet abretoc’h pe ziwezhatoc’h,
met a zo da gompren n’eus forzh penaos en un emgav hollek. Anez degemerout seurt savboent a glot
gant ar pezh a anavezomp eus ar mareoù-se n’eus tu ebet da gendivizout en un doare reizhpoellek
diwar-benn tonkad ar vro na da empennañ un hent bennak d’an adsavidigezh.
Emgann Sant-Albin-an-Hiliber en deus krennet Istor Breizh dre an nerzh, peogwir en deus an
nerzh brezhon graet diouer pe c’hwitet en deiz-se. Aner eo enta gortoz un diskoulm emsavus hep
implij adarre an nerzh a zivac’ho Breizh diouzh hec’h enkadennoù. Ar gudenn eo gouzout petra eo an
nerzh ha penaos e vez adsavet ur vro aloubet pe zoken pezh a zo gwashoc’h dic’houzvez eus he
broadelezh. Kement-mañ a zegas ac’hanomp adarre d’an Emsav.

Hentennoù evit dizarbenn ar stagidigezh.
Ur wech dezrannet abegoù hollek drouziwezh Istor Breizh aroueziet gant ar stagidigezh ouzh BroC’hall, n’eus nemet kemer an hent kontrol evit adsevel. Prantadoù an adsav zo neuze :
1.
2.
3.
4.

Unvanidigezh ur yezh lennek ha krouidigezh ul lennegezh vroadel.
Studi an Istor ha diorreidigezh ur gelennadurezh politikel.
Stummidigezh emsaverion a vicher hag o frammidigezh en ur strollad broadel.
Prientidigezh an dispac’h broadel a roy tu d’ar bobl vrezhon a-bezh da implijout an nerzh
evit dizarbenn un tonkad estren a gondaon ar vro d’ur marv diremed.
5. Disoc’hidigezh an dispac’h broadel d’ur Stad Vrezhon a vo ar benveg reizh nemetañ
gouest da ziorren Breizh.
6. Ar pal pellañ zo aotren d’ar Vrezhoned seveniñ o galvidigezh evel tud en dro-mañ.

Anat eo ivez ne c’hell hini ebet eus ar prantadoù-mañ bezañ lakaet en arvar gant Brezhon ebet,
hag e tle kement hini a asur labourat evit Breizh bezañ barnet e strivoù e dave gant ar gelennadurezh
emsavel.

« KUZUL AR BREZHONEG » HAG AN EMSAV
Krouet e voe Kuzul ar Brezhoneg e gwengolo 1957 evit bodañ ar c’helaouennoù hag ar
c’hevredigezhioù o labourat e brezhoneg. « Pal ar C’huzul a zo harpañ e pep feson al labour graet evit
ar yezh ; bruderezh, dastum arc’hant ha difenn gwirioù ar brezhoneg unvan »1.
Er mare-se c’hoazh edo an nec’h o ren e kalon meur a emsaver en abeg d’al ledemsavioù ; en
abeg ma kinnige ar C’hallaoued o skoazellañ, goude bezañ aotreet dezho ur skrivadur evit ar
brezhoneg, roet dezho ar gwir da gestal, h.a.2. Santout a rae an emsaverion an ezhomm d’en em
unaniñ evit derc’hel penn. Evel-se e tiwanas Kuzul ar Brezhoneg. Gwander bras ar gevredigezh nevez
avat oa bezañ ur c’horf a yezherion gant mennozioù politikel, e-lec’h bezañ ur c’horf a bolitikerion
gant mennadoù war ar yezh. Koulz ha netra e oa he nerzh dirak nerzh ar Stad C’hall, an hini a oa da
dizhout a-dreñv spesoù al ledemsav.
S.A.D.E.D. a zeuas da ezel Kuzul ar Brezhoneg d’ar 6 gwengolo 1964, – dre spered a genurzh.
War un dro avat e resisae S.A.D.E.D. e bal :
« Hor strollad n’eo ket ur strollad politikel. Padal, ur ster politikel zo d’ar pezh a ra
S.A.D.E.D..
« S.A.D.E.D. a lakaomp da lodenn eus ur framm klok. Ar framm klok zo kement
ensavadur he deus hor bro ezhomm evit bevañ e-touez ar broioù all. S.A.D.E.D. en deus
dibabet un dachenn resis, an deskadurezh eil derez ; n’emañ ket e soñj mont er-maez eus an
dachenn-se.
« Evitañ da vezañ war un dachenn strizh avat, en deus hor strollad ur pal politikel.
Dibabet en deus bezañ war an hent a gas d’ar Stad Vrezhon. A-walc’h eo evit bremañ, evit
gouzout spis kement en deus d’ober, lakaat emañ S.A.D.E.D. war an hent a gas d’ar Stad
Vrezhon. Bep ma klokaio d’ar framm e spisaio da stumm ar pal. »3.
En ur ober tri bloaz avat ez eo aet ar framm war glokaat. Strolladoù all zo bet krouet, kevreet
strizh e-keñver levierezh ha gwazerezh ouzh S.A.D.E.D.. An hini diwezhañ-holl, Emsav, zo bet ur
gammed a-bouez war-raok. Gantañ ez eus deuet kemmadurioù bras e dezvad S.A.D.E.D. : paouez a ra
ar strollad-mañ a vezañ emren evit bezañ enframmet en un aozadur ledanoc’h dindan ul levierezh
politikel. Korf a stummerion gant mennadoù politikel etre 1962 ha 1967, e teu e 1967 da vezañ
skourr-stummañ en ur c’horf politikel4.
Da heul ar c’hemmadur-se e ranke S.A.D.E.D. ober un adwel war e engouestladurioù diavaez, en
o zouez al liammoù etrezañ ha Kuzul ar Brezhoneg.
Diouzh un tu ne c’halle ket tremen hep reiñ da anaout d’ar C’huzul an engouestladur nevez edo o
paouez kemer. Diouzh an tu all e tlee, mar dlee chom ezel eus Kuzul ar Brezhoneg, goulenn digantañ
gwarantoù e seurt doare ma ned afe ket e liamm ouzh ar C’huzul d’ur skoilh en e hent politikel, en e
labour pe en e surentez.
Aze eo dav menegiñ un nebeut devoudoù.
Mar klasker termenañ obererezh Kuzul ar Brezhoneg, e chomer berr : ur meni kuzul-brezel e voe
er mare ma lakae al ledemsavioù, a greded, an Emsav en arvar. Hiziv, tremenet an dañjer, e talc’h ar
C’huzul da vodañ e izili div wech ar bloaz. Un doare eo evito d’en em welout ha da zanevellañ al
labour o deus sevenet en o bloavezh. Aotreet eur d’en em c’houlenn, hep droukvenn, da betra e talvez
Kuzul ar Brezhoneg.
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A-du-rall, meur a wech en deus Kuzul ar Brezhoneg embannet « ne rae ket a bolitikerezh ». Pezh
a zo ur mennad diboell forzh penaos, rak unan eus kudennoù diazez pep Stad eo dre anien kudenn ar
yezh. Hogen Kuzul ar Brezhoneg ne dremen ket hep ren un ober politikel, evel m’emaomp o vont da
ziskouez, – en ur ziskouez ouzhpenn ez eo an ober politikel-se dizegemeradus gant nep aozadur a
gemer ar Stad Vrezhon d’e bal.
En ebrel 1959 e kase ar C’huzul bodet e Karaez ul lizher o
« c’houlenn gant doujañs digant Pennadurezhioù ar Vro ober ar pezh a zo en o galloud
evit ma c’hello ha ma venno Breizhiz yaouank gounit o buhez en o Bro, hag adsevel ur Vreizh
nevez ha pinvidik. ()
« Pa’z eo ken grevus stad an traoù, ha poent-bras diskoulmañ kudennoù Breizh bet dilezet
keit ’zo, e c’houlenn Kuzul ar Brezhoneg digant Kuzulioù Meur ar pemp departamant
breizhat, hag ar Barlamantourion en em vodañ e Roazhon da studiañ gant dileuridi ar
Gouarnamant an diskoulm da gudennoù ar c’henwerzh, an ijinerezh, al labour-douar, ar
pesketaerezh, ar c’helennerezh… »
Meur a wech ivez etre 1961 ha 1965 e klaskas Kuzul ar Brezhoneg kenlabourat gant Kendalc’h5
ha Fondation Culturelle Bretonne Emgleo Breiz, aozadurioù ledemsavel o tegemerout ar galloud gall
da c’halloud reizh ar vro-mañ. Studiet e voe zoken gant burev ar C’huzul ur mennad goulenn
emezelañ en aozadurioù-se.
E mae 1967 e voe savet dindan anv Kuzul ar Brezhoneg ul lizher nevez da « ItIt hag AoAo
Dilennidi Departamantoù Breizh » evit ma ve roet o reizhskrivadur da anvioù-lec’h ar vro war ar
panelloù-hentoù. Daoust ma ne sinas ket S.A.D.E.D. al lizher-se e voe lakaet e anv en traoñ anezhañ
evel unan eus ar sinerion. Klemm a savas, hogen ne voe ket degemeret e glemm.
Dav e oa da S.A.D.E.D. avat, a-raok kemer nep disentez, gouzout hag-eñ e oa mennet Kuzul ar
Brezhoneg da gemer ur pouez bennak en Emsav, ha dreist-holl da reizhañ e linenn bolitikel.
D’ar c’hentañ a viz here 1967 e rae dileuriad S.A.D.E.D. an diskleriadur-mañ dirak Bodadeg Veur
ar C’huzul dalc’het e Karaez :
1. Emañ S.A.D.E.D. o kemer lec’h en Emsav-dieubiñ. Ar mennad-mañ zo hini ar Strollad
abaoe e grouidigezh (sellout Danevelloù 1964 Kel-14/17, Danevelloù 1965 Kel-22/4,
Danevelloù 1966 Kel-122/603). Enframmet eo bremañ S.A.D.E.D. en emsav politikel
brezhonek. Da heul an engouestladur-se :
a) e kendalc’h S.A.D.E.D. gant e gefridi a zo bezañ ur skol evit an emsaverion diouzh
ezhommoù an emsav politikel brezhonek (sellout Danevelloù 1963 Kel-3/8,
Danevelloù 1964 Kel-14/16-17, Danevelloù 1965 Kel-22/11-13, Danevelloù 1966
Kel-122/603, 615)(′) ;
b) hogen n’eo ket aotreet ken S.A.D.E.D. da gevreañ
– na gant kevredigezhioù na gemeront ket da bal savidigezh ar Stad Vrezhon pe a
anavez e doare pe zoare gwirioù d’ar galloud gall e Breizh (″),
– na gant kevredigezhioù na gemeront ket da bal savidigezh ur Stad a yezh
vrezhonek pe a zegemer ur yezh estren d’o yezh labour (″′) ;
k) ez asant Izili S.A.D.E.D. d’an engouestladur hollel ez eo hini an Emsav-dieubiñ. Drese ne c’hell ket S.A.D.E.D. sellout evel un engouestladur gwirion an ereoù a zo bet
betek-henn etre Kuzul ar Brezhoneg hag ar c’hevredigezhioù bodet gantañ.
2. Goulenn a ra S.A.D.E.D. digant Kuzul ar Brezhoneg :
a) pe :

5
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1/ spisaat e lec’h e-keñver ar politikerezh, da lavarout eo e-keñver ar Stad C’hall
diouzh un tu, e-keñver an emsav politikel brezhonek o komz en anv ar Stad
Vrezhon diouzh an tu all (″″),
2/ dibab ur pal pleustrek hag hentoù-ober d’e dizhout,
3/ en em frammañ e-keñver an ober dibabet, e doare da stignañ etre e Izili
keñverioù-labour ha da fetisaat engouestladurioù war an dachenn e-ser ur
programm termenet dre ar munud ha deiziadet strizh ;
b) pe, mar kav ez eo dic’halloud da seveniñ an tri c’hraf amañ diaraok, embann e
zivodadur.
3. Ne vo ket S.A.D.E.D. evit gortoz pelloc’h eget ar c’hentañ a viz genver 1968 disentez
Kuzul ar Brezhoneg a-zivout ar goulennoù graet outañ. Diouzh ar respont roet gant Kuzul
ar Brezhoneg e ouezo S.A.D.E.D. hag-eñ e c’hell lezel e anv war roll Izili Kuzul ar
Brezhoneg. Hep respont d’an termen merket, ez en em gavfe S.A.D.E.D. dieub diouzh
pep engouestladur e-keñver Kuzul ar Brezhoneg.
Izili ’zo eus Kuzul ar Brezhoneg o vezañ goulennet resisadurioù diwar-benn poentoù ’zo eus
diskleriadur S.A.D.E.D., e voe roet dezho ar respontoù-mañ. Dave a ra an arouezioù etre krommelloù
d’an arroudoù resisaet.
(″″)

Lodek eo S.A.D.E.D. en emsav politikel a zo e bal sevel ar Stad Vrezhon. S.A.D.E.D.
a zegemer ar pal-se, hep mont

(′)

er-maez eus an dachenn obererezh dibabet gantañ da lavarout eo an deskadurezh.
Hogen, degemerout pal an emsav politikel a empleg an engouestladurioù-mañ :
(″) (″′) – degemerout hep distro kement a zo bet diazezet gant an emsav politikel
war dachenn ar yezh, da lavarout eo :
(″′)

– degemerout ar brezhoneg da yezh nemeti evit al labour-diabarzh
hag an darempredoù etre e Izili (en ur aotren ar yezhoù all e
degouezhioù termenet spis, ha bepred en darempredoù diavaez) ;
(″′) (″″) – degemerout ar stumm stadel roet d’ar brezhoneg, da lavarout eo
ar reizhskrivadur diferet e 1941 ;
(″) (″″) – chom hep ren ober ebet, embann mennad ebet o vont a-enep da oberoù ha
mennadoù an emsav politikel ;
(″) (″″) – chom hep reiñ skoazell e nep doare da oberoù pe vennadoù o lakaat en
arvar, gant rat pe get, diazezoù an emsav politikel, pe o vont a-enep da
oberoù ha mennadoù an emsav politikel.
(′) (″″) Ne c’houlenn ket S.A.D.E.D. digant Kuzul ar Brezhoneg dilezel an dachenn en deus
dibabet, na mont er-maez eus an dachenn-se e nep doare. Goulenn a ra digantañ avat
diskleriañ penaos e veiz lec’hiadur an dachenn-se e-keñver ar politikerezh.
Ouzhpenn e c’houlenne adarre S.A.D.E.D. ouzh Kuzul ar Brezhoneg ha dianzav a rae al lizher
d’an « dilennidi » c’hall. D’ar goulenn-mañ en devoe an hevelep respont, da lavarout eo n’emañ ket ar
C’huzul e soñj kemmañ e linenn bolitikel.
S.A.D.E.D. a zaveas neuze ar gudenn dirak Poellgor-Leviañ Emsav. Hemañ a gasas da gKuzul ar
Brezhoneg al lizher-mañ :
« Heuliet hon eus gant evezh emdroadur an darempredoù etre Kuzul ar Brezhoneg ha
S.A.D.E.D. abaoe ho Podadeg Veur eus ar 1ñ here 1967.
« S.A.D.E.D. zo ur strollad o plediñ gant an deskadurezh, diazezet er framm politikel a zo
dezhañ da bal sevel ar Stad Vrezhon.

« Dre nac’h freuzañ al lizher ho poa savet evit an “dilennidi” c’hall, e tiskouezit ez oc’h
mennet da c’houlenn digant ar Stad C’hall ur goudor na c’hell bezañ roet d’al labour
sevenadurel nemet gant ar Stad Vrezhon pe gant an aozadur politikel o komz en hec’h anv.
« Dre an diouer-se a ziazez n’eur ket evit reiñ ur frammadur da gKuzul ar Brezhoneg ha
da heul, n’eo ar gevredigezh-se evit ren obererezh ebet.
« An diouer-se a ziazez ouzhpenn-se zo noazus ouzh ar c’hevredigezhioù o deus fiziet o
anv e Kuzul ar Brezhoneg, ken e-keñver efedusted o labour, ken e-keñver o brud vat, ken ekeñver o surentez.
« Dre-se e roomp urzh da S.A.D.E.D. d’en em dennañ eus Kuzul ar Brezhoneg. »
D’an 30 du 1967 e paouezas enta S.A.D.E.D. a vezañ Ezel eus Kuzul ar Brezhoneg.
***
Nec’het e voe darn eus izili Kuzul ar Brezhoneg gant diskleriadur S.A.D.E.D.. Evito ne rae al
lakadenn : un afer bolitikel eo tonkad ar brezhoneg, nemet degas dizurzh er gengevredigezh. An
dizurzh avat ne zeue ket eus al lakadenn hec’h-unan, met eus an dic’halloud ma oant d’en em intent
nag a-du ganti nag a-enep dezhi.
Mat eo, evit reiñ da gompren ster hollek an diviz kemeret gant S.A.D.E.D. hag Emsav, ren un
dezrannadenn spis eus stad an traoù e Breizh er mare-mañ. Dindan dri fenn e lakaimp hon
dezrannadenn : I. Ar studioù II. Ar sevenadennoù III. Ar stourmoù.

I. Ar studioù.
Un niver mat a dud a ra studioù war Vreizh.
1. Reoù ’zo a studi ar yezh hag ar yezhoniezh, ar grennyezh, an henyezh, al lizheradur kozh
hag arnevez ; an henistor hag an hanez kempredel ; ar stuzegezhioù lec’hel bremañ ha
tremenet, an teodyezhoù, ar folklor, h.a.
2. Reoù all a studi stad ar gevredigezh, kendreiñ ar boblañs, frammadur ar c’hendereoù ;
dasparzh ar gennadoù armerzhel, argemmadur ar c’horvoderioù, isdiorreadur ar vro, h.a.
War veur a amboaz disheñvel avat e vez renet ar studioù-se :
a) Pe evit bastañ d’un ezhomm eus an Emsav frammet : evit en em stummañ evel emsaver ; evit
prientiñ ar Stad a zeuio da dermen al labour-dieubiñ hag ar sevenadur a zisoc’ho dioutañ.
b) Pe evit mad ar studier e-unan a gav eno e blijadur digenvez pe lodennet gant kenseurted. An
hent-mañ n’eo ket dre ret diboell, na dre ret didalvoud. Hogen, dindan levezon an Emsav, dre anadenn
an heklev6, ez eo techet studierion ar rumm-mañ d’en em lakaat da zifennerion ha da virourion an
danvez a studiont. Evel-se e weler e Breizh tud o stourm evit derc’hel ar stuzegezhioù henvoazel7 en o
sav. Ur stourm diboell eo, ha noazus ouzhpenn, pa glask an dud-se tremen da emsaverion.
k) Pe evit mad un aozadur estren bennak a c’hopro ar studier, o c’hrataat dezhañ da skouer
grazioù er Skol-Veur en eskemm d’e bleustradennoù war stuzegezh, poblañs pe armerzh Breizh, o
fiziout ennañ kargoù kefridiel a-benn startaat e « lealded » d’ar Stad.
Amañ e ranker lakaat un notenn evit degas sklerijenn e speredoù ’zo. Ur c’hefridiad eus
an Emsav a c’hell bezañ implijad eus ar Stad C’hall, – pa’z eo mad an Emsav ma ve el lec’hse, pe voutinoc’h, pa rank kaout ur goprer. N’eus aze kudenn ebet. Kudenn ez eus hepken evit
ar re na ouzont ket pelec’h int kefridiaded ha pelec’h implijidi.
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II. Ar sevenadennoù.
Lec’h ez eus da vagañ goanag pa niverer an dud a spered, a youl hag a intrudu a vez hiziv o
poaniañ war zouar Breizh evit kas sevenadennoù da vat war an holl dachennoù.
1. Tud o ouestlañ eurvezhioù bemdez da reiñ lusk ha lufr d’ar yezh, da sevel ha da embann
oberennoù e brezhoneg, da ledañ ar yezh dre he c’helenn hag he brudañ, en o ziegezh, en
o c’hêr, er vro.
2. Labourerion-douar o tiskouez nerzhder ha herded espar evit kreskiñ askorusted o atantoù ;
danvez diorreerion oc’h en em gannañ feuls e dezerzh an armerzh breizhat.
Ar sevenerion-se avat a c’hell ren o labour :
a) Pe e-ser an Emsav rakstadel. Ennañ hepken e kavont ur ster d’o strivoù hag o chañs d’ober
berzh. Sevenadennoù Gwalarn hag Al Liamm ne vint sevenadur da vat nemet en ur Stad Vrezhon ;
Frañs na bro all ebet n’he devo biken lec’h evito. En ur riez vrezhon hepken e kavo poblañs-labour
hag -embreger Breizh an tu d’en em ziorren ha da gemer perzh e levierezh armerzh ar vro.
b) Pe gant ar gredenn en un trec’h hiniennel, darnel, micherel. Gant ar gredenn da skouer ez eo awalc’h komz, skrivañ ha brudañ brezhoneg evit ma vo « saveteet » ar yezh en diwezh. Pe gant ar
gredenn e c’hell ar c’hounideion vreizhat, dre wellaat doareoù kalvezel o labour, dre gevatalaat o
micher d’ar micherioù all, « saveteiñ » o c’hendere, h.a.. Kemend-all a opiomoù eo ar c’hredennoù-se,
opiom ar yezhelouriezh, opiom an armerzhelouriezh8.
k) Pe o fiziout war ar Stad C’hall, he c’hargidi, he dilennidi, evit kas da bennvat al labour
embreget gant Breizhiz evit terriñ o sujidigezh d’ar Stad C’hall end-eeun. Kontañ war ar Skol-Veur
c’hall evit « saveteiñ » ar brezhoneg. Gortoz digant maodierned Paris ha parlamantourion an R.S.B.9
ma tiskoulmint « kudennoù ar c’henwerzh, an ijinerezh,… »

III. Ar stourmoù.
Ar stourm ouzh ar galloud sujer a c’hell bezañ :
– pe gouzañvat : nac’h kemer perzh er vuhez vroadel c’hall ;
– pe oberiat : degas dizurzh er vuhez vroadel c’hall, dre zistrujañ arouezioù, tarvañ binvioù pe
herzel ouzh obererion ar galloud gall.
E gwir, unan a-c’horre eo an diforc’h klasel etre ar stourmoù gouzañvat hag oberiat, ken en o
hentoù, ken en o fal a zo mirout ouzh ar Stad sujer a embreger he galloud er vro.
Meur a zoare avat ez eus da veizañ ar stourmoù-se :
a) Urzhiet e c’hellont bezañ gant an Emsav-dieubiñ, da lavarout eo gant an danvez Stad Vrezhon
a labour drezo da gemer he lec’h reizh er vro.
b) Aozet e c’hellont bezañ ent-hiniennel, pe e-ser strolladoùigoù hep diazez stadel ha hep pal
resis. Un hent dall eo : lakaat a reer aze kalz en arvar evit disoc’hañ gant netra pe gant gwashoc’h eget
netra. Un dispac’h n’eo ket un taol poker.
k) Renet e c’hellont bezañ e-ser strolladoù goudoret gant ar Stad C’hall, evel ar c’hostezennoù
politikel gall, ar c’hweluniadoù, h.a.
Spisaat a ranker ur wech c’hoazh, evit ar speredoù nec’het, e c’hell c’hoarvezout d’un
emsaver pleustriñ an hentoù merket b) ha k) amañ diaraok. Ne c’hell bezañ avat nemet war
urzh an Emsav e-unan, da lavarout eo evit ur gwel hepken, rak zoken p’emañ o sentiñ doujus
ouzh ar galloud sujer, e heuilh e gwirionez an hentoù a). Hogen seurt embregerezhioù a
ampleg un Emsav diazezet mat endeo ha gouest da ensilañ ar benvegadur enebour. Ar re a
8
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glask krediñ ha lakaat da grediñ ez ensilont an enebour hep kaout a-dreñv dezho neudennoù
dir un Emsav peururzhiet n’int nemet touellerion.
An Emsav frammet nemetken a c’hell reiñ ster, unvaniezh ha galloud da gement a vez graet evit
mad ar bobl vrezhon.
Pal an Emsav zo krouiñ aozadurioù stadel brezhon hag o lakaat da gemer lec’h an aozadurioù gall
e Breizh. An ober-se a ampleg ur stourm etre an aozadurioù brezhon hag an aozadurioù gall, ur
stourm renet bepred war an amboaz da greñvaat an aozadurioù brezhon ha da wanaat an aozadurioù
gall.
Eus an ober-se hepken, a zo da gentañ un ober-krouiñ, e teu e ster da gement a vez sevenet e
Breizh.
Drezañ e ro da Vreizh krouerion ar vuhez speredel, skrivagnerion ha studierion, un dremm m’en
em anavezo enni ar remziadoù da zont ; hag e prientont magadurezh ar vroad yaouank dieub pa
gemero he lañs er bed.
Drezañ, ha drezañ hepken, e tougo frouezh al labour kalet renet, en aner evit ur gwel hiziv, war
dachenn an armerzh ; embregerion ar gennadoù kentael, eilvedel ha tredeel a weler o poaniañ gant
gred er vro, zo evit gwir o prientiñ gounezerezh, greanterezh, gwazerezh ar riez vrezhon ; teurel a
reont an diazezoù a roio dezhi an tu d’en em zieubiñ e-keñver an armerzh evel m’he devo en em
zieubet da gentañ e-keñver ar politikerezh.
Drezañ e teu o ster d’ar stourmoù, ha da gentañ o reizhwiriegezh. Asantiñ d’un dle ponner eo
bepred disfontañ an urzh, ha pa ve an urzh enebour. Strishoc’h a-se e tle bezañ urzh an emgann
freuzañ-Stad. Renet en dizurzh, hep diazez start, hep pal spis ha hollel, ez eo an emgann-se direizh,
ouzhpenn ma n’en deus chañs ebet da zisoc’hañ : n’eo ket reizh distrujañ un urzh hep kaout un urzh
welloc’h da lakaat en he lec’h. Ar brezel dispac’hel n’en deus reizhwiriegezh nemet evel savelidigezh
ur Stad nevez.
An obererezhioù darnel, al labour sevenadurel pe ar stourm kevredigezhel hag armerzhel, n’o
deus reizhpoellegezh, nag unvaniezh, na reizhwiriegezh drezo o-unan. Ne c’hellont kaout ar perzhioùse nemet e-keñver ar Stad ma sellont outi en o dremmwel. E-se ez eo an ober politikel e Breizh
disheñvel diouzh ar pezh ez eo e Bro-C’hall, rak kent loc’hañ e rank dibab e pe stern stadel en em
lakaat : pe er stern gall, anezhañ ar Stad hag ar c’hostezennoù gall, pe er stern brezhon, anezhañ an
Emsav rakstadel. Dav eo gouzout avat n’eo ket an Emsav sammad a-vloc’h an obererezhioù darnel a
zo e Breizh, – seurt sammad o vezañ un danzead-spered o c’holeiñ an digenurzh hag ar fillidigezh war
an dachenn, – met ar framm istorek unvan ma kemer pep obererezh e lec’h ennañ, ha ma kav ennañ
ster, gwir ha galloud.
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armerzhour, 1/21*
armerzhouriezh, 1/21*
arnevez, 4/85*
arver frank, 10/279*
arver stadel, 4/82
arverañ, 3/72*
arvuziad-kretadur, 10/262*
– -eskemm, 10/265*
askorad, 2/13*
askorusaat, 10/270*
atant, 1/12*
atebegezh, 11/285
atil, 2/12*
aveadur, 3/70
aveiñ, 4/96
azon, 6/157*
balzit, 3/70*
bandenn warellek, 8/190
barr-bevañ, 6/157*
bastusted, 7/178*
bastuster, 7/178*
bed greantel, 6/150*
benevel, 5/120
benevelezh, 5/125*
benveg-ergorelaat, 12/316*
– -stummañ, 12/313*
benvegijinenn, 7/183*
bevezadur disoc’hel, 11/306*
– treugel, 11/306
bevezer, 1/19*
bevezerezh, 1/19*
beveziñ, 1/19*

bleupad, 11/291
bodad kefridiet, 1/12
bonreizh, 7/167*
bonvezañ, 7/169*
bonveziad, 7/169*, 11/290
bonvezusted, 7/170*
bouederezh, 3/71*
bouedvirerezh, 3/71*
breüsted, 7/179*
brezel dispac’hel, 5/113
brient, 9/227*
brientin, 9/228*
brientinel, 9/228*
brientiniezh, 9/228*
brientinveliezh, 9/228*
brizhveizer, 11/288
bro gotoñser, 3/71*
– c’hloaner, 3/71*
– vestroniet, 6/155*
– vestroniour, 6/155*
broad, 4/97*
– proletaer, 6/154*
buhezel, 7/179
buzad, 7/178*
buzad dirann, 10/279*
– hollel, 10/275*
buzrann, 9/244*
buzrannañ, 9/244*
kadoniezh, 7/167*
kaladur, 3/71
kalvezadel, 3/72*
kalvezerezh, 1/20*, 3/67
kalvezour, 2/13*
kambr-lenn, 1/16
kampi, 9/236*, 10/261*
– kriz, 10/262*
– rik, 10/262*
karbed, 4/92*
karbedeg, 4/93*
karger, 4/94*
Katared, 3/57*
kataregezh, 3/57*
kediadenn revel, 5/125
Kedskor, 9/246*
kedvezañ, 7/169*
kedvuhez, 6/157*
keflusker diesel, 4/94
kefredel, 7/187*, 9/241
kefridiadelezh, 10/255
kehenterezh, 4/92*
– stlennel, 4/92*
– tolzel, 4/92*
kehentiñ, 4/92*
keinvro, 4/97*
kelc’h-bac’h, 4/77, 9/244
kelc’h-emwashaat, 6/154
kelloz, 3/71

kempennouriezh, 7/174*
kempennourion, 11/304
kemplezh, 3/68
kempoell, 11/302
kempoellañ, 11/303
kenaoz ar boblañs, 5/118*
kenberc’hentiezh, 9/245
kenkizañ, 1/8
kendere, 10/254*, /257
kenderc’h, 1/19*
Kenderc’h Broadel, 11/305*
– – kriz, 11/305*
– – rik, 11/306*
kenderc’had, 1/19*
– disoc’hel, 11/306*
– treugel, 11/306*
– hollel, 11/306*
kenderc’hadur hollel, 11/306*
kenderc’hañ, 1/19*, 7/177*
kenderc’her, 1/19*
kenderc’husted, 10/265
– keitat, 10/271*
– orel, 10/271*
kendiorreadur, 7/164
kendreiñ, 5/117*
– ar boblañs, 5/120*
– egorel, 5/120*
– remziel, 5/120*
kenelwerinelour, 11/283
kengantañ, 2/15*
kengladegezh, 2/13*
kengor, 9/244
kengra, 10/264
kengreadur, 9/249*
kentael, 6/150
kentvezout, 7/182
kenvad, 1/10, 5/104*
Kenvarc’had, 7/163
kenvezañ, 7/169*
kenwerzh, 1/20*
– -diabarzh, 1/20*
– -diavaez, 1/20*
kêrelaat, 6/151*
keriekaat, 6/151*
kestouek, 10/280*
kestouegezh, 10/280*
kevadegel, 7/171*
kevala, 3/53, 7/183*, 10/261*
– argemmel, 10/277*
– kendalc’hel, 10/277*
– gwerzhel, 7/186*
kevala hollel, 10/277*
– istorek, 11/290*, 12/313
– jederezhel, 7/186*
– red, 11/306*
– sonn, 11/306*
– traezel, 7/186*
kevalael, 3/52

kevalaour, 2/17, 6/150*
kevalaouriezh, 6/150*
kevanstroll, 11/305*
– broadel, 11/305*
– diabarzh, 11/305*
kevanaozañ, 3/73*
kevanaozel, 3/73*
kevandir, 4/97*
kevarzh, 5/104*
kevarzhe, 5/104*
– -genskoazell, 9/242
kevarzhel, 5/104*
kevarzhelaat, 9/226, /245*
kevarzhelour, 9/241*
kevatalaat, 12/331
keveleriezh, 9/245*
kevelouri, 2/13*
kevrann, 9/249*
– -goskor, 9/245*
kevranneg, 9/249*
kevrat, 9/249*
– -c’hoprañ, 9/237*
– -prestañ, 10/262*
– -stroll, 9/239*
Kevre Komunour Etrevroadel, 9/242
kevread keltiek, 7/162
kevreadelezh, 4/77
kevredadouriezh, 6/157*
kevrederezh, 7/165
kevredikaat, 9/246*, 11/287
kevredigezh kevalael, 6/154*
kevredigour, 9/246*
kevuziad-stroll, 9/239*
kevuziadur, 9/237*
– ar riskl, 10/277*
kevuziañ, 9/237*
kevreizhañ, 11/286, /287
kinnig, 1/21*
klañvdiet, 7/180
koataerezh, 2/15*
kolc’hoz, 2/13
korf a oberoù, 7/170*
korf ar prest, 10/261*
copartnership, 9/245*
korvoder, 7/185*, 9/236*
Korvoder Broadel, 11/307*
– – rik, 11/307
– – dieub, 11/308*
– – dre annezad, 11/308*
korvoder digoust, 10/269*
– -dic’hwel, 9/248*
– diret, 10/269*
– treuzdoug, 9/246*
korvoerezh, 10/264
korvoiñ, 2/15*
– dihanterat, 2/14*
– hanterat, 2/14*
korvosavelañ, 10/266*

koskor kevrannek, 9/245*
koshadur ur boblañs, 5/123*
kotoñsadoù, 3/71
koumanantad, 2/14*
koust ar bevañ, 9/238*
koust-kenderc’hañ, 10/268
kravez, 9/228*
– ar bobl, 9/224*
kreizenn-diorren, 6/153*
kretadurezh kevredigezhel, 9/242*
krommenn-dasparzh ar c’horvoderioù, 11/310*
krugell an oadoù, 5/118*
daelerezh, 10/286
dafar houarnhentel, 3/70
– luc’harzel, 3/72
dalc’hiat, 9/237
dalc’hiadegezh, 9/237
damkaniezh, 10/280*
damkanour, 10/280*
dangorek, 3/57*
dangorelezh, 10/273*
dangorelouriezh, 3/57*
danvez krai, 3/68*
– gremm, 3/69*
– meinel, 3/69
danzeadur ar c’hevala, 7/184*
daranverezh, 10/280*
darbarer eeun, 9/240*
– arbennik, 9/240*
darempredel, 6/154
dargemmoù kevadegel, 10/276*
dargemmoù treadegel, 10/276*
darvoud armerzhel, 1/20*
– kalvezel, 1/20*
darvoudusted, 10/277
dasparzhañ ar madoù, 1/20*
dasparzh egorel, 5/117*
dastaladur, 9/247
dastalañ, 9/249*
dazloc’her, 4/96
dehentañ, 4/92*
demokrat, 9/228*
demokratel, 9/228*
demokratelezh, 4/77
demokratiezh, 9/228*
den keitat, 7/181
derez mann, 12/313*
derc’han, 3/72*
deskoniadur, 3/68
destagidigezh, 9/228*
deur, 9/249*
deuriad, 9/249*
deuriadekaat, 9/245*
deuriat, 9/249*
devezhour, 2/14*
devoud, 1/21*
– armerzhel, 1/21*

devoudañ, 6/132*
devouder, 6/156
dewerzherezh ar gourc’hwelioù, 9/240*
dezrannadenn, 12/329
dezrannañ, 10/253
dezv, 7/167*
dezvad, 11/285, 12/325
dezvel, 7/161, /167*
diazez ergorel, 9/226
dibab kalvezel, 4/78
– krennus, 4/90
dibaliet, 5/115
dibenndermen, 10/267
dibolitikaat, 1/7
dibolitikel, 1/7
dibolitikelezh, 7/172
dibriediñ, 5/119*
dieiltro, 2/3
diemframmadur, 6/152*
diforc’hat, 10/275
difrouezhiñ, 5/125*
– kimiek, 5/125*
– surjianel, 5/125*
difredañ, 9/248
digempouez isdiorreel, 6/156*
digestouek, 10/280*
dic’houested, 9/247*
dic’hwel, 7/180*, 9/248
dilabour, 7/180*
– -arc’hañ, 7/180*
– kalvezoniel, 7/180*
– kendroel, 7/180*
– tuezel, 7/180*
dilerc’hiat, 10/275
dilhaderezh, 3/72
dinodiñ (prizioù), 10/271
diogelad, 9/246*
Diogelerezh Kevredigezhel, 9/246*
dioueradus, 10/263
dioueradusted, 10/263
diouerusted, 10/265*
disavad, 10/274
disavel, 11/284
diskoleg, 5/120
diskont, 10/262*
disfontañ, 12/332
disfonterezh, 11/299*
disgouennañ, 5/124*
dispac’helour, 9/242
Dispign Broadel, 11/308*
– – kriz, 11/308*
– – rik, 11/309*
dispredadur, 11/307*
dispredet, 11/307*
disoc’haozad, 11/306*
disteradur ar gerz da zont, 10/264*
divaeziadeg, 6/155*
divigad, 7/187*

divroañ, 5/121*
diwan, 7/186*
diwerzhekaat, 10/263
diwriziennadur, 6/129, /131*
dornreet, 3/68*
dornwezh, 3/72*
dornwezherezh, 3/67*
dornwezhour, 3/72*
douarhent, 4/93*
douarhenteg, 4/93*
douaroniezh armerzhel, 7/182*
douar orel, 10/269*
doueleuriadelezh, 9/228*
dourdredan, 3/69
dreistad-kef, 10/263*
– dangorel, 10/273*
– dioueradus, 10/263*
– disoc’h, 10/263*
dreistbevañ, 10/256
dreisted al liñvelezh, 10/265*
dreistgwir, 1/11
dreisthelv, 10/275*
dreisttudadur, 5/124
drevouriezh, 12/314*
egor, 5/125*
egor armerzhel, 7/183*
egoroniezh armerzhel, 7/182*
ehanoù gopret, 9/243
ec’honad, 4/97*
ec’hwel, 7/180*
elektronik, 7/181
elfennoù ar c’henderc’hañ, 7/178*
elvad, 4/94*
embreger hiniennel, 10/279*
embregerion, 7/180
embregour, 10/277*
emdarzh, 7/175*
emdarzhek, 10/254, 12/316
emdarzhegezh, 7/177*
emdarzhelouriezh, 7/175*
emframm, 6/153
emgefreek, 3/72*
emgefren, 7/181*
emouiziek, 9/241, 10/254, 12/316
emouiziekaat, 10/254*
emouiziegezh, 7/177*, 9/242
emplegañ, 6/132*
emplegat, 10/262
emsav kevarzhelour, 9/241*
emsav-dieubiñ, 5/113*
emsavadenn, 5/101
emsavek, 5/107
emskiant a gendere, 10/254*
– a renkad, 10/253*
emzalc’h mojennek, 3/55
enkadenn-armerzh-ved, 9/242
enkefiañ, 10/263

endoniad, 6/131*, 7/169*, 11/290, 11/302
enebimpalaerel, 7/166
enezennad, 6/153*
ensezañ, 7/185
ensilañ, 12/332
enteuzadur, 9/228*
eouldi, 3/71*
eoullestr, 4/95*
eoulsan, 4/94*
eoulvaez, 4/94*
ergorek, 3/57*
ergorelaat, 11/288*
erlusk, 4/94*
– derc’hanel, 4/94
estrenekaat, 5/101
estrenveliezh, 9/227*
Etrevroadelenn, 9/242
ezkefiañ, 10/263
ezplegat, 10/262
eztennañ, 4/94
faezhiad, 5/107
fard, 4/95*
– kriz, 4/95*
– -ec’honad, 4/95*
– rik, 4/95*
– -tolz, 4/95*
faskour, 1/8, 10/253
feur-amsaviñ, 5/122*
– -kreskiñ remziel, 5/122*
– -dibriediñ, 5/121*
– -dimeziñ, 5/121*
– -emgreskiñ, 5/122*
– -genel, 5/120*
– -gouennañ, 5/121*
– -mervel, 5/121*
– -postañ, 7/184*
– -stabilaat ur boblañs, 5/122*
feurmer, 2/14*
fibrann, 3/71
fiziadur, 6/155
Fiziokrat, 9/241, 10/267
forzh, 4/93*
framm kevreadel, 7/162
– dreistbroadel, 7/162
– rakstadel, 4/91
frankizour, 7/184
fred, 7/186*
fred (lestr), 4/95*
frediñ ul lestr, 4/95*
freuz-yalc’h, 9/242
freuzañ-Stad, 12/318, 12/332
fuadur ar c’hevala, 6/154*
furm amzeriek, 7/171*
galloud, 9/227*
– politikel, 9/225* 12/317*
galloudegañ, 3/56, 9/223

gametoù, 5/125*
ganadus, 5/124*
gaollour, 10/253
gaonac’hter, 5/124
gennadoù armerzhel, 5/119*, 6/151
ginad, 5/123
gingresk, 10/267
glad, 7/182*
Glad Diorren Europat, 7/164
glanelour, 3/57*
glanelouriezh, 3/57*
gled, 10/267*
gloanadoù, 3/71
gloanerezh greantel, 3/70
golorod, 3/72
gopr, 9/236*
– -amaezh, 9/240*
– -amsaviñ, 9/247*,/248
– argreskus, 9/239*
– kenfeuriek, 9/245*
– kevredigezhel, 9/246*
– kevredigour, 9/246*
– -dic’hwel, 9/248*
– diouzh an amzer, 9/239*
gopr diouzh ar gourc’hwel, 9/240*
– diouzh ar pezh, 9/239*
– e moneiz, 9/237*
– e traezoù, 9/237*
– gwerc’hel, 9/238*
– izelañ ret, 9/243*
– merkel, 9/238*
– nevidek, 9/241*
– stroll, 9/239*
goprad, 9/237*
gopradelezh, 9/240*
gopradur bloaz gwarantet, 9/248*
gopreostour, 2/14*
goprer, 9/237*
goproù tiegezh, 9/247*
gouelmikael, 10/267*
gouezoniezh, 1/19*, 3/67
goulenn, 1/21*
– kestouek, 10/280*
– sonn, 10/280*
gounezadur, 2/13*
– bouedel, 2/13*
– greantel, 2/13*
– gwiadel, 2/13*
gounezerezh, 2/12*
– arnevez, 2/13*
– askoridik, 2/12*
– astennidik, 2/12*
– henvoazel, 2/12*
gounideg, 1/12*
gourevel, 5/120
gourevelezh, 5/125*
gourferc’hennerezh, 2/14*
gourferzhek, 9/240*

gourfolitikaat, 1/9
gourhent, 4/93*
gourc’hwel, 7/187*
gourc’hweleg, 7/180*
gouzañvat, 6/132*
graz, 12/314*, /330
greanteladus, 6/151
greantelañ, 5/119
greanterezh, 3/67*
greanti, 1/19*
greantour, 3/72*
gremm, 3/69*
– anvevel, 3/67*
gremm bevel, 3/67*
– derc’hanel, 3/69
– -loc’hañ, 4/94*
gwaredoù, 9/247*
gwarellek, 8/190
gwazad, 7/178*
gwazadur, 5/125*
– ledforan, 9/248
gwazadurezh, 9/240
Gwazerezh Arbennik, 11/284*
gwellentezioù, 9/240*, 9/244*
gweraerezh, 3/72
gwerin, 9/228*
gwerinek, 6/156, 9/228*
gwerinel, 9/228*
gwerinelezh, 9/228*
gwerinelour, 9/228*
gweriniezh, 9/228*
gwerinour, 9/228*
gwerinleuriadelezh, 9/224*
gwerinveliezh, 9/223*
gwerzh korvosavelat, 10/266*
– ouzhpennet, 11/306*
gwerzh verkel, 9/238*
– werc’hel, 9/238*
gwerzhañ war astermen, 10/262, /279*
– war dermen, 10/262*
gwerzhel, 7/186*
gwezhiader, 5/125*
– benevelezh, 5/120*
– gourevelezh, 5/120*
gwezhour arbennik, 9/240*
– gourferzhek, 9/240*
– perzhek, 9/240*
– devezhiat, 2/14*
– -douar, 2/14*, 7/180
– rannvloaziat, 2/14*
gwiaderezh, 3/17*
gwiennoù, 3/72*
– kalvezadel, 3/71*
– kevanaozel, 3/71*
– kimiek, 3/71
gwir trael, 5/110
gwiskad aradus, 2/12*
gwiskadoù ar stuzegezh, 6/151*

gwreztredan, 3/69
gwriziennañ, 6/129*
gwriziennel, 5/101
hanez, 5/103*
hanezour, 5/105*
hanezouriezh, 11/289
harz-labour, 7/180*
hegerz, 10/279*
hegerzded, 10/265*
helosk, 4/96
helv, 9/236*, 10/274*
– glan, 10/275*
– orel, 10/275*
helvelour, 10/277*
hended, 9/248
henvoazel, 4/85*
hilastaliñ bevedel, 5/125*
– kimiek, 5/125*
– treloc’hel, 5/125*
hinienn armerzhel, 7/180*
hoali keitat, 5/121*
hontsteriañ, 5/107*
hontwerzhad, 10/264/277*
houarnhent, 4/93*
houarnhenteg, 4/93*
houarnouriezh, 3/69*
c’hwelgevrat, 9/244*
c’hweluniad, 9/241*
c’hweluniaderezh, 10/254
c’hweluniadour, 9/232
ijinenn dre vurezh, 3/67, 4/94
– c’hounezel,
– -labour, 7/185*
– -luskañ, 7/185*
ijinerezh bouedel, 3/71*
– kimiek, 3/71*
– dornwezhel, 3/67*
– elektronek, 3/72
– greantel, 3/67*
– gwiadel, 3/70*
imbourc’h gouiziel, 3/67
impalaerouriezh, 7/164
impliji, 7/180
isdiorreadur, 6/150*
isgoprañ, 10/277
isvevenn, 10/265
istorek, 3/56
yezhelouriezh, 12/331*
yoc’h, 7/177*
jederezh, 7/187*
Jederezh Broadel, 11/305*
jedour, 7/187*
jutadoù, 3/71

labour kefredel, 7/179*
labour kigennel, 7/179*
– diouzh ar stlej, 7/179*
– gremmel, 7/179*
– stlennel, 7/179*
labourer dalc’hiat, 9/237*
– dizalc’h, 9/237*
lakadenn, 3/50, 12/329
largentezioù, 9/244*
ledemsav, 5/113*, /116*
ledforan, 9/246
led-forzh, 4/93*
lec’hienn voutin, 4/84
lestraz, 4/95*
lestr-linenn, 4/95*
leuriadiñ, 5/104*, 9/227
leve, 9/236*, 10/267*
– adeiladel, 10/271*
– ar brenerion, 10/274*
– armerzhel, 10/270*
– ar werzhourion, 10/274*
– dangorel, 10/273*
– diwar an askorusaat, 10/270*
– diwar an dibaoted, 10/271*
– diwar an dibarder kevadegel, 10/278*
– – – – treadegel, 10/278*
– diwar an nested, 10/269*
– diwar ar c’hevala, 10/272*
– greantel, 10/272*
leve maezel, 10/274*
– maltuzel, 10/271
– mengleuzel, 10/272*
– orel, 10/271*
– rikardel, 10/268*
– tregemmel, 10/267*
– tuezel, 10/278*
lezennelouriezh, 2/3
linkell, 5/125
liñvel, 4/97*
– (moneiz), 10/265*
liñvenn, 4/97*
livuzenn, 3/72
lu dispac’hel, 5/113*
mad-aveiñ, 1/19*
– -beveziñ, 1/19*
– -kenderc’hañ, 1/19*
magerezh, 1/12*
mammennoù gremm, 6/150
Manifesto Komunour, 9/242
marksour, 10/253
meno foran, 11/284
mentelañ, 7/186*
mereuri, 2/14*
merour, 2/14*
mesiazelezh, 3/55
mestroniadur, 6/153*
metaer, 2/14*

metaerezh, 2/14*
metaeri, 2/14*
metaloù-kendeuziñ, 3/70
metalouriezh, 3/69*
– amhouarnek, 3/70*
– -pleuskañ, 3/69*
metou, 4/97*
mevel, 2/14*
mezell, 3/72*
micher, 7/180*
– emsavel, 9/232*
– frank, 5/119, 10/279
– vevañsel, 9/232*
micherour, 7/180
milinerezh, 3/71*
mizoù mezegel hag apotikel, 9/247*
mog, 5/120*
mojennekaat, 3/56
mojennegezh, 3/56
monark, 9/228*
monarkiezh, 9/228*
mordreizher, 4/94
morhent, 4/92*
nannemsavek, 5/107
narodniki, 6/129*
nerzhoù-araokaat, 6/156
neuroz, 3/53,
– a faezhegezh, 5/107*
neurozek, 3/52*
nevid, 1/21*
– al labour, 7/180*
– dangorel, 10/273*
nezadeg, 3/71*
nezerezh, 3/71*
niver-pal, 10/267
oablhent, 4/92*
oadvezh kevalael, 6/151* 7/184*
– greantel, 3/67*
– rakkevalael, 6/151*
ober gwriziennet, 5/106
obererion ar c’henderc’hañ, 7/178*
oberiat, 6/132*
oberierezh, 3/12
or, 10/280*
orel, 10/280*
orelour, 10/280*
ouzhpennad gwerzh, 11/306*
pennaenn an div veli, 12/317*
pennaenn unelded ar priz, 10/268*
pennwir, 10/267*
perc’hentiezh prevez, 2/14*
– -Stad, 2/13*, 7/182*
perzhek, 9/240
perzhegezh, 7/187*
perzhiadekaat, 9/244*

perzhiat, 9/244*
peuzleve, 10/273*
plant gwiennek, 3/70*
pleusk, 7/178, 12/317
pleuskad, 4/95
pleuskañ, 3/72*
poblañs kentael, 6/155*
– -labour, 7/180*
poblañsouriezh, 5/117*
poellata diwar an or, 10/280*
poellata orelour, 10/280*
politikaat, 1/7, 3/57, 11/287
postañ, 7/184*
pouezek, 4/94
prestadur emplegat, 10/262*
– ezplegat, 10/262*
prestañ, 10/261*
priz ar moneiz, 10/265*
– naturel, 9/241*
proletaerion, 10/254*
purerezh, 4/94*
rakfurm, 7/176
rakgreantel, 6/152
raklun, 7/167*, 11/284
rakstad, 4/91
rakstadel, 3/50
rakzispac’hel, 7/175
rannadur al labour, 7/179*
ranndal, 9/249*
ranndir steuñvel, 7/179* 7/167*
Ranndir Steuñvel Bretagne, 7/167*, 10/259*
rannvloaziad, 2/14*
rannvroelour, 3/56
rannvroelouriezh, 3/65
reell, 4/96*
regehenterezh, 4/96*
reion, 3/71
reizhheñvelaat, 9/228*
reizhiad, 2/15*
reizhyezhouriezh, 3/60*
reizhpoellegezh, 12/333
reizhveli, 9/228*
reizhwir, 9/228*
reizhwiriañ, 10/278
reizhwiriek, 9/225
reizhwiriegezh, 9/228*
renkad, 10/253*, /257*
rener kevredad, 10/279
reñverad, 7/187*
reolerezh ar Stad, 9/248
reoliñ ar genel, 5/124*
Rerum Novarum, 9/242*
reuzioù al labourer, 9/246*
rev, 5/125*
Reverzhi C’hreantel, 3/66*, 6/150
reverzhi c’hremmel, 7/181*
– stlennel, 7/181*

rezid, 2/6, 4/79*, 9/227
riez, 3/50, 4/97*
riezelezh, 5/119
ruilherezh, 4/93
rumm-tud, 5/119*
sammad bremanaet, 10/266*
savad digoust, 10/269*
saveladur, 7/167*
savelañ, 7/167*
savelenn an askorad war zigresk, 10/268*
saverezh tredanel, 3/72
saverezh treloc’hel, 3/72
saviad, 3/57*
savlec’hiañ, 10/253, 11/302
sanioù, 4/93*
skeul wint, 9/243*
skeuliad ar gourc’hwelioù, 9/240*
skeuliatadur, 11/286
skingehenterezh, 4/96*
skinoberiek, 3/69
skiriañ, 3/72*
skodenn, 9/246*
skol orelour, 10/280*
Skor Kevredigezhel, 9/246*
skorenn, 9/246*
– annezadur, 9/247*
– desavadur, 9/247*
– c’hanedigezh, 9/247*
– ungopr, 9/247*
– vrazezded, 9/247*
seim (gwin), 10/266
sevel-Stad, 12/316
sevenadur, 2/5*, 6/130*
sevener, 6/131
sevenour, 6/149
sevour, 12/314*
sevouriezh, 12/314*
sidanadoù, 3/71
sioc’hanañ, 5/125*
sizhun bergont eurvezh, 9/243
sokialdemokratiezh, 7/177
sol an hent, 4/93*
sonn (kevala), 11/306*
sonnet (arc’hant), 10/265*
Stad, 4/97*
stadegoù, 5/125*
staliadoù, 11/306*
stêrhent, 4/93*
stern-gwiadiñ, 3/71
sternioù, 7/180*
steuñv, 7/187*
steuñvek, 10/265
stevell, 5/125
stlenn, 4/85*, /97*
stlennad, 4/97*
stlennañ, 4/97*
stlennhenterezh, 4/96*

stlennhentiñ, 4/96*
strizhled, 4/93*
stroll-bleniañ, 12/315*
strollad-bleniañ, 11/287*
– -brudañ, 11/283
stourm a renkad, 10/254*
sturyezhañ, 3/66*
sturyezhouriezh, 3/66*
stuz henvoazel, 5/119*
– rakgreantel, 3/63
stuzegezh, 3/53*, 6/129*
– an diwriziennadur, 6/130*
– arnevez, 4/83
– henvoazel, 6/152*
– c’hreantel, 6/151*
– rakgreantel, 4/83
stuziañ, 7/173
superfosfat, 3/72
tadelouriezh, 9/237*
talañ, 10/275
talus, 10/279*
talvezad, 7/185*
– gwerzhel, 7/186*
talvezad traezel, 7/186*
talvezadur, 7/185*
talvoudenn, 9/249
tarvañ, 12/331
tarzhidigezh ar boblañs, 5/123*
tavantegezh, 11/310*
telloù dieeun, 11/307*
– eeun, 11/308
temz douar, 3/72
teñzoriañ, 7/184*
teodyezh, 4/82*
– arnevez, 4/83
– henvoazel, 4/84
terkadur, 4/96
tiad (-tud), 5/120*
tiekaat, 2/12*
tieg, 2/12*
– war zaouhanter, 2/14*
tiegezh, 2/12*
tiraezhenn, 3/69
tireoul, 3/69
tirhent, 4/92*
tiriegezh, 7/187*
tolpadur, 6/150
tolpañ, 3/68*
tolz, 4/97*
tolzhenterezh, 4/92*
tonell, 4/95*
tonenn, 4/95*
touseg, 3/56, 9/234*
traboteller, 4/95*
trael, 5/110
traezel, 7/186*
traezoù-arver, 3/72*

– oberiet, 3/68*
treadegel, 7/171*
treamzerelezh, 5/105
Trede Bed, 2/16, 5/124
treizhidell, 4/97*
treloc’her, 7/181
treloc’herezh, 3/72*
tremenerezh, 4/93
treugaozad, 11/306*
treuzdoug, 9/246
treuztiriañ, 5/120*
– devezhiat, 5/121*
– dizistro, 5/121*
– enriezel, 5/121*
– etreriezel, 5/121*
– rannvloaziat, 5/121*
treuzvoudadur, 7/176*
treuzvroañ, 5/121*
trevekaat, 2/12*, 6/157*
treziad, 9/237*
treziadek, 9/237*
trivliadelezh, 12/316
tud divicher, 7/180*
– -labour, 7/180*
tudegezh, 5/117*
– kriz, 5/118*
– rik, 5/118*
– vevedel, 5/118*
tuenn, 4/93*
tuez, 7/187*, 10/256, 10/273
tro-vicher henvoazel, 3/67*
trobarzh, 7/167*
troellerez, 7/185
troellzazloc’her, 7/185
truck system, 9/237*
uhelwrier, 7/181
unanenn diwezhañ, 10/280*
– orel, 10/280*
unanforzh, 4/93*
unelded, 10/268*
unpenn, 9/228*
unpennel, 9/228*
unpennelour, 9/228*
unpenniezh, 9/228*
unstrollad, 11/284
unveliek, 9/228*
unveliezh, 9/227*, /228*
unveliour, 9/228*
unvennoud, 9/224
urzhiataerezh, 7/179*
usvevenn, 10/265
uzadur, 11/306*
uzurerezh, 10/263
vigellig, 5/125

Liesskrivet gant ar gelaouenn

Ar merour : H. LE MEE.
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ALI D’AR GOUMANANTERION NEVEZ

Ur benveg-studi ha -stummañ eo da gentañ-penn ar gelaouenn Emsav. Dre-se e rank mont abazennoù ha displegañ resis-ouzh-resis an danvezioù a bleustr warno.
Diaes eo deraouiñ lenn Emsav o kregiñ war-eeun gant an niverenn-mañ : un darn vat eus ar
pennadoù anezhi zo kendalc’h ar pennadoù embannet warlene, pe da nebeutañ ez int diazezet evit ar
mennozioù hag ar yezh war skridoù warlene.
Setu perak ez aliomp ar goumananterion nevez da bourchas an daouzek niverenn gentañ1 hag o
studiañ kent stagañ gant ar bloavezhiad-mañ.

1

Kas 24,00 F da
en ur venegiñ :

EMSAV, C.C.P. 2 460 10 RENNES
Bloavezhiad 1967

SAUNDERS LEWIS HA DEROU EMSAV BROADEL KEMBRE
Unan eus saverion strollad broadel kentañ Kembre e voe Saunders LEWIS. Mat eo enta d’ar
Vrezhoned anaout un tammig buhez hag oberenn bennañ ar stourmer kembreat : Canlyn Arthur
(Heuliañ Arzhur), hag a bourchasas diazezoù d’an Emsav broadel du-hont evel ma reas levr Roparz
HEMON : Ur Breizhad oc’h adkavout Breizh en hor bro.
Roomp da gentañ un nebeut notennoù diwar-benn buhez an den. Ganet e voe Saunders LEWIS e
here 1893 e Wallasey. Pastor e Bro-Saoz e oa e dad ha kembraeg ar Bibl, da lavarout eo ar yezh
unvan, a veze komzet er gêr ; yezh unvan e voe enta teodyezh ar bugel. Goude bezañ bet skoliet en un
ensavadur prevez e krogas Saunders gant studioù Skol-Veur e Liverpool, e Bro-Saoz. Ofisour e voe epad ar brezel-bed kentañ, etre 1914 ha 1919, er « South Wales Borderers ». Ober a reas e vad eus e
chomadenn e Frañs evit deskiñ galleg ervat. Goude bezañ peurechuet e studioù e Skol-Veur Liverpool
e voe anvet da gelenner e Skolaj ar Skol-Veur en Abertawe e kreisteiz Kembre e 1923. Arbennikaat a
reas neuze war lennegezh kembraek ar Grennamzer. Eno e chomas betek 1936 : er bloaz-se e kemeras
perzh a-gevret gant ar pastor VALENTINE ha D.J. WILLIAMS er gwalldaol a voe kaset da benn aenep da aerborzh-brezel saoz Llyn. An tri brogarour kembreat o doa en em zaskoret d’ar bolis goude
bezañ tangwallet unan eus tiez prenn an aerborzh. Ar varnerion a Gembre bet karget eus an afer a
nac’has reiñ un disentez dezhi. E Bro-Saoz eo e voe barnet an tri brogarour d’ur bloavezh toull-bac’h.
Ouzhpenn-se e kolle Saunders LEWIS e c’hourc’hwel er Skol-Veur ha n’en adkavas nemet diwezhat
war-lerc’h an eil brezel-bed. Etre 1925 ha 1938 avat e voe rener ar Strollad Broadel. E-pad ar brezel e
tisplegas bep merc’her savboent ar vroadelourion e-barzh ar gazetenn gembraek sizhuniek Y Faner.
Lod eus e bennadoù zo bet adembannet en ul levrenn talbennet : Ysgrifau dydd merc’her.
Ret eo kounañ amañ e voe Saunders LEWIS ur skrivagner kembraek da gentañ ; romantour,
skridvarnour ha saver pezhioù-c’hoari (hini pe hini eus e oberennoù zo bet skignet gant ar skingomz
hag ar skinwel kembraek). Ur perzh dibar eus ar C’hembread-se a ranker notañ ivez : en ur vroad
protestant evit ar pep brasañ ez en em reas katolik, – diwar ziv luskenn, war a hañval : da gentañ, dre
ma oa bet Kembre katolik en amzer an dishualded, er mare m’edo he lennegezh o vleuniañ hag o
levezonañ Europa a-bezh ; alese, evit diskouez pebezh pouez a roe d’an unvaniezh speredel en ur
vroad ; d’an eil, diwar atiz e lennadurioù gallek : a-c’houde ar brezel bed kentañ e kemeras ar pleg da
lenn skrivagnerion c’hallek katolik ; darn anezho a oa ivez hengoungarourion ha se a ziskler an orin
eus mennozioù ’zo gant ar skrivagner. Bezet pe vezet, ar gatoligiezh zo bet evitañ an tu da bellaat
diouzh ar bed saoz en doa sammet an disivoud war e vro ; e zigenvezet he deus en e vro avat hag en
abeg d’an dibab-se e rankas en diwezh, evit darn, reiñ e zilez eus ar Strollad broadel e 1938.
Klask a raimp bremañ elfennañ oberenn Saunders LEWIS a voe diazez Emsav broadel Kembre. E
1938 e teuas Canlyn Arthur er-maez. E gwir e voe amparet al levr, evel hini Roparz HEMON, diwar
bennadoù distag embannet a-raok da geñver an degouezhenn-mañ-degouezhenn. Evel-henn e c’haller
diforc’hañ al luskoù meiz pennañ :
1) Diwar-benn ar yezh ez erbed start an unyezhegezh. Nevez e oa kement-se e Kembre d’ur mare
ma kave d’an holl e oa a-walc’h an divyezhegezh evit saveteiñ ar c’hembraeg. Mar chom ur yezh diret
e rank mont da get, eme Saunders LEWIS. Hep unyezherion ez eo barnet ur yezh d’ar marv, ma ne
c’hell dreistbevañ nemet evel yezh lennegel e teu da vezañ ur fetichenn ha koulz eo dilezel anezhi.
Nac’hañ a ra ivez difenn ar yezh evit ar yezh. « Ar yezh zo anezhi evit an den » emezañ spis. War un
dro e c’hell bezañ un arm da stourm a-enep d’ar gevalaouriezh saoz.
2) Ar Stad. Dre vras ez eo bet levezonet Saunders LEWIS gant meizourion gevredigezhel kristen
eus Bro-C’hall. Evitañ ez eo ar Stad ur gevredigezh a gevredigezhioù. An hinienn entan’hedeus
darempred gant ar Stad nemet dre hanterouriezh ar « c’horfoù etre » a wir prevez. Rak-se ivez e ro
pouez war un dro d’ar strolloù o deus sammet warno difenn ar yezh (roll ar Stad eo o harpañ) koulz ha
d’ar c’hweluniadoù pe c’hoazh d’ar pennadurezhioù ha d’ar mererezh lec’hel : fellout a ra dezhañ

fiziout enno ar garg da reoliñ an armerzh koulz hag an deskadurezh1. Un diforc’h a ra enta Saunders
LEWIS etre ar Stad hag ar vroad ; ar vroad hec’h-unan dre he buhez a grou an Istor. « Creu hanes yw
nod angen y genedl wareiddiedig » (krouiñ istor eo pal didec’hus ar vroad sevenaet).
Dre vras n’eo ket douget Saunders LEWIS da aotren re a veli d’ar Stad, – bepred diwar levezon ar
veizourion c’hall gatolik kempred dezhañ ha na oant ket techet neuze d’ar gevarzhelezh evit abegoù a
bep seurt.
War zaou boent all e c’haller merkañ levezon an hengoungarourion c’hall. Lakaat a ra da skouer
an tiegezh e diazez ar gevredigezh ; pouez a ro a-hend-all d’ar vrientinion en ur vro, – dre m’en doa
bet tro moarvat da studiañ barzhed kembraek ar Grennamzer o doa gallet sevel o barzhoniezh dindan
warez ar vrientinion gembreat a neuze. Keuziañ a rae dre ma tiouere Kembre arnevez hevelep
brientinion : int hepken a c’hallfe reiñ lufr d’ur sevenadur broadel.
Daoust ma tangwallas ar broadelour aerborzh Llyn ha ma asur a-du-rall e tle pep Kembread bezañ
prest da reiñ e vuhez evit ar vro diouzh ret, ez eo gwell gantañ hentennoù ar peoc’h a denn da grouiñ
youl ha kendrec’herezh e-touez an dud eget re ar brezel a zo drastus ha koustus-bras d’ar vro
peurvuiañ. Enebet en deus bep tro ouzh ar ficherion freuz diatebek ha na reont nemet degas rouestl en
aferioù ar vro.
Arabat e ve avat ober eus Saunders LEWIS un hiniennelour. War e veno e rank ar barzh hag an
arzour bepred kaout ur roll kevredigezhel, – evel m’o doa er Grennamzer end-eeun.
3) Kravez. Evit Saunders LEWIS ez eo gwriziennet Kembre er gristeniezh. Kyfreitheu Howel Da
(Lezennoù Howel Dda), da skouer, a oa awenet gant an Aviel. Kembre enta er c’heñver-se a zle chom
feal dezhi hec’h-unan. Padal e vefe arabat krediñ e tle ar c’hristen degemer n’eus forzh petore beli : e
zlead eo er c’hontrol en em sevel ouzh kement galloud direizh. An dispac’h enta a c’hell bezañ dlead
ar c’hristen.
4) Europa. Loc’hañ a ra ar skrivagner diouzh ar savboent hengoungar, – hiraezh d’un Europa
unvanet gant an Iliz hag ar gristeniezh er Grennamzer, – evit hetiñ diazezadur un Europa unvan
adarre, a-drugarez d’ar broadoù bihan adsavet. Dibab a ra enta Europa e-lec’h ar c’hCommonwealth
evel framm etrevroadel : ne c’haller ket, emezañ, sevel un unded armerzhel pa n’eus ket da gentañ a
unded douaroniel. Ret eo notañ e wele Saunders LEWIS en etrevroadelezh ar c’hweluniadoù un tu da
ziraez unvaniezh nevez Europa.
5) Armerzh. Amañ e c’hellomp diforc’hañ meur a savboent : pennsturiennoù, labour-douar,
kenwerzh, greanterezh.
Unan eus pennsturiennoù Saunders LEWIS eo e tle pep hinienn tizhout he rezid keodedour er vro
dre ar berc’henniezh prevez. A-se e tle an domanioù bras bezañ diframmet dre berzh lezennoù aozet
a-ratozh evit aotren d’an holl kaout un tamm douar, – hep diberc’hennadur avat, war dermen hir-tre
neuze. Douar Kembre a zle bezañ piaouet gant perc’henned vihan, ar re-mañ o vezañ strollet e-barzh
kevelourioù.
A-du emañ ivez gant ar genwerzhourion vihan. Ret eo sammañ ar gourstalioù hag o zrevioù gant
taosoù ken ponner ma teuy da vezañ digorvoüs a-grenn sevel un trede trev, da skouer.
Erfin, ret e ve lakaat ar vicherourion da gaout perzh e buzadoù an embregerezhioù dre aotren
kevrannoù dezho. Seurt mennozioù zo bet lakaet da dalvezout mui pe vui e meur a lec’h en Europa, –
en Alamagn Gornog da skouer2.
Ur sturienn all embannet gant Saunders LEWIS eo e tle ar vro klask tizhout an emvasterezh3,
dreist-holl e-keñver gounezerezh. Hevelep mennad a ranker kompren en ur vro digempouezet evel
Kembre sammet gant an ijinerezh ponner, – war e ziskar a-hend-all, – a zo dic’houest d’en em vagañ
1

Er mererezh breizhveurat n’eus forzh penaos, ez eo kalz frankoc’h roll ar pennadurezhioù lec’hel.

2

Sl. Emdroadur meizad ar gopr in Notennoù armerzhel (8), Emsav 9/240 ha 244 pergen.

3

Sl. Emsav 13/30, notenn (21).

hec’h-unan. Hogen ivez e tle ar vro, war e veno, kenderc’hañ kement a c’hell evit hec’h ezhommoù
greantel. An arc’hant a dle bezañ broadel kellies gwech ha ma’z eo gallus ; ar madoù-beveziñ ivez a
zle ar vro hec’h-unan o c’henderc’hañ kement ha ma c’hell henn ober. Hemañ eo an tu nemetañ da
herzel ouzh un neveztrevadennadur a-berzh ar galloud-derc’hel kozh.
Erbediñ a ra a-hend-all broadelañ an arc’hantioù hag an ijinerezhioù ponner, a zo e Kembre etre
daouarn kevalaourion estren. Er c’heñver-se e tle ar Stad enta bezañ penngevalaour ar vro.
Hogen war un dro ez eo prest da aotren ar c’hevezerezh frank d’an embregerezhioù bihan a vo
savet er vro, war zaou ziviz evelato : reolet e tle bezañ ar c’hevezerezh gant ar c’hweluniadoù hag ar
pennadurezhioù lec’hel. Amañ ne hañval ket mennoz Saunders LEWIS bezañ resis da vat.
Dre vras e vefe Saunders LEWIS a-du gant un doare steuñverezh armerzhel, rak goulenn a ra ma
ve savet ur c’hengor-diorren kembreat e ve dileuriet ennañ kannaded a-berzh ar pennadurezhioù
lec’hel. Evelato, en dro-mañ c’hoazh ne hañval ket e soñj bezañ fraezh-mat.
Evit klozañ e raimp un nebeut evezhiadennoù. Meur a wech e klot selladoù ha meizadoù ar
brogarour kembreat gant re an Emsav brezhon, evel ma c’haller gwiriañ, hep mont pelloc’h, dre o
c’heñveriañ gant kelennadurezh Roparz HEMON. Kembre, evel Breizh, da skouer, ne c’hell kaout
nemet ur yezh, he hini. Merzet en deus ivez pouez an emvasterezh evit diogeliñ dishualded ar vro.
Meizet mat en deus e tleer perzhiadekaat ar boblañs ar muiañ gwellañ e diorreadur hag e mererezh ar
vro, dre hanterouriezh ar pennadurezhioù lec’hel hag ar c’hweluniadoù. Dre vras ez eo azasaet e rollgwellaennoù ouzh emgav Kembre, – evit pezh a sell ouzh ar gounezerezh da skouer.
E gareziñ a c’hellomp avat evit bezañ amprestet darn eus e vennozioù digant meizourion estren.
Padal, o vezañ ma oa kristen ar veizourion-se, e c’halle o frederennoù bezañ degemeret aes a-walc’h
en ur vro chomet kristen, – kounaomp en deus ar Strollad broadel, ar bPlaid, en em harpet kalz war ar
bastored da gentañ.
Kealioù ’zo, ret eo anzav diwar dremen, zo dibleustrek a-walc’h evelato : hini ar c’hevrannoù
greantel d’ar vicherourion da skouer. A-enep pep ober dre an nerzh edo Saunders LEWIS ha dre-se ne
c’halle e raklun politikel, kevredigezhel hag armerzhel bezañ nemet ur roll azveradurioù war ar
gevalaouriezh o ren e Breizh-Veur.
Ur rebech all a c’hellomp ober d’e reizhiad : isprizet en deus kefridi ar Stad : dianat eo chomet
dezhañ he roll evit unvaniñ hag enframmañ ar vroad. War ar poent-se moarvat he deus koshaet ar
muiañ kelennadurezh Saunders LEWIS, – evel m’he deus graet e Breizh ar gelennadurezh heñvel outi
a oa o ren en Eil Emsav.
« An amzer-se a oa an amzer ma selle Breizhiz gant estlamm ouzh hor breudeur a Gembre. Netra,
dreist-holl, d’o meno, n’oa par d’o skolioù. Eno e veze desket div yezh d’ar vugale : yezh ar vro, ha
yezh ar vro all. Lakaet e vezemp da grediñ e oa ar vugale du-hont, en abeg d’an div yezh, div wech
speredekoc’h, div wech desketoc’h eget e nep bro. ()
« M’hor bije heuliet gant evezh buhez speredel Kembre e-doug ar bloavezhioù tremen, hor bije
kavet n’eo ket ar vro-se ur baradoz, nag evit ar yezh, nag evit ar skolioù. Diarvar eo un dra : emañ ar
c’hembraeg o vervel. ()
« Emañ Kembre e dalc’h ar rannvroelerion. Setu a ziskler pep tra. Rannvroelezh ha divyezhegezh
a gerzh dorn-ouzh-dorn. »
Roparz HEMON, A-enep ar gelennadurezh divyezhek,
Breiz Atao 1925, ademb. en Ur Breizhad oc’h…, p. 126.

SAVIAD KOUERION VREIZH
gwelet gant skolidi an
DEVEZHIOU STUDI POLITIKEL
E roll-labour an Devezhioù Studi Politikel emañ lakaat etre daouarn ar skolidi pennadoù-skrid o
tennañ d’ar politikerezh, d’ar gevredigezh, d’an armerzh, h.a., ha goulenn diganto o flaenaat e-keñver
yezh (geriadur, yezhadur, kalvezelezh) ha mennozioù.
Embann a reomp amañ unan eus an arroudoù bet kinniget en doare-se e 1967, unan eus ar
goulennoù graet da heul, ha pemp e-touez ar respontoù aroueziusañ.

Testenn :
AN EMSAVADEGOU KOUERION EN HOR BRO

Kredet en deus meur a hini warlene e oa prest gwerin Vreizh d’en em sevel evit kaout un tammig
muioc’h a amann war he bara.
Krediñ e oant prest d’ober un dispac’h war zigarez e raent un tammig trouz hag un tammig
dizurzh a oa amoet. Er mennozioù da gentañ emañ an dispac’h, n’eo ket en oberoù. Hogen, dres,
daoust ha mennozioù o doa ar gouerion warlene ? Nann siwazh. Daoust hag ur gelennadurezh o deus
diwar-benn ar gevredigezh ? Daoust ha meizañ anat a reont pouez ha stad al labour-douar er
sevenadur a-vremañ ? Siwazh n’int nemet ar geizh a c’houlenn gant kri an aluzon ; ’m eus aon ez int
sklaved atav, sklaved ha n’o deus ken c’hoant nemet sachañ un nebeut profoù digant o mistri. Hogen
penaos e stourmint outo ? Ar re-mañ o deus graet o c’hontoù ; an disoc’hoù anezho zo diarvar : hanter
re a dud zo o vevañ war ar maez e Breizh c’hoazh. Nemet e plegfent da baeañ an dud d’ober netra ne
c’hellont ket asantiñ d’un diskoulm a zo war o meno enebarmerzhel.
Un nebeut promesaoù zo bet graet, loar skedus al lezenn-stur istribilhet e lein oabl Breizh, ha
Yann Gouer zo distroet d’ar gêr fur ha fizius. Kuitez d’ober un tamm reuz ur wech bennak adarre egiz ur bugel mign ma ne reer ket van da selaou outañ.
Bezomp sur ne ray biken ar gouerion ur gwir zispac’h e Breizh – nemet p’o devo komprenet n’eus
ket anv a vara hepken en o emgann hogen eus o dellid a dud hag a Vreizhiz.
hervez Youenn OLIER, Tonkad 62.

Trede goulenn.
Keñveriit emzalc’h ar gouerion e Breizh en hor mare gant emzalc’h ar vicherourion a
c’hreanterezh e derou ar c’hantved-mañ. Pe zisoc’hoù a welit da stourm ar gouerion ? Renit un
arzaeladur etre an disoc’hoù bezus.

Respont I.
Da’m meno evit ma teufe an Dispac’h da zisoc’hañ e ranker kaout tri zra :
– da gentañ degouezhioù dispac’hel,
– d’an eil mennozioù resis,
– d’an trede tud spiswel ha youlek.
A) Gwelemp emzalc’h ar vicherourion :
KORNOG
a) ar frankizouriezh o ren

RETER
dislavar etre stad armerzhel ha kevredigezhel
diouzh un tu hag an ensavadurioù politikel diouzh

an tu all : mac’homerezh Nikolaz II ;
Brezel 14 « buanaer an Istor »
b) mennozioù
dreist-holl ar varksouriezh
k) tud
Jaurès
Lenin, Trotsky
Setu perak ez eo bet gwellaet o stad. Rak mennozioù resis ha tud speredek ha kalonek o deus
kavet evit o harpañ hag o frammañ.
B) Emzalc’h al labourerion-douar :
a) a zo heñvel : stad truezus
b) mennozioù resis
k) tud spiswel

a vank betek-henn (alies gwech o renerion zo tud
hanter vresk pe dallet gant an treuzvennozioù gall)

K) Diskoulm :
– resisaat ar mennozioù ; da lavarout eo evit Breizh : ar Stad vroadel ;
– tud kalonek, frammet start, d’o sklerijennañ pe da vihanañ d’o implijout. A-hend-all e vo
tremenet lost al leue dre o fri hag e vint enket mui-ouzh-mui d’an divroerezh.

Respont II.
Da heul diorreidigezh ar greanterezh en em gavas micherourion derou ar c’hantved dindan wask
un nebeut kevalaourion oc’h implijout anezho evel binvioù-labour hag o nac’h outo an
talvoudegezhioù denel e oant o c’hortoz : dellid, goproù ha doareoù labour dereat, h.a.. Dizunvanet, o
deus da gentañ klasket en em unaniñ e c’hweluniadoù, en hevelep doare ma weler bremañ kouerion
Vreizh oc’h en em vodañ e kevredigezhioù-difenn (c’hweluniadoù gounezel).
Hir ha kriz eo bet stourm ar vicherourion ha n’eo bet efedus nemet pa’z eo en em harpet war
strolladoù politikel o deus kemeret plas aotrouniezh stadel ar broioù (Rusia) pe bouezet warno
(Frañs).
N’eus nemet tri hent gallus da stourm kouerion Vreizh :
– kenderc’hel gant un emgann a stourmoù rannel ha micherel rik na gaso da netra ;
– klask en em harpañ war strolladoù politikel gall na c’hallo kaout nemet disoc’hoù rannel, da
skouer e-keñver priz an danvezioù, met a lezo en he fezh ar gudenn wirion, da lavarout eo : lakaat
anezho da vezañ lodek e sevenadur o bro pa’z int bremañ implijet evit mad un armerzh estren.
– dic’hoanag e chomo stourm kouerion Vreizh tre ma ne’n em harpo ket war ur strollad politikel
breizhat en e bal sevel ur gevredigezh vroadel.

Respont III.
Disheñvel-meurbet eo emzalc’h ar vicherourion e derou ar c’hantved diouzh hini ar gouerion
bremañ e Breizh. Savet eo ar gudenn bep gwech eus un emdroadur buan ha didruez er gevredigezh.
Ret e oa d’ar vicherourion stourm taer evit kaout gwirioù ha surentez na oa ket anezho en derou.
Klask a ra ar gouerion en em zifenn evit difenn o lec’h e buhez armerzhel Frañs. Ensilet e oa emzalc’h
ar vicherourion en emdroadur an armerzh ; er c’hontrol e c’haller sellout ouzh stourm ar gouerion evel
ur c’hilstourm. Betek-henn n’o deus graet nemet taolioù berrbadus ha sioulaet int bet buan gant
komzoù flour. Ar vicherourion o deus renet ec’hwelioù hir-tre a bade a-wechoù meur a viz, a voe
gwadus alies a-walc’h. En diwezh ez eus un diforc’h pouezusoc’h c’hoazh. Stourm ar vicherourion a
oa stourm ur renkad. Trec’h micherourion e mengleuzioù Valenciennes a voe un trec’h evit ar renkad

a-bezh, un trec’h evit holl vicherourion ar riez. Kudenn ar gouerion vreizhat a rank bezañ sellet outi
dreist-holl evel kudenn ur rannvro a-bezh ha poellekoc’h e vefe dezho stourm a-gevret gant
micherourion ha pesketaerion Vreizh.

Respont IV.
Emgann ar vicherourion e Rusia e derou ar c’hantved ha hini ar gouerion e Breizh abaoe dek
vloaz zo heñvel : armerzhelour eo an daou stourm.
E dibenn an 19t kantved o doa kroget micherourion Rusia, e Petersburg pergen, d’en em vodañ a
strolloù bep sul en-dro d’ur marksour. Hogen en emvodoù-se zoken ne veze meizet ar stourm politikel
nemet en dazont pellañ, ur stourm armerzhel a veze prientet peurliesañ. Lenin avat, a gemere perzh en
emvodoù-se, en devoe tro da damall mennoz ur stourm armerzhelour : « Dre ur stourm armerzhelour
n’ho po biken ur gwelladur gwirion eus ho stad. Ar pep pouezusañ eo ar stourm politikel. Rankout a
rit ren ur stourm politikel » (kounaet gant ur vicherourez eus strollad Radchenko).
Evel m’o deus graet ar volcheviked e Rusia, Lenin en o fenn, e rankomp distrujañ mennoz ur
stourm armerzhelour ha korvoiñ an enkadenn armerzhel war an dachenn bolitikel : rankout a reer
politikaat ar stourm armerzhel, lakaat ar gouerion da veizañ o enkadenn bolitikel, da sellout ouzh o
enkadenn armerzhel evel ul lod eus o enkadenn bolitikel.

Respont V.
Micherourion ar greanterezh e derou ar c’hantved-mañ o deus renet ur stourm renkadel urzhiet,
harpet ma oant gant strolladoù frammet ha dreist-holl ur gelennadurezh resis. Krouet o deus un
emskiant, emskiant ar broletaerion, ha lakaet ar gevredigezh da gemmañ diouzh o c’hoantoù, ha graet
an dispac’h e Rusia.
Ar gouerion e Breizh zo frammet met n’o deus kelennadurezh ebet evit sturiañ o emzalc’h. Un
emskiant a renkad pe gentoc’h a gendere o deus. An emskiant-se avat n’eo ket ergorelaet gant ur
gelennadurezh.
Meur a zisoc’h a c’hell bezañ da stourm ar gouerion e Breizh. Da gentañ e c’hellont kemer un
emzalc’h dispac’hel ha klask ar gelennadurezh a glot gant o ezhommoù a gouerion hag a Vrezhoned.
Gallout a reont chom dall ouzh retderioù an dispac’h ha klask derc’hel d’o doareoù stourm hep
disoc’hañ hag erziwezh bezañ flastret gant darvoudoù digomprenadus evito.
D’an Emsav eo da zegas dezho al lavar fraezh o deus ezhomm evel an dud all e Breizh ha da reiñ
dezho an emskiant vroadel hag an hentennoù a ziskoulmo o c’hudennoù.

NOTENNOU ARMERZHEL (11)
AN ARMERZHIOU KENGLADEL
I. DIAZEZOU. DOAREOU PENNAÑ.
Armerzhioù kengladel a reer eus reizhiadoù armerzhel ar broioù ma’z eo bet kengladekaet an
douar hag ar c’hevala pe, e gerioù all, ma’z eo bet freuzet perc’hentiezh prevez ar madoùkenderc’hañ. An hini gentañ eus ar riezoù kengladel e voe an Unaniezh Soviedel, diwanet da heul
Dispac’h 1917.
Komz a reer ivez eus armerzhioù kevansteuñvek ; rak er riezoù-se e vez leviet war-eeun gant ar
Stad an holl obererezhioù-kenderc’hañ ha-postañ.
Mat eo gouzout avat n’eo ket kengladel dre ret kement armerzh steuñvek a zo. Hiziv
dreist-holl, er bed a-bezh e tenn an holl riezoù da steuñviñ o armerzhioù. Zoken er broioù
« frankizour » e rank ar Stad krennañ war frankiz an embregerion hag o flegañ d’ ur steuñvkenderc’hañ strizh pe strishoc’h. En enep, n’eo ket steuñvek dre ret un armerzh kengladel.
Pelloc’h e welimp ne oa ket steuñvek an armerzh soviedel e prantad ar « Gomunouriezh
vrezel ». Un degouezh dibaot ez eus aze avat.
Daou bennad a yelo ganimp da studiañ an armerzhioù kengladel. En hini kentañ e lakaimp a-wel o
diazezoù damkanel hag an doareoù aroueziusañ anezho. En eil pennad e raimp un damsell war o
c’hudennoù pleustrek, war an diskoulmoù a zo bet kinniget hag ar re a zo bet arnodet, evit klozañ war
an diskoulm yougoslaviat.

Diazezoù damkanel.
Kelennadurezh Karl MARX
Div sturienn a roas Karl MARX d’an armerzh evel m’en meize en tu all d’an dispac’h komunour :
an eil a denn da berc’hentiezh an araezioù-kenderc’hañ, eben da reoliatadur an obererezhioù
armerzhel.
Perc’hentiezh an araezioù-kenderc’hañ.

Evit MARX hag ENGELS ez eo ereet galloud ha perc’hentiezh : peogwir e piaouont ar madoùkenderc’hañ eo e talc’h ar gevalaourion ar galloud armerzhel ha politikel. « Azon ar gomunouriezh
n’eo ket freuzañ ar berc’hentiezh, met freuzañ ar berc’hentiezh vourc’hizel. E-se emañ ar
gomunourion e gwir da grennañ o c’helennadurezh er sturienn-mañ : freuzidigezh ar berc’hentiezh
prevez »1. Da heul e kaver e Bonreizh U.R.S.S. an diogeladur-mañ : « An atil, ar c’hondon, an
doureier, ar c’hoadeier, ar greantioù, an oberiadegoù, ar mengleuzioù glaou ha kailh, an
houarnhentoù, an dourhentoù, an aerhentoù, an arc’hantioù, ar post hag ar pellgehenterezh, an
embregerezhioù gounezel bras aozet gant ar Stad, () an embregerezhioù-kêr ha glad-diazez an
annezadurioù-kêr hag an tolpadoù greanterezhel, zo perc’hentiezh ar Stad, eleze kengerz ar bobl abezh () » (mellad 6).
Reoliatadur an armerzh.

A-fet sturiadoù evit reoliata an armerzh e chom skort kelennadurezh MARX hag ENGELS. Ken e
rankas ar gouarnamant soviedel urzhiañ koulz lavaret pep tra war an dachenn diwar netra. Ar skouer
nemeti a c’halle talvout dezhañ oa ar steuñvekadur, anvet « armerzh brezel », renet gant ar
gouarnamant alaman etre 1914 ha 1918.

1

MARX hag ENGELS, Manifesto Komunour, 1848.

Un elfenn nac’hel a dremenas koulskoude eus preder MARX en armerzhouriezh soviedel : an
distaol groñs eus roll an nevid. Gant ar Stad eo e vez diferet kement tra a vez kenderc’het er vro, ha
pegement, ha penaos, ha gant piv, hag e pe briz. Hevelep pennaenn a amplege dre ret ar
c’hevansteuñviñ. Un trevell ramzel eo a samme ar Stad nevez war he chouk, ha pell emañ c’hoazh a
vezañ diskoulmet an holl gudennoù a sav diouzh an doare nevez-se da veizañ armerzh ur riez.
Levezonoù all ar varksouriezh.

Sturienn-bal ar gomunouriezh : « da bep hini hervez e ezhommoù »2 a empleg berridigezh an
devezh-labour :
« Ne zeraou ar frankiz nemet e-lec’h ma paouez al labour graet e dalc’h an ezhomm hag
ar rediegezh diavaez ; emañ enta, dre natur an traoù, er-maez eus tachenn ar c’henderc’hañ
danvezel e-unan (). En tu-hont d’an dachenn-mañ eo e teraou bleuñvidigezh galloudezh mabden a zo dezhi hec’h-unan he fal, ren gwirion ar frankiz. Ne c’hell ar ren-se avat bleuniañ
nemet war ziazez ren ar rediegezh. Da bennamplegad dezhañ emañ berridigezh an devezh
labour »3.
E 1958 e voe direet da 7 eurvezh padelezh an devezh labour en Unaniezh Soviedel ha, hervez
Raklun hirdermen ar Strollad Komunour darbennet e 1961, e tiskenno da 6 eurvezh diwar 1970, –
gant un devezh vak sizhuniek, pe da 35 eurvezh sizhuniek ha daou zevezh vak. Pa lakaer e kont ar
strivoù taer a c’houlenn a-hend-all an Unaniezh digant he fobloù evit buanaat kresk hec’h armerzh, ez
eo ret merzout an damant-se da verraat an devezh labour evel un doujañs d’ar bennaenn varksat
hepmuiken.
E « Dezvarn Raklun Gotha » e ra MARX un disparti etre ar madoù-beveziñ evit savelañ ur « glad
o vastañ da ezhommoù ar gumuniezh a-fet skolioù, yec’hedouriezh, h.a. ». Ar rann-se eus ar
C’horvoder Broadel anvet Glad-beveziñ kevredigezhel, keveleb ar c’horvoderioù treuzdoug er broioù
frankizour, zo neoazh disheñvel e daou zoare diouzh ar c’horvoderioù kevredigezhel kornogat : er
stadegoù ne vez ket disrannet diouzh ar c’horvoderioù all ; lakaet e vez da greskiñ a-gevreizh gant an
armerzh broadel : a-benn 1980 e vo par ar Glad-beveziñ kevredigezhel d’an hanter eus ar
c’horvoderioù all.

« Savelennoù » an armerzh sokialour
Ur wech aet ar riez soviedel en he lank, e strivas an damkanourion a-berzh Stad da dermenañ
savelennoù ar patrom armerzh nevez krouet.
Ar « savelenn » hollekañ, graet anezhi savelenn-diazez ar sokialouriezh, a voe termenet gant
STALIN evel-henn : « Diogeliñ ar vastidigezh vrasañ d’an ezhommoù danvezel ha sevenadurel o
kreskiñ dizehan er gevredigezh a-bezh, dre ziorren ha gwellaat dizehan ar c’henderc’hadur sokialour
war ziazez ur c’halvezerezh uhel ». Seurt lakadenn avat, ma ne sav ket a-enep da sturiennoù ar
varksouriezh, ned eo ket sokialour dre ret ; ouzhpenn-se ez eo diaes ober anezhi ur savelenn (da
lavarout eo un dezrevell a geñverioù na c’hell ket youl mab-den o c’hemmañ), pa’z empleg end-eeun
un armerzh lusket gant ar youl emouiziek da greskiñ, ha mennadoù o c’houlenn emell dizehan ur
galloud politikel evit bezañ sevenet.
Ur « savelenn » all, n’eur evit gwelout enni nemet ur sturienn evel an hini gentañ, eo « savelenn »
diorreadur steuñvek an armerzh broadel. Hervez STROUMILIN, ez eo « kefridi an armerzh steuñvek
lemel an digenfeurioù holl eus ar c’henderc’hañ ». Ar mennad-se, a voe hini ar gouarnamant
impalaerel alaman e-pad brezel 14, zo hiziv hini un niver bras a armerzhioù broadel na dennont ket o
sturiennoù eus kelennadurezh MARX.
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K. MARX, Dezvarn Raklun Gotha, 1875.
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K. MARX, Ar C’hevala I, 1867.

Ent-devoud, e tiverzer un emdroadur dizehan e kenurzh an armerzh soviedel abaoe ar pennderou,
ken e sell eus ar berc’hentiezh, ken e sell eus ar steuñvekaat.
Dre veur a bazenn e tremenas dezvad ar berc’hentiezh :
– e 1917 ez embanne LENIN stadeladur an douar, ar bankoù, ar c’hevredadoù kretaerezh ; fiziet e
voe reoliñ ar greanterezh er vicherourion strollet e soviedoù ; kement-se a-benn erlec’hiañ ur
gevalaouriezh-Stad ouzh ar gevalaouriezh prevez. Betek 1918 avat e kenvevas ur gennad kevalaour
reolet gant soviedoù ar vicherourion, hag ur gennad sokialour stadelet. En nevez-amzer 1918 e tivroe
ar bennembregerion hag e tremene ar greantioù a zilezent dindan vererezh war-eeun ar soviedoù. Adu-rall, dindan wask an darvoudoù, – prantad ar Gomunouriezh vrezel a oa o ren, – e voe divizet
peurstadelañ ar greanterezh ha deraouiñ stadelañ ar gounezerezh ;
– e 1921, e franka d’ar saviad politikel hag e tigor prantad an N.E.P. (Leviadur Armerzhel
Nevez) : freuzet eo an disentez stadelañ ar c’henwerzh bihan hag ampellet stadeladur an douar ;
– e 1928-29 ez adstagas ar c’hengladekaat gant e hent ha freuzet e voe da vat ar berc’hentiezh
prevez ;
– abaoe 1956 e verker un durc’hadur nevez : distardañ a ra dezhi ha kreskiñ a ra emrenerezh an
unanennoù-kenderc’hañ (ar c’holc’hozioù pergen), war un dro gant frankiz-piaouañ hiniennel al
labourerion.
Evit a sell ar steuñviñ, e voe heñvel an emdroadur :
– e 1920 ez embanne 9t Kendalc’h ar Strollad Komunour : « Adkrog an araokaat armerzhel er
vro a ampleg erounezadur4 ur steuñv armerzhel unvan ». E 1921 ez eo savet ar Gosplan, pe steuñvgor,
bodad stadel fiziet ennañ ar steuñviñ. Gant an N.E.P. e tistro doareoù ’zo eus an armerzh nevidek :
aotreet eo da skouer ar c’hounideion da werzhañ ent-frank an eostadoù o chom e dilerc’h o
c’hevrozioù5 d’ar Stad ; perc’hentiezh-Stad ez eo bepred ar greanterezh, nemet ez eo endalc’het ar
renerion embregerezhioù da heuliañ neuennadurioù an nevid ;
– a-hed prantad an N.E.P. koulskoude e vez arnodet kalvezderioù ar steuñviñ, hogen ne vo
savelet ar c’hevansteuñviñ rik nemet e diwezh ar bloavezhioù 20 ;
– pelloc’h e welimp argemmadurioù all ; e Yougoslavia da skouer, diwar 1950 ez embanner
azveradoù a-benn kenaozañ spletoù an nevid gant spletoù ar steuñviñ, tra ma klask armerzhourion
U.R.S.S. an doare da heblekaat ar steuñverezh dre e sklaeriañ gant jedadurioù kaset « evel pa vije » un
nevid o ren war ar prizioù ; menegomp damkaniezh KANTOROVITCH war an « dewerzhadurioù
ergorel » a laka e penn-kont ar prizioù gwerc’hel evel ma tinodfent dre an nevid, hag ivez ar
« batromenn armerzh steuñvek gant ur wikefre nevid ensterniet » kinniget gant an armerzhour
poloniat W. BRUS.

Elfennoù stabil ar reizhiad kengladel.
Ur fazi bras e ve evelkent faltaziañ emañ an armerzh sokialour o vont diwar an hent merket
dezhañ gant e ziazezourion hag oc’h adkavout roud ar frankizouriezh. Arabat ankouaat ez eo bet ganet
an armerzhioù kengladel diwar ar youl emouiziek da sujañ an holl obererezhioù armerzhel d’ar
galloud politikel. Evit meizañ mat dibarelezh ar riezoù kengladel sokialour ez eo ret lakaat war-wel an
elfennoù stabil a zo en o reizhiad, ha da gentañ an amkanioù a gemeront, ar meizadur eus ar galloud
politikel a zaveont dezhañ.
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Erounit v. erounezet, kas da benn (ur mennad, ur raktres, ur steuñv, h.a.). Erounezadur g., an erounit, disoc’h an
erounit.
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Kevroz b., lodenn roet gant pep hini en un dispign boutin, evit ur garg voutin.

Amkanioù hirdermen : ur patrom nevez a dud hag a gevredigezh
Evit ar varksouriezh, n’emañ ket ar pal er sokialouriezh, met er gomunouriezh, eleze en ur patrom
nevez a gevredigezh, azonet evel-henn :
– dizeriadur kefridiezhoù politikel ar Stad, na voent krouet, gouez da vMARX, nemet evit difenn
brientoù ar renkad trec’h ;
– freuzadur ar renkadoù hag, ent-amplegat, perc’hentiezh prevez an araezioù-kenderc’hañ. Emañ
ar madoù-kenderc’hañ e kengerz ar strollelezh a ra ganto hervez ur steuñverezh heboell :
kevansteuñvek enta e tle bezañ an armerzh komunour ;
– rannadur al labour, ma ne c’hell ket un armerzh arnevez tec’hout dioutañ, ne zle ket bezañ ur
bennaenn a sklavelezh evel en armerzhioù frankizour.
« Er gevredigezh komunour, n’emeur ket bac’het en ur c’helc’h kloz a obererezh hag e
c’haller en em varrekaat war forzh petore tachenn : gant ar gevredigezh e vez reizhet ar
c’henderc’hañ hollek ha roet din an tu d’ober an dra-mañ hiziv, an dra-se warc’hoazh, da
hemolc’hiñ diouzh ar beure, da besketa en enderv, da vagañ chatal en abardaez, da vezañ
skridvarnour goude koan, hep ma ven nepred hemolc’her, pesketaer, mesaer pe skridvarnour
en tu-hont da’m flijadur »6.
Moarvat ne c’hell ket ken ar marksour embann hevelep livadur mesaerganel eus an dazont ; hogen
lakaat a ra e tle bezañ lamet an disrannoù renkadel a zo etre labour an daouarn ha labour ar spered,
etre kêrioù ha maezioù, etre goproù al labour embreger ha goproù al labour erounit4. Uheloc’h hon eus
gwelet ivez penaos e sell evel ur sturienn aotrounius berridigezh an devezh-labour.
– treuzfurmet e vez ster labour mab-den ha mab-den e-unan dre e labour sellet evel hent ar
sevenidigezh denel emouiziek. An notennoù amañ da heul a ro a-walc’h un alberz eus ar
« gevrinouriezh » varksat :
« Lakaomp bremañ e kenderc’homp e kement ha ma’z omp denion : en degouezh-mañ, ez
en em gadarna pep hini ac’hanomp dre e genderc’hadur, e-unan hag e hentez war un dro. Dre
genderc’hañ, ez ergorelaan va hiniennelezh, an dibarelezh anezhi ; alese, pa labouran e kavan
al levenez en erzerc’hadur7 hiniennel eus va buhez, ha pa arvestan ouzh ar pezh am eus
kenderc’het, e kavan levenez hiniennel oc’h anaout va fersonelezh evel ur c’halloudezh
ergorel, anavezus hag anavezadus, dreist pep arvar. A-du-rall, pa biaoui ha pa arveri va
c’henderc’had, em bo-me ar blijadur eeun da vezañ bastet, dre va labour, d’un ezhomm eus
mab-den, ha war un dro da vezañ ergorelaet anien mab-den ha, dre-se, da vezañ roet d’un den
all ar pezh en doa ezhomm. Va levenez a vo ivez bezañ bet hanterour etrezout ha gouenn
mab-den, eleze bezañ bet anavezet ganit ha buhezet ganit evel ur c’hlokadur da’z natur hag
evel ul lodenn ret eus da voud, gouzout enta ez on kadarnaet ez preder hag ez karantez ; erfin,
bezañ kenderc’het dre hent erzerc’hadur hiniennel va buhez erzerc’hadur eeun da hini, eleze
bezañ kadarnaet ha sevenet em obererezh hiniennel va anien wirion ; va anien den, va boud
kevredigezhel. Hor c’henderc’hadennoù a ve anezho kemend-all a velezourioù o taskor
skeudenn hor boud »8.

Un amkan nesoc’h : diraez ar riezoù kevalaour ar muiañ araokaet
E-barzh rakskrid Ar C’hevala e lavar Karl MARX : « Ar vro diorreetañ e-keñver armerzh a
ziskouez d’ar re a zeu war he lerc’h gant skeul ar greantelaat ur skeudenn eus o dazont ». Pa gemeras
ar Strollad Bolchevik ar galloud e Rusia, edo c’hoazh an 94 % eus ar boblañs er gounezerezh, tra ma
ne oa endeo nemet 71 % er Stadoù-Unanet. An dave d’ar riezoù diorreetoc’h ha d’ar Stadoù-Unanet a
gaver dibaouez e daeloù ar Strollad Komunour abaoe an N.E.P. E 1931 e lavare STALIN :
6

K. MARX, An Ideologiezh Alaman
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Erzerc’hañ v., reiñ da anaout, diskouez splann. Erzerc’hadur g., an erzerc’hañ, disoc’h an erzerc’hañ.
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K. MARX, Dornskridoù 1844.

« Gorrekaat lusk hor c’hresk a dalvez dilerc’hiañ. Ha faezhet e vez an dilerc’hierion. Ne fell ket dimp
bezañ faezhet avat. Emañ Istor Rusia gozh holl en devoud-mañ : faezhet eo bet bep taol en arbenn ma
oa dilerc’hiet (). Setu perak e lavare LENIN nebeut amzer a-raok Here : “Mervel pe diraez ar riezoù
kevalaour araokaetañ” ; un dale etre 50 ha 100 vloaz hon eus war ar riezoù kevalaour. An dale-se a
zleomp koazhañ dindan 10 vloaz ». Hogen ned eo ket bet koazhet c’hoazh an ode dre veur a arbenn :
diaesterioù ar gounezerezh soviedel, buanadur ar c’hresk amerikan a-c’houde 1960.

Meizadur soviedel ar galloud politikel
Azon pennañ ar vuhez politikel en U.R.S.S. hag er Gweriniezhoù kengladel eo unpiaouerezh ar
galloud gant ar Strollad Komunour ; pezh a ampleg ezvezañs pep eneberezh kefridiel hag aotreet,
blinded ha dizeriadur ar c’horfoù etre evel ar c’hweluniadoù. Aes eo meizañ penaos e c’hell ar Stad,
dalc’het en he fezh etre daouarn an unstrollad, aozañ kresk an armerzh dre gement hent a gav mat.
Diazezet e voe ar reizhiad-se a-dennadoù etre 1917 ha 1928.
E 1921 ez en em save martoloded Kronshtadt, o c’houlenn un « trede dispac’h », en defe
roet « an holl c’halloud d’ar Soviedoù ha n’eo ket d’ar Strolladoù » ha diazezet ur « Republik
soviedel a’l labourerion ma ve bet ar c’henderc’her perc’henn gwirion ha piaouer da frouezh e
labour ». Anat eo e lakae al liesegezh politikel c’hoazh aotreet ar Strollad Bolchevik en arvar.
Tra ma oa faezhet an emsavadeg, ez embanne ar Strollad divodadur an holl strolladoù all ;
war un dro ez entalvoudege ur reizhenn oc’h aotren argas dioutañ nep ezel o tiskouez un
emzalc’h disrannus (ar reizhenn-se a dalvezas da argas TROTSKY). War un dro ivez e
kondaone « ar gwariadur9 c’hweluniadour ha diveliour » er Strollad e-unan, ha dre-se e
krenne a-vras war roll politikel ar c’hweluniadoù.
Tizhet e voe un eil pazenn e-tro diwezh an N.E.P., o tisoc’hañ gant skarzhadur al
luskadoù enebet ouzh leviadurezh STALIN ha gant sujadur ar c’hweluniadoù.
Live 1913 ar greanterezh a oa bet tizhet en-dro e 1926, hogen n’edo c’hoazh ar
c’henderc’h gounezel nemet en hanter eus sifr 1914. Ha koulskoude, evit diorren ar
greanterezh warlerc’hiet e oa ret postañ ennañ kevalaoù bras, na c’hallent dont nemet eus ar
gounezerezh. Evit se e ranke ar prizioù gounezel chom izel ; hogen, mar chome izel ar prizioù
gounezel e tenne neuze ar gouerion da greskiñ o unanvevezerezh10, da zigreskiñ o
gwerzhadurioù d’ar c’hêrioù, ha dreist-holl ezporzhiadurioù gounezel ar riez. Da heul ne oa
ket ar greanterezh evit pourchas ar madoù-kenderc’hañ diziouerus prenet en diavaezvro. Ur
c’helc’h-bac’h e oa. Evit e derriñ e voe kinniget diskoulmoù diseurt.
Ur rann eus ar Strollad, ar « gomunourion gleiz », bleniet gant TROTSKY, KAMENEV,
ZINOVIEV hag an armerzhour PREOBRAJENSKY, a venne uhelaat c’hoazh ar prizioù
greantel en ur zerc’hel an izelañ gwellañ ar prizioù gounezel, a-benn a) ober d’ar c’hevalaoù
ret d’ar greanterezh diwanañ b) rediañ un darn vat eus ar gouerion da zivaeziañ ha da glask
fred er greanterezh. An hevelep leviadur eo avat a damalle MARX d’ar gevalaourion da
geñver ar prantad anvet gantañ « daspugnadur kentaek ». Met PREOBRAJENSKY ne gile ket
ha danzen a reas zoken ar meizad a « zaspugnadur sokialour kentaek », e sell diskouez e ranke
ar Stad Sokialour en he derou pleustriñ darn eus an hentoù bet gwastadet gant ar
gevalaouriezh : « Lakaat e c’hell an armerzh sokialour diorren dioutañ e-unan hep boulc’hañ
barregezhioù an armerzh bihanvourc’hizel, hag en e ser an armerzh koueriadel, zo anezhañ
hep ket a var ur sorc’henn gilstourmus pe vihanvourc’hizel ».
Ul luskad all a savas a-enep da seurt diskoulm, ar « gomunourion dehou », en o fenn
BOUKHARIN, RYKOV ha TOMSKY, levier ar c’hweluniadoù soviedel. A-du edo evit
postañ kevalaoù a-ziuz-kentañ el labour-douar hag en ijinerezhioù skañv (hini ar madoùbeveziñ pergen). O arguzennoù oa edo bihanoc’h er gennadoù-se eget er greanterezh an
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Gwariadur g., e buhez ur strollad politikel, pelladur diouzh ar gelennadurezh pe al leviadurezh degemeret da reizh.
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Unanvevezerezh g., bevezerezh disoc’hel gant un unanenn-genderc’hañ eus ar madoù pe ar gwazadoù he deus
kenderc’het, da skouer bevezerezh o eostoù gant ar c’hounideion, annezañ en e di evit ur perc’henn. (Evit disoc’hel, sl.
Emsav 11/306).

ezhommoù kevala dre unanenn genderc’het ; o vezañ ma oa brasoc’h an ouzhpennad gwerzh11
e-keñver ar c’hevala postet, e ve tu da c’henel buan an arboell ret da ziazezidigezh an
ijinerezh ponner, hep kontañ al lusk roet dre an hent-se d’ar gounezerezh ha da heul d’an
enporzhiañ madoù-kenderc’hañ evit ar greanterezh end-eeun. Ouzhpenn-se, e-lec’h ober un
treuzdisoc’h da c’hortoz eus ar reizhiad armerzh daouek o ren e grez an N.E.P., e save
kostezenn vBOUKHARIN a-du evit ma ve diazezet da vat da reizhiad an armerzh soviedel ;
goulenn a rae amrederezh frank ar marc’hadourezhioù, – pezh a emplege goulenn ma
treistpadfe ar gennad prevez hag an nevid evel gwikefre reoliata. Evit ar gomunourion dehou
e tlee ar vourc’hizelezh vihan bezañ sterniet hag implijet da adeiladiñ ar sokialouriezh. Ekeñver kelennadurezh avat e oa arvarus-bras seurt mennadoù, peogwir e kinnigent dianaout
siegezh anienel ar berc’hentiezh prevez hag an nevid kevalaour bet lakaet gant MARX e
diazez ar gomunouriezh end-eeun.
Da gentañ e kevredas STALIN gant ar gomunourion dehou a-benn diskar an Eneberezh a
gleiz hag argas TROTSKY ha ZINOVIEV eus ar Strollad, pezh a dizhas ober e miz du 1927.
Neuze, e kerzu 1927, dirak 15t Kendalc’h ar Strollad, e kemeras en e du mennadoù an
Eneberezh a gleiz hag o lakaas degemerout a-unvouezh. Da c’houde ez ezvevennas an
Eneberezh a zehou, dre argas BOUKHARIN ha TOMSKY eus ar burev politikel e 1929. Goût
a ouzer petore finvez o devoe an eneberion e prosezioù bras 1936 (ar marv evit KAMENEV
ha ZINOVIEV) ha 1937 (ar marv evit BOUKHARIN ha RYKOV), tra ma voe drouklazhet
TROTSKY e 1940 e Mec’hiko ma veve evel repuad.
Ul leviadur heñvel a embregas STALIN e-keñver ar c’hweluniadoù. Ne ziskoueze ar remañ koulskoude enebadur ebet ouzh pennaenn ar c’hevansteuñviñ, hag a-du edont gant
diorreadur herrek ar greanterezh. A-du-rall, endra vevas, e tiogelas LENIN pennaenn o
emrenerezh ha pouezusted o roll evel reolerion ar Stad lakaet en arvar gant ar « gwariadurioù
burokratel ». O gwelout a rae evel hanterourion ha tredeoged « etre yoc’h ar vicherourion ha
renerion hag atebeion an embregerezhioù stadelet. Dirak ar re-mañ ez eo enta dre ret dlead ar
c’hweluniadoù difenn lazioù12 al labourerion ha, kement ha ma c’hellont, stourm da wellaat o
saviad danvezel, dre reizhañ dizehan ar fazioù hag ar reñverioù o c’hoarvezout en aozadurioù
armerzhel dre berzh disneuziadur burokratel gwikefre ar Stad »13.
Koulskoude e 1929 e voe karzhet benvegadur ar c’hweluniadoù, hag ar roll lakaet dezho
diwar neuze a voe hepken bezañ « lerennoù-rod » ar Strollad. E gwir e oa ar c’hweluniadoù
un dañjer evit ar Strollad : kement a sol a oa dezho ha d’ar Strollad evit embann e oant leuridi
ar renkad vicherour. Ne fellas ket da STALIN lezel ur stroll-gwaskañ seurt-se da gemer e
greñv war ar gouarnamant soviedel na muioc’h asantiñ d’ur stourm a renkadoù nevez.

Ar steuñviñ : reoliata meurgantel an armerzh.
E yezh an armerzhouriezh e tiforc’her ar selladoù a denn d’un domani bras, evel armerzh ur riez
da skouer, hag e komzer neuze eus meurgant, par meurgantel, hag ar selladoù a denn d’an tachennoù
bihan, d’an unanennoù armerzhel, evel un embregerezh da skouer, hag e komzer neuze eus korrgant,
par korrgantel. An armerzh kevansteuñvek o vezañ ur reizhiad kreizennet-strizh, e vez kenurzhiet
ennañ an holl zivizoù, adalek ar re hollelañ betek ar re vunutañ. Daou seurt obererion ez eus enta dre
vras : ar re a gemer an divizoù, hag ar re o erounez ; ar re gentañ, e-kreiz ar reizhiad, o vezañ an
ensavioù-bleniañ (Gosplan, h.a.) ; an eil re, war drobarzhioù ar reizhiad, o vezañ an embregerezhioùkenderc’hañ. Aes eo meizañ ez eus kudennoù disheñvel-bras da ziskoulmañ er c’hreiz ha war an
trobarzh. Ensellomp da gentañ kudennoù an ensavioù-bleniañ, a zo frammadurel hag arc’hweladurel.
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Ouzhpennad gwerzh, sl. Emsav 11/306.
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Roll ha kefridi ar c’hweluniadoù en amveziadoù an N.E.P., dezevadenn mouezhiet war atiz LENIN gant Poellgorkreiz ar Strollad Bolchevik.

Kudennoù frammadurel an ensavioù-bleniañ
E-keñver gwironiezh14 ez eo urzhiadur ar riezoù kengladel ur sokialouriezh-Stad kreizennet ; enni
n’o deus an embregerezhioù dizalc’hted wirel ebet, hogen leviet e vezont war-eeun eus ar c’hreiz.
Unperc’henn eo ar Stad war ar greanterezh, an adeiladerezh, an araezioù-dezougen, ar c’henwerzh avras hag a-vunut, ha war un darn eus ar gounezerezh (ar sovc’hozioù), – ar pep all eus ar gounezerezh
o c’hoarvezout pe eus kevelourioù (kolc’hozioù) pe eus al logelloù prevez grataet da izili ar
c’holc’hozioù. Er gennad prevez emañ ivez ar madoù-beveziñ en o marc’had disoc’hel hag un darn
eus an annezioù. Ar Stad avat a chom ar goprer nemetañ hag ar gwerzher nemetañ a vadoù hag a
wazadoù.
E diabarzh ar gennad stadelet ez embreg ar steuñv e sturiadoù war ziv dachenn : a) kemennet e
vez da bep embregerezh he c’hefridi resis : houmañ zo anezhi erounit amkanioù-kenderc’hañ hervez
divizoù niverus o tennañ d’an danvezioù da arverañ, d’an dud-labour, d’ar c’halvezderioù, h.a.
b) kemennet e vez ken strizh-all an treuzdougadurioù dafar-aveiñ ha kenderc’hadoù treugel eus an
embregerezhioù pourchaser d’an embregerezhioù danvezer ; azonus eus an armerzh soviedel eo
hevelep redierezh a-zremm en darempredoù etre an embregerezhioù. Pelloc’h e welimp un armerzh
sokialour all ma ren ar frankiz dibab a-zremm e diabarzh ar gennad steuñvek.
Goulenn a c’haller petore arbenn a lusk ar renerion embregerezhioù soviedel, o vezañ ma ne gont
ket evito spi an helv evel en armerzhioù frankizour15. Ar gred dispac’helour n’eo ket bet kavet evel un
arbenn padus nag hollel ; an aon rak ar c’harezoù hag ar c’hastizoù n’eo ket ivez un arbenn kreñv awalc’h. N’eus bet kavet nemet an arbenn arc’hantel a gement a ve war un dro padus, hollel ha kreñv.
An arbenn arc’hantel-se avat ne c’hell ket bezañ hini ur buzad, rak pal an embregerezhioù soviedel
n’eo ket dastum buzadoù met tizhout an amkanioù erverket dezho. Arc’hoproù eo a vez roet d’ar
pennembreger ha da holl labourerion an embregerezh, – jedet diouzh an doare ma’z eo bet erounezet
ar steuñv. Ne vez ket lezet ar buzad e-maez kont evelkent ; sellet e vez outañ evel ouzh ur merk a
veradur mat, un ditourenn a eil renk n’eo ken neoazh a-fet barn leviadur an embregerezh. O vezañ ma
n’emañ ket an nevid aze evit hoalañ ar c’henderc’hañ etrezek ar brasañ buzad, pa rank en enep an
embreger sentiñ rag-eeun ouzh sturiadoù ar steuñv a c’hell bezañ diemsav-kaer er par korrgantel evit e
stal, e veizer didenn penaos ne gemerer ket dre ret ar buzadoù evel ur brouenn a veradur mat, na
kennebeut-all an divigadoù evel an arouez n’eo ket bet erounezet ar steuñv16.
Eus ar Gomumouriezh vrezel d’an armerzh kevansteuñvek.

Frouezhus eo keñveriañ ouzh an armerzh soviedel a-vremañ ar prantad 1918-1921 a anver prantad
ar Gomunouriezh vrezel, p’edo gwikefreoù an nevid o paouez bezañ lamet trumm ha pa laboure an
embregerezhioù dindan urzhioù o tont rag-eeun eus ar galloud-kreiz.
Lamet e oa bet arver ar moneiz. Freuzet e vo al lamidigezh-se da c’houde, hag er reizhiad krouet
gant STALIN e voe miret ar moneiz, evit daou abeg : ar benveg jederezh eeunañ eo, pa ro an tu da
zewerzhañ ha da geñveriañ madoù ha gwazadoù, labour ha kevala a-dreuz d’an egor ha d’an amzer ;
diaes eo ivez da zioueriñ adalek ar mare ma lezer frank pe zamfrank nevid al labour ha marc’had ar
madoù-beveziñ.
Da heul, en o doa ar geodedourion o gwir da veveziñ e stumm kartennoù-lodennañ e 1918-21,
eleze edont e piaou d’ur barr-pourchas enlenet17 ; e stumm ur barr-prenañ18 moneizel, dienlen17 enta,
goude adsavidigezh ar moneiz.
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Gwironiezh b., skiant ar gwir ; da ziforc’hañ diouzh gwiraouriezh, pleustrerezh ar gwir, er barnerezh da skouer.
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Sl. An helv, Emsav 10/274, ha 277 pergen.

16

En eil pennad war an Armerzhioù kengladel e vo termenet spisoc’h ar c’heal a ditourenn ha roet skouerioù all.
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Enlenet aog., lavarout a reer ez eo enlenet ur mad ouzh un arver pa ne c’hell talvezout nemet d’an arver-se ; da
skouer, ez eo ur c’hreion enlenet ouzh un arver hepken, skrivañ ; ar c’hartennoù-lodennañ ne dalvezent nemet d’un arver,
pourchas bara da skouer ; er c’hontrol, ar moneiz a dalvez d’un niver divevenn a arverioù, setu perak e lavarer ez eo ur mad
dienlen.

Gant ar moneiz avat n’eo ket deuet an nevid en-dro. Mar gell ar bevezer dibab evel ma kar e-touez
an traezoù a zo da brenañ, mar gell prenañ pe chom hep prenañ, n’eo ket gant dibaboù o ostizion e vez
bleniet an obererion, met gant ar sturiadoù o tont eus an ensavioù-kreiz ha ganto nemetken.
« Ersaviñ19 a c’hell ar bevezer, levezonañ avat ne c’hell ket » (P. WILES).
Un trede diforc’h zo da verkañ etre ar Gomunouriezh vrezel hag ar goudevezh : etre 1918 ha 1921
(hag ivez goude 1928) e voe embreget gant ar gouarnamant sturiaderezh an dud-labour ; er-maez eus
ar marevezhioù enkadennek-se avat e vanas frank a-walc’h nevid al labour.
Ar pevare diforc’h eo ar steuñviñ e-unan. E grez ar Gomunouriezh vrezel e veze kaset an
urzhiadennoù d’an unanennoù-kenderc’hañ diouzh an deiz, hep ma vent kenereet e mod ebet en ur par
meurgantel : kreizsturiet hogen nann steuñvet e oa an armerzh. E 1921 e voe krouet ur steuñvgor, ar
Gosplan, a stagas da gevreañ tamm-ha-tamm an holl barzhioù digenere, da gentañ dre embann
arc’hantrolloù armerzhel bloaziek ; e pep derez eus ar skeul etre ar c’hreiz hag an trobarzhioù e voe
savelet ur steudad mentelioù-danvezioù20 o reiñ an tu da wiriañ kenstagded an urzhioù. Astenn a voe
roet da badelezh ar steuñvoù hag e 1928 e voe embannet ar Steuñv Pempbloaziek kentañ.
Pep steuñv zo war un dro ur raklun kenderc’hañ hag ur raklun postañ ; daskemmet e c’hell bezañ
diouzh ret e-ser erounezadur.
E 1957 e voe azveret framm ar benvegadur-steuñviñ : lamet e voe ugent-pemp
maodiernezh gennadel sezet e Moskva ; talvout a raent da azhenterioù etre ar Gosplan hag an
trobarzhioù ; erlec’hiet e voe outo ur c’hant a boellgorioù armerzhel rannbarzhel
(sovnarc’hozioù) a voe fiziet enno blenierezh an embregerezhioù greantel. Pal an azveradurse oa e gwirionez pellaat diouzh ar Gêrbenn ur burevierezh-Stad a zeue da vezañ
levezonusoc’h eget ar Strollad e-unan. Ur wech strewet dre an diriegezh e teue ar benvegadurse aesoc’h da reoliñ, kouezhañ ma rae dindan evezh skourroù rannbarzhel ar Strollad. Ekeñver armerzh avat ne voe ket an adframmadur-se un digreizennadur gwirion, un didolpadur
hepken.

Kudennoù arc’hweladurel an ensavioù-bleniañ
Derannadur ar barregezhioù.

E pep armerzh broadel e sav kudenn dasparzhadur an danvezioù dibaot etre an arverioù bezus
anezho. En armerzh kreizsturiet a batrom soviedel e vez renet an oberatadur-se ent-aotrouniek gant an
ensavioù-bleniañ. Derannet e vez an araezioù-kenderc’hañ d’an embregerezhioù dre berzh
treuzdougadurioù, kuit a gengreadoù kenwerzhel. Gouzañvat rik e chom roll ar moneiz, o vezañ ma
n’en deus levezon ebet war an disentezioù prenañ ha gwerzhañ : talvout a ra hepken da venvegmuzuliañ ha -reoliñ. Er gennad prevez e vir evelkent ar moneiz ur roll oberiat : atizañ an obererion,
poblañs-labour ha bevezerion, da harpañ erounezadur ar steuñv.
E-keñver ar boblañs-labour ez embreg ar steuñverion ul leviadur a c’hoproù tregemmat, a-benn
dedennañ al labourerion war-du ar gennadoù dibourvez pe evit o broudañ da greskiñ o askoradoù.
E-keñver ar vevezerion, e vez ivez tregemmet ar prizioù a-vunut dre lakaat un taos fiñvus war sifr
ar c’hengreadur. Pal nemetañ an taos-se zo kempouezañ ar c’hinnig hag ar goulenn. Amañ e kaver un
azon all eus ar reizhiad soviedel : emañ ar c’henderc’hadur e dalc’h ar steuñv nemetken, tra m’emañ
prizioù ar madoù-beveziñ (dre araez an taos war ar c’hengreadur) e dalc’h an nevid-beveziñ ; arabat e
ve evelato gwelout aze un heñveledigezh ouzh ar reizhiad frankizour : gant houmañ e tinod ar prizioù
18

Barr-prenañ g.v., ar pezh a c’hell un den prenañ gant an arc’hant a zo en e gerz dre berzh e gorvoder ; hv. : barrpourchas g.v., pa ne lakaer ket e kont keal an arc’hant, – amañ, e degouezh ar c’hartennoù-lodennañ ne c’haller komz nemet
eus barr-pourchas.
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Ersaviñ v., db. un den pe ul loen, en em ren en doare-mañ-doare a-dal d’an darvoud-mañ-darvoud, d’ar saviad-mañ-

saviad.
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Diskleriadurioù a vo roet war ar mentelioù-danvezioù en eil pennad a-zivout an Armerzhioù kengladel.

dre wikefre an nevid hec’h-unan ; er reizhiad soviedel e vez diferet ar prizioù gant ar steuñverion, da
lavarout eo gant ar galloud politikel, o terc’hel stad eus an nevid-beveziñ.
Gant an armerzhour poloniat Oskar LANGE e voe kinniget ur reizhiad all : derc’hel kont
eus an nevid-beveziñ evit sevel ar steuñv-kenderc’hañ ; dre-se e ve tu da stabilaat feur an taos
war ar c’hengreadur, – bras-tre eo argemmadurioù an taos-se evel m’ emañ savelet, – o lakaat,
e-lec’h re an taos, argemmadurioù ar c’henderc’hañ da gompezañ neuennadurioù an nevidbeveziñ. Hogen ned eo ket bet degemeret c’hoazh an damkaniezh-se gant blenierion an
armerzh soviedel.
Arbennoù-divizout an derannadurioù.

Mar’d eo ar steuñverion a zerann da bep embregerezh e lodenn a gevalaoù (aveadurioù, danvezioù
krai, treugaozadoù), ha ma n’eo ket kemennoù an nevid a dalvez da ziazez evit didermenañ al
lodennoù, petore diazezoù a vez kemeret neuze ? Gant pe arbennoù e vez lusket an ensavioù-bleniañ
pa zivizont brasaat an obererezh er gennad-mañ-gennad eus an armerzh hag e c’horrekaat en ur
gennad all ? Kemplezh-meurbet eo ar gudenn pa denn, en tu-hont d’an armerzh, da bolitikerezh hollel
ar riez. An arbennoù anatañ a ezrevellimp amañ. Divizet e c’hell bezañ derannañ kevalaoù :
– en arbenn ma venner devoudañ daskemmoù kevredigezhel. Da skouer, postadurioù ’zo er
greanterezh o doa, en tu all d’o fal armerzhel rik, un dreistpal kevredigezhel a oa kreskiñ feur ar
wezhourion c’hreantel er boblañs, – an dreistpal kevredigezhel-se o vezañ e-unan empleget gant ur pal
politikel. Heñveldra, trevekaerezh Siberia ha republikoù muslimat ’zo a denne da gevatalaat ar barroùbevañ ha da unvaniñ poblañsoù ar riez ; kengladekaat an douar, da zispenn ar berc’hentiezh prevez.
Embregañ dreistpalioù eo ar vicher bolitikel end-eeun ha pep gouarnamant, zoken ar re frankizourañ
henn gra bemdez, met e nep riez evel er riezoù sokialour ne weler an armerzh undalc’het gant al
levierezh politikel ha « dornataet » evel ur benveg da bleuskañ ar gevredigezh ;
– en arbenn ma venner dizalc’hiadañ an armerzh soviedel e-keñver an diavaezvro. Bihan eo e
gwirionez kenwerzh diavaez U.R.S.S., dreist-holl he c’henwerzh gant ar riezoù frankizour. Etre an
daou vrezel hag e-pad an eil brezel-bed e rankas bevañ koulz lavaret e klozarmerzh ha pleustriñ an
emvasterezh21. A-c’houde an eil brezel-bed he deus an Unaniezh Soviedel diorreet darempredoù
politikel start gant ar gweriniezhoù sokialour nevez ha krouet ganto ar Poellgor Kenskoazell
Armerzhel (Komekon), ennañ Albania, Roumania, Tchekoslovakia, Bulgaria, Hungaria, Polonia,
Alamagn-Reter. Aes eo meizañ ez eo sujet strizh an urzhiadur armerzhel etreriezel-se da rediezhoù al
leviadurezh politikel ;
– peogwir e seller daspugnadur ar c’hevala evel amplegad ret ar greskidigezh. Da heul MARX, eunan da heul RICHARDO, e tegemeras an armerzhourion soviedel ez ampleg an araokaat ur c’hresk
ingal eus ar gwezhiaderioù kevala, da lavarout eo eus keñver ar c’hevala ouzh ar c’henderc’hadur
diwarnañ (savelenn an askorad war zigresk). Alese ar mennadur diskouezet gant steuñverion an
Unaniezh Soviedel da reiñ lañs d’an ijinerezhioù o kenderc’hañ kevala kentoc’h eget d’ar re oc’h
oberiañ madoù-beveziñ. Arzaelet eo mui-ouzh-mui avat an arbenn-divizout-mañ, ha gant an
armerzhourion soviedel o-unan. Diwar stadegoù hirdermen riezoù ar C’hornog e teu a-wel hiziv ez eo
kendalc’hel ha zoken digreskus ar gwezhiader kevala ;
– peogwir ez eo marc’hadmatoc’h an danvez-mañ-danvez, an argerzhad-oberiañ-mañ eget ar re
all. Un arbenn klasel eo hemañ. En U.R.S.S. avat e c’hell bezañ priziet pe er par korrgantel, dre
gontoù pep embregerezh jedet ent-distag, pe er par meurgantel, hini ar skourr obererezh, goude
daskeitañ an embregerezhioù reñveradek hag ar re zivigadek ;
– peogwir e vez graet evel-se er riezoù kevalaour araokaet. Amprestet e vez nevezadennoù estren
(danvezioù gwiadel kevanaoz, mezelloù, h.a.), pe c’hoazh e vez graet meneg eus an doareoù-labourat
estren evit broudañ an embregerion soviedel d’ober kenkoulz-all (ar gounezerezh hag ar
c’halvezderioù-dasparzhañ amerikan a vez graet dave dezho an aliesañ).
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Emvasterezh g., stad ur strolliezh o vevañ diwar he barregezhioù hep eskemm gant an diavaez.

Spletoù ar c’hevansteuñviñ
Dav eo da gentañ diskouez un diac’hinad : klasket o deus Soviediz koazhañ d’ar muiañ
parzh an didelezh en o armerzh, dre lemel c’hoari an nevid da skouer, hag ober eus an
devoudoù armerzhel frouezh divizoù kemeret gant ar poell hepken ; aes a-walc’h e tlefe enta
an armerzh soviedel da veizañ, hag e gwir ez eo diaes-kenan. Savet ez eus bet meur a
zamkaniezh evit displegañ e emdroadur hag e zisoc’hoù. An holl a anavez an displegadurioù
eeunik, hogos kravezel, evel hemañ : berzh a ra U.R.S.S. er gevezadeg oabllestrel peogwir ez
eo ur vro sokialour ha tonket eo ar sokialouriezh da drec’hiñ war ar gevalaouriezh evel an
arc’hael Mikael war Satan. Damkaniezhoù istorelour a zispleg ez eo deuet U.R.S.S. a-benn da
dremen a-dizh ha didruez dre holl bazennoù ar Reverzhi C’hreantel evel ma oant bet
gwastadet araozi gant an armerzhioù kevalaour. Damkanourion all a laka e penndevoud
braster ar postadurioù, pe en enep an dibab poellek a voe graet eus ar gennadoù lusker.
Menegiñ a raimp amañ an teir elfenn m’en em gav an holl pe dost a-du evit ober anezho
devouderioù kentañ ar berzh armerzhel soviedel :
a) Embannet e vez dibaouez ar c’hreskiñ armerzhel, dindan an anvad « adeiladiñ ar
sokialouriezh » evel pal meur ar riez. « Emañ an Unaniezh Soviedel o seveniñ ar c’hresk armerzhel
evel m’edo Europa ar Grennamzer o seveniñ ar Gristeniezh. D’an div gevredigezh o c’hredo, o
c’hloer, o Lez-Imbourc’h ; ouzh an oferenn eo bet erlec’hiet ar steuñv, ouzh Keoded Doue ar
Gomunouriezh klok »22. An hevelep ensavioù-kreiz zo war un dro en o c’herz an aotrouniezh speredel
hag ar galloud politikel. En o c’harg emañ diskouez ar finvez da dizhout hag en o beli bleniañ ar bobl
war-du enni. An aberzhoù a c’houlennont zo bras, – met aotreet eur da atersiñ ha tu a vije bet hepto da
ziorren ur vro er stad m’edo Rusia e 1917, – : steuñvoù stegnet (eleze jedet dre erverkañ23 bepred an
disoc’hoù uhelañ gallus) ; arboell bras rediet a-benn diraez feurioù-postañ uhel ; arver an
destrizherezh hag an atizadurioù arc’hantel a-benn dasparzhañ ar boblañs-labour diouzh ar gwellañ
evit ar c’henderc’hañ ; gwarezadur kenderc’h ar c’hevalaoù diwar-goust kenderc’h ar madoùbeveziñ ; h.a.
b) Lamet eo bet an hualoù a c’halle herzel ouzh an emastenn, evel an arvar m’emañ an embreger
frankizour war werzhañ e oberiadoù, evel eneberezh ar c’hweluniadoù, ar rin micherel, amloc’hted ar
boblañs-labour.
k) Arveret e vez an arc’hant hag an deskadurezh evel loc’hennoù da vuanaat ar c’hresk
armerzhel : tregemmet e vez ar goproù, grataet arc’hoproù evit dedennañ al labourerion el lec’hioù
ma’z eus ezhomm anezho, – ha seul aesoc’h ma n’eo ket seurt dispignoù skoilhet, evel en armerzh
frankizour, gant an damant d’ar buzadoù ; a-hend-all e vez meizet an deskadurezh en un doare
arverelour24 : unan eus hec’h amkanioù kentañ eo stummañ an obererion armerzhel a c’houlenn ar riez
evit derc’hel gant he lusk.
Liesskrivet gant ar gelaouenn

Ar merour : H. LE MEE.
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P. WILES, The Political Economy of Communism, 1962.
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Erverkañ v., gourc’hemenn (ur pal) da dizhout, (ur gefridi spis) da gas da benn.
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Arverelour ag., o priziañ talvoudegezh an dud pe an traoù diouzh an arver a c’haller tennañ anezho.
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PETRA EO AR FRAMM ?
Bemdez e klev an danvez emsaver anv eus « ar framm », eus « bezañ er framm », eus « an Emsav
frammet ». N’eo ket ar framm tra dianav dezhañ. Dre e labour e pren tamm-ha-tamm bemdez ar skiant
anezhañ. Un anaoudegezh korfel eo ar skiant-se avat, ha dav eo he c’hlokaat dre un anaoudegezh
emouiziek, meizel ha speredel war un dro.

Termenadur.
Setu a lavar Dafar 641 :
framm g., 1) strollad pezhioù kempennet diouzh un urzh pe ur gefridi, sk. : framm un
doenn 2) doare ma’z eo kempennet pezhioù ur framm er ster 1, sk. : framm ar volekulenn
hidrogen 3) ar c’hempenn a zo etre parzhioù ur framm er ster 1 kemeret evel sellad distag,
sk. : ar frammoù kerentiadel.
E gwir, stag-tre e chom an tri ster, frouezh ma’z int eus tri c’hammed eus ar sellout : 1) ar framm
evel tra fetis 2) ar framm evel furm an dra fetis-se (danvez merzout) 3) ar framm evel poell ar furm-se
(danvez meizañ). En displegadenn da heul e venegimp dreist-holl ar sterioù 1 ha 3 hag e raimp neuze
gant an termenoù : framm fetis, ha poellframm evit o envel.

Ar framm ha furmekadur al labour
Pa vez un niver a dud o kenlabourat a-benn diraez ur pal pe seveniñ ur gefridi, e rankont diazezañ
un urzh en o c’henlabour. Hentoù diseurt ez eus avat evit tizhout an urzh-se : pe he c’halfichat evel ma
teu e teu war an dachenn diouzh ma vez ret, pe neuze he savelañ evel ur reizhiad kempoell ma ne vez
lezet netra hep un arbenn resis da vezañ. Anat eo ne c’haller komz eus framm nemet en eil degouezhmañ. Un aozadur-labour ne vez graet anezhañ ur framm nemet marro kement a bouez d’an daou
amkan : diraez an disoc’hoù merket dezhañ, bezañ frammet kempoell.
War veur a dachenn e vez kempoellet al labour. Meur a urzh ez eus da ziazezañ :
– un urzh etre an amkanioù ; un heuliad pazennoù a verker d’an erounit, pep hini o vezañ un
amkan da dizhout war-lerc’h e amezeg kent hag a-raok e amezeg da heul. An treug a reer eus an
tremen dre an heuliad amkanioù-se ;
– un urzh etre ar gwazadoù ; ar gwazadoù a hevelep natur a stroller e rummoù, hag ar rummoù-se
a roer da erounit da skourroù obererezh arbennik ; termenet e vez pep gwazad en e vunudoù ha, da
heul, e spisaer en e vunudoù, e skoueriekaer, labour pep skourr obererezh ;
– un urzh etre ar wazourion2 ; e pep gwazour e vez fiziet ur gourc’hwel en ur skourr obererezh,
ouzh e lakaat kret evit erounezadur un niver gwazadoù ;
– un urzh en arc’hwel, oc’h unaniñ an teir all ; e-ser pep amkan en devez pep gwazour un niver a
wazadoù da erounit ; ar gwazadoù-se, an doare ma rankont bezañ kenaozet, an darempredoù a
amplegont etre ar skourroù, a c’houlenn un urzh termenet dik ivez en egor hag en amzer.
Ar peder urzh-se n’int ket distag pep hini diouzh ar re all ; pevar arvez int eus an hevelep hollenn3
a zo e gwir ar poellframm. Kement stroll labour m’o c’haver a zleer ober ur framm anezhañ.
Ur stroll labour nann frammet a dremen gant merkañ ur pal d’e obererezh, gant termenañ an
disoc’hoù, dieub dezhañ d’o diraez evel ma kar. Ur stroll frammet a rank ouzhpenn merkañ strizh e
furm da gement labour treugel a zo da erounit adalek an derou betek an diwezh. E-se, ez eo ar framm
ur furmekadur eus al labour.
1

Dafar 64 evit ar Geriadur Broadel, Preder 64-65/67, 1964.
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Gwazour g., neb a zo dezhañ ur garg en ur gwazadur (Emsav 5/125).

3

Hollenn b., hollad sellet evel un unvez.

Ar framm hag hollekadur ar seveniñ
Sellomp ouzh ar perzh-mañ eus pep labour a zo bastañ d’un ezhomm. Sevel a reer hentoù evit
bastañ d’an ezhomm kehentiñ. Aozañ a reer devezhioù-studi evit bastañ d’an ezhomm a zo da
stummañ emsaverion.
Adalek ar mare ma vez skoueriekaet ul labour, – ma vez roet ur furm genurzhiek d’an aozadurerounit anezhañ, ma vez savelet er meiz, ha war ar paper, poellframm an aozadur-se (lavarout a reer
c’hoazh e vez poellsavelet ar framm), – e tiraezer ur varregezh nevez. Rak an aozadur frammet ne
dalvez ket hepken da vastañ d’an ezhomm dibarel a zo en e geñver, hogen dedalvezet e c’hell bezañ e
boellframm evit bastañ da gement ezhomm heñvel a zo en hevelep mare hag en dazont.
Ur greizenn-skoliañ nann frammet a c’hello kaout skolidi e-leizh, hogen ne vo kreizenn all ebet
evit diwanañ diouti ; pa’z ay da get, e vo da adober diwar netra al labour da sevel ur greizenn nevez.
En enep, ur greizenn-skoliañ frammet, ouzhpenn seveniñ he c’hefridi, a vo ur greizenn a greizennoù :
diwar he foellframm e vo diorreet kreizennoù all heñvel outi e kement lec’h hag e kement mare ma’n
em gavo un ezhomm heñvel ouzh an hini ma vast dezhañ. Un aozadur frammet zo enta dezhañ,
ouzhpenn e varregezh erounit, – e arbenn da vezañ, – ur « varregezh-ouennañ » o teverañ eus ar perzh
bezañ furm hollek a zo gant ar poellframmoù.
Notomp an dra-mañ : da gentañ ned eo ar poellframm nemet un doare difetis da sellout ouzh ar
framm ; en un eil prantad e teu da vezañ ur benveg urzhiataerezh e diabarzh ar framm fetis ; en un
trede prantad, e c’haller e « zispegañ » diouzh ar framm fetis hag e gemer evit ul labour nevez
disheñvel diouzh labour ar framm fetis e-unan.

Ar framm hag ergoreladur an ezhommoù
Aes eo komz eus un ezhomm ur wech ma’z eo anavezet. Aes eo zoken peurliesañ bastañ d’un
ezhomm p’en anavezer. An diaez avat eo anaout ha termenañ un ezhomm.
Evit ar re a wel ar bed ken eeun hag o spered, a glever o prezegenniñ war ar pezh a venn
kaout ar bobl vrezhon, e tleomp reiñ diskleriadurioù.
Anat eo d’an holl emañ pobl Vreizh en ur stad kriz a ezhomm ; ur buhezad feuls eo an
ezhommelezh-se. Met en enep d’ar pobloù a glot o Stad politikel ouzh o ezhommelezh, hag a
vast ar Stad-se d’o ezhommelezh hag a ro un termenadur dezhi, ne gav ket pobl Vreizh
bastadur d’hec’h ezhommoù er Stad politikel m’emañ sterniet. Dre-se n’o anavez ket ; un
anaoudegezh dangorel o deus Breizhiz eus o ezhommelezh gouzañvet evel un diaez hep
dremm. Ezhomm eus petra ? N’int ket evit henn lavarout fraezh. Ul lusk d’an ober eo, met
d’ober petra ?
E par ar vuhez fetis e vez an ezhomm gouzañvet kent bezañ anavezet ar pezh en
gwalc’ho. D’ar muiañ ez eus anezhañ ul lusk d’an ober na zoug avat meneg spis ebet eus e
zurc’hadur. Tu ez eus da lavarout ez eo dre zegouezh e tizolo an ezhommeg anv e ezhomm :
pa c’hoarvez dezhañ e walc’hañ ez anavez ster ar goulenn ez eo ; dre vuhezañ ar gwalc’hadur
eo e tro an anaoudegezh dangorel anezhañ en un anaoudegezh ergorel.
A-hend-all, an ezhomm e-unan, sellet evel ul lusk eus ar vuhez, zo atav mui pe vui
forc’hellek : evit terriñ d’un ezhomm e kaver bepred meur a zanvez gwalc’hañ. Lavarout a
reer ez eo an ezhomm un durc’hadur mui pe vui digor, seul zigoroc’h ma tremener eus par an
ezhommoù bevedel da bar an ezhommoù buhezel. Ar sec’hed da skouer zo dezhañ un
durc’hadur strizh a-walc’h ; an ezhomm-lenn, en enep, un durc’hadur digor kenan. Zoken an
ezhommoù bevedel avat a c’haller terriñ dezho dre zanvezioù gwalc’hañ pell diouzh ar re
voas : gwalc’hañ a reer an naon dre vutuniñ.
Arabat krediñ koulskoude ez eus ur par da dizhout ma c’haller gwalc’hañ forzh petore
ezhomm gant forzh petore danvez. Lakaat termen d’un ezhomm ned eo nepred prouiñ ez eo
kavet an danvez gwalc’hañ reizh. Terriñ d’un ezhomm n’eo ket dre ret bastañ dezhañ.
« Krouiñ ezhommoù nevez », hervez troienn ar vruderion genwerzh, zo alies kevatal da

« touellañ an ezhommoù », gwariañ o ergoreladur. Gouest eo ar gwin da derriñ d’un ezhomm,
ha d’un ezhomm speredel ; hag-eñ e c’haller lavarout e vast d’an ezhomm-se ?
Penaos neuze anaout ez eo reizh gwalc’hadur un ezhomm ha, da heul, an anv roet dezhañ,
an ergoreladur anezhañ ? Dre ensellout un degouezh dibar, distag, ne c’haller nepred. Ne
c’hell ar gwalc’hadur-se eus un ezhomm dibar, an ergoreladur darnel-se eus an ezhommelezh,
kavout o reizh nemet ur wech lakaet e kelc’h klok an ezhommelezh ergorelaet.
Aze e kouezher gant un diaester heñvel a-walc’h ouzh ur c’helc’h bac’h : pep ezhomm ne
gavo e zremm reizh nemet e-kreiz an holl ezhommoù all kavet ganto o dremm reizh. Ret-mat
eo savelañ ur reizhiad kempoell a ezhommoù ergorel (diwar maeziad an ezhommelezh
dangorel), a-benn reiñ o eztaol hag o ster reizh da ezhommoù ar vro. Ar gudenn eo penaos
savelañ ar reizhiad-se.
Uheloc’h hon eus gwelet e lakaer, dre frammañ al labour, da ziwanañ e diazez an aozadur-erounit
ur poellframm a c’hell bezañ embreget evel benveg distag. Pep labour, e kement ha ma’z eo bastadur
d’un ezhomm, zo da heul ergoreladur un ezhomm. Dre-se e rankomp lakaat ez eo ar poellframm ur
benveg azas evit oberata an urzhiadur a-zremm etre an ezhommoù ergorel.
Sellomp a-dostoc’h. Ar pezh a anvomp amañ, diouzh ur savboent oberatael rik, reizhiad kempoell
an ezhommoù ergorel n’eo nemet un anv all eus ar pezh a anvomp ivez ar sevenadur. Ar sevenadur zo
an doare ma vast ur bobl da ezhommelezh mab-den, dre-se ar furm ergorel a ro d’an ezhommelezh-se
dre vastañ dezhi.
An obererezh frammañ zo dezhañ ur roll urzhiadur a-zremm ; drezañ e vez furmekaet hag
hollekaet korf ar sevenadur ; heñchañ a ra ergoreladur an ezhommoù dangorel hag o lakaat da gavout
o lec’h er sevenadur. An hent a-zerc’h avat n’eo ket e hini. Den ne c’hell krouiñ an ezhommoù
dangorel ; aze emañ neved mab-den, lec’h an andonioù speredel. Heñveldra, den ne c’hell disiellañ
evit un all an andonioù-se : den ne c’hell ober evit unan all e sevenadur, da lavarout eo ergorelaat e
ezhommoù ; aze emañ rezid mab-den. Ur roll erounit en deus ar framm er sevenadur ; ur gwazadur
n’eo ken : e gwazoniezh emañ d’ an dibaboù-diazez graet gant pep hini oc’h embreger e rezid.
Amañ ez adkaver an enebadur hon eus merket e lec’h all etre ar galloud politikel hag an
aotrouniezh speredel4. An hevelep enebadur a c’haller adkavout etre ar gwazour, den ar framm, an
erounit, an hent a-zremm, den ar redi ; hag ar c’heodedour, den ar geoded, ar seveniñ, an hent azerc’h, den en e rezid.

Penaos e tiwan ar framm.
Betek-henn hon eus komzet eus ar framm evel framm diazezet endeo. Dav eo ensellout argerzh e
c’hanedigezh. Daou geal a rankomp degas amañ : hini an diougan ha hini al lamm.
Arverañ a reomp amañ a-ratozh ar ger « diougan » evit menegiñ nep reizhiad raktreset e stumm
lavar e-keñver ezhommelezh ur bobl. Ur ergoreladur eo ivez, eus ur seurt all, – n’emañ ket amañ al
lec’h d’e zeskrivañ. Lavaromp hepken ez eus anezhañ ur rakframm, kentañ moul eus ar reizhiad
kempoell a ezhommoù ergorel. Ar rakframm a anavezomp-ni eo hini ar Stad Vrezhon evel ma’z eo
bet raktreset gant « diouganerion » an Emsav. Stignet emañ ar rakframm-se a-dal da vaeziad an
ezhommelezh dangorel vrezhon. E berzh kentañ eo bezañ kevastenn d’ar maeziad ezhommelezh-se : e
c’holeiñ a ra en e bezh. Ur rakframm lavar n’eo ken avat, ha dioutañ e-unan n’en deus gwerc’hergorelaat5 ebet : ar gelennadurezh war ar Stad Vrezhon n’eo ket ar Stad Vrezhon ha pa ve anavezet
gant an holl e Breizh.
Pelloc’h e welimp e kresk ar framm fetis a-lammoù. E c’hanedigezh ivez a c’hoarvez eus ul
lamm. En ur poent eus ar maeziad ezhommelezh e tiwan un embregadur-bastañ, a c’haller meizañ
evel ur fetisadur en ur poent eus ar rakframm a en em zalc’h a-dal d’ar maeziad-se. Eeun e hañval
bezañ an argerzh ; n’eo ket kement ha ma hañval bezañ, pa ouzer e teraouer anaout un ezhomm d’an
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ampoent hepken ma teraouer bastañ dezhañ, – dre grouiñ an embregadur-bastañ ha n’eo ket a-raok. Ar
re a studi istor S.A.D.E.D. a verz n’eo bet termenet an ezhommoù ma vast dezho ar Strollad nemet
tamm-ha-tamm a-hed ar bloavezhioù. Ul lamm eo bepred an tremen eus ar par dangorel d’ar par
ergorel : n’eus hent ebet raktreset na raktresadus o vont eus an eil d’egile. Ha pep embregadur-bastañ
zo, en e boent-derou, ul lamm en dianav : al lamm-se eo a ro d’an ezhomm dangorel e zremm ergorel,
a oa dianav betek neuze. Un ober a rezid eo al lamm-se.
Adalek ar mare m’emañ seurt embregadur-bastañ evel ur poent fetis er rakframm, ez en em gav ar
rakframm kreizennet gantañ. An hentoù amañ zo tresadus, hag a zle bezañ treset spis.

Penaos e kresk ar framm.
Ur wech azezet an embregadur-bastañ, e tigor prantad ar frammañ e-unan. Furmekaet e vez al
labour, hollekaet e vez an obererezh, hag e-se savelet ar poellframm. Evel m’hon eus gwelet, ar
poellframm, benveg ret d’ar furmekaat ha d’an hollekaat, a c’hell talvezout da emelloù all. E emell
bras a vo « skarvañ » ar framm fetis ouzh ar rakframm. A-unan emañ gant ar framm fetis peogwir ez
eo ar poell anezhañ ; a-anien emañ gant ar rakframm peogwir ez eo eveltañ un danvez meiz ha pa
c’hell bezañ lakaet e stumm lavar.
Diwar an ampoent ma’z eo oberataet ar skarvadur ez emdro en ur ser ar framm fetis darnel hag ar
rakframm hollel ; en ur ser met pep hini en e zoare. Diforc’hañ a c’haller o daou zoare-emdreiñ evelhenn :
– ar framm fetis a gresk dre emastenn,
– ar rakframm a gresk dre stankaat.

Ar framm fetis a gresk dre emastenn
Ne fell ket dimp komz amañ eus an doare emastenn a c’hoarvez gant hollekaat ar framm fetis :
anezhañ krouiñ kreizennoù nevez en egor douaroniezhel a-benn bastañ d’an hevelep ezhomm e
kement lec’h m’en em gav ; met eus an emastenn war ar rakframm a-dal da vaeziad an ezhommelezh :
dre ma c’hoarvez da ezhommoù nevez bezañ ergorelaet, e kresk an taread dindan framm fetis.
Aze e sav ur gudenn. Dav eo d’ar framm fetis evel just derc’hel d’e amkan pennañ : arc’hwelañ6 ;
pa’z eo ar framm er c’heñver-se ar c’hempenn gwellañ evit tizhout an askorad uhelañ. Ar perzh
pouezusañ ampleget gant an amkan-se avat eo ar stabilded. Diverzout a reomp diouzhtu an dael o ren
etre an daou redi m’emañ ar framm fetis : bezañ stabil a-benn reiñ tu d’al labour, bezañ war emdro abenn heuliañ ar rakframm. Kreskiñ a-lammoù a rank neuze ar framm fetis ober.
Mar enseller bremañ gwikefre e greskidigezh e tisranner meur a elfenn o kemer perzh enni :
– bount an emgresk arc’hwelel ; dre arc’hwelañ e teu gant ar framm kenderc’hadoù a rank kavout
lec’h, dreistadoù a zo da bostañ. Un aozadur-stummañ, da skouer, a vo evit reiñ gourc’hwel d’an dud
en devo stummet, met betek ur poent. En tu all d’ar poent-se ec’h en em zaspugno ur « c’hevala
stummadur » o c’houlenn bezañ postet ;
– ergoreladur ezhommoù nevez ; amañ emañ e gwir ar c’hentarbenn eus emastenn ar framm.
Lakaomp e ve staget gant ul labour emsavel nevez, eleze e ve dizoloet un doare nevez da vastañ da
ezhommelezh ar vroad, a lavarer c’hoazh : ergorelaet un ezhomm nevez er-maez eus an taread
dalc’het gant ar framm fetis. Postet e vez en aozadur nevez lod eus ar c’hevalaoù danzeet gant ar
framm fetis, – gwazourion stummet, stlennadoù, aveadurioù, h.a.. Bennozh d’ar c’hevalaoù-se ez eo
buanaet diazezidigezh ha frammidigezh an embregadur-bastañ nevez. Hogen ent-furmel n’eo ket
disheñvel an argerzh, hag an hevelep kudennoù zo da ziskoulmañ : an ezhomm war ergorelaat a rank
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bezañ didermenet tamm-ha-tamm a-dreuz tennadoù darnodadennek7 a zo re azvidigezh ar framm ;
savelet e rank bezañ ar poellframm nevez ha skarvet ouzh ar rakframm da bep kammed ;
– kevanadur ar framm fetis ; pal ar frammañ eo leugnidigezh ar rakframm gant ur framm fetis
unvan, aet kevastenn enta da holl vaeziad an ezhommelezh, oc’h amparañ ar reizhiad kempoell a
ezhommoù ergorel, – hag o vastañ dezhi. Pe, o tedalvezañ da Vreizh, astennidigezh framm an Emsav
da holl vuhez ar vroad, dre-se kendegouezhidigezh an Emsav gant e bal hag e dermen, ar Stad.
Ar gudenn a sav amañ eo hini ar gougevaniñ8, da lavarout eo unaniñ ar frammoù darnel distag
diwanet e poentoù disheñvel eus ar rakframm, amparañ un ereadur frammel fetis e-lec’h ma oa da
gentañ un ere rakframmel. Pa ne c’haller ket amañ pleustriñ dre ar munud war holl vodelezhioù ar
gougevaniñ, e tremenimp gant un nebeut evezhiadennoù :
– pennamkan ar gougevaniñ zo kevanaat ar framm ; dre-se ez eo ar rakframm ar steuenn
oberatael anezhañ ;
Lakaomp e ve kavet daou zoare disheñvel A ha B evit gougevaniñ daou framm darnel, A
o vezañ reishoc’h eget B e-keñver ar rakframm, B o vezañ spletusoc’h eget A e-keñver
askorad al labour ; an hent A eo a vefe dibabet, an amkan rakframmel o vezañ trec’h war nep
amkan all.
– ar framm nevez ned eo ket dre ret sammad eeun ar frammoù gougevanet outañ ; amparet e vez
e boellframm diwar ar poellframmoù darnel, ar re-mañ o vezañ diouzh ret treuzfurmet don dre
arbennoù diseurt, o tennañ da skouer da ziogeladur arc’hwelioù ar frammoù gougevanet, da
gempoelladur ar framm nevez, d’e skarvadur ouzh ar rakframm ;
– gant ar gougevaniñ e vez kaset war-raok ergoreladur an ezhommoù a vast dezho an aozadurioù
gougevanet. Gant S.A.D.E.D. ez eus ur skouer splann : keit ha ma chomas dizalc’h e venne bastañ
d’un ezhomm a skoliata brezhonek ; ur wech gougevanet ouzh ur framm politikel, e vast d’an
ezhomm a stummañ emsaverion.
Emdro an aozadurioù-deskadurezh frammet a zeu aesoc’h da veizañ p’en displeger gant
termenoù frammel. Da gentañ e stummas S.A.D.E. D. gwazourion evitañ e-unan. Ur mare a
zeuas ma stagas ar « c’hevala stummadur »-se da yoc’hiñ er Strollad. Er mare-se e tiwanas
Kelc’h Debauvais oc’h ergorelaat un ezhomm a stummadur brezhon kentañ derez. Postet e
voe ennañ ar c’hevalaoù daspugnet gant S.A.D.E.D.. Frammet e voe an aozadur nevez ha
skarvet e framm ouzh ar rakframm, evel ma oa ivez araozañ framm S.A.D.E.D.. Diwar
boellframmoù an daou aozadur hag aozadurioù all diwanet e-keit-se e voe diazezet Skourr an
Deskadurezh o terc’hel war ar rakframm taread Maodiernezh an Deskadurezh Vroadel. Er
framm fetis nevez-se emañ bremañ an daou aozadur, en ur stumm gougevanat, hag azveret
don a-walc’h o foellframmoù.
Aes eo kompren ivez ne c’hell ur framm fetis anaout nemet an embregadurioù diwanet en
hevelep rakframm hag eñ. Un niver a dud ne gomprenent ket perak e roe S.A.D.E.D. en e afer
gant K.A.B. kement a bouez d’an amkanioù pellañ, ha perak e rae adalek bremañ eus an dibab
etre Stad Vrezhon ha Stad C’hall ar poent-krennañ evit dazont e zarempredoù gant ar
C’huzul. Ne oa ket hepken ur « gudenn a vennozioù », met ur gudenn a gorfoù. Ar rakframm
o vezañ steuenn oberatael ar frammoù fetis darnel, ne c’hell ar re-mañ kemer perzh e nep ober
na anavez ket an hevelep amkanioù rakframmel hag int.

Ar rakframm a gresk dre stankaat
Ar rakframm, ganet gant ar pezh hon eus anvet an « diouganerezh » evit enebiñ e orin lavarel
ouzh orin oberatael ar poellframm, ned eo ket ul lun diflach. Emdreiñ a ra kement hag ar
poellframmoù. E roll eo bezañ ar steuenn o sturiañ diwan ha kresk ar frammoù fetis, hag outañ e vez
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skarvet dibaouez ar frammoù fetis. Dre-se, bep ma emastenn ar framm fetis e teu spisoc’h ha
stankoc’h tresoù ar rakframm. Dioutañ e tenn ar poellframmoù o braslinennoù, hogen en eskemm e
tichal ennañ sabr ar framm fetis oc’h ober dezhañ skoultrennañ hag e-se rakskeudenniñ emastennoù ar
framm.

Perak e vuana an argerzh frammañ.
Pemp bloaz a voe ret evit lakaat S.A.D.E.D. en e blom ; tri a voe a-walc’h da gKelc’h Debauvais
evit ober kemend-all. Penaos displegañ hevelep buanaat an argerzh a gaver war holl dachennoù al
labour frammet ? Daou rumm abegoù ez eus, keñverek an eil d’an « hent a-zremm », egile d’an « hent
a-zerc’h » :
– abegoù o tennañ da stummadur ar wazourion (d’an hent a-zremm) ;
– micher ar frammañ a zeu da vezañ anavezet ha skoueriekaet ;
– kreskiñ a ra barregezh ha niver ar wazourion gant an arc’hwel ;
– abegoù o tennañ da ziorreadur ar geodedourion (d’an hent a-zerc’h) ; labourat er framm a
c’hoarvez da gentañ a erounit an amkanioù pleustrek anezhañ ; c’hoarvezout a ra ivez, en tu hont d’an
amkanioù pleustrek-se, a grouiñ ur sevenadur brezhon nevez, an hini end-eeun a vasto da ezhommoù
ar bobl vrezhon. Dre grouiñ ar sevenadur-se e tiorre oberer ar framm, ouzhpenn e varregezh a wazour,
e bersonelezh a geodedour brezhon. Dre-se ez a war lemmaat e skiant eus ezhommoù ar Vrezhoned a
zo da gentañ ezhommoù ar Brezhon nevez ez eo-eñ. E-se emañ en ur « stad a c’hras » evit o
ergorelaat, kizidikoc’h ez a e skouarn da selaouennañ maeziad an ezhommelezh vrezhon.

AR C’HERIEKAAT
Ne vo kavet amañ nemet un nebeut evezhiadennoù a-zivout ar c’hêriekaat, renket dindan pevar
zalbenn :
– An Emsav kozh hag ar c’hêriekaat.
– Un enklask : termenit petra eo ar c’hêriekaat.
– Klozadurioù devezhioù-studi Rouen diwar-benn ar c’hêriekaat.
– Un nebeut kudennoù pleustrek ha rannel evit diskouez pegen niverus eo ar c’hudennoù nevez a
zo da ziskoulmañ er c’hêrioù.

An Emsav kozh hag ar c’hêriekaat.
E-pad pell amzer eo bet anat d’ar Vrezhoned e oa fall buhez ar c’hêrioù. Er c’hanaouennoù poblel
pe el lennegezh savet evit tud ar maezioù e veze rebechet d’an divroidi n’eo ket kuitaat o bro, met
« mont d’ar c’hêrioù lous da goll o yec’hed ». Moarvat e kolle kalz Brezhoned o yec’hed en abeg d’an
doareoù-labourat a oa diouzh ar c’hiz e labouradegoù ’zo pe en abeg d’ar micherioù izelañ miret d’an
dud didra. Evelato ne zeue ket a-benn ar Vrezhoned da spisaat abegoù gwirion o diazasted
kevredigezhel en ur bed na oa ket bet prientet evito e nep doare. E-lec’h mont d’ar c’hudennoù
politikel hag anzav e oant enket en abeg da zigempouez an darempredoù brezhon-gall ec’h enebent ar
maezioù ouzh ar c’hêrioù. O studiañ ar skridoù e brezhoneg abaoe eil hanterenn an 19t kantved e
c’haller spisaat ar prantadoù-mañ e diorreidigezh un emskiant politikel e-ser ar c’hêriekaat, rak mar’d
eus ur gudenn a ra dave atav d’ar politikerezh ez eo sur-mat kudenn ar c’hêriekaat. Ster-orin an daou
c’her, « kêriekaat » ha « politikaat », zo damheñvel a-hend-all.
1) Ar maezioù zo mat, ar c’hêrioù zo fall. Un emzalc’h kouerel eo kement-mañ evel just, met
n’eo ket atav. Kalz tud o deus ranket kuitaat kêr evit abegoù disheñvel, a chom merket gant seurt
mennozioù, hag ur ster gwirion e c’hell kaout seurt emzalc’h.
2) Ar c’hêrioù zo fall, ar maezioù zo ken fall all : deomp d’ar gouelec’h. Adal ma krog an den da
veizañ kement-se e krog da adsevel ar bed. Gwelout a ra n’eo ket hepken ur gudenn lec’hel pe ur
gudenn a derkadur a zo dirazañ da zirouestlañ, met ur gudenn denel. Ar skouer vrasañ hon eus e
Breizh eus hevelep emzalc’h eo Meven MORDIERN1 : evel an dud veur ez eo aet d’ar gouelec’h evit
seveniñ e oberenn veur a zo bet ar yezh lennek. Moarvat ne oa ket e-unan a-grenn, met heverk eo e
vennozioù hag an doujañs en doa ouzh an dizoloerion vroioù, an ergerzhourion, ar wastadourion, da
lavarout eo atav an dud o deus bevet en digenvez.
Ret e vefe studiañ hiroc’h ar poentoù-mañ evit gwelout peseurt hent en deus an Emsav da ober abenn diorren ur gelennadurezh a-zivout ar geoded.
3) Tamm-ha-tamm e teu an Emsav da spisaat e vennozioù, da anaout talvoudegezh ar vuhez
kevredigezhel ha kêrel. Ar prantad-mañ a glot gant diorreidigezh mennozioù resisoc’h a-zivout ar
politikerezh2.
Kêriekaat n’eo ket hepken mont e kêr. Er mare-mañ e welomp ur bern tud e Breizh o kuitaat ar
maezioù hag o vont da chom e kêr. Engroezioù en em dolp evel-se tro-dro d’ar c’hêrioù pe d’ar
greantvaoù met hep ren etrezo kedvuhez wirion ebet. Yoc’hadoù proletaerel e teuont da vezañ,
korvoet gant renkadoù uheloc’h a oar mat-tre pere eo kudennoù don ar gevredigezh hag a ziorre ar
gevredigezh-se evit o mad dezho. Adal bremañ e c’hellomp lavarout ez eo kêriekaat diorren ar
Geoded, da lavarout eo diouzh un tu krouiñ skourroù nevez evit liesaat an darempredoù etre an dud,
arbennikaat ar skiantoù a denn da vuhez an dud er c’hêrioù, ha diouzh un tu all, hollekaat ar
1
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d’hudennoù, unvaniñ an dud, o frammañ en ur Stad nevez3, o boazañ da gendivizout ha da drehontiñ o
c’hudennoù pe o enebiezhoù…
Met a-raok mont pelloc’h, marteze e vefe mat gouzout petra a soñj an dud dre vras a-zivout ar
c’hêriekaat.

Un enklask a-zivout ar c’hêriekaat.
Un enklask zo bet graet warlene e Frañs e-touez an dud desket dre vras, evit gouzout penaos eo
meizet pe empennet ganto ar c’hêriekaat. Mar befe graet hevelep enklask e-touez tud an Emsav e vefe
kavet marteze respontoù damheñvel. Setu testenn an aters-diazez :
« Diwar hoc’h arnodoù ha hervez an atebegezhioù hoc’h eus bet tu da sammañ en ho puhez, petra
eo evidoc’h ar c’hêriekaat ? »
Liesdoare eo bet ar respontoù, met aes a-walc’h eo renkañ o elfennoù e tri rummad : ar respontoù
deskrivadurel, n’o deus merket dre vras nemet neuzioù a-ziavaez ar c’hêriekaat4 evel devoud estren da
youl an den ; ar respontoù o deus pouezet war elfennoù talvoudus ar c’hêriekaat ; ar respontoù o
tiskouez ar pezh a zo nac’hel er c’hêriekaat.

Neuzioù meneget er respontoù deskrivadurel
Ar c’hêriekaat evel kreskidigezh ar c’hêrioù diwar greizennerezh pe dolpidigezh un niver bras a
dud war un dachenn enk a-walc’h, gant kemmeskoù poblañs ; pe evel treuztiriadur5 eus ar maezioù
etrezek ar c’hêrioù en abeg da vondougoù6 engroezel an dud. Peurliesañ e chom ar respontoù gant
neuzioù diavaez ar gudenn, pep hini o welout ar c’hêriekaat diouzh toull e zor. Da skouer ez eo techet
tud ar maezioù da welout ar c’hêriekaat evel aloubidigezh ar maezioù gant ar c’hêrioù. Empennet e
vez ivez gant an hevelep responterion kresk ar c’hêrioù evel un devoud distag diouzh ar greantelaat pe
diorreidigezh an nevidoù.

Respontoù o pouezañ war an elfennoù talvoudus
Ar re-mañ a glask dija kemer un emzalc’h buhezel ha barn ar c’hêriekaat e-keñver an talvoudoù
denel hag ur politikerezh bennak : un eienenn a binvidigezh denel ha sevenadurel eo ar c’hêriekaat, un
araez da zigeriñ ar spered, un dro da gaout muioc’h a eskemmoù kevredigezhel emsavus. Gwellaet e
vez gantañ an annezadur, ar gletadurezh7, ar yec’hed. Broudet e vez ar vuhez e pep keñver, dreist-holl
e-lec’h ma teuer a-benn da sevel kreizennoù gwirion e-keñver sevenadur, politikerezh, armerzh.

Respontoù o lakaat a-wel an elfennoù nac’hel
Danjerioù a bep seurt ez eus ivez : tolpadur an dud hep perzh gwirion roet dezho e sevenidigezh o
zonkad. Ur c’hamp-bac’h e teu neuze ar gêr da vezañ, pe gentoc’h ar ranngêr, rak neuze e vez yoc’het
an nevezdeuidi e karterioù proletaerel hep sevenadur ebet : ar grugell-verion a washa an digenvezded
hag an dizanvegezh. Unneuziet ha dibersonelaet e vez an dud, dizenekaet ivez. Respontet e voe
c’hoazh ez eo alies ar c’hêriekaat penndevoud ur giladenn war an unan, ur broud d’an emgarouriezh
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Bondoug g., lusk bevedel emdarzhek o kenurzhiañ an oberoù war-du ur pal ; sk. : ar bondoug-gouennañ o lakaat an
evned da sevel neizhioù.
7

Kletadurezh b., kement a c’hell aesaat ha plijusaat ar vuhez pemdeziek, kreskiñ an hevoud, evel aveadurioù an tiezannez, gwelladur an araezioù-kehentiñ, h.a.

hag ur moug d’an emnac’h evit mad ar re all, c’hoant da zastum muioc’h a arc’hant, hoal d’ar
plijadurezhioù ha d’ar c’hoantegezhioù diroll. Koll a ra ar ploueziad treuztiriet an henvoazioù hag an
talvoudoù diogel stag ouzh stuzegezh ar maezioù. Micherioù a ya da get ; disprizout a reer an douar ;
dilezel a reer ar c’hêriadennoù bihan a vent denel e-lec’h ma c’halle, a-hervez, an holl en em anaout.
Da heul an enklask-se e voe goulennet digant ar responterion sevel un dresadenn hag ur raktres
eus ar gêr skouerel evel m’hec’h empennent. Moarvat e vefe talvoudus adober an arnodadenn-se en un
dalc’h-labour eus an Emsav ha kavet e vefe respontoù heverk.

Klozadurioù Devezhioù-Studi Rouen Frañs, Meurzh 1967.
« Ar c’hêriekaat zo un doare nevez da berc’hennañ an egor »
Skinfilmoù diwar-benn ar c’hêrioù e Normandie a ziskouez penaos o deus kemmet ar c’hêrioù er
c’hantvedoù tremenet, ha pegen buan e kemmont abaoe an eil brezel-bed. Skouerioù resis eus
enkadennoù c’hoarvezet e kêrioù ’zo a spisa ar c’hudennoù nevez a sav. Degaset e vezer buan d’ar
c’hlozadur-mañ : da heul ar c’hêriekaat e sav muioc’h eget ur gudenn a derkadur, ur gudenn a
sevenadur eo e gwirionez, a ra save da ziskoulmoù speredel ha politikel da gentañ. Ur goulenn a sav
neuze raktal : daoust hag-eñ e vo ar c’hêriekaat gouzañvet pe vestroniet gant an den ? Penaos
kompren ar c’hêriekaat evit lec’hiañ gwelloc’h ar c’hoarvoud-se en emdro ar bed arnevez ? Peseurt
darempredoù zo etre kudennoù ar gêr ha kudennoù an tareadoù kêrel ?

« Ar c’hêriekaat a grou ur stumm nevez a zarempredoù etre an dud »
Ar c’hêriekaat evel stumm nevez a zarempredoù etre an dud : diemframmadur diouzh ur
gevredigezh kozh, dizanvegezh da heul, ha tro d’un emframmadur nevez8 dre gemer perzh e buhez ar
gêr evel keodedour.
Ar gêr evel keoded a zizarbenn an emzalc’hioù rannel, ar getoioù, ar yezhoù disheñvel, evit
diorren hepken skourroù kenglokaus a ro d’ar gêr an tu da vevañ hep en em zispenn ha da vastañ da
ezhommoù don ha liesdoare an den.
Daoust da se e chom ar boblañs kêrel kemmus, liesdoare, engroezel e meur a zegouezh. An
aozadurioù sevenadurel, an ensavadurioù politikel, relijiel, armerzhel o deus da aremprediñ9 poblañs
ur gêr, a rank sevel doareoù nevez en amboaz-se.

« Ar c’hêriekaat a ziorre dre ret ur bed a dalvoudoù nevez »
Meur a wech hon eus bet tro10 da studiañ an treuzfurmadurioù reverzhiel a oa c’hoarvezet er
gedvuhez a-c’houde an 18t kantved. O displegañ a reer dre vras evel heuliadoù ar Reverzhi
C’hreantel. Un doare eeunaet eo evel just da ziskleriañ an traoù. E gwir, ned eo ar Reverzhi C’hreantel
nemet un arvez eus diwanidigezh un oadvezh nevez. Un arvez all eo ar c’hêriekaat ; kevamplegañ a ra
ur paotaat eus an darempredoù kevredigezhel, evel m’hon eus merket uheloc’h, ar pezh a c’haller
sellout evel an arvez kedvuhezel eus ar reverzhi stlennel er greanterezh ; kevamplegañ a ra ivez ur
meizadur nevez eus ar Stad hag eus urzhiadur arc’hwelioù ar vroad : frammekaet e vez strizh-ouzhstrizh an holl c’hennadoù eus ar gedvuhez. Ouzh ar patrom nevez a geoded e rank klotañ ur patrom
nevez a geodedour.
Mar keñverier ar sevenadur koueriadel henvoazel hag ar gedvuhez rakkalvezel er c’hêrioù diouzh
un tu, hag ar gedvuhez kêrel nevez-kalvezel diouzh an tu all, e weler ar c’hemm bras a zo c’hoarvezet
en emdro an denelezh. Pa seller ouzh ar sevenadurioù rakgreantel, ouzh ar Grennamzer
Gornogeuropat da skouer, e c’haller komz eus ur Geoded hag eus keodedourion. Daoust hag-eñ e
8

A-zivout argerzhioù an diemframmadur hag ademframmadur e-ser ar Reverzhi C’hreantel, lenn : Pêr PENNEK,
Isdiorreadur hag Armerzh, Preder 84-85/2 hag 8 hh. pergen.
9

Aremprediñ v., ober war-dro, kemer damant gant, servijout.
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evel (5) & (8).

c’haller ober kemend-all evit hor sevenadur-ni ? E Breizh, anat, ez eo aet ar Geoded da get dre
weredoù a zisoc’has gant diskar ar Stad ha, da heul, dispenn ar gevredigezh vroadel. Hag-eñ n’emañ
ket ar c’hevredigezhioù all a Gornog o kouezhañ en hevelep drouziwezh dre hentoù all en hor mare ?
Abretoc’h hepken e ve aet ar Bed Kozh da get en hor bro hag er broioù bihan heñvel outi ? Hag-eñ ne
gav ket aze an Emsav e roll hollvedel : diorren ar patrom nevez a geoded hag a geodedour o vastañ da
ezhommoù an denelezh arnevez ?

Un nebeut kudennoù arbennik.
Meneget eo ar c’hudennoù-mañ hepken evit diskouez an enklaskoù a vefe d’ober.
An holl a oar endeo ez eus kudennoù disheñvel gant ar vugale vihan, ar rakkrennarded, ar
grennarded, ar yaouankiz, an dud en o oad, ar gozhidi. Studiet eo bet a-dost ivez emzalc’hioù ha
diaesterioù an holl rummadoù-se hervez ma vevont e meurgêrioù a vuioc’h eget 1 000 000 a annezidi,
en tareadoù kêrel, e kêrioù bras (etre 100 000 hag ur milion), e kêrioù-etre (dindan 100 000 ann.), e
kendioù bras pe e kumunioù war ar maez. Menegomp hepken :
– Stuz ar yaouankizoù abaoe m’int tolpet a-gevret e skolioù a bep seurt. Gwechall e veze
enframmet kalz buanoc’h ar re yaouank gant an oadourion, ha forzh penaos ne vevent ket en ur bed
dezho o-unan. Bremañ ez eus un danjer bras peogwir ne zeu ket ar re yaouank a-benn da gaout perzh
abred a-walc’h er bed oadourel. Warlerc’hiet e chomont neuze e-keñver kedvuhez.
– Kudenn an disparti re vras etre paotred ha merc’hed. Studiet mat eo bet ar gudenn-se en
Alamagn hag e Danmark.
– Emzalc’h bugale ar c’hêrioù dirak tonkad an den, ar vuhez hag ar marv. War ar maez e tesk
buan pep bugel ent-kantouezel11 arvezioù fetis ar genel hag ar mervel. Alies e chom bugale ar c’hêrioù
dic’houzvez-kaer war ar poent-se, evito da gaout kealioù e-leizh war o divout dre araez al lavar : ar
marv da skouer a vez dezho ur c’heal boutin, met difetis, er-maez a-grenn eus o buhezadur
pemdeziek, dre an arbenn ma ne vez ket roet dezho an dro da arvestiñ ouzh tremenvan an dud a
anavezont. Hevelep buhezañ en difetis zo dezhañ heuliadoù grevus evit ar stuzegezh ha yec’hed ar
bred.

11

Kantouezañ v., anaout war-eeun e-ser buhezañ, pleustriñ, enebet ouzh an anaout e-ser poellata pe dre hantererezh al
lavar ; ent-kantouezel, amañ, a dalvez dre gantouezañ.

AN ARMERZHIOU KENGLADEL
II. KUDENNOU PLEUSTREK. ADREIZHADURIOU.
Erounezadur ar steuñv war an trobarzh.
Brasañ splet gwikefre an nevid eo diogeliñ aes ha buan ar c’hempouez korrgantel (G.
GROSSMAN), da lavarout eo etre goulennoù ha kinnigoù madoù ha gwazadoù e par an
embregerezhioù. E diouer un hevelep gwikefre, e rank ar steuñverion sammañ ar roll ponner da geitañ
deiz-ha-deiz amredoù ar prenañ hag ar gwerzhañ e-ser pep firm, dre sturiadoù munudaouet kevreizhet
gant amkanioù hollek ar steuñv broadel.
Klokaet e vez ar reizhiad-se a sturiadoù gourc’hemennus gant ur reizhiad all, kemplezh kenan, a
annougoù arc’hantel1, a zo he fal degas lazioù pep oberer armerzhel da glotañ gant erounezadur ar
steuñv.
Kudennoù e-leizh a sav diwar genc’hoari an div reizhiad-se.

Ar sturiadoù roet d’an embregerezhioù : ar steuñvoù bloaziek
Ar steuñvoù hirdermen, – pempbloaziek pe seizhvloaziek, – a bled dreist-holl gant ar gennadoù
meurgantel hag ar c’hevanstrolloù ; n’int ket arveradus war-eeun evit sturiañ an embregerezhioù ha
jubennet e rankont bezañ. Hogen ne c’hell ket bezañ a steuñverezh gourc’hemennus hep amkanioù
korrgantel spis, – ar re-mañ hepken o reiñ an tu da varn al labour kaset da benn gant an
embregerezhioù. Amañ eo e c’hoari o roll ar steuñvoù bloaziek, ar re nemeto a zo oberatael, peogwir
ez eo drezo e tiviz ar steuñverion kenderc’h, postadurioù ha pourvezadur pep embregerezh, ha
krouidigezh an embregerezhioù nevez.
Mar seller ouzh ar re-mañ, ne c’hell o savidigezh bezañ divizet nemet gant an ensavioùkreiz. Greanti nevez ebet ne vez adeiladet hep ur raktres savet gant gwazvaoù-kreiz an
ijinouriezh e gourc’hemenn ar steuñverion ha fiziet da c’houde en aozadurioù-adeiladiñ
greantel. Munudaouet ur souezh eo seurt raktresoù : hini ur greanti houarnouriezh e Novo
Lipetsk da skouer a oa 91 levrenn, 70 000 pajenn ouzh e ober.
Evit an embregerezhioù en arc’hwel, emañ o meradur pemdeziek e dalc’h steuñv bloaziek an
embregerezh, anvet ivez « steuñv kalvezel, greantel ha kellidel2 », teul ponner oc’h erverkañ
amkanioù ar bloavezh evit pep trimiziad ha pep miziad.
Etre ebrel ha kerzu bep bloaz e vez darbaret ar steuñvoù embregerezh e-ser ur monedone
etre an ensavioù-kreiz hag an trobarzh, eleze etre Steuñvgor an Unaniezh (Gosplan),
steuñvgor ar republik, ar sovnarc’hoz3 hag an embregerezh. Dre ar monedone-se e vez
danzeet ur steudad steuñvoù bloaziek urzhasaet, steuñvoù embregerezh, steuñvoù
sovnarc’hoz, steuñvoù republik, Steuñv an Unaniezh, pep pazennad steuñvoù o vezañ klenket
er bazennad uheloc’h. E karg atebeion pep pazenn emañ gwiriañ klenkadur dik ar bazennad
dindan, ar peurwiriadur o vezañ kaset da benn gant Steuñvgor an Unaniezh.
Ar benveg embreget evit gwiriañ kempoellded ar steuñv – dikted klenkadur ar
pazennadoù – eo ar ventel danvez, taolenn o tiskouez stad pep barregezh danvezadus ha
danvezet en armerzh. Da skouer :

1

Annouezh v. annouget, broudañ, atizañ, kentraouiñ ; annoug g., broudadur, atizadenn.

2

Kellid g., an arc’hant evel perc’hentiezh, barregezh, danvez postadur, danvez telloù, h.a.

3

Evit aesaat an displegadur hon eus miret amañ evit envel ar ar poellgorioù armerzhel rannbarzhel an termen
sovnarc’hoz daoust ma ne vez ket arveret ken en U.R.S.S. abaoe 1965.

Mentel danvez evit ar c’henderc’had X.
Danvezusterioù

Danvezadurioù

1. Kenderc’hadur (kroueriet dre republik).

1. Ezhommoù ar c’henderc’hañ.

2. Enporzhiadurioù.

2. Adeiladur.

3. Orinoù all.

3. Bevezadur.

4. Staliadoù er greantioù-oberiañ e derou
pep prantad (kroueriet dre republik).

4. Ezporzhiadur.
5. Amparadur miradoù.
6. Staliadoù er greantioù-oberiañ e diwezh
pep prantad (kroueriet dre republik).

Bep ma pellaont war-du an trobarzh ez a ar steuñvoù war vunudaouiñ. Setu da skouer
petore sturiadoù a gaver en ur steuñv embregerezh hungariat :
–
–
–
–
–
–
–

kementadoù da genderc’hañ pe da werzhañ, termenet e moneiz pe e traezoù (reoù
arc’henadoù, tonennoù dir), ar sifroù o verkañ zoken an dazrummadur4
kemennet ;
perzhded an oberiadoù, e stumm un dregantad a unanennoù kentañ renk da
ziraez ;
an hentennoù kalvezel da arverañ hag an askoradoù da dizhout (termenet dre
reoladoù5 kalvezel o verkañ da skouer ar c’hementad tredan uc’hek6 da vevezañ
ha niver izek ar pezhioù da oberiañ dre eurvezh gant un ijinenn lavaret) ;
ar priz-koust uc’hek evit ur c’henderc’had lavaret pe ar c’henderc’hadur a-bezh ;
niver ha gopradur uc’hek ar c’hoskor ;
sav ar postadurioù, al labourioù adeiladiñ, ar prenadurioù ;
meradur ha mentel arc’hantel ar firm, o verkañ sav ar buzadoù d’ober hag an
doare ma tleont bezañ graet.

Evel a weler, e tle an embregerezhioù n’eo ket hepken erounit ar steuñv, met ivez ober
berzh e-keñver an arc’hant, heuliañ evel ma lavar Soviediz pennaenn ar Khozrastchot
(« meradur armerzhek »), anezhi tri endalc’h : a) derc’hel jederezh ar prizioù-koust b) lakaat
ur buzad da ziwanañ e diwezh pep bloavezh k) uc’hekaat ar buzad-se.
Ouzhpenn ar c’henderc’hañ hag ar postañ a vez reolet gant ar steuñv : an treuzgreadoù
kenwerzhel a embregerezh da embregerezh ivez a vez steuñvet gant ar sovnarc’hoz.
Bep hañv, e kas pep firm ur goulenn pourvezadurioù evit ar bloavezh da heul. Gant ar
sovnarc’hoz e vez degemeret, burutellet ha krennet diouzh ret, ha daveet, war un dro gant holl
c’houlennoù embregerezhioù all e amgant7, dirak steuñvgor ar republik. An disentezioù
diwezhel a zeu eus Steuñvgor an Unaniezh dre ar steuñvgorioù republikel hag ar
sovnarc’hozioù o erounez dre lodennañ bilhedoù-pourvezadur etre an embregerezhioù.
Ouzhpenn 15 000 rumm aozadoù a rank evel-se kaout aotreadurioù evit tremen eus ur greanti
d’unan all.
4
Dazrummañ v., dasparzhañ etre rummoù ; lakaat a-gevret an elfennoù eus un teskad a zo dezho ur perzh boutin ; pa
genderc’her, kenderc’hañ traezoù eus meur a rumm ; dazrummadur g., an dazrummañ evel ober pe an disoc’h anezhañ.
5

Reolad b., hollad an doareoù skoueriekaet (termenet spis ha kemeret da skouer) a zle bezañ re un ober pe disoc’h an
ober-se.
6

Uc’hek ag., db. ur werzhad, ar vrasañ etre reoù all beziat pe vezus, sk. : gwrezverk uc’hek an devezh ; izek ag., db. ur
werzhad, ar vihanañ etre reoù all beziat pe vezus ; gwellek ag., db. {66}un degouezh, un disoc’h, h.a., ar gwellañ etre reoù
all beziat pe vezus ; uc’hekaat, izekaat, gwellekaat v., degas d’ar par uc’hek, izek, gwellek, sk. : uc’hekaat ar buzadoù,
izekaat an dispignoù, gwellekaat an dasparzhioù.
7

Amgant g., dalc’had bevennoù ur veli, ur gwazadur, h.a., sk. : kret eo ar penn gwazva evit kement labour graet en
amgant e wazva.

Hogen kemmañ a ra e-kerz ar bloaz an amkanioù armerzhel ha da heul e rank ar steuñvoù
bloaziek bezañ daskemmet, a-wechoù meur a wech, e-ser bezañ erounezet. A-du-rall, an
embregerezhioù o-unan a c’hell bezañ rediet da c’houlenn koazhadurioù d’o steuñv pa zeu anat dezho,
dre un arbenn pe un all, ne vint ket evit e erounit.
En doare-mañ ez eo termenet pennaenn azverat ar steuñvoù : evit kaout daskemmoù en e
steuñv bloaziek e rank an embregerezh kaout aotre ar sovnarc’hoz ; diouzh e du, ha da heul, e
c’hell hemañ oberata daskemmoù-kempouezañ, da skouer muiaat8 o steuñv d’an
embregerezhioù gwellañ ha leiaat o hini d’an embregerezhioù dister, a-benn ma vano digemm
trolinenn hollel steuñv ar sovnarc’hoz. Dre-se avat alies e koll ar firmoù askorus un darn eus o
buzadoù, hag o labourerion da heul un darn eus o arc’hoproù.
Pa zisoc’h an daskemmoù da zistummañ trolinenn steuñv ar sovnarc’hoz, e rank hemañ
goulenn disentez digant ar bazenn a-us, eleze digant steuñvgor ar republik.
Un tun a c’hell sovnarc’hozioù ’zo tennañ eus an argerzh-mañ diwezhañ a-benn lakaat
distennañ o steuñv. Erverkañ a reont amkanioù dizingal-tre hervez an embregerezhioù, darn re
uhel anat, darn all re izel ken anat-all. Aes dezho prouiñ da c’houde e rank an amkanioù re
uhel bezañ gouzizet ha dre-se ar c’henderc’h hollel erverket d’ar sovnarc’hoz bezañ digresket.
E-giz-se ez aint didenn dreist o steuñv, o vezañ ma c’hell an amkanioù chomet en erverk
bezañ diraezet hep poan.
Diouzh o zu e c’hell an ensavioù-bleniañ daskemmañ Steuñv an Unaniezh pe steuñv ur
republik diouzh ma vez ret gant al levierezh-Stad. E mareoù ’zo avat e paota kement an
taolioù-kempenn-se ma’z int ur vammenn a strafuilhoù grevus evit standur an
embregerezhioù. « Seurt doare-ober a denn da zidalvoudekaat ar steuñv e kement ha ma’z eo
lezenn an embregerezhioù, a zegas an dud da vagañ dismeg ouzh ar riñverezh kalvezel hag
armerzhel hag ouzh ar steuñverezh e-unan ; blinaat a ra kenurzh ar Stad » N.
KHRUCHTCHEV.

An annougoù arc’hantel da erounit ar steuñv
Ul lezenn eo enta ar steuñv hag an embreger na sent ket outi, na erounez ket e steuñv, a c’hell
bezañ kaset dirak ar barner.
Douget e vez kastizoù diseurt ouzh ar fellerion armerzh. Abaoe kemennadoù 1961 ha
1962 e reer pevar rumm eus ar c’houloù9 armerzhel kastizadus gant ar marv en U.R.S.S. : ar
falsvoneizañ, an trafikerezh-arc’hant, tuerezh ar madoù kengladek, an tarwazerezh10.
Bloavezhioù trevvac’h11 a vez lakaet war ziv felladenn, anezho ren un obererezh didalvoud
evit ar gevredigezh (arvevadezh kevredigezhel), ha kemer ur gourc’hwel a live izeloc’h eget
hini an diplomoù piaouet. Toull-bac’h zo evit an embregerion a ra falsdanevelloù eus labour o
firm.
Padal n’eo ket a-walc’h ar c’hastizoù evit broudañ an obererion da seveniñ o c’hefridi armerzhel.
Atizadurioù yael a vez lakaet da c’hoari, dre ar c’hevuziadurioù.
Annougusted ar gopr-diazez.

« Sturiaderezh an dud-labour o vezañ bet liammet da viken ouzh anv TROTSKY, e rankas
STALIN – dre eurvad evit istor ar bed – pellaat diouzh ar mennad-se dre vras ha degemerout roll
8

Muiaat v., kas ur c’hementad, pe ar c’hementadoù a zo en udb., d’ur werzhad vrasoc’h, sk. : muiaat ar steuñv zo lakaat
sifroù brasoc’h e-lec’h ar sifroù merket da gentañ ; leiaat v., kas ur c’hementad, pe ar c’hementadoù a zo en udb., d’ur
werzhad vihanoc’h.
9

Koul g., torridigezh-lezenn, prl. grevus.

10

Tarwazañ v., drougarverañ ur garg, tennañ korvo anezhi enep lezenn ; tarwazer g., neb o tarwazañ ; tarwazerezh g.,
embreg an tarwazañ.
11

Trevvac’h b., harlu en ul lec’h termenet ; lec’h ma harluer en doare-se ; ar c’hastiz e-unan ez eo seurt harluadur ;
trevvac’hañ v., kas ub. d’an drevvac’h.

nevid al labour ». Ar flipadenn-se gant P. WILES a ziskler mat a-walc’h stuz an dud-labour en
Unaniezh Soviedel. Peurvuiañ e vez lezet e c’hourc’hwel e diuz al labourer ; dre-se e c’hell ar goprdiazez (eleze ar gopr kuit a arc’hoproù) bezañ arveret evit annouezh ar vicherourion : peogwir e c’hell
ar re-mañ dibab o gourc’hwel, e vo tu d’o dedennañ gant goproù uheloc’h d’al lec’hioù ma vezo
ezhomm anezho, e vo tu ivez d’o broudañ da greskiñ o askoradoù hag o ferzhegezh dre c’hrataat
dezho enraog en urzhaz ar goproù.
E mareoù ’zo avat e voe embreget doareoù ’zo a sturiaderezh, da skouer :
–
–
–
–

–

kospoù12 lakaet ouzh heloc’hted re vras ar vicherourion, dre o rediañ da gaout
aotreoù-hentañ ;
ar redi m’emañ izili ar Strollad hag ar yaouankiz komunour (komsomoled) da
sentiñ ouzh sturiadoù ha da gemer gourc’hwel ent-dezvel diouzh an ezhommoù,
pa vez douaroù divoulc’h da zigeriñ da skouer ;
ar redi ma vez ar studierion pa guitaont ar Skol-Veur pe an ensavadurioù kalvezel
da gemer ur stael13 termenet evit ur badelezh termenet ;
ar c’hampoù gwazerezh-kastiz (bet freuzet e 1956), na voent ket krouet a-ratozh
evit pourchas tud-labour marc’had-mat d’an armerzh, hogen, dav eo henn notañ,
a amparas ur mare ’voe ur barr-kenderc’hañ uhel a-walc’h peogwir e roent e 1941
12 % eus tud-labour ar c’hoataerezh, an hanter eus eztennerion ar c’hrom ha 18 %
eus ar postadurioù, tra ma oa 200 000 labourer trevvac’het evit abegoù politikel
oc’h adeilandiñ ar ganol etre Leningrad hag ar Mor Gwenn ;
ar barnedigezhioù ouzh an oberoù « didalvoud evit ar gevredigezh » ; e 1964 e
voe kondaonet ar barzh BRODSKY da 5 bloaz labour-kastiz war an tamall a
« arvevadezh kevredigezhel ».

Neoazh hiziv e c’hell forzh pe labourer dilezel e labour hep tennañ warnañ kosp ebet gant
ma kemero ur gourc’hwel nevez dindan ur miz.
Etre 1917 ha 1930, dreist-holl e grez ar Gomunouriezh vrezel, e veze sellet keitadur ar goproù
evel un amkan da dizhout. Diwar ar c’hentañ steuñv pempbloaziek avat e voe kondaonet an amkanunrezañ-se evel « utopek » gant STALIN. E 1931 ez ezrevelle hemañ dirak ur c’hendalc’h renerion
c’hreantioù, e-touez « c’hwec’h amplegad an trec’h » : freuzadur kevatalerezh ar goproù. Da heul e
voe tregemmet kevuziadur al labourerion war veur a arbenn :
– dedennañ an dud-labour d’ar gennadoù pe d’an tiriadoù ma vez ar muiañ ezhomm anezho ; en
doare-se da skouer e voe bastet goproù uhel da vicherourion an ijinerezh ponner diwar-goust al
labourerion all ;
– atizañ al labourerion da greskiñ o askoradoù dre ar c’hendamouezh (stac’hanovegezh) hag ar
spi da gaout goproù uheloc’h ;
– deuriadekaat ar c’hoskor e kerzh an embregerezh : en U.R.S.S. abaoe 1930 ez eus e pep firm ur
« glad a’n embregerezh » amparet diwar an dreistbuzadoù (ar buzadoù en tu all d’ar re merket gant ar
steuñv) hag o talvezout da sevel tiez-annez d’ar c’hoskor, da dalañ arc’hoproù, d’ober postadurioù emaez steuñv, – bihan eo avat al lodenn a zegouezh da bep labourer ent-hiniennel. E Polonia hag e
Hungaria, en enep, dindan levezon Yougoslavia, ez eus ur perzhiekadur gwirion, a c’hell sevel betek
daougementiñ ar miziad gopr.
An ensavioù-kreiz eo evel just a zifer : a) urzhaz ar goproù b) ar sammad hollel bloaziek
anezho, anvet « glad goprañ » k) feur ar gopradur diouzh an askorad. Nag an embregerezhioù,
nag an aotrouniezhoù lec’hel n’emaint e gwir da emellout e leviadurezh ar goproù.
E-kichen ar mennad da dregemmañ e ranker menegiñ kempennadurioù a denn da gurzhañ
urzhaz ar goproù : ar goproù-tiegezh (hogen izel ez int hag e teraouont gant ar pevare bugel) ;
12
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ar c’hretadur-kleñved (hogen, er-maez eus ar c’hlañvdiadurioù, ne vez dastalet nemet
mezegadur ar malaria hag ar c’hleñvedoù gwenerel) ; ehanoù gopret (a bad 12 devezh
oberat) ; gwazadurioù kevredigezhel, evel an tiez-diskuizh (met dister e chom niver ar
gweleoù enno e-skoaz ar goulennoù), evel gourliorzhoù ar sevenadur (a zo lec’hioù-dihuediñ
foran) ; eztaosadur ar madoù sevenadurel evel al levrioù, ar pladennoù, ar binvioù skingomz
ha skinwel ; ar feurmoù izel.
An annouezh dre an arc’hoproù.

War an holl c’hopridi e c’hoari an annouezh dre ar gopr-diazez ; en enep, an annouezh dre an
arc’hoproù a sell hepken ouzh ar c’hoskor-blein. Savet int bet evit reiñ d’an embregerion abegoù
arc’hantel da erounit o steuñv, ken a-fet kenderc’h, ken a-fet buzadoù, hag ivez evit o broudañ da
gemer preder gant o embregerezh, da skouer da armerzhañ an danvezioù dibaot, da greskiñ askorusted
an dud-labour, da virout an termenoù dereiñ, da zegas nevezadennoù kalvezel. E 1960, e Hungaria e
save arc’hoproù an tri atebeg pennañ eus an embregerezhioù (ar rener, ar pennijinour, ar pennjedour)
d’an 30 ha d’ar 40 % eus o goproù.

Kudennoù ar c’henc’hoari etre ar sturiadoù hag an annougoù
Pal an atizadurioù arc’hantel eo lakaat lazioù an obererion da zegouezhout gant gwellañ
erounezadur ar steuñvoù bloaziek. Ne vez ket bepred tizhet ar c’hendegouezh distroñs.
Ar goproù-diazez hag ar pleustr.

Ar Stad eo a zifer dasparzhadur ha sammad hollel ar goproù.
Evit ar goproù talet diouzh an askorad, e tle ar gopr-diazez klotañ gant reoladoù al labour, e doare
ma tegemero ar micherour gwerzh e c’hopr-diazez mar kas e labour rik diouzh ar reoladoù. Hogen ne
c’hell reoladoù al labour bezañ jedet nemet war an dachenn. O vezañ ma vez bepred diouer a dudlabour ec’h en em aoz an embreger evit ma ve talet ur gopr uhel hep terriñ ar reizhennoù : merkañ a ra
reoladoù labour izel a-walc’h evit ma vint aes da leuniañ ha da dremen. E-se, o deus ar goproù keitat
en U.R.S.S. ouzhpenn daougementet etre 1940 ha 1953, pa greske ar gopr-diazez eus 25 %.
Evit ar goproù diouzh an amzer, ne c’haller ket o gorren dre embregata ar reoladoù. Evit ma ne
zeufe ket un disparelezh re vras gant ar goproù diouzh an askorad ez argerzher e meur a zoare : dreistperzhekaat a reer al labourer, sevel anezhañ d’ur bazenn uheloc’h eget hini e berzhegezh werc’hel,
h.a.
An arc’hoproù hag un nebeut heuliadoù nann-mennet anezho.

An divizoù kemeret gant an embregerion dindan vroud an arc’hoproù ne glotont ket bepred gant
ar pezh a venn ar steuñverion.
E-keñver ar c’henderc’h, e tenn an embregerezhioù da « c’holeiñ o barregezhioù », d’o ispriziañ
evit ma ve merket dezho amkanioù aes da ziraez ; pe c’hoazh da falsañ o disoc’hoù dre lakaat
kenderc’h ur miz da risklañ war ur miz all ; pe c’hoazh da c’hoari war dazrummadur ar c’henderc’h,
en doareoù-mañ :
– o vezañ ma c’houlenner digant ar firmoù uc’hekaat gwerzh ar c’henderc’hadur ha n’eo ket an
ouzhpennad gwerzh, e tibabont oberiañ traezoù koustus, pe o c’houlenn kementadoù bras a zanvezioù
krai ;
– an dazrummadur, pa chom e diuz an embregerezh, a vo kenaozet gantañ diouzh e splet ha n’eo
ket diouzh stad ar goulenn ;
– hervez an unanenn vuzuliañ dibabet gant ar steuñv e kempenno an embregerezh e oberiadoù ar
ponnerañ gwellañ mar’d eo an tolz ar ventad dibabet ; ar c’houstusañ gwellañ mar’d eo ar moneiz.
Anat eo n’eo ket ar c’heflusker ponnerañ an hini gwellañ, nag an hini azasañ ouzh ezhommoù ar
vevezerion.

E-keñver ar pourvezadurioù, emañ an embreger bepred en arvar da gouezhañ e difourk ur
mulgul14 a virfe outañ a zerc’hel gant e lañs. Evit parraat ouzh riskl an difonnennoù e c’houlenn
bilhedoù-pourveziñ dreistezhomm. Ar staliadoù aozet en doare-se a roy dezhañ an tu da barraat ouzh
pep treuzhent, hag ouzhpenn-se d’ober trokerezh a-gildorn gant an embregerezhioù all.
E-keñver ar postadurioù, e sav div amjestregezh :
– o vezañ ma’z eo digoust ar c’hevala postet, e vo dreistaveet greantioù ’zo, berniet enno madoùkenderc’hañ hep splet ebet ;
– kilañ a ra embregerion ’zo dirak an nevezadennoù kalvezel en arbenn eus ar c’holl amzer a ve
ouzh o gwikefreañ, o teskiñ o embreger, hag ivez pa ouzont e vo gorreet ar reoladoù-kenderc’hañ ur
wech staliet an aveadur nevez. Ar gouarnamant a stourm ouzh ar pleg-se : e 1960 e voe krouet e
U.R.S.S. ur Glad annouezh an neveziñ kalvezel.
E-keñver ar bevezerezh. Bevezer ha labourer zo o-daou er-maez eus ar steuñv. Abaoe 1937, n’eus
ket ken a gartennoù-lodennañ ha, lakaet a-gostez ar glad-beveziñ kevredigezhel, e vast an tiadoù d’o
ezhommoù dre arverañ o c’horvoderioù evel ma karont. Ur reoliata dre an nevid ez eus enta, ur
reoliata diglok avat, rak ar vevezerion n’o deus ket levezon war an oberierion, ar re-mañ o vezañ
bleniet gant ar steuñv. Hag ar steuñverion n’emaint ket, anat, el lec’h azasañ evit anaout goulennoù ar
vevezerion.
Padal, abaoe ugent vloaz ez eo kresket kalz kenderc’h ar madoù-beveziñ en U.R.S.S..
Diaesterioù brasoc’h a-se a sav en arbenn eus an disklotadurioù a c’hoarvez etre sturiadoù ar
steuñv ha goulennoù ar vevezerion. « Diogel eo, pep tra o vezañ kevatal a-hend-all, e talvez
ur milion a vantilli-glav kement ha div wech un hanter milion a vantilli-glav. Hogen div
vantell na zereont ket ne dalvezont ket ur vantell hag a zere. Un niver mantilli, dazrummet o
mentoù hag o fatromoù diouzh ezhommoù ar vevezerion ned eo ket kevatal d’an hevelep
niver a vantilli kinniget e div vent ha daou batrom hepken, anez e ve evit ar stadegoù hag
evito hepken » NOVE.

Adreizhañ ar c’hevansteuñviñ.
Kinnigoù adreizhañ ar steuñverezh soviedel
Sellet e vez ar c’hevansteuñviñ evel unan eus palioù an armerzh sokialour, pe gentoc’h evel an
hent ret da dizhout ar gomunouriezh. Hogen mar degas re a c’hwitadennoù, mar diskouez bezañ fall e
askorad a-fet diraez an amkanioù etre (en o zouez distremen an armerzh amerikan) e teuer da
zegemerout ez eo ret ober kempennadurioù d’ar reizhiad. Setu end-eeun ar pezh a c’hoarvez en
U.R.S.S. abaoe 1962. E gwengolo 1962 e stagas an armerzhour LIBERMAN da embann war ar
Pravda kinnigadennoù a-zivout mererezh an embregerezhioù. Hogen, pell a-raok endeo, o doa
Yougoslavia e 1950, Polonia e 1956 kemeret an hent-se, heuliet buan gant Alamagn-Reter, Hungaria,
Tchekoslovakia.
Perak adreizhañ ?

Tri rumm abegoù a gav Soviediz o-unan en o c’hevansteuñverezh, o tennañ d’an amaezhierezh,
da zerannadur ar c’hevalaoù, da arver an titourennoù.
a) Amaezhierezh. Amañ e tamallont dreist-holl tuzumder ar benvegad amaezhiañ e par ar
steuñviñ war verr dermen. Dek milion a wazourion a gav fred en emell dastum ha danzen ar
stlennadoù war an trobarzh, hervez SMOLINSKY. E 1962 e tisklerie GLUTCHKOV, sturoniour ha
Bes-arlevier Akademiezh ar Skiantoù eus Ukraina, e tenne al labour steuñviñ, gant an hentennoù o
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ren, da greskiñ evel daouvac’had15 kresk ar c’henderc’hañ, kement ha lavarout e vo liesaet dre 36 abarzh 1980 hag e vo ezhomm neuze eus poblañs a-bezh an Unaniezh Soviedel evit e gas da benn.
Kemplezh-kenan eo gwazerezh ar steuñviñ. Skoueriekaet e rank bezañ ar gwazadoù o
tennañ da bep kudenn nevez ha dre-se e weler o neradiñ aozadurioù-harpañ e-leizh o deus holl
da emellout en hevelep embregadur, – alese riskloù bras a zigenurzh, a zaleoù,
gourfaoterekadur ar furmeladoù. Ar skouer roet alies eo hini an oberierezh tangirri Likhachev
e Moskva : an urzhiadoù kludoù-ruilh kaset ganti bep bloaz d’ar greanti amezek G.P.Z. a ya
d’ober un teuliad 200 kg, o tremen dre 14 gwazva reoliñ ha dasparzhañ ; kement-mañ evit
kaout an aotre-pourveziñ, ar pezh n’eo ket c’hoazh kaout ar pourvezadurioù aotreet, –
peogwir e tegouezhas 4 000 lizher-klemm ouzh ar greanti G.P.Z. e-kerz kentañ
c’hwec’hmiziad 1963 evit nann-pourvezadur pe nann-miradur an termenoù dereiñ.
Anat eo e teu seurt reizhiad da vezañ diembregadus a-grenn gant doareoù arnevez ar greanterezh,
pa gemer an emgefren ul lec’h bras-ouzh-bras bemdez, ha pa rank ar stlenn bezañ skoueriekaet ha
hentet buan-ouzh-buan. En ur stad dornwezhel emañ ar reizhiad steuñviñ soviedel ha ret eo hec’h
adaozañ.
b) Derannadur ar c’hevalaoù. Amañ e ranker diforc’hañ an daou rumm stlennadoù a zeu e kont :
an arbennoù derannañ, e-keñver an amkanioù a fell d’ar steuñverion tizhout o tarbar ar steuñv (sl.
Emsav 13/26) ; heboell e vo enta an arbennoù-se, mar disoc’h ar steuñv (lakaet e ve erounezet evel
diferet, pezh a zo kudenn an titourennoù) gant an amkanioù dibabet ; an titourennoù, anezho azonoù o
verkañ ez eo erounezet sturiadoù ar steuñv (forzh petore amkan a ve dezhañ).
Ensellomp amplegadoù heboellded ar steuñviñ, hag ar riskloù diheboellded a zo gant ar reizhiad
soviedel.
Heboellded an arbennoù-derannañ a ampleg :
–

–

–
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Kempoellded diabarzh ar steuñvoù. Benveg ar c’hempoellaat eo amañ ar ventel
danvez a ro an tu da heuliañ ar c’hevalaoù en o roud a bazenn da bazenn. Si
kentañ ar mentelioù danvez eo an diaes dastum an holl stlenn, hag ur stlenn
heberzh, ret evit o derc’hel en o reizh. O eil si zo diabarzhel ha riñvoniel :
lakaomp e ve ret kreskiñ danvezadur ar goulosk en ur bazenn eus ar steuñv ; da
heul e ranker derc’hel kont eus ur c’hresk e kenderc’h an dir, a ampleg d’e dro ur
c’hresk all e kenderc’h ar goulosk. Evit degas ar ventel d’he c’hempouez e ranker
oberata ur monedone jedadurel hir a-hed argerzh kenderc’h ar goulosk. Ergentaou
c’hoazh ez erounezed ul lod hepken eus ar monedone-se hag e lezed an
azlammoù diwezhañ nann-jedet da vont en arvoug ouzh ar staliadoù, pe e
c’houlenned digant an embregerezhioù ur strivadenn ouzhpenn evit kompezañ ar
forc’had. Dre eurvad, en deus LEONTIEF degaset an dezrannañ etreijinerezhel
en U.R.S.S. ha war un dro un hentenn jedoniel – oc’h emplegañ arver ar
riñverezed elektronek – evit diskoulmañ en un taol ar monedoneoù etregennadel.
Bastañ da c’houlenn ar bevezerezh. Ar ret ma oa da ziorren an Unaniezh Soviedel
zo bet arbenn ar pouez roet da genderc’hadur ar c’hevalaoù diwar-goust
kenderc’hadur ar madoù-beveziñ, ha n’eus aze digempoellded ebet.
Diheboellderioù avat a c’hell c’hoarvezout e diabarzh gennad ar bevezerezh : pe
diheboellderioù meurgantel, pa renas div wech an naonegezh er vro ; pe
diheboellder korrgantel o tennañ d’an dic’houest ma’z eo ar steuñverion da
savelañ ar c’henfeurioù madoù ha gwazadoù diouzh ezhommoù ar vevezerion :
beuzet e voe ar marc’had dindan an togoù-kleuzeur, tra ma chom atav diaes
kavout gwazadur ur c’here pe un dichaner skinwelerioù.
Heboellded an derannadurioù. Heboell e c’hell bezañ arbenn divizout un
derannadur ha diheboell an doare ma’z eo kaset da benn an derannadur. Anavezet
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mat eo ar c’houfonerezh a ren en armerzh soviedel. Hervez KANTOROVITCH e
ve tu, dre zegas hentennoù derannañ heboelloc’h, da greskiñ ar c’henderc’h
greantel eus etre 30 ha 50 %. Skouerioù : dale U.R.S.S. oc’h erlec’hiañ ar
metaloù amhouarnek ouzh an dir, astennadur an dourhentoù diwar-goust an
tirhentoù, an dale o tiorren an ijinerezh kimiek (berrentez temzoù a voe betek
1963).
Penaos meizañ kemend-all a ziheboellderioù ? P. WILES a ro an displegadur-mañ : « Soviediz a
zibab an titourennoù evit o fleustregezh, hogen tennañ a reont o arbennoù-derannañ eus o ideologiezh
(), ha houmañ a vir outo a welout ez eus ur gudenn e-keñver dibab » da ziskoulmañ ivez evit an
arbennoù-derannañ end-eeun. Abaoe LENIN oc’h embann e oa « ar sokialouriezh galloud ar soviedoù
mui an tredanadur », ez eo bet renet ar steuñverezh dre ziuz nt-ideologek un nebeut gennadoù lusker
ha dre zeverañ diouto ent-kalvezel steuñvadur an holl re all. Roll an armerzhourion a vez enta
kempenn ar reizhiad e doare ma chomfe kempoell, met priz seurt kempoellded diabarzh a vez alies un
diheboellded koustus. Ar prizioù da skouer a vez jedet, n’eo ket a-geñver gant gwerzhioù gwerc’hel ar
madoù (ar pezh o deus koustet a labour-kenderc’hañ da skouer), met hepken a-geñver gant amkanioù
ar steuñv (prizioù gounezel izel-tre a-benn devoudañ ar postadurioù er greanterezh). Hogen an
armerzhourion a zeu da verzout ez eus tachennoù n’o deus ket ar bolitikerion da gemer an divizoù
warno anez kouezhañ en didelezh hag en dizurzh. « Da betra e talvez an armerzhourion, a skriv ar
C’hel. CIK, Rener Ensavadur Armerzhouriezh Akademiezh ar Skiantoù eus Tchekoslovakia hag ezel
eus Poellgor-Kreiz ar Strollad, ma n’int ket, dre an abeg-mañ-abeg, evit diskouez e koulz an
daveadurioù dibar a c’houlenn kemmañ a-vras al leviadur armerzhel ha politikel, ha mar gellont
hepken adlavarout a posteriori ha difenn ar pezh o deus blenierion ar Strollad Komunour dizoloet
drezo o-unan ? ».
k) Efedusted an titourennoù. Roll an titourennoù zo gwiriañ hag-eñ ez eo erounezet sturiadoù ar
steuñv en amgant pep embregerezh. Mar’d int efedus enta e tleont titourañ war-eeun berzh ar steuñv
e-unan. Ent-devoud avat e titouront labour an embregerezhioù renet ha roet da anaout e seurt doare
ma titourfent ur berzh-mat.
Gwelet hon eus penaos e teue a-benn an embregerion da c’holeiñ o barregezhioù, da
deñzoriañ an araezioù-kenderc’hañ na goustont netra hag a ya d’ober miradoù bepred
talvoudus, da herzel ouzh an nevezadennoù, da genderc’hañ oberiadoù hervez lizher ar steuñv
met ket hervez e spered eleze diouzh ezhommoù ar bevezerezh. An hevelep techoù a gaver e
par ar sovnarc’hozioù.
An adreizhadurioù goulennet.

Dindan dri fenn rumm e c’haller renkañ an adreizhadurioù kinniget gant Soviediz o-unan : an
atebegezhioù, an heboellded, an titourennoù.
a) An atebegezhioù a ve da vevennañ strishoc’h, a-benn delec’hiañ orin an urzhioù digempoell,
pezh zo diaes er reizhiad evel m’emañ.
« Pa zichañs d’ur micherour terriñ ur pezh a ijinenn a goust ur roubel, e vez lakaet da
giriek hag e rank dic’haouiñ. Met pa laka ur penn gwazva steuñverezh un toullad milionoù da
steuziañ dre un disentez faziek, ne glasker ket penn dezhañ, ken natur e hañval se bezañ »16.
b) An heboellded dre ar riñverezh kreizennet, gant skoazell an araezioù arnevez, ar riñverezed
elektronek pergen, zo kinniget evit diskoulmañ kudennoù ar steuñviñ. Meur a zamkaniezh ez eus avat.
Ar C’hel. FEDEROVITCH a rebech d’an arbennoù-derannañ bezañ troet e stlennadoùoberata dre hentoù henstuzel ; d’e veno, dre arverañ a-vras an ordinatorioù, e ve an ensavioùkreiz e tro da savelañ-steuñvoù peurresis e furm ur reizhiad sturoniel oc’h ezvevennañ ar
prizioù ha zoken, er pal, pep emell denel.
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Diouzh o zu e kinnig ar jedoniourion L. KANTOROVITCH ha V. NOVOZHILOV
dedalvezañ hentennoù ar raklunierezh linennek da aozidigezh ar steuñv broadel, dre uc’hekaat
amkanioù ar c’henderc’hañ e-keñver ar barregezhioù danvezadus, pe dre izekaat koust ar
c’henderc’hañ evit amkanioù termenet. Ur gudenn a wellekadur eo, ha diskoulmet e vez war
un dro e termenoù fizikel (kementadoù kenderc’het) hag e termenoù moneizel (prizioù
emplegat anvet « dewerzhadurioù ergorel » gant KANTOROVITCH). An hentennoù-mañ a
ro an tu da arverañ nevidoù war ar paper, an nevidoù neuziek-se o tiskouez an hevelep
perzhioù evit dinodadur ar prizioù hag an nevidoù gwerc’hek. Dav e ve neuze d’ar
politikerion lezel gant an armerzhourion an emell da verkañ prizioù ar madoù-kenderc’hañ ha
da jediñ an dasparzhioù treugel a-benn bastañ d’ar goulenn disoc’hel er prizioù izelañ. Gant
an aotrouniezh politikel e chomfe ar garg da ziferañ ar « goulenn » disoc’hel – kuit a c’hortoz
e teufe ar « goulenn »-se digant ar vevezerion o-unan. « Kenderc’herezh hollel ar gevredigezh
a vefe urzhiet evel hini ur greanti bras, hag aozet e ve ur steuñv gwellek evitañ evel just. E
gerioù all, bevennoù an embregerezh a yafe e kendegouezh gant bevennoù ar gevredigezh
hec’h-unan » (KANTOROVITCH).
k) Gwelladur ar reizhiad annougoù. En enep d’an damkanourion diagent ez eo digreizennour E.
LIBERMAN, kelenner en Ensavadur Armerzhouriezh Kharkov. Plediñ a ra nebeutoc’h gant an
arbennoù meurgantel eget gant an annougoù a c’hoari e par an embregerezhioù. Evel-henn e c’haller
diverrañ damkaniezh LIBERMAN : ar steuñverion a lavar petra kenderc’hañ, an embregerion a ziviz
penaos kenderc’hañ ; eleze emañ e kefridi rener ar firm dibab e araezioù-kenderc’hañ, sinañ kevratoù
pourvezadur war-eeun gant ar firmoù all. Jedet e ve an arc’hoproù diwar ar roubel kevala postet agevreizh gant an helv. Diferet e ve evit meur a vloaz ar reoladoù askorusted evit pep skourr eus ar
greanterezh, pezh a dennfe diouzh an embregerion an aon da welout ar reoladoù-se uhelaet en o
embregerezh da heul helvoù re vras.
Pep embregerezh a zegemerfe an arc’hopr leun evit an helv rakdivizet gantañ, hag an
hanter hepken eus an arc’hopr evit an dreisthelvoù. En doare-se ne ve ket ken ar
pennembreger techet da c’holeiñ e varregezhioù, na da staliañ kevalaoù dreistezhomm, na da
herzel ouzh an nevezadennoù.
N’eo ket diaes moarvat diverzout an tuioù gwan a chom e pep hini eus ar reizhiadoù
kinniget. Hemañ da skouer e kinnigadennoù LIBERMAN : lavarout d’an embregerezhioù
petra kenderc’hañ en ur lezel ganto an emell da zivizout penaos kenderc’hañ ne gav skoilh
ebet e par ar c’henderc’herezh disoc’hel ; met e par ar c’henderc’herezh treugel e teu ar
« penaos » da vezañ ur « petra » evit ar firmoù pourvezer, ar pezh na c’hell ket klotañ gant
pennaenn ar steuñviñ.
Lavaromp adarre n’o deus an adreizhadurioù kinniget netra eus un distro d’ar frankizouriezh
kevalaour. Ober anv eus nevid, eus helv ne zle ket touellañ. An helv n’eo nemet un ditourenn e-touez
ar re all ha nepred ur pal. An nevid a dalvez da arhentiñ an treugoù-kenderc’hañ, hogen ned eo nepred
an arc’hwel bevedel ez eo en armerzhioù kevalaour. A-du-rall e chom ar galloud politikel evezhiekkenan ouzh perzhderioù ar madoù-beveziñ : damantiñ a ra da yec’hed ar spered hag ar c’horf muioc’h
eget ne ra galloud politikel ebet e bro ebet, an damant-se a ranker anaout, zoken mar mirer ar gwir da
zezvarn an dibab divezel a ren war an damant-se.

Un armerzh sokialour nevidek : Yougoslavia.
Pouezus eo studiañ reizhiad armerzhel Yougoslavia peogwir ez eus anezhi ur patrom nevez o
kemmeskañ steuñverezh ha nevid.
E derou an emdroadur emañ torr politikel 1948 etre Yougoslavia hag U.R.S.S. ha, da
heul, an dezvarn war ar pennaennoù soviedel. E 1946 e oa bet broadelet ar greantioù, ar
bankoù, an dezougerezh, ar c’henwerzh a-vras hag a-vunut, ha staget, gorrek, da gengladekaat
ar gounezerezh. Goude an torr e voe divizet kengladekaat dre redi, a-benn parraat ouzh
berrentez an danvezioù bevañs, met paouezet e voe gant an hent-se e 1953 pa voe anat e oa ur

c’hwitadenn, hag aotreet e voe ar c’hounideion da zilezel ar gennad kengladel, pezh a rejont
holl pe dost.
Er greanterezh e voe divizet e 1950 reiñ d’ar c’hoskor ar berc’hentiezh war an
embregerezhioù. Gant ar c’hoskor e vez dilennet ur Poellgor fiziet ennañ amaezhierezh ar
firm ; gant ar Poellgor micherour-se hag ar strollelezh lec’hel (anvet « kumun ») a-gevret e
vez anvet ur rener. Azezet e vez ar mererezh war bennaenn an askorusted.
E spered e luskerion, e voe an tremen eus ar c’hevansteuñviñ d’ur reizhiad kemmesk un
hent da dizhout dizeriadur ar Stad, – dic’hallus ma hañvale bezañ seurt dizeriadur keit ha ma
padfe kreizennerezh groñs an armerzh. N’eo ket sur e klot seurt meno gant kelennadurezh
MARX, a ziawele dreist-holl dizeriadur ar Stad evel benveg destrizherezh politikel, ha n’eo
ket evel ar gevredigezh o’n em urzhiañ hag o ren kenderc’h ha dasparzh hervez unvennoud an
holl hag o savelañ « amaezhierezh an traoù » (ENGELS). Bezet pe vezet, seurt dave da
gelennadurezh MARX a oa pouezus forzh penaos rak, o vezañ ma amplege dre ret an
emvererezh micherour un distro da arver an nevid, e oa ret pellaat an tamall a
« azgwelouriezh » a vez bepred un dismegañs vras er bed komunour.

Dezvad ar firm yougoslaviat
Pep embregerezh zo perc’hentiezh e goskor a-bezh a zileur o galloud d’ur Poellgor micherour
dilennet, karget da ziferañ dasparzh an helv ha da envel, a-gevret gant pennadurezhioù ar gumun, ar
rener embregerezh, hemañ o vezañ « galloud-erounit » ar firm.
Ar vicherourion ne vezont ket sellet evel gopridi. Emañ kevuziad pep hini a-geñver gant al labour
en deus roet ; kevreizh eo enta ar c’horvoderioù da vuzadoù an embregerezh. Dasparzh ar buzadoù a
vez graet gant ar Poellgor micherour e-unan, a zilam diouto an dispignoù, an ardaladurioù, an telloù
hag a rann an dilerc’h etre kevuziadur ar c’hoskor hag ar postadurioù.
Pere eo gwirioù ha dleadoù an embregerezh e-keñver ar strollelezh vroadel ? Hervez ar
pennaennoù diazezet e 1950 emañ e galloud ar rener divizout leviadur an embregerezh evit a sell ouzh
ar c’henderc’hañ, ar prizioù, ar pourvezadurioù, ar goproù, an dud-labour, ar gwerzhadurioù. N’eo ket
aotreet ar steuñverion, eleze ar Stad, da enderc’hel ar firm gant amkanioù, hag al leviadurezh
armerzhel a-berzh Stad a zle bezañ renet hevelep ma kloto erounezadur ar steuñv gant brasañ
askorusted an embregerezhioù.

Ar steuñv broadel hag an embregerezhioù
E berr e c’haller luniañ an doare ma’z eo reoliataet an armerzh yougoslaviat evel ar yevadur etre
div elfenn : a) an diferadur gant ar galloud stadel « e-maez nevid » eus sammad hollel ar postadurioù
b) an arhentadur gant nerzhioù an nevid (c’hoari frank ar prizioù, uc’hekaat an helv) eus ar
c’henderc’hadur boutin hag ar bevezadur ; ar postadurioù hiniennel o vezañ savlec’hiet etre daou.
a) Sammad hollel ar postadurioù, – hag an arboell ouzh o amparañ, – a vez erverket gant ar
steuñv broadel, a-gevreizh gant an ezhommoù broadel a gevalaoù ha gant an amkanioù kreskidigezh
ha gwelladur kevredigezhel. E-maez nevid e vez didermenet ar sammad-se peogwir e vez jedet diwar
ar steuñv. Amparet e vez an arboell diwar emarc’hanterezh ar firmoù, prestoù a-berzh ar brevezidi,
kemedoù17 diseurt, hag ivez diwar ar buzadoù, – ur rann anezho o vezañ enlenet ent-dezvel ouzh an
ardaladurioù hag ar miradoù.
b) Dasparzh an arboell danvezadus etre ar postadurioù gallus a vez graet hervez ur reizhiad
kemplezh-tre. Aotreet eo an embregerezhioù da arc’hantañ un drederenn hepken eus o fostadurioù, an
div drederenn all o vezañ arc’hantet gant ar gennad bankel Stad. Diouzh he zu, e c’hell ar Stad dibab
etre ar firmoù goulenner diouzh ur stroll azonoù evel an askorusted, stabilded an embregerezh, hag
arbennoù hollekoc’h evel diorreidigezh ar ranndirioù dibourvez.
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Kemediñ v., tennañ arc’hant evel taos, tell, h.a. ; kemed g., an arc’hant tennet en doare-se.

k) Ur wech ar postadurioù kaset da benn, emañ korvoerezh ar c’hevalaoù kozh ha nevez dindan
atebegezh an embregerion a zle ren o stal en doare da uc’hekaat an disoc’hoù. Ar goulenn a-berzh an
tiadoù o vezañ frank, ez eo warnañ ec’h en em soliont evit leviañ ar c’henderc’herezh. Hogen, dres
evel en armerzhioù nevidek Kornog, ez eo reolet gwikefre an nevid gant emelloù liesseurt : reolerezh
an eskemmoù pa sav diaesterioù gant ar ventel-dalañ ; taos war ar c’hengreadur dezhañ ur feur
tregemmat (kalz stabiloc’h evelkent eget e geveleb soviedel) a zo e bal, ouzhpenn amparañ kemedoù,
eeunañ an nevid evit an danvezioù rouez pe er c’hontrol reñveradek ; merkadur un usvevenn d’ar
prizioù a-benn derc’hel kerreizh ar firmoù unwerzher ; palvatadur ar prizioù gounezel a-benn broudañ
ha reterañ ar c’henderc’h, h.a.
Liesskrivet gant ar gelaouenn

Ar merour : H. LE MEE.
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KENTAÑ BODADEG VLOAZ AN DESKADUREZH VROADEL ROAZHON
D’AN 10 A VIZ MEURZH 1968
Testenn an Digoradur.
(An displeger a ro da gentañ da anaout ez eo kenframmet hiviziken Strollad an Deskadurezh
Eil Derez, Kelc’h Debauvais ha Framm Yaouankiz Vreizh e diabarzh Skourr an Deskadurezh
Vroadel. Reiñ a ra arbennoù an unanidigezh-se, da gentañ an arbennoù pleustrek.
Degouezhout a ra gant an abeg donañ.)
An abeg gwirion zo ar rakfurm da reiñ d’ar pezh a vo Maodiernezh an Deskadurezh Vrezhon ha,
drezi hag en tu all dezhi, d’ar Stad Vrezhon.
Heuliadoù liesseurt zo bet d’ar c’henframmadur-se, hag an holl n’int ket deuet a-wel c’hoazh. Rak
pep treuzfurmidigezh er frammoù a zegas treuzfurmidigezh e buhez an dud hag e buhez ar
gevredigezh ma emañ ar frammoù.
Ne gomzimp ket amañ eus an treuzfurmidigezhioù a zo c’hoarvezet er frammoù da heul o
unanadur, nag eus ar c’hudennoù kalvezel a zo bet da ziskoulmañ : labour ar galvezourion eo se, ul
labour a-bouez, met n’eo ket an dra pouezusañ. Klask a raimp displegañ hepken an amplegadoù hag
an heuliadoù kedvuhezel a zo da greskidigezh an Emsav frammet.
Boas eur da sellout ouzh aozadurioù evel S.A.D.E.D. pe K.D. o welout enno frammoù, traoù sonn
ha difiñv a-walc’h, ha ne weler ket buhez an dud m’emañ ar frammoù-se diazezet enni. Ur skeudenn
diwir eo se. Evit argas an dizurzh a rene en Emsav e voe ret moarvat pouezañ kreñv war an urzh hag
ar genurzh en hor strolladoù. Hogen bepred, – ha Danevelloù bloaziek S.A.D.E.D. zo test, – hon eus
lakaet ar framm e gwazoniezh an dud ha nepred ar c’hontrol. Ar c’hudennoù nemeto, ar c’hudennoù
politikel nemeto zo gant buhez an dud.
Perak e teuomp da bouezañ war ar poent-se hiziv ? Dre an arbenn ma tegouezh an Emsav frammet
gant ur bazenn nevez eus e gresk ? Ya, ha peogwir e tegas ar bazenn-se ganti ur sammad a gudennoù
nevez o tennañ end-eeun d’ar vuhez kevredigezhel ha keodedel. Evit reiñ da veizañ ar c’hudennoù-se
e rankomp mont c’hwec’h vloaz en a-dreñv.
E derou S.A.D.E.D. e oa tri den o kas an traoù war-raok. Skoazell o doa goulennet digant Emsav
ar mare-se. Berr e voe ar skoazell. Kavout a rejont dirazo tud eus gouenn ar re a ro da evañ d’o nesañ
p’en deus naon ha da zebriñ p’en deus sec’hed. Hini ebet ne chomas da genlabourat ganto. Stagañ a
reas an tri den gant al labour hep gortoz muioc’h ha bloaz war-lerc’h e kroge S.A.D.E.D. da vont endro. Labouret e voe kalz ha buan. Tamm-ha-tamm e tostaas tud all ha kreskiñ a reas niver ar
genlabourerion a vloaz da vloaz. Evel-se e voe stummet framm kentañ ar Strollad. Pep kenlabourer a
gemere an titl a Ezel Oberiant hag a oa ezel eus ar Poellgor-Leviañ. Met e gwirionez, an holl dud a oa
er Poellgor-Leviañ ne levient ket. Ne oa nemet an tri diazezer o ren, evit lavarout mat. Ar re all a
heulie, – pe a nac’he heuliañ, – ret eo gwelout an traoù evel ma oant. Evel just, hiziv e c’haller barn,
evel ma varne er mare-se tud a chome en diavaez ha na gemerent ket perzh el labour. Met evit ar re a
laboure, e oa un dibab d’ober, hag an dibab-se a oa hemañ : pe goulenn o ali digant an dud ha seveniñ
nebeut, pe seveniñ kalz hep goulenn re o ali digant an dud. E gwir, hiziv eo e verzomp an dibab-se,
rak n’eo ket sur e voe al labourerion chalet kalz gantañ er mare-se : santidigezh al labour ramzel a oa
d’ober ne leze ket lec’h gant preder all ebet er mare. O ger-stur oa kentoc’h : ar re a fell dezho
labourat a chom, ar re all n’eus ket ezhomm anezho. Hag ar re a chome a ranke plegañ da Reizhennoù
na oa ket bet goulennet o ali diganto kennebeut evit o sevel.
Tamm-ha-tamm avat e kemmas dremm ar Strollad. Da gentañ e kreskas ingal niver al labourerion.
Un niver a skolidi o deus kemeret lec’h ennañ. Tud all zo deuet ivez hep bezañ bet skolidi, o doa en
em stummet o-unan. Diwanet ez eus aozadurioù all o deus kevreet gant S.A.D.E.D.. Neuze, kudennoù
zo savet, diwar emastenn ar framm ha kresk an dud. Kudennoù kalvezel : da skouer, penaos stagañ

kenetrezo ar parzhioù diseurt a ya d’ober ar framm nevez ; ar re-mañ avat n’int ket ar re ziaesañ. Ar re
ziaesañ ha pouezusañ a sav gant al levierezh.
Anat eo ne zere ket ken an doare ma veze leviet S.A.D.E.D. en derou. En derou e veze renet ar
Strollad evel un embregerezh greantel pe evel ur stal genwerzh : ar redi nemetañ oa ober berzh, ar pal
nemetañ ma vezed kizidik outañ oa tizhout bep bloaz sifroù uheloc’h war an holl dachennoù eget ar
bloaz a-raok. Evel en un embregerezh greantel e oa un dornadig o reiñ urzhioù hag un tolpadig o kas
da benn an urzhioù. Un doare e oa evel just da ren al labour gant efedusted. An Emsav avat n’eo ket
un embregerezh greantel, n’eo ket ur stal genwerzh ; ar berzh danvezel n’eo ket e bal kentañ, daoust
ma’z eo ur pal ret. Ar vicherourion a ya da labourat er greanti a ya di evit gounit o bevañs ha n’eo ket
gant ar mennad da seveniñ o buhez nag uhelbal ebet. Ret e voe moarvat d’an Emsav en ur prantad eus
e greskidigezh kemer doareoù ur greanti ; dav eo d’an Emsav mont en-dro c’hoazh hervez reolennoù
an embregerezhioù armerzhel arnevez e meur a geñver : bezañ kenurzhiet-strizh en e labour, steuñvet
en amzer, frammet en e aozadurioù. Ar pezh a ra anezhañ an Emsav avat zo en tu all d’an
embregerezh ez eo e keñverioù ’zo. An dud a zeu dezhañ ne zeuont ket evit bezañ implijidi sentus
nemetken pe ma teuont e faziont. Pal an Emsav zo kemer ar galloud e Breizh. Alese e rank pep
emsaver kemer perzh er galloud adalek bremañ hag en un doare gwirion. Diaes e ve ijinañ un Emsav
mennet da reiñ d’ur bobl he rezid, un Emsav a zieubidigezh graet gant tud kabestret dindan un
diktatouriezh bennak. Ouzhpenn un implijad, ur gwazour o heuliañ dall ur pennrener holl-c’halloud e
tle an emsaver bezañ. Met ur c’heodedour o sammañ e lod eus tonkad ar vro hag o kemer perzh el
levierezh anezhi.
Emeur o lakaat en e blom ar politikerezh-se e diabarzh Skourr an Deskadurezh. Dont a ra an
emdroadur-se en e goulz. Betek ar bloaz-mañ e vije bet dic’hallus degas an treuzfurmidigezhioù
pouezus a c’hoarvez bremañ. Rak tennañ a reont da vuhez keodedour an dud, ha ne oa ket a
geodedourion dre an arbenn eeun na oa ket a Geoded, a gevredigezh vrezhon war an dachenn. Arabat
ankouaat e oa pep tra da grouiñ diwar netra, hag an dud da gentañ. Pep hini ac’hanomp en deus ranket
dibourc’hañ ar bersonelezh kozh gwisket warnañ gant an estren ha gwiadiñ neudenn ha neudenn e
bersonelezh vrezhon nevez diwar-bouez strivoù dizehan a bad abaoe bloavezhioù. Re a labour a oa, an
dud ne oant ket stummet a-walc’h na niverus a-walc’h ouzhpenn-se evit ma ve bet tu da gomz eus ur
vuhez kevredigezhel, ha nebeutoc’h c’hoazh keodedel. Hiziv avat, arouezioù a zeu war wel o reiñ
deomp da c’houzout emañ ar spered keodedel o tihuniñ e labourerion an Emsav frammet. Betek
warlene e oa dirazomp deskarded abaf na gredent ket diserriñ o genoù war ur brezhoneg na
vestronient ket, a oa o fenn leun a c’houlennoù na ouient ket displegañ ; ar re a oa degouezhet un
tammig pelloc’h war hent an Emsav a ranke sammañ ar vicher a dad-mager pe a vamm-vagerez… Er
bloaz-mañ ez eo kouezhet an harzoù diwezhañ a vire ouzh un niver a zanvez emsaverion a gemer
perzh leun en Emsav. Kentañ tra o deus graet eo sammañ kargoù ponneroc’h. Ar pezh a zo mat, hep
mar, met n’eo ket a-walc’h. Emskiant an dleadoù zo ret, met emskiant ar gwirioù zo ken ret-all. Evit
gwir, hag aze ez eus unan eus an arouezioù a venegemp, e klever ivez e-touez labourerion ar framm
mouezhioù o sevel, o c’houlenn ma vo termenet gwirioù politikel an emsaver en Emsav, ha da gentañ
ar gwir da gemer perzh leun e levierezh an Emsav. Pell diouzh bezañ nec’het gant hevelep klemmoù,
hon eus da welout enno garmoù kentañ ar vuhez keodedel e diabarzh an Emsav.
E gwir, n’eus ket bet kollet amzer. Divizet ez eus bet, hep gortoz mui, krouiñ ur Poellgor, – anvet
da c’hortoz astennoù all Poellgor Skourr an Deskadurezh. Er Poellgor-se emañ holl labourerion ar
framm. An diforc’h etrezañ ha Poellgor-Leviañ kozh S.A.D.E.D. eo hemañ : an holl izili anezhañ a
gemer perzh en e labour ha dre-se e levierezh politikel ha kevredigezhel ar framm hag an aozadurioù a
zo ennañ. Emvodoù mareadek a vez dalc’het ha hiviziken ne vez mui kemeret disentez ebet er-maez
eus diferadennoù ar Poellgor.
Goût a ouzomp ervat e sachomp warnomp diaesterioù bras ha trevelloù nevez diniver. Met
degouezhet omp en diwezh en emgav m’emañ pep kumuniezh en he rezid. Hon diaesterioù hag hon
trevelloù zo an hevelep re a anavez ar pobloù dieub, an hevelep re a gendalc’himp da anaout betek an
dieubidigezh hag en tu all dezhi.

Betek-henn ez ae aozadurioù ar framm war roudennoù spis hag an dud n’o doa da blediñ nemet
gant al labour. Hiziv o deus an holl da bignat war un dachenn ma n’eus ket a roudennoù, ma ne c’hell
ket bezañ, hini an divizoù war donkad ar gevredigezh vrezhon nevez. Evel just e kendalc’h ar
roudennoù kozh da redek war dachenn al labour : n’eus ket anv da zilezel an urzh diabarzh a ren e pep
aozadur nag ur framm en deus prouet e oa mat. Met ouzhpenn o labour a zleo hiviziken bezañ e preder
an dud. E kerz pep hini emañ bremañ binvioù ar galloud war ar gumuniezh a-bezh.
Anat eo ez eus pazennoù e deroadur ar galloud-se, evel ma’z eus ivez bevennoù da c’halloud ar
Poellgor-Leviañ e-unan.
Pazennoù a zo e deroadur ar galloud politikel. Arabat e ve kouezhañ en ur werinveliezh rambreel
hag en dizurzh war zigarez pellaat diouzh arvar an diktatouriezh. Mar dle pennaenn ar gwirioù
hiniennel chom da sichenn divrall d’ar vuhez politikel, e tle ivez an divizoù kemeret bezañ pleustrek
hep re a selledoù difetis. Leviañ zo d’ober, da lavarout eo kas ar vag war-du ar pal ouzh he derc’hel
pell a-walc’h diouzh kerreg argollus stribourzh evel diouzh poulloù-tro ken argollus-all babourzh. Aes
eo meizañ e rank ur vro er stad a vrezel mont tostoc’h d’an diktatouriezh, hogen, kerkent ha tremenet
an dañjer, distreiñ war-du ar werinouriezh evel ma adkav al lestr e hent boas goude ar barr-amzer. An
dra a bouez eo ma ve hebleg a-walc’h ar sternioù leviadurel ha dreist-holl ma chomfe birvidik an
emskiant politikel er geodedourion pe, evit komz eus a sell ouzhimp, en emsaverion.
Ha dres, pa ranker diforc’hañ an emsaver diouzh ar c’heodedour, e lakaer a-wel ur gudenn
bleustrek-kenan a zo bet da ziskoulmañ. Dre reolenn, kement den a vez ganet en ur vro dieub a
zegemero koulz lavaret distroñs e ditl a geodedour pa vo en oad merket gant al lezenn evit e
zegemerout. Disheñvel emañ an traoù gant an Emsav : ne vezer ket ganet emsaver nemet e teuer d’an
Emsav goude un dibab arvarus ha dre ur ranved hiniennel trubuilhus, – an hevelep argerzh a zo ivez e
gwirionez evit ar c’heodedour en ur vro diazezet, nemet eno ez eo an dibab a-vec’h meizet evel un
dibab ha kaset e vez an danvez keodedourion a garradoù dinec’h dre valioù terket mat ha gwaskedet.
En ur vro hep Stad, en un Emsav, eo anat ne vez ket heñvel gont. Mar en deus an Emsav da stummañ
an emsaverion, en o deus an emsaverion da grouiñ an Emsav en tu all d’ar pezh ez eo betek ober
anezhañ ur Stad vroadel wirion. Dre-se, unan eus pennaennoù kentañ an Emsav eo houmañ : an
emsaver a rank prenañ e wirioù dre e labour. Evel ma paouezfe an Emsav a vezout mar paouezfe an
emsaverion a labourat, ne c’hell ur Brezhon kaout gwir keodedour ebet ma ne samm ket ul labour
pemdeziek, ur garg, en Emsav. Degemeret eo ar bennaenn-se da reolenn strizh abaoe derou an Emsav
frammet, met hiziv hepken e kemer he ster leun hag he gwiriekadur politikel. Heuliadoù pleustrek a
c’haller endeo merkañ da seurt kadarnadur.
Evel a ouzoc’h, abaoe 1963 e rank pep Ezel eus S.A.D.E.D. sinañ ur gevrat ma ouestl drezi
seveniñ ur gefridi er Strollad, pe ur garg a gelenner, pe un emell er gwazadur hollek. Daou si he deus
reizhiad kozh ar c’hevratoù : re laosk eo ha re strizh. Re laosk, peogwir e vez lezet a-wechoù Izili ’zo
dilabour e-pad mizvezhioù, pa n’eus tamm labour ebet da reiñ dezho war dachenn o c’hevrat. Re
strizh eo, peogwir e c’haller bezañ emsaver hep bezañ dre ret kelenner pe vureviad ; – evel just e rank
an emsaver ober a bep seurt micherioù hag e ra, met ar c’hempouez kedvuhezel hag an efedusted a
c’houlenn ma ve pep hini o pleustriñ war an danvez a zere ar gwellañ ouzh e varregezh. Diwar ar
bloaz-mañ e vo degaset gwelladurioù e reizhiad ar c’hevratoù hag al labour emsavel. Dre
astennadurioù nevez ar framm e vo ivez astennet roll ar micherioù da ginnig d’an dud. A-du-rall e vo
pledet kalz pishoc’h gant amzeriadur al labourerion a-benn reiñ da bep hini ul lec’h dereat er framm,
evit kreskiñ efedusted ar framm ha dreist-holl dre an arbenn ma rank ar gwir da gemer perzh el
levierezh bezañ diazezet war ar perzh kemeret el labour. Kalz strishoc’h e vo enta hiviziken
savidigezh ha sevenidigezh ar c’hevratoù labour e Skourr an Deskadurezh eget ma oant e S.A.D.E.D.
hag e K.D..
Ur vevenn zo d’ar galloud embreget e diabarzh Skourr an Deskadurezh, evel ma’z eus a-hend-all
da bep galloud politikel. E devoud ar vevenn emañ ar pezh a anvomp ar c’hevala istorek. Displegañ a
reomp. Ur strollad tud en e bezh a c’hell diheñchañ ha dont da vezañ foll, gant ur follentez kleñvedel
pe ur follentez kevredigezhel. Lakaomp e tivizfe ar bransniver er Strollad a-greiz-holl dilezel ar
brezhoneg pe dreiñ kein ouzh pal ar Stad Vrezhon, aze e stokfed ouzh ur vevenn na c’hell ket bezañ

treuzet, hini ar c’hevala istorek1. Nag an Emsav, na tonkad Breizh n’int perc’hentiezh ur remziad. Ur
furm amzeriek vev ez int, o treuziñ ar remziadoù, krouet evit un darn, evit un darn hepken, gant pep
hini anezho, ha sanket mat endeo en dazont. An endoniad bev a zegouezh deomp eus Istor Breizh hag
an Emsav, o kavout e furm hiziv en obererezh an Emsav, hon eus gwirioù warnañ hag hon dlead eo e
biaouañ, ha galloud ebet ne c’hell lemel hor gwirioù d’e biaouañ. Ar gouarnamant gall ne anavez ket
ar gwirioù-se end-eeun, setu perak ne c’hallomp ket anaout ar gouarnamant gall. Met pa vo savet ur
gouarnamant brezhon, ma ne gemerfe ket e-unan e wrizienn er c’hevala istorek hag emsavel brezhon,
ma ne lakfe ket pep keodedour en e wir da biaouañ ar c’hevala istorek-se, e vefe hon dlead groñs
disteurel galloud ar gouarnamant-se war ar vro evel ma tistaolomp bremañ galloud ar gouarnamant
estren.
Alies ne gompren ket an dud ez eus ur vevenn d’ar galloud politikel ha pa ve hemañ harpet gant
unvennoud ur boblañs a-bezh en ur mare. Brogarourion wirion a chom en un enkadenn spered en abeg
d’ar mennoz faos o deus eus ar galloud. Koazhañ a reont an Istor d’ur remziad, o hini, ha n’int ket evit
meizañ o fobl evel un heuliad en Istor, nag Istor o fobl evel ur c’horf fetis o tremen kalz en tu-hont
d’ar amzer-vremañ. Ha n’eo dieub hini ebet ac’hanomp da c’hoari diboell gant ar c’horf-se a zo
kevala priziusañ hor pobl.
Anat eo e c’houlenn ar gudenn-mañ ar brasañ aked, ha dibaouez e rank an Emsav plediñ da
dermenañ e gevala istorek, ha seul berveshoc’h m’emañ ar vuhez keodedel o tiorren en e greiz.
Dav eo menegiñ un arvez all eus an emdroadur a c’hoarvez gant an Emsav frammet. Deuet eo an
danvez emsaverion er-maez eus o abafted, ha bremañ ez eztaolont mennozioù ; mennozioù dezho evel
just, alies enebus, hag e sav dija tennderioù, ha diougan daeloù ha breudoù. Arouezioù a yec’hed eo.
An arouez ivez ned eo ket fall an hentennoù-stummañ arveret. Spurmantiñ a reer endeo div gostezenn
o tiwanañ e diabarzh ar framm, a anvin, evit chom en henvoaz, ur gostezenn gleiz hag ur gostezenn
dehou ; ur gostezenn dehou o tifenn eskern ar framm ha padelezh al labour hag ar genurzh er Geoded,
hag ur gostezenn gleiz a zo kalz kizidikoc’h ouzh gwirioù hag ouzh rezid an dud. Un dra dispar, ha
nevez, eo diwanidigezh an div gostezenn e diabarzh an Emsav. Rak betek-henn, pa gomzemp eus
dehou pe gleiz e raemp dave atav da luskadoù diavaez pe plaket war hor bro pe an Emsav eus an
diavaez. Tost dic’hallus e oa lec’hiañ an Emsav hag en em lec’hiañ en Emsav pa glaskemp e bakañ ebarzh dilhad na oant ket bet graet evitañ.
Moarvat e van c’hoazh e stumm eginoù al luskadoù kleiz ha dehou-se. Emaint o tiwanañ. Gant
kreskidigezh an Emsav frammet e teuint fraeshoc’h hag e kejint gant ar par hollvedel m’emañ an tuioù
kleiz hag an tuioù dehoù eus kevredigezhioù all ar bed. Soñjal a reomp ez eo an tremen-se eus an
dibarel d’an hollvedel, eus kudennoù hor buhez deomp-ni da gudennoù hollekañ an denelezh, an
doare reizh nemetañ da ren hor politikerezh. A-walc’h a zoareoù direizh hag amoet hon eus anavezet
pa veze klasket klenkañ hor c’hudennoù er frammoù estren. Ken lu e ve degas en Emsav an eneberezh
a oa etre Bolcheviked kleiz ha Bolcheviked dehou, ken lu-all meizañ degouezh Breizh dre an dafar
krouet gant ar Front Populaire gall eus 1936. Lavaret hon eus « kleiz » ha « dehou » evit ober gant
skritelloù ; marteze e vo graet gant skritelloù all. An devoud pouezus eo emañ o tiwanañ diouzh buhez
andonel an Emsav gwir gostezennoù politikel.
An heuliadoù eurus a stadomp hiziv ne savont ket diwar netra. Unvanet don eo bet an dud dre ar
pal o deus kemeret, dre an diazezoù o deus kemeret en Istor ar vro hag en Emsav ; unvanet don int bet
dreist-holl gant al labour sammus a renont a-gevret en un doare urzhiek-kenan, – bennozh d’ar framm
kreñv ha stabil a ro dezho an tu da greñvaat o gwrizioù ha da welout sklaer er pezh a reont.
Tu a zo bremañ da dañva frouezhioù kentañ ar poanioù. Ur gevredigezh nevez zo o sevel er vromañ. Enni e kav a-dastorn pep hini e blas, – diouzh e demz-spered hag e stummadur, diouzh e
remziad hag e vignoniezhoù, lusket gant ur bern abegoù sklaer pe deñval, se ne ra forzh. Ar gudenn eo
e vefe renet ur vuhez politikel sklaer hag e labourfe an nerzhioù a zo e kont evel luskerioù politikel ha
n’eo ket evel harzoù politikel. Ar re o deus anavezet an Emsav er bloavezhioù pemont a oar pegen
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blinderus e oa an aergelc’h anezhañ. Divarc’het a-grenn e oa an dud e-keñver politikerezh. Ne gredent
ket mui tabutal, ne gredent ket mui magañ buhez politikel ebet. Pa save un den a-enep d’un all, e
lavare ar re all diouzhtu : arabat tabutal, ret eo mirout an unvaniezh, ar pezh a oa e gwirionez goulenn
digant an dud spazhañ o spered. Nann, er c’hontrol : pep hini a zle kemer perzh er vuhez politikel. Ur
framm a zo, hag eneberezhioù a vo, a zo endeo hag a yelo war greñvaat, war en em zisplegañ. Met o
vezañ ma’z eo kreñv ar framm ne vo ket an eneberezhioù-se evit e ziskar. E-lec’h bezañ bombez a
lakafe ar framm da darzhañ, e vint strilheoul e-barzh ar c’heflusker, hag e lakaint ar framm da vont
war-raok.
« Ar werinouriezh wirion eta ne c’hell ket bleuniañ da bep mare eus Istor ur vroad. Ne zivizer ket
en em c’houarno ur bobl en doare-mañ-doare d’ar mare-mañ-mare. Trec’h d’an dud eo an darvoudoù.
En un enkadenn, d’ur c’houlz diskoulmus eus hec’h emdroadur, n’en em reno ur vroad nemet dre ar re
oberiantañ hag ar re gadarnañ eus he mibion. Ne c’hell ar werin neuze nemet heuliañ ar re a oar petra
vennont pa ne oar-hi ket. Marevezhioù an dispac’hioù hag ar brezelioù eo ar re-se ; lanv zo mar karer.
Pa vez tre, pa n’o devez mui ar sturvennozioù hag ar mennadoù start kement a bouez, pa vez peoc’h
diabarzh ha diavaez, e teu en-dro ar werinouriezh… »
Youenn OLIER, An Avel 12 1946, ademb. Preder 37-38/36 1962.
« Da gentañ e vo ranket sevel ur strollad broadel hag a roio tu d’ar vroadelourion da stourm evit o
uhelvennad hep touellañ den. Ne ouzon ket piv en deus sanket e penn tud ’zo e oa ar gaou hag ar
gwidre kentañ perzh ar politiker. Me ’gred er c’hontrol eo al lealded e berzh pouezusañ. »
Y. OLIER, Avel an Trec’h 1 1946, ademb. Preder 37-38/40 1962

LUSKAD « CYMRU FYDD » E KEMBRE ETRE 1880 HA 1900
Ret eo moarvat anaout Istor Breizh hag an Emsav evit gallout diskoulmañ kudennoù hor bro.
Talvoudus eo ivez avat kaout un tamm anaoudegezh eus Istor ar broioù keltiek all a zo tost o
degouezh da hini hor bro, Kembre hag Iwerzhon peurgetket. En dro-mañ e klaskimp displegañ petra
voe luskad Cymru Fydd a c’houlenneur meni emreolerezh (ymreolaeth pe Home Rule) evit Kembre e
diwezh ar c’hantved tremenet.

Emgav Kembre e diwezh an naontekvet kantved.
Adal 1868 e oa kroget Kembre da emdreiñ war-du ar gostezenn gleiz saoz leuriadet neuze gant ar
frankizourion. D’an emdroadur-se e oa meur a orin : ur c’halz eus douar Kembre a oa piaouet gant
gourferc’henned saoz pe saoznekaet, mirourion ha harperion an Iliz saoz diazezet e Kembre. O
vouezhiañ a-du gant ar frankizourion e klaske Kembreiz war un dro diskoulmañ kudenn aoz ar glad en
o bro ha diskar galloud un Iliz estren outo peogwir edo ar pep brasañ eus poblañs Kembre emezelet er
ranngredennoù dishual.
Erfin, un trede kudenn o doa Kembreiz da ziskoulmañ d’an ampoent : hini an isdiorreadur
kelennerezhel en o bro. Er bloavezhioù-se enta o doa savet kelenndioù Skol-veur prevez gant o
arc’hant, – e-ser se e c’haller notañ o dije gallet ober kelenndioù kembraek anezho mar o dije karet ;
degemerout a raent ar framm saoz avat ha rak-se e voe saoznek ar c’helenndioù Skol-veur a groujont.
Hogen n’o doa ket tizhet c’hoazh ma ve aotreet o Skol-veur da c’hrataat d’he studierion parchoù
talvoudek par da ziplomoù ar Skolioù-meur saoz. A-benn tapout ar brientskrid ouzh hec’h aotren da
reiñ diplomoù kefridiel, o doa Kembreiz klasket ivez en em harpañ war ar frankizourion.
En eil hanterenn an 19t kantved enta e c’haller termenañ evel-henn pobl Gembre :
– ur bobl kollet ganti hec’h emskiant vroadel ;
– miret mat ganti he yezh avat ;
– prederiet gant kudennoù a gravez (abegoù politikel ereet outo : paeañ a ranke Kembreiz telloù
evit mad un Iliz na bleustrent ket) ;
– prederiet gant kudennoù a zeskadurezh (hogen evit abegoù pleustrek ha hiniennel a
isdiorreadur : an deskadurezh ne sellent outi nemet evel ouzh un tu d’an hinienn da c’hounit e vuhez
er-maez eus al labour-douar war zizeriañ) ;
– oc’h arverañ neoazh ar framm hag ar reizhiadoù politikel saoz evit kas da benn he mennadoù ;
– rannet ent-tiriegezhel, ent-kevredigezhel hag ent-politikel zoken etre div rannvro, ar C’hreisteiz
aberzhet da ijinerezh ponner ar Saozon hag an Hanternoz gouestlet hepken d’al labour-douar ha d’ ar
mengleuzioù hag isdiorreet en abeg da se.

Diwanadur ha kreskadur al luskad « Cymru Fydd ».
Ganet eo al luskad Cymru Fydd1 e-touez Kembreiz divroet, – evel evit Breizhiz e vez broudet
emskiant-vro Kembreiz gant an harlu, – e London e 1886. Pal ar bodad oa gounit an emreolerezh da
Gembre. Orin ar mennad-se a oa moarvat e skouer Iwerzhoniz d’an ampoent : ar re-mañ a rae ur bern
trouz er parlamant saoz evit tizhout an « Home Rule ». An tu ma tremme Kembreiz outañ a-benn
kaout o mennad avat a oa peoc’hus-meurbet : a-walc’h e vefe bet, a grede da baotred an « Home
Rule » evit Kembre, lakaat dilenn kannaded a-du gant an emreolerezh e Kembre pe c’hoazh implijout
levezon Kembreiz divroet e Bro-Saoz er mouezhiadegoù evit diraez ar pal a vukent outañ.

1

Cymru fydd a drofed e brezhoneg dre : « Kembre a vez, a vo » ; bydd zo ar bongevor reol arveret evit merkañ an arvez
ampadel hag an amzer da zonet.

Nerzh a gemeras al luskad e London da heul « eisteddfod » 1887 ; an eil kevrenn anezhañ a voe
aozet e Manchester hag e Liverpool, e Bro-Saoz bepred, e-touez Kembreiz divroet, e 1887-1888.
Neuze e teuas betek Kembre hag ur gevrenn a ziwanas e Barri hag unan all e Llanfair P.G.. D’ar
c’houlz-se e oa un neuz damzispac’hel gant tud Cymru Fydd : gant Kembreiz bodet e London e teue
ar « Marseillaise » da skouer, kan a zalc’he neuze al lec’h kemeret goude gant an « Internationale ».
Evel m’hon eus merket e c’hoariewar ar bodad ul levezon bennak a-berzh Iwerzhoniz. Brudet e oa
stroll ar gannaded iwerzhonat er Parlamant saoz ; klasket e voe enta urzhiañ ivez ur stroll eus ar
gannaded kembreat e Westminster ; seul aesoc’h e voe ma oa enskrivet an darn vuiañ anezho er
strollad frankizour saoz. E Kembre hec’h-unan, zoken, e kemere un Iwerzhonad, e Blaenau Ffestiniog,
e korn-bro ar mengleuzioù sklent, perzh el luskad evit « Home Rule » Kembre, – pezh na blijas ket
nemeur d’ar boblañs na gare ket ar Gatoliged, ret eo anzav.
D’ar mare-se ec’h en em gavas e penn Cymru Fydd daou gannad frankizour eus Kembre : Thomas
Edward ELLIS ha David Lloyd GEORGE. An daou zen-mañ, – a-gevret gant Thomas GEE a varvas
abred – a voe ene al luskad keit ha ma padas. T.E. ELLIS a oa 30 vloaz e 1886, ha dilennet e oa bet da
gannad frankizour pevar bloaz a-raok e Blaenau-Ffestiniog, en Hanternoz. Lloyd GEORGE n’en
devoa nemet 26 vloaz ha nevez dilennet e oa da gannad frankizour en Arfon. O-daou e oant a orin
poblek, ha tad T.E. ELLIS en doa bet da c’houzañv kalz a-berzh ar c’hourferc’henned virourion warlerc’h dilennadegoù 1868.
E-kerz ar bodadegoù a voe dalc’het, – gant berzh bepred – dre Gembre a-bezh en amzer-se dindan
gadoriadur an daou gannad e voe klasket prouiñ e ranke Kembre kaout an « ymreolaeth » mar felle
dezhi bevañ. T.E. ELLIS a lavare, da skouer : « Emreolerezh zo awen ha pal ar vroad. Hep breudoù
broadel n’eo ket diogel savlec’h Kembre evel broad… ». Ha Lloyd GEORGE, diouzh e du, a asure :
« N’eus mar ebet e vefe Kembre ur skouer da vroadoù ar bed mar aotrefed dezhi an emreolerezh… ».
Darn eus kannaded frankizour Kembre d’ar c’houlz-se a oa a-du ivez gant an « Home Rule » :
Herbert LEWIS, Herbert THOMAS, D.A. THOMAS, Ellis GRIFFITH. An holl re-se a felle dezho
stourm evit Kembre, er parlamant saoz avat.

Kadoniezh « Cymru Fydd » hag abegoù kentañ e c’hwitadenn.
Paotred Cymru Fydd hag int frankizourion evit ar pep brasañ, renet a-hend-all gant kannaded
parlamantel saoz, a soñje dezho e vefe a-walc’h lakaat mouezhiañ ul lezenn bennak e Westminster
evit tizhout uhelbal o luskad. A-benn kaout a-walc’h a levezon eno avat e kave dezho e oa ar gwellañ
da gentañ reiñ unaniezh ha dishualded d’an daou gevredad eus strollad saoz ar frankizourion a oa
diazezet e Kembre ; unan anezho a zalc’he Hanternoz ar vro, egile ar C’hreisteiz. O vezañ ma
vouezhie an darn vuiañ eus Kembreiz a-du gant ar frankizouriezh d’an ampoent e kredent e c’hallfent
dre an hent-se diraez unvouezh pobl Gembre ha bezañ e-tro da gomz en hec’h anv er gêrbenn saoz.
Ar gadoniezh-se a c’hwitas. An arbenn kentañ e voe ne oa ket evelato a-du ganti an holl re a harpe
luskad Cymru Fydd. Darn eus he skorerion evel Thomas GEE, a oa brogarourion dieub ha klask a
raent evel just diazezañ kevrennoù ha kelc’hioù a-du gant Cymru Fydd en holl c’hennadoù eus ar
boblañs, e-touez ar virourion zoken. Hevelep mennad ne oa ket faziek, pe gentoc’h ne vije ket bet
faziek mar en dije goulennet digant mirourion koulz ha digant frankizourion adwelout o emzalc’h
politikel dre ren un dezrannadur ergorek ha broadel war emgav Kembre d’ar c’houlz-se. Bezet pe
vezet, eno e oa un elfenn a zizunvaniezh na c’halle nemet dinerzhañ al luskad.
Eil arbenn ar c’hwitadenn a zeuas eus ar gadoniezh end-eeun a oa diboell diouti hec’h-unan.
Cymru Fydd a glaske chom penn-da-benn dindan al lezenn saoz. Kempennour e oa a-grenn. Da
skouer ar c’hKuzul Broadel Kembreat bet savetneuze diwar atiz Cymru Fydd a ginnige kendeuziñ ar
c’huzulioù kontelezh a-benn amparañ ur parlamant kembreat, oc’h en em harpañ war ar mellad 81 eus
an dezvad nevez mouezhiet e Parlamant London diwar-benn aozadur ar pennadurezhioù lec’hel. Seurt
arnod a oa tonket da c’hwitañ : lakaomp e vefed deuet a-benn da vodañ e gwirionez ar c’huzulioù

kontelezh-se, n’eo ket evit-se e ve bet roet ur galloud gwirion d’ar parlamant rannvroel savet neuze :
anat eo n’en defe bet nemet ar galloud aotreet dezhañ gant ar galloud saoz.
Evit an hevelep abeg e oa tonket da c’hwitañ an arnod all a voe renet evit krouiñ ur strollad
frankizour kembreat. A-walc’h e ve bet da ziraez ar pal-se, a faltazie ar re o doa kemeret emell en
arnod-se, kendeuziñ an daou gevredad eus ar strollad frankizour saoz e Kembre : hini ar C’hreizteiz
ha hini an Hanternoz. Hennezh oa mennad-meur tud Cymru Fydd a oa an darn vrasañ anezho
frankizourion. An taol-arnod-se avat a gemere da ziazez ar framm saoz, ha rak-se ivez e reas trowenn : diboell eo krediñ e c’haller broadelaat ur reizhiad estren a zo bet rediet d’hon divroadelaat evit
padout end-eeun. E gwir, pa ’n em gavas dalc’herion Cymru Fydd dirak an dibab d’ober etre o bro
hag ur strollad saoz, e tibabas ar brasniver anezho ar strollad saoz en doa o stummet. E Kendalc’h ar
Rhyl, – a zeuas war-lerc’h nouspet kendalc’h all e-lec’h ma oa bet klasket en aner endeo kendeuziñ an
daou gevredad, e Llandrindod, en Aberystwyth, e Castell Nedd, e Casnewydd, – e voe distaolet da vat
mennad Lloyd GEORGE, war atiz ur c’hannad frankizour bet a-du betek neuze gant mennadoù
Cymru Fydd, D.A. THOMAS. Da heul ar sac’hadenn-se e oa barnet al luskad da zizeriañ ha da vervel
buan. E 1897 e c’hoarveze kement-se. An dornad kelligoù dieub diwanet un tammig e pep lec’h er vro
n’en em santjont ket kreñv a-walc’h evit amparañ ul luskad nevez dishual, daoust da youl-vat Thomas
GEE. Evel-se ne voe aozet strollad kembreat dishual ebet ha Cymru Fydd a yeas da get evel luskad
politikel.

Arbennoù all ar c’hwitadenn.
Bez’ e oa evel just an diouer a feiz vroadel start a-berzh ar re a rene al luskad. Abegoù all a oa
ivez. Da skouer, kevezerezh hag eneberezh etre ar pennoù. Da skouer, e Kendalc’h ar Rhyl, e tiskaras
D.A. THOMAS mennad an unanidigezh en abeg ma oa ar mennad-se kinniget gant Lloyd GEORGE,
o tamall da hemañ ober e vad eus e stourm kembreat ha frankizour e sell kreñvaat e levezon bersonel
ha sammañ e unrenerezh war ar strollad frankizour kembreat a felle dezhañ krouiñ. Ret eo
ouzhpennañ e oa D.A. THOMAS ur Saoz e gwirionez, ur renaviad kembreat a-benn ar fin hag e voe
ar reneadegezh-se orin e emzalc’h politikel a neuze.
Setu enta abegoù pennañ drouziwezh al luskad. Ret eo menegiñ un nebeut re all o tennañ d’ar re
emaomp o paouez ezrevell. Thomas Edwards ELLIS a oa bet o ren Cymru Fydd er penn-kentañ a
zegemeras ur garg er strollad frankizour saoz ha ne c’hallas ket ken, – ne c’houlas ket, – kenderc’hel
gant e labour evit Kembre. Damc’houde e klañvas ha diskuizhañ a rankas en Egipt. Evit Lloyd
GEORGE ne badas ket pell kennebeut da stourm evit Kembre. Distanet e voe buan e c’hred evit e vro
war-lerc’h e zroukverzh er Rhyl. Ret eo lavarout a-hend-all ne oa ket diwir a-grenn barnadenn ar
renead kembreat D.A. THOMAS (a rae goap eus ger-stur paotred Cymru Fydd : « Kembre da
Gembreiz ») : klask a rae Lloyd GEORGE reiñ lañs d’e red politikel er bed saoz oc’h en em harpañ
war veno foran e genvroiz. Goude ma voe bet korbellet er Rhyl e reas van da stourm ur pennadig evit
Kembre met dizale e kavas talvoudusoc’h evit diazezañ da vat e vrud politiker kemer perzh er
stourmadeg a-enep d’ar brezel e Suafrika e-mesk ar frankizourion all, – ken strafuilhet e voe ar meno
foran e Breizh-Veur gant ar brezel a-enep d’ar v’Boer’ed ha ma voe e Bro-C’hall da geñver brezel
Aljeria. Ur politiker saoz rik e teuas da vezañ hag e barr e red e voe, evel a ouzer, Tevezeg ar
Rouantelezh-Unanet2 e dibenn ar brezel-bed kentañ ; p’edo en e amaezh en devoe da dalañ ouzh
emsavadeg Iwerzhon hag ersaviñ a reas neuze hep ober an disterañ stad eus engouestladur e
yaouankiz, eleze evel ur maodiern saoz eus ar ouenn burañ.
Menegomp evit echuiñ un darvoud a denne c’hoazh chañsoù digant al luskad : mervel a reas
trumm ar brogarour dizalc’h nemetañ gouest er mare-se da grouiñ un emsav gwirion e Kembre :
Thomas GEE.

Krennad.
Setu penaos enta e c’haller diskleriañ droukverzh Cymru Fydd :
2

Tevezeg g., maodiern e penn ar re all, Kentañ Maodiern.

1. E vennad ne oa ket sklaer tamm ebet ; e renerion ne oant ket gouest da sellout ouzh Kembre
evel ouzh ur gwir vroad dezhi gwirioù kevatal da re ar vroad saoz. Kempennourion ne oant ken ; aeilpouez e vane o mennadoù er vuhez politikel hag a-se ne zedennent ket ar stourmerion.
2. Diboell e oa o c’hadoniezh. En em lakaat a raent e framm ur strollad hag ur Stad estren : elec’h reiñ o lealded d’o bro e oant prederiet d’he mirout d’ar gleizadegezh saoz a neuze, ar
frankizouriezh. Netra aesoc’h da heul evit ar galloud saoz eget prenañ pe skoilhañ ar stourmerion.
Gwelet hon eus penaos e voe prenet ELLIS. En hevelep doare en em werzhas Lloyd GEORGE d’ar
Saozon. Ne c’houlenner ket digant kargidi ur reizhiad pe ur Stad estren dieubiñ ar vro sujet ganti ;
d’ar vro sklavez d’en em zisklavañ hec’h-unan.
En degouezh-mañ e kavomp ur skouer ouzhpenn eus follentez ar politikerezhioù kempennour en
ur vro sujet. Ar gempennourion a fell dezho kenkizañ ar Stad enebour hag e gwirionez e vezont bep
tro kenkizet gant ar Stad enebour a ra ledemsavioù anezho.
Darn o deus roet arbennoù all da c’hwitadenn Cymru Fydd. Istorour al luskad, William
GEORGE, breur Lloyd GEORGE, a ziskler e oa prederiet speredoù Kembreiz d’an ampoent
gant kudennoù kravezel, hini an digevreañ pergen. A-se ne oant ket dedennet gant mennad
Cymru Fydd a hañvale dezho bezañ politikel rik.
Ne c’hell ket an deveizadur-se bezañ peurreizh. Aet oa Kembreiz a-du gant ar
frankizourion saoz dre abegoù politikel da gentañ : a-benn reiñ un diskoulm da gudenn aoz ar
glad en o bro. Eeunet e oa bet o stourmadeg enep d’ar c’hourferc’henned a oa, war un dro,
mirourion ha dalc’hidi an Iliz saoz. Ar bastored dishual avat a oa mibion kenwerzhourion pe
perc’henned-douar bihan. Rak-se e harpjont ivez ar frankizourion a oa a-du gant an digevreañ
hag adaoz ar glad war un dro. E-se ez eo ur fazi lakaat e oa kravezel da gentañ pe nemetken
prederioù Kembreiz diwezh an 19t kantved ; politikel e oa ha politikel da gentañ.
Un tamm gwirionez zo evelato e diskleriadurioù William GEORGE. An diskoulmoù da
reiñ d’ar c’hudennoù politikel ned int ket kalvezel hepken, – fazi ar gempennourion eo lakaat
e c’hell an treuzfurmadurioù kalvezel kemmañ tonkad ar vro. Un diazez trabedel3 zo da bep
politikerezh ; da lavarout eo, zoken pa bleder gant priz ar bara pe werzh an avaloù-douar e
lakaer e penn-kont tonkad mab-den : ar politiker a oar an dra-se hag eno emañ an diforc’h
etrezañ ha kalficherion ar politikerezh.

Keñveriadurioù ouzh degouezh Breizh.
Meur a emdroadenn hag a zegouezhadenn en istor arnevez Breizh a lak da soñjal e degouezh
Cymru Fydd. E Breizh evel e Kembre ez eus bet kinniget meur a wech abaoe derou ar c’hantved-mañ
bodañ ar c’huzulioù departamant, da skouer evit amparañ ur « parlamant rannvroel » : gant Bretagne
Intégrale dindan atebegezh de l’ESTOURBEILLON war-lerc’h ar brezel bed kentañ ha, war-lerc’h an
eil, gant ar M.O.B., h.a.
Darn eus stourmerion ar Parti Autonomiste Breton a oa ivez kempennourion ha kleiziz war un
dro. Da heul enkadenn Breiz Atao e 1930 e kuitaas DUHAMEL ar strollad evit kenlabourat gant ar
sokialourion c’hall gant ar spi d’o gounit da vennozioù ar gevreadelouriezh ; foranet en deus e boan
hag e amzer ha kollet eo bet da vat evit Breizh.
Etre 1926 ha 1928 en deus klasket ar Bleun-Brug en em harpañ war ur framm estren, hini an Iliz e
Breizh, evit gounit adarre un tamm emreolerezh da Vreizh. En arbenn eus se end-eeun en deus
c’hwitet hag ez eo steuziet hep lezel tamm roud ebet war e lerc’h.
Tostoc’h dimp emañ skouer an U.D.B., a sell evel un trec’h bezañ bet aotreet da lakaat he zalbenn
e-kichen hini an aozadurioù gall e Breizh en o stourmadeg evit mennadoù ar c’hostezennoù kleiz gall.
Hag-eñ n’o deus ket brezelioù Aljeria ha Vietnam ganti an hevelep roll ha brezel Suafrika gant Cymru
Fydd : pellaat Brezhoned diouzh ar stourm nemetañ o deus da ren, dieubiñ o bro, hag o lakaat da goll
un amzer brizius gant tud a droio a-enep dezho pa vo deuet ar brezel e Breizh. Pa n’eus nemet un hent
3

Trabedel ag., a zo en tu-hont d’ar bed boutin pa glasker reiñ dezhañ ur ster poelloniel, buhezel, kravezel, h.a.

d’ur vro wasket : terriñ pep darempred gant kement aozadur na anavez ket he gwir leun d’ar rezid
vroadel.

NOTENNOU ARMERZHEL (13)
AR MONEIZ
Geneliezh ar moneiz.
Pa vez eskemmet ur varc’hadourezh ouzh ur varc’hadourezh all war-eeun, e lavarer ez eus bet un
eskemmadenn dihanterat pe un drokadenn. An trokerezh zo patrom eeunañ amred ar madoù.
En hor mare c’hoazh e kaver pobloù en Azia, Suamerika, Afrika pe Aostralia o deus en o c’herz
nebeut-tre a vadoù : ken bihan eo an niver anezho ma c’hell an holl er meuriad gouzout resis gwerzh
keñverel pep hini anezho. Ur maout da skouer a dalvez peder zro-c’houzoug, pemont pesk pe kant
pemont bir. An trokerezh plaen eo a ren : gwerzh pep marc’hadourezh o vezañ keñveriet war-eeun
gant gwerzh ar varc’hadourezh all troket outi.
Mar deu da greskiñ avat niver ar madoù arveret e lieseka reizhiad ar c’heñverioù gwerzh etrezo,
ha dav eo dibab ur varc’hadourezh a dalvezo da ziazez, da stalon evit ar c’heñveriadurioù ; da skouer
ar pesked sec’h. Bewech ma vo troket ur mad ouzh ur mad all e vo dewerzhet pep hini a-zave d’ar
stalon-se ; da skouer, mar talvez ur maout kant pesk hag ur bravig pemont pesk e ouezor da heul e
ranker trokañ ur maout ouzh daou vravig ; an trokerezh daveel eo.
Hogen perc’henn ar maout a c’hell trokañ hiziv e loen ouzh kant pesk sec’h, eskemm diouzhtu
pemont eus ar re-mañ ouzh ur bravig ha mirout ar re all evit pourchas boued en deizioù goude. An
eskemmoù a ra neuze n’int ket mui dihanterat ; dre hantererezh ar pesked sec’h e teu dezhañ ar bravig,
ar boued. Ar pesked sec’h ne seller ket mui outo evel ouzh ur varc’hadourezh, met evel ouzh ur
moneiz.

Termenadurioù ar moneiz.
Termenadur klasel
Ar mad o freuzañ an trokerezh eo ar moneiz. Er skouer diwezhañ kemeret, e kemer perc’henn ar
maout kant pesk en eskemm eus e loen. Gallout a ra mirout ar pesked-se gantañ, o rannañ e meur a
lod ha dre-se o eskemm e meur a wech ouzh marc’hadourezhioù disheñvel ha da zeiziadoù disheñvel.
An trokañ, eleze an eskemm etre daou berc’henn o deus pep hini muioc’h ezhomm eus
marc’hadourezh egile eget eus an hini a zo en e gerz, n’eus ket mui anezhañ. An eskemm war div
elfenn a lez al lec’h gant un eskemm war deir elfenn a reer anezhañ prenañ-gwerzhañ. Ar moneiz eo
an trede elfenn eus an eskemm hanterat-se. Prenañ zo piaouañ ur mad o lezel moneiz da vont en
eskemm ; gwerzhañ zo piaouañ moneiz en ur lezel ur mad da vont en eskemm.
Alese an teir c’hefridiezh eus ar moneiz, a zo :
a) bezañ hanterer an amred, eleze aesaat ha buanaat an eskemmoù ;
b) bezañ araez ar c’heñveriañ, eleze bezañ muzul gwerzh keñverel pep mad ; gwerzhañ un dra
bennak zo e dreiñ en e werzh, ergorelaat e werzh dre ar moneiz a zeu da gemer e lec’h ;
k) bezañ mirer an talvezadoù1 ; un hemolc’her ned eo ket evit debriñ kent ma vreino holl gig ar
bual emañ o paouez lazhañ. Ar c’hig-se ne c’hell ket talvezout da voued ouzhpenn un nebeut
devezhioù, un talvezad berrbad zo dezhañ. E berc’henn en gwerzh enta, o treiñ e dalvezad en ur werzh
all, e moneiz. Ar mad nevez-mañ a bado keit ha ma karo hon hemolc’her : miz pe vloaz goude e
c’hallo talvezout da brenañ ur bastell gig bual fresk pe ne vern pe vad all.
E-se e lavarer e tastum ar moneiz an tremened, – un araez arboellañ eo ; hag e tiarbenn an
dazoned, – un araez kretaat eo. Ur pont eo etre tremened ha dazoned (KEYNES).

1

Sl. Emsav 7/185.

Klokadurioù arnevez d’an termenadur klasel : frankiz ha liñvelezh
Ur c’heal arnevez zo deuet da glokaat ar c’healioù kent. Hini ar frankiz. En em zizleañ zo prenañ
frankiz. Evel m’hon eus bet tro da welout c’hoazh ez ardaoler ouzh ar moneiz ur meni frankiz, a anver
al liñvelezh2. Liñvel eo ar moneiz evel an dour ; en em silañ a ra en un niver bras divent a arverioù ;
un niver bras divent a vadoù diseurt a laka e kerz e berc’henned. Setu perak c’hoazh e lavarer ez eo
hegerz3, pe ez eus anezhañ ur mad dienlen4, eleze nad eo stag ouzh arver dibarek ebet.
Dereziadur al liñvelezhioù.

Tu zo da empennañ derezioù er frankiz ; ha derezioù ivez el liñvelezh, eleze rummañ ar madoù
diouzh o barregezh da vezañ moneiz pe da vezañ troet e moneiz, a anver o moneizded. Er skouerioù
meneget uheloc’h ez eo ar pesked sec’h gwelloc’h moneiz eget ar c’hig bual. Heñveldra en armerzh ar
broioù sevenaet e renker ar madoù diouzh derez o liñvelezh, diouzh o moneizded. Tri derez a reer
ganto :
– al liñvelezh kentael, pe peurliñvelezh, pe moneizded klok, zo perzh ar moneiz e-unan. Gantañ e
vezer frankizet diouzhtu ha da vat ;
– al liñvelezh eilvedel, pe damliñvelezh, pe damvoneizded, zo perzh an teulioù na vent ket
degemeret war-eeun evel moneiz, hogen a c’hell diouzh ezhomm bezañ troet buan e moneiz. Evel
damvoneiz e renker al lakadoù helam5 pe war dermen berr-tre, ar fiziadoù er c’hefioù-espern, h.a.
– al liñvelezhioù tredeel, pe amliñvelezhioù, pe amvoneizded, zo ar pellañ diouzh ar moneiz.
Diaes eo d’al liñvelezhioù tredeel tremen eus ar stad anliñvel d’ar stad liñvel ; bez’ ez int ar pezh a
anver er mentelioù ar fred amliñveladus6. Dre vras e lakaer an anvad-se war gement mad klaviet7.
Ouzh ar madoù-se, kollet ganto o hegerzded, e laka armerzhourion ’zo, MARSCHAK da skouer, an
adanv mezellus.

Emdroadur ar moneiz.
Kentoc’h eget un istor eus ar moneiz, a ve c’hoazh re hir en e stumm berrañ, e roimp un alberz
eus treuzfurmidigezhioù ar moneiz en istor ar sevenadurezhioù.
Hogos an holl varc’hadourezhioù o deus talvezet da hanterer en amred ar madoù : ar pesked sec’h,
an torzhioù holen, ar c’hregin, ar c’hotoñsadoù hag ar perlez gwer en Afrika, ar gronnoù te moustret
en Tibet, ar feurioù e Kanada, ar c’hakao e Mec’hiko, an tachoù e kêriadennoù ’zo eus Skos e grez
Adam SMITH. Un nebeut perzhioù a oa ret d’ar marc’hadourezhioù diuzet da voneiz : a) bezañ dibaot
a-walc’h evit kaout gwerzh b) bezañ paot a-walc’h evit spirañ ouzh hollad ezhommoù ar gumuniezh a
rae ganto k) c’hoantaet a-walc’h gant an holl evit bezañ kemeret gant an holl er marc’hadoù.
Tamm ha tamm avat ez eas an trec’h gant ar metaloù, metaloù boutin da gentañ, metaloù prizius
da c’houde, an aour, an argant8. Abaoe derou ar c’hantved-mañ evelkent ne chom nemet ur moneiz
etrevroadel, an aour.
An aour-se avat zo en em dennet e-barzh an armelioù kreñv ha kavioù ar bankoù ; hag ar moneiz
pleustrek etre prevezidi ha, dre vras, e diabarzh ar riezoù zo ar moneiz-paper.
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Lakad helam g. ag., arc’hant fiziet en doare ma c’hell bezañ adpiaouet diouzhtu gant e fizier pa c’houlenno.
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Klaviet aog., a lavarer diwar gement kevala pe glad a zo dindan arver e doare ma ne c’haller ket aes o zreiñ en
arc’hant.
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Diforc’hañ a reer an argant, metal, diouzh an arc’hant, anv hollek ar moneizoù.

Evit meizañ penaos ez eur tremenet eus ar moneiz-metal d’ar moneiz-paper ez eo mat sellout adost ouzh ar pezh a zo c’hoarvezet e Kornog abaoe an Henamzer.
En derou, gwerzh ar metal en e stumm a voneiz a veze kevatal d’e werzh evel marc’hadourezh.
Hogen evel ma paoueze ar metal arveret evel moneiz a dalvezout evel marc’hadourezh e c’halle e
werzh-voneiz disklotañ diouzh e werzh-varc’hadourezh. Lusker an disklotañ a veze an ezhomm m’en
em gave ar Stad da leuniañ he c’hefioù : tiern, roue, impalaer pe republik, an holl a heulias an hevelep
boaz a voe kreskiñ ar werzh-voneiz diwar-goust ar werzh-vetal, ken ez eo istor ar moneiz adalek an
amzerioù koshañ istor e ziwerzhekadurioù dizehan.
Merket dre gendiviz e veze enta gwerzh-voneiz an aour hag an argant. Ar c’hendiviz-se a oa
diazezet war le an hini a groue ar moneiz (ar Stad) ha war fiziañs ar re en degemere, – alese an anvioù
moneiz leek, moneiz fiziek lakaet war gement moneiz a zo izeloc’h e werzh-varc’hadourezh eget e
werzh-voneiz. Hiziv avat, er pleustr, e virer an anvadoù-se d’ar moneiz-paper.
E gwir, an hevelep mennadur a leegezh hag a fiziegezh eo a engehentas ar moneiz-paper. Da
gentañ-penn ne oa ar bilhedoù bank nemet lizheroù-diskarg roet gant ur bank en eskemm eus ar
moneiz metal fiziet ennañ. Evel just e ouestle ar bank daskoriñ an aour-se d’e berc’henn kerkent ha
ma c’houlennfe, – pezh a veneger pa lavarer e oa eiltaladus ar bilhedoù.
Ul luskad emdreiñ nevez a voe pa gemeras ar moneiz-paper lec’h ar moneiz-metal penn-da-benn.
Mon ret a voe roet dezhañ, da lavarout eo e voe rediet an holl d’e gemerout er marc’hadoù ha, tra
gwashoc’h, e teuas da vezañ dieiltaladus : piaouer ar bilhedoù-bank ne voe ket aotreet ken da
c’houlenn digant ar bank ar werzh anezho en aour. An arbenn eo ez embann ar Bankoù-Stad muioc’h
a vilhedoù eget n’o devez a aour en o c’hef, pe, e gerioù all, bihanoc’h eo an ateb-aour eget ar
moneiz-paper lakaet en amred. Ne vent ket evit daskoriñ moneiz-metal en eskemm eus ar bilhedoù
mar deufe holl dud ar vro da c’houlenn eiltaladur.
Un emdroad all zo bet gant diwanidigezh ur furm all : ar moneiz-skritur. Diazezet eo, evel ar
moneiz-paper, war al le hag ar fiziañs, hogen en dro-mañ e vez krouet ar moneiz, n’eo ket gant ar Stad
pe ur galloud politikel bennak, met gant ar brevezidi o-unan : leuniañ ha sinañ ur chekenn zo a-walc’h
evit lakaat moneiz da dremen eus ur berc’hentiezh d’unan all.

Ar moneiz-metal.
Dibabet e voe ar metaloù, an aour hag an argant dreist-holl, da vezañ hanterer en eskemmoù en
arbenn eus o ferzhioù : aes da rannañ eo an tolz anezho ha kenfeuriek e chom tolz ha gwerzh ar
rannoù (perzh na gaver ket gant ar mein prizius) ; aes da zougen, peogwir ez int a werzh vras dindan
un ec’honad bihan ; diaes int da gediañ ent-kimiek, perzh o tiogelaat o fadelezh ; aes int da buraat.
Da gentañ e veze arveret ar moneiz-metal hevelep ma talveze kement hag ar metal pur a oa ennañ.
Pouezet hag arnodet e veze an tolzennoù, ha neuze merket gant ar minaoued evit gwiriekadur. Ar
pezhioù moneiz kentañ a oa anezho tolzennoù aour pe argant gwarantet gant ar Stad o fouez hag o
feur, ha testeniet ganti dre louc’hadurioù o c’holeiñ o gorreenn a-bezh. Kevatal e vane enta dre ret ar
werzh-voneiz da werzh-varc’hadourezh ar metal.
Moneiz-kontañ. An anv-se a roer d’ar moneiz, n’eo ket sellet en e furm fetis, met evel
unanenn arveret da jediñ ha da zewerzhañ ar prizioù. O klotañ en derou gant ar moneiz-metal,
e teuas buan da zisklotañ peogwir e talc’h kont hepken eus ar gwerzhioù merkel. Lakaomp e
talveze da gentañ al lur-kontañ kement hag ul lur-pouez argant pur pe aour. Ar Stad, ar Roue
er mare-se, a grogasda grennañ war bouez al « lur »-se hag, a-benn ur pennad, e oa kevatal al
lur-moneiz, lur-kontañ anezhañ, kement hag un hanter lur-pouez nemetken.
Mon ur moneiz. Arveradusted ur moneiz a anver ar mon anezhañ. Mon dezvel pe mon aberzh Stad a reer eus an aotre o deus ar brenerion hag an dleourion da arverañ ur moneiz evit
talañ o dle, hag eus ar redi m’emañ ar werzherion hag ar gredourion d’e gemer. Ar moneiz
dezvel, eleze ar moneiz o kaout mon dezvel, zo dezhañ enta ur galloud-frankizañ, – pezh a
dalvez e c’hell pep hini en em zizleañ gantañ. Uheloc’h hon eus gwelet petra eo ar mon ret.

Unvetalegezh ha daouvetalegezh
En derou e veze lezet gant ar prevezidi ar pezh a anved ar frankiz-skeiñ : fiziout a raent er Stad ur
c’hementad aour pe argant, o tegemerout diganti en eskemm un niver a bezhioù a-geñver gant ar
c’hementad metal fiziet. E kefridi ar Stad edo savelañ tolz ar pezhioù, ar patromoù anezho ; e diuz ar
brevezidi edo ar c’hementad anezho hepken.
Hogen ne veze ket an aour paot a-walc’h evit spirañ ouzh hollad an eskemmoù kenwerzh. Dav e
voe arverañ an argant en e gichen. Gwelout a reomp neuze e c’hell bezañ div reizhiad :
– an unvetalegezh eeun : ur metal hepken a dalvez d’ober ar pezhioù ; ar re-mañ a vez skoet entfrank ; dezho ur frankizusted diharz ;
– an daouvetalegezh klok : a) ar moneiz aour hag ar moneiz argant a vez skoet ent-frank o daou
war c’houlenn ar brevezidi b) an daou voneiz zo dezho frankizusted diharz k) ur c’henfeur eskemm
dezvel zo lakaet etrezo.
Savelenn Gresham.

Pa vez div furm voneiz o kaout mon a-gevret en ur vro, e vez sellet unan evel gwelloc’h eget
eben : an eil a vo barnet evel mat, eben evel fall. Ar piaouer a laosko da vont ar moneiz dister ha
mirout a ray gantañ an hini mat. En ur ger : ar moneiz fall a argas an hini mat. An hini mat a guita an
amred e meur a zoare : a) teuzet ha gwerzhet evel marc’hadourezh e c’hell bezañ, mar’d eo brasoc’h e
werzh-varc’hadourezh eget e werzh-voneiz b) ezporzhiet e vez k) teñzoriet e vez.
Savelenn Gresham a ro da gompren perak ne c’hallas ket padout an daouvetalegezh : ar moneiz
mat (an aour) a steuzie ha ne chome en amred nemet ar moneiz fall (an argant). Treuzdiskoulmoù a
voe klasket : ar frankiz-skeiñ a voe aotreet evit an aour hepken, hag ar frankizusted diharz ne voe lezet
nemet gant lod eus ar pezhioù argant (daouvetalegezh diglok). A-benn an diwezh e voe graet distro
d’an unvetalegezh aour.

Ar moneiz-paper.
Eiltaladusted ar bilhedoù-bank
Dre dermenadur ez eo eiltaladus ar bilhed-bank. Lizher-diskarg dre e orin ez endalc’h ar bank en
embannas da zaskoriñ en aour ar werzh anezhañ war c’houlenn an dalc’her.
E gwir, evel hon eus gwelet uheloc’h, o deus ar bilhedoù-bank pellaet diouzh ar pezh e oant dre
dermenadur. Hervez doare o eiltaladusted e tiforc’her :
– ar « Gold Specie Standard » pe eiltaladusted e pezhioù, pep bilhed o vezañ eiltaladus wareeun ;
– ar « Gold Bullion Standard » pe eiltaladusted e tolzennoù : ne c’haller kaout en eskemm ouzh
ar bilhedoù nemet tolzennoù aour (pep hini o pouezañ 12 kg da skouer). Harz a vez lakaet evel-se
ouzh eiltaladur ar yalc’hadoù bihan ;
– ar « Gold Exchange Standard » pe eiltaladusted en eskemm-aour : ar bilhedoù n’int ket
eiltaladus en aour met en ur moneiz estren, e-unan eiltaladus en aour. An daou voneiz a voe dibabet da
ziazez evel moneiz-aour gant Kuzuliadeg Genova e 1922 voe al lur sterling hag an dollar amerikan.

Ar bankoù-monañ
Monañ, pe reiñ mon d’ur moneiz, zo e lakaat en amred. Keit ha ma voe eiltaladus ar bilhedoùbank, eleze ma voent diskargoù diles ur fiziadur aour, e voe ar bankoù liesniver ha dieub. Bep ma
teuas ar bilhedoù da vezañ ur moneiz gwirion, dizalc’h a-walc’h diouzh ar metal ha dieiltaladus, e
rankas ar bankoù-monañ en em unaniñ evit kouezhañ a-benn an diwezh dindan reolerezh ar Stad hag
amparañ ur Bank Stad. Hiziv an deiz ez eo ar bankoù-monañ bankoù Stad bepred.

Dorioù-enkerzh ar bilhedoù en amred.

Dont a ra ar bilhedoù en amred :
a) ent-reol, o vezañ roet gant ar Bank Stad en eskemm eus ar moneiz metal pe eus paperoùkenwerzh war ziskont ;
b) ent-dreistreol, e meur a vro hag en amzer vrezel pergen, dre astennadurioù d’ar Stad a ra ganto
evit goprañ hec’h amaezhidi hag he c’hredourion.
En degouezh kentañ emañ ar vonidigezh e dalc’h ezhommoù ar c’henwerzh ; en eil degouezh e
dalc’h ezhommoù arc’hant ar Stad, ha danjerus eo, rak ar bilhedoù monet en doare-se n’o deus ateb
ebet e kef ar Stad.
Reoliata ar vonidigezh.

Un dael a voe en 19t kantved a-zivout reoliatadur ar bankoù-monañ. Enebet e veze ar « currency
principle » pe pennaenn an amred o c’houlenn ma ve reizhet strizh sav ar bilhedoù en amred foran
diouzh ar c’hefiad metal er bank, ouzh ar « banking principle » pe pennaenn ar bankerezh o c’houlenn
ma ve lezet o frankiz d’ar bankoù-monañ. Hini ebet eus an div bennaenn ne ro un diskoulm peurvat.
Ent-devoud ne vezont lakaet nag an eil nag eben da dalvezout e nep lec’h er bed, ha reizhiadoù etre a
zo o ren, dindan reoliatadurioù a glask war un dro reiñ tro a-walc’h d’an amred hag un ateb-aour
dereat d’ar bilhedoù. Tri doare a vez pleustret evit reoliata ar vonidigezh :
– an atebadur klok, a isranner e daou zoare d’e dro :
– an atebadur gant kevalaoù diogel, ar Stad o reiñ da gred annezioù, teulioù-leve, h.a.,
evit ar bilhedoù monet ganti (reizhiad amerikan) ;
– an atebadur kemmesk, ar Stad o kretaat he bilhedoù a) gant leveoù-Stad betek diraez
un usvevenn digemm b) evit ar peurrest eus ar bilhedoù, gant ur c’hefiad aour kevatal
e werzh da werzh ar bilhedoù (reizhiad saoz) ;
– an usvevenn dezvel : an diviz nemetken zo un usvevenn lakaet d’ar vonidigezh hep derc’hel
kont eus ar c’hefiad metal (reizhiad c’hall) ;
– an atebadur kenfeuriek pe ar c’henfeur dezvel etre sav ar c’hefiad metal ha sav ar bilhedoù en
amred. Ar reizhiad boazietañ e oa a-raok 1940. Meur a riez o doa he degemeret. Ar c’henfeur avat a
gemme eus ur vro d’unan all : etre 30 ha 40 % edo dre vras.

Ar moneiz-skritur.
Ar c’hred hag ar bankoù-kred
Ar c’hred zo diazez ar prestañ. Prestañ a reer peogwir e lakaer kred, fiziañs, en amprester.
Gwerzhañ war gred, war dermen, zo reiñ ur mad bremañ en eskemm eus moneiz da zont. Alese e roer
ivez an anv kred d’an arc’hant prestet, da lavarout eo d’an arc’hant perc’hennet gant un den ha lakaet
gantañ e kerz un den all evit ur badelezh termenet. Kredour a reer eus ar perc’henn, dleour eus an
dalc’her kerz.
Gant ar c’hred emañ ledanaet kelc’h an eskemmoù, peogwir e laka ar madoù da zonet da atebiñ
evit ar madoù bremañ. E lec’h all e studiimp kudennoù ar c’hred, nevid an arc’hant ha reizhiad ar
bankoù. En notennoù-mañ e venegimp hepken ar bankoù-kred. Ar bankoù-kred o deus en o c’hefridi
talvout da hanterer etre presterion hag ampresterion arc’hant, da lavarout etre ar re ar ginnig kredoù
hag ar re a c’houlenn kredoù. Un diforc’h-diazez zo enta etre ar bankoù-monañ, a zo holl hiziv
bankoù Stad, en o c’hefridi krouiñ moneiz-paper, hag ar bankoù-kred, a c’hell bezañ bankoù prevez,
en o c’hefridi krouiñ kredoù pe, e gerioù all, bezañ nevidva ar c’hredoù.
Ar gwir o deus ar bankoù-kred da zegemerout arc’hant digant o arvalion ; en eskemm e roont d’o
arvalion ar gwir da dennañ chekennoù warno, eleze d’ober dezho talañ arc’hant da dud all. Ar splet
bras ganto eo e c’hellont dilec’hiañ arc’hant hep dilec’hiañ moneiz-paper, – ha dre-se e c’hell ar

c’hengreadur en ur vro kreskiñ kalz en tu all d’ar vevenn merket dezhañ gant sav ar bilhedoù-bank en
amred. Ur moneiz nevez a grouont, anvet moneiz-bank pe moneiz-skritur.

Gwikefre ur gont-red
Lakaomp en deus ur c’henwerzhour, YANN, lakaet digeriñ ur gont-red en un amsez9 eus Bank
Ploue ar C’hornog. Ar gont-se a vo dalc’het gant ar bank e stumm daou vann keñverek. War an tukred e vo enskrivet kredoù YANN er bank, da lavarout eo an arc’hant o tont e perc’hentiezh YANN ;
war an tu-dle e vo enskrivet dleoù YANN, da lavarout eo an arc’hant o vont er-maez eus
perc’hentiezh YANN.
Amañ dindan e roomp un nebeut troioù-frazenn heñvelster o venegiñ monedone an
arc’hant en ur gont-red :
Lakaat arc’hant war gont YANN,

Tennañ arc’hant diwar gont YANN,

Enskrivañ arc’hant e kred YANN,

Enskrivañ arc’hant e dle YANN,

Dougen ur c’hred war gont YANN,

Dougen un dle war gont YANN,

Endougen arc’hant war gont YANN,

Ezdougen arc’hant diwar gont YANN,

Kredekaat kont YANN.

Dleekaat kont YANN.

Ar greadoù kaset gant ar bank war gont YANN a laka kredoù ha dleoù da ziwanañ. Hogen, dre
berzh kevrat ar c’hontoù-red, ne vez ket eeunet distag pep gread10 ; da skouer, pa laka un dleour
arc’hant war gont-red YANN, ne gas ket ar bank da YANN an arc’hant-se e stumm moneiz, met e
enskrivañ a ra e kred YANN ; en hevelep doare, pa fello da YANN en em zizleañ e-keñver ur
c’hredour, n’en devo ket dre ret da gas moneiz, met lakaat a ray ar bank d’ober an taladur evitañ, hag
ar bank a enskrivo an taladur-se e dle YANN. Sammet e vez ar c’hredoù diouzh un tu, an dleoù
diouzh an tu all, ha jedet an diforc’h etre an daou sammad, eleze etre hollad ar yalc’hadoù bet
enskrivet war an tu-kred ha hollad ar yalc’hadoù bet enskrivet war an tu-dle. Hevelep jedadur a anver
ur menteladur, hag an disoc’h anezhañ ur mentelad. Hervez an degouezh e tisoc’her gant ur mentelad
kred, – lavarout a reer c’hoazh ur ventel gredek, – pe gant ur mentelad dle, – lavarout a reer c’hoazh
ur ventel dleek, – hervez ma sav sammad ar c’hredoù uheloc’h eget sammad an dleoù pe ar c’hontrol.
Lakaomp ez a kredoù YANN e Bank Ploue ar C’hornog dreist d’e zleoù eus 100 lur. Ar
mentelad kred-se zo ur fiziad perc’hennet gant YANN e kerz ar bank ; er c’heñver-se e reer
eus YANN ar fizier hag eus ar bank a zalc’h ar fiziad ar fiziadour. Dre gevrat, ez eo ar
fiziadour endalc’het da zastalañ da YANN, pe da dalañ en doare meneget gantañ, ar fiziad-se
kerkent ha ma c’houlenno.
Hervez ar bankoù e c’hell piaouer ur gont bezañ kredour hepken, pe vezañ kredour ha
dleour diouzh ma vez. Piaouer ur gont-fiziañ ne c’hell bezañ nemet kredour, eleze mentelioù e
gont a zle bepred bezañ kredek. Piaouer ur gont-red kenwerzhel (e Frañs) a c’hell bezañ
kredour pe zleour, eleze mentelioù e gont a c’hell bezañ kredek pe zleek ; evel ma reer eus ar
mentelad kred ur fiziad, e reer eus ar mentelad dle un trazennad, – dre-se ez anver ar gont-red
kenwerzhel ur gont-red trazennadus.

Ar chekenn
Daou seurt binvioù zo e kerz piaouerion ar c’hontoù-red : ar chekennoù, an urzhioù treuzdougen.
Evit kompren arc’hwel ar chekenn e ranker degas an teir zudenn : YANN, piaouer ar gont-red, a
denn ar chekenn war e vank, – an tenner eo ; ar chekenn, bilhed savet evel-henn : « Bank Ploue ar
C’hornog, Amsez Pleiben. 1ñ meurzh 1975. Talit kant lur da ANNA en eskemm eus ar chekenn-mañ.
9

Amsez b., sez lec’hel un amaezhiadur, ur bank, h.a.

10

Gread g., ar pezh a zo graet, taol-oberata er c’henwerzh, er bankerezh, h.a.. Eeunañ v. ur gread zo e gas da benn, d’e
zisoc’h reizh ; sk. : eeunañ un dle zo e dalañ.

Sinet : YANN », zo roet gant YANN da ANNA ; eus ar bank e reer an tennadour peogwir e tegemer
digant ANNA ar chekenn tennet warnañ gant YANN ; an taler a reer anezhañ ivez o vezañ ma tal da
ANNA ar c’hant lur war c’hourc’hemenn YANN ; an dtaladourez eo ANNA pa zegemer an arc’hant
talet gant ar bank.
An taladour hag an tenner a c’hell bezañ an hevelep den. Anv an taladour a c’hell an
tenner chom hep e verkañ ; menegiñ a ra neuze : d’an dalc’her, ha talet e vo ar chekenn d’an
hini a zeuy d’ar bank ganti.
Peurliesañ e vez savet skrid ar chekenn evel-henn : « Talit () e gourc’hemenn ANNA () ».
An droienn-mañ a dalvez e c’hell an taladour tremen hep yalc’hañ sav ar chekenn hag he
lakaat talañ d’un taladour all. Skrivañ a ra neuze war ar c’hein anezhi : « Talit da WENAEL.
3 meurzh 1975. Sinet : ANNA ». Seurt gread a reer anezhañ un ardestadur ; lavarout a reer he
deus ANNA ardestet ar chekenn en anv (pe evit) GWENAEL. Hec’h ardestañ a c’hell ober
ivez e gourc’hemenn GWENAEL. En doare-se, e c’hell GWENAEL hec’h ardestañ, mar kav
mat, e gourc’hemenn BERNEZ, h.a.
Evel a weler ez eus un amred e par ar moneiz-skritur evel e par ar moneiz-paper ; an
elfennoù oc’h amredek zo diouzh un tu ar bilhedoù-bank, diouzh an tu all, n’eo ket ar
chekennoù, met ar c’hredoù er bank.

An treuzdougen
Adkemeromp ar skouer diagent. Lakaomp bremañ he deus ANNA ur gont-red ivez e Bank Ploue
ar C’hornog. YANN, a zle kant lur dezhi, e-lec’h reiñ dezhi ur chekenn, a gaso war-eeun d’ar bank un
urzh treuzdougen kant lur diwar e gont war gont ANNA. Goude degemerout an urzh-se e ray ar bank
daou c’hread : dleekaat kont YANN eus kant lur, kredekaat kont ANNA eus kant lur. En doare-se en
devo YANN en em zizleet hep ober na gant moneiz-metal, na gant moneiz-paper, na zoken gant ur
chekenn, – un taol skritur hepken.
An treuzdougadur arc’hant a c’hell bezañ graet etre div gont-red digoret en hevelep bank, – dre-se
e komzer eus treuzdougadur eeun. Graet e vefent kenkoulz all etre daou vank, – treuzdougadur
ameeun, – en degouezh, da skouer, ma fellfe da ANNA treuzdougen arc’hant diwar he c’hont-red e
Bank Ploue ar C’hornog war gont-red BERNEZ e Bank Ploue ar Reter.
Liesskrivet gant ar gelaouenn

Ar merour : H. LE MEE.
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EMDROADUR AR POLITIKEREZH BROADEL EN IWERZHON E DEROU
AN UGENTVET KANTVED HA ROLL AN I.R.B.
Ar politikerezh zo heñvel a-walc’h a-wechoù ouzh un hentadenn a-dastorn a vez kaset da benn a
zeiz da zeiz, hep rakwel pell war an dazont. Seurt stadadur a c’haller ober e-ser politikerezh Iwerzhon
e-tro bloavezhioù kentañ ar c’hantved-mañ1.
Etre 1891 (marv PARNELL) hag emsavadeg Pask e 1916, da skouer, e hañvale an emsav brogar
en Iwerzhon bezañ rannet ha bruzhunet e luskadoù liesseurt, hep liamm hewel ebet etrezo. Diouzh un
tu e kaved strollad an Home Rule a oa deuet a-benn da reoliñ an dilennadegoù a veze graet er vro
dindan atebegezh ha beli ar Stad saoz. Ar strollad-se a c’houlenne evit Iwerzhon un emreolerezh
damheñvel ouzh an hini a oa enskrivet war roll ar M.O.B. nevez ’zo. Ne oa anezhañ enta nemet un
nerzh politikel saoz daoust da gement a embanne a-hend-all diwar-benn e vroadelouriezh iwerzhonat ;
ouzhpenn-se ne oa nemet saoznegerion ennañ petra bennak na rae van ar renerion da harpañ ar
C’hevre Gouezelek, bepred avat evit an hevelep arbenn a verzh en dilennadegoù.
En e gichen hag o skorañ e bolitikerezh edo Kevre al Labour douar renet gant DAVITT. Roll ar
c’hevre-mañ oa damheñvel ouzh hini c’hweluniadoù ar gouerion e Breizh, nemet ne oa ket stag
kement evelato ouzh an emgav politikel estren. Forzh penaos avat, darnel e oa e stourm ha n’en doa e
gwirionez liv broadel resis ebet.
Muioc’h a bouez a ranker reiñ d’ar C’hevre Gouezelek a voe diazezet e 1893 hag a voe renet
dreist-holl gant Dubhglas DE HYDE. Ennañ e labouras darn eus brogarourion wellañ Iwerzhon, evel
Padraig MacPIARAIS, – hemañ a-du-rall a savas ar c’hentañ skol-etre iwerzhonek, Skol SantEnda)## ha Eoin MacNEILL Anavezet mat eo roll ar C’hevre Gouezelek a-raok ar brezel bed kentañ :
krouiñ a reas kantadoù a a skolioù gouezelek dre ar vro. Ret eo notañ koulskoude ez embanne e
renerion e oa dibolitikel o strollad, – a-benn aotren da vrogarourion iwerzhonat e karg gant ar Stad
saoz kas da benn un tamm labour brogar hep bezañ trubuilhet e oa bet savet ar C’hevre, evit un darn.
Arabat souezhiñ enta mar kaved ennañ un doare rannvroelourion na c’houlent ket klevout kel a
emrenerezh.
E-tal d’ar C’hevre Gouezelek hag o harpañ e labour e oa strolloù ha tolpadoù a bep seurt. Da
skouer arg Kevredigezh Atletek Gouezelek, a glote mui pe vui e vennad gant hini Skaouted Vleimor e
Breizh, nemet e oa kalz ledetoc’h ar c’henurzhiadur iwerzhonat eget an hini breizhat.
Erfin, ret eo ober anv eus ar c’hevredigezhioù lennegel a bep seurt a oa awenet gant ar spered
broadel, a gaved skignet dre ar vro.
Liesseurt ha rannet meurbet e oa enta an Emsav en Iwerzhon. Darn eus ar vrogarourion a glaskas
kreizennañ, unvaniñ ha reoliñ anezhañ. Da urzhiañ o labour ec’h en em vodjont en Irish Republican
Brotherhood.
E gwir e oa mennet an I.R.B. da vezañ ur framm kentoc’h eget ur strollad. Kavout a raed ennañ un
nebeut kantadoù a stourmerion diuzet dre gendibab hag a glaske sellout outo o-unan evel Dael ha
levierezh gwirion ar vro. Kuzh avat e chome ar framm-se. Gwerediñ a rae enta dre hanterouriezh
strolladoù digor diazezet war-eeun dindan e atebegezh pe hini strolladoù all broadel a-c’houez d’an
holl ma tileurie enno « izili touet » eus ar framm d’o reoliñ.
Da skouer, he doa an I.R.B. aozet dre ar vro ur rouedad Literary Societies ha Kelc’hioù Rezid a oa
karget da duta izili nevez d’an Emsav. Séan MacDIARMADA a rae war o zro. Pa veze bet stummet
an izili-se e vezent lakaet da labourat er c’hevredigezhioù all, dindan atebegezh an I.R.B..
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Skoazell a gavo al lenner da studiañ Iwerzhon gant Al Liamm 120 1967, niverenn gouestlet hogos penn-da-benn d’ar
vro-se.

Plediñ a rae an I.R.B. ivez gant danzen displegadurioù bras a c’halle kaout ul levezon war veno
foran ar vro. Lakaomp e voe e 1898 prientet gant an I.R.B. lidadur kantved-ha-bloaz emsavadeg
Iwerzhoniz Unanet.
Muioc’h a reas an I.R.B. avat adal 1899. Embann a reas kazetennoù da skignañ ar mennoz
broadel. Er bloaz-se end-eeun e teuas er-maez evit ar wech kentañ The United Irishmen. Arthur
GRIFFITH ha William ROONEY a oa bet lakaet da renerion anezhi. Evit gallout stourm iwez wareeun war an dachenn foran e lakaas en he flom ur gevredigezh digor a voe anvet Cumann na
nGadheal hag a voe rakkerzher da Sinn Féin. Kerkent e krogas ar strollad nevez da enebiñ ouzh
strollad ar barlamantourion, e 1902 ; goulenn a reas diganto chom hep mont da sezañ a London, o
kemer skouer Hungariz o doa lakaet o c’hannaded da venel e Budapest e-lec’h divroañ da Wien ha
kemer perzh e Breudoù an Impalaeriezh.
War-dro ar mare-se ivez e voe kempennet an National Council, anvet c’hoazh Kuzul an Tri-c’hant
a fougase da vezañ gouarnamant e-devoud Iwerzhon. Kuzh e oa ezeladurezh ar c’huzul-se, evel hini
an I.R.B., hag evel houmañ ivez ez oberias dre hanterouriezh strolladoù digor, Sinn Féin (Hon-Unan)
pergen a voe e zileuriad dirak ar meno foran.
Renet e voe Sinn Féin gant GRIFFITH daoust ma ne oa ket mui hemañ ezel eus an I.R.B.. Stourm
a reas evit un Iwerzhon dieub a gemerfe da ziazez ar Stad Bonreizh iwerzhonat 1782. Ret eo da
Iwerzhoniz, emezañ, stourm war diriegezh o bro end-eeun, da lavarout eo pakañ krog da gentañ en
amaezhierezh lec’hel, war dachenn ar barrez, ar rannbarzhioù hag ar rannvroioù. En anv ar Vonreizhse ivez e c’houlenned ma ve broadelet ar bankoù hag erbediñ a raed sevel lezioù-barn iwerzhonat.
Ret eo anzav ne voe ket deuet ken mat-se d’ar foran hevelep kinnigadurioù. E gwir e oa 1782
gwall bell diouzh Istor kempred Iwerzhon d’ar mare ha giz kozh e hañvale bezañ Bonreizh 1782, –
koulz e ve d’ar Vrezhoned adkemer darn eus arc’hadurioù ar Chouanted. Ar raklun-se a-hend-all
zoken n’en doa chañs ebet da vezañ sevenet o vezañ ma nac’he GRIFFITH ober gant an nerzh, –
betek 1914 ac’hoel.
Gwashoc’h fazi c’hoazh a reas GRIFFITH. Gwallegañ a reas plediñ gant an dispac’h
kevredigezhel a vije bet da gas da benn er vro (LALOR avat a brezege evit an dispac’h-se). Erfin hag
ouzhpenn ez enebe ouzh ar C’hevre Gouezelek dre ma wele ennañ un oberenn darnel, – da nebeutañ
betek 1910.
Padal e voe efedus ar stourm a renas Sinn Féin evit disteraat roll strollad ar barlamantourion a
zegemere ezelegezh Iwerzhon en ur parlamant impalaeriezhel saoz. A-hend-all, pa voe bet adunvanet
gant ar C’hevre Gouezelek e kreskas c’hoazh e levezon. Dioutañ ivez e tiwanas hag en em zistagas
oberennoù dishual. Bulmer HOBSON, da skouer, a savas ur gazetenn nevez anvet Irish Freedom ;
enni e skrivas Padraig MacPIARAIS, P.S.O’HEGARTHY, Terence McSWINEY, danvez maer
Corcaigh. Ar re-mañ ivez o doa da bal pennañ stummañ un dibab a stourmerion kentoc’h eget tizhout
ar meno foran dre vras.
Evel-se edo an traoù pa voe mouezhiet e London al lezenn diwar-benn an Home Rule. Kentizh e
savas a-enep dezhi Orañjiz renet gant GARSON ; kregiñ a rejont da zastum armoù ha d’en em
c’hourdoniñ evit ar brezel. Da herzel outo e tivizas paotred an Home Rule pourchas armoù d’o zro hag
aozañ o nerzh-lu-int ; Eoin MacNEILL, broadelour eus ar C’hevre Gouezelek a voe lakaet e penn. Ur
galv a voe graet da ezsoudarded ha da ezofisourion eus al lu saoz da emezelañ er vezin-se. Dont a reas
ivez anaouderion eus Na Fianna Eireann (skaouted vroadel) diazezet e 1910 gant Bulmer HOBSON,
Séan MacGARRY, ar gontez MARKIEWICZ.
Bec’h a savas avat evit gouzout piv a reolfe an nerzh-lu-se. REDMONT, paotr-araok ar
barlamantourion a c’houlennas dileuriañ ugent-pemp eus e gannaded er bodad-ren. HOBSON, goude
argilañ hag o tisentiñ ouzh an I.R.B., a asantas d’ar goulenn-se. Diwar neuze e voe ezwiriet ha
dizornet eus e garg en I.R.B. end-eeun. An I.R.B. en abeg dezhañ evit darn enta ne oa ket deuet abenn da reoliñ korf ar youlidi en e bezh. Padal, dre hanterouriezh Padraig MacPIARAIS, ez arnodas ar
framm broadel levezonañ tamm pe damm ar c’henurzhiadur bellourel-se.

Seurt kenober avat etre dispac’herion ha kempennourion ne c’halle ket padout pell. Hep dale e
reas REDMONT an dibab a glote gant e vennadoù politikel : mont a reas a-du gant ar Saozon er
brezel a oa o paouez tarzhañ. E gwengolo 1914 e roas da c’houzout e lakae nerzh ar youlidi e
gwazoniezh Bro-Saoz. Kant-ugent mil youlad emouestlet dindan renerezh REDMONT a yeas enta
d’en em gannañ evit ar Saozon war an talbenn e Frañs. Dek mil hepken a chomas a-du gant ar
vroadelourion hag a gavas mat an embannadenn sinet gant un toullad brogarourion diblegus : Eoin
MacNEILL, HOBSON, MacPIARAIS, Thomas MacDONNAGH, Déan FITZGIBBON a enebe ouzh
rannadur ar vro hag engalv Iwerzhoniz d’al lu saoz.
Ar re-se eo a zlee prientiñ emsavadeg Lun Fask. Ret eo notañ evelkent ne oa ket bet meizet an
emsavadeg-se gant an atebeion evel un embregadenn romantel dic’hoanag. Darn, evel HOBSON, a
gave dezho e vefe trec’het pe da vihanañ gwall skoilhet ar Saozon gant an Alamaned. Evit sevel lu an
emsavadeg en em harpjont war dilerc’hioù kenurzhiadur ar youlidi ha n’o doa ket kredet ar Saozon o
dizarmañ war an nebeut kantadoù a emouestlidi micherourion tutaet gant O CONNAIGHLE, ar
brogarour sokialour iwerzhonat. Tra ma aozed dre guzh an emsavadeg-se avat e klaske ar
vroadelourion levezonañ ar meno foran gant urzhiadurioù digor a strive e sell da amkanioù resis ha
tost ha na ziskouezent ket bezañ stag ouzh ar pal merket d’ar framm kuzh e-unan.

Evezhiadennoù.
Dezrevelladur Istor Iwerzhon e derou ar c’hantved a ziskouez mat sioù an Emsav hep prouiñ e
c’halled tec’hout diouzh ar sioù-se penn-da-benn : an dud n’int ket mestr a-grenn d’an darvoudoù
n’eus forzh penaos. Padal ez eo mat bezañ emouez ouzh ar gwariadurioù a c’hell diheñchañ un emsav
ha mirout outañ a zisoc’hañ.
Ar c’hudennoù bras a save dirak ar vroadelourion en Iwerzhon e derou ar c’hantved oa hini ar
vroadelezh end-eeun ha hini an unded.
Klasket e voe gouezelekaat an Emsav dre ar C’hevre Gouezelek (Conradh na Gaeilge) ha Skol
Sant-Enda. Gwallek e chomas e meur a geñver an embregadennoù-se. Ar C’hevre Gouezelek, da
skouer, a gasas da benn ul labour divent en Iwerzhon (kenurzhiadur brezhon ebet betek-henn ne c’hell
bezañ keñveriet outañ evit ment al labour ac’hoel) a hañvale re alies bezañ sevenadurel-rik ; ennañ ahend-all e kejed gant tud a oa saoz a spered ha na felle ket dezho plediñ tamm ebet gant ar
politikerezh.
Diouzh un tu all, daoust ma oa Skol Sant-Enda awenet gant ur spered broadel gwirion, ne oa ket,
dre arbennoù kalvezel hag en abeg da rakvarnioù o ren er grez-se, evit sevel dreist live an
divyezhegezh. Ur yezh isdiorreet eo enta a veze kelennet gant ar C’hevre koulz ha gant Skol SantEnda. A-se e oa diaes d’an Emsav prientiñ un deskadurezh wir ouezelek en deiz ma voe savet Stad
Iwerzhon. Ar mank-se a voe gwall donkus evit emdroadur gouezelek ar Stad-se a-c’houdevezh.
Evit pezh a sell ouzh unded an Emsav e weler kenkoulz-all pegen diaes eo bet da Iwerzhoniz
diskoulmañ ar gudenn-se. Politikerezh an I.R.B. koulz ha hini an National Council ez eo bet reoliñ en
ur stumm bennak an aozadurioù hag ar c’hevredigezhioù brogar all dre zileuriañ izili kuzh enno a
laboure evel lerennoù-rod, hag ivez klask heñchañ ar meno foran dre grouiñ strolladoù a bep seurt.
Gwiriañ a ranker avat ne efedas ket ar c’haderezh-se kement ha m’o defe gortozet lod moarvat. Un
emsav dispac’hel ne c’hell ket distroadañ ar strolladoù kempennour er-maez eus an dispac’h endeeun. Evel-se en Iwerzhon ne voe skarzhet da vat strollad ar barlamantourion nemet antronoz an
emsavadeg, – hevelep savelenn a c’haller stadañ war ur bazenn ha gant ur vent all e Rusia e-lec’h ma
ne drec’has ar Volcheviked nemet dre an dispac’h e-unan. Betek neuze ne voe ket ar vroadelourion
evit mirout zoken ouzh REDMONT a zaskoriñ 90 % eus korf an Emouestlidi da Vro-Saoz. Dre an
devoud-se e c’haller dezvarn dres ment al levezon o doa ar vroadelourion er vro d’an ampoent.
Ur si dibardon all en doa ar framm a glaske ar vroadelourion lakaat en e blom ha hennezh hon eus
meneget meur a wech : saoznek e oa ; a-se e oa techet da sellout ouzh ar C’hevre Gouezelek, a zleje
bezañ bet ar gwir framm, evel ouzh un oberenn darnel, hag orel koulz lavaret.

Div gentel all a c’haller tennañ evelato eus studi ar prantad-se eus Istor Iwerzhon. Gwelout a reer
da gentañ ez eo emdarzhek evit darn diorreadur an emskiant vroadel, stag ma’z eo ouzh ur
c’hendegouezh armerzhel-kevredigezhel dibar. Fellout a ra dimp lavarout dre se emañ an emskiant-se
en arvar d’en em stagañ ouzh aozadurioù disol evel dibal keit ha ma n’eus dinodet aozadur all ebet
gouest da vleniañ ar bobl d’an emouiziegezh politikel.
M’en deus ar meno foran heuliet ar vroadelourion en diwezh ez eo dre an arbenn ma ouezas ar remañ diskouez ur youl start da seveniñ un uhelvennad a glote dre vras gant ar pezh a hete ar bobl hep
gouzout dezhi fraezh. Ur stumm a bolitikerezh taer a c’hell enta dedennañ ha kreizennañ ar meno
foran d’ur mare ’zo eus e emdroadur, – gant ma kloto ar politikerezh-se evel just ouzh ezhommoù
ergorel ar boblañs.

Keñveriadur ouzh Breizh.
Disheñvel eo degouezh Breizh diouzh hini Iwerzhon o vezañ ma voe amparet ar saviad
kevredigezhel en Iwerzhon gant un heskinerezh kravezel a zisoc’has da lemel digant broiz o gwirioù
keodedel koulz ha perc’hentiezh o douar, – pezh na gaver ket e Breizh. Ouzhpenn-se e voe diboblet
trumm ar vro da heul un naonegezh vras e-kreiz an 19t kantved.
Aes eo evelkent diverzout heñvelderioù etre an Iwerzhon eus derou ar c’hantved-mañ hag ar
Vreizh eus an eil kard kantved. Hogos saoznekaet e oa poblañs Iwerzhon d’ar mare ma teraouas an
Emsav gwiskañ ul liv broadel resis, evel ma’z eo tost gallekaet poblañs Vreizh hiziv. Du-hont evel
amañ e oa bet krouet ur meni emskiant pobl gant ar stourm o doa ar gouerion ranket ren a-benn difenn
o c’horvoderioù ; c’hweluniadoù kouerion Iwerzhon o deus c’hoariet ur roll kevatal da hini
c’hweluniadoù gounideion Breizh. Emañ CELIB hag ar poellgorioù armerzhel all eus Breizh en
hevelep saviad hag ar strollad parlamantour iwerzhonat. Erfin, liesseurtiezh ha mesk an emsav yezhel
hag al ledemsav e Breizh a denn a-walc’h da firbouch ar strolloù hag ar bodadoù stank ha liesdoare a
yae d’ober Emsav Iwerzhon.
Kemer a c’hellomp da skouer an I.R.B. diouzh ma klaske degas un tamm unded en Emsav
iwerzhonat. Diboell e ve avat drevezañ Iwerzhoniz e pep keñver. Diwall a rankomp dreist pep tra
diouzh ar sioù a viras ouzh an aozadur broadel iwerzhonat a seveniñ ul labour efedus, ha diouzh an
estrenyezhegezh pergen.
War ar marc’had, mar klaske an I.R.B. reoliñ hollad al luskadoù iwerzhonat, e chome diemframm
e-unan, dic’houest da brientiñ ar Stad. Hevelep trevell, moarvat, zo diaes ha ne c’hell ket bezañ
erounezet er-maez eus plegennoù ha hentennoù ’zo. Hogen Iwerzhoniz, an darn vuiañ anezho da
vihanañ, ne hañvalent ket zoken merzout gwir bal ar stourm a renent, na diawelout ar reizhiad
armerzh nag ar stuz kevredigezh a oa da ziazezañ en o bro. Deomp-ni eo diwall d’ober ken gwazh fazi
hag int !

AN EMSAV HAG AR VRO (1)
Gant an niverenn-mañ e teraouomp embann ur rumm nevez a bennadoù. Dindan an talbenn : An
Emsav hag ar Vro e vo hiviziken dastumet tennadoù eus lizheroù, danevelloù labour ha kendaeloù,
notennoù lenn, notennoù a-zivout an darvoudoù, en ur ger, kement testenn difluket eus buhez an
Emsav hag ar Vro gouest da bourchas danvez d’ar preder politikel.

LIZHEROU
« Evit Breizh, harpañ a ran hag a rin al luskadoù “kaletañ” hag ar re gadarnañ. Din da welout avat,
emaomp pell diouzh ar poent ma vo anezho ur galloud politikel, da lavarout eo ur galloud gouest da
lakaat harz da nerzhioù an estren. Gouest da sturiañ ar bobl pe kevrennadoù eus ar bobl. Abaoe 50
vloaz ez eus strolladoù kadarn ha kalet e Breizh. Koulskoude e chom an emskiant vroadel e Breizh
kalz gwanoc’h eget e Kembre, Iwerzhon ha zoken Alba. Kembreiz o deus gouezet gounit trec’hioù
politikel ha sevenadurel hag a laka anezho en ur par ma c’hellont gwelloc’h difenn o broadelezh
egedomp. N’eus nemet un toulladig a gav pouezus ar gudenn “breizhveurat-pe-nann”. En Iwerzhon, ar
strolladoù o deus galloud – hag a viro ar galloud – n’int ket “sinnfeinat”, lavarout a reer ez int prest da
zistreiñ er c’hCommonwealth ma vefe ret evit adunaniñ ar vro. N’eus ket aze peadra da laouenaat.
Sinn-Fein a zo kadarn, ha mennozioù dispac’hus o deus, met ne vezont ket harpet. Gant arver an
armoù o deus c’hwitet 8-12 vloaz ’zo. () Sinn-Fein n’int ket c’hoazh 100 % a-du gant an iwerzhoneg :
ne lavaront ket e fell dezho argas ar saozneg krenn-ha-krenn.
« Setu. Bez’ e c’haller dibab etre bezañ glan ha rik ha dispac’hus ha bezañ hebleg, gwevn, o
terc’hel d’an uhelbal met oc’h asantiñ kenober gant re all a zo disteroc’h o fal (hag implij anezho ma
c’haller). Me a gred ez eo kevatal digemmesk ha gaonac’h. Ar vuhez a ziwan diwar zimezioù ma kav
pep pried ned eo ket egile pe eben ken mat ha m’en dije karet.
« Evel just ne zimezer ket gant n’eus forzh piv. Kentoc’h eget dimeziñ ur strouilhenn pe unan
divalav e chomer dizemez. Betek ma vo prouet din ar c’hontrol, ez on tuet da sellout ouzh kement hini
a ro e boan evit Breizh dreist-holl evel ur broadelour, un den hag a ro harp da adsevel Breizh. Dezhañ
d’henn gouzout, d’henn anzav, pe nann. () E c’hellomp kavout mat pe fall o doare-ober, noazus zoken
darn eus o zreuzvarc’hadoù. Met daoust ha ne zougont ket da zerc’hel Breizh bev ivez ? ()
« Soñjal a ran ez eus labour e Breizh evit strolladoù a bep seurt, war bep live, darn o c’hefridi
bezañ evel kraonelloù o prezeg un aviel rik, re all o hini “strabouilhañ”, lakaat an dud da daeriñ.
Mantrus e kavan da skouer gwelout n’eus strollad ebet gouest da dennañ an engroezioù breizhat a zo
drouklaouen ha war-nes taeriñ bremañ muioc’h war an hent broadel. Se a zo taol 1961-62 adarre ! »
(13 03 68)

EMVR-1

Emaomp a-du dre vras gant al lizher plijus-mañ. Un nebeut poentoù anezhañ a glaskimp resisaat
koulskoude.
Akademek un disterig eo d’hor meno an daeladenn etre « bezañ glan » ha « bezañ gwevn ». Pal ar
brezel zo bezañ trec’h. War an dachenn avat, diouzh an degouezhioù e reutaer hag e laoskaer tro-hatro hervez ezhommoù ar gadoniezh, – da bep penngadour e stil emgann. Hogen hor penngadour, – an
Emsav, – n’en defe chañs ebet da ziskouez e stil ma ne ve ket termenet dezhañ e bal gant ur resisted
jedoniezhel ha lakaet ar genurzh da ren en e lu. Divrall e rank bezañ an daou amplegad-mañ, dibleg e
rank chom an Emsav en o c’heñver mar fell dezhañ piaouañ an heblegded rekis war an tachennoùemgann.
Kudenn bevennoù an Emsav zo savet ivez gant hor c’henskriver : « hag ur broadelour eo X pe
get ? ». Ar gudenn-se hon eus pleustret c’hoazh warni er pennad : Penaos anaout an Emsav war an
dachenn ? (Emsav 7/168). Lavarout a raimp an dra-mañ ouzhpenn : arabat lakaat ur skritell war dud

n’emaint ket a-du evit he dougen. Ne c’haller ket bezañ en un emsav evel ma vezer e kevredigezh ur
riez. Er gevredigezh e vezer a-raok bezañ dibabet kemer perzh enni. Met dibab a ranker evit mont en
Emsav, – ha paeañ ar priz uhel ampleget gant an diazezoù hag ar pal anezhañ. Anez en em douellañ,
ne c’haller ket divizout emañ en Emsav tud n’o deus ket dibabet a-youl-kaer bezañ ennañ. Pe neuze ez
asantimp da zaou seurt « emsaverion » : ar re a zo en Emsav evel tud, gant rat hag a-youl rez, hag ar
re a ve ennañ evel traoù, hep fellout pe hep gouzout zoken dezho, hag a ve implijet gant ar re all.
Anat eo n’eo ket seurt hitleregezh hek a zo e spered hor c’henskriver, met kentoc’h ar gweladur
en deus endeo eus an Emsav evel eus ur gevredigezh, hag aze e savomp ivez a-du gantañ. An Emsav
frammet, evel benveg-dieubiñ ar vro, ne c’hell ket an holl kemer perzh ennañ e pep mare, – ar re a
gemer lec’h ennañ a-raok o c’houlz a denn dañjer warno ha war an Emsav. Hogen an Emsav evel egin
ur gevredigezh vrezhon nevez zo kalz ledanoc’h e dachenn, – ennañ e tiverzer endeo liesseurtiezh ar
gevredigezh riezel a vo. Hag anat eo e kemer perzh ennañ un niver bras a dud na vennont, na c’hellont
ket bezañ en Emsav frammet : o oberoù, merket gant ur garantez dispis ouzh Breizh, emdarzhek ha
dibal a-walc’h, dezho ul levezon bennak war zibun an darvoudoù, a c’hell prientiñ an hent d’an
Emsav frammet.
« E kredan ne c’hellomp ket kinnig d’ar bobl kemeret a-vloc’h un diskoulm ha n’eo ket prest da
zegemer war dachenn an armerzh. Dre vras ivez e soñj din e tleimp adkemer studioù Phlipponneau,
C.E.L.I.B., ar c’hweluniadoù, h.a. evit diskouez na c’haller erounit an amkanioù erbedet ganto nemet
e framm ur Stad vroadel vrezhon. C’hweluniadoù ar c’hounideion avat o deus ar muiañ a bouez.
Hogen evelato, daoust ha n’eus ket amañ da ober un diforc’h etre ar c’hounideion etre pe vihan hag ar
c’hourferc’henned ? E meur a lec’h e Breizh e kaver noblañsoù dezho 2 000 hektar bennak, lakaomp.
Daoust ha war ar re-se en em harpimp ? N’eo ket lavaret ne zeuy ket ar re-mañ un deiz da harpañ an
Emsav, hogen evel ma reas bourc’hizion bParis er c’hantved tremenet : bewech ma save un dispac’h e
korvoent ar werin evit o mad-renkad-int. N’eo ket an dra-se ent-anat a hetomp e Breizh. Anat eo e
rankimp en em harpañ war ar berc’henned vihan. Ar re-mañ avat a vefe techet muioc’h d’ar
c’hengladekaat pe da vihanañ d’ar gevelouriezh. E-touez ar re-se eo e rankimp klask harperion.
« Ar pezh kasausañ a vo, ma tegemeromp ar frankizouriezh armerzhel, eo e vo ar Stad vrezhon e
dalc’h ar gevalaourion evel ma’z eo c’hoarvezet mui pe vui en Iwerzhon. An dalc’h evidomp avat ez
eo diazezañ start rezid ar Stad ; en ur gouarnerezh frankizour avat ez eo ar gevalaourion mestr an
armerzh hag a-se mestr ar Stad ivez e meur a geñver.
« Ne c’hallimp eta kinnig nemet diskoulmoù da c’hortoz war dachenn an armerzh. War hirdermen
e rankimp empennañ hor raktresoù armerzhel (a-benn broadelañ an armerzh, dieubiñ ar Stad hag
unvaniñ ar gevredigezh). Adal ma ne gemeromp ket warnomp avat diskoulmañ diouzhtu ha war an
taol kudenn an armerzh er vro-mañ (o vezañ ma kemerimp da ziazez hor c’hinnigoù ar meno foran
evel ma vo bet stummet dindan an dalc’hidigezh c’hall) e ranker anzav e vo da gas da benn ul labour
kelaouiñ ha sklerijennañ a-bouez war dachenn an armerzh adal ma vo bet diazezet ar Stad. Hogen
daoust hag al labour stlenn-se a c’hallo bezañ kaset war-eeun gant ar Stad mar fell deomp mirout na
savfe a-enep dezhi gwiskadoù ’zo eus ar boblañs na gloto ket o mad gant hor mennadoù kevarzhelaat.
Evidon ne gredan ket nemeur, hag en degouezh-mañ eo e sav kudenn ar foranelezh hag ar brevezelezh
er vroad. Evit stummañ ar meno foran e rankimp kaout strolloù ha strolladoù a wir prevez, a leuriado
ar gouarnamant hag ar Stad hogen n’o devo ket an hevelep savlec’h dezvel. A-hend-all, evit chom hep
gwallañ ar meno foran ha mirout na zisoc’hfe hor buhez politikel da hentoù-dall a seurt gant ar re a zo
o skoilhañ darn eus broioù Reter Europa er mare-mañ e rankomp kaout ur reizhiad vruderezh politikel
liant a-walc’h. E-ser se e komz Emsav endeo eus aotrouniezh speredel. Hogen, war a seblant, ned eo
an “aotrou speredel” nemet un hinienn. Penaos e c’hallo levezonañ ar meno foran hag ar Stad ma n’en
deus kenurzhiadur ebet a wir prevez d’e harpañ ? Pilpouserezh ne vo ken ober un “aotrou speredel”
anezhañ mar en em gav e-unan, noazh ha dizifenn dirak ar Stad a vo tentet diouzhtu da serriñ e
c’henou. Penaos reiñ ul lec’h resis hag efedus d’ar Profed er vroad hag er gevredigezh ? Emsav ne
lavar netra diwar-benn se. ()
« E gwirionez e soñj din e rankimp ober hor mad eus degouezhenn diseurt an dispac’h evit sevel
diazezoù ar Stad hag an armerzh hep daelañ gant neb, diouzh ma vo gallus, evel just.

« Kenderc’hel da vougañ pep doare a eneberezh a-c’houdevezh avat a vefe arvarus. An eneberezh
zo un azon mat. Gwaskañ warnañ a c’hallfe degas renerion ar Stad d’en em zallañ ha da lezel ur rumm
dispac’herion direolet da ziwanañ : ar re-mañ avat a c’hallfe distrujañ ar Stad en diwezh. Kudennoù
Spagn, Portugal, Roumania, Polonia, Tchekoslovakia a vefe da studiañ er c’heñver-se. An eneberezh
digor hepken a c’hell reiñ tu da verzout ar c’henstokoù hag ar c’hleñvedoù kevredigezhel ha broudañ
ar renerion d’o diskoulmañ pe d’o fareañ. Rak-se on a-du – a-benn ur pennad – gant un doare
liesstrolladegezh a wir prevez ha digor. An tu nemetañ eo d’ar Stad da reoliñ ar c’henstokoù a sav
dalc’hmat e diabarzh ar gevredigezh. »
EMVR-2
Lec’h an aotrouniezh speredel, ar « Profed », er vroad hag er gevredigezh, hor c’henskriver a laka
aze e viz war vaen-touch ar Stadoù hag ar c’hevredigezhioù. Ne c’hell bezañ kempouezet galloud ar
Stad nemet gant damant ar bobl d’he rezid. Met ne zamanter d’ar rezid nemet e-lec’h ma’z eus ur
speredelezh virvidik, ha n’eus a speredelezh nemet el lec’h ma’z eus ur c’hoant kreñv d’ar rezid. Mar
deu ar speredelezh da vervel hag ar c’hoant d’ar rezid da vougañ, e vano ar Stad dic’halloud evit o
adenaouiñ. Setu perak ez eo ken pouezus diorren ar gevredigezh vrezhon nevez evel ur gevredigezh
marnaoniek a rezid, entanet gant ar speredelezh. An aotrouniezh speredel, e stumm hiniennoù pe e
stumm korfoù kevredadel kenurzhiet, ne c’hell kaout pouez er gevredigezh nemet mar ren da gentañ
er gevredigezh ur speredelezh wirion hag ur skiant lemm eus ar rezid.

DANEVELLOU OBEREREZH
Digant ur gelennerez eus Kelc’h Debauvais Roazhon
« E Gwengolo 1967 hon eus kroget d’ober bruderezh evit an Emsav dre ar bruderezh evit K.D.
« Dre ma felle deomp lakaat tud da zeskiñ brezhoneg hon eus diazezet ar bruderezh-se war ar
yezh nemeti.
« Skolidi hon eus bet, o deus kroget da zeskiñ brezhoneg. An darn vrasañ anezho a gendalc’h, hag
un darn vat a zeuio d’an Devezhioù Studi evit klokaat o anaoudegezh eus ar yezh.
« Mat eo deomp studiañ donoc’h ar bloavezh-skol-mañ, a zo bet gounidus-tre evit an holl.
« Dre hor bruderezh hon eus tizhet meur a seurt tud : tud o doa c’hoant deskiñ brezhoneg evit
gallout divizout gant o zud kozh, gant an dud diwar ar maez ; evit gouzout ar brezhoneg evel ur yezh
all (ar saozneg da skouer, – emzalc’h studierion dreist-holl a glask klokaat o anaoudegezhioù war
zanvezioù na studiont ket er Skol-Veur) ; tud all c’hoazh a felle deskiñ ar yezh peogwir emaint o
chom e Breizh, peogwir ez int Breizhiz.
« Met seurt arbennoù anzavet gant an dud n’int ket fraezh. N’eo ket anat zoken dezho an abegoù o
deus da ouestlañ amzer d’ar brezhoneg, da zeskiñ hor yezh. Klask a reont un dra bennak. Met ne
ouzont ket petra.
« Ha n’hon eus ket skoazellet anezho da c’houzout resis ar pezh a glaskent. Goulennet hon eus
diganto labourat, ha labourat kalz war ar yezh. Netra ouzhpenn.
« Daou viz goude derou ar bloavezh-skol hon eus kinniget dezho dont d’ober labourioù
liestennerezh, met ar c’hinnig-se ne hañvale kaout liamm ebet gant ar pezh o doa bet d’ober betek
neuze. Aes eo kompren n’int ket deuet, peogwir n’o dije ket desket kalz e-keñver ar yezh e-ser seurt
dalc’hioù labour. Ouzhpenn-se, n’anavezent ket an dud o dije bet da labourat ganto nemet ar
c’helenner a welont div eurvezh bep sizhun.
« An hevelep tra zo c’hoarvezet p’hon eus kemennet e vefe aozet emvodoù evito, ma vefe komzet
eus an deskadurezh, al lennegezh vrezhon, armerzh ha politikerezh Breizh. Nebeud anezho a zo deuet
daoust m’o doa respontet d’ur c’houlennadeg graet un devezhiennoù a-raok e vefent laouen o
c’houzout muioc’h diwar-benn K.D., kudennoù Breizh, h.a. Met an dud a respont ya d’ur

c’houlennadeg hep soñjal re, dre sevender ; tud na c’hellent ket dont peogwir n’o doa ket amzer, met
n’eo ket ar gudenn wirion. N’o doa ket c’hoant bras da c’houzout dreist-holl.
« N’int ket deuet kennebeut da gomz brezhoneg ganeomp, d’ar sadorn goude merenn. Koulskoude
e vije bet spletus dezho e sell eus deskadurezh ar yezh war-eeun. Perak neuze ?
« Boas int bet da welout e K.D. kentelioù ha kentelioù hepken. Evito e oa K.D. ur skol ha nemet
ur skol gant kelennerion ha skolidi. En doare-se eo e oa bet diskouezet K.D. dezho pa’z int deuet da
enrollañ. Hag en doare-se eo bet buhezet K.D. gant ar skolidi hag ar gelennerion. Ar skolidi o deus
klasket deskiñ mat ar yezh, ar gelennerion o deus klasket he c’helenn mat. Met se hepken.
« N’hon eus ket lavaret petra oa evidomp ar yezh, peseurt ster, peseurt talvoudegezh he deus e
buhez ar vro. Hag ar skolidi n’ouzont ket. Kredet o deus marteze e kelennemp ar brezhoneg dre
garantez evit ar yezh. N’hon eus ket klasket, ni kennebeut, gouzout petra oa ar brezhoneg evit ar
skolidi, perak e teskent brezhoneg evit gwir, petore abegoù don o doa da labourat start a-walc’h war ar
yezh. Re alies ez eo chomet an darempredoù war al live kelennerion-skolidi. Tud int. Bevañ a reont en
ur gevredigezh pe klask a reont unan. Mennozioù o deus. Kizidik ez int ouzh traoù ’zo. Ha n’ouzomp
ket ouzh petra.
« En hevelep doare n’hon eus ket diskouezet dezho ne oamp ket nemet kelennerion met tud a
gelenn ur yezh a zo dezhi un dalvoudegezh vras evito dre ma’z eo o yezh, dre ma tle bezañ yezh
Breizhiz dieub, yezh ar Stad Vrezhon.
« Ar skolidi n’o deus ket gwelet ar gevredigezh a oa dindan an anv K.D. pe, mar o deus gwelet,
n’o deus ket klasket dont tre. Arabat henn rebech dezho.
« Kevredigezh K.D. a zo o tiwanañ. Klask a reomp he c’hrouiñ. Bresk eo c’hoazh. An dud a sant
an ezhomm d’en em skoazellañ, d’en em zifenn tost diouzh levezonoù estren a c’hallfe bezañ dañjerus
eviti.
« Gant al labour ramzel en deus bet pep hini da ober n’hon eus ket bet amzer da welout e oa tud a
oa prest marteze da zont d’ar gevredigezh-se met a c’hortoze bezañ skoazellet. N’hon eus ket santet
an ezhomm kennebeut da gentañ, da vezañ digor d’an holl peogwir hor boa disfiz ouzh ar skolidi
n’anavezemp ket hag aon hor boa na ve degaset reuz ganto.
« Bremañ e welomp sklaeroc’h. Kreñvoc’h eo ivez kevredigezh K.D. ha poent eo dezhi bezañ
digor war ar bed foran, kejañ gant an dud, ha da gentañ gant ar skolidi. D’ar gevredigezh emsavel, da
gevredigezh K.D. eo d’ober ar pont etre ar skolidi hag an Emsav. D’ar gevredigezh eo mont d’ar
skolidi, bezañ digor dezho. Ar skolidi o deus ezhomm kejañ gant tud, anavezout tud. Ma ouzomp an
dra-se ha ma klaskomp e gwirionez anavezout anezho, ez anavezint ac’hanomp muioc’h ivez hag o
devo fiziañs ennomp.
« Penaos anavezout ar skolidi ? Evel just n’eo ket o taremprediñ anezho evel kelenner hepken.
Ouzhpenn deskadurezh ar yezh ez eo mat kinnig dezho emvodoù ma vo tu da gomz, da dabutal, ha
kejañ ganto hinienn ha hinienn.
« Techet omp a-wechoù da grediñ ez eo koll amzer chom da gomz gant unan bennak, da zisplegañ
dezhañ meur a wech an hevelep tra. Ret eo henn lavarout adarre : o santout al labour a c’hortoze
ac’hanomp, n’hor boa ket ar spered dieub a-walc’h evit gallout selaou mat an dud, klask o c’hompren.
« Fellout a ra deomp ivez mont buan ha buan-tre. Met an dud n’anavezont ket an Emsav o deus un
hent hir da ober a-raok e gompren ha dont tre. Lakaet hon eus pell a-wechoù ni ivez. Neuze eo ret
lezel an amzer gant ar skolidi da gompren ha da zont.
« Marteze n’hon eus ket graet ar bruderezh gwellañ evit ma ve meizet gant an dud. Komzet hon
eus eus ar yezh hepken evel pa vefe ur pal e-lec’h he diskouez evel un darn eus ar pezh a ra Breizh.
Ret eo kinnig deskadurezh ar yezh, an emvodoù, an enklaskoù a c’hallo bezañ graet, evel un hollenn.
Hag evit ma vo komprenet gwelloc’h gant an dud, diazezañ ar bruderezh war un dra hollek-tre : an
dud e Breizh a zo Breizhiz. »

(05 04 68)

EMVR-3

LENNADENNOU
P. DENEZ, Yezh ar bobl : pinvidigezhioù o vont da goll, Al Liamm 126/42 1968.
A-zivout « yezh ar bobl » pe, resisoc’h, teodyezhoù henvoazel brezhonek ploue ar C’hornog, e
kaver abaoe ur c’hantved daou emzalc’h e-touez ar Vrezhoned desket : un emzalc’h gouiziek, a ra eus
an teodyezhoù-se un danvez d’ar studioù a yezhoniezh, hag un emzalc’h mojennek a sell outo evel
ouzh ur baradoz kollet o virout Breizh en he glanded. Skouer an emzalc’h gouiziek e voe VALLEE, a
ouezas tennañ diouzh an teodyezhoù kement a c’hallas evit pinvidikaat ar yezh lennek1 ; skouer an
emzalc’h mojennek e voe ar skrivagnerion drefoet-se ankouaet hiziv a rebeche da VALLEE e yezh
lennek. An daou emzalc’h a c’hell ivez en em gavout a-gevret, evel ma c’hoarvez e pennad P.
DENEZ.
Tu gouiziek ar pennad zo en alioù roet gantañ war an doare da studiañ an teodyezhoù. Afer ar
yezhourion eo burutellañ an alioù-se hag o lezel a raimp a-gostez. An tu mojennek avat, gant al
lakadennoù politikel displeget hag empleget en e ser, hon eus da varn.
A dra sur n’eo ket al lakadennoù faos a vank er pennad berr-se. Hag an holl anezho tost da vat zo
e dalc’h an hevelep fazi : ober eus ar yezh un domani dioutañ e-unan, un « emframm » (p. 45).
Deskrivet eo bet ar fazi kevredadoniel-se, anvet ar yezhelouriezh, ha dizarbennet eo bet gant meur a
oberour2. Aes eo evit gwir da zizarbenn : ur yezh n’eo ket un domani dioutañ e-unan, n’eo ket un
emframm ; mar’d eus un emframm da lakaat e kaoz, ez eo ar gevredigezh a ra ganti. E tonkad ar
gevredigezh enta emañ tonkad ar yezh. Anat eo e nac’h P. DENEZ gwelout kement-se pa gemer da
bal e studi gouzout « penaos e stourm ar yezhoù an eil a-enep d’eben, penaos en em intront a-benn en
em zistrujañ, hag ar c’hammed kentañ war-du ar bareadenn a zo anavezout doareoù ar c’hleñved »
(p. 44).
Evit an aozer, n’eo ket ar vro, n’eo ket ar gevredigezh vrezhon an hini a zo da bareañ, met ar
yezh ; n’emañ ket ar stourm etre an dud, etre ar c’hevredigezhioù, etre an Emsav-dieubiñ hag ar Stad
sujer, hogen etre ar gerioù brezhonek hag ar gerioù gallek. Na sot omp oc’h ober politikerezh neuze, o
risklañ buhezioù en un emgann arvarus, pa’z eo kreñvaat emframm ar brezhoneg a zo d’ober, ha
saveteet e vo pep tra. Ha peogwir emaomp gant mojennoù, kontomp mojenn ar pesked ruz : emañ hor
pesk ruz, ar brezhoneg, o tifretañ en e voullestr, ar « bobl ». Gwall zantet eo bet gant ur pesk all
lammet, an diaoul a oar penaos, en dour lor ma neuñve e peoc’h. Sur mat, e vo kavet warc’hoazh
beure war e gein, talpet. Petra ober ? Skarzhañ egile ? N’emaoc’h ket mat. Diskennit afo mikro ho
magnetofon dirak beg hor pesk-ni da studiañ e analadenn diwezhañ a-raok ma vo peurgaset gant egile.
Ret eo « anavezout doareoù ar c’hleñved » !
Met aozer ar pennad a gomz eus kevredigezh ivez : « Pal ar studi a zle bezañ dastum, ar c’hlokañ
hag ar fealañ ma c’heller, ar pezh a zo benveg darempredoù un under kevredigezhel brezhoneger »
(p. 44). Padal, ret e vo dibab « tud deut un tammig war an oad » (p. 45). Perak ’ta ? Peogwir, lakaet
er-maez an emsaverion, n’eus mui a vrezhoneg gant ar remziadoù yaouank ; peogwir e chom seul
vrezhonekoc’h an darempredoù ma vezont renet pelloc’h diouzh kreiz ar froud kevredigezhel ;
peogwir, lakaet er-maez kevredigezh arnevez an Emsav, n’en deus ar brezhoneg perzh ebet ken en
obererezh keodedel. Zoken el lec’hioù ma vez komzet ar muiañ an teodyezhoù henvoazel, n’eo ar
brezhoneg nemet ur benveg-daremprediñ a eil renk, un aspadenn hejet evel ur c’hroc’hen kozh diwar
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groc’hen nevez ar gevredigezh, a zo gallek, gwiadet ma’z eo diwar ar framm stadel gall. Touellerezh
n’eo ken neuze komz eus « benveg darempredoù un under kevredigezhel brezhoneger ».
Moarvat ez eo ul labour gouiziel studiañ an teodyezhoù ; ha reizh eo hetiñ ma ve krouet e par
Trede Derez Skourr an Deskadurezh Vroadel ur greizenn imbourc’h o plediñ ganto, – gant ma
c’hallfed dioueriñ labour ha kevalaoù d’an dachenn-se hep dibourvezañ tachennoù pouezusoc’h.
Petra a studife ar greizenn imbourc’h-se ? An teodyezhoù henvoazel ? Ya marteze, rak, evel ma
lavar P. DENEZ, difraeañ zo d’ober mar fell deomp tapout un dra bennak anezho c’hoazh kent ma
steuziint. Hep mar e chom enno troiennoù, arverioù, termenoù a c’hallo bezañ degaset d’ar
gevredigezh arnevez, pe fiziet er Greizenn Imbourc’h Sturyezhouriezh, evit ma tennint o mad diouto.
Met na skuilhomp ket daeroù war ar pezh na vo ket dastumet, pe neuze kemeromp hon lañs evit
dourañ bered an teodyezhoù krenn- ha henvrezhonek, keltiek hag indezeuropek. Pep kevredigezh a
grou he yezh diwar an dafar aet ganti e dilerc’h he diaraogerezed, hag hec’h obererezh-krouiñ eo a zo
he sevenadur3. Ma n’eo gouest nemet d’en em silañ e dibourc’h he diaraogerez, gwelloc’h neuze
bezañ e tu ar gevredigezh a roy dezhi taol ar marv.
Mar’d eus avat un deodyezh da studiañ, ez eo hini ar gevredigezh arnevez a zo o kreskiñ war
ziazezoù an Emsav ; mar’d eus ur stourm, hag ur stourm trec’h, da studiañ, ez eo an hini a ro d’ar
brezhoneg e lec’h er vro evel yezh a sevenadur, – n’eo ket ur stourm a yezhoù ez eo, met ur stourm a
gevredigezhioù hag a Stadoù. Mar’d eus un unvez kevredigezhel brezhoneger da anaout ez eo an
Emsav o tiazezañ ar Stad Vrezhon, amplegad kentañ ur gevredigezh vrezhoneger.
Mat eo studiañ an teodyezhoù henvoazel, aspadennoù toc’hor kantvedoù ar faezhidigezh, – forzh
penaos, ar studi-se ne oufe implijout ouzhpenn un nebeut arbennigourion ; hogen arabat ankouaat ez
eo bepred trec’h politikel ur gevredigezh a ro an trec’h d’he yezh. Ar yezh da studiañ ha da
berc’hennañ zo yezh an trec’h, hini an Emsav.
EMVR-4

DARVOUDOU
CABRO
Dibaot an deizioù ma n’eus meneg ebet eus CABRO war gazetennoù gall Kornog ar vro. CABRO
zo teskanv ur « Comité d’Action de la Bretagne Occidentale ». Fellout a ra dezhañ bodañ kement
nerzh armerzhel, micherel, keodedel a zo en departamant 29 a-benn luskañ diorreadur an
departamant-se.

Arbenn krouidigezh CABRO a voe e daou stadadur :
1. Emañ 29 o sankañ en isdiorreadur : ur gennad kentael o tavantekaat, ur gennad eilvedel dister
hag o koazhañ c’hoazh (70 bouedvirerezh aet da get dindan 15 vloaz), ur gennad tredeel gwan. An
isgourc’hwel o tevoudañ un divroerezh diastal (etre 3 ha 4 000 bep bloaz), ha da heul, ur feur-kreskiñ
izeloc’h eget keitad Frañs4, ur boblañs o koshaat. Ur c’horvoder keitat etre 20 ha 40 % izeloc’h eget
korvoder keitat Frañs. Un aveadur kehentel skort ha diazas…
2. Ur c’hwitadenn eo bet an digreizennañ embreget gant gouarnamant Paris : krouidigezh ar
penngêrioù-kempouez, Naoned ha Roazhon, n’he deus degaset gwered-diorren ebet ; ur skramm eo
bet an div benngêr-se evit parzh kornok ar vro ##(etre 54 ha 66 e voe krouet 19 000 gourc’hwel en
R.S.B., anezho etre 2 ha 3 000 er Finistère, 17 e Douarnenez Aner eo bet leviadur ar « poultrennerezh
kredoù » : aet eo ar boultrenn d’en em goll e traezhoù an dezerzh armerzhel.
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Amkanioù CABRO.
Kentoc’h eget sevel ur roll hir a amkanioù munut, en deus CABRO kemeret daou amkan
pouezus : greantelaat, kehentekaat 29.
1. Touell eo gortoz al lusk-diorren eus an diavaez : « Aner eo diazezañ leviadur emastenn Breizh
war zigreizennañ Paris ». Ar blein-diorren5 zo da grouiñ en departamant e-unan. Setu perak ez eo bet
dibabet da gentañ pazenn ar greantelaat krouiñ ur porzh-tireoul e Brest. Anv ez eus ivez, douetus awalc’h, gant Paris da ziazezañ ur porzh-tireoul e Brest ; ne ve avat nemet ur porzh-gaol, eleze ur porzh
evit degemer an tireoul hag e askas diouzhtu war-du greantvaoù pell. Ar porzh goulennet gant
CABRO zo ur porzh-blein, an tireoul o chom er vro hag o reiñ tro d’un ijinerezh pounner ha d’ur
steudad a ijinerezhioù-pleuskañ (mezelloù, saverezhioù treloc’hel, elektronik) hag a ijinerezhioù
bouedel.
2. Bac’het emañ Breizh e penn pellañ ar c’hwec’hkorn, gronnet gant ur mor nad eo ket evit
tennañ he mad dioutañ. Padal, an darempredoù dre vor a ve ar re bouezusañ evit Breizh. Alese eil
amkan CABRO : disvac’hañ Breizh, pe gentoc’h 29. A-du-rall, an disvac’hadur zo da gas ivez war an
tir, dre aveiñ an tri ahel bras, en norz : Brest, Dinan, Caen, Seine Izel, Norz Europa ; e-kreiz :
Kastellin, Roazhon, Paris, broioù ar Rhein ; er su : Kemper, an Oriant, Naoned, Su Europa.
Perak eo bet dibabet Brest da zanvez blein-diorren ? En arbenn eus he savlec’h : o vezañ m’emañ
e penn kornokañ ar vro e roy an tu da eilpennañ ar froud ; en arbenn eus he morlenn a ra anezhi unan
eus kentañ porzhioù ar bed ; en arbenn eus he foblañs hag en diwezh eus he Skol-Veur.
Diouzh savboent ar gounezerezh, setu ar poellata arveret gant CABRO evit difenn e vennad
greantelaat : diazezet emañ hon armerzh war ar gounezerezh ; 80 % eus kenderc’h kriz an
departamant zo a orin loenel (moc’h ha laezh). En enep d’ar pezh a glever alies, ment hor mereurioù
n’eo ket re vihan (en Izelvroioù ez int bihanoc’h c’hoazh), met ne vezont ket askorus ken dre ma
n’emañ ket en o c’hichen an ijinerezhioù a rofe dezho an tu a) da embreger meur a c’hounezadur b) da
vezañ disammet diouzh ar mizoù-dezougen uhel a vrev ar gounezerezh brezhon. Dre-se e c’haller
diogeliñ : silvidigezh ebet evit hor gounezerezh hep ar greantelaat.

Kaderezh CABRO.
Daou boent zo ivez e tres oberiezh CABRO : bodañ holl nerzhoù an departamant, ober anezho ul
luskad-gwaskañ ouzh gouarnamant Paris.
1. Klask a ra CABRO unaniñ en e greiz ar c’hweluniadoù, ar c’hambroù-armerzh, ar c’huzulioùkêr, an dilennidi. Petra ez eo deuet da vodañ betek-henn ? Ar c’hweluniadoù gounideion,
dornwezhourion, kenwerzhourion ; ar c’hambroù-armerzh. Brasniver ar c’huzulioù-kêr n’o deus ket
emezelet, hogen ar 100 o deus respontet a ziskouez emaint a-du gant an amkanioù dibabet.
Disoc’h ebet evit c’hoazh e tu ar c’hweluniadoù micherour ha re an deskadurezh. O arguzenn eo
hini an engouestladur politikel : int a zo politikaet, CABRO a nac’h politikaat ar gudenn.
War a hañval ez eo bet CABRO betek bremañ ur bodad-kelaouiñ. Mont a ra e izili a gêr da gêr, o
tisplegañ d’ar boblañs, d’ar c’hweluniadoù, d’ar guzulierion-gêr, ar saviad freuzek m’emañ armerzh o
departamant. Eus an droienn-vrudañ-se e reont un embregadenn evit « krouiñ ur spered
departamantel ».
2. Ur wech dastumet ali tud an departamant hag an aozadurioù armerzhel m’emaint bodet, emañ
CABRO e soñj en em dreiñ ouzh gouarnamant Paris a-benn diframmañ dioutañ ar c’hredoù a zo
ezhomm evit erounit an daou amkan mennet gantañ. « Ar gouarnamant zo an arc’hant gantañ, setu
perak ez eomp dezhañ ». Termenoù en deus lakaet endeo d’ar gouarnamant : 15 meurzh, 15 ebrel.
War a hañval, Paris n’he deus ket graet stad vras eus arc’hadennoù an departamant 29 betek-henn.
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Dezrann oberiezh CABRO.
Brasañ rebech a vez graet da gCABRO eo e vevennadur departamantel. Klevout a reer tud ha n’o
deus koulz lavaret darempred ebet gant an Emsav oc’h abegiñ en termenoù-mañ : « Breizh a-bezh zo
e ken gwall saviad ha Finistère ; Breizh eo an hollenn ; Finistère n’eo ket un hollenn ».
Evel just ez eo lu ober meneg a « spered departamantel ». Met peogwir ez eneber an « hollenn
Breizh » ouzh ur parzh anezhi ez eur aotreet da c’houlenn petore devoud ez eo ar Vreizh-se e spered
an abegerion. Bep ma tremen ar bloavezhioù e koazh talvoud buhezel ar pellderioù war diriegezh un
hevelep riez : darvoud bihan eo d’un Amerikan mont 1 000 km pelloc’h da gemer ur gourc’hwel
nevez. Adalek ar mare ma weler Frañsizion e pep lec’h, mont hiziv da labourat da Vrest evit ur
micherour eus Pont’n-Abad a vo warc’hoazh kevatal da gemer gourc’hwel e Le Havre pe
vBillancourt. Ken brizhtrivliadel eo difenn ar gwir o defe Frañsizion Vreizh da chom war zouar o
rannvro ha difenn, evel ma ra CABRO, ar gwir o deus Frañsizion 29 da chom war zouar o
departamant. Divroañ zo kuitaat e vro evit ur vro all, da lavarout eo mont er-maez eus kelc’h ur
sevenadur evit en em gavout e kelc’h ur sevenadur all. Divroañ a reomp pa guitaomp Breizh evit
tremen e Bro-C’hall, dre an arbenn eeun ma n’omp ket Frañsizion. Ha n’omp ket Frañsizion peogwir
e vount ennomp an nerzh ramzel o tont eus pellderioù an Istor hon lusk da grouiñ ur sevenadur, ken
hollvedel ha forzh pe sevenadur bras a zo pe a zo bet. A dra sur, un « hollenn Breizh » a zo, hag un
devoud politikel ez eo, an danvez riez krog da gemer neuz e speredoù tud ar vro-mañ.
An eil rebech graet da gCABRO eo e zibolitikelezh. Ar frazennoù-mañ a glever digant e izili :
« Ar c’hweluniadoù micherour o deus goulennet diganimp embann mennadoù a-zivout aoz ar
gevredigezh. N’eo ket hor roll ». « Klask kemmañ ar framm politikel gall a vefe koll amzer, dek vloaz
da nebeutañ ». « Rebechet eo bet deomp tremen hep plediñ gant ar c’hudennoù politikel, chom da
skouer hep goulenn ur parlamant e Roazhon, ur vodadenn vrezhon. Bezomp sirius. Ur vodadenn e
Roazhon zo ur pal. Met, keit ha ma n’hor bo ket disvac’het ar vro ne vo ket tu da dizhout ar pal-se.
Amkan CABRO zo mont er-maez eus an isdiorreadur ». Diaes eo evel just degemer seurt arguzennoù,
pa ouzer e rank an disvac’hadur politikel bezañ sevenet evit ma teraoufe an disvac’hadur armerzhel6 :
ar bobl isdiorreet a rank da gentañ dieubiñ he bro eus ar galloud estren, ken politikel, ken armerzhel,
ha neuze stagañ gant he holl nerzh da grapat gant hent serzh ha hir an diorreadur.
Amkanioù armerzhel CABRO n’o deus o chañs da vezañ diraezet nemet gant rezid politikel
Breizh. Er-maez eus ur Stad Vrezhon e chomint e par an hunvreoù.
EMVR-5
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Sl. id., ha/156 An diskoulmoù d’an isdiorreadur.

NOTENNOU ARMERZHEL (14)
AR C’HRED
Termenadur ha modelezhioù.
En Notennoù a-raok (Emsav 15/92), hon eus gwelet petra eo ar c’hred. Ar skouerioù eeunañ eo an
arc’hant prestet, pe ar marc’hadourezhioù gwerzhet war dermen. Modelezhioù e-leizh avat a
ziforc’her hervez degemerour ar c’hred, ar gwarantoù roet gantañ d’ar prester, ha dreist-holl hervez
padelezh ar prest.
Kred d’ar bevezer, kred d’ar c’henderc’her. Kred d’ar bevezer (lavarout a reer ivez : d’ar beveziñ,
d’ar bevezerezh) ez eus pa brener ur c’harr war astermen, pa zegemerer ur prest da sevel un ti-annez.
Bez’ ez eus prest d’ar c’henderc’her (d’ar c’henderc’hañ, d’ar c’henderc’herezh), pa dalvez an
arc’hant prestet da brenañ kevalaoù d’un embregerezh.
An arc’hant da brenañ kevala a reer ivez kellid anezhañ pa dalvez da ziazezañ pe da
greskiñ an embregerezhioù, da lavarout eo da brenañ kevalaoù sonn, eleze d’ober
postadurioù. Postañ arc’hant en un embregerezh a lavarer c’hoazh kellidañ un embregerezh.
Gwelout pelloc’h an displegadurioù a-zivout ar c’hred war hir dermen hag ar bankoùkellidañ.
Hervez skourr ar c’henderc’hañ e komzer eus kred greantel, kred kenwerzhel, kred
gounezel, kred merdeel.
Kred goudoret, kred dic’houdor. Alies e vez goulennet gwarantoù digant an amprester. Mar ro
unan eus e vadoù da ouestl d’e gredour, e lavarer ez eo goudoret ar c’hred ; komz a reer ivez eus kred
ouzh tra, pe c’hoazh eus kred trael. Hervez natur ar mad roet da ouestl, e reer anv eus kred ouzh
heloc’h (pe kred heloc’hel) pa vez gouestlet ur mad heloc’h (adalek ar pezh arrebeuri betek ar gevrann
c’hreantel). eus kred ouzh diloc’h (pe kred diloc’hel) pa vez gouestlet ur ma diloc’h (douar, ti).
Gouestlañ ur mad diloc’h a vez lavaret arouestlañ ar mad-se. An arouestl a reer eus ar
gwir roet gant an dleour d’ar c’hredour war ur mad diloc’h. Dre-se ez anver kred arouestlel,
kred ouzh arouestl ar c’hred diloc’hel.
Dic’houdor eo ar c’hred pa ne vez gwarantet gant mad ebet, met hepken gant ger an dleour, – setu
perak e komzer eus kred ouzh ger (pe kred gerel). Lavarout a reer ivez kred denel, kred personel.
Tud all a c’hell kevrediñ ouzh an dleour ha bezañ kengret gantañ evit e zle : e zizleañ a
raint mar bez fellat. Mont da warant a reont, gwaranted int evit an dleour.
Kred war hir, krenn pe verr dermen. Ur vodelezh pouezus eus ar c’hredoù eo o fadelezh ; hervez o
fadelezh e tiforc’her :
– ar c’hred war verr dermen, a dalvez da bourchas kevala red, da lavarout eo an arc’hant ret d’an
embregerion evit talañ ar goproù, prenañ marc’hadourezhioù, h.a.. Aotreet e vez gant bankoù-fiziañ
ha -diskontañ evit 3, 6 pe 12 miz ;
– ar c’hred war grenn dermen, krouet goude ar brezel bed kentañ evit skoazellañ an
embregerezhioù greantel drastet da adsevel ha da neveziñ o aveadur. Etre 2 ha 5 bloaz darevezh zo
dezhañ ;
Pa zegouezh un dle gant e dermen, eleze pa rank an arc’hant prestet bezañ daskoret, e
lavarer ez eo darev. Darevezh un dle, ur c’hred, un teul-kred zo enta o fadelezh, eleze ar pad
etre an deiz ma vezont tennet ha deiziad o zermen. Deiziad an termen a anver c’hoazh :
termen darevezh, dibenn darevezh, deiziad an darevezh. Un dle, un teul o tostaat d’e dermen a
lavarer diwar e benn emañ o tareviñ, pe war zareviñ.

– ar c’hred war hir dermen a dalvez da bourchas kevalaoù sonn evit krouiñ pe greskiñ an
embregerezhioù. Aotreet e vez gant bankoù arbennik (bankoù-kellidañ). Pe neuze an ampresterion a
werzh war-eeun d’ar c’hevredig1 teulioù-kred anvet endalc’hennoù2.
Kred prevez ha kred foran. Pa vez an amprester un dudelezh prevez (hinienn, kevredad) e komzer
eus kred prevez ; pa vez anezhañ un dudelezh foran (ur gumun, ur riez) e komzer eus kred foran.
Komz eus kredadusted un danvez amprester zo merkañ ar fiziañs, ar c’hred a c’haller
lakaat ennañ. War an dachenn avat, ne dalvez ar c’heal-se nemet evit an ampresterion brevez.
En Istor e weler e tremenas meur a riez hep en em zizleañ.

An hanterourion arc’hantel ha nevid ar c’hredoù.
Gwelet hon eus (Emsav 15/85) ez eo ar moneiz an hanterer en amred ar madoù. Gant an armerzh
arnevez avat ne gemerer ket ken savboent an eskemmañ, met savboent ar c’henderc’hañ. An amred
n’emañ ket ken etre perc’henned vadoù, met etre kevala ha kenderc’h, etre perc’henned arc’hant ha
kenderc’herion. Etre an arc’hanterion, a zegas kevala, hag ar genderc’herion, a lak ar c’hevala-se da
dalvout, ez eus hanterourion.
E-ser an hanterourion-se emañ nevid ar c’hredoù. An hanterour klasel eo ar bank ; hanterourion
amvankel zo a-hend-all : ar c’hefioù espern, ar c’hevredadoù kretadur, h.a.

An teulioù-kred ha nevid an arc’hant
Da anaout e zle e ro an dleour d’ar c’hredourun teul skrivet ma ouestl warnañ talañ e zle d’an
termen. An teul-se, anvet teul-kred, a c’hell bezañ gwerzhet gant ar c’hredour ; ar prener a zeu da
vezañ ar c’hredour nevez. En doare-se e c’hell ur prester adpiaouañ e arc’hant hep e lemel digant an
amprester.
Un nevid pouezus zo en em ziorreet en armerzh arnevez en-dro da genwerzh an teulioù-kred.
Prenañ ha gwerzhañ un teul-kred a vez lavaret nevidañ anezhañ. E-se e roer d’an teulioùkred an anv : teulioù nevidadus. Aes eo kompren e vez marc’hatmatoc’h un teul-kred
gwerzhet kent termen eget d’e dermen, pezh a zispleger pa lavarer ez eo bihanoc’h e werzh
nevidat eget e werzh verkel. An diforc’h, jedet evel ur c’hampi, a anver diskont.
Hervez padelezh ar prest e ranner nevid an arc’hant etre nevid ar c’hevalaoù o sellout ouzh ar
c’hredoù war hir dermen, ha nevid ar moneiz o sellout ouzh ar c’hredoù war verr dermen.
Nevid ar c’hevalaoù a anver c’hoazh nevid ar c’hellidoù, pe nevid yalc’hel. Arbenn an anv-mañ
diwezhañ eo e vez anvet Yalc’h an ensavadur pennañ a bled gant nevid ar c’hevalaoù (lavarout a reer
ivez Yalc’h an talvoudennoù) ; brasañ kreizennoù yalc’hel, pe yalc’hsezioù, ar bed zo e New-York
(Wall Street) hag e London. Er Yalc’h e teu an degaserion gevalaoù da brenañ leveennoù-Stad hag
endalc’hennoù embannet gant ur riez, ur rannvro, ur gumun pe kevredadoù greantel, kenwerzhel pe
gellidel. Pa fell dezho adpiaouañ o c’hevalaoù e werzhont an teulioù-kred-se en hevelep nevidva, gant
buzad pe goll, hervez m’o deus ar feurioù gorreet pe c’houzizet etre deiz ar prenañ ha deiz an
adwerzhañ.
Nevid ar moneiz zo anezhañ ar goulennoù hag ar c’hinnigoù prestoù war verr dermen ; nevidvaoù
ar moneiz zo ar bankoù-fiziañ ha -diskontañ. Er reizhiad-mañ e renker ivez ar bankoù-monañ (Emsav
15/91).
War goazhañ ez a an enebadur etre an daou nevid kevalael ha moneizel, o vezañ ma’z a
war steuziañ an diforc’h etre kevalaoù sonn (douar, adeiladoù, aveadurioù) ha kevalaoù red
1
2

Kevredig g., tud ar gevredigezh en o darempredoù foran.

Endalc’henn b., teul-kred roet da siner un amprest embannet gant ur c’hevredad ; perc’henned an endalc’hennoù, pe
endalc’henneion, a zegemer kampi an arc’hant prestet hag an arc’hant-se e-unan e-ser un ardaladur steuñvet ; sl. Kevrann en
Emsav 9/249

(marc’hadourezhioù, h.a.). Ent-klasel, e talveze ar prestoù hirdermen, – e stumm
endalc’hennoù ardaladus dindan 30 vloaz, – da gellidañ an elfennoù diloc’h-rik, hag ar
prestoù berrdermen, war 3 miz, da harpañ arc’hwel an embregerezhioù. Bremañ avat ez
arverer kredoù etre 2 ha 5 bloaz darevezh, – kredoù krenndermen a reer anezho. Tuet eur da
ober, evit renkañ ar c’hredoù, gant an derezioù liñvelezh, hag e komzer eus arboell liñvel,
damliñvel, amliñvel, klaviet, h.a. (Emsav 15/86).

An teulioù-kred berrdermen.
Al lizher-talañ
Al lizher-talañ, anvet c’hoazh lizher-tennañ, tennadenn, zo un teul skrivet ma ro drezañ ur
c’hredour d’e zleour an urzh da dalañ ur sav arc’hant d’un deiziad merket en anv pe e gourc’hemenn
un trede den. Lakaomp en deus ERWAN, kenwerzhour en Alrae, gwerzhet marc’hadourezhioù da
RONAN, kenwerzhour e Roazhon, evit 1 000 lur. Fellout a ra dezhañ ma ve talet an arc’hant-se da
ROPARZH a zo o chom e Gwened. Sevel a ray un dennadenn en termenoù-mañ : « Alrae, d’ar 1ñ
mae 1972. D’ar 1ñ eost 1972 e talot 1 000 lur ouzh al lizher-mañ en anv (pe : e gourc’hemenn)
ROPARZH. Sinet : ERWAN ». Dindan, e lakay : « Da RONAN, kenwerzhour, e Roazhon » hag e
kaso al lizher-talañ da ROPARZH.
Krouer an dennadenn, ERWAN er skouer hon eus kemeret, a anver an tenner ; RONAN,
a zle talañ an dennadenn (ha na zeu da vezañ dleour anezhi nemet goude bezañ he darbennet),
zo an tennadour ; ha ROPARZH, a zegemero an arc’hant, zo an degemerour, pe an taladour
anezhi.
ROPARZH, an taladour, a c’hell mirout al lizher-talañ en e zoug-paperioù betek an termen
darevezh anezhañ, eleze betek ar 1ñ eost, hag e zaveiñ neuze dirak RONAN a dalo dezhañ ar 1 000
lur. Hogen, dre berzh an diviz e-gourc’hemenn, e c’hell ROPARZH treuzdougen e gredouriezh dre
hec’h ardestañ en anv (pe c’hoazh : e gourc’hemenn) VEFA. Ardestadus eo ivez enta al lizher-talañ,
hag ar perzh-se zo un doare da gaout gwarantizoù ouzhpenn, rak an ardesterion a vez kengret gant an
tennadour.
Roll armerzhel al lizher-talañ.

– Ur benveg-talañ eo, ur moneiz leek. Oc’h adkemer ar skouer diagent, lakaomp en deus
ROPARZH 1 000 lur a-hend-all da zaskoriñ d’e vank a-benn ar 1ñ eost. Un nebeut devezhioù a-raok
an termen-se e kaso d’e vanker al lizher-talañ a zo gantañ en e zoug-paperioù. Ar banker en lakay
daveiñ dirak an dleour, RONAN, a’n em zizleo, o tizleañ war un dro ROPARZH.
– Ur benveg kred berrdermen e c’hell bezañ. Un doare eo pergen evit ar c’hreantourion da
bourchas kevalaoù red. Lakaomp, o tennañ hor mad eus an hevelep skouer bepred, en deus
ROPARZH ezhomm eus e arc’hant a-benn ar 1ñ mezheven. Reiñ a ra al lizher-talañ d’e vanker, a dal
dezhañ diouzhtu en eskemm ar werzh nevidat anezhañ, eleze ar sav merkel maes un diskont jedet
kevreizh d’an taluad etre deiz an taladur ha termen an darevezh. Un teul nevidadus eo enta al lizhertalañ.
– Ur benveg dezougen kevalaoù e c’hell bezañ etre un nevidva hag unan all, e diabarzh ur riez pe
eus ur riez d’unan all, o reiñ tu da zilec’hiañ arc’hant hep dilec’hiañ moneiz.

Al lizher-anzav
Al lizher-anzav, anvet c’hoazh anzavenn, merk, zo eeunoc’h eget al lizher-talañ. Daou anv hepken
zo warnañ er mare m’en krouer : hini an dleour, o c’hrataat talañ an arc’hant merket d’un termen
divizet, hini ar c’hredour a vo talet dezhañ an arc’hant. Amredek e c’hell ivez ober an anzavenn
diwar-bouez ardestadurioù lerc’h-ouzh-lerc’h. En doare-mañ e vez savet : « D’ar c’hentañ a viz Ebrel
1973 e talin mil lur da vMADALEN. Kemper d’ar 1ñ ebrel 1972. Sinet : YOUENN ».

Ar bankoù.
En Henamzer e oa ar vankerion trafikerion vetaloù prizius, eskemmerion voneiz, dezougerion
gevalaoù, kefierion e gwazerezh o arvalion. Pourchas kredoù a raent ivez, nemet e chome ar gefridi-se
unan a eil pouez. Gant ar Reverzhi C’hreantel avat ez eo bet diorreet a-vras ar gredouriezh, hag ez eo
deuet ar banker da vezañ a-raok pep tra ur marc’hadour kredoù, oc’h amprestañ arc’hant diouzh un tu
evit e brestañ diouzh un tu all.
Evel m’hon eus gwelet uheloc’h ez eus daou seurt bankoù : ar bankoù-monañ, a zo o c’hefridi
lakaat moneiz en amred, ar bankoù-kred, a zo o roll hanterouriñ etre perc’henned an arc’hant hag ar
genderc’herion, – hag, e degouezhioù’zo ar vevezerion.
Studiet hon eus ar bankoù-monañ en Notennoù a-raok (Emsav 15/91 hh.). Daou rumm a reer eus
ar bankoù-kred : ar bankoù-fiziañ ha -diskontañ, ar bankoù-kellidañ.

Ar bankoù-fiziañ ha -diskontañ
Ar bankoù-fiziañ ha -diskontañ a zegemer digant ar c’hevredig lakadoù a rankont bezañ gouest da
zaskoriñ war c’houlenn eeun ar fizierion ; setu perak e reer eus ar prestoù-se lakadoù helam, fiziadoù
dastaladus war c’houlenn pe ouzh gwel pe, ent-verr, fiziadoù war c’houlenn, fiziadoù ouzh gwel. Izel
e vez ar c’hampi. Benvegoù an amred zo ar chekennoù hag an urzhioù-treuzdougen (Emsav 15/9495). Lakaet e vez ul lod eus ar fiziadoù da arc’hantañ ar greadoù diskontañ, dre hanterezh kouraterion.
Pennaenn-diazez ar bankerezh.

Dleour eo ar bankoù-fiziañ ha -diskontañ a yalc’hadoù arc’hant bras, luniet en o mentelioù gant ar
fiziadoù ouzh gwel ha menteladoù kred ar c’hontoù red. Lamadus d’ar c’hentañ goulenn ez eo dre
reolenn ar fiziadoù-se. N’eo ket a-walc’h enta d’ar bankoù-se bezañ talus, eleze kaout fredoù bras e
stumm madoù diloc’h ha kevalaoù klaviet. Dav eo dezho kaout en o c’herz e pep mare arc’hant liñvel,
liñveladoù, a-walc’h evit gallout dastalañ o fiziadoù d’ar gredourion a zeu d’o lemel. Dre-se ez eo
pennaenn-diazez ar bankerezh houmañ : par e tle bezañ bepred al liñveladoù d’al lamadusterioù.
Er pleustr e vez kuñvaet ar bennaenn-se : ar bank a zalc’h en e gerz peadra da dalañ ar goulennoù
arc’hant a zegouezho gantañ bemdez ent-wirheñvel ; a-du-rall, ouzhpenn war e liñveladoù (eleze ar
moneiz paper a zo en e gef) e c’hell kontañ diouzh ret war zamliñveladoù : lakadoù helam bet fiziet
gantañ e bankoù all pe e Teñzorva ar riez, an arc’hant dleet dezhañ war verr dermen ; eus al
liñveladoù hag an damliñveladoù-se e reer fred liñveladus ar bank (Emsav 15/86).
Ur ger lavarimp eus an elfennoù pennañ a ya d’ober ar fred liñveladus diouzh un tu, an diwan
lamadus diouzh an tu all.
Elfennoù ar fred liñveladus.

– An diskontañ hon eus gwelet c’hoazh. Diskontañ un teul-kred kent e zarevezh zo astenn d’an
dalc’her ur yalc’had arc’hant par da sav merkel an teul war-bouez ul lamadenn anvet diskont. Al
lamadenn-se zo anezhi sammad a) ar c’hampi jedet diwar ur feur savelek (anvet feur an diskontañ), a
zo an diskont ent-strizh b) kevuziadoù kemeret gant ar bank evit e gefridi hanterour, a reer
dellezadoù : dellezad-kouratañ, dellezad-enkefiañ, anezho.
– An aotren kred zo anezhañ ur c’hendiviz ma ouestl drezañ ur banker astenn arc’hant d’un den
pe d’ur c’hevredad (anvet ar c’hredadour) a-benn diraez un usvevenn hag evit ur badelezh termenet.
Ar c’hred aotreet a c’hell bezañ ouzh ger pe ouzh tra, heloc’hel pe ziloc’hel. Lakaet e vez e piaou ar
c’hredadour e stumm moneiz, ar c’hredadour o tennañ ur chekenn war ar bank (kred dre gef), pe er
stumm-mañ : darbenn a ra ar banker ul lizher-talañ tennet warnañ gant ar c’hredadour (kred dre
zarbenn).
– An astenn ouzh gwarant zo anezhañ ar prestañ en eskemm eus ur gwarant heloc’hel (teul-kred,
marc’hadourezhioù).

Elfennoù an diwan lamadus.

An diwan lamadus a c’hoarvez eus menteladoù kred ar c’hontoù red.
Evel hon eus gwelet uheloc’h (Emsav 15/93-94) ez eo ar mentelad kred par d’an diforc’h etre
sammad al lakadoù ha sammad al lamadoù. Al lakadoù zo meur a seurt anezho :
– ar fiziadoù ouzh gwel, pe fiziadoù lamadus ouzh gwel ;
– ar fiziadoù gant rakkemenn : endalc’het eo ar fizier da gas kemenn d’ar bank un nebeut
devezhioù a-raok lemel arc’hant diwar e gont ;
– ar fiziadoù trazennadus, anezho al lakadoù war ar c’hontoù-red kenwerzhel ; piaouer ar gont a
c’hell tennañ muioc’h eget n’eus a arc’hant en e ventelad kred.

Ar bankoù-kellidañ
O c’hefridi zo pourchas kevalaoù a-benn diazezañ embregerezhioù nevez, brasaat hag arnevesaat
ar re gozh. War hir dermen e vez graet o frestoù : postadurioù int.
Ur c’hevala kevredadel, ha miradoù, ha n’eo ket fiziadoù a-berzh arvalion pe lakadoù a-berzh
bankoù all, a dalvez dezho da ren o greadoù. En o mentel, ez eo al lec’h dalc’het gant ar fred klaviet e
stumm teulioù-strobad3 kalz brasoc’h eget e mentel ar bankoù-fiziañ.
Daou seurt greadoù a ren ur bank-kellidañ :
– Kemer perzh e krouidigezh un embregerezh e stumm ur c’hevredad dre gevrannoù. E-unanpenn pe a-gevret gant bankoù all e sav ar bank ar c’hevredad, an diazezerion anezhañ o prenañ an
hollelezh pe ar brasniver eus ar c’hevrannoù e moneiz. Ouzhpenn-se, en askont eus o degasadennoù e
traezoù hag eus ar gwazadoù sevenet evit luskañ an embregerezh, e kemeront evito kevrannoù
diazezerion a ro dezho gwirioù war ar buzadoù da zont4.
– Emellout en astennidigezh un embregerezh. Ar bank a bren neuze un niver kevrannoù bras awalc’h evit kaout al levezon er bodadegoù kevranneion hag evit reoliñ ar c’hevredad ; pe neuze, e laka
ar c’hevredad da greskiñ e gevala dre embann kevrannoù nevez evel en degouezh kentañ.

An aozadurioù-kred arbennik
Ar bankoù-fiziañ hag ar bankoù-kellidañ n’int ket evit bastañ d’an holl ezhommoù kredoù a zo.
Setu perak ez eus aozadurioù a zo o c’hefridi kinnig prestoù e degouezhioù termenet, da rummoù
ampresterion dibarek pe evit arverioù arbennik.
An aozadurioù-kred war verr pe grenn dermen a zo anezho :
– ar c’hred kevelourel a brest arc’hant d’an dornwezhourion, d’ar genwerzhourion hag ar
c’hreantourion vihan ;
– ar c’hred gounezel a bourchas kredoù d’ar blouezidi dre gevredadoù kevelourel ha kefioù kred
kilezel5 ;
– ar c’hred ouzh heloc’h, pe kred heloc’hel, a brest arc’hant o c’houlenn gouestloù :
talvoudennoù, bravigoù ha traezoù prizius, marc’hadourezhioù.
An ensavadurioù-kred war hir dermen a zo anezho :

3

Strobad teulioù g. ls., dastumad teulioù-kred, talvoudennoù e kerz un hinienn, ur c’hevredad ; un teul-strobad zo un
teul-kred hirdermen, un dalvoudenn.
4
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Kevredad dre gevrannoù g. ls., kevredad kevalaoù (sl. (2) amañ diagent).

Kilezel ag., (kv. : kile(z), egile) oc’h emplegañ ur c’heñver a geveskemm etre an izili : en ur gompagnunezh kretadur
kilezel ez eo pep hini kretaer ha kretaed war un dro.

– ar c’hred ouzh diloc’h, pe kred diloc’hel, anvet c’hoazh kred ouzh arouestl, kred arouestlel, a
c’hell bezañ pourchaset gant prevezidi dre hanterouriezh an noterion ; en holl vroioù avat ez eus bet
krouet ensavadurioù dezvel ganto roll bankoù arouestlel, da skouer Crédit Foncier e Frañs, o prestañ
arc’hant evit ar sevel tiez.
Menegiñ ne raimp ken an ensavadurioù a zo o c’hefridi dastum kellidoù hag a vez reolet
gant ar Stad. E Frañs da skouer emañ : Kef-fiziañ ha-tredeogañ o verañ ar fiziadoù a-berzh
lezenn, an arboelloù fiziet er c’hefioù-espern, er C’hedskor, h.a. ; ar C’hefioù-espern ;
Gwazerezh ar chekennoù-post, h.a.
Menegiñ ne raimp ken Teñzorva ar riezoù, a zo al lodenn eus amaezhiadur ar
c’helliderezh-Stad a bled gant merañ glad ar riez, – bank-fiziañ ha -kellidañ ar riez ez eo en
un doare. En e benn emañ maodiern an arc’hant. E « arvalion » zo an embregerezhioù
broadelet hag ar brevezidi a laka ennañ o arc’hant, o prenañ da skouer Madennoù an Teñzor.
Skourroù an Teñzorva eo mererezhioù an holl skourroù eus an amaezhiadur-Stad : telloù,
postoù, h.a.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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ROLL AN EMSAV EO BEZAÑ POELL AR VRO
« Me zo Brezhon mat : serret e vo va stal d’an 8 a viz Mae », « Hennezh a ya da labourat en deizse. N’eo ket ur Brezhon mat ! » Frazennoù seurt ar re-se a gleved war ar straed e kêrioù Breizh en
deizioù a-raok an devezh ec’hwel hollek divizet evit an div Ranndir Steuñvel Bretagne ha Pays de
Loire. Hag-eñ e oar an dud a zistage ar frazennoù-se ez eus un Emsav en o bro ? N’eo ket sur. Evel al
lanv e sav koulskoude an emskiant vro e Breizh. Fazi e ve avat krediñ e kavo an emskiant-se he hent
diouti hec’h-unan betek reiñ diskoulm da gudennoù ar vro. Ul luskad emdarzhek eo ha ne dizho pal
ebet drezañ e-unan dre an arbenn eeun ma ne sell ouzh pal ebet. Daoust d’an derzhienn a ren er vro en
deizioù-mañ e ranker diawelout e vo hir an argerzhad hag e tremeno c’hoazh dre brantadoù diflach.
Mat eo degas spisadurioù da roll an Emsav e seurt degouezhioù1. Ur roll kemplezh eo hep mar
hini an Emsav, rak e kement lec’h m’emañ Breizhiz o stourm evit o buhez emañ lec’h an Emsav. Ur
gefridi ez eus avat ha na c’hell bezañ sammet nemet gant an Emsav, ur gefridi a zo deuet he mare da
vezañ sevenet : degas ar poell a vank d’al luskadoù emdarzhek, ar poell en o mennadoù e-keñver
diazez ha pal, ar poell kenetrezo.
Aes eo merzout n’eus na diazez boutin na pal boutin da vennadoù an dud hag ar strolladoù a zo o
klask dienkañ Breizh. An deiz all en un emvod-kelaouiñ e klevemp ur rener c’hweluniad o tisplegañ :
« Ur si hon eus na bardon ket deomp ar gouarnamant : ne ankouaomp ket ez omp Brezhoned ». Aze
emañ an dalc’h. Un dra bennak eo Breizh d’ar Vrezhoned, anat eo se dezho. Met petra ? Un arliv
lec’hel ? Muioc’h a dra sur, rak echu eo an amzer ma’z ae an danvez deputeed d’ober o zroiennoù
gwisket ganto chupenn ar goueriaded. Arouezius e oa evelkent ar chupenn-se. N’he gweler ket ken ;
hag-eñ e c’haller lavarout avat ez eo bet diwisket diwar ar speredoù ? Nann. Breizh zo ur gwariadur o
virout ouzh ar politikerezh gall a c’hoari yac’h el ledenez-mañ, dre berzh trivliadoù henvoazel a zo
c’hoazh o strobañ ar speredoù ; – emañ an hevelep trivliadelezh o virout ivez ouzh mui-cc’h-mui a
Vrezhoned a guitaat o c’horn-bro, pa vije o mad armerzhel dezho ha mad armerzh Frañs war un dro ez
ajent da annezañ e kornioù all eus ar riez. An emzalc’h-se, ouzhpenn ma skoilh ouzh emled heneuz an
armerzh gall, ne zegas netra d’ar Vrezhoned o-unan nemet ur meni gwalc’h klañvus da drivliadoù
moustret ha difrouezh, n’int mat nemet da seizañ ar spered. Un emzalc’h diboell eo forzh penaos, hag
ar C’hallaoued ne oant ket re chalet gantañ, pa welent ennañ un dilerc’h eus an tremened, a steuzfe dre
ret e Breizh evel ma steuzias er proviñsoù all. Hag ar Vrezhoned desket a soñje evelto dre vras, ar re
da nebeutañ a felle dezho kemer perzh leun e buhez ar riez c’hall, – lakaat a reomp er-maez
bihanniver an Emsav evel just. Betek agentaou enta ne grede ket ar Vrezhoned lakaat Breizh da
gontañ evel arguzenn en o mennadoù keodedel, nag en divizoù a gemerent evit ren o buhez politikel.
Un doare « maner kuzh » e chome Breizh en o spered, dianzavet ganto e gouloù kriz ar vuhez foran,
ha noazus, rak seurt « manerioù kuzh » a vez bepred repu ar pobloù trec’h a-raok ma’z eont da get.
Hiziv avat n’eo ket heñvel gont ken. Ar gerioù « Breizh » ha « brezhon » eo marteze ar gerioù a
glever ar paotañ war ar straed hag en emvodoù politikel dreist-holl. Hogen ar Vreizh-se, ar
vrezhonelezh-se a zo o tiboukañ eus teñvalder ar speredoù el lavar pemdeziek, e c’haller ivez en em
c’houlenn petra ez int evit ar re a ra ganto ken paot.
Pa gomz ar bolitikerion, ar pennoù c’hweluniad eus Breizh, e c’haller goulenn petore devoud
politikel ez eo ar Vreizh-se en o mennadur. Lezomp a-gostez ar gudenn da c’houzout ha krediñ a ra pe
get ar politiker er Vreizh-se kemeret gantañ da arguzenn, rak zoken ma ne gred ket enni, e ra ganti
peogwir e oar emañ an emskiant vro o kemer pouez er meno foran. Met dres, goulenn a reomp en-dro
petore pouez. Un devoud degaset e kont gant ur politiker zo dre ret un devoud politikel. Petore devoud
politikel e c’hell neuze Breizh bezañ e meizerezh ar bolitikerion ?
« Mourir pour le Finistère » a c’hoapae n’eus ket pell ar Peuple Breton o tezvarn C.A.BR.O..
Hogen ma ne varver ket evit un departamant gall, ne varver ket muioc’h evit pemp departamant gall, –
ar C’hallaoued o-unan ne varvont ket evit o departamantoù ; pa reont, ez eo evit rezid o bro. Mar’d
1

Sl. Roll an Emsav, Emsav 4/91.

eus hiziv Brezhoned a zo prest da vervel, bezomp asur n’eo ket evit diorreadur un, daou, tri pe bemp
departamant gall, met evit an dra nemetañ a c’hell talvout kement hag o buhez, rezid o bro. Ha
gouezet ganto pe get, an arguzenn Breizh arveret gant ar bolitikerion n’he deus poell, ha dre-se nerzh,
nemet pa ra dave da rezid Breizh, ha da netra a-hend-all. Breizh zo ur vro evel ma’z eo Frañs ur vro ;
al lakadenn eeun-se, deuet ken boutin evidomp ma tremenomp pell ’zo hep he menegiñ, zo
koulskoude enni an alc’houez evit meizañ ar pezh a dremen e Breizh, ha war un dro ez eo poell an
ober a zo da ren hiziv e Breizh. Enni hepken e c’hell kejañ ar galon hag ar meiz, an trivliadoù hag ar
poell, al levenez vevañ hag ar berzh politikel, armerzhel, kevredigezhel. Ar Vreizh gouest da vezañ
degaset evel devoud politikel, ar Vreizh gouest da entanañ ar yaouankiz, zo Breizh evel danvez bro
dieub ha ne c’hell bezañ netra all.
Daoust d’an diouer a ziazez boutin hag a bal gwirion, daoust da strivoù ar galloud sujer evit
rannañ poblañs Vreizh e departamantoù, e micherioù, e kostezennoù, evit he meskañ gant poblañsoù
Kornog Frañs, ez eus ul lusk anat d’an unvaniezh e pep lec’h er vro. Met aze ivez emañ dallentez an
askreoù o c’hoari ; bezañs kreñv an devoud Breizh zo o pouezañ war ar speredoù, met ne greder ket
reiñ dezhañ ul lec’h e reizhiad an arguzennoù e sell eus an unvaniezh c’hoantaet. Ne greder ket teurel
ur sell eeun war ar pezh a c’hoarvez e Breizh, ha dizoleiñ ar ster eeun a zo o tont gant an darvoudoù.
Ken ez eo souezhet, nec’het, broudet, entanet mesk-ha-mesk, an dud e Breizh gant ar pezh a lavarer e
Bro-C’hall diwar o fenn. Rak evit ar meno foran e Frañs, evit kazetennerion Paris, ez eo unsteriek ar
pezh a c’hoarvez e Breizh : fourgas ar gouerion, an F.L.B., an U.D.B., S.A.D.E.D. hag all ne reont
nemet un hevelep froud : youl Breizh o klask e hent ha prest da ziskar kement fardell a gavo dirazi.
Penaos meizañ ez eo anat da gazetennerion estren ar pezh a zo c’hoazh e par ar buhezadur dangorel
gant Breizhiz o-unan. Eeun eo d’hor meno an displegadur. Evel pep pobl mestrez war he zonkadur, o
deus ar C’hallaoued ar skiant istorek, da lavarout eo e veizont war-eeun evel Istor, evel o Istor o
kenderc’hel, kement a c’hoarvez dezho hag en-dro dezho. En Istor emaint2. N’o deus poan ebet enta
oc’h ober ur sell istorek ouzh Breizh, o kompren gwelloc’h eget Breizhiz o-unan ar pezh a dremen en
o bro. Rak Breizhiz, evel pep pobl dizorniet eus ar vestroni war he zonkadur, n’o deus ket ar skiant
istorek, ha dic’houest int da veizañ war-eeun darvoudoù o buhez evel darvoudoù an Istor, evel
darvoudoù un Istor a ve o hini. En anistor emaint. Ezhomm o deus da gaout jubennourion, ganto ar
skiant istorek, evit anaout ur ster da gement darvoud politikel, kevredigezhel, armerzhel a c’hoarvez
ganto. Menegomp hepken ar brud gounezet gant ar studi gevredadouriezh war bPlozeved, ar gwerzh
souezhus he deus kavet e Breizh an niverenn eus Nouvel Observateur gourzitlet : Les fellagha
bretons3. Bennozh a zleomp reiñ da gazetennerion ar gostezenn gleiz c’hall nannkomunour evit al
labour jubenniñ a reont. Koulskoude ne c’hellomp ket kenderc’hel da gontañ war skoazell bepred
arvarus an estrenion evit kas da benn hol labour !
An holl luskadoù a ya d’ober ar froud vrezhon hiziv ne c’hellont ket kenderc’hel ivez da redek en
o stumm emdarzhek, lusket dre vennadoù dispis ha berrbad. Na ankouaomp ket emañ dirazo
emouiziegezh ar galloud sujer : ar Stad C’hall zo anezhi un nerzh poellek, padus ha spiswel ; setu
kantvedoù ma ra berzh ha ma pad, ha kredomp mat n’eo ket dre nerzh luskadoù emdarzhek ha
mennadoù berrsell eo e chom en he sav. Da lavarout eo n’en devez ket un nerzh emdarzhek an
disterañ chañs d’ober berzh dirak ur seurt emouiziegezh. Ha pa vije Breizhiz 50 milion hag ar
C’hallaoued 3 milion hepken, e vije trec’h c’hoazh ar C’hallaoued, mar chomje Breizhiz en o
emdarzhegezh.
Mallus eo enta siellañ dre boell an emouiziegezh an nerzhoù strewet a labour e Breizh. Aze
c’hoazh emañ roll diziouerus an Emsav : degas ar poell nemetañ gouest da unvaniñ an holl luskadoù a
stourm evit pobl ar Vrezhoned hiziv ; dre verkañ dezho ar pal fraezh, kempoell hag oberatael :
savelidigezh ar vro evel bro dieub, diazezidigezh ar bobl vrezhon evel pobl en he rezid ha mestrez war
he zonkadur en ur riez vrezhon e-touez riezoù all ar bed.
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Sl. G. ETIENNE, Isdiorreadur ha bredoniezh, Preder 84-85/45 1966.
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Hent an Emsav zo a-raok pep tra hent ar poell, gouest da unvaniñ ar vro war un diazez fetis ha
reizh war un dro ; dre-se ez eo ivez hent ar pleustr, gouest da gas d’an trec’h kement stourm renet gant
tud ar vro evit mad ar vro ; hent an dellid eo dreist-holl, rak kas a ra d’an trec’h nemetañ gouest da
welc’hiñ diwarnomp ar vezh berniet gant kantvedoù a faezhegezh hag a emzispriz.
« O kevarc’hañ krouidigezh an U.G.T.A. (Unaniezh Hollek Labourerion Aljeria), e kevarc’h an
F.L.N. disoc’h ur stourmad yac’h renet gant al labourerion ouzh levezon seizus renerion C.G.T., F.O.
ha C.F.T.C..
« Roll an U.G.T.A. eo skoazellañ poblañs ar c’hopridi da zont er-maez eus latar ar mennadoù
dispis hag eus politikerezh ar betegwel…
« An eztaol eo an U.G.T.A. eus an dreuzfurmidigezh don c’hoarvezet en emsav micherour da heul
un hir emdroadur ha dreist-holl goude ar reverzhi dispac’hel devoudet gant an emgann evit dieubiñ ar
vro. »
Kemennadenn an F.L.N. diwar-benn an U.G.T.A. (arroud)
in Plateforme de la Révolution Algérienne, 1956.

AN EMSAV HAG AR VRO (2)
LIZHEROU
« Ret eo deomp-ni kaout da gentañ ur weledigezh eus ar gevredigezh a fell deomp sevel e Breizh
ha, da heul, goulenn digant an armerzhourion, – a chom kalvezourion, – hon harpañ da seveniñ ar
weledigezh-se. Evidon-me ec’h anzavan e hiraezhan d’ur gevredigezh muioc’h unvan eget n’eus bet
biskoazh e Breizh. Hañvalout a ra X lavarout e vo atav renkadoù e Breizh, evel e pep bro. Me ’gav din
avat eo en dro-mañ e tleomp ober an diforc’h etre renkad ha kendere. Moarvat e vo atav kendereoù e
Breizh dre ma chomo liesseurt ar c’hargoù en ur gevredigezh ha daoust ma’z ay war zisteraat an
diforc’hioù barr- ha doare-bevañ en amzer-da-zont. Pezh a zleomp distrujañ avat eo ar renkadoù, da
lavarout eo an emskiant a c’hell kaout an dud a vezañ didoueziet diouzh ar peurrest eus ar vroad. Hag
an amkan-se ne c’hell bezañ tizhet nemet ma n’eus ket re a ziforc’h barr-bevañ etre ar c’hendereoù
(pezh a c’houlenn diorreerezh) hag ivez atebekaat izili pep kendere e buhez politikel hag armerzhel ar
Stad.
« Tizhout ur seurt amkan ne vo ket aes rak gwasket e vo ar Stad diouzh un tu gant arbennigourion
a c’houlenno beli hag aotrouniezh en abeg d’o barregezh hag ar strolloù a leuriado engroez al
labourerion.
« Ar pal diwezhañ evidon eo tizhout ur reizhiad armerzhel a denno da hini Yougoslavia daoust ma
n’eo ket peurvat seurt reizhiad e gwirionez (e-keñver buhezegezh zoken : o vezañ ma ro o lec’h d’ar
c’hevezerezh ha d’an efederezh e c’hell ar rener, – dileuriet pe get gant e genlabourerion, – skarzhañ
diwar skañv labourerion gozh h.a. na vint ket efedus a-walc’h d’e soñj).
« Meizañ a ran pegen diaes eo tizhout ar pal emaon o paouez menegiñ. Ha distreiñ a ran d’ar
gudenn am boa meneget da gentañ : daoust ha ret eo kaout ur programm armerzhel resis a-raok dont
dirak meno foran an dud ? Evel m’en deus X merket e-unan, a gav din, ne c’hellimp ober dirak ar
bobl nemet gant luganoù diresis a-walc’h, karget avat a drivliadelezh. Pezh a welan eo e vimp lec’hiet
er penn kentañ gant tud a vo bet stummet gant ar politikerezh gall, – ar pep brasañ eus ar boblañs, – en
ur c’horn resis eus ar gennva politikel. ()
« Dislavar a vo en hon amkanioù e gwirionez. Sevel ur gevredigezh kevarzhel a c’houlenn
reolerezh strizh a-berzh ar Stad. Hogen hevelep reolerezh a vo enebet ouzh frankizouriezh Europa dre
vras. Ha daoust ha n’hon eus ket ezhomm a sikour an Europa-se evit diorren Breizh ? Pe chom sac’het
pelloc’h amzer en isdiorreadur ? Kv. an holl gudennoù o deus bet Alamaned ar Reter da ziskoulmañ :
ret e vo derc’hel strizh ar boblañs, mirout outi a zivroañ, dre ret ?
« E Mur e komze Y eus ur moneiz dishual evit Breizh. Met pet bro o deus ur moneiz gwir
dishual ? Ret e vefe studiañ ar broioù skandinaviat er c’heñver-se. Ne veajomp ket a-walc’h. Ne
ouzomp netra da skouer diwar-benn ar broioù-se. Pe neuze asantiñ da vezañ un oaled speredel hepken
evel Iwerzhon, gant ur barr-bevañ uhel a-walc’h d’ar re a vo chomet er vro ? Ret e vo dibab n’eus
forzh penaos ; en Iwerzhon avat ez eo bet an divroerezh un diskoulm d’ar gudenn armerzhel met warbouez stagañ Iwerzhon ouzh ar bed saoz en deus miret ouzh an “oaled speredel” a c’hoari e roll gant
efedusted. »
(05 03 68)

EMVR-6

« Eeun eo hol lakadenn-diazez : Breizh er framm gall zo kondaonet d’ar marv ; amplegad ret
buhez Vreizh eo krouiñ ur framm brezhon. Talvout a ra al lakadenn-se evit pep tachenn : speredel,
sevenadurel, kevredigezhel, armerzhel.
« Da heul, ez eus daou brantad en hon ober : 1) anataat al lakadenn dirak hor c’henvroiz b) krouiñ
ganto ar framm brezhon.

« Eus Breiz Atao d’ar M.O.B., en deus an Emsav klasket dreist-holl anataat al lakadenn-diazez. Ni
zo prederiet da gentañ gant krouiñ ar framm brezhon.
« Goude pemp bloavezh labour ez eus un egin a framm. Hogen sac’het omp gant ar skoilh-mañ :
ne wel ket tud ar vro a) ez eo anat al lakadenn-diazez b) ez eo al lakadenn-diazez-se hon hini k) ez eo
hor framm derou erounezidigezh al lakadenn-diazez.
« Evit a) emañ an dud tostoc’h eget n’int bet biskoazh, en arbenn eus an enkadenn grisoc’h eget
n’eus bet biskoazh. Dre amañ ne zeu ket ar gouerion a-benn da werzhañ o eostoù na da dalañ zoken o
c’hretadurioù : “N’eus nemet un diskoulm, emezo, Breizh atav”.
« Evit b) ez eo splann n’eus ket bet prientet kalz a draoù. Ha ne gav ket din ez eo gwall skorus
deomp ar pezh a voe aozet gant hon diaraogerion, evit an abegoù-mañ : skort e chomas bepred
kelennadurezh kevredigezhel hag armerzhel B.A. ; muioc’h a studi zo bet marteze gant ar M.O.B. ha
dreist-holl gant an U.D.B., met o si bras eo bezañ sigotet al lakadenn-diazez.
« Evel just ne rankomp ket, ne c’hellomp ket forzh penaos, sevel en he holl vunudoù
frammadurezh un armerzh brezhon diwar al lakadenn vroadel. Nemet e tleomp evelkent en em lakaat
en hent, da lavarout eo digejañ un nebeut brastresoù o devo da gaout perzhioù mat diouzh tri
savboent : 1/ broadel ; anat e tleo bezañ warno ez int gallus en diskoulm broadel ha dic’hallus en
diskoulm rannvroel 2/ kalvezel ; poellek e tleint bezañ e-keñver an danvez a bleustrint warnañ ; dorn
an armerzhour a ranko tremen war an diskoulmoù armerzhel a ginnigimp zoken m’o c’hinnigomp en
ur stumm brastresat 3/ koulzel ; ne c’hallint ket bezañ savet hep un anaoudegezh vat eus speredoù an
dud er mare ma vint embannet ; ur fazi e ve er c’heñver-se sevel a-du gant ar c’hengladekaat, zoken
mar be broadeloc’h ha kalvezekoc’h an diskoulm-se, en ur mare ma renfe er boblañs ul luskad a-du
gant ar berc’hentiezh prevez.
« En ur ger, emaon a-du gant V pa lavar n’hon eus ket ni d’ ober an dibab diwezhañ a-fet ar
reizhiad armerzh a reno er vro dieub. A-du emaon gant Z pa lavar hon eus da heuliañ youl ar boblañs
er c’heñver-se. A-du emaon gant V a-enep Z pa lavar V ez eo hon emell kentañ sankañ er speredoù an
enebadur etre an diskoulm broadel hag an diskoulm rannvroel. A-du emaon gant Z a-enep da V pa
lavar e tle hor c’helennadurezh armerzhel bezañ lakaet en he furm gant armerzhourion.
« Ar gudenn vras a chom anataat hol lakadenn-diazez dirak hor c’henvroiz, ha war ar poent-se
omp holl ali moarvat. »
(18 03 68)

EMVR-7

« Daelet hon eus a-zivout ar ster a zo da reiñ d’an darvoudoù a c’hoarvez e Breizh. Loc’het hon
eus diwar ar c’hentelioù Istor. E kentelioù S.A.D.E.D. ne vez komzet tost da vat nemet eus ar pezh a
zo c’hoarvezet e diabarzh an Emsav ha c’hoazh alies n’eo nemet ur renabl eus ar strolladoù pe an
darvoudoù o deus krouet. Biskoazh ne vez anv eus darvoudoù pouezus evit dazont armerzhel ar vro pe
eus darvoudoù o deus kemmet dremm Vreizh. Un doare aon a ziskouez ar c’hentelioù-se rak ar vuhez
anavezet gant kement annezad eus al ledenez-mañ. Ur geñveriadenn hon eus graet gant emzalc’h ar
gomunourion, dreist-holl komunourion an 19t ha derou an 20t. An holl zarvoudoù a veze barnet ganto
e-keñver ar pal o doa dibabet : savidigezh ar gevredigezh komunour. Ul lakadenn all a gemerent : ar
broletaerion, pe gentoc’h renkad ar broletaerion he doa enni un nerzh politikel ramzel a oa da zizoleiñ.
An nerzh politikel-se a oa evito keflusker an Istor. En un doare heñvel a-walc’h en deus an Emsav ur
pal a ya kalz pelloc’h eget ar Stad Vrezhon : diorreidigezh ur gevredigezh kevarzhel e Breizh ha keit
hag ober er bed a-bezh. E-keñver ar pal-se e c’hellomp barn un darn eus an darvoudoù a zo
c’hoarvezet e Breizh adalek derou an Emsav. Da zeskiñ hon eus penaos barn an darvoudoù a
c’hoarvez bemdez e Breizh bremañ. Kemer a rin ur skouer : e kornioù ’zo eus Breizh ez eo en em
vodet ar gouerion evit labourat a-gevret ha pourchas da bep hini an amzer da ober traoù all eget mediñ
pe sevel chatal. Lavarout a ran ez eo emsavel an dra-se. En hevelep doare e c’haller lavarout e oa
emsavel al labour kaset da benn gant armead ar skolaerion e Breizh e derou ar c’hantved : uhelaet o
deus barr deskadurezh an dud ha digoret Breizh d’ar bed (mont a ran pell ha ne zifennin ket ar
savboent-mañ gant kalz nerzh, met un evezhiadenn a rin evelkent : pa ne oa ket barrek an Emsav da

lakaat war sav un deskadurezh vroadel e brezhoneg e oa gwelloc’h d’an dud gounit deskadurezh e
galleg eget na c’hounit tamm ebet). Menegiñ a rae X warlene an nerzh ramzel a zo er bobl vrezhon
hag ivez ne ouie ket ar bobl vrezhon e oa an nerzh-se enni. Bennozh d’ar gremm a c’hell kenderc’hañ
e vo tu da dizhout palioù a hañval bezañ ken pell ha pal an Emsav.
« Rebechet ez eus bet deomp, ha rebechet e vez c’hoazh, ober fae war gement labour na reomp
ket. Gwirionez ha gaou a zo er rebech-se. Graet en deus X anv eus ar boaz en deus W da deurel buan
tud’zo en deñvalijenn diavaez. Aes eo kompren an emzalc’h-se pa n’hon eus ket kavet an doare da
varn an darvoudoù hag an oberiezhoù. Alies e lavaromp : an dud-se a zo o vont da ober un dra bennak
a vo ur c’hwitadenn en diwezh. An hevelep emzalc’h o deus bet an darn vrasañ eus ar gomunourion
pa’z eo bet savet Kumun Paris e 1870. MARX avat, daoust m’en doa lavaret e oa re abred evit en em
sevel hag e c’hwitfe an afer dre ret, en deus strivet pa’z eo tarzhet an traoù da reiñ kalon da dud ar
Gumun ha d’o skoazellañ diouzh e wellañ. Tagañ a rae ar re a lavare e oa droch-mik Kumun Paris ha
tennañ a rae kentelioù eus an taolioù arnod evit an dazont. Eus ar pouezusañ eo bet an dezrann en deus
graet eus arnodoù Kumun Paris evit dazont al luskad komunour. Ur sell yael hon eus da gaout ni
ivez. »
(27 04 68)

EMVR-8

« Pezh a zo c’hoarvezet e Karaez1 n’eo ket diot tamm ebet : ur ster resis o doa an tabutoù etre tud
ar C’huzul ha tud S.A. D.E.D. ha reizhpoellek eo pezh a zo disoc’het diouzh ar rendaeloù. Tud
S.A.D.E.D. a oa a-du dre vras, met kalz eus ar re all n’o doa komprenet netra. Dreist-holl n’o doa ket
komprenet, ha ne gomprenont ket c’hoazh, ez eo politikel ar gudenn, e tle an emsav sevenadurel
bezañ renet gant ar bolitikerion, evel e pep bro. Setu perak ez eus tud o lakaat pe o klask lakaat war
gont S.A.D.E.D. pe Emsav an dizurzh a zo o ren en o zouez. Adlavarout a ran ne sell ket ouzhimp
war-eeun pezh a c’hoarvez er C’huzul, met an tamalloù2 graet ouzh S.D.V. a sell ouzhimp evelato en
un doare resis.
« Peseurt emzalc’h kaout dirak an tamalloù-se ? Tu zo da lavarout eo didalvoud an tamalloù graet
ha neuze nac’h plediñ ganto e nep doare. Da’m soñj din-me d’an nebeutañ eo arvarus lezel an
tamalloù-se da redek rak gallout a reont ober droug ha diaesaat da dud ’zo dont d’an Emsav ().
« Kement-mañ ivez en deus ur ster hollek : () ar gevredigezh kozh a zo e Breizh a glasko betek ar
penn diwezhañ en em zifenn en ur sevel ur voger en-dro d’an Emsav. Ne c’hellomp ket lezel sevel ar
voger-se en-dro deomp. Setu perak evidon n’eo ket a-walc’h frammañ an Emsav en diabarzh. Ret eo
ouzhpenn diskleriañ muioc’h hon emzalc’h ha ster ar pezh a reomp, dre skrid ha dre gomz. »
(19 04 68)

EMVR-9

« Strafuilh a zo en “Emsav sevenadurel broadel” en abeg d’an Devezhioù Studi a zle bezañ graet e
miz Eost gant Skourr an Deskadurezh. Hervez darn ho poa da zibab an deizioù lezet vak gant ar
c’hevredigezhioù sevenadurel broadel. Na bihan ar vro-mañ ! Darn a ya pelloc’h zoken, o lakaat en ho
kiriegezh an dizurzh a zo en “Emsav”. Me ’gav din edo dija an dizurzh-se o ren pell a-raok
S.A.D.E.D. en emsav evit ar yezh. Hag an abeg anezhi zo aes da gompren : setu ugent vloaz ma
klaskas an Emsav repu en ober yezhel, hag un tamm mat anezhañ a zo bepred e-barzh. Petra ober en
ur repu, nemet huñvreal ? Siwazh ! m’o devez an oberoù poan alies oc’h en em geitañ, an huñvreoù ne
reont nepred. Anaoudegezh vat hon eus evit an dud a ouezas kafunañ regez an Emsav dindan ludu ar
stourm “sevenadurel”. Met echu eo, mougañ a raint holl en o zoull ma ne zeuont ket er-maez, ma ne
gemeront ket perzh da vat en Emsav war e wir dachenn, an dachenn bolitikel.
« Me oar, kenderc’hel a reont da ispilhañ medalenn o broadelouriezh ouzh o forpant evel ma ra ar
soudarded kozh, ha mallozhiñ ar rannvroelourion. Dre gustum eo avat : heuliet em eus gant aked

1

Anv a ra al lizher amañ eus Bodadeg Veur Kuzul ar Brezhoneg dalc’het e Karaez d’ar 01 10 67, sl. Emsav 12/324.

2

Sl. Emsav 17/148.

emzalc’h Kuzul ar Brezhoneg dirak ar Charte Minimale, ar vi diwezhañ dozvet gant ar struskañval
rannvroelour. Hini ebet eus an izili ned eo savet a-enep, hag un darn o deus sinet anezhi. ()
« Ho mennad adalek an derou eo en em reizhañ diouzh ur pal politikel. Ar pal-se, ar Stad
Vrezhon, a hañval dija bezañ nebeutoc’h dreist diraez en Ebrel 1968 eget na hañvale en Ebrel 1963.
Kendalc’hit start gant an hent eeun-kaer hoc’h eus dibabet. Ul labour ramzel hoc’h eus sammet, met
gouzout a rit ez eo ramzel, ha mar padit evel m’hoc’h eus kroget e teuot a-benn eus ho taol hep mar
ebet ».
(30 04 68)

EMVR-10

« N’hon eus Stad ebet evel just, ha n’hon eus ket ar gwir da skoulmañ darempredoù gant ar riezoù
all c’hoazh en anv ur riez vrezhon ; n’omp ket aotreet c’hoazh da c’houlenn digant ar boblañs kemer
lec’h er goudor stadel n’en deus ket an Emsav savet e Breizh. Met adalek ar mare ma’z eus un Emsav
o komz en anv ar Stad da zont, e rank an Emsav-se kenfurmiñ e obererezh a-bezh, – ha neuze e
zaremprederezh, – diouzh ar gefridi en deus sammet. Rankout a ra nac’h kaout darempredoù kefridiel
da skouer gant ar Stad sujer ha gant galloud ebet na anavez ket da Vreizh ar gwir da vezañ ur Stad
vroadel. »
(25 04 68)

EMVR-11

DANEVELLOU OBEREREZH
Digant ur c’helenner eus Kelc’h Debauvais Paris
« Ret eo anzav eta ne ra ket berzh ar vroadelouriezh em rummad. Setu un nebeut abegoù, da’m
meno :
1. An dregantad a C’hallaoued : 40 %.

« Fall e c’hell bezañ kaout Gallaoued en hor skol. Gallaoued ha Breizhiz a c’hell sevel a-enep da
vennozioù an Emsav, moarvat, hogen zoken mar’d eo an hevelep arguzennoù a vez ganto e ranker
ober un diforc’h.
« Ar C’hallaoued a sav a-enep o vousc’hoarzhin : ar vroadelouriezh a hañval dezho bezañ un
huñvre moarvat, hogen, forzh penaos, ne sell ket outo.
« Breizhiz a hañval bezañ heñvel o emzalc’h, hogen o abegoù donañ zo disheñvel : adalek an deiz
m’en deus kroget ur Breizhad da zaremprediñ an Emsav e sant emañ en arvar, gouzout a ra e vo
goulennet digantañ un dra bennak. Evel reizh, n’eo ket anavezet gantañ en doare-se. Gwell e ve
lavarout e sant an dra-se dre vondoug.
« D’an deiz ma krog ur Breizhad da zaremprediñ an Emsav, emañ krog ennañ an “dispac’h
diabarzh”. Enebiñ a ra ouzh mennozioù an Emsav peogwir ez eo ret-holl dezhañ gouzout ha prouiñ ez
int diboell, rak a-hend-all… e vo ret dezhañ o degemer, h.a.
« Dre-se, an dael etre daou Vreizhad hag an dael etre ur Gall hag ur Breizhad a vo disheñvelkrenn. Dre gemmeskañ Gallaoued ha Breizhiz e vezer en arvar da na c’hallout arverañ an diforc’h-se,
en arvar e vezer e kendalc’hfe Breizhiz da enebiñ pe da zaelañ ouzh ar vroadelourion en un doare gall,
eleze ne vefe ket tu da anataat ha da gorvoiñ o abegoù donañ, disheñvel ma’z int diouzh re ar
C’hallaoued.
« Dre ma’z eus un diforc’h hennadel etre arguzennoù Breizhiz ha re ar C’hallaoued e rank bezañ
disheñvel emzalc’h ar broadelour hervez ma komz ouzh ur Gall pe ur Breizhad : gwall ziaes eo henn
ober en ur gevredigezh evel K.D. ma kaver enni Breizhiz ha Gallaoued.

2. An doareoù dibabet gant K.D.

« Kinniget hon eus K.D. evel ur skol, hag ur skol hepken, ganti reolennoù strizh. Sentiñ a ra ar
skolidi ouzh ar genurzh ha labourat a reont mat. Kinniget hon eus K.D. evel ur skol vrezhonek distag
eus nep politikerezh : arabat eo bezañ souezhet na glaskfe ket ar skolidi kaout muioc’h eget kentelioù
war ar yezh. Marteze e vo ret deomp adwelout hon doare d’ober bruderezh K.D..
3. Kefredourion e vez an dud dastumet gant K.D.

« Ar re-se o devo o flas er framm gall ; evit e gaout e labouront. An Emsav, al labour sevel ur
framm brezhon a vo evito bezañ en arvar. Ne gaver ket seurt kudenn gant ar re a zo tud vunut er
framm gall : ne gollont ket kalz a dra ouzh e guitaat hag ar spi o deus da gaout ur plas gwelloc’h er
framm brezhon.
4. Ar pevare abeg a zo bet komzet diwar e benn e Mur. Ober a reomp gant an hevelep gerioù,
hogen ur ster disheñvel a roomp dezho. Da skouer “nationaliste” pe “révolution”. Evit ur Gall, ar ger
“nationaliste” a dal “unan eus an tu dehou pellañ”, hag ar ger “révolution”, “tan ha gwad e pep lec’h”.

« Kudennoù pleustrek eo kement-se.
« Dre m’omp-ni broadelourion, e roomp d’ar brezhoneg e dalvoudegezh wirion, un dalvoudegezh
vroadel, dre-se marteze omp techet da grediñ e teu an dud d’ar brezhoneg dre m’en deus evito an
hevelep talvoudegezh hag evidomp.
« Eeunaet kalz, ar gudenn a zo houmañ : ha dont a reer d’an Emsav dre ar brezhoneg pe, en tu
kontrol, daoust hag-eñ e teuer d’ar brezhoneg dre ar mennoz broadel ? »
(02 68) EMVR-12

LENNADENNOU
Yvon LE VAILLANT, Les fellagha bretons, Le Nouvel Observateur 180/5 24-30 04 1968.
E dibenn miz Ebrel ne oa ket tu da gavout ken e Roazhon Le Nouvel Observateur, en abeg d’ar
pennad Les fellagha bretons embannet warnañ.
Talvoudegezh ar pennad-se zo bet da gentañ diskouez ez eus ur gudenn e Breizh. LE VAILLANT
a ro d’e lennerion sifroù a sell d’an armerzh, stad ar gourc’hwel da skouer, live ar gopr.
Met e bennad n’eo ket ur studiadenn armerzhel. « Le ‘mouvement breton’ est en plein
bouillonnement », setu ar pezh a fell dezhañ diskouez, da lavarout eo e ra un doare renabl eus an dud
hag ar strolladoù o deus gwelet e oa ur gudenn e Breizh hag a glask he diskoulmañ.
Ar gudenn-se n’eo ket meizet en hevelep doare gant an holl. Setu perak ez eo disheñvel an
diskoulmoù kinniget pe an enklaskoù a vez renet evit kavout un disoc’h.
Strolladoù ’zo a chom war an dachenn armerzhel : C.E.L.I.B., C.A.BR.O. hag an aozer a zispleg
ez eo diaes dezho mont war-raok dre ma nac’hont gwelout ar gudenn bolitikel a zo dindan an
diaesterioù armerzhel.
Ar c’hweluniadoù a glask da gentañ unaniñ holl labourerion Vreizh : micherourion, kouerion,
kefredourion. Er c’heñver-se e not ar pennad e c’hoarvez er mare-mañ « kejadennoù a c’hell bezañ
tarzhus », anv a ra eus un « talbenn brezhon », eus an aon en deus ar gouarnamant gall rak hevelep
unanidigezhioù.
Ar strolladoù evel U.D.B., Bretagne et Démocratie, Club Breton, o deus diazezet o labour, o
bruderezh war ar ger-stur : « diorren Breizh, rannvro Frañs » hag, hervez o dibaboù politikel levezonet
gant ar strolladoù gall a gleiz, ar P.S.U. dreist-holl, e komzont eus « rannvroelaat demokratek ar
riezoù ».

Div linenn bennak a ya ivez gant S.A.D.E.D., a ve o klask « kas da benn un doare dispac’h
sevenadurel » en ur « dreiñ skridoù Mao ha Guevara ».
Gouestlet ez eus un darn vat eus ar pennad d’an F.L.B., d’an tarzhadennoù, d’an aergelc’h a
grouont e Breizh, da emzalc’h an dud dirak an darvoudoù-se.
Perak e vez lakaet bombez gant « tud an F.L.B. » ? Difraezh e chom ar respont. Goulenn a rafent
ma ve azgwelet ar gevrat etre Frañs ha Breizh, met ne zeu netra resisoc’h gant ar c’hazetenner.
Merkañ a ra koulskoude pegen niverus ez a an dud e Breizh a veiz ez int Brezhoned da gentañ
holl, a venn en em ren evel Brezhoned, ha ren traoù Breizh en un doare a-ziforc’h.
Krediñ a ra ouzhpenn-se diskouez n’eo ket an F.L.B. un degouezhadenn diwar-c’horre n’en defe
dasson ebet er vro, met ur strollad ez eo kentoc’h a ro da anaout en un doare trouzusoc’h eget ar re all
ez a fall an traoù e Breizh.
Koulskoude, daoust ma tiskouez Yvon LE VAILLANT kenhoalañ gant Breizhiz oc’h emsevel, e
tremen pell diouzh kompren emzalc’h pobl Vreizh en e zonañ. Aze ez adkaver ar Gall, ha pa ve eus an
tu kleiz.
Da skouer ne intent grik en doare o deus Breizhiz da vouezhiañ. Votiñ a reont a-du gant
gouarnamant de GAULLE goude bezañ emsavet a-enep d’ar gouarnamant-se c’hwec’h miz a-raok.
Skort eo kentoc’h an displegadurioù a ro d’al lennerion : disfiz e ve ouzh ar « politikerezh »,
« enepkomunouriezh atizet gant an Iliz katolik », hag evel just ar poz lennegel gall war an temzspered brezhon – kelt, « ar meskad-se kevrinus a idealegezh foll hag a realegezh yen ». Penaos
diskleriañ neuze e c’hoarvezas an hevelep tra en Aljeria dispac’het ? Tostoc’h ez ae a dra sur MEMMI
ouzh poell an emzalc’hioù-se. Ra adlenno kleiziz c’hall Portrait du Colonisé. Hag ankouaet o defe ez
eo ar mouezhiadegoù unan eus binvioù klasel bremañ ar galloudoù sujer da stourm ouzh ar pobloù suj
emsavet ?
A-hend-all e ro enklasker N.O. un hevelep pouez pe dost d’an holl strolladoù, ha dreist-holl ne
zisrann ket anezho diouzh ar strolladoù gall : goude ezrevell C.E.L.I.B., M.O.B., U.D.B., e tremen
gant Bretagne et Démocratie, Club Breton, ez en em gav distroñs-kaer gant ar P.S.U. hag e lugan eus
ar mare : « didrevadennañ ar proviñs ». Ned eo ar gudenn vrezhon nemet ur gudenn diabarzh gall. Pa
vo roet labour da Vreizhiz, un nebeut frankizioù d’ar muiañ, ne vo ket mui a gudenn.
Anat eo ez a kenhoal an aozer gant an « ober rannvroel araokadour ». Ne fell ket dezhañ soñjal ez
eus ur gudenn a vroadelezh. « Dañjerus e ve d’ar ‘Mouvement Breton’ bezañ aloubet gant
pellaourion ». Ar gwellañ e ve kaout ur strollad breizhat, gant an talbenn dispac’helour mar karer,
ennañ izili vreizhat hepken, met o c’hoari evel just er vuhez politikel gall.
Hejañ ar banniel brezhon (unan end-eeun a weler luc’hskeudennet-kaer war c’holo N.O.) zo evit
kleiziz c’hall un doare all da lavarout d’o gouarnamant : « Gwelit, n’oc’h ket evit diskoulmañ ar
gudenn-se. C’hwitañ a rit war an dachenn-se ivez. Ganeomp-ni emañ al louzoù : ar rannvroelouriezh
demokratel ».
Degemeret mat eo bet ar pennad-se e Breizh, n’eo ket moarvat dre vertuz ar gleizelezh c’hall, met
peogwir ez eo ar wech kentañ moarvat ma teu ur gelaouenn vras da astenn ar melezour dirak pobl
Vreizh. Ha Breizhiz zo marnaoniek er mare-mañ da c’houzout keloù diwar o fenn o-unan ; ar bobl-se,
manet abaf e-pad keid-all, en em gav a-benn ar fin c’hoantek-holl d’en em anaout.
Hag en em anaout madik a-walc’h er skeudenn disvannet dezho gant pennad N.O.. Ur sell diwarc’horre en deus taolet warno ar Parizian, met emaint c’hoazh e par an diwarc’horreoù evit a sell ouzh
en em anaout. Diskouez a reer dezho pegen difraezh, pegen luziet e chom ar mennozioù e Breizh. Ar
frazenn aroueziusañ eo marteze houmañ : « On ne sait pas où l’on va, mais il risque d’y avoir du
grabuge » eme an den war ar straed.
Moarvat ne chomo ket Breizhiz gant ur skeudenn dispis anezho o-unan. Ha ken youlek ez int d’en
em saveteiñ ha ma’z int youlek d’en em anaout. Piv avat zo prest da reiñ dezho un anaoudegezh

hollek, fraezh ha kempoell eus o c’hudennoù ? Piv a ziskouezo dezho petra ober ? Ur wirionez a
chom : ma ne oar ket an dud da belec’h ez eont, ez eo d’an Emsav heñchañ anezho.
(04 05 68)

EMVR-13

DARVOUDOU
Gallaoued o tizoleiñ Breizh
Dindan an istitl « Lennadennoù » e ve bet renket ar pennad-mañ kenkoulz-all. Ne vo ket
kammlec’hiet evelkent mar en lakaomp dindan istitl « Darvoudoù », rak un darvoud eo an evezh a
daol a-zevri Gallaoued ’zo ouzh kudenn Vreizh er mare-mañ.
En-dro d’an Emsav frammet, emouiziek, e kroz dre ar vro a-bezh ur gourdrouz a emsavadeg na
c’haller ket lavarout anezhañ e teu eus an Emsav, na c’haller ket lavarout kennebeut ez eo estren d’an
Emsav : dont a ra eus an hevelep andon istorek hag an Emsav, met dispis, diemouiziek, diframm ha
dibal e chom, setu perak e tere outañ an anvioù a Emsav emdarzhek, Emsav gouez.
Mat eo studiañ penaos e tazgwered Gallaoued ouzh an dihun-se. Ar pennad embannet gant ar
c’hazetenner gall Yvon LE VAILLANT war Nouvel Observateur zo dezrannet amañ diagent, hag eñ
eo a gemerimp da skouer eus an emzalc’h nevez a spurmanter e gennadoù ’zo eus ar bed politikel gall.
Un emzalc’h doujus mar bez ouzh Breizh hag hec’h Emsav. Klaskomp kompren petra ’zo ebarzh.
Da gentañ, e kaver amañ un arouez eus emdroadur ar gostezenn gleiz c’hall nannkomunour wardu un doare rannvroelouriezh nevez a glask he sichenn en « demokratelezh lec’hel ». Labour
armerzhourion evel PHLIPONNEAU, levezon levrioù LAFONT en Okitania, – e-touez re all, – a zo e
devoud an emdroadur-mañ a en em ziskouez ivez e savlec’hiadurioù politikerion c’hall a-gleiz evel
MENDES-FRANCE.
An eil dastumenn a c’haller tennañ eus studi an emzalc’h-se eo ez eo krog ar C’hallaoued, – darn
anezho da vihanañ, – da emouezañ ouzh emgav rakzispac’hel Breizh er mare-mañ. Kemer a reont –
betek gouzout – an emgav-se a-zevri.
D’an trede, emañ gant darn eus kleiziz c’hall an damspi da gorvoiñ enkadennoù a seurt gant an
hini a zo o c’hoiñ e Breizh abaoe un nebeut bloavezhioù a-benn diskar gouarnerezh de GAULLE en o
bro.
Ar goulenn nemetañ a c’hellomp ober eo hemañ : ha gouest eo an Emsav a-benn bremañ da
dennañ e vad eus seurt skoazelloù forc’hellek o tont eus kamp ar galloud sujer ? Daoust ma’z eo
gounidus evidomp an emzalc’h nevez-se a-berzh kleiziz c’hall nannkomunour e ve arabat kontañ e vo
a-walc’h dioutañ e-unan evit reiñ sikour bras deomp. Warnomp hon-unan da gentañ e tleomp en em
harpañ.
Disheñvel-krenn eo degouezh Bretagne Nouvelle embannet gant ar Strollad Komunour Gall.
Renerion ar gelaouenn nevez-mañ, en enep, a zalc’h da hengoun gall o c’hostezenn diazezet en hor
bro diwar an eil brezel-bed.
Un devoud eo e voe ar gomunourion betek-henn e touez reutañ dalc’herion ar sujerezh gall e
Breizh. Heverk eo eta o gwelout o wiskañ al liv brezhon a-greiz-holl. Al liv ? Un arliv kentoc’h hag
unan gwall skañv. Bodad skridaozañ ar gelaouenn, goude bezañ graet meneg er pennad-digeriñ eus ar
« cinq départements de la région Ouest », a zilez kerkent war ar pajennoù all framm Breizh istorel evit
en em enkañ e bevennoù ar Ranndir Steuñvel Bretagne. Daoust da anv ar gelaouenn, ne reer meneg
ebet eus yezh ar Vrezhoned ha nebeutoc’h c’hoazh evel o yezh vroadel (daoust ma kemenner
abadennoù-diduellañ e brezhoneg, da lakaat war an hevelep pazenn hag an abadennoù gitar roet gant
ar P.C.F. e lec’hioù all). Ouzhpenn-se, e-ser argadoù an F.L.B. e klasker teurel an dismegañs war an

Emsav dre e stagañ ouzh koun an dalc’hidigezh alaman, – war ar poent-mañ emañ P.C.F. hag U.N.R.
dorn-ouzh-dorn, notomp mat.
Embannadurioù seurt Bretagne Nouvelle n’int eta nemet binvioù arveret e Breizh gant ar
C’hallaoued, komunour pe get, a-benn lakaat ar Vrezhoned da gousket ha mirout outo a gerzhout gant
an hent broadel emaint o treiñ war-du ennañ bremañ. N’eus anezho en diwezh nemet un azon eus
emdroadur ar meno foran en hor bro : damveizañ a ra ar gomunourion, ar c’haollourion, h.a., ez eus
un emskiant pobl o tiwanañ e Breizh, dreist-holl en enkadenn a zo o reuziañ er mare-mañ, ha klask a
reont korvoiñ an dihun-se evit mad ur strollad gall pe unan all.

Daoust ha lec’h zo c’hoazh e Breizh d’un « emsav sevenadurel » ampolitikel ?
Emdreiñ a ra buan ar saviad e Breizh. Emdarzhek e chom an emdroadur-se betek-henn. En ur stad
a « Emsav gouez » emañ c’hoazh al luskerioù anezhañ. Displegadegoù ar c’hweluniadoù koulz ha
luskad an armerzhelourion n’int ket emouez ouzh ar pal a hiraezhont dezhañ. War ul live all e chom
an F.L.B., anezhañ ul luskad emdarzhek ivez, dre ma tenn hepken e argadoù da vrudañ keal ar
vroadelezh hag an dishualded hep kinnig ur framm d’ar boblañs. Seurt embregadennoù liesneuz a
ziskouez evelato emañ Breizh o skeiñ etrezek un torradur politikel a gemmo dremm ar vro n’eus forzh
penaos.
An emgav nevez-se hon degas da c’houlenn adarre ha gant muioc’h a nerzh petore lec’h a chom e
Breizh d’an « emsav sevenadurel » ampolitikel. Krochedoù a lakaomp en-dro d’ar gerioù « emsav
sevenadurel », rak al luskadoù na gemeront ket pal klok, stadel, an Emsav ne oufent ket bezañ
emsavioù, rak ar sevenadur zo politikel dre anien, hag un enepster e ve komz eus ‘sevenadur
ampolitikel’.
Al luskadoù a ra an « emsav sevenadurel » ampolitikel, ha pa vent a orin ledemsavel evel Emgleo
Breiz, pe a orin emsavel evel Kuzul ar Brezhoneg, a gav o diazez er gredenn ne vo tu biken da gaout
ur gouarnerezh brezhon er vro-mañ, – nemet marteze war hir dermen en tu-hont d’ar rummad a zo e
barr an oad hiziv, en un dazont koumoulek eta. Disoc’h heboell ur seurt kredenn eo e ranker degemer
ar gouarnerezh gall ha klask sachañ digantañ un nebeut aotreadennoù a roy tu da Vreizh da virout he
yezh hag ul lod eus he stuzegezh henvoazel. Dre e natur ez eo eta an « emsav sevenadurel » ul luskad
kempennour.
Lavaret hon eus c’hoazh fazioù hevelep kempennouriezh. Ar fazi kentañ eo ar spi da vezañ
efedus : pedennoù ar gempennourion ne ziframmint netra digant ar galloud dalc’her. Petra zo
disoc’het eus goulennadeg Emgleo Breiz ? Petra a zisoc’ho eus stourmadeg ar Charte Minimale kaset
war-raok gant ar C’hoursez ha marteze warc’hoazh gant Kuzul ar Brezhoneg ? Gwechall moarvat en
doa an « emsav sevenadurel » un digarez : krediñ a rae e c’hallfe un tamm kelennadurezh eus ar
brezhoneg er skol mirout an teodyezhoù henvoazel bev war ar maez ; en amzer-se ivez e rene ar
gredenn ne oa tu ebet da ziazezañ ar yezh unvan arnevez hep harp an teodyezhoù-se. Hogen piv a
gredfe hiziv asuriñ e c’hell div, teir, peder eurvezh kelenn ar yezh e skolioù Breizh saveteiñ nep
brezhoneg bev ?
Faos eo enta tezennoù-diazez an « emsav sevenadurel » ampolitikel. Ha grevus eo heuliadoù ar
faoster-se. Rak dav eo e guzhat. E guzhat a reer a-dreñv latar an trivliadoù peurliesañ. Ar santadoù
mat a gemer lec’h ar poell e sol ar mennadoù. Gouzout a reer ne dreuzvevo ket ar brezhoneg er stad
politikel o ren, hag emeur a-du gant an emrenerezh. Hogen, o vezañ ma kiler rak diawel an dispac’h, e
reer van da grediñ hag e kreder a-benn ar fin ez eus un hent d’an emrenerezh, pe da nebeutañ da
silvidigezh ar yezh pe d’ur gwelladur all bennak, o tremen e-biou d’an dispac’h. Seurt gweadenn er
mennozioù hag er gerioù avat ne c’hell bezañ graet nemet diwar-goust ur gwariadur eus ar meiz hag
un didalvoudekadur eus al lavar. En diwezh ne ouzer mui diwar-benn petra resis e komzer, hag e
ouzer nebeutoc’h c’hoazh petra’zo d’ober.
Ouzhpenn bezañ diboell ha diefedus, ez eo an emzalc’h-se arvarus evit an Emsav. Rak pa lavarer,
– ur wech degouezhet e penn ar giladenn, – ez eo gwell diskoulmañ « kudennoù Breizh » dre en em
glevout gant ar galloud sujer, e tispenner diazezoù ha luskerioù an emgann evit ar Stad vroadel. O

vezañ ma tegemerer ar gouarnerezh gall e teuer, dre ret, da vezañ e gevredad er stourm en devo da gas
a-enep d’an Emsav stadel. D’an deiz ma ne c’hello ket mui ar galloud dalc’her chom hep disprizout agrenn arc’hadurioù ar boblañs dalc’het, e vo laouen-bras o kavout war e hent ar gendivizerion fur a vo
prest d’en em glevout gantañ ha da argas mennad ar Stad vroadel gant ma vo grataet, lakaomp, un
tamm kelennadurezh divyezhek er skolioù.
Amañ e krog ar bratellerezh. Rak an aluzon-se ne vo gouest biken da saveteiñ ar yezh en
degouezh a-neuze, hini ar sujidigezh o kenderc’hel, – dre ma viro ouzh ar bobl a emouezañ ouzh he
broadelezh, ha se kalz asuroc’h eget er mareoù ma ne veze ket kelennet ar yezh, o vezañ ma vo aet
houmañ d’un elfenn er reizhiad sujer e-lec’h bezañ evel bremañ un arm a-enep dezhi. Ha dre ma ne
emouezo ket ar bobl ouzh he broadelezh ne c’hello ket kennebeut mirout ar yezh.
Ar Stad hepken a c’hell krouiñ ha mirout an emskiant vro. Hogen, dres, dre genlabourat gant ar
galloud sujer e nac’h an « emsav sevenadurel » ampolitikel degemer d’e hini mennad an Emsav
stadel. Ret eo gwelout avat ne c’hell mennad an Emsav stadel ober berzh nemet mar leuriad ar bobl abezh. Hep unvaniezh splann ar bobl en-dro d’ar mennoz broadel ha, dre-se, d’an Emsav stadel, ne
c’haller sevel Stad vroadel ebet. Nep luskad eta a glask kempenn kudenn Vreizh e framm ar Stad
C’hall, – ha pa ve da c’hortoz, war e veno, – a vratell mennad an Emsav-dieubiñ a zo ober eus pobl
Vreizh ur bobl dishual e-touez pobloù ar bed.
Eus kement-se holl petra dezastum ? An dra-mañ : an Emsav ne c’hell ober berzh nemet unanet
hag unvan e ve. Ret eo er mare-mañ kreizennañ holl nerzhioù an Emsav en-dro da geal ar Stad. Da
lavarout eo e tle an Emsav adal bremañ bezañ dieub diouzh beli ar Stad C’hall, – dianaout a-grenn ar
Stad C’hall en e holl zarempredoù kefridiel, – hag ober dave e kement a ra d’ar Stad Vrezhon da
sevel.
(05 05 68)
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KEMENNADENN A-BERZH SKOURR AN DESKADUREZH VROADEL
Degouezhet ez eus gant Skourr an Deskadurezh Vroadel ur c’hlemm a-berzh an Ao. Y. TALBOT,
Kadoriad Kuzul ar Brezhoneg. An abeg eo ar mare dibabet gant S.D.V. evit aozañ Devezhioù Studi
Eost 1968. O verkañ an deiziadoù, n’en defe ket S.D.V. dalc’het kont eus an deiziadoù a oa
« kemeret » endeo gant oberennoù ’zo eus Kuzul ar Brezhoneg.
Kerse eo gant Skourr an Deskadurezh Vroadel respont ned eo ket degemeradus klemm Kuzul ar
Brezhoneg. Displegañ a ra perak.
Unan eus an aozadurioù kevreet hiziv e-barzh Skourr an Deskadurezh Vroadel, S.A.D.E.D., a voe
ezel eus Kuzul ar Brezhoneg etre ar 06 09 64 hag an 30 11 67. Ne baouezas nepred S.A.D.E.D. a
embann e oa politikel ar pal a gemere, hag e termene ar pal-se evel savidigezh ar Stad Vrezhon. Da
ziazez e obererezh e lakae ar reolenn e tle ar stourm evit ar yezh bezañ kaset dindan renerezh an
Emsav politikel.
S.A.D.E.D. a roas e zilez eus Kuzul ar Brezhoneg en abeg d’an dizemglev a oa war ar poent-se
etrezañ ha Kuzul ar Brezhoneg.
Mennad S.A.D.E.D. o vont er-maez eus K.A.B. ne oa e nep doare dibriziañ al labour renet gant an
oberennoù bodet ennañ, met hepken diskouez e oa disol an doare ma oant bodet, o vezañ ma ne denne
ket an doare-bodañ-se d’o lakaat war ziazez gwirion an ober yezhel ha sevenadurel, da lavarout eo
war un diazez politikel rakstadel.
Keit ha ma chomo Kuzul ar Brezhoneg hep an diazez-se ne c’hallo bezañ anavezet dezhañ beli
ebet en Emsav stadel. Koulskoude ez anavez Skourr an Deskadurezh Vroadel da bep hini eus izili
Kuzul ar Brezhoneg ar gwir da c’houlenn diskleriadurioù war an doare ma ren S.D.V. e obererezh.
Setu perak ez eo endalc’het da reiñ d’an Ao. Y. TALBOT ar respont-mañ :

A-hed ar bloaz e vez dalc’het gant Skourr an Deskadurezh Vroadel etre 5 ha 10 emvod kefridiel,
etre 60 ha 100 emvod amgefridiel bep miz. E miz Eost, ar mare ma c’hell an darnvuiañ eus al
labourerion bezañ dieub e-keñver micher-vevañs, e taougement an niveroù-se. Betek 1967 ez ae un
darn eus labourerion an Deskadurezh Vroadel da gKamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerion da reiñ
kentelioù ha da stummañ skolidi, da aozañ emvodoù ha dalc’hioù-labour diseurt, da ren kendaeloù.
Diwar 1968, goude kendivizoù nevez etre an daou aozadur, e vo renet distag labour Skourr an
Deskadurezh Vroadel ha Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerion.
Prest eo bepred S.D.V. da gendivizout gant an aozadurioù brezhon all ha da ren ganto ur
c’henlabour war ziazezoù termenet spis. An diazezoù-se ne c’hallint ket evel just dianaout pal hollel
an Emsav a zo savidigezh ar Stad Vrezhon.
(05 05 68)
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NOTENNOU ARMERZHEL (15)
AR MONC’HWEZH
An digempouezioù e reizhiad ar moneiz.
Keit ha ma vez en amred ur moneiz-metal pe ur moneiz-paper eiltaladus, ez eo aes a-walc’h
derc’hel ar reizhiad e kempouez. Adalek ar mare avat ma teu ar moneiz-paper da vezañ dieiltaladus, e
tiouerer an eeunañ doare da reoliata kas ar monañ ha, dre-se, kementad ar moneiz en amred, a anver
c’hoazh ar monadur. Emañ neuze ar moneiz e silwink, hag en arvar da droc’holiañ pe, evit ober gant
ar ger en arver, da c’hwezhañ ; c’hwezh ar monadur eo, anvet c’hoazh monc’hwezh, monc’hwezhañ,
monc’hwezhadur hervez ezhommoù an displegañ.

Mon dezvel ha mon ret
Uheloc’h (Emsav 15/88,89) hon eus displeget ster an termenoù-se. Gant ar mon dezvel ez eo
rediet gwerzhourion ha kredourion da zegemer e stumm moneiz an arc’hant dleet dezho hep ma ve
usvevenn ebet d’ar yalc’hadoù talet. Ar moneiz dezvel avat a c’hell bezañ eiltaladus pe dieiltaladus ;
en degouezh-mañ diwezhañ e komzer eus mon ret.
Da gentañ ne voe ar mon ret nemet ur gwallzarvoud e buhez ar riezoù : divizet e veze da geñver
an enkadennoù politikel pe armerzhel, pa zoujed na zeufe an dalc’herion vilhedoù an holl war un dro
da c’houlenn eiltaladur, – a-benn reiñ d’ar bank-monañ amzer da adpiaouañ e liñveladoù hag e-se e
ziwall diouzh ar faezhadur. Met an abeg pouezusañ o doa ar riezoù da ensaviñ ar mon ret oa an
ezhomm mallus da greskiñ o barregezhioù en ur mare amjestr, da geñver ur brezel da skouer.
An holl vroioù koulz lavaret o devez roet mon ret d’ar moneiz-paper, pe e-pad prantadoù
amzer, pe hep distro. Frañs eo a stagas an hini gentañ gant an embreg-se e derou an 18t
kantved : anavezet mat eo istor bilhedoù bank LAW ; mon ret a voe c’hoazh er vro-se da vare
Dispac’h 1789 (kounait an « assignats »), da vare Dispac’h 1848, betek 1850, e-pad Brezel
1870 ha betek 1878, e-pad Brezel 1914 ha betek 1928, hag erfin adalek 1936, da vat.
Stabiloc’h e voe moneiz Breizh-Veur, peogwir ne voe diferet ar mon ret gant ar gouarnamant
saoz nemet etre 1797 ha 1820 hag a-c’houde 1931. Hevelep disentez a voe kemeret gant ar
Stadoù-Unanet etre 1861 ha 1879 da geñver Brezel an Digevrediñ hag adalek 1933. En holl
riezoù ar bed emañ hiziv ar moneiz-paper dieiltaladus o ren.

Ar monc’hwezh.
Anadenn ar monc’hwezh a c’houlenn bezañ termenet gant aked. An diaester d’e dermenañ a zeu a
berzh ma’z argerzh hervez ur c’helc’h-emwashaat, ha ne gouezh ket a-du an deskriverion war ar poent
eus ar c’helc’h a zo da sellout evel ar poent-loc’hañ.
Pep kresk eus ar bilhedoù en amred ned eo ket dre ret ur monc’hwezhadur. Pa gresk war un dro ar
monadur ha kenderc’h hollel ar vro, pe c’hoazh pa gresk ar monadur o tiaraogiñ ur c’hresk eus ar
c’henderc’h, n’eus ket monc’hwezh. Monc’hwezh ez eus avat pa c’hoarvez ur c’hresk padus eus ar
monadur, hep kresk, ha zoken gant un digresk, eus ar c’henderc’h.
Hogos an holl vonc’hwezhadurioù c’hoarvezet en Istor arnevez a voe c’hwezhadurioù eus
ar moneiz-paper. Koulskoude, nemeur a wech, e c’hoarvezas ur c’hwezhadur eus ar moneizaour, evel er Stadoù-Unanet e 1919.
Anv a reer ivez eus c’hwezhadur ar c’hred pa gresk al liñveladoù e moneiz-skritur hep ma
kreskfe ar moneiz monet ; eus c’hwezhadur ar goproù, pa gresk hollad ar goproù hep ma
kreskfe a-geñver hollad ar madoù kenderc’het.
Termenet e vez ivez ar monc’hwezh evel :

– reñver ar barr-prenañ1, pe c’hoazh reñver an araezioù talañ ;
– gorreadur hollel ar prizioù, da heul ur forc’had etre ur goulenn re vras a-berzh ar beveziñ hag ur
c’hinnig re vihan a-berzh ar c’henderc’hañ (Am. : inflationary gap, pe ode vonc’hwezhus) ; gant ar
gorreadur-se e vefe lusket ur c’helc’h-bac’h : pep luskad-gorren ar prizioù o tevoudañ ur barradc’hwezhañ er monadur, hemañ o tegas d’e dro ul luskad-gorren nevez.

Derezioù ar monc’hwezh
Hervez tizh, ment ha disoc’h ar monc’hwezh e tiforc’her :
– ar monc’hwezh lor, pe stlejus, merket gant ur gorreadur bloaziek eus 1 pe 2 % ;
– ar monc’hwezh bihan, pe guñv, pa gresk ar prizioù eus 20 pe 30 %, – da skouer, ar
monc’hwezh-aour c’hoarvezet er Stadoù-Unanet ;
– ar monc’hwezh boutin, pe reoladus, – da skouer ar c’hresk (lies 27) c’hoarvezet er prizioù gall
etre 1938 ha 1951 ;
– ar monc’hwezh diroll, pe direoladus pe c’hoazh gourvonc’hwezh, pa sav ar prizioù buan-ouzhbuan ; ar splannañ skouer e voe ar monc’hwezhadur a reuzias en Alamagn goude ar brezel-bed
kentañ : e diwezh 1923 e kouste un timbr-post ur milmilion a varkoù. Disoc’h ar gourvonc’hwezh zo
an divoneizañ, da lavarout eo freuzadur ar moneiz.

Devouderezh ar monc’hwezh
Meur a zamkaniezh zo bet kinniget evit displegañ penndevoud ar monc’hwezh.
Ar monc’hwezh dre ar c’houstoù.

Degaset e ve c’hwezhadur ar prizioù da heul gorreadur prizioù-koust ar c’henderc’hañ. E-touez ar
c’houstoù e ve ar goproù an devouder galloudusañ. Ur wech aozet mat ar c’hweluniadoù
micherourion, e lakafent da greskiñ ar goproù ha gwask ar goproù war ar prizioù. Eeunik eo avat eren
dre ur gevreizhenn eeun gorreadur ar goproù ha gorreadur ar prizioù. Un trede elfenn a zo etrezo :
helvoù an embregerezhioù. Ret eo lakaat e penn-kont ivez kresk askorusted al labour gant araokadur
ar c’halvezerezh hag, e par an nevid beveziñ, emzalc’h ar batromed e dinodadur ar prizioù-gwerzhañ.
Prizioù-koust all a c’hell bezañ e devoud ar monc’hwezh : priz ar c’henderc’hadoù enporzhiet,
danvezioù krai pe aozadoù bevañs, priz ar feurmoù hag ar gwazadurioù foran, ar re-mañ reolet gant ar
gouarnamant.
Ar monc’hwezh dre ar goulenn.

Ur riskl anat a vonc’hwezh zo gant ur goulenn reñverek a-dal d’ur c’hinnig diastennus diouzhtu
en ur gennad eus ar c’henderc’hañ, en ijinerezh an dir da skouer, – anv a reer neuze eus gwaskoù
monc’hwezhus o werediñ er poent-mañ-poent eus armerzh ur vro ; an termen-mañ a dalvez emañ eno
holl amplegadoù ar monc’hwezh. Devoudet e c’hell bezañ ar reñver goulenn-se gant pep kresk en
dispignoù prevez pe foran, gant pep kresk er postadurioù.
An armerzhourion saoznek a ra eus ar monc’hwezh dre ar goulenn ar « pull inflation »
(monc’hwezh diwar sachañ) hag eus ar monc’hwezh dre ar c’houstoù ar « push inflation »
(monc’hwezh diwar vountañ). Ned eo an diforc’hadur-se evit talvout nemet da geñver
prantadoù berr a-walc’h : pa vez tud en daou du d’un nor ez eo diaes lavarout a-benn ar fin
piv en deus labouret ar muiañ evit he digeriñ, ar vounterion pe ar sacherion. Pouezus eo
evelkent evit al levierezh politikel gouzout e pep mare stad an div reizhiad bountañ ha sachañ
a-benn kemer an diarbennoù rekis : moustrañ war ar goproù da skouer, pe en enep war ar
postadurioù. Aze e weler unan eus gwanoù armerzhel an damanioù frankizour.
1

Sl. Emsav 13/30 (18).

Ar monc’hwezh diwar framm an nevid.

Pelloc’h, pa studiimp ar prizioù, e welimp resisoc’h petra eo framm an nevid pe frammadur
gwikefre an nevid. A-walc’h eo gouzout evit bremañ e seller ouzh ar prizioù er reizhiad frankizour
evel ouzh disoc’h un emgann kemplezh etre ar werzhourion hag ar brenerion ha, pa vezont lies hini o
kinnig ur c’henderc’had lavaret, etre ar werzhourion o-unan. Alese e teu an termenoù unwerzhouriezh,
daouwerzhouriezh, nemeurwerzhouriezh, h.a., a arverer evit menegiñ ar frammadurioù nevidel
diazezet war unan, daou, un niver bihan, h.a. a werzhourion evit ur varc’hadourezh bennak.
Ar frammadur nevidel ar muiañ techet da zegas ar monc’hwezh e ve an nemeurwerzhouriezh, da
lavarout eo ar c’hevezerezh etre un niver bihan a firmoù galloudus en ur gennad eus ar c’henderc’h.
Ar skouer splannañ eo an ijinerezhioù treloc’hel er Stadoù-Unanet er bloavezhioù 50 : mestroniet e oa
an nevid er gennad-se gant un nebeut pennoù greanterezh a lakae prizioù uhel da zinodañ.
Argerzh ar monc’hwezh hag emell ar gouarnamant.

Er reizhiad frankizour e tinod ar prizioù e disoc’h un daelerezh etre gopridi ha goprerion pe, er
pleustr, etre ar c’hweluniadoù micherour ha patromed ar greanterezh. Stourm a ra ar c’hweluniadoù
evit kaout goproù uheloc’h ; stourm a ra ar stroll patromel da virout ha da greskiñ e helvoù. An
heuliad gweredoù-dazgweredoù o c’hoarvezout eus an emstourm-se a denn dioutañ e-unan, aes eo
henn kompren, da c’horren ar prizioù. Ar monc’hwezh avat a zo e penn an argerzh a c’hoari
peurvuiañ evel un harz war gaderezh an emstourmerion, er feur da nebeutañ ma vennont derc’hel ar
gevredigezh e kempouez. Evel ma welimp pelloc’h, e c’hell ur stroll pe egile kaout deur o kas ar
reizhiad armerzhel ha politikel da get, ha neuze kemer hent ar monc’hwezh a-benvest-kaer. Setu perak
e rank ar gouarnamantoù emellout ha « stagañ stardelloù kreñv ouzh ar rod » (Emsav 9/244), da
lavarout eo kemer diarbennoù evit stankañ an hent ouzh ar monc’hwezh, dre skornañ ar prizioù da
skouer, pe reoliñ an derannadurioù. N’eo ket dizañjer koulskoude hualañ ar monc’hwezh, rak
diverkañ an azonoù ned eo ket pareañ ar c’hleñved.

Devoudadoù ar monc’hwezh
E gwir, unan grevus eo ar c’hleñved azonet gant c’hwezhadur ar monañ, hag anaezioù all niverus
a zeu diwarnañ. Ar re bennañ zo :
Fonnusaat an dispign diwar-goust an arboellañ : seul vui ma tiwerzheka ar moneiz, seul vui e
tifrae e zalc’herion d’e leuskel. Anadenn an tec’h rak ar moneiz eo : « deviñ a ra ar bizied ». Ur wech
peg ennañ droug ar c’hwezhañ, ne c’hell ket ar moneiz c’hoari ken e roll a virer an talvezadoù (Emsav
15/85). An arboellañ ne vez ket embreget ken, hag an arboelloù kent a deuz. Pep hini a gresk e
zispignoù rak aon ouzh gorreadur ar prizioù da zont, ha dont a ra gorreadur ar prizioù diwar gresk an
dispignoù : ur c’helc’h-emwashaat eo, a anver c’hoazh troellenn ar monc’hwezhañ.
Gwanaat ar re wan. Digempouez eo pep kevredigezh hag ar gevredigezh frankizour dreist ar re
all. Enni ez eus peorion ha pinvidion, pe evel ma kaver ergorekoc’h, dereatoc’h ac’hoel, lavarout :
armerzhidi wan hag armerzhidi greñv. Piv eo an armerzhidi wan ? Ar re gozh, ar re dic’houest dre un
arbenn pe unan all da ren ar stourm armerzhel. Kredourion int, ha pa ve dre berzh ar c’horvoderioù
treuzdoug (Emsav 9/246). Diazezet eo ar gredouriezh avat war werzh verkel ar moneiz hag, evel just,
ar werzh werc’hel o vezañ tizhet gant ar monc’hwezh, ez a ar wanarmerzhidi gwanoc’h c’hoazh.
Kreñvaat ar re greñv. An armerzhidi greñv zo ar re a c’hell embreger, ampresterion int, eleze
dleourion. C’hoari a ra enta evit o mad ar wikefre a noaz ouzh an armerzhidi wan. Mar daskoront d’ur
mare m’emañ ar prizioù er feur 200 ur yalc’had arc’hant amprestet er mare m’edont er feur 100, ne
restaolont e gwirionez nemet an hanter eus o amprest gwerc’hel hag e viront an hanter all en o godell
da vat.

Dre vras enta, en ur monc’hwezhadur e vez an tu-koll gant an arboellourion, an dud war o leve,
hag ivez ar c’hopridi rak gorreadur ar goproù a chom bepred war-lerc’h gorreadur ar prizioù (Emsav
10/ 276) ; hag e vez an tu-gounit gant an embregerion, ar genwerzhourion, ar vrokerion2.
Evit ar c’hounideion, e tennont o mad en ur prantad kentañ eus ar monc’hwezhadur, dreist-holl
mar bezont dleourion (merourion, metaerion). Bep ma pad ar c’hwezhadur avat, e c’horre buanoc’h ar
prizioù greantel eget ar prizioù gounezel ha kollourion int en diwezh.
Droukhoalañ a ra ar Stad. Hep ket a var ez eo galvedigezh ar Stad kevarzhelaat ar boblañs hag
unvaniñ ar gevredigezh. Dre-se ez eo he dlead stourm ouzh ar monc’hwezh, a denn da zonaat ar
c’hleuz etre kendereoù ar gevredigezh dre pinvidikaat ar binvidion ha paouraat c’hoazh ar re baour.
Koulskoude, e meur a geñver ez eo ar monc’hwezh korvoüs d’ar Stad hec’h-unan : pep
embannadenn vilhedoù a vez ur c’hresk barregezhioù digoust, kevatal d’un amprestadenn, pe gentoc’h
d’ur gemedadenn. Un temptadur eo dre-se ar monc’hwezh evit ar Stad, kement-mañ a ro da veizañ
perak e chom ar gouarnamantoù laosk ha war vordo alies dirazañ.
Linkrat a ra ar vuhezegezh o wiskañ neuz ar builhentez. Endra ren ar monc’hwezh e paouezer a
arboellañ hag a brientiñ an dazoned, e koller karantez al labour ; e kresk ar c’houlerezh. Padal, evit ar
re a denn korvo eus ar c’hwezhadur ez eo diaes kilañ : labour zo evit an holl, n’eus ket a faezhadurioù,
an helvoù a vez aes da ober.
Ha yac’h eo ar berzh-mat-se ? Ur stad-ambren eo kentoc’h : kollet e vez pep skiant eus an diawel,
dic’hallus ez a ar steuñverezh hag e pep lec’h ez en em sil an diheboellded. Dispignet e vez raktal ar
moneiz liñvel, o prenañ evit prenañ, o kas un emarc’hanterezh digenheul, ha dre-se un dreistaveadur
arvarus.

Diwezh ar monc’hwezhadur
Gwelet hon eus e vez, hervez ar c’hendereoù, arbennoù ergorel ha dangorel da baouez, pe er
c’hontrol, da badout gant ar monc’hwezh. Didennoc’h eo padout eget paouez. N’eo ket aes ivez er
broioù frankizour goulenn digant ur boblañs dizunvan ha digevarzh plegañ a-vloc’h d’ar genurzh rust
ampleget gant an dic’hwezhadur, – pa vez rummadoù o tennañ o mad eus ar c’hwezhadur e-unan. Ret
eo menegiñ degouezhioù all man’emañket a anien armerzhel an arbennoù a zo da glask degas ar
monc’hwezh, met a anien politikel. LENIN a selle outañ evel ouzh an doare efedusañ da freuzañ ar
reizhiad vourc’hizel ha da blaenaat o hent d’an dispac’herion.
Ar monc’hwezhañ zo anezhañ un araez dreist da gompezañ treuzhentoù tremeniat ’zo, ha
da gas da benn evit un darn an diberc’hennadur. Evit a sell ouzh ar poent kentañ ez eo anat da
skouer e roy ur c’hresk a-vloc’h eus ar goproù merkel an tu da habaskaat e-pad ur pennad ar
feulzadegoù devoudet dre ret, ur prantad ’vo, gant diskar ar goproù gwerc’hel. Evit a sell ouzh
an eil poent, ez eo ar monc’hwezh ar benveg da ziberc’hennañ hep poan evito, dre un
argerzhad didro-kaer, an dalc’herion wirioù moneizel. Ar poellgor a aesafe a-galz e labour
zoken o talañ da berc’henned ar c’hevalaoù traezel, – greantioù hag all, – digolloù termenet
d’ur sav bennak, gant ma tivizfe war un dro kas da get gwerzh an digolloù-se kent na vo pell
dre ar monc’hwezhadur. Erziwezh ez eo dav kounañ e ve drastet dindan daolioù tourterezh ar
monc’hwezhadur bloc’hadoù greantel prevez ’zo chomet dibistig betek neuze. Netra, ha
Lenin henn merkas fraezh, ne zegas freuz kement hag ar monc’hwezh : « da zistrujañ ar
reizhiad vourc’hiz, e tleit dirollañ he moneiz »3.
Lakaet er-maez an degouezhioù dibarek-se e vezer evelkent muioc’h prederiet gant lakaat un
termen d’ar monc’hwezhadur eget gant reuziañ armerzh ar vro. Penaos avat en em gemer evit treiñ
penn d’an argerzh monc’hwezhañ ?
2
Brokañ v., lakaat en arvar gant ar spi da dennañ korvo ; er Yalc’h (Emsav 16/122), prenañ ha gwerzhañ talvoudennoù
o klask gounit korvo diwar ur c’hresk gwerzh anezho ; broker g., neb a embreg ar brokañ, er Yalc’h, er c’henwerzh, h.a.
3

J. SCHUMPETER, Capitalism, Socialism and Democracy London 1942. Kavout a reer an arroud-mañ er p. 312 eus
an embannadur gallek, Payot 1967.

Tuet eur da soñjal evel just ez eo ar penndevoud a ranker tizhout : c’hwezhañ a ra ar monadur en
arbenn eus dieiltaladus ar moneiz, ar pare a zle dont enta dre an distro d’an eiltaladusted. Ne vez ket
arveret bepred ar mezegadur-se koulskoude, – pa vez re glañv ar moneiz monc’hwezhet pergen.
Studiañ a raimp an daou zegouezh : an diskoulm dre an termen lakaet d’ar mon ret, an diskoulm hep
termen (pe gant distro) d’ar mon ret.
An termen d’ar monc’hwezh dre an termen d’ar mon ret.

Bez’ ez eus meur a seurt disoc’hoù hervez derez grevusted ar c’hwezhadur, aotrouniusted ar
gouarnamant, deltu ar bobl.
1) An disoc’h spletus : dic’hwezhadur hag azgwerzhekadur. Goude ur monc’hwezhadur bihan, –
eleze pa n’en deus ket kollet ar moneiz ouzhpenn 30 % eus e werzh-aour, – e c’haller distreiñ hep re a
boan d’ar feur-eiltalañ diagent. Ur wech divizet an distro gant ar gouarnamant, e vez « sunet », lamet
eus an amred, lavarout a reer c’hoazh ezamredet, al lodenn reñverek eus ar bilhedoù, ha divonet e vez
al lodenn-se. An dic’hwezhadur eo ; drezañ e vez restaolet d’ar moneiz e werzh leun, azgwerzhekaet
eo ha diverket eo pep roud eus ar monc’hwezh. Ur skouer a zic’hwezhadur klok gant azgwerzhekadur
a gaver gant ar Gold Standard Act ma lakae termen drezañ ar Gouarnamant Saoz d’ar mon ret diferet
da geñver ar brezel bed kentañ (1925).
2) Un disoc’h amspletus : an divoneizadur. Pa’z eo aet an droug betek ar stad diroll, ar
gourvonc’hwezh, da lavarout eo pa gouezh hogos da netra gwerzh-aour ar moneiz, ne chom nemet un
disentez : dilezel ar moneiz-paper o ren ha krouiñ unan nevez, ar pezh a anver divoneizañ. Ar skouer
anavezetañ eo krouidigezh ar Reichsmark nevez gant Alamagn e 1924 goude ar monc’hwezhadur
diroll ha freuzadur ar mark kozh.
3) Un disoc’h all, amspletus a-walc’h ivez : an diwerzhekadur. Pa’z eo aet ar monc’hwezhañ re
bell evit ma ve kaset un dic’hwezhadur gant berzh-mat, hag evelkent pa n’en deus ket tizhet ar stad
diroll, e c’haller c’hoazh stabilaat ar moneiz, en ur par izeloc’h avat, da lavarout eo gant ur werzhaour izeloc’h eget e werzh diagent. Eus an oberatadur-se e reer an diwerzhekadur pe, resisoc’h, an
iswerzhekadur. An diskoulm-se a voe dibabet gant ar Frañsizion e 1928 pa voe krouet ar « franc
Poincaré » a dalveze 65,5 mg aour, da gemer lec’h ar « franc Germinal » dezvel a-raok reuziad ar mon
ret, hag a dalveze 322,5 mg aour.
An termen d’ar monc’hwezh hep termen (pe gant distro) d’ar mon ret.

Breizh-Veur ha Frañs, un nebeut bloavezhioù goude diwezh ar brezel bed kentañ, a zilezas ar mon
ret hag a dermenas o moneiz e-keñver an aour en-dro, an eil gant azgwerzhekadur, eben gant
iswerzhekadur, evel m’hon eus gwelet uheloc’h. Ha koulskoude, diwar 1931, e teue al lur sterling da
vezañ dieiltaladus adarre, hag e 1936 e c’hoarveze an hevelep tra gant al lur gall. Tra souezhusoc’h
c’hoazh, e 1933, ar Stadoù-Unanet, ha n’o doa ket dilezet ar mon frank e-doug ar brezel, a zilamas an
dollar diwar e sichenn aour, oc’h ober anezhañ ivez ur moneiz dieiltaladus ; n’eo ket un digresk eus an
ateb-aour o degase da hevelep disentez, met un damant all : frankaat d’an dleourion amerikan gwasket
gant gorreadur ar prizioù ; stabilaet e voe an dollar d’ur priz nevez iswerzhek diferet gant ar Gold
Reserve Act (1934), hogen hep an diviz a eiltaladusted.
Evit al lur gall, e kendalc’has da goll gwerzh, peogwir e tiskenne eus 65,5 mg aour e 1928, da
23,34 mg e 1940, 7,6 mg e 1945, ha da 1,800 mg e 1959. Al lur nevez, savelet e 1960, a dalvez
180 mg aour.
Dre henvoaz eo avat e termener ar moneizoù dre o gwerzh-aour, rak, o vezañ ma’z int holl
dieiltaladus, ne chom gant pouez an aour nemet un dalvoudegezh a skeul-daveiñ. En armerzh neoazh
e seller nebeut-ouzh-nebeut ar moneiz evel ur c’hevatal-aour, met evel ur barr-prenañ.
An uswerzhekadur.

En enep d’ar pezh a weler boas e c’hell ur gouarnamant, dibaot-kenan evit gwir, kreskiñ gwerzhaour e voneiz. E-se o deus gouarnamantoù Alamagn hag an Izelvroioù uswerzhekaet an Deutschmark

hag ar Florin eus 4,75 % e 1961. Un araez e oa evito da zerc’hel stabil ar prizioù ha da wareziñ an
arboellourion. Displetus e voe avat d’ar c’hreantourion enporzhierion.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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GOULOU AN AMEZEG ZO GOULOU BEPRED
« An dud ne reont nemet soñjal er pezh a c’hoarvez e Paris » a lavare deomp e miz Mae ur
c’houer eus Kerne-Uhel, « koulskoude n’eo ket se a gaso an traoù war-raok dre amañ ». Gwir eo,
abaf, simudet e chome an dud dirak an tousmac’h a zirolle war bParis hag un nebeut kêrioù bras eus
Frañs. Eurvezhioù hon eus tremenet holl e-tal hon transistorioù o c’hedal an darvoudoù, ha dezho hon
eus gouestlet e-pad teir sizhun un darn vat eus hon divizoù, hol lizheroù hag hon emvodoù. Anat e vo
moarvat roudoù eus kement-se war an niverenn-mañ eus Emsav.
Hag, e gwir, hor mad hon eus tennet eus an darvoudoù-se, eus ar perzh o deus reoù ac’hanomp
kemeret enno, eus an darempredoù hon eus bet gant ar strolladoù a c’hoarie enno. Gouloù o deus
taolet war an Emsav ha gwered o deus bet warnañ ivez.
Ur gouloù o tont a-ziavaez int bet ha seul briziusoc’h a-se, – ken prizius hag al luc’hskeudennoù
tennet eus tu gin al Loar. Ha se evit meur a abeg.
Da gentañ hon eus bet aze tro da arvestiñ war hor goar ouzh un argerzhad dispac’hel war an
dachenn. C’hwitadenn zo bet, met un eostad puilh a anaoudegezhioù hon eus gallet dastum war
amplegadoù un dispac’h hag ivez war arbennoù an dro vat pe fall anezhañ.
D’an eil hon eus bet tro da arvestiñ ouzh emzalc’h ar boblañs e Breizh. Betek pe boent e veze
lusket gant al levezonoù, ha petore rummoù eus ar boblañs a veze lusket, ha perak. E pe geñver e oa
heñvel emzalc’h poblañs Vreizh ha poblañs Frañs, hag e pe geñver e vane disheñvel. Ha penaos
dezrannañ an disheñvelderioù-se : pe berzh en doa enno an devoud Breizh, hag e pe feur en doa perzh
evel devoud ergorel hag e pe feur evel devoud dangorel. Ha penaos meizañ, en disheñvelderioù-se, ar
pezh na denne ket war-eeun d’an devoud Breizh : penaos e ra Paris an Istor ha penaos e trevez
Breizhiz an Istor graet gant Paris. Ha penaos seurt isdiorreadur ne c’hell ket bezañ pareet eus an
diavaez, met gant Breizhiz o-unan.
D’an trede hon eus bet tro da arvestiñ ouzh emzalc’h an emsaverion hag al luskadoù brezhon. Hag
ar pezh hon eus gwelet zo bet azonus-kenan. Evel m’en em zisparti ar molekul lakaet en ur vaezienn
dredan, darn o vont diouzh un tu, darn all o vont diouzh un tu all, hon eus gwelet an emsaverion,
lakaet e maezienn an darvoudoù, o loc’hañ diouzh roudoù disheñvel. E-pad un nebeut devezhioù e
voe anat bevenn an Emsav, – a dremen peurliesañ dianat dre ma’z eo ur vevenn etre an oberoù ha n’eo
ket etre an dud. Hag anat e oa, ent-ergorel, rak ar C’hallaoued o-unan he diverze : da Vrezhoned ’zo e
lavarent : « N’eo ket evit ho feukañ, met Indianed e vefec’h, n’hor befe ket muioc’h a striv d’ober evit
intent ho toare da welout ar bed » ; ar re-mañ a oa evito en tu all d’ar vevenn. Da reoù all e lavarent :
« Perak e kollit hoc’h amzer evel-se o terc’hel ur skritell rannvroelour ? » ; ar re-mañ a oa en hevelep
tu ganto d’ar vevenn.
Ni a soñj n’eo ket fall tamm ebet m’o deus ar C’hallaoued merzet e oa Indianed, – da lavarout eo
nannGallaoued, – ac’hanomp. Betek neuze edo ar senario evel-henn etre an Emsaver hag ar Gall : E –
‘Me zo Brezhon, n’on ket Gall’. G – ‘N’out ket mat ? Te zo Gall, evel an holl’. Hiziv avat, e tizolo ar
C’hallaoued o selaou ouzh komzoù tud ’zo e Breizh, oc’h anaout ar vuhez a bleuskont hag ar bed a
veizont, ne c’hell ket ar skritell c’hall dereout outo. Bihan dra, emezoc’h, evezhiadennoù difluket etre
trinkañ ha marvailhat ; tra a-bouez, emezomp, pa ziskouez eo deuet an Emsav war-c’horre a-benn an
diwezh, n’eo ket ken evel luskad politikel, met evel devoud kevredadoniel.
Hag ez adlavaromp ar pezh hon eus embannet c’hoazh e lec’h all, diwar dri stur an Emsav :
a) krouiñ ur framm evit bremañ hag an dazont ;
b) lakaat diwar vremañ ur gevredigezh da vevañ ;
k) ren ur politikerezh war an dachenn bremañ.
An amkan b) eo an hini pouezusañ. Padal, hep ar framm, a zo an henter hag an eurier anezhi, ne
c’hell ket ar gevredigezh mont pell, – met ret eo gouzout ez eus a-walc’h gant un eurvezh labour

krouiñ framm evit dek mil eurvezh a labour genel kevredigezh. Al labour genel kevredigezh eo a grou
an den brezhon nevez spurmantet gant hon amezeion eus ar Reter.
Un doare da vuzuliañ an emsaverezh a vez arveret paot en Emsav : klask gouzout betek pelec’h ez
a goulennoù, arc’hadurioù an dud a-fet pellaat Breizh diouzh Frañs. Derez mann : statu quo. Derez
unan : digreizennañ. Derez daou : parlamant e Roazhon. Derez tri : Breizh emren en Europa Gevreat,
h.a.. Ned eo ket faos ar seurt doare dereziata, nemet e sko e-biou. Ne ra kont nemet eus derez-pelladur
Breizh diouzh Frañs, e-lec’h ober kont eus derez-nesadur Breizh outi hec’h-unan. Ur muzul nac’hel
eo ; gwashoc’h, pouezañ a ra ar skeud evit an dra. Hemañ eo ar muzul yael ha gwirion : pe bouez eo
ar gevredigezh vrezhon nevez evit ma talvezfe ar boan reiñ dezhi ul lec’h dioutañ e-unan er bed ? Ma
ne zeu ket a-benn da vezañ ul lec’h-krouiñ oberiek ha nerzhek, ma ne zeu ket a-benn da vezañ estreget
ul lec’h-hekleviñ d’al lec’h-krouiñ gall, neuze greomp peoc’h, lezomp ar grouerion da ziferañ tonkad
an tamm douar-mañ, – Région de Programme, Province d’Europe, Etat Régional, – petra verno neuze
d’ar re a chomo. Rak ar re o deus estreget gwad heklevourion en o gwazhied o devo graet pell ’zo o
malizenn evit ul lec’h-krouiñ gwirion.
Setu perak ar poent k), ar politikerezh war an dachenn, a gomprenomp disheñvel-bras diouzh ma
vez komprenet boas. Ar re a laka en o freder kentañ pellaat diouzh Frañs, diouzh Paris, diouzh de
GAULLE, a rank loc’hañ eus Frañs ha, dre-se, forzh pegen pell ma vent mennet da bellaat diouti, e
chom merk Frañs war o hent hag al liv gall war o folitikerezh. Un doare loc’hañ n’eus ken : diwar ar
gevredigezh vrezhon nevez, forzh pegen bihan ma ve c’hoazh.
Anat eo n’eo ket degouezhet ar gevredigezh vrezhon nevez gant ar mare ma lavaro d’an
ensavadurioù gall : poent eo lezel al lec’h da vat. Met ar mare-se a rank bezañ prientet diwar vremañ.
Gant piv ? Gant ar gevredigezh vrezhon nevez hec’h-unan evel just. Ar gwir he deus da vezañ
krouerez ha dieub war an douar a zo dezhi. Ar pezh a vank dezhi eo an nerzh. Dezhi da greskiñ neuze,
da gemer nerzh, – setu ar pep sklaerañ eus ar politikerezh he deus da ren war an dachenn.
Hag ar politikerezhioù a bep seurt a vez renet war an dachenn vrezhon, emezoc’h, ha mat eo dezhi
tennañ he mad anezho ? Ya, rak ar soudard en emgann a zebr ar boued a gav, ha paeañ a ra pa c’hell.
Met ne ziwisk ket e lifre : forzh petra a reot, na guzhit ket ez oc’h ar gevredigezh vrezhon nevez.
Goude darvoudoù Mae e tifluk e Breizh luskadoù ha strolladoù politikel evel kebelltouseg goude an arnev. Reoù zo dedennus, reoù all binimus. Penaos en em zibab en o zouez ?
Soñjet hon eus ne oa ket fall reiñ un nebeut reolennoù evit ar re ac’hanomp a gemer perzh
en emvodoù aozet du-mañ ha du-hont er vro dindan ur skritell vrezhon. Lezel a reomp agostez an emvodoù aozet gant ur gostezenn c’hall, chomet estren d’an ober brezhon.
Setu ar goulennoù a zleer kaout respont dezho kent pep tra :
a) Peseurt ster he deus ar gelennadurezh diskleriet en emvodoù-se e-keñver mennozioùdiazez an Emsav : daoust ha diskleriet eo ar pal da dizhout, ar Stad Vrezhon ? Daoust ha
kinniget eo ar gevarzhelouriezh evel meizad-diazez a-fet furm ar gevredigezh e Breizh ? (Aze
e ranker goulenn spisadurioù, pa vez arveret ar galleg, rak dindan ar gerioù « social »,
« socialisme » e lakaer forzh petra er yezh-se). Ha degemeret eo ar brezhoneg unvan evel
benveg meizañ ar strollad hag ar gevredigezh da zont ?
b) Piv eo an dud a ren an emvodoù foran ha peseurt fiziañs a c’haller kaout en o lavaroù,
hervez o skridoù pe o oberoù kent, hervez o stummadur politikel brezhon ivez ?
k) Peseurt renk o deus an displegerion en aozadurioù a vrudont ? Pe framm eo an
aozadurioù-se, pe gefridi, pe atebegezh o deus an displegerion enno ?
d) Pe dalvoudegezh o deus an emvod pe ar brezegenn e-keñver bruderezh e-touez ar
boblañs ?
Tud stummet a welo raktal ez eo amsteriek ar gelennadurezh displeget dirazo, pe
dalvoudus hervez an degouezh. Gant tud nebeutoc’h stummet, pe gant re yaouank techet da
splujañ e darvoudoù n’o deus nag awenet na raktreset ez eo ret alies kregiñ ar burutellerezh
hervez an urzh kontrol : d), k), b), a). Aes eo neuze o lakaat da brederiañ hep o feukañ ha
degas en-dro ar genurzh veizel ha kadoniel en Emsav.

AN EMSAV HAG AR VRO (3)
LIZHEROU
« E Roazhon ar studierion o deus fiñvet peogwir e oa bet skoet war studierion Baris. Ar reuzioù
c’hoarvezet e Paris o deus talvezet da sol da A.G. [Kevredad Hollek ar Studierion] Roazhon evit
broudañ kounnar ar studierion hag o atizañ. Arouezius oa er c’heñver-se stad ar speredoù en A.G.
digwener 10 05 goude merenn. Rektor ar skol-veur en doa darbennet ar goulenn graet outañ diouzh ar
beure ha den ne ouie penaos kenderc’hel gant an emsavadeg. Renerion an A.G. a c’hortoze pep tra
digant Paris : e Paris eo e c’hoarveze an traoù ; eus Paris e rank dont ar peoc’h pe ar brezel. Disadorn
da noz (11 05), unan a lavare : “Tout peut-être remis en question d’un instant à l’autre : nous
attendons des nouvelles de Paris”.
« Dic’hortoz krenn eo bet an darvoudoù evit an holl. Ken dic’hortoz evit al levierezh gall, ar
strolladoù kleizat, ar c’hweluniadoù hag evit ar studierion o-unan. Diriaou 09 05 diouzh an noz e
lavare ur paotr eus an U.D.B. da rener an A.G. : “Ret eo chom er skol-veur a-hed an noz, betek ma vo
darbennet hor goulennoù gant ar rektor. Ur fazi e vefe mont kuit. En ur saviad kreñv emaomp bremañ,
piv ’oar pet e vimp warc’hoazh ? Hag-eñ e kavimp 200 den evit mont da heul ? Te ’oar ar boan hon
eus da lakaat brall e studierion Roazhon. Evit ur wech ma’z int ganeomp eo ret kaout buan ar pezh a
c’houlennomp. Keit ha ma tiskouezomp nerzh e c’hellomp kaout ar pezh a fell deomp”.
« Pal an A.G. er mare-mañ a hañval bezañ lakaat ar studierion da dabutal war ar c’hudennoù a
welont er skol-veur a-benn kinnig ur raktres resis. Evit gwir ken dic’hortoz eo bet an emsavadeg m’en
em gav berr renerion an U.N.E.F. [Uniad Broadel Studierion Frañs] (hag alese A.G. Roazhon) koulz
hag ar strolladoù politikel a gleiz evit dezrannañ an darvoudoù ha kinnig diskoulmoù. Heverk eo bet
er c’heñver-se emzalc’h an Ao. MITTERAND e Parlamant Frañs, d’ar meurzh 14 05, en e respont
d’an Ao. POMPIDOU. N’eus deuet gantañ nemet tagadennoù un irienner a renk izel evit lakaat war
gein an Ao. de GAULLE hag ar gouarnamant kiriegezh ar reuzioù. Heverk eo bet ivez komzoù an Ao.
POMPIDOU ; aet eo diouzhtu e don ar gudenn. Ken arouezius-all eo emzalc’h ar Strollad Komunour
Gall a zo savet diriaou a-du gant ar studierion pa ne wele enno, a-raok, nemet ur vandennad vugale
vourc’hizion. Ar strolladoù politikel gall a glask tennañ korvo bremañ eus emsavadeg ar studierion
evit diskar gouarnerezh an Ao. de GAULLE.
« Evit tud an U.N.E.F. ez eo ar gudenn leuriadiñ ar studierion. N’eo ket ur gudenn nevez evit ar
c’hweluniad-se. Er mare-mañ, leuriadiñ ar studierion a dalvez : bezañ barrek da ginnig raktresoù ha
lavarout petore kemmoù a zo da ober er skol-veur. Ret eo bodañ ar studierion, o lakaat da gendaelañ
war o c’hudennoù hag o enframmañ kement ha ma’z eus tu. Kement-se a empleg e chomo, e-pad ur
prantad, uhel a-walc’h ar “barr dispac’hel” e-touez ar studierion.
« Ret eo merkañ pegen koumoulek eo e spered renerion an U.N. E.F. ar pezh a zo da ober. Penn
an U.N.E.F. a lavare dimeurzh (14 05) er skinwel e oa ret boikotiñ an arnodennoù pe arnodennañ astroll gant skoazell ar gelennerion hag ur bern traoù all ken iskis.
« E Roazhon, an darvoudoù zo dreist-holl un heklev eus reuzioù Paris. War an dachenn lec’hel
ec’h en em glev rannoù lec’hel ar c’hweluniadoù gall. Netra dibaroc’h eget ar pezh a c’hoarvez e pep
lec’h e Frañs, evit ur gwel. Un diforc’h a zo evelkent : d’an 08 05 eo aet ar studierion a-vil-vern war
ar straed a-unan gant ar vicherourion hag ar c’hounezerion o huchal : “Labour e Breizh” e-touez meur
a dra all. Pouezus eo an devoud-se ha santet eo bet e bouez gant kalz tud, dreist-holl gant ar re a oa aenep (J.C.R. [Yaouankiz Komunour Dispac’her (trotskiourion)], sinagarourion, ha darn eus izili an
A.G.). Ar re-mañ a veze diaezet bepred gant ar goulennoù war an divoud : ne c’hallent ket nac’h an
dra nag e zisteraat ha ne ouient ket penaos e glenkañ en o reizhiad kelennadurel.
« D’an 08 05 o deus kejet, en un doare a zo diaes da zezrannañ, div froud : 1) hini c’hweluniadoù
labourerion Vreizh (4 departamant gall all a zeu da heul) 2) hini ar studierion, a oa ur respont d’un

darvoud estren. An div froud-se o deus kejet e Brest, Naoned ha Roazhon. N’eo bet lakaet war wel
abegoù ar gejadenn gant den.
« N’on ket evit kinnig un dezrann, zoken diglok, eus an devoud-se peogwir e ra diouer ar
stlennadoù retañ. Gallout a rafed lavarout emañ en e orin padelezh ar bobl vrezhon, met ne vefe ket
gwall sirius. Ar gudenn bleustrek m’en em gav holl Vreizhiz dirazi zo mervel pe mont kuit. Ar
gudenn-se eo a dres bevenn ar bobl vrezhon. Kudenn Vreizh eo ha kudenn an holl Vrezhoned. Ur
gudenn en digenvez eo evit an darn vrasañ. Kenvezet e vez gant ar strolladoù kleizat gall a lavar ez eo
disoc’h gouarnerezh de GAULLE, a ve an hini kiriek nemetañ d’ar pezh a c’hoarvez e Frañs abaoe
dek vloaz. Un doare eo da douellañ an dud ; marteze ez eo efedus, daoust m’o deus an dud dastumet
re a zisfiz ouzh ar strolladoù politikel gall evit krediñ penn-da-benn ur bourd eus ar vent-se. ()
« Goulennet e oa bet digant ar studierion dont da skol-veur ar skiantoù e Beaulieu da ober o annez
eno. Er salioù e veze daelet war a bep seurt kudennoù. Dre vras ne oa o taelañ nemet tud enframmet
en ur strollad politikel pe tud an A.G.. Arabat e ve eta fiziout betek re war an daeloù a zo bet d’ar
yaou 09 05 evit anavezout ar studier keitat. Ret eo anzav ivez n’eo ket gwall ampart ar gadoriaded war
o micher. Er sal ma veze komzet eus ar c’hudennoù skolveurel e oa an darn vrasañ eus an dud. D’ur
mare ec’h en em vodas an holl en trepas bras evit klevout rener an A.G. o tanevellañ an emgav edo o
paouez kaout gant dean skol-veur ar skiantoù. Daelet e voe neuze. An darn vrasañ eus aterserion rener
an A.G. a gomze war un ton katekizel a-walc’h, ar pezh na rae ket hemañ. A-benn ar fin e voe divodet
an dud ha fiziet e burev an A.G. an emell da zougen dirak ar rektor goulennoù ar studierion.
« D’ar mare-se ne oa ket anat d’an dud e vefe darbennet o goulennoù. Rener an A.G. e-unan ne
grede ket goulenn re, gant aon na vefe nac’het. Ersav an U.D.B. a oa taer : ret eo chom er skol-veur
betek m’hor bo hor goulennoù. Heñveldra evit ar J.C.R.. Un dra heverk ivez : rouez-tre eo an dud
enframmet en ur strollad bennak o deus klasket komz gant ar studier deboner. Hemañ a yae a-du gant
an diskoulmoù didaerañ. Pouezet ez eus bet war gengred studierion Roazhon ha Paris.
« Disadorn (11 05) edomp da 14 h dirak skol-veur kozh ar skiantoù. Bodadeg a oa. Danevellet e
voe dre ar munud ar pezh a oa c’hoarvezet e Paris an noz a-raok, huchet war an archerion divalav ha
divizet aloubiñ skol-veur ar gwir. Eno e voe daelet. Diouzh an noz e oa leun-chouk kelc’hennva bras
skol-veur ar gwir. Divizet e voe sevel kengorioù arbennik evit studiañ digreizennadur ar skol-veur,
darempredoù ar c’hweluniadoù studierion ha micherourion, kudennoù studierion war ar skiantoù hag
al lizhiri, ar bruderezh, dibunadeg al lun 13 05, h.a. ()
« Evel just n’eo ket en ur ober un devezh e vo tu da lakaat ar studierion pe labourerion Vreizh da
gompren eo dezho da blediñ gant o aferioù ha n’o deus ket da c’hortoz bezañ broudet gant Paris evit
henn ober. Diaesaet e vo c’hoazh al labour-se peogwir ned eo an darn vrasañ eus ar strolladoù a zo o
plediñ bremañ gant ar studierion e Breizh nemet amgerc’helloù eus kreizennoù Paris. »
(15 05 68)

EMVR-16

« Luskad an 22 Meurzh [krouet war atiz ar studier alaman D. COHN-BENDIT e Skol-Veur
Nanterre] evel m’en em ziskouez betek-henn, zo hepken ul luskad-freuzañ. Ar skritell “anarkour” a
vez lakaet warnañ ha mennet eo da zegas an dael war gement tra diazezet a zo.
« Pe ziazezoù trabedel, pe bal bedel zo dezhañ, ha dre vras d’ar strolloù bihan oberiant a zo gwir
luskerion an turmud e-touez ar studierion ? Emaon o paouez divizout gant ur c’hallez a oa o tont eus
Paris. Entanet oa ar vourc’hizez-se gant an aergelc’h a ren er Sorbonne : “Ar studierion a dremen o
amzer o prezeg hag o taelañ. Micherourion yaouank a zeu d’o zro a-dreñv ar mikro. Pur, onest int
holl. N’eo ket evel an hailhoned kozh a gozh politikerion, h.a.”
« Anat eo ez enaou al luskad-se er Frañsizion maget gant o stuzegezh republikan un hiraezh lemm
da oadvezh ar Grands Ancêtres. Ar froudad werinelour a strink eus kondon an ene gall. Betek-henn
avat, e nac’h Luskad an 22 Meurzh kemer perzh en aozadur ebet ; e nac’h en em fetisaat en aozadur
ebet ; e nac’h kemer amkan nes ebet. Anzav a ra un amkan pell, a zo hini an Emsav kevarzhelour
abaoe ur c’hantved : ur gevredigezh ma ne vo mui korvoet an den gant an den. Evit bremañ e fell
dezhañ bezañ trelusker hepken, da lavarout eo kas e lusk en tu all dezhañ, a-benn diskogellañ ar

gevredigezh o ren. Hag aze emañ gwan bras tud al luskad-se : fellout a ra dezho devoudañ ar
freuzidigezh, met n’eo ket he reoliñ ; ha ne hañvalont ket bezañ chalet muioc’h gant sevel ur
gevredigezh all. Arouezius eo o respontoù er c’heñver-mañ diwezhañ : diskouez a reont bezañ mezvet
gant terzhienn ar freuzañ, ken ma sellont evel amzere pe vourc’hizek atersoù ar gazetennerion azivout ar gevredigezh a fell dezho kaout e gwirionez. “Dre ar c’herzhed e prouer al loc’hañ” emezo,
pezh a zo da gompren : “Ur gevredigezh a vo bepred forzh penaos. Ha peogwir hor bo distrujet an
hini gozh, ne c’hallo nemet bezañ mat an hini a savo da heul”. Fiziout a reont war natur vat mab-den.
Diskibion ROUSSEAU int muioc’h c’hoazh eget diskibion MARX. Kehelañ a reont an emdarzhegezh
a gasas o Grands Ancêtres d’an Terreur ha d’an Impalaeriezh.
« “Ar studierion o deus sachet war ur varrikenn ha setu ar bern a-bezh o tiruilhal bremañ” a lavar
A. Petore barrikenn lec’hiet mat er bern o deus ar studierion dilec’hiet ?
« Unan eus dodennoù Luskad an 22 Meurzh eo e enebiezh ouzh ar gevredigezh c’hreantel, eleze
ar gevredigezh-veveziñ. Troet eo an enebiezh-se kenkoulz-all ouzh ar c’hevredigezhioù anvet
sokialour hag a gemer da amkan diraez ar riezoù kevalaour ar muiañ araokaet. Ur baleg feuls a
ziskouez paotred al luskad ouzh ar stuzegezh kreizennet war ar paoter beveziñ. Hag aze emañ moarvat
ar pep nevesañ hag ar pep krouusañ en o emzalc’h.
« Goulenn a reer avat hag-eñ ez eo an enepbevezelouriezh-se he deus roet d’ar studierion o nerzhdeluskañ war ar vicherourion ? Nann, sur mat. E pep Gall, e pep micherour gall ez eus un Amerikan o
kousket ; se ne zirenk ket ar P.C.F., peogwir ez eo an amkan-se hini ar gevredigezh soviedel ivez :
diraez barr-bevañ ar riezoù kevalaour araokaetañ. Ret eo lavarout ivez en ur dremen e karfe ar
C’hallaoued kaout barr-bevañ an Amerikaned hep kaout da giañ ouzh al labour evel an Amerikaned.
« Koulskoude ez eus un devoud splann : trelusket eo bet stourmad ar vicherourion diwar
emsavadeg ar studierion. Moarvat e tle an alc’houez eus kement-se bezañ kavet dre un dezrannadur
eus ar saviad gall a-vremañ.
« Diaesterioù kevredigezhel a zo e Frañs. Dav eo lavarout ned a ket fall an traoù er par
meurgantel, da lavarout eo mar kemerer ar riez a-vloc’h. Stabilaet eo bet ar moneiz abaoe dek vloaz.
Adlusket eo bet an armerzh bennozh da steuñvoù poellek, – komz a ran bepred eus armerzh Frañs
kemeret a-vloc’h, – ar pezh a zo un dro-nerzh mar lakaer e kont an diouer a entan broadel a ren er
boblañs. Dre ur politikerezh diavaez ampart ez eo deuet de GAULLE a-benn da reiñ d’e vro ur
savlec’h etrevroadel mat. Ret eo anzav e voe gounezet ar gwelladurioù-se diwar-goust gwiskadoù ’zo
eus poblañs al labourerion, – evit chom kevezus en nevid-bed e rank ar greanterezh gall asantiñ da
aberzhioù ponner, krennañ war e brizioù ha, da heul, war ar goproù. Dilañset e chom daoust da se
Frañs e-keñver riezoù all ar C’henvarc’had, evel ma’z eo dilañset ar C’henvarc’had a-bezh e-keñver
ar Stadoù Unanet. Emañ endeo an enkil o reuziañ amañ hag ahont e gennadoù diseurt an armerzh
gall : ar gouerion a ziskouez o nec’h dirak prantad ar frankkevezañ en amgant ar C’henvarc’had a zo o
vont da zigeriñ e gouere ; enkil ivez er greanterezh, p’emañ da skouer an tangirri estren oc’h aloubiñ
didruez an nevid gall. Peadra zo da vezañ nec’het. Hag-eñ avat ez eus peadra da zisplegañ an ec’hwel
hollek o kregiñ en un doare emdarzhel-rik er greanterezh hag en amaezhiadurioù ? N’eus ket, a
gredan.
« Krediñ a ran n’eo ket kevredigezhel ez eo an droug da gentañ, met keodedel. Ar c’hloaz vrasañ
a c’houzañv al lodenn emskiantek eus ar boblañs c’hall eo bezañ dalc’het er-maez a-grenn eus al
levierezh. Ar gouarnerezh gall a-vremañ ne zalc’h kont ebet eus mennadurezh ar bobl, hogen fellout a
ra dezhañ leviañ ar vro diouzh ul linenn bolitikel divizet gant un dornadig a stadourion, – kaeet adreñv ur vogeriad kalvezveliourion. Dismeg en deus de GAULLE ouzh an dud, un dra anavezet mat
eo ha diaes da c’houzañv gant an dud o deus gwad dindan o ivinoù. Neuziet eo bet ar vuhez politikel
gall a-bezh war an emzalc’h-se a zismeg. Aze emañ, a gredan, brasañ andon ar feulster a zo o reuziañ
dre ar vro er mare-mañ.
« Un devoud heverk eo ne hañval tud Vreizh dre vras kompren grik er pezh a c’hoarvez, hag abaf
e chomont. Emzalc’h tud en anistor dirak gloazoù an Istor. Penaos e savfent a-daol trumm da

c’houlenn digant de GAULLE resteurel ar galloud d’ar bobl, pa verk dezhi ar gerioù “galloud” ha
“pobl” kealioù difetis hepmuiken.
« De GAULLE n’en deus ket fiziañs er boblañs c’hall eus e amzer evit difenn ha kadarnaat ar
“vezañs c’hall” er bed. Ar brasañ dispriz en deus eñ ivez ouzh ar gevredigezh-veveziñ ; met e
emzalc’h ned eo ket heñvel ouzh hini paotred an 22 Meurzh. Int o deus kasoni ouzh ar pec’hed, ha
fellout a ra dezho dieubiñ an dud diouzh lorgnez ar vevezelouriezh ; eñ en deus dispriz ouzh ar
bec’herion, hag o fellaat a ra diouzh ar galloud.
« Kudenn ar “vezañs c’hall” a vefe da sklaeriañ ivez. Ar gudenn-se a c’haller dezrevell evelhenn : hag-eñ e c’hell al levierezh politikel derc’hel ur sevenadur en e roud pa n’eo ket ar sevenadurse ken evit trec’hiñ diouzh e nerzh e-unan. Keñveriañ a reer a-wechoù de GAULLE ouzh LOUIS 14 ;
diforc’hioù zo evelkent. E grez ar Roi-Soleil e rene ar galleg war lezioù roueel Europa. E grez ar
Grand Charles e ranker sevel Maisons de la Culture war diriegezh Frañs hec’h-unan. Strivoù de
GAULLE, evit fromus ma’z int, a chom danzeel a-walc’h. Ar sevenadur gall zo kouezhet en e stad a
wander, da lavarout eo ez eus anezhañ ur sevenadur-bet-sevenet. Ur sevenadur en e stad a greñvder,
eleze ur sevenadur-o-seveniñ, n’en deus ket ezhomm eus kemend-all a strivoù en-dro dezhañ evit
bleuniañ. Ar Frañsizion n’int ket mennet da dalañ ar priz uhel goulennet diganto evit derc’hel gant un
neuz a greñvder ur sevenadur kouezhet en e stad a wander. »
(18 05 68)

EMVR-17

« Poent e ve ren an dezrannadur a roio un diazez boutin d’ar sokialouriezh, d’an emsaverezh
kevarzhel mar karit, ha d’an emsaverezh broadel. Anat eo ne glot mat hini ebet eus an diskoulmoù
kinniget betek-henn : ar sokialourion c’hall hag alaman o deus treitouret ar sokialouriezh e 1914 en
anv o broadelouriezh ; ar Soviedoù a ra ur politikerezh broadelour, hogen hep henn anzav, ha dreistholl hep reiñ ur gelennadurezh fraezh o savlec’hiañ o broadelouriezh e-keñver o sokialouriezh ; Sinaiz
a embann bezañ komunourion ha brogarourion, hogen ne roont ivez lec’h ebet d’ar vrogarouriezh-se
en o freder politikel, ha da grediñ ez eus ez arveront ar vrogarouriezh hepken evel un nerzh chomet e
dilerc’h an tremened, mat da arverañ peogwir ez eus anezhañ, met ne roont dazont ebet dezhañ. Un
diskoulm all evel just a ve da venegiñ, hini HITLER pa embanne dres e gelennadurezh broadelsokialour (pe genelwerinelour) : an anv e-unan a verk a-walc’h edo prederiet gant ar gudenn ivez,
hogen anat eo, faos e oa e vroadelouriezh pa gemere diazez, n’eo ket war ar rezid, ar spered, ar vuhez
evel tachenn-grouiñ mab-den en e rezid, met war an nerzh loenel, mojenn ar ouenn, ar beved evel
tachenn-sujañ e piaou d’ar re greñv ; heñveldra, ha dre an hevelep arbennoù, e oa faos e sokialouriezh,
rak lemel a rae pep galloud digant ar bobl evit e fiziout en ul Leviour, en em lakaet da zileuriad
mojennel ar bobl. Ret eo lavarout eo kouezhet er pleg-se ivez an darn vuiañ eus al levierezhioù
“sokialour” pe all a weler en-dro deomp : STALIN, MAO, de GAULLE zo bet chalet muioc’h gant
berzh bedel o riez eget gant lakaat o c’henvroiz da gemer perzh gwirion er galloud a oa en em gavet
etre o daouarn. Me ’oar, ur bern arbennoù mat ez eus bepred evit kreizennañ ar galloud etre un nebeut
daouarnoù, ha pa ve da gentañ an efedusted. Met un temptadur grevus eo bepred lakaat an efedusted
da dremen a-raok ar speredelezh : derou an holl impalaeriezhoù eo. Rak, lakaet er-maez HITLER a
gemere ar Führerprinzip da ziazez prederouriel a priori, ned eo impalaerouriezh STALIN, MAO ha de
GAULLE nemet sokialouriezhoù ha demokratiezhoù o deus klasket bezañ efedus en tu all d’ar
bevennoù merket gant reizh ar spered.
« Evel just e c’haller degas skouerioù all : broioù Lec’hlenn, Israel, o tiskouez diskoulmoù a
hañval bezañ reishoc’h. Hañvalout a ra tud ar broioù-se unaniñ hep re a ziaester o broadelouriezh gant
o sokialouriezh. An diskoulmoù-se avat zo diskoulmoù dre ar pleustr, ha n’eo ket bet lakaet o
diazezoù speredel e stumm ur gelennadurezh evit an denelezh a-bezh. Ha dre-se, dre an arbenn ma
chom dezho teñval ha diemouez diazezoù o c’hempouez speredel, e chomont en arvar bepred da
gouezhañ e temptadur an impalaerouriezh (sellomp da skouer emzalc’h Israeliz e-keñver an Arabed).
« Krediñ a ran ez eo mallus degas sklerijenn war ar c’horn-se eus hor c’hudennoù, a zo ivez ur
c’horn teñval e kudennoù an holl vroioù. Penaos meizañ fraezh broadelezh ha sokialouriezh (pe,
resisoc’h, kevarzhelezh) e seurt doare da reiñ un diazez reizh d’an div, hep na zeufe ar vroadelezh da

vezañ ur benveg-efediñ etre daouarn ar sokialourion hag ar sokialouriezh un emzalc’h kadoniel
hepken a-berzh ar vroadelourion ? »
(26 05 68)

EMVR-18

« Gant dudi em eus lennet an danevell EMVR-12 war Emsav 17/ 141. Reizh eo stignet ar gudenn
gant ar c’hlozadur : ha dont a reer d’an Emsav dre ar brezhoneg, pe d’ar brezhoneg dre an Emsav ?
« Reizh eo merkañ ez eo ar bruderezh evit ar yezh un hent skort evit brudañ an Emsav. Ar yezh
ned eo talvoudek nemet evit ar re a zo e-barzh an Emsav endeo. Evit ar re a zo er-maez n’he deus
koulz lavaret dedenn ebet. Keflusker ur c’harr-tan ne dalvez nemet frammet el lec’h azas ; distag
diouzh ar c’harr-tan e tenn hepken evezh un nebeut arbennigourion. Ar yezh ned eo ket un unvez
distag nag er vuhez kevredigezhel, nag en ober politikel ; ur fazi eo bepred he distroc’hañ hag he
c’hinnig distag d’an dud. Nag a wech e klever tud ar vro o lavarout diwar-benn un emsaver : “C’est
un celtisant”, “un arbennigour war ar brezhoneg”. N’eus ket splannoc’h azon a c’hwitadenn : an
emsaver e kaoz zo emsaver hepken e diabarzh an Emsav, met evit an diavaez n’eo nemet paotr ar
brezhoneg, da lavarout eo ur meni gouizieg war un danvez didalvoud a-walc’h, un hendraour, pa n’eo
ket un oristal. Ha diremed e teu ar c’hwitadenn da vezañ pa’z a an emsaver betek klotañ gant e
skeudenn diavaez ha bezañ “paotr ar brezhoneg” zoken e diabarzh an Emsav e-unan.
« Ar pezh a zle an Emsav kinnig d’an dud n’eo ket parzhioù troc’het dioutañ, – taolet evel
higennoù da bakañ an dud. Met eñ e-unan, klok ha fraezh, en deus d’en em ginnig evel diskoulm da
gudennoù ar vro, hag evel nerzh barrek da erounit an diskoulm-se. »
(30 05 68)

EMVR-19

LENNADENNOU
Guy HERAUD, L’Europe des Ethnies, Paris 1963.
Niverus eo ar studiadennoù gouestlet d’ar broioù suj ha ken niverus-all an diskoulmoù kinniget.
Daou abeg hon eus bet evit dibab levr G. HERAUD : peogwir e tegas ar gudenn en ur par hollek, ha
peogwir en deus al levr levezon war gelc’hioù politikel ’zo e Breizh.
Mennad an oberenn eo termenañ gwirioù ar broadoù suj ha brastresañ un urzh etrevroadel
diazezet war an doujañs dezho, – ar gevreadelezh. D’an atersoù-mañ lerc’h-ouzh-lerc’h e respont an
aozer : Petra eo ur genel ? Petore lec’h zo d’ar c’henelioù er reizhiad politikel a-vremañ ? Pere eo ar
c’henelioù en Europa ? Penaos diazezañ un Europa nevez war ar c’henelioù ?
Evel a weler, ne loc’h ket G. HERAUD diwar ar vroad, met diwar ar genel (l’ethnie). Lakaat a ra
pemont pajenn da spisaat ar c’heal-se. Ar genel, emezañ, zo « ur stroll tud azonet-diforc’h dre berzh e
yezh, e stuzegezh pe e sevenadurezh » (p. 23). Buan e tizoloer perak eo bet dibabet ar genel da selladdiazez : mennet eo an aozer da zifenn ur meizadur divoas a-walc’h, da dud hor remziad da nebeutañ.
Penaos e komprenomp-ni hor bro ? Dre hec’h istor da gentañ penn ; adalek diazezidigezh Breizh
pemzek kantved ’zo ez eo meizet unvez hor pobl dre ur poell istorel. G. HERAUD, evitañ, n’en deus
nemet disfiz ouzh ar poelloù a seurt-se : « En ur selladur skouerel, e tlefe an azon istorel bezañ
argaset, pe da nebeutañ kemeret en e geñverelezh. Rak an istor en deus muturniet ar c’henelioù,
dichafrantet domanioù yezhel, rediet da unanadurioù ha da zisrannadurioù enep natur » (p. 35-6). Evit
mad ar c’henelioù, a gav dezhañ, e tleer difenn gwirioù an natur a-enep gwirioù an istor.
Souezh ebet enta da gaout mar en gwelomp oc’h argas sell an istorour hag o kemer sell an
naturour ; hag o pleustriñ da savelañ « natur » end-eeun ar genel gant aked un naturour o tiforc’hañ
gouennadoù al laboused. « Ur stroll naturel eo ar vroad », emezañ p. 66. Souezh ebet c’hoazh mar
meneg da gentañ ar ouenn e-touez azonoù-diforc’h ar genel : displegadurioù jedoniezhel war ar
rummoù gwad hag al liamm o deus gant an temzoù-spered (gwad A, temz krouus ; gwad O, temz
kevredus ; h.a.), a ro dezhañ an tu da ziazezañ keal ar patrom-kenel (ethnotype), da lavarout eo an
neuz-den skouerel eus pep kenel. Merkomp, en ur vont, ned eo ket nevez ar seurt arguzennoù ; gwelet

int bet c’hoazh oc’h en em zisplegañ en Europa, adalek BOULAINVILLIERS, GOBINEAU betek
HITLER ; lavaromp ivez diouzhtu evit didamall G. HERAUD, n’eus netra boutin etre e vennadoù
peoc’helour ha mac’homerezh gouennelour an nazied1. Azonoù-diforc’h all eus ar genel eo ar gravez,
an istor, ar glenn, an armerzh, ar yezh ; ne weler ket re penaos kavout ur poell etre kemend-all a
elfennoù diseurt, met ar rebech-mañ ne dalvez ket, en abeg d’ar savboent kemeret : kentañ emell an
naturour eo deskrivañ ar pezh a wel, ha goude-se displegañ mar gell. Ha splann eo ar pezh a wel : evit
ar gravez, e teu meneg eus katoligiezh Iwerzhoniz o diforc’has a bell ’zo diouzh Breizhveuriz
protestant. N’eo ket ar skouerioù a vank kennebeut a zarvoudoù istorel o tont da greskiñ ar c’hemm
etre div genel, – met un arm daoudroc’h eo an Istor, ha gwell eo d’an aozer lemel e dalvoudegezh
digantañ evit a sell e vennad. Gant ar yezh evel just eo brav ar c’hoari ; da bep labous e gan, da bep
kenel e yezh, – evel-se ez eo diferet gant hor mamm-veur an Natur : « Pouezusañ elfenn ergorel ar
genel eo ar yezh » a lenner p. 44. Pouezañ a ra G. HERAUD war al liammoù don a zo etre ar yezh hag
ar patrom-kenel, al lennegezh, an arzoù, oc’h ober dave pergen da gelennadurezh Leo
WEISGERBER. Menegiñ a ra penaos e c’hell ur yezh a sevenadur diskenn e renk an trefoedoù, – ha
penaos e c’hell ivez un trefoed adkrapat gant hent ar sevenadur evit reiñ ur yezh uhel en-dro. E nep
lec’h avat ne ziskouez ar wikefre bolitikel a zo en hevelep dedroadurioù. Pe, mar komz eus
politikerezh, ez eo bepred evit diskouez ar gweredoù fall en deus bet ar c’hoari politikel war donkad
ar c’henelioù. Ar c’henelioù o vezañ gwirvoudoù diazezet war an Natur, ar pep gwellañ a c’hell mabden ober evito ez eo o gwareziñ evel ma warezer ar gweledvaoù.
N’eo ket dreistezhomm merkañ penaos e veiz G. HERAUD geneliezh ar genel. Ne lak ket
devouderezh ebet etre an elfennoù azonus a zeskriv. Ne lavar ket ez ampleg da skouer ar yezh-mañyezh ar rumm-mañ-rumm gwad, pe e tevoud dre ret an temz-mañ-temz ar gravez-mañ-kravez evel ma
embanne gwechall an deutoniourion2. Ur meni lotiri e ve neuze diwanidigezh ar c’henelioù ? frouezh
an dargouezh rik ? Pell diouzh kredenn don G. HERAUD emañ seurt meno. N’eo ket evit netra ez eus
enlakaet e penn derou al levr ur gemennadenn a-berzh Mikhael AIVANHOV, Mestr war ar Skiant
Ezoterek. Pep kenel zo frouezh Ragevezh an Natur, – a zo ivez hini Doue. He levenez a gemerfe an
Natur oc’h aozañ ar c’henelioù war c’horre an Douar evel ur vamm o vleuniañ he zi. Amañ torkad an
Iwerzhonegerion, katolik, gwadet A da 60 %, aze torkad ar Verbered, muslimat, gwadet A da 40 %,
h.a.. Un naturelouriezh kevrinel eo enta hini an aozer, pell-mat diouzh an naturelouriezh arnodel a
anavezomp.
Ober gaou ouzh G. HERAUD e ve koulskoude e ziskouez evel bac’het en e reizhiad naturelour.
Livañ a ra ar genel evel un natur, evel un natur avat a c’hell bepred mab-den sammañ pe zisteurel.
Koun en deus an naturour ez eo mab-den ur boud emouiziek ; gouest enta da emouezañ ouzh e genel,
ha dre-se da gaout un emskiant a genel. Diwar-se e teu da ziforc’hañ daou ster d’ar ger kenel : ar
genel er ster ergorel, da lavarout eo ar genel-natur deskrivadus en hec’h azonoù-diforc’h, hag ar genel
er ster dangorel, da lavarout eo hervez an emskiant he deus anezhi hec’h-unan, – seurt kenel er ster
dangorel o vezañ ar vroad.
Ur wech kinniget an traoù er mod-se e teu fraezh ar pezh a zo d’ober. Da gentañ, broudañ an
emskiant-kenel e pep lec’h en Europa, rak « evit galloudus ma’z eo dibarelezh ergorel ar genel, n’eo
ket a-walc’h evit bezañ ur vroad ; ar genel a rank c’hoazh kaout emskiant ha karantez ouzh he
fersonelezh, ar youl d’he gwareziñ ha d’he stuziañ » (p. 57). D’an eil e ve aozet, diwar ar c’henelioù
emskiantek-se, ur c’hevread europat, gant ur gouarnamant-kreiz a ve muioc’h ur mererezh eget ul
levierezh, – pouezañ a ra ar skrivagner war emrended ar c’henelioù kevreet.
Ne lavar ket avat petore nerzh a gaso da get ar Stadoù a zo bremañ o ren, nag ivez petore nerzh all
a zegaso ar pobloù da zilezel kement preder all evit en em reiñ d’an uhelvennad a ginniger dezho :
miridigezh ha stuzidigezh o c’henelioù. « Ar pep gwellañ e ve dibolitikaat dilennoù an dud a-fet
1

Diheboell e oa a-hend-all an dezvadur nazi, rak lakaat a rae gwiriañ ‘gouenn’ an dud, n’eo ket dre savelañ o ferzhioù
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kenel, hag ober ma ve graet an dilennoù-se hervez an azon gouiziel. D’ar genelvredoniezh
(ethnopsychologie) eo da gomz. N’eus nemet studi azonoù-diforc’h ar c’henelioù a zo gouest da reiñ
menegadurioù talvoudus » (p. 66-7). « Notomp ne vez ket embreget ur youl evit netra, met e sell eus
ur pal resis. () Petore finvez anzavadus merkañ d’ar broadoù, ma n’eo ket diorren o stuziadur3 ? En
oadvezh ar C’hevread ma vez kumuniezh hollvedel ar pobloù o vastañ da ezhommoù surentez hag
aezoni an denelezh, n’eus mui gant diseurtelezh ar broadoù sol na pal ebet ken er-maez eus
diseurtelezh ar yezhoù, al lennegezhioù hag an arzoù » (p. 67). Ne c’hellomp ket mirout a soñjal e
gwengel an Oad Aour, evel ma teue ivez gant ar varksourion gentañ : « Dreistezhomm ez a emell ar
galloud-Stad en darempredoù kevredigezhel (). Gouarnerezh an dud a lez al lec’h gant mererezh an
traoù (). Ar Stad ned eo ket freuzet, steuziañ a ra »4.
Diaes e ve ijinañ dibolitikelañ meizadur eus ar bed. Mar’d eus e levr G. HERAUD un nebeut
pennadoù a dalvez ar boan da vezañ lennet, ar re a zeskriv gwaskerezh ar broioù suj en Europa
pergen, hon eus gant ar peb all ur gwir bavez an arzh. War zigarez skoazellañ ar pobloù suj en o
dieubidigezh, e vounter anezho pelloc’h c’hoazh en o dibolitikelezh hag en o anistor. Ha muzul an
anistor brezhon eo ar strolladoù politikel eus Breizh a gemer levrioù seurt hemañ da ziazez d’o
« folitikerezh sevenadurel ».
Ur gudenn zo lakaet e kont gant tezennoù G. HERAUD, ur gudenn a wironiezh. Ne ra ket anv
anezhi, met ober a ra evel pa vije diskoulmet ha dreist rendael an diskoulm kemeret. Ar gudenn-se zo
houmañ : petore gwirioù he deus an natur war an dud ? Hag-eñ he deus gwirioù e kement ha ma’z eo
natur, pe e kement ha ma’z eo lec’h-krouiñ evit mab-den ? Pouezus eo henn gouzout, rak al labourkrouiñ a zistruj an natur. En degouezh kentañ e tleer damantiñ da ziwall an natur, ha mirout ouzh an
embregerezhioù he distrujfe. En eil degouezh ez eo an natur un danvez kevala da vab-den en e labourkrouiñ. Ar respont empleget gant kelennadenn G. HERAUD eo an hini kentañ, anat eo : ar genel zo
un devoud-natur, an natur-se he deus gwirioù war an dud ; dlead an dud eo he mirout en he stad. E-se,
ar Stad C’hall a ra un torfed o pleuskañ ar genel vrezhon d’ober anezhi un danvez kevala en he
sevenadur. Hogen an Emsav stadel brezhon a ra an hevelep torfed pa venn distrujañ « natur » ar
gevredigezh vreizhat a-vremañ evit krouiñ ur gevredigezh nevez. Dedalvezet da Vreizh, e teu splann
naturvirouriezh G. HERAUD hag an enebadur don a zo etrezi ha dispac’helouriezh an Emsav.
E gerioù all, hag-eñ ez eo ur bobl un teskad tud bodet dre berzh un niver a zibarderioù boutin,
dezho da emell pennañ diwall an dibarderioù-se ? pe hag-eñ n’eo ket kentoc’h ur gevredigezh a rank,
a-raok pep tra, krouiñ diazezoù he buhez ha binvioù he fadout, da lavarout eo hec’h ensavadurioù, – ar
yezh o vezañ unan eus ar re gentañ anezho ? Hag-eñ n’eo ket an ensavadurioù-se kevala kentañ ar
bobl ha lec’h-embreg he gwirioù ? Rak, hag amañ e pouezomp, n’eo ket ar genel, devoud naturel pe
get, a zo kentañ, met ar bobl, devoud politikel. Rak ensavadurioù ur bobl a anver c’hoazh he
stadegezh, ha dre he stadegezh end-eeun ez embreg ar bobl he galloud, – n’eus termenadur all ebet
d’ar galloud politikel.
Dre-se, ar pal n’eo ket goulenn gwirioù d’ur genel vrezhon, met krouiñ ar Stad Vrezhon, lec’h ar
galloud brezhon.
Kentañ krouadenn ur bobl zo he stadegezh, da lavarout eo hec’h ensavadurioù ; int eo a zo hec’h
ergorelezh, n’eo ket dre berzh ur « particularisme » bennak, met peogwir ez int organoù politikel he
buhez. E stern hec’h ensavadurioù e kendalc’h ar bobl da grouiñ ; ha frouezh he c’hrouiñ eo he
sevenadur. E-se ned eo ar stadegezh nemet skoulm kentañ ar sevenadur ; e-se n’eus, ha n’eus da
vezañ, troc’h ebet etre stadegezh ha sevenadur. Pa c’hoarvez ur seurt troc’h, pa c’hoarvez da nerzhoùkrouiñ ur bobl bezañ troc’het diouzh he galloud politikel, ez eo kondaonet ar bobl-se d’an arallekadur
ha d’ar steuzidigezh.

3
Evezh zo da deurel bepred pa droer ar ger gallek culture. Anat eo amañ, pa zaveer d’ar gendestenn hag ivez da
vennozioù an aozer, n’eus ket anv a seveniñ, met a stuziañ un natur, ur glad. Sl. ivez Emsav 2/5, 6/130 ; ABANNA,
Notennoù a-zivout keal ar stuzegezh, Preder 92-94/45.
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Petore devoudoù a zo neuze dindan ar « genel » evel termenet gant G. HERAUD ? Dre ren he
buhez istorek e wisk pep pobl neuzioù dibarek a yezh, a stuzegezh, a gravez, h.a.. Met n’eus diazez
ebet da gavout en neuzioù diavaez-se, – un disoc’h tremeniat n’int ken. Ar bobl o dilezo evit reoù all
pa gavo he mad ouzh henn ober. Aze emañ fazi ar folklorourion ha, dre vras, mirourion ar
stuzegezhioù ; naturvirouriezh G. HERAUD a anavezomp mat e Breizh e stumm ur stuzvirouriezh ;
bez’ ez eus un emzalc’h folklorek troet war-du ar brezhoneg, ar relijion, ar gedvuhez, ar politikerezh,
evel ma’z eus unan troet war-du ar c’hoefoù.
Komz a reomp eus « diazez » hag eus « diavaez ». Penaos termenañ an « diazez »-se, hag an
« diabarzh » neuze ? E meur a lec’h5 c’hoazh hon eus pouezet war an diforc’h krenn a zo etre stuzioù
tremeniat ur vroad, – un Emsav, – hag an endoniad bev a zo e devoud o c’hendalc’helezh. Pep pobl, –
ha rak-se pep emsav sevel-pobl, – o ren he zonkad, oc’h en em seveniñ, a grou un diazez stabil a
furmoù amzeriek, na c’hallfent ket bezañ distrujet hep na ve distrujet ar bobl war un dro. Diazez ar
stadegezh eo ar c’hevala istorek-se. Met ar sell istorour hepken zo evit meizañ kement-se, ha n’eo ket
ar sell naturour. Ar sell naturour ne c’hell gwelout ar Stad nemet evel ur redi diavaez, un nerzh
nac’hel o herzel ouzh an natur a vleuniañ. Aes eo d’an naturelourion, d’an anarkourion a zo ur
rummad anezho, degas skouer an impalaeriezhoù. Aesoc’h c’hoazh eo respont : hag-eñ e weler ur
bobl oc’h embreger he galloud en impalaeriezhoù ? Anat eo ne gomzer ket eus an hevelep tra.
Pa zegouezh al lenner gant rann al levr a bled gant kenelioù Europa, ne chom ket hep souezhañ.
Rak ar c’henelioù meneget zo dres ar re droc’het diouzh o stadegezh orin. Ar re burañ dre-se moarvat,
e selloù G. HERAUD. Perak neuze bezañ chomet mut, en ul levr gouestlet da salviñ ar c’henelioù en
argoll, war ar c’henelioù gall, saoz, alaman, – ar re zibur, gwallvesket ma’z int gant ur Stad emveliek,
ha dre-se kalz muioc’h en arvar, mar kreder tezennoù al levr, eget ar c’henelioù manet paour met
dinamm ? E gwir, ar c’henelioù pur ha paour-mañ zo hepken kevredigezhioù muturniet eus o
ensavadurioù, eus framm o stadegezh, eus embregerezh o galloud politikel ; dilerc’hioù broadoù
tonket da steuziañ dre berzh o muturniadur muioc’h eget dre berzh nep gwaskerezh, heñvel ouzh
lostoù glazarded o vont diflach hep na ve ezhomm d’o moustrañ gant an troad. Anat eo n’eo ket gant
seurt elfennoù mac’hagn, kollet ganto ar pep muiañ eus o c’hrouusted hag o sevenusted, e vo savet un
Europa nevez. Aon hon eus ez eo c’hoazh gant ar riezoù o ren hag o holl bec’hedoù e vo kavet azonoù
ar yec’hed a glasker d’ar broioù suj ; da nebeutañ, mar’d eus gant darn anezho kleñvedoù all o lazho
a-benn ar fin, ez int evelkent skouerioù a bobloù en o stadegezh hag en o sevenadur, bev ha krouus.
Darvoudoù Mae 1968 o deus diskouezet dimp pegen buhezek e chom an nerzhoù istorek e-touez ar
C’hallaoued, ha pegen izil e van ar bobl vrezhon e-pad keid-all : ne ouezas sevel eus he c’homa
istorek nemet evit kouezhañ en un drevezerezh truek eus ar pezh a dremene e Paris.
Kent klozañ e fell dimp degas hor gwerenn-greskiñ war ur poent eus tezennoù G. HERAUD a sell
a-dost ouzh kudennoù Breizh. War ar poent-se end-eeun en deus bet al levr e vrasañ levezon en hor
bro, hag ul levezon fall, ret eo lavarout. Hervez termenadur G. HERAUD, yezh kenel Vreizh, pe
« Vreizh-Izel » da nebeutañ, zo teodyezhoù henvoazel maezioù ar C’hornog, anvet pompadus « yezh
ar bobl » gant al ledemsavioù. Pelec’h emañ neuze, a-fet yezh, ar « genel er ster dangorel », frouezh
an emskiant vroadel ? Rak ar re a gomz « yezh ar genel » ne sellont ket outi evel o yezh vroadel, ha pa
sav enno an emskiant vroadel en he dilezont evit komz an danvez yezh-Stad ez eo brezhoneg an
Emsav. Amañ hon eus da bouezañ kreñv, rak n’eo ket dibaot an dud a gred c’hoazh ober mat oc’h en
em douellañ ha sellout an teodyezhoù henvoazel evel yezh vroadel Breizh. An diforc’h n’eo ket
yezhoniel, – rak goude holl n’eus ket un islonk etre yezh an Emsav hag an teodyezhoù henvoazel, –
met tonkadek. An deodyezherion henvoazel ne vennont tonkad ebet d’o brezhoneg, – ganto emañ ar
brezhoneg e stumm un danvez blin o koazhañ, dres en doare ma koazh danvezennoù an natur, peogwir
n’eus mui youl politikel ebet evit e stignañ etrezek un dazont. Yezh an emsaverion er c’hontrol zo
anezhi un danvez oberiek meret e sell eus an dazont, ha n’eo ket hepken un dazont yezhel, met un
dazont istorel klok, kevredadel ha politikel. Kement-mañ a zleer displegañ d’ar re yaouank
digalonekaet en o foan da zeskiñ komz evel ar gouerion teodyezhoù a laka ar gouerion o foan da
zizeskiñ.
5
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Un touell eo krediñ, evel ma ra diskibion vreizhat G. HERAUD, e vo a-walc’h plantañ Breizh
evel m’emañ en ur c’hevread a genelioù evit lakaat « yezh ar bobl » da vleuniañ. A-walc’h e ve neuze
lakaat ar brezhoneg er skolioù evit reiñ lañs d’ar brezhoneg war ar maez, – kenkoulz e ve reiñ botoù
d’un den hep divesker. Ezhomm ebet da brederiañ evit gouzout e kendalc’hfe ar Vrezhoned d’en em
zizober diouzh an teodyezhoù henvoazel. Kentoc’h eget un danvez blin ha didalvez er vuhez
kevredigezhel, e talc’hfent da zibab an danvez oberiek nemetañ a anavezfent c’hoazh, da lavarout eo
ar galleg. Plijet pe ziblijet da zifennourion « yezh ar genel », ez eo ar galleg an danvez oberiek e
Breizh, dre an arbenn ma’z eo lodek er stadegezh o ren, ma’z eo un ensavadur-Stad, ha ma kemer drese war-eeun talvoudegezh leun er vuhez kevredigezhel. Ar brezhoneg ne vo e-tro da argas an alouberse nemet dre vezañ lodek er stadegezh vrezhon, dre vezañ un ensavadur eus ar Stad Vrezhon. Da
c’hortoz, p’o deus hor c’henvroiz da zibab etre un danvez oberiek estren hag un danvez blin dezho, ez
eo an danvez oberiek estren a zibabont hep termal. Ne ve abeg ebet dezho da gemmañ o dibab ur
wech ma ve savet kevreadur ar c’henelioù huñvreet gant ar rannvroelourion europat a c’hiz nevez a
ren fourgas e Breizh hiziv.
Hag e ve ar gwir leun ganto, rak ar genel « naturel » (stuzegezhel evit hec’h envel reizh) n’he
deus gwir ebet drezi hec’h-unan war an dud, hag an dud a chom dieub bepred d’he degemerout pe
d’he disteurel mar kavont o mad ouzh henn ober. Gouzout a ouzomp ivez ez eus un trede hent etre
degemer ha disteurel : hent ar c’hrouiñ. Dre an ober-krouiñ e vez distrujet an danvez blin « naturel »se, hag en e lec’h e tiwan un danvez oberiek, lodek e tonkad ar bobl. Hent an Emsav eo. E-se en deus
an Emsav perc’hennet, en e wir leun, danvez an teodyezhoù ha goveliet diwarnañ he yezh-Stad d’ar
vro.
Kement a lavaromp a-zivout ar yezh a c’hell bezañ lavaret a-zivout pep doare all eus buhez ar vro.
Istor Breizh suj zo hini ur rannbarzh gall war dregemmañ : koazhañ a rank ar boblañs ober, hag
emdreiñ gennadoù an armerzh e sell da gaout kempouez gant ar peurrest eus Frañs. En enep, Istor
Breizh evel danvez bro dieub zo hini ur vro isdiorreet, mestroniet gant ur vro sujer, ha dezhi da zlead
en em zieubiñ ken e-keñver politikerezh, ken e-keñver armerzh. Aze c’hoazh e skarzh an Emsav
danvez blin ar « genel » evel m’emañ en he fillidigezh, ha lakaat a ra en e lec’h danvez oberiek
politikerezh ar rezid.
Gwelout a reer pegen truek eo termenadur ar vroad evel « kenel er ster dangorel ». An oberkrouiñ, ober an Emsav, ned eo tamm ebet an tremen bredoniel merket gant G. HERAUD eus ur ster
ergorel d’ur ster dangorel, n’en deus netra da welout gant un emskiant a vezañ dibarek, – a zo un
astenn d’an hollved eus an « esprit de clocher ». Un dispac’h eo, da lavarout eo un urzh nevez a
ergorelezh o tiflukañ er bed. N’eo ket kemer Breizh evel m’emañ hiziv hag he c’hinnig d’ar
mañsoner, moudenn buzuilh anezhi, da fardañ un Europa Gevreadel ; met krouiñ eus ar vro-mañ ur
bobl nevez en he rezid, da lavarout eo en he galloud, da lavarout eo c’hoazh en he stadegezh.
Kement-se o vezañ lakaet, ne lavaromp ket ez eo ar c’hevreadur un diskoulm fall er par
etrevroadel. Met a-raok komz eus kevreañ, ez eo mat gouzout petra a vo kevreet, hag ivez pelec’h
emañ an nerzhoù a roio an tu da gas ar c’hevreañ da benn.
Petra kevreañ ? Ar c’henelioù « naturel » (stuzegezhel), al lostoù glazarded o tifretañ blin-ouzhblin e kornioù ar riezoù a-vremañ, skubion an Istor ? Pe Stadoù nevez krouet dre zispac’hioù poblel e
kement lec’h ma’z eus danvez kevala istorek a-walc’h evit o sevel, – el lec’hioù end-eeun ma wel G.
HERAUD e « genelioù » ?
Pelec’h kavout an nerzhoù da seveniñ ar c’hevreañ ? Er Stadoù kozh, Frañs, Alamagn, troet a bell
’zo gant trevelloù all ? Er c’henelioù o-unan, sanket don e koma o arallekadur ? Pe er Stadoù
dispac’hel yaouank nevez krouet e pep korn eus Europa ?
Ar gevreadelourion a rank gwelout ur wech da vat e tremen o uhelvennad dre grouidigezh ar Stad
Vrezhon, ar Stad Kembreat, ar Stad Euskarat, kevredigezhioù nevez ha nerzhoù politikel galloudus awalc’h evit skarzhañ eus Europa un dizunvaniezhoù kozh ha diazezañ ar c’hevread pobloù yac’h a
hetont.
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DARVOUDOU
F.L.B.
Abaoe daou vloaz bennak, da lavarout eo Eost 1966, ez eus paret enskrivadurioù F.L.B. (Talbenn
Dieubiñ Breizh) war ar mogerioù er vro. War un dro ez eus bet aozet gwalldaolioù ouzh savadurioù an
amaezhierezh gall e Breizh. Da gentañ taolioù arouezennel evel e Sant-Brieg hag en Oriant, neuze, ac’houde Eost 1967, argadoù-freuzañ ; evel-se e voe troc’het ul linenn bellgehenterezh e-kichen
Naoned, foeltret un treuzfurmer tredan e-tal Gwened, plastiket ivez Prefetioù Sant-Brieg ha Kemper,
ha telldioù stank e pep korn eus ar vro, adal Kemblizieg betek Banaleg, adal Plouzevede betek kornbro Naoned. Menegiñ a reer ivez ul laeradur danvez-tarzh e Koad Loudieg hag ur skrapadur fuzuilhoù
brezel e Kamp al Lu gall e Koadkaden, un harzlammadur pourvezioù brezel er Su. Ar gerc’hadenn a
reas ar muiañ a vrud e voe hini Sant-Brieg a-enep an 13t C.R.S. (Kompagnunezh Republikan a
Surentez), ma voe tarvet ar c’harbeti, pulluc’het un niver mat eus an tangirri a oa ennañ ha mekaet mat
ar re all.
A-berzh piv ez eo bet kaset ar gwalldaolioù-se ? Betek-henn ez eo bet sinet an darn vuiañ anezho
gant an F.L.B. e-unan. D’ar sinadur-se ez eus bet ouzhpennet un nebeut luganoù all, evel :
« Stourmomp ouzh gwallvererezh an amaezhidi c’hall e Breizh », « Gant kerc’hvellourion an F.L.B.
stourmomp ouzh an dalc’hidigezh c’hall e Breizh ». War un dro, unan eus atebeion ar Strollad
Broadel brezhon e-pad ar brezel-bed diwezhañ, rener ar Bagadoù Stourm neuze, Yann GOULET, en
deus embannet e samme kiriegezh an taolioù-se lakaet gantañ dindan renerezh ur c’h-« Kuzul Broadel
Breizh Dieub ».
En diwezh, ret eo notañ en deus paouezet an F.L.B. gant pep obererezh abaoe derou ar strafuilh
kevredigezhel e Frañs, e miz Mae. Penaos kompren an ehan-se ? Daou arbenn o deus c’hoariet
moarvat : ar gwalldaolioù ne gavfent heklev e Breizh er mare-mañ, – evit ar bruderezh ez eo aozet
argadennoù an F.L.B. betek bremañ ; d’an eil, war var e vefent da gemer ur ster politikel a-geñver
gant an darvoudoù gall.
Penaos ez ersav ar boblañs vrezhon ouzh embregadennoù an F.L.B. ? Betek-henn ez eo bet
kentoc’h a-du, dreist-holl en abeg d’an enkadenn armerzhel a zo o wastañ ar vro. Ar re yaouank a briz
doare sportel an afer : e-barzh skolioù ’zo e Roazhon e tiskouezont estlammiñ ouzh an argaderion. Ahend-all e chom diuntuek danevelladennoù ar c’hazetennoù pemdeziek. War un embannadur micherel
evel ar Paysan Breton, ez eur prest da zigareziñ an F.L.B. o vezañ ma ne glask ket ar gouarnamant
gall da vat diskoulmañ kudennoù Breizh.
Ar re nemeto a zo savet krenn a-enep da obererezh an F.L.B. zo bet maer Roazhon, FREVILLE,
Gall a orin, – a c’houlennas dre ziv wech advagadoù C.R.S., – ivez ar gomunourion c’hall a arnodas
kemmeskañ ar gerc’hvellourion gant an nazied ; ur voustagadenn heñvel a zeuas eus ar gannaded
c’haollour.
Penaos meizañ obererezh an F.L.B. ? Daoust ma wisk ur ster emsavel, – diwanet ma’z eo eus
hengoun Gwenn-ha-Du hag an I.R.A., – e chom forc’hellek ar pezh a ro ar strollad kuzh-se da anaout
diwar e benn. E luganoù kentañ a denne da re ar gempennourion dre vras, pa ne gaved enno anv nag a
vroad nag a rezid, – un dislavar a oa etre an talbenn kemeret, an amkanioù embannet (lakaat termen da
wallarver an amaezhidi c’hall e Breizh), hag an araezioù feuls lakaet da dalvout. War a hañval, mar
barner diouzh al luganoù diwezhañ, en defe emdroet an F.L.B. war-du un emzalc’h kempoelloc’h.
Bezet pe vezet, rankout a reomp chom gant martezeoù dirak ul luskad dirgel6 na embann ket e
balioù. Gwirheñvel eo e kaletay an F.L.B. e stourm er mizioù a zeu, – laeradur an dafar emgann henn
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diskouez. Hogen an hentennoù diouto o-unan n’o deus ster ebet hag ar chouanterezh gwechall a reas
kalz muioc’h a freuz hep degas netra da Vreizh.

Displegadeg an 8 Mae
An eil gwech eo ez eus graet e Breizh un displegadeg d’an 8 a viz Mae. Ret eo merkañ da gentañ
n’he devez an embregadur netra da welout gant an Emsav, war-eeun da vihanañ. Aozet eo bet gant ar
c’hweluniadoù gall : F.E.N. (Kevread an Deskadurezh Vroadel Gall), C.G.T. (Kengevread Hollek al
Labour), C.F. D.T. (Kengevread Gall al Labourerion), manet estren da gudennoù ar Vrezhoned. War
ar marc’had, evit lemel al liv breizhat d’ar muiañ, ez eo astennet an displegadeg d’ar pevar
departamant gall e-kefin Breizh. Kement-se a ziskouez mat youl an aozerion da zerc’hel an
displegadeg war dachenn an arc’hadurioù boutin d’ar Frañsizion hep riskladur ebet war-du an
tachennoù brezhon a-ziforc’h.
Daoust da ziarbennoù an aozerion avat, he deus ar boblañs e Breizh roet ur ster un tamm mat
disheñvel d’an darvoud. Rak, mar’d eo bet piaouet diferadur an ec’hwel hag an dibunadegoù gant ar
c’hweluniadoù gall, e teu al lusk eus aozadurioù ledemsavel evel ar C.E.L.I.B. a zo o ren abaoe
bloavezhioù ul labour-stlennañ en-dro da armerzh Breizh. Setu perak, a-hend-all, e komz ar
C’hallaoued o-unan eus Breizh pa venegont enkadenn ar gounezerezh e Kornog o riez. Setu perak
ivez e oa tonket displegadeg an 8 Mae da vezañ intentet evel un darvoud brezhon gant Breizhiz ounan.
Ar pezh a vefe da wiriañ da gentañ ez eo dregantad al labourerion o deus graet ec’hwel. War a
c’haller jediñ n’eus ket en tu all da 50 % eus an dud e Breizh o deus diskroget diouzh o labour d’an
8 Mae hevlene.
Al luganoù distaget hag ar skritelloù dalc’het gant an dibunourion a zle bezañ dezrannet ivez dre
ma roont un alberz eus tro-soñjal ar werin er mare-mañ e Breizh. E Roazhon da skouer, e-lec’h ma
kejas kouerion, studierion ha micherourion, – arabat ankouaat emañ ar gêrbenn e-kreiz un tiriad war
c’hreantelaat, ez arvested ouzh tri seurt luganoù. Da gentañ e teue gerioù-stur arc’hadurek, micherel
ha c’hweluniadel rik : « Frankizioù d’ar c’hweluniadoù », « Holl unanet », « Charlot des sous », pe
renkadel-politikel : « Citroen faskour ». D’an eil, garmennoù o tennañ da zarvoudoù gall ar mare (reuz
ar studierion) pe o taveiñ da ersav ar bolis da geñver displegadegoù diagent : « C.R.S. S.S. »,
« Dieubit hor c’hamaladed », « D’ar skol ar griped », « Studierion ha micherourion unanet ». D’an
trede, luganoù oc’h ober anv eus kudennoù ar bobl vrezhon : « Labour d’ar Vrezhoned »,
« Gourc’hwelioù e Breizh », « Breizh a fell dezhi bevañ ». A-hervez e vije bet garmet ivez « Breizh
trevadenn » hag « F.L.B. », met e meur a dro o deus ar genurzhierion c’hweluniadel emellet evit
lakaat tevel al luganoù brezhon ha zoken argas an dibunourion o garme, – e Sant-Brieg da skouer e
voe nac’het ouzh ur bagadig paotred a zouge ar Gwenn-ha-Du enkerzhout en ambrougadeg. Anat eo o
doa atebeion lec’hel ar c’hweluniadoù kemennadennoù resis war ar poent-se. Ar c’hemennadennoù-se
kenkoulz hag al luganoù brezhon a dizhas diglorañ daoust dezho a verk a-walc’h e lusk al labourerion
e Breizh war-du ur stumm bennak a emskiant vrezhon.

« Dispac’h » e Frañs
Dic’hortoz eo bet ar reuzioù c’hoarvezet e Paris hag e Frañs adal an 10 Mae 1968. Er penn kentañ
ne voe nemet un emsavadeg studierion broudet gant gwelout ar bolis o terc’hel ar Sorbonne, konnaret
goude-se gant harzidigezh ha barnedigezh darn eus o c’hamaladed paket e-kerz ar c’habaduilhoù. Evit
lakaat divac’hañ ha didamall o c’henseurted e aozas studierion Baris ur rumm displegadegoù war ar
straed a zisoc’has diouzh an noz da daolioù-freuz kalet e meur a lec’h eus ar Quartier Latin. Fardet e
voe bardelloù, diouzh henvoaz dispac’herion Baris er c’hantved tremenet, ha lakaet an tan warno,
tanflammet tangirri arsavet a-benn stankañ an tremen ouzh ar boliserion. Diouzh o zu e vannas ar remañ, anezho kerreizhourion, C.R.S. ha gwarded vonedus, greunadennoù-daeraouiñ brezel hag a skoas
garv war an displegadegerion. Padal, daoust d’ar freuz ha d’ar reuz ne voe ar fourgaserion evit
derc’hel ar straed pell amzer e nep lec’h. Ne voe ket arveret armoù brezel gwirion a nep tu a-hend-all

ha rak-se ivez ne voe nemet gloazidi, – lakaet er-maez tri den, ur studier e Paris, ur micherour e
Sochaux hag ur c’homiser e Lyon, met bep taol e degouezhioù o tennañ d’ar gwallzarvoud.
War a hañval, o deus bet an darvoudoù un derou hag un dedro emdarzhel rik. Ret eo notañ evelato
e oa e-touez ar studierion bagadoù stourm kenurzhiet ha gourdonet mat hag a ziskouezas o ferzhioù
leviataerion e-doug ar c’hrogadoù gant ar bolis. Izili ar P.C.F. (Strollad Komunour Gall) n’o deus bet
perzh ebet e luskadur pe e grevusadur ar stourm ; er c’hontrol, gronnadoùigoù pellaourion a gleiz,
anveliourion dezho bannieloù du, trotskiourion, sinagarourion, paotred Luskad an 22 Meurzh atizet
gant ar studier alaman COHN-BENDIT, o deus c’hoariet roll an daranell hag an trelusker en derou ha
bewech ma kinnige an « dispac’h » soetiñ. Dizamant-tre ec’h en em gunujennas an div gevrann,
diouzh an hengoun komunour, – ar bellaourion o tamall d’ar gomunourion c’hall bezañ treitourion
d’an Dispac’h, ar re-mañ oc’h ober atahinourion hag avanturourion eus ar studierion emsavet.
Heuliet e voe ar P.C.F. gant ar c’hweluniadoù micherour dre vras, war-bouez un nebeut arlivioù, –
ar C.G.T. o chom evel just ar muiañ diouzh al linenn erbedet. Disheñvel-bras e voe ersav ar
c’hweluniadoù studierion ha kelennerion, – mar meneger ar re bennañ anezho da nebeutañ, eleze an
U.N.E.F. hag ar S.N.E. Sup. (C’hweluniad Broadel Kelennerion an Uhelzerez). E nep mare n’o deus
dianzavet oberoù ar bellaourion, ha bepred o deus klasket desachañ ar braz eus o izili da ziskouez
kengredegezh gant ar gorzhourion7 handeet ; ouzhpenn-se o deus klasket kanoliañ an emsavadeg ha
reiñ dezhi ur ster en tu all d’an arc’hadurioù skolel ha micherel pe da vennadoù nac’hel ha dibal an
anveliourion. Sammet o deus a-vloc’h kiriegezh kement gwalldaol erounezet gant ar re « enragés », ha
war un dro embannet ez eo aner klask adreizhañ ar Skol-veur ma ne adreizher ket, ma ne zispac’her
ket, ar gevredigezh ez eo ar Skol-veur ur skourr anezhi.
Koulskoude, nesamkanioù ar c’hweluniadoù-se a oa diraez emrenerezh ar Skolioù-meur, ha dre
an hent-se o lakaat etre daouarn paotred an « dispac’h ». E meur a lec’h e voe klasket dizorniañ
kelennerion hag amaezhidi diskred warno a vezañ kilstourmerion. Ar mennad-se da reiñ hec’h
emreolerezh d’ar Skol-veur a voe e devoud krouidigezh kengorioù niverus hag oberiant, enno
studierion ha kelennerion o kenlabourat, kefridiet evit prientiñ dezvad ha frammadur ar Skol-veur
nevezet. E lec’hioù ’zo e kemeras micherourion yaouank perzh en dalc’hioù labour.
Er-maez eus an dachenn skolel avat, ha daoust d’an diskleriadurioù-pennaenn, ne hañval ket e voe
prientet e nep lec’h ur raktres da gemer ar galloud politikel dre an nerzh. Er Sorbonne dalc’het gant ar
studierion e voe foranet eurvezhioù hag eurvezhioù noz ha deiz da brezeg, da vreutaat ha da
gendaelañ. N’eus disoc’het evit c’hoazh danvez kemm ebet e framm ar Stad C’hall nag en
ensavadurioù he c’hevredigezh. An tagadennoù ouzh ar gevredigezh-veveziñ, a ziskoueze ur preder
speredel a-berzh ar bellaourion hag ur youl da dremen en tu all d’an dispac’hioù-kent, zo bet tamallet
garv gant marksourion « reizhkredennek » ar P.C.F. hag o deus paouezet. A-hend-all ne hañval ket an
danvez dispac’herion bezañ aet en tu all d’ur reizhiad koumoulek a-fet ar gevredigezh nevez e oant
mennet da zevoudañ.
En ur c’heñver hepken evelato e oa ali an holl : evit diskar gouarnerezh de GAULLE ha diazezañ
ur gouarnerezh sokialour en e lec’h. Ar c’haderezh arveret oa gounit kenlabour ha skoazell ar
gostezenn gleiz dre vras ha dreist-holl hini ar gomunourion. Da gentañ penn e nac’has atebeion ar
P.C.F. hag an aozadurioù ledkomunour en em wallveskañ gant ar studierion. Kondaoniñ a rejont
brizhdivezouriezh COHN-BENDIT hag e harperion da skouer. Ouzhpenn-se e tifennjont ouzh o
bagadoù en em gevrediñ gant al luskadoù studier ha kemer perzh en o displegadegoù. Kevredadurioù
lec’hel etre studierion ha micherourion a c’hoarvezas hogen dezho e voe kiriek tud yaouank a
hiniennoù hepken.
E gwirionez e voe ar c’hinnig kenskoazell-se etre micherourion ha studierion un dro da anataat
rannadur ar gostezenn gleiz c’hall. Strolladoù hag aozadurioù c’hweluniadel ’zo a glaskas er
c’henlabour gant ar studierion an tu da zistremen ar P.C.F. hag ar C.G.T. war o c’hleiz ha d’o
7
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dispac’h.

digenvezañ, – ar P.S.U. hag ar C.F.D.T. da skouer. Evel-se e voe lakaet an hu war anv SEGUY,
sekretour-meur ar C.G.T. en ur vodadeg aozet gant ar studierion ha pellaourion a gleiz, ha graet un
treitour anezhañ.
D’ar mare-se c’hoazh ne oa ket resizet doare ar saviad politikel. Er brezegenn a reas o tistreiñ eus
Roumania e reas van de GAULLE da grediñ ne oa d’ober nemet kempenn ar Skol-veur ha framm an
embregerezhioù dre ar perzhiadekaat evit lakaat an dizurzh da baouez. Hañvalout a rae aspediñ youl
vat ar boblañs dre ur referendom. Ken gwan all e voe prezegennoù ar C’hentañ Maodiern
POMPIDOU. Setu ma kredas ar P.C.F. hag e gevredidi e oa prest de GAULLE da blegañ ha marteze
d’en em dennañ. Ober a reont o soñj sammañ war o c’hont emsavadeg ar studierion ha luskañ a-enep
d’ar gouarnerezh gaollat a seblante gwanaet-mat da heul an emsavadeg-se, un argadadeg vras war
dalbenn ar c’hweluniadoù. Ar re-mañ a savas a-du gant an ec’hwelioù bet loc’het ent-emdarzhek
diwar lusk ar fourgas er Quartier Latin hag, a-barzh pell, e voe seizet ar vuhez armerzhel eus Frañs en
he fezh. En hent-se ez adkave ar P.C.F. e roll levier e-touez ar vicherourion enebet ouzh ar galloud
kevalaour. Da gentañ ne voe roet d’an ec’hwel hollek nemet amkanioù micherel : ar goproù, lec’h ar
c’hweluniad en embregerezh, ar C’hedskor. Met tamm-ha-tamm, e-ser an displegadegoù-meur aozet e
Paris hag e greantlec’hioù all e tinodas arc’hadurioù all, politikel ar wech-mañ : kimiad de GAULLE
ha savidigezh ur gouarnamant a c’halloud poblel. Kaout a rae d’an holl edo de GAULLE o vont da
reiñ e zilez : steuziet e oa eus Paris… Padal, ar c’hontrol eo a c’hoarvezas : er brezegenn verr ha taer a
reas en endervezh an 30 Mae e nac’has kilañ dirak an dispac’h ha diskouez a reas bezañ mennet da
arbennañ outañ dre an nerzh diouzh ret. War un dro e tivode Kambr an Dileuridi hag e kemenne
dilennadegoù.
Diwar glevout mouezh nerzhek o fennsturier e savas kalon en-dro d’ar c’haollourion, – lesanvet
« kostezenn ar c’hrenañ ». D’o zro ez aozjont un displegadeg vras war ar straed e Paris ma voe
dastumet meur a gant mil a dud, ganto bannieloù gall, a-wechoù amerikan pe saoz. War-lerc’h
hounnezh e voe displegadegoù gallgar ha gaollgar all e kêrioù bras Frañs.
Heverk e voe heuliadoù ersavadenn de GAULLE hag an ambrougadegoù bras a-du gantañ. Da
gentañ e paouezas renerion ar gostezenn gleiz a dagañ Penn ar Stad ent-foran. Ehanañ a reas ar
studierion gant o displegadegoù. Pep mennad politikel a steuzias eus diskleriadurioù ar pennoù
c’hweluniad. Ar P.C.F. a zilezas mennoz al levierezh poblel diframmet dindan wask ar vicherourion
evit adkemer lidoù republikan ar stourmadenn a-raok an dilennadegoù. Tamm-ha-tamm e voe
skoulmet emglevioù etre ar c’hweluniadoù micherour ha patromed ar greanterezh. Fin e voe d’an
ec’hwel e pep lec’h e Frañs.
Diazez kevredadel an darvoudoù.

Un devoud eo e c’hoarvez emsavadegoù studierion en holl vroioù a stuzegezh c’hreantel abaoe un
nebeut bloavezhioù : er Stadoù-Unanet, e Polonia, e Yougoslavia, e Tchekoslovakia, en Alamagn, en
Italia ha zoken e Spagn. Ret eo notañ da gentañ ez eo aet buan da get difreterezh ar studierion er
riezoù ma oa ur veli greñv gant ar Stad, betek-henn ac’hoel. Hep mennout koazhañ pep tra d’an
devoudoù kevredadoniel, ez eur aotreet, dre berzh hollvedelezh an anadenn pergen, da veizañ betek ur
poent « dispac’h » ar studierion evel ur argerzhad kevredadel.
En em gavout a reomp evit gwir dirak ganedigezh ur c’hendere nevez er gevredigezh arnevez :
dekkementet eo bet en ur ober 30 vloaz niver ar studierion er broioù greantel. D’an eil, disheñvel eo
ivez orin ar studierion a-vremañ : dont a reont eus kendereoù ar werin hag ar vourc’hizion vihan. Drese ec’h en em santont mui pe vui estrenion er sevenadur krouet gant bourc’hizion. Ret eo lakaat
ouzhpenn e vez lemmet santidigezh an arallekadur gant ar savlec’h graet d’ar studierion er broioù
frankizour : hir eo ar studioù d’ober a-raok kemer renk werc’hel er gevredigezh ; dre berzh pennaenn
ar frankkevezañ, ene ar reizhiad kevalaour, n’eus nemet un dregantad izel a studierion o tegouezhout
gant dibenn o studioù ha, devoud o kreskiñ c’hoazh an diasurded, un darn hepken eus ar bagad
rouesaet-se a vez e-tro da gavout gourc’hwel. Aes eo kompren ez a neuze arc’hadurioù ar studierion
en tu all da gudennoù ar Skol-veur : evel kendere nevez en o deus kudennoù dibarek da ziskoulmañ abenn en em savelañ, met buan e rankont merzout ned eo ket ar c’hudennoù-se evit bezañ diskoulmet

hep na ve eilpennet ar reizhiad kevalaour hag, en tu all dezhi c’hoazh, ar patrom stuzegezh disoc’het
diouti ha degemeret dichipot gant ar broioù greantel all, ar riezoù sokialour evel an holl. Evit
souezhus ma’z eo ar gondaonadenn graet gant ar studierion eus ar gevredigezh-veveziñ, ez eo neoazh
an termen reizhpoell eus dezrannadur saviad ar studierion er riezoù greantel, ha pa ve ar re-mañ
lec’hiet er bloc’had amerikan pe er bloc’had soviedel8.
Un diazez kevredadel zo enta da emsav ar studierion : diwan ur c’hendere nevez er gevredigezh
c’hreantel. An diwan-se avat a laka da sevel kudennoù a ya kalz en tu-hont da vevennoù ar
gevredadoniezh, peogwir ez emplegont ur burutelladur hollek eus diazezoù ar gevredigezh c’hreantel
hec’h-unan. Dispac’hadegoù ar studierion a c’hell enta bezañ komprenet evel ragazon un dispac’h
gwirion eus ar bed greantel. Na ankouaomp ket avat ez eo an dispac’h ur grouidigezh kent bezañ un
distruj.
Ar saviad politikel e Frañs e Mezheven 1968

An taolioù-freuz kentañ zo bet kaset da benn gant strolloùigoù dispac’herion gourdonet mat,
hogen o labourat hep kenurzh ebet, davit amkanioù hiniennel, gant ar ratozh nemetañ da grouiñ un
emgav dispac’hel a ve korvoet da c’houde evit teurel d’an traoñ ar gevredigezh kevalaour.
Korvoet eo bet, e gwir, an emgav krouet, met n’eo ket gant e grouerion. Gant piv neuze ? Gant
meur a gostezenn war un dro ha lerc’h-ouzh-lerc’h.
Da gentañ, c’hweluniadoù ar studierion hag ar gelennerion o deus tennet dioutañ an nerzh o deus
ezhomm evit adreizhañ ar Skol-veur, da lavarout eo reiñ dezhi hec’h emrenerezh hag, en ur ober se,
he zennañ a-zindan reolerezh ar Stad vourc’hiz ha kreñvaat enni ar galloud c’hweluniadel.
D’an eil, ar c’hweluniadoù micherour o deus tizhet diframmañ, dre hent an ec’hwel hollek,
muioc’h a spletoù dindan ur sizhun eget e dek vloavezh a arc’hadurioù darnel.
D’an trede, ar strolladoù politikel a gleiz. Met aze e ranker digeriñ ur gont, rak n’eo ket echu ar
jedadurioù. Ar P.C.F., ar P.S.U. hag an F.G.D.S. a lammas e koulz, gant ar c’hweluniadoù micherour,
en tren lusket gant ar studierion. O amkan a voe da gentañ diskar de GAULLE ha staliañ en e lec’h ur
gouarnamant a unaniezh kleizat. Padal e tilezjont buan o mennad goude an 30 Mae.
Perak seurt kiladenn ken prim ?
Un arbenn kalvezel a c’haller degas da gentañ. Evit tennañ korvo eus un emgav dispac’hel e
ranker pe vezañ e brientet, pe da nebeutañ bezañ e rakwelet. Ar gostezenn gleiz c’hall n’he doa graet
nag an eil nag egile.
Met an arbenn kalvezel-se a zleer displegañ d’e dro dre zegas arbennoù donoc’h. Rak penaos
kompren e ve tremenet ar Strollad Komunour, strollad an dispac’h marksour dre dermenadur, hep
prientiñ na rakwelout an dispac’h ? Eeun eo ar respont. Dibabet en deus ar P.C.F. koulz hag ar
strolladoù kleizat all eus Frañs hent ar c’hempennerezh a bell ’zo. Da lavarout eo o deus dilezet hent
an dispac’h kevredigezhel. N’emañ ket en hor mennad studiañ amañ perak en deus ar Strollad
Komunour Gall emdroet en doare-se ; a-walc’h e vo deomp menegiñ en ur vont un nebeut azonoù eus
an emdroadur-se, evel da skouer an aktoù a vrogarouriezh c’hall a ra ar gomunourion eus Frañs abaoe
an eil brezel-bed hag er miz-mañ gwashoc’h eget biskoazh. Ar « Marseillaise » hag ar banniel triliv zo
deomp, emezo. Re eeun e ve gwelout aze kaderezh hepken, evel m’hor bo tro da ziskouez en un
niverenn all. Bezet pe vezet, kaderezh ar Strollad Komunour zo e bal tostaat distroñs, dre an hentoù
demokratek, d’ar galloud-Stad. Muioc’h en deus da dennañ neuze eus e emzalc’h kempennelour,
kompez ha kerreizh, dirak yoc’h an dilennourion eus ar c’hendereoù-etre, eget n’en dije eus un
emzalc’h dispac’helour gant gronnadoùigoù distabil an tu kreiz pellañ.
Arbennoù heñvel a c’hoari e kaderezh ar P.S.U. daoust ma tisoc’hont gant gweredoù kontrol. Ar
strollad-mañ en em harp penn-da-benn war ar gronnadoùigoù pellaour, oc’h erbediñ d’o heul dispac’h
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ha feulster evit kemer ar galloud. Ur c’hlaoustre a ra a-du gant youl dispac’hel ar yoc’h. Fellout a ra
dezhañ derc’hel al lec’h istorek dilezet gant ar P.C.F.. N’en deus netra da goll oc’h ober se, o vezañ
ma n’en deus framm a-bouez ebet er vro. Ouzhpenn-se ez eo un alc’houez evit an dazont kaout ar
studierion a-du gantañ. En ur bed o kefredelaat emañ ar spi gant ar gefredourion.
N’eo ket dav komz eus an F.G.D.S. ha n’eus anezhi nemet dastumad digenurzh strolladoù a gleiz
war o diskar ha na reont nemet dedennañ mouezhioù emgefreek voterion gozh ’zo.
Dre vras enta n’eo ket deur ar gostezenn gleiz klask kemer ar galloud re vuan e Frañs.
Abegoù all zo moarvat evit ma’z afe kleiziz c’hall war o fouez. Harperion de GAULLE zo e
gwirionez harpet warnañ, evel ma tiskouezas anat o emzalc’h a-raok ha goude an 30 Mae. Petra
c’hoarvezo gant an deñved pa vo bet skoet ar mesaer gant e ankou ? Ha gouest e vint da herpel
c’hoazh ouzh bleizi kleiz ? Seul ziaesoc’h e vo ma n’eus bet eztaolet biskoazh kelennadurezh resis
ebet diwar-benn kevredigezh gant nikun eus harperion de GAULLE.
Tri disoc’h a c’haller empennañ d’an enkadenn c’hall war verr pe hir dermen :
a) Pe de GAULLE a zeuy a-benn da dreiñ ar vicherourion a-du gant an adreizhañ a ray er
gevredigezh, – dre louzoù burzhudus ar perzhiadekaat9.
b) Pe e tirollo dizurzhioù nevez hag e kemero ar P.C.F. ar galloud dre an nerzh evel m’en deus
damglasket ober e dibenn Mae. Neuze avat e ranko diazezañ e c’halloud dre ur brezel diabarzh dezhañ
azlammoù etrevroadel dirakweladus, – brezel Vietnam a c’hell reiñ an ton anezho.
k) Pe neuze e tizho ar P.C.F. gant harp ar gleizidi all ha war-bouez sammañ un darn vat eus
talvoudoù ar sevenadur bourc’hiz, kemer ar galloud dre an hentoù dezvel. Notomp, a-fet talvoudoù, e
c’hallfe ar P.C.F. kenderc’hel mat-tre gant ar politikerezh gaollat a « zishualded vroadel » hag a
vroadelouriezh impalaerel dre vras.
Dre an arbennoù hon eus displeget uheloc’h ez eo an trede disoc’h an hini c’hoarvezusañ.
E gwir, studi an heuliadoù a zeu da startaat ar meno-se. Rak, dre het pe dre heg, ez eo kaset an
armerzh gall war hent ar sokialouriezh, – ar sokialouriezh-Stad da nebeutañ. A-walc’h eo d’ar
c’hweluniadoù leviet gant ar P.C.F. bezañ aozet un ec’hwel a deir sizhun evit degas kemmoù grevus
er reizhiad armerzhel. An astal-kenderc’hañ kenkoulz ha kresk ar goproù a zevoud endeo gwaskoù
monc’hwezhus, hag a zegaso ar gouarnamant, evit parraat outo, da waskañ war an embregerezhioù.
Da heul, ez ay d’an traoñ un niver mat a embregerezhioù bihan hag etre. A-se e kresko a-dizh tolpadur
ar greanterezh etre un nebeut firmoù galloudus ; ar re-mañ avat a risklo buan pe vuanoc’h dindan
reolerezh ar Stad, ken ma teuy ar sokialouriezh da vezañ an diskoulm nemetañ abred pe ziwezhat.
Gouzout avat petra chomo neuze eus mennadoù-diazez ar gomunouriezh d’ar mare-se e politikerezh
ar P.C.F. a ve un afer all.
EMVR-21

KEMENNADENN A-BERZH POELLGOR-LEVIAÑ EMSAV
An Teodeg, kelaouenn ar gevredigezh Dugelez Breiz, 93-Les Lilas, he deus gouestlet he niverenn
2-68 (Ebrel-Mezheven 1968) d’ar Mouvement Politique Breton. Hervez raklavar an niverenn e ve
deuet « les responsables des différents mouvements » da ziskleriañ enni ar pezh ez eo pep hini
anezho.
Dindan an talbenn Emsav, pajenn 7, e kaver ur pennad sinet gant Goulven PENNAOD.
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Evit parraat ouzh pep kemmesk e roomp da c’houzout n’he deus ket Emsav kefridiet nag aotreet
an Ao. Goulven PENNAOD da embann en hec’h anv ar pennad-se war An Teodeg. Ned eo ket an Ao.
Goulven PENNAOD ezel eus an aozadur Emsav.
EMVR-22

KEMENN A-BERZH S.A.D.E.D.
Seizhvet Bloavezh Skol
Padout a ray Seizhvet Bloavezh Skol Strollad an Deskadurezh Eil Derez adalek an 29 Eost 1968
betek an 24 Ebrel 1969.
Digor eo ar marevezh-enrollañ etre an 25 Mae 1968 hag an 25 Eost 1968.
Daouzek rummad kentelioù zo war ar roll-kelennadurezh. Ar gwirioù-enrollañ zo 40 F dre
rummad. Evit enrollañ, skrivañ da :
S.A.D.E.D., 30, Place des Lices, 35-RENNES.

Arnodennoù 1968
Pedet eo ar skolidi o deus dibabet an eil dalc’h-arnodennañ da gas o goulennoù-enskrivañ a-raok
ar 15 Gouere 1968, – en abeg d’an ec’hwelioù ez eo bet ampellet eus 15 devezh deiziad-klozañ ar
prantad-enskrivañ.
Aozet e vo an eil dalc’h-arnodennañ evit 1968 e Gourin da geñver Devezhioù Studi an
Deskadurezh Vroadel (10-25 Eost 1968).
EMVR-23
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.

EMSAV
KELAOUENN BOLITIKEL
MIZIEK
Niv. 19 – Gouere 1968
An niverenn : 2,00 F
Koumanant-bloaz : 20,00 F
Deraouiñ a ra ar c’houmanant e miz Genver
EMSAV
30, Place des Lices, 35 – RENNES
C.C.P. RENNES 2 460 10
Taolenn
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EMSAV HA KEVREDIGEZH
Ur bihanniver eo c’hoazh an Emsav e Breizh ha koulskoude e teu an emsaverion da vezañ
prederiet mui-ouzh-mui gant o roll kevredigezhel. Ar roll-se a dermenont evel-henn : genel ur
gevredigezh vrezhon nevez. Pouezet hon eus war ar vennadenn-se alies hag e lies doare. Dispis e
chom c’hoazh koulskoude e meur a geñver, rak an anaout ned eo ket evit mont pell-tre dirak an ober :
pep kammed war an hent a ro d’ar selloù an tu da sankañ donoc’h er c’horn-tro nesañ.
Daou stourm he deus kevredigezh an Emsav da ren en ur ser : stourm an niver hag ar bevder, – ur
greizenn a vuhez hag a zedennerezh e tle bezañ er vro ; stourm ar reizhweled hag ar reizhhentañ, – ur
pennad mat a hent a chom da ergerzhout hag arabat eo diankañ. Un tamm mat gwalleget eo c’hoazh
an eil stourm-mañ gant emsaverion ’zo a gred ez eo a-walc’h ober un dra bennak, forzh petra, evit kas
an Emsav war-raok.
Alies hor bez da nac’h ar pezh a anavezomp evit dilenn ar pezh na anavezomp ket c’hoazh, –
diouzh poellegezh an Emsav eo se, penaos e vefe nevez a-hend-all ar pezh a reomp ? Un arbenn kreñv
eo avat evit ma ve pep kammed war-raok prederiet-mat ha meizet e-keñver an hent a-bezh, en e
barzhioù anav evel dianav.
Ha petra a nac’homp er mare-mañ ? N’eo ket didalvoud henn merkañ, ha pa ve evit ardamezañ an
hent a gemeromp. Daou seurt hentoù a nac’homp : hentoù treset war zouar Breizh, n’int avat nemet
hentoù treuz marc’hadmat na gasont da nep lec’h ; hentoù eeun buket ouzh un dazont, un dazont a
wechall avat, pezh a ra n’o deus na sol na pal.
Pere eo an hentoù treuz marc’hadmat war zouar Breizh ? Ar re a zo bet anvet hentoù ar
gempennouriezh. Dav eo teurel evezh, rak ar gempennourion a c’houlenn hiziv ivez ur gouarnamant e
Roazhon, en ur ober anv eus ar Stad Vrezhon. Evel just emaomp a-du evit kaout ur gouarnamant e
Roazhon, met n’emaomp ket a-du evit kaout ur gouarnamant na ouezo nemet kensakrañ ar stad a
arallekadur m’emañ pobl Vreizh hiziv. A-enep emaomp da gaout mistri e Roazhon, zoken dizalc’h
diouzh mistri Paris, ha dindano an hevelep poblañs ken dic’hoantek da biaouañ ar galloud, ken
digizidik ouzh he zonkadur. Rak labour an Emsav zo moarvat prientiñ kemer ar galloud e Breizh, met
dreist-holl prientiñ pobl Vreizh da vezañ an Emsav-se a gemero ar galloud.
Pere eo an hentoù buket ouzh un dazont diamzeret ? Ar re a anvomp hentoù an heklevouriezh.
Darvoudoù Frañs nevez’zo o deus diskouezet a-walc’h pegen aes e troe o fenn gant emsaverion ’zo
ouzh kan ar morganezed. A-du emaomp evit ma vo gougevanet ar « galloud » armerzhel ouzh ar
galloud politikel hag evit ma teuy e kerz Breizhiz an tu hag ar youl da gemer perzh, n’eo ket hepken e
buzadoù ar c’henderc’h, n’eo ket hepken en divizoù armerzhel, hogen el levierezh politikel. Met aenep emaomp d’en em vagonañ ouzh stlejerezed ar strolladoù politikel gall, – kammhentet a-du-rall
war linennoù-tuañ ar gempennouriezh, ha forzh penaos pobl ebet ne c’hell ober he dispac’h evit ur
bobl all. A-enep emaomp da blakañ war Vreizh ur vrizhdispac’helouriezh ha n’eus enni a zispac’hel
nemet an hunvre da c’hoari en-dro Dispac’h 1917, pe an dispac’h aljerian, kuban, sinaat.
Traoù boutin zo moarvat etre an holl zispac’hioù, en o donañ ; hag an dra-mañ da gentañ : pep
dispac’h ned eo dispac’h nemet dre ar pezh a zo peurnevez ennañ. Un droienn amoet eo « adober un
dispac’h ». Rak-se, an dud a vir en o daoulagad furm an dispac’h rusian, pe guban n’int ket evit
merzout an dispac’h a zo o kemer furm e Breizh, rak peurnevez eo e furm ha desket e rank bezañ
diwar he b-a ba. An Emsav eo an dispac’h-se.
Arabat krediñ ez anavezomp an Emsav. Doareoù darnel zo d’e anaout, met hini ebet, na muioc’h
an hollad anezho, ne ro un anaoudegezh wirion.
Un doare hanezel ez eus, o kinnig deomp un dibun a zarvoudoù, a oberoù, a anvioù hep poell
unvanus etrezo ; reiñ a ra eus an Emsav skeudenn ur c’horf marv1.
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Un doare daveel ez eus ivez da anaout an Emsav, dre glask e intent diwar-bouez frammoù meizel
degaset eus dispac’hioù all, eus obererezhioù politikel all. Mat eo studiañ an dispac’hioù kent, a dra
sur. Met petra en deus an Emsav d’ober gant korfoù eskern digiget ar reizhiadoù dispac’hel kozh ? E
gorf eskern bev ha lec’hiet reizh en deus ennañ e-unan.
Un doare dangorel ez eus en diwezh. Kement hini a labour en Emsav a c’hounez un anaoudegezh
vuhezel, korfel anezhañ, a zo ur santidigezh dispis ha kreñv muioc’h eget ur weledigezh spis ha reizh.
Mat eo an anaoudegezh-se peogwir e tenn an emsaverion diouti ul lod bras eus o nerzh-kalon hag eus
o levenez, met n’eus ket a-walc’h ganti evit gouzout fraezh e pep mare ar pezh a zo d’ober.
Dleout a ra an Emsav bezañ anavezet er pezh end-eeun a ra dezhañ bezañ an Emsav. E anien
dispac’hel a c’houlenn ma ve studiet evel ur furm dibarek, da lavarout eo ma ve tennet anezhañ eunan ar meizadoù a reer ganto d’e boellat ; da heul, ma ve meizet pep devoud emsavel en e geñver
gant ar furm dibarek-se.
Dedalvezomp diouzhtu hevelep reolenn d’an dachenn gevredigezhel. An Emsav n’en deus ster
nemet e-keñver hollelezh ar bobl vrezhon : da heul e tle bezañ anavezet en amgant ar bobl vrezhon abezh. Moarvat, ent-ergorel, n’eus bet tizhet gant an Emsav nemet kelc’hiadoù strizh eus poblañs
Vreizh ; dibouez eo evit se ar sellad ergorel-mañ, peogwir ne glot ket gant poell an Emsav a zo dre ret
Emsav ar bobl a-bezh. Moarvat, ent-dangorel, ned a ket an emskiant-stroll emsavel en tu all d’ur par
korrgantel ; eviti da glotañ gant an devoudoù, an emskiant-se a strollig zo da zisteurel, rak n’eus da
vezañ reizh diouzh poell an Emsav nemet an emskiant a vroad.
Ha pa veneger ar bobl vrezhon en he fezh, ne veneger ket Breizhiz hor mare hepken, met pobl
vrezhon hor mare ha hini ar remziadoù tremenet. An Emsav zo da vezañ komprenet evel un devoud
eus ar gevredigezh vrezhon en hec’h emdroadur istorel. Un devoud eus an 20t kantved, dezhañ un
derou amzeriadus, ez eo evit an hanezour, – un devoud eus ar bobl vrezhon en hec’h istorvezh a-bezh
ez eo evit an emsaver. Ennañ emañ lec’h da gement danvez sevenet gant pobl Vreizh abaoe hec’h
amzerioù koshañ ; un doare all eo da lavarout emañ ennañ an tonkad brezhon.
Diwar se e rankomp ober un distro war veizad an dispac’h. N’eo ket a-walc’h termenañ an
dispac’h evel un distrujañ hag ur c’hrouiñ, – zoken mar roer d’ar c’hrouiñ al lec’h kentañ. Faos eo
gwelout an dispac’h evel un distrujañ ; ken faos all eo e welout evel ur c’hrouiñ diwar netra.
Amañ ivez e tle c’hoari reolenn ar furm dibarek : n’eo ket diwar-bouez kealioù degaset a lec’h all
e c’haller termenañ ar ger krouiñ evel m’en arveromp en Emsav. Da gavout eo e ster evel ma’z eo bet
goveliet gant an Emsav e-unan.
Bloaz ’zo2 hon eus bet tro da ziskouez penaos e voe krouet ar brezhoneg arnevez. N’eo ket diwar
netra. Penaos e kejas youl emsavek un nebeut Brezhoned en 19t hag en 20t kantved gant ar pezh a
chome a vrezhoneg e stumm teodyezhoù ha skridoù kozh, ha penaos, dre vurzhud an Emsav, eus ar
gejadenn etre un dornadig bourc’hizion c’hallekaet hag ur bruzhun a barlantoù disleberet e tisoc’has
ar yezh kreñv ha splann a zo hiziv hon hini.
Ar pezh en deus graet e-keñver yezh, emañ an Emsav ouzh henn ober bremañ e-keñver
kevredigezh. Kejañ a ra ar youl emsavek ouzh ar pezh a chom eus ar gevredigezh vrezhon kantvedel :
ur mesk a stuzegezhioù hiron, hag ivez kement roud a zo war ar paper ha war ar maen eus ar
remziadoù tremenet ; diwar ar gejadenn e kemero ar gevredigezh vrezhon nevez he neuz.
Un embregerezh nevez zo enta dirazomp. Mont a ra an Emsav war an dachenn gevredigezhel. E
gwir, n’eo ket ar wech kentañ ma tro e gammedoù war-du an dachenn-se. Ken abred ha 1929 ez
eztaole Roparz HEMON un damant heñvel pa gemenne er pennad diwezhañ eus Ur Brezhon oc’h
adkavout Breizh e vefe « muioc’h-mui dalc’het gant al labour kevredigezhel ». Hogen boulc’het e voe
al labour gouiziel kentañ gant Maodez GLANNDOUR pa embannas e 1942 : Dremm ar Speredegezh
Vrezhon3. Ar strivadenn gentañ eo ar pennad-se da amparañ un endoniad bev d’an Emsav diwar an
2

Sl. Lec’h Gwalarn en Emsav, Gwalarn hag ar brezhoneg, Emsav 6/ 137 ; Frañsez VALLEE, Emsav 3/58.

3

Maodez GLANNDOUR, Dremm ar Speredegezh Vrezhon, Studi hag Ober 18/86 1942.

danvez kevredigezhel yac’h kafunet er stuzegezhioù, – dres evel ma voe amparet ar yezh vroadel
diwar mergl an teodyezhoù. Un hent en deus merket deomp Maodez GLANNDOUR, n’eo ket
hentennoù. N’eus hentenn ebet a priori evit ober an dibaboù a roy he dremm d’ar gevredigezh vrezhon
nevez. Amañ ivez e ren reolenn ar furm dibarek : ar speredegezh vrezhon hec’h-unan bep m’he
dizoloomp, a zeu da vezañ hon heñcherez en hon enklask. Met dreist-holl, an Emsav eo a vo dimp
lec’h-anaout ha -krouiñ ar gevredigezh nevez diwar-bouez e vuhez kevredigezh end-eeun, – evel ma’z
eo bet endeo lec’h-krouiñ ar yezh arnevez diwar-bouez ren e vuhez e brezhoneg.
Dremm ar Speredegezh Vrezhon.

« Moarvat ne’m bije morse klasket resisaat va soñjoù diwar-benn temz-spered ar Vro, mar bije bet
nemedon. Rak ne blij ket din lakaat dindan krizder ur sklerijenn daer, traoù re gizidik. Met peogwir e
oa goulennet diganin… “Petra eo evit ar spered hag an ene, Breizh a c’hoantaomp adkavout : petra a
gavimp, petra a dleomp kavout e penn hor beaj. Tud a vez o lavarout dimp e klaskomp en aner, n’eus
ket ur Vreizh speredel : daoust hag e vefe gwir o lavar, pe gaou mezhus en o genou ?”
« Va c’homzoù moarvat a c’hello harpañ hiniennoù aet war enklask ar vro. Setu perak em eus o
skrivet.
« Na glaskit ket koulskoude en notennoù-mañ ar pezh n’int ket, ur studiadenn spis, meret klok,
met un tamm soñj bennak diwar-benn ur gudenn eus ar re startañ da ziluziañ.
« Rak ma n’eo ket aes displegañ temz-spered pobloù ken anavezet hag ar C’hallaoued, an
Alamaned, hag int bet studiet a bell’zo gant pep seurt tud e-leizh, pegen nec’hus ne vefe ket neuze
klask displegañ Speredegezh Vreizh, pa ne gaver ket c’hoazh traoù a-walc’h bet savet gant Bretoned
emskiantek diwar o fenn o-unan, pa’z eo bet embannet en enep gant ar Romantelourion kement a
sotonioù gros hag a venne hon skeudenniñ.
« Evit gwir, an hini en dije youl da brientiñ ul labour a skiant-vat diwar-benn Speredegezh Vreizh,
en dije da gentañ, enklaskoù e-leizh da embreger. Mat e vefe dezhañ, peogwir omp Kelted, mont war
studi an henamzer geltiek : ha goude-se, tremen war lennegezh hag arz Iwerzhon, Bro-Skos, Kembre.
Nemet eno, pegen aes bezañ touellet : ne anavezomp ar Gelted kozh nemet diwar desteni ar
C’hresianed hag ar Romaned, enebourion dezho ha gwall dechet diwar-se d’o brizhskeudenniñ o
vrasaat o nammoù. Ha petra zo en ur bobl un tech padus, un doare a-ouenn ? Daoust d’an
heñvelderioù anat etre Breizhiz, Iwerzhoniz, Kembreiz, pebezh kemm ivez kenetrezo diwar-bouez
darvoudoù an Istor, ar Relijion, al levezonoù disheñvel o deus merket warno.
« Evit Breizh e vefe ret studiañ lennegezh ar Grennamzer er vro. Ret ivez sellout a-dost ouzh al
lennegezh pobl, ouzh ar gwerzioù, ar c’hrennlavarioù, ar c’hontoù bet dastumet e-pad ar c’hantved
diwezhañ : marteze e vefe ar vammenn-se an hini wellañ a c’hallfemp da gaout, ar vammenn sklaerañ
bet tarzhet eus hor bro. () Ret eo anzav e kemm ar speredegezhioù evel ma kemm an amzerioù. An
Drouized a zo marv, Lug ivez, ha ne zeuint ket en-dro : rak ne dalv ket klask adsevel da vev an
diavaezioù aet da ludu, pezh’zo d’ober eo dizoleiñ ar c’hlaouenn speredel chomet dindan, war enaou,
hag a c’hell hon entanañ adarre. ()
« Petra eo ur Speredegezh » (). Speredegezh ur bobl eo tro-spered ar bobl-se. Emañ war bazenn ar
menozioù fetis. Ur speredegezh pe un all a zo diouzh an dalvoudegezh a roomp d’ar soñj-mañ ekeñver egile en hon buhez ; ur speredegezh eo un urzh a lakaer etre gwirionezioù ar bed fetis.
Menozioù ’zo a lakaomp a-us d’ar re all, a reomp ganto muioc’h eget gant ar re all. Da skouer, an arz
keltiek, a ra gant an tric’horn pe ar c’helc’h, ne blij ket dezhañ ar c’harrez : se zo merk ur
speredegezh. Ur roll, ur skeuliad a dalvoudegezhioù, anat pe dianav dimp, a implijomp da varn traoù
ar vuhez hag ar spered : se zo speredegezh.
« Da skouer, daoust hag e lakaomp ar meiz, ar poell, a-us d’ ar galon ? Pa fell dimp ober eus un
den, brasañ meuleudi, daoust hag e lavaromp evel ar C’hallaoued : “C’est un homme fort intelligent,
c’est un homme extrêmement cultivé” ? Pe un dra all ? Ya, un dra all a lavaromp. Ni a ra gant :
“Hennezh zo un den a galon”. Ha, pa vefe ar paotr, unan poellek-meurbet, gouiziek-dreist, ma n’eo

ket un den a galon, e tec’homp dioutañ, ne reomp stad ebet anezhañ. Ar galon evidomp a zo trec’h
war ar meiz er vuhez-mañ. »
Maodez GLANNDOUR, Studi hag Ober 18/86-90

AN EMSAV HAG AR VRO (4)
LIZHEROU
« O vezañ ma n’eus e Breizh emskiant pobl kreñv a-walc’h evit ar poent, ne c’hell ket an Emsav
tennañ e vad eus an darvoudoù. Gwell ez eo, a soñj din, gortoz ma vo sklaeraet an emgav politikel araok adkregiñ gant ar stourm ent-foran. Arabat e vefe ober an hevelep fazi hag e-pad ar brezel pa
gemeras an Emsav war ar prim emzalc’hioù a ziskouezas bezañ displetus a-grenn dre ma emdroas ar
saviad politikel.
« Kevrenn ebet eus an Emsav ne gemeras savlec’hiadur ebet dirak an darvoudoù nemet an U.D.B.
a zegemeras klok savboent an emsavidi, peurgetket e-keñver pezh a sell ouzh diskar de GAULLE ha
diazezadur ur veliezh “poblek” er Stad C’hall. Spi o deus paotred an U.D.B. e talc’ho ar gleizidi c’hall
ur wech kemeret ar galloud ganto e Paris d’ar mennadoù mat o deus diskouezet kaout a-du gant an
emvelestrerezh rannvroel. Evit gwir ar re nemeto o deus embannet o youl war ar poent-se ez eo ar
P.S.U. ha MENDES-FRANCE, ma ne fazian ket. Spiañ a ra ivez paotred an U.D.B. o devo ar gleizidi
c’hall soñj eus ar sikour a vo bet degaset dezho e-pad an darvoudoù.
« Lavarout ez eo diboell a-grenn seurt goanagoù ha seurt kaderezh ne vefe ket reizh. O tibab an
emzalc’h-se o deus gallet tud an U.D.B. komz eus kudenn Vreizh dirak ar studierion e-kerz ar
sizhunioù tremenet. Se n’o dije ket gallet ober anez degemer yezh ar meuriad m’en em gavent en e
greiz. Hetiñ a c’haller a-hend-all e kemerfe ar galloud ur strollad evel ar P.S.U. pe tud evel MENDESFRANCE a seblant bezañ digoroc’h o spered dirak kudenn Vreizh hag an emvelestrerezh eget paotred
an U.D.R. pe ar P.C.F. lakaomp.
« Hogen diaes eo nac’hañ daou zevoud a ya a-enep da c’hoanagoù atebeion an U.D.B.. Da gentañ
e chom ar P.C.F., war verr dermen da vihanañ, mestr ha rener ar gleizidi e Breizh hag e Bro-C’hall
(n’eo ket hepken en abeg da niver ar mouezhioù a c’hell dastum en dilennadegoù hogen en abeg da
nerzh e framm). Ma vez savet ur stad sokialour warc’hoazh e Frañs e vo reolet e gwirionez gant ar
P.C.F. hervez ar reizhpoell. Hogen enebet krenn eo ar P.C.F. ouzh ar “strolloùigoù” hag al
“leskleizidi” a seurt gant ar P.S.U. a vurutell e “reizhveliezh”. Ne lezo d’ar re-se eta chañs ebet da
astenn o levezon, seul vui a-se da gregiñ e stur ar Stad c’hall. Ha d’an eil, chom a ra ar P.C.F., evit
abegoù a hengoun istorel diwar zispac’h 1789 koulz ha diwar hini ar brezel diwezhañ, gelenus1 agrenn ivez ouzh an emvelestrerezh, a-du gant ar c’hreizennerezh. Ar gwashañ zo, izili ar P.C.F. e
Breizh, deuet kalz anezho da vare an eil brezel bed, a zo muioc’h gall eget komunourion Baris :
nac’het o deus da skouer, war zigarez ez ae re bell, ur raktres breizhat a oa bet aozet e burevioù Paris
gant izili mererezh-kreiz ar P.C.F..
« N’eus forzh peseurt disoc’h a vo d’an darvoudoù a vremañ ne c’hallo na Breizh nag an U.D.B.
gounit kalz tra diwarnañ. Ma vez trec’h de GAULLE hag e gostezenn e kendalc’hint gant ar
politikerezh skarzhañ o deus boulc’het er vro-mañ (daoust m’eo c’hoarvezet gant de GAULLE nevez
zo menegiñ ar “rannbarzhioù” e Lyon daou viz hanter ’zo da skouer, hogen en armerzh e soñje hepken
ne vern penaos hag en dro-mañ adarre e ve da anavezout ment e c’halloud gwirion er Stad c’hall). Ma
vez trec’h ar gleizidi hag ar gomunourion n’eus netra da c’hortoz kennebeut : dre o hengoun ez eo gall
ar gomunourion c’hall ha, war ar marc’had, e rankint derc’hel kont eus hengoun an dispac’h gall
kentañ pa gendalc’has ar Republik gant ar politikerezh kreizennañ hag aloubiñ a oa bet hini ar
rouaned c’hall.
« Ne vije ket tu kennebeut d’en em glevout gant ar “strolloùigoù” m’o dije, – pezh a oa dic’hallus,
– kemeret ar galloud er Stad c’hall. Ar re-mañ n’o deus bro ebet hag a zistaol pep hengoun. Kaer en
devo ober e ranko ur broadelour a gleiz pe a zehou en em glenkañ en istor e vro. Echuiñ a ran o
lavarout n’eus ket da hetiñ ma ve roet da gudenn Vreizh ur falsdiskoulm ha na rafe nemet kuzhat gwir
1

Gelenus ag., o tiskouez enebouriezh.

natur ar gudenn-se. Er c’heñver-se e c’hell un emvelestrerezh profet d’ur mare ma n’eus framm
broadel ebet mirout ouzh Breizh a emouezañ ervat ouzh he broadelezh ha bezañ noazus eta a-benn ar
fin. »
(14 06 68)

EMVR-24

« Setu ar yoc’h o peuriñ en-dro dindan gammell he bugul. Un trec’h heñvel en dije bet an tu kleiz
m’en dije gouezet kemer ar galloud e koulz. ()
« Kaout a ra din ez a war zisteraat pouez ar bruderezh ha war greskiñ pouez an ensavadurioù evel
binvioù war ar meno foran. Ar bruderezh a glask diorren ur poell bennak e spered an dud, hep kaout
an disterañ krap war o buhez, – klask a ra ‘darbwyllo’ ; met an darn vuiañ eus an dud e Frañs hag e
Breizh pergen n’int ket gouest da ziorren ur poell en o spered ; hag ar bruderezh neuze a rank mont
d’an tunioù, d’al lorbiñ, ar pezh a denn digantañ pep nerzh gwirion. An ensavadurioù er c’hontrol a
dizh an dud en o buhez, o nerzh eo hini ar poell a zo er vuhez end-eeun. Trec’h de GAULLE zo trec’h
an ensavadurioù, bet lakaet en arvar ha stabilaet ur wech ouzhpenn gantañ. Nerzh an tu kleiz zo nerzh
ar c’hweluniadoù, ensavadurioù renkadel, ha nebeut-tre nerzh ar strolladoù evel strolladoù-brudañ.
« Kentel hon eus da dennañ, a gredan, eus an devoud-se. Fall eo ar c’haderezh a ve anezhañ
brudañ ur strollad-brudañ gant ar spi e teuy kreñv a-walc’h evit kemer ar galloud gant harp ar boblañs.
Hor bruderezh a zle brudañ an ensavadurioù a grouomp, a-benn degas tud nevez dezho, – an hent hon
eus kemeret e gwirionez. Ur fazi e ve evel just brudañ an ensavadurioù en o devoud, ha n’eo ket en o
fal. »
(24 06 68)

EMVR-25

« Emaon o skrivañ al lizher-mañ daou zevezh war-lerc’h ar vouezhiadeg e Frañs. Ne ouzon ket
mat, anat, petore disoc’h dibenn a vo goude an eil devezh mouezhiañ. Kentelius e c’hell bezañ
evidomp avat ober gant sifroù ar mouezhioù pa na ve nemet evit merzout splannoc’h penaos emañ ar
gont gant ar Vretoned, sellout ouzh o dibab e-keñver ar c’hostezennoù klasel e Bro-C’hall, tu-dehou
ha tu-kleiz. Gouzout a ran ervat e lavarer alies bremañ ez eo warlerc’hiet un hevelep dasparzhadur.
Padal e kav din e vir c’hoazh un dalvoudegezh vras evit a sell ouzh ar re arallekaet, eleze ouzh hon
holl genvroiz pe dost : dre vras e tiskouez preder an urzh ouzh preder al largentez ; anat eo ez eo re
eeun un hevelep didermenadur, met kavout a ra din n’eo ket peurfaos. Setu perak e lakaan amañ a-is :
1. Niver an enskrividi 2. Niver ar vouezhierion 3. niver ar mouezhioù U.D.R. 4. Dregantad 3/2
5. Niver ar mouezhioù C.P.D.M. (mui unan “Réforme” e 29/4) 6. Dregantad 5/2 7. Dregantad 4 + 6
8. Dregantad an dilerc’h, eleze an tu-kleiz (mui “Front Breton” h.a.).
1

2

3

4

5

6

7

8

22

325 211

273 389

81 162

29,9

70 816

25,9

55,8

44,2

29

492 406

402 063

193 888

48,3

86 503

21,8

70,1

29,9

35

379 980

309 461

165 904

53,7

53 873

17,4

71,1

28,9

44

479 857

388 945

200 673

51,8

45 312

11,6

63,4

36,6

56

324 613

267 493

153 470

57,5

37 581

14,0

71,5

28,5

795 097

45,6

294 085

16,9

62,5

37,5

15,1

58,7

41,3

H.

2 012 067 1 741 351

Frañs
« Ac’hann e c’haller dezastum :

43,6

1º Ez eo hogos kevatal “Bretoniri” ha Frañs, nemet e hañval an “tu-dehou” bezañ un tammig
kreñvoc’h e “Bretoniri” eget e Frañs (gant “Bretoniri” e fell din lavarout Breizh er framm frañsat, evel
reizh) ;
2º Ez eo an “tu-dehou” e Bretoniri 1,7 gwech kreñvoc’h eget an “tu-kleiz”.

3º Ez eus 87,1 % a vouezhierion (mouezhioù talvoudek) e Bretoniri, a-enep 78,6 % e Frañs.
« Kalonekaus eo 3º a ziskouez ez eo prederiet ar Vretoned gant kudennoù ar geoded, – ha pa ve,
diouzh hor savboent, ur vrizh-keoded, – kalz muioc’h eget ar Frañsad keitat ; diouzh un tu all e
tiskouez ivez pegen kreñv eo ar framm gall en hor bro.
« Diwar 2º e c’haller dezastum ivez ez eo ar Vretoned tuet kalz muioc’h trema an “tu-dehou” eget
trema an “tu-kleiz”.
« Diaes eo gouzout, evel reizh, penaos e vouezhias ar Vretoned en harlu. Setu da skouer disoc’h
ar vouezhiadeg e 15t kombod Paris (14t arondisamant Petit-Montrouge, Montparnasse, Montsouris) a
ve, hervez, ouzhpenn 50 % a Vretoned o chom ennañ :
50 848
39 453
18 543
47,1
8 173
20,7
67,8
32,2
« Amañ ivez e weler un dregantad bras a vouezhioù evit an tu-dehou, ha se en ur c’hombod tudet
gant micherourion dreist-holl.
« Gouzout a ran e ranker ober e lod da “strollad ar spont”. Chom a ra avat ez eo dehouat hor
poblañs. Padal e lennan en Emsav 17, e taoler evezh bras ouzh ar pennadoù embannet e kazetennoù
gall eus an tu kleiz a ziskouez bezañ mui pe vui tuet davedomp. Ne glemman ket evit se, rak ur skor
eo evidomp zoken pa zeu eus enebourion treitour d’o bro. Goulenn a ran ouzhoc’h avat perak n’eus
bet graet anv ebet ganeoc’h eus ar pennadoù ken niverus all bet savet er c’hazetennoù gall eus an tudehou (Rivarol, Minute, l’Aurore, Monde et la Vie, h.a.) : eno ivez hon eus kavet pe Frañsizion o
labourat a-enep da anien o Stad, pe Bretoned o tamglevout adarre galv o bro : a-walc’h e vo din
menegiñ anvioù Sérant, Mabire, Brigneau, Pleyber. Gwall alies e hañval bezañ Emsav tuet war-du an
“tu-kleiz”. Marteze a-walc’h ez eus amañ damouezh eus soñjezonoù un darn eus ar genlabourerion.
« Fellout a ra din tennañ hoc’h evezh ouzh ar c’hraf-mañ :
1º Un dornadig omp e Breizh o vezañ Brezhoned ha neket Bretoned hepken ha gwall-ziaes e vo
dimp gounit hor pobl d’hor mennozioù, e c’houzout a rit kenkoulz ha me.
2º Dehouat eo hor poblañs.
« Neuze en hoc’h atersan () : petra eo ar meni mazokelezh-se hag ho laka da c’hoantaat bezañ
bihanniver ur bihanniver ? Ha ne gav ket deoc’h ez eo diaes a-walc’h evel-se an emgann pe e fell
deoc’h ho tispartiañ a youl kaer diouzh nemorant hor c’henvroiz ? »
(25 06 68)

EMVR-25

E/EMVR-25. – Trugarekaat a reomp hor c’henskriver evit ar sifroù a ro deomp hag e
evezhiadennoù.
Kentañ goulenn a reomp avat eo hemañ : petra eo « bezañ a-zehou » ha petra eo « bezañ
a-gleiz » evit poblañs Vreizh ? Hag-eñ ez eo un dibab emouiziek da vezañ komprenet evel ur
mennadur a-zivout aoz ar gevredigezh, tonkad ar vro hag an denelezh ? Pe un devoud da
vezañ komprenet evel disoc’h ur c’hoari gwikefreoù bredoniel ha kevredadoniel hep nemeur a
zarempred gant nep emouiziegezh politikel ?
« Bezañ a-gleiz », « bezañ a-zehou » e Breizh zo patromoù stuzegezhel gall, nemet e klot
moarvat gwelloc’h ar patrom « bezañ a-zehou » gant arallekadur ar Vretoned, – an diouer a
youl politikel o kavout gwelloc’h kempouez gant ur gouarnamant aotrouniek. Heñveldra,
dregantad uhel ar vouezhierion zo diaes da gompren evel un azon a skiant keodedel pa weler
an digalonded keodedel a ren e pep lec’h e Breizh a-hend-all ; klotañ a rafe er c’hontrol ervat
gant trolinenn gevredadel ar Breizhad arallekaet, eleze yoc’hekaet : ar gouarnamant gall en
deus sachet gantañ al lod a levezon bet kollet gant ar gloer ; met, forzh penaos, ar
gouarnamant hag ar veleion a sav a-du war ar poent-se ha n’o devez poan ebet o sankañ er
yoc’h keal an « dlead keodedel », ar mouezhiañ, h.a.
Evit a sell Emsav hag an Emsav dre vras, ar pal kemeret zo krouiñ ur gevredigezh nevez e
Breizh. Roll Emsav zo termenañ an embregerezh-se. Mar’d eo he c’helennadurezh politikel ur

gelennadurezh dispac’hel, mar menn teurel diazezoù ur gevredigezh kevarzhel, n’eo ket a dra
sur dindan levezon ur strollad gall bennak. Mar kav mat kleiziz c’hall ober kleiziz ac’hanomp
ha treiñ « kevarzhel » dre « socialiste », n’hor bo nec’hañs ebet. Pep hini a ra gant e ventel.
Hor mentel deomp-ni hon eus ivez, ha n’eo ket gant ar patromoù gall, a gleiz pe a zehou, eo e
vuzuliomp hor politikerezh ; mar c’hoarvez deomp muzuliañ ar politikerezh gall gant hor
mentel, – neuze, bezet hor c’henskriver frealzet, ne droomp ket bepred « socialiste » dre
« kevarzhel », na « de gauche » dre « dispac’hel ».
Ezhomm hon eus gouzout ha kompren betek pelec’h ez a levezon ar mennozioù dehouat
ha kleizat gall war boblañs Vreizh, met ur fazi e ve krediñ e vast ar patromoù stuzegezhel-se
d’hec’h ezhommoù a vuhez politikel gwirion, – ra sello hor c’henskriver ouzh ar rannbennad :
Ar framm hag ergoreladur an ezhommoù (Emsav 14/35). Dre emzalc’h Breizhiz war an
dachenn bolitikel er framm gall e c’hell an Emsav anaout stad o arallekadur hogen tamm ebet
o ezhommoù politikel.
A-hend-all, evit un abeg eeun eo n’eus ket anv e-barzh Emsav eus kelaouennoù an tu
dehou gall : ne vezomp ket o selaou a-hed an amzer ouzh ar pezh a soñj ar C’hallaoued diwarbenn Breizh hag an Emsav. Komzet hon eus eus pennad an Nouvel Observateur dreist-holl en
abeg d’an heklevioù en doa bet er boblañs, da lavarout e studiemp aze muioc’h un devoud
kevredadel brezhon eget un oberenn c’hall.
« Lennet em eus niverenn diwezhañ Emsav a zo fetisoc’h eget boaz, en abeg d’an darvoudoù :
dedennet on dreist-holl gant ar c’hudennoù pleustrek. Plaenadur levr HERAUD [EMVR-20] am eus
lennet gant evezh (). Dre vras eo reizh pezh a zo displeget, hogen difetis e kavan ar ger krouiñ (krouiñ
petra ? krouiñ n’eo ket ur verb diren) ha dañjer ar savlec’h kemeret eo dres an didelezh rak unan a
gredfe a-walc’h e c’haller krouiñ n’eus forzh petra e n’eus forzh pelec’h e n’eus forzh peseurt amzer.
Ha war ar marc’had e lenner er pennad-digeriñ ez eo prest ar ‘grouerion’ er vro-mañ da vont da
‘grouiñ’ e lec’h all, en ur vro all, ma ne c’hellont ket krouiñ er vro-mañ. Evel ar Gall DEBRAY a zo
aet d’ober an dispac’h e Bolivia peogwir ne oa netra d’ober e Bro-C’hall ! Evidon-me, dre ma’z on
broadelour dres ne c’hallan krouiñ netra er-maez eus an douar-mañ. ()
« N’eus bet un dispac’h 1917 nemet e Rusia evel ma n’eus bet un dispac’h 1789 nemet e BroC’hall hag ur Sizhun Fask nemet en Iwerzhon. E pep bro ez eo an istor da ijinañ a nevez penn-dabenn. ()
« Me ’gav din e rit mat o lavarout ez eo barnet ar stuzegezh kozh da vont da get n’eus forzh
penaos peogwir n’eo ket harpet gant Stad ebet. Hogen n’hoc’h eus ket stignet mat ar gudenn.
Seblantout a rit krediñ a priori ez eo dreist ar sevenadur a-vremañ d’ar stuzegezh henvoazel a-wechall
(pa n’he doa ket ar Stad nemeur a levezon war vuhez an dud). Ma ned eo hor roll avat nemet lakaat
Breizhiz da dremen eus ar marevezh rakgreantel d’ar marevezh greantel, perak chom hep lezel ar rollse d’ar Stad C’hall pe d’ur Stad all ? A-benn ar fin e tisoc’her evelato d’ur gudenn divezel : perak e tle
bezañ ar pezh a savimp dreist d’ar pezh a zo bet savet gant ar C’hallaoued ? E Breizh, da vihanañ,
diouzh ma oa awenet ar stuzegezh gant sevenadur ha framm an Iliz e oa un elfenn dalvoudus enni.
Evit petra eo graet mab-den a-benn ar fin ? Daoust ha ne gav e finvez nemet er gevredigezh hag er
Stad ? Ret e vefe gouzout hag-eñ ez eo ar re-mañ finvezioù pe duioù hepken. A-hend-all e kav din ne
ziboufimp nemet war ur stadazeulerezh nevez.
« Evit lavarout ar wirionez ne gredan ket e c’hellomp poellekaat penn-da-benn hon ober ().
Lakaomp a-hend-all e teufemp a-benn da boellekaat penn-da-benn hon ober, c’hoazh e vefe ret
deomp-ni bezañ mestr warnañ penn-da-benn. Hogen n’eus netra asur er politikerezh ha gwariet e vez
bepred ober an oberourion. Mennozioù Lenin a oa reizh hepken peogwir en deus graet berzh met n’en
deus ket graet berzh peogwir e oa reizh e vennozioù en a-raok. N’eus nemet degouezhennoù dibar en
istor. ()
« Da skouer, gant peseurt keal eo bet awenet an didrevadennadur en Afrika ? Ne oa ket
marksourion ar re a zo bet kiriek da bep tra, blenierion emsavadeg Aljeria ; ne oant ket broadelourion
eveldomp kennebeut. Neuze, perak int deuet a-benn ? ()

« A-benn ar fin setu penaos e c’haller poellekaat hon Emsav. Da gentañ arabat eo barn penn-dabenn ar stuzegezh henvoazel (). D’an eil, ar Stad arnevez sokialour pe gevalaour zo arallekaus dre
natur (en abeg d’he ment pergen). Mat eo eta sevel Stadoù a vent vihan a seurt a c’hallfe Breizh
bezañ. Dres avat ez eo gallus an dra-se e Breizh en abeg d’an aspadenn a emskiant vroadel a zo enni.
Ret eo tremen eus an hetadus d’ar gallus hogen ar gallus a zo a-bouez ha rak-se, en abeg d’an uhelbal
a vukomp outañ, e c’hellomp tamall ar C’hallaoued dre ma klaskont lazhañ e Breizh kroueell ur wir
vroad. Gwerediñ hag efediñ a rankomp evel just a-raok goulenn n’eus forzh petra, hogen ne c’hellomp
ket krouiñ diwar netra. »
(27 06 68)
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E/EMVR-26. – Ar gudenn zo evit HERAUD pelec’h diazezañ ar gwir o deus ar broadoù
suj da vevañ disuj. Respont HERAUD zo : e natur an traoù, da lavarout eo en ur stroll
perzhioù a zo d’ an dud hep na rafent netra evit o c’haout, hep n’o defe netra retoc’h d’ober
ganto eget o diwall.
An diazez evidomp n’emañ ket en un natur, met en ur c’hevala (o reiñ d’ar ger ar ster
hollek hon eus termenet meur a wech c’hoazh), hag en ur c’hevala istorek, – da lavarout eo er
pezh he deus krouet hor pobl a-hed he c’hantvedoù hag a zo ganimp hiziv evel danvez ha
binvioù hor c’hrouiñ deomp-ni.
War ar ger « krouiñ » end-eeun e tegas hor c’henskriver an dael. « Krouiñ a c’haller forzh
petra », emezañ. Daou respont ez eus d’an abegadenn. An eil er par hollek : an hevelep
abegadenn zo d’ober d’ar rezid, mar he c’homprener evel ar goar d’ ober forzh petra. Krouiñ
zo un anv all d’ar rezid. Ouzh lakadenn ar c’hrouiñ ez eneb HERAUD, ha marteze hor
c’henskriver pa gomz eus « aspadenn vroadel », lakadenn ar mirout. Met outo e c’haller ivez
treiñ o abegadenn : mirout a c’haller forzh petra. Kement-mañ hon degas d’an eil respont, a zo
hemañ : diskoulmet eo ar c’hevenebadur « petra krouiñ ? » « petra mirout ? » hag an diskoulm
zo bet degaset gant an Emsav e-unan, n’eo ket en ur stumm kealiek difetis, met war an
dachenn, en ur stumm istorek fetis. Anat eo ne zivizer nepred en a-raok petra krouiñ ha petra
mirout. Hag amañ e savomp a-du gant hor c’henskriver : nevez e vez bepred an istor, – nemet
ne asantomp ket da sellout outañ evel amoet evel ma ra SARTRE da skouer, hag evel ma rafe
a-walc’h hor c’henskriver pa gomz eus « reizhder » mennozioù LENIN, met aze n’emañ ket
an dalc’h. « Mont a ran war-raok hag e welan » a lavare LENIN end-eeun. Aet eo an Emsav
war-raok hag en ur ober se en deus krouet ha miret. An argerzhad-se hon eus dezrannet o
studiañ istor Gwalarn (sl. Emsav 6/ 138-9). An Emsav en deus miret ar brezhoneg, ha krouet
ar brezhoneg arnevez. Furm an diskoulm a glaskomp hon eus da studiañ el lec’h m’emañ, da
lavarout eo en istor an Emsav. Ar ger « bro » da skouer zo miret evel m’emañ abaoe
kantvedoù ; padal, dre an Emsav ez eus deuet un dalvoudegezh nevez dezhañ, – un
dalvoudegezh ha n’eo ket bet dibabet ent-tidel, met a zo frouezh ar strivoù, an oberoù, an
emgannoù a ra istor an Emsav, hag e-se ez eo lodek e kevala istorek Breizh.
N’eo ket hepken ar yezh a heuilh an hent-se, met kement tra a ra buhez ar vro : ar
stuzegezh, an darempredoù kevredigezhel, aoz ar glenn zoken, – adkavout a reomp lod eus an
elfennoù renket gant HERAUD e-touez e azonoù-diforc’h. An dremm o deus ar remziadoù
tremenet roet da zouar ar vro, ar vedouriezh hag ar vuhezouriezh brezhon empleget gant
heuliad ar stuzegezhioù, – ar speredegezh vrezhon, – zo danvez prizius dimp. Pe gentoc’h
n’int danvez prizius dimp nemet mar deuont da vezañ danvez oberiek d’o zro ganeomp, –
kevala istorek. A-hend-all e chomont en ur stad a natur, a zanvez blin, hag e steuziont abred
pe ziwezhat.
A-du emaomp gant aozer al lizher pa nac’h lakaat uheloc’h ar stuzegezhioù lavaret
arnevez pe c’hreantel eget ar stuzegezhioù henvoazel, rakgreantel. E gwirionez, hon eus
pouezet kalz en Emsav war ar gudenn-se, n’eo ket peogwir e vennfemp bezañ abostoled ar
Reverzhi C’hreantel pe nep reverzhi all, met en abeg d’an tezennoù faos a ren e Breizh hag e
lec’h all a-zivout ar stuzegezhioù hag anien ar stuzegezh. Ne stourmomp evit stuzegezh ebet ;
pa garfemp henn ober, ne c’hallfemp ket, peogwir ne anavezomp ket ar stuzegezh a zisoc’ho
eus trec’h an Emsav e Breizh.

Emsaver eo hor c’henskriver ha setu perak ne c’hell ket ken bremañ divroañ ha mont da
grouiñ e lec’h all. Hag-eñ ne wel ket avat an niver a Vrezhoned a fellas dezho seveniñ un dra
bennak hag a rankas divroañ peogwir n’edo ket ar c’hevala ret en o c’herz e Breizh ? Pet
Brezhon zo e Paris o kenstrivañ gant ar C’hallaoued da gas ar sevenadur gall, an armerzh gall,
ar politikerezh gall war-raok ? Pa ne oa ket Breizh evit reiñ dezho ar c’hevala istorek o doa
ezhomm evit ren o buhez-krouiñ, hag-eñ hon eus da skeiñ mein ganto ? Roll an Emsav zo
dres lakaat e stumm danvez-krouiñ kement glad denel a zo er vro.
« An holl zarvoudoù c’hoarvezet e miz mae e Breizh a ziskouez ur wech ouzhpenn n’eus tu ebet
da ren un emsav bennak hep ur gelennadurezh resis diazezet mat en a-raok. Gwelout a reomp ivez
neuze pegen kreñv eo ar mennozioù nevez e diabarzh an Emsav, daoust ma’z omp nebeut a dud evit
ar mare. Hogen, dre ar gelennadurezh eo ret kregiñ. »
(05 07 68)
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DANEVELLOU OBEREREZH
Digant ur c’helenner eus Kelc’h Debauvais Roazhon
« Tost echu eo ar bloavezh-skol e Kelc’h Debauvais. Er seizh klas e vo bet graet etre 22 ha 40
kentel a un eurvezh hanter pep hini. E-touez ar skolidi deuet da zeskiñ brezhoneg e derou ar bloaz e
teuio 10 % da Zevezhioù Studi Eost. Da lavarout eo 10 % eus ar skolidi enrollet e Kelc’h Debauvais o
deus spurmantet ne oa ket deskiñ brezhoneg ur pal drezañ e-unan.
« An niver-se a hañvalo bezañ kalz da dud’zo ha nebeut da dud all. Evit barn an disoc’h avat e
rankomp gwelout piv a zo deuet pe, kentoc’h, penaos eo deuet ar skolidi. Evel ma’z eo bet resisaet
amañ c’hoazh n’hon eus ket lavaret en hor bruderezh muioc’h eget : “deuit da zeskiñ brezhoneg”, hag
a-wechoù : “ur yezh arnevez eo”. Ha gwelet hon eus e oa ur bern tud a felle dezho deskiñ brezhoneg,
– met ne oa ket se ar pal. 10 % eus ar re o deus enskrivet e Kelc’h Debauvais a soñje, pe a zo deuet da
soñjal e-doug ar bloavezh, ne oa deskiñ brezhoneg nemet ur bazenn gentañ. Ar re a zo deuet da
gKelc’h Debauvais a oa kizidik ouzh ar yezh en un doare pe unan all, ar re a zo chomet a oar ez eo
kudenn ar yezh ur gudenn bolitikel, stag ouzh ar gudenn armerzhel hag ouzh kudennoù all Breizh. Ar
re a zeuio d’an Devezhioù Studi eo ar skolidi hon eus gallet kejañ ganto er-maez eus ar c’hentelioù.
« Ouzhpenn kelenn brezhoneg hon eus klasket reiñ d’ar skolidi un alberz eus hanez Breizh hag
eus istor an Emsav. E miz genver ez eus bet aozet ur c’houlennadeg evit anaout ar skolidi, gouzout ar
pezh a felle dezho ober. An darn vuiañ a felle dezho anaout Kelc’h Debauvais hag aozet ez eus bet
emvodoù e galleg en amboaz-se. Eno hon eus gallet kejañ ganto pe kentoc’h gant an 10 % anezho a
zeuio d’an Devezhioù Studi.
« Evel ma’z eo bet lavaret c’hoazh ez eus bet klasket tizhout dreist-holl tud kizidik ouzh ar yezh.
Ur fazi a reer alies en Emsav eo hemañ. An emsaverion o deus desket brezhoneg a zalc’h soñj eus ar
pezh o deus komprenet goude deskiñ brezhoneg. Ur wech desket brezhoneg ez eer kalz buanoc’h wardu an Emsav peogwir ec’h en em denner aesoc’h diouzh ar meizframm gall ha peogwir e kaver e
brezhoneg ar studioù-diazez gwellañ diwar-benn Breizh. Zoken, pe dreist-holl, ar re ac’hanomp a zo o
paouez deskiñ brezhoneg a zo techet da zisoñjal o deus daelet da gentañ e galleg gant tud an Emsav.
Anez bezañ dedennet gant ar yezh pe gouzout petra eo ur yezh ne gendalc’ho ket ur skoliad da zeskiñ
brezhoneg ma ne grog ket war un dro da anaout labour an Emsav war an holl dachennoù, labour
politikel an Emsav. Adalek an deiz kentañ e rank ar skolidi gouzout n’eo ket Kelc’h Debauvais ur
“maison de la culture” arbennikaet war ar brezhoneg.
« Mui-ouzh-mui e teu tud e Breizh da vezañ emouez ouzh enkadennoù ar vro, mui-ouzh-mui e
kompren Breizhiz ez eo dezho da ziluziañ kudennoù o bro. Kudenn hor bruderezh e Kelc’h Debauvais
a vo o lakaat da zegemerout ez eo Breizhiz o-unan a rank kemmañ, a rank bezañ diarallekaet hag ez
eo ar brezhoneg ar benveg gwellañ evit henn ober. Ezhomm en deus an Emsav eus tud mennet da

labourat evit diluziañ kudennoù pobl Vreizh kement hag o deus Breizhiz ezhomm eus ar brezhoneg
hag eus an Emsav da adsevel o bro.
« Ar skolidi a zeuio d’an Devezhioù Studi o deus kejet gant hiniennoù eus an Emsav. Komzet o
deus eus ar gelaouenn Emsav, eus emsavadegoù ar gouerion, eus tarzhadennoù an F.L.B., koulz hag
eus o micher, eus o doare-bevañ. Evit 10 % eus ar skolidi ez eo Kelc’h Debauvais ouzhpenn ur skol
hag an Emsav ouzhpenn levrioù ha mennozioù. Tud eus an Emsav o deus anavezet.
« Evit 10 % eus ar skolidi ez eo bet Kelc’h Debauvais an nor a zigor war gevredigezh an Emsav.
Dont a raint d’an Devezhioù Studi ha chom a ra dimp da vezañ gouest da ziskouez dezho diazez ha
dremm dispac’hel an Emsav o lakaio tamm-ha-tamm da zibab kemer perzh en hor stourm, da vezañ
lodek e kevredigezh an Emsav. »
(10 06 68)

EMVR-28

NOTENNOU ARMERZHEL (16)
AR RIÑVEREZH ARMERZHEL
I. GOULENN HA KINNIG
Talvoud ha gwerzh.
Daou ster en deus ar ger talvout. Anat int e troiennoù al lavar : « Va zi a dalvez din da annezañ »,
« Al levr-mañ, bet da F. VALLEE, en deus evidon un talvoud bras » ; « Pegement e talvez an tangarrse ? ». Diouzh un tu e seller ouzh an dra evel o walc’hañ un ezhomm, diouzh an tu all evel kevatal
d’ur yalc’had arc’hant. Alese an daou dermen : talvoud-bastañ, talvoud-eskemm.
An talvoud-bastañ, pe talvoud ar madoù evel bastusterioù1, zo talvoud an dra e kement ha
ma walc’h un ezhomm, ha ma ro e c’hoant d’un hinienn. Emplegañ a ra ur c’heñver eeun etre
an den hag an dra.
Hogen an traoù ne dalvezont ket hepken da walc’hañ ezhommoù eeun an dud. Eskemmet
e vezont ivez, eleze gwerzhet. Gwerzhet e c’hell bezañ an dra e-unan pe hepken an arver, an
talvezadur2 anezhañ. Ganet e vez e-se un talvoud all, an talvoud-eskemm. An talvoud eskemm
a vez bepred niverel, peogwir ez eo dre ret ur c’heñver niverel etre an traoù, – ho pet soñj3 :
mar talvez ur maout kant pesk, h.a.. Ur werzh eo enta. Emplegañ a ra keñverioù kemplezh :
keñverioù dewerzhadur niverel etre an traoù, evel m’hon eus merket, hag ivez keñverioù
kevratel etre an dud ; evit ma tiwanfe an talvoud evel gwerzh, e rank bezañ da nebeutañ daou
zen : ur gwerzher hag ur prener. Robinson Crusoe a dennas boued ha binvioù eus e vag
peñseet, met dilezel a reas ar pezhioù moneiz : gant ar re gentañ e oa talvoud-bastañ, gant an
eil re ne oa nemet talvoud-eskemm, – didalvoud e oant neuze d’un den digavandenn. MARX4
a verk e ra o gwerzh ul lavar eus ar marc’hadourezhioù, ul lavar teñval oc’h aloubiñ an
darempredoù kevredigezhel, andon a arallekadur. Va zi a c’hallan gwerzhañ ; paouez a ra
neuze a vezañ ti din evit bezañ troet en e werzh arc’hant. Gwerzhañ a c’hallan ivez, n’eo ket
va zi, met an talvezadur anezhañ, eleze e feurmiñ ; an talvezad, pe feurm, a vo ur werzh ivez :
va zi, daoust ma vo din c’hoazh, a gollo pep talvoud-bastañ evit kaout hepken un talvoudeskemm, ur werzh ; e dalvoud-bastañ zo aet e kerz unan all. Treiñ an talvoud e gwerzh, ar
gwerzhekaat, a vez bepred enta un arallekaat.
N’eo ket hor mennad amañ degas ar gudenn-se war dachenn an divezouriezh, dav eo
koulskoude termenañ resis kealioù an talvoud hag ar werzh ha, daoust ma chomont alies
kemmesket el lavar boutin, merkañ mat al lec’h o deus e studi an armerzh : gant ar werzh, hag
ar werzh hepken, e pled an armerzhouriezh pe, da nebeutañ, ar riñverezh armerzhel a
studiomp en notennoù-mañ.

Ar priz
Keñverel eo ar werzh : ne c’haller ket merkañ gwerzh un dra hep ober dave, ezplegat pe emplegat,
d’ar marc’hadourezhioù all. Gant diwerzhekadur ar moneiz avat ez eus ranket sellout ouzh daou seurt
gwerzh : ar werzh werc’hel, talvoud-eskemm gwirion, keñverel, hag ar werzh verkel, a zo un niver na
ra ket dave war-eeun d’an talvoud-eskemm, – ar priz eo. An holl brizioù a c’hell kreskiñ pe zigreskiñ
war un dro, – keñveriit ar prizioù e 1918 hag ar prizioù e 1968. An holl werzhioù avat ne c’hellont
ket. Mar tremen priz ar bara eus 1 lur da 10 lur ha priz an amann eus 3 lur da 150 lur, ez eus kresk war
an daou briz, kresk war werzh an amann, digresk war werzh ar bara.

1

Sl. Emsav 7/178.

2

Sl. Emsav 7/185.

3

Sl. Emsav 15/84.

4

Das Kapital I, 1, III.

Penaos e vez merket o gwerzh d’an traoù ?
Pe, evit ober gant ul lavar pleustrekoc’h, penaos e tinod ar prizioù ?
Meur a zamkaniezh ez eus bet. An damkaniezhoù ergorelour (Karl MARX) a sell gwerzh
an dra evel kevreizh da goust ar c’henderc’hañ, eleze d’al labour graet evit kenderc’hañ an
dra. An damkaniezhoù dangorelour (CONDILLAC, armerzhourion aostrian an 19t kantved) a
veiz ar werzh evel ereet ouzh ar vastusted. Ezhommoù pe c’hoantoù ar vevezerion eo a
zidermen o gwerzh d’ar marc’hadourezhioù.
An armerzhourion arnevez a zistaol a priori kement poellatadur a wel ur penndevoud
hepken d’ar werzh. Kemer a reont yezh ar jedoniezh. Ar werzh, emezo, priz ur
varc’hadourezh zo unan e-touez an dianavennoù eus reizhiad an ataladoù o teluniañ
kempouez an armerzh. Ned eo ket devoudet na gant koust ar c’henderc’hañ, na gant c’hoant
ar bevezer, na gant kementad ar varc’hadourezh, met gant an holl elfennoù-se a-gevret, hag
ouzhpenn gant un niver bras a re all : gwerzh ar marc’hadourezhioù all, ar goproù, feur ar
c’hampi, an helvoù, al leveoù, h.a.
Amañ emañ diazez ar riñverezh armerzhel : savelañ ha diskoulmañ an ataladoù ez eo ar
priz unan eus an dianavennoù anezho.

Ar goulenn.
Evel a ouzomp, ez eo ar goulenn unan eus div elfenn an nevid. Ar goulenner en deus ezhomm eus
ur mad, hogen klask a ra e gaout evit ar priz izelañ gwellañ. Ar c’hinniger en deus ezhomm gwerzhañ
ar mad, hogen klask a ra kaout ar priz uhelañ gwellañ anezhañ. Ur breutadur zo enta etrezo, o klozañ,
en dro vat, gant ur gevrat.
Daou zoare zo da veizañ ar ger goulenn : ar goulenn evel barregezh, a reer anezhañ ar
goulenn-barr (sk. : pa sav ar barr-bevañ e kresk ar goulenn, da lavarout eo e c’hoantaer
muioc’h, e vezer barrek da brenañ muioc’h) ; ar goulenn evel feur ar c’hementadoù goulennet
ent-devoud, a reer anezhañ ar goulenn-read (sk. : ar goulenn zo tremenet eus 100 g da 200 g
kig dre zen bemdez). Er ster-mañ diwezhañ e tosta ar ster da hini ar ger bevezadur, – setu
perak e vez lavaret kenkoulz goulenn ha bevezadur, goulenner ha bevezer, h.a.
Amprestet eo bet ar gerioù barr ha read digant an dredanourion, an tredanvarr o vezañ ar
« varregezh » da c’henel ur red tredan, an tredanread, fonnder ur red tredan.
Ar goulenn hag an argemmennoù armerzhel all.

Unan eus argemmennoù an ataladoù armerzhel meneget diagent eo ar goulenn. Kevreizh eo d’un
niver a argemmennoù all.
Lakaomp ez eus n mad bevezet en ul lec’h hag en ur mare. Bezet i unan eus ar madoù-se, qi ar
c’hementad bevezet eus ar mad-se, pi ar priz anezhañ.
Heñveldra evit ar madoù all :

q1 , q2 , q3 , K, qn .

p1 , p2 , p3 , K, pn .
Ar goulenn eus ur mad i gant ur bevezer zo enta kevreizh d’ar prizioù eus ar mad-se hag eus ar
madoù all war un dro hag, ouzhpenn-se, eus korvoder ko ar bevezer :

qi = f ( p1 , p2 , K, pn , Ko).
Kevreizhenn ar bevezadur zo enta ur gevreizhenn dezhi n + 1 argemmenn. Gwelout a reer pegen
kemplezh eo ar riñverezh armerzhel. Er pleustr ez en rener a daoladoù : disrannañ a reer an
argemmennoù, o sellout ouzh an holl nemet unan evel digemm da bep taolad.

Ar bevezadur kevreizh d’ar c’horvoder
D’ar c’hentañ sell e verzer ez eo ur gevreizhenn gengresk : bep ma kresk ar c’horvoder e kresk
ivez ar bevezadur.
Kestouegezh ar gevreizhenn bevezadur-korvoder.

Gwelet hon eus c’hoazh keal ar gestouegezh5.
Bep miz e prenan 6 F bara hag 1 F gwin fin ent-keitat. Mar sav ar c’horvoder eus 1 000 F
da 2 000 F, e krogin da brenañ 6,5 F bara ha 20 F gwin fin. Mar diskenn va c’horvoder eus
1 000 F da 800 F, e teuin da brenañ 5,9 F bara ha 0 F gwin fin.
Evel a weler, va bevezadur bara ne heuilh ket, ne « stou » ket koulz lavaret pa gemm va
c’horvoder ; bihan eo e gestouegezh. En enep va bevezadur gwin fin a ziskouez bezañ kizidikkenan ouzh kreskoù pe zigreskoù va c’horvoder ; bras eo e gestouegezh.
Lakaet eo bet ar gestouegezh e stumm ur riñvenn, da lavarout eo en ul lavar jedoniel.
Bezet ar gevreizhenn y = f ( x), − x o vezañ amañ ar c’horvoder, y ar bevezadur. Kestouegezh
ar gevreizhenn y e-keñver an argemmenn x zo :
Sy / x =

dy dx dy x d (log y )
: =
=
.
y x dx y d (log x)

Ar riñvennoù dx ha dy a anver orgemmoù, da lavarout eo kemmoù ouzh an or
dy
a vez anvet keñver orel pe orgemmel (naouegenn
(trabihanennoù int) ; ar c’heñver etrezo
dx
1
y
ar gevreizhenn y = eo). Ar riñvenn
a anver keñver keitat.
x
x
En degouezh a studiomp (y bevezadur, x korvoder), ez anver ar c’heñver orel : doug orel
da veveziñ, hag ar c’heñver keitat : doug keitat da veveziñ.
Doareoù ar gestouegezh.

Adkemeromp riñvenn ar gestouegezh, oc’h erlec’hiañ an arouezioù Be ouzh y ha Ko ouzh x :
d Be Ko
S=
. Ha kemeromp an daou zegouezh :
d Ko Be
a) Gorren a ra ar c’horvoder (d Ko > 0) . Kreskiñ a ra ivez ar bevezadur ha muiel eo dre-se ar
d Be
c’heñver
. Anvet e vez ar c’heñver-se feur deledusted ar bevezadur, Fd.
d Ko
b) Gouzizañ a ra ar c’horvoder (d Ko < 0) . Digreskiñ a ra ivez ar bevezadur ha muiel e chom ar
d Be
. Anvet e vez ar c’heñver-se feur moustradusted ar bevezadur, Fm.
c’heñver
d Ko
Merzout a reer pa studier an daou feur Fd ha Fm en ur boblañs, e vez bepred Fm < Fd . Da
lavarout eo e kresk buanoc’h ar bevezadur pa c’horre ar c’horvoder eget na zigresk ar bevezadur pa
c’houziz ar c’horvoder. An anadenn-se, anvet gwered an drezenn, drezennegezh, (Sz. : ratchet effect),
a ziskouez o devez an dud diegi o tilezel ur gwelladur ur wech gounezet. Ar gwered-se, anezhañ un
harzder bredel d’ar gouzizañ, a gaver alies o c’hoari er gwikefreoù armerzhel ha kevredigezhel.
Penaos e telunier anadennoù ar gestouegezh.

Da gentañ e reer un enklask war arc’hantroll un niver a diadoù en holl gendereoù ar
boblañs. Pep taol enklask a ro an tu da savelañ sifr ur c’horvoder ha sifr ar bevezadur studiet
5
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(pelloc’h e welimp penaos e vez rannet ar madoù-beveziñ). An div werzhad-se a zouger war
ur reizhiad daou ahel kenserzh hag e termener evel-se ur poent a zo dezhañ da zaveennoù an
div werzhad-se korvoder, bevezadur.
A-benn an diwezh e tegouezher gant un niver bras a boentoù delunius pe, evel ma lavarer,
ur gronn stadegel. Disneuz a-walc’h eo ar gronn-se, nemet e c’haller evelkent diverzout
dezhañ un neuz astennet (Sk. 1).
*** Figure ***
Ar gudenn eo reiñ d’ar stlennadoù douget gantañ ur stumm riñvoniel ha da gentañ
mentoniel.
Da geñtañ e verker en e greiz ur poent M, anvet poent keitadel, dezhañ da zaveennoù ar
c’horvoder keitat hag ar bevezadur keitat evit ar boblañs imbourc’het a-bezh.
D’an eil e treser a-dreuz d’ar gronn un eeunenn savlec’hiet hevelep ma ve ar bihanañ
gwellañ sammad ar pelladur diouti eus an holl boentoù. An eeunenn geitadel, pe keitadenn, a
reer anezhi. Graet e vo outi evel ouzh delun jedoniel ar gronn stadegel.
Hervez an dro e vo tri savlec’h d’ar geitadenn, diouzh ma skejo ahel an hedennoù a-us
d’ar poent 0, d’ar poent 0, pe a-is d’ar poent 0 (Sk. 2).
*** Figure ***
Sellout a reer ouzh ur c’horn α , etre ar geitadenn hag ahel al ledennoù, hag ouzh ur
c’horn β , etre OM hag ahel al ledennoù. Ar riñvennoù : tg α ha tgβ a verk enta naou ar
geitadenn ha naou an eeunenn OM. Mar daveer ouzh an displegadurioù diagent, e verzer ez
eo tgβ an doug keitat da veveziñ, ha tg α an doug orel da veveziñ er poent M. Dre-se, ar
gestouegezh er poent M a zo he riñvenn :
s=

tg α
tg β

tg α
< 1 . Tro bevezadur ar madoù bevañs
tg β
eo. Pa c’horre korvoder ur pinvidig, ne gresk ket ken e vevezadur bevañs. Pa c’horre korvoder
un tavanteg, e laka hogos holl werzh ar gorreadur da greskiñ e vevezadur bevañs.
Amgestouek eo bevezadur ar madoù bevañs (savelenn ENGEL).
b) Pa vez α = β , e vez s = 1 . Hervez an armerzhourion glasel e ve eno tro an dispignoù
« oaled » (annezadur, tiaveañ, gouloù, tommerezh). Pa greskfe ar c’horvoder eus 10 % e
kreskfe enta an dispignoù-se eus 10 % ivez. Hiziv avat ez a an dispignoù oaled er rumm a)
kentoc’h. Pa vez s = 1 , e komzer eus hegestouegezh.
k) Pa vez α > β , e vez s > 1 . Er rumm-mañ emañ ar madoù a lorc’h, dreistezhomm. Pa
c’horre ar c’horvoder, e kresk a-dizh ar bevezadur anezho ; pa c’houziz, e vezont aberzhet ar
re gentañ. Hag e lavarer ez eo dreistkestouek pe kestouek-tre ar bevezadur anezho.

a) Pa vez α < β , e vez tg α < tg β , alese s =

Damkaniezh an diuzoù
Diazezet eo an damkaniezh-mañ war arlakaat e c’haller muzuliañ ar barr-goulenn dangorel.
D’henn ober e prizier bastusted ar madoù, hag e poellataer evel-henn : o vezañ ar genaoz A = 0,5 kg
kig + 1 l gwin, pe gementad gwin x a ranker kemer evit ma vo ar genaoz B = 0,25 kg kig + x l gwin
ken bastus hag ar genaoz A. Lakaomp e ve kavet 3 l gwin. En doare-se e c’haller empentiñ un heuliad
kenaozioù ken bastus ha ken bastus ha tresañ ur grommenn o teluniañ ar c’hementadoù kig hag ar
c’hementadoù gwin. Ar grommenn-se a anver ur geitvastuzenn.
Ne c’hellomp ket diskouez amañ an arverioù a denner eus ar c’heitvastuzennoù. Talvout a reont
da veizañ penaos e ra ar bevezer e ziuzoù e-touez an holl vadoù kinniget dezhañ, diouzh m’o c’havo
bastus pe vastusoc’h, a-gevreizh ivez evel just gant e gorvoder. E-se, hervez an arc’hant a c’hell

dispign e vo fonnusoc’h pep elfenn eus ar c’henaozioù, ha treset e vo meur a geitvastuzenn. Ar
gartenn a saver en doare-se a vez anvet ur geitvastuzeg (Sk. 3).
*** Figure ***

Ar goulenn kevreizh d’ar priz
Er riñvenn hollek qi = f ( pi , Ko) , hon eus studiet an argemmoù a-gevreizh gant Ko, eleze
ar gevreizhenn Be = f (Ko) .
Bremañ e raimp un disrannadur all hag e studiimp ar gevreizhenn qi = f ( pi ) , eleze ar
goulenn, ar bevezadur kevreizh d’ar priz.
Evit ur mad lavaret, ouzh ur priz p e klot ur c’hementad q hevelep ma tigresko q pa gresko p, hag
ar c’hontrol. Da heuliañ ar boaz saoz-amerikan, e touger ar prizioù war ahel an hedennoù.
*** Figure ***
An deluniadur-se a c’hell bezañ unkendaveel, eleze hevelep ma’z eus ur werzhad q hag
unan evit pep gwerzhad p.
Peurliesañ avat ez eo lies-kendaveel, eleze hevelep ma’z eus meur a werzhad q evit pep
gwerzhad p. Ar « grommenn » neuze a gemer stumm ur vandenn, – komz a reer eus
krommenn duzum.
Amañ eo dav menegiñ un anadenn anvet gwered ar snobegezh (snob effect) : tud zo, abenn en em zigemmañ diouzh ar gumun, a bren muioc’h pa gresk ar priz.
Anadennoù all a c’haller stadañ en darempredoù etre ar prizioù hag ar goulennoù :
Gwered Marshall, pe gwered an erlec’hiañ. Pa c’houziz priz ur mad i, e kresk ar goulenn
warnañ hag e tigresk da heul ar goulenn war ar madoù all, daoust ma n’eo ket kemmet o
frizioù. Ar mad i a denn da gemer lec’h ar madoù all.
Gwered Hicks, pe gwered ar c’horvoder. Pa c’houziz priz ur mad i, e chom dieub ul
lodenn vrasoc’h eus korvoder ar brenerion hag e c’hellont neuze enlenañ al lodenn-se ouzh
kementadoù brasoc’h eus ar madoù all.
Degouezhioù diseurt a vo enta hervez ma c’hoario mui pe vui gwered an erlec’hiañ pe
wered ar c’horvoder.
Diac’hinad Giffen. Giffen, armerzhour saoz, en doa merzet e kreske bevezadur ar bara er
mareoù end-eeun ma c’horree priz ar bara. Gant gorreadur priz ar bara e tigreske korvoder al
labourerion, na oant ket gouest ken da brenañ kig, hag a brene neuze muioc’h a vara.
Kestouegezh ar gevreizhenn bevezadur-priz.

Heñvel eo ar jedadur ouzh jedadur savelañ kestouegezh ar gevreizhenn bevezadur-korvoder ;
degouezhout a reer gant ar riñvennoù :
Kestouegezh : S′ = −

d Be P
d (log Be)
=−
d P Be
d (log P)

Doug keitat da c’houlenn

Be
d Be
.
. Doug orel da c’houlenn =
P
dP

Bezet ur grommenn c’houlenn diforzh (Sk. 5), hag ur poent P anezhi. Evit jediñ
kestouegezh poentel ar goulenn, e treser ur spinenn PR d’ar grommenn er poent-se, hag an
eeunenn OP. Bezet α ha β kornioù an div eeunenn-se gant ahel ar prizioù.
*** Figure ***
Dezren a c’haller :

tg α = −

d Be
Be
; tg β =
;
dP
P

tg α
= S′ er poent P.
tg β
Heñveldra e studier meur a zegouezh :
a) 0 < S′ < 1 : goulennoù di- pe amgestouek :
alese

1) ar madoù ret-holl, evel ar bara ;
2) madoù prenet a gementadoù bihan, ar pebr da skouer ;
3) ar madoù emglokaus ; ar barrikennoù da skouer a vez prenet diouzh
kementad ar gwin da enderc’hel, ha n’eo ket a-gevreizh d’o friz ;
4) ar madoù a lorc’h bras, prenet hepken gant arvalion binvidik.
b) 1 < S′ < ∞ : goulennoù kestouek-tre :
1) ar madoù diret ;
2) ar madoù prenet gant arvalion ar c’hendereoù-etre. Ar c’hendereoù pinvidik a
bren diouzh o ezhommoù hag o c’hoantoù hep sellout ouzh ar priz ; ar
c’hendereoù tavantek a bren madoù ret dreist-holl ha n’int ket evit derc’hel
kont eus ar priz ;
3) ar madoù erlec’hiat : mar kresk re priz ar gwin, ez ay da get bevezadur ar
gwin, erlec’hiet ma vo ar bier outañ.

Ar c’hinnig.
Kevreizhenn ar c’henderc’hadur
Gwelet hon eus e oa teir elfenn d’ar c’henderc’hañ : al labour, an natur, ar c’hevala. Ar
saoznegerion a ra dre vras « inputs » (enodoù) eus an teir elfenn-se, a vez taolet e-barzh (enodet) an unvez-kenderc’hañ ; hag, a-geñver, e reont « outputs » (ezodoù) eus ar madoù
kenderc’het.
Ar riñverezh armerzhel a vo enta e amkan lakaat a-wel ar c’heñverioù a zo etre enodoù
hag ezodoù, ha merkañ da heul ar c’henaozioù gwellek da gaout etre elfennoù ar
c’henderc’hañ.
Diaes eo avat embreger teir argemmenn war un dro. Dav e vo enta disrannañ aze ivez. En
ur prantad kentañ e seller ouzh div elfenn hepken, hag e lakaer unan anezho da argemmañ,
eben o venel digemm. Evel-se e c’haller dresañ un daolenn geñveriañ elfenn argemmekkenderc’h.
Kemeromp da skouer ur gorread douar lavaret, ha lakaomp niver ar wezhourion da
argemmañ.
Unanennoù douar (elfenn digemm) 1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

Gwezhourion (elf. argemmek)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kenderc’h hollel
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Kenderc’h orel an elf. argemmek
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Kenderc’h keitat an elf. argemmek
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46

43,3

40
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Kenderc’h hollel, kenderc’h keitat, kenderc’h orel.

Diwar an daolenn diagent e c’haller sevel krommennoù o tiskouez argemmoù an teir
c’hevreizhenn : kenderc’h hollel, kenderc’h keitat, kenderc’h orel (Sk. 6).
*** Figure ***

N’omp ket amañ evit menegiñ an holl stlennadoù a denner eus studi ar c’hrommennoù-se.
Merkomp hepken ez adkavomp c’hoazh savelenn an askoradoù war zigresk6 : pa gresk un
elfenn, an div all o chom digemm, e tremen krommenn an askoradoù dre un uspoent, ha se
buan a-walc’h.

Koust ar c’henderc’hañ
Pouezus eo studiañ kevreizhenn ar c’houst e-keñver ar c’hementadoù kenderc’het : C = f (q ) .
Un diforc’h a reer etre ar c’houst war verr dermen hag ar c’houst war hir dermen.
Keal ar berrdermen a empleg ne gemm ket aveadur na ment ar firm er prantad studiet.
Degas a reer amañ ur selladur a adkavimp pelloc’h : ment an embregerezh lec’hiet war ur
skeul ha kemeret da elfenn riñverezh armerzhel.
Keal an hirdermen a empleg treuzfurmadurioù er stern, en aveadur, e ment an
embregerezh. Lakaet e vo e kont ar postadurioù nevez gouestlet da greskiñ ar vent ha da
arnevesaat ar c’hevala hag ivez kresk an askoradoù dre berzh un urzhiataerezh diorreet.
Dezrannadur ar c’houstoù war verr dermen.

Savelañ a reer da gentañ an teir c’hevreizhenn :
a) Koust hollel. Pa genderc’h ur firm 100 traezenn, pegement e koust an hollad anezho ? Ar
c’houst hollel Ch a studier evel kevreizhenn ar c’hementad kenderc’het q : Ch = f (q ) .
b) Koust keitat. Pegement a koust an unanenn genderc’het ? Ar furm-mañ zo d’ar gevreizhenn :
f (q)
Ck =
.
q
k) Koust orel. Pegement e koust ar 100t traezenn pa genderc’her 100, ar 101t pa genderc’her
101t, h.a. ? E gerioù jedoniezhel, ez eo ar c’houst orel naouegenn ar c’houst hollel : Co = f ′ ( q) .
Un doare all zo da zezrannañ koust ar c’henderc’hañ : e zielfennañ e rummoù diouzh ma argemm
pe get ar rummoù-se a-gevreizh d’ar c’henderc’hadur. Evel-se e tisranner :
a) Ar c’houstoù digemm. Evit ur vent lavaret eus an embregerezh ez eus ur sav mizoù hollek
dizalc’h diouzh ar c’henderc’hadur e-unan : feurmoù, kretadurioù, gouloù ha tommerezh, telloù ’zo,
ardaladur, amprestoù, h.a.
b) Ar c’houstoù kenfeuriek zo, evel ma verk an termen, kenfeuriek d’ar c’hementadoù
kenderc’het : priz an danvezioù krai da skouer.
k) Ar c’houstoù kemmus. Ar grommenn o verkañ argemmoù ar mizoù-mañ a-gevreizh d’ar
c’henderc’hadur n’eo ket un eeunenn evel ar c’hrommennoù o teluniañ argemmoù an daou rumm
kentañ, met ur grommenn gemplezh. E-touez ar c’houstoù kemmus emañ priz al labour ; pa gresk
niver ar vicherourion en ur firm, pep tra o chom kevatal a-hend-all, ez eus ur poent, anvet poent
gwellek, ma vez an askorad keitat dre vicherour en e uhelañ hag ar c’houst keitat dre vicherour en e
izelañ ; a-is hag a-us d’ar poent-se e kresk ar c’houstoù.
Tresañ a reer ivez krommennoù ar c’hevreizhennoù Ch , Ck , Co hag o studiañ en
hevelep doare ma studier krommennoù ar c’henderc’h (kv. Sk. 6). En hevelep doare e treser
krommennoù ar c’houstoù digemm hollel, keitat hag orel ; kenfeuriek hollel, keitat hag orel ;
kemmus hollel, keitat hag orel. Evit diforc’hañ ar c’houstoù darnel-mañ diouzh o sammadoù
Ch , Ck , Co , ez anver Ch koust kevan hollel, Ck koust kevan keitat, Co koust kevan orel.
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Keitkenderc’hennoù ha keitkoustennoù
Ur gudenn eo gouzout penaos kenaozañ ar c’hementadoù labour ha kevala pe, e gerioù all, petore
kenaozioù labour ha kevala a glot gant ur c’henderc’hadur lavaret.
Ur gudenn heñvel hon eus studiet e-keñver ar bevezadur. Krommennoù heñvel a-walc’h
ouzh ar c’heitvastuzennoù a dreser, anvet keitkenderc’hennoù.
Un diforc’h riñvoniel zo koulskoude : ar vastusted ned eo ket muzuliadus, met merkadus
(ne c’haller ket ober sammadurioù na lamadurioù ganti ; lavarout a reer hepken ez eo
bastusoc’h d’un den ur genaoz vadoù eget unan all, hep bezañ e-tro evel just da verkañ ur
c’heñver niverel etre an div) ; muzuliadus eo er c’hontrol ar c’henderc’hadur. Pep
keitkenderc’henn a glot ouzh ur c’hementad kenderc’het resis : tonennoù ed, metroù gwiad,
reoù botoù, h.a.
Daou zoare zo da stignañ ar c’heitkenderc’hennoù : war ur blaenenn, ouzh daou ahel
kenserzh, hag e tisoc’her neuze gant ur gartenn, anvet ur geitkenderc’heg ; pe war un
ec’honenn, ouzh tri ahel kenserzh, an trede ahel, hini ar savennoù o tougenn ar
c’henderc’hadurioù, hag e tisoc’her neuze gant ur c’horreenn, a anver gorreenn-deluniañ ar
c’henderc’hadur pe, ent-verr, gorreenngenderc’h (Sk. 7). Emañ enni an holl
geitkenderc’hennoù e stumm ar c’hrommennoù-skej etrezi ha plaenennoù kenstur d’ar
blaenenn savelet gant an daou ahel all.
*** Figure ***
Notomp ez eus tu ivez da sevel en hevelep doare gorreenn-deluniañ ar vastusted pe, entverr, gorrenn vastusted, met hep ankouaat e verk savennoù seurt gorreenn priziadurioù
dangorel hepken.
*** Figure ***
Penaos arverañ ar c’heitkenderc’hennoù ? Ne verkont nemet ar c’henaozadurioù gallus a
labour hag a gevala o tisoc’hañ gant kenderc’hadurioù dibabet. Ne verkont ket avat ar genaoz
wellañ. Houmañ zo da vezañ kavet dre lakaat e kont koustoù an elfennoù. Evit ur sav arc’hant
lavaret e c’haller deluniañ ar c’henaozadurioù gallus a labour hag a gevala, diouzh ar
gevreizhenn : y = A − x (A : sav arc’hant lavaret ; y : koust ar c’hevala ; x : koust al labour).
Un eeunenn eo neuze ar grommenn-deluniañ (Sk. 8) ; anvet e vez keitkoustenn ; mar dibaber
ur sav arc’hant all uheloc’h A 2 , e tegouezher gant ur geitkoustenn all, kenstur d’an hini
gentañ. Ur gartenn geitkoustennoù a anver ur geitkousteg.
Tu a zo da gensevel ouzh an hevelep ahelioù ar geitkenderc’heg hag ar geitkousteg. Un
tamm poellata a ziskouez ez eo ar poentoù spin etre ar c’heitkenderc’hennoù hag ar
c’heitkoustennoù a verko an dasparzh gwellañ etre labour ha kevala pe evit ur c’houst hollel
lavaret pe evit ur c’henderc’hadur lavaret (Sk. 9).
*** Figure ***
Pouezus-bras eo enta ren an enklaskoù-mañ. Kemeromp skouer un embregerezh war
greskiñ. Fellout a ra dezhañ gouzout pegoulz ha penaos kreskiñ e gevala diouzh un tu, e
goskor diouzh an tu all. Talvoudus e vo dezhañ kemer titour gant ar geitkrommenneg koustkenderc’h a ziskouezo dezhañ savlec’h ar poentoù gwellek, da lavarout eo an dasparzh
gwellañ da reiñ d’ar c’houstoù labour ha kevala evit pep prantad eus e emastenn (Sk. 10).
Tresañ a c’haller ul linenn dre ar poentoù gwellek war ar geitkrommenneg ; anvet e vez ribin
an emastenn, peogwir ez eo an hent spletusañ a c’hell ar firm heuliañ evit ren e greskidigezh.
*** Figure ***

Armerzhegezh diouzh ar skeul
Betek-henn hon eus studiet ar pezh a dremene en un embregerezh lavaret, dezhañ ur vent lavaret.
Klasket hon eus termenañ amplegadoù an askorad gwellek hep lakaat e kont en hor jedadurioù ar
vent, bihan, etre pe vras, o deus an embregerezhioù. Anat eo koulskoude ne jeder ket sifroù ur firm
dre n-kementiñ sifroù ur firm all n gwech bihanoc’h egetañ.
Ar gudenn eo neuze ar vent wellek a zo da reiñ d’un embregerezh evit ma savfe e askorad d’an
uhelañ, evit ma’z afe en-dro en doare armerzhekañ. Stignet ha studiet eo bet ar gudenn-se gant A.
MARSHALL, ha termenet gantañ evel hini an askorusted diouzh ar vent, pe an armerzhegezh diouzh
ar skeul, – ar ger « skeul » o vezañ intentet amañ er ster en deus da skouer pa gomzer eus skeul ur
gartenn douaroniezh.
Didermenañ a reer ar vent armerzhekañ evit pep ijinerezh. « Bras a-walc’h eo ar marc’had
suis da reiñ fred e prizioù kevezus da ijinerezh an armelioù-yen ; re enk eo avat da reiñ fred
da ijinerezh an tangirri. E Frañs hag Alamagn e c’hell bezañ armerzhek un ijinerezh broadel
eus an tangirri, met n’emañ ket ken ar marc’hadoù gall nag alaman diouzh skeul an ijinerezh
aerlestrel ha setu perak e tiwan embregerezhioù etrevroadel » (L. ARMAND).
Ret eo merkañ evelkent ned eo ket ar firmoù brasañ ar re armerzhekañ. Kreskiñ a ra an
armerzhegezh gant skeul an embregerezh, dre an arbenn dreist-holl ma ne c’hell an urzhiataerezh7 reiñ
e holl frouezh nemet en unvezioù-kenderc’hañ bras. Pa zeu avat ar firm da vezañ re vras e tiwan
displetoù nevez : laosk e teu ar reolerezh da vezañ, kreskiñ a ra ar c’houfonadur, amredek fall a ra ar
stlenn. Krommenn an armerzhegezh diouzh ment ar firm a dremen enta ivez dre un uspoent ; en tu all
d’an uspoent-se e tegas pep kreskadenn nevez, n’eo ket ken kresk, met digresk armerzhegezh pe, evel
ma lavarer c’hoazh, diarmerzhegezh.
Ledanaet eo bet kealioù an armerzhegezh hag an diarmerzhegezh. Enebiñ a reer an
armerzhegezh skeulel diabarzh (a-geñver gant ar spletoù a denn ur firm eus e vent) ouzh an
armerzhegezh (skeulel) diavaez (a-geñver gant ar spletoù a denn un embregerezh eus
embregerezhioù all). Ar Stad, oc’h aozañ an aveadur-diazez, an hentoù da skouer, ar firmoù
brasañ, o ren un imbourc’h gouiziel ha kalvezel a dalvezo goude-se d’an embregerezhioù
bihan, a vez pourchaserion armerzhegezhioù diavaez.

Ar c’hinnig kevreizh d’ar priz
Ar c’hinnig a studier en hevelep doare ma studier ar goulenn. Evel-henn emañ ar wikefre voasañ :
pa c’horre priz ur varc’hadourezh, e tenn ar gwerzher da ginnig kementadoù brasoc’h ; pa c’houziz ar
priz, e tenn da ginnig kementadoù bihanoc’h.
Koulskoude e ranker derc’hel kont eus an daou wered a vez stadet pa studier ar goulenn
kevreizh d’ar priz :
Gwered an erlec’hiañ. Pa c’houziz ar priz, e kav gwell ar gwerzher kinnig nebeutoc’h, o
virout an dreistad da enlenadurioù all : staliadoù, arverioù e-maez nevid, h.a.
Gwered ar c’horvoder. Mar fell d’ar gwerzher tennañ kement a gorvoder daoust ma
c’houziz ar priz, e klask gwerzhañ muioc’h.
Ar gudenn neuze eo gouzout pegoulz e c’hoari an eil gwered pe egile. Ent-devoud, pa vez
ur varc’hadourezh pouezus e vez trec’h gwered ar c’horvoder ; pa vez ur varc’hadourezh
eilrenk, e c’hell aozadoù all kemer he lec’h, ha gwered an erlec’hiañ eo a ren.
Kestouegezh ar gevreizhenn kinnig-priz.

Heñvel eo an hentenn-studiañ ouzh an hini arveret evit savelañ kestouegezh kevreizhennoù ar
bevezadur. Disoc’hañ a reer gant ar riñvennoù :
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S′′ =

d Ki P d (log Ki)
=
d P Ki d (log P)

A hevelep furm gant krommenn ar goulenn e vez krommenn ar c’hinnig (kv. Sk. 5).
Diouzh derez o c’hestouegezh e c’haller renkañ ar c’hinnigoù e daou rumm :
a) 0 < S′′ < 1 : kinnigoù di- pe amgestouek ; an dro eo eus madoù n’o devez
neuennadurioù o friz koulz lavaret levezon ebet war ar c’hementadoù kinniget, – ar madoù
kollidik da skouer, evel ar pesked fresk, ar bleunioù, ar frouezh. Heñveldra, gorreadur ar
prizioù ne zevoud ket diouzhtu ur c’hresk eus ar c’hinnig anezho. Er rumm-mañ e renker ivez
ar c’hinnig labour.
b) 1 < S′′ < ∞ : kinnigoù kestouek-tre ; amañ e kaver an holl vadoù na vezont ket distreset
gant an amzer, a c’hell gortoz ha bezañ gronnet e staliadoù, – marc’hadourezhioù greantel ha
gounezel ’zo, ha dreist-holl ar c’hevalaoù heloc’h, an teulioù-kret, h.a.
Penaos muzuliañ kestouegezh ar c’hinnig ? An imbourc’hioù amañ n’int ket bet kaset ken
pell hag an imbourc’hioù arnodel war ar bevezadur. Koulskoude, e degouezhioù e c’haller
dezren kestouegezh ar c’hinnig diouzh kestouegezh ar read (da lavarout eo « kas » ar madoù
a-dreuz d’an nevid). An diaester bras eo n’eus koulz lavaret nepred a ginnig pur en armerzh
kempredel, – pur eleze dizalc’h diouzh levezon koust ar c’henderc’hañ.

Talvoudegezh ha bevennoù ar riñverezh armerzhel diwar ar c’heitkrommennoù.
Dezvarn a zleer talvoudegezh ar riñverezh armerzhel evel m’hon eus e dermenet en notennoùmañ, da lavarout eo er par korrgantel, hini an unvezioù-kenderc’hañ. Evitañ da gaout ur stumm
jedoniezhel, arabat e ve grataat dezhañ un dikted fizikel. Burutellañ a raimp lerc’h-ouzh-lerc’h ar furm
roet gantañ da arbennoù an armerzhidi, da elfennoù ar c’henderc’hañ, d’ar frankiz nevidel.
a) Arbennoù an armerzhidi. A-douez an arbennoù o c’hoari e divizoù an armerzhidi,
kenderc’herion ha bevezerion, ne zalc’her nemet an arbennoù armerzhel rik, hag e lezer agostez al luskennoù all, politikel, kevredadel, tiegezhel, hag int kreñv pe greñvoc’h.
Goulakaat a reer ivez ez eo an armerzhiad reizhpoellek en e zivizoù hag en e ziuzoù, ar
pezh nad eo ket gwiriet bepred.
Koulskoude e ranker degemerout dre vras e fell da bep embreger ober berzh ha da bep
bevezer ren e arc’hantroll diouzh ar gwellañ, ha gwelout aze arbennoù kreñv a-walc’h evit ma
tennfe ar braz eus an armerzhidi da ersaviñ evel ma c’hortozer ez ersavfent diwar savelennoù
ar riñverezh armerzhel. Hag, evit gwir, ar re-mañ dre vras zo kevazas ouzh an devoudoù evel
m’o arseller.
b) Elfennoù ar c’henderc’hañ. Ar riñverezh armerzhel a c’houlaka ez eo herann an
elfennoù dewerzhet en e ser. Ne c’haller ket avat poellata war hanteroù karr-nij pe vicherour.
Seurt diaester a steuz koulskoude pa dremener e par ar firmoù bras ha, seul well a se, er par
meurgantel.
k) Frankiz an nevid. Ar riñverezh armerzhel dre ar c’heitkrommennoù a ampleg ar
frankizouriezh rik. Hogen, koulz lavaret e nep lec’h er bed ne gaver mui a frankizouriezh rik :
e pep bro ez emell ar Stad muioc’h pe nebeutoc’h e leviadurezh an armerzh.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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AR PREDER YEZHEL HAG AR PREDER POLITIKEL
E 1936 e tisplege Meven MORDIERN e vennozioù-diazez er Prederiadennoù diwar-benn ar
yezhoù hag ar brezhoneg. Kalz levezon o deus bet war an emsaverion ha gallout a reer anzav dichipot
o deus talvezet ar mennadoù-se da brientiñ ar benveg yezhel evel m’en anavezomp bremañ.
Koulskoude ne oa prederiet Meven MORDIERN nemet gant ar yezh, en diavaez eus pep politikerezh,
en diavaez eus ar Stad ivez, sellet alies gantañ evel un dra didalvoud a-walc’h evit adsevel ar yezh.
Diglok e oa eta ar mennozioù-se ha da heul eo chomet diglok preder meur a stourmer betek hiziv, ken
e ve mat keñveriañ muioc’h mennadoù kevredigezhel an Emsav e 1968 gant soñjoù yezhel Meven
MORDIERN e 1936.
Oc’h ober kement-se e roomp da Veven MORDIERN al lec’h reizh a zo dleet dezhañ en istor an
Emsav1, met ne zegemeromp ket anezhañ evel ur prederour gouest e vennozioù da hentañ an Emsav
etrezek ar pal a zo adsavidigezh ar Stad Vrezhon da gentañ a-benn adsevel en diwezh ar bobl vrezhon
a-bezh ha degas un dra bennak talvoudus d’an denelezh. Ne lavaromp ket kennebeut ez eo didalvoud
plediñ gant ar yezh pe ar yezhoniezh, rak padout pe greskiñ a ra zoken ar preder yezhel bete vremañ,
alies zoken war ziazezoù reishoc’h eget e derou ar c’hantved. Komz eus preder yezhel pe blediñ gant
ar yezh zo anzav ne glot ket ar yezh hon eus gant ezhommoù a-vremañ ar bobl vrezhon. Ha siwazh,
gwir eo ne oa yezh dereat ebet abaoe ma oa bet pulluc’het ar c’hrennvrezhoneg e rannyezhoù niverus
N’hon eus ket eta ur yezh da adsevel, met unan da grouiñ evit komz sklaer. Pechañs ne vo yezh ebet
nemet krouet e ve ur gevredigezh nevez a vrezhonegerion, pezh a oar dija an dud yac’h a spered a
stourm evit Breizh.
Met adkemeromp unan hag unan gerioù-stur Meven MORDIERN ha klaskomp o lakaat da
dalvezout war an dachenn gevredigezhel pe bolitikel, – pezh a vo gwelloc’h, – : unvaniñ, unyezhañ,
gwellaat ha kreskiñ.
Prederiet e oa Meven MORDIERN gant unvanidigezh ar yezh. Dalc’hmat e tistro war ar c’hrafse : ar brezhoneg a rank bezañ ur yezh unvan evel an holl yezhoù meur a sevenadurezh. Diaes eo
deomp hiziv kompren an treuzvarnioù a oa oc’h ober o reuz e Breizh d’ar mare ma klaske Frañsez
VALLEE2, Meven MORDIERN, Roparz HEMON3 ha tud all c’hoazh krouiñ er vro-mañ ur yezh
unvan e-keñver skrivadur, geriadur hag ereadurezh. Eneberion diboell zo bet, eneberion evezhiek ivez
a stourme evit gwir a-enep da bep striv gouest war hir dermen da dennañ ar vro-mañ diouzh an
dizurzh : ar re ziwezhañ a oa gallekaet a spered, forzh petra a lavarent a-hend-all. Hogen unvanet eo
bet ar yezh, hag unvanet mat-kenan peogwir eo bet unvanet e sigur ur mennad politikel a oa d’ar mare
kelennidigezh ar brezhoneg en holl skolioù a-benn adsevel ar spered broadel e-touez ar yaouankizoù :
mat e ve d’ar re a c’harm gwech ha gwech all d’an unvaniezh gouzout n’eus tu ebet da ziazezañ un
unvaniezh bennak etre tud na fell ket dezho d’an nebeutañ degemerout ar yezh unvan da ziazez d’o
c’hendivizoù : penaos en em glevout pa ne gomzer ket an hevelep yezh ? Hag amañ e teu ar gudenn
yezhoniel da vezañ politikel. Soñjal a ra deomp n’eo ket a-walc’h unvaniñ ar yezh, met ret ez eo
c’hoazh unvaniñ ar Vrezhoned kenetrezo.
Da gentañ moarvat e c’haller soñjal el lennegezh vroadel savet en ugentvet kantved. Dre studiañ
skridoù Roparz HEMON pe Jakez RIOU, a lavaro darn, e vo unvanet an dud e-keñver ar spered d’an
nebeutañ. Met n’eo ket sur tamm ebet. Ar gounid a denner eus an darempredoù gant ar skrivagnerionse zo en em voazañ da vat ouzh ur yezh unvan, hogen n’eo ket a-walc’h. Lakaet e vezer ivez da
brederiañ, pezh a zo unan eus kefridioù ul lennegezh vroadel. Diorren ar mennozioù a vo graet eta,
hogen da c’hortoz ez eus ivez e vo speredek ar studierion hag e vo neuze o mennozioù nevez diforc’h
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a-walc’h diouzh re o zadoù speredel, hag an unvaniezh klasket a ziflipo ur wech ouzhpenn, war ul live
uheloc’h emichañs, met a ziflipo evelkent e skolioù lennegel pe veizel disheñvel ma n’eo ket enebet.
Ouzhpenn, klask unvaniñ an dudazo a-du gant pal hollek an Emsav zo mat, met n’eo ket a-walc’h,
ret eo unvaniñ pe frammañ ivez zoken ar re n’emaint ket a-du, e doare pe zoare, peogwir ez
embannomp ne c’hell den renaviañ e vro, e Istor pe e sevenadur, dalc’het ma’z eo pep hini gant ar
gefridi en deus e-keñver e vro hag an dlead da skoazellañ adsavidigezh e genvroiz.
Tud ’zo da skouer a gred o deus ar gwir da ebatal e-pad mizvezhioù an hañv war aodoù an
Atlantel hag a-hed ar goañv war ziribinoù an Alpoù hep en em drechaliñ gant reuzeudigezh ar beorion
a zo e mereurioù pe e greantioù Breizh o pourchas arc’hant dezho. Ne c’haller ket asantiñ e vefe
disrannet ar Vrezhoned e seurt doare direizh a-grenn, met unvanet-strizh e tleont bezañ kenetrezo
kentoc’h dre o strivoù kenkoulz ha dre zasparzhidigezh ar c’horvoderioù.
N’eo ket dre al lennegezh hepken e vo unvanet an dud neuze. Ret eo dibab a-benn ar fin ur pal
politikel, ur pal a c’hallo dedenn an dud hag o lakaat d’en em glevout en ur stourm youlek. Anat eo ne
c’hell ar pal politikel bezañ nemet ar Stad Vrezhon evit ar mare. O tegemerout e rank an Emsav
disoc’hañ un deiz d’ar Stad Vrezhon hag en em brientiñ adal bremañ d’al labour stadel e vo tu da
veizañ reishoc’h an diskoulmoù a zo da reiñ d’an diaesterioù a sav bemdez etre an dud. Dont a ray da
vezañ anat n’eo ket stummet a-walc’h an emsaverion a-benn leviañ ur Stad a vez renet evelkent gant
doareoù-labourat disheñvel diouzh re ar festoù-noz pe ar gouelioù folkorel.
Meizet e vo raktal ivez n’hon eus ket prientet c’hoazh kalz eus an ensavadurioù stadel na c’hell
ket ur vroad dioueriñ en amzer a-vremañ. Kemeromp skouer an Deskadurezh Vroadel : a-boan m’eo
kroget un toulladig tud da blediñ gant ar gudenn ha da frammañ ar gwazadurioù retañ. Koulskoude eo
unvanet start dija kenetrezo an emsaverion a bled gant Skourr an Deskadurezh Vroadel, ha se peogwir
ez int frammet strizh e sell d’ur pal politikel rik a zo lodennañ un deskadurezh nevez da holl
rummadoù ar gevredigezh vrezhon. Talañ a reont aze ouzh ul labour diaes o laka da brederiañ kalz
hag o redi da ziorren a zeiz da zeiz an holl wikefreoù o deus ezhomm evit seveniñ o uhelvennad
politikel.
Preder Meven MORDIERN a oa unvaniñ ar yezh, pezh a zo dic’hallus a-grenn a-ziavaez d’ur
mennad politikel resis, anzavet pe get. Preder an Emsav hiziv zo unvaniñ ar Vrezhoned, pezh a zo ken
dic’hallus-all ma ne zibaber ket adal an derou ar Stad Vrezhon da bal. Kement tra a gil dirak ar framm
stadel a deuz tamm-ha-tamm en ur goumoulenn a faltazi. N’eus hiziv eta unvaniezh ebet e-touez ar
Vrezhoned nemet etre ar re a brient adal bremañ ar Stad Vrezhon. Pep unvaniezh all a ya gant an avel
evel an delioù disec’het, evel ma’z echu e poubellennoù al ledemsavioù ar pennadoù amlennegel a
glask boueta daoust dezhi ur boblañs dibolitikaet.
Ar mennad meur evit Meven MORDIERN n’eo ket hepken unvaniñ ar yezh, met dreist-holl
unyezhañ ar vro. Lavaret eo kement-se hep diskouez un hent resis o kas eus digenvezded ar yezh aboan unvanet da advrezhonekadur Breizh. Krediñ a ra start Meven MORDIERN ec’h en em ledo ar
yezh anezhi hec’h-unan, pe d’an nebeutañ e vo tu d’he ledañ dre sevel bodadoù « imbourc’herion
nepkredenn, pe da vihanañ, gant imbourc’herion a zo enno lealded hag emvestroniezh a-walc’h evit
lezel o c’hredennoù relijiel, politikel ha kevredadel er-maez bewech m’emaint o klask ar wirionez ».
Met peseurt gwirionez a vije tu da dizhout en diavaez da nep speredelezh ha hep ur gelennadurezh
politikel ha kevredadel ? Peseurt kevredigezh a c’halljed frammañ ? Hini ebet evit gwir, ha mat eo
kounaat e nac’h atav ar Stadoù impalaerel ar gwir ouzh an danvez sklaved da ober dave d’ur
gelennadurezh politikel a rofe dezho ar binvioù ret evit talañ ouzh an enkadenn bolitikel m’emaint.
Tud kraouiet en o abafded veizel ha bac’het en o enkadennoù armerzhel, setu petra e teufe hor
brezhonegerion da vezañ : sklaved a’n em frealzfe o hunvreal e vefent o skarzhañ ar galleg eus ar vro
kent bezañ dipitet o welout ne sevenont netra. Rak penaos skarzhañ ar galleg hep skarzhañ ar
c’hallegerion ? Meven MORDIERN ne lavar netra war ar c’hraf-mañ. Emichañs ez erbedfe adarre
doareoù ar vrezelourion ragistorel a ziskoulme ar c’hudennoù dre zistrujañ an dud. Ha dres, da seurt
emzalc’h e vezer kaset war-eeun gant an treuzvarnioù a ra eus enkadennoù Breizh pe ar brezhoneg ur
gudenn yezhoniel. O nac’h ez eo diaesterioù Breizh hag holl drubuilhoù an Emsav kudennoù politikel

da gentañ holl e nac’her ivez diazezañ ur preder politikel reizh ha diorren ur genurzh efedus evit
aozadurioù an Emsav bremañ ha diwezhatoc’h evit ar gevredigezh pe ar Stad Vrezhon. Ha petra e
teuy da vezañ gwirioù an den ha rezid ar vroad hep ur genurzh kedvuhezel awenet gant ur
gelennadurezh politikel ha kevredadel resis ? Den ne oar, met anat eo e kouezhfe buan ar Vrezhoned
en ur stuzegezh tud ouez mar asantfent ren o stourm hervez tezennoù ur « sevenadur dibolitikel ».
Ne c’hallo biken ur brezhoneg dibolitikel en em ledañ war Vreizh a-bezh, ha n’hon eus ket
muioc’h da unyezhañ ar vro evit ober plijadur d’un nebeut yezhkadourion ginus n’o deus netra da
zegas. Ar pezh a zo da ober eo sammañ reuzeudigezh ar geizh e-keñver spered, meiz ha madoù, hag etouez ar geizh emañ da lakaat da gentañ an holl Vrezhoned diwriziennet a nac’h o dleadoù e-keñver o
bro, forzh pegement a vadoù danvezel a berc’hennont a-hend-all. Kement-se n’eo ket ken ledañ ar
brezhoneg evitañ e-unan, met frammañ ur geoded nevez a zo ar brezhoneg unan eus hec’h elfennoù,
he benveg yezhel ha netra ouzhpenn.
Pegañ skritelloù brezhonek, livañ mogerioù pe hentoù, hepken evit lakaat brezhoneg dirak
daoulagad an dud ne c’hell ket neuze bezañ ouzhpenn un embregadenn a vruderezh. N’emañ ket aze
al labour pennañ. Ar re a c’hoanta mirout pinvidigezhioù yezh ar bobl a rank kompren ne vo trec’h
ebet nemet dre astenn d’ar vro a-bezh an Emsav hag e holl aozadurioù frammet. E kerz aozadurioù an
Emsav emañ hiziv tonkadur hor pobl, hor yezh hag hor sevenadur. Setu perak eo ken pouezus ar pezh
a c’hoarvez en Emsav daoust d’an nebeut a dud a zo ennañ evit ar mare. Ret eo damantiñ da vuhez an
Emsav rak n’eus nemet drezañ e c’hell ar bobl vrezhon en em anaout ha digraouiañ. Mar bez graet
fazioù pe hentet fall an Emsav e vo marteze goueledet da vat galv ar vro-mañ d’ar rezid.
Met an Emsav e-unan ne c’hallo ket astenn da vat rouedad e aozadurioù kevreet war ar vro keit ha
ma ray diouer dezhañ darn eus ar skourroù na c’hell kevredigezh ebet padout hepto er bed a-vremañ.
An Emsav eta, daoust ma sell gant daoulagad dibikouz ouzh al labour ramzel a zo da gas da benn n’eo
ket klok evit ar mare. Dre ma’z eus tud a bep ampartiz o tont d’an emskiant vroadel ez eo ret reiñ tu
dezho da unvaniñ o barregezhioù en ur zigeriñ skourroù brezhonek evit pep embregerezh a gas davit
adsavidigezh ar vro hag ar Stad Vrezhon.
« Unvaniñ. Unyezhañ. Gwellaat. Kreskiñ. Truezomp d’an dud digalon ha dinerzh n’int ket evit
tañva hoalusted al labourioù en em gav berrzastumet er pevar ger-se. Ken dedennus ez int e gwirionez
ha m’emañ bet, evit ar veajourion hag an drevadennourion eus Europa e-pad ar pevar c’hantved
diwezhañ, digeriñ d’ar sevenadurezh nevezvedoù tramor, hag, evit ar ouizieion kempred dezho, sevel,
diwar anaoudegezhioù nevez, skiantoù nevez. Amañ ivez emañ pep tra da grouiñ hag ur bed nevezflamm da sevel en ur yezh manet gwerc’h betek-henn diouzh pep implij skiantek, ha hi donezonetoc’h
koulskoude eget ar galleg war gement a sell an emastenn eus an deskadurezh hag eus ar
sevenadurezh. »
Meven MORDIERN, Prederiadennoù…, Levrenn V Gwalarn 86/36-7 1936

AN EMSAV HAG AR VRO (5)
LIZHEROU
« Da’meno, mont evel ma rit eus keal ar stuzegezh da geal ar speredegezh a rank tremen dre geal
ar patromoù stuzegezhel evel ma’z int bet termenet gant ar stuzegourion amerikan.
« Danvez krai ar gevredadoniezh eo ar stuzegezh : dindan he skritell e stalier kement devoud a
c’haller deskrivañ e buhez ur stroll kevredigezhel. Ar patromoù stuzegezhel zo dres ar furmoù stabil a
c’haller digejañ eus an danvez krai-se : framm ar gerentiezh, aoz ar glad, neuz ar meuriad, ar barrez pe
ar gumun, reizhiadoù ar c’henderc’hañ, h.a.. Ar speredegezh zo meizadur ar vuhez hag ar bed evel
m’emañ empleget gant patromoù stuzegezhel ur gevredigezh fetis. Daou argerzh zo enta, daou
gammed eus ar spered, evit tremen eus par ar stuzegezh da bar ar speredegezh. Da gentañ, un argerzh
dezrannañ : eus reustl ar stuzegezh evel m’he c’haver war an dachenn e tigenvezer furmoù fraezh, met
darnel : ar patromoù stuzegezhel. D’an eil, un argerzh kevanañ : adstrollañ a reer ar patromoù
stuzegezhel diwar-bouez ur ster boutin a gaver dezho, a-benn savelañ un unvez kempoell, fraezh ha
hollel a zo ar speredegezh. An argerzh kentañ ne c’houlenn digant an imbourc’her nemet ar
stummadur gouiziel boas, un arbennigadur war ar gevredadouriezh. An eil argerzh ne c’hell bezañ
kaset da benn nemet dre hir breder, gant tud o verañ ar meizadoù diwar-bouez o buhez ha n’eo ket
hepken evel binvioù diavaez na engouestlont ket o zonkadur. Maodez GLANNDOUR e-unan a verke
pegen diaes, hag arvarus, ez eo termenañ speredegezh ur bobl.
« Diaes pe get, hent an Emsav eo gounit anaoudegezh eus speredegezh Vreizh. Meur a wech, en
niverennoù tremenet, hoc’h eus pleustret war gudennoù ar stuzegezh, – en un doare nac’hel a-walc’h,
ret eo henn anzav. En em dreiñ a rit bremañ war-du ar speredegezh. Ha mat e rit. Ne gredan ket
pellaat diouzh ho mennad mar pouezan war ar spletoù a zo da dennañ eus arver keal ar patromoù
stuzegezhel. Amañ dindan e kavit un dornadig notennoù am eus taolet war ar paper nevez ’zo en ur
lenn Emsav.
« Gant diazezidigezh ar Stad C’hall e Breizh eo bet tonket buhez pobl Vreizh da vezañ mouget
war bep tachenn, ken e-keñver kevredigezh, armerzh pe bolitikerezh pleustrek. Unan eus ar
c’hudennoù a zo dirazomp eo gouzout petra a zegas ur Stad d’ur vroad hag, ent-fetis, petra he deus
degaset ar Stad C’hall da Vreizh, petra a zegaso ar Stad Vrezhon da Vreizh.
« Pa lavaromp : distrujet eo bet ar vuhez vrezhon gant ar Stad C’hall, pe : roll ar Stad Vrezhon a
vo reiñ an tu da vuhez ar vro da vleuniañ en-dro, petra a fell deomp menegiñ dre “ar vuhez vrezhon”,
“buhez ar vro” ? Un dra bennak, a dra sur, en deus da welout a-dost gant ar patromoù stuzegezhel.
Warno e kemer harp tud a vroad da veizañ ha da enkorfañ o sevenadur, ha dreist-holl ez int an
aveadur ret da genderc’hel gant ar seveniñ. Kemeromp da skouer framm kevredadel ar barrez e
Breizh ; dre ar framm-se e c’halle hon tadoù embreger ur spered a gumuniezh a santomp c’hoazh
bezant en hon touez daoust ma’z eo aet da get ar framm a roe tu d’e embreger ent-fetis. Anat eo ez aio
da get ar spered-se a gumuniezh ma ne vez ket krouet frammoù kevredadel nevez o klotañ outañ hag o
reiñ dezhañ an tu d’en em ziorren en-dro. Marv e vo ar stuzegezh henvoazel, hag ur stuzegezh arnevez
he devo kemeret he lec’h, met advevañ a raio ar patrom stuzegezhel kozh er frammoù nevez, ha
bennozh dezhañ ne vo troc’h ebet, lakaet e vo kevala ar speredegezh vrezhon e kerz ar remziadoù
nevez.
« Lavaret ez eus bet ne c’hell ket ur bobl diorren he sevenadur hep Stad. Ken gwir all eo lavarout
ne c’hell ket ur Stad bezañ savet hep derc’hel kont eus ar patromoù stuzegezhel broadel, da lavarout
eo eus ar pezh a zo stabil, kendalc’hel hag emouiziek e froud stuzegezhioù ur bobl. Mar’d eus ur pont
da gavout, ken e-keñver meiz ken e-keñver ober, etre stadegezh ha stuzegezh, e tremen ar pont-se dre
ar patromoù stuzegezhel.
« Un nebeut evezhiadennoù a fell din ober, o tennañ d’an tachennoù ma labour an Emsav.

« Arouezius eo roll ar yezh er vroad hag er Stad. Ouzhpenn bezañ ar benvegadur boutin d’an holl
batromoù, ez eo ar yezh ur patrom stuzegezhel drezi hec’h-unan ha, muioc’h c’hoazh, ur moul a
batromoù stuzegezhel. Ul lec’h unel ha diziouerus zo enta d’ar yezh e buhez pep broad. N’eo ket un
dra nevez ha meizet eo bet kement-se abaoe an amzerioù koshañ. K’ong-zi (Konfusius) a lavare : “Ma
ne vez ket azas an anvidigezhioù, ne c’hell ket bezañ reizh furm ar c’homzoù ; ma ne vez ket reizh
furm ar c’homzoù, ne ra ket berzh labour ar Stad ; ma ne ra ket berzh labour ar Stad, nag al lidoù, nag
ar sonerezh ne vleuniont () ; nag ar barnadennoù nag ar c’hastizoù n’int evit tizhout o fal, ar bobl ne
oar ket penaos ober. E-se, ar Fur, pa grou anvioù, a ra e doare ma vo reizh outo furm ar c’homzoù ha,
p’o arver, a ra ivez e doare ma teuint da wir ober”.
« En un doare anat e weler pegen drastus eo bet evit Breizhiz degemerout ar galleg en o
c’hedvuhez. Daoust ma ne oa ket prederiet nemeur gant muzuliañ al labour drastus-se, e verk ar
c’hevredadour gall E. MORIN en e levr : La métamorphose de Plodemet, kement-mañ : “Skolek e
chom galleg tud Plozeved”. Desket o deus ur yezh estren, deskoniet int bet war batromoù stuzegezhel
estren, ha n’o deus ket o enkorfet. Goap a reer eus bourc’hizion kêrioù Breizh pa bledont aketus, evel
bourc’hizelezh ar broioù isdiorreet, da varmouzañ doareoù-bevañ ha -komz bourc’hizion ar vro
vestronier. Ken faos ha torkulet eo galleg ar gouerion hag ar werin dre vras. Ar yezh-se n’eo ket
dezho. Ne berc’hennont ket o bed drezi, ha seul vuioc’h a se, ne grouont netra ganti. Marmouzañ a
reont muioc’h eget na vevont. Kriz eo se.
« Studiet eo bet c’hoazh gant Emsav kudenn isdiorreadur Breizh. E kempouez edo framm armerzh
ar vro, – ma n’eo ket ar sujidigezh he deus torret ar c’hempouez-se, ar sujidigezh eo he deus miret a
adkavout ur c’hempouez nevez. E-se, kempouez un armerzh ned eo ket ur c’hempouez etre nerzhoù
armerzhel hepken, met etre an nerzhoù buhezel ha kedvuhezel, kevredadel ha politikel a c’hoari
ennañ ; ken ez eur aotreet da veizañ frammoù armerzh ur vro evel patromoù stuzegezhel. Ha seul
greñvoc’h e tleomp pouezañ aze ma sellomp an armerzh evel un tu eus ar seveniñ : amkan nesañ ha
ret ar c’henderc’hañ zo moarvat pourchas madoù-beveziñ diziouerus d’ar beved, met ar pal zo
sevenidigezh mab-den evel buhez ha kedvuhez. Talvoudoù speredel zo enta enkorfet e reizhiad
armerzhel pep bro, un enkadenn speredel eo pep enkadenn armerzhel, ha distrujañ reizhiad armerzhel
ur vro zo skeiñ ganti ur gloazadur a c’hell bezañ marvus dezhi dre dizhout he spered muioc’h c’hoazh
eget he c’horf.
« Diskoulmoù ez eus da enkadenn armerzhel Breizh, hogen diskoulmoù brezhon, e-ser un
emdroadur renet gant Breizhiz emouiziek ouzh speredegezh ar vro hag ar patromoù ma voe enkorfet.
Arabat gortoz eus ar Stad C’hall estreget ur freuz brasoc’h c’hoazh. Ret eo lavarout ivez e ve ken
freuzus all ur Stad Vrezhon a glaskfe an diskoulm hep derc’hel kont eus an tresoù don garanet e buhez
ar vro-mañ, ar pezh a anvomp en ul lavar resisoc’h : ar patromoù stuzegezhel brezhon.
« Arabat intent e vennan amañ un distro pleustrel d’an tremened. Ne gilan ket rak ur gounezerezh
brezhon diouzh an aoz kengladel, gant kendrevioù ha kevelourioù a ve da geñveriañ ouzh ar c’hkibboutzim pe ar c’hkolc’hozioù, met da geñveriañ hepken, rak, krouet hervez ar patromoù brezhon, e
klotfent ouzh spered tud ar vro-mañ.
« Evit ar mare ne weler ket kalz ur preder a seurt-se o ren e-touez kouerion hag armerzhourion
Vreizh. Emaint o tizoleiñ spletoù ar sokialouriezh hag an armerzhioù steuñvet p’emañ armerzh Frañs
dindan steuñvoù abaoe ugent vloaz endeo. Dre Frañs ha gant dale e tizolo Breizhiz ar bed ha, dre ret,
ur skeudenn diazas eus ar bed eo a zeu dezho. Ar gouerion vreizhat a bren un traktour evit un atant a 6
hektar, a samm dleoù evit prenañ muioc’h a gevala eget na c’hallint ardalañ, ne verzont ket emaint o
trevezañ, int en ur vro isdiorreet, ar stuzegezh o ren er vro diorreet amezek, ha dre-se o treiñ kein ouzh
hent an diorreadur. Mar’d eo tamalladus ar stuzegezh-veveziñ er broioù greantel, petra lavarout eus ur
vro isdiorreet a glask sankañ er stuzegezh-se pa gemenn groñs dezhi an enkadenn m’emañ ur
politikerezh-postañ hag ur stuzegezh-dioueriñ.
« Ur skouer all eus arallekadur pobl Vreizh eo an arver a ra eus ar patromoù stuzegezhel gall er
vuhez politikel foran. Menegiñ a fell din ar patromoù gall a “du-kleiz” hag a “du-dehou”. N’eo ket e
tinac’han talvoudegezh ar patromoù-se el lec’h end-eeun ma ’z int bet furmet. Moarvat e klot an tuioù

kleiz ha dehou gall gant Istor Frañs hag ezhommoù ar C’hallaoued ; ne glotont avat na gant Istor
Breizh na gant ezhommoù ar Vrezhoned. Studiit kevredadouriezh ar bobl vrezhon abaoe dibenn an
18t kantved : ne c’hellit kompren ar vuhez politikel er vro-mañ ma ne sellit ket outi evel un heklev eus
ar pezh a dremen e Paris. N’eus ket splannoc’h azon a arallekadur. Ar pezh a zo, pe a c’hell bezañ,
daelerezh frouezhus e Paris a zeu da vezañ, ur wech plaket war Vreizh, eneberezh diziskoulm etre
Breizhiz hag elfenn a zizunvaniezh. Ar patromoù stuzegezhel gall a ra keodedourion eus ar
C’hallaoued, met ne reont nemet arallekaat ar Vrezhoned. Ar gudenn avat n’emañ ket etre degemerout
ha nac’h degemerout ar patromoù gall, met e diorren ar patromoù brezhon. »
(21 07 68)

EMVR-29

DARVOUDOU
Strakadennoù e bro an Aerouant Ruz
Komzet e vez kalz e Breizh abaoe daou vloaz eus un aozadur kuzh oc’h ober gant ar sponterezh :
ar gourdrouzoù, an tangwalloù, ar bombez. Dudius eo keñveriañ an darvoudoù a c’hoarvez en hor bro
gant ar pezh a dremen er broioù keltiek all. Emañ an traoù war sioulaat en Iwerzhon abaoe 1961, – an
taol nemetañ o vezañ bet distruj ar golonenn Nelson e Dulenn e meurzh 1966 gant an Irish Republikan
Army. En Alba n’eus tra, koulz lavaret. E Kembre avat e strak bombez abaoe un nebeut bloavezhioù,
evel e Breizh. Daoust d’an diforc’hioù bras a chom etre hon div vro, ned eo ket didalvoud keñveriañ
labour ar sponterion en daou du da Vor Breizh.
Ret eo lavarout kement-mañ da gentañ : nag e Kembre nag e Breizh n’eus e gwirionez un
hengoun eus ar sponterezh evel en Iwerzhon (Fenians a-hed an 19t kantved, Clan-na-Gael, I.R.A.,
I.R.B. e derou ar c’hantved-mañ). E Kembre evel e Breizh ne venn an aozadurioù kuzh, betek-henn da
nebeutañ, nemet brudañ ar mennoz broadel ha rediañ an enebour da selaou goulennoù ar
vroadelourion gerreizh. Diskaret e voe delwenneg Roazhon e 1932 gant Gwenn ha Du, rak ne chome
mui nemet an hent-se d’en em zizober diouti : holl glemmoù ar vrogarourion n’o doa talvezet da
netra. Nebeut goude, e 1936, ez eas broadelourion gembreat da dangwallañ savadurioù aerborzh ur
skol-vombezañ nevez savet e Kembre daoust da eneberezh poblañs ar gontelezh hag ar vro a-bezh.
E-tro ar bloavezhioù 1960 e tiwanas adarre ar sponterezh e Kembre. En hevelep mare e
c’hoarveze un dihun eus an emskiant vroadel e-touez ar re yaouank dreist-holl. Ur strollad broadel a
oa : Plaid Cymru, diazezet e 1924, hag e rae berzh mui-ouzh-mui er boblañs. Hogen kempennelour e
oa ha kavout a reas d’ar vroadelourion yaouank e oa ret ober an dispac’h hag arverañ ar feulster.
An dro evit ar vroadelourion yaouank da ziskouez o emzalc’h a voe roet dezho gant afer ar
stankelloù. Evit pourchas dour d’o greantioù e tivizas ar Saozon sevel stankelloù e menezioù Kembre.
Beuzet e voe traoniennoù hag argaset ar gouerion gembreat a anneze enno. Plaid Cymru a savas aenep d’an embregadurioù-se : hervezi ez eo an dour pinvidigezh ar vro hag e tle da gentañ pourchas
da ezhommoù ar vro. A-du-rall, mar divizer e ezporzhiañ, e tleer sellout outañ evel ouzh forzh petore
barregezh natur all ha lakaat ar Soazon da baeañ evit e gaout. Evit ar Saozon avat ne c’hell ket an dour
bezañ sellet evel ezporzhiet peogwir n’eus ket a harzoù etre Kembre ha Saoz, breizhveuriat eo ha
netra ken. Klemm a reas Kembreiz ez eo korvoet o bro evel un drevadenn. Aozet e voe dibunadegoù
gant Plaid Cymru hep an disterañ gwered war raktresoù ar Saozon. Anat e voe neuze d’ar
vroadelourion e oa dav kavout araezioù efedusoc’h evit difenn douar Kembre.
E 1962 edo ar Saozon oc’h adeiladiñ ur stankell e Tryweryn a-benn pourchas dour da Liverpool
pa voe tarvet ar chanter. Daou vroadelour a voe harzet ha barnet da vizvezhioù toull-bac’h. E 1963 e
voe tapet daou zinamiter yaouank all goude m’o doe distrujet ur c’hanerez tredan hag ur peul o tougen
ul linenn varr-uhel. Kondaonet e voent ivez d’an toull-bac’h.
Ne oa nemet an derou. Anv a voe diwar 1964 eus un aozadur nevez, ar Free Wales Army, savet
war skouer an I.R.A., dezhañ da bal ar Republik Kembreat, – mat eo gouzout ne c’houlenn ar bPlaid
nemet un dezvad a riez ezel eus ar c’hCommonwealth evel Kanada pe Zeland-Nevez. Brudet e voe ur

gounideg tregont vloaz, Julian Cayo EVANS, evel unan eus renerion ar F.W.A. ; embannet e voe e
luc’hskeudenn gant meur a gazetenn : e welout a reer oc’h ober embregerezh-brezel gant
broadelourion all. Diaes eo gouzout petra eo ar F.W.A. e gwirionez, hogen un dra zo sur : n’eus bet
mui tapet den abaoe ma’z eo bet krouet ha kreskiñ a ra niver ar gwalldaolioù.
D’an 20 meurzh 1965 e tibunas 60 den yaouank e Clywedog war chanter ur stankell raktreset da
zaspugn dour evit Birmingham hag a zlee beuziñ seitek atant. Deviñ a rejont banniel Breizh-Veur ha
diskleriañ : « Un taol-brezel eo a-berzh ar gouarnamant, dezhañ e respontimp gant estreget komzoù ».
D’an 25 here e voe peurechu stankell dTryweryn. Ne oa eno den eus an tiegezh roueel, met maer
Liverpool a oa deuet : skoet e voe ur maen gantañ, harzet e voe an ambrougadeg kefridiel gant ur
bagad a 600 broadelour skritelloù ha bannieloù kembreat en o daouarn, diframmet e voe an Union
Jack. Ne emellas ket ar boliserion, daoust ma oant deuet niverus en deiz-se.
D’ar 6 meurzh 1966 e voe gwastet chanter Clywedog gant ur vombezenn greñv. Evel en troioù
all, e voe lakaet an tamall war F.W.A. gant ar bPlaid. Koulskoude, ar c’hadoriad, Gwynfor EVANS, a
zisklerias : « N’on ket souezhet (). Mar gra an dud gant ar feulster, n’eo ket warnomp emañ ar bec’h
da deurel, met war ar gouarnamant. Ne gemer tra a-zevri keit ha ma ne lakaer ket traoù da darzhañ ha
ma ne denner ket taolioù fuzuilh ». E gwengolo 1966 e voe gouestlet un abadenn skinwel da
vrogarourion Gembre ha pedet a-gevret Gwynfor EVANS en anv Plaid Cymru ha Julian Cayo
EVANS evit Free Wales Army, – a-ratozh o doa graet tud ar skinwel da liammañ an daou aozadur.
Rust en em ziskouezas kadoriad ar bPlaid evit ar sponterion : gousturiet e oant gant London,
hervezañ, a-benn diaesaat an darempredoù etre ar bobl gembreat hag ar vroadelourion, ha mirout ouzh
an dud a emezelañ en emsav broadel a zo koulskoude demokratek-rik. Test e oa an diskleriadenn-se
eus an eneberezh atav brasoc’h etre ar bPlaid hag ar F.W.A.. Ret eo lavarout edo Gwynfor EVANS o
paouez bezañ dilennet, d’ar 14 gouere 1966, da gannad evit Caerfyrddin hag en doa asantet mont da
sezañ da Westminster. Adalek an dibab-se e voe stanket an hent da bep emglev, daoust m’en doa ar
F.W.A. embannet un arsav da aesaat e stourmadenn dilennel da Wynfor EVANS.
E derou 1967 e roas Cledwyn HUGHES, sekretour-Stad evit Kembre, da c’houzout e oa ur
c’hengor arbennigourion o klask lec’hioù da stankelloù nevez a-benn bastañ da ezhommoù dour da
zont kêr Liverpool. Diouzhtu e tisklerias Plaid Cymru he youl da aozañ goulennadegoù ha
dibunadegoù a-enep da vekaerezh glenn Kembre, ha da skraperezh dour Kembre gant ar c’hêrioù
saoz. Diouzh o zu ez embanne paotred ar F.W.A. : « Ober a raimp pep tra evit herzel ouzh ar
gwalldaol-se. Betek-henn n’hon eus graet nemet gouzaviñ, diwar vremañ ez oberiimp a-zevri ». E miz
meurzh e voe dizoloet gant ar bolis ur bec’hiad gelinit ouzh ar sanioù o tegas an dour kembreat da
Liverpool, ha distignet e voe e koulz an daranell-euriañ. E miz here e strakas ur vombezenn vihan
ouzh stankell Vyrnwy. En hevelep miz e voe peurechu stankell Clywedog a lakae dindan dour-beuz
10 km eus an draonienn ha 5 atant. C’hwec’h miz dale a oa bet gant al labour en arbenn eus ar
gwalldaolioù, ha meur a vil lur saoz a freuz. Tamm-ha-tamm e teuad da sellout ouzh ar F.W.A. azevri. Pa voe digoret ar pont bras war ar Severn a zle dougen ar gourhent London-Caerdydd, e toujas
ar Saozon ur gwalldaol nevez. E-pad sizhunvezhioù e voe lakaet archerion da eveshaat deiz ha noz
pileroù ar pont ha da zeiz an digoridigezh gant ar rouanez Elisabeth e oa polised an hanter eus an
arvesterion.
Ur bloavezh mat evit Plaid Cymru e voe 1967. A drugarez da labour Gwynfor EVANS ha d’ar
brud gounezet gant ar mennoz broadel goude e zilennadur e kreskas a-dizh niver an izili, – 25 000 e
oa anezho e dibenn 1967. War un dro ivez e kreskas feiz an emsaverion en un diskoulm dezvelbreizhveuriat eus ar gudenn vroadel. Anv e veze graet er c’helaouennoù eus « increasing
responsability ». Argaset e voe an oristaled ha klasket arbennigourion war dachennoù an armerzh, ar
politikerezh, an deskadurezh, h.a.. Ar strollad broadel en em ziskouezas mui-ouzh-mui evel ur strollad
ken diazezet hag ar strolladoù klasel saoz, gouest da gemer ar galloud e Kembre. Da geñver
Kendalc’h Bloaz ar bPlaid, dalc’het e gwengolo 1967 gant 800 dileuriad, e voe tamallet gant an holl
doareoù ar F.W.A.. Difennet-groñs e voe adalek an deiz-se bezañ war un dro ezel eus Plaid Cymru
hag ezel eus Free Welsh Army, ha roet e voe urzh zoken da holl skourroù ar strollad da lakaat er-maez
kement ezel en defe darempredoù gant an aozadur all.

N’o deus ket paouezet ar gwalldaolioù evit kelo, pell diouzh eno : n’eo ket stankelloù hepken a
vez argadet met ivez savadurioù amaezhel saoz. An taol bravañ a voe hini ar 17 du 1967.
Ur c’heloù a lakaas droug er vroadelourion eo hini al lidoù bras a vo aozet d’ar 1ñ gouere 1969
evit kadoridigezh ar priñs Charles evel Priñs Kembre e kastell Caernarfon. Hemañ a yelo da dremen
daou viz e Skol-veur Aberystwyth a-benn tapout un tamm deskadurezh war yezh hag istor Kembre.
Redek a ra ar brud e rafe zoken ur brezegenn e kembraeg da zeiz e gadoridigezh, – fromet e ve holl
Gembreiz a-se ha laouen-holl ar rannvroelourion o welout penaos e ra ar priñs ouzh e sujidi vat. Al
luadenn-se a zisplij da emsaverion Plaid Cymru ha muioc’h c’hoazh da republikaned ar F.W.A.. D’ar
17 du 1967 e tlee Lord SNOWDON, Sir Cledwyn HUGHES hag uhelidi all en em gavout e Templ ar
Peoc’h e Caerdydd evit prientiñ lidoù ar gadoridigezh ; hogen da beder eur diouzh ar beure e tarzhas
ur vombezenn greñv-tre e trepas an Templ oc’h ober ur freuz bras. Kentañ gwech e oa da sponterion
ar F.W.A. lakaat ur vombezenn en ur gêr vras, – ouzhpenn-se, 150 m diouzh ti-kreiz polis Caerdydd !
Goulennataet e voe J.C. EVANS : nac’h a reas bezañ kemeret perzh en taol ha diskleriañ avat e
c’halle pep Kembread bezañ lorc’h ennañ gant seurt oberenn a vrogarouriezh. Keuz en doa
koulskoude d’un dra : na ve ket bet tarzhet ar vombezenn e-doug an emvod. Pa zegouezhas an uhelidi,
gant dale bras, e oa polised e-leizh ganto, – ar pezh na viras ket ouzh ur c’hantad a vroadelourion,
darn anezho izili eus Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Kevredigezh ar yezh kembraek) da zont gant
skritelloù taer a-walc’h : « Kembre a dal 150 000 lur sterling d’ar priñs saoz », « Republik, ya !
Roueelezh, nann ! ». Youc’hal a rejont a-unvouezh ar ger « Republik ! » ha kanañ ar c’han broadel.
An archerion a glaskas o skignañ hag a harzas meur a hini anezho.
E meurzh 1968 e voe laeret ur bern danvezioù tarzh en ur vengleuz c’hreunit e-kichen Bala
(Meirionnydd). Ar pevare laeradenn a zanvezioù tarzh e oa dindan zaou vloaz e Kembre. Un nebeut
devezhioù war-lerc’h e strake ur vombezenn dirak ti-kreiz an telloù e Caerdydd. E derou miz mae e
kemennas ar gouarnamant en doa divizet sevel ur stankell nevez e traonienn an Dula (Sir Drefaldwyn)
evit pourchas dour da vBirmingham ha da c’hreantioù ar Severn. Kreskiñ a ra ken buan ezhommoù
dour ar greantioù-se ma ne vo ket a-walc’h e 1970 gant lenn Clywedog echu e 1967. D’an 25 mae
1968 e tarzhas ur vombezenn greñv-kenan e-tal savadurioù ar Welsh Office e Caerdydd, e-lec’h ma
labour 300 amaezhiad evit ar Gurunenn : torret e voe 200 prenestr ha gwastet 36 sal. Daou zevezh
goude e tarzhe un ijin all er menezioù. D’an 27, da 02.45, e voe drastet gant ur bec’hiad gelinit pileroù
ur san-dour e traoñ stankell Vyrnwy a zaspugn dour evit Liverpool ha Manchester.
Diwar an div gerc’hadenn diwezhañ-mañ, o tegouezhout da heul taolioù niverus all, ez eus savet
cholori bras er vro. Goulennataet ez eus bet ouzhpenn 300 den diskred warno a vezañ izili eus ar
F.W.A.. A-benn stourm efedusoc’h ouzh ar sponterion gembreat ez eus bet krouet ur gevrenn
arbennik eus ar bolis a genlabouro strizh gant ar Bolis Torfedel. Fiziet eo bet er gevrenn arbennik-se
ar gefridi da wareziñ ar priñs Charles pa zeuy da Gembre evit e gadoridigezh.
An Ao. THOMAS, Sekretour-Stad nevez evit Kembre (abaoe adaozadur ar gouarnamant
WILSON e meurzh 1968) en deus taget Plaid Cymru nevez’zo : « Krouet o deus un euzhvil n’int ket
mui evit mestroniañ. Seurt oberoù feuls a glot mat gant an aergelc’h brein o deus tud ar bPlaid danzeet
e Kembre ». Diouzh e du en deus Gwynfor EVANS embannet ur c’hemennadur en anv ar strollad evit
kondaoniñ ur wech c’hoazh ar sponterezh. Hervezañ ne ve ket souezhus e ve aze labour ur bagad kuzh
war urzh ar gouarnamant saoz evit divrudañ ar bPlaid ha mirout outi a vont war-raok… Un devoud
c’hoazh o tiskouez ar pouez roet d’ar sponterezh kembreat : breud zo bet e Westminster a-zivout an
diarbennoù kemeret gant ar gouarnamant evit stourm outañ. Taget eo bet Gwynfor EVANS ha ranket
en deus c’hoazh kondaoniñ ar F.W.A. dirak an holl gannaded saoz. E Kembre zoken, en deus Elwyn
ROBERTS graet galv ouzh ar bolis a-enep da dud ar F.W.A.. Sekretour-meur Plaid Cymru eo an Ao.
Elwyn ROBERTS.
E Breizh hon eus klevet ivez seurt galvoù a-berzh an AoAo. PLEVEN ha FREVILLE goude
kerc’hadenn Sant-Brieg. Souezhus eo d’ ar sell kentañ emzalc’h Plaid Cymru, met aes eo da gompren
mar lakaer e konthe c’hempennelouriezh a-viskoazh. Emañ enta an Emsav kembreat o sankañ en un
enkadenn a c’hell bezañ grevus, rak danvez frammoù ar Stad Kembreat zo betek-henn e piaou ar
bPlaid tra m’emañ ar youl dispac’hel gant ar F.W.A..
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Iwerzhon : Sinn Féin hag ar « Criminal Justice Bill ».
Pemont vloaz goude an Dispac’h emañ c’hoazh an dispac’herion iwerzhonat o stourm en o bro abenn diraez pal an Dispac’h end-eeun. Hag ar gouarnamant dinaouet eus an Dispac’h a rank kemer e
ziarbennoù outo. Un heklev eus ar saviad mantrus-se a gaver er pennad-mañ daveet d’ar Wask gant
Sinn Féin d’ar 17 06 68 :
« Dizegemeradus a-grenn eo darn eus diferadennoù ar “Criminal Justice Bill”, 1967, embannet
nevez’zo. Fellout a ra da Sinn Féin tennañ evezh tud ar vro ha dreist-holl an holl strolladoù na
gemeront ket perzh er galloud, war an dinac’h eus ar gwir da enebiñ ent-foran, evel ma’z eo intentet
gant ar gouarnamant Fianna Fáil a ginnig al lezenn-se.
« E-touez an danvez diferadennoù emañ ar re-mañ :
– Endalc’het e vo aozerion ar bodadegoù pe an displegadegoù da gas keloù d’ar bolis 24 eurvezh
en a-raok. An direizhadennoù nemeto a vo an obidoù, al lidoù relijiel hag an emvodoù dilennel. Nep
bodadeg-enebiñ nann diskleriet a vo enep lezenn.
– Gant ur “Garda Superintendant” e vo ar galloud da verzañ nep bodadeg pe da lakaat
strishadurioù warni.
– Enep lezenn e vo nep atizadur da na baeañ telloù, taosoù, tailhoù lec’hel, h.a.
– Disentezioù ar varnerion, zoken ar varn d’ar marv, ne vint ket mui hiviziken douget dre an
unvouezh hogen dre ar muiañ mouezhioù.
« Kement-mañ n’eo nemet un nebeut skouerioù eus an torradurioù grevus a vez graet d’ar
frankizoù keodedel en Iwerzhon. Emaomp endeo, er parzh-mañ eus ar vro, dindan an “Offences
Against the State Acts, 1939 & 1940”. Evit doare, e ve bet spontet gouarnamant an Ao. LYNCH gant
ar reuzioù diwezhañ, evel re ar gouerion hag an dud dilojeiz. () Etre daouarn ar gouarnamant hag ar
bolis e vo lakaet ar gwir da enebiñ, da abegiñ, frankiz ar gomz.
« Anat eo emañ troet diferadennoù al lezenn-se a-enep d’ar Republikaned, ar c’hweluniadoù
micherourion ha kouerion, an uniadoù feurmerion, h.a.. Kement hini a briz ar rezid ha frankiz ar gomz
a rank sevel enep al lezenn-se, hag a rank henn ober BREMAÑ, en un displegadeg foran a-enep d’an
hollveliouriezh.
EMVR-31

Iwerzhon ambilherez ar broioù kelt war-du ar rezid ?
Eus embannadenn Sinn Féin mezheven 1968 e tennomp ivez ar pennad-mañ :
« Hervez Daily Telegraph eus ar 04 06 en deus an Ao. Brian LENIHAN, Maodiern an
Deskadurezh an 26 kontelezh, lavaret e ve ur fazi evit Skos ha Kembre en em zisrannañ diouzh Saoz.
“Avizet e vefent o virout o liammoù gant Saoz”, emezañ. Goude gouzaviñ en doare-se Skosiz ha
Kembreiz, e teu an Ao. LENIHAN da lavarout e vijemp bet gwelloc’h a bell mar en dije
GLADSTONE grataet deomp an Home Rule ha ma ne vije bet morse eus Emsavadeg 1916.
« Ur stroñsadenn e vo a dra sur an diskleriadur-se d’hor breudeur gelt. Troc’hañ hent o deus graet
“Soldiers an Destiny” ar Strollad Republikan a-c’houde 1925. Zoken ar Mirour Daily Telegraph a
soñj ned eo ket meno pobl Iwerzhon eo a zeu gant an Ao. LENIHAN.
« Tamm-ha-tamm, ha suroc’h a-se, e tro politikerion Leinster House o c’hein ouzh an hengoun
republikan, hag hon digas d’ur c’hendeuzadur klok gant Bro-Saoz. Pouezus eo e verzfe hor pobl ne
glot ket he youl gant mennadoù an Ao. LENIHAN. Ken pouezus eo e ve merzet an hevelep tra gant
emsavioù broadel ar broioù kelt all.

« Ar re a striv da seveniñ amkanioù Embannadenn 1916 ha Raklun Demokratel an Dael Gentañ,
er strolladoù republikan, c’hweluniadel ha yezhel, zo ar re nemeto a gomz hiziv gant mouezh wirion
an Disrannouriezh Iwerzhonat. Diaes e ve mont pelloc’h er pilpouserezh eget ar strollad Fianna Fáil
pa’z aio disul a zeu en e anv an Ao Jack LYNCH hag an Ao. Ruairí BRUGHA d’ober “gwazoniezh”
da vez Wolfe TONE. »
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NOTENNOU ARMERZHEL (17)
AR RIÑVEREZH ARMERZHEL
II. AN NEVIDOU
An nevid.
An nevid hon eus bet tro da dermenañ c’hoazh. Daouad ar c’hinnig hag ar goulenn eo. Diwar se e
verk ivez :
– ar c’heñver a zo etre ar c’hinnig hag ar goulenn ; pa vez kevatal kinnig ha goulenn, e lavarer
emañ an nevid e kempouez ;
– an darempred etre ar c’hinniger hag ar goulenner ; pa ne vez ket dieub an eil pe egile en e
zibaboù, e lavarer ez eo gludek an nevid ;
– an hollad eus ar c’heñverioù kinnig-goulenn pe eus an darempredoù kinniger-goulenner :
– pe e-keñver ur varc’hadourezh lavaret : nevid ar gwinizh ;
– pe e-barzh bevennoù douaroniezhel : nevid broadel, nevid bed ;
– pe en daou geñver-se war un dro : nevid saoz an aour.
Ar goulenner hag ar c’hinniger a reer anezho neviderion, pe c’hoazh eskemmerion. Kevrank
nevidel, pe kevrank armerzhel a reer eus o c’hejadenn, – kevrank a dalvez war un dro « kejadenn »
hag « emgann ». Lavarout a reer da skouer e tisoc’h ar priz eus ar gevrank nevidel.
E-ser ar gevrank nevidel e vez renet ar breutadur, – lavarout a reer c’hoazh, boutinoc’h, ar
marc’hata. Klozañ a ra ar breutadur gant ar gevrat, a anver c’hoazh ar marc’had. Hervez furm ar
gevrank ec’h en em framm disheñvel an nevid : anat eo ne vez ket heñvel gont p’en em gav ur
gwerzher dirak dek prener ha p’en em gav dek gwerzher dirak ur prener hepken ; studiañ a reer enta
an nevid hervez ar frammoù a c’hell bezañ dezhañ. Gwelet hon eus c’hoazh (Emsav 17/152) keal
framm an nevid.
Al lec’h ma kej kinniger ha goulenner a anver nevidva. Ul lec’h difetis, ul lunegorenn, e c’hell
bezañ, o verkañ neuze hollad ar c’hevrankoù eus ur seurt lavaret : nevidva ar c’hredoù eo ar bankoù.
Ul lec’h fetis e c’hell bezañ ivez, an dachenn ma en em vod an neviderion evit kas o c’henwerzh ; er
ster-se e lavarer ivez ur marc’had : kas pesked d’ar marc’had. Ledanaet eo bet keal ar marc’had, hag
astennet d’ar c’henwerzh etrevroadel : ar C’henvarc’had da skouer zo ur stroll riezoù liammet dre un
emglev war nevid un niver marc’hadourezhioù.
Ur ster all zo gant ar ger marc’had, hini a gevrat nevidel, kevrat-eskemm : ober marc’had,
tonkañ ur marc’had, terriñ e varc’had.

An nevidadoù
Lakaat ur mad, ur gwazad en nevid a lavarer c’hoazh e nevidañ. Kement mad pe wazad kinniget
pe c’houlennet, gwerzhet pe brenet zo enta un nevidad. E-keñver nevid e seller ouzh daou zoare eus ar
madoù : bezañ unvanberzh, bezañ dizunvanberzh.
Unvanberzh ez eo ur varc’hadourezh pa ne gemm ket he ferzhded eus ur standilhon d’unan all. An
aour, ar gwinizh, da skouer, zo madoù unvanberzh pa ne reer kemm ebet etre un dolzenn hag unan all,
ur sac’had hag unan all.
Dizunvanberzh eo ur varc’hadourezh pa’z eus kemmoù perzhded etre ur standilhon anezhi hag
unan all. Ar gwin da skouer zo ur c’henderc’had dizunvanberzh : ne vez ket diforzh prenañ ur
voutailhad eus ur bloavezh kentoc’h eget eus ur bloavezh all, pe eus ur seim kentoc’h eget eus ur seim
all.

Disheñvel-bras e vo enta ar gevrank ha framm an nevid hervez ma vo unvanberzh pe
dizunvanberzh an nevidad.

An neviderion
Ken disheñvel-all e vo framm an nevid hervez niver ha ment an neviderion o kejañ e-ser ar
gevrank, hervez ivez o ersav hag ar stlenn o tont en o c’herz.
Niver an neviderion zo un elfenn bouezus-bras eus an nevidoù. Evit ur varc’hadourezh lavaret ez
eus un niver a genderc’herion (kinnigerion, gwerzherion) hag un niver all a vevezerion (goulennerion,
prenerion). An daou deskad-se a seller outo evel daou gamp o ren an emgann, – ar gevrank, – etrezo.
Saviad pep kamp arsellet diouzh niver e « emgannerion » a dermener
– evel ul liessaviad pa vezont niverus (kantadoù, miliadoù, h.a.) ;
– evel un nemeursaviad pa vez un niver bihan anezho (daou, tri, pevar) ; komz a reer ivez eus
daousaviad, trisaviad, h.a.
– evel un unsaviad pa n’eus nemet un nevider e kamp ar goulenn pe e kamp ar c’hinnig.
Ment an neviderion zo ken pouezus-all. Pa c’hoarvez pep nevider eus un hinienn, ez eo heñvel
ouzh uloc’h teskad an neviderion, pep hini eus an uloc’hennoù o vezañ bihanbouez ha kevatal d’ar re
all ; anv a reer eus diskejennegezh an neviderion, – diskejenn o vezañ un anv all roet d’an atomenn.
En enep, pa vez dasstrollet an hiniennoù d’ober unvezioù brasoc’h, e komzer eus
molekulennegezh. Digevatal e vez ar « molekulennoù » etrezo ha reoù ’zo o deus pouez bras en
armerzh ur vro, ur ranndir. Ur c’hweluniad micherourion, da skouer, zo ur volekulenn ramzel e nevid
al labour.
Ersav an neviderion a c’hell bezañ dieub pe dindan rediezhoù diseurt, – dezvel pa n’o devez ket
gwir da zibab, bredel pa vezont lakaet dindan gazel-ge gant an daranverezh. Un nevid ma ren
dieubiezh an dibaboù kenkoulz hag ar frankiz enkerzh hag ezkerzh, a vez lavaret berus. Un nevid
skoilhet gant rediezhoù a vez lavaret gludek ; derez uhelañ ar c’hludegezh eo ar sonnadur : sonnet eo
an nevid pa n’eo ket mui evit c’hoari, pa ne chom gant an neviderion tu ebet da embreger o frankiz
dibab.
Ar stlenn e kerz an neviderion a c’hell bezañ paot a-walc’h da reiñ dezho un anaoudegezh sklaer
eus ar saviad ha, dre-se, an tu da reizhañ o ersav dioutañ. Nevid boull pe nevid divoull ez eus hervez
m’o deus pe, er c’hontrol, ma n’o deus ket an neviderion en o c’herz holl ditouroù ar saviad.

Rummadur an nevidoù.
Diouzh kenaoz an degouezhioù emaomp o paouez menegiñ e c’haller empennañ diseurtiezh ar
frammoù nevid kavet war an dachenn. N’eo ket didalvoud o renkañ e rummoù ha sevel un daolenn
anezho.
A-raok stagañ gant renkidigezh ar frammoù hervez niver an neviderion e raimp keal eus klokted
ha diglokted un nevid. Seul glokoc’h e vez barnet un nevid ma kaver gantañ brasoc’h pep hini eus an
doareoù deskrivet diagent : unvanberzhded ar c’henderc’had nevidet, diskejennegezh an neviderion,
berusted, boullded.
Mar seller bremañ ouzh niver an neviderion e tiverzer meur a dro hervez m’emañ an eil pe egile
eus an daou gamp en unsaviad (aroueziet amañ :
*** Figure ***
Ouzhpenn an degouezhioù-mañ e c’hallfed degas an nevidoù diglok. Kemeromp da skouer
degouezh an unwerzhouriezh ; mar bez dirak an unwerzhour ul liessaviad diglok eus ar goulenn, e
komzor eus un unwerzhouriezh diglok.

Penaos e vez kavet ent-fetis ar frammoù nevid furmel-se ?
Ar gevezouriezh rik a empleg un niver bras a ginnigerion hag un niver bras a c’houlennerion.
Dibaot a wech e vez klok : er Yalc’h, nevidva ma vez anavezet e pep mare gant an holl stad ar
c’hinnig hag ar goulenn, – skouer a nevid boull. A-du-rall e vez bepred diglok ar gevezouriezh rik.
An unwerzhouriezh, en enep, a gaver alies war an dachenn. Ober a reer un diforc’h etre
unwerzhouriezh naturel (da skouer, dre vezañ perc’henn ar vengleuz nemeti a zo en nevidva) hag
unwerzhouriezh dezvel (pa vez fiziet gant al lezennoù en ur preveziad ar brient da genderc’hañ ha da
werzhañ ur mad pe ur gwazad) ; koulskoude, peurliesañ e chom an unwerzhouriezh dezvel e piaou ar
Stad hag e komzer neuze eus unwerzhouriezh stadel, – degouezh ar poultroù-tarzh, ar butun e Frañs,
h.a.
Envel a reer unwerzhouriezh levezonel, dangorel, pe c’hoazh pennwerzhouriezh, ar framm nevid
o tisoc’hañ eus ar gevezouriezh pa’z eo deuet a-benn unan eus ar gevezerion da drec’hiñ war ar re all
dre hoalañ da skouer o arvalion diwar-bouez e zaranverezh.
An unsaviad daouduek a anavezer abaoe eil palevarzh an 20t kantved hepken. E gavout a reer da
skouer pa ra marc’had ur gevelouri a brenerion gant un unwerzhour pe ur gevelouri a werzherion. Met
dreist-holl ez eo ar furm kemeret gant nevid al labour er broioù greantel, kevread ar c’hweluniadoù
oc’h en em zerc’hel a-dal da gevread ar batromed.
An unprenouriezh zo degouezh ur prener unel dirak lies gwerzher. Ar S.E.I.T.A. (Kevredad ar
Butun) da skouer e Frañs, zo ar prener dezvel nemetañ eus ar plant butun gounezet gant un niver bras
a genderc’herion.
An nemeurwerzhouriezh zo ar framm nevidel azonusañ eus ar reizhiadoù frankizour. Ur skouer
splann anezhi a gaver gant ijinerezh an tangirri, ma vez dalc’het an nevidva gant un niver bihan a
firmoù bras, – goudeuzet enno eo bet an embregerezhioù bihan.
An daouwerzhouriezh zo saviad daou ginniger dirak ur yoc’h a c’houlennerion. Emgann a vo etre
an daou evit aloubiñ an nevidva a-bezh. Dezrannet e vez elfennoù ha dibun an emgann-se e termenoù
a riñverezh armerzhel hag ur vrezeloniezh kemplezh zo bet savelet.
An trigwerzhouriezh zo un degouezh heñvel a-walc’h, nemet ez empleg ur gudenn-derou
ouzhpenn : hini an emglev kadoniel etre daou eus an tri firm evit diskar an trede ha rannañ etrezo ar
parzh eus an nevidva a zalc’he.

Kevamzalc’h an nevidoù.
Nevid ur varc’hadourezh ned eo ket dizalc’h diouzh nevidoù ar marc’hadourezhioù all. A-zalc’h e
vez da skouer priz ar gwinizh ouzh priz an temzoù, ha priz ar segal ouzh priz ar gwinizh. Un amzalc’h
a reer eus an darempred-se etre ar prizioù ha, da heul, etre an nevidoù. Lavarout a reer ez eo
amzalc’het priz pe nevid ar gwinizh gant priz pe nevid an temzoù. Pa vez kenlevezon etre daou briz,
daou nevid, e lavarer emaint en ur c’heñver a gevamzalc’h pe emañ kevamzalc’het an eil gant egile.
Lies modelezh a amzalc’h a zeskriver. Roet hon eus skouer priz ar gwinizh amzalc’het gant priz
an araezioù lakaet d’o c’henderc’hañ (temzoù, hadoù, binvioù, labour) ; mar seller ouzh treug ar
c’henderc’hañ, e stader emañ eno amzalc’h ur stael lec’hiet en argrec’h war ur stael lec’hiet en
ardraoñ, setu perak e komzer eus amzalc’h diwar grec’h en degouezh-se. Amzalc’het emañ ivez priz
ar gwinizh gant priz ar c’henderc’hadoù tennet diouto, ar bleud hag ar brenn pergen ; evit menegiñ al
liamm-se e reer anv a amzalc’h diwar draoñ.
An daou amzalc’h diwar grec’h ha diwar draoñ a anver amzalc’hioù treugel, peogwir ez anadont
e-ser an treug (an tremen eus par an danvezioù krai da bar ar pleuskadoù). Mar seller bremañ ouzh an
amzalc’h a c’hell kaout priz ar gwinizh war brizioù an edoù all, e lavarer ez eus anezhañ un amzalc’h
kensavel.
Un amzalc’h a vez lavaret a-gendu, pe muiel, pa argemm a-gendu ar priz amzalc’her hag ar priz
amzalc’het ; a-c’hindu, pe maezel, pa argemmont a-c’hindu.

Klokausted, atalusted
Pa gresk bastusted ur mad A war un dro gant bastusted ur mad B, e lavarer ez int klokaus an eil
d’egile. Seurt kenglokausted a gaver evel un devoud eus ar c’hinnig, pe evel un devoud eus ar
goulenn.
Kenglokausted ar madoù kinniget. Ar c’hinnigoù kenyevet. Ur mad klokaus d’unan all e-keñver
kinnig zo ur mad kenderc’het dre ret a-gevret gant egile all, – da skouer al ler hag ar c’hig, ar plouz
hag ar greun, an aezhenn-leskiñ hag ar goulosk. Er greanterezh e reer adkenderc’had eus ar mad
klokaus er c’hinnig. Priz-gwerzhañ an adkenderc’hadoù ne vez ket amzalc’het gant ar c’houstkenderc’hañ, met jedet e vez e doare da zevoudañ ur goulenn bras a-walc’h.
Kenglokausted ar madoù goulennet. Ar goulennoù kenyevet. Ur mad klokaus d’unan all e-keñver
goulenn zo ur mad bevezet dre ret a-gevret gant egile all, – da skouer an tangirri hag ar strilheoul, ar
c’hafe hag ar sukr, ar skriverezed hag ar paper.
Mar digresk bastusted ur mad A pa gresk bastusted ar mad B, e lavarer ez int atalus an eil d’egile.
Seurt kevatalusted a gaver ivez evel un devoud eus ar c’hinnig hag evel un devoud eus ar goulenn.
Kevatalusted ar madoù kinniget. Ar c’hinnigoù ginyevet. Anadiñ a ra da skouer pa c’hell daou
vad disheñvel bezañ kenderc’het a bep eil gant an hevelep unvez-kenderc’hañ, – pa c’hell an hevelep
douar talvezout da vagañ bioù pe da c’hounit gwinizh. An hevelep amzalc’h a-c’hindu a c’hoarvez
ivez etre madoù amsavus an eil re d’ar re all : pa voe ijinet ar gwiadoù kevanaoz, e tiwanas hag e
kreskas ar c’hinnig anezho diwar-goust kinnig ar gwiadoù naturel.
Kevatalusted ar madoù goulennet. Ar goulennoù ginyevet. Evit ur barr-bevañ lavaret, mar prener
ur benveg skinwel ne c’hallor ket prenañ ur yenerez. Mar bez difennet ouzh ar c’hlañvour a evañ
gwin, ha mar sent, e kresko en e diad bevezadur an dour melar diwar-goust bevezadur ar gwin.
Kevamzalc’h maezel a zo etre ar madoù kevatalus.

Ar gevezouriezh rik ha klok.
Ar gevezouriezh rik a reer anezhi c’hoazh al liessaviad daouduek, – un niver bras a werzherion o
vezañ dirak un niver bras a brenerion. Gant an armerzhourion glasel e veze sellet ar gevezouriezh rik
evel framm skouerel an nevid. E gwir, an devoudoù a ziskouez ne vez nepred koulz lavaret kavet en
he stumm rik ha klok en armerzh greantel. Arbennoù liesseurt a zo da seurt dibaoted :
– seul stankoc’h an neviderion en daou gamp, seul rikoc’h ar gevezouriezh ; hogen tennañ a ra
bepred niver ar werzherion da goazhañ : steuziñ pe c’houdeuziñ a ra an embregerezhioù bihan ;
– seul glokoc’h e vez ar gevezouriezh ma chom pep nevider en daou gamp dizalc’h-mat diouzh
levezonoù pe destrizhoù ar re all, – azon an diskejennegezh eo. Hogen emglevioù a vez etre ar
werzherion, – pa ouestlont derc’hel o frizioù dreist un isvevenn divizet, hag etre ar brenerion, – pa
ouestlont nac’h prenañ mar sav ar prizioù dreist un usvevenn divizet.
– seul glokoc’h e vo ivez ar gevezouriezh ma chom dieupoc’h pep nevider da gemer perzh pe get
en nevid. Azon ar verusted eo. Rediezhoù ha destrizhoù niverus a vez avat war ar werzhourion hag ar
brenerion.
– un amplegad all da glokted ar gevezouriezh eo boullded an nevid, pep nevider o c’houzout e
pep mare sav ar c’hementadoù kinniget ha goulennet, kenkoulz hag ar prizioù keñverek. Divoull e vez
avat an nevidoù ent-devoud, ha ne vez ket kavet skouerioù a gevezouriezh klok da studiañ war an
dachenn, – lakaet er-maez ar Yalc’hoù evel m’ hon eus merket c’hoazh. Koulskoude, ent-damkanel,
ez eo pouezus-bras digejañ savelennoù ar gevezouriezh klok ha reiñ dezho ur furm jedoniezhel, zoken
mar ranker lezel ganto da c’houde un derez bras pe vrasoc’h a arnesadegezh. Studiomp enta dinodadur
ar priz evel disoc’h kempouez an nevid er gevezouriezh klok.

Ar priz diwar gempouez an nevid
Un diforc’h a reer etre priz padel ha priz predel.

Dinodadur ar priz predel (pe priz red).

Kemerout a reer un nevid lavaret en ur c’houlz lavaret. Tresañ a reer krommenn ar c’hinnig ha
krommenn ar goulenn a-gevreizh d’ ar prizioù. Diskouez a reer e verk o foent-skej ar c’hempouez
gallus nemetañ. Ar priz a zo hedenn ar poent-se eo an hini a rank dinodiñ.
Eus studi ar c’hrommennoù-se ez eus bet digejet un nebeut pennaennoù :
a) Pennaenn ar c’hevatalder : poent-skej an div grommenn a lugn kevatalder ar c’hinnigoù hag ar
goulennoù, hag ar poent-se nemetañ. Poent ar brasañ prenadur hag ar brasañ gwerzhadur eo.
b) Pennaenn an unelded, anvet c’hoazh pennaenn JEVONS (sl. Emsav 10/268) : en un nevidva
lavaret ne c’hell dinodañ nemet ur priz evit ur mad lavaret.
k) Pennaenn ar c’hempouez : dioutañ e-unan e tenn ar priz gweredel (ar priz embreget war an
dachenn) da zistreiñ er savlec’h kempouez, lakaet e ve bet pellaet diouzh ar savlec’h dre un darvoud
bennak.
d) Pennaenn al leveoù : ar priz unel diwar gempouez an nevid a zevoud dreistadoù dangorel e
kamp ar werzherion evel e kamp ar brenerion (sl. Emsav 10/274).
*** Figure ***
Dinodadur ar priz padel (pe priz reol).

Ar gudenn eo gouzout ha derc’hel a ray ar priz en hevelep savlec’h bepred, eleze ha chom a ray ar
c’hrommennoù goulenn ha kinnig er savlec’h a anavezer dezho en ur pred lavaret. Anat eo e c’hell
kreskiñ pe zigreskiñ ar c’hinnig gant an amzer, ha heñveldra evit ar goulenn. Studi o argemmoù a laka
da dermenañ savelenn an nevid (Sk. 2.) :
1. E-keñver ur c’hinnig kendalc’hel, e laka kresk ar goulenn ar priz kempouezel da c’horren.
2. E-keñver ur c’hinnig kendalc’hel, e laka digresk ar goulenn ar priz kempouezel da c’houzizañ.
3. E-keñver ur goulenn kendalc’hel, e laka kresk ar c’hinnig ar priz kempouezel da c’houzizañ.
4. E-keñver ur goulenn kendalc’hel, e laka digresk ar c’hinnig ar priz kempouezel da c’horren.
*** Figure ***
Daelerezh an nevid. Bezet C priz-koust ur mad lavaret. Mar bez ar priz predel P brasoc’h
eget C, e tegouezh d’ar gwerzher ur buzad dre unanenn P − C . Kerkent hag anavezet avat e
tedenno ar buzad-se kenderc’herion nevez. Alese e kresko ar c’hinnig ha, da heul, mar bez
chomet kendalc’hel ar goulenn, e c’houzizo ar priz e P′ . P′ − C a zigresko enta. Empennañ a
c’haller ur priz predel P′′ hevelep ma’z eo P′′ − C < 0 ; seurt priz a ray d’ar c’hinnig digreskiñ
ha d’ul lod eus ar genderc’herion steuziañ. Luskellañ a ra enta P en-dro da C. Setu perak e
kaver klokaat didermenadur ar priz diwar gempouez an nevid dre un didermenadur anezhañ
diwar gempouez an embregerezh.
Liesskrivet gant ar gelaouenn

Ar merour : H. LE MEE.
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Danvez an niverenn-mañ zo anezhañ an testennoù bet displeget da geñver ar Gendael Bolitikel
aozet e Gourin d’an 18 Eost 1968 gant Skourr an Deskadurezh Vroadel etre dileuridi Unvaniezh
Demokratel Breizh ha dileuridi Emsav.
Da heul emglev etre ar gendaelerion, hag ivez hervez ur boaz degemeret gant Emsav, ne vez ket
roet anvioù an displegerion nag an aterserion. Evel-henn e venegomp an dileuridi : U.D.B. 1, U.D.B.
2, U.D.B. 3, Emsav 1, Emsav 2 ; hag evel-henn an aterserion : I, II, III, h.a., diouzh urzh an atersoù.
Evel ma raemp c’hoazh en hon niverenn 8 eus miz Eost 1967, e pedomp al lennerion da zerc’hel
koun ez eus amañ testennoù komzet dastumet diwar vandenn warellek. Na vent ket souezhet enta o
kavout enno adlavaradennoù, hirderioù, ha dre vras doareoù ret pe voas an displegadennoù dre gomz.

KENDAEL BOLITIKEL
AOZET E GOURIN D’AN 18 EOST 1968
GANT SKOURR AN DESKADUREZH VROADEL
ETRE « UNVANIEZH DEMOKRATEL BREIZH »
HAG « EMSAV »
U.D.B. 1 Ar pezh a fell din lavarout da gentañ-holl eo ez on laouen da vezañ en ho touez. Ar
wech kentañ eo din kemer perzh e Devezhioù Studi an Deskadurezh Vroadel.
Perak eo bet krouet U.D.B. (Unvaniezh Demokratel Breizh) ?
Ar baotred yaouank o deus savet U.D.B. pevar bloaz ’zo bremañ, e dibenn 1963, a oa an darn
vrasañ diouto izili, d’ar mare-se, eus ar M.O.B.. Tud yaouank e oant, studierion an darn vrasañ
anezho, hag o doa stourmet e-pad bloavezhioù e-barzh ar M.O.B. hag e gwirionez o doa stourmet en
aner. Tud yaouank eus an tu kleiz e oant, sokialourion ha broadelourion war un dro. Stourmet o doa
en aner e-barzh ar M.O.B. o vezañ ma ne oa ket gwall sklaer mennozioù ar M.O.B.. E-barzh ar M.O.B.
e veze bodet ur bern tud, tud eus an tu kleiz, tud eus an tu dehou, tud a oa dedennet dreist-holl gant ar
c’hudennoù armerzhel, reoù all gant ar yezh, hag all, hag all. Neuze e oa emglev war draoù dister pe
war draoù na oant ket ken pouezus-se, met pa veze ret dibab ur savboent bennak diwar-benn an traoù
pouezusañ, e save diaesterioù peogwir e oa dizemglev etre an dud. Lod a zibabe un hent, lakaomp eus
an tu dehou, reoù all eus an tu kleiz. Kroget oa an traoù da darzhañ un tammig da vare brezel Aljeria.
Lod a soñjo n’he doa kudenn brezel Aljeria netra d’ ober gant kudenn Vreizh. Evidomp-ni
broadelourion eus an tu kleiz e oa Aljeriz tud o stourm evit en em zieubiñ, evit dieubiñ o bro. Ne
c’hellomp ket chom hep soñjal er stourm a vez renet e lodennoù all eus ar bed gant broadelourion evit
dieubiñ o bro. N’eus ket tu d’ar re a stourm evit o bro bezañ a-enep tud all o stourm evit o bro ivez.
Krouet hon eus U.D.B. er mare-se peogwir e oa difetis mennozioù ar M.O.B. koulz war an dachenn
vreizhek, koulz war an dachenn bolitikel dre vras. War an dachenn vreizhek ne oa ket sklaer
mennozioù ar M.O.B.. Daoust hag-eñ e vefe Breizh ul lodenn eus Frañs ? Daoust hag-eñ e vefe
kempennet Frañs pe neuze hag-eñ e vefe graet eus Breizh ur vro distag a-grenn ? War an dachenn
bolitikel dre vras ne oa ket sklaer kennebeut, peogwir evit bezañ ezel eus ar M.O.B. e oa ret bezañ « adu gant Breizh ». Ne’m eus ket soñj eus ar pezh a oa skrivet e reolennoù-diazez ar M.O.B., met me
’gav din e oa skrivet kement-mañ : « Le M.O.B. rassemble des gens de toutes opinions » hag all.
Neuze ar re yaouank a grouas U.D.B. er mare-se o doa stourmet en aner e-pad bloavezhioù. E
gwirionez e oa daou hent da gemer : pe stourm e-barzh ar M.O.B. evit lakaat ar M.O.B. da dreiñ, da
vont war an tu kleiz, da zegemer hor mennozioù sokialour, peogwir evidomp-ni ez eo hent ar
sokialouriezh a lakaio Breizh da vezañ dieub da vat. Ar stourm-se a vije bet renet e-pad bloavezhioù,
ha lakaomp e vefe deuet an trec’h ganeomp, e vijemp bet sac’het evelkent gant framm ar strollad. Pe
un hent all a oa : krouiñ ur strollad all. An hent-se hon eus kemeret ha savet eo bet U.D.B.. Mennozioù
U.D.B. a gaver er Skrid-diazez. En hemañ e tisplegomp fraezh, da gentañ ez omp ur strollad breizhek,
ha n’eo ket ur rann eus ur strollad gall bennak, ur strollad breizhek, ur strollad tud hag a stourm evit ur
vro a zo hec’h anv Breizh ; ha da eil e tisplegomp ennañ, evit lakaat diwezh da isdiorreadur Breizh,
n’eus nemet hent ar sokialouriezh hag an daou dra a ra ur stourm unan evidomp : n’eus ket tu da
zispartiañ an daou dra.
Lod en Emsav a lavar : greomp Breizh da gentañ, Breizh dieub, ha goude e vo gwelet peseurt hent
a zibabomp, pe hent ar sokialouriezh, pe hent ar statu quo war an dachenn sokial, politikel. Met
Breizh warc’hoazh a vez prientet hiziv. Neuze eo ar re a vezo prest o devo marteze ar chañs da ren o
bro. Dibabet hon eus hent ar sokialouriezh. Perak ? Peogwir n’eus nemet an hent-se a c’hallfe lakaat
diwezh d’ar stad a isdiorreadur a oa hag a zo bepred hini Breizh. Arabat krediñ e vo tu da ziskoulmañ
kudenn Vreizh er framm politikel evel m’emañ bremañ. Kudenn Vreizh a zo evel just ur gudenn
sevenadurel, ur gudenn armerzhel, ur gudenn sokial. An holl draoù-se a ra eus Breizh ur gudenn
bolitikel. Evidomp-ni n’eo ket kudenn Vreizh ur gudenn armerzhel hepken, ur gudenn bolitikel an
hini eo. Ha me ’gav din ez eo an hevelep tra evit Emsav. Neuze ez eo ret deomp stourm war an

dachenn bolitikel, dieubiñ Breizh, o stourm war an dachenn sokialour, da lavarout eo lakaat an dud da
gompren ne vo tu da zieubiñ Breizh nemet pa vo kemeret an hent-se.
Met un dra a lavaromp : evidomp-ni, Breizh n’eo ket c’hoazh ur vroad. Ur vroad da zont eo. Lod
a gred e c’hellomp komz eus Breizhiz, eus Breizh evel eus ur vroad, o lavarout war-eeun : Breizh zo
ur vroad, an dra-se a ro gwirioù. Ni a lavar : siwazh, Breizh n’eo ket ur vroad c’hoazh. Evidomp-ni ez
eus ur c’halvedigezh vroadel da seveniñ ha goude hepken e vo tu da gomz eus ur vroad. Evit ar mare
n’eus ket tu peogwir an dud e Breizh n’ouzont ket int Brezhoned koulz lavaret. Dav eo deomp neuze
kenteliañ ar bobl da gentañ, ha goude e vo tu da gomz eus ar vroad, hag eus ar gwirioù a zo stag ouzh
ar vroad. Ret eo mont d’ar bobl n’eo ket hepken evit deskiñ traoù diganti, met gwriziennañ enni
mennozioù broadel Breizh, tamm-ha-tamm lakaat lorc’h enni eus he bro ha tamm-ha-tamm ivez lakaat
ar re a zo o chom e Breizh bremañ, hag a soñj ez int Frañsizion evel ar re all, da gompren ez int
Brezhoned.
Setu perak n’hon eus ket dibabet stourm e-barzh strolladoù gall. Evel just hor bije gallet difenn
hor mennozioù breizhek e-barzh ar P.S.U., an F.G.D.S., pe e-barzh ar gostezenn gomunour. N’hon
eus ket dibabet an hent-se peogwir e oa strolladoù-se strolladoù gall, o stourm evit o bro a zo Frañs.
Evidomp-ni, hon eus dibabet ur vro, Breizh an hini eo.
Ouzhpenn-se e kav deomp hor bo muioc’h a levezon war ar strolladoù kleiz gall end-eeun o vezañ
er-maez anezho. Anataet eo bet an dra-se evit meur a vro estreget Breizh. Kostezennoù kleiz ar
strolladoù gall, da skouer, n’o deus kroget da gemmañ o mennozioù e-keñver Aljeria nemet
abalamour ma oa un Emsav aljeriat kreñv. Ma ne vije ket bet krouet an F.L.N., ma n’o dije ket tud an
F.L.N. stourmet gant o nerzh o-unan evit dieubiñ o bro, morse ne vije aet a-du ganto ar strolladoù
kleiz gall pe neuze o dije gortozet pell amzer c’hoazh.
Mar’d eomp a-du war boentoù ’zo gant ar strolladoù gall, ez eo abalamour n’eo ket ar gudenn a
zehou hag a gleiz ur gudenn c’hall evidomp met ur gudenn hollvedel an hini eo. Lod a soñj ez eo ar
mennoz kleiz hag ar mennoz dehou mennozioù a sell ouzh Frañs, ha n’int ket hon afer deomp-ni. Ni a
lavar ez int un afer hollvedel : ret eo ober dibaboù, ni hon eus dibabet un hent. Mar kenlabouromp
gant strolladoù gall war boentoù ’zo ez eo abalamour ma kredomp n’eus netra da c’hortoz digant ar
strolladoù eus an tu dehou, pe vreizhek pe c’hall e vefent. Setu perak hon eus dibabet an hent-se.
Bremañ e fell din lenn amañ ur frazenn a zo bet skrivet gant Youenn OLIER e-unan : « N’eo ket
gant broadelourion rik e vo saveteet Breizh, – dinatur eo stumm spered seurt tud, – met gant
broadelourion a soñj ez eus er bed talvoudoù estreget ar vroadelouriezh ». Da c’houzout eo bremañ
peseurt talvoudoù a zo da zibab. Ni hon eus dibabet hor re. An amzer da zont a ziskouezo hag-eñ hon
eus dibabet mat pe fall.
(U.D.B. 1)

I

Petra eo ar sokialouriezh evidoc’h ?

U.D.B. 2 N’eus ket bet divizet en un doare klok petra oa ar sokialouriezh vrezhon da vezañ
evidomp. Met evelkent, un toullad mennozioù-diazez hon eus ; da lavarout eo e tle Breizh bezañ
krouet ha diazezet war un toullad mennozioù resis ha n’eo ket war reoù all. Ur pennadig ’zo e veze
soñjet e oa ar gudenn bouezusañ evit sevel ur Vreizh nevez en em harpañ war ar ouenn. An dra-se
evidomp a zo fall, n’omp ket a-du tamm ebet gant ar mennozioù gouennelour. Stourm a reomp evit
ma vo tu da bep hini da vezañ breizhat, da chom er vro-mañ, ha da zegemer amzer dremenet, amzervremañ ha tonkadur ar vro-mañ. En tu-hont da se, ez eus evel just meur a sokialouriezh er bed, pep
hini he deus he stumm. Ar sokialouriezh vreizhek a zo da c’henel : n’hon eus nemet raktresoù d’ar
sokialouriezh da vezañ, ar raktresoù-se zo diazezañ ar vroad da zont, n’eo ket war ar ouenn, met war
ar c’hoant da chom ha da vevañ er vro-mañ, ouzhpenn-se stourm ouzh ar gapitalouriezh a zo evidomp
ur stern marvel ; reiñ da bep hini ar muiañ posubl an tu da vleniañ e vuhez gant ur rod-stur galloudus
ha n’eo ket da vezañ kaset ha digaset gant nerzhioù n’eus kontroll ebet warno. Soñjal a reomp
ouzhpenn-se ez eo ret diwall diouzh elfennoù ’zo er vroadelouriezh : en tu-hont d’un derez resis e teu
ar vroadelouriezh da vezañ gwasker evel ar vroadelouriezh c’hall. Ar vroadelouriezh evidomp a zo un

dra hag a lak ur bobl da vezañ emskiantek, a lak da ziwan en he c’hreiz ar pezh a zo un tammig ur
bersonelezh hollek, da ziwan ha da greskiñ met o terc’hel kont atav eus ar personelezhioù all a zo
war-dro. Kavout a ra din ez eus aze diazezoù resis a-walc’h eus ar sokialouriezh a fell dimp sevel e
Breizh.
(U.D.B. 2)

II

Peseurt hent dibab evit lakaat ar Vrezhoned da gemer emskiant eus o broadelezh ?

U.D.B. 2 Evidomp-ni hon eus soñjet penaos e oa Breizhiz, ar re zihunet anezho da nebeutañ,
rediet mui pe vui, dre ma fell dezho bevañ er vro-mañ, da welout n’eo ket tamm ebet heñvel stad
armerzhel ar vro gant ar pezh ez eo e Bro-C’hall dre vras ; ar pezh a gont eo lakaat an dud-se da vont
pelloc’h ha kemer anezho gant an emskiant o deus dija, lakaat anezho da dizhout un emskiant
politikel. Adalek m’o deus degemeret dre ar poell ar savboent ez eo ret stourm evit Breizh en un doare
politikel, ez eus kalz dija hag a zo graet. Ar pezh a zo ret goude eo lakaat da gompren ne c’hell ket
bezañ sevenet al labour gant strolladoù gall ha pa vefent a gleiz. Betek-henn dre vras ez eus e Breizh
ul lusk a zo hini ar galon, da lavarout eo un trivliad en deus degaset ur bern tud, dre ma vevont en ur
bobl a zo douget d’an hunvreoù, douget d’ar galon, ur bobl a zo gwregel, da vont e-barzh an Emsav.
Evidomp ez eo un tammig disheñvel. Kalz eus hon tud o deus dizoloet kudenn Vreizh dre ar poell ha
dre ar preder. Evit kaout ur feiz vreizhek don ha gwirion ez eo ret kaout an daou, da lavarout eo bezañ
kendrec’het war dachenn ar poell hag ivez war dachenn ar feiz pe ar galon. Klask a reomp tizhout an
dud dre ar poell, lakaat Gallaoued Vreizh da brederiañ war gudennoù ’zo pe da gompren ez eus amañ
ur gudenn arbennik n’eus ket anezhi e lec’h all, – dres, reiñ emskiant da Vreizhiz eus o galvedigezh
vroadel. Hor soñj a zo kement-mañ : lakaat anezho da gompren penaos n’eus ket a gudennoù
armerzhel serret warno o-unan : stag int ouzh ar c’hudennoù kevredigezhel hag ar re-mañ ouzh ar
c’hudennoù politikel hag aze ez eus un dibab da ober a-raok kinnig diskoulmoù. Setu da’m soñj un
doare d’ober, evit reiñ emskiant da Vreizhiz eus o stad arallekaet.
(U.D.B. 2)

II Ne fell ket deoc’h ober anv eus broadelezh e-barzh ho pruderezh. Ar gudenn zo
penaos e vo lakaet an dud da gompren ez eus ur vroad ma ne reer morse anv eus broad
Vreizh.
U.D.B. 3 Ar pezh a lavarit a zo gwir a-walc’h. E-barzh Le Peuple Breton marteze ne vez ket
alies anv eus broadelouriezh hag eus broadelourion, da lavarout eo betek bremañ n’hon eus ket lavaret
alies e oamp broadelourion. Ret eo derc’hel kont eus un dra : ar re o deus krouet U.D.B. o devoa
divizet da gentañ e vefe ret, e-pad pevar bloaz pe pemp bloaz, ober ul labour-diabarzh, da lavarout eo
diazezañ mat-tre hor strollad politikel, en un doare uvel a-walc’h, oc’h esaeañ chom hep ober fazioù
politikel grevus. Setu ar pezh hon eus graet betek bremañ. Da c’houde e oa bet divizet, goude pevar pe
pemp bloaz e vefe echu ar mare-se hag e vefe bet mare ar bruderezh bras evit displegañ petra omp.
Diskouezet hon eus petra omp, met marteze ket sklaer a-walc’h. E gwir, e oamp o tiazezañ ar strollad.
U.D.B. a zo bet krouet bremañ pevar bloaz ’zo, hag adalek bremañ moarvat e vo kroget gant an eil
mare, da lavarout eo bezañ kalz taeroc’h war ur bern traoù, diwar-benn ar vroadelouriezh dreist-holl.
Betek bremañ an hanter eus an dud a voe en U.D.B. a oa studierion, e Brest pe e Roazhon, neuze e oa
ur bern tud politikaet endeo hag e rankemp teurel pled evit chom hep ober fazioù, en ur zerc’hel kont
eus o stummadur gall.
Bremañ omp degemeret a-walc’h gant an dud-se, anavezet omp war an dachenn bolitikel,
anavezet evel tud sirius, ha bremañ e vo graet muioc’h a vruderezh. Aze e c’hallan lavarout, goude
pevar pe pemp bloaz, e vo kroget gant ar mare-se. Hag a-benn bloaz e vo gwelet e Roazhon ur bern
traoù, ur bern bruderezh a vo graet, ur bern abadennoù, filmoù gant U.D.B.. Bruderezh bras, evit
lavarout omp broadelourion, bremañ e vo taer an traoù. Pa lavarit ez eus ur c’halvedigezh vroadel,
n’eus ket ur vroad evit ar mare, – me’gav din eo bet levezonet an dud o deus krouet U.D.B. gant
frazenn unan eus pennoù an F.L.N., ur frazenn a oa bet skrivet a-raok ma tarzhas an traoù en Aljeria :
« Kerzhet em eus dre veredoù Aljeria ha ne’m eus kavet broad aljeriat ebet », da lavarout eo n’en doa

ket gwelet war ar bezioù, en Aljeria, e oa bet tud lazhet evit difenn o bro ; nann, gwelet en doa tud
« morts pour la France ». Goude-se pa darzhas an traoù gant an F.L.N., pa voe brezel ha pa grogas
Aljeriz da vervel evit Aljeria, e voe krouet ar vroad : Aljeria a-vremañ a zo ur vroad, den ne c’hell
lavarout ar c’hontrol. Marteze en abeg da levezon Aljeria e vez lavaret se.
(U.D.B. 3)

U.D.B. 1 Me ’fell din klokaat un tammig ar pezh a zo bet lavaret. Lavaret hoc’h eus : ar bloaz a
zeu e vo kroget ganeomp d’ober kalz muioc’h a vruderezh. Me ’gav din hon eus kroget dija er bloazmañ. Ar studierion a oa e Roazhon e miz Mae, Mezheven, hag o deus heuliet an darvoudoù er
Skolioù-meur a oar ervat ar bodadegoù a zo bet graet da geñver an darvoudoù-se. E gwirionez, ne voe
nemet U.D.B. oc’h ober ul labour war an dachenn-se, oc’h aozañ meur a vodadeg ha gant ur bern tud
e-barzh. Gant ar bodadegoù-se ez eus bet sanket un nebeut mennozioù breizhek e-barzh pennoù an
dud. E meur a lec’h e voe graet kemend-all, e Paris, e Brest. Er gêr-mañ, goude ur vodadeg kentañ e
voe pedet hor c’hamalad R. AR PROHON gant sindikalourion C.F.D.T. o labourat er C.S.F. da
adober ar gaozeadenn Breizh trevadenn dirak ar sindikalourion, an ijinourion, ar vicherourion hag all,
ha berzh a reas. Hag e-pad an hañv, bep sizhun e vez ganeomp div pe deir bodadeg e lec’h pe lec’h,
ma tisplegomp petra eo stad truezus Breizh er mare-mañ ha petra a fell deomp ober evit lakaat paouez
d’ar stad-se. Evel just nevez ket leun-chouk ar sal bepred, a-wechou n’eus nemet ugent den, a-wechoù
ez eus tost da gant den, hag evelkent e sankomp hor mennozioù tamm-ha-tamm ha dav eo lavarout e
tastumomp frouezh ivez pa welomp ar re yaouank dedennet gant hor stourm. Ha n’eus nemet U.D.B. a
ra al labour-se. N’eus nemet lenn ar c’helaouennoù. N’eus strollad all ebet pe c’hall pe vreizhek hag a
rafe kemend-all er mare-mañ war dachenn ar bodadegoù.
(U.D.B. 1)

III Peseurt elfennoù o deus kaset ac’hanoc’h da grouiñ ur strollad breizhek ma ne
soñjit ket ez eus ur vroad e Breizh ?
U.D.B. 2 Gwelout e kement kostezenn c’hall tud o plediñ gant ur gudenn a zo ar gudenn
vreizhek, zo dija anzav ez eus un dra bennak er « rannvro c’hall-mañ » ha n’eo ket heñvel ouzh ar
pezh a zo e lec’h all ; da lavarout eo adalek ar mare ma’z eus kudennoù evel hor re, ez eus ezhomm
eus ur strollad breizhek rik evit sammañ anezho ha se zo bet moarvat an elfenn bennañ a lakaas un
toullad tud da sevel U.D.B.. Mar ’m eus soñj mat, MORDREL gwechall a lavare : « Broad Vreizh
n’eus ket anezhi, broad Vreizh ez eus anezhi pa’z omp bodet », da lavarout eo : pa’z omp bodet, broad
Vreizh a zo aze hag a zo bev. Heñvel eo e kement strollad breizhek pe kevredigezh vreizhek
broadelour a zo er vro. Ma ne lavaromp ket an traoù krenn ha krak en hor bruderezh hag en hor
c’helaouenn, ez eo moarvat dre m’eo ret sellout ouzh ar Vreizhiz evel tud arallekaet, tud n’int ket
prest da zegemer se da wir en un taol. Ret eo mont dezho ha lavarout ar wirionez dezho tamm-hatamm. Bez’ hon eus tud da skouer hag a zeu e-barzh hor strollad, hag o deus dizoloet ar gudenn dre an
armerzh hag ar c’hudennoù kevredigezhel : santet o deus ne oa ket a-walc’h hag e oa ret mont en ur
strollad politikel breizhat, ha n’eo nemet tamm-ha-tamm e teuont da gompren ez eo ret mont kalz
donoc’h eget ar pezh a gredent en derou. Er bloaz-mañ e lec’hioù ’zo hon eus nac’het izili nevez da
skouer, o vezañ ma ne felle ket dimp bezañ beuzet gant tud a youl vat a dra sur, met stummet gant
mennozioù gall rik, hag a oa arvar da lakaat hor C’hendalc’h da zibab doareoù na glotont ket gant hor
palioù.
An darn vrasañ eus an dud a zeu deomp a zeu eus diavaez an Emsav ; plediñ a reomp gant
renkadoù tud ha n’int ket bet tizhet gant an Emsav betek-henn. Kement kevredigezh vreizhek, kement
strollad breizhek a zo a-raok pep tra ur skol evit lakaat da gavout ar bersonelezh bet gwasket ha bet
nac’het, ha seveniñ ar bersonelezh-se evit bezañ barrekoc’h da lakaat tud all da zizoleiñ an hent reizh.
(U.D.B. 2)

U.D.B. 1 Me ’c’hell lavarout ez eus ur vroad evidomp-ni, izili eus U.D.B., met n’eus ket evit ar
bobl c’hoazh.

U.D.B. 2 D’hor soñj ez eus un dra hag a zo fetis, anat d’an holl, zoken d’an dud n’int ket
c’hoazh broadelourion, da lavarout eo, ez eus ur bobl. Ha ret eo lakaat ar bobl-se da gompren ne
c’hallo bezañ dieub ervat nemet ma teu da vezañ ur vroad. Met evit lakaat ar bobl-se da gompren eo
ret dont da vezañ ur vroad, ne gav ket deomp ez eo ret lavarout an traoù krenn ha krak, evit ar mare da
nebeutañ.

III Ma n’eus ket ur vroad e Breizh, perak e rafe U.D.B. gant Breizh kentoc’h eget gant
ar « Grand Ouest » ?
U.D.B. 2 Dre ma soñj n’eus ket a unded er Grand Ouest, un dra faos a-grenn eo, un dra gwelet
diouzh ar savboent gall, n’omp ket evit degemer an dra-se. N’eus ket a unaniezh. N’eus ket a bobl.

IV Komzet hoc’h eus eus hollvedelezh ar patromoù kleiz ha dehou. Penaos termenañ
ur strollad kleiz brezhon ?
U.D.B. 3 Ret eo gwelout e-barzh ar bed ma vevomp-ni petra a ren an traoù : ar gapitalouriezh,
da lavarout eo, an dud o deus arc’hant, ar broioù o deus arc’hant, ar broioù o deus gwasket ar broioù
all, an dud o deus gwasket an dud all, ha se a vez graet gant an arc’hant, gant an arc’hant ez eus
galloud, ha ni a lavar : nann, n’omp ket a-du, n’omp ket a-du e ve gwasket tud ’zo gant tud all, broioù
’zo gant broioù all. Bez’ e oa tud e-barzh ar M.O.B. a oa a-du gant Breizh dieub, met a-du e oant evit
ma waskfe ar C’hallaoued an Aljerianed ha ni n’omp ket a-du gant se. A-hend-all, e-barzh ur vro ez
eus tud o labourat, o vevañ. N’eus nemet gwelout penaos e vev an dud e Breizh, gant 40 000 lur bep
miz, tud a vev evel loened, n’omp ket a-du evit ma vefe gwasket tud ’zo gant tud all. E Rusia, a lavar
an dud, e vez gwasket tud ’zo gant tud all ; met ne lavaromp ket e vo kemeret patrom Rusia pe Sina e
Breizh, – marteze o deus graet fall o dispac’h. Gwelet e vo e Breizh petra ober pa vo deuet an trec’h
ganeomp. Bez’ e c’hallfen reiñ skouer ar strolladoù a stourm e meur a vro evit an dieubidigezh : an
holl koulz lavaret o deus kemeret hent ar sokialouriezh ; soñjomp e strolladoù evel E.T.A. en Euzkadi
hag a zo ur strollad broadel o stourm bremañ a-enep FRANCO hag e c’halloud, hag en deus kemeret
hent ar sokialouriezh, – ar Strollad kozh ne ra netra ken. Ar re a stourm evit dieubidigezh o bro en
inizi Antilles, Guadeloupe, zoken Flandreziz, ar re a labour efedusañ zo tud o deus kemeret hent ar
sokialouriezh, an hent nemetañ evit dieubiñ da vat o bro.
Evel just, ur vroad evel Iwerzhon a zo dieub, lakaomp, war ar paper, met e gwirionez ez eo
perc’hennet gant an armerzh saoz. Evidomp-ni, Iwerzhon n’eo ket dieub da vat. Gortoz a ra un eil
CONNOLLY.
(U.D.B. 3)

U.D.B. 2 Aze e kavomp an enebadur a zo etrezomp hag an Emsav breizhek dre vras. Kalz a dud
en Emsav breizhek a vev war lañs skouer emsavadeg Dulenn. Komprenus eo he defe bet levezon war
ar vroadelourion yaouank a oa er mare-se, met tu a zo d’en em c’houlenn hag-eñ eo deuet an trec’h
gwirion gant CONNOLLY o vezañ en em unanet gant tud evel P. PIARAIS da skouer, rak pa weler
stad Iwerzhon bremañ ez eus tu da c’houlenn hag-eñ e talveze ar boan ober seurt dispac’h : mar’d oa
start ha garv stad Iwerzhon d’ar mare-se, a dra sur ez eo kalz diaesoc’h dezhi bremañ en em dennañ
eus ar vouilhenn eget ma oa a-raok.
Da’m soñj ez eus div wagenn en istor kement emsav broadel : 1) an hini vroadelour rik 2) an hini
sokialour. Zoken en Aljeria, an emsav broadel a oa evel-se. Goude, an eil gwagenn a resisa traoù ’zo.
War an dachenn-se, emaomp degouezhet e Breizh er mare ma’z eo ret resisaat palioù ’zo ha diskouez
petra ’zo en tu-hont d’ar vroadelouriezh. Ar pezh a c’hell hor broudañ eo, dres, gwelout ar pezh a zo
c’hoarvezet e broioù ’zo, e-lec’h m’eo bet graet an dispac’h broadelour. Savet ez eus bet ur Stad. O
welout avat e peseurt enkadenn emañ ar Stad-se ez eus tu d’en em c’houlenn hag-eñ n’eo ket
gwelloc’h resisaat an traoù un tammig a-raok.
(U.D.B. 2)

V Peseurt kenlabour a c’hell kaout U.D.B. gant ar strolladoù gall ?
U.D.B. 3 Pa vez un displegadeg, da skouer hini ar « rannvro vreizhat » evit an traoù armerzhel
hepken d’an 8 a viz Mae, e lavaromp, mat eo dimp labourat gant ar strolladoù gall war ar poent resisse en un devezh merket mat. N’emaomp ket o vont d’en em stagañ ouzh ar strolladoù gall, met evit
poentoù ’zo e c’hellomp sikour anezho pe kenlabourat ganto. War dachennoù resis, kement-se a
c’hoarvez gant kement strollad ’zo. N’eus nemet ur rummad tud en ur vro wasket na genlabour ket
gant ar gwasker, ar re a zibab kemer an armoù. Ur gudenn a zerez eo ha netra ken, ni hon eus dibabet
un dachenn lezennel hag an darn vrasañ eus ar c’hevredigezhioù o deus graet kemend-all. Adalek ma
tegemerer tachenn al lezenn evit labourat e kenlabourer gant ar gwasker, rak n’eo ket ni a ra al
lezennoù met ar waskerion, ar C’hallaoued.
(U.D.B. 3)

VI

Petra eo politikerezh U.D.B. evit a sell ouzh ar yezh ?

U.D.B. 2 En he divizoù e sell U.D.B. ouzh ar brezhoneg evel ouzh unan eus yezhoù Breizh, da
lavarout eo, d’an ampoent ez eo ret tremen dre ar galleg. N’eus ket tu d’ober a-hend-all, ha mar fell
deomp bezañ efedus e soñj deomp e rankomp tremen dre ar galleg. A-hend-all, kement ezel a c’hell
skrivañ d’ar strollad evit ar pezh a sell ouzh ar melestradur diabarzh, e brezhoneg, ha kaout respontoù
e brezhoneg. Klasket hon eus ivez sevel devezhioù-studi evit stummañ hon izili, lakaat anezho da
dremen arnodennoù bihan evel an Trec’h Kentañ, ha goude, lakaat anezho da vezañ brezhonegerion
emskiantek ar muiañ posubl, met ne roomp ket d’ar yezh ar pouez a vez roet gant S.A.D.E.D., rak
kavout a ra deomp ez eus tu da zedennañ tud, da lakaat anezho da zizoleiñ talvoudegezh kudenn ar
yezh tamm-ha-tamm en ur dremen dre zerezioù resis. N’eus ket tu da geñveriañ stad ar yezh en ur
gevredigezh evel S.A.D.E.D. ha stad ar yezh en U.D.B.. Ar yezh evit ur strollad pe ur gelaouenn evel
Emsav zo un diazez, hag evidomp n’eo ket. Soñjal a reomp eo talvoudus-bras ar yezh met kavout a ra
deomp ez eo ret da gentañ-holl e skeul an traoù mallus klask gounit an emrenerezh ha klask ober eus
ar gwellañ evit lakaat hor mouezh da zasseniñ er brezhonegva a-vremañ. An dud a emezel en U.D.B.
n’int ket holl brezhonegerion a-vihanik ; un toulladig ez eus, met gant ur geriadur paour-kenan.
Lakaat a reomp an dud-se d’ober kammedoù war-raok. Setu ar pezh a glaskomp ober evit ar yezh.
(U.D.B. 2)
Klasket hon eus en derou diazezañ ur gelaouenn na dafe ket da get goude un niverenn pe ziv pe
deir, ober ur strollad a c’hallfe chom en e sav e-unan ha goude labourat.
Ar plas a fell deomp reiñ d’ar brezhoneg e Breizh an amzer da zont eo e blas dereat, da lavarout
eo ar plas kentañ. Ar brezhoneg a zo yezh hor bro. Unan eus palioù pouezusañ U.D.B. a zo stourm
evit ar sevenadurezh vreizhek, lakaat anezhi da vleuniañ. Hor pal eo. Marteze hoc’h eus lennet war Le
Peuple Breton, en niverenn 56, ur pennad gant R. AR PROHON. Meur a wech ez eo bet rebechet
dimp an diouer a bennadoù brezhoneg e-barzh ar P.B. ; respontet hon eus e fell deomp reiñ d’ar
brezhoneg, n’eo ket ur c’hornad e-barzh ar gelaouenn, met ur plas dereat ivez. N’eus ket tu d’ober ur
gelaouenn divyezhek : a dra sur ne vefe ket a-walc’h evit ar re a zo brezhonegerion emskiantek hag a
oar mat-tre ar yezh, hag e vefe kalz re evit ar re na ouzont nemet ar galleg. Hor pal a zo klask sevel ur
gelaouenn a vo e brezhoneg penn-da-benn.
A-hend-all, evit an emvodoù diabarzh, evit hor c’hamaladed a zo deuet d’an Emsav dreist-holl
gant an tu armerzhel e tisplegomp dezho talvoudegezh ar yezh hag e lakaomp anezho da zont o-unan
d’ar yezh. Kentelioù brezhoneg a vez graet gant U.D.B. e Roazhon, tri c’helenner a zo.
Evit brezhonekaat ar strollad, e vefe ret da gentañ kaout an darn vrasañ eus an izili
brezhonegerion emskiantek. Ha ret eo lavarout n’eus bremañ e-touez izili U.D.B. nemet un drederenn
a zeu eus an Emsav boutin, hag e-touez an dud-se ez eo c’hoazh ar vrezhonegerion ur bihanniver, – da
lavarout eo ez omp beuzet. Ret eo derc’hel soñj eus un dra : p’hon eus savet hor strollad, an Emsav en
deus mouzhet ouzhimp, nemet unanig amañ hag ahont, da lavarout eo ez eo bet ret deomp kontañ

warnomp hon-unan nemetken. Mar bije bet muioc’h a dud eus an Emsav brezhonek boutin o tont
d’hor c’haout e vije bet kalz aesoc’h evel just stummañ hon izili nevez.
Ouzhpenn-se, un ezel eus U.D.B., ha pa vefe kelenner Skol-veur, a zo ret dezhañ gwerzhañ ar
gelaouenn evel n’eus forzh piv, ha dre ma’z eo sammet pep ezel gant kudennoù brudañ, tuta,
gwerzhañ ar gelaouenn, n’eus ket bet lavaret d’an den-mañ-den : karget oc’h eus ar brezhoneg er
strollad, strivit eus ho kwellañ. Ne c’hellomp ket ober an dra-se evit ar mare.
(U.D.B. 2)

I

Penaos e welit dieubidigezh Breizh dre ar sokialouriezh ?

U.D.B. 3 Krouet hon eus ur strollad a zo anvet U.D.B.. Ar pezh a fell deomp ober eo lakaat
U.D.B. da vezañ gouest un deiz bennak da gemer ar galloud e Breizh, da vezañ kreñv a-walc’h evit
kemer ar galloud. Klask a reomp kreñvaat ar strollad, lakaat tud da zont ennañ. Ar pezh hon eus
c’hoant ober eo levezonañ un nebeut tud, goude-se muioc’h a dud, a-benn ar fin levezonañ ar bobl abezh, Breizh a-bezh, ha goude-se e vo gwelet.
Ar Breujoù evit Breizh a zo ar pal kentañ da dizhout met ar Breujoù-se a dalvezo da gentañ e stern
ar Stad C’hall. Hag e vefe daou dra d’ober : klask tamm-ha-tamm gounit ar muiañ posubl a
emrenerezh. E-barzh ar parlamant-se hor bo c’hoazh da stourm evit hor mennozioù, rak se zo un
tamall a vez graet deomp gant izili eus ar strolladoù gall dre vras : « Ha ne vije ket efedusoc’h stourm
evit ar sokialouriezh e-barzh strolladoù gall, rak dre vras Breizh a zo warlerc’hiet. Ha ne vefe ket
gwelloc’h mont e-barzh strolladoù gall da zegas nerzh dezho ha da zegas ar sokialouriezh
buanoc’h ? » D’ar goulenn-se e respontomp nann, rak Breizhiz omp, e Breizh e vevomp. Gwelloc’h
eo deomp kaout ur parlamant, zoken mar’d eo hor gouarnamant unan kapitalour a vo e stern ar Stadse, ret deomp adkregiñ gant ar stourm evit hor mennozioù.
(U.D.B. 3)

VII Emzalc’h U.D.B. e Roazhon da geñver ar mouezhiadegoù, e-keñver an Ao.
FOULON dreist-holl ?
U.D.B. 1 U.D.B. he doa skrivet ur raktres rannvroel, da lavarout eo e lakfe an dud a-du gantañ
da votiñ evit an danvez kannaded o defe sinet ar raktres-se anvet « Programme minimum
démocratique régional ». Tud o deus sinet hag hon eus harpet anezho. A-hend-all n’hon eus ket graet.
(U.D.B. 1)

Emsav 1 Kudennoù ar gevredigezh e Breizh.
Meur a wech o deus bet tro an holl ac’hanomp da glevout tud o lavarout : « Perak ar
brezhoneg ? », tud a oa en Emsav hag a laboure evit Breizh war un dachenn bennak. Lavarout a raent
da skouer : « Ne dalvez ket ar boan mirout relegoù an tremened », pe : « Al labour politikel eo al
labour kentañ », « Ret eo ober bruderezh, ar brezhoneg ne dalvez da netra evit ober bruderezh e
Breizh », pe zoken : « N’hon eus ket amzer da zeskiñ brezhoneg gant an holl labour hon eus da ober
bremañ evit Breizh », « Forzh penaos, ar pezh a reomp zo kalz pouezusoc’h eget ar brezhoneg ». An
emzalc’h-se zo merket gant unan eus an direizhderioù koshañ a zo er gevredigezh e Breizh. Emzalc’h
an uhelidi adalek an 12t kantvet ez eo.
An uhelidi, pe evit arverañ un droienn muioc’h diouzh ar c’hiz, ar c’hendereoù-leviañ brezhon
abaoe 800 vloaz o deus bevet evel pa n’o dije ket gouezet petra eo ur gevredigezh ; evel pa n’o dije
ket gwelet ez eo buhez ur gevredigezh un hollenn unvan, ur gevanenn gempouez drezi hec’h-unan. Pa
gomzomp eus buhez ar gevredigezh, pe evel ma lavaromp c’hoazh eus kedvuhez, ne venegomp ket
hepken an darempredoù etre ar c’hendereoù pe ar renkadoù, hogen ivez kement doare, -diazez pe get,
a zo d’an darempredoù a-hinienn hag a-stroll, da lavarout eo ar vuhez pemdeziek, ar vuhez keodedel,

ar vuhez armerzhel, politikel, speredel, ar stuzegezhioù, ar yezh, ar speredegezh. Ur gevredigezh
wirion a c’houlenn ma ve stag en un doare don, liammet dre an diazez hag an diabarzh, an holl
elfennoù hag an holl zoareoù-se eus kedvuhez ur bobl. Buhez ar geoded a rank respont d’ar vuhez
pemdeziek, ar stuzegezhioù lakaat war wel dremm vuhezel ar speredegezh ha dreist-holl al liamm
kreñvañ, ar yezh, a rank bezañ unvan hag unvanus eus ur penn d’egile da skeul ar c’hendereoù : yezh
al levierezh a rank bezañ hini ar vuhez pemdeziek, yezh ar gefredourion bezañ hini al labourerion,
yezh ar Stad bezañ yezh tud ar vro.
En 12t kantvet ez eus bet graet e Breizh un troc’h etre ar vuhez politikel, armerzhel, kefredel hag
an eskemmoù kevredigezhel boutin. Forzh petore gwikefre, forzh petore devouderezh a ve d’an
troc’h-se, ez eo pouezus merkañ e voe asantet dezhañ gant Brezhoned ar mare-se, ha ne hañval ket
bezañ bet sellet neuze evel direizh pe arvarus evit tonkad ar bobl vrezhon. Dre an troc’h-se e voe
diereet kendereoù ar gevredigezh, distoket gennadoù an armerzh, diframmet diazez ar galloud diouzh
an embregerezh anezhañ. Renkadoù uhel ar gevredigezh vrezhon, o treiñ kein d’ar werin vrezhon, a
ziorree ur vrizhkevredigezh vrientinel gant renkadoù uhel ar broioù amezek : dilezel a rejont ar
brezhoneg evit al latin, ha goude ar galleg, o kas dre-se an disrannoù betek diazezoù donañ ar
gedvuhez vrezhon. Oc’h ober kement-se en em rene moarvat uhelidi Vreizh diouzh doareoù o
c’henseurted eus Europa, hogen distrujañ a raent en o bro al liammoù o stage ouzh kendereoù all ar
bobl vrezhon. Setu perak e lavaromp ez eo bet diempret ar gevredigezh e Breizh en 12t kantved.
Istor ar gevredigezh vrezhon abaoe an 12t kantved zo, a-raok pep tra, istor an diempradur-se. Epad eizh kantved he deus hor pobl prederiet warni hec’h-unan gant ur benveg-meizañ na oa ket dezhi,
na oa ket benveg he darempredoù kevredigezhel. Dre berzh an diempradur-se he deus hor bro kollet
he c’hreizennoù-buhez ha da gentañ kreizennoù buhez ar spered. Sant Erwan da skouer a yae da
studiañ da Baris : kement hini a felle dezhañ ren studioù dereat a ranke kuitaat Breizh pa ne oa
kreizenn-stummañ ebet en hor bro. Estrenekaet eo bet ar spered da gentañ. Da heul seurt ezvezañs eus
ar c’hreizennoù speredel ez eo marvet tamm-ha-tamm ar speredegezh vrezhon ha bruzhunet eo bet ar
stuzegezhioù. Adalek ar mare ma ne oa mui a greizenn gedvuhezel e Breizh, ne c’halle ket mui ar
yezh hag an doareoù-bevañ chom unvan. En hevelep mare ivez, hag evit an hevelep abeg, e tislebere
ar stuzegezhioù oc’h en em droc’hañ diouzh patromoù speredegezh hor pobl, ha dre-se diouzh ar
sevenadur.
N’eo ket hepken war dachenn ar stuzegezh hag ar yezh e reuzias an diempradur. Kreizennoù ar
vuhez spered o vezañ e Paris pe e Roma, er-maez eus ar vro, e teuas ivez kreizennoù ar vuhez
armerzhel da guitaat Breizh d’o heul. En hor mare ez anavezomp ur vro ma n’eus kreizenn armerzhel
pe speredel ebet ken. Armerzh ar vro-mañ, kedvuhez ar vro-mañ zo e dalc’h kreizennoù n’emaint ket
enni. Diempradur ar gevredigezh he deus merket en un doare don istor ar bobl vrezhon.
Ha koulskoude, Breizh n’eo ket aet da get. Eviti da vezañ klañv-bras, diempret, n’he deus ket ar
gevredigezh vrezhon steuziet na kendeuzet gant ar gevredigezh c’hall a ginnig hec’h euvriñ abaoe
kantvedoù. Perak ? Peogwir ez eus bet a-viskoazh e Breizh e-kichen an nerzhoù-diemprañ nerzhoùemsevel. Ken pell ha ma saver en hon Istor e tizoloer, zoken er prantadoù teñvalañ, un obererezh
emsavel, e kaver tud o poaniañ war un dachenn pe un all da virout Breizh en he sav, keodediz o
tamantiñ ouzh tonkad o bro. An holl Vrezhoned vrogar-se o deus bet an hevelep preder ha ni hiziv
war an douar-mañ a-hed ar c’hantvedoù a ya d’ober an Emsav, – an Emsav a oa anezhañ pell amzer araok ma voe graet gant ar ger « emsav ».
Pa seller a-dost ouzh Istor an Emsav brezhon avat, e kaver ouzh henn ober daou lusk manet distag
a-walc’h an eil diouzh egile. Al lusk kentañ zo hini an dud a Stad, an dud a Wir, an istorourion, an
armerzhourion dreist-holl en hor c’hantved. An eil lusk zo hini ar speredeion, skrivagnerion ha
yezhourion, – geriadurourion ha yezhadurourion, – a bleustras a-hed ar c’hantvedoù da zerc’hel ha da
ziorren an eztaol brezhon, a aozas ar yezh hag ar gefredelezh ma renomp drezo hor buhez hiziv, a
bourchasas eginoù ar sevenadur brezhon a zo en hor c’herz. Ret eo merkañ, ha pouezus eo, ez
emdroas an daou lusk en un doare distag, hep na voe liamm ebet etre o strivoù. Ar wiraourion a lakaas
dre skrid ar c’hKustum Kozh-Meurbet, Beltram an ARC’HANTREG, LOBINEAU, an istorourion
evel ar bolitikourion eus mare an emrenerezh ne anavezent ket ha ne daolent ket evezh zoken ouzh

LAGADEUG, MANER, GONIDEG a laboure war yezh o fobl. Diouzh o zu, ar yezhourion, ar
skrivagnerion vrezhonek a ziskoueze un diouer a spered politikel ha zoken broadel a zo ur feuk
evidomp. Mar boe ur stourm emsavel e Breizh o herzel ouzh labour drastus an diempradur, e rankomp
anzav e oa ar stourm emsavel-se tizhet don e-unan gant an diempradur.
N’eus ket ezhomm mont pell en amzer evit henn gwiriañ. An Emsav Kentañ, an hini a echu gant
Brezel 14, ha zoken an Eil Emsav, an hini a badas etre an daou Vrezel-Bed, a zoug merk anat
diempradur kantvedel ar gevredigezh vrezhon. A-raok an eil Brezel-Bed c’hoazh e veze graet ar
c’hemm etre an « Emsav sevenadurel » hag an « Emsav politikel ». Diskouez a ra an diforc’h-se e oa
kleñvedel c’hoazh ar gweladur o doa tud an Emsav eus ar pezh a zleent bezañ. Evit komz eus an Eil
Emsav hepken, e voe kaset da vat ul labour bras war ar yezh, war al lennegezh ha war ar sevenadur
gant Gwalarn. En hevelep mare, e veze renet ul labour politikel gant Breiz Atao, en un doare kenstur,
met distag. Diwanet e oa bet an daou luskad eus an hevelep poent ; daoust da se, hag evito da gaout
anat an hevelep pal, ne voe ket pell ma tisrannjont : ne voent ket evit freuzañ c’hoazh patrom
kantvedel an diempradur a c’hoarie enno. En em zianaout a raent en o don daoust ma keje an dud a
laboure en eil hag en egile, – daoust ma laboure an hevelep tud a-wechou en eil hag en egile.
Unan eus trec’hioù bras an Trede Emsav eo bezañ freuzet an diempradur kevredigezhel brezhon.
Ken abred ha 1945 e weler ar c’hleuz o steuziañ : gant an daou embannadur berr o hoali An Avel hag
Avel an Trec’h ez adkej evit ar wech kentañ abaoe eizh kantved an div froud disrannet : ar vuhez
kevredigezhel brezhon hag ar preder politikel brezhon.
Ne voe merket an adkejadur-se gant reverzhi ebet er vro ha zoken e-touez an emsaverion. Er par
hanezel ne voe netra nemet ur gelaouenn vrezhon nevez, an hini vroadel kentañ goude an darvoudoù,
– « kalonek eo ar re yaouank-se » a lavare ar re gozh. Ent-istorel avat edo o paouez c’hoarvezout unan
eus pouezusañ darvoudoù Istor Breizh. An Avel zo diougan ha derou ur gevredigezh vrezhon
adempret, da lavarout eo ur gevredigezh m’en em gav unvan enni an holl gefridiezhoù ha, da heul, an
holl gendereoù ; ma’z eo yezh ar preder hag al levierezh yezh ar vuhez voutin, ma’z eo unanet diazez
hag embregerezh ar galloud. Marteze n’eo ket anat c’hoazh d’an holl bezañs ar gevredigezh adempret
e Breizh. Koulskoude ez eo aes heuliañ he c’hreskidigezh hag hec’h emdroadur dre heuliañ
kreskidigezh hag emdroadur an Emsav, – an Emsav sellet, n’eo ket mui hepken evel ur strollad
stourmerion diforzh o buhez durc’haet d’ur pal en dazont, met evel ur gevredigezh o tiwanañ hag o
kavout dija he fal enni hec’h-unan. Da vihan ma’z eo c’hoazh an Emsav-kevredigezh, e paota warnañ
azonoù an adempradur. Da skouer, n’eus troc’h ebet ken etre un « Emsav sevenadurel » hag un
« Emsav politikel ». Ar yezh, bepred kammlec’hiet da vare an diempradur, disprizet ma oa gant ar
bolitikelourion, rebouezet betek mont d’ur fetichenn gant ar yezhelourion, ar yezh he deus adkavet he
flas reizh : ned eo ket ur pal na zoken ur binvidigezh da virout, met ul lod eus ar gedvuhez hag ur
benveg d’an adempradur. Ar bolitikourion ne gomzont ket mui diwar he fenn pe dibaot a wech, met
ober a reont ganti hep soñjal ken enni. Unvanet gant hirstrivoù an « Emsav sevenadurel » e talvez
bremañ ar yezh da unvaniñ ar gevredigezh.
Roll an Emsav zo, bremañ m’en deus diskoulmet en e ser kudenn vilvedel an diempradur, degas
ar pare d’ar vro a-bezh. Kavet gantañ ar remed d’ar c’hleñved o nammañ ar gevredigezh vrezhon
abaoe an 12t kantved, e chom gantañ lakaat ar remed da labourat, da lavarout eo ademprañ ar
gevredigezh e Breizh. Ha nepred ne lavarimp a-walc’h : n’eus nemet an Emsav a c’hell krouiñ ur
gevredigezh wirion e Breizh, ha se peogwir en deus diskoulmet ennañ e-unan ar c’hudennoù brezhon
pouezusañ ha, da gentañ penn, an diempradur a sonne ar bobl vrezhon abaoe meur a gantved.
(Emsav 1)

VI

Mat e ve resisaat muioc’h keal an diempradur.

Emsav 1 E gwir hon eus danzeet keal an diempradur diwar yezh an armerzhouriezh. Pa studier
ur vro isdiorreet e kejer peurliesañ ouzh an devoud-mañ : e-kichen ar gennad armerzh henvoazel ez
eus ur gennad arnevez, hep liamm kenetrezo er-maez eus liammoù an nevid a zo neuze drastus d’ar
gennad henvoazel. Evel ma ouzhoc’h, ez eo stag ar gennad arnevez ouzh armerzh ar vro vestroniour.

Ur skouer splann hon eus e Breizh gant arsanailhoù Brest hag An Oriant : lod int e greanterezh BroC’hall ha plantet int e Breizh evel sankennoù hep darempred-kenderc’hañ gant armerzh Breizh a
chom gounezel ha digas tro-dro dezho. Setu perak e lavarer ez eo armerzh ur vro isdiorreet
divelfennel (daou c’hennad, henvoazel hag arnevez, zo ennañ) ha diempret (n’eus darempred
armerzhel gwirion ebet etre an daou c’hennad-se, ha dreist-holl ar gennad arnevez ne c’hoari ket roll
ar blein-diorren e tlefe bezañ en armerzh ar vro isdiorreet).
Ouzh an armerzh diempret e klot ar gevredigezh diempret : diouzh braz ar boblañs en em gav
disrannet ur renkad ereet strizh ouzh ar vro vestroniour : ar c’hreantourion deuet eus houmañ, an
amaezhidi kaset ganti, hag en-dro d’an elfennoù estren-se, ur vourc’hizelezh eus ar vro o strivañ d’en
em heñvelaat outo, – ne ran nemet adkemer ar pennad eus an Notennoù Armerzhel a-zivout an
isdiorreadur. Evit an armerzhourion ez eo an diempradur-se un azon eus an isdiorreadur ; evel a
ouzoc’h c’hoazh e reer eus an isdiorreadur un heuliad d’ar Reverzhi C’hreantel, broioù ’zo o tizhout
greantelaat, broioù all o c’hwitout war o Reverzhi hag o vezañ flastret gant ar re all. Un tu all ez eus
d’ar gudenn : perak o deus broioù ’zo graet berzh, ha perak re all c’hwitet war ar greantelaat ? Evit
Breizh ez eo splann ar respont : peogwir e oa dija mestroniet an armerzh brezhon gant an armerzh gall
pell amzer a-raok an oadvezh greantel. Diempradur ar gevredigezh, a zo c’hoarvezet e broioù ’zo
goude ar Reverzhi C’hreantel, zo c’hoarvezet e Breizh a-raok ar Reverzhi C’hreantel. Un devoud
pouezus eo, ha n’hon eus ket tennet c’hoazh an holl zastumadurioù anezhañ. Hemañ da skouer :
armerzh Breizh zo da ziorren, met anat eo n’eo ket an diorreadur armerzhel hepken a ziskoulmfe
kudennoù ar bobl vrezhon ; kalz donoc’h emañ an droug : er gevredigezh hec’h-unan. Diogeliñ a
reomp ne vo ket tu da ziorren armerzh Breizh keit ha na vo ket adempret ar gevredigezh vrezhon.
Marteze ez eo diaesoc’h da gompren ar ger diempradur gant ar ster a roomp dezhañ bremañ. Ur
troc’h er vuhez kevredigezhel eo da gentañ. Un troc’h a c’hoarvez ivez e buhez an hinienn. A-raok ar
brezel diwezhañ e oa diempret buhez an emsaver. Zoken mar laboure war un dro en « Emsav
sevenadurel » hag en « Emsav politikel ». Ne fell ket din dismegañsiñ an Eil Emsav tamm ebet
peogwir mar’d eus ac’hanomp bremañ ez eo en abeg dezhañ. An Eil Emsav en deus prientet hent ar
gevredigezh adempret a zo o tiwanañ bremañ.
(Emsav 1)

III

Perak ez eo ret ademprañ ar gevredigezh a-raok kregiñ gant ul labour talvoudus ?

Emsav 1 Ne’m eus ket lavaret e oa ret ademprañ ar gevredigezh a-raok kregiñ gant ul labour
talvoudus. Ademprañ ar gevredigezh end-eeun a zo ul labour talvoudus-kenan, hag un arouez vat eo
evit an Emsav e vefe deuet a-benn da ademprañ en e ser ar gevredigezh a oa diempret abaoe 800
vloaz. Met ar pezh a lavaran eo n’eus ket tu d’an Emsav da bareañ kevredigezh Vreizh en he
diempradur, ma n’en deus ket diskoulmet kudenn an diempradur en e ser. Ne oa ket tu da skouer d’an
Emsav a-raok an eil Brezel Bed ademprañ ar gevredigezh e Breizh peogwir e oa diempret eñ e-unan.
N’eus nemet un Emsav adempret a c’hell diskoulmañ ar gudenn-se evit Breizh.
(Emsav 1)

Emsav 2 An arallekadur.
Un nebeut bloavezhioù ’zo e lennen war ur magazin parizian ur pennad a-zivout ar patromoù tud
a gaver e Paris. En o zouez, e-kichen ar « métallo » a zarempred ar metro abred diouzh ar beure ha,
diouzh an noz, en engroez naontek eur, e-kichen ar studier war al Lizhiri hag ar « midinette » a zebr
he merenn er snack, e oa « le breton ». Hag e tiskouezed ur paotr ugent vloaz, gwisket gantañ an
dilhad glazik mar ’m eus soñj mat.
Un darvoudig eo. Met an darvoudoùigoù a vez ken pouezus hag an darvoudoù bras evit kompren
an traoù, pa ouzer o renkañ mat.

Ha dres ar folklor evel ma paota e Breizh abaoe ugent vloaz zo un darvoud diaes da renkañ mat.
Rak ne c’haller e renkañ nemet oc’h ober gant div reizhiad disheñvel war un dro. Sellet outañ eus an
tu gall, ez eo ar folklor, al luskad folklorel brezhon kentoc’h, un anadenn a renabler hep gallout reiñ
dezhi ouzhpenn ul lec’h a-gostez, un anadenn ledreol, – « marginale » evel ma lavaront.
Gwelet eus an tu brezhon ez eo al luskad folklorel un devoud ledreol ivez. Lavaromp ez eus
anezhañ un devoud kevredadel a-bouez dre niver an dud a laka fiñv enno, hag er c’heñver-se n’eus er
bed a-vremañ netra par dezhañ. Hogen, forzh pe astenn a ve gantañ, ez eo ivez un devoud ledreol e
Breizh. Ha se peogwir e tinaou diouzh teir levezon digevanien ha n’eo deuet morse a-benn d’o
unvaniñ, na kennebeut-all da zisoc’hañ gant amkan ebet. An teir levezon-se zo :
– ar Reverzhi C’hounezel gentañ e Breizh ; komz a reer kalz eus ar Reverzhi C’hreantel a
dreuzfurmas dremm ar bed abaoe dibenn an 18t kantved. Nebeutoc’h anavezet gant ar studierion eo ar
Reverzhi C’hounezel a c’hoarvezas, e Breizh pergen, en 19t kantved, merket gant degasadur
gounezadurioù nevez (avaloù-douar, melchon, h.a.), kalvezderioù nevez (temzadur an atiloù, gounitdouar askoridik), difraosterezhioù. Da heul e teuas ul lañs nevez d’ar stuzegezh henvoazel : bleuniañ a
reas gwiskamantoù ar gouerion, o arrebeuri, o c’hanaouennoù, o c’horolloù, h.a.
– an Emsav, o krouiñ e Breizh ur blein-diorren speredel ; n’eo ket didalvoud merkañ e voe lusket
ar stroñs folklorel gant tud eus an Emsav pe tud dindan levezon an Emsav. Ret eo anzav ivez ez eo
diflipet al luskad folklorel diouzh levezon ha, seul vuioc’h a se, diouzh levierezh an Emsav. Tu ez eus
da geñveriañ, war ar poent-se, hor folklorourion vrezhon ouzh folklorourion all eus ar c’hantved
tremenet, ar Sokoled. Ar Sokoled (ar ger a dalvez : « Falc’huned ») a voe un emsav yaouankiz e-touez
an Dcheked hag ar pobloù slavek all. Pleustriñ a rae war ar folklor, an embregerezh-korf, harpet e oa
war an emsav politikel broadelour, hag e talveze d’an emsav broadel-se evit tuta. Krouet diwar an
hevelep diazez hag an emsav broadel e chome unanet gantañ hag e laboure war-du an hevelep pal hag
eñ. Pell diouzh seurt degouezh emaomp e Breizh.
– an trede levezon he deus roet tro d’al luskad folklorel brezhon d’en em ledañ evel m’en deus
graet ez eo emdroadur ar gevredigezh c’hall hec’h-unan : goude keid-all amzer a greizennerezh strizh,
e plij d’ar C’hallaoued distreiñ o selloù diouzh sklerijenn Baris evit parañ anezho war amheol o
froviñsoù. Ha setu ar jabadao lakaet e-kichen ar « bourrée » e-touez ar madoù kinniget d’ar
gevredigezh-veveziñ c’hall ha d’he zouristed ; setu eztaoladoù ar speredegezh vrezhon, mesk-ha-mesk
gant euverachoù proviñsel, stlapet da gorvoiñ da nep piv a gar.
Hag ar Vrezhoned, ar bobl vrezhon en afer-se pelec’h emaint ha petra reont ?
Hag-eñ ez eo « le breton » diskouezet gant ar magazin parizian ar standilhon gwirion anezho, an
den-skouer brezhon ?
Nann ha ya.
Nann, rak gwir vuhez ar bobl vrezhon a dremen e-biou d’ar folklor evel ma’z eo kempennet ad
usum Gallorum.
Ya, rak, plijet pe ziblijet, pobl Vreizh zo ur parzh er reizhiad c’hall, hag he dremm, hec’h
ergorelezh, zo roet dezhi er mare-mañ gant ar reizhiad c’hall. Breizhiz a soñj diwar o fenn o-unan ar
pezh a soñj ar Frañsizion all. E-se, « le breton » eus ar magazin parizian zo un doare eus ar pezh ez eo
ar Vrezhoned ent-ergorel hag evito o-unan war un dro. Splann eo en em ziskouezet an devoud-se
n’eus ket pell : ho pet koun eus ar pennad embannet war Le Nouvel Observateur diwar-benn Breizh
hag an Emsav en nevez-amzer tremenet, ha pegen marnaoniek e oa an holl e Breizh da gaout gant ar
pennad-se un anaoudegezh nevez anezho o-unan.
Ar gudenn avat n’eo ket gouzout ha mat pe fall eo an dremm, ar furm, an ergorelezh roet da
Vreizhiz gant ar Frañsizion e stern ar bed gall, e kelc’h ar sevenadur gall. Ar gudenn eo gouzout ha
reizh eo d’ar Frañsizion reiñ da Vreizhiz an dremm o deus, an ergorelezh o deus, al lec’h o deus er
bed.
Amañ e tegouezhomp gant danvez end-eeun an displegadenn-mañ : an arallekadur.

N’eo ket mat d’ur bobl dleout d’ur bobl all an dremm he deus, al lec’h he deus er bed, en ur ger
hec’h ergorelezh. Hep mar ebet, hon eus aze un degouezh splann a arallekadur. Marteze e chom
Breizhiz perc’henned war ur bern madoù a zo dezho, douar o hendadoù da skouer ; n’int ket
perc’henned war o armerzh avat na war o labour. Met zoken mar bijent perc’henn war bep tra a-hendall, e vijemp e gwir da embann ez int arallekaet keit ha ma chomjent diberc’hennet diouzh ar mad
priziusañ : an anaoudegezh o deus anezho o-unan. N’en em anavezont nemet dre an anaoudegezh
anezho meret gant ar Frañsizion. Ne gemeront anezho o-unan nemet ar skeudennoù aotreet gant o
Dreistme gall. Ne fell dezho en em welout nemet ur wech enfurmet gant ar patromoù gall. Seurt dilezspered zo a dra sur unan eus derezioù grevusañ an arallekadur.
Peogwir em eus kemeret an arallekadur da zanvez an displegadenn-mañ, e vo mat reiñ un nebeut
resisadurioù war dalvoudegezh an termen-se. Da heul ec’h en em gavo ledanaet an diviz. Emaomp o
paouez merkañ un tu eus an arallekadur brezhon : penaos ne c’hell Breizhiz en em anaout nemet dre
zaoulagad ar C’hallaoued ; an tu bredoniel hiniennel eus hon arallekadur eo. Klask a raimp savelañ un
arvez all, kevredadoniel, ha diskouez penaos e ren an arallekadur war frammoù kevredadel ar boblañs
vrezhon en hor mare.
HEGEL eo an hini kentañ en istor ar preder kornogat a reas gant meizad an arallekadur. An
Entfremdung evitañ a oa : dont da vezañ disheñvel, arall, hep perzh fall empleget dre ret, er c’hontrol
zoken peogwir edo aze, en daelerezh deskrivet gant ar prederour, an tremen d’ur bazenn gwelloc’h,
pinvidikoc’h. An hini avat a roas da sterva ar ger Entfremdung e neuz a-vremañ eo MARX : an
arallekadur zo stad an den en deus paouezet a vezañ mestr warnañ e-unan ha war e oberoù, ha n’eo
mui nemet un elfenn, un dra, renet gant nerzhoù diavaez, – an nerzhoù diavaez-se o vezañ pe youl tud
all, pe nerzhoù savelek, rediek, dall enta, evel c’hoari an armerzh, ar reizhiadoù politikel,
kevredigezhel, h.a.. Anat eo en deus MARX, prederiet gant an ober pleustrek, strishaet termenadur
HEGEL ha miret hepken un degouezh anezhañ, an hini ma tro fall an arallekaat. Ar bugel o tont da
c’hour a zeu da vezañ disheñvel, ha se dre c’hoari ur reizhiad nerzhoù a zo a-grenn en diavaez eus e
youl, ha koulskoude ne zeu ket dre ret da vezañ ar sklav eus an nerzhoù-se, ne zeu ket da vezañ un dra
renet eus an diavaez. Diaes e ve moarvat dilezel ster boutin ar ger arallekadur evel ma’z eo bet
neuziet gant MARX, na ankouaomp ket avat n’eo an arallekadur-se nemet un degouezh, ur
gwallzarvoud, e-keñver an arallekadur er ster hollek evel ma voe diazezet da gentañ.
Penaos e c’hell ur gevredigezh bezañ arallekaet ? Penaos termenañ an arallekadur e termenoù a
gevredadoniezh ? Amañ e lakaomp hon troad war un dachenn diaes, rak diaes eo pep kevredigezh da
veizañ en he hollelezh, en he c’hevanded. Aes eo moarvat studiañ armerzh ur gevredigezh lavaret, ha
goude-se ent-distag, sevenadur an hevelep kevredigezh, hag e-ser un trede embregad, kevredadelezh
ar gevredigezh-se. E gwir, en doare-se ez eo bet studiet kudennoù Breizh a-viskoazh, ha gant an
Emsav e-unan. Evit ar pezh a selle avat ouzh unvaniñ, kevaniñ frouezh ar studioù disrann-se, e oa un
afer all : paotred ar sevenadur a zigore krommelloù evit reiñ un nebeut titouroù eus kevredigezh hag
armerzh ar vro ; paotred an armerzh, diouzh o zu, sellit da skouer ouzh ar gelaouenn La Vie Bretonne,
a lakae ur stagadenn a-zivout ar « vuhez sevenadurel ». Evel m’en deus diskouezet ervat va c’heneil,
ouzhpenn bevañ en ur gevredigezh diempret hor boa ur gweladur diempret ivez eus ar gevredigezh-se
hag eus ar bed. Evel m’en deus lavaret c’hoazh, roll an Emsav zo ademprañ ar gevredigezh vrezhon,
ha da gentañ hor gweladur eus ar bed. Ar gudenn a garfen merañ amañ eo ar gudenn-mañ : hag-eñ hon
eus da zegemerout pelloc’h an disrann a vez graet a-viskoazh en hon touez etre kealioù an armerzh, ar
politikerezh ha keal ar sevenadur ? Respont a ran : nann ; unan eo buhez ur bobl hag ur fazi meizerezh
eo he didammañ, ha pa ve evit hec’h anaout resisoc’h. Ne c’hellomp ket evelkent dilezel kement
meizad a zo bet savelet e-ser studi an armerzh, ar gevredigezh, ar sevenadur war an digarez ma’z int
bet savelet diouzh ur savboent darnel, didammadel. Penaos neuze mirout perzhioù mat hag arver
spletus ar meizadoù-se ha stignañ etrezo un unvanded na veket diwar-c’horre, penaos tremen eus ar
sevenadur d’an armerzh hep digeriñ krommelloù, penaos degas ar sevenadur war dachenn an armerzh
hep kempenn ur stagadenn ? Petore diazez boutin kavout d’ur meizadur hollek ha klok eus kudennoù
ar bobl vrezhon ? En ur ger penaos ademprañ hor gweladur eus ar pezh a reomp-ni emsaverion ?

Peogwir e ranker bepred kregiñ gant ur penn bennak, loc’homp enta diwar geal an arallekadur war
dachenn an armerzh.
En darempredoù armerzhel etre an dud ez eus elfennoù diloc’h, na amredont ket, e-kichen
elfennoù all a zo o roll amredek, tremen a zorn da zorn, mont eus kerz un den da gerz unan all. Va
daouarn, da skouer, a chom ganin ; labour va daouarn avat a ya diouzhin, e kerz tud all. Mar’d on
kouer, e vez enklozet va labour er c’henderc’hadoù, – gwinizh, moc’h, laezh, – a laoskan da vont gant
amred an armerzh. Aze hon eus ur skouer a arallekadur, – va labour o vont e piaou tud arall, ha me o
vezañ neuze ur vammenn labour e reizhiad an armerzh. An arallekadur-se avat a chom reizh ha mat,
frouezhus, keit ha ma viran galloud war va labour hag an doare d’e lakaat da dalvezout, d’e enklozañ
er madoù armerzhel. Fall, direizh ha torfedus e teu da vezañ adalek ar mare ma kollan galloud war va
labour, da lavarout eo ma teuan va-unan da vezañ enklozet en amred armerzhel ; adalek ar mare ma
paouez va daouarn a vezañ an organoù eus va galloud personel evit bezañ hepken binvioù dindan ren
nerzhoù diavaez, – forzh pe natur e ve an nerzhoù diavaez-se : pe nerzhoù dall un nevid lezet en e roll,
pe nerzhoù steuñvet, sturiet pe hepken gousturiet ar reizhiadoù all ; n’eo ket stuz sokialour pe
frankizour ar reizhiadoù a zo e kaoz amañ, hogen ar poent-mañ : hag-eñ ez asanter pe get da welout e
mab-den un armerzhiad hepken ? N’hon eus ket da ijinañ ar respont, na d’e glask gwall bell, peogwir
ez eo roet dimp gant MARX e-unan, – arabat barn un den bepred diwar ar pezh a zo bet sevenet en e
anv !
Evit MARX, n’eo bed an armerzh nemet un doare, un tu, ul lodenn eus bed ar c’henderc’hañ
speredel. Sellout a rae ar c’henderc’hañ evel un ober hollek eus mab-den, ur c’hrouiñ. « Dre
genderc’hañ, emezañ, ez ergorelaan va hiniennelezh, an dibarelezh anezhi ; alese, pa labouran e kavan
al levenez en diskouezadur hiniennel eus va buhez, ha pa arvestan ouzh ar pezh am eus kenderc’het, e
kavan levenez hiniennel oc’h anaout va fersonelezh evel ur c’halloudezh ergorel, anavezus hag
anavezadus, dreist pep arvar. A-du-rall, pa biaoui ha pa arveri va c’henderc’had, em bo-me ar blijadur
eeun da vezañ bastet, dre va labour, d’un ezhomm eus mab-den, ha war un dro da vezañ ergorelaet
anien mab-den ha, dre-se, da vezañ roet d’un den all ar pezh en doa ezhomm. Va levenez a vo ivez
bezañ bet hanterour etrezout ha gouenn mab-den, eleze bezañ bet anavezet ganit ha buhezet ganit evel
ur c’hlokadur da’z natur hag evel ul lodenn ret eus da voud, gouzout enta ez on kadarnaet ez preder
hag ez karantez ; erfin, bezañ kenderc’het dre hent eztaoladur hiniennel va buhez eztaoladur eeun da
hini, eleze bezañ kadarnaet ha sevenet em obererezh hiniennel va anien wirion ; va anien den, va boud
kevredigezhel ». Fellet ez eus bet din reiñ un arroud hir, diaes a-walc’h met splann p’en intenter mat,
eus skridoù 1844 MARX, evit diskouez ez ae preder ar meizour alaman kalz en tu all d’ar bevennoù
omp boas hiziv da lakaat war dachenn an armerzhouriezh ; evit sturiañ ivez an hent a heuliomp da
zienkañ hor gweladur diouzh an disrann mougus a vez graet etre armerzh ha sevenadur. Ne vern dimp
goude-se petra a lakae MARX evitañ e-unan dindan an termenoù « mab-den », « buhez », « spered »,
– pep hini ac’hanomp a laka dindano, e gwir, ar pezh en deus sevenet en e vuhez personel ha
kevredigezhel, – aze n’emañ ket ar gudenn evit bremañ.
Ar c’henderc’hañ zo enta :
– un ober-ergorelaat, -reiñ dremm, -reiñ furm da’m fersonelezh,
– un ober kevredigezhel, pe reishoc’h c’hoazh, kedvuhezel : reiñ d’an dud all an tu da ergorelaat,
da gavout dremm ha furm d’o fersonelezh.
Un evezhiadenn a rin diwar vont war c’herdarzh ar ger kenderc’hañ end-eeun. Ennañ e kaver an
termen derc’h a dalvez war un dro : dremm, furm, neuz, hag ivez, sell, lagad. Ar rakger ken- a c’haller
intent evel o spisaat arvez an ober e-unan, met ivez evel un dave d’ar seveniñ kedvuhezel.
Kenderc’hañ zo da gentañ reiñ he furm da’m denelezh, da zenelezh an dud ma kedvuhezan ganto,
hag en diwezh d’an denelezh a-bezh.
Mar hon eus prederiet reizh e tizhomp aze ur par ma ’n em gav unanet don, lakaet war an hevelep
diazez, ar sevenadur hag an armerzh.

Ned eo ket aet marteze hon argerzh hep klokaat ha donaat an daou veizad-se. Ensellomp enta tro
ha tro an eil hag egile en ur glask o adlec’hiañ war an diazez nevez-savelet.
Ar sevenadur, da gentañ, n’eo ket mui un disoc’h da obererezhioù mab-den troet da gentañ war-du
palioù all, armerzhel dreist-holl ; n’eo ket mui un epifenomenon, ur war-ar-marc’had, ur gwernis ledet
goude taol war labour mab-den. Ar sevenadur zo labour mab-den e-unan ha netra ken. Ar sevenadur
pe, gwelloc’h, ar seveniñ, da lavarout eo ar sevenadur sellet evel un ober muioc’h eget evel disoc’h un
ober.
Ar sevenadur ne vez ket mui sellet evel un ober hiniennel pe disoc’h un ober hiniennel. Betekhenn e veze sellet ouzh un dornadig skrivagnerion, un dornadig arzourion ha filmsavourion, un
dornadig kefredourion ha prederourion, e pep remziad, evel pourchaserion ar sevenadur, – ha yoc’h ar
boblañs, milionoù ar boblañs evel bevezerion abaf an danvez sevenadurel pourchaset dezho. Nann. Ar
sevenadur zo an dremm kemeret gant pep personelezh en eskemmoù-krouiñ ar gedvuhez. Oberenn ar
barzh, an arzour, ar prederour ned eo nepred e grouadenn dezhañ e-unan. Ennañ emañ hepken ar
vammenn ma tarzh e reizh furmoù diavaez ul lod eus ar furmoù diabarzh krouet e-ser ar gedvuhez ha
miret enni dindan wask. Oberoù meur mab-den a c’houlenn bepred evit dont kantvedoù a gedvuhez
kendalc’hel, – anat eo an hirazvidigezh-se pa seller ouzh istor an holl sevenadurioù. Ar gristenion, hag
ar re all ivez, o devo soñjet e donedigezh ar C’hrist goude ar milvedoù azvidigezh eus pobl Israel.
Diouzh e du, an armerzh ned eo ket ken da vezañ komprenet evel un argerzh kenderc’hañ ha
beveziñ « naturel », danvezel hepken ; met evel ur rannbarzh, – diazez e keñverioù ’zo, – eus
obererezh hollek mab-den, eleze eus ar sevenadur. Sellomp da skouer ouzh al labour : er reizhiad
armerzhel klasel, e taol an hinienn he labour er c’henderc’hañ hag e tegouezh dezhañ en eskemm un
tamm arc’hant pe madoù-beveziñ, – mat pell ’zo, ha diwar bennaenn an eskemm-se e vez termenet e
wirioù hag e zleadoù. Nann. Galloud he deus an hinienn war ar c’henderc’hañ armerzhel, – pa n’eo
nemet ur rannbarzh eus sevenadur he fobl ; emañ e gwir da gavout dre ar c’henderc’hañ armerzhel an
hevelep ergoreladur eus he fersonelezh hag an hini a vez kaset da benn dre forzh petore oberenn a
sevenadur.
Eomp pelloc’h hag ensellomp penaos seurt unvanidigezh don etre ar sevenadur hag an armerzh
hon degas da veizañ ar vuhez kevredigezhel en un doare nevez.
Aotreet omp da lakaat, gant an holl ziarbennoù ret evel just, ar meizadoù savelet war dachenn an
armerzh da dalvezout war dachenn hollekoc’h ar sevenadur.
Petra a lavar deomp an armerzhouriezh ? Teir elfenn ez eus d’ar c’henderc’hañ : an natur, ar
c’hevala, al labour.
Penaos deren an teir elfenn-se er par kevan hon eus termenet evel sevenadur ?
Lezel a rin a-gostez amañ an natur, – a c’houlennfe un displegadenn hir eviti hec’h-unan.
Petra eo ar c’hevala ? Evel a ouzoc’h, ar c’hevala zo frouezh labour mab-den adkemeret evel
benveg labour gant mab-den. Petra eo neuze ar c’hevala en obererezh hollek ur gevredigezh ? Kement
a dalvez da araez-oberiañ, ar yezh da skouer, ar meizadoù savelet e-ser ar yezh pe degemeret digant ar
sevenadurioù all, ar frammoù kedvuhez, a anver en ur yezh resisoc’h ar patromoù stuzegezhel. Da
lavarout eo ur c’horf fetis a furmoù a c’hell pep remziad nevez adkemer d’e vinvioù buhez
kevredigezhel, politikel, armerzhel, arzel ha lennegel.
Amañ e lakain div notenn :

Notenn gentañ. Goude bezañ bet adtermenet en ur par kevan, hini ar sevenadur, e kemer
ar ger kevala ur ster nevez. Ar ster kozh oa : ar binvioù hag an aveadurioù, peurliesañ
dewerzhet en arc’hant. Ar c’hevala er ster kozh zo arc’hant, da lavarout eo gwerzh, danvez
perc’hentiezh, ha dre-se ez eo tost-tre da vezañ ur benveg-arallekaat. Gwerzhañ labour un den
zo tost-tre da werzhañ an den e-unan. Er ster nevez ez eo ar c’hevala hollad an araezioùkrouiñ a zo e kerz mab-den, ken war dachenn an armerzh ent-strizh, ken war dachenn glok ar
sevenadur : ar c’halvezerezhioù, ar gouezoniezhoù, an ampartiz hiniennel, kement stummadur

gounezet e sell ar c’henderc’hañ. Merkomp diouzhtu ez eo diberc’hennadus ar c’hevala
meizet er ster-se ; pe, mar karer kemer arver skeudennel ar verb : perc’hennañ ur
c’halvezerezh, bezañ mestr war ur ouezoniezh, ez en em lakaer forzh penaos er-maez eus
arvar an arallekadur. Pa lavarer d’ur skoliad : dav e vo dit perc’hennañ ar brezhoneg, ne
lakaer den en arvar da vezañ arallekaet dre berzh ar perc’hennadur-se. Met, emezoc’h, ar
c’hevala n’eo ket hepken danvez stlennel, stummadur, gouezoniezh, h.a., met ivez binvioù,
aveadurioù, arc’hant. Goût a ouzomp. Diaes eo eilpennañ ur meizadur eus ar bed ; koulskoude
ez eo ret henn ober a-wechoù. Ar meizadur kozh a droe war-du ar c’hevala stlennel ar sell
perc’hennus, arallekaus danzeet war ar c’hevala danvezel, gremmel ; n’eo ket dibaot klevout
er bed greantel priziadurioù evel hemañ : « An den-mañ a dalvez kant mil dollar », evel pa
vefed o komz diwar-benn un ijinenn bennak. Ar meizadur nevez a zle degas war ar c’hevala
gremmelar sell nevez, diberc’hennek, savelet e par ar c’hevala stlennel : den n’en deus d’en
em santout muioc’h perc’henn war ar madoù, an arc’hant a zo en e gerz eget n’en em sant
perc’henn war ar yezh ma ra ganti.
Eil notenn. Peurliesañ ne lavaromp ket : kevala stlennel, met : kevala istorek. Perak ?
Peogwir e vez danzeet, savelet, krouet ar c’hevala-se dre an Istor. E lec’h all hon eus merket
penaos e chom Istor ur bobl bezant e donderioù he c’hedvuhez e stumm galloudezhioù darev
bepred da vezañ arveret, da furmiñ darvoudoù nevez. Hec’h Istor a chom bezant en ur bobl,
evel ur yezh : zoken pa ne lavar netra, emañ aze ; dont a ra war wel pa stag da « gomz », da
furmiñ darvoudoù. Ar yezh hec’h-unan er ster strizh, ar speredegezh, en ur ger kement tra hon
eus meneget evel parzhioù ar c’hevala er ster kevan, zo bezant en ur bobl en hevelep doare ha
ma ’z eo bezant e Istor : furmet e vezont en hevelep doare ha ma vez furmet e Istor. Setu
perak e komzomp eus kevala istorek. Pep remziad a zegemer eus ar remziadoù kent e gevala
istorek ; ober a ra gantañ evit ren e vuhez hag e sevenidigezhioù, evit krouiñ ; hag en ur ober
gantañ e ra dezhañ kreskiñ. Anat eo avat ne vo kevala ur varregezh bennak nemet mar bez
lakaet da dalvout e-ser un ober-kenderc’hañ : ar galianeg a voe moarvat yezh hendadoù ar
C’hallaoued, n’emañ ket en o c’hevala istorek dre an arbenn m’o deus paouezet pell ’zo a
seveniñ drezañ.
E skeud se, e komprener perak ne reomp ket gant ar ger « hengoun ». Peurliesañ e vez
intentet an hengoun evel un herezh o tremen a remziad da remziad ; e-se e vank dezhañ daou
geal evit bezañ kevala istorek : 1) an herezh a berc’henner dre ur gwir zoken ma n’en lakaer
ket da dalvout ; ar c’hevala, en enep, n’eo kevala nemet ma kenderc’her gantañ ; 2) an termen
« hengoun » a empleg, e gwir pe e gaou, keal ur glad digemm, pa vez kresket, daskemmet, ar
c’hevala istorek dre labour-krouiñ pep remziad.
Ar Frañsizion a lavar da skouer ez eo ar brezhoneg lod eus « patrimoine » Frañs. Pa
lavaront se, pe e lakaont war ar brezhoneg ar sell perc’hennus a varnemp bremaik : kement a
zo war hon tiriegezh zo dimp, pe e kemeront ar savboent hengounel : tennañ a ra ar brezhoneg
d’ar yezh a gomze hon hendadoù, da heul ez eo lod eus glad Frañs. Nann. Ar brezhoneg zo
kevala istorek hepken d’ar gevredigezh a ra gantañ en he buhez, hag a ren he c’henderc’hañ
kedvuhezel gantañ. D’ar Frañsizion n’eo netra. Ha d’ar re na grouont ket buhez drezañ n’eo
netra ivez.
Un elfenn all eus ar c’henderc’hañ eo al labour. Elfenn-diazez eo, rak drezañ e teu an natur da
gemer perzh e buhez mab-den ; drezañ e vez danzeet ar c’hevala ha lakaet ar c’hevala da dalvout. Er
meizadur armerzhel-strizh ez eur techet da renkañ al labour na mui na maes e-touez an elfennoù all
eus ar c’henderc’hañ betek ober anezhañ ur werzh kevatal d’an arc’hant ; diouzh ar savboent
armerzhour e perc’henner hag e korvoer un dud-labour evel ma reer d’ur vengleuz. Gwelout a reer
penaos e tarbar ar meizadur-se arallekaat mab-den dre e ziberc’hennañ diouzh e c’halloud war e
labour.
Mar degaser meizad al labour e par kevan ar sevenadur, ez arvester ouzh un dreuzfurmidigezh
heñvel ouzh an hini hon eus meneget gant ar c’hevala. E-lec’h bezañ meizet evel ur c’horvoiñ kloz,
anistorek, priziadus hepken evel gwerzh, ez eo al labour ur c’henderc’hañ er ster klok, ur c’hrouiñ
diwar ur c’hevala istorek, – un ergoreladur eus ar personelezhioù, ur c’halloudezh da furmiñ ar

gedvuhez, ma chom pep hinienn e piaou d’he galloud-kenderc’hañ. Moarvat e vo graet d’ar meizadurmañ abegadennoù heñvel ouzh ar re a vo graet da veizadur ar c’hevala istorek, houmañ da skouer :
izel-kenan eo derez istoregezh al labour greantel, penaos e veizañ evel ergoreladur ar personelezhioù,
evel ur furmiñ kedvuhez, evel korvoiñ ur c’hevala istorek ? Respont a reomp n’eus rediegezh ebet e
buhez mab-den : mar’d eur deuet a-benn da grouiñ ur bed greantel diwar bennaenn an helvusted, an
arc’hantusted, da lavarout eo war un diazez dister ha faos a-walc’h, e tleer dont a-benn, seul welloc’h
a se, da grouiñ ur bed nevez war an diazez postek ha yac’h ez eo pennaenn ar seveniñ istorek.
Brastreset n’hon eus ken graet ar meizadur o reiñ un diazez boutin d’ar sevenadur ha d’an
armerzh. Sklaer a-walc’h e welomp bremañ avat evit mont war an dachenn ha ren ur brastresadur
kevredadoniel eus hor c’henvroiz.
Penaos emañ urzhiet ar gevredigezh en-dro d’ar Brezhon keitat en hor mare ?
E daou gelc’hiad emañ sterniet : da gentañ en ur c’helc’hiad strizh-tre, hini e diegezh hag e
amezegiezh nesañ ; d’an eil en ur c’helc’hiad ledan-tre, ken ledan evit gwir ma en em goll en
dremmwel betek bezañ kevastenn gant an hollved. An eil kelc’hiad-mañ a c’hoarvez eus frammoù
dibersonel ur Stad vras, ar Stad C’hall, eus patromoù stuzegezhel ken dibersonel-all ar sevenadur gall,
hag en diwezh eus patromoù ur stuzegezh etrevroadel a denn da veuziñ an hiniennoù e pep lec’h er
bed dindan furmoù unvan ha paour-kenan.
Gwelout a reer diouzh un tu ur c’helc’hiad tiegezhel ma kemer an hinienn perzh oberiant ennañ,
hogen re strizh evit pourchas dezhi ur gwir gevala istorek : n’eus ket a sevenadur tiegezhel ; an
tiegezhoù ne c’hellont kemer perzh en ur sevenadur nemet enframmet en ur c’helc’hiad ledanoc’h.
Ouzh kelc’hiad an tiegezh e c’haller stagañ kelc’hiadoù all, evel ar vicher, ar c’hweluniad, ar relijion ;
evito da vezañ ledanoc’h, ne bourchasont ket muioc’h ar c’hevala istorek barrek da vagañ ur gwir
sevenadur. An arbenn eo e vodont pe un niver re vihan a dud, pe en o bodont en un doare re laosk evit
ma tiwanfe ur gedvuhez-krouiñ gwirion. Ur c’hantved zo, moarvat, pa oa kreñv ha bev c’hoazh
kelc’hiad ar barrez, e tiwane e Breizh furmoù a c’haller envel sevenadurel, – an dilerc’h anezho a
gaver hiziv e piaou al luskad folklorel, e stumm un heklev skarzhet dioutañ pep istoregezh avat.
Er penn all, n’eo ket an niver a vank. Dre e skinweler, e gazetennoù e kemer perzh ar Brezhon
keitat en ur stuzegezh o ren war veur a gantmilion a dud. Gouzañvat rik eo avat seurt doare da gemer
perzh dre ar mass media, ar stlennañ yoc’hel, er stuzegezh vedel, pe euramerikat da nebeutañ. N’en
deus krouet hini ebet eus ar patromoù stuzegezhel kinniget dezhañ evel ma vezont kinniget en hevelep
ampoent da Eskimoed Alaska pe da boblañs Roma. N’en deus galloud ebet warno, ha ne c’hellont
enta bezañ kevala istorek dezhañ e mod ebet. E par ar c’helc’hiad kevredadel bedel, ez eo ken izel-all
ar galloud-seveniñ hiniennel (Sk. 1).
*** Figure ***
Chom a ra an etredaou, ar bann kreiz. E Breizh, n’eus ket a vann kreiz : disac’het mik eo.
N’eus kelc’hiad ebet a ve war un dro ledan a-walc’h evit reiñ tro da grouiñ ur c’hevala istorek
gwirion, ha bihan a-walc’h evit m’o defe an hiniennoù ur galloud-seveniñ gwirion ennañ.
Pe natur e c’hell bezañ kelc’hiadoù ar bann kreiz ? Moarvat e c’haller ijinañ in abstracto meur a
anien dezho. Met war an dachenn, en hon amzer, kelc’hiadoù ar bann kreiz zo kelc’hiadoù ar
vroadelezh, – ne lavaran ket an « nation » er ster gall, da lavarout eo ar riez savet gant ar spered a
berc’henniezh, a impalaeriezh, ha n’eo a-benn an diwezh nemet ur benveg a arallekadur.
Ar vroad zo dezhi ur c’hevala istorek pinvidik, pe gentoc’h ez eo-hi ar furm gevredadel wellañ
evit krouiñ ha lakaat da dalvout ur c’hevala istorek, – bennozh d’hec’h istor end-eeun, d’he yezh, d’he
speredegezh. E par ar vroad hepken emañ ar c’hempouez gwellañ etre niver an hiniennoù hag ar perzh
kemeret gant pep hinienn er seveniñ, etre amplegadoù diwanadur ar c’hevala istorek hag amplegadoù
embregadur ar galloud-seveniñ hiniennel. Moarvat e verk ar c’hempouez-se un niver gwellek d’ar
broadoù, hag ar broadoù bihan a ve neuze meneget evel ar re gempouesañ.

E Breizh ez eo disac’het ar bann kreiz. Penaos e adsevel ? Sklaer eo ar respont : dre adkrouiñ ar
vroad vrezhon. Edo hor c’heneiled eus U.D.B. o verkañ gant nerzh e derou ar gendael-mañ n’eus ket
c’hoazh a vroad vrezhon. Netra gwiroc’h. Ne gaver ket e Breizh ar c’helc’hiad-se o reiñ tu d’ar bobl
a-bezh da embreger he galloud-seveniñ diwar ur c’hevala istorek brezhon. Penaos adkrouiñ ar vroad
vrezhon ? N’eus nemet un hent : an Emsav. An Emsav evel egin ar gevredigezh vrezhon nevez. An
Emsav o frammañ kelc’hiadoù ledanoc’h diwar gelc’hiadoù strishoc’h, hag o reiñ buhez d’ur
gevredigezh wirion, a gemero dre un argerzh dispac’hel lec’h ar yoc’h dic’halloud a zo bremañ o
tizeriañ en hor bro.
(Emsav 2)
Dre ziouer a amzer, – ar gendael o vezañ padet ouzhpenn peder eurvezh, – ne voe ket ar
gendaelerion evit ober o goulennoù war an displegadenn diwezhañ. Pe gentoc’h, graet e voe un niver
a c’houlennoù goude ar gendael hag ent-prevez. Respontet e vo d’ar goulennoù-se en niverenn a zeu
dindan an talbenn « An Emsav hag ar Vro ». Al lennerion o defe, diouzh o zu, goulennoù,
evezhiadennoù, abegadennoù d’ober war zanvez an displegadenn diwezhañ pe an displegadennoù all
zo pedet d’o daveiñ da Emsav ha pleustret e vo warno evel ma vije bet graet er gendael.

AN EMSAV HAG AR VRO (6)
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« EMSAV » HAG AN EMSAV
Emañ Emsav war ziwezh hec’h eil bloavezh ha santout a reer an ezhomm d’ober un taol
emzastum hag emvarn.
E gwir, kroget eo an taolad emvarn-se abaoe miz Eost e stumm un enklask kaset e-touez al
lennerion, e stumm ivez breutadennoù etre an aozerion hag etre an aozerion ha lennerion ’zo. Mat e
vo embann amañ un alberz eus an emzivizoù o ren, ha pa ve evit atizañ emzivizerion nevez.
Da aesaat an displeg e tisrannimp diskleriadurioù ar skridaozerion diouzh re al lennerion. Ret eo
gouzout avat n’eo ket ken fraezh an diforc’h ent devoud, meur a hini o komz evel aozer hag evel
lenner war un dro.
Renkañ a raimp arguzennoù an aozerion dindan dri fenn : petra eo ur gelaouenn ; petra eo Emsav ;
pe roll a zle kaout Emsav.
Ne chomimp ket da brezegenniñ war ar pezh ez eo ur gelaouenn. Kentañ tra, e rank padout, da
lavarout eo kaout bep miz mar’d eo miziek un niver ingal a bajennadoù da embann. N’eo ket un
digarez evel just evit embann forzh petra, met diaes eo tennañ frouezh eus barnadennoù na zalc’hont
ket kont eus ar redi bevedel-se.
Eil redi ar gelaouenn eo gouzout da betra e talvez, da betore ezhommoù resis e vez o vastañ. N’eo
ket diouzhtu e oar aozerion ur gelaouenn pe dalvoudegezh en deus o labour. Gant ar c’hoant dispis
d’ober un dra bennak e vezont lusket en derou, ha n’eo alies nemet goude bloaz, daou vloaz, tri bloaz
e krogont da welout sklaer ha da c’houzout mat al lec’h he deus kemeret o oberenn er gevredigezh.
Pep aozadur, a-raok bezañ diazezet, a dremen peurliesañ dre ur prantad emglask, arnodiñ
ha darnodiñ ; dre se e chom etre daouarn un nebeut tud hepken, ar re o deus bet ar mennoz d’e
grouiñ. Heñvel a-walc’h eo ar re-mañ ouzh ur vaouez na anavez ket ar bugel a zo enni. Ur
wech gwilioudet an oberenn avat, eleze ur wech ma’z eo deuet en he furm, e tle he ganerion
he leuskel da vont e kerz ar gumuniezh he deus galloud gwir warni. Drezi ez eus bet
ergorelaet un ezhomm eus ar gumuniezh-se : un aozadur kevredik ez eo deuet da vezañ.
Soñjal a reomp e tle mont e kenglad ar gumuniezh kement embregerezh a genstriv da genvad
ar gumuniezh. Nemet e tle ar gumuniezh doujañ d’ar frankiz embreger ha lezel en o intrudu
leun an dud a venn krouiñ un embregerezh nevez, e-pad an amzer ret dezho da reiñ furm d’o
sevenadenn. Kement-se ne vir ket ouzh ar gumuniezh a embreger diouzh he zu ur gwir-reoliñ
war o labour, na dreist-holl a gemer gwir leun war an oberenn d’an deiz m’he deus houmañ
diraezet hec’h ergorelezh. D’an deiz-se e koll he magerion gentañ pep brient warni ha ne
viront nemet ar gwirioù boutin d’ar gumuniezh m’he deus kavet he lec’h evel aozadur
kevredik.
Gant ar selledoù-mañ omp degaset dirak an eil poent : petra eo Emsav. He fennad kentañ-holl he
c’hinnigas evel kelaouenn « al labourerion o deus staget a-zevri da sevel ar Stad Vrezhon » hag ivez
evel « ar benveg da stummañ ar re a sammo ar c’hargoù ponner a fizio enno pobl Vreizh war hent
hec’h adsav ». Er pleusk kentañ-se e keje div linenn eus an ober emsavel : an eil o tinaouiñ war-eeun
eus An Avel Avel an Trec’h, – displeget hon eus (Emsav 21/266) roll an daou embannadur-se e-keñver
adempradur an Emsav ; eben o sevel diouzh an aozadurioù-stummañ bet diazezet a-c’houde 1962 :
Emsav a venne bezañ un dastumadenn a gelennadurezh o klokaat labour S.A.D.E.D. war dachennoù
arbennik evel ar politikerezh, an armerzh, an ober kevredigezhel.
Hep mont dreist e c’haller lavarout he deus Emsav dalc’het d’he ger : dizehan he deus strivet da
seveniñ ar mennadoù a embanne e Genver 1967. War spisaat eo aet avat hon doare da veizañ ar
mennadoù-se :
– E nep mod ned eo Emsav da vezañ sellet evel un embannadur distag hag emren, met evel ur
benveg labour kevredigezhel e-touez re all. Plediñ a ra gant ezhommoù kevredigezhel an Emsav, ha

kentoc’h gant an ezhommoù pleustrek eget gant an ezhommoù damkanel, kentoc’h gant kudennoù ar
mare eget gant kudennoù an dazont.
– N’he deus ket Emsav da ginnig ur gelennadurezh klok. Un egin a gelennadurezh n’he deus ken.
Rak ur gelennadurezh politikel ne oufe bezañ frouezh eus ar meiz hepken, met eus an ober da gentañ ;
hag a-vec’h boulc’het eo an ober emsavel e Breizh. Sevel a reomp gant nerzh a-enep d’ur
gelennadurezh a en em rofe da glok, da gloz, da echu a-raok an ober erverket ganti. Bep ma kasomp al
labour emsavel war-raok e rankomp ren dibaouez an imbourc’h kelennadurezhel.
– Da heul e nac’h Emsav bezañ ur gelaouenn-vrudañ nemetken. An Emsav n’eo ket ur bagad tuda-oar o tegas un aviel da dud na ouzont ket. Bevenn an Emsav n’emañ ket etre tud a oar ha tud na
ouzont ket. Ar vevenn n’emañ ket e tachenn ar meiz, met e tachenn an ober. Bez’ ez eus re a ra, a ren
un ober emsavel, ha re na renont ket un ober emsavel : etre an daou rumm-se emañ talbenn an Emsav.
Unan eus an armoù hepken eo ar bruderezh.
Re abred eo evit sevel ur c’hrennadur eus ar gelennadurezh embannet gant Emsav. Un
egin a gelennadurezh, un dafar n’eo ken forzh penaos, hag a vo nebeut a dra moarvat e-skoaz
ar pezh a vo sevenet er bloavezhioù o tont e-ser al labour kevredigezhel ha da geñver
diazezadur ar Stad. Koulskoude ez eus tu da reiñ ur brastres eus degasadennoù Emsav war
dachenn ar gelennadurezh :
– Lakaet eo bet en ur yezh resis sevenadennoù an Emsav kent. Donaet hag unvanet eo bet
meizadur Istor ar vro hag an Emsav. Termenet eo bet roll an Emsav evel adempradur ar vro.
– Lakaet e vez en ur yezh resis sevenadennoù an Emsav a-vremañ ; hag ouzh henn ober e
kemer Emsav perzh enno, e tigor an hent da sevenadennoù an dazont. Dre lakaat an
emsaverion da emouezañ ouzh al labour-ademprañ a reont e ro ul lusk nerzhek da gement
obererezh-ademprañ a zo o ren er vro. An Emsav e-unan a gemer tizh war hent e
adempradur ; ken buan-all e kemm e emskiant hag e zremm. Diwiskañ a ra stuzioù a oa un
harz etrezañ hag ar Vrezhoned all. En argerzh-se ez eo roll Emsav sklaeriañ ster ar pezh a
c’hoarvez ha bezañ anaouderez an darvoudoù.
– Diazezet ez eus bet ur gweladur emsavel, da lavarout eo istorek brezhon, eus an
darvoudoù. Dieubet eo a-benn bremañ an Emsav diouzh ar redi m’edo da zibab etre degemer
ha dizarbenn ar savboent gall. Un egor dezhañ en deus bremañ an Emsav, ma kemer ennañ an
hollved, ha Frañs, un dremm orinel. An doare m’hon eus, da skouer, da welout darvoudoù
Tchekoslovakia, n’en deus netra da welout gant ar pezh a soñj ar C’hallaoued diwar o fenn.
Merzout a reomp kudennoù ar bobl dchekoslovak gant ar skiant hon eus diorreet e-ser merañ
ar c’hudennoù brezhon. Pouezus eo ivez er c’heñver-se roll-emouiziekaat ur gelaouenn evel
Emsav.
Mar seller bremañ en amzer da zont e c’haller brasverkañ ar roll he devo Emsav da c’hoari.
Doareañ a reomp diouzhtu ar roll-se o lavarout e vo ur roll kevredigezhel, dre zont da vezañ war-eeun
ur benveg-labour eus kevredigezh an Emsav. Displegañ a reomp.
Warlene c’hoazh e chome dispis savlec’h Emsav. Mennout a rae bezañ mouezh an Emsav, nemet
e c’hoarie ar roll-se dre hantererezh un nebeut skrivagnerion. Re wan e oa kevredigezh an Emsav evit
anaout hec’h ezhommoù, re nebeud a dud a oa gouest da ren ur vuhez a vennozioù e brezhoneg,
mankout a rae resister war veur a boent er gelennadurezh. E-se e chome ar gelaouenn renet strizh awalc’h gant he saverion ; war an dachenn gedvuhezel o doa ar re-mañ d’ar muiañ ur roll a
andonaerion : rankout a raent bezañ hanterourion an eztaoliñ emsavel. Sammet o doa an emell dougen
ha gwilioudiñ a venegemp uheloc’h.
Hiziv avat ez eo aet an traoù war-raok un tamm mat. Buhez a zifluk a bep tu e kevredigezh an
Emsav ; kreizennoù speredel gwirion zo diwanet ; ur gedvuhez lec’hel zo o kemer neuz ; kalz
barrekoc’h eo an dud dre vras da vreutaat hag e vreutaont ; war veur a boent nevez ha pouezus eo bet
resisaet ar gelennadurezh. Tostaat a ra anat ar mare ma paouezo Emsav a vezañ ur benveg-eztaoliñ
hanterat evit bezañ unan dihanterat ; da lavarout eo ma kollo he saverion pep brient warni, ha ma vohi lakaet war-eeun e kefridi an Emsav a anvo atebeion nevez dre an hentoù kevarzhel. E sell eus ar

c’hevredikaat-se emeur o ren abaoe miz Eost un enklask e-touez al lennerion ha dreist-holl emzivizoù
etre lennerion hag aozerion.
Kent klozañ gant displegadurioù an aozerion e roimp da anaout div hetadenn eus o ferzh o tennañ
end-eeun d’an argerzh kevredikaat a zle kas Emsav d’ur bazenn nevez eus he buhez.
– Hetiñ a reont ma stagfe diouzhtu emsaverion ar remziad yaouank da sevel pennadoù evit ar
gelaouenn.
Deuet ez eus un dornadig skrivagnerion bolitikel hag armerzhel nevez abaoe warlene. O
vezañ ma n’eus skol-skridaozañ ebet evit c’hoazh e Breizh, e rankont deskiñ ar vicher o-unan.
Da c’hortoz, e rank ar pennskrivagner adpluennañ o fennadoù, – « silzigañ » evel ma
lavaromp e luc’hach ar skridaozerezh. Dezho da vezañ hebluenn a-walc’h evit tremen e-biou
d’ar « silzigadur ».
Un degouezh all ma’z adpluenner ez eo ar skridoù savet hep derc’hel kont eus spered ar
gelaouenn ; diresis eo lavarout « spered ar gelaouenn », ni ’oar, met keit ha ma n’eo ket
peurwilioudet houmañ ha ma n’he deus ket kavet he savlec’h fraezh e pep keñver ha ma chom
etre emdarzh hag emouez, etre dangor hag ergor, e ranker fiziout muioc’h war skiant ar re o
deus bet ar mennoz d’he sevel, eget war ginnigoù ar re a garfe lakaat enni danvezioù bet ganet
e-ser ur mennoz all. Div gudenn zo e kont aze : hini unvanded ar gelaouenn, ha dreist-holl an
hini hon eus termenet e lec’h all evel ergoreladur an ezhommoù (sl. Emsav 14/35) : ne c’hell
ergoreladur un ezhomm darnel kavout e reizh nemet ur wech lakaet e kelc’h klok an
ezhommelezh ergorelaet ; e gerioù all, ur wech sammet gant Emsav he roll kevredigezhel
dihanterat, e vo un doare ergorek da varn he labour hag ivez ar skridoù kinniget dezhi.
– Hetiñ a ra ivez an aozerion a-vremañ ma ve dalc’het da bennaenn ar pennskrivagner, bepred dre
zamant da unvanded ar gelaouenn.
Bremañ e roimp un nebeut barnadennoù a-berzh lennerion Emsav, dastumet abaoe derou an
enklask. Daou seurt evezhiadennoù zo bet klevet : war ar yezh, war an danvez.
A-zivout ar yezh, e soñj un nebeut tud ez eo diaes dre vras, hag e vefe gwelloc’h displegañ ar
mennozioù en ur yezh eeunoc’h. Pa n’eo ket sklaer ur pennad, emezo, ez eo diaes gouzout ha dont a ra
eus ar yezh, eus ar gerioù na vezont ket komprenet, pe eus ar mennozioù ha n’int ket diazezet awalc’h. Merzet o deus al lennerion-mañ evelkent e vez savet abaoe un nebeut mizioù pennadoù en ur
yezh didenn. Lennerion all, en enep, a glemm en abeg d’ar pennadoù-se, lennegeloc’h, aesoc’h da
lenn, met e diouer ar resisted yezh ha danvez a ra, gouez dezho, talvoudegezh ar studiennoù evel Petra
eo ar framm ?.
Unvanoc’h eo ar menoioù diwar-benn danvez ar gelaouenn ;
– pouezus e vez kavet ar pennadoù a gelennadurezh hollek, eleze ar pennadoù-digeriñ, dre veur a
abeg : evit stummañ ar re yaouank ; evit meizañ spis doareoù eus an ober emsavel na raed nemet
santout pe zamwelout a-raok ;
– aketus e vez lennet An Emsav hag ar Vro. Merzout a ra al lennerion ez eus aze un heklev nevez
en Emsav : hini ur vuhez kevredigezhel vrezhon. Dedennus eo bet kavet al lizheroù hag an danevelloù
obererezh, pa ziskouezont ar mennozioù en o hent ha n’eo ket en o stumm diwezhañ, kelennadurel.
Ul lenner a enebe stil al lizheroù embannet gant Emsav ouzh hini al lizheroù embannet
gant kelaouennoù brezhonek all ha na reont nemet degas tabutoù war ar yezh.
A-zivout an niv. 18, a bled dreist-holl gant darvoudoù miz Mae e Frañs emañ rannet al
lennerion. Lod a soñj e voe ur fazi gouestlañ un niverenn da zarvoudoù a chome estren deomp
forzh penaos. En enep, e laka lod all e voe a-bouez savlec’hiañ en hor meizadur un enkadenn
a dizhe Breizh forzh penaos hag he doa, ouzhpenn, ur ster hollvedel ha n’eo ket gall hepken.
An holl ne lennont ket an Notennoù Armerzhel. Talvoudus int war veno ar re o studi. Un danvezdiazez ez eus aze evit an emsaverion o deus dibabet an armerzhouriezh da dachenn o labour.

N’eo ket kloz an enklask. An darn vrasañ eus al lennerion n’hon eus ket gallet kejañ outo c’hoazh.
Setu perak e c’houlennomp digant an holl kas deomp hep gortoz o barnadenn war Emsav. Evit aesaat
o labour, e kinnigomp dezho ur roll goulennoù amañ dindan. Met dieub e chomont evel just da sevel o
respont en urzh hag er furm a garont.
– Petra a lennit e-barzh Emsav ?
– Petra zo pouezusañ evidoc’h er gelaouenn :
– ar pennadoù a gelennadurezh hollek ?
– ar pennadoù Istor, (Istor Breizh hag an Emsav, Istor ar broioù keltiek hag o
Emsavioù) ?
– ar pennadoù diwar-benn darvoudoù ar mare e Breizh, er broioù all ?
– ar rann An Emsav hag ar Vro, ha petra er rann-se ?
– an Notennoù Armerzhel ?
– Petra eo evidoc’h ar gelaouenn Emsav :
– ur gelaouenn a studi (evel Ar Vro ? evel Preder ?)
– ur benveg da ziorren kevredigezh an Emsav ?
– ur benveg a obererezh politikel ?
– Petra a garfec’h kavout e-barzh Emsav ouzhpenn pe e-lec’h ar pezh a gaver bremañ ?
– Penaos e veizit roll Emsav bremañ ? en dazont ?
– Pe gelaouennoù all a lennit : e brezhoneg ? o tennañ d’ar politikerezh, d’an armerzh,
d’an ober kevredigezhel ?

Skrivit da : EMSAV, 30, Place des Lices, 35 – RENNES.

AN EMSAV HAG AR VRO (7)
KENDAEL BOLITIKEL (diwezh)
Evel ma kemennemp (Emsav 21/279) ez embannomp amañ an atersoù degouezhet gant Emsav
goude ar Gendael Bolitikel dalc’het e Gourin d’an 18 Eost 1968. Strollet hon eus an atersoù a denne
d’an hevelep divoud e doare da ober respontoù klokoc’h.

VIII Perak ur gendael gant U.D.B. ? Hag-eñ e oa an UDB-our keitat a oa eno ? Ha
dileuridi gefridiel U.D.B. a oa eno ?
D’an aters-mañ diwezhañ ez eo berr ar respont : ya, en anv o Strollad e komze an tri dileuriad eus
U.D.B..
Evit a sell ouzh an eil goulenn ez eo diaesoc’h dimp respont. Gwell e ve bet d’e aozer goulennata
war-eeun dileuridi U.D.B.. Koulskoude mar dleomp meizañ e aters gant ar ster : hag-eñ ez eo unvan
stummadur ha mennozioù izili U.D.B. e kavomp mat e zaveiñ d’an displegadennoù roet er Gendael
gant dileuridi U.D.B. o-unan. N’o deus ket kuzhet an diaesterioù o deus, a zo heñvel e keñverioù ’zo
ouzh ar re a gavomp ni ivez war hon hent.
Hiroc’h e vo hor respont d’an aters kentañ.
Pal an Emsav eo disoc’hañ gant ur gevredigezh vrezhon nevez en he rezid broadel. En dazont
emañ ar gevredigezh nevez-se marteze, met un dra sur a zo : ganeomp war an dachenn emañ endeo an
danvez anezhi. Div elfenn a ya d’ober an danvez-se : pobl Vreizh zo dezhi astenn ar gevredigezh-se,
hag an Emsav a zo furm, pe kentfurm, ar gevredigezh-se.
Aes eo kompren e ve al labour er mare-mañ rannet e daou : diouzh un tu emañ ar re a striv da
ziorren kevredigezh an Emsav en he ferzhioù leun ; diouzh an tu all, ar re a glask tizhout ar boblañs abezh a-benn reiñ dezhi ur pleusk emsavel kentañ pe da nebeutañ ar stlennadur ret d’he lakaat war hent
an dispac’h broadel. Ar re gentañ a savel ar gevredigezh vrezhon en he furm ; an eil re he savel
en’hec’h astenn. Mar karit, e ren ar re gentañ un emsaverezh askoridik, an eil re un emsaverezh
astennidik.
Mar sellomp ouzh al labour sevenet betek bremañ ez eo sklaer ez eo an aozadurioù kevreet hiziv
en Emsav Stadel Breizh, Emsav en o zouez, o deus renet an emsaverezh askoridik, o deus strivet
dreist-holl da ziorren an Emsav evel kentfurm ar gevredigezh vrezhon nevez. Ha diouzh an tu all, ez
eo U.D.B. a ren an emsaverezh astennidik, dre vrudañ ha displegañ e pep lec’h e Breizh un niver a
vennozioù emsavel. (Komz a rit eus ar M.O.B., pe gentoc’h eus Sav Breizh. Lec’h zo evit meur a
strollad brezhon e Breizh marteze. Gortozomp ar frouezh avat a-raok barn. Diwar vont, e roomp da
c’houzout e oa pedet ivez Sav Breizh da gas e zileuridi d’ar Gendael Bolitikel).
A-raok kas hon darempredoù pelloc’h gant U.D.B. ez eus fellet deomp resisaat ur poent hepken :
hag-eñ e kemeront da bal krouidigezh ur vroad vrezhon e reizh ur Stad a wir etrevroadel. Pa voe anat
deomp e skoemp etrezek an hevelep pal broadel, hon eus divizet kaout darempredoù. Spisaomp mat :
n’eus kevrat ebet o liammañ an daou framm ha, seul vuioc’h a se, n’eus anv ebet a gevrediñ pe a
gevreañ. Reizh e kavomp hepken e ve darempredoù, kendivizoù, kejadennoù, kendaelioù etre an dud,
etre an aozadurioù a labour war an hevelep tachenn ha war-du an hevelep pal.
Degas a rit kudenn ar sokialouriezh. Tud U.D.B. o dije gallet diouzh o zu, a-raok kas pelloc’h an
darempredoù ganeomp, goulenn ouzhimp hag-eñ e tegemeremp ar skritell « sokialour ». N’o deus ket
graet. E gwir, war dachenn al labour politikel ha kevredigezhel, n’eo ket ar skritell a-walc’h evit
termenañ al luskadoù. Evidomp-ni e reomp gant ar ger « kevarzhelezh ». Petra zo a-dreñv ? Ur
reizhiad politikel resis ha klok ? Nann, met ur bodad tud prederiet gant ar gevredigezh vrezhon hag
oc’h eztaoliñ frouezh o labour ken dre an ober kedvuhezel e-barzh an egin a gevredigezh vrezhon ez
eo an Emsav, ken war ar paper e stumm ar pennadoù a embannont, war Emsav pergen. Aesoc’h ha

fraeshoc’h e oa da dud U.D.B. kaout respont d’o aters dre lenn Emsav ha dre gemer perzh e
Devezhioù Studi Gourin eget ober ouzhimp war-eeun ar goulenn : « Quid a-zivout ho
sokialouriezh ? ». A-hend-all n’eus ket ganto muioc’h eget ganeomp a reizhiad politikel resis ha klok
a-fet kevredigezh. « Ar sokialouriezh vrezhon zo da grouiñ » emezo. Ni a lavar, diouzh hon tu : « Ar
gevarzhelezh a rank bezañ embreget diouzhtu hep gortoz war bep tachenn eus ar vuhez a renomp ».
Ar gevarzhelezh zo evidomp da gentañ ur speredegezh : ne c’hellomp hec’h anaout mat nemet ur
wech fetisaet er vuhez kevredigezhel a grouomp dre an Emsav. Goulenn a reomp digant hor
c’henvroiz hor barn muioc’h diwar ar pezh a sevenomp eget diwar nep kelennadurezh difetis a
c’hellomp embann. Hag an hevelep reolenn a gemeromp ivez evit barn kement tra a vez graet e
Breizh.
Merzet mat ne fell ket dimp aze tamm ebet kondaoniñ an imbourc’hioù hollek ha difetis war ar
politikerezh. Dres er mare-mañ ez eus tud en hon touez o kas labourioù dezvarnel war an danvez :
sokialouriezh ha broadelouriezh hag o klask lakaat a-wel penaos e c’hell an Emsav brezhon end-eeun
degas e-keñver kelennadurezh hollek an diazez meizel reizh en deus graet diouer betek-henn pa voe
klasket eren sokialouriezh ha broadelezh. Met an imbourc’hioù-se, forzh pegen difetis hag hollek e
vent, ne oufent ket pellaat diouzh kudennoù fetis ha pemdeziek an Emsav. Ha marteze a-walc’h n’eo
ket pellaat diouzh ar wirionez lavarout eo bet lusket o aozerion da stagañ ganto diwar an atiz a
zegemerent digant U.D.B..
EMVR-34

IX Lavaret hoc’h eus : ar brezhoneg n’eo netra d’ar re na reont netra gantañ. Penaos
e komprenit neuze saviad an Emsav galleger ?
An droienn « Emsav galleger » a son evel un enepster. Lavarout a rafemp kentoc’h : an Emsav
rakvrezhoneger. Rak ne c’hell ket bezañ a Emsav gallek e Breizh.
Ne zeuer ket da vezañ emsaver en ur ober ur sizhun. Ur stummadur hir a ranker degemerout ha
muioc’h eget ur stummadur, an dreuzfurmidigezh klok eus ar stuzegezh, eus ar bersonelezh zoken,
hon eus anvet an dispac’h hiniennel, a rank bezañ sevenet. Bepred e lakaer ar brezhoneg en a-raok,
evel pa vefe aze an afer vras, an harzoù etre Emsav ha nannemsav. Deskiñ brezhoneg zo nebeud a dra,
ur bazennig a netra evel ma lavaremp c’hoazh warlene, war hent an emsaver. N’eo un afer vras nemet
evit ar re n’o deus ket bet feiz a-walc’h pe galon a-walc’h evit e zeskiñ ; met, nebaon, ar re-se n’o
devo ket muioc’h a feiz pe a galon evit gounit ar pep all eus o stummadur emsavel. Evit ar re o deus
tremenet ar bazenn-se, deskiñ ar yezh, hag a vev hiviziken e brezhoneg, n’eus kudenn ebet ken war e
zivoud. Ken naturel ha tra eo dezho bezañ brezhoneger war ar pemdez ; ken iskis-all avat eo dezho
soñjal ez eus « emsaverion c’halleger » ; hag iskisoc’h c’hoazh ar sarpanted-mor-se a zo anezho an
« emsaverion c’halleger o stourm evit ar brezhoneg ».
Ne lavaromp ket ne c’hell ket bezañ emsaver un den a ra gant ar galleg, – an holl ac’hanomp a ra
bemdez gant ar galleg, – nemet e vez kempoell, reizhpoell, an emsaverezh hepken pa vez meizet ha
renet e brezhoneg. War ar poent-se e tleer bezañ diblegus a-grenn. Labour meur an Emsav zo
adempradur ar gevredigezh vrezhon hag ar brezhoneg zo ar benveg diziouerus d’an adempradur-se.
Evel just ne c’hell ket an Emsav tremen hep ar galleg. Ul labour ret eo al labour emsavel renet e
galleg, met n’eus anezhañ nemet ul labour-prientiñ, -harpañ, -brudañ, ned eo e nep doare ul labourdiazez, ul labour-krouiñ ; n’en deus dazont ebet. Setu perak e komzomp eus parzhioù rakvrezhoneger
an Emsav. War hent an Emsav emaint, rak kentañ tra evit un emsaver eo gouzout brezhoneg ha
gwriziennañ evel-se e buhez kevredigezhel an Emsav.
En ur bouezañ war ar poent-se e tistroomp war an danvez o deus meret hor c’heneiled eus U.D.B.
er Gendael. Marteze e ren en o zouez mennozioù ha savboentoù na glotont ket en holl d’an holl gant
hon re, setu perak omp prest da gas pelloc’h ar c’hendiviz ganto.
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X Perak n’en deus ket disoc’het al luskad folklorel brezhon gant un obererezh
broadel ?
Emañ an arbennoù da glask war daou du : moustradur ar vrezhonelezh, enkadenn an Emsav.
Poblañs Vreizh a c’houzañv, en un doare dispis-kenan, diwar voustradur he brezhonelezh : dre
wask kevredigezhel ar c’hendereoù-leviañ hag ar vourc’hizion c’hallekaet, dre ar framm gall a roas o
nerzh-gwaskañ d’ar c’hendereoù-se, dre ar vuhez foran hiron diwanet da heul, ez eus bet degaset war
Vreizh doareoù-bevañ na glotont ket gant plegoù don pobl Vreizh. Ar plegoù-se n’int ket bet diverket
evit kelo, met n’o deus mui hent ebet d’en em ziskouez : ne sav ken diouto sevenadenn ebet,
sevenadur ebet. Se eo a lavaromp pa zisplegomp emañ ar stuzegezh c’hall evel ur gwiskad marv war
ar speredegezh vrezhon, pe c’hoazh ez eo moustret ar vrezhonelezh. « Moustret » a gemeromp amañ
er ster politikel boas : gwasket, met dreist-holl er ster bredoniel : argaset diouzh tachadoù sklaer,
oberiant, frouezhus ar spered, ha bezant hepken en tachadoù diemouez, teñval, mut ha distuz. O tegas
un termen freudel un tammig diamzeriet hiziv, met skeudennus, e lavaror emañ an Dreistme gall o ren
war spered ar Vrezhoned, – hervez Freud ez eo an Dreistme ur youl-reoliñ estren buhezet a-benn ar
fin evel e youl dezhañ e-unan gant an den en gouzañv. E seurt doare ma tremen ar vroadelouriezh
d’un darn vras eus poblañs Vreizh evel un droukskouer, un torr-hud, gwalladur un tabou.
Ar pezh a zo moustret avat ne chom ket divouezh na diwered. Eztaolet e vez, hogen en ur stumm
spurjet, dilec’hiet, dinoaz, dic’hizet (merkomp e lavar ar re yaouank a gemer perzh en abadennoù
folklorel ez int « dic’hizet »). Unan eus an doareoù he deus ar vrezhonelezh voustret da zont warc’horre hep terriñ an tabou gall eo ar folklor. Seul greñvoc’h ar moustr, – ha n’eo ket hepken ar
moustr gall, met ivez moustr ar bed greantel euramerikat, – seul stankoc’h an diflukadurioù-se eus ar
stummoù henvoazel, skarzhet diouto pep hadenn arvarus, spurjet diouto pep arc’hadur politikel ha pep
istoregezh. Ar pezh a vez anvet gant Edgar MORIN an diskouezadurioù nevezhenvoazel.
Hervez an aozour gall-se e ve seurt diskouezadurioù nevezhenvoazel an doare da glask gwrizioù.
Lavaromp kentoc’h ez int azon an diouer a wrizioù, rak n’int e nep doare ur gwriziennadur, un hunvre
a wriziennadur, ur gwriziennadur neuziek ne lavaromp ket. E gwir, luskadoù e-leizh a gaver er bed avremañ merket gant an azon-se, er bed greantel ha goudegreantel ; n’eus nemet sellout ouzh al luskad
hippie da skouer. Hon amezeion ivez, ar C’hallaoued, n’emaint ket pell diouzh ar c’hleñved gant an
tech a ziskouezont da gorvoiñ o zremened evel un danvez marv.
Tu a zo da c’houlenn perak ez eo hepken goude an eil Brezel-Bed ez eus deuet kement a lañs gant
al luskad folklorel e Breizh. Unan eus an arbennoù zo a dra sur gant stuz an Emsav er mare-se.
Roll an Emsav zo dieubiñ Breizh ha da gentañ dieubiñ ar vrezhonelezh moustret er Vrezhoned ;
n’eo ket dre he lakaat da dremen e-biou d’an Dreistme gall a zo warni evel ur maen-bez, met dre
derriñ an Dreistme gall, dre freuzañ taboù an estrenegezh, an arallegezh, dre ademprañ ar spered
brezhon : lakaat ar plegoù don anezhañ da glotañ gant e ziavaezioù, reiñ d’hor speredegezh en-dro he
roll-krouiñ. Roll an Emsav enta zo krouiñ un den brezhon nevez, ur gevredigezh vrezhon nevez, n’eo
ket adlivañ dilerc’hioù ar gevredigezh vrezhon kozh kouezhet er boubellenn c’hall : ne vez ket lakaet
gwin nevez er seier kozh, ha nebeutoc’h c’hoazh e seier kozh diroget.
Ha petra a reas an Emsav goude 1945 ? En em dreiñ war-du e dremened. C’hoarvezout a reas
dezhañ ar pezh a c’hoarvez gant ar pobloù trec’het : kilañ en tremened. En ur pennad embannet
warlene gant Emsav : Enkadenn ar bloavezhioù pemont (3/54), e tezrannemp an devoud-se. « An
Emsav en em damolodas warnañ e-unan. () Politikerezh ar prantad-se ned ae ket pelloc’h eget
hiraezhiñ d’an Oad Aour kollet ha magañ ur meni mesiazelezh e-keñver dieubidigezh ar vro ‘na vo
ket gwelet ganeomp met gant ar rummadoù da zont’ ».
An Emsav a rae ent furmel an hevelep tra hag ar folklorourion, war-bouez an diforc’h-mañ : gant
ar folklorourion e teu war-c’horre spes ar vrezhonelezh henvoazel ; gant emsaverion ar bloavezhioù
pemont e teue spes an emsavelezh kent. Penaos o dije gallet emsaverion ar mare-se lakaat al luskad
folklorel war an hent mat pa oant ken dihentet hag eñ. Er c’hontrol, un niver mat a emsaverion a
dremenas el luskad folklorel, o kas hemañ d’un tumor ramzel ouzh kostez un Emsav asiket.
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XI Hag-eñ ez eus en Istor skouerioù all a emsavioù c’hwitet ? Mar’d eus, hag-eñ o
deus c’hwitet dre an hevelep abegoù hag al luskad folklorel e Breizh ?
Hag ez eus e-leizh. Hep mont gwall bell e c’hellomp menegiñ hor Chouanerezh, hag ivez ar
Bonedoù Ruz : an daou luskad a venne stourm evit un urzh kozh, evel-se ez anvent o frankizioù
rannvroel. Kilstourmoù heñvel, gwech a-berzh ar werin, gwech a-berzh ar vrientinion, alies a-berzh an
div renkad kevreet, a verkas diskar ar broadelezhioù bihan en Europa. Komz a c’haller c’hoazh eus
Karlourion Euzkadi en 19t kantved a en em ganne evit ar roue Don Carlos, roue reizhwirel, evit an
urzh kozh bepred hag ar « fueros », da lavarout eo o frankizioù : trec’het e voent ha lamet o « fueros »
diganto. Pe ar Jakobited e Skos en 18t kantved, a emsave da zifenn an urzh kozh ivez hag o
frankizioù. Trec’het e voent e Culloden e 1745. Da dostaat e ve emsavadegoù ar gouerion ouzh ar bed
arnevez. En un doare e stourmont evit ur stad a draoù kozh, ur stuz kozh, a-enep d’ur stuz nevez a zeu
d’e zistroadañ.
N’eo ket anat emezoc’h ez eus er skouerioù emaomp o paouez reiñ luskadoù a hevelep anien gant
al luskad folklorel brezhon : oberoù politikel gwirion e voe ar stourmoù lec’hel, rannvroel-se ;
stourmerion wirion eo o rene, tud a zleer doujañ dezho ha pa ve en arbenn eus o c’halonegezh. Pell
diouzhimp ivez an emzalc’h a ve anezhañ labezañ ar re faezhet war zigarez int bet faezhet. Pouezus eo
evelkent gouzout perak e vez faezhet bepred stourmerion ’zo, perak e c’hwit bep taol, evel dre ret,
seurtoù ’zo a emsavioù.
En holl stourmoù-se e kaver an hevelep mennadur : difenn talvoudoù an tremened, hag an hevelep
kemmesk : kemer furmoù tremenet an talvoudoù evit an talvoudoù o-unan ; da heul, dispign en un
emgann dic’hoanag evit korfoù marv an nerzhoù ret da grouiñ korfoù nevez ar mare. Amañ emañ ar
c’hemm etre ar spered kilstourmer a glask harpañ ur feiz wan war ziazezadurioù an tremened, hag ar
spered dispac’her a daol e feiz noazh en dazont da zougen diazezadurioù e amzer. L. LEMOINE en
deus skrivet e oa ar rannvroelourion « klañvourion an amzer » (Preder 72-73/51). Klañvourion en
doare ma vuhezont an amzer eo ar gilstourmerion, adalek ar Chouaned betek ar folklorourion.
Mab-den ne vev ket er bremañ hepken : rankout a ra bevañ en tu all d’ar bremañ, pe evel ma
lavarer c’hoazh : bevañ war drehont. An trehont-se a c’hell bezañ un dazont oc’h enderc’hel ar
bremañ, o chom e daelerezh strizh gant ar bremañ ha neuze bezañ e devoud ur vuhez krouus. An
trehont-se a c’hell bezañ an tremened, pe un dazont mojennek hep darempred oberiek gant ar bremañ.
Er c’heñver-se ez eo Breizh ha moarvat ar broioù isdiorreet all lec’hioù-studi eus ar c’hentañ.
Anaout a reomp stourmerion an tremened : difennourion ar stuzegezhioù henvoazel (a weler o sevel
hiziv a-enep da liderezh nevez an Iliz katolik evel ma savont a-enep d’ar stuzegezh arnevez),
hiraezherion an Dugelezh pe ar Gelted kozh, ar gempennourion, a gav gwell kaout ur bed kabac’h da
dakonañ eget ur bed nevez da grouiñ. Anaout a reomp ivez stourmerion an dazontoù mojennek : ar
mesiazelezhioù emsavel ha kravezel, ar rannluskadoùigoù hag ar ranngredennoùigoù, heñvel a-walc’h
ouzh ar pezh a weler er mare-mañ er broioù du, evel « Relijion ar C’hargo ».
An den trec’het a gil en tremened pe a ziflip er faltazi. Spered an trec’h, mar bount an den etrezek
an dazont, ne vir ket outañ a vezañ azezet start-kenan er bremañ.
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LIZHEROU
« O lenn war niv. 18 Emsav ar pennad burutellerezh [EMVR-20] diwar-benn L’Europe des
Ethnies gant G. HERAUD, ez eus savet aon ennon na ve deveizet ar Gevreadelouriezh, hervez darn
eus ar mennozioù strewet dre ar skrid.

« Kalz ec’honoc’h ha spisoc’h eo ar Gevreadelouriezh e-keñver politikouriezh eget pezh a gaver e
L’Europe des Ethnies, pa ne bled G.H., evit gwir, nemet gant un arvez hepken eus kenurzhiadur da
zont ar bed.
« Evidon da vezañ difennet a-viskoazh ar Stad Vrezhon ha d’he difenn c’hoazh hiziv an deiz, dres
hervez ar pennsturioù kelennet gant Emsav, em eus koulskoude darbennet ar Gevreadelouriezh Klok
(Hollgevreadelouriezh) abaoe ma’z eo deuet da vezañ, – war-lerc’h an eil Brezel-Bed pergen, – ar
wellañ kelennadurezh politikel a c’hallfed da gaout evit gwareziñ bediz en o dellezegezh. Hi an hini
eo a zo bet darbennet ivez gant ar Babed hep henn embann evel reizh “ex cathedra”, pa n’eo ket
hennezh roll an Iliz. Splann eo seurt mennadenn avat, abaoe YANN XXIII pergen, ha Goursened
Vatikan II. An disentez diwar-benn kudenn loskus ar “Rezid Kravezel” zo unan gevreadelour, awenet
gant gwerinveliouriezh wirion, merk pep kevreadelouriezh. Nemet e chom moarvat Stadoù mac’hom
Europa bouzar-kleuz ouzh seurt kelennadurezh dispac’hel. Perak ? Hep mar, dre ma’z eo re wan
c’hoazh ar gevreadelourion evit diskenn war leur ar politikerezh foran da levezonañ da vat kenveno ar
bed. ()
« Kudenn hec’h ensavadurioù eo he deus Breizh da zirouestlañ da gentañ. Pezh a dalvez da
lavarout ent-sklaer, kudenn ar Stad Vrezhon.
« Hogen pa studier pizh kement skrid kevreadelour, estreget levr G. HERAUD, ha niverus awalc’h int bremañ : reoù MARC, MOUSKHELY h.a., hep ankouaat YANN XXIII (Pacem in Terris),
e teuer da veizañ splann n’eus na disrann, na kevenebadur ebet etre, diouzh un tu, ur Stad Vrezhon
evel meizet ha poellekaet gant Emsav ha, diouzh un tu all, ar Gevreadiezh-Ved, anezhi un Ensavadur
diazezet war ur Reizh Etrevroadel nevez, gant Stadoù rez gwirion ha dinoaz e-keñver mab-den, ouzh
hec’h amparañ.
« Touellus eo enta lavarout e vez ar gevreadelourion o tifenn an Natur (?) enep d’ar Stad, hag
euver a-walc’h ivez dezren raktal, evel m’en deus graet ar buruteller, e sell ar gevreadelourion evel
“un torfed” stourm e tu difennourion an Emsav Stadel brezhon, “pa venn” hemañ “distrujañ ‘natur’ ar
gevredigezh vreizhat a-vremañ evit krouiñ ur gevredigezh nevez”. Skrivañ seurt traoù a zo moarvat
barn re vuan ar gevreadelouriezh. Hogen, n’eus ket da vezañ re souezhet gant se goude holl, rak
nevezc’hanet n’eo ken ar gelennadurezh arnevez ha n’eo ket e L’Europe des Ethnies e vo kavet
prederouriezh ar gevreadelourion, peogwir n’eo ket micher G. HERAUD pleustriñ warni. Ra vezin
aotreet neuze da lavarout ez eo direizh tamall d’ar gevreadelouriezh klask mirout ar pobloù-suj e
breinadurezh o stuzegezh kempredel, p’emañ-hi o kelenn, er c’hontrol, e tleer derc’haviñ pep kenel e
barr-bleuñvadur he natur, war-bouez ensavadurioù o klotañ ouzh hec’h ezhommoù. Pal ar
gevreadelouriezh klok zo enta sevel pep kenel en he stadegezh ha, diwar-henn, en he dellezegezh
klok, hervez pennvonioù an emren (gant ar ster prederouriel ha neket rannvroüs), ar perzhiadekaat
(ger a c’hiz nevez a vo bratellet moarvat gant De GAULLE ma ned eo ket endeo), an amsaviñ, ha
dreistelezh ar gwir (MOUSKHELY).
« Evit gwir, ne glask ar gevreadelouriezh distrujañ nemet an natur faos, an ‘eil natur’ mar kerer,
krouet gant ar Stadoù faos, evel m’emañ kont evit an natur faos krouet e Breizh gant ar Stad C’hall. ()
« Forc’hellek eo deuet ar ger “Stad” da vezañ. Ha ne wel ket mat bewech ar buruteller ne c’hell
ket ur c’hevreadelour, – na ne ray biken, – kemmeskañ keal ar Stad C’hall, evel m’emañ hiziv, gant
keal ar Stad Vrezhon a glaskomp sevel. ()
« N’eus diforc’h ebet enta e seurt keñver etre an Emsav hag ar gevreadelouriezh. Evel pep
emsaver brezhon all, ha me kevreadelour brezhon, e lavaran e tleomp krouiñ ur gevredigezh nevez en
amgant Breizh istorel, war-bouez reiñ da bobl al ledenez-mañ ur speredegezh vrezhon diouzh hon
amzer, unan gwriziennet en endoniad ar speredegezh vrezhon gent. Ha pehini eo neuze ar benveg
nemetañ, da dizhout ar pal, ma n’eo ket an Ensavadur meur, klok ha naturel nemetañ, anvet ganimp
Stad Vrezhon ?
« Barn re brim eo enta diogeliñ e klask ar gevreadelourion “bountañ pelloc’h ar Vrezhoned en o
anistor”. Ar c’hontrol-bev an hini eo. ()

« Eveldomp tud an Emsav brezhon, e fell ivez d’ar gevreadelourion erounit un dispac’h, evit m’o
devo tro pobloù all evel hon hini d’emouezañ ouzh gwir natur o c’henel, war-bouez dilezel natur ar
vrizhvroadelezh a zo bet rediet warno kantvedoù-pad. Evel reizh, n’eo ket ret dimp Brezhoned, gortoz
dispac’h ar gevreadelourion evit ober hon hini. Lu eo, evit ac’hano, magañ seurt meno, hag, a zo
kaeroc’h, mont enep da gelennadurezh ar gevreadelouriezh hec’h-unan. Rak pennvon kevreadelour an
Dispac’h kendalc’hel, krennet en e sturienn “Deus da vezañ pezh ez out”, ned eo, evit gwir nemet
dibunerezh, e kentel, an dispac’hioù e-lec’h ma tleont tarzhañ ha war gement tachenn a zo. ()
« Biken, avat, ne glasko ar gevreadelouriezh abeg ouzh Stadoù gwirion o klotañ, – pe donket da
glotañ, evel Iwerzhon pe Nederland Veur, – ouzh ment egorel o c’henel.
« Naturel eo enta evit pep kenel kaout he Stad. Pezh a vefe dinatur, e vefe gwelout ar Stadoù o
virout emveli c’hroñs war bep tachenn, e taraz da c’hwezhañ dizurzh adarre dre ar bed ha da vountañ
Stadoù all d’ober evelto, dres evel m’emañ kont hiziv an deiz. Rak hollemveliegezh ar falsstadoù an
hini eo a zo bet, hag a zo bepred, pennabeg d’an dizurzh strewet e pep stumm war an douar. ()
« Evit ur bobl, ober hec’h Istor a vo mui-ouzh-mui en dazoned ober ivez Istor an Denelezh. () Pell
neuze diouzh noazout ouzh o broadelouriezh, ne ray ar pobloù, e seurt giz, nemet gwellaat o
hentennoù-dispac’hañ-diabarzh, evit bezañ dalc’hmat dellezek eus o nesañ ; e komzoù disheñvel, gant
“gwirionded an unvaniezh e gwirionded an disheñvelded”, gouez d’ar gevreadelourion, ne ray ar
broadoù nemet kadarnaat o hiniennelezh. E stumm ebet ne vo mui kevenebet kevreadelouriezh ouzh
broadelouriezh, pa vo gwirion houmañ e stern un urzh etrevroadel nevez. Hogen ur mennoz eo hemañ,
ha n’emañ ket emichañs ar falsvroadelourion hag an impalaerelourion c’hall evit meizañ. Arabat dimp
neuze gwilc’hañ re war-du reizhiadoù evel an hini c’hall, forzh peseurt liv ha peseurt stumm a vez
kemeret ganti : diwar he frouezh e c’hellomp hiziv barn ar wezenn. Rak, bihan n’eo ket, pell ac’hano,
kiriegezh istorel reizhiadoù evel an hini c’hall, dre ar skouer fall o deus roet war hed ar c’hantvedoù, e
krouidigezh Stadoù mac’hom evel Sina, gouest da waskañ an nemorant eus ar bed ur milved-pad. »
(07 68)

EMVR-38

E/EMVR-38. – Trugarez d’hor c’henskriver evit e bledeadenn a-du gant ar
gevreadelouriezh. N’hon eus ket bet tro da studiañ kelennadurezhioù an AoAo. MARC ha
MOUSKHELY, a hañval dinaouiñ, evel hini an Ao. HERAUD, eus kelennadurezh
PROUDHON.
Hor meno o tezvarn levr G. HERAUD ne oa e nep doare burutellañ ar gevreadelouriezh :
n’hon eus evit ar mare kudenn bleustrek ebet o tennañ da houmañ, ha diaes eo deomp
amprouiñ gwirder he zezennoù war un dachenn fetis ; war hon dremmwel emañ, hag o vezañ
ma’z eus anezhi un damkaniezh oc’h embann pennaennoù evel « dreistelezh ar gwir »,
« emrended ar broadoù bihan », ne goust ket ker deomp he saludiñ a-bell eus kreiz tachenn an
difraostadeg vrezhon. Fellout a rae dimp hepken dizarbenn ul lod a vennozioù a ouzomp-ni
diarvar ez int faos, ha mat da zegas mesk er speredoù, dre ma tennont war-eeun d’an dachenn
m’emaomp o labourat. Dezvarnet hon eus dre ar munud tezenn naturelour ar c’henelioù evel
m’he displeg G. HERAUD, – hag-eñ ez eo an dezenn-se un darn eus ar gevreadelouriezh, se
n’ouzomp ket, – ha ne zistroimp ket war ar c’hraf. Koulskoude e roimp ur skouer tennet eus
hor buhez emsavel pemdeziek a ziskouezo splann, mar bez ezhomm c’hoazh, kleuzded an
naturelouriezh politikel kemeret gant G. HERAUD da ziazez e levr.
Emsaverion Reter Breizh, evel re ar C’hornog, o deus graet eus ar brezhoneg o yezh.
Embann a reont ar gwir istorek o deus da gomz brezhoneg e Breizh. O fal eo lakaat ar
gevredigezh vrezhon nevez ez int an egin anezhi da greskiñ e Reter ar vro evel e pep lec’h e
Breizh. Mennet int da dizhout ar pal-se o toujañ da rezid an dud : ar gevredigezh vrezhon
nevez he deus d’en em ren e seurt doare ma tibabo Breizhiz dont dezhi ha dilezel ar
gevredigezh c’hall.
Bremañ mar barnomp diouzh savboent an naturelouriezh politikel, ez eo ar galleg, pe ar
gallaoueg, yezh « naturel » poblañsoù Reter ar vro : ur genel c’hallek pe c’hallaouek zo eno a
zleer enta gwareziñ en he holl berzhioù. Muioc’h : klasket e vo enaouiñ enni un emskiant a

genel a-benn ma teuio an unvez naturel-se da gemer renk er Gevreadiezh hollvedel. Difennet
e vo he gwir « naturel » da c’hallegañ ha da c’hallaouegañ. Hogen adalek ar mare ma krogo
an Emsav d’en em astenn, hag-eñ e vo difennet a-enep dezhañ ar gwir « naturel »-se pe, er
c’hontrol, hag-eñ e vo degemeret ar brezhoneg da yezh « naturel » nevez ha lezet ar genel all
da gouezhañ ? Kudenn all : e Kornog ar vro, ar remziadoù nevez dre vras ne ouzont ket
brezhoneg hag ar galleg eo o yezh « naturel », tra ma’z eo ar brezhoneg yezh « naturel » ar
remziad koshañ. Pet kenel ez eus eno ? E-keñver petra emañ ar gwir « naturel », e-keñver ar
gallegañ, ar brezhonegañ, pe c’hoazh e-keñver an trokañ yezh ? Adalek pelec’h ha pegoulz e
paouez ar galleg a vezañ yezh vac’hom dinatur evit bezañ yezh « naturel » ? Pe ali a ro ar
gevreadelourion ? Gallegañ ? ar c’hallegerion n’o deus ket gortozet an ali-se. Brezhonegañ ?
deuent neuze da amprouiñ efedusted seurt ali war Vreizhiz. Hag-eñ ne ve ket kentoc’h G.
HERAUD evel Jean-Christophe, an dudenn-se eus Romain ROLLAND, a roe urzhioù d’ar
c’houmoul o tremen ? Goude embann an holl zroug a soñj eus an Istor, e lakfe e
gevreadelouriezh da vezañ anterinourez an Istor ? Rak ar gudenn a chom n’eo ket : ha mat eo
kevreañ ? – emaomp holl a-du evit respont ya, – met : petra kevreañ, penaos savelañ an
unvezioù da gevreañ ? Aon hon eus ne oar ar gevreadelourion nemet pegañ paper skotch war
bilhoù teuc’h, hep nepred lakaat e kont ar gwir nerzhoù a zo o treiñ er bed.
En eil levrenn O sellout war va c’hiz e skriv Y. OLIER : « N’eus ket a wirioù istorel
gwirion er-maez eus an Istor bev. () Ar re varv, ar re n’eus ket mui anezho n’o deus mui gwir
ebet ». Hep an emskiant d’e gaout, hep ar galonegezh d’e zifenn, ur gwir zo koulz ha netra.
Merzomp mat an dra-mañ : ar stroll gwirioù a zo hiziv boutin d’an denelezh a-bezh, ken
boutin ma hañvalont bout naturel, zo e gwirionez ar frouezh eus un ober istorek hirbad hag
eus emgannoù kalet renet a-hed ar milvedoù tremenet en Hellaz, en Israel, er broioù keltiek,
en Europa gristen hag e lec’h all c’hoazh : pell diouzh bezañ « naturel », ez int un darn brizius
eus hor c’hevala istorek. (Ma komz an Iliz katolik eus « gwir naturel » n’eo ket er ster a
gemeromp amañ pa enebomp Natur hag Istor).
Daoust da arguzennoù hor c’henskriver e chom en e sav klozadur hor barnadenn war levr
G. HERAUD : war un diazez faos eo savet kelennadurezh ar c’henelioù, ha ne c’hell nemet
degas mesk en Emsav. Roll an Emsav zo genel ur vroad vrezhon unvan, n’eo ket dre zifenn
gwirioù un « natur vrezhon » mojennek, met dre adenaouiñ Istor Breizh, dre lakaat ar bobl
vrezhon en hec’h istoregezh en-dro.

NOTENNOU ARMERZHEL (18)
AR RIÑVEREZH ARMERZHEL
III. AN NEVIDOU (diwezh)
Ar gevezouriezh rik ha klok (kendalc’h).
Ar priz diwar gempouez an embregerezh
Gwelet hon eus (Emsav 20/248) penaos e tinode ar prizioù er gevezouriezh rik dre wikefre ar
c’hinnig hag ar goulenn. Ur gudenn all ez eus bremañ : penaos en em reno ar firmoù, pep firm en e
bart, dirak ar prizioù dinodet en nevid. Ur gudenn gemplezh eo. Evit he studiañ e vo gwelloc’h he
digenaozañ ha mont a-bazennoù ; klasket e vo kompren a) penaos e reizh ar firmoù o c’henderc’h
diouzh doareoù-bremañ an nevid, diouzh ar beziadoù enta ; b) penaos e rankont ivez en em reizhañ
diouzh an doareoù a ziawelont eus an nevid da zont, diouzh an diaweladoù enta. E-se e vimp degaset
da zisplegañ div zamkaniezh, an hini gentañ a anvimp beziadel, eben diaweladel.
Damkaniezh veziadel ar priz er c’henderc’hañ kevezel.

A. – Evit ur firm hepken ha war ur prantad berr. Da lakadenn-derou e c’haller kemer neuze n’en
deus ar firm levezon ebet, amzalc’h ebet, war ar priz nevidel ; e gerioù all, ez eo dic’halloud a-fet ober
d’ar goulenn hollel argemmañ. En ur yezh jedoniel e lavarer ez eo ar goulenn dreistkestouek e-keñver
an embregerezh. Da heul, ez eo e par ar prizioù-koust e vo c’hoariet berzh ha tonkad an embregerezh.
Uheloc’h (Emsav 19/216) hon eus brastreset ur studi eus ar c’houstoù. Amañ (Sk. 1.) e
tiskouezomp dre o c’hrommennoù ar c’heñverioù a zo etre ar c’houst kevan hollel, ar c’houst
kevan keitat hag ar c’houst kevan orel. War ahel al ledennoù e touger ar readoù (da lavarout
eo ar c’hementadoù kenderc’het dre unanenn amzer, dre viz lakaomp) ; war ahel an hedennoù
e touger ar c’houstoù.
Ur grommenn gengreskel eo hini ar c’houst hollel Ch = f (q ) .
Krommennoù e stumm un U eo krommenn ar c’houst keitat Ck =

f (q)
ha krommenn ar
q

c’houst orel Co = f ′(q ) .
An ispoent N eus Ck a verk ar read ma’z eo izelan ar priz-koust dre unanenn.
An ispoent M eus Co a zo kenledenn gant poent disgwar D krommenn ar c’houst hollel :
adalek O betek D ez a war vihanaat kresk Ch dre unanenn q ; en tu all da D ez a war vrasaat.
Ar grommenn Co a skej ar grommenn Ck en hec’h ispoent N : par eo ar c’houst orel d’ar
c’houst keitat pa vez hemañ izelañ.
*** Figure ***
Daou zegouezh a c’hell bezañ :
a) Brasoc’h eo ar priz nevidel eget ispoent ar c’houst keitat. Didermenet eo ar c’henderc’h
kempouez gant poent-kej an eeunenn a-led PP ha krommenn ar c’houst orel (Sk. 2.). Pep read
bihanoc’h eget OM a zegas buzad, pa’z eo bepred brasoc’h neuze ar priz-gwerzhañ eget ar priz-koust.
Nep read brasoc’h eget OM, en enep, a zegas koll.
*** Figure ***
b) Bihanoc’h eo ar priz nevidel eget ispoent ar c’houst keitat. An embreger o labourat war goll
forzh penaos, e c’haller soñjal e serro e stal. Un doare zo dezhañ koulskoude da c’hoursezañ a-benn

gortoz deizioù gwelloc’h : diherzel diouzh e goustoù digemm ha derc’hel kont eus e goustoù
kenfeuriek ha kemmus hepken (sl. Emsav 19/216). Seurt disrann a zelunier dre sevel dindan
grommenn ar c’houst kevan (digemm + kenfeuriek + kemmus) keitat, krommenn ar c’houst darnel
(kenfeuriek + kemmus) keitat (Sk. 3). En doare-se e pado ar firm ur pennad c’hoazh, da nebeutañ keit
ha ma chomo ar priz nevidel dreist da P′′ .
*** Figure ***
B. – Evit un ijinerezh ha war ur prantad hir. Amañ e rankomp poellata evel m’hon eus graet evit
kompren dinodadur ar priz nevidel padel (sl. Emsav 20/249).
En degouezh P > C , ez eus un dreisthelv, deluniet gant gorread an hirgarrez Pabk. Gant an
dreisthelv-se e vez dedennet embregerion nevez hag atizet ar firmoù kozh da genderc’hañ muioc’h.
Seurt devoud strollel avat ne chom ket dilevezon war briz an nevid. Kresk ar c’hinnig a laka ar priz-se
da c’houzizañ. Un eeunenn a-led nevez P′P′ izeloc’h a gemer lec’h PP (Sk. 4.). Mar deu an eeunenn
P′P′ da ziskenn dindan ispoent N krommenn ar c’houst keitat, e tiwan un dihelv, ur c’holl deluniet
gant gorread an hirgarrez P′kcd . Da heul e tec’h un niver a embregerion eus ar skourr ijinerezh-se ha
digreskiñ a ra kenderc’h ar re a chom. An devoud strollel nevez-se a laka ar priz nevidel da c’horren
en-dro. Gant an eeunenn a-led Pn Pn , spinenn da grommenn ar c’houst keitat en hec’h ispoent N, ez eo
didermenet a-benn an diwezh ar priz nevidel stabil war hir amzer.
*** Figure ***
Damkaniezh diaweladel ar priz er c’henderc’hañ kevezel.

Gant an amzer e teu da argemmañ ar c’hementadoù a selled evel kendalc’hel er riñverezh
beziadel. Ar prizioù-koust hag ar prizioù-gwerzhañ a vo disheñvel warc’hoazh diouzh ar pezh ez int
hiziv. Ha pouezusoc’h eo, goude holl, evit an embreger kemer sol war brizioù ha koustoù warc’hoazh
eget war re hiziv. E-se e tremen preder an armerzhourion eus ar bremañ d’an dazont pe, da nebeutañ,
d’ar pezh a c’haller diawelout anezhañ hep faziañ re ; ar pezh a lavarer ivez : tremen eus ar beziadoù
d’an diaweladoù.
Penaos avat digeriñ dor ar riñverezh da geal an diaweladelezh ? Un diskoulm zo bet kinniget gant
J.-R. HICKS e stumm meizad ar gestouegezh diaweladel. He zermenañ a ra evel keñver etre
dregantad argemm ar prizioù diawelat ha dregantad argemm ar prizioù beziat. Mar greomp Pd eus ar
priz da zont, Pb eus ar priz bremañ ha Pt eus ar priz tremenet, ez eo :
Pd − Pb
Pb
Pb − Pt
Pt

dregantad argemm ar prizioù diawelat,

dregantad argemm ar prizioù beziat, ha

Pd − Pb Pb − Pt Pd − Pb Pt
:
=
⋅
ar gestouegezh diaweladel.
Pb
Pt
Pb − Pt Pb
Unan eus ar binvioù arveret da studiañ an tuez eo ar gestouegezh diaweladel. An tuez, evel m’hon
eus gwelet c’hoazh, zo saviad armerzhel ur mare hag an doare ma tenn da emdreiñ, pe, gant gerioù all,
ar saviad armerzhel en e veziadoù hag en e ziaweladoù.
Mar seller ouzh an traoù diouzh ur savboent ledanoc’h, e verzer ez eus un argerzh a
gorwered (gwered ha dazgwered diastal) etre ar beziadoù hag an diaweladoù : levezonet eo
emzalc’h-bremañ an embregerion gant an emdroadur armerzhel a ziawelont en dazoned ;
hogen an emzalc’h a ziazezont war o diaweladoù a levezon d’e dro dazoned an emdroadur
armerzhel.

Evel a ouzer, ez eo bet deskrivet emdroadur an armerzh-bed evel un heuliad a
gelc’hdroioù, pep kelc’htro o c’hoarvezout eus ur prantad enraog hag ur prantad enkil. Unan
eus palioù an duezouriezh, skiant pleustrek an tuezioù, eo diawelout e koulz ar prantadoù
enkil ha parraat outo dre sturiañ efedus emdroadur an armerzhioù.

An unwerzhouriezh rik.
An unwerzhouriezh a gaver termenet uheloc’h (Emsav 20/243,244). Evit studiañ dinodadur ar priz
e saviad an unwerzhouriezh, e vo gwelloc’h tremen eus ur par eeunaet d’ar par fetis kemplezh, evel
m’hon eus graet p’hon eus studiet dinodadur ar priz e saviad ar gevezouriezh. En hor c’hammed
kentañ ne zalc’himp stad ebet eus rediezhoù ar c’henderc’hañ, da lavarout eo ne lakaimp ket e kont ar
c’houstoù-kenderc’hañ ; bez’hor bo neuze da arselliñ an darempred etre read ar c’henderc’h ha priz an
nevid. En un eil kammed e tegasimp ouzhpenn keal ar c’houst hag e termenimp keal ar buzad
unwerzhel. Un trede kammed a roy deomp an tu, dre zezrannañ koustoù-kenderc’hañ hag enkefioù an
embregerezh, da dermenañ read gwellek ar c’henderc’h unwerzhel.

Ar priz unwerzhel didermenet diwar an nevid
Kentañ kammed : read ar c’henderc’h ha priz an nevid.

Amkan an unwerzhour eo tennañ ar brasañ buzad, e gerioù all : uc’hekaat al liesad P × Q (P o
vezañ priz an unanenn, Q read ar c’henderc’h). Ar gudenn eo kavout ar poent A eus krommenn ar
goulenn hevelep ma’z eo uc’hek evitañ an hirgarrez OpAq (Sk. 5.).
*** Figure ***
E-se e verzer petore galloudezh ez eo war an dachenn hini an unwerzhour : mar diviz ar priz, ar
brenerion eo a verko dezhañ ar read ; mar diviz ar read, da lavarout ar c’hementadoù a fell dezhañ
gwerzhañ, e ranko plegañ d’ar brenerion evit a sell ouzh ar priz.
Amañ e teu e kont kestouegezh ar goulenn. Evit ar goulennoù kestouek-tre ez a gorread an
hirgarrez d’e uspoent evit prizioù izel a-walc’h. Evit ar goulennoù amgestouek, ez a d’e uspoent evit
prizioù uhel, – ha readoù bihan (Sk. 6.). Aze emañ poell al leviadurezh droukskouerius bet renet gant
an unwerzhourion a zivize koazhañ kenderc’h ar madoù bevañs, dre o distrujañ ent reizhiadek
gwechoù ’zo, a-benn mirout ouzh ar prizioù a c’houzizañ, – dardanegezh a reer a-wechoù eus seurt
embregadur, diwar anv an hudour fenikian a zistruje an trevadoù war an hevelep amboaz. Brudetañ
skouer a anavezer en hor c’hantved eo an distrujadurioù bras a edeier hag a gafe kaset e 1929 da
geñver an enkadenn-armerzh-bed.
*** Figure ***
Eil kammed : read, priz ha koust.

Keal ar c’houst a ro an dro da glokaat ar selledoù diagent. E gwirionez, n’eo ket ar riñvenn P × Q
eo a verk buzad an embreger, met (P − C)Q , rak eus ar priz-gwerzhañ e ranker lemel koustoù ar
c’henderc’hañ. Tresomp enta (Sk. 7.) ouzh an hevelep ahelioù OQ, OP, krommenn ar c’houst dre
unanenn (koust keitat) ha krommenn ar goulenn (priz). Kenledenn da bep poent eus krommenn ar
goulenn ez eus ur poent eus krommenn ar c’houst hevelep ma’z eo an diforc’h etre o hedennoù muzul
ar buzad (pe ar c’holl) o tegouezhout d’an unwerzhour. An diforc’h-se a c’haller deluniañ d’e dro dre
un trede krommenn, anvet krommenn ar buzad unwerzhel. Ar gudenn a vo neuze kavout war ar
grommenn-se ar poent K hevelep ma’z eo uc’hek evitañ gorread an hirgarrez OpKq, o teluniañ al
liesad (P − C) Q .
*** Figure ***

Lieseladur ar prizioù.

Betek amañ hon eus sellet pennaenn an unelded, bet termenet e-keñver saviad ar gevezouriezh,
evel talvoudek ivez e-keñver saviad an unwerzhouriezh (sl. Emsav 20/248). E kement avat ha ma’z eo
an unwerzhour mestr war zinodadur ar priz e c’hallo, mar kav e vad ouzh henn ober, terriñ ar
bennaenn-se ha gwerzhañ an hevelep marc’hadourezh e prizioù disheñvel d’an hevelep mare e-barzh
an hevelep nevidva. Gwelet hon eus c’hoazh (Emsav 10/268, 273) penaos emañ al leveoù e disoc’h
pennaenn an unelded, leveoù dangorel ar werzhourion hag ar brenerion pergen. Aes eo meizañ e vo
lieseladur ar prizioù un tun etre daouarn an unwerzhour evit skrapañ o leve digant ar brenerion.
Dindan a bep seurt stummoù e c’hell mont al lieseladur. An hevelep marc’hadourezh a
c’hell bezañ kinniget dindan ur pakadur disheñvel hag ur priz uheloc’h evit ar snobed ; pe, en
enep, gant un eilmerk hag ur priz izeloc’h. Ur skouer ken splann-all eo hini ur mezeg brudet
a-walc’h evit bezañ sellet evel un unwerzhour e keñverioù ’zo ; an hevelep kuzuliadenn a ray
paeañ 200 lur d’ur greantiour, 100 lur d’un ijinour, 50 lur d’ur micherour, hag a roy evit netra
d’ur c’henvreur.
Alies ez a lieseladur ar prizioù gant ul lieseladur bennak eus perzhded ar madoù kinniget.
Keroc’h e vo gwerzhet an hevelep tangarr ur wech fardet gant rikamanoù, stignelloù ha
gadjedoù a bep doare. E meur a riez, ken kevalaour, ken sokialour, ez eus lies klas evit ar
veajourion er c’hengarbedoù, gant kemmoù bihan pe vras etre ar c’hlasoù a-fet gwazadur ha
kletadurezh.

Ar priz unwerzhel didermenet diwar an embregerezh
Trede kammed : read, priz, koust hag enkefioù ar firm.

An diforc’h bras etre ar gevezouriezh hag an unwerzhouriezh a denn da grommenn ar goulenn.
Dreistkestouek eo ar goulenn ouzh ur firm e kevezouriezh : kresk kenderc’hadur ar firm zo koulz
lavaret dilevezon war priz an nevid hag un eeunenn a-led eo krommenn ar goulenn (sl. Emsav
22/300). En enep, evit ar firm unwerzhour, emañ ar prizioù ha read ar c’henderc’h ereet dre ur
gevreizhenn c’hingreskel na c’haller ket ken lezel e-maez kont.
Ouzhpenn kevreizhenn ar priz e-keñver read ar c’henderc’h (deluniet gant krommenn ar
goulenn) ez eo pouezus ober stad eus ur gevreizhenn all a vefe ouzh ar priz er c’heñver
m’emañ ar c’houst orel ouzh ar c’houst keitat.
Da savelañ ar gevreizhenn-se e ranker da gentañ degas e kont un elfenn all a zo enkefioù
an embregerezh, eleze an arc’hant degemeret gantañ e-ser e werzhadurioù. Al liesad eo eus ar
prizioù dre ar c’hementadoù gwerzhet, PQ.
Un niver a gevreizhennoù a c’haller didennañ eus studi an enkefioù. Savomp un daolenn
argemmadurioù :
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Er bann kentañ e verker ar c’hementadoù kenderc’het ha gwerzhet, Q. A-geñver gant ar
c’hementadoù-se, emañ :
– en eil bann, an enkef hollel Eh ;
– en trede bann an enkef keitat Ek = Eh / Q ; ar priz dre unanenn eo ; setu enta savelet
kevreizhenn ar priz e-keñver an enkef hollel ;
– er pevare bann an enkef orel, naouegenn an enkef hollel, ar gevreizhenn a glaskomp.
Tresomp bremañ krommennoù an teir c’hevreizhenn-se (Sk. 8.) :
– krommenn an enkef hollel zo ur barabolenn gant un uspoent ;
– krommenn an enkef keitat zo ivez krommenn ar goulenn (sl. Emsav 19/212, 20/248) ;
– krommenn an enkef orel a vez bepred dindan grommenn an enkef keitat ha skejañ a ra
ahel al ledennoù en ur poent kenledenn da uspoent an enkef hollel.
*** Figure ***
Read gwellek ar c’henderc’h.

Strollomp ouzh an hevelep ahelioù ar peder c’hrommenn o teluniañ ar c’houst keitat, ar c’houst
orel, an enkef keitat, an enkef orel (Sk. 9.).
*** Figure ***
Poent-kejañ krommennoù ar c’houst orel hag an enkef orel a zidermen ur read q, a zo read
gwellek ar c’henderc’h : dindan q, e splet muioc’h eget na goust an unanenn diwezhañ oberiet ; en tu
all da q, e koust muioc’h eget na splet. Ar read q eo a zidermen d’e dro priz an nevid : ar poent
kenledenn dezhañ war grommenn an enkef keitat a verk priz an unanenn, a anver priz unwerzhel. Ar
poent kenledenn dezhañ war grommenn ar c’houst keitat a ro an dro da sevel pMLF, muzul ar buzad
gounezet gant an unwerzhour, a anver leve unwerzhel, leve diwar unwerzhouriezh. Mat eo merkañ ez
eo al leve unwerzhel kalz stabiloc’h eget ar buzadoù kevezel.

An nemeurwerzhouriezh. Saviadoù an niveroù bihan.
Er gevrank unwerzhel, pa en em gav ur gwerzhour dirak ur yoc’h a brenerion, e rank an embreger
anaout mat gwikefreoù an nevid ha kaout poell a-walc’h evit o arverañ. Heñveldra a c’haller lavarout
diwar-benn embreger ur firm lakaet er saviad a gevezouriezh, eleze o kenstrivañ e-touez un niver a
firmoù all damgevatal. Hogen pa n’eus o kevezañ nemet daou pe dri gwerzhour, n’eus ket a-walc’h
ken gant ar skiant hag ar poell. Temz an den, e gadarnded, e zalc’hegezh kenkoulz hag e galeted hag e
zidruez, zo neuze da lakaat e kont. Ne zeskriver ket ar saviad nemeurwerzhel evel un hollad keñverioù
etre nerzhoù dibersonel hepken, met rankout a reer lakaat e-barzh ivez personelezh an embregerion, o
venegiñ hemañ evel un argadour, hennezh evel un « dañvad », h.a.. Kement-se a ro da gompren al
lec’h dalc’het gant keal al levezon e meizadur an nemeurwerzhouriezh, – renkañ a reer ar seurtoù
nemeurwerzhouriezhoù e « nemeurwerzhouriezh emgann », « nemeurwerzhouriezh emglev », h.a..
Reiñ a ra da gompren ivez e ranker arverañ un nebeut meizadoù dibarek. An alberz anezho ne roimp
ken amañ.
Ar gestouegezh kroaz.

Bezet daou firm i ha j, Pi ha P j ar prizioù a embregont, Qi ha Q j readoù o c’henderc’h.
Pa seller ouzh ur firm hepken, i lakaomp, e teskriver ur gestouegezh eeun, e-keñver amzalc’h ar
priz Pi war ar read Qi pe, en enep, amzalc’h ar read Qi war ar priz Pi .

Hogen mar stader un amzalc’h eus prizioù ar firm i war read ar firm j, pe eus read ar firm j war
brizioù ar firm i, h.a., e komzer eus kestouegezh kroaz (Sk. 10.). Savelomp furm jedoniel ar
gestouegezh kroaz.
*** Figure ***
Ur bennlizherenn, lakaomp S, a arverer da aroueziañ ar gestouegezh e-keñver amzalc’h ar
prizioù war ar readoù ; en enep, ez arverer ul lizherenn vunut, lakaomp S, e-keñver amzalc’h
ar readoù war ar prizioù.
Sij a verk argemmoù keñverel ar read Qi dindan amzalc’h argemmou ar priz Pj :
. Ar gestouegezh kroaz-mañ a anver ivez gwezhiader an erlec’hiañ kevezel. En hevelep
doare e termenfemp ar gwezhiader S ji .
Sij a verk argemmoù keñverel ar priz Pi dindan amzalc’h argemmou ar read Q j :

Sij =

d Pi d Q j
d Pi Q j
:
=
⋅
. Ar gestouegezh kroaz-mañ a anver ivez gwezhiader an
Pi
Qj
d Q j Pi

dastaoliñ (ar readoù pleustret gant an embregerezh j o tastaoliñ war ar prizioù embreget gant
an embregerezh i). En hevelep doare e termenfed ar gwezhiader S ji .
Diwar ar gwezhiaderioù-se e c’haller sevel un damkaniezh eus ar genlevezon ha komz eus
kestouegezh al levezon dre ar priz, kestouegezh al levezon dre ar read.
Savlec’hioù keñverel an embregerezhioù displeget e termenoù a gestouegezh kroaz.
Sellomp ouzh an degouezhioù pennañ :
1) Sij = 0 : prizioù j n’o deus amzalc’h ebet war read i ; zoken mar digresk j e brizioù,
n’eus dastaol ebet war werzhadurioù i. Saviad an unwerzhouriezh rik eo : kreñv ha digenvez
eo ar firm i a-dal d’ar firmoù all j.
2) Sij → ∞ : bras-kenan eo amzalc’h ar priz embreget gant j (da lavarout eo ar firmoù
all) war werzhadurioù i. Ur gorreadur priz, zoken bihan, a-berzh ar firmoù all a laka
gwerzhadurioù i da greskiñ a-vras ; ur gouzizadur priz o c’has da get. Saviad ar gevezouriezh
rik eo : nerzh stroll ar firmoù a glot gant gwander pep hini anezho ent distag.
3) 0 < Sij < ∞ : emañ prizioù j oc’h amzalc’hiñ gwerzhadurioù ar firm i. Emañ ar firm i
en ur saviad hiron etre an unwerzhouriezh hag ar gevezouriezh : saviad ar bennwerzhouriezh
eo, pe kevezouriezh amrik pe, diouzh an anvad roet dezhañ gant Ed. H. CHAMBERLIN, an
armerzhour amerikan en deskrivas da gentañ : kevezouriezh unwerzhouriek (monopolistic
competition). Daou zegouezh a c’hell bezañ neuze :
a) S ji > 0 : amzalc’het eo d’o zro prizioù j gant read i. Bez’ ez eus kevamzalc’h : saviad
ar gevezouriezh kevamzalc’hel pe korweredel eo.
b) S ji = 0 : saviad ar bennwerzhouriezh digevamzalc’h pe digorwered eo.
Klozañ a reomp amañ hon notennoù war ar riñverezh armerzhel. Gwall ziglok e chomont. Spi hon
eus koulskoude e talvezint da bourchas ar c’healioù hag ar c’heriaoueg-diazez d’an emsaverion o devo
da gas pelloc’h an erv hon eus boulc’het.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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AR POELL HAG AR GWAD
Gant ur brogarour e tivizemp n’eus ket pell, – e galleg, rak n’en deus ket bet amzer da zeskiñ ar
yezh o vezañ ma plede gwechall gant ur bagad sonerion. « Mar bije bet ur Stad Vrezhon ne vijemp ket
o c’houzañv dizurzhioù diabarzh ar Frañsizion… », ar bomm-se a zeu alies gantañ. Ur vunutenn
bennak da c’houde e komzemp eus adframmadur Europa hag eus al lec’h dister a zegouezho a-benn ar
fin da Frañs enni. Hag eñ : « Neuze da betra e vo talvezet deomp kaout ar vombezenn atomel ? » Evel
ma c’houlennen piv ’ta oa an « deomp »-se, e ruzias ar brogarour, hag e tamallas seurt distummadur
d’ar skinwel, d’ar c’hazetennoù, ha me ’oar.
Aze emañ moarvat an diforc’h splannañ etre ur brogarour nann stummet hag ur brezhon stummet.
Unan a gri marteze : « Aou ! » pa flastrer dezhañ e droad, a gunujenn ar C’hallaoued gant gred, hogen
a lez a-greiz-holl un « hor bombezenn » da riklañ diwar e deod. Ar Brezhon stummet zo seven-kaer
gant ar Frañsizion, met pa lavar « ni » n’eus arvar ebet da gaout war biv a zo dindan an « ni »-se, –
zoken mar dichañs dezhañ huchal : « Aïe ! » pa bigner war e votez, ken pell ma lakaer da c’hwennat
an ternud kozh.
Ha kaer vo tabutal, aze emañ skoulm kudenn ar stummadur. Hent ar stummadur a c’hell tremen
dre an uhelvennout hag an uhelboellata, keit ha ma n’eo ket diskennet betek lammoù ar gwad n’eus
stummadur gwirion ebet. Hor c’hendivizer, gwir eo, ned eo ket ur mailh war ar poellata, – a-hend-all
ne vije ket chomet bloavezhioù da embreger biniaouerion hep klask o c’has pelloc’h ; un den a
uhelvennad eo avat. Met anat n’eo ket diskennet an Emsav en e wad, – a-hend-all e redfe ar sev
emsavel e pep hini eus e wazhied, hag eus e soñjoù.
Anavezet hon eus ivez an holl ac’hanomp ar seurt-se a baotred speredek, « gwir gefredourion » o
doa sanailhet en ur par berr holl gelennadurezh an Emsav, gouest ma oant d’hec’h addisplegañ
dirazoc’h ken ma chomec’h batet. An hevelep re, distro e-touez o mignoned c’hall, a adwiske o stuz
gall ken diboan ha tra. Anat eo n’edo ket kennebeut an Emsav en o gwad nag en o c’hroc’hen. Un
danvez kefredel e oa, met o buhez ne zeue ket e-barzh.
Penaos neuze anaout un emsaver stummet gwirion diouzh unan faos ? N’eo ket aes bepred. Ret eo
bevañ gant an dud evit o anaout, a lavarer ha gwir eo moarvat. Abred pe ziwezhat e tegouezher gant
ur saviad azonus a lak a-wel petore gwad zo dindan o ivinoù.
Komzomp eus ur saviad heñvel a-walc’h ouzh arnod al lien-mouch. (D’ar soudarded e voucher o
daoulagad ha, goude lakaat un arm etre o daouarn, e c’houlenner diganto e ziframmañ hag e
adframmañ, – a-benn gwiriañ o anaoudegezh korfel, ha n’eo ket hepken damkanel, eus an embregata).
Heñveldra e rank a-wechoù an emsaver « ober un dra bennak » hep gortoz, en em dennañ eus un
enkadenn hep skoazell ar poell, hep titour ebet digant ar Strollad. Neuze e strinko an ijin emsavel eus
lamm e wad, eus melloù e eskern, pe e chomo gennet an emsaver. Mar deu gantañ, ent-emdarzhel,
evel mouezh e wad, ar c’homzoù diskoulmus, an emzalc’h reizh, e c’haller lavarout ez eo stummet an
den. Marteze ned eo ket klok e stummadur, – un amprouenn n’eo ket a-walc’h d’henn gouzout, – da
nebeutañ ez eo gwirion an tamm stummadur en deus. Mar chom mut e wad ha dic’houest hon den
d’en em zienkañ, e tiskouezo, en dro-mañ da nebeutañ, bezañ emsaver dister, forzh pegen uhelvennet,
poellet-fraezh ha skoliad mat e ve a-hend-all. Kalz emsavekoc’h e c’hell bezañ un taol troad plantet er
poent dik hag el lec’h mats eget ar oueskañ displeg a boelloniezh.
E-keñver an hinienn ez eo enta ar stummadur unvanadur an den. Dizunvan-kenan eo ar Breizhad
gall, rak kondaonet eo da ren ur vuhez-heklev. An emsaver a chom ivez dizunvan e-pad pell, rak
endra vez o c’hoveliañ patromoù buhez brezhon, emañ ar patromoù gall o vountañ dindan : pa gomz
ar genou brezhoneg e soñj an empenn e galleg. Disheñvel eo avat saviad an emsaver diouzh hini ar
Breizhad gall, rak en e gerz emañ benveg e unvanadur da vat : an Emsav, hag e alc’houez kentañ, ar
brezhoneg.
Ar stummadur, koulskoude, e kement ha ma rank diskenn e « lammoù ar gwad » hag e « melloù
an eskern », ne c’hell bezañ un ober hiniennel. Hiniennel e c’hell bezañ aes-tre ar vuhez-poellata, –

d’ar poellataour ez eo a-walc’h ur gambr tommet-mat. En enep, buhez ar gwad a c’houlenn bepred
kevredigezh : den ne c’hell bezañ stummet, ha da heul unvanet e hiniennelezh, hep perzh kemeret en
ur gevredigezh. An Emsav ned eo emsav-stummañ nemet dre vezañ kedvuhez.
Setu unan eus ar baotred speredek a venegemp uheloc’h ; meizet en deus kement tra a oa da
veizañ en Emsav ; ur c’hoari eo bet dezhañ ar pennad-se a-zivout ar Framm chomet war boull o
c’halon gant meur a lenner eus Emsav ; ar c’hevala istorek ? an adempradur ? met evel just, netra
eeunoc’h ! Degasit eñ dirak ur Breizhad gall. Krog ebet. E-harz hor Brezhon speredek ne sav skiant
emsavel ebet en e gendivizer. Setu bremañ ur Brezhon all, – « keitat-kenan » gouez d’hor c’hefredour,
– ha ma n’en deus ket komprenet pep tra en Emsav gant e boell, en deus komprenet a-walc’h gant e
wad evit ober berzh e-touez e genvroiz. Lakait eñ e-kreiz ur saliad Vreizhiz ; div eur goude e vo an
enkroz emsavel o virviñ en-dro dezhañ : ar gwad en devo komzet ouzh ar gwad hep tremen dre
gildroioù ar poellata.
Arabat evelkent gwelout el linennoù-mañ ur prosez graet d’ar poell en anv an Emsav. Met er mare
m’emañ an Emsav o vont war-raok evel kevredigezh hag oc’h en em zigeriñ d’ar Vrezhoned all, ez eo
a-bouez ivez digeriñ hon daoulagad war an nerzhioù gwirion a zo o treiñ er gedvuhez. Goude
diazezañ dezvad ar « poell emsaver » ez eo poent diazezañ dezvad ar « gwad emsaver ».
Rebechet eo bet da Emsav klask displegañ pep tra, gwelout sklaer e pep keñver, pa’z eus traoù
evel ar « feiz emsavel » ha na oufent, a-hervez, bezañ displeget. N’hon eus ket asantet da seurt
rebechoù. Krediñ a raemp hag a reomp bepred e tle poell an traoù, poell hon ober da gentañ, bezañ
lakaet a-wel ar muiañ gwellañ. Met donderioù a zo en den ma ne c’hell ket ar sell diskenn enno ; ha
padal en donderioù-se emañ an nerzhioù gwirion a labour er gedvuhez ; a laka sev an Emsav da
dremen a zen da zen. An nerzhioù-se hon eus graet anezho « ar gwad » hag ent lennegel lavaret e oant
o c’hoari e « melloù hon eskern ». Met ma ne c’hell ket ar sell diskenn betek enno, ar stummadur a
c’hell diskenn. Ur wech ma’z int stummet gant an Emsav e tizh an emsaver e unvanadur : n’eo ket
hepken youl hag ober emouiziek an den a zo emsavek, met ivez e youl hag e ober emdarzhek. Ma ne
c’hell ket ar sell diskenn betek enno evit o anaout, int eo a sav er sell oc’h ober anezhañ ur sell
emsaver.
Unan ac’hanomp a lavare n’eus ket pell ez eo an Emsav unvanour meur ar vro. Diskouezet hon
eus penaos edo oc’h ademprañ ar gevredigezh e Breizh. Karout a rafemp bezañ diskouezet en taolmañ penaos ez eo an adempradur-se an hevelep tra hag unvanadur ar Vrezhoned dre nerzhioù ar
gwad.
« Emeur o sevel kelaouennoù e Roazhon. Kelaouennoù, kevredadoù, burevioù, ya,
gouarnamantoù zoken, na petra ‘ta ! Bez’ ez eus koulskoude tud speredet-fall a gav dezho c’hoazh
n’eo ket ar Vrezhoned tud ampart war ar stadrenerezh. Re ampart int, me’m eus aon. Emaint en o soñj
sevel warc’hoazh ur gouarnamant hag ur stad vrezhon. Hogen, Breizh n’eus ket anezhi c’hoazh. An
tisavour a vennfe sevel un ti a-raok bezañ savet an diazez anezhañ, hennezh a vefe un den diboell.
Ken diboell all eo unan a laka en e soñj sevel ur stad vrezhon a-raok bezañ adsavet Ene Breizh. »
R. KADIG, Emskiant-vro, Galv 2-4/31 1941.

DAZONT AR GOUNEZEREZH BREZHON HERVEZ AR STEUÑVOU GALL
An teulioù a gemeromp da ziazez evit sevel ar pennad-mañ zo ar re end-eeun ma labour warno
steuñverion Maodiernezh c’hall ar Gounezerezh. Treset eo bet ar c’hwec’h kartenn a embannomp
diwar ur studi eus al labour-douar en hor bro. An hini diwezhañ, ar gartenn 6, zo klozadur ar re all :
diskouez a ra « ar pezh a vo tu d’ober evit ar gounezerezh brezhon » er bloavezhioù a zeu diouzh
savboent ar gouarnamant gall. Diouzh savboent ar gouarnamant gall, da lavarout eo o terc’hel kont
a) eus kendro ar boblañs vrezhon, eus ar c’hoshadur anezhi pergen ;
b) eus an intrudu diskouezet gant ar boblañs-labour vrezhon, hag ivez eus he diouer a stummadur
kalvezel ;
k) eus an ezhomm a gevalaoù, o terc’hel kont eus 1/ emdroadur hollek an armerzh gall 2/ tuez ar
gounezerezh gall 3/ ar c’hevalaoù gall a vo tu da ouestlañ d’ar gounezerezh brezhon.
Aes eo kompren e ve disheñvel a-grenn ar gartenn 6 mar be treset
a) da daolennañ ur vro adpiaouet he rezid ganti, oc’h addanzen he foblañs ;
b) e-keñver ur boblañs lusket gant ar gred dispac’hel broadel ;
k) e sell adsevel un armerzh brezhon dieubet diouzh ar mestroniadur.
Daou seurt titouroù a zeu dimp enta eus an teulioù gall : an eil re o reiñ da anaout deomp stad an
traoù en un doare ergorek ; ar re all o tegemenn deomp mennadennoù an dalc’her. Pouezus eo
diforc’hañ an daou.
Doareoù ar gounezerezh arnevez
Evit meizañ mat emplegadurioù an enklask-mañ e ranker kaout un alberz eus emdroadur
al labour-douar abaoe kant vloaz.
Anv a reer kalz eus ar Reverzhi C’hreantel hag eus he diwanenn a zispleger evel-henn : ar
greanterezh arnevez a c’hell kenderc’hañ forzh petra e forzh pelec’h. Ankouaat a reer re alies
en deus al labour-douar heuliet un emdroadur heñvel, ha treuzet ivez e Reverzhi C’hounezel,
ken ma ne vo ket mont dreist a-barzh pell lavarout e c’haller gounit forzh petra e forzh
pelec’h.
E-pad kantvedoù, ne voe ket tu da eostiñ maiz e Breizh. Ne veze kavet artichaod nemet e
miz Mae e Rosko. Bihanoc’h eget bremañ e oa ar saout ha nebeutoc’h a laezh a roent. Moc’h
a oa en holl atantoù, nemet e veze gwerzhet un niver dister anezho. Stag ouzh niver ar c’hezeg
pe an oc’hen e oa gorread an douar aret. Hervez ment ar bern foenn edo niver ar pennoù
chatal. Ne oa fonnus ar c’herc’h, an heiz, ar gwinizh hag ar foenn nemet en toleadoù ma oa
strujus an douar, tomm ha gleborek a-walc’h an hin. E gwir, ur pouez bras-kenan a oa gant
perzhioù an atil hag an hin.
Kemmet e voe penn d’ar vazh avat d’an deiz ma voe degaset an temzoù kimiek,
gouennoù nevez plant ha loened, doareoù nevez, greantel, da c’hounit an douar ha da vagañ al
loened : gant ar Reverzhi C’hounezel e paouezed a vezañ sklav d’ar perzhioù naturel.
Bremañ e c’hounezer maiz hag artichaod e pep lec’h e Breizh : ar maiz diuzouennet n’o
deus ket ezhomm eus kement a heol hag ar maiz a-wechall ; artichaod, diuzouennet ivez, a ra
berzh e douaroù temzet a oa re bell gwechall evit bezañ teilet gant bezhin an aod. Saout bras
Normandi pe Holland o deus kemeret lec’h ar saout bihan gwenn-ha-du. Ouzhpenn ar
vagadurezh henvoazel e roer dezho bleudoù arbennik ha muioc’h a laezh a genderc’hont. Ar
moc’h gwechall a veve diwar avaloù-douar ha laezh glas ar vereuri. Hiziv e c’haller boueta
kement a voc’h ha ma karer dre bourchas dezho magadurezh aozet er greantioù. Ne vez ket
mui gorread an aradurioù oc’h amplegañ niver al loened-tenn peogwir o deus ar re-mañ lezet
al lec’h gant an traktorioù. Diouzh deltu an tieg e vez ment an atant.

Gwelout a reer neuze pe stal ober eus ar mojennoù m’omp bet maget ganto : Breizh douar
paour, Breizh hag he galvedigezh c’hounezel, h.a.. Houmañ eo ar wirionez : a-benn ugent
vloaz e vo ar gounezerezh brezhon ar pezh e vo bet lakaet da vezañ gant ar galloud a vo e
Breizh. Dija e ouzomp avat petra ’vo dre vras mar chom ar galloud gall : sellomp ouzh ar
gartenn 6.
Kefridiaded Maodiernezh c’hall ar Gounezerezh o deus studiet Frañs a-bezh kanton ha kanton abenn taolennañ stad al labour-douar er riez. Un nebeut elfennoù o deus dibabet, aes da geñveriañ eus
ul lec’h d’egile : ar C’henderc’h Kriz (sl. Emsav 11/305), niver al labourerion, aoz ar glad, live
deskadurezh al labourerion. N’o deus ket dalc’het kont eus ar c’hemm etre ar gounezadurioù, – etre un
tachad a ederezh hag unan a vagerezh o deus dewerzhet ar c’hemm e sifroù a dudegezh-labour hag a
gKenderc’h Kriz hepmuiken. Nebeutoc’h c’hoazh o deus dalc’het kont eus kealioù evel « galvedigezh
c’hounezel pe c’hreantel » ur rannbarzh.
Dav eo bet dimp heuliañ ar stalonadur degemeret en enklask, da lavarout eo ar sifroù keitat gall,
peurgetket evit ar c’hKenderc’h Kriz dre Labourer hag ar c’hKenderc’h Kriz dre hektar.
Kartenn 1. Kenderc’h Kriz dre Labourer (K.K./L).

Izel eo e Breizh. Mar keñverier gant ar c’heitad gall, a zo 12 500 F, ne gaver nemet 9 % eus ar
c’hKenderc’hioù Kriz dre Labourer breizhat a ve dreist dezhañ.
Kartenn 2. Kenderc’h Kriz dre hektar (K.K./ha).

Ar c’hKenderc’h Kriz dre hektar a ziskouez, hervez an toleadoù, pinvidigezh pe baourentez an
douar, hag ivez askoridikted pe astennidikted ar c’henderc’hañ.
E Breizh ez eo, ent-keñverel, ar K.K./ha uheloc’h eget ar K.K./L. Ment an atantoù eo a redi an
dud d’ur gounezerezh askoridik. Daoust da se n’eo ket uhel a-walc’h ar c’hKenderc’h Kriz : 57 %
hepken eus ar K.K./ha e Breizh zo dreist d’ar c’heitad gall (1 250 F).
Kartenn 3. Gorread douar keitat dre labourer.

Ar gartenn-mañ a ziskouez levezon aoz ar glad war ar c’hKenderc’h Kriz hervez ar broezioù. Dre
vras ez eo ar gorread keitat dre labourer brasoc’h eget 3 ha, nemet e Bro-Naoned ; e nep lec’h avat
ned a en tu all da 12 ha.
Merzout a reer ez eo stag peurliesañ :
K.K./ha uhel ha K.K./L izel,
K.K./ha izel ha K.K./L uhel.
Div elfenn zo e devoud uhelder ar K.K./ha e Breizh : diouer ar gourc’hwel ha priz izel al labour.
Kartenn 4. Kenaoz K.K./ha, K.K./L.

Al linenneg-mañ a ro an tu da veizañ ar pevar degouezh gallus :
I. K.K./ha, K.K./L uhel o-daou.
Bihan eo e Breizh an tachadoù-se ma’z eo askorus an douar ha dereat ar goproù.
II. K.K./ha izel, K.K./L uhel.
An degouezh-mañ ne gaver ket e Breizh.
III. K.K./ha uhel, K.K./L izel.
Degouezh paot a-walc’h e Breizh, displeget dre aoz ar glad.

IV. K.K./ha, K.K./L izel o-daou.
Kenderc’hioù izel, goproù izel, degouezh lodenn vrasañ hor bro.
Kartenn 5. Danvez barregezhioù an dud hag an douar.

Dister eo an toleadoù ma n’eus danvez barregezh ebet, – e 44 e vezont kavet.
O keñveriañ ar c’hartennoù 4 ha 5 e c’hallas kefridiaded ar Vaodiernezh c’hall termenañ an
tachadoù :
– gouest da genderc’hel d’en em ziorren o-unan ;
– a ranko bezañ skoazellet en o lañs armerzhel ;
– nann diorreadus ken drezo o-unan, ken dre ur skoazell diavaez (re baour o douar, re rouez ar
boblañs-labour warno).
Kartenn 6. Tachadoù diorreüs, da ziorren, da skoazellañ.

Breizh a-bezh koulz lavaret zo da ziorren pe da skoazellañ (nemet kanton Naoned). Evit diorren e
ranker gwellaat : a) aoz ar glad b) ar stummadur micherel k) urzhiadur ar c’henwerzhelañ.
Ar gartenn 6 a ziskouez mennadoù ar gouarnamant gall war Vreizh er bloavezhioù da zont :
penaos e fell dezhañ dasparzhañ ar c’hevalaoù war hon tiriegezh ha penaos e ranko al labourerion
loc’hañ da heul, eleze diboblañ un darn vat anezhi.
*** Kartenn 1 ***
*** Kartenn 2 ***
*** Kartenn 3 ***
*** Kartenn 4 ***
*** Kartenn 5 ***
*** Kartenn 6 ***

AN EMSAV HAG AR VRO (8)
LIZHEROU
« Emaon o paouez degemer Nn. 22 ho kelaouenn ma c’houlennit digant ho lennerion kas deoc’h
hep gortoz o barnadenn. Klask a rin e ober oc’h heuliañ ar skouer a ginnigit.
« 1. Lenn a ran ar gelaouenn en he fezh ha souezhet on bet meur a wech gant an dic’hoarzh ma
chomit dalbec’h. N’on ket eus ar re a gred e ranker kenteliañ “diwar c’hoarzhin” met kavout a ra din
n’eo ket ret bezañ enoeüs. Anavezout a ran tud a c’hell bezañ sellet oute evel sklerijennerion veur hag
a oar lakaat en o c’hentelioù an tammig mousc’hoarzh ha fent a zisamm spered o selaouerion hep
krediñ e c’hallje bezañ disteraet o c’helennadurezh evit ken lo se. Marteze ez eus ganin un dro spered
iskis, met morse ne vin evit dont da varksour sinaat, da skouer, evit an abeg-mañ : sirius e chom an
dud-se e pep tachenn ha dic’hoarzh krenn e klaskont diskouez dimp ez eo ret furchal e-barzh levrig
ruz ar Mao Zedong elanvet a-raok oberata un apendikit pe blantañ riz pe batatez. O c’hen dic’hoarzh e
oa paotred an trede Riez : ne lavaran ket ez eo dre se ez int bet trec’het, met dedennusoc’h a-bell e oa
ar Saozon… Ur meni sense of humour a vank da Emsav ().
« 2. Pouezus-tre eo, da’m soñj, ar pennadoù gouestlet d’ar gelennadurezh hollek. O vezañ ma teu
er-maez ingal ar gelaouenn bep miz e c’hell bezañ stag ouzh red an darvoudoù ma kenvevomp hep
bezañ prizoniet betek re gant ar pemdez. Rebechiñ a rin d’an aozer anezhe – pe d’an aozerion – ober
meur a wech gant troiennoù difetis betek re. Faro e hañval bezañ gant e c’heriaoueg nevez frammet
hag alies, me’m eus aon, e vije evit displegañ sklaeroc’h ha kreñvoc’h e vennadoù eget na ra.
Peurreizh n’eo ket e – pe o – yezh (), met an holl skrivagnerion vrezhonek a chom studierion eus o
yezh ha ne anavan hini a c’hallje lavarout ez eo disi er feur-se. Evit un abeg () eeun-tre : beuzet omp
nolens uolens e-barzh mor ar galleg ez omp bet desket gantañ tra n’emañ hor yezh gwall alies nemet
un tu da dec’hout dirak an amva, nac’hañ ur bed a santomp evel estren dimp hep bezañ deut a-benn da
sevel hor c’hevredigezh. Marteze ne dalv ket va barn evit ho kelc’hig roazhonat ma c’hellit ren ur
meni kedvuhez vrezhon, na pegen kevanaozel e tle bezañ meur a wech ; talvout a ra evidon avat ha,
me gav din, evit lod muiañ an dud a fell dezhe bout emsaverion koustet a gousto, met a chom
diavaezourion el lec’h ma renont o buhez. () N’eo ar brederiadenn-se nemet un hors d’oeuvre em
displeg, met marteze e c’hallfe reiñ tu d’unan bennak gouestoc’h egedon da dennañ kentel diouzh ar
sellad-mañ n’eo, a-benn an diwezh, nemet un dremm eus an arallekadur a c’houzañvomp. Setu perak
e hañval bezañ divuhez re alies ar pennadoù-stur, evel pa vijent o kenteliañ diouzh steredenn ar C’hi
hep krog e buhez fetis hor pemdez. Asantañ a ran peurliesañ d’ar pezh a vez kenteliet din eno ; re alies
avat e kav din emaon o vevañ en hontved touellus an eide glan… Gouzout a ran ervat ez eo heñvel e
pep bro hag e pep strollad bewech ma fell d’an den reiñ ur gelennadurezh hollek ha diaes eo kavout ur
c’hempouez. Chom a ra ar pennadoù-se avat e-touez ar gwellañ re bet embannet en hor bro.
« Ar pennadoù istor ne blijont ket kalz din, met amañ eo dav din lavarout ne blijont din kennebeut
e nep yezh all a-zivout nep bro. Gouzout a ran priz an istor, istorek eo ar c’hornogad europat, met
bezañ sanket don en istorelezh ne dalv ket bezañ diduet gant danevell an devoudoù. Ur meni
manikegezh a c’houglever a-wechoù hag am laka da vinc’hoarzhin : bez’ ez eus “ni”… hag ar re all,
ar re vat en tu dehou d’an tad hollbad ha’r re zrouk e sistern an ifern yen. Un tamm eeunik eo. Meuliñ
a reer Breiz Atao (hep ober anv gwech ebet eus MARCHAL nag eus MORDREL, evel just : an eil a
oa frañmason, ar pezh n’eo ket dereat, egile zo bev hag un harzer ouzh an emsaviñ e kelc’h…),
Gwalarn. Ar gelaouenn Galv a zo bet an hini wellañ bep embannet biskoazh n’eo bet meneget gwech
ebet evit a c’hallan kounaat. Perak ? Ne oa ket kristen he renerion ? Ne oant ket tud rezonapl ha
degemeradus e-touez jañbieñ moarvat… Dreistmeuliñ a reer An Avel hag Avel an Trec’h (). Pouezus
eo bet d’an ampoent ma voe embannet ha kalonek hec’h embannerion, met plijet e ven gant ma ve
roet da anaout pet lenner he deus tizhet, pet den zo deut da Vreizh drezi, rak, evit a c’hallan kounaat,
ne oa ouzh he lenn nemet un hanter dousennad a baotred nevez dieubet diouzh an toull ha kendrec’het
a werz zo eus kement a lenned eno : frealzus e oa al lenn-se, ha lorc’h ennomp pan en graent, “adsevel
a reomp hor penn” na petra ’ta, met ne gav ket din ez eus bet ul levezon wirion o tinaouiñ diouzh An

Avel war an dud na oant ket dija “e-barzh an Emsav”. N’he deus AA kemeret he fouez nemet pa voe
adembannet pennadoù-stur OLIER e-barzh Preder.
« Evit a sell ouzh ar pennadoù gouestlet da Istor Breizh e livirin eeun-tre ne gemeran dudi ebet
enne. Istor Breizh n’eo nemet istor un heuliad a faezhidigezhioù, istor ur giladenn betek an islonk.
“On revient de loin” evel ma lavar hon amezeion. “And we are but the fucken dogs” eus an eil milved.
N’eus ket da vezañ lorc’h ennomp a se.
« Bev bividik eo ar rann An Emsav hag ar Vro. Ha pouezus dreist. Al lodenn vev nemeti er
gelaouenn, marteze.
« Evit a sell ouzh an Notennoù Armerzhel em eus skrivet c’hoazh ha meur a wech pegen pouezus
e oant. N’on ket armerzhour evit ur blank ha neuze n’on ket evit barn an danvez anezhe gant
arguzennoù sonn. Ar pezh a welan enne eo e vastont dimp, en tu all d’ar gelennadurezh skiantel
arbennik, ur bern gerioù hon eus ezhomm anezhe en hor buhez pemdeziek hag e oamp gwall chalet pa
rankemp tremen hepte. Lavarout a rin ivez em eus desket dreze, dre ret hag evit bastañ da’m ezhomm
yezhañ ha yezhoniañ, ur bern traoù na’m bije ket bet ar soñj d’o studial e yezh all ebet.
« 3. Ur benveg evit diorren ur gevredigezh nevez eo Emsav evidon. Ur gelaouenn a studi e c’hell
bout a-wechoù, met n’eo ket ar pep pouezusañ. Ne gav ket din, daoust d’ar pezh a zo meneget war an
talbenn anezhi, ez eus amañ ur “gelaouenn bolitikel”. Dont a ray da vezañ marteze pa vo diazezet ur
strollad politikel o lakaat da dalvezout war an dachenn ar mennadoù displeget enni. Evit an ampoent
n’eo ket pouezusoc’h he levezon diavaez eget hini ur c’hannadig parrez, ha nebeutoc’h c’hoazh
moarvat. () Bremañ n’eus nemet ur c’helc’hig a dud a glask sevel ur gevredigezh nevez ; o fal eo evel
reizh ledanaat ar gevredigezh-se betek harzoù ar vro, met o amkan a zle bout dont da vout i o-unan ar
gevredigezh nevez-se, ac’hann arsellad a daolan ouzh Emsav.
« 4. Meur a wech e klevan ennon ar santimant ez eo enket betek re ar gelaouenn e-barzh an
tristurieg arvorigat. Breizh n’eo ket hec’h-unan er bed hag en tu all d’ar frazennoù kleuz war “Stad
Vreizh” ne vije ket fall, da’m soñj, bezañ emouez emañ Europa o sevel en-dro dimp ha n’omp ket evit
herzel ouzh ar sevel-se. Ken sot eo bezañ bezañ broadelour brezhon, er ster roet d’ar ger-mañ gant C.
LE MERCIER D’ERM c’hwegont vloaz zo, ha klask sevel Republik Sant-Maloù pe Landivichou.
Europa eo va bro ha ne c’hallan bout un Europad gwirion nemet er feur ma’z on ur Breizhad gwirion,
met ne oufen ket bezañ breizhat hep bezañ europat ivez. Marteze n’emañ ket an holl a-du ganin er
c’heñver-se : pep den zo libr en e soñjoù neketa, met mar gallan lavarout ar pezh a garfen kavout ebarzh Emsav, e lavaran e plijfe din anavezout soñj he renerion a-zivout lec’hiadur Breizh e framm
Europa war sevel.
« 5. Lenn a ran ur bern kelaouennoù e pemp pe c’hwec’h yezh, o tennañ d’ar politikerezh, d’al
lennegezh ha d’ar yezhoniezh, met n’eo ket d’an armerzh peurliesañ na – bewech ma c’hallan – n’o
deus tra da welet gant ar randonachoù diniver war an “ober kevredigezhel”. »
(21 10 68)
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Al lizher-mañ hag ar re da heul evit ul lod a respont d’an enklask digoret gant Emsav
warni hec’h-unan. Krefen anezho a c’houlenn respont d’o zro, pe evezhiadennoù ha
klokadurioù. Gortoz a raimp avat bezañ embannet, en niverenn-mañ hag en niverennoù da
heul, muioc’h a zanvez evit gallout pleustriñ warnañ klokoc’h hag hollekoc’h. Moarvat ivez e
savo lennerion evit adverañ diouzh o meno ar c’hudennoù degaset gant ar responterion
gentañ, ha tre diouzh spered an enklask e vo hevelep kendiviz etre emsaverion.
« Pep tra a lennan e-barzh Emsav. Petra adlennan neuze ? ha perak ? Ar pennadoù-digeriñ, an
Notennoù Armerzhel. Ar re gentañ, ne c’haller ket da’m meno o c’hompren en un taol. Lod a glemm
dre ma kavont diaes ar yezh, tenn ar mennozioù. Gwir eo marteze ; met eno n’emañ ket an dalc’h :
estreget ur gudenn a yezh a zo aze, estreget ur gudenn a vennozioù zoken. Kaer hor bo dibab gerioù
aesoc’h, plaenaat mennozioù ’zo, e chomo un harz etre ar gelaouenn ha lennerion ’zo. Ur gelaouenn
gwriziennet er gevredigezh vrezhon nevez ez eo Emsav hag ar pezh a gont n’eo ket hepken an danvez
a gaver e-barzh, met ar pezh a reer gantañ. An neb a chom er-maez eus ar gevredigezh-se ne c’hell

meizañ ervat na ster ar pennadoù na ster ar gelaouenn. Houmañ n’he deus talvoudegezh ebet evitañ,
nemet da c’hortoz e ve, da c’hortoz ar mare ma kemero perzh gwirion e kevredigezh an Emsav.
Mennozioù ’zo a c’hallo kompren ; met ar mennozioù o-unan n’int nemet klogor bresk keit ha na
gasont ket war-du an ober. En ur bleustriñ hent ar poell – en ur lenn aketus ar pennadoù-se – e tle pep
hini klokaat ar gelennadurezh evitañ e-unan, he c’hlokaat, n’eo ket hepken dre he dangorelaat, met
kentoc’h dre he lakaat da dalvezout, dre he lakaat da wir. Rak n’eo ket Emsav ur mirdi kloz, ennañ
prederiadennoù un nebeut emsaverion ; ur gelaouenn “dibab-he-c’houlz” ne lavaran ket.
« Ur skouer a roin : bep ma’z eer war-raok, e tifourk elfennoù nevez, ken e vez sabatuet ha chalet
tud’zo a-wechoù gant an nevezintioù-se. Amañ avat e teuont d’en em glenkañ tamm pe damm er
framm-meizañ a zo well-wazh boutin d’an holl. Kreñvaet e vez an dud en o intrudu bep taol ma
kemer-eñ ur ster hag ul lec’h nevez e buhez an Emsav en e bezh ; ha dres, Emsav an hini eo a eztaol
seurt kemmadennoù dre reizhlec’hiañ hag ergorelaat anezho.
« Rak-se ne c’hell Emsav bezañ e nep doare ur gelaouenn a studi rik – ur gelaouenn a studi
damkanel diwriziennet, daoust pegen talvoudus e c’hell bezañ seurt studioù a-hend-all. Met ur wech
ouzhpenn, da betra ’talv mennozioù kaer ma ne reer ket ganto. Ur gelaouenn a studi ez eo Emsav
koulskoude, kelaouenn-studi ur gevredigezh, pa bled gant ar c’hudennoù a sav en amgant ar
gevredigezh-se, kudennoù-meizadur koulz ha kudennoù-diazez. Ur gevredigezh o kreskiñ eo hini an
Emsav, ha bep ma c’hounez toleadoù nevez, ez eo dav klask diskoulmoù azas ouzh an emastenn-se.
Ur benveg ez eo Emsav neuze, ur benveg da azasaat tamm-ha-tamm kevredigezh an Emsav ouzh ar
vro (da lavarout eo ouzh kudennoù ha diaesterioù ar vro) pe, mar karer, ur benveg da ziorren
kevredigezh an Emsav – ar benveg a ro tro d’an izili nevez d’en em stummañ pe d’en em
beurstummañ, ar benveg-sevel nebeut-ha-nebeut diazezoù ur vuhez keodedel ha stadel gwirion. Ur
benveg a obererezh politikel eo enta, rak petra eo en em stummañ, diazezañ ar Stad nemet ober
politikerezh – ur benveg a obererezh politikel kentoc’h eget ur benveg a vruderezh politikel. Brudañ a
c’hell ober, dreist-holl e-touez an dud bet tizhet mui pe vui gant mennozioù an Emsav, e-touez ar
vrezhonegerion en em sant emsaverion e stumm pe stumm ; met aze n’emañ ket he labour pennañ.
« Roll Emsav bremañ eo enta diskouez hent ar poell da vountañ an dud war-raok (o tezvarn
spiswel an tremened, o klenkañ obererezhioù diseurt an Emsav en ur framm resis hag hollek, war
dachenn ar meiz koulz ha war hini an ober, o termenañ kement kudenn a zo da ziskoulmañ er vro, o
vurutellañ kement kinnig bet graet e sell dirouestlañ ar c’hudennoù-se). Roll Emsav eo eztaoliñ,
diorren hag a-wechoù sturiañ buhez kevredigezhel an Emsav.
« Petra ’vo Emsav en dazont ? Doue ’oar. Bep ma kresko niver an dud, e kemmo war un dro
dremm hag ezhommoù kevredigezh an Emsav. Ne vo mui gouest ar gelaouenn da sammañ kement
labour-stummañ ha -stlennañ fiziet enni betek-henn. Dibab a ranko, a-hend-all, etre meur a hent
diouzh ma vo techet kevredigezh an Emsav d’en em c’haoliñ. Ac’hann di ha keit ha ma chomo unvan
a-walc’h ar gevredigezh-se, e ranko Emsav dameuc’hañ labour ha preder an holl nerzhioù bev a gas
an Emsav en-dro. Pa ranko Emsav steuziañ avat, n’hor bo keuz ebet dezhi, gant m’he devo ganet e
koulz ensavadurioù gouest da sammañ ur wech da vat al labour he deus boulc’het.
« Displeget em eus petra a oa, war va meno, ster ha talvoudegezh ar pennadoù-digeriñ ma
kavomp enno, dre vras, ster ha talvoudegezh ar gelaouenn en he fezh. Panave ar pennadoù all, n’o
devefe ar re-se, avat, nemet nemeur a ster hag a dalvoudegezh. An notennoù armerzhel kentañ am eus
lennet aketus. Aketus, e-giz ma studier un dornlevr, gwall-zizesk m’en em gavan war an danvez-se.
An armerzhouriezh a zo anezhi ur wir vicher, ha n’eo ket en un deiz e vo desket. Amañ, pep tra a oa
da grouiñ ha boulc’het eo bet al labour. Spi am eus e vo kavet dizale tud e-leizh evit ober o mad eus ar
c’heriaoueg hag eus ar mennozioù-diazez-se da sevel studiennoù hollek war armerzh Breizh koulz ha
studiennoù war gudennoù lec’hel a zo. N’eo ket an dafar a ra diouer deomp : a bep seurt studiadennoù
a gaver, strewet amañ hag ahont e meur a gelaouenn “rannvroel”. Sifroù zo e-leizh, danvez krai o vont
d’en em goll e don al levraouegoù. Pa vo savet pennadoù armerzhel e brezhoneg gant emsaverion, e
vo tu marteze d’o embann ingal e-giz ma vez graet evit ar pennadoù istor.

« Ar re-mañ ivez am eus bourret ouzh o lenn. Bez’ ez eus anezho ul lod diziouerus eus
kelennadurezh an Emsav. Nep bro ne c’hell deskiñ hec’h istor digant an estren, na digant tud stummet
gant an estren, pa’z eo gwir e krou pep bro hec’h istor evit he mad-hi. Setu perak e kav ar pennadoùistor o lec’h e-barzh Emsav, daoust ma c’haller hetiñ e vo savet deiz pe zeiz ur gelaouenn arbennik
war an istor. Ha tu a vefe ivez da gaout pennadoù istor armerzhel ?
« Pennadoù diwar-benn ar mare e Breizh hag e lec’h all a zo mat. Da ziwall ez eus koulskoude, da
reiñ re a bouez dezho. Kempouez eo bet Emsav betek-henn er c’heñver-se. Tro hor bez bemdez da
glevout anv eus ar c’hudennoù-se ha d’o dezvarn diouzh hon tamm skiant-prenet. N’eo ket dav d’ur
gelaouenn kaout a bep seurt traoù enni evit bezañ klok.
« Rann an Emsav hag ar Vro a gavan pouezusoc’h. Staget eo war-eeun ouzh buhez kevredigezhel
an Emsav ha dre-se, ec’h eztaol kudennoù ha savboentoù nevez. Amsklaer eo ar mennozioù a-wechoù
(el lizheroù dreist-holl pa reont dave da vunudoù eus pennadoù bet embannet a-raok) – dres evel pa
gomzfe daou zen kenetrezo dirak un trede na gemerfe ket perzh en o c’hendiviz. An danevelloù
obererezh zo dezho an hevelep perzhioù mat ha pennadoù all ar gelaouenn hag amañ c’hoazh e vo
moarvat tonket da Emsav emdreiñ ha neveziñ bep ma kresko niver an dud ha bep ma kemmo ar
gevredigezh a c’han ar gelaouenn hag ar gevredigezh a ra ganti. »
(10 68)
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« Lennet em eus gant plijadur niverenn diwezhañ Emsav ; buhezekoc’h e teu ar gelaouenn da
vezañ. Eveldoc’h e kredan n’eo nemet an ober a c’hallo resizañ hor c’helennadurezh, ur wech m’hor
bo staget darempred da vat gant hor pobl. A-hend-all, daoust hag ezhomm hon eus eus ur
gelennadurezh dogmatek ? Ur Stad n’eo ket un Iliz hag un Iliz zoken a rank neveziñ bep an amzer
geriadur he feiz. Hon dogmenn nemeti zo ur rakgoulenn a zo bezoud broad Vreizh ha netra ken.
« Gwelet em eus e venegit an aozadurioù kevredik. Eveldoc’h e kredan e tle aozadurioù kevredik
’zo emdreiñ ha dont da vezañ un aozadur-Stad, diouzh ma sammont ur garg kevredigezhel diziouerus.
Soñjal a ran, da skouer, en un aozadur en defe da gefridi skoulmañ darempredoù gant ar broioù tramor
hag ar broioù keltiek da gentañ penn ; bez’ e tlefe an izili anezhañ studiañ ar yezhoù keltiek ha yezhoù
all, beajiñ h.a.. En derou evel just ne c’hallfe seurt labour dedennañ nemet un nebeudig a dud, ha
dister e vefe o gwered. Hogen a-c’houdevezh e c’hallfe ar skourr-se kreskiñ ha kemer pouez ha d’ar
c’houlz-se e tlefe bezañ lakaet war-eeun e servij ar gumuniezh, evel ma’z eo ur vaodiernezh eus an
diavaez dindan reolerezh war-eeun ar Stad.
« Ne gav ket din avat ez eo hennezh tonkadur an holl aozadurioù kevredik (e ser se, merkañ a
c’haller penaos ez eo ar pellgomzerezh ur gwazadur foran, un aozadur-Stad enta, e Frañs hag ur
gwazadur prevez er Stadoù-Unanet ; heñvel evit ar skingomzerezh hag ar skinwelerezh o deus un
tonkadur diforc’h hervez ar broioù). Soñjal a ran da skouer er c’hweluniadoù, er strolladoù politikel o
deus da bal erbediñ diskoulmoù o deus un diazez prederouriezhel, marksouriezh h.a.. Hep kontañ
kudenn an Iliz ha na c’hell ket bezañ dianzavet gant ar Stad. Ne c’hell ket ar Stad emellout war-eeun e
seurt kudennoù ha ret eo degemer a-hend-all e c’hell kenc’hoari al luskadoù-se aotren d’ar
gevredigezh emdreiñ (gant ur gredenn pe ur bedveizadur a-berzh-Stad emeur war var da sklerozañ ar
gevredigezh). Kavout a ra din zoken e vo mat d’ar Stad bezañ harpet gant aozadurioù kevredik renet
hag ambilhet gant tud a youl vat : n’eus ket gwashoc’h eget ar goprerezh hag an amaezhierezh evit
distanañ gred ar feiz. Rak-se e vo lec’h atav da aozadurioù kevredik ’zo er Stad ha ne welan ket
penaos e vo tu d’o dioueriñ zoken.
« Evel ma’m eus lavaret c’hoazh e talc’han kalz d’ar c’heal a aozadur kevredik evit harpañ an
aotrouniezh speredel ha na c’hell ket bezañ un den distroll nag ur c’hargiad o komz a-gefridi er Stad ;
da nebeutañ pa gomz ne ra ket a-berzh karg (ur garg a chom kalvezel, da gentañ, rak kalvezel eo ar
Stad da gentañ). »
(22 10 68)
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E/EMVR-41. – An aozadurioù kevredik o deus o diazez er gevredigezh, seveniñ a reont
kefridiezhoù ’zo eus ar vuhez hiniennel pe eus ar gedvuhez, met n’int ket dre ret parzhioù eus
amaezhierezh ar Stad. Tennañ reont o reizhwiriegezh eus an hevelep andon hag ar Stad,
aotrouniezh pep hinienn. A lies stumm e c’hell bezañ o darempredoù gant ar Stad : pe
dizalc’h a-grenn diouti, pe harpet ha reolet ganti, pe kevreet outi dre ur gevrat a lez ganto mui
pe vui a emrended a-fet amkanioù, koskor ha kevala ; erziwezh e c’hellont enframmañ er Stad
ha dont da vezañ skourroù eus hec’h amaezhierezh, – gwazadurioù foran ez int neuze. Evit a
sell embregan aotrouniezh speredel avat ez eus diforc’hioù bras d’ober etre rannoù ar
gedvuhez a zo e kaoz. Disheñvel e vo ar gudenn a-fet speredelezh ha rezid hervez ma vo anv
a ober aozadurioù-Stad eus ar pellgomz pe neuze eus ar skinwel, eus an houarnhentoù pe eus
ar skolioù, eus ar bolis pe eus un Iliz.
Koulskoude, hag-eñ ez eo reizh lavarout ez eo ar Stad un dra kalvezel da gentañ ? Hag-eñ
n’eo ket sevel ur Stad kefridielaat al lodenn diziouerus eus kevala istorek ar vroad, da lavarout
eo un teskad a dalvoudoù speredel mar bez ? Hag-eñ n’eo ket lakaat patromoù-diazez ur
speredegezh da sol ha da framm-arc’hwel ar gedvuhez ? Ar yezh ned eo ket hepken ur benveg
kalvezel, nag ar Vonreizh ur roll rekipeoù gouarnerezh.

DANEVELLOU OBEREREZH
Emvod hollek S.A.D.E.D. e Roazhon d’an 27 Here 1968
Goude pemp bloavezh labour emren, en deus S.A.D.E.D. kemeret lec’h en Emsav Stadel Breizh :
e diwezh 1967 e voe kevreet ar Strollad gant daou aozadur-kelenn all, Kelc’h Debauvais ha Framm
Yaouankiz Vreizh, hag ez eas d’ober ganto Skourr an Deskadurezh Vroadel.
Da heul an enframmadur-se ez eus diwanet darempredoù stankoc’h ha kudennoù nevez a zo da
ziskoulmañ. Setu perak, ouzhpenn an dalc’hioù-labour sizhuniek o vodañ un niver bihan a izili, e
ranker hiviziken aozañ emvodoù hollekoc’h ma peder holl izili ar Strollad, ar skolidi, hag ivez izili an
aozadurioù kevreet.
Dalc’het eo bet emvod hollek an 27 Here e Diellva-Kreiz ar Strollad, e Roazhon. War roll-labour
an devezh e oa :
– Danevelloù obererezh ar pevar Gwazva evit 1968.
– Kudenn gwirioù an izili. Izili S.A.D.E.D. zo war un dro izili Emsav Stadel Breizh. Gwirioù ha
dleadoù o deus enta e-keñver E.S.B. ouzhpenn ar re o deus e-keñver S.A.D.E.D.. Penaos termenañ an
dezvad nevez-se ?
– Kudenn ar c’helaouiñ. Aliesoc’h e weler anv S.A.D.E.D. er c’helaouennoù brezhon hag estren.
Diresis pa n’eo ket direizh e vez ar seurt menegadurioù. Nebeud a dud evit gwir a oar al labour
sevenet gant ar Strollad ha, dre vras, gant an aozadurioù bodet e Skourr an Deskadurezh Vroadel.
Mallus eo aozañ kelaouerezh dereat.
– Kudennoù ar mererezh. Keit ha ma chomas distag an aozadur e voe eeun mererezh S.A.D.E.D..
Tennañ a rae e gorvoder eus ur stal liestennañ ledkenwerzhel, eus profoù digant skoazellerion ha
dreist-holl eus skodennoù an Izili-Harpañ. Gant an enframmadur ez eo aet kempleshoc’h jederezh ar
Strollad. Hag-eñ ne ve ket deuet poent disammañ S.A.D.E.D. eus e vererezh emren, krouiñ ur
mererezh hollek evit an aozadurioù kevreet hag ensevel an tellerezh e-lec’h an harperezh ?
Lakaet eo bet an teir c’hudenn bouezus-se dirak an Izili evit ma pleustrint warno er sizhunioù a
zeu. Disentezioù a vo kemeret a-benn diwezh ar bloaz.
Mouezhiet ez eus bet war un nebeut krefen pouezus pe bouezusoc’h :
– Divizet ez eus bet aozañ emvodoù hollek en un doare mareadek hiviziken : pep sul kentañ eus
ar mizioù C’hwevrer, Mae, Eost, Du.

– A-du emañ niver brasañ an Izili evit ma ve kendalc’het gant ar Vodadeg Vloaz. Ar Vodadeg
Vloaz a ro tro da holl izili ha da holl skolidi an aozadurioù-kelenn d’en em gavout ha d’en em anaout.
Ouzhpenn-se, ma ne vez ket renet en deiz-se ul labour-standur bras, e tiraezer ul live sevenadurel mat
bennozh d’ar skrivagnerion ha d’an arzourion a gemer perzh er Vodadeg.
Dalc’het e vo an Emvod Hollek kentañ d’ar Sul 2 C’hwevrer 1969.
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NOTENNOU ARMERZHEL (19)
AR GEVALAOURIEZH
Stag eo ar reizhiad armerzhel a reer anezhi « kevalaouriezh » ouzh ar Reverzhi C’hreantel, hag ur
roll pouezus-bras he deus bet en arbenn a se en Istor an denelezh. Ar reizhiad-se avat ned eo ket
chomet digemm abaoe an 18t kantved ha gwisket he deus stummoù disheñvel hervez an amzervezh
hag hervez al lec’h. A-raok taolenniñ emdroadur hollek ar gevalaouriezh betek hon amzer ez eo ret
termenañ anezhi evel reizhiad armerzhel.

Termenadur ar gevalaouriezh evel reizhiad armerzhel.
Mar degemeromp an termenadur kinniget gant an armerzhour alaman Werner SOMBART (18631941) e c’hell pep reizhiad bezañ doareet gant teir elfenn :
1. Ur « spered », eleze dreist-holl an atizoù armerzhel hag an ideologiezh.
2. Un « danvez », eleze ar c’halvezerezh dre vras.
3. Ur « furm », eleze an urzhiadur kevredadel.
Mar lakaomp an azonoù-mañ da dalvezout evit dezrannañ ar gevalaouriezh e kavomp :
1. Ar spered : an atiz pouezusañ zo klask ar gounid brasañ, ent resis « uc’hekaat an helv », met
ret eo lakaat ouzhpenn ar boellegezh armerzhel.
W. SOMBART a gav teir elfenn en « temz-spered kevalaour » : ur spered a berc’henniezh, ur
spered a gevezerezh, ur spered a boellegezh.
2. An danvez : kalvezerezh kemplezh-kenan hag o vont atav war-raok ; an ardivinkoù a gemer
lec’h ar binvioù-dorn hag an ijinennoù a gemer lec’h nerzhioù an den hag an aneval.
3. Ar furm : diazezet eo ar gevalaouriezh war berc’hentiezh prevez ar madoù-kenderc’hañ ha
savelennoù an nevid.
An azonoù pouezusañ eo ar re-mañ rak int-i eo a verk dibarded ar reizhiad kevalaour ; lavaret eo
bet alies ez eo ar gevalaouriezh un « armerzh a nevid » pe un « armerzh a embregerezh ». An
embregerezh zo « ensavadur pennañ ar gevalaouriezh » (F. PERROUX) hag outi e c’haller stagañ holl
azonoù ar reizhiad kevalaour ; ur « bihanved kevalaour » ez eo.

An embregerezh.
An embregerezh zo anezhañ un unvez armerzhel e-lec’h ma vez kenaozet gant ur rener, – an
embreger, – an holl elfennoù-kenderc’hañ (sl. Emsav 7/178) evit kaout ur c’henderc’had a vo
gwerzhet en un nevid.
Setu an termenadur roet gant F. PERROUX : « An embregerezh zo un unvez-kenderc’hañ
ma vez kenaozet, e korf an hevelep glad, prizioù an elfennoù-kenderc’hañ degaset gant
oberourion armerzhel diforc’h diouzh perc’henn an embregerezh, evit gwerzhañ en un nevid
ar madoù hag ar gwazadoù hag evit gounit ur c’horvoder moneizel a zeuio eus an diforc’h etre
daou rumm prizioù ».
Er reizhiadoù rakkevalaour e vez pourchaset an elfennoù-kenderc’hañ gant un oberour dreist-holl.
Ar mestr-dornwezhour da skouer a zegase ar c’hevala (stal, binvioù, arc’hant evit prenañ an
danvezioù krai ha goprañ ar vicherourion), hag ivez un darn eus al labour.
En ur reizhiad kevalaour, pep elfenn-genderc’hañ a vez kavet en un nevid disheñvel : nevid al
labour, nevidoù ar c’hevalaoù, nevidoù an araezioù-kenderc’hañ, h.a.. Ur wech dastumet, e vezont
kenaozet ent kalvezel hag ivez ent armerzhel ; eleze ne vez ket lakaet hepken micherourion da

labourat war ardivinkoù evit pleuskañ madoù, met kenaozet e vez prizioù an elfennoù-kenderc’hañ
evit jediñ ar c’houstoù ha rakjediñ ivez priz-gwerzhañ ar madoù pleusket.
Ar c’henderc’h (madoù pe wazadoù) a vez gwerzhet en un nevid. Pal an embregerezh n’eo ket
bastañ da ezhommoù e izili evel ma’z eo pal an unvezioù-kenderc’hañ er reizhiadoù rakkevalaour, –
en atant henvoazel e vez bevezet c’hoazh gant izili an tiegezh un darn vras eus ar c’henderc’h. Pal an
embregerezh zo gwerzhañ ar c’henderc’h en un nevid d’ur priz uheloc’h eget ar c’houst ha gounit
evel-se un helv.
Ar prizioù dinodet en nevidoù a zisoc’h eus divizoù ha dibaboù dreistniver graet gant an
oberourion armerzhel (da skouer an embreger a ziviz kenderc’hañ div wech muioc’h a
varc’hadourezhioù, an tiegezh a ziviz sevel un ti pe brenañ un armel-yen, h.a.). « Kengej divizoù ha
dibaboù pep hini a ro ur savelenn a blego an holl dezhi » (F. PERROUX). En ur reizhiad kevalaour,
an oberour armerzhel pennañ zo an hini a genaoz an elfennoù-kenderc’hañ hag o frizioù, eleze rener
an embregerezh, an embreger.

An embreger.
Lusker ar gevalaouriezh hag ar Reverzhi C’hreantel eo bet an embreger, – ar roll-se zo bet
diskouezet mat gant Joseph SCHUMPETER (armerzhour aostrian aet da chom d’ar Stadoù-Unanet e
1932, 1883-1950).
Dielfennañ a c’haller obererezh an embreger e meur a gefridiezh :
1. Ur gefridiezh-ren.
2. Ur gefridiezh-urzhiañ : kenurzhiañ a ra an elfennoù-kenderc’hañ.
3. Ur gefridiezh-vrokañ : ne oar ket en a-raok ha gounit pe goll arc’hant eo a ray, sammañ a ra
arvarioù war e chouk ha kemer klaoustreoù (sl. Emsav 10/277).
4. Ur gefridiezh-neveziñ : an hini bouezusañ evit J. SCHUMPETER, rak evit an armerzhour-mañ
ez eo an embreger un nevezour da gentañ penn, o tegas madoù nevez, hentennoù nevez, o tizoleiñ
nevidoù nevez. Kavout a ra evel-se er gevalaouriezh « un argerzh dizehan a zistruj-krouiñ ».

Arc’hwel ar gevalaouriezh.
Stag eo pep embregerezh ouzh nevidoù niverus ha disheñvel (nevidoù an elfennoù-kenderc’hañ,
nevidoù ar madoù hag ar gwazadoù) ; reoliet e vez neuze an armerzh gant gwikefreoù an nevid (sl.
Emsav 19/206, 20/240). Da skouer, hervez an arc’hant dispignet gant ar vevezerion evit prenañ
marc’hadourezhioù, e kresko pe e tigresko ar prizioù ; da heul, hervez lusk ar prizioù, e tivizo an
embregerion pe varc’hadourezhioù kenderc’hañ ha pe gementad eus pep hini. An hentennoùkenderc’hañ digoustusañ a glaskint, o tibab an elfennoù-kenderc’hañ marc’hadmat hag oc’h arboellañ
ar re goustus ; gallet e vo evel-se uc’hekaat an helv.
Dasparzh ar c’horvoderioù a vo graet ivez diouzh savelenn ar c’hinnig hag ar goulenn. Mar bez
goulennet da skouer gant an embregerezhioù muioc’h a dredanerion eget na gaver e nevid al labour, e
vo kinniget goproù uheloc’h d’ar vicherourion-se. Elfennoù-kenderc’hañ ’zo a vo goulennet muioc’h
ha dre-se priziet uheloc’h ; da heul e tegouezho korvoderioù uheloc’h da berc’henned an elfennoù-se,
– a c’hell bezañ arbennigourion pe berc’henned-douar pe bresterion-arc’hant, h.a..
Digreizennet eo ar reizhiad kevalaour, peogwir n’eo ket sturiet diouzh ur greizenn evel ma’z eo an
armerzh soviedel ha ma oa damani ar Grennamzer : dre an nevid hag ar moneiz eo e vez lakaet an
divizoù ha steuñvoù an obererion armerzhel da genglotañ, liammet int dre ur rouedad eskemmoù.
Termenañ a c’haller neuze ar gevalaouriezh evel ur reizhiad armerzhel digreizennet, diazezet war
an nevid ha perc’hentiezh prevez ar madoù-kenderc’hañ. Met n’eus ket e gwirionez a reizhiad
kevalaour unvan : emdroet he deus ar gevalaouriezh abaoe daou gantved ha kemeret he deus stummoù
disheñvel hervez ar broioù.

Derou ar gevalaouriezh.
Disoc’h un emdroadur istorel hir eo bet ar reizhiad kevalaour. Kemplezh-kenan eo arbennoù he
ganedigezh, ha savet ez eus bet meur a zamkaniezh evit displegañ hec’h orin. Istorourion ’zo o deus
klasket digejañ un arbenn lusker dezhi. E gwirionez ez eus c’hoarvezet un teskad degouezhioù e
Kornog Europa abaoe an 13t kantved ha dreist-holl abaoe ar 16t kantved hag an holl o deus bet ur roll
e diwanidigezh ar gevalaouriezh. En o zouez e c’haller menegiñ : an nevezadurioù kalvezel, kresk ar
boblañs er c’hêrioù, lañs ar vourc’hizelezh, ar Brotestantiezh, an Azginivelezh, dizoloadur douaroù ha
morhentoù nevez, ganedigezh ar Stadoù broadel…
Er c’henwerzh eo da gentañ e trec’h ar spered hag ar c’halvezerezh kevalaour ha setu perak ez eo
ar gevalaouriezh kenwerzhel hag arc’hantel stumm kentañ ar reizhiad. Harpet ha reolet e voe alies
gant ar gouarnamantoù : ur skouer anavezet eo leviadurezh ar maodiern gall COLBERT.
Araokadennoù ar c’henwerzh hag an trevadennerezh a roas lusk d’ar bankoù ha d’ar greanterezh.
« Gant ar c’henwerzh-bed hag an nevid-bed ez eo merket er 16t kantved derou buhezskrid ar
gevalaouriezh » (Karl MARX). Darbaret eo bet evel-se ar Reverzhi C’hreantel ha ganti eil stumm ar
reizhiad : ar gevalaouriezh c’hreantel ha frankizour. Ganet en 18t kantved e Breizh-Veur, he deus en
em ledet war un darn vras eus ar bed.
Gant emled ar Reverzhi C’hreantel eo bet treuzfurmet an armerzh e meur a vro : ar broioù diorreet
eo ar re ma he deus ar gevalaouriezh graet berzh, – lezel a reomp a-gostez kudenn an diorren dre ur
reizhiad kengladel kreizennet, evel hini an Unaniezh Soviedel, a zo un devoud eus an 20t kantved. Un
devoud all zo bet ganet diwar emled ar gevalaouriezh c’hreantel : an isdiorreadur. E broioù ’zo, dre ar
c’hengej etre an armerzh diorreet hag un armerzh rakgreantel e tiwanas un argerzhad-dispenn hag an
armerzh henvoazel diempret a gouezhas dindan vestroniadur an armerzh diorreet (s. Emsav 6/150).
Setu dres ar pezh a c’hoarvezas e Breizh en 19t kantved.
Er broioù diorreet zoken e kaver gennadoù armerzhel a vir doareoù rakgreantel ha rakkevalaour,
ar gennadoù gounezel ha dornwezhel dreist-holl. Emañ avat an aspadennoù eus ar reizhiadoù
rakkevalaour o steuziañ buan dirak an araokaat kalvezel lusket gant emdroadur ar gevalaouriezh.

Emdroadur ar gevalaouriezh.
« Dre he natur ez eo ar gevalaouriezh un hentenn a dreuzstummadur armerzhel na c’hell na chom
diloc’h na mont digemm () » a skriv J. SCHUMPETER, o tiskouez penaos e rank pep embregerezh
kevalaour en em azasaat ouzh an argerzhad a vez dizehan o tistrujañ stummoù kozh evit krouiñ
stummoù nevez.
Merket eo emdroadur ar gevalaouriezh betek-henn gant daou stumm eus ar reizhiad : an hini
kentañ, ar gevalaouriezh hiniennel ha frankizel, en deus roet lec’h, dre emdreiñ, d’an eil stumm, ar
gevalaouriezh strollel. Komz a c’haller ivez eus ur gevalaouriezh a unvezioù bihan hag eus ur
gevalaouriezh a unvezioù bras.
Betek dibenn an 19t kantved n’eus koulz lavarout nemet embregerezhioù a vent vihan, piaouet
gant un den pe un tiegezh ha renet gant ar perc’henn. Peogwir ez eus neuze un niver bras a
embregerezhioù e pep gennad ha peogwir emañ ar frankizouriezh o ren, – « lezit ober, lezit tremen »
zo unan eus gerioù-stur ar mare, – ez omp tost d’ar gevezouriezh rik ha klok (sl. Emsav 20/247,
22/299).
Gwikefre ar gevezouriezh end-eeun a gas da get un darn vras eus an embregerezhioù, a steuz pe a
vez dasstrollet e stumm unvezioù bras. Er greanterezh hag er bankoù e c’hoarvez dreist-holl an
argerzhad-tolpañ lusket gant ar gevezouriezh hag an araokadennoù kalvezel. Ur skouer : e 1920 e
nivered 110 firm oc’h oberiañ tangirri er Stadoù-Unanet ; 3 hepken a chom hiziv : General Motors,
Ford, Chrysler.
Ar gevezouriezh amrik, pe gentoc’h unwerzhouriek (sl. Emsav 22/310), a gemer lec’h ar
gevezouriezh rik ha, pa ne chom nemet un nebeut embregerezhioù, emeur er saviad anvet

nemeurwerzhouriezh (sl. Emsav 20/243, 244, 22/308). N’o deus ket ezhomm an embregerezhioù bras
da soublañ dirak savelenn ar priz hag e reont emglevioù, anvet kartelloù dreist-holl, evit merkañ ur
priz unvan ha, pa vez brasoc’h ar c’hinnig eget ar goulenn, evit divizout ar c’hementadoù da vezañ
kenderc’het gant pep kevredad. En doare-se e vez merket priz an tireoul da skouer gant ar
c’hevredadoù bras.
Emañ neuze ar frankizouriezh o kilañ dre ma kresk an nemeurwerzhouriezhoù, met ivez dre ma
emell ar Stad mui-ouzh-mui er vuhez armerzhel. An argerzhad-tolpañ hag an emdroadur politikel o
deus kaset evel-se d’ur gevalaouriezh kenurzhiet gant ar Stad hag ar c’hevredadoù bras.

Ar gevalaouriezh a-vremañ.
Disheñvel-bras eo ar gevalaouriezh a-vremañ diouzh an hini a rene en 19t kantved hag a zo bet
studiet gant Karl MARX. Ar gevalaouriezh a unvezioù bihan, kevezourel ha frankizel he deus roet
lec’h d’ur gevalaouriezh a unvezioù bras, kenurzhiet ha reolet. Komz a reer zoken eus
nevezkevalaouriezh. Termenadur ar reizhiad kevalaour roet e derou ar pennad-mañ a vefe da gemmañ
war grafoù ’zo, met chom a ra gwir dre vras. An armerzhioù kevalaour a-vremañ zo armerzhioù
digreizennet, diazezet war an nevid ha war ar berc’hentiezh prevez.
Pouezus eo koulskoude diskouez an devoudoù pennañ a ziforc’h an armerzhioù kevalaour avremañ diouzh re an 19t kantved :
1. An tolpadur hag an disrann etre perc’hentiezh ha galloud armerzhel.
2. Emell ar Stad.
3. Aoz nevez ar c’hendereoù.

1. An tolpadur hag an disrann etre perc’hentiezh ha galloud armerzhel.
Buanaet eo bet an argerzhad-tolpañ abaoe an eil brezel-bed. Kendeuzet eo bet kevredadoù bras e
broioù Kornog Europa e-pad ar bloavezhioù tremenet. Krouet ez eus da skouer e 1968 ur c’hevredad
nevez a genderc’ho war-dro 80 % eus ar yenerezed e Frañs.
Kendeuzet e oa bet endeo ar c’hevredadoù Thomson-Houston ha Hotchkiss-Brandt ha
krouet ar c’hevredad Thomson-Brandt. Emañ ar c’hevredad-se o kendeuziñ bremañ gant ar
stroll Claret hag ar c’hevredad nevez a genderc’ho 650 000 yenerez ha 450 000 gwalc’herez
bep bloaz.
An holl embregerezhioù bihan n’o deus ket steuziet dirak luskad an tolpad, ar c’hontrol eo zoken :
kalz niverusoc’h int. E rannbarzh Paris da skouer e nivered e 1962 142 000 embregerezh, 100 000
anezho o reiñ gourc’hwel da nebeutoc’h eget 80 micherour hag an darn vrasañ o labourat evit firmoù
bras.
Amañ e kejer gant pleustrerezh an eilkevratiñ. Abaoe pell e voaze ar c’hreantourion
fiziout ul lod eus al labourioù bet urzhiadet dezho en eilkevratidi, da lavarout eo
embregerezhioù arbennikaet war ur rann eus an oberiañ ; un tisaver, da skouer, a c’hell fiziout
al labourioù gweraerezh en un embregerezh hag ar c’hilvizerezh en unan all : eilkevratiñ a ra
gant an embregerezhioù-se. En em ledet eo ar boazadur-se d’un niver a ijinerezhioù : d’ar
vetalouriezh, d’ar gimiezh, d’an elektronik. Diwanet ez eus un nevid nevez, nevid an
eilkevraterezh ha tiez-nevidañ anvet Yalc’hoù an eilkevraterezh.
Er Stadoù-Unanet ez eo piaouet ar 70 % eus ar greantioù gant an embregerezhioù bras dre
an eilkevratiñ. Ur pouez divent o deus ar firmoù bras-se. Gouestlet o deus 4 700 milion dollar
d’an imbourc’h gouiziel e 1962.
An tolpadur a gas neuze, evel m’hon eus diskouezet uheloc’h, d’ur saviad a nemeurwerzhouriezh
ma’z eo mestroniet an nevid gant un nebeut strolloù armerzhel bras.
Stumm kentañ ar gevalaouriezh en doa disrannet ar c’hevala diouzh al labour. Ar gevalaouriezh a
unvezioù bras a zegas d’he zro un disrann etre ar berc’hentiezh hag ar galloud armerzhel. Ar

c’hevredad dre gevrannoù (sl. Emsav 16/128) a gemer lec’h ar c’hevredad a hiniennoù. An tiegezhioù
kevalaour bras zo pinvidik atav met an darn vrasañ anezho n’o deus mui roll ebet ken e meradur ar
c’hevredadoù.
Gant John D. ROCKFELLER e voe krouet ar Standard Oil, trust bras an tireoul, e 1882,
met an tiegezh ROCKFELLER n’en deus miret sez ebet e Kuzul-Merañ ar c’hevredad ; e
1911 ne biaoue nemet ur palevarzh eus ar c’hevala. A-du-rall, an darn vuiañ eus an dud o
deus prenet kevrannoù, – ar General Motors en deus 1 milion a gevranneion, – n’o devez roll
ebet e meradur ar c’hevredadoù. Aet eo ar galloud gant ar verourion, – ar « managers », –
dibabet evit o barregezh. N’int ket perc’henned evel an embreger hiniennel na kennebeut-all
dileuridi un tiegezh kevalaour, met gopridi ar c’hevredad.

2. Emell ar Stad.
Degaset eo bet emell ar Stad en armerzh dindan wered an argerzh-tolpañ ; rak kefridi ar Stad en
19t kantved a oa hepken lakaat an urzh da ren : ur’Stad-archer’ e oa. Abaoe dibenn an 19t kantved
avat ez eus bet krouet strolloù a bep seurt : trustoù, kartelloù, c’hweluniadoù o vodañ micherourion,
patromed, gounideion, h.a.. Ar strolloù-se a ren an armerzh pe a c’hoari ar roll a strolloù-gwaskañ
(pressure groups) o pouezañ war ar Stad. Houmañ a embann lezennoù pe reoliadurioù ha dont a ra da
vezañ tredeog etre ar strolloù. Dizehan en deus kresket emell ar Stad en armerzh, o kemer meur a
stumm :
A – Reolerezh an nevidoù. Gant ar Stad e vez reolet ar prizioù, embannet reizhennoù evit lakaat ar
gevezouriezh da ren pe en enep evit he bevennañ, sturiadet ar c’henwerzh diavaez.
B – Leviadur ar moneiz. Aozet e vez ul leviadurezh voneizel evit meur a abeg, da skouer evit
reoliñ neuennadoù kelc’hdroiek an armerzh, stourm ouzh ar monc’hwezh (sl. Emsav 17/153, 155),
mirout gwerzh ar moneiz, kempouezañ mentel ar c’henwerzh diavaez, stourm ouzh fuadur ar
c’hevalaoù, h.a..
K – Dasparzhadur ar c’horvoderioù. An holl Stadoù kevalaour a reol ar goproù (sl. Emsav
9/243,244) ha kroget o deus da addasparzhañ ar c’horvoderioù dre reizhiad ar goproù kevredigezhel
pe korvoderioù treuzdoug (sl. Emsav 9/245-248).
D – Krouidigezh ur gennad stadel. Krouet e vez embregerezhioù-Stad e gennadoù ’zo : gremm,
kehenterezh da skouer, meret evel gwazadurioù foran. Broadelet ez eus bet embregerezhioù prevez : e
Frañs e 1937 e voe broadelet an houarnhentoù ha krouet an S.N.C.F, e 1945 e voe broadelet an
dangarrerezh Renault. Gennadoù armerzhel a-bezh a c’hell bezañ broadelet evel an houarnouriezh e
1965 e Breizh-Veur.
Un diforc’h a reer etre an embregerezhioù broadelet, a vir un derez a emrended (kevalaoù
war un dro stadel ha prevez ; meradur kemmesk : gant ar Stad, ar c’hoskor, an arverourion)
hag an embregerezhioù-Stad, a zo parzhioù eus an amaezhierezh-Stad.
E – Sturiaderezh an armerzh. Deuet eo evel-se ar Stad da vezañ an oberour armerzhel pennañ. An
telloù kemeret gantañ, an dispignoù graet gantañ a ziviz live an obererezh armerzhel. Kret eo bremañ
evit kresk an armerzh : teurel a ra pled ouzh live ar gourc’hwel hag ober a ra un dregantad uhel eus ar
postadurioù. Aozet e vez al leviadurezh armerzhel e sell ar c’hresk. Steuñvoù a vez aozet ivez ganti,
disheñvel diouzh ar steuñvoù a vlegn an armerzhioù kreizennet hag a zo diazezet war
gourc’hemennoù, – da skouer ar Gosplan soviedel (sl. Emsav 13/23, 14/50). Steuñvoù gwevn int, alius
kentoc’h eget redius, divizet evit heñchañ an armerzh, kar d’ar steuñvoù yougoslaviat. Komz a reer
neuze eus armerzh kendoniet (économie concertée) hag e enebiñ ouzh an armerzh kevansteuñvet a
batrom soviedel.
Pouez ar Stad en armerzhioù kevalaour a-vremañ a c’hell bezañ azonet gant an devoudoù-mañ : ar
c’hemedoù savet gant ar Stad (telloù + skodennoù treuzdougel) a rae e 1961 an 35 % eus ar
C’horvoder Broadel Kriz en Alamagn-Gornog hag an 33,6 % e Frañs.

Levezonet eo barr- ha mod-bevañ ur bobl muioc’h gant leviadurezh armerzhel he gouarnamant
eget gant dezvad perc’hentiezh an embregerezhioù.
Kengej an tolpañ gant emell ar Stad a zegas heuliadoù niverus war dachenn an armerzh hag ar
gevredigezh. En o zouez e c’haller menegiñ :
a) kenurzhierezh an armerzh gant ar Stad hag ar strolloù ;
b) ul lusk kevarzhelaat, – merket gant addasparzhadur ar c’horvoderioù, ar c’hedskor, h.a..
k) bureviekaat an embregerezhioù hag an amaezhierezhioù, a zeu da vezañ urzhiadurioù liesek
diazezet war gefridioù skeulrenket.

3. Aoz nevez ar c’hendereoù.
Ar gevredigezh er broioù diorreet n’he deus ket emdroet d’ober div renkad enebet evel ma soñje
da gKarl MARX. Gwir eo n’eo ket steuziet ar c’hendereoù rakkevalaour, – perc’henned vihan,
dornwezhourion, renerion embregerezhioù bihan, h.a.. Met darvoudoù nevez zo bet hag o deus liesaet
ar c’hendereoù ha kemmet o zemz-spered :
A – Dedroadur ar c’hendereoù-leviañ. Merourion an armerzh, – ar « managers », – a ra bremañ er
broioù diorreet ur c’hendere diforc’het mui-ouzh-mui diouzh ar « batromed henvoazel » ha liammet er
c’hontrol gant kargidi uhel an amaezhierezh-Stad.
B – Kresk kendereoù-etre nevez. Ar c’hendereoù-etre henvoazel a c’hoarveze eus tud oc’h ober
micherioù frank. Ar c’hendereoù-etre arnevez a c’hoarvez eus gopridi ar gennad tredeel, eleze
amaezhidi hag implijidi (white-collars workers), disheñvel o ersav kevredadel diouzh hini ar
vicherourion. Emañ o niver o kreskiñ dibaouez. Hervez ar rakjedoù e kresko e Frañs etre 1954 ha
1978 :
eus 20 % niver hollel micherourion ar greanterezh,
eus 75 % niver hollel gopridi ar gennad tredeel.
K – Kemmadennoù er c’hendere micherel. Liesekaat a ra ar c’hendere micherel dindan wered an
araokaat kalvezel, hag an diforc’h a gresk etre an darbarerion hag ar rummoù kalvezourion nevez ;
emled an emgefren a zegaso kemmoù donoc’h c’hoazh.
Digreskiñ a ra ivez dregantad ar vicherourion e-touez ar boblañs-labour, peogwir e kresk
buanoc’h ar gennad tredeel eget ar gennad eilvedel.
A-hend-all ez eo enbarzhet ar vicherourion mui-ouzh-mui er gevredigezh hollek, – n’int ket ken
« ur yoc’had tud diwriziennet o kampiñ e-barzh ar vroad » evel en 19t kantved. Gant ar stuzegezhveveziñ e vez unneuziet an ezhommoù hag ar modoù-bevañ ; an enbarzhadur dre ar stuzegezh-veveziñ
a gas da get ar spered dispac’hel hag a wana an emskiant a renkad, rak evel ma skriv Herbert
MARCUSE en Onedimensional Man : « Mar seller ouzh ar c’hendereoù micherel er gevredigezh
c’hreantel diorreet, e c’haller lavarout n’eo meizad marksour ar broleteriezh nemet ur vojenn ».
E Frañs n’eo ket aet enbarzhadur ar c’hendereoù micherel ken pell hag er broioù
kevalaour all evel re Norz Amerika, Norz ha Kreiz Europa, Okeania.
Da heul en em gav gwanaet an diforc’hioù hag an enebiezh etre ar c’hendereoù. Ouzhpenn-se,
gant ar stuzegezh kalvezel e sav gourzhenebadoù nevez, disheñvel-bras diouzh ar gourzhenebadoù
deskrivet gant MARX ha LENIN e kevalaouriezh an 19t kantved ; muioc’h ’zo : an « dislavaroù
diabarzh »–se o vezañ stag muioc’h ouzh doareoù arnevez ar c’henderc’hañ eget ouzh dezvad ar
berc’henniezh pe dasparzh ar buzadoù, e vezont kavet koulz en armerzhioù kengladel hag en
armerzhioù kevalaour.
Emastenn an armerzhioù kevalaour zo bet ingal, – hep enkadenn, – ha herrekoc’h eget biskoazh
abaoe 1945, – ar feur-kreskiñ uhelañ er bed zo hini ur riez kevalaour, Japan : 10 % dre vloaz etre 1946

ha 1967. Kenvevañ a ra armerzhioù kevalaour hag armerzhioù kengladel er bed a-vremañ ; merkomp
koulskoude ez eo an armerzh a batrom kengladel a denn da vezañ diazezet er broioù isdiorreet.
Lavaret e vez alies emañ an daou rumm armerzhioù o tostaat an eil ouzh egile, emell ar Stad hag
ar steuñvekaat o vezañ degemeret en armerzhioù kevalaour tra ma vez lakaet gwikefreoù an nevid hag
an annougoù arc’hantel da c’hoari en armerzhioù kengladel, – deuet eo zoken an armerzh
yougoslaviat da vezañ digreizennet ha diazezet war an nevid (sl. Emsav 15/63). En notennoù kentañ e
vo studiet kudenn kengej ar reizhiadoù.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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AN DISLAVAR POLITIKEL
Droukskoueriet e vez an emsaver nevez pa gav muioc’h a zael etre an emsaverion eget etre an
Emsav hag ar C’hallaoued. Goulenn a ra : ha reizh eo hevelep stad a draoù ? D’e heul e
c’houlennomp : hag-eñ ez eus aze ur c’hleñved pe, er c’hontrol, un tu eus yec’hed an Emsav ? Hag-eñ
e tle an Emsav bale hervez ul linenn treset en a-raok pe, en enep, kavout e lusk dre un heuliad a
lavaroù-dislavaroù, eleze dre un daelerezh ? Kudenn pep politikerezh eo, ha lemm-ouzh-lemm
evidomp.
Kent mont pelloc’h e rankomp menegiñ ar pezh a lakaomp er ger dislavar.
Un den a c’hell dislavarout unan all, an diemglev etrezo o tont dre ma tiazezont o
menoioù war elfennoù anaoudegezh disheñvel. Dre vreutaat e ro pep hini da anaout d’egile ar
pezh na ouie ket hag en doare-se e teuont a-benn d’en em glevout, da gompezañ o arguz, da
ziren o dislavar. E gwir, an dislavar-se a oa hepken un dislavar da c’hortoz gwelloc’h anaout,
hag evel ma oa savlec’hiet e par meizadur an traoù, d’ar meiz e oa d’e gompezañ.
Ur seurt all a zislavar ez eus, anvet c’hoazh dislavar diabarzh, o c’hoarvezout pa vez
gourzhenebus, digenglotus, daou zoare-diazez eus ar saviad. En traoù o-unan emañ an
dislavar-se, ha n’eo ket ken en hor meizadur anezho. Ar skouer splannañ eo an dislavar a
gavomp en hor buhez etre al lusk da beurbadout hag ar marv ret. An dislavar-se n’eo ket eus
ar seurt a gompezer dre ar breutaat : dic’halloud eo ar meiz da zegas kloterezh etre an daou
dermen anezhañ. Mar degemerer devoud ar marv, ha penaos n’en degemerfed ket ? – ne chom
ket lec’h da lusk ar peurbad ; mar kemerer sol war lusk ar peurbad, ha penaos e zianaout ? –
ne ouzer mui pelec’h klenkañ ar marv. Muioc’h eget un dislavar e dalc’h ar meiz hon eus
aze : un dislavar o terc’hel ar meiz, un disveiz eo. Padal emañ an daou zevoud disveizus en
hor buhez, ken diazez an eil hag egile, – n’omp ket evit tec’hout diouto. Derc’hel e-maez
koun, ezkounañ, a c’hellomp an eil pe egile, pe an eil hag egile, sevel war an ezkoun-se
meizadurioù ha damkaniezhoù… Ar feiz, emezoc’h. Dres, ar feiz, an hini en em ginnig da
ziskoulmañ an dislavar-se, ne labour ket war dachenn blaen ar meiz, met er vuhez war-eeun,
da lavarout eo dre un ober amzeriek : ar ret mervel hag al lusk da beurbadout zo daou vlein o
terc’hel etrezo un andon diheskus a zislavar, hag ar vuhez, er vaezienn-se, a rank bezañ renet
evel un daelerezh ; n’eo ket evel un daelerezh-poellata plaen e dalc’h ar meiz, met evel
daelerezh amzeriek, amzerventek, an ober istorek.
Perak seurt digoradur trabedoniel d’ur pennad war ziemglevioù an Emsav ? Peogwir ez eo
trabedel dislavar-diazez ar politikerezh. Peogwir ez eo a bouez bras savlec’hiañ ervat an dislavaroù a
laka keflusk en Emsav hag o intent evel stummoù an dislavar diabarzh a vo keflusker ar Stad.
Ul lod mat eus an arguzoù o ren en hon touez a denn d’ar gourzhenebadur a vez etre ar Stad hag
ar gevredigezh. Evel-henn e c’haller dezrevellañ ar gourzhenebadur-se : ne c’hell an den seveniñ e
rezid nemet dre ar gevredigezh ; ar gevredigezh ne c’hell padout nemet dre ar Stad ; ar Stad avat zo
beli, eleze rediezh : etre ar veli hag ar rezid ez eus un dislavar diabarzh, un disveiz diziren. Etre an
daou vlein-se ez eus un andon diheskus a c’hourzhenebadur, hag er vaezienn a stignont e rank ar
vuhez keodedel bezañ renet e stumm un daelerezh. N’eus diskoulm politikel ebet a priori, evel ma
n’eus ket a rekipeoù kennebeut da ren ar vuhez. Klasket ez eus bet evelkent diskoulmañ an dislavar
dre ezkounañ, ezvevennañ, an eil pe egile eus an daou dermen anezhañ, pe ar rezid pe ar veli, pe
devoud ar gevredigezh pe devoud ar Stad.
Anavezet hon eus ar reizhiadoù a glaske ober eus ar Stad andon ar galloud hag euvriñ ar
gevredigezh enni. Ar renadoù hollveliek, faskour pe all, e voe.
Anavezet hon eus an damkaniezhoù a gemer da bal dizeriadur ar Stad, a laka e rank ar
veli stadel steuziañ evit ma’z afe ar rezid hiniennel en e varr. Met ar Stad zo evel diaoulion an
Aviel : pa vez argaset unan, e teu seizh all kreñvoc’h da gemer e lec’h. E gwir, n’eus netra
rediusoc’h eget al lezennoù savet gant enebourion ar rediezh.

Na vezomp ket balc’h avat o varn reizhiadoù politikel ar pobloù all. An dislavar etre rezid ha beli
hon eus ni ivez da ziskoulmañ ha n’eo ket anat a priori e raimp gwelloc’h eget ar re all.
Penaos enta e kemer an dislavar-se e lec’h fetis en hor buhez keodedel ? E gwirionez, ez eo e
vezañs enni un dra voutin. Bewech ma vez douget ul lezenn nevez, zoken mar he degemeromp da
reizh, e vuhezomp hec’h anien evel diforc’h krenn diouzh anien hor rezid, – ken krenn ha ma’z eo
diforc’h ar ret mervel diouzh al lusk da beurbadout. Pa embregomp hor rezid, ne anavezomp da nep
beli an dalc’h warnañ, – pa’z eo hor rezid sol hor gwir. Oberoù ar veli a ya ouzh ar rezid evel ouzh un
devoud digevanien. Oberoù ar rezid a ya ouzh ar veli evel ouzh un nerzh diavaez. E-se, taol-ober ebet
ne c’hell bezañ war un dro a-berzh ar veli hag a-berzh ar rezid. Ha neoazh, hep ar veli ne c’hell ket ar
rezid bezañ sevenet, hep ar rezid n’he deus ar veli ster ebet.
Alese an daou duadur a gaver er vuhez politikel : an tuadur rezidel hag an tuadur beliel. Hini ebet
ned eo evit enteuziñ egile en arbenn eus an disveiz a zo etrezo ; hini ebet ned eo evit kas egile da get
hep en em zistrujañ war un dro, en arbenn eus an daelerezh a liamm bezoud an eil ouzh bezoud egile.
An amkan zo kempoellañ an daou dermen, rezid ha beli, n’eo ket ur wech da vat e-ser un
diskoulm kefredel war ar paper, – diskouezet hon eus ez eo dic’hallus, – met deiz goude deiz, e-ser
heuliad ar c’hudennoù politikel bihan ha bras hor bez da ziskoulmañ er vro pe, da c’hortoz, en
Emsav : war an dachenn e vez renet ar politikerezh, evel kempoelladur buhezel an nerzhoù belielour
fetis hag an nerzhoù rezidelour fetis.
Un dra all zo da c’houzout ervat ivez, anezhañ un adwirienn d’ar pezh a zo a-raok : neb a zo e
gefridi difenn ar veli n’en deus ket da c’hortoz ma teufe difennourion ar rezid d’ober e labour ; hag
heñveldra evit neb a zo e gefridi pe e savlec’h difenn ar rezid. An disveiz a zo etre ar rezid hag ar veli
a vir na ve kompezet da vat ar gourzheneberezh etre an daou gamp : un andon diheskus a zislavar ez
eus etrezo, hag a-walc’h eo kompezañ bemdez dislavaroù an deiz.
N’eo ket re abred degas ar prederioù-se en Emsav. Ne chomint ket en un egor difetis. Rak deuet
eo an dislavar rezid-beli da c’hoari en hon touez, hag un dra vat eo. An azon eo da gentañ-holl ez eus
hiviziken ur vuhez keodedel vrezhon. N’eus ket pell c’hoazh, ne anavezemp nemet ur
gourzhenebadur, an hini a zo stignet etre an Emsav hag ar Stad c’hall, ken n’oamp ket evit dispartiañ
un dislavar diabarzh rezid-beli diouzh an enebouriezh degouezhel hon eus ouzh ar galloud sujer ; ken
ma chome dilabour keflusker hor buhez politikel. Enebet e veze moarvat ur rezid brezhon ouzh ar veli
c’hall, hag e veze graet eus ar Stad c’hall an enebour dre ma oa Stad kenkoulz ha dre ma oa gall. Da
heul ne veze politikerezh brezhon ebet er ster rik, da lavarout eo keodedel. Al luskadoù eus an Emsav
a asante da ren un daelerezh diabarzh gant ar gouarnamant gall a ranke, e kement ha ma asantent d’e
ren, kemer gwrizienn er c’hevala istorek gall. Ur vuhez politikel wirion a renent moarvat, unan hag o
degase da gevelerion ar strolladoù rezidelour gall ; met forc’hellek e vane an darempredoù : mar oa tu
d’en em glevout etre rezidelourion, e veze an daelerezh brezhon-gall un andon a zisfiz hag a
zigengred. E gwir, o vont e daelerezh diabarzh gant ar veli c’hall e teue al luskadoù brezhon-se da
vezañ dre ret un elfenn er politikerezh diabarzh gall, hag unan diefedus, – un dra bennak evel pempet
troad ar maout gall. Evit al luskadoù eus an Emsav a nac’he azezañ war an adskiñvier gall, kemer
perzh ebet er politikerezh gall, n’o doa buhez politikel ebet dellezek eus an anv, pa n’edont e tro da
ren daelerezh rezid-beli ebet nag en tu gall nag en tu brezhon. Rak evit ma ve eus an daelerezh-se e
rank an daou vlein anezhañ bezañ andoniet en hevelep kevala istorek : ne c’hell bezañ a zislavar
diabarzh nemet etre ar rezid brezhon hag ur veli vrezhon. Un hunvre eo kemer da bal ar rezid brezhon
ma ne gemerer ket da bal war un dro ur veli vrezhon.
Gant diorreidigezh un Emsav Stadel Brezhon e lusk an traoù da sklaeraat. Heuliet eo bet buan
gant diwanidigezh ur gourzhenebadur en e vetou etre ul luskad belielour hag ul luskad rezidelour, – an
eil emellet da deurel diazezoù ar Stad vrezhon, egile prederiet da reiñ lañs d’ar gevredigezh vrezhon
ha da embann he gwirioù. Etre an daou luskad-se ez a bremañ en-dro daelerezh an Emsav. Bez’ ez int
evel an div vrochenn o vroediñ stamm ar vroad. Unvan int dre o gwriziennadur er c’hevala istorek
brezhon, hogen adalek bremañ emañ digor etrezo an andon diheskus a zislavar oc’h enebiñ al lusk
d’ar rezid hag ar veli ret.

Evit an daelerezh etre an Emsav-dieubiñ hag ar riez sujer e teu da vezañ un daelerezh deveret, o
tegemerout hiviziken e ster eus daelerezh diabarzh an Emsav. Zoken mar c’hoarvez dezhañ un deiz
goulenn ar pep muiañ eus nerzhoù an Emsav, – da geñver emgannoù an dieubidigezh, – e ranko menel
en eil renk.
Na vo ket enta an emsaverion nevez droukskoueriet gant an dael a gavont en Emsav. Ra ouezint
ez eo an daelerezh gant ar C’hallaoued un daelerezh diavaez, degouezhel, a baouezo kerkent ha ma vo
anavezet riez Vreizh er par etrevroadel. An daelerezh diabarzh avat, etre rezid ha beli, a bado keit ha
ma vo ur gevredigezh hag ur Stad vrezhon.
« En tu all da vuhez liesdoare ar Stad, e tidermener anien ar vonreizh gant al lakadenn-mañ : ar
Stad wellañ eo an hini ma vez ar muiañ rezid. Hogen an dalc’h eo gouzout a belec’h e tenn ar rezid e
wirvoud. Ijinañ a reer ez eo ar rezid ar perzh kemeret gant youl dangorel an holl hiniennoù e traoù
pouezusañ ar Stad, – ar youl dangorel o tont amañ evel an ensav uhelañ, an elfenn grennus. Anien ar
Stad avat zo anezhi unaniezh ar youl ergorel hag ar youl hollvezel ; ret eo d’ar youl dangorel dioueriñ
e unveziadegezh. Pa soñjer er Stad e vezer tentet da lakaat diouzh un tu ar gouarnamant, diouzh an tu
all ar bobl : diouzh un tu tolpadur an obererezh hollvezel, diouzh an tu all yoc’h ar youloù dangorel
unvezel. Krediñ a reer kavout ur vonreizh vat pa weler emañ kretaet an eil a-enep d’egile hag oc’h en
em vevennañ an eil egile, diouzh un tu ar gouarnamant, kadarnaour an hollvezelezh ha diouzh an tu
all, ar bobl gant he youl dangorel. Hevelep furm zo dezhi hep mar he lec’h en istor, met e par meizad
ar Stad ez eo bet distremenet seurt enebadur. Un droukrañs bennak ez eus oc’h enebiñ en doare-se ar
bobl hag ar gouarnamant, un tun eo eus ar youl fall a glask silañ e c’hallfe ar bobl, disrannet diouzh ar
gouarnamant, bezañ an hollvez. Keit ha ma ren un hevelep stad a draoù ne c’haller ket lavarout ez eus
eus ar Stad, eleze ez eo unanet war an dachenn ar youl unvezel gant ar youl hollvezel : emeur neuze
c’hoazh e par savidigezh ar Stad. Hogen meizad poellel ar Stad zo aet e-biou da hevelep
gourzhenebad difetis : ar re a ra anezhañ un dra ret ne ouzont netra eus anien ar Stad. An unaniezh-se
zo diazez ar Stad ; he boud hag he solwez eo. »
HEGEL, Ar Poell en Istor, 1822-1828.

AN EMSAV HAG AR VRO (9)
DANEVELLOU OBEREREZH
Skourr an Deskadurezh Vroadel
Savidigezh Rann ar C’helaouiñ. Lakaet ez eus bet en arc’hwel ur gwazadur nevez, e gefridi
kreizennañ ha skignañ ar c’heleier a-zivout an aozadurioù-kelenn, anvet Rann ar C’helaouiñ.
Dindan atebegezh Poellgor ar Skourr emañ ha c’hoarvezout a ra eus daou stael : ur skridaozerezh,
un daremprederezh.
Stael ar Skridaozerezh zo e roll dastum, kempenn pe sevel ar pennadoù-kelaouiñ ; e darempred
emañ gant an izili eus pep aozadur karget da zanevellañ an obererezh.
An Daremprederezh a embann ar pennadoù hag o skign en Emsav, er vro hag en diavaez. E
brezhoneg, e galleg, ha diouzh ret e yezhoù all e vo savet ar c’helaouerezh. Bep pemzektez e vo graet
kasadennoù d’ar Wask vrezhon hag estren, ha d’un niver a gevredadoù hag a brevezidi.
Da c’hortoz ma vo aozet ar c’helaouiñ er Skourroù all eus E.S. B., e ray ar Rann kevratoù gant an
aozadurioù anezho.
Skrivañ da : E.S.B., Kelaouiñ, 30, Places des Lices, 35-RENNES.
Kentelioù nevez embannet gant S.A.D.E.D.. Abaoe derou ar 7t bloavezh-skol en deus S.A.D.E.D.
embannet :
Lennegezh : Alioù d’ar skolidi war al Lennegezh (Brb-100) ; Damsell war al Lennegezh
vrezhonek (Brb-101) ; Meven Mordiern : Prederiadennoù diwar-benn ar Yezhoù hag ar Brezhoneg
(Brb-102) ; Roparz Hemon : An tri Boulomig kalon aour (Brb-104).
Istor : Ar pobloù keltiek (Han-101) ; Rouantelezh Vreizh (Han-102) ; Dugelezh Vreizh (Han103) ; Breizh Emren (Han-104) ; Breizh etre 1789 ha 1914 (Han-105).
Douaroniezh : Klokadurioù war armerzh ha poblañs ar Stadoù-Unanet, Kanada, Argantina, Brazil
(Don-102, -103, -104, -105).
Kelc’h Debauvais – Kreizenn Roazhon. D’an 8 Du e voe aozet un emvod foran evit prientiñ
labour ar bloavezh-skol.
G. MAZE a lec’hias da gentañ labour ar C’helc’h en Emsav hag er vro, o pouezañ war e natur
bolitikel. « An diskoulm da gudennoù Breizh a dremen dre ar Stad vrezhon. Pal an Emsav zo krouiñ
ur gevredigezh nevez e Breizh. Ar brezhoneg zo benveg labour ha buhez ar gevredigezh nevez. Roll
K.D. zo deskiñ brezhoneg d’an emsaverion nevez ».
En eil displegadenn e roas Y.F. FURIC diskleriadurioù war gentelierezh ha doareoù labourat ar
C’helc’h. Er bloaz-mañ e c’hoarvezo ar gelennadurezh eus kentelioù war ar yezh hag eus
displegadennoù war an armerzh, an istor hag al lennegezh.
EMVR-43

NOTENNOU ARMERZHEL (20)
EMDROADUR AN UNVEZIOU-KENDERC’HAÑ RAKKEVALAOUR
Kenaozet eo an elfennoù-kenderc’hañ (sl. Emsav 7/178) e-barzh strolloù kenurzhiet anvet
unvezioù-kenderc’hañ ; stag emañ an dud hag an traoù strollet enno ouzh ur greizenn-divizout.
Liesseurt eo an unvezioù-kenderc’hañ ha disheñvel hervez ar reizhiadoù armerzhel : ar greanti
General Motors e Detroit, un atant tiegezhel e Kernev-Uhel, ur c’holc’hoz rusian, ur stal wiader e Fez
zo unvezioù-kenderc’hañ.
E-barzh un atant e kaver : oberourion armerzhel, eleze tud – ar perc’henn pe ar merour, izili an
tiegezh a labour gantañ, mevelion – hag araezioù-kenderc’hañ, eleze traoù – an douar, ar struzh, ar
chatal, ar binvioù, an adeiladoù. Ar greizenn-divizout zo ar perc’henn pe ar merour. An hevelep
dielfennadur a c’haller ober evit ur greanti etre an oberourion armerzhel, ar c’hevala hag ar greizenndivizout : un embregerezh eo, unvez-kenderc’hañ ar reizhiad kevalaour (sl. Emsav 23/336-337).
Ar reizhiadoù armerzhel pur a zeskriver – ar gevalaouriezh da skouer – zo reizhiadoù difetis. Er
reizhiadoù fetis, lavarout a reer c’hoazh er renadoù armerzhel, e kaver unvezioù-kenderc’hañ o taveiñ
da veur a reizhiad difetis war un dro. Kavet e vez da skouer er renadoù kevalaour a-vremañ :
1. Embregerezhioù prevez, azon ar gevalaouriezh, ar re niverusañ e pep gennad armerzhel.
2. Unvezioù-kenderc’hañ a zo aspadennoù eus ar reizhiadoù rakkevalaour ha rakgreantel, evel an
atant henvoazel hag ar stal dornwezhel.
3. Kevelourioù (sl. Emsav 2/13).
4. Embregerezhioù foran, krouet pe renet gant ar Stad ; reoù a zo heñvel-mik ouzh an
embregerezhioù kevalaour prevez nemet n’int ket perc’hennet gant prevezidi, evel ar Régie Renault e
Frañs pe an National Coal Board e Breizh-Veur ; reoù all zo renet evel gwazadurioù foran (sl. Emsav
23/333, 343).
Ken liesseurt-all eo an unvezioù-kenderc’hañ en armerzhioù kengladel. Kavout a reer en U.R.S.S.
da skouer :
1. Embregerezhioù-Stad greantel, gounezel (sovc’hozioù), kenwerzhel, disheñvel avat diouzh an
embregerezhioù kevalaour, rak n’int ket dizalc’h (sl. Emsav 13/22-23).
2. Kevelourioù pe damgevelourioù : ar c’holc’hozioù.
3. Logelloù hiniennel ; ar berc’henned anezho zo mestr war ar c’henderc’had, bevezet ganto pe
gwerzhet en un nevid dieub.
4. Lakaomp ouzhpenn an atantoù tiegezhel hag an dornwezhourion dizalc’h a gaver e riezoù
komunour Reter Europa.
Liesseurtoc’h c’hoazh eo an unvezioù-kenderc’hañ en armerzhioù isdiorreet. Er gennad henvoazel
e kaver dreist-holl unvezioù rakkevalaour (atantoù, stalioù dornwezhel). Ar gennad arnevez a
c’hoarvez eus embregerezhioù prevez hag ivez eus embregerezhioù-Stad, ar re-mañ krouet pe
broadelet abaoe an dieubidigezh politikel.
Doareet eo pep renad armerzhel gant un unvez-kenderc’hañ patrom, a gaver enni azonoù ar
reizhiad trec’h, – da skouer an embregerezh evit ar renad kevalaour (sl. Emsav 23/336-337), an atant
pe ar stal evit an armerzhioù rakkevalaour, an embregerezh-Stad pe ar gevelouri evit an armerzhioù
kengladel. Met, evel merket uheloc’h, e vez kavet ivez, e-kichen an unvez patrom a zo an hini bennañ,
unvezioù-kenderc’hañ a bep seurt. Daou abeg hon eus enta da studiañ an unvezioù rakkevalaour : da
gentañ peogwir ez eo diwanet diouzh o emdroadur an unvezioù arnevez, kevalaour ha kengladel ; d’an
eil peogwir n’int ket aet da get er bed a-vremañ. Studiañ a raimp en notenn-mañ :
1. Ar stal dornwezhel

2. An atant.

1. – Ar stal dornwezhel.
Un aspadenn eus an armerzhioù rakgreantel eo ar stal dornwezhel hag er c’heñver-se emañ o vont
da get, o lezel al lec’h gant an embregerezhioù greantel hag ivez gant un dornwezhelezh nevez.
Doareet eo ar stal dornwezhel gant teir elfenn bennañ :
a) Perc’henn eo an dornwezhour war ar madoù-kenderc’hañ (stal, binvioù, arc’hant) ha
pourchas a ra al labour-ren hag un darn eus al labour-erounit war un dro. A-wechoù e c’hopr
un nebeut micherourion.
b) Gwerzhet e vez kenderc’had (madoù pe wazadoù) an dornwezhour en un nevid ;
heñvel eo er c’heñver-se ouzh an embreger kevalaour ha disheñvel diouzh an tieg henvoazel.
Lavaret e vez alies ne glask ket an dornwezhour uc’hekaat e helv, met gwir e oa dreist-holl
evit dornwezhourion Europa ar Grennamzer ; izili e oant e kevredadoù-dornwezhourion pe
korfuniadoù (corporations, craft-guilds) a embanne reolennoù a bep seurt evit stourm ouzh ar
c’hevezerezh ha bevennañ an helv.
k) An dornwezhour, evel ma verk e anv (Handwerker), a labour gant e zaouarn. N’eo ket
ken gwir bremañ ha ma oa gwechall, rak arveret e vez gant an dornwezhourion hiziv
ardivinkoù lusket gant an tredan pe ar strilheoul ha n’eo ket ken gant gremm an den.
Setu an termenadur roet gant F. PERROUX eus ar stal dornwezhel : « Un unvezkenderc’hañ ma vez un oberour dieub o kenaozañ an elfennoù-kenderc’hañ, kevala ha labour,
pourchaset gantañ, hag o kemer warnañ berzh ha riskl ar c’henderc’hañ ». Ne glot ket an
termenadur-mañ ouzh an dornwezhouriezh tiegezhel : stag eo houmañ ouzh un unvez liesseurt
diazezet war an unanveveziñ a zo he fal kentañ bastañ da ezhommoù an tiegezh (binvioù,
gwiskamantoù), hag a werzh d’ar muiañ ul lodenn hepken eus ar c’henderc’had.

Emdroadur ar stal dornwezhel
Armerzh kêrioù Europa er Grennamzer a oa dezhañ stumm ur reizhiad dornwezhel. Unan eus
disoc’hoù pennañ ar Reverzhi C’hreantel zo bet steuziadur ar stalioù dornwerzhel dirak lañs an
embregerezhioù kevalaour. Koulskoude gant emdroadur ar gevalaouriezh ez eus diwanet un
dornwezhouriezh nevez.
1. Steuziadur ar stalioù dornwezhel.

Niverus-tre e oa ar stalioù dornwezhel hag an dornwezhourion er broioù diorreet betek dibenn an
19t kantved ; niverusoc’h e oant eget micherourion ar greanterezh zoken. Niveriñ a raed e Paris da
skouer, e-tro 1850-60, 300 000 dornwezhour evit 50 000 micherour greanterezh. E 1914 e rae an
dornwezhourion ar 67 % eus micherourion Rusia ha pourchas a raent 33 % eus ar c’henderc’had
ijinerezhel.
Gant an araokaat kalvezel hag an arver a c’hremmoù nevez e tiwanas embregerezhioù bras-ouzhbras o ment, o kenderc’hañ madoù-beveziñ diouzh ar stlej (sl. Emsav 7/179). Da heul e voe dilec’hiet
ar goulenn war-du ar marc’hadourezhioù nevez, gwerzhet marc’hadmatoc’h e stalioù-kenwerzh
arnevez.
Diaes eo d’an dornwezhourion keveziñ, rak ne c’hellont ket ledañ rannadur al labour en o
stalioù na reiñ d’o micherourion goproù kevatal d’ar re a vez roet en embregerezhioù greantel.
Dilezel a reont alies perzhioù mat o oberiadoù evit izelaat o c’houstoù ha koll a reont
pratikoù. Ret eo dezho ouzhpenn gortoz ar prener hag ar pourchaser en o stal ha gwan eo o
c’hevrankusted (bargaining-power). Digenvez eo ouzhpenn an dornwezhour, rak ar
c’horfuniadoù dornwezhourion zo bet divodet e dibenn an 18t kantved pe e-doug an 19t.
Drastus eo kevezerezh ar greanterezh evit an dornwezhourion dre ma c’hell ar greantioù
lakaat en nevid madoù marc’hadmat, hogen ivez dre ma vez dispredet buan ar madoù gant an
araokaat kalvezel (sl. Emsav 11/307). Setu un nebeut skouerioù : ar c’harr-nezañ hag ar gegel
zo bet dilezet e Breizh e dibenn an 19t kantved, ar c’harr skaoñek goude 1946. Pa voe dilezet
al loened-stlej, ez eas didalvoud micherioù a-bezh, evel ar vourellerion, ar garrerion, ar

c’hoved ; ar wiaderion, ar vroderion, ar gemenerion a steuzie ivez dre ma kemme ar goulenn
gwiskamantoù.
Disoc’h an emdroadur zo bet steuziadur an dornwezhourion a genderc’he madoù-beveziñ
boutin pe a oa stag o micher ouzh ar stuzegezh henvoazel.
2. Adc’hanidigezh an dornwezhelezh.

Aet eo ar micherioù henvoazel da get er broioù diorreet, hogen ar gevalaouriezh, goude bezañ
distrujet an dornwezhelezh kozh, he deus krouet amplegadoù un dornwezhelezh nevez.
W. SOMBART a skrive : ##« An dornwezhour greantel a rank tremen gant ar bruzhun
kouezhet diwar daol ar gevalaouriezh, gant al labourioù he deus dilezet ; an dornwezhour n’en
deus ket tro da genderc’hañ traezoù nevez ha ne ra nemet ratreañ koulz lavarout. Edo soñj W.
SOMBART gant ar micherioù henvoazel ; koulskoude, diwar an araokadennoù kalvezel ez
eus diwanet ivez micherioù dornwezhel nevez.
Ar skouer wellañ eo marteze an tangarrerezh, en deus roet labour d’an dornwezhourion a
genderc’h an adpezhioù, – micherioù al ler da skouer, – met dreist-holl da ratreerion niverus.
C’hoarvezet eo an hevelep tra evit an holl ardivinkoù oberiet gant ar greanterezh, an
armelioù-yen, ar binvioù skingomz ha skinwel, h.a..
Diwanet ez eus ivez ur goulenn nevez o c’henel un dornwezhelezh arzel. Gant ar
stuzegezh c’hreantel eo bet donaet an diforc’h etre arzour ha dornwezhour ; a-vec’h merket e
oa a-raok evel ma tiskouez an daou c’her gallek « artiste » hag « artisan », deveret o-daou eus
« art ». Er stuzegezhioù henvoazel e oa an holl draezoù arverel hag arzel war un dro, n’eus
nemet mont da weladenniñ ur mirdi arz ar werin evit henn kompren. Setu ar wikefre vredel a
ro da veizañ diwanidigezh un dornwezhouriezh arzel : ur c’hilstourm zo bet ouzh ar
c’henderc’hañ yoc’hel hag ouzh unneuziadur ar mod-bevañ, hag ur goulenn ez eus bremañ
evit traezoù hiniennekaet ha graet gant an dorn (arrebeuri, gwiskamantoù, kinkladurioù, h.a.).
Setu perak ez adsaver bremañ an arzoù henvoazel e meur a vro, evel poderezh an Indianed
Pueblos pe gwiaderezh Lokronan. Koulskoude ne c’haller ket lavarout ez eo bet adsavet ar
micherioù kozh, rak ar re-mañ a vaste da ezhommoù boas ar brenerion, tra ma kenderc’h an
dornwezhourion arzel madoù-beveziñ a lorc’h evit ur bihanniver pinvidik.
Dornwezhourion a gaver el lec’hioù ma chom pe ma tiwan ur goulenn diforc’hekaet, eleze ekeñver ar c’hinnigoù-mañ :
a) gwazadurioù personel,
b) ratreerezhioù,
k) kenderc’hadoù a lorc’h.
Disheñvel a-grenn eo neuze an dornwezhelezh nevez diouzh ar micherioù henvoazel, met trec’h
eo dezho dre ma’z eus ganti ur galloud-azasaat kreñvoc’h.
3. Treuzfurmadur ar stal dornwezhel.

W. SOMBART en deus merket ar c’hemmoù degaset er stal dornwezhel :
1. Poellekadur an urzhiadur-diabarzh.
2. Ardivinkadur an argerzhioù-kenderc’hañ (lod anezho).
3. Kresk ar c’hevala.
Ar stal dornwezhel arnevez a goll evel-se an doareoù rakkevalaour a chome ganti ha
tostaat a ra mui-ouzh-mui ouzh an embregerezh kevalaour. N’eus ket kalz diforc’h bremañ
etre un embregerezh kevalaour bihan hag ur stal dornwezhel, e-maez an devoud ma kemer ar
patrom dornwezhour perzh el labour-kenderc’hañ.
Enbarzhet eo bremañ an dornwezhelezh er gevalaouriezh ha n’eus ket ken anezhi un
aspadenn eus ar reizhiadoù rakkevalaour. Gwir eo an dra-se evit ar broioù diorreet hepken,

rak mirout a ra an dornwezhelezh ul lec’h pouezus er broioù isdiorreet hag e kement lec’h
ma’z eo chomet bev ar stuzegezh henvoazel.

2. – An atant.
Keñveriet e c’hell bezañ an atant ouzh ar stal dornwezhel. Renket int o-daou zoken gant
armerzhourion ’zo en hevelep rumm : an « embregerezh » rakkevalaour. Studiet e vo amañ : I.
Doareoù pennañ an atant II. Emdroadur an atant abaoe ar Reverzhi C’hounezel.

I. – Doareoù pennañ an atant
An atant zo anv an unvez-kenderc’hañ er gounezerezh (sl. Emsav 2/12-15). Miret en deus doareoù
rakkevalaour betek hon amzer.
1. Un embregerezh hiniennel eo an atant, evel ar stal dornwezhel, hag unanet emañ ennañ
an embregerezh, – eleze an obererezhioù armerzhel, – hag an tiegezh e-unan.
2. Dizalc’h eo mui pe vui an atant diouzh an nevid, dre berzh an unanveveziñ ; ul lodenn
hepken eus ar c’henderc’had a vez gwerzhet en nevidoù.
3. Pal an atant henvoazel n’eo ket uc’hekaat an helv, dreist-holl pa vez bevezet gant an
tiegezh ul lodenn vras eus an eostoù. Klask a ra ar gounideg uc’hekaat an helv war al lodenn a
vez gwerzhet, met disheñvel e chom e emzalc’h diouzh hini an embreger ; ned eo ket evit
jediñ e brizioù-koust na kennebeut evit rannañ dispignoù an tiegezh diouzh koustoù an atant.
Urzhiadur an atant henvoazel ne c’hell ket bezañ poellekaet evel hini an embregerezh
greantel.
An doareoù-mañ a vez kavet dre-holl, met an atant a wisk stummoù disheñvel hervez aoz ar glad
ha stad an armerzh. Renket e vez an atantoù hervez aoz ar glad hag hervez o ment.
A/ Renkadur an atantoù hervez aoz ar glad (sl. Emsav 2/14-15). Diforc’h a reer etre ar c’horvoiñ
hanterat hag ar c’horvoiñ dihanterat, pa vez an douar perc’hennet gant prevezidi, – ne studiimp ket
amañ kudennoù an douaroù kengladel en armerzhioù kentidik nag en armerzhioù sokialour.
1. Ar c’horvoiñ dihanterat. Komzet e vez eus korvoiñ dihanterat pa vez gounezet an
douar gant ar perc’henn e-unan. Atebek eo war ar mererezh hag urzhiañ a ra ar
c’henderc’hañ ; labourat a ra ivez an douar. N’eus disrann ebet etre ar c’hevala hag al labour.
2. Ar c’horvoiñ hanterat zo dezhañ daou stumm :
a) Ar vereuriezh : perc’henn an atant en fiz dre gevrat en ur merour a rank talañ bep
bloaz ur c’houmanant divizet en a-raok. Gant ar merour e vez pourchaset al labour hag un
darn eus ar c’hevala, – ar chatal, an ardivinkoù.
b) Ar metaerezh : fiziet eo an atant dre gevrat en ur metaer a rank reiñ d’ar perc’henn ul
lodenn eus an eostoù. N’eo ket, evel er vereuriezh, ur gevrat-feurmiñ met kentoc’h ur gevratkenseurtiezh, diazezet war rannadur ar mizoù hag an eostoù. Ar perc’henn a bourchas an
douar, an ardivinkoù hag ar chatal ; perzh a c’hell kemer ivez e mererezh an atant ; ar metaer
a bourchas al labour. Rannet e vez an eostoù dre an hanter, da nebeutañ en Europa hag en
Amerika ; er broioù muslimat ne vir ar metaer nemet ar bempedenn eus an eostoù.
B/ Renkadur an atantoù hervez o ment.
1. An atant bihan-tre, dindan 2 ha. Emañ ar seurt atant o steuziañ er broioù diorreet,
nemet dindan neuz logelloù o pourchas un adkorvoder da dud o deus micherioù all, evel ma
c’hoarvez alies e Breizh gant pesketaerion, micherourion pe kargidi zoken. Niverus eo an
atantoù-se er Reter-Pellañ ; diazezet int war zoareoù-gounit askoridik-kenan.
2. An atant tiegezhel bihan, etre 2 hag 20 ha. An atant tiegezhel bihan zo c’hoazh ar
stumm pennañ e Kornog Europa. Bez’ e vez ar gounideg hag izili e diegezh o labourat ounan, o c’hoprañ alies devezhourion. Ar stumm pennañ eus gounezerezh henvoazel ar broioù
diorreet pe isdiorreet ; diazezet eo war al liesgounid hag ul lodenn vras pe vrasoc’h eus ar
c’henderc’had zo bevezet gant an tiegezh.

3. An atant tiegezhel etre 20 ha 50 ha. An atant-mañ, dre e vent vrasoc’h, a c’hell
degemer doareoù-gounit arnevez, ardivinkoù da skouer ; renet eo gant an tieg o c’hoprañ
mevelion ha gwezhourion met o kemer perzh ivez el labour.
4. An embregerezh gounezel. An atant a vent vras, a-us da 50 hektar, zo deuet da vezañ,
er broioù diorreet dreist-holl, un embregerezh heñvel ouzh an embregerezhioù kevalaour
greantel.
An tieg, ur merour anezhañ alies, – a ren an atant hep kemerout kalz perzh el labourioùerounit. Arnevesaet hag ardivinkaet eo bet an doareoù-gounit ; poellekaet eo bet an urzhiadur
hag ar jederezh, rak disrannet eo bet an tiegezh diouzh an atant.
Ret eo merkañ ez eus un diforc’h etre ment ar glad ha ment an atant. Bez’ e c’hellont
kenglotañ met ur glad bras a c’hell bezañ rannet etre meur a atant. Da skouer latifundium an
Henamzer, ar fazenda braziliat, ar blantadeg vras a zo pe a oa damanioù ec’hon, o c’holeiñ awechoù miliadoù a hektaroù. Hogen perc’henn ur glad bras a c’hell e rannañ en atantoù bihan
fiziet e merourion pe e metaerion ; evel-se e veze graet en Europa ar Grennamzer ha kavout a
reer c’hoazh gladoù bras dasparzhet er stumm-se e meur a vro, dreist-holl en-dro d’ar MorKreiz.
Notenn I. – Renkadur an atantoù hervez aoz ar glad hag hervez ar vent a rafe soñjal ez eo
an atant bihan ar stumm pennañ ; gwir e oa er gounezerezh henvoazel, met emañ an atant
bihan o kilañ dindan wered an argerzhioù-tolpañ, reoù ’zo lusket gant urzhioù al levierezhStad (armerzhioù kengladel), reoù all lusket dre c’hoari an nevid (armerzhioù kevalaour).
Notenn II. – Enebiñ a reer an atant tiegezhel ouzh an atantoù bras. Reishoc’h e ve enebiñ
an atant tiegezhel ouzh an atantoù a implij gwezhourion. Er Stadoù-Unanet da skouer e kaver
atantoù 800 hektar a zo atantoù tiegezhel, daou pe dri den hepken o labourat warno. Er
c’hontrol, e kaver ivez atantoù 15 pe 20 hektar gant un niver mat a c’hopridi ouzhpenn an tieg
hag e dud. Kalz stabiloc’h an eil seurt embregerezhioù : reoliekoc’h e c’hell bezañ enno buhez
al labourerion, ehanoù a c’hellont kemer da skouer. En enep, an embregerezhioù eus ar
c’hentañ seurt, ouzhpenn ma lezont nebeutoc’h a frankiz, a chom kizidik ouzh an darvoudoù
personel : o c’herzh a c’hell bezañ lakaet en arvar gant kleñved ul labourer.

II. – Emdroadur an atant etrezek an embregerezh gounezel
Chom a ra an atant rakkevalaour an unvez-kenderc’hañ pennañ e gennad henvoazel an armerzhioù
isdiorreet. Kilañ a ra koulskoude an unanveveziñ e meur a vro, rak dislec’hiet e vez tamm-ha-tamm ar
gounezadurioù bouedel gant ar gounezadurioù kenwerzhel, evel an eouluzed e Kornog Afrika ; staget
e vez evel-se mui-ouzh-mui gounideion ar broioù isdiorreet ouzh an nevidoù.
Kemmet don eo bet an doareoù-kenderc’hañ hag ar reizhiadoù-gounezerezh gant ar Reverzhi
C’hounezel. Gant an araokadennoù kalvezel e kemm framm hag arc’hwel an atant henvoazel, e tiwan
argerzhioù-tolpañ hag -enbarzhañ en armerzh nevidel. Seurt argerzhioù o deus da zisoc’h steuziadur
an atant henvoazel hag ar stuzegezhioù a oa stag outañ. Setu dres ar pezh a c’hoarvez e Breizh.
A/ Emled an araokaat kalvezel er gounezerezh (sl. Emsav 23/317-318). An hentennoùkenderc’hañ n’o doa ket kemmet kalz abaoe Nevezvarevezh ar Maen. Ar Reverzhi
C’hounezel, kroget e Bro-Saoz e dibenn an 18t kantved, a zegasas hentennoù nevez,
gounezadurioù nevez ; ober a reas ur reizhiad hepken eus ar gounit-douar hag ar magañ-chatal
(sl. Emsav 23/317). An disoc’hoù zo bet : kresk an askoradoù ha kreñvidigezh an atant
tiegezhel diazezet war al liesgounid. Direizhderioù a gaver neoazh en emdroadur-mañ,
Breizh-Veur da skouer, e-lec’h m’eo deuet e-doug an 19t kantved an atant da vezañ un
embregerezh kevalaour, – ar « farmer » saoz n’eo ket ken ur c’houer evel ar merour breizhat ;
ar Stadoù-Unanet ivez, ma c’hoarvez un emdroadur heñvel abaoe dibenn an 19t kantved. E
Breizh, ar Reverzhi C’hounezel a roas lañs da gresk ar boblañs ha da vleuniadur ar stuzegezh
plouezel (sl. Emsav 21/269).
Abaoe 1945 ez eus bet degaset ur wagennad a araokadennoù nevez er gounezerezh :
temzoù kimiek nevez, diuzouennerezh ar plant hag an anevaled, ardivinkoù nevez, h.a. (sl.
Emsav 23/310). An araokadennoù kalvezel-se a ro ur pouez bras-ouzh-bras d’ar c’hevala ha

d’an anaoudegezhioù kalvezel ; uhelaat a reont an askoradoù, kas a reont war-raok
arbennikaat ar gounezadurioù. An disoc’h zo enbarzhadur an atant en armerzh nevidek.
B/ Enbarzhadur an atant en armerzh nevidel. An atant henvoazel, a-raok ar Reverzhi
C’hounezel dreist-holl, a veve mui pe vui warnañ e-unan. Ar gounideg ne gase d’ar marc’had
nemet ul lodenn eus an eostoù, evit gallout paeañ ar c’houmanant, an tailhoù ha prenañ ar
binvioù hag ar gwiskamantoù na c’hallent ket bezañ graet er gêr. Gant an araokadennoù e
kresk parzh ar c’henderc’had a vez gwerzhet, ha dre-se e kil al liesgounid hag an
unanveveziñ ; ivez e tiwan ezhommoù nevez : tud ar maezioù a fell dezho bevañ evel tud ar
c’hêrioù. Ar c’hounideion a glask uc’hekaat o helv, arbennikaat a reont o gounezadurioù,
prenañ ardivinkoù arnevez. Hogen evit tennañ korvo eus an holl araokadennoù e ranker
kreskiñ ment an atantoù.
K/ Emastenn ment an atantoù. En 19t kantved ne oa luskad-tolpañ ebet e gounezerezh ar
broioù diorreet ; abaoe an eil brezel-bed avat emañ an tolpadur o vont buan war-raok.
Digreskiñ a ra niver an atantoù ha kreskiñ a ra o ment keitat. Kouezhet eo niver an
atantoù e Frañs eus 3,5 milion e 1892 da 1,9 milion e 1963, met er bloaz-se edo an hanter
anezho c’hoazh dindan 10 hektar. An disoc’h zo divaeziadeg ar gouerion war-du ar c’hêrioù
ha digresk kenfeur ar gouerion er boblañs-labour. Ur milion a gouerion o deus kuitaet o
atantoù e Frañs etre 1958 ha 1965.
Kresk gorread keitat an atant ha digresk niver al labourerion-douar n’int nemet un doare
eus ar Reverzhi Galvezel a zo bremañ oc’h eilpennañ gounezerezh ar broioù diorreet hag a
c’haller keñveriañ ouzh an hini a zistrujas an dornwezhelezh en 19t kantved.
D/ Steuziadur an atant henvoazel er broioù diorreet. Heuliadoù an araokaat kalvezel ha
gwered deluskañ ar stuzegezh-veveziñ a gas da get an atant henvoazel diazezet war al
liesgounid.
Da heul araokadennoù kalvezel an 19t kantved e voe savelet ur reizhiad liesgounid
kemplezh ha kevanstag ; lakaet eo ar reizhiad-se da darzhañ gant gwagenn an araokadennoù
nevez, gant an arbennikaat hag ar c’henderc’hañ yoc’hel pergen.
Degaset e vez nevezadennoù gant ar gimiezh ha bevoniezh an atiloù. Tu ez eus bremañ da
zilezel a-grenn an treiñ-eostoù ha gounit edegoù da skouer e-pad bloavezhioù war an hevelep
atil hep tro-eost ha hep chatal. Hiviziken « e c’haller gounit forzh petra e forzh pelec’h »
(Emsav 23/318). N’eo ket ken an douar a zo bremañ diazez ar gounezerezh, rak pouezusoc’h
egetañ eo an ardivinkoù ha barregezh ar gounideg.
Ar gudenn evit ar gounideg n’eo ket hiziv evel ma oa er c’hantvedoù tremenet, bezañ
perc’henn war an douar pe kaout gwirioù warnañ, met gouzout ha kondaonet eo e atant da
vont da get pe ha dreistbevañ a ray dezhañ. Ar gudenn n’eo ket kenderc’hañ met gallout
gwerzhañ. Evel evit an embregerezh greantel pe genwerzhel n’eus dreistbevañ evit an
embregerezh gounezel nemet mar kav gwerzhlec’hioù.
Diouganet eo bet gant meur a hini « marv ar gouerion » a vefe « lazhet 150 vloaz goude
gant poell armerzhel ar stuzegezh a anvomp greantel » (H. MENDRAS). Ne varvo ket ar
gounezerezh ; an atant henvoazel a c’hallo bezañ dislec’hiet gant un atant arnevez anvet gant
ar c’hevredadour H. MENDRAS « ar stal-genderc’hañ gounezel », gouestlet d’ur gounezadur
nemetken. Setu ar skouer roet gantañ :
Dek atant gouestlet d’ar magañ-chatal, 10 hektar ha 10 buoc’h da bep hini, a
c’hell bezañ strollet e div stal, unan ar 100 hektar o c’hounit hepken boued-chatal hag
an eil o vezañ ur stal-laezherezh gant 200 pe 250 buoc’h strollet e staolioù, an nivermañ o vezañ an hini spletus evit un ardivink-goro. An div stal a roy labour da 6
labourer arbennikaet, – e-lec’h 20 a-raok, – hag unan pe zaou galvezour. Dilezet e
vefe al liesgounid a-grenn ha daougementet e ve kenderc’h al laezh.
An unvezioù-kenderc’hañ nevez a c’hallfe bezañ enbarzhet e frammoù gwirel hag
armerzhel disheñvel ; an div stal meneget uheloc’h a ve da skouer prenet gant ur c’hevalaour
a lakafe ur merour en o fenn, pe c’hoazh gant darn eus ar c’hounideion a groufe un
embregerezh bihan pe ur gevelouri. Hervez H. MENDRAS, « mereuri diegezhel ar Middle

West, ar gêriadenn norman, ar c’holc’hoz ukrainat, ar gumun sinaat hag ar moshav israelat a
c’hallfe krouiñ ha merañ stalioù a serut-se ».

Emdroadur da zont an atant
An atantoù tiegezhel diazezet war al liesgounid zo tonket da vont da get. Gant an argerzh-tolpañ
hag an argerzh-arbennikaat e teu ar gounezerezh da gemer diazez war ar c’hevalaoù hag an
anaoudegezhioù kalvezel. Daou stumm a c’hell gwiskañ ar gounezerezh arnevez : hini an enbarzhadur
kevalaour ha hini ar gounezerezh a-stroll.
Er saviad anvet enbarzhadur kevalaour, e sin ar gounideg ur gevrat gant un embregerezh greantel ;
hemañ a bourchas dezhañ danvezioù (boued-chatal, had), kuzulioù kalvezel, hag a bren digantañ e
genderc’had (da skouer ar firm Libby’s e Lengadoc) ; ar gounideg a gav ur surentez nemet e koll e
zieubiezh.
Gant ar c’hevelourioù e c’hell ivez bezañ kaset da benn an arnevesaat, an arbennikaat hag an
tolpadur hag eno emañ an hent erbedet gant ar c’hweluniadoù kouerion, – lenn pennadoù C.
CANEVET war Le Peuple Breton 54 hh. 1968, a-zivout luskad ar gevelouriezh c’hounezel e Breizh.
En armerzhioù kengladel ez eo disheñvel an argerzhioù : savelennoù an nevid n’o deus roll ebet,
hogen rediet eo ar gouerion d’en em strollañ war urzh ar gouarnamant.
« Embregerezh gounezel » a c’haller envel an unvez-kenderc’hañ a zo o kemer lec’h an atant
tiegezhel. Drezañ emañ an diforc’h etre gounezerezh ha greanterezh o kilañ ha, da heul, an diforc’h
etre kêr ha maezioù. Un devoud a-bouez bras ez eo en Istor an denelezh, rak betek hon amzer e oa ar
c’hêrioù enezennoù e mor ar maezioù hag e veze an darn vuiañ eus an dud o vevañ diwar al labourdouar. Pouezus-bras eo evidomp-ni Breizhiz, rak abaoe diempradur ar gevredigezh e Breizh e oa
chomet ar vreizhadelezh stag ouzh ar stuzegezh henvoazel, eleze ouzh ar barrez hag an atant
tiegezhel.
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GERVA 1968
Savet eo bet ar Gerva war zaou amboaz : skoazellañ ar studierion war an danvezioù pleustret gant Emsav,
skoazellañ ar studierion war ar yezh, – an hevelep tud int dre vras. Alese an daou zoare termenoù a gaver
ennañ : termenoù o taveiñ d’un arroud ma kaver meneget pe studiet an danvez a verkont, termenoù nevez er
yezh.
Ar sterennig a verk e kaver diskleriadurioù war an danvez meneget pe war ster an termen.
a-gildorn 14/57
a-ziuz-kentañ 13/21
adkenderc’had 20/246*
adkorvoder 24/361*
addasparzhañ 23/343*
adeiladiñ ar sokialouriezh 13/21, 28*
adempradur 21/267*
adpezh 24/359*
adpiaouañ 16/121
adpluennañ 22/286*
amaezhiadur-Stad 16/128*
amaezhierezh 14/58, 16/101, 18/179
– -Stad 23/343
amkan-kenderc’hañ 13/23
amgant 14/66*, 18/169
amgerc’hell 18/167
amgestouek 19/211*
amliñveladus 15/86
amliñvelezh 15/86*
amloc’hted 13/29
ampolitikel 17/146
amred 14/50
– ar madoù 15/84*
– ar stlenn 19/219
amredek 15/95
amrederezh 13/21
amspletus 17/157
amveziad 13/30
amvoneizded 15/86*
amzalc’h 20/245*
– a-gendu 20/246*
– a-c’hindu 20/246*
– kensavel 20/246*
– diwar-grec’h 20/245*
– diwar-draoñ 20/245*
– maezel 20/246*
– muiel 20/246*
– treugel 20/245*
amzerc’hel 20/245*
amzerventek 24/350
anaouder 16/102
anarkour 18/167
andon istorek 17/144*
anistor 17/134*, 18/174
anliñvel 15/86*
annouezh 14/65*
annoug 14/65*, 23/345
annougusted 14/53

anterinour 22/298
anveliour 18/182
anzavenn 16/124*
aotre-pourveziñ 14/58*
aotren kred 16/126*
aotrouniezh speredel 23/332*
aotrouniusted 17/156
aoz ar gevredigezh 16/118
– ar glad 24/360
aozadur kevredik 23/332*, 333*, 22/284*
aozadur-kred 16/127*
apendikit 23/327
araez-kenderc’hañ 13/14
araezioù-talañ 17/150
arallekadur 18/175, 19/200, 21/271*
arallegezh 22/293*
araokadour 17/143
araokaet 13/19
arbenn-divizout 13/26*
– lusker 23/338
arbennikaat 13/3
arbennoù-derannañ 14/59*
arboell danvezadus 14/64*
arboell klaviet 16/122*
ardaladur steuñvet 16/128
ardaladus 16/122
ardaoliñ 15/86
ardestadur 15/95*
ardestadus 16/123*
ardestañ 15/95*, 16/123
ardester 16/123*
aremprediñ 14/49*
argad-freuzañ 18/179
argadour 22/309*
argant 15/87
argemmenn 19/208
argerzh-arbennikaat 24/364
– -kevanañ 20/231
– -dezrannañ 20/231
– -enbarzhañ 24/362*
– -frammañ 14/42*
– -tolpañ 24/362*
argerzhad-dispenn 23/339*
– -tolpañ 23/340*
arhentadur 14/64
arhentiñ 14/62
arc’hadenn 16/117
arc’hadur 16/101, 18/163
arc’hadurek 18/181
arc’hantañ 14/65
arc’hantroll 13/25
arc’hopr 14/55
arc’hwel 14/34
arc’hweladurel 13/25
arc’hwelañ 14/42*
arliv lec’hel 17/131
armerzh 21/274*
– kendoniet 23/344*

– kengladel 13/13*
– kentidik 24/360
– kevansteuñvek 13/13*
– nevidek 13/17*
armerzhegezh diouzh ar skeul 19/218*
– skeulel diabarzh 19/219*
– – diavaez 19/219*
armerzhiad 21/272
– kreñv 17/154*
– gwan 17/154*
arnesadegezh 20/248
arnevesaat 16/126
arouestl 16/120*
arouestlañ 16/120*
arval 16/124
arverel 24/359*
arverelour 15/30*
arvevadezh kevredigezhel 14/53*
arvoug 14/59
arzaelañ 13/27
arzoù henvoazel 24/359*
askas 16/116
askoridikted 23/319
askorusted 14/62
assignats 17/150*
astal-kenderc’hañ 18/187
astenn ouzh gwarant 16/126*
astennidikted 23/319
atahinour 18/182
atalad 19/207
atalusted 20/246*
atant tiegezhel 24/361*
ateb-aour 15/88*, 17/157
atebadur kemmesk 15/92*
– kenfeuriek 15/92*
– klok 15/92*
atebekaat 17/136
atebeg 14/51, 56
atebegezh 14/45
atizadur 14/53*
avanturour 18/182
azgwelouriezh 14/63*
azgwerzhekaat 17/156*
azgwerzhekadur 17/156*
azhenter 13/25
azlamm 14/59, 18/187
azonus 13/23
azverad 13/17
azveradur 13/8, 25
bagonañ 19/192*
bank arouestlel 16/128*
– -kellidañ 16/119*, 126*
– -kred 15/92*
– -fiziañ ha -diskontañ 16/120*, 124*
– -monañ 15/91*
bankerezh 15/92, 16/125*
banking principle 15/92*

bankoù 16/124*
barr 19/208*
– -bevañ 23/344
– -kenderc’hañ 14/54
– -deskadurezh 17/138
– dispac’hel 18/166
– -goulenn dangorel 19/211*
barr-pourchas 13/24, 30*
– -prenañ 13/30*, 17/150
barrad c’hwezhañ 17/151
barregezh ouennañ 14/35*
bastadur 14/36
bastuster 19/206
bedouriezh 19/203*
bedveizadur 23/332
beli stadel 24/350*
belielour 24/351*
bellourel 16/102
benvegad-amaezhiañ 14/58
benvegadur 13/22
berrdermen 16/122
berusted 20/247*
besarlevier 14/58
betegwel 17/135
bevañ war drehont 22/294*
bevedel 14/36
bevezelouriezh 18/169*
bevoniezh an atiloù 24/364
bezañ en anistor 17/134*
beziad 22/299*
beziadel 22/299
bezin 16/102
bihanbouez 20/242
bihanved 23/336
bihanvourc’hizel 13/21
bilhed-bank 15/90*
– -pourvezadur 14/52
blein-diorren 16/116
– – speredel 21/269*
blenierion an armerzh 13/26
bloc’had amerikan 18/185
– greantel 17/156
– soviedel 18/185
bodad-kelaouiñ 16/117
– -skridaozañ 17/145
boikotiñ 18/166
bondoug 14/49*, 17/141
Bonedoù Ruz 22/293*
bonreizh 13/14, 16/101, 24/353
brastresat 17/137
breizhadelezh 24/365
breutadur 19/208*, 20/240*
Brezel an Digevrediñ 17/150
brientskrid 15/76
brizhdispac’helouriezh 19/192
brizhdivezouriezh 18/183
brizhtrivliadel 16/118
brizhvroadelezh 22/296*

broadel-sokialour 18/170
broadelañ 13/7, 16/101, 109
brokañ 17/158*
broker 17/158*
buhez foran 17/132
buhezad 14/35
buhezadur 14/49
– dangorel 17/134
buhezañ 14/49
buhezel 14/36
buhezouriezh 19/203*
bureviekaat 23/344*
burevierezh-Stad 13/25
buzad kevezel 22/308*
– unwerzhel 22/305*
kaderezh 16/104, 117
kalvezder 13/17
kalvezek 17/138
kalvezveliour 18/169
kambr-armerzh 16/117
kantouezañ 14/49*
kantouezel 14/49*
karbeti 18/179
Karlourion 22/293*
kartell 23/340*
kartenn-lodennañ 13/24, 30, 14/57
karezoù 13/23
karzhañ 13/22
kas ar monañ 17/149*
katekizel 18/167
kedvuhez 14/47
kef kred kilezel 16/127*
– -espern 16/121, 128*
– -fiziañ ha -tredeogañ 16/128*
kefredelaat 18/186
kefredelezh 21/266
kefredour 17/141, 142
kefridiad 23/320
kefridielaat 23/333*
kefridiezh 15/85
– -neveziñ 23/337*
– -ren 23/337*
– -vrokañ 23/337*
– -urzhiañ 23/337*
kehentekaat 16/116
keitadenn 19/211*
keitadur ar goproù 14/54*
keitkenderc’heg 19/217*
keitkenderc’henn 19/216*
keitkousteg 19/218*
keitkoustenn 19/216*
keitkrommenneg 19/218*
keitvastus 19/212*
keitvastuzeg 19/212*
keitvastuzenn 19/211*
kelc’h-bac’h 13/20
kelc’h-emwashaat 17/150

kelc’hdro armerzhel 22/303*
kelc’hdroiek 23/243
kelc’hiad ar vroad 21/278*
– kevredadel 21/277*
– tiegezhel 21/277*
kellid 14/65*, 16/119*
kellidañ 16/119*
kemed 14/66*
kemedadenn 17/155*
kemediñ 14/66*
kemennad 14/53
kempennour 15/79
kempennouriezh 19/191*
kempoellaat 14/59
kempoellded 14/59
kempouez korrgantal 14/50*
kenkizañ 15/82
kenderc’h keitat 19/214*
– kriz 23/318
– hollel 19/214*
– orel 19/214*
kenderc’hañ 21/273*
– kedvuhezel 21/276*
– diouzh ar stlej 24/358
– yoc’hel 24/359
kendaelañ 18/183
kendere-etre 23/345*
– -leviañ 21/264*
– rakkevalaour 23/344*
kendibab 16/100
kendrev 20/233
kenereet 13/24
kenel 18/172*
kenelvredoniezh 18/174*
kenelwerinelour 18/170
kenfeur dezvel 15/92*
kenfurmiñ 17/140
kengarbed 22/306
kengerz 13/14
kenglad 22/284
kengladekaat 13/13*, 16/109
kengladel 13/13
kenglokaus 14/47
kenglokausted 20/246*
kengor 18/167, 183
kengor-diorren 13/7
kengread 13/25
kengreadur 15/93
kengredeg 16/120
kengredegezh 18/182
kengresk 19/209*
kengreskel 22/300
kengret 16/120*
kenhoalañ 17/143
kenledenn 22/300
kenstagded 13/25
kenstok kevredigezhel 16/110
kentarbenn 14/39

kentfurm 22/289
kenurzhiek 14/35
kenvad 22/284
Kenvarc’had 18/169, 20/241*
kenvezout 18/166
kenwerzhelañ 23/320
kerc’hadenn 18/179
kerc’hvellour 18/179
kêriekaat 14/49*
kerreizhour 18/182
kestouegezh 19/209*
– ar read 19/220*
– kroaz 22/309*
– diaweladel 22/302*
– eeun 22/309*
– poentel 19/213*
kevala 21/275*
– kevredadel 16/126*
– klaviet 16/125*
– danvezel 21/275*
– gremmel 21/275*
– istorek 15/73*, 18/176* 21/276*
– red 16/120*
– sonn 16/119*
– stlennel 21/275*
kevalaouriezh 23/335*
– a unvezioù bihan 23/340*
– – – bras 23/340*
– arc’hantel 23/339*
– kenwerzhel 23/339*
– kevezourel 23/341*
– frankizel 23/340*
– frankizour 23/339*
– hiniennel 23/340*
– c’hreantel 23/339*
– -Stad 13/16
– strollel 23/340*
kevamplegañ 14/47
kevamzalc’h 20/245*
kevamzerc’hel 20/245*
kevanaat 14/42*
kevanadur 14/40*
kevanded 21/271
kevanenn 21/264
kevanañ 20/231
kevanstag 24/364
kevansteuñvek 13/13*
kevansteuñviñ 13/14
kevarzhel 19/201*
kevarzhelaat 16/110, 23/344
kevarzhelezh 13/5, 18/171, 22/290*
kevarzhelouriezh 18/164*
kevastenn 14/38
kevatal-aour 17/158
kevatalerezh ar goproù 14/54*
kevatalusted 20/246*
kevazas 19/221
kevelouri 13/23, 24/356*, 365*

kevelouriezh 16/109
– c’hounezel 24/365*
kevenebadur 19/203
keveskemm 16/128
kevezel 22/299*
kevezouriezh 20/243*
– amrik 22/310*, 340*
– kevamzalc’hel 22/310*
– korweredel 22/310*
– rik 20/243*, 244*
– rik ha klok 20/247*, 23/340*
– unwerzhouriek 22/310* 23/340*
kevezus 18/169
kevrank 20/240*
kevrankusted 24/358*
kevrann diazezer 16/127*
– c’hreantel 16/119
kevrat 19/208*
– -kenseurtiezh 24/361*
kevreadelezh 18/172*
kevreadelouriezh 15/83, 22/295*
kevreadiezh-ved 22/295*
kevredad a hiniennoù 23/342
– kevalaoù 16/128*
– kevelourel 16/127*
– -kretadur 16/121
– dre gevrannoù 16/128*, 23/342
kevredadelezh 21/271
kevredik 22/284*, 23/332*
kevredig 16/128*
kevredigezh kevarzhel 17/136*
– diempret 21/265*
– -veveziñ 18/168*
kevreizhenn 19/209
kevrinouriezh varksat 13/19*
kevroz 13/17, 13/29*
kevuziad 14/64
kevuziadur 14/53
kilezel 16/128*
kilstourmer 22/294*
kilstourmus 13/21
kimiezh an atiloù 24/364
kinnig 19/214*
– diastennus 17/151
kinniger 19/208*
kinnigoù kenyevet 20/246*
– ginyevet 20/246*
klaviet 15/96*
kleizadegezh 15/82
kleizelezh 17/144
kleiziz c’hall nannkomunour 17/145
kleñved gwenerel 14/55
kletadurezh 14/49*
klokausted 20/246*
klozarmerzh 13/27
klud-ruilh 14/58
kolc’hoz 13/23, 24/356*
Komekon 13/27*

kompagnunezh kretadur 16/128
Komunouriezh vrezel 13/13, 24*
komunourion dehou 13/21*
– gleiz 13/20*
kont-fiziañ 15/94*
– -red 15/93*
– – kenwerzhel 15/94*
– – trazennadus 15/94*
korf-etre 13/5, 20
korfuniad 24/357*
korrgant 13/22*
korrgantel 13/22*
korvoder treuzdoug 23/343
korvoiñ dihanterat 24/361*
– hanterat 24/361*
korvoüs 17/155
korwered 22/303*
korzhour 18/182*
koskor-blein 14/55
kosp 14/66*
kostezenn ar c’hrenañ 18/184*
koul 14/66*
koulerezh 17/155
koulzel 17/137
kourater 16/125*
koust kemmus 19/216*
– keitat 19/215*
– kenfeuriek 19/216*
– kevan 19/216*
– digemm 19/215*
– hollel 19/215*
– orel 19/216*
kraonell 16/108
kred 15/92*, 16/119*
– arouestlel 16/120*, 128*
– kenwerzhel 16/119*
– kevelourel 16/127*
– d’ar bevezer 16/119*
– – – bevezerezh 16/119*
– – – beveziñ 16/119*
– – – c’henderc’hañ 16/119*
– – – c’henderc’her 16/119*
– – – c’henderc’herezh 16/119*
– denel 16/120*
– dic’houdor 16/119*
– diloc’hel 16/120*
– dre gef 16/126*
– – zarbenn 16/126*
– foran 16/120
– gerel 16/120*
– goudoret 16/119*
– gounezel 16/119*, 127*
– greantel 16/119*
– heloc’hel 16/119*
– merdeel 16/119*
– ouzh arouestl 16/120*
– – diloc’h 16/120*, 128*
– – ger 16/120*

– – heloc’h 16/119*, 127*
– – tra 16/119*
– personel 16/120*
– prevez 16/128*
– trael 16/119*
– war grenn dermen 16/120*
– – hir dermen 16/120*
– – verr dermen 16/120*
kredadour 16/126*
kredadusted 16/121*
kredek 15/94*
kredekaat 15/93*
Crédit Foncier 16/128*
kredour 16/119, 121
kredouriezh 16/123, 124
kreizenn-divizout 24/355*
– yalc’hel 16/122*
kreizsturiet 13/25*
krenndermen 16/122*
kretaed 16/128
kretaer 16/128
krouer un dennadenn 16/123*
krouusted 18/176
kumun 14/63*
Kumun bParis 17/139
currency principle 15/91*
kurzhañ an urzhaz 14/55*
kuzul-merañ 23/342
Kuzuliadeg Genova 15/91*
daeladenn 16/108
daelerezh 24/349*
– amzeriek 24/350*
– an nevid 20/249*
– degouezhel 24/353*
– diabarzh 24/352*
– diavaez 24/353*
– -poellata 24/349*
dafar-aveiñ 13/23
dalc’her 15/95*
– gwirioù moneizel 17/156
damani frankizour 17/152
damkaniezh diaweladel ar priz 22/302*
– ar genlevezon 23/310*
– veziadel ar priz 22/299*
damgevelouri 24/356*
damliñveladoù 16/125*
damliñvelezh 15/86*
damveizañ 17/145
damvoneizded 15/86*
dangor 22/287
dangorel 14/36
dangorelaat 23/330
dangorelour 19/207
dañvad 22/309*
danvez barregezh 23/320
– blin 18/177*
– oberiek 18/177*

danvezadur 14/51
danvezuster 14/51*
danzeel 18/170
daousaviad 20/242*
daouvac’had 14/66*
daouvetalegezh 15/89*
– klok 15/90*
– diglok 15/90*
daouwerzhouriezh 17/152*, 20/245*
darbenn 13/15
– un dennadenn 16/123*
dardanegezh 22/304*
darev 16/120*
darevezh 16/120*
dareviñ 16/120*
dargouezh 18/173
darnodadennek 14/40
darnodiñ 14/42*
daskeitañ 13/27*
daspugnadur kentaek 13/21*
dasstrollet 20/242
dastaladus 16/125
dazont mojennek 22/294*
dazrummadur 14/51
dazrummañ 14/65*
dedro 18/182
dedroadur 18/173
degasadenn e traezoù 16/123*
degemerour 16/123*
degouezhenn 13/4
deiziad an darevezh 16/120*
delec’hiañ 14/61
dellezad 16/126*
– -kouratañ 16/126*
– -enkefiañ 16/126*
deltu 17/156
deluskañ 18/168, 24/364
demokratelezh lec’hel 17/145*
denion 13/19
derannañ 13/25*
derc’haviñ 22/296
deroadur ar galloud 15/72
deskrivadurel 14/45
destrizherezh 13/29
– politikel 14/63
deuriadekaat 14/54
deveizadur 15/82
devoud politikel 17/132
devoudad 17/153
devouder 17/151
dewerzhadur 19/206*
– ergorel 13/17*, 14/61*
dezougen kevalaoù 16/124*
dezrannañ etreijinerezhel 14/59*
dezren 19/213
dezvad 15/79
– ar berc’hentiezh 13/16
dezvadur nazi 18/178

Dezvarn Raklun Gotha 13/15
diac’hinad 13/28
– Giffen 19/213*
dianavenn 19/207
diarmerzhegezh 19/219*
diastennus 17/152
diatebek 13/5
diawelad 22/299*
diaweladelezh 22/302
diazasted 14/43
dibenn darevezh 16/120*
diberc’hennadur 17/155
dibersonelaat 14/46
dibolitikaat 18/174
dibolitikelezh 16/118, 18/174
diktatouriezh 15/71
didolpadur 13/25*
dieiltaladus 15/88*
diemframmadur 14/47
diemouiziek 17/144
diempradur 21/265*
dienlen 13/30*, 15/86
difonnenn 14/66*
diforc’hekaet 24/359*
digenere 13/25
digenfeur 13/16
digengred 24/352
digenheul 17/155
digestouek 19/213
digevanien 21/269
digevarzh 17/155
digevreañ 15/82
digreizennadur 13/25*
diheboellder 14/60
dihelv 22/302*
diherzel 22/301*
dichaner 14/59
dic’houdor 16/120
dic’hwezhadur 17/156*
dilerc’hiet 13/19
diles 15/91
dinodadur ar priz 20/248*
dinodiñ 19/207
diorreadus 23/320*
diorreüs 23/320*
diougan 14/37*
dirgel 18/180*
diskarg diles 15/91
diskejennegezh 20/242*
diskleriadur pennaenn 18/183
disklotadurioù 14/57
diskont 16/121*
diskontañ 16/125*
disgwar 19/215
dislavar diabarzh 23/345, 24/349*
– politikel 24/349*
dislec’hiañ 24/362
disneuziadur burokratel 13/22

dispac’h kendalc’hel 22/296*
– hiniennel 22/291*
dispac’helour 17/143
dispac’helouriezh 18/175
disparelezh 14/56
dispignoù oaled 19/211*
displetoù 19/219
dispredet 24/358
disrann renkadel 13/18*
disvac’hadur 16/116*
disvac’hañ 16/116*
disvannañ 17/144
disveiz 24/349*
disveizus 24/349*
diuzouennañ 23/318
divaeziadeg 24/363*
diveliour 13/20
divezel 14/63, 19/202
divezouriezh 19/207
divigadek 13/28
diviz e-gourc’hemenn 16/123*
divonañ 17/156*
divoneizadur 17/157*
divoneizañ 17/151*, 157*
diwan 15/96*
– lamadus 16/125*
diwarc’horreoù 17/144
diwerzhekaat 15/87
diwerzhekadur 15/87, 17/157*
diwezhel 14/52
dizalc’hiadañ 13/27
dizanvegezh 14/46
dizenekaat 14/46
dizeriadur ar Stad 14/63*, 13/18*, 24/350*
dizleañ 16/123
dizunvanberzh 20/241*
dleek 15/94*
dleekaat 15/93*
dleour 16/121
dodenn 18/168
dogmatek 23/332
dogmenn 23/332
dor-enkerzh 15/91
dornwezhelezh 24/358*
– arzel 24/359*
– henvoazel 24/358*
– nevez 24/358*
dornwezhour 24/357*
dornwezhouriezh 24/357*
doug keitat da c’houlenn 19/213*
– – – veveziñ 19/209*
– orel da c’houlenn 19/213*
– – – veveziñ 19/209*
dougen un dle 15/93*
– ur c’hred 15/93*
dreistaveadur 17/155
dreistaveiñ 14/57
dreistbuzad 14/55*

dreistkestouek 19/211*
dreistelezh ar gwir 22/296
dreisthelv 14/62*, 22/301*
Dreistme gall 22/271, 292*
dreistpadout 13/21
dreistpal 13/26*
dreistperzhekaat 14/56
dreistreol 15/91
drezennegezh 19/210*
droukhoalañ 17/154
ederezh 23/318
eeunañ ur gread 15/94
eeunenn geitadel 19/210*
ec’hwel hollek 17/131, 18/169
eilkevratad 23/342*
eilkevraterezh 23/342*
eilkevratiñ 23/342*
eilmerk 22/306*
eiltaladur 15/88*
eiltaladus 15/88*
eiltaladusted 15/90
elfenn argemmek 19/214
emarc’hanterezh 14/64, 17/155
embregata ar reoladoù 14/56*
embregerezh 23/336*
– broadelet 23/343*
– foran 24/356*
– gounezel 24/365*
– rakkevalaour 24/360*
– -Stad 23/343*
emdarzh 22/287
emdarzhek 16/105
emdarzhegezh 18/168
emframmadur 14/47
emgav rakzispac’hel 17/145
emouestlad 16/103
emouez 22/287
emouiziekaat 22/285*
emouiziegezh 16/105, 17/134
emplegat 19/207
emrended 18/174
emreolerezh 15/76*
Emsav emdarzhek 17/144*
« Emsav galleger » 22/291*
Emsav gouez 17/144*
« emsav sevenadurel » ampolitikel 17/146*
emsaverezh askoridik 22/289*
– astennidik 22/289*
– kevarzhel 18/170*
emskiant kenel 18/174*
emstourm 17/153
emstourmer 17/153
emvasterezh 13/6, 13/27*
emveli 22/296*
emveliek 18/176
emvererezh micherour 14/63*
emzalc’h disrannus 13/20

– folklorek 18/175*
enbarzhadur 23/345*, 24/363*
– kevalaour 24/365*
enkadenn-armerzh-bed 22/305*
enkadennek 13/24
enkef keitat 22/307*
enkef hollel 22/307*
enkef orel 22/307*
enkerzhout 18/181
enkil 18/169
endalc’henn 16/128*
endalc’henneg 16/128*
endoniad bev 15/73*, 18/176
endougen 15/93*
Eneberezh 13/21
enepbevezelouriezh 18/168*
enlenadurioù 19/220
enlenañ 13/24*, 14/64
enod 19/214*
enraog 14/54
ensav-bleniañ 13/22*
ensavadur 18/175*
– -kred 16/127*
ensaviñ 17/149
enskrivañ e dle 15/93*
– e kred 15/93*
entalvoudegañ 13/20
ergor 22/287
ergorek 17/153
ergorelaat 13/19, 21/273*, 23/330
ergoreladur 14/35*
ergorelezh 22/284
ergorelour 19/207
erlec’hiañ 13/16
erounezadur 13/17, 25
erounit 13/18*
ersavadenn 18/184
ersaviñ 13/24*
erverk 14/53
erverkañ 13/23, 29*
erzerc’hadur 13/19*
erzerc’hañ 13/29*
eskemm hanterat 15/85*
eskemmadenn dihanterat 15/84*
estrenekaat 21/265
estrenegezh 22/293*
etreriezel 13/27
Europa Gevreadel 18/178
ezamredañ 17/156*
ezkoun 24/349*
ezkounañ 24/349*
ezdougen 15/93*
ezeladurezh 16/101
ezhommelezh 14/35*
ezod 19/214*
ezofisour 16/102
ezoterek 18/173
ezplegat 19/207

ezsoudard 16/102
eztaosadur 14/55
ezvevennañ 13/21
ezwiriañ 16/102
faezhadur 17/149, 155
falsvoneizañ 14/53
falsvroadelour 22/297
fazenda 24/362*
fellat 16/120
feller armerzh 14/53*
fetichenn ar yezh 13/4*
feulzadeg 17/156
feur deledusted 19/209*
feur-eiltalañ 17/156*
– moustradusted 19/210*
ficher freuz 13/5
firm 14/50
fiziad 15/86*
– gant rakkemenn 16/126*
– ouzh gwel 16/125*, 126*
– trazennadus 16/126*
– war c’houlenn 16/125*
fiziadour 15/94*
fiziek 15/88*
fiziegezh 15/88*
fizier 15/94*
folklor 22/292*
folklorour 18/175
foran 16/101
foranelezh 16/110
forc’had 14/59
framm 14/33*
– an nevid 17/152*
– fetis 14/33*
– gwirel 24/264
frammadur nevidel 17/152*
frammadurel 13/22
frammekaat 14/47
frankkevezañ 18/169, 185
frankiz enkerzh hag ezkerzh 20/242*
– -piaouañ 13/17
– -skeiñ 15/89*
frankizour 15/76
frankizouriezh 23/340*
frankizusted 15/89
– diharz 15/89*
fred 15/96*
– amliñveladus 15/86*
– klaviet 16/127*
– liñveladus 16/125*
freudel 22/292
freuzadur ar moneiz 17/151*
freuzek 16/117
fueros 22/293*
furm amzeriek 15/73*
– dibarek 19/193*
– diabarzh 21/274*

– diavaez 21/274*
furmekadur 14/33
furmelad 14/58
gadjed 22/306
gallaouek 22/298
galloud-erounit 14/64
– -frankizañ 15/89*
– -seveniñ hiniennel 21/278*
ganerez tredan 20/235
gaollat 18/183
gaollgar 18/184
gaollour 17/145, 18/184
garmenn 18/181
gelenus 19/197*
gennad kengladel 14/63*
– lusker 13/28
– prevez 13/23
– steuñvek 13/23
gennva 17/136
gingreskel 22/306
Glad annouezh an neveziñ kalvezel 13/15*
glad goprañ 14/55*
goleiñ ar barregezhioù 14/56*, 62*
Gold Bullion Standard 15/91*
– Exchange Standard 15/91*
– Reserve Act 17/158*
– Specie Standard 15/90*
– Standard Act 17/157*
gopr-diazez 14/53*
– tregemmat 13/25*
gorreadur ar prizioù 17/150
gorreenn-deluniañ 19/217*
– genderc’h 19/217*
– vastusted 19/217*
gorren ar prizioù 16/122
Gosplan 13/17*, 23/344*
goudegreantel 22/292
goudeuziñ 20/245
goudor stadel 17/140
gouennelour 18/172
gougevanat 14/41
gougevaniñ 14/42*, 19/192
gouglevout 23/328
goulenn-barr 19/208*
– diforc’hokaet 24/359*
– -read 19/208*
goulenner 20/246*
goulennoù kenyevet 20/246*
– ginyevet 20/247*
goulosk 14/59
gourferc’henn 15/76
gourliorzh ar sevenadur 14/55*
Goursened 22/295
gourstal 13/6
gourvonc’hwezh 17/151*
gourzhenebad 23/345*
gourzhenebadur 24/350

gourzheneberezh 24/351
gousturiañ 20/236, 21/272
gouzizañ ar prizioù 16/122
gread 15/96*
greantlec’h 18/184
greantour bihan 16/127
greantva 14/44
gred dispac’helour 13/23
greunadenn-daeraouiñ 18/182
gronn stadegel 19/210*
gronnadig 18/186*
gwad emsaver 23/315*
gwalc’herez 23/341
gwallvererezh 18/179
gwallveskañ 18/183
gwanarmerzhiad 17/154*
gwarant, -ed 16/120*
gwarant, -où 16/119*
– heloc’hel 16/126*
gward monedus 18/182
gwariadur 13/20*, 16/103
– burokratel 13/21
– diveliour 13/20*
– c’hweluniadour 13/20*
gwask monc’hwezhus 17/152*
gwastadañ 13/21
gwazadur foran 23/332*, 333*, 343*
gwazerezh 16/124
– ar Chekennoù-Post 16/128*
– -kastiz 14/54*
gwazour 14/42*
gwellek 14/66*
gwellekaat 14/66*
gwellekadur 14/61
gwenerel 14/55
gwengel 18/174
gwered an drezenn 19/210*
– an erlec’hiañ 19/213*
– ar c’horvoder 19/213*
– ar snobegezh 19/212*
– Hicks 19/213*
– Marshall 19/213*
gwerc’h 14/42
– -ergorelaat 14/38
gwerinelour 18/168
Gweriniezh Kengladel 13/20
gwerinouriezh 15/72
gwerinveliezh 15/72
gwerzh 19/206*
– nevidat 16/121*
gwerzh-varc’hadourezh 15/87*
– verkel 15/89, 16/121
– -vetal 15/87*
– -voneiz 15/87*
gwerzhekaat 19/207*
gwerzhlec’h 24/364
gwezhiader an dastaoliñ 22/310*
– an erlec’hiañ kevezel 22/310*

– kevala 13/27*
gwikefre an nevid 13/24
– -reoliata 13/21
gwir da veveziñ 13/24
– naturel 22/298*
– -reoliñ 22/284
gwiraouriezh 13/30*
gwirel 13/22
gwironiezh 13/22*, 18/174
gwriziennadur neuziek 22/292*
hanterour amvankel 16/121*
– arc’hantel 16/121*
harzder bredel 19/210*
harzlammadur 18/179
heberzh 14/59
heblekaat 13/17
heblegded 13/17
hebluenn 22/286
heboellded 14/59
heklevour 18/163*
heklevouriezh 19/192*
hegerz 15/86
helam 15/86
heloc’hted 14/54
hengoun 21/276*
hengoungar 13/6
hengoungarour 13/4,5
hennadel 17/140
hentadenn 16/99
herann 19/221*
hiniennekaet 24/359
hippie 22/292*
hirdermen 16/122
hitleregezh 16/109
hollekadur 14/34
hollemveliegezh 22/296*
hollenn 14/34*, 16/118, 21/264
hollveliouriezh 20/239
hollvez 24/353
hollvezelezh 24/353
hontved 23/328
Chekennoù-Post 16/128*
Chouanerezh 22/293*
c’hwezh ar monadur 17/149*
c’hwezhadur ar goproù 17/150*
– ar c’hred 17/150*
– ar moneiz-aour 17/150*
– ar moneiz-paper 17/150*
c’hwezhañ 17/149*
idealegezh 17/143
ideologiezh 14/60, 23/335
ijinerezh aerlestrel 19/219
ijinouriezh 14/50
isdiorreadur 23/339*
isgourc’hwel 16/116

ispoent 22/300
ispriziañ 14/56
Istor 17/134*
istorelour 13/28
isvevenn 20/247
iswerzhek 17/158*
iswerzhekadur 17/157*
izek 14/65*
izekaat 14/66*
Yalc’h 16/122*
yalc’h an eilkevraterezh 23/342*
– an talvoudennoù 16/122*
yalc’hañ 15/95
yalc’hsez 16/122*
yenerez 23/341
yezhkadour 20/229*
yezhelour 21/267*
yezhelouriezh 16/114*
yoc’hekaat 19/201*
youl dangorel 24/353
– ergorel 24/353
– hollvezel 24/353
– unvezel 24/353
youlad 16/103
Jakobited 22/293*
labour-erounit 24/357
– -ren 24/357
lakad helam 15/86*, 16/125*
lamadus 16/125
lamaduster 16/125*
lank 13/15
latifundium 24/362*
laz 13/22*
ledkenwerzhel 23/334
ledkomunour 18/183
ledreol 21/269*
leek 15/88*
leegezh 15/88*
lec’h-krouiñ 18/174*
– -hekleviñ 18/163*
leiaat 14/66*
lerenn-rod 13/22, 16/104
leskleizidi 19/197*
leve diwar unwerzhouriezh 22/308*
– unwerzhel 22/308*
leveenn-Stad 16/122
Leviadur Armerzhel Nevez 13/16*
leviadurezh 13/20
– ar goproù 14/55
lieskendaveadel 19/212*
liesegezh politikel 13/20
lieseladur ar prizioù 22/306*
liesgounid 24/361*
liessaviad 20/242*
– daouduek 20/243*

liesstrolladegezh 16/110
linkrat ar vuhezegezh 17/155
linenneg 23/320
liñvel 15/86*
liñveladoù 16/125*
liñveladus 16/125*
liñvelezh 15/86*
– kentael 15/86*
– eilvedel 15/86*
– tredeel 15/86*
lizher-anzav 16/124*
– -diskarg 15/88
– -talañ 16/122*
– -tennañ 16/122*
loc’henn 13/29
lugan 17/135
lunegorenn 20/241*
lusk-diorren 16/116
luskad emdarzhek 17/131
– folklorel 21/269*
– -freuzañ 18/167
– -gorren ar prizioù 17/151
– -gwaskañ 16/117
– -tolpañ 24/363*
luskenn 13/4, 19/221
mad klaviet 15/86*
– kollidik 19/220*
– diloc’h 16/120*
– erlec’hiat 19/214*
– heloc’h 16/119*
– mezellus 15/86*
Madenn an Teñzor 16/128*
maeziad an ezhommelezh dangorel 14/36*
maezienn 18/162
malaria 14/55
« maner kuzh » 17/132*
manikegezh 23/328
maodiern an arc’hant 16/128*
marksour reizhkredennek 18/183
marksouriezh 13/14
marc’had 20/241*
– disoc’hel 13/23
marc’hata 20/240*
mass media 21/278
mekaat 18/179*
mennadurezh 18/169
meno foran 15/81
mentel-dalañ 14/65
– danvez 13/25, 14/65*
– dleek 15/94*
– gredek 15/94*
mentelad 15/94*
– dle 15/94*
– kred 15/94*
menteladur 15/94*
mentelañ 15/94*
meradur 14/51

merk 16/124*
mereuriezh 24/361*
mesiazelezh 22/293*, 294*
metaerezh 24/361*
meurgant 13/22*
meurgantel 13/22*
meurgêr 14/48
mezegadur 14/55, 17/156
mezellus 15/86
miradoù 16/126
mizoù hollek 19/216*
mod-bevañ 23/344
modelezh 14/40, 16/119
molekulennegezh 20/242*
mon 15/89*
– dezvel 15/89*, 17/149*
– frank 17/157*
– ret 15/88*, 17/149*
monadur 17/149*
monañ 15/91*
monedone etregennadel 14/59*
moneiz 15/85*
– -bank 15/93*
– -kontañ 15/89*
– dezvel 15/89*
– fiziek 15/88*
– leek 15/88*, 16/123
– -metal 15/88*
– monet 17/150
– -paper 15/90*
– -skritur 15/92*
moneizded 15/86*
– klok 15/86*
monc’hwezh 17/149*
– -aour 17/151*
– bihan 17/151*
– boutin 17/151*
– kuñv 17/151*
– direoladus 17/151*
– diroll 17/151*
– diwar framm an nevid 17/152*
– – sachañ 17/152*
– – vountañ 17/152*
– dre ar goulenn 17/152*
– – – c’houstoù 17/151*
– lor 17/151*
– reoladus 17/151*
– stlejus 17/151*
monc’hwezhadur 17/149*
monc’hwezhañ 17/149*
monidigezh 15/91*
mont da warant 16/120*
moshav 24/364
moustagadenn 18/180
moustradur ar vrezhonelezh 22/292*
muiaat 14/66*
mulgul 14/66*

N.E.P. 13/16*
nannkomunour 17/145
nannmiradur an termenoù-dereiñ 14/58*
nannpourvezadur 14/58
naouegenn 19/209*
naturelouriezh 18/173*, 22/297*
naturvirouriezh 18/175*
nazi 18/172
nemeurbrenouriezh 20/243*
nemeursaviad 20/242*
nemeursaviad daouduek 20/243*
nemeurwerzhouriezh 17/152*, 20/243*, 244*, 22/308*, 23/340*
– emgann 22/309*
– emglev 22/309*
nepkredenn 20/228
nerzh-deluskañ 18/168
– -diemprañ 21/265*
nesamkan 18/182
nevezadenn 13/28, 14/57
nevezkalvezel 14/48
nevezkevalaouriezh 23/341*
nevezdeued 14/46
nevezhenvoazel 22/292*
nevezour 23/337*
neveztrevadennadur 13/7
nevid 20/240*
– an arc’hant 16/121*
– – eilkevraterezh 23/342*
– ar c’hellidoù 16/122*
– – c’hevalaoù 16/122*
– – c’hredoù 16/121*
– – moneiz 16/122*
– berus 20/242*
– -beveziñ 13/26, 17/151
– boull 20/243*
– klok 20/243*
– damfrank 13/24
– diglok 20/243*
– divoull 20/243*
– frank 13/24
– gludek 20/242*
– gwerc’hek 14/61*
– yalc’hel 16/122*
– neuziek 14/61*
– sonnet 20/242*
nevidad 20/241*
nevidadus 16/121*
nevidañ 20/241*
– un teul 16/121*
nevidat 16/121*
nevidek 14/63
nevider 20/240*
nevidva 16/122, 20/241*
– ar c’hredoù 15/93*
neuennadurioù 13/17, 19/220
neuz-den skouerel 18/172
neuziek 14/61*, 22/292
noter 16/128

oablestrel 13/28
Oad Aour 18/174
oadour 14/48
oadourel 14/48
oaled speredel 17/137
ober amzeriek 24/349*
– istorek 24/350*
– yezhel 17/140
– rannvroel araokadour 17/143*
oberatael 14/37*, 50
oberiadeg 13/14
ode vonc’hwezhus 17/150*
ordinator 14/61
orel 16/105
orgemm 19/209*
orgemmel 19/209*
ouzh gwel 16/125*
ouzhpennad gwerzh 13/21
palvatadur ar prizioù 14/65*
paoter beveziñ 18/168
par korrgantel 13/22*
– meurgantel 13/22*
parabolenn 22/307
parlamantour 16/101
particularisme 16/175
patrom-kenel 18/172*
– stuzegezhel 19/200, 20/231*
patromed henvoazel 23/345*
pellaour 17/143, 18/182
pellgehenterezh 18/179
pennaenn 13/14
– al leveoù 20/248*
– an amred 15/91*
– – askorusted 14/63*
– – helvusted 21/277*
– ar bankerezh 15/92*
– – c’hempouez 20/248*
– an unelded 20/248*
– ar c’hevatalder 20/248*
– – seveniñ istorek 21/277*
pennamkan 14/40
pennamplegad 13/15
penndevoud 13/28, 14/46, 17/151, 19/207
pennembreger 13/16
penngêrioù-kempouez 16/116*
penngevalaour 13/7
pennijinour 14/55
pennjedour 14/55
pennvon 22/296
pennwerzhouriezh 20/244*, 22/310*
pennwerzhouriezh digevamzalc’h 22/310*
– digorwered 22/310*
peoc’helour 18/172
perc’hentiezh-Stad 13/13/14*, 13/17
perzhded 14/51, 20/241
perzhiadekaat 18/183, 187, 22/296
perzhiadekadur 14/55

perzhioù bevedel 18/179
– kromozomel 18/178
peurliñvelezh 15/86*
piaouer ur gont-red 15/94*
plastikañ 18/179
pledeadenn 22/297
pleusk emsavel 22/289*
poell emsaver 23/315*
poellekaat 19/202*
poellekadur 24/359
poellegezh 19/191, 23/335*
poellframm 14/33*
Poellgor Kenskoazell Armerzhel 13/27*
poellsavelañ 14/35*
poent keitadel 19/210*
– -krennañ 14/41
politikelour 21/267
porzh-blein 16/116*
– -gaol 16/116*
poultrennerezh kredoù 16/116
prantad emglask 22/283*
– enkil 22/303*
– enraog 22/303*
prevezelezh 16/110
priz beziat 22/303*
– kempouezel 20/249*
– diawelat 22/303*
– gweredel 20/248*
– nevidel 22/300
– padel 20/249*
– predel 20/248*
– red 20/248*
– unwerzhel 22/304*, 308*
– reol 20/249*
prizioù emplegat 14/61*
proleteriezh 23/345*
rakkalvezel 14/48
rakkevalaour 23/337, 24/355
rakkrennard 14/48
rakframm 14/37*
rakframmel 14/40
rakfurm 15/69
rakgreantel 23/339, 24/355
raklun 13/15
– kenderc’hañ 13/25*
– Gotha 13/15
– postañ 13/25*
raklunierezh linennek 14/61*
rakvrezhoneger 22/291*
rakzispac’hel 17/145
ragazon 18/185
ranndir dibourvez 14/65
ranngredennig 22/294*
rannluskadig 22/294*
rannvroelaat demokratek ar riezoù 17/143*
rannvroelouriezh demokratel 17/144*
ratreañ 24/358

ratreer 24/359
ratreerezh 24/359
read 19/208*, 22/300*
– gwellek 22/307*
realegezh 17/143
rekipe 23/333
rediegezh 13/15, 21/277
redierezh a-zremm 13/23*
rediezh 13/27
reizhhentañ 19/191
reizhiad daouek 13/21
– kempoell a ezhommoù ergorel 14/36*
– vourc’hizel 17/155
reizhpoellek 19/221
reizhweled 19/191
reizhwiriegezh 23/333
Relijion ar C’hargo 22/294*
renad armerzhel 24/355*
– kevalaour 24/355*
– faskour 24/350*
– hollveliek 24/350*
reñveradek 13/27
reolad 14/65*
reoliata 15/91
– dre an nevid 14/57*
– meurgantel 13/22*
reoliatadur 13/14
Reverzhi Galvezel 24/363*
– C’hounezel 21/269*, 23/318*, 24/363*
rezid 14/37, 24/350*
– kravezel 22/295*
rezidelour 24/351*
ribin an emastenn 19/218*
rin micherel 13/29
riñvenn 19/209*
riñverezh armerzhel 19/206*, 20/240*, 22/299*
– beziadel 22/302*
riñvoniel 14/59
roll an nevid 13/14
– -gwellaennoù 13/7
roubel 14/61
sankenn 21/267
sav merkel 16/123
savboent didammadel 21/272*
savelenn an nevid 20/249*
– -diazez ar Sokialouriezh 13/15*
– Gresham 15/90*
saviad freuzek 16/117
– nemeurwerzhel 22/309*
savlec’hiadur 19/197
skarvañ 14/38
skeul-daveiñ 17/158*
skeulrenket 23/344
skiant istorek 17/134*
skinfilm 14/46
skodenn dreuzdougel 23/344
skol-skridaozañ 22/286

skornañ ar prizioù 17/153*
skoueriekaat 14/34*
skoueriekadur 14/34*
skridaozer 22/283
sell istorek 22/283*
– yael 17/139
senario 18/162
sevenadur 21/274*
– dibolitikel 20/229*
sevenusted 18/176
siegezh 13/21
sifr ar c’hengreadur 13/26
« silzigañ » 22/287*
sinagarour 18/166
siner un amprest 16/128
Sokoled 21/269*
sokialouriezh-Stad 13/22, 18/187
sol 13/22
solwez 24/353
sonnadur an nevid 20/242*
sovc’hoz 13/23, 24/356*
soviedoù micherourion 13/16
sovnarc’hoz 13/25*, 14/65
speredegezh 19/195*, 20/231*
spinenn 19/213
stad-ambren 17/155
stadazeulerezh 19/202
stadegezh 18/175, 176, 20/232*
stadeladur 13/16
stadelañ 13/16
stadour 18/169
stael 14/66*, 20/245
stac’hanovegezh 14/54*
stal dornwezhel 24/357*
– -genderc’hañ gounezel 24/364*
steueunn oberatael 14/40
steuñv alius 23/344*
– bloaziek 14/50*
– kalvezel, greantel ha kellidel 14/51*
Steuñv Pempbloaziek 13/25
steuñv redius 23/344*
– stegnet 13/28*
steuñvek 13/13*
steuñvekaat 13/16
steuñvekadur 13/14
steuñver 13/25
steuñverezh 13/17
steuñvgor 13/17*
steuñviñ 13/13
stignell 22/306
stlennañ yoc’hel 21/278*
stourmadenn dilennel 20/236
strobad teulioù 16/128*
stroll-gwaskañ 13/22, 23/343*
– patromel 17/153*
Strollad Bolchevik 13/19
strollelezh 13/18
– lec’hel 14/63

sturiad 13/14, 14/50*
sturiadañ 23/343
sturiaderezh 13/24, 14/53, 23/344*
sturienn 13/13
– -bal 13/14
sturoniour 14/58
sturvennoz 15/75
stuz tremeniat 18/176
stuzegezh-dioueriñ 20/233*
stuzegezh euramerikat 21/278*
– c’hreantel 18/184
– plouezel 24/363*
– -veveziñ 20/233*, 23/345*
stuzegour 20/231*
stuziadur 18/174*
stuzidigezh 18/174
stuzvirouriezh 18/175*
tabou gall 22/292
taladour 15/95*, 16/123*
taler 15/95*
talus 16/125
talvezad 19/206*
talvezadur 19/206*
talvoud 19/206*
– -bastañ 19/206*
– buhezel 16/118
– -eskemm 19/206*
talvoudenn 16/127, 128*
tangarrerezh 23/343
taol-oberata 15/96*
taol skritur 15/95
taos fiñvus 13/26*
taranell 18/182
– -euriañ 20/236
tarvañ 18/179, 20/235
tarwazañ 14/66*
tarwazerezh 14/66*
tec’h rak ar moneiz 17/153*
tennadenn 16/122*
tennadour 15/95*, 16/123*
tennañ chekennoù 15/93*
tenner 15/94*, 16/123*
Teñzorva ar riez 16/125, 128*
teodyezh henvoazel 16/113
termen darevezh 16/120*
termen-dereiñ 14/55
teskanv 16/116*
teul-kred 16/121*
– – berrdermen 16/122*
– nevidadus 16/121*
– -strobad 16/128*
teutonouriezh 18/179*
tevezeg 15/83*
tiaveañ 19/211
tidelezh 13/28, 14/60, 19/201
titourenn 13/23, 14/59*
tolpadur 23/341*, 24/363*

tolzenn 15/91
tonkadek 18/177
trabedel 15/83*, 18/167, 24/350
trabedoniel 24/350
traktor 23/318
traezoù hiniennekaet 24/359*
trafiker metaloù prizius 16/124
trafikerezh-arc’hant 14/53
trazennad 15/94*
trazennadus 15/94*
tredanread 19/208*
tredanvarr 19/208*
tredeogañ 16/128
tregemmañ 13/26*, 13/29, 18/178
tregemmat 13/25*
trehont 22/294*
treiñ-eostoù 24/364*
trelusker 18/168, 182
treug 14/34*
treugel 14/34
treuzdiskoulm 15/90
treuzdisoc’h 13/21
treuzdougadur ameeun 15/95*
– eeun 15/95*
treuzdougadurioù 13/25*
treuzdougen 15/95*
treuzgread 14/52
trev 13/6
trevvac’h 14/66*
trevvac’hañ 14/66*
trigwerzhouriezh 20/245*
trisaviad 20/242*
trivliad henvoazel 17/132
tro-eost 24/364
trokadenn 15/84*
trokerezh 15/84*
– daveel 15/84*
– plaen 15/84
troellenn ar monc’hwezhañ 17/154*
trotskiour 18/166
trust 23/343
tu-dle 15/96*
– -kred 15/93*
tuadur beliel 24/351*
– rezidel 24/351*
tudelezh foran 16/121*
– prevezh 16/120*
tuerezh ar madoù kengladek 14/53*
tuez 22/303*
tuezouriezh 22/303*
uc’hek 14/65*
uc’hekaat 14/52*, 22/304
– an helv 23/335*, 24/357, 360
unanvevezerezh 13/20*
unanveveziñ 24/357
unkendaveadel 19/212*
undalc’het 13/27

uniad 20/239
unyezhañ 20/228*
unyezhegezh 13/4
unyezher 13/4
unneuziadur ar mod-bevañ 24/359
unneuziañ 14/46
unperc’henn 13/22
unpiaouerezh 13/20*
unprenouriezh 20/243*, 244*
– amduek 20/243*
unrenerezh 15/81
unrezañ ar goproù 14/54*
unsaviad 20/242*
– daouduek 20/243*, 244*
unsteriek 17/134
unstrollad 13/20*
unvanberzh 20/241*
unvennoud 14/63, 15/73
unvetalegezh 15/89*
– eeun 15/89*
unvez-kenderc’hañ 23/336*, 24/355*
unveziadegezh 24/353
unwerzher 14/65
unwerzhouriezh 17/152*, 20/243*
– amduek 20/243*
– dangorel 20/244*
– dezvel 20/244*
– diglok 20/244*
– levezonel 20/244*
– naturel 20/244*
– rik 22/303*
– stadel 20/244*
urzh kozh 22/293*
– treuzdougen 15/95*
urzhasaat 14/51
urzhiad 14/58
uspoent 19/215
usvevenn 20/247*, 14/65
– dezvel 15/92*
uswerzhekaat 17/158*
uswerzhekadur 17/158*
utopek 14/54
war c’houlenn 16/125*
white-collar workers 23/345*

Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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ALI D’AR GOUMANANTERION NEVEZ

Ur benveg-studi ha -stummañ eo da gentañ-penn ar gelaouenn Emsav. Dre-se e rank mont abazennoù ha displegañ resis-ouzh-resis an danvezioù a bleustr warno.
Diaes eo deraouiñ lenn Emsav o kregiñ war-eeun gant an niverenn-mañ : un darn vat eus ar
pennadoù anezhi zo kendalc’h ar pennadoù embannet er bloavezhioù tremenet, pe da nebeutañ ez int
diazezet evit ar mennozioù hag ar yezh war skridoù ar bloavezhioù tremenet.
Setu perak ez aliomp ar goumananterion nevez da bourchas an daou vloavezhiad kentañ1 hag o
studiañ kent stagañ gant ar bloavezhiad-mañ.

1

Kas 24,00 F dre vloavezh, eleze 48,00 F evit an daou vloavezhiad da
en ur venegiñ :

EMSAV, C.C.P. 2 460 10 RENNES
Bloavezhiad 1967, Bloavezhiad 1968.

PETRA RESPONT D’AN DUD ?
Degadoù a vrogarourion vrezhon zo en toull-bac’h, tamallet dezho gant ar bolis bezañ kemeret
perzh er gwalldaolioù ouzh adeiladoù ar Stad C’hall. Evit holl Vreizhiz ez eus aze un darvoud a seurt
nevez ha ne ouzont ket penaos e renkañ. Pouez a roont dezhañ mar barner diwar an aergelc’h a esmae
a zo en em silet e pep lec’h er vro en ur ober pemzek devezh. Hag an dud d’en em dreiñ war-du an
emsaverion ha da c’houlenn : petra soñjal ? pa n’eo ket : petra ober ?
Roll an Emsav eo respont d’an atersoù-se.
Dav eo da gentañ lavarout diwar-benn an darvoud ez eo unan eus ar re a ziskouez en e reizhfurm
an darempred a zo etre ar riez c’hall ha Breizh : un darempred a zistruj hag a feulster1. Pa vezer
gwasket d’ar marv ez eo reizh arverañ ar feulster, ha mar’d eo bezañs Frañs e Breizh kevatal da zistruj
ha da feulster, ar gouarnamant gall, hag eñ nemetañ, zo kiriek2
Reizh hag azas avat zo daou. Goût a ouzomp ne vo ket tizhet pal an Emsav hep emgann. Met
n’eus netra d’ober e Breizh gant emgannoù na gasont ket an Emsav war-du e bal.
Roll an Emsav zo sevel ar Stad Vrezhon, da lavarout eo adpiaouañ ar c’hevala istorek brezhon,
dont da vezañ kevredigezh ar vro, reiñ d’ar vro ar sternioù stadel he deus ezhomm. N’eus ket a emsavdieubiñ anez sammañ an tres hollek-se en e bezh. E dave dezhañ e ranker meizañ an darempredoù
gant ar Stad C’hall ; dioutañ ha dioutañ hepken e rank pep kadoniezh bezañ renet. An tres hollek-se zo
poell an ober emsavel hag e boell nemetañ ; eñ hepken a ro ster da gement tra a vez graet e Breizh,
eviti pe enep dezhi.
Ha reizhet eo bet kadouriezh an F.L.B. diouzh an tres-se ? Diaes eo respont ya. N’en deus an
F.L.B. nepred embannet pal fetis ebet. An elfennoù dister a gelennadurezh a c’haller dastum diouzh al
luganoù sinet gantañ a oa eus ar seurt brudet gant ar gempennourion. Ur manifesto zo bet er mizmañ ; mar’d eo oberenn an F.L.B., neuze e ranker dougen ur varnedigezh c’harv. Rak ar
gempennouriezh oa dizañjer, mar oa diefedus ; met lakaat ez eo a-walc’h stagañ outi ar sponterezh
evit ma teufe da vezañ un dispac’h zo diskouez un diouer a skiant politikel seul c’hrevusoc’h ma’z eo
gant buhezioù tud e c’hoarier ar wech-se.
Ar vrogarourion a zo er vac’h a dremeno dirak ar varnerion c’hall. Petore testeni a zougint ? Hini
ar manifesto ? Neuze e vo bet labouret evit ket ha netra ur wech ouzhpenn e Breizh.
E gwir, ar sponterezh zo an disoc’h reol evit ar vrogarourion dianket el ledemsavioù. Al ledemsav
armerzhelour, goude bloavezhioù a emdouell a rank anzav ne dizho nepred e amkan : ne vo ket
saveteet Breizh dre ar stourm armerzhel. Reoù ’zo eus e zalc’hidi o deus dilezet an tren brezhon evit
pignat en tren gall, – setu int er prenester hiziv o hejañ banniel ar rannvroeladur. Reoù all,
brogarourion, anat dezho amoedigezh ar stourm armerzhel dezvek, n’o deus gwelet nemet un hent : en
em reiñ d’ar sponterezh. C’hwegont pemp vloaz ’zo e rae LENIN an dezrann eus o fazi : « (etre
armerzhelouriezh ha spontelouriezh) ez eus dre vras un ere diabarzh, n’eo ket degouezhel met ret. ()
An armerzhelourion hag ar spontelourion a hiziv zo dezho ur wrizienn voutin : kehelañ an
emdarzhegezh »3. Petra eo « kehelañ an emdarzhegezh » evit kempennourion vrezhon ar Stad C’hall
aet da zigempennourion an hevelep Stad C’hall ? Bez’ ez eo tagañ ar framm gall hep kaout da harpañ
o c’hein an disterañ framm stadel brezhon gouest da reiñ goudor d’ar bobl vrezhon. Bez’ ez eo
lammat er freuz en ur c’hervel ar bobl d’o heul gant ar gredenn ez ay ar bobl emsavet diouti hec’hunan war-du un diskoulm reizh.

1

Sl. Al ledemsavioù, Emsav 5/113 1967.

2

Sl. Kemennadenn a-berzh ur strollad beleion vrezhon, Emsav 25/14 1969

3

Sl. LENIN, Petra ober ? Pennad 3 : Politikerezh c’hweluniadel ha politikerezh sokialdemokratel, Ar pezh a zo boutin
etre an armerzhelouriezh hag ar spontelouriezh, 1902.

Argas a c’haller un dezenn. An darvoudoù a ranker degemerout, hag o heuliadoù. N’eus nemet
falsvrogarourion ha tud digalon a c’hell gwelc’hiñ o daouarn hag en em renkañ e tu ar Frañsizion.
Heklev zo d’an darvoud er boblañs vrezhon. N’omp ket c’hoazh evit muzuliañ e greñvder hag ar
badelezh en devo. Petra o deus an emsaverion d’ober ? Tennañ kement mad a c’hellont eus an
degouezh.
Kentañ tra o deus d’ober eo reiñ respont d’an atersoù a vez graet outo gant o c’henvroiz, ha
respont fraezh hag onest. Ma n’eo ket an Emsav a lavar ar wirionez da Vreizhiz, piv he lavaro ?4.
An emsaverion n’o deus ket da guzhat ur seurt-anvet « dizunvaniezh » a ve en Emsav. Unvan eo
an Emsav en e bal hag en e gorf5. En-dro dezhañ ez eus ledemsavioù ; an devoud-se a zleont menegiñ
ha deskrivañ, n’eo ket evel un tu gwan pe ur vezh eus an Emsav, met evel un devoud kevredadel ret6 :
froudoù int o tiwanañ er vaezienn-nerzh stignet etre an Emsav hag ar Stad C’hall ; argerzhioù rediek
eztaolet e-ser un emdarzhegezh hep pal ; poell o oberoù zo da gavout dre un dezrann kevredadoniel ha
n’eo ket er gelennadurezh a embannont, a zo ur meskad digempoell a heklevioù gwariet diwar
gelennadurezhioù diseurt, hini an Emsav en o zouez. Nerzhoù eus ar vro int avat hag o lec’h o deus,
n’eo ket en Emsav, met e kadouriezh an Emsav ; brogarourion eo alies tud al ledemsavioù ha bri zo
dleet dezho ; met se ne vir ket e tle an emsaverion diskuliañ didruez faosted ha noazusted ar
mennadoù ledemsavel. Mar dleomp doujañ da galonegezh ar genvroiz o deus asantet drastañ o buhez
evit Breizh, e tleomp kondaoniñ gant muioc’h a nerzh c’hoazh ar vrizhdispac’helouriezh ledemsavel.
D’ar goulenn : petra ober ? o devo ivez an emsaverion da respont.
Amañ ivez, kuit a douellerezh. An Emsav n’en deus diskoulm-luc’hedenn ebet da ginnig, met
labourioù hirdermen hepken : piaouañ ar c’hevala istorek brezhon, amparañ ar gevredigezh vrezhon,
sevel sternioù ar Stad Vrezhon. Ken eeun-all eo e respont a-fet kelennadurezh : diskouez a ra al lec’h
splann en deus en istor ar bobl vrezhon.
An holl aterserion ne vint ket tizhet gant respontoù an Emsav. Darn, daoust da bep tra, a gemero
an hentoù dall. A-hend-all, pep hini en deus e goulz evit dont ha micherourion a vo da bep eur betek
an unnekvet. Un dra avat ne vo nepred adlavaret a-walc’h : an hent hirañ ha diaesañ eo hini an Emsav,
ha labour a-lazh-korf zo ennañ evit holl dud ar vro. Setu hon arm. Gant an nerzh a ro dimp e
c’hellomp komz fraezh hag e pep onestiz.
Ar spered gall ha breizhat e Breizh.

« Tonket eo ar spered gall da goazhañ ivez e Breizh. Arabat disoñjal ez eo ar Vrezhoned ur bobl
dismegañset, evel Aljeriz, ha rak-se ivez o deus en em staget kement d’ur mare da vennad an
impalaerelouriezh c’hall a oa dezho un digoll d’o dismegañs. Gwall zilufret eo avat ar mennad-se en
deiz a hiziv hag aesoc’h a-se e vo eta dedennañ ar Vrezhoned da zegemer mennad an Emsav : adal
m’he deus Bro-C’hall kollet he dishualded hag he galloud meur etrevroadel, adal ma’z eo splann ez eo
kabestret ouzh lestr ar Stadoù-Unanet, e klasko ar Vrezhoned o dellid en ur Vreizh adsavet ha seul
didennoc’h e raint m’o devo gwelet pobloù sklav ergentaou o kemer hent ar frankiz. ()
« Talvoudus eo bet ar C.E.L.I.B. evel just peogwir en deus lakaet kalz Brezhoned da veizañ e oa
gwasket o bro e-keñver arboellerezh da vihanañ. Levr ar PLEVEN a zo arouezius kenan eus emled an
emskiant-pobl nevez – a izel renk moarvat, diglok, sur, hogen gwirion evelato – a zo o tiwanañ en hor
bro.
« Ur fazi e ve krediñ avat e c’hello an emskiant-se, drezi hec’h-unan, adkrouiñ ur vuhez vroadel e
Breizh. »

4

Sl. Bruderezh ha Reizhded, Emsav 4/77 1967.

5

Sl. Unvaniezh an Emsav, Emsav 11/299.

6

Evel (1), ha /115 pergen.

Youenn OLIER, Teskad Skridoù Politikel 1945-1962,
Peoc’h ha Brezel 1962, Preder, Tonkad 62, 37-38/114 1962.

AN EMSAV DIRAK AN DARVOUDOU ETREVROADEL
N’emañ ket an Emsav degouezhet er par ma kemero perzh war-eeun en darvoudoù etrevroadel.
N’en deus ket avat d’o dianaout. Ned eo ket didalvoud kemer emzalc’hioù, en em savlec’hiañ en o
c’heñver. Ha daoust d’ar c’hrennlavar : « Un oberer a dalvez kant lavarer », e lakaomp ez eo pouezus
evit an Emsav lavarout ar pezh a soñj a-zivout an darvoudoù etrevroadel.
Kent mont pelloc’h, ha hervez boas Emsav da dermenañ priminik ar c’healioù a ra ganto,
e raimp un nebeut evezhiadennoù war al lavarout, end-eeun, er politikerezh. Tri seurt lavar ez
eus :
–
–
–

al lavar a zo un ober ; un darn vras eus labour ar Stad a vez graet e stumm lavar,
hag un darn vat eus al labour politikel, ha pa ve ar bruderezh nemetken ;
al lavar a zo prientidigezh ret an ober : ar stummañ, ar stlennañ, ar steuñviñ ; an
daou seurt-mañ zo lavaroù na zispegont ket diouzh an dachenn fetis, lavaroù
gwerc’hek int ;
an trede seurt eo moarvat an hini a zo taget gant hor c’hrennlavar : al lavar eo a
gemer lec’h an ober, al lavar « ret-e-vije » eztaolet er saviadoù disveziadel,
dispeget diouzh froudad an ober ; lavar ar bolitikerion-leti a brezeg evel pa vijent
levierion Sina, ar Stadoù-Unanet hag an Unvaniezh Soviedel war un dro.

Mar gellomp komz eus an darvoudoù etrevroadel hag en em savlec’hiañ en o c’heñver e vo enta
dre hent an daou lavar kentañ.
a) Hol lavar a vo ul lavar-ober. Ne vo ket un ober e par an darvoudoù etrevroadel, da nebeutañ
evit ar mare, met un ober e par ar c’hedveno brezhon hag estren.
An doare m’hor bo da varn politikerezh ar broioù all a zegaso warnomp barn hor c’henvroiz. Hor
savlec’h e-keñver ar pezh a dremen er bed hor savlec’hio ivez er c’hedveno, a lakay anaout gant
Breizhiz hag estrenion hor stuz politikel ha liv hor mennadoù.
Disheñvel a-grenn e vo ar c’heal o devo an dud a-zivout an Emsav hervez an emzalc’h a
ziskouezimp dirak un emgann etre un impalaeriezh hag ur vro vihan sujet ganti, – forzh petore
emzalc’h a gemerfemp dirak kudennoù Breizh a-hend-all. Rak ne c’haller ket bezañ impalaerour en
diavaez ha dieubelour en diabarzh.
Daou heuliad a vo d’an embann savlec’hioù-se :
– da gentañ digeriñ hentoù nevez etrezek an Emsav. Ken nevez, ken dreistkredenn eo
kelennadurezh an Emsav evit poblañs Vreizh ma chom alies divarc’het an dud : ne gredont ket krediñ
na tremen an islonk a welont digor etre o zreid hag an Emsav. An darvoudoù etrevroadel a dalvezo da
lec’h-kejañ ha drezo, o vont eus an anav d’an dianav, e kavo ar speredoù ur pont o lakay da dreuziñ an
islonk ha da veizañ savlec’hioù an Emsav e-keñver Breizh hec’h-unan ;
– d’an eil, an embannoù-se a vo derou ul labour neuziañ ur c’hedveno brezhon dieub. An dud e
Breizh a gendalc’h da welout ar bed dre ar prenester gall. En hevelep doare ma c’houlenne Roparz
HEMON pergont vloaz ’zo digeriñ ar prenester sevenadurel, e vo digoret en doare-se prenester
politikel brezhon war ar bed.
b) Hol lavar a vo ul lavar-prientiñ. Stummañ tud a Stad zo unan eus labourioù pouezus an
Emsav ; ha n’eus gwelloc’h stummañ eget an hini a laka an dud da bleustriñ rag-eeun war zanvez fetis
ar bed. A-raok ma vo eus ar Stad Vrezhon e teraouo un daremprederezh amgefridiel, amjestroc’h a-se,
etre atebeion an Emsav ha kannaded riezoù ar bed. N’eo ket re abred diazezañ stummadur hon
daremprederion, pa ouzer ar pouez o deus hevelep darempredoù en emdroadur un dispac’h.
Penaos brastresañ emzalc’h an Emsav dirak riezoù ha danvez riezoù ar bed ?

En un niver a zegouezhioù ez eo sklaer an hent da gemer. Da skouer, e kement bro ma’z eus un
emsav-dieubiñ o stourm evit ur bobl sujet e tle an Emsav tuiñ dezhañ : stourm Euzkariz ouzh
gwaskerezh Franco, stourm Tchekiz ha Slovakiz ouzh an alouberezh soviedel, stourm ar Gurded.
E degouezhioù all e teu luzietoc’h ar gudenn hag e ranko an arsellerion vrezhon he studiañ mat
kent embann disentez ebet : tro Katanga da skouer, pe hini ar Vietcong. Adalek ma teu an
impalaeriezhoù da emellout en aferioù ar pobloù bihan e vez gwariet ster ar stourm.
Un degouezh amjestroc’h c’hoazh eo hini Israel. Kalz tostoc’h d’hor c’halon emañ pobl Israel en
abeg ma’z eo ur bobl vihan evel hon hini, m’he deus bet eveldomp da adkrouiñ he yezh, ha dreist-holl
peogwir he deus diskouezet ur galonegezh a hetomp da gaout e Breizh. Seurt abegoù karget a
drivliadelezh ne c’hellont ket koulskoude bezañ a-walc’h evit diazezañ un emzalc’h ergorek ha
divezek. Emañ Israel o paouez aloubiñ tiriadoù poblet gant Arabed hag un emsav-dieubiñ zo diwanet
er bobl aloubet. E pe du en em lakay an Emsav ? Un dezrannadur a rank ober aze ivez. A-benn ar fin
moarvat e vo a galon gant an emsaverion hep paouez a embann ez eo Israel ur skouer evit ar pobloù, –
lakaet er-maez an arroud-mañ-arroud eus e istor ma hañvalas kouezhañ e temptadur an
impalaerouriezh.
Amañ e ranker spisaat. Anat eo n’hon eus ket da gomz pa n’hon eus ket an divizoù da
gemer evel ma vez komzet pa ranker kemer an divizoù. Un diforc’h bras ez eus, war dachenn
ar gefredouriezh, war dachenn an divezouriezh.
E-keñver argerzh ar c’hefrediñ, ez eo lavar an hini a embann e savlec’h hep kemer perzh
en darvoudoù ul lavar o heuliañ reolennoù ar preder, o tamantiñ d’an ergoregezh, o tegemer
arlivioù, betegwelioù, o c’houzañv dislavaroù, – evel tuiñ war un dro da Israel ha d’e enebour
an emsav palestinat. En enep, lavar an hini a gemer an divizoù a heuilh reolennoù an ober ;
damantiñ a ra d’ar gempoellegezh ha ne c’houzañv ket an dislavaroù, – p’en em ganner, n’eus
ket daou zoare da vezañ : enep d’an enebour e vezer. Roll al lavar-divizout zo troc’hañ, – n’eo
ket dibab ur bezuster etre bezusterioù all, met ober tevel d’an holl abegoù mat a sav a-enep
d’an diviz kemeret.
E-keñver divezouriezh. Ne c’hell ket bezañ heñvel divezouriezh an arseller ha
divezouriezh an divizer. Dlead an arseller zo bezañ reizhvarn ; un danvez-arvestiñ n’eo ken
dezhañ dleadoù an divizerion : mar en deus an divizer da sammañ ar gudenn c’hrevus ez eo
daou zlead dislavarus, ez eo an drama tra an divizer ; an arseller evitañ en devo graet e zlead
p’en devo stadet an daou zlead hag an dislavar a zo etrezo. An divizer a ranko troc’hañ ar
gudenn, dre zilezel unan eus an daou zlead dislavarus. Seurt enkadennoù divezourel n’int ket
rouez er politikerezh. Kefridi al levier Stad zo da gentañ derc’hel ar vro e buhez. Stourm a
c’hell c’hoarvezout etre an dlead pennañ-se ha dleadoù e-keñver an denelezh, ar pobloù all.
Adkemeromp skouer an emgann etre Israel hag an emsav palestinat. Ar garantez ouzh mabden a vo evit an arseller karantez ar reizhded, hag e zlead a vo priziañ an onestañ gwellañ
gwirioù an div bobl, – embregadenn amjestr-kenan, o c’houlenn un uvelded pell diouzh
diferadennoù diapel hor stadourion-leti. Ar garantez ouzh mab-den a vo evit al levier Stad
karantez ouzh e bobl da gentañ, hag e zlead kentañ a vo reiñ dezhi an tu da zreistbevañ, mar
deu diouzhtu goude an dlead d’he derc’hel war hent ar reizhded.
Rak disteurel a reomp groñs ar meno n’eus ket a zivezouriezh e par ar Stad. Un neuz
disheñvel-bras diouzh hini an divezouriezh hiniennel zo hep mar da zivezouriezh ar Stad, en
arbenn end-eeun eus ar c’henstourmoù dleadoù a zo danvez boutin enni. Un diforc’h all a zo :
goulenn a ra divezouriezh ar Stad ma ve lakaet e kont kalz muioc’h a selledoù : kontet e vez
buhez ur vro e kantvedoù ha pep levier a rank sammañ un istoregezh ponner, pell a vezañ
dinamm, gant he holl heuliadoù.
Embreger hor skiant-varn politikel war an dachenn etrevroadel a c’houlenn diganeomp
enta perzhioù kefredourel ha divezourel a zo dija re an den a Stad.
Kent klozañ e fell dimp menegiñ un amkan all a zo da ziorreadur ur preder politikel etrevroadel en
Emsav : an darempredoù skoulmet gant an emsavioù broadel all hag ar riezoù nann impalaerel a roy

an tu da ziazezañ, e framm ur c’henwir etrevroadel, ur rumm a vroadoù bihan en em gevredo war ur
bazenn a gevarzhelezh rik.
An amkan-se a empleg ur reolenn strizh a zleomp mirout diwar vremañ : arabat d’ar broadoù
bihan na d’an Emsav klask harp digant nep impalaeriezh. Ar fazi-se end-eeun a voe graet gant darn
eus hon diaraogerion e-pad an eil brezel-bed p’o deus klasket tennañ o mad eus trec’h berrbad ar
galloud impalaerel alaman. Ne c’hell ket ur vroad vihan ha nebeutoc’h c’hoazh un emsav-dieubiñ
goulenn skoazell digant kamp ar sujerion. Diouzh ma tenn hon emsav evel hini ar broadoù bihan all
da grouiñ un urzh etrevroadel nevez na c’hell bezañ ganet nemet war zismantroù an impalaeriezhoù o
gwask, e tle diwall a wallveskañ gant nep impalaerouriezh : klask sikour digant ur riez impalaerel zo
diogeliñ ar riez-se ha dre-se mont a-enep da bal an Emsav.

AN EMSAV HAG AR VRO (10)
LIZHEROU
« Setu va respont d’hoc’h enklask diwar-benn ar pezh a soñj lennerion Emsav eus ar gelaouenn.
« Petra a lennan e-barzh Emsav ? an holl bennadoù, evel just.
« Petra zo pouezusañ evidon er gelaouenn ?
1) an Notennoù Armerzhel ;
2) ar pennadoù a gelennadurezh hollek ;
3) ar pennadoù diwar-benn darvoudoù ar mare e Breizh hag er broioù all ;
4) ar rann An Emsav hag ar Vro ;
5) ar pennadoù Istor.
« Petra eo evidon ar gelaouenn Emsav ? An tri zra meneget, met dreist-holl ur benveg da ziorren
kevredigezh an Emsav.
« Petra a garfen kaout ouzhpenn ? Kentelioù politikerezh : petra eo an demokratelezh, ar
faskouriezh, ar werinveliezh, hag all…
« Roll an Emsav : sl. uheloc’h.
« Lenn a ran : Le Peuple Breton, Nouvel Observateur, Le Monde, hag all. E brezhoneg, Emsav
hepken.
(11 68)
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Ar blijadur hon eus da gemenn d’hor c’henskriver e kavo en Emsav diwar an niverennmañ ur rummad Notennoù Politikel.
« Ar pezh a soñjan diwar-benn Emsav. Lenn a ran anezhi en he fezh, din ouzhpenn da gutuilh ar
gerioù nevez, nevez ha diaes war un dro a-wechoù evit un den a stummadur izel. Komz a ran evidon.
« Anat eo ne c’hell bezañ an Istor nemet maen-diazez kement oberenn evit Breizh. Plediñ da
gentañ gant an Istor zo eta un dra ret. Kelenn ivez ar gredenn vroadel-rik n’o devo ken ar Vrezhoned
da glask hec’h anien dibar el lennadurioù estren. Alese pal Emsav stummañ tud a ouezo silañ kudenn
wirion Vreizh gant o hent.
« Evel just e tegemeran kelaouennoù ha kelc’hgelaouennoù brezhonek na soñjont ket bepred evel
ma ran. Nemet soñjal a ra din ez eo arabat digalonekaat betek gwelout kement hini a stourm evit ar
vro. »
(07 11 68)
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DANEVELLOU OBEREREZH
Kelc’h Debauvais – Kreizenn Roazhon. D’ar sul 8 kerzu e aozas Kelc’h Debauvais, e kenlabour
gant emsaverion Roazhon, un devezh-studi e galleg evit danvez emsaverion Roazhon.
G. MAZE a ziskouezas penaos e klot an Emsav gant ul lusk don eus ar bobl vrezhon. Ar youl da
vevañ a anad enni mui-ouzh-mui abaoe 1945 a respont da labour an Emsav etre 1919 ha 1945.
Emsavegezh ar bobl vrezhon ned eo ket un direizhadenn er bed : adkavet e vez an hevelep lusk gant
pobloù niverus en Europa hag er broioù bet trevadennet. Koulskoude evit disoc’hañ e rank an
emsavegezh-se kemer ur furm stadel. Ar bobl vrezhon he deus ar gwir da vevañ, hogen ar gwir-se ne

vo lezenn nemet ur wech savet ar Stad Vrezhon. N’eus nemet ar Stad Vrezhon a c’hell reiñ o dellid
d’ar Vrezhoned. N’eus nemet drezi o devo Breizhiz galloud klok war o zonkad. Al labour sevel Stad
renet gant an Emsav a glot gant krouidigezh ur gevredigezh nevez e Breizh. An diaester pennañ a sav
dirak ar bobl vrezhon zo kavout en he ser tud prest da labourat dizehan, en un doare urzhiet ha
speredek, da grouiñ ar gevredigezh hag ar Stad nevez.
Y. OLIER a zezrevellas buhez Roparz HEMON hag e lec’h en Emsav ; da c’houde e roas un
alberz eus e oberennoù, Ur Breizhad oc’h adkavout Breizh pergen, o pouezañ war roll Roparz
HEMON e savidigezh ul lennegezh vroadel par da re ar broioù all hag e diorreadur ar yezh lennegel.
Plaenaat a reas pennadoù eus Ur Breizhad… : Kornog, Tagore ha diskar ar C’huzh-heol, Breizh hag
ar Bed, Gandhi, o tisplegañ mennozioù politikel Roparz HEMON hag an doareoù kinniget gantañ evit
saveteiñ ar yezh. En ur dremen, e venegas strivoù ar skrivagner evit reiñ buhez en-dro d’al lennegezhpobl.
F. FAVEREAU a zisplegas e oa liammet diorreadur Emsav Stadel Breizh ouzh stad ar vro ha
tremened an Emsav. S.A.D.E.D. a voe savet e 1962 en arbenn eus an ezhomm a stummadur o doa an
emsaverion e pep keñver. Ar sternioù a zo bremañ e Breizh zo bet desket er skol c’hall, e galleg, evit
ezhommoù ar gevredigezh c’hall. Ar Vrezhoned o deus ezhomm eus ur stummadur emsavel
brezhonek evit labourat ha bevañ er gevredigezh vrezhon nevez. Ar brezhoneg zo unan eus ar
priziusañ binvioù o deus ar Vrezhoned evit unvaniñ ar gevredigezh vrezhon. E 1965 e voe savet
Kelc’h Debauvais evit aozañ an deskadurezh vrezhon kentañ derez. A-benn kemer perzh gwirion er
gevredigezh nevez e rank an emsaver piaouañ kevala istorek an Emsav. Ar brezhoneg, an istor, al
lennegezh zo ar binvioù en deus ezhomm pep emsaver evit gwriziennañ en Emsav. Framm Yaouankiz
Vreizh, savet e 1967, a bled gant stummadur ar grennarded hag ar vugale. Respont an Emsav eo d’ar
preder a ziskouez yaouankiz Vreizh gant he zonkad. Kevreet eo S.A.D.E.D., K.D. ha F.Y.V. e Skourr
an Deskadurezh Vroadel. Dre ma’z ay al labour war-raok e vo savet skourroù all a gemero lec’h an
ensavadurioù gall a zo bremañ e Breizh. Abaoe 1968 e kemer Emsav Stadel Breizh un dremm nevez
gant savelidigezh kreizennoù kevredigezhel lec’hel. Kreizennoù a seurt-se zo endeo e meur a lec’h e
Breizh hag en estrenvro. Labour ar c’hreizennoù kevredigezhel zo dreist-holl ul labour politikel. O
roll zo diorren ur vuhez kevredigezhel gwirion e Breizh ha ledañ ar gevredigezh nevez d’ar vro en he
fezh.
Da heul pep displegadenn e voe breutadeg war an danvezioù pleustret. Padout a reas an dalc’hioù
eus 10.00 da 12.00 hag eus 14.00 da 18.00.
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Emsav Stadel Breizh – Devezhioù Studi Politikel Mur Kerzu 68. D’an 27, 28, 29 kerzu 1968 e voe
aozet tri devezh studi politikel gant E.S.B.. E-kerz an devezhioù-se e voe pleustret, e doare
displegadennoù ha kendaeloù, war gudennoù al labour politikel diazez ha dreist-holl war an
danvezioù bet meret a-hed ar bloaz 1968 e-ser an emvodoù hag ar pennadoù politikel diseurt a voe
eztaol buhez an Emsav.

Roll al labour
Gwener 27 12 68
09.00

Kentel : Displegadur ster un nebeut termenoù eus ar yezh resis.

10.00

Displegadenn : Ar Stad. Hec’h istor, Stad Roman ha Stad kornogat ; he diskar ; an Iliz
hag ar Stad.

11.00

Kendael : An darempredoù etre kreizennoù lec’hel an aozadurioù. Emastenn Kelc’h
Debauvais, e zarempredoù gant ar c’helligoù ha gant E.S.B..

14.00

Kendael : Petra lavarout d’an dud ?. Penaos displegañ d’an dud ster ha talvoudegezh al
labour a renomp ? Penaos o lakaat da emouezañ ouzh kudennoù Breizh ?

16.30

Kendael : Politikerezh etrevroadel. Kelaouiñ zo d’ober ar broioù bihan dishual, an
emsavioù broadel (Euzkariz, Flandreziz, Katalouniz) hag an emsavioù keltiek dreist-holl ;
evit ar re-mañ, n’eo ket dre ar saozneg eo e tleer skoulmañ darempredoù, met dre ar
yezhoù keltiek end-eeun. Ret eo ivez studiañ an emsavioù broadel hag ar reizhiadoù
politikel all.

Sadorn 28 12 68
09.00

Kentel : Termenoù ar yezh resis.

10.00

Displegadenn : Petra eo ar c’hevala istorek ?. Hollek eo keal ar c’hevala ha n’en kaver ket
en armerzh hepken : ar yezh, ar patromoù stuzegezhel, an istor zo kevala e kement ha ma
talvezont dimp da grouiñ, da genderc’hañ. Er c’heñver-se ez eneber kevala ouzh
hengoun.

11.00

Kendael : An darempredoù gant strolladoù all e Breizh. Gant strolladoù a bled gant ar
brezhoneg, gant ar re a ra politikerezh breizhek e galleg, gant ar strolladoù gall, gant ar
c’hweluniadoù.

14.30

Kendael : Betek pelec’h kejañ er mare-mañ gant ar boblañs ?. Pouezus eo lakaat Breizhiz
dirak kudennoù gwirion o bro ha dizarbenn ar falskudennoù hag ar falskinnigoù, evel ar
rannvroeladur da skouer. Diforc’h zo d’ober avat etre kelaouiñ ha tuta, etre reiñ da
c’houzout d’ar boblañs ez eus eus an Emsav ha degas tud d’an Emsav frammet, rak
frammoù zo da ziazezañ ha tud da stummañ.

16.30

Kendael : Pleustr ar c’helligoù. Danevell al labour pleustrek bet kaset da benn e Roazhon
abaoe ma’z eus bet savet kelligoù eno ; ster ha talvoudegezh ar c’helligoù ; kudenn an
darempredoù etre ar c’helligoù o-unan.

Sul 29 12 68
14.00

Kendael : Stummadur an emsaverion. Istor ar stummadur en eil hag en trede Emsav ;
kudennoù a-vremañ ar stummadur : an deskadurezh, micher an emsaver, diorreidigezh
patromoù buhez ha patromoù stuzegezhel nevez.
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KEMENNADENNOU
Skourr an Deskadurezh Vroadel
Bodadeg Vloaz 1969. Dalc’het e vo Bodadeg Vloaz Skourr an Deskadurezh Vroadel e Roazhon
d’an 9 meurzh 1969.
Arnodennoù an Eil Derez. Degas a reomp da goun e vez bep bloaz tri dalc’h-arnodennañ, e mae,
eost ha du. Deraouiñ a ra ar prantad-enskrivañ d’ar 01 02 ha klozañ a ra d’an 31 meurzh evit an dalc’h
kentañ, d’an 30 mezheven evit an eilvet dalc’h, d’an 30 gwengolo evit an trede dalc’h. Aotreet eo da
zont dirak an arnodennerion, ouzhpenn skolidi ar bloavezh-skol-mañ, skolidi ar bloavezhioù-skol
tremenet ha n’o deus ket gounezet c’hoazh an testenioù-studi war an danvezioù o deus studiet. Evit an
enskrivadurioù, skrivañ da : S.A.D.E.D., dep Skl, 30, Place des Lices, 35-RENNES.
Emvod hollek S.A.D.E.D.. Kentañ emvod hollek 1969 S.A.D.E.D. a vo dalc’het e Diellva-Kreiz ar
Strollad, 30, Place des Lices, 35-RENNES, d’ar sul 2 c’hwevrer 1969, da 10.00.
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DARVOUDOU
Kemennadenn a-berzh ur strollad beleion vrezhon
Brezhoned a zo bet toullbac’het. En o zouez ez eus kristenion ha beleion.
Gouzout a reomp ez eo ar re-mañ beleion dispar, ha ned int ket tud a feulster ; ret eo bet dezho
bezañ test eus kalz poanioù gouzañvet gant o farrezianiz a-raok lakaat en arvar o frankiz hag o buhez.
Hervez kelennadurezh voas an Iliz ez eo aotreet implij an nerzh evel un doare d’en em zifenn
ouzh un nerzh all a c’hoari dija a-enep da wirioù-diazez an dud, pe hini hag hini pe a-stroll e vefe.
Kavout a ra deomp e c’hoari an nerzh-gwaskañ-se abaoe pell amzer dija a-enep da Vreizh a-berzh
ar gouarnamant gall.
Krediñ a ra deomp eta emañ Breizh en un degouezh reizh a emzifenn e-keñver ur stad diazezet a
fellfe dezhi he nac’h hag he distruj.
Kement-mañ a dalvez en un doare ispisial war dachenn ar yezh hag ar sevenadur brezhon skarzhet
a-ratozh diouzh ar skolioù, ar skingomz, ar vuhez foran.
Kement-mañ a dalvez ivez war an dachenn armerzhel. An holl a oar emañ Breizh kabestret o
c’houzañv dismantridigezh hec’h armerzh, an dilabour hag harlu he foblañs.
Kavout a ra deomp ez eo hon dlead difenn e pep stumm ar re a zo heskinet evit ar reizhder, hag a
zo en em aberzhet evit difenn ar re baour, hervez spered an aviel. O emzalc’h a zo evidomp holl ur
skouer hag ur goanag.
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Ar rannvroeladur
A-raok komz a rannvroeladur ez eo mat gouzout petra eo. Dre vras ez eo rannadur ur vro e
lodennoù. Evit Frañs ez eo rannadur an diriegezh e rannbarzhioù bihanoc’h. Ur Stad kreizennet zo bet
diazezet gant Bro-C’hall en-dro da bParis. Diviz ebet ne c’hell bezañ kemeret war an dachenn foran
hep asant ar gouarnamant. Dre ar rannvroeladur e vefe krouet iskreizennoù o kemer un tamm eus ar
galloud. Dispis e chom avat an termenadur-se. Kalz a zoareoù disheñvel ez eus da welout ar
rannvroeladur. Evit ar mare avat ez eo gwelloc’h klask gwelout an doare a vo dibabet gant ar Stad
C’hall hep mar ebet.
Ar Stad C’hall, daoust ma hañval lezel muioc’h a frankiz, a zalc’h d’he fennaennoù. Eviti n’eus
nemet ur vro eus an diriegezh a-bezh ha Bro-C’hall eo. Dre-se ne asant ket reiñ brasoc’h dieubiezh da
rannvroioù dre berzh o fersonelezh hiniennel, met dre ma kav aze an diskoulm gwellañ evit reiñ da
Vro-C’hall he c’hempouez hag he nerzh en-dro. Setu perak, etre traoù all, ez eo astennet ar
rannvroeladur d’ar Stad a-bezh ha n’eo ket hepken d’ar ranndirioù a dennfe anezhañ o mad ent
devoud evit en em ziorren.
Ur skouer splann eo hini Breizh : dezhi e nac’h ar Stad C’hall anaout kement perzh a dalvez da
ziorren ur vroadelezh, hec’h istor, he yezh, he sevenadur ; anat eo, war an tachennoù-se ne c’hell BroC’hall gouzañv kevezerezh ebet. Dre bennaenn, n’eus tra e lec’h ebet eus an diriegezh a lakafe kemm
etre ur « rannvro » hag ar Stad war an dachenn vroadel. N’ous pet gwech e voe kaset da sutal dileuridi
ar Fondation Culturelle Bretonne gant ar maodiern gall. D’o goulennoù e voe respontet ne oa
sevenadur brezhon ebet. En hevelep doare e klask ar gouarnamant gall dispenn unded istorel Breizh
dre droc’hañ kuit Naoned pe dre stagañ outi departamantoù gall.
Kentañ preder al levierion c’hall eo enta an danvez broadelezhioù, – da Vreizh eo e teu DE
GAULLE da zisplegañ e vennadoù war ar rannvroeladur. Un eil preder o deus, disheñvel diouzh an
hini kentañ, ez eo hini dasparzh ar galloud. Evit ur riez o tiskenn ingal pazennoù ar c’halloudezh
hollvedel, hag a voe kreizennet-strizh e sell he ratozhioù impalaerel, ez eus un dañjer bras o
tigreizennañ ar galloud : hag un azon eus an diskar da vat e ve seurt dilez eus un hengoun kantvedel ?

En ur mare ma c’hoari kreñv-ouzh-kreñv war an trobarzhioù gall, ha zoken war ar parzhioù all,
levezonoù estren liesseurt, stuzegezhel, armerzhel, sevenadurel, ha n’emeur ket en arvar da welout an
digreizennadur o treiñ en ur c’hreiztec’hadur hag en un estrenekadur eus toleadoù ’zo eus an
diriegezh ? Pa daoler ur sell war ar c’helaouennoù gall e verzer pegement a aon o deus ar re
spiswelusañ anezho da vont « war hent arvarus ar gevreadelouriezh ». Setu perak e fell da galz
Gallaoued krennañ ar galloud rannvroel ar muiañ gwellañ. Divizet ez eus bet rannvroelaat, emezo, ha
diaes eo mont war gil. Greomp neuze na ve galloud pouezus ebet gant ar rannvroioù. Ra chomo
dindan levierezh Paris ar staeloù bras eus ar vuhez vroadel, an deskadurezh, ar c’helaouerezh pergen.
Lakaet e ve pennadurezhioù ar rannvroioù kret evit an aveadur lec’hel hag un nebeut kefridiezhoù a
eil renk na reont nemet sammañ ar galloud kreiz. Evel en tremened, ne ve erounezet netra er vro hep
asant ar gouarnamant.
War an dachenn strizh-se fiziet en divizoù rannvroel e renfe ur galloud-dezvañ hag ur gallouderounit. Ar galloud-dezvañ a ve embreget gant ur gambr dilennet ; evit tennañ pep talvoudegezh
politikel digant ar gambr-se, e vefe amparet en doare da reiñ lec’h enni dreist-holl d’an ensavioù
armerzhel ha micherel. Distaolet eo a priori ar mouezhiañ eeun « a rofe tro da c’hoari da drekoù
politikel ar rannvro ». Ar galloud-erounit a ve fiziet en ur prefed-meur anvet gant Paris. D’ar poentmañ e talc’h ar gouarnamant gall : anv ebet evitañ da lakaat e penn ar rannvro un den dilennet gant
poblañs ar rannvro, ha pa ve dre an nor-servij armerzhel ha micherel. Gant ar prefed e vo eeunaet an
darempredoù etre kreiz ha trobarzh : komz a ray an amaezhour-se, n’eo ket en anv ar rannvro, met en
anv ar Stad evit mad ar rannvro. Gallout a rafe bepred, n’eus forzh penaos, bezañ torret eus e garg
gant al levierezh en devo e anvet.
Petra eo neuze ar rannvroeladur rakwelet gant ar Stad C’hall ? Un diskoulm da ziaesterioù ur furm
gozh a greizennadur. Eneberezh, enebiezh zoken, a save ar proviñsoù ouzh ensavioù Paris pa veze
kudennoù loskus evit o buhez, – hag en ur riez war zilañs e pep keñver evel Frañs e paota ar
c’hudennoù loskus. Gant ar rannvroeladur eur mennet da grouiñ atebegezhioù a vo ur skramm etre an
dud hag ar gouarnamant. Distennet e vo an darempredoù, o lezel un asvan a frankiz gant pep hini.
Ouzhpenn-se e kavo tu aze Paris, a zo e par mougañ dindan stramm ur veradurezh deuet re bonner,
d’en em zisammañ war greizennoù nevez ar proviñs. Derc’hel a ray evel just ar rañjennoù gantañ : ar
galloud-erounit ne guitay ket daouarn al levierezh kreiz. A-benn ar fin en em c’houlenner petore pled
a c’hallo kaout ar broviñsidi gant aferioù o rannvro, o vezañ ma vint dalc’het e-maez a bep
politikerezh.
Pe gemm a vo evit ar Breizhad keitat ? Chom a ray pell diouzh kement-se. Kudennoù ar rannvro
« Bretagne » ne vezint ket diskouezet evel kudennoù ar bobl vrezhon hec’h-unan. Perzhiadekaat ?
Kemer perzh ? E petra avat ? Dija e klever tud ar vro o lavarout : « N’eus forzh penaos, e vo adkavet
an hevelep tud atav o ren ».
Petore mad a c’hallfe Breizh tennañ evelato eus ar rannvroeladur ? Hag arveret e c’hallo bezañ
evit ober ur gammed war hent ar rezid ?
Da gentañ, skarzhomp ur wech da vat al louaderezh o tristaat c’hoazh kantonioù ’zo eus ar
« Mouvement Breton », a zo anezhañ krediñ ez eo mennet al levierezh gall da reiñ hec’h emrenerezh
da Vreizh. Er c’hantonioù diyac’hus-se e klever bommoù evel-henn : « Petra a fell d’an Emsav
ouzhpenn peogwir emeur o rannvroelaat ». Mar stag ar C’hallaoued da rannvroelaat, ez eo peogwir ne
c’hellont ket ober a-hend-all. Jedet o deus ar riskloù ha strivañ a reont da barraat outo. Ar pezh a
c’hell an Emsav diouzh e du eo jediñ ar chañsoù ma c’hwito ar C’hallaoued war o zaol ha tennañ e
vad eus o enkadennoù. Chañsoù an Emsav er mare-mañ zo e kizidikadur ar bobl vrezhon ouzh
kudennoù Breizh. Anat eo e kroger da santout levezon an Emsav er vro, – met ne c’haller ket lavarout
c’hoazh emañ an Emsav o c’hoari evel nerzh frammet.
Reiñ ur framm zo ivez reiñ tro d’ur spered da ziorren er framm-se. Arvarus eo evit ar Stad C’hall
reiñ korf d’ur rannvro « Bretagne » ; goût a oar an dra-se, setu perak e laka ar muiañ gwellañ a
zisklotadurioù etre he framm ha framm istorel ar vro ; setu perak e tisrann Naoned, etre traoù all. Ar
gudenn evidomp eo gouzout hag e tisneuzio a-walc’h dremm Vreizh evit ma ve sellet diouzhtu evel

diazas gant ul lodenn bras a-walc’h eus ar boblañs. Ar gadouriezh neuze a ve disheñvel diouzh an hini
a ve da ren en degouezh ma klotfe ar framm rannvroel nevez gant ar framm istorel. Forzh petore
degouezh a ve avat, e chom amkan ar gadouriezh lakaat ar boblañs da ziflipout tamm-ha-tamm diouzh
al levezon c’hall da gentañ, diouzh al leviadur gall da c’houde. Er c’heñver-se e vo spletusoc’h ar
furm rannvroel, rak forzh pegen disklotus ma ve bevennoù ar rannvro, e talc’ho en he framm un darn
vras eus Breizh hag arveradusoc’h e vo da heul ar framm-se evit al labour rak- ha lesdispac’hel.
Un devoud all a rankomp derc’hel kont anezhañ diwar vremañ ez eo paotadur al ledemsavioù.
Kizidikadur ar boblañs ouzh kudennoù Breizh a laka tud e-leizh da dostaat d’ar strolladoù ha d’an
aozadurioù a liv breizhek. Klask a ray ar Stad C’hall pellaat ar froud-se ar muiañ ma c’hallo diouzh an
Emsav : krouiñ a ray pe broudañ a ray da grouiñ aozadurioù ledemsavel skritellet rannvroel a vo o roll
dihentañ ha skornañ ar froud. An embregerezh-se a ya en-dro endeo er skolioù-meur ma tered a-forzh
ar studierion war ar c’heltieg. Ret eo gortoz e vo graet heñvel e lec’h all, er « Maisons de la Culture »
da skouer. Aze ivez, anat eo, en devo an Emsav ur gadouriezh da urzhiañ.
Ar rannvroeladur, mar seller outañ er mennadur gall, ne c’hell nemet bezañ noazus ouzh Breizh,
rak mar’d eo rediet ar Stad C’hall da rannvroelaat Frañs, e taolo pled da zispenn kement skoilh a zo adreuz d’he hent ; ar gwrizioù a vroadelezh a zo e Breizh zo unan eus ar skoilhoù-se. Mar seller outañ
war an dachenn e tiaweler endeo un nebeut heuliadoù ; hemañ da gentañ : an Emsav hag al levierezh
gall zo o vont d’en em gavout kalz tostoc’h an eil d’egile eget na oant diaraok. Froudoù a ziwan dija
er boblañs, lusket gant ar stennadur a zo o kreskiñ etre daou vlein ar vaezienn. An Emsav zo e nerzh
en e wrizioù istorel hag er goanag divent a gas gantañ ; ar Stad C’hall zo he nerzh en he framm hag en
he c’hreñvder danvezel. Ar c’hrogad kentañ zo deuet gant an Emsav peogwir ez eo bet rediet an
enebour da emellout ent dizolo er froud diwanet en-dro d’an Emsav. Lusket eo an daelerezh. Gant ar
rannvroeladur e vo moarvat buanaet.
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Kemennadenn a-berzh Emglev an Tiegezhioù
Emglev an Tiegezhioù a ro da c’houzout e tegemer ar skoazelloù arc’hant pe all evit tiegezhioù ar
vrogarourion nevez toullbac’het. Kas ar skoazelloù da :
Emglev an Tiegezhioù, 30, Place des Lices, 35-RENNES.
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NOTENNOU POLITIKEL (1)
AR STAD
Orin ar ger.
Dont a ra ar ger Stad eus al latin status, a dalvez « sav », « saviad », « stabilded ». Gant ar
Romaned o-unan e kemeras an termen ur ster politikel dre berzh ar renadennoù staget outañ : status
rei romanae, status rei publicae. Er 16t kantved e steuzias ar renadennoù, – deraouiñ a ra levr
MACHIAVELLI, An Tiern, gant ar gerioù-mañ : « Tutti gli Stati » (An holl Stadoù), – ha diwar neuze
e voe arveret ingal er politikerezh.

Orin an dra.
Anadenn ar Stad evel m’hec’h anavezomp er bed a-vremañ zo he gwrizioù e kevredigezhioù
politikel an henved. Boas eur d’ober dave da geodedoù Hellaz ha da Roma gozh, hag, e gwir, diouto e
teu dimp an testenioù puilhañ ha resisañ war ar vuhez politikel a-raok hon oadvezh en hor rannved ;
drezo ivez e teu ar pep brasañ eus hor c’hevala istorek politikel. Koulskoude ne oufe un istor pervezh
eus ar stadelezh lezel a-gostez urzhiadurioù politikel an henbobloù all, e Sina, Sumer, Egipt, Keltia
pergen.

Azonoù pennañ ar Stad.
Boas eur ivez d’ober un disparti etre kevredigezhioù politikel ha kevredigezhioù ampolitikel.
Etrezo emañ ar c’hemm a gaver en e forc’had brasañ etre ar meuriad kentidik hag ar riez arnevez. Etre
an div furm bellañ-se avat ez eus degouezhioù niverus, ha ret eo savelañ un nebeut azonoù eus ar
stadelezh wirion. Ar re bennañ zo :
– ar stabilded tirel. Stad a empleg tiriegezh. Ur meuriad kantreer ne ra ket ur gevredigezh
politikel. Ar Yuzevion strewet dre ar Bed n’int deuet da vezañ ur Stad nemet goude piaouañ un douar
dezho ;
– ur veli bolitikel astennet d’ar gevredigezh a-bezh ha d’an diriegezh a-bezh. An tiegezh dindan
c’halloudezh un ozhac’h, ar glad e dalc’h e berc’henn, pobl ar feizidi dindan aotrouniezh ar Pab n’int
ket kevredigezhioù politikel ;
– un dezvad gwirel dibarek. Pep kumuniezh tud zo dezhi un dezvad o taveiñ dre ur poell fraezh
d’ur sol pe d’ur pal : ur sol naturel zo d’an tiegezh, pal un embregerezh greantel zo kenderc’hañ hag
ober buzadoù, poell an Iliz zo er feiz. En enep, dezvad ar Stad ne ra dave da sol na da bal savelek ebet,
– ar sol hag ar pal embannet gant an dud a Stad zo ken dislavarus, keñveriañ da skouer komzoù
LOUIS 14 ha mennadoù an Unaniezh Soviedel, ma ranker reiñ d’an embannadoù-se un dalvoudegezh
hanezel hep keñver poellel gant dezvad gwirion ar Stad. E gwir, poell ar Stad zo enni hec’h-unan, he
sol zo e youl an dud, he fal zo en holl amkanioù ma c’hell youl an dud o vevañ e kumuniezh en em
dreiñ war-du enno.
Hep sol en natur pe en dreistnatur, hep pal fraezh ebet, ez eur aotreet da empennañ ez eo ar Stad
ur furm bresk-tre hag e rank neuze bezañ aozet e doare da dennañ he nerzh eus andonioù all. E daou
rumm e c’haller renkañ andonioù nerzh ar Stad : an andonioù degouezhel hag an andonioù anienel.
E-touez an andonioù nerzh degouezhel emañ ar solioù hag ar palioù endremmet gant ar Stad er
mareoù hag er broioù disheñvel. Ur sol kravezel oa d’ar roueelezh a wir doueel. Ur sol broadel hag ur
pal a ziorreadur hollvedel zo hiziv gant meur a Stad. Ur sol prederouriel hag ur pal dispac’hel
hollvedel zo gant Stadoù all, tra ma kemer reoù ’zo ar berzh armerzhel hag an dreistlañs riezel d’o
amkanioù. Hevelep solioù, palioù hag amkanioù, zoken mar bezont degemeret e pep gwirionded gant
ar gevredigezh stadel hag he levierion, zo furmoù tremeniat hepken, arwisket gant ar Stad hag o
prestañ dezhi o nerzh.

An andonioù nerzh anienel, da lavarout eo ar re a denn da natur end-eeun ar Stad, a c’haller
brasrenkañ dindan an tri zermen : frammelezh, poellelezh, gwirelezh. Ur framm eo ar Stad (sl. Emsav
14/33), eleze ur reizhiad fetis a geñverioù hag a zarempredoù.
Pa seller hepken ouzh al labour a vez kaset da benn e-ser ar Stad, ez anad houmañ evel ur rouedad
staeloù o kaout pep hini e boell hag o talvout dre ar poell-se. Er c’heñver-se ez eo ar Stad, ent vennel
da nebeutañ, rouantelezh ar poell, hag en he foellelezh e kav un darn vat eus he nerzh.
Pa seller bremañ ouzh an tudelezhioù a ra ar Stad, ez anad houmañ evel ur reizhiad daouek a
velioù hag a wirioù, pep gwir ha pep beli o vezañ savelet gant dezvoù ar Stad. Dezvel e vez dre ret an
darempredoù a-berzh Stad etre an tudelezhioù. Er c’heñver-se ez eo ar Stad, ent vennel da nebeutañ,
rouantelezh an dezv hag ar gwir, hag en he gwirelezh e kav ivez un darn vat eus he nerzh.
Hevelep dezvad gwirel dibarek a zegas gantañ doareoù ken dibarek all :
– ar foranelezh, eleze un disparti fraezh e buhez ar gevredigezh etre an obererezhioù foran, eleze
renet dre staeloù ar Stad, hag an obererezhioù prevez, renet er-maez eus staeloù ar Stad ; dre anien ez
eo ar Stad ur foranelezh ;
– an ensavadekaat. Er c’hevredigezhioù ampolitikel ez eo ar veli ur berc’hentiezh personel ; pa’z
a ur gevredigezh war bolitikelaat, ez a ivez ar veli war zibersonelaat. Paouez a ra a vezañ ur
berc’hentiezh evit bezañ un ensavadur. Lavarout a reer ez eo ensavadekaet ar veli. Pouezus-bras eo
merkañ ivez ez a en ur ser an ensavadekaat, ar poellelaat hag ar gwirelaat. E-keñver ar veli bersonel ez
eus sujidi, pa n’eo ket sklaved. E-keñver ar veli ensavadekaet emañ ar geodedourion en o rezid.

Ar Stad hag an tir.
N’eus Stad ebet hep tiriegezh. An diriegezh zo an tachad egor douaroniezhel bevennet-spis
dalc’het dindan he beli gant ar Stad. An diriegezh eo a ra eus ar Stad ur riez, eleze un damani a wir
etrevroadel : he savlec’hiañ a ra er Bed, e-touez ar riezoù all.

Ar Stad hag an dud.
Hervez an degouezhioù ez arverer ar ger Stad gant daou ster disheñvel : diouzh un tu e verk an
termen ar framm fetis lec’hembreg ar veli, ennañ ur gouarnamant ouzh e leviañ ; diouzh an tu all e
veneg ar gevredigezh politikel hec’h-unan a gav goudor er framm fetis-se, – nes eo an eil ster-mañ da
ster an termen riez.
Ar Stad-kevredigezh zo anezhi an holl boblañs, gwazed ha maouezed, remziadoù kozh ha
yaouank. Ur gevanenn eo oc’h enderc’hel lies derez a c’hougevanennoù : tiegezhioù, kumunioù,
rannbarzhioù, rannvroioù douaroniezhel pe genelel, uniadoù ha kevredadoù diseurt.
Ur perzh all a gaver gant ar Stadoù a-vremañ, ha n’eo ket ur perzh ret d’ar stadelezh, ez eo ar
yoc’helezh. Tra ma nivered 40 000 keodedour d’ar muiañ en hen Aten (diwar 500 000 annezad), ar
milion eo hiziv an unanenn a dalvez da zewerzhañ poblañs ar riezoù. Dindan 10 milion e komzer eus
riezoù bihan, etre 10 ha 100 milion eus riezoù etre, dreist 100 milion eus riezoù bras.

Eus an natur d’ar Stad
Anaout a reer mojenn an « harzoù naturel » arveret gant ar C’hallaoued : merket e vefe
gant an « Natur » pe gant Doue e-unan dre araez an Natur, furm riezoù ’zo war gevandirioù
an Douar : ar morioù, ar menezioù, ar stêrioù a vije eno gant ar meni amboaz-se. Mojenn an
Heksagon, kenseurtez da « Lebensraum » Hitler ha da gement mojenn impalaerel.
Koulskoude, ar Stad ned eo ket dizalc’h diouzh an natur. Disheñvel eo ur Japanad diouzh
un Iwerzhonad, dre berzh o riezoù hag o ensavadurioù disheñvel, met tu ez eus da soñjal ivez
ez eo disheñvel o ferzhioù naturel hag emañ an disheñvelded-mañ e devoud disheñvelded o
ensavadurioù, evit ul lod da nebeutañ.

Ar gudenn stignet aze zo : petore keñver ez eus etre ar sevenadur pe, strishoc’h, etre ar
Stad hag an Natur ? Daou rumm respontoù enebek a glever d’ar goulenn-se ; o skritellañ a
raimp respontoù naturelour ha respontoù danzeelour.
Evit an naturelourion ez eo rakverket furmoù ar Stad gant an Natur hec’h-unan : pe
harzoù ar riez ha neuze e klever mojenn an harzoù naturel ; pe gouenn ar geodedourion hag e
kejomp ouzh an damkaniezhoù gouennelour ; pe ar yezh, ar gravez, meizet evel ereet ouzh
galloudezhioù naturel an dud hag ez adkaver an tezennoù hon eus bet tro da zezvarn c’hoazh
er gelaouenn-mañ (sl. Emsav 18/172).
Evit an danzeelourion ez eo ar bed un danvez ken krai d’ar saverion Stadoù ha ma’z eo ar
vein d’ar saverion diez. Tost emañ evit gwir an daou rumm, rak an danzeelourion, mar
mennont sujañ an Natur d’ar spered, a laka, evel an naturelourion, ar skritell Natur war
sevenadurioù ’zo eus mab-den. Ken gwir eo ma kaver mac’homerion en daou rumm : ar
gouennelour Hitler oc’h aloubiñ Europa en anv dreistelezh natur e bobl ; an danzeelour
Napoléon oc’h aloubiñ an hevelep Europa sellet gantañ evel un dachennad natur da sujañ d’e
spered krouer, hep muioc’h derc’hel kont eus ar pobloù, o rezid hag o sevenadur eget mar
bijent koadoù, stêrioù ha menezioù. Degouezh Breizh a gavomp aze ivez, perc’hennet m’eo
bet hor bro gant ar Stad C’hall hep an disterañ damant eus he ferzh d’an danvez sevenadur ha
d’an danvez Stad a zo enni.
E gwir, an natur hag ar spered n’en em gavont nepred noazh an eil dirak egile, met bepred
enkorfet en o c’henfrouezhioù, en o c’henderc’hadoù kent. An « natur » labouret gant ar barzh
zo ar yezh, met ar « spered » labourer ez eo zo ivez enkorfet er yezh. An « natur » aret gant ar
politikerezh zo e gwirionez un denelezh pleusket endeo gant kantvedoù a sevenadur hag a
stadelezh, met ar « spered » arer, an arar politikel, zo ivez gwriziennet en hevelep kantvedoù a
sevenadur hag a stadelezh. En ur ger, ar sevenour, an den a Stad zo tud gwriziennet en ur
c’hevala istorek hag o kenderc’hañ dre araez ar c’hevala istorek-se.
Un anien-etre eo hini ar c’hevala istorek : natur eo e kement ha ma trebad a remziad da
remziad, ha ma talvez da zanvez da genderc’herezh ar remziad o ren ; spered eo e kement ha
ma n’en deus bezoud nemet e-ser un ober denel. Dre ar c’hevala istorek eo e kav ar sevenadur
e zezvad prederouriel : n’edo en e lec’h reizh nag e rummenn an natur, nag e rummenn ar
spered. Drezañ ivez, peogwir e vez savelet ent istorek, en ur furm amzeriek, e vez anavezet
d’an amzer al lec’h bras ha dibarek he deus e kement a ra mab-den. Ur boud istorek eo mabden hag emañ e deñzor en e istor : brasañ torfed eo mirout ouzh ur bobl a gorvoiñ he c’hevala
istorek.
Ganedigezh ur Stad a ampleg enta ur c’hevala istorek furmet e par ur gevredigezh a-bezh.
Ar c’hevala istorek-se a c’hell bezañ bet krouet a-hed un niver bras a gantvedoù pe, er
c’hontrol, dindan un nebeut bloavezhioù. Mar seller ouzh ar c’hevala istorek aljerian e kaver
ennañ ul lodenn dister o tennañ d’ar c’hant vloaz a drevadennadur, ul lodenn vras o tennañ
d’an ugent bloavezh a emsaverezh-dieubiñ, – dre al lodenn-mañ diwezhañ eo bet
advuhezekaet kevala ar c’hantvedoù arabek kent. Un anadenn heñvel a c’hoarvez e Breizh :
bloavezhioù an Emsav-dieubiñ zo ivez bloavezhioù-krouiñ, – kalz krouusoc’h int eget nep
kantved tremenet, – ha war un dro bloavezhioù an adpiaouañ.
Pell diouzh bezañ un adsked eus an Natur, pell diouzh bezañ ivez danzead an didelezh
pur, ez eo ar Stad ur fetisadur eus ar c’hevala istorek. Tro hor bo da adwelout ha da resisaat an
termenadur-mañ, hag ivez da ziskouez e-ser petore argerzh daelerezhel e c’hoarvez ar
« fetisadur »-se.

Ar Stad evel beli.
En un notenn all e studiimp spisoc’h ar veli en hec’h arvezioù bredoniel ha gwironiel. Amañ e
taolennimp hepken he lec’h hag he c’heñverioù er Stad.
Termenañ a reer ar veli evel ar galloud savelet e-keñver gwir, sellet enta, n’eo ket ken
evel ur c’halloudezh eus mab-den, met evel un ensavadur e par ar Stad, – lavarout a reer
c’hoazh ez eo ar veli ar galloud ensavadekaet.

Hep beli, Stad ebet. Pep Stad a ranner e daou barzh : ar parzh levier, ar parzh leviet. Hervez ar
renadoù emañ dasparzhet disheñvel an dud etre levierion ha levidi. En hen Aten e kemere an holl
geodedourion perzh war-eeun e levierezh ar Geoded ; en enep, e parzh levier ar riezoù arnevez n’eus
nemet ur rann vunut eus ar boblañs, – distennet e vo an enebadur pa lavaror an dra-mañ : en Aten, mar
embrege pep keodedour e c’halloud-leviañ war-eeun, ne oa ket keodedourion eus un dekvedenn eus ar
bobl.

Emveli ha dreistbeli
Ar riezoù arnevez a embann bezañ riezoù emveliek (souverain, souverän, sovereign). Kement-se a
dalvez e nac’hont bezañ degemeret o beli eus ensav all ebet uheloc’h egeto, pe digant Pab pe digant
Impalaer e ve. Talvout a ra ne venn ar Stad tennañ he beli nemet diouti hec’h-unan. Gwelet hon eus
uheloc’h edo sol ar Stad e youl an dud hec’h ampar. Seurt youl diabarzh zo ivez kemeret da sol ar veli
stadel, – alese an termenoù : emveli, Stad emveliek, emveliegezh ar Stad.
Er yezh politikel voas e talvez riez kement ha Stad emveliek. Mat eo henn gouzout pa
gomzer eus ar riezoù kevreadel : ar broioù kevreet enno zo anezho Stadoù, met n’int ket
emveliek.
Ur c’heal nes d’an emveli eo keal an dreistbeli. Merkañ a ra ez eo trec’h beli ar Stad war nep beli
all er gevredigezh : ar c’humunioù, ar rannvroioù, ar c’hevredadoù, an uniadoù, h.a., zo unvezioù
endalc’het gant ar Stad hag o beli zo, hervez ar broioù, bevennet, reolet pe sujet gant beli ar Stad.
Ret eo lavarout n’emañ pennaennoù an emveli hag an dreistveli stadel o ren en Europa
hag er bed nemet abaoe ar 16t kantved. Er c’humuniezhoù hengounel ne veze ket sellet ar veli
bolitikel, ar galloud bedel, evel an hini uhelañ ; dreist dezhi edo lakaet an aotrouniezh
speredel. Evel-se, dreist da rummad al levierion (brientinion, brezelidi, Kshatriya’ed en
hengoun indian) edo rummad an aotrouion speredel (drouized, beleion, Brahmana’ed). Mar
edo roll ar vrientinion, evel ma’z eo bremañ roll ar Stad, gwareziñ ar gumuniezh ouzh pep
argad a-ziavaez ha derc’hel an urzh en diabarzh, ne oant ket ur rummad emveliek : sol a gave
o beli en aotrouniezh speredel, hec’h-unan diazezet er Wirionez1.
Dilezet eo hiziv hevelep meizadur eus ar bed gant ar riezoù arnevez. Un aspadenn
anezhañ a voe e-pad ar Grennamzer e Kornogeuropa : an Impalaer, galloud bedel, a zegemere
e veli digant ar Pab, aotrouniezh speredel. Ar Stadoù a-vremañ o deus en em ziskleriet
emveliek, hag o sol a lec’hiont e youl o c’hevredigezh, da lavarout enno o-unan. En em
zisrannet o deus diouzh an aotrouniezh speredel. An aotrouniezh speredel diempret diouzh ar
galloud politikel zo chomet evit lod gant ar c’horfoù kravezel, evit lod ez eo bet sammet gant
prevezidi, evit lod erfin ez eo bet sammet gant ar Stad hec’h-unan. Alese ar c’hudennoù diaes
a sav etre ar Stad hag an Iliz da skouer e broioù ’zo, etre ar Stad hag ar skrivagnerion e broioù
all.

Ar Stad evel nerzh.
Beli a empleg nerzh, da lavarout eo ar galloud danvezel da lakaat erounit an disentezioù kemeret.
Aze e kejer gant daou arvez eus ar stadelezh : ar genurzh hag an destrizh. E-touezh holl gumuniezhoù
ar bed ez eo ar Stad an hini genurzhietañ ha destrizhusañ.

Kenurzh al levierezh
Rannet pervezh eo al labour-leviañ er Stad. Ur rumm levierion, an dezvourion, zo o roll prientiñ al
lezennoù, ar reizhennoù, ar reolennoù gwirel a vez lakaet da dalvezout er Stad ; rummoù all, an
amaezhourion, zo karget da erounit dedalvezadur an dezvoù-se ; en diwezh, rummoù all, ar
varnourion, a ro an disentezioù pa sav dael a-zivout an dedalvezadur-se, a gompez an arguzioù etre
izili ar gumuniezh.
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An nerzh-destrizhañ
Piaouadur an nerzh. E piaou ar Stad emañ ar galloud danvezel brasañ evit rediañ he riezidi da
erounit he disentezioù, ivez evit plegañ d’he youl ar riezoù all. Benvegoù ar galloud-se zo he
c’herreizh en diabarzh, he luoz en diavaez.
Stadañ a reer e voe, a-hed an istorvezh, beli bolitikel ha nerzh-destrizhañ o vont a-gevret : edo ar
roue e penn kasta ar vrezelidi ; er Grennamzer e klote strewadur ar galloud politikel gant strewadur ar
bezinoù gladdalc’hel ; en enep, diwar ar 16t kantved ez eas kenstur tolpadur ar galloud e-ser ar riezoù
bras ha saveladur al luoz bras arnevez.
Un dastumenn da dennañ eus ar stadadur-se a denn da zisplegañ an amc’halloud m’emañ
ar c’humuniezhoù etrevroadel evel Aozadur ar Broadoù Unanet (UNO) e-keñver ar riezoù a
zo o izili : amc’halloud e chomint keit ha ma ne vezint ket e piaou d’un nerzh-lu brasoc’h eget
hini ar riezoù o-unan.
Ar benveg-destrizhañ diabarzh. Ar benveg-destrizhañ diavaez, da lavarout eo al luoz, a gefleugn e
gefridi en degouezhioù ezreol nemetken hag e-maez, koulz lavaret, a bep dezvelezh. En enep, emañ ar
benveg-destrizhañ diabarzh o c’hoari er vuhez pemdeziek ha domani an dezvelezh ez eo, rak e roll zo
end-eeun lakaat erounit an dezvoù. Ur benvegadur kemplezh ha kenurzhiet eo ; c’hoarvezout a ra eus :
a) un aozadur kerreizhel, e gefridi reoliñ erounezadur al lezennoù gant ar geodedourion, keisiañ2 ha
herzel an dorradourion ; b) un aozadur barnerezhel karget da zougen kospoù ouzh ar gabluzed da heul
un imbourc’h kemplezh o reiñ gwarantoù d’an damallidi ; k) un aozadur kastizel oc’h erounit ar
c’hospoù divizet gant al lezioù-barn (telloù-kastiz, toull-bac’h, gwazerezh-kastiz, poan a varv).
An nerzh lakaet e kerz ar Stad, mar’d eo danvezel en e ziskouezadurioù diavaez, zo ivez
speredel en e ziskouezadurioù diabarzh. Ned eo ket ar benveg-destrizhañ ar benveg-leviañ
pouezusañ, – sellet evel direizh e vez ar Stadoù a ra un arver-leviañ re anat anezhañ.
Nerzh ar Stad evel levierezh zo e gwirionez nerzh ar Stad evel kevredigezh ; en nerzh-se
ez eus da lakaat e kont un arvez kevredadel hag un arvez sevenadurel.
Pep hinienn o liammañ he zonkad ouzh tonkad ur gumuniezh a zifenn buhez ar
gumuniezh-se en hevelep doare ma tifenn he buhez. Mar tremenan un nozvezh hepken etre
daou dren en ur gêr, n’on ket chalet nemeur gant meradur dinazel3 ar gêr-se ; hogen mar savan
enni va zi-annez, e teuy da vezañ « va » c’hêr hag adalek ar mare-se e roin dezhi ar preder a
roer d’ur glad.
Tonkad ar gumuniezh avat n’eo ket hepken kenvevañ, met kenderc’hañ, da lavarout eo
seveniñ buhez ha kedvuhez e sell ar finvezioù a zo he re. Seurt seveniñ a zegas liammoù
galloudus n’eo ket hepken etre izili ar gumuniezh unanet gant an hevelep embregerezh, met
ivez etre ar remziadoù bev, ar remziadoù kent hag ar remziadoù da zont. Meur a wech
c’hoazh hon eus gwelet penaos ez eo ur vroad, dre seveniñ diwar he c’hevala istorek, kement
hag ur c’horf amzeriek astennet a-dreuz d’ar c’hantvedoù. Er c’horf amzeriek-se emañ a dra
sur ar brasañ nerzh a oufe korvoiñ ur Stad.
Seurt ereoù kevredadel ha sevenadurel etre izili ar gumuniezh hag etre he remziadoù zo ar
sol hag ar moul da gement framm, betek ar re ziavaesañ, a vez savelet gant ar Stad.
Zoken ar frammoù destrizhusañ a vez buhezet evel eztaol nerzh diabarzh ar gumuniezh.
Da desteni e c’haller stadañ al lorc’h hag al levenez a leugn ar geodedourion pa zibun luoz o
bro ; pe c’hoazh an enor ez eo evit an dud yaouank bezañ darbennet gant ar c’huzul-enluañ.
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Ar Stad hiziv.
Stad ha broad
Hiziv e tegemerer da reolenn e tle broad ha Stad kenglotañ, – ken ma arverer alies « broad » elec’h « riez », da skouer pa lavarer ar « Broadoù Unanet » pe ar « C’horvoder Broadel ». Ar meizadurse avat n’eo ket bet degemeret a-viskoazh, ned eo ket degemeret gant an holl nag e pep lec’h er bed,
hag un amzaeladur a ranker ober anezhañ.
Ar riez impalaerel. Ouzh meizadur broadel ar Stad emañ enebet ar meizadur impalaerel. Ar
skouer glasel zo an impalaeriezh roman. Diwanet diouzh ur bobl vihan kadarn ha kenurzhiet ez
astennas he beli war deir rannved, o vodañ en he ser pobloù liesseurt, eus ar Yuzevion d’ar
Vrezhoned, o tegas ganti ar sevenadurezh roman hag ar « Pax Romana » er sujidigezh. Unan eus
poentoù heverk eus leviadur an Impalaeriezh er broioù sujet e voe amparañ ur gennad poblañs staget
outi dre vrientoù hag amaezhioù impalaerel. Ar « Barbar » o vont da Geodedour Roman a oa douget
da zistagañ e galon diouzh e zouar ha diouzh e bobl : diwar neuze edo e galon e Roma4 ha kement a
lorc’h oa ennañ o komz latin hag o vevañ evel ur Roman ha ma veze a vezh bewech ma ranke anzav e
orin barbar. Er broezioù evel Galia ma oa endeo5 ur c’hemm bras etre kendere ar vrientinion ha
kendere ar werin, e teuas an impalaerelezh buan a-walc’h a-benn da ziskar ar vroadelezh : ar
vrientinion pe a voe diouennet pe a yeas da geodedourion roman ; ar werin, damsklavet, ne ouezas ket
herzel ouzh ar romanekaat na dreist-holl difenn he broadelezh : kemmañ mistri ne reas ken. Seurt
diempradur ne voe ket ken drastus er broioù evel Preden ma chome unvanoc’h ha kengretoc’h ar
gevredigezh : mar deuas eno an armoù impalaerel a-benn da sujañ ar vro ne dizhjont ket dispenn ar
gwrizioù broadel nag ar yezh da gentañ penn. Kerkent ha ma rankas ar Romaned dilezel douar Preden
ez en em stuzie ur vuhez vroadel vrezhon en-dro.
Gwashañ displet an impalaeriezh eo enta lakaat ar pobloù sujet en arvar da ziemprañ. Ar spletoù,
pe ac’hoel spletoù an impalaeriezh roman voe degas ur furm nevez a unvaniezh er bed, an unvaniezh
politikel : marteze lakaat an urzh keodedel da ren e-lec’h ma reuzie brezel hag arvell etre meuriadoù,
broadoù, tierned ha pennoù lec’hel, met dreist-holl hadañ e-mesk kevredigezhioù ampolitikel eginoù
ar vuhez politikel. Un araokadenn vras e oa ha moarvat e voe emouez outi mui pe vui ar pobloù sujet.
Ar politikerezh impalaerel en deus dreistbevet d’an impalaeriezh roman, gantañ e spletoù hag e
reuzioù. Ar gevredigezh vrezhon, deuet a-benn d’en em ademprañ, zo bet lakaet en-dro en argoll gant
an impalaerelezh c’hall, hag un diempradur nevez en deus disrannet e-pad kantvedoù enni ur gwiskad
« keodedourion » estrenekaet diouzh he gwerin. Met gant an droug e teu ivez ar remed : mar devoud
an impalaeriezh diempradur ar broioù sujet, e tegas dezho an eginoù eus ur gevredigezh politikel ha
dre-se an tu d’en em saveteiñ, – ne ziwan ket an emsavioù-dieubiñ eus parzhioù ar boblañs manet kloz
er stuzegezh henvoazel, met er gwiskadoù intret mat endeo gant ar stuzegezh impalaerel.
Ar riez vroadel. Ganet eo bet ar riezoù broadel eus al lusk da ademprañ ar gevredigezh goude
diskar an impalaeriezh en Europa. Kantvedoù a lakaas al lusk-se evit disoc’hañ peogwir e seller ouzh
ar 16t kantved evel hini ganedigezh ar Stad vroadel. Er mare-se eo e voe diazezet ar vuhez politikel,
armerzhel ha sevenadurel war ar gedvuhez o ren ha n’eo ket ken war batromoù stuzegezhel an henved
impalaerel. Ar c’hendereoù-leviañ a zilezas ar yezh impalaerel kozh, al latin, evit degemerout yezh o
fobl ; ar yezhoù-pobl dilennet a dremenas eus stuz an deodyezh da live ar sevenadur. Adunvanet e voe
ar gedvuhez, adempret ar gevredigezh.
Ret eo lavarout diouzhtu ne c’hoarvezas an emdroadur berzhus-se nemet e broadoù ’zo eus
Europa. Evit pobloù all e padas an diempradur hag e pad c’hoazh. Mar gouezas kendereoù-leviañ hon
amezegez Frañs unanaat o bro hag ober anezhi ur riez vleunius, e padas kendereoù-leviañ hor bro-ni
gant ar c’hleñved kozh impalaerel o doa nevezpaket : o lorc’h a lakajont o tostaat ouzh ar
vrientinelezh estren hag o pellaat diouzh o fobl. Ar galleg a gemeras lec’h al latin en o genou, ha
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diempret e chomas ar gevredigezh vrezhon. Dav eo bet gortoz an 20t kantved evit ma ve anv eus
hec’h adempradur.
Ur gudenn a stigner alies eo houmañ : pere eo ar pobloù ? Hag ar goulenn-mañ a vez
graet ouzhimp alies gant ar C’hallaoued : « ur Stad Vrezhon ? met neuze, perak ket ur Stad
Pikardiat pe Orleanat ? » Anat eo e voe kendeuzet mui pe vui ar pobloù gant an impalaeriezh
roman, morloc’h ar Grennamzer hag erfin gant ar riezoù broadel kentañ, ha diaes eo alies
didermenañ hag ez eus un tonkad broadel pe rannvroel hepken gant ar bobl-mañ-pobl, ha
pelec’h emañ ar vevenn etre div bobl. Ur gudenn amjestr eo, seul amjestroc’h ma klasker he
diskoulmañ en difetis, er-maez eus pep ober war an dachenn. Hag eñ zo an isdiorreadur
armerzhel, an diempradur kevredigezhel azonoù a-walc’h evit ma ve anavezet un danvez
broad el lec’h m’o c’haver ? Nann, a dra sur. Moustrerezh he brezhonelezh en deus moarvat
gwashaet kalz stuz ar bobl vrezhon, met an isdiorreadur hag an diempradur n’int ket
kleñvedoù eus ar vroadelezh, ha mar dle an Emsav broadel o fareañ, n’eus eno evitañ nemet
amkanioù ; en tu all emañ e bal. An azon nemetañ eus tonkad broadel ur bobl zo ar vezañs
enni eus un emsav broadel. Kement-se a hañval bezañ un daotologiezh evit ar meizadur plaen
difetis : broadelour on peogwir ez eus ur broadelour ac’hanon. Met ar meizadur plaen difetis
n’en deus netra d’ober amañ ; emaomp war dachenn ar fetis amzeriek, an daelerezh istorek :
mar kresk un emsav broadel e Breizh kentoc’h eget e Berry ez eo peogwir ez eus ergorelaet
drezañ un ezhomm eus ar boblañs vrezhon ; tonkad an emsav broadel-se, kresket a-dastorn
evel an holl argerzhioù poblel, zo treuzfurmiñ ar boblañs vrezhon en ur bobl vroadel. Ar
broadoù ne vezont ket didermenet dre un argerzh poellata diwar azonoù a vefe ar yezh, ar
ouenn, ar gravez, an hengoun istorel pe all ; met en em furmiñ a reont dre nerzhoù un
ezhommelezh a ro dezho ar bezoud en hevelep mare ma en em ro da anaout : gwir zremm an
ezhommelezh vrezhon zo ar gevredigezh vroadel vrezhon ; ouzh henn gouzout avat n’eus
nemet tud ar gevredigezh-se. Dav e vo d’an arsellerion diavaez anaout an devoud kevredadel
ez eo ha drezañ ar vroad vrezhon, – met a-benn neuze he devo ranket ar gevredigezh-se
kreskiñ… Da c’hortoz e chom goullo a-grenn an tabutoù war « azonoù an tonkad broadel ».
Kaer e vo d’ar mezeg kavout liv brav da zremm ar c’hlañvour ; mar’d emañ o paouez tremen,
ned eo ket e liv brav a dalvezodezhañ da vuhez. Kaer e vo d’ar mezeg dezastum diwar an
azonoù a wel ez eo marv ar c’hlañvour ; mar digor hemañ e lagad ha mar goulenn boued da
zebriñ, e vo ret-mat anzav ez eo bev c’hoazh.

Stad ha kumuniezhoù amstadel
Ar Stad arnevez zo diazezet war ar vroad. Gwelet hon eus ned eo ket an diazezadur-se sturiet gant
an Natur ; ned eo ket graet ivez e sell ur pal. Disoc’h un daelerezh istorek eo : abaoe ma’z eus eus ar
Stad, he deus kemmet meur a wech diazezoù hag amkanioù. « Da bep meurlarjez e teu ar Stad gant ur
gwiskamant nevez » (Roparz HEMON)6. Gwelet hon eus ivez an darempred daelerezhel a zo etre ar
vroad hag ar Stad : n’eus ket eus ar vroad er ster leun a-raok ar Stad ; ar Stad avat ne grou ket ar vroad
diwar netra : an danvez broad a striv da vezañ ur Stad, ha dre vezañ ur Stad e piaou ar benveg a roy
dezhi an tu da gadarnaat he broadelezh. Alese ez eo ar vroad, en he furm a Stad, ar gumuniezh
pouezusañ er bed a-vremañ. Aes eo meizañ e sav kudennoù liesseurt etre ar gumuniezh dreistbeliek-se
hag ar c’humuniezhoù all, ha pa ve o astenn bihanoc’h, brasoc’h pe disheñvel.
Kumuniezhoù bihanoc’h. Daou seurt a c’haller ober anezho : ar c’humuniezhoù dre ar sol evel an
tiegezh, ar gumun, ar rannvro, hag ar c’humuniezhoù dre ar pal evel ar strolladoù politikel, an
unvaniezhoù speredel ha kefredel, ar relijionoù hag ar c’humuniezhoù relijiel ; ar c’hweluniadoù zo da
renkañ er c’humuniezhoù dre ar sol en arbenn eus o zermenadur micherel, hag er c’humuniezhoù dre
ar pal pa gavont o arbenn-bezañ en o fal. Korfoù-etre a reer ivez eus ar c’humuniezhoù bihanoc’h eget
ar Stad hag endalc’het er vroad.
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Div gudenn ez eus er Stadoù arnevez gant ar c’horfoù-etre : ur gudenn a wir hag ur
gudenn a zevoud.
Houmañ eo ar gudenn a wir. Pelec’h emañ andon ar veli ha petore « treug » zo dezhi etre
hec’h andon hag al lec’h ma vez embreget ? Mar kouezh an holl a-du evit embann emañ
andon ar galloud er bobl, ez eus dizemglev war an treug anezhañ. Er Stad C’hall da skouer ez
eo ar gannaded dilennet gant ar bobl a samm holl c’halloud-leviañ ar bobl evit e fiziout e
levierezh ar Stad. Galloud andoniek ar bobl zo ur galloud-mouezhiañ ha netra ken. Gant ar
galloud leuriadek lakaet etre e zaouarn en deus levierezh ar Stad an holl veli. Ken ma n’o deus
ar c’horfoù-etre nemet ar veli a ziviz ar Stad fiziout enno. Lavarout a reer e ren er Stad C’hall
pennaenn leuriadegezh ar galloud : an holl c’halloud politikel a dremen dre zaouarn ar Stad.
Ouzh ar pennaenn-se ez eneber pennaenn an andoniegezh a laka ez embreg ar geodedourion o
galloud andoniek war-eeun, pe da nebeutañ hep sellout outañ evel ur veli grataet dezho gant
ar Stad.
Ent devoud e vo disheñvel-bras ar vuhez politikel hervez ma vo diazezet al levierezh war
bennaenn al leuriadegezh rik, pe ma c’hoario pennaenn an andoniegezh. E Frañs da skouer,
n’o deus ar c’horfoù-etre « bezoud dezvel » nemet dre zegemerout un dezvad digant ar Stad ;
ar Stad eo a verk bonnoù d’o emrended, a ziviz o beli hag a evesha ouzh o renerezh. Emellout
a ra en o arc’hweladur, hag en o mererezh. Mar seller ouzh ar c’humunioù, e weler ez int
renet ha meret gant ur c’huzul dilennet, ha gouleviet gant ar Stad ; un devoud arouezius : pa
fell d’ar maer reiñ e zilez, n’eo ket d’ar re o deus e zilennet en en ro, met d’an isprefed,
leuriad al levierezh-Stad.
Kumuniezhoù brasoc’h. Uheloc’h hon eus gwelet e chom an dreistbeli gant ar riezoù e-barzh ar
c’humuniezhoù etrevroadel evel an UNO. En houmañ n’eus ket ul levierezh dreistriezel o kaout beli
wirion war ar riezoù izili, met ur poellgor amparet gant levierion ar Stadoù o-unan, – ha dieub e chom
pep hini da erounit pe get an disentezioù kemeret. Un aotrouniezh kevredik bedel eo kentoc’h an
UNO eget ur veli dreistriezel.
Kumuniezhoù a astenn disheñvel. Strolladurioù tud ez eus ha n’int nag endalc’het gant ar Stad,
nag endalc’hus dezhi, etrevroadel enta, hag a zo peurliesañ kumuniezhoù dre ar pal : an Iliz Katolik,
ar Strollad Komunour, kevredigezhioù gouezoniel ha kevreoù c’hweluniadel ’zo. Reoù en o zouez zo
nerzhoù politikel gwirion, dezho un aozadur levierezhel galloudus hag ur veli wirion war o izili. Dont
a reont neuze da vezañ sellet gant ar Stad evel kevezerezed ha stourmoù taer a c’hell bezañ renet :
heskinerezh a-berzh ar Stad, gourzhbellerezh7 outi. Met peurliesañ e tisoc’her d’un emglev, – d’ur
c’hKonkordad pa’z eo an Iliz Katolik ar sinourez. Met zoken pa zeu ar gourzhbellerezh da ziskar ur
Stad ez eo bepred evit sevel unan all en he lec’h.

Arzaeladur dreistbeli ar Stad
Ganet e voe damkaniezh emveliegezh ar Stad er 16t kantved en ur mare ma ranke an danvez
Stadoù broadel stourm taer ouzh an Impalaeriezh hag ar Babelezh diouzh un tu, ouzh ar
c’hladdalc’hourion diouzh an tu all.
Anat eo avat e chomas ar Stadoù broadel kentañ-se intret a spered impalaerel. O oberoù henn
diskouez splann : un amkan padus eo bet evito kreskiñ o ziriegezh dre zestagañ kement bro pe rannvro
a c’halle kouezhañ en o dalc’h dindan nerzh o armoù. Istor Frañs, Saoz, Rusia, Alamagn zo istor
kemend-all a impalaeriezhoù. An embregerezh kendalc’hel nemetañ en istor Frañs eus PHILIPPE LE
BEL da NAPOLEON 1ñ zo an alouberezh. Goude diskar o impalaeriezh europat, hag int aet dindan ar
gwiskamant republikan, ne ziskrogas ket ar Frañsizion diouzh o doug a-viskoazh : un impalaeriezh
trevadennel a savjont. Houmañ freuzet d’he zro, ne daolont ket an trebez : skarzhet dre an nor e
lammont tre dre ar prenestr en o zrevadennoù kent, en-dro dezho ur sae nevez : ar C’hallegeriezh.
Anat eo emañ war o diskar ar riezoù impalaerel diwanet eus luskad broadelour ar 16t kantved ha
ganto ar meizadur politikel a oa en o diazez. En enep d’ar wiraourion eus ar mare-hont a zifenne
7

Gourzhbell b., emgann-armoù e diabarzh ur vro ouzh ar galloud a ren warni.

emveliegezh ar Stad, e striv gwiraourion an 20t kantved da ziskar pennaenn an dreistbeli stadel ha da
erbediñ un urzh etrevroadel a lakay termen da janglenn ar broadoù emveliek. A-du-rall ez eus
luskadoù o stourm evit gounit emrenerezh d’ar c’horfoù-etre dre zigreskiñ ar veli piaouet gant ar Stad.
War dachenn an devoudoù e ranker stadañ ez a war baotaat an aozadurioù etreriezel ; war baotaat ivez
ar riezoù nevez dieubet diouzh dalc’h an trevadennerezh.
Ar vroadelouriezh arnevez. Un diforc’h bras ez eus etre ar vroadelouriezh-dieubiñ evel a
anavezomp e broioù suj an 19t hag an 20t kantved, hag ar « vroadelouriezh »-aloubiñ evel an
hini a c’houzañv pe a c’houzañvas an hevelep broioù suj end-eeun. Setu perak e raimp
hiviziken gant an termenoù broadelour ha broadelouriezh evit menegiñ ar vroadelouriezhdieubiñ, ha gant riezelour ha riezelouriezh evit menegiñ ar vroadelouriezh-aloubiñ, an hini a
zo hec’h amkan kreskiñ ar riez diwar-goust ar broioù all.
Ar broadoù o c’hounit o dizalc’hted en hor mare o deus kudennoù dibarek da
ziskoulmañ : mar’d int dieubet diouzh ar mestroniadur politikel estren e rankont en em
zieubiñ diouzh ar mestroniadur armerzhel, a anver c’hoazh an neveztrevadennerezh. Da ren o
deus emgann an diorreadur en holl domanioù ar gedvuhez : kevredadel, politikel, sevenadurel,
armerzhel. Broadoù bihan int peurliesañ ha douget int d’en em gevreañ. Hep mar emañ en o
ser talbenn an araokaat politikel : diouzh o stourm e tiwano ar meizadur politikel nevez a
gemero lec’h ar meizadur riezelour dispredet.
Etreriezelezh ha dreistriezelezh. Kilañ a ra dreistbeli ar Stadoù war an dachenn
etrevroadel e meur a hent :
–

–

–

dre arbennoù armerzhel e rank ar riezoù savelañ kumuniezhoù ha kenvarc’hadoù ;
heñveldra war an dachenn vellourel, skouer : NATO, SEATO, Emglev
Warszawa. Dreistriezel eo an aozadurioù-se, da lavarout eo ez eus ganto beli war
ar riezoù izili en un amgant divizet hag e-ser ur gevrat amzeriat. Hogen ren a ra
enno ivez ar striv d’an dreistbeli : mar’d emañ Frañs gant ar spi da vestroniañ ar
C’henvarc’had, emañ ar Stadoù-Unanet o ren an NATO hag an Unaniezh
Soviedel e penn Emglev Warszawa ha KOMEKON ;
an aozadurioù etreriezel politikel evel UNO, sevenadurel evel UNESCO, ma n’o
deus beli wirion ebet, zo dezho ur pouez bras evelkent : bedel int hag ul lec’hkejañ efedus a amparont evit levierion ar riezoù ; eginoù aozadurioù dreistriezel
bedel a c’haller gwelout enno ;
paotidigezh an darempredoù prevez etrevroadel, hiniennel pe strollel,
skignidigezh ar mennozioù kevarzhelour o deus devoudet kengredoù renkadel,
c’hweluniadel, kostezennel, emsavel dreist d’an harzoù riezel diwar-goust an
emskiant riezelour.

Ar gevreadelouriezh. War daou dalbenn e tag ar gevreadelouriezh dreistbeli ar Stad : dre
c’houlenn emrended evit ar c’humuniezhoù danriezel (tiegezhioù, kumunioù, kantonioù,
proviñsoù), ha dre c’houlenn ma ve krennet war emrended ar riezoù evit mad kumuniezhoù
dreistriezel ha bedel.
Pennaenn an andoniegezh a vez difennet gant ar gevreadelourion enep da bennaenn al
leuriadegezh. Hag amañ emañ an diforc’h gwriziennel a zo etre an asvan a gevreadelezh a
ginnig Frañs gwiskañ gant an didolpadur, an digreizennadur pe ar rannvroeladur hag ar
gevreadelezh wirion.
Merkomp c’hoazh ar c’hemm a zo etre ar gevreadelezh damkanel hag ar riezoù kevreadel
evel an Unaniezh soviedel pe ar Stadoù-Unanet. Mar’d eus er re-mañ un derez bennak a
emrended danriezel e chom emveliek ha dreistbeliek al levierezh-kreiz, ken ez int heñveloc’h
ouzh impalaeriezhoù eget ouzh kevreadiezhoù.
Namm brasañ ar gevreadelouriezh avat eo bezañ c’hoazh un damkaniezh hep
dedalvezadur fetis en domani politikel.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.

EMSAV
KELAOUENN BOLITIKEL
MIZIEK
Niv. 26 – C’hwevrer 1969
An niverenn : 2,00 F
Koumanant-bloaz : 20,00 F
Deraouiñ a ra ar c’houmanant e miz Genver
EMSAV
30, Place des Lices, 35 – RENNES
C.C.P. RENNES 2 460 10
Taolenn

Notennoù evit kelenn an Istor ...........................................................................................................p. 37
Perak kelenn an Istor ? p. 37, Penaos meizañ Istor Breizh a-raok an Emsav p. 41, Istor an
Emsav p. 44
An Emsav hag ar Vro (11) [EMVR-52 – 53]....................................................................................p. 48
Danevelloù obererezh (Kelc’h Debauvais – Kreizenn bParis, Kreizenn vBrest) p. 48.
Notennoù politikel (2), ar galloud
I. Bevoniezh ha bredoniezh..................................................................................................p. 49

NOTENNOU EVIT KELENN AN ISTOR
An notennoù-mañ a voe taolet war ar paper gant ar gelennerion Istor evit prientiñ ar c’hentelioù a
rejont e Devezhioù Studi an Deskadurezh Vroadel e 1968. O embann a reomp pa gredomp e vint
talvoudus d’an emsaverion o deus displegadennoù d’ober e diabarzh ar c’helligoù, en devezhioù-studi
ha -stummañ pe en emvodoù foran.

Perak kelenn an Istor ?
D’ar skoliad a grog gant kentelioù S.A.D.E.D. ez erbeder ar rummad
Istor. Da bep ezel eus ur gevredigezh e kelenner istor ar gevredigezh. Da
bep emsaver e kelenner istor an Emsav.
Goulenn a c’haller perak ha d’ar goulenn-mañ e klaskimp respont.
KOMPREN ZO
ANAOUT AN
TREMENED

Ar gevredigezh ma vevomp ne anavezomp nemet ur mare resis
anezhi, hor mare. Evel ma ne varner ket un den goude anaout ur mare eus
e vuhez, ne c’haller ket kompren ur gevredigezh en ur mare hep anaout
he zremened.
Darvoudoù zo c’hoarvezet araozomp er gevredigezh ma vevomp.
Gallout a reomp danevellañ an darvoudoù-se dre reiñ an daveennoù
anezho en egor hag en amzer hag ivez ar munudoù war an doare ma’z int
c’hoarvezet. Da skouer, evit danevellañ stagidigezh Breizh ouzh BroC’hall e c’hellomp kontañ :
– drouziwezh Sant-Albin-an-Hiliberenn e 1488,
– dimeziñ Anna Vreizh ha feur-emglev 1532,
– an emsavadegoù e Breizh etre 1532 ha 1789,
– an Dispac’h Gall hag e heuliadoù e Breizh.

HANEZ

Ar pevar darvoud pe strollad darvoudoù-mañ a c’haller dezrevellañ o
reiñ resisadurioù war an deiziad, al lec’h, an doare ma’z int c’hoarvezet.
En ur ober an dezrevell-se avat ne reomp ket Istor c’hoazh er ster strizh ;
ur c’hammed kentañ a reomp etrezek an Istor. Ma ned eomp ket pelloc’h
eget ar c’hammed-se, n’hor bo graet nemet Hanez.

ISTOR

Mar klasker mont pelloc’h, mar klasker kompren an darvoudoù,
lakaat a-wel arbennoù ha heuliadoù pep hini, savelañ al liammoù etrezo,
mar kaver ar poell eus un darvoud d’egile, e reer Istor.
Disheñvel eo Istor stagidigezh Breizh ouzh Bro-C’hall diouzh hanez
an hevelep darvoud. An Istor a roy dimp da gompren perak eo deuet
rouantelezh kreñv ur bobl emren da vezañ stag ouzh ur vro estren ha da
vezañ suj dezhi. Lavarout a raimp ez eo bet stagidigezh Breizh ouzh BroC’hall distrujidigezh ur Stad ha sujidigezh ur bobl d’unan all hag e
studiimp arbennoù ha heuliadoù an hevelep darvoud war an tachennoù
kevredigezhel, armerzhel, bredoniel, stuzegezhel.

AN HANEZ A RO
DAVEENNOU
D’AN ISTOR
DA SKOUER :
FEUR-EMGLEV

An darvoudoù a zo c’hoarvezet war an dachenn, ar brezelioù, ar
feurioù-emglev, an euredoù, h.a., ne dalvezont en Istor nemet da reiñ
daveennoù en egor hag en amzer. Pa studiomp hanez e lec’hiomp hag ez
amzeriomp an darvoudoù. Pa studiomp Istor e roomp o fouez d’an
darvoudoù. Gant feur-emglev 1532 e kavo an istorour un dave resis eus

1532

stad an darempredoù etre Breizh ha Bro-C’hall en un mare eus o
dedroadur. Diouzh ar savboent hanezel e vemp techet da gompren ar
feur-emglev evel derou ur prantad nevez, da sellout hepken e
dalvoudegezh e-keñver gwir. Ar sell istorour a ziskouez da gentañ ar
feur-emglev evel sielladur stad devoudel an darempredoù etre an div vro.

POUEZ AN HANEZ
EN ISTOR ZO
POUEZ AR
C’HARTENNOU EN
DOUARONIEZH

Pouez an hanez en Istor zo, en un doare, evel pouez ar jediñ er
riñvoniezh, pouez ar c’hartennoù en douaroniezh. Ar pouezusañ eo an
Istor, ar riñvoniezh, an douaroniezh. Ar jediñ, ar c’hartennoù, an hanez
n’int nemet binvioù, ha daoust ma n’eo ket fentus bepred e rankomp
deskiñ ober ganto.
Pa jeder, pa reer kartennoù, e reer riñvoniezh dre ret. Heñveldra pa
reer hanez e reer Istor dre ret. Anat eo da skouer ne c’haller ket
danevellañ kement tra a zo c’hoarvezet : un dibab a ranker ober e-touez
an darvoudoù. Dre ret enta, panave nemet dre e zibab, e ro an daneveller
da anaout e soñj diwar-benn an darvoudoù. Pouez a ro da zarvoudoù ’zo,
lezel a ra reoù all a-gostez, kinnig a ra a-benn ar fin e zoare da veizañ an
tremened.

DAOU SEURT
LEVRIOU ISTOR
BREIZH EZ EUS
HERVEZ MA’Z
INT SAVET GANT
BREIZHIZ

Fraezh eo kement-se el levrioù savet war Istor Breizh. Darn anezho a
ganmeul tudennoù hon tremened oc’h ober gouroned eus Pontkalleg, ar
Chouaned, h.a.. Un doare n’eo ken evito da glask reiñ d’al lennerion
vreizhat fiziañs enno o-unan hag en o fobl. Evel ma lavaras Roparz
HEMON avat, souezhus eo evelato gwelout diouzh un tu pegen ampart,
speredek ha kalonek e voe pennadurezhioù Breizh a-hed ar c’hantvedoù,
ha diouzh an tu all pegen mantrus eo bet an disoc’h eus kement-all a
oberoù dreist.
Diouzh ur savboent enebet ouzh hemañ e c’haller stadañ n’eus bet e
Breizh stourm efedus ebet abaoe ar rouantelezh hag alese ober eus
Pontkalleg hag ar Chouaned tud diampart ha digalon, eus Breizhiz a
wechall tud warlerc’hiet ha kilstourmerion.
An eil savboent eo an hini gall. Er savboent kentañ ez eus un egin a
savboent brezhon.

PE GANT
GALLAOUED

Diouzh ar savboent gall n’eus ket a Istor Breizh dioutañ e-unan ;
echuiñ a ra forzh penaos en Istor Frañs, ha ne c’hell enta bezañ nemet ur
skourr tremenet ha dibouez eus Istor Frañs. Diouzh ar savboent gall ez eo
ar Vrezhoned ur rannad C’hallaoued warlerc’hiet eus Kornog Frañs, hag
o Istor a-vremañ ne c’hell « ent ergorel » bezañ nemet un arvez a eil renk
eus Istor Frañs.

AN ISTOROURION
VREZHON KENTAÑ
A RANKAS
ENEBIÑ OUZH AR
SAVBOENT GALL

An istorourion vrezhon kentañ o deus bet da enebiñ ouzh ar savboent
gall, ha setu moarvat perak o deus dreistmeulet hon tud veur hag hon
tadoù dre vras. Un emzalc’h emsavel e voe hini AN ARC’HANTREG,
hini LA BORDERIE, hini DANIO ivez, daoust ma’z eo diaes marteze
ober un istorourez anezhi. Un emsaverez eus hec’h amzer e voe avat, hag
he levr, mar chom eeunik, a voe savet evit entanañ ar spered broadel ha
digemplezhañ Breizhiz.

GWELLAENNOU
A ZEUAS
TAMM-HA-TAMM
DA C’HOUDE
AR MEIZADUR

Merzet e voe gant an Emsav e-unan ar gwanoù anat a oa gant levrioù
hon istorourion gentañ, ha gwellaennoù a zeuas tamm-ha-tamm gant an
istorouriezh vrezhon. E 1927 e stade Breiz Atao (niv. 1, rummad nevez,
01 09 27) e oa bet diglok al levrioù Istor Breizh embannet betek neuze
peogwir e ranked anaout Istor Frañs evit ober ganto ; merkañ a ra ar ret

NEVEZ EUS
ISTOR BREIZH
DIAZEZET GANT
BREIZ ATAO

ez eo sevel ul levr klok drezañ e-unan o lec’hiañ Breizh en Europa hag er
Bed. Ne c’haller ket meizañ evit Breizh un Istor dezhi ma ne reer ket eus
Breizhiz ur bobl. Klotañ a rae ar meizadur nevez eus Istor Breizh diazezet
gant Breiz Atao ouzh an ezhomm diskuliet en hevelep mare gant an
Emsav da Vreizhiz da « vestroniañ o zonkad », hervez ul lugan eus ar
Strollad.

A GLOTE GANT
POLITIKEREZH
AR STROLLAD
ER MARE-SE
AN ISTOR EVEL
ANAOUT ZO E
DALC’H AN
ISTOR EVEL
OBER, HAG
A-GEVESKEMM

Kejañ a reomp amañ gant ur perzh all eus an Istor. Gwelet hon eus
penaos ez eo an Istor un anaoudegezh donoc’h diorreet diwar an hanez.
An anaoudegezh-se, mard eo ereet diouzh un tu ouzh he frientidigezh
kalvezel ez eo an hanez, a zifourk diouzh an tu all en ur pleustr fetis ; ar
pleustr fetis-se o vezañ eviti kalz muioc’h eget un dedalvezadur, pa ro e
gwirionez he furm dezhi. Sellomp en-dro ouzh ar skouer hon eus roet
amañ diaraok : an doare nevez da anaout Istor Breizh degaset gant Breiz
Atao a glote, hon eus lavaret, gant pleustrerezh politikel ar Strollad er
mare-se ; met n’eo ket a-walc’h lavarout e tisoc’he politikerezh ar
Strollad eus an anaoudegezh istorel nevez en doa diazezet, ken gwir ha
ret-all eo lavarout ez eo pleustr politikel ar Strollad a roas he furm d’an
anaoudegezh istorel nevez. Ha pouezus eo se : an anaoudegezh istorel en
deus ur strollad tud en ur mare zo liammet-strizh ouzh oberoù ar strolladse er mare-se, da lavarout eo ouzh e Istor er mare-se end-eeun. Stadañ an
devoud-se zo stadañ ne c’haller ket disrannañ an anaout istorel diouzh an
ober istorel e nep mare. Menegiñ a reer an devoud-se o lavarout ez eo
istorek an Istor hag o komz eus istoregezh an Istor : an Istor evel anaout
zo e dalc’h an istor evel ober hag a-geveskemm.

MEIZIDIGEZH
HEC’H ISTOR
GANT UR
GUMUNIEZH TUD
ZO UN DISOC’H
EUS HEC’H
ISTOR
E PEP MARE

Pep kumuniezh tud, pep pobl he deus un Istor ; tud o kedvevañ o
deus un tremened boutin ; n’eo ket dre zegouezh emaint o ren kedvuhez
a-gevret. Dre berzh ar gumuniezh ma vev he deus pep hinienn ur
gomprenidigezh eus ar bed hag alese ur veizidigezh eus an Istor o klotañ
gant ar vuhez renet ganti er gevredigezh-se. Diouzh an tu all, ar
gevredigezh hec’h-unan ha kement tra a zo anezhi, betek ar veizidigezh
he deus anezhi hec’h-unan, zo an disoc’h eus hec’h Istor. A-se e tennomp
div stadadenn : emskiant an hinienn zo bepred gwriziennet e kedvuhez ar
gumuniezh pe ar c’humuniezhoù ma vev ; an emskiant, forzh pe
emskiant, hiniennel pe kedvuhezel, zo bepred istorek, rak da gentañ he
doareoù-gwelout zo bet goveliet gant an Istor kent, ha d’an eil dre he
natur end-eeun e veiz ar bed evel un Istor o treiñ.

STAG EO HOR
MEIZADUR EUS
ISTOR BREIZH
OUZH HON
LABOUR
A-VREMAÑ HAG
OC’H EMDREIÑ
GANTAÑ

War un dachenn bleustrek n’eus ster na pouez gant darvoudoù an
tremened nemet e kement ha ma’z int stag ouzh ar pezh a reomp bremañ,
e kement ha ma roont dimp da gompren hon ober a-vremañ. N’eo ket
enta Istor Breizh un dra difiñv, sonnet da viken : ar meizadur hon eus-ni
anezhañ en Trede Emsav zo disheñvel diouzh meizadur hon istorourion
gentañ, disheñvel ivez diouzh ar meizadur o doa tud vBreiz Atao anezhañ.
Stag eo ouzh hon labour a-vremañ hag oc’h emdreiñ gantañ.
Al levrioù savet gant Breizhiz a-hed ar c’hantvedoù a-zivout Istor
Breizh a ra deomp gouzout penaos e veizent o Istor, da lavarout eo o
oberoù, hag er c’heñver-se da gentañ ez int prizius. Met ral a wech e
c’hellomp adkemer d’hon re ar savboentoù a gemerent : mar bevomp en
hevelep Istor hag int, n’emaomp ket en hevelep prantad hag int eus an
Istor-se, hag en hevelep doare dres m’en deus emdroet an ober brezhon,
en deus ivez emdroet an anaout brezhon. Barn stagidigezh Breizh ouzh

Bro-C’hall zo da skouer evidomp-ni bremañ kalz aesoc’h eget na oa da
istorourion ar mare.
En hevelep doare, meizadur Istor Breizh goude an Trede Emsav ha
da vare ar Stad Vrezhon a vo disheñvel krenn moarvat diouzh hon doare
a-vremañ.
OBER ISTOR ZO
KLASK AR POELL
ETRE HON OBER
HAG OBER HON
DIARAOGERION

Met n’omp ket degouezhet c’hoazh er par-se. En Istor Breizh hag en
hini an Emsav hon eus da gavout an darvoudoù a ro dimp da gompren
stad-vremañ an Emsav ha stad-vremañ Breizh. Ar pezh a reomp a ro ur
ster da zarvoudoù an tremened ha pa reomp Istor hon eus da glask ar
poell etre hon tremened hag ar pezh ez omp, etre hon ober hag oberoù
hon diaraogerion.

N’EUS KET A
ISTOR BREIZH
ER-MAEZ EUS
AN EMSAV

N’eus ket a Istor Breizh er-maez eus an Emsav. Nerzh-bevañ ha krouiñ pobl Vreizh, bet anat gwechall d’an holl, zo marv hiziv diouzh ar
savboent gall, rak er savboent gall emañ ar mennadur da zianaout an
Emsav, hag en Emsav emañ hiziv dalc’het ent emouiziek nerzh Breizh.
N’eus a Istor Breizh nemet evidomp, ha n’eus a Istor Breizh evidomp
nemet peogwir e vuhezomp nerzh Breizh e kevredigezh an Emsav ha
peogwir e labouromp bemdez da ziorren an nerzh-se.

Penaos meizañ Istor Breizh a-raok an Emsav ?

ISTOR AN EMSAV
A GROG GANT AR
STAGIDIGEZH

Istor an Emsav a grog gant stagidigezh Breizh ouzh Bro-C’hall.
Ezhomm hon eus da gompren an darvoud ez eo bet ar Stagidigezh evit
kompren end-eeun an darvoud ez eo an Emsav. Kompren ar stagidigezh
hon degas da studiañ amzerioù koshañ ar vro ha kavout er morad a
zarvoudoù o deus graet buhez Breizhiz er mare-se ar re a ziskouez al
lec’h a gemer an Emsav en Istor.

UR VUHEZ
VIRVIDIK A
RENE E BREIZH
E GREZ AR STAD
VREZHON KENTAÑ

Hep mont marteze betek ar Gelted kozh hon eus ezhomm gouzout ez
eus bet e Breizh e-pad ar rouantelezh ur vuhez virvidik ; bevañ a rae pobl
Vreizh gant ur stuzegezh azas outihag ouzh hec’h amzer. Ar frammoù
politikel, ar frammoù kevredigezhel pe meradurel, da skouer, hag ar
vuhez krouet dre ar frammoù-se a glote kenetrezo ; kempouez kevredadel
gwirion a rene er Stad Vrezhon.

AN EIL STAD
VREZHON A ROY
BUHEZ-KROUIÑ
DA VREIZH
EN-DRO

Heñvel ouzh ur patrom stuzegezhel eo ur Stad : emañ he stummoù
oc’h emdreiñ gant an amzer dre vastañ da ezhommoù nevez ar bobl, o
klotañ gant speredegezh hogos difiñv ar bobl-se. Pa lavaromp bremañ e
fell deomp sevel ur Stad Vrezhon e fell deomp lavarout ez omp mennet
da sevel ar frammoù a aotreo da bobl Vreizh krouiñ en-dro ur bed dezhi a
vo bed brezhon an 20t kantved.

AR STAGIDIGEZH
N’HE DEUS KET
DIVERKET
AN EMZALC’HIOU
BREZHON

Stagidigezh Breizh ouzh Bro-C’hall zo distrujidigezh ar Stad
Vrezhon, sujidigezh hor pobl d’unan all. Heuliadoù ar Stagidigezh a
gaver war an dachenn bolitikel, eleze an tachennoù kevredigezhel,
armerzhel, bredoniel, h.a.. Evelkent, mard eus bet anezhi un troc’h e
buhez ar Vrezhoned, n’he deus ket ar Stagidigezh miret ouzh ur bern
elfennoù a rae buhez pe zivuhez ar bobl vrezhon a verkañ hec’h emzalc’h
meur a gantved goude.

AN DROUZIWEZH
A ZEUAS DIWAR

Splann eo evit an armerzh pa gendalc’h er 16t ha 17t kantved war al
lañs kemeret e-pad an Dugelezh. Lakaet er-maez prantad ar brezelioù a

AN DIGALON

relijion ez eo pinvidik ar vro. An embregerion vrezhon a zalc’h da
bleustriñ ar marc’hadoù anavezet abaoe pell, hogen tamm-ha-tamm e
weler o paotaat an embregerion estren er porzhioù brasañ, Sant-Malou ha
Naoned da skouer. N’eo ket hepken al lezennoù gall hag ar brezelioù
renet gant Frañs ouzh arvalion ar c’henwerzh brezhon eo a zistrujas
armerzh Breizh. Digasted, diintrudu hag abafted an embregerion vrezhon
eo ivez.

BREIZHIZ A
WERZHAS O BRO
GANT AR SPI
DA CHOM BEV

An hevelep arbenn zo d’an drouziwezh armerzhel ha d’an
drouziwezh politikel. Da gentañ o deus Breizhiz distaolet o rezid
politikel, asantet bezañ sujet d’ur galloud estren. E-se o deus kredet bezañ
disammet eus an emell da wareziñ o buhez. Ar peoc’h e voe an arguzenn
vras a-du gant ar Stagidigezh : tu ebet ne ve evit Breizh da chom dieub
hep ma savfe brezel gant Frañs, hag ar brezel a vije bet marv ar vro.
Breizhiz ne gredent ket ken e oant barrek da vevañ o-unan. Gwerzhet o
deus o bro gant ar spi da chom bev.

AR STAGIDIGEZH
ZO UN DARVOUD
EN ISTOR
DIEMPRADUR AR
GEVREDIGEZH
VREZHON

Evit kompren ar Stagidigezh, Istor Breizh da heul ar Stagidigezh ha
zoken Istor an Emsav e ranker sevel pelloc’h en amzer. Ret eo distreiñ
d’ar mare m’he deus Breizh kollet he c’hreizennoù kevredigezhel ha war
un dro hec’h unded. Ar Stagidigezh ned eo nemet un darvoud en Istor
diempradur ar gevredigezh vrezhon.

FROUEZHIOU
AN DIEMPRADUR :
DIVYEZHEGEZH
RENKADEL HA
DOUARONIEZHEL

Unan eus azonoù splannañ seurt diempradur eo emzalc’h ar
c’hendereoù-leviañ e-keñver ar brezhoneg. O tilezel ar brezhoneg en 12t
kantved, e tistrujent unded ar bobl vrezhon hag e prientent he
faezhidigezh. Skrivet eo ar C’hustum Kozh-Meurbet en ur yezh estren
d’ar bobl ez eo eztaol he speredegezh. An disrann etre Breizh-Izel ha
Breizh-Uhel n’eo ket un devoud naturel pe frouezh politikerezh ar Stad
C’hall hogen unan eus disoc’hoù an diempradur. Ar gevredigezh vrezhon
he doa kollet hec’h unded endeo da vare ar Stagidigezh. Pep kendere a
emdroe ent distag diouzh ar c’hendereoù all. Komz a c’haller koulskoude
eus ar bobl vrezhon, met disleberet eo hec’h unded, elfennoù pennañ eus
an unded-se o vezañ aet da get, an emskiant anezhi o vont war zispisaat,
an nerzhoù-frammañ enni o kilañ rak an nerzhoù-diemprañ.

STOURMOU ANER
AN NOBLAÑS ER
BREUDOU

Arabat bezañ touellet gant stourmoù taer Breudoù Breizh e-pad an
emrenerezh. Tennañ a raent dreist-holl da virout pep tra digemm e
Breizh, betek nac’h degemerout ar gwellaennoù furañ. Ne oa nemet
noblañsoù er Breudoù hag ar brasañ niver e oant er Stadoù. O emzalc’h
a-hed an emrenerezh a ziskouez e tifennent ur gweladur eus ar
gevredigezh hag anezho o-unan a oa distag a-grenn eus buhez ar vroad.
En em ren a raent diouzh patromoù stuzegezhel hag ur vrizhsperedegezh
diazezet war an « enor ». Dindan warez ar Stad C’hall o deus gallet
kenderc’hel da gaout ul lec’h er gevredigezh na glote mui abaoe pell gant
ar roll a c’hoarient e gwirionez.

EMSAVADEG
VOJENNEL
AR CHOUANED
NA OUEJONT
NEMET DIFENN
UN TREMENED
MARV

Ar Chouaned a grede dezho difenn ar relijion o sevel a-enep d’an
Dispac’h Gall hag a-du gant ar roue. Evit gwir e tifennent un urzh
kevredigezhel aet da get, ur gweladur kravezel eus ar bed a oa bet o ren
er Grennamzer. Gwelloc’h e oa dezho un tremened marv ma o doa o flas
eget ur bremañ n’o doa kemeret perzh ebet en e grouidigezh ha na welent
ennañ plas ebet evito nag evit talvoudoù o buhez. Ent ergorel ez eus poan
o kompren emzalc’h kouerion Vreizh pa stourment evit ur rouantelezh he
doa o rivinet gant an tailhoù ha morad he c’hefridiaded sunerion hag a-

enep d’un dispac’h a roe dezho an tu da zisteurel gwaskerezh ar roue ha
da biaouañ o douaroù. Aes e teu ar gomprenidigezh da vezañ pa lakaer e
kont e oa c’hoazh frammet bedouriezh ar werin vrezhon hervez ar patrom
krennamzerel : o bed a oa bepred ur bed kravezel ma edo ar roue
hanterour etrezo ha Doue hag ar grouadelezh. En em dennañ a raent er
bed mojennel-se n’eo ket evel en ur c’hreñvlec’h a feiz, met evel en ur
repu a zic’hoanag. Arouezioù fetis ar bed-se e oa ar roue hag ar veleion :
o difenn oa e zifenn. Met en ur ober se ne raent nemet difenn un
tremened marv. Aze hon eus un azon all eus an dinerzhadur ma edo pobl
Vreizh : kentoc’h eget teurel troad er bremañ evit e vestroniañ, oc’h
embann frankiz Vreizh hag oc’h emgannañ eviti, pezh a emplege ul
lamm war-raok hag ar spered-krouiñ, e kiljont en tremened, o tiskouez e
oant marv d’an Istor pe, evel ma lavarer c’hoazh, edont en anistor.
HEKLEVEREZH AR
VOURC’HIZION
OUZH AN
DISPAC’H GALL
EVEL OUZH AR
REVERZHI
C’HREANTEL

Ken arouezius-all eo emzalc’h ar vourc’hizion e-pad an Dispac’h
gall. Hekleviñ a rejont ouzh un darvoud estren en hevelep doare ma
ersave bourc’hizion Frañs, hogen n’o doa ket sammet en o bro ar roll o
doa sammet bourc’hizion Frañs en o hini. Aet int a-du gant an Dispac’h
Gall o krediñ bezañ Gallaoued hag o tinac’h Istor o bro. Fellout a rae
dezho krediñ e oa steuziet ar bobl vrezhon ha ne oa mui nemet an
« Nation ». Ur repu a gavjont int ivez en Dispac’h Gall, da heul o diouer
eus ar galonded a oa ret da grouiñ ur Stad Vrezhon war zismantroù ar
rouantelezh c’hall e Breizh.

O TANZEN AR
SUJIDIGEZH
POLITIKEL HAG
AN ISDIORREADUR

Un emzizalc’h heñvel a reas ar vourc’hizelezh vrezhon en 18t, 19t
hag 20t kantved da geñver ar Reverzhi C’hreantel ; p’edo
bourc’hizelezhioù ar broioù all o taspugn ar c’hevala a roas tro goude
d’ar greanterezh da ziwanañ war o douar, ne ouezas bourc’hizion Vreizh
ober netra nemet menel abaf ha, pa stagas an ijinerezhioù nevezc’hanet
da c’houlenn kevalaoù, mont afo da ginnig o re, o tibourc’hañ e-se Breizh
eus he barregezh c’hreantelaat, hag ouzh he lakaat war hent an
isdiorreadur.

KOLLET FEIZ
HE DOA POBL
VREIZH EN UN
DAZONT BROADEL

Kement-all a zilezioù, a giladennoù, a zigaloniezh a ziskouez awalc’h he doa pobl Vreizh en he fezh, e-maez un dornadig hiniennoù,
kollet feiz en un dazont broadel ; evito he doa paouezet Breizh a gemer
perzh en Istor hag ez asantent, gant pe hep mezh, da vezañ en anistor.

Istor an Emsav

ISTOR AN EMSAV
HAG E DRI
FRANTAD

An Emsav en deus un Istor. Gwrizioù en deus an Emsav en
tremened : hon ober a-vremañ zo diazezet war labour tud pe aozadurioù
kent. Istor an Emsav a lakaer da gregiñ gant an embregadennoù kentañ a
stourmas da ademprañ kevredigezh Vreizh. Setu perak e seller ouzh mare
ar Stagidigezh evel mare derou an Emsav : staget e oa Breizh ouzh Frañs
enep da youl ar vrogarourion vrezhon ; kregiñ a reas ar re-mañ diouzhtu
gant an emell da freuzañ ar sujidigezh ma oa kouezhet ar vro. Padout a ra
bepred o stourm. Ent pleustrek koulskoude e verker derou an Emsav
arnevez er bloaz 1843. Rannañ a reer Istor an Emsav arnevez e tri
frantad, a anver an Emsav kentañ (1843-1918), an eil Emsav (19181945), an trede Emsav a anavezomp bremañ.

AN EMSAV
POLITIKEL

An Emsav politikel kentañ zo rannvroelour en derou, gant an
Association Bretonne, krouet e 1843, an Union Régionaliste Bretonne,

KENTAÑ

krouet e 1898, hag ar Fédération Régionaliste de Bretagne, krouet e 1911.
Dont a reas da vezañ broadelour ar Strollad Broadel kentañ savet e 1911.

BREIZHIZ A
RANK REN
WAR VREIZH

Broadelourion an Emsav kentañ a grede dezho e vefe a-walc’h
kemmañ renerion Vreizh evit adsevel ar vro. Difenn a raent kement tra a
ziforc’he Brezhoned diouzh Gallaoued, ha ken taer e oant pa zifennent ar
gwiskamantoù ha pa zifennent ar yezh. Ne glaskent ket didoueziañ en
aspadennoù stuzegezhel ar sevenadur tremenet ar pezh a c’hallfe talvout
da batrom d’ur vuhez nevez e Breizh. Ar re gentañ int bet avat o veizañ e
ranke Breizhiz ren war Vreizh.

AN EMSAV
SEVENADUREL
KENTAÑ
HA KENTAÑ
UNVANIDIGEZH
AR YEZH

An Emsav sevenadurel kentañ a gav diazez d’e ober gant al labour
graet araozañ war ar yezh. Gant Emglev ar Skrivagnerion e voe unvanet
evit ar wech kentañ ar yezh hag ar reizhskrivadur e 1907. E Breizh evel e
pep bro he deus unvanidigezh kentañ ar yezh hag ar reizhskrivadur ur
pouez istorel bras. E Breizh ez eo bet labour an Emsav sevenadurel
kentañ.
En eil Emsav e kaver c’hoazh ar rannadur etre politikerezh ha
sevenadur.

AN EIL EMSAV
POLITIKEL :
BREIZ ATAO
HAG AN EIL
STROLLAD
BROADEL
DIGOR BETEK RE
D’AR PREDER
ESTREN
KEAL AN
DISPAC’H RET
KEAL AR STAD
VREZHON

Eus 1918 da 1945 e labour Breiz Atao war an dachenn bolitikel
pleustrek, o kenderc’hel war lañs an Emsav politikel kentañ. Daoust d’o
strivoù ne zeu ket a-benn tud vBreiz Atao d’en em dennañ a-dre ar
meizframm gall, hag alese ez eo gwariet o meizadur eus ar bed.
Levezonadus e chomont ha digor betek re d’ar preder estren : M.
DUHAMEL, dezhañ koulskoude ul lec’h pouezus er Strollad, en kuita
evit mont da sokialour gall. E pad an eil Brezel-Bed ez eo ## levezonet
un nebeut izili eus ar Strollad Broadel gant preder alaman ar mare. A-durall, etre an daou vrezel hag abaoe e vez sellet ouzh an Dispac’h
Iwerzhonat evel ouzh ar skouer eus ar pezh a zo d’ober e Breizh. Mar deu
keal an dispac’h da annezañ e speredoù ar vroadelourion e vez meizet
muioc’h evel distruj ar Stad estren eget evel krouidigezh ur vro hag ur
Stad nevez. Alese ne zeu ket a-benn ar Strollad da ziazezañ un ober
politikel kempoell : henn diskouez a ra darvoud ar mouezhiadegoù gall
eus 1930 ; Breiz Atao a vennas kemer perzh enno ha da heul e kouezhas
en un enkadenn a zisoc’has gant disrann ar Strollad e 1932.

BRUDEREZH
AOZET MAT
MET LABOUR
RENET E-BARZH
AR FRAMM GALL
STUMMADUR GALL
AN EMSAVERION

Gant an eil Strollad Broadel e voe prientet elfennoù kelennadurezh
politikel an Emsav : keal an dispac’h ret, keal ar Stad Vrezhon da sevel
pergen ; ouzhpenn-se, dre ur bruderezh aozet mat ha kalonek e voe tizhet
hollelezh ar bobl vrezhon gant mennozioù-diazez an Emsav broadel.
Renet e voe avat labour Breiz Atao hag an eil Emsav politikel betek ar
penn pellañ e diabarzh ar framm gall, e galleg ha gant tud n’o doa nemet
ur stummadur gallek. Dre-se ne voent ket evit peursevel ar gelennadurezh
na, kent a-se, kas da benn hec’h erounezadur.

AN EIL EMSAV
SEVENADUREL :
GWALARN
YEZH AR GENED
YEZH AR MEIZ
YEZH PEMDEZIEK
TUD AR C’HERIOU

An eil Emsav sevenadurel a gendalc’has ivez diouzh e du war lañs an
Emsav sevenadurel kentañ. Gwalarn, diwanet diouzh Breiz Atao, a
gemeras da venveg labour ar yezh krouet gant Emglev ar Skrivagnerion.
Ur rummad skrivagnerion yaouank, sturiet gant Roparz HEMON, a roas
da Vreizh he lennegezh kentañ abaoe kantvedoù. Eus ar brezhoneg e
rejont yezh ar gened, met ivez yezh ar meiz ha, pouezusañ-holl, yezh
pemdeziek tud ar c’hêrioù : eus ar yezh krouet gant an Emsav kentañ o
deus graet tud wGwalarn al lavar a zo bremañ hini ar gevredigezh
vrezhon arnevez.

O SAMMAÑ
C’HOAZH AN
DIEMPRADUR
KANTVEDEL

Liammoù a c’haller diverzout etre Breiz Atao ha Gwalarn, etre an eil
Emsav politikel hag an eil Emsav sevenadurel, hogen darempredoù aziwar-c’horre n’int ken. Pep hini a chom war e dachenn, gant e breder,
gant e yezh, gant e batromoù dezhañ, o sammañ c’hoazh an diempradur
kantvedel.

AN AVEL, AVEL
AN TREC’H EGIN
ADEMPRADUR AN
EMSAV HAG
AR VRO

Gortoz a rankomp dibenn an eil Brezel-Bed evit gwelout gant An
Avel hag Avel an Trec’h egin adempradur an Emsav hag ar vro. An div
gelaouenn verrhoali-se ne reont nemet adkemer ar c’healioù politikel
diazezet gant an eil Emsav, hogen henn ober a reont e brezhoneg hag o
savlec’hiañ al labour politikel brezhon en ur framm brezhon da zont.
Diwar an taol diouganerezh-se e loc’has an trede Emsav.

N’EUS KEN
NEMET UN EMSAV
O KAS DA BENN
REZID BREIZH

En trede Emsav emañ ereet strizh labour sevenadurel ha labour
politikel ; n’eus ken nemet un Emsav, an hini a arver ar binvioù meiz
prientet dezhañ gant an Emsav sevenadurel kent evit peursevel ar
gelennadurezh boulc’het gant an Emsav politikel kent ha kas da benn
youl don ar vrogarourion : rezid Breizh.

Dezrann emsavel Istor Breizh

DAOU BRANTAD
ZO EN ISTOR
BREIZH :
UN DIEMPRADUR
O KAS BREIZHIZ
ER-MAEZ EUS
AN ISTOR

Adalek an 12t kantved e weler Breizhiz o tilezel o brezhonelezh, o
tilezel ar patromoù stuzegezhel brezhon hag ober gant patromoù gall. Ar
patrom-diazez, ar yezh, zo krog er mare-se da vezañ dilezet ha, da heul,
ar patromoù buhez all a vez patromoù gall erlec’hiet outo. Diwar neuze e
vez pennadurezhioù intret mui-ouzh-mui gant ar sevenadur gall o kas al
labour politikel, ha diouzh an tu all ur bobl, disrann diouto, o virout ar
yezh hag ar stuzegezh vrezhon hep ober netra avat evit difenn ha diorren
he brezhonelezh. Diempret eo ar gevredigezh vrezhon. Dre an
diempradur-se e roer o ster d’an holl zarvoudoù a zo o leuniañ
kantvedadoù diskar Breizh. Drezañ ez eo risklet ar bobl vrezhon er-maez
eus an Istor, en anistor : ne c’hell ket mui kemer diviz ebet war he
zonkadur na furmiñ darvoudoù istorel.

UN ADEMPRADUR
O TISOC’HAÑ
GANT UR
GEVREDIGEZH
A SEVENADUR
BREZHONEK
E GOUDOR UR
STAD VREZHON

Un assked eus an diempradur a gaver er c’hentañ hag en eil Emsav.
Diouzh un tu edo an « emsav sevenadurel » o labourat war ar yezh hag o
krouiñ dre ar yezh war an dachenn lennegel. Diouzh an tu all edo an
« emsav politikel » o labourat gant patromoù estren war dachenn ar
politikerezh pleustrek. Etrezo e vane fraost an dachenn bouezusañ : an
hini ma tle diwanañ ar gevredigezh vrezhon arnevez na oant nag an eil
nag egile evit tizhout. War an dachenn-se end-eeun emañ diazezet hiziv
an trede Emsav : e bal zo krouiñ ur gevredigezh a sevenadur brezhonek e
goudor ur Stad Vrezhon.

Klozadur
AN EMSAV
ADEMPRER A WEL
ISTOR BREIZH
DIOUZH SAVBOENT
AN ADEMPRADUR

Ar meizadur hon eus hiziv eus Istor Breizh zo diazezet war stad an
Emsav er mare-mañ. A-geveskemm e kav an Emsav poell e ober avremañ er meizadur-se eus Istor Breizh. An Emsav ademprer a wel Istor
Breizh diouzh savboent diempradur hag adempradur ar gevredigezh
vrezhon.

DAELEREZH ETRE
AN OBER
POLITIKEL HAG

Ret e oa d’an disrann c’hoarvezet eizh kantved ’zo er gevredigezh
vrezhon bezañ war bareañ evit ma teufemp a-benn da veizañ al lec’h hag
ar pouez en deus bet en Istor ar vro. Ar spered brezhon adempret hag eñ

AN ANAOUT
ISTOREL

nemetken a c’hell kaout ur meizadur reizh eus an diempradur ; ar spered
diempret ne c’halle nemet bezañ dall outañ. Meven MORDIERN da
skouer a lakae war choug uhelidi an 11t hag an 12t kantved drouziwezh
Istor Breizh met padout a reas da zisrannañ en e veiz labour sevenadurel
ha labour politikel. Keal an diempradur zo bet savelet goude ma oa
deraouet an ober-ademprañ. Ne c’haller kompren ez eo diempret ar
gevredigezh e Breizh nemet diwar an ampoent ma stag ar gevredigezh da
ademprañ. En eskemm, studi istorel an diempradur brezhon abaoe an 11t
kantved a ro deomp diazezoù nevez evit ren hon labour-ademprañ.
Un daelerezh ez eus etre an ober politikel a renomp, an darvoudoù a
grouomp, an Istor a reomp, hag ar meizadur hon eus eus an Istor.

AN EMSAV HAG AR VRO (11)
DANEVELLOU OBEREREZH
Kelc’h Debauvais – Kreizenn bParis. D’ar sul 12 genver 1969, e Kêrvarker, e voe aozet un
endervezh studi evit skolidi ha danvez skolidi Kreizenn bParis Kelc’h Debauvais.
G. ETIENNE a reas ur brastres eus Istor Breizh hag an Emsav, o tegas war wel lerc’h-ouzh-lerc’h
doareoù kevredigezhel, politikel, sevenadurel hag armerzhel diskar ar vro abaoe an 12t kantved hag al
labour-krouiñ renet gant an Emsav abaoe derou ar c’hantved-mañ war holl dachennoù buhez ar vro.
Hervez tri frantad e tisplegas neuze an displeger diwanidigezh an Emsav er bobl vrezhon. Er
prantad kentañ, hini ar poent-diskar donañ, e verzer ur padout gouzañvat eus ar vrezhonelezh, hep
youl ebet evit a sell ouzh an dazont, hep emskiant-pobl koulz lavarout ; er prantad-se emañ c’hoazh
un darn eus Breizhiz. Merket eo an eil prantad gant strivoù evit mirout ar vrezhonelezh, met an
embregadennoù darnel-se kaset war un dachenn pe un all, sevenadurel, armerzhel, politikel, a c’hwit
bepred, rak n’en em urzhiont ket diouzh ur pal politikel fraezh hag e chomont dizunvan kenetrezo ; en
eil prantad-se emañ al luskadoù mirelour hag al luskadoù n’o deus ket gouezet trec’hiñ war an
diempradur. An trede prantad zo hini an dispac’h o krouiñ ur gevredigezh nevez ; urzhiet eo an Emsav
dispac’hel diouzh ur finvez politikel ; gantañ emañ adempret en ur vuhez klok ha kempoell holl
dachennoù an ober.
Goulennoù niverus a reas ar selaouerion a-zivout an doare ma kompren an Emsav meizad ar Stad
Vrezhon, ar stuz sokialour pe frankizour en defe ar Stad-se, he dezvad etrevroadel, a-zivout ivez ar
gevredigezh vrezhon nevez, ar stourm a renkad e Breizh, kudenn ar yezhoù, h.a.
EMVR-52
Kelc’h Debauvais – Kreizenn vBrest. D’ar yaou 23 genver 1969, e voe aozet un abardaevezh studi
evit skolidi ha danvez skolidi Kreizenn vBrest Kelc’h Debauvais.
G. MAZE a lakaas a-wel talvoudegezh politikel ur yezh. Un danevell verr a reas eus obererezhioù
an Emsav hag eus Skourr an Deskadurezh Vroadel. Savlec’hiañ a reas Kelc’h Debauvais e-touez
aozadurioù an Emsav, o pouezañ war ster politikel ha stadel ar C’helc’h. An hini nad eo ket mennet
da zont en emgann da adsevel ha da zieubiñ ar vro n’emañ ket e lec’h e-touez skolidi K.D..
L. KERGOAD a zisplegas doareoù al labour gant K.D. : an enrolladur, ar gelennadurezh, an
amzeriadur resis, ar genurzh strizh.
Evit klozañ, e voe enrollet skolidi.
EMVR-53

NOTENNOU POLITIKEL (2)
AR GALLOUD
I. BEVONIEZH HA BREDONIEZH
Diouzh meur a savboent e c’haller studiañ ar galloud. Ur gwel trabedel ha divezel anezhañ a vo
d’ar prederour, tra ma’z ay d’un devoud kevredadel gant ar c’hevredadour. Diouzh o zu, ar politikour
hag ar gwiraour a bledo da dermenañ modelezhioù ha reolennoù e embregadur. Er pennad-mañ e
klaskimp deskrivañ ar galloud e kement ha ma’z eo un devoud kevredadel. Daoust d’ar strishadur-se e
chom ledan an dachenn a zo dirazomp ha dav eo he rannañ e div lodenn, diouzh an daou arvez
bevedel-bredel ha gwirel.

AR GALLOUD ER C’HEVREDADOU LOENED
Er c’hevredadoù loened ez arseller anadennoù o tennañ da anadennoù ’zo eus ar galloud er
c’hevredadoù tud hag ar studi anezho a zegas sklerijenn war an danvez politikel.
Evel ma eneber beved (ar bevañ sellet evel un arc’hwelañ hepken) ha buhez (e par mabden emouez ha krouus), ez eneber ivez kedveved ha kedvuhez. Al lec’h gwellañ evit studiañ ar
c’hedveved zo hep mar ar c’hevredadoù loened, rak kalz kempleshoc’h eo an traoù e par mabden : ar c’hedvevañ denel ned eo ket kedvuhez hepken, met kedvuhez ha kedveved
kemmesket pe, reishoc’h, kedvuhez gant arvezioù kedvevedel e-leizh evel ma welimp
pelloc’h. Korvo zo enta da c’hounit o studiañ da gentañ doareoù bevedel ar galloud e par al
loened.

Ar galloud er c’hevredadoù amprevaned.
E-touez al loened o-unan e ranker lakaat derezioù. Izel-kenan eo barr hiniennegezh an
amprevaned : ar gwenan en o ruskenn, ar merion pe an termit en o c’hrugell a vev muioc’h evel
kelligoù ur bevedeg eget evel ur gumuniezh hiniennoù, – muioc’h evel ur bevedeg-stroll eget evel ur
stroll bevedegoù.
Hag e gwir, d’an dezrann, e kaver heñvelderioù bras etre ur c’hevredad amprevaned hag
ur c’horf bev.
Goût a ouzer e vez lusket ar gweredoù bevedel e diabarzh an traoù bev gant danvezennoù
kimiek, ur rumm anezho eo an hormonoù, a zo ganto ur roll stlennañ, – dougerioù-stlenn ez
eo ar c’horfoù kimiek-se, o labourat ent diemouez evel just, eleze o anvad : stlennegennoùarhentañ. Da skouer, an hormonoù borc’het gant ur wagrenn eus an empenn, ar c’hougorfenn,
a ya da luskañ koulz lavarout an holl wagrennoù eus ar c’horf.
Pouezus eo merkañ ez eus bet dizoloet er c’hevredadoù amprevaned an hevelep
stlennegennoù-arhentañ, o c’hoari ar wech-mañ n’eo ket mui e diabarzh ar bevedegoù met
etrezo, eus un amprevan d’egile, – o envel a reer hormonoù diavaez. Dre hormonoù diavaez e
vez reoliataet da skouer arc’hweladur ar ruskenn.
Dre daolioù-arnod kaer e tiskouezer natur arhenterezhel, emgefreek, dall gwered an
hormonoù diavaez-se. Mar gronner rouanez ar ruskenn en ur golo stankus ha treuzwelus, e
krog diouzhtu al labourerezed, e diouer a « levierezh » roueel, da zanzen ur rouanez nevez. Er
c’hontrol, mar lamer ar rouanez eus ar ruskenn, o lakaat en he lec’h un tamm danvez intret
gant he hormon, e kendalc’h al labourerezed gant trevelloù ar standur evel pa vije bepred ar
rouanez o « ren » warno.
Ur framm digemm eo enta an urzhaz er c’hevredadoù amprevaned. N’eus ennañ diforc’h
ergorel ebet etre darvoudoù hiniennel ha darvoudoù strollennel. Mar komzer eno eus galloud,
ne c’hell bezañ nemet dre skeudenn-lavar, rak un asvan galloud n’eo ken.

Ar galloud er c’hevredadoù mellkeineged uhelañ.
Nesoc’h da vab-den emañ an evned hag ar bronneged. Moarvat emeur bepred ganto e domani ar
beved, – n’int nag emouez na krouus, n’o deus na lavar nag istoregezh ; diazezet emañ o ersaverezh
war ar stlenn arhentel. Hogen un diforc’h a-bouez zo evelkent etrezo hag an amprevaned : e-kichen an
ersavioù strollennel (ma c’hoari al loen evel ur gellig en ur bevedeg), e tiskouezont ersavioù hiniennel
(o lakaat e kont un enebadur ergorel etre al loen hag al loened all). Tra ma plege distourm an
amprevan da amkanioù ar strollenn, emañ rannet obererezh ar mellkeineg etre amkanioù strollennel
hag amkanioù hiniennel : gwelout a raimp pelloc’h penaos e rank penngilhog ar c’hlud-yer gounit e
renk dre un heuliad emgannoù ouzh e gevezerion, – pell emaomp aze diouzh an doare ma vez danzeet
rouanez ar ruskenn. Notomp e kaver aze un tres kentañ eus an dislavar diabarzh a zo e devoud pep
daelerezh (Sl. Emsav 24/349). Merkomp mat koulskoude e chom an dislavar-mañ e par ar beved, ha
bevedel eo ivez an daelerezh o tiwanañ dioutañ, – n’emaomp ket amañ e-barzh bed Yann Ar Feunteun
ha n’eus istoregezh ebet da gavout en « istorioù » loened.
Hevelep daelerezh bevedel, hevelep hiniennekadur, hag ar c’henstourmoù o tont da heul etre an
hiniennoù e diabarzh ar strollenn, a ra dimp bezañ engortoz da gavout un neuz kempleshoc’h da
anadennoù ar galloud gant al loened uhelañ. Hag e gwir, e-lec’h framm unton ha skornet ar
c’hevredadoù amprevaned, e tizoloer diseurtiezh ha fiñvusted e-leizh en urzhazoù al laboused hag ar
bronneged, ken en doare m’emañ amparet an urzhazoù-se, ken en doare ma vezont meret. Pa vev al
loened uhelañ a-stroll, e vez peurliesañ unan o kemer penn ar strollenn, ha pa ve houmañ un nijadeg
evned tremeniat, un dorf hoc’hed-gouez pe un tropell olifanted. Alies ez eo dre an emgann e vez
skrapet ar galloud, ha da heul an emgann e vez roet da bep hini e renk a « vriegezh » : er c’hludoù-yer
e pint ar c’hilhegi hervez un urzh savelek, o klotañ gant derezioù disheñvel a « aotrouniezh » ; an
urzhaz-se avat ned eo ket digemm, hag ur skeud a istoregezh a bar enni : adneuziet e vez gant ar
c’henstourmoù, ar c’hilhog niverenn 2 da skouer o kemer lec’h an niverenn 1 bet trec’het gantañ.
Gweredoù liesseurt a c’hoari en daelerezh bevedel-se. Hormonoù da skouer : ur c’hilhog
spazhet pe rangouilh a goll e aotrouniezh ; adkrapañ a ra pazennoù ar galloud hag ar c’hlud
war un dro goude ma ensinkler gantañ hormonoù gourevel, – deurus eo keñveriañ an devoudse gant talvoudegezh wengelel ar c’hourevelezh er c’hevredigezhioù tud, evel ma tiskouez
gerdarzh ar ger gouron pe daou ster ar ger galloud.
Hogen ar galloud revel ned eo ket dre ret sol ar galloud er c’hevredadoù loened. E
degouezhioù all ez eo an oad eo a vern, al loened henañ o vont al levierezh ganto. Gwechoù
all ez a piaouadur ar galloud e disoc’h ur c’hevezerezh kemplezh ma c’hoari an nerzh korfel,
ar gwidre hag an intrudu. Peurliesañ en em gav kemmesket an holl elfennoù-se.

AR GALLOUD ER C’HEVREDADOU TUD
Studi ar galloud gant ar mellkeineged uhelañ hon degas e-kefin domani mab-den. Kement a laka
kemm etre mab-den hag al loened a laka ivez kemm etre ar galloud denel hag ar galloud loenel1.
Perzh heverkañ mab-den e-keñver bredoniezh eo an emouiziegezh, da lavarout eo ar
c’halloudezh da anaout ar stlenn evel stlenn ha n’eo ket mui evel ober rediek, dre-se d’e
vestroniañ ha d’e grouiñ : ar stlennegennoù-aroueziañ a gemer lec’h ar stlennegennoùarhentañ. Kement-se a ro da gompren pegen kemplezh eo domani mab-den da studiañ, rak an
ober gant arouezioù ne vir ket ouzh mab-den a sentiñ ouzh arhentoù dres evel ma ra al
loened : kemer preder gant tonkad ar bed ne vir ket outañ a streviañ pa gouezh ur barr-heol
war e fri, – nepred ne gemer ar rezid lec’h ar redi, e sammañ ne ra ken er gwellañ degouezh. E
gerioù all, al loenelezh ned eo ket steuziet en denelezh hogen gougevanet outi : bewech ma
arvezer un ober eus mab-den, e ranker chom hep diwelout ennañ bezañs al loenelezh, awechoù evel danvez mestroniet ha treuzneuziet gant labour ar spered, a-wechoù ivez
1
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mestroniet fall hag o kemmeskañ luskoù bevedel en o roll gant al luskoù buhezel. Ar stourm
evit ar galloud, etre traoù all, a c’haller deskrivañ gant an hevelep termenoù er c’hlud-yer hag
er bed politikel.
Ur perzh all eus mab-den eo kemer preder gant finvezioù ha reizhañ e vuhez diouzh
trehontelezhioù, eleze reiñ d’e oberoù furm un divezouriezh. Gant ar perzh-se e tiwan e mabden un dislavar diabarzh nevez, a zo e devoud un daelerezh a rankomp envel an daelerezh
buhezel : mab-den zo war un dro lec’h-peursavelañ an hiniennegezh ha lec’h-trehontiñ, – nac’hañ enta, – an hevelep hiniennegezh ; un dislavar didec’hus zo erziwezh etre karantez ret
mab-den outañ e-unan hag aberzh an emgarantez-se ampleget gant e garantez ouzh kement
buhez ’zo.
Merzout a reer pegen amjestr eo kudenn ar galloud da savlec’hiañ e par mab-den : rak
tennañ a ra ar galloud diouzh un tu d’al luskoù loenekañ ha diouzh an tu all d’ar speredelezh
uhelañ ; trec’h an hini a gemer ar galloud a c’hell bezañ er strishañ tro un afer a hormonoù, ha
koulskoude emañ etre e zaouarn tonkadur milionoù a dud.

Ar galloud hag anadenn an arwarzh.
Keal an arwarzh
Er skolioù e vez kelennerion na garbac’her ket, a zoujer, – n’eo ket peogwir e vent gouiziekoc’h
pe plijusoc’h da selaou eget ar re all, met peogwir o deus « levezon », « aotrouniezh », peogwir e
kemeront « hol » war an dud. En hevelep doare, en ur stroll bugale pe en ur bagad felladennerion, ned
eo ket bepred an hini kreñvañ pe an hini speredekañ a vez lakaet e penn gant ar re all, met an hini en
deus ar muiañ hol war ar re all. Da dostaat emañ keal ar « chaman », ar perzh kevrinus-se a anavez ar
gentidion d’o fennoù meuriad. An anadennoù-se, liesek en o stummoù ha marteze en o devouderezh,
zo dezho ur furm hag un disoc’h heñvel : tud ’zo a vez merzet war-eeun, a vez kantouezet, evel
danvez pennoù ; ha komz a reer eus anadenn an arwarzh pe anadenn an hol.
Heñvel a-walc’h eo arwarzh ar baotred a-raok, hol ar pennoù strollad ouzh levezon ar pennoù
tropell. Kalz avat a chom da zizoleiñ er c’heñver-se, rak pell emañ ar vredoniezh a vezañ dezrannet
devoudoù an hol hag an arwarzh ken e par al loened, ken e par an denion.

Roll an arwarzh
Pouezus e chom roll an arwarzh er c’humuniezhoù kempredel, daoust d’ar furm demokratel roet
da zilennerezh al levierion, daoust d’an neuz diabell ha difetis kemeret gant ar Stad. Evit gwir, an
niverekaat hag ar yoc’hekaat n’o deus ket kaset da get, evel ma c’halled krediñ, c’hoari an arwarzh er
politikerezh. Rak, diouzh un tu e tenn ar galloud stadel da vezañ personelet en ul leviour, ha seul
vuioc’h ma’z eo bras ar riez. Diouzh an tu all, gant araezioù ar stlennañ yoc’hel e vez diskaret moger
ar pellder ha degaset bezañs korfel al leviour en-dro dirak al levidi.
Un daelerezh a c’hoarvez bepred etre ar gumuniezh hag an dud he deus dibabet da
bennoù. Moarvat er penn-kentañ e c’hoari hepken arwarzh personel an den, met adalek ar
mare ma tedenn fiziañs e genseurted, e krog ar re-mañ da wiskañ warnañ ur bersonelezh
nevez : gortoz a reont digantañ ma ve ardamez bev ar gumuniezh, ma ergorelafe o luskoù
donañ, ma tiskuilhfe palioù dezho ha m’o bleinfe war-du enno ; da heul, e kresko seul vuioc’h
arwarzh an danvez levier ma asanto bastañ d’ar gortoz stegnet outañ, en em hevelebiñ ouzh
talvoudoù-skouer ar gumuniezh ha seveniñ he galvedigezh. Ouzh ar vevenn, e teu e
bersonded da vezañ ur gwengel hag echuiñ a ra e panteon ar riez, doueet gant lidoù ar mare
evel ma veze doueet deourion ar meuriad pe impalaered Roma gozh.
E-se, eviti da vezañ gwengelel, e chom fetis bezañs al levier, hag al levierion henn goar ervat. Ned
afe ket a-hend-all DE GAULLE da gemer e v« bains de foule » dindan an holl amzerioù, en arvar da
bakañ sifern pe voled.

Hervez ar c’humuniezhoù ez anad an arwarzh e doareoù disheñvel, e liveoù disheñvel. Arwarzh
DE GAULLE a zeu dre berzh m’en deus gouezet hevelebiñ e donkad personel ouzh tonkad Frañs :
enkorfadur ene e vro ez eo deuet da vezañ. E Breizh-Veur en enep, arwarzh ar penn riez zo hini an
ensavadur roueel : tonkad personel ar rouanez a chom e-maez kont a-grenn ; n’emañ aze nemet evit
reiñ ur furm fetis d’ar roueelezh ha da ardameziñ ar vro. Mar aotreer dimp ur geñveriadenn disakr met
livus, e tenn DE GAULLE d’ar c’hilhog niverenn 1, tra ma tennfe kentoc’h ELISABETH da rouanez
ar gwenan.

Galloud ha bredoniezh freudour.
Ar bredelfennerezh a glask displegañ anadenn ar galloud politikel evel un aspadenn eus galloud
an tad war ar bugel. Hervezañ e ve emzalc’h ar c’heodedour dirak ar gouarnamant an hevelep tra hag
emzalc’h ar bugel dirak e dad. Evit harpañ o lakadenn e tegas ar freudourion skeudennoù-lavar arveret
gant ar yezh voutin, evel « an Tsar, tad ar bobl », « an Tad Santel », « ar c’horonal, tad ar rejimant »,
« tadelouriezh », h.a.
Burutellet eo bet an dezenn-se. Anat eo ez eus etre ar bugel hag e dad diouzh un tu, etre ar
c’heodedour hag ar Stad diouzh an tu all un darempred a aotrouniezh-sentidigezh. Hogen etre ar bugel
hag ar c’heodedour emañ ar c’hemm a zo etre ar bugel hag an den gour, da lavarout eo ar pennad hent
a ra mab-den evit dont en e rezid2. Evel displeget uheloc’h, ne laka ket ar rezid ar redi da steuziañ,
nemet e zerc’hel a ra gougevanet : mar gell mab-den sentiñ hep bezañ en e rezid, ar rezid ne ziliamm
ket a bep sentidigezh ; en ur ger, sentidigezh ar bugel pe ar sklav n’he deus ket nemeur da welout gant
sentidigezh an den rez.
Ur gwander heñvel zo gant ar preder bredelfennour pa ra anv eus forc’hellegezh ar galloud : ar
bugel ned eo ket evit dioueriñ aotrouniezh e gerent ha, war un dro, en arbenn eus an aotrouniezh
waskus-se ne c’hell ket tizhout an eurvad, – deskrivet evel gwalc’hadur frank e ezhommoù bevedel.
Gouez d’ar vredelfennourion bepred, e ve an hevelep amluskegezh gant ar c’heodedour dirak ar
galloud politikel. Ned eo ket faos an dezenn-se, nemet e tere hepken ouzh an hiniennoù n’o deus ket
unvanet o fersonelezh, hag a zo chomet end-eeun en ur stuz-bred bugelel : n’o deus ket sammet an
dislavar beli-rezid3 en unded o buhez, hag e kendalc’hont d’e vuhezañ evel un dislavar diavaez ouzh o
enkañ en un dibab dic’hallus.

Galloud ha destrizh.
Gwelet hon eus (Emsav 25/26) ez eo an destrizh unan eus diskouezadurioù ar veli stadel. N’emañ
ket galloud ar Stad diazezet war an archer, hogen n’eus Stad ebet hep archer.

An destrizh korfel
An araez boutinañ evit kaout sentidigezh al levidi eo an nerzh fizikel. Emañ dindan stramm
dezverezhel ha barnerezhel ar Stadoù en holl amzerioù an Istor. Mar pad ar c’heodedour da zisentiñ
ouzh al lezenn, mar laka diogelroez ar Stad en arvar, e rank ar galloud-erounit mont dezhañ dre an
destrizh korfel. Ar vac’h, ar jahin, ar fiblañ (embreget gant ar bolised war an dud emaint o paouez
herzel), ar marv zo e-touez kemennadurioù Dezvegoù Kastizel pe e boazioù kerreizhel an holl vroioù
diorreet. Ouzhpenn-se, mar krog ar boblañs da ren fourgas ouzh ar galloud stadel, ne zale ket hemañ o
kas outi batarazioù ha greunadennoù-daeraouiñ e bolis ha, diouzh ret, mindrailherezhioù ha kadgirri e
luoz.

An destrizh armerzhel
Nes d’an destrizh korfel eo an destrizh armerzhel. Neb a c’hell tennañ e vevañs digant un den en
dalc’h en e sentur. E pep mare eus an Istor e tenn perc’hentiezh an araezioù-kenderc’hañ ha galloud
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politikel d’en em gavout etre an hevelep daouarnoù. Er c’hantvedoù ma oa an douar ar bennañ
pinvidigezh, edo piaouet ar galloud gant ar c’hourferc’henned. En 19t kantved ez eas ar Stad dindan
vestroni ar vourc’hizelezh kevalaour e barr he lañs. Luzietoc’h eo evit ur gwel an emdroadur
kempredel. Deuet eo a-benn an emsav kevarzhelour da zistrizhañ krabanoù mac’homerezh an arc’hant
ha da rannañ ar galloud politikel gant ar strolladoù gwerinel hag ar c’hweluniadoù, met diskouez a ra
seurt liesparzhadur bezañ ur c’hempouez bresk. Rak, mard eo bet diberc’hennet ar vourc’hizelezh e
darn pe en holl eus he galloud politikel, ez eus diwanet ur c’hasta nevez a amaezhourion hag a
galvezveliourion o deus tamm-ha-tamm kenkizet ar framm politikel ha, drezañ, tapet krog e rañjennoù
an armerzh, ken m’en em gav a-benn ar fin ereet-strizh en-dro ar galloud politikel hag ar galloud
armerzhel.
Renkadoù ha galloud politikel
Damkaniezh varksour kenstourm ar renkadoù a laka ez eo ampleget piaouadur ar galloud
politikel gant savlec’h ar renkadoù e-keñver kenderc’hañ, ha se e pep prantad eus an Istor.
N’eus ket aze a-hend-all ur piaouadur peoc’hiek, hogen ur c’hevezerezh, anvet ar stourm a
renkad. Ar renkadoù o-unan n’int ket devoudoù kentañ, met didermenet eo pep hini gant ar
savlec’h he deus en argerzh ar c’henderc’hañ : ar renkad perc’henn an araezioù-kenderc’hañ
zo e tro da gorvoiñ ar renkad all ; houmañ, ganti en he c’herz he nerzh-labourat nemetken, ne
c’hell ket enebiñ dre an hentoù armerzhel, na dre an hentoù politikel peoc’hiek, – rak, eme
vMARX, ar Stad n’eo nemet ar benveg-mac’homañ savet gant ar renkad perc’henn evit
korvoiñ ar renkad tavantek.
C’hoarvezout a ra, gant emdroadur ar c’halvezerezh-kenderc’hañ, e teu ur renkad
perc’henn nevez da zistroadañ ar renkad kozh, an hini nevez o piaouañ araezioù-kenderc’hañ
nevez hag o savelañ war un dro furmoù politikel nevez. En 19t kantved ez eas kenstur ar
stourm etre ar vrientinelezh c’hladel hag ar vourc’hizelezh c’hreantel, kenwerzhel ha kellidel
hag an emgann etre ar renadoù unpennel kozh hag ar renadoù nevez frankizour ha gwerinour.
Heñveldra, stourm ar broleteriezh vicherour ouzh ar vourc’hizelezh zo disoc’het e
piaouadur ar galloud gant strolladoù diwanet eus ar broleteriezh. Neoazh, emdroadur an
dispac’h hag ar riez soviedel a c’houlenn bezañ arsellet a-dost ha breutaet. Ne c’haller ket
lavarout emañ ar werin e piaou d’ar galloud politikel en Unaniezh Soviedel. Faziek e vefe
enta ar savelenn bet lakaet a-wel gant MARX ? N’eo ket. Rak ar galloud armerzhel soviedel
zo ivez dalc’het gant an hevelep tud a zalc’h ar galloud politikel. Ar c’hraf a ve da sklaeriañ
zo kentoc’h perak ned eo ket chomet ar galloud e dalc’h ar broleterion goude m’o doa graet
an dispac’h en difrapas a-dre daouarn ar vourc’hizelezh. Un displegadur a c’hellomp kinnig.
Ar re a berc’hennas war un dro galloud politikel ha galloud armerzhel en Istor o ferc’hennas e
disoc’h ur stourm hir renet ganto o-unan, en o intrudu leun, ken war an dachenn bolitikel, ken
war an dachenn armerzhel ; dre ar stourmoù-se e teskjont tamm-ha-tamm micher ar galloud, e
kroujont ur gwir sevenadur gant e gevala istorek, oc’h amparañ dre-se ur gumuniezh
gwriziennet, mestrez enta war he zonkadur ha darev da c’hoari ur roll en Istor. En doare-se e
c’hallas brientinion ar Grennamzer, bourc’hizion an Oadvezh Modern c’hoari o roll hag
eostiñ frouezh o emgannoù hag o sevenadennoù. Pa geñverier outo ar broleterion rusian, ez eo
dav anzav ned eo ket evel ur gumuniezh gwriziennet en he c’hevala istorek, o vont d’an
emgann douget gant al lusk end-eeun eus he sevenadur, e rejont an dispac’h e 1917 ; met evel
ur yoc’h diwriziennet, sterniet gant dispac’herion a vicher. Ur wech echu an dispac’h e
tiazezas ar gevredigezh e div renkad en-dro : diouzh un tu ar werin, gwellaet he flanedenn,
hogen hep galloud gwirion ; diouzh an tu all, ar c’hendere-leviañ diwanet eus ar strollad
dispac’herion o piaouañ ent devoud pep galloud, armerzhel ha politikel. Klasket e oa bet
dedalvezañ kelennadurezh MARX ha lakaat ar broleterion da c’hoari ur roll heñvel ouzh an
hini o doa c’hoariet en o mare ar vrientinion hag ar vourc’hizion. Diwelet e voe an arvez
pouezusañ eus berzh ar re-mañ : ar vestroni o doa war o zonkadur dre berzh o gwriziennadur
en ur c’hevala istorek.

Levierion amguzh ha levierion a-wel
Er riezoù kornogat kempredel, emañ an disrann etre galloud armerzhel ha galloud
politikel e devoud daou rumm levierion. Ar re gentañ, o terc’hel stal a-wel-kaer, zo anezho ar
vaodierned, ar gannaded, an tevezeg, al leviour ha dre vras an holl bennadurezhioù ensavet
gant ar vonreizh hag an dezvoù. An eil re, amguzh, zo renerion ar bankoù bras hag an
ijinerezhioù pennañ, pennoù ar c’horfuniadoù hag ar strolloù patromed. Un den evel Marcel
BOUSSAC e Frañs zo kalz galloudusoc’h eget kalz maodierned.
Arabat e ve koulskoude sellout ar galloud armerzhel evel ar galloud gwirion, al levierion
c’houarnamantel o vezañ margodennoù hepmuiken etre e zaouarn. A dra sur, n’emañ ket holl
aotrouniezh ar riez en hec’h armerzh, ha dirazañ e kav ar galloud armerzhel galloud al
labourerion bodet e c’hweluniadoù kreñv, e strolladoù politikel, hag ivez aotrouniezhoù
kefredel ha speredel, evel an Iliz, ar skrivagnerion. A-du-rall, ez eo techet ar Stad hec’h-unan
da emellout er vuhez armerzhel, ha da dennañ he mad eus hec’h enkadennoù evit astenn he
beli warni. Ken e c’hoarvez hiziv er broioù frankizour an anadenn hon eus meneget uheloc’h
a-zivout ar broioù sokialour : tra ma tenne ar galloud armerzhel da euvriñ ar galloud politikel
en 19t kantved, e tenn bremañ ar galloud politikel da euvriñ ar galloud armerzhel.

An destrizh kefredel dre ar stern
Un doare all da zestrizhañ an dud eo ar c’halvezderioù-sterniañ. Anavezet eo a-viskoazh ar
sterniañ kevredigezhel, – an Iliz hec’h-unan he deus graet he mad anezhañ, soñjomp e Kompagnunezh
ar Jezuisted. Ar skouer splannañ eus ar sterniañ politikel en hor c’hantved eo avat ar Strollad
Komunour. Dasparzhet e vez e izili e gronnoù-diazez, bihan hag unvan, ar c’helligoù, disrannet
kenetrezo hag ereet a-zerc’h ouzh an urzhaz. Graet e vez an dileuriadur diwar an diaz betek ar blein
dre argerzh an dilenn dereziek, ar pezh a laka da ziwanañ ur bodad renerion peurstummet ha
kenurzhiet, gant ur « c’helc’hiad diabarzh » a luskadourion a vicher en-dro dezhañ. Ret eo menegiñ
ivez ar pouez bras roet da stummadur an izili, braster ar gwazadoù goulennet gant ar Strollad hag ivez
an doare ma vez divizet an obererezh da ren : dre ur breutadur gwirion eus ar c’hudennoù e pep derez
eus ar framm, – ar pezh a zalc’h al liamm etre diaz ha blein en e greñvder, – dre gemer a-unvouezh an
disentezioù, ha dre o erounit gant ur genurzh strizh. Seurt framm gwevn ha fetis a ro an tu da sterniañ
yoc’hoù bras ha da embreger enno un aotrouniezh c’halloudus.
An destrizh amañ n’eo na korfel nag armerzhel, hogen kefredel. Ne c’haller bezañ ezel
eus ar Strollad nemet mar degemerer e ideologiezh. Ur wech degemeret an ideologiezh e
piaouer ar gwir da varn an darvoudoù hag an oberoù, da lavarout eo da reiñ dezho ur ster
reizh diouzh an ideologiezh ; seurt labour reiñ-ster a vez renet e kenlabour gant an holl izili
dre ar breutadur.
Keit ha ma n’en deus ket ar Strollad kemeret ar galloud stadel, n’eus ennañ nemet tud
deuet en o frankiz. D’an deiz avat ma kouezh levierezh ar riez etre e zaouarn, e teu e
ideologiezh da vezañ hini ar Stad hag endalc’het eo an holl geodedourion d’he degemerout aberzh bonreizh, – hep bezañ endalc’het neoazh da emezelañ er Strollad. Rak hemañ, mard eo
dre dermenadur lec’h-emouezañ ar renkad proleter hag andon ar galloud, n’en em hevelep ket
gant ar bobl ha nebeutoc’h c’hoazh gant ar Stad : ur framm fetis ez eo, dezhañ e unded hag e
armerzh a framm ; dezhañ ivez e istoregezh dibarek : bez’ e oa anezhañ a-raok ar Stad, bez’
ez eus anezhañ en tu all da harzoù ar Stad, hag en e vennadur e vo anezhañ goude m’en devo
kaset ar Stad, e avatar a-vremañ, d’ar marv.

An destrizh kefredel dre ar stlenn
A-genstur gant ar c’halvezderioù-sterniañ ez eo bet diorreet a-vras ar c’halvezderioù-stlennañ en
hor c’hantved.
Meur a obererezh a renker dindan an termen stlennañ. Daou rumm stlennerezh zo e par ar
Stad : ar stlennerezh-dastum hag ar stlennerezh-amledañ. Ar stlennerezh-dastum a anver ivez
titourerezh : ur rouedad titourerion, kefridiel pe amgefridiel, zo o roll dastum stlenn war

gement tra a c’hoarvez er vro hag e-maez bro ; notañ an arver : titouriñ un den zo reiñ stlenn
diwar e benn. Ar stlennerezh-amledañ a reer anezhañ ivez skignerezh : c’hoarvezout a ra a
amledañ stlenn dre ar vro. Hervez natur ar stlenn skignet e komzer eus kelaouerezh, pa n’eus
anezhañ nemet keleier kinniget war ur mod ergorek ; eus bruderezh pa’z eo amkan ar stlennañ
gwerediñ war veno an dud.
Er broioù frankizour e vez arveret kenan ar bruderezh kenwerzhel, anvet c’hoazh an
daranverezh, – unan eus armoù ar c’hevezerezh etre ar firmoù ez eo. Amkan an daranverezh
zo kelaouiñ ar c’hevredig war vezañs ur c’henderc’had, hag e zegas d’e brenañ kentoc’h eget
ar c’henderc’hadoù kevezer.
Amañ dindan e komzimp hiroc’h diwar-benn ar moederezh, anezhañ ur furm eus ar
bruderezh politikel o lezel ar rezid e-maez damant.
En notennoù-mañ ne bleustrimp ket war an dastum stlenn, an titourerezh, daoust ma’z eus
anezhañ ivez ur benveg eus ar galloud politikel.
Ne raimp ket nemeur ivez war-dro ar bruderezh politikel evel m’en meizomp en Emsav. Daveiñ
ne raimp ken al lenner d’ar pennad Bruderezh ha Reizhded, Emsav 4/77 1967. Ar bruderezh, evel
ma’z eo termenet gant an Emsav, a gemer da bennaenn doujañ da rezid an dud, « lezel bepred gant ar
c’hendivizer an dibab a sell outañ ».
Kredenn start an Emsav eo e c’haller ober bruderezh en ur gaout damant d’ar wirionez :
ur c’helaouiñ eo ar bruderezh, kelaouiñ war wirvoud an Emsav, eleze war ar pouez en deus da
gemer e buhez pep Brezhon. Abeg zo kavet er gredenn-se : un Emsav deuet da vras, a lavarer,
ha nebeutoc’h c’hoazh ur gouarnamant, ned eo ket ken evit derc’hel d’an onestiz a oa e hini
pa oa bihan, a-raok ma skoulmas darempredoù a nerzh. Dav anzav ez eo diaes stourm ouzh ar
bleiz gant armoù an dañvad. Hogen un diforc’h bras ez eus war hir dermen etre ul levierezh a
nac’h pep divezouriezh dre bennaenn, hag ul levierezh a fell dezhañ derc’hel sol war un
divezouriezh, – zoken mar rank gwiskañ kroc’hen ar bleiz e degouezhioù ’zo.
Hervez hor ratozh e raimp hepken ur studi gevredadoniel eus ar bruderezh politikel hag e
strishaimp hon tachenn-imbourc’h d’ar bruderezh evel ma vez embreget gant al levierezhioù a ra ar
muiañ gantañ, eleze ar renadoù impalaerour, ha pa vent faskour, komunour pe frankizour en o skritell.
Amañ ez eo ret spisaat an termen a arverimp kalz el linennoù da heul : ar moederezh. Pa
fell d’al levierion difenn o oberoù hag o mennadoù dirak skiant-varn al levidi, e c’haller ober
anv a vruderezh rezidek : dont a ra ar gouarnamant da brouiñ e wirionded dirak keodedourion
en o rezid ; fiziout a ra war o skiant-varn evel ma fiziont-int war e zamant d’o rezid. Pa fell
avat d’al levierezh gounit youl al levidi hep engervel o skiant-varn, gwashoc’h, o strivañ da
vorzañ pep skiant-varn enno, pa ne anavez ket dezho ar rezid evel ur galloud dreist d’e hini, e
reer neuze anv a vruderezh rediek, pe c’hoazh a vmoederezh.
Moederezh-aoniñ.

« An aon rak an Aotrou zo penn-kentañ ar furnez » a lenner er Bibl. Hag ar gouarnamantoù henn
goar. Neoazh ne c’haller ket lavarout ez eo an aon frouezh ar skiant-varn, nag azon ar rezid. Ar
gouarnamant goude-holl ne ra nemet diskouez an nerzh prestet dezhañ gant ar c’houarnidi, graet eo e
aotrouniezh gant o sentidigezh ha kouezhañ a rafe an aotrouniezh-se diwar ma nac’hfe ar c’houarnidi
sentiñ. Ur moederezh eo enta an destrizh dre an aon.
Ur skouer splann a voederezh-aoniñ e voe tun ar penngadour Quiepo DE LLANO, a viras
ouzh micherourion Sevilla a emsevel ouzh FRANCO dre lakaat da droidellañ dre straedoù kêr
div sammorellad soudarded – e holl armead d’an ampoent – en ur embann dre skingomz e oa
leun al ludioù gant soudarded all.
C’hwezhañ e nerzh, poufal, a-benn lentaat, divarc’hañ, saouzaniñ an enebour zo unan eus
kalvezderioù boasañ ar brezel hag ar politikerezh. Er politikerezh avat ez empleg ez eus enebouriezh
etre al levierion hag al levidi. Gant ar moederezh-aoniñ e klot ar sturienn : « Va c’hasaent, gant ma’m
doujint ».

Moederezh-kendrec’hiñ.

Neoazh e fell d’ar sujerion stagañ outo kalon o sujidi. Alese an holl hentennoù arveret ganto evit
kreskiñ o hoalerezh war an dud : embann a reont dreistelezh ar renad o deus diazezet, klod ar rener a
zo e penn, e zoueegezh, e boblegezh pe e istoregezh hervez an amzervezh ; kement-se a lakaont war
wel dre bompad al lidoù, splannder ar gwiskamantoù, toniusted an ambrougadegoù kefridiel (moed a
dalvez klod, meurdez, pompad, bugad). Hogen ar moederezh a arverer dreist-holl da sankañ e spered
al levidi ar gredenn ez eo o levierezh ar gwellañ-holl, ez int eürus gant ur gouarnamant en deus
gouezet degas er vro ar reizhded, ar builhentez, ar frankiz, an enor, h.a., diouzh ma vez tro.
Ar moederezh ned eo ket un ijinadenn eus hor c’hantved. Ken pell ha ma saver en istor
politikel en en kaver : an impalaer AUGUSTUS a ouezas implijout skrivagnerion e amzer da
ganmeuliñ e glod ; moedet e voe KLOTWIG gant an eskibion frank ; FRIEDRICH Prusia,
KATHARINA Rusia a dennas korvo eus ar Filozoferion evit lakaat amledañ o brud a dierned
sklerijennet. Hiziv, gant araezioù bras ar stlennañ yoc’hel o deus ar gouarnamantoù binvioù
moederezh galloudus.
Doareoù ar moederezh hervez ar renadoù politikel.

Hervez ar riezoù, ha dreist-holl o renadoù, ez eo disheñvel ar stlennañ stadel.
Er riezoù frankizour ez eo ar bruderezh gouarnamantel disteroc’h eget er riezoù aotrouniek. Un
harzder damkanel d’ar moederezh ez eus enno gant ar frankiz-dezeviñ hag ar frankiz-eztaoliñ ;
harzderioù devoudel ez eus dreist-holl gant al liesstrolladegezh hag an eneberezh politikel degemeret
ent dezvel, bezañs al luskadoù c’hweluniadel, politikel, prederel, kravezel kreñv pe greñvoc’h.
Ouzhpenn-se, ur c’hevezer en deus ar bruderezh-Stad e degemerusted-spered, e deglevusted, an
dud gant bruderezh kenwerzhel ar gennad prevez, – en e roll e vez lezet hemañ da werediñ war ar
boblañs sellet hepken evel un danvez arvalion hep damant d’he yec’hed korfel ha dreist-holl speredel
ha kefredel.
Pa dag ar frankizourion ar renadoù sokialour en abeg d’o stlennerezh aotrouniek, ez eo
aes d’ar re-mañ kas an dorzh d’ar gêr ha diskouez siegezh ar renadoù frankizour war an daou
boent-mañ : a) lezel a reont o foblañsoù dindan wered linkrus an daranverezh kenwerzhel
b) en un darn vat eus ar riezoù frankizour, e Frañs da skouer, e tiwall ar Stad na ve roet dre ar
skolioù hag ar stlennerezh ur stummadur politikel a lakafe an dud e tro da varn gant spiswel
oberoù al levierezh. Izel-kenan eo e gwirionez barr stummadur keodedel ha politikel ar Gall
keitat : gant ar skol hag ar stlenn gall e vez diorreet muioc’h an hegredikted hag ar
pismigerezh dinoaz eget diazezoù sonn ur skiant-varn wirion. En doare-se e c’hell ar
bruderezh-Stad chom digriz ha haelsperedek evit ur gwel : dindan e neuzioù mitennek ez eus
anezhañ ur moederezh seul bistriekoc’h a-se.
Er riezoù faskour ez eo ar bruderezh politikel moederezh ivez, hogen dre hentoù un destrizh
digor : embannet e vez ez eo ar Stad ar gwirvoud uhelañ-holl ha n’he deus ar bobl gwirvoud ebet ermaez eus ar Stad. Dre-se ez anavez ar Stad dezhi hec’h-unan ar gwir da berc’hennañ bredoù he sujidi,
hag erounit a ra ar perc’hennadur-se dre hentennoù gouezoniel. Pelloc’h e raimp un diverrañ eus an
hentennoù-se. Lavaromp amañ hepken e klask ar moederezh faskour tizhout ar bred dre an
drivliadelezh, ha disfiz a ziskouez ouzh ar poellata hag an dezvarn evel ouzh armoù daoudroc’h.
Disheñvel eo c’hoazh ar bruderezh politikel er riezoù komunour. Ur moederezh eo ivez, rak ar
renad komunour ne anavez ket d’an hiniennoù ur gwir-dezvarn a ve dreist da wirioù ar Strollad. Mar
chom gant pep hini er riez ar gwir damkanel da vurutellañ oberoù al levierezh, e rank ar gwir-se bezañ
embreget war ziazez hag e stern an ideologiezh, houmañ o vezañ lakaet da wirionez ouezoniel rik.
Roll ar bruderezh-Stad zo enta diskouez ez eo oberoù al levierezh reizh diouzh an ideologiezh. An
danvezelouriezh istorek, ar varksouriezh-leninouriezh zo penn-daveiñ pep ober ha pep darvoud.
O vezañ ma roer un talvoud gouezoniel d’an hentenn-daveiñ koulz ha d’ar penn-daveiñ, ne
anavezer ket an ezhomm da gaout lies luskad er c’hedveno nag ivez lies strollad er vuhez politikel. En

enep d’ar moederezh faskour a zo ur sujañ-bredoù, un darblegañ, ez eo ar moederezh komunour ur
stummañ-bredoù, un darboellañ. Fellout a ra dezhañ gwerediñ war wiskad poellatael ar bred, reiñ
dezhañ ur framm reizhfurm diouzh an ideologiezh evit ma teufe ar geodedourion barrek da varn reizh.
Setu perak e c’haller lavarout ez eo ar moederezh komunour ur moederezh divezek : finvezioù
trehontel he deus ar gomunouriezh, ha buhezioù an dud a zle bezañ treuzfurmet e sell ar finvezioù-se.
Perzh dibarek an divezouriezh komunour eo ez eus anezhi un « divezouriezh-Stad ». Ar
« pec’hedoù » a vez kofeset dirak ur benvegadur-kastizel politikel, hag ar « stad a bec’hed », – ar
spered kevalaour pe kilstourmer, an azgwelouriezh hag ar gwariadurioù all, – zo un torfed kospet gant
poanioù ponner ha, war un dro, ur bredkleñved da vezañ prederiet dre un doare bredelfennerezh a
c’hell mont betek ar « gwalc’hiñ-empenn ». « Ar Gomunourion, en enep da dud all a ra eus kalz
kudennoù danvezioù a veno hepken, zo dezho un drabedouriezh a ro un doare gwirder ergorel da
gredennoù ’zo tra ma ro ur faoster ergorel da reoù all »4.
Hentennoù ar moederezh
Ne roimp amañ nemet un alberz eus hentennoù pennañ ar moederezh evel ma vezont
pleustret er riezoù aotrouniek, er re faskour pergen.
1) Argerzhañ dre ziogeladurioù groñs, hep arlivioù : mat eo kement tra a ra al levierezh ;
fall kement a ra e enebourion. « “Torfedoù hoc’h eus graet enep d’ar bobl, hag e rankit
bremañ anzav pep tra”. Klemmoù digablusted ar prizoniad a sachas warnañ an eilger-mañ :
“Ar gouarnamant ne harz morse un den digablus” »5. Hogen, tra ma ra ar gomunourion pep
tra dre vreutaat, dezrannañ ha poellata diwar lakadennoù an ideologiezh, ne asant ar
faskourion da vreutadur ebet a-berzh al levidi.
2) Savelañ « bouc’hed an aberzh », enebourion dibabet mat a vez sammet warno
droukrañs ar bobl, a vez tamallet dezho bezañ an droug groñs evel ma’z eo ar gouarnamant ar
mad groñs : ar yuzevion, ar gevalaourion, ar gomunourion, hervez ar renad e kaoz.
3) Grataat e vo gwellaet tamm-ha-tamm planedenn ar geodedourion betek disoc’hañ gant
ur Baradoz a’n Douar ma reno an eurvad klok ; dre-se endougen war gont an dazont an
aberzhioù goulennet digant ar bobl er bremañ.
4) Goursankañ an empennoù gant un nebeut kealioù eeun, luganoù azlavaret dizehan
gant ar c’hazetennoù, al levrioù, ar filmoù, ar skingomz, ar prezegennoù kefridiel,
skeudennoù al levierion war an holl vogerioù, en holl stalioù hag en holl diez, a-benn krouiñ
un amva darblegus.
5) Gounit an dangorelezhioù dre hent ar poell pe dre hent an ankerzh6. Gwelet hon eus
aze ez eo disheñvel an hentennoù komunour ha faskour. Disfiz o devez ar faskourion ouzh an
darboellañ, hent hir hag arvarus, ha gwell e kavont en em zizober ar buanañ gwellañ diouzh ar
gefredourion a chom difrom rak ar moederezh ankerzhel. En enep, ar gomunourion a ra un
hent rekis eus an darboellañ, – an doare nemetañ da gaout un diazez dangorel start d’ur preder
ha d’un ober kenglotus. Met dre hent an darboellañ pe dre hent an darblegañ, ez eo diziouerus
entanañ er bobl ankerzhioù kreñv : al lorc’h riezel, ar gasoni renkadel, ar gred dispac’hel.
6) Enfurmiñ an danvez kravezel ha kevrinel a zo en dangorelezh. Zoken ar gomunourion,
mar aotreont da vreutaat o oberoù e stern an ideologiezh, ne c’houzañvont ket ma ve breutaet
an ideologiezh hec’h-unan. An disoc’h zo saveladur un tachad nevet ha da heul kehelerezh ar
strollad, ar riez, he levier, un akt a feiz er gwirionezioù-diazez a zo ar Ouenn, ar Gwad, an
Impalaeriezh, kefridi istorek ar broleteriezh, h.a.
Bevennoù ar bruderezh politikel.

Bevennoù zo da wered ar bruderezh politikel. Ne c’haller ket rediañ ur bobl, zoken dre arverañ
hentennoù gouezoniel an darboellañ pe an darblegañ, da zegemerout forzh petore renad pe levierezh.
4

Sl. J.A.C. BROWN, Techniques of Persuasion – From Propaganda to Brainwashing, London 1963, p. 275.
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Sl. J.A.C. BROWN, id., p. 272.
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Ankerzh b., luskad kreñv ha padus eus an drivliadelezh.

Bruderezh ha gwirionez. Gouez d’an arbennigourion war ar bruderezh kenwerzhel, n’eus nemet
« ar wirionded a vez gwerzhet » war hir dermen : daranverezh ebet ne c’hell ober berzh ur
c’henderc’had na vast ket da ezhommoù ar bevezer. Koulskoude, war an dachenn bolitikel, n’eo ket
ken aezet d’ar « vevezerion » gwiriañ ha reoliñ ar varc’hadourezh ha ma’z eo pa vez kel a voued pe a
zilhad. Diaes eo anaout disoc’hoù ul leviadurezh pa ne zeu ar re-mañ a-wel peurliesañ nemet war hir
dermen.
Bruderezh ha barr diorreadur. Seul zizesk hag isdiorreet ur yoc’h, seul zeglevusoc’h ez eo d’ar
bruderezh-Stad. Un devoud anavezet mat eo penaos, keit ha ma pleg ur bobl d’he stuz isdiorreet, e
pleg ivez d’ar galloud-Stad mestronier a ren warni : er mouezhiadegoù ez a a-vloc’h e tu ar galloud, –
kounaomp ar seurt-anvet lealegezh d’ar Stad c’hall diskouezet gant broioù du Afrika, gant Aljeriz ha
Breizhiz keit ha ma choment, pe ma chomont, en diaskren dirazi. Bep ma tihun an emskiant-pobl avat
ha ma’z a war-raok ar stourm da hejañ kuit ar mestroniadur politikel, e teu ivez ar bobl da serriñ dor
he spered da voederezh he sujer.
Er broioù diorreet ez a dizalc’hted spered an dud war greskiñ gant barr diorreadur an hiniennoù.
Ret eo anzav koulskoude emañ stummadur politikel ha kevredadel ar geodedourion pell war-lerc’h o
stummadur micherel ha kalvezel. Hag evel m’hon eus gwelet uheloc’h, er broioù frankizour, ar muiañ
diorreet a-fet armerzh, mard eo laoskoc’h ar framm, mar bez doujet muioc’h evit ur gwel d’ar
frankizioù-dezeviñ hag -eztaoliñ, e vez lezet fraost a-ratozh skiant politikel ar yoc’h.
DA REIZHAÑ en Emsav 25/32 linennoù 19,21 ; /34 linenn eildiwezhañ :
gourzhbellerezh, gourzhbell.
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DREMM DISPAC’HEL AR BREZHONEG
Lusket eo Breizhiz gant un trivliad brogar, hag evit ul lod ez eo deskiñ brezhoneg treiñ an trivliadse en un ober fetis. Kreskiñ a ra niver an dud a fell dezho deskiñ brezhoneg. Ha reizh kenan eo.
Met diouzhtu e krog ar c’hudennoù. Da betra e talvezo d’an dud-se deskiñ brezhoneg er
gevredigezh c’halleger ez eo hiziv pobl Vreizh dalc’het gant ar frammoù gall ? Da c’hallout lenn an
nebeudig levrioù brezhonek embannet bep bloaz ? Da c’hallout brezhonegañ ur wechig an amzer gant
ur c’houer a youl vat, pe gant tud o deus evelto desket « brezhoneg al levrioù » ? Seurt brezhoneg zo
un hobi, un albac’henn a-vec’h talvoudusoc’h eget ar gerioù kroaz. Ha koulskoude, un darn vat eus ar
skolioù brezhoneg n’o deus ken pal nemet lakaat an hobi-se etre daouarn an dud.
Ne c’hell bezañ a vrezhoneg e-maez ur gevredigezh vrezhon, ha ne c’hell bezañ a gevredigezh
vrezhon e-maez frammoù politikel brezhon. Ur skol vrezhoneg a rank bezañ ur benveg da brientiñ an
dispac’h a lakay ar frammoù politikel brezhon en o flom hag a ziskaro ar frammoù politikel gall e
Breizh. Ur skol vrezhoneg nad eo ket ar benveg dispac’hel-se n’eo ket ur skol, met un touellerezh.
Diskouez dispriz ouzh an dud eo o lakaat da zeskiñ brezhoneg en ur guzhat outo an dibab o deus
d’ober etre an daou argerzh a zo hiziv o stourm er vro : argerzh an dispac’h, an hini a ren e
kevredigezh hag e frammoù an Emsav ; argerzh an diskar, an hini a ren er gevredigezh dalc’het gant
ar frammoù gall. Nac’h, evel ma ra skolioù ’zo, lec’hiañ ent politikel ar brezhoneg zo ober anezhañ un
hobi, un albac’henn hiniennel, ur fetichenn, boued an dangorelouriezh, ober van d’e zibradañ evit e
lazhañ suroc’h a se. Ar gelennerion vrezhoneg a nac’h ober politikerezh a asant derc’hel ar framm gall
war ar vro. Ha lec’hiañ ar brezhoneg er framm gall zo tennañ digantañ kement galloudezh dispac’hel
en deus.
N’eus nemet ul lec’h d’ar brezhoneg : ar framm brezhon. Lec’hiañ ar brezhoneg er framm
dispac’hel brezhon zo reiñ d’e c’halloudezhioù dispac’hel an tu leun d’en em ziskouez ha d’en em
seveniñ.
***
« Greomp forzh petra evit Breizh. Kement-se ’vo bepred ». Evel-se e komz tud bet tizhet gant
gras an Emsav, o kempenn o brogarantez evel ma kempenn ar vourc’hizion vihan o relijion, da
lavarout eo en dangorelouriezh hag en diboellegezh. En dangorelouriezh, peogwir e vez ganet o
oberoù eus dimeziñ un trivliad distumm gant levezonioù an endro ha degouezhioù ar mare. En
diboellegezh, peogwir ne veizont ket o oberoù evel eztaolioù ur gevanenn gevredadel, nag evel
prantadoù ur c’herzhad istorek d’ur pal e darempred poelloniel ganto.
Ma ne daolomp ket pled da savelañ evel ergorelezh kevredadel kement tra a reomp, ma ne
savlec’hiomp ket en e zarempred poelloniel gant ar pal kement ober ha kement darvoud a sell
ouzhimp, n’hon eus ket gwir da zougen an anv a emsaver, a vesker an Emsav ne lavaromp ket.
Petra dalvez : savelañ kement tra a reomp en e ergorelezh kevredadel ? Setu ur skouer.
Hogos an holl ac’hanomp a rank er mare-mañ ren o labour-bevañs er gevredigezh c’hall. An
emsaver avat a lavar : « Gant va micher n’on ket evit gouestlañ kalz amzer d’an Emsav » zo
en diboellegezh, rak kemer a ra ar gevredadelezh c’hall da ziazez ha reiñ d’an Emsav ul lec’h
enni. Ar boellegezh eo kemer ar gevredadelezh emsavel da ziazez ha reiñ d’al labour-bevañs e
lec’h enni. Dlead an emsaver eo klask ur gourc’hwel a vasto da zivizoù e labour emsavel. En
eskemm, ha bepred hervez ar boellegezh, ez eo gwir groñs an emsaver kaout en Emsav
kement skoazell en deus ezhomm d’ober e labour emsavel. An amkan kentañ da dizhout er
c’heñver-se eo ma ve emsaverion o kaout o labour-bevañs en Emsav. Amplegad kentañ an
tizhout-se avat eo ma teufe an emsaverion da boellekaat o doare-sellout war an danvez-mañ.
Petra dalvez : savlec’hiañ kement a sell ouzhimp en e zarempred poelloniel gant ar pal ?
Setu ur skouer. Dedennet oc’h gant ar yezhoniezh, hogen ur mulgul ez eus en ober politikel
dre ziouer a gevredadourion : dilezel a rit diouzhtu ho labourioù a yezhoniezh ha stagañ gant

studioù war ar gevredadouriezh. Ur skouer all : skort e chom bezañs an Emsav er gennadmañ-gennad eus ar boblañs. En em ouestlañ a ra un niver a emsaverion d’al labour er gennadse, – zoken mar rankont, evit henn ober, dilezel un obererezh a vaste da c’hoantadoù o
dangorelezh. Anat eo e tle tremen an Emsav eus par an embregerezhioù hiniennel mui pe vui
kendoniet d’ur c’hreizennadur eus ar veli politikel. Ne c’hallo avat an tremen-se bezañ graet
ervat nemet p’o devo an emsaverion kemeret ar pleg da veizañ kement a reont a-gevreizh
poelloniel gant pal an Emsav.
Unan eus an tachennoù ma kav ar veskerion lec’h d’o intrudu eo ar pezh a anvont an « emgann
evit ar yezh » hag a zo an difreterezh yezhelour. Meur a wech c’hoazh ez eus bet strivet da zilouiñ
seurt geun, nemet n’eur ket deuet a-benn d’he disec’hañ da vat. Ret e vo henn ober koulskoude, anez e
welimp bep bloaz toulladoù a zanvez emsaverion o vont d’en em goll e-barzh diremed.
Graet eo spered an difreterion yezhelour e seurt doare ma ne welont ket ar brezhoneg a priori ebarzh ar framm dispac’hel brezhon. O dallentez politikel o degas da glozadurioù souezhus evel
hemañ : ret eo lakaat ar brezhoneg e skolioù Breizh bremañ. Ne welont ket ez eo lakaat ar brezhoneg
er skolioù gall kement ha :
– stagañ Breizhiz muioc’h c’hoazh ouzh ar frammoù sujer ha bac’hañ un tamm ouzhpenn eus o
buhez en trap trevadennel ;
– mirout ouzh Breizhiz a grouiñ ar frammoù politikel a zo ezhomm kentañ o bro ;
– en diwezh, ha kement-se a verk ar splannañ amoedigezh o difreterezh, tennañ digant ar
brezhoneg e-unan pep nerzh dispac’hel ha dre-se pep chañs da vevañ.
Lakaat ar brezhoneg er skolioù gall zo distrujañ ar brezhoneg evel benveg da sevel ar vro. An
difreterion yezhelour a oar ervat ez eo skolioù Breizh un tamm eus ar framm gall, ha ne drec’hint
biken war an dachenn-se, met petra a ra se dezho ? Un tammig magadur hunvreel a gavont aze d’o
dangorelezh ha mat pell ’zo !
***
Lec’h ar brezhoneg zo ar framm dispac’hel brezhon, ha da gentañ an deskadurezh vroadel
vrezhon. Gant he dispac’h e vo bountet Breizh betek war dalbenn-krouiñ an denelezh. Barrek e rank
an emsaverion bezañ da zerc’hel al lec’h-se. Roll an deskadurezh en Emsav eo degas ar Vrezhoned
eus an azenerezh politikel, sevenadurel ha denel m’emaint da stuzioù uhel an talbenn hollvedel. Hir eo
an hent hon eus da ergerzhout, da gentañ evit en em ziazenañ, da c’houde evit bezañ gwastadourion
Breizh hag an denelezh a-bezh.
Ul lec’hienn voutin eo er framm gall lavarout ez eus daou seurt Breizhiz : ar re varrek, a ya da
bParis, ar re zister, a chom e Breizh. Roll an Emsav eo krouiñ un trede seurt : Brezhoned varrek o
chom er vro, – ha n’eo ket gant ar mennad da reiñ lañs dezhi e diabarzh ar framm sujer, met gant ar
mennad da grouiñ ur framm Brezhon ha da freuzañ ar framm sujer. An dud-se zo pal an deskadurezh
vrezhon o c’hrouiñ. An dud-se ne ziwanont ket dre un trivliad berrbad na dre hent ar rambreadennoù
dangorelour, met dre un embregerezh hirdermen. Uhel e rank bezañ o barr deskadurezh, ha n’eo ket
hepken o deskadurezh difetis, met o deskadurezh emouiziek fetis. An dud-se hepken zo gouest da
anaout pobl Vreizh ha dreist-holl da lakaat pobl Vreizh d’en em anaout evel ma n’eo bet anavezet
gant den araozo. O c’hefridi a wastadourion zo kavout an diskoulm d’an enkadennoù hag o
diskoulmañ ; seveniñ ar galloud brezhon ha pellaat ar galloud sujer ; ha dreist-holl en tu all d’an
dieubidigezh bleniañ ar vro en he gorreidigezh.
An dud-se n’int na gouroned na dreisttud, an emsaverion er ster boutin ez int hepken. Ur vicher ez
eus aze da zeskiñ hag ur wall vicher, – hon eus holl da zeskiñ, rak bep ma’z a an Emsav war-raok e
tihun pep hini ac’hanomp bep beure e kroc’hen un deskard emsaver. Bemdez e rank bezañ adc’hanet
dremm an dispac’h. Bemdez avat omp gortozet en hon dihun gant yezh an dispac’h. Gant ar
brezhoneg, kehenter hon Istor ha kempoeller hor c’hevala istorek, emañ etre hon daouarn ar benveg
azas-kaer diouzh micher an Emsav.

AN EMSAV HAG AR VRO (12)
LIZHEROU
« Me ’gred e tifennit savboent ar poell tra ma tifennan hini an trivli ; da’m soñj ez eo an trivli abouez er politikerezh ; mar deu ar Vrezhoned deomp e raint dre an trivli (sellit penaos e tazgwered an
dud er vro-mañ ouzh an FLB). Da’m soñj o deus graet paotred UDB ur fazi o komz eus ‘mibiliezh’ an
FLB (goude ma ve gwir e-keñver poell rik) rak an den a lak e frankiz hag e vuhez en arvar n’eo ket
dres ur bugel. »
(28 01 69)
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Gouez d’hor c’henskriver, e ve aze hepken ur gudenn a hentenn : gwell ober van da
grediñ ez eo an FLB an Emsav gwirion peogwir ez eo deuet mat gant ar boblañs. Aliet omp
da gemer trivli ar boblañs da heñcher an Emsav. Diouzh hor savboent-ni, mar dle an Emsav
kaout un heñcher, e vo poell ar bobl vrezhon ha n’eo ket he zrivliadoù.
Anat eo e vez lusket ar boblañs e Breizh, evel en holl vroioù dibolitikaet, gant an
trivliadoù, ha divarrek eo da ziskouez poellegezh politikel ha da zezrannañ an enkadenn
m’emañ : un azon eus an enkadenn-se end-eeun eo seurt bac’hadur en trivli. Ret eo doujañ da
drivliadoù hor c’henvroiz, pa’z int re ur bobl kouezhet ha disprizet ; met un dlead e-keñver ar
bobl-se eo reiñ d’an trivliadoù o lec’h reizh hag o ster ergorel.
Daou argerzhad zo oc’h emdreiñ er vro. Diouzh un tu an enkadenn o vont, hervez
savelennoù kevredadel, etrezek he foent-tarzhañ. He foent-tarzhañ « naturel » ned eo ket
dieubidigezh ar vro, met he freuzidigezh. Diboell eo soñjal e c’hell forzh petore reuz bezañ
mat, « gant ma tarzho an traoù ». Muioc’h eget ar C’hallaoued en deus ezhomm an Emsav eus
ar peoc’h e Breizh er mare-mañ. Rak an eil argerzhad eo eñ ; e gefridi zo tapout krog en
enkadenn ha terriñ hec’h emdroadur marvus. Ar gefridi-se avat a c’houlenn un nerzh emañ
c’hoazh an Emsav pell-bras a biaouañ. Nerzh an Emsav a vo a-geñver gant e ledadur er
boblañs, e ledadur er boblañs a vo a-geñver gant e boellegezh, hag e boellegezh zo a-geñver
gant ur perzh-diazez a zo darevadur politikel e izili.
Fourgas ar gouerion, taolioù an FLB zo merkoù an dic’hoanag, emaint hepken e dalc’h ur
grevusadur eus an enkadenn ; n’int e nep doare azonoù an darevadur politikel a zo an oksigen
he deus Breizh ar muiañ ezhomm. N’int ket al labour-stummañ ha -sterniañ a zo da gas warraok gant mall.
Afer an FLB, etre traoù all, a ziskouez emañ enkadenn Vreizh o tareviñ ; ne ziskouez ket
avat emañ skiant politikel Breizhiz o tareviñ.
« A a gav mat dre vras ho pennad war FLB [sl. Emsav 25/3]. N’emañ ket a-du pa liammit kudenn
ar sponterezh ouzh hini al ledemsavioù. FLB zo ur strollad kuzh ha ne embann ket marteze e
vennozioù gwirion. Marteze eo FLB renet gant tud E.S.B. pe tud U.D.B.. N’eus ket tu da c’houzout
hag en abeg da se n’eus ket tu d’e varn ».
(07 02 69)
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An arguzenn : « n’ouzomp ket piv a zo en FLB, n’eus ket tu d’o barn », pe : « marteze ne
embannont ket o mennozioù gwirion », ne dalvez mann. An Emsav zo ober, pell kent bezañ
mennozioù ha personelezhioù. An oberoù hon eus da varn.
Un doare mesiazelezh eo a laka tud ’zo da ijinañ ez eus en FLB traoù kuzh burzhudus.
Ijinet e voe ivez e oa bev Arzhur hag e teufe gant gloar da reiñ da Vreizhiz o meurdez en-dro.
N’omp ket a-enep d’ar mojennoù, a c’hell bezañ ur repu e-pad mare ar faezhidigezh pa ne
c’haller ren buhez politikel ebet. Met mare ar faezhidigezh a rank echuiñ evit Breizh.
Kontomp war ar pezh a anavezomp, tud ha traoù, ha paouezomp a hunvreal en Arzhur zoken
gant tolamit en e zorn e-lec’h kleze.

1 « Ne gav ket din ho pije ar gwir da varn evel m’hoc’h eus graet ur strollad niverusoc’h,
oberiantoc’h, efedusoc’h ha moarvat kalonekoc’h eget hoc’h hini. Ne’m eus ket amzer da vurutellat
dre ar munud hoc’h abegoù na da reiñ deoc’h da anaout va re-me. Koulskoude un nebeut traoù a fellfe
din lavarout deoc’h :
2 – dizonest eo ober fae war un destenn (ar manifesto) hep reiñ ur studiadenn aketus diwar he
fenn. Ne lavarin ket e kavan ez eus anezhi un destenn dispar, met ho ‘parnadenn’ (na varnit ket, ne
viot ket barnet) zo dismegañsus, diwir ha diboell.
3 – ha c’hwi peseurt labour hoc’h eus kaset da benn ? Setu niv. 25 Emsav ha n’hoc’h eus ket
embannet betek c’hoazh an disterañ elfenn a gelennadurezh. Pennadoù kelenn mat ha talvoudus, ne
lavaran ket, met n’eo ket a-walc’h. Evit ar gelennadurezh, oc’h chomet beuzet en un henvoaz n’hon
eus mann da ober ganti.
4 – poent e vefe deoc’h deskiñ ne c’hell un Dispac’h bezañ graet nemet gant harp ar Bobl ha
dreist-holl deskiñ ez eo ret d’ur gwir dispac’her mont a-gevret gant ar bobl. Pobl Vreizh zo war-nes en
em sevel a-enep d’ar C’hallaoued. Dispac’h a vo, gant an Emsav pe heptañ. Ha mard eo heptañ, e troy
an Dispac’h d’un emsavadeg dibal pe e tlavezo da dud na reont foutr gant Breizh. Forzh penaos diwar
hoc’h emzalc’h ez eus da grediñ e vo dispac’h hepzoc’h. Gwazh a se evidoc’h, gwazh a se evit ar
Brezhoneg ! Pa vo bet flastret emsavadeg an dic’hoanag e teuot gant ho teoriennoù brav da zisplegañ
deomp hoc’h eus savet ur gevredigezh nevez, nemet Breizh ne vo mui anezhi. Gwir eo ne seblantit ket
bezañ chalet gant an dra-se. E-maez E.S.V. n’eus Breizh ebet, emezoc’h.
5 – Mat e vefe deoc’h kompren ivez ez eus meur a zoare da stourm evit Breizh : ar sponterezh,
ar politikerezh, savidigezh ur gelennadurezh… Tud an Talbenn o deus dibabet ar sponterezh, ne
c’hallint ket ober pep tra, met n’eo ket da lavarout e reont fae war ar politikerezh pe war ar
gelennadurezh. Lezel a reont al labourioù-se d’ar re eveldoc’h pe eveldon a gav gwelloc’h chom e
korn an oaled. Mar deu d’ur c’hwitadenn an Dispac’h a zo ganet e Breizh, ne vo ket abalamour dezho
met abalamour deomp pa n’hor bo ket gouezet kas da benn an tamm labour a zegouezhe deomp.
6 – Mat e vefe deoc’h ivez studiañ istor an dispac’hioù er broioù all. Hini ebet anezho n’en
deus heuliet an hent a ginnigit. Er c’hontrol : ar sponterezh zo ar bazenn gentañ evit lakaat ur bobl da
adkemer hec’h emskiant istorek o vezañ ma’z eur rediet gant ar sponterezh da zibab etre daou
donkad : an hini gall hag an hini breton evidomp. A-hend-all n’eus nemet prederiadennoù diarvar war
reizh an Aelez. »
(20 02 69)
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Gant al lizher-mañ emañ bodet an darn vras eus an abegadennoù a zo bet graet amañ hag
ahont d’hon emzalc’h e-keñver an FLB (sl. Emsav 18/178, 25/3), setu perak ez eus fellet dimp
e embann ha reiñ ouzhpenn un nebeut resisadurioù (ganimp eo bet niverennet an
dilinennadoù).
1.3. Anv a ra hor c’henskriver eus labour Emsav Stadel Breizh hag eus ar gelennadurezh
da embann gant Emsav. Skort en holl eo barnet pep tra gantañ. A-du emaomp gantañ : ar pezh
a zo bet graet zo nebeut a dra e-skoaz ar pezh a chom d’ober. Mat eo henn lavarout ha barn
pervezh hon obererezh. Seul aesoc’h eo al labour-se ma tezrannomp bepred kement tra a
reomp e dave gant diazezoù ha palioù an Emsav. Ur reolenn ma plegomp dezhi aketus eo ne
embannomp un elfenn a gelennadurezh nemet pa’z omp evit reiñ dezhi un ateb-oberoù.
Kroget hon eus da embann damkaniezh ar Stad Vrezhon goude kregiñ hepken da ziazezañ he
frammoù kentañ war an dachenn. Kelennet hon eus war ar c’hevala istorek p’hon eus gouezet
ent fetis petra eo piaouañ ur c’hevala istorek. Komzet hon eus eus ar gevredigezh vrezhon
nevez pa’z eus bet eginoù gwirion eus ar gevredigezh-se o vevañ war zouar Breizh. Anzav a
reomp ned a ket buan, met ar pezh a zo bet diskaret war eizh kant vloaz ne vez ket adsavet en
ur ober eizh miz.
An hentenn a arveromp da varn ar pezh a reomp, hag ivez ar pezh a ra ar re all, zo anezhi
tri frantad : a) pe dalvoudegezh zo d’ar gelennadurezh enni hec’h-unan b) pe dalvoudegezh zo

d’an oberoù enno o-unan k) pe sol a ro ar gelennadurezh d’an oberoù, pe ateb a ro an oberoù
d’ar gelennadurezh.
2. Pennaenn an ateb-oberoù ne voe ket dalc’het kont anezhi nemeur gant skriverion
Manifesto an FLB. Hemañ a laka da soñjal kentoc’h er malizennadoù bilhedoù-bank 10 ha
100 milion mark a gase ganto an Alamaned goude freuzadur o moneiz : seul uheloc’h ar sifr
ma ne oa tamm ateb-aour e kef ar Stad. N’eo ket ar rebech bezañ pizh a-fet « kelennadurezh »
a zo d’ober d’ar Manifesto, rak brokus ez eer ganti : eneptrevadennour, broadelour,
enepkevalaour, dizalc’helour, sokialour, enepstadelour, kevreadelour, kumuniezhour,
speredelour e venner bezañ, – ne goust ket ker ar mennoz-paper… Diazez ar Manifesto zo ahend-all un Istor Breizh hag ur bobl Vreizh faltaziet diwar ar patrom a ve o hini mar dlefe un
dispac’h giz Aljeria pe Kuba c’hoarvezout e Breizh, hep kalz da welout avat gant ar pezh a
zo.
4.5.6. « Pobl Vreizh zo war-nes en em sevel a-enep d’ar C’hallaoued ». Neb a zo o vevañ
tost d’an dud e Breizh a oar n’eo ket gwir. Fourgas zo bet er vro, gant ar gouerion dreist-holl,
met falsañ an devoudoù e ve lakaat ar fourgas-se d’un diskouezadur eus an emskiant vroadel.
A dra sur, an doare m’o deus ersavet an dud ouzh harzidigezh izili an FLB a laka anat un
emdroadur er speredoù : krog eo Breizhiz da bostañ goanag en Emsav. N’eur ket evelato evit
dezren alese emaint e par an emsavadeg. Forzh penaos, roll an Emsav ned eo ket c’hoari
« emsavadeg an dic’hoanag », met en enep bezañ Emsav ar goanag, diskouez labour-adsevel,
tud stummet, prest da sammañ enkadenn ar vro ha gouest da ziskoulmañ he c’hudennoù. Pa
seller dres ouzh an dispac’hioù all e weler e teu atav re abred an emgannoù armet, ha roll un
emsav dispac’hel zo gorrekaat par ma c’hell o donedigezh, n’eo ket lammat e-barzh ne vern
pegoulz. Mard eo anat ne c’haller ket disrannañ savidigezh ur gelennadurezh politikel diouzh
pleustradur ar politikerezh, ken anat-all eo n’eus er sponterezh nemet ur benveg politikel, ha
n’eo ket an hini pouezusañ, pell diouzh eno.
E meur a lec’h en Emsav e kavo al lennerion arroudoù o klokaat ar pennadig-respontmañ. Setu daveoù ar re bennañ :
Armerzhelouriezh 1/7 ; Mennozioù ha sponterezh 4/89 ; Roll an Emsav 4/91 ; An
dispac’h evel emgann speredel da gentañ 5/113 ; Termenadur an dispac’h 8/193 ;
Darempredoù an emsaver gant an dud e Breizh 8/213 ; Ster an emsavadegoù e Breizh 8/215 ;
Perak emaomp en ur prantad rakzispac’hel 8/216 ; Hent an emsaver n’eo ket bezañ kelienenn
e soubenn ar Gall 9/230 ; Ar stourm ouzh ar galloud sujer 12/331 ; Stourm armerzhel ha
stourm politikel 13/12 ; Fourgas hag emskaint-vro 17/131 ; MARX ha kumun bParis 17/139 ;
« Les Fellagha bretons » 17/131 ; Reolennoù evit anaout al luskadoù e Breizh 18/164 ; F.L.B.
18/179 ; Displegadeg an 8 mae 18/181 ; F.L.B. 25/4 ; Armerzhelouriezh ha spontelouriezh
25/5.

DANEVELLOU OBEREREZH
Skourr an Deskadurezh Vroadel
Emvod hollek S.A.D.E.D. e Roazhon d’an 2 C’hwevrer 1969. Teir c’hudenn a voe degaset dirak
an Izili e-doug kentañ Emvod Hollek 1969 : kudenn ar mererezh, dezvad nevez an Izili, poentoù ’zo
eus enframmadur ar Strollad e Skourr an Deskadurezh.
– Kudenn ar mererezh a denn d’an darempredoù nevez etre S.A.D. E.D. hag an aozadurioù
deskadurezh all hag ar Skourr (sl. Emsav 23/334). Evit ar mare ez eo divizet e chomo meradur
Diellva-Kreiz Roazhon hag ar stal liestennañ ledkenwerzhel e kred ar Strollad. Emren e chom e
arc’hanterezh hep bezañ dizalc’h diouzh beli Emsav Stadel Breizh : dindan reolerezh Kengor an
Arc’hant emañ ; mar bez divigad gant Kef S.A.D.E.D. e vo aotreet ar Strollad da c’houlenn
skoaziadennoù-kempouezañ. Evit ar mare ivez e vir S.A.D.E.D. e Izili-Harpañ.
Embannet e voe kontoù ar Bloavezh 1968 ha mouezhiet kellidsteuñv ar Bloavezh 1969.

– Dezvad nevez an Izili a voe degemeret ivez. Div nevezinti a-bouez ennañ :
– pep Ezel nevez a vo anvet hiviziken gant Skourr an Deskadurezh Vroadel ha dibabet
e-touez Izili Emsav Stadel Breizh ;
– an divizoù a vo kemeret gant bodadoù-diferañ. Ar bodad-diferañ zo anezhañ ar stroll
gwazourion o deus da welout gant an diviz da gemer. Kemmañ a ra aozadur ar bodaddiferañ hervez an diviz e kaoz. Da skouer, pa vo anv a envel ur c’helenner war un
danvez ez ay d’ober ar bodad-diferañ : ar gelennerion all war an danvez-se, Penn ar
C’hentelierezh, Penn ar C’helenn, Penn ar C’hoskor, Penn ar Genurzh hag ivez leuridi
a-berzh ar Skourr. Holl izili ar bodad-diferañ o devez mouezh kevatal en amgant ar
bodad.
– Enframmadur S.A.D.E.D. e Skourr an Deskadurezh koulz ha doareoù nevez dezvad an Izili a
laka ezhommoù nevez da anadiñ e par framm ar Skourr e-unan. Setu perak e voe goulennet digant an
Emvod mouezhiañ war ar mennadoù-mañ da vezañ degaset dirak Poellgor ar Skourr :
– Goulenn ma ve savet ur Rann ar C’hoskor, he c’hefridi kevreañ Staeloù ar C’hoskor
eus pep aozadur-kelenn a) o kemer perzh en anvidigezh gwazourion an aozadurioùkelenn b) o kemer perzh e Rannoù ar C’hoskor e skourroù all E.S.B..
– Goulenn ma ve savet ur Rann ar C’helenn, he c’hefridi kevreañ Gwazvaoù ar C’helenn
eus pep aozadur-kelenn a) o kemer perzh e diferadur ar rolloù-kelennadurezh b) o
kemer perzh en erounezadur ar rolloù-kelennadurezh k) o kemer perzh e labour Rann
ar C’hoskor, Rann ar Mererezh, h.a., evit ar c’hrafoù o tennañ d’an aozadurioù-kelenn.
Dalc’het e vo eil Emvod Hollek 1969 d’ar Sul 4 Mae 1969.
EMVR-57
Kelc’h Debauvais Kreizenn vBrest. D’ar yaou 22 c’hwevrer 1969 e voe aozet un abardaevezh
studi evit skolidi Kreizenn vBrest Kelc’h Debauvais hag emsaverion ar gêr-se.
G. MAZE a vrastresas Istor hag obererezh an aozadurioù-kelenn bodet e Skourr an Deskadurezh
Vroadel, Kelc’h Debauvais pergen.
G. ETIENNE a roas un alberz eus labour S.A.D.E.D. hag eus al labourioù-prientiñ a roas an tu da
lakaat en he flom un deskadurezh eil derez e brezhoneg.
Goulennoù stank a zeuas a-berzh ar studierion, o lec’hiañ kudennoù an deskadurezh vrezhon war
o gwir dachenn : ar politikerezh dispac’hel.
EMVR-58

KEMENNADENNOU
Skourr an Deskadurezh Vroadel
Bodadeg Vloaz 1969 Skourr an Deskadurezh Vroadel. Hevlene e vo dalc’het Bodadeg Vloaz
Skourr an Deskadurezh Vroadel e Roazhon d’ar sul 9 meurzh 1969.
Diouzh ar beure e vo displeget danevelloù bloaziek an aozadurioù-kelenn ha -stummañ :
S.A.D.E.D., Kelc’h Debauvais, Framm Yaouankiz Vreizh, Emsav.
Da 14.00 e c’hallo kement hini a vo eno kemer perzh en ur gendael war an Deskadurezh e Breizh.
Da 16.00 e roy Ronan HUON, rener Al Liamm, un displegadenn.
Aozet e vo ar Vodadeg Vloaz e Maison des Jeunes, Boulevard de Vitré, Maurepas, Roazhon. Da
9.30 e krogo an emvodoù. Da greis teiz, e vo kavet boued en ti emvod.

Devezhioù Studi 1969 an Deskadurezh Vroadel. Eus an 28 gouere d’an 13 eost 1969, e Mur, e vo
aozet 17 devezh studi gant Skourr an Deskadurezh Vroadel.
Daou brantad a vo : eus an 28 07 d’an 02 08 e vo renet al labour gant Kelc’h Debauvais. Pleustret
e vo dreist-holl da gas war-raok stummadur brezhonek ha politikel skolidi kentañ hag eil bloavezh
K.D., a-benn ma vint gouest da gemer perzh en eil prantad. Hemañ a bado eus an 03 08 d’an 13 08 ha
c’hoarvezout a ray eus dalc’hioù-studi ha -stummañ, eus kendaeloù hag obererezhioù diseurt a live
uheloc’h e-ser an holl aozadurioù deskadurezh.
Degemeret e vo ar vugale ha fiziet e vint en aked Framm Yaouankiz Vreizh.
EMVR-59

NOTENNOU POLITIKEL (3)
AR GALLOUD
II. GWIRONIEZH
Da unan a nac’h ouzh an den ar gwir da ren war dud all, d’an anveliour, ez eo diaes meizañ
penaos ez asant ar pobloù bezañ dindan veli ul levierezh politikel, pe roueel, diktatourel pe werinel e
ve. Hag e gwir, mar greer eus anadenn ar galloud ur c’heñver gourc’hemenn-sentiñ pe destrizhañplegañ hepmuiken, ez eo keal ar veli argarzhus d’ar spered. Koulskoude n’eus lec’h ebet war an douar
ma n’eus ket levierion o c’hourc’hemenn ha levidi o sentiñ outo. Dav eo klask kompren perak e toug
ar pobloù hep rebekat betek re yev o levierion. Mar selaouer an anveliourion, e ve ar veli ent ergorel
un droug, met ne anad ket en doare-se d’ar pobloù. Tu ez eus da soñjal ivez ez eo re eeun an
termenadur a venn ober un destrizh nemetken eus ar veli. A-benn sklaeriañ ar gudenn ez ensellimp
penaos e veiz ar veli n’eo ket kement-se an dud a ra anezhi danvez o freder, met ar re o deus d’ober
ganti war an dachenn, ar pobloù o-unan.

GALLOUD HA REIZHVELI
Dezrann keal ar reizhveli.
Lakaet er-maez an anveliourion, an dud ne enebont ket ar veli ouzh an anveli evel un droug ouzh
ur mad. Enebiñ a reont ar veli direizh ouzh ar veli reizh, – ar veli reizh o vout un dlead sentiñ outi, ar
veli direizh un dlead he reishaat pe he diskar evit lakaat unan reizh en he lec’h.
N’eus ket ur gevredigezh politikel abaoe ma’z eo ar bed bed ma ne renas ket ur meno resis war ar
pezh ez eo ur veli reizh hag ur veli direizh. Mar seller a-dost avat ouzh dalc’had ar menoioù-se, e
verzer gant souezh ez eus kemmoù bras etrezo hervez ar pobloù, hervez an amzerioù. Ahont, da vezañ
reizh e rank ar galloud bezañ embreget gant ur roue, evit bezañ reizhveliek e rank ar roue bezañ
diskennad diles ar rouaned kent. Aze, ne vo a reizhveli nemet gant ul levierezh dilennet gant ar bobl.
E lec’h all ez eo diwar-bouez an teurel prenn e vo anvet penn ar geoded. Daou dennad a yelo enta
d’ober hon enklask : da gentañ dezrannañ keal ar reizhveli a-dreuz kemend-all a furmoù disheñvel,
d’an eil brastresañ emdroadur ar c’heal-se en Istor.

Ur sol trabedel zo da geal ar reizhveli
Ar pobloù a zegemer yev ar veli pa welont ennañ un dra reizh. Kentañ goulenn a zeu war ar
spered eo hemañ : petore ster a roont d’ar ger « reizh » en degouezh-mañ ? petore sol a roont d’o
lakadenn pa embannont reizhveliegezh o gouarnamant ?
Ar sujidi o toujañ da youl o roue dre ma welont ennañ leuriad Doue ne gemeront ket sol aze war
zevoudoù ergorel, met war ur gredenn : n’int ket lusket gant ar pezh a ouzont, met gant ar pezh a
gredont. O c’heal eus ar reizhveli ne oufe bezañ gwiriet gant ar ouezoniezh, pa’z eo soliet war ar feiz :
ur sol trabedel zo dezhañ.
Tu a ve da soñjal ez eo trabedel keal ar reizhveli roueel dre an arbenn ma empleg emell Doue hag
an dreistnatur. Daoust ha n’eus ket ur reizhveliegezh soliet en natur ? Kemeromp da skouer ar veli a
glask hec’h andon e youl ar bobl. Ha n’eo ket ur bobl un devoud naturel ? D’ar sell kentañ marteze,
met pa glasker gwiriañ, ne gaver termenadur « naturel » ebet e disoc’h nep imbourc’h gouezoniel, ha
se dre an arbenn splann ma’z eo unded ur bobl frouezh ar gredenn end-eeun en hec’h unded. Ur bobl
n’he deus bezoud nemet dre ar feiz o deuz an dud anezhi en he bezoud, eleze ivez dre berzh un elfenn
drabedel rik. Diazezañ keal ar reizhveli war youl ar bobl zo enta reiñ dezhañ ur sol ken trabedel hag e
ziazezañ war emell Doue. An neb en defe poan oc’h intent ez eus ur sol trabedel da geal ar bobl a

gavo danvez d’e breder er pajennoù da heul oc’h ensellout an talvoudegezhioù disheñvel-bras a gemer
ar ger « pobl » gant ar reizhiadoù hag ar renadoù politikel diseurt.
An diforc’h a reomp amañ etre « natur » ha « trabed » zo an hevelep hini ha etre
« devoud » ha « gwir ». Mat eo lavarout penaos e kemer an diforc’h-se er pleustr dispac’hel
furm un enebadur etre « dirvoud » ha « gwirvoud »1. Ha n’eo ket amzer gollet diskouez an
arver a ra ar varksouriezh eus an enebadur-se evit disoc’hañ gant keal ar reizhveli broleterel.
MARX a studias da gentañ evel kevredadour kendere micherourion ar greanterezh ; ekeñver an devoudoù kevredadel savelet ez embannas ur varn divezel a-du gant gwir ar re
gorvoet da biaouañ o rezid ent werc’hel en o buhez ha n’eo ket ent vennel e bonreizhoù ar
Stadoù bourc’hizel, – seurt embannadur gwirioù oc’h emplegañ enta ur meizadur dibarek eus
anien ha tonkad mab-den, eleze un drabedouriezh. O kemer sol war ar gwirioù embannet e
tamkanas MARX ur bed nevez ma ve an holl dud e piaou d’o rezid hag e lakaas ar bed
damkanet-se da finvez an denelezh, da wirvoud denel. O tegas e veizerezh da annezañ er
gwirvoud-se e stagas da sevel un deskrivadur nevez eus ar beziadoù en doa deskrivet ar wech
kentañ evel kevredadour bourc’hiz ; dre ober se e tiazeze un ergorelezh nevez a oa anezhi
ergorelezh ar gwirvoud, hag en he diazeze evel nac’hadur an ergorelezh kozh pe ergorelezh
an dirvoud. Ar meizadur kentañ a rae eus ar vicherourion ur parzh eus ar bed bourc’hiz. An
eil meizadur a ra eus ar meizadur kentañ e-unan ur parzh eus ar bed bourc’hiz ivez, hag eus ar
bed bourc’hiz un dirvoud, da lavarout eo ur bed e dislavar gant ar gwirvoud. En ergorelezh ar
gwirvoud avat e kemer ar beziadoù o dremm wirion : ar vicherourion zo war un dro dirvoud
(bez’ ez int ar renkad proleter dizenet ha danvezet da zafar-kenderc’hañ gant ar renkad
korvoer) ha gwirvoud (int eo an denelezh wirion) ; an dislavar diabarzh-se zo lusker an
dispac’h : ar renkad proleter a rank kas da get ar bed bourc’hiz evel ma rank ergorelezh ar
gwirvoud kas da get ergorelezh an dirvoud, hag en em gas hec’h-unan da get evel dirvoud,
eleze evel proleter, oc’h en em seveniñ evel gwirvoud, eleze evel denelezh en he rezid. An
daelerezh dispac’hel komunour a c’hoarvez enta eus un heuliad prantadoù resis :
1) Savelañ ar beziadoù kevredadel en o ergorelezh « naturel », eleze evel devoudoù
gouezoniel : deskrivañ kendere micherourion ar greanterezh.
2) Stadañ ez eo kaset da get deneliezh ar vicherourion hag embann o gwir d’ar rezid.
3) Damkanañ ur gwirvoud diwar sol ar gwir embannet er prantad a-raok.
4) Eilsavelañ ar beziadoù (en o zouez ar saveladur kentañ hag e ergorelezh « naturel »)
en ergorelezh ar gwirvoud damkanet, eleze evel dirvoud : deskrivadur dispac’hel ar
vicherourion c’hreanterezh evel renkad proleter2 : « Petra eo ar broleteriezh ? – Netra ».
5) Embann kefridi ar renkad proleter da seveniñ ar gwirvoud damkanet, dre hent an
dispac’h komunour : « Petra he deus da vezañ ? – Pep tra ». An dirvoud, da gentañ savelet
evel nac’hadur ar gwirvoud, en em nac’h e-unan dre seveniñ ar gwirvoud.
Gant an damkaniezh varksat e kavomp : a) un termenadur dibarek eus ar bobl : ar bobl zo
ar renkad proleter b) ur c’heal dibarek eus ar reizhveli : reizh eo beli ar renkad proleter
hepken. Evel pep keal eus ar reizhveli ez eo hemañ trabedel ivez : eus ar pemp prantad a ya
d’ober e ziazezidigezh, n’eus nemet ar prantad kentañ a zo azonet gant un argerzh gouezoniel
rik. Ar pevar all zo renet war un diazez trabedel.
Er gredenn enta, ha n’eo ket er gouzout ergorek, emañ sol keal ar reizhveli : n’eus netra e natur an
traoù a verkfe ur furm kentoc’h eget unan all d’ar veli. Nemet e c’haller lavarout ez eo ar c’hrediñ hag
al lusk d’an drabedelezh arvezioù eus « natur » mab-den, – souezh ebet e kavfe hemañ « naturel » reiñ
un diazez trabedel d’e oberoù.
Kement-se ne vir ket ouzh ar gouzout ergorek da bleustriñ war dachenn ar reizhveliegezh. Da
geñveriañ da skouer roueelezh ha gwerinelezh evit a sell o doareoù hag o heuliadoù mat pe fall.
Hogen ned eo ket ar selledoù-se a ro d’ar roueelourion ha d’ar werinelourion an abegoù o deus da
1
2

Sl. ABANNA, Keal ar gwirvoud en Emsav, Preder, Tonkad 65, 72-73/57 1965.

Hiroc’h a gaver war an diforc’h etre « kendere » ha « renkad » er pennad : Kendereoù ha politikerezh e Breizh, Emsav
10/253 ha 254 pergen, 1967.

vezañ ar pezh ez int. Emañ o gwerinelouriezh pe o roueelouriezh e dalc’h o meizadurioù trabedel
dibarek eus ar bed, eus tonkad mab-den, ar bobl, ar vro, ha ned int ket frouezh eus ar gouzout met eus
ar feiz.

Reizhveli ha nevetadur ar veli
Ar gouzout ergorek a empleg gwiriadur. Ar feiz a empleg ne c’haller ket gwiriañ : sellad ar feiz,
tra ar gredenn zo dre dermenadur er-maez eus tachenn ar prouiñ, an anataat gouezoniel. War selladoù
ar gouzout e pleustrer gant binvioù an ergorelaat : an arselliñ, ar stadañ, an amzaelañ, h.a.. Divarrek
eo seurt binvioù da berc’hennañ selladoù ar feiz, alese al liv nevet gwisket gant ar re-mañ. Dav eo
bezañ engortoz neuze da gavout un arvez nevet gant keal ar reizhveli. Hag e gavout a reer : kounaat an
« torfed enep meurdez », an neveted stag ouzh arouezioù ar riez, ar « pennaennoù » a lezer bepred emaez breutadur evel ar « Gurunenn » e Breizh-Veur, an « Demokratiezh » er Stadoù-Unanet, ar
« Broleteriezh » en Unaniezh Soviedel. Pouezus eo merkañ ez eo keal ar veli evit an darnvuiañ eus an
dud, zoken er broioù ar muiañ araokaet, intret gant emzalc’hioù nevet. Reizhveli a chom kevatal da
nevetveli evit an Newyorkad pe ar Moskvad kenkoulz hag evit kentidion Suamerika hag Okeania.
E-touez ar c’hredennoù, ar boazioù, an ensavadurioù e ra kevredadourion ’zo daou
rumm : ar re v« bedel » hag ar re « nevet ». Ar re vedel a lezer da vont hep poan dindan graf
ar breutaat koulz hag evel danvez farsal ; en o c’heñver e chomer ergorek ha prest e vezer
bepred d’en em zizober diouto pa gaver laz. An eil rumm, ar boazioù hag ar c’hredennoù
nevet er c’hontrol ne vezont nepred breutaet, na kent a se, goapaet. Marteze ez eo re grenn ar
c’hemm graet gant ar gevredadourion-se etre an daou rumm kredennoù ha boazioù. Dikoc’h e
ve lavarout ez eus e pep kredenn, e pep ensavadur un arvez nevet hag un arvez bedel
dasparzhet disheñvel hervez an amzerioù, ar broioù, ar c’hendereoù, an oadoù, – d’ar Gall
keitat a c’hwegont vloaz ez eo nevet ar « Marseillaise » tra ma’z eo koulz ha peurzinevetaet
evit ar Gall keitat a ugent vloaz. Ar reizhveliegezh zo moarvat e-touez ar c’hredennoù a zo
enno ar brasañ lec’h d’an neveted.

Emdroadur keal ar reizhveli.
Emdroet en deus keal ar reizhveli a-hed an istorvezh. Disheñvel eo bet a-hend-all e emdroadur
hervez ar pobloù. Pobloù ’zo a chom c’hoazh hiziv stag ouzh reizhveliegezh ar roue ; an darnvuiañ
eus Kornogiz a gred bremañ e reizhveliegezh ar werin, en un doare disheñvel avat hervez ma voe
danzeet o c’hredenn gant an dispac’hioù bourc’hizel pe gant an dispac’hioù proleterel.
Danvez studi d’ar c’hevredadour eo hevelep emdroadur. Reizhveliek er ster kevredadel a dalvez
sellet evel reizhveliek gant ar gevredigezh-mañ-kevredigezh. Da skouer e lavaro ar c’hevredadour e
oa levierezh reizhveliek Aljeria e 1950 ar gouarnamant gall o vezañ m’en degemere da reizhveliek an
darn vrasañ eus Aljeriz er mare-se ; en enep, broadelourion Aljeria ne zegemeront ket seurt reizhveli
c’hall en o bro nag evit 1950 nag evit nep mare eus hec’h Istor.
C’hoarvezout a ra, evel en Aljeria end-eeun, ez eus degemeret gant div rann eus an hevelep
kevredigezh daou geal enebek eus ar reizhveli. Un enkadenn c’hrevus eo, rak gouarnamant ebet ne
vez degemeret da reizhveliek gant an holl geodedourion war un dro, hag an enbrezel eo alies an
disoc’h.
En 18t hag en 19t kantved e stourmas dalc’hidi ar reizhveliegezh werinleuriadel ouzh
dalc’hidi ar reizhveliegezh doueleuriadel. Hiziv e broioù ’zo emañ an disrann etre ar re a gred
e reizhveli ar renkad proleter hag ar re a gred e reizhveli ar bobl termenet evel hollad ar
gevredigezh.

Reizhveli ha riegezh
Reiñ ur sol d’ar veli zo ivez savlec’hiañ andon ar galloud, da lavarout eo merkañ piv eo ar
perc’henn diles anezhañ, e gerioù all : piv a zo riek.

Kudenn andon ar galloud, eleze kudenn ar riegezh, zo kudenn-diazez pep politikerezh.
Diwarni e tever kudennoù an andoniegezh hag al leuriadegezh (sl. Emsav 25/31) a c’haller
dezrevellañ evel-henn : ha chom a ra ar galloud etre daouarn e berc’henn diles pe, er
c’hontrol, ha dereet e vez etre daouarn ul leuriad ha neuze penaos e vez aozet an dereadur-se ?
Amañ dindan e studiimp diouzh an urzh istorel ar pennañ damkaniezhoù o deus renet er bed a-fet
riegezh.
Doueriegezh, pe doueleuriadelezh3.

Hervez ar meizadur-mañ emañ andon pep galloud e Doue, Doue hepken zo riek ha fiziout a ra ar
riegezh evit a sell an traoù bedel en ul leuriad, ar roue ; pennaenn an doueleuriadelezh pe ar roueelezh
a wir doueel eo. Galloudeget eo ar roue gant Doue, lavarout a reer c’hoazh : Doue a engwisk e
c’halloud d’ar roue, ha komz a reer eus engwiskadur doueel ar roue. Div bazenn zo da ziforc’hañ en
doueleuriadelezh :
– an doueleuriadelezh personel : dilennet eo ar roue evel personded gant Doue. Un den e chom ar
roue, gant un arvez a zoueegezh evelato : nevet eo e bersonded dre berzh dilennadur doueel ;
– an doueleuriadelezh amaezhel : beli ar roue zo a-berzh Doue, met ned eo ket dilennet gantañ,
darbennet gantañ n’eo ken. Ken abred hag ar Grennamzer e tegemerad ne emell ket Doue war-eeun e
dilennadur al levierion. Un emell denel eo divizout modelezhioù o anvidigezh, gant gras Doue. Ur
wech anvet emañ ar roue dindan an engwisk doueel, dre berzh an amaezh fiziet ennañ, ha n’eo ket
mui dre ur c’heñver a bersonded.
Anat eo ez eus un ere etre furm ar riegezh ha furm ar renad. Pennaenn ar roue-dilennadDoue, – an doueleuriadelezh personel, – a laka diuzadur al levierion er-maez eus emell al
levidi. Ganti emañ dre ret empleget an unpenniezh. E-se, e-pad kantvedoù o deus
kelennadurezhioù ar gwir doueel pourchaset ar startañ diazez d’ar renadoù unpenniezhel.
Pennaenn ar roue-darbennad-Doue, – doueleuriadelezh amaezhel, – n’he deus ket heuliadoù
ken strizh. Degemer a ra da reizh kement beli diazezet war savelennoù kevredadel an
ampoent. E-se e c’hell talvout kenkoulz evit ar roueelezh hag evit ar werinelezh.
Lezennourion vBizantion a rae eus ar riegezh un « devoudelezh kadarnaet gant ar C’hras » ;
heñvel oa an termenadur a roe al lezennourion sunnit, o kemer harp war « Hadith ar gazhez ».
Evit Kristendemokrated hon mare ez eo al levierion dilennet gant ar bobl dindan engwiskadur
Doue, ha dleet eo dezho an doujañs dleet da leuridi Doue, – keit ha m’en em renont evel
leuridi Doue.
Evel un eilfurm eus an doueriegezh e hañval bezañ pennaenn ar roue-doue. Ar Faraoned,
rouaned ’zo eus ar Reter Nesañ, Impalaered Roma gozh, Impalaer Japan betek 1947, a veze
sellet outo evel ouzh doueoù gwirion hag azeulet e vezent.
Gwerinriegezh, pe gwerinleuriadelezh3.

N’eo ket gant Filozoferion an 18t kantved e voe embannet pennaenn riegezh ar bobl. Ken
abred hag ar Grennamzer e voe brastreset gant teologourion gatolik, gant Sant TOMAZ
AKWINO pergen. Adkemeret hag addanzeet e voe ar mennozioù gwerinelour-se er
c’hantvedoù da heul gant holl eneberion ar roueelezh, Katoliged ar Re-Unanet, Protestanted ar
Brezelioù a Relijion ; arnevesaet e voent er 17t kantved gant Skol Gwir an Natur hag an Dud
he doe ul levezon vras war J.J. ROUSSEAU hag ar Gelc’houiziaded.
Eeun-kenan eo diazez damkaniezh ar werinriegezh : emañ er stadadur ez eo kevatal an holl dud
kenetrezo ent trabedel ha, dre-se, ent wirel. « N’eus abeg ebet evit ma ve un den dreist d’unan all en
ur yoc’h a dud kevatal : d’ar yoc’h eo enta ar galloud » (BELLARMAIN, teologour katolik ar 17t
kantved).
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Displegadurioù all war an « doueleuriadelezh », ar « werinleuriadelezh » ez eus ivez er pennad : Gwerinveliezh,
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Pa’z eus bet kel avat a zidermenañ keal ar « yoc’h », keal ar « bobl », ez eus savet diouzhtu daou
veizadur enebek.
1) Meizadur ar riegezh rannet, pe riegezh ar bobl, difennet gant J.J. ROUSSEAU : « Lakaomp ez
eus 10 000 keodedour er Stad ; pep hini zo dezhañ un dekmilvedenn eus an aotrouniezh ». Emplegañ
a ra e kemer pep keodedour perzh el levierezh pe, da nebeutañ, e diuzadur al levierion. Ur
werinveliezh diazezet war an hollvouezhiañ eo.
2) Meizadur ar riegezh dirann, pe riegezh ar vroad. Evit diwall diouzh ur werinveliezh wirion ez
ijinas bourc’hizion ar Vodadenn-Vonreizhañ c’hall e 1789-91 an damkaniezh-se. Hervezi e veze
hevelebet ar bobl ouzh an « Nation » sellet ganto evel ur boud gwirion, diforc’h diouzh hec’h izili. An
« Nation » hepken, dre vouezh he leuridi, zo riek. Nikun enta n’en deus gwir da gemer perzh el
levierezh e-maez ar re a zo engwisket an amaezh-se dezho gant an « Nation ». Ned eo gwerinek nemet
evit ur gwel seurt meizadur eus riegezh ar vroad ; ent devoud e c’hell klotañ gant an holl furmoù a
levierezh, rak a-walc’h eo d’al levierion embann e komzont en anv ar vroad evit bastañ d’e zivizoù.
Pezh a ra hep mank kement diktatour a zo.
Un trede meizadur zo da ouzhpennañ, nevez deuet : ar riegezh renkadel pe riegezh proleterel.
Gantañ ez eo hevelebet ar bobl ouzh ar renkad korvoet, an hini niverekañ. Ar vourc’hizelezh, renkad
korvoer, a rank bezañ kaset da get, ha ne c’haller ket enta he lakaat evel ul lodenn eus ar bobl, – an
diviz-mañ o vezañ diouzh poell an daelerezh dispac’hel evel m’hon eus e zispleget diagent (sl. Emsav
27/81). Dedalvezet e voe an damkaniezh-mañ gant al lezennoù soviedel a-raok 1935, pa lament ar
gwir-mouezhiañ digant izili ar renkadoù korvoer. Stag ouzh ar riegezh proleterel hag ouzh neveted ar
renkad proleter emañ, er broioù sokialour, ar pouez roet da orin proleterel al levierion hag, e broioù
all, gwengel an diktatour deuet eus ar werin, eus an tu kleiz, h.a..

AR GALLOUD HAG AR GWIR
Gwelet hon eus (Emsav 25/24) ez eo ar veli ar galloud savelet e-keñver gwir. Ne zeu ar galloud da
vezañ politikel nemet ur wech dec’heriet e termenoù a wir. Hogen ar gwir e-unan, pa zeu da vezañ
gwir politikel, a c’hoarvez gantañ un dreuzfurmidigezh ken pouezus-all : en e orin ez eus anezhañ un
teskad a gustumoù hag a reolennoù o tennañ d’ar stuzegezh ha d’an divezouriezh ; en e zarempredoù
gant ar veli e kemer ur furm a lezennoù, da lavarout eo a reolennoù dezvel na c’haller ket terriñ hep
kouezhañ dindan ur c’hastiz a-berzh ar veli. Alese an daou seurt gwir : ar gwir divezel (anvet c’hoazh
gwir naturel) diazezet war an divezouriezh, dezhañ ur sol trabedel enta ; ar gwir devoudel (anvet
c’hoazh gwir lezennel), enkorfet e lezennoù ar Stad, dezhañ ur sol ensavadel enta.

Ar gwir divezel.
Anvet e vez ivez « gwir naturel », p’en seller evel un diskouezadur eus skiant naturel
mab-den, pe c’hoazh evel diazezet war natur end-eeun an traoù. An anvadur « gwir naturel »
ned eo azas koulskoude nemet e-keñver an disrann degaset gant ar gristeniezh etre « natur »
ha « dreistnatur » ; o vezañ avat ma ne glot ket an enebadur etre gwir divezel ha gwir
devoudel gant an enebadur doueoniezhel-se, ez eo gwell ober gant gwir divezel er wironiezh
politikel.

Gwir divezel ha divezouriezh
Ur sol trabedel zo d’ar gwir divezel evel d’an divezouriezh. Da heul ez eus kemend-all a seurtoù a
wir divezel ha ma’z eus a zivezouriezhoù. A-benn ar fin emañ ar gwir divezel e dalc’h speredegezh
pep pobl. Padal ez eus, boutin d’an darn vuiañ eus ar pobloù, un niver mat a bennaennoù, evel ar
reizhded, an doujañs da vuhez ha da rezid mab-den, kenvad ar gumuniezh da skouer. Difenn ar
pennaennoù-se, anezho priziusañ kevala istorek an denelezh, zo unan eus kefridioù an aotrouniezh
speredel. Pennaennoù all, evel ar berc’hentiezh prevez, ne gaver ket e gwir divezel an holl bobloù, –
reoù a sell outi evel ur mad, reoù all evel un droug.

Gwir divezel ha reizhwiriegezh
Ur sol heñvel ez eus d’ar gwir divezel ha d’ar reizhwiriegezh. Uheloc’h hon eus studiet keal ar
reizhveli, da lavarout eo ar reizhwir a-fet beli. Ne c’haller barn evel reizh ur gwir devoudel pe ur veli
nemet mar piaouer ur muzul, ur sol d’ar barnerezh. Ar muzul, ar sol-daveiñ-se eo ar gwir divezel.
Reizh e varner ul lezenn pe veli ul levier mar o c’haver reizh diouzh ar gwir divezel.

Gwir divezel ha kevredadouriezh
D’ar c’hevredadour ez eo ar gwir divezel, evel ivez keal ar reizhveli, un danvez studi : unan eo etouez an teskadoù kredennoù liesseurt a gaver en Istor ar pobloù.
Ken abred hag ar 6t kantved k.K. e veze lakaet enebadur etre gwir divezel ha gwir
devoudel evel ma tiskouez Antigona e tragedienn SOFOKLES, o terc’hervel enep da
lezennoù ar Stad « ar c’hemennoù doueel, nann skrivet, digemm, peurbadel ». Er Grennamzer
eo dreist-holl avat e voe pleustret da dermenañ ar gwir divezel. Bep ma tisranne galloud
politikel hag aotrouniezh relijiel, e plede an deologourion da savelañ ur « gwir naturel » evel
doare da lakaat bonnoù da aotrouniezh an dierned. Sant TOMAZ AKWINO a roas ar brasañ
astenn da geal ar gwir naturel. En 18t kantved e voe adkemeret gant ar Filozoferion ar
mennoz, – hag ivez an anvad, – met gant e zilec’hiañ diwar e sol kravezel evit e lakaat war ur
sol divezel andoueat. Ar « gwir naturel » oa deuet ganto da vezañ ar « gwir poellel » evel
m’en kav pep den enskrivet en e askre. Seurt meizadur hiniennelour eus ar gwir divezel zo aet
da zDiskleriadur Gwirioù an Den hag ar C’heodedour embannet gant an dispac’hourion c’hall
ha d’ar preder politikel arnevez er broioù frankizour. E notennoù all hor bo tro da welout adostoc’h an emdroadur en deus bet ar gwir divezel e-ser ar gelennadurezh kristen kempredel,
ar varksadegezh, an Emsav brezhon.

Ar gwir divezel, andon ar gwir devoudel
Pelloc’h (Emsav 27/92) e tiskouezimp penaos ez eo ereet strizh stuzegezh ha divezouriezh er gwir
kustumel, – anezhañ ar furm-dremen etre ar gwir divezel hag ar gwir devoudel. En hevelep doare e
talc’h an divezouriezh ul lec’h bras pe vrasoc’h e spered aozerion ar gwir devoudel : ar gefridi fiziet
enno zo eveshaat ouzh mad danvezel ha speredel ar geodedourion, ar reizhded, ar gevatalded, ha
zoken mar bez sipet o spered gant amkanioù n’o deus tra da welout gant an divezouriezh, n’int ket
evit ankouaat a-grenn o c’hefridi-diazez.
A-du-rall e vez degemeret ar gwir divezel da glokaat ar gwir devoudel en degouezhioù n’int ket
bet raksellet gantañ. Notomp ivez ez eo darbennet gant bonreizhoù ’zo ar gwir da herzel ouzh al
lezennoù « direizh », eleze kontrol d’ar gwir divezel.

Ar gwir divezel hag ar veli
Ent hanezel e voe savet damkaniezh ar gwir divezel evit bonnañ ar veli. Daoust da se e tenn ar
veli he mad eus ar gwir divezel e doareoù ’zo.
Ar gwir divezel, benveg herzel ouzh ar veli. Antigona a stourme ouzh ar roue Kreon. Sant
TOMAZ AKWINO a lakae harzoù etre gwirioù mab-den hag an unveliezhoù a oa o tiazezañ
war zismantroù ar C’hladdalc’helezh. Ouzh diharzveli ar Renad Kozh ez argade filozoferion
an 18t kantved evel ma talc’h penn hiziv ar skrivagnerion rusian ha tchekoslovak ouzh an
hollveliegezh soviedel.
Ar gwir divezel, benveg kreñvaat ar veli. Diouzh o zu n’o deus ket paouezet al levierion a
zec’hervel ar gwir divezel a-benn kaout sentidigezh al levidi : evit reiñ muioc’h a nerzh d’an
ardivink-leviañ ez eo ar gwir devoudel e reont dave dichipot d’e andon, ar gwir divezel. Treiñ
a ra an deologourion a-du gant ar gouarnamantoù a ro brientoù d’ar gloer. En hevelep doare
en em ren ar Filozoferion gant « tierned sklerijennet » Prusia ha Rusia. Ur benveg bruderezh
stadel eo an « divezouriezh soviedel ». Kounaomp ivez an arver graet gant ar veleion en

Iwerzhon hag e Breizh eus « pennaennoù ar gwir naturel » evit plegañ ar bobl d’ar
« galloudoù ensavet ».
Hag e tleomp dezren eus kement-se emañ bepred ar mad e tu ar gwir divezel ha difennourion ar
rezid ha bepred an droug e tu ar gwir devoudel ha difennerion ar veli ? Kemparzhek d’an doare-barnse e kaver an hini, ken klasel-all, a ra eus ar veli ar reizh hag eus pep stourm outi un direizh. Difetis eo
seurt doareoù-barn pa ne zalc’hont kont ebet eus anien wirion buhez mab-den, anezhi bezañ ur
vaezienn a zislavaroù : ne c’hell ket an dislavaroù bezañ diskoulmet dre varnedigezhioù ar meiz plaen
hogen dre an ober istorek (sl. Emsav 24/349). Un dislavar diziren zo etre redi ha rezid, ar redi o kemer
amañ furm ar gwir devoudel hag ar rezid furm ar gwir divezel, – anez e kemerfe difennerezh ar gwir
divezel furm ar redi, ar gwir devoudel o vezañ neuze degaset e tu ar rezid. Ne dec’h ket mab-den eus
an dislavar : e drehontiñ a ra, hogen an trehontiñ ned eo nepred un diskoulm da badout : difennerion
ar gwir divezel a stourm evit kaout lezennoù rezidekoc’h, hogen al lezennoù nevez danzeet war o atiz
a zeu da vezañ ur redi nevez hag, a-raok pell, un arm nevez etre daouarn ar veli. Ne c’hell bezañ fin
ebet da emgann ar rezid, – n’eus ur fin nemet evit ar re en dilez.

Ar gwir devoudel.
Gwir devoudel a reer eus hollad ar bonreizhoù, an dezvoù, ar reizhennoù, ar c’hustumoù, an
devarnadurioù, ar c’hevratoù a vez lakaet da dalvout en ur gevredigezh pe en ur Stad.

Bevennadur tachenn ar gwir devoudel
Kent kregiñ, e verkimp an diforc’h etre ul lezenn, furm eeunañ ar gwir, hag ur savelenn,
stadadur ur c’heñver etre anadennoù fizikel, bevedel, bredel, kevredadel, h.a.. Pouezus eo
sklaeriañ ervat an diforc’h-se, da gentañ peogwir emañ an daou ster stag ouzh an hevelep
termen en un niver a yezhoù (law, loi, Gesetz) ; d’an eil peogwir e tenn marksourion ’zo, ar
stalinourion pergen, da reiñ d’ar ger lezenn ur ster nes da hini ar ger savelenn (sl. Emsav
13/15-16). N’eus ket a savelenn er-maez eus domani ar savelegezh (pe rediegezh naturel) ;
n’eus ket a lezenn er-maez eus domani ar rezid. En armerzh frankizour, pa c’horre ar prizioù
tra ma kresk ar goulenn, e reer anv eus savelenn an nevid ; mar diviz ar gouarnamant skornañ
ar prizioù evit tec’hout diouzh gwered an nevid, ez embann ul lezenn.
A-benn kaout un didermenadur fraezh ha klok eus tachenn ar gwir e savimp un daolenn, a
rannimp e tri bann, pep bann o klotañ gant un domani eus ar vuhez kevredigezhel.
– Er bann kentañ e verkimp lakadennoù o tennañ d’ar vuhez kevredigezhel sellet e-maez a bep
destrizh a-berzh ar Stad, dizalc’h ivez diouzh pep preder a zivezouriezh emouiziek ; an domani-se, ma
ren ar patromoù stuzegezhel, a raimp anezhañ domani ar gevredadelezh.
– An eil bann a vo gouestlet d’ar vuhez ha d’ar gedvuhez e kement ha ma vezont endalc’het gant
an divezouriezh, ar gravez, an uhelvennadoù ; domani an drabedelezh eo.
– An trede bann a vo hini ar vuhez keodedel sellet hepken en he darempredoù gant ar Stad :
domani ar stadelezh a raimp anezhañ.
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Un nebeut evezhiadennoù a rankomp ober da heul an daolenn-mañ.
– An tri domani n’int ket disrannet strizh. Un niver bras a reolennoù a denn da zaou pe
d’an tri anezho war un dro. Da skouer :
– lakaat ur gravatenn a denn d’ar stuzegezh hepken ;
– bezañ leal ouzh e vignoned a denn d’an divezouriezh hag a c’hell tennañ d’ar
stuzegezh ;
– na laerezh a denn d’an divezouriezh ha d’ar gwir devoudel hag a c’hell tennañ
d’ar stuzegezh.
– Hervez ar broioù hag an amzerioù e c’hell ur reolenn mont en un domani pe e guitaat.
Pa zifennas Pêr 1ñ a Rusia ouzh e sujidi dougen barv, pa voe berzet ar fez, tog henvoazel an
Durked, gant Ataturk, pe ar binioù bras gant ar Saozon en Iwerzhon, e teue ar gwir devoudel
da emellout gant pleustroù a oa bet stuzegezhel hepken betek neuze. Pa voe dispartiet ar Stad
diouzh an Iliz e riezoù Kornogeuropa e paouezas dleadoù ’zo a vezañ keodedel evit chom
diwar neuze war dachenn an divezouriezh kravezel evel da skouer doujañ da ziskouezadurioù
ar relijion.
– War a hañval e vez kemmesket an tri domani er c’hevredigezhioù kentidik. Reolennoù
ar vuhez er meuriad a denn war un dro d’ar stuzegezh dre an damant d’ar furmelezh, d’an
drabedelezh dre o ster nevet (hudel pe gravezel) ha dre o roll divezel, d’al lezennoù dre an
destrizh hag ar c’hastizioù stag outo. Tamm-ha-tamm avat ez a an tri domani war zisrannañ,
met tra ma tisparti abred domani ar stuzegezh diouzh hini an neveted (kentidion Amazonia da
skouer zo emouez mat ouzh an diforc’h etre ar pleustroù bedel hag ar pleustroù nevet), ez eo
kalz diwezhatoc’h e tiwan keal ur gwir ergorel anavezet evel ensavadur bedel hag eztaoladur
un aotrouniezh foran.

Diwanadur ar gwir devoudel
Azon gwellañ an tremen war domani ar gwir devoudel eo an destrizh stag ouzh erounezadur ar
reolenn hag ar c’hastiz o handalañ4 an dorridigezh anezhi. Dont a ra ur patrom stuzegezhel, ur
gourc’hemenn divezel da vezañ ul lezenn wirel diwar ma tiviz an aotrouniezh-Stad kastizañ ar re en
torr. E-kichen ar c’hedveno diwaller ar patromoù stuzegezhel hag an aotrouniezh speredel gwarant an
talvoudoù divezel ha kravezel, emañ enta an aotrouniezh foran o savelañ hag o lakaat erounit dezvoù.
Meur a zoare ez eus avat da savelañ lezennoù. Ent istorel e c’haller didermenañ tri frantad en
emdroadur al lezennañ :
a) Er prantad kentañ e ro an aotrouniezh foran talvoudegezh a lezenn da gustumoù ’zo, da
reolennoù ’zo eus ar gedvuhez ; ne gemm netra enno : an diforc’h nemetken eo an handal stag ouzh o
zorridigezh.
b) Lusket eo an eil prantad gant labour al lezioù-barn. Evit « lavarout ar gwir » (jus dicere) e
tiazezont o devarnoù war ar c’hustumoù, en ur zegas warno avat tamm-ha-tamm resisadurioù,
klokadurioù ; en doare-se e vez savet an dezvegoù, pe rolloù lezennoù hollek ha reizhiadek.
Ouzhpenn-se ez a an devarnoù kozh da skouerioù evit an devarnoù nevez, hag evel-se e tiwan an
devarnadurezh, da lavarout eo hollad an devarnoù douget, sellet evel danvez skoazell evit an devarnoù
da zont.
4

Handalañ v., lakaat ur c’hastiz pe ur c’hopradenn d’ober sentiñ ouzh ul lezenn ; handal g., ar c’hastiz pe ar
c’hopradenn lakaet en doare-se. Arver : handalañ ub. pe udb..

k) En trede prantad e stag an aotrouniezh-Stad da sevel war-eeun lezennoù er-maez eus re ar
c’hustum ; eleze, ouzhpenn « lavarout ar gwir », ouzhpenn « kempenn ar gwir », e tiviz « ober ar
gwir », e tiviz dezvañ. Dav eo merkañ mat evelato n’emañ ket preder an dezvour dizalc’h diouzh
spered ar c’hustum. Hemañ zo e gwirionez ar c’hevala a dalvez d’an dezvour da grouiñ lezennoù
nevez.
Gwelout a reomp n’eo ket al lezennoù forzh petore reolennoù diwanet dre zegouezh e-ser
diskoulmañ kudennoù pleustrek. Ereet strizh emaint e gwirionez ouzh speredegezh ar vro, un
eztaolidigezh splann int eus speredegezh ar vro. Drezo e wrizienn ar Stad ha buhez foran ar
gevredigezh e kevala istorek ar bobl. E-se ez eo ar gwir devoudel unan eus gennadoù
pouezusañ sevenadur ar vroad.
Kompren a reomp ar freuz grevus a ra e buhez ur bobl he stagidigezh ouzh ur Stad nad eo
ket diwanet diouti. Troc’het kuit diouti he lezennoù, e chom etrezi ha lezennoù an alouber ur
foz na vo biken treuzet gant an darempredoù buhezus a veze etre he lezennoù hag he
speredegezh. Er c’hontrol, dindan grestenn varv ar stadelezh estren, ne ra he ferzhioù a
gumuniezh foran, he stadegezh, nemet dizeriañ. Da heul, e koll he speredegezh tachenn
bouezusañ he seveniñ, e tinerzh hag e steuz, o kas ganti ar stuzegezh war hent al linkrañ.
Nepred ne vo embannet a-walc’h ar gaou a ra ar riezoù impalaerel d’ar pobloù a sujont, nag
ivez ar follentez ez eo evit ur bobl asantiñ d’ar sujidigezh.
E berr, e tiforc’her enta ar gwir dezvet (anvet c’hoazh gwir skrivet) frouezh ar galloud-dezvañ, ar
gwir kustumel frouezh kedvuhez ar bobl ; lakaat a reer ouzhpenn, ar gwir kevratel, anezhañ an
emglevioù, kendivizadoù, kevratoù skoulmet etre prevezidi, dezho talvoudegezh dezvel dirak al
lezioù-barn.

Ar gwir devoudel hag ar veli
Liammet eo ar veli hag ar gwir. Ar veli ned eo beli nemet dre berzh ar gwir, evel m’hon eus
gwelet. Ar gwir, emaomp o paouez henn merkañ, ned eo gwir nemet goude degemer talvoudegezh
digant ar veli. Diouzh un tu ez eo ar gwir devoudel benveg ar veli o vezañ ma ro ar veli dezhañ e
furm. Diouzh an tu all, dre berzh e zalc’had divezel, ez eo ivez un harz d’ar veli.
Ar gwir devoudel, benveg ar veli. Ar gwir zo war un dro benveg ensavadekaat ar veli,
benveg embregerezh ar veli, benveg trebadekaat ar veli, benveg kadarnaat ar veli.
Diorreadur ar gwir a ya en ur ser gant diorreadur ar veli. Er c’humuniezhoù ma chom
reolennoù ar gedvuhez e par ar patromoù stuzegezhel hag ar reizhoù divezel, n’eus ket a veli
wirion. Un ensavadur eo ar veli hag ar gwir zo benveg an ensavadekaat.
Benveg embregerezh ar veli eo ivez ar gwir devoudel. N’eus beli ebet hep reolennoù
foran, ha n’eus ket reolennoù foran hep destrizh. Ar gwir eo ar benveg da bourchas ar
reolennoù foran he deus ezhomm ar veli, da urzhiata o erounezadur, da handalañ an
torridigezhioù.
Ar veli a rank padout en tu all da hoali an hiniennoù en piaou. Gant ar gwir eo trebadekaet
ar veli. Da gentañ, bennozh dezhañ e vez diazezet ar sentidigezh war an amaezhioù ha n’eo
ket war bersonded an amaezhourion : « Marvet ar roue, bevet ar roue » a gleved gwechall er
rouantelezhioù ; zoken er renadoù a c’halloud « personel », e vez stag ar veli ouzh ar
gurunenn muioc’h eget ouzh an hini a zo dindani. D’an eil, dre c’horren ar veli dreist
personelezhioù al levierion fetis e ro ar gwir dezhi un neuz o klotañ aesoc’h gant ur meizadur
trabedel anezhi. Ar veli o trebadout, Doue o peurbadout, ar bobl o hirbadout zo a-benn ar fin
kealioù amezek ha kalz aesoc’h da zougen eo ur yev a ziskouez bezañ dieubet diouzh tidelezh
bediz. Ha seurt trebadelezh ar veli e kredenn an dud zo un elfenn eus trabedegezh ar veli
hec’h-unan.
Ar gwir zo ivez ar benveg da gadarnaat ar veli. E pep mare o devez an dud kredennoù
resis war an doare ma tle ar galloud mont e piaou d’al levierion pe, evel ma lavarer c’hoazh,
war dereadur ar galloud. Reizhwiriegezh ar veli, ar reizhveliegezh, a sell da gentañ ouzh an
doare ma vez dereet ar veli ; hervez ar gwir o ren er roueelezhioù, e vez dereet ar veli da

ziskennad diles ar roue kent ; hervez ar gwir gwerinel, e vez dereet ar veli da zilennidi ar bobl.
Arabat gwelout aze ur savelenn didorrus. Rak ur veli embreget hevelep ma tenn warni erez ar
c’houarnidi, a vez diskaret ganto a-benn ar fin, eviti da vezañ bet reizhdereet. Ar
reizhveliegezh zo moarvat diazezet war ar reizhdereadur, met ne oufe ket padout hep ur
reizhembregadur (sl. Emsav 9/226 1967).
Al levierion a rank enta bezañ e preder d’en em gantreizhañ5 dizehan dirak o levidi ; rak
mar bez degemeret en diwezh da reizhveli ur veli piaouet dre skraperezh, direizhdereet enta,
met embreget reizh da c’houde, e vez diskaret ken buan all ur veli reizhdereet met embreget
direizh. Aze e c’hoari ar gwir ur roll a-bouez, rak ar muzul eo a dalvezo da varn
reizhembregadur ar veli. Kentañ damant un alouber-beli zo plegañ pervezh d’an dezvoù o ren,
klask da skouer bezañ kadarnaet en e c’halloud gant ur vouezhiadeg ha dre-se lakaat
degemerout e veli da reizhwiriek. An dezvegezh ned eo ket ar reizhwiriegezh, met un nor eo
warni.
Ar gwir devoudel, harz ouzh ar veli. An damant o deus al levierion d’an dezvegezh a
ziskouez a-walc’h ez eo ivez an dezvoù ur gwarant evit al levidi dirak ar veli.
Koun hon eus eus frazenn ar roue gall LOUIS 14 : « Me eo ar Stad ». Er « Stad
despotek » ez eo ar veli tid an unpenn. A-dal da hevelep levierezh n’o deus ar sujidi dezvad
diogel ebet : da reoù ’zo e vez grataet brientoù, war reoù all e kouezh karezioù, hervez
plijadur vat ar monark. Gant ar gwir devoudel ez eus bet merket ul linenn a zezvegezh ma
rank an holl, levierion ha levidi, plegañ dezhi ; da nebeutañ ez eo ur benveg etre daouarn al
levidi evit en em zifenn ouzh direizhembregoù ar veli.
E-ser se ez eus bet diorreet argerzhadurioù da wareziñ an hiniennoù : an « habeas
corpus » da skouer hag ar gwarantoù ouzh an harzadur tidek, ar reolennoù lakaet war an
imbourc’hadur da heul koul, ar gwir o deus ar geodedourion da zegas ar Stad hec’h-unan
dirak al lez-varn.
Un tennder a vez bepred avat e par embregadur ar gwir etre levierion ha levidi. Er broioù
bihan gwerinek ma vez ar Stad ur benveg e gwazerezh ar bobl kentoc’h eget ur benveg da
vestroniañ ar bobl, en deus difennerezh ar rezid ul lec’h bras er gwir devoudel. Er riezoù
aotrouniek ha, dre vras, er riezoù ma rank ar Stad en em wareziñ a-nerzh ouzh ar bobl, e teu ar
gwir da vezañ ur benveg-sujañ ha -mac’hañ. « Graet eo al lezennoù evit difenn ar Stad ouzh
an hiniennoù ha n’eo ket an hiniennoù ouzh ar Stad » (VYCHINSKI, gwiraour soviedel a vare
STALIN).

Gwir foran ha gwir prevez
Diforc’h a ra ar wiraourion etre daou skourr eus ar gwir devoudel : ar gwir foran hag ar gwir
prevez. Klotañ a ra dre vras an diforc’h-se gant an diforc’h etre levierion ha levidi : ar gwir foran o
c’hoarvezout eus ar reolennoù war dezvad al levierion, o beli, o darempredoù gant al levidi ; ar gwir
prevez o vout anezhañ ar reolennoù o ren war an darempredoù gwirel etre al levidi.
Un eil diforc’h eo hemañ : ar gwir foran a bled gant lazioù hollek ar gumuniezh, pe lazioù
foran ; ar gwir prevez a bled gant lazioù dibarek izili ar gumuniezh, pe lazioù prevez. Un
diforc’h all ez eus c’hoazh gant an doare da sevel ha da erounit ar reolennoù : azonet eo ar
gwir foran gant greadoù untuel, eleze divizet gant ar veli hepken e-ser ar marc’had treziadek
ez eo dereadur ar galloud : ur gwir aotrouniezhel eo, oc’h emplegañ war-eeun sentidigezh,
destrizh ha handalioù ; azonet eo er c’hontrol ar gwir prevez gant greadoù kenduel, eleze
divizet a gengrad, a gevrat, etre ar c’hevrennoù : ne vezer ket endalc’het gantañ hep bezañ
asantet en a-raok d’an endalc’h.
Difetis a-walc’h eo an termenadurioù-se hag ent devoud e kemm an diforc’hioù gant ar
renadoù. Er broioù gwerinek e chom spered ar gwir foran nes da spered ar gwir prevez : klask
a ra ar veli bepred hent ar bihanañ destrizh, ar vrasañ kengrad. Er riezoù aotrouniek e tenn er
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c’hontrol ar gwir foran da bellaat diouzh doareoù kevatalour ar gwir prevez hag, ouzhpenn-se,
da aloubiñ ar muiañ gwellañ a dachennoù prevez.
Ret eo lavarout ivez ez eo alies seurt-anvet kengradelezh ar gwir prevez un touell : petore
kevatalded e c’hell bezañ ent devoud etre an daou gevratad ez eo diouzh un tu an darbarer
morian hag ar General Motors diouzh an tu all, pe ar gwezhour-douar brezhon hag ur
c’hweluniad gall ? Hervez kelennadurezh MARX ned eo ket ar bobl evit piaouañ ar galloud
politikel ma ne biaou ket war un dro ar galloud armerzhel. Setu perak o deus ar renadoù
sokialour kaset hogos da get tachenn ar gwir prevez ha lakaet an darn vuiañ eus an
darempredoù armerzhel dindan reolerezh ar Stad, e domani ar gwir foran enta. Oc’h ober
kement-se avat o deus Soviediz pellaet diouzh ar janglenn o reuziañ e koadeier ar gwir prevez
evit diazezañ ur mac’homerezh e-kreiz orjal dreinek ar gwir foran.
An enkadenn koulskoude ne zeu ket kement eus doare frankizour pe sokialour ar renadoù
politikel, met eus un emdroadur eus an armerzh na oa ket bet diawelet gant ar renadoù-se.
Mui-ouzh-mui kalvezel ez a bemdez en holl vroioù an obererezh armerzhel koulz hag an
obererezh politikel, ken ma tona dizehan ar c’hleuz etre ar geodedourion hag ar c’hreizennoùdivizout. Diouzh un tu emañ an hiniennoù muioc’h c’hoazh en diaskren dirak ur veli foran a
astenn he c’hrabanoù war o buhez prevez o lakaat an destrizh e-lec’h ar gengrad, – diouzh an
tu all, an armerzh o vezañ hiviziken bleniet er par meurgantel, ken er broioù kevalaour ken er
broioù komunour, emañ an hinienn dindan gazel-ge war an dachenn-se ivez, pe er gennad
stadel pe er gennad prevez e ve.
Ha ne c’houlenn ket ar meizadur kevarzhel savelañ un trede skourr d’ar gwir devoudel, a
ve ar gwir kevredik, disrann diouzh ar gwir foran hag o reiñ e furm wironiel da c’halloud
andoniek ar geodedourion ? Ar gwir kevredik a ve benveg ar galloud andoniek embreget gant
ar c’humuniezhoù amstadel, evel ma’z eo ar gwir foran benveg ar galloud leuriadek embreget
gant ar veli stadel. Emplegañ a ra meizañ ar Stad evel ur gwazerezh ha n’eo ket evel ur
mestronierezh. Emplegañ a ra ivez an tu evit ar geodedourion da embreger o galloud o-unan
war-eeun ha n’eo ket hepken an asvan galloud ez eo ar galloud da zilenn leuridi an
« Nation ».
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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KENTNOTENN
Ar rann An Emsav hag ar Vro a ya d’ober an niverenn-mañ en he fezh hag, evel ma weler, e leugn
lodenn al Lizheroù an nav dekvedenn eus ar rann-se.
An abeg eo ez eus degouezhet gant ar gelaouenn lizheroù a-bouez o tennañ da gudennoù-bremañ
an Emsav. Pleustret eo bet aketus war danvez al lizheroù-se e-ser bodadoù-breutaat. Embann a reomp
amañ war un dro ganto an evezhiadennoù a zo frouezh ar studi bet renet warno.
E gwir, kentoc’h eget ur c’henskriverezh, e kaver en niverenn-mañ ur gendael dre skrid, – ha ned
eo ket marteze an hini disterañ eus ar c’hendaelioù he deus bet Emsav tro da embann betek-henn.

AN EMSAV HAG AR VRO (13)
LIZHEROU
Amañ dindan ez embannomp ul lizher-stroll a-zivout danvezioù ’zo eus an niverennoù 25 hag 26.
Evit aesaat al lenn e roomp hon evezhiadennoù diouzhtu goude pep hini eus ar peder lodenn a ya
d’ober al lizher : F.L.B., Keal an diempradur, Ster ar Chouanerezh e Breizh, Istor an Emsav.
Ouzhpenn-se, e lakaomp un embannverk disheñvel war bep lodenn.
« F.L.B. [sl. Emsav 25/3]
« Tud ’zo n’o deus ket komprenet mat ar pennad a zo bet gouestlet d’an F.L.B. dre ma n’eo ket
bet resizet a-walc’h marteze ster gerioù ’zo.
« Pal an Emsav zo prientiñ adal bremañ frammoù ar Stad vrezhon da zont. Ar Stad vrezhon ne
c’hallo kaout nemet ur yezh : ar brezhoneg. Adal bremañ e rank eta izili an Emsav ober eus ar
brezhoneg yezh o labour adsevel ar vro ha yezh o darempredoù kefridiel ha personel kenetrezo.
« Al ledemsav d’ar c’houlz-se a c’hoarvez eus ar vrogarourion a ra gant ar galleg, dre ma ne
ouzont ket ar yezh o-unan, pe dre ma rankont ober gant frammoù dic’houzvez eus ar yezh.
Koulskoude e kav deomp e ranker amañ klask digemmañ meur a rumm.
« Betek bremañ e oa bet graet gant ar ger ledemsav evit envel ar stourmerion a garfe kempenn ar
Stad c’hall evit klenkañ Breizh enni hag a asant eta da zreistbeli ar Stad-se er vro, lakaet e teufe
houmañ da brofañ un tamm emrenerezh da Vreizh.
« Ret eo anzav ez eo en em ziskouezet an F.L.B. er penn-kentañ evel ul ledemsav ; en e luganoù e
rae van da grediñ e oa a-walc’h ‘stourm ouzh gwallvererezh ar Stad c’hall e Breizh’ evit reiñ un
diskoulm da ‘gudenn Vreizh’.
« Ret eo notañ koulskoude ez eus deuet un emdroadur e ‘politikerezh’ an F.L.B. dre ma’z eo
tremenet ar mizioù. Ar Manifesto da skouer a c’houlenne an dishualded. Dre vras koulskoude e
hañvale an Talbenn bezañ renet pe bellvleniet gant gallegerion ha lakaet en defe gallet kemer ar
galloud e Breizh, – hogen daoust ha bukañ a rae ar renerion anezhañ e gwirionez da hevelep uhelbal ?
– e vefe bet gallek ar Stad en defe savet.
« Pezh a c’haller tamall a-hend-all d’an Talbenn eo e amsteriegezh. War a hañval ne felle d’ar re
gentañ a aozas anezhañ nemet ober un tamm trouz. Darn eus ar re a oa ennañ avat, dre ma tremene an
amzer, ha goude bezañ dastumet danvez tarzh ha graet taolioù e-leizh hep bezañ paket a gemeras
hardishegezh hag en em c’houlennas ha ne vefe ket tu d’ober un dispac’h e Breizh goude holl peogwir
ez ae ken mat an traoù en-dro. O vezañ avat m’o doa douetañs war dro-spered ar boblañs en o
c’heñver ne gredent ket mont re bell evelato. Da lavarout eo, degouezhet war ribl ar Rubikon, int
chomet en tu-mañ e-lec’h mont en tu all. N’o deus ket kroget gant an dispac’h ha netra ne ziskouez e
oant mennet da vat da gregiñ gantañ.
« Diwar gement-se holl e c’haller dastum ez eo bet an F.L.B. ul luskad savet war ar prim, gant tud
ha n’ouient ket re vat pelec’h ez aent ha n’oant ket asur war an hent a oa da gemer. Dre-se end-eeun, –
pa na ve ken, – e oa tonket dezhañ c’hwitañ.
« Arabat eo lavarout ez eo bet didalvez pe noazus hepken obererezh an F.L.B.. An holl Vrezhoned
er c’hontrol a rank bezañ anaoudek ouzh paotred an F.L.B. dre m’o deus broudet ar spered broadel en
ur gemer riskloù bras. Ha ne gav ket deomp e ve reizh o dismegañsiñ e nep stumm o vezañ ma n’eo
ket c’hoarvezet gant hini eus ar re a chom er-maez eus an abadenn kemer biskoazh hevelep riskloù.
« Arabat eo avat evit kelo-se ivez reiñ muioc’h a bouez d’an F.L.B. eget n’en deus. Daoust ma
soñje d’ar re a oa en urzhiadur-se e oant emsaverion, – hag e gwir e oa an darn vuiañ anezho
emsaverion ouez kentoc’h eget ledemsaverion, – ez eo tonket d’o obererezh tremen d’un obererezh
ledemsavel dirak meno foran Breizh, koulz hag hini Bro-C’hall, dre’n arbenn end-eeun ma n’o deus

boulc’het dispac’h gwirion ebet. Ha se a vo anat e-pad ar prosez, – mar bez graet unan, – pe zoken
mar bez divac’het ar brizonidi hep prosez ebet evel ma c’hell c’hoarvezout ivez, o vezañ ma ranko an
alvokaded reiñ da grediñ d’ar varnerion evit dedennañ o zrugarez ne felle d’o c’hlianted nemet
‘dedennañ evezh ar gouarnamant war reuzeudigezh o rannvro’. Ar ster a zo fellet d’ar stourmerion-se
reiñ d’o emgann zo war var da vezañ distreset.
« Resizañ kement-se zo lakaat a-wel kudenn an ober gant an nerzh e Breizh en degouezhennoù avremañ. War a hañval, un ober gant an nerzh ne c’hell ket disoc’hañ evit ar poent er vro-mañ. Diouzh
un tu all, un dispac’h kaset re brim da vat, – mar grafe berzh ha lakaet e ve gallus, – a c’hell disoc’hañ
da vezañ noazus mar tenn da ziazezañ frammoù gallek er vro-mañ. Se a ranker anzav moarvat hep
ankounac’haat evit se e c’hell an dispac’helouriezh veizel rik treiñ d’un doare kempennelouriezh
nevez, e-giz hini ar P.C.F. e Bro-C’hall.
« Evit echuiñ e lavarimp ez eo didalvez burutellañ embregadennoù ’zo goude ma vent digoulz ha
gwallus e keñverioù ’zo. E-pad ar brezel diwezhañ, da skouer, e rankas ar C’hallaoued ivez sevel war
ar prim rouedadoù a bep seurt, dizunvan ha digenstag, a oa tonket dezho c’hwitañ. Ar re a oa atebek
warno a oa brogarourion hep raktres na mennad politikel resis. Roll DE GAULLE end-eeun ez eo bet
unvaniñ ar strivadennoù en ur framm politikel a zlee en diwezh adsevel ar Stad c’hall. E pep derou ez
eus atav dizurzh ha meskerezh hep ma ve lakaet e kaoz evit se youl-vat ha brogarantez ar
stourmerion. »
(26 03 69 – 1)

EMVR-60

E/EMVR-60. – An niverennoù etre krommelloù a ra dave da linennoù al lizher.
(5) « Pal an Emsav zo prientiñ adal bremañ frammoù ar Stad vrezhon da zont ». Diglok
eo seurt lakadenn, direizh zoken mar empleg e tleomp kemer ar Stad vrezhon da bennbal an
Emsav.
Mar krennomp disoc’hoù an imbourc’h renet gant ar gelaouenn-mañ abaoe daou vloaz, e
lakaomp ez eo roll an Emsav a) reiñ da bobl Vreizh perc’hentiezh en-dro war he c’hevala
istorek b) sevel ar gevredigezh vrezhon war ziazez ar perc’hennadur-se k) reiñ d’ar
gevredigezh-se ar frammoù politikel he deus ezhomm.
Ar poent a) eo avat ar poent-diazez hag ar re all zo deveret dioutañ. Kement tra he deus
kenderc’het ar bobl vrezhon en he zremened zo hiziv kollet eviti dre berzh he sujidigezh d’ur
gevredigezh ha d’ur Stad estren, – pezh a dermener evel hec’h arallekadur : dic’houest da
zanzen ur c’hevala istorek, ez eo da heul dic’houest da ren ur c’henderc’hañ istorek. Ar
gudenn zo enta : penaos reiñ da bobl Vreizh an tu da ren un Istor a bobl en-dro e-touez ar
pobloù all ? Soñjal a reer er Stad vroadel a zo ret dezhi en amboaz-se ; er gefridi ez eo hini an
Emsav d’he bleniañ betek piaouadur ar Stad vroadel-se. Met diwallomp ! roll an Emsav ned
eo ket bezañ ur galloud aotrouniek a ranko Breizhiz sentiñ outañ plijet pe ziblijet ; ar Stad ne
vo ket ur framm degaset eus an diavaez ha dre an nerzh war ar boblañs. Didalvoud e ve un
Emsav a rofe hepken da bobl Vreizh un anaoudegezh eus he zremened, a c’houlennfe diganti
stourm evit ur Vreizh douaroniezhel ha dilerc’hioù anistorek ur Vreizh istorel ; ken
didalvoud-all ha noazus-bras ouzhpenn e ve ar Stad savet gant an Emsav-se, zoken mar lakafe
ar brezhoneg da ren en holl skolioù hag en holl lec’hioù foran ar vro : seurt « Breizh » degaset
eus an diavaez a ve anezhi un teskad furmoù estrenoc’h c’hoazh eget ar furmoù gall.
Dav eo dimp distreiñ ur wech ouzhpenn war meizad ar c’hevala istorek, – tud ’zo ne
welont c’hoazh diforc’h ebet etrezañ ha meizad an hengoun ; dre an hengoun e tiazezer ar
bremañ war an tremened, ar c’hevala istorek a ziazez an tremened er bremañ. Ar c’hevala
istorek zo un danvez furmet en tremened, met bezant ha bev-mat en hor buhez, eleze danvez
en hon ober-bremañ. Roll pennañ an Emsav zo reiñ da bobl Vreizh perc’henniezh war he holl
varregezhioù : he barregezhioù douaroniezhel moarvat, met dreist-holl he barregezhioù
istorek. Ha n’eus nemet un doare d’henn ober, an hini en deus kemeret : mont dirak ha digeriñ
an hent, ren an ober a lakay anadiñ ur c’hevala istorek brezhon, a skoulmo mailhoù kentañ ar
gevredigezh vrezhon nevez ha, da heul met da heul hepken, a savo tresoù kentañ ar Stad
vrezhon. An Emsav ne gas ket e spered en tremened da veuliñ oberoù meur an hendadoù, ne

gas ket muioc’h e hunvre en dazont da faltaziañ ar baradoz e vo Breizh dieub. Met sachañ a ra
gantañ d’e stal oberoù an tremened, da nebeutañ ar re a zo dezhañ binvioù arveradus, ha mar
pled gant un dazont ez eo gant ar Vreizh fetis a laka da zont bemdez dre e labour, ur Vreizh
nad eo ket ur baradoz met a zo bezant dirak dremm Breizhiz, dezho d’ober o dibab en he
c’heñver ha dont da genderc’hel al labour boulc’het mar kavont o mad ouzh henn ober.
Fiziañs a rank kaout an Emsav ennañ e-unan, rak kentañ tra en deus d’ober bremañ eo gounit
fiziañs Breizhiz. Fiziañs a rank kaout ivez e pobl Vreizh ha krediñ ez eo spiswel a-walc’h evit
diverzout he mad el lec’h m’emañ.
Mar gra hor c’henskriverion ur fazi ned eo ket o lakaat da bal an Emsav prientiñ adalek
bremañ frammoù ar Stad vrezhon, met kemer ar pal-se da ziazez ha deverañ dioutañ ar palioù
all, – lakaat ar brezhonekaat da skouer da amplegad benvegel ar sevel Stad, ar pezh a zo
eilpennañ urzh reizh an amplegadur. Lavarout a reomp : ezhomm zo eus ur Stad vrezhon, ar
benveg ret eo evit ma vevfe ur gevredigezh vrezhon perc’henn war he c’hevala istorek (ar
yezh o vezañ un arvez eus hemañ). Hor c’henskriverion a lavar : ezhomm zo eus ar brezhoneg
peogwir e fell dimp sevel ar Stad vrezhon, – ar pezh a zo reiñ d’an Emsav ha d’ar yezh un
diazez tidel rik.
Diskouezet hon eus e lec’h all ez eo ar rezid evit ur bobl perc’hennañ hec’h istoregezh, a
lavaromp c’hoazh bezañ en Istor. Diberc’hennet diouzh pep istoregezh, emañ pobl Vreizh en
anistor ; pe gentoc’h n’emañ en Istor nemet dre ur poent anezhi : hec’h Emsav. Hon diazez
n’emañ ket en tremened ; na lavaromp ket : hon Emsav zo diazezet war tremened hor bro,
met : un Istor hon eus peogwir emaomp en Emsav. Hon diazez n’emañ ket en dazont ; na
lavaromp ket : ar Stad vrezhon a roy an tu da saveteiñ Breizh, met : ar gevredigezh hag ar
Stad vrezhon zo an Emsav. An diazez nemetañ evit ren un ober politikel, kevredigezhel,
sevenadurel, armerzhel er vro-mañ eo an Emsav. Gwan eo an Emsav ? Kemerit eñ da ziazez
hep termal hag e welot ned eo ket gwan. Klask un diazez all, gortoz n’ouzomp ket petore
burzhud eus an diavaez, zo un touell hag ur merk a emzisfiz.
(10) Termenañ a ra hor c’henskriverion al ledemsav evel ar vrogarourion a) a ra gant ar
galleg b) a garfe kempenn ar Stad c’hall evit reiñ ul lec’h da Vreizh enni. Divastus eo d’hor
meno an termenadur-se. Azonoù al ledemsav eo moarvat ar gallegerezh hag ar
gempennelouriezh, met n’int ket a-walc’h da dermenañ an anadenn. Al ledemsav a rank bezañ
termenet e pep mare evel un devoud kevredadel oc’h anadiñ er vaezienn stignet etre an Emsav
hag ar galloud sujer (sl. Emsav 5/113 1967). An Emsav, diouzh e du, ned eo ket dre ret an dud
a gomz eus « dishualded Vreizh » hag a ra gant ar brezhoneg ; met un embregerezh istorek
resis eo : diouzh un tu diazezañ pobl Vreizh evel kevredigezh perc’henn war hec’h istoregezh,
diouzh an tu all argas ar sujerezh estren diwar ar gevredigezh-se.
Al ledemsav ned eo ket anavezadus enta diwar-bouez azonoù ergorel distag. Un devoud
darempredel eo, da vezañ meizet evel parzh en ur furm amzeriek. Displegañ a reomp. Un
embregerezh kevredadel ha bellourel eo an Emsav, dezhañ enta ur sol, ur pal hag ur poell, –
an teir elfenn-se oc’h emdreiñ gant an ober emsavel e-unan. Termenet eo, da heul, al
ledemsav evel kement ober delusket gant ober an Emsav, er-maez avat eus poell istorek an
Emsav. Ret eo merzout a-hend-all n’en deus ar ger ‘ledemsav’ ur ster nemet evit an
emsaverion (a-enep d’ar pezh a lenner 1.55) : an Emsav hepken, pa oar e pep mare e pe lec’h
emañ eus e hentadur, a c’hell divizout petra a zo ledemsav pe get ; hag an hini a ren un ober
ledemsavel ne c’hell ket merzout an diforc’h etre Emsav ha ledemsav. Aze e rankomp
menegiñ un anadenn azonus eus ar furmoù amzeriek hag eus an istoregezh dre vras, a
c’hallfed envel ‘anadenn an tre’ : ar pezh a oa Emsav en ur mare a zeu da vezañ ledemsav en
ur mare da heul. Ur skouer a gavimp hep sevel gwall bell : an ober sevenadurel renet diouzhtu
goude an eil brezel-bed a voe emsavel er mare ma edo an Emsav repuet ennañ, met adalek ar
mare ma kreskas un Emsav politikel adempret e voe ‘tre’ an istoregezh e par an ober
sevenadurel glan hag e teuas ar repu da vezañ ledemsav.
Ar gudenn bennañ a-fet ledemsav eo spisaat e roll e bellouriezh an Emsav. Al ledemsav a
c’hell c’hoari a-du gant ar galloud sujer a-enep d’an Emsav : kounaomp an ‘tousegi’ goude an
eil brezel-bed a dalvezas d’ar Frañsizion da bistriañ an Emsav dinerzhet repuet el luskadoù

sevenadurel. En enep e c’hell ivez al ledemsav c’hoari a-du gant an Emsav : an F.L.B. e miz
genver en deus gweredet war ar boblañs evel un amleder bruderezh, un atizer d’an emskiant
vroadel. Greomp ‘Emsav gouez’ (55) eus al luskad-mañ, evit tuiñ d’hor c’henskriverion, ha
peogwir en deus « broudet ar spered broadel », met petra soñj hor c’henskriverion eus ul lu a
vez e dalc’h nerzhoù diavaez n’en deus ket galloud warno ?
Linenn-ober an Emsav dirak al ledemsav zo : a) dezrannañ an devoud kevredadel ez eo
(kompren penaos e tiwanas al luskadoù ‘touseg’ ; penaos o deus al luskadoù armerzhelour
echuet er sponterezh) b) savelañ lec’h al luskadoù ledemsavel e bellouriezh an Emsav (an arm
a-enep d’an Emsav e voe ar Skol-veur c’hall e 1950, ar benveg da atizañ an emskiant vroadel
ez eo bet an F.L.B. e genver 1959) k) enframmañ ent vellourel an ober ledemsavel e daelerezh
an Emsav (war ar poent pleustrek-mañ e c’hwitas Emsav ar bloavezhioù 50 ; re abred eo
c’hoazh evit gouzout petore mad a ouezo an Emsav tennañ eus degouezh an F.L.B.).
(48) A-du omp gant hor c’henskriverion evit meuliñ kalonegezh tud an F.L.B.. Met
deskrivañ (ha faltaziañ) ar pezh a vennent, a gredent pe a soñjent (30-40) ne zegas netra
ouzhpenn d’an dezrannadur politikel istorel eus oberoù al luskad e-unan.
Un evezhiadenn hepken : dougen bri da galonegezh an dud zo mat. Met gwall
zigalonekaus eo diskouez tud kalonek o c’hwitañ, – an hent asurañ da romantelouriezh ar
gouron seul veuladusoc’h ma c’hwit bepred. Yac’husoc’h eo diskouez tud eus ar seurt boutin,
o poaniañ aketus ha poellek e-pad bloavezhioù, ar pezh a zo kalonegezh ivez emichañs, hag
oc’h ober berzh a-benn ar fin.
« Keal an diempradur. [sl. Emsav 26/42 hh.]
« Ur c’heal nevez diwanet en Emsav eo hini an diempradur. Termeniñ a reer hemañ evel an
disrann a zo savet etre renerion ha renidi e Breizh diwar an 10t, 11t kantved dreist-holl e-keñver yezh
ha lakaat a reer hemañ kiriek da walldonkad Breizh er c’hantvedoù da heul.
« Ar c’heal-mañ, d’hor soñj, ne ro ket un diskleriadur gwirion eus istor ha planedenn hor bro.
Reiñ re a bouez dezhañ a vefe kouezhañ er yezhelouriezh, da lavarout eo ober eus ar yezh ur pal enni
hec’h-unan.
« Fazi an aozerion zo, war hor meno, diforc’hañ istor Breizh diouzh istor Europa dre vras. M’o
dije studiet muioc’h istor ar broioù keltiek hag Europa dre vras, o dije meizet ne c’hell ket an
diempradur diskleriañ kement a zo en istor hor bro.
« Notañ a raimp da gentañ n’o deus na Kembre nag Iwerzhon gouzañvet diwar an diempradur.
Unyezh eo bet Kembre hag Iwerzhon e-doug ar Grennamzer. Padal int bet staget ouzh Stadoù estren
abretoc’h eget Breizh ha Skos o-unan. A zo gwashoc’h : ober a rae ur barzh evel Gwilym ap
DAFYDD gant ar yezh vroadel evit meuliñ dileuridi ar galloud saoz e Kembre. Hag en hor ‘BreizhIzel’ vroadel, evel ma oar pep unan, ez eus bet kavet meur a varzh brezhonek e derou ar c’hantvedmañ evit kanmeuliñ Bro-C’hall, ar vro vac’hom, e yezh ar vro-mañ.
« Kemeromp bremañ ur skouer krennenebet ouzh houmañ, hini Bro-Saoz end-eeun. Er
Grennamzer, en hevelep grez hag e Breizh eta, e rae an diempradur e reuz ken gwazh hag er vro-mañ :
ar renerion a gomze galleg tra ma komze saozneg ar renidi. Kement-se n’en deus ket miret ouzh ar
Stad saoz d’ober berzh e nep doare.
« Betek an 10t, 11t kantved e renas ivez an diempradur e Bro-C’hall end-eeun. Eno en enep e
komze ar vrientinion hag ar rouaned germaneg tra ma komze romaneg ar boblañs. Eno n’eus savet
kudenn ebet kennebeut.
« Ret eo ouzhpennañ e oa an diempradur liespazennek rak yezh an deskadurezh a oa al latin, dre
vras, e renkadoù desket an holl vroadoù. Kement-se avat ne hañval ket bezañ lakaet kudennoù da
sevel.
« D’hor soñj ez eo ur fazi klask diskleriañ ur rumm devoudoù dre ur rumm all a zevoudoù ha n’o
deus netra da welout gant ar re gentañ. Ar fedoù politikel, – aozadur ar Stad, – a zle bezañ komprenet

e framm ar politikerezh dre vras ha n’eo ket dre ober dave da zevoudoù yezhel a zo o-unan frouezh ar
politikerezh.
« Ent pleustrek ha hiziv an deiz ez eo kasaus rankout anzav – a-hervez – e ve bet gallekaet Breizh
adal an 10t, 11t kantved. Eneberion ar vroadelezh e Breizh a responto ez eo diboell neuze
“dic’hallekaat” ur vro a zo bet gall a-viskoazh, a sevenadur koulz hag a yezh koulz lavaret. Anat eo
koulskoude ez eus bet kement a spered broadel e Breizh ar Reter romanek a yezh ha ma oa marteze en
ur Vro-Saoz gallekaet he brientinion d’an hevelep poent. Gallet he dije Breizh mat-tre, gant m’he doa
ur Stad dishual er prantad-se, krouiñ ur sevenadur gwriziennel dre ar galleg, – Bro-C’hall hec’h-unan
n’he doa krouet hini ebet d’ar mare-se, – ar pezh a vanke dezhi ne oa ket ar yezh hogen ur vuhez
kevredik ha speredel gwirion.
« Kavout a ra deomp eta ez eo arabat barn istor Breizh er c’hantvedoù tremenet hervez
savboentoù ha pennaennoù an ugentvet kantved. Moarvat, pep diempradur evel pep arallekadur pe
pep dizunvanadur zo da lemel en ur vroad, rak galvedigezh pep broad eo bezañ unvan evit gallout
sevel ur sevenadur. Ha moarvat ez eo bet gwiriet arvarusted ha noazusted an diempradur er
c’hantvedoù a zo deuet war-lerc’h ar Stagidigezh, ha dreist-holl abaoe ar Reverzhi C’hreantel ha
diazezadur ar Stad arnevez gallek ma oa Breizh klenket enni. Hiziv an deiz n’eus mar ebet ne c’hell
Breizh dreistbevañ ha krouiñ ur sevenadur nemet oc’h en em ziforc’hañ diouzh Bro-C’hall hag oc’h
en em unaniñ dre ar brezhoneg. Diazez hon hanvoud broadel eo eta ar yezh, hogen arabat e vefe e nep
keñver ober eus houmañ ur fetichenn. »
(26 03 69 – 2)
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E/EMVR-61. – Trugarekaat a reomp hor c’henskriverion evit o evezhiadennoù. Lakaet o
deus war wel un nebeut kudennoù a-bouez a zo dirak ar rummad istorourion o sevel hiziv e
Breizh. Hogen, a-raok mont d’o heul war an hentoù a ginnigont pleustriñ ez eo mat distreiñ ur
wech c’hoazh war dermenadur an diempradur.
Aon zo da gaout n’o deus ket hor c’henskriverion lennet gant evezh ar pennad a varnont,
a-hend-all n’o dije ket tamallet dimp ar fazi gros ez eo kemer an azon evit ar c’hleñved.
Lennomp en-dro testenn an Notennoù evit kelenn an Istor :
‘Evit kompren ar Stagidigezh, Istor Breizh da heul ar Stagidigezh ha zoken Istor
an Emsav e ranker sevel pelloc’h en amzer. Ret eo distreiñ d’ar mare m’he deus
Breizh kollet he c’hreizennoù kevredigezhel ha war un dro hec’h unded. Ar
Stagidigezh ned eo nemet un darvoud en Istor diempradur ar gevredigezh vrezhon.
‘Unan eus azonoù splannañ seurt diempradur eo emzalc’h ar c’hendereoù-leviañ
e-keñver ar brezhoneg. O tilezel ar brezhoneg en 12t kantved, e tistrujent unded ar
bobl vrezhon hag e prientent he faezhidigezh.’ (Emsav 26/42).
Aozerion ar pennad a zeskriv an diempradur evel un devoud kevredigezhel, sevenadurel,
politikel, armerzhel tro ha tro. Arabat diwelout avat ez eo donedigezh ar galleg e Breizh
ouzhpenn un azon a ziempradur, buanaer an diempradur e voe ivez : mar deuas peogwir edo
ar c’hendereoù-leviañ dindan al levezon estren, e c’hoarias ur wech deuet evel ur benveg
nerzhek a ziempradur.
Neb a zifennfe an dezenn prestet dimp a rankfe anzav n’eo ket diempret ar bobl vrezhon
en deiz a hiziv peogwir e ra al levierion gant an hevelep yezh ha braz ar boblañs. An
diempradur n’eo ket ur c’hleñved eus ar yezh pe eus an armerzh1. Pa lavaromp ez eo diempret
ur gevredigezh e reomp dave da zevoudoù kevredigezhel resis ha da geñverioù ken resis-all
etre he c’hendereoù. Ken skouerius eus diempradur ar gevredigezh vrezhon eo stourm ar
Chouaned pe emzalc’h ar vourc’hizion vrezhon e-pad ar Reverzhi C’hreantel, pe c’hoazh
rivin an armerzh brezhon er 17t kantved, fuadur ar speredoù abaoe ar Grennamzer, ar c’hemm
etre ‘Breizh-Izel’ ha ‘Breizh-Uhel’ hag enebiezh un darn vat eus poblañs Vreizh ouzh an
1

A-zivout keal an diempradur armerzhel, sl. Emsav 6/154 1967 ; 19/268 1968. A-zivout an diempradur kevredigezhel e
Breizh, sl. Emsav 19/265 1968.

Emsav etre an daou vrezel-bed. Disol eo eta an tamall a yezhelouriezh a ra hor
c’henskriverion da geal an diempradur.
A-hed ar c’hantvedoù he deus diskouezet ar gevredigezh vrezhon, e nouspet doare
disheñvel, ez ae da get enni ar c’hempouezioù hag an ereoù diabarzh he deus ezhomm pep
kevredigezh evit bleuniañ. En 12t kantved en em droc’h ar c’hendereoù-leviañ diouzh ar
werin. An troc’h-se a anad n’eo ket hepken er yezh, hogen en holl arvezioù eus ar vuhez
prevez pe foran. O pellaat tamm-ha-tamm diouzh ar werin en em stag kendereoù-leviañ
Breizh ouzh an estren, Frañs pe Saoz. Boaziañ a reont da welout kreizennoù o spered er-maez
eus o bro. N’eus ket da souezhiñ, da heul, e ve kouezhet Breizh e dalc’h an estren p’o doa he
levierion, brientinion, tud a Stad ha kefredourion, dilezet o bro hag ar gevredigezh vrezhon.
Ret eo merkañ diouzhtu e kaver abred-kenan nerzhoù-ademprañ gwirion o tiwanañ e Breizh.
Savidigezh Skol-veur Naoned e 1460 a ziskouez e oa bet komprenet gant un darn eus ar
Vrezhoned pegen arvarus e oa fiziout er Skolioù-meur gall pe roman an emell da stummañ
kefredourion Vreizh2.
An diempradur ne zeu ket bepred a-wel dindan an hevelep stummoù, pell diouzh eno. Hor
c’henskriverion a veneg dimp skouerioù disheñvel (100-115). Skouer Frañs, Saoz, Rusia a
ziskouez ned eo ket un droug diremed. Fellout a ra dimp pouezañ war un devoud n’o deus ket
studierion an diempradur graet anv anezhañ : n’emañ ket dre ret an diempradur a-geñver gant
ur mestroniadur pe ul levezon estren. Er bed a-vremañ ez anavezomp kevredigezhioù
diempret er broioù galloudusañ. Saviad ar re Zu er Stadoù-Unanet a verk un diempradur
grevus er gevredigezh amerikan. Koulskoude re Zu ha re Wenn a gomz an hevelep yezh hag,
evit kelo, ned eo ket kouezhet U.S.A. e dalc’h ur vro all.
(94) Boas eur e Breizh, en Emsav pergen, da ober dave da Istor Europa, d’an darvoudoù
bras o deus kemmet dremm ar bed, d’al luskadoù politikel, lennegel, kevredigezhel o deus
levezonet pe a levezon buhez hag emdroadur an denelezh. Reizh-kenan eo evit pep den ha pep
pobl en em savlec’hiañ er bed ha chom bepred digor da vuhez an dud hag ar pobloù all.
Direizh eo avat d’un den pe d’ur bobl klask gant e amezeion diazezoù diogel d’e labour, d’e
vuhez ha d’e breder. Padal, dav eo anzav o deus Breizhiz, emsaverion pe get, damantet
muioc’h betek-henn ouzh ar pezh a c’hoarveze er-maez eus o bro, – eeun eo an arbenn : n’o
deus ket fiziañs a-walc’h enno o-unan ; petra vat a c’hallfe dont eus Breizh, eus an Emsav ?
An tech-se zo ivez hini hon holl istorourion, ‘broadel’ pe get. War daolenn Istor Europa o
deus klasket pegañ amañ hag ahont bommoù eus Istor Breizh. Mevelion ar C’hallaoued,
POCQUET, DURETELLE, REBILLON evit komz eus ar re goshañ hepken, o deus kemeret
Istor Frañs da framm diogel ha klenket ennañ Istor Breizh. Lamet o deus al liamm diabarzh a
oa etre an darvoudoù c’hoarvezet e Breizh ha dre o stagañ ouzh darvoudoù kempredel gall,
graet anezho diskouezadurioù rannvroel eus Istor Frañs. An istorourion vrogar evel LA
BORDERIE, DANIO, hag ar re o deus skrivet er bloavezhioù tremenet, o deus kemeret da
ziogel ur framm na oa ket bepred ar framm gall, hogen na oa nepred an Emsav nag ar
c’hevala istorek amparet gantañ. Gwan bras an holl levrioù Istor Breizh skrivet e brezhoneg
pe e galleg gant brogarourion zo bezañ klasket un hent estren d’an Emsav. E derou ar
c’hantved e lavared : ‘Ar brezhoneg hag ar feiz zo breur ha c’hoar e Breizh’ gant ar soñj e
c’halle tonkad ar brezhoneg bezañ ispilhet ouzh tonkad ar feiz kristen ha dre-se padout da
viken evelti. Seurt deoliezh a guzhe e gwirionez laoskoni tud trec’het mall ganto en em
zidamall goude an emgann n’o deus ket bet ar galon da ren. LA BORDERIE en deus
diskouezet a-hed e oberoù kalonegezh, kadarnded ha haelded hon hendadoù. Evitañ e oa
gouroned eus pennoù hor bro peogwir o doa dalc’het bepred d’o enor, ar pezh n’o doa ket
graet atav ar C’hallaoued, – ken ma tisoc’h ivez a-benn ar fin gant ar vrizhprederouriezh n’eo
ket trec’hiñ a gont hogen mirout an « enor », pezh en deus nebeut a dra da welout gant buhez
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N’emañ ket kont evel-se hiziv gant ar Skolioù-meur a zo e Brest, Naoned ha Roazhon. Ar re-mañ zo a-raok pep tra
binvioù a ziempradur hag a arallekadur e Breizh evel ma’z eo a-du-rall an holl skolioù lik pe get e dalc’h ar Stad c’hall. Setu
perak ez eo ken pouezus aozadurioù-kelenn an Emsav. Ur skol evel S.A.D.E.D. zo unan eus ar binvioù efedusañ goveliet
gant ar Vrezhoned evit ademprañ ar gevredigezh vrezhon.

ar Stad ha prederioù ar politikerezh. Buhez ar Stad, renadur ar politikerezh zo anezho a-raok
pep tra un heuliad kudennoù pleustrek da ziskoulmañ er bed fetis, boutin ha pemdeziek.
Steuziet eo e Breizh seurt bed fetis a’r politikerezh. Ha setu dres perak ez eas hon istorourion,
ha meur a vrogarour d’o heul, da glask un diazez all en tremened, en dazont pe en dreistbed ;
setu perak e tifourk o Istor Breizh e bed an enor, e bed ar feiz pa n’eo ket e bed ar faltazi. An
holl anezho a ra evel pa vije an Emsav ur mennoz hepken a-zivout tonkad Breizh, ar mennoz
eztaolet end-eeun gant al levr a skrivont ; evel pa ne vije ket eus an Emsav evel nerzh politikel
tonket da eilpennañ an traoù er vro, evel derou ur gevredigezh politikel brezhon nevez, hag
egin ar galloud riezel brezhon. Ha koulskoude, kaer e vo dezho klask istorourion Vreizh,
n’eus nemet an Emsav a gement a ro dezho an diazez fetis ma loc’hont diwarnañ evit diorren
ar bed istorek brezhon.
Ar Vrezhoned o deus d’en em lec’hiañ en Istor, met n’int evit henn ober nemet mar
kemeront bezañs istorek er bed ; hag an Emsav hepken, dre o lakaat perc’henn war ur
c’hevala istorek, a ro dezho an tu da gaout ar vezañs istorek-se. Aes eo evel just en em
’lec’hiañ’ dre ar soñj en Istor ar bed ; an holl Vrezhoned yaouank a zo er skolioù gall ne reont
nemet se. Un asvan a lec’hiadur n’eo ket, – ken aes ha ken difetis-all en em ‘lec’hiont’ en
Istor Sumer pe Egipt faraonel. Istor ar bed, Istor Europa pe Istor Frañs savet gant estrenion da
Vreizh zo bepred frouezh kevala istorek an estrenion-se, – diouto ne c’hellomp-ni tennañ
nemet hanez. Kement hini a gemer Istor Frañs da ziogel evit studiañ Istor Breizh a zegemer
da boell ha da reizh kouezhidigezh Breizh e dalc’h ar riez c’hall. Adal neuze ne c’hell Istor
Breizh bezañ evitañ nemet Istor marv ar bobl vrezhon.
N’eus nemet un dra diogel evit ar bobl vrezhon : an Emsav hag ar c’hevala istorek
brezhon lakaet en arver gant an Emsav. An Emsav eo an diazez hon eus da gemer evit
kompren, n’eo ket hepken Istor Breizh, met Istor Europa hag ar bed. Digoromp ul levr Istor
war an Azginivelezh en Italia. Petra eo dimp an Azginivelezh ? Ur strobad darvoudoù
etrevroadel luziet, an tremen eus ur bed kravezel d’ur bed « bedel », furmoù nevez en arz hag
er sonerezh, buhez Benvenuto CELLINI pe Césare BORGIA ? An Azginivelezh italian ned
eo netra evidomp ma n’emañ ket bezant, oberiant, e mod pe vod em buhez a zen a’n 20t
kantved. Evel just, an Azginivelezh zo unan eus ar reverzhioù a zinaou diouti ar bed ma
vevomp en 20t kantved, ha se gouezet dimp pe get : bezant oa an Azginivelezh en hor buhez
hag en hor ober a-raok zoken m’hor boe klevet anv anezhi ent hanezel. Dre-se, studi an
Azginivelezh n’he deus ster evidomp nemet e kement ha ma’z eo un doare da emouiziekaat
ouzh barregezhioù hor buhez. Ne sankomp en tremened gant an hanez nemet evit gallout
sankañ en endoniad oberiant hor buhez ha, da heul, gounit mestroni war hon tonkad : bezañ
en Istor ha piaouañ ur c’hevala istorek zo un hevelep tra.
An Azginivelezh avat, pe forzh petore parzh all eus Istor ar bed a chom didalvoud dimp
ma ne gemer ket hor c’humuniezh perzh war-eeun en Istor : barregezh ur gumuniezh ez eo
bepred ar c’hevala istorek pe n’eus ket anezhañ. An diazez nemetañ he deus pobl Vreizh da
gemer en Istor eo an Emsav. Neb a venn krouiñ e Breizh er-maez eus an Emsav ne ra nemet
pellaat diouzh ar bobl vrezhon. Hogen dre wriziennañ en Emsav e kemer ar Vrezhoned perzh
leun e buhez hag e tonkad o fobl hag, en tu all d’o fobl, e buhez hag e tonkad an denelezh.
Dre sammañ Istor ar bobl vrezhon e samm an emsaver Istor an denelezh. Evel ma kompren
Istor an Emsav hag Istor Breizh e kompren ivez Istor ar bed. Lavaret hon eus e oa Istor Breizh
krouidigezh pemdeziek an Emsav, heñveldra e lavaromp ez eo Istor ar bed, Europa pe Frañs
krouidigezh pemdeziek an Emsav ivez. Poell hon ober emsavel eo an Istor. An ‘emsaverion’ a
nac’h an dra-se a anzav, gant rat pe hep rat, ez eo poell un ober estren kreñvoc’h eget poell an
ober emsavel ha, da heul, ez int prest da blegañ dezhañ, pa ziskouezont endeo an disfiz o deus
ouzh an Emsav. Aze emañ, d’hor meno, arbenn ar glouarded, an amgredoni, ar gilouriezh, an
digalon a verzer gant ‘emsaverion’ ’zo.
Fazi hor c’henskriverion zo klask diazezañ an Emsav war an hanez. Adlennomp ar pezh a
embanne Emsav daou vloaz ’zo : ‘An hanezour a ra evel pa ne vije ket en Istor, evel pa vije o
plavañ a-us dezhañ er-maez eus an amzer’ (5/105 1967). Ar sell treamzerel taolet gant an
hanezour war an tremened zo hini ar studier oc’h ober ur renabl a zarvoudoù. Seurt trevell

avat ned eo nemet ar bazenn gentañ : pa zeu ar studier da vezañ emsaver, e tilez ar sell
treamzerel evit mont d’an dachenn-emgann, en em eren start ouzh kumuniezh fetis e vro, ha
gwiriañ e wriziennadur, – da lavarout eo piaouañ e Istor, n’eo ket ken evel un tremened
steuziet en diabell hag e-maez diraez a-grenn, met evel barregezhioù ar bremañ, e-giz ma
talc’h ar brezelour e armoù dindan e zorn. Pell diouzh diazezañ an Emsav war an hanez, e
talc’h an Istor diazezet war an Emsav. Ne zinac’homp ket ouzh hor c’henskriverion ar gwir da
welout an Emsav gant an hevelep daoulagad ha ma welont an darvoudoù tremenet er broioù
all hag e Breizh gwechall ; dinac’h a reomp outo avat ar c’halloudezh da ren an disterañ ober
emsavel war ziazez ar gweladur-se : ur gweladur danzeet e-ser darvoudoù n’eus krog ebet da
gaout warno zo ur gweladur ganet dic’halloud, ha ken dic’halloud-all e chom war an
darvoudoù dindan grog. Ne reomp rebech ebet d’an hanezourion, lavarout a reomp hepken ez
eo ur fazi kemer divizoù politikel diwar ur gweladur hanezel eus an traoù. O hanezelouriezh a
rebechomp d’hor c’henskriverion.
An Emsav n’eo ket un diskoulm etre diskoulmoù all da enkadennoù ar bobl vrezhon. An
Istor n’eo ket kennebeut un doare e-touez doareoù all da welout heuliad an darvoudoù. Evel
ma’z eo an Emsav an diskoulm nemetañ da enkadennoù ar bobl vrezhon, ez eo an Istor ar
poell nemetañ o deus an darvoudoù brezhon, europat ha bedel d’en em urzhiañ en ober an
Emsav.
En Notennoù evit kelenn an Istor ez eus meneget nebeut a zarvoudoù estren da Vreizh.
N’eus ket merket da skouer e oa diempret un darn vat eus ar c’hevredigezhioù europat en 12t
kantved, – en Notennoù Politikel koulskoude (Emsav 25/28, 29) e kaver un displegadur berr
eus an devoud-se, – ar c’hevredigezhioù gall ha saoz pergen. N’hon eus ket danevellet penaos
e voe adempret lod anezho, an div-mañ diwezhañ en o zouez, e-ser an Dispac’hioù Broadel
kentañ. A-ratozh n’hon eus ket graet anv eus Istor ar broioù estren, keltiek pe get, ha se evit
troc’hañ gant ar pleg a vez kavet re alies en Emsav hag e Breizh hon eus meneget uheloc’h :
an disfiz ouzh diazezoù an Emsav.
(125) « Ent pleustrek » eme hor c’henskriverion « ha hiziv an deiz ez eo kasaus rankout
anzav – a-hervez – e ve bet gallekaet Breizh adal an 10t, 11t kantved. » Ne welomp ket ar
spletoù a zo da dennañ o klask kuzhat devoudoù ken anavezet hag an divrezhonekadur.
Direizh eo kammañ an hanez war zigarez e c’hallfe enebourion ar vroadelezh vrezhon abegiñ
« ez eo diboell ‘dic’hallekaat’ ur vro a zo bet gall a-viskoazh » (127). N’eus nemet ur respont
da ober da enebourion ar vroadelezh vrezhon : diskar ar Stad a ro sol dezho hag a voug ar
bobl vrezhon. Anat eo dimp ar perag eus seurt evezhiadenn a-berzh hor c’henskriverion : pa
ziazezer an ober war an hanez e vezer techet da balvata an hanez evit e blegañ da ezhommoù
an ober. Hogen mard eo tech an hanezelourion kammañ an hanez war zigarez pleustregezh an
ober ez eo arouezius ivez eus an doug d’an digalon en em sil ken aes er Vrezhoned. Y.
OLIER en deus barnet reizh, en Avel an Trec’h goude an eil brezel-bed, emzalc’h ar re a gave
spletus lavarout gevier war zigarez ma « ne oant ket kreñv a-walc’h ».
(129) Lavarout ez eus kement a spered broadel e Reter romanek ar vro hag e lec’h all zo
stadañ un devoud na vefe feukus nemet evit ar yezhelourion. En un doare zoken, teodyezhoù
brezhonek ar C’hornog zo bet un hual en emgann politikel ha gwiraourel ouzh ar
mac’homerezh gall a-raok an Dispac’h Gall. Arabat e ve, forzh penaos, hevelebiñ an
teodyezhoù-se hag ar yezh adsavet gant an Emsav : ha pa vent heñvel e-keñver yezhoniezh, ez
eus un islonk etrezo e-keñver Istor. Diouzh un tu, truilhoù ar faezhegezh hag an anistor,
diouzh an tu all armoù an dieubidigezh hag an distro da gumuniezh ar pobloù. Setu perak e
c’haller reiñ an advrezhonekadur evel un azon a adempradur : brezhonek eo an Emsav
ademprer, hag ar brezhoneg a c’hoari ennañ roll ur benveg galloudus a adempradur.
Pa gomzomp eus Breizh e venegomp holl elfennoù diempret pe get ar gevredigezh
vrezhon. Komz a reomp kenkoulz eus ar vrezhonegerion hag eus ar c’hallegerion, eus ar
besketaerion hag eus ar gouerion, eus an dornwezhourion hag eus ar vicherourion, eus tud ar
c’hêrioù hag eus tud ar maezioù. Ar gevredigezh vrezhon en ur mare eus hec’h Istor zo unvan
en tu-hont d’an diskouezadurioù disklotus pe enebek a verzer d’ar c’hentañ sell. Roll an
istorour zo kavout ar poell a liamm en amzer an holl ziskouezadurioù-se ha lakaat war wel an

nerzhoù a wered enno. N’eo ket war zigarez ma’z eo ar brezhoneg unan eus elfennoù
pouezusañ hor c’hevala istorek e tleer tezren ez eo an Emsav ul luskad eus kevredigezh
vrezhoneger Kornog ar vro. Bez’ e vez an Emsav o tiwanañ eus ar bobl vrezhon a-bezh, – ha
ken feleun ma adkaver ennañ tresoù pennañ ar gevredigezh vrezhon gant he ferzhioù mat hag
he gwanoù. Souezh ebet eta mar gweler ennañ tud eus ar Reter romanek evel eus kornioù all
ar vro. N’eo ket hepken un emsav divyezhek a zo bet e Breizh betek diwezh an eil brezel-bed
hogen, evel ma tiskouez an Notennoù evit kelenn an Istor, daou Emsav e gwirionez : an
« Emsav sevenadurel » hag an « Emsav politikel ». Tost ur c’hantved en deus lakaet an
Emsav da derriñ gwalenn an diempradur ennañ e-unan. Er mare m’o doa c’hoazh un tammig
ster an troiennoù « Breizh-Izel » ha « Breizh-Uhel », en doa an Emsav bodet e ser daou
rummad distag « politikerion » eus ar Reter ha « brezhonegerion » eus ar C’hornog. Hiziv, en
Emsav adempret, emañ unvanet Reteriz ha Kornogiz dre an hevelep kevala istorek hag an
hevelep kevredigezh vrezhon nevez.
« Ster ar Chouanerezh e Breizh. [sl. Emsav 26/43]
« Ar steradur kinniget en Notennoù evit diskleriañ ar Chouanerezh e Breizh a hañval ivez bezañ
strizh ha re nac’hus en holl. Da gentañ ne verker ket ez eus bet meur a Chouanerezh e Breizh. Hini ar
Roueri, hini Kadoudal pe Sol de Grisolles. Disoñjal a reer ez eo bet degemeret mat gant an holl e
Breizh da gentañ mennozioù an Dispac’h Gall ; ivez, e oa bet ar Roueri e-unan o stourm en Amerika
evit ar mennozioù nevez-se. N’eo ket kredapl kennebeut e selle kouerion Vreizh en em ganne dindan
urzhioù an noblañsoù a-enep d’ar Republikaned c’hall, ouzh roue Bro-C’hall evel ouzh un hanterour
etre Doue hag ar grouadelezh, ur c’heal kloareg kentoc’h eget ur c’heal poblek e oa hennezh.
Gwelloc’h e vije diskouez ar Chouanerezh, dreist-holl an eil renet gant Jord Kadoudal, evel ur
c’hilstourm anienel damheñvel ouzh an hini a voe renet gant rummadoù all a Vrezhoned nevez ’zo aenep d’an Alamaned. Ne weler ket penaos e c’haller tamall d’ar Vrezhoned bezañ chomet hep stourm
evit ar vroadelezh pa ne rae pobl vihan ebet d’an ampoent, nag en Euzkadi nag en Iwerzhon (ho pezet
soñj en em gannas Iwerzhoniz ivez evit rouaned estren). Mar asantas ar Vrezhoned d’en em gannañ
neuze e voe da gentañ evit disteurel ur framm stadel a waske anezho kalz ponneroc’h eget kent o
vezañ ma oa bet lamet skramm al ledstad vreizhat (an tailhoù a veze savet war-eeun ; deogadurioù a
bep seurt a veze sammet war an dud ; o stuzegezh henvoazel diazezet war ar gravez kristen hag o
klotañ gant o buhezegezh kouerion a veze dismegañset). Gouez e oa moarvat ar c’hilstourm-se, hogen
arabat eo lavarout n’en doa ster breizhat ebet en e zonañ pe en doa ur ster gall hepken e framm ar Stad
c’hall. Arabat ober eus ar Chouanerezh e nep doare ur stourm broadel, – kammamzeriañ ar prantad-se
ne rafemp ken, – hogen ne ranker ket kennebeut nac’hañ ar pezh a zo breizhat en emdarzhegezh
anezhi. Anat eo ez eus un diforc’h bras etre stourm ar vourc’hizion c’hallekaet a-du gant ar Republik
c’hall e Breizh ha hini ar Chouaned a zifenne hep gouzout dezho ar pezh a chome a vrezhon er vro.
Ma ne oa ket anezho Brezhoned emskiantek ne oant ket aet da C’hallaoued emskiantek evel ar
vourc’hizion e Breizh d’an hevelep mare. »
(26 03 69 – 3)

EMVR-62

E/EMVR-62. – Abaoe pell eo bet dedennet Breizhiz emskiantek gant ar Chouanerezh ha
meur a hini en deus klasket he c’hompren. Evit darn, evel PITRE-CHEVALIER en e La
Bretagne Ancienne et Moderne, e voe ur stourm brogar, renet gant tud a benn evit gwareziñ
Breizh diouzh ar Stad c’hall hag an Dispac’h gall. Trec’het e vent bet gant un enebour
gwidreüs na gile ket rak an taolioù trubarderezh. Emgann ar Chouaned a ve bet an hevelep
hini ha stourm ar Breudoù hag ar Stadoù e-pad an emrenerezh. An displegadur-se, daoust
m’en deus graet berzh e-pad pell, ne ro ket da gompren perak ez eas Breizhiz a-viliadoù d’an
emgann en anv ar roue hag ar feiz hep ober anv eus Breizh. Ne gomprener ket muioc’h
emzalc’h ar vourc’hizion pe hini kouerion Leon, Treger ha Kornog Kernev na gemerjont ket
perzh er Chouanerezh.
A-du omp gant hor c’henskriverion (177) : ne voe ket ar Chouanerezh un afer etre Breizh
ha Frañs, ne voe ket stourm ur gumuniezh vroadel evit he gwir d’an emveli ; ned eo ket

muioc’h da vezañ komprenet evel un darvoud gall (176). Penaos neuze e gompren ? Evel ur
« c’hilstourm anienel » (163) ouzh ar framm stadel nevez (170) ? Mat e ve resisaat ster ar ger
« anienel » arveret amañ ; ha fellout a rafe d’hor c’henskriverion lakaat ez eo « anien »
Breizhiz bezañ kilstourmerion ? nann moarvat, neuze e rankomp lenn en em savent ent
emdarzhek (180) ouzh ur mac’homerezh ponneroc’h eget kent (170) ? Diaes eo ober eus ar
Chouanerezh un emsavadeg kouerion heñvel ouzh ar re a reuzias da skouer e grez LOUIS 14.
Ken diaes-all eo renkañ dindan an hevelep skritell « kilstourm » ar Chouanerezh hag ar
Résistance e Breizh. Anez gwariañ ster ar ger, e talvez « kilstourm » stourm ouzh un araokaat,
pe da nebeutañ ouzh un emdreiñ emouiziek. Alouberezh hor bro gant an Alamaned ne voe, pa
ouzomp, nag un araokaat hag un emdreiñ emouiziek a-berzh Breizhiz : Breizhiz n’o doa bet
perzh oberiant ebet en emdroadur istorek a zisoc’he gant faezhidigezh ar C’hallaoued hag
emled an impalaeriezh alaman, – gwazed Vreizh oa lod eus pourvezadurioù brezel an
impalaeriezh c’hall hag en doare-se hepken o doa perzh en abadenn, perzh anistorekmeurbet ! A-du-rall, ar Vrezhoned engouestlet er Résistance c’hall a voe ken dogan ha
soudarded vrezhon Brezel 14, ken dogan hag ar re a zougas dorn da vrezelioù an Trede Reich.
Diouzh an tu all bremañ e ranker lavarout e voe an Dispac’h Gall un dispac’h evit Frañs ; ster
en deus e-keñver Istor Frañs : merkañ a ra trec’h da vat ar vourc’hizion frankizour war ar
vrientinion c’hladelour, ar renad gwerinel war ar renad a wir doueel. An Dispac’h Gall avat
ne voe ket un dispac’h evit Breizh : ne zisoc’he e nep doare eus Istor ar bobl vrezhon ;
gwiskadig ar vourc’hizion vreizhat a zigoras an nor d’an dispac’herion c’hall hag ar re-mañ a
aloubas Breizh dre an hentoù bet treset gant ar mac’homerezh roueel gall. Diaes eo enta
termenañ ar Chouanerezh evel ur c’hilstourm ; un heklev d’ar c’hilstourm gall ne voe ken, –
un heklev hag ivez ur benveg etre daouarn ar c’hilstourm gall : mar oa « an tron hag an
aoter » gerioù-stur ar c’hilstourm-se, ez eur aotreet da soñjal e tifenne ar vrientinion c’hall an
tron, maen-bolz o brientoù, da nebeutañ kement ha ma tifennent an aoter a reizhwirie an tron ;
nemet e tifenne ar Chouaned o feiz kristen muioc’h eget ar galloud roueel ha brientinel
empleget ganti met gouzañvet ganto evel ur gwaskerezh.
Hor c’henskriverion a verk ez eus bet meur a Chouanerezh : hini ar ROUERI, hini
KADOUDAL, hini SOL de GRISOLLES. Ouzhpennañ a rafemp un nebeut anvioù all, rak ar
Chouanerezh en deus bet kement a neuz hag a bennoù bezin. Peurliesañ e ranner
gourzhbelladurioù ar Chouaned e tri frantad : 1793-1795, 1795-1804, 1804-1815, pep hini
disheñvel dre an diskouezadurioù, an emled, ar renerion, h.a.. Hogen bewech e veze stourmet
evit breudeur LOUIS 16 ha war o urzhioù. Ar Chouaned, hag int renet gant ar ROUERI,
KADOUDAL pe SOL de GRISOLLES, a oa soudarded a-youl-vat an danvez roueed diriezse. Lavarout (156) en doa ar ROUERI stourmet en Amerika evit mennozioù an Dispac’h Gall
zo ankouaat un tammig buan e oa, evel kalz eus e genvroidi, soudard e lu ar Stad c’hall. Gant
ar Stad c’hall e oa bet kaset da Amerika evit mad ar Stad c’hall. Evel nouspet soudard
brezhon, mard eo bet kalonek ha dispont er brezel, ne welas ket ne c’haller ket war un dro
dougen kleze ar galloud sujer ha labourat evit ar vro sujet : diskouezet en deus ar galonegezh
vrasañ en emgannoù armet hag an dallentez washañ er vuhez politikel.
N’eus pouez istorel ebet gant ar stadadenn hanezel (155) « ez eo bet degemeret mat gant
an holl, da gentañ, mennozioù an Dispac’h gall ». Istorourion youlet mat o deus klasket lakaat
da grediñ e oa bet Breizhiz a-du gant an Dispac’h Gall betek ma « troas fall » hemañ. Mar
loc’has an Dispac’h gall diwar ar reuzioù gwadek c’hoarvezet e Breizh e 1788, mar boe deuet
mat, en hañv 1789, diferadennoù kentañ an Assemblée Nationale, n’eo ket da lavarout e voe
degemeret mennozioù an Dispac’h gall e Breizh. Ar re-mañ a chomas estren a-grenn en o
istoregezh d’an holl Vrezhoned, pe e savfent a-du pe e savfent a-enep. Adlavarout a reomp :
frouezh emdroadur ar gevredigezh c’hall eo bet an Dispac’h Gall hag un dispac’h gwirion ez
eo bet peogwir en deus krouet ur gevredigezh nevez o tegemerout da sol ar pennaennoù
trabedel o doa e lusket. Ne c’halle ket bezañ un dispac’h evit Breizhiz peogwir e chome estren
rik d’ar bobl vrezhon end-eeun ar pennaennoù trabedel-se. Kement-mañ hon laka da gompren
penaos e voe buhezet an Dispac’h Gall gant ar bobl vrezhon evel ur stroñsadenn griz he
sankas donoc’h c’hoazh en hec’h arallekadur : disleberiñ ha diemprañ a reas mui-ouzh-mui ar

gevredigezh vrezhon a-hed an Dispac’h Gall. Un dispac’h brezhon ne c’hell bezañ nemet un
emsav emouiziek eus pobl Vreizh e-maez a bep deluskerezh estren.
Er c’heñver-se ez eus un devoud ha n’hon eus ket pouezet a-walc’h warnañ : nesoc’h edo
an enepdispac’herion c’hall d’an dispac’herion eget na oant d’ar Chouaned. Intret-mat e oa an
noblañs c’hall gant mennozioù ar Filozoferion ha pell ’zo he doa distaolet eus he spered
meizadur un urzh doueel eus ar rouantelezh : ur furmelezh ne oa ken dezhi ar meizadur-se,
hag unan c’hounidus pa roe reizhwir d’he brientoù. Evit pobl Vreizh avat ne oa ket echu ar
Grennamzer : tra m’edo dispac’herion ha brientinion o klozañ an Oadvezh Modern dre o
emgann, edo-hi c’hoazh diazezet ent werc’hel, n’eo ket ent furmel, er vedouriezh kravezel n’o
doa tizhet nag an Azginivelezh, nag an Dispac’h Broadel kentañ, nag an Adreizhadur, nag ar
Filozoferion : evit ar Chouaned, an tron hag an aoter a oa « breur ha c’hoar », – ha seul
aesoc’h a se e c’hallas an noblañs c’hall o arverañ da zifenn he brientoù.
Setu perak e kredomp e fell d’hor c’henskriverion ober fent pa lavaront (157) : « N’eo ket
krebapl e selle kouerion Vreizh () ouzh roue Bro-C’hall evel ouzh un hanterour etre Doue hag
e grouadelezh ». An devoud hon eus meneget, lec’h dibarek ar roue er vedouriezh hengounel,
zo anavezet-mat ha studiet aketus abaoe ur c’hantved gant ar gevredadourion, ar
gravezourion, ar brederourion, ar gevrinourion, an doueoniourion hag an istorourion. Unan
eus ar patromoù a zo bet bev e hengoun pep pobl ez eus amañ. An hanterour etre an neñv hag
an douar eo ar ri, an « den gwirion ». Eñ eo a unan an douar hag an neñv, pe evit kemer an
termenoù kristen, Doue hag e grouadelezh. Diniver eo ar skouerioù a verk anat lec’h nevet an
tiern hag e roll hanterour. An unpenniezh kravezel he deus bleuniet en Europa betek an
Dispac’h Gall zo frouezh ar vedouriezh-se. Moarvat ez eas war c’houlloiñ mui-ouzh-mui edoug an Oadvezh Modern seurt meizadur hengounel betek bezañ un ideologiezh hepken. Gant
Breizhiz avat, chomet er-maez eus istoregezh an Oadvezh Modern, ne bellaas ket nemeur ar
vedouriezh-se diouzh he furm grennamzerel. Kement-se ned eo lavarout e oa ezpleg-kaer en o
meiz damkaniezh an doueleuriadelezh ! Empleg-kreñv en o buhez ne lavaromp ket : evit
muzuliañ pegen start e oant gwriziennet e sol kravezel ar Renad Kozh, n’eus nemet kounaat
an entan a verzherion o bounte d’an emgann ha d’ar marv en anv ur roue o rivine dindan wask
e delloù hag e wazourion.
N’eo ket gwirheñvel en em savas ar Chouaned « evit disteurel ur framm stadel a waske
anezho » (170) dre an arbenn eeun ma renas ar vrasañ dizurzh a-hed ar prantad dispac’hel hag
en doa ar gouarnamant gall ar brasañ diaesterioù evit lakaat erounit e zisentezioù. Abeg o dije
bet kentoc’h Breizhiz d’en em sevel evit lakaat un tamm urzh en o bro. Mar en em savas ar
Chouaned ne voe na dre an eil abeg na dre egile. Fellout a rae diskar ar pezh a lakae diazezoù
o bed en argoll hag evit difenn ar bed ma kavent Doue e oant prest da vervel. E-se emichañs
ez int ur skouer. Diaes eo avat lakaat e tifennent « hep gouzout dezho ar pezh a chome a
vrezhon er vro » (183). Hag e tleomp kompren ez eo aet da get gant an Dispac’h Gall « ar
pezh a chome a vrezhon er vro », o vezañ ma voe faezhet razh ar Chouaned ? E gwir,
kondaonet e oa pell ’zo ar Vreizh krennamzerel difennet ganto hag al ledstad vreizhat a oa un
darn anezhi, – meneget e voe gwirioù Breizh gant ar ROUERI en e c’halvadenn vrudet.
Kement-se a ziskouez ne oa ket gwall « vreizhat » emsavadeg ar Chouaned. Ne oa ket
emsavel dreist-holl. Rak ken « breizhat » e voe e gwirionez hag emzalc’h ar Vrezhoned all :
kavout a rejont gwelloc’h kilañ en anistor eget digeriñ un Istor nevez hag ur bed nevez da
Vreizh. Ha pa ne zigor ket ur bobl ar bed dirazi e rank mont er bed digoret gant unan all. Ar
bed-se avat e-lec’h digeriñ dirazi, a zigor dindan he zreid.
Degas skouer Euzkariz hag Iwerzhoniz evit prouiñ ne oa ket ar Chouaned da vezañ un
emsav brezhon gwirion zo gortoz kalz eus ar poellata dre heñvelaat. Perak dres dibab ar
c’hwitadennoù pa c’haller ken aes-all diskouez roll niverus ar pobloù o deus ken abred hag ar
16t kantved ha betek hiziv en em zieubet ha savet riezoù ? Diforc’het eo bet gant Emsav
c’hoazh an daou seurt stourmoù a c’hoarvez er pobloù suj : an emsavioù, krouerion dazont,
digorourion bedoù, ha stourmoù an tremened, faezhet bepred (sl. Emsav 22/293).
« Istor an Emsav. [sl. Emsav 26/44]

« Ne zezranner ket mat en Notennoù orinoù ha gwriziennoù an Emsav, dreist-holl re an Emsav
sevenadurel. E gwirionez ez eo emdroet a-ziforc’h an emsavioù politikel ha sevenadurel. Ret eo
lavarout a-hend-all n’eo ket emdroet an Emsav breizhat dioutañ e-unan war-du ar vroadelouriezh.
« Daou boent n’int ket bet resizet en Notennoù. Da gentañ, levezon an emsav sevenadurel
kembreat e derou ar c’hantved. Un deiziad pe veur a zeiziad zoken a ranke bezañ meneget : hini an
adsav lennegel e 1898 (kv. Eñvorennoù TALDIR) ha 1905, diazezadur ar Bleun Brug diwar skouer an
Eisteddfod. Ar mennad a adsevel hag a ziorren ar yezh zo diwanet e Breizh diwar zelanvad Kembre he
doa neuze ur vuhez yezhel ha lennegel poblek kalz birvidikoc’h eget Breizh. Er c’heñver-se e ve mat
studiañ oberenn ha labour TALDIR e derou ar c’hantved. Arabat eo disoñjal en doa VALLEE desket
mat ar c’hembraeg ivez hag e roe kement a bouez d’an darempredoù etrekeltiek ma ouestlas teir
levrennad a eñvorennoù d’ar beajoù a reas er broioù keltiek.
« An Emsav politikel broadel e Breizh n’eo ket bet kennebeut frouezh un emdroadur enbroel.
Savet eo bet ar Strollad Broadel kentañ diwar levezon an emsav broadel iwerzhonat ha gwirheñvel eo
ne vefe ket bet ganet ken abred-all un emsav broadel e Breizh ma ne vije ket bet a-ziaraok un emsav
broadel en Iwerzhon. Nac’hañ kement-se zo ankouaat roll L.N. LE ROUX e savidigezh ar Strollad
Broadel kentañ. Pa zivizo hemañ divroañ e 1914 e kavo repu e-pad ur mare en Iwerzhon end-eeun.
« Moarvat ez emdroio an emsav hengounel e-unan, – hini L’ESTOURBEILLON, – da heul ar
Strollad Broadel, hogen n’eo bet ganet e nep doare an Emsav nevez diouzh an emsav kozh. Un
torradur pe, mar karit, ur c’hemmadur zo c’hoarvezet neuze en Istor ar vro hag an Emsav.
« Petra klozañ ? Kement-mañ, d’hor soñj. Breizh ne vev ket en un “digenvez splann”. Hec’h Istor
ne c’hell bezañ komprenet nemet e framm Istor Kornogeuropa pe en hini ar broioù keltiek. Meneget
hon eus levezon Kembre hag Iwerzhon war vBreizh. Arabat e vefe ankounac’haat evit kelo-se levezon
Breizh war gKembre : Breiz Atao eo a zevoudas savidigezh Plaid Cymru. Warc’hoazh e c’hell al
levezon-se bezañ kreñvoc’h ha donoc’h er broioù keltiek all end-eeun. Youenn OLIER en doa merket
an dra-se end-eeun gwechall en ur pennad embannet war An Avel e-lec’h ma lavare e oa bet Istor
Breizh a-viskoazh kalz mui europat eget breizhat. Anzav kement-se n’eo ket tamm ebet nac’hañ
dibarelezh hor sevenadur hogen gouzout er c’hontrol ez eo tonket dezhañ mar fell dezhañ ober berzh
kaout ul leurenn kalz ledanoc’h eget Breizh end-eeun. »
(26 03 69 – 4)
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E/EMVR-63. – Lakaat gwrizioù an Emsav sevenadurel e Kembre ha re an Emsav
politikel en Iwerzhon zo kemer da wir tezenn ar Stad c’hall a lavar n’eus netra brezhon en
Emsav. Koulskoude n’eo ket aze emañ fazi hor c’henskriverion. Diazez an Emsav zo e kevala
istorek ar bobl vrezhon hag er pezh a grou bemdez an emsaverion dre ar c’hevala-se. Nac’h
kement-mañ zo degemerout n’en deus an Emsav netra da welout gant ar bobl vrezhon. Nac’h
kemer ar c’hevala istorek brezhon da ziazez hol labour zo mont war un hent dall evel ma’z eo
aet kalz a Vrezhoned o taneal Kembreiz pe Iwerzhoniz. Diniver eo ar c’hwitadennoù a zo bet
e Breizh gant al luskadoù a glaskas drevezañ ar c’h-Gorsedd kembreat, an I.R.A. iwerzhonat,
an Eisteddfod kembreat, an F.L.N. aljeriat, h.a.. Evel ma ne oufe heklev un emsav-dieubiñ
estren talvout da emsav-dieubiñ evit Breizh, ne c’hell ket muioc’h drevezadenn ul luskad
sevenadurel estren reiñ ur sevenadur brezhon.
An Emsav sevenadurel kentañ zo disoc’het eus labour remziadoù a yezhadurourion, a
c’heriadurourion, a werinoniourion, a skrivagnerion, a arzourion hag a grouerion o deus
labouret e Breizh abaoe an amzerioù koshañ. Petore danvez a gemerjont d’o labour ? Danvez
Breizh moarvat, poblek ha gouiziek, met ivez danvezioù a bep bro hag a bep orin. An hevelep
tra evit an Emsav politikel : e pep remziad abaoe kantvedoù e sav tud e Breizh evit gouestlañ
o nerzhoù holl hag o buhez a-bezh d’an emgann broadel. Brezelourion ha levierion ar
Grennamzer, gwiraourion, politikourion hag istorourion an Oadvezh Modern, emsaverion ha
brezelourion an amzer gempredel o deus holl tennet o mad eus ar skiant hag ar pleustroù
politikel a rene en o mare, gouezet o deus dibab ar skouerioù a welent er broioù all ha dibabet
ivez al levezonioù a zlee c’hoari warno. N’eus torr ebet, en enep d’ar pezh a lavar hor

c’henskriverion (214), etre ar Strollad Broadel kentañ diazezet e 1911 hag ar strolladoù
rannvroelour a oa bet araozañ. Tud eus an hevelep kendereoù ne oa ket enno marteze
(noblañsel e voe dreist-holl an emsav rannvroel kozh, ha bihanvourc’hizel an emsav broadel
kentañ) met a dra sur, en holl anezho e kendalc’he an hevelep damant d’an emrenerezh
brezhon a oa bet hini gwiraourion ha politikerion an 18t kantved. Ken gwir eo ma kouezhas ar
vroadelourion gentañ e fazioù ar rannvroelourion gozh. Ar rannvroelourion a venne, evit a
bep seurt abegoù, daskoriñ da Vreizh an dezvad he doa bet e-pad an Emrenerezh. Ar Strollad
Broadel kentañ a ginnige disrannañ Breizh diouzh Frañs evit adkavout Breizh an Duged. Nag
an eil nag ar re all ne gomprenent e oa ur vro nevez da sevel en holl d’an holl hag ur
gevredigezh da ademprañ ; evit an holl e c’halle Breizh lammat er bed evel m’edo ken yac’h
ha tra : ne oa d’ober nemet mirout ar pezh a oa « breizhat » ha mat enta, ha lemel ar pezh a oa
gall ha fall dre-se.
Abegadennoù hor c’henskriverion a dremen e-biou d’ar pep pouezusañ : gwir natur an
Emsav. Kemer a reont ar rusk evit an derc’h : o zech hanezelour o laka da welout
diskouezadurioù an Emsav evel devoudet eus an diavaez bepred. Dont a ra an emsav
sevenadurel eus Kembre, hag an emsav politikel eus Iwerzhon ; n’eus liamm ebet etre
prantadoù an emsav politikel, – ur burzhud eo a-benn ar fin ez eus bet bepred un deus ex
machina o tont a-vaez bro da adluskañ e koulz ar paour kaezh Emsav brezhon ! Nann. Gwir
natur an Emsav eo bezañ ul lec’h-divizout, ul lec’h-dibab, ul lec’h-krouiñ. Anez bezañ se, ned
eo an Emsav netra.
Anat eo emañ Breizh evel pep pobl e-kreiz ur vaezienn a levezonoù liesseurt. Azon an
anistor eo avat e c’hoarife al levezonoù-se ganti evel gant un danvez marv ; azon ar
brizhemsaverezh eo ne oufe ar vrogarourion vrezhon tennañ eus al levezonoù emsavel estren
a c’houzañvont nemet marmouzerezh e-maez buhez. Anavezet e vez an Emsav diouzh ma’z a
al levezonioù d’ober kevala gantañ. An Emsav a gemer diouzh e ezhommoù ar pezh en deus
ezhomm evit bevañ, krouiñ ha kreskiñ. Kavet en deus Kembre er mare-mañ-mare ha LENIN
en ur mare all ; lavaromp trugarez vras da gKembre ha da LENIN, evit an Emsav hag evit e
hanezourion a gavo aze an tu da gontañ traoù burzhudus war orin protestant ha bolchevik
Breizh nevez ; lavaromp ivez, dinec’h-kaer, ma ne vije ket bet eus Kembre pe eus LENIN, en
dije an Emsav tennet e vad eus broioù hag eus tud all. War roll ar bourchaserion kevala e
c’hellomp lakaat kement sevenadur, kement pobl ha kement luskad politikel a zo er bed
kempredel ha tremenet. Plijet pe get, ez eo Frañs hor brasañ pourchaser er mare-mañ, ha pa ve
en arbenn eus ar sanailhad ramzel sanket ennomp gant ar skolioù gall. N’eus ket da vezañ
mantret gant ar saviad-se avat, – gant ma ne bado ket re, – rak, evel ma lavar an Aviel :
« Kement a zebromp a ziskenn er c’hof ha goude-se er c’haoc’hlec’h ». Evit ober kempouez
avat ez eo mat d’an Emsav treiñ e zorioù war-du pourchaserion all ; hag a-du e savomp gant
hor c’henskriverion, ha gant Roparz HEMON ha Youenn OLIER araozo, evit menegiñ er
renk kentañ Kembre hag Iwerzhon. Souezhus eo a-hend-all ar gensturiegezh a zo etre
darvoudoù Istor ar broioù keltiek, etre Istorioù Breizh ha Kembre pergen. Seurt kensturiegezh
zo hep mar amplegad an eskemmoù a ra etrezo an div vro, – met an eskemmoù-se n’o deus ur
ster nemet e kement ha ma’z eus e Breizh hag e Kembre lec’hioù-krouiñ gwirion evit
kenderc’hañ diwar an danvezioù eskemmet.
A-bouez eo kompren n’hon eus ket da « lec’hiañ » Breizh pe an Emsav e-keñver ar
broioù keltiek, Europa pe ar bed. Da gavout hon eus dre an Emsav, dre an Istor a reomp, dre
al lec’h-seveniñ ez omp, Istor ha sevenadur ar broioù all ; bez’ hon eus da adkavout ar bed
evel m’hon eus da adkavout Breizh, dre o lec’hiañ en Emsav.
Na welomp ket aze ur reolenn a zivezouriezh met ur redi politikel. An emsaver ne
gompren Istor ar bed nemet dre gompren da gentañ e Istor dezhañ, Istor an Emsav hag Istor
Breizh. Ul lec’h a rezid eo an Emsav. Ne vez ket komprenet dre e hanez ; danevellañ
degouezhioù e greskidigezh ne zispleg ket perak ez eus anezhañ ha petra ez eo. N’eus nemet
un hent d’e gompren : kemer diazez warnañ hag adkrouiñ ar bed gantañ. An hent kontrol zo
hent an difeiz hag an disfiz : an hini a ya gantañ, o klask adkrouiñ an Emsav o kemer diazez
war hanez ar broioù all ha war skouer an emsavioù all, en em gav dirak an Emsav a-benn ar

fin evel an divroad n’en deus ket paouezet a vezañ dirak an hanezioù estren ; aze emañ an dro
da gomz eus an « digenvez splann » a ra hor c’henskriverion anv anezhañ !
« Tro am eus bet da gomz gant A eus stad an traoù en hon touez. Anat eo din e klask eñ hag e
gellig, hag ivez e adkellig, jestroù eeun an emzalc’h emsavel. Em adkellig eo disheñvel moarvat : an
dud zo dre vras koshoc’h. Ne hañvalont ket kaout ezhomm eus oberoù nevez daoust ma anad mui
ouzh mui dezho e c’houlenn an Emsav kemer o buhez a-bezh.
« Marteze e tostaomp d’ar gudenn o studiañ a-dost an doare ma vez meizet ha buhezet
kevredigezh an Emsav gant an emsaverion hag an danvez emsaverion. Lavaret en deus B an deiz all e
oa nebeut-tre a dud o doa dibabet an Emsav e gwirionez. Gwir eo moarvat, daoust ma ne c’haller ket
kas betek ar penn seurt poellatadenn : “Ur vicher am eus a gemer re a amzer diganin, hogen ne’m eus
nemet ar vicher-se. Ar pezh a c’hallan ober eo krennañ kement ha ma c’hallan war an amzer hag ar
preder a ouestlan dezhi”. Merzet em eus alies en em gave an emsaverion evel ur berad eoul war ul
lenn dour. Ar berad eoul zo kevredigezh an Emsav, al lenn dour ar gevredigezh c’hallekaet a zo da
ziskar. N’hon eus ket merkoù niverus pe helavar a-walc’h eus ar stourm a zo etre an div gevredigezh.
« A-benn ar fin n’hon eus nemet un dra boutin etrezomp, pe gentoc’h an dra a zo boutin d’an holl
eo hemañ : dibabet hon eus ar gevredigezh vrezhon. Merkoù pemdeziek an dibab-se hon eus da
gavout. Hon ober ne dle nepred sellout hepken ouzh an Emsav evel ouzh ur gevredigezh a gresk
tamm-ha-tamm dre an tuta, en em framm tamm-ha-tamm ivez. Arabat disoñjal ar gevredigezh
c’hallekaet a zo da zistruj hag ar framm gall da ziskar.
« Ar stourm etre an div gevredigezh zo buhezet gant an holl emsaverion, en ur mare pe unan all
eus o buhez. Ar stourm-se a chom enno, ned a ket war an dachenn foran. Ent fetis ne vez ket gwelet
emsaverion o kannañ frañskilhoned ! War holl dachennoù ar vuhez kevredigezhel e tle an Emsav
enebiñ ha stourm ouzh ar gevredigezh c’hallekaet. Mar anavezomp ar stourm-se ne ouzomp ket
penaos tennañ hor mad dioutañ. Kemer a ran ur skouer : eus ar gelennadurezh hon eus savet abaoe un
nebeut bloavezhioù, n’hon eus ket gouezet ober armoù. Tu a ve, da skouer, da dreiñ e galleg arroudoù
’zo eus Emsav ha lakaat an danvez emsaverion hag ar re all d’o adskrivañ war follennoù bras ha mont
da begañ se e kêr hag el lec’hioù kevannez. »
(27 03 69)
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« A-du emaon ganeoc’h pa lavarit ne c’hell bezañ a vrezhoneg er-maez eus ur gevredigezh
vrezhonek. Aner eo kelenn ar yezh hep spered broadel, anat. Gwall zispis eo koulskoude ar vevenn
etre “difreterezh yezhelour” hag “argerzh an dispac’h”, – pa’z eo gwir ned eo ket an Emsav
diogeladurioù, met “ur c’horf a oberoù” (sl. Emsav, Penaos anaout an Emsav war an dachenn ?
7/168). Setu amañ ur skouer ma kaver an daou emzalc’h en ur gichen : degouezh Skol-veur Roazhon
an hini eo.
« Abaoe un nebeut sizhunvezhioù emañ ar studierion war ar “c’heltieg” oc’h ober o zamm reuz er
Skol-veur. Hervez ar skritelloù o deus skignet hag ar pennadoù o deus kaset d’ar wask e c’houlennont
ma vo roet d’ar brezhoneg ul lec’h dereat en o studioù ha ma vo anavezet da vat “gwirioù sevenadurel
ar bobl vrezhon”. Droch eo goulenn kement-se ouzh ar Stad c’hall evel just, pa na ve ken dre ma’z eo
bet graet reoliek hag en aner abaoe 1870. Ar brezhoneg er skol, da lavarout eo er skolioù gall, er
framm gall, eleze en ur Vreizh c’hall ha galleger, ned eo ket hor pal, anat. Mui-ouzh-mui avat ez eus
tud yaouank, er skolioù-etre koulz hag er skolioù-meur, o c’houlenn ma vo kelennet brezhoneg dezho.
An Emsav, diouzh e du, ned eo ket gouest c’hoazh da respont dezho holl ; kaer en devo ober a-hendall : atav e vo kavet tud da gelenn brezhoneg er skolioù gall, forzh pegen dister al lodenn roet d’ar
yezh. Evel-se emañ evit ar poent. Penaos en em ren war an dachenn enta – e seurt doare ma ned afe
ket an holl danvez emsaverion-se d’en em goll el ledemsavioù pe er framm gall ? Tu zo da implijout
ar framm gall er c’heñver-se emichañs.
« Setu un nebeut devoudoù : da heul darvoudoù miz Mae e oa bet distardet un tamm framm ar
studioù er skolioù-meur gall, ken e krede da gelennerion ha da studierion ’zo e vefe tu, a-benn ar fin
ha dre forzh en em zifretañ, da c’hounit un aotreegezh-kelenn war ar brezhoneg. Bremañ avat eo krog

ar Stad c’hall da startaat ar framm en-dro. Abaoe derou ar bloavezh-skol e oa ur c’hant studier bennak
o pleustriñ war ar yezh ; mui-ouzh-mui e klask ar Skol-veur (kelennerion hag amaezhidi) pouezañ
warno evit ma tilezfent seurt studioù (“soñjit en ho micher da zont”…). Setu perak o deus ar
studierion klasket en em zifenn : savet o deus ur C.A. (Kuzul-Oberiañ) – evel ma’z eo ar c’hiz bremañ
– a zo e bal lakaat an holl studierion da emouezañ ouzh gwaskerezh ar Stad c’hall, h.a..
« Mar stourmont e-giz-se ez eo emichañs dre ma klaskont tennañ traoùigoù digant ar Stad c’hall.
Kempennourion int. Notomp koulskoude e nac’hont groñs difenn ar brezhoneg evitañ e-unan ha
stourm evit ar yezh er-maez eus pep politikerezh.
« Hogen mard eo politikel o emzalc’h ez int gwall nec’het memestra : luziet-kenan eo c’hoazh o
mennozioù war ar yezh koulz ha war ar politikerezh. N’eo ket souezh e gwirionez : lod o doa bet
darempredoù gant al ledemsavioù, lod all n’o doa ket ; ar wech kentañ eo dezho, forzh penaos, kejañ
ez-eeun gant an Emsav, da lavarout eo gant an dornadig emsaverion – hag int amstummet peurvuiañ –
a zo er Skol-veur.
« Evit ar poent emaint c’hoazh o tastornañ. Diouzh al labour o deus boulc’het ha diouzh ar
mennozioù o ren en o mesk e c’haller dezastum kement-mañ :
« – daoust d’o difreterezh (gwall abaf int c’hoazh, ken e reont atav anv a “gadoniezh” evit
digareziñ o gwander) ha daoust ma’z eo luziet a-walc’h o mennozioù, e klaskont lakaat ar studierion
da emouezañ ouzh ar wir gudenn ha da ober un dra bennak. Fazioù a vez graet, sur a-walc’h ;
souezhus eo gwelout evelato pegen buan ez eo tostaet an dud ouzh an Emsav en ur ober daou viz,
lakaomp, hag hep skoazell digantañ, koulz lavarout. Dre ar pleustr ha dre brederiañ un disterañ o deus
dizarbennet ar mennozioù rannvroelour, war a seblant ;
« – war un dro e klaskont arverañ nac’hadennoù ar Stad c’hall da ober bruderezh a-enep dezhi.
Pouezus eo ; hogen ne c’haller implijout seurt doareoù nemet pa c’houlenner un dra bennak.
« Setu. Un degouezh bihan ha dibar eo hag a vo berrbad marteze. N’eus ket anv evel just a zifenn
ar brezhoneg er framm gall – a enkañ Breizh nevez er framm gall ; hogen talvoudus e c’hell bezañ
traoù e-giz ar C.A., ken e-keñver bruderezh, ken evit kregiñ da vreinañ ar framm gall – en ur ziskouez
anezhañ gant e zremm wirion…
« D’an Emsav da c’houzout ar mad a c’hallfe tennañ eus degouezhioù a-seurt gant hemañ, rak
reoù all a vezo, bezomp dinec’h. Dezhañ da zegas poell en o obererezhioù koulz hag en o mennozioù.
Kement-se avat a c’houlenn ma’z afe an Emsav war an dachenn buan a-walc’h – buanoc’h eget na
c’hell marteze. »
(28 03 69)
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E/EMVR-65. – Degouezhet eo al lizher-mañ gant Emsav da heul ar pennad Dremm
dispac’hel ar brezhoneg, 27/69. Un alberz a ro eus ar c’hudennoù o deus ar studierion da
ziskoulmañ war o zachenn. Goulenn a ra hor c’henskriver (75) « ma’z afe an Emsav war an
dachenn buan a-walc’h », ar pezh a zo da gompren : « Kasit dimp an armoù ret evit ren an
ober emsavel el lec’h m’emaomp ». Emsav ned eo ket ur c’hKengor an Diavaez ha n’he deus
ket disentezioù da gemer evit a sell an ober da ren ent dibarek. He roll eo avat labourat war
zezrannadur ar saviadoù, hag en amboaz-se e roomp amañ hon evezhiadennoù.
Da gentañ e stagimp gant ur gudenn a hentennouriezh. Fellout a ra d’hor c’henskriver,
evit dezrannañ saviad ar studierion vrezhon er skolioù gall, loc’hañ diwar un termenadur eus
an Emsav roet gant Emsav daou vloaz ’zo : an Emsav zo ur c’horf a oberoù (5). D’hor meno
ned eo ket dreistezhomm stignañ amañ kudennadur termenerezh an Emsav.
Evel pep boud istorek fetis ne c’hell ket an Emsav bezañ enklozet en un termenadur
digemm. N’eur ket evit tremen hep e dermenañ avat : dav eo neuze kas dizehan ul labour
termenañ ha kavout evit pep prantad nevez eus e Istor ha da geñver pep argerzh eus e
hanvoud an termenadur reizh, – o c’houzout ervat ez eo al labour termenañ-se, ouzhpenn un
deskrivañ, ur parzh oberiant en argerzh termenet. Ereet eo da skouer an termenadur « korf a
oberoù » ouzh ar prantad-prientiñ ma rank an Emsav en em savlec’hiañ e-keñver Istor ha, da

heul, savlec’hiañ en e geñver an obererezhioù renet e Breizh. Termenadurioù all a c’haller
menegiñ : an Emsav evel framm, evel rakstad, evel kevredigezh nevez, h.a., pep hini ereet
ouzh ur argerzh disheñvel eus hanvoud an Emsav. Disheñvel, a-wechoù enebek eo an
termenadurioù-se ha ne c’hellont ket bezañ dezreet an eil eus egile ; n’eo ket e vefent
digempoell : ur poell boutin zo dezho er c’hontrol, met n’eo ket unan anavezadus dre ar meiz
plaen, peogwir ez eo poell an Emsav e-unan, da lavarout eo ur poell istorek evel m’hon eus
bet tro da ziskouez c’hoazh meur a wech. Ereet en doare-se ouzh ar re all diwar-bouez
istoregezh an Emsav e chom gwiriek pep termenadur evel just, nemet an holl n’int ket
talvoudek e pep degouezh. Hag amañ, e degouezh ar studierion er skolioù gall, ne hañval ket
an termenadur « korf a oberoù » dereout. Rak ar saviad e kaoz a ampleg ma ve echu an
argerzh-prientiñ ez eo an termenadur-se ur parzh anezhañ.
Ur saviad dislavarus eo hini ar studierion vrezhon er skolioù-meur gall. O roll zo bezañ er
framm brezhon a rank distrujañ hag erlec’hiañ ar framm sujer e Breizh, ha rediet int dre stad
an traoù da vezañ war un dro er framm sujer ha d’e greñvaat ha pa vefe dre o bezañs hag o
labour personel ennañ. Tentet eo reoù ’zo da dec’hout diouzh an dislavar-se. Kuitaat ar Skolveur c’hall ? Forzh pelec’h ma’z afent e Breizh e kavfent an hevelep dislavar dindan furmoù
all : dalc’het eo ar vro a-bezh gant ar framm sujer ha pobl Vreizh a-bezh zo paket e-barzh. Un
tentadur eo en em zallañ war bezoud an dislavar e-unan : hunvreal e vo aloubet Skol-veur
Roazhon ha re Brest ha Naoned ha dalc’het un deiz gant an emsaverion ha kement-se dre
c’hoari gant ar gwikefreoù amaezhel gall ; an hunvre-se a empleg e ve mestroniet ivez gant
Breizhiz kement gwikefre arveret gant ar galloud sujer evit derc’hel an deskadurezh e Breizh
etre e zaouarn, da lavarout eo e ve mestroniet gant Breizhiz ar framm gall a-bezh e Breizh, –
ar pezh a zo kement ha krediñ e paker al laboused o lakaat ur c’hreunenn holen war o lost. Un
tentadur all c’hoazh eo nac’h an dislavar dre zianaout an Emsav. Ar senario aze ne vez ket
c’hoari e par an hunvre met e par an emsotaat. An emziviz-mañ a glever tost da vat : Emsaver
1 : « Breizhiz a-hiniennoù ne c’hellont ober netra a-enep d’ar framm gall ; ret eo dezho kaout
ur framm da ren an dispac’h ». Emsaver 2 : « Me ne bledan ket gant ar politikerezh, met gant
ar sevenadur. Te oar ez eus bremañ e Skol-veur Roazhon n kelenner a-du gant an Emsav, hag
oc’h ober gant ar zh ? An traoù a ya war-raok, me ’lar dit. Ni zo pell diouzh amzer ar c’hozh
Falc’hun ! ». Seurt emdremen da sot zo peurliesañ un doare d’ober ar peoc’h e kuzh gant an
enebour, treuztec’hadenn oc’h echuiñ peurvuiañ e kroc’hen ur bourc’hiz-breton-mat milliger
ar Stad evel pep Français-moyen.
Emañ tal-ouzh-tal ar framm brezhon hag ar framm gall, o lakaat an dislavar e Breizh.
Nac’h an dislavar-se, tec’hout dioutañ zo nac’h an Emsav, tec’hout diouzh an Emsav. Anaout
a reer an emsaver dre ma samm an dislavar-se ha dre ma labour d’e gas betek e boent-tarzhañ
a vo freuzadur ar framm gall ha peurziazezadur ar framm brezhon. Goulenn a reer moarvat
perak ez eo ken bihan c’hoazh ar framm brezhon ha perak e chom dianat an tennder etrezañ
hag ar framm gall. Eeun eo ar respont : peogwir ez eo distank c’hoazh ar Vrezhoned o deus
sammet da vat, ent emouiziek hag ent werc’hek, an dislavar etre ar framm sujer hag ar framm
dieuber. Padal, n’eus nemet an hent-se a oufe kreñvaat ar framm brezhon ha, war un dro,
dinerzhañ ar framm gall.
Petra eo sammañ an dislavar etre framm brezhon ha framm gall evit studierion vrezhon ar
skolioù gall ? Ar framm gall evito zo an deskadurezh vroadel c’hall ; a-dal dezhañ emañ
framm an deskadurezh vroadel vrezhon. Kentañ poent : mar emaint, en arbenn eus o bara, o
labourat en deskadurezh c’hall, o dlead groñs eo labourat startoc’h c’hoazh en deskadurezh
vrezhon, – da gentañ evit gounit eno ar stummadur a emsaver na gavint e nep lec’h all, d’an
eil evit reiñ tro da framm an deskadurezh vrezhon ha, da heul, d’ar framm dispac’hel a-bezh,
da vont en-dro ha da greskiñ, hep ankouaat e chomo lod anezho evel amaezhidi en
aozadurioù-stummañ an Emsav.
Eil poent : drezo emañ an Emsav e kalon ar framm gall. Un arm daoudroc’h e tleont
bezañ evitañ. Diouzh un tu ne c’hellont ket mirout a reiñ nerzh dezhañ : pouez ha nerzh ur
skol zo e niver hag e talvoudegezh he skolidi ; bewech ma enroll ur Brezhon, ha pa ve
emsaver, en ur skol c’hall e kreñva ar framm a zo o vougañ e vro. Diouzh an tu all avat ez eo

o dlead groñs tennañ korvo eus o savlec’h dre labourat evit ar framm brezhon hag enep d’ar
framm gall, e daou c’her : bruderezh ha korzherezh o deus da ren e diabarzh ar Skol-veur.
Bruderezh. Er rann geltieg, – met ar rannoù all n’int ket da zilezel, – o devo moarvat an
emsaverion muioc’h a chañs eget e lec’h all da gavout danvez emsaverion : ar brogarour
emdarzhek a zegouezh eno kenkoulz hag el lec’hioù lakaet dindan ur skritell vrezhon, keltiek
pe rannvroel bennak. Pe emzalc’h ez eus da gaout en o c’heñver ? Kentañ preder an emsaver e
tle bezañ o skoazellañ da zont da emsaverion. Da lavarout eo ober bruderezh en o zouez evit
an deskadurezh vroadel, o degas d’ar c’helligoù ha da K.D.. Ur fazi bras eo o lakaat da stourm
ouzh ar framm gall a-raok ma vent diazezet en Emsav, – rak an eneberezh zo ul liamm ken
kreñv hag an difennerezh : stourm ouzh ar framm gall evit un den nad eo ket gwriziennet mat
en Emsav zo teurel gwrizioù er framm gall. Ne gomzomp ket eus ar c’hentelioù brezhoneg
roet er skolioù gall gant sañset emsaverion nag eus o vertuz-stummañ. Ouzhpenn ma n’eo ar
brezhoneg netra drezañ e-unan, e stagañ ouzh ar framm gall zo e zispenn evel benveg an
dispac’h brezhon.
Korzherezh. Amañ e kejer gant an damantoù a eztaol hor c’henskriver pa gomz eus
« difreterezh » (54) ar studierion, pa ra anv a « ober bruderezh a-enep » d’ar Stad c’hall er
Skol veur (59), pa ziskouez ar C.A. evel un doare « da vreinañ ar framm gall » (70). E-kichen
an danvez emsaverion ez eus difreterion a c’halvedigezh ha na vint morse gouest da vezañ
emsaverion. Tu ez eus bepred da isañ an dud-se da ren fourgas e diabarzh ar framm gall ha
d’e skoilhañ par ma c’hallint, peogwir ne vint biken barrek d’ober gwelloc’h. Aze avat e
rankomp spisaat : arabat meskañ difreterezh ha korzherezh. An difreterezh zo un dizurzh
emdarzhek, hiniennel pe get, oc’h anadiñ e-maez eus reolerezh an Emsav, eleze e-maez pep
bellouriezh. Ar c’horzherezh zo un dizurzh kostez framm gall, urzhiet pervezh avat kostez
Emsav, reolet gantañ, ha renet e-ser e vellouriezh. Ar c’horzher zo dre ret un emsaver
stummet, hag ouzhpenn-se un emsaver desket gantañ micher ar c’horzherezh, a zo ur skourr
eus ar gourzhbellerezh. Diorren korzherezh e diabarzh ar Skol-veur a empleg enta ur gronn
korzherion e gourc’hemenn an Emsav, oc’h arverañ barregezhioù gourzhbellel al lec’h, en o
zouez bezañs an difreterion. Aze hepken e kavo an difreterion ul lec’h en Emsav, al lec’h
nemetañ int gouest da zerc’hel : bezañ nerzhoù emdarzhek dall, kefloc’het e-ser bellouriezh
an Emsav.
An diaester er pleustr eo ne ren ket an Emsav ur vellouriezh kendalc’hel c’hoazh war holl
dalbennoù ar vro. E-se ez eo diaes dezhañ amparañ gronnoù korzherion el lec’hioù tomm, ha
dav eo dezhañ gouzañv ma ve difreterion o terc’hel an tachennoù ma tlefe-eñ ren an abadenn.
An difreterion diouzh o zu a gred, hag a lakfe an emsaverion da grediñ, e reont ul labour
emsavel. Graet e vez al labour gant tud n’int ket gouest d’e ober ; hag ar re a zo o roll e ober a
sell outo hep gallout emellout peogwir n’int ket niverus a-walc’h. Ha n’int ket niverus awalc’h dre an arbenn hon eus meneget uheloc’h : rouez eo ar Vrezhoned o deus sammet an
dislavar diziren a zo e Breizh etre framm sujer ha framm dieuber ; rouez an dud ez eo redi
didec’hus o buhez hiviziken kas an dislavar-se war-du e ziskoulm.
(69) Pa veneg hor c’henskriver ar C.A. (Comité d’Action pour la langue bretonne) a zo an
aozadur o paeroniañ an difreterezh yezhelour er Skol-veur c’hall, o hejañ banniel ar « Culture
Populaire », e rankomp dizarbenn ur fazi all a glever embannet e Breizh : sellout an Emsav
evel diazezet war bobl Vreizh. Ur sell naturelour eo se, ouzhpenn ma’z eo
brizhwerinelouriezh tud a wel an Emsav evel danvez ur renkad-leviañ hag en em aoz endeo
da loavañ ar werin evel ma ra levierion ar gweriniezhoù bourc’hizel. Nann. Pobl Vreizh eo a
zo diazezet war an Emsav. Etre an div elfenn n’eus nemet unan he deus fetisted ha dalc’h
istorek er mare-mañ : an Emsav. Penaos e oufe un elfenn hec’h-unan hep diazez bezañ diazez
d’he zro d’un dra all. Amparet eo pobl Vreizh gant an Emsav, da gentañ evel meizad (an
Emsav hepken a gomz ent politikel eus pobl Vreizh) hag evel beziad (an Emsav hepken zo
embregerezh da ziazezañ pobl Vreizh evel kevredigezh politikel emveliek). Setu perak e rank
pep Brezhon dont d’an Emsav da gentañ a-raok gallout ober un dra bennak evit pobl Vreizh.
An Emsav eo ar poent-harpañ nemetañ evit dibradañ ar vro.

DANEVELLOU OBEREREZH
Skourr an Deskadurezh Vroadel
Bodadeg Vloaz 1969. D’an 9 meurzh e voe dalc’het e Roazhon eil Bodadeg Vloaz Skourr an
Deskadurezh Vroadel.
Dalc’hioù labour ar beure a voe gouestlet da zanevelloù obererezh an aozadurioù-kelenn ha stummañ.
En displegadenn-digeriñ e roas G. ETIENNE da anaout ar c’hlokadurioù degaset da framm ar
Skourr e 1968, al liammoù startoc’h diorreet etre ar Skourr hag an aozadurioù e stumm Rannoù
oberererezh (Kelenn, Koskor, Kelaouiñ) boutin dezho hiviziken.
Gant G. MAZE e voe graet un diverrañ eus al labour kaset da benn e 1968 gant S.A.D.E.D.,
savidigezh kentelioù nevez war al Lennegezh hag an Istor pergen. Degas a reas an displeger da goun
ned eo nepred al labour pleustrek nag an obererezh kevredigezhel un abeg d’an emsaverion evit
gwallegañ o stummadur.
Roet e voe danevell Kelc’h Debauvais gant J.F. FURIC. Amañ pelloc’h e kaver an destenn
anezhi.
Roll obererezh Emsav ha raklun hec’h embannadurioù evit 1969 a voe dezrevellet gant M.F.
BOUCHER he doe ivez da ziskleriañ d’ar selaouerion stad an darempredoù etre bodad-skridaozañ
Emsav hag ensav politikel Emsav Stadel Breizh.
En endervezh e voe bleniet ar gendael war an Deskadurezh e Breizh gant A.E. AR BERR. Ar
c’hentañ displeger, Y. OLIER a bouezas gant nerzh war roll ar Stad evel goudor un deskadurezh
vroadel frouezhus. An eil displeger, G. ETIENNE, a ziskouezas emañ nerzh an Emsav e stummadur e
izili.
Da 16.00, en ur gaozeadenn vuhezek e kontas Ronan HUON, rener Al Liamm, istor ar gelaouenn a
zo abaoe ur c’hard kantved ar skouer fetis eus unvaniezh an Emsav.
Danevell obererezh Kelc’h Debauvais. Pevar bloaz ’zo bremañ ez eo bet krouet Kelc’h
Debauvais. Mui-ouzh-mui bremañ e kav e lec’h evel aozadur-kelenn ha -stummañ kentañ derez.
Abaoe derou Kelc’h Debauvais eo bet klokaet ar gelennadurezh ha gwellaet an doareoù-kelenn.
Diazezet e voe da gentañ kalvezerezh ar c’helenn d’an deraouidi. Setu un diverrañ anezhañ : arveret e
vez levr Roparz HEMON ha graet div gentel eus al levr bep sizhun ; displeget e vez ar gerioù nevez e
brezhoneg e derou ar gentel ; goude al lennadenn e vez displeget ar yezhadur e galleg. Aet eo ar
c’hentelioù evit an deraouidi d’ober ar rummad kentañ bloavezh. Stadet hor boa ivez e oa ret sevel ur
rummad eil bloavezh evit aesaat ar mont-tre en eil derez : un troc’h a chome etre levr Brezhoneg Eeun
Roparz HEMON ha live kentelioù S.A.D.E.D.. Krog omp abaoe daou vloaz da ziverkañ an troc’h-se.
Aozet ez eus bet danvez kentelioù a live uheloc’h. Goude daou vloavezh arnod e c’hellomp er bloazmañ embann kentelioù evit an eil bloavezh. Geriaoueg al lennadennoù er c’hentelioù-se a denn d’ar
vuhez arnevez ; enno e kaver ivez elfennoù-diazez yezhadur ar brezhoneg. Evit sevel ar rummad
nevez-se omp bet skoazellet gant S.A.D.E.D. ha gant K.I.S. hag o zrugarekaat a reomp.
Abaoe pevar bloaz ne baouez ket Kelc’h Debauvais a greskiñ. E dibenn 1965 e voe savet e
Roazhon kentañ kreizenn ar Strollad ; e diebenn 1967 e voe savet kreizenn Paris ; e derou 1969 ez eus
bet krouet ur greizenn e Brest. War un dro e kresk ivez niver ar skolidi. Tri bloaz ’zo ne oa nemet tri
c’hlas e Roazhon, etre 10 ha 15 skoliad e pep hini ; warlene e voe pemp klas e Roazhon ha daou glas e
Paris ; hevlene e konter unnek klas en holl : seizh e Roazhon, tri e Paris, unan e Brest.
E Roazhon ez eus pevar c’hlas kentañ bloavezh, daou glas eil bloavezh hag ur c’hlas evit ar
vugale. Tri eus ar c’hlasoù kentañ bloavezh (ar c’hlasoù 01, 02, 03) o deus deraouet e miz du 1968 ha
degouezhet int gant o unnekvet kentel. Ar pevare klas (04), deraouet d’an 08 03 69, en deus graet ur

gentel. Ar c’hlas 15 (eil bloavezh), kroget d’an 21 11 68, zo gant e 11t kentel, hag ar c’hlas 16 gant e
9t.
E Paris ez eus daou glas kentañ kentañ bloavezh hag ur c’hlas eil bloavezh. Ar c’hlasoù 21 hag
22, deraouet e genver 1969, o deus graet 7 hag 8 kentel. Ar c’hlas 23 (eil bloavezh), deraouet ivez e
genver, zo gant an 8t kentel.
E Brest, emañ ar c’hlas 31, deraouet d’an 27 01 69, gant e 5t kentel. Dizale e vo digoret un eil klas
kentañ bloavezh.
En holl enta ez eus bet graet 72 gentel evit ar bloavezh-skol-mañ war ar 150 a vo bet graet e
dibenn ar bloavezh.
Chom a ra c’hoazh ur gudenn diabarzh da ziluziañ, ha diluziet e vo a-barzh derou ar bloaz a zeu.
C’hwi ’oar e oa bet savet evit Kelc’h Debauvais ur framm heñvel ouzh hini S.A.D.E.D.. S.A.D.E.D.
avat ned eo ket un aozadur lec’hel tra ma’z eo dasparzhet labour K.D. etre meur a greizenn. Keit ha
ma ne oa nemet ur greizenn pe ziv ne save ket kudennoù, met anat eo bremañ e vo ret azasaat ar
framm ouzh doareoù douaroniezhel nevez al labour.
Kelc’h Debauvais n’eo ket hepken un aozadur da gelenn ar brezhoneg. Ur gelennadurezh emsavel
hollek en deus ivez da reiñ, peogwir ez eus danvez emsaverion eus e skolidi.
Ar re o deus kemeret perzh e Bodadeg Vloaz Skourr an Deskadurezh Vroadel e 1968 o deus soñj
e savas kudennoù warlene : tud ’zo a oa en em gavet evel skolidi e Kelc’h Debauvais hep gouzout re
vat perak. Hevlene ez eus bet lezet gant pep kreizenn an emell da ziskouez d’ar skolidi pal an Emsav
ha ster politikel labour ar C’helc’h hag E.S.B..
E Roazhon hag e Brest ez eo bet diskoulmet ar gudenn-se en hevelep doare. E derou ar bloavezhskol ez eus bet aozet un emvod-kelaouiñ, eleze d’an 08 du 68 e Roazhon, d’an 23 genver 69 e Brest.
A-hed ar bloaz e vez bodet an danvez emsaverion da gemer perzh e displegadennoù e galleg. Teir
displegadenn zo bet e Roazhon : an hini gentañ diwar-benn ar yezh e kerzu 1968 ; an eil dindan an
talbenn : « Petra eo bezañ brezhon ? » e genver 1969 ; an drede war an armerzh e Breizh e c’hwevrer.
E Brest ez eus bet un displegadenn ma voe brastreset istor an aozadurioù-kelenn bodet er Skourr ha
lec’hiet kudennoù an deskadurezh e Breizh e-keñver politikerezh dispac’hel an Emsav.
Prantadoù studi zo bet aozet ivez : e Roazhon, un devezh studi e galleg d’an 8 kerzu 68 (sl.
EMVR-46, Emsav 25/12) ; un endervezh studi e Paris d’an 12 genver 69 (sl. EMVR-52, Emsav
26/48) ; e Brest, un abardaevezh studi d’an 23 genver (sl. EMVR-53, id.).
D’an 10 meurzh 69 e vo aozet e Paris un displegadenn war an isdiorreadur brezhon.
Kreizenn Roazhon Kelc’h Debauvais a drugareka Brudañ ha Skignañ en deus hon skoazellet kalz
da brientiñ an emvodoù-kelaouiñ.
Trugarekaat a reomp ar c’helaouennoù o deus embannet danevelloù obererezh Kelc’h Debauvais
kaset dezho dre Rann ar C’helaouiñ : Al Liamm, Ar Bed Keltiek hag Emsav.
Trugarekaat a reomp izili Emsav Stadel Breizh o deus kemeret perzh en emvodoù-kelaouiñ hag en
displegadennoù.
Bloavezh-skol Kelc’h Debauvais a echuo gant Devezhioù Studi an Deskadurezh Vroadel a vo
dalc’het hevlene e Mur eus an 28 gouere d’an 13 eost. Aozet e vo ar c’hwec’h devezh kentañ a-ratozh
evit skolidi K.D.. E gwir, warlene, n’o doa ket gallet skolidi K.D. kemer perzh leun e labour an
Devezhioù Studi dre berzh an dilive re vras a oa etrezo hag ar berzhidi all. Setu perak e fell dimp ar
bloaz-mañ ober a-zevri war-dro an deraouidi e-pad ur sizhun a-raok ma krogo an Devezhioù Studi da
vat. (09 03 69)
Kentelioù nevez embannet gant S.A.D.E.D.. Abaoe deiz kentañ ar bloaz en deus S.A.D.E.D.
embannet :

Lennegezh : Youenn Drezenn : Sizhun ar breur Arturo (Brb-106) ; Jakez Riou : Nomenoe oe !
(Brb-107) ; Al Liamm (Brb-109).
Istor : Breizh eus 1914 da 1930 – An eil Emsav (1) (Han-106).
Douaroniezh : Klokadurioù war armerzh ha poblañs an Unaniezh Soviedel, Sina (Don-106, -107,
-108, -109).
Izili ar Skourr a fell dezho degemerout testenn ar c’hentelioù nevez-se o goulennoù digant
S.A.D.E.D., 30, Pl. des Lices, Roazhon.
Roll diwezhañ ar c’hentelioù embannet gant S.A.D.E.D. a gaver war Emsav 24/354, EMVR-43.
EMVR-66
DA REIZHAÑ en Emsav 26/64 linennoù 10, 14, 18 ; /65 notenn (6) : angerzh, angerzhel,
angerzhioù.
DA REIZHAÑ en Emsav 27/94 linenn 16 (e-lec’h : trabedegezh) : trebadegezh.

Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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PENAOS MEIZAÑ KEVREDIGEZH AN EMSAV ?
« Ar pezh a gavan diaes » a lavare an emsaver yaouank-se, « eo bezañ rediet da zistreiñ bemdez
d’ar framm gall. E daou eo troc’het va buhez : diouzh un tu emañ va labour en Emsav, va buhez
wirion, diouzh an tu all va labour-bevañs ret er gevredigezh c’hall ». Ha ne wele remed ebet d’an
troc’h.
Edo o paouez en em ziframmañ diouzh ar gevredigezh kozh sterniet gant ar framm gall, o klask
diazezañ e vuhez en egin a gevredigezh nevez ez eo an Emsav ha setu eñ o verzout e chome daoust da
se ul lodenn vat eus e vuhez staget ouzh ar gevredigezh kozh. Petra ober gant al lodenn-se ? Klask he
diframmañ d’he zro, freuzañ kement ere o chom etre buhez nevez ar Brezhon en Emsav hag e vuhez
kozh arallekaet ? Met, o lakaat e ve gallus, daoust ha pal an Emsav eo bevañ e klozarmerzh hag e
klozvuhez ?
Nann, a dra sur, an Emsav ned eo ket ur manati, nag un tu evit Brezhoned chañsus da dec’hout
diouzh enkadenn o bro. Er bloavezhioù pemont e tamalled « opiom an Emsav »1, – an ober
sevenadurel ampolitikel. Da damall evel « opiom ar vro » e ve hep mar un Emsav savet e stumm ur
gevredigezh distag diouzh pobl Vreizh.
Breizhiz ’zo a gav an disamm eus enkadenn Vreizh oc’h ober Gallaoued pe Amerikaned anezho
o-unan, o troc’hañ pep liamm etre ur vuhez nevez dienket hag ar vuhez kozh arallekaet. Met n’eo ket
un divroerezh a zoare nevez en deus an Emsav da ginnig da Vreizhiz, un dec’hadenn a-hiniennoù
etrezek un enezenn a vuhez adempret diazezet er vro hag estren dezhi. An Emsav ned eo ket un hent a
silvidigezh hiniennel. E bal n’eo ket tennañ Breizhiz a-unanoù eus an enkadenn, met digeriñ da bobl
Vreizh a-bezh hent an dienkañ.
Petore ster he deus neuze « kevredigezh an Emsav » ? Ha n’eo ket bet amparet ar gevredigezh-se
gant Brezhoned oc’h en em dennañ a-unanoù eus ar gevredigezh arallekaet ? Daoust ha ne lavarer ket
e tle kreskiñ ha kemer lec’h ar gevredigezh arallekaet ? Forc’hellek eo moarvat displegañ an traoù en
doare-se.
An abeg pennañ a gaver en termen « kevredigezh an Emsav » eo ne oufe an Emsav bezañ ur
gevredigezh wirion pa vank dezhi ur sol armerzhel : an emsaverion a rank he c’huitaat bep beure da
c’hounit o bevañs er gevredigezh kozh. N’int ket evit diazezañ o buhez er gevredigezh vrezhon nevez
dre m’emañ c’hoazh barregezhioù-kenderc’hañ ar gevredigezh-se e kerz ar gevredigezh kozh.
Dav eo asantiñ d’an abegadenn, en ur verkañ avat e chom a-ziwar-c’horre, hep kemer ar gudenn
en he fezh. Rak petra eo ar barregezhioù-kenderc’hañ ? Ar barregezhioù armerzhel moarvat, met
dreist-holl ar barregezhioù kevredadel : ar c’helc’hiad kevredadel2 ret da bep hini ac’hanomp evit
gallout ren hon buhez-krouiñ, eleze ar vezañs en-dro dimp eus ar bobl vrezhon a-bezh en he rezid.
N’eo ket a-walc’h enta lavarout ne c’hell ket an emsaver gounit e vevañs e kevredigezh an Emsav, ez
eo ret lavarout e rank kevredigezh an Emsav dont da vezañ pobl Vreizh hec’h-unan evit diraez he
barregezh-kenderc’hañ leun. An dislavar armerzhel lakaet a-wel e buhez an emsaverion gant un
dezrann darnel zo un arvez hepken eus an dislavar hollel emañ buhez pep Breizhad enket ennañ.
An Emsav enta ne denn ket an emsaverion eus an enkadenn, met reiñ a ra ur furm nevez dezhi. Ne
ziskoulm ket e par an hiniennoù an dislavar a ren e Breizh, met e reiñ a ra dezho da veizañ evel
dislavar. An dislavar-se, – bezañ ur bobl vestroniet, kemer perzh e buhez ar vro vestronier ha dre-se
gwashaat ar mestroniadur, – ne vez ket anavezet evel dislavar gant ar gevredigezh arallekaet : an
arallekadur zo ivez hini ar bred3 ha neb a vez miret a grouiñ a ziwel buan e varregezh-krouiñ ha betek
keal ar c’hrouiñ. An Emsav eo a lak da emouezañ ouzh an dislavar-se, hag aze emañ an diforc’h
etrezañ hag ar gevredigezh kozh : ar Breizhad arallekaet a c’houzañv an dislavar evel un droug
1

Sl. Y. OLIER, Opiom an Emsav, Preder 24-25/55 1961.

2

Sl. An arallekadur, Emsav 21/269, ha 277-9 pergen, 1968.

3

Sl. G. ETIENNE, Isdiorreadur ha Bredoniezh, Preder 84-85/45 1966.

hiniennel o c’houlenn diskoulmoù hiniennel ; an emsaver en anavez evel droug ar bobl a-bezh o
c’houlenn un diskoulm politikel : ar bobl vrezhon a rank adpiaouañ ar barregezhioù a zo dezhi ha da
gentañ freuzañ ar framm a vir outi d’o fiaouañ.
Anaout an dislavar a zo e buhez Breizhiz ne aesa ket e vuhez d’an emsaver. N’eo ket gouest da
ziazezañ ur vuhez-kenderc’hañ e kevredigezh an Emsav pa vank dezhi ar c’helc’hiad broadel ret d’he
bleugnidigezh. N’en em ziazez ket muioc’h er gevredigezh kozh, daoust ma rank gwiskañ enni ur roll
kenderc’her ha reiñ dezhi bemdez ul lod eus e nerzh. E lec’h all hon eus lavaret4 ez eo an emsaver den
div gevredigezh ha den hep kevredigezh. En un doare ez eo kevredigezh an Emsav muioc’h arallekaet
eget ar gevredigezh kozh, rak ganti emañ an dislavar en e grisañ : tan ar rezid zo peg e gwad an
emsaver, ha ne gav ket al lec’h da embreger e rezid ; dizoloet en deus petra eo ar c’henderc’hañ
gwirion, ha diouer a ra dezhañ ar c’helc’hiad kevredadel ret da ziorren e vuhez-krouiñ.
N’eo ket roll an Emsav dieubiñ an emsaverion, o enkañ muioc’h eo a ra : int a dal mizoù
kentañ dieubidigezh ar vro. Hogen, mard eo krisoc’h enkadenn an emsaver, ne zoug ket wardu an hevelep diskoulm hag enkadenn ar gevredigezh kozh : houmañ a zoug d’an diskoulmoù
hiniennel, evel an divroerezh, a zo tec’hadennoù ; enkadenn an Emsav a zoug d’un diskoulm
hollek a zo an emgann-dieubiñ. Goulenn a reer alies : pegoulz ez eo stummet a-walc’h un
emsaver ; ar respont zo : pa’z eo aet dianaladus dezhañ aer ar peoc’h en e vro vestroniet.
Aze e teu war wel poell an Emsav, a zo bezañ un aozadur dispac’hel. Enkadenn ar
gevredigezh kozh a vount Breizhiz d’an Emsav ; en Emsav avat e kavont un enkadenn
krisoc’h c’hoazh na lez ganto nemet un disentez : an emgann-dieubiñ. War un dro avat e ro an
Emsav dezho an armoù, speredel hag all, a zo ezhomm evit an emgann-se.
Kevredigezh an Emsav zo enta nebeutoc’h ha muioc’h eget ur gevredigezh er ster boutin.
Nebeutoc’h eget ur gevredigezh, rak n’emañ ket soliet war ar barregezhioù armerzhel ha kevredadel
ret d’ur vuhez vroadel war hir dermen. Muioc’h eget ur gevredigezh eo, rak, mar diouer
kenderc’hadurioù boas ar c’hevredigezhioù diazezet, e ren ur c’henderc’hañ a urzh uheloc’h ha
gwrizienneloc’h : dre ziarallekaat Breizhiz e kenderc’h ur bobl nevez en he rezid.
An dispac’h, evel andon ur gumuniezh nevez, zo ar c’henderc’hañ gwriziennel.
Heñveldra ez eo an dispac’her muioc’h ha nebeutoc’h eget ur c’hevredigour. N’eus lec’h
diogel ebet dezhañ da ziazezañ e vuhez ; n’eo gouest da ren a-zevri kenderc’hañ ebet en doare
ma reer er c’hevredigezhioù diazezet ; met an dislavar a lak anezhañ er-maez a bep
kevredigezh a ra anezhañ ur c’henderc’her kevredigezhioù ; tonkus eo pep hini eus e oberoù
evit ar c’hevredigezhioù da zont. Dre-se, ent istorek, ez eo an Emsav ar gevredigezh nemeti a
zo hiziv e Breizh, an hini a zo dougerez war ar c’hevredigezhioù da zont er vro-mañ.
Mat eo menegiñ amañ un doare all eus kevredigezh an Emsav, a laka nec’het emsaverion
’zo, evitañ da vezañ reizh-kenan : he distabilded hag ar gwentloù a vez ouzh he reveulziñ
dizehan, – hag he reveulzo muioc’h c’hoazh bep ma kresko. Rak evit kas da benn e roll evel
distrujer a frammoù kozh ha krouer a frammoù nevez, e rank an Emsav tremen e-unan dre un
argerzh emzistrujañ hag emgrouiñ kendalc’hel.
Kreñv ha bresk eo kevredigezh an Emsav ha dav eo dezhi bezañ kreñv ha bresk : stabil awalc’h evit harpañ an emsaverion, distabil a-walc’h evit mirout outo a gaout repu enni ; kalet
a-walc’h evit pourchas ar bagadoù-distrujañ ha -krouiñ, gwevn a-walc’h evit tremen d’he zro
hep koll lañs dre an argerzhioù emzistruj hag emgrouiñ.
Ra vo dinec’h an emsaver yaouank. Mont bemdez – evit ar poent – da labourat er framm gall ne
droc’h ket e vuhez e daou. Rak muioc’h arallekaet eget Breizhiz all eo an emsaver : e zistro d’ar
gevredigezh kozh ne oufe bezañ un distro d’an arallekadur. Un anavezadenn n’eo ken war al lec’hioù
ma vo an emgann da ren kent pell. Rak an hevelep dislavar kriz ha Breizhiz all a c’houzañv an
emsaver en e vuhez, nemet e ra eus an dislavar-se un arm da zieubiñ ar vro.

4

Sl. Ezhommoù amemsavel an emsaver, Emsav 9/229 1967 ; ivez Buhez an emsaver, Emsav 8/206 1967.

« Ar fellah “indigène” ur fuzuilh gantañ en e zorn a zeu da vezañ un den nevez, un den rez o
tisteurel chadennoù an oadvezh trevadennel-krennamzerel. Evit ar bred o tiarallekaat, e paouez ar bed
a vezañ estren hag enebour. An diarallekaat a gas dre ret d’e heul un adtalvoudekadur eus ar bed hag
ur pinvidikadur eus ar bred dirazañ. An hollved a gav e reizh en-dro ha, gantañ, mab-den o labourat
warnañ hag ouzh e dreuzfurmiñ. »
El-Moudjahid 35, 15 01 59

AN EMSAV HAG AR VRO (14)
LIZHEROU
« Ober eus an Emsav un embregerezh da adsevel ar spered broadel nemetken zo lezel e-biou un
dilerc’h a zo moarvat kalz pouezusoc’h eget ar parzh meizet gant al lakadenn-se. An doare gwirionañ
ha klokañ da anaout an Emsav ent istorek eo diazezañ hor buhez ennañ ent oberiant ; en doare-se n’eo
ket ken ar meiz plaen kenderc’her hanez a labour, met ur meiz amzeriek, a zo dezhañ, en tu all da
varregezhioù ar meiz plaen, donder an dangorelezh hag astenn an amzerelezh meret o-daou e-ser an
ober. () Diazezañ hor buhez en Emsav a empleg ne c’haller ket ijinañ un Emsav all. ()
« Evidon n’o deus ar vroadelezh ha nebeutoc’h c’hoazh ar Stad un diazez drezo o-unan. Ar furm
ez int hepken d’an tonkad uhelañ evit Breizhiz er mare-mañ. Degemerout a ran avat hep an disterañ
doan e c’hell an tonkad uhelañ gwiskañ furmoù disheñvel e lec’hioù hag e mareoù all. Muioc’h : mar
deufe anat din en un ampoent bennak ned eo ket broadelezh ha Stad furmoù an tonkad uhelañ el lec’h
hag er mare ma vefen, ne’m befe poan ebet o tistagañ va buhez diouzh ar furmoù dispredet-se evit he
stagañ ouzh ar furmoù gwirionoc’h a anadfe neuze.
« Evidon, ar Stad hag ar spered broadel n’int ket muioc’h finvezioù eget ar yezh pe an Istor.
Tonkad mab-den zo hevelep ma n’eus pal ebet ha n’hor befe ket da dremen en tu all dezhañ. Etre hon
ober pemdeziek hag hor finvez wirion e tiorreomp palioù, met arabat gwelout enno estr eget bonnoù
tremeniat, devoudek, war hent hon tonkad. An Emsav a zle reiñ dimp ar rezid n’eo ket hepken ekeñver Frañs met e-keñver an Emsav e-unan. Ha kompren a ran ervat an dud a laka termen a-greizholl d’ar vuhez a stourm politikel a renont hag a ya da reiñ o deizioù d’ur manati, – n’emaon ket er
par-se c’hoazh nebaon. »
(05 04 69)

EMVR-67

« An holl vroioù zo tremenet dre bazenn an diempradur ha ret eo lavarout, bro ebet betek-henn
n’eo deuet a-benn da ziskoulmañ ar c’hudennoù anezhañ. A-hend-all, daoust ha lec’h a vefe en holl
vroioù d’ar strollad komunour darsaver hag er broioù komunour end-eeun d’al luskadoù
kendestelour ? Hogen skouerioù all a ziempradur a c’hallfen menegiñ. Kemeromp hini Prusia en 18t
kantved. Ar Stad (pe ar vroad)-se a oa renet gant ur roue galleger ; war e dro, piv oa pedet nemet
skrivagnerion ar vroad eneberez, sañset, Bro-C’hall, – VOLTAIRE, h.a. ; en e lez ne oa nemet galleg ;
an alamaneg a veze sellet evel un trefoedaj. Daoust da se ez eo d’ar mare-se ez eo aet ar Stad prusiat
ar muiañ war-raok hag en deus graet berzh ar muiañ ; a-benn ar fin, ar Stad diempret-se he deus
krouet ar Stad alaman arnevez. C’hwi lavaro din : etretant he deus trec’het an diempradur yezhel.
Moarvat, hogen n’he deus ket graet a-ratozh, dre zegouezh eo c’hoarvezet evit un darn, da heul
brezelioù NAPOLEON ha diwar levezon emsav ar broadelezhioù. Hiziv an deiz e pad an diempradur
yezhel e meur a Stad en Europa : Belgia, Luksembourg, Suis. A-du on evit lavarout n’eus ket a
vroadoù eus ar Stadoù-se a c’hell padout evel m’emaint ur pennad mat a amzer.
« () Anat eo ne c’hell bezañ gwir sevenadur padus hep unded. Rak-se hag evit abegoù all e klask
ar Stadoù unvaniñ ar speredoù. Hogen an arnodoù da lemel an diempradur ne reont ket berzh mat
atav, – kv. LOUIS 14 o klask diframmañ ar Brotestantiezh diouzh e rouantelezh. Ar gomunourion
ivez a glask distrujañ an diempradur : daoust hag an hent kemeret ganto a zo mat ? N’on ket sur.
Kement-se evit lavarout n’hon eus ket kroget da studiañ a-zevri kudenn an diempradur. »
(26 04 69)

EMVR-68

DANEVELLOU OBEREREZH
Danevell labour Kreizenn Baris Kelc’h Debauvais abaoe miz Genver.
Abaoe pevar miz e pad bloavezh-skol Kelc’h Debauvais Paris. Tri c’hlas zo bet digoret. Unan eil
bloavezh evit an dud o doa heuliet kentelioù K.D. warlene ha daou glas kentañ bloavezh.
Dre ar bruderezh aozet en un doare disheñvel diouzh hini warlene hon eus gallet dastum tud a
gomprene ster hon ober ha ster an deskiñ brezhoneg.
Kenstur d’ar c’hentelioù brezhoneg e kroger gant ar stummañ politikel. Div brezegenn a zo bet
graet, unan diwar-benn an Isdiorreadur armerzhel hag unan all war an Arallekadur hag an Istor.
D’an 27 a viz Ebrel e voe aozet un devezh studi evit skolidi K.D. Paris hag izili E.S.B. kreizenn
Baris. Naontek den a gemeras perzh.
Dalc’h labour ar beure a voe gouestlet da gudenn Iwerzhon ha d’ar c’hentelioù da dennañ diouzh
ar skouer-se evit an Emsav. Kregiñ a reas da 10.30. Ronan JOLAIS a vrastresas stourm Iwerzhoniz
evit o frankiz hag a gomzas dreist-holl eus ar brezel diabarzh hag eus an abegoù anezhañ. Darvoudoù
ar sizhunvezhioù diwezhañ zo un heulienn eus an enkadenn-se. Bernez AN NAIL a zisplegas da
c’houde peseurt politikerezh armerzhel o doa heuliet renerion ar Stad dieub abaoe an dieubidigezh.
Kejet o deus gant diaesterioù spontus ha n’eus nemet abaoe dek vloaz e ra berzh o strivoù da ziorren
an armerzh. Goulennoù niverus a ziskouezas dudi an emsaverion evit kudenn Iwerzhon, war an
dachenn armerzhel, kevredigezhel, sevenadurel ha politikel. Perak n’o deus ket dibabet Iwerzhoniz
hent ar sokialouriezh ? Perak n’int ket deuet a-benn da adsevel o yezh evit mat ? Perak e chom ken
gwan hiziv ar strollad Sinn Féin ? Daoust ha n’eo ket Iwerzhon un drevadenn saoz e gwirionez ? h.a.
Un danvez pinvidik-kenan eo kudenn Iwerzhon ha ne c’halle ket bezañ diviet e-doug div eurvezh.
Adkregiñ a reas al labour da 14.30 ha rannet e voe an dud e bodadoù-studi a bleustras war
gudennoù o tennañ d’an Emsav ha da savidigezh ar Stad vrezhon. Ur bodad a studias dreist-holl
kudenn ar yezh, o pouezañ war an ezhomm a zo da vrezhonekaat ar vro eus Brest da Naoned ha war
falsentez ar re a gomz eus divyezhegezh. Ur bodad all a studias an Emsav evel darvoud istorel,
kudenn al ledemsavioù, h.a.. Ur bodad all a bleustras war gudenn ar gevreadelezh, savidigezh Europa
ha fazi ar re a glask un diskoulm armerzhel hepken da gudenn Vreizh.
Da 17.00 e voe bodet an holl dud ha Loeiz LEMOINE evit klozañ an devezh studi a ginnigas
E.S.B., e orin, e ster hag e bal. Komz a reas da gentañ eus an dizurzh a zo etre al luskadoù a labour
evit Breizh. An dizurzh-se zo dremm an dizurzh a ren e Breizh er mare-mañ. Dizurzh Breizh avremañ a gomprener dre studiañ hec’h Istor. Amañ e tegasas keal an diempradur o tisplegañ penaos e
oa labour an Emsav ademprañ ar gevredigezh vrezhon : 1908 Emglev ar Skrivagnerion, 1923
krouidigezh ul lennegezh nevez, 1963 krouidigezh ur gevredigezh nevez vrezhon a zo ur rakstad.
Ehanet e voe al labourioù da 18.30.
E-keñver al labour graet warlene [sl. EMVR-12, Emsav 17/141], e c’haller lavarout war an tu yael
e tiskouez an dud dastumet ar bloaz-mañ mennozioù brezhon kalz gwelloc’h ha graet e vez al labourstummañ politikel en un doare frammet. War an tu nac’hel e ranker merzout avat o deus sternataerion
Greizenn Baris diaesterioù evit labourat en un doare urzhiet ha frammet. Evit ar bloaz a zeu ez eo bet
kemeret an disentezioù-mañ : kregiñ a ra ar bruderezh adalek miz Mae 69 ha padout a ray betek miz
Genver 70. Evel-se e vo tu da zigeriñ ur c’hlas kentañ derez hag ur c’hlas eil derez adalek miz
Gwengolo. Klasoù all a c’hallo bezañ digoret diwezhatoc’h a feur ma vo kavet danvez emsaverion.
(04 69)

EMVR-69

Emvod hollek S.A.D.E.D. e Roazhon d’ar 4 Mae 1969.
Gouestlet e voe an emvod hogos en e bezh da labourioù prientiñ an Eizhvet Bloavezh-Skol.
Studiet e voe dreist-holl an div gudenn-mañ : Penaos skoazellañ ar skolidi a-hed ar bloavezh-skol ?
Penaos aozañ ar bruderezh evit kelennadurezh S.A.D.E.D. ?

Divizet e voe stankaat an darempredoù etre ar skolidi hag o c’helennerion hag o reizherion.
Skolidi ’zo a gav abeg en dibab a vez graet eus testenn ar poelladennoù, eus ar skridoù lennegel roet
dezho da blaenaat da skouer. Mat e ve dezho kejañ ouzh ar gelennerion ha breutaat ganto war ar
c’hentelierezh. Abaoe derou ar Strollad o deus ar gelennerion dalc’het kont aketus eus an
evezhiadennoù a vez graet dezho ken gant ar skolidi ken gant burutellerion all.
Aliet e vo ar c’helligoù da skoazellañ ar re eus o izili a enrollo e S.A.D.E.D., da gentañ dre dalañ
evito un darn eus ar gwirioù-enrollañ, da c’houde dre aozañ dalc’hioù kenlabour da studiañ ar
c’hentelioù etre skolidi an hevelep kellig pe a-gevret gant izili all. E kreizennoù evel Roazhon e ve tu
da vodañ holl skolidi un danvez en-dro d’ur c’helenner ur wech bep teir sizhun.
Evel er bloavezhioù tremenet, e vo aozet bruderezh evit ar Bloavezh-Skol-mañ. Savet ez eus bet
ur roll arguzennoù da arverañ.
Arguzennoù hollek : kement Brezhon a venn labourat evit e vro a rank bezañ stummet. Nerzh an
Emsav zo e stummadur e izili. E.S.B. en deus ezhomm eus kalz tud stummet. Re skort eo c’hoazh
niver an dud barrek da aozañ un displegadenn dre gomz pe dre skrid war un danvez politikel pe all en
ur yezh reizh ha resis.
Arguzennoù dre rummad.
Lennegezh. Al Lennegezh zo andon ar vuhez kevredigezhel. Den ne c’hell lavarout e oar mat ar
yezh ; ar re zesketañ a denn frouezh eus ar c’hentelioù Lennegezh. An holl o deus d’en em zizober
diouzh ar c’hroc’hen gall peget outo gant ar skolioù estren ; studi al Lennegezh vrezhon zo an doare
efedusañ da lakaat ur c’hroc’hen brezhon da greskiñ ha da zisteurel ar plusk estren.
Istor. Andon ar vuhez politikel eo an Istor. Aliet eo ar vruderion d’ober dave d’an Notennoù evit
kelenn an Istor (Emsav 26/37). Adc’hraet eo bet kentelioù Istor S.A.D.E.D. hervez diazezoù an
Emsav.
Douaroniezh. An ober politikel ne c’hell ket bezañ renet hep un anaoudegezh eus an
armerzhouriezh, hag unan eus diazezoù an armerzhouriezh eo an douaroniezh. Ouzhpenn-se, dre ar
c’hentelioù Douaroniezh e tesk ar skoliad un niver mat eus an termenoù resis a gavo arveret stank da
c’houde er skridoù politikel hag armerzhel.
Yezhadur ha Krennvrezhoneg. An danvez skrivagnerion, lennegourion, kelennerion a rank gounit
un deskadurezh donoc’h eus yezhadur hag istor ar brezhoneg.
Bevoniezh, Jedoniezh, Fizik, Kimiezh. Breizh, evel pep bro o tiorren, he devo ezhomm a
ouezoniourion, a imbourc’herion, a galvezourion hag a gelennerion war ar skiantoù. N’eo ket re abred
evit prientiñ ar rann bouezus-se eus buhez kefredel ar vro.
Kinniget e vo gant S.A.D.E.D. d’an aozadurioù-kelenn all ha da Skourr an Deskadurezh Vroadel
sevel skritelloù-brudañ boutin.
EMVR-70

DARVOUDOU
Birvilh broadel e broioù ar Reter.
An Unaniezh Soviedel zo ur riez kevreadel, enni 17 republik gant gouarnamantoù ha Breudoù. Tu
a ve da grediñ n’eus mui a gudenn vroadel goude 50 vloaz a gedvuhez sokialour. Pennadoù embannet
gant ar Pravda e miz Genver 1969 a ziskouez n’eo ket marv ar broadelezhioù e broioù ar Reter ha
gwall chalet e seblant bezañ renerion Moskva gant ar birvilh-se. Ne fell ket dezho reiñ re a bouez
dezhañ hogen tennañ ar selloù warnañ ha diskuliañ an arvar o tont. Ugent vloaz ’zo ne vije ket bet
embannet ur pennad war ar Pravda met, e-doug ur garzhadeg vras er Strollad, e vije bet kaset tud da
Siberia…

Kavet e ve roudoù a vroadelouriezh en Ukraina, en Tadjikistan hag er broioù baltek. Ar
vroadelouriezh-se ne c’hell ket en em zisplegañ dre ar politikerezh rik ; neuze e kemer un neuz
sevenadurel pe armerzhel. Republikoù ’zo o deus c’hoant da ziorren o finvidigezhioù evito o-unan ha
fellout a ra dezho distardañ liammoù re strizh gant republikoù all. Evit komz berr e fell da bobloù
soviedel ’zo bezañ mestrezed en o zi evel ma fell ivez d’an Dcheked, da Skosiz ha da bobloù all dre ar
bed.
Latvia da skouer, anezhi ur republik valtek paour a-walc’h, a glemm, rak Moskva n’en em chal
ket gant diorren hec’h armerzh. Ken grevus eo stad an traoù ma’z eo bet lakaet en toull an Tevezeg
dek vloaz ’zo « en abeg d’e vroadelouriezh strizh hag evit bezañ klasket troc’hañ an ereoù etre Latvia
ha Rusia ». An hevelep rebechoù a vez graet hiziv adarre da levierion ar republik.
Daoust d’ar c’hempennadurioù degaset dindan levierezh KHRUCHTCHEV e chom kreizennetstrizh ar riez. E gwazvaoù Moskva e vez divizet pep tra hep derc’hel kont eus c’hoantoù an dud. Ar re
a sav ar steuñv armerzhel [sl. Emsav 13/22 hh. ; 14/50 hh.] a sell ouzh an Unaniezh Soviedel evel
ouzh un hollad unvan ha graet e vez dasparzh ar c’hevala hervez ezhommoù « ergorel » an hollad-se.
Traoù souezhus a gaver neuze : Ukraina, enni 47 milion a annezidi hag un ijinerezh ponner ken bras
ha re Alamagn ha Breizh-Veur a-gevret, a rank enporzhiañ eus ar republikoù all ur bern madoù nad eo
ket evit kenderc’hañ, da skouer binviadurioù, armelioù-yen hag ardivinkoù-naetaat. Divizet o deus
amaezhourion vMoskva e ve Ukraina ur rannbarzh a ijinerezh ponner. Da heul n’o deus Ukrainiz nag
ijinerezh kimiek, na greantioù elektronik, na saverezhioù tangirri evel ma c’houlennfe un armerzh
arnevez. E ranndirioù ’zo e oa ezhomm-bras sevel seurt greantioù evit reiñ labour d’ar gouerion a rank
dilezel an douar. Ret eo d’ar re-se divroañ.
Ar pezh a vez kavet hegasus ivez eo ar pouez divent a gemer Rusiz e buhez ar riez. N’eus anezho
nemet an hanter eus ar boblañs ha koulskoude ez int ar vistri e pep lec’h. Emañ dija Moskva o vleniañ
politikerezh hag armerzh ar riez ; e kêrbennoù ar republikoù emañ c’hoazh ar galloud gwirion etre
daouarn Rusianed. Hañvalout a ra tud ar vro derc’hel kargoù uhel met ar galloud gwirion a chom e
piaou kalvezveliourion rusian peurliesañ. Eizh vloaz ’zo o doa klasket renerion an Tadjikistan lakaat
Tadjikiz en holl amaezhioù e-lec’h Rusianed. Ur garzhadeg vras o lakaas holl da goll o c’hargoù, war
zigarez m’o doa diskouezet ivez « ur vroadelouriezh strizh ha roet atebegezhioù da dTadjikiz na oant
ket barrek na start e-keñver komunouriezh ». Nevez ’zo e voe graet an hevelep rebech adarre da
bennadurezhioù Tadjikistan.
Eztaolet e vez ivez ar vroadelouriezh dre ar yezh hag ar sevenadur. Ne vez ket a heskinerezh
sevenadurel, pell diouzh eno, met sellet e vez ouzh ar rusianeg evel ouzh ar yezh skiantel nemeti. En
Ukraina da skouer ez eus deuet Rusianed e-leizh da annezañ : un drederenn, an hanter a-wechoù, eus
poblañs ar c’hêrioù zo amparet ganto. Ouzhpenn-se ez eo marc’hadmatoc’h ha pleustrekoc’h sevel
bugale e rusianeg eget en ukraineg dre veur a arbenn ha, da gentañ, pa chom distank-tre ar skridoù
ukrainek e levraouegoù ar skolioù-meur, ar re skiantel dreist-holl. Sekretour ar strollad kret evit ar
gelennadurezh a lavare n’eus ket pell e oa pouezus-kenan diorren ar galvezoniezh hogen ne oa ket dav
evit se diorren ur yezh evel an ukraineg pa oa levrioù e rusianeg endeo. Sekretour kentañ ar strollad
ukrainat a lavare avat e oa poent bras embann levrioù nevez en ukraineg evit bastañ da ezhommoù ar
vro.
Niveradeg 1959 a ziskouez e kresk tregantad ar Rusianed en holl republikoù : Ukraina 17,7 %,
Bielorusia 9,1 %, Ouzbekistan 13,6 %, Lituania 8,5 %, Latvia 26,6 %, Estonia 21,7 %, Armenia
3,2 %, Tadjikistan 13,3 %, Kirghizia 30,2 %, Moldavia 10,2 %, Georgia 10,8 %, Azerbaidjan 13,9 %,
Kazac’hstan 43,1 %. Ar gKazac’hed n’int mui nemet ur bihanniver en o bro (66 % e 1926 ; 38 % e
1939 ; 29,6 % e 1959) ; emañ an dTadjiked war an hevelep hent (60 % e 1939, 53 % e 1959). A-durall, n’eus broadelezh ebet a zisklerfe an holl izili anezhi ar yezh vroadel d’o yezh kentañ ; dek milion
a Nannrusiz a ziskler ar rusianeg evel o yezh kentañ, tra ma chom ar rusianeg yezh a-vihanik 99,8 %
eus ar Rusianed.
Anv ebet evel just da gemmeskañ ar gelennadurezh sokialour gant an impalaerouriezh rusian a
gendalc’h da vougañ ar pobloù evel gwechall e grez an dTsared. Anat eo avat ar goullo a chom er

gelennadurezh sokialour, pe gomunouriezh soviedel pe sokialdemokratiezh e ve, e-keñver ar
vroadelezh. Kalonekaus eo gwelout nerzh ha dalc’husted an emsavioù broadel er pobloù enframmet er
riez soviedel pe, evel Tchekoslovakia, sujet dezhi. Bihan n’eo ket ar perzh kemeret gant ar pobloù-se
en emsav kevarzhelour hollvedel.
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KEMENNADENNOU
Eizhvet Bloavezh Skol S.A.D.E.D.
Padout a ray Eizhvet Bloavezh Skol Strollad an Deskadurezh Eil Derez adalek an 28 Eost 1969
betek an 23 Ebrel 1970.
Digor e vo ar marevezh-enrollañ d’an 24 Mae, ha klozet e vo d’an 24 Eost.
Daouzek rummad kentelioù zo war ar roll-kelennadurezh. Ar gwirioù-enrollañ zo 50 F dre
rummad. Roet e vez yalc’hadoù-studi. Evit enrollañ skrivañ da : S.A.D.E.D., 30, Place des Lices, 35RENNES.

Arnodennoù an Eil Derez
Aozet e vo kentañ dalc’h-arnodennañ 1969 e Roazhon d’an 18 Mae. Pedet eo ar skolidi o deus
dibabet an eil dalc’h-arnodennañ da gas o goulennoù-enskrivañ a-raok an 30 Mezheven.
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NOTENNOU POLITIKEL (4)
DIBAB AL LEVIERION
Gouzout piv a vo e penn zo unan eus prederioù politikel kentañ ar pobloù. Hag ar goulenn : « Piv
a levio ? » a empleg raktal ur goulenn all : « Dre betore argerzh e vo dibabet al levierion ? ».
Ne voe ket atav evel-se. E-pad kantvedoù e voe al levierion degemeret gant al levidi evel
ur parzh eus an Natur : mab a roue a veze roue d’e dro. Hag en desped d’ar reuzioù diniver,
d’ar brezelioù, d’an aloubadegoù, d’an iriennoù ha d’an didronadurioù, e paded da welout
emell an neñv e diuzadur an tierned.
Hiziv e lakaer da reizh diuzadur al levierion gant al levidi o-unan. Setu perak e studiimp da
gentañ-penn an argerzh gwerinek da zibab al levierion, eleze an dilenn anezho gant ar bobl. En un eil
lodenn e welimp, buanoc’h, an argerzhioù aotrouniek ha war un dro an argerzhioù o kemmeskañ
doareoù gwerinek ha doareoù aotrouniek.

AN ARGERZH GWERINEK : AN DILENN
Amañ e strishaimp ster ar ger dilenn. Er yezh voutin e talvez tost da vat kement ha dibab :
e yezh resis ar werinelezh e talvez dibab dre vouezhiañ.
Er gweriniezhoù bourc’hizel e seller an dilenn evel diazez ar werinelezh, – an dilenn gwellañ o
vezañ an hini ma kemer perzh ar boblañs en he frankiz. Er gweriniezhoù proleterel e vez roet kalz
nebeutoc’h a bouez d’an dilenn evel ma welimp pelloc’h (Emsav 29/143). A-du-rall, evel ma
tisplegimp ivez, er broioù frankizour e kemm kalz ster an dilenn hervez ar riezoù hag ar renadoù.

Ster an dilennadur.
An dilennadur en Istor
Nevez eo ar boaz da dermenañ ar werinelezh dre an dilennadur. En 19t kantved e tiwanas al
liamm etre an daou dermen, met gwanaat a ra endeo en 20t.
a) Demokratiezhoù an Henved hellazat ha roman a roe ul lec’h bihan d’an dilennadur er vuhez
politikel.
Ar gweriniezhoù hellazat a lakae ar geodedourion da gemer perzh war-eeun el levierezh.
Lusker gouarnamant Aten e oa kevanvod ar bobl (ekklesia) strollet bemdez war run ar Pniks.
ROUSSEAU ivez a soñje e tlee galloud andoniek an hinienn bezañ embreget ganti ha ne
c’halle ket bezañ leuriadekaet.
Ezholet1 e veze an amaezhourion uhel, izili ar Poellgorioù pe dre an dilenn, pe alies dre
an teurel prenn, – roet e veze daou abeg a-du gant an argerzh-mañ diwezhañ : da gentañ e
kreded en doare-se fiziout en doueoù dibab al levierion, d’an eil e vasted d’an damant
kevatalour, pep hini o kaout evel-se e dro da biaouañ ar veli.
Un drede arvez eus an damkaniezh werinel en Henved oa an treiñ-kargoù. E gwir pep
keodedour edo embreger un amaezh-leviañ da nebeutañ ur wech en e vuhez. En amboaz-se e
verraed padelezh ar c’hargoù, e liesaed niver ar staeloù, e verzed an eilezholadur en hevelep
kefridi. Dre-se e veze miret ar c’hevatalder etre levierion ha levidi.
b) Ar gweriniezhoù bourc’hizel a roas tro d’an dilennadur da gemer ur roll bras er politikerezh.
Da geñver an Dispac’h Gall e voe liammet gwerinelezh ha dilennadur. Arbennoù liesseurt
a voe da hevelep liammadur : 1) er riezoù bras arnevez ez eo dic’hallus bodañ ar bobl a-bezh
1

Ezholiñ v., dibab unan bennak evit ur gefridi ; gwelout kevezholiñ (Emsav 29/155) hag unezholiñ (Emsav 29/158).

evit kemer perzh war-eeun el levierezh 2) en Henved e c’halle ar geodedourion gouestlañ un
darn vras eus o amzer d’ar politikerezh, bennozh d’ar sklavelezh, – saviad ha n’eus ket
anezhañ ken 3) disfiz o devez al levierion ouzh ar yoc’h distuz, ha gwell e kavont kaout
d’ober gant he dileuridi a vo dre ret tud stuzietoc’h egeti.
An arbenn-mañ diwezhañ a c’hoarias ouzhpenn e-pad pell da skoilhañ ar mouezhiañ
gwerinek frank. Kentañ tra a reas ar vonreizhourion c’hall e 1789 e voe ijinañ an
« derc’houezadur broadel » (Représentation Nationale), a-benn krennañ war gwirioù dilennel
ar bobl (sl. Emsav 27/86, 29/146).
Koulskoude en 19t kantved e Kornogeuropa ez eus bet renet ur stourm dalc’hek evit reiñ
d’ar bobl an tu da gemer perzh gwirion e dilennadur he levierion. Evel ma welimp pelloc’h ne
voe da gentañ ar gwir-mouezhiañ nemet ur brient e kerz an niver bihan a geodedourion eus ar
c’hendereoù-leviañ. Dre hir stourm avat e voe enskrivet gwir-mouezhiañ ar bobl a-bezh etouez ar frankizioù-diazez : frankiz ar bersonded, frankiz-kehentiñ, frankiz-dezeviñ, frankiz
kravezel, frankiz ar wask, frankiz-emvodañ ha -kevrediñ.
k) Ar gweriniezhoù proleterel ne sellont ket ouzh an dilennadur evel ouzh un diazez pennañ eus
ar werinelezh.
Loc’hañ a ra damkaniezh MARX diwar un dezvarn eus ar werinelezh vourc’hizel,
deskrivet gantañ evel touellus ha furmek. Enni e vez lakaet ar frankizioù e piaou ar
berc’henned vadoù : da betra e talvez ar frankiz-kehentiñ d’an hini n’en deus ket peadra da
brenañ un tiked tren ? ha frankiz ar wask pa vez ar c’hazetennoù bras etre daouarn an
damanioù arc’hantel ? hag ar gwir-mouezhiañ pa vez falset an dilennadegoù dre an arbenn ma
vez renet ar c’hedveno gant stlennerezh ar galloud kevalaour ? Evit kas da benn an dispac’h
kevredigezhel a zistrujo ar renkad vourc’hiz ha droukheuliadoù ar gevalaouriezh, e ranker da
gentañ diazezañ un diktatouriezh strizh, – diktatouriezh ar broleterion. Er prantad diktatourel
e rank holl frankizioù ar werinelezh vourc’hizel bezañ freuzet, en o zouez an dilennadur. Ne
vo adpiaouet ar frankizioù-se nemet er prantad goude, pa vo bet diazezet ar gomunouriezh.
Ent devoud, evit abegoù a efedusted, ez eo bet miret an dilennadegoù er broioù sokialour.
Hogen dre berzh an unstrolladegezh ha reizhiad ar roll unel e vez tennet diganto ar ster o deus
er gweriniezhoù frankizour, – n’eus ganto lec’h ebet d’ar frankiz-dezeviñ na d’ar frankizdilenn.

Dilenn ha derc’houezañ
Hervez damkaniezh ar werinelezh emañ er bobl andon ar galloud : riek eo ar bobl, nemet ned eo
ket evit embreger he galloud hec’h-unan. Dav eo dezhi dilenn tud evit e embreger en he lec’h. Al
leuridi-se a reer anezho kannaded ar bobl, – kaset int ganti evit komz en hec’h anv, – pe
derc’houezourion ar bobl, – dremm (derc’h) ha bezañs (gouez) ar bobl ez int e kement tra a reont.
Hervez an amzerioù evelato e voe meizet roll ar gannaded e doareoù disheñvel.
Derc’houezadur gwironiel ha derc’houezadur kevredadoniel.

Er penn kentañ e voe sellet an dilennidi evel leuridi e ster ar gwir prevez : ul leurier o reiñ d’e
leuriad ar gefridi da c’hreadiñ en e anv.
Meizet e veze dilennadur ar gannaded evel ul leuriadur roet gant an dilennerion d’o
dilennad, hemañ o vezañ endalc’het da blegañ strizh da gemennadurioù e leurierion ; ar remañ o virout ar gwir da lemel e gefridi digantañ ma ne rae ket o youl. Seurt meizadur eus an
dilenn a anver damkaniezh al leuriadur endalc’hus.
Dre abegoù liesseurt, dre zamant d’an efedusted hag ivez dre ma trec’he pennaenn
riegezh ar vroad, ez anadas ur meizadur all : hervezañ e vez leuriet pep kannad, n’eo ket ken
gant dilennerion e bastell, met gant ar vroad a-bezh. En e gerz ez eus ul leuriadur hollel :
sellet e vez korf ar gannaded evel un diverrañ eus korf ar vroad. Komz a reer neuze eus
leuriadur derc’houezus.

O veizañ avat korf ar gannaded evel un diverrañ eus ar vroad e lakaer kudennoù nevez da
ziwanañ : penaos dres lakaat an diverrañ-se da vezañ ur skeudenn dik, un derc’houez felan eus ar
vroad ? Paouez a ra an derc’houezadur a vezañ un darempred gwirel etre div dudelezh, – leurierion ha
leuridi, – evit bezañ ur c’heñver kevredadel etre kenaoz an Dael ha neuziadur kedveno ar vroad. Reizh
e vo enta an derc’houezadur pa vo kenfeuriegezh etre an daou gorf, dilennerion ha dilennidi.
Derc’houezadur ar menoioù ha derc’houezadur ar youloù.

Amañ e kaver an diforc’h pennañ etre ar reizhiadoù dilennel gall ha saoz.
E Frañs e ro an dilenner da anaout e veno, da lavarout eo e ro e vouezh d’an danvez
kannad a glot e vennozioù gant e re, zoken mard eo anat n’en devo ket an emstriver-se pe e
strollad ar galloud etre e zaouarn a-raok pell amzer. E Breizh-Veur en enep o devez an
dilennerion da zibab etre daou stroll-leviañ, a vo unan anezho e penn ar vro goude an
dilennadeg. E Frañs ez eztaol an dilennerion o meno ent difetis ; e Breizh-Veur e tibabont
war-eeun an dud a levio ar riez. Amplegad ar reizhiad saoz avat eo an daoustrolladegezh ; mar
bez muioc’h eget daou strollad er vro, pe ma ne vez ket kenurzhiet-mat pep hini eus an daou
strollad, ne c’hell an Dael nemet derc’houezañ ar menoioù.
Derc’houezadur hollel ha derc’houezadur darnel.

Ar gudenn-mañ zo hini ar riezoù kreizennet : frouezh eo da bennaenn ar riegezh vroadel. Mard eo
pep kannad derc’houezour ar vroad a-bezh, piv a zerc’houezo ar c’humuniezhoù bihanoc’h a ya
d’ober ar vroad, ar c’humunioù, ar rannvroioù, ar c’hweluniadoù hag ar c’horfoù-etre diseurt ?
Daoust d’o c’hefridi a zerc’houezourion a’r vroad e samm kannaded Frañs ur roll
derc’houezañ lec’hel : difenn a reont lazioù ar c’humuniezhoù o deus o dilennet. Henn ober a
reont avat diwar goust o diuntuegezh hag o dizalc’hted. War ar poent-mañ e hañval ar
gevreadelouriezh bezañ barrek da zegas diskoulmoù bastus.
Derc’houezadur dihanterat ha derc’houezadur hanterat.

Pa vez dilennet penn ar Stad war-eeun gant ar bobl dre ar mouezhiañ hollek e komzer eus
derc’houezadur dihanterat. An argerzh-se zo hini ar Stadoù-Unanet ha Breizh-Veur : er StadoùUnanet e vez ezholet al Leviour dre ur vouezhiadeg distag diouzh dilennadur ar gannaded ; e BreizhVeur e talvez an hevelep mouezhiadeg evit an daou zilennadur : dre votiñ evit ur c’hannad eus
Kostezenn al Labour e ro an dilennerion war un dro o mouezh da vlenier ar Gostezenn evel Tevezeg.
Pa vez ezholet penn ar Stad gant ar gannaded hep leuriadur endalc’hus a-berzh o dilennerion, e
komzer eus derc’houezadur hanterat, – ar gannaded, pe gentoc’h ar strolladoù politikel, oc’h en em
hanterañ etre ar bobl hag al levierezh.
Da heul ez eneber ar werinelezh dihanteradek hag ar werinelezh hanteradek. Houmañ a
denn da lakaat ur santad a arallekadur da ziwanañ el levidi, ar pezh na c’hoarvez ket gant
eben.

Istor an dilennadur.
Ar werinelezh a c’houlenn ma ve ar bobl a-bezh e piaou d’ar gwir-mouezhiañ. Koulskoude, pa
reer hanez an dilenn e stader ne voe degemeret ar mouezhiañ hollek nemet a-bazennoù, – daoust ma
selle outañ an darn vuiañ eus an dud evel an argerzh gwerinekañ da envel al levierion.

Strishadurioù ar gwir-mouezhiañ
A-raok ma voe diazezet ar mouezhiañ hollek e tremenas an holl vroioù dre ur prantad hir pe
hiroc’h ma voe embreget ar mouezhiañ strishaet. Meur a zoare a voe kavet evit strishaat ar gwirmouezhiañ.

Damkaniezh an dilennerezh-amaezh.

Div zamkaniezh a genstourmas e-doug an Dispac’h Gall : hini J.J. ROUSSEAU a rae eus an
dilenn ur galloud andoniek, dilamadus, eus pep keodedour ; hini an « Nation », a rae eus ar vroad
piaouerez ar riegezh, piaouerez enta ar galloud da zilenn he levierion.
Hervez damkaniezh an « Nation » ez eo an dilennerezh un amaezh piaouet gant ar vroad
ha fiziet ganti er geodedourion varrekañ ha dellezekañ d’e gefleuniañ. O vouezhiañ enta ne
embreg ket an dilennerion ur galloud andoniek, met unan leuriadek : karget int da ezholiñ
derc’houezourion ar vroad evel forzh petore amaezhiad o kas e labour, met n’eus anezho e
nep doare ur bobl fetis o reiñ da anaout he youl groñs hag o leuriañ ar gannaded he deus
dibabet. « Un amaezh foran eo an dilennerezh ha n’en deus den gwir warnañ : fiziet e vez
gant ar gevredigezh hervez he lazioù » (BARNAVE, 1791).
A-du-rall, tra ma anaveze J.J. ROUSSEAU da bep keodedour ar gwir da vouezhiañ pe da
nac’h mouezhiañ hervez e frankiz, he deus an « Nation » gwir d’o rediañ da vouezhiañ, mar
bez he laz, ha da lakaat berz war an anvouezhierezh.
Aes eo kompren penaos e ro damkaniezh an dilennerezh-amaezh an tu da dremen e-biou
d’ar mouezhiañ hollek.
Furmoù ar gwir-mouezhiañ strishaet.

Ar gwir-mouezhiañ amplegadek. Er reizhiadoù-mañ n’o devez gwir da vouezhiañ nemet ar
geodedourion o vastañ d’un diviz o tennañ d’o feadra pe d’o deskadur.
Ar gwir-mouezhiañ kevrozamplegadek pe, e berr, ar mouezhiañ kevrozhel, zo ar gwir da
vouezhiañ roet d’ar gevrozourion wellañ, eleze d’ar geodedourion o talañ ur sav telloù izek.
Ar gwir-mouezhiañ gladamplegadek pe, e berr, ar mouezhiañ gladel, a vez roet d’ar
berc’henned douar hepken.
Ar gwir-mouezhiañ deskamplegadek pe, e berr, ar mouezhiañ deskel, a vez roet d’an dud
desket hepken.
Pep hini eus ar reizhiadoù amplegadek-se a verk ur stourm a-berzh ur renkad evit
kadarnaat he brientoù : ar mouezhiañ kevrozel a dalvezas da vourc’hizion ar greanterezh hag
ar c’henwerzh da lemel o gwirioù politikel digant ar vicherourion ; ar mouezhiañ gladel a voe
un arm etre daouarn ar vrientinion evit en em zifenn ouzh ar vourc’hizion a ginnige o
distroadañ ; ar mouezhiañ deskel a roas tro d’ar re Wenn da bellaat ar re Zu diouzh ar
mouezhvaoù amerikan. E kement lec’h ma voe embreget e talvezas ar mouezhiañ amplegadek
da virout ouzh braz ar werin a vouezhiañ.
Bevennadurioù all ar gwir-mouezhiañ. E-keñver gwir ez eo ar mouezhiañ hollek ur mouezhiañ
hep amplegadoù o tennañ d’ar binvidigezh pe d’an deskadur. Se o vezañ degemeret, ne vez ket aotreet
koulskoude ar gwir-mouezhiañ da holl dud ar gevredigezh. Bevennadurioù all a chom.
Ar gwir-mouezhiañ gourevel pe mouezhiañ ar wazed zo bet anavezet da gentañ evel ar
gwir-mouezhiañ nemetañ. Ar gwir-mouezhiañ benevel pe mouezhiañ ar merc’hed a voe
degemeret evit ar wech kentañ gant Stad Wyoming (U.S.A.) e 1890. Astennet e voe d’ar
Stadoù-Unanet a-bezh e 1920. Anavezet e voe gant Breizh-Veur e 1928, gant Frañs e 1944.
Ned eo ket anavezet c’hoazh gant Suis.
Disheñvel hervez ar broioù eo arbennoù seurt daleoù ; e pep lec’h avat e c’haller tamall ar
gredenn e digevatalded ar revioù : « Ar baotred e kêr, ar merc’hed er gêr ». E Frañs e weredas
un abeg all a-berzh ar strolladoù kleizat, ar merc’hed o vezañ brudet evit o mirelouriezh hag o
relijiusted.
Ar gwir-mouezhiañ oadourel pe mouezhiañ an dud deuet d’o oad a empleg ne lezer ket ar
vugale da vouezhiañ. An oad ma vezer aotreet da vouezhiañ, an oadouriezh dilennel, a gemm
avat hervez ar broioù hag ar renadoù. Dispac’husoc’h e ved da ugent vloaz eget da dregont,
setu perak e laka ar renadoù mirelour an oad-mouezhiañ da 30 vloaz, tra ma c’houlenn al
luskadoù dispac’helour ma ve lakaet da 18 vloaz, – a-raok zoken an oadouriezh keodedel.

Ar gwir-mouezhiañ trevourel pe mouezhiañ an nannsoudarded, pe trevourion, nemetken.
E broioù ’zo ne lezer ket tud al luoz da vouezhiañ ; an abegoù roet zo n’o deus ket ar
vilourion da emellout er politikerezh, hag ivez e c’hallfe an ofisourion gwaskañ war ar
soudarded. An heuliad anat er broioù ma’z eo ret ar gwazerezh milourel eo ampellañ ent
devoud an oad-mouezhiañ eus padelezh ar gwazerezh-se.
Ar gwir-mouezhiañ gouennel. Ar Frañsizion a nac’he ar gwir-mouezhiañ da henvroiz o
zrevadennoù. Hitleriz a lame o gwirioù dilennel digant ar Yuzevion. En Unaniezh Suafrikat
c’hoazh ne vouezh ket ar re Zu, ha strishaet eo gwirioù an hironed.
Ar gwir-mouezhiañ briel hag an divri keodedour. Da heul kouloù grevus e c’hell bezañ
douget daou handal distag : ur gosp kastizel evel an toull-bac’h, h.a., hag ur gosp divriel, a zo
lamadur ar bri keodedour, – ne seller ket mui ouzh ar c’hondaonad evel dellezek da gemer
perzh e kumuniezh ar vroad hag e lamer war un dro gant e vri e wirioù keodedour, en o zouez
e wirioù dilennel.
Lamet e c’hell bezañ ar bri keodedour dre abegoù politikel, hep ma ve dre ret staget ur
gosp kastizel ouzh an divri keodedour. E 1945 e Frañs e voe kondaonet d’an « divri broadel »
ar C’hallaoued o doa kenlabouret gant an Alamaned e-pad dalc’herezh o bro, – hag ivez ar
Vrezhoned a laboure da zieubiñ o hini. E 1945 ivez, al lezennoù bulgarat ha yougoslaviat a
denne e wir-mouezhiañ digant nep den « o kaout selledoù faskour », « o vout enebour d’ar
werinelezh ». Gant an hevelep divri e voe skoet ivez e 1917 ar renkadoù bourc’hiz en
Unaniezh Soviedel.

Daspouezadur2 ar gwir-mouezhiañ
Gant pennaenn ar werinelezh ez eo roet d’an holl geodedourion mouezhioù kevatal. Komz a reer
neuze eus mouezhiañ kevatalek. Dre veur a hent e voe klasket pellaat diouzh ar bennaenn war ar
poent-se.
Ar mouezhiañ amgevatalek. E reizhiadoù ’zo o deus dilennerion ’zo lies mouezh hag ar re all
unan hepken.
Da skouer e Frañs e 1820, a-benn kempouezañ levezon ar yoc’h, ez aotree al lezenn div
vouezh d’ar binvidion. E broioù all e vez roet mouezhioù ouzhpenn d’an ozhac’h hervez niver
e vugale. Komz a reer neuze a liesmouezhiañ kevrozel, gladel, ozhac’hel.
An derc’houezañ amgevatalek. E-maez arver eo aet, koulz lavarout, ar mouezhiañ amgevatalek.
En enep avat e vez gwariet alies kevatalegezh an derc’houezañ.
Digevatalded ar pastelloù dilennel. Lakaomp e vefe dilennet pep a gannad gant div
bastell, 50 000 dilenner en eil, 100 000 en eben. Anat eo e talvezfe ur vouezh en eil pastell
kement ha div vouezh en eben.
Adaoz ar pastelloù dilennel, anvet c’hoazh gerrymander. Ur c’halvezder all eo adaozañ
bevennoù ar pastelloù en doare da gemmañ liv ar muianiver e reoù ’zo. Bezet div bastell X ha
Y o reiñ pep hini mouezhioù d’an div gostezenn gevezer a ha b. En aoz kentañ eus ar vevenn
etrezo e tilennfe X ar c’hannad eus ar gostezenn a tra ma trec’hfe kannad ar gostezenn b er
bastell Y. Goude adaozañ ar bevennoù avat e tremen 20 000 dilenner eus X e Y hag a-walc’h
eo evit ma teufe ar gostezenn a da vezañ trec’h ivez er bastell Y evel ma tiskouez an
taolennoù-keñveriañ :
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a

b

X

60 000

15 000

Adaoz ar

Y

25 000

30 000

pastelloù

a
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X

45 000

10 000

Y

40 000

35 000

Daspouezañ v., en ur jedadur, reiñ ur pouez disheñvel d’an elfennoù diouzh perzhioù ’zo ; daspouezañ a reer ar gwirmouezhiañ pa roer d’ar perc’henn douar ar gwir da vouezhiañ div wech ha d’an den didra ar gwir da vouezhiañ ur wech
nemetken.

Aoz I : dilennet ez eus ur c’hannad a
Aoz II : dilennet ez eus daou gannad
hag unan b
a.
Ar mouezhiañ dereziek pe ameeun. Er reizhiad-mañ ne vez ket ezholet ar gannaded wareeun gant an dilennerion ; ar re-mañ a ro o mouezh da eildilennerion karget da zibab ar
gannaded. E-se e vez gwashaet sioù ar mouezhiañ eeun, e-keñver amgevatalegezh an
derc’houezañ pergen.
Amgevatalegezh diwar ar reizhiadoù dilennel. Evel ma welimp pelloc’h o studiañ an
derc’houezadur muianiverel hag an derc’houezadur kenfeuriek, e c’hoarvez gwariadurioù a
seurt disheñvel e kenaoz korf ar gannaded hervez ar reizhiad dilennel arveret.

Disneuziadur an dilennadeg
Anv a vennomp ober amañ eus an holl zoareoù kemeret evit falsañ disoc’h ar vouezhiadeg.
Gwaskadurioù ha palvatadurioù. Ar gwaskadurioù a c’hell bezañ embreget war an emstriverion.
Menegomp arver ret ar roll unel oc’h enderc’hel an dilennerion d’ an unezholadur (sl.
Emsav 29/158). Menegomp ivez ar seizi lakaet, er broioù frankizour, gant an damanioù
arc’hantel pe ar Stad war an eneberezh, o tennañ digantañ ar gwir pe an tu da ren e stourmad
dilennel, – dre verzañ outañ da skouer arver ar skinvaoù, ar wask, h.a.. Er broioù gwerinek e
vez gwarezet dre al lezenn kevatalded ar strolladoù er stourmad dilennel.
Ar gwaskadurioù a c’hell ivez bezañ embreget war an dilennerion : anezho gourdrouzoù a-berzh
ar batromed, ar bolis, gourc’hemennoù a-berzh ar gloer.
Palvatadur ar vouezhiadeg a c’hell bezañ voterezh a-berzh dilennerion-dasmant, tunadur an
disoc’hoù, falsadur ar mouezharc’hioù.
Ar mouezhiañ a-wel. Dre rediañ an dilennerion da vouezhiañ a-wel d’an holl, en o lakaer aesoc’h
dindan levezonioù liesseurt. Setu perak e seller ar mouezhiañ kuzh evel an hini gwerinek nemetañ.
Ar breutaerezh dilennel. Pa vez arguz a-zivout argerzh pe zisoc’h ar mouezhiañ e ranker e zegas
dirak un ensav-kompezañ. Hervez natur hemañ e teuy digantañ disentezioù disheñvel.
Pa vez fiziet ar breutaerezh e galloud-barn ar Stad, diskoulm a hañval a priori bezañ an
hini diuntuekañ, e verzer ned eo ket bepred ar barnerezh-Stad peurzizalc’h diouzh al
levierezh. Pa vez fiziet en Dael hec’h-unan, eleze e korf an dilennidi, emeur en arvar ma
tifennfe kannaded ar brasniver lazioù o c’hostezenn diwar goust ar reizhded.

Dibab an emstriverion
Emañ an dilenner, dirak roll an danvez kannaded, evel ar predour dirak roll-meuzioù al leti. Ma ne
vez nemet ur roll gallus, n’eus dibab ebet d’ober. Ne c’hell bezañ dibab nemet mar bez meur a veuz a
bep rumm. Zoken en degouezh-se avat ned eo ket peurfrank an dibab, rak ne c’haller ket goulenn ur
meuz ha n’emañ ket war ar gartenn. Heñveldra evit an dilenner, zoken pa c’hell dibab etre meur a
emstriver, ne c’hell ket mouezhiañ evit un den n’emañ ket war ar renk. Amañ e sav enta kudenn
bevennadur an emstriverezh.
Bevennadurioù an emstriverezh o tennañ d’ar gwir. En o zouez emañ bevennadur an oad :
uheloc’h e vez dre vras oad an dilennadusted, – an oad-emstrivañ, – eget an oad-mouezhiañ. A-du-rall
ned eo ket dilennadus an amaezhourion uhel er pastelloù ma embregont o c’harg. Strishadurioù all ez
eus ivez e-keñver dilennadusted ar gondaonidi.
Bevennadurioù an emstriverezh o tennañ d’ar pleustr. Ent devoud ne zeu war ar renk nemet
danvez kannaded diuzet gant ar strolladoù politikel. An dilennerion n’o deus ket enta da zibab an
emstriverion, met da zibab etre an emstriverion ezholet gant ar strolladoù, ha se hep goulenn o ali.

Ar strolladoù politikel ha dibab an emstriverion.
Er gweriniezhoù bourc’hizel ez eo ar strolladoù politikel a zibab an danvez kannaded.
Abeg a vez kavet er pleustr-se ha tamallet dezhañ strishaat ar frankiz dilennel. Ha gwir eo : e
broioù ’zo evel Frañs e vez keusteurennet ar politikerezh e-maez a-grenn eus emell ar bobl.
Dav eo anaout koulskoude e wered ar strolladoù da gempouezañ levezonioù moustrus ar Stad
hag an damanioù arc’hantel war an hiniennoù : en un doare e wiskont roll an aotrouniezh
speredel a-dal d’ar galloud politikel. Ar gudenn a chom avat eo gouzout hag ez int ur palastr
war ar gouli frankizour, ur skoilh o virout ouzh ar stramm kevalaour a zisac’hañ pe, en enep,
un nerzh emsavus war hent ar werinelezh.
Meur a zoare zo evit ar strolladoù da ezholiñ o danvez kannaded : a) ezholadur gant
poellgor ar strollad, – ar reizhiad kozh eo b) ezholadur gant izili ar strollad, – reizhiad en
arver gant ar strolladoù sokialour k) ezholadur gant an dilennerion o-unan, – ar reizhiad
amerikan eo : gant pep strollad e vez aozet ur rakzilennadur : pedet eo pep dilenner, ezel eus
ar strollad pe get, da venegiñ an emstriver da vont war ar renk en anv ar strollad ; an diemsav
eo e c’hell dalc’hidi ur strollad kemer perzh e rakzilennadur ar strollad enebek war-benn
degas mesk ennañ, da skouer dre vouezhiañ evit an emstriver disterañ.

Ar reizhiadoù dilennel.
Meur a zoare zo da aozañ an dilennadur : meur a reizhiad dilennel ez eus. An div bennañ anezho
zo an derc’houezadur muianiverel hag an derc’houezadur kenfeuriek. Er reizhiad kentañ e vez ezholet
korf an dilennidi gant ar gostezenn greñvañ, en eil reizhiad e tenn korf an dilennidi da vezañ ur
skeudenn feleun eus korf an dilennerion.

An derc’houezadur muianiverel
Hervez ar reizhiad-mañ e vez dilennet an emstriver a zeu gantañ ar muiañ mouezhioù, – ha
faezhet ar re all hep na ve derc’houezet en Dael an dilennerion o deus mouezhiet evito. Doareoù
disheñvel zo d’an dilennadur muianiverel hervez ma aozer un dro pe div dro vouezhiañ, hervez ma
vouezhier evit un emstriver pe ur roll emstriverion.
Reizhiad vuianiverel rik pe undro, arveret e Breizh-Veur. Bastus eo pa vez daou strollad
hepken ha kenurzhiet-mat.
Reizhiad vuianiverel divdro, arveret e Frañs betek 1945. En dro-vouezhiañ kentañ e
ranker evit bezañ dilennet gounit ar muianiver dreistel, eleze an hanter eus ar mouezhioù mui
unan ; anez da se e vez aozet un eil tro-vouezhiañ, anvet tro-skarat, skaradur ; en dro-skarat ez
eus a-walc’h gant ar muianiver keñverel evit bezañ dilennet, – eleze, dilennet e vez an
emstriver en deus muioc’h a vouezhioù eget pep hini eus ar re all. Pa vez teir zro, ne vez
skaradur nemet en drede tro.
Dilenn-unan ha dilenn-roll. Gant ar reizhiad vuianiverel dilenn-unan e vez dilennet ur
c’hannad hepken dre bastell. En enep, ar reizhiad dilenn -roll a ro tro da zilenn lies kannad dre
bastell. An dilenn-unan a empleg dre ret ar reizhiad vuianiverel, tra ma c’hell an dilenn-roll
bezañ aozet e-ser an derc’houezadur kenfeuriek kenkoulz hag e-ser an derc’houezadur
muianiverel.
Pa ne vez ket aotreet ar vouezhierion da gemmañ netra er rolloù a lakaont er vouezharc’h,
e komzer eus rolloù sparlet. En degouezh enep, ez int aotreet da vrizhellañ, da lakaat ur roll
brizhellet, eleze kenaozet gant anvioù kemeret diwar lies roll.

An derc’houezadur kenfeuriek
Eeun eo pennaenn an derc’houezadur kenfeuriek : kenfeuriek e tle bezañ niver sezioù pep
kostezenn en Dael da niver he mouezhioù er vro. Amjestr eo avat lakaat ar bennaenn-se da dalvout.
Meur a argerzh disheñvel a vez arveret, hervez ar broioù hag ar renadoù, evit jediñ dasparzh an
dilennidi diwar zasparzh ar mouezhioù. Ar mouezhriñverezh a reer eus ar jederezh-se.

Argerzh ar rannad dilennel. E pep pastell e ranner niver ar mouezhioù talvoudek dre niver
ar gannaded da zilenn : an niver disoc’h a reer anezhañ rannad dilennel. Diskleriañ a reer
dilennet kement emstriver o tiraez an niver-se.
Argerzh ar ranner broadel. Divizout a reer en a-raok niver ar mouezhioù a ranko diraez
pep emstriver evit bezañ dilennet, ha se evit ar vro a-bezh. Gant ar reizhiad-mañ ne vez ket
didermenet en a-raok niver ar gannaded he devo pep pastell da zilenn.
Argerzh ar rannad broadel, hanterhent etre an div all. Rannet e vez evit ar vro a-bezh
sammad ar mouezhioù talvoudek dre niver ar gannaded da zilenn en Dael ; ar rannad-se a
dalvez da ziskleriañ an dilennidi.
Forzh pe argerzh a ve dibabet avat e chom dilerc’hioù, da lavarout mouezhioù nad int aet da
zilennad ebet, ha da heul, sezioù vak. Unan eus kudennoù diaesañ ar mouezhriñverezh eo dasparzhañ
ar sezioù vak-se etre an emstriverion ar gwellañ lec’hiet war bep roll.
Anv a raimp amañ eus ar reizhiad ijinet gant ar jedoniour HONDT, arveret e Belgia hag
en Alamagn Gornog.
Menegiñ a raimp ivez argerzh HARE, anvet c’hoazh mouezhiañ unel treuzdougadus,
arveret en Iwerzhon abaoe 1923. Pep mouezhier a verk anv an danvez kannad en deus dibabet
ha, dindan, anvioù urzhiet un pe lies emstriver all. Diskleriañ a reer dilennet an emstriverion o
tiraez ar rannad dilennel ; ar mouezhioù dreist kont ar rannad a vez endouget war anv an
emstriver dibabet en eil lec’h, h.a.. Kemplezh eo an argerzh-se, met e-touez ar re feleunañ
emañ a-fet tizhout un derc’houezadur kenfeuriek.

Reizhiadoù dilennel ha strolladoù politikel.
Diouzh ar gwel kentañ e hañval an derc’houezadur kenfeuriek bezañ ar reizhiad wellañ, an hini o
reiñ an tu da amparañ un Dael a ve « luc’hskeudenn » ar vro. Kempleshoc’h eo ar beziadoù. Ar
reizhiadoù dilennel n’int ket hepken binvioù da skeudennañ ar c’hedveno ent gouzañvat, met ivez
binvioù oberiat ouzh e dreuzfurmiñ. Deskrivet eo bet o gwered war zasparzh ar strolladoù e-ser teir
savelenn a gevredadouriezh.
Hervez niver ar strolladoù o kevezañ en ur vro e komzer eus unstrolladegezh,
daoustrolladegezh, liesstrolladegezh. Gant an teir savelenn displeget amañ dindan e lakaer awel an darempred a zo etre ar reizhiad dilennel ha niver ar strolladoù ; ne lakaer ket er-maez
evit kelo an devouderezhioù istorel, broadel ha kevredadel all a zo d’ar strolladoù politikel.
Savelenn gentañ : an derc’houezadur kenfeuriek a denn da zevoudañ strolladoù lies ha
dizalc’h. Ar reizhiad meneget amañ zo an derc’houezadur rik gant rolloù sparlet ha
dasparzhadur an dilerc’hioù e par ar vroad. Bennozh dezhi e kav nep strollad bihan e dro da
gaout kannaded. Dre-se ne vez ket lusket ar strolladoù d’en em gevrediñ na nebeutoc’h
c’hoazh d’en em gendeuziñ.
Eil savelenn : an derc’houezadur muianiverel divdro a denn da zevoudañ strolladoù lies
ha dalc’hiat. Lies eo ar strolladoù rak an holl o devez spi gant an dro gentañ. En eil tro avat e
vez kevredadurioù, an emstriverion lec’hiet fall en dro gentañ o keflezel o mouezhioù gant
emstriverion ar strolladoù nes dezho dre o c’helennadurezh hag o lazioù ha lec’hiet gwelloc’h.
Seurt c’hoari a geflezadurioù a laka dalc’hiadegezh etre ar strolladoù.
Trede savelenn : an derc’houezadur muianiverel undro a denn da zevoudañ an
daoustrolladegezh. An anadenn hon eus gwelet o c’hoari da geñver an eil tro en degouezh araok a c’hoarvez amañ raktal hag, abred pe ziwezhat, e steuz ar strolladoù bihan hag e
kendeuz ar strolladoù bras ken ma ne chom nemet daou en diwezh : ar pezh a zo c’hoarvezet
er Stadoù-Unanet hag e Breizh-Veur.
Evel m’hon eus lavaret c’hoazh, e ve arabat gwelout er reizhiadoù dilennel an elfenn
nemeti o ren war framm ar strolladegezh en ur vro. Elfennoù all pouezusoc’h ez eus. Kentañ
strolladoù Europa a zinaouas eus ar c’henstourm etre mirourion ha frankizourion, eleze etre
brientinion ha bourc’hizion. Ar strolladoù nevez deuet, ar sokialourion, zo diwanet eus stourm

ar broleterion ouzh ar vourc’hizion. En tu all d’an amplegadoù perc’hentiezhel, ez eus bet
ganet ivez strolladoù diwar an diforc’hioù o tennañ d’ar vroadelezh, d’ar relijion, h.a.
Ar reizhiadoù dilennel a c’haller meizañ evel buanaerioù ha starderioù : er-maez anezho e
voe ganet ar strolladoù politikel ha mar gweredont war ar strolladoù ez eo hepken o kreñvaat
an tuadurioù a ziskouezont. An derc’houezadur kenfeuriek a wered evel ur buanaer war ar
c’henstourmoù o tisoc’hañ gant krouidigezh ar strolladoù nevez, – da skouer, e Frañs, pa roas
lañs d’al luskad poujadour e 1956. En enep, an derc’houezadur muianiverel a c’hoari evel ur
starder : skoilhañ a ra ouzh diwanidigezh ar strolladoù nevez ha kas a ra da get ar strolladoù o
kilañ, evel ma reas d’ar strollad frankizour e Breizh-Veur.

AN ARGERZHIOU AOTROUNIEK
Ouzh an argerzh gwerinek da zibab al levierion ez eneber an argerzhioù aotrouniek, diazezet war
un aotrouniezh diforc’h diouzh kengrad ar bobl. Ret eo lavarout e tenn an argerzhioù aotrouniek da
gilañ en tremened, rak an damkaniezhoù gwerinelour o deus distroadet an damkaniezhoù unpennelour
en darn vuiañ eus broioù ar bed ; mat eo ouzhpennañ evelato emañ pell ar pleustr a glotañ gant an
damkan e meur a vro, ar c’hiz o vezañ evit ar renadoù aotrouniek gwiskañ neuzioù gwerinek.

An argerzhioù unpennel.
An herelezh eo an argerzh klasel da ezholiñ al levierion er renadoù unpennel. Argerzhioù all ez
eus, ken kozh en istorvezh : ar c’hevezholadur, ha dreist-holl an alouberezh.

An herelezh
Gant argerzh an dibab herezhel e vez lakaet da dalvezout er gwir stadel pennaenn dereadur ar
madoù d’an hêred en doare m’hec’h intent ar gwir prevez.
Spletoù zo d’an argerzh herezhel : tremen a ra e-biou da gudennoù kemplezh an dibab
evel m’o anavez ar werinelezh ; eeunaat a ra ivez damkaniezh ar reizhveli : mab ar roue zo
roue, hag an dedalvezadur anezhi : an natur hec’h-unan o reiñ meneg eus piaouer ar veli dre
un testeni direndael eus e reizhwir.
An herelezh a c’hell bezañ hini un unpenn hepken pe hini ur vodadenn. Roue a vez graet
peurliesañ eus an unpenn herezhel. Evit ar bodadennoù herezhel, ez eus daou seurt anezho : ar
re a gaver en ur rouantelezh, o beli o kevezañ gant hini ar roue (bodadennoù gladdalc’hel,
Kambr ar Birion e Frañs en 19t kantved, Ti al Lorded e Breizh-Veur) ; ar bodadennoù
herezhel er-maez eus ar roueelezh (brientinion c’herman ar marevezh gladdalc’hel).
E-pad pell e voe sellet an herelezh evel diazez ar reizhveli, – ur meizadur gladelour eus ar
veli e oa. Ar rouaned avat, pa glaskjont diazezañ o galloudezh diwar goust ar
c’hladdalc’herion, a engalvas damkaniezh ar gwir doueel. Ne vennjont ket sellout ken ouzh
herelezh beli ar roue evel ouzh dereadur ur glad a dad da vab, met evel an diskouezadur eus
un engwisk doueel war un hil.
E Kornog e kaver c’hoazh aspadennoù eus an argerzh herezhel da zibab piaouerion ar
veli, da nebeutañ e tachenn an armerzh : mont a ra an embregerezh gant mab ar greantour aziwar-lerc’h e dad.

Ar c’hevezholadur
Ar gwir-kevezholiñ zo ar gwir piaouet gant ul levier e karg da zibab e warlerc’hiad, pe ar gwir he
deus ur vodadenn da zibab hec’h-unan hec’h izili nevez. Da skouer e Henroma e veze dibabet e
warlerc’hiad gant an Impalaer e-unan ; e ren an Impalaeriezh c’hall e veze anvet pep senedour gant ar
senedourion all.
Er bed kempredel e c’hoari alies ar c’hevezholadur dindan neuzioù un dilennadur. En
Unaniezh Soviedel e vez kevezholet izili bodad-leviañ ar Prezidiom. Er gweriniezhoù

bourc’hizel ez eo alies ar c’hannad kimiader a c’houvenn e warlerc’hiad (kevezholadur
hiniennel), pe c’hoazh ez eo ar Strollad e-unan a zibab an danvez kannad nevez (kevezholadur
strollel). En uhelamaezhouriezh e vez ivez alies lakaet ar c’hevezholadur da c’hoari dindan
diavaezioù ar c’henstrivadegoù kefridiel.
Nepred n’eur deuet a-benn da lakaat ar c’hevezholadur da dremen evit un argerzh
reizhwiriek, dre an arbenn ma ne c’hell kemer sol war hini eus an ensavioù meur a dalvez da
harpañ ar reizhwir, eleze Doue pe ar bobl. Setu perak e vez peurliesañ pe goloet gant neuzioù
gwerinek, o kemer neuze stumm an unezholadur (sl. Emsav 29/158), pe gwisket e dereadur
herezhel, evel ma oa an advabadur impalaerel e Henroma.
N’eus nemet er c’hevarzheoù arzourion, lennegourion, kalvezourion e vez degemeret ar
c’hevezholadur da reizhwiriek : a-du emañ an holl evit lezel gant an arbennigourion an emell
d’en em varn kenetrezo.
Tu ez eus avat d’en em c’houlenn hag an arbennikadur a ya war greskiñ e tachenn ar
politikerezh ne roy ket d’ar c’hevezholadur en-dro ur roll a-bouez e dibab al levierion riezoù.
Un tech eus ar reizhiad kevezholiñ eo oad keitat bras ar bodadoù kevezholet ha, da heul,
ar virelouriezh a zo en arvar da ren en o zouez.

An alouberezh
Aloubiñ ar galloud, e gemer dre an nerzh a empleg e tinac’her ar gwir devoudel o ren er vro pe, da
nebeutañ, an doare ma vez meizet gant levierion ar mare. Un argerzh ken kozh hag ar bed eo.
Hentennoù an alouberezh beli.

Div hentenn vras a anavezer : an dispac’h, a ra gant nerzh ar bobl, an taol-Stad, a arver nerzh ar
gouarnamant e-unan evit e zispenn ha lakaat unan all en e lec’h ; un taol-Stad graet gant milourion a
vez anvet putsch pe, e Suamerika, pronunciamiento.
Sellet e vez an taol-Stad evel un argerzh aotrouniek, – ret eo merkañ evelato ne ra berzh
un taol-Stad nemet pa vez un darn eus ar boblañs a-du gant an iriennerion ; arabat ankouaat
koulskoude e c’hell ar sponterezh hag ar moederezh derc’hel mac’homerion war ur vro e-pad
pell amzer a-enep da youl ar bobl.
Sellet e vez an dispac’h evel un argerzh gwerinek da gemer ar galloud, an hent diwezhañ
a chom gant ur bobl wasket evit reiñ da anaout he youl ha dibab he levierezh. Elec’h all e
studiimp pishoc’h keal an dispac’h. Dav eo lavarout ez eo an dispac’h un embregerezh
kemplezh : lusket ha renet e vez gant un niver bihan a emsaverion a venn komz ha stourm en
anv ar yoc’h ; ne drec’hont nemet mar anavez ar yoc’h he mouezh en o mouezh hag he stourm
en o stourm.
Alouberezh ha reizhwir.

Penaos e c’hell ul levierezh evodet eus an alouberezh dont da vezañ degemeret da reizhwiriek
gant ar c’hedveno ? Daou hent ez eus evit reizhwiriekaat ar galloud kemeret dre ar feulster : en em
gantreizhañ e-keñver an urzh o ren ; freuzañ an urzh o ren ha diazezañ un urzh nevez.
En em gantreizhañ e-keñver an urzh o ren. Goude diskar ar roue e c’houlenn an trec’hour
bezañ olevet roue d’e dro. Ar gouarnamant evodet eus an dispac’h a gemer warnañ ar skritell
« gouarnamant da c’hortoz » hag aozañ a ra dilennadegoù evit digeriñ an hent d’ur werinelezh
reizhwiriek. NAPOLEON 1ñ, deuet en ur mare ma kenstourme an daou veizadur, doueel ha
gwerinel, eus ar reizhveli, a c’houlennas digant ar bobl e unezholiñ ha digant ar Pab e oleviñ.
Freuzañ an urzh kozh ha diazezañ un urzh nevez. An argerzh-mañ hepken zo un dispac’h
er ster strizh : an dispac’h politikel ned eo neuze nemet klozadur un dispac’h speredel ha
kevredigezhel deraouet pell amzer diagent.

Ar renadoù evodet eus an alouberezh hag an diktatouriezh.

Peurliesañ pa vez kemeret ar galloud dre an nerzh e vez diazezet un diktatouriezh. Ned eo ket ur
reolenn avat ; un dispac’h a c’hell degas ur werinelezh, un taol-Stad a c’hell disoc’hañ gant
savelidigezh ur rummad nevez a rouaned.
Teir elfenn zo ezhomm evit termenañ an diktatouriezh : a) alouberezh ar galloud b) ul levierezh
aotrouniek, azonet gant dispennidigezh an eneberezh ha krennidigezh ar frankizioù kevredik k) an
direizhveliegezh : beli an diktatour ne vez ket degemeret da reizh gant an darn vrasañ eus ar boblañs ;
ur mac’homer e chom.
Anadiñ a ra an diktatouriezhoù peurliesañ er prantadoù-tremen da geñver diskar ur
patrom renad ha diwan ur patrom all. En Henved ez anadas an tiranterezh pa gemeras ar
c’hevredigezhioù dornwezhel kêrel lec’h ar c’hevredigezhioù gounezel uheldadel. En
Oadvezh Modern e kaver CROMWELL, BONAPARTE er prantad-tremen etre
kevredigezhioù ar Renad Kozh, digevatalour, gounezel, gladdalc’hel hag ar c’hevredigezhioù
gwerinel, kevatalour, greantel ha kenwerzhel. En hon mare e tifluk diktatouriezhoù o verkañ
dibenn prantad ar gweriniezhoù bourc’hizel ha hini ar gweriniezhoù kevarzhel.
Pouezus eo merkañ he deus an diktatouriezh daou roll en tremen eus an urzh kozh d’an
urzh nevez : ur roll dispac’hel hag ur roll kilstourmel. NAPOLEON 1ñ a gadarnaas an
treuzfurmadurioù gwerinel degaset gant an Dispac’h gall, hogen terriñ lañs hemañ a reas oc’h
ober un distro war-du an unpenniezh aotrouniek. Diktatouriezh ar broleterion a ziskaras
perc’hentiezh prevez ar c’hevala, hogen o vont e stumm unveliezh ar Strollad Komunour ha
zoken unpenniezh STALIN, e reas an diktatouriezh-se un distro war-du impalaeriezh an Tsar.

An argerzhioù kemmesk.
Etre an argerzhioù gwerinek-rik hag an argerzhioù aotrouniek ez eus meur a zoare all da gemer ar
veli bolitikel. Ober a raimp ledwerinek eus ar renadoù o kevelañ daou organ levierezhel, unan
gwerinek, egile aotrouniek en o savelidigezh ; brizhwerinek e anvimp ar renadoù aotrouniek dindan
un neuz werinek ; erfin e lakaimp dindan ar skritell damwerinek ar renadoù gwerinek e keñverioù ’zo
hag aotrouniek e keñverioù all.

Renadoù ledwerinek
Meur a seurt renadoù ledwerinek ez eus, hervez ma’z eo an organ aotrouniek ur roue, un diktatour
pe un vodadenn.
Ledweriniezh dre geveladur ur vodadenn werinek hag un unpenn aotrouniek. Aze e kaver
patrom al levierezhioù o c’hoarvezout eus un Dael dilennet e-tal ur roue herezhel pe un
diktatour. Hevelep degouezh a verk alies kiladur ar roueelezh rak ar werinelezh. E dibenn an
emdroadur e teu ar roue da vezañ un ardamez broadel hep an disterañ beli, evel e Breizh-Veur
da skouer ; hag al ledweriniezh a zeu d’ur weriniezh.
Ledweriniezh dre geveladur div vodadenn, an eil savelet ent werinek, eben savelet ent
aotrouniek. Skouer Breizh-Veur ez eo c’hoazh. Div vodadenn a ya d’ober an Dael saoz :
House of Commons (Ti ar C’humunoù) ha House of Lords (Ti an Aotrouion), an eil dilennet,
eben herezhel. Aze ivez an emdroadur war-du ar weriniezh a denn pep beli digant an organ
« aotrouniek ».
Ur ger a lavarimp diwar-benn ur c’henaozadur all c’hoarvezet e Frañs : ar Sened gall
krouet e 1875 a oa ennañ 225 ezel dilennet ha 75 ezel kevezholet. Ar skouer, dibaot, eus ur
c’heveladur a elfennoù gwerinek hag aotrouniek en hevelep bodadenn.

Renadoù brizhwerinek
Amañ e vez savelet al levierezh dre un argerzh aotrouniek dindan neuzioù gwerinek. Div hentenn
a venegimp : ar mouezhiadur-kaougantañ3 hag ar mouezhiadur-gouzilenn.
Mouezhiadur-kaougantañ. Ur gouarnamant savelet dre hentoù aotrouniek (alouberezh,
kevezholadur, herelezh) a glask bezañ kantreizhet en e gefridi leviañ : goulenn a ra digant ur
vouezhiadeg pobl kaougantañ e savelidigezh.
An doare boutinañ eo an unezholadur : goulennet e vez digant ar bobl ha fellout a ra dezhi
kaout al levierezh nevez ouzh he ren. Lakaet e vez an dud avat da respont dre « ya » pe
« nann » hep lezel ganto an dibab etre al levierezh kinniget hag ul levierezh all : me pe netra
ha gwashoc’h eget netra : an dizurzh, ar reustl, an dispac’h. Daoust m’he devez ar
vouezhiadeg un neuz werinek, n’he deus ar bobl tu ebet d’ober un dibab hervez he youl. An
hanez a ziskouez e teu gant al levierion unezholet muianiveroù brevus.
Mouezhiadur-gouzilenn. Dre an argerzh-mañ e tilenn ar bobl un niver a emstriverion hag
e-touez ar re-mañ e tiuzo ar veli aotrouniek kannaded ar vroad.
Ar skouer heverkañ e voe ar « rolloù a fiziañs » ensavet gant Bonreizh c’hall ar bloaz
VIII. Dre hent ar mouezhiañ hollek e tilenne ar bobl rolloù kumunel o vodañ an dekvedenn
eus ar boblañs ; d’o zro e tilenne izili ar rolloù kumunel un dekvedenn anezho o-unan da
amparañ rolloù departamantel ; diwar ar re-mañ ha dre an hevelep mod e veze savet ur roll
broadel. En holl rolloù-se e tibabe ar Sened, bodadenn gevezholet, ar pennadurezhioù lec’hel
hag ar gannaded. Ar reizhiad-mañ oa enkorfadur lakadenn SIEYES : « Eus an traoñ e teu ar
fiziañs, eus an nec’h e teu ar galloud ». Ur benveg azas e voe da vBONAPARTE evit dispenn
ar mouezhiañ hollek.

Renadoù damwerinek
Amañ e renker demokratiezhoù an Henved, evel re Hellaz, hag ar Grennamzer, evel re Italia.
Nemeurveliezhoù e oant e gwirionez : enno, ul lodenn vihan hepken eus ar boblañs he doa gwirioù
keodedour. E-touez ar geodedourion-se e rene ar werinelezh, ur werinelezh ha n’he doa poan ebet da
vezañ gwirionoc’h eget nep gwerinelezh all mar asanter diwelout ar sklaved hag ar werin hep gwirioù
politikel a veve en-dro d’an nemeuriezhoù-se. Nemet e ranker ober eus ar re-mañ levierezhioù
aotrouniek adalek ar mare ma lakaer e kont poblañs hollel ar broioù m’o doa aozet o demokratiezhoù.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.

3

Kaougantañ v., kadarnaat en un doare diles ha kefridiel ar pezh a zo bet graet pe grataet, sk. : kaougantañ ur feuremglev.
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POELLELEZH AN EMSAV
Komz a reer kalz en deizioù-mañ a c’halloud hag a rezid. Emsaverion ’zo a embann ez eo
diziouerus dezho kemer ar galloud en Emsav a-benn embreger o rezid. Mard eus un dra souezhus aze,
ez eo gwelout o deus an emsaverion-se gortozet keid-all evit dizoleiñ un dra ken anat. Penaos
embreger ar rezid hep kaout ar galloud d’henn ober ? Galloud ha rezid avat n’o deus ster ebet hep ar
gevredigezh politikel ma vezont embreget. Hag ur gevredigezh politikel zo, dre anien, ur gevredigezh
ma’z eo ereet an izili dre ur boellelezh. Mar en deus enta ar galloud da welout ent vuhezel gant ar
rezid, en deus da welout ken ret-all, ent anienel, gant ar poell. Evit stignañ kudenn ar galloud en
Emsav e ranker da gentañ gouzout petore poellelezh eo hini an Emsav.
Pa lavar emsaverion ’zo : « kemer ar galloud en Emsav », e vennont lavarout : « kemer ar galloud
en aozadur-mañ-aozadur » hag e venegont ar galloud-leviañ, – dezvañ, erounit, barn, hervez ar
braslun kozh. Seurt gouren d’ar galloud n’eus ennañ netra a ve a-enep da natur ur gevredigezh
politikel ; ha den, nemet direizh e ve, ne c’hell nac’h ur garg-leviañ ouzh an hini a zo barrek d’he
sammañ.
Ur goulenn a rankomp ober avat. Gwelout ar galloud emsavel da gentañ evel ur galloud-leviañ, –
dezvañ, erounit, barn, – daoust ha n’eo ket meizañ an Emsav endeo evel ur Stad diazezet, evel ur
gevredigezh politikel graet ? Kemer ar galloud en un aozadur eus an Emsav, – lakaomp en Dael, –
daoust ha n’eo ket plediñ gant un tachadig hepken eus ar galloud a zo da gemer evit gwir en Emsav ?
Rak un tamm mat larkoc’h ha donoc’h eget an dachenn bevennet gant e aozadurioù ez a tachenn
wirion an Emsav. An Emsav n’eo ket ur Stad, met un embregerezh da ziazezañ ur Stad ; n’eo ket ur
gevredigezh, met ur c’henderc’her kevredigezh ; n’eo ket ul lu reoliek, met ur benveg da zispenn an
nerzh-sujañ ha da grouiñ un nerzh-dieubiñ. Ar galloud en Emsav enta ne oufe bezañ bevennet gant
levierezh an aozadurioù a zo o labourat ennañ. Pa’z a un arme war-raok, e pleder evel just gant
mererezh an tachennoù gounezet, met gant gounit tachennoù nevez ez a da gentañ-holl preder ar
pennoù brezel. Hag an Emsav ne c’hell bezañ komprenet nemet evel un arme o vont war-raok.
An emsaver na ve nemet ul levier aozadur n’en defe ket kalz galloud etre e zaouarn, –
forzh pe rener burev post a ve galloudusoc’h egetañ. Pennañ galloud an emsaver ned eo ket ar
galloud-leviañ, met ar galloud-diazezañ. Buhez reol an Emsav zo krouiñ dizehan aozadurioù
nevez ha distrujañ aozadurioù kozh ; an neb a gemer da amkan bezañ levier aozadurioù zo
war var d’en em gavout buan gant e revr war ar pavez, steuziet a-zindanañ ar marc’h a venne
ren.
An neb a lakafe ar skritell « kevredigezh vrezhon » war an dornadig tud bodet dindan e
renerezh, a wiskfe marteze roll ur vestrez saloñs pe ur penn gang, met a dra sur n’eo ket hini
ul « levier » kevredigezh. Un Emsav hep lec’hioù-krouiñ kevredadel, politikel, lennegel,
arzel, kravezel, brezelel, prederouriel, gouezoniel ne oufe bezañ ur gevredigezh na zoken un
egin a gevredigezh. Ur galloud-krouiñ eo galloud an emsaver : anat e vo ez eus ur
gevredigezh emsaverion d’an deiz ma tarzho ar c’hrouidigezhioù war holl dachennoù an ober
denel. Gwirionez don zo er c’hrennlavar : un emsav-dieubiñ a dalv pezh a dalv e varzhed.
An neb a gred gwelout an emsaverion evel soudarded sentus ha bouzar nemet ouzh
urzhioù o ofiserion, a vo marteze ur soudard mat, met n’eo ket en ul lu-dieubiñ. Galloud an
emsaver zo ur galloud-dispac’hañ ; el lec’h ma vez, ha pa ve e-unan-penn, ez eo an emsaver
ul lu dispac’hel dioutañ e-unan : labourat a ra da zispenn an nerzh-sujañ ha da sevel an nerzhdieubiñ. Anat eo, ha pa ve soudard eus ar rez izelañ el lu-dieubiñ, en deus da vezañ
galloudekoc’h eget ur c’horonal en nerzh-sujañ. Mard eo amkan an emsaver bezañ koronal egiz koronaled al lu gall, ez eo gwell evit an Emsav ez afe d’al lu gall diouzhtu da seveniñ e
c’halvedigezh. Rak an dispac’h a c’houlenn ur patrom tud na c’hell ket bezañ hini al luioù
reoliek. E pep dispac’her emañ nerzh-krouiñ an dispac’h, hag an nerzh-krouiñ-se zo un tamm
mat muioc’h eget nep galloud da ren ha da c’hourc’hemenn.

Galloud an emsaver zo bezañ kreiz an Emsav e kement lec’h ma vez. An emsaver ha na oar ket
petra lavarout d’an dud pe a gont war ur stroll-ren evit merkañ dezhañ petra ober, zo ur glesker, mat
hepken da c’hrakal e geun al ledemsavioù. Gleskered eus ar seurt-se a vez atav prest da c’houlenn ur
roue evel hollremed d’o dic’halloud, ul levier a sammo warnañ an emell da chaokat dezho luganoù an
deiz, da c’hourc’hemenn dezho taolioù-fourgas an deiz. Ar gwellañ levierezh a oufed ijinañ ne ray ket
emsaverion eus tud ha n’int ket emsaverion.
An Emsav a rank bezañ leviet ha meret evel forzh petore kumuniezh tud, met ret-mat eo gouzout
ned eo al levierezh hag ar mererezh-se nemet arc’hwelioù a eil renk ; an Emsav ned eo ket ul lec’hleviañ, met ul lec’h-krouiñ. Poellelezh an Emsav zo ur boellelezh-krouiñ.
Petra a dalvez : ur boellelezh-krouiñ ? Dislavar a hañval bezañ etre an daou c’her-se. Krouiñ zo
bepred mont en tu all d’ar pezh a zo, treuziñ ar bevennoù, trehontiñ ar beziadoù ha diazezañ beziadoù
nevez. Daoust ha poell ar beziadoù kozh ne ve ket didalvoud d’ar beziadoù nevez ? Brasat fazi a rafed
o krediñ se. Rak krouiñ zo dres diazezañ un dra nevez en doare ma ve unanet an dra nevez en hevelep
poellelezh gant an traoù kozh, – ha se forzh pe donkad beziadel a ve d’an traoù kozh : padout pe
bezañ distrujet dre an ober-krouiñ.
Ur skouer a roimp evit sklaeriañ an termenadur-mañ. O kemer perzh e krouidigezh ar
framm brezhon ez eus meur a « dra gozh », en o zouez ar framm gall. Arabat lavarout n’eus
keñver ebet da vezañ etre ar framm brezhon hag ar framm gall, evel ma embannfe a-walc’h ar
c’hlanelourion. Er c’hontrol, keñverioù ez eus, eus ar pouezusañ. Heñvel ha disheñvel eo an
daou framm, hag emañ an heñvelderioù kenkoulz hag an disheñvelderioù-se e diazez un niver
mat a zisentezioù kemeret gant krouerion ar framm brezhon. E gerioù all, etre an daou framm
e stign an emsaverion un vaezienn a boellelezh a dalvez da steuenn-grouiñ evit ar framm
brezhon ha da steuenn-dispenn evit ar framm gall.
Diwar vont e respontimp amañ d’an abegerion a rebech d’an Emsav reiñ da Vro-C’hall ul
lec’h re vras en e brederioù. N’eo ket ul lec’h bras hepken, met ul lec’h dibarek, unel, rak
diouzh Bro-C’hall eo hon eus da zieubiñ Breizh, hag etre ar framm gall hag ar framm brezhon
emañ da ren an daelerezh-dieubiñ. Un doare eo da vezañ unanet, forc’hellek, o vezañ ma’z eo
an doare-tremen etre an unanidigezh sujer-sujed hag an unanidigezh rez-ha-rez.
Kent mont pelloc’h ez eo mat diforc’hañ ar c’hrouer diouzh ar brizhkrouer : ar c’hrouer a bled da
gentañ gant ar c’heñver a boellelezh a zo etre ar pezh a ra hag ar pezh a zo bet graet. Ar brizhkrouer
ne bled ket da gentañ gant ar boellelezh, hag ar pezh a ra a vez bepred digempoell.
Nevez ’zo pa voe « krouet » C.A.L.B., ar strollad yezhelour amparet gant Ar Falz, ar
J.E.B. hag U.D.B., e teuas unan eus e « grouerion » da gavout un ezel eus E.S.B. a-benn
gouzout ha S.A. D.E.D. a yafe ivez e C.A.L.B.. Ezel E.S.B. a strivas da ziskouez an
digempoell ez eo lec’hiañ an deskadurezh vrezhon er framm gall. Dizarbennet e voe raktal :
« Me ne ran ket war-dro ar politikerezh, met war-dro ar sevenadur » a eilgerias « krouer »
C.A.L.B.. Ur skouer splann eo eus an nac’hadur da savelañ ar vaezienn a boellelezh na oufe
krouiñ ebet bezañ sevenet hepti.
Kentañ preder an Emsav zo savelañ e boellelezh : kempoell e vez ar pezh a ra gant ar pezh en
deus graet, kempoell e vez gant Istor Breizh. Azon an Emsav eo e boellelezh, – drezi eo en deus an
Emsav e Istor, drezi emañ en Istor. En enep, azon al ledemsav eo e ziouer a boellelezh, – skrivañ a
c’haller hanez al ledemsavioù evel un heuliad luskadoù deuet lerc’h-ouzh-lerc’h pe a-gempred en
amzer ; o c’hompren a c’haller dre o darempred gant an Emsav, met n’eus keñver poellel ebet eus ul
ledemsav da unan all : al ledemsavioù n’o deus Istor ebet drezo o-unan, n’emaint ket en Istor. En
hevelep doare ne c’hell ket luskerion an embregadennoù ledemsavel bezañ sellet evel krouerion, o
vezañ ma ne gemeront ket da steuenn o labour ar c’heñver a boellelezh etre ar pezh a reont hag ar
pezh a zo bet graet : setu perak ez eo al ledemsav lec’h an treiñ war gelc’h, an distro peurbadus en
hevelep stultennoù, pep remziad ledemsavel oc’h adober ingal an hevelep fazioù hag ar remziadoù
kent.

Krouiñ ned eo ket enta ober forzh petra gant ma vo nevez. Krouiñ zo da gentañ diazezañ ur
c’heñver a boellelezh etre ar pezh a zo hag ar pezh a zo da vezañ. Un anv en deus hevelep labourdiazezañ : ar gelennadurezh eo.
Aze c’hoazh ez eo kentelius keñveriañ an Emsav hag al ledemsavioù. An Emsav hepken
en deus ur gelennadurezh. Azonus eus al ledemsavioù eo o diouer a gelennadurezh ; komz a
reomp a gelennadurezh wirion, ha n’eo ket eus an teskad heklevioù digempoell a garfe
ledemsavioù ’zo tremen da gelennadurezh politikel.
A belec’h e teu kelennadurezh E.S.B. ? setu ur goulenn a ra an danvez emsaverion. E.S.B. n’en
deus ket en em savelet war ur gelennadurezh graet en a-raok : en em ober a ra war un dro gant e
gelennadurezh. Kemeret en deus en e endon kement a oa bet diazezet gant an Emsav araozañ. Petra a
dalvez : kemeret en deus en e endon ? Talvout a ra en deus bepred savelet ur c’heñver a boellelezh
etre ar pezh a oa bet graet hag ar pezh en doa d’ober.
Skouerioù : a-fet deskadurezh en deus E.S.B. kemeret d’e hini ar yezh diazezet gant an eil
Emsav sevenadurel, met dezrannet ha distaolet en deus ar yezhelouriezh a oa o ren en eil
Emsav sevenadurel. A-fet politikerezh en deus E.S.B. kemeret d’e hini ar youl broadel fetisaet
gant an eil Emsav politikel, met dezrannet ha distaolet en deus ar gempennelouriezh a oa hini
an eil Emsav politikel. Dont a-wel a ra diouzhtu ez eus ur c’heñver poellel strizh etre
yezhelouriezh ha kempennelouriezh, hag ar gempoellded a endalc’he disteurel a-gevret an eil
hag eben.
E lec’h all hon eus diskouezet penaos en doa an trede Emsav degemeret d’e gevala
sevenadennoù an Emsav kent, nemet en doa dezrannet ha distaolet an diempradur a reuzie
ennañ e stumm e rannidigezh etre un Emsav politikel hag un Emsav sevenadurel (sl. Emsav
26/46).
Skouerioù all e-leizh a c’haller reiñ. Da boent-loc’hañ en deus E.S.B. kemeret an
diogeladurioù embannet gant An Avel hag Avel an Trec’h. Met diogeladurioù an div
gelaouenn-se ne reont ket ur gelennadurezh, dre an arbenn end-eeun ma voe ur c’hwitadenn
Emsav Pobl Vreizh, ar strollad a gave mouezh ganto. Mar felle da E.S.B. loc’hañ diwar an
diogeladurioù-se hep kemer hent ar c’hwitadenn evit kelo, e ranke savelañ ar peragoù anezhi
dre un dezrann strizh eus an darempred, pe gentoc’h eus an diouer a zarempred, a oa en
E.P.V. etre ar par damkanel hag ar par embregel.
Un emsav dispac’hel en em c’hra bepred war un dro gant e gelennadurezh. E pep prantad eus e
Istor, war bep pazenn eus e emdroadur ez eo prederiet lemm gant an darempred etre ar gelennadurezh
hag an ober, etre ar par damkanel hag ar par embregel. Dezrannañ a ra an embregadennoù eus pep
prantad gant binvioù an damkaniezh evel m’emañ er prantad-se ; ha diwar an ezhommoù o tont war
wel e-ser an embregadennoù eus pep prantad e sav binvioù nevez d’an damkaniezh.
E berr, roll ar gelennadurezh zo a) savelañ poell an oberoù ha gwiriañ kempoellelezh labour hollel
an Emsav b) stignañ maeziennoù poellelezh o talvout da steuenn d’an oberoù nevez. Dre hevelep
labour savelañ, gwiriañ ha stignañ e c’hell bezañ diazezet e pep diogelded ar sturiennoù hollek a zo e
pep prantad ar c’hrennadur eus politikerezh an Emsav.
Met piv zo karget da ren hevelep prederiadur lemm war an darempred etre damkan hag embreg ?
Levierion ? Uheloc’h hon eus gwelet petra soñjal eus rouantelezh ar gleskered. Arbennigourion ? a ve
o c’hefridi paskañ mennozioù d’ur yoc’h re abaf evit o danzen hec’h-unan ? Nann, sur mat, labour an
holl emsaverion eo sevel ar gelennadurezh. Mard eus ul lec’h ma tleont kemer ar galloud, ez eo
hennezh ! Abaoe he niverenn gentañ he deus Emsav da amkan politikaat ar Vrezhoned. Ha kompren a
ra an emsaverion petra a dalvez politikaat ? Talvout a ra ez eo an emsaver atebek, n’eo ket hepken war
gresk ha nerzh an Emsav, met war gelennadurezh an Emsav.
Bezañ atebek war ar gelennadurezh a dalvez e oar an emsaver a) ren e embregoù diwar an
damkaniezh b) sevel damkaniezh e embregoù. An emsaver a ren e oberoù e daou bar war un dro : er
par embregel, war an dachenn, hag er par damkanel, er gelennadurezh. Tremen a ra dizehan eus ur par
d’egile, hag e hentoù zo hentoù ar poell ; buhezadur an emsaver zo da gentañ buhezadur poellelezh ar

pezh a ra. Stummañ un emsaver zo deskiñ dezhañ ren ar monedone poelloniel etre par damkanel ha
par embregel. – Diwar an termenadur-se e c’haller niveriñ bremañ an emsaverion stummet a zo e
Breizh –.
Roll an holl emsaverion zo kemer perzh e savidigezh ar gelennadurezh, evel ma’z eo roll an holl
kemer perzh en embregadennoù war an dachenn. N’eo ket an holl avat a laka dre skrid ar
gelennadurezh. Ar gudenn bleustrek a sav diouzhtu eo houmañ : penaos, ma n’eus nemet un niver
bihan o skrivañ ar gelennadurezh, e c’hallo ar re all kemer perzh en he savidigezh ?
Ar gelennadurezh ned eo ket un oberenn lennegel, ar skrin kizellet gant un aozour da enklozañ e
zangorelezh ; ned eo ket dor ur bed hiniennel ha nebeutoc’h c’hoazh dor ur bed kevredigezhel. Ar
gelennadurezh zo un enezenn a ergoregezh start e-kreiz ar mor alies dirollet eus dangorelezhioù an
emsaverion. An holl a c’hell en em gavout warni, gant kemer roeñvoù ar poell evel just, rak angelloù
an trivli hag askelloù ar faltazi ne zougont morse betek enni. Etre ar re a laka ar gelennadurezh dre
skrid hag ar re all e tle ar breutadur bezañ renet war dachenn ar poell. Dezrann ar gelennadurezh gant
an holl a zle bezañ renet dre hentennoù poelloniel rik. – Iskis eo evelkent e ranker pouezañ kement
war arver ar poell er rannved end-eeun ma vez ar boelloniezh o vleuniañ abaoe ugent pemp kantved –.
Penaos dezrannañ ar gelennadurezh dre hentennoù poelloniel. Ul labour didenn a-walc’h e tle
bezañ, peogwir ez eo roll ar gelennadurezh diskouez poell an Emsav. Evit aesaat c’hoazh al labour-se
e c’haller ren an dezrannañ hervez tri mod lerc’h-ouzh-lerc’h : furmel, buhezel, istorel.
Dezrannañ furmel ar gelennadurezh zo gwiriañ n’eus en he zermenoù dislavar ebet, diheboellded
ebet.
Dislavarus e ve diazezañ an dispac’h brezhon war ur c’hempennadur eus ar framm gall,
rak un dispennadur eus ar framm gall eo an dispac’h brezhon. Dav eo bezañ poellek a-walc’h
evit azezañ en tu mat eus ar skourr a heskenner.
Diheboell e ve krouiñ ur framm deskadurezh vroadel brezhon ha, war un dro, stourm evit
ma ve sammet an deskadurezh vrezhon gant ar framm gall.
Kerse eo dimp evelato merzout n’eo ket chalet ul lod eus an emsaverion gant nep kelennadurezh.
Kentoc’h eget studiañ dezrannoù enkrezus eus saviad Breizh hag an Emsav, e kavont gwell sunañ
laezh an « hunvreoù kaer », ha pa vez plantet en o beg boued c’hwerv an dirvoud brezhon, e tufont
hag en ho kunujennont. Re heñvel int c’hoazh ouzh pobl Israel o kunujenniñ an diouganerion
reuzioù : « Lavarit dimp traoù a ra plijadur ». Nag ar blijadur nag an diblijadur avat n’int muzulioù
evit an heboellded hag ar reizhded. Goulenn digant an dud bezañ poellek n’eo ket koulskoude ur
ginnigadenn dizonest.
Dezrannañ buhezel ar gelennadurezh zo gwiriañ reizhded an darempredoù etrezi ha buhez an
emsaverion. Un dezrann daoudroc’h eo. Rak mar goulenn ma ve reizh ar gelennadurezh e-keñver
buhez an dud, e c’houlenn ivez ma reizhfe an emsaverion o buhez diouzh ar gelennadurezh a
zegemeront da reizh.
Direizh e ve er mare-mañ da skouer goulenn digant an emsaverion dilezel a-vloc’h ar
framm gall ma c’hounezont o bevañs, – seurt « kelennadurezh » ne oufe bezañ disoc’h un
darempred poellel etre ar par damkanel hag ar par embregel.
Met ken direizh-all eo dilezel ur garg er framm brezhon evit gallout sammañ ur garg
uheloc’h er framm gall, pa n’eus nemet an hent gin a c’hell bezañ emsavel. Ken direizh-all eo
brudañ keal an dispac’h ha bezañ gouest hepken da reiñ arguzennoù kempennelour d’an
abegerion.
Un deskad emsaver eo an hini na oar ket lenn riel ster damkanel an embregoù, ha na oar ket ren
hogos damougel an embregoù emsavel en degouezhioù boutin. Mard eo bet lavaret e lec’h all (Emsav
23/316) ez a buanoc’h ar « gwad » eget ar poell, e oa meneg eus ur gwad intret mat gant oksigen ar
poell.
Dezrannañ istorel ar gelennadurezh zo an hini pouezusañ, an hini diazez. Drezañ e veizer e pep
pred an oberoù a-gevreizh gant Istor an Emsav, Breizh hag an denelezh ; e veizer emzalc’h Breizhiz a-

gevreizh gant o Istor hag o Emsav ; e veizer ar gelennadurezh hec’h-unan evel damkaniezh an distro
eus pobl Vreizh en Istor.
Ouzhpenn daou vloaz ’zo he deus Emsav resisaet meizadoù an Istor hag an hanez.
Benveg-diazez an dispac’h eo an enebadur etre an daou veizad-se, hag embreget e voe gant
kement dispac’h a zo bet, adalek dispac’h Hebreiz en Egipt, – a zo e Istor e-barzh Levr an
Ermaeziadeg hag e hanez e labourioù an hendraourion, – betek dispac’hioù an 20t kantved.
Ha koulskoude, nevez ’zo pa voe embannet un dezrann istorel eus ar gelennadurezh a-geñver
gant ar prantad-mañ eus an Emsav, hor boe ar souezhadenn da welout lennerion, a gredemp
aketus, o nac’h degemerout an dezrann war zigarez ma ne oa ket « istor gwirion », hag o
tifenn ur savboent hanezelour gant seul vuioc’h a c’hred ma vane an enebadur etre hanez hag
Istor estren a-grenn d’o frederioù boas. (sl. Emsav 26/37, 28/104).
Dezrann istorel ar gelennadurezh hon degas dillo da zezrannañ saviad an Emsav e Breizh ha
saviad pobl Vreizh en Emsav. Piv en Emsav zo stag a-zevri da studiañ saviad pobl Vreizh ? Pelec’h
emañ an imbourc’herion o pleustriñ war un deskrivadur dispac’hel eus armerzh ha kevredadelezh
Breizhiz ? Anzavomp ez eo aketusoc’h ar C’hallaoued egedomp ! Meur a studienn o deus-int
embannet war an danvezioù-se. Didalvoud eo dre vras frouezh o enklaskoù evidomp rak
dezrannadurioù int eus saviad hor c’henvroiz er framm gall. Pegoulz e krogo an emsaverion da ren an
hevelep dezrannadurioù dre hent kelennadurezh an Emsav ?
Hag arabat degas da arguzenn an diouer a arbennigourion en Emsav. N’eus nemet
arbennigourion en Emsav, er c’hontrol. An arbenn eo an aon o deus an emsaverion da gejañ
ouzh ar Vrezhoned all ha da c’houzout pegen pell diouto emaint. Loc’hañ a reont e-touez o
c’henvroiz gant ur c’hloc’had aergelc’h kevanaozel en-dro d’o fenn : an « hunvreoù kaer », ar
faltaziennoù « emsavel » war an dazont, an emdouelloù a bep seurt war nerzh an Emsav,
emdroadur an darvoudoù, broadelouriezh emdarzhek ar boblañs… Alese an diaes ma’z eo
ober emsaverion nevez ha, da heul, an niver bihan a zo en Emsav : kreskiñ a ra hemañ e doare
ur c’hevredad kuzh o tuta e izili dre o c’habellañ gant ar c’hloc’had, dre o c’hloroformiñ gant
an hunvreoù kaer. Pa zichañs d’ar c’hloc’h frailhañ, n’eo ket an emsaver evit tennañ e anal
ken : beuziñ a ra ha gantañ kement goanag emsavel en deus danzeet. Ha koulskoude, ar mor
ma en em gav ned eo netra nemet pobl Vreizh ma tlefe, hervez an droienn vrudet, bezañ evel
ur pesk. Poent bras eo frigasañ ar c’hleier a chom war bennoù an emsaverion, poent eo dezho
deskiñ tennañ o anal en dour war-eeun…
An Emsav en deus da grouiñ diazezoù politikel ha kevredigezhel ur vro nevez. E boellelezh zo
enta ur boellelezh-krouiñ. Da heul, e tle reizhiad an darempredoù e diabarzh an Emsav deverañ eus ar
boellelezh-krouiñ-se ha n’eo ket eus ur boellelezh-leviañ drevezet diwar hini ar Stadoù diazezet. Ne
vezer ket en Emsav peogwir ez anzaver beli e levierezh, met peogwir ez eur engouestlet en e labourkrouiñ. Ha bezañ engouestlet en e labour-krouiñ a ampleg e labourer en e aozadurioù ha, dre-se, e
kemerer perzh en e embregadennoù hag e savidigezh e gelennadurezh. An ere a zalc’h an emsaverion
en Emsav ned eo ket beli e levierezh met buhezadur e boellelezh, – ha diazezet eo buhezadur
poellelezh an Emsav war seveniñ e embregadennoù ha sevel e gelennadurezh. Ne c’hell bezañ a
zarempredoù gourc’hemenn-sentiñ e diabarzh an Emsav nemet mar bezont diazezet war vuhezadur
poellelezh an Emsav.

AN EMSAV HAG AR VRO (15)
LIZHEROU
« Ur bern arguzennoù zo deuet ganto a-enep d’an trakt [sl. EMVR-78] : “CALB a ra ul labour
talvoudus, rak bodañ a ra tud a zeuy d’al ledemsav ha, goude-se, d’an Emsav ; ne ouzomp ket penaos
e troy an traoù gant CALB, “wait and see””. () Da nebeutañ ez eus bet tu da welout pelec’h emañ o
gwanoù : lavarout “wait and see” war un dachenn a zo gwelet ha dezrannet a bell ’zo (). Ar gwan all
eo e sellont ouzh an Emsav evel ouzh ul lec’h da zegas tud ennañ, ha n’eo ket evel un ober reizh da
ren, ha ma ne vez ket reizh diwar an derou e tigresk kalz e chañsoù da vezañ reizh un deiz (mil boan
hon eus o tigoc’hionañ an danvez izili o deus soubet e poull al ledemsav kent kejañ gant an Emsav).
Lavaret em eus dezho e poellataent evel ur patrom bistro : lezomp ar vordell d’en em ziazezañ ekichen, se a zegaso bepred klianted dimp. »
(14 05 69)

EMVR-73

« An darn vrasañ eus an emsaverion a gav dezho ez int stummet e-keñver politikerezh pa
anavezont mennozioù displeget e-barzh Emsav ha pa savont a-du ganto. E gwirionez, n’int ket
stummet o vezañ ma n’int ket evit o buhezañ hag evit o arverañ : ne weler ket ar poell etre ar
mennozioù a embannont hag an ober pemdeziek a renont. Se a welan mat-tre e Z : pa’z eus bet da
sevel un trakt, o deus kollet amzer o kinnig frazennoù a seurt gant “ceux qui apprennent le breton ne
sont pas des nostalgiques d’un passé révolu” ! Da lavarout eo, e-lec’h kinnig an Emsav evel un dra
yael, e kinnigont anezhañ “evel-un-dra-n’eo-ket-nac’hel”… N’emañ ket ganto pezh am boa anvet ar
“refleks politikel”. Kement-se a denn d’ar stummañ. »
(18 05 69)

EMVR-74

« Unan eus argerzhioù an Emsav evit mont war-raok eo an terriñ kelc’hioù-bac’h. Rak saviad
Breizh zo ur plezhadur a gelc’hioù-bac’h ; setu unan da skouer : evit dieubiñ ar vroad e ranker kaout
ul lu, – ul lu avat a ampleg ur vroad, – ar vroad e Breizh avat a vo frouezh an dieubidigezh. E-lec’h
“lu”, lakaomp “skol” hag e kavomp ur c’helec’h-bac’h all. Ned eo ket nevez ar stadadenn-se, p’hon
eus asantet pell ’zo d’an heuliad poelloniel anezhi : an dispac’h eo an diskoulm nemetañ (dispac’h =
di-eks-bac’h, hon eus da gompren : mont er-maez eus ar c’helc’h-bac’h).
« Ar stadadenn-se avat ned eo ket anat d’an holl, pa gavomp c’hoazh techoù kempennelour betek
re en hon touez. () Merzout a reomp kalz re a habaskted, a fiziañs laouen en emsaverion. Mar santjent
ent vuhezel ar vac’h a zo e gwirionez en-dro dezho, ez anadje fraeshoc’h ar c’hoant divac’hañ ha
dispac’hañ enno, ha n’eo ket an ezhomm repuiñ ha kempenn.
« Un dra eo stadañ emaomp paket e-kreiz kelc’hioù-bac’h. Un dra all eo savelañ an argerzh evit o
zerriñ. Hag un argerzh hollek ez eus, a c’haller lakaat e stumm ul lun poelloniel eeun ? Ur prantad
terriñ kelc’h-bac’h skouerel hon eus deskrivet c’hoazh e par Gwalarn. Evit bevañ e rank ur
gevredigezh kaout ul lennegezh, – hogen ul lennegezh a ampleg ur gevredigezh d’hec’h amparañ, –
n’eus avat e Breizh na kevredigezh gouest da amparañ ul lennegezh, na lennegezh gouest da vagañ ur
gevredigezh : setu tost da vat ar c’helc’h-bac’h m’edo tud Walarn e 1920. Ha torret o deus ar
c’helc’h-bac’h. Un doare burzhud eo bet. Ul lennegezh wirion o deus krouet hep na ve kevredigezh
ebet ent devoud ouzh he magañ, hag al lennegezh-se zo bet unan eus andonioù ar gevredigezh
vrezhon nevez [sl. Lec’h Gwalarn en Emsav, Emsav 6/137 1967]. Ar “burzhud”-se avat a c’haller
dezrannañ pizh ; ar preder a-vremañ a ro dimp kement hon eus ezhomm d’e zezrannañ. () Evit gwir
hon eus d’ober ma teuio ar “burzhud”-se da vezañ an argerzh emsavel boutin, – e gerioù all, ma teuio
an emsaverion da vezañ dispac’herion emouiziek er ster leun.
« () Ar pal eo degas an dud da ziazezañ o buhez er gwirvoud (dremm hemañ evit an ampoent zo
Breizh adempret ha rez) ; an doare nemetañ evit Breizhiz da vezañ er gwirvoud bremañ zo diorren un
ergorelezh wirvoudel, da lavarout eo savelañ saviad-bremañ Breizh evel dirvoud. Evel ma lavar sklaer

an Notennoù evit kelenn an Istor : n’eus nemet un Emsav adempret a oufe bezañ emouez ouzh an
diempradur tremenet ha bremañ. Lavarout a reomp an hevelep tra, hogen ent hollekoc’h : n’eus nemet
en ergorelezh ar gwirvoud ez anad dislavaroù saviad Breizh. A-benn an diwezh emañ an argerzh
dispac’hel evel-henn : bep kammed war-du ar gwirvoud a laka an dirvoud da anadiñ splannoc’h (an
dirvoud = ar beziadoù e kement ha m’emaint e kemm gant ar gwirvoud, eleze e kement ha ma azonont
an diempradur, an enkadennoù, ar bac’hioù hag an dislavaroù a bep seurt) ; bep ma anad splannoc’h
an dirvoud, ez anad sklaeroc’h ivez an drougoù da dagañ ; adalek ar mare ma tager an drougoù-se e
roer korf da ergoradoù gwirvoudel ha, da heul, fetisted d’an ergorañ gwirvoudel ha, da heul, e voazier
an dud da welout ar bed diouzh an ergorelezh wirvoudel, – ar pezh a zo reiñ dezho tro da zibradañ
war-du ar gwirvoud, ent-vredel da gentañ, ent vedel da c’houde pa zeraou an argerzh gourzhbellel.
« Aze e teu war wel an daelerezh-diazez, a zo e-ser buhezadur an dud, – el lec’h end-eeun ma
emañ o gremm o treiñ. Dre dagañ an droug a welont en dirvoud e roont korf d’ar gwirvoud ; dre reiñ
korf d’ar gwirvoud e kemeront ur gwel lemmoc’h eus an dirvoud hag eus an droug a zo ennañ ha, da
heul, abegoù sonnoc’h d’e dagañ.
« Hon ober betek-henn zo da gompren hervez an daelerezh-se. Ar c’horf hon eus roet d’ar
gwirvoud (ar framm, ar c’helligoù, h.a.) zo, ent daelerezhel, frouezh hon dezrann eus saviad Breizh
evel bro sujet ; en enebadur ouzh ar framm gall o sujañ Breizh e savomp framm Breizh evel bro rez.
An tamm korf-se zo, en un eil prantad eus an daelerezh, an diazez fetis, ar bon, ma c’hellomp dioutañ
savelañ adarre saviad Breizh evel dirvoud, diverzout an droug a zo ennañ, ha tagañ an droug-se. Setu
dres ar pezh a zeraouomp ober : saviad Breizh zo an diempradur, – ar “binviadur” oc’h enfurmiñ an
diempradur-se eo ar framm gall, – tagomp ar framm gall. () Donaat an islonk etre ar framm gall hag ar
framm brezhon, lakaat un enebadur groñs etre an daou ; lakaat ar framm gall da anadiñ evel an droug
ha brasañ direizhded an dirvoud, kement-se zo erluskañ an Emsav war-du e wirvoud.
« E-se hon eus da gemmañ ar braslun da c’hortoz a embannemp a-zivout darempredoù ar framm
brezhon hag ar framm gall. Embann a raemp tost-da-vat an dra-mañ : kreskiñ a ray ar framm
brezhon ; dont a ray ur poent ma ne c’hallo ket an daou framm kenvezañ ha neuze e tarzho an emgann
etrezo ; hag an emgann-se a welemp evel deraouet gant dalc’herion ar framm gall. Ar c’heñver etre an
daou framm a veizemp evel ur c’hevezerezh bevedel, ha trec’h ar framm brezhon evel trec’h e nerzh
fizikel. Met diazas eo ar braslun-se, evit an abeg ma ne gresk ket ar framm brezhon drezañ e-unan ;
n’eus ennañ gwikefre ebet o pourchas gremm e greskidigezh hag e vevidigezh. Merzout a reomp ne
c’hell kreskiñ nemet dre un daelerezh gant ar framm gall. A-enep d’ar pezh a soñjemp e tle ar
c’heñver etre an daou framm bezañ meizet evel ur c’hevezerezh buhezel, ha trec’h ar framm brezhon
evel disoc’h un daelerezh. An daelerezh-se zo anezhañ tagerezh ar framm gall meizet evel fetisadur an
droug dirvoudel. Eleze, an Emsav a rank tagañ da gentañ e-lec’h klask kreskiñ ha bezañ taget. E
dagerezh avat zo da vezañ meizet e-ser un daelerezh pervezh.
« E berr : er mare-mañ, an Emsav en em anavez evel ademprerezh ; ar gwirvoud zo dezhañ
dremm an adempradur ; da heul, emañ dremm an diempradur gant an dirvoud. Dezrann an dirvoud a
laka a-wel ez eo ar framm gall fetisadur an argerzh diemprañ (fetisadur, amañ = kensakradur, benvegderc’hel, benveg-korvoiñ, gwikefre-washaat). Roll an Emsav zo diskuliañ an dremm-se eus ar framm
gall, lakaat ar boblañs d’e welout gant an dremm-se ha luskañ an argerzh-freuzañ en kaso da get.
« An diskuliañ, ar freuzañ-se ne c’hellont ket bezañ renet forzh penaos avat. Rak hon tagadurioù
ouzh ar framm gall zo un doare da savelañ ar gwirvoud : an dremm roet a ro titour eus ar roer dremm,
an ergorad a ro da anaout an ergorer ; an doare ma savelomp saviad Breizh evel dirvoud a ziskouez ar
gwirvoud ma strivomp davetañ. Mar diskouezomp saviad Breizh evel diempradur, ez empleg an
diskouezadur-se ez eo an adempradur ar mad da dizhout. Kement-se e par an anaout. E par an ober
bremañ : mar tagomp ar framm gall evel benveg an diempradur, ez ampleg hon tagerezh emañ benveg
an adempradur en hon c’herz ; da heul, ar Vrezhoned a savo evit freuzañ gwalenn o bro, benveg an
diempradur, ar framm gall, o deus da gavout an Emsav ken anat-all evel benveg ar freuzañ-gwalenn,
evel benveg an adempradur, evel framm brezhon. N’eus nemet ar wikefre-se a gement a oufe reiñ
buhez, kresk ha gremm d’ar framm brezhon.

« () Ar pezh hon eus d’ober eo diorren an ergorelezh wirvoudel en Emsav hag e Breizh dre
savelañ ergoradoù gwirvoudel e pep keñver : reiñ dibaouez deskrivadurioù eus ar framm gall, eus
saviad Breizh, eus an Emsav, e seurt doare ma teuy ar speredoù d’ober o annez ken naturel ha tra en
ergorelezh wirvoudel. An deskrivadurioù-se a zle bezañ danvez ur bruderezh dizehan. »
(27 05 69)
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« Etre an daou vrezel, ar c’hedveno a oa : “An hini a chom e Breizh zo an hini n’eo ket barrek da
vont kuit, eleze da vevañ er bed gall”. Ar Brezel-Bed kentañ en doa c’hoariet e roll penn-da-benn :
lakaat Breizhiz da gaout c’hoant da vezañ Gallaoued. Etre an daou vrezel, Breizhiz n’o deus fiziañs
ebet en o dazont evel Breizhiz. Ret eo divroañ evit bevañ. Marv eo ar spered a intrudu, marv eo ivez
ar spered a gumuniezh a oa bev c’hoazh e 1914. Aes eo kompren abegoù an disleberadur
kevredigezhel-se. Etre 1919 ha 1939 en em gav Breizhiz evit ar wech kentañ beuzet er framm gall
penn-da-benn. Ur bed dianav eo dezho ar bed gall. N’eo ket hepken ar yezh a zo estren da Vreizhiz
(Reteriz evel Kornogiz ne anavezont ket ar galleg) hogen stuzegezh ha speredegezh ar bed gall zo
estren dezho. N’eus ket da souezhañ eta e vefe chomet Breizhiz evel abaf e-pad ar prantad-se : n’o
doa ket an armoù ret evit en em gannañ. Goude ar brezel n’emañ ket kont evel-se. Evit ur gwel ez eo
deuet Breizhiz da vezañ Gallaoued evel ar re all. Barrek int war ar galleg ha n’int ket dizesk war ar
sevenadur gall. Hogen ivez dougen a ra frouezh al labour graet gant an Emsav abaoe 1919. Labour
Breiz Atao pergen a verk bremañ en un doare don ar gevredigezh vrezhon en he fezh. N’eo mui anat e
rank Breizh mervel. Azonoù niverus zo d’ar mennoz nevez-se : niver ar gefridiaded uhel a asant
labourat a-lazh-korf e Breizh pa c’hallfent kavout plasoù mat ha dibreder e Paris. Dihun al labourerion
douar hag an daerded diskouezet ganto. An dibunadegoù “l’ouest veut vivre”, h.a.. Ur spered nevez zo
bremañ e Breizh na oa ket a-raok ar brezel. »
(29 05 69)
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« Un dra a vo ret resisaat a gav din eo pouez ar gelennadurezh er pleustr pemdeziek. N’eo ket
resisaat hogen lakaat da santout. En em c’houlenn a ran hag e kompren tud ’zo ez empleg ar
gelennadurezh evit Izili E.S.B. emzalc’hioù politikel, kevredigezhel, h.a. kalz resisoc’h eget re izili
n’eus forzh petore strollad politikel. Ur gudenn all a zo bet komprenet fall-put zo hini ar rezid. Unan
eus kelennerion K.D. a yae betek lavarout e oa arabat gwaskañ war ar skolidi evit daskor o
foelladennoù e koulz pe evit dont d’an Devezhioù Studi. “Pep hini zo dieub d’ober ar pezh a gar” ! E
1969 e K.D. ! »
(29 05 69)
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DANEVELLOU OBEREREZH
Trakt Mae 1969 E.S.B.
E miz Mae e voe skignet e diabarzh Skol-veur Roazhon un trakt gallek embannet gant E.S.B..
Setu an destenn vrezhonek anezhañ :
Brezhoneg ha Deskadurezh Vroadel.

Derou an emgann evit Breizh zo distruj ar Stad c’hall e Breizh hag he binvioù-mestroniañ.
Ar Skol-veur c’hall eo abaoe ur c’hantved pennañ benveg arallekadur ar bobl vrezhon.
Dre zistruj ar Skol-veur c’hall e Breizh e tremen hent an dieubidigezh evit ar bobl vrezhon.
Lakaat yezh ar bobl vrezhon er Skol-veur c’hall zo kement ha
– sankañ ar bobl vrezhon en trap trevadennel,
– distreiñ Breizhiz diwar hent an dispac’h,

– tennañ digant ar brezhoneg e ster dispac’hel.
Hent dieubidigezh ar bobl vrezhon a dremen dre grouidigezh armoù he dieubidigezh ha da gentañ
dre an Deskadurezh Vroadel vrezhon.
Lec’h ar brezhoneg zo, en Deskadurezh Vroadel vrezhon, hini ur benveg dispac’hel galloudus ha
diziouerus. Kement a denn da lemel pe da guzhat e zremm dispac’hel gant ar brezhoneg zo ur skoilh
ouzh an Emsav-dieubiñ.
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Skourr an Deskadurezh Vroadel. Dalc’h Kentañ 1969 Arnodennoù an eil Derez.
D’an 18 Mae e voe aozet e Roazhon Dalc’h Kentañ 1969 Arnodennoù an Eil Derez. An
danvezioù-arnodennañ oa an Douaroniezh hag ar Vevoniezh. Setu roll ar goulennoù lakaet en
amprouennoù :
– Douaroniezh. 1) Armerzh Kanada. Doareoù pennañ : barregezhioù naturel ; roll ar pobladur hag
ar c’hehenterezh en trevekaerezh ; ar gounezerezh ; ar greanterezh ; al liammoù gant an nevidoù
etrevroadel hag ar Stadoù-Unanet. 2) Poblañs an Unaniezh Soviedel. Doareoù pennañ ; emfennañ
Rusiz ; dasparzh ar boblañs ; ar broadelezhioù hag aozadur ar Stad.
– Bevoniezh. 1) Kemmoù pennañ etre bevion hag anvevion 2) Enbarzhennoù bevel hag anvevel
ar gellig, kemmoù er feur-se etre kellig al Loened ha hini ar Plant 3) Strolladur an elfennoù er protid
4) Anadenn an treleizhiñ 5) Diforc’h etre emvoueta ar Foue ha hini ar Plant gwer 6) Anadennoù
kimiek an analat 7) Arboelladoù ar bevedeg, penaos e vezont lakaet da dalvezout 8) Disveveladoù ar
Plant 9) Termenadur ha dasparzh an treluskerioù bevedel 10) Pe dre hentoù e c’haller dizoleiñ
perzhioù an hormonoù en Anevaled hag e Mab-den.
Da heul Dalc’h Kentañ 1969 en deus an Ao. Gab CHEREL gounezet Graz ar Sevouriezh, gant an
testenioù war ar c’hwec’h danvez : Brezhoneg-I, Brezhoneg-II, Istor, Douaroniezh-I, Yezhadur ha
Bevoniezh.
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NOTENNOU POLITIKEL (5)
FRAMM AL LEVIEREZH
I. – ELFENNOU FRAMM AL LEVIEREZH
1. – ORGANOU AL LEVIEREZH
Gwelet hon eus (Emsav 25/24) ez eo rannet pep kevredigezh politikel e daou barzh : al levierion
hag al levidi. Forzh pe veizadur o defe al levierion anezho o-unan, ha pa sellfent outo o-unan evel
mistri pe evel servijerion d’al levidi, e reont ur gumuniezh vihan frammet-strizh e diabarzh ar
gumuniezh vras a leviont. Framm kumuniezh al levierion eo a studiimp bremañ.
Da gentañ e teskrivimp an elfennoù a ya d’ober ar framm-se, o ouestlañ ur pennad d’an organoù
hag ur pennad d’an arc’hwelioù. D’an eil e tezrevellimp ar furmoù pennañ ha boasañ a gemer ar
framm levierezhel en Istor hag er bed kempredel.

I. – ELFENNOU FRAMM AL LEVIEREZH
Dav eo diforc’hañ daou seurt elfennoù : an organoù hag an arc’hwelioù. An organoù zo an dud pe
ar strolloù tud ; an arc’hwelioù zo ar c’hefridioù sammet gant an organoù-se. En notennoù-mañ e
studiimp organoù al levierezh.
Ar ger levierezh a gemer enta ur ster resis : hollad al levierion e kement ha ma’z int
frammet ha ma kefleuniont o c’hefridioù. Enebiñ a reer ar ster resis-mañ ouzh ster resis ar ger
gouarnamant ; evel ma welimp ez eo ar gouarnamant un organ eus al levierezh
Ar ster resis-se eus ar ger levierezh ne laka ket er-maez ar ster boutin : obererezh leviañ ;
komz a reer da skouer eus Sina dindan levierezh Maozedong.
E-kichen an termen levierezh e kaver an termenoù leviadur ha leviadurezh. Al leviadur zo
un embregadur leviañ en ur c’heñver termenet, da skouer : leviadur an digreizennañ.
Hollekoc’h eo al leviadurezh ; merkañ a ra embregadur al leviañ renet en ur gennad termenet,
da skouer : al leviadurezh armerzhel ; pe gant ur renad, ul levier, da skouer : leviadurezh
Kennedy. Er yezh voutin, e-lec’h leviadur ha leviadurezh e reer alies gant politikerezh ; un
arver laosk eo a ranker dilezel forzh penaos pa venner resisaat al lavar ; lakaomp, da skouer, e
ve da gomz eus leviadurezh politikel hag eus leviadurezh armerzhel ur gouarnamant.

1. – ORGANOU AL LEVIEREZH
Da gentañ, ent furmel, e kaver tri fatrom organoù el levierezh : hiniennoù, poellgorioù,
bodadennoù. Ned eo ket strizh avat an doare-se da renkañ an organoù, ha furmoù-tremen ez eus, evel
ma’z eus ivez organoù kemmesk. Furmoù-tremen : reizhiad ar Gonsuled e Henroma, eleze daou zen
kevreet, kevatal ha kevezer, oa hanter hent etre an organ hiniennel hag ar poellgor ; heñveldra, ez eo
diaes a-wechoù lakaat kemm etre ur poellgor bras hag ur vodadenn vihan. Organoù kemmesk : an
Tevezeg zo war un dro un organ hiniennel ha parzh en ur poellgor, an Tevezvod.
Er pleustr ez eo pouezus dreist-holl diforc’hañ ar poellgorioù diouzh ar bodadennoù : an diforc’hse a glot gant an diforc’h etre ar Gouarnamantoù hag an Daeloù, evel ma welimp emberr.

Ar Gouarnamant.
E meur a yezh e reer an « Erounid » (Exekutive, executive, exécutif, ejecutivo) eus ar
Gouarnamant. Forc’hellek eo an anvad-se, rak tachenn ar Gouarnamant zo kalz ledanoc’h
eget hini ar « galloud-erounit » evel m’en termener ent klasel. Setu perak ne arverimp ket an
termen « Erounid » er ster « Gouarnamant ».

Furmoù liesseurt zo bet d’ar Gouarnamantoù en Istor, furmoù ken liesseurt-all zo d’ar
Gouarnamantoù kempredel. Hervez ma c’hoarvez ar Gouarnamant eus ur greizenn-divizout pe eus
div, e komzer eus unvleiniezh pe eus daouvleiniezh, eus Gouarnamant unvleinel pe eus Gouarnamant
daouvleinel.

Ar Gouarnamant unvleinel
Hervez ma’z eus un pe lies den en unvlein-se e teskriver meur a seurt Gouarnamantoù : unpennel,
unkorel, daoubennel, lieskorel, h.a.
Ar Gouarnamant unpennel zo isrummet e-unan e :
– Gouarnamant roueel, pe unpenniezh herezhel (sl. Emsav 29/154) ;
– Gouarnamant diktatourel (sl. Emsav 29/157) ;
– furmoù diseurt evel an unpenniezh kevezholadel (sl. Emsav 29/ 155), an unpenniezh
dilennadel, evel en Impalaeriezh Santel Roman ha German.
Komz a reer ivez eus unpenniezh leviourel evit menegiñ ar Gouarnamant amerikan, o
kevelebiñ al Leviour ouzh un unpenn.
Ar Gouarnamant unkorel a c’hoarvez eus un organ-leviañ strollel, ennañ un niver bihan a
izili, ur poellgor enta.
Ent damkanel ez eo termenet ar Gouarnamant unkorel dre a) kevatalded e izili : n’eus
nag arlevier1, nag urzhaz, na mouezh gourfouezus b) strollegezh e arc’hwel : a-stroll e vez
kemeret an holl zisentezioù, d’ar muianiver ; an izili n’o deus tamm beli bersonel.
Ent embregel avat e c’hoarvez alies distummadurioù : tennañ a ra unan eus an izili da
gemer levezon war ar re all, da gemer, da gentañ ent devoud ha d’an eil ent kefridi, roll un
arlevier ; war arbennikaat ez a an izili, pep hini o kemer barregezh, beli ha dizalc’hted war un
dachenn obererezh ; alies ivez ez eo tangleuzet an Unkor gant arvelloù diabarzh ouzh e gas da
goll abred pe ziwezhat, hag o tisoc’hañ gant diktatouriezh unan eus e izili.
Brudetañ skouer an Unkorioù e voe an « Directoire » e grez an Dispac’h gall. En hor
mare e kaver c’hoazh unkorioù er gweriniezhoù proleterel, – pennaenn ar renerezh-stroll o ren
e Prezidiomoù ar Strollad Komunour.
Dav eo menegiñ div furm dibaot a unvleiniezh :
Ar Gouarnamant daoubennel, na voe kavet nemet e Republikoù ’zo eus an Henved : daou
zen kevatal, daou Gonsul, daou Genroue, na c’halle hini anezho kemer disentez ebet hep
egile. Un doare e oa evit gwanaat galloud politikel ar Gouarnamant.
Ar Gouarnamant lieskorel, dibaot kenan ; e-lec’h un Unkor ez eus lies poellgor, pep hini
kefridiet war un dachenn, ha kevatal kenetrezo ent damkanel. Ar skouer istorel a Lieskoriezh
eo hini ar « Convention » dispac’hel gall.

Ar Gouarnamant daouvleinel
E veizañ a c’haller evel kenaoz un unpenn hag un unkor ; tal-ouzh-tal e kaver ennañ un hinienn, ar
Penn Stad, hag ur poellgor, an Tevezvod.
Ar Penn Stad hag an Tevezvod.

Azon ar Gouarnamantoù daouvleinel eo ar vezañs enno eus un Tevezvod ; war o divoud e komzer
eus renad tevezvodel.
C’hoarvezout a ra ar Gouarnamantoù daouvleinel, evel ma lavar o anv, eus daou vlein beli : Penn
ar Stad, dizalc’h, hag un organ-stroll, an Tevezvod, anezhañ Maodierned anvet gant ar Penn Stad,
peurliesañ e-touez ar muianiver en Dael.
1

Arleviañ v., ren ur strollad, un emvod. Arlevier g., an hini a zo e gefridi arleviañ ; etre un arlevier hag ur c’hadoriad ez
eus un diforc’h e-keñver beli : gant an arlevier ez eus ur veli wirion ha, peurliesañ, pad ; tra ma’z eo kentoc’h karget ar
c’hadoriad da genurzhiañ al labour e-ser an emvodoù.

Merkomp ne vern ket furm ar Penn Stad evit termenañ ar Gouarnamant daouvleinel : ha
pa ve dilennet, kevezholet pe herezhel, ha pa ve anezhañ ur Roue, un Impalaer, ul Leviour pe
un Arlevier Republik, gant ma ve en ur saviad dizalc’h diouzh an Tevezvod e c’haller komz
eus Gouarnamant daouvleinel.
Daou azon pennañ zo d’an Tevezvod : emren emañ e izili dirak ar Penn Stad, – daoust ma vezont
ezholet gantañ, e piaouont ur galloud-divizout dieub ; d’an eil ez eo an Tevezvod un organ-stroll :
daoust d’ar ranngefridiadur, – pep Maodiern o kaout atebegezhioù war ur rann resis a obererezh, – e
rank an disentezioù pouezus bezañ kemeret a-unan hag a-gengred. Pelloc’h e welimp ez eo atebek astroll ivez ar Vaodierned dirak an Dael.
An Tevezeg, penn an Tevezvod.

Ent damkanel ez eo ar Vaodierned kevatal etrezo. Koulskoude, peurliesañ, unan anezho zo dezhañ
ur renk-dreist : an Tevezeg eo (anvet c’hoazh, hervez ar broioù, Penn an Tevezvod, Kentañ Maodiern,
Penn ar Gouarnamant, Arlevier ar C’huzul, Arlevier ar Gouarnamant, Kañseller). E kefridi an
Tevezeg emañ dibab izili all an Tevezvod hag o c’hinnig da c’hratadur ar Penn Stad, arleviañ Kuzul
an Tevezvod, komz en anv an Tevezvod dirak an Dael.
Diforc’hañ a reer Kuzul an Tevezvod, arleviet gant an Tevezeg en ezvezañs ar Penn Stad,
ha Kuzul ar Vaodierned dindan arlevierezh ar Penn Stad.
Orin hag emdroadur ar reizhiad tevezvodel
N’eo ket bet ijinet ar Gouarnamant daouvleinel gant un damkanour. Disoc’h eo e
gwirionez eus un emdroadur istorek hir c’hoarvezet e Breizh-Veur. Tra m’edo an unpenniezh
diharzveli o ren e Bro-C’hall, e talc’he an Dael saoz ul lec’h dereat e buhez politikel ar
Rouantelezh-Unanet. En 18t kantved, gant derou rummad-rouaned Hanover, e krogas ar
Vaodierned, betek neuze eilerion sentus ar Roue, da embreger ur veli bolitikel wirion, o
kemer ar boaz da zerc’hel kuzul en ezvezañs e Veurdez ; tra ma kemerent frankiz e-keñver ar
gurunenn, e tinode en o zouez, dindan levezon maodierned ’zo evel William PITT, roll an
Tevezeg.
Eus Breizh-Veur e tremenas ar reizhiad e broioù all Europa. E Frañs da skouer e voe
degaset gant ar roueed LOUIS 18 ha LOUIS-PHILIPPE. Ar roueelezh o steuziañ a lezas an
devezvodelezh war he lerc’h. Hiziv e kaver ar reizhiad-se en holl weriniezhoù bourc’hizel ha,
dindan ur stumm danzeet, er gweriniezhoù proleterel, evel ma welimp e Notennoù all.
Daouvleinelezh ar Gouarnamant avat ne oufe bezañ meizet hep na ve deskrivet war un
dro ar reizhiad a-bezh, – ha diazez houmañ eo an Dael.

An Dael.
An Dael a c’hoarvez eus unan pe lies bodadenn. Kemmañ a ra niver an izili er bodadennoù-se :
100 ezel zo er Sened amerikan, 44 e Kuzul ar Stadoù e Suis ; dre vras ne sav ket an niver en tu all da
700.
Bodadennoù an Daeloù a c’haller renkañ diouzh an doare ma’z eo ezholet an daelidi : herezhel,
dilennet, kevezholet, anvet gant ar Gouarnamant, h.a., e c’hellont bezañ ; pe, c’hoazh, hervez padelezh
o c’harg. Ar gudenn loskus e meur a vro eo an niver a vodadennoù a zle bezañ en Dael.

Niver ar bodadennoù en Dael
E broioù ’zo e c’hoarvez an Dael eus ur vodadenn hepken, – komz a reer eus Dael unkambrek,
eus unkambregezh ; e broioù all ez eus div vodadenn, – hag e komzer eus Dael divgambrek, eus
divgambregezh.

An eil Kambroù kevreadel.

Un degouezh dibarek eo hini an eil Kambroù kevreadel. O roll zo pourchas derc’houezadur d’ar
Stadoù-izili er riezoù kevreadel. En Daeloù kevreadel ez eus enta div vodadenn : an eil o terc’houezañ
pobl ar riez, dilennet a-genfeur gant poblañs ar Stadoù ; eben amparet gant derc’houezourion ar
Stadoù, a niver kevatal evit pep hini. E-se, er Stadoù-Unanet e c’hoarvez ar c’hKuntell (Congress) eus
Ti an Derc’houezourion (House of Representatives) hag eus ar Sened (Senate) ; e Suis, emañ Kuzul ar
Riez e-kichen Kuzul ar Stadoù ; en Unaniezh Soviedel e kaver Sovied an Unaniezh ha Sovied ar
Broadelezhioù.
Amañ e ranker lavarout n’eo ket eus un damkaniezh e tiwanas ar C’hambroù kevreadel,
met dre zarvoud. E Bodadenn Philadelphia ma edod o sevel ar Vonreizh amerikan, o doa ar
gannaded raktreset ur gambr nemetken. Met tabut a savas etre leuridi ar Stadoù bras ha leuridi
ar Stadoù bihan war doare ar genfeuriegezh da reiñ d’an derc’houezadur. Ne voe ket tu d’en
em glevout hag evit dienkañ e tivizad savelañ div gambr, unan o terc’houezañ ar bobl, eben o
terc’houezañ ar Stadoù. Pleustrek e voe kavet da c’houde hevelep divgambregezh ken ma voe
degemeret gant ar riezoù kevreadel all.
Notomp ez anad ivez tuadurioù kevreadel gant an eil Kambr e riezoù unstadel ’zo. E
Frañs da skouer ez eo ar Sened derc’houezour dre zevoud ar c’humunioù hag an
departamantoù.
Orin hollek an divgambregezh : an eil Kambr vrientinek

Mar lezomp a-gostez ar riezoù kevreadel, e kavomp un orin boutin d’an eil Kambroù : youl ar
vrientinion da gaout un derc’houezadur diforc’h diouzh hini ar werin, evel ma verk a-walc’h an
anvadoù « Kambr Uhelañ » ha « Kambr Izelañ ». Ent hanezel, e tever an Dael saoz, kentpatrom an
Daeloù a-vremañ, eus Bodadenn C’hladdalc’hel gwizion ar Roue, arlozed2 lik hag ilizel : Ti an
Arlozed (Ti an Aotrouion) eo a voe savelet da gentañ. D’an eil e teuas kannaded ar bourc’hioù hag ar
c’hontelezhioù, en em zispartias da c’houde evit ober Ti ar C’humunoù.
E broioù all Europa e tiwanas ivez an eil Kambroù eus an Noblañs : en 19t kantved, gant al luskad
bonreizhelour ha diskar beli ar roueelezh, e teuas an Dael da vevennañ aotrouniezh ar Roue ;
koulskoude, evit gwanaat ar Vodadenn boblek ha skoilhañ ouzh ar riskladur etrezek ar werinegezh, e
voe roet d’ar vrientinion un derc’houezadur distag. Evel-se e voe an divgambregezh un azon eus ar
renadoù ledwerinek (sl. Emsav 29/158).
Disheñvel e voe hervez ar broioù tonkad an eil Kambroù brientinek. An emdroadur gwerinek a
zevoudas o steuziadur e Norge ha Danmark da skouer, o diveliadur e Breizh-Veur, o gwerinekadur e
Frañs, Belgia hag en Izelvroioù.
Damkaniezh ar C’hambroù aotrouniek
Un arnod evit kantreizhañ an eil Kambroù brientinek a voe graet gant MONTESQUIEU :
hervezañ, an dud uhel dre ar renk, ar binvidigezh pe an enor a ve lakaet en ur meni sklavelezh
mar befent mesket gant ar werin ; setu perak e ranker savelañ ur c’horf a vrientinion distag
diouzh derc’houezourion ar werin. Meur a wech en Istor gall e kaver un hevelep keal eus ur
Gambr evit an Dibab hag unan all evit ar yoc’h : gant an div Impalaeriezh, pa voe anv e 1871
da sevel ar « Grand Conseil », gant Gouarnamant Vichy.
An eil Kambroù gwerinek.

Aze e kejer ouzh un tabut o ren er gweriniezhoù bourc’hizel unstadel : hag ezhomm ez eus pe get
eus un eil Kambr ? Setu un nebeud e-touez an arguzennoù a-du pe a-enep a vez arveret :
Arguzennoù a-du : ar Gambr unel a rofe re a veli d’an Dael diwar goust ar Gouarnamant, – met
dizarbennet e vez an arguzenn-se gant an devoudoù : e Breizh-Veur, tra ma’z a da get beli an eil
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Arloz g., den a zo dezhañ brientoù gladdalc’hel pe heuliadoù anezho (kv. Kb. : Tŷ’r arglwyddi).

Kambr, ne ra nemet kreskiñ beli ar Gouarnamant. Arguzenn all : rekis eo an eil bodadenn evel
« kambr brederiañ » a-benn reoliñ ha kompezañ labour ar Gambr gentañ.
Arguzennoù a-enep : dilennerion izili an eil Kambr zo o-unan dilennidi, – kumunel ha
departamantel, – seurt dereziegezh zo techus d’ar virelouriezh. Gourfouez a vez roet da zilennerion ar
maezioù, mirelouroc’h, diwar goust dilennerion ar c’hêrioù, dispac’helouroc’h. Evel a verzer, an tu
kleiz eo a arver hevelep arguzennoù.
An eil Kambroù armerzhel.

Abaoe ur pergont vloaz bennak ez anad ur patrom nevel a eil Kambr : e-tal ar Gambr gentañ,
dilennet dre ar mouezhiañ douaroniezhel (gronnet e vez an dilennerion dre bastelloù tirel), e saveler ur
vodadenn dilennet dre ar mouezhiañ korfuniadel pe kevredadel (gronnet e vez an dilennerion dre
vicherioù pe dre rummoù kevredadel).
E daou zegouezh disheñvel e voe arveret reizhiad ar C’hambroù armerzhel : gant ar renadoù
faskour ha gant ar renadoù sokialour.
1) Kambroù korfuniadel ar renadoù faskour. O fal oa gronnañ patromed ha micherourion
en hevelep aozadur, ha dre-se terriñ an enebadurioù renkadel, bruzhunañ ar c’hweluniadoù ha
disteraat levezon ar strolladoù politikel. O vont betek ar par pellañ, e veze freuzet ar Gambr
gentañ, politikel, hag amparet an Dael gant ur Gambr gorfuniadel nemetken.
Renadoù mirelour pe ledfaskour ’zo n’int ket aet ken pell (DOLFUSS, SALAZAR) ha
dalc’het o deus ur vodadenn bolitikel e-kichen ar Gambr gorfuniadel. En Italia MUSSOLINI e
voe kendeuzet an derc’houezadur korfuniadel gant un derc’houezadur brizhpolitikel d’ober
« Kambr ar Feskad hag ar C’horfuniadoù » (Camera di Fasci e delle Corporazioni).
Ar renadoù faskour o deus merzet a-benn ar fin e lament pep nerzh-enebiñ digant ar
c’hweluniadoù hag ar strolladoù politikel dre ober anezho aozadurioù-Stad, – pezh a lakae
diezhomm a-walc’h arver leviadurel ar c’horfuniadoù.
2) Kambroù armerzhel ar renadoù sokialour pe steuñvour. Er broioù ma vez steuñvet an
armerzh e talvez ar Gambr armerzhel da berzhiadekaat ar boblañs e prientidigezh ar steuñvoù
hag el leviadurezh armerzhel dre vras. En doare-se, ne gemer ket an derc’houezadur
armerzhel lec’h an derc’houezadur politikel : kenvezañ a reont.
E Yougoslavia e voe savelet gant Bonreizh 1953, e-tal ar C’huzul Kevreadel, ur C’huzul
a’r Genderc’herion o vodañ derc’houezourion ar greanterezh, ar gounezerezh hag an
dornwezherezh. Bonreizh 1963 a lakaas en e lec’h pevar C’huzul distag : ar C’huzul
armerzhel, Kuzul an Deskadurezh hag ar Sevenadur, Kuzul ar Gedvuhez hag ar Yec’hed, ar
C’huzul politikel-urzhiadurel. Heverk eo seurt emdroadur eus ar sokialouriezh yougoslaviat ;
ennañ e veizer ar youl da zizarbenn ar burevierezh soviedel, hag ivez da luskañ dizeriadur ar
Stad, a zo unan eus amkanioù ar varksouriezh.

Urzhiadur diabarzh an Dael
Kudennoù heñvel a sav e-keñver urzhiadur diabarzh ha pa ve unkambrek pe divgambrek an Dael.
Kudennoù kalvezel int, met evit ur gwel hepken, rak merkañ a reont damantoù politikel resis.
Diogelaat dizalc’hted an Dael e-keñver ar Gouarnamant.

War an dachenn-se e voe renet un hir a stourm e-pad an 19t kantved. Er penn kentañ en deveze ar
Gouarnamant troioù e-leizh evit mestroniañ an Dael : en e gefridi edo deiziadañ hag ampellañ an
dalc’hioù, sevel reoliadur diabarzh ar bodadennoù, envel o gwazvaoù 3, rakluniañ o roll-labour. Kuzh
e chome breudoù an Dael ha dre-se n’o deveze levezon ebet war ar c’hedveno. Ouzhpenn-se ne oa ket
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Gwazva ur Vodadenn zo ar bodad karget da brientiñ he dalc’hioù ha da genurzhiañ he labour ; c’hoarvezout a ra
peurliesañ eus ur C’hadoriad, un Eilkadoriad, unan pe lies Sekretour, unan pe lies Teñzorer.

gwarezet ar gannaded ouzh keisiadurioù barnerezhel ar Gouarnamant : diskehuzed4 ar gannaded ne
voe ket ensavet diouzhtu ; a-du-rall e oa aotreet al lieskargiezh, hag ar gannaded a c’halle berniañ o
leuriadur gant amaezhioù foran, ar pezh a roe an tu d’ar Gouarnamant d’o frenañ.
Tamm-ha-tamm e teuas an Daeloù a-benn d’en em zieubiñ diouzh hualoù ar Gouarnamantoù.
Hiziv e tiviz o-unan ar bodadennoù deiziadoù ha padelezh o dalc’hioù. Meur a reizhiad ez eus evit a
sell urzhiadur al labour en amzer : bodadennoù pad zo, a c’hell sezañ pa vennont ; reolennet eo labour
bodadennoù all gant reizhiad an estezioù (marevezhioù eus ar bloaz, merket gant ar Vonreizh, ma
c’hellont derc’hel o breudoù, en doare a zere outo). Lezet e vez urzhiadur ar breudoù e grad ar
bodadennoù, a zilenn o-unan o gwazva, a zifer o reoliadur diabarzh, a ziviz o roll-labour. Foran eo ar
breudoù hag embannet e vez ent kefridiel an danevell anezho.
E broioù ’zo n’eo ket frank d’ar c’hevredig ar mont-tre e sal ar breudoù rag aon na waskfe
an engroez war zivizoù an daelidi. Ne vez ket skinwelet an dalc’hioù kennebeut, a-benn lezel
gant ar gannaded o frankiz da gomz hep damant a lorberezh, – hag ivez gant ar
skinarvesterion o doujañs evit an Dael.
Ouzhpenn-se, e vez gwarezet ar gannaded ouzh tagadurioù ar Gouarnamant gant ur reizhiad a
ziskehuzedoù : ne c’hell ket bezañ tamallet dezho an oberoù sevenet e-ser o c’hefridi : nag o
frezegennoù, nag o menoioù, nag o mouezhiadurioù, nag ivez ar pezh a reont e-maez eus embreg o
c’harg. E pep mare evelkent, e c’hell an Dael, dre ur vouezhiadeg, lemel an diskehuzed o wareziñ ur
c’hannad feller. Erziwezh ez eo berzet al lieskargiezh : digenrezus eo al leuriadur en Dael gant nep
amaezh foran.
Diogelaat efedusted labourioù an Dael.

Kengorioù zo bet savelet evit prientiñ ar breudoù. Div reizhiad zo en arver : ar c’hengorioù
amzeriat, a vez fiziet enno ur gudenn dermenet da studiañ, hag a vez divodet ur wech echu o studi ; ar
c’hengorioù pad, kefridiet pep hini evit ur skourr obererezh (arc’hant, diavaez, diabarzh, armerzh,
h.a.), a bled gant an holl gudennoù o tennañ d’ar skourr-se. Splet an eil reizhiad-mañ eo an tu a ro
d’an izili da c’hounit arbennigiezh ; he displet zo tech ar c’hengorioù pad da aloubiñ tachenn an Dael
hag ar gouarnamant.
A-benn degas urzh er breudoù e voe ret reolennañ ar c’homzidigezhioù. Savet e voe ar reolennoù
kentañ e Breizh-Veur en 19t kantved da heul ar skoilherezh renet gant ar gannaded iwerzhonat en
Dael saoz. Hiziv e vez termenet spis tro ha padelezh pep komzidigezh.
Gwareziñ gwirioù ar bihanniveroù e diabarzh an Dael.

Da gentañ evit a sell dibab izili ar c’hengorioù, ez eus arvar e vefent anvet gant ar muianiver
nemetken. Arveret ez eus argerzhioù diseurt : an teurel-prenn, a zo displetus o vezañ ma ne zalc’h
kont ebet eus barregezhioù personel ar gannaded evit labour ar c’hengorioù, – arveret eo bet e Frañs
ha dilezet da c’houde evit an ezholadur gant ar strolloù politikel war ziazez ar genfeuriegezh. E
Breizh-Veur e reer gant ur reizhiad all : ur bodad kemmesk, ennañ 5 ezel eus ar muianiver ha 4 eus ar
bihanniver, zo karget da envel izili ar c’hengorioù.
Reolennoù zo o ren ivez evit gwarantiñ frankiz-eztaoliñ ar bihanniveroù.
Gwareziñ dizalc’hted ar gannaded e-keñver al lazioù prevez.

Fraost a-walc’h e chom an dachenn-se. Savelet ez eus bet un nebeut digenrezustedoù etre al
leuriadur d’an Dael ha micherioù prevez ’zo. E gwir, kudenn kevuziadur ar gannaded eo a zo stignet
amañ. Mar bez re izel gopr an daeliad ez eo anat e vo aesoc’h d’ar brenerion e demptañ.

4
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b., gwarant roet d’ur c’hannad, h.a., a-enep d’an tamalloù barnerezhel.

Darempredoù etre ar Gouarnamant hag an Dael.
Organoù al levierezh n’int ket distag na diere. Etrezo ez eus eskemmoù ha kenlabour ; gwerediñ a
reont an eil re war ar re all ; organoù ’zo zo isurzhiet da re all.

Araezioù gwerediñ ar Gouarnamant war an Dael
Ne venegimp amañ nemet ar re bouezusañ.
Emell ar Gouarnamant en anvidigezh izili an Dael.

Er par pellañ, e vez anvet izili an Dael gant ar Gouarnamant e-unan. Sentus e vez an izili anvet en
doare-se, dreist-holl pa vez amzeriat o c’hargoù ; pa vezont anvet hed-buhez avat, evel an Arlozed
saoz, en em ziskouezont digabestroc’h, – evit gwaskañ warno e rank ar Gouarnamant ober
anvidigezhioù all, « forniadoù » Arlozed nevez tommoc’h outañ.
Pa vez dilennet ar bodadennoù ne c’hell ar Gouarnamant nemet gwerediñ war an dilennerion, dre
ar bruderezh da skouer.
Emelloù ar Gouarnamant en urzhiadur diabarzh an Dael.

Lod eus an doareoù-se da emellout hon eus gwelet c’hoazh.
Ar Gouarnamant a c’hell kemer perzh e dibaberezh izili ar gwazva hag e savidigezh ar reoliadur
diabarzh. Izili ar gwazva o vezañ anvet gant ar Gouarnamant, e vo aes da hemañ krennañ war roll an
eneberezh. Heñveldra, dre ar reoliadur e vez ar Gouarnamant e tro da herzel ouzh an Dael a aozañ pep
breutadur a-zevri.
Gweredus eo c’hoazh emell ar Gouarnamant pa vez en e gefridi kengervel an Dael ha merkañ eunan padelezh an estezioù. A-walc’h e vo dezhañ tremen hep kengervel an Dael evit he seizañ agrenn. E grez an Impalaeriezh kentañ e Frañs ne veze bodet ar C’horf-dezvañ nemet un nebeut
devezhioù bep bloaz.
Mar gell ar gouarnamant emellout e savidigezh roll-labour ar bodadennoù, e kavo tu da ampellañ
keit ha ma karo breutadur ar c’hudennoù amjestr evitañ.
Perzhiadur ar Gouarnamant e labourioù an Dael.

Ar gwir kentodiñ zo ar gwir da zivizout an danvez lezennoù a ranko an Dael kemer disentez
warno. Tri degouezh a c’hell bezañ : 1) piaouet eo ar gwir kentodiñ gant ar Gouarnamant nemetken,
ha neuze emañ oberiadegezh an Dael e youl ar Gouarnamant 2) piaouet eo ar gwir kentodiñ kenkoulz
gant ar Gouarnamant ha gant ar gannaded, ha dizalc’hoc’h eo neuze an Dael 3) ar gannaded hepken o
deus ar gwir da ginnig lezennoù, ha dizalc’h krenn eo an Dael, – rankout a ra ar Gouarnamant lakaat
kinnig lezennoù dre hantererezh e zalc’hidi en Dael.
Ar Gouarnamant a c’hell kemer perzh e danzeadur disentezioù an Dael dre emellout war-eeun er
breudoù. En degouezh-se o deus izili ar Gouarnamant gwir da vont-tre, da gomz ha da vouezhiañ e
dalc’hioù an Dael. Kreñvoc’h c’hoazh eo araezioù-gwaskañ ar Gouarnamant pa c’hell enderc’hel
kannaded ’zo, kannaded amaezhidi da skouer, da vouezhiañ hervez e c’hoant.
Ar Gouarnamant a c’hell ivez gwerediñ war disentezioù an Dael goude m’int bet douget ganti, ha
se dre bevar argerzh : an distreiñ, ar gourbonnañ, ar c’hantgadiñ, ar gouarzhañ.
– Distreiñ ul lezenn dirak an Dael zo goulenn diganti breutaat en-dro an destenn, pa ne zere ket
houmañ ouzh ar Gouarnamant.
– Gourbonnañ ul lezenn zo he lakaat dindan erounit, eleze reiñ dezhi nerzh dezvel, a lavarer
c’hoazh he lakaat da vezañ erounidek. Gant argerzh ar gourbonnañ, ne c’hell ket ul lezenn douget gant
an Dael bezañ erounezet a-raok bezañ bet embannet, gourbonnet, gant ar Gouarnamant. Met aze ez
eus daou zegouezh : 1) mard eo endalc’het ar Gouarnamant da c’hourbonnañ al lezennoù dindan un

amzer merket, ne c’hell ket ar gourbonnañ bezañ un araez-gwaskañ 2) mar en deus ar Gouarnamant
gwir da ampellañ ar gourbonnadur keit ma kar, emañ e tro da skoilhañ ouzh kement lezenn na blij ket
dezhañ.
– Kantgadiñ ul lezenn zo reiñ dezhi bezoud dezvel. Gant argerzh ar c’hantgadiñ ned eo ket
endalc’het ar Gouarnamant da c’hourbonnañ al lezennoù douget gant an Dael. Brasoc’h c’hoazh eo
neuze e drec’hded war an Dael, rak hep bezoud dezvel e chom kement tra a ra an Dael keit ha ma n’eo
ket bet kantgadet gant ar Gouarnamant.
– Frankoc’h eo argerzh ar gouarzhañ. Gantañ, mar chom tav ar Gouarnamant, e teu al lezenn
douget gant an Dael da vezañ erounidek end-eeun. Met mar diviz enebiñ ouzh al lezenn, – he
gouarzhañ, lavarout a reer c’hoazh lakaat gouarzh warni, – ne vo ket houmañ lakaet da dalvout. Pa
vez lakaet gouarzh groñs ned ay biken al lezenn dindan erounit ; pa vez gouarzh goursezus hepken, e
vo ampellet, goursezet, entalvoudegadur al lezenn.
Er par pellañ, e c’hell ar Gouarnamant en em erlec’hiañ ouzh an Dael evit kemer disentezioù ’zo.
Bonreizhoù ’zo a ro d’ar Gouarnamant ar gwir da astalvoudekaat kellidsteuñv ar bloaz a-raok, ma ne
zeu ket an Dael a-benn da vouezhiañ ur c’hellidsteuñv evit ar bloaz o ren.
Loezadur an Dael.

An doare efedusañ a-berzh ar Gouarnamant da waskañ war an Dael eo he loezañ, da lavarout eo
he divodañ, digargañ he holl izili hag aozañ un dilennadeg nevez.
Er pleustr ez eus spletoù bras gant al loezadur. Un doare eo da zerc’hel war ar gannaded :
gourdrouz an digargañ, gant an heuliadoù trubuilhus, en o zouez talañ mizoù ur stourmad dilennel
nevez, a « fura » ar gannaded. A-du-rall, pa ne gaver disoc’h ebet d’un diemglev etre Gouarnamant ha
Dael, e chom bepred da ziskoulm degas an arguz dirak an dilennerion dre loezañ an Dael. Ur splet all
a zo : dre grennañ hoali ur vodadenn e c’hell ar Gouarnamant dizarbenn al lorberezh ez eo techet ar
gannaded da ren e bloavezh diwezhañ o leuriadur : en o disentezioù e hañvalont alies damantetoc’h
d’o addilennadur eget da genvad ar vro.
Ent damkanel koulskoude ez eo bet barnet al loezadur evel un argerzh enepgwerinek, –
adkavout a reer aze doareoù ar rouaned pa felle dezho en em zizober diouzh ur Parlamant
deuet da vezañ re chastreüs ; un doare e ve evit ar Gouarnamantoù da zisteraat pouez politikel
an Dael ha, da heul, mennadurezh ar bobl. Difennerion pennaenn al loezadur a eilger ez eo er
c’hontrol aze an doare da c’houlenn hec’h ali en-dro digant ar bobl a-zivout un arguz o
kevenebiñ he c’hannaded hag ar Gouarnamant.
Tost eo ster politikel al loezadur da hini ar boblatersadeg : dre houmañ e tremen ar
gouarnamant dreist pennoù ar gannaded evit atersiñ war-eeun ar bobl a-zivout ur gudenn
resis. An diforc’h a zo etre loezadur an Dael hag ar boblatersadeg eo ne goll ket ar gannaded o
sez forzh pe zisoc’h a ve d’ar boblatersadeg.

Araezioù gwerediñ an Dael war ar Gouarnamant
Dre vras ez eus tu d’o renkañ diouzh an hevelep urzh hag araezioù gwerediñ ar Gouarnamant war
an Dael.
Emell an Dael en anvidigezh ar Gouarnamant.

E degouezhioù ’zo e vez ezholet ar Gouarnamant gant an Dael. Isurzhiet e vez neuze ar
Gouarnamant d’an Dael ha seul sujetoc’h eo ma vez berroc’h e badelezh kefridiel. Mar pad ur miz
leuriadur ar stroll-gouarn, evel ma oa evit « Poellgor Salvder ar Bobl » e-kerz an Dispac’h gall, n’en
deus dizalc’hted ebet. N’eo ket heñvel gont avat evit ur Penn Stad o chom seizh vloaz.
Disteroc’h e vez gwered an Dael ma ne zibab ket e-unan izili ar Gouarnamant, daoust ma rank ar
re-mañ bezañ dibabet e-touez ar gannaded. Gwashoc’h c’hoazh eo ar saviad evit an Dael, mar chom ar
Gouarnamant dieub da zibab e izili er-maez eus an Dael.

Emelloù an Dael en obererezh ar Gouarnamant.

Liesseurt int. Menegomp da gentañ an alioù, hag an hetadennoù, a zo araezioù gwan-kenan
peogwir e chom dieub bepred ar Gouarnamant d’o heuliañ pe get. Koulskoude pa vez roet an alioù pe
an hetadennoù-se e disoc’h ur breutadur foran ha pa gemeront levezon war ar c’hedveno e rank ar
Gouarnamant derc’hel kont anezho.
Etre ali ha hetadenn eo an diforc’h hemañ : an ali zo goulennet gant ar Gouarnamant, an
hetadenn zo roet a-gentod gant an Dael. E-touez an alioù e renker an ateb, mouezhiet gant ur
Vodadenn e respont d’an denarc’h, pe « prezegenn-digeriñ », pe c’hoazh « prezegenn an
tron » hervez an dro, graet gant ar Gouarnamant dirak an Dael e derou pep estez ; dre an ateb
e ro an Dael da c’houzout d’ar Gouarnamant he meno war e leviadurezh.
Ar c’hengorioù-enklask, dilennet gant ur Vodadenn e-touez hec’h izili, zo o c’hefridi reoliñ
oberoù ar Gouarnamant en un dachenn dermenet. Er Stadoù-Unanet e vez arveret dreist-holl seurt
argerzh-reoliñ.
Ar goulennoù zo atersoù graet gant izili eus an Dael ouzh izili eus ar Gouarnamant. Graet e
c’hellont bezañ dre skrid, hag embannet e vezont neuze war un dro gant ar respont, pe dre gomz.
An devennadennoù zo galvadennoù graet war ur Maodiern gant ur c’hannad, o kemenn dezhañ
respont ha kemer perzh er vreutadeg a heulio e respont. Klozet e vez an devennadenn gant ur
vouezhiadeg o verkañ boz5 pe divoz an Dael. Kalz efedusoc’h eo an devennadenn eget ar goulenn, rak
drezi e lakaer breud war atebegezh ar Maodiern devennet ha hemañ a rank reiñ diskleriadurioù dirak
an Dael.
E broioù ’zo ez eus ur C’hengor-Evezh pad, a zo e roll eveshaat obererezh ar Gouarnamant aberzh an Dael. Peurliesañ e vez dibabet un den dizalc’h a spered ha fiziet ennañ ar gefridi da reoliñ an
amaezhiadurezh.
Furm anvekañ ar C’hengorioù-Evezh zo hep mar an ombusman, en deus beli evit
degemerout klemmoù ar geodedourion ouzh kammarverioù ar Gouarnamant. Un ensavadur
svedat a orin eo an ombusman, – ken abred ha 1809 e kaver anv anezhañ er vro-se. Da
c’houde e voe degemeret gant Suomi, Danmark, Norge, Zeland-Nevez hag, en diwezh, gant
Breizh-Veur e 1967.
Kengorioù-Evezh arbennik a gaver ivez, da skouer, en Alamagn Gevreadel, ar C’hengoriad aberzh Dael da reoliñ al Luoz.
Atebegezh izili ar Gouarnamant dirak an Dael.

Daou seurt atebegezhioù zo gant izili ar Gouarnamant dirak an Dael : an atebegezh kastizel, an
atebegezh politikel.
An atebegezh kastizel a voe savelet da gentañ e Breizh-Veur dindan furm argerzhadur an
« impeachment ». Hervez pennaenn an atebegezh kastizel he deus an Dael gwir da gehuzañ4 ar
Vaodierned dirak ul lez-varn, o tamall dezho fazioù graet ganto en embregerezh o c’hefridi. Ar Gambr
Uhelañ a dalvez neuze da Lez-Veur, o kaout gwir da lakaat Maodierned dindan gehuz. Dibaot eo avat
an degouezhioù ma c’hoari seurt argerzhadur. Paotoc’h eo an degouezhioù ma lakaer breud war
atebegezh politikel ar Gouarnamant.
An atebegezh politikel a empleg e c’hell an Dael rediañ ar Gouarnamant da reiñ e zilez diwar ma
tiskouez disfiz outañ. Ned eo ket engalvet atebegezh ar Vaodierned gant kement mouezhiadeg enebus
o tont a-berzh an Dael. E daou zegouezh hepken e vez lakaet an Tevezvod war var : pa laka ar
Gouarnamant ar goulenn-fiziañs dirak an Dael ; pa endod6 ur c’hannad ur mennad-kareziñ, pe mennad
disfiz war daol an Dael.
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Hiniennel pe strollel e c’hell bezañ atebegezh politikel ar Vaodierned. Ent reol ez eo
atebek a-stroll ar Vaodierned dirak an Dael ; en anv an Tevezvod en e bezh e vez lakaet ar
goulenn-fiziañs hag an Tevezvod a-bezh a vez skoet outañ an disfiz douget gant an Dael, ha
da heul e rank an holl Vaodierned reiñ o dilez. Ent nemedel, e c’hell atebegezh politikel ur
Maodiern bezañ distaget diouzh atebegezh-stroll an Tevezvod, da skouer p’en deus graet an
oberoù tamallet dezhañ hep rat d’ar Vaodierned all.
Atebegezh ar Vaodierned zo an araez galloudusañ he deus an Dael en he c’herz evit reoliñ ar
Gouarnamant. Bez’ ez eo etre daouarn an Dael ar pezh ez eo loezadur an Dael etre daouarn ar
Gouarnamant.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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LEC’H AL LEDEMSAV EN DAELEREZH-DIEUBIÑ
En ur vreutadeg ma kinniged al lugan : « An Emsav a zistruj ar framm gall e Breizh, a sav ar
framm brezhon », ez enebas hiniennoù, gant an arguzenn « ez eo farserezh komz a framm brezhon
bremañ ». Hervez an abegerion, e komzomp e sell eus an dazont hepken, rak ar framm brezhon n’eus
ket anezhañ.
An emzalc’h-se n’eo ket souezhus. Paot eo an dud a chom o buhez-pad da c’hortoz ar vuhez da
zeraouiñ. E Breizh e c’hortozont an Emsav da zeraouiñ. An tech hanezelour eo : sellout eus an
diavaez ouzh an Istor hep merzout emeur e-barzh forzh petra a reer pe na reer ket. Ar pezh a zo
souezhus eo e ve c’hoazh en E.S.B., seizh vloaz goude e grouidigezh, tud manet ken estren d’e
lakadennoù-diazez, tud dall, bouzar pe disprizus a-walc’h evit kemer ul lec’h er framm brezhon oc’h
ober eus kement-se un embreg arouezel da c’hortoz, ur c’hoari brezel-dieubiñ bihan ha Stad vrezhon
vihan. Ken souezhus-all en defe ar framm gallet mont en-dro keid-all gant seurt argilerion e-touez e
obererion. Hep mar, lod eus an diaesterioù, eus an daleoù a zo hiziv o hualañ kerzh war-raok E.S.B. a
zeu eus bezañs hevelep tud ennañ.
Diboell eo bepred oberoù an Emsav pa glasker enno ar poell a zo o liammañ an oberoù er framm
gall. Diboell eo ar framm brezhon, pa gemerer da stalon ar frammoù estren. Petra eo ur Penn Aozadur
er framm brezhon e-skoaz ur Maodiern gall pe saoz ? pe zoken un ezel eus hon Dael e-kichen ul
leuriad d’an « Assemblée nationale » ? Hogen ar sell a wel oberoù an Emsav evel diboell zo estren
d’an Emsav. Bezañ sujet zo degemerout sell ar sujer war ar bed ha war an unan, zo degemerout
poellelezh ar sujer da boellelezh ar pezh a reer. An namm a zo en orin al ledemsavioù, hag e bred al
ledemsaverion a ziskoach en hon ser, eo kenderc’hel da arverañ ur sell hag ur boellelezh estren, ha
bezañ dic’houest da veizañ ez eo an emgann e Breizh un emgann etre div boellelezh da gentañ penn.
Ar poell zo bepred ar poell eus un dra bennak er bed, ha n’eo ket evel ma empleg an
hanezelouriezh ur gwirvoud difetis hag anistorel, – ar Poell peurbadel ijinet gant Filozoferion
c’hall an 18t kantved. Pep poellelezh zo bepred poellelezh ur c’horf fetis, poell ur buhezañ,
oc’h anadiñ hag o tiorren gantañ.
Ne c’hell bezañ a Emsav-dieubiñ e Breizh e-maez ur framm fetis a oberoù ereet dre ur
boellelezh fraezh.
Goulenn a reer perak emañ ar seurt namm gant tud ’zo. Un diouer a zeskadurezh e ve ? Nann,
n’eo ket a dra sur. Lavarout a c’haller zoken ez eo ar Vrezhoned ar muiañ intret gant an deskadurezh
c’hall o deus ar vrasañ poan o veizañ ez eus ur boellelezh vrezhon. En enep, tud ha n’o deus ket
darempredet hir amzer ar skolioù gall n’o deus poan ebet o tiskouez ur skiant lemm eus ar framm
brezhon hag eus e boellelezh. Aes eo displegañ perak, ha displeget eo bet meur a wech war Emsav :
poellelezh an Emsav ne vez ket komprenet dre ur meizadur hogen dre ur buhezadur ; derou an
dispac’h zo an dispac’h hiniennel ; neb na lak ket an argerzh distrujañ-krouiñ dispac’hel da ren en e
vuhez ne vo nepred un dispac’her er vro.
En ur c’helc’h-bac’h emañ an hanezelourion : ne vuhezont ket poell ar framm brezhon
peogwir e faltaziont ar framm brezhon en dazont, ha ne zeu ket ar framm brezhon da vezañ
fetis dezho peogwir ne vuhezont ket e boellelezh. E gwir, emañ poellelezh c’hall ha faltaziañ
brezhon oc’h en em glevout evel amezeion vat en o buhez, ha nebeut a chañs o deus da
zizoleiñ drezo o-unan ez eus ur boellelezh vrezhon.
Lakadenn-diazez an Emsav eo an diogeladenn ez eus anezhañ ent fetis : ar framm brezhon zo,
bremañ. Ar pezh a empleg :
– ez eus ur boellelezh vrezhon enkorfet ha bezant war an dachenn a-dal d’ar boellelezh c’hall ;
– ez eo ar framm brezhon blein an daelerezh-dieubiñ.
Pa lavarer : ar framm brezhon ez eus anezhañ, n’eo ket hepken gwiriañ un devoud, stadañ un
degouezh eo a reer. Un arvez anienel eus an Emsav eo a verker. Adlavarout a reomp : ne c’hell bezañ

a Emsav nemet e stumm ur framm brezhon savet a-dal d’ar framm gall evit e zistrujañ ha kemer e
lec’h. Ma ne vije ket eus ar framm brezhon, ar c’hentañ tra emsavel d’ober e Breizh e vije e grouiñ.
Rak drezañ hepken e c’hell ur boellelezh-krouiñ bezañ diorreet e Breizh, diwarnañ hepken e c’hell ur
buhezadur a rezid diwanañ e Breizh.
Abegadennoù evel : re vihan, re ziglok eo E.S.B. evit bezañ ar framm brezhon ha
keñveriañ ouzh ar framm gall, ne oufent dont nemet eus sellerion diavaez, eus tud o c’hortoz
gwelout penaos e troy an traoù a-raok lakaat o buhez prizius e-barzh. Goapaat a ra an
abegerion : « ur gudenn a feiz eo neuze ! ». Respont a reomp, hep goapaat : ur gudenn a feiz
eo. Ar feiz eo andon pep poellelezh ha diazez fetis pep krouidigezh er bed. Ha lavarout a
reomp : an Emsav ne c’hell c’hoarvezout nemet eus tud a zo deuet e-barzh dizistro, a oar ervat
ez echuo an afer dre an trec’h pe o distruj, – pe dre an trec’h hag o distruj.
Ul lec’h argollus eo an Emsav. N’eo ket hepken dre an dañjer stag ouzh pep brezel, met
dre arvarioù ebarzhel an embregerezh e-unan. Ul lec’h eo ma ranker bevañ kalz war drehont,
ma nac’her plegañ d’ar pezh a zo evit en em reizhañ diouzh ar pezh n’eus ket anezhañ a-benn
e lakaat da vezañ. Didrabas eo faltaziañ an dazont ; argollus eo e vuhezañ : ne ren ket an den
un argerzh distrujañ-krouiñ, ne foeltr ket ar bed hep foeltrañ e vuhez e mod pe vod.
Blein an daelerezh-dieubiñ eo ar framm brezhon. Dav eo diforc’hañ an daou zoare en deus an
Emsav da ziorren. E ziorren diabarzh zo hini ar framm e-unan, amparet gant tud stummet o ren un
ober emouiziek. Eus an diorren diabarzh hon eus komzet hir e meur a lec’h. Eus an eil doare, a
anvimp an diorren diavaez, e fell dimp komz bremañ.
A-vec’h boulc’het eo an diorren diavaez, ken war an dachenn, ken en e zamkaniezh.
Un dezrann kevredadoniel a ziskouez e laka an Emsav da anadiñ etrezañ hag ar framm sujer
fiñvadoù hon eus anvet al ledemsav. Dindan levezon an Emsav e c’hoarvez ar fiñvadoù-se, hogen
troet int etrezek amkanioù meizet e dave d’ar framm gall. Skouerioù niverus hon eus bet tro da reiñ
eus hevelep devoudoù hag eus o hironded kevredadel.
Lavaret hon eus ez eo al ledemsav ul lec’h a ziempradur. Un arvez avat eus an diempradur-se ha
n’hon eus ket displeget a-walc’h eo hemañ : an diempradur ledemsavel zo un diempradur brezhon,
met ivez un diempradur e-keñver ar framm gall. Al ledemsav, lusket dre levezon an ober emsavel, a
zianav ar boellelezh vrezhon ; met, diouzh an tu all, mard eo diazezet ent devoud er framm gall, ma ne
anavez, ent devoud bepred, nemet ar boellelezh c’hall, e tisklot durc’hadur e oberoù diouzh
durc’hadur an oberoù heboell gall, e tenn da wariañ ar framm gall. Ar brezhoneg er skolioù hag er
radio gall, Naoned er Ranndir Steuñvel Bretagne, h.a., diheboellderioù eo kement-se e-keñver ar
framm gall, anat eo d’an holl, met ivez, pezh na ziskouezer ket a-walc’h, ez eo kement-se dreist-holl
diheboellderioù eus ar framm gall. Ur gwariadur eus ar boellelezh c’hall eo al ledemsav breizhat, ur
poent gwan er framm gall, un neudenn vrein er reizhiad sujer, ha dre-se unan eus al lec’hioù anezhi
ma rank an Emsav skeiñ da gentañ.
E berr, al ledemsav zo da savelañ bepred evel parzh eus ar reizhiad sujer, hag, er reizhiad sujer,
evel ur poent gwan anezhi.
Kement-se zo da resisaat, pa weler ar c’healioù mojennek a red, n’eo ket hepken e Breizh,
met en Emsav e-unan.
Setu unan da skouer : « Arabat tagañ ar strollad-mañ-strollad. Evel just n’int ket tre an
Emsav, met dont a raint tamm-ha-tamm. Forzh penaos, gwelloc’h eo d’ar re yaouank mont
aze, eget en ur strollad gall bennak ». Mard eo degouezhet e izili er strollad-se dre ma
klaskent an Emsav ha mar tizhont an Emsav a-benn ar fin, bezomp sur ne vo ket dre lusk ar
strollad e-unan. Tizhout a raint an Emsav peogwir e vo aet an Emsav dezho da zistrujañ enno
an harp a gemeront c’hoazh war ar boellelezh c’hall, o reiñ dre-se dezho an tu da adframmañ
o buhez hervez ar boellelezh vrezhon. Hogen o tispenn an harp a gemeront war ar boellelezh
c’hall, petra a ray an Emsav ma n’eo ket distrujañ ar framm gall e Breizh, n’eo ket en e
barzhioù hewel marteze, met, efedusoc’h a-galz, en he diazezoù, er gwrizioù a sank e bred an

dud ha ma tenn drezo he nerzh. En ur ober se e kaso an Emsav ul labour-distrujañ war ar
strollad ledemsavel n’en deus bezoud nemet dre ma c’hell tud hep stummadur bezañ touellet.
Perzh mat nemetañ al ledemsavioù eo bezañ ar c’horn brein eus ar reizhiad sujer, ar boulc’h eus
an dibab evit labour-dispenn an Emsav. Ne reont ket ul labour-krouiñ na -stummañ, met ur roll
digempoellañ o deus : gwariadurioù ez int en oberoù Breizhiz e-keñver poellelezh ar framm gall,
kilstourm a reont ouzh kerzh war-raok ar reizhiad ez int lodek enni. Roll an Emsav, da heul, n’eo ket
doujañ dezho evel ma toujer « da dud a youl vat a glask ober un dra bennak evit ar vro », n’eo ket
klask o enframmañ gant ar spi touellus d’o « zreiñ war an tu mat » ; met kas warno an distruj eus ar
framm gall a zo poent kentañ e raklun.
Amañ e sav diouzhtu div abegadenn. An eil, a skiant voutin, zo : met, mar gra al ledemsavioù ul
labour-gwariañ er framm gall, perak o distrujañ ha dioueriñ ur benveg a ra ul labour n’en devo ket an
Emsav d’ober ? Eben zo diwar skiant-prenañ : evel ar c’helien eo al ledemsavioù ; e tistrujit unan, e
tiglor dek. An abegadennoù skiantek-se ne zalc’hont ket kont eus ar pezh a c’haller envel diac’hinad
al ledemsav : seul vui ma kas an Emsav e labour-distrujañ war al ledemsav, seul vui e kresk al
ledemsav ; kreskiñ a ra avat diwar goust ar framm gall, hag en hemañ en em led evel ur breinadur.
Mar gwelomp al ledemsav o kreskiñ, na gollomp ket kalon enta ; en enep, lopomp gant seul vuioc’h a
jourdoul, en ur lavarout da heul ar Sant-se eus ar Grennamzer : skoomp bepred, an Emsav a anavezo e
re, pe gentoc’h a vo anavezet ganto !
Poent eo skubañ ur wech da vat amoedigezhioù a seurt gant : « biken un emgann etre
kenvroiz ! », « na roomp ket arvest hon dizunvaniezh », « Kement ’zo breton / Zo nes da’m
c’halon », a zo hepken eztaolioù al laoskentez kalon hag an dallentez politikel. Talbenn an
emgann ne dremen ket etre ledemsav ha framm gall, ne dremen ket etre ledemsaverion a-du
ha ledemsaverion a-enep, tremen a ra etre Emsav ha ledemsav. Al ledemsav zo ur vaezienndistrujañ naturel eus an Emsav. Lavarout a reomp ez eo talvoudus, diziouerus, er roll-se avat,
hag er roll-se hepken, rak n’en deus roll all ebet.
Diwar vont, e raimp un evezhiadenn hollekoc’h. Amañ emañ gwander ar frammoù
alouber : o fal zo derc’hel en o stern ar boblañs a-bezh, ha dre ret kement elfenn skoilhus,
kement neudenn vrein, kement andon a zigempoellded a zo enni. Kreñvder un emsav-dieubiñ,
en enep, zo bezañ amparet diwar e boellelezh : ouzh e ober n’eus nemet an dud a gemer e
boellelezh da boell o buhez. An emsav-dieubiñ zo er vro sujet evel ur gontell e-kreiz ur
rouestlad neud : bep ma sank, ez a war veskañ bepred muioc’h en-dro dezhañ kilblegoù ar
reizhiad dislavarus framm sujer-pobl sujet, betek ma teu ar reizhiad-se d’ul luziad direnadus
d’ar framm sujer. An emsav-dieubiñ ne c’hell avat c’hoari e roll ha trec’hiñ nemet mar chom
eeun-kaer ha lemm e neudenn dezhañ, e zremm. Ne c’hell gouzañv an disterañ gwariadur nag
an disterañ dalladur.
An hevelep arbenn a c’hoari e kadouriezh ar c’hemer galloud : pa ziwan eus an dispac’h
ar Gouarnamant broadel kentañ, e rank d’e dro derc’hel ar boblañs en e stern. Alese ar reolenn
bleustrek e tle an Emsav trec’h gortoz, evit kemer ar galloud, en defe an dispac’h kaset pell awalc’h al labour unvaniñ ar vro.
Kement-se a ro da gompren ar pouez en deus en Emsav an arc’hwel-gwiriañ renet warnañ e-unan.
Kefridioù diziouerus eo ar c’hemennadennoù, an dezrannadurioù hir ha munudaouek, ar breutadegoù
brevus o leuniañ devezhioù a-wechoù eus buhez an emsaverion. Eeun ha disi he deus barvenn ar
gontell da vezañ : da ziskoachañ ha da zisteurel emañ kement ober ledemsavel, da argas kement ezel o
tibab un hent ledemsavel. Lec’h zo moarvat, evit bremañ, d’an Emsav ha d’al ledemsav e Breizh. Al
ledemsaverion zo andonioù a skoilherezh, a wariadur, a vreinadurezh el lec’h ma vezont ; pistrius int e
diabarzh an Emsav, met prizius int d’an Emsav ur wech lakaet el lec’h azas, eleze e korn brein ar
framm gall.
« An holl sujidigezhioù zo gwikefreoù boutin etrezo. Nemet e ranker lavarout ouzhpenn he deus
pep hini he dremm dezhi. Setu perak e chom tud ’zo, mennet mat koulskoude, hep anavezout ar
saviad-mañ-saviad a sujidigezh : ne zeuont ket a-benn d’he diren da saviadoù all anavezet. Aes eo

diskouez endeo un niver a ziforc’hioù etre degouezh Kanadaiz c’hall hag an degouezh a voe hini
Aljeriz pe a zo bremañ hini Vietnamiz, – hag ur bern reoù all ez eus c’hoazh moarvat. Da Ganadaiz da
gas war-raok an dezrann-se en un doare resisoc’h ha klokoc’h. An dra-se eo am eus respontet dezho
warlene : bremañ m’o deus savelet mat emaint en ur saviad a sujidigezh, e rankont diskouez fraezh
dibarded ar saviad-se. Perak ? Peogwir e vo doare an diskoulm e dalc’h an dibarded-se. Pep diskoulm
n’eo ket mat evit forzh pe saviad. »
Albert MEMMI, An Den sujet, 1968

AN EMSAV HAG AR VRO (16)
LIZHEROU
« Pa vez anat emaomp dirak nerzhoù dall ha bouzar, n’hon eus ket da ersaviñ outo evel ma
ersaver dirak tud emouiziek ; met o vezañ ma n’eo den nepred na nerzhoù dall penn-da-benn nag
emouiziegezh penn-da-benn, e ranker barn war an taol ar c’henfeur a zo dirazomp hag ersaviñ azas.
Aze emañ moarvat unan eus diazezoù pleustrek an daelerezh. Pa n’eus nemet nerzhoù dall, ne c’hell
ket bezañ a zaelerezh, – an darempredoù zo re ar paotr-saout gant e dropell ; pa n’eus nemet
emouiziegezh ne c’hell ket bezañ a zaelerezh ivez, – darempredoù an aeled kenetrezo, mard eo an
aeled ar pezh a ijinomp ! An daelerezh a c’houlenn ar c’henvezañ etre an nerzhoù dall hag an
emouiziegezh, an islonk boudoniel etrezo, hag an darempredoù kevrinus, kemplezh ha bepred
forc’hellek a vuhezer etrezo. Alese, lec’h forc’hellek-kenan an divezouriezh en daelerezh, er
politikerezh. ()
« () Prest eo an A-ion da vont en diavaez da skignañ traktoù oc’h embann ar gelennadurezh, () o
reiñ muioc’h a bouez d’ar skignañ e-unan eget d’an danvez skignet. Goulenn a ran avat ha prest int da
zifenn ar gelennadurezh ouzh ar re he burutello dirazo. ()
« Al labour brudañ diavaez zo da luskañ bremañ, met arabat e ve dimp e sellout evel ar
peurlouzoù a bareo drougoù diabarzh E.S.B.. En enep e ranko al labour-se c’hoari roll ar gontell o
troc’hañ ar goc’henn nanndispac’hel diouzh an nerzhoù dispac’hel gwirion. Ar gontell-se avat ne
c’hallo c’hoari nemet mar bez renet al labour diavaez en un doare frammet disi. Mar befe renet evel
ma vez renet buhez ar c’helligoù er mare-mañ e vefe diwered a-grenn ar gontell, ar bruderezh a vefe
ken diempret ha buhez E.S.B. bremañ ha, gwashañ tra, ar froudoù a zihunfemp en diavaez en em
drofe buan a-enep dimp evit hon distrujañ. Bruderezh, ya enta, met bruderezh frammet-strizh ; ha mar
gell al labour nevez-se degas gwellaenn d’an diabarzh, ne vo ket dre berzh ma vo anezhañ ul labour
boutin d’an holl pe ul labour-kejañ gant ar bobl, met a dra sur peogwir e vo ul labour frammet evel ma
kollomp ar boaz da ren en diabarzh. Hon chañs hon eus aze da adkregiñ gant al labour-frammañ,
arabat c’hwitout warni. »
(04 06 69)

EMVR-80

« Anat eo ne c’hellomp empennañ bruderezh ebet hep ma ve ur framm start d’al labour, ur framm
start a) e-keñver engouestladur emsavel ar vruderion (ne c’hell ket kempennelourion mont da vrudañ
kelennadurezh an dispac’h) b) e-keñver kadouriezh (urzhiet war an dachenn hag en amzer e rank
bezañ an emgann) k) e-keñver kenurzh ar stourmerion (diwar ar mare ma krog an emgann e rank pep
hini en em ren evel ur soudard kenurzhiet ha n’eo ket evel un dilettante a ra ar pezh a gar). A-raok
avat ma c’hallimp frammañ start al labour diavaez, hon eus da startaat framm al labour diabarzh. E
gwirionez omp krog gant ar startaat-se : Kemennadenn Kengor an Dael [sl. Emsav 31/206] evel
Kemennadenn Kellig Y zo diazezet o-div war an hevelep ezhomm da adreizhañ ha da glokaat framm
E.S.B. ; n’eus nemet kenderc’hel d’ober, en ur veizañ mat e tle al labour-se disoc’hañ gant un frammemgann ha n’eo ket hepken gant ur framm kevredigezhel.
« An damant-se da startaat ar framm ne glot ket hepken gant un ezhomm pleustrek. Anat eo, ne
c’hell aozadur na kevredigezh ebet kas netra da benn hep bezañ frammet. Un diazez kalz donoc’h ez
eus d’hon damant d’ar framm, hag a c’haller ezteurel evel-henn : anez bezañ ur framm n’en deus
E.S.B. gwir ebet da dagañ ar Stad c’hall, – da heul n’en deus gwir ebet da varn al ledemsavioù.
Displegañ a ran. N’hon eus gwir ebet da freuzañ ar framm gall ma ne zegasomp ket ur framm brezhon
en e lec’h (lavarout a reer ivez : n’eus splet ebet o klask freuzañ ar framm gall mar chomomp evel
hiniennoù a-dal dezhañ). Da heul, hor c’helennadurezh a rank bezañ diazezet war zivrudadur ar
framm gall ha brudadur ar framm brezhon. E Breizh hag e Bro-C’hall e vez kavet tud e-leizh evit
divrudañ ar framm gall, met n’eus nemet en E.S.B. e vez kavet an dud o vrudañ ar framm brezhon
dispac’hel. Un darn vras eus al ledemsaverion a sav a-du evit freuzañ ar framm gall, – ha ma ne

lakaomp nemet ar poent-se en hor c’helennadurezh en em leunio E.S.B. gant ledemsaverion ha,
goude-holl, ne welimp mui abeg ebet da zispartiañ E.S.B. diouzh U.D.B., M.O.B. hag all. Ar
respontoù klevet gant K er skol-veur an deiz all zo arouezius-kenan eus an emzalc’h-se a-berzh al
ledemsaverion : a-enep d’ar framm gall ez int, ha mar labouront e-barzh ez eo, eveldomp, peogwir
emañ ar c’henderc’hañ armerzhel en e ser. Hogen al lec’h ma tisrann a-grenn E.S.B. diouzh al
ledemsavioù ez eo pa zegas ar framm brezhon, ha n’eo ket hepken evel ur raktres evit an dazont, met
evel un dra fetis er bremañ, an dra fetis ez eo-eñ, E.S.B.. Anat eo ez enebo al ledemsav ouzh E.S.B.
war ar poent-se. () A-benn ar fin, aze emañ holl gelennadurezh E.S.B., eeun-kenan, ha krennuskenan : E.S.B. zo ar framm brezhon, e labour zo freuzañ ar framm gall ha kemer e lec’h.
« Tu a zo marteze da sevel istor emdroadur E.S.B. diwar ar gwel fraezh eus ar pezh ez eo. Tri
frantad zo bet ennañ, war a welan. Ar prantad amaezhel zo bet ar prantad kentañ : an den skouer
anezhañ oa ar c’hefridiad ; klotañ a reas ar prantad-se gant an ezhomm da ziazezañ an aozadurioù ha
binvioù ar framm. An eil prantad zo bet ar prantad kevredigezhel : an den skouer anezhañ oa ar
c’heodedour ; klotañ a ra ar prantad-se gant diazezidigezh ar c’helligoù. An trede prantad a welan o
tigeriñ bremañ zo ar prantad bellourel ; an den skouer anezhañ a vo moarvat ar gourzhbellour ; klotañ
a ra ar prantad-se gant derou an emgann war an dachenn.
« Goulenn a ran bezañ komprenet : ne fell ket din lavarout ez eo tonkad ar c’hefridiad steuziañ pa
grog ar prantad kevredigezhel, ha tonkad ar c’helligour steuziañ pa grog ar prantad bellourel. Marteze
e vez un tammig turmud e derou pep prantad, ha digorourion ar prantad nevez a c’hell bezañ techet da
isprizout perzhioù mat ar prantad a-raok hag an diazezadurioù padus en deus graet. Luskerion ar
c’helligoù o deus isprizet ar gefridiadelezh, ha kefridiaded ’zo zo bet gwan a-walc’h evit en em
santout isprizek ha gwallegañ o labour a gefridiad. Moarvat er mare-tremen a-vremañ e vo techet ar
vellourion da isprizout ar gelligourion, met n’o devo ar re-mañ abeg ebet da zilezel o damantoù
kevredigezhel war zigarez ma anad un obererezh nevez. Er c’hontrol, startaat ar framm a vo e
gwirionez reiñ un dezvad dispac’hel d’ar c’hefridiad ha d’ar c’helligour, a zo an daou arvez-diazez
eus an emsaver, an trede o vezañ ar gourzhbellour, an den a vrezel. Seul siriusoc’h e teu labour ar
c’hefridiad ha roll ar c’helligour da vezañ ma vo diwar vremañ lakaet buhez an holl en arvar dre an
obererezh gourzhbellel. »
(08 06 69)

EMVR-81

« Ur brederiadenn am eus graet () a-zivout poblañs E.S.B.. Ar brederiadenn-se a nac’hen ober
betek-henn dre un abeg fraezh : ken dibaot eo ar boblañs-se ma kaven gwell na varn emsavegezh
hec’h izili rak aon da gavout un niver re vihan, digalonekaus, a emsaverion. An disoc’h anezhi avat
ned eo ket digalonekaus tamm ebet, daoust ma tiskouez emaomp e penn derou ul labour ramzeloc’h
eget n’hor boa empennet. Setu dre vras :
« E.S.B. zo bet amparet dre labour-krouiñ ur gumuniezh vihan-kenan, nepred ouzhpenn pevar pe
pemp den enni. Evel pep diwanadur en Istor ez eus bet dazgweredoù ha heuliadoù. Ne gomzan ket eus
an dazgweredoù enebus. Meur a rumm a c’haller deskrivañ a-geñver gant an dazgweredoù keneilus
hag an heuliadoù. Daou rumm bras a welan :
« – Da gentañ, an dud o deus fiziet en E.S.B. an emell d’o stummañ ha da bourchas dezho holl
armoù an emgann. Ar re-se o deus gwerzhet pep tra evit prenañ perlezenn an adempradur ; ar re-se o
deus lakaet o buhez a-bezh war varc’h an dispac’h. Brezhoned nevez int, hep mui hual ebet ouzh o
stagañ war-dreñv. O vezañ m’emañ o buhez a-bezh en Emsav, e tifennont an Emsav evel o buhez.
« – D’an eil, an dud a zo bet dedennet gant un arvez eus E.S.B.. Pe ar brezhoneg da yezh-labour,
pe al labour frammet, sirius, pe an embannadurioù broadelour, pe an tu kedvuhezel, pe me oar. Ar rese o deus postet ur yalc’had jedet pe get, darnel bepred, en E.S.B., – ha darev int bepred da c’houlenn
o gwenneion en-dro. N’o deus ket lakaet o buhez a-bezh war varc’h an dispac’h. Arbennoù diseurt zo
moarvat d’o emzalc’h. Reoù ’zo n’o deus ket gallet unvaniñ o bred ha n’int ket, ent ergorel, evit en
em reiñ en ur bloc’h ; un arbenn divezel zo evit reoù all : morse hag e nep keñver ne vint evit en em
reiñ. Ur seurt all zo c’hoazh : ar re o doa engouestlet o buhez en “emsavioù” c’hwitus ha n’o deus ket

graet dezrann dieubus o c’hwitadenn da c’houde ; ar re-se a glask en E.S.B. ar palastr d’o gouli kozh,
met o bred a chom frammet diouzh ar patromoù c’hwitadennel, ha dic’hallus eo dezho kemer perzh
krouus e buhez E.S.B. ; hañvalout a reont en em reiñ dezhañ, met e gwirionez ez eo ur c’helan
speredel a daolont e-barzh, gant ar spi ma adkavo buhez e lagad an eienenn.
« Er c’horn-bro-mañ ez anver ar balafenned-noz “galvenned”, peogwir e teuont ouzh ar prenester,
galvet gant ar gouloù da noz. An eil rumm-se zo galvenned an Emsav. Deuet int da harpañ ouzh ar
prenester hep dont e-barzh an ti. Unan zo deuet ouzh prenestr ar brezhoneg, egile ouzh prenestr ar
gevredigezh, h.a.. Met n’eus nemet lazhañ ar gouloù e kambr ar brezhoneg, pe e kambr ar
gevredigezh, ha setu hor galvenned o nijal kuit, galvet war-du kleuzeurioù all.
« Bremañ penaos anaout tud ar rumm kentañ. Aes eo a gredan. Ar re-se a samm ar c’hevala
istorek, ha dre an doare nemetañ ma c’hell bezañ sammet, da lavarout eo dre al labour istorek.
Kefridiaded aketus ha kelligourion c’hredus hag emgannerion dalc’hus. Ar re-se hepken a vez bepred
kendoniet o dangorelezh ouzh ergorelezh an Emsav, hag ar gendangorelezh a ziorreont etrezo zo
lec’h-krouiñ gwirion an Emsav. »
(11 06 69)

EMVR-82

« Ar galloud zo un dra a gemerer pe a grouer, n’eo ket un dra a zegemerer digant al lezennoù. Me
am eus graet an hevelep fazi gwechall pa c’houlennen ouzh tud Roazhon ma ve resisaet an
darempredoù etre Roazhon ha Z (K.D., Kellig, h.a.). Evel just, ne’m eus bet morse ateb ebet : an nep
hini en deus ur galloud a gav diaes en em zizober dioutañ dre grouiñ lezennoù a harzo outañ a vezañ
galloudus. Bremañ em eus komprenet ne c’halle ket Roazhon krouiñ buhez politikel Z ha ne c’halle
ket lezennoù reiñ dimp an emrenerezh a c’houlennemp. Kaout intrudu, kemer disentezioù ha diskouez
frouezh. Al lezennoù a zeuio da c’houde, mar bez ezhomm. An intrudu hon eus kemeret evit a sell an
telloù, e Z ; bremañ eo deuet da vezañ ur reolenn evit E.S.B. a-bezh. An disentez hon eus kemeret da
embann un trakt : ni a grog bremañ da zastum ar frouezh (). M’hor befe gortozet al lezennoù a aotre
d’ur gellig embann un trakt, hor befe bet an tu da labourat, lakaomp, e-tro miz gwengolo : an Dael a
vije bet bodet, kaset e vije bet an afer dirak Kengor an Diavaez, Kengor ar Reizhennañ, Kengor ar
C’helligoù, bodet an Dael en-dro ha me ’oar. »
(19 06 69)

EMVR-83

« Un den gwriziennet en Emsav en em ren diouzh kelennadurezh an Emsav zoken pa ne breder
ket war ar pezh a ra : e emdarzhegezh zo emsavel. () Digant D em eus klevet ar frazenn arouezius :
“Atav hon eus klasket derc’hel kont eus E.S.B.” ; da gompren : hon oberoù emdarzhek ne glotont ket
gant kelennadurezh E.S.B., met o c’hempenn a reomp evit ma klotfent. Ken gwir eo ma c’hwit awechoù ar c’hempennadur-se daoust d’o youl vat hag en em ziskouezont neuze evel ledemsaverion
splann (E en deus meneget o ersavioù souezhus a-fet bruderezh, pe an arguzennoù ledemsavel a zeu
ganto da harpañ o lakadennoù emsavel). Pa’m eus klevet ar frazenn-se em eus degaset diouzhtu
skouer kellig Z : houmañ he deus staget da ren un obererezh eus hec’h intrudu war an dachenn
bolitikel, ha frouezh an diskouezadur emdarzhek-se zo en em gavet unvan gant kelennadurezh E.S.B..
Un den gwriziennet en Emsav n’en deus ket ezhomm gwariañ e neuzioù diavaez evit tremen da
emsaver ; un den nann gwriziennet en devo kaer “derc’hel kont eus E.S.B.”, ne bado ket pell e
gempennadur : abred pe ziwezhat e vo anat e vank dezhañ an emdarzhegezh emsavel. »
(23 06 69)

EMVR-84

« Hiziv eo degouezhet Barr-Heol ganin. Emsotaat glan eo ar pennadoù sañset politikel. “Ne chom
mui, anat eo, nemet hent an Dispac’h, neket dre an armoù na gant koktailhoù Molotov, moarvat, met
en un doare dibleg ha dispont a-grenn. N’heller nemet toniañ a-du gant kinnigoù ar C’huzul ha
mennadoù CALB.” Er bajenn eildiwezhañ : “Anat eo din, ez on krog da goll ar pedalinier, e-giz ma
lavarer, rak mil boan am eus o lenn hag o kompren ar gelaouenn-se (notenn ganin : pehini ? Emsav ?
Nann, Al Liamm !), ispisial pennadoù evel Notennoù evit kelenn an Istor. Ar yezh, ar gerioù, an
troioù-lavar a zo deuet da vezañ estren din-me. Pelec’h ez on gouest da lakaat an diforc’h da skouer

etre Hanez hag Istor ? Me ’rank ober chiboud, zoken gant an tamm kembraeg am eus tapet deskiñ.”
Gast, c’hoant am eus sevel ur gontadenn me ivez ma plantin un nebeud e-touez ar re choazetañ eus ar
sodion a welomp o peuriñ en hon ardroioù nesañ. Nann, ur barzh on hag ar gwerzennoù a sav ganin
diouzhtu :
Da adtapout e pep manier
Pedalinier ho pisiklet,
Bout resiklet, heulhit Saded !
Ha ma ’peus c’hoant, hep torr ho reor,
Mont en Istor, lakaat arsav
D’ho wignavaou, lennit Emsav !
gant klotennoù diabarzh, mar plij ! »
(26 06 69)

EMVR-85

E/EMVR-85. – Ma n’eo ket tener ar barzh yaouank-mañ, ez eus da nebeutañ kalz furnez
en e bezhig gwerzennoù, ha spi zo da gaout e tenno aozerion vBarr-Heol o mad eus an alioù
roet dezho en ur mod aesoc’h d’o c’homprenezon.
« Diaes eo en em glevout er mare-mañ en E.S.B., o vezañ ma’z eus e-barzh tud ha n’o deus ket
degemeret ar gelennadurezh. Kentañ tra eo en em zibab d’o lakaat er-maez. N’eo ket dre o barn gant
ar meiz plaen, met dre zegas degouezhioù krennus o lakay da vezañ anavezet ha d’en em anaout, e
doare ma c’hoarvezo an disparti evel un afer a rezid hag a zibab frank, n’eo ket evel un afer a genurzh
pe a nerzh. »
(27 06 69)

EMVR-86

KEMENNADENN KENGOR AN DAEL EVIT BREUDOU MEZHEVEN 1969
Stad an traoù en E.S.B.
Pep parzh eus E.S.B. zo troet mui-ouzh-mui d’en em glozañ warnañ e-unan abaoe un nebeut
mizvezhioù. Pep parzh en em droc’h tamm-ha-tamm diouzh ar parzhioù all hag ar strivoù graet amañ
hag ahont evit enebiñ ouzh an argerzh-se zo manet difrouezh. Kaer o deus daou barzh eus E.S.B.
kaout darempredoù stank, ne c’hellont ket mirout a bellaat an eil diouzh egile. An devoud-se zo
buhezet e doareoù disheñvel hogen meizet eo bepred evel un namm. Pep parzh eus E.S.B. zo deuet abenn da gavout ennañ e-unan e boell hag e talc’h da arc’hwelañ diouzh ar poell-se. Aes eo kompren
eta ne vefe ket tu d’ar parzhioù disheñvel eus E.S.B. da gejañ na zoken da eskemm. Pep kreizenn, pep
kellig, pep bodad, h.a. en deus e boell dezhañ e-unan. Ar pezh a zo grevus, ar poell-se en deus nebeut
da welout gant poell an Emsav.
Azonoù ha heuliadoù niverus zo d’an diempradur a welomp hiziv oc’h enkañ E.S.B.. Menegiñ a
raimp un nebeut anezho a-raok klask gwelout an doare m’en deus gallet kemer ul lec’h ken bras en
E.S.B..
Kreizennoù K.D. zo troet warno o-unan. Dibaot eo an darempredoù etrezo. Alies ne oar netra ur
greizenn eus al labour a vez graet er c’hreizennoù all. Skouerioù niverus a c’hallfed reiñ er c’heñverse. Ne gomzomp ket amañ eus an eskemmoù standur na vezont ket erounezet. Skoueriusoc’h eo
arc’hwel kreizennoù K.D. eus arallekadur ar gevredigezh m’emaint eget eus poell an Emsav. En ur
par all, kreizennoù K.D. hag ar c’helligoù (el lec’hioù ma vez graet ar c’hemm) o devez darempredoù
diwar-c’horre dreist-holl, p’o devez darempredoù ! N’eus kendoniadur ebet el labour a vez graet e
K.D. hag en adkelligoù. Skolidi ’zo n’o deus biskoazh darempredet ur gellig pe un adkellig.
En hevelep doare, pep kellig a vev warni hec’h-unan hep gouzout re ar pezh a vez graet e lec’h
all. Komz a c’haller marteze eus ur vuhez kelligel, hogen pep kellig he deus he buhez dezhi, kloz ha
didreuzus da vuhez ar c’helligoù all. Ken splann eo an devoud-mañ m’he deus pep kellig un doare

d’en em welout ha da welout ar c’helligoù all. Ouzhpenn-se n’eus ober boutin ebet etre ar c’helligoù.
Pep hini a ra ar pezh a blij ganti hep nemeur a zamant ouzh ar pezh a ra ar c’helligoù all. Evel
kreizennoù K.D., pep kellig he deus he foell dezhi hec’h-unan. Ar poell-se a lavar muioc’h diwarbenn stuz hec’h izili eget diwar-benn an Emsav.
Diouzh un tu all, al lizheroù kaset gant Kellig W da Emsav (sl. Emsav 28/99-115) a ya krenn aenep d’ar pezh a zo bet displeget war Emsav abaoe daou vloaz. N’eus tu ebet da lakaat da genvezañ an
tezennoù-se gant ar gelennadurezh, eleze gant ar pezh a ro ster d’an ober emsavel abaoe ma’z eus
anezhañ. Ouzhpenn bezañ fazius e meur a lec’h diouzh ur savboent kalvezel ez eo dizegemeradus an
tezennoù-se peogwir e tennont da sankañ an Emsav en hanezelouriezh ha da heul el ledemsav. An
tezennoù-se zo unan eus azonoù grevusañ an diempradur a ra e reuz en E.S.B..
Buhez an Dael zo un doare divuhez. Kemennadenn Kellig V a verk un doare ma vez buhezet ar
Breudoù : « Tamm-ha-tamm eo aet skuizh izili E.S.B. gant an Dael, ar c’hengorioù, hag all… ». An
evezhiadenn a verk e tizh an diempradur n’eo ket hepken ar c’helligoù en o darempredoù gant
parzhioù all E.S.B., hogen izili ar c’helligoù etrezo pa zegemeront o dangorelezh da stalon evit
muzuliañ talvoudegezh pe ster ar Breudoù. N’eus mui anv a emzalc’h emsavel, hogen un emzalc’h
dangorel n’en deus erziwezh netra da welout gant an Emsav. Ur ster en deus avat seurt emzalc’h ekeñver an Emsav hag ar ster-se hon eus da gavout.
Pep kengor a labour ivez diouzh e du. Ne genlabour ket gant ar c’hengorioù all. Deuet eo pep hini
a-benn da grouiñ un tamm poell dezhañ e-unan, un doare da welout an Emsav, e roll evel kengor, h.a..
An Dael a zlefe unvaniñ ar c’hengorioù peogwir n’eo ar re-mañ nemet parzhioù arbennik anezhi.
Penaos e c’hallfe ar c’hengorioù bezañ unvan ha labourat a-unton pa’z eo an Dael dizunvan ha
diempret ?
Diaes eo merkañ e pe lec’h emañ orin pe heuliad an droug. Pep heuliad zo un orin nevez d’an
diempradur hag ur buanaer anezhañ. Ur wech kroget an argerzh diemprañ ez eo diaes-bras terriñ e
lañs ha luskañ an adempradur. Unan eus abegoù an diaester-se zo an doare ma tizh an diempradur holl
arvezioù ar vuhez ha n’eo ket hepken furmoù diavaez an darempredoù. An Emsav a anavez mat an
dra-se peogwir e striv abaoe ur c’hantved da ademprañ ar gevredigezh vrezhon. N’eus ket a louzoù
burzhudus evit terriñ gwalenn an diempradur hogen un dra zo splann : al labour emsavel hepken a
c’hell dont a-benn anezhi. A-walc’h eo sellout ouzh ar pezh a zo c’hoarvezet e Breizh abaoe kant
vloaz evit gwelout n’eus nemet an Emsav en deus labouret en un doare efedus evit ademprañ ar
gevredigezh vrezhon.
Er c’heñver-se ez eo chalus-kenan o defe un niver bras a emsaverion dilezet o stummadur
hevlene. Alies o deus graet se evit plediñ gant ar framm, ar gellig, ar bruderezh pe an tuta. Disoñjet o
deus avat ez eo ar stummadur emsavel an elfenn nemeti a c’hell enebiñ ouzh gweredoù drastus ar
stummadur gall hon eus bet holl. Ar stummadur emsavel zo unan eus diazezoù pouezusañ an Emsav.
Dre ar stummadur emsavel hag an deskadurezh emsavel pergen e c’hell an emsaver piaouañ kevala
istorek an Emsav. N’eus hent all ebet evit piaouañ ar c’hevala istorek brezhon. Ar c’hevala istorek zo
diazez ar vuhez emsavel. Disteurel ar stummadur evit an ober frammet pe kelligel zo disteurel
diazezoù an ober frammet pe kelligel. N’eus ket eta ha ne vo nepred a vuhez emsavel er framm pe er
c’helligoù hep ur stummadur emsavel eus al labourerion. An dibab n’emañ ket etre ar stummadur hag
an ober kelligel pe frammet. Ar stummadur zo dreistezhomm evit ul ledemsaver ; en enep, ez eo
diziouerus d’an emsaver. Niver bihan an dud o deus enrollet warlene e S.A.D.E.D. hag an niver bras
eus an dud enrollet o deus dilezet e korf ar bloaz zo unan eus azonoù splannañ « kleñved bugeliezh »
E.S.B.. N’eo ket bet buhezet ar stummadur emsavel evel un ezhomm gant kalz a izili evit ren o labour
en Emsav. Adal ar mare ma hañval bezañ dreistezhomm ar c’hevala istorek evit ar vuhez « emsavel »
ez eus tu d’en em c’houlenn petore ster he deus « emsavelezh » ar vuhez-se.
N’eo ket hepken ar stummadur a weler dilezet, hogen ivez al labour frammet. E S.A.D.E.D. hag e
K.D. ez eus bet hag ez eus bepred kalz re a lezober a-berzh un niver re vras a amaezhidi. Al lezober-se
zo frouezh an diempradur : oc’h arc’hwelañ warnañ e-unan e koll al labour frammet pep ster hag an

amaezhiad pep abeg da labourat1. Gwerediñ a ra evel just al laoskentez-se evel ur buanaer efedus eus
an diempradur : pep amaezhiad, p’en deus digarezioù e-leizh evit disammañ un tammig, a vuhez an
dilezioù evel ur c’hwitadenn eus an Emsav : dre-se n’eo mui diogel dezhañ talvoudegezh e labour. An
holl zisplegadennoù-mañ ned int e nep doare digarezioù d’al laoskentez ha d’al lezober.
En hevelep doare ar gargidi, eleze ar re o deus kargoù er c’hengorioù, a laka gwall alies nebeut a
dan evit kas da benn al labourioù fiziet enno gant an Dael. Un tammig evel pa na gredfent ket e
talvoudegezh al labourioù-se. En un doare, an emzalc’h-se zo liammet ouzh an doare ma arc’hwel an
Dael. Pa hañval ken diaes degouezhout gant un diviz ha ken poanius lakaat dre skrid hag erounit an
diviz-se, e c’haller en em c’houlenn ha n’eus ket aze unan eus abegoù an diempradur a ren en hon
touez. Abegoù kalvezel a c’haller gwelout da iskenderc’h an Dael. Da skouer n’eo ket treset penn-dabenn an argerzh a zo da heuliañ en holl zegouezhioù. N’eo ket anavezet gant an holl kennebeut an
divizoù kemeret gant an Dael. N’eo ket spisaet c’hoazh, na dre ar pleustr na dre reizhenn, pere eo an
tachennoù m’he deus an Dael da gemer divizoù. An abegoù kalvezel-mañ zo e dalc’h abegoù kalz
donoc’h a denn war-eeun da ziazezoù an Emsav. An diazezoù-mañ ne c’houlennont ket bezañ meizet
e pep sklerijenn hogen buhezet en un doare don gant an holl. N’eus ket da souezhañ eta pa weler
pegen bruzhunet eo ar buhezadurioù en E.S.B. ne vefe ket tu d’en em glevout war ar c’hudennoù
diazez.
Diaesterioù an Dael ne c’hellont ket bezañ komprenet evel disoc’h un daelerezh etre kevredigezh
ha framm (ent korfel, etre kellig hag aozadurioù pe, evit kemer an termenadur gwariet ha gwarius a zo
bet lakaet en arver abaoe ur pennad, etre « keodedourion » ha « kargidi »). Mar bije bet e gwirionez
eus an daelerezh-se e vije disoc’het anezhi abaoe pell ur vuhez emsavel ken er framm ken er
c’helligoù. Hogen pa zilez ar gargidi o labour ha pa en em droc’h pep kellig diouzh ar c’helligoù all ez
eo amoet komz eus ur vuhez emsavel. An diouer a vuhez emsavel gwirion zo unan eus heuliadoù an
diempradur hag a c’hoari en doare da vuanaat an diempradur.
Ken splann ha ken anat eo d’an holl an diaesterioù ma teu diouzhtu d’ar spered ar goulenn-mañ :
petra ober ? Pep hini en deus gallet respont d’ar goulenn-se, pep kellig ivez, pep kengor ha pep
aozadur. A-walc’h eo sellout ouzh al labourioù niverus kaset da benn amañ hag ahont evit gwelout
diseurted ar respontoù a zo bet roet. Ret eo menegiñ ar c’hemm a zo etre ar raktresoù embannet amañ
hag ahont hag ar pezh a zo bet sevenet en diwezh. N’eo ket tremenet mare an hunvreoù kaer en
E.S.B.. Un devoud grevus ez eus aze. Ne anad ket hepken an doug d’an hunvre en divizoù prevez war
ar pezh e vo ar Stad Vrezhon, h.a., hogen ivez ha dreist-holl en doareoù da labourat pe da na labourat.
Adal ar mare ma n’eo mui anat ar poell emsavel, eleze ster emsavel sevenadennoù an Emsav ha ster
emsavel labour pep emsaver, ez eur techet da glask frealz en hunvre, er faltazi pe zoken en ober
ledemsavel ! Digredus e c’hell hañvalout ez eus en E.S.B. izili o deus kavet gwelloc’h dilezel o labour
emsavel hag o stummadur evit tremen amzer da begañ skritelloù ledemsavel pe da ingalañ traktoù eus
an hevelep seurt. Darn o deus kredet e oa pouezus-dreist taolioù F.L.B. hag o deus deveret alese
disterded al labour a ra E.S.B.. An elevez n’he deus netra da welout gant an emzalc’h-se. Darn o deus
buhezet c’hwitadenn F.L.B. evel ur pec’hed o defe graet : « Setu aze tud a lak o buhez en arvar ha ni
ne lakaomp netra en arvar, nag hor buhez na netra all ». Aner eo lavarout ne denn emzalc’hioù
kravezel eus ar seurt nag a dost nag a bell d’un emzalc’h politikel. Diskouez a reont avat ez eo gwall
isdiorreet ar buhezadur emsavel en E.S.B.. An darvoudoù diavaez o devez muioc’h a bouez evit kalz
pa chom o dangorelezh e dalc’h an darvoudoù-se ha n’eo ket e dalc’h an darvoudoù emsavel. Moarvat
ez eus aze unan eus an diempradurioù klokañ peogwir e tizh personelezh an hinienn war-eeun : n’eus
klotadur ebet etre ergorelezh an Emsav ha dangorelezh an emsaverion. Ret eo kompren ne vo biken tu
da lakaat an Emsav da greskiñ hep diorren ur buhezadur emsavel en e ser2.

1
Buhezadur an dra-mañ zo disheñvel moarvat hervez pep hini. Ar buhezadur-se avat zo frouezh an diempradur. An
amaezhiad a zilez un darn eus e labour en gra evit abegoù dangorel, zoken mar klask lakaat warno ur gwisk emsavel. Gwelet
hon eus uheloc’h penaos e oa an ersav dangorel-hiniennel-se frouezh an diempradur.
2
N’eus nemet ur buhezadur emsavel unvan a c’hell lakaat an danvez emsaverion war an hevelep pazenn hag an
emsaverion. Menel a ray bepred un troc’h etre emsaverion ha danvez emsaverion e par ar yezh. Ar ster emsavel en deus an

Menegiñ a raimp c’hoazh un darvoud, saveladur kelligoù Roazhon, hag un devoud, dizingalded
deskadurezh ha stummadur emsavel an emsaverion, a zo skouerius-kenan eus an argerzh-diemprañ.
Ar c’helligoù zo bet stummet e Roazhon en un doare emdarzhek rik. En em strollet eo an dud e
kelligoù hervez ur raklun n’eo bet biskoazh diskleriet. An disoc’h a welomp bremañ gwelloc’h eget e
derou ar bloaz moarvat : an hevelep re zo en em gavet en hevelep kelligoù. Hep diaester ebet hag en
un doare emdarzhek rik ez eo bet kavet an doare gwellañ da glozañ pep kellig warni hec’h-unan. An
dud eus an hevelep « stuz » zo en em gavet etrezo hag ez int chomet. Ne gomzomp ket amañ eus ar
strivoù emouiziek evit « distrollañ » kelligoù ’zo diouzh reoù all : arouezius eo an droienn « kelligoù
strollet » enebet ouzh « kelligoù distroll » ijinet evit an degouezh. Doareoù kelligoù Roazhon o deus
toullet an hent d’an « damkaniezhoù » faltaziek a rae eus izili ’zo « kefridiaded » pa oa ar re all
« keodedourion ».
Ent hanezel, S.A.D.E.D., K.D., Emsav ha F.Y.V. o deus roet gourc’hwel d’un niver a izili,
peurliesañ ar re varrekañ. Pa’z eo bet savet E.S.B., ar re a laboure c’hoazh e S.A.D.E.D., K.D., Emsav
ha F.Y.V. n’o deus ket bet amzer a-walc’h da blediñ gant ar framm nevez. Ar re na labourent ket en
aozadurioù-se a-raok a rae diouer dezho ar stummadur hag an deskadurezh ret evit reiñ da E.S.B. ar
pouez en doa da gaout. Hañvalout a ra da heul d’un niver a izili n’o deus lec’h ebet en E.S.B.. An
arbenn zo eeun : pell emañ E.S.B. a blediñ gant holl arvezioù ar vuhez emsavel. Roll an izili-se a vije
bet lakaat E.S.B. da vont war dachennoù all. Hogen ar stuziadur hag ar stummadur o dije aotreet
dezho kavout ul lec’h en un aozadur a rae diouer dezho ivez evit ledanaat tachenn E.S.B.. Ur wech
ouzhpenn en em gav klozet unan eus ar c’helc’hioù-bac’h m’emañ gennet E.S.B..
***
Orin an diempradur a zo o reuziañ E.S.B. zo da glask e diempradur ar gevredigezh vrezhon. An
Emsav evel pep eztaol brezhon zo merket don gant an diempradur. Ret eo evelkent gouzout anaout an
trec’hioù gounezet gant an Emsav war hent adempradur ar gevredigezh vrezhon hag a-bouez eo
merkañ ez eus el labour sevenet gant E.S.B. abaoe ur bloaz peadra da luskañ an adempradur diabarzh.
Ret eo gouzout ivez ez eo an diempradur ur pleg ken don e Breizh ma vezer bepred techet da
gouezhañ en trapoù a stign dibaouez war hon hent. Displeget eo bet war Emsav ar pezh e oa
« anadenn an tre »3 a lakae tud da dremen eus an Emsav el ledemsav. En un doare e c’hallfed
lavarout : ar re a ya da ledemsaverion a asant d’an diempradur en o emzalc’h ha ne reont striv ebet da
gas war-raok an argerzh ademprañ4. Er stad m’emañ E.S.B. n’eo ket dister ar goulenn « emsaver pe
get » en devo pep hini da respont. Ken kreñv eo er vro-mañ hoaladur an anistor, ha pa gemerfe dremm
an divroañ, al ledemsav pe ar c’h« cursus honorum », m’en deus an Emsav da stourm dibaouez ha
didruez outañ.
« Damkaniezh ar rakstad » a gaver a-dreñv saveladur E.S.B. hag un tammig a-dreñv an arc’hwel
anezhañ. Lavarout a raed : « E.S.B. zo ur rakstad », anv oa bet zoken da gemer an anv : « Emsav
Rakstadel Breizh ». An droienn a dalveze, er mare m’eo bet lakaet en arver, ez eo hor pal sevel ar
Stad Vrezhon. Abaoe ez eus bet lakaet war choug ar « rakstad » ur bern traoù all : pep hini en deus
gallet lakaat ar pezh a gare peogwir n’eo bet displeget nepred petra oa ar « rakstad ». Hervez unan e
tlee ar « rakstad » gwiskañ dremm ar Stad rez gant an holl ensavioù he deus ezhomm ur Stad rez evit
bevañ. Diouzh ar gweladur-se e oa « keodedourion » eus izili E.S.B. hag en em vodent en un « Dael ».
Ar c’hengorioù a oa maodiernezhoù, Skourr an Deskadurezh Vroadel a oa « Maodiernezh an
troc’h-se ne c’hell bezañ nemet frouezh ur buhezadur emsavel diles. N’eo ket o teskiñ brezhoneg e teuer da emsaver hogen o
vuhezañ en un doare emsavel.
3
4
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Merket eo bet war Emsav ar pouez a c’halle kaout al ledemsavioù e kadouriezh an Emsav hag an dañjer e c’hallent
bezañ evitañ. Talvoudus eo al ledemsavioù mar talvezont da gas betek ar penn diempradur ar gevredigezh vreizhat gallekaet.
Dañjerus e teuont da vezañ mar krogont da ziemprañ an Emsav pe da vougañ ennañ an argerzh ademprañ. F.L.B. zo
talvoudus mar lak brall e diazezoù ar Stad c’hall e Breizh ha mar talvez da lakaat Breizhiz da goll fiziañs er Stad-se.
Dañjerus eo m’en em sant an emsaverion disteraet en e geñver ha pa garfe lod lakaat an Emsav war an hevelep hent.

Deskadurezh ». Gwall hunvreel e oa hag e chom ar gweladur-se. Kuzhat a ra fall unan eus gwanoù an
Emsav, a zo ivez ur gwan eus an holl emsavioù, an divarregezh ma’z eo alies da savelañ an ensavioù
en deus ezhomm evit kreskiñ. An hent aesañ dirak seurt diaester zo ober evel ar re o deus graet berzh,
eleze sevel un Emsav war batrom ur strollad en deus graet berzh pe war batrom ur Stad kement hag
ober. Mard eo talvoudus an ensavioù savet evel-se ez eo dic’halloud « damkaniezh ar rakstad » da reiñ
da gompren o roll ha nebeutoc’h c’hoazh da verkañ an ezhommoù a vastont dezho.
N’hon eus ket savet ur « rakstad ». N’hon eus ket savet kennebeut ur « gevredigezh » gant ar
c’helligoù. Ar c’helligoù zo deuet da vezañ unan eus perzhioù diziouerus an Emsav : ar stroll anezho
avat ned a ket da ober ur gevredigezh. N’eus ket da souezhañ eta ne vefe disoc’het war netra an
daeloù war natur « rakstadel » E.S.B., « keodedouriezh » pe « kefridiadelezh » an izili. Ar pezh a zo
grevus eo e chom ken bev bepred ar mojennoù war ar « geodedourion », ar « gefridiaded », ar
« c’horfoù-etre » ha kement elfenn a c’hallfed kavout en ur Stad rez ha da heul er « rakstad ». An
damant da sevel ur « rakstad » en deus en deus broudet an hini a gare da ijinañ ha da ginnig da framm
evit E.S.B. patrom e « Stad-skouer » hep derc’hel kont eus stad an Emsav, stad Breizh ha stad ar bed.
Er « rakstad » evel el leti spagnat e kave pep hini ar pezh a zegase.
Ur pleg grevus hag anavezet mat zo kuzhet a-dreñv « damkaniezh ar rakstad » : an doug da daneal
emsavioù pe Stadoù estren da Vreizh ha d’an Emsav. War Emsav eo bet displeget e oa merket an
emzalc’h-se gant an disfiz ouzh diazezoù an Emsav5. Arlakaat a ra ivez ez eus tu da anaout adal
vremañ, pa n’eo ket da savelañ, ar furmoù kevredigezhel pe stadel a vo re ar gevredigezh vrezhon.
Nebeut a ster zo gant ober eus an Emsav ur « rakstad » pe ur « gevredigezh ». Elfennoù stadel ha
kevredigezhel anat zo en E.S.B. koulskoude : an elfennoù-se zo krouidigezhioù diles an Emsav ha
tonkus ez int evit ar gevredigezh vrezhon nevez6. N’eus abeg ebet da grediñ e pado da viken ar
furmoù a grou an Emsav bremañ. Un darn vat eus an daeloù war ar « rakstad » hag ar « gevredigezh »
o deus talvezet da deñvalaat ha da luziañ ar c’hrafoù o dije dleet sklerijennañ. Eeun eo an arbenn : an
neb na grou ket en Emsav ne anavez eus ar « vuhez kevredigezhel » nemet ar pezh en deus desket er
gevredigezh c’hallekaet a zo e Breizh pe er bed gall. An anaoudegezh o deus an emsaverion eus ar
gevredigezh vrezhon a savont zo a-genfeur gant ar pezh a sevenont en Emsav. A-hend-all, pell emañ
an Emsav a vezañ krouet ur vuhez kevredigezhel diles. Unan eus merkoù anatañ an devoud-se zo
diseurted ar patromoù stuzegezhel a framm emzalc’h pep hini ac’hanomp. N’eus ket amañ ur
c’hleñved dibar eus E.S.B. : ne ray an Emsav ur gevredigezh klok ha diles nemet pa vo en em astennet
d’ar vro en he fezh. Re enk ha re yaouank eo c’hoazh E.S.B. evit bezañ gallet kenderc’hañ patromoù
emsavel niverus. Unan eus diazezoù pennañ ar gevredigezh vrezhon nevez hag unan eus frouezhusañ
strivoù E.S.B. zo saveladur ur gelennadurezh emsavel.
Savet eo bet ar gelennadurezh tamm-ha-tamm abaoe 1965. E-ser dalc’hioù labour ez eo bet
divrazet an tachennoù diazez. War Preder eo bet embannet al labourioù kentañ. Abaoe 1967 ez eus
bet renet er gelaouenn Emsav un dezrann ergorek eus diazezoù an Emsav ha savelet kealioù pennañ ar
gelennadurezh. Ar c’healioù-se zo armoù galloudus etre daouarn an emsaverion. A-bouez eo merkañ
n’eo ket dinodet ar gelennadurezh diouzh empenn ur « c’helenner ». Evel pep striv gwirion eus an
Emsav ez eo anadet tamm-ha-tamm dre an argerzh daelerezhel a lakae ar framm da greskiñ. Ar
gelennadurezh zo frouezh buhez ha krouidigezhioù an Emsav. Kevanded ar gelennadurezh a verk
kevanded an Emsav ha poell ar gelennadurezh zo poell ar sevenadennoù emsavel. N’eo ket hepken
binvioù meiz pe armoù bruderezh a zo er gelennadurezh. Kalz donoc’h ez a er vuhez, e buhez an
emsaver pergen. Ar gelennadurezh a grou gwirvoud an Emsav, eleze ur gweladur klok ha kevan eus ar
vuhez hag eus ar bed. Evel pep kelennadurezh n’eo ket dizañjer kelennadurezh E.S.B.. Ne c’haller ket
kemer enni ar pezh a blij ha disteurel ar peurrest. Ret eo kemer pep tra : an Emsav hag e
gelennadurezh. Ar redi-mañ zo ur redi politikel groñs. Adal ar mare ma tistaoler ur parzh eus ar
gelennadurezh e tistaoler gwirvoud an Emsav ha da heul an Emsav e-unan. Anaout a reomp
talvoudegezh hon oberoù, eleze o emsavegezh, dre ar gelennadurezh. N’eus nemet e-keñver gwirvoud
5
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an Emsav e c’hellomp priziañ talvoudegezh ar pezh a reomp. N’eus nemet e-keñver an hevelep
gwirvoud e c’hellomp en em lec’hiañ hiziv hag anaout stad E.S.B..
Er c’heñver-se n’eo ket deuet E.S.B. d’e vent pa na bled ket war-eeun gant an ober politikel foran.
Daoust d’e anv ez eo dreist-holl E.S.B. ur framm kelennerezhel. Ar c’hellidsteuñv zo kellidsteuñv an
aozadurioù-kelenn. Un dislavar anat ez eus bremañ etre diorreadur ar gelennadurezh ha gwander ar
framm hag an ober politikel. Tachenn E.S.B. n’eo ket hepken ar gelennadurezh pe ar stummadur, an
emgann politikel eo dreist pep tra : diskar ar framm gall e Breizh ha sevel ar framm brezhon en e
lec’h. Al labour a ra pep emsaver bemdez, n’eus forzh pegen dister e ve, en deus ster hepken e-keñver
ar c’hrogad a zo o tont. Kregiñ gant an emgann zo reiñ ster d’al labour a vez graet en E.S.B.. N’eo ket
hepken evit an emsaverion e kemero ur ster anat o strivoù, hogen ivez evit ar bobl vrezhon a-bezh.
N’eo ket anavezet E.S.B.. N’eo ket aozet ar red poblañs etre an Emsav hag ar bobl vrezhon. Ret eo
lakaat anaout E.S.B. hag aozañ ar red poblañs etre an Emsav hag ar bobl vrezhon.
War an dachenn-se e rankomp mont evit terriñ gwalenn an diempradur. Ne fell ket dimp lavarout
e vo a-walc’h boulc’hañ an emgann ouzh ar Stad c’hall evit pareañ « kleñved bugeliezh » E.S.B..
Kregiñ gant an argerzh daelerezhel ouzh ar framm gall a roy o fouez d’al labourioù ha d’an dud a
labour en E.S.B.. Politikel eo E.S.B. ha politikel e tle bezañ e ober. N’eo ket hepken politikel e ster ar
studi pe ar stummadur hogen ivez e ster an emgann.
War betore diazezoù kregiñ gant an emgann politikel ? Lavaret hon eus bremaik e oa el labourioù
kaset da benn gant E.S.B. peadra da luskañ adempradur E.S.B.. Arabat e ve kemer an adempradur
diabarzh evit ur pal ennañ e-unan. An adempradur zo evit E.S.B. ur redi politikel : ma ned a ket an
Emsav war ademprañ e chomo dic’halloud dirak enkadennoù ar bobl vrezhon evit an arbenn eeun ma
vo divarrek d’o anaout. N’eus nemet un Emsav oc’h ademprañ a c’hell anaout kudennoù an
diempradur. An Emsav o tiemprañ zo, na mui na maes, ul ledemsav.
An armoù a ro deomp ar gelennadurezh zo unan eus an diazezoù diogelañ en deus an Emsav evit
mont war-raok. Ar gelennadurezh zo diorreet a-walc’h bremañ evit ma c’hallfemp he lakaat dirak
daoulagad Breizhiz. Ar gelennadurezh a ro da anaout ha da gompren pere eo enkadennoù ar
Vrezhoned. Hep ar gelennadurezh ne c’hellomp nemet kemer an azon evit ar c’hleñved evel ma ra al
ledemsaverion. Lakaat ar gelennadurezh dirak daoulagad Breizhiz zo lakaat Breizhiz dirak o Istor ha
digeriñ an Emsav dezho. Lakaat labour ha preder an Emsav dirak ar bobl vrezhon zo boulc’hañ un
daelerezh gwirion, eleze un daelerezh istorek etre ar gevredigezh c’hallekaet a zo e Breizh hag an
Emsav. Kuzhat un darn eus e labour pe un darn eus e gelennadurezh zo evit an Emsav anzav n’eo ket
diogel e ziazezoù hag en em ginnig da heul evel un diskoulm bezus etre meur a ziskoulm all da
enkadennoù ar bobl vrezhon. Lakaat labour ha preder an Emsav dirak ar bobl vrezhon zo, evit an
Emsav diskouez fiziañs ennañ e-unan hag er bobl vrezhon. Kelennadurezh an Emsav a ro ster war un
dro da enkadennoù ar bobl vrezhon ha da strivoù an Emsav evit he dienkañ. Ar gelennadurezh a
ziskouez en un doare ergorek unded ar bobl vrezhon hag an Emsav. Lakaat anaout kelennadurezh an
Emsav zo lakaat war wel unded ar bobl vrezhon hag hec’h Emsav.
Boulc’het eo bet al labour-se er bloaz-mañ e K.D. hag er c’helligoù. Displeget eo bet enno tresoù
bras ar gelennadurezh, lavaret ar pezh a zo bet graet hag ar pezh a ra an Emsav. Al labour-se zo da
zezrannañ e pep parzh eus an Emsav, e pep kellig, e pep kreizenn eus K.D., e S.A.D.E.D., en
Devezhioù Studi Politikel, er c’hengorioù hag en Dael. N’eo ket a-walc’h dezrannañ an doare m’eo
bet displeget ar gelennadurezh. Pep parzh eus E.S.B., kellig, aozadur, kreizenn, klas, kengor ha pep
ezel, en deus da zezrannañ e labour diouzh kelennadurezh an Emsav. Frouezh an dezrannoù-se a vo
lakaat war wel ar fazioù a zo bet graet hag an orin anezho.
Ar c’helligoù savelet abaoe ur bloaz zo deuet da vezañ unan eus parzhioù diziouerus an Emsav.
N’o deus ket kavet al lec’h a zo o hini evelkent. Merket hon eus c’hoazh e oant dizunvan-kenan alies,
n’eo ket hepken dre o doareoù labourat hogen ivez dre ster o labour. Tachenn ar c’helligoù zo al
labour politikel. Labour politikel a dalvez evit E.S.B. er mare-mañ : 1) Lakaat anaout an Emsav gant
ar boblañs ha tuta 2) Anaout ar boblañs ha sankañ enni 3) En em stummañ o tezrannañ an daou ober
kentañ ha stummañ an danvez emsaverion ouzh o lakaat da ober kemend-all. Evit degas tud d’an

Emsav eo ret lakaat dirazo gwirvoud an Emsav, eleze e gelennadurezh. N’eo ket hepken skridoù a zo
da ziskouez, hogen oberoù hag emzalc’hioù. Ma ne lak ket an emsaverion o holl fiziañs en Emsav ez
eo digredus e ray gwelloc’h an danvez emsaverion o devo tutaet.
Amplegadoù niverus zo evel just d’an daelerezh etre ar framm brezhon hag ar framm gall.
Amplegadoù niverus zo ivez da adempradur E.S.B.. Menegiñ a raimp daou anezho hepken.
Al labour foran zo da vezañ frammet strizh. Frammañ al labour foran a dalvez : 1) Prientiñ ar
c’helligoù d’al labour politikel foran (lakaat anaout an Emsav – tuta ; anaout ar boblañs – sankañ
enni ; dezrannañ an daou argerzh) 2) Kenurzhiañ labour politikel ar c’helligoù 3) Dezrannañ e pep
kellig hag en ensavioù atebek labourioù politikel ar c’helligoù.
Er c’hrogad a brientomp e vo ret d’ar framm brezhon bezañ kempennet pervezh. Adal vremañ eo
ret startaat ar framm, e par an ensavioù hag e par an dud. Displeget hon eus uheloc’h e rofe an emgann
politikel o fouez d’an dud ha d’an oberoù en E.S.B.. E par an ensavioù eo ret argas an holl labourioù
dreistezhomm hag amemsavel sammet dre laoskentez pe zoken dre fazi. E par an dud e rank adal
vremañ an emsaverion lakaat ar glouaridi da ober o dibab.
***
N’hon eus ket savet an dezrann-mañ evit ar blijadur da ziskouez holl sioù E.S.B., evit trec’hiñ
warno ne lavaromp ket. N’eus ket tu da zioueriñ un dezrann emsavel, eleze un dezrann ergorek eus
stad E.S.B., peogwir eo bruzhunet an dangorelezhioù. Kinnig kemmañ tra pe dra en E.S.B., en e
framm pe en e zoareoù labourat hep reiñ ur ster emsavel d’ar c’hemmoù kinniget zo ezteurel hepken
buhez ur parzh eus E.S.B., eleze, evel hon eus diskouezet uheloc’h, ezteurel ur vuhez he deus nebeut
da welout gant buhez an Emsav. Emsaverion ez omp pe e fell dimp bezañ. Moarvat n’eo ket plijus
soñjal n’eo ket gwall emsavel ar vuhez a vez renet en E.S.B., hogen gwall arvarus e ve klask en em
zallañ war an divoud. An Emsav zo ur c’horf hag ur poell istorek. Ne c’haller ket komz eus
emsavegezh oberoù E.S.B. hag e izili nemet oc’h ober dave d’ar poell istorek-se. An oberoù na
gemeront ket sol war poell istorek an Emsav zo diboell e-keñver an Emsav ha da heul ledemsavel pa
n’eo ket enebemsavel. An oberoù emsavel zo war un dro eztaol poell istorek an Emsav hag an andon
anezhañ.
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KEMENNADENNOU A-BERZH S.A.D.E.D.
Emvod hollek S.A.D.E.D.. Trede emvod hollek 1969 ar Strollad a vo dalc’het e Mur, e ren an
D.S.D.V., d’an 3 eost.
Enrolladur ar skolidi. Kloz e vo ar marevezh-enrollañ d’an 24 eost. Skrivañ da : S.A.D.E.D., dep
Skl, Maen ar Ya, 29-CHATEAULIN.
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NOTENNOU POLITIKEL (6)
FRAMM AL LEVIEREZH
I. – ELFENNOU FRAMM AL LEVIEREZH
2. – ARC’HWELIOU AL LEVIEREZH
2. – ARC’HWELIOU AL LEVIEREZH
Urzhaz al levierezh.
Liesfurm eo urzhaz al levierezh hervez an amzerioù ha hervez ar broioù. Gwechoù ’zo emañ ar
Gouarnamant isurzhiet d’an Dael, ha gwechoù all ez eo ar c’hontrol a gaver. A-benn kompren ar
perag hag ar penaoz eus ar furmoù disheñvel-se, e klaskimp digejañ ar pennaennoù a zo e diazez an
urzhazioù, evel pennaenn ar reizhwiriegezh pe hini rannadur al labour.

Urzhaz ha reizhwiriegezh
Aes eo meizañ e tennfe urzhaz al levierezh e neuz diouzh al lec’h roet da andon ar galloud. Mar
he lakaer er bobl, mar degemerer ar bobl da riek, e ranker reiñ ar plas kentañ en urzhaz d’ar bobl, pe
kentoc’h d’an organoù evodet eus ar bobl dre an hent eeunañ. E-se, er renadoù daeliek emañ ar
vodadenn dilennet gant ar bobl e lein an urzhaz. Pa vez dilennet gant ar bobl daou organ, ar Penn Stad
hag an Dael, emaint o-daou war an un renk, evel ma weler er renadoù leviourek, ha dasparzhet eo ar
veli etrezo.
E gweriniezhoù Kornog ez eo ar boaz lakaat an Dael e penn an urzhaz. Diegi a ziskouezer
o fiziout ar veli stadel en un den hepken, – evel pa na vefe ket koun ar rouaned diverket eus ar
speredoù. Dre an abeg-se ivez e voe graet eus ar Gouarnamant an « Erounid », da lavarout eo
an organ karget da gas da benn mennadurezh ar bobl fetisaet e divizoù an Dael. Gwelout a
raimp pelloc’h e voe bepred diembregadus hevelep meizadur damkanel eus al levierezh.
Er Renadoù Kozh, gant damkaniezh ar gwir doueel ez eo ar Roue a veze lakaet e lein an
urzhaz. Dre-se edo an Dael, pa veze unan, isurzhiet d’ar Roue, piaouer andoniek ar veli. Evel
m’hon eus gwelet (Emsav 27/84) ez emdroas damkaniezh an doueriegezh : an engwiskadur
doueel a baouezas a vezañ hini ar bersonded evit bezañ hini an amaezh nemetken, – ha da
heul, pa drec’has ar renadoù gwerinek, e c’hallad degemerout beli an Dael evel o tont a-berzh
Doue goude ma veze fiziet hec’h amaezh enni gant ar bobl.

Urzhaz ha dasparzh an arc’hwelioù
Daou arbenn a c’hell bezañ da zasparzh an arc’hwelioù : an ezhomm end-eeun da gaout un
urzhaz, an ezhomm da rannañ al labour leviañ.
Klotañ a ra an arbenn kentañ gant ar goulenn : penaos, ur wech savlec’hiet andon ar veli, stignañ
an urzhaz diwar an andon-se. Ar respont heverkañ d’ar goulenn-se eo ar rannadur klasel etre ar
galloudoù-dezvañ, -erounit ha -barn, – ar galloud-dezvañ o vezañ lakaet e piaou an Dael, ar gallouderounit e piaou ar Gouarnamant, ar galloud-barn e piaou al Lezioù-barn. Gant ar reizhiad-se ez eo
empleget e vez douget an dezvoù, eleze ar reizhennoù hollek ha kevredin1, gant an Dael, hag ez eo dre
ret isurzhiet dezho ar reizhennoù dibarek ha hiniennel douget gant ar Gouarnamant : ne c’hell greadoù
ar Gouarnamant bezañ renet nemet e diabarzh ar bevennoù treset gant greadoù an Dael. Dreistelezh an
dezvañ a ampleg dreistbeli an dezvour.
E gwirionez, e voe diazezet ar rannadur-se en 18t kantved evit stourm ouzh diharzveli ar
Roue. A-dal dezhañ e venned krouiñ un Dael a vevennfe e c’halloud, – ha keal ar galloud-
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Kevredin ag., o tennañ d’an holl dud war un dro ; ko. : hiniennel.

dezvañ etre daouarn ar bobl a-bezh a voe un arm efedus er stourm-se. Eno emañ an tuadur a
gaver bepred en damkaniezhoù gwerinek kornogel da embann dreistbeli an Dael.
An eil arbenn zo an ezhomm da lakaat urzh el labour-leviañ diouzh savboent an efedusted ha, drese, d’e rannañ hervez an arc’hwelioù a weler ennañ. Hevelep rannañ ne empleg a priori dreistelezh
organ ebet war ar re all. Gwellañ skouer eo hini ar vaodierned : maodierned al luoz, an arc’hant, ar
greanterezh, an deskadurezh zo kevatal dre bennaenn ; e pep hini ez eus fiziet ur gennad eus labour ar
Gouarnamant. Ent devoud avat, ez eus maodiernezhoù pouezusoc’h eget ar re all, ha da heul
maodierned beliekoc’h eget ar re all, – dre-se un urzhaz devoudel disheñvel diouzh an urzhaz
damkanel.

Urzhaz damkanel hag urzhaz devoudel
Gant ar vaodierned emaomp o paouez gwelout ur skouer eus un urzhaz devoudel o tiwanañ
disheñvel diouzh an urzhaz damkanel. A-wechoù ez a an urzhaz devoudel betek treiñ a-c’hin-kaer
d’an urzhaz gwirel. Ar skouer splannañ eo hini ar renadoù daeliek en hor c’hantved. Ent wirel emañ
an dreistbeli gant an Dael, rak evodiñ a ra an Dael war-eeun eus mennadurezh ar bobl. Ent devoudel
avat e tenn ar Gouarnamant da vezañ an organ pouezusañ en holl weriniezhoù. E-lec’h bezañ an organ
eeun da arverañ an dezvoù mouezhiet gant an Dael evel ma tleje bezañ dre e dermenadur gwironiel, ez
eo deuet da vezañ un organ-sturiañ, tra ma ne chom gant an Dael nemet ur roll reoliñ hag arc’hañ.
En Notennoù-mañ e klaskimp dezrannañ an devoud-se. Tennañ a ra moarvat da
emdroadur ar vuhez politikel arnevez : gant kalvezekaat al leviadurezh, gant ar pouez a gemer
an darempredoù etreriezel, gant emell ret ar Gouarnamant en armerzh dre ar steuñverezh hag
emastenn ar gennad stadel, e kresk dibaouez beli ar Gouarnamant diwar goust beli an Dael.
Met ouzhpenn ur gudenn o tennañ da zegouezhioù ar vuhez arnevez ez eus da welout en
enkadenn ar renadoù daeliek : an doare ma voe termenet galloudoù an Dael hag ar
Gouarnamant eo a ziskouez bezañ diazas, ha se diwar ar penn-kentañ. Pelloc’h e welimp
penaos ez eo un damkaniezh kamm hini an diforc’h etre galloud-dezvañ ha galloud-erounit.

Ar meizadurioù diseurt eus arc’hwelioù al levierezh.
Evel m’hon eus merket, un doare da gompren liesorganded ha liesarc’hwelded ar Stad eo an
ezhomm a zo da rannañ labour al levierezh e sell an efedusted. Doareoù all ez eus avat,
damkaniekoc’h, da veizañ an diforc’h lakaet etre arc’hwelioù al levierezh.

Arc’hwelioù al levierezh meizet evel un disoc’h eus rannadur al labour
Keal rannadur al labour levierezhel.

Er meizadur-mañ ne vez lakaet kemm etre arc’hwelioù al levierezh nemet en un doare kalvezel.
Organ ebet ne vez barnet a priori evel dreist d’ar re all ha n’eus urzhaz gwirel ebet, met hepken
urzhazioù dre zevoud, dre berzh ma vez arc’hwelioù pouezusoc’h ent embregel eget re all.
Arver ar c’heal.

Dre an hent-se e saveler gennadoù en oberiadegezh ar Stad : armerzh, arc’hant, diplomaterezh,
kedvuhez, dezougerezh, yec’hed, deskadurezh, h.a.. Pouezus eo un dasparzh a seurt-se e tachenn an
amaezhiadurezh. Talvout a ra ivez da zasparzhañ ar c’hefridioù etre ar maodiernezhoù, da dermenañ
kembeli2 pep aozadur arbennik, evel da skouer ar C’huzul Armerzhel, da savelañ poellgorioù-kuzuliañ
e-tal ar maodiernezhoù, h.a..
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Kembeli b., gwir da zivizout war ur gudenn, da varn un afer, h.a. ; kembeliek ag., dezhañ kembeli (war).

Arc’hwelioù al levierezh meizet evel elfennoù amparus eus ar Stad
Keal an arc’hwelioù meizet evel elfennoù ar Stad.

Liv prederouriezh an 18t kantved zo war seurt keal ganet diwar amboazioù politikel ar mare-se
eus Istor Europa. Gantañ e tilezer pep dezrann kevredadel eus labour fetis al levierezh, hag e klasker
termenañ anien ar Stad hag an arc’hwelioù empleget ganti. Ar Stad zo neuze dre dermenadur ur
framm arc’hwelioù savelek ha ret, – n’eus ket a Stad hepto, – intentet e-maez a bep istoregezh hag a
bep devoudegezh.
Arver ar c’heal.

War ar meizadur-mañ e voe soliet damkaniezh vrudet disparti ar galloudoù embannet gant
LOCKE, MONTESQUIEU ha ROUSSEAU. Amkan politikel e aozerion oa krennañ war
gourbrientoù3 ur Roue diharzveli. Dre dermenañ ar Stad evel ur frammad arc’hwelioù dispartiet dre
ret, – dre anien, – e vennent lezel gant ar Roue domani ar Gouarnamant nemetken, ha tennañ an
domanioù all a-dre e veli. Prientiñ a raent evel-se hent an unpenniezhoù bevennet, enno bodadennoùdezvañ dilennet ha barnerion dizalc’h.
Devoud diac’hinek : hiziv, pa vez engalvet damkaniezh disparti ar galloudoù ez eo war un
amboaz kontrol. Mar talvezas gwechall an damkaniezh-se da ziorren pleustroù gwerinek e
stern ar renadoù aotrouniek, e talv bremañ e stern ar renadoù gwerinek da grennañ war
gourbrientoù an organoù evodet eus ar bobl : warni e kemer harp ar strolladoù mirelour evit
kreskiñ beli ar Gouarnamant hag ar barnerezh diwar goust beli an Dael.
Menegomp diwar vont damkaniezhoù gwerinek all, evel an damkaniezh soviedel, a
zistaol pep disparti etre ar galloudoù ha na zegemeront nemet ur rannadur eus al labour etre
organoù ar Gouarnamant.

Meizadur amkanelour arc’hwelioù al levierezh
An amkanelouriezh, anezhi ul luskad mennozioù a ra berzh er gevredadoniezh kempredel, a zigor
ur gwel nevez war arc’hwelioù al levierezh. Arlakaat a ra ez eo savelet pep kevredigezh evit mont
etrezek palioù, evit diraez amkanioù ; e-keñver pep amkan ez eus un arc’hwel. Komz a reer neuze eus
arc’hwelioù ar gevredigezh evel ma komzer eus arc’hwelioù ur bevedeg hag eus an organoù o
kefleuniañ an arc’hwelioù kenkoulz er gevredigezh hag er c’horf bev.
Danzeet gant kevredadourion, n’eo ket bet arveret kalz evit c’hoazh ar meizadurioù amkanelour
gant ar bolitikourion, nemet er Stadoù-Unanet, – er vro-se da skouer o deus termenet roll ar Stad evel
un arc’hwel kevaniñ ar gevredigezh. Diaraogerion an amkanelourion e c’haller ober eus LOCKE ha
MONTESQUIEU : adalek ar mare ma veizent ar Stad evel ur frammad arc’hwelioù dispartiet ez
emplegent he doa ar Stad amkanioù da ziraez dre embreger an arc’hwelioù-se.

An diforc’h klasel etre an arc’hwelioù-dezvañ, -erounit ha -barn.
Spisadur an diforc’h etre an tri arc’hwel
En desped d’e hengounegezh ez eo an diforc’h-se diaes da zisplegañ gant spisted.
An arc’hwel-dezvañ a c’hoarvez a zougen dezvoù, eleze reizhennoù hollek ha kevredin,
pennaennoù-diazez da vezañ dedalvezet goude. E-se emañ an organ-dezvañ en ur renk dreist d’an
organoù all, o vezañ ma savel ar stern ma embregont o arc’hwelioù.
An arc’hwel-erounit zo anezhañ arverañ an dezvoù : o lakaat da dalvezout war an dachenn, e par
an hiniennoù hag en degouezhioù dibarek : envel an amaezhidi hag o lakaat da gefleuniañ o c’hargoù,
kas da benn an darempredoù etre ar Stad hag ar brevezidi, reiñ aotreoù, skoulmañ kevratoù, h.a., reiñ
3

Gourbrient g., gwirioù ha beli stag ouzh ur garg, un organ politikel, h.a.

da vuhez ar Stad ar furmoù erverket gant ar gwir hag al lezennoù. An dezvoù avat ne ziferont ket dre
ar munud kement a zo d’ober e pep degouezh. Un arbenn kalvezel zo da gement-se : dreist nerzh an
dezvourion e ve raksellout en difetis an holl zegouezhioù fetis ; met dreist-holl ez eus un arbenn o
tennañ da natur istorel ar Stad.
Mar bije bepred an hevelep seurtoù a zegouezhioù o c’hoarvezout, e c’hallje an arc’hwel-dezvañ,
war-bouez ar gudenn galvezel emaomp o paouez menegiñ, savelañ en a-raok dre ar munud ar pezh a
vez d’ober da geñver pep hini. En doare-se e vije buhez ar Stad ur vuhez sonnet, hep emdroadur, o
treiñ war gelc’h, ha direet e vije an obererezh politikel d’un obererezh kefridiadel eeun : pep darvoud
o vezañ raksellet gant al lezenn, ne vije netra d’ober nemet lakaat al lezenn da dalvezout ken didro
hag e C’hoari ar Waz. Hogen n’eo ket evel-se emañ an traoù : dre berzh an istoregezh ez anad
dibaouez seurtoù nevez a zegouezhioù dibarek nad eo ket ar galloud-dezvañ evit o raksellout ;
emdreiñ a ra buhez ar Stad o tegas dibaouez kudennoù a natur nevez, – ken ma rank an dezvoù bezañ
savelet en ur par hollek ha bezañ klokaet, azasaet, deveizet dre reizhennoù-erounit savet diouzh an
ezhommoù war an dachenn.
Un arvez all eus natur istorel ar Stad a ranker lakaat e kont. An degouezhioù dibarek a seurt nevez
hon eus meneget ne anadont ket diouto o-unan : preder pennañ al levierezh zo kaout krog warno ha
ren war o diwanadur. Aze emañ dres an tu politikel er ster strizh eus obererezh ar Gouarnamant. E
enebiñ a reer ouzh an tu kefridiadel evel ma welimp.
Merzout a reomp ne c’hell ket roll ar galloud-erounit bezañ un dedalvezadur plaen eus al lezennoù
douget gant ar galloud-dezvañ, hag e rank kemer e-unan divizoù a zo kenkoulz ha dezvoù. En
Notennoù-mañ e studiimp ivez penaos ez aloub ar Gouarnamant (evitañ da vezañ galloud-erounit)
tachenn an Dael (a zo koulskoude ent wirel ar galloud-dezvañ nemetañ).
E gwirionez, en termenadurioù klasel eus ar galloud-dezvañ hag eus ar galloud-erounit e
vesker daou goublad enebadoù :
a) ar c’houblad oc’h enebiñ ar par kevredin (ar vroad sellet evel ur c’horf) hag ar par
hiniennel (pep keodedour kemeret distag) ;
b) ar c’houblad oc’h enebiñ ar par mennel (an dezvañ, al lezennoù evel mennadoù) hag ar
par gwerc’hel (an erounit, al lezennoù lakaet da dalvezout er fetis).
Meskañ a reer par mennel ha par kevredin, par hiniennel ha par gwerc’hel dre an arbenn
ma seller mab-den evel un anien hollek ha difetis : an divizoù enta zo da gemer bepred ekeñver an anien hollek ha difetis-se da gentañ. Erounezadur an divizoù ne oufe bezañ, da
heul, netra muioc’h eget un dezreadur plaen ha, war an dachenn ur gread kefridiadel.
Ar pleustr avat en deus prouet ne oa nepred an dezvañ diskouezadur un anien hollek
difetis eus mab-den (a-enep da dezenn MONTESQUIEU, al lezennoù n’int ket d’ar
gevredigezh politikel ar pezh ez eo ar savelennoù d’ar bed diemouez), ha ne oa nepred an
erounit frouezh un dezreadur distroñs, kefridiadel, diwar lakadennoù an dezvañ. An dezvañ ne
vez ket renet e sklerijenn dreamzerel un anien denel difetis, met bepred e saviadoù istorek
fetis ; ouzhpenn-se, an erounit ne vez nepred un dezren plaen diwar lakadennoù an dezvañ :
ne zeraou ket ur prantad erounit goude klozadur ur prantad dezvañ, hogen an erounit a engalv
an dezvañ war an dachenn hag an dezvañ a rank e heuliañ evit klask diskoulmañ an
degouezhioù diraksellet ha reiñ ur furm reizhennel dezho. Ne c’hell ket an organ-erounit
tremen hep bezañ ur benveg-dezvañ war un dro : evel ma welimp, ouzhpenn bezañ un
dedalvezañ kefridiadel eus an dezvoù ez eo an erounit un divizout politikel.
An arc’hwel-barn zo dezhañ daou bal : herzel ouzh torradurioù al lezenn graet gant hiniennoù
(barnerezh kastizel) ; skarat an arguzioù a-zivout bezoud pe arver ur reizhenn (barnerezh keodedel).

Didalvoudekadur an diforc’h etre an tri arc’hwel
Ent kefridiel e chom an diforc’h-se e diazez gwir foran ar riezoù bourc’hizel, met er pleustr en
deus kollet pouez.
An arc’hwel-barn a chom distag-mat.

Ar Reizh zo ur galloud dizalc’h diouzh ar Gouarnamant ha diouzh an Dael e Breizh-Veur,
en Europa ar Sterenn hag er Stadoù-Unanet. Er riez-mañ diwezhañ he deus al Lez Uhelañ ur
roll a-bouez, sellet evel re vras zoken pa ouzer e c’hell emellout e divizoù politikel ar
C’huntell, – ken ma komzer neuze a varnerezh politikel ent devoud. E Frañs e tenn ar galloudbarn da vezañ reolet mui-ouzh-mui gant ar Gouarnamant, – renad Vichy, darvoudoù an
Dieubidigezh, brezel Aljeria o deus lakaet krennañ c’hoazh war zizalc’hted ur galloud-barn
bihanoc’h endeo eget er riezoù all.
E pep lec’h e steuz an diforc’h etre arc’hwel-dezvañ hag arc’hwel-erounit. Ouzhpennañ ur
galloud-erounit er ster strizh e tenn ar Gouarnamant da vezañ ur galloud-sturiañ ha -luskañ, – o lezel
gant an Dael ur roll-stardañ ha -reoliñ. Aloubiñ a ra ar Gouarnamant war an arc’hwel-dezvañ ha se dre
zaou hent : 1) dre gentodiñ an dezvañ, – zoken e Breizh-Veur e teu 90 % eus an dezvoù eus mennadoù
a-berzh ar Gouarnamant 2) mui-ouzh-mui ez eo an dezvoù sternioù brasluniek a vez da c’houde
leuniet gant devedoù-arverañ4 a zo ivez greadoù hollek ha kevredin, eleze dezvoù er ster gwironiel.
En doare-se emañ rannet an arc’hwel-dezvañ etre an Dael hag ar Gouarnamant, hemañ o kreskiñ e lod
dizehan diwar goust hounnezh.
Daoust ma voe ha ma’z eo c’hoazh degemeret da ziazez ar gwir foran an diforc’h
damkanel etre arc’hwel-dezvañ hag arc’hwel-erounit, n’eo deuet Stad ebet a-benn d’e zerc’hel
en arver. An enebadur etre reizhennoù kevredin ha reizhennoù hiniennel, diazez an diforc’h,
ne spir ket da zasparzhañ an arc’hwelioù etre organoù al levierezh. Dic’hallus eo fiziout en
unan anezho an holl zivizoù hollek ha kevredin, rak forzh pegen hollek ma ve ur reizhenn, ez
eus enni bepred diferadennoù dibarek o c’houlenn ur ouestoni galvezel disheñvel diouzh ar
ouestoni ret da savelañ ar pennaennoù hollek a ra diazez an dezvoù : en enep, emelloù heñvel
a-walc’h eo termenañ an diferadennoù dibarek-se, kemer an disentezioù hiniennel, ha kas da
benn an oberoù fetis a zo e pal an erounit. Evit reiñ ur skouer eus kemplezhded an
arc’hwelioù hag o c’hemmeskted, kemeromp degouezh an telloù. Savomp un daolenn eus ar
greadoù.
Pemp pazenn a c’haller diforc’hañ etre dezvañ hag erounit hervez ma’z eo ar gread hollek
pe dibarek (bann kentañ), kevredin pe hiniennel (eil bann), hervez ma tenn ent damkanel d’an
dezvañ pe d’an erounit (trede bann), hervez ma vez renet ent devoudel gant an Dael pe gant ar
Gouarnamant (pevare bann).
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Deved b., gread gwirel a-berzh ar galloud-erounit, reizhenn o klokaat un dezv, o spisaat arc’hwelerezh ur gwazadur
foran, h.a..

Stad.
An daolenn-mañ a c’houlenn un nebeut diskleriadurioù.
Er bazenn 2, emañ e kembeli an Dael kemer divizoù war an doare ma vo jedet an telloù ageñver gant ar saviad tiegezhel (dimeziñ, dizemezded, niver ar vugale, h.a.). Ar Gouarnamant
avat a c’hell emellout en divizoù-se war amboazioù politikel, da skouer ma fell dezhañ
devoudañ ur c’hresk eus poblañs ar riez.
Er bazenn 3, e kinnig ar Gouarnamant kellidsteuñv ar bloaz d’an Dael he devo d’e
vurutellañ ha d’e vouezhiañ evel un dezv. Merkomp ivez er bazenn-se ez eo an dezv war un
dro dibarek ha kevredin.
Aes eo gwelout ez entroad obererezh ar Gouarnamant war dachenn obererezh an Dael, pa
na gemer an Dael, er skouer kemeret, disentez ebet er-maez eus emell ar Gouarnamant.
Er pleustr e c’haller diforc’hañ div rann en dezvoù : a) ur soliad, anezhañ pennaennoù ha
brastuadurioù, sternioù-diazez b) reizhennoù-klokaat diseurt o tiferañ modelezhioù, o
reolennañ an arver. Douget e vez ar soliad, hollek ha kevredin, a zo an dezv er ster strizh, gant
ar galloud-dezvañ ; douget e vez ar reizhennoù-klokaat, kevredin ha gwech hollek, gwech
dibarek, gant ar galloud-erounit.
O kemer harp war ar rannadur-se ez eus bet klasket enebiñ an arc’hwel-dezvañ (o reiñ
d’ar ger dezv e ster strizh) ouzh un arc’hwel-devedañ (o lakaat dindan an anvad deved kement
reizhenn-glokaat ’zo) hag ober eus hemañ ur skourr eus an arc’hwel-erounit.
Met ne gomprener mat ar c’hudennoù o tennañ da zisparti ar galloudoù ha d’an diforc’h
etre arc’hwel-dezvañ hag arc’hwel-erounit nemet dre heuliañ an hanez anezho, hanez an orin
anezho dreist-holl.
Orin an diforc’h. – Gant LOCKE e voe diazezet an diforc’h etre ar galloudoù-dezvañ hag
-erounit diwar ar reizhiad saoz eus e vare. Azveret e voe an damkaniezh gant
MONTESQUIEU ha ROUSSEAU da c’houde.
1) Tri arc’hwel a ziforc’he LOCKE en e Essay on Civil Government : ar galloud-dezvañ,
ar galloud-erounit, hag ar galloud-kevreañ (federative power), hemañ o vezañ ar gwir d’ober
brezel, da sinañ feurioù-emglev, da ziazezañ darempredoù diplomatel, h.a.. LOCKE ne ra ket
anv eus ar galloud-barn, peogwir en en laka e-maez eus amgant al levierezh. Disrannañ a ra
an diplomaterezh eus ar galloud-erounit, – ar pezh a glot gant ar pleustr : ne vez nepred
embreget an diplomaterezh en hevelep doare ma embreger an arc’hwel-erounit.
2) Evit ur gwel ne ra MONTESQUIEU nemet adkemer en e Esprit des Lois ar rannadur
savelet gant LOCKE : « E pep Stad ez eus tri seurt a c’halloudoù : ar c’halloudezh da zezvañ,
ar c’halloudezh da erounit an traoù a denn da wir ar broadoù, ar c’halloudezh da erounit ar re
a denn da wir ar geodedourion ». Hogen, pa ro diskleriadurioù, e laka dindan an eil
galloudezh ar pezh a ya gant LOCKE d’ober ar galloud-erounit hag ar galloud-kevreañ war un
dro, tra ma termen an drede galloudezh evel ur galloud-barn.
3) MONTESQUIEU ha LOCKE o doa spisaet ar galloudoù-erounit ha -barn. N’o doa ket
termenet ar galloud-dezvañ, – lavarout diwar e benn ez eo ar « reiñ dezvoù » zo un
daotologiezh. Gant ROUSSEAU e voe klokaet o labour : « Hollek eo an danvez a zouger
reizhennoù warnañ evel ma’z eo hollek ar mennerezh o reizhennañ. Ar reizhennoù a seurt-se
eo a anvan dezvoù. Pa lavaran ez eo hollek bepred sellad an dezvoù e fell din lavarout e sell
an dezvoù ouzh an dud evel kevredin hag ouzh an traoù evel difetis, ha nepred ouzh un den
evel hinienn nag ouzh un ober dibarek… En ur ger, nep arc’hwel o tennañ d’ur sellad
hiniennel zo er-maez eus ar c’halloudezh-dezvañ. Zoken ar pezh a vez gourc’hemennet gant
ar rieg war ur sellad dibarek n’eo ket un dezv, nag ur gread a riegezh, met ur gread a
gefridiouriezh ».
Splann eo an abegoù politikel eus an termenadur-se. Ret-mat e oa mirout evit ar rieg (ar
bobl pe he leuridi) embregerezh an divizoù hollek, ar re bouezusañ peogwir emaint e diazez
pep levierezh.

Diforc’hioù nevez etre arc’hwelioù al levierezh.
An diforc’h etre galloud politikel ha galloud kefridiadel
Uheloc’h (Emsav 31/220) hon eus brastreset an diforc’h-se. E kerz organoù uhelañ ar Stad e ve ar
galloud politikel ; ganto e vez kemeret an divizoù pennaennel, istorek. E kerz an organoù isurzhiet e
ve ar galloud kefridiadel ; tennañ a ra an organoù-se d’ur gwazerezh muioc’h eget d’ul levierezh ; o
roll zo azasaat an divizoù pennaennel ouzh an degouezhioù dibarek. Klotañ a ra an diforc’h-mañ gant
ur rannadur a-zerc’h eus an arc’hwelioù.
Arver an diforc’h. – E demokratiezhoù an Henved edo an diforc’h-se e diazez dasparzh ar
galloudoù etre Kevanvod ar Bobl hag ar Gefridiourion. Diwar an 18t kantved avat e voe
mesket an diforc’h-se gant an diforc’h etre galloud-dezvañ ha galloud-erounit.
Un diforc’h heñvel a gaver e Bonreizh soviedel 1936, etre galloud-Stad hag amaezh-Stad.
Organoù uhelañ ar galloud-Stad zo ar Sovied Meur (Dael) hag ar Prezidiom. Organ uhelañ an
amaezh-Stad zo Kuzul ar Vaodierned. Kuzul ar Vaodierned zo gantañ an arc’hwel-erounit ;
en enep, ar Sovied Meur zo gantañ galloudoù ledanoc’h ha strishoc’h eget an arc’hweldezvañ : kemer a ra divizoù pennaennel o tennañ da zurc’hadur politikel ar vro, pe e vent
hiniennel pe kevredin, – Kuzul ar Vaodierned o tedalvezañ an divizoù pennaennel-se, ken dre
c’hreadoù hiniennel, ken dre reizhennoù kevredin.
Dre vras emañ an diforc’h etre galloud-dezvañ ha galloud-erounit oc’h emdreiñ etrezek
un diforc’h etre galloud politikel ha galloud kefridiadel, hemañ o vezañ e roll resisaat,
azasaat, dedalvezañ an divizoù pennaennel kemeret gant egile. Mui-ouzh-mui e teu an dezvoù
da vezañ pennaennoù-diazez, durc’hadurioù hollek roet da obererezh politikel ar
Gouarnamant. An diforc’h etre labour an Dael ha labour ar Gouarnamant a denn muioc’h da
bouez politikel an divizoù kemeret eget d’o doareoù hollek pe dibarek, kevredin pe hiniennel.

An diforc’h etre galloudoù-divizout, -erounit, -kuzuliañ, -reoliñ
Ar galloud-divizout zo ar pouezusañ-holl : ar veli eo da ober greadoù dezho un talvoud gwirel, –
diskleriañ ar brezel, envel un amaezhiad, dougen un dezv.
Ar galloud-erounit zo ar galloud d’ober ar pezh a zo bet divizet : ober ar brezel, lakaat en e stael
an amaezhiad anvet, arverañ an dezv. Fiziet e c’hell bezañ an daou c’halloud divizout hag erounit e
daou organ distag ; an organ-divizout a rank neuze kaout en e gerz araezioù-destrizhañ a-benn
diogeliñ erounezadur e zisentezioù.
Ar galloud-kuzuliañ zo ar galloud o deus, da skouer, kalvezourion da reiñ kuzulioù d’un organdivizout.
Ar c’huzulioù-se a c’hell bezañ hetadennoù eztaolet a-gentod pe alioù goulennet ; bez’ e
c’hellont bezañ endalc’hus pe anendalc’hus. An aotrouniezh divizer a c’hell ivez en em
dennañ a-dreñv kuzulioù ar galvezourion a-benn goleiñ hec’h atebegezh dirak ar c’hedveno.
Ar boaz arvarus a c’hell kemer ivez da heuliañ bep tro o alioù ha lezel neuze al levierezh da
sankañ er galvezveliouriezh.
Ar galloud-reoliñ a zeu da glokaat ar galloud-kuzuliañ : kuzuliet e vezer a-raok kemer an divizoù,
reolet e vezer goude.
Daou berzh a vez reolet en un diviz : an dezvegezh hag ar goulzegezh. Reoliñ dezvegezh,
pe gwiriegezh, un diviz zo klask ha reizh eo e-keñver dezv pe gwir. Reoliñ koulzegezh, pe
kevazasted, un diviz zo klask ha klotañ a ra gant saviad hag ezhommoù ar mare. Dleout a ra
enta un diviz bezañ reizhfurm diouzh ar gwir, ha reizhfurm diouzh an devoudoù.
Arver an diforc’h. – Pouezus eo an diforc’h lakaet etre ar pevar galloud-mañ hag arveret e
vez kalz e pleustr an amaezhiadurezh.
Peurliesañ e vez disrann-mat an ensavioù-divizout hag an ensavioù-erounit : ar c’huzulkêr a ziviz, ar maer a erounez.

Merkomp en deus ar ger erounit amañ e ster kefridiadel nemetken, da lavarout eo hini ar
c’has-da-benn eeun eus ur mennad, un diviz, ha n’eo ket e ster politikel, da lavarout eo ur
c’has-da-benn ameeun, diwar-bouez azasadurioù ha divizoù nevez.
Ar galloud-reoliñ zo dezhañ ur roll bras en darempredoù etre ar pennezhioù
amaezhiadurel ; embreget e vez pe e stumm ur galloud a urzhaz (en urzhaz un aozadur pe en
un urzhaz a aozadurioù er frammoù kreizennet), pe e stumm ur galloud-gouleviañ (er
frammoù am- pe digreizennet). Unan eus galloudoù an Dael eo ivez ar galloud-reoliñ.
Erziwezh e kaver e pep derez eus al levierezh organoù liesseurt na ra o niver nemet
kreskiñ, a zo o roll kuzuliañ an divizerezh.

An diforc’h etre galloud-sturiañ ha galloud-kevareizhañ
E gweriniezhoù Kornog e tenn labour al levierezh d’en em rannañ hervez un diforc’h pleustrel na
glot ket ken gant an diforc’h klasel etre galloud-dezvañ ha galloud-erounit : termenañ a c’haller ur
galloud-sturiañ, a zo ent devoud hini ar Gouarnamant, hag ur galloud-kevareizhañ5, a zo hini an Dael.
Ar galloud-sturiañ zo disheñvel-mat diouzh ar galloud-erounit. Ar ger erounit a verk
emañ ar c’hentodiñ e lec’h all, – roll an organ-erounit o vezañ dont da eil, eilodiñ, ha lezel al
lec’h kentañ gant an organ-dezvañ. Ar ger sturiañ, er c’hontrol, a verk fraezh emañ ar
Gouarnamant o kentodiñ, o kemer divizoù e-unan. Hervez pennaenn ar galloud-sturiañ ez eo
roll ar Gouarnamant savelañ amkanioù bras ar riez, tresañ ar raklunioù obererezh, steuñviñ an
oberiadegezh kevredadel hag armerzhel.
Ouzhpenn ar roll-luskañ-se e samm ivez ar Gouarnamant ur perzh e renerezh hollek ar
vro. Dibab a ra an araezioù da dizhout an amkanioù erverket, evezhiañ a ra standur ar Stad ha
kemer kement disentez ret er c’heñver-se. Mard eo ar galloud-sturiañ pe c’hoazh galloud-ren
heñvel ouzh ar galloud-erounit klasel, ez a en tu all d’e vevennoù a-bell : un erounit politikel
eo, oc’h emplegañ un divizout, ur c’hentodiñ na gaver ket gant an erounit kefridiadel. E
raklun dezhañ eo a-benn ar fin a erounez ar Gouarnamant muioc’h eget an dezvoù mouezhiet
gant an Dael.
Ar galloud-kevareizhañ. Termenañ a reer galloud-kevareizhañ an Dael evel a) ur galloudbevennañ, b) ur galloud-arc’hañ.
Mard eo ar Gouarnamant ar c’heflusker, ez eo an Dael ar starderez : gant divizoù an Dael
e vez bevennet amrealoù6 ar Gouarnamant.
Bevennoù gwirel a laka da gentañ an Dael, dre ar galloud-dezvañ. An dezvoù zo ar stern
ma rank ar Gouarnamant savlec’hiañ e obererezh ennañ. Bevennoù kellidel a laka ivez : dre ar
galloud-kellidsteuñviñ e ro an Dael d’ar Gouarnamant muzul e raklunioù.
He galloud-bevennañ a embreg an Dael ivez dre reoliñ divizoù hag oberoù ar
Gouarnamant. Dre ar goulennoù, an devennadennoù, ar c’hengorioù-enklask hag -evezh, an
arzaeladurioù hag ar breudoù e tezvarn an Dael dizehan amrealoù ar Gouarnamant, ouzh e
rediañ da ziskleriañ bepred e abegoù hag e amboazioù. Breutadur ar c’hellidsteuñv a ro dezhi
bep bloaz an dro da vurutellañ dre ar munud oberiadegezh a-bezh ar Gouarnamant.
Ouzhpenn ul labour starderez he deus an Dael. Ur roll luskañ he deus ivez : gouest eo da
lakaat loc’h e keflusker ar Gouarnamant ha d’e vuanaat. Ur « burev-arc’hañ » eo evit ar
geodedourion, ar strolloù-lazioù, an eneberezh politikel. Difenn a ra al lazioù prevez evel ar
frankizioù foran, – difennerezh ar re-mañ zo ereet ent devoud ouzh bezoud an Dael e
gweriniezhoù Kornog.
Diazezoù kevredadel hag armerzhel an diforc’h. – An diforc’h etre galloud-sturiañ ha
galloud-kevareizhañ a c’haller adkavout en tremened. Un arc’hwel-arc’hañ hag -enebiñ o
deus bet an Daeloù abaoe o fenn-kentañ. Kemm zo bet avat en o savlec’hiadur : savet e voent
evit stourm ouzh mirelouriezh ar vrientinion hag ar Roue. An Dael oa neuze ar c’heflusker
hag ar Gouarnamant ar starderez.
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Deuet eo o roll-luskañ ha -bleniañ gant Gouarnamantoù Kornog dre berzh emdroadur ar
frammoù kevredadel hag armerzhel. Divarrek eo en em gavet ar gevalaouriezh frankizour da
zerc’hel ar c’hempouez er par meurgantel he doa savelet : ne voe ket evit danzen an amkanioù
hollek, durc’haat ar postadurioù evel ma amplege dre ret ar bed greantel. D’ar muiañ e oa
gouest da genurzhiañ an oberiadegezh armerzhel er par korrgantel. Ar Stad hepken, hag ebarzh ar Stad ar Gouarnamant, eo an organ nemetañ gouest da sammañ ur roll kenurzhiañ
meurgantel. Ar galloud-sturiañ ez eo deuet a-benn da biaouañ a glot gant emdroadur Kornog
war-du furmoù a armerzh « kendoniet », « durc’haet », « sturiadet », a anver c’hoazh a
« steuñverezh gwerinek ».
Roll-bleniañ ar Gouarnamant a c’houlenn ur galvezouriezh diorreet, ha dre-se un niver
bras-ouzh-bras a amaezhierion, a sternioù uhel, a arbennigourion. Ur c’hendere nevez zo
diwanet, anezhañ gwazourion dizalc’h diouzh al lazioù prevez, emouez ouzh al lazioù foran a
zifennont en ur ser gant o gourbrientoù. Diwar-bouez ar c’hendere-se e c’hell ar Gouarnamant
kreskiñ e nerzh-sturiañ. Dre zastaol e kresk ivez roll-arc’hañ an Dael, a rank parraat ouzh
arvar ar galvezveliouriezh ; nemet o sammañ ar roll arbennik a zifennourez ar frankizioù, e
koll mui-ouzh-mui he ferzhioù oberiat el levierezh, he galloud-dezvañ pergen.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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UNVANADUR AN ISTOREGEZH
E Mae 1967 ez embanne Emsav : « Evel ma ranker bezañ deskad war ar yezh, e ranker ivez bezañ
deskad war an Emsav : ur vicher eo da gentañ an Emsav, rak ar pezh a zesker da gentañ evit bezañ
emsaver n’eo ket mennozioù met un ober. Deskiñ a reer an Emsav evel ober dre e zeskiñ evel Istor »1.
E 1967 e oa ar brezhoneg danvez a zeskadurezh emsavel. An Istor avat ne oa ket, – an Istor en e ster
klok, e kement ha ma’z eo gwrizienn an ober. Moarvat e oa bet graet studiennoù e-leizh war Istor
Breizh hag an Emsav, hag embannet prederiadennoù politikel, – heñvel e oant ouzh ar pezh a veze
kavet war dachenn ar yezh a-raok hec’h unvanadur, eleze imbourc’hioù a yezhoniezh. Ken dic’hallus
e oa ren e 1967 un ober politikel brezhon gant an dafar istorel a neuze ha ma vije bet e 1900 kemer ar
brezhoneg da yezh vroadel gant dafar yezhel ar mare.
En hevelep doare ma ranke ar yezh bezañ unvanet evit adkemer he roll e buhez ar vro, e ranke
ivez an istoregezh bezañ unvanet evit bezañ diazez ar vuhez politikel. E 1969 eo bet kaset da benn
unvanadur an istoregezh vrezhon. Eeun eo ar pennaennoù a gaver e disoc’h an unvanadur-se : kefridi
an Emsav zo ademprañ ar vro ; kefleuniañ a ra e gefridi dre vezañ framm brezhon dispac’hel ; roll ar
framm brezhon dispac’hel zo distrujañ ar framm sujer ha kemer e lec’h. Diwar ar pennaennoù-se e
vez dezrannet pep darvoud ha kemeret pep diviz. Stummadur an emsaver a varner evel e varregezh da
ren e anaout hag e ober diwar ar pennaennoù-se.
N’eo ket a-walc’h anaout disoc’hoù eeun an unvanadur. Istor an unvanadur e-unan zo da vezañ
studiet. Amañ e roimp un darn anezhañ : heuliañ a raimp an argerzh-unvaniñ a-dreuz d’an Devezhioù
Studi aozet gant E.S.B..
Evel a ouzer ez eo da Bask 1965 e voe aozet evit ar wech kentañ an emvodoù politikel a zlee dont
da vezañ an Devezhioù Studi da c’houde. E miz Du 1967 e voe embannet un dezrann kentañ eus al
labour dindan an titl : Perak Devezhioù Studi Politikel ?2.
E Du 1967 edo c’hoazh ar gelennadurezh war ar stern. Brastreset ne oa ken damkaniezh ar
framm ; kefridi an Emsav evel ademprer ar vro ha roll bellourel ar framm ne oant ket termenet
c’hoazh, – savelet oa al ledemsav, hogen dispis e chome e lec’h en daelerezh-dieubiñ, – ken ma oa
dic’hallus n’eo ket hepken stagañ gant un ober foran, met reiñ ur ster emsavel d’un niver mat a
zarvoudoù, da heul, kemer divizoù heboell, ha kenkoulz-all barn ergorek stummadur an emsaverion.
Anat oa an diglokted-se war furm an Devezhioù Studi. Betek 1968 e voe aozet ar re-mañ evel ur
gejadeg kefredourion. Kouviet e veze kelennerion ha prezegennerion anavezet dre o gouiziegezh
levrek war dachennoù o tennañ a dost pe a bell d’an Emsav : hanez, lennegezh, armerzhouriezh,
politikouriezh, h.a.. War un dro e veze pedet kement deskad war ar brezhoneg a c’halled tizhout.
Ne c’houlenned ket digant ar gelennerion bezañ emsaverion, met bezañ barrek d’ober
displegadennoù e brezhoneg. Dav eo lavarout evelkent ne beded da gelenn nemet tud a selled evel
emsaverion. Hogen dangorek e oa seurt priziadur eus an emsaverezh pa na gemere sol war azon
gwiriadus ebet. An Emsav o vezañ repuet abaoe 1945 er « stourm sevenadurel », ne c’halled anaout
an emsaverezh nemet diwar azonoù ameeun pe arouezel evel arver ar zh, desav ar vugale e brezhoneg,
h.a.. Evit ar peurrest e ranked barn an dud diwar o mennozioù ha n’eo ket diwar o oberoù, – splannañ
merk eus an dibolitikaat hag eus an diouer a emouiziegezh a reuzie c’hoazh en hon touez.
Digant an deskidi ne c’houlenned ket kennebeut-all bezañ danvez emsaverion. Da warantoù eus o
danvez emsaverezh e spire o youl da zeskiñ ar yezh hag o bezañs en Devezhioù Studi.
Da heul, e vire labour an Devezhioù Studi un neuz akademek, re heñvel ouzh hini forzh petore
« kamp a vrezhonegerion ». N’eus nemet ar c’hentelioù brezhoneg kentañ derez a veze aozet hag
erounezet en un doare frammet gant kefridiaded wirion. Kerkent avat ha ma tremened war dachenn ar
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stummadur politikel e-unan e kouezhed e domani an hiniennelouriezh. Degemeret e veze war ar rollkelenn hogos forzh petore danvezioù, forzh petore doareoù da bleustriñ warno. Edod o paouez freuzañ
mojenn ar brezhoneg sellet evel doare emgefreek da zont d’an Emsav. Ent devoud e vired pal ar
« c’hampoù a vrezhonegerion », eleze embreger yezherion. Evit an amkanioù politikel, e teuent war ar
marc’had.
Koulskoude, e Devezhioù Studi Kerzu 1968 e voe gwelladur. Pledet e voe a-hed an amzer gant
danvezioù politikel. Anatoc’h a se avat en em ziskouezas an namm hiniennelour hag an disklotadurioù
etre an damkaniezhoù displeget. Klasket e voe en em ober ouzh an droug, da gentañ dre welout en
disklotadurioù-se diforc’hioù etre personelezhioù : erbedet e veze o gouzañv en anv ar frankizdezeviñ. E gwir, ne oa ket poanius an aberzh goulennet pa na gemere pouez fetis ebet, – er par
akademek e chome an displegadennoù. Nemet e kroged da verzout ne ve biken tu da vont war an
dachenn foran keit ha ma ve ken disklotus an damkaniezhoù e diabarzh E.S.B.. Aozet e voe
kendaelioù a-benn kompezañ an dizemglevioù, ha na ouejont nemet merkañ fraeshoc’h an
enebadurioù. Un enkadenn ne oa ket, gwashoc’h : ur sac’hadenn, un hent-dall.
Tri lod a oa e poblañs E.S.B. dirak ar sac’hadenn : al lod kentañ a dremene hep he merzout, – ken
heñvel oa an traoù ouzh ar pezh a welent e pep lec’h e Breizh ma ne oa evito netra nemet natur ; a
viskoazh o doa gwelet an Emsav sac’het : hag un Emsav e vije c’hoazh an hini na vije ket sac’het ?
An eil lod a wele ar sac’hadenn, hag a asante dezhi evel d’un devoud ret, – n’eus netra peurvat er bedmañ ! – muioc’h c’hoazh, a rae anezhi ur rakgwarant eus an demokrategezh a zo da ziazezañ e Breizh.
An trede lod a wele ar sac’hadenn, ha n’he degemere ket : he dezrannañ a rae.
Hag an dezrann a lakaas a-wel an arbennoù anezhi :
– Dic’hallus e oa c’hoazh kinnig kelennadurezh an Emsav en ur furm gevan. Da heul, frouezhioù
darnel an imbourc’hioù ne c’hallent kavout lec’h en deskadurezh nemet o tont war un hevelep renk
gant damkaniezhoù all danzeet er-maez eus an Emsav hag estren dezhañ. N’eo ket e kelennadurezh an
Emsav enta edo an disklotadurioù, met en diavaez anezhi, etrezi ha damkaniezhoù estren, pe etre an
damkaniezhoù estren o-unan.
– An dud stummetañ evel emsaverion ne oant ket dre ret ar re ouestañ d’ober kentelioù. Diasur e
choment dre ma chome digevan kelennadurezh an Emsav ha, dre-se, diechu o stummadur, ha ne
gredent ket goulenn evit ar pezh o doa da lavarout kemer al lec’h kentañ pe al lec’h nemetañ er
c’helennerezh. E-se e oa dilañset div wech ar gelennadurezh emsavel en Devezhioù Studi, ha
gwashaet c’hoazh neuz ar meskailhez a veze servijet d’an deskidi. Ken ma tegouezhed gant ar saviad
amoet-mañ : deskadurezh an Emsav a gemere diazez damkanel er-maez eus an Emsav dreist-holl.
Da freuzañ e oa ar sac’hadenn. Ne c’halle bezañ freuzet nemet diwar-bouez un eilpennadur o
lakaat an Emsav war e dreid. Kaset eo bet kelennadurezh an Emsav d’he furm gevan, hag an Emsav a
gemer hiviziken diazez war e gelennadurezh.
Meur a hent zo da zeskrivañ an eilpennadur-se. Henn ober a raimp amañ oc’h arverañ ar
meizadoù savelet er studienn war ar framm3.
Kement ober emsavel a gomprener evel ur strivad da walc’hañ un ezhomm gouzañvet
gant ar bobl vrezhon en he dangorelezh. C’hwitadennoù e voe en un doare kement strivad hon
eus anavezet betek-henn : n’eo ket kement peogwir ne oa ket bastus ar gwalc’hadur nag an
ergoreladur kaset da benn drezañ, met dreist-holl peogwir ne dalvezas ket an ergoreladur-se
da benn-pont da ergoreladurioù nevez. Namm ar strivadoù emsavel kent ne voe ket bezañ bet
darnel, met bezañ chomet darnel ha bezañ bet distrujet hep luskañ un argerzh-aloubiñ eus
maeziad an ezhommelezh vrezhon. Breiz Atao zo bet un derou a ergoreladur eus an
ezhommelezh vrezhon ; Gwalarn ivez, ha war un tolead disheñvel ; met nag an eil nag eben
n’o devoe en o c’herz ar benveg en dije roet dezho an tu da astenn d’an ezhommelezh vrezhon
a-bezh ar gwalc’hadur hag an ergoreladur a renent war an daou dolead o doa savelet. Distrujet
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e voe an daou benn-pont, hag int krouet a briz bras koulskoude, hag an ezhommelezh vrezhon
a adkouezhas e par an dangorelezh.
Pa lavaromp ez eus bremañ ur gelennadurezh emsavel, e fell dimp lavarout evel just ez eo
gouest an Emsav da dermenañ fraezh e amkanioù ha da savelañ e vellouriezh ; met dreist-holl,
mard eo gouest d’ober kement-se, ez eo peogwir emañ en e gerz bremañ ar binvioù a vanke
d’e ziaraogerion. Ar binvioù-se a ro dezhañ an tu a) d’en em anaout evel argerzh istorek
b) d’en em ziazezañ evel framm dispac’hel war an dachenn k) da zezrannañ, ken e gouloù e
istoregezh, ken e-keñver amplegadoù an dispac’h, kement embregerezh ha kement
damkaniezh oc’h anadiñ ennañ e-unan pe en diavaez anezhañ.
Kerse eo ganimp dipitañ ar geneiled a zo bet mibilius a-walc’h evit prestañ dimp ar
mennad da embann kelennadurezh an Emsav evel ur wirionez peurbadel. Hep mar e kemer ar
gelennadurezh he diazez donañ war an damant d’ar wirionez, met na ankouaomp ket ez eo an
Emsav un aozadur-brezel hag ar gelennadurezh ur benveg-emgann, eleze ur benveg-distrujañ.
Roll ar gelennadurezh zo dezrannañ kement tra a vez graet e Breizh ha luskañ an distruj eus
kement tra, damkaniezh pe embregerezh, na gas ket, pe na gas ket mui, an Emsav d’e bal.
Armoù diouto a gav ar geneiled-se gant an arguzennoù torkulet o deus graet c’hwitadenn
an Emsav kozh. Chouaned int, na mui na maes, o hejañ filc’hier enep an tankoù hag an
nijerezed. Diziouerus eo kaout an armoù a glot gant an emgann a venner ren.
Un dra all a ouzomp : pouez an armoù zo pouez ar vuhez a lakaer enno. Evel pep klavbrezel, ned eo ar gelennadurezh netra hep ar galonegezh.
Prouenn gentañ efedusted ar gelennadurezh eo bet he diazezadur : rak en em ziazezet he deus
hervez an argerzh termenet ganti evel an argerzh-diazezañ emsavel. Diwar ar penn-pont e voe
unvanadur ar yezh ha krouidigezh framm an deskadurezh vroadel en deus an Emsav gounezet
tachadoù nevez a zo unvaniñ e istoregezh, kevanaat e gelennadurezh hag en em ziazezañ da vat evel
framm dispac’hel. Ar gudenn manet e-maez gwel Breiz Atao ha Gwalarn, hini kresk ar framm fetis adal da vaeziad an ezhommelezh4, zo bet war un dro termenet ent damkanel ha diskoulmet e-ser un
embregadenn fetis.
Diazezidigezh an Emsav war e gelennadurezh, freuzidigezh ar sac’hadenn ma edo unan eus e
aozadurioù-stummañ, a gas d’o heul treuzfurmadurioù don e doare an Devezhioù Studi end-eeun. Er
c’heñver-se o deus bet Devezhioù Studi an hañv 1969 talvoudegezh ur gwilioud : e furm emsavel o
deus roet d’ar stummerezh.
Betek 1968 ne oa unvan en Emsav nemet ar yezh. Diwar an unvanded-se e voe tu da ren un
ergoreladur kempoell : krouidigezh S.A.D.E.D. e 1962, K.D. e 1965 a zisoc’has en ur c’helennerezh
emsavel, frammet disi, eus ar brezhoneg. Anataet e voe kement-se dre an Devezhioù Studi : ne oa
frammet-strizh nemet ar rann anezho o plediñ gant ar stummadur war ar yezh, tra ma chome
digempoell ha laosk ar rann a oa fiziet enni ar stummadur politikel. Eeun eo arbenn gwirion an
digempouez-se : unvanet e oa ar yezh, tra ma ne oa ket unvanet an istoregezh. Ne oa ket unvanet an
istoregezh, ne oa ket kevanaet ar gelennadurezh, ha ne ouie den petra oa ar stummadur politikel :
penaos frammañ un aozadur-stummañ pa na ouzer ket petore stummadur a zo da reiñ ? Adalek ar
mare ma’z eo unvanet an istoregezh, er c’hontrol, n’eo ket diaesoc’h kelenn an istoregezh unvan ha
ma’z eo kelenn ar yezh unvan.
Un treuzfurmadur heñvel zo da gavout e stuz ar « gelennerion ». Evel ma empleg ar
gelennadurezh ar varregezh da zezrannañ pep kelennadurezh, ez empleg ar stummadur ar varregezh
da stummañ. Aes eo merzout an islonk a zo etre ar c’helenner giz « kamp a vrezhonegerion » hon eus
anavezet en Devezhioù Studi betek 1968 hag an emsaver stummet stummer emsaverion.
Hiziv e verzomp pegen truezus e oa stuz hor « c’helennerion ». Seul grisoc’h e c’hellomp
e varn ma oa anezhañ n’eus ket pell c’hoazh stuz an emsaverion stummetañ.
Forzh piv, gant bezañ heuliet an deskadurezh eil derez gall ha desket brezhoneg, a c’halle
bezañ kelenner. A stummadur, keloù ebet. D’ar muiañ, ar mouladur degemeret e riboul ar skol
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c’hall. War ar mouladur-se, anv ebet d’ober un dezrann eus ar seurt ez eo gouest tud stummet
da ren, – an deskadurezh c’hall a daol evezh mat da chom hep stummañ an dud na vint ket
sternioù-diazez ar vro, – e touged hepken ur gwiskad a « vennozioù brezhon », mesket diouzh
an dro gant « mennozioù » sokialour, frankizour pe kristendemokrat, ken distumm ha ken
diefed an eil re hag ar re all…
Kentañ tra o deus graet an emsaverion eo kas warno o-unan an dezrann a roe dezho ar
gelennadurezh an tu d’ober, an dispenn eus seurt stuz arallekaet hag an adsav diouzh
poellelezh an Emsav na oufe bezañ a emsaverion heptañ.

DEMOKRATEGEZH HA FRANKIZ-DEZEVIÑ
Unvanadur an istoregezh1 hag ar frammadur politikel sevenet d’e heul o deus lakaet tri rumm da
anadiñ en E.S.B. : a) an izili a zo bet micherourion an unvanadur ha, war un dro ganto, ar re o deus
tennet diouzhtu o mad eus an hentennoù-dezrannañ neveztermenet b) an danvez emsaverion k) ur
rumm-etre, o c’hoarvezout eus tud sellet evel izili, hogen o tiskouez bezañ divarrek c’hoazh da
arverañ an hentennoù-dezrannañ.
Gant tud an trede rumm e sav diaester, n’eo ket gant an holl evelkent. Mar boent sellet evel izili
en ur mare ma rae diouer an hentennoù ret da briziañ ar stummadur, e voe ur fazi moarvat ; ken aes eo
merzout ar fazi-se hiziv ha ma oa diaes neuze. Ar pezh o deus d’ober tud an trede rumm eo anaout ar
fazi graet en o c’heñver gant o asant ha difraeañ d’e reizhañ dre c’hounit ar stummadur n’o deus ket.
Ha setu ar pezh a ra un darn vat anezho, n’o deus nemet ur youl : kemer renk er rumm kentañ.
Reoù all avat a ziskouez enebiezh ouzh an treuzfurmadur c’hoarvezet, a nac’h degemer an
hentennoù o deus roet tro da ziskuliañ skorted o stummadur. N’eus aze nemet un darvoud dibouez awalc’h, rak tonket eo n’eus forzh penaos an trede rumm da vont da get buan dre an eil tu pe egile. Ne
dalvezje ket ar boan embann ur pennad war e zivoud ma n’o dije ket an nagennerion hejet banniel an
demokrategezh evit difenn o c’haoz, o reiñ dimp dre-se an tu da fraeshaat hor mennozioù war ar
c’heal-se.
Goulenn a reomp : hag an demokrategezh eo lakaat an danvez emsaverion da grediñ ez int barrek
da gemer disentezioù war bolitikerezh an Emsav, – int-i hag o deus da zeskiñ c’hoazh petra eo ar
politikerezh ha petra eo an Emsav ? Seurt galloud-divizout ne oufe bezañ nemet ur c’hoariell dañjerus
etre o daouarn, ha nac’h a zleont he c’hemer mard int fur. Ha koulskoude, lakaet e voe ar c’hoariell-se
etre daouarn danvez emsaverion er mizioù tremenet. Ur fazi e voe, anat ; zoken a-raok ma voe kaset
da benn an dezrannadur politikel hollek, e oa prouennoù a-walc’h eus ar fazi e oa : n’eus nemet
kounañ an tezennoù enebemsavel a voe ret mouezhiañ war o divoud da heul eurvezhiadoù arguerezh
a-benn prouiñ d’an deskarded o difenne e oant enebemsavel. An deskarded-se, hiziv pa denner ar
c’hoariell a-dre o daouarn, a gomz eus enepdemokrategezh.
Petra eo enta an demokrategezh en un emsav dispac’hel ? Pe ziazez he deus ? Ar fiziañs leun etre
an izili. Ar pezh a laka an danvez emsaver da gemer renk e-touez an emsaverion eo kresk ar fiziañs o
deus ar re-mañ ennañ. Harpet eo evel just ar fiziañs-se war azonoù ergorel, met ur fazi e ve diwelout
an nerzh dangorel ez eo ivez. Diouzh an tu all, ne c’hell darempredoù demokratek bezañ etre an
danvez emsaverion hag an emsaverion nemet war ziazez ar fiziañs o deus an danvez emsaverion en
emsaverion. Ne c’hell den dont d’an Emsav en ur vagañ disfiz ouzh an emsaverion.
Arguzenn a vez graet ivez gant frankiz ar mennozioù, gant ar frankiz-dezeviñ. N’eo ket un dodenn
nevez e Breizh. Pa voe unvanet ar yezh e savas ivez skrivagnerion evit difenn ar frankiz d’he skrivañ
evel ma karent. A-raok ma voe unvanet an istoregezh e oamp holl techet da zifenn ivez ur furm a
frankiz-dezeviñ a oa ar gwir da soñjal ha da lavarout n’eus forzh petra. Ar frankizouriezh-se a veize
an dezeviñ, ar mennozioù, evel ur galloud hiniennel distag diouzh pep istoregezh, eleze kenkoulz
diouzh pep poell evel diouzh pep ober.
Meizañ a raemp an dezeviñ evel distag diouzh pep poell. Ne renemp dezrann ebet war hon
mennozioù na war mennozioù an dud all ha dre-se ne oamp evit o savlec’hiañ e nep poellelezh nag e
nep istoregezh. Evit difenn hon « frankiz » ez aemp betek nac’h pep kendiviz kentoc’h eget klevout an
dezrann eus hon emzalc’hioù. Heñvel oamp ouzh tud kouezhet er mor a laka o holl breder da stankañ
o fri kentoc’h eget klask neuiñ.
Da heul seurt izilded ez eus bet pistriet rummadoù a-bezh a emsaverion gant ur preder
estren na oa den evit e zizarbenn dre ziouer a vinvioù-dezrannañ. War un dachenn all, e voe
bloavezhioù-pad lezet klañvourion da hadañ tabutoù amoet ha skoilhus en Emsav, pa vije bet
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a-walc’h gant un dezrann bredoniel eeun evit dieubiñ spered an emsaverion diouzh an
amoedigezh o skoilhe.
N’eus ket a frankiz-dezeviñ hep an dlead da glask bepred ar poell eus an dezevoù. En
diboellegezh ne c’hell bezañ frankiz ebet.
Meizañ a raemp an dezeviñ evel distag diouzh pep ober. O vezañ ma ne zifourke kentelioù,
prezegennoù, tezennoù an dezevourion e oamp war ober politikel fetis ebet, e troe an dezeviñ en ur
c’hoari mennozioù dizañjer. Dizamant e c’halle forzh piv difenn forzh petore tezenn. Ar pal ne oa ket
trec’h an Emsav ken, met ar brud lennegel. Klask a raed bezañ anavezet evel skrivagner bras, komzer
mat, meizour soutil, nevezour ar preder brezhon.
War an dezeviñ a oa hon hini neuze hon eus anavezet azonoù an hevelep diempradur a vrein hor
bro : troc’het oa hor mennozioù diouzh pep poell evel diouzh pep ober. Seul zieupoc’h omp oc’h
embann an dezrannadur-mañ m’hon eus e renet warnomp hon-unan. Ne vimp ket teneroc’h a se avat
ouzh an nagennerion a nac’h ober kemend-all hag a zifenn ar gwir da skignañ mennozioù diempret en
Emsav. An dezeviñ diempret-se ne anavez an Emsav frankiz ebet dezhañ. Argaset e rank bezañ, evel
frouezh an arallekadur hag un hadenn a arallekadur nevez.
Kefridi an Emsav zo ademprañ an dezeviñ hag ar poell, an dezeviñ hag an ober, – e gerioù all,
ademprañ ar preder brezhon hag an istoregezh vrezhon.
Petra eo ademprañ an dezeviñ hag ar poell ? Ne c’hell bezañ nemet an dezrannañ renet war
gement emzalc’h, mennad pe zamkaniezh a-benn lakaat a-wel o foellelezh hag ar c’heñver etrezi ha
poellelezh an Emsav2.
Petra eo ademprañ an dezeviñ hag an ober ? Bez’ ez eo meizañ bepred ar mennozioù evel un ober
pe ur rann ober oc’h engouestlañ tonkad an Emsav. Piv a gred kaout ar gwir da lavarout ar pezh a gar
pa vez buhez tud e dalc’h e lavar ? Poent e oa d’an emsaverion merzout ez eo al lavar politikel un
arm, ken dañjerus evit an hini en embreg hag evit an hini a vez tizhet gantañ. Ne c’hell bezañ a
frankiz-dezeviñ e-maez eus bevennoù ar frankiz-ober.
E meur a lec’h ez eus bet tro da dermenañ an Emsav evel un ober3. Da gompren eo evel-henn :
n’eo ket peogwir ez eo graet gant un emsaver ez eo emsavel un ober, met, en tu-gin, ez eo peogwir e
reer oberoù emsavel ez eur emsaver. Ha penaos barn hag emsavel eo un ober nemet o kaout en hor
c’herz muzul an emsavelezh : ar framm brezhon en e istoregezh hag e boellelezh fetis. N’eur evit barn
emsavelezh un ober nemet mar bezer engouestlet korf ha spered er framm brezhon. Reizh eo e ve an
danvez emsaverion damantet d’o frankiz. Ha mat eo ez afent, kent tonkañ o buhez, da gaout ar re a
bouez frank yev an Emsav war o choug ha da vuzuliañ led an erv ma embregont o frankiz, – ha da
verzout, mard eus e Breizh tud en o rezid, ez eo ar re-se4.
« Ur fazi bras eo krediñ ez afe izili ar framm dispac’hel e-maez reolerezh war zigarez ma’z eo
dic’hallus ren ur reolerezh demokratel gwirion : an izili, evit gwir, n’o deus ket amzer da soñjal e
furmoù bugelel an demokrategezh (demokrategezh e-kreiz ur bodad bihan a geneiled o deus ar glokañ
fiziañs an eil re er re all), hogen ur skiant lemm-kenan o deus eus o atebegezh, pa ouzont a-hend-all
dre skiant-prenet ne gilo ur framm dispac’herion wirion rak hent ebet evit en em zizober diouzh un
ezel displed. »
LENIN, Petra ober ?, Diletantegezh dornwezhel an
armerzhelourion ha frammadur an dispac’herion, 1902.
« Ar re a labour da vat er Strollad o deus nebeutoc’h a frankiz. N’o deus spi ebet da gaout
muioc’h kent pell. Bep ma kresko ha ma startaio ar framm a-benn ar striv garv a roio he Stad rez da
Vreizh, e kollo pep strivour nevez kalz eus e frankiz. ()
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« Ar geneiled a zeu da zalc’hioù labour S.A.D.E.D. a oar pegement e vez doujet d’an den gant ma
ve an den gwirion e-keñver e gumuniezh. () Al liamm etre izili hor strollad n’eo ket ul liamm a
vignoniezh. Evit an abeg ma n’eo ket hiniennel, ha pa na c’hell ket padout pelloc’h eget gwirionded
an dud. E gwir, hevelep liamm n’eo ket disheñvel diouzh ar framm. Ar framm eo. »
Danevelloù 1964 S.A.D.E.D., Klozadur, 7. Kel-14/18 1965

AN EMSAV HAG AR VRO (17)
LIZHEROU
« Emzalc’h K a zegas kudenn an dud a zo bet desavet en un tiegezh “emsavel”. E Y hon eus ur
standilhonad mat eus an dud-se ha tu zo da welout buan e sav aes-tre kudennoù ganto pa na sav ket
kudennoù gant ar re all. Un dezrann a vefe da ober eus emzalc’h ar “gwim” deuet bras. Da’m meno ez
eo pouezus-bras an dezrann-se. N’eo ket pouezus hepken evit diluziañ kudennoù a anavezomp bremañ
hogen evit lakaat a-wel en un doare fetis ha skouerius petra eo an Emsav, pere eo an hentoù a gas
dezhañ, petra eo al ledemsav ha penaos ez anavez an emsaverion o emsavelezh. En ur par pleustrek e
oufemp marteze penaos en em gemer gant bugale an “emsaverion”. »
(16 07 69)

EMVR-89

E/EMVR-89. – A-bouez eo evezhiadennoù hor c’henskriver, ha n’eo ket hepken evit
anaout ha diskoulmañ kudennoù ar gwim, met evit lakaat an dud e Breizh da gejañ ouzh an
Emsav. Ur stadadenn a c’hell ober ar gevredadourion e Breizh ez eo started al liammoù e
diabarzh an tiegezh. Da heul dispennadur ar vuhez kevredigezhel, o deus Breizhiz kilet ha
diazezet talbenn o c’hedvuhez e par ar familh, – meneg zo bet eus se c’hoazh war Emsav
21/277. Dav eo derc’hel kont eus an anadenn-se e Breizh dre vras, hag e tiegezhioù an
emsaverion ivez. Ivez ha seul vuioc’h a se, dre an arbenn m’o deus tiegezhioù an eil Emsav
ha derou an trede bevet en ur meni geto. Seul greñvoc’h a se e voe al liammoù
ebarzhtiegezhel m’o doa an tiegezhioù emsaverion distaolet ar gevredigezh o c’helc’hie ha ma
oant mui pe vui distaolet ganti, – « ni zo estrenion en hon bro » eo ar frazenn a zeue alies
ganto. Dezrannet eo bet hevelep « kemplezh a’r gataregezh » gant Emsav 3/54 1967 dindan an
titl Enkadenn ar bloavezhioù pemont.
Evit distreiñ d’ar gwim ez eus tu da venegiñ un nebeud e-touez o c’hudennoù dibarek.
Anv a c’haller ober eus an diaesterioù o devoe evit kas da bennvad emdroadur-bred o
c’hrennoad, – ar prantad-se end-eeun ma rank an den yaouank pellaat diouzh ar weledigezh
vugelel, tiegezhel en deus eus ar bed, ha dreist-holl diouzh ar skeudenn gehelel en deus eus e
dad, evit furmiñ ur weledigezh gouroadel, ergorekoc’h eus pep tra, ha lakaat e-lec’h skeudenn
e dad tud-skouer nevez savelet diwar an darempredoù kevredigezhel. Penaos avat e c’hallfe
bezañ skarzhet ar bed bugelel krouet e-barzh an tiegezh, mar gra diouer ar benveg d’e
skarzhañ ha da grouiñ en e lec’h ur bed gouroadel, ar vuhez kevredigezhel ? Aze emañ an
arbenn eus diaesterioù ’zo gant ar gwim.
Un anadenn all zo da lakaat e kont, an hini hon eus anvet « anadenn an tre ». An Emsav o
vont war-raok a zilez doareoù-gwelout a voe talvoudus en ur mare, hogen a ve noazus mar
befent miret, – da skouer, ar rannvroelouriezh a voe emsavel e 1919, ha n’eo ket ken hiziv :
tre zo bet. En hevelep doare, tud ’zo a oa emsaverion er bloavezhioù pemont, er mare ma edo
repuet an Emsav er stourm sevenadurel, zo aet er-maez eus an Emsav hiziv, – n’eo ket
peogwir o defe dilezet ar mennozioù a oa o re neuze, met er c’hontrol dres peogwir int chomet
stag ouzh ar mennozioù-se. Aes eo kompren pegen enkus ez eo anadenn an tre evit gwim ’zo :
o zad zo chomet an emsaver-skouer, ar gouron ma oa evit o speredoù bugale, ha
dic’houzañvadus eo dezho ar skeudenn a gavont anezhañ en Emsav a-vremañ. Mankout a ra
dezho ar binvioù meiz a rofe dezho an tu da zezrannañ ar meizadur tiegezhel a viront eus ar
bed ha da varn ergorek stuz politikel tud o ziegezh. Roll kevredigezh an Emsav a zle bezañ
harpañ ar gwim da zont er-maez eus an enkadenn-se.
« Emaon o paouez lenn ur pennad gant MEMMI e-barzh e levr L’Homme dominé, a-zivout
Kanadaiz c’hall. Dudius-kenan. Un notenn : “Ar skrivagner gall Morvan LEBESQUE a c’houlenn
diganin, eme vMEMMI, komz eus ‘ethnie’ kentoc’h eget eus ‘nation’… Respont a ran : an holl armoù
zo mat pa vez anv a zieubiñ ar pobloù”. Aze, a gredan, e tegasomp traoù un tammig solutoc’h, rak a-

benn ar fin dieubiñ petra a fell d’an dieuberion-se ober ? Aon am eus ez eus dieuberion a vicher a ra
an dieubiñ evit an dieubiñ evel ma’z eus arzourion a ra an arz evit an arz. »
(17 07 69)

EMVR-90

E/EMVR-90. – Daveiñ a reomp hon lennerion d’ar pennad eus Emsav ma voe burutellet
keal an « ethnie » ha dre vras an tezennoù naturelour er politikerezh : Emsav 18/172-179
EMVR-20. Lenn ivez Emsav 19/201-204 EMVR-26, Emsav 22/295-298 EMVR-38.
« Emaon o paouez adlenn an Ermaeziadeg [Sl. Emsav 30/170]. Ur frealz eo bet din, hag ur gentel,
pa brederian war va saviad amañ () (XXIII, 29-30) ha pa soñjan pegen gorrek eo labour an Emsav. »
(22 07 69)

EMVR-91

« Un abegadenn a santer bepred evel ur goulenn mut en daeloù pe en divizoù er mare-mañ. An
Emsav ne hañval ket mont war-raok evit un darn eus an dud a zo en E.S.B.. Daoust hag ez ay
gwelloc’h war-raok pa vo bet skarzhet an hini n’emañ ket a-du gant an dra-mañ-tra ? Petra a c’hell
lakaat ac’hanomp da grediñ ez eo ret en em reizhañ diouzh ar gelennadurezh evit kas an Emsav warraok ? Ne gav ket din e ve didalvoud distreiñ e Mur war vunudoù Istor E.S.B. hag an darempredoù en
deus bet gant al ledemsav. Un dezram zo da ober ivez eus an tezennoù difennet gant E.S.B. adal an
derou. Soñjal a ran da skouer e Danevell S.A.D.E.D. evit ar Bloavezh-Skol kentañ, er rannbennad
Renabliñ pergen. Meur a splet zo d’an dezrann-se : 1) diskouez a belec’h e teuomp 2) lakaat war wel
an hent a zo bet graet 3) displegañ an hent-se dre ar gelennadurezh. Un doare e vo da ziskouez
barregezhioù ar gelennadurezh emsavel hag ivez barregezhioù an Emsav a zo deuet a-benn e ken
nebeut a amzer da ober kement a hent (dipitus eo ne ve ket bet graet Istor kelennadurezh Breiz Atao
evit keñveriañ). »
(24 07 69)

EMVR-92

« Anatoc’h eget biskoazh eo ivez hon eus da ziorren un divezouriezh emsavel en hevelep doare
m’hon eus diorreet ur boellouriezh emsavel. D a felle dezhañ lakaat an Emsav da vont en-dro hep ren
dezrann an diazezoù bedel ha trabedel, – lakaat a rae gwin nevez er seier kozh. Arverañ a rae,
digudenn-kaer, ar skiant-voutin evel pa vije ar skiant-voutin-se un azez peurbadel da spered mab-den,
ha n’eo ket skubion ar poellelezhioù diseurt o deus renet lerc’h-ouzh-lerc’h war Gornog abaoe ar
Raksokrateion ha moarvat abretoc’h. Moarvat emaomp o tiskar an divezelezh-voutin evel m’hon eus
diskaret ar skiant-voutin ha dav eo dimp savelañ divezouriezh hon ober dispac’hel evel ma savelomp
e boellouriezh. N’eo ket un trevell bihan.
« Pa’m eus lavaret da D e oa aze an diforc’h etre div brederouriezh, en deus distaolet al lakadennse gant div arguzenn : a) n’eus ket prederouriezh da lakaat en afer-se (diskoulmoù pleustrek zo da
gaout bepred, emezañ ; arabat en em goll en damkaniezhoù) b) ar breud evel m’en renemp a dremene
pell dreist penn an dud a oa eno (evitañ, ar preder a vez meret er-maez eus ar vuhez hag e klasker d’an
eil e sankañ er vuhez, hep dont a-benn forzh penaos).
« Kement-se avat ne lak ket anat d’hon c’henemsaverion emaomp dindan wask an ezhomm da
savelañ buan diazezoù an divezouriezh emsavel. N’eo ket gwir e tremen ar gudenn pell dreist o fenn,
met gwir eo ne zinod ket c’hoazh diouzh donder o buhez betek o emouezvaez. ()
« Daou wariadur a c’hellomp dezrannañ : a) an divezouriezh voutin, dizeriat, diemprat b) an
arverelouriezh soviedel, a foeltr an daelerezh etre pal ha finvez.
« An divezouriezh voutin eo an diaesañ da zezrannañ peogwir n’eus anezhi nemet ur skubion
divezouriezhoù : diemprat (divezouriezh ur gevredigezh diempret) eo ha da heul diempret ivez enni
hec’h-unan. An tu hanezelour a zo enni he laka da welout ur mad peurvoudel hag un droug
peurvoudel en oberoù an dud hep dave da finvez ebet (eviti, an distruj graet gant Moizez en Egipt ha,
gwashoc’h c’hoazh, war ar poblañsoù pagan a gave Israel dirazañ ur wech kuitaet Egipt, zo torfedoù
ha netra ken). An dud hep gwriziennoù istorek zo ganto-holl an hevelep tech treamzerelour : pouezañ
an eneoù a reont. “X, emezo, en deus graet kalz evit Breizh ha steudenn ar ventel a dro war an tu

muiel = arabat e deurel er-maez, se ne ve ket divezek”. Ar personelezhioù n’o deus ket mon en Istor ;
ha Moizez e-unan zo bet diskarzhet : n’eo ket eñ en deus kaset Israel war brantad diwezhañ an hent da
Zouar ar Bromesa. Met an dud dres na fiziont ket war boell an Emsav a rank klask poelloù e lec’h all ;
ha petra diogeloc’h, evit ur gwel, eget ar poell a zo liamm diabarzh ur bersonelezh ? Kehelouriezh ar
bersonelezh, kevrinouriezh ar Sturier, gwengel ar Gouron zo frouezh seurt bedouriezh anistorek. Doue
ra viro, n’omp ket barnourion war ar personelezhioù ; rak poell hor buhez hiniennel n’emañ ket e
personelezh un den all ; an ere-diazez etrezomp zo poell an Emsav, dibersonel, pe gentoc’h
trafersonel, hag an doare d’e gaout da boell hor buhez eo an trehontiñ a rankomp ren dizehan etrezek
ar gwirvoud (rak direizh e ve kaout ur poell trafersonel na ve ket war un dro trabeziadel, – met se zo
ur chabistr all).
« Ar chabistr-se evelkent hon degas e-kefin an arverelouriezh soviedel, a glask rediañ an dud da
gemer ur poell trafersonel met nann trabeziadel : o fazi n’eo ket bezañ anvet ha termenet ur pal, ar
gomunouriezh, met bezañ graet eus ar pal-se ur finvez war un dro, ha sol o divezouriezh (divez =
finvez). Diforc’hioù pouezus zo d’ober aze : bedel, beziadel eo ar pal dre dermenadur (dre c’herdarzh
ivez, pal = bevenn, harz) ; savelañ ur pal zo enta labourat c’hoazh e kelc’h ar veziadelezh, en amgant
ar bed ; ar palioù zo dezho anvioù beziadoù : ar Stad vrezhon, ar gomunouriezh, Douar ar Bromesa.
En enep, ez eo trabedel, trabeziadel ar finvezioù : trehontelezhioù int bepred ; tennañ a reont da
donkad mab-den (reizh eo lavarout : pal an Emsav, hag : ar finvezioù, finvezioù mab-den). Emzalc’h
Soviediz er mare-mañ zo hemañ : paouezomp a drehontiñ, emaomp tost d’ar pal. Aze emañ an drama,
rak er mare dres ma tizher ur pal eo e tleer soñjal a-zevri en un trehontiñ nevez (setu perak ez eo
startoc’h ar feiz komunour e-touez ar pobloù a zo pell a-walc’h diouzh ar pal evit ma chomfe c’hoazh
warnañ liv ur finvez, eget e-touez Soviediz en gwel bremañ gant dremm dipitus ur beziad). ()
« Ne c’haller dremmañ ent wirion ouzh finvezioù mab-den nemet mar kemerer palioù gwirion ; adu-rall, n’eus nemet dre zremmañ ent wirion ouzh ar finvezioù ma c’haller savelañ un divezouriezh.
An divezouriezh zo da zenelezh an emsaver ar pezh ez eo ar gelennadurezh politikel d’e
emsavelezh. »
(25 07 69)

EMVR-93

« Skrivañ a ra E en deus klevet un ezel eus E.S.B. o lavarout : “Seul grisoc’h e vo stad vevañ ar
Vrezhoned, seul aesoc’h a se ne vo ken dimp klask ober dezho en em sevel ha setu perak ez eo
arabadus ar ‘rannvroeladur’ a c’hallfe degas un tamm gwellaenn eus o stad”. An dezenn-se n’eo bet
difennet nepred gant E.S.B.. Dispennet eo bet evel-henn e-ser Devezhioù Studi Politikel Mur en hañv
1967. Daou fazi a ra ar re a zifenn an dezenn-se. Ar fazi kentañ zo kammañ an hanez rak n’eus skouer
ebet eus un dispac’h gwirion a vefe c’hoarvezet er-maez eus ur prantad a ziorreadur armerzhel. An eil
zo dianavezout petra eo anien an dispac’h. Ar gudenn evit an Emsav n’eo ket enkañ ar Vrezhoned, er
c’hontrol, roll an Emsav zo dienkañ ar bobl vrezhon. An dra gentañ da ober war an hent-se zo
diskouez d’ar Vrezhoned ez int enket, ar pezh na oar ket ar bobl vrezhon. En un doare all e lavarer ez
eo arallekaet ar bobl vrezhon hag e rank an Emsav kas war-raok an argerzh-diarallekaat a-benn lakaat
ar Vrezhoned da emouezañ ouzh o arallekadur e-ser ur stourm emouiziek evit argas an arallekadur-se.
Moarvat ez eus Breizhiz evit kavout gwell ur gevredigezh arallekaet eget ur gevredigezh en he rezid.
Hogen kudenn an Emsav n’eo ket reiñ un diskoulm da gudennoù bredel tud ’zo. An Emsav zo ur
vaezienn a wirionez : e roll zo lakaat ar bobl vrezhon en Istor ha da gentañ lakaat an emsaverion en
Istor. Se a dalvez e rank an Emsav lakaat ar bobl vrezhon (ha pep emsaver) d’en em anavezout evel
boud istorek ha da vuhezañ e istoregezh. N’eo ket dre zegouezh en deus roet R. HEMON an talbenn
Ur Breizhad oc’h adkavout Breizh d’e levr kentañ. Pazenn gentañ an dispac’h zo evit un den, evel evit
ur bobl, en em anavezout hag an dra-se ne c’hell c’hoarvezout nemet e-ser un argerzh dispac’hel.
Moarvat ez eo kriz an Istor ha gwall sammus darvoudoù an tremened, hogen an emsaver hag ar bobl
vrezhon n’o deus nemet un Istor. Aesoc’h eo evel just klask diverkañ ar pezh a hañval displijus pe
digalonekaus en Istor evel ma ra U.D.B. gant Breiz Atao, evel ma klaske ober ar Chouaned en o
amzer : nac’h an devoud dic’houzañvadus a oa diskar o bed kravezel ha mervel kentoc’h eget talañ
ouzh an darvoud. Hogen n’eus ket tu da c’hoari mouchig dall gant an Istor. Ar re a glask henn ober a
vez flastret buan gant an darvoudoù, evel ar Chouaned, pe taolet en anistor, eleze lakaet dic’halloud

dirak an darvoudoù hag ar vuhez. Istor an Emsav zo Istor ar bobl vrezhon. An hini na gemer ket perzh
en Emsav ne gemer ket perzh kennebeut en Istor ar bobl vrezhon. Da heul ez eo divarrek da
skoazellañ ar bobl vrezhon da zienkañ.
« Erziwezh d’an Emsav eo da reiñ o ster d’an darvoudoù ha da gemer e lec’h en Istor. Ne c’hell
fiziout war netra estregetañ evit sammañ Istor ar bobl vrezhon ha kas war-raok an dispac’h. Ne c’hell
ket dreist-holl fiziout war ar Stad c’hall evel ma klask lakaat da grediñ danvez sorserion ’zo a lavar e
vo ret d’ar Gouarnamant (gall) plegañ a-benn ar fin ha lakaat ar brezhoneg er skolioù teir eurvezh
diret ha rannvroelañ, h.a… N’eus nemet an Emsav a c’hell krouiñ ur gevredigezh e Breizh. N’eus
nemet dre an Emsav e c’hell ar Vrezhoned bezañ lodek en Istor, Istor o bro hag Istor ar broioù all.
Krediñ e teuy ar Vrezhoned da ziarallekaat dre un treuzfurmadur eus ar framm gall zo fiziout war ar
Stad C’hall evit dienkañ ar bobl vrezhon. An dispac’h brezhon zo ar striv emouiziek graet gant ar bobl
vrezhon evit distreiñ en Istor. Perak e rankfe an Emsav tremen dre ar skolioù gall pe ar skinwel gall
evit komz d’ar bobl vrezhon ? Hag aon o deus an emsaverion da gejañ war-eeun, war an hevelep
pazenn, gant o c’henvroiz ? Ar respont zo nann evel just evit an abeg eeun ma’z eo kroget an dispac’h
e Breizh, peogwir ez eo kroget an Emsav da ziskar ar pezh a zo o vac’hañ ar bobl vrezhon (ar Stad
C’hall hag ar gevredigezh vreizhat arallekaet) ha da sevel ar framm hag ar gevredigezh vrezhon
nevez. »
(27 07 69)

EMVR-94

DANEVELLOU OBEREREZH
Emvod hollek S.A.D.E.D. e Mur d’an 3 Eost 1969.
Danevell zo roet eus labour ar skolidi er Seizhvet Bloavezh-Skol e stumm sifroù : a) ar skolidi
nevez (oc’h enrollañ evit ar wech kentañ er 7t B-S) zo bet kement hag an 33 % eus niver hollel an
enrollidi, tra ma ne raent nemet an 8,5 % anezhañ er bloavezh a-raok b) oc’h echuiñ o bloavezh-studi
ez eus bet 88 % eus ar skolidi nevez, ha 42 % hepken eus ar skolidi bet enrollet c’hoazh un pe lies
gwech er bloavezhioù tremenet.
Kinniget ez eus sevel pevar rummad studi nevez : ur rummad Armerzhouriezh-I hag ur rummad
Politikouriezh-I da vezañ lakaet war roll an 9t Bloavezh-Skol (1970-71) ; ur rummad
Armerzhouriezh-II hag ur rummad Politikouriezh-II da vezañ lakaet war roll an 10t Bloavezh-Skol
(1971-72). Degemeret eo ar c’hinnig. En doare-se e savo niver ar rummadoù studi da c’hwezek abenn an 10t Bloavezh-Skol.
Degaset eo en-dro dirak Izili S.A.D.E.D. kudenn an darempredoù etre ar skolidi hag o reizherion.
Meur a dezenn a zifenner lerc’h-ouzh-lerc’h : un daelerezh gwirion a zle bezañ etre ar skoliad hag e
gelennerion ; ar skoliad a rank kaout an tu da vurutellañ an doare ma vez barnet e labour, – d’ar
Strollad neuze da gemmañ e zoareoù kelenn ha da wellaat e reizherezh ; arskolidi a zle kaout ar gwir
da zibab o reizherion. Degemeret eo da reolenn-stur : ar gwir o deus ar skolidi da abegiñ labour ar
gelennerion ; ar Strollad a gemer an disentezioù a zere da heul.
Divizet eo kenderc’hel gant reizhiad an notennoù dre sifroù. An notenn a dalvez d’ar skoliad d’en
em savlec’hiañ en e araokadennoù.
Renet ez eus ur vreutadeg a-zivout ar poelladennoù Lennegezh. Ha spletusoc’h eo d’ar skolidi
plaenaat un destenn pe sevel un displegadenn war un oberenn, ur skrivagner, ur prantad eus al
Lennegezh ? Er stad a-vremañ eus stummadur ar skolidi, ar pezh o deus ezhomm da zeskiñ dreist-holl
eo lenn ar skridoù ; anat eo kement-se war bep tachenn, ha pa ve politikerezh, lennegezh pe skridoù
gouezoniel, an dud ne ouzont ket lenn. Setu perak ez eo talvoudusoc’h dezho plaenaat testennoù evit
ar mare. A-hend-all, pal ar c’hentelioù Lennegezh n’eo ket kement stummañ skrivagnerion pe
skridvarnourion ha ma’z eo deskiñ d’an emsaverion meizañ mat ar pezh a lennont ha dre-se
perc’hennañ kevala speredel an Emsav. O vezañ ma chom dizingal liveoù deskadurezh ar skolidi ha

diseurt o arbennikadurioù, e ve tu da reiñ dezho da zibab bep tro etre div boelladenn, unan aesoc’h o
klotañ gant ezhommoù an deraouidi, unan diaesoc’h, arbennikoc’h, evit al lennegourion a vicher.
Meneget eo kudenn ar c’hoskor adarre. Hervez ar Reizhennoù kozh ez eus Izili eus S.A.D.E.D. na
labouront ket er Strollad met en un aozadur all eus ar Skourr pe en ur skourr all eus E.S.B.. Ne vo
reizhet ar gudenn-se nemet pa vo peurspisaet dezvad Izili E.S.B..
EMVR-95

NOTENNOU POLITIKEL (7)
FRAMM AL LEVIEREZH
II. – AR FRAMMOU FETIS
En notennoù diwezhañ hon eus dielfennet al levierezh ha termenet al liammoù diseurt a zo etre e
elfennoù. Bremañ e teskrivimp ar frammoù a c’hoarvez eus kenaoz an elfennoù-se evel m’o c’haver er
bed.

1. – AR RENADOU HENVOAZEL
Diazezet eo ar renadoù henvoazel war an diforc’h klasel etre an arc’hwel-dezvañ hag an arc’hwelerounit. Tri fatrom ez eus anezho hervez a) ma vez piaouet an daou arc’hwel gant un organ hepken, pe
b) ma vezont fiziet e daou organ diforc’h ha kendizalc’h, pe c’hoazh k) ma vezont fiziet e daou organ
diforc’h ha kevamzalc’h.

Renadoù henvoazel gant tolpadur ar galloudoù.
Keal tolpadur ar galloudoù
Lavarout a reer ez eo tolpet ar galloudoù pa vez an dezvañ hag an erounit e dalc’h an hevelep
kreizenn-divizout. Daou zegouezh a ziforc’her hervez ma c’hoarvez ar greizenn-divizout-se eus un
organ hepken pe eus meur a hini.
Tolpadur unorganel. En degouezh-mañ ez eus el levierezh un organ nemetken, o piaouañ an holl
arc’hwelioù politikel : dezvañ, erounit, hag ivez peurliesañ an arc’hwel-barn. Organoù all ar Stad zo
dezho ur roll kefridiadel hepken. Ur skouer splann eus tolpadur unorganel ar galloudoù a gaver gant
unpenniezhoù ar Renad Kozh.
Tolpadur liesorganel. En dro-mañ ez eus meur a organ, – evit ur gwel rak isurzhiet int da unan
anezho o piaouañ an aotrouniezh klok. Da skouer, isurzhiet strizh e oa d’ar Pennoù Stad Kambr ar
Gannaded en Italia faskour hag ar Reichstag kenelwerinat, ha ne oa ganto an disterañ kentodusted. Ar
furm-mañ a anver ivez tolpadur dre isurzhiadur an organoù.

Ar renadoù fetis gant tolpadur ar galloudoù
Daou seurt renadoù a gaver hervez ma’z eo an organ tolpadour ar Gouarnamant pe ur vodadenn.
Tolpadur ar galloudoù gant ar Gouarnamant. Ent hanezel, ez eus daou renad er rumm-mañ : an
unpenniezhoù diharzveli hag an diktatouriezhoù. En daou zegouezh emañ ar galloud etre daouarn un
hinienn.
Dibaot-tre e kaver ar galloudoù tolpet e-ser ur poellgor. Ar skouer glasel eo Poellgor
Salvder ar Bobl e Frañs, etre 1793 ha 1795. Renkañ a rafed amañ ivez ar renerezh-stroll
pleustret en Unaniezh Soviedel.
Tolpadur ar galloudoù gant ur vodadenn. Ar « renad bodadennek » eo. Un danzead damkanel rik
n’eus ken anezhañ avat : ne voe nepred kavet er pleustr, dre an arbenn kalvezel ma ne c’hell ket ur
vodadenn embreger an holl c’halloudoù war-eeun. Dre ret e rank savelañ un organ-erounit, poellgor
pe hinienn, ha fiziout ennañ kefridioù ar gouarn. Da heul, ent damkanel emañ an organ-erounit e
dalc’h klok ar vodadenn a c’hell e freuzañ e pep mare ; ent devoudel avat, ar Gouarnamant-se a
c’hounez bepred beli a-walc’h evit bezañ ur greizenn-divizout dizalc’h, a-walc’h zoken a-wechoù evit
mestroniañ ar vodadenn en krouas. Evel-se ez emdroas ar Convention c’hall, – a veneger alies evel ur
renad bodadennek, hag a gouezhas buan neoazh dindan veli ar Poellgorioù.

E gwir, ar strolladoù dehou eo a hej spontailh ar renad bodadennek a-benn krennañ war
gourbrientoù an Dael. En enep, ar gomunourion a sav a-du gant ar renad bodadennek, pa fell
dezho korvoiñ hengoun dispac’hel ar Jakobined c’hall a ra eus an Dael fiziadour riegezh ar
bobl, – braslun hennezh o reiñ dezho an tu da savelañ diktatouriezh ar Strollad Komunour
dindan neuz ur vodadenn riek.

Renadoù henvoazel gant rannadur ar galloudoù.
Keal rannadur ar galloudoù
Emplegañ a ra ez eus oc’h ober al levierezh lies organ arbennikaet pep hini en embregerezh ur
galloud.
Arbennikadur arc’hwelel. Peurliesañ emañ an arc’hwel-dezvañ e piaou un Dael, hag an arc’hwelerounit e piaou ur Gouarnamant. Pep organ a gefleugn greadoù e arc’hwel, hag holl c’hreadoù un
arc’hwel a vez kefleuniet gant un organ hepken : an Dael, da skouer, ne ra nemet dezvoù hag an holl
zezvoù a vez graet gant an Dael.
Dizalc’hted organel. Ar strizharbennikadur-se ned eo ket a-walc’h. Dizalc’h rik e rank bezañ pep
organ diouzh ar re all, – eleze, ned eo ket an Dael evit gwerediñ war ar Gouarnamant nag a-c’hin.
N’eus gourbrient ebet gant an organ-dezvañ e-keñver an organ-erounit : ne gemer ket perzh en
anvadur ar vaodierned, n’emañ ket gantañ ar gwir-goulenn na -devennañ, ha n’o deus ket ar
vaodierned atebegezh politikel dirak an Dael. Diouzh e du, an organ-erounit n’en deus ket gwir da
vont tre en Dael, na galloud war an estezioù, na gwir-loezañ. Emañ an disparti klokañ etre an daou
organ.
Ret eo lavarout ne gaver ket er fetis ur c’hendizalc’h ken klok etre organoù hag etre
arc’hwelioù al levierezh. Zoken en degouezhioù a rannadur strishañ, e vez an organ-dezvañ o
kemer perzh en arc’hwel-erounit war dachennoù ar c’hellidsteuñviñ hag an diplomaterezh,
hag an organ-erounit oc’h emellout en arc’hwel-dezvañ dre ar galloud-devedañ (Emsav
31/222,224). Ouzhpenn-se e vez an eil organ o werediñ war egile : dre argerzhadur an
« impeachment », ar gouarzh goursezus, kentodiñ an dezvañ, h.a.

Ar renadoù fetis gant rannadur ar galloudoù
Ar rannadur hon eus deskrivet a glot ouzh an disparti empennet gant LOCKE ha
MONTESQUIEU. Evel m’hon eus merket c’hoazh, amboaz an damkanourion pe an embregourion a
erbedas disparti ar galloudoù oa krennañ war veli an organ kreñvañ eus ar mare, ha pellaat ur renad
aotrouniek.
An unpenniezh bevennet. E grez an unpenniezhoù diharzveli eo e tinodas tezenn rannadur ar
galloudoù : empennet e voe gant eneberion ar renad evel an tu da wanaat beli ar Roue. An Dael, savet
a-dal d’an Unpenn, a ziframme digantañ un darn eus e c’halloudoù, ar galloud-dezvañ. Evit mirout
ouzh ar Roue a skrapañ ar galloud-se en-dro, ne veze lezet gantañ araez-gwerediñ ebet war an Dael.
En darn vuiañ eus broioù Europa, ez eus bet evel-se ur furm-dremen etre an unpenniezh diharzveli
hag ar renad daeliek, a zo bet an unpenniezh bevennet. Berzh-mat ar gredenn e riegezh ar bobl zo
deuet a-nebeudoù da greñvaat beli an Dael diwar goust hini ar Roue, ken ma ne voe ket ezhomm ken
en diwezh da wareziñ an Dael dre un disparti ken krenn. En enep, gant lamadur an disparti-se e kav an
Dael an tu da greskiñ he gourbrientoù, evel ma welimp.
Ar renad leviourek. Er Stadoù-Unanet ez eus bet sevenet ur furm all a rannadur ar galloudoù, o
reiñ pouez kevatal d’an dezvañ ha d’an erounit. A-dal d’ar C’huntell (Congress) pe Dael amerikan,
piaouer ar galloud-dezvañ, emañ ar galloud-erounit e kerz al Leviour, dilennet, evel ar C’huntell, gant
ar vroad a-bezh, ha dizalc’h diouzh ar C’huntell.
Daou azon a verk ar renad leviourek : 1) dilennet e vez Penn ar Stad gant ar bobl ha n’eo ket
ezholet gant an Dael 2) nag al Leviour, nag ar vaodierned dibabet gantañ ne c’hellont bezañ dizornet

gant an Dael, dre ur vouezhiadeg a zisfiz da skouer. E-se en deus al Leviour ur pouez dreist e
politikerezh ar riez. Dav eo lavarout ez arc’hwel distroñs ar renad leviourek abaoe 170 vloaz er
Stadoù-Unanet. Ned eo ket strizh ennañ rannadur ar galloudoù. Al Leviour a biaou ur gouarzh
goursezus war an danvez dezvoù mouezhiet gant ar C’huntell. A-hend-all, e kenlabour unan eus an
div vodadenn, ar Sened, gant ar Gouarnamant war greadoù-erounit ’zo. Ouzhpenn-se, kempouez a zeu
diwar frammadur kevreadel ar riez da veli dirveur al Leviour.
Drevezet e voe ar reizhiad amerikan gant riezoù Suamerika, nemet e tenn ar renad leviourek da
zisneuziañ eno : tennañ a ra al Leviour da vestroniañ an Dael ha da savelañ un damziktatouriezh.

Furmoù henstuzel eus rannadur ar galloudoù.
E demokratiezhoù an Henved e veze ivez dispartiet ar galloudoù : diforc’het e veze ar
c’hefridiouriezhoù (magistratus) diouzh Bodadenn ar Bobl. An daoubennelezh (Emsav
30/179) a oa he fal ivez gwanaat gourbrientoù an daou genroue pe an daou gonsul. E Roma, e
piaou tribuned ar werin (plebes) edo gwir an intercessio, anezhañ un doare gouarzh, a roe
dezho an tu da enebiñ ouzh ar Gouarnamant.
E Republikoù brientinel ar c’hêrioù e dibenn ar Grennamzer (e Firenze da skouer) e veze
rannet, bruzhunet zoken, ar galloudoù.
E Frañs, an Directoire (1795-1799) a oa un unkor (Emsav 30/179) a bemp ezel o piaouañ
ar galloud-erounit. Daoust ma veze dilennet an unkorourion (directeurs) gant ar bodadennoù,
n’o doa an daou organ araez-gwerediñ ebet an eil war egile. Fall-kenan ez arc’hwelas a-hendall ar renad-se.

Kevamzalc’h ar galloudoù : ar renadoù daeliek.
Gant tri c’heal pennañ eo azonet kevamzalc’h ar galloudoù : 1) diforc’hadur arc’hwelioù al
levierezh, fiziet en organoù distag 2) kedarc’hwel etre an organoù-se, eleze tachennoù arc’hwelañ
boutin 3) etreweredoù etrezo, pep hini o kaout en e gerz araezioù da werediñ war egile. E berr,
kempouezet eo rannadur ar galloudoù gant ur c’henlabour arc’hwelel hag un dalc’hiadegezh organel.
Er pleustr ez eo enkorfet kevamzalc’h ar galloudoù gant ar renadoù daeliek, – a zo seurtoù niverus
anezho.
Amañ e ranker resisaat : kement renad a zo ennañ un Dael ned eo ket dre ret ur renad
daeliek. Ouzhpenn bezañs un Dael e rank bezañ : a) kevamzalc’h ar galloudoù b) rannadur ar
galloud-erounit etre daou vlein : ur Penn Stad hag un Tevezvod, hemañ o vezañ atebek dirak
an Dael. Erziwezh ez eo atebegezh ar vaodierned dirak an Dael an azon ret eus ar renad
daeliek.

Ar renad daeliek klasel
Gant tri azon ez eo merket ar renad daeliek klasel : 1) daouvleinded ar Gouarnamant
2) dibouezded ar Penn Stad 3) ar c’hempouez etre beli an Tevezvod ha beli an Dael.
Daouvleinded ar Gouarnamant hon eus studiet c’hoazh (Emsav 30/ 178-180).
Dibouezded ar Penn Stad. Hemañ ne c’hoari roll politikel ebet, lakaet er-maez dibab an Tevezeg,
– ha c’hoazh alies n’en deus frankiz ebet d’ober e zibab, da skouer pa n’eus er vro nemet daou strollad
kenurzhiet gant pep a vleiniad. Ne gemer diviz ebet : eilsinet e rank bezañ e holl c’hreadoù gant ur
maodiern, hemañ o vezañ atebek warno dirak an Dael. Anatebek eo ar Penn Stad. Ent wirel en deus
galloudoù bras, ent devoudel beli ebet.
Kempouez ar belioù hon eus studiet c’hoazh p’hon eus gwelet an araezioù o deus Dael ha
Gouarnamant da werediñ an eil war egile (Emsav 30/187-192).

Ar renadoù orleanour, weimarel, gaollour
Ent furmel ez eo ar renadoù-se patromoù-tremen etre an unpenniezh bevennet hag an daeliegezh
klasel. Ganto n’eo ket aet dibouez Penn ar Stad c’hoazh : gourbrientoù en deus miret.
An daeliegezh orleanour. Evel-se eo bet anvet peogwir e voe diorreet dindan ren
tiernac’h1 ORLEANS e Frañs en 19t kantved. Ar maodiern GUIZOT, an damkanour anezhi, a
lakae e tle an Tevezvod kaout war un dro fiziañs an Dael ha fiziañs ar Roue. Hervezañ, « an
tron ned eo ket ur gador c’houllo ».
An daeliegezh weimarel. Bonreizh alaman Weimar (1919-1933) a savelas ur renad a
denne d’ar renad orleanour e keñverioù ’zo. Klask a rae kreñvaat ar galloud-erounit dre
greskiñ beli ar Penn Stad republikan. Heñvelderioù oa gant ar renad leviourek. Ul levezon
vras en deveze ar Penn Stad dre an arbenn ma veze dilennet war-eeun gant ar bobl. Gwir en
doa da zizornañ e vaodierned, zoken p’o devoa fiziañs an Dael, – kontrol oa an diferadennmañ da reolennoù an daeliegezh klasel. Gwir en doa ivez da loezañ an Dael, ha da zevedañ
dezvoù hep goulenn aotre an Dael.
Er pleustr avat, n’en deus ket bet ar renad-se an disoc’hoù gortozet. E-lec’h kreñvaat ar
galloud-erounit, en deus e wanaet. Ar vaodierned hag an Tevezeg, gennet etre an Dael hag
Arlevier ar Riez n’o deus bet na levezon na stabilded. Dinerzhet e voe ar renad ouzhpenn-se
gant loezadurioù niverus.
An daeliegezh c’haollour. Bonreizh c’hall 1958 a zegasas ur seurt nevez a renad daeliek
heñvel a-walc’h ouzh an orleanouriezh ; kreñvaat a rae roll Penn ar Stad, o reiñ dezhañ daou
c’halloud nevez : ar gwir d’ober engalv dirak ar vro dre boblaters, ar gwir da embreger un
diktatouriezh dibad mar beze reuzioù grevus ; da lakaat ouzhpenn ar gwir da loezañ an Dael
hep eilsin maodiernel. Ne veze ket dilennet Arlevier ar Republik war-eeun gant ar bobl ; ne oa
ket aotreet kennebeut da zizornañ an Tevezvod keit ha ma vire hemañ fiziañs an Dael.
Ar Vonreizh azgwelet eus 1962 a zivizas e ve diwar neuze dilennet Arlevier ar Republik
dre ar mouezhiañ hollek, ar pezh a nesae ar c’haollouriezh d’ar renad weimarel. Forzh penaos,
edo pell an embreg diouzh an damkan : evit gwir e voe kreizennet ar vuhez levierezhel gall
en-dro da DE GAULLE, arwarzhekañ Arlevier he deus bet ar riez c’hall. Eñ a gemere e-unan
an disentezioù a bolitikerezh uhel, o lezel gant an Dael hag an Tevezvod an emell eus ar
c’hudennoù standur.

Ar renadoù daeliek digempouez
E nep lec’h ne vez kavet an daeliegezh klasel en arver. Ar renadoù daeliek oc’h arc’hwelañ hiziv
er bed zo holl digempouez : gwech ez eo an Dael a zo dreistpouezek, gwech ez eo ar Gouarnamant.
Renadoù daeliek gant dreistpouez ar Gouarnamant. Ar wellañ skouer eo ar renad breizhveurat.
Ennañ e tremenas ar veli eus ar Gurunenn d’an Dael hag eus an Dael d’an Tevezvod. Frouezh
emdroadur ar strolladoù politikel eo an eil tremen-se.
An daoustrolladegezh ha kenurzh diabarzh pep strollad a zisoc’h da dolpañ an holl
c’halloudoù etre daouarn an Tevezeg, bleiniad ar strollad muianiverek en Dael. Dre an
hevelep arbenn n’eus riskl ebet evit an Tevezeg da vezañ diskaret gant ar gannaded. Ne vez
nepred enkadennoù tevezvodel, ha ne vez ket engalvet ken atebegezh ar vaodierned. An
hevelep tra evit al loezadur : n’eus ket ezhomm anezhañ evit gwaskañ war an Dael ; arveret e
vez hepken da zegas dilennadegoù er c’houlz gwellañ evit ar Gouarnamant.
An Dael e Breizh-Veur he deus kollet pep galloud da enebiñ ouzh ar Gouarnamant. War
goazhañ ez eo aet war un dro he galloud-dezvañ : 90 % eus an danvez dezvoù breutaet ganti a
vez kinniget gant ar Gouarnamant. Ul leurenn n’eus ken anezhi ma c’hell an eneberezh reiñ e
vouezh da glevout, ma c’hell tezennoù bras ar politikerezh kenstourm, ma c’hell ivez al lazioù
prevez ha lec’hel bezañ difennet.
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Renadoù daeliek gant dreistpouez an Dael. Gant an drede hag ar bevare Republik e Frañs e voe
skouerioù eus ar seurt-se a zaeliegezh.
He c’havout a reer dre vras e kement lec’h ma vleugn al liesstrolladegezh. O vezañ ma ne
c’hell strollad ebet kaout ar muianiver en Dael drezañ e-unan, e rank ar Gouarnamant kemer
harp war ur yuzh, eleze ur c’hevredad a strolladoù pe a c’hronnadoù, bresk dre natur, ha bec’h
en deus dre-se o virout ur muianiver a-du. Dav eo dezhañ plegañ bepred mui pe vui da
arc’hadurioù ar gannaded. E dalc’h an Dael emañ ar Gouarnamant, hag un organ gwan ha
distabil ez eus anezhañ. Zoken p’en deus ar gwir da loezañ an Dael, en deus diegi ouzh henn
ober, bepred evit na feukañ ar gannaded, – tra ma c’hell an Dael diskar an Tevezvod
dizamant-kaer.

2. – AR RENADOU ARNEVEZ
Evit doare n’eo ket bet dilezet patromoù henvoazel an daeliegezh. Anv a glever bepred gant ar
Wask, er c’helc’hioù politikel, eus renad daeliek, renad leviourek, renad bodadennek. E gwir, ar
beziadoù arnevez ne glotont ket mui gant hevelep anvadoù, met diegi o devez ar bolitikerion o tilezel
ar braslunioù kozh hag o tegemerout ar patromoù arnevez. Ar re-mañ a studiimp bremañ.
Ne vo ket souezhet al lenner oc’h adkavout amañ lod eus ar renadoù hon eus studiet evel
« renadoù henvoazel ». Renadoù henvoazel ’zo zo aet da get. Ar re all o deus padet, oc’h
emdreiñ avat, ken e ranker, evit meizañ an hevelep renad e daou brantad eus e Istor, ober gant
patromoù disheñvel : ar patrom henvoazel a ro da gompren arvezioù ’zo, met arvezioù all ne
gomprener nemet gant skoazell ar patrom arnevez.
Un elfenn nevez zo o treuzfurmiñ politikerezh ar Stadoù abaoe pemont vloaz : ar strolladoù
politikel. Ken e lakaer bremañ an diforc’h-diazez, n’eo ket mui e-keñver rannadur ar galloudoù, hogen
e-keñver niver ar strolladoù politikel a zo er vro. Komz a reer eus renadoù unelour (unstrolladek pe
anstrolladek) hag eus renadoù lieselour (daoustrolladegezh pe liesstrolladegezh).

Ar renadoù unelour.
Ar patrom heverkañ anezho eo ar renad soviedel, diazezet war ur strollad unel unvloc’hek.
Stummoù all ez eus koulskoude.

Ar renadoù unelour strizh
Er rumm-mañ e renker ar renadoù unstrolladek sonn evel ar renad soviedel, hag ar renadoù
anstrolladek a c’haller meizañ evel furmoù henstuzel eus ar re gentañ.
Ar renadoù unstrolladek sonn. Danzeet gant LENIN ha MUSSOLINI ez eo ar strollad unel
nevezadenn vras an 20t kantved a-fet framm al levierezh. Gantañ e kemm penn-da-benn ster an
dilennadur, pa laka ur reizhiad unezholel e-lec’h furmoù gwerinek dibaberezh al levierion. E-keñver
piaouerezh ar galloud ez eo ken klok-all ar reverzhi : tolpet eo an holl c’halloudoù etre daouarn ar
strollad unel. A-wechoù ez eo divizet tolpadur ar galloudoù gant ar Vonreizh ; a-wechoù all e tifer ar
Vonreizh ur rannadur gwirel eus ar galloudoù, – ent devoudel avat e chom an holl c’hourbrientoù e
piaou ar Gouarnamant, eleze e piaou renerion an unstrollad.
En Unaniezh Soviedel ned eo organoù al levierezh, – maodierned, Penn ar Stad, Dael,
amaezhierion, – nemet araezioù-greadiñ embreget gant ar Strollad Komunour. Kreizennluskañ gwirion ar riez zo poellgor-leviañ, Prezidiom, ar Strollad : pouezusoc’h eo ar
Prezidiom eget an Tevezvod. E penn ar riez eo bet STALIN hep titl estreget an hini a
Sekretour Meur ar Strollad.
Ar renadoù anstrolladek. Ar furm arnevez eus ar renadoù unelour eo an unstrolladegezh. Ar furm
henstuzel anezho a gaver gant ar renadoù hep strollad politikel, anstrolladek. O stummoù boasañ eo an

unpenniezh kozh hag an diktatouriezh personel. Renadoù ar broioù isdiorreet int, re zistuz o foblañs
evit mont en ur stern politikel. Alies e tro ar renadoù anstrolladek-se e renadoù unstrolladek.

Ar renadoù damunelour
Etre ar renadoù unelour hag ar renadoù lieselour ez eus furmoù-tremen a c’haller envel renadoù
damunelour, – diazezet int war ur strollad unel frammet gwevn, pe war ur strollad trec’hel.
Ar renadoù unstrolladek gwevn. Ar strolladoù unel sonn ne c’houzañvont ket ma tiwanfe en o
c’hreiz na tuadoù na darnadoù – bodadoù izili unanet dre an doare o deus da veizañ ar gelennadurezh.
An holl a rank plegañ d’ar reizhkredenn ha handeet garv e vez an darnouriezh. Unvloc’hek int, hag
unelour rik a-fet kelennadurezh.
Padal ez eus strolladoù unel oc’h asantiñ betek ur poent d’al liesegezh diabarzh. Degemerout a
reont an tuadoù evel hentoù da brientiñ an disentezioù kevredin. Skouerioù a strolladoù unel gwevn
zo gant ar Strollad Komunour soviedel e grez LENIN, gant Strollad Republikan ar Bobl diazezet e
Turkia gant Mustafa Kemal ATATURK, – a dalvez da batrom d’ar broioù isdiorreet.
Ar renadoù pennstrolladek. Ent furmel ez eus renadoù liesstrolladek anezho, nemet unan eus ar
strolladoù zo kalz kreñvoc’h eget an holl re all a-gevret, eleze an anvad a strollad trec’hel a roer
dezhañ, ha derc’hel a ra ar galloud en e biaou. Peurliesañ ez aotre d’an eneberezh kinnig emstriverion
en dilennadegoù, emellout en Dael, embreger frankizioù foran, – met d’an deiz ma tiviz ar strollad
trec’hel lemel an aotreoù-se digant ar strolladoù kevezer, n’eus beli ebet gouest da herzel outañ. Ar
renadoù-se, kavet alies a-walc’h er broioù isdiorreet, a denn da emdreiñ etrezek ar furm unstrolladek.

Ar renadoù lieselour.
Lieselour a reer eus ar renadoù-se peogwir ez int diazezet war lies strollad politikel, hevelep ma
n’eus hini ebet anezho kreñv a-walc’h evit mestroniañ ar re all. Meur a seurt ez eus eus ar renadoù-se.
A-raok o deskrivañ e tezrannimp an elfennoù a gemerer sol warno evit o renkañ.

Elfennoù-diazez renkadur ar renadour lieselour
Niver ar strolladoù. Hervez niver ar strolladoù politikel e reer anv a liesstrolladegezh pe a
zaoustrolladegezh.
Al liesstrolladegezh a vir ouzh ar Gouarnamant a gemer re a veli. Dibaot a wech e c’hell unan eus
ar strolladoù bezañ muianiverek en Dael. Da heul en deus ar Gouarnamant ezhomm eus skoazell
strolladoù all evit tizhout ar muianiver. E-se e vez distabiloc’h er renadoù daeliek, hualetoc’h er
renadoù leviourek.
En daoustrolladegezh emañ harpet ar Gouarnamant war ur Strollad nemetken : stabiloc’h eo a se
hag efedusoc’h. Atebekoc’h eo ivez.
Er Gouarnamant diwar yuzh er renadoù liesstrolladek, e tenn pep strollad da zisteurel war
e genyuzhidi kiriegezh ar c’hwitadennoù. Pezh na c’hell ket ober ar strollad gouarnamantel er
renadoù daoustrolladek : ret eo dezhañ bep tro sammañ bec’h e fazioù hag e zroukverzhioù.
A-du-rall, er stourmad dilennel e oar pep hini eus an daou strollad kevezer e vo rediet marteze
da seveniñ e bromesaoù. Hevelep endalc’h n’eus ket anezhañ el liesstrolladegezh hag eno e
c’hell ar strolladoù grataat forzh petra, dinec’h-mat pa ouzont e kavint bepred an tu da deurel
ar bec’h diwarno.
Framm ar strolladoù : daoustrolladegezh start pe laosk. Ar renadoù-dave er c’heñver-se eo an hini
saoz hag an hini amerikan.
En Dael vreizhveurat ez a pep strollad d’ober ur gronnad stabil, e izili o sentiñ strizh bepred en
degouezhioù a-bouez. An diazez eo seurt kenurzh da stabilded ha da veli ar Gouarnamant. Ar
c’hannad a nac’hfe mouezhiañ hervez an divizoù kemeret a vefe diskarzhet eus e strollad.

Ouzh an daoustrolladegezh start-se ez eneber an daoustrolladegezh laosk : er C’huntell amerikan e
vouezh pep derc’houezour, pep senedour hervez e zibaboù personel, hep goulenn ali e strollad. Drese, da geñver pep mouezhiadeg e kemm al linenn-disrann etre muianiver ha bihanniver ha ne glot ket
peurliesañ gant linenn-disparti an daou strollad Republikan ha Demokrat. Komz a reer a vuianiver
fiñvus.
Mar seller ouzh an heuliadoù politikel, ez eo nesoc’h an daoustrolladegezh laosk a batrom
amerikan d’al liesstrolladegezh eget d’an daoustrolladegezh start a c’hiz vreizhveurat. Heñvel awalc’h ouzh hini an Tevezeg gall eo saviad al Leviour pa fell dezhañ lakaat mouezhiañ ul lezenn gant
ar C’huntell : dav eo dezhañ pleustriñ an Dael gant aked ha pasianted a-benn daspugn ur muianiver. E
gwirionez, e rank al Leviour kemer harp ivez war ur yuzh, – n’eo ket ur yuzh a strolladoù, met ur
yuzh a hiniennoù, puzuilhoc’h hag amjestroc’h ober outi eget ouzh unan a seurt all.
Furm ar renad e-keñver Bonreizh : leviourek pe daeliek. An enebadur renad leviourek / renad
daeliek ne c’hell bezañ priziet nemet ur wech kenaozet gant an enebadur all renad daoustrolladek /
renad liesstrolladek.
Al liesstrolladegezh nag an daoustrolladegezh laosk ned eont ket mat en-dro er renadoù daeliek :
devoudañ a reont distabilded ha diefedusted ar Gouarnamant. En enep e klot mat gant ar renadoù
leviourek : eno ne c’hell ket bezañ un arvar evit hoali ar Gouarnamant.
En enep, e tere an daoustrolladegezh start ouzh ar renadoù daeliek evit a sell diogeliñ stabilded ar
Gouarnamant.
Mar seller bremañ ouzh ar renadoù leviourek, e verzer ez eo amjestr an daoustrolladegezh start
ganto. Lakaomp e teufe al Leviour hag ar muianiver en Dael eus an hevelep strollad, ez afe ur veli
kalz re vras gant ar Gouarnamant. En degouezh kontrol, mar befe al Leviour eus ur strollad hag ar
muianiver en Dael eus egile, e vefe sac’het arc’hwel ar Gouarnamant, ha dic’hallus e ve dezhañ
leviañ.
En enep, e tiskouez ar vuhez politikel amerikan e klot ervat an daoustrolladegezh laosk ouzh ar
renad leviourek : ar Gouarnamant a gav an tu d’ober e labour, bennozh da verusted ar strolladoù, da
fiñvusted ar muianiveroù, zoken pa ne zeu ket al Leviour hag ar muianiver en Dael eus an hevelep
strollad.

Tri fatrom ar renadoù lieselour
Ar renadoù leviourek zo diazezet war an daoustrolladegezh laosk, er Stadoù-Unanet, pe war al
liesstrolladegezh, e riezoù Suamerika. N’eus diforc’h ebet etre an div reizhiad evit a sell ouzh
frammadur al levierezh. Un diforc’h bras ez eus avat e-keñver dilennadur al Leviour : diouzh un tu e
vez un dibab fraezh etre daou emstriver, diouzh an tu all un didoueziañ dispis etre meur a hini.
En daou zegouezh e tiogel al leviouregezh ur Gouarnamant stabil, ha kreñv a-walc’h daoust da
vreskted ar muianiveroù.
Dav eo d’ar Gouarnamant ren ur c’hoari soutil gant an Dael, a-benn he lakaat da
vouezhiañ danvez dezvoù pe ar c’hellidsteuñv. Gourdon e rank bezañ war bleustr ar
muianiveroù fiñvus : disheñvel e vez ar muianiver war ur gudenn gellidel diouzh ar muianiver
war ur gudenn skolel ha diouzh ar muianiver war ur gudenn diplomatel.
Ar renadoù daeliek gant daoustrolladegezh start zo diwar ar patrom breizhveurat, – anezho an
dominionoù hag ar Republik Kevreadel Alaman. Gant an daoustrolladegezh start e vez treuzfurmet
doareoù ar renad daeliek klasel : tolpet emañ an holl c’halloudoù etre daouarn an Tevezeg, a zo war
un dro bleiniad ar strollad muianiverek. An ereoù kefridiel lakaet gant an daeliegezh etre gallouddezvañ ha galloud-erounit a steuz a-dreñv un ere nevez kalz kreñvoc’h : an ere muianiverel, a laka
etre Gouarnamant ha Dael ur genstagded seul startoc’h ma vez an hevelep tud o piaouañ ar veli en eil
hag en egile. Seurt tolpadur eus ar galloudoù a gemer lec’h ar c’hevamzalc’h kempouezus deskrivet
gant an damkanourion glasel, – kevamzalc’h kempouezus ha n’eus anezhañ e renad daeliek fetis ebet.

Ar renadoù daeliek gant liesstrolladegezh a gaver e riezoù kevandirel Kornog Europa (nemet er
Republik Kevreadel Alaman) hag e Japan.
Eus an holl renadoù lieselour ez eo ar re a arc’hwel ar gwashañ. Azezet war yuzhoù dizunvan a
denn bepred d’en em zizober e vez ar Gouarnamantoù distabil ha gwan. Ne c’hellont ket embreger
pleustr ar muianiveroù fiñvus evel er renadoù leviourek : darev e vez bepred ar yuzhoù d’o dilezel ha
da dreiñ a-enep dezho. O freder pemdeziek ha pouezusañ eo mirout o muianiver : dav eo dezho en em
reiñ mui pe vui d’an trokellerezh2 gant izili an Dael, – ar re-se a rankont gounit kentoc’h eget o
dilennerion. Komz a reer eus « entroadur »3 politikel al levierezh daeliek, hag aze emañ moarvat an
namm grevusañ eus ar renadoù liesstrolladek.
Padal e ranker anzav ez arc’hwel gwelloc’h ar renadoù-se er broioù bihan, e Lec’hlenn hag e
Beneluks, eget e Frañs, Italia pe Japan. Ha se moarvat peogwir ez eo aesoc’h da ziluziañ ar
c’hudennoù politikel er riezoù bihan, – ha peogwir ez eo brasoc’h ar genurzh e diabarzh ar strolladoù
politikel, ar pezh a ro tu da aozañ yuzhoù startoc’h ha da zerc’hel muianiveroù stabiloc’h.
Kenglotadur etre patrom ar framm levierezhel hag an doare ma tibaber al levierion.
Ar renadoù unelour zo, dre vras, renadoù aotrouniek. Hag ar renadoù lieselour renadoù
gwerinek.
A-du-rall, an diforc’h etre an tri fatrom a renadoù lieselour a glot gant an diforc’h savelet
etre gwerinelezhioù dihanteradek (Emsav 29/145) ha gwerinelezhioù hanteradek. Ar renadoù
leviourek hag ar renadoù daoustrolladek daeliek a laka dilenn penn al Levierezh war-eeun
gant ar bobl : gwerinelezhioù dihanteradek int. Ar renadoù daeliek liesstrolladek ma vez
ezholet Penn ar Gouarnamant gant an Dael zo gwerinelezhioù hanteradek, – arc’hwelañ fall a
reont peurliesañ.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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Trokellañ v., ren darempredoù kuzh, steuiñ troioù-pleg, kavailhañ, a-benn tizhout aesoc’h ur pal. Trokellerezh g.,
pleustrerezh an trokellañ.
3

Entroadur g., termen arveret gant ar bredoniour JUNG evit merkañ stad an den o plediñ muioc’h gant ar pezh a
dremen ennañ e-unan eget gant ar pezh a dremen en-dro dezhañ ; e yezh ar politikerezh e talvez ar ger da venegiñ an tech o
deus strolladoù, aozadurioù da blediñ muioc’h gant o obererezh diabarzh eget gant un ober en diavaez. Ko. : eztroadur.
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« BREIZ ATAO » HAG AN DAELEREZH – DIEUBIÑ
Boas eur en Trede Emsav da varn garv an Eil Emsav politikel. Nepred avat n’eur deuet a-benn da
reiñ un displegadur bastus eus emsav Breiz Atao. Petra he deus graet Breiz Atao etre 1919 ha 1939 ?
Petra o deus graet Unvaniezh Yaouankiz Vreizh, Strollad Emrenerion Vreizh ha Strollad Broadel
Breizh etre an daou Vrezel-bed ? Petra he deus degaset Breiz Atao d’an Emsav hag e pelec’h emañ
frouezh he labour ? Penaos ha perak e c’hellomp anaout Breiz Atao en un doare ergorel bremañ ? Pere
eo bet fazioù Strollad Broadel Breizh ? Perak eo bet graet ar fazioù-se ? Ur respont hon eus da reiñ
d’an holl c’houlennoù-se. Ur respont hon eus da reiñ dreist-holl d’ar goulenn-mañ : perak eo ret-holl
anaout istor Breiz Atao evit kompren ar pezh a c’hoarvez bremañ e Breizh, evit anaout ar boblañs, evit
anaout an Emsav ha kas war-raok an daelerezh-dieubiñ ?
Meur a wech eo bet displeget penaos e kav an Trede Emsav e wrizioù en Eil Emsav sevenadurel.
Lenn a reomp war Emsav e 1967 : « Ha koulskoude e Gwalarn eo e kav politikerezh brezhon hor
mare e andon hag e ziazez muioc’h eget e forzh petore luskad politikel eus ar mare-se, Breiz Atao
zoken »1. Studiennoù niverus zo bet graet er bloavezhioù pemont ha goude war an Eil Emsav
sevenadurel. Studiet eo bet an oberennoù diwanet diouzh Gwalarn ; en enep, rouez-kenan eo ar
menegoù eus Breiz Atao2. Ret eo gouzout perak eo chomet an Trede Emsav divarrek da gompren
Breiz Atao ha perak e c’hell bremañ reiñ he lec’h dezhi. Un emsav hep darempred gant ar boblañs ne
c’halle ket kompren un emsav e darempred gant ar boblañs. An Trede Emsav en e zerou ne c’halle ket
enta kompren ar pezh e oa bet Breiz Atao. Hogen an Trede Emsav ne c’halle ket kregiñ da
zaremprediñ ar boblañs ma ne gomprene ket perak e oa aet da fall an darempredoù he devoe Breiz
Atao ganti. Anaout roll istorek Breiz Atao n’eo ket hepken teurel sklerijenn war an Eil Emsav, hogen
ivez war al labour a ra hiziv an Trede Emsav ha war an diazezoù anezhañ.
Paot-kenan eo hiziv an deiz ar mennozioù diwar-c’horre a red diwar-benn Breiz Atao. Talvoudus
int evit anaout an dud o eztaol, met didalvoud a-grenn evit teurel an disterañ sklerijenn war Breiz
Atao. Dre vras e kaver e Breizh daou ersav a-zivout Breiz Atao : an ersav eus ar re a nac’h anaout
penn-da-benn an Eil Emsav politikel, hag an ersav eus ar re a glask advevañ bremañ ar pezh ez eo bet
Breiz Atao en hec’h amzer. Enebek eo an daou emzalc’h-se, evit ur gwel hepken avat, rak aes eo
diskouez ez int an daou frouezh gevell eus an hevelep dic’halloud da gompren ster istorel an Eil
Emsav.
An eil re a embann : « Emsaverion omp, hogen n’hon eus netra da welout gant Breiz Atao. Int oa
faskourion, ni zo sokialourion ». Met re anat eo an dislavar koachet el lakadenn-se. Rak an neb a venn
bezañ emsaver ha dreist-holl an neb a venn ren un obererezh politikel e Breizh en deus dre ret da
welout gant Breiz Atao. Mar dinac’h Breiz Atao e tinac’h un darn eus e ziazez istorek, un darn eus e
istoregezh, eleze un darn anezhañ e-unan : pe ez eus aze ur gaou emouiziek pe neuze un ezkounañ3, ur
gaou diemouez. Forzh penaos un emdouell. Ret eo gouzout evelkent perak o deus ezhomm Breizhiz
’zo d’en em douellañ evel-se. An arbenn zo eeun : n’o deus ket gouezet dezrannañ an div elfenn eus ar
gemplezh emsaverezh-faskouriezh e Breiz Atao ha gwell o deus kavet disteurel pep tra eget
degemerout un emsaverezh gwallvesket gant ar faskouriezh.
1

Lec’h Gwalarn en Emsav, Emsav 6/137 1967, sl. /143.
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Ur studienn hepken zo bet graet war Breiz Atao. Embannet e voe gant Ar Vro dindan an talbenn Frañsez Debauvais,
1959 hh.. Reiñ a ra munudoù hanezel diseurt war vuhez F. DEBAUVAIS hag an Eil Emsav politikel.
3

Resisadurioù war an ezkounañ a gaver er pennad An Dislavar politikel, Emsav 24/349 1968, sl. /349 -9. An ezkounañ
evel devoud kleñvedel hiniennel zo un doare da dec’hout diouzh un dislavar a laka kempouez ar bred en arvar. Evel ar
glazard oc’h en em zizober diouzh e lost a-benn saveteiñ ar peurrest, en em zisgra an den diouzh ur pennad eus e dremened
betek koll pep eñvor anezhañ. An ezkounañ zo peurliesañ un azon eus an darfellegezh (histeriezh). Komz a reer eus
« ezkounañ kevredadel » pa nad eo ket ur stroll tud evit gouzañv an dislavar lakaet en e istor gant darvoudoù pe oberoù ’zo.
War zigarez ebet ne vez graet meneg eus an darvoudoù pe an oberoù-se gant an izili, pe neuze e vezont kinniget evel
darvoudoù estren a-grenn d’ar stroll ha kondaonet feuls. Ouzh an ezkounañ darfellek e vez heñvelekaet seurt berz-hud lakaet
gant ur stroll war ur prantad eus e istor. Skouerioù a « ezkounañ kevredadel » a gaver e Breizh gant strolladoù ’zo a fell
dezho bezañ en Emsav met n’int ket evit gouzañv Breiz Atao evel ur prantad all eus an Emsav.

Ar pleg kemparzhek, an emzalc’h gevell, a gaver gant ar re all, ken degemerus ha ma’z eo
distaolus o c’heneiled. « Ni zo emsaverion ha faskourion », emezo en ur glask repu en ur fougeerezh
seul feukusoc’h seul welloc’h. War zigarez bezañ feal ez adwisk ar re-mañ dibourc’h o zadoù,
droukplegoù hag all. Feukus eo ar faskouriezh ? Gwell a se, Breiz Atao a feukas ar boblañs, heuliañ
skouer Breiz Atao eo feukañ ar boblañs ivez. Seurt furlukinerezh zo un doare all da guzhat an
divarregezh da zezrannañ an div elfenn eus ar gemplezh emsaverezh-faskouriezh.
Anat eo d’an neb en deus taolet ur sell war un dastumadenn eus Breiz Atao ez eus er gelaouenn un
niver a skridoù awenet war-eeun gant ar faskouriezh italiat pe ar genelwerinelouriezh alaman. Ken
anat-all eo ivez e kaver e Breiz Atao a-hed ar bloavezhioù tezennoù ar broudhonourion, ar
gevreadelourion, ar ouennelourion, ar sokialourion, an diarvarourion, h.a.. Hogen n’eo ket a-dreuz
d’an holl dezennoù-se e c’hellomp kompren ar pezh ez eo bet Breiz Atao. Ret eo lec’hiañ an Eil
Emsav politikel war e dachenn : hini an emgann politikel fetis, ha gwelout petore disoc’hoù a zo bet
d’e labour war an dachenn-se. N’eus tu da gompren Breiz Atao nemet e-ser an daelerezh istorek a gas
da get ar gevredigezh henvoazel e Breizh hag a sav ar gevredigezh vrezhon nevez. Er-maez eus ar
framm istorel-se ne c’haller ket kompren an tezennoù a zo bet difennet war Breiz Atao na kennebeut
an Eil Emsav politikel.
Anaout an Eil Emsav politikel zo da gentañ anaout ar stroñsadenn ez eo bet Breiz Atao evit ar
gevredigezh he deus tizhet. Breiz Atao a zeu er-maez e genver 1919, diouzhtu goude dibenn ar Brezelbed kentañ. Krog eo Breizh gant ur prantad nevez : hini diskar ar gevredigezh henvoazel hag
enframmadur ar Vrezhoned er bed gall. Sanket emañ Breizhiz a-daol-trumm er bed greantel hag er
gevredigezh c’hall. Ur gloazadur eo, kalz krisoc’h eget ar brezel e-unan. Betek neuze e oant bet
gwarezet gant o stuzegezh hag o armerzh henvoazel ; hemañ, goude reuzioù an 19t kantved, en doa
miret kempouez a-walc’h evit ma c’hallfe pobl Vreizh gouarn ur vuhez kevredigezhel damzizalc’h.
Gant Brezel 14 e tisac’has ar pezh a chome eus ar frammoù armerzhel ha kevredigezhel brezhon
henvoazel. Pobl Vreizh a zizolo war un dro ar bed arnevez hag ar gevredigezh en degas dezhi. Estren
dezhi eo avat ar gevredigezh c’hall. Met n’eus ket da zibab : marv eo ar bed kozh ha marv-mat ; mar
fell da Vreizhiz bevañ e rankont en em glenkañ buan er bed nevez hag er gevredigezh c’hall, na reont
nemet un dra dirak o daoulagad. Ar gudenn nemeti zo penaos dont da vezañ Gallaoued.
Evit bevañ ez eo ret bezañ Gall. N’eus lec’h gwirion ebet e Frañs nemet evit Gallaoued. Adal ar
mare ma ne c’hell Breizhiz labourat nemet gant aotre ar Stad c’hall pe an embregerion c’hall, ez eo
bevañ kement ha bezañ Gall. Ar C’hallaoued o deus aotre da vevañ, ar re all n’o deus ket. Da heul e
striv pep Breizhad da wiskañ stuzegezh ha sevenadur ar C’hallaoued ha, war un dro, da lazhañ ennañ
pep brezhonelezh. Ar pezh a reas dre laoskentez ha dallentez politikel ar vrientinion hag ar
vourc’hizion abaoe an 12t kantved, gwerin an 20t kantved henn gra dindan ur gwask a vuhez pe a
varv.
Tu zo da vezañ Gall dre strivañ, dre sentiñ pe dre vervel. Ha ne vez ket sellet ar re a zo marv epad ar Brezel-bed kentañ e Ypres pe e Verdun evel ar re wellañ e-touez ar C’hallaoued ? Ha ne vezont
ket enoret gant ar Stad C’hall ha gant an Iliz ? An 250 000 Breizhad lazhet en emgannoù a ziskouez
youl Breizhiz da vezañ Gallaoued. Ar 700 000 soudard all a zistro d’ar gêr a gadarna c’hoazh ar youlse. Gwir eo e ra goap ar C’hallaoued ouzh Breizhiz. Breizhad-skouer ar stuzegezh c’hall zo ponner ha
lous. Un abeg ouzhpenn ez eus aze evit diverkañ pep roud a vrezhonelezh. Komz galleg e-lec’h
brezhoneg pe romaneg zo en em ziforc’hañ diouzh an dud ponner ha lous, warlerc’hiet. Breizhiz a fell
dezho bezañ Gallaoued. Evit se ez eo ret lazhañ ar Breizhad a zo e pep hini. Evit se ez eo ret lazhañ
Breizh.
An eil da heul egile, an embregerion vrezhon a serr o embregerezhioù pe o gwerzh da
gevredigezhioù estren (gall, alaman, hollandat pe etrevroadel). Evito evel evit ar Vrezhoned all ez eo
ar bed greantel diwanet eus ar brezel un dra nevez. Dinerzh e chomont dirak diskar an armerzh
henvoazel hag an enframmadur armerzhel er reizhiad c’hall. Heñveldra, ar gouerion, ar vicherourion
hag ar besketaerion a c’houzañv tavedek ar stad a vez graet dezho. Kaer en deus ar gouarnamant gall
kemer divizoù rivinus evit ar gounezerezh pe ar greanterezh e Breizh, rouez-kenan eo ar respontoù
taer o tont eus Breizh. Peurliesañ an displegadegoù n’int nemet heklevioù eus ar pezh a c’hoarvez e

Frañs, evel displegadegoù ar bloaz 19364. Ar 600 000 Breizhad a guita Breizh etre 1919 ha 1939 a
ziskouez splann n’o deus spi ebet da vevañ e Breizh. Anat eo n’eus tu da ober netra talvoudus er vro.
An deskadurezh, al labour hag an abostolerezh n’o deus lec’h ebet enni. Breizh zo ur vered ma chom
hepken ar re n’int ket barrek da vont kuit.
Met daoust d’ar strivoù a reont evit bezañ Gallaoued, Breizhiz zo divarrek d’en em zifenn ha d’en
em geitañ er bed gall na anavezont e nep keñver. Lod an holl eo bezañ divarc’het gant ar bed gall. Lod
ar re a ya kuit evel ar re a chom. Ouzhpenn ar yezh komzet e Frañs, an doareoù-bevañ ha -stourm evit
bevañ zo divoas dezho. Evito e kemer kudennoù ar bed greantel, deuet boutin d’ar C’hallaoued, an
neuz eus kemend-all a enkadennoù. En un doare zoken, klask o-unan an diskoulm eus o reuzeudigezh
o degasfe da sevel a-enep d’ar framm gall, eleze da lakaat en arvar ar goudor a fell dezho tizhout.
Gwell neuze fiziout penn-da-benn war ar Stad c’hall ha kavout koustet a gousto ur plas dindani. Ha
koustañ a ra ker, met priz ar vuhez eo. Breizhiz a gav gwelloc’h en em vuturniañ evit padout. Sed aze
frouezh o emskiant reuzeudik. Ne welont nemet un hent : nac’h ar pezh ez int, mougañ enno pep
elfenn vrezhon, eleze kenlabourat d’an argerzh-arallekaat paeroniet gant ar Stad c’hall. Ar
vrezhonelezh a zeu warni gwashoc’h eget biskoazh liv an tremened, ar baourentez pa n’eo ket ar
ouezoni. En enep, bed an dazont, hini an araokadur hag ar sevenadur, zo gall.
Diouzh he zu e venn ar Stad c’hall ren ul labour sevenaat ha destuziañ5 war un dro e Breizh :
lakaat da gilañ an azenerezh, ar brizhkredennoù, al loustoni ha war un dro distrujañ ar brezhoneg hag
ar gevredigezh arallstuz a zo padet betek neuze er c’horn-se eus ar riez. Ne wel moarvat kudenn ebet
ha koustiañs vat he deus : degas a ra da boblañsoù warlerc’hiet ar C’hornog sklerijenn ar
Sevenadurezh hag aezamantoù ar bed greantel. Evit drevezañ LENIN, e tegas ar galleg hag an tredan,
– sklerijenn d’ar speredoù, goulou d’an tiez.
Er saviad enkadennek-se e tiwan Breiz Atao. A-dal d’ar Stad c’hall, a-dreuz d’an hent o deus
kemeret Breizhiz war-du enni en em lak Breiz Atao, hag o lavarout : nann ! Nann d’ar gallekaat, nann
d’an emzizalc’h ha d’an enteuz er bed gall. Breiz atao zo ur frouezh all eus an emskiant vrezhon
reuzeudik. Met tra ma pleg ar Vrezhoned all d’ar faezhidigezh, e kemer-hi hent an harzerezh hag an
emgann. Diskouez a ra gant nerzh an touell ez eo ar sevenaat gall, an dislavar a ra anezhañ ur
c’helc’h-bac’h : kinnig a ra da Vreizhiz distrujañ o ene evit kaout digor er sevenadurezh arnevez ; met
mar ranker arallekaat evit sevenaat ne c’haller ket sevenaat, rak tud arallekaet zo er-maez a bep
sevenadurezh.
Breizhiz ha Gallaoued a oa kouezhet a-du evit aberzhiñ ar vrezhonelezh ha setu Breiz Atao o tont
hag o lavarout : nann ! hag o kinnig da Vreizhiz un hent diaesoc’h c’hoazh eget an hini o doa
kemeret6. Dres pa stourm Breizhiz gant nerzh an dic’hoanag evit ober o zoull er bed gall e sav Breiz
Atao he mouezh oc’h embann ez eo ret distrujañ er vro-mañ betek an elfenn diwezhañ a c’hallelezh7.
Ha stagañ a ra gant taerded da freuzañ ar c’helc’h-bac’h ma emañ Breizhiz. Kregiñ a ra, ha ne
baouezo ket ken, da ziskuliañ an dismeg a vez graet d’ar Vrezhoned gant ar Stad c’hall, an doareoù
ma vezont gwasket ha touellet ganti8.
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Mare « Talbenn ar Bobl » e Frañs. Sl. Notennoù armerzhel 8, Emsav 9/236 1967, /243.
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Destuziañ v., termen kevredadoniezh o verkañ an tremen eus ur stuzegezh d’unan all.
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« Ac’hanta ?… – Pep tra zo kollet ?… – Echu eo gant broad Vreizh ?… – NANN ! – Dre eurvad NANN, Brezhoned,
rak un dornad tud yaouank kalonek, o kreskiñ a zeiz da zeiz, en deus divizet ar c’hontrol ». in Galv d’ar gefredourion
vrezhon, galv d’al lennerion, Breiz Atao 12 Kerzu 1919.
7

« Kentañ pennaenn ar politikerezh brezhon a vo gounit korvo eus an holl zegouezhioù evit klemm ouzh stad an traoù
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Kompren a reer pegen feukus e voe Breiz Atao evit Breizhiz. Embann ez eus eus ar vroad vrezhon
hag he deus ar vroad-se ar gwir da vevañ, diskar ar skeudenn hud o deus Breizhiz eus Bro-C’hall, zo
dreist d’ar pezh a c’hell gouzañv an darn vrasañ eus ar Vrezhoned. Pell a vezañ nac’hel enni hec’hunan eo koulskoude kelennadurezh Breiz Atao. Un evezh bras a laka bepred da zispenn ar skeudenn
vezhekaus o deus Breizhiz eus o bro hag anezho o-unan ; pouezañ a ra war berzhioù mat, kalonegezh
ha divezegezh, ar Brezhon-skouer ; alese e tezre n’he deus ket ezhomm Breizh evit bevañ eus ar Stad
c’hall ; er c’hontrol, houmañ zo diskouezet evel ur vac’homerez o sunañ pinvidigezhioù ar vro ;
Breizh zo dezhi un douar strujus hag ur c’hondon pinvidik ; he fobl zo barrek d’en em ren hec’h-unan
ha n’he deus ket ezhomm eus emell aloubus an estren. Met hevelep kelennadurezh entanus a dizh
Breizhiz er mare ma tizhont strad an arallekadur ; Breiz Atao a sav da ziogeliñ ez eo bev Breizh hag
emañ he fobl o c’hoveliañ binvioù he dieubidigezh9 er mare m’emañ pep emskiant vrezhon o steuziañ
er vro. Hag e-lec’h bezañ mouezh ar goanag, ez eo buhezet evel ur stroñsadenn griz. Pa’z eo prederiet
pep hini da ziverkañ ennañ e-unan an diwezhañ elfenn a vrezhonelezh ez eo dic’houzañvadus klevout
tud o lavarout e tleer sevel ar Stad vrezhon ha ledañ ar brezhoneg d’ar vro en he fezh. N’eus netra
gloazusoc’h eget klevout goapaat ar gevredigezh c’hall, divrudañ ar framm gall ha prientiñ e ziskar.
Anv ebet da sellout ha gallus eo ar pezh a ginnig Breiz Atao. Mallus eo argas neb a laka en arvar
silvidigezh ar re a wel ar bed gall evel ar goudor nemetañ da heul diskar o c’hevredigezh. Ha daoust
d’an taolioù min skoet gant Breiz Atao e chom abaf Breizhiz ; ne ziskouezont ket an disterañ c’hoant
da gemer hent an dispac’h.
Ha koulskoude ne chomas ket pobl Vreizh diseblant ouzh Breiz Atao. Splann-ouzh-splann eo
kement-se bep ma tremen ar bloavezhioù. Azonoù bihan ez eus, hemañ da skouer : neb a bled a-bell
pe a-dost gant Breizh, ha pa ve an euverañ ledemsaver, zo ur « Breiz Atao » evit ar c’hedveno, – ken
skoet e voe ar boblañs ma chom bepred eñvor Breiz Atao bev-mat enni. Merkomp dreist-holl en deus
an eñvor-se emdroet kalz en ur ober tregont vloaz. Lakadenn Breiz Atao : mennet eo pobl Vreizh da
vevañ, zo o tont da wir dindan hon daoulagad. Ar youl da saveteiñ Breizh, ar youl da vevañ war zouar
Breizh pe da zistreiñ dezhañ zo un dra nevez e pobl Vreizh abaoe an eil Brezel-bed. Galv Breiz Atao
en deus graet e hent e don ar speredoù ha dihunet enno nerzhoù na anavezent ket. Ken splann eo an
devoud-se ma rank ar frammoù gall en em azasaat outañ en arvar da zastum gwariadurioù grevus.
N’emañ ket kont hiziv e Breizh evel etre 1919 ha 1939. Abaoe dibenn an eil Brezel-bed eo krog ar
Vrezhoned da ersaviñ taer-ouzh-taer ouzh ar pezh a hañval dezho bezañ direizh. N’eo ket mui anat e
rank Breizh mervel, n’eo ket mui anat kennebeut e ranker divroañ evit bevañ, daoust ma chom diaes
kavout labour er vro. Dre-holl e vez sellet ouzh an divroerezh evel ouzh un devoud direizh hag e pep
lec’h e vez graet strivoù bras da barraat outañ. N’eus ket ur c’hanton ma ne ve terket un dachenn
arbennik evit ar greantioù da zont. En ur bloavezh hiziv e tiskouez al labourerion o nerzh-emzifenn
kement hag e-doug an ugent vloaz a-raok 1939. Anavezet-mat eo kalonegezh micherourion Naoned
ha Sant-Nazer hag ar roll ambilh a c’hoariont e Frañs er stourmoù c’hweluniadel. Anavezet eo ivez
taerded ar gouerion vrezhon hag an doareoù dibar o deus diorreet en o ser ken e-keñver kalvezerezh o
micher ha kalvezerezh ar stourm c’hweluniadel. Merkañ a ranker amañ ivez ar roll ambilh c’hoariet
gant c’hweluniadoù kouerion Breizh. Diniver eo an intruduioù prevez a zo anadet e Breizh abaoe
ugent vloaz evit diorren ar vro hag aotren da Vreizhiz kaout gourc’hwel en o bro10. Paotaat a ra ivez a
vloaz da vloaz niver ar gefredourion a chom e Breizh pe a zistro da labourat da Vreizh pa gavfent aes
gourc’hwelioù gounidusoc’h e Paris.
Penaos meizañ an emdroadur-se ? Evit ur gwel ez eo deuet Breizhiz da vezañ Gallaoued. Ne
chom er boblañs nemet aspadennoù eus ar gevredigezh vreizhat henvoazel. Breizhiz a anavez bremañ
ar bed gall, deuet int a-benn da biaouañ an armoù a rae diouer dezho etre an daou Vrezel-bed hag o
arverañ a reont gant taerded. Aet e ve da get neuze an emskiant reuzeudik eus ar bloavezhioù ugent ?
Nann, met emdroet he deus ivez, pe kentoc’h emdroet o deus an daou eztaol anezhi a ziflukas neuze :
9
« Gouzout a reomp, o skrivañ kement-mañ, emañ pep Brezhon a galon ganimp, mennet eveldomp. Anaoudek eo
bemdez ar bobl vrezhon eus ar stad a reomp anezhi oc’h embann mennozioù kalonek en hec’h anv ». J.LA B.,
Gourc’hemennoù Pask, Breiz Atao 223 12 Mae 1935.
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an arallekaat evit bevañ, ar youl dispac’hel. En dastaol ouzh o arallekadur a grogont da zizoleiñ, e fell
da Vreizhiz difenn ar pezh o deus hag ar pezh ez int : meneget hon eus an aozadurioù-emzifenn
armerzhel ha c’hweluniadel, ouzhpennomp ar vordilh a luskadoù mirelour a labour e pep lec’h er vro
war an danvez henvoazel. Diouzh he zu ar youl dispac’hel a zisoc’h tamm-ha-tamm gant binvioù fetis
an emgann-dieubiñ11.
Diouzh he zu, ar Stad c’hall he deus kollet kalz eus he galloud ha dreist-holl eus an talvoud nevet
he doa gwechall ouzh daoulagad Breizhiz. Ar re-mañ hec’h anavez bremañ evel un nerzh hepmuiken
o c’hoari war an hevelep tachenn ha ma embregont o nerzh-int, ha dre-se e tiveuz a-nebeudoù, evel
ma tiveuzas ivez en Aljeria, dislavar an impalaerouriezh emañ Frañs bac’het ennañ : digeriñ ar bed
gall da Vreizhiz zo bet pourchas dezho an armoù o doa ezhomm evit e guitaat. Ret eo gouzout avat ne
oa ket tonket an dislavar-se da zifourkañ dre ret en un dispac’h broadel, – techet eur da grediñ e c’hwit
bepred an alouberezh hag e vez dieubet deiz pe zeiz an holl bobloù sujet ; un hunvre gaer n’eo ken :
d’an aliesañ ez a ar pobloù sujet da get, enteuzet en o alouber, hag embregadennoù dibaot ha diaesmeurbet e chom an dispac’hioù. Mard eus un dispac’h war e lañs e Breizh, ned eo ket un devoud
naturel nag un heuliad ret da sujidigezh ar vro, met peogwir ez eus bet lusket un daelerezh-dieubiñ, ha
lusket eo bet gant Breiz Atao.
An argerzh dispac’hel o vont war-raok e Breizh hiziv zo frouezh an daelerezh istorek lusket gant
Breiz Atao diwar 1919. Istor Breiz Atao avat, ha dre vras istor an Eil Emsav politikel a ranker
diforc’hañ diouzh ar roll o deus bet en Istor ar vro. Rak mard eo splann bremañ ar roll istorek-se, ne
voe ket meizet gant an emsaverion en samme.
An Eil Emsav ne gomprenas nepred ersav ar boblañs outañ. Sebezet e chomas betek ar fin o
welout enebiezh ar boblañs en e geñver. Eztaol e-unan eus an emskiant reuzeudik vrezhon, e chomas e
par e emdarzhegezh, ha ne ouezas ket gwelout er youl arallekaat diskouezet gant Breizhiz an eztaol all
eus an hevelep emskiant reuzeudik. Dre-se ne gomprenas ket ar stroñsadenn e oa-eñ evito. Krediñ a
rae e ve a-walc’h da Vreizhiz gouzout e oant arallekaet evit ma kemerfent hent an dieubidigezh, e ve
a-walc’h d’an Emsav en em ziskouez evit bezañ heuliet : « Ac’hanta, perak e nac’hfe Breizhiz ur
mennoz – ar mennoz broadel – a glot ken mat gant ar spered hag a zegas kement a gennerzh hag a
c’hoanag ? » eme O. MORDREL e 192212. « Unan eus arbennoù donañ gwanded an emskiant vrezhon
zo an dianaoudegezh m’emañ Breizhiz eus o orin, o zitloù hag o gwirioù ; en ur ger, eus o Istor »13.
Hogen kaer he devoe Breiz Atao embann kurioù Brezhoned an tremened hag o gwirioù er bremañ ne
savas ket an disterañ entan er boblañs. Er c’hontrol, an emsaverion a voe sellet outo evel ouzh tud
dañjerus ha fallakr, danvez treitourion. Merket don eo bet an Emsav a-bezh gant an disfiz, an enebiezh
pe ar gasoni a ziskouezas ar boblañs outañ.
Heuliadoù niverus ha pouezus a voe d’an devoud-se. E diouer ar veizidigezh istorek eus an
enebiezh-se e luskas an emsaverion a-nebeudoù da respont dezhi dre emzalc’hioù nac’hel, an desped,
an dispriz. He displegañ a rejont dre al leziregezh, an digasted ha chataliezh ar « ouenn » vrezhon.
Striv an Emsav a wiske un neuz a gan an alarc’h, a stourm an dic’hoanag, a emgannoù gward-adreñv.
Ar riskladur-se a ro da gompren aesoc’h an heklev a gavas en Emsav an damkaniezhoù faskour ha
kenelwerinelour. Hervez an damkaniezhoù-se ez eo dic’houest ar bobl da gavout hec’h-unan hent ar
mad, ha dlead ar re wellañ eus he mibion eo he lakaat dre gaer pe dre heg war an hent-se. An
« dispac’h » a zo d’ober a vez graet daoust d’ar boblañs ha zoken a-enep dezhi. Berzh ar renadoù o
doa arveret an hentenn-se en Italia hag en Alamagn a hañvale reiñ ar brouenn edo aze an hentenn da
arverañ e Breizh ivez.
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Anat eo e tiflipe er poent-se an Eil Emsav diouzh e roud kentañ, hag e riskle er-maez a-grenn eus
an daelerezh dispac’hel.
En ur yezh resis e c’haller brasluniañ heul ar prantadoù evel-henn : emskiant Breiz Atao
oa un emskiant dispac’hel emdarzhek ; emskiant ar boblañs oa un emskiant war arallekaat ;
eztaol kentañ Breiz Atao a voe heuliet gant un ersav enebus eus ar boblañs ; Breiz Atao d’he
zro a zlee dezrannañ ar saviad nevez devoudet ganti ha diazezañ un eil eztaol war an
dezrannadur-se. N’eo ket se a reas avat, met 1) adkregiñ a reas gant an eztaol kentañ 2) enebiñ
ouzh enebiezh ar boblañs en ur glask an doareoù da drec’hiñ warni. Anat eo e vanke da dud
an Eil Emsav politikel an anaoudegezh ergorel eus emskiant Vreizhiz he dije roet dezho an tu
da gompren ar respont a rae Breizhiz dezho.
An dispac’her a rank anaout e pep mare a) ster ergorel-istorek ar pezh a ra b) ar ster
dangorel roet gant ar boblañs d’ar pezh a ra, – lenn a ra ar ster-se war ersav ar boblañs outañ
k) ster ergorel-istorek ersav ar boblañs ha, da heul, ster ergorel-istorek dangorelezh ar boblañs
e pep mare. Met anat eo e ra a), b) ha k) ur c’helc’h, b) o tennañ e sklerijenn eus a), k) eus b),
hag a) eus k). Breiz Atao ne ouezas ket pleustriñ ar c’helc’h-se a zo koulskoude an elfenndiazez eus embregerezh an dispac’h. Luskañ a reas un daelerezh etre an Emsav ha pobl
Vreizh, met un daelerezh gouez e voe, rak ken diemouez e chomas Breiz Atao outañ ha ma
chome diemouez pobl Vreizh hec’h-unan. Dlead kentañ an dispac’her zo mestroniañ e
emdarzhegezh ha diraez bepred par an emouiziegezh, da lavarout eo kompren ar boblañs ha
bezañ komprenet ganti, – ha n’eo ket klask he mestroniañ ha bezañ sentet ganti.
Arbennet e vo ne gemeras ket an holl en Eil Emsav politikel hent ar faskouriezh. Ha gwir eo.
Kement-se avat a lez en he sav ar stadadenn e tiroudas an Eil Emsav diouzh an daelerezh-dieubiñ
goude bezañ e lusket. Ar gwariadur grevusañ e voe hep mar ar faskouriezh. Met al luskadoù a zilezas
al luskad faskour a warias ivez en un doare all, hag o gwariadurioù zo dezho an hevelep ster istorek
hag ar gwariadur faskour. Setu perak e c’haller o renkañ holl dindan an hevelep skritell hollek ha
komz a wariadur tunelour, a dunelouriezh.
Pa hañval ersav ar boblañs bezañ direizh, pa n’en deus an Emsav nag ar binvioù meizel nag ar
binvioù politikel ret evit dezrannañ ar saviad ha kompren ar boblañs e pep mare, e chom dic’houest da
ren un ober poellek hag e sank tamm-ha-tamm er c’halficherezh kadouriezhel. An dieubidigezh a zeu
da vezañ un afer galvezel nemetken. Ret eo kavout an dro wellañ, an tun efedusañ evit dieubiñ ar vro.
Breiz Atao dihentet he deus e gwirionez digoret « ren an tunioù » a-c’houde 1939.
Anavezet hon eus tun an nerzhoù diavaez, a oa anezhañ implijout an Alamaned evit dieubiñ ar
vro, a-enep youl ar boblañs diouzh ret, – desket e veze da skouer da soudarded ar Gwazerezh
Arbennik14 an doare d’en em gannañ ouzh an engroezioù ha n’eo ket an doare d’o c’has war-raok. Un
tun kar da hennezh oa lorbañ ar C’hallaoued, – ha pobl Vreizh war un dro : dre gemer renk e-touez ar
C’hallaoued, dre en em ziskouez Gall eus ar gwellañ, da skouer o vont a-du gant paotred a-raok ar
Résistance pe Gouarnamant Vichy, edod e soñj tennañ diouto gwirioù evit Breizh. Ne oa ket pobl
Vreizh entanet gant diawel he dieubidigezh ? Petra a ra se ? Dieubet e vo hep gouzout dezhi zoken.
E meur a lec’h all hon eus diskuilhet tun ar stourm sevenadurel, anezhañ degas Breizhiz tamm-hatamm hag e-maez a bep politikerezh da gemer preder gant o yezh, o « sevenadur », o folklor ha, drese, da zilezel yezh ha sevenadur an estren.
Dalc’herion pep tun a galfiche ur meni damkaniezh vojennek a-benn gwiskañ warnañ un
dalvoudegezh uhel, divezel pe zoken relijiel. A-douez an holl vojennoù brogar o deus redet ar vro,
menegomp « tun ar vertuz ». Hervezañ e oa dlead pep emsaver en em ziskouez etre ar re wellañ e pep
keñver : micher, buhezegezh, keodedegezh, sokialegezh, relijiusted, h.a., – pa vo brogarourion e penn
e pep maerdi, e pep embregerezh hag e pep lec’h er vro, ne vo ket pell ken poent an dieubidigezh.
Peogwir e hañvale bezañ dic’hallus levezonañ ar boblañs dre vrudañ an Emsav e oa ret brudañ traoù
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all ha da gentañ lakaat an emsaverion da adkavout ar brud o doa kollet en arbenn eus o labour emsavel
end-eeun.
Kenstur d’an Eil Emsav politikel met troc’het dioutañ15, an Eil Emsav sevenadurel en deus kredet
ivez e vefe a-walc’h diskouez da bobl Vreizh hent ul lennegezh wirion, ur sevenadur gwirion, lakaat
dirazi binvioù yezhel ha skolel evit m’o c’hemerfe gant entan. Roparz HEMON a skrive e 1929 :
« Ma vije roet da Vreizh ul lennegezh vras en he yezh, e teufe, a greden, d’he c’harout ha d’hec’h
azaoueziñ, ha lakaat ar yezh-se en he sav-plom ne vije goude nemet ur c’hoari. Klaskomp sevel ul
lennegezh hag ar peurrest a vo tizhet hep poan na tregas. Daoust pegen eeunek ha diskiant e oa ar
gredenn-se, henn lakaat a ran amañ, hep keuz na mezh, rak ur gredenn gaer e oa. Ha mar em eus keuz
d’un dra bennak, ez eo da vezañ kollet ar goanag hag ar fiziañs am eus bet e galloud ar Gened evit
dasorc’hiñ spered ur bobl. »16. Moarvat en deus an Eil Emsav sevenadurel perzh en un doare all,
krouusoc’h, en argerzh dispac’hel17. Koulskoude e tleemp merkañ amañ an heklev e voe eus an Eil
Emsav politikel en e zic’halloud da gompren ersav pobl Vreizh outañ. A-benn trec’hiñ war an ersavse e reas Roparz HEMON ha strollad Gwalarn strivoù bras. Da glask kompezañ an islonk a welent
etrezo ha pobl Vreizh e kroujont lerc’h-ouzh-lerc’h Kannadig Gwalarn, ar Brezhoneg Eeun, Arvor,
hag ar rummad Skridoù Nevez. Un disouezhadenn e voe pep taol-arnod, rak pobl Vreizh zo manet
bepred diseblant dirazo. Un dodenn kavet alies-kenan el lennegezh vrezhon eo digenvez enkrezus an
Emsav hag an emsaverion. N’eo ket hep abeg eo bet sellet Pirc’hirin ar Mor evel pennoberenn ar
varzhoniezh vrezhon gant kalz emsaverion o doa kollet ar spi da vezañ komprenet gant o c’henvroiz18.
An daolenn a ro Jakez RIOU eus foar Redon pa emañ Nevenoe o trec’hiñ e Ballon zo ar pezh a wele
an emsaverion en-dro dezho nebeut a-raok an eil Brezel-bed19. Roparz HEMON e-unan, dre e romant
Mari Vorgan20 a anzav en un doare arouezel « c’hwitadenn an ober dispac’hel »21.
Diskouezet eo bet alies faezhidigezh an Emsav goude an eil Brezel-bed evel disoc’h an
heskinerezh a renas ar Stad c’hall e Breizh adal 1944. An heskinerezh-se avat ne ro ket da gompren
penaos en deus gallet ur strollad politikel galloudus evel Strollad Broadel Breizh mont da netra dindan
ur sizhun ha bezañ divarrek, ur wech tremenet an arnev, da adsevel un emsav politikel nevez. Un
niver bras a emsavioù o deus gouzañvet un heskinerezh kalz krisoc’h eget an Eil Emsav hag an
heskinerezh-se n’en deus ket miret outo a greskiñ hag a emledañ. Anavezet a-walc’h eo Istor Aljeria
pe Vietnam evit na ve ket ret pouezañ war an devoud. E Breizh, an emsaverion n’o deus ket kavet an
arbennoù ergorel ha dangorel o doa ezhomm evit kenderc’hel gant an emgann a-enep d’ar Stad c’hall.
Pouezañ a reer war grizder heskinerezh ar bloavezhioù 1944, 1945 ha 194622. Ne bouezer ket kement
war un devoud all : gwander ar framm gall e-pad ar bloavezhioù-se. Penaos un emsav birvidik ha
frammet-mat zo chomet dinerzh dirak un egin a framm gall na chome en e sav nemet bennozh d’ar
Saozon ha d’an Amerikaned, hag a oa taget dre an diabarzh gant ar framm komunour ? Ar respont zo
da glask e digalon an emsaverion divarc’het gant enebiezh ar boblañs en o c’heñver. An dispac’h
lusket e 1919 n’en doa nepred tizhet dibradañ. Gant avantur ar faskouriezh e oa bet troet emskiant
reuzeudik ar vrogarourion en un emskiant kablus, ha seizet oa evit bloavezhioù. Pep hini a glaskas
repu d’e ene gloazet pe en ober yezhel ha lennegel, pe en ober folklorel, pe er studioù armerzhel, pe er
studioù istorel. Enkadenn ar bloavezhioù pemont e voe23. Strivadennoù berrbad a voe diouzhtu goude
dibenn ar brezel evit adluskañ an ober politikel, – an hini anavezetañ eo luskad An Avel, Avel an
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Trec’h, Emsav Pobl Vreizh, en deus perzh ivez en un doare all en argerzh dispac’hel. An holl anezho
avat a yeas buan da get hep distro.
Ar boaz hon eus da lakaat 1945 evel bloaziad derou an Trede Emsav. N’eo ket hep abegoù a
bouez. Gwir eo da skouer evit al lennegezh. N’eo ket ken gwir evelkent evit ar politikerezh. Mard eo
An Avel un diougan eus an adempradur a oa da c’hoarvezout en Emsav ugent vloaz goude, ez eo
enkadenn ar bloavezhioù pemont e gwirionez prantad-dibenn an Eil Emsav. En amzer-se e chome
c’hoazh an Emsav hep anaout frouezh e labour. Ne verze ket e oa an « nann d’an arallekaat » distaget
gant Breiz Atao bev-mat hag oc’h eginañ er bobl en-dro dezhañ. Ne veize ket e oa steuziadur ar
gevredigezh henvoazel hag armidigezh ar bobl vrezhon e-ser ar bed gall amplegadoù diwanadur ur
gevredigezh vrezhon nevez. Krignet e chome e galon o vezañ ma ne oa ket deuet a-benn da c’hounit
fiziañs pobl Vreizh ha ne oa ket sklaer dezhañ perak e c’hwite c’hoazh kement strivad a rae evit
« mont d’ar bobl ».
Breiz Atao he deus lusket an daelerezh-dieubiñ hogen kollet he deus poell an daelerezh-se goude
al luskad kentañ : n’eo ket deuet a-benn da zezrannañ ersav pobl Vreizh ouzh al lakadenn dispac’hel
embannet ganti. Da c’houde, an Eil Emsav politikel n’en deus graet nemet klask tunioù a zo bet
kemend-all a c’hwitadennoù. Mar he deus Breiz Atao tunelour ha faskour kendalc’herion e-leizh hiziv
gant ar glaskerion dunioù a leugn al ledemsavioù, ez eo chomet Breiz Atao dispac’helour bev-mat er
vro : padet eo he lusk d’en em ledañ, mut ha gouez, e donderioù emskiant ar bobl. An Emsav, hiziv,
emouiziek hag armet-mat a adkemer an daelerezh el lec’h ma voe dilezet gant Breiz Atao, evit e gas
da benn.

ALIOU HOLLEK EVIT AN DAELAÑ EMSAVEL
An dud a gejit outo en ho labour emsavel a ra ouzhoc’h goulennoù, arbennadennoù, abegadennoù
hag alies e vez diazas ho toare da respont. Perak ? Klask a raimp reiñ amañ un nebeut titouroù hollek
war an daelañ emsavel. O sevel ar pennad-mañ hon eus soñjet da gentañ en hon c’hudennoù avremañ. Lezet hon eus a-gostez ivez ar muiañ gwellañ kement a denn da galvezerezh hollek an daelañ
evit plediñ hepken gant ar poentoù arbennik d’an Emsav. Ha ret eo lavarout ouzhpenn ne zleit ket
gortoz digant an alioù-mañ ma rofent deoc’h war an taol ar varregezh n’hoc’h eus ket c’hoazh ?
Houmañ ne c’hell dont deoc’h nemet dre ar pleustr. Diglok ha difetis eo enta dre ret hon alioù :
deoc’h-c’hwi d’o amprouiñ ha d’o c’hlokaat war an dachenn.
A-raok komz eus an daelañ e-unan, e raimp un nebeut evezhiadennoù o tennañ d’ar vredoniezh
anezhañ.

Arvezioù bredoniel an daelañ.
Lavaromp diouzhtu n’emañ ket amañ ar gudenn bennañ. Fazi gros e ve ober eus ar politikerezh un
afer a vredoniezh. An den ampartañ war ar pleustr bredoniel a c’hell bezañ kenkoulz-all un azen war
ar pleustr politikel. Ned eo ket evelkent ur politiker evit dioueriñ un anaoudegezh bennak eus ar
pleustr bredoniel.
Tal-ouzh-tal emaoc’h aze gant ho kendivizer. An Emsav zo bet lakaet e kaoz. Da gomz hoc’h eus,
o plediñ gant ezhommoù ho kendivizer, o plediñ ivez gant ho « tafar »-daelañ personel a zo armoù an
Emsav.

C’hwi
Ar gudenn vredoniel pennañ en ho keñver hoc’h-unan eo hini ho from hag arver ho from. Ho
tanvez gremm eo. Hep e geflusk e chomfec’h digas ha mut. Hervez patrom ho temz ez oc’h ur plac’h,
ur paotr bouilh pe seder, taer pe yen. Ar pezh a gont eo e kemerfe ho from ar furm vat, el lec’h mat,
d’ar pred mat.
Gounit anaoudegezh eus ar fiñvadoù dangorel.

Ur morad nerzhoù emdarzhek a vez o koeñvañ ennoc’h. Penaos ober gantañ en ho tarempred gant
ho kendaelour ? Da gentañ, arabat e ve deoc’h soñjal ez eo an nerzhoù-se emsavel dre ret o vezañ
ma’z oc’h-c’hwi emsaver. Outo e rankit treiñ dizehan ur sell lemm ha didruez : en em varnit krisoc’h
eget ar c’hrisañ abeger, ha n’ho po ket da zoujañ ar barnedigezhioù all.
An anaoudegezh ergorel eus ho fiñvadoù dangorel a rankit gounit. Petra a zifennit ? C’hwi hoc’hunan pe an Emsav ? Diaes eo gouzout a-wechoù. Evidoc’h da vezañ lakaet ho puhez en Emsav ha,
dre-se, da zifenn an Emsav evel ho puhez, e c’hoarvez deoc’h gouzañv an taolioù en ho personded ;
hag ho lusk kentañ eo en em zialañ, o tiwelout mad an Emsav. Direizh e teuit da vezañ pa bledit neuze
gant ho prud ha n’eo ket gant brud an Emsav.
Mirout ar c’halloudezh-dezvarn.

Met n’eo ket a-walc’h bezañ glan en ho mennadoù ha difenn buhez an Emsav a-raok ho hini.
N’eo ket a-walc’h d’ar soudard bezañ feal ; ret eo dezhañ gouzout ober gant e armoù.
Kemeromp ur skouer, a zo boutin-tre : hini an deskad emsaver pa rank talañ ouzh un dagadenn
dic’hortoz a-enep d’an Emsav. Gouzañv a ra en un doare lemm, trefuus. Aze e talvez ster kreñv ar ger
« tagañ » : mougañ a ra, chom mut, pe en em zifenn gliziennek. Divarc’het gant an dagadenn, e
respont raktal dre un eneptagadenn, – pe ne dizh ket respont, seizet gant ar from. Diazas e vez
peurliesañ an div ersavadenn-se hag un azon muioc’h n’int ken eus an divarc’hadur.

Kentañ tra anat eo e chom galloudezh-dezvarn an deskad er-maez eus ar c’hrogad. Heñvel eo
neuze ouzh ar soudard a stlapfe e armoù evit redek eskuitoc’h d’an argad. O stlepel a ra p’en em gav
ponneraet ganto : n’int ket dezhañ evel parzhioù eus e gorf, met korfoù estren strobus. En em gavout a
ra neuze dirak e abeger hep hini ebet eus armoù ar meiz. An arguzennoù a daol n’int ereet dre nep
poellelezh ; evel ma teuont e teuont gant tarzhioù ar strafuilh.
Petra d’ober ? E nep keñver n’hoc’h eus da lezel ho kalloudezh-dezvarn er-maez eus ar c’hrogad.
Aesoc’h da lavarout eget da ober, rak n’eo ket dindan un devezh e tesker embreger binvioù an
dezrannañ ken akuit ha ma reer gant bizied an dorn. Ar gudenn enta n’eo ket distrujañ ho from, – ho
nerzh-emgann zo e-barzh, – hogen gwiskañ warnañ armoù an daelañ e doare ma ne raint mui nemet
unan gantañ.
Hoc’h arguzennoù a zle bezañ eztaol poellelezh an Emsav.

N’eo ket hep abeg e pouezomp kement war derc’hel en he flom ar c’halloudezh-dezvarn. Ur
pleustr nevez zo aze en Emsav : daveiñ kement ober ’zo d’ur boellelezh, da boellelezh an Emsav. Ha
diegi o deus Breizhiz ouzh henn ober. Dre istor an Emsav e c’haller displegañ an diegi-se.
Souezhet eur gant berrentez poellel an arguzennoù boaziet en Eil Emsav. An diazez a roe dezho
an emsaverion oa war un dro arouezel ha trivliadel. Arouezel e oa, rak an emsaverion, evit daelañ, a
gemere sol war bobl Vreizh, hag, en devoud, pobl Vreizh a nac’he talvezout da sol d’an emsaverion.
Trivliadel e oa, rak lec’h-harpañ gwirion an emsaverion oa o zrivliadoù brogar. O arguzennoù holl a
zouge merk an diazez-se div wech kamm : ne gemerent harp ebet war o sol kefridiel a oa youl broadel
faltaziet ar bobl vrezhon ; digempoell e choment evel kement teskad arguzennoù tennet war-eeun eus
an trivliadoù. Dic’hallus oa d’an Eil Emsav, e seurt degouezh, termenañ ur boellelezh, da heul,
embreger nep daelerezh ha, dre-se, savelañ un arguzennerezh kempoell. Ren an tunioù hag ar
c’halficherezh e oa.
Unan eus an eilpennadurioù kaset da benn gant an Trede Emsav eo hemañ : d’ar bobl da gemer
sol war an Emsav ; an emsaverion zo bagadoù kentañ ar bobl o kemer sol war an Emsav ; e-se n’eus
diforc’h istorek ebet etre ar bobl hag an Emsav. An Emsav zo war un dro un devoud fetis hag ur
framm kempoell. Forzh pegen bihanniverek e ve en e benn-kentañ emañ e-tailh da ren un daelerezh
gwirion gant an devoud fetis all ez eo ar framm sujer, dre-se da dermenañ e boellelezh ha da savelañ
un arguzennerezh kempoell.
Setu perak en ho taelañ hoc’h eus da zilezel ar gevier sakr hag ar stramm trivliadel a rae armoù
boutin an emsaver a wechall. A-raok pep tra e tle hoc’h arguzennoù bezañ eztaol poellelezh an
Emsav.

Ho kendivizer
Gant piv daelañ ? Peurliesañ ned eo ket c’hwi a zibab ho kendaelour. Degaset oc’h dirazañ e-ser
ar c’heflusk hollek lakaet gant an Emsav er vro. Evel just e tleit derc’hel da « bennaenn ar rakvarn adu » ha sellout pep Breizhad evel danvez un den brezhon nevez. An daelañ dre gomz avat ned eo
nemet un arm etre armoù all, un hent etre hentoù all, ha n’eo ket drezañ dre ret e vez tizhet da gentañ
an dud. Ned eot da zaelañ da skouer gant an dud a chom difrom a-grenn pa vez anv eus an Emsav.
Daelañ a c’hellit gant un den diwar ma tiskouez un ezhomm daelañ war un danvez emsavel.
Aze avat e vo pouezus deoc’h gouzout gant piv hoc’h eus d’ober, eleze gounit buan anaoudegezh
ergorel eus abegoù ho kendivizer. Unan a zaou : emañ preder an den e gwirionez gant an traoù a lak e
kaoz, pe an traoù-mañ n’int nemet un digarez evitañ. E gerioù all, pa gomz un den ouzhoc’h eus an
Emsav, klaskit muzuliañ pegement eus e vuhez ez eo prest da lakaat en arvar o stourm a-du ganeoc’h
pe a-enep deoc’h, rak marteze n’eo kaoz an Emsav nemet ur maskl o kuzhat un dra all. Marteze ne vo
ket dav dispign re a nerzh pa viot pedet dre zereadegezh da gomz eus Breizh en ur fistilh bedat ; ha
nebeutoc’h c’hoazh pa verzot a-greiz-holl ez eo an den a glask daelañ ganeoc’h un titourer-polis.
Maskloù all a zo : un niver a dud a dreuzwisk kudennoù personel gant arguzennoù politikel ;

neurozidi ez eus ivez a glask tremen o c’hleñved da emsaverezh. An holl drapoù-se hoc’h eus da
zeskiñ dizoleiñ.

An daelañ e-unan.
Ar vuhez n’eo ket un afer galvezel. An daelañ emsavel kennebeut. Se ne empleg ket e c’hell ar
vuhez hag an daelañ tremen hep kalvezelezh. Un dra zo diogel : ne c’haller ket distagañ furm galvezel
an daelañ diouzh danvez an Emsav. Emaomp o paouez diskouez penaos e tever furm an
arguzennerezh diouzh ar stuz politikel hag an diforc’hioù a zo er c’heñver-se etre an Eil hag an Trede
Emsav. Ne c’haller ket darbar an daelañ emsavel er-maez eus an Emsav hag e blakañ warnañ goudese. Evit komz eus an daelañ e-unan, ne zisrannimp ket enta ar furm diouzh an danvez, hag e welimp
lerc’h-ouzh-lerc’h : sol, pal ha hent an daelañ emsavel.

Ar sol
An Emsav a bourchas dimp binvioù an daelañ, a zo da gentañ binvioù-dezrannañ. Dezrannañ zo
displegañ dre ziskouez diazezennoù an dra displeget. D’un hevelep tra avat e kavo an dezranner
diazezennoù disheñvel hervez an diazez a gemero e-unan da sol e zezrannerezh. Abaoe ma’z eo bed ar
bed, o deus roet an dud mil diazezenn disheñvel dezhañ hervez ma tiazezent o buhez. Pa lavaromp
binvioù-dezrannañ emsavel, e lakaomp er-maez ar mil diazezenn nemet unan dre berzh ma
resisaomp : an dezranner a gemer sol war an Emsav.
Al ledemsaver a zezranno marteze un abegadenn troet ouzh an Emsav, met azezañ a ray e
arguzennoù er-maez eus sol an Emsav, el lec’h end-eeun ma tiazez e vuhez, ha seurt gwelchadur eus
an daelañ o dinerzho mik, a roy d’an abeger, mard eo gourdon an disterañ, an tu d’o dispenn hep
poan. Edo an daou Vreizhad-se o tifenn taer ar sevenadur brezhon ouzh Gallaoued na ouient netra
diwar e benn nemet a ouie petra eo ur sevenadur. Ne badas ket pell ar c’hrogad : « Petore sevenadur a
zifennit a-benn ar fin » eme ar C’hallaoued « pa na ouzoc’h ket brezhoneg zoken, na c’hwi nag ho
pugale ». Ne zifenner ket an Emsav en ur chom er-maez.
Ur skouer all : broadelourion ’zo a denn arguzenn eus stad fall armerzh Breizh evit goulenn ur
Stad vrezhon. Aes eo d’un abeger arroutet menegiñ un diskoulm all o kemer sol war ar framm gall, ha
dre-se rediañ hor broadelourion da chom war an dachenn galvezel armerzhel o deus-int kemeret da
sol, o rediañ, da heul, da lezel ar Stad vrezhon hag an Emsav en ur par kudennel ha da zegemerout ar
Stad c’hall da sol politikel diogel nemetañ er c’hendiviz. Un dezrann emsavel eus arguzennoù ar
vroadelourion-se a ziskouez ne lakaont ket an Emsav da zevoud diogel kentañ en o foellata, eleze ne
gemeront ket sol warnañ ha ne loc’hont ket dioutañ, er c’hontrol e klaskont er-maez eus an Emsav o
abegoù evit bezañ e-barzh, rak-se ne c’hell an Emsav bezañ evito muioc’h eget un devoud kudennel.

Ar pal
Pal darempredoù an emsaverion gant ar Vrezhoned all zo diskouez dezho an devoud anat ha
gwiriadus ez eo an Emsav. Aze e ranker resisaat. Diskouez an Emsav n’eo ket reiñ ur chomlec’h, n’eo
ket menegiñ ur stroll tud dezho mennozioù war dazont Breizh ; met da gentañ-penn diskouez
istoregezh emsavel Breizh ha reiñ d’ar c’hendivizer an tu d’en em savlec’hiañ enni. Seurt
savlec’hiadur avat ne vo ket kaset da benn en un taol, ne c’hell ket bezañ graet dre ar meizañ hepken :
an alberz eus an Emsav kemeret dre an daelañ ne c’hallo dont d’un anaoudegezh klokoc’h nemet dre
ma vo lakaet un troad en Emsav, h.a.. Dre an argerzh-se e teuy tamm-ha-tamm ar c’hendaelour da
wiriañ devoud an Emsav ha kempoellded e istoregezh, da zivizout ha sammañ a ray an istoregezh-se
evit he c’has war-raok.

An hent
Meur a hent zo o vont d’ar pal. Hervez ho kendivizer e rankot dibab. An holl hentoù koulskoude
zo dezho da amkan kentañ degas Breizhiz da ziharpañ o fiziañs diwar ar framm gall ha d’he harpañ
war an Emsav, hag, a-genstur, degas ar C’hallaoued da goll ar fiziañs o deus e reizhded dalc’hidigezh

Breizh gant o riez. Kement-se zo kas war-raok e par an daelañ hiniennel an daelerezh etre ar framm
brezhon hag ar framm gall.
Forzh pehini e ve an hent avat e tleit gouzout n’eo ket hent ar peoc’h a bleustrit. Ne zaelit ket evit
habaskaat spered ho kendivizer. Ar freuz hag ar strafuilh a lezot kentoc’h war ho lerc’h. Alies ne reot
nemet arat ha terriñ douar, – hervez frazenn vrudet an Eil Emsav : « E Breizh ez eus muioc’h da
zistrujañ eget da sevel », – ha pa gimiadot ne viot ket evit muzuliañ al labour ho po graet. Evit ur gwel
ez eo un den divarc’het ha marteze imoret ouzhoc’h a lezot. Mar dle dont an eost, e teuy goude ha pell
amzer goude a-wechoù.
Disfiziit enta diouzh an dud a ziskouez bezañ kendrec’het buan. Tan hoc’h eus plantet e geot kras
ar gorre, met n’eo ket bet tizhet ar c’hondon, nag an donenn zoken. Ho pal, forzh penaos, ned eo ket
kendrec’hiñ. Bruderion ’zo a glask dreist-holl kendrec’hiñ, gounit asant o selaouer, dre forzh pe hent.
O gopr a glaskont. Pe c’hoazh, e kendrec’hadenn egile e klaskont o c’hendrec’hadenn dezho o-unan,
un habaskadenn d’o amgredoni emsavel. An hevelep re a weler o kehelañ an niver, an nerzh, an
unvaniezh : klask a reont en-dro dezho an asur na gavont ket enno.
Ho labour ne daolo ket e frouezh diouzhtu. Dre-se na varnit ket anezhañ diwar ar frouezh a welit ;
a-walc’h eo deoc’h kemer poellelezh an Emsav da boell ho hentadur.
Al lec’hiañ daelerezhel.

Hent ar brezel eo a bleustrit. Hag ar brezel zo destrizh. Penaos e c’hell an destrizh kemer lec’h en
daelañ ? Dre lec’hiañ ar c’hendaelour. Ne venegomp ket hepken ul lec’hiañ meizerezhel, met dreistholl ul lec’hiañ daelerezhel. Lec’hiañ meizerezhel a rit pa zidermenit mennozioù ho kendivizer, ar
savlec’hioù a gemer e-keñver ar bed a anavez. Lec’hiañ daelerezhel a rit pa zegasit-c’hwi an Emsav er
bed-se : ho tegasadenn a freuz ar reizhiad kozh a savlec’hioù, hag a redi an den da sevel ur reizhiad
nevez. Ar gudenn nemeti a-benn ar fin zo bezañ barrek da ziskouez an Emsav en e fetisted hag en e
wirded da gement den nad eo ket difrom en e geñver.
Dav eo deoc’h gouzout ne vezit nepred war un dachenn neptu. Un tun a-berzh ho kendivizer e ve
kinnig deoc’h ur c’hendiviz « e pep neptuegezh », « evit gounit un anaoudegezh welloc’h, ergorek,
eus an Emsav ». Na gouezhit ket en trap, nebeutoc’h c’hoazh na glaskit ket repu ennañ. Un emsaver
ne vez ket neptu pa vez lakaet an Emsav e kaoz. Anez bezañ ar brasañ genaoueg, ne lez ket e armoù e
toull an nor. Un damoug a zle bezañ deoc’h : kerkent ha ma vez anv eus un danvez emsavel gant ur
c’hendivizer, en em lakait war evezh ken prim hag ar gevnidenn a zo bet stoket ouzh he gwiad.

Daelañ ha daelerezh.
Degas an Emsav e bed ar c’hendivizer.

Petra dalvez : diskouez an Emsav fetis, degas an Emsav e bed ar c’hendivizer ? An argerzh-mañ
zo e par an hinienn ar pezh ez eo an daelerezh-dieubiñ e par ar vro.
Dre dermenadur ez eo ho kendivizer un den nad eo ket difrom ouzh an Emsav, un den gant un
ezhomm e-keñver an Emsav, Ezhomm en deus d’ober goulennoù ouzhoc’h, da sevel dirazoc’h ar
c’hudennoù a wel evit Breizh. Forzh petore kudenn a ve savet, e tleit bepred stignañ etre an diskoulm
anezhi ha sevenadennoù fetis an Emsav ul liamm fraezh. Unan a zaou : pe ez eo bet diluziet ar gudenn
gant an Emsav endeo hag e kinnigit an diskoulm fetis ; pe n’eo ket bet diluziet c’hoazh hag e kemerit
harp war stad-bremañ ar sevenadennoù evit diskouez emañ an diskoulm e galloud an Emsav, – n’eo
ket dav faltaziañ un diskoulm arvarus war ar prim evit tremen hep chom boud ha klask touellañ hoc’h
aterser war stad wirion labourioù an Emsav. Na guzhit ket ez eo sevenadennoù-bremañ an Emsav
nebeut a dra e-skoaz ar sevenadennoù kaset en ur riez. Ar par da dizhout zo respont a-walc’h da
ezhomm emsavel ho kendaelour evit ma tiwanfe ur penn-pont d’an Emsav en e vuhez, ha ma teufe an
Emsav da vezañ un devoud diglenkadus en e ved kozh. Kondaonet e vo neuze pe da vevañ en
dislavar, pe da adunvaniñ e vuhez dre hec’h adframmañ diwar an devoud nevez enbarzhet, an Emsav.
Ho roll neuze zo hini an daelerezh-dieubiñ, eleze degas nerzh dibaouez d’ar penn-pont, krouiñ

pennoù-pont all ha reiñ tro d’an danvez emsaver da zont en Emsav da vat. Met keit ha ma chom er
stad a zislavar hoc’h eus da bouezañ kriz war an dislavar, mirout na serrfe ar gouli.
An daelañ gant al ledemsaverion.

Aze e stokomp ouzh kudenn an darempred gant al ledemsaverion. Ar re-mañ n’int ket aet pelloc’h
eget ar stad a zislavar. E-lec’h kas an daelerezh d’e benn, o deus kavet gwell douarañ an dislavar,
serriñ ar gouli, – un evezhiadenn a reomp diwar vont : aes eo d’an dud a zo c’hoazh gant stuz politikel
an Eil Emsav menel en dislavar ; petra gwelloc’h eget rotel an trivliadoù evit e endonañ, ha petra
heñveloc’h ouzh ur gaou sakr eget ur gaou sakr all ? Roll an emsaver zo diskoachañ an dislavar a
guzhont, hag adenaouiñ an daelerezh dre bouezañ warnañ dibaouez betek ma teuy dic’houzañvadus.
Kement-se zo e par an hinienn ar pezh ez eo distrujañ ar framm gall e par ar vro : rak bed al
ledemsaver zo dezhañ ur frammadur gall gwariet gant levezon an Emsav. Krisaat an dislavar etre
mennadoù emsavel al ledemsaver ha frammadur gall e vuhez zo kement ha kas ar gwariadurioù
etrezek ar poent-tarzhañ.
An trec’h daelerezhel.

Klozañ a reomp gant un ali a zo unan eus pennaennoù ar gourzhbellerezh, hemañ : na asantiñ da
grogad ebet hep bezañ sur da vezañ trec’h. An ali-se ned a ket a-enep d’an hini hon eus roet uheloc’h :
pal an daelañ ned eo ket trec’hiñ war ho kendivizer. An trec’h a zo e kaoz amañ eo trec’h an Emsav e
kement ha ma vez gounezet tamm-ha-tamm bemdez war an dachenn. An trec’h en daelañ n’eo ket
trec’h an arguzennoù, n’eo ket un trec’h meizerezhel ; an trec’h n’eo ket trec’hiñ war ar c’hendivizer
dre dunioù ar poellata pe kurar an helavar. Un trec’h daelerezhel hoc’h eus da c’hounit, eleze degas ho
kendivizer da gemer perzh en daelerezh emsavel, n’eo ket dre e veiz hepken met, evel m’hon eus
diskouezet, dre e vuhez ; n’eo ket e zegas a-du gant an Emsav dre ret ; a eil pouez eo evit berzh an
daelerezh e savfe a-du pe a-enep : adalek ar mare ma teu en daelerezh emsavel, e ro nerzh d’an
Emsav, hag an Emsav a vo trec’h gantañ mar sav a-du, trec’h warnañ mar sav a-enep. Gwelloc’h
evitañ evel just e savfe a-du. E gerioù all : degas un den nevez d’an Emsav zo reiñ ur c’hrouer
ouzhpenn d’ar vro nevez ; daelañ gant ul ledemsaver aheurtet zo broudañ an dislavar er framm gall ha
lakaat un distrujer ouzhpenn warnañ. Gwelloc’h avat bezañ emsaver eget ledemsaver, ha gwelloc’h
ivez kaout d’ober gant danvez emsaverion eget gant danvez ledemsaverion. Ar gudenn zo chom mestr
da zibab mare ha lec’h ar c’hrogad a-benn reiñ ar berzh brasañ d’an daelerezh.
Prim-tre e tle ho labour-dezrannañ bezañ kaset ha peurliesañ eo war an tomm e rankot kemer ho
tivizoù. En derou avat ned eot ket ken dillo : er prantad gourdonerezh e hañvalo ar binvioù-dezrannañ
bezañ ken ponner hag un hobregon. Daoust da se na blegit ket d’an tentadur d’o dilezel evit en em
deurel hep armoù en arbenn d’an eneber : kabouilherezh ne rafec’h ken. Dre zezrannañ hoc’h
emdarzhegezh e teuy tamm-ha-tamm an dezrannerezh da vezañ emdarzhek ganeoc’h ha ne ray mui
nemet unan ganeoc’h en daelañ.

AN EMSAV HAG AR VRO (18)
DANEVELLOU OBEREREZH
Devezhioù Studi an Deskadurezh Vroadel
Mur, 28 Gouere – 13 Eost 1969.
E daou brantad e voe rannet hevlene an Devezhioù Studi :
– ar prantad kentañ, eus an 28 07 d’an 03 08, a voe gouestlet da stummadur an deraouidi. Aozet e
voe evito kentelioù Brezhoneg, Istor, Douaroniezh, h.a., ha bodadoù-studi war diazezoù politikel an
Emsav ;
– an eil prantad, eus ar 04 08 d’an 13 08, a voe gouestlet d’ar stummadur emsavel hollek, dre
gentelioù ha kendaeloù politikel, displegadennoù, bodadoù-studi, h.a..

Ar rummadoù kelennadurezh
Tri rummad kelennadurezh a oa :
a) Ur rummad Kentañ Derez kentañ bloavezh.
b) Ur rummad Kentañ Derez eil bloavezh.
k) Ur rummad Eil Derez.

Braslun al labour, dre rummad
Rummadoù a ha b.

09.00

Skrivadenn ha goulennoù war destenn ar skrivadenn, pe studi dre gomz war un
destenn.
Tennet oa an testennoù eus an oberennoù-mañ : Mari Vorgan gant Roparz
HEMON, An Irin Glas gant Ronan HUON, Diamantoù Keroulaz gant Roparz
HEMON, Pirc’hirin Kala Goañv gant ABEOZEN, Nedeleg gant Youenn OLIER,
Emsav.

10.30

Kentel Yezhadurezh ha poelladenn dre skrid.
Pouezet e voe dreist-holl war ar c’hemmadurioù, arver an araogennoù, arver an
orioù evit skolidi ar c’hentañ bloavezh, war arver an araogennoù, arver orioù ar verb
bout ha framm ar frazenn evit skolidi an eil bloavezh.

14.00

Bodadoù-studi, e-doug ar prantad kentañ. En eil prantad e kemeras ar rummadoù a ha
b perzh e labourioù ar rummad k.
Setu an testennoù a voe pleustret warno er bodadoù-studi :
Lun 28 07 69 : Petra eo an dispac’h ?
Dispac’h a dalvez : mont er-maez eus ar c’helc’h-bac’h. Lavarout a reomp :
« Un dispac’h zo da ober e Breizh ». Ar frazenn-se a dalvez : bac’het eo ar bobl
vrezhon ha ret eo he divac’hañ.
Ar bobl vrezhon zo bac’het gant : 1) ar Stad c’hall, 2) ar gevredigezh vreizhat.
Evit divac’hañ ar bobl vrezhon eo ret : 1) diskar ar Stad c’hall e Breizh ha sevel ar
Stad vrezhon 2) diskar ar gevredigezh vreizhat ha krouiñ ar gevredigezh vrezhon
nevez.

Kroget eo an dispac’h e Breizh. An Emsav zo kroget da sevel ar framm
brezhon hag ar gevredigezh vrezhon nevez. Kroget eo an dispac’h evit an emsaver
en e vuhez. Buhez an emsaver zo er framm hag er gevredigezh vrezhon nevez.
Goulennoù : Petra eo un dispac’h ? Petra eo an dispac’h brezhon ? Petra
eo an dispac’h evit un emsaver ? Petra eo an dispac’h evidoc’h ? Perak ober
un dispac’h e Breizh ?
Meurzh 29 07 69 : Istor an Emsav.
Ar bobl vrezhon a vev hiziv e Breizh. An hevelep pobl a veve e Breizh kant pe
mil bloaz ’zo. Un Emsav zo hiziv e Breizh. An hevelep Emsav a oa en amzer
KERVARKER, Gwalarn pe Breiz Atao.
An Emsav a ra an dispac’h brezhon. An Emsav a zistruj ar Stad c’hall e Breizh
hag ar gevredigezh vreizhat. An Emsav a sav ar Stad hag ar gevredigezh vrezhon.
Istor an Emsav zo Istor an dispac’h brezhon.
Istor an dispac’h brezhon zo Istor ar bobl vrezhon. Speredel eo da gentañ an
dispac’h. Speredoù Breizhiz zo bac’het. Kentañ labour an Emsav zo divac’hañ
speredoù Breizhiz. Kentañ labour an emsaver zo divac’hañ e spered.
Istor an Emsav zo da gentañ istor an dispac’h speredel. Ar bobl vrezhon ne oar
ket ez eo bac’het. Kentañ labour an Emsav zo diskouez d’ar bobl vrezhon ez eo
bac’het. An emsaver zo ur Brezhon a oar ez eo bac’het. An emsaver a oar perak ez
eo bac’het.
Goulennoù : Petra eo un dispac’h speredel ? Perak ez eo speredel da
gentañ an dispac’h ? Pe ziforc’h zo etre un emsaver hag ur Breizhad all ? Istor
an dispac’h brezhon zo Istor ar bobl vrezhon, perak ?
Merc’her 30 07 69 : Ar Chouanerezh (1793-1815).
Ar Chouaned a oa noblañsoù pe kouerion. En em gannañ a raent evit ar Roue
(breur LOUIS 16) hag evit ar veleion. Kalz Chouaned a voe lazhet. Anavezet eo
KADOUDAL, BOISHARDI, h.a..
Ar Chouaned o deus stourmet a-enep d’an Dispac’h gall (1789-1804). An
dispac’h-se a zistruje o bed relijiel. Lazhet e veze ar veleion, lazhet e voe ar Roue
LOUIS 16. Evit ar Chouaned e oa ar Roue hanterour etre Doue hag an dud.
Lazhañ LOUIS 16 hag ar veleion a oa lezel an dud o-unan dirak Doue. Lazhañ
LOUIS 16 a oa lakaat an dud en ur bed nevez ha spontus. Ar Chouaned o deus
nac’het ar bed nevez-se. Marvet eo ar Chouaned evit ar bed relijiel ma veve
Breizhiz.
Goulennoù : Ha klevet hoc’h eus anv eus ar Chouanerezh ? A-raok
anavezout an Emsav, petra e oa evidoc’h ar Chouanerezh ? Ha kavet e vez
emzalc’hioù relijiel e Breizh hiziv ? Pere ? Hag e talvez ar boan anavezout ar
Chouanerezh ? Perak ?
Yaou 31 07 69 : Ar framm brezhon.
Ar framm brezhon zo, etre daouarn pobl Vreizh, ur benveg-distrujañ hag ur
benveg-krouiñ war un dro.
Ur benveg da zistrujañ ar framm gall eo ar framm brezhon. Gant ar framm gall
eo dalc’het pobl Vreizh e sujidigezh. Gant ar framm brezhon e labour pobl Vreizh
d’he dieubidigezh. Renet e vez an emgann-dieubiñ, n’eo ket gant pobl Vreizh ermaez eus ar framm brezhon, n’eo ket a-enep da bobl Frañs, met gant ar framm
brezhon a-enep d’ar framm gall. Benveg an dieubidigezh a zistruj benveg ar

sujidigezh.
Pep Breizhad a rank dibab etre benveg ar sujidigezh ez eo ar framm gall ha
benveg an dieubidigezh ez eo ar framm brezhon.
Pep Gall a rank dibab etre derc’hel pelloc’h e vro evel ur benveg a sujidigezh,
ha skoazellañ pobl Vreizh da zieubiñ he hini.
Ur benveg-krouiñ eo ar framm brezhon. Gantañ e krou pobl Vreizh ar vuhez
rez a vleunio dre an dieubidigezh.
Goulennoù : Penaos emañ dalc’het pobl Vreizh e sujidigezh gant ar
framm gall ? Penaos ez eo ar framm brezhon ar benveg nemetañ da zieubiñ
pobl Vreizh ? Petore darempredoù ez eus etre un emsaver hag ur Gall ?
Penaos ez eo ar framm brezhon ur benveg-krouiñ diwar vremañ.
Gwener 01 08 69 : Ar stummadur.
Dispac’h zo e Breizh. E anv zo an Emsav. Graet e vez an dispac’h gant
dispac’herion. An dispac’herion zo micherourion an dieubidigezh.
Evel pep micherour e rank an dispac’her deskiñ e vicher. Daou brantad zo e
stummadur an dispac’her. Ar prantad kentañ zo an dieubidigezh hiniennel. An eil
prantad zo dieubidigezh ar vro.
An dieubidigezh hiniennel zo :
– dezrannañ ha distrujañ an den sujet a zo stummet ennañ dre ar framm gall,
– dezrannañ ha krouiñ ennañ an den brezhon nevez a zo frouezh an Emsav.
Dieubidigezh ar vro zo :
– dezrannañ ha distrujañ ar framm sujer,
– dezrannañ ha krouiñ ar framm brezhon.
Ar stummadur n’eo ket anaout mennozioù an Emsav, n’eo ket sevel a-du gant
an Emsav, n’eo ket ur ouiziegezh dastumet er-maez eus an Emsav. Ar stummadur
zo treuzfurmadur an den : eus den sujet e teu da vezañ den rez. Ar stummadur zo
un ober. Dre ar stummadur e vez 1) dieubet an den 2) graet anezhañ ur micherour
eus an dieubidigezh.
Goulennoù : Perak ez eo an dispac’h ur vicher ? Penaos e veizit an
dieubidigezh hiniennel ? Penaos kompren : ar stummadur zo un ober ?
Sadorn 02 08 69 : Al ledemsavioù.
Hent pobl Vreizh eo an Emsav. Ne c’hell ket ar galloud sujer herzel ouzh pobl
Vreizh a vont war-du an Emsav. Met klask a ra lakaat dirazi emsavioù faos evit he
dihentañ. An emsavioù-se a anver emsavioù-margodenn pe ledemsavioù. Al
ledemsavioù zo : 1) pe luskadoù diwanet er framm gall dindan levezon an Emsav
2) pe aozadurioù savet gant ar framm gall e-unan.
Dre al ledemsavioù en em laka ar galloud sujer en ur c’helc’h-bac’h. Rak
binvioù-dihentañ ha -breinañ ez int el lec’h m’emaint : dihentañ ha breinañ a reont
ar framm gall. Dezrannañ ha distrujañ al ledemsavioù zo tagañ poentoù gwan eus
ar framm gall : rankout a ra ar galloud sujer en em zifenn dre reiñ nerzh dezho ha
dre-se kreskiñ an dihentadur hag ar breinadur ez int evitañ. Seul vui m’en em
zifenn, seul vui en em zihent hag en em vrein. Roll an Emsav zo derc’hel ar
galloud sujer er c’helc’h-bac’h-se betek ma vo distrujet.
Goulennoù : Roit skouerioù a) eus ledemsavioù diwanet dindan levezon

an Emsav b) eus ledemsavioù savet war-eeun gant ar framm gall e-unan.
Kemerit skouer ul ledemsav ; dezrannit eñ ha dezrannit ober an Emsav en e
geñver. Roit skouerioù eus ledemsavioù en dispac’hioù all.
11.00

Kentelioù Istor, Douaroniezh, Jedoniezh.

17.00

Poelladennoù war ar yezh.

Rummad k.

09.00

Skrivadenn ha displegadennoù dre gomz war geriadur ha yezhadur an destenn.
Tennet oa an holl destennoù eus Emsav.

10.00

Bodadoù-studi war destenn ar skrivadennoù.
Setu ar goulennoù-sturiañ kinniget d’ar bodadoù-studi :
Lun 04 08 69. Skrivadenn : An emgann dispac’hel (Emsav 5/113). Goulennoù :
Petra a dalvez evit an Emsav er mare-mañ ar frazenn : « ne c’haller ket meizañ ar
c’heñverioù etre an Emsav hag ar galloud gall e termenoù a emglev hag a beoc’h,
hogen e termenoù a enebouriezh hag a vrezel » ?
Meurzh 05 08 69. Skrivadenn : An Emsav eo ar bobl (Emsav 8/217). Goulennoù :
Pere eo ar mennozioù faos a zo bet hag a zo war ar c’heñverioù etre an Emsav hag
ar bobl ? Dezrannit ar faosted anezho.
Merc’her 06 08 69. Skrivadenn : Ar gazetennerion estren (Emsav 17/134).
Goulennoù : Keñveriit emzalc’h Breizhiz hag emzalc’h estrenion dirak un darvoud
c’hoarvezet e Breizh ha diskouezit ar spletoù a zo da dennañ eus emzalc’h an
estrenion.
Yaou 07 08 69. Skrivadenn : Diempradur kevredigezh vrezhon an 12t kantved
(Emsav 21/264-5). Goulenn : Taolennit diempradur ar gevredigezh vrezhon en 20t
kantved.
Gwener 08 08 69. Skrivadenn : Sevenadur ha kevredadelezh (Emsav 21/274).
Goulennoù : Termenit lec’h al lennegezh en Emsav. Diwar ar pennaennoù hoc’h
eus savelet, dezrannit lennegezh an Emsav a-vremañ.
Sadorn 09 08 69. Skrivadenn : Unneuziekadur an armerzhioù (Emsav 23/346).
Goulennoù : Perak emañ an armerzhioù kevalaour hag an armerzhioù sokialour o
tostaat er mare-mañ ? Pe heuliadoù a c’hallfe bezañ diwar an tostadur-se evit ar
broioù bihan ?
Lun 11 08 69. Skrivadenn : Paotadur al ledemsavioù (Emsav 25/18). Goulennoù :
Dezrannit un nebeut devoudoù pe darvoudoù o tiskouez a) ez eo kizidikaet ar
boblañs e Breizh ouzh an Emsav b) e striv ar galloud gall da zihentañ diouzh an
Emsav an dud kizidikaet outañ.
Meurzh 12 08 69. Skrivadenn : An Eil Emsav (Emsav 26/45-46). Goulenn :
Diskouezit penaos e kendalc’h an Trede Emsav labour an Eil Emsav.

11.00, 14.00, 17.00 Kentelioù, Prezegennoù, Kendaeloù.
Lun 04 08 69
11.00

Kentel : Penaos dezrannañ U.D.B. ?

14.00

Kendael : Ar bruderezh.

Meurzh 05 08 69

11.00

Kentel : Amkan, pal, finvez (I).

14.00

Kendael : Dezrann ar mennozioù faos e-keñver ar bobl.

Merc’her 06 08 69
11.00

Kentel : Amkan, pal, finvez (II).

14.00

Prezegenn : An emsav sionour.

17.00

Kendael : Stummadur an emsaverion.

Yaou 07 08 69
11.00

Kentel : Dezrann armerzh Breizh.

14.00

Prezegenn : Saviad Kembre.

17.00

Kendael : Penaos dezrannañ labour ar c’helligoù.

20.30

id. (eil dalc’h)

Gwener 08 08 69
11.00

Kentel : Yezh « Emgann Kergidu ».

14.00

Prezegenn : Istor « Breiz Atao ». [Testenn ar brezegenn-mañ a gaver war
Emsav 33/263]

17.00

Kendael : Al lennegezh vrezhon.

Sadorn 09 08 69
11.00

Kentel : Emdroadur an armerzhioù er bed a-vremañ.

14.00

Ar broadelezhioù er riezoù komunour.

17.30

Adaoz ar c’helligoù.

Lun 11 08 69
11.00

Kentel : Petra eo an daelerezh ?

14.00

Prezegenn : Lec’h an arz en Emsav.

17.00

Kendael : An daelerezh en Istor an Emsav.

Meurzh 12 08 69
11.00

Kentel : Yezhouriezh ha geriadurouriezh.

17.30

Pleustradeg displegañ.

Merc’her 13 08 69
09.30

Kendael : Devezhioù Studi an hañv 1969.

Arnodennoù
Arnodennoù ar C’hentañ Derez, Kentañ Bloavezh hag Eil Bloavezh, a voe aozet d’an 9 Eost, da
09.00 evit an amprouennoù dre skrid, da 14.00 evit an amprouennoù dre gomz.
Arnodennoù an Eil Derez a voe aozet en deizioù-mañ :
02 08 69 : Yezhadur ;
05 08 69 : Douaroniezh-I, Douaroniezh-II ;
06 08 69 : Istor

07 08 69 : Brezhoneg-I
08 08 69 : Bevoniezh.

Dalc’hioù labour all
D’an 3 Eost e voe Emvod hollek S.A.D.E.D. [EMVR-95, Emsav 32/246]
D’an 10 Eost e voe Emvod Kelc’h Debauvais [EMVR-97, Emsav 33/292]
D’ar 7 Eost e voe roet ur gentel-skouer evit an danvez kelennerion war ar brezhoneg.
Eizh dalc’h-pleustriñ war ar c’hoariva a voe aozet e ren an Devezhioù Studi.
D’ar Sul 3 Eost e voe roet un abadenn delennañ ha kanañ gant Alan Stivell.
D’ar Merc’her 6 Eost e voe aozet un Nozvezh Laouen.
EMVR-96

Emvod Kelc’h Debauvais e Mur d’an 10 Eost 1969
Danevell Gwazva ar C’helenn.
En teir c’hreizenn eus Kelc’h Debauvais ez eus bet digoret hevlene 11 klas, 8 klas Kentañ
Bloavezh ha 3 c’hlas Eil Bloavezh.
Ar skolidi o deus diskouezet bezañ aketusoc’h eget er bloavezhioù tremenet. Daoust da se ez eo re
niverus c’hoazh ar re na gasont ket da benn o bloavezh-studi.
Un niver a gelennerion nevez zo bet anvet e kerz ar bloaz. Kudenn a sav gant darn anezho na
anavezont ket mat an doareoù kelenn hag a-wechoù zoken na anavezont ket a-walc’h ar yezh.
Daou rummad kentelioù zo bet aozet evel er bloavezhioù tremenet. Ar rummad Kentañ Bloavezh
a c’hoarvezas eus kentelioù Brezhoneg Eeun R. HEMON ha kentelioù war an danvezioù emsavel
pennañ. Koulskoude, diazas eo ar c’hentelioù Brezhoneg Eeun evit daou abeg. Re niverus int : daoust
ma vez studiet div gentel bep sizhun n’eus ket tu da echuiñ al levr e pevar pe pemp miz. Ouzhpenn-se,
ar c’heriaoueg ne glot ket mui gant an ezhommoù. Un niver a c’herioù zo dispredet. Un niver brasoc’h
ne vezont ket kavet enni, gerioù ar vuhez arnevez ha geriaoueg ar politikerezh pergen.
Ar rummad Eil Bloavezh a c’hoarvezas eus kentelioù war ar yezh ha kentelioù war an danvezioù
emsavel pennañ. Ar c’hentelioù brezhoneg Eil Bloavezh zo bet adc’hraet penn-da-benn hevlene
diouzh hentennoù arnevez ar gelennouriezh. Frouezh kenlabour Kelc’h Debauvais hag ar gKreizenn
Imbourc’h Sturyezhouriezh ez int. Reiñ a reont d’ar skolidi an anaoudegezhioù yezhadurel ha
geriadurel retañ evit ar vuhez emsavel kempred. Prientiñ a reont ivez ar skolidi da heuliañ kentelioù
S.A.D.E.D. gant berzh.
Da heul breutadeg Danevell Gwazva ar C’helenn e voe divizet aozañ diouzh an ezhomm
devezhioù-studi evit kelennerion nevez Kelc’h Debauvais. Digant ar gelennerion nevez ne vo ket
goulennet hepken bezañ barrek da gelenn, hogen ivez anaout mat ar yezh, ouzhpenn anavezout an
Emsav en e gelennadurezh hag en e ober. Er bloaz a zeu e vo prientet ar c’hentelioù Eil Bloavezh evit
o embann e stumm un dornlevr. Prientet e vo ivez dafar ur rummad nevez a gentelioù brezhoneg
Kentañ Bloavezh.
E Gwazva ar C’helenn eo fiziet an emell da erounit an divizoù-se.

Danevell Gwazva ar Genurzh.
Teir c’hudenn a genurzh zo war ar roll : an darempredoù etre ar c’hreizennoù, ar c’hoskor,
darempredoù ar c’hreizennoù hag ar c’helligoù.

An darempredoù etre ar c’hreizennoù zo bet laosk a-walc’h hevlene hag er bloavezh a zeu e vo ret
1) unvaniñ ar c’hoskor 2) kreizennañ ar wazadurezh 3) digreizennañ evit un darn ar mererezh
4) savelañ ur genurzh e pep kreizenn.
E-keñver koskor ez eus da savelañ kevratoù evit ar gelennerion hag an amaezhidi.
Hiviziken ne vo digoret klasoù nemet war c’houlenn ar c’helligoù ha pep danvez skoliad a ranko
bezañ kinniget gant ur gellig.
EMVR-97
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.

EMSAV
KELAOUENN BOLITIKEL
MIZIEK
Niv. 34 – Here 1969
An niverenn : 2,00 F
Koumanant-bloaz : 20,00 F
Deraouiñ a ra ar c’houmanant e miz Genver
EMSAV
30, Place des Lices, 35 – RENNES
C.C.P. RENNES 2 460 10
Taolenn

Amkan, pal, finvez..........................................................................................................................p. 295
Kendael war armerzh Iwerzhon ......................................................................................................p. 302
Displegadenn gentañ : Skouer Iwerzhon p. 302. Eil displegadenn : Ur sell war armerzh
Iwerzhon p. 306.
An Emsav hag ar Vro (19) [EMVR-98 – 100]................................................................................p. 309
Kemennadenn Stroll-Leviañ E.S.B., Klozadur prantad ar frammañ politikel. Dezrann daou
zarvoud p. 309 ; Lizheroù p. 315 ; Kemennadenn a-berzh S.A.D.E.D. p. 316.
Notennoù politikel (8), Bevennadur beli al levierion.
I. – Pennaennoù ar bevennadur : Ar frankizioù foran........................................................p. 317

AMKAN, PAL, FINVEZ
Embann a reomp amañ testenn an div gentel roet e Mur d’ar 5 ha d’ar 6 Eost da geñver Devezhioù
Studi an Deskadurezh Vroadel.

Kentel gentañ : Termenadurioù.
Pal
Pa lavarer : pal an Emsav zo ar Stad vrezhon, e tiogeler meur a dra :
– da gentañ, e laka an Emsav dirazañ en e zremmwel ur sevenadenn fetis, bedel ; hag e ren e
oberiadegezh e sell diraez ar sevenadenn-se ;
– d’an eil, e paouezo an Emsav a vezout d’an deiz ma vo savet ar Stad vrezhon.
Ar pal zo un termen. Pal a dalvez bevenn, harz. Ar pal zo ar poent ma paouez un ober a gaout
poell o vezañ ma’z eo sevenet. Par ar sevenidigezh eo ar pal.
Setu aze un termenadur eeun eus ar pal. Er politikerezh avat ez eo un tammig kempleshoc’h an
traoù, o vezañ ma n’eo ket ar pal bepred ur par stabil a dizher ur wech da vat. Displegañ a reomp.
Ar Stad zo ar pouezusañ amplegad eus padegezh pep kevredigezh politikel, – setu perak ez eo pal
politikel an Emsav krouiñ ur Stad. Hogen ar Stad hec’h-unan ne vez nepred dreist arvar an distruj, ha
stourm a rank ober dibaouez evit padout. An Emsav a baouezo moarvat evel diazezer ar Stad, nemet e
kendalc’ho evel gwaredour ar Stad en devo diazezet.
Kentañ damant pep Stad eo padout. Alese an daou bal kentañ eus pep Stad : an diogelroez diavaez
hag an diogelroez diabarzh. Anat eo e kemer ar palioù-se neuzioù nevez bemdez, rak diogelroez hiziv
ned eo ket ken diogelroez dec’h. Pal an diogelroez a loc’h gant kerzh an amzer. E dizhout a reer hiziv
hag e dizhout a rankor warc’hoazh adarre.
Anadiñ a ra aze unan eus arvezioù ar politikerezh : an amzeriegezh. Bemdez e vez adkrouet ar
bed. Bep beure e tihuner ar bed kozh ha war un dro e c’haner ur bed nevez. Ha n’eo ket ur politiker an
hini na ra ket bep beure outañ e-unan ar goulennoù-mañ : pe zremm o devo hiziv palioù dec’h ? Ha
lec’h en devo e bed hiziv ar pezh am eus graet dec’h ? N’eus nepred netra diazezet da vat. Ne vez
nepred netra diogel, na dazont ur Stad na, kent a se, dazont un emsav.
Ar pal zo enta termen amzeriek an ober politikel.

Petra a dalvez an adanv amzeriek amañ ?
Da gentañ ez empleg ez eo bedel ar pal. Savlec’hiet eo er bed ma striver d’e dizhout. Diogelroez
ur riez ez eus pe n’eus ket anezhañ war an dachenn, eleze er riez hec’h-unan, – e nep doare ned eo un
diogelroez speredel a biaouer daoust da drubuilhoù ar bed-mañ : e dalc’h eeun trubuilhoù ar bed-mañ
emañ. Heñveldra, an dispac’h a empleg moarvat an dispac’h speredel, met keit ha ma chom er par
speredel n’eus ket anezhañ : an dispac’h zo un eilpennadur a c’hoarvez en ur riez eus ar bed ha n’eo
ket e nep trabed.
D’an eil, e verk an adanv amzeriek e vez amparet ar pal en amzer istorek. Ned eo ket roet ar pal ur
wech da vat e deroù an ober gouestlet d’e seveniñ. Etre an ampoent ma’z eo mennet evit ar wech
kentañ hag an ampoent ma’z eo tizhet, e kemm dizehan dremm ar pal ; en degouezh boutinañ e vez ar
pal mennet ha tizhet war un dro dizehan, hag an daelerezh etre mennout ha tizhout eo a zo keflusker
emdroadur e zremm. An emdroadur-se a c’haller termenañ en ur yezh resis evel an tremen eus un
hevelep hanvoud dre hennadoù disheñvel ; daoust ma’z eo ar pal an hevelep hini ez emdro e zremm, e
hennad, gant an amzer. An hevelep Emsav eo hini 1919 ha hini 1969 ; dezhañ ez eus un hevelep pal
istorek, ha koulskoude n’he deus ket dremm ar pal-se paouezet a emdreiñ abaoe 1919. Ne emdro ket
forzh penaos avat : ur poell zo d’an emdroadur ; ar poell-se eo a ra d’an Emsav bezañ an hevelep

Emsav ; ar poell-se ivez eo a ra d’an emdroadur en em amparañ e furm un istoregezh. Ar pal zo enta
penn poell an ober politikel, ha kemer a ra e furm istorek, e fetisted, dre ar strivoù kaset deiz goude
deiz, – ar pezh a ouiemp endeo dre skiant-prenet. Ur pal n’eo ket ur mennoz a daoler er bed gant
fiziañs ma teuy da wir dioutañ e-unan. Ur pal zo afer bemdeziek ar vuhez a-bezh. Keflusker an Istor
ne dro ket gant dour plat ar mennozioù, met gant eoul fetis ar buhezioù.

Amkan
Ur meizad stag ouzh hini ar pal eo hini an amkan. E berr, ez eo an amkan unan eus pazennoù an
diri a gas d’ar pal.
Evel ar pal ez eo an amkan bedel ha savlec’hiet en amzer istorek. Ma ne vije anezhañ avat nemet
ur bazenn blaen eus an diri a gas d’ar pal, ne dalvezje ket ar boan gouestlañ dezhañ ur rann studi aratozh. Met pouez a zeu da veizad an amkan dre berzh ma n’eo ket dremm ar pal ur furm stabil, – ur
furm amzeriek eo, evel m’hon eus gwelet. Emdreiñ a ra ar pal, hag emdreiñ a ra o kemer harp war
amkanioù, – an diri e-unan a sav o kemer harp war e bazennoù. Da heul, e tenn an amkan da gaout un
neuz fraeshoc’h eget ar pal, e tenn ar pal da steuziañ ha da zifetisaat. Pell diouzh bezañ un heol diflach
war an dremmwel o sklerijennañ a-vloc’h an hent a-bezh en e holl dennadoù, ned eo ar pal netra
muioc’h eget disoc’h ar jedadur diwar an hent ergerzhet hag an tennadig a weler dirak betek ar
c’horn-tro nesañ. Setu perak e vez aesoc’h en em glevout war un amkan eget war ar pal. Termenadur
un amkan a c’houlenn ar gweladur eeun eus devoudoù anat d’an holl. Termenadur ar pal a c’houlenn
piaouadur emouiziek an istoregezh. Kemeromp ur skouer.
Pa voe dispennet an Emsav goude an eil Brezel-bed e kavas an emsaverion repu en ober
sevenadurel. Eno o devoe da stourm ouzh ul ledemsav bleniet gant ar galloud sujer a glaske distrujañ
unvanded nevez diraezet ar yezh. Amkan ar mare a voe trec’h ar yezh peurunvan. Meizet e voe da
gentañ an amkan-se evel unan eus pazennoù politikel an Emsav war-du e bal. Gant reuziad ar
stourmadoù avat ez eas ar pal-se betek damsteuziañ ha kemer un neuz trabedel, – enkadenn ar
bloavezhioù pemont e voe. O vezañ ma oa gennet emsaverion ar mare-se er stourm evit ar yezh
peurunvan, e tenne trec’h ar zh da anadiñ evel ur pal, ha pal stadel an Emsav da vont diwar wel
istorek. Pa adstagas an Emsav da savelañ amkanioù e darempred fetis gant e bal politikel gwirion, e
nac’has emsaverion ’zo dilezel ar stourm kent, o tiskouez e-se e chome o fal e par amkan ar yezh ;
abaoe, n’o deus gouezet nemet danzen isamkanioù d’an amkan-se, – er bloaz-mañ end-eeun e welomp
Kuzul ar Brezhoneg oc’h ober e c’houlenn evit mont e-barzh Galv, o tiwelout betek ster ar stourm evit
ar yezh peurunvan renet pemzek vloaz ’zo.
Anadenn an tre a c’hoarvez dres eus seurt dispredadur an amkanioù ; drezi e tiskoach ar
stourmerion o deus kollet buhezadur ar pal hag a ra o fal eus an amkan distremenet. Aes eo kompren
penaos ez eo anadenn an tre pourchaserez al ledemsav.
Hent, treug

Amkanioù a saveler a-benn tostaat d’ar pal. An amkanioù a c’haller meizañ enta evel tennadoù
eus an hent o vont war-du ar pal. Merkomp diwar vont ez eo keal an « hent » unan eus ar re a zo bet
arveret ar muiañ en Emsav, – en ur ster skeudennel hogos bep taol, dav eo henn anzav. Koulskoude,
meizad an hent a veneg un devoud fetis, – un devoud amzeriek eo avat, hag hon diaraogerion,
diampart c’hoazh da embreger ar meizadoù amzeriek, a rankas e bleustriñ e stumm ur c’heal
skeudennel.
An hent ned eo ket hepken ur skeudenn lavar, un droienn lennegel lakaet goude taol war disoc’h
un dizurzh a oberoù hag a zarvoudoù, pe a-raok taol war aridennad an hunvreoù. Goût a ouzomp
bremañ ne dizhimp ar pal nemet mar meizomp ha mar meromp an oberoù hag an darvoudoù hervez ur
boellelezh istorek oc’h unaniñ sol, pal ha hent an Emsav. E-se ez eo hent an Emsav e meur a zoare
heñvel ouzh ar steuñvoù danzeet gant an embregerezhioù hag ar gouarnamantoù, – setu perak e reer e
degouezhioù ’zo gant ar ger « treug ». Merkomp koulskoude e tleer arverañ « treug » e-keñver ur
steuñverezh pervezh o lezel nebeut a lec’h gant ar riskladur istorek, – evel-se e c’hellomp envel

emdroadur ar pal gant kerzh an ober d’e dizhout. Gwelloc’h avat mirout ar ger « hent » pa lakaer ar
riskladur istorek e kont.
Evel ma’z eo diskouezet e lec’h all1, ez eo anien an hent hini ur poell. Rediegezh diabarzh an hent
zo bezañ kempoell ; tremen a ra eus ur fetis kempoell d’ur fetis kempoell all.

Finvez
E-kichen meizadoù ar pal hag an amkan ez eus ur meizad all a ranker termenañ : ar finvez eo. Ar
mad, ar reizhded, ar rezid zo finvezioù. N’int ket evel ar palioù sevenadennoù fetis eus ar bed,
ensavadurioù. Ne saver ket embregerezhioù ma vent an disoc’h anezho : trehontel int d’ar beziadoù, –
ne ziazezer ket ar mad evel ma tiazezer ur Stad ; forzh petore embregadenn a gasfed d’he zermen,
emañ bepred ar finvezioù en tu-hont d’an termen-se. Ouzhpenn-se, sol ar finvezioù n’emañ ket er bed
ergorel : ur Stad zo bezant er bed, hec’h anaout a reer dre ur stadadenn ; en enep, sol ar mad, ar
reizhded, ar rezid ne dizher ket dre ur stadadenn, met dre ar gredenn : trabedel eo ar finvezioù.
Lavarout a reer e vez an amkanioù isurzhiet d’ar pal, hag ar palioù d’ar finvezioù. Met, e gwir,
daou seurt disheñvel a isurzhiadur zo e kaoz aze. An amkan a rank bezañ isurzhiet d’ar pal, ur redi
kalvezel eo, un amplegad eus berzh-mat an embregerezh. Pa lakaer avat e tle ar palioù bezañ isurzhiet
d’ar finvezioù, ez eo un dlead divezel a verker. Ar prederour gall J. MARITAIN, da skouer, a lavar ez
eo « fazi bras Europa () bezañ ankouaet an isurzhiadur end-eeun eus ar palioù politikel d’ar finvezioù
speredel »2.
Gwelet hon eus ez eo savlec’hiet ar pal er bed end-eeun ma striver d’e dizhout ; da heul hon eus
klozet o verkañ ez eo beziadel, bedel ar pal dre natur.
Ar finvezioù, en enep, a anavezer dre an durc’hadur a roont d’ar vuhez ha d’an oberoù. Ne saver
ket embregerezhioù evit seveniñ ar finvezioù peogwir e c’houlenn ar finvezioù bezañ embreget gant
ar vuhez en he fezh. Trabeziadel, trabedel int dre natur.
Er gentel a zeu e studiimp petore binvioù-dezrannañ ez eo an tri meizad : amkan, pal, finvez, ha
dreist-holl penaos e talvez an daou-mañ diwezhañ war dachenn an ober politikel.

Eil kentel : Dedalvezadur d’ar politikerezh.
Finvezioù hag istoregezh
Dec’h hon eus gwelet un termenadur eus an tri meizad : amkan, pal, finvez. Un termenadur, pe
gentoc’h ur braslec’hiadur, ul lec’hiadur-loc’hañ.
Diwar al lec’hiadur-loc’hañ-se hon eus tennet dreist-holl un enebadur etre pal ha finvez, – an
amkan o vezañ goude-holl un arvez oberatael eus ar pal.
Ar pal zo termen amzeriek an ober politikel. Ar finvezioù zo ar stern trabedel ma rener ar vuhez
ha, da heul, an durc’hadur trabedel a roer da oberoù ar vuhez, d’an ober politikel pergen.
Kuit a chom en ur par hollek ha difetis, e stagimp diouzhtu gant ur skouer dibarek ha fetis : petore
arver a c’hell kaout an daou veizad-se, ar pal hag ar finvez, en Emsav ? Ar skouerioù hon eus roet
dec’h a ro un alberz eus ar c’horvo a c’haller tennañ anezho evit dezrannañ darvoudoù Istor an Emsav.
Hiziv e stagimp dre ur penn all eus ar gudenn.
Pa zegouezh an danvez emsaver en Emsav, ez eus anezhañ un den oc’h anavezout finvezioù :
karantez, rezid, reizhded hag all. Ar finvezioù-se n’int ket azonus eus an danvez emsaver. Tu zo da
lavarout zoken ez int boutin etrezañ hag an denelezh istorek.

1

Sl. Poellelezh an Emsav, Emsav 30/163 ; Lec’h al ledemsav en daelerezh-dieubiñ, Emsav 31/195 ; hag ivez Petra eo ar
framm ? Emsav 14/33.
2

J. MARITAIN, Primauté du spirituel.

(Digoromp krommelloù amañ, ha lakaomp ur goulenn : penaos emañ ar finvezioù-se tra an
denelezh istorek ? Petra da gentañ a anver denelezh istorek ? An denelezh istorek zo an hini he deus
un Istor hag a zo gwriziennet ennañ. Ne zisplegimp ket amañ dre ar munud meizad ar c’hevala
istorek, anavezet mat bremañ. A-walc’h eo dimp merkañ e kav mab-den e finvezioù dre hent kevala
istorek an denelezh, – kevala e vro hag e relijion da gentañ penn. Ouzhpennomp ne c’hell mab-den
seveniñ e finvezioù nemet dre an ober istorek, – kounaomp ez eo termenet an Dasprenadur gant ar
Gristeniezh evel un argerzh istorek, an argerzh istorek-diazez ma steuz an diforc’h etre pal ha finvez.)
Evit ar Brezhon, klask an Emsav zo klask seveniñ finvezioù denel. Furmet en deus ar finvezioù-se
diwar gevala istorek an denelezh, o seveniñ a ray dre an Emsav ; dre henn ober, ez enlouc’ho war an
Emsav an durc’hadur a ro ar finvezioù-se d’ar vuhez. Evit an hini ez eo dont d’an Emsav kemer hent
ar rezid, e vo krouiñ frankiz Breizh kement ha seveniñ muioc’h a rezid evit an denelezh. Hent ar
reizhded a gaso unan all d’an Emsav, – ha stourm ar reizhded e Breizh a roy dezhañ an tu da astenn an
hentoù reizh e-barzh kevala istorek an denelezh. Un trede, deuet da emsaver dre garantez ouzh e
nesañ, a vo e labour en Emsav un andon a sklerijenn evit Breizh ha, drezi, evit an denelezh a-bezh.
Dre an ober istorek eo enta e vez furmet ha sevenet ar finvezioù. E par ar finvezioù e kavomp an
hevelep argerzh krouiñ kevala hon eus deskrivet c’hoazh. An ober istorek a-vremañ a zeu dezhañ e
zurc’hadur divezel diwar finvezioù savelet dre an ober istorek kent ; ha d’e dro e savel finvezioù a
dalvezo da gevala d’an ober istorek da zont.
(Penaos barn ur sevenadur ? Mar degemerer isurzhiadur ar palioù d’ar finvezioù, ez eo dre ar
finvezioù a anavez d’e re e c’hallor e varn. War sevel emañ keit ha ma uhela barr e finvezioù ; en
enep, emañ war e ziskar diwar ma tiskenn barr e finvezioù ha ma tisleber ar re-mañ. N’eo ket
skedusted an arz, araokadur ar ouezoniezh hag ar c’halvezerezh, pinvidigezh an armerzh a dalvez da
briziañ uhelded ur sevenadur, met barr ar finvezioù a stergn e vuhez.)
Un arvez all eus ar c’hevala istorek zo da welout amañ c’hoazh. Anaout a reomp ar savelenn : an
hini na genderc’h ket ned eo perc’henn war gevala ebet. An hini ne gemer ket perzh en Emsav dre e
labour n’emañ ket e zorn war ar c’hevala istorek brezhon ha n’en deus ket ar meiz anezhañ. An
hevelep tra eo gant ar finvezioù : neb na gemer ket perzh en un ober istorek n’en deus ket ar meiz eus
finvezioù mab-den. Ur meiz diwar glevout, ur meiz-heklev, difetis, kealiek, ankrouus en deus eus ar
rezid, ar reizhded, ar garantez. N’eus nemet an hini a gemer perzh en un ober istorek a oufe kaout ur
meiz diwar vuhezañ, fetis, krouus eus finvezioù mab-den. Ne oar petra eo ar rezid nemet an hini a
grou rezid er bed.
Gwelout a reomp amañ a-dostoc’h meizad ar finvez. Merzout a reomp an ere strizh a zo etre ar
finvezioù hag an istoregezh. Ne c’hell mab-den furmiñ finvezioù nemet dre an ober istorek, pe en ur
yezh kristen : ne c’hell un den en em dreiñ war-du Doue anez gwriziennañ en Istor an denelezh, anez
sammañ istoregezh mab-den.
Spisoc’h e teu ivez roll an emsavioù en Istor. Evel bleunioù en ur wezenn e vez ar finvezioù e
buhez mab-den : goude skediñ e weñvont hag e kouezhont ; hag evel ma tegas pep nevez-amzer
bleunioù nevez e teu ivez gant pep emsav korfoù nevez d’ar finvezioù.
(N’eus nemet un emsaver a oufe meizañ an emsavioù hag an dispac’hioù all. Mar selaoufed
brogarourion vrezhon ’zo e vefe kefridi an Emsav diverkañ heuliadoù an Dispac’h gall ha diwall
Breizh diouzh heuliadoù an Dispac’h soviedel. Moarvat n’en deus ket Dispac’h 1789 dispennet ar
spered impalaerel gall na Dispac’h 1917 torret an impalaerouriezh rusian, ha brav eo diskouez an
direizhioù hag ar gwaskerezh c’hoarvezet d’o heul. Kizidikoc’h eo avat an emsaver ouzh al lanv eget
ouzh an tre, ouzh ar sevel eget ouzh an diskar. Mar barn gwanoù al lanv, ma ne ziwel ket direizhioù
an tre, e nac’h groñs dianaout krouusted emsav rezidelour an 18t kantved hag emsav kevarzhelour an
19t kantved.)

Pal ha finvez : poellouriezh ha divezouriezh
E darempred strizh emañ an ober istorek, an ober politikel gant finvezioù mab-den. Dav eo
bremañ ensellout pe furm a zo d’an darempred-se.
Gwelet hon eus ez eo evit ar Brezhon klask an Emsav klask seveniñ finvezioù denel.
Oberiadegezh an Emsav avat zo kevreizhet diouzh palioù, ha n’eo ket diouzh finvezioù. Mard eo ar
rezid, ar reizhded, ar garantez finvezioù evit an emsaverion, ez eo pal an Emsav krouiñ ur gevredigezh
vrezhon nevez hag ur Stad dezhi. Penaos meizañ an darempred etre ar finvezioù-se hag ar pal-se ?
Eomp d’ar fetis, da lavarout eo da vuhez an emsaver. An emsaver a gemer perzh dre e labour e
diraezadur palioù an Emsav ; perzh a gemer ivez e sevenidigezh finvezioù mab-den dre an durc’hadur
divezel a ro d’e labour emsavel. Daou breder distag zo aze, daou bleustr disheñvel evito da vezañ
yevet e-ser an hevelep oberoù ; da heul, div skiant pleustrek da savelañ : ur boellouriezh evit a sell ren
an oberoù diouzh pal an Emsav, un divezouriezh evit a sell reizhañ an oberoù emsavel diouzh
finvezioù mab-den.
E lec’h all3 hon eus diskouezet penaos ez eo poellouriezh an Emsav, eleze skiant poellelezh fetis
an Emsav, frouezh ur monedone daelerezhel etre ar par damkanel hag ar par embregel. En hevelep
doare e tiskouezer ez eo divezouriezh an Emsav, eleze skiant divezelezh fetis an Emsav, frouezh ur
monedone daelerezhel etre par an oberoù ha par ar finvezioù.
Un nebeut diskleriadurioù a vo deuet mat hep mar.
Evel ma’z eo ar poell bepred ar poell eus ur c’horf fetis4, ez eo an divez bepred an divez eus un
ober resis. Displegañ a reomp.
Ne c’haller ket barn ha poellek pe get eo un ober hep e veizañ e-keñver poellelezh an embregadur
a-bezh. Mar gwelit un den o reiñ lamm d’unan all hag o terc’hel anezhañ en diaskren, e tastumot
marteze emañ o lemel e vuhez digantañ. Pa anavezot an istor a-bezh avat e ouezot e oa an « argader »
un den a vire ouzh unan all a emlazhañ. Poellouriezh an Emsav ned eo netra estreget ar skiant a ro an
tu da anaout « an istor a-bezh », ha da veizañ pep darvoud ha pep ober evel un arroud anezhañ, –
skiant an darempredoù fetis ha poellel war un dro etre sol, pal ha hent an Emsav e pep mare. Ar skiant
pleustrek-se ne vez ket perc’hennet en un devezh : anaoudegezh sol, pal ha hent an Emsav ned eo ket
un anaoudegezh plaen ha levrek, ned eo ket muioc’h ur chemet kantouezel gounezet dre ur pleustr
diemvarn. O risklañ e vez bepred sol, pal ha hent an Emsav etrezek furmoù nevez. Diaesañ micher ar
bed eo sturiañ ar riskladur istorek. Micher an emsaver eo koulskoude.
Heñveldra, ne c’haller ket barn ha divezek pe get eo un ober hep e veizañ e-keñver divezelezh ar
sevenadur a-bezh. An « argader » a venegemp bremaik, zoken pa vo anavezet « an istor a-bezh », a vo
barnet disheñvel hervez an divezouriezhoù : gant unan e vo komprenet e ober evel un ober a garantez
ouzh an nesañ, gant unan all evel un taol a-enep da frankiz an danvez emlazher. Evel ma rank an
Emsav savelañ e boellouriezh dibarek, e rank ivez termenañ un divezouriezh emsavel. An
divezouriezh-se ne c’hell ket dont eus reolennoù savet a priori. Ar skiant pleustrek eo eus buhez an
emsaverion dalc’het war un dro gant redi an emgann politikel hag an dlead da isurzhiañ an emgann-se
d’ar finvezioù denel. Evel e boellouriezh e teu divezouriezh an Emsav e disoc’h un imbourc’h
daelerezhel diziwezh : aze ivez e vir ar riskladur istorek ouzh ar savelidigezh a glozañ nepred.
Lavaromp diouzhtu ne vez nepred divezouriezh an Emsav dreist ar varn. Barnet e tle bezañ an Emsav
diwar an doare ma ro korf da finvezioù mab-den dre e zivezouriezh. Met lavaromp ivez e rank oberoù
an emsaverion bezañ barnet e-keñver divezouriezh an Emsav. Pa vez da skouer ledemsaverion ’zo,
diomouez ouzh an dislavar en o buhez, o tamall d’an emsaverion bezañ rust en o c’heñver, ned eo ket
degemeradus o c’hlemm, un emgondaonadur n’eus ken anezhañ.
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Sl. Lec’h al ledemsav en daelerezh-dieubiñ, Emsav 31/195,/197.

KENDAEL WAR ARMERZH IWERZHON
Lakaet er-maez an Notennoù Armerzhel, a zo enno ar binvioù retañ evit studiañ an
armerzhouriezh, n’he deus ket Emsav betek-henn embannet kalz pennadoù war an armerzh. Abaoe
derou ar bloaz-mañ dreist-holl o deus ranket an emsaverion plediñ muioc’h gant ar c’hudennoù fetis o
doa da ziskoulmañ en Emsav eget gant forzh petra all. Met stag eo da greskiñ an darempredoù gant an
diavaez : goude ur prantad ret a entroadur ez eo deuet prantad an eztreiñ. Setu perak e krogomp amañ
gant embannadur testennoù a-zivout armerzh Iwerzhon. An testennoù-se n’int ket bet displeget dre
gomz. Koulskoude en o c’hinnigomp evel kendael, rak enno e kaver savboentoù disheñvel war an
hevelep danvez. O intent a reomp evel derou ul labour difraostañ a ranko en em astenn ha prientiñ
astennidigezh an Emsav.

Displegadenn gentañ : Skouer Iwerzhon.
Ar Stad vrezhon a fell dimp sevel. Evit tizhout ar pal-se e rankomp bezañ prest da gemer ar
galloud ha da ren ur politikerezh efedus war an holl dachennoù : deskadurezh, yec’hed, gounezerezh,
pesketaerezh, hag all. Ne dalvezfe da netra adkeltiekaat Breizh, ne vefe ket tu zoken d’henn ober, mar
rankfe hor c’henvroiz divroañ mui-ouzh-mui hag hon armerzh mont da get evel en deiz a hiziv. Mar
rankfe barr-bevañ Breizhiz kouezhañ izel-tre da zeiz an dieubidigezh en o defe abegoù evit goulenn
an adstagidigezh ouzh Bro-C’hall. Ne c’haller ket brezhonekaat un dezerzh. Evit padout he devo ar
Stad vrezhon ezhomm eus un diazez armerzhel start.
Kentelius-kenan eo er c’heñver-se skouer Iwerzhon evidomp. Daoust ma’z eo ur vro geltiek, ar
vro geltiek dieub nemeti, heñvel a-walc’h ouzh Breizh (stad ar yezh, pouez ar gounezerezh, diouer a
ijinerezh ponner, diouer a zanvezioù krai hag a zanvezioù gremm, grevusted an divroadur), ne vez ket
sellet peurliesañ ouzh Iwerzhon evel ouzh ur skouer. Gwir eo n’eo ket deuet a-benn renerion ar riez
dieub da adkeltiekaat ar vro na da wellaat he stad armerzhel (a-raok ar bloavezhioù c’hwegont).
Displeget e c’hell bezañ o c’hwitadenn dre arbennoù kadoniel ha politikel : ar vroadelourion ne oant
ket prest da gemer ar galloud ha n’o doa ket a-walc’h a dud stummet ; ouzhpenn-se e voe lazhet an
dibab anezho e-doug emsavadeg Pask, ar brezel-dieubiñ hag ar brezel-diabarzh, ha kemeret e voe ar
galloud gant ledemsaverion ar mare. N’eo ket diboell soñjal o deus c’hwitet ivez en arbenn eus an
diaesterioù armerzhel kriz o deus kejet outo adalek an dieubidigezh, ouzh o rediañ da ren ur
politikerezh gouzañvat war veur a dachenn. Kentelius eo c’hwitadenn Iwerzhon evel ma ’z eo
kentelius ar berzh a ra hec’h armerzh abaoe dek vloaz.
Ar berzh-se n’eo ket anavezet a-walc’h en hon touez (ne sellomp peurliesañ nemet ouzh an
tachennoù politikel pe sevenadurel), koulskoude ez eus anezhañ un devoud a bouez bras evit dazont
Iwerzhon, talvoudus-tre evel stlenn evit an dibaboù en devo an Emsav d’ober e Breizh warc’hoazh.
Abaoe 1959 o deus levierion Iwerzhon diazezet ur steuñv armerzhel gwevn ha roet ul lañs bras d’ar
greanterezh ha d’an armerzh dre vras. Abaoe an eil Brezel-bed e kreske goustadik-tre kenderc’h
broadel kriz Iwerzhon, he feur-kreskiñ (1 % pep bloaz) a oa unan eus feurioù izelañ Europa. War-dro
ar bloavezh 1959 eo deraouet an dihun armerzhel hag abaoe e vez ar feur-kreskiñ iwerzhonat a-us da
4 % bep bloaz, eleze ez eus anezhañ unan eus feurioù gwellañ e Kornog.
Pezh a c’haller kavout souezhus a-walc’h eo ar framm politikel ha kevredigezhel ma voe sevenet
an dihun armerzhel-se. Iwerzhon n’eo ket ur riez sokialour, pell a se. Renet e vez ar c’hoari politikel
gant daou strollad, Fianna Fail ha Fine Gael, dezho mennozioù kentoc’h mirour, heñvel-poch an eil
ouzh egile (enebet int evit abegoù istorel nemetken). Gwan a-walc’h e chom strollad al labourerion ha
forzh penaos n’eo ket ur strollad dispac’hel ; perzh en deus kemeret er Gouarnamant eus 1949 da
1951 met ne seblant ket prest da sammañ ar galloud war e choug er bloavezhioù a zeu.
Daoust hag ur skoilh n’eo ket evit an diorren armerzhel chom ur riez frankizour o lezel an intrudu
prevez da c’hoari ? Daoust ha n’o deus ar broioù isdiorreet nemet hent ar sokialouriezh da heuliañ evit

terriñ kelc’h milliget ar baourentez ? Amañ e fell dimp mirout ur savboent kalvezel. Hag eñ zo tu evit
ur vro « isdiorreet » da drec’hiñ an isdiorreadur en ur virout ur framm politikel frankizour ? Evel just
ez eo an dibab etre sokialouriezh ha frankizouriezh un dibab politikel da gentañ, eleze trivliadel evit
darn, hag hiniennoù a soñjo moarvat e vefe gwelloc’h da Iwerzhoniz bevañ en ur weriniezh sokialour
eget en ur weriniezh daeliek kornogel evel ma ra hiziv. Se avat a sell ouzh Iwerzhoniz…
N’eo ket didalvoud degas en-dro da soñj ar peder elfenn bennañ he deus ezhomm ur vro evit
diorren hec’h armerzh :
– ur barr anaoudegezhioù skiantel ha kalvezel uhel, eleze skolioù niverus, uhel al live
deskadurezh enno, skolioù-meur, kreizennoù imbourc’h ha darempredoù gant gouezoniourion hag
arbennigourion ar riezoù all ;
– ur c’hevala paot evit ober ar postadurioù kenderc’hus a roio lañs d’an diorren armerzhel ;
– un aergelc’h bredel, kevredadel ha politikel er boblañs a-du gant an nevezadur hag ar
greskidigezh, ur spered-embregañ en holl vicheroù hag en holl gendereoù ;
– ur politikerezh hollel evit liammañ ha kendoniañ ar strivoù er parzhioù disheñvel eus an
armerzh broadel, peurliesañ ur steuñv stadel a vo e bal reoliañ an diorren.
Elfennoù all a vefe tu da gavout c’hoazh moarvat, hogen ar peder elfenn-se eo ar re bouezusañ.
Evit bastañ d’an holl ezhommoù-se e kav d’an holl arbennigourion, zoken da re Gornog, ez eus
ezhomm eus ur galloud kreñv hag ur steuñv start ha kreizennet. Meur a abeg a roont da harpañ al
lakadenn-se : mallus-kenan eo an diorren ha kement deiz o vont e-biou a ledana ar c’hleuz etre ar
riezoù diorreet hag ar re isdiorreet. An dud o deus ar c’hevala zo techet d’e gas d’ar broioù diorreet
(da skouer, rouanedigoù arab an tireoul a laka o arc’hant e bankoù Helvetia). Ar spered-embregañ a ra
diouer ha skoilhoù bras a vez degaset d’an diorren gant temzoù-spered kevredadel pe gravezel (da
skouer e kouezh izel-tre kenderc’husted an obererezh armerzhel e-pad yun ar Ramadan er broioù
muslimat). Ret-groñs eo d’ar Stad kemer lec’h an intrudu prevez pa ra diouer, ober postadurioù, sevel
embregerezhioù ha krouiñ ar greanterezh. Perc’hennet e vez neuze ar binvioù-kenderc’hañ gant ar
Stad. Savet e vez ur steuñv gourc’hemennus a zispleg dre ar munud ar palioù da dizhout hag an
hentoù da heuliañ. N’eus meneg ebet da lezel ar c’hevala prevez da c’hoari diharz en nevid broadel.
Dre heuliañ an hent-se o deus gallet broioù isdiorreet seveniñ araokadennoù ramzel.
N’eo ket an hent-se a zo bet heuliet gant ar riez iwerzhonat ha moarvat n’eo ket kennebeut an hini
a zere ar gwellañ ouzh degouezh Breizh. Arabat disoñjal emañ Breizh evel Iwerzhon e-touez
tachennoù diorreetañ ha pinvidikañ ar bed. Gwir eo e chom isdiorreet Breizh pe Iwerzhon e-keñver
broioù all Europa ha Norzamerika ; gwir eo e kaver ivez devoudoù a gorvoerezh armerzhel, a
ziempradur kevredigezhel hag a arallekadur sevenadurel. N’eus ket tu evelkent da renkañ Breizh pe
Iwerzhon e-touez broioù an Trede Bed, e-kichen Kuba pe Aljeria. Unan eus gwanderioù grevusañ an
Trede Bed eo an diouer a zeskadurezh : en Afrika da skouer ne oar an darn vrasañ eus ar boblañs na
lenn na skrivañ, ha skort-kenan e chom niver ar vezeion, an ijinourion hag an armerzhourion vorian.
Live a deskadurezh, evit da houmañ bezañ roet en ur yezh estren, zo er c’hontrol uhel-tre en hor
broioù. Ret eo gouzout da skouer ez eus, dre vil den, muioc’h a studierion en Iwerzhon eget e BroSaoz ; ret eo gouzout ivez ez eo an departamant 29 unan eus ar re zesketañ e Frañs. N’emañ ket gant
Breizhiz kennebeut ar skoilhoù bredel pe gevredadel a vir ouzh ar greantelaat e lec’h all : ar stadegoù
a ziskouez ez eo tuet muioc’h ar Vrezhoned yaouank d’ober studioù skiantel ha nebeutoc’h a studioù
lennegel eget ar C’hallaoued yaouank. Berr e chom evel just ar spered-embregañ ha kalz Breizhiz a
glask labourat en amaezhiadurezh, se avat zo un heuliad da ziskar an armerzh brezhon. Mar deu ar
fiziañs en-dro en dazont dre zieubidigezh ar vro, e vo moarvat hor c’henvroiz leun a intrudu (n’eus
nemet sellout ouzh ar strivoù kalonek graet gant hon labourerion-douar abaoe 10 vloaz evit nevesaat o
atantoù). Ar pezh a vank dimp eo e gwirionez ar c’hevala ha dreist-holl an tu da ren ur politikerezh
armerzhel broadel, eleze ar galloud politikel en hon bro.
Ar galloud politikel o deus Iwerzhoniz abaoe tost pemont vloaz. Strivoù bras a reont evit degas
d’o bro ar c’hevala estren, hag ar strivoù bras-se o deus kroget da zougen frouezh. Amañ evel just ez

eus un arvar da vezañ trevadennet ent armerzhel gant ar c’hevala estren. Ret eo teurel pled ouzh an
arvar-se. Japaniz o deus ijinet ul lezenn evit mirout ouzh an estrenion a berc’hennañ muioc’h eget
20 % eus ar c’hevrannoù er c’hevredadoù japanat. Diouzh e du e klask ar Gouarnamant iwerzhonat
aozañ amprestoù hirdermen a-berzh-Stad war an nevid europat pe amerikan ; arveret e vez ar c’hevala
amprestet diouzh ezhommoù ar vro ha n’eo ket hervez lezennoù ar gopr. Klask a ra ivez ar
Gouarnamant diorren an espern broadel ha stardañ war gresk ar bevezerezh. Emañ hiziv an espern etro 20 % eus ar c’henderc’h broadel kriz, ar pezh a zo ur feur dereat, kalz uheloc’h eget gwechall (e
1967, Stadoù-Unanet 17 %, Breizh-Veur 18 %, Frañs 21 %, Alamagn 25 %).
Ret eo diskar mojenn an emvastañ. Breizh n’eo ket un diriegezh ec’hon evel an Unaniezh
Soviedel pe Sina ha ne vo morse evit kenderc’hañ hec’h-unan an holl vadoù he deus ezhomm he
foblañs, nag ivez kavout enni hec’h-unan an holl gevala ret evit diorren. Skouer Kuba hag Israel a
laka an dra-se anat. Levierion Guba a anzav o-unan n’o dije ket gallet derc’hel tri miz hep skoazell an
Unaniezh Soviedel, – ar riez-mañ o prenañ digant Kuba kenderc’had e sukr hag o werzhañ dezhañ an
tireoul hag ar madoù all en deus ezhomm bras anezho. Heñveldra evit Israel. N’eo ket gwall blijus an
anadurezh-mañ ; ret e vo ober diouti evelkent. Ne c’hell ket ur vro vihan evel Breizh sevel he
greanterezh dindan goudor ar maltouterezh ; ret-buhez eo dezhi enporzhiañ ur bern madoù hag evit o
faeañ he deus ezhomm ezporzhiañ ur bern madoù all ivez. Dav eo d’ar broioù bihan en em
arbennikaat war dachennoù ’zo hag enporzhiañ ar peurrest, – re ger e koustfe kenderc’hañ pep tra, rak
re vihan eo o nevid. Dre an hevelep arbenn ne c’haller ket kemer Sina pe Japan evel skouerioù ha
diskleriañ hor bo ezhomm a-raok pep tra eus uhelfornioù hag eus ur vetalouriezh ponner. Evit chom
kevezus e rankfe seurt ijinerezh ponner kaout un neviderezh a 15 milion a dud pe muioc’h zoken, ha
neuze e ve ret dimp ezporzhiañ an 80 % eus ar c’henderc’had. Ouzhpenn-se e koustfe re ger ; an
arbennigourion o deus jedet e oa ret postañ 150 lur er vetalouriezh ponner evit gallout kenderc’hañ
100 lur ; evit kenderc’hañ 100 lur er gennadoù all, e ve a-walc’h postañ 35 lur da skouer en ijinerezh
apotikel ha 45 lur en ijinerezh tredanel. Broioù bihan evel riezoù Lec’hlenn, evel Belgia, evel an
Izelvroioù pe c’hoazh Helvetia, o deus en em arbennikaet kalz ha deuet int a-benn da gevezañ ouzh ar
broioù bras dre o c’henderc’husted uhel hag heberzhded o c’henderc’hadoù. Evel just, ezhomm bras o
deus ar broioù bihan-se eus ar c’henwerzh etrevroadel ha drastus e ve dezho un enkadenn en o
eskemmoù diavaez. Hogen tizhet o deus ur barr-bevañ uhel-tre hag ur perzh oberiant a gemeront e
buhez ar bed a-vremañ.
Evit distreiñ da gudenn ar c’hevala e ranker anzav hor bo ezhomm eus ar c’hevala estren ma ne
fell ket dimp chom un dachennad a labour-douar. N’eus ket a-walc’h a gevala en hor bro evit un
diorren herrek ; ouzhpenn-se ez eur techet da bellaat an hentennoù-gwaskañ a voe arveret en
Unaniezh Soviedel. Ne fell ket dimp treuzfurmiñ Breizh en ur c’hamp-bac’h. Kontañ a c’haller war an
aergelc’h a entan a heulio an dieubidigezh ha war an aberzhioù a asanto dezho ar boblañs e-pad ur
mare evit sevel ur riez arnevez.
En Iwerzhon n’eus ket bet eus an aergelc’h-se end-eeun en arbenn eus ar brezel-diabarzh en doa
faezhet feiz ar bobl. Abaoe dek vloaz e klask ar Gouarnamant adkrouiñ un aergelc’h a feiz en dazont
dre ar steuñv broadel dreist-holl. Lorc’hus e teu pep Iwerzhonad da vezañ gant degouezhadennoù ar
steuñv hag araokadennoù ar c’henderc’h broadel. E miz du 1968 en deus an Ao. Sean LEMASS, an
Tevezeg, digoret Bloavezh Broadel ar Genderc’husted : e-pad 12 miz e tle pep Iwerzhonad strivañ da
vuanaat an araokadennoù armerzhel, da wellaat ar genderc’husted, da grouiñ gourc’hwelioù nevez, da
c’hounit nevidoù-ezporzhiañ nevez ha da uhelaat ar barr-bevañ hollel. Dre ma vo gwelet buan an
disoc’hoù e ray berzh seurt strivoù. Evit a sell ouzh hor bro, arabat e vo kontañ re war entan Breizhiz
evelkent evit diorren an armerzh. Ma ne vez ket a zisoc’hoù fetis a-benn un nebeut bloavezhioù e
kavo gwell Breizhiz divroañ d’al lec’hioù ma vo fetisoc’h ar goproù hag uheloc’h ar barr-bevañ. Retgroñs e vo neuze d’al levierezh brezhon ober berzh war an dachenn armerzhel.
Berzh a ra al levierezh iwerzhonat abaoe dek vloaz, hag ar riez a oa en argoll goude an eil Brezelbed he deus kemeret ul lañs nevez. Emañ ar steuñv evit un darn vras el lusk nevez-se ha talvoudus e
vo e studiañ. Unan eus an arbennoù all eo moarvat krouidigezh kevredadoù perc’hennet gant ar Stad
hag o deus ur roll bras e buhez armerzhel ar vro. Iwerzhon eo ar riez kentañ da heul an Unaniezh

Soviedel o vezañ stadperc’hennet an tredan e 1927. En holl ez eus 43 c’hevredad stadel evel Aer
Lingus hag Aerlinte Eireann, ar c’hevredadoù nijerezh broadel… Dioutañ e-unan emañ pep degouezh,
koulskoude tostoc’h da Vreizh e hañval Iwerzhon bezañ eget broioù all. Emañ heuliadoù ar
c’hwitadenn armerzhel o steuziañ. Ret eo hetiñ ma steuzfe ivez heuliadoù ar c’hwitadenn bolitikel,
eleze ma ve dieubet ar c’hwec’h kontelezh dalc’het c’hoazh gant ar Saozon, ha heuliadoù c’hwitadenn
an adkeltiekaat, – rak Padraig PEARSE, fuzuilhet gant ar Saozon e 1916, a skrive « n’eo ket a-walc’h
da Iwerzhon bezañ dieub, ret eo dezhi bezañ gouezelek ».

Eil displegadenn : Ur sell war armerzh Iwerzhon.
Skouer Iwerzhon a ziskouez ez eo hiroc’h ha diaesoc’h luskañ un argerzh-diorren ha lemel ar
vestroniezh armerzhel eget kaout ar rezid politikel. N’eo ket diouzhtu e c’haller diazezañ kreizennoùdiorren broadel ha terriñ al liammoù kenwerzhel, moneizel h.a., a stage an armerzh ouzh hini ar
vrobenn, dreist-holl pa vez ar gennadoù arnevez enbarzhet en armerzh ar vrobenn end-eeun.
Ken abred ha 1932 en doa ar Gouarnamant iwerzhonat klasket krouiñ un armerzh broadel o sevel
ijinerezhioù nevez hag ouzh o gwareziñ enep ar c’hevezerezh estren. Ar politikerezh gwarezour en
doa graet berzh e-doug eil hanterenn an 19t kantved en Alamagn hag er Stadoù-Unanet, deuet da
vezañ evel-se damanioù greantelaet ; heuliet e voe an hevelep hent diwezhatoc’h gant U.R.S.S.. Met
c’hwitet e voe warnañ en Iwerzhon dre ma oa re wan ha re strizh an nevid broadel. Anat eo an
drouziwezh goude an eil Brezel-bed, rak p’edo holl armerzhioù Kornog ha Kreiz Europa o vont warraok goude 1949-1950 e chome sac’het armerzh Iwerzhon. Skoet e oa gant un enkadenn e 1956-1958
tra ma kreske an dilabour (8,6 % eus ar boblañs-labour e 1957) hag an divroerezh (60 000 divroer e
1957, an niver uhelañ abaoe 1920).
Setu perak en deus ar Gouarnamant, dindan renerezh Eamonn DE VALERA ha Sean LEMASS,
dibabet e 1958 ur politikerezh disheñvel rik : digeriñ armerzh Iwerzhon war an nevidoù diavaez ha
greantelaat ar vro gant harp ar c’hevalaoù estren.
Anat eo en deus graet berzh ar politikerezh nevez betek-henn : kresk keitat ar c’henderc’h broadel
zo savet da 4 % dre vloaz, daoust ma chom Iwerzhon warlerc’hiet e-keñver riezoù Kornog Europa ; ul
lamm war-raok en deus graet ar greanterezh, daoust ma chom c’hoazh ar gounezerezh an obererezh
pennañ (1/3 eus ar boblañs-labour, 1/4 eus ar C’henderc’h Broadel Kriz, 60 % eus an ezporzhiadoù).
Diazezet ez eus bet 275 embregerezh nevez gant kevalaoù estren postet enno etre 1958 ha 1967
(62 anezho krouet e 1967). Ar Gouarnamant a ginnig spletoù a bep seurt evit dedennañ ar c’hevalaoù
estren ; dont a reont eus Breizh-Veur (40 %), Alamagn (20 %), ar Stadoù-Unanet (16 %), an
Izelvroioù (5 %), eus Frañs zoken. Un darn vras eus an embregerezhioù nevez a werzh o
c’henderc’had en nevid breizhveurat. Tric’hementet eo bet evel-se an ezporzhiadoù eus 1958 da 1965.
Emañ Iwerzhon o vont war-du un armerzh a vevezerezh, ha biskoazh ne oa bet ken strujus ; evit
ar wech kentañ he deus ar boblañs hollel ehanet a zigreskiñ : 2 818 000 annezad e 1961, 2 880 752 e
1966.
Met skoilhoù ha gwanderioù a sav diouzh ar politikerezh nevez ; ret eo anzav da gentañ ne vez ket
krouet gourc’hwelioù niverus a-walc’h evit an dud yaouank a zeu e nevid al labour nag evit ar
gouerion rediet da guitaat o atantoù dindan wered an arnevesaat ; divroañ a ra well-wazh etre 20 ha
25 000 den bep bloaz. Donaat a ra ivez an diforc’hioù etre rannbarzhioù paour ha gounezel ar
C’hornog ha rannbarzhioù pinvidikoc’h ar Reter, an darn vrasañ eus an embregerezhioù nevez o
vezañ adeiladet e rannbarzh Dulenn.
Ar gudenn c’hrevusañ avat zo hini an darempredoù gant Breizh-Veur ; rak dre arbennoù
douaroniezhel met dreist-holl istorel, e chom stag armerzh Iwerzhon ouzh hini Breizh-Veur. An 3/4
eus an ezporzhiadoù a ya da Vreizh-Veur hag an 1/2 eus an enporzhiadoù a zeu eus Breizh-Veur. E
miz kerzu 1965 ez eus bet sinet un emglev kenwerzhel (Free Trade Agreement) dezhañ da bal krouiñ
ur c’henvarc’had gant Breizh-Veur. Izelaet e vez tamm-ha-tamm an telloù-maltouterezh betek ma ne

vo ket mui anezho e 1975. Evit ar Gouarnamant iwerzhonat ne oa an emglev-mañ nemet ur pazenn,
rak pal gwirion al levierion oa emezelañ er C’henvarc’had Europat. Tabut zo bet en Iwerzhon a-zivout
disoc’hoù an emglev gant Breizh-Veur ; ul lodenn eus ar vroadelourion o deus en em ziskleriet aenep, ar strollad Sinn Féin da skouer1, – pouezañ a reont war riskloù ar c’hlaoustre kemeret gant ar
Gouarnamant e-keñver rezid armerzhel ar vro.
Kalz a soñj e vefe drastus emezelañ er C’henvarc’had, rak kevezerezh an embregerezhioù bras a
zegasfe dilabour ha rivin, o vezañ ma ne ve ket an embregerezhioù a vent vihan pe etre, ar re
niverusañ en Iwerzhon, evit herzel ouzh ar c’hevezerezh-se2.
Ur riskl grevusoc’h c’hoazh a zeufe diouzh un unvaniezh armerzhel gant Breizh-Veur pa ve dieub
a-grenn, n’eo ket hepken monedoneoù an dud hag ar c’hevalaoù, met ivez ar marc’hadourezhioù : e
teufe armerzh Breizh-Veur da vestroniañ adarre armerzh Iwerzhon.
Roy JOHNSTON a gav dezhañ ez eo doareet ar prantad 1957-1967 gant an distro d’an
« unvaniezh armerzhel » (economic unionism) hag ijinañ a ra zoken ar ger « neo-unionist »
(nevezunanelour) evit termenañ ar strolladoù politikel a soñj e c’hell ur vroad diorren gant
dedennerezh ar postadurioù estren e framm ur c’henvarc’had frankizour3.
Degas a ra da goun ez eo bet distrujet ijinerezhioù henvoazel Iwerzhon e derou an 19t kantved
p’edo unanet Iwerzhon gant Bro-Saoz. Ne c’hallfe ar Stad enebiñ ouzh ar sujidigezh-se nemet dre
grouiñ ur Steuñv efedus, reoliñ ar c’henwerzh diavaez ha monedone ar c’hevalaoù, reiñ muioc’h a
lec’h d’ar gennad foran ; panave se e c’hallfe an dieubidigezh politikel aesaat ar vestroniezh
armerzhel. Ar yezh a c’hallfe ivez talvezout da « wareziñ » an armerzh ; rak Iwerzhon saoznekaet a ve
aesoc’h da enbarzhiñ en ur c’henvarc’had breizhveurat4. Aesoc’h e ve stourm e-barzh ar
C’henvarc’had Europat ouzh gwered-mestroniañ an armerzh saoz, met riskloù an enbarzhadur
armerzhel a chomfe.
N’en doa ket marteze ar gouarnamant iwerzhonat hent all digor dirazañ e 1957-1958 e-maez an
hini en deus dibabet, hini an diglozadur war an nevidoù estren hag ar galv d’ar c’hevalaoù estren.
Berzh en deus graet ar politikerezh nevez betek-henn, met daoust hag e c’hallo al levierion luskañ an
argerzh-diorren war-du krouidigezh un armerzh broadel gwirion ha chom hep kouezhañ dindan
mestroniezh an armerzh saoz ?
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AN EMSAV HAG AR VRO (19)
KEMENNADENN STROLL-LEVIAÑ E.S.B.
Klozadur prantad ar frammañ politikel. Dezrann daou zarvoud.
Da gentañ e tegasomp un nebeut termenadurioù en-dro.
Termenadur nemetañ an Emsav zo bezañ framm dispac’hel brezhon. Roll ar framm dispac’hel
brezhon zo distrujañ ar framm gall e Breizh ha kemer e lec’h.
Gant nerzh e tiskuliomp faosted an termenadur a ra eus an Emsav ur « strollad politikel ». Ur
strollad politikel zo e bal kemer ar galloud politikel. Ar galloud politikel brezhon n’eo na da gemer na
da reiñ, met da grouiñ, ha n’eus nemet ur framm dispac’hel evit e grouiñ. Ur strollad politikel e Breizh
hiziv ne c’hell bezañ nemet ur strollad gall.
Ar framm dispac’hel brezhon hepken a ra politikerezh brezhon. Ar strolladoù a laka warno ar
skritell « strollad politikel brezhon » zo aozadurioù ampolitikel o labourat dindan ar galloud gall da
vreinañ ar Stad c’hall ha da ober Gallaoued fall eus tud Vreizh. Ar framm dispac’hel a labour da
grouiñ ar galloud politikel brezhon, da sevel ar Stad vrezhon ha d’ober Brezhoned eus tud Vreizh.
Termenet eo prantad frammañ politikel E.S.B. dre ar sevenadennoù a ra e glozadur :
– kevan eo ar gelennadurezh1 ; drezi e c’hell hiviziken pep emsaver reiñ ar respont emsavel da
gement goulenn graet gant Breizhiz pe estrenion ;
– en e blom emañ ar frammadur politikel ; betek an hañv 1969 e oa diazezet E.S.B. evel ur framm
kefridiadel ma kave lec’h aozadurioù politikel, – an Dael, o c’hoari roll ul levierezh-stroll, a oa dreistholl ur benveg-imbourc’h da brientiñ ar frammadur politikel. Bremañ ez eo diazezet Emsav Stadel
Breizh evel framm politikel ; dasparzhet kempouez emañ ennañ an arc’hwelioù kefridiadel hag an
arc’hwelioù politikel er ster strizh.
An emsaverion, e piaou d’o armoù damkanel, harpet ouzh ur framm start, a grog gant obererezh
kentañ ar prantad nevez, gant an ober foran.
***
Merket eo bet dibenn ar prantad frammañ politikel gant daou zarvoud a zle bezañ dezrannet :
diskarzh un ezel, kuitadur izili o nac’h disoc’hoù ar prantad frammañ politikel.
Un ezel anvek eo an hini a zo bet pedet da guitaat E.S.B.. Pouezus eo ar roll a c’hoarias en Emsav
diouzhtu goude an eil Brezel-bed. Pa na chome eus an Eil Emsav nemet dismantroù, e voe-eñ unan
eus ar mouezhioù a savas evit embann gwirioù Breizh da vezañ dieub ha dlead Breizhiz da brientiñ o
Stad vroadel. Un taol kalonek e voe, a dalvezas d’e aozer heskinerezh digor ha kuzh a-berzh ar
galloud gall. An taol kalonek-se a laka anv Youenn OLIER en Istor Breizh. Un diougan e voe d’ar
framm dispac’hel brezhon a zlee diwanañ ugent vloaz goude. Evel diougan hag evel raklusk e kemer
an div gelaouenn An Avel, Avel an Trec’h o lec’h en argerzh dispac’hel brezhon.
An diouganer avat n’eo ket dre ret sevener an diougan, – ned eo zoken nepred sevener an diougan
mar seller ouzh dibun an Istor. Hep mont pell e kavomp skouer vrudet Tangi MALMANCHE a voe
diouganer an adsav yezhel ha lennegel, hogen a chomas estren, eneber zoken, da sevenerion e
ziougan, tud Walarn. Fazi diazezerion E.S.B. a voe dic’houzout an dra anat-se, ha krediñ e ranke
diouganer an Trede Emsav c’hoari ur roll sevener en Emsav-se.
E 1947 en doa Youenn OLIER empenn un aozadur politikel, Emsav Pobl Vreizh, a varvas kent
bezañ ganet. Da heul en em dennas el lennegezh hag er skridoù politikel. Un deiz a zeu e vo embannet
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un dezrannadur eus skridoù politikel An Avel, Avel an Trec’h, ha diskouezet ez eus etrezo hag ar
politikerezh an hevelep keñver hag etre ar skridvarnerezh hag al lennegezh wirion. Un
darvoudvarnerezh int, met e nep keñver n’int an darvoudaozerezh ez eo ar politikerezh. Diskouezet e
vo ivez penaos ned eo ar pennadoù savet gant Youenn OLIER a-c’houde 1947, ouzhpenn an hevelep
darvoudvarnerezh, nemet un adlavaradur digemm eus e dezennoù a 1945-1947. Kenderc’hel a ra da
zeskrivañ ar pezh a dremen diouzh ur savboent diflach, da lojañ an darvoudoù nevez en ur reizhiad
savet ur wech da vat. Anavezet-mat eo seurt barnerezh a-ziavaez evel azon an dic’halloud da gemer
perzh oberiant, politikel, en darvoudoù. Kenkoulz-all, etre 1947 ha 1967, ne glaskas ar skrivagner
luskañ e nep doare un ober politikel fetis. Bewech ma veneg un ober politikel, en en meneg en un
dazont dispis, hep diskouez an disterañ preder gant an aozadur fetis evit e gas da benn. Er c’hontrol,
bep ma tremen ar bloavezhioù, e hañval an aozer pellaat mui-ouzh-mui diouzh mennoz an ober ha
plediñ muioc’h gant darvoudoù etrevroadel, gall pe ledemsavel eget gant an Emsav stadel da lakaat en
e blom. Fazi diazezerion E.S.B. a voe enta krediñ e c’hallent gortoz un obererezh politikel digant un
den n’en doa ket paouezet a bellaat diouzh an ober politikel abaoe ugent vloaz.
Hag, e gwir, en aozadur ebet eus ar framm ne c’hoarias Youenn OLIER ur roll diazezer na zoken
ur roll lusker : nag e S.A.D.E.D., nag e K.D., nag en Emsav, nag en aozadurioù a briente ar
frammadur politikel. Kas a reas e labour kelenner e S.A.D.E.D. evel ur c’hefridiad ordinal, met n’eo
ket evel ur gwastadour. Ul lec’h ken sioul-all a zalc’has en aozadurioù politikel, – ul lec’h a enor. Ne
voe nag ar c’hrouer nag al lusker a spie e geneiled ma ve. Nepred ne veizas ar politikerezh brezhon
evel politikerezh ur framm dispac’hel. En enep, e talc’has da welout en E.S.B. un danvez strollad
politikel, heklev ar P.N.B., tonket da gevezañ ouzh ar M.O.B., U.D.B. pe Sav Breizh. An emzalc’h
gwariadek-se eo an arbenn damkanel eus an disentez diskarzhañ douget ouzh Youenn OLIER. Dindan
e levezon linkrus e kouezhas danvez emsaverion en hevelep gwariadur : distignañ a reas enno ar youl
d’en em stummañ ; ar gwel eus hent kompez ur strollad politikel frankizour o lakaas da ereziñ ouzh
rañvedoù serzh ar framm dispac’hel ha da skoilhañ labour an aozadurioù politikel.
Kenlabour Youenn OLIER gant Emsav zo ivez da vezañ dezrannet. Evel a ouzer, en niverennoù
kentañ e voe roet dezhañ al lec’h a enor, an titl a Bennskrivagner. Goude un nebeut niverennoù avat e
c’houlennas e-unan ma ve tennet e anv diwar ar bajenn gentañ, peogwir n’eo ket eñ a rae labour ar
Pennskrivagner. E gwir, krouerion Emsav, diwar an derou a varnas e bennadoù evel diembannadus.
Krog e oant-int da luskañ un daelerezh diwar an dachenn obererezh dalc’het gant ar framm, ar pezh a
emplege ne oant evit plediñ nemet gant an traoù a c’hallent oberiañ warno ; ar pezh a emplege ivez e
oa an ober dispac’hel o ren. Youenn OLIER, evitañ, a gendalc’he da varn pep tra diouzh an hevelep
savboent treamzerel hag e 1945, ha da ginnig selledoù hollek hep darempred eeun gant al labour
pemdeziek. An Emsav oberiant o vezañ lakaet gantañ da zeraouiñ en dazont, edo ar Stad vrezhon
amzeriet en un dreistdazont mojennek. Ha koulskoude e fizie an aozer er Stad vojennek-se an emell
da dreuzfurmiñ ar vro, d’he brezhonekaat, da unvaniñ ar bobl, da ziorren an armerzh, h.a.. Nepred
avat ne ziskouez preder da c’houzout a belec’h e teufe d’ar Stad an nerzh evit kas da benn an
trevelloù-se. Un tun ouzhpenn n’eo ken keal ar Stad en empennadennoù Youenn OLIER, – ha war un
dro frouezh ur c’helc’hpoellata : ar Stad o vezañ piaouer an nerzh dre dermenadur, ganti e vo kavet an
nerzh a vank d’an Emsav, met penaos e oufe an Emsav kaout digant ar Stad an nerzh en deus ezhomm
evit he sevel end-eeun ? E nep lec’h ne hañval ar skrivagner soursial gant ar pennad hent a zo anezhañ
krouidigezh ar Stad vrezhon, pennad hent nad eo netra estreget an Emsav e-unan. E nep lec’h ne
hañval gwelout al labour ramzel a zo dirazomp, luskañ e pobl Vreizh an argerzh dispac’hel. E nep
lec’h ne anavez ster al labour renet gant ar framm dispac’hel brezhon abaoe bloavezhioù.
Tonket e oa da guitaat ar framm, ha dre ret diwar ma ve goulennet digant pep ezel un ober fetis etouez ar boblañs. Rak an ober fetis-se a denn e ster eus ar gelennadurezh dispac’hel diazezet war an
daelerezh renet abaoe seizh vloaz e diabarzh ar framm etre par damkanel ha par embregel, – hag an
daelerezh-se end-eeun oa chomet estren a-grenn da Youenn OLIER. Preder an dispac’her zo gant
damkaniezh ar pezh a ra ha gant embregerezh ar pezh a soñj, e vennozioù o kas war-raok an
darvoudoù hag an darvoudoù o kas war-raok e vennozioù. Ne vez lec’h ebet en ober dispac’hel evit ar
savboentoù diflach nag evit an darvoudvarnerezh hep krap war an darvoudoù.

Aze emañ ster politikel an disentez diskarzhañ douget ouzh Youenn OLIER. Moarvat ez eo bet
kaset da benn an diviz politikel-se e stumm un disentez a genurzh : lakaet eo bet er-maez dre an
arbenn embregel m’edo o tuta dre guzh e-touez izili ha danvez izili E.S.B. evit sevel ur « strollad
politikel ». Met mar en deus torret grevus ar genurzh ez eo dres peogwir ne oa ar framm evitañ netra
muioc’h eget ul lec’h-emgav ma c’halle pep hini degas e albac’henn, hag ul lec’h-gortoz ma c’halle
pep hini aozañ ar c’hoari a gare.
An eil darvoud a verkas dibenn ar prantad frammañ politikel e voe an nac’hidigezh gant « izili »
’zo eus disoc’hoù ar prantad-se end-eeun.
Daveiñ ne raimp ken da Gemennadenn Kengor an Dael evit Breudoù Mezheven 19692. Ganti ez
eus un dezrann spis eus stad E.S.B. en nevez-amzer 1969. Ur fazi all a rankomp diskleriañ eo an hini a
voe, en diskar-amzer 1968, savelañ kelligoù hep kemer ur preder emsavel gant dasparzh an dud
etrezo. Kelligoù ’zo ne oa enno den ebet o vezañ sammet istoregezh an Emsav. Deskrivet eo bet
heuliadoù ar fazi : kent pell he devoe pep kellig he stuz hag he spered, « he foell dezhi hec’h-unan,
hag ar poell-se en doa nebeut da welout gant poell an Emsav » ; ne veze ket embreget an dezrannañ
emsavel ha kollet e veze a-nebeudoù skiant eus poellelezh an Emsav : an emouiziegezh a leze al lec’h
gant an emdarzhegezh dirollañ ; izili kelligoù ’zo a zileze o stummadur ha war un dro o
gourc’hwelioù en aozadurioù-kreiz, – uheloc’h er gemennadenn-mañ e venegomp an devoudoù-se
c’hoazh en ur zezrannañ unan eus an elfennoù-luskañ anezho. Seurt dastorradur er stroll hag er
speredoù a chomas difrouezh a-grenn : eus ar gellig-mañ a embanne plediñ gant an armerzh ne zeuas
ket an disterañ labour armerzhouriezh, – en enep, heñchet e voe an deskidi he heulie etrezek an
armerzhelouriezh ; ar gellig-hont, a oa sañset o ren bruderezh er c’helc’hioù ledemsavel, ne zisoc’has
gant netra nemet dastum ul liv ledemsavel hec’h-unan. Ouzhpenn-se, seul vui ma pellae ar c’helligoùse diouzh E.S.B., seul vuioc’h a emrenerezh a c’houlennent, – an emrenerezh-se o vezañ kemer
frankiz an oberoù hag ar mennozioù hep sammañ an dlead d’o dezrannañ e-keñver poellelezh an
Emsav ; ha prest e oant d’en em zizober, mar beze ret, diouzh an izili o doa krouet aozadurioù E.S.B.
hag o doa sammet betek neuze buhez ha kresk ar framm.
Ar re-mañ a verzas ar fazi e oa bet a) lezel ar c’helligoù d’en em stummañ er-maez a bep poell
emsavel b) reiñ an emell en divizoù politikel da dud divarrek c’hoazh dre ziouer a stummadur da
sammañ atebegezh wirion ebet en Emsav.
En o raktres e oa bet sellet ar c’helligoù evel un amplegad da savidigezh al levierezh politikel en
E.S.B., ar galloud hiniennel harpet warno en trobarzh o tont da gempouezañ ar galloud-kreiz. Anat eo
e teue dic’hallus sevel nep levierezh politikel dre berzh emdroadur diheboell ar c’helligoù. Penaos
kaout emglev war ar framm gant tud o doa paouezet d’e anaout evel framm ? Diempradur ar
c’helligoù a roe tro da albac’henn an Emsav-« strollad politikel », d’ar gwariadur strolladelour, da
reuziañ hogos diharz.
Mallus oa tennañ E.S.B. eus ar saviad argollus ma edo. Treset e voe daou gammed : da gentañ,
dezrannañ ar saviad, ha se a voe graet, dre Gemennadenn Kengor an Dael evit Breudoù Mezheven
1969 pergen ; d’an eil, dre gemer sol war an dezrannadur-se, lakaat E.S.B. en e boell en-dro ; ha se a
voe graet dre an hent-mañ :
1) Atebeion devoudel E.S.B., – krouerion ha blenierion e aozadurioù, – en em zisklerias evel
levierezh gwirel ar framm. Emouez-kaer e oant ouzh an taol-nerzh a gasent aze, ha n’int ket mennet
d’e guzhat na d’e dreuzwiskañ. Mennet int d’e sammañ betek e heuliadoù diwezhañ.
2) Diazezañ E.S.B. evel framm politikel.
3) Derc’hel en o nerzh kement reizhenn mouezhiet gant an Dael betek neuze, – ar framm kent,
kefridiadel dreist-holl, o kavout e lec’h e diabarzh ar framm politikel.
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4) Adaozañ ar c’helligoù hervez pennaennoù an ober dispac’hel o deus renet war diazezadur ar
framm politikel, – kreizennadur an divizout hag an damkanerezh, digreizennadur an erounit hag an
embregerezh pergen.
An disentezioù-mañ a ro klozadur d’ar prantad frammañ politikel renet gant aozadurioù E.S.B.
abaoe an hañv 1966. Ent dibarekoc’h ne reont nemet unan gant Kemennadenn Kengor an Dael evit
Breudoù Mezheven 1969 : ar Gemennadenn a ergerzhas an enkadenn, an disentezioù a gas E.S.B. en
tu all d’an torrod a ginnige e zispenn.
« Izili » ’zo n’o deus ket degemeret an disentezioù-se, ar re end-eeun n’o doa dalc’het kont ebet
eus ar Gemennadenn. E gwir, er-maez eus ar framm e oant aet pellik ’zo, lakaet e vent bet e-barzh
biskoazh, hag ar pezh a dremene e-barzh n’en doa ket nemeur a heklev ken en o buhez. Hini ebet eus
an « izili » o deus kuitaet E.S.B. en hañv 1969 n’en doa savet e vouezh da vreutaat ar Gemennadenn
en he mare. Unan a bevar : pe n’o doa nag he selaouet nag he lennet ha pell diouzh E.S.B. edont
endeo ; pe n’o doa ket he c’homprenet hag o lec’h n’edo ket e-touez an izili met e-touez an deskidi ;
pe he c’homprenet o doa ha ne oant ket a-du ganti hag en ur chom mut e tibabent endeo kuitaat
E.S.B. ; pe edont a-du ganti hag o muderezh, o digasted pe o ezvezañs a broue a-walc’h an nebeud a
breder a gemerent da zienkañ an Emsav.
Penaos meizañ ersav an « izili »-se ? Deuet oant da zianaout istor ar framm ha da sellout outañ
evel ouzh ur strollad politikel. An touell ma oant en em lakaet a vire outo a veizañ netra e buhez
politikel an Emsav : o ersavioù digempoell ouzh an darvoudoù abaoe derou 1969, o digasted ouzh an
argoll ma voe E.S.B. en nevez-amzer 1969, o divarc’hadur p’o deus ranket kuitaat E.S. B. a verk an
hevelep gwariadur hag a c’houlenn an hevelep remed : merzout ned a ket E.S.B. en-dro evel ur
strollad politikel, met evel ur framm dispac’hel.
Penaos meizañ ar fazi ez eo bet degemerout er framm tud na oant ket emsaverion ? An Emsav
n’en devez ar binvioù ergorel da varn nemet war an dachenn ma’z eo frammet. Keit ha ma
c’hoarvezas an Emsav eus ur framm deskadurezh hepken, e selled ouzh kement skoliad evel un
danvez emsaver, ouzh kement kefridiad evel un emsaver. Dre framm an deskadurezh ne veze tu da
zezrannañ ar gwariadurioù nemet pa dennent war-eeun d’an deskadurezh. Hep frammadur politikel ne
oad ket evit dezrannañ ar fazioù hag ar gwariadurioù politikel. Kemeromp da skouer an digempouez a
voe diskuliet e dasparzh al labour e S.A.D.E.D. e 1967, e K.D. e 1968 ; dre vinvioù ar framm
deskadurezh e oa tu hepken da c’houzout piv a oa kefridiad aketus ha piv na oa ket ; ne oa ket tu avat
da vont pelloc’h na da ergorelaat orin an digempouez pa oa politikel. Ar strivoù da reizhañ an
digempouez, o tont a-berzh levierion ar framm deskadurezh, ne c’hallent disoc’hañ hep framm
politikel. Edo aze E.S.B. en ur c’helc’h-bac’h, rak an derou a framm en doa krouet un diabarzh hag un
diavaez ; met an diouer a framm politikel a leze diresis an harzoù etre an diabarzh hag an diavaez, ken
ma chome dic’hallus diskoulmañ kudenn an ezeladur, ha, da heul, kudenn al levierezh, alc’houez
savidigezh ar framm politikel. Diempradur ar c’helligoù, ar gwariadur strolladelour zo da savlec’hiañ
en argerzh amploc’h-se. An disentezioù kemeret en hañv-mañ o deus torret ar c’helc’h-bac’h : savelet
eo bet al levierezh, termenet spis an harzoù etre diabarzh ha diavaez, diskoulmet kudenn an ezeladur,
diazezet E.S.B. evel framm politikel, – pep tra war un dro, ne c’halle ket bezañ e doare all. War un dro
ivez, un niver a izili a-gent zo en em gavet er-maez ; an devoud-se zo ar brouenn ez eo hiviziken resis
an harzoù ha fraezh divizoù an ezeladur.
Kriz eo bet kavet darvoudoù an hañv. Renet int bet gant E.S. B. hag ul lod int eus e istor. E.S.B. a
samm ar fazioù en deus graet, eleze o dezrannañ hag o reizhañ. Dlead ar re a zo aet er-maez anezhañ
eo ober kemend-all, ha se dre gemer anaoudegezh eus poellelezh an Emsav. Er priz-se e chom e zor
digor dezho.
***
An daou zarvoud-mañ n’int ket darvoudoù nevez en Trede Emsav. Er bloavezhioù pemont e
rankas an emsaverion stourm e-pad hir amzer evit difenn ar yezh peurunvan, an elfenn bolitikel
nemeti a chome e Breizh, enep al luskadoù a venne peurzibolitikaat ar « stourm sevenadurel ».

Disteurel a rejont eneberion ar yezh peurunvan en tu all da harzoù a zeuas da vezañ harzoù gwirion an
Emsav. Ha trec’h ar yezh peurunvan a voe kentañ trec’h bras an Trede Emsav. An eil trec’h bras a voe
saveladur an Emsav evel framm dispac’hel. Dibaot e voe e 1962 an dud a gomprenas an eilpennadur
degaset gant S.A.D.E.D., pa lakae da dremen dre ar framm an elfenn bolitikel a oa el liammoù a
vignoniezh etre ar vrogarourion, da lavarout eo pa dreuzfurme ar vrogarouriezh vrezhon en un nerzh
politikel. Ken hir ha m’o doa emgannet diwallourion ar yezh peurunvan ez emgannas S.A.D.E.D. :
etre 1962 ha 1967 en em droc’has diouzh kement luskad, e troc’has dioutañ kement ezel a nac’he
meizañ an Emsav evel framm dispac’hel3. Dre henn ober e kasas war-raok frammadur dispac’hel ar
vro boulc’het er bloavezhioù pemont, e startaas an harzoù diazezet gant e ziaraogerion hag e roas
dezho talvoudegezh un talbenn-argadiñ. Kresk ar framm, diwanadur an aozadurioù politikel, erziwezh
saveladur E.S.B. evel framm politikel a ro hiviziken d’an Emsav an tu da luskañ an argerzh dispac’hel
er vro. Ar framm, al ledemsav hag an harzoù etrezo o deus bremañ ur roll resis en daelerezh-dieubiñ4.
Setu perak e c’haller reiñ o ster emsavel da zarvoudoù evel re an hañv tremenet. An dud a zo aet ermaez eus E.S.B. a gil rak politikadur ar framm, evel ma kile broadelourion ’zo e 1962 rak frammadur
an Emsav ha ma kile brogarourion ’zo e 1950 rak politikadur ar yezh. Roll an Emsav avat zo
politikaat ar vro, hag ar politikerezh nemetañ da ren er vro zo politikerezh ur framm dispac’hel. Nep
luskad dibolitikel pe ampolitikel, nep « strollad politikel » e Breizh zo un embregadenn-dibolitikaat o
sammañ dre ret roll ul ledemsav. Kenderc’hel a ray an Emsav da ziskuliañ kement embregadenndibolitikaat en-dro dezhañ hag ennañ e-unan.
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LIZHEROU
« Aon am eus o devo un niver a dud kalz poan o kompren petra a dalvez unvaniñ an istoregezh
[sl. Emsav 32/231]. Pa lavarer unvaniñ ar yezh, ez eo sklaer diouzhtu ; an dud a soñj en doare-skrivañ,
er yezhadur, er geriadur. Pa lavarer avat unvaniñ an istoregezh, ez eo kalz tennoc’h diverzout petra zo
danvez an unvaniñ ; un danvez amzeriek eo, na c’hell ket bezañ kemeret da ergorad, – ar perag zo bet
displeget e-barzh Tonkad 65 p. 10-11 : ‘E gerioù all, an amzer ne c’hellomp ket ergorañ outi evel ma
ergoromp ouzh an egor ; ne c’hellomp savelañ an amzer evel amzer nemet en hon dangorelezh, eleze
dre ar buhezañ. Ne c’hell morse ar meiz kantvout ur framm amzeriek ennañ e-unan ; dre-se ne c’haller
morse en em dennañ eus an Istor evit ergorañ outañ’. E gwir, ne welan ket an doare eeun da zisplegañ
unvanadur an istoregezh. Marteze n’eus doare eeun ebet : o vezañ ma ne c’haller ket ergorañ wareeun ouzh an danvez unvanet, ez omp rediet d’e anaout a-dreuz d’an troc’hoù a reomp ennañ. Diglok
eo pep troc’h, met aes eo da veizañ an dalc’had anezhañ, – arabat eo neuze kemer an troc’h a studier
evit an istoregezh a-bezh ha sellout ar poell a verzer ennañ evel poell ar furm amzeriek hollel. Un
troc’h hon eus graet e par Gwalarn daou vloaz ’zo. Un troc’h a reomp bremañ e par Breiz Atao. An
troc’h diwezhañ-mañ, evel pep troc’h nevez, a leugn an istoregezh a-bezh gant sterioù nevez, hag an
holl droc’hoù kent en em gav adsteriet gantañ. ()
« Ur poent all, a ro da gompren petra eo unvanadur an istoregezh. Betek hevlene e chome digevan
() ar gelennadurezh. Betek hevlene n’hor boa en hon c’herz nemet tammoù a gelennadurezh ; mankout
a rae tammoù a-bouez evit ma teufe d’ur furm gevan ha kempoell. Setu perak ez eo roet da gevatal
unvanadur an istoregezh hag unvanadur ar gelennadurezh. Se a dalvez kement-mañ : a) holl elfennoù
ar gelennadurezh a ra etrezo un unvez organek kevan ha kempoell b) ar gelennadurezh () a ra gant
istoregezh hollel Breizh un unvez kevan ha kempoell : ar benveg eo evit reiñ ster da gement darvoud
tremenet, eleze da enframmañ kement danvez kevala istorek a zo e tremened ar bobl vrezhon (ha

3
Sl. Al luskadoù politikel e Breizh e diwezh 1966, Emsav 1/6 ; « Emsav » ha « Kendalc’h », Emsav 4/86 ; Hent ar
sokialouriezh e Breizh, Emsav 7/172 ; « Kuzul ar Brezhoneg » hag an Emsav, Emsav 12/324 ; Kemennadenn a-berzh Skourr
an Deskadurezh vroadel, Emsav 17/148.
4

Sl. Lec’h al ledemsav en daelerezh-dieubiñ, Emsav 31/195.

moarvat muioc’h eget houmañ) k) ar gelennadurezh a ra ar stern klok evit ren embregoù an daelerezhdieubiñ.
« Evel just e chom bepred krefen da resisaat, dres evel ma’z eus chomet krefen yezh da resisaat
goude unvanadur ar yezh. Met krefen eilel int, o vezañ ma vint embreget e diabarzh stern ha war sol
an unvanadur hollek e-unan. Diwar vremañ ez eus un ober brezhon unvan evel ma’z eus ur brezhoneg
unvan. Hag en hevelep doare m’he deus reizhiad an diseurtiezhoù rannyezhel lezet al lec’h gant ar
frammad yezh reizh / fazioù, e lez ivez reizhiad an tezennoù personel disklotus al lec’h gant ar
frammad kelennadurezh / gwariadurioù.
« Falc’huned zo bet evit lakaat en arvar unvanded ar yezh. Falc’huned zo hag a vo c’hoazh evit
lakaat en arvar unvanded an istoregezh. »
(02 09 69)
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KEMENNADENN A-BERZH S.A.D.E.D.
Emvod hollek S.A.D.E.D.. Pevare emvod hollek 1969 ar Strollad a vo dalc’het e Roazhon, d’an 2
a viz du.
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NOTENNOU POLITIKEL (8)
BEVENNADUR BELI AL LEVIERION
I. – PENNAENNOU AR BEVENNADUR : AR FRANKIZIOU FORAN
Diwar m’emañ rannet pep kevredigezh politikel etre levierion ha levidi ez eo natur e savfe
tennderioù etre an daou rummad : techet eo an neb a vez o ren da astenn e c’halloud ha pa ve evit e
ziogeliñ ; al levidi, en o zu, o devez diegi o sentiñ nemet e kavfent poell, ha dreist-holl e santfent redi
ouzh henn ober. Ar goulenn a reer zo enta : gant petore kempouez e tisoc’h ar c’henstourm etre dalc’h
al levierion ha dizalc’h al levidi ? E gerioù all : petore bevennoù zo da veli al levierion ?
Liesseurt int. Eus an Natur e teuont gwechoù ’zo : beli diharz TAMERLAN a veze koulz ha
dic’halloud kant lev diouzh e gêrbenn ; en e gêrbenn hec’h-unan, pa zispac’he ar bobl, ne veze ket an
trec’h bepred gant klezeier ha goafoù e soudarded. Gwechoù all e teuont eus ar spered : anavezet e
voe rouaned a gave en o c’harantez ouzh ar reizhded hualoù a-walc’h da gabestrañ o angerzhioù
mac’hom.
Ret eo lavarout ned eo ket an Natur evit gwareziñ ken ar pobloù ouzh o renerion hiziv an deiz : ar
pellder, an torosennadur, nerzh korfel an dud ne gontont ket nemeur dirak an araezioù-kehentiñ ha brezeliñ a zo bremañ e kerz ar Gouarnamantoù. A-du-rall, esparadennoù e chom bepred ar sent, ha
n’eo ket gant sturiennoù ar vertuz e vez dalc’het war aloubusted ar veli, – gant reolennoù ar gwir ne
lavaromp ket.
Div lodenn a vo en Notennoù-mañ : ul lodenn damkanel, o plediñ gant pennaennoù ar
bevennadur, o tiskouez penaos e voe meizet kudenn ar bevennadur en istorvezh ha, war un dro, ar roll
pouezus a c’hoarias meizadur ha difennerezh ar frankizioù foran ; ul lodenn embregel, o plediñ gant
araezioù ar bevennadur.

PENNAENNOU AR BEVENNADUR : AR FRANKIZIOU FORAN
Ur mennoz arnevez eo bevennañ beli al levierion, da nebeutañ ar bevennañ a-berzh al levidi ounan. Keit ha ma voe diazezet ar galloud politikel war an aotrouniezh speredel, ne veze degemeret ent
wironiel nemet bevennadurioù a-berzh houmañ, ha n’o deveze al levidi gwir hiniennel ebet dreist da
wirioù ar Geoded.
Ar gristeniezh eo a zegasas ar meizadur arnevez : dre reiñ d’an hinienn gwirioù trec’h da wirioù ar
stroll, ez ensave war un dro gwir al levidi da reoliñ beli o levierion.
Heuliad kempoell ar reverzhi-se e voe an disparti c’hoarvezet kantvedoù da c’houde etre
galloud politikel ha galloud kravezel. Pa ziwanas ar riezoù arnevez, dizalc’h diouzh ar
Babelezh, e fellas d’an Iliz merkañ ur pal d’o galloud, ha termenañ ar gwirioù divezel eus
mab-den a oa dlead ar Stad anaout ha gwareziñ.
Gant teologourion ar Grennamzer e voe savelet keal al « lezennoù direizh » ha goveliet
pennaenn an herzel ouzh ar gwaskerezh, a zo e diazez damkaniezh bevennadur ar veli
bolitikel.
Ar bennaenn-se a dalvezas da eneberion an unpenniezhoù diharzveli, ar Brotestanted
c’hall hag ar Buritaned saoz pergen. En 18t kantved e voe adkemeret gant ar Filozoferion, a
erlec’hias un diazez naturelour ouzh he sol kravezel. Frouezh o labour a voe Diskleriadur
Gwirioù an Den hag ar C’heodedour embannet e 1789 gant an dispac’herion c’hall. Ar skrid
politikel-se a ensavadekae ar frankizioù foran en Europa, – e gwir, evit e sevel e kemeras e
aozerion harp war an diskleriadurioù gwirioù embannet a-ziagent gant Stadoù amerikan ’zo.
A-hed an 19t kantved e talvezas damkaniezh ar frankizioù foran da sol kelennadurezhel
d’ar strolladoù frankizour en o stourm ouzh ar virourion.

En 20t kantved, evel ma welimp, e c’hoarvez un emdroadur nevez : ar frankizioù ne
vezont ket difennet ouzh ar Stad hepken, hag e degouezhioù ’zo e teu ar Stad hec’h-unan da
gemer en he gwarez ar frankizioù lakaet en arvar gant ar galloud armerzhel prevez.

Ar frankizioù foran en 19t kantved : ar frankiz-harzadur.
Dav eo da gentañ termenañ ar ger frankiz. « Kaout frankiz d’ober » un dra bennak a
dalvez « kaout frank an hent evit ober » an dra-se. Evel termen a wironiezh e verk ur galloud
prevez anavezet gant ar galloud foran, – setu perak e lavarer : frankizioù foran, – eleze ur
gwir : ar frankiz-kehentiñ da skouer zo ar gwir da veajiñ, da genskrivañ, h.a., frank a bep
reolerezh a-berzh ar veli-Stad.
Diazezet eo keal gwironiel ar frankiz war veizad trabedel ar rezid. Ar rezid zo ur perzhdiazez eus mab-den na c’haller ket termenañ war-eeun ; e savelañ a reer a) dre an nac’hañ,
evel an dizalc’h diouzh ar redi, – met dispis e chom ar saveladur dre an nac’hañ, rak un den
en e rezid ned a ket er-maez eus domani ar rediegezh evit kelo1 ; b) dre an azonoù anezhañ,
evel ar galloud-trehontiñ, ar galloud-krouiñ, an istoregezh, h.a..
Ar frankizioù zo an dremmoù politikel o wiskañ ar galloudoù-se. Alese o forc’hellegezh :
hervez an degouezhioù e c’hell embregadur ur frankiz mont a-du gant pe a-enep d’ar rezid. Ar
frankiz-eztaoliñ a c’hell bezañ ur frankiz-krouiñ pe ur frankiz-linkrañ hervez an arver graet
anezhi. Ar frankiz-kenderc’hañ zo deuet da vezañ ur frankiz-vac’homañ en 19t kantved, – ken
ma kemerer zoken a berzh fall hiziv alies an termenoù frankizour ha frankizouriezh.
Frankizourion an 19t kantved a veize ar politikerezh evel ur c’henstourm etre an hinienn hag ar
gevredigezh. Asantiñ a raent d’ar Stad evel d’un droug ret : dav oa he gouzañv, hag he bevennañ
strizh. « Ne levier ket hep noazout », ar bomm-se gant an dispac’her gall SAINT-JUST a gemerent da
wir bater ha dioutañ e tennent ar c’hlozadurioù rekis.

Andonioù ar gelennadurezh frankizour
Teir andon a zeskriver d’ar gelennadurezh frankizour : un andon gravezel, un andon bolitikel, un
andon armerzhel.
An andon gravezel : an divezouriezh.

Gwelet hon eus e oa an hevelep devouderezh d’an disrann etre ar galloudoù kravezel ha politikel
ha da bennaenn bevennadur beli ar Stad. Ur Stad velegveliek n’he deus bevenn diavaez ebet. Ur Stad
lik hepken a gav bevennoù diavaez dre berzh bezañs un aotrouniezh speredel a-dal dezhi.
Tu oa da soñjal e ve bet gwanaet pennaenn bevennadur ar veli da heul steuziadur an
emskiant kravezel en Europa. Ar c’hontrol eo a c’hoarvezas, rak mar kilas betek ur poent an
denelouriezh kristen, e tiwanas un denelouriezh poellelour da gemer he lec’h ha d’he harpañ
war an dachenn-se. An divezouriezh poellelour a embannas, taeroc’h zoken eget an
divezouriezh kristen, gwirioù mab-den evel gwirvoudoù trabedel, savlec’hiet a-zioc’h d’ar
Stad ha trec’h da wirioù ar Stad. Ar gwir divezel, anvet ivez « gwir naturel »2, a chom andon
ar gwir devoudel ha war un dro andon ar bevennadurioù anezhañ.
An andon bolitikel : ar mac’homerezh.

En 18t kantved eo e voe ganet al luskad frankizour, e grez an diharzveli roueel, gant ar re a
c’houzañve mac’homerezh moarvat, met dreist-holl gant ar re a oa armet evit stourm outañ :
kefredourion, skrivagnerion ha prederourion, – ar Filozoferion. Re wasket oa ar gouerion hag ar bobl
vunut evit empennañ stourm ebet.

1

Sl. An dislavar politikel, Emsav 24/349 1968.

2

Sl. Ar galloud hag ar gwir, Notennoù Politikel (3), Emsav 27/87 1969.

Danzeet e voe an damkaniezhoù frankizour gant ar vourc’hizelezh kenwerzhour,
greantour ha kefredour. Pinvidik oa ar renkad-se ha ne c’houzañve ket an dezvad izel a oa he
hini : brientoù an noblañs, reizhennoù ar c’horfuniaderezh a oa dezhi kemend-all a hualoù da
derriñ. Eviti, ar frankiz oa teurel diwarni reolerezh ar Stad.
Diskleriadur Gwirioù 1789, pell diouzh bezañ un empennadenn difetis a-berzh
kelennadourion, a venne kent pep tra freuzañ drougarverioù ar Renad Kozh hag enebiñ ouzh
oberoù resis tamallet d’ur Stad barnet mac’homus. Keal ar frankizioù foran a zinaoù, ent
sklaer, diouzh ar stourm ouzh ar gwaskerezh a-berzh an ensavadurioù Stad hag al levierion.
En 19t kantved e weler ur stourm heñvel, renet gant ar frankizourion, troet n’eo ket ken
ouzh an diharzveli roueel, met ouzh gourdrouz ur Stad werinek soliet war bennaennoù
stourmerion ar frankiz eus ar c’hantved a-raok.
An andon armerzhel : ar greanteladur.

En 19t kantved e veze ereet frankizouriezh armerzhel ha frankizouriezh politikel. Lakadenn
trec’hded an embregerezh prevez war obererezh ar Stad a ya da ziazez ar frankizouriezh armerzhel : al
levierion n’o deus ket da emellout en armerzh.
Ar bevennadur-mañ n’en deus ket un dalvoudegezh trabedel evel an daou all, met unan
bleustrek hag arverek. Hogen dre e liammoù gant an daou all e sachas warni ur meni
trabedegezh, evel ma tiskouez Diskleriadur 1789 en e vellad 17 : ar gwir nemetañ diskleriet
evel difreuzadus ha nevet eo ar gwir d’ar berc’hentiezh.

Ar frankizioù foran
Daou seurt frankizioù foran zo bet savelet, hervez ma tennont da vuhez an hiniennoù pe d’ar
vuhez kevredik.
Ar frankizioù hiniennel.

1) Frankizioù ar bersonded pe frankizioù keodedel, a zo anezho frankiz an annezañ ha
disgwallded an annez, frankiz an daremprediñ, ar c’hehentiñ, ar frankizioù tiegezhel (gwir da zimeziñ
hep emell ar Stad, gwir da zesevel ar vugale) ha, dre vras, kement gwir o reiñ diogelroez d’an hinienn
dirak ar veli stadel.
2) Frankizioù armerzhel, anezho ar gwir d’ar berc’hentiezh, d’ar frankembregerezh ha d’ar
frankkevezerezh, frankiz ar c’henwerzh, frankiz amred ar c’henderc’hadoù (frankeskemm enriezel
hag etreriezel), frankiz ar prizioù hag ar goproù hervez savelennoù an nevid. E pep degouezh e vez
sellet emell al levierion en armerzh evel un droug.
3) Ar frankiz-dezeviñ. Ar frankiz-dezeviñ zo war un dro ur frankiz hiniennel, ar gwir gant pep
hini da varn an devoudoù diouzh e veno ha da eztaoliñ e varnoù ; hag ur frankiz kevredik, rak an
eztaoliñ zo un ober kevredigezhel. Aes eo kompren perak e vez gouzañvet gant al levierion an
obererezhioù arzel ha lennegel pur buanoc’h eget an embannadurioù war danvezioù evel ar
brederouriezh, ar politikerezh pe ar gravez.
Ar frankizioù kevredik.

Kement obererezh o tennañ d’ar vuhez kevredigezhel a sell a-dostoc’h ouzh an dachenn end-eeun
ma embreg ar Stad he beli : setu perak e voe diaesoc’h gounit ar frankizioù kevredik ez eo frankiz ar
wask, ar frankiz-emvodañ hag ar frankiz-kevrediñ, eget ar frankizioù hiniennel-strizh. En 19t kantved
eo e voe stourmet an taerañ evito. Gounezet e voe an emgann e daou brantad : da gentañ e veze
diframmet digant ar veli ar frankizioù kevredik war an tachennoù na dennent ket d’ar politikerezh ; en
un eil prantad e teue an trec’h war an tachennoù politikel o-unan. Da skouer, e voe da gentañ aotreet
ar c’hevredigezhioù lennegel ha gouezoniel, tra ma chome berzet ar c’hevredigezhioù politikel. Ar remañ ne voent aotreet nemet goude, ur wech diframmet ar frankizioù politikel.

Emdroadur keal ar frankizioù foran en 20t kantved.
Hiziv ez eo daouduek emell ar Stad er gedvuhez. Diouzh un tu e chom an enebadur kozh belifrankiz, diouzh an tu all ez eo ar Stad gwarezourez un niver a frankizioù a vije en arvar hep hec’h
emell.

Devouderezh an emdroadur
A-c’hin d’al luskad mennozioù a savele keal ar frankiz-harzadur, e tiwanet en 18t kantved
damkaniezh ar frankiz-perzhiadur. Houmañ, embannet gant J.J. ROUSSEAU, a voe adkemeret gant ar
Jakobined c’hall ha gant dispac’herion an 20t kantved.
Damkaniezh jakobinel ar frankiz-perzhiadur.

Ar Gall Benjamin CONSTANT, damkanour ar frankizouriezh en 19t kantved, a enebe
« frankiz bremaniz » ouzh « frankiz henvediz », hounnezh termenet gantañ evel « piaouadur
peoc’hiek an dizalc’h hiniennel », frankiz henvediz o vezañ « perzhiadur oberiant er galloudstroll » ha diskuliet gantañ evel un touell, ur sofegezh.
Gant ROUSSEAU e oa bet termenet ar frankiz-perzhiadur. Oc’h ensellout kudenn
« bevennoù ar riegezh », e tastume : « Goulenn betek pelec’h ez a gwirioù ar rieg ha gwirioù
ar geodedourion zo goulenn betek pelec’h e c’hell ar re-mañ en em ouestlañ ganto o-unan »3.
Savelet e vez frankiz pep hini dre ar perzh kemeret gantañ e furmidigezh ar mennoud
kevredin ; dirak ar mennoud kevredin e rank plegañ ar mennadurioù hiniennel. « Ensaviñ ur
bobl zo ober da bep hinienn, a zo drezi hec’h-unan un hollenn glok ha digenvez, bezañ parzh
en un hollenn vrasoc’h a zegemero an hinienn diouti he buhez hag he boud ».
Holl breder ROUSSEAU a denn da ziskoulmañ ar gourzhenebadur etre hinienn ha
kevredigezh, da sevel ur gevredigezh na vo ket an hinienn e kenstourm ganti, na vo ket enni
eus kudenn an harzerezh, an eneberezh, – ar vonlakadenn o vezañ ober amplegad ar frankiz
eus ar perzhiadur er mennoud kevredin.
Adkemeret e voe damkaniezh ROUSSEAU gant ROBESPIERRE ha SAINT-JUST : ar
gevredigezh a felle d’ar re-mañ sevel oa ur Republik vertuzius ha poellek dindan
diktatouriezh ar mennoud kevredin. Ne veizent ket ar frankiz evel harzadur ouzh ar galloud
met evel perzhiadur ennañ.
Ganti e voe levezonet ivez MARX, LENIN ha, dre vras, holl zispac’herion an 19t hag an
20t kantved. Ar frankiz ne veizer evel harzadur nemet mar bez fall al levierezh ; mar bez mat,
e ra dre ret mad ar bobl hag, e-se, ne c’hell bezañ frankiz ar bobl nemet ar perzh kemeret ganti
e graerezh he mad4. Pelloc’h e welimp meizadur daelerezhel perzhiadur ar bobl er Stad
komunour.
Ar varksouriezh : frankizioù furmek ha frankizioù gwerc’hek.

An damkaniezh jakobinel n’he deus ket bet kalz levezon war emdroadur meizad ar
frankiz. En enep ez eo bet pouezus-bras levezon ar varksouriezh.
Gant kresk ar broleteriezh c’hreantel e voe tennet an evezh war gudenn embregadur
gwerc’hel ar frankizioù. Petra eo ar frankiz-annezañ evit neb a zo hep lojeiz ? Ha frankiz ar
wask mar bez perc’hennet ar c’hazetennoù gant mistri an arc’hant ? Petra eo ar frankizdezeviñ evit ar re na zegemeront ket ar stummadur a roje dezho an tu da ober gant binvioù an
dezeviñ ? Frankizioù un niver bihan oa frankizioù ar frankizourion. Pell ’zo moarvat edo ar
gont evel-se : betek an 19t kantved e veve ar yoc’hoù diwar al labour-douar oc’h asantiñ d’an
dere izel ma edont evel d’un devoud naturel. Kemmet e voe penn d’ar vazh avat gant
proleteriezh ar c’hêrioù. Houmañ a ziwanas er mare m’edod o paouez embann gwirioù an holl
da biaouañ ar frankizioù foran. Aes eo kompren o defe ar broleterion goulennet o lod.
3
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Bourc’hizion an 18t kantved o stourm ouzh ar mac’homerezh politikel a ziskaras ar
skoilhoù politikel ha gwironiel a vire outo a biaouañ gwirioù kevatal da re ar vrientinion. Dre
o diskar avat, e tiazezjont ar gwir evit pep den da biaouañ an hevelep gwirioù. Hogen, e-kreiz
an 19t kantved, ne oa ket ar yoc’hoù evit embreger ar gwirioù-se en arbenn eus o saviad
armerzhel, – daoust ma oa bet engwisket dezho kement frankiz ’oa dre an dezvoù hag ar
bonreizhoù. Ur mac’homerezh armerzhel a oa neuze da zezrannañ ha da ziskar. Gant MARX
hag ar gomunourion e voe graet an dezrann klokañ.
Ar varksourion a laka ez eus el labour graet gant ar micherour div lodenn : an eil o vezañ
kevatal d’ar pezh a zo ret d’ar micherour evit e vevañs, eben o vezañ an hontwerzhad5, muzul
perzh-krouiñ mab-den. Hogen skrapet e vez an hontwerzhad-se digant al labourer gant
perc’henn ar madoù-kenderc’hañ, gant ar c’hevalaour. Hemañ a ra e doare da lezel bepred
gant al labourer ar barr-bevañ izelañ. Aze emañ ar c’horvoerezh kevalaour : arallekaat a ra ur
parzh eus ar micherour. « An den o korvoiñ an den », mac’homerezh armerzhel ar proleter
gant ar c’hevalaour, zo poent-loc’hañ ar stourm a renkadoù.
Un dezvarn garv a ren ivez ar varksouriezh war ar frankizioù politikel evel m’o intent ar
frankizourion. Evit an darn vrasañ eus al labourerion n’int nemet frankizioù furmek, hep
endalc’h gwerc’hek. Gwashoc’h : tunioù int evit ar gevalaourion da zerc’hel o mac’homerezh
war ar gorvoidi. Van a reont da reiñ d’an holl frankiz ar wask, frankiz ar c’hevrediñ, h.a., met
er pleustr emañ ar gourbrientoù-se e piaou ar gevalaourion, kuzhat ne reont ken ouzh ar
broleterion ar gwaskerezh a zo warno. Roet e vez ar gwir-mouezhiañ d’al labourerion, met
chom a ra ar bruderezh dilennel e dalc’h perc’henned an arc’hant. Lezel a reer ar vicherourion
da amparañ c’hweluniadoù, met prenet e vez ar re-mañ gant ar batromed. Ken ma tisoc’h ar
varksourion gant ar c’hlozadur-mañ : keit ha ma pado ar reizhiad kevalaour ha stourm ar
renkadoù ne vo ket a frankizioù gwirion.
Ar preder armerzhel kempredel.

Meneget hon eus al levezon o doa bet an armerzhourion frankizour, diskibion Adam
SMITH, gant o meizadur eus ar frankiz-harzadur ; penaos e varnent bepred a berzh mat ar
frankembregañ prevez hag a berzh fall emell ar Stad en armerzh. Hiziv e vez distaolet e pep
lec’h seurt damkaniezh, n’eo ket hepken gant ar renadoù evodet eus an dispac’hioù
komunour, met ivez er riezoù kevalaour. Evit gwir, emañ an holl riezoù anvet frankizour
dindan renadoù armerzhel sturiadet, ha kreskiñ a ra a vloaz da vloaz emell al levierezhioù e
kempouez ar moneiz, e stabilded ar prizioù, e reolerezh ar postadurioù, e steuñverezh ar
gennadoù prevez, h.a..
Evel m’hon eus gwelet e meur a lec’h c’hoazh ez eo seurt stad a draoù an disoc’h eus
meur a emdroadur war un dro. Er-maez eus an emdroadur politikel e-unan, emañ hini ar
c’halvezerezh da lakaat e kont : tolpadur ar greanterezh, pouez an imbourc’h gouiziel a ya en
tu all da c’halloud an embregerezhioù prevez, – an ijinerezh atomel da skouer ne vije ket
anezhañ ma n’o dije ket ar Stadoù kemeret war-eeun en o c’hefridi e ziorren.

Disoc’h an emdroadur
Gant an emdroadur c’hoarvezet en 20t kantved ez eo bet treuzfurmet don keal ar frankizioù foran
hag, e-se, ar mennad da vevennañ beli al levierion. Padal, kudenn ar bevennadur ned eo ket steuziet
evit kelo.
Treuzfurmadur keal ar frankizioù foran.

Diwanet ez eus un domani nevez a frankizioù foran, o tevoudañ un adveizadur eus an domani
kozh.
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Domani nevez ar frankizioù foran : ar gwirioù armerzhel ha kevredigezhel. Amboaz ar
gwirioù-se zo diogeliñ d’ar geodedourion an araezioù danvezel o deus ezhomm evit embreger
ar frankizioù all : ar gwir d’al labour, gwarantadur ur barr-bevañ izek, ar gwir da gaout ul
lojeiz dereat, ehanoù, ur c’hedskor o wareziñ ouzh ar reuzioù diseurt (kleñvedoù, darvoudoù,
kozhni, mammelezh), goproù tiegezh, skorennoù, gwaredoù, h.a.6. Ar c’heodedour zo dezhañ
hiviziken, ouzhpenn e wirioù politikel, gwirioù evel armerzhiad (gwir d’al labour ha d’ur gopr
dereat) hag evel kevredigour7. E-kichen keal ar « Stad arvevat » abeget gant ar frankizourion
gozh e kemer lec’h keal ar « Stad warediat » (welfare state).
Un amboaz all ez eus ivez : mirout ouzh an embregerezhioù prevez bras a zrougarverañ o
galloud, – se a c’hellont ober pe dre c’hoari gant ar prizioù, pe dre vestroniañ ar Stad hec’hunan. E meur a riez e vroadeler ar firmoù o deus diraezet an unwerzhouriezh8 pe a c’hoari roll
ur gwazerezh foran kevredin.
Adveizadur ar frankizioù kozh. Ar frankizioù savelet en 18t hag en 19t kantved n’int ket
bet dilezet, nemet e kemm o endalc’h. O gwareziñ a reer ouzh emell ar Stad evel a-raok, met
ivez ouzh krap an nerzhoù prevez, eleze ouzh ar galloud armerzhel. Diac’hinad nevez, ar Stad
eo a zo fiziet enni an emell da wareziñ ar frankizioù foran ouzh ar galloud armerzhel prevez.
Ur skouer eo hini ar wask. E broioù ’zo e fell d’ar Stad diwall ar c’hazetennoù diouzh o
skrapidigezh gant nerzhoù an arc’hant. E broioù all e laka ar Stad he reolerezh war orin an
arc’hant a zegouezh e kefioù ar strolladoù politikel. Beli al levierion, e-lec’h bezañ bevennet
gant ar frankizioù foran, a dalvez da wareziñ ar re-mañ.
Dislavaroù e-keñver bevennadur beli ar Stad.

Koulskoude, etre ar meizadur kozh eus ar frankizioù foran hag ar meizadur nevez ez eus
dislavaroù. Gant ar bonreizhoù da skouer e vez embannet ar frankiz-dezeviñ, frankiz ar wask, ha war
un dro gant ar veli lakaet bevennoù strizh pe strishoc’h d’an dezeviñ ha d’ar wask. Meur a ziskoulm
zo bet kinniget d’an dislavaroù-se. Amañ ne roimp meneg nemet eus an daou glaselañ : an diskoulm
arveret gant ar Stadoù bourc’hizel, an diskoulm marksour.
An diskoulm bourc’hizel : an treuzvarc’had. An diskoulm dibabet er Stadoù-Unanet, e
Frañs, e gweriniezhoù Lec’hlenn zo mirout reizhiad ar frankizioù foran ha bevennadur beli ar
Stad evel ma voent diazezet en 19t kantved ha degas kempennadurioù diabarzh d’ar reizhiadse. Kementad ar c’hempennadurioù a gemm hervez ar broioù : bihan eo er Stadoù-Unanet ma
ne vez ket anavezet nemeur evit c’hoazh ar gwirioù armerzhel ha kevredigezhel ; bras eo e
Lec’hlenn ma talc’h ar c’horvoderioù treuzdoug9 ul lec’h a-bouez er c’horvoder broadel.
Er riezoù bourc’hizel e vez doujet d’ar frankizioù furmek, hag ar c’hendereoù
dibourvesañ o-unan ne lezfent ket d’o lemel, seul vui ma teu tamm-ha-tamm gwerc’hegezh
dezho dre berzh gorreadur ar barroù-bevañ.
An diskoulm marksour : an daelerezh. Ar varksouriezh a ginnig he diskoulm evel disoc’h
un emdroadur daelerezhel. Ne gomz ket eus frankiz, met eus frankizadur, eus dieubidigezh.
Diouzh tri frantad e raktres an dieubidigezh-se : a) Prantad ar Stad kevalaour bourc’hizel ;
furmek eo ar frankizioù foran er prantad-se peogwir ne reont nemet goleiñ korvoerezh
armerzhel ar broleterion ; neoazh e roont d’ar strolladoù dispac’hel an tu da ren o bruderezh,
dre-se da vuanaat argerzh-diemprañ ar gevalaouriezh ha da luskañ an argerzh dispac’hel b) Ur
wech diskaret ar Stad vourc’hizel, e teraou an eil prantad : hini diktatouriezh ar broleterion ;
ar broleteriezh trec’h a aloub framm ar Stad vourc’hizel hag, oc’h arverañ he binvioù, e stag
da zispenn ar c’horvoerezh kevalaour hag e zroukheuliadoù. Ne c’hell an embregadenndispenn-se bezañ kefleuniet nemet dre ur renad kalet-tre ha ne oufed ket asantiñ ma ve
6
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bevennet obererezh al levierion. Ar frankiz a c’hoarvez neuze eus perzhiadur pep keodedour
er galloud dispac’hel. Ar Stad, eviti da vezañ aotrouniek-kenan, ne vez ket meizet evel
gwaskerez ar frankiz, met evel dieuberez, peogwir e labour da zistrujañ ar sklavelezh
kevalaour k) Erziwezh, pa vez peurzispennet kement dilerc’h ’zo eus ar gevalaouriezh ha
savet uhel a-walc’h ar barr-bevañ, e teu diktatouriezh ar broleterion d’he dibenn hag e teraou
« prantad uhelañ ar gomunouriezh ». Dizeriañ a ra ar Stad, mont a ra al levierezh da get, o
lezel an dud en o frankiz klok.
Dav eo lavarout n’he deus bro sokialour ebet tizhet pelloc’h eget an eil prantad.
Liesskrivet gant ar gelaouenn
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DOAREOU DIBAREK EUS AR FRAMM DISPAC’HEL
E meur a lec’h e ro skridoù an Emsav spisadurioù war ar framm dispac’hel. E Danevelloù 1964
S.A.D.E.D. da skouer e kaver termenet natur an darempredoù renet dre ar framm, tra ma kinnig ar
studienn Petra eo ar framm1 embannet e 1968 un damkaniezh hollek eus diwan ha kresk ar frammoù.
Ar pennad-mañ a bledo gant an tu embregel hag, a-ziforc’h, gant kudennoù pleustrek al labour
emsavel frammet hiziv an deiz.

Steuñv ha raklun
Dav eo da gentañ merkañ an diforc’h etre an daou zoare a zo da raktresañ an obererezh :
ar steuñv hag ar raklun.
E berr, ar steuñv zo ur raktres resis ha munudaouet. Ar raklun, un durc’hadur hollek. Ne
vez steuñvet nemet an obererezhioù a c’haller rakwelout ha rakjediñ war-bouez forc’hadoù
bihan a-walc’h, – lakaomp da skouer ar beajerezh war ul linenn hent-houarn. Pa vezer avat e
domani an darvoudoù dirakjedadus evel ar politikerezh, e ranker tremen gant raklunioù. Ober
a reer gant steuñvoù en armerzherezh, gant raklunioù er politikerezh.
Dre un hent all da sellout ouzh an traoù, e lavarer ez eo ar steuñv an doare da raktresañ an
obererezh kefridiadel, ar raklun an doare da raktresañ an obererezh politikel.
Kefridiadel a reer eus un obererezh renet e-keñver amkanioù stabil hag aes da furmekaat2.
Kefridiadel eo al labour en un ti-post, rak skoueriekaet eo pep gread ennañ. Kefridiadel eo
ivez labour ur greanti : dav eo d’ar renerezh heuliañ neuennadoù an nevid a-benn azasaat outo
ar c’henderc’hadur, met n’eus aze a priori gread ebet na ve ket furmekadus. Kefridiadel eo an
ober armerzhel ; moarvat ned eo ket peurzigemm an amkanioù armerzhel na peurrakjedadus
an nevidoù, pell diouzh eno ; savelegezh a-walc’h zo enno evelkent evit ma ve lakaet
steuñvoù da dalvout gant frouezh.
Politikel a reer eus an obererezh renet e-keñver amkanioù war loc’h ha difurmekadus. E
lec’hioù all3 e kaver displegadurioù hiroc’h a-zivout heloc’hted an amkanioù politikel. Amañ
e tremenimp gant ur skouer hepken. Lakaomp e ve div riez diorreet o reiñ o skoazell a-getep4
d’un drede riez isdiorreet a-benn he sachañ dindan o levezon. Kevreizhañ a ray pep hini hec’h
emzalc’h diouzh emzalc’h he c’hevezerez hag ivez diouzh emzalc’h ar riez skoazellet, pep
hini eus an tri emzalc’h levierezhel-se o terc’hel kont diouzh e du eus stad ar c’hedveno en
teir bro. Anat eo ne vo ket renet aze ar skoazell armerzhel hervez ur steuñv, rak an amkan
n’eo ket armerzhel met politikel : gounit an drede riez da gevredadez. Evit tizhout an amkanse e ranko pep kevezerez ijinañ dizehan hentoù nevez a ve trec’h d’an hentoù anavezet.
Ouzhpenn rakjediñ e ranko mont dreist rakjedoù eben. N’eo ket steuñvoù a vo azas met
raklunioù o verkañ un durc’hadur hollek ha nann furmekaet.
E buhez ur riez e vez ereet-strizh labour politikel ha labour kefridiadel. Saveladur ar
c’hellidsteuñv a c’houlenn divizoù politikel, met kefridiadel eo an erounezadur anezhañ.
Daoust da se ez eus domanioù a denn muioc’h en holl d’an ober kefridiadel ha reoù all a denn
muioc’h d’an ober politikel. Domani pennañ ar steuñvoù eo an armerzh. Domani ar
politikerezh glan eo darempredoù diavaez ar riez. Merkomp ivez an digempouez splann a
gaver en holl riezoù etre perzhiadur kefridiadel ha perzhiadur politikel ar boblañs. Galvet e
vez ar boblañs a-bezh da gemer perzh en obererezh kefridiadel, tra ma vez miret en obererezh
politikel e-ser un dornadig politikerion a vicher.
1

Sl. Emsav 14/33 1968.

2

Sl. Ar framm ha furmekadur al labour, id., ibid.

3

Sl. Arc’hwelioù al levierezh, Notennoù Politikel (6), Emsav 31/213 ha /220, /225 pergen ; Amkan, pal, finvez, Emsav
34/295 1969.
4

Ketep ag., a-getep av., pep hini ent distag ; sk. : gwirioù ketep ar roue hag ar bobl (= gwirioù ar roue ha gwirioù ar
bobl sellet diforc’h-mat) ; Pêr, Yann, Herve o deus bet, a-getep, dek lur, pemzek lur, ugent lur (Pêr en deus bet dek lur, Yann
pemzek, h.a.).

Doareoù politikel ar framm dispac’hel.
Ent furmel ez eo heñvel a-walc’h obererezh ur framm dispac’hel ouzh hini levierezh ur riez.
Steuñvoù a rank arverañ, evit stummadur e izili hag evit an arc’hant da skouer. Evel ar politikerezh
stadel e ra ar politikerezh dispac’hel ivez gant raklunioù gwevn ha digor ha gant durc’hadurioù hollek.

Politikeloc’h eo ar framm dispac’hel eget ar framm stadel
Disheñvel eo avat dasparzh an daou seurt obererezhioù er framm dispac’hel hag er framm stadel.
Kalz bihanoc’h eo da gentañ ar gennad steuñvel gant ar framm dispac’hel. Ne vez ennañ e-pad pell
steuñv armerzhel ebet, – pa ra an elfenn-se ar pep pouezusañ eus gennad steuñvel ar riez.
Arbennañ a reer e voe e-pad pell an ober kefridiadel ar rann bouezusañ eus obererezh
E.S.B. : pa c’hoarveze eus aozadurioù-kelenn dreist-holl e chome steuñvel al labour ennañ.
Pep framm dispac’hel zo dezhañ e zoare dibarek d’en em grouiñ. Amañ ez eer tre en dispac’h
dre ar stourm c’hweluniadel, aze dre ar stourm strolladel, ahont dre ar stourm brezelel. E
Breizh en deus ar stourm sevenadurel c’hoariet ur roll bras : drezañ e tremenas an hent o kas
d’ar gelennadurezh ha d’ar framm dispac’hel. Arabat evelkent kammgemer an hent d’an
dispac’h evit an dispac’h e-unan. Ar framm dispac’hel ne c’halle diwanañ nemet o tistremen
hag o tisteurel an amkanioù sevenadurel ha, war un dro, kement amkan digempoell danzeet er
prantad rakzispac’hel, ha pa ve an amkanioù-se armerzhel, kevredadel pe politikel. Ne zeraou
ar prantad dispac’hel nemet pa vez kemeret amkanioù en un darempred a gempoellded gant
pal an dispac’h. Neuze e vez enbarzhet obererezh ar prantad mont-tre en obererezh dispac’hel
e-unan, ha war un dro gantañ e vez enbarzhet an obererezhioù all eus ar prantad rakzispac’hel,
– goude tremen dre an adteuzadur oc’h ober dezho bezañ kempoell gant pal an dispac’h.
Gougevanet eo bremañ er framm ar stourm sevenadurel ouzh ar stourm dispac’hel. Unan hag
unan e rank gougevaniñ outañ ivez ar stourmoù rakzispac’hel all, o tont da vezañ
obererezhioù diabarzh anezhañ, isurzhiet d’ar politikerezh dispac’hel5.
Ar brasañ diforc’hioù etre framm dispac’hel ha framm stadel avat n’emaint ket e par ar
gefridiadelezh, met e par an ober politikel. Gwelet hon eus penaos ez arc’hwel ur framm stadel. Ur
wikefre bonner eo, ma vez dispartiet un niver bihan a zivizerion hag un tolpad bras a erounezerion
dalc’het start gant ur stern postek. Un dornadig oc’h ober politikerezh er ster leun, ur yoc’h o
c’houzañv ar politikerezh-se hag alies o tibolitikaat.
Er c’hontrol, er framm dispac’hel e rank ar politikerezh bezañ graet, n’eo ket gant un nebeut
arbennigourion, met gant pep ezel. Ar framm stadel a c’hoarvez eus ur c’horf kefridiadel ramzel gant
ur penn politikel dister, eus ur biramidenn gefridiadel vras a zo politikel ar beg uhelañ anezhi
nemetken. En enep, ez eo ar framm dispac’hel ur rouedad astennet d’ar vro hag en hini ebet eus he
mailhoù ne vez dispartiet al labour kefridiadel diouzh al labour politikel. En ur Stad en deus pep
keodedour ar gwir furmek da vezañ maodiern pe tevezeg met hogos hini ebet ne c’hell embreger ar
gwir-se. En ur framm dispac’hel emañ gant pep ezel, n’eo ket hepken ar gwir pe an dlead, met ar redi
da gemer diastal disentezioù politikel, da vezañ ur politiker a vicher.

Ar framm dispac’hel zo strewet dre ar vro
Ur rouedad astennet d’ar vro eo ar framm dispac’hel. Penaos e c’hell an Emsav chom frammet ha
strewet war un dro ? Gant frammadur an dispac’herion emañ nerzh an dispac’h, hogen gant o
strewadur dre ar boblañs emañ gwerc’h an dispac’h. Hag un dislavar embregel n’eus ket aze ? Unan
ez eus a dra sur. N’eo ket bet dianavezet gant an Emsav. Dre an embregerezh hepken e c’halle bezañ
diskoulmet. Setu perak e rankomp, evit studiañ an diskoulm anezhañ, deskrivañ an argerzhdiskoulmañ heuliet gant ar framm, war un dro gant ar c’hudennoù dibarek a zo savet dirazañ e pep
prantad eus an argerzh-se.
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Eus an diazezadur diabarzh d’an eztroadur.

Keit ha ma voe E.S.B. en e brantad frammañ e chomas kloz warnañ e-unan. Pep aozadur anezhañ
a zigore war-du an diabarzh. Ne oa etre ar framm hag ar boblañs darempred ebet koulz lavarout.
Kreskiñ a rae e-kreiz bouilhoñs-tiñvañ al luskadoù sevenadurel, int o-unan hep darempred gant ar
boblañs6. Evit kejañ war-eeun gant tud ar vro en doa an Emsav frammet da dremen dreist ar metou ma
oa war un dro maget ha bac’het. Setu perak e voe unan nac’hel e gentañ preder politikel diavaez :
unan hag unan e troc’has al liammoù etrezañ hag al luskadoù sevenadurel. Frouezh ur monedone
embregel-damkanel rik e voe an troc’hadurioù-se : bep ma spisae damkaniezh ar framm e tistone e
embregadoù diouzh al luskadoù en gronne ; ha bep ma kreske an enebadur etre al luskadoù-se hag
embregadoù ar framm, e ranke hemañ gounit emrenerezh, diorren an arc’hwelioù hag an organoù a
vanke dezhañ ha, seul vuanoc’h a se, kas war-raok e zamkaniezh. En hevelep doare, hag e-ser an
hevelep daelerezh, e tiskarzhe kement ezel a skoilhe an argerzh frammañ.
Hogen an argerzh frammañ-se n’en deus ster ebet drezañ e-unan7. Ne voe nemet ar prantad
kentañ, nac’hel e meur a zoare, eus ar mont-tre en argerzh dispac’hel. Keit ha ma voe an izili troet
war-du an diabarzh, e troent kein ouzh ar boblañs. Padet eo seizh vloaz prantad an diazezadur
diabarzh. Deraouiñ a reas gant krouidigezh S.A.D.E.D., echuiñ a ra gant frammadur politikel E.S.B..
Echu eo ar prantad entroadur, deuet eo mare an eztroadur. Emañ ar framm oc’h eilpennañ, o treiñ tu
evel ur vaneg, o kas da benn e darzhadur tiriadel. Hiviziken e vez darempredoù pep hini gant ar
boblañs da gentañ. Ar fiziañs hiziv ne zeu ket eus un Diellva-Kreiz, met eus ar straed.
Penaos derc’hel unvan ar framm strewet ?

Goulenn a reer : penaos mirout ar framm en e unvanded ur wech ma’z eo strewet dre ar vro ? Ha
n’eo ket dañjerus, goude ar gwariadur grevus c’hoarvezet en hantervloaz kentañ 1969, laoskaat al
liammoù diabarzh etre ar c’helligoù hag etre an izili ?
Arvar ar gwariadurioù.
Micher arvarus eo ar politikerezh. Ne vez skoilhus an arvarioù avat nemet keit ma ra diouer an
armoù evit parraat outo. Met ur wech dizoloet an armoù azas ouzh un arvar, en em gaver gwarezet
ouzh an holl arvarioù a hevelep seurt hag e-se e kaver an tu d’ober ur c’hammed nevez war-raok : an
arvarioù eus ar rumm-se a baouez a vezañ kudennoù politikel evit bezañ hepken kudennoù kefridiadel
standur. Evit kompren penaos e roas dispennidigezh ur gwariadur an tu da beurober frammadur
politikel E.S.B., ez eo mat ren en-dro un damsell war istor ar gwariadur strolladelour.
Amkan ar gwariadur strolladelour oa lakaat ur strollad bruderion dezennoù e-lec’h ar
framm diazezerion ha dispac’herion ez eo E.S.B..
Abaoe bloavezhioù e oa er framm un nebeut izili o tanzen tezennoù strolladelour. E lec’h
all8 ez eo studiet an tezennoù-se ha diskouezet ez eus anezho aspadennoù eus tezennoù ar
PNB, – lakaat e brezhoneg tezennoù ar PNB ne ra ket diouto tezennoù dispac’hel. Gouzañvus
e voe da gentañ atebeion ar framm ouzh an emzalc’hioù strolladelour-se, dre zaou arbenn :
a) eztaolet gwan e vezent, – nepred ne gemeras o eztaolerion ur roll bras nag e labourioù
S.A.D.E.D., K.D., pe en aozadurioù politikel E.S.B., – dre-se e vezent renket e-touez an
dañjerioù bihan b) n’edo ket e kerz an emsaverion ar binvioù ret da zezrannañ ha da reizhañ
ar gwariadur-se.
E 1967 koulskoude, pa voe graet ur c’hammed nevez war-du politikadur ar framm gant
krouidigezh ar gelaouenn Emsav, e voe meizet an dañjer o kreskiñ ha klasket parraat outañ, –
6
Sl. Enkadenn ar bloavezhioù pemont, Emsav 3/54 1967 ; « Breiz Atao » hag an daelerezh-dieubiñ, Emsav 33/263 ha
/275 pergen ; Kemennadenn Stroll-Leviañ E.S.B., Emsav 34/309 ha /315 pergen 1969.
7

Nac’hel ha dister e hañval bezañ labour politikel diavaez ar prantad frammañ. Hogen e dalc’h al labour diavaez-se edo
tonkad ar framm. Setu perak ez eo bet an troc’hadurioù hag an diskarzhioù darvoudoù politikel a-bouez, ar re gentañ krouet
gant E.S.B.. N’o deus ster avat nemet e-keñver ar prantad dispac’hel fetis a zo o tont, – setu ivez perak ez eo dic’hallus o
meizañ d’an neb na gemer ket poellelezh an dispac’h da boell e vuhez.
8

Sl. Kemennadenn Stroll-Leviañ E.S.B., Emsav 34/309 1969.

n’eo ket ent reizhiadek, da heul un dezrann damkanel, met war an dachenn, bewech ma anade.
Da skouer e veze nac’het pe adteuzet ar pennadoù a oa re fraezh enno an tuadurioù gwarius.
E-pad daou vloaz e voe renet seurt oberata kantouezel e-ser dezrannadurioù darnel ha
diembann.
N’eus nemet e 1969 e voe staget da vat gant un dezrannañ politikel klok ha reizhiadek
war obererezh E.S.B.. Kevanaet e voe ar gelennadurezh9 hag e stagas an emsaverion da gaout
o binvioù-dezrannañ etre o daouarn. Tu a voe da gaout krog war gement tezenn o redek emaez hag e-barzh E.S.B., ar re o klotañ gant poellelezh ar framm dispac’hel hag ar re all.
E-se e voe kaset dillo da benn dezrannadur ha dispennadur an tezennoù gwarius. War un
dro e voe buanaet peursavidigezh ar binvioù-dezrannañ gant an daelerezh renet ouzh dalc’hidi
ar gwariadur strolladelour.
Keit ha ma voe danvez gwariadurioù o c’hoiñ e diabarzh E.S.B. hep ma ve an emsaverion e piaou
d’an armoù ret evit o dispenn, e oa dic’hallus da E.S.B. en em dreiñ war-du an diavaez. An nebeut
arnodoù eztreiñ renet e-pad bloaz, e-ser ar c’helligoù kentañ, o deus anataet a-walc’h an argoll a oa
eno.
Bremañ m’en deus ar framm gwiriet emañ en e gerz ar binviadur da zezrannañ an oberoù hag an
darvoudoù, da zinoiñ ha da zispenn ar gwariadurioù enta, e c’hell en em dreiñ war-du an diavaez hep
tennañ warnañ muioc’h a zañjerioù eget ma vez er pleustr politikel ordinal.
Arvar an diempradur etrelec’hel
Penaos emañ enta er pleustr kudenn unvanded ar framm ur wech strewet an emsaverion dre ar
vro ?
An emsaverion n’int ket tud sklerijennet gant ur skiant dreistnatur, n’int ket sklaeridi, met tud evel
ar re all. En arvar emaint d’ober fazioù, ha fazioù a raint c’hoazh a dra sur. N’eo ket amoet neuze
goulenn ha rakwelet eo bet an arvar a zo da gaout adarre un diempradur etrelec’hel evel an hini a
reuzias etre ar c’helligoù kentañ, ha raksellet an doare da barraat outañ.
Eztroadur an Emsav ne dalvez e nep doare e tiouero hiviziken an darempredoù frammel. En enep,
evel ma tisplegomp pelloc’h, e teu darempredoù frammel a seurt nevez war-c’horre ar re gentañ.
Ar fazi-se a anavezomp : izili ’zo n’o deus ket gortozet prantad ar frammadur politikel
evit mont d’ar boblañs. Hag aet int o-unan-penn, hep kaout en o c’herz ar binvioù ret. Goude
bezañ labouret daou pe dri bloaz er framm, o deus en em dennet en ur c’horn eus ar vro ha
staget da galfichat o aozadurioù dezho, distag diouzh ar framm. Emañ ganto ar « spered
emsavel », emezo. Pa zezranner avat ar pezh a reont, e tizoloer buan e klot o oberoù gant an
obererezh a rene ar framm er mare end-eeun m’o deus e guitaet, hag ez eo an aozadurioù
savet ganto un heklev eus aozadurioù ar framm evel m’edont er mare-se ivez. O « spered an
Emsav » zo ur spered dispredet, o mennozioù hag o oberoù n’int mui nemet heklevioù
divouedet eus ar mennozioù hag an oberoù a oa re an Emsav daou, tri ha pevar bloaz a-raok.
N’o deus ket merzet ar riskladur istorek a c’hoarveze, ha tizhet int bet gant anadenn an tre10.
Ar skouer splannañ eo houmañ : e 1967 ha 1968 e voe arveret Kelc’h Debauvais evel
benveg brudañ ha tuta en tu all d’e roll kelenn. Un devoud reol e voe pa ouzer ne ziwan ket
diouzhtu organoù an arc’hwelioù nevez hag e vez sammet ar re-mañ en o derou gant organoù
kozh da c’hortoz diwan an organoù nevez azas. Reol e voe enta an arc’hwel-harpañ sammet
gant Kelc’h Debauvais evel organ da c’hortoz evit ar brudañ hag an tuta ; ha reizh e voe e
stern an arc’hwel-harpañ-se en defe c’hoariet roll ur greizenn sevenadurel digor war an
diavaez. E 1969 avat ez eas diezhomm an arc’hwel-harpañ-se dre an arbenn ma oa sevenet ar
frammañ politikel ha lakaet drezañ en o flom organoù azas an darempredoù politikel diavaez.
Direizh eo hiviziken derc’hel skolioù brezhoneg hag Istor digor rag-eeun war an diavaez.

9

Sl. Unvanadur an istoregezh, Emsav 32/231 1969.

10

Sl. Amkan, pal, finvez, Emsav 34/295 ha /297 pergen, 1969.

Setu koulskoude ar pezh a ra emsaverion ’zo, hep merzout ez eo dispredet bremañ seurt
embregadenn. Emsavel oa ar skolioù brezhoneg hag Istor digoret gant Kelc’h Debauvais tri
bloaz ’zo. Ne oufe bezañ estreget ledemsavel ar skolioù heñvel digoret hiziv. Ne oufe an
Emsav bezañ heklev dezhañ e-unan11. An nini na gemer ket perzh korfel e labourioù hag en
emgannoù ar framm a riskl buan e maezienn an heklevioù, eleze el ledemsav.

Ar framm dispac’hel zo digreizennet don ha kreizennet strizh
Tarzhadur tiriadel ar framm ne dalvez e nep doare emañ o vont da gemer ur furm difetis hag
arouezel. Er c’hontrol, enbarzhet emañ bremañ ar reizhiad kefridiadel kozh en ur reizhiad politikel
nevez, e doare ma’z eo ar framm dispac’hel war un dro digreizennet don ha kreizennet strizh.
Digreizennet don eo ar framm dispac’hel : pep emsaver el lec’h m’emañ a rank kemer divizoù eunan ha sammañ an atebegezh anezho. Frankiz vras zo gant pep kellig da ren he labour, frankiz an
oberoù ha frankiz ar mennozioù.
Kreizennet strizh eo ar framm dispac’hel : rak ar frankiz-se ne oufe bezañ emsavel hep an dlead
groñs evit pep hini da zezrannañ pep ober ha pep mennoz e-keñver poellelezh an Emsav. E gerioù all,
ezel ebet, kellig ebet ne ren ober politikel ebet hep reiñ an displegadur eus ar pezh a ra, hep gouzañv
an dezrannadur emsavel eus ar pezh a ra. Ul levierezh a-c’houde-taol eo al levierezh dispac’hel, ur
reolerezh dre an dezrannañ.
Ger-stur an emsaver zo : gra ar pezh a garez, gant ma vo kavet emsavel da c’houde. Na vezomp
ket touellet : ar ger-stur-mañ ned eo frankizour nemet evit ur gwel. Ar c’helligoù kentañ ivez a rae ar
pezh a garent, met ne renent dezrann emsavel ebet eus ar pezh a raent. N’en graent ket peogwir ne oa
enno nep emsaver stummet a-walc’h evit gouzout ren an dezrannañ emsavel. Ar ger-stur a ampleg
enta a) ur stummadur klok ha gwiriet12 b) ur c’hreizennadur strizh eus ar framm fetis dre an dezrannañ
emsavel.
Aes eo meizañ ez eo disheñvel-bras ar c’hreizennadur politikel diouzh ar c’hreizennadur
kefridiadel a vez o ren e Skourr an Deskadurezh da skouer. Disheñvel-bras ivez meizad an atebegezh
en eil tu hag en egile. Evel kefridiad ez eo an emsaver atebek war erounezadur ur steuñv. Evel
politiker ez eo atebek war dezrannadur an oberoù e-keñver poellelezh an Emsav fetisaet er raklunioù
politikel.

Stuz nevez an emsaver.
Diwar an alberz-se eus ar frammadur politikel e c’haller kompren penaos emañ o kemmañ buan
stuz an emsaver ha stuzegezh an Emsav-kevredigezh.

Emrended an emsaver er framm dispac’hel
Re dechet oa betek-henn an emsaverion da reiñ o fiziañs d’ar re a sellent evel renerion an Emsav.
Ar fiziañs etre dispac’herion zo ur fiziañs rez-ha-rez, ne oufe bezañ ur fiziañs etre rener ha rened. An
tech da glask renerion a roe alies an tu da ziflipout diouzh micher enkrezus ar c’hemer divizoù – ha,
da heul, da ziflipout diouzh micher arabadus erounit an divizoù – ken ma c’hoarvezas e-pad pell an
Emsav eus ur gronnadig tud graetanvet renerion o kemer an divizoù hag ouzh o erounit e-kreiz
doujañs abaf ur gronnad arvesterion a vicher. An tech-se, a renas en Eil Emsav hag e derou an Trede,
ne c’haller ket lavarout e oa aet da get c’hoazh e-doug prantad frammañ E.S.B.
Hiviziken en em gav pep emsaver sanket er boblañs. Dezho d’en em zibab war an dachenn da
luskañ an argerzh dispac’hel dre an holl hentoù a gavint mat. Moarvat pa vint gennet gant un diaester
bennak ne redint ket war-du al levierezh da gerc’hat an diskoulm. Dezho e vo da arverañ dereat an
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Sl. Al ledemsavioù, Emsav 5/113 1967 ; war /115 e kaver termenet anadenn an heklev.
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aveadur lec’hel ha dreist-holl o binviadur hiniennel. Hag aze e ranker menegiñ da gentañ penn an
testennoù politikel.
Kejañ a reer c’hoazh gant izili n’o deus ket kemeret ar boan da lenn na da gompren an
dezrannadurioù embannet da geñver pep kammed eus an Emsav. Morc’hed a ziskouezont :
« Ya, dleout a rafen … » evel pa vije un dlead divezel lenn Emsav.
Gant ar frammadur politikel e kemer Emsav dre ret he c’hefridi reizh : bezañ lec’hgwilioudiñ ar gelennadurezh, bezañ al lec’h ma kav pep emsaver e stumm gerioù ster an ober
a ren war an dachenn, ma ne gav ivez nemet ar pezh en devez degaset, – eleze pouez
damkanel an oberoù en devez embreget.
Dav eo diskuliañ c’hoazh an emzalc’hioù faos a vez e-keñver an testennoù politikel.
Keneiled ’zo a gred dezho e rankont lenn Emsav hag, ivez, heuliañ Emsav. Eilpennañ a
reont an traoù. E-lec’h reiñ danvez d’an Emsav dre un dezrann eus e obererezh e klaskont ebarzh skridoù an Emsav reolennoù evit o obererezh dezho, pezh na gavont ket evel just.
Keneiled all a sell ouzh Emsav evel ur « gelaouenn a vennozioù ». Ar re-mañ peurliesañ
diempret-kaer o « mennozioù » diouzh ar pezh a reont, zo fortunius a-walc’h evit chom seder
e-kreiz an diempradurioù : nag a ledemsaverion a glever oc’h estlammiñ ouzh Emsav ha
dreist-holl ouzh ESB 1, hep merzout an disterañ ez eo dispennet razh kement a reont gant an
testennoù a veulont.
Mar bez eztaolet mennozioù ha reolennoù war Emsav, ez int mennozioù ha reolennoù o
deus talvezet c’hoazh, a c’hallo talvout c’hoazh, marteze, met n’eo ket sur : un niver mat a
vennozioù hag a reolennoù politikel ne dalvezont nemet ur wech. Evel ur c’hevala e rank
bezañ intentet an testennoù politikel, ar re embannet gant Emsav evel ar re all. Treuzfurmet e
vez pep kevala gant ar c’henderc’hañ : ul lodenn a ya da get, uzet e vez ul lodenn all, ha
dispredet ul lodenn all c’hoazh. Pep kevala, ha seul vuioc’h a se ar c’hevala dispac’hel, a rank
bezañ distrujet e-ser ar c’henderc’hañ, – ar framm dispac’hel e-unan ne oufe ket tec’hout
diouzh an argerzh distrujañ-krouiñ a zo keflusker an Emsav. Testennoù Emsav drezo o-unan
ne gasont da netra : ne oufe al lenner tennañ mad ebet diouto anez kemer perzh oberiant el
labour distrujañ-krouiñ dispac’hel a ro dezho o fetisted istorek13.
Aze emañ kentañ poent ar stuz nevez emañ an emsaverion o wiskañ dre berzh ar frammadur
politikel : treiñ war-du enno o-unan ar fiziañs a droent war-du renerion, sammañ atebegezhioù bras,
diorren o c’hejusted gant tud o bro, ar pezh nad eo netra nemet piaouañ o emrended a zispac’herion,
frouezh prizius ar politikadur.

Onestiz an emsaver er framm dispac’hel
Onestiz ar c’hefridiad zo e-keñver an dikted el labour. Dizonest eo a-berzh ur c’helenner lezel e
genwazourion da gontañ warnañ pa na ray ket al labour en deus gouestlet seveniñ. Da veizañ eo an
onestiz-se e-keñver an divezouriezh emsavel : ar pezh a zo e kont eo bezoud ar framm ; ar framm
kefridiadel dispac’hel n’en deus bezoud nemet dre zikted e izili ; grevus-bras eo dizonestiz ar re-mañ
e-keñver labour kefridiadel rak lakaat a ra en arvar diazezoù an Emsav e-unan14.
Skañvbenn a-walc’h eo izili ’zo eus aozadurioù kefridiadel an Emsav evit gwallegañ o
labour : « Kement-se zo dibouez a-walc’h, emezo, ar politikerezh hepken a gont ». Met
penaos diorren ur politikerezh kempoell ha kendalc’hel hep un diazez stabil a oberiadegezh
kefridiadel, setu moarvat ar goulenn na zeuas biskoazh war o spered.
Pouezusoc’h c’hoazh eo onestiz ar politiker, eviti da vezañ a zoare disheñvel : emañ e-keñver
ergoregezh. Dizonest eo an emsaver na oar ket sellout ouzh ar pezh a ra gant daoulagad ergorek. Ar
sell ergorek ned eo ket ar pezh a anver ar sell « naturel », met ar c’hontrol anezhañ ; dalc’hidi ar sell
« naturel » en laka da zont eus un diantegezh-natur a gredont enni. Ar bolitikerion avat ne gredont ket
en diantegezh-natur, hag ar sell ergorek ne oufe bezañ nemet disoc’h ar stummadur, eleze frouezh un
13
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embleustr dizehan ha didruez. Piaouer an ergoregezh emsavel hag eñ nemetañ a dalvez fiziañs e
geneiled. Da veizañ eo ivez an onestiz politikel e-keñver an divezouriezh emsavel : ar pezh a zo e
kont zo ivez bezoud ar framm dispac’hel ; rak dre an dreuzwelusted ez eo an ergoregezh emsavel e
tremen ar framm ; aze emañ poell ar c’hreizennadur anezhañ.
Pell omp aet diouzh stuz ar c’helligoù kentañ, pa guzhent o oberoù evit mirout na vent
barnet gant tud « a-vaez kellig », pa gave mat o izili chom mut en emvodoù hollek a-benn
tec’hout diouzh an dezrannadurioù. An emsaver o nac’h dezrannañ ar pezh a ra, pe gwashoc’h
o touellañ e geneiled war ar pezh a ra, a laka un torradur er framm. Poell embregel ar framm
zo an emouiziegezh unvan a ren e pep poent anezhañ. An ezela chom hep emouiziekaat e
labour zo evel un transistor marv en ur benveg skinwel ; lamet kuit hag amsavet e rank bezañ
evit ma teuio fraezh ar skramm en-dro.
An dispac’her n’en deus netra da guzhat ouzh den. Doublet e vez e holl oberoù gant an
dezrannadur emsavel anezho. Ha reizh pe faziek e vent ez int dre-se oberoù eus an Emsav.

AN EMSAV HAG AR VRO (20)
LIZHEROU
« Lennet em eus un dra bennak eus Emsav diwezhañ. Souezhet on bet gant ar varnadenn diwarbenn ar Chouanerezh. Kaout a ra din ez eo awenet gant barnadennoù eus ar Skol-veur c’hall ; met ne
glot ket tamm ebet gant ar pezh am eus lennet. Sellout da skouer ouzh ar Roueri, ar Bastion. Al
lodenn vrasañ eus ar Chouaned vras ne oant ket tud a relijion, na chalet kement-se gant ar Roue… Pa
welan ivez petra ’zo chomet betek-henn eus ar spered chouan e-touez ar bobl e Breizh, ez on souezhet
ivez gant ho parnadenn : rak spered chouan a zo, hag a chom c’hoazh, ha tamm ebet ar pezh a lavarit.
Tost-kaer eo avat d’ar mennoz broadel.
« Ret e vefe da vihanañ kemer an traoù gant un tamm ledander spered : n’eus fed istorel ebet a
c’hallfemp sterniañ en ur soñj strizh hag eeun. »
(06 10 69)

EMVR-101

Dave a ra hon c’henskriver d’an destenn embannet e-ser danevelloù Devezhioù Studi Mur
war Emsav 33/287, – ha moarvat ivez da arroudoù all a-zivout ar Chouaned evel ar re a gaver
war Emsav 22/293, 26/43, 28/112.
Ar pezh a c’haller rebech d’an destenn eo kinnig ur gweladur eeunaet betek re eus ar
Chouanerezh, – da gement testenn skolel a zo eo d’ober an hevelep rebech. Lavaromp
koulskoude ne oa an destenn-mañ nemet ur steuenn-loc’hañ evit ar bodadoù-studi.
Anat eo e voe meur a Chouanerezh. Da gentañ, un darn vras eus ar Chouaned ne oant ket
Breizhiz ; met o tont eus Vendée, Anjou, Maine, Normandie. Chouaned vrezhon ’zo o devoe
mennadoù politikel brogar, evel ar Roueri, met diaes e ve lavarout e talc’he ar vrogarouriezh
ul lec’h bras en nerzhoù a luske ar poblañsoù da stourm ouzh an Dispac’h gall. Pet lugan
broadelour pe zoken brogarour a c’haller lakaat e-skoaz ar vordilh a luganoù relijiel ha
roueelour a gaver e kement testeni war ar Chouaned deuet betek ennomp ?1.
Istorourion c’hall ’zo a zispleg ar Chouanerezh evel un emsavadeg kouerion a-enep d’an
enrolladeg en armeoù ar Republik. Hanezek eo evel just seurt tezenn o vont a-ruz d’an
darvoudoù hag o welout e pep hini an heuliad rik d’an hini diaraok. Ha gwelout a ra ivez ar
C’hallaoued-se ar Résistance evel emsavadeg an dud a nac’he mont d’al labour ret da
Alamagn ?
Gant istorourion vreizhat e teu displegadurioù all : « Derou ar Chouanerezh zo bet relijiel.
Emsavet o deus ar gouerion p’o deus gwelet e raed an heg ouzh o beleion ; diwar rustoni ar
moustrerezh e teuas nerzh d’an emsavadeg. Hag e stagas neuze ar Chouaned d’en em gannañ
evit o gwragez, o bugale, o madoù dister. Lavarout a ran deoc’h : evit o avaloù-douar. O
fersoned hag o avaloù-douar »2. Ken hanezek-all eo an displegadur-mañ, pa na daol ket
sklerijenn, etre traoù all, war ar pezh a ra hon c’henskriver ar « spered chouan » anezhañ.
Diforc’hioù don oa ivez etre rummoù an emgannerion dre berzh o c’hendereoù disheñvel.
Kaer vo lavarout e veve an noblañs hag ar gloer vrezhon nes d’ar werin, o deskadurezh
c’hallek ha pa na ve ken a vire outo a vevañ tre en hevelep bed ganti. Ha kement-se zo
pouezus-bras da verkañ pa ouzer an disklotadur don a oa er mare-se etre ar gefredourion
1

Boutin eo e kanaouennoù ar Chouaned an troiennoù evel an hini a gaver e trede gwerzenn ar poz-mañ :
Keméret enta exempl dioar bautred iaouank
Péré a ia d’ar hombat gand an er ker koutant,
’n ur grial : viv ar Roué ! viv ar relijion !
Kreski a ra ou houraj, pa dosta an Nasion.

(François CADIC, Chants de Chouans, p. 30, Paris 1949).
2

François CADIC, id. p. 11. Meneget eo an arroud-mañ er rakskrid gant Y. LE DIBERDER, a skriv ivez : « Nepred ne
voe da Chouanerezh ar Morbihan un orin nag un dedroadur broadelour brezhon ».

c’hall pe europat ha gwerin Vreizh. Houmañ a oa ganti bepred an doare da welout ar bed a oa
bet hini ar Grennamzer, – doare-gwelout a anvomp « bedouriezh kravezel » (« kravezel » n’eo
ket « relijiel » : holl Grennamzeriz ne oant ket tud a relijion evito da gaout an hevelep
meizadur kravezel eus ar bed). N’eo ket amañ al lec’h da zeskrivañ dre ar munud ar
vedouriezh krennamzerel, – graet eo bet al labour-se gant an istorourion, ar gevredadourion,
an doueoniourion3, h.a.. Ar pennañ azon anezhi eo an neveted lakaet war an Natur, ar veli, an
arz, an armerzh, ar gevredadelezh, en ur ger war gement tra a ya d’ober ar bed. War an
dachenn bolitikel en em gavas fetisaet ar vedouriezh-se tro-ha-tro e kefridiezh kravezel an
Impalaer4, er velegveliezh difennet gant Pabed’zo5, e gwengel ar roueelezh a wir doueel6 a
voe damkaniezh kefridiel, furmek, ar riez c’hall betek an Dispac’h, – a zo c’hoazh o ren,
arouezel-rik, er riez saoz hiziv. Merket eo end-eeun dibenn ar Grennamzer gant diskar ar
vedouriezh kravezel-se ; houmañ a yeas da get er vuhez politikel gant diwanadur ar riezoù
broadel, er sevenadur gant diorreidigezh ur preder hag un arz bedel, en armerzh hag er
gevredadelezh gant ar meizadur nevez a rae eus an Natur un teskad nerzhoù da vestroniañ ha
n’eo ket ken un domani nevet da zoujañ7, – e lec’h all hon eus tro da verkañ penaos ez eo
seurt disrann etre nevet ha bedel, seurt dinevetadur eus an Natur, ur frouezh eus ar
Gristeniezh8. N’eo ket dreistezhomm adlavarout amañ o deus Breizhiz c’hwitet war Reverzhi
Bolitikel dibenn ar Grennamzer, koulz ha war ar Reverzhi C’hreantel ha war diorreadur ur
preder hag un arz bedel9, – betek Gwalarn da nebeutañ. Ar c’hwitadennoù-se zo kemend-all a
azonoù eus an devoud-mañ : chomet eo Breizhiz gant bedouriezh ar Grennamzer kalz
pelloc’h eget an darnvuiañ eus ar pobloù all. Ha pa stourmjont ouzh an Dispac’h gall, e
stourmjont evel tud eus ar Grennamzer ouzh ar bed nevez dinevetaet a glaske o aloubiñ. Evel
m’hon eus lavaret c’hoazh10, ne oa an Dispac’h gall dispac’h nemet evit ar C’hallaoued ; evit
Breizhiz e voe hepken un taol-buanaerez o sanke muioc’h c’hoazh en arallekadur hag en
anistor. Ne c’haller ket avat ober eus emgann ar Chouaned ur meni « dispac’h brezhon »
faezhet, dre an arbenn eeun ma’z eo an dispac’h diazezidigezh ur vedouriezh nevez, ha nepred
difennidigezh ur vedouriezh graet ganti hec’h amzer.
En un doare e c’haller lavarout ez echu ar Grennamzer vrezhon e 191411. Souezh ebet
neuze e ve c’hoazh e kornioù ’zo eus Breizh Chouaned ha tud o karout o douar genidik evel
ma rae ar Chouaned. Tu zo bepred da welout er garantez-se ur furm a vrogarouriezh. Dlead an
emsaverion zo, forzh penaos, mont d’an dud-se evel d’ar Vrezhoned all. Met, evel d’ar
3

Sl. da skouer : H.U. Von BALTHASAR, Die Gottesfrage des heutige Menschen, Wien ; tr. c’hallek : Dieu et l’homme
d’aujourd’hui, Paris 1958.
4

Sl. da skouer, er Pontifikal otonian savet e Mainz e-tro 960, an ordo evit binnigadenn an Impalaer : diskleriet eo fraezh
ez eo Doue a ro dezhañ e impalaeriezh.
5

Sl. da skouer ar builh Aeger cui levia embannet gant ar Pab INNOCENS IV goude didroniañ FRIEDRICH 2 e 1245 :
« Ne c’hell ket beli ar gouarnamant bedel bezañ embreget er-maez eus an Iliz peogwir n’eus ket a veli ensavet gant Doue ermaez anezhi ».
6

Sl. Galloud ha reizhveli, Notennoù Politikel (3), Emsav 27/79 1969.

7

Sl. H.U. Von BALTHASAR, levr meneget : « Ar pezh a gemm e prantadoù bras emdroadur an denelezh eo keñver an
den ouzh an natur » (p. 33 tr. c’h.). « Ha koulskoude, ma n’en dije ket spered mab-den trehontet urzh an natur evel ma ra dre
ar ouezoniezh hag ar c’halvezerezh, ne vije nepred disoc’het gant an doare-se da welout an natur a ra anezhi da vat ar
prientadur hag an diazez eus mab-den evel spered. Hag evel pa rofe an natur sentus da herded ar spered ur respont a zeufe da
gantreizhañ ha da gadarnaat kalonegezh mab-den, e ranke an alvez (ar bed naturel) bremañ mestroniet en e wrizioù, paouez a
vezañ un danvez a gehelerezh hag a entan hogos kravezel » (p. 48 tr. c’h.).
8

Sl. Ar galloud hag ar gwir, Notennoù Politikel (3), Emsav 27/86 ; id. (8), ibid. 34/318, penaos he deus ar Gristeniezh
roet d’an hinienn gwirioù trec’h da wirioù ar c’horfoù naturel evel ar Stad, h.a. Dre vras, e c’haller lavarout kement-mañ : ar
Gristeniezh, o tiogeliñ tonkad peurbadel mab-den ha darempred personel an hinienn gant Doue, he deus lusket an argerzh
istorek a ro da vab-den an tu da drehontiñ an natur, – ar pezh a zo war un dro he dinevetaat.
9

Sl. Pêr DENEZ, Hent hor barzhoniezh, rakskrid da vBarzhaz, Al Liamm 1953. « Ma’z eo bet unton hol lennegezh dre
ar stumm, ez eo bet ken unton all dre an awen. Ul lennegezh a relijion ez eo, evel n’eus hini all ebet marteze er bed a-bezh ».
10

Sl. Ster ar Chouanerezh e Breizh, EMVR-62, Emsav 28/111 ha /114 pergen, 1969.

11

Sl. « Breiz Atao » hag an daelerezh-dieubiñ, Emsav 33/263 ha /265 pergen, 1969.

Vrezhoned all, ez eo d’an dud-se da zont d’an Emsav, da ziskenn eus o C’hrennamzer, ha
n’eo ket d’an Emsav da gilañ betek enno. Evit bezañ an dispac’h brezhon e rank an Emsav
sammañ kevala istorek ar bed betek an deiz a hiziv, – hag er c’hevala-se emañ frouezh ar
Grennamzer moarvat, met ivez frouezh an Azginivelezh hag ar Reverzhi Bolitikel, frouezh an
Adreizhadur hag ar Reverzhi C’hreantel, frouezh an emsavioù rezidelour, kevarzhelour hag
an dispac’hioù tarzhet diouto, – an Dispac’h gall en o zouez, – ha n’eus anv ebet evit an
Emsav da ziskregiñ diouzh ar frouezhioù-se.
E/EMVR-101
« E niverenn diwezhañ Emsav e vez meneget disfiz, droukrañs zoken pobl Vreizh a-enep Breiz
Atao.
« War un tu all e red, pe ac’hoel e rede, ar vrud e voe niverus-tre lennerion, koumananterion
vBreiz Atao. Kalz niverusoc’h c’hoazh lennerion an Heure Bretonne (meur a viliad, hervez).
« Penaos dezrannañ an dislavar-se ? »
(20 10 69)

EMVR-102

N’eus dislavar ebet evit gwir. Ret eo lakaat e kont avat an holl elfennoù. Mar keñverier
gwerzh B.A. pe H.B. gant gwerzh kazetennoù breizhek an eil goudebrezel e c’haller kavout e
oa « niverus-tre » o lennerion. Dister e chome evelkent an niver-se (un nebeut kantadoù, un
nebeut miliadoù d’ar muiañ) p’en keñverier gant gwerzh kazetennoù all ar mare, evel OuestEclair. An diforc’h etre gwerzh « uhel » B.A. pe H.B. ha gwerzh izel ar c’hazetennoù
breizhek abaoe 1945 a denn d’ar strivoù kalonek renet e-pad ugent vloaz evit aozañ ar
bruderezh ha diorren Breiz Atao. Ur gazetenn hepken eus hon amzer a c’haller lakaat e-skoaz
B.A. : Le Peuple Breton eo ; ne c’haller ket lavarout e laka muioc’h a reuz da sevel er boblañs
eget Breiz Atao, met oberiantiz padus hag urzhiet he gwerzherion a laka da sevel ingal niver
he gwerzhioù.
E/EMVR-102
« Da heul darvoudoù ar mizioù tremenet hag an dezrannoù a zo bet graet anezho ez eo deuet
splann din al lamm war-raok a zo bet graet gant an Emsav abaoe an eil Brezel-bed. Klasket em eus
gwelout ar pezh en deus degaset an Trede Emsav hag ar pouez o deus an degasadennoù-se e buhez an
Emsav. Setu un darn eus va evezhiadennoù.
« Tra ma c’houlenne an Eil Emsav an emrenerezh evit Breizh e verk an Trede Emsav ar Stad da
bal fetis an Emsav. Gant an Trede Emsav eo bet termenet tamm-ha-tamm petra eo ur Stad ha petra eo
ur framm stadel. An termenadur-se zo aet war spisaat bep ma kreske ar framm dispac’hel. Savidigezh
ar framm dispac’hel he deus lakaet war wel pouez dibar ar framm e buhez ar gevredigezh. Pa gomzer
eus framm stadel e c’haller kregiñ da sevel ar framm-se, hogen pa gomzer eus emrenerezh ne weler
ket re vat penaos en em gemer evit sevel an emrenerezh war an dachenn. Un diforc’h bras ez eus aze
etre an Eil hag an Trede Emsav.
« An Trede Emsav en deus kroget da studiañ ar gevredigezh arallekaet a zo e Breizh gant binvioù
ar gevredadoniezh ha klokaet ar binvioù diouzh e ezhommoù. Kealioù ar stuzegezh, ar speredegezh pe
an diempradur zo binvioù prizius evit deskrivañ stad an traoù er vro-mañ. Setu ar pezh n’eo ket deuet
an Eil Emsav a-benn da ober. Nepred n’eo bet fraezh evitañ ar pezh a oa da virout hag ar pezh a oa da
zistrujañ e Breizh en e vare. Nepred n’en deus komprenet e oa diskar ar gevredigezh vrezhon
henvoazel ur redi politikel groñs. Nepred n’en deus graet ar c’hemm etre doareoù diavaez ar
vreizhadelezh hag an doareoù diazez. N’eo ket dre zegouezh eo bet “salvet ar biniou” (bras ha bihan)
gant tud chomet dindan levezon an Eil Emsav.
« Gant keal ar c’hevala istorek e oar an emsaverion diforc’hañ an tremened marv ha didalvoud
diouzh pinvidigezhioù gwirion hor pobl. An istor ! Ne ouie ket an Eil Emsav petra eo an istor, daoust
ma laboure e-unan war an hent a gas Breizhiz eus an anistor d’an istor. Er mare-se ne veze kontet
nemet hanez Breizh. Dre-se ne oad ket evit enebiñ, en un doare poellek, ouzh ar savboentoù gall.

« Gant an Trede Emsav en deus ar poell kemeret ul lec’h bras a oa dalc’het gwechall gant an
trivliad. E-lec’h ober dave da drivliad an emsaver e reer dave d’e boell. Gwechall e oa Breizh un
uhelvennad. Ar re a oa estren d’an uhelvennad-se a oa, dre ret, estren d’an Emsav hag e chome, dre
ret, an Emsav kloz evito. A-berzh an emsaverion lakaat ar stourm dieubiñ war bazenn an uhelvennad a
oa diwelout an emgann fetis ez eo an daelerezh-dieubiñ hag erziwezh tec’hout diouzh an emgann
gwirion. Bremañ hepken e c’haller kregiñ da skrivañ istor Breizh. Se a dalvez e c’hell bremañ hepken
perc’hennañ e gwirionez, eleze en un doare emouez hag ent werc’hek, ar c’hevala istorek brezhon.
« Gwechall ivez e veze termenet ar bobl evel hollad ar Vrezhoned arallekaet pe get. Kudenn an
Emsav a oa “mont d’ar bobl”. Ret e oa mont d’ar bobl peogwir e oa en em droc’het an Emsav diouzh
ar bobl. Bremañ avat e veiz an Emsav ar c’heñverioù etrezañ ha peurrest ar boblañs en un doare
disheñvel-krenn : eilpennet eo bet ar c’heñverioù. An Emsav eo ar bobl vrezhon ; en un doare all e
lavarer se : gwriziennañ a reer en Emsav, an hini a sank gwrizioù en Emsav zo brezhon. Talvoudus eo
avat dezrannañ keal ar “mont d’ar bobl”. E derou an Eil Emsav ne oa troc’h ebet etre an Emsav hag ar
boblañs. An hevelep emskiant reuzeudik o doa, nemet ez eztaolent an emskiant-se e daou zoare
enebek. An Eil Emsav en deus savelet ur gweladur eus pobl Vreizh diwar an ersavioù enebek-se :
pobl Vreizh zo (dre natur lakaomp) enebet ouzh an Emsav. Ha diwar ar gweladur-se en deus krouet un
troc’h etrezañ ha pobl Vreizh.
« Kement-se zo pouezus. N’eo ket ar pep pouezusañ, da’m meno. An dachenn m’en deus graet an
Emsav an araokadennoù brasañ, an dizoloadennoù pouezusañ zo er striv en deus graet evit en em
anaout e-unan. Ne c’halle ket an Emsav diskoulmañ kudennoù Breizhiz a-raok diskoulmañ e
gudennoù dezhañ. Diempret eo ar gevredigezh arallekaet a zo e Breizh ; diempret eo bet an Emsav.
Adempradur ar gevredigezh arallekaet a grog gant adempradur an Emsav. Adempradur an Emsav en
deus aotreet unvanadur an istoregezh. An degouezh-mañ, ken pouezus hiziv hag unvanadur ar yezh
dec’h, a ro d’an Emsav ha da bobl Vreizh an tu da vestroniañ he zonkadur. Evit ar wech kentañ en e
istor en deus an Emsav ar binvioù meizel ret evit dezrannañ pep elfenn eus e vuhez.
« Keal al ledemsav, a vefe da hollekaat, en deus degaset sklerijenn war gudennoù diabarzh ha
diavaez an Emsav. Gant keal al ledemsav e komprener an islonk a zo etre ar framm dispac’hel hag an
heklevioù anezhañ. Bremañ hepken e oar an Emsav penaos emañ an dachenn-emgann : diouzh un tu
ar framm brezhon, diouzh an tu all ar framm gall hag er framm-se al ledemsavioù. Pep luskad en deus
ur roll resis en emgann. War un dro ez eo diskoulmet kudenn an unvaniezh. Ar re a wel aze ur gudenn
c’hoazh ne glaskont nemet un dra : unvaniñ al ledemsavioù er framm gall.
« Diglok kenan eo an evezhiadennoù-mañ. Pep elfenn a vefe da zisplegañ dre an hir o reiñ
skouerioù hag all… Koulskoude n’eo ket didalvoud gwelout an hent a zo bet graet gant an Emsav. »
(22 10 69)

EMVR-103

« () ur c’hazetenner ezel eus an emsav kernevat. Lies gwech em boa komzet dezhañ diwar-benn
Emsav, na oa ket evit anaout dre n’eo ket brezhoneger. Touellet e oa dre ma kave dezhañ da gentañ ne
oa nemet Bretagne-Action o tiskouez dremm wirion an Emsav. Dav eo bet din displegañ dezhañ e oa
ar re yaouank-se leun a youl vat, nemet e choment c’hoazh war vevenn an Emsav hepmuiken. Gant al
levrig em eus spi e welo sklaeroc’h penaos lec’hiañ ar gudenn ha, marteze a-walc’h e vo gouest da
skignañ an hentennoù pleustret gant Emsav e-touez tud Kernev-Veur ha Kembre n’int ket aet pelloc’h
eget hon Eil Emsav-ni. Souezhet e choman pa verzan pegen warlerc’hiet e c’hell bezañ, a-fet
kelennadurezh, tud tramor. Ledemsavek int peurliesañ, evit gwir, dre lakaat da dalvezout well-wazh
evit o c’heltva ar patromoù saoz. Hini anezhe, koulz lavarout – nemet gweriniaethwyr Gembre pe
1320 Club Alba – ne soñj teurel d’ar blotoù ar framm saoz. Ha c’hoazh. »
(24 10 69)

EMVR-104

« Goût a ouzon emañ ar gwir ganeoc’h hag E.S.B., hogen kalz a dud zo a-enep deoc’h en abeg
d’ho toare da stourm, ha diaes eo kompezañ ar skoilhoù-se. War ar marc’had em eus klevet un trouz
bennak, un troc’h zo c’hoarvezet etrezoc’h ha Youenn Olier. Un tammig diseven diouzh va ferzh eo
goulenn seurt traoù diganeoc’h, hogen nec’het on gant seurt trouzioù. Sellet em eus ouzh S.A.D.E. D.

hag E.S.B. betek bremañ evel ouzh an aozadur nemetañ e-lec’h ma laboure an emsaverion holl unanet
en hevelep spered, ha bremañ e welan e c’hoarvez ennañ an hevelep disrannoù c’hoarvezet er M.O.B..
Pell emaon diouzh an unvaniezh hor c’haso d’ar pal. »
(26 10 69)

EMVR-105

Respont d’e atersoù en devo kavet hon c’henskriver war Emsav 34/309. Hep mar e voe
poanius evit izili ’zo eus E.S.B. lakaat Youenn OLIER er-maez, met hepken war dachenn al
liammoù prevez. Rak e-keñver politikerezh ne voe ket kalz kudennoù. Klask a rae dihentañ
E.S.B. hag ober anezhañ ur strollad politikel en dije kevezet ouzh M.O.B., U.D.B., SavBreizh, Bretagne-Action, F.L.B. ha ni oar. En ur ober kement-se en em gave er-maez eus ar
framm evel m’en deus kresket abaoe derou S.A. D.E.D.. Diskarzhañ Youenn OLIER zo bet
hepken reiñ ar ster emsavel d’ar pezh a rae. Emañ bremañ oc’h adlivañ Emsav Pobl Vreizh, ar
strollad politikel en doa klasket sevel ouzhpenn ugent vloaz ’zo. Mirout a ra doareoù ’zo da
labourat en deus gwelet en arver gant ar framm, met kement-se ne ra nemet lakaat muioc’h awel ar forc’hadur etre ar pezh a ra hag ar framm. Kenderc’hel a ra da skouer d’ober gant ar
ger « ledemsav » (sl. Kannadig Kêr-Vreizh 35/6 Gouere 1969), met gant ur ster disheñvel rik
diouzh ar ster orin. Al ledemsav n’eo ket mui evitañ un anadenn daelerezhel, al linkradur
devoudet gant levezon an emsav dispac’hel er framm sujer (sl. Emsav 33/289), met ur meizad
skeuliadek : « ledemsavioù » eo ar strolladoù kevezer d’e hini, peogwir ez eus enno ur
c’hementad bihanoc’h a vrezhonelezh. E penn uhelañ ar skeul emañ E.P.V. gant ar brezhoneg
hag ar « spered broadel », ur meudad izeloc’h emañ moarvat ar M.O.B., ledemsav 40 %
peogwir ez eo « broadelour » gant 10 % a vrezhonegerion… Ne lavar ket avat petore diazez a
zo d’e skeul, ha n’eus arguzenn soliet ebet evit kavout anezhi gwelloc’h eget forzh petore
skeul savet gant forzh petore strollad ha ken tidel-all… E gwir ez eus aze un danvez studi evit
an dud war o stummadur : gwelout a reont war an tomm ul ledemsav – er ster reizh – o
tinodiñ.
« Unaniñ an holl en hevelep spered » n’eo bet nepred un amkan evit an Emsav (sl.
Unvaniezh an Emsav, Emsav 11/299 & 303). Tud an Emsav zo tud evel ar re all ha n’eus
enno perzh-natur ebet o mirfe a zihentañ. Dre ar stummadur hag ar frammadur avat e vez
fraezh d’an holl e pep mare oberoù hag emzalc’hioù pep hini. Tud ’zo n’int ket evit dezrannañ
ar pezh a reont, nag evit gouzañv ma ve dezrannet gant ar re all. Prest int bepred da c’holeiñ
an dislavaroù, o re ha re o mignoned, en arbenn eus an diasur m’emañ o spered : repu a
glaskont en ur vrizhkeneiliezh a garfent envel unvaniezh. Ar grestenenn voan-se ne guzh ket
pell avat ar frailhoù don a zo dindan.
N’eo ket« kompezañ ar skoilhoù » a zo d’ober, met er c’hontrol o diskoachañ, lakaat awel kement dislavar a zo en oberoù an dud, ha skeiñ betek ma vent diskoulmet. Tud ’zo a gav
re griz labourat en doare-se ha nad eo ket hini peoc’h ar spered. N’int ket graet evit ar
politikerezh, ha mont a reont kuit. Ne vez ket dalc’het warno e nep doare. Er c’hontrol e
vezont bountet er-maez ma ne gemeront ket o disentez buan a-walc’h.
An unvaniezh ned eo ket pal an Emsav ha n’hon eus ket d’he c’hlask, met dont a ra
evelkent war ar marc’had : unvanded ar stummadur hag unvaniezh ar framm a vez miret e pep
mare.
E/EMVR-105
« Gant evezh em eus lennet “Les Données socio-historiques de l’Emsav”. E gwir, ez eus el
labour-se ur gelennadurezh, n’eo ket evit an tremened (daoust ma teskriv an tremened-se gant un
nerzh garv hag efedus hervez savelennoù ar gevredadouriezh), met dreist-holl evit an dazont. A-du on
ganeoc’h : pep ober a rank loc’hañ diwar selledoù damkanel, anez da se ez echu en dispisted. An
emsav flandrezat, al luskad broadelour dreist-holl, en deus anavezet meur a wech ar furm-se a
zispisted dirak ar c’hudennoù o tiflukañ, dre ma n’edo ket en e gerz ar meizadoù termenet-don o dije
roet dezhañ an tu da anaout ar saviad m’edo hag, a-se, e chome en un diober argollus. » (br. ganimp)
(31 10 69)

EMVR-106

« Me’m eus difennet, hag a zifenn damkanioù E.S.B. () ouzh meur a Vreizhad, hag aliet dezho
deskiñ brezhoneg ha pa na ve nemet evit lenn Emsav. Koulz lavaret holl ar re zo deuet dre amañ a
garez ar pezh a reont “SADED” anezhañ. Hag e kredit e teuy an trec’h ganeoc’h dre nerzh ar
poelladañ hepken ? ()
« Ne’m eus ket tro da brederiañ na zoken da lenn kement a embann Emsav ha kalz eus ar
pennadoù n’int ket aes da gompren. En Emsav e kavan avat ar pep dispac’husañ e Breizh hiziv, hag ar
pep gwrizielañ. Ho harpañ a ran evel ma c’hallan. Mat em eus kavet al levrig embannet e galleg. ()
« A-zivout ho tezrannadur eus Breiz Atao e niverenn Wengolo, reizh he c’havan. Spi am eus e
viot gouest da gas an daelerezh etre Emsav ha pobl da benn. En un arroudad e rankan abegañ avat. E
pelec’h hoc’h eus kavet e veze desket da baotred ar Gwazadur Arbennik penaos en em gannañ ouzh
engroezioù, d.l. eo ouzh ar boblañs ? Gant piv e veze kelennet an dra-se ? E-pad tri bloaz edon er
Gwazadur Arbennik, hag e rois kentelioù e teir c’hreizenn : hag ankounac’haet em befe ar rannad-se
eus ar c’helennadur ? Ken a vo diskleriet gant Emsav war beseurt teul, war ziskleriadur peseurt test ez
eo diazezet al lavarenn-se e kredan-me lavarout ez eo ur gaou. Deskiñ a raemp en em gannañ ouzh un
enebour o terc’hel savadurioù a bep seurt, o vont gant hentoù a bep seurt, ne oa ket avat a-enep
engroezioù Brezhoned. Hag e plijfe deoc’h embann an dislavar-se, pe neuze kadarnaat an diskleriadur
roet gant testenioù resis direndaelus. »
(03 11 69)

EMVR-107

Respontoù d’an div rannbennad kentañ a gavo hon c’henskriver gant ar skrid embannet en
niverenn-mañ dindan an talbenn Doareoù dibarek eus ar framm dispac’hel (Emsav 35/329),
hag ivez gant ar respont E/EMVR-105 amañ diagent.
An testeni pennañ arveret gant aozerion ar studienn « Breiz Atao »… (Emsav 33/263) en
arroud ma venegont ar Gwazerezh Arbennik (/273) eo eñvorennoù Youenn OLIER : O sellout
war va c’hiz. El levrenn 4, p. 61-65, e tanevell ar perzh a gemeras er ‘bezen’. Setu an
arroudoù titourusañ : « Ar pezh souezhusañ avat eo e oad kelennet kenkoulz-all war an
hentennoù gwellañ da skignañ tolpadoù displegadegerion. Yaouank-tre e oan pa stagis da
bleustriñ ar ‘bezen’, triwec’h vloaz » (eleze e 1941, hag ar ‘bezen’ meneget aze ned eo ket ar
Bezenn Perrot krouet goude marv an Aotrou PERROT e 1943). « Padal, ret eo din lavarout ne
oa ket bet diskuliet dimp petra oa gortozet diganimp ent resis. Ne veze roet dimp a-hend-all
kelennadur ebet diwar-benn natur ha roll ar Stad na diwar-benn politikerezh dre vras » ()
« Rak-se ivez ez empenned ar ‘bezen’ evel un doare nerzh-kerreizh mennet da zerc’hel an
urzh en ur Stad da vezañ savet » () « Dirak hon enseller e oa bet erounezet adarre ur
bleustradeg a oa bet kaset da benn ur wech bennak endeo : difenn an Dael, ar “Breudoù”, aenep da zisplegadegerion c’helenus ».
Gwir eo ne ra ar skrivagner meneg ebet eus ar Gwazerezh Arbennik er pajennoù-se. E
gwall Emsav emañ enta ar fazi. Krediñ a reomp goulenn avat hag ouzhpenn ur fazi war an anv
hon eus graet. Reizhadenn hon c’henskriver ne zislavar ket mennad an arroud arzaelet, a oa
diskouez ne voe en Eil Emsav aozadur armet ebet o pleustriñ hentoù ar brezel dispac’hel.
E/EMVR-107
« Hon darempredoù kentañ gant ar boblañs (). Anat eo e ve diboell o tont a-berzh un emsaver ar
goulennoù hag an arbennadennoù a zeu gant tud an derez mann. Hon emzalc’h koulskoude n’eo ket
hini an distaoladur hag an nac’h selaou. Met hemañ : a) klask meizañ ar poell eus petra eo lavaroù an
dud b) respont dezho, gant kement a basianted ha ma’z eo ret, o klask heuliañ ar poell a zamwelomp
el lavaroù-se betek difourkañ war un dislavar diabarzh ; ur wech lakaet a-wel d’ar c’hendivizer an
dislavar-se, ha neuze hepken, e kinnigomp un diskoulm heboell, – pouezañ a reomp warnañ n’eo ket
peogwir ez eo emsavel, met peogwir ez eo heboell ; brudañ an Emsav n’eo ket brudañ E.S.B., met an
diskoulmoù heboell a ro an Emsav an tu da gavout ; E.S.B. a rank prouiñ dre an devoud ez eo eñ ar
gwellañ diskoulmer a zo e Breizh. »
(03 11 69)
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« Loc’het mat eo al labour war diriad T. Tud nevez a-grenn a zarempredomp. Entan a sav, hag
ivez kudennoù peurnevez dimp () disheñvel diouzh ar re hon eus bet da ziskoulmañ abaoe seizh vloaz.
« Klasket em eus kompren an entan a sav e reoù ’zo eus hon danvez izili nevez, kejet outo e miz
here evit ar wech kentañ. Setu ur brastres eus va dezrannadur kentañ.
« An holl dud a zo deuet da E.S.B. betek an hañv-mañ zo deuet dre zor ar “stourm sevenadurel”.
Netra souezhus : dre an nor-se ivez e teuas krouerion E.S.B., hag E.S.B. e-unan n’eo deuet da vezañ ar
pezh ez eo, ur framm politikel, nemet dre un eilpennadur o lakaat ar yezh en he flas, diziouerus met
eilrenk. () Bremañ e kejomp ouzh seurtoù tud disheñvel diouzh ar re gentañ. An danvez emsaverion
nevez a zeu da E.S.B. er mare-mañ n’int ket tud chalet gant ar yezh a priori. Disheñvel-bras eo ar
goulennoù a reont diouzh ar goulennoù a rae an danvez emsaverion kozh bodet e-ser bruderezh K.D..
« Da c’houlakadenn-loc’hañ e kemerfen a-walc’h houmañ : evit dont da vezañ dispac’her e rank
un den en em zistagañ a-grenn diouzh ar bed kozh, – pe frouezh an darvoudoù pe frouezh un
embleustr e ve an distagañ-se. Ret eo ez afe da get ar gevredigezh henvoazel evit ma tiwanfe ar
gevredigezh nevez. Met dres er c’heñver-se e chomas an Eil Emsav forc’hellek bepred. E Gwalarn
emañ moarvat egin ar gevredigezh nevez ha kentañ lusk an dispac’h ; met, lakaet er-maez Roparz
HEMON, ne ouezas ket emsaverion ar mare-se dispartiañ fraezh o hiraezh d’an tremened diouzh o
lusk da grouiñ ur bed nevez. Dre ziouer a emouiziegezh e lakaent ur bern elfennoù eus ar bed kozh
dindan ar skritell Breizh, – ar pezh o redie da vezañ difennourion, – eleze kilstourmerion, – ha n’eo
ket krouerion, – eleze dispac’herion. Alese ivez ar bruzhunadur en un niver a stourmoù darnel ha
c’hwitus dre ret. An holl liammoù-se a asantent kaout ouzh ar bed kozh a oa kemend-all a hualoù a
vire outo a ober an eilpennadur dispac’hel. An eilpennadur dispac’hel a c’houlenn ma tistagfe an den
diouzh kement tra a ra Breizh devoudel (se ned eo ket nevez ; kv. an Aviel : neb a goll e vuhez he
salv ; kv. ivez gwengel marksour an den didra, an hini nemetañ gouest da neveziñ ar bed). Un doare
all ez eus aze da gompren an troc’hoù en deus graet ar framm abaoe seizh vloaz etrezañ hag an
hiniennoù pe ar strolloù diseurt a zo bremañ el ledemsav. An hiniennoù hag ar strolloù-se o deus
nac’het kas betek e benn an dezrannadur en dije o distaget diouzh ar bed kozh. Nac’het o deus lezel ar
re varv da zouarañ ar re varv, hag int a zo deuet da vezañ douarerion ha neuze douaridi d’o zro, unan
oc’h en em interiñ gant ar yezh kozh, egile oc’h en em veziañ gant ar Chouanted, h.a..
« N’eo ket didalvoud menegiñ e kejomp er mare-mañ gant ar Vrezhoned arallekaetañ a zo er vro,
ar yaouankiz vicherour pe implijat, skarzhet diouti betek elfennoù diwezhañ ar vrezhonelezh
henvoazel. Hag en em glevout a reomp diouzhtu. Perak ? Peogwir omp heñvel outo. Emaomp o
paouez en em beurzistagañ diouzh Breizh devoudel hag emañ ennomp holl an hevelep goullo
diabarzh, – ur goullo reteriet gant an dispac’herion, ur goullo o c’houlenn reteriadur gant an didraeion.
« Ar c’hudennoù a sav bremañ zo stag ouzh ar goulenn-mañ : penaos degas reteriadur gant ar
goullo a zo en didraeion vrezhon ? N’omp ket evit respont. An embreg hepken a roy ar respont. »
(05 11 69)
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« Emgav hor boa gant daou veleg a bled gant ar studierion e S. M he doa pourchaset d’unan
anezho un niver a levrennoù ha lennet e oa bet ar skrid ganto. Komzet hon eus e-pad peder eurvezh
eus stad an Emsav, stad Breizh, stad ar relijion hag an Iliz. An evezhiadenn gentañ o deus graet a
denne da liv marksour an displegadennoù. An eil a oa ar pouez bras roet d’ar sevenadur. Prederietbras e oa an daou veleg gant buhez an dispac’her den div gevredigezh. Ur blijadur eo bet displegañ
dezho ar gelennadurezh. En em c’houlenn a ran hag e kinnigent evel un trap an evezhiadenn-mañ : an
dispac’her a zistruj ar gevredigezh kozh hag a sav ar gevredigezh nevez ne c’hell ket bezañ gwirion
gantañ e-unan mar dalc’h da vevañ er gevredigezh kozh. Respontet ez eus bet dezho e samme an
emsaver en e vuhez dislavaroù ar gevredigezh ha ne oa ket an Emsav ur repu peoc’hiek met ul lec’h
labour ma vez buhezet an dislavaroù en un doare lemm. Klask en em droc’hañ diouzh ar gevredigezh
a zo da ziskar zo ivez klask en em droc’hañ diouzh an istor ha tec’hout diouzh an Emsav. An hini a
glask ur repu en Emsav a vo diskarzhet buan. Plijadur o deus bet o klevout e veze graet diskarzhioù
bep an amzer. Sebezet int bet o welout ivez un nebeut embannadurioù brezhonek (Emsav ha Preder).

Klasket em eus o lakaat da gompren ne oa nemet un embregerezh istorek e Breizh : an Emsav.
N’ouzon ket hag ez on deuet a-benn. Diaes e vo dezho marteze asantiñ d’an dra-mañ : n’eus tu da
vezañ kristen e Breizh nemet en Emsav. Dre vras e tezrannont degouezh an Iliz hag he roll istorek e
Breizh eveldomp. Unan eus ar veleion a lavare e kave bastus an deskrivadur a ro MARX eus
emdroadur ar c’hevredigezhioù. Klasket em eus diskouez dezhañ n’en doa ster ebet komz eus “stourm
ar renkadoù” e Breizh. Hogen poan vras en doa d’en em zizober eus e veizframm marksour. N’ouzon
ket hag e oa talvoudus kinnig dezho an Emsav evel un anadenn istorel hogen ne’m eus ket kavet doare
all d’o lakaat da gompren petra oa an Emsav hag E.S.B.. Pouezet ez eus bet kalz war ziskar ar bed
kozh ha krouidigezh ar bed nevez. Ar strolladoù gall zo arallekaus e Breizh. Mirout a reont Breizhiz
en anistor. Istor an Emsav zo istor pep emsaver, h.a.. ()
« Evit ur wech em eus kejet gant beleion n’o deus ket aon da gomz eus o istor, eus ar stourm a
reont hag ar ster a roont dezhañ. »
(08 11 69)
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NOTENNOU POLITIKEL (9)
BEVENNADUR BELI AL LEVIERION
II. – ARAEZIOU BEVENNAÑ BELI AL LEVIERION
Doareoù diseurt zo da vevennañ beli al levierezh. Reoù ’zo a denn da renad armerzhel ha
kevredigezhel ar vro, reoù all a denn d’he renad politikel.

Bevennadur ar veli hervez ar renadoù armerzhel ha kevredigezhel.
Div elfenn zo da lakaat e kont : framm ar c’henderc’hañ, barr an diorreadur.

Framm ar c’henderc’hañ
Div reizhiad vras zo da ziforc’hañ : ar gevalaouriezh, diazezet war berc’hentiezh prevez an
araezioù-kenderc’hañ hag ar frankembreger ; ar sokialouriezh, diazezet war ar berc’hentiezh foran hag
an embregerezh kengladel. Gant an div reizhiad-se ez eus empleget meizadurioù disheñvel eus an
darempredoù etre levierion ha levidi.
An damkaniezh kevalaour : bevennadur ar veli dre ar gevalaouriezh.

Er reizhiad kevalaour ez eus un disparti eus ar galloudoù kalz donoc’h eget an hini empennet gant
LOCKE ha MONTESQUIEU : rannet eo ar galloud politikel hag ar « galloud armerzhel ». Emañ an
hini kentañ e piaou al levierion, hag egile etre daouarn ar c’hreantourion, ar vankourion, ar
genwerzhourion, h.a.. Gant galloudegezh ar pennoù embregerezh e vez bevennet efedus-kenan hini ar
pennoù levierezh. Bennozh d’ar gevalaouriezh ez eus ul « liested a greizennoù-divizout » : ar Stad,
kreizenn-divizout politikel, a rank derc’hel kont eus ar c’hreizennoù-divizout armerzhel ez eo an
embregerezhioù prevez.
En enep, er Stad sokialour, ez eo al levierezh ar greizenn-divizout nemeti : etre o daouarn e talc’h
al levierion ar galloud politikel hag ar « galloud armerzhel » war un dro : kellidourion ha greantourion
ez int war un dro. Ur veli diharz o deus peogwir n’eus galloud all ebet ouzh o bevennañ.
Dezvarn an damkaniezh kevalaour.

Teir abegadenn a c’haller ober d’al lakadennoù kevalaour.
Da gentañ, er renadoù kevalaour ne vez ket dispartiet ar galloudoù politikel hag armerzhel ken
don ha ma fell d’an tezennoù frankizour reiñ da grediñ. E degouezhioù ’zo ne vez disparti ebet : ur
vargodenn eo neuze al levier Stad etre bizied mistri an armerzh. Gwir e oa an abegadenn-se dreist-holl
en 19t hag e derou an 20t kantved en Europa. Gwir eo c’hoazh e riezoù isdiorreet ’zo.
D’an eil, n’emañ ket pep Stad sokialour aozet dre ret hervez ur framm kreizennet diwar skouer an
Unaniezh Soviedel. Empennañ a c’haller ur Stad sokialour digreizennet, ma ve firmoù kengladel
emren oc’h amparañ kemend-all a greizennoù-divizout armerzhel dizalc’h diouzh kreizennoù politikel
ar Stad. Perc’hentiezh prevez ar madoù-kenderc’hañ ned eo ket un amplegad ret da emrended ar
genderc’herion. E sigur se e weler hiziv o nesaat an armerzhioù sokialour dieubet diouzh ar patrom
soviedel hag an armerzhioù kornogel, evel m’hon eus gwelet c’hoazh.
D’an trede, ned eo ket bevennadur beli al levierion an doare nemetañ da ziogeliñ frankiz ar
geodedourion. N’eo ket dre ur c’hempenn armerzhel hepken pe zoken dre ur c’hempenn politikel e
vez diskoulmet an dislavar etre frankiz furmek ha frankiz werc’hek, nag etre frankiz-harzadur ha
frankiz-perzhiadur.

Barr an diorreadur
Studi ar broioù isdiorreet he deus diskouezet ez eo pouezusoc’h barr an diorreadur eget framm ar
c’henderc’hañ evit a sell diogeladur ar frankizioù foran ha bevennadur beli al levierion. Daou wered
enebek zo gant an isdiorreadur er c’heñver-se.
An isdiorreadur, elfenn oc’h aesaat bevennadur ar veli.

Dre un devouderezh eeun, fizikel, e laka an isdiorreadur skoilhoù ouzh embregadur ar veli :
penaos lakaat ur galloud politikel kreñv da ren pa n’eus na hentoù, na pellgehenterezh, nag
amaezhiadurezh arnevez er vro ?
An isdiorreadur, elfenn o skoilhañ bevennadur ar veli.

Kresk ar broioù isdiorreet a ampleg ur Stad kreñv. Dav eo eilpennañ frammoù warlerc’hiet un
armerzh henvoazel faezhet ha dre-se goulenn aberzhioù ponner pe ponneroc’h digant ar boblañs,
savelañ ur steuñverezh strizh, ar pezh na glot ket gant lieselezh ar c’hreizennoù-divizout armerzhel.
A-du-rall, n’eo ket douget poblañsoù ar broioù isdiorreet, gant a izel ez eo o barr-stuziadur ha stummadur politikel, da embreger ar frankizioù foran ; ar re-mañ, e diouer ar stummadur keodedel ha
politikel, a chom er-maez eus o freder. E Kornog Europa, en 19t hag en 20t kantved ez eo aet kenstur
diorreadur ar frankizioù foran hag an diorreadur armerzhel. An isdiorreadur a vez alies ivez un
isdiorreadur eus ar frankizioù foran.

Bevennadur ar veli dre an ensavadurioù politikel.
E-touez an ensavadurioù politikel hon eus deskrivet en Notennoù Politikel diagent, e tenn reoù
’zo da vevennañ beli al levierion, ha reoù all en enep d’he c’hreñvaat ha d’hec’h astenn. Un addisoc’h
n’eus ken aze, rak n’emañ ket pal an ensavadurioù-se gant bevennadur pe astennadur ar veli stadel. En
tu all dezho avat ez eus argerzhadoù kalvezel dibarek a zo o fal kentañ bevennañ beli al levierion.

Bevennadurioù oc’h addisoc’hañ diouzh framm al levierezh
Un niver a argerzhadoù arveret evit dibab al levierion ha frammañ al levierezh a denn a-benn ar
fin da vevennañ o beli.
An dilennadur zo unan eus an doareoù efedusañ da vevennañ ar veli. O doujañs d’an dilennerion
zo un hual kreñv war al levierion, – da nebeutañ pa vez dieub an dilennadegoù. Dre an dilenn e vez ar
bobl e tro da zougen ouzh he c’hannaded an handal gwashañ : o diskarzhañ eus ar veli bolitikel.
Rannadur an arc’hwelioù etre al levierion a laka harz ivez d’ar veli. Empennet e voe disparti ar
galloudoù gant LOCKE ha MONTESQUIEU evel un araez end-eeun da vevennañ al levierezh. « Ar
galloud a harz ar galloud » a skrive MONTESQUIEU. E lec’h all (Emsav 30/187) hon eus roet
skouerioù eus ar roll bevenner, reoler, starder a zo gant organoù ’zo eus al levierezh, gant an Dael
pergen. Merket hon eus ivez penaos edo ereet er riezoù a-vremañ difennerezh ar frankizioù foran ouzh
bezañs un Dael el levierezh.
Al lezioù-barn dizalc’h zo ivez un araez-reoliñ ha -bevennañ efedus. Dreist-holl pa vez da varn
felladennoù politikel pe dambolitikel ez eo dizalc’hted ar varnerion un amplegad start da waranterezh
ar frankizioù ; an hevelep tra evit a sell reolerezh ar bac’hidigezhioù da c’hortoz, – reizhiad saoz an
habeas corpus da skouer.
Ken pouezus-all eo ar galloud en deus ar barnerezh da reoliñ dezvegezh greadoù an
amaezhierezh-Stad. Reizhfurm diouzh al lezennoù e rank bezañ greadoù al levierion. Pa na vezont ket
reizhfurm e vezont freuzet gant ar galloud-barn. E Breizh-Veur ez arc’hwel ervat ha dizalc’h ar
varnouriezh er c’heñver-se. E Frañs ez eo dizalc’h a-walc’h ar « Conseil d’Etat », lez-veur karget da
wiriañ dezvegezh greadoù an amaezhierezh ; er c’hontrol, emañ ar varnouriezh keodedel, dre berzh ar
reizhiad enraokadur kemplezh a ren enni, e dalc’h ar Gouarnamant.

Ar gevreadelezh hag an digreizennadur zo un doare all, a-zerc’h, da vevennañ ar veli. Ar veli
piaouet gant pep Stad amerikan, pep kanton helvetiat a laka harz da c’hourbrientoù al levierion
gevreadel. Disoc’hoù heñvel a zeu diwar an emrenerezh kumunel ha rannvroel. Tu ez eus da
empennañ ivez un « digreizennadur kalvezel », ur « gevreadelezh kalvezel » o tont da glokaat an
digreizennadur hag ar gevreadelezh tiriadel : ar gwazerezhioù foran pe ledforan o piaouañ emrenerezh
a-walc’h evit amparañ kreizennoù-divizout distag diouzh ar galloud gouarnamantel. En doare-se e ve
krouet ul lieselezh eus ar c’hreizennoù-divizout disheñvel diouzh al lieselezh diazezet war
berc’hentiezh prevez an araezioù-kenderc’hañ.
Lieselezh ar strolladoù ha bezañs un eneberezh pergen zo hiziv azonoù splannañ ar werinelezh
kornogel : sellet e vez outo gant Kornogiz evel ouzh ar gwarez surañ rak arvar an hollveliouriezh. Ur
c’heal kozh ez eus aze, rak ken abred hag e grez Henroma e veze anvet ul levier karget da vevennañ
obererezh al levierion all. Kefridi an Dribuned e oa, engwisket dezho gwir an intercessio (sl. Emsav
32/251). E Breizh-Veur hiziv ez eo ensavadekaet, gant ur roll heñvel, « bleiniad an eneberezh ouzh
levierezh He Meurdez ».

Kalvezderioù arbennik da vevennañ al levierezh
Dindan an titl-se e renker a) ar bonreizhoù skrivet b) argerzhadurioù ar werinelezh dameeun
(poblaters, h.a.). O vezañ ma vo gouestlet ur pennad eus an Notennoù Politikel d’ar bonreizhoù, ne
reomp nemet o menegiñ amañ : en hevelep doare ma ranker gwiriañ dezvegezh greadoù ar gallouderounit, e ranker ivez gwiriañ bonreizhegezh an dezvoù douget gant al levierezh (ken evel gallouddezvañ, ken evel galloud-erounit).
Lezel a raimp a-gostez damkaniezh an harzadur ouzh ar gwaskerezh, brudet e grez an
Dispac’h gall, na voe avat nepred fetisaet en ensavadur ebet : ne vern pe c’houarnamant a
c’hell embann gwir ar geodedourion da « herzel ouzh ar gwaskerezh », nepred avat ne anzavo
bezañ ar gwasker, gwaskañ a ray kentoc’h war an emsavioù-dieubiñ a vennfe stourm outañ.
Ur roll pouezus he deus bet evelkent an damkaniezh-se er c’hedveno : skoazellet he deus da
ziorren ar spered-barn el levidi ha d’o c’hizidikaat ouzh kement stumm ’zo a waskerezh.
Argerzhadurioù ar werinelezh dameeun.

Tri seurt a renadoù gwerinek a ziforc’her : a) ar werinelezh eeun evel ma veze en Henved (sl.
Emsav 29/142) hag evel ma vez hiziv c’hoazh en un nebeut unvezioù politikel bihan b) ar werinelezh
derc’houezel k) ar werinelezh dameeun.
Er werinelezh eeun e vez embreget ar galloud war-eeun gant ar bobl. Er werinelezh derc’houezel
e lez ar bobl embregerezh ar galloud penn-da-benn gant he dilennidi. Er werinelezh dameeun e vez
rannet embregerezh ar galloud etre ar bobl hag he derc’houezerion : dilenn a ra he levierion, met
kenderc’hel a ra neoazh da gemer disentezioù ’zo a levierezh ; dre ar mouezhiañ hollek eo ez emell ar
bobl e divizoù al levierezh ; alese an anvioù hollek poblvouezhiañ, poblvouezhiadeg roet d’an
emelladur-se.
Meur a argerzhadur ez eus d’ar poblvouezhiañ :
Ar poblouarzh, pe gouarzh a-berzh pobl, a ro d’an dilennerion an tu da lakaat gouarzh war un
dezv douget gant al levierezh, ha da virout outi a vezañ erounidek (sl. Emsav 30/188). Ne vez aozet ur
vouezhiadeg nemet da heul un ervennadeg o tastum un niver izek a sinadurioù dindan un amzervezh
termenet. Ma ne ra ket berzh an ervennadeg-se e teu an dezv da vezañ erounidek e termen an
amzervezh merket.
Ar poblaters zo un argerzhadur kalz kreñvoc’h eget ar poblouarzh. Gant ar Gouarnamant e vez
kentodet e stumm un danvez dezv kinniget d’ar mouezhiañ hollek. Ne vo degemeret kinnig ar
Gouarnamant ha lakaet an dezv dindan erounit nemet mar deu ganti ar muianiver er poblaters.

E-kichen ar poblaters dre ya pe nann, a zo ar poblaters ent strizh, ez eus un eil stumm : ar
poblaters dre ziuz pe diuzadeg. Ar Gouarnamant a ginnig neuze meur a zanvez dezv, d’an
dilennerion da zibab etrezo.
Ar poblgentod zo ar gwir kentodiñ piaouet gant ar bobl. Aze c’hoazh e krog an argerzh gant un
ervennadeg a-du gant un danvez dezv. Ur wech dastumet an niver izek a sinadurioù, mar nac’h al
levierion darbenn ar c’hinnig ervennet, ez int endalc’het da aozañ ur boblvouezhiadeg.
Efedusted ar poblgentod a gemm hervez ma vez kinniget un danvez dezv diezpleg, eleze
brastreset e stumm un durc’hadur hollek hepken, pe un danvez dezv ezpleg, e stumm un
destenn resis pe, da nebeutañ, ur raktres munudaouet.
Ar poblloezadur zo gwir ar bobl da loezañ an Dael. Da gentañ e vez un ervennadeg. Mar gra
berzh e vez aozet ur boblvouezhiadeg ha digarget an holl gannaded mar tizh ur muianiver merket gant
ar Vonreizh. Arveret e vez ar poblloezadur en Helvetia ; anvet eo Abberufungsrecht.
Un eilstumm eus ar poblloezadur eo an dic’halv, arveret e Stadoù ’zo eus ar Far West
amerikan dindan an anv recall. Dilennerion a ra un ervennadeg evit ma ve digarget,
dic’halvet, ur c’hannad. Mar deuont a-benn da vodañ un niver izek a ervennerion, e aozer ur
vouezhiadeg. Mar bez faezhet ar c’hannad e rank en em dennañ.
Talvoudegezh ar werinelezh dameeun.

Ar werinelezh dameeun, hag ar poblaters he benveg boasañ, zo dezho spletoù ha displetoù.
Er reizhiad daeliek liesstrolladek e vez alies dispis disoc’h an dilennadegoù : pell emañ a-wechoù
korf an derc’houezerion a zerc’houezañ feleun korf an dilennerion. Spletus eo neuze aozañ
poblatersadegoù a-benn anaout fraeshoc’h mennoud ar bobl war ur c’hraf resis.
En enep, er reizhiad leviourek, pe er reizhiad daeliek daoustrolladek e kav ar bobl an tu da
embann fraezh he youl dre an dilennadegoù ha n’eo ket ken bras neuze an ezhomm da arverañ ar
poblvouezhiadegoù.
Unan eus arvarioù ar poblatersoù eo risklañ en unezholadur. Evel a ouzer, ar poblaters zo ur
poblvouezhiañ war un destenn, an unezholadur ur poblvouezhiañ war un den. Ar poblaters avat a
c’hell treiñ aes-tre en unezholadur mar mouezh ar bobl nebeutoc’h e-keñver an destenn ginniget eget
e-keñver an den he c’hinnig. Dre seurt poblatersoù unezholadek e c’hell ur Penn Stad kemer hent an
diktatouriezh.
Pleustr ar werinelezh dameeun.

He mammvro eo Helvetia. Ar poblaters hag ar poblgentod a gaver eno ken er par kevreadel ken er
par kantonel. En un nebeut riezoù all en he c’haver ivez.
Er Stadoù-Unanet ned eo ket raksellet ar werinelezh dameeun gant ar Vonreizh kevreadel
met gant Bonreizhoù ar Stadoù.
Meneget e oa gant ar Vonreizh tchekoslovak etre an daou Vrezel-bed, gant Bonreizh
alaman Weimar, – raksellet oa ar poblaters mar beze arguz etre an div vodadenn pe etre an
Dael hag Arlevier ar Riez.
E Frañs e voe miret ar poblaters evit mouezhiañ an dezvoù bonreizhel ; embreget e voe epad an Dispac’h, hag ivez e 1815, 1852, 1946, 1958. Bonreizh 1958 a raksell arver ar
poblaters e-keñver an dezvoù war frammadur ar galloudoù foran ha kaougantadur ar feurioù
etrevroadel. Pevar foblaters zo bet aozet etre 1958 ha 1969.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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AN EGOR ISTOREK
Unan eus an traoù diaesañ da gompren evit an danvez emsaverion eo an devoudoù a eneberezh.
Asantiñ a reont hep poan gwelout an Emsav evel ur benveg a liammerezh, oc’h eren Breizh ouzh
hec’h amzer dremenet, oc’h unaniñ ar vrogarourion en o stourm ; diegi o devez bepred o veizañ an
hevelep Emsav evel ur benveg a droc’herezh, un hadenn a eneberezh etre kenvroiz.
Morvan zo o paouez kuitaat ur strollad ledemsavel evit dont d’un adkellig ; merzet en
deus ne c’halle ket bezañ war un dro el ledemsav hag en Emsav met, e diouer ar binvioù
daelerezhel evit enebiñ ouzh ar strollad en deus distaolet, e tiflip o lavarout : « Ar strollad-se
n’eus ket anezhañ ».
Maodan zo o tont war-eeun eus an derez mann. Entanet eo da heul e gejadennoù kentañ
gant an Emsav. Ur gerseenn eo dezhañ avat dizoleiñ ez eus meur a luskad disrann ha
kenerezus o labourat « evit Breizh ». E diouer ar stummadur a rofe dezhañ an tu da veizañ
kempoellded daelerezhel an hollad, en em denn evel ma c’hell oc’h ober « beulkeed » eus tud
al luskadoù all. Disteurel ha disteraat zo evit Maodan ar pezh ez eo an nac’h-anaout evit
Morvan, eleze furmoù all eus an ezkounañ a zo bet deskrivet c’hoazh1.
Doareoù all zo da dec’hout e-lec’h sammañ an eneberezh. Komzomp eus Maodez, an
danvez ezel-se en deus lakaet e fiziañs ur wech evit mat e sternioù an Emsav hag a zegemer
da wir bater kement ger o kouezhañ eus o genou pe o redek eus o fluenn. A dra sur n’he deus
ar fiziañs-se netra da welout gant ur fiziañs etre dispac’herion. E pep emsaver emañ andon an
Emsav, n’eus ket a emsaverezh eildorn : andoniek eo an emsaverezh pe n’eus ket anezhañ.
Diazez ar framm dispac’hel zo er reizhiad a liammoù andoniek gwriziennet e buhez personel
pep emsaver, – al liammoù-se ne oufent bezañ kreizennet ; ne vez kreizennet nemet liammoù
deveret, leuriadek. Kenkoulz-all, diazez ar framm dispac’hel zo er reizhiad a droc’hoù
andoniek, a eneberezhioù sammet ent personel gant pep emsaver, – ha na oufent ket muioc’h
bezañ kreizennet. Eztaoliñ a ra Maodez e emzalc’h tec’hadennek e-ser divizadennoù evel
houmañ : « Herve zo mignon din. Ul ledemsaver eo avat. Gwell eo din na gomz eus Breizh
gantañ ». Ha diflipout a ra rak an dlead da ren an eneberezh emsavel war an dachenn, ha
fiziout war an Emsav evit henn ober en e lec’h. Penaos avat e c’hallo Maodez kemer perzh en
emgann-dieubiñ un deiz mar chom dic’houest da ziorren ha da zerc’hel keñverioù unvuhezel
a eneberezh, pa’z eo ar c’heñverioù-se end-eeun danvez gremm an daelerezh-dieubiñ ?
Brav eo eztaoliñ mennadoù a eneberezh ouzh ar galloud sujer : ma ne embreger ket diouzhtu war
an dachenn an eneberezh-se, ez eo gevier ar mennadoù. Evit pep emsaver e krog distruj ar galloud
sujer el lec’hioù m’en deus krap : en e vuhez hag e buhez e genvroiz. Al ledemsaver zo ur Brezhon
oc’h asantiñ d’an Emsav ha war un dro o herzel ouzh an Emsav ; breinet eo e asant gant e harzadur,
setu perak e rank an darempred etre emsaver ha ledemsaver bezañ unan a eneberezh. O kas da get
harzadur al ledemsaver e kas da get krap ar galloud sujer diwar vuhez ar Vrezhoned. An eneberezh-se
e par an hiniennoù – ha war se e ranker pouezañ – zo an eneberezh emsavel andoniek : dioutañ e vez
deveret ha warnañ e vez diazezet an eneberezh e par ar frammoù ez eo ar brezel dispac’hel.
War al liammerezh andoniek ha war an eneberezh andoniek diorreet gant pep emsaver en e
zarempredoù personel fetis emañ diazezet ar framm ; ar framm ned eo netra nemet ar furmekadur hag
ar c’hreizennadur ret diwar an andonioù-se eus ar gremm dispac’hel. Drezañ e-unan, ar framm ne
lakay nepred da ziwanañ na liamm emsavel na troc’h emsavel el lec’h ma n’eus netra. Holen ar vro eo
an Emsav, met an holen-se a zeu eus buhez an emsaverion, ne vez ket degaset d’o buhez gant an
Emsav.
Kent mont pelloc’h e raimp un evezhiadenn all a-zivout an degouezh Maodez. Ur
c’hleñved o deus an danvez emsaverion da ziwall dioutañ, a zo unan eus kleñvedoù bugeliezh
an dispac’herion : ar spered a strollad eo. Dre natur en em stag pep hini ouzh ar stroll tud ma
1

Sl. « Breiz Atao » hag an daelerezh-dieubiñ, Emsav 33/263, ha /264, 277 pergen, 1969.

labour ganto hag e pella diouzh ar strolloù all, ken ma tenn ar stagadur hag ar pelladur
naturel-se da gemer lec’h al liammoù emsavel hag an troc’hoù emsavel. Seurt spered a
strollad a ro da gompren al lizheroù dislavarus a zegouezh gant E.S.B. : « Me oar emañ ar
gwir ganeoc’h, met me rank chom er strollad m’emaon ». Gwall glañv eo ar strollad a vir e
izili diwar-bouez un dislavar. Spisaomp c’hoazh : an eneberezh emsavel n’eo ket forzh petore
eneberezh. Soliet eo war boellelezh an Emsav, ha n’en deus ket nemeur da welout gant an
eneberezhioù hep sol poellel, leun a zislavaroù, a zo frouezh ar spered a strollad.
Didruez eo un emsav yac’h ouzh e fazioù hag e zislavaroù. Gwell eo dezhañ bezañ re griz
outo eget gouzañv dallidigezh dre berzh ar spered a strollad. Un emsav a glask goleiñ oberoù
diemsavel e izili gant digarezioù a seurt gant : « Hemañ zo unan ac’hanomp. N’hon eus ket
d’e dagañ » zo ar flaer gantañ. En em gondaonet en deus da zerc’hel e stronk en e gorf ha da
vreinañ gantañ.
Perak ez eo an troc’hañ ken pouezus da nebeutañ hag al liammañ en un emsav ? Perak ez eo an
eneberezh un arc’hwel politikel diziouerus ? O respont : peogwir ez eo un emsav un aozadur-brezel,
ne zisklerier netra. Tremenomp evit ar poent gant ar stadadur ez eo an eneberezh un arc’hwel ken
andoniek hag ar c’hevrederezh hag ez eo ar politikerezh a-benn ar fin ar meradur emouiziekañ
gwellañ eus an daou arc’hwel-diazez-se.
Dav eo merkañ n’eo ket bet kaset ken pell en Emsav studi an troc’hañ hag an enebiñ ha ma’z eo
bet graet evit al liammañ hag ar c’hevrediñ. N’eus ket da souezhañ : o vezañ m’hon eus betek-henn
deskrivet an Emsav en e amzeriegezh hag ar framm en e ziabarzh dreist-holl, ez eo deuet a-wel a-raok
pep tra an arc’hwelioù ademprañ, unvaniñ, kevrediñ eus an argerzh dispac’hel. Bremañ avat ma
tegouezh an Emsav gant e furm glok, ma lez preder ar c’hevala amzeriek al lec’h kentañ gant ar
c’henderc’hañ en egor fetis ar vro, ma kil an damantoù diabarzh rak an damantoù diavaez, e teu
splann an arc’hwelioù troc’hañ, pellaat, enebiñ. Moarvat, adalek e benn-kentañ en deus E.S.B.
embreget arc’hwelioù an eneberezh. Met n’eus bet savet c’hoazh damkaniezh hollek ebet eus an
arc’hwelioù-se. Sellet eo bet kentoc’h an eneberezh evel un ober-harpañ o tont da glokaat ar
c’hevrederezh, evel pa vije ar pep pouezusañ krouiñ ha, goude, diouzh ret, diwall ar grouerion hag ar
pezh o deus krouet. Merzet hon eus avat ez eo an distrujañ un ober politikel ken pouezus hag ar
c’hrouiñ, – ha, zoken en ober-krouiñ e-unan, e talc’h an eneberezh ul lec’h ken bras hag ar
c’hevrederezh. En ur ger, an eneberezh zo un devoud politikel ken andoniek hag ar c’hevrederezh, ned
eo e nep keñver un arvez eilvedel anezhañ nag un devoud deveret dioutañ.
Ar saviad « bezañ en Istor » a empleg liammoù, – al liammoù-se zo bet deskrivet ha termenet e
meur a zegouezh2. O fennaenn a gavont er boellelezh. Al liamm etre hon ober a hiziv hag an oberoù
tremenet zo ur poell : youl VALLEE da ziorren ur yezh nevez e 1900 ha youl an Emsav hiziv da
vezañ ur bobl nevez zo an hevelep youl, hag eus hevelepted ar youl-se e c’hoarvez poell an Emsav. En
ur c’heñver all, emañ liammet an emsaverion kenetrezo dre bleustriñ an hevelep hent treset e pep
mare etre ur sol fetis hag ur pal fetis, – anien an hent-se o vezañ ivez poell an Emsav : e-se e vev an
emsaverion en hevelep amzer istorek3. Ur studi eus poell an Istor evel liamm hon degas bepred da
veizañ an Istor evel un amzeriegezh : an Emsav a veizer neuze evel al liamm oc’h unaniñ dre an
diabarzh eginoù ar bobl vrezhon nevez ha, war un dro, evel al liamm etre ar prantadoù diseurt eus
Istor ar bobl vrezhon. N’eo ket dre zegouezh e voe anvet Al Liamm ar gelaouenn a voe neudenn
Ariadna an Emsav hogos koazhet d’un organ-liammañ.
Seurt arvez eus ar poell istorek zo pouezus, ha talvout a ra hep mar an holl studiennoù bet
gouestlet dezhañ. Diglok e chom avat ar studiennoù-se e kement ma ne ziskouezont nemet un tu eus o
danvez. Rak liamm eo a dra sur ar poell istorek, met un arvez ken pouezus-all eo dezhañ bezañ troc’h.
Ar poell evel liamm a zave d’an amzeriegezh ; fellout a ra dimp diskouez penaos e tave ar poell evel
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Sl. G. ETIENNE, Isdiorreadur ha Bredoniezh, Preder 84-85/45 ha /53 pergen, 1966 ; Notennoù evit kelenn an Istor,
Emsav 26/37 1969.
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Sl. Amkan, pal, finvez, Emsav 34/295 ha /296 pergen, 1969.

troc’h d’an egoregezh, – alese titl ar pennad-mañ : an egor istorek. Klask a raimp savlec’hiañ an egor
istorek e kendave d’an amzer istorek, hag o diskouez o-daou evel arvezioù-diazez eus ar bed istorek.
Ar geneiled deuet d’an Emsav etre 1965 ha 1969 o deus bet tro da vuhezañ an Emsav dreist-holl
evel ul liamm : al liamm a roe gwrizioù d’ar Vrezhoned arallekaet e oant bet ; al liamm o unane en
hevelep krouiñ dispac’hel. Ken ma voe divarc’het un niver anezho gant an troc’h c’hoarvezet en hañv
1969. An darvoud-se ne gave lec’h ebet en o buhez, ha stroñset don e voe ar re a grede en un
unvaniezh furmel eus an Emsav.
Ar gredenn en unvaniezh furmel an Emsav zo un azon eus kleñved ar spered a strollad
meneget diagent ; an eztaol eo eus an dangorelouriezh ma tenn da risklañ izili an emsavioù.
Kenlec’h emañ moarvat e pep mare an Emsav gant ar c’helc’hiad tud en samm ; gwir eo al
lakadenn-se, met ezhomm he deus da vezañ klokaet gant houmañ : evit un niver mat eus an
dud-se ez eo an Emsav ul lec’h-tremen. Ma ne zalc’her ket kont eus an eil lakadenn emeur en
arvar da welout e pep torradur eus ar c’helc’hiad ur freuzadur eus an Emsav e-unan. An
Emsav zo e pep mare ar c’helc’hiad tud en samm, met ned eo ket kendonkad ganto. Kement
freuz a c’hoarvez er c’helc’hiad ned eo ket dre ret ur freuz evit an Emsav. Diouzh un tu all, e
c’hell ar c’helc’hiad ivez padout hep ma verzfed kemm ebet ennañ, ha koulskoude paouez a
vezañ an Emsav, – dres pa n’en deus ket gouezet ober e koulz ar freuzadurioù ret. En
degouezhioù reizh, ez eo rediegezh an Emsav hec’h-unan a zegas torradur er c’helc’hiad, – ar
pezh a zo c’hoarvezet hevlene.
Mar o dije an emsaverion bet divarc’het gant troc’h an hañv anavezet gwelloc’h Istor an Emsav, o
dije komprenet ez eo an troc’hoù hag an diskarzhioù devoudoù reol anezhañ. Kounet o dije ne c’hallas
Emsav ar bloavezhioù pemont dreistbevañ nemet dre argas dioutañ eneberion ar yezh peurunvan ;
soñj o dije bet penaos ne c’hallas diwanañ ar framm dispac’hel er bloavezhioù c’hwegont nemet e-ser
un heuliad a droc’hadurioù kriz. Merzet o dije e c’hoarvezas an troc’hadurioù-se, n’eo ket etre
nevezkeneiled pe damestrenion, met etre tud liammet strizh gant ereoù kreñv ar geneliezh emgann. An
devoudoù o dije prouet dezho ez eo an troc’hoù un amplegad eus yec’hed an Emsav. Daoust ha
meizet o dije evit-se ar pouez en deus arc’hwel an eneberezh er vuhez politikel hag en ober
dispac’hel ? N’eo ket sur, ha setu perak ez eo mallus savelañ damkaniezh arc’hwel an eneberezh.
Seul vallusoc’h eo m’emaomp e derou ar prantad eztroadur. Danvez emsaverion a seurt nevez a
laka da sevel kudennoù a seurt nevez evit an emsaverion a zle heñchañ o stummadur. Ha n’eo ket an
disterañ kudenn e kavfe o buhez he foell gant poellelezh an Emsav, – he foell evel liamm, hag he foell
evel troc’h. C’hoazh evit reiñ da veizañ poell an Emsav evel liamm ez eus binvioù stank en o c’herz,
gant kement a zo bet lavaret, skrivet ha buhezet abaoe seizh vloaz. Dibaot eo er c’hontrol ar binvioù
kelennadurel o tiskouez an Emsav evel troc’h. Ul labour divrazañ eo enta a renomp amañ.
Reoù e-touez an danvez emsaverion a vremañ zo o tont eus al ledemsav. O zro Vreizh eus ar
strolladoù breizhek o deus graet : tro-ha-tro o deus skoazellet an F.L.B., darempredet izili eus SavBreizh hag eus Bretagne-Action, gwerzhet Le Peuple Breton, difretet en emvodoù Galv ha redet ar
festoù-noz. Penaos e vuhezont ar vro ? Evel ur gêriadenn strewet dindan ur skin a gant pemont
kilometr. Eus Sant-Maloù da Gemper hag eus Naoned da Vrest ez anavezont pep perzhiad eus ar
Mouvement Breton. Ezrevell a reont : « Hemañ zo MOB, hennezh zo Kendalc’h », evel pa lavarfent :
« Hemañ zo Plougastellad, hennezh zo Redonad ».
Penaos dezrannañ seurt buhezadur eus ar vro ?
Merkomp da gentañ un anadenn, dizalc’h diouzh Breizh peogwir ez eus anezhi un devoud
hollvedel, heuliad d’ar Reverzhi Galvezel, a zo strishadur an egor douaroniezhel. Bennozh d’ar c’hirri
e c’hell douar Breizh bezañ ergerzhet en e bezh dindan verr amzer. En ur ober an nozvezh eus ar
sadorn d’ar sul e c’hell ur c’harrad paotred tremen e kement fest-noz a zo ha gwelout un darn vras eus
izili ar Mouvement Breton.
Merkomp un devoud all, a zo un arvez eus ar gedvuhez e Breizh, hag a anvimp kurzhadur an egor
kedvuhezel. Mard eo aet strizh an egor douaroniezhel dre berzh an araezioù-kehentiñ arnevez, ez eo

gwall strizh ivez ar c’helc’hiad a ra ar Mouvement Breton. En em vuhezañ a ra e doare ur gêriadenn,
anezhi familhoù turmudus ha broc’het kenetrezo an trifarzh eus an amzer, met nes a galon evelkent, –
ha ne voent ket gwelet holl o vont war sikour paotred an F.L.B. toullbac’het ? Pell diouzhimp ar
mennoz da zisprizout al liammoù a gengarantez o redek daoust da bep tra etre perzhidi ar strolladoù
breizhek. Al liammoù-se avat n’emañ ket o orin er Mouvement Breton, nag en Emsav kennebeut-all.
Un aspadenn int eus ar spered a gumuniezh a rene e Breizh henvoazel. Evit arverañ yezh resis ar
gevredadourion ez int un aspadenn eus ar stuzegezh a Gemeinschaft, hag an azon e chomont eus ar
strolloù kentael emdarzhek4. Taolomp pled avat e rene ar spered-se war an daou vilion a dud a rae
poblañs Breizh henvoazel, ha hiziv emañ e kerz un nebeut kantadoù hepken : kêriadenn a-strew,
« meuriad », ar Mouvement Breton. Ar Mouvement Breton zo Breizh henvoazel o stourm evit
dreistbevañ war veg ur spilhenn.
Merkomp un trede devoud a zo steuziadur an egor istorek. A-raok komz eus an egor istorek avat e
vo gwelloc’h e dermenañ pe, da nebeutañ, e zeskrivañ.
Kemeromp skouerioù eeun. S.A.D.E.D. en e zerou a embanne ur pal politikel, met
sevenadurel e chome an darn vrasañ eus e labour. Ken ma c’hallas mirelourion dont da
labourat ennañ. Pal ar strollad o vezañ eztaolet ent difetis c’hoazh, ne oa kenstourm ebet
etrezañ hag amkanioù an dud-se. An dud-se koulskoude ne oant ket evit heuliañ ouzhpenn un
tennadig eus an hent a gase da bal ar strollad, – rak anat e tlee bezañ buan n’edont ket en
hevelep amzer istorek hag eñ. O bezañs er framm dispac’hel oa a dra sur un azon a anistor
evit ar framm. Hemañ, o vont war-raok, a voe e tro da reiñ muioc’h a fetisted d’e bal ha, da
heul, ez anadas an dislavar etre pal ar framm hag amkanioù ar virelourion a laboure ennañ.
Diskarzhañ ar re-mañ a voe hepken reiñ dezho o lec’h reizh ; o fellaat a voe reiñ fetisted d’ar
pellder gwirion ma edont diouzh an Emsav. A-raok o diskarzh e oa ar pellder-se goloet, hep
eztaoladur fraezh, hep ster na perzh politikel. Gant an diskarzh e oa dizoloet, eztaolet, e teue
da vezañ un arvez politikel eus ar framm ; lavarout a reomp c’hoazh : e kemere ar pellder-se
furm un tamm egor istorek.
Keit ma voe tu da gammgemer ar framm evit un aozadur sevenadurel, e oa a-walc’h eus
an egor kedvuhezel evit e veizañ : ne weled ennañ nemet ur bodad tud liammet kenetrezo dre
o labour da virout priziusañ lodenn ar glad henvoazel, ar yezh. Hogen dre ma fetisae ar pal
politikel, – hemañ oc’h amplegañ distruj ar gevredigezh henvoazel ha krouidigezh ur
gevredigezh nevez, – en em gavas pellaet diouzh ar framm un niver a izili, ar re end-eeun na
oant ket evit degemerout an amplegadoù-se.
Pellaet e voent, met n’eo ket forzh penaos. Lakaet e voe da anadiñ war un dro ar pellder
ma edont diouzh an Emsav hag an eneberezh a oa etrezañ hag int. Amplegad pal an Emsav o
vezañ distruj ar bed kozh a stagent outañ o c’halon hag a felle dezho kempenn, ne c’halle ket
o diskarzh bezañ ur c’himiad keneilel, nag ar pellder etrezo hag ar framm un tamm egor
goullo, un tamm egor leuniet gant tennder un eneberezh a vuhez pe a varv ne lavaromp ket, –
an eneberezh kriz-se o vezañ rag-eeun un elfenn en daelerezh renet gant ar framm dispac’hel
ouzh ar galloud sujer.
An degouezh splannañ er c’heñver-se a voe hini Pêr DENEZ. Ezel e voe da S.A.D.E.D.
etre 1963 ha 1965. Kuitaat a reas ar strollad er mare ma stage pal dispac’hel hemañ da fetisaat
ha pa na oa ket tu d’en em douellañ ken war e vennadur da gas da benn ent reizhiadek distruj
ar gevredigezh kozh e-ser krouidigezh ur gevredigezh nevez. Koulskoude e oa bet Pêr
DENEZ stourmer pennañ an Emsav er bloavezhioù pemont, ha dezhañ eo dleet evit un darn
vras trec’h ar yezh peurunvan. Met ul lec’h-tremen e voe an Emsav evitañ : e zilezel a reas pa
zeuas mare ar frammadur dispac’hel ; kilañ a reas rak politikadur an Emsav evel m’o doa kilet
rak politikadur ar yezh an eneberion en doa faezhet. An darvoudoù abaoe n’o deus graet
nemet fetisaat e emzizalc’h hag e gilerezh : kouezhet eo en trap anavezet mat gant pep
dispac’her, anezhañ enbarzhadur frouezhioù darnel an dispac’h gant ar Stad enebour. Hiziv ez
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eo degemeret ar yezh peurunvan gant ar Skol-veur c’hall, ha dre-se e koll an arouezegezh
politikel he doa er bloavezhioù pemont, nemet e teu da vezañ ur frouezh brein e diabarzh ar
framm gall ; aet eo Pêr DENEZ d’he heul, pezh a ra anezhañ ur breiner eus ar framm gall hag
ur renavi d’an Emsav.
Dre ar skouer diwezhañ-mañ e c’haller intent an diforc’h a zo etre an amzer istorek hag
an egor istorek. Diskouezet en deus Pêr DENEZ e 1965 edo er-maez eus amzer istorek an
Emsav hag e oa distroet d’an anistor. Koll a rae dre-se pep daveenn en amzer istorek. Met
chom a ra savlec’hiet e-keñver an Emsav dre ur pellder hag un eneberezh, anezho div zaveenn
eus an egor istorek.
Ar skouerioù-se a ro dimp an dro da zigejañ doareoù ’zo eus an egor istorek.
An egor istorek zo lec’h ar pellder hag an eneberezh politikel. Pep hini, dre an doare emouiziek pe
get, heboell pe get, ma ren e vuhez, zo dezhañ ur savlec’h resis en daelerezh politikel. Goloet, dieztaol
e chom ar savlec’h keit ma n’eo ket bet diraezet an den gant an daelerezh. Perzh kentañ an daelerezh
zo reiñ da bep den ent dizolo e savlec’h en ur poent eus an egor istorek, e keñverioù spis a bellder hag
a eneberezh gant an dud all hag ar frammoù. Priziet e vez ar pellderioù istorek etre ar savlec’hioù
daelerezhel evel ma vez muzuliet ar pellderioù naturel etre al lec’hioù douaroniezhel.
Skouerioù e-leizh a c’haller reiñ eus an tremen graet gant an Emsav eus an egor naturel
d’an egor istorek. Kemeromp tachenn ar yezh. Ar virelourion a veiz ar brezhoneg hervez ur
yezhdouaroniezh, o lakaat o freder gant ar c’hemmoù rannyezhel ha teodyezhel : kevreizh eo
evito al lavar d’an egor naturel. D’an emsaver, en enep, n’eus a gemmoù nemet politikel hag
istorek e ve : etre Breizhiz gallegerion ha brezhonegerion n’emañ ket treuz Breizh a reter da
gornog, met treuz an dispac’h hiniennel ; an enebadur etre Istor ha hanez n’emañ ket da glask
etre Breizh ha Kembre evel ma rae skrivagner Barr-Heol ergentaou5, met etre politikelezh ha
dibolitikelezh ; an diforc’h krenn graet etre « framm » ha « strollad » a zo bet en orin ar
gwariadur strolladelour, o tegas un troc’h hag un eneberezh nevez er vro, ne lakaas ket ar
wariadourion da bellaat en egor douaroniezhel met da biaouañ o savlec’h e pellded an egor
istorek.
Evel m’en deus an Emsav dihanezekaet an amzer, en deus ivez dizouaroniekaet an egor :
istorekaet en deus ar bed ma vev Breizhiz pe, e gerioù all, e bolitikaet.
Komzet hon eus eus ar meni unvaniezh emdarzhek a zo o ren er Mouvement Breton hag he
deskrivet evel un aspadenn eus ar spered a gumuniezh henvoazel. Anat eo n’en deus an Emsav netra
d’ober gant seurt pallennad teuc’h ha strizh a drivliadoù m’emañ paket relegoù Breizh henvoazel. E
roll zo gwiadiñ etre Breizhiz ur reizhiad a zarempredoù politikel, gant an troc’hoù, ar pelladurioù, an
eneberezhioù garv a vez o regiñ hag oc’h astenn an egor istorek e kement lec’h eus ar bed ma’z eus
anezhañ.
Distruj ar gevredigezh henvoazel zo diskar ar speredegezh vrezhon6. Setu aze da nebeutañ
an dezenn difennet gant mirelourion ’zo, – alese o dic’hoanag dirak ar freuzadur hag o
c’hasoni ouzh un Emsav kenwaller. Met hiziv ar speredegezh vrezhon zo enkorfet en dispac’h
brezhon hag e nep lec’h all. A dra sur n’emañ ket e peñseoù bruzhunet ar gevredigezh
henvoazel, n’emañ ket muioc’h en unvaniezh dibolitikel ar Mouvement Breton, ar radell-se a
druez ma kav bod difennerion war-zilerc’h ur bed aet da get. An dispac’h brezhon a zaskor da
Vreizhiz an egor istorek ez eo lu en diouer anezhañ komz a speredegezh.
A-dal d’ar virelourion ez eus araogelourion ’zo o pleustriñ un dezenn enep. Tamallet o
deus d’ar gevredigezh henvoazel bezañ un hual evit pobl Vreizh, met degemeret o deus evit
he distrujañ hag erlec’hiañ outi ur gevredigezh dishual ar benveg estren a gavent dindan o
dorn. Fellout a ra dimp komz eus labour disrannus ar politikerezh gall e Breizh. Ar parrezioù
rannet e daou gavailhad o tifenn a-getep skol lik ha skol libr hag o vagañ un enebiezh diremed
5
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etrezo, zo ur skouer splann eus troc’hoù, pelladurioù, eneberezhioù degaset en an diavaez en
ur boblañs kouezhet en anistor. Aes eo merzout n’eus devoudet aze nemet ur falsegor istorek,
un egor heklev, o taveiñ d’un amzer istorek gall manet estren rik da Vreizhiz.
« Metou » an Istor a c’haller enta meizañ diouzh daou arvez : an amzer istorek hag an egor
istorek. An amzer istorek zo ar « vaezienn »-se stignet gant ar solioù, ar palioù hag an hentoù a
zegemer d’he re an denelezh istorek7. An egor istorek zo ar « vaezienn » stignet gant an troc’hoù, ar
pelladurioù, an eneberezhioù.
An egor istorek zo an arvez a ro dimp an tu da verzout kefluskerioù an Istor : an eneberezhioù hag
an daelerezh renet diwarno. An amzer istorek a ro an tu da anaout sol ha pal an daelerezh o ren, da
dermenañ ar c’hevala istorek lakaet en arver gantañ, da wiriañ an durc’hadurioù o tisoc’hañ dioutañ.
Meizañ an Istor evel egor a zigor d’ar vuhez politikel hentoù ar bed dre reiñ dezhi krap war ar
gevredadelezh. An Emsav a anavez kevredadelezh Vreizh diwar ma krog pobl Vreizh da emellout e
buhez politikel an Emsav, ken dre gevrediñ ken dre enebiñ. Diazas eo lavarout ez eo roll an Emsav
diskoulmañ kudennoù pobl Vreizh ; pobl Vreizh eo a ziskoulmo ar c’hudennoù stignet gant an Emsav.
Pobl Vreizh a zeuy da annezañ en egor istorek digoret gant an Emsav ha da reiñ dezhañ un astenn
broadel.
Meizañ an Istor evel amzer a zigor d’ar vuhez politikel ar c’hevala istorek, hini ar vro ha hini an
denelezh, a ro dezhi an tu da gaout ur boellelezh hag un divezelezh8.
Met meizañ an Istor evel amzer hepken zo en em gondaoniñ d’an hiniennelouriezh ha d’ar geto, –
ur skouer eus ar meizadur-se a gaver pa studier enkadenn ar bloavezhioù pemont.
Met meizañ an Istor evel egor hepken zo dioueriñ n’eo ket hepken an divezelezh, met ivez pep
poellelezh istorek : bezañ kondaonet d’ar c’helc’hioù-bac’h : kelc’h-bac’h an eneberezhioù
diziskoulm degaset gant ar politikerezh sujer er vro sujet, ar c’helc’hioù-bac’h ma vez al ledemsav o
treiñ9, pe c’hoazh kelc’hioù-bac’h an dieubiñ evit an dieubiñ, an dispac’h evit an dispac’h, ar
politikerezh direet d’ur c’halvezerezh hep gwriziennadur.
Evel ma lavaremp uheloc’h ned eo ar studiadenn-mañ nemet ul labour-divrazañ. A-vec’h divrazet
eo ar meizad hon eus lakaet amañ dindan an anv a egor istorek. Ha kaset e vo pelloc’h termenadur ar
meizad-se ? N’omp ket evit respont bremañ. An Emsav ned eo ket ur greizenn imbourc’h
prederouriezh ; amprestañ ne ra ken digant pleustr ar brederouriezh ar binvioù en deus ezhomm evit
kas e labour war-raok. Ar meizadoù n’o devez ket priz evitañ diouzh kalvezerezh ar brederouriezh,
met evel binvioù evit an emgann dispac’hel. An embregañ hepken a ziskouezo talvoudegezh meizad
an egor istorek evel benveg-dezrannañ en daelerezh-dieubiñ.
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AN EMSAV HAG AR VRO (21)
DANEVELLOU OBEREREZH
Dalc’hioù Studi Politikel e Roazhon d’ar 1ñ ha 2 Du 1969
Al labourioù kaset da benn e kreizennoù E.S.B. abaoe an hañv a c’houlenne ma ve bodet an
emsaverion evit studiañ a-gevret ar c’hudennoù nevez a gavont dirazo.
Deuet eo a-benn an Emsav da ziskar an eil da heul egile an holl skoilhoù a oa etrezañ hag e
dachenn wirion. Emañ E.S.B. o vont war an dachenn foran. Ur samm hag un atebegezh nevez eo evit
an emsaverion. Adal bremañ e sammont ent werc’hel holl enkadennoù pobl Vreizh.
War ar roll labour edo ar c’hrefen-mañ : Stad ar c’hreizennoù lec’hel e-keñver frammadur ha
bruderezh. Penaos savlec’hiañ an diskarzhidi. Istor E.S.B. ha politikadur an Trede Emsav. Penaos
luskañ diouzhtu war an dachenn an daelerezh emsavel ; kudennoù pleustrek ar politikadur ; penaos en
em gemer gant al ledemsavioù evit treiñ ouzh an enebour ar roll-distrujañ o deus sammet.
EMVR-111

Emvod hollek S.A.D.E.D. e Roazhon d’an 2 Du 1969
Pevare ha diwezhañ emvod hollek ar bloavezh zo bet gouestlet da gudennoù o tennañ d’ar
c’hoskor ha d’ar c’helenn.
Embannet eo roll ar c’hoskor evit derou an 8t Bloavezh-Skol. Dre ma’z eo bet termenet dezvad
izili E.S.B., ez eo sklaeraet da heul kement kraf chomet e skourr betek neuze o tennañ da goskor
S.A.D.E.D..
Kudenn zo savet gant kelennerion ’zo war enrolladur ar skolidi. Piv enrollañ ? Izili ha danvez izili
E.S.B. nemetken ? Divizet eo kenderc’hel da zegemerout evel skolidi tud na labouront ket er framm.
Rakluniet eo dieubiñ diouzh ar staeloù kelenn ha reizhañ an izili o deus kargoù politikel a-hendall. Koulskoude e ranker ober diforc’h etre an danvezioù studi. Ar staeloù kelenn ha reizhañ war an
danvezioù politikel (Istor, Politikouriezh, Armerzhouriezh, Lennegezh) a chomo dindan evezh an
atebeion bolitikel.
EMVR-112

NOTENNOU POLITIKEL (10)
BONREIZH HA BONREIZHEGEZH
Ar Bonreizhoù.
Hogos an holl Stadoù zo dezho ur Vonreizh, eleze un destenn dre skrid o termenañ urzhiadur
politikel ar vro.

Bonreizh-raklun ha Bonreizh-dezv
Hervez ar riezoù avat he deus ar Vonreizh rolloù disheñvel.
En darnvuiañ eus ar broioù isdiorreet ez eo ar Vonreizh termenadur ur renad politikel skouerel,
disheñvel-bras diouzh ar renad embreget en devoud. An amveziadoù armerzhel, kevredadel,
amaezhiadurel, sevenadurel a vir ouzh ar Vonreizh a vezañ lakaet da dalvout. « Bonreizh-raklun » a
reer eus seurt Bonreizh, – un disneuziadur eo eus ar Vonreizh klasel.
Gant ar broioù diorreet, e piaou d’ur vuhez politikel kantvedel, e kaver Bonreizhoù a batrom
klasel. Moarvat, urzhiadur devoudel ar riez ne glot nepred rik ouzh an urzhiadur mennet gant ar
Vonreizh, nemet e chom bihan ar forc’had. « Bonreizh-dezv » a reer eus ar Vonreizh klasel, rak tu ez
eus d’hec’h erounit evel an dezvoù all.

Gwir bonreizhel ha gwir amaezhel
Ar Vonreizh a sell ouzh urzhiadur hollek ar Stad, he renad politikel ha framm he levierezh : an
dilenn, an Dael, ar Vaodierned, Penn ar Gouarnamant, Penn ar Stad, h.a.. Setu perak e renker dindan
ar skritell gwir bonreizhel kement reizhenn, kement dezv o tennañ d’ar c’hrefen-se. Ouzh ar gwir
bonreizhel (anvet c’hoazh gwir politikel) ez eneber ar gwir amaezhel (anvet c’hoazh gwir kefridiadel),
o tiferañ an ensavadurioù amaezhel : amaezhidi, lezioù-barn amaezhel, Kuzulioù-kêr, h.a..

Hanezadur ar Bonreizhoù
Betek an 18t kantved e voe arveret « bonreizhoù » kustumel pe Kustumoù, – kounaomp Kustum
Kozh-Meurbet Breizh, – frouezh an henvoazioù (sl. Emsav 27/92). En 18t kantved avat e voe santet
diglokted ar C’hustumoù e-keñver ezhommoù nevez ar vuhez politikel. Rebechet e voe dezho bezañ
fiñvus ha re stag ouzh an devoudoù dibarek, dioueriñ ar rakselladurioù hollek ha skoueriek a ra
efedusted an dezvoù. Ar si bras a damalled dezho oa o dispisted a rae anezho binvioù diaes da arverañ
evit bevennañ amrealoù al levierion hag, en enep, aes da gorvoiñ gant piaouerion ar galloud a gave
bepred en o mesk diferadennoù a-du gant o amboazioù.
Da heul, unan eus amkanioù an emsav rezidelour a voe kaout :
– reizhennoù dre skrid, fraezh, hep forc’hellegezh na dispisted,
– reizhennoù dre skrid padus ha digemm,
– reizhennoù na vent ket graet gant al levierion hag a chomfe e-maez diraez dezho.
E gwir, keal ar Vonreizh ned eo ket ur c’heal arnevez. Ken abred hag an Henamzer ez eo bet
anavezet : dindan an titl Politeiai e tastumas ARISTOTELES Bonreizhoù kant pemont eizh keoded
gresian ha barbar.
Heñveldra, Kartaoù ar Grennamzer a oa o fal bevennañ ar veli. Ar Magna Carta a roer da skouer,
– savet e voe gant ar C’hardinal LANGTON penn gwizion YANN DIZOUAR dispac’het outañ, – zo
diazez ar frankizioù foran breizhveurat.
Ar Vonreizh kentañ embannet a voe Bonreizh Philadelphia (1787), bepred en arver er StadoùUnanet. An eil, ar Vonreizh c’hall eus 1791, na badas ket ouzhpenn dek miz, a verkas neoazh derou
un oadvezh nevez en Istor politikel Europa. Drezi e fetisae ur spered istorek nevez, diazezet war ar

mennadur da veizañ an ensavadurioù en o foellelezh ; ar fealded trivliadel d’an tremened, merket gant
ar Gwir kustumel, a steuzie rak an damant d’ar boellelezh ; ar gumuniezh henvoazel (Gemeinschaft),
frouezh emdarzhek, « naturel », an emdroadur hanezel, a leze he lec’h gant ar gevredigezh politikel
(Gesellschaft) emouiziek ha frammet
En hanterenn gentañ an 19t kantved e voe ar Vonreizh pal ar strolladoù frankizour, – anvet dre-se
strolladoù bonreizhel (kounañ ar Strollad Bonreizhdemokratel rusian e derou an 20t kantved). An
damkaniezh frankizour a wele er Vonreizh an tu efedusañ da vevennañ beli al levierion : diferadennoù
ar Vonreizh a dalvez evit an holl, levierion ha levidi ; zoken al levierion ne c’hellont ket o c’hemmañ,
hag a rank kensentiñ outo, – pennaenn dreistelezh ar Vonreizh. Ar gevazasted ouzh ar Vonreizh eus
divizoù al levierion a vez gwiriet gant organoù arbennik a zo en o c’hembeli freuzañ ar pezh a zo
kontrol enno d’ar Vonreizh, – kefridi an organoù-se a reer anezhi reoliñ bonreizhegezh an dezvoù.
Studiañ a raimp lerc’h-ouzh-lerc’h pennaenn dreistelezh – lavarout a reer c’hoazh :
dreistdezvelezh – ar Vonreizh, hag arc’hwel ar reoliñ bonreizhegezh.

Dreistdezvelezh ar Vonreizh
Azonus eo ar bennaenn-mañ eus ar renadoù bonreizhel. Empleg a ra e vez savelet ar Bonreizhoù
gant ensavadurioù diforc’h diouzh ensavadurioù al levierezh.
Dinaouiñ a ra ar Bonreizhoù diouzh ur Galloud Uhelañ savlec’hiet dreist holl c’halloudoù ar Stad.
Ar galloud-se, anvet galloud-bonreizhañ a erverk ar reolennoù ma vo diazezet warno ha ma arc’hwelo
hervezo ar galloudoù all, – ar re-mañ a anver dre-se galloudoù-eilreizhañ, pe c’hoazh galloudoù
bonreizhet.
Un diforc’h a reer ivez etre ar galloud-bonreizhañ ensavus, arveret e pennderou ur Stad pe ur
renad evit diazezañ ar Vonreizh, hag ar galloud-bonreizhañ ensavet, arveret da c’houde evit
daskemmañ ar Vonreizh e talvoud.

Reoliñ bonreizhegezh an dezvoù.
Ne vez reolet nemet bonreizhegezh an dezvoù douget gant an Dael : emañ ar re-se e penn-krec’h
urzhaz ar greadoù gwirel, – gwelet hon eus c’hoazh (Emsav 31/220) e rank greadoù al levierion all,
Penn Stad, Tevezeg, Maodierned, pennadurezhioù lec’hel, bezañ isurzhiet d’an dezvoù dre berzh
pennaenn an dezvegezh ; e lec’h all (Emsav 35/354) hon eus studiet ar barnerezh evel ensav da reoliñ
dezvegezh ar greadoù amaezhel. Reoliñ ar vonreizhegezh zo gwiriañ ha kevazas – reizhfurm – eo an
dezvoù ouzh ar Vonreizh.

Bonreizhoù gwevn ha bonreizhoù sonn
Bonreizh wevn a reer eus ar Vonreizh a c’hell bezañ daskemmet gant an organ-dezvañ ordinal,
hervez an hevelep furmoù hag an dezvoù ordinal. En doare-se ne vez nepred dislavar etre an dezvoù
hag ar Vonreizh, rak un dezv o tislavarout ar Vonreizh zo e gwir un dezv o taskemmañ ar Vonreizh.
Da heul, ar Vonreizh wevn n’he deus dreistelezh ebet war an dezvoù ordinal, n’he deus ket un
dreistdezvelezh werc’hek.
Ar Vonreizh sonn, en enep, ne c’hell ket bezañ daskemmet gant un dezv ordinal. Evit he
daskemmañ e ranker digeriñ un argerzhadur-azgwelout arbennik, luziet a-walc’h. En dro-mañ e c’hell
bonreizhegezh an dezvoù bezañ reolet. Koulskoude, evitañ da vezañ gallus, ne vez ket embreget
bepred ar reolerezh. Bonreizhoù damsonn a reer eus ar re na vezont ket daskemmet dre an dezvoù
ordinal, ha koulskoude na dalvezont ket da reoliñ bonreizhegezh an dezvoù, – e doare ma vez lakaet
dindan erounit an holl dezvoù, ken bonreizhek ken enepbonreizh, dre ma n’eus araez ebet d’o reoliñ
na da herzel an erounidekaat anezho.

Bonreizhoù ha Diskleriadurioù gwirioù
Evit ma c’hallfe ar reoliñ bonreizhegezh talvout da vevennañ beli al levierion e-keñver al levidi, e
rank ar Vonreizh reiñ un ezrevell resis eus ar gwirioù hag ar frankizioù anavezet d’ar geodedourion.
Da heul Diskleriadur an Dizalc’h amerikan hag e geveleb gall, Diskleriadur Gwirioù an Den hag ar
C’heodedour, e teuas boutin an embreg da enlakaat gant testenn ar Bonreizhoù ur roll reizhennoù o
spisaat ar frankizioù foran hag o tennañ ar re-mañ e-maez krap al levierion.
E diouer ur seurt ezrevelladur eus ar gwirioù hag ar frankizioù, ne c’hell ket ar reoliñ
bonreizhegezh c’hoari evit mad ar geodedourion nag o diwall diouzh tidelezh ar veli. Ne dalvez neuze
ar Vonreizh nemet da wareziñ unan eus organoù ar Stad, – ar Gouarnamant, – ouzh arlankadurioù
unan all, – an Dael ; pe c’hoazh, da wareziñ ar galloudoù kevreet ouzh ar galloud-kreiz, pe a-c’hin, er
riezoù kevreadel.

Furmoù ar reoliñ bonreizhegezh
En damkan, ez eus div furm a reolerezh : ar reoliñ barnerezhel, evel ma kaver er Stadoù-Unanet, –
ar riez-mañ a voe kentradour ar reoliñ dre ar barnerezh ; ar reoliñ politikel, empennet gant ar Gall
SIEYES e dibenn an 18t kantved.
En embreg avat, evel ma welimp, ne dalvezas nepred ar reoliñ politikel da vevennañ ar veli evit
mad ar geodedourion.
Ar reoliñ barnerezhel.

Modelezhioù diseurt zo d’ar reoliñ bonreizhegezh dre ar barnerezh.
Lez-varn arbennik pe lez-varn ordinal
Evit a sell ouzh dibab ar barner ez eus div dezenn enebek : arverañ ul lez-varn arbennik pe
arverañ ul lez-varn ordinal.
An dezenn a c’houlenn ma ve lezet a-gostez ar varnerion ordinal hag ensavet ul lez-varn a-ratozh
evit reoliñ bonreizhegezh an dezvoù, a gemer da arguzenn e tle an danvez pouezus-se bezañ fiziet e
kefridiourion briekoc’h ha dizalc’hoc’h eget barnerion ar gwir boutin. Gant Bonreizhoù ’zo
(Tchekoslovakia 1920, Aostria 1930, Spagn 1931 ; Italia 1948, Alamagn Gevreadel 1949) e voe
krouet ul lez-varn arbennik. Hogen, e-keñver gwironiezh strizh, n’eus arbenn ebet evit chom hep
fiziout enselladur ar vonreizhegezh el lezioù-barn ordinal.
Reolerezh dre berzh greadiñ pe dre berzh eseviñ
An diforc’h etre an daou zoare-se da reoliñ ar vonreizhegezh zo e-keñver an hent ma vezont
arveret. En doare kentañ, prevezidi pe an aotrouniezh foran a ra breud d’un dezv. Mar gounezont o
breud, mar bez anzavet gant al lez-varn ez eo an dezv kontrol d’ar Vonreizh, e vez freuzet an dezv, ha
freuzet e vez er par kevredin, eleze e-keñver hollelezh ar geodedourion ha n’eo ket hepken e-keñver
kevrennoù ar breud. Ar reizhiad, o vont en-dro en Helvetia, a vez arveret ken dirak al lezioù-barn
ordinal, ken dirak al lez-varn arbennik.
En enep, ar reolerezh dre berzh eseviñ a c’hoari da geñver un erounezadenn eus an dezv nagennet.
E-ser ur breud boulc’het dirak ul lez-varn ordinal, e c’houlenn ur gevrenn ma ve esevet ouzh an dezv,
eleze ma ne ve ket lakaet da dalvout er breud o ren, dre an arbenn ma’z eo enepbonreizh. Mar ro al
lez-varn he goulenn d’ar gevrenn nagenner, ne vo ket erounezet an dezv, met da geñver ar breud o ren
nemetken. Ne vo ket freuzet hag e chomo dindan erounit keit ma ne vo ket lakaet esevadur outi ur
wech all pe ma ne vo ket freuzet da vat evel divonreizhek. Er Stadoù-Unanet e vez arveret ar
reolerezh dre berzh eseviñ. Evitañ da vezañ disheñvel en e furm, e teu dioutañ an hevelep disoc’h ha
diouzh ar reolerezh dre berzh greadiñ, eleze freuzadur an dezv.

Ar reoliñ politikel
Hervez tezenn ar reoliñ politikel, an hini a zo e roll gwiriañ kevazasted an dezvoù ouzh ar
Vonreizh a rank bezañ dreist dezho. Ur barner avat ne c’hell ket sammañ ar roll-se : e gefridi dezhañ
zo barn hervez al lezenn ha n’eo ket barn al lezenn. Setu an abeg kentañ evit fiziout ar reoliñ
bonreizhegezh en un organ politikel ha n’eo ket en ur barner.
Difennet e voe an dezenn-se e Frañs gant SIEYES er Bloaz III. Goulenn a rae ma ve savet ur
Gambr Vonreizhel (jurie constitutionnaire) amparet dre gevezholadur, dezhi ar gembeli da wiriañ
kevazasted an dezvoù ouzh ar Vonreizh. Ne voe disoc’h ebet koulskoude da vennad SIEYES. Er
Bloaz VIII hag ivez dindan an Eil Impalaeriezh c’hall e voe sammet gant ar Sened ar roll a empenne
an dispac’her evit e Gambr Vonreizhel, met an organ-reoliñ-se n’en devoe ket an dro da embreger e
gembeli. Dezvoù divonreizhek-anat a voe douget, hini ebet avat ne voe freuzet.
Ar Vonreizh c’hall eus 1946 o savelañ ur Poellgor Bonreizhel a roe korf adarre da vennoz
SIEYES, nemet e chomas diefedus ivez an organ nevez-se. Bonreizh 1958, gant ar C’huzul
Bonreizhel, a lakaas en arver ur benveg oberiantoc’h. Met, ouzhpenn ma rebecher dezhañ bezañ
untuek, ned eo ket e roll difenn ar geodedourion ouzh al levierezh, met ar Gouarnamant ouzh an Dael.
Er Stadoù-Unanet ez eo fiziet ar reoliñ bonreizhegezh el Lez-Uhelañ (sl. Emsav 31/222). Efedus e
vez peurliesañ he reolerezh. Rebechet eo bet dezhi he mirelouriezh. Da geizañ eo ar varnadenn-se :
mard eo mirelour al Lez-Uhelañ en dachenn armerzhel-kevredigezhel, – da skouer pa zifenn pennaenn
ar frankiz-embreger, – en em ziskouez araogelour en enep pa stourm gant nerzh ouzh hanbarzh ar
gouennoù. Koulskoude, dre berzh o stummadur, ar c’hendere ma teuont anezhañ, o stuz-spered, o
micher, e tenn ar varnourion da gaout tuadurioù mirelour. Ret eo merkañ ivez ez eo ar strolladoù
dehouat a laka en o raklunioù ar reoliñ barnerezhel eus ar vonreizhegezh.
Gant ar riezoù nevez diazezet er werinelezh e kemer ar reoliñ bonreizhegezh ul lec’h bras ; rak
dindan wask an ezhommoù-diorren e tenn ar Gouarnamantoù da bleustriñ hentoù aotrouniek, e-se ar
benveg-reoliñ a rank chom war evezh a-benn parraat ouzh pep drougarver eus ar veli.
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diuzadeg 35/356*
divarc’hadur 33/280
diveliadur 30/183*
diveuziñ 33/271
divez 34/301*
divezek 27/91*
divezegezh 33/268
divezelezh 36/370
– fetis 34/300*
– voutin 32/243*
divezouriezh 26/52, 27/87*, 91*, 34/300*, 319*
– kristen 34/319*
– emsavel 32/243*
– poellelour 34/319*
– soviedel 27/89*
– -Stad 26/63*
– voutin 32/243*
divgambregezh 30/181*
divizoù istorek 31/225*
– pennaennel 31/225*
divodañ 30/189*
divonreizhek 36/378*
divoz 30/191*
divrezhonekadur 28/110
divri broadel 29/147*
– keodedour 29/147*
dizalc’hted organel 32/249*
dizenet 27/81*
dizeriadur ar Stad 30/184*
dizeriat 32/243
dizornañ 32/250, 252
dizouaroniekaat 36/369*
dlead keodedel 27/91*
– divezel 27/91*
dodenn 32/238, 33/275
dominion 32/259*
Douar ar Bromesa 32/243*
doueegezh 27/84*
doueleuriadelezh 27/84*
– amaezhel 27/84*
– personel 27/84*
doueriegezh 27/84*, 31/216*
dougen ul lezenn 30/188*

douger-stlenn 26/50*
dreistbed 28/107
dreistbeli 27/25*
dreistdazont 34/310*
dreistdezvelezh 36/375*
– werc’hek 36/376*
dreistnatur 27/80
dreistpouez 32/253
dreistpouezek 32/253
dreistriezel 25/32
dreistriezelezh 25/33*
droukheuliad 34/326
droug dirvoudel 30/174*
– peurvoudel 32/243*
drougarver 34/320*, 36/379
drougarverañ 34/324
drouiz 25/25
ebarzhel 31/197
ekklesia 29/142*
egoregezh 36/364*
egor kedvuhezel 36/366*
– douaroniezhel 36/366*
– heklev 36/369*
– istorek 36/361*
– naturel 36/368*
eil Kambr armerzhel 30/183*
– – gevreadel 30/181*
– – vrientinek 30/182*
– – werinek 30/183*
eildilennerion 29/149*
Eilkadoriad 30/192*
eilezholadur 29/142*
eilodiñ 31/227*
eilreizhañ 36/375*
eilsavelañ 27/81*
eilsin maodiernel 32/252*
eilsinañ 32/252*
embannverk 28/99*
embreg 30/168*
embregadenn-dibolitikaat 34/315
embregel 30/167
embregerezh bellourel 28/103
– kevredadel 28/103
emdarzhegezh 25/4*
emgann-dieubiñ 29/133
emglev 27/93*
Emglev Warszwa 25/34*
emgondaonadur 34/301
emgrouiñ 29/134*
emouiziekaat 28/108
empleg 28/114
emrended 35/338*
emsav kevarzhelour 26/56, 29/140, 35/342*, 34/300*
« Emsav gouez » 28/103*
emsav rezidelour 34/300*, 35/342*, 36/374*
emsaverezh eildorn 36/361*
emskiant kablus 33/276*

emskiant reuzeudik 33/267*, 35/345*
emsotaat 31/205
emstriver 29/144
emstriverezh 29/150
emvastañ 34/305*
emveli 25/24*
emveliek 25/24*
emveliegezh 25/25*
emzistrujañ 29/134*
emzizalc’h 26/44
enbarzhadur armerzhel 34/308
– frouezh darnel an dispac’h 36/368*
enbrezel 27/83*
enbroel 28/116
enkadenn devezvodel 32/253*
endalc’hus 31/226*
endodiñ 30/192*
endougen 29/152*, 26/64
endremmañ 25/20
enebemsavel 31/214
eneberezh 34/322*, 36/361*
– andoniek 36/362*
enepbonreizh 36/376*
enepkevalaour 27/76
enepdemokrategezh 32/238
enepdispac’her 28/114
enepgwerinek 30/189
enepstadelour 27/76
eneptrevadennour 27/76
enfurmiñ 26/64
engervel atebegezh 30/192*
engwisk doueel 27/85*
engwiskadur doueel 27/84*, 31/216*
engwiskañ 27/84*
enluañ 25/27
enraokadur 35/354
enriezel 34/321
ensav-kompezañ 29/149*
– -divizout 31/226*
– -erounit 31/226*
ensavadekaat 25/21*, 27/93*
ensavadur 25/21*
– amaezhel 36/373*
ensaviñ 34/322
ent vennel 27/81
ent werc’hel 27/81
entalvoudegadur 30/189*
entroadañ 31/223
entroadur 32/259*, 34/302, 35/332*
ere muianiverel 32/259*
ergorad 34/316
ergorad gwirvoudel 30/173*
ergorañ gwirvoudel 30/173*
ergoregezh 30/168
– emsavel 35/338*
ergorelezh an dirvoud 27/81*
– ar gwirvoud 27/81*
– « naturel » 27/81*

– wirvoudel 30/173*
ergorer 30/174*
erluskañ 30/174
Ermaeziadeg 30/170
erounezadenn 36/378*
Erounid 30/178*, 31/215*
erounidek 35/356, 30/188*
erounidekaat 36/376
erounit 31/226*
– kefridiadel 31/227*
– politikel 31/227*
ersav hiniennel 26/50*
– strollennel 26/50
ersaverezh 26/50
ersaviñ 33/269
ervennadeg 35/356*
ervennañ 35/356*
ervenner 35/357
erverkañ 31/220, 36/375
esevadur 36/378*
eseviñ 36/377*
estez 30/185*
estrenekadur 25/16
etreriezel 25/33
etreriezelezh 25/33*
etrewered 32/251*
evodiñ 29/156, 31/215
ezkounañ 33/264*, 36/361*
– kevredadel 33/277*
– darfellek 33/277*
ezholiñ 29/142*
ezhommelezh 25/30, 32/234
ezpleg 28/114, 35/356
ezreol 25/26
eztroadur 32/260*, 35/332*
eztreiñ 34/302, 35/334*
Falc’hun 34/316*
falsegor istorek 36/369*
faskouriezh 33/273
falsadur ar mouezharc’hioù 29/149*
feiz komunour 32/244*
felladenn bolitikel 35/364
– dambolitikel 35/364
felladenner 26/53
fetis kempoell 34/297*
fetisted istorek 35/337
feulster 25/3
fiblañ 26/55*
Filozoferion 26/61, 27/85*, 28/114, 31/196*
fiñvad 31/197*
– dangorel 33/279*
finvez 34/298*
fiñvusted ar muianiveroù 32/258*
fiziadour riegezh ar bobl 32/248*
foranelezh 25/21*
forc’had 35/329
forc’hadur 35/346

« forniad » Arlozed 30/187*
framm ar c’henderc’hañ 35/351
– brezhon 33/288*
– kefridiadel 34/308*
– dispac’hel 34/308*, 35/329*
– politikel 34/309*
– stadel 27/91*
– strewet 35/333*
frammadur politikel 34/309*
frammelezh 25/21*
fankkevezerezh 34/321*
frankembregañ 34/324*
frankembregerezh 34/321*
frankeskemm enriezel 34/321*
– etreriezel 34/321*
frankiz 32/238*, 34/318*
– amred ar c’henderc’hadoù 34/321*
– an annezañ 34/321*
– an daremprediñ 34/321*
– ar bersonded 29/143
– ar goproù 34/321*
– ar c’hehentiñ 34/321*
– ar c’henwerzh 34/321*
– ar prizioù 34/321*
– ar wask 29/143, 34/321*
– bremaniz 34/322*
– -kehentiñ 29/143
– -kenderc’hañ 34/319*
– -kevrediñ 29/143*, 34/321*
– kravezel 29/143
– -krouiñ 34/319*
– -dezeviñ 26/61*, 29/143, 32/233, 237*, 34/321*
– -emvodañ 29/143, 34/321*
– -eztaoliñ 26/61*, 34/319*
– furmek 34/323*, 35/352*
– -harzadur 34/318*
– -henvediz 34/322*
– -linkrañ 34/319*
– -ober 32/240*
– -perzhiadur 34/322*
– -vac’homañ 34/319*
– werc’hek 34/323*, 35/352*
frankizadur 34/325*
frankizioù ar bersonded 34/321*
– armerzhel 34/321*
– keodedel 34/321*
– kevredik 29/157, 34/321*
– foran 34/318*
– hiniennel 34/321*
– politikel 34/321*
– tiegezhel 34/321*
frankizour 34/319*
frankizouriezh 32/238*, 34/319*
frañskilhoned 28/119
Free Trade Agreement 34/308*
freuzañ un dezv 36/378*
fuadur ar speredoù 28/106*
furm amzeriek 25/23*, 28/103, 34/316*

furmek 29/143*, 34/323
furmekaat 35/329
furmekadus 35/329
Gallegeriezh 25/33*
galloud 26/49*, 27/79*, 30/163*
– a urzhaz 31/226*
– andoniek 25/31*, 29/146*
– armerzhel 35/351*
– -arc’hañ 31/227*
– -barn 31/216*
– bedel 25/25*
– -bevennañ 31/227*
– -bonreizhañ 36/375*
– -- ensavet 36/375*
– -- ensavus 36/375*
– bonreizhet 36/375*
– kefridiadel 31/225*
– -kellidsteuñviñ 31/227*
– -kevareizhañ 31/226*
– -kevreañ 31/224*
– kevreet 36/377
– -kreiz 36/377
– -krouiñ 30/164*, 34/319*
– -kuzuliañ 31/226*
– -devedañ 32/249*
– -dezvañ 25/16, 27/93*, 31/216*
– -diazezañ 30/164*
– -dispac’hañ 30/164*
– -divizout 31/225*
– -eilreizhañ 36/375*
– -erounit 25/16, 31/216*, 31/225*
– ensavet 27/89
– -gouleviañ 31/226*
– leuriadek 25/31*
– -leviañ 30/164*
– leuriadek 29/146*
– -luskañ 31/222*
– politikel 31/225*
– -reoliñ 31/226*
– revel 26/51*
– riezel 28/107
– -Stad 31/222*, 226*
– -trehontiñ
Galloud Uhelañ 26/375*
galloudegañ 27/84*
galloudezh-dezvarn 33/280
Galv 34/297
galvadenn 30/191*
galvenn 31/204*
gaollour 32/252*
gaollouriezh 32/253*
Gemeinschaft 36/366*, 374*
gennad steuñvel 35/330*
gerrymander 29/148*
Gesellschaft 36/374*
geto 32/241, 36/370
gevier sakr 33/281*

gladamplegadek 29/146*
Gladdalc’helezh 27/89
gladelour 28/113*, 29/155*
glanelour 30/165
gliziennek 33/280
gloazadur 33/265
gopradenn 27/96*
Gouarnamant 30/177*, 178*
– da c’hortoz 29/156*
– daoubennel 30/179*
– daouvleinel 30/179*
– diktatourel 30/179*
– diwar yuzh 32/257*
– lieskorel 30/179*
– roueel 30/179*
– unkorel 30/179*
– unpennel 30/179*
– unvleinel 30/179*
– Vichy 33/273
gouarned 26/60
gouarzh 30/189*
– a-berzh pobl 35/356*
– goursezus 30/189*, 32/249*
– groñs 30/189*
gouarzhañ 30/189*
gouennelour 25/23
gougevanenn 25/22
gougevaniñ 26/52, 55
gougorfenn 26/50
goulenn 30/191*
– -fiziañs 30/192*
gouleviañ 25/32*, 31/226*
gourbonnadur 30/188*
gourbonnañ 30/188*
gourbrient 31/218*
gouren d’ar galloud 30/163*
gourevelezh 26/51
gourferc’henn 26/56
gourfouez 30/183
gourfouezus 30/179
goursankañ 26/64*
goursezus 30/189
gourzhbell 25/34*
gourzhbelladur 28/113
gourzhbellerezh 25/32*, 28/124*, 33/285
gourzhbellour 31/203
gouvennout 29/155*
gouzilenn 29/159*
graerezh 34/322
graetanvet 35/336
gratadur 30/180*
gread a gefridiouriezh 31/224*
– – riegezh 31/224*
– amaezhel 36/376*
– kenduel 27/95*
– -erounit 32/250
– untuel 25/95*
greadiñ 29/143, 36/377*

gronn korzherion 28/124*
gronnad 32/253*, 257
gwalc’hiñ-empenn 26/63*
gwallvesket 33/264
gwaranterezh ar frankizioù 35/354*
gwared 34/324*
gwarediat 34/324
gwaredour 34/295
gwarezour 34/307*
gwariadour 36/368
gwariadur 26/63, 33/269, 34/316*
– strolladelour 34/313*, 35/333*
– tunelour 33/273*
gwarius 35/333
gwaskadur 29/149*
Gwazerezh Arbennik 33/273*
gwazerezh-kastiz 25/27*
– foran 35/354
– – kevredin 34/329*
– ledforan 35/354
– milourel 29/147
gwazva ur vodadenn 30/185*
gweladur hanezel 28/109*
gwengel 26/54
– ar Gouron 32/244*
gwered-mestroniañ 34/308
gwerc’h 35/332
gwerc’hek 34/323
gwerc’hegezh 34/325
gwerinek 29/141*
gwerinekadur 30/183*
gwerinegezh 30/182*
gwerinelezh 29/142*
– dameeun 35/355*
– derc’houezel 35/355*
– dihanteradek 29/145*, 32/260*
– eeun 35/355*
– hanteradek 29/145*, 32/260*
gwerinelour 29/154
gweriniezh kevarzhel 29/157*
– proleterel 29/143*
– vourc’hizel 29/142*
gwerinleuriadelezh 27/85*
gwerinriegezh 27/85*
gwerinveliezh 27/86*
gwim 32/241*
gwir 27/81*
– amaezhel 36/373*
– bonreizhel 36/373*
– boutin 36/377
– kefridiadel 36/373*
– -kentodiñ 30/188*
– -kevezholiñ 29/155*
– kevratel 27/93*
– kevredik 27/96*
– kustumel 27/88*, 93*
– d’ar berc’hentiezh
– da zimeziñ 34/321*

– -devennañ 32/249*
– devoudel 27/90*, 91*, 34/320*
– -dezvarn 26/62
– dezvet 27/93*
– divezel 27/86*, 34/320*
– ergorel 27/92*
– foran 27/95*
– -goulenn 32/249*
– -loezañ 32/249*
– -mouezhiañ 29/145*
– -- amplegadek 29/146*
– -- benevel 29/147*
– -- briel 29/147*
– -- kevrozamplegadek 29/146*
– -- deskamplegadek 29/146*
– -- gladamplegadek 29/146*
– -- gouennel 29/147*
– -- gourevel 29/147*
– -- oadourel 29/147*
gwir-mouezhiañ strishaet 29/146*
– -- trevourel 29/147*
– naturel 27/87*, 34/320*
– poellel 27/88*
– politikel 36/373*
– prevez 27/95*
– skrivet 27/93*
gwirelaat 25/21*
gwirelezh 25/21*
gwiriadus 33/283
gwirioù armerzhel 34/324*
– kevredigezhel 34/324*
– dilennel 29/147*
gwironiezh 27/77
gwirvoud 27/81*, 30/173*
gwiskad poellatael 26/63*
habeas corpus 27/95*, 35/354*
Hadith ar gazhez 27/85
hanbarzh 36/379
handal 27/92*
handalañ 27/92*
handeiñ 32/255
hanez 26/37*, 30/170*
hanezadur 36/374
hanezek 35/340
hanezelour 31/195*
hanezelouriezh 28/109*, 31/207*
hanezourion 28/109*
hanteradek 29/145
hanvoud 28/121, 34/296*
harzadur tidek 27/95*
harzder damkanel 26/61*
– devoudel 26/61*
harzerezh 33/268, 34/322*
harzoù naturel 25/22*
heberzhded 34/305
heboellded 30/169
hekleverezh 26/44*

Heksagon 25/22*
hegredikted 26/62
hellazat 29/142
heloc’hted an amkanioù 35/329*
hengounegezh 31/219
hennad 34/296
henstuzel 32/251
hent 34/297*
hentadur 33/283
hentenn-daveiñ 26/63
hentenn-dezrannañ 32/237
– -waskañ 34/306
hentennouriezh 28/121
herelezh 29/154*
herezhel 29/154*
hetadenn 30/190*
hevelepted 36/364
hiniennekadur 26/51*
hiniennegezh 26/50*, 52*
hiniennelouriezh 32/233, 36/370
histeriezh 33/277
hoaladur an anistor 31/210*
hobi 27/69
hol 26/53*
hollveliegezh 27/89*
hollveliouriezh 35/355
hollvouezhiañ 27/86*
hontwerzhad 34/323*
hormon 26/50
– diavaez 26/50*
– gourevel 26/51
« hunvreoù kaer » 30/171*
chaman 26/53
chemet kantouezel 34/301*
Chouanerezh 28/111*, 33/287*, 35/340*
ideologiezh 26/58, 28/114
imbourc’hadur da heul koul 27/95*
Impalaeriezh santel Roman ha German 30/179*
impeachment 30/191*, 32/249*
intercessio 32/251*, 35/355*
isamkan 34/297
iskenderc’h 31/208
isprizek 31/203
isprizout 31/203
Istor 26/37*, 30/170*
– an Emsav 33/287*
istorekaat 36/369*
istoregezh 26/40*, 28/122, 31/218*, 32/231*, 34/296*
isurzhiadur 32/248
yezhdouaroniezh 36/368*
yezhelouriezh 30/167*
yezhelourion 28/110
yoc’h 27/83*
yoc’hekaat 26/53*
yoc’helezh 25/22*

yuzh 32/253*
Jezuisted 26/58
labour istorek 31/204*
lakaat dindan erounit 30/188*
lakaat dindan gehuz 30/191*
– gouarzh war 30/189*
lavar gwerc’hek 25/7
– -ober 25/7*
– -prientiñ 25/8*
lavarout ar gwir 27/92*
lazioù foran 27/95*
– prevez 27/95*, 30/186
lealegezh 26/65
Lebensraum 25/22*
ledkenwerzhel 27/77
ledemsav 28/102*, 30/166*, 31/195*, 33/289*, 35/346*
ledfaskour 30/184*
ledforan 35/354
ledstad 28/111
ledwerinek 29/158*
lec’h-krouiñ 28/117*, 118*
– -dibab 28/117
– -divizout 28/117
– -seveniñ 28/118*
lec’hiañ daelerezhel 33/283*
– meizerezhel 33/284*
lesdispac’hel 25/17
leuriad 29/143*
leuriadek 29/146*, 25/31*
leuriadekaat 29/142*
leuriadegezh 25/31*, 27/84*
leuriadur derc’houezus 29/144*
– endalc’hus 29/144*
leurier 29/143*
levezon 26/53*
leviadur 30/177*
leviadurezh 30/178*
levierezh 30/177*
– a-c’houde-taol 35/336*
– gwirel
levierion a-wel 26/57*
– amguzh 26/57*
Leviour 30/179*, 32/250*
leviouregezh 32/258*
leviourel 30/179
Lez-Uhelañ 31/222*, 36/379*
lez-varn amaezhel 36/375
– arbennik 36/377*
– ordinal 36/377*
Lez-Veur 30/191*
lezenn 27/90*
liammerezh 36/361*
– andoniek 36/362*
liammoù ebarzhtiegezhel 32/241*
liesarc’hwelded 31/217
lieskargiezh 30/185*

lieskorel 30/179*
lieskoriezh 30/179*
liesegezh 32/256*
lieselezh 35/355
lieselour 32/254, 256*
liesmouezhiañ kevrozel 29/148*
– gladel 29/148*
– ozhac’hel 29/148*
liesorganded 31/217
liesorganel 32/248
liesparzhadur 26/56*
liesstrolladegezh 29/61, 29/153*, 32/253* hh.
linkrus 26/62, 33/278
linenn-disparti 32/257*
– -disrann 32/257*
loezadur 30/189*
loezañ 30/189*
lorberezh 30/185*, 189
lu-dieubiñ 30/164*
ludi 26/60
luoz 25/26*
luskad ampolitikel 34/315*
– di olitikel 34/315*
– dispac’helour 29/147
luskadour 26/58*
mad peurvoudel 32/243*
maezienn boellelezh 30/165*, 167*
– -distrujañ 31/199
– istorek 36/369*
magistratus 32/251*
Magna Carta 36/374
mac’homerezh 34/320*
manifesto 25/4
Maodiern 30/180*
marksadegezh 27/88
marksouriezh 27/81*
– -leninouriezh 26/62
meiz kealiek 34/300*
meiz diwar vuhezañ 34/300*
– -heklev 34/300*
– plaen 28/122*
meizad skeuliadek 35/346*
meizframm 26/45
– marksour 35/350
mellkeineg 26/50
mennad-kareziñ 30/192*
– disfiz 30/192*
mennadurezh ar bobl 30/189, 31/215*
mennoud ar bobl 35/357
– kevredin 34/322*
mesiazelezh 27/74
« metou » an Istor 36/369*
milour 29/147*
mirelour 26/48, 33/270
mirelouriezh 29/147, 36/379
mirelourion 36/367*
modelezh 26/49

moed 26/61*
moederezh 26/59*
– -aoniñ 26/60*
– -kendrec’hiñ 26/61*
– komunour 26/63*
– divezek 26/63*
– faskour 26/62*
monark 27/94
mont d’ar bobl 33/276*
mont dindan erounit 30/189*
mouezh gourfouezus 30/179*
mouezharc’h 29/149
mouezhiadur-kaougantañ 29/158*
– -gouzilenn 29/159*
mouezhiañ a-wel 29/149*
– ameeun 29/149*
– amgevatalek 29/148*
– kevatalek 29/148*
– kevredadel 30/183*
– kevrozel 29/146*
– korfuniadel 30/183*
– kuzh 29/149*
– dereziek 29/149*
– deskel 29/146*
– gladel 29/146*
– hollek 29/145*, 147
– unel treuzdougadus 29/152*
mouezhriñverezh 29/152*
mouezhva 29/146
mouladur 32/236*
moustrerezh 25/341*
Mouvement Breton 36/366*
muderezh 34/313
muianiver brevus 29/159*
– keñverel 29/151*
– dreistel 29/151*
– fiñvus 32/257*, 259*
muianiverek 32/256
nagenner 32/237, 36/378
nagenniñ 36/378
nac’h-anaout 36/361*
NATO 25/34*
natur 27/81*
naturelour 25/23
nemedel 30/192
nemeuriezh 29/159*
nemeurveliezh 29/159*
neo-unionist 34/308*
neptuegezh 33/284
nerzh-destrizhañ 25/26*
– dezvel 30/188*
– fizikel 26/55*
– -sturiañ 31/228
nerzhoù-ademprañ 28/106
neuroziad 33/281
nevet 27/83*
nevetadur ar veli 27/82*

neveted 27/83, 35/341*
nevetveli 27/83*
neveztrevadennerezh 25/33*
nevezunanelour 34/308*
niverekaat 26/53*
noblañsel 28/117
oad-emstrivañ 29/150*
– -mouezhiañ 29/147*
oadouriezh keodedel 29/147*
– dilennel 29/147*
Oadvezh Modern 28/114, 29/157
ober ar gwir 27/92*
– breud da 36/378*
– foran 34/309*
– istorek 34/299*
– rediek 26/52
ombusman 30/191*
« opiom an Emsav » 29/131*
« opiom ar vro » 29/131*
organ 30/177*
– -dezvañ 31/220*, 32/249
– -erounit 32/248, 249
– hiniennel 30/178*
organ-leviañ strollel 30/179*
– -sturiañ 31/217
orleanour 32/252*
orleanouriezh 32/252*
padegezh 34/295
pal 34/295*
palvatadur 29/149*
panteon 26/54
par kevredin 31/221*, 36/378
– korrgantel 31/228
– kudennel 33/282*
– damkanel 30/167*
– embregel 30/167*
– gwerc’hel 31/221*
– hiniennel 31/221
– mennel 31/221*
– meurgantel 31/228
pastell dilennel 29/148*
– direl 30/183*
patrom stuzegezhel 27/91*
Penn an Tevezvod 30/180*
– ar Gouarnamant 30/180*
penn-daveiñ 26/63
Penn Stad 30/180*
pennaenn ar rakvarn a-du 33/281*
pennezh amaezhiadurel 31/226*
pennstrolladek 32/256*
personded 33/280
personelañ 26/53
perzhiadur 30/188
– kefridiadel 35/330*
– politikel 35/330*
peurlouzoù 31/201

peurrakjedadus 35/329
peurvoudel 32/243
peurzibolitikaat 35/315
peurzinevetaat 27/83*
plebes 32/251*
pleustr diemvarn 34/301
poanioù divezel 27/91*
– dezvel 27/91*
pobl 27/85*
poblaters 35/356*
– unezholadek 35/357*
poblatersadeg 30/190*
poblgentod 35/356*
poblloezadur 35/356*
poblouarzh 35/356*
poblvouezhiadeg 35/356*
poblvouezhiañ 35/356*
poell istorek 28/122*, 31/214*
Poell peurbadel 31/196*
poell trabeziadel 32/244*
– trafersonel 32/244*
poellekaat 27/70
poellelaat 25/21*
poellelezh 25/21*, 30/163*, 31/195
– -krouiñ 30/165*, 31/197*
– fetis 34/301*
poellgor 30/178*
Poellgor Bonreizhel 36/379*
poellgor-leviañ 32/255*
Poellgor Salvder ar Bobl 30/190*, 32/248*
poelloniezh 30/169
poellouriezh 34/300*
– emsavel 32/243*
Politeiai 36/374
politikelaat 25/21*
politiker-leti 25/7
politikerezh 30/178*
– gwarezour 34/307*
– uhel 32/253
poujadour 29/154*
prantad entroadur 35/332*
– frammañ 34/309*
– rakzispac’hel 35/331*
– uhelañ ar gomunouriezh 34/326*
prezegenn an tron 30/190*
– -digeriñ 30/190*
Prezidiom 29/155, 30/179* 31/225, 32/255*
proleteriezh c’hreantel 34/323*
– vicherour 26/57*
pronunciamiento 29/156*
putsch 29/156*
rakgwarant 32/233
raklun 35/329*
rakluniañ 30/185
raklusk 34/310
rakselladur 36/374
raksellout 27/89*, 31/220*

Raksokrateion 32/243
rakstad 31/210*
raktres munudaouet 35/356*
rakvarn a-du 33/281*
rakzilennadur 29/151*
rannad broadel 29/152*
rannad dilennel 29/152*
rannadur ar galloudoù 32/249*
ranner broadel 29/152*
ranngefridiadur 30/180*
rannvroeladur 25/15*, 32/244
recall 35/357*
rediegezh 36/365
– diabarzh 34/297*
– naturel 27/90*
Reizh 31/222*
reizhkredenn 32/255
reizhdereadur 27/94*
reizhderen 27/94*
reizhembregadur 27/94*
reizhenn dibarek 31/216*
– -erounit 31/220*
– gevredin 31/216*
– -glokaat 31/223*
– hiniennel 31/216*
– hollek 31/216*
reizhfurm 25/3
reizhiad dilennel 29/151*
– tevezvodel 30/181*
– unezholel 32/255*
– vuianiverel divdro 29/151*
– – rik 29/151*
– – undro 29/151*
reizhoù divezel 27/91*
reizhvarn 25/9
reizhveli 27/79*
– broleterel 27/81*
reizhveliegezh 27/80*
– doueleuriadel 27/84*
– werinleuriadel 27/84*
reizhwir 27/87*
reizhwiriekaat 29/156
reizhwiriegezh 27/87*, 31/215*
relijiusted 33/274
ren an tunioù 33/273*
renabl a zarvoudoù 28/109*
renad anstrolladek 32/255*
– aotrouniek 32/249
– armerzhel 35/351
– arnevez 32/254*
– bodadennek 32/248*
– bonreizhel 36/375*
– breizhveurat 32/253
– brizhwerinek 29/158*
– kevredigezhel 35/351
Renad Kozh 27/89, 28/115* 29/157
renad daeliek 31/215, 32/251*
– damunelour 32/255*

– damwerinek 29/159*
– faskour 30/184*
– gaollour 32/252*
– henvoazel 32/247*
– ledfaskour 30/184*
– ledwerinek 29/158*
– leviourek 32/250*, 258*
– lieselour 32/254*, 256*
– mirelour 29/147, 30/184*
– orleanour 32/252*
– pennstrolladek 32/256*
– sokialour 30/184*
– soviedel 32/254*
– steuñvour 30/184*
– tevezvodel 30/180*
– unpennel 26/57
– unpenniezhel 27/85*
– unelour 32/354*
– unstrolladek 32/254*
– – gwevn 32/255*
– – sonn 32/254*
– weimarel 32/252*
renkad korvoer 27/81*, 86
– perc’henn 26/56*
– proleter 27/81*
– tavantek 26/56*
renerezh-stroll 32/248*
reolerezh demokratel 32/240*
reoliñ barnerezhel 36/377*
– bonreizhegezh 36/375*
– politikel 36/377*
Republik vrientinel 32/251*
Résistance 33/273, 35/340
ret-buhez 34/305
Reverzhi Bolitikel 35/341*
– Galvezel 36/366
rez 26/55
rezid 34/319*
rezidek 27/90*
rezidelour 36/374
riek 27/84*, 31/215*
rieg 31/224
riegezh 27/84*, 31/224
riegezh ar bobl 27/86*
– – vroad 27/86*, 29/144*
– dirann 27/86*
– proleterel 27/86*
– rannet 27/86*
– renkadel 27/86*
riez 25/25*
– kevreadel 25/25
– impalaerel 25/28*
– unstadel 30/182*
– vroadel 25/29*
riezad 25/26
riezelouriezh 25/33*
riñvoniezh 26/38
riskladur istorek 34/297*, 35/335

roll brizhellet 29/152*
– -reoliñ 31/222*
– sparlet 29/152*
– -stardañ 31/222*
rolloù a fiziañs 29/159*
roue-darbennad-Doue 27/85*
– -dilennad-Doue 27/85*
roue-doue 27/85*
roueelezh a wir doueel 27/84*
rummenn 25/23
savboent diflach 34/312*
– treamzerel 34/311
savelegezh 27/90*, 35/329
savelenn 27/90*
savelennoù an nevid 34/321
saviad dislavarus 28/122
– disveziadel 25/7
skaradur 29/151*
skarat 29/151*
– an arguzioù 31/221*
skeudenn hud 33/268
skeuliadek 35/346
skiant-voutin 32/243*
skignerezh 26/59*
skinva 29/149
skoaziadenn-gempouezañ 27/77*
skoilherezh 30/186*
skorenn 34/324
skoueriekaat 35/329
SEATO 25/34*
Sekretour Meur ar Strollad 32/255*
sell ergorek 35/338*
– treamzerel 28/109
selledoù faskour 29/148
Sened 30/182*, 36/378*
sevenadenn 33/284
Sevenadurezh 33/267
sevenour 25/23
sez vak 29/152
sezañ 30/185*
siegezh 26/62
sokialegezh 33/274*
sokialouriezh yougoslaviat 30/184*
sofegezh 34/322
sol ensavadel 27/87*
– trabedel 27/87*
soliad 31/223
Sovied an Unaniezh 30/182*
– ar Broadelezhioù 30/182*
– Meur 31/225*
spered a strollad 36/362*
– broadel 35/346*
spered emsavel 35/334*
– chouan 35/340*
speredegezh 27/93*
– vrezhon 36/369*
spontelouriezh 25/4

Stad 25/19*
– arvevat 34/324*
– despotek 27/94*
– lik 34/319*
– -skouer 31/211*
– vac’homus 34/320
– velegveliek 34/319*
– vojennek 34/311
– warediat 34/324*
– werinek 34/320
stadelezh 27/90*
stadour-leti 25/10
stadperc’hennet 34/306
stael 29/142*
stalinour 27/90
steuenn-dispenn 30/165*
– -grouiñ 30/165*
steuñv 35/329*
– armerzhel gwevn 34/303*
– gourc’hemennus 34/304*
steuñvel 35/330
steuñverezh gwerinek 31/228*
stlenn arhentel 26/50*
stlennañ yoc’hel 26/53*, 61*
stlennegenn-arhentañ 26/50*
stlennegenn-aroueziañ 26/52*
stlennerezh 26/59*
– -dastum 26/59*
– -amledañ 26/59*
stourm a renkad 26/56*
– ar renkadoù 35/350
– brezelel 35/330
– c’hweluniadel 35/330*
– rakzispac’hel 35/331*
– sevenadurel 35/330*, 347
– strolladel 35/330*
stourmad dilennel 29/149, 30/189
strizharbennikadur 32/249
stroll kentael emdarzhek 36/366*
– -leviañ 29/144
– patromed 26/57
Strollad Bonreizhdemokratel 36/375*
strollad bonreizhel 36/375*
Strollad Komunour 32/255*
– – soviedel 32/256*
strollad dehouat 36/379
Strollad Demokrat 32/257*
strollad frankizour 36/375*
– gouarnamantel 32/257*
– politikel 32/254*, 34/308*
Strollad Republikan 32/257*
– – ar Bobl 32/256*
strollad trec’hel 32/255*, 256*
– unel 32/254*
– – sonn 32/255*
– unvloc’hek 32/254*
strolladegezh 29/153*
strolladelour 34/313*, 35/333*

strollegezh 30/179
strollennel 26/50
stummadur 33/288*
sturiañ 31/226*
stuz-bred bugelel 26/55
stuzegezh 27/90*
sujañ-bredoù 26/63*
sunnit 27/85
tadelouriezh 26/54*
talbenn-argadiñ 34/315
talvoud divezel 27/91*
– -skouer 26/54
tangleuzet 30/179
taol-Stad 29/156*
taotologiezh 25/30
tarzhadur tiriadel 35/333*
tec’hadennek 36/361
tellañ 31/223*
« teod an dud » 27/91*
teurel prenn 29/142, 30/186
Tevezvod 30/178*, 30/180*
tevezvodelezh 30/181*
Tevezeg 26/57, 29/145, 30/178*
tezenn enebemsavel 32/238
tezennoù personel disklotus 34/316*
Ti an Aotrouion 29/158*, 30/182*
– – Arlozed 30/182*
– – Derc’houezourion 30/182*
– ar C’humunoù 29/158*, 30/182*
tid an unpenn 27/94*
tidelezh 25/24, 27/94, 36/377
tiern sklerijennet 26/61, 27/89
tiernac’h 32/252*
tiranterezh 29/157*
tiriadel 35/333
tiriegezh 25/22*
titourer 26/59*
– -polis 33/281
titourerezh 26/59*
Tŷ’r arglwyddi 30/192*
tolpadour 32/248*
tolpadur ar galloudoù 32/247*
– liesorganel 32/248*
– unorganel 32/247*
tonkad beziadel 30/165
torf 26/51
torradour 25/26
« tousegi » 28/103*
trabed 27/81*
trabedegezh 34/320*
trabedel 27/80, 32/244, 34/298*
trabedelezh 27/82, 90*
trabedouriezh 26/63
trabeziadel 32/244*, 34/298*
trafersonel 32/244*
tre an istoregezh 28/103*
treamzerel 31/221

treamzerelour 32/243*
trebadekaat 27/93*
trebadegezh 27/94*
trebadout 25/23, 27/94
trehontelezh 26/52
trec’h daelerezhel 33/285*
– meizerezhel 33/285*
trec’hel 32/255*
treiñ-kargoù 29/142*
treug 25/31*, 34/297*
treuztec’hadenn 28/122
treuzvarc’had 34/325*
trevour 29/147*
trivliadelezh 26/62
Tribun 32/251*, 35/355*
trokellañ 32/260*
trokellerezh 32/259*
tro-skarat 29/151*
– -vouezhiañ 29/151*
tu kefridiadel
– politikel 31/220*
tuad 32/255*
tuadur gwarius 35/333
tudelezh 25/21*, 29/144
tun ar vertuz 33/274*
tunadur 29/149*
tunelouriezh 33/273*
uhelamaezhouriezh 29/155
unanelouriezh 34/308*
unanidigezh rez-ha-rez 30/165*
– sujer-sujed 30/165*
unkambregezh 30/181*
unkor 30/179*, 32/251*
unkorel 30/179*
Unkorour 32/351*
unelour 32/254
UNESCO 25/34*
unezholadek 35/357
unezholadur 29/149, 29/155, 158*, 35/357*
unezholel 32/255
unezholiñ 29/157*
UNO 25/26, 34*
unorganel 32/247
unpenn herezhel 29/155*
unpennel 30/179*
unpennelour 29/154
unpenniezh 27/85
– kevezholadel 30/179*
– kravezel 28/114*
– diharzveli 30/181*, 32/248, 250
– dilennadel 30/179*
– leviourel 30/179*
– vevennet 31/219*, 32/250*
unstrollad 32/255*
unstrolladek 32/254*
unstrolladegezh 29/153*
untuel 27/95*

unvaniezh furmel an Emsav 36/364*
unveliezh 27/89
unvlein 30/179*
unvleinel 30/179*
unvleiniezh 30/178*
unvloc’hek 32/254, 256
unvuhezel 36/361
unwerzhouriezh 34/325*
urzhaz 31/214*
– damkanel 31/217*
– devoudel 31/217*
– gwirel 31/217*
weimarel 32/252*
welfare state 34/324*
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AR GOUERION HA DIORREADUR AR VRO
Istor berr stourm c’hweluniadel ar gouerion e Breizh abaoe dek vloaz.
A-douez holl gendereoù Breizh, an hini urzhietañ, an hini darevañ d’en em sevel ha da stourm, an
hini kizidikañ ouzh an tuezioù hag ouzh kudennoù armerzhel ar vro eo a dra sur kendere ar gouerion.
Un anadenn nevez eo an emgannusted-se mar keñverier ouzh gouzañvusted al labourerion-douar e
Breizh etre an daou vrezel. Ken splann eo ma’z eo deuet gounideion Vreizh, gounideion 29 pergen, da
vezañ an « aerbouezer » evit gounideion Frañs hag alies ar skouer a heuliont hag ar marc’h ambilh ma
reizhont o c’herzhed dioutañ. E lec’h all ez eo bet studiet ar perag eus an anadenn-se1, hiziv e pledimp
dreist-holl da vrastresañ ar penent hag ar penaoz anezhi.
Pouezus eo anaout an dek bloavezhiad diwezhañ eus stourm c’hweluniadel ar gouerion vreizhat
evit daou abeg : da gentañ, dre m’o deus diskouezet an nerzh ez eo deuet kendere ar c’hounideion da
vezañ en hon bro ; d’an eil, dre ma’z eo merket an dekvloaziad-se gant un emdroadur eus amkanioù ar
stourm c’hweluniadel e-unan : da gentañ micherel-strizh ez eo deuet ar stourm, a-dreuz d’e
enkadennoù, da vezañ armerzhel ha tiriadel. Setu perak e teskrivimp daou brantad en e emdroadur, –
dikoc’h e vije bet marteze komz eus daou lankad rak, e gwir, ez eus anadet ur furm obererezh nevez
hep ma steuzfe da vat an hini gozh evit kelo – : ur prantad kentañ a stourm klasel mui pe vui
emdarzhek, ur prantad imbourc’h hag arnodadur – a venn bezañ prientidigezh ur stourm a zoare
nevez.

a) Prantad an arc’hadurioù hag ar feulster
E dibenn 1959 eo e krogas ar c’hweluniadoù gounezel brezhon da aozañ displegadegoù e pennañ
kêrioù Breizh. E Roazhon, Naoned, Brest, Montroulez en em vode bep tro dek mil, pemzek mil den, a
zibune dre ar straedoù, a c’houlenne dont dirak ar Brefeded hag an Isprefeded da ginnig o
arc’hadurioù.
Micherel hepken e felle d’ar stourm-se bezañ : lazioù armerzhel ha kevredigezhel ar gouerion a
venne difenn2. Ouzhpenn-se e-touez arbennoù an enkadenn ne zispartie ket ar re a denne da leviadur
fall ar Gouarnamant gall diouzh ar re a denne da emdroadur ret an armerzh, eleze da goazhadur ar
gennad kentael, hag ur c’hilstourm e oa enta en un doare. A-du-rall ez intente kouerion Vreizh en em
gannañ evit mad holl gouerion Frañs. Ne verzent ket er mare-se c’hoazh ez eo disheñvel o saviad
diouzh hini ar gouerion c’hall na, kent a-se, n’en meizent ket evel un arvez eus saviad ar gevredigezh
vreizhat.
Un diforc’h koulskoude na voent ket pell o tizoleiñ eo, er stourmadoù koueriadel aozet e par ar
riez, ez ae Breizhiz diouzh hentoù kalz taeroc’h eget ar riezidi all. Tra ma kendalc’he ar C’hallaoued
da ren displegadegoù peoc’hiek e stage Breizhiz gant ar feulster : stankañ an hentoù, herzel an trenioù,

1

Sl. « Breiz Atao » hag an daelerezh-dieubiñ, Emsav 33/263 ha /269 hh. pergen, 1969.
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Amkan armerzhel pennañ oa ul leviadur a’r prizioù spletus d’ar gounezerezh. Kinnig a raent ur reizhiad ma ve
dalc’het ar prizioù nanngounezel en ur c’heñver reolet gant ar prizioù gounezel. Al luganoù a lenned neuze war ar skritelloù
oa eus ar stumm-mañ :
1952

Gwinizh : 3500 F

Bara : 45 F

1959

Gwinizh : 3500 F

Bara : 67 F.

1947

Ur stlejer = 100 q gwinizh

1959

Ur stlejer = 400 q gwinizh.

Unan eus an araezioù kinniget oa berzañ an enporzhiañ war ar prim.
An amkan kevredigezhel oa ur c’hedskor gounezel kevatal da gedskor ar micherioù all.

stlepel artichaod hag avaloù-douar e straedoù ar c’hêrioù, deviñ mouezharc’hioù, aloubiñ un
isprefeti3.
An emskiant tiriadel o tinodiñ.

Ken abred ha 1961 e voe darvoudoù o verkañ e tinode un emskiant tiriadel dindan emskiant
vicherel ar gouerion vreizhat. E Sant-Nazer da skouer en em unane al labourerion-douar hag ar
vicherourion war an amkan difenn armerzh hollat ar rannvro. Er mare-se end-eeun e krogas ar
c’hweluniadoù gounezel brezhon da gaout o luganoù dezho, o vrudañ al lakadenn ez eo liammet
lazioù an holl labourerion e Breizh hag ivez n’eus diskoulm ebet da gudennoù al labour-douar a ve
distag diouzh diskoulmoù hollek armerzh Breizh.
Anatoc’h e teuas ivez d’an holl e oa disheñvel a-grenn o lazioù diouzh al lazioù difennet gant ar
c’hweluniadoù gall. Embann a rejont zoken krouidigezh ur c’hweluniad gounezel brezhon o vodañ ar
pemp departamant.
Berr e voe hoali an danvez c’hweluniad brezhon-se. Renerion ar FNSEA4 ne voent ket pell oc’h
ober un dro-Vreizh hag o kendrec’hiñ unan-hag-unan renerion ar FDSEA e pep departamant, o
tiskouez an arvar e oa evito emzisrannañ diouzh ar c’hevread gall : an arguzennoù arveret, evel an
unvaniezh c’hweluniadel, an unvaniezh riezel, an efedusted armerzhel, a reas d’an holl renerion
departamantel kilañ ha lezel o mennad5.
C’hwitadenn an arnod-se a gomprener aes a-walc’h dre lakaat e kont yaouankted ar stourm
c’hweluniadel brezhon : daoust ma kroge ar re brederiantañ da spurmantiñ furmoù nevez ledanoc’h
d’o c’hudennoù, e chome an obererezh re vicherel c’hoazh, re zibolitikel, en ur ger re
« c’hweluniadek » ; an holl ne oant ket darev c’hoazh da zremmañ ouzh ster politikel ar pezh a felle
dezho ober. Ur poent all zo da lakaat e kont, ha n’eo ket dibouez : un neuz emrenelour oa gant keal ar
c’hweluniad brezhon hag a-walc’h e voe evit lakaat un niver bras da ziskrediñ warnañ ; an emskiant
tiriadel nevez diwanet a sponte rak an emskiant vroadel a oa en hec’h andon koulskoude.
E-se e kendalc’has e-pad un nebeut bloavezhioù ar stourm klasel hag emdarzhek o wiskañ alies
doareoù feuls pe feulsoc’h : displegadegoù o treiñ e labezadegoù hag e kabaduilhoù, taolioù dirgel e
pep lec’h war ar maez evel tarvadur al linennoù pellgomz, ha krogadoù digor gant ar C.R.S. e
Montroulez, Redon, Kemper, Roazhon. Alies-tre e chome an amkanioù er par micherel rik : ar prizioù
houarnhentel, nevid ar yer, ar moc’h, h.a..

b) Prantad imbourc’h hag arnodadur
Tra ma kendalc’he ar fourgas hag an difreterezh micherel da gefluskañ ar c’hedveno breizhat ha
gall e stagas c’hweluniadourion ’zo da bleustriñ hentoù nevez ha, kentañ tra, da zigejañ damkaniezh
ar stourmadoù difrouezh renet er bloavezhioù a-raok. Dizoleiñ a rejont buan e oa un dachenn ma
choment gwan-kenan : hini an armerzhouriezh hollek, hag anaoudegezh kudennoù armerzh Breizh
pergen. Levr René PLEVEN, L’Avenir de la Bretagne, embannet e 1961, en doa dihunet e meur a hini
ur preder armerzhel, met e-pad bloavezhioù e voe tennet dioutañ dreist-holl abegoù da glemm,
arguzennoù arc’hadurel, ha droukrañs ouzh ar galloud-Stad. En tu all d’al luskoù nac’hel-se e felle da
baotred a-raok al labour-douar kavout diskoulmoù d’an enkadenn.

3

D’ar 04 06 61 e voe harzet 13 kouer tamallet dezho bezañ distrujet dre an tan mouezharc’hioù e korn-bro Pont’nAbad. D’an 08 06 61, GOURVENNEC hag e baotred a aloube isprefeti Montroulez.
4
5

FNSEA, Kevread Riezel ar C’hweluniadoù Gounezel ; FDSEA, Kevread Departamantel ar C’hweluniadoù Gounezel.

Da heul ar c’hwitadenn-se e voe aozet an FRSEAO (Kevread Rannvroel C’hweluniadoù Gounezel Kornog Frañs) a
gemere da ziazez ar Rannbarzhioù Steuñvel Pays de Loire ha Bretagne. Levierion 29 a nac’has kemer perzh er FRSEAO dre
an abeg ma oa diaesoc’h difenn ur rannvro vras eget unan a vent gant Breizh.

Emglevioù tiriadel.

An emglevioù etremicherel, evit a selle an displegadegoù da nebeutañ, o lakaas war hent ul
lakadenn nevez, houmañ : n’en em gann ket ar gouerion evit ar c’hounideion hepken, met evit ma
c’hallo ar re a guita ar vicher chom e Breizh ha kavout gourc’hwel eno. An durc’hadur-se eo a voe e
devoud an darempredoù strizh liammet neuze gant aozadurioù a bep seurt en amgant ar pemp
departamant : c’hweluniadoù micherour, CELIB6, strolladoù politikel evel ar PCF, an SFIO, ar PSU,
ar MOB ; e dibenn 1963 e voe krouet un aozadur armerzhel-rannvroel, anvet CAB7.
SEMENF ha CECOR.

E 1963 ivez e teu e goulou un aozadur a stumm nevez a zo e bal plediñ gant kenwerzheladur ar
c’henderc’hadoù gounezel e kornbroioù Kastell-Paol ha Montroulez, ar SEMENF8. Poan he deus ar
gevredigezh o vevañ da gentañ dre ma’z eo re enk he ziriad-obererezh ; astennet e voe hemañ goude
un nebeut mizvezhioù ha war un dro e voe kinniget ur raktres-diorren o kembodañ holl c’hennadoù an
armerzh. Gant ar SEMENF e teue un dremm fetis war ar c’hoant o doa atebeion c’hweluniadoù Leon
da ziorren o bro o-unan ha da ren an imbourc’hioù rekis.
Pell amzer e voe an durc’hadur nevez-se evit bezañ komprenet gant an darn vrasañ eus an dud. E
1967 c’hoazh da skouer, e Redon e prezegenne Bernard LAMBERT a-du gant ur c’hinnig da eren
stourm ar rannvroioù paour eus ar C’henvarc’had.
A-du-rall ez eus gant ar SEMENF ur gwan bras : stag eo dre ar c’hellidoù ouzh ar galloud-Stad ha
ne c’hell boulc’hañ labour ebet hep asant ar Gouarnamant gall. Rankout a ra ivez ober gant dilennidi
gefridiel a bep seurt (kannaded, maered, h.a.) o deus prouet abaoe pell o diampartiz da ziorren forzh
petra er vro.
Keveleb ar SEMENF evit Kornog Kernev eo ar CECOR9. Evel ar SEMENF en deus ar CECOR
sammet labourioù hag imbourc’hioù a bep seurt ; e enklask aroueziusañ eo ar studi en deus renet war
grouidigezh ur porzh-tireoul hag ur gemplezh kimiek ha treloc’hel e Douarnenez pe e Brest. Teuliad
an enklask zo bet daveet dirak Gouarnamant Paris. Pal ar raktres zo krouiñ ur blein-diorren e stumm
ijinerezhioù greantelaus e Kornog Breizh.

An ober c’hweluniadel gounezel e Breizh hiziv.
Ar pennaennoù
Emañ armerzh Breizh war zisleberiñ, en arvar da dizhout ur poent dizistro. E devoud an
disleberadur-se emañ koazhadur ar boblañs. Mar diskenn feur ar boblañs-labour dindan ur sifr
savelek, ne vo ket ar boblañs evit diorren en-dro.
N’eus ket a ziorreadur gounezel distag. Hollel e vez bepred an diorreadur. Dre-se, mad ar
gounezerezh brezhon, mad ar gouerion, ken ar re a chom er vicher, ken ar re he c’huitay, eo ma ve
krouet e Breizh ijinerezhioù. N’eo ket forzh pere, met ijinerezhioù greantelaus.
E-keñver an diorreadur e tiforc’her an ijinerezhioù hervez ma’z int lusker pe get d’ar
greantelaat el lec’h ma vezont ensezet. Da skouer, e dibenn an 18t kantved, an ijinerezh
treloc’hel en deus roet tro d’an ijinerezh gwiadel da ziorren ; en 19t kantved e roas tro d’an
houarnhenterezh da ziwanañ ha da greskiñ.
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CELIB, Poellgor Studi ha Stourm evit al Lazioù Breizhat.

7

CAB, Poellgor Ober evit Breizh, savet e dibenn 1963.

8

SEMENF, Kevredigezh Armerzh Kemmesk ha Studi evit Norz Finistère. Ar c’hevredigezhioù a seurt-mañ zo
kevredigezhioù a wir prevez ma c’hell kemer perzh aozadurioù-Stad. Kellidet e vezont gant arc’hant tud prevez kenkoulz ha
gant arc’hant ar Stad.
9

CECOR, Poellgor Emastenn Kornog Kernev, zo ur gevredigezh hervez dezv 1901, n’emañ ket dindan beli ar Stad.

Hiziv e lavarer ez eo greantelaus un ijinerezh pa laka ijinerezhioù all da ziorren en-dro
dezhañ er vro m’emañ. N’eus a ijinerezhioù greantelaus nemet an houarnouriezh, an
treloc’herezh, an ijinerezh kimiek, ijinerezhioù ar gremm.
N’eus ket bet betek bremañ e Breizh a ijinerezhioù greantelaus. « Keñveriomp da skouer ar
greantioù-dir er Ruhr hag an arsanailhoù e Breizh ; e-kichen ar re gentañ ez eus bet savet ur rouedad
greantioù-pleuskañ all ; arsanailhoù Brest hag An Oriant n’int ket stag ouzh armerzh ar vro ha n’o
deus ket lakaet greantioù all da ziwanañ »10. En hevelep doare, ar greanti Citroen e Roazhon ned eo
nemet un drev eus un embregerezh gall : kenempret eo gant ar greantvaoù gall, met diempret e-keñver
an armerzh brezhon.

Ar studioù
Ar SEMENF ha dreist-holl ar CECOR o deus fiziet en armerzhourion studiañ kudenn diorreadur
Breizh11. E-maez amboaz ar pennad-mañ eo dezrevellañ an imbourc’hioù kalvezel ha kellidel a zo bet
kefleuniet. A-walc’h eo degas amañ ar c’hlozadur hollek o deus bet : helvus e ve ensezañ ijinerezhioù
greantelaus e Breizh. An ensezadur bastusañ evit an ampoent e ve ur porzh-tireoul e Brest pe e
Douarnenez.

An arnodoù-erounit
Arnodoù e-keñver ar Gouarnamant gall.

Ur wech diazezet-mat ar studiadenn a-zivout ar porzh-tireoul e Kornog Breizh hag ijinerezh an
tireoul e Brest, o deus armerzhourion Kambr al Labour-Douar eus 29 hag ar CECOR graet bruderezh
e-touez poblañs an departamant ha skoazellet maer Brest da zifenn ar raktres dirak Gouarnamant
Paris12.
Goude ur prantad a bromesaoù start da Ugentnaviz en deus ar Gouarnamant gall divizet e 1969
krouiñ ar porzh-tireoul nevez e Le Hâvre. N’en deus ket roet respontoù sklaer war abegoù an dibab.
Goulakaat a c’haller o deus al levierion c’hall kemeret harp, etre re all, war arguzennoù belloniel :
a) ar Gilvac’h Vrezhon (Réduit Breton) : rakluniet eo tiriad Breizh evel tachenn argil da geñver un
aloubadur eus Frañs b) enepbelloniel eo diazezañ ur porzh-tireoul hag ur greantva e-kichen ur porzhbrezel e Brest.
Arnodoù e-keñver an trustoù.

Emañ an arnodoù-se en o ren bremañ. Hep arvar da faziañ e c’haller diouganañ e c’hwitint ivez.
N’int nemet un doare da gilañ ar gudenn, rak galloud armerzhel ha galloud politikel zo ereet e Frañs e
doare ma touj ar galloud politikel lazioù ar galloud armerzhel, met ivez ma ne sav ket hemañ a-enep
d’ar galloud politikel, dreist-holl p’emañ e kont « lazioù uhelañ ar riez ».
A-du-rall, daoust ma ve helvus ent dizave ensezañ ijinerezhioù greantelaus e Breizh, ned a ket an
ensezadur-se hervez red an tolpadur kevalaour en Europa. Helvusoc’h eo d’ar c’hreantourion diazezañ
o embregerezhioù el lec’hioù greantelaet endeo. Helvus e ve marteze ar porzh-tireoul e Kornog
Breizh, helvusoc’h e vo avat hep mar ebet e Le Hâvre pa vo nesoc’h da galon armerzhel ar riez.

Klozadurioù.
Eus an damsell-mañ war ar stourm c’hweluniadel gounezel e Breizh e c’haller digejañ un nebeut
poentoù :
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Sl. An isdiorreadur, Notennoù armerzhel, Emsav 6/150, 153 1967.
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Sl. G. de BERNIS ha J.F. TROUSSIER, La Bretagne et le Développement, 1967 ; J. MIOSSEC ha P. BELLEC,
L’Impératif Industriel de la Bretagne Occidentale, 1969.
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Sl. CABRO, EMVR-5, Emsav 16/116 1968.

– Ar c’hendere ar muiañ kizidikaet hiziv e Breizh ouzh kudennoù armerzhel ar vro eo kendere ar
gouerion. Ur roll lusker en deus, na gaver gant kendere all ebet.
Ma ne c’haller ket komz eus emskiant politikel brezhon, ez eus gant ar gouerion ur skiant eus ar
vro, ur stagded ouzh he douar, a zo amplegadoù eus an emskiant politikel brezhon. Fellout a ra dezho
chom e Breizh, zoken ma paouezont a labourat an douar.
– Roll lusker ar gouerion a weler fetisaet gant an imbourc’hioù armerzhel renet war o atiz.
Gouest int bet da dremen en tu all da vevennoù o micher ha da gemer ur preder hollek gant lazioù ar
gevredigezh a-bezh. Prest int da dremen e-biou d’ar pennadurezhioù kefridiel, da reiñ o fiziañs d’ar re
a ziskouezo bezañ gouest da gas da benn diorreadur ar vro.
Ampolitikelezh ar c’hweluniadoù gounezel, – nad eo nemet un arvez eus ar goullo politikel a ren
e Breizh, – he deus e-pad pell o lezet morzet ha dizifenn dirak ar mestronierezh politikel hag
armerzhel. E-pad dekvloaziadoù int bet dalc’het dindan gazel-ge gant ar galloud politikel gall hag ar
galloud armerzhel kevalaour. Kroget int da anaout o stad a vestroniadur. Un hent hir o deus c’hoazh
da ergerzhout evit piaouañ o dieubiezh.
– Ma ne zougont ket ar frouezh a vennent dougen war zouar ar vro, e toug an imbourc’hioù
armerzhel renet gant kouerion Vreizh frouezhioù pouezusoc’h en o speredoù, e stumm anadurezhioù :
– diorreadus eo Breizh ;
– lazioù ar galloud politikel gall ha diorreadur Breizh zo digenrezus ;
– durc’hadur ar gevalaouriezh c’hall hag etrevroadel a ya a-enep da ziorreadur Breizh. Ne c’hell
ket luskañ an diorren e Breizh an hevelep kevalaouriezh a zo bet luskerez an isdiorreadur brezhon. An
tolpadur tiriadel a denn da lakaat diorren an tareadoù diorreet endeo.

AN EMSAV HAG AR VRO (22)
LIZHEROU
« A-du gant tost pep tra [EMVR-109], peurgetket peurarallekadur ar yaouankiz e Breizh () hag an
didruez m’eo ret dimp bezañ ouzh ar renavied. Un arroud avat a welfen a-walc’h displeget ledanoc’h :
“en em zistagañ a-grenn diouzh ar bed kozh” hag “an hiraezh d’an tremened” enebet ouzh al “lusk da
grouiñ ur bed nevez”. N’eus nemet daou c’her am laka diaes : “a-grenn”, ha “hiraezh”. Evel just n’eo
ket seurt hiraezh a vroud an arzour da grouiñ, hogen derc’hel a ra kont neoazh eus an tremened, rak
n’eus skouer ebet eus un arzour en dije krouet tra diwar netra. Marteze ez eeunan re ar gudenn o
lavarout : an emsaver a zalc’h kont eus an tremened, al ledemsaver en deus hiraezh dezhañ. »
(16 11 69)

EMVR-113

Pa gomzer eus « bed » kozh, nevez, henvoazel, h.a., e ranker meizañ mat ar ger « bed ».
Ne veneg ket aze an teskad eus kenderc’hadoù ur gevredigezh en ul lec’h pe en un amzer,
eleze ur bed ergorel. Menegiñ a ra ar pezh a chom gant an dud ur wech lamet diouto ar bed
ergorel ma vevont, – ur bed dangorel eo enta, ur vedouriezh. Bemdez e kaver tud na glot ket
ar bed ergorel ma vevont gant ar bed dangorel o deus danzeet e lec’h all : ar gouerion
displantet da skouer, o vevañ evel estrenion e kêr ; disklotadur re vras ez eus evit ma teufe o
bed dangorel da doniañ gant ar bed arnevez o gronn. Anadenn an displantadur eo, disheñvel
diouzh an diwriziennadur1, daoust ma’z eo alies un azon all eus an hevelep droug.
Aze emañ arbenn an aergelc’h kleñvedel a ren er Mouvement Breton. Hemañ zo, dreist
pep tra, repu an displantidi a vourr en o displantadur, ur gwir Ti an Den Mat m’emañ er gêr
Krennamzeriz kenkoulz ha poellataerion Siècle des Lumières, ma c’hell Don Kic’hoteion
bemnoz goafata milinoù ar bed greantel ha gourvibion brezelidi Pevarzek ober an Dispac’h
bolchevik ; hep kontañ an displantidi home-made : fosilennoù an Eil ha zoken ar C’hentañ
Emsav, karget c’hoazh gant dangorelezh ar PNB pe Doue oar petore ledemsav ankounac’haet,
tud oc’h unvaniñ ar skritur, tud luget en enkadenn ar bloavezhioù pemont, ha tud oc’h ijinañ
S.A.D.E.D.…
Dizañjer eo an dud-se. O dilerc’hegezh istorel a lam diouto pep krap war an darvoudoù, –
pa zere ar c’hrap o deus ouzh darvoudoù an tremened. Ken dizañjer int diouto o-unan hag
aspadennoù ar bed henvoazel a zo c’hoazh er vro. An danjer eo e kouezhfe an Emsav e trap o
disklotadur o welout ennañ, n’eo ket ur c’hleñved, met un doare-bezañ broadel, un arvez
dibarek eus ar vrezhonelezh. Dizañjer eo an dud-se gant ma ve lakaet harzoù fraezh etre an
Emsav hag int. E-pad pell avat ne voe ket eus an harzoù-se, hag ar mesk a veze en Emsav pa
gemere spesoù henvoazel e-touez e amkanioù, ar mesk hag an digalon dre ma teue hep mank
ar c’hwitadur da glozañ pep hini eus e embregadennoù mirelour. E-doug un hanterkantved e
voe ar flaer en Emsav gant an tabut faos-mañ : hag e tleer bezañ Brezhon er bed arnevez, pe
kreñvlec’hiañ Breizh-Izel ouzh ar bed arnevez divreizhat ? Dibaot e voe pell amzer, zoken etouez an arnevezourion, ar re a wele spis e oa ar Vreizh-Izel e kaoz ur bed dangorel hep ateb
ergorel ebet, ur spes da zibarfreuzañ ar buanañ gwellañ. N’eus nemet kounañ penaos e voe
gwasket war VALLEE2 ha MORDIERN3 (tamallet e veze da hemañ distrujañ ar brezhoneg pa
1

Sl. Pelec’h gwriziennañ ?, Emsav 6/129 1967.

2

Sl. Frañsez VALLEE, Emsav 3/58 1967.

3

Sl. Meven MORDIERN, Emsav 2/7 1967. Rebechet e voe da vMORDIERN e zispriz ouzh kouerion Vreizh war
zigarez ma varne didruez koueriadegezh oberoù brezhonek e amzer. Kreizet e voe an tabut ur mare war an troiennoù-lavar
danzeet gant ar gevredigezh koueriadel. Petra ober ganto ? Pe o degemer er bed kêrel ha greantel, – ha neuze, mar chomont
heñvel en o furm, e paouezont a vezañ parzhioù eus ar bed koueriadel rakgreantel evit bezañ parzhioù eus ar bed arnevez ; pe
o mirout a-vloc’h gant ar bed kozh en deus o c’henderc’het, nac’h o zroc’hañ diouzh ar bed ma vezont arveret, – met neuze
plediñ ganto evel tra ar gouerion, eus an diavaez, pe c’hoazh marmouzañ an doareoù-bevañ henvoazel, – anavezet hon eus er
Mouvement Breton tud a strive, hag int kêriz, da wiskañ doareoù koueriadel pe a sellent evel koueriadel da brederiañ, da

skrive « melended he blev » e-lec’h « he blev melen »), penaos e voe atahinet Gwalarn4 ha
razailhet ouzh S.A.D.E.D.. Sañset difennerion ar brezhoneg a zifenne e gwirionez o
dangorelezh a dud displantet enep ar bed ergorel o moustre a bep tu. Pemont vloaz hag
ouzhpenn zo bet ezhomm evit lakaat kement-se a-wel ha dizoleiñ ar wirionez voutin-mañ : an
den ne zifenn nemet un dra, e vuhez er bremañ. Kenderc’hadoù an tremened zo kevala ar
bremañ pe n’int netra nemet spesoù da skubañ kuit eus an ti. Ha dres, kevala ar bremañ zo tra
ar bremañ, gwalc’het diwarnañ merkoù an tremened a zo merkoù ar marv.
Tennañ frouezh eus kenderc’hadoù an tremened zo kontrol-bev an « hiraezh d’an
tremened ». Ken yac’haus an eil ha ma’z eo klañvus egile. « En em zistagañ a-grenn diouzh ar
bed kozh » zo dezrannañ kement dangorelezh diazas a zo c’hoazh e gwrizienn an oberoù,
diazas pa glask klotañ gant un ergorelezh aet da get e-lec’h bezañ stegnet da grouiñ ur bed
nevez.
E/EMVR-113
« Penaos en em gemeromp evit tuta ? Reizhiad ebet. Evel ma teu e teu. War evezh e chomomp
hag e lammomp, shoot the bear. () Ur munud kalvezel : arabat bodañ kalz tud war un dro ; etre daou
ha pemp, ket muioc’h, a-hend-all ne c’haller ket chom pell war ur gudenn. Ha n’eus ket tu da respont
da c’houlennoù an dud ma ne gemerer ket amzer ; ur gwilioudiñ gwirion, maieutek kenan a reomp.
Kudennoù an dud, evel m’o buhezont, zo pell diouzh an Emsav peurliesañ ; met ur meni santadur
dispis o deus ez eus ul liamm etre o c’hudennoù hag an Emsav. Labour an emsaver zo neuze
patouilhat ganto evit klask ergorelaat al liamm-se. Eurvezhioù a dremener o fistilhat war draoù dister,
met n’eo ket amzer gollet. »
(21 11 69)

EMVR-114

« N’eo ket souezh e vefe aet kuit eus E.S.B. tud n’o doa ket komprenet petore roll e oa hini ar
framm pe ar gelennadurezh. Hogen un dislavar splann a oa etre ar pezh a embannent hag ar pezh o
deus graet e-pad ar bloaz, en Devezhioù Studi hag abaoe. N’eo ket o tarvañ ar framm e oa tu da lakaat
an Emsav da vont war-raok, war an dachenn. Ar skarzhidi a ziskouez bremañ dre o emzalc’h ez int
stag muioc’h ouzh repu ar bloavezhioù pemont eget ouzh an dachenn a felle dezho tizhout, sañset. ()
Anavezout a rit moarvat istor Job GWENEGAN a oa kelenner e Paris a-raok ar brezel. Un deiz edo an
holl oc’h ober ec’hwel hag eñ o labourat. An deiz goude e tiskler emañ bremañ o vont da ober
ec’hwel. Taolet eo bet er-maez. Ar re a fell dezho “derc’hel kont” eus ar framm en em laka er-maez
anezhañ. Kar eo o emzalc’h da hini GWENEGAN eleze ken dibolitikel. Hogen ur fazi grevusoc’h
c’hoazh eo bet nac’h gwelout ha reizhañ ar fazi kentañ. D’ar mare-se e oa nac’h an daelerezh emsavel
eleze nac’h an dezrannañ a rank pep emsaver ren war e oberoù. Hogen ar skarzhidi n’o deus ket
nac’het hepken respont d’an dezrannoù a zo bet graet eus o emzalc’h, nac’het o deus dreist-holl
reizhañ o emzalc’h. () Holl o deus nac’het gant nerzh ma ve dezrannet o emzalc’hioù. ()
« Hogen perak ez eus bet kement a strivoù renet a-enep ar framm abaoe hañv 1968 ? Perak
kement a amzer tremenet da glask dispenn ar pep talvoudusañ eus an Emsav ? Perak an imor-se ouzh
ar framm hag ar gelennadurezh ? Komzet ez eus bet eus galloud. Ne oa ket dasparzhet ar galloud en
E.S.B. ha ne oa tu ebet da gemer perzh. Respontet eo bet d’an arguzenn-se war Emsav [30/163].
Hogen n’emañ ket “kudenn ar galloud” e devoud ar stourm renet a-enep d’ar framm. Ar gudenn
diazez e oa houmañ : hag e tegemer an izili an Emsav evit lec’h o buhez pe get ? hag e tegemeront da
Istor evito Istor an Emsav. Anat eo n’en deus ket Y. OLIER degemeret ar frammadur en e vuhez, en
enep klasket en deus e pep doare en em wareziñ outañ. Kemeret en deus ar framm evit un archer ha
n’eo ket evit ur parzh anezhañ e-unan. R n’en deus ket degemeret ar framm en e vuhez. Krediñ a ra
bezañ bet ganet en Emsav evel ma kred tud ’zo bezañ kristenion peogwir int bet desavet en un tiegezh

zistagañ, d’en em zerc’hel. An troc’h evit Meven MORDIERN ne oa ket da lakaat etrezañ bourc’hiz gall ha bed koueriadel
ar brezhoneg, met etre ar brezhoneg, « ramz trimilbloaziek » tonket da vezañ yezh vras en-dro, hag ar bed koueriadel war e
dremenvan a ginnige e gas gantañ d’ar marv.
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Sl. Lec’h Gwalarn en Emsav, Emsav 6/137 1970.

ma oa kristenion eus ar gerent. N’en deus ket komprenet e oa ret da bep emsaver ober un dispac’h
ennañ e-unan, dont da vezañ un den nevez. Fellout a ra dezhañ gwelout aze ur “gwalc’herezh
empenn”, hogen un tammig dizesk eo war an Emsav hag ar gristeniezh, nad int en o don nemet un
dispac’h a zistruj dibaouez an den kozh hag a grou an den nevez evel ma tistruj ar gevredigezh kozh
evit sevel ar gevredigezh nevez. Lavaret en deus din ur wech e oa-eñ o vevañ er gevredigezh vrezhon
ha ne oa ket ret he c’hrouiñ. Hogen petra eo ar gevredigezh-se ? Hag ez eo stroll an dud o deus bet da
welout a dost pe a bell gant an Emsav pe ar re a ra ul labour emsavel (eleze poellek e-keñver an
Emsav) ? R n’en deus ket komprenet petra eo ur gevredigezh wirion, eleze ur gevredigezh en Istor. ()
N’en deus ket asantet d’an Emsav peogwir e tistruj hemañ ar gevredigezh kozh ma emañ e vuhez. ()
« Meur a wech en deus S lavaret ne oa ket tu d’en em gompren : n’eo ket souezhus, evit en em
gompren eo ret komz an hevelep yezh ha buhezañ an hevelep Istor. Al ledemsaverion a sav a-du gant
ESB 1 ha koulskoude ne dostaont ket, evit kelo, ouzh an Emsav. Penaos kompren se ? Lavar an
Emsav a chom hag a chomo bepred teñval d’ar re a dremen en e gichen. An dezrannoù n’o deus pouez
ebet e buhez ul ledemsaver. Evel moneiz paper n’eus tu da gaout netra en eskemm anezhañ. Pouez ar
gerioù e buhez al ledemsaver zo pouez ar follenn ma’z int skrivet. Setu perak e c’hell estlammiñ ouzh
tezennoù an Emsav hag en em ren en doare kontrol. Evit an emsaver, ar gerioù o deus ur pouez bras
peogwir e klotont bepred gant e oberoù. Unan eus e zamantoù pouezusañ eo dres klotadur e gomzoù
hag e oberoù. Y. OLIER a lavare e Breudoù Gouere e oa “ar gerioù un tu da gemer ar galloud”. Prest
eo da arverañ ar gerioù n’eus forzh penaos hep anavezout ar ster anezho, evel “Istor”, “ledemsav”,
h.a.. Ar ger na glot gant devoud resis ebet n’eo nemet un touell pe un emdouell. Unan eus
degasadennoù S.A.D.E.D. eo bet krouiñ ur bern gerioù a glote gant oberoù resis ha n’eus tu ebet
bremañ da zianaout an dra-se evel ma n’eus tu ebet da ziverkañ ar framm pe ar gelennadurezh. »
(24 11 69)

EMVR-115

« Ur barrad spouron am eus bet o welout pegen distuz eo e-keñver politikerezh ha denelezh ar
vrogarourion vrezhon. Ar C’hallaoued, ken levierion, ken strolladoù, a c’hell c’hoari ganto evel gant
bugale. Ha koulskoude an holl tost da vat zo prest da reiñ o buhez ha da baeañ ker o brogarouriezh.
Mantrus. ()
« Goulennataet omp bet gant tud an adkellig a-zivout Al Liamm. Respontet hon eus : emañ
skridoù an Emsav kozh o vont da get ha n’eo ket deuet c’hoazh a-fonn skridoù an Emsav nevez :
enkadenn ar soutadur zo o ren. »
(24 11 69)

EMVR-116

« Ar gudenn pa zaelomp gant unan bennak zo e lakaat d’en em lec’hiañ e-keñver an Emsav. Alies
e vo ret kejañ meur a wech gantañ evit dont a-benn. An doare da lakaat an dud d’en em lec’hiañ ekeñver an Emsav zo lakaat anezho da verzout an dislavaroù a zo enno pe en o emzalc’hioù.
Kemeromp da skouer ar paotr a lavare ne c’hallfe ket Breizh aozañ kirri ken marc’hadmat ha re
Renault. Penaos kompren abegadenn ar paotr-se a lavare ivez e kave mat-tre ESB 1 ? Dislavarus eo
eus e berzh lavarout ez eo mat ESB 1 ha diouzhtu goude “Breizh dieub ne c’hallo ket bevañ”. Ar
frazenn-mañ zo ul lakadenn n’eus tu ebet d’he frouiñ. T en deus respontet mat o lavarout n’eo ket
Frañs a ziorreo armerzh Breizh. Hogen ret eo mont pelloc’h ha dizarbenn al lakadenn “Breizh dieub
ne c’hallo ket bevañ”. Peogwir ne c’hallo ket bevañ Breizh dieub, ne dalvez ket ar boan he dieubiñ,
eleze ne dalvez ket ar boan kadarnaat en oberoù an asant a ro da ESB 1 gant e gomzoù. Moarvat, ar
paotr en deus aon da verzout e c’hallo Breizh dieub bevañ mat-tre. Hon roll eo diskouez dezhañ ez eo
gallus. En un doare hollekoc’h hon roll zo lemel digantañ pep abeg da ziflipout ha pep koustiañs vat.
En ur dremen, ar pezh a gont diwar-benn Renault zo faos : 1) aozet e vez kirri e Breizh hag e vezont
gwerzhet mat ; 2) e broioù bihan evel Holland pe Sveden ez eus greantioù a ra kirri mat kenan n’o
deus poan ebet da gevezañ ouzh Renault. »
(28 11 69)

EMVR-117

« An anistor a veizomp dreist-holl evel ur steuziadur eus an amzer istorek, – alese an holl azonoù
hon eus deskrivet an eil re pe ar re all (ledemsaver = klañvour an amzer, L. LEMOINE ; an amzer ne
dremen ket buan en anistor, M. POULAIN ; an distro peurbadel, azon a anistoregezh, h.a.). Ma, an
anistor zo ivez merket gant ur strishadur, ur c’hurzhadur eus an egor ; ()
– ar boblañs dizeriat a ya war unpatromekaat ; an diouer a andonioù-krouiñ a zevoud steuziadur
an tennderioù kevredadel a zo frouezh boas ar vuhez politikel, relijiel, arzel, h.a., reizh. Diforc’hioù
stuzegezh a c’hell kreskiñ (evel a welemp e Breizh etre ar rannyezhvaoù, met an diforc’hioù-se ne
oant ket frouezh ur seveniñ hag un daelerezh, heuliad un troc’h en darempredoù ne lavaran ket ; ne
zegasent tennder ebet etre an dud, azon e oant kentoc’h eus un diouer razh a dennder). An
unpatromekadur-se a ya war un dro gant un emskiant douaroniezhel eus ar vro : Leonad, Kernevad,
Douarnenezad eur, ha meizet eur evel-se, hep an disterañ dave d’an istoregezh, hep an disterañ
daelerezh o tiwanañ diouzh an diforc’hioù-se ; ar re-mañ ne strafuilhont ket an “unvaniezh vrezhon” ;
– al ledemsav zo frouezh levezon an Emsav, hogen kenderc’hel a ra da veizañ Breizhiz hervez
doareoù un egor anistorek ; ne gomzan ket eus ar folklorourion a gendalc’h plaen da gorvoiñ an egor
douaroniezhel. Komz a ran eus izili ar strolladoù politikel. Evit U da skouer, bezañ eus U.D.B., eus
F.L.B., eus Bretagne-Action zo c’hoazh evel bezañ eus Plougastell pe Landernev, – evel-se emañ an
traoù, ret eo doujañ d’an diforc’hioù-se evel ma toujer d’ar c’hoefoù disheñvel. () Setu c’hoazh aze un
amoedigezh eus al ledemsav : kas kurzhadur an egor betek ar penn pellañ ;
– roll an Emsav zo terriñ dizehan an unvaniezh-se, lakaat etre an dud islonkoù kevala istorek an
denelezh. () Evit ar gristenion ez eus da venegiñ amañ un arroud eus an Aviel : n’on ket deuet da
zegas ar peoc’h met ar c’hleze ; en abeg din e savo ar breur enep d’e vreur, ar mab enep d’e dad, h.a..
Dre sammañ dislavaroù ar vro e sammer, p’en em gemerer mat evel just, dislavaroù an denelezh abezh ; arabat e ve meizañ an ober merket gant ar verb sammañ amañ evel un ober hiniennel, met evel
un ober kevredadel : ur stroll kevredadel o sammañ islonkoù an istoregezh, a zigor etre e izili an
islonkoù-se, – etrezo hag en-dro dezho. Ar stroll-se, e Breizh ne c’hell bezañ nemet an Emsav, a zigor
an egor istorek er vro. Aes eo kompren arc’hwel an diskarzhañ, – ha marteze ivez ar bam o deus ur
bern tud pa ouzont ez embregomp an arc’hwel-se : santout a reont hep henn meizañ fraezh ez eus aze
un azon mat, – dimp-ni da zisplegañ dezho un azon eus petra : eus an egorekaat istorek. »
(03 12 69)

EMVR-118

« Mar gellit respont din hep re a drabas, lavarit din ’ta e peseurt niverenn eus Emsav ez eo bet
spisaet ar c’hemm etre hanez hag Istor. »
(11 12 69 – 1)

EMVR-119

E gwir, an enebadur etre arvez istorel hag arvez hanezel n’eo ket nevez er preder europat,
nag er preder relijiel. Hebreiz eo ar re gentañ o deus roet ur finvez, eleze ur ster, d’an Istor.
Diwar neuze e voe enebet ent pennaennel daou zoare da veizañ an darvoudoù : an doare
naturel evel ma reas HERODOTOS hag e heulierion, hag an doare finvezel evel ma rae
aozerion ar Bibl. Kempleshoc’h eo an traoù, rak an doare « naturel » ned eo ket ken naturel-se
a-benn ar fin : an hanezour a zibab bepred seurtoù ’zo a zarvoudoù, ar re a glot gant tonkad e
vro pe ur savboent dibarek all (Hanez Breizh a ro kalz pouez da emgann Ballon ; Hanez Frañs
n’en meneg ket koulz lavarout, – ar pezh a ziskouez n’eus ket a hanez hep un tuadur istorel).
An hanezour ned eo morse un daneveller « fizikel » eus an darvoudoù, setu perak e komzer
kentoc’h eus tuadur hanezel ha tuadur istorel.
Ur skouer meneget n’eus ket pell war Emsav 36/364 : lakaat a-wel an hevelepted a zo etre
labour VALLEE ha labour an Emsav hiziv zo mont diouzh an tuadur istorel. Deskrivañ an
darvoudoù a verkas buhez hag oberoù VALLEE, an darvoudoù a verk buhez an Emsav a hiziv
hep mont pelloc’h zo kemer ur savlec’h hanezel. Evit ar savlec’h istorel emañ ar wirionez en
hevelepted etre emsaverezh VALLEE hag emsaverezh hiziv. Evit ar savlec’h hanezel emañ ar
wirionez gant dikted an darvoudoù danevellet. Lavaromp diouzhtu n’eus enebadur ebet etre

gwirionez istorel ha gwirionez hanezel ; er c’hontrol, ne c’hell ket ur wirionez istorel bezañ
diazezet war danevelloù gwariet eus an darvoudoù.
HEGEL5 eo an hini kentañ a zisplegas ar c’hudennoù-se e yezh ar brederouriezh. D’e
heul, MARX hag ENGELS a dennas o mad eus meizad finvezel an Istor. Ne raent nemet
adkemer ar c’hevala biblek ha kristen. An arver graet ganto ha gant o heulierion avat ne voe
ket bepred diouzh ar reizh diazezet gant ar Bibl. Meur a brederour a zezrannas arver soviedel
meizad an Istor hag ar wirionez. Ar Gall MERLEAU-PONTY da skouer6, hag ivez
MARCUSE a studi ent hir poellouriezh ha divezouriezh ar renad soviedel7. E-barzh e levr
Soviet Marxism e tiskouez MARCUSE penaos ne gil ket Soviediz rak falsañ an hanez aratozh-kaer a-benn kas an Istor war-du e finvezioù. An Alaman HEIDEGGER a bledas hir
gant ar gudenn hanez/Istor8. E Breizh ivez e voe kaset studi ha pleustr an daou veizad ;
embannet ez eus bet pennadoù-studi war Preder9 hag Emsav10 ; a-du-rall, aozerion ar
c’hentelioù Istor nevez embannet gant S.A.D.E.D. a zalc’h kont bepred eus an daou savlec’h
hanezel hag istorel ; ret eo menegiñ ivez an arguzerezh a voe renet e diabarzh E.S.B. en
nevez-amzer 1969 ma edo en e greiz meizadoù an Istor hag an hanez11.
E/EMVR-119
« O lenn EMVR-103 (35/344) e lavaran : “Mat, diskaromp ar gevredigezh vrezhon henvoazel –
graet eo forzh penaos – met diwallomp a ober fae war doareoù diavaez ar vreizhadelezh. Hep an
derc’hvoud, an doareoù-diavaez n’eus anezho nemet traoù kleuz, goullo ; ha ne vo ket an derc’hvoud
gwall-louet, disasun hep ar fichadurezh ivez ? Me ne’m eus bet morse c’hoant da wiskañ chupenn ha
tog va zad, ha ne’m eus ket klasket deskiñ seniñ bombard pe viniou a-zevri. Hep ar gwiskamantoù
breizhat ez eo Breizh untonoc’h da welout. Hag ar binioù, ma ne blij ket e sonerezh da Vreizhiz ’zo, a
dizh re all en un doare dibar hag o laka da zasseniñ ouzh traoù derc’hvoudel breizhat. »
(11 12 69 – 2)

EMVR-120

Daveiñ a reomp hon c’henskriver d’ar respont graet uheloc’h d’al lizher EMVR-113. Pell
diouzhimp ar c’hoant da zistrujañ ar binioù war zouar Breizh. Ne gav ket dimp e ve aze
kennebeut mennad aozer al lizher EMVR-103. Pa lavar « salvet eo bet ar biniou » e verk
hepken un azon eus an digempoell a zo en amkanioù ar Mouvement Breton.
Anzavomp n’eo ket gwall azas ober, evel ma ra EMVR-103, gant « doareoù diazez » ha
« doareoù diavaez » evit dezrannañ ar « vreizhadelezh », ha ne zegas netra muioc’h lakaat an
daou geal er stumm « derc’hvoud », « fichadurezh ». Henvoazelat binvioù meizerezh !
Ar bed henvoazel da zistrujañ eo dilerc’hioù ar bed dangorel henvoazel a zo o hentiñ
c’hoazh Breizhiz er bed arnevez, dreist-holl Breizhiz ar Mouvement Breton. Da zistrujañ
dreist-holl eo ar gredenn o deus ar re-mañ e tleer stourm da zerc’hel enezennadoù a
henvoazelezh er bed arnevez. Hag ar violoñs zo un enezennad a Grennamzer en 20t kantved ?
Mar dle padout ar binioù e vo evel parzh eus ar bed arnevez, evel benveg-sonerezh boutin eus
ur gevredigezh arnevez, ha n’eo ket evel aspadenn ur bed aet da get.
E/EMVR-120
5

HEGEL, Die Vernunft in der Geschichte (Ar Poell en Istor) 1822-1828.

6

MERLEAU-PONTY, Humanisme et Terreur, Paris 1947 ; Les aventures de la dialectique, Paris 1955.

7

Herbert MARCUSE, Soviet Marxism, New York 1956 ; el levr e kaver ur pennad war Ar boellelezh nevez, ha
gouestlet eo an eil eus div lodenn an oberenn d’An divezouriezh soviedel.
8

Sl. da skouer M. HEIDEGGER, Was ist das – die Philosophie ? Pfullingen 1956, displegadenn ma kaver enebet
fraezh an daou dermen historisch (hanezel) ha geschichtlich (istorel).
9

ABANNA, Amplegadoù ur gelennadurezh politikel, Preder 72-73/7. L. LEMOINE, Marv Sokrates, id. /48 1965. G.
ETIENNE, Isdiorreadur ha Bredoniezh, Preder 84-85/45 1966.
10

An Emsav evel ober hag evel Istor, Emsav 5/105 1967 ; Notennoù evit kelenn an Istor, Emsav 26/37, Al Liamm
133/108 1969.
11

Sl. EMVR-60 – 66, Emsav 28/93 hag Emsav 1969 passim.

Respont da E/EMVR-107. – « Ne’m eus ket lennet an arroudad meneget eus levr Y. OLIER : “O
sellout war va c’hiz”. O lakaat ez eo gwir ar pezh a zanevell an aozer, “e oad kelennet war an
hentennoù gwellañ da skignañ tolpadoù displegadegerion”, ne oa ket a-walc’h a bouez war an dra-se
evit ma c’hallfed ober anezhañ un arouez eus doare-gwelout ar Gwazerezh Arbennik. Me a rae
kentelioù e kreizennoù Sant-Brieg, Landivizio ha Naoned, ha ne’m eus nep gwech, mar ’m eus soñj
mat, pledet d’ar seurt emgav (enebiñ ouzh displegadegerion). Ur c’heneil hag a heulie ar c’hentelioù
roet e Kemper a lavar ne voe ket graet kennebeut er greizenn-se. Met e-doug ur sizhunveziad
kentelioù gourdonerezh e diskar-amzer 1943 e Roazhon e voe anv hervezañ eus diarbennoù da ober ekeñver displegadoù enebourion. D’e veno ne oa aze nemet un neuz, un tu-skouer eus ar gourdonerezh
a vez roet e pep bro d’an nerzhioù a dle gwareziñ ar Stad. Hon c’hefridi a vije stourm, da lavarout eo
en em gannañ ivez, da sevel ar Stad vrezhon, ha goude da wareziñ ar Stad. (Bagadoù-Stourm ar
Strollad Broadel a oa, d’ar mare-se, un dra disheñvel : o roll a oa gwareziñ ar Strollad). Berrboell e
vije bet chom hep rakwelout degouezhioù ma vije displegadegerion o klask “troc’holiañ” ar Stad
Vrezhon, hag anat e oa e vije bet iset ar boblañs da gilstourm a-raok ma vije savet ivez. Ha pa vije bet
2/3 pe 3/4 eus ar boblañs a-du gant sevel ar Stad Vrezhon, daoust hag e vije bet reizh herzel ouzh
displegadegerion c’helenus ? Koulskoude, an 1/3 pe ar 1/4 a c’hallje c’hoazh bezañ broudet gant
Gallaoued pe treitourion da Vreizh, da aozañ kabaduilhoù, da dennañ war ar vroadelourion, h.a..
Ac’hanta ?
« Astennet eo bet talvoudegezh ar pezh a zanevell Y. OLIER evit kadarnaat un dezenn a zo gwir
betek ur poent hepken. Gwir eo moarvat e oa mennet renerion ar Vroadelourion d’ar mare-se, (an
darn vrasañ eus ar renerion…) da ziazezañ ur renadur, ur gouarnamant, ur Stad vreizhat dizalc’h, pe
damzizalc’h, ent politikel, diouzh ar Stad C’hall. An darn vrasañ eus ar vroadelourion o-unan n’o doa
mennoz resis ebet a-zivout an doare da sevel ar Stad, ar plegennoù ma vefe gallet henn ober, an
endalc’h a vefe d’ar Stad, an darempredoù a vefe etre rummadoù kevredigezhel ar vroad, diazezoù an
armerzh, ar pouez hag an emled da reiñ d’ar brezhoneg. Degemeret e oa ganto e vefe diskoulmet ar
c’hudennoù-se pa vefe savet ar Stad. En abeg da se e lavared : na gwenn na ruz…
« Ar Gwazerezh Arbennik a oa levezonet gant an doare-gwelout-se. Ouzhpenn-se e tegemere e
renerezh moarvat da reolenn ne dle ket soudarded (= kadourion) emellout eus politikerezh, rak
politikerezh a dalvez breutaat, marc’hata, prezegenniñ, kuzhat ha touellañ, – traoù a vez graet fae
warno gant brezelourion ; pe a c’hell hepken gwanaat ar stourmerion en o dezv… A-walc’h e oa
bezañ broadelourion, youlet da stourm evit sevel ar Stad vreizhat ha da argas ar C’hallaoued.
« Mard eo ret ma ve breutadegoù etre gourien ha kerrenourion (soudarded hag ofisourion), azivout kudennoù kevredigezhel, armerzhel hag all, evit ober brezel dispac’hel, neuze ne oamp ket
oc’h en em gemer evit seurt brezel. Met hon c’helennerezh ha gourdonerezh a-bezh a amplege e
vefemp o stourm e-touez an dud, war ar maez hag er c’hêrioù, – dres evel ma reas paotred ar
Résistance. Hon argadoù graet, en em guzhfemp e tiez mignoned, h.a.. Gant kement-se e oa goulakaet
e oa un darn vat da vihanañ eus ar boblañs a-du ganeomp.
« Un dra da reizhañ c’hoazh : ar Bezen Perrot a voe krouet war-dro an 25 a viz Du 1943, da
lavarout eo a-raok drouklazhidigezh an Aotrou Perrot. »
(11 12 69 – 3)

EMVR-121

Trugarez d’hon c’henskriver evit an diell brizius ez eo e lizher. Spisaat a ra e meur a
geñver hon anaoudegezh eus obererezh al luskadoù breizhek e-pad an eil Brezel-Bed.
Kadarnaat a ra ivez hon dezrannadurioù war ar stourm renet er mare-se. Kelennus eo
keñveriañ war un nebeut krefen, ar re end-eeun meneget gant hon c’henskriver,
kelennadurezh ar Gwazerezh Arbennik ha kelennadurezh an Emsav hiziv.
Kelennadurezh ar Gwazerezh Arbennik :

Kelennadurezh an Emsav hiziv :

Ar sevel Stad sellet evel erounezadur youl ur
stroll renerion

Ar sevel Stad sellet evel disoc’h an hent graet
gant ar bobl eus stad ur yoc’h arallekaet da
stad ur gevredigezh politikel.

ha fiziet e soudarded dibolitikaet o stourm

ouzh ar C’hallaoued e-touez ur boblañs
dibolitikaet oc’h anzav bezañ gall.

Ar Stad diazezet gant ar bobl emsavet en ul
lu-dieubiñ.

Pedet eo ar boblañs da zont tre en ur stern
stadel danzeet er-maez anezhi, dindan
renerion n’he deus ket dibabet hag ambrouget
gant soudarded na anavezont nemet yezh ar
sentidigezh.

Kefridi an Emsav zo politikaat ar bobl e-ser
un daelerezh araokaus :

Ar goullo amkanel a ren el « lu-dieubiñ »,
eus an derou d’an dibenn, a-fet aozidigezh
da-zont an armerzh, ar c’hevala, frammadur
ar Stad, furm ar renad politikel.
Prest eo al « lu-dieubiñ » da vrezeliñ ouzh ar
boblañs mar nac’h plegañ d’ar Stad
« dieub ».
An disfiz ouzh ar politikerezh, ar fiziañs en
nerzh fizikel hag er sentidigezh zo azonoù awalc’h eus dihentadur an Eil Emsav politikel,
eus e sankadur er « c’halficherezh
kadouriezhel » hag e gontammadur gant ar
flaeriañs faskour a rene neuze war Europa.

1) Kentañ kammed an Emsav zo dezrevellañ
reizh kudennoù ar vro.
2) Kentañ kammed ar bobl zo anaout
reizhded an dezrevellañ ha kas an diskoulmañ
war-raok.
3) Hogen dre gas an diskoulmañ war-raok e
teu ar bobl da vezañ Emsav : politikaat a ra,
emouiziekaat a ra, diarallekaat a ra ; diouti e
tigej organoù he buhez nevez, ha da gentañ ul
lu-dieubiñ.
Seurt daelerezh araokaus a ro kammed ha
kammed o furmoù-diazez d’ar gevredigezh,
d’an armerzh, d’ar renad politikel brezhon.
Ul labour diaes ha gorrek eo adluskañ
politikadur ur bobl risklet en anistor. Met
hepken ur bobl politikaet, eleze emouiziek,
perc’henn war he c’hevalaoù, kizidik ouzh he
gwirioù, a c’hell chom e-maez krap an
aotrouniegezhioù.
E/EMVR-121

DANEVELLOU OBEREREZH
Devezhioù Studi Politikel – Gwidel, 26-28 Kerzu 1969.
Gouestlet e voe Devezhioù Studi Gwidel 1969 da gas war-raok stummadur an danvez emsaverion.
E brezhoneg e voe renet labour ar beure (kentelioù war ar yezh, dalc’hioù da brientiñ labour an
endervezh), e galleg labour an endervezh hag an abardaez.
Gwener 26 12 69
14.00-19.00 ha 21.00-22.30 – Kendael : Ur C’hweluniad Brezhon ?
Rannet e voe al labour e tri dalc’h : 1) Taoliad digor hollek 2) Bodadoù-studi 3) Danevelloù ar
bodadoù-studi ha breutadur-klozañ.
A bell’zo emañ mennoz ur c’hweluniad brezhon o redek. Hiziv c’hoazh ez embann luskadoù ’zo o
mennad da sevel ur c’hweluniad pesketaerion, ur c’hweluniad kouerion, h.a..
Savlec’hiadur hollek eus ar gudenn : en ur prantad eus an emgann-dieubiñ e rank c’hweluniadoù
broadel kemer lec’h c’hweluniadoù ar framm sujer. Seurt erlec’hiadur a empleg avat ez eus un darn
vras eus ar boblañs o kemer perzh en emgann-dieubiñ. Ar c’hweluniad broadel neuze, ouzhpenn e roll
micherel, a c’hoari ur roll-harpañ en emgann-dieubiñ. En Aljeria e voe krouet an U.G.T.A. ouzhpenn
bloaz goude derou ar brezel-dieubiñ.
Ha darev eo ar saviad e Breizh evit krouidigezh c’hweluniadoù broadel brezhon ? Nann. Ul
lodenn vihan-tre eus ar boblañs a gemer perzh el labour-dieubiñ ; braz ar boblañs a chom c’hoazh
diengouestlet. Ur c’hweluniad « brezhon » a ve neuze dre ret pe e-maez ar framm gall ha, dre-se,
kondaonet da chom pell e stumm tasmantel ur gronnadig, pe e-barzh ar framm gall ma c’hoarife roll

ur c’hevezer dister ouzh ar c’hweluniadoù gall er par micherel (dister, pa rafe diouer d’al labourerion
vrezhon an abegoù politikel evit mont e-barzh) ; ouzhpenn-se e enframmadur er reizhiad c’hall a
dennfe digantañ pep gwerc’h dispac’hel eeun.
22.30-23.30 – Displegadenn : Istor berr stourm c’hweluniadel ar gouerion e Breizh abaoe dek vloaz.
Sl. Emsav 37/3.
23.30-24.00 – Klozadur hollek.
Fazi al luskadoù breizhek a glask sevel bremañ c’hweluniadoù « broadel » zo enta ur fazi
damkanel ; ur fazi embregel eo ivez : klask a reont broudañ al labourerion d’en em unaniñ dindan ur
skritell vrezhon dre werediñ warno a ziavaez o micher.
An Emsav ne c’hell er mare-mañ nemet kejañ ouzh an dud a hiniennoù. Pa vo pesketaerion,
kouerion, micherion stummet evel dispac’herion e vint e tro da luskañ an argerzh dispac’hel en o
micher.
Sadorn 27 12 69
09.00-11.00 – Kentelioù brezhoneg aozet e daou rummad.
09.30-11.00 – Emvod an Izili evit dezrannañ labour an derc’hent ha prientiñ labour an devezh.
11.00-12.00 – Displegadenn : Petra eo dont d’an Emsav ?
An Emsav zo an doare da stignañ reizh kudennoù ar vro. An den a zesk stignañ reizh kudennoù ar
vro zo o tont d’an Emsav.
Stignet reizh eo ur gudenn a) pa na chom dislavar ebet er pezh a lavar an dezreveller b) pa
ziskouez fraezh an dezreveller an holl zislavaroù a zo er saviad dezrevellet.
Savlec’hiadur ar meizadoù : Emsav, framm, strolladoù politikel ; galloud, kevredigezh,
politikadur. Ar galloud zo galloud ur gevredigezh. Ar galloud brezhon zo galloud ar gevredigezh
vrezhon. Pal an Emsav n’eo ket kemer ul lod eus ar galloud gall, – ned eo ket enta ur strollad politikel,
– met krouiñ ur gevredigezh vrezhon hag ur galloud politikel brezhon.
13.30-15.00 – Kentel war ar yezh resis politikel.
15.30-19.30 – Kuzuliadeg war an darempredoù gant al luskadoù breizhek. Danevell war bodadegoù
an FLB 2. Danevell war 8t Kendalc’h U.D.B.. Stad an imbourc’hioù damkanel a-zivout
broadelouriezh ha sokialouriezh. Kudennoù an ober emsavel e kelenndioù an eil derez.
Sul 28 12 69
09.00-11.00 – Kentelioù brezhoneg.
09.30-11.00 – Dezrann labour an derc’hent. Penaos lakaat an danvez emsaverion da bleustriñ war o
c’hudennoù. Kudenn an egor kedvuhezel : hervez al lec’h m’emeur, prevez pe foran, perc’hennet pe
diberc’henn, e kemm natur an darempredoù. Kudenn ar gerioù gallek arveret el labour bruderezh :
troidigezhioù damresis ha leun a drapoù int bepred.
11.00-12.00 – Displegadenn : Istor an Emsav.
Pep emsaver a ren an dispac’h bemdez en e vetou. Ar gudenn vrezhon zo krouet gant an Emsav.
Emsaverion hiziv a arver labour emsaverion dec’h. An daou arvez eus pep dispac’h : treuzfurmadur ar
vro ; araokadur an denelezh a-bezh. Unan eus an araokadurioù degaset gant an dispac’h brezhon zo ekeñver savlec’hiadur damkanel an devoud broadel.
14.00-18.30 – Divizadeg digorsteuñv : ar c’hudennoù a chom ; ar goulennoù manet direspont ;
dezrannadur an Devezhioù Studi Politikel.
E tri dalc’h e voe rannet an divizadeg : 1) Taoliad digor-divrazañ 2) Bodadoù-studi 3) Danevelloù
ha breutadur-klozañ.

Danvezioù pleustret : penaos embreger ESB 1 ; penaos plediñ gant ar goulennoù a-zivout an
armerzh, ar gevredigezh ; kudennoù an arc’hant e Breizh ; an emsavioù dispac’hel, ar gwariadurioù,
an diskarzhioù ; darempredoù fetis ha dibarek etre Emsav ha ledemsav ; penaos lakaat labour an
Devezhioù Studi da dalvezout en emvodoù-kelaouiñ hag en emvodoù-adkelligoù.
EMVR-122

KEMENNADENN A-BERZH S.A.D.E.D.
Emvod hollek S.A.D.E.D.. – Kentañ emvod hollek 1970 ar Strollad a vo dalc’het e Roazhon d’ar
1ñ a viz c’hwevrer.
EMVR-123

NOTENNOU POLITIKEL (11)
FRAMM AR RIEZOU
I. – RIEZOU UNSTADEL. II. – RIEZOU KEVREADEL
Ensavadurioù-kevanstrollañ, -kevelstrollañ.
Meur a wech c’hoazh hon eus bet tro da ziforc’hañ Stad ha riez. Termenet hon eus ar Stad evel ur
gevredigezh politikel emren a-walc’h evit piaouañ ar galloud-bonreizhañ, eleze ar frankiz da aozañ he
buhez politikel evel ma kav mat. Ha diskouezet hon eus ar riez evel un dudelezh riek er par
etrevroadel, eleze evel bro emveliek. E degouezhioù ’zo e kenglot Stad ha riez hag e komzer eus riez
unstadel. E degouezhioù all ez eus meur a Stad er riez, hag anv a reer eus riez kevreadel. E
degouezhioù all erfin, e kaver riezoù unanet kenetrezo oc’h ober ar pezh a anver ur gengreriad riezoù.
Stad, riez, kevread, kengreriad zo enta ensavadurioù o strollañ e doareoù diseurt an unvezioù
politikel a ya d’ober kevredigezh ar bed. Daou zoare pennañ a ziforc’her d’ar strollañ-se.
Un doare a c’hoarvez eus kendeuziñ unvezioù d’ober un unvez nevez, – an doare eo ma voe graet
Frañs da skouer : ar c’hevanstrollañ eo. Un doare strollañ all a zisoc’h gant kenstagañ an unvezioù
hep o distrujañ : ar c’hevelstrollañ eo. E-se e lavarer ez argerzh ar riez unstadel dre gevanstrollañ, ar
gengreriad riezoù dre gevelstrollañ, ar riez kevreadel dre gevanstrollañ ha kevelstrollañ war un dro.
Er pennad kentañ-mañ e studiimp ar riez unstadel hag e teraouimp deskrivañ ar riez kevreadel.

I. – AR RIEZ UNSTADEL
Riez unstadel ha Stad unelour.
Merk ar riez unstadel eo an unelouriezh a ren enni. Lakaat da genglotañ ha derc’hel kenglot
bevennoù ar Stad ha bevennoù ar riez a ampleg strivoù dizehan ha kantvedel da unelaat ha da
greizennañ.
War veur a dachenn e vez embreget an unelaat hag ar c’hreizennañ-se :
– e par framm ar Stad : kement ezhomm politikel nevez a vez bastet dezhañ dre un organ e dalc’h
al levierezh-kreiz unel ;
– e par ar gevredigezh politikel : dalc’het e vez an hevelep keñver dezvel etre ar Stad ha pep hini
eus ar geodedourion, hep lakaat e kont nep dibaregezh hiniennel, – ar pezh a veneger dre an termen :
ungenezhded ar veli ;
– e par an diriegezh : heñveldra, ne vez dalc’het kont ebet eus an dibaregezhioù lec’hel, hag
ungenezh eo ivez ar c’heñver etre pep unvez tiriadel hag ar Stad.
Stad unelour ha renadoù unveliek ha hollveliek
Ar Stad unelour ne empleg ket dre ret ur renad unveliek pe hollveliek.
An unveliegezh a verk tolpadur ar galloudoù etre daouarn un den pe un nebeut tud.
Kenrezus eo avat ar Stad unelour gant rannadur ar galloudoù hag un dasparzh gwerinek eus
arc’hwelioù al levierezh.
An hollveliegezh a nac’h anaout hag a zistaol pep pal er-maez eus palioù ar Stad. Dre-se,
ar Stad unelour ned eo ket dre ret hollveliek.
Koulskoude e ranker lavarout e tisoc’h bepred unveliegezh ha hollveliegezh gant an
unelouriezh stadel.

Ar Stad unelour hag ar c’hempouez kreizennañ-digreizennañ.
Dre emberzh e tenn pep framm da unelaat ha da greizennañ. Sevel a ra avat a-berzh an dud
frammet nerzhoù oc’h enebiñ ouzh an tuadurioù-se. Hervez an doare ma kenaoz al luskoù-unelaat ha lieselaat, -kreizennañ ha -digreizennañ, e kav ar framm e pep mare kempouezioù disheñvel.

Al lusk d’an unelaat : ar c’hreizennañ
Argerzh ar c’hreizennadur politikel.

Meur a azon a verk tuadur ar framm stadel da greizennañ. An hini splannañ eo saveladur ur
gêrbenn, kreizenn-hoalañ o werediñ war ar vro hervez tri c’hammed : kenurzhiañ kreizennoù all ar
vro, o isurzhiañ dezhi, kemer o lec’h. Sklaerius eo Istor Frañs er c’heñver-se. Gwelout a reer ur
galloud-kreiz o sujañ tamm-ha-tamm ar c’hreizennoù galloud politikel er proviñsoù, ouzh o distrujañ
evit kemer o lec’h, oc’h emellout don-ouzh-don e buhez ar c’humuniezhoù lec’hel. Ken ma kemer ar
gwironiour gall M. HAURIOU : « Sol ar Stad ned eo ket ar c’hevratañ, met ar c’hreizennañ ».
Pal ar Stad unelour zo kreizennañ en he ser ar galloud-dezvañ, ar galloud-barn, ar galloudoù
diplomatel, milourel, armerzhel ha gwiraourel.
Ar c’hreizennadur amaezhel.

Kreñvaet eo uneladur politikel ar Stad gant hec’h uneladur amaezhel, – hemañ diwezhañ eo a
veneger er yezh voutin pa gomzer a greizennadur. E-lec’h ur strewad a amaezhierezhioù lec’hel
diseurt ha digenurzh e tiazez ar Stad unelour un amaezhierezh unelaet, urzhasaet ha kreizennet, ar
greizenn o vezañ sujet d’al levierezh-Stad. Tri heuliad pennañ zo d’ar c’hreizennadur amaezhel :
– tolpet e vez ar galloud evel nerzh foran, evel barregezh kalvezel, evel galloud-divizout hag envel ;
– dasparzhet e vez erounezerion ar veli hervez un urzhaz strizh ;
– deverket e vez da bep renk ur galloud a-berzh urzhaz war ar renk dindan.
Tennañ a ra ar Stad unelour dre he nerzhadur diabarzh da gemer neuz ur biramidenn. Er gern
emañ ar Gêrbenn, enni piaouerion ar galloud politikel, an urzhioù o tiskenn diouti betek an diaz, eleze
betek ar c’hêriadennoù pellañ, dre ur reizhiad a organoù-treuzkas savelet hag anvet ha renet ganti.
Ar Stad unelour a nac’h anaout ur bezoud politikel da gement devoud na c’houzañv ket an
uneladur hag ar c’hreizennadur.
Unelouriezh politikel ha naturelouriezh
A-enep d’an unelouriezh politikel e sav an naturelouriezh. Hervez al luskad-mañ he dije
ar Stad c’hall, en ur freuzañ ar proviñsoù, distrujet un « urzh naturel », diverket pep diforc’h
naturel etre ar « broioù » hag etre an dud evit lakaat rannoù hag isrannoù he beli e-lec’h ar
rannoù naturel kent.
Anat eo e oa pell diouzh ar meizadur hon eus hiziv eus an ensavadurioù-strollañ ar
meizadurioù a renas betek an 18t kantved. Evel m’hon eus gwelet diagent (Emsav 36/374), an
diforc’h pennañ eo hep mar en deus ar preder politikel arnevez erlec’hiet an damant d’ar
boellelezh ouzh ar fealded d’an henvoaz. A-bouez eo merkañ avat ne oa ket « natureloc’h » ar
proviñsoù freuzet gant an Dispac’h gall eget an departamantoù a gemeras o lec’h. Frouezhioù
e oant d’an hevelep morloc’h istorel hag ar re-mañ, – war-bouez un dra, an elfenn amevez a
voe e diwanidigezh an departamantoù, ar steuñverezh. Mar fell dimp ober breud d’ar Stad
unelour, e c’hellomp henn ober en anv an Istor, ar bolitikouriezh pe an divezouriezh, met a
dra sur n’eo ket en anv an Natur.

Al lusk d’al lieselaat : an digreizennañ
Nerzhoù-enebiñ a c’hoari bepred enep d’ar c’hreizennadur. Seul greñvoc’h e teuont da vezañ ma
tosta ar Stad d’ar peurgreizennadur. Ouzh al lusk da unelaat e stourm al lusk da lieselaat. Un arbenn
resis zo en hon amzer evit an holl riezoù kreizennet da skañvaat kefridioù al levierezh-kreiz ha da
zigreizennañ : kemplezhded ar vuhez stadel eo pa laka an organoù-kreiz en arvar da vezañ mouget
dindan samm an emelloù berniet. Studiañ a raimp amañ an daou zerez eus al lieseladur kenrezus gant
unelezh ar Stad : an digreizennadur amaezhel, an digreizennadur politikel.
An digreizennadur amaezhel.

An digreizennadur amaezhel pe kefridiadel zo an argerzh kentañ o tont da strafuilhañ eeunded
voull ar Stad uhelour. Ar wirionourion c’hall, hag int hepken – moarvat pa’z eo en o bro e voe kaset
ar c’hreizennañ d’e bar uhelañ –, a laka daou isderez en digreizennadur amaezhel : digreizennadur ar
c’hembelioù, digreizennadur an organoù.
Digreizennadur ar c’hembelioù, pe digreizennadur dre an urzhaz, pe c’hoazh didolpadur
(déconcentration), ne gemm netra e framm organel ar Stad : chom a ra kreizennet an holl organoù
amaezhel hag unelaet furm o arc’hwelerezh ; anvet e vez bepred ar gefridiaded lec’hel gant al
levierezh-kreiz, met hemañ a lez ganto kembelioù bras pe vrasoc’h : ur galloud-divizout amaezhel
brasoc’h o deus.
Digreizennadur an organoù, pe digreizennadur dre ar gouleviañ, pe c’hoazh digreizennadur ent
strizh (décentralisation), a laka e penn-kont, er par kefridiadel hepken, galloud andoniek ar
strollelezhioù lec’hel. Krouet e vez kreizennoù-divizout trobarzhel ne vezont ket anvet holl gant al
levierezh-kreiz met, evit un darn, gant ar strollelezhioù lec’hel. Ar c’horfoù-se, dizalc’h pe
damzizalc’h, zo neoazh o organoù hag o greadoù dindan reolerezh ar galloud-kreiz, – ar reolerezh-se
o vezañ anvet gouleviadur.
An digreizennadur amaezhel a denn digant ar Stad unelour hec’h eeunded ventoniel. Hag eñ
frouezh an tuadur da lieselaat, ne zisoc’h ket evelkent gant ur Stad lieselour. Ober a ra eus ar Stad
unelour eeun ur Stad unelour kemplezh.
An diforc’hioù etre unelouriezh ha lieselouriezh, eleze etre ar Stad unelour kemplezh ha reizhiad
stadel ar riez kevreadel a c’haller dezrevellañ dre verkañ ar pezh a vank d’ar rannbarzhioù o tisoc’hañ
eus an digreizennadur amaezhel evit bezañ Stadoù kevreet ; n’o deus
– na Gouarnamant dezho, – met hepken pennadurezhioù o piaouañ ur gembeli amaezhel ;
– na bonreizh na dezvoù dezho, – met hepken reolennoù dibarek, disentezioù-arverañ, ha n’eo ket
diferadennoù-dezvañ-diazez ;
– na barnerezh dezho, – ar Reizh o chom kreizennet.
E par an amaezhierezh rik e chom enta bepred an digreizennadur amaezhel, ha pell emañ diouzh
an emrenerezh politikel.
An digreizennadur politikel.

Dindan an anvad-se e renker furmoù liesseurt, reoù ’zo fetisaet er frammoù politikel, reoù all o
chom e par ar mennadoù. Amañ eo e kaver furmoù-tremen etre ar reizhiad stadel unelour hag ar
reizhiad stadel lieselour. Ar rannbarzhioù amparet neuze zo dezho mui pe vui eus azonoù ar Stadoùezel en ur riez kevreadel.
Er broioù m’emañ ensavet ez eo merket an digreizennadur politikel gant ar vezañs e-ser ar
rannvroioù eus bodadennoù-dezvañ, eus ur galloud-erounit emren, eus maodiernezhioù ’zo. Ar pezh a
vank dezho evit bezañ Stadoù eo ar galloud-bonreizhañ hag ur benvegadur levierezhel klok.

Ar rannvroeladur
An digreizennadur politikel a anver a-wechoù rannvroeladur. An termen-mañ zo dezhañ
sterioù liesseurt ha bevennet dispis. Dre e gendeverad « rannvroelouriezh » ez eus deuet
warnañ un arliv trivliadel. Ar skritell rannvroelour a guzh luskadoù diseurt, armerzhel,
stuzegezhel, kravezel, folklorel, tuet holl da gilstourm en anv ur vedouriezh henvoazel ouzh ar
vedouriezh arnevez. Alese klouarded ar rannvroelourion ouzh ar Stadoù o ren, ha pa vent
kevreadel, hag ar garantez ouzh ar « vammvro vihan » ma koachont o hunvreoù a
emrenerezh. Re estren e chomont da boellelezhioù fetis ar bed arnevez evit krediñ reiñ korf
politikel d’o mousgoanagoù disrannour na sammañ atebegezhioù an emgann dispac’hel
ampleget gant o sevenidigezh.
E-se, an termen rannvroeladur, daoust ma ne verk e-keñver gwironiezh netra muioc’h
eget digreizennadur, zo dezhañ dassonioù forc’hellek kenan. Arveret e vez gant ar
Gouarnamantoù a-benn herzel ouzh politikadur an danvez disrannouriezh a zo e go e
poblañsoù ’zo.
Digreizennadur politikel da heul destagadur pe dizestagadur
Da venegiñ ez eus ivez furmoù ’zo a zigreizennadur politikel o tisoc’hañ eus un
aloubadur pe un adkevanadur.
Kembre, Skos hag Iwerzhon o deus miret goude o stagidigezh ouzh Saoz darn eus o
dezvoù goubarzhel. Mar o deus miret an dezvoù-se douget a-raok o aloubidigezh, n’o deus
evelkent galloud-dezvañ ebet a rofe dezho an tu da embann dezvoù nevez, na levierezh
politikel ebet, – Suiwerzhon hepken he deus adkavet he gwirioù politikel kent o tont da vezañ
ur riez en 20t kantved. Evit Norziwerzhon, Kembre ha Skos ez eo o dezvoù broadel ur glad
eus an tremened, – ne c’hellont nag e greskiñ nag e gorvoiñ evel kevala istorek.
An tri departamant gall, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, destaget gant an Impalaeriezh
alaman e 1871 ha dizestaget e 1919 o deus miret ivez o gwir lec’hel. N’o deus avat gallouddezvañ ebet ha ne lakaont ket en arvar unelouriezh ar Stad c’hall.

II. – AR RIEZ KEVREADEL
Mar kaser betek penn argerzh an digreizennadur politikel e reer eus pep rannvro ur Stad emren.
Paouez a ra ar riez neuze a vezañ unstadel evit bezañ liesstadel, ar Stad unelour a steuz o lezel al lec’h
gant ur reizhiad stadel lieselour a anver reizhiad kevreadel.

Anadenn ar c’hevreañ.
Al lieselaat a empleg rannañ ha dispartiañ ar rannoù ; ur perzh nac’hel eo enta e-skoaz ar perzh
yael ez eo an unelaat. Perzh yael al lieselouriezh eo ar c’hevreañ, eleze savelañ liammoù etre ar
parzhioù rannet.
Gwelout a reer diouzhtu unan eus diforc’hioù furmel-diazez etre an unstadelezh hag ar
gevreadelezh. Kempouez ar riez unstadel zo e dalc’h daou lusk gourzhenebus kreizennañdigreizennañ, unan hepken eus an daou o tougen an tuadur unelour, ar pezh a laka ar Stad en
arvar pa rank heuliañ egile, – alese sonnded frammel ar Stad unelour hag an nebeut a frankiz
he deus da zaskemmañ he frammadur. An uneladur, ouzhpenn-se, zo ur par ma tenn dezhañ
hep nepred e ziraez ; rankout a ra dibaouez stourm da unelaat ha da chom kreizennet ; renet e
vez ar stourm-se enep d’an nerzhoù-lieselaat a sav er gevredigezh, ken ma vez alies
gourzhenebus lazioù ar Stad ha lazioù an dud hec’h ampar.
Er c’hontrol, kempouez ar riez kevreadel zo e dalc’h an daou lusk kenglokaus rannañliammañ, – alese gwevnded vras he frammoù, he stabilded ha diseurtiezh ar furmoù a c’hell
gwiskañ evel ma welimp.

Div bennaenn a zigejer eus studi anadenn ar c’hevreañ : pennaenn an emren, pennaenn ar
perzhiañ.
Pennaenn an emren : ar strollelezhioù-ezel kevreet d’ober ar riez zo dezho gourbrientoù ar Stad,
eleze galloudoù-dezvañ, -erounit, ha -barn.
Pennaenn ar perzhiañ : ar strollelezhioù-ezel kevreet a gemer perzh dre o derc’houezourion en
amparadur hag en arc’hwel an organoù-kevreañ. Kenurzhiadur ha n’eo ket isurzhiadur zo etre an
organoù kevreet hag an organoù-kevreañ.

Termenadur ar riez kevreadel.
E par an ensavadurioù e tisoc’h ar c’hevreañ gant daou seurt aozadurioù ha gwikefreoù hervez
ma’z int amparet dre gevanstrollañ, eleze unelaet hag o talvout evit ar riez a-bezh, pe dre
gevelstrollañ, eleze lieselaet hag o talvout pep hini evit ur parzh anezhi nemetken.
Kemplezh eo ar reizhiad stadel en ur riez kevreadel : ouzhpenn ar Stadoù kevreet, a zo unvezioù
tiriadel, poblañsel ha levierezhel, ez eus un ensav-kreiz engwisket dezhañ ar gembeli riezel war an
dachenn etrevroadel ha kembelioù diabarzh kenweet gant re ar Stadoù kevreet. Envel a reer an ensavkreiz-se ar Stad kevreadel ; astennet eo d’an diriegezh a-bezh ha da boblañs a-bezh ar riez. Disoc’h eo
ar Stad kevreadel d’un argerzh-kevanstrollañ, tra ma’z eo teskad ar Stadoù kevreet disoc’h un
argerzh-kevelstrollañ.
En enep d’ar riezoù unstadel ma chom unel ar Stad forzh pegen digreizennet e ve, ez eo ar riez
kevreadel un unanad Stadoù a wir bonreizhel. An unanad-se hor bo tro pelloc’h da enebiñ ouzh an
unanad a wir etrevroadel ez eo ar gengreriad riezoù.
Termenet e vez ar riez kevreadel evel an hini ma kaver lies Bonreizh e talvoud war un dro pe, e
yezh ar gwir, lies aozidigezh vonreizhel. E-touez an aozidigezhioù bonreizhel ez eus unan dreistrenk,
o vezañ ma’z eo ar re all bevennet ganti ha perzhiat enni, aozidigezh vonreizhel ar Stad kevreadel eo.

Gwironiezh ar riez kevreadel.
Stad kevreadel ha gwir etrevroadel
E-keñver ar gwir etrevroadel ne vez ket sellet ar riez kevreadel evel disheñvel diouzh ar riezoù all,
un unvez a riegezh eo evel ar re all. Ar riegezh etrevroadel-se a vez embreget gant ar Stad kevreadel ;
ar Stadoù kevreet n’o deus bezoud etrevroadel diforc’h ebet. Dre-se ez eus d’ar riez kevreadel :
1) Un unded a dudelezh etrevroadel. Ar Stad kevreadel hepken zo kembeliek evit skoulmañ
darempredoù kenwerzh gant ar riezoù all. Hi hepken he deus ar gwir-brezeliñ, ar gwir-kannadañ, ar
gwir-feuriañ. Mar bez graet torradurioù d’ar gwir etrevroadel gant ar Stadoù-ezel e vezont tamallet
d’ar Stad kevreadel.
2) Un unded a vroadelezh. Amañ e ranker ober diforc’h etre an div berzhourelezh empleget gant
ar framm kevreadel : pep annezad zo war un dro perzhour er riez ha perzhour er Stad kevreet m’emañ
oc’h annezañ. E berzhourelezh er riez a ro dezhañ e vroadelezh hervez ar gwir etrevroadel, a anver
broadelezh-riez pe riezadelezh. E berzhourelezh en ur Stad kevreet a ro dezhañ ur vroadelezh-Stad, a
anver c’hoazh annezourelezh. Ne vez ket anavezet ar vroadelezh-Stad-se er par etrevroadel, – n’eus
ket divvroadelezh er ster gwironiel enta. An daolenn amañ dindan a verk urzh ar perzhourelezhioù hag
an termenoù arveret hervez ma seller diouzh savboent ar gwir etrevroadel pe diouzh savboent ar gwir
keodedel.
Gwir etrevroadel

Gwir keodedel

Perzhour er riez

riezad

keodedour

Perzhourelezh er riez

riezadelezh (broadelezh-riez)

keodedourelezh

Perzhour en ur Stad kevreet

annezour er Stad kevreet

keodedad er Stad kevreet

Perzhourelezh en ur Stad
kevreet

annezourelezh er Stad kevreet
(broadelezh-Stad)

keodedadelezh er Stad kevreet

3) Un unded a diriegezh. An diriegezh, pe tiriad ar riez, a c’hoarvez eus hollad an tiriadoù kevreet
hag ouzhpenn eus an tiriadoù a zo e kerz ar Stad kevreadel hec’h-unan, evel ar ranndir gevreadel ma
sez hec’h aozadurioù, an trevadennoù pe ar broioù dalc’het da heul brezel (evel ma voe da skouer
Elsaz hag an darn eus Lotringen dalc’het gant an Impalaeriezh alaman da heul brezel 1870).

Stad kevreadel ha gwir bonreizhel
Ar Stad kevreadel zo dezhi un unded politikel hervez termenoù ar gwir bonreizhel.
1) Ar Stad kevreadel zo dezhi un aozidigezh vonreizhel danzeet gant ur galloud-bonreizhañ e
piaou d’ar riegezh leun.
2) An organoù kevreadel a zoug dezvoù talvoudek evit an holl riezidi, rak perzhourion ar Stadoù
kevreet zo ivez an holl anezho perzhourion ar Stad kevreadel.
3) E piaou ar Stad kevreadel ez eus ul lod eus ar galloud-amaezhiañ. Evit a sell ouzh danvezioù
he c’hembeli, ez eo ar Stad kevreadel mestrez war an amaezhierezh ; embreger a ra he gourbrientoù
pe dre hent an amaezhiañ war-eeun (evel er Stadoù-Unanet), pe dre hantererezh benvegaduramaezhiañ ar Stadoù kevreet reolet ganti (evel en Alamagn), pe dre genaozañ an daou zoare (evel en
Aostria).
4) Ar Stad kevreadel zo dezhi ar gwir-barn. He lezioù-barn he deus ; ul lez uhelañ pergen, karget
da skarat an arguzioù gant ar Stadoù kevreet.

Stadoù kevreet ha gwir bonreizhel
Pep Stad-ezel zo un unvez politikel klok. Koulskoude ned eo ket riek er par etrevroadel, ned eo
ket emveliek, met emren hepken.
Ent hanezel e teu alies ar Stadoù-ezel eus Stadoù a voe riek en amzer gent. En ur zont er
c’hevread, he deus pep hini fiziet he riegezh er Stad kevreadel ha miret hec’h emrended vonreizhel.
Aze emañ an diforc’h etre ur rannbarzh emren ent amaezhel en ur riez unstadel digreizennet hag ur
Stad-ezel en ur riez kevreadel : freuzadur ar Stad kevreadel a lezfe kevan ar Stad-ezel, o reiñ dezhi an
dro da adkemer he riegezh etrevroadel. Dezvad ar Stadoù kevreet e-keñver gwir bonreizhel a c’haller
enta termenañ evel-henn :
1) Ar Stad kevreet zo dezhi un aozidigezh vonreizhel ; emren eo he galloud-bonreizhañ e stern ar
Vonreizh kevreadel.
2) Aozidigezh vonreizhel ar Stad kevreet zo kement hag ur reizhiad stadel klok. Enni emañ an
holl organoù ret da embregerezh ar galloud-Stad. Emren eo ar Stad kevreet ken e-keñver
amaezhierezh, ken e-keñver dezverezh, ken e-keñver barnerezh.
3) E penn ar Stad kevreet ez eus, n’eo ket kefridiaded gouleviet gant al levierezh-kreiz, met
levierion wirion, o piaouañ ent leun ar galloudoù anavezet gant ar Vonreizh kevreadel d’ar Stadoùezel. O c’hembelioù a embregont ent dizalc’h diouzh pep emell a-berzh an organoù kevreadel
nannbonreizhel.
4) Sonn eo e-keñver Bonreizh aozidigezh politikel ar Stad kevreet. Tra ma c’hell bepred gallouddezvañ ar Stad unelour kreskiñ pe koazhañ an digreizennadur, e chom digembeli al levierezh
kevreadel a-fet kemmañ emrended ar Stadoù kevreet. Dre Vonreizh pep Stad hec’h-unan ez eo savelet
doareoù an emrended-se, ha ne c’hellont bezañ daskemmet nemet dre zivizoù galloud-bonreizhañ ar
Stad kevreet.

Kenweadur an aozidigezhioù bonreizhel kevreadel ha kevreet.
Amañ e teu a-wel an arvez all eus anadenn ar c’hevreañ, eleze ar perzhiadur.

Evel m’hon eus diskouezet, er riez kevreadel ne zisoc’h ket an urzh vonreizhel eus ar
c’hevelstrollañ rik : lieselezh ar Stadoù kevreet zo kempouezet gant unelezh ar Stad kevreadel.
Koulskoude, n’emañ ket ar Stadoù kevreet dindan ar Stad kevreadel en hevelep doare m’emañ ar
rannbarzhioù dindan ar Stad unelour : ar gevreadelezh end-eeun a vir na vefe isurzhiet teskad an
aozidigezhioù parzhiadel d’an aozidigezh holladel. E gerioù all, n’emañ ket ar stadelezh kevreadel
dreistlakaet war ar stadelezhioù kevreet, met kenweet, kenintret emañ ganto.
Er par politikel e tle Stad kevreadel ha Stadoù kevreet derc’hel darempredoù a unvaniezh hag a
genober. « Ret eo d’an aotrouniezh-kreiz, en ur vastañ da ezhommoù an hollad, doujañ da aotrouniezh
ar parzhioù. Penn ar riez, diouzh e du, a zle fealded d’ar Stad hollat. An div Stad en em gloka an eil
eben »1.
Fetisaet eo ar c’henglokadur-se, e par an ensavadurioù, gant kenweadur hag etrewered an organoù
kevreadel ha kevreet.

Ar Stadoù kevreet a gemer perzh en amparadur hag en arc’hwel aozidigezh vonreizhel ar
Stad kevreadel
1) E-keñver ar galloud-bonreizhañ. Perzh o deus ar Stadoù-ezel e kement daskemmadenn eus ar
Vonreizh kevreadel. « Hervez ar spered kevreadelour eo e ve darbennet azgweladur ar Vonreizh
kevreadel gant muianiver dreistel an holl izili, ma n’eo ket zoken gant ur muianiver doareet2 »3.
2) E-keñver ar galloud-dezvañ. An divgambregezh zo ur vodelezh ret gant an Dael gevreadel.
Dre an Eil Kambr eo o devez ar Stadoù-ezel derc’houezadur enni. « Pep Stad zo dezhi an hevelep
niver a zerc’houezourion hag ar Stadoù-ezel all hep ma ve lakaet e kont braster an tiriegezhioù pe
niver o annezidi »4.

A-geveskemm, aozidigezh vonreizhel ar Stad kevreadel a laka bevennoù da amparadur ha
da arc’hwel aozidigezhioù politikel ar Stadoù kevreet
1) Dre berzh ar Vonreizh kevreadel ez eo rediet ar Stadoù kevreet da heuliañ pennaennoù ha da
wiskañ furmoù bonreizhel ’zo. Anat eo ned eo ket frammet heñvel al levierezh na meizet heñvel
palioù ar Stad er Republikoù soviedel hag e Stadoù-Unanet Amerika.
2) Aozidigezh vonreizhel ar Stad kevreadel a lam un darn eus kembelioù-dezvañ ar Stadoù
kevreet. Hogos e pep lec’h e kaver un domani dezvañ kemmesk.
3) Aozidigezh vonreizhel ar Stad kevreadel zo enni un organ karget da skarat ar breudoù etre
Stad kevreadel ha Stadoù kevreet. Ar re-mañ peurliesañ a gemer perzh en amparadur an organ
barnerezhel-se.

Diseurtiezh ar riezoù kevreadel.
Hiziv emañ an darn vrasañ eus an Douar dindan riezoù kevreadel : ar Stadoù-Unanet, Kanada,
Mec’hiko, Brazil, Argantina, Venezuela en Amerika ; an Unaniezh Soviedel, Yougoslavia, Helvetia,
Alamagn en Europa ; India, Indonezia, Aostralia en Azia hag Okeania ; Unaniezh Suafrika en Afrika.
Disheñvelderioù bras zo etre ar c’hevreadoù-se, ar pezh a ziskouez gwevnded hag azasausted ar
reizhiad kevreadel. Ar riez kevreadel a c’hell bezañ ur Rouantelezh pe ur Weriniezh ; Rouantelezhioù
ha Republikoù a c’hell bezañ unanet zoken en hevelep kevread ; ur Stad kevreet a c’hell d’he zro
kevreañ Stadoù-ezel a eil derez.

1

J.C. BLUNTSCHLI, Ar Politikerezh 1879.

2

Muianiver doareet, feur merket d’ar muianiver en ur vouezhiadeg pa rank dastum muioc’h eget 50 % eus ar
mouezhioù ; sk. : muianiver doareet en daoufarzh, en trifarzh.
3

Ch. DURAND, Kengreriad riezoù ha riez kevreadel 1930.

4

L. LE FUR, Riez kevreadel ha kengreriad riezoù 1896.

Daou duadur enebek a gaver er riezoù kevreadel : an eil o lakaat pennbouez ar reizhiad gant ar
Stad kevreadel, egile c lezel gant ar Stadoù-ezel an darnvuiañ eus an emelloù foran. Eleze, ez eus tu
da renkañ ar riezoù kevreadel hervez ma ren enno an tuadur unelour pe an tuadur lieselour.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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AR VARKSOURION HAG AR VROAD
I. – Karl MARX. II. – Otto BAUER
Boas eur da liammañ an eil ouzh egile an daou emsav bras o deus treuzfurmet Europa hag ar bed
abaoe an 18t kantved, an hini a gavas e uhelboent gant an Dispac’h gall hag an hini a zisoc’has gant
an Dispac’h soviedel. O deskrivañ a reer evel daou brantad eus an hevelep argerzh istorel, o komz eus
dispac’h bourc’hizel ha dispac’h proleterel. Al liamm etrezo a lakaimp a-wel amañ eo an doare boutin
o deus bet da savlec’hiañ ar pal a gemerent. Araozo e chome ar preder politikel bevennet gant
dremmwel ar riezoù, rouantelezhioù pe impalaeriezhoù. An daveoù graet d’an hollvedelezh a vane
bepred furmek pe arouezel. Hag ent kefridiel ne oa o tamantiñ ouzh an denelezh a-bezh nemet an Iliz,
– pa dalvez hec’h adanv « katolik » end-eeun kement ha « hollveziadel », « hollvedel ». Dispac’herion
c’hall an 18t kantved a lakaas evit ar wech kentañ ar « gatoligiezh » da dremen eus ar par kravezel
d’ar par politikel : stourm a rejont n’eo ket evit gwirioù tud ur vroad a-ziforc’h, met evit gwirioù mabden en e hollvedelezh. Ken groñs-all e nac’has an emsav sokialour bezañ bac’het etre harzoù bro ebet
ha da amkan e kemeras un dispac’h hollvedel a-benn lemel korvoerezh an den gant an den diwar
c’horre an Douar.
Seurt hollvedelaat, seurt « katolikaat » eus ar politikerezh n’eur ket aotreet da zianaout. Forzh pe
ober politikel a rener hiziv an deiz, ez eus digor dirazañ un hent na gav e bal nemet e par an denelezh.
Pep politikerezh bremañ a laka an denelezh a-bezh e kaoz, n’eo ket ken en un doare furmek pe
arouezel, met en un doare gwerc’hek ha frammel. An treug o deus bet an hentoù dispac’hel gall ha
soviedel a c’haller nagennañ, anzav a ranker avat an araokadenn ez eo bet savlec’hiañ pal ar
politikerezh e par an denelezh : hiviziken e tremen dre ret holl hentoù ar politikerezh dre an egor
hollvedel o deus digoret.
E gwirionez ez eo bet hollvedel a-viskoazh ar preder politikel, nemet e veze an « hollved »-se hini
ar meuriad, ar Geoded, ar Rouantelezh pe an Impalaeriezh ; en hon c’hantved hepken e teu an hollved
politikel da glotañ gant an hollved ergorel.
An emdroadur-se a laka da sevel un niver mat a c’houlennoù ; ar re-mañ da skouer : pa na
c’hellomp ket mui kemer hon bro da hollved, ha dav e vo kemer an hollved d’hon bro ? Hag ar
broadoù zo furmoù politikel dispredet ? Ha savlec’hiañ palioù ar politikerezh e par an hollved a
empleg e labourfemp da gendeuziñ ar broadoù en ur vedvro beurunvan ?
D’ar goulennoù-se ez eus respontet e doareoù disheñvel. Pa vezer dirak ur pal ez eus daou zoare
d’e dizhout : pe nesaat ar pal, pe tostaat dezhañ. Nesaat ar pal oa an diskoulm a wechall : labourat evit
an denelezh oa labourat evit an derc’houezadur anezhi e oa ar vroad. Ha tu ez eus c’hoazh da strishaat
an denelezh d’ar vroad en ur zispellaat, zoken da c’hortoz, ar broadoù all ? Ha n’eo ket kentoc’h an eil
diskoulm hini hiziv ? Tostaat d’ar pal zo araokaat talbenn an ober dre luskañ an istoregezh war-du
ennañ. N’eus ket a istoregezh avat e-maez ar c’horfoù istorek fetis. Hag ar broadoù a renker bepred etouez ar c’horfoù istorek fetis-se ? Pe, en eneb, hag ar vroad a rank bremañ kuitaat an Istor evel m’en
deus graet ar meuriad araozi, ha bezañ lezet da zizeriañ e stumm un ensav « sevenadurel »
dibolitikel ? Hag ur vroadelouriezh araokaus a zle kemer lec’h ar vroadelouriezh dispellaus a
wechall ? pe lezel he lec’h hec’h-unan gant an etrevroadelouriezh ? pe c’hoazh gant ar
vedvroelouriezh ?
An holl atersoù-se hon eus d’ober ouzhimp hon-unan. Mat eo dimp gouzout avat ez eus un emsav
a zo o klask reiñ respontoù dezho abaoe ur c’hantved : an emsav marksour eo. Talvoudus eo ar strivoù
en deus graet evit diskoulmañ ar gudenn vroadel. Lavaromp ez eo dizunvan a-walc’h an disoc’hoù,
embregel ha damkanel, a zo deuet gantañ. Kemmañ a reont hervez ar mareoù, ar broioù ha dreist-holl
hervez an dud. Setu perak n’hon eus ket roet da ditl d’ar pennadoù-mañ : Ar varksouriezh…, met : Ar
varksourion hag ar vroad.

Er pennad kentañ-mañ e studiimp mennozioù Karl MARX e-unan war ar gudenn vroadel ha, da
heul, kelennadurezh an damkanour a levezonas ar muiañ leviadurezh ar broadoù en Unaniezh
Soviedel, Otto BAUER.

I. – Karl MARX
MARX, evel HEGEL, en eneb da brederourion all o amzer, a anavez ar pobloù muioc’h dre o
ensavadurioù hag o frammoù ergorel eget dre o doareoù dangorel. Setu perak, evel HEGEL bepred, e
pled gant ar Stad da gentañ penn ha n’eo ket gant ar vroad. Pa arver ar ger « Nation » e veneg a-raok
pep tra ar broioù arnevez greantelaet : Breizh-Veur, Alamagn, Frañs, ar Stadoù-Unanet, en ur ger ar
riezoù o deus pouez e buhez ar bed.
MARX ne zianavez ket an devoud broadel, pell diouzh eno. Ul lec’h resis a ro dezhañ en e
gelennadurezh. Ar vroad evitañ eo ar riez arnevez, hag azonoù an unelezh vroadel zo ur gevredigezh
klok, dezhi un diriegezh ec’hon hag ur boblañs vras kevanaet dre ur greanterezh kreñv, araezioùkehentiñ diorreet ha, dreist-holl, un nevid broadel astennet d’he holl rannbarzhioù. Kevredigezh ar
vroad a c’hoarvez eus renkadoù etredalc’hiat e-ser ur reizhiad armerzhel. Emdroadur ar reizhiad
armerzhel-se eo poell Istor ar vroad. Da heul, an doareoù broadel, ken hengounioù, ken tuadurioù, zo
e pep mare un adsked eus stad armerzhel ar gevredigezh ha, resisoc’h, eus an darempredoùkenderc’hañ etre ar renkadoù. E pep prantad eus istor ur bobl ez eus ur renkad trec’h, anvet gant
MARX « renkad vroadel » pe « renkad-ren » : ar renkad vroadel a ra war-dro lazioù ar vroad en ur
ober war-dro he lazioù dibarek. Dre veizad ar renkad vroadel e laka enta MARX ul liamm damkanel
etre ar renkadoù, a zo o c’henstourm keflusker an Istor, hag an devoudoù broadel, a zo an addisoc’h
eus trec’h ar renkad-ren e pep mare.
En eneb d’ar pezh a glever alies, MARX ne brezeg ket a-du gant steuziadur ar broadoù ; ne ziawel
ket kennebeut o steuziadur en dazont. Ne c’houlenn digant den bezañ keodedour ar bed kentoc’h eget
keodedour e vroad. Etrevroadelour ha n’eo ket bedvroelour eo ar gweladur en deus eus dazont an
denelezh.
E-keñver ar stourm da ren, e liamm ivez renkad ha broad en e zamkaniezh dre ober eus ar
broleterion ar « renkad vroadel » da vezañ. Dlead ar brogarour zo enta kas e vroad war-raok dre aesaat
d’ar broleterion kemer ar galloud.
Notomp, diwar vont, pegen pell emañ MARX diouzh kefredourion alaman e amzer evit a
sell ouzh kudenn ar vroadelezh. Diouzh un tu, prederourion ar Sklerijennadur (Aufklärung) a
gelenne ur vedvroelouriezh o welout e pep den « sklerijennet » ur C’heodedour an Hollved.
Diouzh an tu all, ar romantelourion « a ranne an denelezh e broadoù distag ha diforc’h, en ur
lakaat e tleont amparañ pep a Stad riek, en ur ziogeliñ ez eo en em seveniñ ha gounit o rezid
evit izili ur vroad kement ha diorren dibarelezh o broad ha kendeuziñ o fersonelezh en hollded
anezhi »1.
MARX a anavez ar broadoù evel un devoud, ne anavez ket evit kelo ar gwir evit pep tudad2 da
amparañ ur Stad riek pe emren. An talvoud uhelañ zo eurvad an denelezh a-bezh, – eleze ar muiañ
gwellañ a frankiz, a gevatalded hag a vreudeuriezh o ren er bed. Hag an eurvad-se ne c’hell
c’hoarvezout nemet dre gas an Istor d’e benn dre an dispac’h sokialour ha trec’har renkad proleterel er
bed a-bezh. Pep tra, – ha youl vroadel ar pobloù ivez, – a rank bezañ isurzhiet d’an amkan-se.

1
2

E. KEDOURIE, Nationalism, London 1960.

Tudad b., rummenn savelet gant kevredadourion ’zo evit an unvezioù kevredadel emdroetoc’h eget ar meuriad hep
kaout dre ret ar frammoù a zo re ar vroad. Er rummenn-se e renker enta : a) ar vroad (suj, emren, riek) b) ar rakvroad (ar
genel hep emskiant vroadel ergorelaet ; ar strolloù degouezhel, evel ar c’hentañ bagadoù Europiz annezet e Norzamerika)
k) ar vroadenn (ranndiriad tud a hevelep broadelezh, evel ar vroadenn italian en Helvetia) hag an advroadenn (evel an
enezennadoù Alamaned nann enteuzet a gaver er Stadoù-Unanet).

Friedrich ENGELS, da skouer, a skrive da Eduard BERNSTEIN e 1882 da geñver un
emsavadeg e Dalmatia : « Bez’ hon eus da genlabourat da zieubiñ proleteriezh Kornogeuropa,
ha d’an amkan-se e tleomp isurzhiañ an holl re all. Ha, forzh pegen dedennus ma ve ar Stadoù
balkanek hag all, diwar ma’z eus kenstourm etre o strivoù d’en em zieubiñ ha lazioù ar
broleteriezh, samment tud all an emell-se ! Elzasiz ivez zo gwasket… Hogen mar degouezh
dezho, e derc’hent un dispac’h proleterel, c’hwezhañ tan ar brezel etre Frañs hag Alamagn, ha
broudañ ernez an div bobl-se adarre oc’h ampellañ e-se eur an Dispac’h, e lavarfen : harzit !
Kement a basianted ho po ha proleteriezh Europa ! P’en em zieubo houmañ, e viot dieub ivez.
Betek neuze ne c’houzañvimp ket e tirenkfec’h raktresoù ar broleteriezh o stourm »3.
Evit MARX hag ENGELS ez eo ar broadoù beziadoù fetis eus ar bed hag e ranker derc’hel kont
eus dibarelezhioù pep hini, met n’eus ket peurvoudoù anezho : n’eus ret ebet ma ve ar vroad-mañbroad evel m’emañ, n’eus ret ebet zoken ma ve anezhi. E gerioù all, he harzoù, he yezh, he sevenadur,
he bezoud n’int tamm ebet retvezioù, met deberzhioù4 : gallet o dije an traoù bezañ en un doare all. En
eneb, ez eo ret d’an Istor tremen dre ar c’henstourm etre proleterion ha bourc’hizion ha trec’h ar
broleterion. Alese, ezhommoù an Istor zo da gentañ ezhommoù ar stourm proleterel, ezhommoù ar
broadoù a zeu goude. Pobloù ’zo a vo startaet ha kreñvaet o broadelezh dre ma kendegouezho o lazioù
gant lazioù an denelezh, – korvo gounezet nann dre un dellid bennak, met dre berzh ar saviad ergorel ;
tra ma vo dilañset ha zoken distrujet broadelezhioù all dre an hevelep arbenn.
E grez enkadenn 1848 en em zisklerias MARX enep emsav an Tcheked hag ar Groated
dre an abeg ma oa an emsav-se en arvar da vezañ korvoet gant Rusia tsarel enep Hungariz ha
dre ma varne MARX e oa spletusoc’h stourm-dieubiñ Hungariz evit dazont an emgann
proleterel.
En hevelep doare e kave reizh ma ve enteuzet ar pobloù bihan er riezoù bras, evel-se broadennoù5
slavek Aostria-Hungaria (nemet Poloniz), Kembreiz, Breizhiz, Euzkariz. « Reizh » e oa e-keñver
emdroadur an armerzh, an armerzh arnevez oc’h amplegañ tolpadur an dud hag ar barregezhioù ha,
dre-se, ar furmidigezh eus riezoù bras, ar re nemeto o vezañ diouzh skeul ar bed greantel. « Reizh » e
oa ivez e-keñver finvezioù an Istor, rak aesoc’h e vo d’an dispac’h proleterel bezañ sevenet er riezoù
bras yoc’hek eget en ur bed kombodaouet gant broadoù bihan.
Koulskoude e sav MARX enep d’ar gwaskerezh politikel, ha pa ve hemañ embreget dre nerzh an
armoù pe dre an amaezhierezh, ha, da heul, e lak da reizh stourm ar broadoù outañ. Ent disheñvel
diouzh ar vroadelourion avat, ne soñj ket e tle ar stourm-se disoc’hañ dre ret gant saveladur ur Stad
vroadel. « Reizh » eo e kendeuzfe ar pobloù evit amparañ riezoù bras arnevez. Fall eo hep mar an
destrizh politikel, met mar kompren ar pobloù bihan ez eo an hent mat enteuziñ er broioù bras, ne
c’haller nemet o skoazellañ d’henn ober. Mar fell dezho chom dizalc’h, n’eo ket dre ret an hent mat o
harpañ ouzh ar gwaskerezh. Mar dleer bepred keuziañ d’an enteuziadurioù dre heg, arabat diwelout an
heuliadoù mat a vez diwarno. Goude diskuliañ torfedoù ar Saozon en India hag abegoù displed o
zrevadennerezh, e ra MARX meneg eus gwerzennoù GöTHE er Westostlicher Diwan : « Hag e tle ar
boan-se hon gwanañ – Pa ro kresk d’hon levenez ? – Daoust ha renadurezh Timour ne bulluc’has ket
– Kantmiliadoù a vuhezioù tud ? »
Pa gomz MARX eus « enteuziñ a-youl gaer » ez eo aes arbenniñ ha diskouez ez eo ar « youl
gaer »-se e gwirionez frouezh an destrizh armerzhel, eleze ur furm all a waskerezh, ha treiñ neuze
enep MARX e-unan arguzenn ar « frankiz furmek »6 arveret gantañ da zezvarn ar renadoù
bourc’hizel : petore frankiz werc’hek he deus ur bobl da zibab he broadelezh pa vez perc’hennet hec’h
armerzh gant ar vro amezek ? Hogen an arbennadenn-se n’he doa pouez ebet evit MARX, rak istor ar
broadelezhioù ned eo evitañ nemet un adsked eus istor ar renkadoù a zo dezhañ ur poell armerzhel :
3
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an armerzh enta a ra hag a zisgra ar broadoù, ha ne zere ket ober anv a waskerezh armerzhel en o
c’heñver. Mar sav MARX a-du gant ar pobloù gwasket, ned eo nepred ar vroad a fell dezhañ difenn,
met an dud, ar rann-se eus an denelezh gwanet e sigur he broadelezh.
Aes eo meizañ an disfiz o deus bet MARX hag ar varksourion ouzh an devoud broadel. Rak ur
benveg-gwaskañ e teu ar vroadelezh da vezañ etre daouarn ar renkad korvoer. Broadelouriezh ar
Saozon zo un digarez hepken evit ar vourc’hizelezh saoz da vac’homañ Iwerzhon ha da gorvoiñ
trevadennoù. « Lamit korvoerezh an den gant an den, hag e lamot korvoerezh ur vroad gant ur vroad
all » eme ar Manifesto Komunour7.
Sklaeriet kalz eo emzalc’h Karl MARX e-keñver an devoud broadel, ar Stad vourc’hizel, – hag
ivez ar relijion, – gant ur skrid a yaouankiz, Die Judenfrage (Ar gudenn yuzev)8 a zo respont d’ul levr
embannet gant Bruno BAUER9 dindan an hevelep titl.
Bruno BAUER a ginnige, evit diskoulmañ saviad hanbarzhel ar Yuzevion e broadoù
Europa, skarzhañ ar relijionoù ken yuzev, ken kristen eus buhez ar Stad, o kemer diazez en
amboaz-se war Diskleriadur Gwirioù Mab-den. Kalz gwrizienneloc’h ez a MARX. Distagañ
ar relijion diouzh ar Stad, emezañ, ne ziskoulm netra ; n’eo ket evel Yuzev e tle ar Yuzev
bezañ dieubet, met evel den ; o tont da vezañ ur c’heodedour evel ar re all, ne baouez ket a
vezañ ur Yuzev, disrannet diouzh an dud all dre e relijion ; ken disrannet-all emañ ar
c’heodedour dre ar Stad a ro dezhañ e wirioù politikel. « Dres peogwir e c’hellit kaout
gwirioù politikel, eme vMARX d’ar Yuzevion, hep en em zistagañ krenn ha klok diouzh ar
relijion judaek, ned eo ket ar frankizadur politikel frankizadur mab-den ». « Keit ma vo yuzev
ar Yuzev, an anien harzek a ra anezhañ ur Yuzev a vo trec’h dre ret war an anien den a zlefe,
evel den, e liammañ ouzh an dud all ; e zigenvezañ a ray diouzh kement nad eo ket yuzev ».
« Hervez (Bruno) BAUER, an den a rank aberzhiñ “brient ar feiz” a-benn gallout degemerout
gwirioù hollek mab-den. Sellomp un tammig ouzh ar pezh a anver gwirioù hollek mab-den,
sellomp ouzh gwirioù mab-den en o furm diles, ar furm o deus gant ar re o ijinas,
Norzamerikiz ha Frañsizion ! Ar gwirioù mab-den-se zo, evit un darn, gwirioù politikel,
gwirioù na c’hellont bezañ embreget nemet mard eur ezel en ur gumuniezh. Kemer perzh en
anien hollek ar Stad, e buhez politikel ar Stad, setu pezh a endalc’hont. Lec’h o deus e-barzh
rummenn ar frankiz politikel, e-barzh rummenn ar gwirioù keodedour, hag ar re-mañ ne
amplegont tamm ebet, henn gwelet hon eus, lamidigezh krenn ha klok ar relijion ha, dre-se, ar
judaegezh »10. En ur ger, a-raok disklavañ ar re all, en em zisklavomp da gentañ. Ne dennimp
diwar ar Yuzevion sklavelezh o relijion nemet mar dennomp diwarnomp n’eo ket hepken
sklavelezh hon hini, met ivez sklavelezh ar Stad, – ar Stad vourc’hizel en he furm vroadel
moarvat, met ivez pep « anien » o tigenvezañ an dud, ha neuze ar vroadelezh zoken
nannbourc’hizel.
Moarvat gant an oad e keizo Karl MARX an tezennoù-se embannet d’e 26 vloaz, – anaout a ray
d’ar vroad ha d’ar Stad perzhioù ret o tiogeliñ dezho hirhoali c’hoazh, – met sol e gelennadurezh ne
gemmo ket. Poell an istoregezh zo er c’heñverioù-kenderc’hañ armerzhel hag e kenstourm ar
renkadoù diwanet e pep mare diouzh ar c’heñverioù-se. Perzh he deus ar vroad ivez en Istor, met
n’emañ ket poell hec’h istoregezh enni hec’h-unan : stourmoù ar vroad n’int broadel nemet evit ur
gwel, rak un dezrann gwriziennel a ziskouez ez int bepred furmoù dibar eus ar stourm renkadel. Reiñ
d’ar vroad un istoregezh a-ziforc’h zo enta chom en diwarc’horreoù eus an istorouriezh, ha stourm
evit ar vroad evel broad zo skeiñ e-biou d’an Istor. Ne vo istorek ur stourm broadel nemet mard eo
hag e kement ma’z eo ur furm eus stourm ar renkad proleterel.
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II. – Otto BAUER
En amzer an Eil Etrevroadelenn11 e kemer ar c’hudennoù broadel ur pouez bras e buhez an emsav
marksour. Daou arbenn dreist-holl zo da gement-se. Da gentañ, er mare-se e oa gwaskerion ar
broleterion ha gwaskerion ar broadoù an hevelep re : an Impalaer, an Tsar, ar vrientinion, ar
vourc’hizion, ar gevalaourion. En em vataat n’en doa ken d’ober ar stourm proleterel o pleustriñ
hentoù ar stourm broadel. D’an eil, deuet e oa ar strolladoù sokialdemokratel da vezañ strolladoù
yoc’hek, ha dre-se e werede kreñv pe greñvoc’h war ar blein levezon an diaz intret gant an emskiant
vroadel. E-se e kreske an tuadur da bouezekaat an talvoudoù broadel diwar goust an
etrevroadelouriezh, da veizañ an dispac’h proleterel a-dreuz lazioù ar gumuniezh vroadel.
Pelloc’h e welimp penaos e leviatas LENIN e-touez ar skoilhoù diniver lakaet gant ar
saviad-se war hent ar Sokialdemokratiezh, penaos e stourmas dizehan da zispenn ar
gwariadurioù a ziwane diouzh an dislavar embregel etre marksouriezh ha broadelouriezh, ha
penaos, daoust da bep tra, ez eas an Eil Etrevroadelenn e bruzhun ouzh karreg-tarzh ar
chaovinegezh e 1914, – penaos ivez e klaskas dezrannañ trubarderezh ar sokialdemokrated
dre arlakadenn an « aristokratiezh vicherour » hep tizhout diskogellañ an « droug », na
diarbennekaat ar remortadoù dindan an Drede Etrevroadelenn.
Un diaester gwirion e voe kudenn ar broadelezhioù evit an Eil Etrevroadelenn. « Kudennoù
kaderezh ha frammerezh eo a luskas ar breutadurioù kentañ, a vroudas kefredourion ’zo da zamkanañ.
N’eo ket an damkanerezh avat a renas war an dibaboù. Ur wech c’hoazh () e stadomp emañ
mennozioù hag ersavioù an Eil hag an Drede Etrevroadelenn e rediezh ar saviadoù fetis kalz muioc’h
eget e dalc’h un damkaniezh raksavelet »12.
Un Aostrian eo, Otto BAUER13, a reas ar brasañ strivoù evit sevel un damkaniezh eus ar gudenn
vroadel. E levr, Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie (Kudenn ar broadelezhioù hag ar
Sokialdemokratiezh), embannet e Wien e 1907, zo chomet an diazez, nagennet met bepred meneget,
evit an aozerion varksour, soviedel pe get, a bled gant ar vroadelezh.
Otto BAUER ne oa ket an Aostrian kentañ o prederiañ war gudenn ar broadelezhioù. Ken
abred ha 1899 e lakae ar Sokialdemokratiezh aostriat-hungariat war roll-labour he c’hendalc’h
studiañ an arc’hadurioù emrenerezh a-berzh broadennoù arallgenel an Impalaeriezh.
Darbennet e voe arc’hadur an « emrenerezh broadel tiriadel », eleze ar gwir evit pep broadenn
diazezet war diriegezh an Impalaeriezh da c’houlenn hec’h emrenerezh politikel ; ouzhpennse e voe degemeret ivez pennaenn an « asstroll » (Verband), ar gwir evit an enezennadoù a
hevelep broadelezh strewet dre an diriegezh da amparañ un unvez politikel emren, un asstroll.
En eneb, e voe dizarbennet ar mennad yougoslaviat a c’houlenne an « emrenerezh
sevenadurel-broadel eztiriadel », da lavarout eo ar gwir evit an hiniennoù a hevelep
broadelezh, zoken strewet ha hep darempred gant o c’henvroadenniz da gaout un dezvad aziforc’h e-keñver yezh, skolioù ha sevenadur. Er rannbennad gouestlet da LENIN e welimp
spisoc’h ar savlec’hioù a zifennas e Kendalc’h Brünn hag an abegoù resis a roas evit
dizarbenn arc’hadur an « emrenerezh sevenadurel ».
Anavezet eo hiziv levr Otto BAUER dreist-holl dre an dezvarn dispennus a reas STALIN warnañ
e 191314. Koulskoude, oberenn an Aostrian ne baouezas ket a levezonañ an emsav bolchevik ha dreistholl bonreizherion an Unaniezh Soviedel, – STALIN e-unan, komiser er broadelezhioù goude an
Dispac’h, ne ouezas nemet drevezañ raktres BAUER war an emrenerezh sevenadurel, an hini endeeun en doa arzaelet ken garv e 1913. LENIN, mar nagenne krefen ’zo, evel hini an emrenerezh
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sevenadurel eztiriadel ur wech c’hoazh, a brizie kalz studienn Otto BAUER, o kavout « e poellatae
ervat hec’h aozer war un niver bras a gudennoù-diazez »15.
Souezhus eo klevout LENIN oc’h ober kemend-all a stad eus tezennoù Otto BAUER, rak pa seller
pizh outo e ranker anzav ez int merket don gant ar pezh a anvfemp ar « gwariadur broadelour ».
Direizh eo tamall d’an Aostrian evel ma ra STALIN « distagañ ar vroad diouzh an douar hag ober
anezhi un doare nerzh diwelus, emspirus ». BAUER e gwirionez a laka e penn-kont koulz istor
armerzhel ar vro ha kenstourm ar renkadoù, ne lez er-maez hini ebet eus an elfennoù deskrivet gant
MARX, – ne zistag ket ar vroad diouzh an douar, er c’hontrol, – hogen an doare en deus da genaozañ
an elfennoù-se n’eo ket hini MARX, setu aze ar rebech bras a c’hell bezañ graet dezhañ diouzh ar
savboent marksour.
Evit MARX, broadegezh ur bobl (eleze kement he laka da anadiñ evel broad) zo un adsked eus
stad ar renkadoù enni e pep mare, un addisoc’h eus ar stourm a renont etrezo, un adkenderc’had eus
istor gwirion ar bobl a zo istor ar stourm-se. Evit Otto BAUER ez eo an traoù liesekoc’h, daouek da
nebeutañ. Ar stourm renkadel zo, hep mar, ur c’heflusker galloudek eus an Istor, met n’eus ket awalc’h anezhañ evit amparañ ar broadoù. Hervez ar varksouriezh rik ez eo bezant er remziad a hiziv
ar stourm a renkad renet gant ar remziadoù tremenet dre argerzh an daelerezh istorek, – dre berzh an
argerzh-se emañ pep prantad daelerezhel oc’h enderc’hel ar prantadoù diagent. Evit ar varskouriezh
ne c’hell bezañ nemet un « hil » daelerezhel istorek, hag an hil renkadel eo. Kaer e vo d’ar remziadoù
bezañ remziadoù ur vroad, renkadel e chomo an argerzh daelerezhel ouzh o eren, ha dre un
devouderezh renkadel e c’hoarvezo ar c’hemmoù en o broadegezh. Ar poent resis ma pella Otto
BAUER diouzh MARX eo pa zegemer ent empleg bezañs un hil broadel diforc’h diouzh an hil
renkadel d’an dedroadur istorek. Ne nac’h ket gwelout er vroad ur frammad renkadoù kevanaet dre un
nevidva, nemet e termen, ouzhpenn, ar vroad evel un teskad tud liammet dre ur « gevrediezh a
donkadur » (Schicksalsgemeinschaft) en ur « gevrediezh a azonadur » (Charaktergemeinschaft) ; e
gerioù all, an azonadur broadel, eleze ar vroadegezh, zo disoc’h un tonkadur broadel ; bez’ ez eo ar
c’hoazhad eus istor a-bezh ar vroad, istor an hendadoù, ar bed ma stourmjont evit bevañ, an nerzhoùkenderc’hañ a oa en o c’herz, ar c’henverioù-kenderc’hañ a stignjont. Evel a weler c’hoazh, ez eo an
hevelep elfennoù hag er vroad hervez MARX, met disheñvel eo an doare d’o c’henaozañ : gant
MARX int ereet dre an daelerezh renkadel en un doare unsteriek rik ; gant Otto BAUER int liammet
ouzhpenn dre an « tonkadur » broadel. MARX a ra eus ar vroadegezh un addisoc’h eus an tremened
renkadel. Otto BAUER a wel enni ouzhpenn un disoc’h eus an tremened broadel. Anat eo avat ne fell
ket dezhañ lakaat an « tonkadur » broadel-se e kevezerezh gant an daelerezh renkadel. Moarvat e
teskriv d’ar vroad perzhioù na c’hellont disoc’hañ nemet diouzh un daelerezh istorek, da skouer an
ereoù a vez etre kenstourm ar broadoù ha treuzfurmidigezh keñverek sevenadur pep hini. E nep lec’h
koulskoude ned a betek ober anv eus un daelerezh istorek e par ar vroad. Menegiñ a ra ur Schicksal,
un tonkadur broadel, met ned a ket betek savelañ un istoregezh vroadel e-kichen an istoregezh
renkadel savelet gant MARX. Pelloc’h en em atersimp war arbennoù hevelep lentegezh. Merkomp
diouzhtu evelkent ar spletoù a denne BAUER eus e zispisted : en doare-se e c’hallas lezel dianat
lakadenn enepmarksour an istoregezh vroadel. Evel a welimp ivez, a-vec’h degouezhet hanterhent, avec’h savelet an damistoregezh vroadel-se, e tifraeas d’he dinoazusaat e pep feur betek kouezhañ er
yezhelouriezh euverañ.
« Tonkadur » broadel, istoregezh pe damistoregezh vroadel, dizegemeradus e oa seurt lakadennoù
diouzh ur savboent marksour. Ha STALIN ne voe ket touellet : « Ne gomzomp ket eus “pennaenn
sokialour ar vroadelezh” meulet gant BAUER, na ra da’m meno nemet erlec’hiañ pennaenn
vourc’hizel ar vroadelezh ouzh pennaenn sokialour stourm ar renkadoù. Mar loc’h an emrenerezh
broadel diwar un hevelep pennaenn arvarus, e ranker anzav ne c’hell nemet bezañ noazus ouzh an
emsav micherour »16.
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Ensellomp pishoc’h deskrivadur ar vroad gant Otto BAUER. Daou azon rummel a anavez dezhi :
bezañ un unvez organek ha piaouañ un tonkadur. Hep poan e tiskouez doareoù unded frammel ar
vroad : hec’h unded armerzhel a-geñver gant un nevidva a-ziforc’h ; hec’h unded kevredadel merket
gant he stuzegezh, he yezh, an darempredoù etre an dud hag etre ar renkadoù ; hec’h unded politikel
fetisaet gant hec’h ensavadurioù, reizhiad ar veli hag an amaezhierezh ; h.a.. Evezhiomp e pouez
BAUER muioc’h war ar penaoz eus an unded vroadel, eget war ar perag evel ma rae MARX. Hemañ
a rae eus unded an nevidva diazez an unded vroadel. BAUER a zeskriv unded an nevidva evel un
unded etre re all. Ar forc’had damkanel-se ne chomas ket diverzet da STALIN ; mard eo direizh
tamall evel ma ra da Otto BAUER distagañ ar vroad diouzh an douar hag an armerzh, ned eo ket disol
an arguz : ma ne droc’h ket al liamm, da nebeutañ e lam diouzh an unded tiriadel ha nevidvael ar
brient da vezañ penndevoud an unded vroadel. N’eo ket diabeg mar boe BAUER unan eus
difennerion an emrenerezh sevenadurel eztiriadel ; LENIN a venne gwelout aze un treuzkammed o
tisklotañ gant ar peb-all eus al levr ; STALIN, er c’hontrol, a gave eno ar merk splannañ eus falsentez
an oberenn a-bezh.
Petra eo an tonkadur broadel evit Otto BAUER ? Keal an tonkadur, ar Schicksal, a empleg d’an
nebeutañ hini un ere treadegel, un unded o trebadout, un heuliadur istorel. Met dres pa’z eus anv da
reiñ ar penaoz eus an heuliadur istorel-se e par ar vroad e chom deskrivadur BAUER gwan, diresis,
skeudennel. Tra ma tegemer, evel marksour, an natur daelerezhel eus emdroadur ar renkadoù a-hed an
istorvezh, e ra eus ar vroadegezh an disoc’h eus ur meni gouelezennañ, un aspadout-assammañ
c’hoarvezet a-dreuz d’ar remziadoù. Pep remziad a lez war e lerc’h ur glad a zo degemeret gant ar
remziad nevez, miret ha kresket gantañ ha neuze treuzkaset d’ar remziad da heul. Evit BAUER, ar
vroadegezh ne zisoc’h ket eus un daelerezh diorreet e par ar vroad, ne hañval ket addisoc’hañ
kennebeut diwar un daelerezh diorreet e par ar renkad.
An daelerezh a c’hoarvez en ur saviad ma vez war un dro kevrennoù enebek ha
lakadennoù dislavarus, enebegezh ha dislavar o vezañ arvez an eil eus egile. Dre un argerzh
distrujañ-krouiñ ken er bed, etre ar c’hevrennoù enebek, ken er meiz, etre al lakadennoù
dislavarus, e vez diraezet ur saviad nevez en tu-hont d’an enebegezh ha d’an dislavar, – setu
perak e c’haller termenañ e berr an daelerezh evel ur c’henstourm diskoulmet dre an
trehontiñ. Ar c’henstourm, keflusker an argerzh distrujañ-krouiñ, a vez renet er bed hag er
meiz war un dro ; er bed : an eil kevrenn o tistrujañ eben hag o krouiñ diwarni un drede a
gemer lec’h an div gentañ ; er meiz : an ober o tistrujañ ar meizadoù hag ar beziadoù
dislavarus, an eil re o vezañ binvioù-dispenn ar re all, hag o krouiñ meizadoù ha beziadoù war
gendoniañ en ul « lavar » kempoell, an eil re o vezañ binvioù-savelañ ar re all. E-se, an
daelerezh istorek zo ganerezh un den nevez hag ul lavar nevez.
Ar vroadegezh hervez Otto BAUER a chom er-maez a bep daelerezh, ned eo ket disoc’h un
argerzh distrujañ-krouiñ ha trehontiñ, ne dremen ket dre heuliad an enkadennoù a ra istor pep stroll
denel, eus an tiad d’ar vroad. Ur glad eo, a vez legadet a remziad da remziad evel an douar hag ar
perzhioù naturel ; ur glad deberzhel eo ouzhpenn pa zisoc’h e furmidigezh eus gouelezennadur
darvoudennel roudoù an tremened. E-se, ar « sevenadur » zo un assammadur eus sevenadennoù an
tremened. Da heul, n’eus netra istorek er vroadegezh : furmet eo diwar dilerc’hioù an Istor, met enni
ne dremen istor ebet.
Merkomp diwar vont ez eo heñvel ar c’heñver etre broadegezh pe « sevenadur » hervez
BAUER hag istoregezh ouzh ar c’heñver savelet gant an Emsav etre stuzegezh ha
sevenadur17. Kultur Otto BAUER, hon eus troet dre « sevenadur », zo ar stuzegezh na mui na
maes. Souezh ebet neuze mar gwelomp an Aostrian o tifenn ar gKultur-se hag o c’houlenn
gwirioù eviti en hevelep doare end-eeun ma c’houlenn al ledemsaverion gwirioù evit ar
brezhoneg hag ar stuzegezh vreizhat. War ar poent-se e tistroimp hiroc’h en ur pennad all.
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Ne c’halle ar varksourion nemet dispenn tezennoù Otto BAUER war an tonkadur broadel, ha dre
zaou abeg. Da gentañ, pa zegemeront da lakadenn-diazez ez eo daelerezhel an Istor ; n’eus netra en
anadenn an assammañ a ve daelerezhel, a bell pe a dost ; kalz heñveloc’h ouzh un argerzh naturel eo
an assammadur eget ouzh un argerzh istorel. D’an eil, pa zegemeront pennaenn ar « renkad vroadel »,
o lakaat e vez roet hec’h azonadur d’ar vroad e pep mare gant ar renkad-ren, gwir biaouerez ar
sevenadur broadel ; hogen, ma n’eo broadegezh hiziv nemet broadegezh dec’h miret ha kresket, ma
n’eo sevenadur broadel hiziv nemet gwiskadur sevenadennoù hiziv war ur c’hondon graet gant
sevenadennoù dec’h evel ma c’houlenn arlakadenn an assammadur, e ranko da viken ar sevenadur
proleterel kemer sol war ar sevenadur bourc’hizel en diaraogas en istor ar vroad ha bezañ hepken ur
bluskenn sokialour war ur graonell gevalaour, gladdalc’hour, h.a..
Pelloc’h e welimp penaos e voe degemeret a-benn ar fin kelennadurezh Otto BAUER da
ziazez evit reiñ o dezvad « sevenadurel » da vroadelezhioù an Unaniezh Soviedel. Kement-se
hon skoazello da gompren perak e chom anistorek ar « sevenadurioù broadel » en U.R. S.S..
Kompren a raimp ivez aesoc’h penaos e c’hallas skrivagnerion ha prederourion, evel Georg
LUKACS da skouer, goude diarbennoù e-leizh, adlec’hiañ lod eus ar sevenadennoù
bourc’hizel er glad soviedel.
Koulskoude, diouzh ur savboent marksour edo ar gwir gant STALIN pa damalle da levr Otto
BAUER bezañ difenner « pennaenn vourc’hizel ar vroadelezh ». Disterbouez eo da heul an tabutoù a
zo bet graet da STALIN a-zivout e dreuzintentadurioù eus krefen ’zo en oberenn BAUER.
A-zivout an termenadur gant BAUER eus ar vroad evel ur Charaktergemeinschaft, e
rebecher da STALIN amsteriañ ar ger Charakter ha reiñ dezhañ ar ster bredoniel « bredadur »
e-lec’h ar ster ledan poelloniel « azonadur », da heul, tamall e gaou da Otto BAUER ur
gwariadur bredonielour. Anat eo ez eo direizh an tamall. Ar Charakter broadel, an azonadur
broadel, ar vroadegezh lakaet e kont gant Otto BAUER zo un teskad devoudoù ergorel o
tennañ d’ar yezh, d’ar stuzegezh, d’ar gevredadelezh, d’an armerzh, d’ar politikerezh, – an
hevelep re a ezrevelle MARX e-unan pa venege an « hengounioù broadel ».
Si bras studienn Otto BAUER eo bezañ klasket kenaozañ un deskrivadur naturelour eus ar vroad
gant un deskrivadur istorelour marksour eus ar renkad.
Ne ro displegadur bastus ebet war an doare m’en em gav bezant « istor a-bezh ar vroad » e
broadegezh hiziv. Penaos e c’hell stourm an hendadoù lezel roudoù e buhez ar c’hourvibion ? Petore
ster zo d’ar roudoù-se evit ma stourmfed d’o mirout ? Hag edo ar gwir gant STALIN pa wele eno « un
dra bennak kevrinel, diverzus, eus an tu all d’ar bez » ? An tamall a rafemp-ni d’an Aostrian eo bezañ
skoulmet ur brizhdimeziñ etre ar vroadelouriezh romantel hag ar varksouriezh.
A dra sur, unan eus dodennoù ar romantelourion eo an ere gwengelel etre bremañ ha tremened.
Hervez an degouezhioù e raent eus an ere-se ar Gwad, ar Ouenn, an Douar, ar C’houn pe ar Yezh.
Drezañ e veze liammet en un doare kevrinel ar remziad bev gant rumm an hendadoù hag andonioù ar
boud. An ere gwengelel-se oa ivez poell an Tonkadur, gwengel pouezus all eus ar romantelezh. Otto
BAUER moarvat ne arver ket kealioù an Tonkadur, ar Yezh, h.a., dindan o furmoù kevrinel ; ur furm
naturel a ro dezho ; ober a ra diouto « gwengeloù naturel ». Boaziet eur e Kornog, dindan levezon al
lennegezh romantel, da gavout ar gerioù « tonkadur », « Schicksal », h.a., e-touez gerioù boutin ar
yezhoù ha, dre un diouer a rikted-dezeviñ, d’o lezel da zont tre e yezh an ober, d’o arverañ evel pa
venegfent devoudoù naturel. Kollet o deus o ster kevrinel ha dibourc’het o galloud nevet, met ar
gwengel ne steuz ket : gwiskañ a ra stumm ur gwengel naturel18. Setu dres an trap na ouezas ket Otto
BAUER hepkoriñ. Sklaer e oa evitañ ster ar gerioù « Schicksal », « Charakter » ; ar sklaerded-se avat
oa hini ar gwengel, ha pa’z eus bet anv da gemer sol war ar spesoù romantel-se evit an ober politikel,
n’o deus ket kefleuniet ur roll na oa ket o hini.
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Dre-se ez eo euver klask gouzout hag e roe Otto BAUER un istoregezh diforc’h d’ar vroad. D’ar
sell kentañ ez eus tu da soñjal emañ keal romantel ar Schicksalsgemeinschaft oc’h enderc’hel goloet
meizad an istoregezh. Gwelet hon eus avat e veize BAUER ar vroadegezh evel disoc’h un
assammadur treadegel, da lavarout eo war ur mod anistorek. Tu zo da welout ivez al levr evel ur
strivadenn droukverzhus da savelañ istoregezh ar vroad. Diaesterioù niverus zo bet neuze lezet
divoulc’h. Lakaomp e ve bet tezenn an assammadur ur respont darnodel d’ar goulenn : penaos en em
gav kevanaet ar vroad ent treadegel ? Mar dalc’he an aozer d’ar gelennadurezh varksour rik, ne
c’halle ar c’hevanadur treadegel nemet bezañ anistorek, eleze bezañ un assammadur, – en doare ma’z
eo anistorek un dastumadenn dimbroù : pep timbr o vezañ an adsked eus un darvoud pe ur prantad eus
an Istor, an dastumer oc’h assammañ timbroù nevez hag an dastumadenn o kreskiñ gant kerzh an
Istor, met o chom bepred ul lec’h a adskedoù hep an disterañ poell istorek diforc’h. Mar selle, er
c’hontrol, ar c’hevanadur treadegel evel un argerzh istorek, eleze evel pleustr un daelerezh, ar vroad o
vezañ evel broad ul lec’h a genstourm hag a drehontiñ, e chome dezhañ da lavarout penaos e kenaoze
an istoregezh vroadel-se gant an istoregezh renkadel.
En devoud, Otto BAUER a dremenas e-biou d’an diaesterioù-se hep klask o diskoulmañ. Hag an
diskoulmoù kinniget gantañ zo kemend-all a dec’hadennoù.
Tec’hout a ra da gentañ en un dazont sokialour hunvreel. Kemer a ra frazenn vrudet ar Manifesto
Komunour : « Ar broleterion n’o deus tamm bro ». Evitañ n’eus ket aze ul lakadenn enepbrogar, met
ar stadadur hepken ez eo bet an didraeion miret gant ar vourc’hizion a gemer perzh e buhez o bro.
Hogen, emezañ, er gevredigezh sokialour o devo a-benn ar fin ur vro. Ne lavar ket petore broadegezh
o devo neuze, na dreist-holl ha kartenn-ved ar broadelezhioù sokialour a vo an hevelep hini ha
kartenn-ved ar broadelezhioù bourc’hizel, pe neuze, kement ha reiñ ur vro da dud n’o deus hini ebet,
ha graet e vo ur vroadelezh hepken eus an hollved. Disteurel a ra an arlakadenn degemeret gant kalz
marksourion, LENIN ha STALIN en o zouez, e ve an diforc’hioù broadel tonket da steuziañ hag ur
sevenadur hollvedel unvan da zinodiñ. Er c’hontrol, hervez Otto BAUER e vo bividikaet ar
sevenadurioù broadel gant ar sokialouriezh, hag e-lec’h un unneuziadur e c’hoarvezo ul liesneuziadur,
un diseurtaat diziwezh. War ar poent-se e kred pellaat hardishoc’h diouzh pennaenn an istoregezh
renkadel, – en ur wiskañ ur vroadelouriezh romantel nes d’an hini a embanne ar barzh alaman
HERDER e derou an 19t kantved.
Un doare all en deus BAUER da guzhat c’hwitadenn damkanel e dezennoù, ez eo lakaat en a-raok
ar spletoù embregel anezho. Pa ginnig ur roll arc’hadurioù da gemer lec’h e raklun ar
Sokialdemokratiezh, e tiskouez ar gudenn vroadel evel ur gudenn « sevenadurel » dreist pep tra. Ar
stourm broadel intentet evel un oberiezh virelour dinoaz, a lezfe neuze, gouez da Otto BAUER, an
tachennoù kevredadel, armerzhel, politikel, dieub evit stourm ar renkadoù.
Gwelout a reer ez eo digempoell mennozioù Otto BAUER a-zivout ar gudenn vroadel.
Talvoudegezh e strivadenn eo bezañ bet an hini gentañ o klask reiñ d’an emsav marksour an
damkaniezh he dije diluziet an diaesterioù embregel bras a gave war dachenn ar broadelezhioù.
Kemeret en deus an hent da savelañ damkaniezh daelerezhel ar vroad, evel m’en doa MARX graet
evit savelañ damkaniezh daelerezhel ar renkad. Met chomet eo hanterhent. Perak ? Marteze peogwir
n’eo ket bet her a-walc’h evit en em zizober, amzer e imbourc’h da nebeutañ, eus ar gelennadurezh
varksour ; hualet eo bet gant an unelouriezh a ro d’ar renkad brient an istoregezh, ha n’en deus ket
kredet mont betek penn o savelañ istoregezh ar vroad. Un den dispac’husoc’h en dije graet tabula rasa
eus kelennadurezh MARX, peursavelet damkaniezh istorek ar vroad, ha neuze kaset kendezrannadur
an div zamkaniezh betek skarzhañ pep dislavar etrezo.

AN EMSAV HAG AR VRO (23)
LIZHEROU
« A-zivout an degemer graet gant ar boblañs da luskad “Breiz Atao”, setu ar pezh am eus gwelet :
dre vras nebeut a ersav, – digasted pe goaperezh… Anzav a ran on bet e-touez ar re-se – Perak ?
a) Tud “Breiz Atao” ne zegasent netra gwall nevez, – ar yaouankiz a fell dezhi krouiñ traoù
nevez, – ne’m eus ket kejet ganto, – ar re anavezet a oa tud war an oad.
b) War a hañval edo al luskad-se o vont en-dro en ur metou a zehou kenan ent politikel ? – da
heul e oant distaolet gant yoc’h al labourerion, – krediñ a ran e ranker diwall a wiskañ ul liv politikel.
k) E-pad ar brezel e hañvalent kenlabourat gant an dalc’herion, ha da gement-se e keuzie ar
Breizhad mat () ha koulskoude en henn komprenan, bremañ.
d) Evidon-me, e welen el luskad-se un aspadenn gozh eus ar Chouanerezh, – warlerc’hiet-tre e
tiskoueze bezañ, – ar c’helaouennoù “chouan” e ti va zud-kozh a gomze dreist-holl eus ar veleion
didou, eus ar re c’hlas euzhus, ha pep tra gant ar blaz milis !
« Ret e vije bet da Vreizhiz bezañ kelaouet gwelloc’h () gant ar re yaouank, gant an diaz. Hon
remziad avat, savet e brezhoneg, kastizet p’en komze war borzh ar skol (gant Breizhiz !), broudet gant
ar gerent da zeskiñ mat galleg a-benn ober berzh er vuhez, – ne ouie ket ken, ne glaske ket. Me’m eus
klasket gouzout peogwir e oa tud em ziegezh a rae anv alies eus Breizh ha na hañvalent ket bezañ
kemplezhiet.
« E berr, al luskad “Breiz Atao” a veze sellet a-dreuz gant an dud am eus darempredet, – da
gentañ e Paris (da’m meno en em gave diaes ar Breizhad a glaske emdreiñ) : koun am eus eus ur
pennad rust a-walc’h da vare dinamitadur an delwenn oc’h ardameziñ stagidigezh Breizh ouzh Frañs,
– ha neuze e Breizh-Bigoudeniezh : ar boan-vevañ met skañvoc’h eget 25 bloaz a-raok (),
digempouezioù, stroñsadoù diwar dreuzfurmadur ar gounezerezh hag ar pesketaerezh, an derou eus
eilpennadur ar gizioù, – penaos lakaat da gompren un drebadusted, ur pal boutin e seurt amveziadoù !
() Un eontr din am eus klevet, ha neuze e verc’h, o lavarout d’o zud, 25 bloaz an eil war-lerc’h egile,
traoù evel-henn : “plus dans le coup”, “krennamzeriad”, “kantvedoù”, hag ar gerent sabatuet, ur foz.
War a hañval, edo bep tro an hini yaouank o renaviañ e dremened ha siwazh ne oa ket kalz tra d’en
em harpañ daoust d’an asvan bezañ diouzh ar c’hiz… o tont a lec’h all.
« An termenoù “Breiz Atao” evit ar re emdroetañ a zihune un dasson moarvat met marteze evel
son trist ar c’hlaz. Ar ger “atav” marteze ne oa ket dibabet mat. Atav petra ? Gwell eo ar pezh a fiñv.
« A dra sur ez eo e-touez ar Vrezhoned divroet e talvez bezañ “Breiz Atao” kement ha youc’hal al
lorc’h o vezañ Breizhad, – hep ma soñjfed en un emsaver » (br. ganimp).
(07 12 69)

EMVR-124

Ha koulskoude, Breiz Atao oa dispac’hour pa stade, da skouer, ez eo enebek al lazioù
armerzhel brezhon ha gall ha, hollekoc’h, ned eo ket Breizhiz evit bevañ er Stad c’hall, ivez
pa henn diogele dre oberoù gelenus ouzh ar Stad c’hall ; Breiz Atao a rae aze ul labour
politikaat rak lakaat a rae war wel ar pezh a oa : Breizhiz ne c’hellont ket bevañ er Stad c’hall.
Etre an daou vrezel e ra ar gevredigezh vreizhat ar stadadenn emañ ar stuzegezh
henvoazel o vervel ha klask a ra en em c’hallekaat a-benn bevañ en ugentvet kantved.
Ouzh an darvoud kevredadel-se e stok Breiz Atao ha n’en meiz ket. Diwar neuze (adalek
1932-33) e tro tamm-ha-tamm d’ar virelouriezh. Klask a ra enebiñ ouzh ar boblañs, da skouer
o tegemer damkaniezhoù faskour, pe nesaat ouzh ar boblañs, da skouer o c’houlenn
kelennerezh ar brezhoneg er skolioù gall. En div dro avat ez eo mirelour hec’h obererezh.

Mont a ra enebiezh ar boblañs kenkoulz ouzh ober mirelour hag ouzh labour dispac’hel
Breiz Atao. Mirelouriezh Breiz Atao a ro d’an dud ur remistenn evit o dianaoudegezh eus he
labour dispac’hel.
E-kevret ez a amveiz he mirelouriezh gant Breiz Atao hec’h-unan hag amveiz
dispac’houriezh Breiz Atao gant Breizhiz. Daou arvez int eus an hevelep kudenn : arallekadur
pobl Vreizh, arallekadur nad eo komprenet gant hini ebet eus an div gevrenn.
E/EMVR-124
(A-zivout An egor istorek, Emsav 36/361) « Krediñ a ran ez a pelloc’h ar mennoz eget ar pezh a
zo bet eztaolet er skrid. Ar mennoz-se, da’m meno, a vo da adkemer ha da adstudiañ diwezhatoc’h, en
ur furm disheñvel. Setu perak ne rin nemet un nebeut evezhiadennoù.
« Al Liamm. E-pad ur prantad, lakaomp er bloavezhioù pemont, eo bet Al Liamm ul liamm etre an
eil hag an trede Emsav hogen hanezel a-walc’h eo : pe lec’h he deus Al Liamm en Emsav hiziv ? Seurt
aozadurioù (Kuzul ar Brezhoneg da skouer) zo bet pontoù evit an trede Emsav da gejañ ouzh an eil
hini, hogen bremañ e c’hellomp kompren an eil Emsav hep tremen dre ar pontoù-se.
« Marteze e vefe bet tu da bouezañ muioc’h war an ergorelezh gounezet gant an Emsav. Ne
gredan ket emañ en destenn ar ger “dezrannañ”. Ret e ve diskouez an Emsav evel ur bonlec’h
ergorelezh. (Pezh a lavar V : n’eus ket da gomz eus al ledemsavioù, pezh a ranker ober eo o lec’hiañ).
Marteze on pell eus danvez ar pennad, met mennoz an egor istorek a vo tu da adkemer en un doare
all ».
(14 12 69)

EMVR-125

(id) « Meizañ an Istor evel egor hepken [sl. Emsav 36/370] a laka an dud war hentoù kalz
diseurtoc’h eget hini an dispac’h evit an dispac’h evel just, – peogwir e kavomp amañ stuz poblañs
Vreizh a-vremañ, lakaet da vevañ en egor istorek gall, da sammañ eneberezhioù an egor-se, hep
kemer perzh en amzer istorek gall. Aze e tifourkomp war argerzh an arallekadur, a douch en un doare
bennak kudenn stourm ar renkadoù meneget gant W.
« Ne welan ket re c’hoazh war betra e tifourko meizad an egor istorek, met santimant am eus e
c’hallo talvezout da skoazellañ an danvez emsaverion en o donedigezh d’an Emsav. Keit ma welemp
an Istor diouzh ur savboent amzeriek e tioueremp an daveennoù da savlec’hiañ an dud a zo en anistor,
rak ar re-se zo aet er-maez eus an amzer istorek. An egor istorek avat a bourchas daveennoù evito, ar
pezh a skoazello an holl evit savlec’hiañ an dud-se ha tresañ an hent etrezo hag an Emsav. A-du-rall,
kaout a ra din ne vo ket didalvoud ivez an egor istorek evel benveg da dresañ “kartenn” al
ledemsavioù hag an darempredoù fetis a zo etrezo hag an Emsav diouzh un tu, gant ar framm gall
diouzh an tu all. Meizad an amzer istorek a dalveze hepken da lavarout petra oa Emsav ha petra na oa
ket, o reiñ hepken ur saveladur nac’hel d’al ledemsavioù. An egor istorek a ro an tu d’o savelañ ent
yael ha da savelañ neuze an eneberezhioù a vo poent-loc’hañ an daelerezh ganto ».
(15 12 69)

EMVR-126

(id) « Ne’m eus ket gwelet splann ar c’heñver a zo etre “troc’hañ” hag an egor istorek. En em
c’houlenn a ran hag e klot ervat an elfennoù-se. Gwelet em eus daou wiskad elfennoù er pennad :
1) elfennoù deskrivadurel evel an egor istorek a ro tro da gompren keñverioù etre tud ha rummoù tud ;
2) elfennoù oberatael evel pleustr an troc’hañ. An elfenn-mañ o vezañ unan eus arvezioù fetisadur an
egor istorek e buhez an Emsav hag e buhez an emsaverion. () Ur gudenn a sav diouzhtu gant an egor
istorek : piv zo pell diouzh piv ? E gerioù all pegeit emañ an Emsav diouzh ar boblañs ? Penaos e vez
buhezet an egor istorek en degouezh-se ? Degouezhout a reomp ur wech c’hoazh gant frazenn LENIN
“Ur c’hammed dirak…”. Ur gudenn all c’hoazh : hag ez eus meur a egor istorek ? Pere ? Daoust hag
ez eus, evel evit an istor, un egor hag un anegor ? Pe geñver zo etre an egor istorek a anavezomp hag
egor istorek ar C’hallaoued ? ».
(17 12 69)

EMVR-127

(id) « Dislavaroù anat zo etre keal an egor istorek ha kealioù an diavaez hag an diabarzh evel
m’hon eus o meizet betek-henn. Marteze e tleo an daou geal-mañ diwezhañ bezañ adveizet. Ne welan
ket re penaos c’hoazh.
« Ent trabedel, e tegas keal an amzer istorek ur benveg evit pleustriñ war dislavar-diazez an
amzerelezh : va holl me zo tremenet nemet pik ar bremañ, eleze va buhez zo dreist-holl ur marv (keal
an endoniad bev, ar c’hevala istorek zo un diskoulm kentañ : an tremened zo ur marv hep ar
gwriziennadur, gant ar gwriziennadur e teu da vezañ ur vent, un donder eus ar vuhez). Heñveldra, e
tegas keal an egor istorek ur benveg da bleustriñ war dislavar-diazez an egorelezh : va me zo nac’h da
hini, da me zo nac’h va hini ; an egor istorek a dreuzfurm an dislavar bac’h-se en un dislavar digor :
an egor istorek o vezañ ar vaezienn ma c’hell ar meoù kenvezañ ha reiñ poell d’o c’heneneberezh. Z
[EMVR-127] a hañval kaout diaesterioù gant ar ger “troc’hañ” ; an termen zo da gompren, n’eo ket
evel distrujañ ul liamm, met reiñ dezvad digor d’un troc’h a oa a-raok met a chome goloet, nann
anzavet (troc’hañ gant un ezel displed n’eo ket dispenn ul liamm, met reiñ e furm reizh d’ur c’heñver
dianzavet betek neuze). N’eo ket “anegor” an termen enebek, met egor anistorek. Kemeromp skouer
A, en deus kuitaet an Emsav pemp bloaz ’zo. An eneberezh en deus diskouezet ouzh an Emsav abaoe
pemp bloaz zo eztaol an dibab en deus graet ; an doare ma ren an eneberezh-se avat a ziskouez awalc’h ne ro dezhañ ster istorek ebet ; difretadur digempoell un den en anistor eo. D’an Emsav eo da
reiñ e ster istorek kempoell d’an eneberezh-se, e-se : a) didermenañ savlec’h A gant daveennoù
istorek, – ar re-mañ end-eeun zo en egor istorek b) ren an daelerezh emsavel diwar an eneberezh-se ur
wech roet dezhañ e furm emsavel.
« E berr, an amzer istorek zo benveg da reiñ o ster da zevoudoù an tremened ; an egor istorek zo
benveg da reiñ ster d’ar c’heñverioù etre an dud.
« E-keñver diabarzh ha diavaez e tremen marteze an traoù evel-henn : prantad kentañ, egor
anistorek (bouilhenn derou an trede Emsav) : na diabarzh, na diavaez ; eil prantad, prantad
dispac’hel : diabarzh ha diavaez merket kreñv ha gant ur ster politikel bras d’an disparti ; trede
prantad, egor istorek : steuziadur an disparti ; metou ungenezh disoc’het diouzh an daelerezh
dispac’hel ».
(19 12 69)

EMVR-128

« Ar c’hudennoù hon eus dreist-holl gant an danvez izili e B a denn d’un dra resis : E.S.B. zo
c’hoazh evit danvez izili ’zo ur “strollad” etre strolladoù all (). Gant danvez izili all n’hon eus ket ar
gudenn-se, dre an arbenn ma’z int tud a breder. ()
« Ur gudenn a soutadur eo. Tud E.S.B. o deus pleustret dreist-holl ar vaezienn amzeriek betek
bremañ. An dud a ra kudenn zo dres ar re a zo savlec’hiet o buhez er vaezienn egorek dreist-holl :
anaout a reont ur bern tud hag ur skiant lemm o deus eus ar gevredadelezh hag eus an darempredoù
etre an dud. Chom a ra bresk ar poent-kejañ etre an dud-se hag izili E.S.B.. Kudenn damkanel ebet :
int a rank amzeriekaat hag an izili egorekaat, met d’an izili d’ ober ar c’hammedoù kentañ evel just.
(Splann eo : an dud a studi a zo e-touez an danvez izili a ersav buan evel izili E.S.B. eus ar prantad
entroadur ; ur fazi bras e ve avat soñjal ez eo ar re-se an danvez izili gwellañ, – narkisegezh ne ve
ken !).
« Ar gudenn bleustrek pennañ zo evidomp : penaos degas an “egoregiz” da wriziennañ, da gemer
en o buhezadur frouezhioù istorek an Emsav ? (o aliet hon eus da duta nebeutoc’h ha da studiañ
muioc’h, met an ali gros-se o laka war vord an enkadenn). »
(22 12 69)

EMVR-129

« Hon darempredoù kentañ gant ar boblañs a laka war-raok un nebeut kudennoù n’hon eus ket
c’hoazh dezrannet mat.
« An hini gentañ eo an diaez a-zivout an niver bihan en E.S.B.. Met ur gudenn diwar-c’horre eo
ha dav e vo dimp he flaenaat, rak outi e strebot an aliesañ an danvez emsaverion. A-raok dezho dont

e-barzh e kavont aze ur skoilh o laka da brederiañ ha da dermal. Ur wech deuet e-barzh e vuhezont ar
gudenn-se evel un diaez, ur gouli da guzhat. ()
« Un diaester embregel zo ivez. Kinnig a reomp d’an danvez emsaverion ur stummadur a zo pell
c’hoazh, evit ur gwel, diouzh prederioù tud ar vro. An diaester embregel-se zo, da’m meno, un heuliad
eus nevezded hon damkaniezh. Enraokaat a reomp er-maez eus pep tachenn ergerzhet, ha krog omp
da ziskoulmañ an dislavar damkanel a zo bet hini ar varksouriezh : an dislavar etre broadelezh ha
sokialouriezh. Tud U.D.B. er mare-mañ zo o ruilhañ tizh mat war roudennoù lardet druz ur
volchevikiezh didrabas, goude bezañ engludet o brezhonegerion en afer Galv. Diskouez a reont dre ur
skeudenn-lu an hent hon eus da dec’hout dioutañ : tarvañ an dislavar embregel dre ur marmouzerezh
damkanel. Ar marmouzerezh damkanel-se ne beg e nep doare ouzh o embregerezh, n’eus nemet o
gwelout hag o c’hlevout. Tra ma ra krouerion Galv eus o c’hrouadenn un daore da saveteiñ ar yezh, e
lavar K en emvodoù foran : “Galv c’est du vent !”. Tra ma embannont bezañ enepbroadelourion e
youc’hont : “Ar C’hallaoued er-maez” hag e tiskouezont kant azon all a chaovinegezh vreizhat en
displegadegoù.
« Kement-se avat ne ro ket sklerijenn dimp war an hent fetis da gemer er bremañ nesañ.
Kenderc’hel da duta, evel just. Met pep den nevez tutaet hon redi da sellout en tu all dezhañ ha da
welout ar redi emaomp da ziskoulmañ an hevelep dislavar embregel.
« Dre vras, an dud hon eus bodet hag a zo chomet zo brogarourion ; a oa ar vrogarouriezh o
c’hoiñ enno abaoe bloavezhioù e mod pe vod. Ar re yac’h a asant dont da vezañ dispac’herion. En
eneb, kalz diaesoc’h eo degas d’ar vrogarouriezh ar re a oa “sokialourion” hag a zo bet dedennet gant
hon dispac’h. Lakaet em eus ar ger “sokialourion” etre daouaskoù, rak evit gwir ez eo kentoc’h
kleizelourion hag anveliourion a zeu dimp er mare-mañ, – soñjit en ensiladur kleizelour en FLB 2.
Perak ? Moarvat peogwir e vank dezho skiant ar gwriziennadur a zo empleget gant ar vrogarouriezh.
Goulenn a ran avat : penaos reiñ d’an dud skiant ar gwriziennadur ? Ha n’eo ket un dra a c’hounezer
diwar an oad tenerañ ? Pe daoust hag e tisoc’h evel un dastaol reol ouzh an diwriziennadur ? »
(06 01 70)

EMVR-130

« Ne’m eus ket a-walc’h a skiant-prenet evit merzout evel D n’eus nemet brogarourion a chom e
darempred gant E.S.B.. Zoken mar bez gwiriet ar pezh a lavar aze [sl. EMVR-130], e rankomp sellout
ouzh an dra-se evel un anadenn da zezrannañ ha n’eo ket evel un hent evit an tuta. N’eo ket tud ar vro
hepken a zo da zezrannañ met ur gwander er gelennadurezh. N’on ket a-du evit sellout ouzh skiant ar
gwriziennadur evel un dra a c’hounezer d’an oad tenerañ. Mui-ouzh-mui e kaver brogarourion
yaouank e Breizh, ha diac’hinadel eo soñjal ez eo se frouezh ur gwriziennadur (pe skiant ur
gwriziennadur), pa anavezer stad ar stuzegezh henvoazel e Breizh hag ivez stuz ar bed arnevez. »
(14 01 70)

EMVR-131

Arguzenn ar stuzegezh henvoazel ne dalv ket, rak dres « ar gwriziennadur n’eo ket ur
perzh gouzañvat, – en em vagañ gant stuzegezh ur c’horn-bro, – met ar perzh oberiat a
gemerer en embregerezhioù ma tisoc’h diouto ar stuzegezh »1. Heuliañ a rankomp avat hep
termal aozer EMVR-131 pa venn sellout ouzh rannadur ar boblañs etre brogarourion ha
nannbrogarourion « evel un anadenn da zezrannañ ha n’eo ket evel un hent evit an tuta ».
Dav e vo dimp da gentañ respont d’an aters : pe geñver zo etre brogarouriezh ha
gwriziennadur ? E-ser hon imbourc’hioù eus an tri bloavezh tremenet hon eus savelet ez eo
« bezañ gwriziennet » kement ha « bezañ en Istor », ha « bezañ diwriziennet » kement ha
« bezañ arallekaet » ha « bezañ en anistor ». Perzhioù anienel eus mab-den eo ar
gwriziennadur hag an istoregezh. Ar vroad zo unan eus sternioù ar gwriziennadur, unan eus
maeziennoù an istoregezh, met a dra sur ned eo nag ar stern nemetañ nag ar vaezienn nemeti
ma seven an dud o buhez. Pal pennañ an Emsav o vezañ krouiñ ur vroad vrezhon nevez, e
kreizennomp hon strivoù war an tu broadel eus hon gwriziennadur hag hon istoregezh, hag e
1

Pelec’h gwriziennañ ?, Emsav 6/129 1967. E/EMVR-130, 131.

stagomp aliezik an adanvioù « broadel » ha « broadelour » ouzh anv an Emsav. Hogen, mard
omp degaset gant rediezhoù ar stourm broadel da lakaat hon buhez a-bezh en Emsav, en distro
e teu an Emsav da vezañ muioc’h eget broadel : denel, rak hon doare nemetañ eo da vezañ
den. Drezañ eo hon eus diarallekaet ha dor an Istor eo bet dimp. Drezañ e tizhomp an
istoregezh denel hag e kejomp gant gwirionez an dud all hag ar pobloù all.
E-se, kudenn an Emsav hag ar boblañs eo houmañ : hag an Emsav zo barrek da vezañ dor
an Istor evit kement den arallekaet a zo e Breizh ? Ar gudenn vroadel, kudenn ar
vrogarouriezh zo enklozet en ur gudenn denel a ro dezho o muzul. Moarvat e vast an Emsav
d’an ezhomm o deus Breizhiz da gaout ur vro, met en tu all da se (hag an « tu all »-se hepken
a ro dezhañ e gantreizhded) e vast d’an ezhomm o deus da wriziennañ, da gaout un
istoregezh, da biaouañ o denelezh ha da gemer perzh fetis en denelezh. Ur gwander eus an
Emsav eo en lakafe da vezañ dedennus evit ar re hepken a zo enno an trivliad brogar, – ar
chaovinegezh ne vefe ket pell. Ar vrogarouriezh zo unan eus perzhioù an den diarallekaet,
met ul labour denel eo an diarallekaat.
« Pouezusoc’h eo moarvat al labour politikel eget al labour kefridiadel evit kas an Emsav warraok. Met pouezusoc’h al labour kefridiadel evit derc’hel an Emsav en e blom. Moarvat e tle al labour
kefridiadel en em azasaat dibaouez ouzh ar furmoù nevez a gemer an Emsav, met pouezusoc’h eget
biskoazh ez eo. Setu perak e kavan direizh-tre an daleoù hag ar wallegezh a zo c’hoazh er mare-mañ
e-keñver al labour kefridiadel. Ar gefridiadelezh n’eo ket ur c’hoariell kavet mat e-pad tri bloaz ha
mat hepken bremañ da vont d’ar bern. Diazez embregel an emgann dispac’hel eo. ()
« An doare-prientiñ a zo bet kantradet [da geñver Devezhioù Studi Gwidel e Kerzu 1969] a
hañval dimp bastus : lakaat an danvez emsaverion da zegas ar c’hudennoù ha da luskañ an diviz. Un
hirbrientiñ e-keñver danvez hag ur primaozañ e-keñver furm a hañval dimp bezañ kalz gwelloc’h eget
ur prientadur dre ar munud e-keñver furm. Komz a ran eus ar stummañ politikel. Evit ar c’hentelioù
war ar yezh ez eo disheñvel, daoust ma rank ivez ar c’helennerezh en em azasaat war an dachenn ouzh
ezhommoù fetis an dud. Ar framm ned eo ket ur furm sonnet ha diflach. N’eo ket un dra ivez a garer
betek e arverañ war goll. Pa gaver hentoù bastusoc’h eget re ar framm, ar yec’hed eo o c’hemer. D’ar
framm da emdreiñ a-benn bezañ ar bastusañ hag ar pleustrekañ bepred. »
(07 01 70)

EMVR-132

« Ur resisadur a fell din reiñ ivez pa gomzer eus labour kefridiadel. Techet eo tud ’zo da ober un
disrann etre labour kefridiadel ha labour politikel. Nann, pep labour zo dezhañ un arvez kefridiadel
hag un arvez politikel. Al labour-kelenn en deus ur ster politikel, ha ken bev eo ar ster-se ma rank
danvez ha furm ar c’helennerezh emdreiñ dizehan diouzh ezhommoù an Emsav. Diouzh e du, al
labour-tuta, -stummañ, -prientiñ an ober er boblañs zo dezhañ ivez ezhommoù kefridiadel bras :
penaos mont war-raok ha padout ma ne vez ket un urzhiadur dalc’het gant kefridiaded ? Ul labourkelenn digemm hag ur framm sonnet n’o deus ket lec’h da gaout en un Emsav dispac’hel. ()
« Pezh a rebechan da izili ’zo eo dioueriñ skiant ar bredelezh, eleze na verzout ez eus predoù ma
rank an traoù, pe traoù ’zo, bezañ graet. Evit an traoù-se, un dale bihan a sach gantañ un droug bras.
Forzh pe hent a vo mat neuze, gant ma vint graet en o fred. Chom da brederiañ ha da frammata e-lec’h
lammat e-barzh hag ober ar pezh a zo ret, zo neuze bepred ur fazi. »
(09 01 70)

EMVR-133

« Plijet on o klevout e rit berzh e-touez ar boblañs, ha spi am eus eta en em ziskoulmo buan
bremañ an diaesterioù.
« Amañ en E e kendalc’homp da seveniñ ul labour talvoudus evit ar vro. Tamm-ha-tamm e kaver
tud nevez ha klasket e vez ivez o stummañ diouzh ma c’haller, zoken ma n’eo ket disi pep tra. Studiañ
a ran ouzhpenn ar gelaouenn Emsav ha derc’hel a ran kont eus ger-stur an emsaver (35/336) : “gra ar
pezh a garez, gant ma vo kavet emsavel da c’houde”. »
(09 01 70)

EMVR-134

Pell diouzh an Emsav e tle bezañ hon c’henskriver evit krediñ e ra « berzh e-touez ar
boblañs ». Gwellaouriezh an hini a gont se, evel ar wellaouriezh en laka da skrivañ « en em
ziskoulmo buan bremañ an diaesterioù » a verk hepken un dianaoudegezh klok eus ar pezh a
zo. Berzh a vo d’an deiz ma kavo atebeion ha danvez atebeion ar boblañs ez eo doare an
Emsav da stignañ kudennoù ar vro an doare spletus nemetañ. Da c’hortoz, keit ha ma vo awalc’h d’ar vrogarourion lakaat ar skritell « Emsav » war froudennoù o reuziañ e kelc’hioù
diatebek ar boblañs, n’omp ket aotreet da gomz eus berzh. Toullbac’hidi eus an FLB o deus
anzavet e kontent evit netra poanioù an toull-bac’h e-kichen ar vezh o devoe dirak ar barner.
Hemañ, emezo, en deus c’hoariet ganto evel ma kare, ouzh o lakaat d’en em zislavarout war
bep poent eus o sañset broadelouriezh. Ar re-se da nebeutañ o deus komprenet petra eo ar
stummadur a vanke dezho. Aes-tre eo kendrec’hiñ an dud na c’houlennont nemet se dre berzh
un trivliad pe unan all, – ha niverus eo an dud-se e Breizh hiziv, niverusoc’h moarvat eget e
mare berzhusañ ar PNB. Pet zo chomet kendrec’het goude stroñsadenn 1945 ? pet a chomfe
kendrec’het goude ur stroñsadenn all hiziv ? Komz a ra hon c’henskriver eus « stummañ ».
Ret e ve en em glevout war ster ar ger-se. Ha reiñ a ra dezhañ ar ster resis a zo bet termenet
gant Emsav ? Un den stummet n’eo ket un den kendrec’het, met un den gouest da drec’hiñ,
gant kelennadurezh an Emsav nemetken, war gement enebour a gav dirazañ.
Brav eo degas frazenn eostenel Emsav : « Gra a garez… », met difur eo dioueriñ ar seizh
linennad a zeu d’he heul. N’eo ket dre e heuliadoù pell pe belloc’h e vez anavezet an ober
emsavel, – an dezenn-se zo bet a-viskoazh hini an avanturouriezh, – met diouzhtu goude, araok ober netra all. Se omp barrek d’ober bremañ, ha diemsavel eo tremen hep henn ober.
E/EMVR-134
« Komzet em eus gant meur a hini amañ eus kudenn an darempredoù gant ar boblañs. Anat eo
emaomp e derou an eztroadur hag e vo strivoù bras da ober evit eztreiñ da vat. Diaes kenan eo ar pezh
a reomp bremañ peogwir e wiriomp ar pezh hon eus graet betek-henn. Lakaat an Emsav da stekiñ
ouzh ar boblañs zo lakaat priziañ an Emsav e-unan evel embregerezh istorek. Arabat e ve en em
douellañ : an eztroadur zo un anadenn dibar a c’houlenn hag a c’houlenno muioc’h a strivoù eget
n’hon eus graet betek-henn. Setu perak da’m meno. Gwiriañ a reomp talvoudegezh an Emsav bremañ,
hogen ne anavezomp ket c’hoazh merkoù ar gwiriadur-se (en hevelep doare, Breiz Atao ne anaveze
ket ar merkoù a ziskouezfe splann edo war an hent mat) ha ne c’hallimp o anavezout nemet pa vezimp
aet pelloc’h. Diouzh un tu all hon eus dibabet an Emsav. Berzh an Emsav bremañ zo ur gwiriadur eus
hon dibab. Hogen petra a dalvez berzh an Emsav ? N’ouzomp ket peogwir ez eo dianav dimp an
dachenn a bleustromp. »
(16 01 70)

EMVR-135

EMVR-136 ha -137 zo arroudoù eus ur c’henskriverezh etre un ezel eus al luskad flandrezat Were
di hag un ezel eus E.S.B. (br. ganimp).
« Me oar e vo startoc’h c’hoazh dieubiñ Breizh eget dieubiñ Flandrez, met diarvar eo din n’eus
nemet ar vroadelouriezh divrall hag ar stourm ouzh ar stadelaat kreizennour a oufe bezañ diazezoù un
dazont gwirion. Hogen, dre ma’z on a-du gant savelañ Europa ar pobloù, Europa ar c’henelioù, diwar
zistruj ar stadvroadoù, e welan evel just dazont Flandrez er stern nederlandat evel ma welan dazont
Breizh en ur c’hevread kelt. »
(Melsele, 17 01 70)

EMVR-136

« Anv ebet evidomp da zisteurel ur frammadur kevreadel eus Europa. Pouezus eo ar gudenn, met
ne c’hellomp kinnig diskoulm fetis ebet dezhi evit ar poent dre ma n’eo ket bet kaset hon embregiezh
pell a-walc’h. Ar pezh a abegomp en “diskoulm hogos hudel eus ar gevreadelezh europat”2 eo ar ster
politikel en deus e Breizh. Dizoloadenn ar gevreadelezh europat zo e Breizh frouezh ur santad a
2

Sl. Les données socio-historiques de l’Emsav, ESB-1 1969, p. 14.

zic’halloud ha n’eo ket, evel a c’hallfes krediñ, eztaol un ober politikel kempoell. An hevelep santad a
zic’halloud a rae da reoù ’zo lavarout : fiziomp dieubidigezh Breizh e Doue Hollc’halloudek pe e
STALIN. N’eo ket ouzh ar gevreadelezh emañ troet hon abegadenn met ouzh ar gevredigezh vreizhat
hag al luskadoù mirelour pergen.
« Notet em eus unan eus da droiennoù : “ar frammoù end-eeun eus o c’hevredigezh danzeel”. Hag
enebiñ a rez kement-mañ ouzh ar “gevredigezh naturel” ? Marteze ez eus aze ur forc’hadenn a-bouez
etrezomp. Anzav a ran on bet nec’het o kavout ganit geriaoueg Guy HERAUD. E gwir, koulz lavaret
disol eo studiennoù an aozer-se pa zianavez ur vent diazez eus an denelezh : an amzer. Klask a ra
deskrivañ ar c’hevredigezhioù e-maez a bep istoregezh. Ne oar ket “n’eo ket an den ur ouennad loenel
met ur ratozh istorel” evit ober gant troienn BUYTENDIJK. E naturelouriezh a gouezh a-benn ar fin
da aozañ an dibolitikadur. E-se en em c’houlennan petore skoazell e vefe dimp, pa’z eo hon c’hudenn
end-eeun politikaat ar bobl flandrezat hag ar bobl vrezhon. Ouzhpenn-se, anistorek penn-da-benn eo
diazez e vennoziadur, e zamkaniezh eus ar “genel”3. Soliañ a ra e veizadur eus ar vroad war an
hevelep kealioù hag ar ouennelourion, adalek BOUGAINVILLIERS ha GOBINEAU betek HITLER.
“Ar vroad zo ur stroll naturel” ! Aze e voe unan eus fazioù Strollad Broadel Breizh, a voe gwariet e
embregiezh gant ar brizhveizadur-se. Ar vroad vrezhon zo da grouiñ. Mar bije anezhi ent naturel, ken
naturel all he dije borc’het he frammadur. E gwir, G. HERAUD a ra diouzh un ezoteregezh seul
noazusoc’h ma lam diouzh ar bobl an armoù damkanel hag embregel a rofe dezhi an tu d’en em
anaout ent istorel. Broad Vreizh ne c’hell bezañ nemet krouidigezh diles pobl Vreizh. An dalc’h evit
Breizhiz n’eo ket “kefleuniañ” un “tonkadur” ma vent ereet outañ dre ar stroll-gwad pe ar yezh, met
perc’hennañ, dre an nerzh diouzh ret, o c’hevala istorek. “Istor naturel” ar c’henelioù a glask sevel G.
HERAUD zo eztaol un tuadur padek er gevredigezh c’hall : na asantiñ da zistruj an natur e-ser an
ober-krouiñ denel, hag ent hollekoc’h, c’hoantaat steuzidigezh pep eneberezh, pep ober krouiñdistrujañ, hag erfin ar marv. N’eo ket dre zegouezh e kav G. HERAUD dalc’hidi e Breizh e-touez ar
re a zo o freder kentañ derc’hel ar furmoù henvoazel eus ar gedvuhez hag eus ar c’heñverioù
kevredigezhel. Ur brizh C’hall eo G. HERAUD, a glask heñvelaat outañ Elzasiz, Breizhiz, Flandreziz,
h.a.. Degemeret eo bet e Breizh levrioù G. HERAUD gant an hevelep gred hag ar gevreadelouriezh
europat ha dre an hevelep arbenn.
« A-du on ganit pa lavarez e ra unan dieubidigezh Breizh gant dieubidigezh ar pobloù all, dre an
abeg eeun m’o deus an hevelep enebour : renkad ar gorvoerion etrevroadel hag o c’henwallerion
lec’hel, a denn o mad eus arallekadur broadel ha kevredigezhel ar pobloù. N’emañ ket c’hoazh
obererezh an Emsav e par al luskadoù kevredigezhel pe politikel bras. Dre-se ez eo diaes dezhañ reiñ
e skoazeli d’ar pobloù all en o stourm. Koulskoude, gouest eo da zegas e skiant-prenañ istorel hag e
armoù damkanel. En eskemm, en deus an Emsav kalz da zeskiñ gant emgannoù ar pobloù all, evel
m’en deus kalz da zeskiñ digant pobl Vreizh.
« Krediñ a rez diverzout un tech hollveliek a-walc’h en hon meizadur eus ar Stad. Bez sioulaet :
an Emsav n’en deus nepred arlakaet e tle ar Stad embreger hec’h aotrouniezh war holl zomanioù eus
oberoù mab-den ha n’eo ket warc’hoazh e stage d’henn ober. An dalc’h n’eo ket sevel ur Stad a ve
dedraidigezh an Idee a veneg HEGEL, hogen aozañ ar framm politikel a zieubo ar gevredigezh
vrezhon. Ne stourmomp ket ouzh an arallekadurioù a zo e Breizh evit lakaat en o lec’h un arallekadur
donoc’h c’hoazh. Paot eo e Breizh ar virelourion o welout en Emsav ur rakneuz eus ar gevredigezh
vrezhon da zont hag o spontañ rak ar genurzh a ren war al labour emsavel koulz ha rak an arver
didruez a ra an emsaverion eus an dezrannañ hag an emzezrannañ. Ne ouzont ket ez eo ar genurzh-se,
degemeret gant pep emsaver en e rezid, amplegad ret an efedusted evit ur framm dispac’hel hag ateb
an ezhomm a wirionez a zo hini pep embregerezh istorek. En doare-se ez anzavont ivez o divarregezh
war al labour dispac’hel hag o dinac’h rak sammañ an dislavaroù ma emañ bac’het pobl Vreizh. An
hini kentañ eus an dislavaroù-se o vezañ : dieubidigezh pobl Vreizh zo un embregerezh ramzel, ha
bihan-tre eo nerzh an Emsav. Re abred eo bremañ evit komz eus ar frammoù a vo re ar Stad vrezhon :
pep diskleriadur war ar c’hraf-mañ o vezañ n’eo ket hepken faltaziek met c’hoazh dañjerus o vezañ
3

Sl. Lennadennoù. Guy HERAUD, L’Europe des Ethnies, Emsav 18/172 1968 (hag ar breutadur da heul : Emsav
19/202 ha 22/297).

ma ro broud d’un tech boutin kenan e Breizh : an tec’h en hunvre (piv vo arlevier ar Republik !
pelec’h e vo kêrbenn Breizh nevez !). Ne c’hellomp komz nemet eus palioù an Emsav, eus ar
pennaennoù a ren war e obererezh. Labour-dieubiñ an Emsav (an Emsav en e istoregezh ha n’eo ket
hepken en e furm a-vremañ) zo diazezet war ar perc’hennadur gant ar bobl eus ar c’hevala istorek,
eleze eus an holl araezioù-kenderc’hañ, ha pa vent armerzhel, sevenadurel pe bolitikel. An amplegad
ret da zieubidigezh an den e Breizh eo ar perc’hennadur-se. E-se ez eo ar Stad furm ar framm politikel
azas ouzh ar perc’hennadur-se ha n’eo ket ken ar benveg-mestroniañ ha -korvoiñ a anavezomp.
« Lavarout a rez he deus Bretagne-Action taget an Emsav. N’he deus ket graet, evit doare, met
skrivagner Bretagne-Action a vesk an anvadoù. Pa skriv “Emsav” e venn menegiñ stroll al luskadoù
mirelour anvet dikoc’h “Mouvement Breton”. An abegoù kavet gant dalc’hidi Bretagne-Action er
“Mouvement Breton” a c’haller krennañ, pa ouzon, evel-henn : 1) Ar “Mouvement Breton” zo
sac’het, ne ra netra, ned eo ket frammet, kement-se n’eo ket sirius 2) Ar framm sirius nemetañ eo
U.D.B., hogen en askont eus hon enepsokialouriezh-enepkomunouriezh-enepmarksouriezh-h.a.
bondougel, ne c’hellomp ket bezañ a-du. Unan anezho en deus lavaret din un deiz : “Mar deu Breizh
da vezañ kengladel, e sachan va skasoù”. Souezhet-bras on bet o verzout e oa saviad Breizh bremañ
gouzañvadusoc’h evitañ eget ar saviad erveziat a venege. () Ar goulenn a reer a-zivout BretagneAction eo hemañ : penaos dalc’hidi an impalaerouriezh c’hall, en Aljeria da skouer, zo deuet da
embann ez int broadelourion vreizhat hag e stourmont evit dieubiñ Breizh.
« Resisadurioù a c’houlennez war obererezh an Emsav hiziv. O reiñ a rin dit laouen. Da gompren
eo an obererezh-se e stern dedroadur istorel an Emsav. Etre an daou vrezel en deus graet an Emsav ul
labour a enklask damkanel ha dreist-holl lakaet en e blom ur bruderezh a-vras er yoc’h. Ar mare-se a
lakaer da zerou an daelerezh-dieubiñ. Gwazh a-se, an aozadurioù a ampare an Emsav etre an daou
vrezel zo bet tizhet gant ar pezh a anvomp ar “forc’hadur diouzh an Istor”, da lavarout eo ar riskladur
eus an ober dispac’hel d’an ober mirelour. Degouezhet en ur par eus o dedroadur ez eo bet ar P.N.B.
ha Breiz Atao divarrek da vont pelloc’h pa na zeuent ket a-benn da ziskoulmañ, ha zoken da anaout, o
dislavaroù. Luskad Breiz Atao n’en deus nepred meizet an digasted ha zoken an eneberezh a
ziskoueze outañ an darn vrasañ eus Breizhiz. Aze emañ an arbenn eus steuziadur pep luskad politikel
broadelour e Breizh goude 1945. Madeion ’zo a fellas dezho diskouez ar steuziadur-se evel un heuliad
eus an heskinerezh gall, met goude c’hoarvezadurioù Vietnam hag Aljeria ez eo diaes kemer a-zevri
an displegadur-se. Faezhadenn al luskad politikel he deus graet d’an Emsav kavout repu goude ar
brezel el luskad lennegel. Emañ o paouez dont er-maez eus hemañ goude seizh bloavezhiad strivoù ha
dezrannadurioù. An aozadurioù “politikel” dinodet e Breizh a-c’houde ar brezel zo an holl anezho
aozadurioù mirelour, rak hini ebet anezho n’eo deuet a-benn da ziskoulmañ an dislavar a roas lamm
da vBreiz Atao ha d’ar P.N.B., hini ebet n’eo deuet a-benn da zezrannañ arbennoù ar faezhadenn.
« Labour an Emsav hiziv zo dont a-benn el lec’h ma c’hwitas Breiz Atao : eleze tizhout
diskoulmañ kudenn an darempredoù etre an Emsav ha pobl Vreizh. An obererezh a renomp bremañ zo
diazezet war un dezrannadur resis eus arbennoù ha heuliadoù c’hwitadenn Breiz Atao. Liesaat a
reomp ar c’hejadennoù, ar breutadurioù, an devezhioù-studi gant Breizhiz (gant Gallaoued ivez) eus
an diseurtañ kelc’hiadoù ha kendereoù, lakaet er-maez ar c’helc’hiadoù mirelour hogos bepred. An
amkan eo lakaat anaout an Emsav gant ar muiañ gwellañ a dud ha gounit un anaoudegezh dispac’hel
eus poblañs Vreizh e doare da ziazezañ warni ul linenn obererezh nevez. »
(Roazhon, 25 01 70)
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DANEVELLOU OBEREREZH
Kendael « Iliz ha Dispac’h », Roazhon d’ar 17 Genver 1970.
D’ar 17 Genver e voe aozet e Roazhon war atiz an F.L.B. ur gendael war an darempredoù etre an
Iliz hag an emsavioù dispac’hel.

Kemer a reas perzh er breutadegoù ugent pevar c’hendaeler, menec’h, beleion ha tud lik,
Gallaoued ha Breizhiz. En o zouez e oa daou fransezad eus ar gelaouenn c’hall Frères du Monde ; un
dominikan, an Tad Jean CARDONNEL ; Jean-Pierre VIGIER, bet rener ar gelaouenn Action e Paris e
Mae 1968 ; ul leanez ha beleion e kefridi gant studierion Roazhon ; un ezel eus ar C.R.B. (Poellgor
Dispac’hel Brezhon) ; pevar beleg ha daou zen lik, izili eus an F.L.B. ; pemp ezel eus E.S.B..
War roll-labour an devezh edo an danvezioù-mañ :
– er beurevezh : Danevell war stourmoù ar veleion e Suamerika hag en Euzkadi. Dezrann saviad
an Iliz vrezhon. Hec’h emzalc’h e-keñver kenstourm ar renkadoù, e-keñver an emgann-dieubiñ
broadel.
– en endervezh : Petra a c’hell ar veleion hag al leanezed ober evit harpañ stourm pobl Vreizh ?
Harp da stourm al labourerion, stummoù frammerezh hag obererezh e diabarzh hag e diavaez an Iliz.
EMVR-138

Emvod hollek S.A.D.E.D. e Roazhon d’ar 1ñ C’hwevrer 1970.
Gouestlet eo kentañ emvod hollek ar bloavezh hogos en e bezh da brientiñar roll mennadoù a
ginnigo ar Strollad d’ar Breudoù en Ebrel.
A-raok kregiñ gant labour roll an devezh, e ro Gwazva ar Genurzh da anaout amparadur ar
C’hengor-barn anvet war c’houlenn Gwazva ar C’helenn evit skarat un arguz etrezañ hag ur
C’helenner tamallet dezhañ torradurioù grevus eus ar genurzh. Hervez ar reizhennoù e vez amparet ur
C’hengor-barn gant pemp ezel, daou anvet gant Gwazva ar Genurzh, daou anvet gant ar Gwazva o
sevel klemm, unan dilennet gant izili ar Strollad.
Roet eo stad ar c’hontoù evit 1969 ha stadet ez eus ur reñverad er C’hef. Studiet e vez an danvez
kellidsteuñv evit 1970.
Kinnig a reer digreskiñ sav ar gwirioù enrollañ evit ar skolidi a zo ezel pe danvez ezel eus E.S.B.
ha fiziout a-hend-all taladur ar gwirioù digresket-se er c’helligoù : digoust d’ar skoliad e ve hiviziken
e enrolladur.
Kudennoù diseurt zo degaset : kendro ar gefridiaded ; roll ar c’hentelioù nevez, adc’hraet pe da
adober e 1970.
EMVR-139
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.

EMSAV
KELAOUENN BOLITIKEL
MIZIEK
Niv. 39 – Meurzh 1970
An niverenn : 2,00 F
Koumanant-bloaz : 20,00 F
Deraouiñ a ra ar c’houmanant e miz Genver
EMSAV
30, Place des Lices, 35 – RENNES
C.C.P. RENNES 2 460 10
Taolenn

Ar varksourion hag ar vroad.
III. – V.I. LENIN .................................................................................................................p. 71
An Emsav hag ar Vro (24) [EMVR-140]..........................................................................................p. 96
Danevelloù obererezh : Kentelioù nevez embannet gant S.A.D.E.D. p. 96.
Notennoù politikel (12), Framm ar riezoù.
II. – Riezoù kevreadel (diwezh). III. – Riezereadoù ............................................................p. 97

AR VARKSOURION HAG AR VROAD
III. – V. I. LENIN
LENIN eo, e-touez an holl varksourion, a bledas ar muiañ gant ar gudenn vroadel. E-doug an
ugent bloavezh a yeas e-biou etre e bennad war an Iskra : Ar gudenn vroadel en hon raklun e 1903
hag an notennoù berrskrivet e 1922 war Kudenn ar broadelezhioù pe an « emrenerezh », ez embannas
un torkad mat a zisplegadennoù, tezennoù, kemennadurioù, prezegennoù, galvadennoù ha lizheroù o
pleustriñ war devoudoù broadel fetis. Koulskoude, mar dispignas preder ha nerzh e-leizh war an
danvez broadel e voe hogos en desped dezhañ. Aet evit ren stourm ar renkadoù e kavas buan war e
hent stourm ar broadoù. Ha dav e voe dezhañ sevel, ma n’eo ket un damkaniezh varskour eus ar
vroadelezh, da nebeutañ ur gadouriezh a-benn diwall kamp etrevroadel ar broleterion diouzh argoll ur
bruzhunadur broadel.
Ha setu dreist-holl ar pezh e voe ar vroadelezh evit LENIN : un dañjer evit unvaniezh ar
broleterion. Sokialourion ’zo, evel Otto BAUER, a glaske lakaat ul liv marksour war an talvoudoù
broadel ; re all, evel STALIN goude an dispac’h, a strivas da enframmañ an devoudoù broadel er
reizhiad soviedel nevez savelet ; hag an embregadennoù-se, imbroudel pe leviadurel, a endalc’he o
fleustrerion da zanzen un « damkaniezh » eus ar vroadelezh. LENIN, en eneb, ne voe nepred un
damkanour eus ar vroadelezh : un daelerezhour eus an dispac’h proleterel e oa ha ne voe netra all ;
kement skoilh o tont a-dreuz d’an hent oa da vezañ korvoet hervez pleustr an daelerezh, eleze bezañ
troet en un nerzh a-du petore durc’hadur bennak a ve dezhañ. An azon nemetañ degemeret gant
LENIN evit barn an devoudoù broadel oa o ster e-keñver kerzh an dispac’h proleterel : hag elfennoù
aesaus pe hualus e oant ? Mat eo pouezañ war ar poent-se, hiziv dreist-holl ma weler broadelourion ha
rannvroelourion a bep liv oc’h embann arroudoù eus skridoù LENIN da gadarnaat o lakadennoù. Mar
gwelas en emsavioù broadel ’zo darbarourion eus an dispac’h, ne voe ket LENIN ur broadelour. Seul
gent a se ne voe ket rannvroelour, hag un erez dibar en devoe ouzh an tezennoù rannvroelour.
Brastresañ a raimp emzalc’h LENIN e-keñver ar gudenn vroadel, en ur ober dave ar muiañ
gwellañ d’e skridoù. E gwir, ur yezh fraezh ha berr e oa hini ar bleiniad bolchevik hag e destennoù
n’o deus ket ezhomm da vezañ jubennet. Ur mestr direndael e voe war an dezrannañ hag an
emzezrannañ, ha n’hor bo ket, evel m’hon eus ranket ober gant Otto BAUER, d’en em atersiñ war ar
peragoù eus ar savlec’hioù kemeret gantañ. LENIN a oar bepred ar perag eus ar pezh a ra ha
peurliesañ e tispleg e-unan ar perag-se.
Mard eo ar vrogarouriezh ken kozh hag an Istor1, n’eus nemet un nebeut kantvedoù m’o deus ar
broadoù kemeret ur pouez bras en istor ar bed, – gant prantad kentañ ar gevalaouriezh2. Liammet eo
bet kresk ar Stadoù broadel gant kresk ar vourc’hizelezh e Kornog Europa. Ur roll araokadek ha
dispac’hel he deus bet houmañ er c’heñver-se ; lusket he deus ar Reverzhi c’hreantel ha drezi
gorreadur diziwezh ar barroù-bevañ ; diframmet he deus ar galloud politikel diouzh ar vrientinion
c’hladdalc’hour ha diazezet pennaennoù ar werinegezh ; diorreet emouiziegezh mab-den dre

1

« Ar vrogarantez zo unan eus ar santadoù donañ, kensakret gant ar c’hantvedoù hag ar milvedoù e pep mammvro. »
LENIN, Pravda 252, 21 du 1918.

2

« Evit a sell ouzh ar gudenn vroadel e tremen diorreadur ar gevalaouriezh dre zaou duadur istorel. Anadiñ a ra an hini
kentañ en dihun d’ar vuhez vroadel ha d’an emsavioù broadel, e krouidigezh ar Stadoù broadel. Anadiñ a ra an eil e
diorreadur hag e liesadur an darempredoù a bep seurt etre ar broadoù, e distruj ar c’haelioù broadel, e krouidigezh unded
etrevroadel ar c’hevala, an armerzh dre vras, ar politikerezh, ar ouezoniezh, h.a..
« An daou duadur-se zo anezho savelenn hollek ar gevalaouriezh. Ren a ra an hini kentañ e derou hec’h emdroadur,
azon eo an eil eus ar gevalaouriezh o tareviñ hag o vont war dreiñ en ur gevredigezh sokialour. »
LENIN, Prosveščenie 12, kerzu 1913.

erlec’hiañ ar poell ouzh an henvoaz3. Echu eo avat prantad araokadek ar vourc’hizelezh, aet eo diganti
he roll dispac’hel ; ar gevalaouriezh ampleget gant ar Reverzhi c’hreantel he deus daspugnet an holl
binvidigezh, ar madoù-kenderc’hañ, etre daouarn un niver bihan hag ar vourc’hizelezh zo aet d’ur
renkad vac’hom o korvoiñ ur yoc’h a vicherourion didra ; ar vourc’hizion, piaouet ganto ar galloud
politikel e-kevret pe get gant ar pezh a chom eus ar renkadoù gladdalc’hour, a ra gantañ evit gwaskañ
ar bobl e diabarzh ar Stadoù, hogen ouzhpenn-se int krog da ziazezañ ar reizhiad kevalaour dreist an
harzoù e par an hollved : prantad an impalaerouriezh eo4 ; kenderc’hel a reont da ziskleriañ
pennaennoù gwerinek, met un touell n’eo ken ar re-mañ arveret ganto evit morzañ ar broleterion a
gorvoont ; ken furmek-all eo o mennadoù broadel : treitouriñ a reont o broad hag o sevenadur p’o
devez da zibab etrezo hag o lazioù renkadel5. Echu eo roll araokadek ar vourc’hizelezh ; ur renkad-ren
nevez a rank bremañ kemer he lec’h : ar broleteriezh.
Dre an dispac’h e vo kaset an « dereadur galloud »-se. MARX a wele an dispac’h evel un
dedroadur « naturel » eus ar reizhiad kevalaour : dislavaroù diabarzh houmañ o vont war
lemmaat dre ma tiraeze prantad an impalaerouriezh, e ranke en em zistrujañ hec’h-unan ha
disoc’hañ war ar sokialouriezh. LENIN, en ur zegemerout pennaenn an dedroadelezh
varksour, a enebas groñs ouzh ar meizadurioù re « naturel » anezhi : ar broleterion a zle kaout
ur roll oberiant e distruj ar gevalaouriezh hag e saveladur ar sokialouriezh, n’eo ket evel ur
yoc’had nerzhoù armerzhel dall ha diemouez met evel ur renkad emouiziek ha frammet.
Hogen e derou ar c’hantved e oant c’hoazh, e Rusia da nebeutañ, e stumm ur yoc’h diaoz ha
dizesk. Anat e oa da LENIN ne c’hoarifent biken o roll dispac’hel diouto o-unan ; lezet en o
emdarzhegezh ned afent ket pelloc’h eget un difreterezh aner war-du amkanioù berrsell ;
ezhomm o doa, evit emouiziekaat, da vezañ stummet ha frammet en ur strollad dispac’hel
kreizennet-strizh hag astennet d’an hollved6. Abeget garv e voe seurt meizadur kreizennel,
leviadel, eus an dispac’h gant un niver a izili eus ar Strollad Micherour Sokialdemokratel
Rusiat : PLEXANOV, TROTSKY, hag eus ar Strollad Sokialdemokratel Alaman : Rosa
LUXEMBURG7. Pouezus eo e anaout evit meizañ ervat emzalc’hioù LENIN e meur a
dachenn, e-keñver ar gudenn vroadel pergen.
3
« Ar brezelioù broadel gwirion, ar re c’hoarvezet er prantad 1789-1871 pergen, a oa un eztaol eus luskadoù broadel
yoc’hek, eus ur stourm ouzh an diharzveli hag ar reizhiad c’hladdalc’hel, evit lemel ar gwaskerezh broadel ha krouiñ Stadoù
diazezet war ar broadoù, amplegad ret da ziorreadur ar gevalaouriezh. »

LENIN, Social’demokrat” 40, 29 meurzh 1915.
4

« Un dra ret eo unaniñ micherourion an holl vroioù dre an arbenn ma n’eo ket bevennet en ur vro hepken renkad ar
gevalaourion a wask ar vicherourion. Kreskiñ ha paotaat a ra an darempredoù kenwerzhel etre ar riezoù ; tremen a ra ar
c’hevala eus ur vro d’eben. Ar bankoù, o tolpañ kevalaoù ramzel dastumet e pep lec’h ha dasparzhet ganto etre ar
gevalaourion e stumm prestoù, a baouez a vezañ broadel evit dont da vezañ etrevroadel ; daspugn a reont kevalaoù o tont eus
an holl vroioù hag o dasparzhañ etre kevalaourion Europa hag Amerika. Kevredadoù dirveur dre gevrannoù a vez amparet abenn diazezañ embregerezhioù kevalaour n’eo ket mui en ur vro hepken, met e lies bro war un dro ; kevredadoù kevalaour
etrevroadel a weler o tiwanañ. Mestroniezh ar c’hevala zo etrevroadel. E-se, ne c’hell stourm micherourion an holl vroioù
evit o frankizadur dont da bennvat eñ ivez nemet mar ren ar vicherourion o emgann a-gevret ouzh ar c’hevala etrevroadel.
Setu perak, en e stourm ouzh renkad ar gevalaourion, en deus ar micherour rusian da geneiled ar micherour alaman, ar
micherour poloniat hag ar micherour gall, evel m’en deus da enebourion ar gevalaourion rusiat, poloniat ha gall. »
LENIN, skrivet en toull-bac’h e mezheven-gouere 1896, emb. Proletarskaja Revoljucia 3, 1924.
5

« Ar Strollad Sokialour Poloniat a wel an traoù evel pa vije diluziet ar gudenn vroadel ur wech displeget dre an
enebadur-mañ : “ni ” (Poloniz), hag “int” (an Alamaned, ar Rusianed, h.a.). Ar Sokialdemokrated, evito, a laka er renk
kentañ an enebadur-mañ : “ni” ar broleterion, hag “int” ar vourc’hizion. “Ni”, ar broleterion, hon eus gwelet dek ha dek
gwech penaos e treitour ar vourc’hizelezh lazioù ar frankiz, ar vammvro, ar yezh hag ar vroad, kerkent ma sav ar
broleteriezh dirazi. Gwelet hon eus penaos ar vourc’hizelezh c’hall, en ampoent ma oa ar vroad c’hall en he brasañ izeladur
hag en he brasañ sklavadur, he deus en em roet d’ar Brusianed, penaos en deus Gouarnamant an difennerezh broadel en em
dreuzfurmet e Gouarnamant an trubarderezh broadel, penaos he deus bourc’hizelezh ur vroad wasket galvet war he skoazell
soudarded ar vroad wasker evit flastrañ he c’henvroiz proleterion a oa bet her a-walc’h da gas o dorn war-du ar galloud. »
LENIN, Ar gudenn vroadel en hon raklun, Iskra 44, 15 gouere 1903.
6

LENIN, Petra ober ? 1902.

7
En e levr Petra ober ?, en doa LENIN skrivet : « Ne c’hell bezañ a emsav dispac’hel start hep ur framm a levierion
stabil o tiogeliñ dalc’helezh al labour. Seul niverusoc’h ma’z eo ar yoc’h o tont ent emdarzhek d’an emgann, oc’h amparañ

Ahel an emgann proleterel zo an enebiezh etre ar broleterion hag ar re o gwask : renkad korvoer
an Tsar, ar vrientinion, ar gevalaourion a oar ez eus ur brezel a vuhez pe a varv o ren etrezi hag ar
broleterion. En-dro d’an ahel-se en em renk pep emgann all, kevredigezhel, armerzhel, broadel,
sevenadurel. Ar blein eo an emgann proleterel a zle reiñ e ster, dispac’hel pe kilstourmel, da gement
stourm o treiñ er bed. Ar penn-dave eo evit dezrannañ an devoudoù, an oberoù, ar c’hoantoù hag an
arc’hadurioù. Mar goulenn ur bobl he dizalc’hted politikel e vo ensellet a) hag ur ster damkanel a-du
gant an emgann proleterel en deus he goulenn b) hag ur splet embregel evit ar broleteriezh o stourm ez
eus da harpañ he goulenn.
E-keñver damkaniezh hollek n’eus kudenn ebet evit dezrannañ an emgann proleterel. Amkan ar
broleterion eo dispenn ar reizhiad kevalaour, diberc’hennañ ha diveliañ ar renkad korvoer. Houmañ o
vezañ frammet e par an hollved, e rank ar broleterion en em frammañ e par an hollved ivez. Unan eus
sevenadennoù ar vourc’hizelezh eo bet etrevroadelaat ar c’henderc’hañ ; an dedroad araokaus-se he
deus ar sokialouriezh da aspiaouañ, en ur erlec’hiañ avat un etrevroadelenn a vreudeuriezh ouzh an
etrevroadelenn a vac’homerezh diazezet gant ar gevalaourion. Anat eo da LENIN n’o deus ket ar
broadoù ur roll bras da c’hoari ken. Ganto eo bet ar voull e-pad kantvedoù kentañ ar gevalaouriezh ;
hogen ar gevalaouriezh hec’h-unan zo o tiverkañ an harzoù etre ar broadoù he ganas hag o kendeuziñ
o sevenadurioù : ar sokialouriezh a gaso da benn an hent boulc’het etrezek an etrevroadelaat8 hag a
gendeuzo holl broleterion ar bed en ur republik proleterel hollvedel9.
Mard eo fraezh an damkaniezh hollek ez eo kalz kempleshoc’h an traoù e tu an embregiezh.
Dizehan en devoe LENIN d’ober ouzh harzderioù a-berzh ar renkadoù micherour o-unan. An harzder
brasañ a voe, a bell, ar santad broadel, en em ziskouezas kalz kreñvoc’h eget gortozet, a reas d’an Eil
Etrevroadelenn difloskañ, evel ma ouzer, e 1914. Seul grennoc’h a se e verkas LENIN an troc’h etre
ar stourm proleterel ha pep stumm a vroadelouriezh, nemet e rankas anaout an devoud broadel evel ur
diaz an emsav hag o kemer perzh ennañ, ha seul retoc’h eo un hevelep framm, seul startoc’h e rank bezañ (anez da se e ve
aesoc’h da forzh pe lorber hoalañ gwiskadoù warlerc’hietañ ar yoc’h). Ar framm-se a zle bezañ graet gant tud o kaout an
ober dispac’hel da vicher. »
PLEXANOV a abegas : « Goude skarzhañ ar sokialouriezh diouzh ar yoc’h hag ar yoc’h diouzh ar sokialouriezh, en
deus LENIN savet an intellingentsia sokialour da renk an Demiourgos eus an dispac’h sokialour, hag eñ gant e ziskibion
sentus da renk an intelligentsia sokialour a gentañ klas pe, koulz lavaret, an dreistintelligentsia.
( ) « Ar pleustr a ziskouezas din e veize LENIN ar yoc’h evel un “elfenn anistorel” eus an Istor, evel un “Danvez”
lusket war-du ar sokialouriezh dre ur “Spered” o werediñ eus an diavaez. » Iskra 70, 25 gouere 1904.
Ha TROTSKY : « An armerzhelourion ne vleniont ket ar broleteriezh peogwir en em stlejont war he lerc’h, met ar
bolitikelourion ne vleniont ket ar broleteriezh peogwir e sammont o-unan he c’hefridioù. An armerzhelourion o deus diflipet
dirak al labour ramzel a oa d’ober peogwir e veizent o roll evel re zister : bale e lost an Istor, met ar bolitikelourion a
ziskoulm ar gudenn o klask ober o lost eus an Istor. ( )
« E politikerezh diabarzh ar Strollad, seurt hentennoù a gas framm ar Strollad da gemer lec’h ar Strollad, ar Poellgorkreiz da gemer lec’h framm ar Strollad hag a-benn ar fin un diktatour a gemer lec’h ar Poellgor-kreiz. »
Hon c’hefridioù politikel 1904.
Ha Rosa LUXEMBURG : « Hañvalout a ra dimp e ve ur fazi grevus krediñ e c’hallfed “da c’hortoz” lakaat an
diharzveli eus un aozadur-kreiz galloudeget e-lec’h ar vestroniezh, disevenadus c’hoazh, war o strollad eus muianiver ar
vicherourion emouiziek, hag e-lec’h ar reolerezh foran gant ar yoc’hoù micherour war organoù ar Strollad, lakaat ar
reolerezh a-c’hin gant ar Poellgor-kreiz war obererezh ar broleteriezh dispac’hel.
« O reiñ da organ-leviañ ar Strollad galloudoù ken diharz ha nac’hel, evel ma fell da LENIN ober, ne reer nemet
kreñvaat betek un derez dañjerus-tre mirelouriezh naturel endeo hag enstag an organ-se. »
Iskra 69, 10 gouere 1904.
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« Buhez a-bezh, armerzhel, politikel, kefredel an denelezh a vez oc’h etrevroadelaat bepred muioc’h, zoken dindan ar
renadoù kevalaour. Peuretrevroadelaet e vo gant ar sokialouriezh. »
LENIN 1913, emb. Teskad Lenin III 1925.
9

« Enebourion omp d’ar c’hasonioù broadel, d’an dizemglevioù broadel, d’ar c’houbarzhegezh vroadel.
Etrevroadelourion omp. Da bal e kemeromp unanadur strizh ha kendeuzadur klok micherourion ha kouerion holl vroadoù ar
bed en ur Republik soviedel hollvedel unel. »
LENIN, Lizher da vicherourion ha da gouerion Ukraina da geñver
an trec’hioù gounezet war Denikin, Pravda 3, 4 genver 1920.

gudenn wirion eus ar broleterion o-unan. Klokaat a reas an damkaniezh varksour hollek war dachenn
arbennik ar vroadelezh, o spisaat derez araokadegezh pep emsav broadel a-geñver gant derez
emdroadur istorel ar vro ma stourm. Tri rumm a ra eus ar broadoù, hervez ma’z int degouezhet da vat
en eil prantad, impalaerel, eus ar gevalaouriezh, hervez ma’z eus c’hoazh enno luskadoù broadel
demokratel bourc’hiz, pe hervez m’emañ ar broioù-se o kuitaat hepken o oadvezh gladdalc’hel10.
A-benn ar fin e kemer an devoud broadel ul lec’h hogos ken pouezus hag an devoud renkadel en
dezrannadur a ra eus ar saviad kevredigezhel e Rusia. Peder elfenn a zeskriv er saviad-se. Goût a
ouzer e c’hoarveze an Impalaeriezh rusian, evel an Unaniezh Soviedel, eus ur genel drec’hel, Rusiz,
hag eus tregont bennak a bobloù all arallgenel pe arallgravez, reoù ’zo warlerc’hiet-kenan11.
Da elfenn gentañ e teskrive kraonell ar vro wasker, ar vourc’hizelezh kevalaour rusiat, kevredet
gant ur renkad c’hladdalc’hel manet en he sav hag o rannañ ganti ar galloud politikel, – ar graonell-se,
o kendeuziñ mui-ouzh-mui gant ar gevalaouriezh etrevroadel zo pennenebourez ar broleteriezh hag an
dispac’h. Diskleriañ a ra ur vroadelouriezh vac’hom, destrizhus ha dedeuzour, o waskañ digernez an
tudadoù arallgenel annezet war zouar an Impalaeriezh. Daoust d’he doareoù mac’hom he deus ar
vroadelouriezh-se ul levezon vras war ar bobl a-bezh, ken rusiat, ken arallgenel. Ha krisañ kerseenn
buhez LENIN e voe hep mar gwelout ar broleterion hag an darn vrasañ eus o bleiniaded
sokialdemokrat o treiñ kein d’an emgann proleterel evit en em deurel er brezel impalaerel.
Eil elfenn ar saviad rusian eo proleterion ar vro wasker, eleze ar vicherourion rusiat, a zo o niver o
kreskiñ dre berzh greanteladur herrek ar riez, war un dro gant o emskiant a renkad hag o arc’hadurioù
kevredigezhel. Anat eo e vo int keflusker an dispac’h.
An drede elfenn eo bourc’hizelezh ar broioù gwasket. He savlec’h zo dre vras an hevelep hini hag
ar vourc’hizelezh rusiat. Koulskoude, he dasparzh etre bourc’hizelezh vras ha bourc’hizelezh vihan zo
disheñvel, e gounid ar vourc’hizelezh vihan. Houmañ n’eo ket sanket ken don en argerzh impalaerel
ha bevoc’h eo chomet enni ar santadoù gwerinek ha frankizour ; he roll bourc’hizel a c’hoari oc’h
enebiñ ouzh an diharzveli tsarel ; ouzhpenn-se, er broioù gwasket e teu war hec’h eneberezh ul liv
broadel : klask a ra difenn he yezh hag he sevenadur ouzh ar mac’homerezh sevenadurel rusiat. Met
ent istorel ez eo liammet he zonkad ouzh hini ar vourc’hizelezh vras, ar vrientinion, ar gloer hag an
tsarelezh : dirak arc’hadurioù ar broleterion en em renk raktal e tu ar waskerion12.
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« Tri fatrom broioù e-keñver gwir ar broadoù da emsavelañ.

« Da gentañ, broioù kevalaour araokaet Kornog Europa hag ar Stadoù-Unanet. Enno ez eo echu pell ’zo an emsavioù
broadel araokadour bourc’hiz. Pep hini eus ar broadoù “bras”-se a wask broadoù all en trevadennoù hag e diabarzh he
harzoù. Kefridioù proleterion ar broadoù mestronier zo dres re proleterion Bro-Saoz en 19t kantved e-keñver Iwerzhon [sl.
(29)].
« D’an eil, Reter Europa : Aostria, ar Balkanoù ha dreist-holl Rusia. En 20t kantvet peurgetket e tiwanas eno an
emsavioù broadel demokratel bourc’hiz hag ez eas taer ar stourm broadel. Er broioù-se, ar broleterion, ken evit kas da benn
an treuzfurmadur demokratel bourc’hiz, ken evit harpañ an dispac’h sokialour er broioù all, ne sevenint o c’hefridi nemet
mar difennont gwir ar broadoù da emsavelañ. Diaes-kenan ha pouezus-kenan eo ar gefridi kendeuziñ stourmoù renkadel
micherourion ar broadoù gwasker hag ar broadoù gwasket.
« D’an trede, ar broioù damdrevadennel evel Sina, Persia, Turkia hag an holl drevadennoù o vodañ etrezo ur mil milion
a annezidi. Eno, an emsavioù demokratel bourc’hiz pe zo o paouez deraouiñ, pe zo pell c’hoazh diouzh o zermen. Dlead ar
sokialourion n’eo ket hepken arc’hañ an dieubidigezh raktal, hep diviz ha hep daspren, eus an trevadennoù (hag an
dieubidigezh-se, en hec’h eztaol politikel, ned eo netra estreget gwir ar broadoù da emsavelañ) ; dlead ar sokialourion eo
harpañ en doare taerañ an elfennoù dispac’husañ eus an emsavioù demokratel bourc’hiz a zieubidigezh vroadel er broioù-se,
hag o skoazellañ da zarsaviñ (pe, hervez an dro, da ren o brezel dispac’hel) enep ar riezoù impalaerour a zo ouzh o
gwaskañ. »
LENIN, An dispac’h sokialour ha gwir ar broadoù da emsavelañ, Vorbote 2, ebrel 1916.
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Rusiat ha rusian a eneber en doare-mañ : rusiat a ra dave d’an dudad, rusian d’ar riez ; sk. : En Impalaeriezh rusian
edo ar broadoù rusiat, ukrainat, ur vroadenn boloniat, h.a..
12
« E Rusia, an enepdispac’h zo divarrek da gas da benn ar c’hefridioù istorel a zo re an dispac’h. Mui-ouzh-mui e vez
dedennet ar vourc’hizelezh rusian etrezek ar froud etrevroadel enepproleterel hag enepgwerinek, hag ar broleteriezh rusian
ne zle ket fiziout war he c’hevredidi frankizour. He hent dezhi, dizalc’h, a rank heuliañ war-du trec’h klok an dispac’h. »

LENIN, Danvezioù tanidik ar politikerezh hollvedel, Proletarij 33, 23 gouere 1908.

Ar bevare elfenn a c’hoarvez eus proleteriezh ar broioù gwasket, gwiskad koueriadel hogos en e
bezh, warlerc’hiet hag ar pellañ diouzh an emskiant a renkad, dalc’het e diaskren gant ar bobed hag ar
berc’henned-douar, techet da vagañ droukrañs hep ober a zigemmoù ouzh an tri rummad all a-vloc’h,
ouzh proleterion ar vro wasker koulz hag ouzh ar vrientinion hag ar vourc’hizion13.
Dav eo d’an dispac’herion kompren ervat o dleadoù. Kemplezh eo ar re-mañ hervez ar renkad a
zo dirazo. O dlead kentañ avat eo pellaat diouzh pep broadelouriezh evel diouzh ar gwashañ pistri o
linkrañ unvaniezh etrevroadel ar vicherourion o stourm. A-fet ar vroadelouriezh vac’hom pleustret
gant ar renkadoù-ren rusiat, ar C’hant-Du ha re Puriškevič14, n’en deus ket LENIN kunujennoù awalc’h evit he milligañ. En eneb, e-keñver brogarouriezh ar pobloù arallgenel e tiskouez arlivioù eleizh en e alioù. Aspediñ a ra ar vicherourion rusiat da zibourc’hañ pep chaovinegezh ha d’en em ren
gant ar vrasañ evezhiegezh ouzh ar poblañsoù a-vec’h deuet er-maez eus ar Grennamzer15. Evit ar
broioù trevadennel hag ar broioù suj warlerc’hiet er-maez eus Rusia, ez anzav ar roll araokadek o deus
« Arabat d’ar sokialdemokratiezh ankouaat e vez alies ar c’hourferc’henned, ar bobed ha bourc’hizelezh ar broadoù
gwasket o c’holeiñ gant gerioù-stur broadelour ar c’hoant o deus da zisrannañ ar vicherourion ha d’o zouellañ, en ur
skoulmañ e kuzh dezho marc’hadoù gant gourferc’henned ha bourc’hizelezh ar vroad vestronier diwar-goust yoc’hoù
labourer an holl vroadoù. »
LENIN, Alioù ha ratozhiadoù Kendalc’h Poellgor-kreiz Strollad Micherour Sokialdemokratel Rusia, 1913.
« Ar sokialdemokratiezh a rank gant ar brasañ nerzh lakaat war evezh proleteriezh ha renkadour labourer an holl
vroadelezhioù ouzh ar gerioù-stur broadelour arveret gant “o” bourc’hizelezh evit o zouellañ : gant he frezegennoù c’hwek
pe feuls war ar “vammvro”, e striv da zisrannañ ar broleterion ha da bellaat o selloù diouzh hec’h amrealoù dezhi, ar
vourc’hizelezh, ha diouzh ar c’hevredadur politikel hag armerzhel he liamm ouzh bourc’hizelezh ar broadoù all hag an
unpenniezh tsarel. »
LENIN, Tezennoù war ar gudenn vroadel 1913, emb. Teskad Lenin III 1925.
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« Gwaskerezh kantvedel ar riezoù impalaerour war ar pobloù trevadennel ha gwan en deus lezet e yoc’hoù labourer
ar re-mañ n’eo ket hepken kasoni, met ivez disfiz ouzh ar broadoù gwasker dre vras, koulz hag ouzh proleteriezh ar broadoù
gwasker. Trubarderezh mezhus ar sokialouriezh gant an darnvuiañ eus pennoù kefridiel ar broleteriezh e 1914-1919, pa
zifenne ar sokialchaovineion, war zigarez difenn ar “vammvro”, “gwir” “o” bourc’hizelezh da vachomañ an trevadennoù ha
da breizhañ ar broioù a oa en he dalc’h kellidel, ne c’halle nemet gwashaat an disfiz kantreizh-se. Diouzh un tu all, seul
warlerc’hietoc’h ma’z eo ur vro, seul c’halloudekoc’h ez eo enni ar gounezerezh bihan, ar mod-bevañ ozhac’hmeurel hag an
dienez spered, ar pezh a ro hep mank un nerzh-herzel bras d’an treuzvarnioù bihanvourc’hizel sanketañ, eleze re an
emgarantez vroadel, ar strizhded vroadel. O vezañ ma ne c’hallo an treuzvarnioù-se steuziañ nemet goude ma vo steuziet an
impalaerouriezh hag ar gevalaouriezh er broioù araokaet, ha goude ma vo bet treuzfurmet penn-da-benn diaz armerzhel abezh ar broioù warlerc’hiet, ne c’hallo an treuzvarnioù-se nemet kouezhañ gorrek-kenan. Alese ar redi m’emañ proleteriezh
komunour emouiziek an holl vroioù da ziskouez ur boellegezh hag un evezhiegezh dibar e-keñver aspadennoù ar santad
broadel er broioù hag er pobloù gwasket a bell ’zo, hag ivez an dlead d’ober goulezadoù a-benn hastañ steuzidigezh an disfiz
hag an treuzvarnioù-se. »
LENIN, Divrazadur kentañ an tezennoù war ar c’hudennoù broadel ha trevadennel
(Evit Eil Kendalc’h an Etrevroadelenn Gomunour) Etrevroadelenn Gomunour 11, 14 gouere 1920.
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Ar C’hant-Du oa un aozadur spontelour e dalc’h ar polis tsarel o stourm ouzh an emsav dispac’hel, o trouklazhañ an
dispac’herion, o tagañ ar gefredourion araokadour, o sevel pogromoù. Un ezel Kant-Du, V.M. PURIŠKEVIČ (1870-1920),
gourferc’henn douar, a veze kemeret da ardamez an impalaerouriezh rusian hag ar vroadelouriezh vac’hom.
15

« Skrivet em eus c’hoazh em oberoù a-zivout ar gudenn vroadel ez eo aner a-grenn stignañ en difetis kudenn ar
vroadelouriezh dre vras. Ret eo ober an diforc’h etre broadelouriezh ar vroad wasker ha hini ar vroad wasket, etre
broadelouriezh ur vroad vras ha broadelouriezh ur vroad vihan.
« E-keñver an eil broadelouriezh, ni broiz ur vroad vras en em laka hogos bepred kablus, a-hed an istorvezh, a
feulsterioù diniver, ha gwashoc’h c’hoazh, e reomp direizhderioù ha preizherezhioù diniver hep merzout dimp. Ne’m eus
nemet kounañ va eñvorennoù eus ar Volga war an doare ma vez graet ganimp ouzh an arallgeneliz : ar Poloniad, an Tatar, an
Ukrainad, ar Georgiad hag arallgeneliz all eus ar C’haokaz ne glevont nemet goapanvioù disprizus evel “Poljačiška”,
“Kniaz”, “Xoxol”, “Kapkazski čelovek”.
« E-se, an etre vroadelouriezh a-berzh ar vroad wasker pe ar vroad graetanvet “bras” (goude ma’z eo bras hepken dre he
mac’homerezh, bras hepken evel ma’z eo da skouer ar gward-galeoù) a zle c’hoarvezout n’eo ket hepken eus an doujañs da
gevatalded furmel ar broadoù, met ivez eus un digevatalded o kempouezañ a-berzh ar vroad wasker an digevatalded an
devoudoù. An hini n’en deus ket komprenet se n’en deus ket komprenet kennebeut ar pezh ez eo an emzalc’h proleterel
gwirion e-keñver ar gudenn vroadel : hennezh a chom, e gwirionez, gant ar savboent bihanvourc’hizel ha, da heul, ne c’hell
nemet risklañ e pep kammed war-du savlec’hioù ar vourc’hizelezh. »
Kudenn ar broadelezhioù pe an « emrenerezh », notennoù berrskrivet d’an 31 kerzu 1922, emb. Kommunist 9, 1956.

da c’hoari enno an emsavioù broadel demokratel bourc’hiz, hag e vrastres ar c’haderezh a zle ar
strolladoù komunour kaout en o c’heñver : o skoazellañ, en ur virout strizh a gendeuziñ ganto, hag o
diskar ur wech m’o devo sevenet o c’hefridi istorel a zispac’herion vourc’hizel16. An diaesañ labour
embregel en devoe LENIN da ren avat e voe en em zizober diouzh broadelouriezh ar vourc’hizion
vihan.
Heklevioù eus ar stourmad-se hon eus bet p’hon eus studiet Otto BAUER. E gwir, eus ar renkad
vihanvourc’hizel e teue hogos holl damkanourion an ober politikel, – LENIN e-unan a oa a orin
bihanvourc’hizel. Mut e chome ar vicherourion hag ar gouerion, re wasket evit kemer perzh er vuhez
kefredel ; tost ken mut-all e chome ar renkadoù-ren, re sanket en ober evit prederiañ pell warnañ. Ar
preder a veze al lod eus ar renkadoù-etre, dieub diouzh samm ar sklaverezh evel diouzh samm al
levierezh. Ar vihanvourc’hizion a zifenne uhelvennadoù ar frankiz, ar gevatalded, ar werinegezh ;
darn anezho, gounezet d’ar varksouriezh, a brezege an dispac’h kevredigezhel. An holl avat ne gasent
ket, evel ma rae LENIN, o marksadegezh betek ar gempoellded klok. Diegi o doa o vont betek penn
hag oc’h aberzhiñ pep tra eus o c’healiadurezhioù kent. Klask a raent « klokaat » ur varksouriezh
hantergoazhet dre lojañ enni tezennoù saveteet eus peñse o bed kozh, – hep damant da unvanded an
hentennoù hag ar gelennadurezh. Ur skouer hon eus bet eus seurt kenaozadurioù digempoell gant
strivoù Otto BAUER da unaniñ sokialdemokratiezh ha broadelouriezh.
Maksourion all, STALIN ha dreist-holl Rosa LUXEMBURG, a gave dezho e oa an arc’hadurioù
broadel ur gudenn a eil renk da vezañ diskoulmet hervez rediezhoù ar gadouriezh renkadel, – pa oa
echu ne vern penaos oadvezh ar broadoù, tonket ma oant holl da steuziañ gant donedigezh ar
sokialouriezh hollvedel. Gwell o deus d’ober an dispac’herion eget plediñ gant mennadoù ar
vourc’hizion vihan ha goubarzhelezhioù rannvroioù warlerc’hiet ar riezoù arnevez. Reizh diouzh ar
gelennadurezh varksour e hañvale bezañ hevelep lakadennoù. Ha koulskoude, kontrol mik dezho e
voe emzalc’h LENIN. Evitañ, ar gwir evit ar broadoù da emsavelañ zo ur gwir-diazez na oufe bezañ
distaget diouzh korf ar frankizioù gwerinek. Ha termenañ a rae ar gwir da emsavelañ evel ar gwir da
zisrannañ ha da amparañ Stadoù dizalc’h17. Ouzhpenn-se, dlead proleterion ar vro wasker ne oa ket
hepken anaout da reizh gwir ar broadoù gwasket da zisrannañ, met ivez reiñ dezho diouzh ret skoazell
16

« Er riezoù kevalaour endeo en o fezh ma’z eus strolladoù micherour oc’h ober ent werc’hel rakgward ar broleteriezh,
kentañ ha pouezusañ labour eo stourm ouzh gwariadur koulzataer, bihanvourc’hizel ha peoc’helour ar c’heal hag ar
politikerezh etrevroadelour.
« Evit ar riezoù hag ar broadoù warlerc’hietoc’h, ma’z eo trec’h ar c’heñverioù a zoare gladdalc’hel, ozhac’hmeurel pe
ozhac’hmeurel-koueriadel, e ranker derc’hel fraezh war ar spered :
« 1º Ar ret evit an holl strolladoù komunour skoazellañ an emsavioù-dieubiñ demokratel bourc’hiz er broioù-se ; ha da
gentañ, ez eo kefridi redius micherourion ar riez a zalc’h ar vroad warlerc’hiet er sujidigezh trevadennel ha kellidel reiñ ar
skoazell oberiantañ ;
« ( ) 5º Ar ret groñs stourm ouzh an tuadur da wiskañ livioù ar gomunouriezh war luskadoù-dieubiñ demokratel
bourc’hiz ar broioù warlerc’hiet ; ne zle an Etrevroadelenn Gomunour skoazellañ emsavioù broadel demokratel bourc’hiz an
trevadennoù hag ar broioù warlerc’hiet nemet war an diviz ma ve kentelfennoù ar strolladoù proleterel da zont en holl vroioù
warlerc’hiet strollet ha diorreet er spered eus o c’hefridioù dibarek, kefridioù a stourm ouzh an emsavioù demokratel
bourc’hiz eus o broadoù ; an Etrevroadelenn Gomunour a zle skoulmañ emglevioù prantadel gant demokrated vourc’hiz an
trevadennoù hag ar broioù warlerc’hiet, hogen na gendeuziñ ganto, ha mirout dizalc’h rik an emsav proleterel, zoken en e
furm eginekañ. »
LENIN, Divrazadur kentañ…, sl. (13).
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« Evit a sell ouzh gwir ar broadoù gwasket gant an unpenniezh tsarel da emsavelañ, da lavarout eo da zisrannañ ha da
amparañ ur Stad diforc’h, e tle ar strollad sokialdemokratel difenn groñs ar gwir-se. Henn goulenn a ra pennaennoù-diazez
an demokratiezh etrevroadel dre vras, koulz hag ar mac’homerezh broadel dreistkred embreget war brasniver poblañs Rusia
gant an unpenniezh tsarel, houmañ o vezañ ar reizhiad stadel kilstourmusañ ha krisañ mar he c’heñverier gant hini ar Stadoù
amezek eus Europa pe Azia. Henn goulenn a ra ivez an emgann evit frankiz poblañs Rusia, divarrek da grouiñ ur Stad
werinek ma ne vez ket diframmet ar vroadelouriezh rusian kant-du, harpet ma’z eo gant henvoaz ar moustradurioù gwadek
niverus o deus skoet an emsavioù broadel ha dalc’het ma’z eo ent reizhiadek n’eo ket hepken gant an unpenniezh tsarel hag
an holl strolladoù kilstourmer, met ivez gant ar frankizouriezh bourc’hizel rusiat a vez o ruzañ a-dreuz-kof dirak an
unpenniezh, er prantadoù enepdispac’hel pergen. »
LENIN, Alioù ha ratozhiadoù…, sl. (12).

d’en em zieubiñ18. Heuliomp mat mennoz LENIN ha diwallomp a welout en e dTezennoù war ar
gudenn vroadel lakadennoù a-du gant nep broadelouriezh ; en anv ar werinegezh hepken e felle
dezhañ prezeg. A-du-rall e ouzer e kemeras perzh e Kendalc’h Brünn e 1899 hag e voe eno e-touez
difennerion an « emrenerezh broadel », en ur geizañ e vennad o lavarout : « Ar gwir da zibriediñ n’eo
ket ar redi da zibriediñ », – d’e soñj, ar sokialouriezh o lemel gwaskerezh ar broadoù a lamfe war un
dro an abeg o doa ar broadoù da glask disrannañ. Ouzhpenn-se, ar broadoù a c’houlenne LENIN evito
ar gwir da emsavelañ oa, dre dermenadur, broadoù graet gant ar renkad proleterel ; da c’hortoz ma ve
ar galloud enno etre daouarn ar broleteriezh, e tlee ar skoazell da reiñ d’o stourm broadel bezañ
divizet gant ar sokialdemokratiezh e-ser he c’hadouriezh hollek19.
Kemplezh oa enta kefridi ar broleterion. Seul ziaesoc’h e oa ma veze ar vourc’hizion vihan o
tifenn int ivez gwir ar broadoù da gaout o frankiz, – e meur a dachenn e tifennont an hevelep
pennaennoù, evit ur gwel, hag ar broleterion, met dre berzh o savlec’h istorek, ne c’hell o
arc’hadurioù nemet bezañ utopek : diforc’h ebet ne reont etre saviad broadel ur vro wasker ha hini ur
vro wasket20. An enebadur-diazez zo da zerc’hel sonn er spered : tra ma’z eo arc’hadurioù an
dispac’herion eztaol o gwerinegezh, ez eo arc’hadurioù ar vourc’hizion vihan eztaol o broadelouriezh
hag o chaovinegezh ; o tifenn ar frankiz vroadel, e touellont, e wanaont hag e tisrannont micherourion
pep broad dre o stagañ ouzh « o » bourc’hizelezh hag o distagañ diouzh micherourion ar broioù all21.
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« Proleteriezh ar broadoù gwasker ne c’hell ket kavout he gwalc’h gant frazennoù hollek, bloc’heiladek, ranezennet
gant an holl vourc’hizion beoc’helour, a-enep d’an destagadurioù hag a-du gant kevatalded gwirioù ar broadoù dre vras. Ne
c’hell ket tevel war ar gudenn, “diblijus” mar bez evit ar vourc’hizion impalaerour, eus an harzoù riezel diazezet war
waskerezh ar broadoù. Ne c’hell ket chom hep stourm ouzh an dalc’hidigezh dre an nerzh eus ar broadoù gwasket e diabarzh
harzoù ar riezoù-se ; e gerioù all, e rank stourm evit ar gwir da emsavelañ. E rank arc’hañ frankiz an disrannañ politikel evit
an trevadennoù hag ar broioù sujet gant “he” broad. Anez da se, etrevroadelouriezh ar broleterion a chom hep ster ha geriek ;
ne c’hell bezañ na kenfiziañs, na kengred renkadel etre micherourion ar vroad wasket ha re ar vroad wasker ; ha ne vez ket
diguzhet klufanerezh difennourion kempennelour ha kaotskiour an emsavelañ, na rannont grik diwar-benn ar broadoù
gwasket gant “o” broad ha dalc’het enni dre an nerzh. »
LENIN, An dispac’h sokialour…, sl. (10).
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« Kudenn gwir ar broadoù da emsavelañ (eleze ar gwarant roet gant Bonreizh ar Stad evit ur mod diskoulmañ dieub
ha gwerinek rik eus kudenn an disrannañ) ne zle ket bezañ treuzkemeret evit ar gudenn da c’houzout hag e tere ouzh ar
vroad-mañ-broad disrannañ. Ar gudenn-mañ diwezhañ a zle bezañ diskoulmet gant ar strollad sokialdemokratel e pep
degouezh dibarek en un doare emren rik, diouzh savboent lazioù an diorreadur kevredigezhel en e bezh ha lazioù stourm
renkadel ar broleterion evit ar sokialouriezh. »
LENIN, Alioù ha ratozhiadoù…, sl. (12,17).
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« N’eo ket hepken arc’hadur gwir ar broadoù da emsavelañ, met holl boentoù hon raklun izek demokratel a voe
gwechall, ken abred hag ar 17t hag an 18t kantved, displeget gant ar vourc’hizelezh vihan. Hag ar vourc’hizelezh vihan a
gendalc’h d’o displegañ holl en un doare utopek, hep gwelout stourm ar renkadoù hag ar grevusadur anezhañ en oadvezh an
demokratiezh, en ur grediñ er gevalaouriezh “peoc’hiek”. Setu dres utopienn un unaniezh peoc’hiek a vroadoù kevatal o
gwirioù en oadvezh an impalaerouriezh, utopienn o touellañ ar bobl hag erbedet gant dalc’hidi KAUTSKY. En eneb d’an
utopienn-se vihanvourc’hizel ha koulzataer, e tle raklun ar sokialdemokratiezh lakaat er renk kentañ, evel un devoud diazez,
pennañ ha diziouerus en oadvezh an impalaerouriezh, rannadur ar broadoù e broadoù gwasker ha broadoù gwasket. »
LENIN, An dispac’h sokialour…, sl. (10,18).
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« E Rusia, goude 1905 pergen, p’o deus ar speredekañ eus ar vourc’hizion gwelet splann pegen divastus e oa an nerzh
kriz drezañ e-unan, a bep seurt strolladoù ha luskadoù bourc’hiz “araogelour” o deus arveret alies-ouzh-alies an dro-argerzh
a zo anezhi disrannañ ar vicherourion dre skignañ mennozioù ha kelennadurezhioù bourc’hizel a wanae stourm ar renkad
vicherour.
« E renk ar mennozioù-se, ez eus ur vroadelouriezh puraet, o prezeg an disrann hag ar bruzhunerezh eus ar broleteriezh
war zigarezioù burlutusañ ha filimusañ ; da skouer, war zigarez difenn lazioù ar “sevenadur broadel”, an “emrenerezh” pe an
“dizalc’hiezh vroadel”, h.a., h.a..
« Ar vicherourion emouiziek a striv da zisteurel pep broadelouriezh, kenkoulz ar vroadelouriezh gros ha feuls giz ar
C’hant-Du hag ar vroadelouriezh puraetañ, an hini a brezeg a-du gant kevatalded wirioù ar broadoù war un dro gant
difloskadur ar c’hamp micherour, ar frammoù micherour, an emsav micherour, dre vroadelezhioù. O lakaat da dalvezout ar
ratozhiadoù darbennet gant kuzuliadeg diwezhañ ar varksourion (hañv 1913), e tifennont, – en eneb da holl wiskadoù ar
vourc’hizelezh vroadelour, – n’eo ket hepken ar gevatalded wirioù klokañ, kempoellañ, ur gevatalded kaset betek penn evit
ar broadoù hag ar yezhoù, met ivez ar c’hendeuzadur eus yoc’hoù micherour pep broadelezh e-barzh frammoù proleterel
unel.

Er c’heñver-se e teuas buan LENIN da verzout pegen noazus e oa tezennoù an « emrenerezh broadel »
hag an « emrenerezh sevenadurel broadel » difennet gant ar sokialdemokrated aostrian, poloniat ha
gant ar Bund yuzev eus Rusia. An emrenerezh ned eo nemet ur sujidigezh skañvaet ; ret eo anzav e
c’hell bezañ ur bazenn war-du an dieubidigezh klok, met neuz ur brient broadel zo gantañ, ha n’eus
netra gwashoc’h eget seurt brientoù evit mirout ouzh ar proleteriezhoù a vroioù disheñvel da seveniñ
o unvanadur etrevroadel. Ur gwariadur grevusoc’h c’hoazh zo anezhañ arc’hadur an emrenerezh
broadel sevenadurel. Arc’hañ un emrenerezh sevenadurel zo klask kreñvaat al liammoù etre
proleterion ha bourc’hizion an hevelep broad wasket ha disrannañ etrezo proleteriezhoù ar broioù suj
dre ensaviñ amaezhierezhioù distag, skolioù distag evit pep tudad22. Kempennelouriezh n’eo ket
hevelep gwelladurioù goulennet e stern ar frammoù impalaerel. N’eus nemet arc’hadur ar gwir da
zisrannañ, oc’h emplegañ distruj ar frammoù-se, a ve dispac’helour23. Rak frankiz politikel ar vroad,
« Aze emañ an diforc’h groñs etre raklun broadel ar varksouriezh ha hini n’eus forzh petore bourc’hizelezh, ha pa ve an
“araokaetañ”. »
LENIN, Breinadur ar vicherourion dre ur vroadelouriezh puraet, Put’ Pravdy 82, 10 mae 1914.
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« Ar sokialourion a stourm ouzh an diskouezadurioù a bep seurt, gros pe soutil, eus ar vroadelouriezh vourc’hizel.
Unan eus an diskouezadurioù-se eo end-eeun ger-stur an “emrenerezh broadel sevenadurel” oc’h unaniñ proleteriezh ha
bourc’hizelezh an hevelep broad, hag o tisrannañ proleteriezh ar broadoù disheñvel.
« Ar sokialdemokrated o deus bepred kensentet hag a gensent ouzh savboent an etrevroadelouriezh. Pa fell dimp
gwareziñ kevatalded wirioù an holl vroadelezhioù enep ar c’hladdalc’hourion hag ar Stad poliser, ez erbedomp, n’eo ket ur
“sevenadur broadel”, met ur sevenadur etrevroadel, ma kemer pep sevenadur broadel perzh ennañ evit un darn hepken, eleze
dre ar pezh a werinek kempoell hag a sokialour a zo enni. »
LENIN, Raktres kensavenn evit IVe Kendalc’h eus Sokialdemokratiezh Tiriad Latvia,
emb. e latvieg war ar gazetenn Cinas Biedrs 4, eost 1913.
« En arbenn eus an tennder dibar a zo aet gant kudenn an emrenerezh broadel sevenadurel e-touez ar sokialdemokrated,
setu un nebeut sklaeriadurioù war an dezenn-se.
« a) Diouzh savboent ar sokialdemokratiezh, ez eo dizegemeradus teurel, ent eeun pe ameeun, ger-stur ar sevenadur
broadel. Faziek eo ar ger-stur-se, pa vez buhez a-bezh, armerzhel, politikel, kefredel an denelezh oc’h etrevroadelaat bepred
muioc’h, zoken dindan ar renadoù kevalaour. Peuretrevroadelaet e vo gant ar sokialouriezh. Ar sevenadur etrevroadel krouet
ken abred ha hiziv ent reizhiadek gant proleterion an holl vroioù ne asperc’henn ket pep tra eus ur “sevenadur broadel”
(forzh pehini e ve ar vroad), met kemer a ra digant pep sevenadur broadel an elfennoù gwerinek ha sokialour kempoell a zo
ennañ.
« b) N’eus e raklunioù ar sokialdemokratiezh moarvat nemet ur skouer o tostaat, abaf gwir eo, da c’her-stur ar
sevenadur broadel : ar rannbennad 3 eus raklun Brünn gant sokialdemokrated Aostria, pa lavar : “An holl rannvroioù eus un
hevelep broad dezho galloudoù amaezhel embiaou a ampar un unvez vroadel o verañ he greadoù broadel e pep emrended”.
« Ur ger-stur a dreuzvarc’had eo, rak n’eus ket aze un eskenn a emrenerezh broadel eztiriadel (personel). Koulskoude,
faziek ha noazus eo ar ger-stur-se ivez, rak ned eo tamm ebet an emell eus sokialdemokrated Rusia unaniñ en ur vroad
Alamaned Lodz, Riga, Petersburg ha Saratov. Hon emell eo stourm evit an demokratiezh klok ha lamadur an holl vrientoù
broadel, evit ma unanfe micherourion alaman Rusia gant micherourion an holl vroadoù all a-benn diwall ha diorren
sevenadur etrevroadel ar sokialouriezh.
« Seul gent a se ez eo faziek ger-stur an emrenerezh broadel eztiriadel (personel), oc’h emplegañ (hervez raktres
dalc’hidi gempoell ar ger-stur-se) saveladur daeloù broadel ha sekretourion-Stad broadel (O. BAUER ha K. RENNER). Pa’z
int kontrol da amplegadoù armerzhel ar broioù kevalaour, pa n’int bet arnodet e bro gwerinek ebet, seurt ensavadurioù zo
anezho ur rambreadenn goulzataer a-berzh ar re o deus kollet pep spi ma ve krouet un deiz ensavadurioù gwerinek kempoell
hag a zo o klask un disentez da arvelloù broadel ar vourc’hizion e-barzh ur c’houbarzhegezh danzeel oc’h unaniñ proleterion
ha bourc’hizion eus pep broad war gudennoù ’zo (ar c’hudennoù “sevenadurel”). ( )
« d) ( ) Ar gerioù-stur a spered gwerinek kempoell a gas da gendeuziñ ar broleteriezh hag an demokratiezh araokaet e
pep broad (ar gwiskadoù-se n’o deus ket ezhomm ez afe elfennoù gwerinek ar broadoù war zibarekaat, met war unvaniñ en
holl dachennoù, tachenn ar skol pergen), tra ma’z eo ger-stur an emrenerezh broadel sevenadurel un hadenn a zisranniezh etouez proleterion ar broadoù diseurt, dre o stagañ ouzh an elfennoù kilstourmer ha bourc’hizel eus pep broad.
« Ar gerioù-stur a spered gwerinek kempoell a gav skoilh gant eneberezh diblegus ar gilstourmerion hag ar
vourc’hizelezh enepdispac’hour eus pep broad, tra ma vez ger-stur an emrenerezh broadel sevenadurel kavet degemeraduskenan gant kilstourmerion ha bourc’hizion enepdispac’hour broadoù ’zo. »
LENIN, Tezennoù…, sl. (12).
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« Ar sokialdemokrated poloniat a gav dezho ez eo hon raklun “broadelkempennelour”. Keñveriit an daou ginnig
pleustrek-mañ : 1) evit an emrenerezh (tezennoù poloniat III,4) ha 2) evit ar frankiz-disrannañ. Er poent-se end-eeun emañ
an diforc’h nemetañ etre hon raklunioù. Daoust ha n’eo ket sklaer ez eo an hini kentañ a zo kempennelour ha war ar c’hraf-

pal ar vroadelourion, ned eo nemet ur bazenn, hag unan diret, war hent pal ar varksouriezh a zo
kendeuzidigezh holl broleterion ar bed ha, da c’hortoz, holl broleterion an Impalaeriezh. Ne vo tizhet
ar gendeuzidigezh-se nemet mar ren ar fiziañs klokañ etre proleterion ar vro wasker ha proleterion ar
broioù gwasket, eleze mar ren ar werinegezh klokañ er frammoù dispac’hel, mar asant ar broleterion a
c’houzañv ur gwaskerezh renkadel sammañ dreist o re arc’hadurioù ar broleterion a c’houzañv ur
gwaskerezh broadel ouzhpenn ar gwaskerezh renkadel24.
se end-eeun disheñvel diouzh an eil ? Ur c’hemm kempennel eo an hini na stroñs ket diazezoù galloud ar renkad sujer, nad
eo nemet ur goulezad eus he ferzh, pa zalc’h he sujerezh. Ur c’hemm dispac’hel a zisfont ar galloud betek en e ziazezoù. Er
raklun broadel, ar gempennelouriezh ne lam ket holl vrientoù ar vroad sujer ; ne savel ket kevatalded klok ar gwirioù ; ne
zispenn ket an holl furmoù a waskerezh broadel. Ur vroad “emren” ned eo ket kevatal a wirioù d’ur vroad “riek” ; ar
geneiled poloniat ne vijent ket chomet hep henn merzout ma ne zalc’hjent ket (evel hon armerzhelourion gozh) da zianaout
dezrannerezh ar c’healennoù hag ar rummennoù politikel. Norge emren a biaoue betek 1905, evel rann eus Sveden, un
emrenerezh frank-tre, met n’edo ket kevatal a wirioù da Sveden. Dre zisrannañ en he frankiz n’eo ken he deus diskouezet ent
embregel hag anataet he c’hevatalded wirioù (lavaromp etre krommelloù en deus an disrannadur dieub-se krouet an diazez
d’un nesadur strishoc’h ha gwerinekoc’h, soliet war gevatalded ar gwirioù). Keit ma oa Norge emren hepmuiken, ar
vrientinelezh svedat a biaoue ur brient ouzhpenn ; ar brient-se zo bet, n’eo ket skañvaet (anien ar gempennelezh zo skañvaat
an droug ha nann he lemel), met freuzet mik dre an disrann (pennañ azon eus dispac’hegezh ur raklun).
« Evit gwir, ez eus un diforc’h pennaennel etre an emrenerezh, e kement ma’z eo ur c’hempennadur, hag ar frankiz da
zisrannañ, e kement ma’z eo ur gread dispac’hel. Direndael eo se. Hogen un taol-kempenn, evel ma oar pep hini, ned eo alies
er pleustr nemet ur c’hammed war-du an dispac’h. An emrenerezh eo end-eeun a ro d’ur vroad dalc’het dre an nerzh e
diabarzh ur riez an tu d’en em savelañ da vat en ur c’horf broadel, da zaspugn, da zeskiñ anaout ha frammañ he nerzhoù, da
zibab ar c’houlz gwellañ evit diskleriañ… er c’hiz norgeat : ni, Dael emren ar vroad-mañ-broad pe an tiriad-mañ-tiriad, a
ziskler en deus tsar an holl Rusiaoù paouezet a vezañ roue Polonia, h.a.. Ouzh kement-mañ ez arbenner peurliesañ e vez
skaret seurt kudennoù gant brezelioù ha n’eo ket dre ziskleriadurioù. Reizh eo : hogos bepred, gant brezelioù ( ). Dleout a
rafed evelkent en em c’houlenn hag un hevelep arbennadenn ouzh raklun politikel ur strollad dispac’hel zo reizhpoell.
Daoust hag enep ar brezelioù hag an dispac’hioù emaomp pa vezont graet evit ar reizhded hag evit mad ar broleteriezh, evit
ar werinelezh hag ar sokialouriezh ? »
LENIN Tested ar Socialdemokrat 1, here 1916.
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« A-greiz prederioù hag enkrezioù ar stourm evit bevañ, evit an tamm bara, ar vicherourion rusiat ne c’hellont ha ne
zleont ket ankouaat ar gwaskerezh broadel a vez o pouezañ war ar milionoù a arallgeneliz annezet e Rusia. Ar vroadelezh
niverekañ, – Rusiz, – a ra 45 % eus poblañs hollel an Impalaeriezh. War 100 annezad, ouzhpenn 50 zo arallgenel.
« Hag ar boblañs dirveur-se zo dezhi doareoù-bevañ krisoc’h c’hoazh eget ar re a ra planedenn ar Rusiad.
« Al leviadur a waskerezh broadel zo ul leviadur a rannerezh broadel. War un dro ez eo ul leviadur a vreinerezh
reizhiadek eus emskiant ar bobl. War genenebadur lazioù an tudadoù disheñvel, war bistriadur bred ar yoc’hoù dizesk ha
brevet e vez ar C’hant-Du o tiazezañ o jedadurioù. Kemerit forzh petore torch trac’hilstourmer, hag e welot e vez
heskinerezh arallgeneliz, an isadur d’ar c’hendisfiz etre ar c’houer, ar bourc’hiz bihan pe an dornwezhour rusiat hag ar
c’houer, ar bourc’hiz bihan pe an dornwezhour yuzev, finnat, poloniat, georgiat, ukrainat, o vagañ noueañs ar C’hant-Du.
« Hogen ar renkad vicherour he deus ezhomm a unvaniezh ha n’eo ket a zisranniezh. N’eus dezhi gwashoc’h
enebourion eget an treuzvarnioù hag ar brizhkredennoù barbar ledet gant he gelenion e-touez ar yoc’hoù bratellet. Un arm
daoudroc’h eo gwaskerezh an “arallgeneliz”. Diouzh un tu e sko an arallgeneliad, diouzh an tu all e sko ar bobl rusiat.
« Setu perak e rank ar renkad vicherour en em ziskleriañ uhel ha fraezh enep pep gwaskerezh war an tudadoù.
« Ouzh difreterezh ar C’hant-Du a glask distreiñ hec’h evezh dre heskinañ an arallgeneliz, e tle enebiñ dre he c’hredenn
start ez eo diziouerus ar gevatalded wirioù klok, an dilez leun ha klok eus forzh pe vrient a-berzh forzh pe vroad. »
LENIN, Kevatalded wirioù ar broadoù, Put’ Pravdy 62, 16 ebrel 1914.
« Un nerzh etrevroadel eo ar c’hevala. Evit trec’hiñ warnañ e ranker diraez unvaniezh etrevroadel, breudeuriezh
etrevroadel ar vicherourion.
« ( ) Ar vicherourion ne zleont ket ankouaat he deus ar gevalaouriezh rannet ar broioù en un niver bihan a vroadoù
gwasker, impalaerour, piaouer d’an holl wirioù ha brientoù, hag en un niver bras-kenan a vroadoù gwasket, suj pe damsuj, en
izelded dezvel. Brezel 1914-1918, torfedus ha kilstourmus mar boe, en deus donaet ar rannadur-se ha, dre-se, kresket ar
gonnar hag ar gasoni. E-doug ar c’hantvedoù, ez eo bet berniet an daerijenn hag an disfiz a-berzh ar broadoù en izelded
dezvel ha suj a-enep d’ar broadoù impalaerour o gwask, a-berzh broadoù evel Ukraina a-enep da vroadoù evel Rusia.
« Ur c’hevredadur darbennet e pep frankiz gant ar broadoù a fell dimp kaout, ur c’hevredadur na c’houzañv feulster
ebet a-berzh ur vro ouzh unan all, ur c’hevredadur soliet war ur fiziañs klok, war ur c’henasant peurzieub. Ne oufed seveniñ
un hevelep kevredadur en un taol ; ret eo e c’hounit dre ul labour leun a basianted hag a evezhiegezh, evit chom hep trenkañ
an traoù, hep broudañ an disfiz, evit lakaat da steuziañ an disfiz lezet war o lerc’h gant kantvloaziadoù a waskerezh a-berzh
ar berc’henned douar hag ar gevalaourion, gant ar berc’hentiezh prevez hag ar c’hasonioù enaouet e-ser ar rannadurioù hag
an adrannadurioù anezhi. »

Meur a wech e pledas LENIN gant kudennoù dibarek ar sevenadur. Brogarouriezh a ziskouezas ahed ar wech25. Lorc’h a ziskoueze gant yezh ha sevenadur e vro. Goulenn a c’haller petra oa ar
sevenadur evitañ. Arabat klask en e oberoù un termenadur eus anien ar sevenadur, – an daelerezhour a
vez o vuhezañ ar bed evel un hollenn war loc’h, ha diegi en devez oc’h ober ar paouezioù goulennet
gant an arvestiñ, pa oar he devo kemmet endeo an « anien » arvestet a-barzh fin an arvestadenn.
Goude an dispac’h ez emellas aliezik e kammedoù kentañ an arz soviedel, gant kalz a zigoradurspered hag a uvelded, evel ma tiskouez an hanezennoù danevellet gant e geneiled26. Met aze n’emañ
LENIN, Lizher da…, sl. (9).
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« Hag estren eo santad al lorc’h broadel dimp-ni, proleterion rusiat emouiziek ? Nann, evel just ! Hon yezh hag hon
bro a garomp ; ar pezh a bleustromp ar muiañ d’ober eo diorren he yoc’hoù labourer (eleze an nav dekvedenn eus he foblañs)
betek live ur vuhez emouiziek a werinourion hag a sokialourion. Ar pep poaniusañ evidomp eo gwelout ha santout ar
feulsterioù, ar gwaskerezh, an heskinadurioù a c’houzañv hon mammvro gaer digant ar vourrevion tsarel, ar vrientinion hag
ar vourc’hizion. Lorc’h zo ennomp p’o deus ar feulsterioù-se lakaet harzerezhioù da sevel en hon touez, e metou Rusiz ; pa’z
eo savet eus ar metou-se RADIŠČEV, ar gerzuidi, an dispac’hourion vilen (raznočincy) eus 1870-1880, p’he deus ar renkad
vicherour rusiat krouet e 1905 ur strollad politikel yoc’hek galloudus ; p’en deus ar moujik rusiat kroget war un dro da vezañ
gwerinour ha da ziskar ar pob hag ar gourferc’henn douar. »
LENIN, A-zivout lorc’h broadel Rusiz, Sokial’demokrat” 35, 12 kerzu 1914.
RADIŠČEV (1749-1802), skrivagner rusiat, denelour dispac’helour. Kerzuidi, dispac’herion a orin brientinel rusiat
a stourmas enep d’ar servelezh ha d’an unpenniezh ; un darsavadenn armet a aozjont d’ar 14 kerzu 1825. Bilened,
eneberion all d’an tsarelezh o tont eus ar c’hendereoù bihanvourc’hizel, kloerel, kouerel, kenwerzherel.
Lizher da A.V. LUNAČARSKI, Maodiern soviedel ar Sevenadur. 18.1.1920.
Keneil Lunačarski,
An dro am eus bet nevez ’zo, gant kerse ha gant mezh, da gaout evit ar wech kentañ anaoudegezh ouzh Geriadur brudet
DAL.
Un dra kaer-meurbet eo, met ur geriadur rannvroelour ha dispredet. Daoust ha ne ve ket poent ober ur geriadur eus ar
rusieg arnevez, lavaromp, ur geriadur eus ar gerioù arveret hiziv ha gant ar glaseion, adalek PUŠKIN betek GORKI.
Ha mar lakafed 30 gouizieg war al labour, o reiñ dezho lodenn-voued emgannerion al Lu Ruz ?
Petra ’lavarfec’h eus ar mennoz-se ?
Hep ober trouz, komzit eus se gant an arbennigourion, ma n’ho tirenk ket, ha roit din hoc’h ali.
Ho LENIN. Emb. Pravda 21, 21 genver 1940.
V.I. DAL (1801-1872), teodyezhour ha tudoniour rusiat, aozer Geriadur reizhennek ar rusieg bev.
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« Raktal e kemeras LENIN perzh er gaoz.

« – Dihun an nerzhoù nevez, o labour evit krouiñ un arz nevez e Rusia soviedel, kement-se zo mat, zo mat-kenan. Ar
feulster a ziskouezont en o lusk da ziorren zo aes da gompren ha talvoudus. Amzer gollet ar c’hantvedoù tremenet a rankomp
hag a vennomp azgounit. Ur goadur reustlek, enklaskoù terzhiennek davit gerioù-stur nevez o kanañ hiziv an “hozanna” da
froudoù ’zo eus an arz pe eus ar preder hag a youc’ho warc’hoazh “kroazstagit eñ”, – kement-se ne dec’himp ket dioutañ.
« – Emañ an dispac’h o tieubiñ an holl nerzhoù manet en hualoù betek neuze hag o lakaat da sevel war c’horre ar vuhez.
Setu amañ ur skouer a-douez re all. Soñjit el levezon o deveze war hon liverezh, hon c’hizellerezh, hon adeiladerezh gizioù
ha froudennoù al lez impalaerel, koulz ha blazioù hag albac’hennoù ar vrientinion hag ar vourc’hizelezh. Er gevredigezh
diazezet war ar berc’hentiezh prevez e labour an arzour evit an nevid, ezhomm en deus a brenerion. Hon dispac’h en deus
dieubet an arzourion diouzh ar rediezhoù disleber-se. Graet en deus eus ar Stad soviedel o difenner hag o arval. Kement
arzour a sell outañ e-unan evel un arzour en deus ar gwir da grouiñ en e frankiz, hervez e uhelvennad, hep nep rediezh.
« – Hogen komunourion omp, evel just. Ne zleomp ket chom gant hon divvrec’h kroaziet ha lezel ar reustl da vont en e
roll. Hon dlead eo sturiañ an argerzh-se gant hentennegezh ha stummañ e zisoc’hoù. Ha pell, pell-kenan omp c’hoazh diouti.
( ) Ni zo c’hoazh re nihilour el liverezh. Ar gened zo da virout ha da gemer evel skouer, zoken mard eo kozh. Perak treiñ
kein d’ar gened wirion ha nac’h he c’hemer da boent-loc’hañ dre an abeg nemetañ ma’z eo “kozh” ? Perak azeuliñ an
nevezded evel un doue a zleer azeuliñ hepken peogwir ez eo nevez ? Pebezh amoedigezh ! Kalz pilpouserezh zo aze, a dra
sur, ha kehelerezh diemouez ar c’hiz arzel o ren e Kornog Europa. Dispac’herion vat omp, nemet e kredomp bezañ
endalc’het, n’ouzon ket perak, da brouiñ ez omp, ni ivez, “barrek diouzh ar sevenadur arnevez”. Me avat zo kalonek awalc’h da ziskleriañ ez on ur “barbar”. Ne c’hallan ket sellout ouzh an oberennoù ekspresionour, futurour, kubour hag “ourioù” all evel diskouezadurioù uhelañ an ijin arzel. N’o c’homprenan ket. Ne roont tamm levenez din.
« Anzav a ris, evidon, e rae din diouer moarvat an organoù-merzout ret da intent perak e ranke un tric’horn lakaet elec’h ar fri bezañ eztaol arzel un ene entanet, hag ul lusk d’an ober dispac’hel treuzfurmiñ korf an den, ar gevanenn heneuzse a organoù, en ur sac’h disneuz, frammet war daou skas dibennet gant div forc’higell pemp biz.
« LENIN a c’hoarzhas gwalc’h e galon.

ket da gavout e brederioù donañ war ar sevenadur. O c’havout a reer e-barzh e skridoù emgann. Evit
LENIN, ned eo nepred ar sevenadur ur voudelezh distag diouzh emgann-bevañ ar strolloù en gra. Keit
ma chom abaf ha distourm ur bobl wasket, n’he deus sevenadur ebet ; diwar ma tihun d’ar stourmdieubiñ e tihun war un dro d’an Istor ha d’ar sevenadur, – ha n’eo ket dre zegemerout ur sevenadur
graet en a-raok met dre stagañ da grouiñ he sevenadur dezhi. Setu perak e ra bepred LENIN un
enebadur groñs etre sevenadur broadel, frouezh an dispac’hioù bourc’hizel, bremañ o tispredañ, ha
sevenadur etrevroadel, an hini a zo o tiwanañ diouzh stourm ar broleteriezh hollvedel27 ; en hevelep
selled, e pep sevenadur broadel e wele daou sevenadur broadel : hini ar waskerion, ha hini ar
broleterion dispac’hour28. Ent furmel avat, n’eus netra e sevenadur ar broleterion ha na ve bet en hini
ar vourc’hizion araozo20. Ar vourc’hizion eo o deus savelet pennaennoù ar frankiz, ar gevarzhelezh
hag ar werinelezh a zo o ren bremañ war stourm ar broleterion. An diforc’h eo n’emañ ket mui ar
vourc’hizion e tro da embreger ar pennaennoù-se, a zo utopiennoù evito pa zisklotont hiviziken gant o
saviad istorel. En eneb, ar broleterion, hag i hepken, dre berzh o saviad a dud didra ha gwasket, a
c’hell o embreger e pep gwirionded hag e pep gwerc’hegezh istorel. Dre-se, e vrastres LENIN ar
sevenadur etrevroadel evel oc’h enderc’hel an elfennoù gwerinek a zo e pep sevenadur broadel22.
Aes eo diwar se kompren pegen divastus e veze dezhañ tezennoù an « emrenerezh sevenadurel »,
– rak e gwirionez, ar « sevenadur » a oa e kaoz eno oa ar pezh a anvomp hiziv ar « sevenadur
sevenet », eleze frouezhioù an tremened ; hag un enepster oa gwareziñ en un tu, ha pa ve e karter
puraetañ ober mab-den, frouezhioù un tremened a stourmed da zispenn e pep karter all. LENIN n’en
deus nepred donaet, pa ouzomp, meizad ar sevenadur evel m’en arvere, met anat eo diwar an arver a
rae anezhañ ez enebe ar « sevenadur sevenet », hini Otto BAUER ha rannvroelourion ar mare, hag ar
« sevenadur-seveniñ » a oa an ober dispac’hel end-eeun. Ha pa rankfed dilezel pep tra a-hend-all eus
kelennadurezh LENIN, ar pezh n’eo ket diogel, pell diouzh eno, e vefe ur giladenn vras dianzav
pennaenn dispac’helezh ar sevenadur. O tont dre un hent all en deus an Emsav ivez savelet ar
bennaenn-se.
Alies e voe rebechet da LENIN e greizennelouriezh. Ha kreizennelour e voe a dra sur. Dre ur redi
a gadouriezh da gentañ penn : penaos trec’hiñ war etrevroadelenn ar vourc’hizion ma ne frammer ket
ar broleterion en ur par etrevroadel ivez ?29. Ne oa ket abegoù degouezhel hepken a zegase LENIN
« – Ya, Clara ger, n’eus mann d’ober, kozh omp-ni hon-daou. A-walc’h eo dimp chom yaouank en dispac’h hag en em
gavout en e renkoù kentañ. Divarrek da vale e blein an arz nevez, e stlejimp en e lost. »
Clara ZETKIN, in Lenin evel ma voe, eñvorennoù kemprediz, 1958.
27

« Emañ ar vicherourion er bed a-bezh o krouiñ o sevenadur dezho, ur sevenadur etrevroadel, prientet a bell ’zo gant
labour kampourion ar frankiz hag enebourion ar gwaskerezh. Ouzh ar bed kozh, bed ar gwaskerezh broadel, an arvelloù
broadel pe ar c’houbarzhegezh vroadel emañ ar vicherourion oc’h enebiñ ar bed nevez eus unaniezh labourerion an holl
vroadoù, ma n’en devez lec’h brient ebet, nag an disterañ gwaskerezh eus an den gant an den. »
LENIN, Ar renkad vicherour hag ar gudenn vroadel, Pravda 106, 10 mae 1913.
28

« Pep broad kempredel zo enni div vroad, a lavarimp d’an holl vroadelsokializ. Pep sevenadur broadel zo ennañ daou
sevenadur broadel. Bez’ ez eus ur sevenadur rusiat gant re PURIŠKEVIČ, re GUČKOV ha re STRUVE, met bez’ ez eus
ivez ur sevenadur rusiat merket gant anvioù ČERNYŠEVSKIJ ha PLEXANOV. Heñveldra, ez eus daou sevenadur ukrainat,
evel ma’z eus daou ivez en Alamagn, e Frañs, e Saoz, gant ar Yuzevion, h.a.. Mard emañ an darn vrasañ eus ar vicherourion
ukrainat dindan levezon ar sevenadur rusiat, e ouzomp ervat emañ, e-kichen mennozioù ar sevenadur rusiat kloerel ha
bourc’hizel, mennozioù ar werinegezh hag ar sokialdemokratiezh oc’h embreger o levezon ivez. ( )
« Mar lez ur marksour ukrainat e gasoni gantreizh ha naturel rik ouzh ar waskerion rusiat da risklañ betek treiñ ha pa ve
un disterig, ha pa hepken e stumm ur santad a enebiezh, ouzh sevenadur proleterel hag oberenn broleterel ar vicherourion
rusiat, e risklo dre-se e-unan e lagenn ar vroadelouriezh vourc’hizel. »
LENIN, Notennoù dezvarnel war ar gudenn vroadel, Prosveščenie 12, 1913.
29

« Seul emouesoc’h ma’z omp ez eo ret en em unaniñ, seul gendrec’hetoc’h ma’z omp ez eo dic’hallus kas an argad
ouzh an aotokratiezh hep un unaniezh klok, seul greñvoc’h ez anad e rankomp kaout ur framm emgann kreizennet. »
LENIN, Ar gudenn vroadel en hon raklun, Iskra 44, 15 gouere 1903.
« N’omp ket, tamm ebet, a-du evit ma ve dre ret broadoù bihan ; a-du omp, ha groñs, pep tra o vezañ heñvel a-hend-all,
gant ar c’hreizennerezh hag a-enep uhelvennad bihanvourc’hizel ar c’heñverioù kevreadel. »
LENIN, A-zivout lorc’h…, sl. (25).

d’ar c’hlozadur-se : gantañ ned ae nepred ar gadouriezh hep ar boellouriezh istorek. Hervez
emdroadur an Istor, edo prantad broadel an denelezh o lezel e lec’h gant ar prantad etrevroadel. Edo ar
frammoù broadel o steuziañ e gounid ur framm etrevroadel. Hemañ a zle bezañ dre ret frouezh an
dispac’h proleterel. Ha penaos aozañ ur framm na ve ket kreizennet ? Splann eo e tegase LENIN aze
ur respont diouzh e ijin personel, met na oa ket empleget er varksouriezh. Uheloc’h hon eus meneget
c’hoazh seurt leviadelouriezh ; brav e oa d’an arbennerion hec’h enebiñ ouzh dedroadelouriezh
MARX. Kaer o devoe enebiñ, – lenn a raimp tagadennoù rust Rosa LUXEMBURG30, – ne ziroudas
nepred LENIN diouzh e zurc’hadur kentañ.
Un displegadur istorel a roer d’an anadenn-se, – ar c’hreizennerezh leninat na c’haller ket
dispartiañ diouzh an diktatouriezh stalinat en kasas d’e benn pellañ ; hervez damkanourion
’zo he deus « an diktatouriezh daou roll en tremen eus an urzh kozh d’an urzh nevez : ur roll
dispac’hel hag ur roll kilstourmel. ( ) Diktatouriezh ar broleterion a ziskaras perc’hentiezh
prevez ar c’hevala, hogen o vont e stumm unveliezh ar Strollad Komunour ha zoken
unpenniezh STALIN, e reas an diktatouriezh-se un distro war-du impalaeriezh an Tsar »31.
En amzaeladur hollek a raimp eus ar gudenn vroadel e kendezrannimp kelennadurezh LENIN ha
hini an Emsav. Gwelout a raimp penaos an dispac’herion a hiziv, en Trede Bed pe e Breizh, ne welont
ket ken ar vroadelezh gant daoulagad ar volcheviked. An Emsav dreist-holl, mar diazez e
gelennadurezh en un daelerezh istorek a zo dleourez vras d’an daelerezh marksour, ne enkloz ket ken
an daelerezh-se e bevennoù an armerzhelezh, ne strisha ket ar c’henderc’hañ d’ar c’henderc’hañ
armerzhel.

« Diouzh savboent stourm dispac’hel ar vicherourion saoz eo e c’houlenne MARX e 1869 disrann Iwerzhon diouzh
Bro-Saoz. Hag e lavare ouzhpenn : “Ha pa ve dav, goude an disrann, disoc’hañ gant ur c’hevread”. N’eo nemet dre eztaoliñ
an arc’hadur-se e c’halle MARX diorren evit gwir ar vicherourion saoz en ur spered etrevroadelour. ( ) Evel-se hepken e
c’halle, – en eneb da veulerion ar c’hevala a youc’he d’an utopiezh ha d’an dic’hallusted da savelañ ar gwir-disrannañ evit ar
broadoù bihan, hag a embanne araokadegezh an tolpadur n’eo ket hepken armerzhel met c’hoazh politikel, – difenn
araokadegezh an tolpadur-se savelet en un doare nannimpalaerour, ha difenn an nesadur eus ar broadoù diazezet n’eo ket war
ar feulster, met war unanadur dieub proleterion an holl vroioù. »
LENIN, An dispac’h sokialour…, sl. (10,18,20).
30

« Kiriek eo evit un darn ar volcheviked mard eo disoc’het an drouziwezh brezelel gant difloskadur ha dismantradur
Rusia. Gwashaet kalz o deus diaesterioù ergorel ar saviad ma edont dre ar ger-stur o doa kemeret da benn-goaf d’o
folitikerezh “gwir ar broadoù da emsavelañ” pe, dikoc’h, dre ar pezh a zo a-dreñv ar frazennadur-se : dismantr Rusia evel
riez. Ar reolenn embannet dizehan, gant ur bennegezh a gelennadour, eus ar gwir o doa broadelezhioù diseurt an
Impalaeriezh rusian da zivizout o-unan o zonkad, “betek, hag e-barzh, saveladur Stadoù dizalc’h krenn diouzh Rusia” oa
unan eus luganoù LENIN hag e vignoned pa savent enep impalaerouriezh MILIUKOV ha hini KERENSKIJ, an ahel a voe
d’o folitikerezh diabarzh goude darsav here, an endalc’h eus kensavenn ar volcheviked e Brest-Litovsk, an arm nemetañ o
doa da enebiñ ouzh savlec’h-nerzh an impalaerouriezh alaman.
« Souezhet eur gant ar gilpennegezh hag an aheurterezh o deus LENIN ha kenseurted diskouezet o tifenn ur ger-stur
kontrol mik n’eo ket hepken d’ar greizennouriezh splann a-hend-all eus o folitikerezh, met ivez d’an emzalc’h kemeret ganto
e-keñver ar pennaennoù gwerinek all. Tra ma tisklerient un dispriz sklas ouzh ar vodadenn-vonreizhañ, ar mouezhiañ hollek,
frankiz ar wask hag an emvodañ, e berr ouzh an arsanailh a-bezh eus frankizioù gwerinek-diazez ar yoc’hoù poblel a oa
anezho “ar gwir-emsavelañ” evit Rusia hec’h-unan, e raent eus gwir ar broadoù da emsavelañ ar glein eus ar politikerezh
gwerinek ma ranke holl arvezioù embregel an dezrannañ gwerc’hek kilañ dirazañ. Tra ma n’o deus ket graet an disterañ
forzh eus ur vouezhiadeg hollek a-du gant ar vodadenn-vonreizhañ e Rusia, mouezhiadeg a oa dezhi ar gwerinekañ diazez a
c’halle bezañ, a voe aozet e frankiz klok ur republik poblel, tra m’o deus freuzet ken eeun ha tra he disoc’hoù diwar selledoù
dezvarnel ur spisweled yen, ez int aet da Vrest evel difennourion ar “mouezhiañ poblel” evit broadoù arallgenel Rusia en
dibab eus o riezadelezh, hag e ginniget o deus evel al louzoù-meur evit pep frankiz ha pep gwerinelezh, ar beurflourenn
dinamm eus youl ar pobloù, evel an ensav uhelañ a zlee divizout war tonkad politikel ar broadoù.
« An dislavar splann-se zo seul nebeutoc’h meizadus ma’z eo furmoù gwerinek ar vuhez politikel, evel a welimp
diwezhatoc’h, a ya d’ ober ent werc’hel e pep bro an diazezoù priziusañ, an diazezoù diziouerus end-eeun eus ar politikerezh
sokialour, tra ma tenn ar “gwir” illur-se evit ar broadoù da emsavelañ d’ar frazennadur goullo ha d’an touelladur
bihanvourc’hizel. »
Rosa LUXEMBURG, An Dispac’h Rusian 1918.
31

Sl. Dibab al levierion, Notennoù Politikel (4), Emsav 29/157 1969.

Istor end-eeun an dispac’h soviedel en deus barnet kelennadurezh LENIN a-zivout ar vroadelezh.
Mard eo dispredet hiziv lod eus ar pennaennoù a zedalveze d’an devoud broadel, ez anavezomp ennañ
un diaraoger war hent hon dispac’h hag ur skouer a-fet onestiz dispac’hel. Lavaret hon eus ned ae
nepred gant LENIN ar gadouriezh hep ar boellouriezh. Lavarout a reomp ouzhpenn ned ae nepred
gantañ ivez ar boellouriezh hep an divezouriezh dispac’hel. Azasaat a rae atav e jedadurioù
kaderezhel ouzh ar ster ergorel a roe d’an dispac’h : trec’h ar broleterion war o gwaskerion ; ha reizhet
en deus bepred ar ster a roe d’an dispac’h diouzh an dremm a roe d’ar wirionez : kevarzhelezh.

AN EMSAV HAG AR VRO (24)
DANEVELLOU OBEREREZH
Kentelioù nevez embannet gant S.A.D.E.D.
Abaoe derou 1970 en deus S.A.D.E.D. embannet :
Lennegezh : An eñvorennourion : Yeun AR GOW, Jarl PRIEL, Youenn OLIER. Roll an
eñvorennourion en un emsav hag en Emsav : deskrivadur ar bed kozh war e zistruj hag ar bed nevez
war e ziwan. Ne vez diles ar roll-se, hag an eñvorennoù ne vezont lennegezh wirion nemet mar bez an
eñvorennour, n’eo ket un hanezour hep krap war ar bed, met ur c’hensaver eus istor ar vro. (Brb-110).
Istor : Breizh eus 1930 da 1939. An eil Emsav (2). Koemp Wall Street hag an enkadenn armerzhbed. Ar renadoù faskour. Talbenn ar bobl. Disleberadur herrek armerzh Breizh ha strivoù garv pobl
Vreizh d’en em azasaat ouzh ar bed arnevez. Strollad Emrenerion Vreizh ha dilennadegoù 1930.
Enkadenn 1931 ha disrann ar gevreadelourion. Gwalldaolioù Gwenn ha Du. Bruderezh gourzhtroüs
Breiz Atao. Ar Strollad Broadel, Stur, ar forc’hadur diouzh an dispac’h hag ar riskladur er faskouriezh
hag er rannvroelouriezh. An Emsav toc’hor e derc’hent an eil Brezel-Bed. (Han-107).
Breizh eus 1939 da 1945. An eil Brezel-Bed. Ar « brezel iskis » ha trec’hioù ar riezoù faskour. Ar
feur-emglev alaman-soviedel hag argad U.R.S.S.. Ar brezel japanat-amerikan. Stalingrad ha
faezhidigezh ar riezoù faskour. Breizh er brezel ; an dalc’hidigezh ; Breizh ha Vichy. Kadouriezh
Strollad Broadel Breizh Ar Résistance. Levezon ar faskouriezh war gealiadur ar vroadelourion
vrezhon. Tezennoù Stur. L’Heure Bretonne. Disrann ar Strollad Broadel hag ar Bezen Perrot. (Han108).
Breizh eus 1945 da 1958. Ar bed nevez disoc’het diouzh ar brezel. Rannadur an drec’hourion e
daou vloc’h. Striv an Amerikaned da astenn dalc’h o armerzh dre ar bed. An Unaniezh Soviedel hag
ar broadoù amheulier. Dispac’h Sina ha brezel Indezsina. An Trede Bed ha kudenn an isdiorreadur.
Derou ar stourmoù armerzh e Breizh. Difloskadur ar Mouvement Breton. An Emsav er geto hag
enkadenn ar bloavezhioù pemont. Al Liamm ha stourmad an doare-skrivañ. Al luskadoù ledemsavel
ha folklorel. (Han-109).
Douaroniezh : Diazezoù kalvezel an armerzh arnevez. An danvezioù krai pourchaset gant ar
gounezerezh hag ar c’hondon ; danvezioù bevañs, danvezioù gounezel pleusket gant ar greanterezh, ar
metaloù, an danvezioù gremm. Morhenterezh hag aerhenterezh. (Don-110).
Roll diwezhañ ar c’hentelioù embannet gant S.A.D.E.D. a gaver war Emsav 28/127, EMVR-66.
EMVR-140

NOTENNOU POLITIKEL (12)
FRAMM AR RIEZOU
II. – RIEZOU KEVREADEL (diwezh). III. – RIEZEREADOU
Ar gevreadelezh amerikan.
Gant an Amerikaned e dibenn an 18t kantved e voe ijinet ar riez kevreadel arnevez. Goude bezañ,
etre 1781 ha 1787, arnodet ar gengreriad, reizhiad nemeti anavezet betek neuze, ha kavet ganti
diaesterioù bras, – c’hwitadenn Kuzuliadeg Annapolis e 1786 pergen, – e tivizas ar Stadoù klask un
hent nevez pa vodjont Kuzuliadeg Philadelphia e 1787. Divizet e voe unaniñ ar Stadoù en ur riez
dindan ul levierezh unel o terc’houezañ ar vro a-bezh er par etrevroadel, en ur lezel gant pep Stad un
darn vras eus he dizalc’hted hag eus he beli stadel.
An diforc’h bras etre ar framm nevez hag ar framm kengreriadel eo e veze ensavet darempredoù
war-eeun etre pep keodedour ha levierezh ar c’hevread. Er gengreriad, en eneb, ne anaveze pep
keodedour nemet levierezh e Stad hag an darempredoù etre ar Stadoù oa darempredoù etre o
gouarnamantoù hepken, – ar pezh a zegase, en degouezh amerikan, kudennoù diziskoulm, da skouer
pa nac’he ur Gouarnamant Stad plegañ da gemennadurioù Gouarnamant ar Gengreriad.
Levierezh ar Stad kevreadel amerikan a c’hoarvez eus un Dael, ar C’huntell (Congress), hag ur
Penn riez, al Leviour (President). Amparet eo an Dael gant div vodadenn : Kambr an
Derc’houezourion, dilennet a-genfeur gant niver ar vouezhierion, hag ar Sened, dilennet a-genfeur
gant niver ar Stadoù (daou senedour a vez dre Stad). Kenlabourat a ra ar Sened ha Kambr an
Derc’houezourion da zougen an dezvoù ha da sevel ar c’hellidsteuñv. Ouzhpenn-se e ro ar Sened « e
ali hag e asant da anvidigezh an amaezhidi ezholet gant al Leviour, hag ivez da sinidigezh ar
feurioù ».
Organ an unelezh eo al Leviour ; gant ar Besleviour ez eo an den nemetañ dilennet gant pobl abezh ar Stadoù-Unanet. E roll zo eveshaat erounezadur dezvoù ar riez ha leviañ en amboaz-se
oberiadegezh ar maodiernezhioù. Al Leviour ned eo ket endalc’het d’an atebegezh politikel dirak ar
C’huntell ; piaouañ a ra galloudoù bras-tre, ouzh o embreger e-unan, disheñvel er c’heñver-se diouzh
ur Penn Stad daeliek.
Al Lez Uhelañ kevreadel a zeu da glokaat ar Gouarnamant Kevreadel. Ur roll pouezus he deus : er
Stadoù-Unanet, ken er par kevreadel, ken e par ar Stadoù, ez eo al lezioù-barn uhelreizhataerion an
holl wirioù. Seurt ober politikel embreget dre hent ar barnerezh a roas tro da gomz eus « Levierezh ar
Varnerion » (sl. ivez Emsav 31/222 ha 36/379).
Kresket eo niver ar Stadoù eus 13 e 1776 da 49 e 1958 (Alaska) ha da 50 e 1959 (Hawaii). Dre ret
ez eus ur furm republikan da Vonreizh pep Stad. En devoud, lakaet er-maez an Nebraska, unkambrek,
ez eo heñvel framm ar Stadoù-ezel ouzh framm ar Stad kevreadel. Dre bennaenn, e chom gant ar Stad
kevreet kement galloud nad eo ket roet gant ar Vonreizh d’ar Stad kevreadel (reizhiad ar gwirioù
ezpleg). A-du-rall, an dek enkemmad kentañ1, – anezho an Diskleriadur Gwirioù amerikan, –
darbennet e 1791, o deus lakaet strishadurioù bras war ar galloud kevreadel.
Etre 1787 ha hiziv ez eus bet meur a neuennad e savlec’hioù keñverel ar Stad kevreadel hag ar
Stadoù kevreet.
E derou an 19t kantved, dre berzh damkaniezh ar « gwirioù empleg » termenet gant al
Leviour JEFFERSON da geñver destagadur al Louisiana e 1803 ha darbennet da c’houde gant
al Lez Uhelañ, e tennas ar gembeli gevreadel da greskiñ. Harzet e voe al luskad-se gant un
dasstourm nerzhek, damkanet gant CALHOUN (1782-1850) a venne gwelout ar riegezh evel
piaou ar Stadoù hag ar c’hevread evel ur c’hevredad Stadoù bodet a gengrad. Hervez ar
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meizadur-se edo gant ar Stadoù ar gwir da c’houarzhañ ha da zidalvoudekaat greadoù ar
galloud-kreiz ; en degouezh grevusañ e chome ganto ar gwir da zigevrediñ. Met, dres, Brezel
an Digevrediñ (1860-1865), kollet gant dalc’hidi riegezh ar Stadoù, a lakaas termen d’al
luskad diazezet war meizadur kevredadel ar Stadoù-Unanet. Addiogelaet e voe dreistelezh ar
Stad kevreadel : trec’h oa ar riez war ar Stadoù.
Eus 1870 da 1940 e ren ar gevreadelezh daouelour, ar Stadoù o virout en o c’herz kement galloud
nad eo ket fiziet gant ar Vonreizh er Stad kevreadel. Gant an enkadenn armerzh bed hag ar brezel avat
e koazhas an tachennoù miret-se. Dreistbeli o deus bremañ an ensavadurioù kevreadel war
ensavadurioù ar Stadoù. Un devoud a veneger evel arouez an emdroadur-se : e 1962, e reas al Leviour
KENNEDY da C’houarnour Stad Mississipi plegañ ha doujañ pevarzekvet enkemmad ar Vonreizh, an
hini a verz ouzh ar pennadurezhioù lec’hel arverañ o galloud evit dispartiañ ar gouennoù
(enrollidigezh ar studier du MEREDITH e Skol-Veur Oxford).

Ar gevreadelezh helvetiat.
« Emañ neuziadur glenn Helvetia e-unan e devoud diwanadur un niver a Stadoù bihan emren,
techet dre natur d’ur renad politikel gant ul levierezh dizalc’h ha personel. ( ) An arnod nemetañ a
greizennerezh heut ha dijaoj, – renet a-hend-all dre nerzh un damani estren, – amparadur Republik
Helvetia, a c’hwitas truezus »2.
Koulskoude e 1848 ez eas Helvetia a gengreriad da riez kevreadel. Seizh kanton katolik, savet
ganto ur c’hevread distag, ar Sonderbund, a voe trec’het dre an armoù ha gougevanet ouzh ar
« gengreriad » treuzfurmet e-keit-se en ur riez kevreadel diouzh ar patrom amerikan ; div vodadenn a
rae an Dael : Kuzul ar Riez, dilennet gant ar bobl a-bezh, ha Kuzul ar Stadoù o c’hoarvezout eus daou
gannad dre ganton. E-lec’h avat lakaat e penn ar riez ul Landamman, keveleb al Leviour amerikan, e
voe savelet ur c’horf-stroll, ar C’huzul Kevreadel, dilennet gant an Dael hag o chom en he dalc’h.
Dre azgweladur kevan 1874 e voe al Lez-varn Gevreadel kreñvaet ha lakaet da vezañ
peurzalc’hus ; enni e voe fiziet skaradur an arguzioù kevreadel, a oa bet betek neuze e kembeli an
organoù politikel. Kembeliek eo Lez-varn Gevreadel Lausanne er breudadoù war vonreizhegezh an
dezvoù kantonel ; en eneb, ne c’hell ket barn an dezvoù riezel. Ar strishadur-mañ a lez ar barnerezh
helvetiat pell war-lerc’h ar barnerezh amerikan a-fet e roll el levierezh.
Elfenn lusker an dezvañ eo ar bobl helvetiat hec’h-unan, bennozh dreist-holl d’ar werinelezh
dameeun (sl. Emsav 35/355-7) ensavet e 1874. Ar poblvouezhiañ, a oa en arver endeo er par kantonel,
en deus roet lusk d’un argerzh unvaniñ kevreadel. « E-doug ar seikont bloavezh etre 1848 ha 1914 e
voe azgwelet ar Vonreizh bep tri bloaz dre berzh un emdroadur kendalc’hel war greizennañ. E 37
vloaz, eus 1914 da 1951 ez eus bet tost da vat un enkemmad bep bloaz »3. Koulskoude emañ Helvetia
pell a vezañ ur Stad unelour. N’eus netra boutin etre ur c’hanton suis hag un departamant gall. Kresk
ar c’hembelioù kevreadel ne zeu ket diwar goazhadur ar galloud kantonel, met diwar un astenn eus
tachenn ar c’hefridioù kefleuniet gant al levierezh kevreadel, bez’ ez eo « nebeutoc’h ur c’hresk eus ar
c’hreizennañ eget eus ar stadelaat »4.

Ar gevreadelezh alaman.
Un henvoaz eo al lieselouriezh en Alamagn, evel ma tiskouez ar c’hantvedadoù ma padas ar renad
kengreriadel er vro-se. Tostañ dimp e kavomp ar Gengreriad C’herman (1815-1866) ha Kengreriad
Norzalamagn (1867-1871). Abaoe 1871 ez eo bet Alamagn ur riez kevreadel, – lakaet er-maez ar
bloavezhioù 1935-1945.

2

P. ETTER, La Démocratie suisse, Olten & Constance, 1934.

3

W.E. RAPPARD, La centralisation en Suisse, Revue Française de Science Politique 1951, p. 137.

4

id., ibid., p. 135.

A) Ar riez wilhelmat pe Kaiserreich (1871-1919)
Ganti ez eo treuzfurmet ar gengreriad en ur riez kevreadel hag unanet Alamagn. Stadoù ar
Gengreriad Norzalaman a gevre ouzh Stadoù Su Alamagn. Diouzh o emglevioù e tisoc’h Bonreizh ar
16 ebrel 1871.
Doareoù kengreriadel a chom war ar riez kevreadel wilhelmat. Unpenniezhoù eo ar Stadoù
kevreet, – nemet an teir c’hêr hansaat. An darn vuiañ eus o riegezh a viront, en ur lakaat boutin etrezo
meradur o lazioù strollel.
E piaou ar Bundesrat (Kuzul Kevreadel) emañ ar veli gevreadel uhelañ.
Anvet e vez leuridi ar Stadoù d’ar Bundesrat gant an tierned pennoù Stad, pep leuriad o
kaout un niver a vouezhioù a-geñver gant pouezded e leurier (etre 1 ha 17) ; endalc’hus eo al
leuriadur. Ar vaodierned a bled gant ar greadoù pouezus, an amaezhourion gant ar re all ; ur
roll bras zo gant ar c’hengorioù pad. Kefridi ar Bundesrat eo derc’hel an unvaniezh etre ar
Stadoù hag etre ar Stadoù hag an Impalaeriezh. Mar c’hwit an hent diplomatel e vez daveet an
arguzioù dirak ul lez impalaerel evodet eus ar Reichstag (bodadenn riezel) hag eus ar
Bundesrat war un dro.
En devoud, dre berzh diouzh un tu unanadur personel an Impalaeriezh gant an Unpenniezh
prusiat, diouzh an tu all berniadur an teir c’hefridiezh Kañseller ar Riez, Maodiern Arlevier Prus hag
Arlevier ar Bundesrat, ez eo ar riez wilhelmat un unpenniezh vevennet. Bevennet ent wirel, ken gant
ar Reichstag e par ar riez, ken gant ar Bundesrat e par ar Stadoù, e chom neoazh bras-kenan beli an
Impalaer, – pa c’hell envel pe dizorniañ e gañseller, hemañ o vezañ anatebek dirak ar bodadennoù.
Etre 1871 ha 1918 ez a beli an Impalaeriezh war greskiñ diwar-goust beli ar Stadoù kevreet.
Briegezh an Impalaer a voug hini Roue Prus. War un dro e kresk kembelioù an amaezhvaoù
impalaerel (Reichsämter) betek gwiskañ warno ur roll a vaodiernezhioù, kement-se diwar-goust ar
Bundesrat.
Hervez J.C. BLUNTSCHI, Bonreizh ar riez « a dremen e-biou da bep resisadur arvarus, o
lezel dispis ar vevenn etre domani an hollenn ha hini ar parzhioù. Alies e vez roet d’ar riez ar
gwir da zezvañ mar kav mat war danvezioù a chom, betek ma embreg ar gwir-se, e kembeli ar
Stadoù. Da bennaenn e kemerer e tremen bepred gwir ar riez dreist gwir ar Stad :
“Reichsrecht bricht Landesrecht”. E-se, aotrouniezh ar riez a ya bepred war greskiñ. Astenn a
gemer gant kement dezv a ra »5.

B) Ar riez weimarel (1919-1935)
Ar riez weimarel, hanterhent etre ar riez kevreadel hag ar riez unelour kemplezh, a gemeras lec’h
ar riez wilhelmat a oa hanterhent etre ar gengreriad hag ar riez kevreadel. Ganti e chom kevreadel
framm ar riez. Ar Stadoù, anvet Länder, zo e piaou d’o dezverezh, d’o amaezhierezh, d’o barnerezh,
eleze d’ur galloud stadel gwirion (Staatsgewalt termenet gant Bonreizh an 19 eost 1918). Met o
bevennoù tiriadel n’int ket digemm ken ; koazhet eo o niver da 17 ; hag o derc’houezadur er Reichsrat
zo kenfeuriek d’o foblañs. Kadarnaet eo en-dro pennaenn dreistelezh gwirioù ar riez war gwirioù ar
Stadoù, ha spisaet ar wech-mañ gwirioù ar riez.
Ar Reichsrat eo an organ kevreadel, anezhañ bodadenn derc’houezourion al Länder. Kalz en deus
kollet eus kembelioù ar Bundesrat wilhelmat e gounid organoù ar riez, an Arlevier hag ar Reichstag.
Da skouer, n’en deus ket ken ar gwir, piaouet diwar neuze gant levierezh ar Reich, da zougen
kemennadurioù amaezhel. Perzh a gemer en dezvañ, gwir kentodiñ ha kentaliañ en deus e-keñver ar
Reichstag, – met ne c’hell ket herzel kerzh ur mennad lezenn. E asant ned eo ket ret da zarbenn an
dezvoù. Dre e enebadur e c’hell, e degouezhioù ’zo, degas ur poblaters.
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Ar Reichstag, kambr ar bobl, zo dezhañ ar gwir da gemmañ an dezvoù, gant pe hep emell ar bobl.
Dre-se, gant ar renad weimarel ned eo ket gwarezet ar gevreadelezh : n’eus harz ebet a-berzh
Bonreizh o tifenn an dezvad kevreadel na zoken o tiogelaat bezoud al Länder. « Ar riez weimarel zo
dezhi da organ uhelañ ar bobl alaman. N’eus ket anezhi ur riez kevreadel (Bundesstaat) met ur riez
poblel (Volksstaat) »6. Hogen ar galloud poblel ne zlee ket mougañ ar galloud kevreadel. Steuziañ a
rejont o-daou a-gevret.

K) Ar riez hitlerat (1935-1945)
Kreizennet e voe an Trede Reich diouzh skeudenn ar strollad politikel he c’hrouas. Freuzañ a reas
buan emrended al Lände hag an ensavadurioù kevreadel. Lamet e voe ar Reichsrat d’ar 14 c’hwevrer
1934. Pastelloù amaezhel a chome, digreizennet a-walc’h, met hep emplegadur politikel. Pa voe
diskaret ar renad edo o prientiñ rannidigezh an diriegezh e 30 pe 40 ranndir (Gau).

D) Republik Kevreadel Alamagn-Gornog
Ar Republik kevreadel a verk un dasstourm ouzh ar c’hreizennadur hitlerat, hag ivez ouzh
gwanded ar gevreadelezh weimarel. Bondezv an 8 mae 1949 « zo ha, muioc’h c’hoazh, he deus
klasket bezañ kevreadekoc’h, nebeutoc’h kreizennus eget Bonreizh 1919. ( ) Eviti da azverañ aoz an
tiriadoù, e ro brasoc’h pouez d’al Länder evel unvezioù emren »7. Ar Bundesrat, organ kevreadel, a
gemer levezon en-dro e-keñver ar Reichsrat. Ur gwir gouarzhañ dezverezhel groñs en deus, a c’hell
koulskoude bezañ skoilhet gant ur vouezhiadeg eus ar Bundestag. Ul Land a vez daskemmet e wirioù
bonreizhel mar sav an daoufarzh eus Gouarnamantoù al Länder a-du gant an daskemmadenn.
Diazgweladus eo pennaenn rannadur ar vro e Länder, eleze furm gevreadel ar riez, ha pennaenn
perzhiadur al Länder en dezverezh.

Ar gevreadelezh soviedel.
A-wechoù ez anver « hengounel » ar c’hevreadelezhioù amerikan, helvetiat hag alaman, – ar riez
kevreadel o tisoc’hañ ganto eus emdroadur ur gengreriad, – evit o enebiñ ouzh kevreadelezh
« dispac’hel » an Unaniezh Soviedel. Dibaregezh houmañ eo a) e voe un torr krenn ha feuls etrezi hag
an Impalaeriezh tsarel unelour, kreizennet, dedeuzour b) e voe ar gevreadelezh soviedel diazezet evel
benveg eus ar renad komunour ha « furm dremeniat war-du unanadur labourerion ar broadoù
diseurt »8.
Kemplezh eo istor ar ratozh kevreadel er varksouriezh. Kondaonet gant MARX hag ENGELS ha
gant LENIN d’o heul, e voe degemeret evelkent gant hemañ diwezhañ e 1917 war-lerc’h un dispac’h
ma o doa c’hoariet ar mennozioù broadel ur roll hogos ken bras hag ar sokialouriezh. Evel a ouzer,
n’eo ket unvan poblañs an Unaniezh Soviedel, met dasparzhet e tudadoù lieskenel, un tregont en holl.
Ne voe diazezet da vat ar gevreadelezh soviedel nemet e 1936 dindan levezon STALIN. Termenet e
voe evel « tudadel en he furm, komunour en hec’h endalc’h »9.
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Ober a ra Soviediz gant narodnost’ evit menegiñ an tudadoù o deus degemeret un dezvad a emrenerezh en Unaniezh
Soviedel. Ur ger deveret eus narod “kenel” ha “gwerin” war un dro eo. E rusieg e talvez narodnost’ kement ha “broadelezh”,
“pobl”, “broadegezh”. Bezant e chom an daou ster el lavar soviedel : narodno-demokratičeskij a dalvez
“gwerindemokratel” ; hogen narodnost’ poezii Puškina : “broadegezh barzhoniezh Puškin”. Treiñ a reomp narodnost’
gwech dre tudad, gwech dre broadegezh ; evit heuliañ ur boaz a zo d’ober “broadelezhioù” eus tudadoù emren an Unaniezh
Soviedel, e troomp ivez ar ger dre broadelezh, en troiennoù degemeret bremañ en hon yezh e-giz : Sovied ar Broadelezhioù,
h.a..

A) Ar gevreadelezh soviedel a bled gant broadelezhioù, ha n’eo ket gant Stadoù
Fellout a ra da framm politikel ar riez bezañ un adsked feleun eus dasparzh an tudadoù dre an
diriegezh. Savelet ez eus bet un teskad strollelezhioù kemplezh kevreet kenetrezo hervez pevar rumm
pe pevar « gwiskad » :
– Ar republikoù kevreet. Eus 4 e 1924 ez int aet da 16 e 1940. Ur republik kevreet (sojuznaja
respublika) a c’hell dont diwar herouezadur ur republik emren (avtonomnaja respublika) pe ur rannvro
emren (avtonomnaja oblast’), pe c’hoazh eus ur Stad dizalc’h diagent pe eus ur rann anezhi. Hervez
STALIN e tle ur republik kevreet c’hoarvezout eus un milion a annezidi da nebeutañ ha bezañ enni un
dudad trec’hel. « Riek ha kevatal o gwirioù » eo ar republikoù kevreet. Unanet int en o frankiz hag ar
gwir o deus da guitaat an Unaniezh. Da heul enkemmadoù ar 1ñ c’hwevrer 1944, e c’hellont kaout o
diplomaterezh hag o luoz dezho.
– Ar republikoù emren, c’hwezek anezho bremañ, o deus ivez ur vonreizh hag ul levierezh
dibarek. N’int ket riek avat, met emren hepken, – ne biaouont ket kement a wirioù hag ar republikoù
kevreet. Lamet e c’hellont bezañ zoken, evel ma c’hoarvezas e-doug an eil Brezel-bed gant an teir
republik emren eus Alamaned ar Volga, Čečen-Inguš ha Kalmuk.
– Ar rannvroioù emren zo dezho un dezvad amaezhel nemetken, – keveleb int d’ar rannvroioù
ordinal, met dre berzh ma klotont gant kenelennoù (tudadoù unkenel) diforc’h, o deus gwirioù dreist
d’ar rannvroioù all : danzen o dezvad gant darbennadur Sovied meur ar republik kevreet o endalc’h ;
divizout ar yezh arveret er wazadurezh, er varnadurezh, en deskadurezh ; bezañ reolet gant un ensav
uheloc’h eget ar veli amaezhel savlec’hiet diouzhtu dreist dezho, eleze gant Kuzul ar Vaodierned pe
Prezidiom ar republik kevreet.
– Ar ranndirioù tudadel, keveleb ar pastelloù-bro ordinal, disheñvel diouto dre ar gwir o deus da
gaout ur c’hoskor amaezhel a hevelep kenel ganto.
Digevatalderioù bras zo etre ar Republikoù kevreet. Rusia, anvet Republik kevreat, zo enni
daouzek eus ar c’hwezek republik emren, pemp eus an nav rannvro emren hag an holl ranndirioù
tudadel, eleze 60 % eus poblañs hollel ar riez. A-du-rall, unnek republik kevreet diwar c’hwezek n’eus
enno na republik emren, na rannvro emren, na ranndir dudadel10.
Ar republikoù emren n’int ket derc’houezet e Sovied meur ar republik kevreet o endalc’h, met e
Sovied ar Broadelezhioù a zo unan eus an div vodadenn riezel, eben o vezañ Sovied an Unaniezh, –
an div oc’h amparañ a-gevret Sovied Meur ar riez. E Sovied ar Broadelezhioù ez eus 25 kannad dre
republik kevreet, 12 dre republik emren, 5 dre rannvro emren, 1 dre ranndir dudadel. Dreistpouez zo
e-se gant Republik Kevreat Rusia, pa zileur 200 kannad.
Ar Prezidiom zo ivez warnañ doare ar gevreadelezh, peogwir ez eus ennañ 16 besarlevier, unan
dre republik kevreet.

B) Framm kevreadel an Unaniezh Soviedel ne skoilh ket ouzh unded ar framm renkadel
nag ouzh unded armerzhel ar riez
Unded ar framm renkadel zo diogelet gant :
– unded ar riezadelezh : pep keodedour zo riezad soviedel ;
– dre an endalc’h evit pep republik da vezañ sokialour soviedel ;
– dre an endalc’h evit pep republik da gaout an hevelep stern bonreizhel : ur sovied meur
unkambrek, ur prezidiom, ur c’huzul ar vaodierned ;
– dreist-holl dre vezañs ar Strollad Komunour, strollad unel kreizennet o piaouañ an holl staeloùren en Unaniezh, er republikoù, er rannvroioù hag er ranndirioù.

10

Sl. ivez Birvilh broadel e broioù ar Reter, EMVR-71, Emsav 29/138 1969.

Unded an armerzh zo diogelet gant :
– ar c’hreizennadur e-ser ensavioù-kreiz an Unaniezh eus ar steuñverezh armerzhel, kellidel,
kevredigezhel ; bez’ ez eus ur c’hellidsteuñv unel evit ar riez a-bezh ; renet e vez ar c’henwerzh
diavaez e stumm un unwerzhouriezh-Stad. Kreizennet eo ivez : amaezhiadur ar bankoù, an
embregerezhioù greantel, gounezel ha kenwerzhel, ar postoù hag ar c’hehentiñ, meradur ar moneiz, ar
c’hred, ar c’hretadurioù hag an amprestoù, trevekaerezh an atiloù hag ar c’hondon, ar c’hoadeier, an
doureier, kedaozerezh ar stadegoù, an deskadurezh, dezvadurezh al labour.
– framm an amaezhierezh ha rannadur ar maodiernezhioù e tri rumm :
a) Ar maodiernezhioù hollriezel, o ren war skourroù kreizennet-rik an amaezhierezh :
maodiernezhioù an nijerezh, ar c’henwerzh diavaez, an armerezh, an douarouriezh, an ijinerezh
tredanel, h.a..
b) Ar maodiernezhioù kevreadel-republikel o strollañ ar vaodiernezh riezel gant maodiernezh
kevelep ar republik kevreet : ar maodiernezhioù politikel, re an diabarzh hag an diavaez, zo kevreadelrepublikel.
k) Ar maodiernezhioù republikel o verañ ar greadoù e kembeli ar republikoù.
Daou duadur zo enta, evit ur gwel, er reizhiad soviedel : un tuadur kevreadel, o vont pelloc’h ent
vonreizhel eget e nep riez kevreadel all, peogwir o deus ar republikoù kevreet ar gwir da zigevrediñ ;
un tuadur kreizennour, o vont ivez pelloc’h eget e nep riez all, peogwir e vez reolet pep obererezh
politikel, kevredigezhel hag armerzhel gant levier gwerc’hel ar riez, ar Strollad Komunour.
Diaes eo evit gwir barn ar renad soviedel estreget diwar furmoù e Vonreizh, dre ziouer a stlenn
war e arc’hwelerezh devoudel. Dav eo d’an aozerion labourat war goulakadurioù, ar pezh a ro da
gompren an diforc’hioù bras-tre a zo etre ar priziadurioù a embannont11.

III. – RIEZEREADOU
Ken kozh hag an istorvezh politikel eo ar riezereadoù pe, diouzh an anvadoù diseurt bet roet
dezho, « totôn akaiôn sustema » e gresianeg, « systema ciuitatum » e latin, « Staatenverbindungen »
en alamaneg.
Ar riezoù ereet en doare-se zo etrezo darempredoù ensavadurel disheñvel diouzh an darempredoù
etrevroadel ordinal : muioc’h int eget un ere kevratel skoulmet dre ur feur-emglev ; muioc’h ivez eget
an ere kalvezel ez eo da skouer ur c’henvarc’had ; muioc’h ivez eget an ere politikel a saveler dre
gevrediñ e sell d’un amkan diplomatel pe vrezelel.
Bez’ ez eus riezeread pa en em vod un niver a riezoù da amparañ ur c’hevelstrollad politikel
diforc’h mat e-touez ar riezoù all. Meur a seurt riezereadoù a zeskriver : ar gengreriad, an unanad
personel, an unanad trael, an unanadoù digevatalek (hag o isrummoù : Stad waz ha Stad pennaotrou,
Stad warezer ha Stad warezet, Stad fiziadour ha Stad fiziet), an unanadoù frankaet.

Ar gengreriad.
Mar seller ouzh hec’h emdroadur istorel, ez eo ar gengreriad kentfurm ar riez kevreadel. An
diforc’h etre ur riez kengreriet hag ur Stad kevreet eo emañ an hini gentañ e piaou d’ar riegezh
etrevroadel pe, evel ma lavarer kentoc’h hiziv, d’an dihanteradegezh etrevroadel
(Völkerrechtsunmittelbarkeit). Ar gengreriad zo un eread riezoù (Staatenbund), ar riez kevreadel ur
riez-ere (Bundesstaat).
Ere diabarzh ar gengreriad a c’hoarvez eus engouestloù peurzalc’hus hag, ent organel, eus
aozadurioù etreriezel. Dre-se :
11

Sl. ivez An armerzhioù kengladel, Notennoù Armerzhel (11) & (12) Emsav 13/13 & 14/50 1968.

– ar gengreriad zo un unanad riezoù a wir etrevroadel, – gwelet hon eus ez eo ar riez kevreadel un
unanad a wir bonreizhel (Emsav 37/30) ;
– ar gwir-digevrediñ he deus pep riez-ezel ;
– bevennet-strizh eo an tachennoù ma vez renet ar greadoù kengreriadel ;
– dre o gouarnamantoù hepken emañ e darempred ar riezoù kengreriet ; n’eus na tiriegezh voutin,
nag organ-dezvañ pe -barn oc’h astenn o c’hembeli war boblañs hollel ar gengreriad ;
– embreget e vez ar veli fiziet er gengreriad gant organoù boutin ; an organ-leviañ, anvet alies
dieta, zo ur c’huzul amparet gant Pennoù ar riezoù ha kannadourion a gemer o disentezioù a-unvouezh
hag ad referendum, eleze war an diviz ma vent kaougantet da c’houde gant o gouarnamantoù.

An unanad personel hag an unanad trael.
Dre an unanad personel e vez kevelstrollet div pe lies riez dre bersonded un tiern unel. Heuliad oa
ar riezeread-mañ d’al lezennoù herezhel a lakae meur a gurunenn roueel war an hevelep penn.
An unanad trael oa disoc’h un dedroadur eus an unanad personel. An tiern oc’h unaniñ div riez aere e bersonded a strive da weañ liammoù organel etrezo. Da heul, ur gengreriad a zeue da glokaat ha
da startaat an unanad personel.

An unanadoù digevatalek.
En unanadoù digevatalek e lez ar c’henurzhiañ al lec’h gant an isurzhiadur. Un ere a
zalc’hiadegezh zo etre ar broioù.

Stad waz ha Stad pennaotrou
Ar wazelezh zo dezvad ur Stad lakaet dindan aotrouniezh politikel ur Stad all ; savelet eo ent
wirel, – ne c’haller ket komz enta eus gwazelezh armerzhel pe kravezel : e devoud ar wazelezh emañ
an aotrouniadur politikel ha n’eo ket ar mestroniadur armerzhel. Ar wazelezh zo, ent istorel, an
disoc’h eus un destagadur diglok pe, en eneb, eus ur frankizadur diglok. Emañ pe war hent an
aloubadur pe, en eneb, an dizalc’hiadur. Egipt, da skouer, gwaz d’ar Porzh-Meur diwar 1840, dalc’het
gant ar Saozon e 1882, gwarezet gant Breizh-Veur e 1914, a c’hounezas he dizalc’hiezh e 1936.

Stad warezet ha Stad warezer
Ur vro nad eo ket gouest da embreger he riegezh a vez lakaet dindan warezveli ur riez all, a
embreg en he lec’h he gwirioù etrevroadel hag un darn eus he gwirioù diabarzh. Meur a seurt
gwarezveliezh ez eus : gwarezveliezh trevadennel, gwarezveliezh a wir etrevroadel, damwarezveliezh
amerikan. An dezvad a Stad warezet, evel ar wazelezh, ned eo ket padus : disoc’hañ a ra war an
destagadur pe ar frankizadur.

Stad fiziet ha Stad fiziadour
Ar Stad fiziet, pe Stad e fiziadur, zo bet kentradet da geñver ar feurioù-peoc’h a glozas ar Brezelbed kentañ : trevadennoù ar riezoù faezhet a voe fiziet gant Kevre ar Broadoù er riezoù trec’h gant ar
gefridi d’o bleniañ betek an dizalc’hiezh politikel.

An unanadoù frankaet.
Ar skouer splannañ a unanad frankaet eo ar Commonwealth. Da gentañ kreizennet ha dalc’het
dindan diharzveli, ez emdroas an Impalaeriezh trevadennel saoz war-du an emrenerezh hag an
dizalc’hiezh, o kemer an anv a British Commonwealth hag en dibenn a Commonwealth hep mui
adanv ebet. Steuziet o deus al liammoù a zalc’hiadegezh betek lezel al lec’h gant ur gumuniezh a
lazioù ; anvet eo bet an unanad-se « keveleriezh diavaez » (external association).

Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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PEVAR STAEL AN DISPAC’H
Brasañ araokadenn he deus graet ar bolitikouriezh er c’hant vloaz diwezhañ eo dizoleiñ ez eo
istorek an den ha daelerezhel an Istor, pe e gerioù all a) n’eus ket a zenelezh hep finvezelezh, b) e ra
mab-den e-unan e donkad, n’eo ket ur wech da vat, met dre un hentadur arvarus pemdeziek. Ken kozh
ha hengoun ar Bibl eo ar c’healioù-se hag ar pennoù pobl n’o deus ket gortozet hon c’hantved evit o
lakaat da dalvezout, – kounaomp an doare daelerezhel rik en devoe MOIZEZ da zieubiñ Israel diouzh
Faraon ; ar pezh a zo nevez avat eo saveladur ar c’healioù-se evel diazez emouiziek ar politikerezh er
bed a-vremañ.
Kalz en deus pleustret an Emsav da dermenañ e istoregezh koulz hag e zaelerezh, ha moarvat er
pennad-mañ ez addegasimp un niver mat a elfennoù anavezet. Un doare disheñvel d’o anaout a
ginnigomp kentoc’h, un urzh nevez d’o renkañ, a-benn lakaat a-wel keñverioù pouezus chomet
amspis en dezrannadurioù kent.
Ne vo ket diezhomm reiñ da gentañ resisadurioù nevez war un termen arveret kalz en Emsav, evel
e meur a lec’h er bed er mare-mañ : an daelerezh. Diouzh ma weler, ez eur techet da reiñ dezhañ ur
ster difetis, kevrinel zoken, ha da ziskouez en e geñver ur meni snobelezh, pa n’eo ket da grediñ
emeur gantañ e piaou d’ur maen filozofer barrek da eilpennañ ar bed. Un arvez fetis, pemdeziek, eus
ar vuhez eo an daelerezh, ha mar doug d’un tech bennak an hini en pleustr gant aked, ez eo d’an
uvelded a-raok pep tra.

An daelerezh
Pa sankomp hon troad en un heuz un tammig enk, e kasomp un daelerezh. Diskenn a ra
hon souk eus ur c’hentimetr ha chom gennet ; hon seul a vountomp neuze, pezh a ro d’hon
souk frankiz a-walc’h da c’hounit ur c’hentimetr nevez. Un daelerezh a live izel, bevedel, eo,
met un daelerezh evelkent. Ur frankadenn en ur poent a echu en un enkadenn, o reiñ tro avat
d’ur frankadenn en ur poent all ; houmañ oc’h echuiñ d’he zro dre un enkadenn, hogen o
tevoudañ ur frankadenn nevez.
Un eil skouer a roimp, un tammig kempleshoc’h, a live kedvuhezel. E derou 1969 e oa en
E.S.B. tri seurt izili. Un niver bihan, a oa mererion devoudel ar framm, un niver bihan all, a
veze o hentiñ ar framm hep kemer perzh bras en e obererezh, hag un niver brasoc’h, a gemere
perzh el labour hep kemer perzh bras en disentezioù. Mererion ar framm a samme ar muiañ
labour, ar muiañ atebegezh, ar muiañ lec’h, ar muiañ beli ; kement-se oa e dislavar gant
pennaenn ar gevarzhelezh a embannent. An « henterion » diouzh o zu a samme nebeut a
labour, nebeut a atebegezh, nebeut a lec’h, nebeut a veli ; o kemer harp war bennaenn ar
gevarzhelezh e c’houlennent piaouañ kement a lec’h, kement a veli hag ar vererion, – pezh a
oa e dislavar gant al labour hag an atebegezh dister a samment.
(Seurt saviad o vezañ deskrivet, e c’hell un arvester ijinañ diskoulmoù, kompezadurioù,
goulezadurioù a-berzh an eil re hag ar re all a-benn disoc’hañ gant un emglev ; ha dres, war
an dachenn e voe arnodet ar c’hompezadurioù-se evit gwir, en aner. Ur prantad ’voe ma hete
an holl gwitibunan kavout un diskoulm kompezus. Ha koulskoude pa zeuas an diskoulm, ne
voe ket dre hent ar c’hompezadur, hogen dre hini un digempouezadur war gresk hag un
tarzhadur. N’eo ket e rankfe pep eneberezh ha pep dislavar kavout o diskoulm dre greskiñ
betek ur poent-tarzhañ. Met ur wech aet e-biou d’ur par resis, n’eus disoc’h all ebet nemet an
tarzhadur. Kudenn an daelerezh eo anaout e koulz savlec’h ar par resis-se a-benn kemmañ
penn d’an hent e ken koulz-all).
En degouezh dezrevellet amañ ez eo aet an daelerezh en-dro en doare-mañ : o tennañ
arguzenn eus o nebeut a lec’h hag a veli er framm, o deus an « henterion » staget da vihanaat
c’hoazh o labour hag o atebegezh, – o rediañ e-se ar vererion da sammañ al labour hag an
atebegezh a zilezent, ha da greskiñ a gemend-all o beli hag o lec’h er framm. E dibenn an
argerzh n’o deus bet an « henterion » na labour, nag atebegezh, na lec’h, na beli ebet ken : ermaez int en em gavet. Disentezioù Eost 1969 n’int bet nemet kadarnadur an disoc’h-se.

Un arvez all eus an daelerezh eo bet an divgevrennadur eus an izili. E derou an argerzh,
etre blein ar vererion ha blein an « henterion » edo ar peb all eus an izili, o stignañ etrezo un
doare maezienn didorr, ouzh o unaniñ. Bep ma’z eas an argerzh daelerezhel war-raok, e
tostaas pep ezel ouzh an eil blein pe ouzh egile betek savelañ an div gevrenn distag-mat en em
gavas en ampoent an diskarzhadur.
(Un nebeut elfennoù o deus heuliet al loc’hadeg-se tu-pe-du gant tri pe c’hwec’h miz
dale ; n’int ket direizhennoù, met er c’hontrol e kadarnaont ar reolenn o tiskouez ne c’halle
ezel ebet tremen e-biou dezhi. An izili-se, dre arbennoù diseurt, dangorel evel an nac’h
degemer an diskarzh, pe ergorel evel ar pelladur douaroniezhel, ne raent pe ne hañvalent ober
dibab ebet ; rediet e voent d’henn ober dre lusk an darvoudoù o-unan).
Hogen an argerzh ne echue ket gant diskarzhadur an « henterion ». Ar re-mañ, a oa bet an
arbenn-luskañ, en em gave ezvevennet evel tudennoù eilroll na weler ket mui goude an eil
arvest. Ret e oa d’ar framm mont en tu-hont d’ar saviad enkadennel dre gemer ur furm nevez
ma lezfe an dislavar e lec’h gant ul « lavar » nevez kendonius. Ar vererion a samme ar muiañ
labour, met klask, er stad kentañ eus ar framm, lakaat ar gevarzhelezh da dalvezout, eleze
rannañ o beli hag o labour gant an « henterion » a vije bet, na mui na maes, lakaat ar framm
etre daouarn tud na oant na barrek na dreist-holl chalet d’e zerc’hel en e sav, – hag enket e
oant e-se en dislavar etre ar gevarzhelezh a embannent hag an digevarzhelezh a embregent.
An « henterion » diouzh o zu a stourme ouzh an digevarzhelezh-se, met evel m’hon eus
gwelet, o stourm ne rae nemet kreskiñ an droug a venne dispenn : an digevatalded devoudel
etre an div gevrenn ; seurt dislavar emgreskus oa an azon ne chome nemet an diskoulm dre an
tarzhadur. Bremañ, er framm o tisoc’hañ eus an argerzh daelerezhel-se, ez eo gallus
kendoniañ atebegezh ha kevarzhelezh ; evezhiek ouzh an eil hag ouzh eben e rank chom pep
ezel evel just, rak an dañjer a bad hag a bado bepred, met an doareoù ergorel a vremañ ne
lakaont ket ken an atebegezh da greskiñ diwar goust ar gevarzhelezh, nag ar stourm evit ar
gevarzhelezh da zevoudañ an digevarzhelezh.
An eil skouer-mañ, o lakaat e kont ur finvez (ar gevarzhelezh), ur pal (arc’hwelerezh ar
framm) hag un dislavar saviadel etrezo, a dalvez ent strizh an anv a zaelerezh. Ar skouer
gentañ, o tiskouez un daelerezh bevedel, a dalvez kentoc’h da skeudenn evit meizañ an
daelerezh klok, a vez bepred finvezel hag istorel. Anat eo en deus an argerzh daelerezhel
emaomp o paouez dezrannañ krouet Istor. Un trede skouer a ziskouezo dimp splannoc’h
c’hoazh an arvez istorek eus pep daelerezh, o vezañ ma c’hoari an amzeriegezh ur roll
brasoc’h enni.
Pa lavarer « Gwalarn », peurliesañ e soñjer er gelaouenn Gwalarn. Tu zo ivez da veizañ
Gwalarn evel ar stroll tud a grouas oberoù etre 1925 ha 1944. Oc’h eeunaat evit ar mare,
lakaomp e veze sklaer d’an dud-se en ampoent ma krouent, ar « spered » a enkorfent en o
oberoù. Ar pezh na oant ket evit gouzout avat eo a) petra eus « spered » an oberoù-se a ve
anavezet da « spered » gant tud an dazont b) ha da gentañ, ha tud a ve en dazont oc’h anaout o
oberoù. En degouezh-mañ e verzer splann pegen berr eo brec’h an den war an darvoudoù, –
kement-se, hor boa damwelet en eil skouer, a zeu da vezañ anat er skouer-mañ. Ar spered zo
trec’h er pred berr ma krou ; er pred da heul ez eo adkouezhet endeo krouer ha krouadenn,
pep hini en e du, e ren an natur ha sujet d’he savelennoù. Gwalarn evel stroll tud o krouiñ zo
aet da get ; ne chom er bed nemet ur Walarn e stumm paper moulet. Aze eo bet tro an natur da
c’hoari : miret he deus Gwalarn evel paper moulet, ha ganet he deus tud nevez a zo deuet war
arbenn d’ar paper moulet-se. Nag ar mare nag an doare m’int bet ganet avat, na kenkoulz ar
« spered » o deus-int kavet en oberoù Gwalarn ne voe divizet gant krouerion Walarn, anat eo.
Ken ma tiverzer tri lankad : ur frankadenn, gant stroll Gwalarn o krouiñ ; un enkadenn :
Gwalarn endonet e stumm paper moulet ; ur frankadenn : Gwalarn endoniad bev gant tud an
trede Emsav.
Evit eeunaat hon eus lakaet uheloc’h ez eo sklaer d’ar c’hrouer, er mare ma krou, ar
« spered » a enkorf en e oberenn. E gwir, aze emañ endeo da gavout an hevelep dallded ha
dic’halloud hon eus anataet e-ser an tremen eus ur remziad d’unan all ; en ampoent ma krou,
ne oar ket ar c’hrouer ar pezh a vo anavezet da spered, gant ar re all ha gantañ e-unan, er pezh

emañ o krouiñ. Ur gwiskad natur tev pe devoc’h a vez bepred etre ar spered hag eñ e-unan :
morse ne gloz mat kelc’h an anaout hag an ober, – an droellenn eo arouez ar vuhez, n’eo ket
ar c’helc’h : na spered rik klozet warnañ e-unan, nag ivez natur blaen, met daelerezh. Dre
berzh an natur, dre m’emaomp e dalc’h an amzer hag an egor naturel, ez eo dic’halloudet,
dallet ha diberc’hennet ar c’hrouer ouzh e oberenn. Seurt dic’halloudadur avat zo amplegad ur
galloudadur nevez : emsaverion hiziv ne sentont ket ouzh urzhioù deuet a-berzh diazezerion
an Emsav o endalc’hfe da welout ur wirionez raktermenet ha da heuliañ un hent raksteuñvet.
Ar pezh a anavezont da wirionez en oberoù o diaraogerion, an hent a zegemeront da hent
reizh, zo frouezh un diuz a reont en o rezid klok, eleze ur grouadenn ken andoniek ha ma voe
krouadennoù o diaraogerion. An daelerezh zo amplegad ret ar rezid ; skol an uvelded hag an
emnac’h eo ivez.
Perzh denelañ an den en darvoudoù n’eo ket ren warno dre an divizout, met embreger ar
c’hrouiñ. Ar veli zo ret d’ar rezid d’en em ziorren, evel ma’z eo bet merket c’hoazh1, ha berr e
chom oberoù ar rezid hep un daelerezh gant ar veli, evel ma c’hoarvezas da oberoù Gwalarn ;
met gaonac’h eo oberoù ar veli hep an hevelep daelerezh gant ar rezid : diwezh an eil Emsav
politikel a ziskouez a-walc’h e voe gaonac’h oberoù ar re a glaske plegañ Breizh d’o youl.
Oberoù ar rezid avat, zoken pa droont berr, ne chomont morse gaonac’h : gwir zougerez
Breizh da zont e voe an oberenn a zisoc’he diouzh an trehontiñ, – an eil Emsav, betek
forc’hadur ar bloavezhioù tregont. Perzh pennañ an den en Istor zo krouiñ, eleze diazezañ
savelennoù nevez, en ur zoujañ d’ar savelennoù kozh meizet evel frouezh taolioù-krouiñ
diagent. Roll an emsaverion hiziv zo krouiñ ur bed brezhon nevez, en ur zoujañ d’ar
savelennoù diazezet gant krouerion gent an Emsav. An daelerezh n’eo netra all. Ar c’hrouiñse zo trehontiñ ; kement tra trehontet e-ser ar c’hrouiñ zo dre-se lakaet war hent e zistruj. Eil
lankad an daelerezh eo an distrujañ, ken pouezus ent arc’hwelel hag ar c’hrouiñ e-unan.
Gwalarn, o trehontiñ luskadoù breizhek hec’h amzer, he deus o lakaet holl war hent o marv,
pe war hent an anistor, pezh a zo kevatal rik. Ha dre vras, an Emsav, o trehontiñ stad arallek2
Breizh, en deus lakaet ar Vreizh hiron ha gaonac’h-se war hent he distruj. N’eo ket eñ a ren an
distruj evel ma rafe ur penn embregerezh, ha koulskoude Breizh arallek n’he deus ket un
distrujer efedusoc’h eget an Emsav. Ar re he distruj gant o daouarn eo ar re end-eeun a stourm
d’he mirout, – anaout a reer aze un dislavar emgreskus, merk an diskoulm ret dre an dispac’h.
An Istor ne sent ket ouzh youl an den, met youl an den he deus perzh en daelerezh ma tisoc’h an
Istor dioutañ. Ar youl wellañ avat a-fet daelerezh n’eo ket ar youl-ren pe -berc’hennañ, met ar youldrehontiñ. Trec’hioù an den zo bepred trec’hioù ar wirionez, trec’hioù ar spered. An trec’hioù-se avat
n’eus ket dibadeloc’h egeto. Ne ensavont nepred ren ar wirionez, na ren ar spered er bed ; drezo ned
eo an den nepred mestr ar spered na perc’henn ar wirionez. Pep trec’h eus ar spered a ziazez ur
savelenn nevez, a chom warni furm ar spered, met a ya, kerkent ha diazezet, ken amspered ha peurrest
an natur : lezennoù ar Stad disoc’het diouzh an dispac’h a vez lezennoù reishoc’h, met lezennoù int,
ha destrizhus evel pep lezenn. Diwallet enta an dispac’her diouzh pep uhelegezh ha pep mesiazelezh.
Nepred ne zigor riboul strizh an Istor war Baradoz an Douar da heul nep dispac’h.

Saviad ha kealiad
Ar bed henvoazel a zeskriver evel ur bed sonnet, da bep den ennañ ur saviad kevredigezhel
termenet spis hag ur staliad kealioù termenet ken spis-all. Ar gudenn n’emañ ket amañ merkañ betek
pe boent e oa ar bed-se ur bed diflach ha diemdro. Merkomp hepken e oa anezhañ bed an urzhazioù
ensavet. Gweleadet strizh e oa ennañ ar gevredigezh : en traoñ kendereoù ar genderc’herion vilen,
korfel, danvezel, el laez kendereoù ar genderc’herion hael, speredel. Un urzhaz heñvel a rene e

1
2

A-zivout an daelerezh etre beli ha rezid, sl. An dislavar politikel, Emsav 24/349 1968.

An adanv arallek a ra dave da zoareoù eus ar gevredigezh annezet e Breizh ; n’eo ket ur gevredigezh c’hall gwirion,
pa vank dezhi an istoregezh c’hall ; n’eo ket brezhon ivez dre un hevelep arbenn, ha pa ve hepken peogwir e lavar bezañ
gall.

kealioù ar vuhez : en traoñ ar c’horf, al labour bevañser, rediezhoù ar bezoud korfel ; el laez ar spered,
an oberoù hael, rezid ar bezoud speredel.
MARX a voe an hini kentañ o verkañ an ere strizh a zo etre saviad kevredigezhel ha kealiad3
bedouriezhel, ha dreist-holl o studiañ an ere-se evel un devoud kevredadel. Edo, dres en e amzer, ar
bed henvoazel o paouez difloskañ hag ar bed nevez evodet diouzh ar Reverzhi c’hreantel hag an
Dispac’h gall o kemer e lec’h, ha meur a wikefre oa deuet a-wel e-ser an eilpennadur. MARX a
dermenas ar saviad kevredigezhel evel saviad-kenderc’hañ, ha framm hollek ar gevredigezh e pep
mare evel disoc’h ar c’heñverioù-kenderc’hañ etre an dud, ar strolloù, ar c’hendereoù. E-se, an
Dispac’h gall zo da gompren evel-henn : unan eus kendereoù ar genderc’herion danvezel, ar
vourc’hizion, dre forzh labourat ha pinvidikaat, en deus distroadet kendereoù ar genderc’herion hael,
ar vrientinion hag ar gloer. Gant freuzadur an urzhaz er gevredigezh eo c’hoarvezet freuzadur an
urzhaz er vedouriezh. Gant ar saviad nevez ez eus bet ganet ur c’healiad nevez kendoniet gantañ.
A-fet an doare ma’z eo ereet saviad ha kealiad, e roas MARX displegadurioù disheñvel bep ma
tremene ar bloavezhioù. Dezrannerezh ar gevredigezh kevalaour en dougas da zeskrivañ an ere-se
evel ur c’heñver untuek, ha da dermenañ a-benn ar fin ar c’healiad evel un adsked gouzañvat
nemetken eus ar saviad-kenderc’hañ ; ouzhpenn-se, ar c’henderc’hañ, sellet da gentañ gant MARX en
e ster klok a genderc’hañ denel hollek, a strishaas betek bezañ ar c’henderc’hañ armerzhel hepmuiken,
– e gerioù all, n’eus a nerzhoù istorel gwirion nemet e par ar c’heñverioù-kenderc’hañ armerzhel. Da
heul, en em gave ar c’healiad er-maez eus an daelerezh, – tu hon eus bet c’hoazh da gejañ ouzh an
arvez-se eus kelennadurezh MARX a-zivout ar gudenn vroadel4. An daelerezh nemetañ zo e diabarzh
ar saviad-kenderc’hañ armerzhel, etre elfennoù « danvezel » nemetken, – alese an anvad
danvezelouriezh daelerezhel roet da gelennadurezh MARX hag ENGELS.
Hervez an danvezelouriezh daelerezhel e ranke ar reizhiad kevalaour dedreiñ diouti
hec’h-unan, – eleze dre ur stourm a renkad keflusket gant lazioù armerzhel pep kendere, –
betek en em zistrujañ hag e dibenn an argerzh difourkañ war ar sokialouriezh. An Istor avat
n’en deus ket heuliet an dedroadur-se, n’en deus ket argerzhet dre un daelerezh saviadel ; en
eneb, Dispac’h 1917 hag an dispac’hioù marksour all n’int ket bet dispac’hioù dre ar saviad,
met dre ar c’healiad : LENIN a roas korf d’ar c’healiad marksour e stumm ur framm
dispac’herion a vicher ; hemañ eo a reas an dispac’h, o tistrujañ ar saviadoù kozh hag oc’h
ensaviñ ur reizhiad saviadoù nevez en o lec’h.
Kalz kempleshoc’h eo enta ar c’heñver etre kealiad ha saviad-kenderc’hañ eget ma lavare MARX.
MARX avat en deus lakaet e viz war un devoud pouezus, a c’haller dezrevellañ evel-henn : un ere
daelerezhel zo etre saviad-kenderc’hañ ha kealiad. Dimp-ni da wiriañ an devoud-se en hon buhez, – o
heuliañ, ma n’eo ket tezennoù ar « prederour » MARX, ac’hoel hentennoù ar c’hevredadour ijinek e
voe.

Kempenn ha dispac’h
Notet hon eus uheloc’h ez eus daou seurt dislavaroù. An dislavaroù emgreskus, o vont seul
vuanoc’h d’ar poent-tarzhañ ma stourmer taeroc’h d’o diren. Hag an dislavaroù emzigreskus, a
c’haller diren dre gempennadurioù.
Meur a skouer a zislavar emgreskus hon eus bet tro da venegiñ. Ar skouer splannañ dimp eo hini
ar virelourion e Breizh, a vez o kas seul vuanoc’h da get ar « vreizhadelezh » a vennont mirout ma
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Ar varksourion zo boas da enebiñ an diaz, an danframm (an armerzh ha reizhiad ar c’heñverioù-kenderc’hañ
armerzhel) ouzh an ideologiezh, an dreistframm (savadurioù politikel, kravezel, prederouriezhel, h.a.), ar re-mañ o vezañ
adskedoù nemetken eus ar re all. Anat eo ne ra ket an enebadur saviad-kenderc’hañ / kealiad dave d’an enebadur marksour,
ha pa ve en arbenn eus ar ster hollekoc’h a roomp d’an termen kenderc’hañ.
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Sl. Ar varksourion hag ar vroad. I. – Karl MARX., Emsav 38/39 1970.

strivont oberiantoc’h d’he mirout, o vezañ ma n’eus nemet un hent digor dirazo : gounit dezhi un
dezvad gall5.
An dislavar emgreskus a gas bepred d’un torr ha da steuziadur unan eus an div gevrenn emellet. E
Breizh, an dislavar mirelour a gas da steuziadur ar vreizhadelezh ha, war un dro, da steuziadur an
arallegezh. Ouzh an dislavar mirelour ez eneb an Emsav un dislavar dispac’helour o kas ivez da
steuziadur an arallegezh, hogen en ur grouiñ ur vreizhadelezh nevez.
Ur skouer a zislavar emzigreskus e voe kudenn ar c’hampi er broioù kristen ha muslim. Evel a
ouzer e veze dic’hrataet ar c’hampi gant an divezouriezh henvoazel. Hogen, hep ar c’hampi e oa
dic’hallus d’ar gevalaouriezh kenwerzhel diwanañ. Bez’ e voe un daelerezh kempennus : tamm-hatamm e voe degemeret ar c’hampi e boazioù ar Gristeniezh hag an Islam, ha neuze kantreizhet a-benn
ar fin gant an divezouriezhoù o-unan6.
Ar pezh a ra d’un dislavar bezañ emgreskus pe emzigreskus a denn kalz muioc’h d’an argerzh
hollek ma tiwan, eget d’an elfennoù dislavarus o-unan. Pobloù Kreiz Europa o deus renet gant berzh
en 19t kantved ur stourm sevenadurel heñvel ouzh an hini a glask ren al luskadoù mirelour e Breizh
an 20t kantved : an hevelep emgann a saveteas ar yezhoù slavek a herreka steuziadur ar brezhoneg.
Heñveldra, ez eus tu da empennañ ur c’henstourm etre armerzh ha kravez o vont, n’eo ket dre hent un
dislavar emzigreskus evel ma c’hoarvezas e-keñver kudenn ar c’hampi, met dre hent un dislavar
emgreskus hag o tisoc’hañ gant mougadur ar gravez, pe torradur al lañs armerzhel.
Keit ma chom emzigreskus an dislavaroù ez eo moarvat un dlead ober ar c’hempennadurioù ret.
Diwar an ampoent ma teuont emgreskus, ez eo didec’hus ar freuzadur, hag ar c’hempennerezh neuze
zo kempennerezh an distruj eus ar pezh a glask mirout.

Dispac’h hiniennel
D’ar sell kentañ ez eus gant an dispac’h brezhon doareoù dibarek-kenan. Koun hon eus eus
frazenn Roparz HEMON : « Dieubomp ar spered, ha dieubet e vo pep tra »7. E gwir ez eo forc’hellek
ar frazenn-se.
Un emdouell eo mar he c’homprener evel an ali da zieubiñ hon speredoù diouzh ar c’healioù gall
a zo bet plantet ennomp : diarallekaomp hon spered ha diarallekaet e vo hon bed ; strivomp da
c’hounit ur c’healiad dieub ha, hep m’hor befe tra all d’ober, en em gavo ar vro dieub da heul dre ret.
Un emdouell idealour eo krediñ e tieuber ar spered hep stekiñ ouzh ar bed, ez eo a-walc’h eilpennañ
ar c’healiad evit eilpennañ ar saviad, krediñ o deus ar mennozioù gwerc’h hep an ensavadurioù, en ur
ger e c’hell an hinienn ober un dispac’h prevez e-maez eus ar gevredigezh.
Ur ster dispac’hel he deus frazenn Roparz HEMON mar komprener dieubidigezh ar spered evel
lankad kentañ un daelerezh etre spered ha bed, etre kealiad ha saviad, etre kredennoù hag
ensavadurioù, etre hinienn ha kevredigezh. Petore ster a roe Roparz HEMON end-eeun d’e frazenn e
1923 ? N’eo ket sur e tegasfe muioc’h dimp testenioù an istor bihan eget an Istor e-unan : a-walc’h eo
dimp stadañ ez eo bet diazezer eus Gwalarn hag, e-se, en deus moarvat frankaet o c’healiad d’un
dornadig kenvroiz ma n’en deus ket « dieubet o spered », met dreist-holl en deus lakaet maen kentañ
ur saviad-kenderc’hañ brezhon nevez. Gwalarn evel lennegezh zo un darvoud a eil renk en istor
hollvedel al lennegezhioù, hogen ur pouez istorel divent he deus evel derou fetis ur vroad.
An dispac’h hiniennel ne denn ket an emsaver er-maez eus ar bed arallek, n’en divec’h ket diouzh
kemer perzh en armerzh e vro vestroniet8, – ned eo ket un dieubidigezh saviadel, anat eo. Met ned eo
ket kennebeut un dieubidigezh kealiadel : kaer e ve d’ur Breizhad kas e labour-bevañs en armerzh
arallek « evel dre e gousk », ha dihuniñ hepken ur wech distro en e gelc’hiadur prevez brezhon rik, ne
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ve ket anezhañ ur Breizhad dieub, zoken a spered, met ur Gall marv a spered kouezhet e limboù an
Istor. An dispac’h hiniennel ned eo ket un « dispac’h dangorel » o rakskeudennañ an dispac’h ergorel.
N’eus ket a « zispac’h dangorel ». An dispac’h zo an tremen rag-eeun eus ur saviad-kenderc’hañ
ergorel d’ur saviad-kenderc’hañ ergorel all. Hon strivoù da zisteurel ar gevredigezh arallek ne
dalvezont nemet e kement ma kenderc’homp en ur gevredigezh nevez. Amoedigezh eo soñjal e
c’haller dre vertuz un divizadenn c’hlan eus ar spered dinac’h ar gevredigezh hag ar saviadkenderc’hañ kozh ha chom istribilhet e neñvoù an dangorelezh engortoz eus Breizh dieub.
Ster an dispac’h hiniennel ne c’hell bezañ nemet ar ster nevez a ro d’an diempradur gouzañvet
gant Breizhiz. An diempradur-se zo bet deskrivet c’hoazh : drezañ e ro Breizhiz o labour d’ur
reizhiad-kenderc’hañ arallek, en ur lezel digenderc’h o danvez kevala dezho ; e lakaont pouez
kevredigezhel o buhez er c’henderc’hañ arallek, en ur zerc’hel ar pouez hiniennel anezhi en o danvez
kevala dezho. Gwelet hon eus e tenn diempradur Breizhiz er bed gall da goazhañ dre un argerzh a
gempenn bevedel : an danvez kevala digenderc’h a zistro d’an natur dioutañ e-unan, –
rannyezhekadur ar brezhoneg zo ur skouer splann eus an distro-se. Ar skiant o deus Breizhiz eus o
danvez kevala a gemer furm un dangorelezh dispis, e stad diwezhañ kent mont da get, – evel ma
tiskouez disleberadur o emskiant vroadel. E dibenn an argerzh-kempenn-se en em gav ar Breizhad
dieubet diouzh an tasmant a vrezhonelezh a harze outañ a wriziennañ er c’henderc’hañ gall. Un hent
all eo an Emsav : an dispac’h hiniennel a ro d’ar Breizhad an tu da lakaat dindan c’hounit e zanvez
kevala chomet digenderc’h er bed gall. N’en dieub ket diouzh ar bed gall, met e-kichen ar saviadkenderc’hañ gall e laka ur saviad-kenderc’hañ brezhon. E-se e ro ur ster nevez d’an diempradur ;
hemañ oa un enebadur e par an hinienn etre ur c’henderc’hañ kevredigezhel, ergorel ha fetis, hag un
dangorelezh a-geñver gant un danvez kevala digenderc’h war zifetisaat ; eztaol an diempradur arallekse oa un diaez bred, un hiraezh, na rae nemet skoilhañ ouzh perzhiadekadur ar Breizhad er bed gall ha
skoanañ e wrizioù en istor gall, – ar santad brezhon zo ar preñv bividik-se o krignañ askre ar Breizhad
gall. An dispac’h hiniennel a ra eus an diempradur arallek un diempradur emsavel : diempret emañ an
emsaver etre ur c’henderc’hañ kevredigezhel ergorel ha fetis gall hag ur c’henderc’hañ kevredigezhel
brezhon, ken ergorel ha ken fetis-all. Kevatal emañ rannet bremañ pouez ar vuhez. A-raok, e oa gall al
labour ha brezhon ar goar ; an Emsav a laka e-kichen al labour gall ul labour brezhon ken destrizhus
hag eñ. E-lec’h ar c’henstroll yezh istorel/teodyezh « naturel » e laka an Emsav ur c’henstroll div yezh
istorel, azon o verkañ a-walc’h ne c’hell hiviziken bezañ nemet un diskoulm istorel.
Muioc’h eget reiñ ur ster nevez d’an diempradur a ra an dispac’h hiniennel, e c’hrevusaat hag e
zonaat a ra. Edo Breizh o vervel plarik, « en douceur », e buhez Breizhiz, – edo Breizhiz oc’h
ezvevennañ o diempradur dre an hentoù naturel. An dispac’h hiniennel a ro d’an diempradur un nerzh
nevez hag ur furm nevez, kevredigezhel hag ensavadurel. Ar vreizhadelezh a baouez a vezañ un arliv
lec’hel eus kealiad Frañsizion ar C’hornog evit bezañ ur saviad-kenderc’hañ ken fetis hag istorel hag
ar saviad-kenderc’hañ gall.

Daou zaelerezh an dispac’her
E-pad pell ne ouezas an Emsav en em dermenañ nemet dre e gealiad. Bezañ en Emsav oa kaout
mennozioù breizhek, krediñ ez eo Breizh ur vroad, c’hoantaat he frankiz. Ar c’healiad-se a venne
enebiñ war-eeun ouzh ar saviad arallek ; ouzh an dianzavadur eus Breizh, he yezh hag hec’h istor gant
ar saviad arallek ez enebe an Emsav e anzavadur eus an hevelep talvoudoù. E-se e oa kealiad an
Emsav un heklev nac’hel e diabarzh ar bed gall. Eztaolioù eus ar c’healiad breizhek arallek-se a gaver
el lizheradur rannvroel ken gallek, ken brezhonek, a ra kement doñjer d’an emsaverion hiziv. An
Emsav a zistremenas ar stad tavantek-se, en ur lezel enni war e lerc’h al ledemsavioù kentañ ; ne
zeuas avat da vezañ Emsav er ster klok nemet pa zieubas e gealiad diouzh ar bed arallek, – pa
baouezas e gealiad a vezañ un dasstourm ouzh ar bed arallek, hag un dasstourm ken diefed war ar
c’healiad ha war ar saviad-kenderc’hañ arallek, – eleze pa grouas e saviad-kenderc’hañ dezhañ.
Hiziv e termenomp an Emsav dre e saviad-kenderc’hañ, – hag e reomp ledemsav eus nep luskad
dezhañ ur c’healiad breizhek e dalc’h ar saviad-kenderc’hañ arallek. An Emsav zo Emsav dre ma ren
ur c’henderc’hañ kevredigezhel ha dre m’en deus ensavadurioù. Pegen bihan bennak ma ve

kevredigezh an Emsav, pegen dister bennak e ensavadurioù, ez int e vezoud, hag int nemeto. Enno
emañ ar saviad-kenderc’hañ brezhon nemetañ, amplegad un daelerezh hag ur c’healiad dispac’hel. Eser daou dra emañ bezoud ha nerzh an Emsav : dizalc’hted e saviad-kenderc’hañ, kempoellded e
gealiad, – kealiad kempoell an Emsav o vezañ anv all e gelennadurezh.
En eneb, emzalc’h al ledemsavioù zo klask diorren un daelerezh etre kealiad breizhek ha
saviad-kenderc’hañ arallek, o tiskuliañ da skouer nammoù an ensavadurioù hag ar framm
kevredigezhel gall, direizhioù al levierezh gall, oc’h aozañ gwalldaolioù ouzh hemañ en anv
ar « bobl vrezhon ». Oc’h ober se, e chomont parzhioù eus ar reizhiad arallek ; ar « bobl
vrezhon » a stourmont en hec’h anv en em anavez da Frañsizion, ha dre-se stourm en hec’h
anv zo ent ergorel ren un arc’hadur gall ; ledemsavioù ’zo avat a venn reiñ un endalc’h
broadel d’ar c’herienn « pobl vrezhon », ha neuze en he lakaont da venegiñ, na mui na maes,
ur c’heal digorf, heklev nac’hel, evel m’hon eus gwelet, eus ar c’heal gall a ra Frañsizion eus
Breizhiz ; ha nag en eil tro nag en eben, ne dizhont tec’hout diouzh kelc’hioù an daelerezh
arallek, pegen « breizhek » ha « taer » bennak ma ve o mennadoù.
Ne zianker diouzh an daelerezh arallek nemet dre ziorren er-maez anezhañ un daelerezh nevez e
par ur saviad-kenderc’hañ nevez hag ur c’healiad nevez. An emsaver a ren enta daou zaelerezh war un
dro : un daelerezh e par ar saviad-kenderc’hañ hag ar c’healiad arallek, – e-pad ur pennad c’hoazh e
rank derc’hel e savlec’h a vourc’hiz bihan gall, a c’hounideg pe a vicherour gall, a geodedour gall,
kemer perzh er c’henderc’hañ gall hag en em ren diouzh kealiadurezh ar bed gall (e galon n’emañ ket
e-barzh moarvat, met ent ergorel emañ-eñ e-barzh) ; hag un daelerezh e par ar saviad-kenderc’hañ hag
ar c’healiad emsavel.
Disrann krenn e buhez an emsaver e rank chom an daou zaelerezh kenstur-se : an dispac’her a
rank nac’h groñs pep darempred gant ar c’henderc’her gall ez eo a-du-rall. Displegomp. Ha pa zeufe
holl gelennerion al lise da vezañ emsaverion, e chomfe al lise ul lise gall. Pa zeufe da emsaverion
koskor a-bezh ar greanti eus ar P.D.G. d’an darbarer, ne baouezfe ket an embregerezh a vezañ un
tamm eus an armerzh gall. An emsaver a zle diwall bepred diouzh an temptadur a skoulmañ
darempredoù kostezel etre an daelerezh dispac’hel hag an daelerezh arallek, rak seurt darempredoù
kostezel a zisoc’h dre ret ha raktal war zestagadur an ober emsavel ouzh ar reizhiad arallek, eleze war
an arallekadur, al ledemsavekadur anezhañ.
A seurt all eo an darempred etre an daou zaelerezh : an Emsav a zle gougevaniñ an daelerezh
arallek ouzh an daelerezh emsavel ; kement tra a c’hoarvez er gevredigezh kozh a zle bezañ anavezet
e goulou an ergorelezh emsavel, da lavarout eo evel darvoud eus istor ar vro nevez emañ an Emsav o
sevel. Damkaniezh an Emsav zo dre ret damkaniezh ar reizhiad klok Emsav + reizhiad arallek ; e-ser
ar reizhiad klok-se oc’h en em amparañ ent embregel en ur furm amzeriek, e teu war bep elfenn eus ar
reizhiad arallek ur ster emsavel a ra dezhi kemer un hent o tisoc’hañ gant distruj ar reizhiad arallek.
Ur skouer sklaerius a roimp amañ. En ergorelezh arallek ez eo kenster rik an daou anvad
« Mouvement Breton » hag « Emsav », rak ne verzer nemet luskadoù o stourm, el lieselezh,
evit Breizh. En ergorelezh emsavel e teu a-wel ur frammadur kemplezh ma kemer ar
« Mouvement Breton » ur ster diforc’hekaet : ar meizadur emsavel ne lam ket digantañ ar ster
en deus an emskiant da gaout, eleze « bezañ al luskadoù o stourm evit Breizh » (e emskiant
hag ar sterioù kenderc’het ganti zo ivez arvezioù ergorel anezhañ), nemet e ro dezhañ ur ster
klokoc’h ha kempoelloc’h. Ya, emezañ, ar Mouvement Breton a stourm evit Breizh, met n’eo
ket dre an hent eeunik a gred. E stourm, ma ne vije nemetañ, a zisoc’hje gant un dra hepken :
distrujañ ar Vreizh a venn saveteiñ. Hogen, o vezañ ma’z eo ar Vreizh-se Breizh arallek, e sav
an Emsav a-du gant disoc’h stourm ar Mouvement Breton : ret eo distrujañ Breizh arallek. An
disoc’h-se avat ned eo nemet un amkan darnel eus stourm an Emsav : enframmet e rank bezañ
er stourm klokoc’h a zo dezhañ da bal krouidigezh Breizh evel bro nevez. E-se e kav ar
Mouvement Breton e ster evel ledemsav, e kav hec’h emskiant he ster evel emskiant arallek,
hag e stourm a zeu da vezañ ur parzh eus an emgann-dieubiñ.
E-keñver embregiezh, o deus al ledemsavioù un arc’hwel dibarek. Oc’h asantiñ d’an
daelerezh gant ar saviad-kenderc’hañ arallek, ez ersavont evel al luskadoù diabarzh all eus ar

reizhiad arallek ; kevrediñ a reont ganto, darbenn o amkanioù, – da geñver an dilennadegoù
gall e kevred U.D.B. gant ar strolladoù gall a gleiz, tra ma’z ae ar M.O.B. hag all a-du gant
POHER da geñver dilennadur diwezhañ an Arlevier gall ; met zoken en arc’hadurioù breizhek
ez arc’hwelont dik evel luskadoù ar framm gall : n’eus diforc’h daelerezhel ebet etre arc’hañ
ar brezhoneg er skolioù gall hag arc’hañ kellidoù brasoc’h evit an hevelep skolioù gall. An
diforc’h etre al ledemsavioù ha luskadoù all ar reizhiad arallek zo da gavout e danvez o
c’healiad : kealioù emsavel zo e-barzh. Aze emañ skoulm ar gudenn. Rak ar c’healioù
emsavel-se a ampar un « arallegezh diabarzh » er reizhiad arallek, eleze ur poent bresk ken
evito, ken evit ar reizhiad arallek. Ur poent bresk eo evito, rak o vezañ « arallek » evit ar bed
gall, ez eo dreistezhomm evit ar gevredigezh diazezet ennañ : gwan e chom arc’hadur ar
brezhoneg e-skoaz un arc’hadur kresk goproù pe kellidoù dre an arbenn ma’z eo ar brezhoneg
un dreistezhomm er bed gall (renkañ ar brezhoneg e-touez ezhommoù all al labourerion
vrezhon zo gwariañ an devoudoù ; ar skañvañ enklask a gevredadouriezh a ziskar an dezennse arveret gant Galv er mare-mañ). Ur poent bresk eo evit ar reizhiad sujer, dre ma’z eo un
« arallegezh » enni end-eeun, – a-viskoazh en deus bet ar Gouarnamant gall ar furañ disfiziañs
ouzh kement obererezh breizhek, ken ouzh ar re a ziskler bezañ enepgall, ken ouzh ar re a
embann o fealded c’hall ; evitañ n’eo ket un afer a fealded, met un afer a hevelepted : gwell
elfennoù gall eneber eget elfennoù nanngall feal. Rak gouzout a oar ar galloud sujer ez eus
bepred egin un daelerezh arvarus en arallegezhioù diabarzh ; unan a zaou : pe arc’hwelerezh e
reizhiad a zeuy a-benn da neptuiñ ar « pistri » brezhon dre ezvevennañ al luskadoù
ledemsavel pe dre spurjañ an emsavelezh eus o c’healiad ; pe al ledemsavioù, dre berzh o
arallegezh, eleze an danvez kealiadel emsavel a zo enno, a wario a-walc’h ar reizhiad evit
skoulmañ enni dislavaroù emgreskus he c’haso d’he distruj. E-se, politikerezh ar galloud gall
e-keñver al ledemsavioù zo diframmañ ar c’healioù emsavel diouzh o c’healiad ; al
ledemsavioù avat ne chomont ket dizarmet : askargañ a reont o c’hlaouier o c’houlenn biroù
nevez digant pourchaser ar re gentañ, eleze digant an Emsav. Kealiad an Emsav zo arsanailh
an armoù kealiadel brezhon. Bennozh dezhañ en em gav enframmet stourmoù al ledemsavioù
en emgann-dieubiñ ; an tu a ro d’ar re a fell dezho stourm evit Breizh, zoken o kemer an hent
fallañ, hini an emskiant arallek, da stourm evit Breizh en devoud evelkent.
Kement-se a ro da gompren e c’hell an emsaver, al ledemsaver ha zoken ar sujer, plediñ gant an
hevelep elfennoù, ha zoken ren oberoù heñvel evit ur gwel. Dibaregezh dizireadus an emsaver avat eo
bezañ harpet war saviad-kenderc’hañ an Emsav ; e bal zo diorreadur saviad-kenderc’hañ an Emsav
evel egin fetis ar vro nevez ; un amkan ampleget gant ar pal-se zo distruj ar saviad-kenderc’hañ
arallek. A-geñver, al ledemsaver, harpet war saviad-kenderc’hañ ar sujer, n’eus dezhañ pal ebet na
amplegfe ket e zrouziwezh : mar pad ar reizhiad sujer e steuzio al ledemsav war un dro gant an
arallegezh vrezhon e diabarzh ar gevredigezh c’hall ; mar diflosk ar reizhiad sujer e kaso ganti da get
al luskadoù harpet warni. Al ledemsaver ne vez kempoell nemet oc’h en em anzav da gamikaze an
Emsav.

Pevar stael an dispac’h
Deskrivadur an argerzhioù dispac’hel a laka a-wel ar pevar savlec’h a rank an dispac’her bezañ
emouez lemm outo : ar saviad-kenderc’hañ hag ar c’healiad arallek, ar saviad-kenderc’hañ hag ar
c’healiad emsavel. O envel a raimp pevar stael an dispac’h, en ur arverañ an termen stael en e ster
ledan a « lec’h-arc’hwelañ arbennik en ur reizhiad ». Brastreset hon eus pep hini anezho. Kalz a chom
da lavarout diwar o fenn. Klaskomp klokaat hon divrazadur kentañ.
Ar saviad-kenderc’hañ arallek, eleze engouestladur an emsaver en armerzhelezh hag e
kevredadelezh ar bed arallek, zo ent kementadel ar pouezusañ eus ar pevar stael. Daou dra a gav
ennañ an emsaver : bevañs ha stlenn. Er stael-mañ en deus an emsaver da ziwall diouzh an
emdouelloù muioc’h eget e nep stael all. Krediñ da skouer ez eo e zlead strivañ da ziorren armerzh
Breizh pe ar « sevenadur » breizhek e-barzh ar framm sujer ; pe, en eneb, klask tarvañ an armerzh hag
an amaezhierezh gall e Breizh, – daou brantad eus un hevelep emdroadur eo alies an daou emdouellse, ar sponterezh o tont da glozadur an ober armerzhel pe « sevenadurel ». Un emdouell a seurt all eo

krediñ e tizho an emsaver e genvroiz dre c’hounit ur « savlec’h levezonus » er gevredigezh arallek :
seul vleuniusoc’h ma vo e saviad armerzhel, seul uheloc’h ma vo e renk en amaezhierezh gall, seul
vrasoc’h ma vo e levezon er gevredigezh arallek, ha seul ziaesoc’h e vo d’hon « emsaver » en em
zistagañ ent ergorel koulz hag en em ziforc’hañ e spered e genvroiz diouzh ar frammoù armerzhel,
amaezhel ha kevredigezhel arallek. Dre vezañ emsaver eo e labour, ha n’eo ket dre vezañ ijinour,
mezeg, maer, kannad, penn embregerezh pe rener c’hweluniad er gevredigezh arallek. Un dra eo
dedalvezañ d’ar pleustr dispac’hel barregezhioù ur stummadur micherel ha dreist-holl anaoudegezh
fetis ar boblañs hag ar vro gounezet e-ser al labour-bevañs, un dra all eo muzuliañ an emsaver diwar e
bouez er gevredigezh arallek.
Ar c’healiad arallek zo dizunvan-tre. Aze emañ gwander pep galloud sujer : mar gell unvaniñ hep
re a boan ar saviad-kenderc’hañ, ez eo ar c’healiad un domani soutil o tiflipout aesoc’h diouzh
krabanoù al levierezh ; aesoc’h eo lakaat kreskiñ kenderc’h ar gwinizh eget fiziañs ar boblañs.
Kemplezh eo ar c’hedveno e Bro-C’hall, kempleshoc’h c’hoazh e Breizh, en arbenn eus an tasmant-se
a vrezhonelezh a gendalc’h da hentiñ an dangorelezhioù, da forc’hellekaat ha da skoilhañ ar
c’hallelezh (an tasmant-se eo a ra da Vreizhiz bezañ arallekaet, ken e-keñver ar bed gall, ken en o
c’heñver dezho o-unan). Ar c’healiad arallek zo ul luzlun a vrogarouriezh c’hall hag a vrogarantez
vrezhon, a duadurioù henvoazel hag a youloù araokaat, a enebiezh renkadel hag a zroukrañsoù tiriadel
pe rannvroel, a gredennoù relijiel hag eneprelijiel. Er stael-mañ en deus an emsaver ul labourdezrannañ pouezus da gas, hervez daou lankad : a) ober an diren istorek eus pep kealenn (mennoz,
kredenn, emzalc’h), eleze savelañ an orin anezhi en tremened, an duez anezhi er bremañ b) ober an
ergoreladur emsavel anezhi, eleze reiñ dezhi he ster dre an embregadenn a c’hoarvez a lakaat istor
emsavel ar Vrezhoned e-lec’h o istor gall, – ur skouer eus an embregadenn-se a gaver en dezrannadur
embannet warlene war Breiz Atao9. Dezrannerezh ar c’healiad arallek a ampleg emañ etre daouarn an
dezranner binvioù kealiadel an Emsav, – eleze ez eo diazezet er saviad-kenderc’hañ emsavel, – met
ivez emañ en e gerz an andon stlenn ez eo ar buhezadur er saviad-kenderc’hañ arallek.
An aked brasañ a lakay an dezranner emsavel da blediñ gant an elfennoù breizhek eus ar c’healiad
arallek.
Keit ma kemer perzh ar Breizhad er saviad-kenderc’hañ arallek hepken, ez eo e vennozioù hag e
gredennoù breizhek lodek er c’healiad arallek. Kaer en deus kemer emzalc’hioù taer, savlec’hioù
pellaour, damkaniezhoù reverzhius, ar re-mañ a vo, e spered an holl hag ent ergorel, kefluskoù eus ar
gevredigezh arallek : kouezhañ a reont evel takennoù gwinegr er vaionez c’hall ma kollont buan pep
taerded ha reverzhiusted (an doare eo evelkent da ober d’ar vaionez tarzhañ, n’ henn ankouaomp
ket !). Nag a Vreizhiz a anavezer a zo bet ar stourm breizhek evito ur pec’hed a yaouankiz :
« mennozioù breizhek » o deus bet, a ziskouezont c’hoazh evel fuzuilhoù kozh o kinklañ moger o saldegemer ; o eztaolet o deus bepred en egor gall, eleze a-geñver gant o saviad-kenderc’hañ gall (pa n’o
doa nemet hemañ), hag ar mennozioù breizhek-se n’o deus ket dibourc’het furm ha tonkad un
arc’hadur gall.
N’eo ket e ve dibouez ar « mennozioù breizhek » er metou arallek ; pledet hon eus a-walc’h da
brouiñ ez int er c’hontrol diziouerus en argerzh da zispenn ar saviad-kenderc’hañ arallek. Met drezo
o-unan n’o deus ket kalz efedusted. Ul labour-dispenn gwirion a grogont da ren pa vezont delusket a
ziavaez, gant an Emsav e-unan a zo an andon anezho. Evel m’hon eus diskouezet uheloc’h, delusker
an dispenn eo ar c’healiad emsavel : heptañ e chom ar « mennozioù breizhek » un arliv lec’hel dinoaz
eus ar c’healiad gall, eztaol ur santad rannvroel ; gantañ e wisk ar « mennozioù breizhek » furm al
ledemsav, eleze un elfenn daelerezhel dispennus, ur benveg-gourzhtreiñ10.
Ar saviad-kenderc’hañ emsavel zo ent istorek ar pouezusañ eus ar pevar stael. Bez’ ez eo an
Emsav evel labour, kevredigezh, ensavadurioù. Dispac’h eo an Emsav er feur ma’z eo kenderc’h.
Adpouezañ a reomp : n’eus ket a « zispac’h dangorel ». N’eo ket trec’h ur c’healiad war unan all a ra
an dispac’h, met distroadadur ur saviad-kenderc’hañ gant unan all. N’eo ket ar mennozioù, ar
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c’hredennoù, an tezennoù a ra an Emsav, met al labour. Ar chadennoù gwazadoù dasparzhet ingal en
amzer hag o redek war ar bloavezhioù, hag int hepken, a ra steuenn hag anneuenn ur saviadkenderc’hañ.
Petra a ra pouez ar gelaouenn Al Liamm ? An danvez embannet ? Nann, a dra sur. Dister
eo abaoe pell an darn vuiañ eus ar pennadoù. Hogen hec’h embannidigezh ingal a-hed ar
bloavezhioù. Ne zeu ket Al Liamm er-maez peogwir ez eus lennegezh da embann, met
peogwir e tle dont c’hwec’h niverenn er-maez bep bloaz. Ne vo o welout amañ ur
flemmadenn nemet an hini na oar ket petra eo ur saviad-kenderc’hañ. Un diac’hinad n’eo ket
lavarout « ne labourer ket peogwir ez eus labour d’ober, met peogwir ez eus da labourat ». An
emsaver evitañ n’en deus ket an digarez a c’hallje talvezout evit amvareadekaat Al Liamm,
eleze berrentez ar c’henderc’h lennegel brezhon er mare-mañ, rak ramzel eo al labour a zo
dirazañ, pa n’en deus nemet astenn e zorn d’ober evit kregiñ ennañ. N’eus ket a emsaver
amvareadek ; heñveldra, hep ar chadennoù start a labour ingal n’eus ket a saviad-kenderc’hañ,
n’eus ket a Emsav. Ma ne labour ket an emsaverion ken ingal en Emsav ha ma labouront evit
o bevañs, ez eo an Emsav un albac’henn.
Ne vez ket a gevredigezh keit ma n’eus ket a geñverioù-kenderc’hañ etre an hiniennoù, – an
devoud-se savelet gant MARX a c’haller gwiriañ bemdez. An eurvezhioù labour skrapet ingal bep
sizhun digant ar saviad-kenderc’hañ arallek zo diazez fetis ar gevredigezh emsavel ; an andon int d’ar
gendangorelezh koulz ha d’ar gedvuhez ergorel a ro an tu d’an danvez emsaver da zispegañ diouzh ar
gevredigezh arallek, da « zegas e holl valizennoù en Emsav ». An tu ivez d’an emsaverion da
amprouiñ war an dachenn kealennoù kevredigezhel an Emsav, ar gevarzhelezh pergen.
Ur fazi evelkent zo da ziskuliañ amañ. Ar saviad-kenderc’hañ emsavel zo egin ar saviadkenderc’hañ broadel brezhon ; n’eo ket avat dre un argerzh plaen, plantek, dre werc’h eeun ar
c’henderc’hañ, e teuy d’e vent vroadel, met, evel ma ouzomp endeo, dre un argerzh daelerezhel, e-ser
distruj ar saviad-kenderc’hañ arallek.
Unan eus arc’hwelioù pouezus ar saviad-kenderc’hañ emsavel eo bezañ blein embregel an
daelerezh a zisoc’h gant amparadur kealiad an Emsav.
Ar c’healiad emsavel zo kelennadurezh an Emsav. E lec’h all ez eo bet deskrivet penaos e tisoc’h
eus an daelerezh etre par embregel ha par damkanel. E darempred strizh emañ mennozioù ha
kredennoù an emsaverion gant o labour emsavel. Korf a gemeront el labour ha war un dro e vezont
amprouet gant al labour. Kement-mañ a ro da gompren perak en em adfurm dizehan ar foz etre
emsaverion ha ledemsaverion. Ar re-mañ, plijet dezho pe get, gant rat dezho pe get, a rank kemer harp
war ar saviad-kenderc’hañ arallek, evel ma ra an emsaverion o-unan, – met tra ma ver al
ledemsaverion o « ober breizhek » er stern arallek, e talc’h an emsaverion an disparti groñsañ etre ar
stern emsavel hag ar stern arallek. Tra ma ro an emsaverion ur ster emsavel d’o gallded saviadel ha
m’he degemeront digemplezh, e vez al ledemsaverion gwall ziaezet ganti. Kant risklenn ha mil
remistenn a glaskont d’en em zizober diouzh an drezenn-se (evel ma tiskouez ar c’horvigelloù a
arveront evit goleiñ o gallded : « keodedour gall a vroadelezh vrezhon » a enskrive izili ar M.O.B. war
marilh an ostalerioù). Peurliesañ, da gempouezañ o gallded saviadel e wisk al ledemsaverion un
enepgallded kealiadel, – na dizh nepred bezañ ouzhpenn un eneberezh gall, evel ma tiskouez hep
mont pelloc’h ar stummoù enepparizian, enepgouarnamantel, enepjakobin a gemer diouzh an dro. Er
c’hontrol, bep ma tiorre an Emsav e saviad-kenderc’hañ diforc’h, e teu anat a-walc’h an disheñvelded
ergorel a zo etrezañ hag ar bed gall, hag an disheñvelded-se ken saviadel, ken kealiadel n’he deus
netra d’ober gant an dangorelezh enepgall, enepparizian, enepjakobin a ren el ledemsav##11.

Keñverioù dibarek etre ar pevar stael
Ur resisadur zo da reiñ diouzhtu : pa lavaromp e tona ar foz etre Emsav ha ledemsav, ne
intentomp ket e rouesa an darempredoù etre Emsav ha ledemsav, etre an Emsav hag ar bed arallek.
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Mar pella an Emsav ez eo en doare ma pella dorn an difarder diouzh poent-harpañ al loc’henn : seul
belloc’h ar poent ma tiorre e bouezadenn, seul greñvoc’h eo ar gwered er penn all. Ne bella ket an
Emsav diouzh kudennoù Breizh met diouzh ar sell anistorek a ren warno er bed arallek. Hogen dres,
an amplegad kentañ evit m’en defe an Emsav ur sell istorek warno eo diwall e saviad-kenderc’hañ
diouzh pep meskadur gant nep saviad-kenderc’hañ all. Seul nesoc’h ez a an Emsav da ezhommoù
##gwirion Breizhiz ma laka un troc’h donoc’h etre e labour hag al labourioù renet er stern arallek.
Unan eus damantoù diblegusañ S.A.D.E.D., an hini digomprenetañ gant brogarourion ar mare, eo an
aked a lakae da zianaout ar framm gall, e aozadurioù deskadurezh pergen, koulz hag an troc’h a lakae
etrezañ hag an aozadurioù breizhek all.
Kealioù an Emsav zo dezho un nevezded dic’hortoz bepred. N’eo ket peogwir e ve an emsaverion
e piaou d’un awen dreist, met hepken peogwir ez eo ar c’healioù-se frouezh un daelerezh diwar ur
saviad-kenderc’hañ nevez. Kondaonet eo d’o c’havout dic’hortoz an neb na gemer ket perzh en
daelerezh-se, eleze el labour hag en ensavadurioù diazezet er saviad-kenderc’hañ emsavel. Ganto e
teu ur welidigezh dispac’hel, dieubus, eus kudennoù ar vro. Meur a hini er vro a ziskler bezañ entanet
ganto ; met an entan a gouezh buan mar tremener gant tañva ar c’healioù ha ma ne glasker ket piaouañ
an andon anezho. « Al ledemsaverion a sav a-du gant ESB 1 ha koulskoude ne dostaont ket, evit kelo,
ouzh an Emsav. () Pouez ar gerioù e buhez al ledemsaver zo pouez ar follenn ma’z int skrivet »12.
Alese an daou roll a zo d’ar c’healiad emsavel : da gentañ, diskouez dor an Emsav da Vreizhiz, – met
un nor strizh eo dor an Emsav, rak nebeut a dud zo prest da reiñ ar sammad labour na oufe ket bezañ a
emsaver heptañ ; d’an eil, bezañ delusker al ledemsav evel dispenner ar saviad-kenderc’hañ arallek.
Un darn vat eus labour-damkanañ an Emsav eo dezrannañ ar bed arallek, reiñ da bep hini eus e
elfennoù he ster emsavel, eleze istorel brezhon. D’e harpañ ent daelerezhel e c’houlenn al labourdamkanañ-se ul labour-embreger a zo brudañ er bed arallek an dezrannadurioù a ra an Emsav warnañ.
Ar berzh graet e-touez Breizhiz gant kealiad an Emsav a vo muzuliet dre niver an dud a zeuy d’an
Emsav, met ivez dre gresk al ledemsaverezh hag e varr-gourzhtreiñ : diwanadur ledemsavioù nevez
feuls-ouzh-feuls, kaletadur al ledemsavioù kozh, o skoilhañ don-ouzh-don arc’hwelerezh amaezhel,
armerzhel, kevredigezhel ar metou arallek hag e framm politikel.
Un evezhiadenn a ro da gompren skogusted13 kealiad an Emsav er bed arallek. Evel ar
sevenadennoù diwar zouar ur vro nevez e tifluk a-builh ar mennozioù en Emsav ; amprouet-strizh e
vez ar mennozioù-se dre an daelerezh o laka da dremen dizehan etre par damkanel ha par embregel, –
e gwir, kendreiñ a reont ken buan ha ma kreskont. Ur perzh all, frouezh ivez eus ar monedone
daelerezhel didruez ma tremenont holl, eo ar preder a gempoellded a ren e pep hini anezho. En eneb,
ez eo gorrek-kenan diorreadur ha kendro ar mennozioù er bed arallek ; un touell eo ar puilhder
kealiadel a weler ennañ : kealennoù amprestet eo hogos an holl, – rouez ha krakvevidik eo ar re ganet
war al lec’h. Gouez ha diemouez eo an daelerezhioù digempoell o c’houstennañ dedroadur ar metou
fuilhek-se : etre an tad a valee davit Monumant ar Re Varv gant ar banniel gall ouzh e gof, hag ar mab
a laka an tan war an hevelep banniel gall e kêrioù Breizh, etre ar vamm a zouje izelek d’an Aotrou
Person ha d’an holl Aotrounez, hag ar verc’h o hejañ he meilh-dorn war bardelloù ar Quartier Latin,
etre an tad-kozh tavantek, brezhoneger ha ruz, hag ar mab-bihan penn embregerezh, galleger hag
amerikangar, ez eus a dra sur ereoù daelerezhel, met anat eo ne ren ket er metou ma redont an damant
d’o c’hempoellded diabarzh ha nebeutoc’h c’hoazh d’ar gempoellded etrezo. D’an daelerezh evel d’ar
yezh en ur metou nann gourdonet da emouiziekaat outo e c’hoarvez an hevelep disleberadur :
bruzhunañ a reont e « ranndaelerezhioù » hag e rannyezhoù, ha distreiñ d’an natur. An daelerezh a
denn neuze da c’hoari e par ar saviad nemetken, e-maez a bep emouiziegezh, hag ar c’healiad a denn
da vezañ, ar wech-se, un adsked eus ar saviad, eleze da chom e-maez daelerezh, – prederouriezh ar
metaouioù arallek eo an danvezelouriezh daelerezhel. Kement-se a ro da gompren penaos e sank
kealioù an Emsav er c’healiad arallek, – e doare ul lu gourdonet ha kenurzhiet oc’h aloubiñ ur vro e
barr an anveli. An disoc’h eo ar pezh a c’hoarvez pa zeu tre kealennoù daelerezhel en ur c’healiad
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andaelerezhel : ar c’healiad a denn nebeut a gorvo eus an tu-krouiñ anezho, met er c’hontrol an tudistrujañ zo drastus evitañ. Merzout a reomp pegen diarguzenn e chom an dud e Breizh rak
mennozioù an Emsav ; an harz brasañ a gav an Emsav n’eo ket un eneberezh a vennozioù, met
andaelerezhegezh ar c’healioù : Breizhiz ne renont ket o buhez e par ar c’healiad, ne emouiziekaont
ket o oberoù ; e gerioù all, dibolitikaet int, hag ar mennozioù politikel o deus nebeut a grap warno. Ret
eo meizañ gwered kealioù an Emsav hervez daou lankad enta : al lankad kentañ, an hini hirañ, a vo
hini addaelerezhekaat ar c’healiad, pe gant gerioù hesonoc’h, adenaouiñ an daelerezh e par ar
c’healiad, pe e gerioù all c’hoazh, politikaat ; an eil lankad a vo hini an daelerezh ledemsavel a echuo
gant distruj ar saviad-kenderc’hañ arallek. D’an emsaverion da c’houzout diwar vremañ ez eus en o
c’herz, gant kealiad an Emsav, ur benveg-gourzhtreiñ galloudus evit deluskañ an daelerezh-dispenn er
metou arallek.
An daelerezh-dispenn-se hon eus anvet e lec’h all daelerezh diavaez dre enebadur ouzh an
daelerezh renet e diabarzh an Emsav14. An daelerezh diavaez eo a zegaso klozadur an ober emsavel
dre ziskoulmañ dislavar saviadel an Emsav. Hemañ a zeskriver evel-henn : dizalc’h eo saviadkenderc’hañ an Emsav, met an emsaverion, int, n’int ket dizalc’h pa chomont kenderc’herion ret er
bed arallek. O labour emsavel zo ul labour dic’hopr, ha kenderc’h an Emsav zo ur c’henderc’h
ledarmerzhel. E-se, kevredigezh an Emsav ne c’hell bezañ amparet nemet gant tud a zo mestr awalc’h war o buhez evit kreskiñ c’hoazh an diempradur anezhi, e-lec’h lezel an diempradur-se da
goazhañ evel ma’z eo naturel ober hag evel ma ra ar braz eus ar boblañs. Dre-se, pegen bras bennak
ma ve berzh kealiadel an Emsav, e chomo hemañ ur gorrgevredigezh keit ma vo ledarmerzhel e
saviad-kenderc’hañ. Hemañ a zeuy da vezañ armerzhel da vat pa vo bet distrujet dalc’her-bremañ an
armerzhelezh, ar saviad-kenderc’hañ arallek. Alese roll an daelerezh diavaez evel erounezer an
distruj-se, ha lankad diwezhañ amzervezh an Emsav.

Stagadenn : un nebeut meizadurioù faziek eus an darempredoù etre ar pevar stael
Sellomp ouzh an dasparzh etre ar pevar stael eus ar pezh a anvimp « nerzh istorek » e
diouer un anvad azasoc’h. Daou stael zo « kreñv » : ar saviad-kenderc’hañ arallek, gantañ an
nerzh armerzhel ; kealiad an Emsav, gantañ an nerzh dispac’hel. Daou stael zo « gwan » : ar
c’healiad arallek, eleze ar c’healennoù o treiñ er bed breizhat-gall, bruzhunet e
ranndaelerezhioù diemouiziek ; saviad-kenderc’hañ an Emsav, stael ledarmerzhel douget anerzh-brec’h gant bagadig an emsaverion.
Ar fazi kentañ e ve soñjal e trec’ho an Emsav dre nerzh e saviad-kenderc’hañ, eleze e
kreskfe korrgevredigezh an Emsav diwar grignañ ar gevredigezh kozh ha dre berzh he labour
hepmuiken. Ne drebad an Emsav nemet dre ma asant an emsaverion labourat hep goproù, dre
ma’z eo ledarmerzhel e genderc’hañ. Amoet eo soñjal e c’hounezfe an Emsav un trec’h
armerzhel war Frañs.
Koulskoude ez eo hounnezh ar gredenn o devoe brogarourion ’zo pa voe diazezet
S.A.D.E.D. : krouomp, emezo, postoù an Emsav, maerdioù an Emsav, greantioù an Emsav,
kendrevioù gounezel an Emsav, a zistroado tamm-ha-tamm kehenterezh, amaezhierezh,
greanterezh ha gounezerezh ar C’hallaoued e Breizh. Emañ ar gredenn-se o hentiñ pennoù eleizh er vro abaoe an eil Brezel-bed : kuzulioù-kêr a vez kenkizet gant brogarourion ; pennoù
embregerezh a zibab o gopridi hervez reolenn ur frañmasonerezh breizhek. Talvoudek eo
seurt pleustroù, n’eo ket evel labour emsavel, – fazi ar bleustrerion eo krediñ e taolont aze
diazezoù Breizh nevez, – met evel labour ledemsavel, evel elfennoù eus an daelerezh diavaez
a zismantro ar Vreizh arallek a gredont servijout.
An hevelep fazi a rae tud an eil Emsav war dachenn ar yezh. Pleustromp dizehan ar
brezhoneg, emezo, betek ma trec’ho war ar galleg, ha bac’het e siklutenn ar skridoù
brezhonek, an abostolerezh evit ar brezhoneg, e veuzjont a-nebeudoù er bigoderezh yezhel
gaonac’h ha melkoniek.
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Sl. An dislavar politikel, Emsav 24/349 1968.

Talvoudegezh saviad-kenderc’hañ an Emsav zo hini ur stael dispac’hel. Kent pep tra ez
eo andon ar c’healiad a vag an daelerezh diavaez er metoù arallek. War un dro ez eo andon ar
vro nevez : bezant ent fetis eo houmañ diwar vremañ ; koulskoude n’eo ket gouest da greskiñ
diouti hec’h-unan : e krozh an dispac’h emañ c’hoazh. E-se, labour an emsaver zo en Emsav,
n’emañ ket e skeudoù dazontel Breizh dieub, – ra gefleunio an Emsav e labour dispac’hel, ar
vro nevez a vo roet war ar marc’had. Heñveldra evit ar yezh ; moarvat, yezh ar vro nevez a vo
bet goveliet gant an Emsav ; evit an Emsav avat ez eo ar yezh kent pep tra ur benveg
dispac’hel15.
Ur fazi all eo krediñ e c’hell kealiad an Emsav gwerediñ rag-eeun war ar saviadkenderc’hañ arallek, da lavarout eo kendrec’hiñ atebeion vreizhat pe gall ar gevredigezh
arallek. Kaer o devez ar vrogarourion vrezhon goulenn digant ar Gouarnamant daskemmañ
ensavadurioù ar Stad c’hall en anv o uhelvennad brezhon, – kenkoulz eo gortoz digant skeud
ar goumoulenn ma pladfe ar menez. Ken utopek-all e ve goulenn digant Breizhiz freuzañ a
youl vat ar reizhiad armerzhel ma vevont war zigarez ma n’eo ket brezhon a-walc’h. Un
nebeut bloavezhioù ’zo en doa ar M.O.B. digoret ur stourmad er vro war an dodenn :
« Achetez breton » ; zoken gwragez ar vrogarourion ne heulient ket ar ger-stur hag e
talc’hjont da savelennoù an nevid. Ken dic’hallus eo da gealiad an Emsav gwerediñ rag-eeun
war ar saviad-kenderc’hañ arallek ha ma’z eo dic’hallus dezhañ diwanañ diouzh ar saviad-se.
Un trede fazi eo krediñ e c’hell ar saviad-kenderc’hañ emsavel levezonañ dioutañ e-unan
ar c’healiad arallek. Fazi an « emsav sevenadurel » ampolitikel eo pa zigor skolioù brezhoneg,
pa ra bruderezh er gevredigezh arallek evit al lennegezh vrezhon, pa embann troidigezhioù
gallek eus al lennegezh vrezhon. Seurt « ober sevenadurel » ampolitikel a ro d’ar c’henderc’h
brezhon ster ur c’henderc’h lec’hel gall ; un asant eo d’ar skritell « littérature marginale » roet
gant ar skridvarnerion c’hall d’al lennegezh vrezhon. Ar fazi-mañ en deus kemeret furm ar
gredenn : deskomp brezhoneg d’an dud, hag emsaverion e teuint da vezañ. Kemer da
arguzenn ez eus deuet tud d’an Emsav « dre ar yezh » evit digeriñ skolioù brezhoneg er metou
arallek, a ve kement ha goulenn digant an Iliz digeriñ bordelioù war zigarez m’en deus ur
c’hristen kavet ar feiz en ur vordel.
An darnvuiañ eus ar fazioù a vez graet en-dro d’an dispac’h a zeu pe dre ma kemerer al
ledarvezioù evit arvezioù leun, pe dre m’o dianavezer. Al ledemsav ned eo ket an Emsav, hag
an Emsav a rank diwall aketus-kenan a gendeuziñ gantañ ; hogen war un dro ez eo al
ledemsav diziouerus d’an daelerezh emsavel. Kenderc’h ledarmerzhel an Emsav n’en deus ket
an disterañ pouez er bed kempredel ; ur fazi eo goulenn digantañ c’hoari war-eeun en
armerzhelezh ; hogen ur fazi all eo diwelout an dispac’h emañ o luskañ e Kornog-Europa
diwar-bouez e genderc’h ledarmerzhel end-eeun.
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AN EMSAV HAG AR VRO (25)
KEMENNADENN STROLL-LEVIAÑ E.S.B.
D’ar 5 ebrel 1970 en deus an Ao. Gwilherm DUBOURG paouezet a vezañ ezel eus Emsav Stadel
Breizh hag eus Strollad an Deskadurezh Eil Derez.

Danevell S.A.D.E.D.
Poellgor Skourr an Deskadurezh Vroadel, en e emvod eus ar 16 mezheven 1968 ma kemere perzh
G. DUBOURG evel ezel hag evel Kelenner Istor e S.A.D.E.D., en doa divizet adaozañ rummad
kentelioù Istor S.A.D.E.D.. Dre reizhenn e oa al labour-se da vezañ graet dindan renerezh ar
C’helenner Istor e S.A.D.E.D.. G. DUBOURG a ouestlas ivez sevel div eus an dek kentel a oa da
adober.
G. DUBOURG zo tremenet hep seveniñ al labour en doa gouestlet ober. N’en deus ket savet an
div gentel a zlee sevel, an eil a-barzh an 24 07 68, eben a-barzh ar 01 02 69. En eost 1968 en deus
paouezet a gemer perzh en obererezh ar bodad-labour karget da brientiñ ar c’hentelioù nevez. D’ar 06
12 68 e kinnigas e zilez evel Kelenner war an Istor, o c’houlenn bezañ anvet da Reizher nemetken war
an danvez-se. War c’houlenn Penn Gwazva ar C’helenn e S.A.D.E.D. e voe dalc’het en e amaezh a
Gelenner war an Istor. Koulskoude, en devoud e reas G. DUBOURG ul labour reizher nemetken, ha
Gwazva ar C’helenn a rankas fiziout e kelennerion all ken renerezh al labour-adaozañ ar c’hentelioù
Istor, ken savidigezh an div gentel a zlee G. DUBOURG sevel.
D’an 09 12 69 e tegouezhas gant Gwazva ar C’helenn a-berzh ur skoliad ur c’hlemm ouzh ar
Reizher Istor. Hemañ, gouez d’ar c’hlemm, a zislavare testenn ar c’hentelioù daveet gant S.A.D.E.D.
d’ar skolidi. Goude enklask e voe anat da Wazva ar C’helenn e veze G. DUBOURG o tisplegañ dre e
reizhadennoù, en un doare boas ha reizhiadek, ha war meur a boent pouezus, tezennoù kontrol d’ar
gelennadurezh embannet er c’hentelioù.
Goulennet e voe digant G. DUBOURG, meur a wech, an abegoù en doa da derriñ ar genurzh e
seurt doare. Bep tro e nac’has respont pe e chomas hep respont. Ken ma rankas Gwazva ar C’helenn
daveiñ an arguz dirak Gwazva ar Genurzh.
Hemañ, da heul un nac’h respont nevez a-berzh G. DUBOURG, a lakaas bodañ ur c’hengor-barn
evel ma’z eo aotreet da ober gant ar reizhennoù 100 ha 101 eus ar 7 genver 1965. Hervez ar
reizhennoù-se ez a d’ober ar c’hengor-barn pemp ezel anvet da geñver an arguz, ha dreist engalv
emañ o disentezioù.
G. DUBOURG ne respontas ket d’ar bedadenn da zont dirak ar c’hengor-barn, ha ne zeuas ket.
Daou ezel a yeas da weladenniñ G. DUBOURG ; hemañ o degemeras, nemet e nac’has reiñ dezho
diskleriadur ebet war an torradurioù graet gantañ ouzh kenurzh S.A.D.E.D..
En e emvod eus ar 1ñ meurzh 1970 e kemeras ar c’hengor-barn an disentezioù-mañ :
« Da heul an argerzh boulc’het gant Gwazva ar C’helenn war glemm ur skoliad ez eus bet bodet
d’ar 1ñ meurzh 1970 ur c’hengor-barn er stumm meneget er reizhennoù 100 ha 101 eus ar 7 genver
1965.
« Studiet eo bet ar reizhadurioù graet gant an Ao. G. DUBOURG war boelladennoù Han-105 ar
skolidi (amañ menegoù ar skolidi).
« Stadet ez eus bet e oa un enebadur anat ha pouezus etre ar reizhadurioù ha danvez ar gentel.
« Kement-se ne c’hell bezañ sellet nemet evel un torradur eus ar genurzh. Andon an torradur a
hañval d’ar C’hengor bezañ politikel.

« Goulenn a ra eta ar C’hengor ma vefe kadarnaet disentez Gwazva ar C’helenn oc’h amsaviñ an
Ao. G. DUBOURG en e garg, ha degaset an arguz dirak E.S.B. hervez ar reizhenn 205 eus an
23 kerzu 1967. »

Danevell bodad-enklask politikel E.S.B.
An enklask politikel renet war c’houlenn Stroll-Leviañ E.S.B. a zisoc’h gant ar stadadennoùmañ :
« Abaoe c’hwec’h miz da nebeutañ e talc’h G. DUBOURG darempredoù a genlabour gant
aozadurioù ledemsavel.
« E 1969 en deus e-unan diazezet un aozadur ledemsavel, anvet Cercle Culturel Breton, a zo e bal
ren ur “stourm sevenadurel” ampolitikel ; nac’het en deus G. DUBOURG reiñ diskleriadurioù war an
dislavar a zo etre seurt diazezidigezh ha kelennadurezh E.S.B. ; diskleriet en deus bezañ mennet da
genderc’hel gant e obererezh e-barzh ar Cercle Culturel Breton.
« Abaoe c’hwec’h miz da nebeutañ ez embann e-touez tud n’int ket izili eus E.S.B. tezennoù
kontrol da gelennadurezh E.S.B., o tifenn peurgetket savboentoù ar frankizouriezh, an
emdarzhelouriezh hag ar chaovinegezh. Nepred n’en deus G. DUBOURG roet da c’houzout da izili
all E.S.B. an dislavaroù a gave etre e gredennoù ha kelennadurezh E.S.B.. Nac’het en deus reiñ da izili
all E.S.B. an diskleriadurioù a c’houlennent war an dislavaroù anat a oa etre an tezennoù a embanne
ha kelennadurezh E.S.B.. »
Da heul, e rank Stroll-Leviañ Emsav Stadel Breizh stadañ en deus an Ao. Gwilherm DUBOURG
paouezet a gemer perzh e labourioù, ken embregel, ken damkanel, Emsav Stadel Breizh, ha lemel
digantañ an titl a ezel.
EMVR-141

LIZHEROU
« Pouezus e kavan emvod ar 17 01 [Kendael “Iliz ha Dispac’h”, sl. EMVR-138, Emsav-38/67].
An dazont a lavaro petore pouez embregel en deus. Met dija er par damkanel e ro dimp broudoù eleizh da enraokaat war veur a dachenn.
« Diaes eo evel just kaout ur gwel hollek ha klozus war an daeloù pa geje aze luskadoù hag
istoregezhioù disheñvel ha pa voe, evel ma lavar F, kentoc’h un aridennad unangomzoù eget ur
gendael wirion.
« Ne hañval ket ar gleizelourion bezañ meizet pennaenn an ateb fetis daoust m’en deus F pouezet
warni meur a wech. Ha koulskoude aze emañ ar pezh a zegas an Emsav. An holl anezho a gomze a
zifenn ar bobl a-enep d’ar gevalaouriezh, hep merzout e kemerent ur savlec’h ledemsavel rik en ur
ober kement-se ; un doare delakadenn a jedoniezh ez eus aze : pa sav A da zifenn B a-enep K ez eo A
dre ret ledemsav etre B ha K. Dre ma’z eo A diforc’h diouzh B, e rank en em hevelebiñ outañ a-benn
ren ar stourm evitañ ; ma ne vez ket graet an emhevelebiñ-se evit gwir, ent fetis, dre ar c’horf, e vez
graet ent arouezel, ent difetis, dre ar bred ; an disoc’h neuze eo teu B da vezañ ur gwengel evit A, –
gwengel ar bobl kehelet gant ar gleizelourion e-ser lidoù a anvont “gwriziennañ er yoc’h”, “mont d’ar
bobl” ha na reont nemet islinennañ ar c’heñver a ziavaezded a zo etre ar bobl hag int. Kemparzhek da
A, gwengel oc’h enkorfañ ar mad pur, e rankont savelañ K, enebour A, e stumm ur gwengel all, oc’h
enkorfañ ar wech-se an droug pur : ar gevalaouriezh amerikan. An diouer a fetisted en A, an diouer a
unvanded hag a ungenezhded en A + B a redi da veizañ A evel un heklev nac’hel eus K. Aze emañ
ivez penndevoud ar gwariadur strolladelour : difetisted A a ranker kuzhat dindan neuz ur strollad
politikel.
« An Emsav ne anavez troc’h ebet etre difenner ha difenned : an Emsav eo ar bobl, e-se ne zifenn
nemetañ e-unan er fetis, war an dachenn, kuit a bep gwengel. Tra ma klask A (kleizelourion,

ledemsav) lorbañ B (ar yoc’h) ouzh e welout evel ar mad pur, kemparzhek d’an droug pur a zo e K, e
nac’h an Emsav gwelout er yoc’h evel yoc’h un ensav dispac’hel. Ar yoc’h a zeu da vezañ pobl o tont
da vezañ Emsav, – n’eus a sevenadur-pobl nemet sevenadur an Emsav. Setu 40 vloaz endeo ma lavare
R. HEMON e oa d’ar bobl da zont d’an Emsav ha n’eo ket ar c’hontrol. () Amañ e vo ar poent diaes
da lonkañ evit ar gleizelourion : anzav n’eo ket ar yoc’h vreizhat ar bobl vrezhon hag ez eo
ledemsavel o savlec’h. Dimp-ni avat da reiñ un dezrannadur eus kement a zo en o bed, eus ar
gevalaouriezh pergen. () Moarvat e renkimp ar gevalaouriezh e-touez an enebourion, met ne roimp ket
dezhi an dremm unvan, ungenezh, gwengelek a roont-int dezhi. »
(26 01 70)

EMVR-142

« Paket oan bet gant kazetennerion ha kelaouerion-radio gall pe trobarzhel-gall. Divizet em boa da
heul na zegemerout o c’henseurted diwar neuze. A-benn ar fin ar re nanngall zo an darnvuiañ anezho
ken arvarus.
« Tu zo da sellout ouzh seurt etreweladennoù evel ouzh taolioù bruderezh. Met er bruderezh-se
n’hon eus ket an disterañ galloud-divizout. Komz a rez dirak tud a chom dieub a-grenn da arverañ ha
da balvata da lavaroù evel ma karont hep reolerezh eus da berzh, rak peurliesañ ne anavezez ket daunan disoc’h o labour. Pell emañ enta seurt bruderezh diouzh an hini a aozimp pa vimp e tro da aozañ
unan. Hag aze emañ ar skoulm : evit gallout aozañ ur bruderezh e-maez eus Breizh, e ranker kaout
araezioù-brudañ moarvat, met dreist-holl traoù da vrudañ. Hag an traoù da vrudañ zo darvoudoù ha
darvoudoù dezho gwerc’h ha ster etrevroadel. Betek neuze, ne c’hell ar skingelaouerion ober
warnomp nemet ur goro-komzoù, ha goude-se ribotat diouzh o c’hoant ar pezh o devo goroet. »
(27 01 70)

EMVR-143

« Ar pezh a ra unvanded ur gevredigezh eo al labour unvan a reer enni ha da heul ar buhezadur
unvan a vez diorreet enni. An Emsav zo ul lec’h a genfiziañs, ar pezh a ziskouez e oa pistriet an
aergelc’h warlene gant ledemsaverion eo ren an disfiz, pa n’eo ket ar gevier evit darn. War an oberoù
eo diazezet ar fiziañs pe an disfiziañs o deus an dud etrezo, war an oberoù eo diazezet ur gevredigezh.
Ne zianavezan ket evit-se gwikefreoù ar c’horrgevredigezhioù. Hogen ar c’hudennoù-se hon eus da
gompren en un doare emsavel, a-geñver gant al labour en deus renet hag a ren bremañ an Emsav. Ar
gudenn-se zo diaes-kenan ha ne gredan ket e c’hallimp respont dezhi a-raok bezañ kroget d’he
diskoulmañ, eleze kaset an Emsav pelloc’h en e zarempredoù gant ar boblañs. »
(28 01 70)

EMVR-144

« Gallout a reomp kompren perak eo chomet klozet an Emsav d’ar mare dres ma klaske gant K.D.
kejañ ouzh ar boblañs : an darn vrasañ eus an dud a zeue e K.D. ne glaskent ket an Emsav ha dre-se e
oa reizh e chomfe kloz an Emsav evito. Bremañ, ur wech pellaet ar moged ledemsavel e c’hellomp
kejañ ouzh ar boblañs a-nevez. Ober a reomp an hent kontrol da hini Breiz Atao. Hogen un diaester a
chom bepred, an arvar en deus degaset da K.D. ur bern tud na raent ket an disterañ foultre kaer gant
an Emsav. Ar “mouvement breton” zo anavezet er boblañs evel ul luskad o hiraezhiñ d’an tremened,
ha n’eo ket rouez gwelout tud a fell dezho kejañ ganimp peogwir e kredont e hiraezhomp ni ivez. ()
Ar gudenn evidomp eo houmañ : petore pleustr a c’hellomp dibab evit lakaat anavezout an Emsav
evel Emsav ha n’eo ket evel dilerc’h eus an tremened. Merzet em eus e lakae pell an dud a zeue da
K.D. da gompren ha ret e oa dezho chom pe get, hag edont en o lec’h pe get. En hevelep doare e lak
pell an dud a gejomp ganto da gregiñ da gompren petra eo an Emsav. »
(30 01 70)

EMVR-145

« E forzh petore framm politikel emañ ar gevarzhelezh en arvar dizehan. Ur fazi bras e ve krediñ,
bremañ ma’z eo bet pellaet an elfennoù ledemsavel a oa er framm e 1969, e reno ar gevarzhelezh en
E.S.B. diouti hec’h-unan evel e Paradoz an Douar. Nann, hon evezh a rank chom bepred dihun-mat ha
prest e tleomp bezañ da stourm ouzh pep aotrouniegezh, – hag aotrouniegezh zo diwar ar mare ma
chom tud ’zo diintrudu, o rediañ tud all da gemer disentezioù evito. »

(13 02 70)

EMVR-146

« Degouezh G. DUBOURG zo e meur a geñver degouezh tud an eil Emsav (P. DENEZ hag ur
bern re all). An emsaverion eus ar mare-se, nemet Roparz HEMON hag an dud dibaot a gredas
heuliañ e alioù war an dispac’h hiniennel, a veve war c’hortoz un dazont en defe roet dezho ar vuhez a
faltazient evel buhez Breizh dieub. Pa na zeue netra, e tiskrogent. P. DENEZ a c’hortoze kalz eus Ar
Vro (goude bezañ gortozet kalz eus Al Liamm hag eus oberennoù all) ; pa dizhas ar gelaouenn he barr
hag ar c’hempouez e niver he c’houmananterion, ez eo bet freuzet e hunvre ur wech ouzhpenn, hag
aet eo war un dachenn fetis a-benn ar fin : er skol-veur c’hall. G. DUBOURG en doa postet ur bern
goanag e S.A.D.E.D., hag e istor personel e S.A.D. E.D. zo bet e gwirionez istor ar goanag-se :
entanet en derou, en deus kroget da goll lañs bep ma tremene an amzer ha ma teue anat dezhañ ne oa
ket S.A.D.E.D. o tont d’un ensavadur bras e Breizh. E respontoù nevez ’zo a-zivout dazont E.S.B. a
ziskouez e laka bepred e vuhez da zeraouiñ en dazont : prouit din e vo E.S.B. un dra bennak pouezus
er vro a-benn dek vloaz… () Ur pleg heñvel zo bet deskrivet a-zivout Y. OLIER er gemennadenn war
e zivout. Breizh dieub a ziskoulmo pep tra : arabat kemer an hentoù na hañvalont ket difourkañ wareeun er Baradoz-se. ()
« Pesketaerion berlez e oa tud an eil Emsav. Pa sankent en Emsav e talc’hent war o anal : ne
gavent ket, ne glaskent ket ennañ o buhez-den. Ul lamm er-maez eus ar vuhez e oa an Emsav, er-maez
eus ar vuhez kozh, war-du ur vuhez faltaziet dindan ar skritell “Breizh dieub”. Siwazh, hini ebet ne
dizhas ar berlezenn-se, hag an holl a ranke adpignat dillo en arvar da vougañ. Evel-se an niver bras a
dud a zo bet “en Emsav” hag o deus e zilezet, dipitet. Evel-se ivez ar splujerion o kemmañ dourioù
meur a wech hag oc’h echuiñ evel “maîtres-nageurs”, pa na c’hellont ket ken bevañ pell diouzh flaer
ar geun m’o deus patouilhet e-pad klodusañ bloavezhioù o yaouankiz, – ankouaet pell ’zo ganto ar
berlezenn a voe pal, ha neuze sigur, o buhez. »
(06 03 70)

EMVR-147

Digant R. DOMERGUE, frañsezad, eus bodad-skridaozañ ar gelaouenn Frères du Monde (br.
ganimp) :
« Trugarez evit an droidigezh [eus Penaos meizañ kevredigezh an Emsav », Emsav 29/131] ac’h
eus kaset din. Dedennus-kenan e kavan an destenn-se. Da gentañ (hag evidon ez eo ur poent bras) dre
ma stign ar c’hudennoù diwar ar buhezadur. En hevelep sav-gwel, e kav din e kej ar saviad-loc’hañ adost-tre ouzh saviadoù o paotaat. Da skouer ez anavezomp strolloù o wiskañ furm ur “gevredenn”stourm (annez boutin, boutinadur an arc’hant, engouestladur politikel a-stroll, h.a.). Evito, pep
diforc’h all er-maez, e sav ar c’hudennoù stignet gant ar pennad. A dra sur ez eus un diforc’h a bouez :
er strolloù-se ez eo disteroc’h ar gwriziennadur “sevenadurel” eget en Emsav. Er stroll-mañ-stroll ez
eus moarvat un doniezh okitaniat, met aon ’m eus e chom trivliadel an doniezh (ne gomzer ket kalz
okitaneg, hag a-benn ar fin ez eo askreel-tre ha folklorel an daveoù a reer d’ar sevenadur). Se lavaret,
e kav din ez eo skouerel argerzh ar pennad hag ez a en tu all da zegouezh Breizh. Ar strolladoù kleizat
diseurt a veiz an dispac’h en un doare darnel, faziek, o vezañ m’en meizont diwar-bouez azonoù
armerzhel pe vrizhpolitikel (kv. treuzplakadur ar braslunioù “renkadel”). Kement-se e sell eus tud hep
gwrizioù, kement-se difetis pa’z eo dedalvezadus da forzh pe vro. Ret eo, a gredan, lakaat diorren
emskiant ar gwriziennadurioù don. En dro wellañ, – evel e degouezh ar c’hevredennoù, – aesaat
krouidigezh al lec’hioù-se a ra dizoleiñ diwar ar buhezadur ez eur “estren” e gevredigezh kevalaour
gall.
« Neuze e kav din e heulian mat hentadur ar pennad : gallout dizoleiñ arallekadur ur bobl ha nac’h
un diarallekadur “hiniennel” – “bezañ ur bobl sujet, kemer perzh e buhez ar vro sujer ha dre-se ober
d’ar sujerezh gwashaat”. Dislavar dianavezet evel dislavar gant ar gevredigezh arallekaet, –
arallekadur an ene ha distruj ar varregezh krouiñ – den div gevredigezh, den hep kevredigezh – bezañs
amjestr er gevredigezh arallekaet evel anaouderezh an dachenn emgann. Kement-se a garfen ma vefe
lavaret gant ar gelaouenn diouzh an dro. Dav e ve kavout avat al lavar intentadus gant ar re n’o deus
ket ar buhezadur deskrivet er pennad ac’h eus daveet din. En dro wellañ e ve ret kavout al lavar o

tereout ouzh an neb n’en deus ket an eurvad da vuhezañ en Emsav. Petra a soñjez ? Er sav-gwel-se ne
welan evit bremañ nemet daou ziskoulm :
a) loc’hañ, e stern teuliad ar “régionalistes révolutionnaires”1, diwar ar pennad-mañ ha klask reiñ
dezhañ ur ster hollekoc’h : diskouez ez eo kudenn Euzkariz, Okitaniz, h.a..
b) displegañ ar pennad hag ober ur plaenadur anezhañ a ve meizadus war-eeun gant an holl
lennerion, hag e embann evel “hanezadur”. »
(26 03 70)
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« Emaon o pleustriñ war ur poent damkanel resis a-walc’h da heul EMVR-130, 131. Aze e kejer
gant un devoud hollek-tre. An devoud-se eo hemañ : un emsav broadel a loc’h diwar ur saviad darnel
(saviad direizh ar vroad), met ar stourm goulennet gant ar saviad-se a zegas an emsaverion da bostañ
en emsav broadel muioc’h eus o buhez eget ma poster er vuhez vroadel voutin ; e vuhez holl a lak an
emsaver enep d’un direizh darnel. Daou zegouezh zo neuze : pe e vuhez holl en em gav enket en ur
c’hombod darnel ha n’eus anezhañ nemet ur broadelour strizh, chaovinek ha gwarsellus ; pe e vuhez a
laka speurennoù ar c’hombod da darzhañ hag en em gav engouestlet en ur stourm hollel. Aze emañ an
hent hon eus kemeret, a gredan. Ret eo avat meizañ mat ar pezh a c’hoarvez.
« En derou ez eo an emsaverezh un arc’hwel arbennik eus hon buhez, – e-touez arc’hwelioù all.
An arc’hwel-se avat ne ra nemet kreskiñ, oc’h aloubiñ ar vuhez diwar goust an arc’hwelioù all. Un
enkadenn spontus eo, – an dispac’h hiniennel. An arc’hwel emsaverezh a dizh ur poent a emled ma
kemer hollegiezh ha ma koll arbennigiezh : an emsaverezh n’eo ket mui un arc’hwel e-touez
arc’hwelioù all eus ar vuhez, met deuet eo da vezañ tra ar vuhez. Ennañ ha dioutañ e tiwan
arc’hwelioù nevez a gemer lec’h an arc’hwelioù kozh ezvevennet. An den nevez zo ganet ; ar paotr en
deus degaset e holl valizennoù en Emsav da vat. An anadenn-se a anvfen a-walc’h ar soliekaat : an
emsaverezh oa un arc’hwel soliet er vuhez kozh, dont a ra da vezañ sol arc’hwelioù ar vuhez nevez.
« An hevelep dezrann zo bet embannet war Emsav 27/81 a-zivout an daelerezh dispac’hel
komunour, e-keñver anaout ar wech-se. Selled an direizh darnel a zegas da savelañ selled ur reizh,
darnel da gentañ, hollel d’an eil. Ar reizh hollel-se a dalvez da sol evit eilsavelañ selled an direizh,
evel direizh hollel ar wech-se.
« Alese an islonk a chom etre komunourion hag emsaverion. Int o deus soliekaet stourm ar
renkadoù, ni hon eus soliekaet ar stourm broadel. Alese ivez an hent gallus evit un emglev : dre ar
soliekaat e koll an emsaverezh e arbennigiezh vroadelour ; – da c’houzout hag e koll ar gomunourion
en hevelep doare o arbennigiezh renkadelour. Mar kendalc’hont d’ober un dogm eus ar varksouriezh
ha da soñjal ez eo an dispac’h renkadel an amplegad ret ha spirus d’ar reizhded ha d’an eurvad
peurbadel, ne vo ket tu d’en em glevout a dra sur. »
(14 03 70)
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KEMENNADENN A-BERZH S.A.D.E.D.
Emvod hollek S.A.D.E.D.. – Eil emvod hollek 1970 ar Strollad a vo dalc’het e Roazhon d’an 3 a
viz mae.
War ar roll emañ : prientiñ erounezadur an divizoù kemeret gant ar Breudoù ; danevell war an
Eizhvet Bloavezh-Skol ; steuñvadur labour an Navet Bloavezh-Skol ; arnodennoù 1970 ; kudennoù an
embann hag ar bruderezh.
EMVR-150
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Tro hor bo en un niverenn a zeu da gomz eus al luskad gall-se a zo er mare-mañ o klask destrollañ al luskadoù
rannvroelour eus ar riez c’hall en-dro d’ar mennozioù kenelel hag enepjakobin.
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KENDAEL : EMSAV HA KEVREDADELEZH
War roll an imbourc’hioù damkanel en e Raklun Obererezh evit 1970 en deus E.S.B. enskrivet
kudennoù ar gevredadelezh. E stern an imbourc’hioù-se emañ da lakaat ar studienn boulc’het warlene
he deus Emsav1 embannet nevez ’zo an daou bennad kentañ anezhi dindan an titl : Ar varskourion hag
ar vroad. Bez’ e ve da lakaat ivez ar Gendael bolitikel aozet d’an 18 Eost 1968 e Gourin2. Hiziv e
roomp displegadenn gentañ ar gendael raktreset evit an hañv-mañ : Emsav ha kevredadelezh. Dre
skiant-prenet e ouzomp ez eus ur skoilh bras da frouezhusted ar c’hendaeloù na badont nemet un
devezh : ne badont ket pell a-walc’h evit ma c’hallfe ar gendaelerion kas o frederioù da benn. Ne zeu
sklaer o mennozioù alies nemet devezhioù ha sizhunvezhioù goude ar gendael. Klasket hor boa
parraat ouzh ar skoilh-se da geñver Kendael bolitikel Gourin dre bediñ ar gendaelerion da gas atersoù
ha displegadennoù dre skrid goude ar gendael hec’h-unan. An doare-se da glokaat an eskemmoù dre
gomz ne voe ket difrouezh, pell diouzh eno. Hogen spletusoc’h c’hoazh e vo luskañ ar gendael e
stumm displegadennoù ha breutadurioù dre skrid roet da anaout a-raok an deiziad merket evit ar
gendael dre gomz. Setu perak e tiskleriomp digor diwar vremañ ar gendael Emsav ha kevredadelezh
hag ez embannomp ar miz-mañ an displegadenn gentañ anezhi.

Displegadenn gentañ (EHK-1)
DIVRAZADUR KUDENN AN DAREMPREDOU GANT AR SOKIALOURIEZH
Da heul an eztroadur e paota hon darempredoù gant al luskadoù sokialour. Kudennoù nevez eleizh, ken damkanel, ken embregel, a sav bemdez evit pep emsaver. Mallus eo plediñ ganto.
Mard eus un dachenn ma rank an dezrannerezh derc’hel d’ar rikted-dezeviñ ha bezañ dizehan war
un dro dezrannerezh e hentennoù-dezrannañ, ez eo ar sokialouriezh. Da gentañ, petra lakaimp dindan
an termen « sokialouriezh » ? Hag e vo ar strollelezhioù a c’houlenn an anv sokialour, adalek ar
gronnadoùigoù kleizelour, frammoù dispac’hel an Trede Bed, ar strolladoù komunour broadel hag ar
strolladoù kleiz nannkomunour, betek ar riezoù sokialour ? Pe neuze ar c’helennadurezhioù, ha hini
MARX pergen, met ivez ar gelennadurezh diwanet diouzh an dispac’h hag embregiezh ar Stad
soviedel ? Un trede kemeradur zo : meizañ ar sokialouriezh evel emsav sokialour ha dedalvezout
dezhi ar rummennoù savelet gant an Emsav evit en em veizañ e-unan : finvez ha pal, divezouriezh ha
poellouriezh, istoregezh ha daelerezh.
Dav eo dibab. Ne c’hallo ar sokialouriezh, en un dezrann kentañ, bezañ war un dro ar
strollelezhioù emskritellet sokialour hag an emsav sokialour a savelimp diwar-bouez rummennoù an
Emsav, hag ivez kelennadurezh MARX pe LENIN. Ha peadra zo da zigalonekaat dirak seurt lieselezh
a sterioù ? Nann, gant ma ne asantimp ket kemer al lieselezh-se evel un devoud dizireadus nag, evel
just, tremen hep klask an arbennoù anezhi. Ha pennañ arbenn anezhi a gavomp en devoud-mañ : pep
hini eus an tri c’hemeradur a zave d’un ergorelezh disheñvel. Deskrivañ ar sokialouriezh evel un
teskad strollelezhioù zo, en degouezh gwellañ, emell ar gazetennerion diuntuek ; goulenn a ra
ergorelezh an naturour o savelañ kerentiadoù amprevaned, – prizius eo, rak reiñ a ra ar sokialouriezh
evel m’emañ er bed « naturel », en he hanez ; muturnius eo ivez, rak dianaout a ra ar mentoù istorel ha
daelerezhel : diuntuegezh ar gazetennerion zo war hent an unventegezh3. Mont d’ar sokialouriezh dre
gelennadurezh MARX zo en em dreiñ war-du pennañ andon an ergorelezh sokialour hag anaout ar

1

Sl. Ar varksourion hag ar vroad. I. – Karl MARX. II. – Otto BAUER, Emsav 38/39 ; III. – V.I. LENIN, Emsav 39/71

1970.
2

Sl. Kendael bolitikel aozet e Gourin d’an 18 Eost 1968 gant Skourr an Deskadurezh Vroadel etre « Unvaniezh
Demokratel Breizh » hag « Emsav », Emsav 21/253, 22/289 1968.
3

Resisadurioù war meizad an unventegezh a gaver en niverenn-mañ Emsav 41/169, 170.

bed e goulou an ergorelezh-se ; – e lec’h all4 ez eus bet studiet penaos e tiwan un ergorelezh diouzh ur
gwirvoud kemeret da finvez. An trede kemeradur a laka ivez e kont un ergorelezh termenet-mat : hini
an Emsav. Lezomp a-gostez evit ar mare ergorelezh an naturour, evit keñveriañ an ergorelezhioù
empleget gant an daou zoare all da veizañ ar sokialouriezh. Daou zoare zo evit an emsaver da vont
d’ar gelennadurezh ha d’ar bed marksour : pe o tilezel an ergorelezh emsavel, a zeu da vezañ neuze
dre ret un ergorad en ergorelezh varksour degemeret da c’houlou ; pe o terc’hel d’an ergorelezh
emsavel ha kaout an ergorelezh varskour da ergorad.
Merkomp mat n’eo ket an dibab etre an div ergorelezh da intent evel un dibab etre div
dezenn enebet war dachenn o gwirder pe o faoster gouiziel, a glasker gwiriañ enta dre hent ur
ouezoniezh, – er c’hontrol, an ergorelezh eo a zo ar goulou, ha pep ergorelezh zo ur goulou
disheñvel, da savelañ ar gwirder hag ar faoster ken er gouzout boutin, ken er ouezoniezh, –
met evel un dibab etre finvezioù. Hervez a laka pep hini da wirvoud, hervez an dremm a ro da
finvezioù mab-den, ez enaou un ergorelezh a vo dezhañ e c’houlou da anaout ar bed, da
hentañ ennañ, da labourat warnañ.
A-gostez e lezimp amañ ivez an ergorelezhioù diempret, evito da vezañ an degouezh
boutinañ. C’hoarvezout a reont eus ul loakrerezh buhezel a laka un den da gemer war un dro
ha mesk-ha-mesk ergoradoù eus ergorelezhioù disheñvel. Anaout a reomp holl ar
vrogarourion-se o kenyeviñ ur c’heal eus ar bobl vrezhon danzeet er goulou emsavel gant ur
c’heal eus ar bobl danzeet er goulou marksour ; pe ar gatoliged-se o kompren tonkad
hiniennel mab-den hervez an ergorelezh kristen hag istor an denelezh hervez an ergorelezh
varksour. Pe c’hoazh ar « varksourion »-se n’o deus diegi ebet oc’h entoueziañ en o
c’healiadurezh tezennoù emsavel pe kristen amoet-rik diouzh an ergorelezh varksour. Seurt
ergorelezhioù hiron hon eus bet tro da zeskrivañ evel azonus eus al ledemsav. Al
ledemsavegezh, ken politikel, ken relijiel, a verk a-raok pep tra an diouer a zezrannerezh, a
stummadur, a siriusted-vuhez.
An emsav sokialour evel savelet gant rummennoù an Emsav zo ar sokialouriezh kemeret da
ergorad en ergorelezh an Emsav. Hevelep saveladur n’eo ket un trevell dister ; e gwir, staget hon eus
gantañ pell ’zo, da skouer p’hon eus pleustret war kealioù an arallekadur, an istoregezh, an daelerezh,
ar c’healiad hag ar saviad-kenderc’hañ. Hon pleustradennoù kentañ avat a voe dezho gwanderioù
hentennel bras ; moarvat hon eus kenderc’het en ergorelezh an Emsav ar c’healioù-se diwar gealioù
bet kenderc’het en ergorelezh ar varksouriezh (an hegelouriezh, h.a.), – ar pezh hon eus termenet, gant
gwir abeg, evel kemer ar c’healioù-mañ diwezhañ d’hon c’hevala istorek. Nemet e verzomp bremañ e
voe kement-se pleustradennoù gouez, eleze hep an dezrannerezh strizh eus o hentennoù ha dreist-holl
eus an argerzhioù daelerezhel o ampare. Moarvat ne c’halle ket an traoù bezañ en un doare all : perzh
an daelerezh end-eeun eo reiñ e hentennoù da anaout goude taol nemetken. Nemet ez eo hon dlead
bremañ gwiriañ an hentadur graet dre an hentennouriezh en deus roet dimp an dro da c’hounit.
Kemeromp skouer an arallekadur. Bez’ hon eus da anaout ar c’heal-se da gentañ en ergorelezh
varskat, hegeliat, eleze e-keñver ar finvezioù marksat, hegeliat. En un eil lankad hon eus da anaout an
arallekadur evel ma vez intentet en armerzh kealiadel an Emsav, eleze en ergorelezh hag e-keñver
finvezioù an Emsav. En un trede lankad hor bo da zezrannañ an hiladur etre an arallekadur marksat,
hegeliat hag an arallekadur emsavel, ha neuze respont d’ar goulenn : hag un amprest zo bet
hepmuiken, enporzhiadur un ergorad marksat, hegeliat e-barzh maezienn gealiadel an Emsav, pe
neuze un hontkenderc’hañ gwirion, un Aufhebung evel ma lavare HEGEL, ar c’healioù marksat,
hegeliat o vezañ talvezet da gevala en ur c’henderc’hadur diouzh ergorelezh an Emsav ? Amañ e
rankomp en em dreiñ ouzh meizad ar c’hevala istorek ; anat eo hon eus an hevelep dezrannerezh ac’houde taol da ren a-benn lakaat a-wel an hiladur etre keal marksat ar c’hevala ha keal emsavel ar
c’hevala istorek. Hag evel-se, a nes da nes… Disoc’h an imbourc’h, ouzhpenn gwiriañ dilested ar
c’healioù a arveromp, a vo diazezañ un hentennouriezh daelerezhel, an hini end-eeun a c’houzañvomp
ar muiañ er mare-mañ an ezhomm anezhi e darempredoù diavaez an Emsav.
4

A-zivout ar c’heñverioù etre gwirvoud hag ergorelezh e kelennadurezh MARX, sl. Notennoù Politikel (3), Dezrann
keal ar reizhveli, Emsav 27/79 hag 81 pergen, 1969.

Daoust ha ne dostaomp ket d’ur par ma steuz endeo al lieselezh a verkemp uheloc’h ? Un doare
istoreloc’h hon eus gounezet da anaout ar strollelezhioù emskritellet sokialour. Evel m’hon eus desket
ober gant an Emsav, e c’hellomp heuliañ enno hiladur ar gelennadurezh varksat (h.a.), ha gwiriañ da
bep kammed hag an hiladur-se zo bet graet dre amprest ha treuzplakadur, pe er c’hontrol dre hent an
hontkenderc’hañ. Diwar vont, e wiriimp lakadennoù an Emsav, evel houmañ : an hontkenderc’hañ a
ampleg daou vlein : a) ur finvezelezh hag un ergorelezh andoniet enni b) a-geñver ganti, ur saviadkenderc’hañ hag ur c’healiad diorreet e daelerezh gantañ hervez an ergorelezh-se. Diouzh an tu all, e
vimp e tro da anaout ar strollelezhioù-se, n’eo ket ken a-dreuz d’o deskrivadur hanezel pe d’ar pezh a
embannont diwar o fenn o-unan, met en o finvezioù evel m’o laka da anadiñ an hontkenderc’hañ
sevenet ganto pe, en eneb, an diouer an hontkenderc’hañ enno. Evel just, ma n’eus hontkenderc’hañ
ebet enno, ma n’eus nemet treuzplakadur kealiadel, e vo graet buanoc’h an anaoudegezh eget en
degouezh ma kejfemp ouzh strollelezhioù dezho un istoregezh wirion. En hevelep doare e piaouomp
div anaoudegezh eus ar gelennadurezh varksat, hegeliat h.a. : da gentañ en he furm-orin, en hec’h
ergorelezh-orin ; d’an eil evel kevala istorek an Emsav.
Amañ ez eus kalz da lavarout, rak daoust ma’z eus bet komzet kalz eus ar c’hevala
istorek, ne hañval ket ar meizad-se bezañ bet komprenet ervat, – evel an darn vuiañ eus ar
meizadoù daelerezhel. Na ankouaomp ket e vez distrujet ar c’hevala e-ser ar c’henderc’hañ ;
kemer ar gelennadurezh sokialour da gevala zo distrujañ ar gelennadurezh sokialour evit
kenderc’hañ diwarni en tu-hont d’he distruj. Forc’hellek eo enta hon savlec’h e-keñver ar
sokialouriezh, evel e-keñver kement luskad ma hontkenderc’homp diwarnañ ; an hevelep
asvan a wirionez hag an hevelep diwirded zo o lavarout ez omp sokialourion ha ma’z eus o
lavarout ez omp « Breiz Atao ».
Merzout a reer ivez an diforc’h krenn a zo etre an hontkenderc’hañ, anezhañ diorren an
Emsav en ergorelezh emsavel diwar elfennoù estren da houmañ, hag an hironadur meneget
uheloc’h, o c’hoarvezout a dreuzplakañ ent krai an elfennoù estren-se war an Emsav. Diouzh
un tu, al leon oc’h emvevañ diwar kig al loened all, diouzh an tu all, un euzhvil, dezhañ korf
al leon, penn an ejen, pavioù ar marc’h,…
Diforc’hañ a reomp enta un anaout meizerezhel hag un anaout daelerezhel. Meizherezhel eo hon
anaout diuntuek, « naturour », da skouer pa anavezomp kealioù kenderc’het er-maez eus hon
buhezadur istorek. Daelerezhel eo hon anaout eus ar c’healioù kenderc’het e-ser an daelerezh a
renomp. Evel just e c’hellomp kaout ivez un anaoudegezh veizerezhel eus ar c’healioù emsavel,
ouzhpenn hon anaoudegezh daelerezhel anezho. Met ne c’hellomp kaout anaoudegezh daelerezhel
ouzh kealioù a-vaez Emsav nemet dre hontkenderc’hañ diwarno.
Alese e c’hellomp brastresañ un hentenn evit dezrannañ ar c’healioù, ha da gentañ kealioù an
Emsav. Pep keal emsavel hon eus da zezrannañ e-keñver istoregezh, poellelezh ha divezelezh.
a) E-ser petore istoregezh ez eo bet kenderc’het ? ##(Ha keal an arallekadur evel ma vez arveret
en Emsav zo bet kenderc’het gant an Emsav pe amprestet nemetken digant HEGEL pe MARX ? Mard
eus bet un hontkenderc’hañ gwirion, petore keñverioù zo etre keal emsavel an arallekadur hag e
« ragistor » e-barzh kealioù hegeliat ha marksat an Entfremdung5 ?
b) Pe gempoellded zo etrezañ hag ar c’healioù all eus an hevelep istoregezh ? (Pe gemboellded zo
etre keal emsavel an arallekadur ha keal emsavel ar sevenadur ?)
k) Pe gantreizhded divezel, pe gendivezded, zo dezhañ ? E gerioù all, pe azasted zo dezhañ ouzh
finvezioù an Emsav ? (Ar rezid, ar gevarzhelezh o vezañ finvezioù an Emsav, petore neuz a gemer
keal an arallekadur er goulou taolet warnañ gant ar finvezioù-se, petore stur a gemer an daelerezh en e
geñver ? An arallekadur oc’h anadiñ er goulou evel un droug, e loc’h da heul un daelerezh da zieubiñ
diouzh an droug-se ; a-c’hin, an daelerezh-dieubiñ a ro spisted da zremm finvezioù an Emsav, d’ar
rezid pergen).
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Sl. Kendael bolitikel (), An arallekadur, Emsav 21/269 1968.

Pep keal zo dezhañ enta ur « bersonelezh » istorek a c’hell mont betek bezañ didermenet-kenan.
Komz a reer eus keal hegeliat an Dialektik, eus keal marksat an Entfremdung, eus keal emsavel ar
sevenadur. Evit komz hepken eus ar pezh a anavezomp mat, pep keal emsavel zo dezhañ un
istoregezh, hag an istoregezh-se zo lodek-strizh en istoregezh an Emsav, ned eo nemet un arvez eus
istor an Emsav. Lakaet er-maez an tu istorek, hanvoudel, « personel »-se eus ar c’heal, ez eo ar c’heal
ken didermenet-all e-keñver poellelezh ha divezelezh. En hevelep doare ma’z eo (pe ma n’eo ket)
poellouriezh ur c’heal un arvez eus poellouriezh an Emsav, ez eo ivez (pe n’eo ket) e zivezouriezh un
arvez eus divezouriezh an Emsav. Keal ar c’hevala istorek oa bezant en Emsav, ma ne oa ket eztaolet
e stumm ur meizad, ken abred ha 1925 ma n’eo ket a-raok ; ur wech eztaolet, en deus lakaet spisaat ur
rouedad a gealioù emsavel all a-gempoell gantañ, evel keal ar sevenadur da skouer, hag en ur ser roet
an dro da zidermenañ klokoc’h pal an Emsav ; an divezelezh empleget gantañ ha gant ar rouedad
kealioù a-gempoell gantañ, en hevelep doare, he deus roet un dremm resisoc’h da finvez ar rezid, – en
he c’heñverioù gant ar c’hrouiñ hag ar gevarzhelezh pergen6.
Bremañ marteze e c’hellomp stignañ ar gudenn : penaos meizañ an darempred etre daou emsav,
ha dre vras etre div istoregezh. Kentañ goulenn : hag e c’hell daou emsav kempredel « komz an
hevelep yezh », eleze arverañ an hevelep kealioù ?
Un diaester a gavomp diouzhtu war hon hent : didermenet-kenan eo pep keal, ur c’horf ne ra ken
gant an istoregezh ma’z eo bet ganet. Un den nannperzhiat en istoregezh-se a vo gouest da gaout un
anaoudegezh veizerezhel eus ar c’healioù a zoug, met n’eo ket an anaoudegezh daelerezhel, ar
praksiz, anezho. Koulskoude, gwelet hon eus ez eus daou zoare evit ur c’heal ganet e-maez un
istoregezh da zont enni : pe dre dreuzplakadur, eleze dre un drevezadur diwar an anaoudegezh
veizerezhel anezhañ (kement-se a reomp da skouer pa arveromp ent krai er pleustr emsavel keal
marksat ar renkadoù) ; pe dre hontkenderc’hañ (da skouer, diwar geal kornogat ar « Culture » hon eus
hontkenderc’het keal emsavel ar sevenadur).
Pe amplegadoù zo d’an hontkenderc’hañ ? Daou a welomp : a) un hent kantreizh en deus ezhomm
ar c’heal « diavaez » evit dont betek an istoregezh en degemer b) ur stael-kenderc’hañ zo ret d’an
hontkenderc’hañ.
Penaos e kej daou emsav ? Lezomp er-maez amañ modelezhioù deberzhel ar c’hejañ, evel an
darempredoù etre izili. Dre o falioù ? Nann, pal an eil zo ivez deberzhel evit egile. Dre o finvezioù ?
Moarvat ar rezid, ar gevarzhelezh, ar garantez n’o deus ket tre an hevelep dremm, lakaomp, evit an
emsav euzkarat hag an emsav brezhon, an dremmoù-se o vezañ didermenet gant pep a istoregezh
dibarek ; met daoust da se ez eus en o finvezioù an hevelep kraonell-ster denel, hollveziadel, a ra
anezho al lec’h-kejañ kantreizh evit an daou emsav. Daou luskad a c’hell kaout palioù heñvel en ur
chom estren-rik an eil d’egile ; lakaomp e ve ar pal sevel ur Stad, nemet e ve an eil luskad un emsavdieubiñ, egile ur strollad-mac’homañ. En eneb, luskadoù a c’hell kaout palioù disheñvel-bras : unan o
vezañ e bal diazezañ ur reizhiad-kenderc’hañ armerzhel nevez, an eil krouiñ ur vro nevez, an trede
dishualañ an Iliz diouzh un henvoazelezh vougus, ha koulskoude kejañ ent wirion dre m’o deus an
hevelep finvezelezh a rezid, a gevarzhelezh, a garantez.
Kejañ e par ar finvezioù avat n’eo ket a-walc’h evit ma c’hallfe kealioù un emsav mont e piaou un
emsav all. An amplegad kentañ n’eo ken. Ned eo ket a-walc’h evit trec’hiñ d’an diaester a venegomp
uheloc’h : pep keal istorek a ra ur c’horf gant an istoregezh ma’z eo bet ganet, devoud a c’haller
dezrevellañ dre ar savelenn-mañ : n’eus o kaout perzh en un istoregezh nemet ar c’healioù
kenderc’het en he ser. Ne c’hell ket kealiad un emsav degemerout ent krai kealioù kenderc’het e-maez
emsav hep ma ve ur c’heñver a arallegezh etrezañ hag ar c’healioù-se. Er c’hontrol, finvezioù un
emsav a c’hell gwiskañ dremmoù nevez dre berzh ar c’hejañ gant finvezioù un emsav all. An
dremmoù nevez-se zo e darempred daelerezhel gant an ober renet en emsav all7, eleze gant kealiad ha
saviad-kenderc’hañ an emsav all ; o tont war finvezioù an emsav kentañ e luskont un daelerezh nevez
etre finvez hag ober, hag etre saviad-kenderc’hañ ha kealiad, o tisoc’hañ gant kealioù nevez ; ar
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c’healioù nevez-se zo dezho daou berzh pouezus : a) kenderc’het int e-ser istoregezh an emsav ha
n’eus dre-se keñver ebet a arallegezh etrezo ha kealiad an emsav b) etrezo ha kealioù ’zo eus an
emsav all ez eus ur « gerentiezh », merket a-wechoù dre arver an hevelep termen d’o envel,
« kerentiezh » a veneger dre ober anezho hontkenderc’hadoù diwar kealioù an emsav all.
Kemeromp da skouer an hontkenderc’hañ a zo en e lusk hiziv en Emsav. An eil Emsav a
zegemere d’e finvezioù ar re hepken a glote gant ar stourm broadel. Broadelour-rik e oa e
gealiad. Moarvat, dindan wask an ezhomm e c’hoarvezas dezhañ kinnig kealioù o tennañ d’ar
gevredadelezh, – bep taol avat, ha kement-se zo splann war Diskleriadur Pondivi8, ne oa ar
« gelennadurezh » kevredadel-se nemet un treuzplakadur eus kealioù kenderc’het er-maez eus
e istoregezh. An trede Emsav, dre berzh ul lusk hollveziadelaat a oa bezant met nann ezpleg
en eil Emsav, a gej gant emsavioù all, broadel, kevredadel, relijiel, e doare ma wisk e
finvezioù dremmoù nevez. Dre berzh an daelerezh lusket da heul, en deus « tarzhet ar
c’hombod broadel » hag emañ o savelañ ur gelennadurezh hollveziadel. Ar gelennadurezh-se
zo dezhi « kerentiezh » gant kelennadurezhioù an emsavioù all broadel, kevredadel, h.a.,
nemet ez eo un eztaol diles eus istoregezh an Emsav. Frouezh un hontkenderc’hañ gwirion ha
n’eo ket hini un treuzplakadur.
Kent mont pelloc’h e raimp un evezhiadenn a bouez a-zivout pleustr an hontkenderc’hañ. Tra
ma’z eo an treuzplakañ un ober meizerezhel, – an amprester o tibab e stal an amezeg ar c’healioù a
vank dezhañ goude priziadur meizerezhel an toull hag an ibil d’e stouvañ, – ez eo an hontkenderc’hañ
un ober daelerezhel. Evel diskouezet e lec’h all9, n’eo ket youl an den mestr war disoc’h un daelerezh
istorek. Lavarout enta : studiomp ar sokialouriezh a-benn gouzout petra anezhi kemer da gevala
istorek zo dianaout gwir natur ar c’hevala istorek ha pleustr an hontkenderc’hañ, ha war un dro kemer
hent eeun an treuzplakadurioù. Dres en hevelep doare ha dre an hevelep arbenn ma’z eo al levierezh
dispac’hel ul levierezh goude taol10 ez eo an anaout daelerezhel un anaout goude taol ivez. Ne
ouezimp petra eus ar sokialouriezh zo aet da gevala istorek d’an Emsav, nemet dre studiañ ar
gelennadurezh kevredadel kenderc’het gant an Emsav.
En hon c’herz ez eus bremañ un nebeut binvioù evit dezrannañ al luskadoù politikel ha kealiadel a
zarempredomp.
Penaos studiañ da skouer emsavioù dispac’hel an Trede Bed ? En o c’healiad e kaver kealioù
broadelour ha kealioù sokialour war un dro. Hag o c’healiad zo frouezh ur c’henderc’hañ andoniek, an
eztaol kempoell eus o istoregezh, pe ur genaozadenn amparet diwar amprestoù ? Daoust ha skoilhet eo
diwan un daelerezh istorek dre berzh un arallegezh diabarzh en o c’healiad a ra d’an dispac’hioù-se
dazeilañ etre an drevezerezh leviadelour hag ar c’hantreerezh kantouezelour ? Pe kentoc’h, ha
n’emaint ket o tarnodiñ hent un dispac’helezh nevez ? Un dezrannadur aketus anezho a responto d’ar
goulennoù-se.
E Breizh, ez eo bet keñveriet U.D.B. ouzh emsavioù dispac’hel an Trede Bed. N’eo ket diabeg.
U.D.B., a orin broadelour, he deus strivet da gendeuziñ ur c’healiad sokialour gant ar c’healiad
broadelour degouezhet dezhi a-ziwar-lerc’h an eil Emsav. Ar goulenn d’ober eo hemañ : ha diorreet
he deus U.D.B. an daelerezh da goazhañ an daou amprest arallek-se ha da hontkenderc’hañ ur
gelennadurezh dispac’hel a ve eztaol eus hec’h istoregezh ? Devoud kemparzhek, ez eus hiziv e
Breizh ivez, sokialourion o klask kenemprañ ur c’healiad broadelour gant o c’healiad-orin.
Ar gudenn stignet gant ar re-mañ diwezhañ a c’houlenn un dezrannadur hervez ar braslun-mañ.
Hag ez eus un emsav sokialour ? Un emsav, da lavarout eo ur c’horf istorek, dezhañ ur saviadkenderc’hañ embiaou, hag ur gelennadurezh a zo frouezh e istoregezh ? Mard eus hepken ur strollad,
pe strolladoù tud, liammet etrezo dre ur c’healiad hag o tioueriñ ar saviad-kenderc’hañ e daelerezh
istorek gantañ, ne c’haller ket komz a emsav. Mard eus un emsav sokialour avat, e tleomp sellout
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ouzh e gejadenn gant an Emsav evel un dra reizh ha hetadus ; ar gejadenn-se avat ne oufe ket muioc’h
disoc’hañ gant un treuzplakadur eus kealioù an Emsav war ar c’healiad sokialour eget gant
treuzplakadur ar c’healioù sokialour war gealiad an Emsav. An hent da heuliañ hon eus dezrannet
uheloc’h. Ar gejadenn etre an daou emsav ne c’hell bezañ sevenet nemet dre hent an
hontkenderc’hañ : anaoudegezh an eil gant egile o reiñ da bep hini an dro da hontkenderc’hañ ur
c’healiad hervez e ergorelezh hag oc’h ober ur c’horf gant e istoregezh, ha war un dro e « kerentiezh »
gant kealiad an emsav all.
Diouzh e du, emañ an Emsav o paouez « tarzhañ ar c’hombod broadel ». Pell war e lerc’h emañ
bremañ an eil Emsav hag e nac’hadur d’ober kudenn gant ar gevredadelezh hag ar sokialouriezh. En
anv ar frankiz, tud an eil Emsav a leze gant pobl Vreizh « ur wech dieubet » an diviz war ar renad
politikel frankizour pe sokialour a zerefe outi. Ne welent ket an dislavar a oa en o c’hinnig : an
emzalc’h frankizour a ziskouezent ouzh e ober oa endeo un dibab eus ar frankizouriezh. O fazi oa
ober eus an enebadur kevalaouriezh/sokialouriezh un enebadur etre renadoù riezel, da lavarout eo ur
gudenn evit an dazont, ha n’eo ket un enebadur etre divezouriezhoù, da lavarout eo ur gudenn evit ar
bremañ. Emañ an Emsav o hontkenderc’hañ ur c’healiad kevredadel e « kerentiezh » gant meur a geal
sokialour. Ha kement-se a c’hell ober zoken ma ne chom emsav sokialour ebet hiziv an deiz.
Er pennad-divrazañ-mañ hon eus komzet nebeut eus an darempredoù war an dachenn etre an
Emsav hag al luskadoù sokialour. Dic’hallus e oa plediñ gant an darempredoù dibarek-se hep bezañ
brasdiluziet un damkaniezh eus darempredoù hollek an emsavioù hag an istoregezhioù. An elfennoù
damkanel roet amañ a daol sklerijenn, a gredomp, war an ersav da gaout e-keñver al luskadoù
sokialour.
Ar goulenn kentañ da lakaat eo hemañ : hag ez eus c’hoazh un emsav sokialour, er ster resis,
istorek, ma termenomp un emsav ? Mard eus unan, e tle hon darempredoù gantañ bezañ a gevatal da
gevatal ; frouezhus-dreist e vo kendezrannañ hon c’healiadoù ketep, en ur ziwall avat diouzh pep
treuzplakadur hag evel just diouzh hunvre ur c’hendeuzadur koustet a gousto. Mar dle hemañ
c’hoarvezout, e vo dre c’hoari an daelerezhioù ha moarvat e termen un hir a hentadur.
Ma n’eus nemet luskadoù kealiadel sokialour hep saviad-kenderc’hañ embiaou, ar gudenn a
lakaont dirak an Emsav zo hini al ledemsavioù evel ma’z eo bet termenet meur a wech c’hoazh11.
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AN EMSAV HAG AR VRO (26)
LIZHEROU
« Tremenet ’m eus an endervezh dec’h gant G. An hevelep tra a zisoc’h atav ; al labour zo ramzel
hag an emsaverion rouez. Ur goulenn na ra ket met a zeu a-dreuz e gomzoù : “Perak on ur
Breizhad ?”. Komzet hon eus eus ar paotr a zo “evit Europa”. Hennezh a lavar emañ ar bed oc’h en
em strollañ, neuze arabat distagañ Breizh diouzh Bro-C’hall, an dezvad kevreadel a vo un disoc’h
d’an holl diaesterioù. Ya, jentil-tout eo ar paotrig-se, met e gevreadelezh zo un doare da gousket mat.
« Neuze G en deus lavaret e oa prederiet ar boblañs gant kudennoù estreget he broadelezh. Ar
gouerion zo taget a bep tu gant ar gouarnamant gall, ar genwerzhourion vihan hag an dornwezhourion
ivez. N’ouzon ket mat penaos e’m eus lavaret ar pezh a soñjen. Da’m meno, kudennoù an dud-se zo
liammet ouzh dibolitikadur ar boblañs. Evel-se, ar gevalaourion o ren Bro-C’hall a aoz an traoù evit o
gounid. Krediñ a ra e roio politikadur ar boblañs e Breizh an tu d’an dud-se da welout sklaer e-keñver
ar gudenn armerzhel-se hag e-keñver ar vroadelezh vrezhon. Arabat krediñ ez eo Breizh ur vroad dre
zegouezh, ne vev ket Breizhiz diwar an aer. Ur stern douaroniezhel hag istorel ez eus met n’eo ket awalc’h. Ret eo lakaat ennañ ur gevredigezh a Vreizhiz emouiziek.
« G en deus komzet eus dispac’h Aljeria. Gant ar pezh en deus kontet e’m eus komprenet e oa ur
gevredigezh aljeriat gwirion. An darn vrasañ eus ar boblañs a oa staget ouzh Aljeria dre ar stuzegezh.
A-du-rall, ar soudarded a oa aze oa un abeg evit broudañ kasoni ar boblañs. »
(16 03 70)

EMVR-151

« Adsoñjet ’m eus er frazenn en deus H distaget an deiz all : dav eo dimp savelañ ur meizadur
hollek eus ar bed. An hent eo evel just. Hag ur pennad eus an hent zo o kemer fetisted a-dizh er maremañ. Degaset on bet en-dro war ar c’hraf gant lenn, pe braslenn levr LEBESQUE1. Ar paotr, tu
bennak, a lavar : pa’z an da di mignoned e Paris, ez on degemeret evel Brezhon, met goullo eo va
daouarn : ne c’hallan ket reiñ dezho ar pinvidigezhioù a’m bije bet ma ne vije ket bet berzet sevenadur
va bro gant ar c’hreizennerezh gall. Kement-se ne vir ket outañ a gomz ent hir hag ent vestrel a-zivout
ar sevenadur brezhon, Gwalarn hag, evel just, GLENMOR ! () Se ne vir ket outañ dreist-holl a
vrastresañ un neuz nevez da Frañs, ur Frañs jentil o reiñ e lec’h d’ar “sevenadur” brezhon ha d’an
demokratelezh, rak, emezañ, ar vrezhonelezh zo bet moustret er C’hallaoued ez omp dres en hevelep
doare ma’z eo bet moustret an demokratelezh ; eleze, roll Breizhiz zo deskiñ d’ar C’hallaoued
adpiaouañ an demokratelezh dre reiñ dezho ar skouer vat oc’h adpiaouañ o brezhonelezh. Ha gervel
PROUDHON war e sikour ha JAURES, ha mae 68. Seurt flapadurezh hon laka da vuzuliañ an
degasadenn vras en deus graet MARX o tinac’h pep talvoudegezh da gement preder na ve ket perzhiat
en ur praksiz (MARX yaouank dreist-holl, rak da c’houde en deus forc’het diouzh meizadur an
daelerezh o reiñ dreistpouez d’an diaz, d’ar blein “danvezel” anezhañ, oc’h ober eus ar spered un
adsked eus “istor” “naturel” an danvez, – pezh a redias LENIN pergont vloaz goude da “zigammañ ar
vazh” ha da enebiñ e leviadelouriezh ouzh dedroadelouriezh “naturel” MARX ha da ziflipout diouzh
an daelerezh dre an nor ragenep, dre al laez p’en doa MARX diflipet dre an traoñ, an diaz). Met forzh
petore arver o deus graet ar varksourion ha MARX e-unan eus e zegasadenn, houmañ a chom da’m
meno ur c’hammed ramzel.
« Kelennadurezh ar praksiz a laka a-wel gwrizioù al lavar er vuhez ha gwrizioù ar vuhez en Istor,
(eleze istoregezh an amzer hag an egor), met ivez an ereoù dibarek a zo etre natur ha spered e par al
lavar, e par ar vuhez hag e par an Istor, – an tri ere-se o vezañ diforc’h-mat en o stuz hag en o
arc’hwel (e tizh o arc’hwel ivez : blim-tre e par al lavar, gorrekoc’h e par ar vuhez, gorrek-kenan e par
an Istor). (Reizhiad ar gwrizioù a laka anat penaos emañ al lavar, hag an “dreistframmoù” dre vras
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evit komz evel MARX-II, e dalc’h an Istor, an “diazoù” ; met reizhiad an ereoù a laka anat penaos e
kav an Istor, an “diazoù”, o ster er vuhez hag el lavar, en “dreistframmoù” pe, evit komz evel SantYann, el logos). MARX hag e heulierion o deus lezet da gouezhañ reizhiad an ereoù, war zigarez
lakaat an Istor war e dreid hag en em zizober diouzh kealelouriezh HEGEL, met en ur ober kement-se
o deus troc’het e benn d’an Istor, hag an daelerezh marksour n’en deus nepred arc’hwelet : dav eo bet
da LENIN ha STALIN lakaat o fennoù e-lec’h ar penn a oa bet troc’het kuit gant MARX.
« (A-hend-all, an triad ereoù, e par al lavar, e par ar vuhez, e par an Istor ne c’hellont ket bezañ
disrannet. Prederourion ’zo o deus klasket diorren ur meizadur eus an ere lavarel etre natur ha spered,
ar skol he deus en em ziorreet diwar labourioù SAUSSURE diouzh un tu, diwar ar Gestalttheorie
diouzh an tu all, ha disoc’het gant ar frammadouriezh : ar frammad zo un ensav-kreiz, na natur, na
spered, met, evel ma lavar ervat H en e respont da Were Di [EMVR-137, Emsav 38/64 1970], skarzhet
dioutañ pep daelerezh ; an eneberezhioù ennañ zo eneberezhioù evit an anaout, evit al lagad, ergorel,
na buhezet, nag istorek. Gant gwir abeg e tinac’h ar varksourion ar frammadouriezh, met en ur saviad
gwan emaint, – pezh a embann diouzhtu ar frammadourion, – rak e-lec’h ar frammadoù n’o deus da
ginnig nemet tezennoù naturelour pe kealiadoù leviadelour ar Strollad hollveliek, o vezañ ma
tianavezont da heul MARX kozh, LENIN h.a., bezañs an ereoù na c’hell ket ar praksiz bezout hepto.
Ur rumm all a brederourion a sav ur gelennadurezh war an ereoù buhezel dreist-holl, an
hanvoudelourion eo, eus KIERKEGAARD da JASPERS ha SARTRE ; ar re-mañ a zegemer hep poan
al liammoù lavarel (kv. MERLEAU-PONTY a oa gestaltour ha hanvoudelour war un dro), met an
hanvoudelourion zo rannvoudelourion : ne c’hellont meizañ mab-den nemet evel hinienn klozet en he
zonkad ; terriñ a reont e daou meizad an Istor : da gentañ, an Istor-stroll evel deskrivet gant MARX,
meizet ganto evel un doare istor naturel, eleze diavaez d’an hanvoudoù hiniennel, rediek ha mojennek
(n’eus nemet selaou SARTRE o komz eus ar yoc’h vicherour “a ra an Istor” evel eus un doare euzhvil
nevet, tra m’emañ SARTRE e-unan e-kichen, e-barzh egor hiniennel peurvoull e breder, ouzh hec’h
azeuliñ) ; d’an eil, an Istor-hanvoud, hini an tonkad hiniennel, an hini nemetañ a zo steriek, a zo
dindan c’halloud mab-den, a c’hell genel ar rezid. Ken aes-all eo bet d’ar varksourion diskouez an
dislavaroù a zo gant an hanvoudelourion ; LUKACS en deus henn graet2, o lakaat a-wel ez eo ivez an
hanvoudelouriezh un embregadenn da stankañ an islonk etre natur ha spered ha da skoilhañ pep
daelerezh ; outi ivez e talvez ar rebech a ra H d’ar gevredigezh c’hall a-zivout an tech he deus da
gompezañ an eneberezhioù e-lec’h o zrehontiñ. Evel just e voe ken aes all da SARTRE respont3 o
prouiñ o doa ar varksourion o-unan tarvet an daelerezh dre zilezel ar “varksouriezh vev”, dre veizañ
an istor nevez gant rummennoù an istor kozh (a-zivout darsav Hungariz pergen). Se avat ne oa ket
prouiñ ez eo an hanvoudelouriezh dreist d’ar varksouriezh, bev pe dogmatek. An trede rumm, ar re a
laka e kont an ere istorel, ne c’hellont ket bezañ prederourion, pe prederourion nemetken, met
oberourion an Istor, tud engouestlet en daelerezh istorek.)
« En trede rumm-se e rank bezañ an emsaverion. Savelet hon eus reizhiad ar gwrizioù dre
wriziennañ hon-unan ; savelet hon eus ivez reizhiad an ereoù dre ziorren un egor istorek. Ar gudenn a
zo dirazomp bremañ eo lakaat kement kudenn ’zo en o furm istorek, embreger ar praksiz war bep
tachenn. Ar skoilh pennañ eo hemañ : ne c’hellomp pleustriñ nemet war gudennoù a zo hon re. Keit
ma’z eo an Emsav ent ergorel un anadenn vihanvourc’hizel ned eo evit embreger ent istorek nemet
kudennoù ar vihanvourc’hizion. Ha n’eo ket sur ez eo ar re-mañ kudennoù-alc’houez. Ha n’int ket, a
dra sur. Penaos savlec’hiañ ar gudenn neuze ? E stumm ur c’helc’h-bac’h : an Emsav ne ziskoulm ket
kudennoù ar gouerion peogwir n’eus ket a gouerion ennañ ; ar gouerion ne zeuont ket d’an Emsav
peogwir ne welont ket en Emsav an diskoulm d’o c’hudennoù. Ha tu zo da derriñ ar c’helc’h-bac’hse ? Petra a ampleg e dorridigezh ? E par an hiniennoù : ha prest eo an emsaverion d’en em nac’h evel
bihanvourc’hizion, da zilezel ar frankizouriezh ha kement frankiz-brient a ra o dezvad renkadel ?
Graet eo, da nebeutañ e kement ha m’en em suj pep emsaver da labour an Emsav ken strizh ha ma vez
sujet d’o labour-bevañs ar c’hendereoù sujetañ a zo, – a dra sur n’eo ket a-walc’h d’an emsaverion
bezañ digenvezet diouzh o renkad vihanvourc’hizel kent ha dioueriñ gwech an amzer un nebeut
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G. LUKACS, Existentialismus oder Marxismus, 1948 ; ademb. e levrenn III e oberoù klok.
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J.P. SARTRE, Questions de Méthode, Paris 1960.

frankizioù. E par ar renkadoù : ha prest eo an emsaverion da zistruj ar renkad vihanvourc’hizel gant he
brientoù ? Ar vezeion, ar genwerzhourion, ar gelennerion, an ijinourion, ha prest int da stourm evit ur
gevredigezh kevarzhel ma vint gopridi kevataldezvad d’ar vicherourion ? N’eus bet graet morse seurt
aters ouzh an emsaverion. Met petra a harzfe outo a respont ya ? Un tu all zo evel just d’ar gudenn : tu
ar gouerion (ar re-mañ a venegan hepken evit ar mare, anat eo e vo ivez degouezh ar vicherourion, ar
besketaerion, an implijidi, h.a. da studiañ) ; ar gouerion zo bihanvourc’hizion evit lod en arvar da
broleterekaat ; o stourm zo mesket, rak mar stourmont ouzh ar proleterekaat, e stourmont, alies, evit
mirout o brientoù bihanvourc’hizel. Ar gudenn zo ivez evito : ha prest int da stourm evit ur
gevredigezh kevarzhel ma tilezfent o brientoù hag o frankizouriezh ? Levr LAMBERT4 zo ivez un
hent kinniget d’ar gouerion en arvar da broleterekaat. Petra en deus an Emsav da ginnig ouzhpenn ?
setu ar goulenn hon eus da anaout.
« Gwelout a ran e’m eus pellaet un tamm mat diouzh va amboaz kentañ, a oa kudenn ar meizadur
hollek eus ar bed. Daou zoare zo da vont d’an hollved : a) kemer da bal an dispac’h hollvedel b) ober
an dispac’h e Breizh, ha dre an dispac’h-se fetisaat un urzh nevez a finvezioù e gounid an hollved.
Anat eo ez eo merket an hent kentañ gant al leviadelouriezh leninat, an dispac’h o tont da vezañ un
argerzh termenet en a-raok, bloc’heiladek, anistorek a-benn ar fin. Seurt hollvedelezh zo un
hollvelielezh forc’het diouzh pep daelerezh istorek. Unan eus amkanioù ar varksourion zo, emezo,
karzhañ pep trabed ; yac’h eo an embregadenn-se keit ma karzh an trabedoù mojennek borc’het gant
bourc’hizion, kloer, h.a.. Met amoet eo karzhañ pep trabed : troc’hañ penn an Istor n’eo ken. Karzhañ
ar rezid, a zo unan eus anvioù arnevez an trabed. Diwar se, etre traoù all e vez foeltret an daelerezh
rezid-beli ; mard eo diaes e par ar riezoù chom en Istor en ur skoilhañ an daelerezh rezid-beli, ez eo
follentez torfedel klask savelañ un hollved er-maez eus an daelerezh-se ; an drabedelezh zo oksigen an
hollvedelezh (atav ar sturienn gozh : trehontit hag e vo roet deoc’h war ar marc’had ar pezh ho po
trehontet ; klaskit perc’hennañ e-lec’h trehontiñ hag e kollot pep tra, zoken ar pezh a hañvalit
piaouañ). »
(29 03 70)

EMVR-152

« Frazenn I : “Me zo bet broadelour, met bremañ, sur, n’on ket mui” a’m eus komprenet evelhenn : “Ar vroadelezh zo bet finvez evidon, bremañ ez eo pal ; va finvezioù a gavan e par istor mabden ha n’eo ket e kudenn Vreizh, hogen an Emsav eo a’m lak en ur par hollvedel”. Se eo a’m eus
komprenet. Marteze e fazian, met da’m meno e troc’homp da vat gant pezh a’m eus anvet c’hoazh ar
“rannvroelouriezh” – I a lavarfe “broadelouriezh”, heñvel-tre eo. Alese un hent n’hon eus ket
ergerzhet morse. I en deus komzet eus stourm ar renkadoù, lavaromp kentoc’h : enebiezh renkadel.
Amañ ez eus ur gudenn. An enebiezh renkadel, en deus I lavaret, zo un anadenn na c’hellomp ket
nac’hañ. A zo gwir. Mar komprenan mat, stourm ar renkadoù zo disheñvel diouzh an enebiezh
renkadel dre ma’z eus gantañ un emouez eus an enebiezh-se. Aze emañ ar gudenn : daoust hag e
tleomp derc’hel kont eus an enebiezh (kadoniezh) pe ren ar stourm (damkaniezh) ? Kement-se zo
kudennoù a zo da vezañ sellet outo evel kudennoù, eleze, hon eus da reiñ ur respont damkanel resis
dezho hag ivez ren outo un obererezh o klotañ gant ur parzh nevez eus ar gelennadurezh emaomp o
savelañ bremañ.
« Forzh penaos e kav din ivez ez eus en Emsav redioù diabarzh – bez’ ez eus ur poell en
emdroadur an Emsav – ha redioù diavaez : n’eus ket tu, er bed a vremañ, d’ober un dispac’h
kevalaour. J ha K o deus aon rak ar sokialouriezh peogwir e welont tasmant STALIN – a zo un arvar
gwirion, hogen, diouzh an tu all, un “dispac’h” bihanbourc’hizel a gas war-eeun d’ar faskouriezh
(FRANCO, MUSSOLINI).
« Forzh penaos, an abegadennoù a c’hell bezañ graet a vo, an darn vuiañ anezho, distremenet.
Kejet hon eus ouzh ur gudenn a vo ret diskoulmañ e par an damkaniezh hag evel just en ur par
embregel. Tremen e-biou a ve evidomp kilañ hag “eilemsaviñ”.
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« Soñj a’m eus bremañ eus pezh a’m boa lavaret ouzhpenn bloaz ’zo diwar-benn al lugan
eilemsavel “na ruz na gwenn, breizhat hepken” a’m boa dezrannet evel ul lugan bihanvourc’hizel, –
komunourion a lavarfe “un embreg bourc’hizel evit dihentañ ar broleterion diouzh stourm ar
renkadoù”. Aze emañ an Istor evit kelenn pezh o deus graet an dud na oant na ruz (ya, sur) na…
gwenn. »
(06 04 70)

EMVR-153

« Eneberezh renkadel n’eo ket dre ret stourm ar renkadoù ; mard eo broadelezh Breizh a zo ar
muiañ en arvar, ez eo un abeg evit ma kreizennfemp hon stourm d’he difenn, n’eo ket un abeg avat
evit ma nac’hfemp kemer preder gant kement tra nad eo ket broadelezh (fazi embregel), pe evit ma
nac’hfemp anaout ez eus kudennoù ha n’int ket broadel (fazi damkanel). Dres, ar riskladur
c’hoarvezet e-ser E.S.B. a barra ouzh ar fazioù-se ; risklet hon eus eus ur par ma oamp
“broadelourion” er ster strizh, eleze ma oamp hepken difennerion eus broadelezh Breizh en argoll,
d’ur par ma’z omp “emsaverion”, eleze kenderc’herion ur vro nevez ; ne bledomp ket ken gant ar
perzh darnel eus ar vro ez eo he broadelezh, o reiñ dre ret d’ar perzhioù all anvroadel anezhi ur renk
disteroc’h pe dalc’hiat ; plediñ a reomp gant ur vro en he hollelezh, gant he ferzhioù diseurt, broadel,
kevredadel, h.a.. Pouezet ’m eus war ur poent ivez : ar boellouriezh hag an divezouriezh a savelomp
en hon touez bremañ, en E.S.B. hag e kevredigezh an Emsav, zo egin ar boellouriezh hag an
divezouriezh a vo er Stad vrezhon. En eneb d’an eilemsaverion ha d’al ledemsaverion e lakaomp ar
Stad vrezhon bezant bremañ, – setu perak n’omp ket ur strollad, ha setu perak n’omp ket
broadelourion ; ar re a laka ar Stad vrezhon en dazont eo o deus ezhomm da gemer ar skritell
“broadelourion” ha da amparañ strolladoù. N’omp ket broadelourion, peogwir omp “broadourion” ;
n’emaomp ket a-du gant ar vroad, peogwir omp ar vroad.
« Evel just un dislavar spontus a sammomp, rak ar vroad ez omp zo dislavaret bremañ gant ar
beziadoù stadegel. Ne c’hell dont da vezañ beziad nemet dre un dispac’h. Ur gudenn c’hrevus a
boelloniezh, ha dreist-holl ur gudenn c’hrevus a zivezoniezh ez eus aze. E-keñver divezoniezh omp
endalc’het da gemer hent ar wirionez war an dachenn vroadel moarvat, met, peogwir e sammomp an
hollelezh, ivez war pep tachenn all, an dachenn gevredadel pergen. Ha dres, moarvat dre hir bleustriñ
hon eus ur gwel dereat eus ar wirionez vroadel, met chom a ra gwall bikouzet hon daoulagad evit a
sell ouzh an tachennoù all, an dachenn gevredadel pergen. Krediñ a ran hon eus an diazez ret evit
savelañ ur gwel dereat ivez war an tachennoù-se ; damkaniezh ar gevarzhelezh zo marteze eginek e
meur a geñver ganimp, met sur on ez eo gwirion hag ez eo ar poent-loc’hañ azas evit diorren un
embregiezh kevredadel, h.a., hag un damkaniezh klokoc’h o vont ganti. »
(16 04 70)

EMVR-154

(A-zivout ar gentel Don-110 nevez embannet gant S.A.D.E.D., sl. EMVR-140, Emsav 39/96)
« Tu a’m eus bet ivez da geñveriañ a-dost ar yezh a arveromp bremañ gant ar yezh a arveremp e 1963.
Ar marevezh gwastadour e oa ha ne gilemp rak diaester ebet, anat eo, met pebezh yezh krogailhek ! ha
leun a iskisterioù, hag a droiennoù ponner hag orbidus. Ul lavar rakvannet e oa : meizañ a raemp hon
ezhommoù hag e troc’hemp hon lavar diouto, evel ma ra ur c’hemener gant an danvez ; bremañ avat
hon eus douget ar chupenn pellik ’zo, ha graet dezhi ar c’hempennadurioù ret, ha stumm denel he
deus kemeret ; emaomp e-barzh ! tra ma oa c’hoazh ledet dirazomp war hon taol-labour e 1963. »
(15 04 70)

EMVR-155

LENNADENNOU
Robert LAFONT, La révolution régionaliste, Paris 1967.
Abaoe un nebeut bloavezhioù o deus tezennoù LAFONT gounezet brud e Frañs bennozh d’e zaou
levr La révolution régionaliste (Paris 1967) ha Sur la France (Paris 1968).
N’eo ket peurnevez e Breizh an tezennoù a zegas LAFONT, na kennebeut ar pal a verk d’e
obererezh : kempenn ar framm gall e stumm ur riez kevreadel sokialour1.
Abeg e strivoù zo respont d’an arbennadenn a zegas bepred ar gleizourion c’hall d’ar re a lavar
dezho ez eo ret plediñ gant ar rannvroioù : « Pa vo bet graet an dispac’h sokialour e Frañs, ne vo ket
mui eus ar c’hudennoù a savit peogwir e vo diverket korvoadur an den gant an den. A-walc’h a labour
zo dija evit kas da benn an dispac’h e stern ar Stad c’hall, n’eo ket ar mare da zinerzhañ al luskad
dispac’hel gant stourmoù a eil renk. Dreist-holl pa denn ar c’hudennoù rannvroel da aspadennoù eus
ar Grennamzer ».
Kudenn LAFONT en e zaou levr zo enta reiñ ur sol d’ar stourmoù rannvroelour ha diskouez ez eo
an « dispac’h rannvroelour » un amplegad ret d’an dispac’h sokialour e Frañs.
Kentañ emell LAFONT zo prouiñ ez eus anezhañ un den eus an neved republikan ha n’eo ket ur
rannvroelour giz kozh, un hiraezher d’an tremened. Feiz dispac’herion 1793 zo bev mat en e greiz : ar
jakobinelezh, ar c’hreizennerezh, ar Vroad unan ha dirannadus, ar Stad c’hall n’int ket da vezañ lakaet
en arvar. Hogen gwariet eo bet ar jakobinelezh, ar c’hreizennerezh, ar Vroad hag ar Stad gant an arver
he deus graet anezho ar vourc’hizelezh kevalaour. Ar Vroad c’hall, anat eo da LAFONT, zo ur
« vroad dispac’hel », hogen, evel an dukez ANNA, ez eo bet rediet ent yaouank da « briediñ d’un
tonkad n’eo ket he hini » (p. 20), da donkad ar renad bourc’hizel. Ar « c’hreizennerezh politikel »
savelet gant an dispac’herion c’hall oa ar « c’hreizennerezh gwerinek » brudet gant Soviediz (p. 28).
Met gwariet eo bet mennad dispac’herion 93 gant an Directoire (p. 39) ha gant NAPOLEON en deus
savelet ur « c’hreizennerezh kefridiadel » (p. 20) ha graet eus Frañs ur riez pikernel. Ar Stad « karget
da erounit ar gevrat » (p. 23) a liamm an holl geodedourion zo bet treuzfurmet en ur Stad aotrouniek.
Hogen an dispac’h o tihentañ, o pellaat diouzh ar werinegezh a voe rediet d’en em ober ouzh ar
beziadoù, « dasparzh douaroniezhel kudennoù ar vuhez foran » (p. 39) ha da reiñ « ur vuhez werinek
da ziv bazenn ar savadur broadel ; unan hengounel, ar gumun ; eben danzeel, hogen deuet da vezañ
naturel dre nerzh an traoù, an departamant » (p. 39). Ar gwariadurioù o deus graet eus Frañs ur
« vroad-Stad aotrouniek » (p. 48) a zo e devoud an andeur a ziskouez ar C’hallaoued ouzh ar vuhez
foran (p. 49), a ya a-gevret gant diwan ar galvezveliouriezh.
Degouezhet er par-se, ur wech karezet ar pezh a garez ar Radikaled c’hall hag azeulet ar pezh a
azeulont, en em sant LAFONT aesoc’h evit degas kudennoù ar rannvroioù, ha da gentañ ar
c’hudennoù armerzhel. Isdiorreet eo rannvroioù Frañs, eme LAFONT, hag eñ da gomz eus
isdiorreadur Breizh. Hervezañ e c’hoarvezfe isdiorreadur Breizh eus un « dichañs douaroniezhel » hag
e vefe bet gwashaet abaoe pemont vloaz, d’ar muiañ, dre berzh ar stern ma emañ klaviet Breizh. Mat
eo sellout a dostoc’h ouzh ar pezh a ra LAFONT « dichañs douaroniezhel » anezhañ evit kompren da
belec’h e fell dezhañ kas e lenner. « N’eus bet biskoazh e Breizh gwazhennad vetalek ebet » emezañ
p. 79. E gwirionez ez eus e Breizh kondoniadoù ramzel a vetaloù diseurt, houarn dreist-holl, plom,
staen, h.a., e stumm gwazhennadoù aes da gorvoiñ, kement-se a gaver embannet en dornlevrioù
Douaroniezh hep mont pelloc’h.
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Tezennoù ar gevreadelouriezh sokialour zo bet difennet e Breizh a-raok an eil Brezel-bed gant : M. DUHAMEL e La
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E lec’h all e ra LAFONT anv eus amstrujusted an atil a ve e devoud an isdiorreadur gounezel.
Disheñvel eo c’hoazh an devoudoù. Abaoe kantvedoù e oar Breizhiz gounit eostoù fonnus war
douaroù eus ar re baourañ, evel e Bro-Vigoudenn pe n’eus forzh pelec’h en arvor. Breizhiz (p. 79) o
defe digoadet menezioù Are evit gounit douar, en ul lec’h all (p. 76) e vefe dic’hounezadus a-grenn an
tachennoù-se. Aze ivez e sko an aozer e-biou : digoadet e voe menezioù Are er 17t kantved evit
fardañ listri brezel da LOUIS 14 ha den n’en deus klasket biskoazh gounit an disterañ tra warno. Re
hir e ve menegiñ an holl vleupadoù a gav LAFONT da gontañ war armerzh Breizh. Kinnig stankell ar
Renz (p. 93) evel ur skouer eus al labourioù a zo da ober e Breizh zo souezhus a-walc’h pa ouzer ez
eo ar stankell-se difardellet an trifarzh eus an amzer hag e lonk muioc’h a dredan eget ma kenderc’h,
ha pa lakaer ouzhpenn he deus kaset da netra ar pesketaerezh war ar Renz hag ar mesklerezhioù hag
an istrerezhioù a oa diazezet en aber. Ar Gouarnamant gall nemetken a dennas korvo eus ar stankell,
evit ren e vruderezh e Breizh. Souezhus eo ivez gwelout un den en em ziskler a-du gant diorren an
armerzh e Breizh embann ne c’hell ket ar gounezerezh pourchas ar c’hevalaoù-luskañ (p. 89), ha ne
c’hell ar c’hevalaoù-se dont nemet eus ar greanterezh. Evit gwir, ar greantioù a zo e Breizh zo bet
savet peurliesañ gant arc’hant ar c’hounezerion vrezhon. Ar greantioù a ra boued evit ar chatal da
skouer a vev diwar goust kouerion ar vro.
Tu zo d’en em c’houlenn perak e kemer LAFONT kement a breder da livañ ar wirionez pa gomz
eus armerzh Breizh. Perak amzeriañ derou an isdiorreadur e 1920 ? Perak kement a bouez roet d’an
« dichañs douaroniezhel » a hañval, dindan bluenn LAFONT, gwaskañ Breizhiz evel ur blanedenn re
griz ? Ma « n’o deus ket gallet enta Breizhiz stoliañ gwalenn c’hourdrouzus an dale armerzhel »
(p. 85) piv a c’hallo ? Prest eo pell ’zo respont an aozer : displeget en deus endeo e kostez « ‘par goût’
evit an diskoulm kevreadel » (p. 13). Evitañ, Breizh ne c’hell bevañ nemet e stern ar Stad c’hall. Hag
adalek ar mare ma lamm diganti an arbennoù he deus evit diorren hec’h armerzh ne c’hell an
diorreadur dont nemet eus an diavaez, eleze eus ar Stad c’hall. Ouzhpenn-se mar c’hoarvezfe da
Vreizh kaout an disterañ chañs da c’hallout diorren hec’h-unan e kouezhfe a blat an hunvre lafontek a
zo « kevaniñ ar jakobinelezh hag ar rannvroelouriezh en dreistunvez-se ez eo tonkad istorel ar
Vroad » (p. 20). Ne veizer mat ar frazenn-mañ en he holl amboazioù nemet da c’houde, ur wech
degouezhet e-kreiz al levr. Ur rakkemenn eo, lakaet war dreuzoù an oberenn : dav dimp gouzout ur
wech da vat e lakaer tonkad istorel Broad Frañs da zreistunvez, eleze, a priori ha diapel, dreist diraez
pep dorn disakr. Dav eo neuze, n’eo ket hepken d’al lenner, met siwazh d’an devoudoù o-unan en em
glenkañ en iliz-parrez. A priori e rank Breizh ober he diorreadur e diabarzh stern Frañs, da heul e rank
diorren gant skoazell Frañs, da heul c’hoazh ne oufe diorren drezi hec’h-unan : er poent-mañ eus an
dezreadur e c’halver an devoudoù da harpañ ar savadur poellatadurel en e bezh.
Dizurzh an diorreadur kevalaour eo an eil elfenn a zo e penndevoud isdiorreadur armerzhel ar
rannvroioù (p. 130). N’eo ket a-walc’h avat lavarout ez eo isdiorreet ar rannvroioù evit kompren pep
tra ha kinnig an diskoulm d’ar c’hudennoù armerzhel ha kevredigezhel. Keal an « trevadennerezh
diabarzh » zo un taol-arnod evit liammañ kudenn an isdiorreadur rannvroel ouzh ar reizhiad politikel a
zo e Frañs.
Pemp azon, hervez LAFONT, a verk an « trevadennerezh diabarzh » : 1) N’emañ ket kevalaoù ar
greanterezh e piaou poblañs ar rannvro (p. 143) 2) Trec’h eo an eztennañ d’ar pleuskañ (p. 154)
3) Diberc’hennet e vez ar rannvroidi diouzh douaroù ar rannvro gant bourc’hizelezh ar riez (p. 158)
4) Diberc’hennet e vez ar rannvroidi diouzh an amredadoù-dasparzhañ (p. 164) 5) Diberc’hennet e
vezont diouzh ar barregezhioù troiadourel. An azon-diforc’hañ etre trevadennerezh ha
« trevadennerezh diabarzh » zo, gouez d’an aozer, e doare-ersaviñ ar boblañs. E trevadennoù an
diabarzh, en eneb d’ar pezh a dremen en trevadennoù « klasel », n’o defe mui koun an dud eus
aloubidigezh o bro ; an diforc’h pennañ avat zo en doare ma kenlabour ar braz eus an drevadennididiabarzh d’an argerzh trevadennel ; tra ma n’eus en « trevadennoù diavaez » nemet ur renkad o
kenlabourat d’an argerzh-se hag o c’houzañv dre-se kasoni ar peb all eus ar boblañs (p. 142), ez eo an
« trevadennerezh diabarzh » frouezh obererezh ar vourc’hizelezh « riezel » ha trubarderezh ar
vourc’hizelezh « lec’hel ».

N’eo ket gwall gendrec’hus an displegadennoù a ro LAFONT evit soliañ keal an « trevadennerezh
diabarzh ». Da betra e kas komz eus « trevadenn diabarzh » pa c’hell talvezout an termenadur kinniget
da hogos forzh petore tolead e forzh pe vro diorreet pe get ? An dalc’h evit LAFONT n’eo ket kement
savelañ ur c’heal nevez evit displegañ un devoud anavezet mat, ha tennañ korvo eus endalc’h istorel
ha dangorel ar ger « trevadenn » a-benn stroñsañ spered e lennerion ha deluskañ brizhdezreadurioù
heñvel ouzh ar re hon eus diskoachet uheloc’h pa voe anv da « brouiñ » tonkad gall Breizh.
(E gwir, arveret e vez evel kalvezder a voederezh2 seurt brizhdezren diwar-bouez ereoù ampoellel.
E Breizh, kevelerion ha heulierion LAFONT a embann « Bretagne colonie » pe « F.L.B. vaincra,
F.N.L. vaincra », « Québec Libre, Bretagne Libre » en amboaz deluskañ e spered Breizhiz hag en o
spered dezho o-unan dezastumadennoù a seurt-mañ : un drevadenn eo Breizh ; an holl drevadennoù
zo bet dieubet ; Breizh a rank bezañ dieubet. Emañ an F.N.L. o trec’hiñ e Vietnam ; an F.L.B. a rank
trec’hiñ e Breizh. Seurt luganoù a ziskouez o deus o c’havadennerion ijin an dezastum faltaziel, met a
dra sur e vank dezho elfennoù kentañ an dezrannerezh politikel. Hag en devoud, seurt luganoù n’o
deus ket levezon war ar boblañs. Ur barr-skogañ izel-kenan o deus, un enklask berr e-touez ar boblañs
henn diskouez. An ersavadenn voasañ eo ar godiserezh : ne gemerer ket a-zevri bruderion Breizhtrevadenn, h.a.. Met ar vruderion zo ar re ziwezhañ ouzh henn gouzout, rak ouzhpenn ma vank dezho
ar binvioù-dezrannañ, ne fell ket dezho henn gouzout peogwir o deus ezhomm, int da gentañ, da
grediñ en o luganoù.)
Un arvez pouezus eus an « trevadennerezh diabarzh » zo, eme LAFONT, emdroadur an
« emskiant rannvroel ». An emskiant-se zo chomet roudoù anezhi er stuzegezhioù rannvroel da heul
stagidigezh ar rannvroioù ouzh ar riez c’hall. Daoust d’ar gallekadur renet gant ar Renad Kozh e Frañs
ha kendalc’het gant an Dispac’h, e c’hoarvezas en 19t hag en 20t kantved un « dihun sevenadurel »
diazezet war ar « santad istorel » ha « dalc’h an arver eus ar yezhoù naturel » (p. 186).
An hevelep poellelezh o deus an impalaeriezh hag an « trevadennerezh diabarzh » (p. 189) ; hag
arallekadur « sevenadurel » ar rannvroioù zo kenstur d’o arallekadur « armerzhel » (p. 195). Diouzh
un tu all e klot dre vras ar « rannvroioù armerzhel » hag ar « rannvroioù kenelel » (p. 201). Ar wikefre
o c’hoari e dihun un « emskiant a donkad rannvroel » (p. 207) e par an armerzh a c’hoari ivez e par ar
sevenadur. Degouezhet er poent-se, « ne gilomp ket, eme LAFONT, rak un termenadur groñs : an
aotrouniegezh kreizennelour, an trevadennerezh diabarzh, an impalaerouriezh kenelel zo, gant an
trevadennerezh diavaez perzhioù pennañ ar galloud bourc’hiz e Frañs () » (p. 200), ar pezh a zo
kement ha lavarout ez eo unanet e Frañs galloud politikel ha galloud armerzhel.
Ur wech dezrannet saviad ar rannvroioù, e kinnig LAFONT en e glozadur ar rekipe gwellañ evit
salviñ rannvroioù Frañs diouzh an holl walennoù en deus taolennet. Goude bezañ komzet e-pad 200
pajenn war rannvroioù Frañs e teu dezhañ ar soñj da dermenañ ar rannvro hag he ziriegezh. Ha
kemeret e vo tiriegezh ar « rannvro armerzhel » pe hini ar « rannvro genelel » ?3. O vezañ ma’z eo
distremenet an departamantoù evel ma oar an holl, evel ma kan ar gouarnamantoù gall abaoe
PETAIN, ez eo ret dibab un unvez tiriadel all a glotfe gant ar redioù armerzhel hag an « devoudoù
kenelel ». E degouezhioù ’zo, evel e Breizh, e vo arabat kilañ rak savelañ ur « rannvro lieskenel »
(p. 216)4. Penaos divizout an doare ma vo termenet ar rannvroioù-se ? Dre ur vouezhiadeg
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Sl. An destrizh kefredel dre ar stlenn, Notennoù Politikel (2), Ar Galloud, Bevoniezh ha Bredoniezh, Emsav 26/49 &
59 pergen, 1969.
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Evit LAFONT, ar genel zo soliet war an « trivliad yezhel » (le sentiment linguistique) (Sur la France, p. 46). Setu
perak, hervezañ ez eus div genel e Breizh, brezhonek ha gallek. E nep lec’h avat ne zalc’h kont eus an devoud ez eo marv an
teodyezhoù keltiek ha romanek e Breizh.
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En e levr Sur la France e ro LAFONT un termenadur d’e « vroad kentael » ha d’e « vroad eilvedel ». Er pergont
pajennad a stlabez-yezh gouestlet d’an daou « batrom broad » (types nationaux) e tiskouez daou dra : an aon da vezañ
kemeret evit ur gouennelour pe ur c’hilstourmer hag ar c’hoant da vezañ degemeret, evel unan anezho, gant ar gleizourion
c’hall. LAFONT ne wel ket an dislavar grevus a zo etre an termenadur a ro eus an daou batrom broad hag e vennoz da salviñ
ar « broadoù kentael ». Ar « vroad eilvedel » hepken zo politikel, emezañ. Petra a dalvez se ? Se a dalvez n’eus nemet dre ar
« vroad eilvedel » ez eus tu da gemer perzh en Istor, eleze er sevenadur. Ar « vroad kentael », nad eo ket politikel, ne c’hell
enta bezañ nemet un hual o virout ouzh an dud paket enni a gemer perzh e buhez ar geoded, eleze en Istor. Anez lavarout ez

demokratel, na petra ’ta (dispac’h ez eus pe n’eus ket !) (p. 215). En hevelep doare e ve anvet ur
« Vodadenn rannvroel » (p. 219). Degouezhet er par-se e verz LAFONT e ra diouer d’ar rannvroidi ar
« spered rannvroel » diziouerus evit kas da benn e raktres rannvroelour. Ger an dibenn zo :
rannvroelourion Europa, en em unanit !
Dislavarus eo an talbenn « Dispac’h rannvroelour » : un dispac’h zo hollvedel pe n’eus ket
anezhañ. Pa gomz LAFONT eus dispac’h (rannvroelour), trevadennerezh (diabarzh), impalaerouriezh
(kenelel), isdiorreadur (rannvroel) h.a., e klask, anat-kaer, stagañ e garrigell rannvroel ouzh tren an
Istor. N’eo ket a-walc’h lakaat en a-raok an « Hendadoù Veur », kareziñ ar vourc’hizelezh ha hejañ ar
banniel ruz evit ren un ober dispac’hel : ret eo kas war-raok un argerzh distrujañ-krouiñ e par an
damkan hag e par an embreg. Truez a ra ar brizhkealioù degaset gant LAFONT ken amoet ha ken
disol ez int. Pe ez eus anezho heklevioù daleet eus an damkaniezhoù republikan ha sokialour. Pe ez
int, evel ar « vroad kentael » hag ar « vroad eilvedel », o tont war-eeun eus milin an aozer, – ar pezh a
ra an diforc’h pennañ etre an div eo an dra-mañ : ar « vroad eilvedel » zo bet krouet d’ur mare bennak,
« n’he deus ket a ragistor » (Sur la France, p. 53), en eneb d’ar pezh a c’hoarvez evit ar « vroad
kentael »4. Ha pajennadoù a-bezh eus levrioù LAFONT zo leuniet gant bleupadoù eus ar seurt. (Ur
skouer, a lezomp en he yezh orin : « L’ethnie se penche à travers le langage, se regarde dans ce miroir
coutumier qui lui renvoie son image simplifiée » (id. p. 46). En e striv da gevaniñ elfennoù
digevanadus evel buhez pobl Vreizh hag ar sujidigezh d’ar Stad c’hall e kouezh LAFONT da arverañ
ar gwengeloù naturel5. Peogwir n’eus ket eus an nerzhoù a c’hallfe kas da benn an « dispac’h
rannvroelour », eleze « salviñ ar rannvroioù klañv gant an dizeriadur » (p. 8), ez eo furoc’h fiziout war
duadur an Istor ez eo « tonkad istorel ar vroad » (p. 20), ar vroad c’hall evel just.
Al luziadell ez eo mennozioù LAFONT zo skeudenn an dizurzh a ren en difreterezh ledemsavel e
Breizh hag e lec’h all. N’eus ket da souezhañ enta o welout an hevelep tud a gane meuleudi da G.
HERAUD, P. SERANT ha kompagnunezh, o veuliñ hag o vrudañ tezennoù LAFONT. Eveltañ e
heklevont da gement a zeu eus ar vroad, eus ar gêrbenn, en un doare furmel. An dispac’h a gomzont
anezhañ n’eo nemet ur c’hempennadur lec’hel eus ar Stad c’hall, ha pa ve sokialour ar Stad-se.
EMVR-156
Morvan LEBESQUE, Comment peut-on être Breton ? Essai sur la Démocratie française, Paris 1970.
« Penaos e c’haller bezañ brezhon ?… » N’eo ket dindan azon MONTESQUIEU evelkent eo bet
savet al levr-mañ, met kentoc’h dindan hini ROUSSEAU, p’en dije kenkoulz-all dereet outañ un titl
evel : « Gall mat e vez ganet ar Breizhad, ar c’hreizennerezh an hini eo en brein ». Mennad Morvan
LEBESQUE zo diskouez dimp an hent hon savetey diouzh hon breinadur, an hent en deus-eñ
pleustret. Hag o kontañ dimp e imram.
Kentañ skeudenn eus Breizh a skoas e galon a voe lumpenproletariat brezhoneger Naoned.
Gloazet e-unan gant ar rogoni renkadel diwasket er c’helenndi, e voe republikan, ha neuze d’e eitek
vloaz emrenelour.
Teir gwech pa ouzomp ez emellas Morvan LEBESQUE el luskadoù politikel breizhek. E 19291931 e stourmas gant Breiz Atao6, e 1940 gant L’Heure Bretonne7, er bloavezhioù 1960 gant Le
eo ret mirout an dud e teñvalijenn an dibolitikelezh hag an anistor e tlefe LAFONT en em gannañ n’eo ket evit salviñ ar
« broadoù kentael », hogen evit o c’has da get.
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A-zivout ar gwengeloù naturel hag an naturelouriezh kevrinel, sl. Lennadennoù : G. HERAUD, L’Europe des Ethnies,
EMVR-20, Emsav 18/172 ; Ar varksourion hag ar vroad, II. Otto BAUER, Emsav 38/45 & 52 pergen.
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Sl. Frañsez Debauvais, Ar Vro 4/32 1959 : « 1930. () Menegomp da skouer Morvan LEBESQUE a adframmas en un
dro-zorn kevrennoù Sant-Nazer ha Naoned, a aozas un droiad vruderezh e broioù Naoned ha Gwened, hag e-ser ur skignadeg
a 20 000 skouerenn eus Breiz Atao da geñver Foar-Diskouezadeg Roazhon, en em zibabas evit pourveziñ an holl staelvaoù
kefridiel ».
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E gwengolo-here 1940 e roas Morvan LEBESQUE pemp pennad da nebeutañ da L’Heure Bretonne : Vichy-Etat,
H.B. 9, 08 09, sinet Morvan LESCOP. Guy La Chambre enfant du régime, H.B. 10, 15 09, sinet M.L. evel an tri all da heul.
Churchill est-il fou ? H.B. 11, 22 09. Mers-El-Kébir ? J’y étais !, H.B. 12, 29 09. Au sujet des retraités et des petits rentiers,

Peuple Breton. En e levr avat ne ro meneg ebet eus an daou genlabour-mañ diwezhañ. Perak ? An aon
da vezañ lakaet hitlerour pe stalinour ? N’eus ket da grediñ, rak avizet a-walc’h e voe bepred da
dremen e-biou d’an engouestladurioù, met kentoc’h pa na wel ket moarvat petore poell lakaat etre an
tri frantad breizhek-se eus e vuhez.
Netra aesoc’h koulskoude eget diskouez ar ster boutin o deus an teir zreizhadenn a reas ar
steredenn-lostek LEBESQUE en oabl ar Mouvement Breton. N’eo ket ar bolitikouriezh avat a ro an
alc’houez, met ar gevredadouriezh. Istor an den hag e vennozioù a c’haller krennañ en daou
dermenadur-mañ : ur proviñsiad savet da Baris, ur bourc’hiz bihan savet da vourc’hiz etre. Naonedad,
mab d’ur c’henwerzher tavantek, ez eo hiziv Morvan LEBESQUE ur c’hazetenner anavezet e Paris,
brudet er stuc’hennoù-se eus al lost-paun gall a voder dindan ar skritell « kleiz nannkomunour ».
Broudet ennañ an trivliad broadel, e voe, etre e eitek hag e ugent vloaz, unan eus ar « vugale
fall »-se taolennet gant Roparz HEMON en e romant diechu8. E-se ne reas nemet ersaviñ evel un niver
a vourc’hizion vihan europat a-vec’h deuet er-maez eus ar broleteriezh, a oa evito an hevelep tra
difenn ar bobl ha difenn o fobl ; evelto ivez e c’houzañvas temptadur ar faskouriezh e dibenn ar
bloavezhioù 1930. Ur c’hard kantved goude, un devoud kevredadel all, gall rik ar wech-mañ, en degas
da Vreizh en-dro, al lusk a vount ar vourc’hizion c’hall, ken kleiz nannkomunour, ken dehou
nannkreizennour (a anvimp an daou « nannka » evit berraat), da deneraat ouzh tonkad ar proviñs. A
zeiz da zeiz e paota al lizheradur parizian a-zivout ar rannvroioù ha Breizh pergen ; biskoazh kemendall ne voe diouzh ar c’hiz tezennoù an digreizennañ, ar rannvroeladur, ar gevreadelezh. Hervez
savelennoù ar gevredadouriezh e ranke rumm Morvan LEBESQUE mont gant ar froud da heul e
genseurted a gleiz hag a zehou, FOUERE, HERAUD, PHLIPPONEAU, SERANT, POUPINOT,
PLEVEN, BOTERF, CAERLEON, LAFONT, h.a..
Siwazh da LEBESQUE ha d’e genseurted, ur marc’h talpet o deus gaoliet hag o fluennerezh
skedus ne roio ket buhez dezhañ en-dro. Er blegenn ma emañ Breizh, n’eus mui nemet un hent a zo an
dispac’h. E-se n’eus a bolitikerezh brezhon nemet unan dispac’hel, n’eus a Vrezhoned nemet
dispac’herion, – setu ar respont d’ar goulenn a ra titl al levr. Hogen LEBESQUE ne intento ket ar
respont-se, hag aes eo kompren perak : e nep poent eus e vuhez ne gaver an trehontiñ-se a zo merk an
dispac’h ken diogel ha ma’z eo an heol merk an deiz, an hini nemetañ a ra d’an den freuzañ
savelennoù ar gevredadouriezh ; e nep lec’h ne verzer azonoù an dispac’h hiniennel, kentañ kammed
an dispac’h kevredadel. LEBESQUE en deus darempredet Breiz Atao, met eno ne gavas ket an dro da
gemmañ kroc’hen na bouzelloù ; en e gichen e kreske Gwalarn, meulet gantañ kement hiziv, met war
an tren-se e c’hwitas ivez (p. 16 eus e levr, e tro kenavo dre bonjour !). Heñveldra, soubet en deus e
bouilhoñs ar republikaniezh, ar gleizelezh, ar sokialouriezh hep nepred boulc’hañ al lamm en dije
graet anezhañ un dispac’her gwirion. Siwazh, hon amzer n’eo ket hini ar poultroù gleb !
Bremañ, petra lavarout eus al levr e-unan ? E gwir, n’eus ennañ netra nevez mar en keñverier gant
al levrioù all savet gant an nannkaed a-zivout Breizh. En holl e kaver, gant kenfeurioù disheñvel, an
hevelep kenaozadur a enepkreizennerezh (divezek pe kalvezek), a gevreadelouriezh utopek
(proudhonek pe all), a naturelouriezh (henvoazel pe dazontel), a gemplegouriezh (Frañs, pegen direizh
bennak en he liver, a grouer dezhi un dezvad arbennik he laka dreist diraez). N’eus nemet follennata
al levr evit spurmantiñ an dodennoù boas.
« Va c’hantved a anadas din splann : hini adsav ar c’henelioù ha n’eo ket hini o steuziadur »
(p. 41). « Peogwir on Breizhad, – en em anavezet Breizhad ha disheñvel, – e c’hallan lavarout e karan
Frañs, n’eo ket dre gendudi pe dlead, met pa’z eo gwir » (p. 41). « Evit gwir ez eus daou istor : hini ar
Stad, a anver hanezel ent voutin, hag istor ar bobl, he stuzioù, he c’hoantadoù, he c’hemmadoù kuzh,
a c’hallfed envel istor stuzegezhel (histoire culturelle) » (p. 56). « A-hed an 19t kantved ez eus ur
sokialouriezh c’hall oc’h embann adunvanidigezh an Unan gant al Lies. () Ouzh keoded da zont an
heñvelion na gomzo ken nemet ur yezh, hini ar sklaverezh avat, ez eneb lieselezh ar speredoù. Hêred
H.B. 13, 06 10. Morvan LEBESQUE a roas ivez pennadoù sinet Yann LOZAC’H d’ar gelaouenn Ar Vro e 1966. Ur roll
skridoù a fizias da c’houde er gazetenn Le Peuple Breton.
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R. HEMON, Ar Vugale Fall, Gwalarn 13/12 1928, ha niv. da heul.

an denelouriezh-se, JAURES a erbed “kelenn an euzkareg, ar brezhoneg ha yezhoù ar C’hreisteiz”,
Marcel CACHIN a skor ur mennad lezenn heñvelseurt ; e Breizh end-eeun, ar sokialourion Emile
MASSON ha Charles BRUNELLIERE ne zisrannont ket araokaat kevredigezhel hag emskiant
kenelel : “Evel Breizhiz e tihuno Breizhiz”. Petra a venn an dud-se ? Evel just n’eo ket diskar ar
galleg. Ar galleg a zle bezañ kelennet, enoret. Met drouklazhañ ar yezh rannvroel e-lec’h he lezel d’en
em ziorren en e gichen, n’eo ket mont war-raok » (p. 102). « Ar pezh a anvan va broad zo ur mad
speredel na glask ket trec’hiñ war hini all ebet » (p. 134). « “Ar c’hreizennerezh () setu ar gorfkenn dir
da derriñ. Setu perak an enepmennad sokialour ne zouj ket da deurel ar ger-stur gwirion :
digreizennadur”. Gant al linennoù-mañ diwar bluenn Léon BLUM – embannet gant Le Populaire d’ar
7 Kerzu 1933 – gant an dezrann istorel-se o tiraez ar pep pouezusañ, emaomp a-benn ar fin war un
dachenn all. Ar ger digreizennañ nemetañ a c’haller c’hoazh treuzkompren : rak kelennadurezh Léon
BLUM a ya kalz en tu all d’ar sturienn gompezus-se. Erbediñ a ra rannvroelouriezh ar galloudoùdiazez evel ma vo termenet gant Vincent AURIOL e 1944 en e levr Hier et aujourd’hui : ar rannvro
sellet evel ur beziad naturel, dezhi ur Vodadenn e piaou d’ur gembeli-dezvañ, gant un arlevier hag un
erounit rannvroel ; dreist dezhi, pe welloc’h, en astenn dezhi, ar Vodadenn vroadel, ar gouarnamant,
ar Stad. () Un anv zo da gement-se : ar gevreadelezh » (p. 147). « Ne vez ket a greizennerezh
gwerinek » (p. 150). « E kement lec’h ma’z an e Paris, o tont tre en un ti keneilel, e faltazian ur Vreizh
anavezet, mestrez war he nerzhoù hag he lavar : pebezh pinvidigezhioù a zegasfe neuze an uvelañ
ac’hanomp d’e ostiz ! Unan estregedon a lakaan em azez ouzh taol, goullo e zaouarn » (p. 153). « Ar
gwir zo gant ar Vrezhoned yaouank-se a c’houlenn skoazell digant o sevenadur. O diaraogerion a
stourme da chom Breizhiz ; bezañ Breizhad hiziv zo bezañ muioc’h, perzhiañ. Setu eñ kendoniet abenn ar fin, an endalc’h daouek eus ar C’heal hag eus an Douar. Ret eo d’ar glenn menel ha dougen e
eostoù gwellañ evit ma c’hallfe an den, ha pa ve pell dioutañ, ober dave d’an oaled-se a grouidigezh ;
ar pezh a genderc’h ar glenn-se ne chomo ket gantañ met en em ginnigo d’an dud all. Eürusat Frañs,
ma ne lak an endalc’h-se tragedienn ebet da sevel ! Disheñvel diouzh ar Yuzevion en arguz gant an
Arabed, diouzh ar Re Zu amerikan hep oaled, Breizhiz o deus o douar ; a-walc’h e ve d’ar vro a-bezh
e anaout ha reiñ dezhañ an tu da ziorren. Ar Stad trevadenner avat ne venn ket, ne c’hell ket anzav
se » (p. 209). « Hon mammvro dimp-ni zo e Frañs. E Frañs hon c’humuniezh. E Frañs, hon dazont. Ar
faltazi a adunvan. Pa vez ar Stad o kareziñ hag o rivinañ Breizh, e ra da Vreizhiz ’zo sevel ha soñjal
en ur Vreizh-Stad : an hevelep bac’hadur kilstourmer eo, an hevelep preder sac’het kent termen. ()
Kempouezek ha dispac’hel eo enta erbediñ evit Breizh hag ar c’henelioù gall all an emrenerezh
kevreadel, eleze an diskoulm demokratel bepred argaset hag anat hiviziken. Ar Stad a vir he brientoù
stadel. Mestrez e chom war al lezennoù broadel, ar ratozhioù hollek bras ma perzhiomp enno wareeun a-benn ar fin ; hogen e pep unvez kevreadel ez eus ur Vodadenn o kemer e pep frankiz an
disentezioù a sell outi ent arbennik. » (p. 217). « “Met petra e teuin-me da vezañ en ho reizhiad, me
na’m eus patrom kenelel ebet, na ouzon ket zoken a belec’h e teuan ?” Kudenn ebet, bez’ e chomot
c’hwi hoc’h-unan, ha bezit deuet mat ganimp. Breizh, henn adlavaromp hep skuizhañ, ned eo ket
evidomp ur bloc’had gouennel, hogen un emskiant hag ur youl-vezañ. Er frammadur kevreadel, e
pado Breizhiz ’zo da vevañ er-maez eus Breizh ha Breizhiz e vint evelkent. Nannbreizhiz a vevo e
Breizh hag en o zouez, evel hiziv, e vo reoù breizhekoc’h a emskiant eget Breizhiz o-unan » (p. 219).
« Kevalaouriezh, marksouriezh ? Hiviziken e tremen ar rannlinennoù bedel e lec’h all, evel e Frañs en
o deus paouezet a dremen etre an dehou hag ar c’hleiz klasel. “Stadelour pe kevreadelour”, an
dazeilad merket gant Emile DESVAUX zo bremañ hini an hollved » (p. 227). « Europa () a vo
divezek pe ne vo ket anezhi » (p. 228). « Hañvalout a ra din n’en deus ar bed ur ster nemet e doujañs
al lieselezhioù » (p. 232).
Ar gudenn nemeti dirak seurt levr eo gouzout petore talvoudegezh en deus e sell eus an dispac’h.
Da dermenañ eo evel un oberenn gealiadel c’hall karget gant kealioù a orin emsavel, – 40 pajennad zo
gouestlet da Walarn ha d’an eil Emsav. Gortoz a c’hallfed dioutañ ur roll gourzhtreiñ er metou
arallek. Pemzek mil skouerenn anezhañ a ve bet gwerzhet en ur ober ur miz.
An traoù avat n’int ket ken eeun. Ar binvioù-gourzhtreiñ zo evel ar c’hontammoù : reoù zo
marvus bep taol, gant reoù all e vezer kuit gant ur spurjadenn. A-du-rall ez int armoù daoudroc’h ha
daouarn ampart zo ret d’o embreger.

A dra sur en deus levr Morvan LEBESQUE an holl azonoù eus un danvez-gourzhtreiñ. En ur
douiñ e fealded c’hall e pep rannlevr, ne baouez ket an aozer a ginnig kenderc’h an dispac’h brezhon,
kenderc’h arallek mar bez d’ar bed gall, evel un elfenn araokadek evit an hevelep bed gall. Ha dre-se e
ro tro d’an daou nannka da c’houzañv ur wech c’hoazh en o c’hreizon an dislavar-se e stumm ur
gemplezh seizus ha da vezañ un tammig muioc’h lerennoù-rod ar gourzhtreiñ ledemsavel. Na
ankouaomp ket roll ledemsavel ar c’hleiz nannkomunour e dispac’h Aljeria. Divarrek eo an nannkaed
d’ober dispac’h ebet. Ra dalvezint, mezhek ha keuziek, da harpañ ledemsavioù an dispac’h brezhon,
euzkarat, h.a..
D’al ledemsav e-unan e tegas seurt levrioù ur c’hresk niverel ha kealiadel. E Breizhiz diseblant
betek neuze ez enaouont un trivliad brogar, en holl e vroudont an emskiant vreizhek hag an arallegezh
diwar goust an emskiant hag ar vrogarouriezh c’hall. D’an arc’hadurioù eztaolet e Breizh gant nec’h
pa n’eo ket gant mezh, uhelgomzet ganto eus Paris, e reont koll o lentegezh. Bennozh ar gefredourion
c’hall o kouezhañ warno a droc’h an hualoù o harze a grapañ gant ar feulster.
Arabat en em douellañ avat. Seurt levrioù n’int ket binvioù-gourzhtreiñ gwall greñv. Rebech a
reer da Morvan LEBESQUE an doare utopek, eeunik, krennardel en deus da intent ar politikerezh hag
an nerzhoù devoudel a c’hoari er bed. Moarvat, met aze n’emañ ket an dalc’h. HERAUD, LAFONT,
FOUERE, h.a. zo dezho ivez, boutin gantañ, un dra bennak dispredet, ez eo mat dezrannañ.
An degouezh m’emaint hon eus termenet c’hoazh9 : o c’healiad n’eo nemet un heklev nac’hel e
diabarzh ar bed a zinac’hont. E-se int bac’het en un egorenn gealiadel rik. Souezh ebet enta ma ve
kealiadelour o meizadur eus pep tra. Kemeromp ur skouer resis : pa ginnig Morvan LEBESQUE
erlec’hiañ an daouad stadelouriezh/kevreadelouriezh ouzh an daouad, distremenet gouez dezhañ,
kevalaouriezh/ marksouriezh. Moarvat an enebadur kevalaouriezh/komunouriezh evel ma voe savelet
gant MARX kant vloaz ’zo en deus emdroet ha kemeret dremmoù nevez, met chom a ra sonn an
degasadenn ouiziel deuet gantañ a voe lec’hiañ ar gudenn bolitikel-diazez war he zachenn reizh, hini
ar saviadoù-kenderc’hañ. Klask he dilec’hiañ diouzh an dachenn-se hag ober anezhi ur gudenn a
wironiezh strishaet d’an dibab etre Stad kreizennet ha Stad kevreadel, zo lakaat an Istor da vale war e
benn en-dro, ma n’eo ket war e vlev. Proudhonour e fell da Morvan LEBESQUE bezañ hag evel ar
broudhonourion e chom gennet en enkadennoù kevredigezh c’hall an 19t kantved, – alese an hoal a
gavont, eñ hag e genseurted, gant kevredigezhioù naontekvidik evel hini Breizh, hag ivez ar berzh a ra
o zezennoù er c’hevredigezhioù-se. Faltaziomp steredoniourion a nac’hfe c’hoazh degemerout
reizhiad COPERNIC, a boagnfe da gempenn hini PTOLEMAIOS, an deneridigezh o defe ouzh ur
meuriad o krediñ ez eo plat an Douar, hag ar berzh a rafent ennañ…
A-benn ar fin, petra a fell da LEBESQUE difenn er proviñs ? Ar « vroad mad speredel », ar
« genel » pe, evit ober gant termen LAFONT, ar « vroad kentael » zo, pep dezrann echu, anvadoù
gwengelek evit ar stuzegezh ha netra ken. Hogen nepred nag e nep lec’h n’he deus pobl ebet en em
gannet evit he stuzegezh, zoken gwengelekaet. Izel a-walc’h eo enta feur ar boblañs kizidik ouzh an
arguzennoù-se. Hag an elfennoù kizidik a ziskouez dre o c’hizidigezh end-eeun un tuadur d’al
ledemsaverezh stuzegezhel, an hini treutañ evit daelerezh diavaez an Emsav, – treut pe druz evelkent,
an danvezioù da c’hourzhtreiñ ar reizhiad arallek a vez bepred danvezioù yael.
N’eo ket dizañjer an tuioù nac’hel a zo gant levr Morvan LEBESQUE hag an danvez-gourzhtreiñ
ez eo ivez evit an Emsav. Hir e komz diwar-benn an Emsav, an eil Emsav dreist-holl, hag ar skeudenn
a ro anezhañ zo faos. « Gall digudenn, ez eo dav din buhezañ Breizh evel un dreistad pe, gwelloc’h,
un emskiant : mar kollan an emskiant-se, e paouez Breizh a vezañ ennon ; mar deu holl Vreizhiz d’he
c’holl, e paouez Breizh a vezout da vat. () D’an emskiant-se e roomp un anv, an Emsav » (p. 18-19).
Ne c’haller ket reiñ gwelloc’h deskrivadur eus ar c’healiad breizhek degaset e-keñver ar saviad
arallek. Ar pep linkrusañ avat n’emañ ket aze, – abaoe 150 vloaz ma vez Breizhiz o klask keitañ en
aner o breizhadelezh ouzh o dezvad gall ! – met en devoud-mañ : Morvan LEBESQUE a nac’h pep
gourzhenebadur etre ar vreizhadelezh ha dezvad gall Breizhiz, a nac’h pep dislavar diabarzh e stad ar
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Breizhad gall. N’eo ket a-walc’h d’hon meno ober ur c’hruz d’hon divskoaz ha lakaat nay an
nac’hadur-se. Grevusoc’h eo an droug.
An azon eo eus ar pezh a anvomp da heul H. MARCUSE10 ar vedouriezh unventek. Unventek eo
meizadur ar bed na wel mui ennañ eneberezh ebet, nemet disklotadurioù da gempenn dre
embregadennoù azas. Unventek eo ar gevredigezh ma’z eo pladet pep dislavar trehontel, m’he deus
reuzeudigezh mab-den paouezet a vezañ un danvez trabedel ha maezienn daelerezhel an Istor evit
bezañ ur gudenn galvezel nemetken. Er ster-se en em gav enebet ar gevredigezh divventek pe
gourzhenebadek ouzh ar gevredigezh unventek pe angourzhenebadek.
Ur fazi e ve intent levr Morvan LEBESQUE evel un oberenn nay hepken. An dazont euver livet
gantañ ma vo sujerion ha sujidi o tañva unanet an hevelep sevenadurezh n’en deus ket nemeur da
welout gant gwengel an dañvad hag al leon o tiskenn e-kevret d’ar stêr, – met un test eo kentoc’h eus
ar gevredigezh unventek a zo oc’h emledañ e Frañs goude bezañ drastet ar riezoù greantel araokaet.
En aner e klasker e « dezrannadurioù » LEBESQUE war Breizh an eneberezhioù kreñv ha dizireadus,
an dislavaroù rogus a ra steuenn an ober istorek. C’hwitadenn Breiz Atao ha Gwalarn ? Netra nemet
ur fazi hentadur. Arallekadur Breizh ? Un istor hir, gwir eo, gant reuziadoù tragek, – bremañ e
c’hellomp komz anezho, pa’z int an tremened, pa’z eo echu an dragedienn, pa vo un diwezh mat, abarzh fin ar c’hantved, plijet pe diblijet d’ar Stad kreizenner a ranko plegañ d’an emdroadur enskrivet
e kerzh an Amzer. « Me gav gwelloc’h, ur wech ouzhpenn, derc’hel d’an Amzer. () An Amzer a dro
war he mudurunoù evel un nor : ha goustad, e tremen ar pobloù souezhet eus ur saviad d’unan all hep
kabluzed na digabluzed : aze emaint, n’o deus ket kemmet lec’h, nemet ez eus warno ur goulou nevez.
() Un istor hir eo, Istor eo. En termen, marteze, un doare nevez da vezañ a-gevret, – ha da vezañ agevret eürus » (p. 41-42)11. Ur wech sigotet an Istor, e lakaer en e lec’h gwengel farlotet an Amzer
hag e lavarer : Istor eo. Ha tu zo da erbediñ fraeshoc’h an anistor, ar stad-se ma lez an Istor e lec’h
gant an Amzer end-eeun, ma n’o deus ar pobloù krap ebet war an darvoudoù ha ma ne ouzont nemet
gouzañv red an amzer. Ne vez ket dinoaz seurt farlotadur eus ar meizadoù ; na ziwelomp ket e kav
drezañ ar gwaskerezh e vinvioù-mac’homañ : ur wech sigotet ar rezid, e lakaer en e lec’h un
disleberadur anezhañ, ar frankizouriezh pe an diktatouriezh, hag e lavarer : ar rezid eo. Unventek eo ar
bed ma vez LEBESQUE oc’h empennañ Breizh. Evitañ, tonkad mab-den e Breizh ne oufe bezañ na
tragek na trabedel ; spurjet eo a bep daelerezh. « Eürusat Frañs ma ne lak an endalc’h-se tragedienn
ebet da sevel » (p. 209). Ken frankizet-all eo lavar ar bed unventek : n’eus gourzhenebad meizerezhel
pe daelerezhel na gavfe ennañ kompezadur. « Mar paouezan a vezañ Brezhon, e paouezan a vezañ
Gall », ar frazenn-se gant LEBESQUE a yeas da ditl ar pennad war Ouest-France a-zivout e
brezegenn e Roazhon ; seul enepsteriekoc’h, seul skoüsoc’h, seul vrudusoc’h. Ar c’halvezder-se
amprestet digant ar surrealouriezh gant an daranverezh kenwerzhel zo unan eus argerzhioù boas al
lavar unventek ; MARCUSE a ziskouez e-ser skouerioù niverus ez arc’hwel al lavar unventek en un
egor ma’z eo dianav a-grenn ar rummennoù gwir/ faos, poellek/diboell. Un azon all eo an degemer en
deus bet al levr e metou ar gefredourion nannka : gourc’hemennoù e-leizh war ar furm, a-vec’h meneg
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Daousteriek eo an arver a ra Morvan LEBESQUE eus dodenn an Amzer, an daou ster o vezañ kembezus, ha
kensklaerius : a) an Amzer zo kinniget evel kevatal d’an Istor pa’z eo goloadur an anistor (sl. al linennoù da heul er pennad)
b) an Amzer zo kinniget evel « gwelloc’h » eget an Araokaat pa’z eo goloadur an dic’halloud da araokaat, – kemeromp el
levr al linennoù diwezhañ a-raok an arroud meneget : « Ha komz a rin da’m zro eus Araokaat ? Atav e’m eus sellet a-viziez
ouzh an nerzh bras teologek-se o skarat ar mad hag an droug. Gwelloc’h eo din, ur wech ouzhpenn, derc’hel d’an Amzer. An
Amzer n’eo ket manikeek. Ne anavez nag ar re vat nag ar re fall, ne laka den en ifern. Ne anavez nemet saviadoù
lerc’hiadek. » (p. 41-42).
N’eo ket nevez el ledemsav seurt kredenn-gilvac’h « emañ an amzer forzh penaos o labourat evidomp ». N’eo ket nevez
kennebeut en istor an emsavioù, evel ma tiskouez an dezrannadenn-mañ gant GRAMSCI : « Pa vank an divizout en emgann,
pa’z a an emgann d’un heuliad faezhadennoù, e teu ar savelegezh naturel da vezañ un nerzh divent a harzerezh speredel, a
genstagded, a zalc’hegezh hirc’houzañvus ha pennek. “Trec’het on evit ar mare ; hogen, war hir dermen, emañ nerzh an
traoù o labourat evidon” h.a.. Ar youl wirion en em dreuzwisk en un akt a feiz en ur boellelezh dibar eus an Istor, en ur furm
gantouezel ha kentidik a finvezelouriezh angerzhek o kemer lec’h raktonkadur, Ragevezh-Doue, h.a. ar relijionoù
kredennel ».

eus an danvez. Ar c’healioù a lakaer da c’houren evel gwechall ar sklaved er sirk ; o degas a reer eus
bed an emgannoù gwirion evel ma tegased ar Varbared da Roma.
Madeion ’zo, e Breizh, o verzout an aested o deus bremañ ar C’hallaoued da gomz eus kudennoù
Breizh hag an Emsav, a sav an dour d’o daoulagad : Doue ra vo meulet, krog int da gompren !
Beulkeed, ha n’o deus ket meizet ez eo barrek o amezeion hiziv da lavarout forzh petra a-zivout forzh
petra ; n’eo ket peogwir « int krog da gompren » e komzont eus Breizh, met er c’hontrol peogwir en
deus o lavar kemmet kefridi hag e paouezont a ober gantañ evit kompren ar bed. Oc’h unventekaat
emaint.
An dañjer enta n’eo ket e ve lorbet an danvez emsaverion gant beiadurioù levr Morvan
LEBESQUE, met e pegfe an unventekaat ivez en emskiant emsavel. Kreskiñ a ra an Emsav dreist-holl
diouzh ar mentoù nad int ket an hini nemeti a chom gant ar bed unventek ; Breizh n’he devo he lec’h
er bed nemet markresk en egor istorek12 ez eo kefridi an Emsav diorren. Petra eo Breizh e Frañs, ent
unventek, ent kementadel ? Nebeut a dra : e Paris nemetken ez eus teir gwech muioc’h a dud. Ha petra
eo an Emsav, ent unventek, ent kementadel ? Soñjomp e ra ar Frañsizion « groupuscule » eus ur
strollad 2 000 ezel. Penaos e ve meizet ar feiz emsavel en ergorelezh unventek ? Ar c’hevredadour
karget da studiañ an esparadenn-se en em c’houlennfe kent stagañ hag e tenn d’e dachenn pe da hini
ar mezeg. Diwallomp diouzh ar refiziañs ; en Emsav emañ kreizennet eginoù an istoregezh vrezhon ;
hogen e keñverioù ’zo, dic’hortoz, e chom an Emsav aes-tre da zistrujañ : an unventekaat zo unan eus
ar pistrioù marvus da bep istoregezh ha da bep emsav ; mougañ a ra en e andon pep egor istorek, – o
tiframmañ diouzh an Istor e vent trabedel ha daelerezhel. Un tamm lizheradur drastet gant an
unventekaat evel levr Morvan LEBESQUE a ziskouez dimp n’emañ ket an dañjer keit-se diouzhimp.
An dañjer n’eo ket e tebrfe an emsaverion seurt gwastilli kontammet, met e stagfent da aozañ gwastilli
kontammet d’o zro.
EMVR-157
Bernard BESRET, Libération de l’Homme. Essai sur le renouveau des valeurs monastiques, Paris
1969.
Al linennoù-mañ n’int ket un dezrannadenn eus levr Abad kent Botkian, met hepken un nebeut
evezhiadennoù deuet goude e lenn. N’eo ket hep ur mousc’hoarzh e lakaomp ar skrid-mañ da heul an
daou all : burutellet hon eus garv al levr « o komz a-du gant kenel Vreizh » koulz hag an hini a venn
« dasorc’hiñ ar sevenadur hag ar bersonelezh vrezhon » ha bremañ e veulimp un oberenn « n’he deus
netra da welout gant Breizh », – evit ur gwel…
En hevelep amzer m’hon eus kroget da gomz eus trede Emsav, hon eus termenet an eil hini, ha
mar hon eus komprenet ster istorel an eil Emsav n’eo ket a drugarez d’ur pellder amzerel hon distagfe
dioutañ, evel ma vez kredet alies.
Pep ster nevez a zeu diouzh un embreg nevez a-dreuz d’an damkaniezh ganet dioutañ.
Ur ster resis a oa bet roet da Walarn gant Roparz HEMON. Gwalarn a oa he fal « digeriñ hon
prenester war ar bed », eleze reiñ da Vreizhiz un anaoudegezh eus kenderc’h sevenadurel ar bed.
Daoust d’al labour kaset da benn er c’heñver-se gant strollad Roparz HEMON, n’eo ket ar ster
mennet gantañ a roomp da emsav Gwalarn. E labour-kenderc’hañ eo a hañval dimp bezañ ar pep
priziusañ eus emsav Gwalarn. Muioc’h eget al lennegezh sevenet e welomp al labour prientiñ an
douar ma c’hell an trede Emsav gwriziennañ ennañ.
Ar sellad-se eus an eil Emsav dezrannet evel nerzh-kenderc’hañ a ro dimp sklerijenn war
boellelezh an Emsav hag an trede prantad anezhañ. Hogen, mar kavomp kempoellelezh an Emsav dre
geal ar c’henderc’hañ e chom diforc’h an eil hag an trede Emsav en o meizadur eus al labour emsavel,
ez eus kemm etre un eil Emsav damantet d’an anavezout hag un trede Emsav lusket gant ur seveniñ
dispac’hel. Ne gomzer ket kement-se en trede Emsav eus anavezout ar bed, hogen eus bezañ lodek
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ennañ pa’z eo poell an Emsav adlakaat Breizh en Istor. Setu perak, mar greomp hiziv ar pezh a erbede
Roparz HEMON ober ha mar taolomp hon selloù war ar bed, n’eo ket mui an traoù kenderc’het a
zedenn hon daoulagad, hogen al luskadoù o heuliañ un hent heñvel ouzh hini an Emsav. Merzout a
reomp an emsavioù o deus an hevelep poellelezh hag an Emsav ha drezi e c’hellomp kejañ outo.
Er c’heñver-se ez eo frouezhus d’un emsaver, forzh pe savlec’h ma ve e hini e-keñver an Iliz, lenn
levr Bernard BESRET, Libération de l’Homme, ha n’eo ket peogwir ez eo bet an aozer Abad Botkian,
nebeutoc’h c’hoazh peogwir e kaver ennañ un hanter frazennig a-zivout an Iliz keltiek, met peogwir
hon eus aze un dezrann eus pezh a hañval da dud ’zo bezañ « ur reuz mantrus en Iliz katolik » hag a
hañval dimp bezañ kentoc’h un dispac’h gwirion.
Ur skouer a « gengejañ dispac’hel » a gaver er pemzek pajennad kentañ, a zo un deskrivadur
fraezh, roet hogos ger evit ger, eus an anadenn bet studiet meur a wech en Emsav, an dispac’h
hiniennel.
Bernard BESRET n’eo nemet ur skouer hag adalek bremañ e c’hallfemp sevel roll an emsavioù
emaomp e kenson istorel ganto hag oc’h ergerzhout an hevelep hentoù hag int, pegen disheñvel
bennak ma ve o orin.
Ur wech ouzhpenn e ve anataet an islonk a zo etre an emsaverion hag ar bed kozh o bac’he. An
Emsav ivez zo dieubidigezh mab-den. Dre bleustriñ e boellelezh e tesk Breizhiz en em reteriañ er bed,
en em savlec’hiañ en Istor ha mont nes-ouzh-nes d’an emsavioù all. « N’eo ket deuet ar C’hrist da
ensaviñ ur relijion nevez. Deuet eo da lakaat tarzhañ frammoù pep relijion evit ober dezhi tremen eus
al lidazeulerezh er vuhez » (p. 65). En hevelep doare e teu an Emsav da lakaat tarzhañ mogerioù ar
vac’h ez eo Breizh, evit ober dezhi tremen eus pep kloz nevet (ar gwiad-kevnid gall, met ivez hec’h
istor hag an Emsav e-unan) e rezid krouus hon buhezioù.
EMVR-158

DANEVELLOU OBEREREZH
Emvod hollek S.A.D.E.D. e Roazhon d’an 3 Mae 1970.
Kudennoù standur hepken zo war roll eil emvod hollek ar bloavezh.
Marilhet eo an disentezioù kemeret gant an Dael da geñver Breudoù Ebrel. Diwar an 9t bloavezhskol e vo talet ar gwirioù-enrollañ gant ar c’helligoù ha n’eo ket ken gant ar skolidi a ginnigont. Da
60 F dre rummad eo merket ar gwirioù-enrollañ, ha diwar ar 1ñ Genver 1971 da 20 F ar gwirioùenskrivañ d’an arnodennoù, evit ar skolidi n’int ket kinniget gant ur gellig.
Da heul disentez ar bodadoù-diferañ ez eus anvet ur C’helenner war an Istor hag ur Reizher war
an Douaroniezh. Kinnigoù zo graet evit lakaat envel un eil Reizher war an Douaroniezh, ur Reizher
war al Lennegezh hag ur C’helenner war ar C’hrennvrezhoneg. Degaset e vo ar c’hinnigoù-se dirak ar
bodadoù-diferañ a-barzh trede Emvod hollek 1970.
(Hervez ar reizhenn 240 eus an 2 C’hwevrer 1969 e vez kemeret an divizoù standur ha
dreiststandur gant bodadoù-diferañ. Amparet e vez pep bodad-diferañ gant stroll ar wazourion o deus
da welout gant an diviz da gemer. An holl izili eus pep bodad-diferañ o deus mouezh kevatal en
amgant ar bodad.
Da skouer, evit envel ur Reizher war un danvez studi en em stroll ur bodad-diferañ amparet gant
ar Reizherion all hag ar C’helenner war an danvez, Penn Stael ar C’hentelierezh ha Penn Gwazva ar
C’helenn. Ma ne zeu ket ar bodad-diferañ a-benn d’en em glevout a-gengrad, e vez strollet ur bodaddiferañ ledan amparet gant izili ar bodad-diferañ ordinal, Kelennerion all hag izili eus Gwazva ar
Genurzh.)
Kentañ dalc’h-arnodennañ 1970 a vo aozet d’an 24 mae e Roazhon.

Izili Skourr an Deskadurezh a c’houlenn ma ve astennet roll labour an Emvod hollek ha pledet
gant kudennoù o tennañ da obererezh Kelc’h Debauvais hag ar Skourr e-unan.
Abaoe C’hwevrer 1970 e vez aozet devezhioù-studi miziek war ar yezh, an Istor hag ar
politikerezh dindan atebegezh ur gellig ha gant skoazell Kelc’h Debauvais.
Adframmet eo Rann ar C’helaouiñ ha fiziet enni ur steuñv obererezh : bruderezh e brezhoneg ;
treiñ e galleg skridoù politikel, embann ha dasparzhañ an troidigezhioù etre ar c’helligoù evit al
labour kealiadel.
Kinniget ez eus prientiñ a-benn an hañv a zeu ur gendael war ar c’hudennoù kevredadel. Degaset
e vo ar c’hinnig dirak E.R.E.R.
EMVR-159
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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KENDAEL : EMSAV HA KEVREDADELEZH
Eil displegadenn (EHK-2)
AR M.O.B.
Anavezout a reomp prantad ar bloavezhioù pemont evel hini an enkadenn a heulias dihentadur an
Eil Emsav hag e faezhidigezh e 1944. Er mare-se e oa deuet an Emsav da vezañ ur geto ma o doa « an
emzalc’hioù politikel lezet al lec’h gant an emzalc’hioù mojennek »1. Hogen e dibenn ar bloavezhioù
pemont e voe gwelet o tiwanañ e Breizh meur a luskad a lavare ren un obererezh politikel breizhek.
An hini pouezusañ, n’eo ket kement dre an trouz a voe graet en-dro dezhañ na dre an obererezh a
renas, met dreist-holl dre e ster kevredadel, e voe ar Mouvement pour l’Organisation de la Bretagne
(M.O.B.).
Perak e tiwanas ar M.O.B. e 1957 ha n’eo ket en ur mare all ? Perak e oa toc’hor c’hwec’h vloaz
goude e 1963 ? Petore tud a gemeras perzh en obererezh ar M.O.B., ha perak ? Pe heuliadoù a voe da
zisleberidigezh ar M.O.B. ? Sed aze un nebeut goulennoù a glaskimp respont dezho er pennad-mañ.
Er bloavezhioù kentañ goude an eil Brezel-bed e c’hoarvezas ul lammgresk en armerzh Breizh,
evel e lec’h all e Frañs. E-pad pevar bloaz e oa bet kenderc’het nebeut ha bevezet ken nebeud-all ;
gant diwezh ar brezel e voe tu da genderc’hañ kalz muioc’h evit bastañ d’an ezhommoù ramzel a save
e pep lec’h er bed a-fet gounezadurioù, ardivinkoù, listri, dilhad, h.a.. E 1945 edo Breizh en ur stad
kalz gwelloc’h eget e 1919. Kalz Breizhiz, bet prizoniet e 1940 ha rediet da labourat en Alamagn epad pevar bloaz, a oa o tistreiñ d’ar gêr : ne oant ket bet diouennet evel ar remziad a-raok e-pad ar
Brezel-bed kentañ. Labour a veze war ar maez evit gounit eostoù, difraostañ tachennoù nevez ; labour
a veze ivez er pesketaerezh ; ne oa ket ezhomm a bostadurioù bras evit pesketa peogwir e veze kavet
pesked ha legestr a-vil-vern nepell diouzh an aod2. Labour a veze en tisaverezh evit adsevel ar
c’hêrioù distrujet gant ar bombezadegoù : Brest, an Oriant, Roazhon, Sant-Nazer, h.a.. Labour ivez el
lestrsaverezh, er bouedvirerezh. Daoust da se ne oa ket gourc’hwelioù a-walc’h evit an dud yaouank o
tegouezhout en oad da labourat : rediet e veze ar re-mañ, evel o diaraogerion etre 1919 ha 1939, da
zivroañ evit bevañ.
Bennozh d’al lammgresk armerzhel e kreskas barr-bevañ ar boblañs betek ur poent n’en doa tizhet
biskoazh. Evit ar wech kentañ e c’halle braz ar boblañs debriñ he gwalc’h, kaout kig ouzhpenn ur
wech ar sizhun pe ur wech ar miz.
Gant ezhommoù bras an nevid ha gant politikerezh ar Gouarnamant gall e voe broudet ar gouerion
hag ar besketaerion vrezhon da genderc’hañ mui-ouzh-mui. War ar maez e kreskas buan niver ar
stlejerioù, hag an aveadurioù a bep seurt. Dre-holl e voe ledet arver an temzoù kimiek ha gwellaet
kalz o efedusted. E meur a lec’h en em vodas ar gouerion, dindan atiz ar Gouarnamant gall3, evit
prenañ ardivinkoù nevez. Gounezadurioù nevez a voe ledet ivez, war un dro gant hentennoù ha
kalvezderioù nevez. An disoc’h eus kement-se a voe ur gorreadur herrek eus ar c’henderc’h hag eus
an askoradoù. Diouzh seurt gorreadur herrek avat e tiwanas an diaesterioù en Europa hag er bed dre
vras. E derou ar bloavezhioù pemont e krogas kouerion Vreizh da c’houzañv diwar ar c’hevezerezh
etrevroadel hag an diwarez m’o leze dirazañ leviadurezh c’hounezel ar Gouarnamant gall. E 1955 edo
ar gounezerezh brezhon en ur saviad enkadennek : kalz kouerion sammet ganto dleoù ponner endeo
1

Enkadenn ar bloavezhioù pemont, Emsav 3/55 1967.
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E-pad an eil Brezel-bed e oa chomet ar besketaerion er gêr dre zaou arbenn : an diouer a direoul hag ar reolennoù
lakaet gant an Alamaned war ar merdeiñ. Setu perak e oa peskedus-kenan morioù Breizh e 1944. Seurt puilhentez a badas tri
pe pevar bloaz : amzer da zineriñ ar rannvoriadoù nesañ. Da c’houde e rankas ar besketaerion mont pell-ouzh-pell evit
kavout pesked ha legestr.
3

Ar c’hevredigezhioù-se anvet Coopératives d’utilisation de matériel agricole (C.U.M.A.) (Kevelourioù-arverañ ar
binviadur gounezel) a oa dezho un dezvad lezennel ken abred ha 1945, er mare ma edo TANGUY-PRIGENT e penn
Maodiernezh ar Gounezerezh gall.

evit ardivinkaat hag arnevesaat o atantoù ne zeuent ket a-benn da werzhañ ker a-walc’h o eostoù evit
dastalañ an amprestoù o doa graet. En hevelep doare, un niver a besketaerion en em gave dic’houest
da genderc’hel gant o micher pa vanke dezho an arc’hant ret da brenañ bigi evit tizhout lec’hioùpesketa o pellaat mui-ouzh-mui diouzh aodoù Breizh.
En hevelep mare e teraoue ur prantad diaes evit lestrsaverezhioù al Loer gant dibenn brezel
Indezsina, kevezerezh al lestrsaverezhioù alaman ha japanat, ha dreist-holl lezober an amaezhierezh
gall hag ar pennoù embregerezh. E 1955 ne oa ket al listri adeiladet e Naoned ha Sant-Nazer evit
kevezañ ken ouzh al listri arnevez savet gant Norge, Alamagn, Breizh-Veur pe Japan. E 1958 e oa
divigad gant Ateliers et Chantiers de Bretagne.
E-kreiz ar bloavezhioù pemont en em gave enta labourerion Vreizh en un enkadenn griz. Betek
neuze e oa bet kompezet an digempouez etre tud-labour ha gourc’hwelioù gant divroadeg an dud
yaouank en oad da labourat. Hogen e-tro 1955 e teuas kudenn an divroadeg da vezañ ur gudenn lemm
evit kalz kouerion, pesketaerion ha micherourion. Gant enkrez e wele un darn anezho ar mare o tostaat
ma vent rediet da guitaat ar vro ha da gemmañ micher.
An diaesterioù-se a vroudas ar c’houvriaded4 (amaezhidi, maered, kuzulierion gêrioù ha
departamantoù, kannaded, tud a lezenn, sternioù, perc’henned-douar, beleion hag eskibion) da gemer
preder gant diaesterioù armerzhel ar vro. Koulskoude, e-pad bloavezhioù o doa gouzañvet hep an
disterañ from disleberadur an armerzh brezhon, diaesterioù diniver ar yaouankiz evit kavout
gourc’hwel, an dienez o waskañ al labourerion ha gwiskadoù paourañ ar boblañs, – alies zoken o doa
tennet o mad eus saviad kriz an darn vrasañ eus o c’henvroiz, dre c’hounit arc’hant diwar o c’houst,
pe dre virout e kevredigezh disleberet Breizh ul lec’h na zleent e nep doare d’o barregezh pe d’o
ferzhioù denel5. Hogen e-kreiz ar bloavezhioù pemont e kroge an enkadenn gevredigezhel hag
armerzhel da dizhout ar c’houvriaded o-unan en ul lec’h kizidik : en o c’horvoderioù. Adal ar mare
ma kemere ar gouerion hent an divroañ e chome ar berc’henned-douar gant mereurioù diarc’hantus, ar
vaered hag ar gannaded en arvar da goll mouezhioù prizius, an dud a lezenn en arvar da goll o
arvalion hag ar veleion o fideled.
Abaoe meur a vloaz e oa bet teilet metou ar c’houvriaded gant ar Comité d’Etude et de Liaison
des Intérêts Bretons (C.E.L.I.B.) savet e 19506. An aozadur-se a zeue goude ar Front breton7 savet e
1936 gant Strollad Broadel Breizh hag ar Comité Consultatif de Bretagne8 savet e 1942 gant
Gouarnamant Vichy evit bodañ kannaded, gouvriaded, tud e karg en-dro d’ur meni raktres rannvroel,
hep damant, hervez, ouzh o zuadurioù politikel. Ar C.E.L.I.B. en em ziforc’has diouzh e ziaraogerion
o sevel en e ser ur gwazerezh arbennikaet war studi armerzh Breizh ha karget da brientiñ raktresoù
munudaouet kempoell e sell da ziorren armerzh Breizh er framm gall. Roll ar pennadurezhioù bodet er
C.E.L.I.B. o vezañ darbenn ar raktresoù-se ha lakaat ar Gouarnamant gall d’o c’has da benn. E 1953
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Gouvriad g., den a bouez en ur vro, ur gêr, dre e gefridiezh, e savlec’h, ar bri douget dezhañ.
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Er bloavezhioù pemont ne wele ket darn eus kuzulierion gêr Vrest perak degas greantioù er vro : hervezo ne oa ket
kudenn evit kavout labour, pa’z ae war-raok adsavidigezh kêr hag edo ar binvidigezh o tont. Darn all, evel Yves JAOUEN,
maer Brest e 1953-1954, a ouie mat perak e klaskent mirout ouzh ar greantioù a ensezañ e Brest : aon o doa na zeufe
micherourion nevez da greñvaat ar gostezenn gleiz.
6

Gant Joseph MARTRAY e voe savet ha leviet ar C.E.L.I.B.. Skolaer komunour a-raok ar brezel, kenskrivagner e
L’Heure Bretonne, implijad e prefeti Sant-Brieg, ezel eus ar Comité Consultatif de Bretagne, pennskrivagner ar gelaouenn
La Dépèche renet gant Yann FOUERE e-pad ar brezel, e c’hwitas J. MARTRAY en e striv da sevel ur gostezenn
gevreadelour e Breizh e 1947-1949. En erv boulc’het gant An Avel hag Avel an Trec’h e krouas ur gelaouenn anvet Le
Peuple Breton a badas eus here 1947 da vae 1949.
7
Savet e voe ar Front Breton e 1936 gant Breiz Atao, da vare Talbenn ar Bobl (Front Populaire) evit unaniñ holl
gannaded Vreizh en Dael c’hall en-dro d’un amkaniad armerzhelour.
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Savet e voe ar Comité Consultatif de Bretagne gant Gouarnamant Vichy evit pellaat ar muiañ a dud ar gwellañ diouzh
ar Strollad Broadel. En e gefridi e oa « reiñ e ali hag ober kinnigoù war ar c’hudennoù folklorel, yezhel, ha dre-vras war an
holl draoù a c’hell tennañ d’an hengounioù ha d’ar vuhez kefredel brezhon » (Mellad 2 eus Diferad Prefedel ar 7 kerzu
1942). Bodañ a rae un nebeut uhelidi brudet evit o fealded d’ar Maréchal PETAIN evel Hervé BUDES de GUEBRIANT ha
rannvroelourion liesseurt evel Yann-Vari PERROT, Yann FOUERE, Pierre MOCAER. Ar Comité Consultatif de Bretagne a
badas keit ha renad Vichy.

ez embannas ar C.E.L.I.B. ur steuñv armerzhel evit ar Ranndir Steuñvel Bretagne (departamantoù 22,
29, 35, 56) o rakwelout an dispignoù arc’hwelerezh hag ar postadurioù evit ar prantad 1954-19589. Ar
steuñv-se, ma ne voe ket degemeret gant ar Gouarnamant gall, a voazias ar boblañs da sellout ouzh he
c’hudennoù armerzhel e par ar Ranndir Steuñvel.
Darn eus pennadurezhioù ar vro a oa broudet da blediñ gant enkadenn armerzhel Breizh, n’eo ket
hepken en arbenn eus o lazioù, met ivez dre vrogarantez. War an dachenn-se e kejent gant ar
vrogarourion a wele gant aon an divroadeg o kas pobl Vreizh da get, evel m’en doa ar gallekadur
kaset an teodyezhoù henvoazel da get. E-touez brogarourion ar bloavezhioù pemont e oa ledet ar
mennoz-mañ : ret eo degas labour d’an dud er vro pe ne vo ket mui tu da gomz eus pobl Vreizh abarzh nemeur ; re ziwezhat e vo neuze evit stourm ha komz eus he dieubiñ ; poent eo d’ar
vrogarourion ober un dra bennak evit lakaat harz d’an divroadeg : ret eo kaout labour d’an dud e
Breizh, krouiñ gourc’hwelioù nevez, plediñ a-zevri gant an diorreadur armerzhel, lakaat ar Stad c’hall
hag ar gevalaourion da bostañ arc’hant, da sevel greantioù e Breizh, h.a. ; ar pezh a zo d’ober bremañ
eo pouezañ war ar Gouarnamant gall evit e lakaat da ziorren armerzh Breizh ; gwelet e vo goude-se ar
pezh a vo tu da ober10.
An darvoudoù etrevroadel, dispennadur an impalaeriezh c’hall en Azia hag en Afrika11 a
skoazellas ar vrogarourion vrezhon da zont er-maez eus an abafted ma oant abaoe 1944 ha da
adkavout ar fiziañs hag an deltu a rae diouer dezho.
(Ret eo lavarout e oa chomet garanet en Emsav hag er c’helc’hiadoù ledemsavel eñvor
stroñsadenn ar bloavezhioù 1944-1945, ar prosezioù, ar barnedigezhioù, al lazhadennoù hag ar
bac’hadegoù. Dibaot e oa ar re a grede komz ent digor eus diaesterioù Breizh gant aon da vezañ lakaet
da v« Breiz Atao » pe da hitlerour. Seizet e vane izili gent ar Strollad Broadel gant an eñvor o doa
miret eus enebiezh ar boblañs en o c’heñver hag an diaesterioù o doa bet goude ar brezel en arbenn
eus o mennozioù hag o obererezh breizhek. Diouzh he zu, e vire ar boblañs disfiz ouzh ar
vrogarourion pa wele bepred enno ar re o doa kenlabouret gant an dalc’her alaman, ar re a felle dezho
distagañ Breizh diouzh Frañs. Lakaet ouzhpenn ne c’hwite ket ar c’helaouennoù gall war nep
degouezh evit tamall d’ar Strollad Broadel ha da vBreiz Atao an torfedoù gwashañ.)
(Ret eo lavarout ivez e tistardas ar moustrerezh gall ouzh ar vrogarourion vrezhon bet kondaonet
evit o oberoù a vare ar brezel. E 1954 e voe dieubet Andrev GEFFROY goude 9 bloavezh toull-bac’h.
Etre 1950 ha 1955 e voe lamet an darn vrasañ eus ar c’hastizioù lakaet war izili Strollad Broadel R.
DELAPORTE hag ar rannvroelourion. Aotreet e voe tud harluet abaoe 1945 da zistreiñ da Vreizh
digastiz. An darvoudoù-se a roas un tamm fiziañs d’ar vrogarourion o c’homprene en un doare evel ur
gwanadur eus an impalaerouriezh c’hall.)
Met ar pezh a weredas an donañ da dreuzfurmiñ ar speredoù e voe faezhidigezhioù Frañs e
Vietnam, Tunizia, Maroko, hag ivez an dizurzh padek o ren e levierezh ar Pevare Republik c’hall :
tamm-ha-tamm, ha buan-ouzh-buan, e steuzie o fealded divrall d’ar Stad c’hall. War un dro, gant ar
gallekadur herrekaet abaoe 1945 e teue Breizhiz barrekoc’h d’en em gannañ evit o lazioù er framm
gall. Er c’heñver-se ez eo arouezius ar stourmoù kaset gant micherourion Sant-Nazer : ne giljont kete
1955 rak aloubiñ al labouradegoù, bac’hañ ar renerion, ha diframmañ ur c’hresk 22 % war o goproù.
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Ar raksteuñv-se anavezet dindan an anv Plan Breton a voe embannet e 1953 gant an talbenn : Rapport d’ensemble sur
un plan d’aménagement, de modernisation et d’équipement de la Bretagne (1954-1958) (Danevell hollel war ur steuñv
terkañ, arnevesaat hag aveiñ Breizh 1954-1958).
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An dezenn-se a glever c’hoazh hiziv an deiz e Breizh. Ar re he difenn a c’houlenn digant ar Stad c’hall postañ
arc’hant e Breizh evit mirout Breizhiz en o bro. Ne gomprenont ket n’he deus ar Stad c’hall abeg ebet da foranañ e Breizh
arc’hant a zo kalz talvoudusoc’h e lec’hioù all. An abeg a c’hell kaout ar Stad c’hall da zispign arc’hant e Breizh n’eo ket
armerzhel, kevredigezhel pe dengar, hogen politikel, eleze emsavel. Pa welo emañ he beli en arvar e Breizh e strivo da eren
Breizh ouzh Gall dre an holl duioù, ar greanteladur o vezañ unan anezho. Dalc’hidi ar greanteladur a zlefe enta dont da
greñvaat an Emsav e-lec’h koll o amzer da ziheñchañ ar boblañs gant arc’hadurioù kempennelour aner.
11

E 1954 e rankas al luoz gall, faezhet razh e Dien Bien Phu, kuitaat Indezsina hag asantiñ da zieubidigezh Vietnam,
Laos ha Kambodia. En hevelep bloavezh e rankas Gouarnamant MENDES-FRANCE divac’hañ Habib BOURGUIBA hag
anaout frankiz Tunizia. E 1956 e teuas Maroko da vezañ ur riez dizalc’h diouzh Frañs.

En emgannoù gwadek o deus da ren adal neuze ouzh ar c’herreizh gall (C.R.S. h.a.) e tegasont ar Stad
c’hall d’he neuz wirion, eleze d’un dachenn emgann ha n’eo ket mui d’ur goudor re brizius evit bezañ
taget.
An enkadenn armerzhel hag ar c’hudennoù diniver devoudet ganti a c’houlenne evit disoc’hañ ma
ve enframmet ha sturiet an nerzhoù nevez dizoloet drezi e Breizh. Ar M.O.B. a voe un taol-arnod evit
enframmañ an nerzhoù-se. E stern an enkadenn-se ez eo da gompren e c’hanedigezh, e emdroadur hag
e zizeriadur, koulz hag ar strivoù renet evit dihentañ an nerzhoù nevez a ziskoueze pobl Vreizh evit ar
wech kentañ abaoe kantvedoù.
Ar M.O.B. a vodas da gentañ un darn eus gouvriaded Vreizh hag un darn eus ar vrogarourion. Un
niver eus e grouerion oa gouvriaded vrogar. An eil re a venne kaout un aozadur emgann yoc’hek evit
gwaskañ war ar Gouarnamant gall hag e rediañ da zarbenn un nebeut arc’hadurioù evel ar
rannvroeladur, greanteladur Breizh, an digreizennadur. Ar re all a felle dezho adsevel ur gostezenn
vrogarour vrezhon : en enkadenn armerzhel hag en arc’hadurioù armerzhelour e welent an tu da gaout
ar pezh na oa ket deuet a-benn Strollad Broadel Breizh da c’hounit dre an ober politikel. Meur a
emsaver zoken a gredas e-pad un nebeut bloavezhioù gwelout er M.O.B. danvez ur Strollad broadel
nevez, – ar pezh a ziskouez e pe stad a zibolitikadur edo kouezhet an Emsav.
E gouere 1956 e voe savet ar Projet d’Organisation de la Bretagne (P.O.B.) hag er mizioù goude
e voe skignet dre-holl e Breizh koulz hag e-touez Breizhiz divroet. Ar P.O.B., anezhañ ur skrid div
bajennad, a zeskrive ar « renad amaezhierezhel » gall evel pennarbenn diaesterioù Frañs (en o zouez
diskar an impalaeriezh c’hall) ha diaesterioù Breizh da heul. Da remedoù e kinnige an digreizennadur,
ar gevreadelezh, kempennadur ar reizhiad c’hall dre grouiñ an ensavioù rannvroel diziouerus. Ar
P.O.B. a venne bezañ ur bazenn war-du unvanadur an holl Vrezhoned ha mignoned Vreizh, hep
damant d’o c’hredennoù don, en-dro d’an arc’hadur rannvroel. E aozerion a c’houlenne digant an holl
Vrezhoned a youl vat sinañ ar P.O.B. ha gouestlañ ober o seizh gwellañ evit kas ar raktres da bennvat.
Ar gudenn oa « diskouez d’ar galloudoù foran, dre un niver bras a sinadurioù, emañ e gwirionez an
darn vrasañ eus hon c’henvroiz a-du war un nebeut pennaennoù-diazez a-zivout urzhiadur
amaezhiadurel, sevenadurel ha politikel Breizh da zont ». Ar P.O.B. a c’houlenne evit Breizh un
dezvad e pemp kraf ma ve drezañ 1) kresket emrended ar c’humunioù ha galloud ar maerioù
2) savelet ur « Rannvro Breizh » 3) ensavet ur « Vodadenn Rannvroel dilennet » 4) aozet un
amaezhiadurezh rannvroel karget da erounit diferadennoù ar Vodadenn Rannvroel 5) lakaet e kembeli
ar Vodadenn Rannvroel hag hec’h amaezhierezh ar steuñvoù armerzhel rannvroel, an darbaroù e sell
da goazhañ an divroadeg, urzhiadur an deskadurezh. Da c’hortoz ma ve roet an dezvad-se da Vreizh e
c’houlenne ar P.O.B. ma ve kerkent 1) krouet ur C’hengor-erounit Rannvroel evit kas da benn ar
steuñvoù armerzhel rannvroel 2) fiziet er c’hengor-se ar gefridi da zasparzhañ ar c’hredadoù-postañ
hag ar prestoù war ar glad foran 3) stummet kelennerion vrezhoneg ha lakaet istor Breizh war rollkelenn ar skolioù.
En ur ober ur bloavezh e tastumas bruderion ar P.O.B. tost da 10 000 sinadur. Harpet e voent en o
obererezh gant ar gelaouenn Ar Vro Jeune Bretagne12 a dizhe dreist-holl ar c’helc’hiadoù brogar, ar
gelaouenn Ar Soner13 skignet er c’helc’hioù keltiek hag er bagadoù. Pedet e voe sinerion ar P.O.B.
d’en em vodañ d’an 10 kerzu 1957 en Oriant evit sevel ar strollad a rofe korf d’o goulennoù. D’an
deiz merket enta e voe savet ar Mouvement pour l’Organisation de la Bretagne (M.O.B.). Trede
12

E miz here 1954 e krogas Al Liamm da embann ur gelaouenn a vruderezh e galleg anvet Ar Vro, renet gant Pêr
DENEZ. Hemañ a lezas e lec’h gant Y. ROPERS e kerzu 1955. Gant niverenn genver 1956 e kemeras Ar Vro un tuadur
nevez o plediñ mui-ouzh-mui gant kudennoù politikel, armerzhel ha kevredigezhel. Gant an niverenn 17 (genver 1957) e voe
kemmet an talbenn en Ar Vro – Jeune Bretagne (journal mensuel du fédéralisme breton) : edo Yann FOUERE o paouez
teurel e zorn war ar gelaouenn. E genver 1958 e kemmas houmañ hec’h anv ur wech c’hoazh, o tont da vezañ L’Avenir
(organe de défense des intérêts bretons).
13

Menegomp un nebeut skridoù embannet gant ar gelaouenn-se : Daniel ROPS, Qu’est-ce que le régionalisme ?, Ar
Soner 59 1954. F.Y. (Yann FOUERE ?), Violence ou douceur ? L’opinion irlandaise s’interroge sur les moyens de réaliser
l’unité territoriale du pays, Ar Soner 68 1955. Polig MONJARRET, Prendre parti ?, Ar Soner 87-88 1956. Yann FOUERE,
De la Bretagne à la France et à l’Europe…, Ar Soner 100/32 1957.

mellad ar reizhennoù a zisplege e felle d’ar M.O.B. « bodañ an holl Vrezhoned a youl vat ha
mignoned Vreizh e sell da wareziñ () lazioù armerzhel, kevredigezhel ha denel ar boblañs vrezhon, ha
doujañ da bersonelezh Vreizh e stern ensavioù gall nevesaet hervez araokadennoù diwezhañ ar gwir
etrevroadel hag o wareziñ ar gwirioù hag ar frankizioù ret da vleuniadur ar c’humuniezhoù diseurt a
ya d’ober Frañs hag an Unaniezh C’hall (Union Française) ».
E genver 1957 e teuas er-maez niverenn gentañ L’Avenir de la Bretagne (organe de défense des
intérêts bretons), kelaouenn amgefridiel ar M.O.B. gant Yann FOUERE da bennskrivagner14. Hemañ,
ledemsaver a viskoazh, rannvroelour dibenedus, oa pimpatrom ar gouvriad o klask tennañ korvo eus
an enkadenn armerzhel evit kaout al lec’h a grede bezañ e hini er framm gall.
Leviet gant Y. FOUERE ken ent digor ken dre zindan, e klaskas ar M.O.B. mont e darempred
gant ar c’hweluniadoù kouerion ha micherourion a-benn ober eus o arc’hadurioù ul lod eus e stourm
rannvroelour. Gwelet e veze stourmerion ar M.O.B. o tibunañ gant o fanelloù e displegadegoù ar
gouerion hag ar vicherourion hag oc’h emgannañ en o metou ouzh ar bolised. War un dro e tegemere
ar M.O.B. harp pennoù embregerezh evel Henri DUCASSOU hag e klaske ledanaat e daread e-touez
gouvriaded Vreizh, o tegas da skouer dirak an danvez kannaded ur raktres rannvroel da zifenn en
eskemm eus e skoazell en o stourmad dilennel15.
E 1959 e krogas ar gouerion vrezhon da daeriñ ha buan ez eas an traoù war washaat16. An tennder
a savas ivez e greantioù Sant-Nazer, an Henbont ha Felger. Ar M.O.B. avat ne ouezas ket tennañ
korvo eus an arc’hadurioù-se ha diouzh ar youl emgann nevez oc’h anadiñ un tamm e pep lec’h. An
darn vrasañ eus gouvriaded Vreizh a vire disfiz outañ dre ma welent ennañ izili gent ar Strollad
Broadel ; diouzh o zu, ar gouerion hag ar vicherourion n’o doa ket muioc’h a fiziañs en ul luskad hep
diaz kevredigezhel en o zouez.
Dre hantererezh René PLEVEN hag ar C.E.L.I.B. e teuas a-benn gouvriaded Vreizh da zerc’hel ar
froud nevez etre bevennoù ar « furnez » ha d’he heñchañ diouzh o ezhommoù. Er c’heñver-se ez eo
levr R. PLEVEN L’Avenir de la Bretagne embannet e 1961 ur bennoberenn17.
Adal ar mare ma ne gave ar M.O.B. netra da lavarout na ve bet lavaret endeo gant R. PLEVEN,
adal ar mare ma asante bezañ arveret gant ar C.E.L.I.B. ha mont da heul e luganoù, n’en doa mui
arbenn ebet da vezañ.
Diwar 1961 e voe renet an arc’hadurioù rannvroel gant ar C.E.L. I.B.. An aozadur-mañ a zeuas abenn da ensammañ an holl arc’hadurioù rannvroel. Menegomp emvod an 19 eost 1961 e Pondivi ma
emgavas ul lod eus pennadurezhioù Breizh, kannaded, c’hweluniadourion, maered, h.a. da c’houlenn
ma ve gourbonnet gant ar Gouarnamant gall ul lezenn arbennik o steuñviñ diorreadur armerzhel
Breizh ; menegomp stourmad al « Lezenn-stur » (Loi-programme) lusket e 1962, an arc’hadurioù evit
kaout distaolioù war ar feurbrizioù kenwerzhel en houarnhentoù, h.a..
14

Yann FOUERE, bet isprefed a-raok an eil Brezel-bed, a voe lerc’h-ouzh-lerc’h krouer Ar brezhoneg er skol e 1934,
pennskrivagner ar gelaouenn Peuples et Frontières, rener ar c’helaouennoù La Bretagne ha La Dépèche e-pad an eil Brezelbed, sekretour ar Comité Consultatif de Bretagne, h.a.. Daoust d’e holl strivoù evit « enebiñ ouzh ar bruderezh disrannour ha
da savlec’hiañ al lazioù brezhon e stern an unded c’hall (unité française) », – sl. La vérité sur l’affaire de « La Bretagne »,
p. 3, – e voe kondaonet Y. FOUERE e 1946 gant ar barnerezh gall. A-raok e varnedigezh e tec’has da Vreizh-Veur hag alese
da Iwerzhon.
15

Sl. L’Avenir de la Bretagne, Pour qui voter ?, 64, 15 11 1962 ; Succès pour nos candidats, 65, 06 12 1962.

16

Sl. Ar gouerion ha diorreadur ar vro, Emsav 37/3 1970.

17

Sl. Une importante contribution du Président PLEVEN à la prise de conscience bretonne, L’Avenir 38, meurzh 1961.
N’eo ket dibouez menegiñ an daskemmadurioù c’hoarvezet e talbenn ar gelaouenn. Betek an niv. 6, mezheven 1958 :
L’Avenir (adtitl :) Organe de défense des intérêts bretons. Betek an niv. 32, gwengolo 1960 : L’Avenir (adtitl :) Organe de
défense des intérêts DE LA BRETAGNE (an tri ger-mañ diwezhañ o vezañ stignet e doare ma c’haller o lenn kenkoulz evel
dibenn an titl e-unan). Betek an niv. 42, gouere 1961 e vez dilezet ar stignadur diaraok hag an titl a zeu da vezañ L’Avenir
nemetken, gant an hevelep adtitl moulet gant arouezennoù bihanoc’h. Erfin, diwar an niv. 43, eost 1961, ez eo talbenn ar
gelaouenn : L’Avenir de la Bretagne, hep adtitl ebet ken. Kounaomp e teuas er-maez levr R. PLEVEN, L’Avenir de la
Bretagne, e derou 1961, hag azonus e vo dimp istor talbennoù kelaouenn amgefridiel ar M.O.B. eus distremenadur al luskadse na ouezas ken nemet kerzhout war seulioù al levier gall a oa o paouez skrapañ digantañ e vennozioù.

Ret eo merkañ ne voe ket komprenet gant un darn vat eus izili ar M.O.B. ar ster o doa an
darvoudoù hag e talc’has al luskad da vont en-dro e-pad ur pennad hep merzout e oa bet bet skrapet e
blas gant luskadoù all ha ne rae nemet mont d’o heul. Disleberidigezh ar M.O.B. a-hed ar bloavezh
1963, e darzhadur e kerzu 1963 hag an tremenvan ma emañ staliet abaoe zo an disoc’h eus
divarregezh brogarourion ar bloavezhioù pemont da reiñ ur c’horf politikel d’an nerzhoù a zeue war
wel e Breizh da geñver an enkadenn armerzhel ha da savlec’hiañ reizh an emgann brezhon.

AN EMSAV HAG AR VRO (27)
LIZHEROU
« Lugernus-ouzh-lugernus e kavan mennoz ar gendael war ar c’hudennoù kevredadel. Hag e meur
a geñver.
« Da gentañ, an danvez-se hon eus bremañ a dra sur da studiañ. Azened omp holl warnañ, se a
zizoloan bemdez pa sankan el lizheradur sokialour. Tremen a reomp e-biou d’un arvar a oa hemañ :
kemer ar gealiadurezh sokialour evit deskrivadur gouiziel ar gevredadelezh. Daou bar zo da zisrannañ
groñs : an devoudoù krai, frouezh un ergorelezh “hollek”, direet, neptu, hag ar reizhiad a reont en
ergorelezh varksour ; an disrannañ-se zo unan eus an araezioù pouezus hon eus evit prientiñ meizadur
an devoudoù kevredadel en ergorelezh emsavel. Kaout ar gendael en hon dremmwel a vo ur broud
espar evit kas hon araokadur er c’heñver-se.
« Ur perzh all eus ar gendael, pe kentoc’h eus al labourioù-stroll ampleget gantañ, (kentradet
gantañ, rak ne baouezint ket moarvat gant ar gendael hec’h-unan), eo reiñ da izili E.S.B. ur rumm
tachennoù nevez evit o c’henderc’hañ-diazez ha, da heul, lakaat ar framm da emdreiñ war-du furmoù
gwevnoc’h ha pinvidikoc’h.
« Hiroc’h e vo tu da bleustriñ war gement-se, met dija e welan war be du e sko an emdroadur-se.
E derou E.S.B. ne oa nemet frammoù kefridiadel, eleze sonn, diflach, destrizhus. Ne oa nemeto, pa
rank pep kreskidigezh mont a bazennoù moarvat, met ivez pa ranke un troc’h groñs bezañ lakaet etre
laoskentez, digenurzh ha distervezh an ober broadelour kent hag un emsav gwirion. An hevelep
damant a lakaas S.A.D.E.D. da zisteurel “brogarourion” etre 1963 ha 1967, – hag E.S.B. da
ziskarzhañ “broadelourion” e 1969-1970, – hon degas hiziv da vat e kalon kudennoù kevredigezhel ar
vro. Ma ne vije ket bet ar framm kefridiadel strizh diazezet gant S.A.D.E.D., – hag ar framm kealiadel
ken spis-all diazezet gant E.S.B., – e vije bet dic’hallus diorren ar framm politikel a zo bremañ o
tiwanañ da vat, rak hemañ zo kalz pinvidikoc’h, met ivez kalz breskoc’h : emañ e vezoud e dalc’h ur
c’hempouez bepred en arvar etre barregezh hag atebegezh, etre fiziañs ha frankiz. Ar gendael-mañ a
welan evel ul labour frammet a c’hiz nevez ; kalz gwevnoc’h an ereoù etre parzhioù ar framm ; kalz
kenderc’husoc’h ivez pep arc’hwel peogwir emañ pep tra savlec’hiet e-keñver an disentezioù politikel
a vo en orin durc’hadurioù da zont an Emsav. Hanterhent e vo etre ar gendael akademek ha kendalc’h
politikel ar framm. ()
[A-zivout Pevar stael an dispac’h, Emsav 40/113] « Anat eo hon eus da veizañ al ledemsav en un
doare peurnevez. Al ledemsavioù breizhek o deus roet dimp an dro da savelañ keal al ledemsav, o
deus roet dimp kement a c’hallent reiñ, a’m eus aon. Rak evit c’hoari ar roll gourzhtreiñ ez eo hini al
ledemsav, ez int dic’halloud ul luadenn ! Dav e vo termenañ ent reizhiadek perzhioù ul ledemsav
gourzhtroüs, evel da skouer bezañ engouestlet dre e lazioù er saviad-kenderc’hañ arallek (ur
c’hweluniad da skouer). Al luskadoù kealiadel rik evel ar strolladoù politikel ne c’hellont c’hoari ar
roll a ledemsav nemet mar lakaont lusk, mar bezont lerennoù-rod, el luskadoù saviadel arallek. An
hevelep tra evit al luskadoù kealiadel brezhon, – met petore lerenn-rod e c’hell bezañ E.B.V. pe zoken
U.D.B. e-barzh ar saviad-kenderc’hañ arallek ? »
(04 05 70)
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Karout a rafemp reizhañ ar fazi anvadur a gredomp diverzout e lizher hon c’henskriver.
En eil dilinennad e lizher e ra meneg eus un « ergorelezh “hollek”, direet, neptu ». N’eus ket
muioc’h un « ergorelezh “hollek” » ha ma’z eus ur « mathesis universalis ». An ergorelezh
lakaet e kont amañ, mar komprenomp mat, zo ergorelezh an naturour, – anv a reer anezhi er
pennad Divrazadur kudenn an darempredoù gant ar sokialouriezh, Emsav 41/143, sl. /144.
Devoudoù a bouez a c’haller savelañ o studiañ ur gevredigezh tud gant an hevelep hentennoù
ha ma studier ur gevredigezh wenan, met ar gevredadouriezh naturour-se ne ro ket un

anaoudegezh na hollekoc’h na dreist-holl gwirionoc’h eget ur gevredadouriezh diorreet en ur
ergorelezh all.
E/EMVR-160
[Digant ur c’helenndiad] « Emaomp o paouez “studiañ” ar varksouriezh. Un eurvezh zo bet awalc’h. Ur skrivadenn ne voe ken. Gwech ebet ar ger “daelerezh”. An hevelep kelenner
prederouriezh. Gall yaouank, a anzave dec’h broad Vreizh… betek ar savboent armerzhel, pezh a
sabatuas reoù ’zo.
« “Mar bijen Brezhon” emezañ “e karjen deskiñ brezhoneg…”. “Lorc’h a zlefec’h bezañ o teskiñ
galleg, o vezañ Gallaoued…” (!) Menegiñ a rae ar vrogarouriezh a-youl, h.a., h.a..
« A-zivout Istor, neb a lavar Istor a gomz eus istor Frañs…
« “… istor Breizh…”
« Evezhiadennoù : “A-walc’h ez eus dija gant istor Frañs !”
« Ha dav eo bezañ dall ?
« “Dasstourm ur bihanniver en arbenn eus un diaez armerzhel” a lavare unan all (desavet pell mat
diouzh ar brezhoneg…).
« Evit klozañ, ur vroad e oa Breizh (lakaet er-maez kenyoul ar Vrezhoned ; klasket ’m eus lakaat
a-wel ar perag. – “Setu a lavarer”) ur vroad enta, a lorc’h, n’he doa ket gwir da vezañ arnevez.
« Ar ger sevenadurezh a zigore ur vaezienn divent. D’ar gwellañ e’m eus he c’horvoet. Den n’en
doa soñjet e kement-se. Distremen ar folklor ? e Breizh ? Breizhiz ?
« Ar gounid en taol eo bet ar c’hizidikadur gant un estren, – hag alies santet evel un estren, – na
gomprene ket tamm ebet perak ne zeskemp ket holl brezhoneg. () An disoc’h : un avel a erez ouzh ar
gallekadur. () Un eilpennadur anat, met paotred start zo da dennañ alese.
« Ur Gall a zeue da lavarout dimp ez omp Breizhiz… ha hep ober “trevadennidi” ac’hanomp evel
ma ra J (ur c’hruz a reer d’an divskoaz ha c’hoarzhin ur pennadig…). Ur fourrad a drivliadoù brezhon
dispis, sed a zo sklaer gant an holl. Bremañ e vezan selaouet pa gomzan eus Breizh… Hag ar re a fell
dezho chom “enep” J, en o degasan da’m doare-gwelout dre zezvarn J war e “ziwan emdarzhek” a
gannaded pergen1. Dav eo anzav e chom gant J c’hwez ar c’hozh, ar parch, an dispredet. Ha daoust
ma’z omp a-du war meur a graf, e kavan gwell ma vemp gwelet nebeut-ouzh-nebeut a-gevret : ar
baotred o deus graet goap anezhañ kement ma ne gredont anzav tra ebet ken dirazañ. Un disentez all a
ginnigan dezho ; hep ma vent rediet da lavarout hogos “edo ar gaou ganin”, e c’hellont lavarout ez int
Brezhoned… ha ket kement-se Gallaoued ken. Lavarout a c’hellont e santont un touellerezh… Kalz
zo diaezet. »
(07 05 70) (br. ganimp)
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« Ar boaz hon eus kemeret da lavarout “dezrannañ ha distrujañ” ; ar ger “distrujañ” zo fall e
gwirionez, rak lakaat a ra an dud da soñjal “kas da get” pa n’eo ket se tamm ebet. HEGEL a lavar
Aufhebung (lamidigezh hag eilsavelidigezh en ur par uheloc’h ha ledanoc’h). Distrujañ ar geto n’eo
ket kas da get ar getoad, met trec’hiñ war an dislavar a vire outañ a ziorren e varregezhioù, e
aufheben ; kenderc’hel gant ar vuhez-krouiñ renet er geto met ouzh he diazezañ uheloc’h ha
ledanoc’h. Daoust ha graet hon eus kement-se e gwirionez ? () Diwallomp a zispegañ diouzh ar
saviad-krouiñ a oamp o tiazezañ evit ul labour a eil renk, ankrouus, a zo adlavarout e galleg ar
c’healioù diazezet er bloavezhioù tremenet. Un dañjer bras eo kement-se : evidomp hag evit ar
c’healioù na gemerint ket hent un Aufhebung, un hontkenderc’hañ, met hent ar skornadur dogmatek
(gaonac’hat distruj). () Un hent hepken d’an diwall-se, e-maez hini ar geto : krouiñ hag aloubiñ. ()

1

Evel a gomprener, J zo ur bruder eus al lugan « Bretagne colonie » hag un difenner eus tezenn an Dael rannvroel.

« Adlavarout a ran ar pezh a lavare ur pennad warlene : talvoud un dispac’h zo talvoud e varzhed.
Un diac’hinad eo, met tuet on da soñjal mui-ouzh-mui an dra-mañ : dilested un dispac’h politikel a
vez diouzh muzul ar c’hrouiñ nannpolitikel a zo ennañ. () Andonioù ar vuhez ne gasont ket holl o
dourioù d’ar vilin bolitikel ! ()
« Komz a ra K evel p’o dije tud pemont graet ur fazi hag e vije bet tu dezho d’ober e mod all. Ne
gav ket din ez eo reizh displegañ an traoù en doare-se ; adober fri Kleopatra zo tost-tre d’un emzalc’h
dogmatek. Ar geto zo bet silvidigezh an Emsav hag un delwenn a zleomp da Pêr DENEZ ha da Ronan
HUON. Lakaet hon eus-ni fin d’ar geto, met avanturus e chom hon araokadenn ; n’hon eus azon ebet
c’hoazh e salvimp an Emsav d’hon tro. Amreizh eo ivez lavarout hon eus-ni adkroget gant an
daelerezh-dieubiñ. Ar geto a voe ur prantad ivez eus an daelerezh-dieubiñ, – moarvat e vankas dezhañ
un damkanerezh, – met pep krouidigezh zo drezi hec’h-unan, ha diouzhtu ha da viken, un trec’hdieubiñ ; hag an trec’h-dieubiñ lennegel zo ent ameeun un trec’h-dieubiñ politikel. Ster orinel hon
dispac’h zo aze, a gredan.
() « An doare kentañ da’m meno da ginnig ar geto eo lavarout “ni” ha n’eo ket “int”, ha diskouez
an Aufhebung en he lañs (deuet omp er-maez eus ar geto, a-benn reiñ un astenn da genderc’h ar geto a
vent gant ar vro a-fet pal, a vent gant an hollveziadelezh a-fet finvez ; mat eo merkañ an dañjerioù
nevez a zo warnomp : hini an dileizhañ, a’m eus klasket tresañ er bajenn a-raok ; freuzet hon eus
klorenn ar geto, bremañ e rankomp aloubiñ dizehan diwar hon saviad-kenderc’hañ pe neuze ez eo ar
saviad-kenderc’hañ a vo dileizhet ; un daelerezh aloubiñ-dileizhañ zo o ren, setu perak e teu azon ar
vallusted war gement ober a renomp, – setu ivez perak ez eo ret hiviziken embreger hon skiant ar
bredelezh da bep kammed). »
(13 05 70)
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DANEVELLOU OBEREREZH
SKOURR AN DESKADUREZH VROADEL : ARNODENNOU AN EIL DEREZ
Kentañ dalc’h-arnodennañ 1970 e Roazhon d’an 24 Mae.
Lennegezh-I. Degemeret : an It. Nannig CHEREL, gant ar meneg damvat. Amprouennoù dre
gomz : plaenadur an div varzhoneg gant Roparz HEMON : Ar rozenn du, Al liorzh espar.
Keñveriadur etre oberenn Gwalarn hag oberenn Al Liamm. Penaos lec’hiañ Reun MENEZKELDREG ha Ronan HUON en istor al lennegezh vrezhon.
Istor. Degemeret : an Ao. Alan E. AR BERR, gant ar meneg mat. Amprouennoù dre gomz :
1. Strollad Broadel Breizh e-pad an eil Brezel-bed. 2. Ster istorel Gwalarn.
Istor. Degemeret : an It. Nannig CHEREL. Amprouennoù dre gomz : 1. Istor Breiz Atao etre 1919
ha 1939. 2. An Dispac’h gall e Breizh.
Etre Mae 1968 ha Mae 1970 en deus Skourr an Deskadurezh Vroadel roet 70 testeni-studi an Eil
Derez, dasparzhet evel-henn :
LENNEGEZH-I :

6

ISTOR :

17

LENNEGEZH-II :

2

FIZIK-I :

YEZHADUR :

5

FIZIK-II :

KRENNVREZHONEG : 3

JEDONIEZH :

5

5

KIMIEZH :

3

1

DOUARONIEZH-I : 13

BEVONIEZH : 7

DOUARONIEZH-II : 3
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KEMENNADENNOU A-BERZH S.A.D.E.D.
Eil dalc’h-arnodennañ 1970. – E miz eost evel boaz e vo aozet an eil dalc’h-arnodennañ. Kloz e vo ar
marevezh-enskrivañ d’ar 15 07.
Enrolladurioù evit an navet bloavezh-skol. – Ar goulennoù enrollañ zo da gas da S.A.D.E.D. dep Skl,
Maen ar Ya, 29 S-CHATEAULIN. Kloz e vo ar marevezh-enrollañ d’an 23 08.
Trede emvod hollek S.A.D.E.D. a vo dalc’het d’an 2 a viz eost.
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NOTENNOU POLITIKEL (13)
AR RENAD AMERIKAN
En notennoù diagent hon eus bet tro da geñveriañ ar renadoù politikel pennañ dre studiañ
danvezioù hollek, evel dibab al levierion, organoù hag arc’hwelioù al levierezh, bevennadur ar veli,
h.a.. En notennoù da heul e tresimp spisoc’h neuz un nebeut renadoù dibarek.
Ar renad amerikan studiet er pennad-mañ a renker e-touez ar « gweriniezhoù frankizour »,
« bourc’hizel », « kevalaour », rumm ar renadoù enebet hiziv ouzh ar « gweriniezhoù sokialour »,
« proleterel », « komunour ». E-touez ar gweriniezhoù frankizour avat e talc’h ar Stadoù-Unanet ul
lec’h a-ziforc’h : organ-diazez ar renad amerikan n’eo ket an Dael evel er gweriniezhoù « klasel »,
met al Leviour, – alese an anv a renad leviourek a roer dezhañ.
E lec’h all1 hon eus gwelet penaos e voe amparet ar riez amerikan ha krouet ar Stad kevreadel
kentañ gant Bonreizh 1787, – a zo hiziv ar goshañ Bonreizh e talvoud. Gwelet hon eus ivez penaos e
voe enebet a-hed istor ar Stadoù-Unanet ar meizadur unanadel hag ar meizadur kevredadel eus ar riez
hag ivez penaos en 20t kantved emañ an tuadur unanadelour o trec’hiñ hag al levierezh-kreiz o kemer
e greñv war levierezhioù ar Stadoù.
Koulskoude ned eo ket aet da get an tuadur kontrol evit kelo. Mar rank kilañ dindan
redioù ar gedvuhez c’hreantel araokaet hag al leviadurezh arnevez, e kemer furm un trivliad
rannvrogar, e kav repu en ul « lec’hiadelouriezh » kreñv. Pep amerikan zo ennañ lorc’h ha
karantez e Stad c’henidik, – brudet eo chaovinegezh an dTeksaned. Disheñvel-bras eo
koulskoude an emzalc’h lec’hiadelour amerikan diouzh ar rannvroelouriezhoù europat ; e
adkavout a raimp pa gomzimp eus buhez politikel diabarzh ar Stadoù-Unanet.

Framm ar galloudoù foran.
Savet e voe Bonreizh kevreadel ar Stadoù-Unanet gant bettrevadennerion vreizhveurat war skouer
renad politikel o mammvro gent. Diwar-bouez an amveziadoù avat ez eo bet an disoc’h disheñvel awalc’h diouzh ar patrom. Mar boe en o amboaz da gentañ ensaviñ ur roueelezh, e tilezjont buan ar
mennad-se evit krouiñ ensavadurioù orinel.

Ar C’huntell
Ar C’huntell (Congress) zo Dael ar Stadoù-Unanet. Div vodadenn zo ennañ : Ti an
Derc’houezourion (House of Representatives) hag ar Sened (Senate).
Ezholadur ha dezvad personel ar guntellidi.

Ti an Derc’houezourion a c’hoarvez eus 435 ezel dilennet dre ar mouezhiañ hollek evit daou
vloaz, a genfeur niverel gant annezidi ar Stadoù. Berrbad eo leuriadur an Derc’houezourion ha
kement-se a vez alies un arbenn a lorberezh eus o ferzh e-keñver o dilennerion. En eneb, e vez
dilennet ar Senedourion evit c’hwec’h bloavezh, ha nevezet e vez ar Sened dre drederennoù bep eil
bloaz. Gant pep hini eus ar 50 Stad e vez leuriet daou senedour, hep ma ve kont gant niver an
annezidi, – Stad New-York gant 17 milion a dud zo dezhi an hevelep derc’houezadur er Sened ha
Stad Alaska gant 225 000 annezad.
Oad an dilennadusted e Ti an Derc’houezourion zo 25 bloaz (ha 7 bloavezh a riezadelezh
amerikan), er Sened 30 vloaz (ha 9 bloavezh a riezadelezh amerikan). Diskehuzedoù zo d’ar
Senedourion ha d’an Derc’houezourion : ne c’hellont ket bezañ harzet e-doug an estezioù na war an
hent mont pe dont anezho ; o frezegennoù er C’huntell nag ar perzh a gemeront er breudoù ne
c’hellont bezañ abeg d’un tamall barnerezhel. Ur gopr 30 000 $ ar bloaz a zegemeront ; ouzhpenn-se e
1
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vez talet dezho mizoù sekretouriezh dewerzhet wellwazh da 50 000 $ bep bloaz evit an
Derc’houezourion, da etre 40 000 $ ha 140 000 $ hervez ment ar Stad evit ar Senedourion.
Arc’hwelerezh ar C’huntell.

Bloaziek eo estezioù ar C’huntell. Padout a reont adalek an 3 Genver betek an 31 Gouere d’an
diwezhatañ, – nemet mar bez brezel pe stad a enkadenn diskleriet gant al Leviour, pe c’hoazh mar
kemer ar C’huntell e-unan un diviz all. E-doug an estez ne c’hell hini eus an div vodadenn ampellañ
he dalc’hioù ouzhpenn tri devezh hep asant eben, – kement-se a-benn mirout ouzh ar skoilherezh.
Hini ebet eus an div vodadenn ne c’hell kevareizhañ ma ne dizh ket an izili vezant ur retniver, a zo an
hanterenn, – en devoud avat, seurt diferad ne vez ket miret.
N’eo ket kenurzhiet breudoù ar C’huntell ken strizh ha, da skouer, breudoù Ti ar
C’humunoù saoz pe ar Vodadenn Vroadel c’hall : alies e vez skoilherezh ha seizet an
arc’hwelerezh. Gant un areizher (speaker) e vez kadoriet Ti an Derc’houezourion ; evitañ da
vezañ dilennet gant an izili, ne vez na ken diuntuek na ken beliek hag an areizher
breizhveurat. Besleviour ar Stadoù-Unanet eo Kadoriad ar Sened, – diuntuekoc’h ha
levezonusoc’h e vez.
O harpañ ar C’huntell da gefleuniañ e gefridioù ez eus ur reizhiad vras a gengorioù pad : 20 evit
Ti an Derc’houezourion, etre 9 ha 50 ezel enno ; 16 evit ar Sened, enno etre 7 hag 27 kengoriad.
Diouzh ezhomm e vez krouet kengorioù arbennik ouzhpenn. Ur galloud-enklask o deus kengorioù ar
C’huntell : en o beli emañ gourc’hemenn erzont2 dirazo da nep den gouest da sklaeriañ ar C’huntell ;
mar nac’h an den pedet en em ziskouez, e c’hellont reiñ un urzh-deren evit e rediañ da erzont ha
dougen handalioù outañ. Seurt enklaskoù, a zo o fal dezvel stlennañ ar C’huntell en e labour, a vez
arveret alies a) evit reoliñ hag abegiñ obererezh ar galloud-erounit b) evit c’hoari ur roll barnerezhel
ha zoken kerreizhel.
Ar c’hengorioù zo dezho ar gwir da bleustriñ war an danvez dezvoù a-raok ma vezont breutaet
gant ar C’huntell. An iskengorioù amparet da brientiñ un danvez dezv zo en o emell aozañ
« selaouadurioù » foran gant kement den deuriet. E galloud ar c’hengor emañ neuze disteurel an
danvez dezv : mar he distaol, e rank ar C’huntell aozañ ur vouezhiadeg evit ober d’an danvez dezv
dont dirazañ. Ar c’hengor he dave neuze, ouzh hec’h enkemmañ diouzh ret. Kalz danvez dezvoù a vez
mouezhiet hep bezañ breutaet ; mar bez breutadur, ar vodadenn en em ampar e Kengor an Ti a-bezh
(Committee of the whole House).
Roll-an-devezh ar breutadurioù e Ti an Derc’houezourion a vez diferet gant Kengor ar Reolioù
(Rules Committee), aozadur a zo en e gerz ur gembeli vras.
Galloudoù ar C’huntell.

Pennañ galloud ar C’huntell eo ar galloud-dezvañ. E embreger a ra ent dizalc’h e-barzh ar
bevennoù merket gant ar Vonreizh. A-raok ar varnedigezh douget gant al Lez-Uhelañ e 1937 da
geñver an New Deal, e veze goulezet d’ar C’huntell leuriadekaat un darn eus e c’halloud-dezvañ : ac’houdevezh, ned eo ket aotreet ken d’henn ober, – ne c’hell ket enta ar galloud-erounit devedañ
dezvoù.
Gant an div vodadenn e-kevret e vez embreget ar galloud-dezvañ. Kevatal eo o c’hembeli
nemet war an dachenn an telloù ma chom ar c’hentodiñ gant Ti an Derc’houezourion. En
devoud ez eo dister kentoderezh ar Sened : gant an Derc’houezourion e vez kinniget an darn
vuiañ eus an dezvoù. N’int aotreet da endodiñ danvez dezvoù evelkent nemet betek un deiziad
merket. Goude an deiziad-se, emañ ar c’hentodiñ gant Kengor ar Reolioù. Pa na vez ket an
div vodadenn a-unan war un danvez dezv, ne vez ket lakaet houmañ da « vulzuniñ » etrezo
evel e Frañs, met amparet e vez gant izili eus an div vodadenn ur c’hengor-unvaniñ anvet
Committee of Conference. Ma ne gaver emglev ebet, e tilezer ar mennad.
2
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Ouzhpenn ar galloud-dezvañ en deus ar C’huntell kembelioù a bouez. Mouezhiañ a ra ar
c’hredadoù hag ar c’hellidsteuñv, – sellet a-hend-all evel disentezioù en amgant an dezvañ. Ur
galloud-bonreizhañ en devez tro ivez da embreger : enkemmadoù a vez graet d’ar Vonreizh diwar ur
muianiver en daoufarzh en div vodadenn ; da zont e talvoud e rankont bezañ kaougantet gant an tri
c’hard eus bodadennoù ar Stadoù.
Un nebeut galloudoù all a c’haller menegiñ :
– ur galloud-dilenn amsavadel : pa na vez ket tizhet ar muianiver e dilennadur-pobl al
Leviour, e kouezh e kefridi Ti an Derc’houezourion e zilenn, e kefridi ar Sened dilenn ar
Besleviour ;
– ur galloud-goursellout ha -reoliñ ar gwazadurioù foran : o savelañ a ra, merkañ o
c’hembeli hag o arc’hwelerezh, gwiriañ mererezh o c’hellidoù ;
– ur galloud barnerezhel dre argerzhadur an « impeachment » : kehuzañ a c’hell an
amaezhourion gevreadel o tamall dezho treitouriezh ha kouloù grevus all ouzh ar Stad. Gant
Ti an Derc’houezourion emañ ar c’hentodiñ en degouezh-se : amparañ a ra ur c’hengorenklask ha, war danevell hemañ, e tiviz kehuzañ an tamallad dirak ar Sened ; ar Sened,
treuzfurmet e lez-veur, en barn ent disforan ; an dizornañ eo an handal, – divizet e vez diwar
ur muianiver en daoufarzh.
Ar Sened e-unan en deus galloudoù a bouez evit a sell ouzh an anvidigezhioù hag ar
politikerezh diavaez. E ali a rank kaout al Leviour evit envel ar gannadourion, ar gonsuled,
izili al Lez-Uhelañ, amaezhidi gevreadel ’zo : etre 10 000 ha 40 000 amaezhiad en holl. En
dachenn diplomatel, ar feurioù-emglev a vez skoulmet gant al Leviour, nemet e rankont bezañ
kaougantet gant ar Sened, – brudet eo skouer Feur-emglev Versailles, bet nac’het e
gaougantadur gant ar Sened. Al Leviourion a glask tremen e-biou d’ar skoilh-se dre sevel
« emglevioù erounidel » (executive agreements) talvoudek goude bezañ kadarnaet gant al
Lez-Uhelañ hepmuiken.
Doareoù dibarek eus ar reizhiad dilennel hag eus ar C’huntell amerikan.

Abeget e vez garv ar reizhiad dilennel amerikan dre ma’z eo ar mouezhiañ enni war un dro
strishaet hag amgevatalek.
Strishaet eo ar gwir-mouezhiañ e meur a Stad. Amplegadoù diseurt a vez lakaet d’ar
vouezhierion : bezañ annezad er Stad abaoe daou vloaz da nebeutañ ; gouzout lenn, pe lenn ha
skrivañ ; e Stadoù ’zo, bezañ gouest da zisplegañ ar Vonreizh ; kaout korvoderioù dreist d’ur
sav merket ; talañ un taos dilennel (poll tax). Un darn vat eus an amplegadoù-se a voe savelet
evit derc’hel ar Re Zu pell diouzh ar mouezharc’hioù.
Anat eo amgevatalegezh an derc’houezañ er Sened hag e Ti an Derc’houezourion, met e
doareoù disheñvel. Er Sened, evel m’hon eus gwelet, ez a al lañs gant leuridi ar Stadoù
amdudek, gounezel, eleze mirourion. E Ti an Derc’houezourion ez eus ivez usderc’houezadur
ar Stadoù bihan hag isderc’houezadur ar Stadoù bras, met dister e chom an amgevatalegezh,
disteroc’h eget e meur a riez all.
Izel e vez live kefredel ar breudoù er C’huntell. A-du-rall, lec’hiadelouriezh ar guntellidi a ro d’an
Dael amerikan un neuz proviñsel-tre.
Mar bez un nebeut tud a dalvoudegezh vras e-touez al leuridi gevreadel, ez eo dister
talvoudegezh kefredel an darn vuiañ anezho. Ur skouer a ziskouez e petore kelc’hioù ez
emdro prederioù ar gannaded amerikan : ar gudenn ar muiañ breutaet abaoe 1900 er C’huntell
eo an taos war ar margarin hag an doare da arbarañ an druzenn-se a-benn he diforc’hekaat
diouzh an amanenn…
Ur stuz all eus ar guntellidi eo o spered lec’hiadelour. Rebech a reer dezho an damant re
vras a gemeront ouzh lazioù o Stad hag an digas ma vanont ouzh traoù ar riez hag ar bed. Dav
eo menegiñ koulskoude ez a ar c’hedveno hag al leuridi amerikan abaoe un nebeut
bloavezhioù war gizidikaat ouzh ar c’hudennoù etrevroadel. Un heuliad eo da emdroadur

ergorel ar riez chomet pell klozet warni hec’h-unan a rank emellout mui-ouzh-mui er
politikerezh hollvedel.

Al Leviour
Dibarekañ organ eus Bonreizh ar Stadoù-Unanet eo al Leviour (President), anvet c’hoazh Penn an
Erounid (Chief Executive). Diwarnañ e tiforc’her ar renad amerikan diouzh ar renadoù all hag en
anver renad leviourek.
Dilennadur al Leviour.

Dre ar mouezhiañ hollek e vez dilennet al Leviour hag ar Besleviour, – n’eo nemet ma ne dizher
ket ar muianiver dreistel eo e fizier e Ti an Derc’houezourion ar gefridi da zibab al Leviour etre an tri
emstriver deuet e penn ar vouezhiadeg hollek, hag er Sened ar gefridi da zibab ar Besleviour etre an
daou o chom. Seurt diferadur avat n’en deus nepred talvezet ; ne ve ket evit talvezout hiziv en arbenn
eus an daoustrolladegezh.
E tri frantad e vez graet dilennadur al Leviour :
1) Kentañ prantad : ezholadur an emstriverion, ennañ daou lankad :
a) E pep Stad e vez dibabet dileuridi pep strollad politikel. Kejañ a ra an
dileuridi-se en ur C’hembod (Convention) evit dilenn an danvez Leviour da
vezañ kinniget gant ar Strollad. E 12 Stad e vez dilennet an dileuridi-se dre ar
mouezhiañ hollek, pep danvez dileuriad o reiñ da anaout anv an danvez
Leviour ma vouezhio evitañ er C’hembod, – anvet e vez ar mouezhiadegoùse « dilennadegoù kentael ». Er Stadoù all e vez anvet an dileuridi gant
poellgorioù ar strolladoù hervez reizhiadoù diseurt.
b) Aozet e vez ar C’hembod (Kembod Broadel ar Strollad), – e Chicago
peurliesañ, – a-benn ezholiñ an danvez Leviour ha Besleviour a vo kinniget
gant ar Strollad. An emstriverion a rank bezañ 35 bloaz da nebeutañ, bezañ
riezad a c’hanedigezh ha kaout 14 bloavezh annezadur er Stadoù-Unanet.
2) Eil prantad : ezholadur an dilennerion leviourel. Ar meurzh goude kentañ lun miz
du (abaoe 1845), ar bobl amerikan a ezhol dre zilenn-roll al leuridi o devo da
vouezhiañ d’o zro evit al Leviour hag ar Besleviour. En devoud, ar vouezhiadegse eo a ro da anaout anvioù an emstriverion drec’h an trede prantad, rak
endalc’het e vez an dilennerion leviourel da vouezhiañ evit danvez Leviour ha
Besleviour o Strollad.
3) Trede prantad : dilennadur al Leviour hag ar Besleviour. D’al lun goude eil
merc’her kerzu e vouezh an dilennerion leviourel da envel al Leviour hag ar
Besleviour. Ur furmelad n’eo ken.
Anvet e vez al Leviour evit pevar bloavezh. Addilennadus eo hervez ar Vonreizh. Abaoe
WASHINGTON koulskoude e oa ar boaz nac’h mont war ar renk un trede gwech. Torret e voe ar
boaz-se gant F.D. ROOSEVELT pa voe dilennet Leviour peder gwech diouzh renk etre 1932 ha 1948.
E 1951 avat, en deus ugent-eilvet enkemmad ar Vonreizh roet talvoud dezvel d’ar boaz kentradet gant
WASHINGTON.
Frammadur al leviouriezh.

Ur garg vrevus eo hini al Leviour. D’he c’hefleuniañ en deus en e gerz un niver bras a
aozadurioù-skoazell.
An Tevezvod (Cabinet) a c’hoarvez eus stroll ar vaodierned, anvet Sekretourion
(Secretaries), ar maodiernezhioù o vezañ anvet o-unan Rannoù (Departments). Gant al
Leviour, goude ali ar Sened, e vez anvet ar Sekretourion. Gant al Leviour e c’hellont bezañ
dizornet. E skoazellerion int. An Tevezvod amerikan, e kemm ouzh an tevezvodoù daeliek,

n’en deus galloud-divizout ebet. Bodet e vez bep sizhun gant al Leviour a c’houlenn e alioù
digant pep maodiern, met an disentezioù a vez kemeret gant al Leviour e-unan, – anaout a reer
bomm al Leviour LINCOLN en un dalc’h eus e Devezvod : « Seizh ya, un nann. Trec’h eo an
nannoù ». Un darn vat eus ar vaodierned n’int ket tud politikel, met kalvezourion ; n’int ket
izili eus ar C’huntell ha n’o deus ket ar gwir mont-tre ennañ. En eneb, 50 % eus an dud a
gemer perzh e dalc’hioù an Tevezvod n’int ket izili anezhañ, – izili int eus Gwazva ar Leviour
pe eus aozadurioù all an erounid.
Gwazva al Leviour (Executive Office of the President) a voe krouet e 1939 gant F.D.
ROOSEVELT hag en em astennet en deus a-c’houdevezh dindan leviouriezh TRUMAN
pergen. Ouzh e ober emañ an aozadurioù-mañ :
– Koskor an Ti Gwenn (White House Staff), anezhañ un niver a sekretourion bersonel ha
c’hwec’h sekretour kefridiel karget da genurzhiañ darempredoù al Leviour gant ar Wask, ar
C’huntell, an amaezhierezh, organoù bras ar steuñverezh hag al levierezh.
– Sekretour an Tevezvod (Cabinet Secretary), karget da brientiñ roll-labour an Tevezvod
dindan evezh al Leviour hag e sekretour kefridiel ha da sevel danevelloù an dalc’hioù labour.
– Gwazadur ar C’hellidsteuñv (Bureau of the Budget), skourr pouezus-bras, karget da
savelañ an diaweladurioù kellidel ha kemedel bloaziek ; ouzhpenn e roll a bouez e leviadur
kellidel ar riez, en deus ivez da emellout en dezverezh : ensellout a ra furm an dezvoù nevez,
steuñviñ a ra adframmadur an organoù-erounit, prientiñ a ra kimingadezhioù-gouarzhañ al
Leviour. Amaezhidi bad eo izili Gwazadur ar C’hellidsteuñv ; o skiant-prenet, o barregezh a
ro dezho ul levezon vras er Stad ; gouest int da herzel pa gavont dereat henn ober ouzh
arc’hadurioù an aozadurioù stadel all pe ar strolloù lazioù.
– Poellgor ar Guzulierion Armerzhel (Council of Economic Advisers), ensavet e 1946,
ennañ tri c’huzulier, en e gefridi savelañ ar steuñvoù, prientiñ Danevell armerzhel
c’hwec’hmiziek al Leviour d’ar C’huntell ha lodenn armerzhel ar Gimingadezh war stad an
Unaniezh.
– Poellgor an Diogelroez Vroadel (National Security Council) ensavet e 1947, a zo e roll
kenurzhiañ an holl aozadurioù o plediñ gant an diogelroez. Kadoriet gant al Leviour pe ar
Besleviour, ez emvod alies ; da izili ez eus ennañ Sekretour ar Stad (Secretary of State),
Sekretour an Emzifenn (Secretary of Defense), Sekretour an Teñzor (Secretary of the
Treasury) hag uhelamaezhourion all. Un doare kuzul etremaodiernezhel strizh eo deuet da
vezañ hag ar pennañ aozadur-kenurzhiañ eus al levierezh kevreadel, – pe, resisoc’h, un
« tevezvod-brezel » en amzer beoc’h, karget da brientiñ ar sturiadurioù hollek, n’eo ket
hepken war dachenn an emzifenn broadel, met ivez e-keñver politikerezh diavaez,
leviadurezh armerzhel, h.a.. Skoazellet e vez gant ar Stlennerezh-Kreiz (Central Intelligence
Agency) ha gant Gwazadur an Enluañ (Office of Defense Mobilisation).
Galloudoù al Leviour.

Divent eo galloudoù al Leviour.
E-ser diogeliñ erounezadur an dezvoù en deus ur galloud-reizhennañ, embreget gantañ dre
urzhioù-erounit (executive orders) ha bonnadurioù (proclamations).
Penn an amaezhierezh kevreadel eo al Leviour. Envel a ra an holl amaezhidi gevreadel, goude ali
ar Sened evit reoù ’zo ; gwir en deus d’o dizornañ hep ali ar Sened.
Daou rumm kefridiaded zo en amaezhierezh ar Stadoù-Unanet : a) kefridiaded a vicher
oc’h ober o remzad3 er Wazouriezh Keodedel (Civil Service) b) kefridiaded galvet gant al
levierion dilennet, daou isrumm anezho : ′) izili Gwazva al Leviour, anvet gant S.K.
BAILEY4 « erounezerion bolitikel » (political executive), ur mil anezho, dibabet gant al
3
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Leviour e gennadoù diseurt (luoz, skolioù-meur, breutaouriezh, politikerezh) ha fiziet enno
uhelamaezhioù amzeriat, – « daoulagad ha divskouarn al Leviour ez int hag, a-wechoù, e
empenn »5 ″) amaezhidi ar Stad kevreadel hag ar Stadoù, gounezet ganto o stael evel ur
c’hopradenn a-berzh al Leviour pe ul leuriad o deus skoazellet en e stourmad dilennel, –
« reizhiad ar preizh » eo, a voe kentradet gant al Leviour JACKSON, hor bo tro da venegiñ
c’hoazh pelloc’h. Ret eo lavarout e striv an amaezhidi remzadek da lakaat harz, pe ac’hoel
bevennoù, da bleustr ar « preizh » ha da c’hounit gwarantoù evit o dezvad.
Ouzhpenn ar gwir da envel ha da zizornañ an amaezhidi, en deus al Leviour ur gwir-goursellout
war gement gwazadur ’zo hag ur galloud-divizout dreistek.
E-keñver politikerezh diavaez ivez en deus gourbrientoù bras. Bleniañ a ra ar standur diplomatel,
envel ar gannadourion hag ar gonsuled. Gantañ e vez an disentez a-fet anaout ar riezoù nevez,
kevraouiñ ha skoulmañ feurioù-emglev. E kenober gant ar Sened ez embreg ar galloud-se war
boentoù ’zo evel an anvidigezhioù, kaougantadur ar feurioù, h.a..
Rener-meur al luoz eo. A bouez bras eo ar gourbrient-se. Gant al Leviour e voe divizet
kenderc’hañ.. ar vombezenn H e 1950, kas soudarded da gKorea. Ar C’huntell nemetken avat a c’hell
diskleriañ ar brezel. Hogen en amzer vrezel en devez al Leviour galloudoù hogos diktatourel war ar
geodedourion hag o madoù.
Ar gwir da aotren truez d’ar gondaonidi en deus al Leviour evel pep Penn-Stad. Er mareoù
enkadennek e c’hell piaouañ kement galloud a zo ret evit diogeliñ buhez ar vro ha derc’hel an urzh.
War ar poent-mañ diwezhañ e chom mut ar Vonreizh, hogen diazezet-mat eo bremañ an hengoun.
E berr, setu kefridioù al Leviour, hervez R.C. MACRIDIS6 : a) Penn ar Stad b) Penn
Uhelañ al Luoz k) Kevraouer ar politikerezh diavaez d) Diwaller al lazioù foran e) Blenier ar
c’hedveno f) Penn an amaezhiadurezh g) Penn e strollad politikel h) Sturier ar politikerezh
diabarzh.
Darempredoù etre al Leviour hag ar C’huntell.

Gant ar Vonreizh eo diogelet disparti ar galloudoù : ne c’hell ket ar C’huntell ober d’al Leviour
emzizerc’hel, nag al Leviour loezañ ar C’huntell. An daou organ avat n’int ket digenvez na
diamzalc’h.
Araezioù niverus, kefridiel hag amgefridiel, en deus al Leviour da werediñ war ar C’huntell.
Ur gwir-gouarzhañ en deus al Leviour en e gerz war an dezvoù mouezhiet gant ar
C’huntell. Ne c’hell gouarzh al Leviour bezañ dizarbennet nemet dre ur muianiver en
daoufarzh e pep hini eus an div vodadenn. Betek JACKSON e voe nebeut arveret ar
gouarzhañ gant al Leviourion. En ur ober daouzek vloaz e lakaas F.D. ROOSEVELT 112
gwech gouarzh war disentezioù ar C’huntell, ha hemañ en dizarbennas 10 gwech.
Ur gwir-kentodiñ pe, kentoc’h, -kengentodiñ en deus al Leviour. Er penn-kentañ ez asante
ar C’huntell degemerout danvez dezvoù ezpleg war-eeun digant al Leviour. Goude ur prantad
kilañ, – al Leviour o tremen gant kinnig sturiadurioù hollek, – e tenn hiziv emell al Leviour en
dezverezh da greskiñ en-dro : e gimingadezhioù bloaziek o reiñ dezhañ an tu da zaveiñ dirak
ar C’huntell danvez dezvoù ezpleg. Gant ar Vonreizh ez eo raksellet ar « C’himingadezhioù
war stad an Unaniezh » ; displeget e derou pep estez, e teuont da vezañ gwir raklunioù
dezverezhel o sturiañ labour ar C’huntell. A-du-rall, al Leviour a c’hell bepred lakaat endodiñ
danvez dezvoù dre hantererezh kuntellidi e strollad. En devoud e vez renet un darn vras eus
an dezverezh war atiz eeun pe ameeun al Leviour.

5

R.C. MACRIDIS, L’exécutif aux Etats-Unis d’Amerique, Les pouvoirs de décision dans l’Etat moderne, UNESCO
1967, p. 58.
6

R.C. MACRIDIS, id., ibid., p. 52 hh.

E-kichen an hentoù kefridiel en deus al Leviour araezioù amgefridiel da bouezañ war ar
C’huntell. An « erbederezh » a chom ur benveg galloudus daoust da startadur ar Wazouriezh
Keodedel. « Erbederezh » (patronage) a reer eus debarzhadur staeloù amaezhel da geneiled
politikel al Leviour : mignoniezh al Leviour a ro da guntellidi e strollad an tu da « staliañ » o
gwarezidi. Un doare eo da c’hopradennañ o harperion er mouezhiadegoù kent (« reizhiad ar
preizh ») ha da brientiñ ar mouezhiadegoù da zont.
Al Leviour zo bleiniad e strollad, ha daoust d’an digenurzh a ren er strolladoù politikel
amerikan, e kav aze un araez-pouezañ war ar guntellidi. Harp ar c’hedveno ned eo ket dister
ivez. Dirazañ en deus al Leviour un hol bras, tra ma chom dilufr roll ar c’huntellad. Al
Leviour n’en devez tamm diegi o c’hervel ar c’hedveno d’e harpañ enep d’ar C’huntell diouzh
ezhomm.
Disteroc’h eo araezioù-gwerediñ ar C’huntell war al Leviour.

Gwir an « impeachment », ent damkanel, a rofe d’ar C’huntell an tu da grennañ war veli
al Leviour. Ne voe embreget nemet ur wech, enep al Leviour JACKSON ; hemañ avat a voe
didamallet ha nepred ne voe arveret an araez-se a-c’houdevezh. Ar pouezadur nemetañ a vez
embreget dre c’halloud kellidel ar C’huntell : mouezhiañ a ra ar c’hredadoù, ha dre-se en deus
tu da lakaat bevennoù da amaezhierezh al Leviour. Abaoe un nebeut bloavezhioù en deus ar
C’huntell kemeret ar pleg da reoliñ strizh amrealoù an amaezhiadurezh dre arverañ galloud
barnerezhel e gengorioù.
Ar Besleviour.

Diwar-benn roll ar Besleviour e lavare John ADAMS ez eo « ar gefridi disterañ en deus ijin an
den gallet itrikañ », ha Th. ROOSEVELT, anvet da Vesleviour, a gave dezhañ en doa « gwisket ar
gouel ». E gwir, ez eo skort kefridi ar Besleviour : amsaviñ al Leviour mar degouezh dezhañ mervel,
reiñ e zilez, bezañ skoilhet e doare pe zoare en embregerezh e gefridioù. Kadoriad ar Sened eo, met ne
c’hell mouezhiañ eno nemet mar kouezh rampo ar mouezhioù.
Ar C’hengorioù-Reizhennañ Dizalc’h.

Un doare dibarek eus emdroadur an arc’hwel-erounit amerikan en hon amzer eo diorreadur
gwazadurioù amaezhel emren, anvet Kengorioù-Reizhennañ Dizalc’h (Independant Regulatory
Commissions).
An ezhomm da reoliñ er par kevreadel obererezhioù armerzhel ’zo en deus degaset ar
C’huntell da ensaviñ seurt aozadurioù-reizhennañ. An niver anezho n’en deus graet nemet
kreskiñ abaoe derou ar c’hantved. Ar re bouezusañ hiziv zo Kengor Kevreadel ar C’henwerzh
(Federal Trade Commission), Kengor Etrestadel ar C’henwerzh (Interstate Commerce
Commission), Kengor Kevreadel ar C’hehenterezh (Federal Communications Commission),
h.a.. Roll ar c’hengorioù zo gourbonnañ kemennadurioù ha reoliadurioù evit gennadoù
ledanañ ar gedvuhez hag an armerzh (kenwerzh, darempredoù labourel, skingasadurioù,
krouidigezh kevrannoù gant kevredadoù prevez, miridigezh ar frankkevezañ). Reoù anezho o
deus ur gembeli varnerezhel : erlenañ7 a reont an torradurioù hag o barn hervez un
argerzhadur eeunaet. O c’hembelioù zo enta dezverezhel evit ul lod, barnerezhel evit ul lod
all. Hogen n’int ket parzhioù eeun eus ar galloud-erounit. Evito da vezañ karget da
zedalvezout an dezvoù mouezhiet gant an Dael, n’emañ ket ar c’hengorioù dindan atebegezh
al Leviour. Hemañ zo en e gembeli dezvel envel o izili, goude ali ar Sened, met ne c’hell ket o
dizornañ « hep abeg ». Dre-se e c’hoarvez alies da izili ar C’hengorioù-Reizhennañ Dizalc’h
heuliañ ul linenn bolitikel na glot ket gant mennadurioù na sturiadurioù al Leviour.
Kinniget ez eus bet danvez adreizhadurioù o tennañ da lakaat an holl gengorioùreizhennañ dindan veli eeun ar maodiernezhioù, – eleze dindan renerezh al Leviour, – hep
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tizhout disoc’h ebet avat. Daoust d’an harzerezh lakaet outo gant al Leviour e kendalc’h ar
C’hengorioù-Reizhennañ Dizalc’h da greskiñ, – rak klotañ a reont gant un ezhomm gwirion.
Spletoù ha displetoù an erounid amerikan.

Spletoù ar renad leviourek zo anezho unvanded ar selledoù el leviadurezh, stabilded ar galloud,
efedusted ha primded an ober. Mard eo strobellet a-walc’h an dezvañ, ez arc’hwel an erounid hep re a
chastre.
Tennañ a ra an displetoù da ziventelezh ar c’hefridioù en deus al Leviour da gefleuniañ. Muiouzh-mui e rank ar vaodierned kemer disentezioù en e lec’h ; an digengred o ren etre ar Rannoù zo
avat ur skoilh grevus ouzh kenober o amaezhiadurezhioù : alies e chom diziskoulm ur gudenn diwar
ma rank bezañ pleustret warni gant ouzhpenn ur vaodiernezh. Gwashoc’h eo er Stadoù-Unanet eget e
nep riez all ar spered goubarzhek o tispartiañ kenetrezo Rannoù an Erounid.
« E-se, ken en arbenn eus ec’honded an erounid kevreadel, ken peogwir ez eus ennañ
aozadurioù dizalc’h o piaouañ galloudoù-reizhennañ bras, e vez alies dizarbennet al lusk hag
ar sturiadurioù o tont eus al leviouriezh. Dileizhet e vezont dre berzh liested, hag alies
diseurted, an organoù-kevareizhañ ha -divizout. Heñveldra, e tiwan lies andon veli e diabarzh
an erounid ; ha grevusaet eo c’hoazh al liested-se gant disparti ar galloudoù a ra d’an dezvañ
ha d’ar barn bezañ, hervez ar Vonreizh, andonioù emren a veli. En doare-se, galloudusañ
erounid ar bed a vez alies dihentet e vennadur diouzh e amkan, seizet e intrudu, heskaet e
vennozioù gant e wazadurioù end-eeun hag ar benvegadur-kefleuniañ a zo dindanañ. () Ahend-all, ha pa zegouezhfe da vat an adreizhadurioù raktreset, e chomfe ec’honded ha liested
ar benvegadur-kefleuniañ an arbenn pennañ da liested an andonioù beli ha levezon. Evel
armead Kutuzov e romant Tolstoi, ez eo deuet an erounid kevreadel da vezañ un dra re ampl
ha re gemplezh evit bezañ isurzhiet d’ur renerezh unel hag evit derc’hel keñverioù termenet
fraezh etre an divizout hag ar c’has da benn, etre an empennañ hag ar seveniñ. » R.C.
MACRIDIS8.

Al Lez-Uhelañ
Piaouet eo ar galloud da reoliñ bonreizhegezh an dezvoù gant al Lez-Uhelañ, hag ivez gant
kement lez-varn gevreadel pe stadel a forzh pe renk. Al Lez-Uhelañ avat zo dezhi ar brasañ hol, hag ul
levezon bolitikel wirion : menegomp ar roll-enebiñ a c’hoarias da geñver an New Deal hag, er maremañ, he stourm a-du gant kevatalded ar gouennoù.
Frammadur al Lez-Uhelañ

C’hoarvezout a ra eus un arlevier, Penn ar Reizh (Chief Justice), hag eus eizh barner, anvet hedbuhez gant al Leviour goude ali ar Sened. Evit ober an anvidigezhioù-se e talc’h kont al Leviour eus
dasparzhioù strolladel, kravezel, gouennel ar vro, – republikaned ha demokrated, protestanted,
katoliged ha yuzevion, h.a. ; un den du zo bet anvet da uhelvarner evit ar wech kentañ e 1967. Bras-tre
eo levezon al Lez-Uhelañ. Ur gopr kevatal da hini ur maodiern (39 500 $) a vez talet d’hec’h izili. Eil
briad ar riez war-lerc’h al Leviour eo hec’h arlevier. Ennañ ez eo fiziet abaoe 1922 reolerezh reizhiad
varnerezhel ar Stad kevreadel. Bep bloaz e vod en-dro dezhañ an henañ reizhaouerion ranndirel evit
studiañ kudennoù pennañ ar barnerezh.
Galloudoù al Lez-Uhelañ.

Ul lez-varn eo da gentañ-penn al Lez-Uhelañ, o plediñ gant daou seurt greadoù : greadoù a ensav
kentañ, – pa vez kevrenn enno ur c’hannadour, ur c’honsul, ur maodiern, ur Stad ; greadoù diwar
engalv, – an dro baotañ eo.
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En ur pennad all9 hon eus gwelet ez eus daou zoare da reoliñ ar vonreizhegezh, pe dre berzh
greadiñ, eleze dre ober breud d’al lezenn war-eeun, pe dre berzh eseviñ, e-ser ur breudad ordinal, unan
eus an div gevrenn o c’houlenn ma ve esevet ouzh un dezv dre ma tamall dezhi bezañ enepbonreizh.
Er Stadoù-Unanet ne vez ket aotreet an doare kentañ : ne c’hell lez-varn ebet, nag al Lez-Uhelañ,
lakaat breud war vonreizhegezh un dezv nemet dre un argerzhadur eseviñ.
Abegiñ garv a reer ar reolerezh renet gant al Lez-Uhelañ war vonreizhegezh an dezvoù.
Komzet ez eus bet eus « levierezh ar varnerion ». Rebechet e vez dezhi dreist-holl he
zuadurioù mirelour : hec’h eneberezh ouzh an dezvoù kevarzhel e derou ar c’hantved, ouzh
emellerezh ar Stad en armerzh, ouzh an New Deal e 1937. E gwir, evit meur a zezv bet
freuzet ganti ne oa ket anat o divonreizhegezh, – liv politikel ar varnerion nemetken a ro an tu
da gompren an disentezioù o doa kemeret.
Eneberezh feuls al Lez-Uhelañ ouzh ROOSEVELT e 1937 a zisoc’has gant an uveladur
anezhi : dibaot e voe a-c’houdevezh ar barnedigezhioù divonreizhegezh douget ganti. Abaoe
1954 e stourm al Lez-Uhelañ ouzh an hanbarzherezh gouennel, – he zuadur frankizour oc’h
aotren dezhi muioc’h a gevarzhegezh war an dachenn-se eget war an dachenn gevredigezhel.

Ensavadurioù politikel ar Stadoù
Pep hini eus ar pemont Stad amerikan he deus he Bonreizh savelet ganti hec’h-unan e stern ar
reolennoù erverket gant ar Vonreizh kevreadel. Dre vras ez eo Bonreizhoù ar Stadoù skoueriet diwar
ar Vonreizh kevreadel.
An holl Stadoù nemet Nebraska o deus div vodadenn : ur Sened hag un Ti an
Derc’houezourion. Ar Sened, drevezet diwar an eil bodadenn gevreadel, n’en deus avat roll
arbennik ebet da c’hoari e par ar Stadoù. Anvioù diseurt o deus an Daeloù-Stad hervez ar
Stadoù : en 24 anezho e reer gant an anvad Korf-dezvañ (Legislature) ; e 19, gant Bodadenn
Hollek (General Assembly) ; e 3, gant Bodadenn-dezvañ (Legislative Assembly) ; e 2, gant
Lez Hollek (General Court). Etre 17 ha 67 emañ niver ar Senedourion, etre 35 ha 399 hini an
Derc’houezourion. En hevelep deiziad peurliesañ e vez dilennet an Daelidi-Stad, ar Guntellidi
hag un niver a amaezhidi, – ken ma tizh ar baperenn-vouezhiañ mentoù eston : 0,75 m led war
1,25 m ha betek 3,50 m hed.
Digevatalderioù bras zo ivez e derc’houezadur an Daeloù-Stad : e California da skouer betek
1962, teir c’hontelezh a oa enno an hanter eus poblañs ar Stad ha tri senedour hepken diwar pergont.
A-c’houde 1962 e striver da goazhañ an digevatalderioù-se. An Daeloù-Stad ne sezont ket kalz : un
estez ez eus bep eil bloaz, ha berr eo. Izel e chom live ar breudoù enno.
Emañ ar galloud-erounit e piaou ur Gouarnour, eilet gant ul Letanant-Gouarnour, dilennet dre ar
mouezhiañ hollek. Ur veli vras en deus ar Gouarnour e-keñver an Dael-Stad : ar gwir en deus da
c’houarzhañ an dezvoù, da engervel an Dael en estez dreistordinal, da brientiñ an danvez kellidsteuñv,
da embann kimingadezhioù enstaget outo danvez dezvoù.
E Stadoù ’zo e vez embreget ar werinelezh dameeun10. Ensavet eo ar poblgentod en un
ugent Stad : ar geodedourion a c’hell aozañ ervennadegoù a-du gant un danvez dezv war an
diviz ma vodfent ar sinadurioù eus 8 pe 10 % eus korf an dilennerion. Er poblgentod eeun e
vez mouezhiet war an danvez dezv gant an dilennerion o-unan. Er poblgentod ameeun e vez
daveet an danvez dezv dirak an Dael-Stad ; mar bez distaolet gant houmañ, ez aozer ur
poblaters. Dre vras e vez mirelour an dezvoù mouezhiet dre argerzhadur ar poblgentod.
Un ensavadur orinel a gaver e Stadoù all : an dic’halv (recall)11. Ne c’hell an dic’halv
bezañ ervennet nemet ur wech e-pad leuriadur un amaezhiad. Arveret e vez dreist-holl er
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frammoù dinazel ; e 12 Stad koulskoude ez eo bet darbennet e par an amaezhierezh Stad. En
devoud avat ne anavezer nemet ur Gouarnour bet dic’halvet, hini an Oregon e 1921.

Ar strolladoù hag ar vuhez politikel.
N’eo ket aes reiñ un deskriv dur feal eus buhez politikel ar Stadoù-Unanet, en arbenn eus ar
c’hombodadur hag eus ar c’hemmoù lec’hiadel hon eus meneget c’hoazh. Disheñvel-bras eo ar
boazioù leviadurel eus ur Stad d’eben, ha zoken en ur Stad ez eus diforc’hioù souezhus etre div
gontelezh, div gêr. Tresoù boutin d’ar riez a-bezh a c’haller taolennañ evelkent.

Ar strolladoù politikel
Daoustrolladek eo renad ar Stadoù-Unanet, hogen disheñvel-bras eo an daoustrolladegezh
amerikan diouzh an hini vreizhveurat.
An diouer a enebadur kealiadel ha saviadel.

Ar c’hemm brasañ etre ar strolladoù politikel amerikan hag europat eo moarvat an diouer a
reizhiadoù damkanel ha war un dro a ziforc’hioù kendereel a gaver er strolladoù amerikan.
En Europa en em gav peurliesañ enebet kenetrezo ar strolladoù politikel dre o
c’healiadurezh hag an diazoù kendereel disheñvel a ro dezho saviadoù-kenderc’hañ disheñvel
o izili. Er Stadoù-Unanet ez eo aet gwan-tre, betek steuziañ, seurt enebadurioù. Er pennkentañ e voe a dra sur livioù kealiadel fraezh gant ar stourmoù etre « unanadelourion » ha
« kevredadelourion », met n’o c’haver ket ken hiziv er c’hevezerezh etre ar republikaned hag
an demokrated. Moarvat ez eo dre vras mirelouroc’h, frankizouroc’h, broadelouroc’h ar
republikaned eget an demokrated, met n’eus ket aze peadra d’ober un tu dehou hag un tu kleiz
gwirion. Brasoc’h eo an diforc’hioù e diabarzh pep hini eus an daou strollad eget etrezo :
kilstourmeroc’h eo demokrated ar Su eget kalz republikaned. Azonus eo ivez ar goulenn a
reas an daou strollad war un dro ouzh EISENHOWER da vezañ o danvez Leviour e 1952.
E kendave gant an diouer a enebadur kealiadel ha saviadel-se emañ an diouer a gostezenn
sokialour er Stadoù-Unanet. An helebini etre demokrated ha republikaned zo heñveloc’h ouzh
ar c’hevezerezh a oa en Europa an 19t kantved etre frankizourion ha mirourion eget ouzh ar
stourmoù a anavezer etre sokialourion ha frankizourion. Arabat e ve dezren re vuan
koulskoude emañ ar Stadoù-Unanet en ur stad a zilerc’hegezh politikel pe istorel. Disheñvelbras eo emdroadur ar bed amerikan diouzh hini ar bed europat.
Mar he deus ar vuhez politikel amerikan kavet he c’hempouez kalvezel dre ur wikefread
ensavadurioù o vont en-dro hep todorosal betek re, e ve ur fazi grevus diwelout an nerzhoù
bras-ouzh-bras a nac’h kemer lec’h enni : an emsav du, al luskadoù-nagenniñ ha -gourzhtreiñ
o koeñvañ er yaouankiz, hag emsavioù dispac’hel an Trede Bed dindan vestroniadur
amerikan. An nerzhoù-se zo uhel-kenan o barr kealiadel ha n’eus ket da c’hortoz ma vent
enframmet biken er bed unventek a zinac’hont.
Framm ar strolladoù politikel amerikan

Disheñvel-mat diouzh ar pezh a skriteller evel-henn en Europa eo ar strollad politikel amerikan.
N’emañ ket diazezet war an ezeladur hiniennel, ned eo ket ur strollad yoc’hek er ster strizh, met
kentoc’h ur strollad sternioù diazezet war gronnadoù bihan gouvriaded12. Digreizennet-kenan eo. Ar
« Poellgor broadel » a zo e penn pep hini evit ar riez a-bezh n’en deus beli ebet. Leviour ar StadoùUnanet, a zo « bleiniad » ar strollad muianiverek, zo ur bleiniad hep aotrouniezh wirion. Reishoc’h e
ve lavarout ez eus pemont strollad demokrat ha pemont strollad republikan hogos dizalc’h, bep a unan
dre Stad. Ur skeudenn eus seurt dastorradur a gaver gant ar C’hembodoù Broadel ma kej dileuridi an
holl Stadoù, heñvel ouzh gladdalc’hourion hollc’halloudek, pep hini o kendaelañ a gevatal da gevatal
gant ar re all. Ar strolladoù politikel n’int kenurzhiet nemet e par ar c’hêrioù hag ar c’hontelezhioù, –
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devoud a reer « kevrennelouriezh » (sectionnalism) anezhañ, arvez all eus al lec’hiadelouriezh
amerikan.
Frammet start eo ar strollad war bazenn ar « precinct » (kombod dilennel bihanañ, ennañ e-tro 400
mouezhier). E pep « precinct » ez eus ur « captain », oc’h anaout ent personel pep hini eus ar
vouezhierion, o reiñ dezho skoazell diouzh ret. Micheridi pe ledvicheridi eus ar politikerezh eo ar
« gabitened », ha bras-tre eo o roll : o levezon war an dilennerion hag o fealded d’ar strollad a ro da
hemañ e holl nerzh.
Roll kefridiel ar strollad : an ezholadurioù.

Ne vez aotreet keodedour amerikan ebet da vont war ar renk evit un dilennadeg hep bezañ
kinniget gant ur strollad politikel marilhet ent kefridiel. Dibabet e vez an emstriverion hervez
reolennoù resis ; an dibab-se eo a anver an « ezholadur » (nomination).
Gwechall e veze ezholet an emstriverion gant Poellgor ar Strollad (graet « caucus »
anezhañ). Amsavet e voe ar reizhiad nemeurveliek-se gant gwikefre ar c’hembod
(convention), bodadeg dileuridi eus karterioù kêr pe kêriadennoù ar gontelezh. Re a levezon a
chome c’hoazh avat gant levierion ar strollad war dibab an dileuridi-se, hag emañ reizhiad ar
c’hembodoù o lezel he lec’h gant reizhiad an dilennadegoù kentael, eleze ezholadur an danvez
leuridi dre ar mouezhiañ hollek aozet ent kefridiel.
Tri doare dilennadegoù kentael ez eus :
– an dilennadeg kentael kloz ma rank pep mouezhier bezañ enskrivet en ur strollad
politikel ha henn diskleriañ ;
– an dilennadeg kentael digor ma ne vez ket endalc’het ar vouezhierion da ziskleriañ o
ezeladur en ur strollad ; dieub e chomont da zibab o emstriver war roll an eil strollad pe war
roll egile ;
– an dilennadeg kentael nannstrolladel (Minnesota, Nebraska) ma vez arveret rolloù
emstriverion hep meneg a strollad.
Mar boe ensavet an dilennadegoù kentael evit krennañ war emell ar poellgorioù
strolladoù e dibab an emstriverion, ez eo dav anzav n’eo ket bet tizhet ar pal. Ul levezon vras
a chom gant ar poellgorioù war an dilennerion.
An daoustrolladegezh amerikan.

E lec’h all13 hon eus keñveriet an daoustrolladegezh amerikan ha breizhveurat, ha diskouezet roll
fiñvusted ar muianiveroù en daoustrolladegezh laosk, digenurzh, a ren er Stadoù-Unanet.
Roll devoudel ar strollad : reolerezh ar mouezhioù hag « erbederezh ».

Dre e « gabitened » e piaou pep strollad ur « bloc’had » dilennerion e pep « precinct » ; gant ur
bloc’had etre 60 ha 100 mouezh diwar 400 en deus a-walc’h evit bezañ trec’h. En amparidigezh ar
« bloc’hadoù » dilennerion, e fealded ar « gabitened » ez eus un elfenn bouezus o c’hoari : an
« erbederezh ». An emstriver dilennet a rann etre e harperion ar « preizh », eleze ar staeloù amaezhel a
zo en e bastell. Pa gemm ar muianiver politikel en dinaz pe er Stad e kemm da heul, e vez eilpennet
koskor an amaezhierezh. An « erbederezh » (patronage) a reer eus seurt « rannadur ar preizh ».
Koulskoude e kresk ivez « reizhiad an dellid » (merit system) diwar goust « reizhiad ar preizh ».
A-wechoù e ro an erbederezh an tu d’un den da reoliñ ur gêr, ur gontelezh ha zoken ur
Stad a-bezh. Ren a ra war ar « gabitened » ha drezo e laka envel an holl bennadurezhioù,
barnerion, pennoù kerreizh, h.a.. Ur « boss » a reer anezhañ ha lavarout a reer en deus savet ur
« machine ».

13

Sl. Framm ar strolladoù : daoustrolladegezh start pe laosk, Notennoù Politikel (7), Emsav 32/257 1969.

Ar strolloù-pouezañ hag al lobierezh
Muioc’h eget gant ar strolladoù politikel e vez lusket ar vuhez politikel amerikan gant ar strolloùpouezañ (pressure groups), – reishoc’h zoken eo lavarout ez eo ar re-mañ a ro lusk d’ar strolladoù
politikel o-unan.
Ar strolloù-pouezañ.

Niverus-tre eo ar strolloù lazioù o waskañ war al levierezh en e holl bazennoù. Etre 1 600 ha
2 000 e niverer ar strolloù o werediñ er bazenn gevreadel, ha c’hoazh o venegiñ ar re diskleriet
nemetken.
Ar re levezonusañ, pinvidikañ, eo ar strolloù micherel ha korfuniadel evel, da skouer,
« American Farm Bureau Federation », « National Farmers Union » hag uniadoù
kenderc’herion c’hounezel (laezh, kotoñs, maiz, h.a.) evit al labour-douar ; « National
Association of Manufacturers », kevredigezhioù Kambroù Kenwerzh, kengevredadoù an dir,
an tangirri, ar bankoù, ar c’hretadurioù, h.a., evit ar greanterezh hag ar c’henwerzh ; ar
c’hweluniadoù micherourion : American Federation of Labor (A.F.L.) ha Congress of
Industrial Organization (C.I.O.) kendeuzet o-daou e 1955.
En ur rummad all e renker ar strolloù politikel ha dambolitikel : American Legion, a zo ur
gevarzhe a vrezelidi gozh tuet d’ar virelouriezh ; ar c’hevredigezhioù brogar, kilstourmer awalc’h, evel Merc’hed an Dispac’h American ; luskadoù yaouankiz, kevreoù diseurt,
kravezel, dengar pe divezelour evel « Anti-vivisection society », « Anti-saloon League », h.a..
En ur rummad etre e c’haller lakaat an uniadoù mezeion, gwiraourion, ijinourion, o tifenn
o lazioù micherel ha war un dro mennozioù politikel ha kevredigezhel.
Doareoù-oberiañ ar strolloù-pouezañ.

Liesdoare eo obererezh ar strolloù-pouezañ. Gwerediñ a reont war ar c’hedveno, ar strolladoù
politikel, al levierion.
Evit gwerediñ war ar c’hedveno ez arveront a-vras kement araez-stlennañ yoc’hel a zo :
ar wask, ar skingelaouiñ, ar filmoù, ar bodadegoù, al levrennoù-skignañ ; labourat a reont gant
skoazell an ensavadurioù bruderezh, o studiañ ar c’hedveno gant hentennoù gouiziel. Kellidoù
bras a vez dispignet e seurt embregadennoù.
Kemplezh eo an darempredoù etre ar strolloù-pouezañ hag ar strolladoù politikel. Ar remañ a vez e dalc’h ar strolloù-pouezañ evit o c’hellidoù. Er par kevreadel, o vezañ m’emañ
pep strollad dindan wered meur a stroll lazioù war un dro, ez adkav ur frankiz bennak
bennozhd’ur c’hempouez devoudel etre an hualoù liestuet-se. E par ar Stadoù avat ha dreistholl er par lec’hel e c’hoari frank levezon ar strolloù : kevrennoù ar strolladoù politikel zo
binvioù mui pe vui hesent etre daouarn ar stroll lazioù o ren er c’horn-bro.
Kempleshoc’h c’hoazh, ha diaesoc’h da anaout, eo levezon ar strolloù-pouezañ war al
levierion. Dre guzh e vez graet ul lodenn eus al labour, ar goubrenerezh14 o terc’hel ul lec’h
bras ennañ. Ul lodenn all a vez diskleriet ha reolennet : al lobierezh (lobbying) eo. Lobby a
dalvez trepas ; al lobiañ zo daremprediñ trepasoù ar C’huntell hag an amaezhiadurioù a-benn
levezonañ ar bolitikerion hag an amaezhidi. Pep stroll-pouezañ zo dezhañ neuze ur sezva e
Washington ; dre astenn-ster e reer lobby eus ar sezva-se. Roll al lobierion (lobbyists) a ya
betek prientiñ danvez dezvoù, gounit kannaded, h.a.. Brasoc’h eo levezon al lobierezh e
politikerezh ar Stadoù eget er politikerezh kevreadel. E Stad an Ohio da skouer, etre 1929 ha
1938, ez eo bet danzeet ha lakaet mouezhiañ an tri c’hard eus an dezvoù-Stad gant ar strolloùpouezañ.
Arc’hant bras a vez dispignet gant al lobioù. Ur milion dollar zo aet eus kef an A.F.L. e
c’hwec’h miz evit skoilhañ ouzh mouezhiadur an dezv Taft-Hartley. Uniad ar vezeion en deus
14

Goubrenañ v., lorbiñ un amaezhiad, da skouer reiñ dezhañ arc’hant en eskemm eus ur mad dizleet. Goubrenerezh g.,
pleustr ar goubrenañ.

dispignet 3,5 milion $ dindan nebeutoc’h eget ugent vloaz evit e bouezadurioù. Pemp milion
dollar ar bloaz e ve ar rann eus kellidsteuñv Association of American Railroads gouestlet d’al
lobierezh (hep lakaat e-barzh ar wask, ar skingelaouiñ, h.a.).
Reolerezh ar strolloù-pouezañ.

Kengorioù-enklask zo bet savet er C’huntell a-benn skoilhañ ouzh al lobierezh. E 35 Stad ez eus
bet mouezhiet dezvoù da reizhennañ al lobierezh. Gant un dezv gevreadel zoken e vez endalc’het al
lobierion da ziskleriañ o anvioù ha sav ar yalc’hadoù talet koulz dezho ha ganto. Diefed a-walc’h eo
chomet hevelep darbaroù.
En holl vroioù e vez strolloù lazioù o tougen levezon war ar galloud politikel. E bro ebet
avat n’eo kreñv o levezon evel er Stadoù-Unanet. Lies arbenn zo d’an devoud-se.
An diouer a stourm kealiadel, ar strolladoù politikel meizet evel firmoù o kevezañ war
nevid ar mouezhioù a daol sklerijenn war ar stuzegezh politikel amerikan. Ren a ra ar mennoz
ez eo al lazioù foran sammad al lazioù prevez, ha da heul, ar gredenn ez eo naturel ha
kantreizh e rafe ar brevezidi kement a zo ret da zifenn o lazioù. E kendave emañ an doujañs o
deus an Amerikaned d’an arc’hant, arouez-varn an talvoudoù ha mentel ar barregezhioù,
koulz hag ar bri dister a zougont d’ar galloud politikel dre vras.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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KENDAEL : EMSAV HA KEVREDADELEZH
Trede displegadenn (EHK-3)
BRASTRES AR C’HEÑVERIOU ETRE AN EMSAV HAG EMDROADUR
ARMERZHEL HA KEVREDIGEZHEL BREIZH
1. – AN EMSAV KENTAÑ (1800 – 1914)
Diwanet eo an Emsav kentañ en ur prantad a ziorreadur armerzhel evit Breizh. Boas eur d’ober
Reverzhi C’hounezel kentañ1 eus ar prantad-se. Merket e voe gant treuzfurmadurioù a bouez en doare
da c’hounit an douar : ar gounezerezh askoridik diazezet war al liesgounid hag an treiñ-eostoù a
zistroadas ar gounezerezh henvoazel astennidik ; degaset e voe gounezadurioù nevez, evel an avaloùdouar, ar primeostoù, ar boued-chatal ; kroget e voe da luduañ an atiloù gant temzoù kimiek ;
ardivinkaet e voe an atantoù, ar binvioù houarn o kemer lec’h ar re goat, ar falc’h lec’h ar falz ;
difraostet e voe tachennoù koadek, lanneier ha geunioù. Seurt gwellaennoù a zevoudas ur c’hresk
herrek eus ar c’henderc’hadoù hag an askoradoù. Da heul e c’horreas ar c’horvoderioù hag ar barroùbevañ.
War un dro e kreske ar boblañs. Etre 1800 ha 1914 e savas eus 50 % (sl. al linenndresadur p. 216),
tra ma kreske eus 45 % e Frañs, eus 100 % en Izelvroioù, eus 200 % e Breizh-Veur.
Pennañ atizerez ar Reverzhi C’hounezel e Breizh e voe an noblañs. Meur a arbenn e voe d’an deur
nevez a ziskouezas houmañ ouzh al labour-douar. Da gentañ, evel ma tispleg ervat DE LA
MORVONNAIS2, e oa eviti diorren ar gounezerezh kement ha kreskiñ he leveoù, o vezañ ma oa
chomet, pe distroet, en he dalc’h un darn vat eus an douaroù bet perc’hennet ganti a-raok an Dispac’h
gall. D’an eil, e diouer ar brientoù dezvel a oa bet he re er Renad Kozh, e ranke emellout a-dost e
buhez ar vro mar felle dezhi mirout, pe adc’hounit, he lec’h er gevredigezh.
Ar Reverzhi C’hounezel kentañ eo ivez ar prantad ma voe ar gevredigezh henvoazel breizhat en
he barr. N’eus ket da souezhañ gant se : an araokadurioù kalvezel degaset er gounezerezh ne
c’houlennent ket an disterañ treuzfurmadur eus emframmoù ar gevredigezh evit en em ledañ. Gant ar
berzh armerzhel e teuas ur bleuniadur eus ar stuzegezh henvoazel : kaeraat a reas gwiskamantoù ar
gouerion, o arrebeuri, o c’hanaouennoù, o c’horolloù3. An azbevadur-se avat ne voe ket evit herzel
argerzh ar bruzhunadur stuzegezhel a reuzie ar gevredigezh henvoazel.
N’eo ket hepken emdroadur ar gizioù lec’hel pe an teodyezhoù a verk padusted ha bleuniusted ar
gevredigezh henvoazel, hogen dreist-holl framm ar gevredigezh, eleze ar c’heñverioù etre ar
renkadoù, ar stuzioù « politikel », ar veli gevredigezhel, urzhiadur armerzhel ha kevredigezhel ar
barrez. An darn vrasañ eus ar boblañs n’eo ket tizhet war-eeun gant ar Reverzhi C’hreantel o
c’hoarvezout e Bro-C’hall. Koroll ar renadoù (Kentañ Republik, Impalaeriezh NAPOLEON 1ñ,
Assavidigezh, Unpenniezh Gouere, Eil Republik, Impalaeriezh NAPOLEON 3, Kumun ha Trede
Republik) n’en deus ket nemeur a zelanvad war ar c’heñverioù kevredigezhel e Breizh. An dud a iliz
hag an noblañs a zalc’h hag a starta ar veli o doa abaoe kantvedoù. Paeroniañ a reont diorreadur an
armerzh ouzh e virout a vont re bell gant aon da lakaat en arvar ur framm kevredigezhel a ro kement a
c’halloud dezho. Er mare-se ivez e prezeg eskibion ha beleion a-du gant ar brezhoneg evit mirout
ouzh ar mennozioù fall a emledañ dre hantererezh ar galleg.
An enebiezh nevez degaset etre ar reizhiad stadel gall (maered, prefeded, skolaerion) hag ar
reizhiad henvoazel (beleion, leaned, eskibion, noblañsoù) ne lak ket nemeur a vrall er maezioù, eleze
el lec’h ma emañ ouzhpenn an trifarzh eus ar boblañs. Tangleuziadur ar reizhiad henvoazel gant ar

1

Sl. Ugentvet kentel Douaroniezh S.A.D.E.D. : Breizh, Don-20/9 hh..
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De LA MORVONNAIS, L’économie rurale de la Bretagne et son agriculture, Roazhon 1894.
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Sl. An arallekadur, Emsav 21/269 1968.

Stad c’hall adal 1870 dre hantererezh ar skolaerion, an dezvoù enep ar c’hevredigezhioù relijiel, h.a.,
ne zougjont frouezh nemet goude ar Brezel-bed kentañ.
Er c’hêrioù ez eo disheñvel an traoù : ar bed henvoazel a gil buan dirak ar reizhiad stadel. Prientet
eo bet an dachenn abaoe pell gant ar gallekadur hag, e meur a lec’h, gant ar greanteladur o tispenn ar
frammoù kevredigezhel kozh.
Merkomp, diwar vont, n’eus amañ nemet tresoù hollek. Arabat e ve klask en deskrivadur a roomp
ur skeudenn dik eus an holl zarvoudoù kevredadel hag armerzhel o deus graet buhez Breizhiz e-pad an
19t kantved. A-gostez e lezomp zoken evit ar mare devoudoù pouezus evel, da skouer, an ezreolder a
weler gant krommenn poblañs an departamant 22 (sl. al linenndresadur p. 217).
Daoust d’ar Reverzhi C’hounezel ha d’ar c’horvo a denn diouti ar berc’henned douar, e hañval
d’ar re-mañ ez eo kevredigezh henvoazel maezioù Breizh barnet d’ar marv. N’eo ket hepken ar
stuzegezh henvoazel, ar gravez, ar yezh, hogen dreist-holl an emframmoù kevredigezhel hag al lazioù
armerzhel. Braz ar c’houvriaded, prederiet dreist pep tra gant o gwenneion, zo avizet a-walc’h evit
postañ al leveoù a zegouezh dezho diwar douaroù ar vro en embregerezhioù arc’hantus a vez o
kreskiñ un tamm dre holl er bed, – a-wechoù e faziont evel gant an amprest rusian. Rouez eo ar re her
a-walc’h evit lakaat ur gwenneg en ijinerezhioù breizhat. Da heul, hervez al lun klasel, e koll an douar
e bouezded armerzhel. C’hoariet gantañ e roll a bourchaser kevala, e lez e lec’h en nevidoù hag e
preder e berc’henned gant an andonioù gounid fonnusoc’h en deus ar c’hevala-se digoret e bed ar
c’helliderezh etrevroadel.
An Emsav kentañ a emellas a-dost er Reverzhi C’hounezel. An Association bretonne savet e
18434 a voe bras ha frouezhus he strivoù evit ledañ dre Vreizh kalvezderioù nevez ar gounezerezh.
Bodañ a rae noblañsoù, bourc’hizion, eskibion, an darn vrasañ anezho gourferc’henned. Izili an
Association bretonne n’ejont nepred betek luskañ ar Reverzhi C’hreantel e Breizh, daoust m’o dije
gallet henn ober gant ar c’hevalaoù a zaspugnent e-ser ar Reverzhi C’hounezel. Mar boe talvoudus
obererezh ar genseurtiezh-se evit uhelaat barr-bevañ ar boblañs, ne ziawelas ket an enkadennoù ma
kouezhfe pobl Vreizh en arbenn end-eeun eus an hent gounezel roet da ziorreadur an armerzh
brezhon, ha divarrek e voe da daliñ ouzh an enkadennoù-se pa zeujont. Unan eus heuliadoù pennañ ar
Reverzhi C’hounezel a voe dibobladur ar maezioù hag, e Breizh, an divroerezh. An Association
bretonne, strollad pinvidion o doa lusket an emdroadur ha tennet o mad anezhañ, a chomas
dic’halloud rak azlammadoù grevus hec’h embregadenn, da gentañ-penn an dilabour a reuzie war ar
maezioù da heul arnevesadur ar gounezerezh. Ne oa ket bet diorreet ar greanterezh pa oa tu ha, da
heul a) an dud-labour distaolet gant ar gounezerezh ne gavent ket gourc’hwel er vro b) kenderc’hadoù
an ijinerezhioù greantel gall (gwiaderezh, metalouriezh, dilhaderezh) a aloubas Breizh, o kas da get
hec’h ijinerezhioù henvoazel hag ouzh he lakaat war hent an isdiorreadur5.
Ar gwan bras-se el luskad renet gant an Association bretonne a voe e devoud krouidigezh an
Union régionaliste bretonne e 1896, enni c’hoazh uhelidi ha bourc’hizion (de L’ESTOURBEILLON,
JAFFRENNOU, F. VALLEE), a venne kemer preder gant ijinerezhioù bihan Breizh ; ha gant ar
Fédération régionaliste de Bretagne e 1911, enni elfennoù gwerinekoc’h, hogen na ouezas ket
gwelloc’h eget an div gevredigezh all terriñ ar c’helc’h-bac’h ma sanke ar vro.
An Emsav kentañ a voe enta ul luskad a uhelidi (brientinion, kloer, bourc’hizion). E gwir, ne oa e
Breizh d’an ampoent renkad all ebet, bev a-walc’h enni ar vrogarantez ha pinvidik a-walc’h evit kas
war-raok an diorreadur armerzhel hag aozañ treuzfurmadur ar gevredigezh henvoazel. Gouest e voent
da zougen dorn d’ar vro, hervez o spiswel istorel, a oa berr, hag o lazioù renkadel. Pa’z eas mad ar vro
enep d’o lazioù, e tibabjont diwall o lazioù ha derc’hel ur binvidigezh dastumet diwar labour ar
renkadoù paour en ur lezel ar re-mañ da vont gant o zonkad kriz.
4
Alies e roer ar bloaziad 1843 evit derou an Emsav kentañ. Diouzh ur savboent kevredadel avat e kavomp gwell
amzeriadañ an derou-se e penn-kentañ an 19t kantved, – krouidigezh an Association Bretonne o vezañ hec’h-unan disoc’h un
emdroadur eus ar gevredigezh vrezhon lusket gant an Dispac’h gall.
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Sl. P. PENNEK, Isdiorreadur hag armerzh, Preder 84-85/3 1966.

N’eo ket hepken war dachenn an armerzh e pleustras an Emsav kentañ. War dachenn ar sevenadur
e renas imbourc’hioù a bouez bras. Brudet a-walc’h eo labourioù Arthur de LA BORDERIE, a voe
kelenner Istor e skol-veur Roazhon. Dre e skridoù niverus, e Istor Breizh, e vroudas tan ar vrogarantez
e Breizh. A dalvoudegezh vras eo hiziv an deiz e oberoù d’an neb a venn pleustriñ war hanez ar vro.
Evit an Emsav o deus un dalvoudegezh dibar peogwir ez int striv kentañ an Emsav evit teurel war
istor Breizh hag e obererezh e-unan sklerijenn ar vrogarantez. Dellid LA BORDERIE hag an Emsav
kentañ zo bet embann kreñv ar gwir o doa Breizhiz da chom war sav ha n’eo ket da blegañ. D’ur mare
ma strive ar galloud sujer da vezhekaat ar vrezhonelezh, ar vourc’hizion da daneal an estren, ez
embann n’o deus Breizhiz mezh ebet da gaout anezho o-unan. Hogen o tifenn ar vrezhonelezh e tifenn
LA BORDERIE ar c’houbarzhelezh vrezhon eleze an henvoaz. Ouzhpenn-se, kurioù ar Vrezhoned oa
evitañ kurioù an uhelidi gwelet gant un uheliad, – kemmesket e chome an emzalc’h broadel gant an
emzalc’h renkadel aze ivez. Mar gouezas an Emsav kentañ anaout e darvoudoù an tremened haelded,
kalonegezh ha brogarantez ar Vrezhoned kent, ne welas ket an ezhomm lemm he doa pobl Vreizh e
amzer eus ur gevredigezh nevez, eus harozed nevez, ha n’eo ket hepken eus diskennidi harozed an
tremened ha dilerc’hioù ar gevredigezh kozh.
N’eo ket souezhus neuze kavout e buhez LA BORDERIE an dislavar a stadomp en e oberoù
diwar gemmesk ar vrezhonelezh gant an henvoazelezh. Goude 1870, e grez an Trede Republik e voe
kannad roueelour Gwizhurieg : o tifenn ar roue gall e tifenne un tremened ma oa Breizh emren hag e
roe ur furm diazas d’e vrogarantez.
An hevelep dislavar a zizoloomp e par obererezh yezhel ha lennegel an Emsav kentañ. Diouzh un
tu an hiraezh d’an tremened, d’ar brezhonegoù a ya da goll, d’ar gerioù a varv war vuzelloù ar re
gozh, diouzh an tu all ar striv pennek hag urzhiet da c’hoveliañ ur yezh nevez diwar vruzhunadur an
teodyezhoù henvoazel. Hogen goved ar brezhoneg arnevez en em zifenn bepred a sevel ur yezh nevez,
hag an doare nemetañ a welont evit derc’hel bev ar yezh eo derc’hel bev ar gevredigezh henvoazel a
zo diazez ar brezhonegoù diniver a strivont da unvaniñ.
An dislavar-se zo hini ur gevredigezh a-bezh paket etre ar bed henvoazel hag ar bed greantel.
Drama an Emsav kentañ eo bet en em zallañ war ster an treuzfurmadurioù en doa degaset e Breizh ha
kemmeskañ brezhonelezh ha tremened ar gevredigezh vreizhat, brogarantez ha roueelouriezh, kealiad
broadel ha kealiad renkadel.
Setu perak e welomp e derou ar c’hantved-mañ an Union régionaliste bretonne hag ar Fédération
régionaliste de Bretagne oc’h en em droc’hañ diouzh ar boblañs. Koulskoude, war e dalaroù, e kinnig
an Emsav kentañ dienkañ gant krouidigezh Strollad Broadel Breizh, kentañ strollad broadelour
brezhon, e 1911.
Arabat e ve barn ster ha lec’h Strollad Broadel Breizh diwar fourgasadennoù romantel Camille
LE MERCIER D’ERM. Un dra a bouez zo bet degaset gant tud Breiz Dishual, un dra nevez en
Emsav : ar spered politikel. Er strolladoù rannvroelour evel an Association Bretonne, an Union
régionaliste bretonne, ar Fédération régionaliste de Bretagne ne veze ket graet a bolitikerezh. Ar
vuhez politikel oa hini ar Stad c’hall. Evit darn evel Jean CHOLEAU, a voe unan eus diazezerion an
Union régionaliste bretonne, ne oa mat ar politikerezh nemet da lakaat tabut, disrann hag erezioù da
sevel etre an dud, – mennoz ar rannvroelourion o vezañ kompezañ an traoù ha lakaat an holl a-du war
un dra sirius, ur raktres rannvroel, hep damant d’o c’hredennoù politikel. Ar strollad broadelour
kentañ, en eneb, a embann gwir Breizh d’an emrenerezh. Ar politikerezh a zeu da vezañ tra an
Emsav ; ar gudenn bolitikel nemeti eo argas Bro-C’hall a zo o lazhañ pep brezhonelezh. Hogen stag e
chom ar vroadelourion gentañ ouzh ar gevredigezh henvoazel ha ne zeuont ket a-benn kennebeut d’en
em zivac’hañ diouzh an dislavar ma oa chomet enket o diaraogerion. E Diskleriadurezh Strollad
Broadel Breizh edo meneget mesk-ha-mesk frankizioù Breizh, ar gwiskamantoù, ar relijion, ar yezh
hag ar « gizioù kozh ». Gant ur gwan all e veze grevusaet an dislavar-se : tra ma oa bet an Emsav
kentañ en e zerou ur bodad tud prederiet gant diorreadur an armerzh, e steuzie an amkanioù armerzhel
ha kevredigezhel diouzh spered ar vroadelourion evit lezel al lec’h gant ur gealiadurezh hael ha brogar
moarvat, met romantel ha difetis. Mar oa araokadenn e tu ar mennadoù politikel, e oa ur giladenn vras
e tu ar pleustr fetis er vro end-eeun.

Krouidigezh Strollad Broadel Breizh e 1911 a verk dibenn emsav an uhelidi lusket gant an
Association bretonne. Diwar neuze e tremen an obererezh emsavel eus renkad an uhelidi da
gendereoù-etre ar gevredigezh. E-se ez eo rakkerzher an eil Emsav, a glasko evel ma welimp e ziazez
er vihanvourc’hizelezh.
Amañ da heul e roomp daou linenndresadur a dalvezo war un dro evit an displegadenn-mañ hag
evit an displegadennoù da zont.
Al linenndresadur kentañ a verk emdroadur poblañs Vreizh etre 1800 ha 1968 hervez an
niveradegoù. A-zremm bloaziadoù an niveradegoù, a-zerc’h ar boblañs e milionoù.
An eil linenndresadur a verk emdroadur ar boblañs dre zepartamant. A-zerc’h ar boblañs e
miliadoù. Ar sifroù etre 1914 ha 1919 zo arlakaet. Al lamm a ra ar c’hrommennoù e 1962 a denn d’an
hentennoù-niveriñ nevez arveret gant ar Stad c’hall abaoe 1962.

AN EMSAV HAG AR VRO (28)
LIZHEROU
Tri miz ’zo e tegouezhe ganimp ur strobad follennoù e furm ur c’helc’hlizher sinet gant
skridaozerezh ar gelaouenn c’hall Frères du Monde. Evel ma tiskouez an talbenn, Les
« régionalistes » révolutionnaires, e fell da aozerion ar strobad reiñ ur gwel hollel eus ar stourm
« rannvroelour » war an diriegezh c’hall. War un dro, e kase R. DOMERGUE, ezel eus bodadskridaozañ ar gelaouenn, da unan ac’hanomp ul lizher hon eus embannet arroudoù anezhañ (EMVR148, Emsav 40/141, Ebrel 1970). Amañ da heul e roomp un diverrañ eus strobad ar
« rannvroelourion » dispac’her, hag arroudoù eus al lizher respont kaset da R. DOMERGUE.
Un nebeut frazennoù gant LENIN a ra gourlavar ar skrid, – a-zivout ar broadoù gwasket war o
ziriegezh hag en o zrevadennoù gant ar riezoù kevalaour araokaet eus Kornog Europa hag ar StadoùUnanet, hag an dlead ez eo evit ar broleteriezh etrevroadel reiñ skoaz d’ar broadoù bihan d’en em
zieubiñ1.
Un digoradur ur bajennad a ro un alberz eus kudennoù armerzhel, kevredigezhel ha sevenadurel ar
proviñs, an emskiant rannvroel o kreskiñ en o c’heñver, an doare ma ersav outo ar galloud-Stad hag ar
strolladoù politikel. Tri devoud a bouez : a) gant ar proviñs e vez renet hiziv kement stourm
kevredigezhel e Frañs b) o kreskiñ emañ an « emskiant rannvroel », o kemer stumm ur genelouriezh
dispac’hel, – skouerioù evit Breizh : GLENMOR ha barzhed U.D.B., F.L.B. k) tra ma venn chom dall
ar Gouarnamant, diseblant, abaf pe mouzhet ar strolladoù bras, emañ an aozadurioù kleiz pellañ « o
kizidikaat » ouzh al luskad rannvroelour, dre ma adkemer uhelvennadoù mae 68, dre ma vonieka, dre
ma’z eo skoilhet an dispac’h e diouer ur « vent rannvroel », dre ma c’housanter ez amplego Europa
sokialour un « adaoz eus an egor ».
Al lodenn gentañ (2 p.) zo dindan an talbenn Isdiorreadur pe trevadennouriezh ?. Un amweladenn
eo eus an dezrannadurioù renet betek-henn war gudennoù ar proviñs, adalek arlakadennoù kevalaour
kempennour GRAVIER (1947) ha PISANI (1968) hag ar « remedoù » diefed pe noazus arnodet da
heul (CODER h.a.), betek damkanadurioù LAFONT kinniget evel ar pep araokaetañ evit an ampoent2.
Distremenet eo evelkent LAFONT ent embregel gant luskadoù rannvroelour ’zo o savlec’hiañ
pelloc’h egetañ a) o falioù sevenadurel, pa reont eus kudenn ar yezh ur gudenn bolitikel broadel b) o
falioù leviadurel, pa dremmont d’an dizalc’hiezh vroadel k) o falioù hollvedel, pa intentont o stourm
evel unan eus an Trede Bed hag e tegemeront d’o re meizframmoù GUEVARA, CASTRO, HO CHI
MINH, FANON.
An eil lodenn, an hirañ : 6 p., zo dezhi an talbenn Damkaniezh an didrevadennañ. Ur raktestenn a
veneg daou zevoud : a) bruzhunegezh ar strolloù rannvroelour hag an diouer enno a « vicheridi »
b) daoust da se, e ra an holl an hevelep emskiantadurioù, an hevelep dibaboù, an hevelep stourm ouzh
an hevelep enebour. An heñvelded-se a ro tu da strollañ dodennoù pennañ ar gealiadurezh
rannvroelour e peder rann :
– Rann gentañ : an Istor zo da adskrivañ. Aze ez adkaver tost da vat holl dezennoù LAFONT war
istor Frañs hag an « hent fall » en deus kemeret. E berr : 1 : Un heksagon benet a daolioù kleze, istor
reuzus ar « c’henelioù » enframmet gant Frañs. 2 : Dispac’hioù c’hwitet, eleze hini ar Girondins,
luskad kumunelour 1871, ar Maquis, Mae 68. 3 : An didrevadennañ : un derou n’eo ken ; tri eilistitl :
1) Furmegezh an didrevadennadur bet graet ha gwerc’hegezh an impalaerouriezh nevez (korvoerezh
armerzhel, kevredigezhel, sevenadurel, – gallegeriezh, – ar broioù didrevadennet) 2) En Europa e krog
an Trede Bed (ar rannbarzhioù isdiorreet hag ar c’henelioù rannvroel zo en hevelep stad hag ar broioù
nevez didrevadennet) 3) Krouiñ Vietnamoù nevez (ar « c’hleiz » trubard ; preder GUEVARA e pep
1
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Sl. Lennadennoù. Robert LAFONT, La révolution régionaliste, Paris 1967, Emsav 41/159 1970.

lec’h e-kreiz an dezrannoù dispac’hel : E.T.A., U.D.B., h.a. ; amkan : ar gengrediezh hollvedel etre ar
broioù suj war zieubiñ o tifourkañ war ur steuñverezh sokialour hollvedel).
– Eil rann : sevenadur, armerzh ha politikerezh : ur stourm hepken. Ar pouez roet gant ar
rannvroelourion dispac’her d’ar « c’hultur »3 ha d’ar yezh pergen. Perak ? Tri istitl : 1 : Arbennoù
hanezel, difennourion yezhoù eo bet diaraogerion ar rannvroelourion dispac’her (meneget evit
Breizh : Yann SOHIER, GLENMOR) ; luskerion ar stourmoù kulturel kenelel o deus diskuliet ar re
gentañ an isdiorreadur hag an trevadennadur eus o rannvroioù ; roll an arzourion, kanourion oc’h
embann briegezh ar yezh lec’hel hag o tiskleriañ ur sokialouriezh dispac’hel stourmer. 2 : Yezh
kenelel ha pleustr an dispac’h ; kemplezh an tru ha dic’halloud politikel gant ar broviñsidi hag ar
gouerion ; neuz-spered a « zen gwaredet » er proviñsoù paour evel Breizh, Korsika ; disfiz ouzh ar
bolitikerion hag o yezh, santadur an argoll da heul an trevadennerezh o washaat ; da heul, un distro
d’ar perzhioù lec’hel, o tont eus an diabarzh, eleze d’ar yezhoù lec’hel 3 : Dibab ur patrom denelezh,
a-enep d’an touell bedvroelour (ezhomm a hollvedegezh wirion hag a wriziennadur buhez), a-enep
d’an touell kreizennour, a-du gant hollelezh ar vuhez adsavet diwar an diaz (dave d’an anveliourion,
d’ar gumunelourion, d’ar gevelourion), a-du gant ar steuñvekaat hag ar gevamzalc’hiezh, – anezhi
prederenn-greiz levrioù LAFONT.
– Trede rann : hiziv an dihun. Daou istitl : 1 : Fraoulerezh an drevadennidi a grog er skol ha ne
baouez ket goude ; ar skol, ar stlenn, ar Stad a ra eus ar proviñsiad un estren war e zouar. 2 : Ar
wirionez hepken a zihun an dud. Kentañ labour : stlennañ ; diaesterioù bras, rak ar binvioù-stlennañ
zo etre daouarn ar galloud parizian, rak dister e chom ar binvioù-stlennañ « rannvroelour », rak disfiz
en deus ar c’hevredig ouzh kement n’emañ ket merk Paris warnañ ; berzhioù koulskoude : kazetennoù
pouezus (Peuple Breton, Enbata), ur boulc’h er wask lec’hel ha parizian, ur boulc’h e par an
aozadurioù gounezel (ur c’hwitadenn avat e par an aozadurioù micherour), ur boulc’h e par ar c’hleizpellañ (P.S.U., Marksourion-Leninourion, Trotskiourion), ur boulc’h er c’hedveno (F.L.B. ha kenglev
ar bobl, poblekadur keal an « drevadennouriezh », kresk an arc’hadur « rannvroel » e stourmoù
kevredigezhel ar proviñs).
– Pevare rann : warc’hoazh ar sokialouriezh. Harpet eo an dibab sokialour graet gant an
dispac’herion rannvroel war un dezrannadur pervezh eus ar saviadoù kevredigezhel hag armerzhel.
Tri istitl : 1 : Trubarderezh ar Stad vourc’hiz. Leviadurezh unwerzhelour ha broadelour ar Stad c’hall
ne baouez ket a aozañ pe a aotren preizherezh ar vro hag enteuzerezh ar bihanniveroù (reizhiad
kemedel ha bankel, « digreizennadur » ar c’hehenterezh hag ar pellgehenterezh, h.a.).
2 : Trubarderezh ar bourc’hizelezhioù lec’hel. 3 : Douar ha Pobl tal-ouzh-tal. Ar barregezhioù lec’hel
a-fet danvezioù krai, gremm, tud-labour, troiadouriezh, kellidoù ; ur bobl kouezhet er stad a zen
gwaredet, hogen o tihuniñ ; an dibab sokialour e pep lec’h : Okitania = C O E A, Breizh = U D B,
Euzkadi = Enbata, E T A, Katalonia = P S A N ha F J C, Flandrez hag Elzas = dale anat.
An trede lodenn (1 p.), gant an talbenn Embregiezh an didrevadennañ, a ezrevell ar strolloù
dispac’her rannvroel a zo e Frañs. Deraouiñ a ra gant ar stadadenn ez eo bet distroadet e pep lec’h ar
rannvroelourion hag an emrenerion a orin bourc’hizel gant luskadoù sokialour oc’h embann amkanioù
nevez : perc’hennadurioù kengladel, kevredigezhioù digor, savlec’hioù enepchaovinek, europek,
kengrediezh etrevroadel. Da heul e teu roll ar « rannvroioù » gant meneg o « strolloù dispac’her » :
Breizh, eus ar P.N.B. d’an F.L.B., an U.D.B. hag he warlerc’hidi : F.L.B. ha Sav-Breizh ; Euzkadi, ar
Republik Euzkarat hag ar moustrerezh frankoour, Enbata, E T A, trelusker nevez ; Katalonia, GREC,
G.J.C., F.J.C., ar PSAN, trelusker nevez ; Okitania, tiriad ar c’hoshañ trevadennet, ar P.N.O. gant
etrevroadelouriezh F. FONTAN, c’hwitadenn razh ar P.S.O. gant e daol-arnod da gevandodiñ
kenelouriezh ha sokialouriezh, ar C O E A rannvroelour-sokialour enepbroadelour, ar bodadoù dirgel ;
Korsika, kenelouriezh ha sokialouriezh eginek c’hoazh ; Flandrez, titour ebet ; Elzas, titour ebet.
EMVR-165
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Pa chom forc’hellek ster ar galleg culture amañ, e kavomp gwell reiñ dezhañ an droidigezh kultur.

(Lizher digant un ezel eus E.S.B. da R. DOMERGUE ; tr. br.) « A-zivout Penaos meizañ
kevredigezh an Emsav [sl. EMVR-148, Emsav 40/140] ez eo dav lemel ur forc’hellegezh o tont
marteze diouzh darnelezh ar pennad. An Emsav en deus d’ober gant kudennoù a zo re ar
c’humuniezhoù bihan, pell avat emañ ar c’hudennoù-se diouz bezañ ar re bouezusañ. Un diforc’h bras
a gredan merzout etre ar c’hevredennoù a venegez hag an Emsav : kregiñ a ra ar c’hevredennoù-se
gant un arnod emañ an Emsav o lezel e-biou, arnod ar geto. Ur ster istorel resis en deus an arnod-se
evit an Emsav : frouezh eo da c’hwitadenn Breiz Atao en he strivad evit degas ar bobl vrezhon da
sevel ur Vreizh dieubet diouzh ar sujerezh gall. E nep mare etre 1919 ha 1939 ne gomprenas an
Emsav eneberezh ar boblañs outañ. An digompren-se a reas dimp en em droc’hañ diouzh ar peb all
eus ar boblañs ha da gavout repu er c’hrouiñ lennegel ha yezhel. Ar prantad argil-se, hag eñ paourkenan a-fet obererezh politikel, zo neoazh ul lankad diziouerus eus an daelerezh-dieubiñ boulc’het
gant an Emsav e 1919. Pouezus eo al lankad-se dre an arbenn-mañ : daoust da c’hallekadur herrek ar
boblañs ha da varv “a-neuz” ar bobl vrezhon, en deus kredet Emsav ar bloavezhioù pemont e oa
enteuzadur “a-neuz” ar bobl vrezhon o kuzhat evit gwir un dihun o tont. Emsav ar bloavezhioù
pemont en deus kendalc’het, e tachennoù al lennegezh hag ar yezh, labour Gwalarn ; ramzel eo ar
perzh en deus kemeret en adsav ar brezhoneg. Evel just e oa un dislavar etre distervez an Emsav, niver
bihan an emsaverion, ur c’henderc’h a chome lennegel ha yezhel rik, hag arbenn e vezañ : dishualañ
nerzhoù-kenderc’hañ ar bobl vrezhon, pezh a amplege dishualidigezh ha diorreidigezh nerzhkenderc’hañ an emsaverion. Keflusker eo bet an dislavar-se d’ar pezh a anvomp an eztroadur :
distrujañ ha distremen ar geto hag adstagañ gant an ober politikel. An dalc’h bremañ evidomp eo
astenn an Emsav d’ar vro a-bezh. Pa ziskaromp ramparzhioù ar geto e kemeromp da bal savelañ an
egor kedvuhezel a vo kevastenn da bobl Vreizh hag a roy da bep Brezhon, deuet da emsaver, an tu da
arverañ ha da ziorren e c’halloudezh-krouiñ.
« A-zivout ar “gwriziennadur sevenadurel” e kav din n’eo ket diezhomm spisaat pe wriziennadur
zo e kont. An un dra eo evidomp gwriziennadur hag engouestladur emsavel. E gerioù all, istorek eo
evidomp ar gwriziennadur pe n’eus ket anezhañ. Dre-se ez a an Emsav krenn war-enep d’ar re a lavar
e “wriziennont er bobl”, pezh na c’hell bezañ nemet teurel gwrizioù er yoc’h diwriziennet ha n’eo ket
er gumuniezh nemeti e Breizh o vezañ gwriziennet ent istorek. E-se n’en deus ar sevenadur netra da
welout gant ar “culture populaire” evel m’en intenter e Breizh (emgavadegoù koroll, lazoù-kanañ
dornwezhel, beilhadegoù “kulturel”, h.a.). “Difenn ar c’hultur brezhon” (hag, aon ’m eus, ar c’hultur
okitaniat) zo evel “difenn sevenadurezh Kornog” pe “Kornog kristen”, ned eo a-benn ar fin nemet
difenn ur glad arallekadurioù pinvidik-meurbet. Ar “culture” zo sevenidigezh, krouidigezh. Ar
seveniñ (acte culturel) zo anezhañ trehontiñ an oberoù tremenet ha n’eo ket o assammañ4. An ober
sevenadurel (action culturelle) n’en deus netra da welout gant an arc’hadur kulturel, – arc’hadur
kulturel a ran eus ar strivoù diniver kaset e Breizh gant brudourion ha sinourion diniver evit ma ve ar
brezhoneg hag istor Breizh kelennet gant ar Stad c’hall… d’ar re all. An arc’hañ kulturel zo un
emdouell sevenadurel, zo kement hag anzav dic’halloud-krouiñ an-unan ha fiziout er Stad an emell da
grouiñ ar sevenadur brezhon, okitaniat h.a.. Evel just an ober sevenadurel n’en deus netra da welout
gant ar c’hlemmichal a-zivout kelennerezh ar “yezhoù rannvro” e skolioù ar Stad (c’hall).
« A-du ganit : ar gudenn studiet e-ser Penaos meizañ kevredigezh an Emsav a ya en tu all da
dachenn Vreizh. Talvoudek e c’hell ar pennad-se bezañ d’ar re o deus d’ober ent fetis gant an dislavar
“den div gevredigezh, den hep kevredigezh”5 ha n’o deus ket e ergorelaet. Evit ar re-se, engouestlet en
ober, e kav din ez eo fraezh ar pennad hag ez adkavint ennañ ar saviadoù fetis a anavezont en o
femdez. Evit ar re all, ha pouezus eo klask ober dezho tañva ar pezh int kondaonet dre o dioberiantiz
da zianaout ?
« Evit a sell ar strobad diwar-benn ar “rannvroelourion dispac’her” e kemenn an talbenn ar pezh a
zegas an destenn. An termenoù “rannvroelourion” ha “dispac’her” en em nac’h an eil egile. An
dispac’h n’eo dispac’h nemet hollveziadel e ve. Kennesaat an daou dermen evel ma ra LAFONT hag
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ar strobad a denn d’an anadenn dezrannet gant MARCUSE en e levr An den unventek6. Kennesaat an
daou dermen zo klask mougañ an digenrezusted etrezo hag o lakaat da goll pep ster a-benn ar fin.
Gwander bras ar strobad zo klask diazezañ, betek er munudoù, war an tezennoù displeget gant
LAFONT e-barzh La révolution régionaliste (a gasan dit kevret un dezvarnadenn warnañ)7 ha Sur la
France ().
« An hevelep tezenn eo bepred : damkanañ retvez e “zispac’h rannvroel” a glask LAFONT ober.
Kregiñ a ra dre dermenañ un toullad rummennoù ken brizh an eil re hag ar re all : ar genel (ethnie), an
“ethnique”, ar ouenn, ar rakvroad (pré-nation), an “nation ethnique”, ar “vroad kentael”, ar “vroad
eilvedel”8, h.a.. An holl oc’h ober un daolenn druezus a ziskouez dre he digempoellded an digempoell
a zo en amboazioù hec’h aozer. LAFONT ne c’hell ket en em ober diouzh ar soñj e ve Frañs, hini 93,
skarzhet gant an treuzfurmadurioù a c’housant, hogen ne ziverz ket an orin nag an arbenn anezho. Evit
Breizh e tiskouez un dianaoudegezh eus an devoudoù hag ur faltazi ouzh o desteriañ ken bras ma
kouezh er brasañ mesk : en e embregadenn evit erlec’hiañ ar faltaziadoù ouzh ar beziadoù, ne adkav
ket e domani ar faltazi, hini e levr, ar gempoellded a zo er beziadoù (sl. da skouer an deskrivadur eus
al luskad broadelour brezhon, p. 232 hh.). Dav eo anzav n’eo ket aze emañ orinelezh LAFONT, rak
ouzhpenn unan araozañ o deus pleustret rañved an hunvre rannvroelour. Danzeadurioù LAFONT zo
diazezet war ar mennoz ez eus daou zomani, kenelel ha politikel, a ve lec’h an ober istorek. Berzh
bras en deus graet e Breizh ur seurt gweladur diempret eus an Istor rak un adsked n’eo ken eus
diempradur ar gevredigezh vreizhat. E-lec’h diskouez hent an adempradur, e kav gwell LAFONT
skarzhañ ar gudenn o kaougantañ an diempradur. Azonus-kenañ eo er c’heñver-se an enebadur a ra
etre “broad kentael” ha “broad eilvedel”. LAFONT ne ginnig ket an hent d’ar gwriziennadur istorek,
hogen un harp d’an dreistbevadur evit ar boudelezhioù dibolitikel hag anistorek ez eo, gouez dezhañ,
ar “broadoù kentael”.
« Ar gudenn nemeti en Elzas, Breizh, Katalonia, Euzkadi, Okitania, h.a., eo gouzout ha youl o
deus ar pobloù-se da vevañ pe get. An daouelezh kenelel-politikel moumoun LAFONT zo kent pep
tra un anzavadenn dic’halloud. Emañ an dic’halloud-se ken er par damkanel, ken er par embregel.
“Hent ar genel” a ra LAFONT anv anezhañ ned eo nemet ar rannvroelouriezh kozh gwisket warni un
termen diouzh ar c’hiz. Siwazh, ar gwiskamant n’eo ket a-walc’h evit reiñ dezhi un nerzhder n’he
deus bet biskoazh. An hent politikel zo na mui na maes hini ar “vroad eilvedel”, eleze ar gallekaat.
Pezh a ginnig LAFONT eo heuliañ an daou hent war un dro. E holl strivoù a laka da ziskouez ez int
kengejus : silvidigezh Frañs ne c’hell dont hemet eus ar rannvroeladur, hini ar rannvroioù ne c’hell
dont nemet eus Frañs ; salviñ ar rannvroioù zo salviñ Frañs, h.a., h.a.. E-lec’h klask trehontiñ an
dislavar a zo etre hollvedelezh ha broadelezh, e kemer Frañs da hollved hag e kinnig ur steuñv
ORSEC evit dreistbevadur ar pobloù arallgenel ez eo o dismantr end-eeun unan eus diazezoù Frañs.
Kudenn ar pobloù elzasat, euzkarat, h.a., n’eo ket damantiñ da Frañs, o deus talvezet da genaozañ en o
diegi, hogen diskar an holl skoilhoù a zo a-dreuz hent o gwriziennadur en Istor ha dre-se o
c’henlabour gant ar pobloù all. N’o deus ket da zoujañ da lakaat brall e diazezoù Frañs, evel ma n’he
deus ket doujet ar bobl vrezhon da zistrujañ ar Vreizh henvoazel a oa deuet da vezañ ur vac’h eviti. Ar
gallekadur zo bet evit pobl Vreizh ur c’hammed kentañ war hent ar rezid pa’z eo dre an hent-se ez eo
bet dieubet diouzh ar chadennoù a lakae warni ar gevredigezh vreizhat henvoazel. Ar gallekadur avat
en deus he chadennet en un doare nevez, bepred er-maez eus an Istor, er-maez eus pep kenderc’h
istorek ha peg gwriziennadur. Ouzh arallekadur ar gevredigezh henvoazel en deus erlec’hiet un
arallekadur nevez a ra eus Breizhiz estrenion en o bro. Ne vo lamet an arallekadur-se nemet pa vo
deuet pobl Vreizh da vezañ mestrez war he c’henderc’hañ, p’he devo istorekaet he c’henderc’hañ. Ar
c’henderc’hañ istorekaet-se a ampleg evel just perc’hennañ, pe krouiñ, ar binvioù-kenderc’hañ istorek
rekis, en o zouez ar Stad. Kudenn an tremen eus ar saviad a arallekadur rik da vestroniadur ar
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Sl. Lennadennoù : Morvan LEBESQUE…, Emsav 41/169, an arroud a-zivout an unventegezh hag an dave da levr
MARCUSE.
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Sl. Lennadennoù : Robert LAFONT…, Emsav 41/159 1970.
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Sl. id. ibid., p. 163 ha 164, an arroudoù a-zivout « broad kentael » ha « broad eilvedel ».

c’henderc’hañ eo kudenn an Emsav end-eeun. Poellelezh an Emsav zo poellelezh an tremen-se endeeun.
« Azonus eus hentennoù LAFONT eo ar c’heal en deus eus an arallekadur (p. 154). Arallekaet e
ve ur bobl pa voe laeret diganti an dazont a c’hell LAFONT dezren “ent poellel” diouzh hec’h
“emrenerezh sevenadurel hag a-wechoù politikel” tremenet. Gant an hentenn-se ez eus tu aes-tre da
ziskoachañ arallekadurioù e kement lec’h a garer, hag e-lec’h ma n’eus ket. Spletus eo ivez evit
divizout ez eo gwariet an Istor el lec’hioù m’en deus c’hoant LAFONT ma ve gwariet (sl. istor
“laeradenn an tonkad broadel” p. 225). Kement-se a zeu da gadarnaat ned eo tezennoù LAFONT
nemet ar rannvroelouriezh kozh adlivet e roz.
« Ar goulenn sirius nemetañ d’ober a-zivout tezennoù LAFONT, lakaet er-maez ar ster o deus
evit ar c’hevredadour, eo gouzout pe dalvoudegezh a c’hellont kaout evit pobloù Euzkadi, Breizh,
h.a.. Dañjerus int er feur ma c’hellont pellaat stourmerion nebeut stummet diouzh hent an dispac’h
(nad eo, na voe nepred ha na oufe bezañ e nep tro “rannvroel”). Spletus e c’hellont bezañ er feur ma
kenstrivont da lakaat brall er savadur kealiadel gall, met arabat gedal re : re faltaziek, re zigempoell eo
tezennoù LAFONT evit krabisañ diazezoù kealiadel ar Stad c’hall. Ouzhpenn-se, dindan stramm ur
vrizhouiziegezh e kaver bepred un diouer a rikted-dezeviñ o lemel digant levrioù LAFONT pep
krignusted.
« Hualet eo strobad ar “Rannvroelourion dispac’her” gant tezennoù LAFONT zoken pa hañval
mont pelloc’h egeto war hent ar sokialouriezh ha dizalc’hted pobloù arallgenel an diriegezh c’hall.
Diskouezet eo kudenn ar pobloù-se evel un adkudenn c’hall a striver da zizoleiñ en he devouderezh
kevredadel. Ur fazi eo klask er saviad gall, zoken rannvroel, un arbenn da zieubiñ ar pobloù elzasiat,
euzkarat, h.a. ; seurt enklask a gas dre ret da stadañ steuziadur didec’hus ar pobloù-se. Korvoerezh ha
mestronierezh ar pobloù zo unan eus diazezoù Frañs. Evel ma’z eo korvoerezh ha mestronierezh ar
bed unan eus diazezoù Kornog. Diwar ma paouez ar c’horvoerezh hag ar mestronierezh-se e kouezh
unan eus pileroù Frañs ha Kornog. Rak se dres en deus aon LAFONT. Evit gwir, ar gudenn n’eo ket
gouzout hag e rank Frañs bezañ distrujet, ar gudenn nemeti eo gouzout hag ar youl o deus pobloù
arallgenel Frañs da vevañ evel pobloù rez. Pelec’h emañ an devoudoù o tiskouez youl vevañ ar
pobloù-se ? Pe ster o deus an devoudoù-se ? Pe ster o deus an emsavioù-dieubiñ e-keñver dieubiñ
barregezhioù-kenderc’hañ mab-den ?
« Ar strobad a lavar ez eo an Istor da adskrivañ. Graet eo endeo gant pluenn LAFONT. Ar pezh o
deus ezhomm ar pobloù n’eo ket kement-se anaoudegezh, rak an anaoudegezh n’he deus perzh
dieubiñ ebet drezi hec’h-unan, met oberoù-dieubiñ. Ar pezh o deus ezhomm ar pobloù ez eo ober o
istor ha deskiñ e lenn bep m’en greont. Er c’heñver-se e hañval din ez eo istor an emsavioù-dieubiñ,
istor an daelerezhioù-dieubiñ un arm prizius evit ar re a stourm, kalz talvoudusoc’h eget holl
rambreadennoù LAFONT diwar-benn istor Frañs. »
(15 05 70)

EMVR-166

NOTENNOU POLITIKEL (14)
AR RENAD BREIZHVEURAT
Diwar skouer ensavadurioù Breizh-Veur eo bet aozet holl renadoù daeliek ar bed. Hervez ar
broioù ez eus bet pellaet muioc’h pe nebeutoc’h diouzh ar patrom, renadoù ’zo o chom diazezet war
zaou strollad politikel, renadoù all o tegemerout al liesstrolladegezh pe, evel m’hon eus gwelet gant ar
Stadoù-Unanet, un daoustrolladegezh laosk.
Azon ar renad daoustrolladek start eo ar vezañs ennañ eus daou strollad kenurzhiet-strizh, e penn
pep hini ur bleiniad a zo danvez Penn ar Gouarnamant. Ur werinelezh dihanteradek1 eo enta.
Boas eur da lavarout ez eo ar renad breizhveurat an disoc’h eus un dedroadur emdarzhek2.
Evel ma voe lavaret : « Aet eo ar galloud eus ar Gurunenn d’an Dael, hag eus an Dael d’an
Tevezvod ». Ramsay MUIR a gomze eus « diktatouriezh an Tevezvod », ha BENEMY eus
« unpenn dilennet » diwar-benn an Tevezeg.
Ar vrudetañ studienn a wironiezh war ar renad breizhveurat eo hini MONTESQUIEU3. E
zeskrivañ a ra evel ar skouer eus disparti ha kempouez ar galloudoù, – pezh a glote gwelloc’h
gant c’hoantadoù an aozer gall eget gant ar beziadoù saoz. Bras e voe neoazh levezon
tezennoù MONTESQUIEU war saverion ar Vonreizh amerikan ha war an Dispac’h gall, –
betek hiziv e red e Frañs ar brud eus un « daeliegezh kempouez » vreizhveurat, – ha war ar
wironiourion saoz o-unan.

Framm ar galloudoù foran.
N’emañ diazezet ar renad breizhveurat war Vonreizh ebet er ster strizh. Termenet eo urzhiadur
politikel ar vro gant un niver a zezvoù, reoliadurioù, boazioù, kustumoù hag arverioù
nannskoueriekaet. Hini ebet eus an diferadennoù-se, assammet a-dreuz d’ar c’hantvedoù abaoe grez ar
Magna Carta4 n’he deus talvoud bonreizhel e-keñver gwir, eleze ned eo ur redi evit an dezverezh. An
holl anezho a c’hell bezañ daskemmet gant an Dael, – diwar-benn houmañ ez eus bet lavaret e c’hell
« ober pep tra nemet treiñ ur paotr e plac’h ». Er pleustr avat e touj ar bobl saoz d’he lezenn
hengounel fealoc’h eget kalz pobloù all d’o Bonreizh furmel.
E-touez ar reizhennoù a ya d’ober Bonreizh devoudel ar Rouantelezh-Unanet, e tiforc’h ar Saozon
daou rumm : an dezvoù a Vonreizh (laws of constitution) ent strizh, a zo handaladus an dorridigezh
anezho, ha kendivizadoù a Vonreizh, a zo arverioù politikel, endalc’hus evit an holl, na oufe avat o
zorridigezh bezañ handalet. Kalz reizhennoù-diazez zo kendivizadoù, da skouer an endalc’h evit ar
Gurunenn da zibab bleiniad ar muianiver da Devezeg.
Ar c’hemm-se etre dezvoù ha kendivizadoù ne gengouezh ket gant ar c’hemm etre lezenn
ha kustum5. Daou rumm lezennoù ez eus : a) al lezennoù diwar dezvad (statute laws) pe
dezvoù ent strizh, a ya d’ober ar gwir dezvet pe skrivet, savelet gant an Dael b) al lezennoù
diwar gustum (common laws), a ra ar gwir kustumel savelet gant disentezioù barnerezhel
diagent, gant an devarnadurezh, – disheñvel int enta diouzh ar c’hendivizadoù a Vonreizh.
Eus tri organ e c’hoarvez keflusker ar renad breizhveurat : ar Gurunenn, an Dael, an Tevezvod.
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Sl. Derc’houezadur dihanterat ha derc’houezadur hanterat, Emsav 29/145 1969 ; sl. ivez Emsav 32/260 1969.
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Sl. Orin hag emdroadur ar reizhiad tevezvodel, Emsav 30/181 1969.
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MONTESQUIEU, De l’Esprit des Lois, 1748.
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Sl. Hanezadur ar Bonreizhoù, Emsav 36/374 1969.
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Sl. Diwanadur ar gwir devoudel, Emsav 27/92, 93 1969.

An Tevezvod
Evel m’hon eus gwelet6 ez eo diwanet an Tevezvod diouzh Kuzul prevez ar Gurunenn. Ken abred
hag ar 17t kantved e voazie kuzulierion ’zo emvodañ e-maez bezañs ar Roue, oc’h amparañ e-se ur
greizenn-divizout emren.
Frammadur hollek an Tevezvod.

An Tevezeg hepken a vez dibabet gant ar Roue, – hiziv avat ne ra ar Roue nemet kantgadiñ un
dibab graet en a-raok, pa’z eo endalc’het da ezholiñ bleiniad ar strollad muianiverek. Gant an Tevezeg
e vez ezholet ar vaodierned all.
Peurliesañ e vez ar vaodierned izili eus an Dael. An darn vuiañ a zeu eus Ti ar
C’humunoù, – nemet e rank bremañ, da heul un diferadenn dezvel eus 1937, un niver anezho
bezañ dibabet e Ti an Arlozed. Ur maodiern n’en deus digor nemet er vodadenn emañ
perzhour enni.
Atebek (responsible and accountable) a-stroll eo ar vaodierned dirak an Dael.
E degouezhioù dibaot en em zistroll ur maodiern diouzh ar re all war ur c’hraf resis a
leviadurezh hollek, – da skouer e 1932 e roas maodierned ’zo da c’houzout e virent o frankiz
hag e vouezhient enep an darbaroù kinniget gant ar Gouarnamant e-keñver maltouterezh. Ac’hin, e c’hell an Tevezvod en em zistrollañ diouzh ur maodiern ha goulenn digantañ e zilez.
Dibaot eo an degouezhioù-se avat ha, dre vras, ez ampar an Tevezvod ur c’horf o tont hag o
vont a-stroll.
Rummoù ar vaodierned.

An Tevezeg
Kemplezh eo ar vaodierneg saoz. En he fenn emañ an Tevezeg pe Kentañ Maodiern (prime
minister).
Un titl devoudel eo hini an Tevezeg. Kentradet gant WALPOLE etre 1724 ha 1742, ne
voe anavezet ent kefridiel nemet e 1924, ha c’hoazh dre un hent ameeun, e-ser embannidigezh
un urzh ar brilec’hioù en lakae diouzhtu war-lerc’h Arc’heskob Cantorbery hag an Arloz
Kañseller.
Un titl all ez eus na gammgemeror ket gant hini an Tevezeg eo hini an Arloz Kadoriad ar
C’huzul Prevez (Lord President of the Privy Council). Roll hemañ eo arleviañ Kuzul Prevez
ar Gurunenn, eilañ an Tevezeg ha bezañ e zegemennour e ti an Arlozed.
A-wechoù emañ an Tevezeg e penn ur vaodiernezh all : CHURCHILL a voe Maodiern an
Emzifenn, Mac DONALD Maodiern an Diavaez, WILSON Maodiern an Armerzh. Dibaot eo
avat ; en eneb, e vez an Tevezeg peurliesañ war un dro Arloz Kentañ an Teñzorva, roll a laka
en e zorn anverezh an holl amaezhidi.
Bras-kenan eo beli an Tevezeg war an Tevezvod, n’eo ket dre berzh e zezvad gwirel (primus inter
pares n’eo ken), met dre berzh ma’z eo bleiniad ar strollad muianiverek.
Maodierndedoù hengounel
Er vaodierneg ez eus staeloù hengounel, reoù enorel rik, reoù all gwerc’heloc’h.
Enorel rik eo karg Kañseller Dugelezh Lancaster hag ivez hini Arloz ar Siell Brevez
(Lord Privy Seal). Kalvezel, hep kembeli bolitikel, eo kargoù ar Solicitor General hag an
Attorney General, fiziet e reizhaouerion, kuzulierion wiraour ar Gouarnamant hag e
zerc’houezerion er barnerezh.

6

Sl. Orin hag emdroadur…, Emsav 30/181 1969.

En eneb, an Arloz Kañseller (Lord Chancellor) zo kadoriad Ti an Arlozed hag e roll zo
hini ur Maodiern ar Reizh. An Talvestr Meur (Paymaster General) zo un doare Maodiern an
Teñzorva ; ar Postvestr Meur (Postmaster General) un doare Maodiern ar Post.
Staeloù hengounel ’zo a vez arveret hiziv gant ur gefridi nevez : o fiaouerion o deus ur
roll kenurzhiañ etre ar maodiernezhioù all.
Maodierndedoù er ster leun
Ar vaodiernded er ster leun a empleg bezañ penn ur vaodiernezh. Hervez an titl roet d’ar Pennoù
Maodiernezh, pe Pennoù Rann, e tiforc’her : a) ar Vaodierned ent strizh (ministers), e penn ur
Ministry (Ministry of Labour) b) ar Sekretourion Stad (Secretary of State, sk. : Secretary of State for
Foreign Affairs, – er prezeg boutin : Foreign Secretary), a zo e penn un Office (Foreign Office)
k) Arlevierion e penn ur Board (President of the Board of Trade). Diseurtiezh an anvadoù ne verk ket
un urzhaz pe pouezderioù disheñvel, met ar c’hantvedoù ma voe krouet ar maodiernezhioù. An
« Offices » eo ar re goshañ, ar « Ministries » ar re nevesañ. Ar « Boards » a oa er penn-kentañ
kuzulioù un nebeut izili dibabet gant ar Roue en arbenn eus o barregezh.
Sekretourion daelel, Maodierned Stad, Maodierned hep Pennezh Rann
E-kichen pep maodiern ez eus peurliesañ ur sekretour daelel (parliamentary secretary), er
maodiernezhioù bras ez eus daou, – arabat o meskañ gant ar sekretourion bad (permanent
secretaries) a zo o roll kenurzhiañ diabarzh ar vaodiernezh. Anvet e vez ar sekretourion daelel
gant an Tevezeg a-unan gant maodiern ar rann ma’z int anvet. O roll eo kefleuniañ an
darempredoù etre ar maodiern hag an Dael, respont en e lec’h d’ar goulennoù dre gomz,
pleustriñ an trepasoù, h.a.. Alies e vez lakaet un darn eus ar vaodiernezh en o c’hefridi dre
c’halloudegadur.
Abaoe 1941 ez eus, ouzhpenn, Maodierned Stad (Ministers of State), a zo o dezvad
hanterhent etre hini ar vaodierned ha hini ar sekretourion daelel. E-doug ar brezel e voe
Maodierned Stad kefridiet hag annezet er-maez eus Breizh-Veur (Reter-Krenn, Afrika,
Washington, h.a.). Goude ar brezel ez emdroas ar stael-se betek bezañ ur sekretouriezh daelel
a renk uhel.
Arabat eo meskañ ar Vaodierned Stad gant ar Vaodierned hep Pennezh Rann (Ministers
without Portfolio), eleze maodierned n’emaint ket e penn ur vaodiernezh. Ar re-mañ a vez
fiziet enno, dreist-holl abaoe 1945, kefridioù kenurzhiañ etremaodiernezhel.
Aozadurioù ar Vaodierneg.

Diforc’h zo e Breizh-Veur etre ar Vaodierneg, anezhi stroll ar Vaodierned hag ar sekretourion
daelel, en holl etre 60 hag 80 den, hag an Tevezvod, amparet gant maodierned ’zo nemetken, ennañ
un 20 den.
Gant an Tevezeg e vez anvet izili an Tevezvod. En o zouez e vez bepred : an Arloz
Kañseller, Kañseller an Deñzorlez (Chancellor of the Exchequer, eleze Maodiern an
Arc’hant), Maodiern an Diavaez (Foreign Secretary), h.a.. Kreizenn ar Gouarnamant eo an
Tevezvod. Emvodañ a ra ur wech pe div wech bep sizhun e ti an Tevezeg, 10 Downing Street.
E-pad ar c’hentañ hag an eil Brezel-bed e voe savet e diabarzh an Tevezvod un doare
Dreisttevezvod : an Tevezvod-Brezel, ennañ 5 pe 6 ezel e 1914-1918, etre 7 ha 10 e 19391945. Pennoù an Dominionoù pe o dileuridi a voe pedet alies da gemer perzh en TevezvodBrezel.
Abaoe 1945 e kresk roll Poellgorioù an Tevezvod, – anezho doare poellgorioù
etremaodiernezhel. Reoù anezho zo peurzalc’hus (Standing Cabinet Committees), evel
Poellgor an Emzifenn, krouet e 1904, Poellgor an Difenn Trevourel, Poellgor al Leviadurezh
Armerzhel, Poellgor ar C’henderc’h, Poellgor an Dezverezh, hemañ karget da reiñ furm azas
d’an danvez dezvoù kinniget gant ar Gouarnamant. Ouzhpenn ar Poellgorioù Peurzalc’hus e
vez savelet ivez Poellgorioù a-ratozh (ad hoc Committee) evit ar c’hudennoù dibarek.

Kudenn kenurzhiadur ar maodiernezhioù
Gant kresk dibaouez kefridioù ar Gouarnamant, dreist-holl abaoe 1945, ez eus savet
kudennoù luziet a-fet kenurzhiañ ar maodiernezhioù. Dre bennaenn emañ ar c’henurzhiadurse en emell an Tevezeg. Hogen dreist e c’halloud danvezel emañ. Arnodet ez eus bet daou
ziskoulm ha kinniget un trede.
Kentañ strivadenn da ziluziañ ar gudenn a zeuas a-berzh Gouarnamant Labour an Ao.
ATTLEE e 1945-1951 hervez ar reizhiad displeget gant hemañ en e levr The Labour Party in
perspective (1937) : envel da Vaodierned hep Pennezh Rann tud varrek ha fiziout enno ur
gefridi genurzhiañ evel atebeion e Poellgorioù Peurzalc’hus an Tevezvod.
E 1951 e tistroas ar virourion er Gouarnamant, hag e kavjont gwell dilezel reizhiad
ATTLEE evit savelañ ur goursellerezh, e stumm dreistmaodierned karget da eveshaat
oberiadegezh lies maodiernezh war un dro. Da skouer, an Arloz Kadoriad ar C’huzul Prevez a
oa en e garg goursellout Maodiernezhioù ar Gounezerezh hag ar Bevañs ; ur Vaodiernezh o
kenurzhiañ an Dezougerezh, an Heloskoù hag ar Gremm a c’hourselle Maodiern an
Dezougerezh, Maodiern an Nijerezh Trevourel, Maodiern an Heloskoù hag ar Gremm.
« Dreistarlozed » (« Overlords ») e voe lesanvet an dreistmaodierned-se. Abeget eo bet
reizhiad an Overlords gant al labourourion7.
Un trede reizhiad zo bet kinniget gant L.S. AMERY, bet maodiern mirour hag anezhañ ur
politiker a skiant-prenet vras, en e levr Thoughts on the Constitution (1947). O pouezañ war
an diforc’h etre par politikel (Policy) ha par kefridiadel8, e kinnig savelañ un Tevezvod
strishaet, ennañ c’hwec’h ezel disammet a gargoù kefridiadel (eleze hep Pennezhioù Rann),
dezho da roll sturiañ ar politikerezh hollek ; kefleuniet e ve ar c’henurzhiadur etre ar
maodiernezhioù gant poellgorioù arleviet gant Maodierned hep Pennezh Rann.

Ar Gurunenn
Ur Rouantelezh dindan unpenniezh herezhel eo chomet Breizh-Veur. An Unpenn avat zo aet
digantañ pep galloud. Kalz bihanoc’h eo beli Roue Breizh-Veur eget hini Arlevier ar Republik c’hall,
hogen kalz brasoc’h eo e arwarzh.
Dereadur ar Gurunenn.

Kemm a laka ar Saozon etre ar Roue (pe ar Rouanez) en o fersonded hag ar Gurunenn (Crown),
ensavadur gwirel ha lec’h ar veli.
Treuzkaset e vez ar Gurunenn hervez ar gwir herezhel boutin, eleze evel ur berc’hentiezh
prevez. Ar merc’hed o deus gwir da ren evel ar baotred, – nemet ez eus dreistwir gant ar remañ pa vez kevatal an derezioù kerentiezh. Diforc’hañ a reer ar Rouanez o ren (Queen
regnant) a zo dezhi ar Gurunenn dre wir piaouat, evel ELISABETH II, hag ar Rouanez
kenseurt (Queen consort), pried ar Roue. Pa vez dereet ar gurunenn d’ur plac’h e c’hell lakaat,
pe get, envel he gwaz da Briñs kenseurt.
Gant ar gread a saveladur eus 1701 e voe forc’het eus ar gwir da vezañ Roue pe Rouanez
ar Gatoliged roman hag an dud dimezet gant Katoliged. Penn an Iliz Anglikan eo ar Roue.
An Dael a emell e dereadur ar Gurunenn, – henn graet en deus da skouer pa bellaas re
STUART diouzh an tron. Bez’ ez eo ar Rouanez war un dro Rouanez Saoz, Skos, Iwerzhon,
Kanada, Aostralia, New Zealand. Gant India ez eo anavezet, n’eo ket evel Rouanez peogwir
ez eo an Dominion-se ur Republik, met evel « Penn ar Commonwealth ».
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Galloudoù ar Gurunenn.

Ent wirel, he deus ar Gurunenn galloudoù bras. Er penn-kentañ edo holl c’halloudoù ar Stad en he
dalc’h. Nebeut-ha-nebeut ez int aet diouti evit mont e kerz an Dael, an Tevezvod, al Lezioù-barn, ar
pennadurezhioù lec’hel.
Ar « gourbrient roueel » a reer eus ar galloudoù a chom hiziv gant ar Gurunenn. Dreist reolerezh
al lezioù-barn emañ embregadur ar gourbrient roueel : kevandiuzek eo. Seurt kevandiuzegezh zo
heuliad ar bennaenn : « Ar Roue ne c’hell ket ober fall », o tegas diskehuzed varnerezhel klok ha
diharz evit holl oberoù ar rieg. Gant an Dael avat e c’hell bezañ krennet an tachennoù ma ren ar
gourbrient.
Ar « gourbrient roueel » a c’hoarvez eus galloudoù niverus. El leviadurezh diabarzh ober
an anvidigezhioù er staeloù trevourel ha milourel, grataat ar bariezh, debarzhañ an titloù hag
ar medalennoù, gourc’hemenn al luoz, kengervel, astalañ ha loezañ an Dael, kantgadiñ ha
gourbonnañ an dezvoù, dezvañ evit trevadennoù ’zo, reiñ bonreizhoù d’an tiriadoù
trevadennel e-maez emell an Dael ; pa vez difrae, kemer darbaroù a vez ent reol e kembeli an
Dael (da skouer dibenngoulzadur9 an dleoù bet embannet e 1914) h.a.. War an dachenn
diplomatel, ober ar peoc’h hag ar brezel, feuriañ, anzav ar Gouarnamantoù estren. Er
barnerezh, aotren truez, aotren an engalvoù dirak ar C’huzul Prevez.
Hogen ar « gourbrient roueel » ned eo piaou ar Gurunenn nemet dre anv. Er pleustr e vez
embreget gant an Tevezvod, pe gant an Tevezeg hepken, da skouer evit an anvidigezhioù.
Tremenet eo embreg ar gourbrient roueel eus ar Gurunenn anatebek d’an Tevezvod atebek : ar
Rouanez a laka he sin e traoñ disentezioù n’he deus ket kemeret. En devoud, ez eo ken dister
frankiz ar Roue ma ne c’hell ket zoken dibab e wreg. EDWARD 8 en deus ranket
emzizerc’hel evit gallout dimeziñ gant un Amerikanez dibriedet.
Kuzul Prevez ar Gurunenn.

E broioù ’zo evel e Frañs e reer un diforc’h etre Kuzul an Tevezvod (bodet e-maez bezañs ar Penn
Stad) ha Kuzul ar Vaodierned (bodet en e vezañs). E Breizh-Veur ne vez ket a Guzul ar Vaodierned.
An emvodoù zo re an Tevezvod (n’eo ket ar Vaodierneg) ha re Poellgorioù an Tevezvod. Dre an
Tevezeg e tremen an darempredoù etre ar Rouanez hag ar Vaodierned, nemet e c’houlennfe ar
Rouanez emzivizout war-eeun gant ur Maodiern a-zivout an traoù en e gembeli.
Bez’ ez eus avat e Breizh-Veur un aozadur diforc’h diouzh ar Vaodierneg hag ereet outi : Kuzul
Prevez ar Gurunenn ; bodad kuzulierion brevez ar rieg ez eo.
Dre e orin hanezel ez eo diwanet an Tevezvod diouzh ar C’huzul Prevez : ur gevrenn eus
ar C’huzul Prevez a emvode a-gostez en ur gambr vihan, – alese an anv « Cabinet » roet
dezhañ.
Hiziv, ouzhpenn ar Vaodierned ez eus er C’huzul Prevez politikerion, uhelamaezhourion,
eskibion, h.a., dre vras an uhelidi a fell d’ar Gouarnamant enoriñ a-ziforc’h. Anvet hed-buhez,
e tougont an titl « Right Honourable ». E-tro 300 emaint. Priziet-kenan eo an titl ; grataet e
vez d’ar Saozon, hogen ivez da dud an Dominionoù.
Ar C’huzul Prevez ne ra ket alies dalc’hioù kevangorel10, – henn ober a ra evit darbenn dimeziñ ar
rieg pe selaou e ziskleriadur donedigezh war an tron. E gefridiezhoù pennañ zo re un organ leviadurel,
amaezhiadurel, barnerezhel.
Evel organ leviadurel, ez arc’hwel evel un doare Kuzul ar Vaodierned : dre ar
Bonnadurioù (Proclamations) roueel er C’huzul Prevez e vez kengalvet, astalet pe loezet an
Dael. Dre ar C’hemennadurioù er C’huzul (Orders in Council) eo dreist-holl e vez embreget
ar galloud-devedañ : e-tro 600 Kemennadur a vez embannet bep bloaz. E-se e tenn ar galloud9

Dibenngoulzadur g., goursez lakaet war endalc’hioù dezvel pe kevratel.
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devedañ da greskiñ diwar goust ar galloud-dezvañ evel e meur a vro. Roll ar C’huzul zo
hepken marilhañ kinnigoù ar Vaodierned, ar re-mañ o virout pep atebegezh war an devedoù
dirak an Dael.
Evel organ amaezhiadurel, ez eus er C’huzul kengorioù, oc’h emvodañ e-maez bezañs ar
Rouanez, hag enstaget ouzh maodiernezhioù, – Kengor evit Jerzenez ha Gwernenez, Kengor
evit Skolioù-meur Oxford ha Cambridge, Kengor evit an Imbourc’h mezegel hag an
Imbourc’h gouiziel ha greantel.
Evel organ barnerezhel en deus ar C’huzul Prevez ur pouez bras : e Gengor-barn, krouet e
1834, zo ennañ an Arloz Kañseller hag an uhelreizhaouerion ensavet araozañ : an Arlozed
Lezennour (Law Lords), an Arloz Penn ar Reizh (Lord Chief Justice), ha barnerion eus
Breizh-Veur hag eus an Dominionoù. Ul Lez-Engalv Uhelañ ez eo evit an trevadennoù,
Jerzenez ha Gwernenez, Aostralia, New Zealand ha Ceylon (e-maez e gembeli emañ an
dominionoù all).
Dezrannadur kevredadel an unpenniezh saoz
Diglok e chom un deskrivadur gwironiezhel eus ar Gurunenn vreizhveurat ma ne gaser
ket en e gichen un deskrivadur anezhi e-keñver kevredadoniezh.
Souezhet e van an estrenion gant ar garantez a zoug ar bobl saoz ouzh ar familh roueel, an
entan a ziskouez da geñver ar gurunidigezh, dreist-holl pa geñveriont an trivliadoù-se ouzh ar
galloud gwerc’hel dister he deus ar Gurunenn hiziv. Ret eo meizañ n’eo ket roll houmañ unan
politikel, hogen bredkevredadel.
Ardamez unded ar Commonwealth eo ar Gurunenn. En 20t kantved he deus an
Impalaeriezh saoz kemeret furm un unanad personel : Rouanez Breizh-Veur zo war un dro
Penn ar Commonwealth ha Rouanez Dominionoù ’zo.
Muioc’h zo : banniel bev Breizh-Veur eo ar Roue pe ar Rouanez. Abaoe Victoria (araozi
e oa bet ampoblek ar rouaned saoz) ez eo deuet ar familh roueel da vezañ pimpatrom ar
familh vreizhveurat. Ouzh hec’h enoriñ ez enor ar bobl hec’h uhelvennad. Aze e kav an
unpenniezh saoz unan eus kefridiezhoù ar Pennoù Stad : bezañ enkorfadur ar bobl a-bezh11.

An Dael
A ziv vodadenn e c’hoarvez an Dael saoz : Ti an Arlozed ha Ti ar C’humunoù. He roll eo
mouezhiañ an dezvoù, – na vezont erounidek nemet kantgadet gant ar Roue.
Grataet e vez ar c’hantgad roueel gant ar gerioù « Le Roy le veult » evit an dezvoù foran ;
gant ar gerioù « Soit fait comme il est désiré » evit an dezvoù prevez ; ha gant « Le Roy
remercie ses bons sujets, accepte leur bénévolence, et ainsi le veult » evit an dezvoù kellidel.
Mar nac’hfe kantgadiñ an dezv, e rafe gant ar c’herienn « Le Roy advisera ». Abaoe 1707
avat n’eo ket bet nac’het ar c’hantgad roueel ha furmek e vez emell ar Roue en dezverezh.
A-du-rall, abaoe 1911, en deus Ti an Arlozed kollet ar galloud da enebiñ ouzh Ti ar
C’humunoù. Gant hemañ er pleustr emañ amparet an Dael.
Ti ar C’humunoù.

Ti ar C’humunoù a c’hoarvez eus 630 kannad dilennet evit pemp bloaz. Degemeret e vez ennañ ar
Gatoliged abaoe 1829, ar Yuzevion abaoe 1859. Ar merc’hed zo dilenner ha dilennadus evel ar
baotred, – betek 1928 koulskoude e voe 25 e-lec’h 21 bloaz an oad dilennel evito. Betek 1948 e renas
al liesmouezhiañ : un den a c’halle mouezhiañ betek teir gwech : e pastell e annez, e pastell e
c’hourc’hwel, e pastell e Skol-veur ; abaoe 1948 e vouezh an holl e pastell o annez.
Ar mouezhiañ zo hollek, eeun ha kuzh. Ezholet e vez ar gannaded dre an dilenn-unan undro12. A
bouez eo bet ar reizhiad dilennel-se e devouderezh an daoustrolladegezh e Breizh-Veur. Ent damkanel
11
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emañ e kefridi an Dael reoliñ kalvezel an dilennadegoù ; abaoe 1868 avat he deus leuriadekaet ar
reolerezh-se d’al lezioù-barn, diuntuekoc’h.
Abaoe 1911 e vez gopret ar gannaded. Diskehuzedoù ha disgwalldedoù o deus ivez.
Gant Ti ar C’humunoù e vez dilennet e Areizher (Speaker), dezhañ an anv-se pa veze karget da
gomz ouzh ar Roue en anv an Dael ; setu perak e komz bepred ar gannaded ouzh an Aotrou Areizher
(Mr Speaker) ha n’eo ket kenetrezo er breudoù. Hervez an hengoun e tiskouez an Areizher un
diuntuegezh rik. Un hol bras en deus war ar gannaded all, hag ivez ur veli vras : gantañ e-unan kement
ha gant ar reoliadurioù mouezhiet e vez urzhiet ar breutadurioù.
Sezañ a ra Ti ar C’humunoù eus al lun d’ar yaou etre 14 h 30 ha 23 h, hag ar gwener etre 11 h 30
ha 16 h 30. Pergont ezel eo ar retniver. Gant ur psalm ha pedennoù berr e teraou pep dalc’h. E-pad un
eurvezh e vez goulennoù dre gomz, nemet d’ar gwener. Da heul e vez breutaet an danvez dezvoù
(bills). Diouzh pemp lankad ez a argerzhadur mouezhierezh an dezvoù : 1) Kentañ lennadenn, – ur
furmelad n’eo ken 2) Eil lennadenn, ha breutadur hollek 3) Daveidigezh dirak ur C’hengor, ma vez
arsellet an danvez dezv en he munudoù ha studiet an enkemmadoù kinniget 4) Breutadur war danevell
ar C’hengor 5) Trede lennadenn, – da geñver an trede lennadenn ne c’hell ken an danvez dezv bezañ
breutaet nemet er furm he deus kemeret da heul al lankadoù diagent.
E daou zoare disheñvel e c’hell bezañ renet lankad an daveiñ dirak Kengor. Betek 1882 e
c’hoarvezas ar C’hengor eus an Ti a-bezh (Committee of the whole House) bodet, n’eo ket
dindan renerezh an Areizher, met ur C’hadoriad (Chairman), – heuliet e vez c’hoazh an
argerzhadur-se hiziv evit prientiñ ar c’hellidsteuñv hag an dezvoù a bouez bras, pe c’hoazh
evit an danvez dezvoù berr-tre n’o deus ket ezhomm mont dirak kengorioù strishaet. Ac’houde 1882 ez eus diwanet kengorioù strishaet, hag abaoe 1945 e tennont da gemer ul lec’h
bras-ouzh-bras. Kengorioù pad int (standing committees), hogen n’int ket strizhkefridiet ;
meneget e vezont dre lizherennoù : A, B, C, h.a.. Gant an Areizher e vez dasparzhet ar
greadoù etrezo.
Evel a weler ez eus daou boent dibar o verkañ argerzhadur ar breudoù en Dael
vreizhveurat : a) graet e vez ar breutadur hollek a-raok an daveidigezh dirak Kengor b) ar
c’hengorioù n’int ket strizhkefridiet ha dre-se ne c’hell ket ur c’hengor ren reolerezh
kendalc’hel war oberiadegezh ur vaodiernezh.
Reolennet start eo ar breutadurioù e Ti ar C’humunoù, – kement-se abaoe ma aozas ar gannaded
iwerzhonat o skoilherezh brudet er c’hantved tremenet. E 1887 e voe degemeret argerzh an
« dibennerez » o lodennañ dik an amzer etre ar gomzerion, – e gwir, dibaot-kenan e vez arveret an
darbar-mañ. E 1909 e voe kentradet argerzh ar « c’hangourou » a ro d’an Areizher an tu da zibab etre
an enkemmadoù kinniget, ha d’ober d’ar breutadur araokaat a lammoù bras.
A-fet an dispignoù foran, setu kantvedoù m’he deus an Dael saoz kollet pep gwir kentodiñ :
kannad ebet n’en deus gwir da ginnig dispignoù nevez na da greskiñ an dispignoù darbennet ; un harz
kreñv ez eus aze d’al lorberezh. Ouzhpenn-se o deus ar gannaded kollet ivez tamm-ha-tamm o gwir da
gentodiñ an dezvoù : gant ar Gouarnamant e vez kinniget hogos an holl danvez dezvoù.
Bep bloaz e tigor an estez gant Prezegenn an Tron, pe Denarc’h, aozet ent kefridiel gant ar
Rouanez (en devoud gant an Tevezvod) o termenañ raklun ar Gouarnamant. An Denarc’h hag an
Ateb, respont mouezhiet gant an Dael, a ro tu da ergorelaat bep bloaz durc’hadur politikel al
levierezh.
Argerzhadur ar mouezhiañ e Ti ar C’humunoù ne aotre ket ma vouezhfe an ezvezidi. Mouezhiañ a
ra ar gannaded dre azezañ pe sevel, pe c’hoazh dre emrannañ : ar gannaded a-du o kuitaat ar sal dre un
trepas a-zehou d’an Areizher, ar gannaded a-enep dre un trepas a-gleiz, pevar anezho ouzh o niveriñ.
Ti an Arlozed.

Unan eus ar C’hambroù Uhelañ brientinek diwezhañ a zo er bed eo Ti an Arlozed. Kemplezh eo
kenaoz ar vodadenn-se. Enni ez eus :

– ur graonell a 800 Par herezhel graet gant ar Roue ; hervez an amzeriad ma voent amparet e vez
graet anezho : Pirion Bro-Saoz betek 1707, Pirion Breizh-Veur betek 1801, Pirion ar RouantelezhUnanet a-c’houde 1801. En o zouez ez eus 21 Dug, 27 Markiz, 133 C’hont, 93 Beskont, 524 Baron.
Ret eo menegiñ ouzhpenn tri Far a wad roue : Duged EDINBURGH, GLOUCESTER, KENT.
Talvezout a ra gratadur ar bariezh da c’hopradennañ ar bolitikerion anvek, an uhelamaezhourion
varrekañ, – n’eus ket ken brientinion c’hladel eus ar Birion enta abaoe pell.
– e-kichen an 800 Par herezhel ez eus 16 Par derc’houezourion Skos, anvet da geñver pep
daelvezh gant Pirion Skos ; 6 Par derc’houezourion Iwerzhon, – 28 edont er penn-kentañ, war
goazhañ emañ o niver abaoe disrann ar vro-se. Erfin, ar Parliamant Act eus an 13 c’hwevrer 1958 en
deus divizet amparañ Pirion hed-buhez, anvet gant ar Gurunenn : ur c’hantad ez eus anezho hiziv.
– daou seurt Arlozed zo c’hoazh, a nebeutoc’h pouez : a) an nav Arloz Lezennour (Law Lords),
anezho uhelreizhaouerion anvet hed-buhez b) ugent-c’hwec’h Arloz Speredel (Lords Spiritual),
anezho Arc’heskibion Cantorbery ha York, Eskibion London, Winchester, Durham, h.a..
Ouzhpenn 1000 ezel zo enta e Ti an Arlozed, met etre 40 ha 50 e vezont o kemer perzh er breudoù
pouezusañ.
Abaoe 1958 e c’hell ar merc’hed sezañ e Ti an Arlozed ; c’hwec’h emaint hiziv.
Mirour eo Ti an Arlozed en e vrasniver.
Er penn-kentañ o deveze an Arlozed an hevelep beli hag ar C’humunoù : a-unan e ranke an div
vodadenn bezañ evit dougen un dezv. Abaoe 1911 n’en deus ket ken Ti an Arlozed da ensellout an
danvez dezvoù kellidel (money bills). Areizher Ti ar C’humunoù eo a ziviz pe zanvez dezvoù zo
« money bills », eleze pere a zle chom e-maez kembeli an Arlozed. Evit an danvez dezvoù all o deus
an Arlozed ur gwir gouarzhañ goursezus e-pad ur bloavezh d’ar muiañ (betek 1949 e oa 2 vloaz ar
goursez-se) ; goude ur bloavezh e c’hell Ti ar C’humunoù mont e-biou d’ar gouarzh ha dougen an
dezv daoust da eneberezh an Arlozed.
Ti an Arlozed zo dezhañ ur galloud-barn. Betek 1948 e c’halle ur Par goulenn bezañ barnet gant
Pirion all, – gant ar Gouarnamant Labour eo bet lamet ar brient-se. Ti an Arlozed zo ul Lez-Engalv
Uhel. Er gefridiezh-se avat n’eus o kemer perzh nemet an nav Arloz Lezennour, anezho barnerion a
remzad.
Kudenn adreizhadur Ti an Arlozed
Un arwarzh bras a chom gant an Arlozed, n’eo ket en askont eus o brientinded, met en
arbenn eus o barregezh el levierezh. Dibaot e vez an dezvoù mouezhiet hep o asant : teir en
holl abaoe 1911. Ar virourion eo o deus goulennet ma ve adreizhet Ti an Arlozed, tennet
digantañ e zoareoù brientinel ha roet dezhañ un dezvad kevelep da hini an Eil Kambroù
amerikan pe europat all. Evit ar gannaded Labour, e kavont gwell ma ve miret an dezvad avremañ, gant aon ma teufe un Eil Kambr werinekoc’h ha beliekoc’h da gemer lec’h ar
vodadenn vrientinek dic’halloud a-vremañ.
Gwanidigezh kentodusted an Dael
E-pad Brezel 1939 ne voe breutaet en Dael nemet an danvez dezvoù endodet gant ar
Gouarnamant. Goude ar Brezel, e prantad an adsavidigezh, e heulias ar Gouarnamant Labour
ur pleustr heñvel. A-c’houde 1948 ez eus bet un nebeut kentodadennoù a-berzh an Dael,
dibaot avat : en estez 1948-1949 ez eas dek devezhiad breudoù gant kinnigoù an Dael e-skoaz
ar 112 devezh gouestlet d’an danvez dezvoù endodet gant ar Gouarnamant. Un danvez dezv
kinniget gant ur c’hannad n’he deus chañs ebet da zisoc’hañ mar sav ar Gouarnamant enep
dezhi.

An « dezverezh leuriadekaet »
E Breizh-Veur ne ziforc’her ket ar galloud-devedañ13 ordinal, a zo e roll klokaat ha
resisaat an dezvoù, hag an devedañ-dezvoù, anezhañ un daskemmañ anezho. E gwir, n’eus ket
a c’halloud-devedañ : an Dael nemeti a c’hell savelañ reizhennoù hollek ha kevredin14 ; hogen
an Dael, o vezañ riek, a c’hell leuriadekaat he galloud-dezvañ. Ken ma’z eo diwanet ur
galloud-devedañ devoudel, embreget e stumm ar C’hemennadurioù er C’huzul (Orders in
Council) gant ar C’huzul Prevez, pe zoken e stumm divizadoù maodiernel. An Dael avat a
glask reoliñ an dezverezh leuriadekaet-se : abaoe 1944 ez eus ur Poellgor strizhkefridiet evit
gwiriañ an arver a ra an Erounid eus ar galloud-dezvañ fiziet ennañ.

Arc’hwelerezh devoudel ar reizhiad.
Meur a wironiour, da heul MONTESQUIEU, o deus deskrivet ar renad breizhveurat evel ur
skouer eus kempouez ar galloudoù, araezioù-gwerediñ an Tevezvod war an Dael o vezañ kevatal da
araezioù-gwerediñ an Dael war an Tevezvod ; e galloud an Tevezvod emañ loezañ an Dael ha daveiñ
dirak an dilennerion an arguzioù a vez etrezañ hag an Dael ; mar bez trec’h eneberion ar
Gouarnamant, ez a kuit ; mar mouezh ar bobl a-du gantañ e rank an Dael plegañ. Seurt kempouez etre
an dezvañ hag an erounit a ve startaet gant an divgambregezh ha bezañs ar Roue e lein ar savadur evel
tredeog meur.
Andik eo penn-da-benn an deskrivadur klasel-se roet gant diskibion MONTESQUIEU. Un touell
eo an divgambregezh : heñveloc’h eo Ti an Arlozed ouzh un Akademiezh ar Skiantoù Buhezel ha
Politikel eget ouzh ur Sened. Un arguzenn doull eo reiñ ar gwir-loezañ evel un araez-kempouezañ, rak
evodet eo an Tevezvod diouzh ar strollad muianiverek ha n’eus arvar ebet evitañ da vezañ leianiverek
en Dael. Mar loez an Dael, ez eo a) pe evit kreñvaat e vuianiver hag astenn ar badelezh anezhañ en ur
mare mat b) pe evit skarat ur gudenn a bouez a laka un troc’h grevus etrezañ hag an eneberezh ; ned
eo nepred rediet da loezañ an Dael avat.
E gwir en deus ar renad breizhveurat nebeut da welout gant ur renad kempouezek.

An daoustrolladegezh ha tolpadur ar galloud
Tevezvod, Dael, Tevezeg : un neuz diavaez n’eo ken. Dindani emañ gwikefre werc’hel ar renad
breizhveurat, enni teir elfenn bennañ : an daoustrolladegezh, skiant ar frankiz, dizalc’hted ar
varnerion.
An enebadur gwirion n’emañ ket etre Dael ha Gouarnamant, met etre an daou strollad politikel.
An hini eus an daou a vez trec’h en dilennadegoù zo an holl c’halloud etre e zaouarn keit ma chom e
penn ar Stad. Un touell eo enta komz eus disparti ar galloudoù, an Tevezvod hag ar muianiver en Dael
o vezañ e dalc’h an hevelep strollad. An dezvoù mouezhiet gant ar muianiver en Dael a vez bet
prientet gant an hevelep muianiver er Gouarnamant.
Ar strollad eneber, bac’het el leianiver, ne c’hell e nep doare lakaat e youl da drec’hiñ hini ar
muianiver, nemet e c’hell bepred reiñ da anaout e vennozioù hag e savlec’hioù e pep frankiz.
Gwarantet e vez e zizalc’hted ouzh pep heskinerezh ha moustrerezh, n’eo ket gant an ensavadurioù
breizhveurat, met gant skiant ar frankiz intret don er stuzegezh saoz. Ar bobl saoz ne c’houzañvfe ket
ma ve gwallet e doare pe zoare gwirioù al leianiver.
Ur gwarant bonreizhel nemetken zo d’ar frankizioù er reizhiad saoz : dizalc’hted ar varnerion.
Doujet gant an holl, dezhañ ur saviad dereat er gevredigezh, prederiet gant e emrended ha dieub
diouzh trechalioù e enraokadur, e c’hoari ar barner saoz ur roll a bouez o wareziñ ar frankizioù foran
ouzh arlankadurioù ar veli. En e gerz ar galloud, dre berzh an habeas corpus, da virout diouzh pep
13
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1969.
14

A-zivout ster an termenoù hollek ha kevredin, sl. Emsav 31/ 216 hh. betek 224 1969.

harzidigezh ha bac’hidigezh tidel, ne gil ket rak arverañ ar gourbrient-se. Perzh kentañ ar varnerion
vreizhveurat eo o diuntuegezh. Nepred ne vez graet dezho ar rebechoù a reer er c’heñver-se d’ar
varnerion amerikan.

Frammadur diabarzh ar strolladoù
Arbenn stabilded an Tevezvod n’eo ket hepken ar muianiver dreistel en devez e strollad er
C’humunoù, hogen ar genurzh strizh er mouezhiañ a endalc’h ar gannaded da heuliañ sturiadurioù o
bleiniad, eleze hol ar bleiniad war ar strollad.
Hengounel eo ar genurzh-se, pa sav ken pell hag an 18t kantved. Er mare-se e krogas ar
fliperion (whips = skourjezioù), kannaded e gourc’hemenn ar bleiniad, da gentraouiñ o
c’henizili, d’o degas d’an Dael, ha d’ober dezho mouezhiañ hervez sturiadurioù ar strollad.
Gwechall e veze kevezholet ar bleiniad gant e ziagentour ; hiziv e vez dilennet gant gronnad
daelel ar strollad.
Betek 1832, ne voe ar strolladoù saoz netra muioc’h eget gronnadoù daelel, frammet start en Dael,
hep framm er vro. Goude adreizhadur dilennel 1832 e voe krouet poellgorioù lec’hel ha kluboù dre ar
vro. Ne voe ket lakaet en arvar evit kelo hol ar gronnad daelel war ar strollad, na hol ar bleiniad war ar
gronnad daelel. E kendalc’hioù bloaziek ar strolladoù hengounel, mirour ha frankizour, e vez renet
breutadurioù, met ne vez ket kemeret disentezioù : ar bleiniad ne vez ket bezant dre zamant d’e
arwarzh ; ne zeu nemet en dibenn evit ober ar brezegenn-glozañ ha termenañ durc’hadurioù ar
strollad.
Ar Strollad Labour (Labour Party) savet e 1900 zo dezhañ un istor disheñvel. Diwanet diouzh ar
c’hweluniadoù (Trade Unions) e c’hoarvezas da gentañ eus kefioù dilennel lec’hel hag eus ur frammkreiz (poellgor-erounit ha gronnad daelel) ; e 1918 e savelas an ezeliezh hiniennel. Hiziv en deus ur
milion a izili strolladour ha 5 milion a izili c’hweluniadour.
Tristrolladegezh ar bloavezhioù 1922-1935
Gant kresk ar Strollad Labour diwar 1906 eo bet distreset ar reizhiad a rae an daouad
Strollad Mirour (tory), Strollad Frankizour (whig). Heñvel degouezh oa c’hoarvezet e 18851886 : gant kresk ar Strollad Broadelour iwerzhonat ne oa mui hini ebet eus an daou strollad
saoz evit diraez ar muianiver dreistel en Dael. E 1922 e teuas al Labour en eil renk, ha dav e
voe tremen gant Gouarnamantoù diwar yuzh. Aliezik e voe loezet an Dael : etre 1920 ha 1932
e voe c’hwec’h daelvezh. War un dro gant an distabilded-se ez ae amgevatalderioù bras en
derc’houezadur.
Dre c’hoari ar renad muianiverel undro e voe tamm-ha-tamm kaset da get ar Strollad
Frankizour, da gentañ dre isderc’houezadur (feur e sezioù o vezañ kalz izeloc’h eget feur e
vouezhioù), neuze dre ur gwered odeata15, an dilennerion o kavout gwell kas o mouezhioù
d’ar strolladoù all eget o reiñ war goll d’ar Strollad Frankizour. Abaoe 1935 ez eo aet ar
Strollad Frankizour diwar ar stourmlec’h dilennel ; ne dizh ket ken 5 % eus ar sezioù. Un
daoustrolladegezh nevez zo bremañ o ren etre mirourion ha labourourion.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.

15

Odeata v., mont diwar un hent klotus met amspletus etrezek un hent spletusoc’h met amglotus. An destuziañ zo ur
skouer a wered odeata : trokañ e stuzegezh ouzh ur stuzegezh estren dre ma vez aesaet ar bevañ gant an trokerezh. Ur skouer
all a wered odeata a zeskriver gant an emsaverion a drok pal an Emsav merzet evel dreistdiraez ouzh palioù nesoc’h, faos,
met aesoc’h da ziraez.
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KENDAEL : EMSAV HA KEVREDADELEZH
E Bourc’h-Vriag d’an 9 eost ez eus bet roet eizh displegadenn dre gomz e stern ar Gendael, ar
pezh a gas da unnek niver an testennoù. Ar berzhidi o deus goulennet ma ne ve ket klozet ar Gendael
ha ma kendalc’hfe dre skrid ha, mar bez tu, dre gomz e-ser bodadegoù nevez. « Ur bern krefen n’int
ket bet zoken meneget, ha krefen a bouez » a skriv ur c’hendaeler. A-hend-all, lod eus an displegerion
n’o deus ket gallet dont da Vourc’h-Vriag.
Setu enta roll an testennoù evel m’edo an 9 eost da noz :
EHK-1

Divrazadur kudenn an darempredoù gant ar sokialouriezh, Emsav 41/143 mae 1970.

EHK-2

Ar M.O.B., Emsav 42/177 mezheven 1970.

EHK-3

Brastres ar c’heñverioù etre an Emsav hag emdroadur armerzhel ha kevredigezhel
Breizh : 1. – An Emsav kentañ (1800-1914) Emsav 43/211 gouere 1970.
B-I.

Emdroadur ar boblañs vreizhat etre 1962 ha 1968.

B-II.

Emdroadur armerzh Naoned.

B-III.

Ar varksouriezh ha kelennadurezh kevredigezhel an Iliz.

B-IV. James BALDWIN ha kudenn ar Re Zu er Stadoù-Unanet.
B-V.

Emdroadur ar gelaouenn Emsav etre 1967 ha 1970.

B-VI. Brastres ar c’heñverioù etre an Emsav hag emdroadur armerzhel ha
kevredigezhel Breizh : 2. – An eil Emsav.
B-VII. Keal an unventegezh dedalvezet d’al luskadoù breizhek.
B-VIII. Al luskadoù breizhek studiet diouzh hentennoù kevredadouriezh ar strolloù
bihan : 1. – An Emsav.
Gant Emsav e vo embannet darn eus an displegadennoù-se, – en un urzh disheñvel diouzh urzh ar
c’homzidigezhioù, – setu perak e venegomp houmañ gant ur merkadur disheñvel (B-I, h.a.) diouzh an
embannverkoù EHK-1, h.a.. War gelaouennoù all ez ay un darn all eus an testennoù. Un trede lod
erfin zo frouezh eus imbourc’hioù en o ren ha dont a raint er-maez war un dro gant an oberenn ez int
parz anezhi.
En niverenn-mañ ez embannomp eil displegadenn Kendael Bourc’h-Vriag.

Pevare displegadenn (EHK-4, B-II)
EMDROADUR ARMERZH NAONED
Emañ Naoned en ur c’hroazhent Norz-Su, Atlantel-Anjou. Hec’h armerzh zo diazezet da gentañ
war vezañs ar stêr, d’an eil war he savlec’h a borzh-mor naturel.
Er Grennamzer e voe Naoned dreist-holl un nevidlec’h evit ar gwiadoù, ar gwin hag an holen etre
Breizh, Poitou hag Anjou. Ne oa nemet trabotellerezh, eleze dezougerezh gant bigi bihan o vont eus
ur porzh d’egile. Ar voraerion nemeto o taremprediñ Naoned oa Spagniz o doa he dibabet evel arsav
war hent an Izelvroioù.
E dibenn ar 16t hag e-pad ar 17t kantved ez a ar c’henwerzh gant Spagn war zigreskiñ da heul ar
Stagidigezh. COLBERT a ziazez ul linenn listri evit ober kenwerzh an aour gant Su Amerika. Betek
dibenn ar 17t kantved e chom diazezet ar c’henwerzh war ar moruetaerezh dreist-holl.
Gant an 18t kantved e krog kenwerzh ar Re Zu, ar morianetaerezh, o treuzfurmiñ armerzh Naoned
penn-da-benn. Degas a ra ur binvidigezh vras. An ezhomm a varc’hadourezhioù-eskemm evit paeañ

ar pennoù meuriadoù eus Afrika a laka an ijinerezh da ziorren. Ret e oa oberiañ gwiadoù livet ha
feilhañsoù. Gant ar c’henwerzh nevez-se e teu lañs d’al lestrsaverezh ha d’ar baramantouriezh.
A-hend-all, en Antilhez e vez talet ar sklaved gant torzhioù sukr ha kotoñs, alese ar ret sevel
purerezhioù sukr ha gwiaderezhioù kotoñs.
Da heul bepred e tiwan ur renkad nevez er gevredigezh naonedat, hini ar baramantourion, – betek
neuze e c’hoarveze ar vourc’hizelezh eus kenwerzhourion hepken. Treuzfurmet e vez buhez ar
vicherourion : tra ma veze rediet implijidi an dornwezhourion da lojañ ha da zebriñ e ti o fatrom, e vez
roet da implijidi al labouradegoù arc’hant o boued hag o annez. Ouzhpenn-se ne c’houlenner ket
digant micherourion al labouradegoù ober o « zaol-micher » evit o gopraat. Da heul e teu diaes d’an
dornwezhourion kavout implijidi sentus.
Emañ ar c’henwerzh en e varr war-dro 1790, eleze e-kreiz an Dispac’h gall. Neuze e teu war wel
enebiezh ar genwerzhourion ouzh ar paramantourion. Ar re-mañ a ro lusk d’ar mennozioù dispac’hel :
entanet int gant keal ar frankiz ; c’hoant o deus kaout levezon e mererezh ar vro. Fellout a ra dezho
bezañ dileuridi ar bobl ha goulenn a reont ma ve kresket an Trede Urzh e Stadoù Breizh. O frankiz
dezho hag o galloud eo avat a gont evito : anv ebet da zieubiñ ar sklaved, da skouer. Evit Stagidigezh
Breizh, en he sellont mat pe fall hervez an delanvad he deus war an armerzh.
Emdroadur an Dispac’h a laka ar galloud etre daouarn ar genwerzhourion vihan. Ar re-mañ a ra
kement a c’hellont evit diskar pinvidigezh ar baramantourion, o zoullbac’hañ, laerezh an arc’hant a
gavont…
Betek 1815 e krakvev an armerzh, dre berzh reuzioù an Dispac’h hag ar C’haeladur kevandirel.
Adsavet eo ar c’henwerzh gant paramantourion o doa miret o madoù. DOBRE, da skouer, a ro lañs
d’ar balumetaerezh ha da galafeterezh al listri. E 1830 en deus ar c’henwerzh adkavet ur barr dereat :
bez’ ez eus d’an ampoent 18 nezadeg kotoñs, 12 purerezh sukr ha 3 direrezh, e-lec’h e 1815 : 3
nezadeg, 4 furerezh hag 1 direrezh. War greskiñ emañ al lestrsaverezh. Hogen er bloaz-se end-eeun ez
emsav micherourion dic’hourc’hwel. Mouget eo an afer diwar-bouez kempennadurioù gant ar
vourc’hizion.
E 1857 e terker porzh Sant-Nazer en abeg d’an traezh a aloub al Loer. E berr amzer e kresk ar
greanterezh e Sant-Nazer : lestrsaverezh ha houarnouriezh.
E dibenn an 19t kantved e krog ar bodadoù micherourion d’en em urzhiañ war atiz Strollad
sokialour Naoned renet gant Charles BRUNELLIERES.
E Sant-Nazer eo en em framm ar c’hweluniadoù kentañ diwar intrudu PELLOUTIER1. E 1883 ez
eus aozet emvodoù evit displegañ d’ar vicherourion penaos e vez kaset ar stourm e Bro-Saoz. Er
mare-se e voe savet an aozadurioù micherour da skoazellañ ar glañvourion hag ar c’hloazidi. Gant
PELLOUTIER ez a an traoù war-raok. Evitañ « l’affranchissement c’est l’instruction ». E 1891 emañ
an dibunadeg kentañ, e 1892 anvidigezh micherourion er C’huzul-Kêr, nebeut goude, an ec’hwelioù
kentañ. PELLOUTIER zo evit an ec’hwel hollek. Fellout a ra dezhañ diskar ar gevredigezh kevalaour.
E 1897 e tivizer sevel ar Fédération socialiste bretonne.
En 20t kantved e teu armerzh Naoned da steuziañ en hini Frañs. Emañ al lestrsaverezh o
kenderc’hel. Diwanañ a ra ijinerezh an tireoul tra ma’z a an houarnouriezh d’he diskar. E-pad ha
goude ar Brezel-bed kentañ e talc’h ar Saozon o glaou, ar pezh a zegas un enkadenn gentañ. E disoc’h
ur prantad a ziaesterioù ez eo asprenet an Union Métallurgique de la Basse-Loire gant ur
gompagnunezh eus reter Frañs ha serret e 1932. Er bloaz-se e tremen Sant-Nazer eus ar 5t d’ar 16t
renk e roll ar porzhioù gall.
Hiziv e rakweler diazezañ an houarnouriezh e traonienn kember al Loer.
1

Eus ar vourc’hadenn besketaerion ma oa e derou an 19t kantved ez a Sant-Nazer d’ur gêr a ouzhpenn 30 000 annezad
a-raok 1900. Adal an derou o deus ar vicherourion da c’houzañv diwar an dilabour : ehanet e veze terkañ ar porzh, freuz-stal
a rae al lestrsaverezhioù kentañ.

E-keñver ar stourmerezh c’hweluniadel ez eo chomet micherourion traonienn kember a Loer
taeroc’h, war a hañval, eget re Vro-C’hall.
« Dezrann istorel ar gelennadurezh hon degas dillo da zezrannañ saviad an Emsav e Breizh ha
saviad pobl Vreizh en Emsav. Piv en Emsav zo stag a-zevri da studiañ saviad pobl Vreizh ? Pelec’h
emañ an imbourc’herion o pleustriñ war an deskrivadur dispac’hel eus armerzh ha kevredadelezh
Breizhiz ? Anzavomp ez eo aketusoc’h ar C’hallaoued egedomp ! Meur a studienn o deus-int
embannet war an danvezioù-se. Didalvoud eo dre-vras frouezh o enklaskoù evidomp rak
dezrannadurioù int eus saviad hon c’henvroiz er framm gall. Pegoulz e krogo an emsaverion da ren an
hevelep dezrannadurioù dre hent kelennadurezh an Emsav ? »
Poellelezh an Emsav, Emsav 30/171 mezheven 1969.

AN EMSAV HAG AR VRO (29)
LIZHEROU
En he niverenn eus Mae 1970 ez embanne ar gelaouenn gembraek Barn un hir a destenn sinet
gant J.R.F. PIETTE, dindan an talbenn : Yr iaith lydaweg fel nerth chwyldroadol (Ar brezhoneg evel
nerzh dispac’hel). Gouestlet eo trederenn gentañ ar pennad da vrastresañ istor an deskadurezh vroadel
vrezhon, adalek Skol Ober betek S.A. D.E.D., ha diwanidigezh Emsav Stadel Breizh (meneget evel
« Emsav ‘Sevenadurel’ Breizh » er skrid), an div drederenn all da reiñ un alberz eus ar gelennadurezh.
Arouezius eo istitloù ar pennad : Bonedd newydd (Brientinelezh nevez), Cyhoeddiad hollbwysig
(Embannadenn a bouez bras – a-zivout al levrenn ESB-1), Y cyfalaf hanesyddol (Ar c’hevala istorek),
Cymdeithas newydd (Kevredigezh nevez), Gwladwriaeth newydd (Stad nevez).
Amañ da heul ez embannomp arroudoù eus al lizher bet kaset gant un ezel eus E.S.B. da aozer ar
pennad.
« Prizius eo ar pennad evidomp. Rak dre forzh komz evit Breizhiz, hag o terc’hel kont eus o
c’hizidigezhioù, hon eus kemeret plegoù a sellomp evel naturel pa n’o disellomp ket penn-da-benn.
Ur sellboent lec’hiet e Kembre a ro dimp ur skeudenn eus ar pezh a reomp un tamm mat disheñvel
diouzh an hini a reer dimp e Breizh. Gwelout a ran da skouer an istitl Bonedd newydd. E Kembre e vo
meizet moarvat gant un arster a berzh mat1 ; e Breizh e ve tost kement hag ur c’hondaonadur, –
kondaonadur a zo bet douget ouzhimp, daoust m’hon eus bepred taolet evezh da bellaat diouzh pep
emzalc’h “brientinel” (a-viskoazh hon eus strivet da gas hon labour gant urzh ha poell, ha diskarzhet
hon eus didruez al lezireion, ar veskerion hag an diboelleion, – a-walc’h eo bet evit talvezout ar
skritell mennet kunujennus a « vrientinion »).
« Un diforc’h all etre ar savboentoù breizhat ha kembreat a sell ouzh ar “sevenadur”. Arouezius
eo ho lapsus calami. Morse ne gomzomp a “stourm sevenadurel”. Ar baotred hag ar merc’hed a zeu
da E.S.B. a rank deskiñ brezhoneg, hag a ra (div gentel eus ar Cours Elémentaire bep sizhun pe ahend-all e vezont taolet er-maez), met kement-se zo un dra “qui va de soi” pe, evel ma lavaromp
dezho, eilrenk ha diziouerus ; ar gevredigezh vrezhon dispac’hel zo brezhoneger, ne c’haller da heul
labourat e-barzh nemet o kemer ar brezhoneg da yezh : un afer a boell, a genurzh hag a zereadegezh
ez eo, ha netra ken. Morse ne gomzomp eus ar yezh, nemet e-ser ar c’hentelioù, eleze ent kalvezel.
Tra azonus : en emvodoù-kelaouiñ a reomp evit ar boblañs, ne vez koulz lavaret nepred graet
goulennoù ouzhimp a-zivout ar “sevennadur”. En doare ma kinnigomp ar raklun stadel ez eo sklaer
d’an dud n’emañ ket ar gudenn gant ar brezhoneg : ur pezh eus ar battle-dress ez eo ; mar divizer
mont el lu dispac’hel e vo ken naturel ober gantañ ha ma’z eo d’ur soudard ober gant e fuzuilh. »
(26 05 70)

EMVR-167

« En ergorelezh varksour ez eo an devoud broadel un deberzh bezoudel, hanvoudel ha finvezel.
« Displegañ a ran. Un deberzh bezoudel eo dimp ivez an devoud broadel, pa na lakaomp ket ar
vroad da vezañ ur retvez naturel evel ma ra da skouer G. HERAUD a fell dezhañ savelañ keñverioù
retvezel etre azonoù korfel, bredel, h.a., ha broadelezh ; war ar poent-se omp a-du gant MARX. Un
deberzh hanvoudel n’eo ket avat hon broadelezh : ur wech gwriziennet hon istor hiniennel en istor
brezhon, hon eus krouet ur retvez na oufemp mui terriñ hep terriñ hon hanvoud, – aze emañ hon
degasadenn damkanel e stumm damkaniezh ar c’hevala istorek. Gant MARX, LENIN, h.a., anv ebet a
retvez hanvoudel, istorel, e par ar vroad ; o dibaboù embregel ha damkanel henn diskouez fraezh : an
1

D’an arroud-mañ e responte aozer ar pennad : « Diwar-benn Bonedd newydd e c’hellan lavarout kement-mañ :

1. n’eus gant bonedd arster fall ebet, er c’hontrol ; aristokrateia er ster etimologel, eleze “beli ar re wellañ” ;
2. n’on ket kret evit ar ger forzh penaos ; gant rener Barn eo bet lakaet an istitloù ».
(11 06 70)

arc’hadur broadel zo da harpañ, n’eo ket a-geñver gant un istor broadel, ur c’hevala istorek broadel, ur
retvez istorel, met hepken a) peogwir ez eo un nerzh devoudel dezrannet a-hend-all evel un deberzh
istorel, un dilerc’h eus an tremened hep dazont er bazenn uhelañ eus ar gomunouriezh (LENIN a
embann war un dro an teir lakadenn : 1. An divezouriezh werinel hon endalc’h da harpañ an
arc’hadurioù broadel 2. Ar Strollad, hag eñ nemetken, zo barrek da zivizout pere a zle bezañ harpet er
pred-mañ-pred 3. Ur wech trec’h an dispac’h proleterel n’o devo mui ar broadelezhioù abeg ebet da
c’houlenn disrannañ hag emsavelañ. An dislavaroù etre an teir lakadenn-se n’int ket dislavaroù adalek
ma veizer e oa ar vroadelezh un deberzh evit LENIN) b) peogwir ez eo un nerzh o stourm a-du gant
an dispac’h proleterel, hag e kement ma’z eo un nerzh o stourm a-du.
« Un deberzh finvezel eo neuze ar vroadelezh evit MARX hag ar varksourion, rak n’he deus lec’h
ebet da gaout er prantad-disoc’h eus istor an denelezh evel termenet gant MARX. Lezel a ran e pign
ar gudenn da c’houzout hag un deberzh pe ur retvez finvezel eo evidomp ar vroadelezh. Kemplezhkenan e hañval din bezañ ar gudenn-se, ha n’eo ket pouezus amañ.
« An doare ma’z eo bet savelet dezvad ar broadelezhioù en Unaniezh Soviedel a glot ervat gant
kelennadurezh MARX ha LENIN. Dilerc’hioù eus an tremened a zoujer dezho en arbenn eus an nerzh
devoudel bras a zo enno, hogen na seller ket evel lec’h an Istor, a gaser plarik d’o dibennfreuz dre
c’hoari an ensavadurioù, – o herzel strizh ouzh diorreadur un daelerezh istorek en o far. »
(28 05 70)

EMVR-168

« Komzet ’m eus gant L eus kudenn an Emsav, al ledemsav, ar boblañs hag ar framm gall. Ar
boblañs n’emañ ket en Emsav zo el ledemsav mar dalc’homp d’an termenadur : al ledemsav zo etre ar
framm gall hag ar framm brezhon. Adal ar mare ma’z eus eus an Emsav, ar pezh n’eo ket Emsav a zeu
da vezañ ledemsav er vro. Moarvat ez eus tu en doare-se da gompren gwelloc’h ar pezh a c’hoarvez e
Breizh. Diglenkadus e hañvale, e-keñver an daelerezh-dieubiñ, ur bern darvoudoù pe ur bern
tezennoù : an darvoudoù a c’hoarveze e Breizh a veze komprenet evel darvoudoù diabarzh eus ar
framm gall (levr LAMBERT, da skouer), e-maez diraez evit an Emsav. En un doare ivez en em gave
ar boblañs evel ur parzh eus ar framm gall. Bremañ an holl draoù a c’hoarvez e Breizh a sell war-eeun
ouzh an Emsav, n’eo ket peogwir e c’hoarvezont e Breizh, hogen peogwir ez int eztaolioù eus al
ledemsav, eleze binvioù da arverañ evit kas an daelerezh-dieubiñ pelloc’h. »
(18 05 70)

EMVR-169

« A-du gant pezh a lavar M [sl. EMVR-169] a-zivout al ledemsav. Anat eo emañ ar meizad-se
oc’h emdreiñ. Marteze n’eo ket un droienn azas lavarout “bezañ el ledemsav”. Nac’het hon eus
degemerout an droienn “bezañ en Emsav” nemet war ziviz un ober ; un emsaver n’emañ en Emsav
nemet dre e ober fetis, ha n’eo na dre ur perzh boudel pe bezoudel, – met o vezañ ma’z eo emouiziek
e ober, ez eo emsavegezh an emsaver un devoud padus, ur perzh hanvoudel eus e vuhez oc’h aotren abenn ar fin da lavarout : “emañ en Emsav” (dre un “emañ” istorel (hanvoudel), ha n’eo ket dre un
“emañ” naturel (bezoudel)). Evit al ledemsav avat ne c’hellomp ket lavarout kemend-all, rak perzh al
ledemsaver eo dres kaout un emskiant arallek, bezañ diemouiziek ouzh ar roll istorel a vez o c’hoari.
D’ar muiañ e c’hellomp lavarout : gweredoù ledemsav zo er boblañs, met n’eo ket : ar boblañs zo el
ledemsav. Emañ ar boblañs en egor istorek krouet gant an Emsav ; mar gellomp lavarout emañ ar
boblañs en anistor, ez eo peogwir e stadomp ur c’heñver a arallegezh e par ar boblañs hec’h-unan :
emañ en egor istorek an Emsav, ha ned eo ket emouiziek ouzh an devoud-se. Kregiñ da ren an ober
emsavel (ar c’henderc’hañ emsavel), dont emouiziek ouzh bezañ en egor istorek an Emsav, ha
diarallekaat zo arvezioù eus an hevelep darvoud. Daou ster en deus neuze ar ger ledemsav : a) e
veizañ a reer evel gwariadur eus an ober emsavel b) e veizañ a reer evel ur gwered arbennik e-ser an
daelerezh emsavel. Pouezus eo diforc’hañ an daou ster, rak un emsaver ne c’hell ket bezañ
ledemsaver er ster kentañ ; met oberoù ledemsavel en eil ster a c’hell ren diouzh ezhommoù ar
c’haderezh, – moarvat e vo un deiz kefridiet emsaverion evit kenkizañ ledemsavioù pe zoken krouiñ
ledemsavioù nevez a-benn efedusaat ar gwered ledemsav en devo ezhomm an Emsav er prantad-mañprantad (se a lavaran o kemer harp war istor an dispac’hioù all, met ne gemeran ket digarez er re-mañ

evit nac’h gwelout ar gudenn c’hrevus a zivezouriezh emsavel a zo stignet gant kudenn ar
c’henkizerezh). »
(19 05 70)
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DANEVELLOU OBEREREZH
Skourr an Deskadurezh Vroadel.
Devezh studi war an troerezh e Kastellin d’an 13 gouere 1970.
D’an 13 gouere eo bet aozet an hini kentañ eus ur rummad Devezhioù studi war an troerezh. Pal
ar rummad-se eo barrekaat skrivagnerion ha skridaozerion war ar yezh arnevez, ar yezhadur ha
kalvezderioù an troerezh. Houmañ eo reolenn al labour : pep perzhiad a brient en a-raok un droidigezh
vrezhonek diwar un destenn verr dibabet gantañ. An droidigezh-se a vez studiet a-stroll en un dalc’h
eus an Devezhioù studi. Evit dalc’hioù an 13 gouere e oa bet prientet troidigezhioù diwar skridoù
MACHIAVELLI, F. FANON, J. BALDWIN, G. MAZE, Khaled BAKDASH, ar gazetenn Le Monde,
P. WEISS.
Aozet e vo un eil hag un trede Devezh studi war an troerezh e gwengolo hag e here.

Devezhioù studi an Deskadurezh Vroadel – Bourc’h-Vriag, 2 – 8 eost 1970.
Aozet ez eus bet 7 devezh studi war ar yezh evit an deraouerion e Bourc’h-Vriag eus an 2 d’an 8
eost. Fiziet oa an deskadurezh e kelennerion ar C’hentañ Derez. E pevar rummad edo dasparzhet ar
skolidi : kentañ bloavezh, kentañ bloavezh araokaet, eil bloavezh, eil bloavezh araokaet. Ar pal oa
klokaat labour an devezhioù studi miziek lec’hel aozet abaoe derou ar bloaz ha reiñ tu d’an danvez
izili da stagañ da vat gant ar yezh komzet. Roll an devezh a c’hoarveze eus : 09-11 h : Kentelioù war
ar yezh ; 11-12 h : Kentel war elfennoù ar yezh politikel ; 14-16 h : Bodadoù-komz ; 17-19 h
kentelioù war ar yezh ; 20.30-22 h : kendivizoù war labour an devezh. E dibenn an Devezhioù studi ez
eo bet gounezet testeni ar C’hentañ Derez, eil bloavezh, gant 5 skoliad.

Kendael : Emsav ha Kevredadelezh e Bourc’h-Vriag d’an 9 eost 1970.
Abaoe miz mae 1970 ez eo digor ar Gendael, dre skrid, ha teir displegadenn zo bet embannet
endeo gant Emsav en he niverennoù eus mae, mezheven ha gouere. Eizh displegadenn all zo bet roet,
dre gomz, e Bourc’h-Vriag d’an 9 eost. Ar roll anezho a gaver e deroù an niverenn-mañ (Emsav
44/243) war un dro gant testenn an eil displegadenn. War c’houlenn ar gendaelerion e chom digor ar
Gendael ha tu zo da gemer perzh enni dre skrid, pe dre gomz mar divizer aozañ bodadegoù all, betek
dibenn ar bloaz.
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NOTENNOU POLITIKEL (15)
AR RENADOU GALL
I. – AR RENADOU KENT.
Brasoc’h lec’h a roimp d’ar renadoù gall eget d’ar renadoù all, evit daou abeg : a) ar pouez en
deus an Dispac’h gall en istor ar bed b) al liammoù en deus istor hon bro gant istor Frañs.
Ul lodenn gentañ a ouestlimp da istor ar renadoù gall betek 1958, hag un eil lodenn da studi ar
renad gall a vremañ.

I. – AR RENADOU KENT
1. – Ar Renad Kozh
Azon pennañ ar Renad Kozh gall e voe e stabilded. Disheñvel-bras e voe moarvat roueelezh
LOUIS 14 diouzh hini KLOTWIG, met gorrek ha distroñs e voe an emdroadur. Bez’ e oa anezhañ un
unpenniezh herezhel, diharzveli, gant tolpadur ar galloudoù.

Ar Roue.
Deroadur ar roueelezh hag ar stourm evit an diharzveliezh
Daou hengoun a gejas e diwanadur ar roueelezh e Frañs : an hengoun galian-roman a zegase
pennaenn an deroadur herezhel, hag an hengoun frank o tegas pennaenn an deroadur dilennadel. Epad seizh kantved e kevezas an div bennaenn : herezhelour e voe KLOTWIG hag an diernac’h
verowingat, dilennadelour Karolingiz, tra ma trec’has da vat an deroadur herezhel gant Kapetiz.
Mar boe hir ar stourm evit an deroadur herezhel, e voe hiroc’h c’hoazh ar stourm evit an
diharzveliezh. Mar dizhas ar rouaned verowingat gwanaat Bodadenn ar Vrezelerion o dilenne
hag o reole, o devoe o warlerc’hidi da ziogeliñ ar gourbrientoù roueel ouzh eneberion all. En
ur prantad kentañ en em harpjont war ar vourc’hizion (kenwerzherion, dornwezherion ar
c’hêrioù) enep d’ar c’hladdalc’herion, ha trec’h e voent. En un eil prantad e rankas Roue
Frañs difenn e veli ouzh ar vourc’hizion o-unan ha faezhet e voe : an Dispac’h gall a voe
trec’h ar vourc’hizion ha termen an diharzveliezh.
Framm ar galloudoù foran
Er Renad Kozh gall edo tolpet ar galloudoù etre daouarn ar Roue1. Embregañ a rae ar
galloud-dezvañ dre hent kemennadurioù : gant LOUIS 14 e voe gourbonnet dezvegoù gwirion
(Kemennadurioù 1667 war adreizhadur ar barnerezh, Kemennadur 1669 war an Doureier hag
ar C’hoadeier, h.a.).
E kerz ar Roue emañ ivez ar galloud-erounit. E vaodierned, anvet gantañ, n’int nemet
kefridiaded. Dezhañ ivez ar galloud-barn : evit d’ar varnerion bezañ dizalc’h diouzh beli ar
Roue, e c’hell hemañ emellout bepred er breudadoù, astaliñ an argerzhadur, lemel ar c’hospoù
dre lizheroù-truez, -distaol pe -pardon, pe en eneb dougen kastizoù tidel dre lizheroù-siell, –
n’eo ket diabeg edo al Leuñv-Varn e penn an heizh2.
En devoud e ranne ar Roue e veli gant daou seurt organoù :
1) Ar Vaodierned, c’hwec’h anezho (Kañseller, Reoler Meur an Arc’hant, pevar
Sekretour-Stad evit an Traoù Diavaez, ar Brezel, ar Verdeadurezh, ha Ti ar Roue), a rene an
1

Sl. Ar renadoù henvoazel, Emsav 32/247 1969.

2

Heizh b., bazh-roue ; e penn heizh ar rouaned c’hall e oa un dorn oc’h aroueziañ galloud-barn an tiern.

amaezhiadurezh. Ent wirel ne oa anezho nemet sekretourion o prientiñ disentezioù ar Roue ;
ent devoudel e teujont da biaouañ ur c’hentoderezh bras, – unan anezho anvet Pennañ
Maodiern o sammañ roll ur Penn Gouarnamant.
2) Ar C’huzulioù. Kuzul ar Roue oa ennañ pevar aozadur : ar C’huzul Prevez (Conseil
des Parties), ar C’huzul Uhel (Conseil d’En-Haut), Kuzul ar C’hannadoù (Conseil des
Dépêches), ha Kuzul ar C’hellidoù (Conseil des Finances). Ur roll kuzuliañ pouezus o doa,
ken ma c’haller komz eus ur rannadur devoudel etre galloud-divizout ha galloud-kuzuliañ3.
Nannbevennadur ar veli
Evel ma veneg an termen « diharzveli » ne veze bevennadur gwirel ebet da veli ar Roue,
– hemañ oa ar rieg e ster leun ar ger. N’edo liammet nemet gant « Bonlezennoù ar
Rouantelezh », dispis-kenan, o verkañ e wirioù hag e vrientoù kent pep tra4.
Bevennadurioù devoudel a veze koulskoude da c’hourbrientoù ar Roue : a) skort e chome
an araezioù-stlennañ ha -destrizhañ a ra nerzh ar renadoù arnevez b) harzoù e-leizh oa d’e veli
e framm ar gevredigezh a neuze : etre ar Roue hag e sujidi e oa un niver a gorfoù-etre,
urzhioù, korfuniadoù, kumunioù, proviñsoù, dezho pep a reizhiad frankizioù ha brientoù, a
ranke ar Rieg doujañ en devoud zoken mar en doa ar gwir d’o lemel diouzh e c’hoant.
Degemeret e veze beli diharz ar Roue evel arvez bedel ur perzh nevet : leuriad Doue e oa.
Dreist rendael e veze lakaet e oberoù gant ar gredenn en e engwiskadur doueel5.

An organoù-derc’houezañ.
Un organ nemetken oa dezhañ derc’houezusted wirion er Renad Kozh : ar Stadoù Meur, – ne
voent ket bodet avat etre 1614 ha 1789. Bodadennoù all, hep derc’houezusted kevredadel, o devoe ur
roll bras : ar Parlamantoù.
Ar Stadoù Meur
Ar Stadoù Meur (Etats Généraux) a c’hoarveze eus leuridi dilennet gant teir urzh ar
Rouantelezh : Kloer, Noblañs, Trede Stad. Evel an Dael vreizhveurat e teverent eus un
ensavadur gladdalc’hel, « Lez ar Roue ». Amparet da gentañ gant tud a iliz ha brientinion, e
tegemerjont derc’houezourion ar c’hêrioù brientek, pe « kumunoù », ha da c’houde re ar
maezioù.
Ur roll kuzuliañ n’o doa ken. Dieub e chome ar Roue bepred da dremen e-biou d’o alioù.
Dleet oa dezho avat plegañ da zisentezioù ar Roue, d’an telloù a lakae warno pergen.
Ar Parlamantoù
Ar Parlamantoù (Parlements ; e Breizh : Breudoù) oa da gentañ-penn lezioù-barn. Unan
oa e Paris ha re all er proviñsoù destaget, evel Normandie, Languedoc, h.a..
Ouzhpenn o c’hembelioù barnerezhel o doa ar Parlamantoù ur roll politikel a bouez :
marilhañ kemennadurioù ar Roue. Gwir o doa da nac’h marilhañ, nemet e chome bepred
peurzisentez gant ar Roue.
Ar barlamanterion oa reizhaouerion a remzad prenet ganto o c’harg, ar pezh o lakae
dizalc’h diouzh ar veli roueel.
Evito da amparañ ur gwiskad kloz, hep derc’houezusted kevredadel, e renas ar
Parlamantoù ur stourm efedus ouzh an diharzveliezh, oc’h arc’hañ ar gwir da reoliñ
kemennadurioù ar Roue en anv « Bonlezennoù ar Rouantelezh », – o ragembregañ e-se ar
reoliñ bonreizhegezh. O eneberezh, gwech goloet gwech dizolo, a voe unan eus devouderioù
an Dispac’h gall.

3

Evit an diforc’h etre galloud-divizout ha galloud-kuzuliañ, sl. Emsav 31/225 1969.

4

Sl. Bevennadur beli al levierion. Emsav 34/317 hh. 1969.

5

Sl. Reizhveli ha riegezh, Emsav 27/84 ; Urzhaz ha reizhwiriegezh, Emsav 31/215 1969.

Framm ar gevredigezh.
Etre teir urzh edo rannet kevredigezh ar Renad Kozh : Kloer, Noblañs, Trede Stad, – dezho pep a
zezvad, pep a stuzegezh, pep a zerc’houezadur ha pep a vodadenn. An div urzh kentañ hepken oa
brientek.
Ret eo diforc’hañ keal an urzhioù, ensavadurioù diazezet war dezvadoù gwirel digevatal,
hag ar renkadoù, dasparzhadurioù diazezet war saviadoù devoudel digevatal. Er Renad Kozh
gall a-hend-all e klote betek ur poent ar renkadoù gant an urzhioù, – ar vrientinelezh c’hladel
gant an Noblañs da skouer, ar vourc’hizelezh gant an Trede Stad ; ar varnerion avat, noblañs a
sae, oa bourc’hizion, hag e 1789 ez ersavas un darn vat eus ar Gloer Izel evel ar werin.
Ar Gloer
Anezho 130 000 den. Ouzhpenn piaouañ brientoù barnerezhel, evel ar gwir da vezañ
barnet gant lezioù ilizel hepken, e kemedont an deog diwar ar bobl hag en eskemm e rankont
plediñ gant an deskadurezh hag ar gwarederezh. Div renkad zo enno :
– ar Gloer Uhel, Eskibion hag Ebed a orin brientinel, dezho korvoderioù bras ;
– ar Gloer Izel, personed, kureed, menec’h o vevañ en dienez alies diwar al « lodenn
grak » (portion congrue) goulezet dezho gant ar Gloer Uhel.
An Noblañs
Anezhi 400 000 den e 80 000 familh. Enni ivez ez eus digevatalderioù bras, adalek an
Uhelidi o kas ur vuhez a bompad, a jirfollezh hag a drokelloù e Lez ar Roue (5 %), betek an
dudjentil o krakvevañ war ar ploue diwar leveoù dister.
An Trede Stad
Enni 24 milion a dud, o c’hoarvezout eus gwiskadoù liesseurtoc’h c’hoazh eget an div
urzh all :
– ar vourc’hizion vras : kellidourion, nevidourion ha bankerion, – pinvidik-mor eo re
Naoned ha Bordeaux, – feurmerion veur, ganto brasañ fortunioù ar Rouantelezh ;
– ar vourc’hizion grenn : marc’hadourion binvidik ha kenwerzhourion, frankvicheridi
(breutaerion, mezeion, h.a.), desket peurliesañ ha digor d’ar mennozioù nevez ;
– ar vourc’hizion vihan, dornwezhourion, kenwerzhourion vihan, stalierion, gronnet dre
gorfuniadoù ha paour alies ;
– ar werin, anezhi yoc’h ar gouerion, tavantek ha dizesk.
Rouez e chom ar vicherourion, kompagnuned ha gopridi al labouradegoù a zo war
ziorren, ha ne amparont ket ur renkad.
Enebiezh a renkad a veze dreist-holl etre ar vourc’hizion vras ha krenn hag ar
vrientinelezh c’hladel. Stourmoù a veze ivez etre gwiskadoù an Noblañs hag etre gwiskadoù
ar vourc’hizelezh, da skouer etre ar vourc’hizion vihan hag ar vourc’hizion vras ha krenn, –
aze emañ evit un darn orin an eneberezh Montagnards-Girondins e grez an Dispac’h.

2. – An Dispac’hioù
Azon splannañ an amzervezh 1789-1870 e Frañs e voe an distabilded politikel : niveriñ a reer 15
renad disheñvel, 12 Bonreizh, 4 dispac’h, daou daol-Stad.
Merket e voe an amzervezh-se, ent kealiadel gant ur stourm a reizhveli, pennaenn ar
werinriegezh o tisplantañ pennaenn an doueriegezh, ent diazel gant ur stourm a renkad, ar
vourc’hizelezh o tisplantañ ar vrientinelezh ha lakaet en arvar d’he zro gant ar broleteriezh.
An amzervezh-se a ranner e daou brantad, 1789-1814, 1814-1870, o tiskouez pep hini an
hevelep heuliad renadoù : unpenniezh vevennet, republik, diktatouriezh, – a anvimp kentañ
hag eil trovezh dispac’hel.

Kentañ trovezh dispac’hel (1789-1814).
Bevennadur an unpenniezh (1789-1792)
En un nebeut mizioù e tisac’has ar Renad Kozh. En hañv 1789 e teu ar Stadoù Meur abaf da
vezañ ur Vodadenn vroadel c’halloudek o tivizout sevel ur Vonreizh hag oc’h embann brudetañ
testenn bolitikel ar bed arnevez :
Diskleriadur Gwirioù an Den hag ar C’heodedour.

An Diskleriadur zo ennañ daou seurt diferadennoù a) un ezrevelladur eus gwirioù-diazez
mab-den : ar frankiz, ar berc’hentiezh, an diogelroez, an herzel ouzh ar gwaskerezh, ar
gevatalded b) ur roll pennaennoù levierezhel : riegezh ar vroad, disparti ar galloudoù, asant ar
bobl d’an telloù.
Evitañ da dermenañ ar gwirioù evel peurbadel hag enstag ouzh anien mab-den, e tiskouez
an Diskleriadur merk e vare hag ar rummoù kevredigezhel en savas. Ar gwir nemetañ lakaet
da « zilamadus ha sakr » da skouer oa ar berc’hentiezh. Lemel a rae an digevatalded wirel ha
politikel, met mut e chome war an digevatalderioù armerzhel.
Bonreizh an 3 gwengolo 1791.

An ensavadekadur e voe eus kammedoù kentañ an Dispac’h. Ar Vodadenn a ranne ar
galloud gant ar Roue. Hemañ, Roue herezhel, zo « Roue ar Frañsizion ». Anatebek eo, hag e
holl c’hreadoù a rank bezañ eilsinet gant ur maodiern.
Ar Vodadenn vroadel, korf-dezvañ, a c’hoarvez eus 745 ezel dilennet evit ur bloavezh. Ar
mouezhiañ zo ameeun ha kevrozel6. Emañ ar gwir-mouezhiañ e piaou ar « geodedourion
oberiat » hepken, eleze ar re a dal ur gevroz par da dri devezhiad labour, – 4 300 000
keodedour oberiat ha 3 000 000 keodedour gouzañvat e oa diwar 24 000 000 a annezidi.
Bodet e veze ar geodedourion oberiat e pennlec’h pep kanton da zilenn an eildilennerion, – ar
re-mañ oa perc’henned pe feurmerion o talañ ur gevroz etre 100 ha 200 devezhiad. Dre-se ne
c’halle ar gannaded bezañ nemet bourc’hizion.
Rannet rik e oa ar galloudoù etre ar Roue hag ar Vodadenn. Ne c’halle ket ar Vodadenn
argas ar Roue nag ar Vaodierned, ar re-mañ o vezañ anvet gant ar Roue a-vaez ar Vodadenn,
nag ar Roue loezañ ar Vodadenn. Ur gwir-gouarzhañ goursezus daou vloavezh en doa ar
Roue war an dezvoù douget gant ar Vodadenn vroadel7.
Pennañ azonoù Bonreizh an 3 gwengolo 1791 a voe enta ar gwir-mouezhiañ strishaet, an
unkambregezh hag, e-keñver kevredadelezh, trec’h ar vourc’hizion grenn ha bras war ar
vrientinion diouzh un tu, war ar werin hag ar vourc’hizion vihan diouzh an tu all.

Ar Gentañ Republik (1792-1799)
D’an 10 eost 1792 edo an holl c’halloudoù e piaou ar Vodadenn-dezvañ. Houmañ a grouas ur
« C’huzul-erounit ersezadel8 », a gengalvas ur Guzuliadeg (Convention, termen amprestet digant an
Amerikaned) karget da sevel ur Vonreizh nevez. Kentañ gread ar Guzuliadeg e voe lemel ar roueelezh
ha bonnañ ar Republik.
Bonreizh an 24 mezheven 1793.

Ne voe nepred lakaet en arver. Diazezañ a rae ar mouezhiañ hollek eeun. Azonus oa ivez
an Diskleriadur Gwirioù lakaet en he derou : embann a rae ar gwir d’al labour, d’ar skoazell
gevredik, d’an deskadurezh, gwir ha dlead an emsevel ouzh ar gwaskerezh. Foran oa avat ar
mouezhiañ, – da heul e voe 5 milion a anvouezhierion war 7 milion er poblaters war ar
Vonreizh end-eeun.
6

Sl. Ar mouezhiañ dereziek pe ameeun, Emsav 29/149 ; Ar gwir-mouezhiañ amplegadek, Emsav 29/146 1969.

7

Sl. Perzhiadur ar Gouarnamant e labourioù an Dael, Emsav 30/ 188 1969.
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Ersezañ v., kefleuniañ ur gefridi da c’hortoz ; deveradoù : ersezad, ersezadel, ersezadur, h.a..

Tolpet oa an holl c’halloudoù e piaou ur Vodadenn unel, ar C’horf-dezvañ ; hemañ a
zilenne ur C’huzul-erounit a zlee chom en e zalc’h.
An dezvoù pouezus ne vezent erounidek nemet goude pergont devezh. E-keit-se, mar
save un darn eus ar bodadennoù departamantel a-enep dezho, e veze aozet ur poblaters.
Al levierezh dispac’hel.

Dre he deved eus ar 5 here 1793 e tisklerie ar Guzuliadeg : « Dispac’hel e vo al levierezh
betek distro ar peoc’h ». Dre-se ne veze ket arveret ar Vonreizh. Betek 1795 e padas al
levierezh ezvonreizhel-se ; tri frantad a zeskriver dezhañ :
1) Ar Guzuliadeg a embreg ar galloud hec’h-unan war-eeun. Gwan e chom beli ar
C’huzul-erounit ersezadel. Kreskiñ a ra an dizurzh en diabarzh hag ar faezhadennoù en
diavaez.
2) Ar gostezenn jakobin a zistroad ar gostezenn jirondin. Amparet eo Poellgor Salvder ar
Bobl. Tolpet e vez galloud ar Guzuliadeg er Poellgor ha galloud ar Poellgor en unan eus e
izili, ROBESPIERRE, a c’hoari roll devoudel un diktatour. Prantad ar Spont eo. Harpet war
rouedad vras Kevredigezh ar Jakobined hag ar Poellgorioù dispac’hel lusket ganti, war
Gumun Paris ivez, e teu ROBESPIERRE a-benn da gabestrañ ar Poellgor ha drezañ ar
Guzuliadeg hag ar vro a-bezh. Gwaskerezh ha lazhadegoù a vez o reuziañ, nemet e tistro an
urzh en diabarzh hag an trec’h en diavaez.
3) D’an 9 thermidor (27 gouere 1794), an argoll aet e-biou, ez ersav ar Guzuliadeg :
lazhet eo ROBESPIERRE, serret kluboù ar Jakobined, divodet ar Gumun, rañjennet Poellgor
Salvder ar Bobl. Dazrannet e vez ar galloud etre poellgorioù niverus. Distreiñ a ra ar renad
bodadennek hag an dizurzh.
Dael zo etre an istorourion a-zivout ster al Levierezh dispac’hel. Evit aozerion ’zo e ve ar
Spont un diktatouriezh araokadek kevelep da ziktatouriezh ar broleterion en damkaniezh
komunour. Evit re all e ve ar Jakobined bourc’hizion oc’h implijout ar broleterion da aloubiñ
ar galloud a-raok en em zizober anezho. Tennañ a reer hiziv da welout er Spont ur rakfurm
eus embregiezh LENIN, eleze ar prantad feulster ampleget gant savelidigezh ar frankiz.
Arbenniñ a reer ouzh an dezenn-se, o tiskouez n’o devoe ROBESPIERRE na SAINT-JUST
skiant ebet eus ar gwaskerezh armerzhel : pal ar Spont evito ne oa ket diskar ar c’horvoerezh
renkadel hogen donedigezh ren ar Vertuz ; ar pezh a glaskent treuzfurmiñ ne oa ket ar
saviadoù-kenderc’hañ, met an divezelezh hiniennel.
Bonreizh ar 5 fructidor bloaz III (22 eost 1795).

Savet e voe gant kreizourion, – « geunourion », « kompezennourion » evel ma lavared, –
enebourion d’ar jakobiniezh koulz ha d’ar roueelezh, dispac’herion habaskterour.
Distreiñ a rejont d’ar mouezhiañ strishaet hag ameeun, o pellaat e-se diouzh ar
mouezharc’hioù ar palevarzh eus ar wazed en oad da vouezhiañ.
Savelet e voe an divgambregezh : Kuzul ar Pemp-Kant (oad izek 30 vloaz), dezhañ
kentoderezh an dezvoù, Kuzul an Henaourion (250 ezel, oad izek 40 vloaz), o tarbenn pe o
tizarbenn a-vloc’h kinnigoù ar vodadenn gentañ.
Fiziet oa ar galloud-erounit e pemp Unkorour (Directeurs)9 dilennet gant an daou Guzul
hag oc’h amparañ an Unkor (Directoire). Eilet e veze an Unkorourion gant maodierned o ren
an amaezhiadurezh. E-se edo dasparzhet galloud politikel ha galloud kefridiadel10 etre daou
ensav erounidel.
Dispartiet groñs oa ar galloudoù etre ar C’huzulioù hag an Unkor. Na gwir mont-tre, na
gwir-kengervel, -ampellañ pe -loezañ a-berzh an Unkor, na gwir-goulenn, -devennañ pe diskar a-berzh ar C’huzulioù.
Anat eo e oa kouezhet entan 1791 ha 1793. An Diskleriadur Gwirioù lakaet e penn-kentañ
ar Vonreizh zo un drevezadenn disliv eus ar re gent ; d’e heul e teue un Diskleriadur an
9

Sl. Ar Gouarnamant unkorel, Emsav 30/179 ; Furmoù henstuzel eus rannadur ar galloudoù, Emsav 32/251 1969.
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Sl. An diforc’h etre galloud politikel ha galloud kefridiadel, Emsav 31/225 1969.

Dleadoù euver ha disked : « Den ne vez keodedour mat anez bezañ mab mat, tad mat, breur
mat, mignon mat, pried mat » h.a.. Pell edod diouzh ton gourel an Dispac’h o trec’hiñ.
Fall he deus arc’hwelet Bonreizh ar bloaz III, ha hi kentañ Bonreizh republikan arveret e
Frañs. Dilennet e veze kannaded an daou Guzul evit tri bloaz ha nevezet e vezent dre
drederenn. Bep bloaz avat e save reuz da heul an dilennadegoù : e 1797 e voe didalvoudet ar
c’hannadelezhioù e 49 departamant ma oa bet dilennet roueelourion ; e 1798 e voe freuzet
dilennadur 150 Jakobin ; e 1797 e voe diskarzhet tri Unkorour gant ar C’huzulioù. Ar renad a
echuas gant taol-Stad an 18 brumaire.

Diktatouriezh NAPOLEON (1799-1814)
BONAPARTE gant kenlabour SIEYES a savas Bonreizh ar bloaz VIII a oa he fal goleiñ ur renad
diktatouriek dindan neuz ar Republik. Da eil e klaskas treiñ e ziktatouriezh en un unpenniezh herezhel
ha diazezañ un diernac’h nevez evel m’en doa graet PEPIN BERR ur milved araozañ, – met ne zeuas
ket a-benn.
Bonreizh an 22 frimaire bloaz VIII (15 du 1799).

Diazezet edo ar renad dilennel war ar mouezhiadur-gouzilenn11.
Ouzhpenn ar Sened, bodadenn damgevezholet hag organ an anverezh, e oa teir
bodadenn : Kuzul ar Stad, stroll amaezhidi o prientiñ an dezvoù ; an dTribuniezh (Tribunat),
enni kant ezel anvet gant ar Sened, he roll breutaat an danvez dezvoù hep o mouezhiañ ; ar
C’horf-dezvañ (300 ezel anvet ivez gant ar Sened), o vouezhiañ an dezvoù hep o breutaat.
Piaouet eo ar galloud-erounit gant tri C’honsul, met ar C’hentañ Konsul hepken zo
dezhañ ar gwir-divizout, d’an daou all ar gwir-kuzuliañ hep-mui.
N’eus Diskleriadur Gwirioù ebet. E kefridi ar Sened emañ reoliñ bonreizhegezh an
dezvoù, – hag ivez desteriañ ar Vonreizh dre hent senatuskonsultoù (devedoù senedel).
Betek 1814 e voe arveret Bonreizh ar bloaz VIII. Daskemmet e voe meur a wech dre
senatuskonsultoù e doare da dreuzfurmiñ an diktatouriezh konsulel en un unpenniezh
impalaerel.
E 1802 e voe unezhelet BONAPARTE da gonsul hed-buhez. E 1804, un unezholadur all
en laka da Impalaer herezhel.
Tamm-ha-tamm ez a da get beli dister ar bodadennoù : lamet eo an Dribuniezh dre
senatuskonsult 1807 ; ar C’huzul Prevez (skeudenn Kuzul ar Roue) a gemer lec’h devoudel ar
C’huzul Stad. Ar C’horf-dezvañ a sez daou vizvezh e 1808, a-vec’h ur mizvezh e 1811 ha ne
sez ket mui goude. Diober rik ez a ar Sened. NAPOLEON en doa desachet an holl veli etre e
zaouarn.
Meizañ a reer ar Gentañ Impalaeriezh evel ar prantad argil o heuliañ pep dispac’h12. E
seurt prantad en em gav kenaozet ar c’healiadoù kozh ha nevez. A-benn kemplegañ d’ar
werinriegezh e aozas NAPOLEON brizhdilennadegoù ha poblvouezhiadegoù ; a-benn
kemplegañ d’an doueriegezh e lakaas ar Pab d’e sakriñ. Fellout a rae dezhañ bezañ « Impalaer
dre c’hras Doue ha riegezh ar bobl ».

Eilvet trouvezh dispac’hel (1814-1870).
An amzervezh 1814-1870 zo evel un heklev eus an amzervezh 1789-1814. LOUIS 18 ha
CHARLES 10 a glask drevezañ ar Renad Kozh, NAPOLEON 3 a venn dispenn roudoù NAPOLEON
1ñ. Hogen, mar lezer a-gostez an diforc’h meneget gant MARX etre tragegezh an drovezh kentañ ha
komegezh an eilvet, e kaver teir nevezadenn a bouez en houmañ diwezhañ : 1) diwanadur al levierezh
daeliek 2) peurziazezadur ar mouezhiañ hollek 3) derou an emgann proleterel.
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Sl. Mouezhiadur-gouzilenn, Emsav 29/159 1969.
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Sl. Ar renadoù evodet eus an alouberezh hag an diktatouriezh, Emsav 29/157 1969.

An unpenniezhoù bevennet (1814-1848)
Heñvel a-walc’h eo en o Bonreizhoù an Assavidigezh hag Unpenniezh Gouere. Koulskoude,
ouzhpenn an emdroadur kevredigezhel o c’hoarvezout en o amzer, e noter un nebeut diforc’hioù all
etrezo : tra ma venn an Assavidigezh azbevañ ar reizhveliegezh roueel, e tegemer Unpenniezh Gouere
pennaenn ar riegezh vroadel.
An Assavidigezh ha Karta 1814.

E kemm ouzh ar Bonreizhoù all ez eo grataet Karta 1814 gant ar Roue, piaouer ar riegezh
a wir doueel. Gant kentezrevell ar Garta neoazh emañ gwarantet ar gevatalded hag ar
frankizioù hiniennel.
Strishaet-tre eo ar gwir-mouezhiañ : oad izek 30 vloaz ha kevroz izek 300 F evit bezañ
dilenner, 40 vloaz ha 1 000 F evit bezañ emstriver, – pezh na leze ket 100 000 dilenner ha
15 000 den dilennadus evit Frañs a-bezh. Goude 1820 e voe savelet al liesmouezhiañ e gounit
ar gevrozourion vras13.
Div vodadenn ez eus : Kambr ar Birion, hec’h izili ezholet gant ar Roue hed-buhez pe ent
herezhel ; Kambr Kannaded an Departamantoù dilennet evit pemp bloaz. Ar Roue a gemer
perzh e danzeadur an dezvoù dre ar c’hentodiñ hag ar c’hantgadiñ ; o c’hlokaat a ra dre
reizhennoù-arverañ. Gwir-kengervel, -ampellañ, -loezañ an Dael en deus. Er C’hambroù e
tibab e vaodierned, hogen ar re-mañ n’int ket atebek dirak an Dael evel ma emplegfe ur renad
daeliek14.
Dindan LOUIS 18, karour an ensavadurioù saoz, ez emdroas ar renad war-du an
daeliegezh : eskemmoù bloaziek dre Brezegenn an Tron hag Ateb an Dael, breutadur ar
c’hellidsteuñv, h.a..
CHARLES 10 a dorras an emdroadur-se, pezh a zegasas Dispac’h 1830.
Merket e voe an Assavidigezh gant dasstourm ar vrientinelezh c’hladel harpet war an Iliz
hag ar gouerion ouzh ar vourc’hizelezh c’hreantel, kenwerzhel ha kellidel o kreskiñ a-dizh. Er
par dilennel e stourmas ar berc’henned-douar evit ma ve amparet ar gevroz dilennel gant an
telloù war ar glad ha n’eo ket gant an telloù eeun evel m’o zale ar c’hreantourion hag ar
genwerzhourion. Unan eus Kemennadurioù Gouere 1830 a lakae an aotreoù-gwerzh e-maez
jedadur ar gevroz dilennel, oc’h ober d’ar werzhaotreidi (ar genwerzhourion) entuañ gant an
dispac’hadeg.
Unpenniezh Gouere ha Karta 1830.

Karta 1830 zo heñvel a-walc’h ouzh Karta 1814. Izelaat a ra ar c’hevrozioù dilennel hag
emstrivel. Un nevezadenn all eo e tegemer riegezh ar bobl ; ar Garta n’eo ket « grataet » ken,
met savelet dre gengrad etre ar Roue ha Kambr ar Gannaded he deus he frientet. Ar « Roue
keodedour » a gemer lec’h ar « Roue dre c’hras Doue ». Dislavarus eo, rak ar Roue ne vez
reizhveliek nag evit dalc’herion an doueriegezh pa’z eo bet engwisket gant un dispac’h, nag
evit dalc’herion ar werinriegezh pa’z eo herezhel ha nann dilennet.
Nevezadennoù all : krennet eo galloud-devedañ ar Roue ; hemañ a rann kentoderezh an
dezvoù gant an Dael ; ar relijion gatolik a baouez a vezañ relijion a Stad.
Pouezusoc’h c’hoazh an arveradur graet eus ar Garta : an Dael he deus gwir-devennañ15
hag ar vaodierned zo atebek dirazi. Ar Roue a vir ur roll gwerc’hek : ar vaodierned a rank
kaout e fiziañs war un dro gant fiziañs an Dael, – an daeliegezh orleanour eo16.
Dindan Unpenniezh Gouere eo e c’hounez ar vourc’hizelezh krenn ha bras he zrec’h war
ar vrientinelezh, ken e par an derc’houezadur, ken war dachenn ar galloud armerzhel, – daoust
ma chom Frañs ur vro goueriadel.
13
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Sl. Ar renadoù orleanour, weimarel, gaollour, Emsav 32/252 1969.

Koulskoude gant araokadur ar greanterezh e tiwan ur broleteriezh vicherour tavantek, a
denn evezh ar gefredourion : derou al luskadoù sokialour eo. A-gleiz d’ar vourc’hizelezh ez
eus un nerzh o tinodiñ a vo Dispac’h 1848 e stourm kentañ.

An Eil Republik (1848-1851)
Dispac’h 1848 a venn hekleviñ ouzh Dispac’h 1789. E Vodadenn-Vonreizhañ hag e VodadennDezvañ en devoe. An diforc’h bras eo e voe Dispac’h 1789 un dispac’h bourc’hizel tra ma voe
Dispac’h 1848 an emsavadeg proleterel kentañ. Ar mouezhiañ hollek, embannet hag arveret leal, a
dorras avat al lusk dispac’hel dre e veuziñ gant mouezhioù mirelour ar ploue.
Gouarnamant ersezadel ar Republik.

Piaouet e voe da gentañ-penn ar galloud gant ur Gouarnamant ersezadel evodet eus an
darsav. Ennañ e oa daou duadur : bourc’hizion frankizour ha sokialourion. Ar VodadennVonreizhañ dilennet neuze zo enni 200 republikan araokaet war 900 ezel. An disentezioù
kilstourmer kemeret ganti a reas d’ar vicherourion emsevel. Ar penngadour CAVAIGNAC,
lakaet neuze da ziktatour gant ar Vodadenn, a flastras an emsavidi en ur ober tri devezh.
Tamallet e voe da zehouiz, da FALLOUX, penn ar gostezenn gatolik, pergen, bezañ
devoudet an emsavadeg a-benvest-kaer e doare da vreviñ ar vountadenn vicherour. Bezet pe
vezet, c’hwitet e oa an dispac’h kevredigezhel, ha da heul e c’hoarvez ur riskladur a-zehou
eus ar c’hedveno. Tra ma kresk an davantegezh (war 90 000 annezad an 12t ranngêr e Paris,
ez eus 70 000 tavanteg, gouez da OZANAM, katolig kevarzhelour) ne oar ar vourc’hizion
nemet soñjal gant spouron en argoll pellaet hag en doareoù d’e bellaat en dazont.
Bonreizh ar 4 du 1848.

Ur muianiver republikan habaskterour oa er Vodadenn-Vonreizhañ. Frouezh e voe ar
Vonreizh savet ganti war un dro d’an hengoun dispac’hel habaskterour eus 1789-1791, d’an
daeliegezh frankizour meizet e doare Unpenniezh Gouere ha da levezon ar renad amerikan,
kement tra goloet gant ur frazennadurezh a neuz sokialour ha daveoù d’ar relijion.
Fiziet oa ar galloud-dezvañ en ur vodadenn unel dilennet evit pevar bloavezh, ar gallouderounit en ur Arlevier ar Republik dilennet dre ar mouezhiañ hollek evit pevar bloavezh ivez.
Dispartiet e oa ar galloudoù, nemet e c’halle an Arlevier dibab e vaodierned er Vodadenn, ma
virent gwir mont-tre ha komz.
Diac’hinadek e pep keñver e voe Republik 1848 : ar Vodadenn anvet e mae 1849 oa enni
ur muianiver roueelour hag an Arlevier oa Louis-Napoléon BONAPARTE, emvenner d’an
tron impalaerel. Ne voe neuze nemet ur c’henstriv evit diskar seurt « Republik hep
republikaned » etre ur Vodadenn o hetiñ distro ar Roue hag un Arlevier o prientiñ distro an
Impalaeriezh. Echuiñ a reas gant taol-Stad an 2 kerzu 1851.

An eil diktatouriezh napoleonel (1851-1870)
Unezholet e voe Louis-Napoléon BONAPARTE (7,5 milion ya) evit sevel ur Vonreizh nevez.
Bonreizh ar 14 genver 1852.

Diwar he c’hentezrevell e tiskouez ar Vonreizh youl he saverion da zambreziñ
ensavadurioù ar Gentañ Impalaeriezh. Anvet eo Louis-Napoléon Arlevier ar Republik evit
dek vloaz, – senatuskonsult ar 7 kerzu 1852 a adsavelo an impalaerded herezhel, ar Priñs
Arlevier o tont da vezañ an Impalaer NAPOLEON 3.
Gant an Impalaer e vez anvet ar vaodierned, ha ne amparont ket un Tevezvod. Etre
daouarn Penn ar Stad emañ emañ an holl c’halloud-erounit hag un darn vat eus ar gallouddezvañ : kentodiñ a ra an dezvoù, roet da brientiñ da Guzul ar Stad, hag o c’hantgadiñ a ra
ivez. Gwir en deus bepred da nac’h gourbonnañ un dezv douget gant ar C’horf-dezvañ.

Etre teir bodadenn emañ rannet ar galloud-dezvañ : Kuzul ar Stad, ennañ amaezhidi
hepken ; ar C’horf-dezvañ, dilennet evit c’hwec’h vloaz dre ar mouezhiañ hollek ; ar Sened,
anvet hed-buhez gant Penn ar Stad, e roll gwiriañ bonreizhegezh an dezvoù.
Daou brantad a ziforc’her en Eil Impalaeriezh :
1) Eus 1852 da 1860 e voe ur prantad diktatourel : krennadur war veli ar C’horf-dezvañ,
gwaskadur war ar mouezhiadegoù (emstriverion gefridiel erbedet ha harpet gant ar Brefeded,
le fealded touet gant ar gannaded ha zoken gant an emstriverion en dibenn, h.a.).
2) Eus 1860 ha 1870, prantad a frankizekadur : e 1860-1861, kreskidigezh kembeli ar
C’horf-dezvañ (Ateb, breudoù foran, perzhiadur er c’hellidsteuñviñ) ; e 1867-1869, gwirdevennañ, gwir-enkemmañ an dezvoù. Dre boblvouezhiañ, d’an 21 mae 1870, e voe
dezvekaet an adreizhadurioù-se ha savelet ur renad daeliek a zoare orleanour.
Dav eo merkañ an diferadennoù kemeret gant an Impalaer a-du gant ar vicherourion :
dezv war an ec’hwelioù e 1864, gouzañvusted ouzh an ober c’hweluniadel, h.a.. Dre he
moederezh micherourgar e voe an Eil Impalaeriezh heñvel a-walc’h ouzh renadoù faskour an
20t kantved.

Dedroadurioù ar vonreizhelezh c’hall eus 1789 da 1870.
An alberzioù kevadegel emaomp o paouez reiñ evit pep renad a rank bezañ klokaet gant
ur gwel treadegel.
Un nebeut emdroadurioù splann a ziverzer e dedroadur hollek ar Bonreizhoù gall en 19t
kantved :
1) Er stourm a reizhveli digoret gant Dispac’h 1789 e lez an doueriegezh tamm-ha-tamm
he lec’h gant ar werinriegezh.
2) Ar gwir-mouezhiañ poblel degemeret e 1789 a dremen dre bazennoù : a) gwirmouezhiañ strishaet anzavet b) gwir-mouezhiañ hollek hualet ent wirel gant gwikefreoù
ameeun (rolloù a fiziañs) k) gwir-mouezhiañ hollek dishual ent wirel hogen hualet ent
devoudel (mouezhiañ a-wel hag aergelc’h a spont e grez ar Guzuliadeg ; emstriverezh
kefridiel e grez an Eil Impalaeriezh).
En desped d’ar c’hildroioù ha d’an distroioù ez eo fraezh aze linenn an emdroadur. Er
c’hontrol, war dachennoù all e chom dispis an durc’hadur :
1) Pe ster reiñ da niver ar bodadennoù en Dael ? An hengoun dispac’helour a hañval
bezañ unkambrelour (1791, 1792), hogen an Dael savelet gant Bonreizh 1848 zo unkambrek
ivez. Ar renadoù kilstourmer (evel an Unkor) a ve divgambrelour, – an eil bodadenn o vezañ
mirelour. Ar renadoù hollveliek, evel an Impalaeriezhoù, a ve teir-c’hambrelour.
2) Beli an erounid. An unpenniezh a lezas war he lerc’h un toull na voe ket aes leuniañ,
valigerezh ar Gouarnamantoù gall a-hed an 19t kantved henn diskouez a-walc’h. Ur
c’hwitadenn e voe an erounid bodadennek17 ; heñveldra evit an erounidoù unkorek ha
poellgorek. Dindan levezon TOCQUEVILLE18 ez arnodas an Eil Republik al leviouregezh
gant kennebeud-all a verzh. An daou NAPOLEON a reas un distro d’an unpenniezh.
3) Keñverioù etre ar galloudoù. Disparti ar galloudoù, pe e stumm an unpenniezh
vevennet (1791), pe e stumm republikan an Unkor hag an Eil Republik ne zeuas ket da vat.
Tolpadur ar galloudoù e gounid ur vodadenn (Kuzuliadeg) a voe gwashoc’h c’hoazh. Div
reizhiad hepken a zeuas a-benn da arc’hwelañ : tolpadur ar galloudoù etre daouarn un
diktatour (en div Impalaeriezh) hag ar reizhiad damzaeliek (1814-1848). Meizañ a reer perak
e voe an daeliegezh ken poblek e 1871 pa voe diazezet an Trede Republik.
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3. – Ar Republikoù daeliek.
Diazezadur an Trede Republik a verk derou ur prantad stabiladur evit istor politikel Frañs.
Daouzek Bonreizh a voe etre 1789 ha 1870, unan hepken etre 1870 ha 1940. A-c’houde 1940 avat e
vez breskoc’h ar renadoù adarre.

An Trede Republik (1871-1940).
Dilennet e voe Bodadenn Vroadel 1871 muioc’h evit echuiñ ar brezel eget evit sevel ur Vonreizh :
BISMARCK ne felle dezhañ feuriañ nemet gant ur Gouarnamant reoliek ha stabil.
Moustrerezh Kumun Paris (etre 20 000 ha 30 000 lazhiad) a bellaas an « argoll
micherour » evit ugent bloavezh ha, war un dro, a unanas bourc’hizion republikan ha
brientinion roueelour. Stabiliet e voe ar Republik dre gevredadur an orleanourion
greizdehouiz (roueelourion habaskterour) hag ar greizkleiziz (republikaned habaskterour).
Gant ar re-mañ e chomas an tu-kreñv avat : o galloud armerzhel o kreskiñ dibaouez dre berzh
ar greantelaat a roas dezho an tu da zistroadañ ar c’houvriaded henvoazel perc’henned-douar
dilañset gant an enkadenn c’hounezel.
Embannet e voe ar Republik dre ur muianiver ur vouezh. War 650 ezel e oa 400
unpennelour er Vodadenn Vroadel. Disrann oa avat e kamp ar roueelourion, hag an
orleanourion a gavas gwell ur Republik daeliek eget ar roueelezh diharzveli a felle da Gont
CHAMBORD, penn ar gostezenn « reizhvelielour » hag emvenner d’an tron, adsevel e Frañs.

« Bonreizh 1875 »
Diaraogerez an Trede Republik n’eo nag ar Gentañ nag an Eil, met Unpenniezh Gouere. Gant
renad 1875 e teu d’e benn an emdroadur etrezek an daeliegezh bet lusket gant an orleanourion.
« Bonreizh 1875 » n’eus ket anezhi. Teir « bondezv » (lois constitutionnelles) uvel awalc’h a voe mouezhiet a-zivout ar Sened, framm ar galloudoù foran, keñverioù ar galloudoù
foran.
An Dael a c’hoarveze eus div vodadenn : ur Sened, ennañ 75 ezel didorradus, kevezholet,
ha 150 ezel all dilennet evit nav bloaz dre ur mouezhiañ daouzereziek o reiñ
usderc’houezadur d’ar ploue, eleze d’ar virelourion ; ur Gambr ar Gannaded, enni 600 ezel
dilennet evit pevar bloaz. An div gambr a oa dezho kembelioù-dezvañ kevatal : kentodiñ ha
danzen an dezvoù.
Ar galloud-erounit a veze embreget gant daou organ : Arlevier ar Republik hag ar
Vaodierned. An Arlevier, dilennet evit seizh vloaz, zo e piaou damkanel da c’halloudoù bras
nad eo ket evit embregañ. Anatebek eo. Anvet e vez ar Vaodierned gant Arlevier ar Republik
a-douez ar muianiver en Dael. Amparañ a reont an Tevezvod. Anv ebet er Vonreizh eus un
Tevezeg ; unan devoudel a voe evelkent, anvet Président du Conseil, da heul un hengoun
rakrepublikan.
Ar renad daeliek. Pouezus eo merkañ e oa aze ar Republik daeliek kentañ, – betek neuze e
oa bet unpenniezhoù eus an holl renadoù daeliek.
Ar Gouarnamant a c’halle loezañ Kambr ar Gannaded gant ali ar Sened. Ar C’hambroù,
diouzh o zu, a c’hell devennañ, goulennata ha diskar ar Vaodierned. Un daeliegezh kevatalour
e oa enta, Gouarnamant ha Dael o vezañ kempouez, an dilennerion o c’hoari roll an tredeog.
Daskemmadoù ar Vonreizh hag ar stourmadoù daskemmelour.

Raksellet e oa bet un argerzh-daskemmañ : gant bezañ a-unan, en em unane an div Gambr
en ur Vodadenn vroadel o piaouañ galloud da zaskemmañ ar Vonreizh19. Peder gwech ez eas
an argerzh en-dro ; div wech hepken e voe ur pouez bennak gant an daskemmad : e 1884, pa
voe kevatalekaet an derc’houezadur ploue-kêrioù er Sened ha lamet ar senedourion
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didorradus ; e 1940, pa voe roet ar galloud-bonreizhañ d’ar C’hadvezhen PETAIN ha kaset da
get an Trede Republik.
Mar boe dister an daskemmadoù e voe taer ha paot ar stourmadoù daskemmelour : ar
vBoulañjouriezh e 1887-1889 ; an arnod a renad damleviourek kaset gant an Arlevier
MILLERAND goude ar Brezel-bed Kentañ ; al luskad damfaskour a zisoc’has gant
darsavadenn ar 6 c’hwevrer 1934 e Paris ; nevezadennoù Léon BLUM gant Talbenn ar Bobl e
1936-1937. E seurt harzerezh ouzh pep gwelladur e ranker pouezañ war roll seizus ar Sened,
– ret eo lakaat e kont ivez breskted ar reizhiad, distervezh ha dizunvaniezh al levierion, ha
dreist-holl mirelouriezh ar c’hendereoù-etre gall divarrek d’en em azasaat ouzh emdroadur
herrek ar bed arnevez. Ken ma oa divrudet-mik renad an Trede Republik e 1939.
Arc’hweladur ar renad.

Ma ne voe ket treuzfurmet Bonreizh 1875 en he lizherenn e voe treuzfurmet en hec’h
arveradur. Torret e voe ar c’hempouez etre an Dael hag ar Gouarnamant e gounid an Dael.
Klasket e voe da heul reiñ kreñvder d’ar Gouarnamant en-dro, hep dont a-benn.
Dreistpouez an Dael. Buan e teuas an Dael da gemer he c’hreñv war ar Gouarnamant, dre
zaou hent : a) Diarver ez eas ar gwir-loezañ ; rak aon ouzh droukrañs ar gannaded, e lezas
Tevezeion temzet-laosk diazezañ keñverioù devoudel hevelep ma voe sellet evel dizereat
loezañ an Dael tra ma chome diouzh reolenn ar c’hoari diskar an Tevezvod20. b) Liested ar
strolladoù, aesaet gant ar mouezhiañ muianiverel divdro, a redie ar Gouarnamant da harpañ
war yuzhoù, bepred distabil ha digenstag. En ur ober 65 bloaz he devoe an Trede Republik
ouzhpenn kant maodierneg, dezho ur badelezh keitat a 8 mizvezh.
Strivoù da greñvaat an erounid. Gant Brezel 1914 e tennas da greskiñ beli an erounid.
Goude ar brezel avat ne voe nemet anatoc’h a se gwander ar Gouarnamant. Daou zoare a voe
kavet d’e sintrañ : a) An devedañ dezvoù. Bet aotreet e-pad ar Brezel da zaskemmañ an
dezvoù dre zougen devedoù dezvus, e klaskas ar Gouarnamant pleustriñ an hent-se en-dro evit
diluziañ e enkadennoù arc’hantel, armerzhel pe all : goulenn a rae an Tevezeg piaouañ al
leunc’halloud evit un amzervezh termenet. Ar wiraourion zo a-unan evit ober eus an devedañ
dezvoù un argerzh enepbonreizh. Dre Vonreizh ne c’hell ar galloud-dezvañ bezañ embreget
nemet gant an Dael, – ne c’hell ket bezañ leuriadekaet.
Frammatadur an Devezegiezh. Dinodet gant ar renad e-unan e chomas roll Arlevier ar
C’huzul devoudel-rik betek 1914. Gant ar brezel e stagad da reiñ framm d’an Devezegiezh
(Arlevierezh ar C’huzul), dre savelañ da gentañ ur Penn Gwazvod, neuze ur Sekretour Meur
hag un Issekretour Stad. N’eo nemet e 1934 avat e voe anavezet gant un dezv bezañs ur
« maodiern fiziet ennañ arlevierezh ar C’huzul », oc’h ober anezhañ ur maodiern hep
pennezh-rann, hag o reiñ dezhañ ur sezva dibarek, an Hôtel Matignon. Seurt darbaroù
koulskoude ne lakaent ket e kerz an Tevezeg beli ebet war ar vaodierned all.

Ar Pevare Republik (1940-1958).
Prantad ersezadel (1940-1946)
Echuiñ a reas an Trede Republik d’an 9 gouere 1940 pa roas ar Vodadenn Vroadel d’ar
C’hadvezhen PETAIN ar galloud da sevel ur Vonreizh nevez. Ar Pevare Republik a zeraouas ent
kefridiel d’an 27 here 1946. E-pad c’hwec’h bloavezh enta e chomas Frañs hep levierezh dezvek,
dindan c’houarnamantoù ersezadel.
Gouarnamant Vichy.

Levierezh Vichy a voe un diktatouriezh gant tolpadur ar galloudoù. Ret eo merkañ avat e
oa bet engwisket d’ar C’hadvezhen PETAIN e c’halloud a Benn Stad hervez reizhwir ar
Republik.
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Betek ebrel 1942 e voe tolpet an holl c’halloudoù etre daouarn Penn ar Stad. War
c’houlenn an dalc’herezh alaman e voe neuze krouet ur stael a Benn ar Gouarnamant evit
Pierre LAVAL, o reiñ dezhañ beli war al leviadurezh diabarzh ha diavaez war un dro gant ar
galloud-dezvañ.
Un danvez Bonreizh en doa savet ar C’hadvezhen PETAIN. Brastresañ a rae ur renad
savlec’hiet etre daeliegezh ha leviouregezh, heñvel a-walc’h ouzh ar renadoù orleanour ha
weimarel, a c’haller ivez sellout e keñverioù ’zo evel diaraoger Bonreizh ar 4 here 1958. Ar
vaodierned o doa da gaout fiziañs Penn ar Stad hag an Dael war un dro. Div vodadenn a ve
bet, ar palevarzh eus izili ar Sened o vezañ anvet e-touez derc’houezourion an ensavadurioù
korfuniadel, micherel hag e-touez « begennoù ar vroad ». Gant ul Lez Uhelañ e ve bet reolet
bonreizhegezh an dezvoù ha barnet ar vaodierned.
Gouarnamant ersezadel ar Republik.

Ar Glevgadour DE GAULLE a nac’has anaout Gouarnamant Vichy hag anavezet e voe
evel Penn ar Frañsizion dieub gant Gouarnamant London e mezheven 1940. Goude m’o
devoe trevadennoù gall Kreiz Afrika entuet gantañ ha m’en devoe aloubet Siria e krouas DE
GAULLE ar Poellgor broadel gall.
Da heul dilestradur ar Re Gevredet e Norz Afrika e voe diazezet en Aljer d’an 27 kerzu
1942 ur Benngourc’hemenniezh trevourel ha milourel e piaou ar Penngadour GIRAUD,
karget dre-se da amaezhiañ tiriadoù gall Norz ha Kornog Afrika. Drouklazhet e oa bet etretant
ar Morvezhen DARLAN, kefridier a-berzh Gouarnamant Vichy, a oa o paouez entuañ gant ar
Re Gevredet.
War-lerc’h emzivizoù hir ha diaes e voe kendeuzet, e mezheven 1943, ar Poellgor broadel
hag ar Benngourc’hemenniezh da amparañ ur Poellgor gall an Dieubidigezh vroadel dindan
kenarlevierezh DE GAULLE ha GIRAUD. Distroadet e voe hemañ diwezhañ gant e
genarlevier e du 1943.
D’an 3 mezheven 1944 e treuzfurmas DE GAULLE ar Poellgor gall en ur Gouarnamant
ersezadel ar Republik. Hemañ eo a voe staliet e Paris goude an Dieubidigezh.
Arlevier ar Gouarnamant ersezadel oa war un dro Penn ar Stad ha Penn ar Gouarnamant.
Envel a rae ar Vaodierned, a oa atebek dirazañ ; kevareizhañ a raent gantañ ha kemer a-stroll
an disentezioù, – ur galloud unkorel e oa kentoc’h eget unveliezhel. Tolpet oa ar galloudoùdezvañ hag -erounit e-ser ar Gouarnamant.
Un egin a Zael e oa : ar Vodadenn-guzuliañ, enni 296 ezel, 60 o tont eus Dael an Trede
Republik (ezholet gant ur Poellgor 20 ezel bet eneberion d’an dezv a roe ar galloudbonreizhañ da PETAIN e gouere 1940), ar peurrest ezholet e-touez izili aozadurioù ar
Résistance, ar brizonidi, ar gampbac’hidi, h.a..
Prientidigezh Bonreizh 1946.

E 1945 e roas ar Gouarnamant ersezadel da bobl Frañs da zibab dre boblaters etre tri
hent : a) an distro da Vonreizh 1875 b) dilennadeg ur Vodadenn-vonreizhañ gant galloudoù
divevenn k) dilennadeg ur Vodadenn-vonreizhañ gant galloudoù bevennet. D’an 21 here o
devoe an dilennerion da respont ha war un dro da envel derc’houezourion. Gwir-mouezhiañ a
voe roet d’ar merc’hed, d’ar vilourion, da annezidi tiriadoù tramor.
Disoc’hoù ar poblaters a ziskouezas fraezh mennadur ar Frañsizion : 17,95 milion a
vouezhioù cuzh 0,67 a nac’he distreiñ da Vonreizh 1875 ; 12,31 milion ouzh 6,27 a save a-du
gant bevennañ galloudoù ar Vodadenn-vonreizhañ.
A-du-rall, an dilennadeg a gase d’an Dael ar vodadenn gleisañ he doa bet Frañs biskoazh :
51 % eus ar mouezhioù a oa aet d’ar gomunourion ha d’ar sokialourion.
Kinniget oa bet d’an dilennerion bevennadur galloudoù ar Vodadenn-vonreizhañ e stumm
un danvez dezv, a zeuas goude ar poblaters da vezañ Dazv an 2 du 1945. Ur gentvonreizh e oa
peogwir e teue evel diazez kentañ ar Vonreizh da vezañ savet ; un dezv dreistbonreizhel e oa
ivez, rak ar Vodadenn-vonreizhañ a ranke kemplegañ dezhi.

Dezv an 2 du a ensave ur renad daeliek arbennik : 1) Ne oa Penn Stad ebet diforc’h
diouzh Arlevier ar C’huzul 2) Brasoc’h oa beli an Dael war ar Gouarnamant eget beli ar
Gouarnamant war an Dael.
An Dael a ranne ar galloud-bonreizhañ gant ar vroad : gwir-kentodiñ oa gant an Dael,
nemet he doa an danvez Bonreizh da vezañ darbennet dre hent ur poblaters. Galloud-dezvañ
ha galloud-kellidsteuñviñ he deus ivez, hep kaout kentoderezh an dispignoù.
Ar Gouarnamant a denn war un dro d’un Tevezvod daeliek ha d’ur Poellgor e dalc’h an
Dael. C’hoarvezout a ra eus un Arlevier dilennet gant an Dael hag eus maodierned dibabet
gant an Arlevier e-barzh pe e-maez an Dael hogen darbennet ganti.
Atebek eo ar Gouarnamant dirak an Dael, nemet ne vez rediet da reiñ e zilez nemet da
heul ur mennad-kareziñ. Ar Gouarnamant zo dezhañ ar gwir mont-tre ha-komz en Dael, hag
ivez ar gwir-kentodiñ ha -gourbonnañ an dezvoù. Ne c’hell avat na kengervel, nag ampellañ,
na loezañ an Dael, – houmañ o vezañ ur vodadenn beurzalc’hus. Er pleustr, en deus ar
Glevgadour DE GAULLE un araez-pouezañ efedus-kenan war an Dael : gourdrouz mont kuit.
Disheñvel-bras e voe ar strolladoù politikel gall e 1945-1946 diouzh re an Trede
Republik : strolladoù unvloc’hek e oant gant kenurzh-vouezhiañ strizh, dindan renerion hogos
diharzveliek. O foellgorioù-ren eo a ezhole an danvez maodierned. Seurt stuz nevez oa e
dalc’h peder elfenn : a) an dilenn-roll gant derc’houezadur kenfeuriek war rolloù sparlet21 o
reiñ an tu d’ar strolladoù da rakdiuzañ an emstriverion b) berrhoali al leuriadur, 7 mizvezh, o
virout ouzh an emstriverion a skoulmañ liammoù personel gant an dilennerion
k) ezvevennadur ar c’houvriaded : aet oa da get emstriverion ar rakvrezel pe skarzhet oant bet
diouzh al leurenn bolitikel ; dianav oa an danvez kannaded nevez ha dre-se kalz muioc’h e
dalc’h ar strollad o c’hinnige d) strolladoù kenurzhiet oa ar strolladoù trec’h, ar strollad
komunour hag ar strollad sokialour o vezañ frammet strizh a henvoaz, an M.R.P. (Luskad
Republikan Poblek), strollad nevezc’hanet, o kaout ivez ur framm start ; harpet edo ar
Gouarnamant war ur yuzh aozet gant an tri strollad-se a oa aet dezho an trifarzh eus ar
mouezhioù, – « tristrolladegezh » e oa.
Danvez Bonreizh an 19 ebrel 1946.

D’an 19 ebrel 1946 e voe douget un danvez Bonreizh gant an Dael.
Un Diskleriadur Gwirioù a rae anv a-ziforc’h eus « frankizioù » hag eus « gwirioù
kevredigezhel hag armerzhel ». Ar frankizioù zo dre vras an hevelep re hag e Diskleriadur
1789, – lakaet er-maez ur strishadur arvarus : astalet e c’hell bezañ ar frankizioù politikel da
heul diviz ar Vodadenn evit ur badelezh c’hwec’h miz aznevezadus dibenndermen.
Piaouet eo ar galloud-dezvañ gant ar Vodadenn vroadel skoazellet gant daou aozadurkuzuliañ : Kuzul an Unaniezh c’hall hag ar C’huzul armerzhel. Berzet eo argerzhadur an
devedañ dezvoù.
Arlevier ar Republik a vez dilennet evit seizh bloaz gant ar Vodadenn vroadel dre ar
muianiver en daoufarzh. Arlevier ar C’huzul ivez, met dre ar muianiver dreistel e-touez ar
vezidi hepken. Eñ eo a zibab ar vaodierned, d’ar Vodadenn da zarbenn kenaoz ha raklun an
Tevezvod. Atebek eo hemañ a-stroll dirak ar Vodadenn. En arver emañ ar goulenn fiziañs hag
ar mennad-kareziñ.
Ar Vodadenn a c’hell en em loezañ pe bezañ loezet dre un diviz a-berzh Kuzul ar
Vaodierned e degouezhioù ’zo.
Evit ar wech kentañ en istor Frañs e voe respontet nann d’ur poblaters : dizarbennet e voe
an danvez Bonreizh gant ur muianiver 5 % hepken, ha 20 % a anvouezhioù.
Eil Bodadenn-vonreizhañ ha prientidigezh Bonreizh 1946.

Dilennet e voe un eil Bodadenn-vonreizhañ d’an 2 mezheven 1946. Sokialourion ha
komunourion a reas berzh en-dro, er Vrobenn da nebeutañ ; tramor, dindan levezon an
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amaezhierezh, e voe dehouoc’h an disoc’hoù, ar pezh en devoe un delanvad didaeriñ war
labourioù ar Vodadenn.
Kengor ar Vonreizh, ennañ 19 ezel, a gemeras da zanvez-loc’hañ testenn ar Vonreizh
dizarbennet, ouzh hec’h enkemmañ, ha war an tri foent-mañ pergen : 1) gourbrientoù an eil
Bodadenn, a voe kresket 2) beli Arlevier ar Republik, kresket ivez, dezhañ an dibab eus
Arlevier ar C’huzul evel gwechall 3) dezvad an Unaniezh c’hall, a voe treuzfurmet.
Lakaet e voe ar poblaters d’an 13 here 1946. D’an 30 gwengolo, e-kreiz ar stourmad
poblatersel, e reas DE GAULLE en Epinal ur brezegenn ma abege an danvez Bonreizh ha ma
c’houlenne mouezhiañ nann, – o tegas e-se mesk e-touez izili an M.R.P.. Darbennet e voe
evelkent ar Vonreizh (9,03 milion ya, 7,83 milion nann, 7,88 milion anvouezh). Goude
c’hwec’h bloavezh a renadoù ersezadel e oa ganet ar Pevare Republik e-kreiz an diantellerezh
hag ar skuizhnez.

Bonreizh 1946 hag ensavadurioù ar Pevare Republik (1946-1958)
Nebeut a ziforc’hioù zo etre Bonreizh 1946 ha Bonreizh 1875. An diforc’h bras nemetañ a sell
ouzh Kuzul ar Republik, erlec’hiad ar Sened, gant kalz bihanoc’h beli egetañ avat. Tra pouezus ivez,
al lec’h bras roet er Gentezrevell d’ar « gwirioù armerzhel ha kevredigezhel ».
An Dael.

An Dael a c’hoarvez eus div vodadenn. An eil hini, Kuzul ar Republik, zo dezhi ur
galloud-kuzuliañ dreist-holl. Ar Vodadenn vroadel hepken he deus galloud-dezvañ ha kellidsteuñviñ ; gwir he deus ivez da ziskar ar Gouarnamant dre ur vouezhiadeg disfiz pe
karez.
Disheñvel eo ar renadoù dilennel diouzh re an Trede Republik : mouezhiañ ar merc’hed,
derc’houezadur kenfeuriek gant dasparzh an dilerc’hioù diouzh ar c’heitad brasañ22, reizhiad
lañsus d’ar c’hreiz diwar goust ar pennoù, d’an dehou diwar goust ar c’hleiz.
Kuzul ar Republik a voe da gentañ dilennet hervez ur reizhiad kemplezh met kevatalek ;
goude 1948 avat e voe distroet d’ar reizhiad kozh amgevatalek-kenan e gounid ar ploue.
Ar Gouarnamant.

Arlevier ar Republik, dilennet evit 7 vloaz gant an div Gambr a-gevret, zo war un dro
Arlevier Kuzul Meur ar Reizhaoueriezh hag Arlevier an Unaniezh c’hall.
An Tevezeg (Arlevier ar C’huzul), ezholet gant Arlevier ar Republik, a rank bezañ
engwisket gant ar Vodadenn kent dibab ar vaodierned.
Ar goulenn fiziañs ne c’hell bezañ endodet nemet gant an Tevezeg gant aotre an
Tevezvod. Ar mennad-kareziñ, en eneb, a c’hell bezañ lakaet gant ur c’hannad hepken.
Kemplezh eo argerzhadur loezañ ar Vodadenn vroadel : loezet e vez gant Arlevier ar
Republik war c’houlenn an Tevezeg, goude kevareizh Kuzul ar Vaodierned ha gant ali
arlevierion an Dael. Ne vez ket aotreet e-pad eitek miz kentañ un daelvezh ; ne c’hell bezañ
goulennet nemet mard eus bet e-kerz un amzervezh eitek miz div enkadenn devezvodel da
heul mennad-kareziñ pe goulenn fiziañs.
Aozadurioù eilrenk.

Tri aozadur eilrenk a voe ensavet gant Bonreizh 1946 :
a) Ar Poellgor Bonreizhel23, organ da reoliñ bonreizhegezh an dezvoù, gwan e
c’halloud, diefedus en devoud. Ne c’halle argerzhañ nemet mar beze daveet
dirazañ an dezv damallet ; e roll oa neuze klask kompezañ an arguz etre ar
Vodadenn vroadel ha Kuzul ar Republik ; ma ne zeue ket a-benn, ha mar barne an
dezv divonreizhek, e pede ar Vodadenn vroadel d’hec’h azgwelout.
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b) Ar C’huzul Armerzhel. Disoc’h oa an organ-mañ d’un niver arnodoù kent renet
ken abred ha 1815, adlusket e 1848 (Kengor Luxembourg), e 1925 (Kuzul
broadel armerzhel) hag e 1936 gant Talbenn ar Bobl. Anvet e veze e izili gant an
aozadurioù micherel, c’hweluniadel ha korfuniadel hag ivez gant ar
Gouarnamant. Ur roll kuzuliañ n’en doa ken.
k) Kuzul Meur ar Reizhaoueriezh, ennañ 14 ezel, Arlevier ar Republik ha Maodiern
ar Reizh en o fenn, a bled gant anverezh ar reizhaouerion hag ar genurzh er
reizhaoueriezh.
An Unaniezh c’hall.

Ouzhpenn ur Vonreizh evit ar Vrobenn e oa e Bonreizh 1946 unan ivez evit an Unaniezh
c’hall.
Tri rumm tiriadoù a rae an Unaniezh c’hall : a) tiriadoù kevanek ar Republik :
departamantoù ha tiriadoù tramor, anezho trevadennoù kent b) Stadoù kevelek, bet Stadoù
gwarezet24 k) tiriadoù kevelek, bet fiziet e Frañs gant Kevre ar Broadoù ha gouleviet gant an
UNO.
Organoù an Unaniezh c’hall oa Arlevier an Unaniezh, titl douget gant Arlevier ar
Republik, Bodadenn an Unaniezh ha Kuzul Meur an Unaniezh.
Bodadenn an Unaniezh, amparet a-gevatal gant brobenniz ezholet gant an Dael, ha gant
derc’houezourion broioù tramor, n’he doa nemet ur roll kuzuliañ.
Kuzul Meur an Unaniezh oa ennañ dileuridi ar Gouarnamant gall ha dileuridi a-berzh pep
hini eus ar Stadoù kevelek.
Ret eo merkañ e kreske derc’houezadur broioù tramor en Dael : eus 3 % e Kambr ar
Gannaded ha 2 % e Sened an Trede Republik e save da 14 % er Vodadenn vroadel ha da 22 %
e Kuzul ar Republik.
Daskemmadoù ar Vonreizh.

Kemplezh-kenan oa gwikefre an daskemmañ raksellet evit Bonreizh 1946. E gwir ne voe
kaset da benn nemet un daskemmad dister e 1954. Un daskemmadur brasoc’h oa war ar stern
pa voe diskaret ar renad e 1958.
Danzeet e voe danvez daskemmadur 1958 gant un daol grenn o vodañ gronnadoù ar
muianiver. Ennañ edo ar poentoù-mañ : a) lamidigezh gwir-kentodiñ an Dael e-keñver
dispignoù b) strizhidigezh argerzh ar mouezhiañ evit ar mennadoù-disfiz k) kemmoù en
argerzh loezañ an Dael, houmañ o vezañ loezet dre heulret e degouezhioù ’zo pa ve diskaret
ar Gouarnamant.
Gwiraourion all a ginnige ur c’hempennadur brasoc’h c’hoazh : loezadur heulret e pep
degouezh ; dilennadur eeun gant ar bobl eus Penn ar Stad, – houmañ oa tezenn G. VEDEL,
dalc’her ul leviouregezh amerikan ; M. DUVERGER a erbede diouzh e du ma ve dilennet dre
ar mouezhiañ hollek an Tevezeg war un dro gant an Dael, – danvez renad kinniget gantañ
evel « nevezdaeliek ».
Arc’hweladur ha skoilhadur renad ar Pevare Republik

Ken fall ha hini an Trede ez arc’hwelas renad ar Pevare Republik. Ken distabil ha diefedus e voe
an Tevezvodoù. War un dro e kolle ar strolladoù politikel o nerzh hag o levezon. Pa gouezhas ar
Pevare Republik da heul taol an 13 mae 1958, ne savas den evit difenn ensavadurioù 1946.
Koulskoude, e-keñver armerzh e voe bleunius labour al levierezh gall er bloavezhioù pemont : dre
ar steuñverezh gwevn ha durc’haerezh ar postadurioù e roas d’ar riez un deltu greantel ken ma voe
komzet eus un azginivelezh c’hall.
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Diaesterioù ar renad
Distabilded an Tevezvodoù. E nebeutoc’h eget daouzek vloaz e voe ugent maodierneg, –
dezho ur badelezh keitat a 7 mizvezh. Penndevoud an distabilded-se a voe liested ar
strolladoù politikel hag o digenurzh diabarzh, – si bras al liesstrolladegezh25. Heuliad pennañ
an distabilded tevezvodel eo ar skoilh a laka ouzh pep leviadurezh war hir dermen ; ent
vuhezel he deus kenweredet da zistrujañ fiziañs ar bobl en he levierion.
Arabat e ve koulskoude lakaat c’hwezh betek re en distabilded-se. E gwir, mar kemme an
Tevezvod e chome alies an hevelep maodiern en hevelep stael ; a-du-rall, framm don pep
maodiernezh, amparet gant lazoù kalvezourion ampart, ne gemme ket nemeur, o tiogeliñ
dindan ar valigerezh diwar-c’horre ur stabilded kefridiadel ha zoken politikel d’ar reizhiad.
Dic’halloudezh an Dael ha distro d’an devedañ dezvoù. Daoust m’o doa strivet ar
vonreizherion da aznerzhañ an Dael, ez eas houmañ war vlinaat, ha se da gentañ en arbenn
eus liested ha digenurzh diabarzh ar strolladoù politikel hag e diouer ar muianiveroù barrek da
gemer disentezioù her.
O vezañ ma verze ar Vonreizh an devedañ dezvoù, e voe parraet ouzh ar skoilh-se dre an
« dezvoù-stern », dezvoù o lakaat pennaennoù hollek nemetken, d’ar Gouarnamant d’o
c’hlokaat diwar-bouez devedoù-arverañ.
Un ode all a voe kavet gant astennadur ar « galloud-reizhennañ » ; anavezet e voe d’an
Dael ar galloud da zivizout pe zanvezioù a ve renket e tachenn an dezvañ, eleze he hini, ha pe
zanvezioù war dachenn an devedañ, eleze hini ar Gouarnamant, – ken ma c’halle kudennoù
’zo bezañ tennet kuit eus tachenn an dezvañ ha pleustret diwar-bouez devedoù gant ar
Gouarnamant.
A-benn ar fin e voe aotreet an Tevezvod da zevedañ dezvoù e bevennoù ’zo, – mar beze
diskaret an Tevezvod aotreet e kouezhe gantañ an aotre.
Dinerzhadur ar strolladoù politikel. Prantad ar strolladoù unvloc’hek a badas betek 1948.
Da c’houde e steuzias a-nebeudoù ar genurzh diabarzh.
Liesseurt e voe an arbennoù eus seurt gwanidigezh :
a) adskoulmadur al liammoù personel etre kannaded ha dilennerion ; addilennet e
voe e 1951 emstriverion 1946 kemmet ganto o skritell strollad : gouvriaded nevez
e oant, dieub eus dalc’h ar strolladoù ;
b) ur riskladur a-zehou, o kreskiñ nerzh ar strolladoù digenurzh enta : e 1945-1946 e
oa 75 % eus ar mouezhioù hag an dilennidi e-barzh an tri strollad bras
unvloc’hek ; e 1951 e oa kouezhet ar feur-se da 50 %. War un dro, er
Gouarnamant ez a ar muianiver en-dro gant maodierned radikel pe habaskterour,
dizalc’h diouzh pep kenurzh a strollad ;
k) ampoblekadur ar strolladoù : e 1946 e oa 1 000 000 a izili er Strollad komunour
ha 350 000 en S.F.I.O. (Kevrenn C’hall an Etrevroadelenn Vicherour) ; e 1958 e
oa gouzizet ar sifroù da 250 000 ha 80 000 ketep. Sershoc’h c’hoazh e voe
dismantr an M.R.P.. Evit ar strolladoù all, n’o deus koulz lavaret ezel ebet. Seurt
dilezadeg a ya en ur ser gant skarniladur kealiadel ar strolladoù. Ar bevennoù
etrezo o deus paouezet a glotañ gant rannlinennoù ar c’hedveno, ha dirak ar
c’hudennoù nevez grevus, evel an dispac’h aljeriat, en em rannont en o diabarzh.
Roll ar c’hengorioù daelel
An abegadennoù graet d’an Trede Republik a voe graet ivez er c’heñver-se d’ar Pevare.
Ar c’hengorioù oa ganto daou ziemsav : skoilhañ a raent labour ar vaodierned ha, war un dro,
e roent d’ar vaodierned an tu da bouezañ war ar gannaded.
A-du-rall, arbennikadur an dezverezh a vire ouzh un darn vat eus ar gannaded a veizañ
ervat ar c’hudennoù breutaet, o lakaat dre-se ar galloud-divizout devoudel e kerz ar
c’hengorioù.
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Un arvez amjestr all eus arc’hwelerezh ar c’hengorioù eo al levezon o deveze warno ar
strolloù-pouezañ. Ar skouer vrudetañ eo hini Kengor an Diedoù.

Diskar ar renad ha donedigezh ar Pempet Republik
D’an 13 mae 1958 da heul un darsavadenn en Aljer e tisac’has ar Pevare Republik. D’ar 1ñ
mezheven, dindan wask al lu, e lakae ar Vodadenn vroadel pennezh ar Gouarnamant etre daouarn DE
GAULLE, d’an 3 e roe dezhañ galloudoù dreistordinal : leunc’halloudoù diouzh un tu, galloud da
brientiñ ur Vonreizh nevez diouzh an tu all. D’an 28 gwengolo e voe darbennet an danvez Bonreizh
gant 80 % eus ar vouezhierion en Dael ; gourbonnet e voe d’ar 4 here goude poblaters. Derou ar
Pempet Republik e oa.
Bondezv an 3 mezheven 1958.

Heñvel a-walc’h eo senario mezheven 1958 ouzh an hini a zisoc’has gant reiñ al
leunc’halloud d’ar C’hadvezhen PETAIN e gouere 1940. Daou ziforc’h oa evelkent :
– Bevennet oa ar galloud-bonreizhañ fiziet e DE GAULLE gant pemp pennaenn : 1) Ar
mouezhiañ hollek a chome andon ar veli 2) Dispartiet e ranke bezañ ar galloud-dezvañ hag ar
galloud-erounit er Vonreizh 3) Atebek e ranke bezañ ar Gouarnamant dirak an Dael
4) Dizalc’h e ranke chom ar galloud-barn 5) Ar Vonreizh a ranke reiñ an tu da frammañ an
darempredoù etre ar Republik hag ar pobloù kevelek dezhi.
– Raksellet e oa ur argerzhadur evit gourbonnañ ar Vonreizh. Ar Gouarnamant a ranke
goulenn ali digant ur Poellgor-kuzuliañ bonreizhel a oa kannaded an div drederenn da
nebeutañ eus e izili, ha digant ar C’huzul Stad ; peurzivizadur a ranke dont da c’houde digant
Kuzul ar Vaodierned hag erziwezh e ranke an danvez Bonreizh bezañ kinniget dre boblaters
da zarbennadur an dilennerion. Ur wech darbennet gant ar bobl e ranke bezañ gourbonnet
dindan eizhtez.
Eil dezv an 3 mezheven 1958.

Un dezv all, – ordinal houmañ ha n’eo ket bonreizhel evel eben, – embannet d’an hevelep
deiziad, – a roe d’ar Gouarnamant leunc’halloud evit c’hwec’h miz, eleze ar gwir da gemer
dre hent an devedañ dezvoù an « darbaroù ret da adsevel ar vroad ». E gwir, e voe astennet an
amzervezh-se betek ar 4 c’hwevrer 1959.
Prientidigezh Bonreizh ar 4 here 1958.

Tri frantad a c’haller tresañ er brientidigezh-se :
1. Danzeadur ar rakdanvez Bonreizh. Gant ur c’helc’hiad strizh a amaezhourion bodet
en-dro da Michel DEBRE e voe skridaozet ar rakdanvez Bonreizh. Studi ar rakdanvez-se a
laka a-wel ennañ tri « gwiskad » elfennoù hervez an aozerion : a) ur « gwiskad DE
GAULLE », ennañ keal un Arlevier ar Republik anvet gant ur c’horf dilennel brasoc’h eget an
Dael ; ar gwir gant Arlevier ar Republik da zibab an Tevezeg ha da c’hoari roll un tredeog hep
reolerezh pe eilsin ar Vaodierned ; keal an digenrezusted etre maodiernded ha kannadelezh
b) ar « gwiskad DEBRE » gant damkanadur an « daeliegezh heboellaet », eleze reolennadur
strizh eus labour an Dael hag emellerezh bras ar Gouarnamant ennañ k) un trede gwiskad o
tont eus ar vaodierned Stad, reolennadur ar mennad-kareziñ etre traoù all.
2. Labour ar Poellgor-kuzuliañ bonreizhel. Ennañ 39 ezel, 26 kannad dilennet gant
kengorioù an div vodadenn ha 13 den dibabet gant ar Gouarnamant e-touez keneiled politikel,
– en o zouez arbennigour ebet, – e reas ar Poellgor nebeut-kaer a gemmadennoù er rakdanvez
Bonreizh, nemet war ur poent : dezvad broioù tramor. Un arguz a voe etre dalc’herion an
anvad « kevread » ha re an anvad « kengreriad », – a-benn ar fin e voe an termen
« kumuniezh » a voe degemeret evit menegiñ ar furm nevez gwisket gant an « Impalaeriezh
Trevadennel » a wechall.
3. Poblaters an 28 gwengolo 1958. Aozet e voe ar poblaters war un dro er Vrobenn hag e
broioù tramor, gant ur ster disheñvel : er Vrobenn ez atersed an dud war ar renad politikel a
vennent kaout, tramor war bezañ pe na vezañ ezel eus ar Gumuniezh, – merkont n’o doa ket

departamantoù tramor, Aljeria pergen, d’ober an dibab-se. Ar strolladoù holl nemet ar
gomunourion, un darnad sokialour, an dehou pellañ, a erbedas respont ya. An dilennerion avat
a vouezhias dreist-holl evit DE GAULLE evel m’o doa graet o hendadoù er bloaz VIII : 17,66
milion ya, 4,62 milion nann, 4,01 milion a anvouezhioù. Brasoc’h c’hoazh e voe ar muianiver
e broioù tramor, – nemet e Ginea ma voe trec’h an nann, pezh a roe dizalc’hiezh d’ar vro.
Gourbonnet e voe ar Vonreizh nevez d’ar 4 here 1958.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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KENDAEL : EMSAV HA KEVREDADELEZH
Pempet displegadenn (EHK-5, B-VIII)
AL LUSKADOU BREIZHEK STUDIET DIOUZH HENTENNOU
KEVREDADOURIEZH AR STROLLOU BIHAN : 1. – AN EMSAV
Meur a wech hon eus bet tro da dermenañ savboentoù kevredadel evit studiañ an Emsav. N’eus
nemet teurel ur sell war roll ar pennadoù embannet gant Emsav evit dastum un nebeut titloù
arouezius : e 1967, An Emsav evel kevredigezh, An emsaver e kevredigezh an Emsav ; e 1968,
Emsav ha kevredigezh ; e 1969, Penaos meizañ kevredigezh an Emsav ?, h.a.
Perak gouestlañ kemend-all a evezh da gevredigezh an Emsav ? Un niver bihan a dud zo enni, o
c’hudennoù a anavezomp pe a gredomp anavezout, a anavezomp forzh penaos un tamm gwelloc’h
eget kudennoù ar gevredigezh a dri milion a dud ez eo pobl Vreizh. Ar respont d’ar goulenn-se n’eo
ket nevez, met n’eo ket diezhomm e reiñ en-dro. An Emsav zo da anaout da gentañ, n’eo ket peogwir
e ve ar gwirvoud nemetañ er bed, met peogwir ez eo hon benveg nemetañ da oberiañ er bed ha dre-se
da anaout ar bed, hag an tri milion a genvroiz ma vevomp en o zouez. Evel ma’z eo an Emsav moul ur
gevredadelezh vrezhon nevez, ez eo ivez moul hon anaoudegezh eus pep kevredadelezh. Da heul,
studi kevredadelezh Vreizh ne c’hell bezañ renet nemet gant speredoù gwriziennet-mat en Emsav.
An displegadenn-mañ a venn degas ur savboent nevez da anaoudegezh an Emsav : ar savboent
savelet gant kevredadouriezh ar strolloù bihan.

Kevredadouriezh ar strolloù bihan.
Ne gomzinket eus orin hag istor kevredadouriezh ar strolloù bihan. Diwanet eo ar skourr-se eus
skiantoù mab-den er Stadoù-Unanet, ha chomet eo ar vro-se kreizenn bennañ an imbourc’hioù anezhi.
Penaos e vez termenet ur stroll bihan ? « Un niver tud e darempred an eil re gant ar re all, o
terc’hel kont an eil re eus ar re all, ha dezho ar santad a gaout elfennoù pouezus boutin etrezo » eme
M.S. OLMSTED1.
A-du emañ ar gevredadourion evit ober daou rumm eus ar strolloù bihan :
Ar strolloù kentael, da lavarout eo ar re ma’z eus etre an izili liammoù personel, « kaoudedel »,
c’hwek, ur gengrediezh emdarzhek. Ar strolloù-se zo peurliesañ nebeut a izili enno. Ar familh eo ar
stroll kentael an aliesañ meneget. Unan eus gwastadourion an imbourc’h war ar strolloù bihan,
Charles COOLEY, a zeskriv ar stroll kentael evel-henn : « An tu eeunañ da zeskrivañ ar stroll kentael
eo marteze lavarout ez eo un “ni” ; ennañ emañ ar seurt kenhoaladur ha kenhevelebadur ez eo “ni” an
eztaol naturel anezho »2.
N’eo ket ret da izili ar stroll kentael empennañ ur pal d’o stroll. Muioc’h zo, pa zegemeront ur pal,
ha pa glaskont kempoellañ oberoù ar stroll diouzh ar pal-se, ez eus bepred un dilerc’h e-maez
kempoell, – ouzhpenn ma paouez ar gennad oberoù kempoellet a vezañ kentael. Pa ziviz ur familh
bezañ un embregerezh kenwerzhel, an oberoù engouestlet ganti en embregerezh a ya e-maez
kentaelezh, – pelloc’h e welimp ez eo kement-se an eilvedelezh, – hogen, war un dro, kement tra a ra
ar familh n’emañ ket engouestlet en embregerezh. Ur vuhez a familh a chom, gant he holl liammoù
kentael, er-maez eus buhez an embregerezh.
N’eo ket ret kennebeut da izili ar stroll empennañ finvezioù. Koulskoude, finvezioù a vez bepred
d’ar strolloù kentael. Nemet ne vezont ket dre ret « empennet » en a-raok ; lavarout a rafen e vezont
« kaoudedet », douget gant pep hini en e greizon. Amañ evel just e rankomp mont a gammedoù
evezhiek : mar fell dimp sonteal ar c’haoudedoù ha lavarout ar finvezioù a ziverzomp enno, e vo dav
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dimp « empennañ » ar pezh nad eo nemet « kaoudedet » en e stad-vuhez ; setu perak e vez bepred
intentet anvioù ar finvezioù en o ster ledan ha dispis, – fazi e ve klask enklozañ e-barzh meizadoù an
diveizadekadus. Ar familh zo anezhi dre ma kav pep hini boued ha bod enni, ha ken diziouerus ha
forzh pe re, boued ha bod d’e galon-den : gwarez tener, emroidigezh, karantez padus. Ur stroll
mignoned, stroll kentael all, a ziwan hag a bad dre ma kav pep hini kenhoal, dudi, levenez, karantez er
re all. An holl dermenoù-se diveizadekadus a c’haller bodañ dindan un termen hollekoc’h : an
eürusted. Moarvat ne vimp ket pell diouzh ar wirionez gant al lakadenn-mañ : ar stroll kentael, ma ne
zegemer pal ebet, a anavez ur finvez : an eürusted.
Ch. COOLEY a ra eus ar stroll kentael kavell an holl strolloù all, andon ar gedvuhez en he holl
furmoù. « Ar strolloù kentael a ro d’an hinienn e gantouezadur kentañ ha klokañ eus an unaniezh
kevredadel ; ouzhpenn-se, ne gemmont ket evel ma ra an darempredoù danzeetoc’h, pa’z int an andon
badus ma strink ar re all dibaouez diouto. () Ar strolloù-se zo enta stivelloù buhez, n’eo ket hepken
evit an hinienn, hogen evit an ensavadurioù kevredigezhel. Evit un darn n’eo ken e tennont o stuz eus
henvoazioù dibarek, ent hollekoc’h e lakaont a-wel un natur hollveziadel. Estren e c’hellomp kavout
relijion ha levierezh ur sevenadurezh all ; stroll ar familh pe hini ar vugale avat zo enno un hevelep
buhez ha ganto en em santer bepred er gêr »3.
Ar strolloù eilvedel zo enebek o azonoù da re ar strolloù kentael. Enno ez eo an darempredoù
dibersonel, yen, poellel, kevratel pe furmel. Goulenn a reont digant o izili ur perzhiadur dister,
arbennik ha bevennet. N’int ket al lec’h da seveniñ finvezioù. En eneb, kempoellet e vez diouzh ur pal
pep hini eus o liammoù, pep hini eus o oberoù. En ur ger, domani ar framm ez int. Ur stroll eilvedel
eo koskor un embregerezh, ur gwazva, un uniad micherel. Peurliesañ e vez niverekoc’h ar strolloù
eilvedel eget ar strolloù kentael ; o izili a vez etrezo darempredoù spanaennek, arbennikaet, dre skrid
aliesoc’h eget dre gomz.
A-vec’h ez eus ezhomm lavarout e vez bepred mesket diouzh feurioù disheñvel al liammoù
kentael hag al liammoù eilvedel e buhez forzh pe stroll. Ar vamm o tasparzhañ trepetoù an ti etre he
bugale, o reiñ da bep hini e dro evit skaotañ al listri, a ensav liammoù eilvedel e stroll kentael ar
familh. Ar vignoniezh o tont etre implijidi un hevelep burev a laka liammoù kentael e diabarzh ur
stern eilvedel.
En displegadenn-mañ ne gomzin ket hir diwar-benn ar strolloù eilvedel. Studiet int bet c’hoazh en
ur pennad all4 ha, ma n’eo ket diouzh ur savboent kevredadel, e kaver kalzik displegadurioù warno er
pennad-se.
Hiroc’h avat e pleustrin war ar strolloù kentael hag al liammoù a batrom kentael. Meur a stumm
zo dezho, e gwirionez, hervez an degouezhioù hag ar savlec’hioù kevredigezhel ma tiwanont. Strolloù
kentael zo eus ur gêriadenn henvoazel war an maez, eus ur bagad krennarded e kêr hag eus kellig ur
strollad politikel, pegen bras bennak ma ve ar c’hemm etrezo a-hend-all. Klasket ez eus bet renkañ ar
strolloù kentael en isrummoù. Unan eus ar renkadurioù ijinusañ eo hep mar hini Edwards SHILS5.
Diforc’hañ a ra tri seurt liammoù kevredadel kentael, o savelañ tri isrumm d’ar strolloù kentael.
a) Ar stroll kentael kezivik (primordial, a droin amañ ivez dre krai, termen skeudennusoc’h), a zo
liammet e izili dre ar gwad pe an amezegiezh padus. Pennañ skouerioù eo ar familh, ar gumuniezh
koueriadel evel m’hec’h anavezed er bed henvoazel. Ar perzhiadur ennañ ned eo ket emyoulek.
Stignet eo en-dro d’ur framm persondedoù, dezho rolloù hengounel, diflach ha dizalc’h diouzh an
dilennoù hiniennel evel diouzh an dibaboù poellel.
b) Ar stroll kentael personel (personal), a vez amparet gant ar geneiliezh emyoulek : ur bodad
mignoned. Ar strolloù kentael a gaver e diabarzh an aozadurioù frammet eilvedel zo eus ar seurt-mañ.
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k) Ar stroll kentael kealiadek (ideological). Dindan an anvad-se e laka SHILS ar stroll amparet
gant tud dezho an hevelep uhelvennad. « Ar strolloù-se, – dispac’herion, milvedourion, – zo
ranngredenneion ; mac’hvredet int gant o mennoz, o krediñ e tougont ar wirionez hag ar vertuz en ur
bed fall. Ar seurt stroll-mañ, evel ar stroll kezivik, en deus feiz e “neveted” e unvaniezh. En eil
degouezh ez eo an urzh henvoazel a vez erbedet ha doujet, en egile ez eo an urzh nevez, ar “gaoz” a
zo santel »6.
Pelloc’h, pa amprouimp renkadur SHILS o klask e dedalvezañ d’ar strolloù a gavomp e Breizh, e
welimp petra soñjal anezhañ.

Dedalvezadurioù kevredadouriezh ar strolloù bihan er Stadoù-Unanet.
An enklaskoù pennañ o deus talvezet da ziazezañ kevredadouriezh ar strolloù bihan a voe renet etouez micherourion a c’hreanterezh : an hini brudetañ eo an enklask renet er bloavezhioù 1920 ha
1930 er greanti Western Electric Company’s Hawthorne e Chicago, war c’houlenn renerion an
embregerezh a-benn kreskiñ an askoradoù7. Meneget e vez alies ivez an imbourc’hadennoù
kempleshoc’h graet gant ar Bank Wiring Observation Room ma voe kenaozet arsellerezh hag
arnoderezh.
Pouezus eo ivez ar studi a reas Frederic THRASHER war ar bagadoù krennarded er bloavezhioù
1920. « Ur stroll kentael eo ar bagad. Diskouez a ra er pleustr kement seurt spered a gorf a zo, betek ar
frammoù hag an divizadurioù danzeetañ. Ouzhpenn-se e c’hell genel un hengoun kemplezh, hogos ur
stuzegezh diouti hec’h-unan ha, diouzh ar sellboent-se, ez eo ur gevredigezh vunut () »8. En hevelep
durc’hadur emañ imbourc’hioù William WHYTE war ur bagad paotred e-touez proleterion italian
Norz Boston9, – tra ma oa bet astennidik studi THRASHER, e voe askoridik hini WHYTE : ur bagad
hepken a arsellas, a-zon avat.
Ur studienn a reas kalzik trouz goude an eil Brezel-bed eo an hini renet gant Samuel STOUFFER,
Edward SHILS, h.a. war ar strolloù bihan el lu amerikan10. « Ar soudard amerikan en eil Brezel-bed,
evit derc’hel kalon en emgann, ne engalvas ket e uhelvennad brogar nag e gasoni ouzh an enebour. Ar
pezh a roas deltu d’ar vilourion e voe dreist-holl skiant o dleadoù e-keñver o stroll dibarek hag an
darempredoù kentael gant o c’heneiled emgann ». Klozadurioù heñvel a zisoc’has diouzh un enklask
renet e-metou al lu alaman11.
Lezel a rin a-gostez amañ an imbourc’hioù arbennik renet diwar disoc’hoù an enklaskoù war ar
strolloù bihan : darempredoù an hinienn gant ar stroll, darempredoù ar stroll gant ar gevredigezh,
stuzegezh ar strolloù, bredoniezh ar strolloù, h.a.. Ne venegin ket an dedalvezadurioù liesseurt a zo bet
da gevredadouriezh ar strolloù bihan, evel ar psikodrama ken brudet ijinet gant ar bredvezeg
MORENO pe ar brainstorming pleustret gant an nevidourion hag al levierion amerikan ; ha
nebeutoc’h c’hoazh ne rin anv eus an damkaniezhoù ha prederouriezhoù danzeet er Stadoù-Unanet
hag e lec’h all a-benn reiñ ur ster hollek d’an dizoloadennoù-se. Poent eo distreiñ d’un danvez nesoc’h
dimp.

Dedalvezadur kevredadouriezh ar strolloù bihan d’al luskadoù breizhek.
Kemeromp ur gellig.
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S. STOUFFER, The American Soldier : Studies in Social Psychology in World War II, Princeton 1949. E. SHILS,
Primary Group in the American Army, Continuities in Social Research…, 1950.
11
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Ur stroll bihan eo, – klotañ a ra dik ouzh an termenadur roet gant OLMSTED ha meneget
uheloc’h.
Hag ur stroll kentael eo ? Ya moarvat, rak etre hec’h izili ez eus liammoù « personel, kaoudedel,
c’hwek, ur gengrediezh emdarzhek ». Keizet e rank bezañ avat ar respont-mañ ha resisaet diwarbouez un nebeut evezhiadennoù :
– Krouet eo bet ar c’helligoù da heul un disentez kemeret en ur par eilvedel. Un divizadenn
bolitikel eo a zo bet en o orin hanezel. Koulskoude, ma ne voe ket emdarzhek orin ar c’helligoù, e
voent krouet a) evit reiñ muioc’h a lec’h d’an emdarzhegezh en Emsav, b) evit reiñ d’an Emsav
binvioù-kejañ gant kevredigezh ar vro sellet evel teskad a strolloù kentael.
– Heñveldra, un disentez leviadurel, eilvedel enta, zo en orin pep kellig dibarek. Koulskoude,
lakaet er-maez an orin hanezel-se, ez eo kentael hag emdarzhek en o orin liammoù diabarzh ar gellig.
Pouezus eo merkañ seurt distro war-du ar gentaelezh, – ha ken pouezus-all diskouez ez eo disheñvel
diouzh diwan ar gentaelezh e diabarzh framm eilvedel ur greanti. Er greanti ne zeu ket ar gentaelezh
da vezañ ur pal en nep doare ; er gellig, en eneb, en em ziskouez evel unan eus arvezioù ar pal
peogwir ez eo ar gellig kellig a gevredigezh etre traoù all.
– N’emañ ket al liammoù eilvedel ezvezant er gellig evelkent. Met kempleshoc’h a galz eo o
savlec’hiadur eget er skouerioù eeun meneget uheloc’h. Er familh hon eus gwelet penaos e tiwan
liammoù eilvedel war ziazez liammoù kentael, – ar vamm oc’h ensevel un dro evit ar skaotañ listri. Er
greanti, en eneb, ez eo al liammoù kentael a ra o neizh war skourroù ur framm eilvedel, – ar
vignoniezh-se skoulmet etre implijidi un hevelep stael hag o vont ken start ma vez alies ur skoilh ouzh
ar genderc’husted. Er gellig e kavomp an div genaoz : gwech e vez liammoù eilvedel o tont da aveiñ
an darempredoù kentael (pa arc’hwel ar gellig evel kellig a gevredigezh, – da skouer pa vez
kendivizet reolennoù evit kedvuhez an izili) ; gwech e vez al liammoù eilvedel oc’h ober ar sterndiazez (pa arc’hwel ar gellig evel benveg politikel, – da skouer pa vez anv da erounit disentezioù
kemeret gant an ensavioù-kreiz).
Lakaomp ouzhpenn an tremen a c’hoarvez dizehan etre arc’hwel ar gellig evel kellig a
gevredigezh hag hec’h arc’hwel evel benveg politikel ; merzomp ez eo an tremen-se gwech un tremen
darvoudennel hep-mui, gwech ur prantad en ur monedone daelerezhel, hag e spurmantimp
kemplezhded divent ar gellig evel danvez-studi evit ar gevredadouriezh.
Bremañ kemmomp skeul ha lakaomp ur ferenn-dra kreñvoc’h e beg hon c’horrgresker. Klaskomp
kompren penaos emañ liammet an izili kenetrezo e diabarzh an Emsav. Pep hini ac’hanomp zo
liammet ouzh e geneiled dre hantererezh.
a) ur sol, a zo ar vro, gant kement arvez personel, egorel hag amzerel anezhi (ar pezh a anver dre
dermenoù splann ha dispis : ar bobl, an douar, an istor) ;
b) ur pal, a zo reiñ ur furm vevus d’ar vro, – ha, dre-se, un ober e-keñver an arvezioù personel,
egorel hag amzerel anezhi.
Gortoz a c’haller ma ve al liammoù dre ar sol liammoù kentael, liammoù kezivik zoken, pe a orin
kezivik ; ha ma ve al liammoù dre ar pal liammoù kealiadek diouzh un tu, liammoù eilvedel diouzh an
tu all.

Liammoù dre ar sol.
Loc’het eo an Emsav diwar strolloù kentael krai, – ar vro evit an darn vuiañ ac’hanomp zo bet da
gentañ ar gumuniezh vihan (familh, parrez, korn-douar) m’hon eus tremenet hon bugeliezh ; ar vro a
chom ar vuhez vrezhon krai a anavezomp en-dro dimp. Penaos e ve e mod all, pa na oa netra brezhon
er frammoù, el liammoù eilvedel ma vevemp ? Er c’heñver-se omp lodek gant holl dud ar vro en un
emskiant-vro, dispis, krai, met war un dro kreñv ha dalc’hus. Diwar vont e rin div evezhiadenn :
1) Hep an emskiant-vro-se boutin da holl Vreizhiz e koll an Emsav pep ster, n’eo ket hepken peogwir
ez eo boutin da holl Vreizhiz, hogen ivez peogwir ez eo andon werc’hel pep ober emsavel ;
emzislavarus eo enta krediñ bezañ emsaver hag embann he deus ar bobl kollet pep emskiant vrezhon.

2) An emskiant-vro n’eo ket an emskiant vroadel ; ur foz don zo etre an div : bez’ hon eus bet d’he
zreuziñ hag e ouzomp pegen don eo. Koulskoude, an Emsav kozh, adalek Breiz Atao betek ar
vroadelourion o deus aspiaouet hiziv he damkaniezh war ar vroad vrezhon, en deus bepred diwelet ar
foz-se. An emskiant vroadel zo unan eus danzeadurioù an Emsav diwar an emskiant-vro ; met un
touell eo hevelebiñ an emskiant-vro, a orin kentael krai, gant an emskiant vroadel, a orin kealiadel.
Faosted tezennoù hag emzalc’hioù ar vroadelourion a zeu alies eus ar fazi-se, forzhañ ar meizadoù ha
derc’hel dindan an hevelep anvad « emskiant vroadel » daou dra disheñvel-rik : o emskiant kealiadek
eus ar vro hag an emskiant-vro gentael krai a ren e Breizh ; ar fazi-se zo e devoud ma asuront en o
deizioù entan emañ an emskiant vroadel gant pobl Vreizh ha ma anzavont n’o deus o c’henvroiz
tamm emskiant-vro ebet ken ur wech deuet deizioù an dic’hoanag.
An Emsav avat, mar loc’h diwar ar strolloù kentael kezivik a ra kevredigezh ar vro, en deus en em
ziforc’het diouto ha kemeret furm ur stroll kemplezh, ma tiverzer war un dro liammoù kentael krai,
liammoù kealiadek, liammoù eilvedel ha reoù all c’hoazh marteze.
Ar c’helligoù ha derou ur gezivigiezh nevez.

Gwelet hon eus e oa ar gellig ur stroll kentael, – lakaet kement resisadur rekis, – ha komzet eus un
distro d’ar gentaelezh evel eus unan eus kefridioù ar c’helligoù. Ur prantad pouezus eo eus istor an
Emsav. En ur prantad kentañ en deus an Emsav pellaet diouzh ar gevredigezh vreizhat, – unan eus
disoc’hoù yael ar pelladur-se eo an adempradur en deus gallet an Emsav seveniñ warnañ e-unan en
digenvez pe er geto. E lec’h all ez eo bet diskouezet n’eo ket an adempradur-se forzh petore
kompezadur etre perzhioù arallek. Al lankad diwezhañ eus ar pelladur zo bet dispegadur an Emsav
diouzh al luskadoù breizhek all ; kempred eo bet al lankad diwezhañ-se d’ar peuradempradur, hini ar
gelennadurezh : diraezet en deus an emouiziegezh e-keñver daelerezh hevelep ma c’hell hiviziken
sevel da bep kammed an damkaniezh kempoell anezhañ e-unan hag eus kement tra a zo stag outañ.
Hag aze eo bet arbenn an troc’h diouzh al luskadoù breizhek diwezhañ liammet outañ. Ar re-mañ zo
da dermenañ evel embregadennoù kealiadek gouez, eleze a) na oa ket an emouiziegezh e-keñver
daelerezh nag ur gelennadurezh kempoell o amkan kentañ b) na gavent enta abeg ebet da bellaat krenn
diouzh ar gevredigezh vreizhat na da droc’hañ da vat ganti evel ma venne ober ha ma reas an Emsav,
– uheloc’h hon eus gwelet ur skouer eus ar brizhereoù a vennent mirout etrezo hag ar gevredigezh
vreizhat e stumm ar c’hendeuz etre kealioù an emskiant-vro hag an emskiant vroadel. Da heul e
chomont hualet gant seurt brizhereoù, en dic’halloud strishañ, bredel, da vont en daelerezh-dieubiñ a
zo, anatañ perzh anezhañ, dieubus da gentañ evit an hini en ren12.
En un eil prantad e tistro an Emsav d’ar gevredigezh vreizhat, – evel ar momeder aet d’ar penn
pellañ eus e heled o luskañ distroñs etrezek ar penn all. Emaomp bremañ o vuhezañ roll ar c’helligoù
er prantad nevez-mañ, – hag i krouet daou vloaz ’zo. Strolloù kentael krai ez int, o soubañ e-barzh
strolloù kentael krai ar vro, hag o skoulmañ ken naturel ha tra liammoù kentael gant kevredigezh ar
vro. Diwar vont c’hoazh, merkomp e klot amañ ivez an enebadur kentael-eilvedel gant an enebadur
digreizennet-kreizennet meneget e lec’h all (35/335) : digreizennet-don emañ an Emsav en e liammoù
kentael ha kreizennet-strizh en e liammoù eilvedel. Aze emañ ivez displegadur ar c’hemm merzet gant
meur a hini etre plijusted, c’hwekted, kaoudedegezh an emvodoù kellig-adkellig ha sec’hded, yended,
dibersonelezh an emvodoù-kreiz ma ren al liammoù eilvedel nemetken.
Liammoù kentael zo o struzhiañ etre an Emsav hag ar gevredigezh vreizhat e par ar c’helligoù.
Dav e vo studiañ dre ar munud modelezhioù ar struzhiañ-se, – e geñveriañ ivez ouzh modelezhioù ar
« mont d’ar bobl » embreget gant an Emsav kozh hag al luskadoù a hekleve outañ. Un divrazadur na
c’hallan ken ober amañ. Ar pep heverkañ eo an daouelezh oc’h azonañ ar gellig : stroll kentael krai ez
eo ha war un dro stroll « kealiadek » (pelloc’h e welimp perag an daouaskoù). Dre ar gellig emañ an
emsaver en amezegiezh padus e genvroiz, – hep ar gellig, e-unan-penn, ne zeu ket a-benn peurvuiañ
12

Splann eo an anadenn-se gant al luskad E.B.V. a zo en em zistaget diouzh E.S.B. e 1969. E gealiadourion o deus
kemeret da arguzenn ar ret ma oa distreiñ d’ar gevredigezh vreizhat. Muioc’h a vall o deus bet avat oc’h ober an distro-se
eget o peurademprañ, eleze o savelañ an daelerezh ret d’ur gelennadurezh vev. Betek bremañ n’o deus gouezet nemet
amprestañ kealioù disoc’het diouzh daelerezhioù estren dezho pe adkemer kealioù eus an Emsav kozh dispredet a bell ’zo.

da dremen da emsaver, uae soli ! Ar patrom liammoù o ren er gellig zo war un dro a) peurheñvel d’al
liammoù o ren er gevredigezh en-dro d’ar gellig, ha dre-se e kej hag e skoulm an daou seurt liammoù
diouto o-unan ; b) liammoù emsavel, eleze soliet en daelerezh rez etre saviad-kenderc’hañ ha kealiad
emsavel13. Pouezomp war ar perzh-mañ eus al liammoù-se : bez’ ez int penn-da-benn liammoù
kentael krai ha penn-da-benn liammoù emsavel ; n’eus enno hironadur kuzh ha mezhek ebet evel an
hini a zizoloer bep taol e liammoù andaelerezhek an Emsav kozh. Seurt daouelezh frank zo amplegad
kejidigezh wirion pobl Vreizh gant an Emsav hag adluskidigezh an daelerezh-dieubiñ. Bennozh dezhi
n’eo ket endalc’het an Emsav da glask « mont d’ar bobl » evit sankañ e-barzh pennoù an dud ur
gealiadurezh bepred arvarus, – pa ouzomp n’eo reizh ha frouezhus ur c’healiad nemet e-ser an
daelerezh en deus e c’hanet. Ar « bobl » eo a zeu dezhañ, mar kav mat, – tud an adkelligoù a oar ez eo
ur skubellenn kentoc’h eget ur grapinell a zo e toull dor an Emsav !
En e zistro eus an dezerzh, an Emsav peuradempret a gej gant ar gevredigezh vreizhat dre an
andon gevredadel anezhi, – a zo ivez al lec’h m’emañ hec’h emskiant-vro, – pezh a’m eus anvet da
heul SHILS al liammoù kentael krai pe kezivik. E-se, an embregerezh sevel ur gevredigezh vrezhon
nevez zo e bazenn gentañ savelañ ur gezivigiezh nevez e Breizh. Aze emañ hiziv da’m meno ar poent
tommañ eus talbenn an Emsav.
An Emsav stroll kealiadek ?

Gwelet hon eus e oa trede isrumm ar strolloù kentael deskrivet gant SHILS ar strolloù kealiadek.
Ha klotañ a ra gant an Emsav deskrivadur ar c’hevredadour amerikan : « mac’hvredet gant o
c’healiadurezh, o krediñ ez int dougerion ar wirionez hag ar vertuz en ur bed fall » ? Ul luskeudenn a
fell da SHILS tresañ, daoust m’hon eus holl anavezet « dispac’herion » vroadelour pe sokialour a
glote a-walc’h gant ar poltred-se. Hag, e gwir, adalek ar mare ma intenter ur stroll tud liammet dre o
c’healiad hepken, pe evel ma lavarer c’hoazh dre o uhelvennad, ez eo ar poltred-se hini an
« uhelvenner »-skouer. En eil Emsav e renas an tech-se : un uhelvennad ne oa ken Breizh evit kalz
brogarourion ; aroueziusañ oberenn seurt kealiadelouriezh eo hep mar oberenn GAWAIN, Skiant
Vreizh14. N’eo ket dre o mennadoù uhel pe get na kennebeut dre o mennozioù ez eo liammet an
emsaverion d’ar c’hreñvañ. Ul liamm kealiadel a vez a dra sur etrezo, met pell emañ a vezañ an hual
nevet, diflach, mac’hvredus a zeskriv SHILS. Kentoc’h ez eo un ere-kehentiñ gwevn ha neuennus,
bepred war emdreiñ. Parzh n’eo ken en un hollad ledanoc’h, a zo ar furm amzeriek ez eo an Emsav eunan, kenderc’het dre an daelerezh etre saviad-kenderc’hañ ha kealiad emsavel. E komzoù eeun e
lavarer a-wechoù ez eo o labour al liamm gwirion etre an emsaverion. N’eo ket faos, met diglok ; rak
mard eo gwir ne c’hell ket bezañ en Emsav un den na genderc’h ket ennañ, n’en deus al labour, zoken
a-stroll, zoken « evit Breizh », perzh emsavel ebet mar bez renet er-maez a bep daelerezh istorek
emsavel, – un anadurezh eo, met nebeut a dud c’hoazh o deus he merzet e Breizh.
Ne zere ket enta an adanv « kealiadek » e kemeradur SHILS ouzh an Emsav. N’emañ liammet an
emsaverion na dre o c’healiad hepken nag ivez dre o saviad-kenderc’hañ hekpen, hogen dre un hollad
ma emañ ereet o c’healiad hag o saviad-kenderc’hañ o-unan dre un daelerezh. Setu perak e ve dikoc’h
komz eus stroll daelerezhek. An anvad-se a ve dezhañ ouzhpenn ar splet da enklozañ hep diaester ebet
termenadurioù darneloc’h evel ar re a ra eus an Emsav ur stroll kezivik hag ur stroll eilvedel.
An Emsav evel stroll eilvedel.

Stroll eilvedel a empleg pal ha framm. Difraostet eo bet an dachenn-se eus damkaniezh an
Emsav15, setu perak e c’hallan tremen pelloc’h.
Pouezañ a fell din ober war un arvez eus ar framm emsavel nad eo ket bet merzet mat marteze
gant an holl.
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Termenet ’m eus an Emsav evel stroll daelerezhek, en ur venegiñ ez enkloze an termenadur-se
termenadurioù darneloc’h, en o zouez an hini a ra eus an Emsav ur stroll eilvedel. Hag e gwir,
daelerezhegezh an Emsav a laka en e eilvedelezh kudennoù na anadont ket, pe da nebeutañ gant
kement a lemmder, er strolloù eilvedel boutin evel an embregerezhioù armerzhel. Displegañ a ran.
Pep labour a c’haller intent evel o vastañ da zaou seurt ezhommoù :
– an ezhommoù anavezet, a zo bet an abeg anezhañ ;
– ezhommoù dianav c’hoazh, arlakaet pe get, a zo e tro da sevel en un dazont pell pe pelloc’h.
En un embregerezh armerzhel e lakaer an ezhommoù c’hoarvezus-se bepred e kont, da gentañ dre
ober miradoù arc’hant hag all a dalvezo da barraat outo mar savont ; un doare all zo avat da brientiñ
bastañ d’an ezhommoù nevez da zont, ez eo ar framm e-unan : er frammelezh hec’h-unan ez eus
danvez barregezhioù diniver evel ma’z eo bet diskouezet c’hoazh. Ar framm a vast da ezhommoù ar
bremañ, hogen ivez ez eus ennañ danvez bastañ da ezhommoù n’en deus den bremañ an disterañ keal
anezho.
En Emsav ez a gant seurt perzh eus ar framm un dalvoudegezh kalz brasoc’h c’hoazh, dre an
arbenn ma’z eo an Emsav ur stroll daelerezhek end-eeun : disheñvel diouzh an embregerezhioù
armerzhel, a c’houzañv ar c’hemmoù hep-mui, ez eo e embregerezh dezhañ genel kemmoù nevez
dizehan. Alese al lec’h kalz brasoc’h dalc’het en obererezh emsavel gant an ezhommoù dianav da
zont, diwar goust ezhommoù anavezet ar bremañ.
Fazi bras e ve krediñ n’eo ket pouezus, da heul, frammañ an Emsav o vezañ ma’z eus gant ar pezh
a frammer hiziv kalz chañsoù da vezañ dispredet a-barzh nemeur. Ar c’hontrol-bev eo a zo da
zezastum : o vezañ ma rank un darn vras eus elfennoù an Emsav emdreiñ buan pe vuanoc’h dre berzh
an daelerezh, e rank kaout an Emsav un eneppouez postek a roy d’an daelerezh, hep e hualañ, an tu
d’en em ziorren hep eilpennañ ar vag, ul livenn-gein divrall a roy d’ar furm amzeriek ez eo an tu da
sankañ en dazont eeun evel un tenn. An eneppouez-se, al livenn-gein-se eo ar framm. E-se e kemer an
eilvedelezh ur ster ouzhpenn en Emsav : ar gwarant eo eus e vent amzerel.
Krediñ a ran pouezañ kalz war ar poent-se. Rak darvoudoù ’zo a ziskouezfe a-walc’h ne
gemeromp ket ar preder rekis gant ar vent amzerel-se eus an Emsav. Skourroù nevez a grouomp er
framm da geñver un obererezh nevez. Hogen pa steuz an ezhomm a oa en orin an obererezh-se e lezer
ivez da steuziañ digudenn-kaer ar skourr nevez hor boa savet. Un tech dañjerus eo evit buhez ar
framm hec’h-unan.
Bewech ma pledomp gant un ezhomm e rankomp derc’hel kont eus an ezhommoù c’hoarvezus a
zo en tu all dezhañ. Derez c’hoarvezusted an ezhommoù-se a c’haller jediñ betek ur poent hepken. En
tu all d’ar poent-se, hag alies n’emañ ket gwall bell diouzhimp, e ranker arvrokañ. Un ober arvrokañ
eo evit un darn vras an ober emsavel, evel pep ober politikel. Daou hent zo d’an arvrokañ-se :
– an ampartiz leviadurel, a zo un ijin hiniennel, ha na oufe c’hoari nemet e degouezhioù ’zo,
dreiststandur ;
– an hent boutinañ, standur, na ve ket tu heptañ da bleustriñ egile, eo an aozadurioù frammet
padus, dezho un arc’hwelerezh stabil ha termenet. N’eus hent all ebet o terc’hel muioc’h a zanvez
bastañ evit ezhommoù an dazont.
Un aozadur o vastañ d’un ezhomm en ur mare a vast dre ret d’un niver bras a ezhommoù all na
oant ket bet rakwelet, na vezont ket zoken anavezet holl war an taol evito da vezañ a bouez bras awechoù, – un arvez ez eus aze eus an hontkenderc’hañ. Ar skouer vrudetañ eo ar roll c’hoariet gant
Gwalarn, kelaouenn lennegel eus an eil Emsav, e diwanidigezh ar gevredigezh vrezhon nevez. Mar he
dije Gwalarn paouezet a zont er-maez d’an deiz ma teuas anat d’hec’h aozerion o doa c’hwitet war o
fal gounit pobl Vreizh, e vije aet marteze da get c’hoarvezusted an dispac’h brezhon. Steuziañ a c’hell
ober an ezhomm kentañ-ergorelaet, hag un ezhomm all, dic’hortoz ha koulskoude pouezusoc’h, kemer
e lec’h. E degouezhioù ’zo e c’hell ren zoken ur goullo ezhommel, – pe roll emsavel he deus Al

Liamm er mare-mañ da skouer ? – brasañ fazi e ve neoazh dezastum e rank an aozadur o treuziñ ur
prantad a c’houllo ezhommel bezañ distrujet.
Ne rin klozadur ebet d’an displegadenn-mañ. Rak boulc’het n’he deus ken studi an Emsav hag ar
vro dre hent ur ouezoniezh nevez, – nevez evit an Emsav da nebeutañ. Aze e kavin va zu da c’houlenn
digarez evit digempennded – ha diframmded ! – va c’homzidigezh koulz hag evit an diglotadurioù
bras a zo etrezi hag ar skrid roet da Emsav. Kenderc’hel a rin gant an erv boulc’het mar tizhan piaouañ
a-walc’h eus ar mad priziusañ a anavezomp, an amzer.

AN EMSAV HAG AR VRO (30)
LIZHEROU
« N’ouzon ket ar pezh a’c’h eus soñjet diwar-benn an emvod, met dav eo din lavarout o deus an
nebeut emvodoù a seurt-se desket din un dra : tud ’zo a hañval tec’hout rak an Emsav ha ne glaskont
nemet an digarez kentañ evit na zont d’an emvodoù. Un dra vat eo a dra sur evit an Emsav ren evel-se
un doare diuzerezh naturel dre lakaat da dec’hout ar folklorourion hag an nebeut difreterion broudet
gant stourm an FLB hag o virout ar re hepken a zo mennet d’ober labour a-zevri »
(br. ganimp) (08 06 70)
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« An entan o chom e stumm trivliadoù ha mennozioù a ya da get buan pe vuanoc’h gant ar
bloavezhioù. Evel un enaouidenn a straker, ma ne lak ket an tan er c’hoad munut, ha drezo er c’hoad
etre, hag erfin war ar c’heuneud bras, e voug buan pep flammenn hag an den a c’hwit e vuhez, en
Emsav pe e lec’h all. Moarvat e pledomp kalz gant ar pezh a dremen e buhez hiniennel an dud, ha se a
c’hallfe bezañ rebechet dimp, met krediñ a ran e rankomp treiñ un evezh spis war an tu-se da gentañ.
Pa welomp an dezerzh a ren e Breizh, hag emañ pep tra da sevel diwar mann. An Emsav hag an
dezerzh brezhon !
« En un doare all e rankomp kompren marteze ivez an harzerezh a sav er mare-mañ e T. Rebechet
e vez dimp ober anv betek re eus MARX, sokialouriezh hag all ; dispriz a ziskouezfemp ouzh ar
vroadelouriezh ha disfiziañs ouzh an trivliad brogar. Mat, emaomp o paouez skoulmañ gant ar par
hollvedel ha roet hon eus d’an Emsav un dezvad denel e-lec’h an dezvad broadel-brezhon en doa araok. Met e-keñver an dezvad denel-se ne ouzomp ket mui petore lec’h reiñ d’hon brezhonelezh ; e
gerioù all, an dezvad broadel-brezhon kozh hon eus trehontet evit savelañ an dezvad denel zo bremañ
dispredet, ha mankout a ra dimp c’hoazh an hini nevez azas ouzh an dezvad denel nevez savelet. Rak
ar vroadelezh n’hon eus ket termenet er gelennadurezh, ken iskis ez eo ! Afer ar c’helc’hiadoù
kevredadel1 (a ve forzh penaos da resisaat dre ar gevredadouriezh) a chom difetis ha ne ro drezi hec’hunan kantreizhadur ebet d’ar vroad, ha nebeutoc’h c’hoazh d’ur vroad a ve Breizh. An nec’h a
ziskouez keneiled ’zo dirak hon riskladur a-gleiz (mard eo se hon eus graet o hollveziadelaat), a fell
din kompren evel an diaez a santomp rak an toull hon eus graet en hon c’healiad a-fet broadelezh.
« N’eus aze netra dramaek. Ha moarvat ar geneiled a c’houzañv ar muiañ, a eneb ar muiañ da
nebeutañ, o deus abegoù mesket-tre da enebiñ (krediñ a-walc’h a ran ne fell ket d’an henvoazelezh
mervel e meur a hini). Hogen an ergorelaat zo da gas evelkent er c’heñver-se. Rasklet hon eus an
tezennoù naturelour, kenelelour, h.a.. Met kement-se n’eo ket rasklañ an natur, ar genel, h.a.. »
(12 06 70)

EMVR-173

« () Kudenn an darempred etre yezh komzet ha yezh lennegel. Ur skrivagner ne skriv ket gant
gerioù met gant elfennoù nad eo ar gerioù nemet an “dornell” anezho. An elfennoù-se zo parzhioù
sanket-don eus e vuhez, e istor, e gevredigezh ; ne c’hell ket o dilec’hiañ hep dilec’hiañ war un dro ur
bern traoù en e vuhez hag e gedvuhez. Ar yezh komzet pemdeziek zo ul live all eus an elfennoù-se
hag evit ur skrivagner gwirion ez eus un darempred strizh etre yezh ar pemdez ha yezh e skridoù. Araok Gwalarn e poanie ar skrivagnerion da zerc’hel kevan al liamm-se dre zegas en o skridoù kement
dasson a veze stag ouzh ar gerioù pemdeziek, – setu perak e talc’he pep hini kement da zoare-skrivañ
trefoet ar brezhoneg. Setu perak ez enebjont ouzh Gwalarn evel ouzh un dra enepnatur, – hag
enepnatur e oa evit gwir pa ziwrizienne ar gerioù diouzh ar vuhez he doa o douget betek neuze.
« Ar pezh a c’hoarvez gant skrivagnerion hon remziad zo un tammig heñvel ouzh ar pezh a
c’hoarvezas gant ar skrivagnerion rakgwalarnel. Ar brezhoneg a gomzont war ar pemdez zo ur furmdremen : intret eo gant troiennoù gallek. Skridoù ’zo savet ganto zo gwir lennegezh evelkent pa n’eus
1

Sl. Kendael bolitikel aozet e Gourin d’an 18 eost 1968, An arallekadur, Emsav 21/269 & 277 1968.

ket ur ger enno, pe dost, na zilec’h gantañ e gondoniad buhez. En eneb d’ar pezh a reas Gwalarn avat,
n’o deus ket hon skrivagnerion da droc’hañ o yezh diouzh ar vuhez, met da beurechuiñ (e kement ma
c’hell bezañ en degouezh a-vremañ) war o buhez ar pezh a reas Gwalarn war he yezh, eleze disteurel
ar pezh a chom a groc’hen kozh. »
(16 06 70)

EMVR-174

Amañ dindan e roomp testenn ul lizher da zaou vrogarour o doa darempredet un adkellig ha kavet
abeg en izili anezhi (tr. br.).
« Unan eus an arguzennoù degaset ganeoc’h da zisplegañ ho tiouer a entan evit emvodoù an
adkellig eo ar vezañs enni eus izili dilabour, o hañvalout bugadiñ gant o arouaregezh.
« Dav eo da gentañ reizhañ an traoù evit a sell an daou ezel-se. Dilabour emaint e gwirionez, ha
da zibab o deus etre an diaes kavout gourc’hwel e Breizh hag an divroañ. Chom e Breizh a fell dezho
ha labour a glaskont. E-se n’int ket dibar diouzh un niver Breizhiz a zo en hevelep tro, a ve amzereat
rebech dezho o dilabour. Hep mar, un emzalc’h nec’hus evit an Emsav e oa ar fae a ziskoueze an daou
ezel-se ober eus al labour, – gwallvrudet a-walc’h evel-se eo bet an Emsav en tremened gant ar vezañs
ennañ eus tud emaez-kevredigezh, – ha ret-mat oa degas an traoù en o reizh. Ar sklaeriadur a zo bet
en deus lakaet a-wel emañ an daou ezel-se o klask labour evit gwir hag un emzalc’h-goleiñ ne oa ken
ar fae a ziskouezent.
« Ha ret eo degas da goun deoc’h ned eo ket izili an adkelligoù izili wiriat eus E.S.B. ha ne vez
roet dezho an titl a ezel da vat nemet p’o devez prouet o barregezh d’en em stummañ ha d’ober labour
an Emsav ? An tremen dre an adkellig a ro an tu da ziwall diouzh ar barnadennoù war ar prim, ur
gwarez eo ouzh an tanioù-kolo koulz hag ouzh an distaoladurioù diwar skañv. A-du ganeoc’h evit
gwelout en doare d’en em ren e-maez Emsav ur rakskeudenn eus an doare m’en em reno an danvez
izili e-barzh an Emsav, – nemet ne c’hell ar rakskeudenn-se bezañ muioc’h eget ur martezead da
ziogelaat pe da ziskar dre amprouadur an adkellig end-eeun. Setu perak n’eus sol ebet d’ar varnadenn
hoc’h eus kredet dougen war E.S.B. da heul ho stadadennoù kentañ e par an adkellig. Labour an
adkellig zo ennañ daou lankad : a) a-berzh E.S.B., distrujañ ent reizhiadek kement tra ma kave an
danvez izili harp warnañ b) a-berzh an danvez izili, ar ret krouiñ un diazez nevez gant ar pezh a
c’hellont tennañ eus an Emsav (morse ne ro an Emsav un harp graet en a-raok, – se eo ar pep diaesañ
da gompren ha da zegemerout). Paotred ha merc’hed mui pe vui enkadennet n’hoc’h eus ken gwelet,
hag un dra all edoc’h moarvat o c’hortoz. Aze emañ diac’hinad an Emsav : dav eo kregiñ da labourat
gantañ a-raok gwelout sklaer ennañ ; rak-se, an abegoù o kas an dud war-du an Emsav n’int nepred
heboell ha peurliesañ int diot, – ar Mouvement Breton a striv da wareziñ an abegoù diot-se ouzh pep
dizarbenn poellel ha setu dres perak ne zeu ket er-maez eus an distervez m’emañ ; en eneb, an Emsav
o degemer evel abegoù-loc’hañ, hogen war un dro en o laka da dremen dre ur burutelladur poellel
didruez. Hemañ eo ar poellata-diazez : mard eo an Emsav un dra wirion, n’eus evitañ nemet splet da
dennañ eus an dezvarn poellel ; a-genstur, an danvez ezel n’en deus ivez nemet korvo da c’hounit gant
un dezvarnerezh rik eus e abegoù da glask an Emsav.
« Anat eo, mar gell an Emsav gouzañv un emzezvarn peurzalc’hus didruez, eleze un emzistruj
peurzalc’hus, ez eo peogwir e ren dindan an obererezh nac’hel-se un obererezh yael en doug hag en
distremen dizehan. An obererezh yael-se zo labour an Emsav ha, resisoc’h, pep emsaver. Ar pezh a
vez distrujet evel divevus zo en doare-se amsavet gant un dra vevus, – krouidigezh an dra vevus-se o
c’houlenn a-wechoù al labour eus meur a remziad.
« Da skouer e kemerin ar yezh. E derou ar c’hantved, he deus ar vrogarouriezh vrezhon diwanet
evit tud ’zo e stumm ar garantez a vagent ouzh o zeodyezh. O abegoù ne oant ket heboell, rak an
teodyezhoù oa trefoedoù o vont da get. Hogen ne voe tu da zezvarn, gant frouezh evit Breizh,
bevusted an teodyezhoù nemet diwar ma voe savelet ur yezh vevus en tu all d’an teodyezhoù-se.
Savelet eo bet ar yezh vevus en tu all d’an dislavar etre karantez reizh Breizhiz evit o yezh ha marv
didec’hus houmañ. Ar yezh vevus-se, ar brezhoneg arnevez, zo frouezh labour an emsaverion ; hi eo
an devoud yael o kantreizhañ hag o tistremen an devoud nac’hel ez eo marv an trefoedoù. Merkomp

ez eo dleour eus he bezoud d’an dornadig labourerion, yezhourion ha skrivagnerion o deus he
c’hrouet, ha tamm ebet da engroez ar vrogarourion a embanne o zrivliadoù yezhkar pe a zifrete evit
lakaat ar brezhoneg war rolloù-kelenn ar Stad c’hall. A-benn bremañ emañ gounezet an emgann en tuse. N’eus mui nemet ul labour terkañ da genderc’hel, hag ul labour diazezañ evit an emsaverion
nevez : diazezañ o buhez er brezhoneg arnevez. Al labourioù-se, hag int diziouerus, zo labourioù a eil
renk. Pelloc’h emañ bremañ an talbenn. Moarvat ne c’haller mont betek hemañ hep tremen dre an
tiriadoù kentgounezet, ar yezh enta, met arabat chom a-sav warno.
« Emañ an talbenn hiziv gant domanioù all, hag an domani kevredigezhel en o zouez. Lavarout a
c’haller, evel a-zivout ar yezh : ganet ez eus bet brogarouriezhoù ’zo diwar an emstagadur ouzh ar
gevredigezh evel m’emañ pe evel m’edo e Breizh. Alese an hevelep dislavar etre ur garantez reizh ha
kondaonidigezh an dra garet da steuziañ. Alese an distremen diziouerus e stumm ur gevredigezh
vrezhon nevez. Ar gevredigezh-se ne vo ket ganet diouzh ar santimantoù mat na diouzh ar
begeliadennoù laosket war-du Paris pe ar frammoù breizhat nad int nemet an astenn anezhi. Ganet e
vo diwar ul labour a-lazh-korf ha peurzalc’hus a-hed dekvloaziadoù : labour da anaout ar pezh a zo
hag ar pezh a c’hell bezañ, labour da c’hourzhtreiñ ar pezh a zo ha da grouiñ ar pezh a zo o vont da
vezañ.
« Da’m meno ez anavezit bremañ kement hoc’h eus ezhomm evit ober ho tibab. () E.S.B. ne
bromet netra deoc’h ; degas deoc’h an tu da labourat ne ra ken. Ne asanto ket ma rafec’h en e ziabarzh
ul labour a rafec’h kenkoulz-all en diavaez (amañ emañ ar respont d’ho koulenn a-zivout ar
c’hentelioù brezhoneg : mar fell deoc’h hepken deskiñ ar yezh, e tereo Skol Ober kenkoulz-all).
Labour E.S.B. zo bremañ kevredigezhel, armerzhel ha politikel : an neb na labour ket a-zevri war
unan pe meur a hini eus an tachennoù-se n’en deus abeg ebet da vezañ en E.S.B.. »
(29 06 70)

EMVR-175

En ebrel 1970 e tegouezhe ganimp ur skrid 19 pajennad, talbennet Sur la question nationale. A
propos du Front de Libération de la Bretagne. Contribution pour un débat au sein du mouvement
ouvrier, sinet gant Guy CARO, ezel eus ar strollad P.S.U. hag eus an eil F.L.B.. Edo ar skrid-se da
vezañ daveet dirak izili kengevredad 22 ar P.S.U.. Amañ da heul e roomp ur c’hoazhadur eus pennad
Guy CARO ha testenn vrezhonek al lizher kaset dezhañ gant unan ac’hanomp.
Dindan dalbenn ar pennad emañ ar meneg-gouzav-mañ : « Testenn da arzaelañ, gwellaat ha,
diouzh ret, dispenn a-benn tostaat d’ur savlec’hiadur reizh eus ar gudenn ». A-raok kregiñ c’hoazh, egiz gourlavar, e ro an aozer un arroud eus oberoù STALIN :
« “Petra a c’houlenn hentenn al leninouriezh ?
« “Da gentañ, gwiriañ an dogmennoù damkanel e-barzh an tan eus stourm dispac’hel ar yoc’h, ebarzh tan an embregiezh vev, eleze adstabiliañ an unded arvaret etre damkaniezh hag embregiezh,
lemel an troc’h a zo etrezo, rak evel-se hepken e c’haller krouiñ ur strollad proleterel da vat, dezhañ
armoù an damkaniezh dispac’hel.
« “Da eil, gwiriañ politikerezh ar strolladoù, n’eo ket war o gerioù-blein hag o ratozhiadoù (n’eus
ket tu da fiziout warno), hogen war o oberoù, war o greadoù, rak evel-se hepken e c’haller gounit ha
dellezout fiziañs ar yoc’h proleterel.
« “Da drede, adframmañ holl labour ar Strollad war ur mod nevez, dispac’hel, a-benn desav ha
prientiñ ar yoc’h d’ar stourm dispac’hel, rak evel-se hepken e c’haller prientiñ ar yoc’h d’an dispac’h
proleterel.
« “Da bevare, emzezvarn ar strolladoù proleterel, o deskadur hag o desavadur dre brenañ skiant
diwar o fazioù, rak evel-se hepken e c’haller stummañ gwir sternioù ha gwir vleiniaded ar Strollad.
« “Aze emañ diazez hag anien hentenn al leninouriezh.”
« J. STALIN, en A-zivout pennaennoù al leninouriezh 1924. »

Pennad Guy CARO a loc’h diwar ur frazenn gant MAOZEDONG lakaet aze, anat eo, muioc’h
evit diskuliañ ar foz a zo etre sokialourion Frañs hag an uhelvennad dispac’hel eget evit ober un
digoradur d’ar studiadenn war ar gudenn vroadel e Breizh :
« “Ur strollad emgenreizhek, dezhañ arm an damkaniezh marksour-leninour, o pleustriñ an
emzezvarn ha liammet ouzh yoc’h ar bobl ; ul lu leviet gant un hevelep strollad ; un talbenn unanet,
ennañ an holl renkadoù dispac’hel hag an holl strolloù dispac’hel lakaet dindan levierezh un hevelep
strollad ; setu an tri arm pennañ hon eus ganto trec’het an enebour.” »
Kenderc’hel a ra an aozer (lakaat a reomp etre daouaskoù an arroudoù troet in extenso diwar
destenn Guy CARO, etre pevaraskoù an arroudoù meneget gantañ e-unan diwar aozerion all, hep
askoù ar ranndestennoù koazhet hag hon addisplegoù) :
« Emañ ar gudenn vroadel war deizroll an emsav micherour gall, hag e diabarzh ar P.S.U. pergen.
Perak ? Dreist-holl en arbenn eus ur breutadur lusket a-zivout an F.L.B. (hag ivez an emgannoù
broadel renet gant Euzkariz Frañs ha Spagn). Emsavlec’hiadurioù kenenebus. Ar P.C.F. (Bretagne
Nouvelle, Here 1969), Kengevredad P.S.U. 22 (Combat Socialiste, 1ñ du 1969), U.D.B. (Le Peuple
Breton, Genver 1969) o deus e gondaonet. En eneb, ar varksourion-leninourion war Humanité Rouge
(8 genver 1970) o deus harpet an darnad pouezusañ eus e levierion ; gwazva broadel ar P.S.U.
(disentez an 24 du 1969) hag ar pevar c’hengevredad breizhat 44, 29, 35, 56 e Pondivi d’an 23 du
1969, o deus nac’het heuliañ kengevredad 22 a c’houlenne “ma ve berzet an divberzhourelezh P.S.U.F.L.B.”. »
« F.L.B. kozh hag F.L.B. nevez. »
Dindan an istitl-se e kaver ur geñveriadenn etre an F.L.B. kozh, dirgel, dispis e zurc’hadur
politikel, sellet gant kleiziz evel kilstourmer, faskour zoken, hag an F.L.B. nevez, lezennek, savet e
Roazhon d’ar 14 gwengolo 1969 gant stourmerion, izili pe bet-izili eus aozadurioù ar Mouvement
Breton hag eus aozadurioù politikel pe c’hweluniadel gall, – ar re-mañ deuet hep leuriadur a-berzh o
aozadurioù.
« Ar gensavenn bolitikel breutaet ha darbennet gant Kuzul Broadel an F.L.B. zo broadelour,
enepkevalaour, enebimpalaerour. Unan eus diskeladeg foran kentañ an F.L.B. zo bet tolp ar Mutualité
e Paris. » Unan eus e sevenadennoù kentañ zo bet krouidigezh ur Poellgor Vietnam-Breizh a aozas e
dolp kentañ e Naoned d’ar 16 genver 1970.
« Abaoe krouidigezh an F.L.B. nevez ez eo nec’het ar renkad vourc’hiz hag he gouarnamant, he
mevelion, ar c’houvriaded arvevat ez eo an darn vuiañ eus ar gannaded : adluskañ a reer an
adreizhadur rannvroel, e saver ur gelaouenn rannvroel, e krouer ur genseurtiezh a zaelidi “NormandieBretagne-Angleterre”, e kemenner arnodoù-rannvroelaat bevennet : Breizh a c’hallfe bezañ un
dachenn eus an dibab evito.
« A-du-rall, ar spierezh, an evezhierezh-polis hag ar moustrerezh, micherel pergen, a zo deuet da
bouezañ war stourmerion an F.L.B. nevez.
« Azonus eo seurt devoudoù. Gortoz a c’haller, evel da c’houde diskeladegoù yoc’hel ar gouerion
e Montroulez, Kemper, Redon, evel goude Mae 1968, un nebeut “sevenadennoù” evit Breizh, a-benn
distourmvaeziañ an emgannerion vrezhon. Poan gollet ar wech-mañ : barr-youl stourmerion an
F.L.B., an harp war greskiñ a zegemeront digant ar yoc’h a ziskouez a-walc’h ez eus un arlusk, un
argerzh dieiltro o ren bremañ. »
« Breutadurioù zo bet war ar gudenn vroadel en istor an emsav micherour ».
« Penaos e tle ar broleteriezh dispac’hel stignañ ar gudenn eus gwir ar pobloù da emsavelañ ? eo
titl ur pennad skrivet gant LENIN e 1916.
« E petore degouezhioù e tle harpañ ar gwir-se ? Diwar betore divizoù e tle harpañ un emsavdieubiñ broadel ? Pere eo kefridioù dispac’herion ar broadoù gwasker ? Pere eo kefridioù
dispac’herion ar broadoù gwasket ?

« Ha da gentañ, daoust hag ur gudenn eus ar broadoù gwasket zo e Frañs ? (Antilhez, Gwiana,
Réunion da gentañ peogwir ez int ar re wasketañ, hogen ivez Breizh, Euzkadi, Katalonia, Okitania,
Korsika, Elzas, Flandrez,…) ».
E meur a dro ez eo bet stignet ar gudenn-se en istor an emsav micherour etrevroadel. Menegiñ a
c’haller skouerioù Polonia, Iwerzhon, Hungaria, broadoù ’zo bremañ sokialour, aet, gant un istor hag
un dezvad dibarek, da barzhioù U.R.S.S., Sina, Yougoslavia, bet-trevadennoù ar riezoù impalaerour :
Aljeria, Vietnam, h.a..
« Dav eo dimp studiañ gant evezh ar breutadurioù war ar gudenn vroadel en istor an emsav
micherour. Peurgetket skridoù LENIN ha STALIN, dreist-holl ar re skrivet e 1913, 1916, 1920 ha
1924. N’eus ket anv d’ober un dezrann anezho amañ. Hogen
« 1º da lavarout n’emañ ket enno ar respont d’ar goulennoù resis o sevel gant ar stourmerion
dispac’hel war gudenn ar broadelezhioù e Frañs e 1970 : d’ar stourmerion-se eo kavout ar respontoù
goude un dezrann eus ar saviad istorel fetis a hiziv (disheñvel evit an Antilhez, Breizh, Euzkadi,
Elzas…), nemet ez eus enno pennaennoù hag un hentennadur evit stignañ ar c’hudennoù-se diouzh
spered un etrevroadelouriezh proleterel a ve estreget un dave e komzoù.
« 2º degas da goun arroudoù ’zo e-touez ar re aroueziusañ evidomp hiziv (). »
« Diforc’hañ daou seurt broadelouriezh ».
Guy CARO a adkemer tezennoù LENIN o lakaat kemm etre :
« 1) Broadelouriezh ar broadoù gwasker, o renkadoù-ren hag o benvegadurioù-Stad ; »
« en diavaez, ur youl emastenn ha mestroniañ ». « “Difennerezh ar galleg” hag ar c’hallegeriezh
(hag ar stourm a levezon gant ar saozneg) zo binvioù etre re all eus an impalaerouriezh c’hall. » « Ar
broadoù gwasker, ar riezoù impalaerour zo hiziv da gentañ-penn :
« 1º Ar Stadoù-Unanet, dreistimpalaerelezh,
« 2º Ar riezoù kevalaour all : Japan, Alamagn-Gornog, Frañs, Breizh-Veur, Italia, Israel,
Portugal…
« 3º An Unaniezh Soviedel e doareoù disheñvel.
« en diabarzh e ra ar riezoù gwasker o seizh gwellañ evit na dec’hfe ket an trevadennoù diabarzh e
doare pe zoare diouzh o mestronierezh hag o c’horvoerezh, ar pezh a zinerzhfe galloudezh ar vroad
wasker, rak-se an helvoù, al lazioù, ar brientoù eus he renkad-ren. Setu perak e tiwallont n’o defe ar
broadelezhioù gwasket emskiant ouzh o saviad, ouzh amplegadoù ha gwikefreoù o gwaskadur hag o
c’horvoadur. »
« 2) Broadelouriezh ar broadoù gwasket ». An arc’hadur eo a-berzh ur vroad wasket da
emsavelañ, – n’eo ket da emzigenvezañ evel ma klask ar vourc’hizion lakaat da grediñ. Anzavet eo ar
gwir-se a-hend-all gant bonskrid an UNO.
Arroudoù eus testennoù LENIN ha STALIN war ar gudenn vroadel.
An testennoù meneget gant Guy CARO zo enno an hevelep danvez dre vras hag an arroudoù
embannet gant Emsav 39/71-95, setu perak ne eilskrivomp amañ nemet daou eus an arroudoù diwar
bluenn STALIN :
« “Houmañ eo ar gudenn : hag aet eo da hesk, ya pe nann, an danvez-dispac’hañ eus emsavdieubiñ dispac’hel ar broioù gwasket ? Ha ma n’eo ket aet da hesk, ha spi ez eus, hag un arbenn ez eus
da implijout an danvez-se evit mad an dispac’h proleterel, da dreuzfurmiñ ar broioù suj ha
trevadennet, eus an adnerzh ez int evit ar vourc’hizelezh impalaerour, en un adnerzh evit ar
broleteriezh dispac’hour, d’ober anezho ur c’hevredad evit houmañ ?
« “D’ar goulenn-se e respont al leninouriezh : ya…”.
« J. STALIN, en A-zivout pennaennoù al leninouriezh 1924. »(1)

« “Stourm ar varc’hadourion hag ar gefredourion vourc’hiz egiptat evit dizalc’hediñ Egipt zo, ent
ergorel, ur stourm dispac’hel, daoust d’an orin bourc’hizel ha da vourc’hizegezh bleiniaded an emsav
broadel egiptat, daoust m’emaint a-enep d’ar sokialouriezh. Tra ma’z eo stourm ar gouarnamant
“micherour” saoz evit derc’hel Egipt e sujidigezh ur c’hilstourm dre an hevelep arbennoù, daoust da
orin proleterel ha da broleteregezh izili ar gouarnamant-se ha daoust m’emaint “a-du” gant ar
sokialouriezh.
« “Emañ ar gwir gant LENIN pa lavar e tleer priziañ emsav broadel ar broioù gwasket, n’eo ket
diouzh savboent ar werinelezh furmek hogen diouzh savboent an disoc’hoù eus stourm an emsav-se e
mentel hollek an emgann ouzh an impalaerelezh, eleze ‘diouzh skeul an hollved ha n’eo ket azistag’.” (STALIN, id.). »
« Perak e sav stourmerion sokialour ’zo a-enep d’an F.L.B. ? »
Dre zaou arbenn, a respont Guy CARO : a) treuzintentet eo bet an F.L.B. nevez gant ar
sokialourion, hag ouzhpenn-se falstamallet, b) gouzañv a ra ar sokialourion diwar daou skorter
grevus :
« Ur skorter a zamkanerezh » :
« Skorter en o dezrann eus saviad istorel Breizh, istor an emsav micherour brezhon hag an emsav
broadelour brezhon, o berregezhioù hag o barregezhioù, o emdroadur a-c’houde mae 1968 hag an
F.L.B. dirgel, e kenarroud gant enkadenn ar gevalaouriezh e Frañs hag an impalaerouriezh er bed.
« Skorter en o studi eus ar c’hudennoù broadel a gaver stignet en istor an emsav micherour
etrevroadel, hag en o studi eus an emgannoù-dieubiñ broadel hag enebimpalaerel dre ar bed.
« Ar skorter-se a zisoc’h evit U.D.B. gant ur savlec’h souezhus : berzañ, dre bennaenn, an
divberzhourelezh, o tiskouez dre-se : a) an diouer a ziforc’hadur spis etre ur Strollad, aozadur politikel
(emvennet) gward-araok, hag un Talbenn, a zo e bal end-eeun unaniñ en emgann stourmerion a
savlec’hiadoù disheñvel ; b) gwanded ar savlec’h-se : “n’eus oc’h aoniñ rak ar c’hevredadurioù
amzeriat, zoken gant elfennoù diasur, nemet ar re n’o deus ket fiziañs enno o-unan. Strollad politikel
ebet ne oufe padout hep ar c’hevredadurioù-se” eme LENIN e-barzh Petra ober ?.
« Stourmerion vrezhon wirion eus aozadurioù “komunour” pe “sokialour” zo dizesk a) war ar
breutadurioù a zo bet en istor an emsav micherour war ar gudenn vroadel b) war istor ar “mouvement
breton” (ha zoken a-wechoù war istor Breizh) ; ar poent-daveiñ pennañ o deus eo luskad “Breiz
Atao” ; mac’hvredet int gant un devoud istorel : ar c’henlabour a zo bet e-pad brezel 39-45 etre izili
’zo eus an Emsav hag an Alamaned, reoù anezho o vont betek dougen al luwisk nazi en emgann.
« Diwar se, e vez sellet pep brezhon a lavar ez eo broadelour evel un den “a-zehou” dre ret, ur
mirour ; ne c’hell bezañ eus pep emsav broadel nemet ul luskad kilstourmer, faskour zoken. N’eo ket
sirius. Kement eo se hag arverañ ul lunedenn pe ur c’horrgresker dre an tu fall.
« Ur skorter a embregerezh ».
« Skorter ar stourmerion war an dachenn zo a-geñver gant o savlec’h a renkad hag o diouer a
stummadur ; azonet eo, evit an darn vuiañ, gant ar c’houlzataerezh, ar gempennouriezh, al
lezennelouriezh. »
1. Ar c’houlzataerezh : pal ar stourmerion sokialour eo bezañ dilennet (dilennelouriezh), ha se e
kement live a zo, dinazel, kantonel, daelel. A-genstur, ne glasker stummañ nag ar stourmerion nag ar
boblañs (diletantegezh frammel).
2. Ar gempennouriezh : stourm a reer davit amkanioù eilrenk ; skouerioù : a) pouezet e vez war
an arc’hadurioù armerzhel diwar goust an amkanioù politikel (armerzhelouriezh) ; izel e chom barr
stummadur politikel ar c’hweluniadourion, ha nac’h a reont politikaat o stourm
(c’hweluniadelouriezh) b) ar yezhelouriezh k) stourm ar skol lik ouzh ar skol libr e Breizh, « reizh
ennañ e-unan, rak tennañ a ra da ziskar ar vestroni eus kloer gilstourmer war ar bobl gatolik
vrezhon », met a eil renk, rak an enebiezh etre andoueidi ha kristenion a dalvez da guzhat an

enebiezh-diazez, pennañ, a zo etre ar vourc’hizion vrezhon, gall hag etrevroadel, hag ar bobl vrezhon ;
houmañ, katolik en he brasañ niver, a vez implijet neuze evel « kevredadez enepnatur » gant ar renkad
vourc’hiz.
3. Lezennelouriezh ha kadorelouriezh : ar stourm ned a ket pelloc’h eget prezegennoù foran ma
teu ur prezegenner da addisplegañ en ur stil kadorel an dezrannadurioù bet graet e Paris. En doare-se e
vez dalc’het ar vicherourion hag ar gouerion er vudelezh, eleze en ur sujidigezh hag un arallekadur
kefredel ha kealiadel, frouezh eus ar sevenadur hag an deskadurezh vourc’hizel.
« Seurt skorter embregerezh gant kalz stourmerion vrezhon a ro evit un darn da gompren perak ez
eus ezhomm eus an F.L.B. e Breizh. An F.L.B. a laka ar gudenn-se da sevel, setu perak moarvat ez
eneb outañ darn eus ar stourmerion. »
« Daou luskad kengej ? Al luskad sokialour hag al luskad broadelour.
« Ar vroadelouriezh vrezhon, stourmoù an emsav broadelour brezhon zo anezho, zo devoudoù
istorel.
« A-raok divizout ha dleet eo dezho stourm ouzh ar vroadelouriezh-se pe ober anezhi unan eus
ahelioù o emgann, e rank holl stourmerion an dispac’h respont d’ar goulenn-mañ : ha reizh eo an
arc’hadur broadel brezhon er saviad istorel a-vremañ ? Mard eo reizh, ha ret eo labourat da ziorren, da
astenn an emskiant vroadel e-touez ar Vrezhoned n’o deus ket anezhi hag o enluskañ d’ur stourmdieubiñ broadel ? War betore divizoù ? Pere eo an heuliadoù war obererezh ar stourmerion-se, war o
studi hag o freder damkaniezhel koulz ha war o embregiezh a stourmerion, war furmoù ar frammadur,
an emgann, ar c’horzherezh hag ar bruderezh () ?
« Un dezrannadenn dik eus istor ha saviad istorel Breizh a ro ur respont diforc’hell ha diarvar :
kantreizh eo an arc’hadur broadel brezhon, rak emañ pobl Vreizh en ur saviad istorel a vroad wasket,
a “drevadenn diabarzh”.
« Da desteni emañ hollad an elfennoù-mañ (na vint ket displeget amañ) :
« 1 – Korvoerezh armerzhel ha gwaskerezh, kriz alies, eus ar renkad vicherour vrezhon (en aozioù
al labour, ar gourc’hwel, ar goproù).
« 2 – Gwaskerezh peurzalc’hus ar sevenadur brezhon : yezh, stuzegezh, sevenadurezh, a zo an
diazezoù dibarek a ro da Vreizhiz ar gwir da engervel pennaenn ar broadelezhioù.
« 3 – Ermaeziadeg ar wazed hag ar maouezed yaouank eus Breizh, mirlec’h a dud-labour evit ar
vroad wasker.
« 4 – An isdiorreadur armerzhel ha stuziadurel ma vez dalc’het ar brasañ niver eus kouerion
Vreizh ; kondaonet eo an darn vuiañ anezho gant lazioù ar renkadoù-ren europat da vezañ dindan ar 5
pe 10 vloaz a zeu tud dindan wared, dilaboureion, pe micherourion diberzhek (danevellskrid Vedel,
darbennet ha dinac’het goude dirak diskeladegoù ar gouerion, met lakaet endeo da dalvezout). An
toleadoù plouezel a rank kenderc’hel da ziboblañ, o c’hrevusaat enkadenn ar genwerzhourion vihan
hag an dornwezhourion.
« Breizh zo etrezi ha Frañs vourc’hiz kevalaour ur breutaerezh istorel : etre traoù all, ez eo ur
mirlec’h a dud-labour isgopret, a soudarded kadarn (marv evit piv ?), a c’histi hag a vitizhion parizian,
a alkooleion en ospitalioù Paris… hag en ospitalioù Breizh ! Piv, pe renkad a denn korvo eus an
alkoolegezh ? Un digoll he deus Breizh da c’houlenn digant Frañs, – houmañ he deus ivez sunet hec’h
“intelligentzia” oc’h embreger en tremened ha bremañ ur mac’homerezh sevenadurel ha yezhel
didorr. »
Betek bremañ, ar stourmerion « sokialour » pe « komunour » n’o deus ket bet emskiant a-walc’h
ouzh ar gwaskerezh o pouezañ war Vreizh, ne ensammont ket lazioù ar sevenadur brezhon.
Diouzh o zu, an darn vuiañ eus ar stourmerion « vroadelour » n’o deus ket emskiant a-walc’h
ouzh ar renkadelezh ha dre-se ne ensammont ket evit gwir c’hoantadoù ha lazioù armerzhel ar yoc’h
vrezhon.

« Unan eus skorterioù brasañ an emsav broadelour brezhon, unan eus arbennoù pennañ e
c’hwitadennoù hag e fazioù eo bet izilded e breder damkaniezhel war istor an emsav micherour e
Breizh ha war gudennoù ar renkad vicherour vrezhon ; war dezrannadur saviad ar renkad vicherour, al
lec’h-diazez hag ar roll-ren he deus da gaout evel nerzh kentañ en un emsav-dieubiñ dispac’hel
broadel e Breizh.
« E gerioù all, mar o deveze ar stourmerion un emskiant vroadel uhel (ganet dre vras diwar
emskiant ar gwaskerezh istorel o pouezañ diastal war yezh, stuzegezh, sevenadurezh Breizh), alies-tre
n’o deveze ket a emskiant renkadel (emskiant ar saviadoù ha kengrediezh etre rummoù disheñvel ar
gevredigezh, ha dezrannerezh ar furmoù a-vremañ, politikel, kealiadel, armerzhel ha sevenadurel, eus
ar stourm a renkad e Breizh).
« Ar stourm renkadel a c’hoarvez ivez e diabarzh ar gwiskadoù kevredigezhel dizunvan ez eo ar
gouerion, ar genwerzhourion hag an dornwezhourion. Evel ar vicherourion, e c’houzañv ar gouerion
vihan ha krenn ar c’horvoerezh kevalaour. Bez’ ez eus ul lod mad anezho o proleterekaat. Ha dre-se
emaint e kengrediezh ergorel gant ar vicherourion.
« Seurt skorter damkaniezhel eus ar vroadelourion vrezhon zo dezhañ azlammoù e par orin
renkadel, tutaerezh ha stummadur ar stourmerion, e par ar furmoù kemeret gant o stourm hag,
erziwezh, war amplegadoù berzh pe droukverzh un emsav dispac’hel a zieubidigezh vroadel.
« Skorterioù ketep an daou luskad, sokialour ha broadelour, a ro da gompren perak int pellaet an
eil diouzh egile, kenenebet zoken, ha kondaonet o-daou, pe d’ar fazierezh grevus, pe d’an dic’halloud
ha d’an droukverzh.
« Evit unaniñ en hevelep stourm an darn vuiañ eus stourmerion an daou luskad, ha dre-se liesaat
an nerzhoù enepkevalaour hag enebimpalaerour e Breizh, ez eo dav dizoleiñ ha stummañ stourmerion
oc’h ensammañ ent wir an eil hag eben eus an div youlad-se, an div gedelfenn-se eus lazioù gwirion
ar bobl vrezhon.
« Evit se, e ranker lavarout ha displegañ gwirionezioù diaes da zegemerout :
« a) Da stourmerion vroadelour, ez eo pouezusoc’h an emskiant a renkad eget an emskiant a
vroad.
« b) Da stourmerion sokialour, o deus da ensammañ an emskiant a vroad evel an emskiant a
renkad. Ned eo ket kilstourmer an arc’hadur broadel brezhon (evel ma klask lakaat da grediñ ar
moederezh bourc’hizel) met, en eneb, emañ kevreidigezh an emgann renkadel hag an emgann-dieubiñ
broadel e Breizh enep ar vourc’hizelezh hag ar benvegadur-Stad bourc’hizel gall o klotañ gant lazioù
ar renkad vicherour gall evel gant re ar renkad vicherour brezhon.
« En em zieubiñ diouzh ar c’healiad-ren.
« Evit dezrannañ ervat ar gudenn e ranker en em dennañ er-maez eus an treuzvarnioù hag ar
c’healioù-ren bourc’hizel a zo en o andon. Da skouer an tri-mañ :
« 1. Ar rannvroeladur zo vont da ziskoulmañ kudennoù ar bobl labourer e Breizh. »
Kudenn ar vroadelouriezh vrezhon n’eo ket ken eeun ha ma soñj da dud ’zo : ar stourm
broadelour ne vez ket araokadek dre ret ; evit reoù ’zo, n’eus kudenn vroadel ebet e Frañs. Kementmañ eo meno ar P.S.U. da skouer, « war zigarez m’en deus studiet mat ar c’hudennoù “rannvroel”,
war zigarez m’emañ ar raklun-rannvroelaat en deus danzeet “ar muiañ a-gleiz” eus an holl. Evit gwir,
ar rannvroeladur n’eo ket un diskoulm. Penaos na welout kempennelouriezh ur seurt raklun ? » Ur
benveg nevez e c’hell bezañ etre daouarn ar renkad vourc’hiz gall diskogellet abaoe reklom mae 1968,
« ur vranell ouzhpenn evit derc’hel he mestroni dic’houzañvadusoc’h bemdez. Ouzhpenn-se e c’hell
eren ar raklun-se ouzh mennad “adeiladiñ Europa”, Europa an trustoù kevalaour a ranko dre ret evit
he “diorreadur armerzhel” aberzhiñ er priz izelañ gwellañ () pobloù ar “rannvroioù” ezkreizat. » Ar
rannvroeladur gwellañ a lezfe Breizh dindan an hevelep kealiadurezh (O.R.T.F., Ouest-France, h.a.) ;
« d’ar gwellañ e tisoc’hfe da lakaat pobl Vreizh etre daouarn ur vodadenn a c’houvriaded palvataet
gant ur PLEVEN pe ur MARCELLIN bennak. »

« 2. An emskiant vroadel n’eus ket anezhi.
« Bihanniverel eo an emskiant vroadel brezhon. Gwir eo. An arguzenn avat ne dalv mann (ha
brasniverel oa an emskiant vroadel aljeriat e 1945 ? Ha brasniverel oa an emskiant vroadel vietnamat
e 1920 ?) (Penaos o deus emdroet emskiant vroadel ar bobl balestinat, ar bobl euzkarat a Spagn ? War
zigarez ma ve bihanniverel an emskiant renkadel, ha ret e ve nac’h stourm ar renkadoù ?) An
arguzenn ne dalv mann, met talvout a ra da gantreizhañ, da boellelaat ar c’houlzataerezh, ar
faezhegezh, al leziregezh dirak ar striv d’ober evit dihuniñ an emskiant vroadel er yoc’h.
« Mar he deus diazezoù gwirion, istorel, armerzhel ha sevenadurel, ha degouezh Breizh eo, e vez
diorreet an emskiant vroadel-se gant stourm ar bihanniver a gred en em sevel ouzh benvegadur ar Stad
wasker. (Gant diverzout evezhiek an enebour pennañ, ar benvegadur-se hag ar renkad-ren ez eo ar
benveg anezhi, diouzh ar gevredidi ez eo al labourerion gorvoet, proleterion ar vroad wasker).
« 3. An dizalc’hiezh n’eo ket beziadek… pe penaos devoudañ spont ar goullo.
« “Er mare ma unvanaer Europa, klask krouiñ Stadoù bihan europat zo diveziadek ha kilstourmer”
a glever alies.
« Amañ e rank ar respont bezañ fraezh : n’eus arvar ebet da gaout war donkadur pobl ur Vreizh
ezkreizat en un Europa gevalaour : hervez lezenn dir ar gevezouriezh etrevroadel etre an trustoù
kevalaour, emañ da aozañ he dizeriadur peb-a-nebeut, diouzh un tizh gorrek a-walc’h ha gant ar
goulezadurioù ret da dremen krak e-biou d’un emsavadeg frammet eus ar bobl-se.
« Setu perak, nep aozadur, – forzh pe skritell a zo warni (komunour, sokialour, dispac’hour, h.a.)
o tianzav da Vreizh he gwir d’an emrenerezh politikel, he gwir d’en em zisrannañ ent politikel diouzh
seurt Europa, a gemer ur savlec’h kilstourmer. Ur Vreizh dizalc’h a zizerfe buanoc’h c’hoazh, eme
reoù ’zo. Ya, mar deufe da vezañ un doare republik Iwerzhon dieub, dezhi ur renad kevalaour
kilstourmer, ha dre-se o tigeriñ an hent da vestroni ar vourc’hizelezh impalaerour saoz. Nann, mar
savfe ur Stad sokialour, oc’h enluskañ nerzhoù he fobl ken brudet he c’halonegezh, he youlegezh, he
dalc’hegezh.
« Dizalc’h ne dalvez ket digenvez : Kuba, pell diouzh U.R.S.S., Albania, pell diouzh Sina, n’int
ket digenvez. Un dispac’h sokialour da heul ur stourm-dieubiñ broadel o deus roet d’an div vro vihanse an tu da ziorren o armerzh hag o sevenadur en un doare dibar, ha d’o fobloù da adkavout o
briegezh, ha da zegas ur c’heveladur pouezus d’an etrevroadelouriezh proleterel, d’ar stourm ouzh an
impalaerouriezh.
« Petore Breizh sevel ?
Petra respont d’an arbennadenn : en un Europa sokialour, en ur Frañs sokialour, n’he devo ket
Breizh ezhomm ken da c’houlenn bezañ dizalc’h, o vezañ ma vo roet, dre dermenadur, he gwir d’he
fobl ?
« En doare-mañ e c’haller dodiñ ar gudenn : pe framm reiñ d’ar benvegadur-Stad sokialour (rak
n’eo ket poent c’hoazh plediñ gant dizeriadur ar Stad-se), peurgetket pe zarempredoù o deus etrezo
hag eus ur vroadelezh d’eben ar c’huzulioù micherourion, ar c’huzulioù kouerion, ar c’huzulioù
soudarded, evit mad brasañ ar bobl labourer brezhon, ha se e spered () an etrevroadelouriezh
proleterel, da lavarout eo ar stourm enep an impalaerouriezh ? »
En ur riez sokialour (Frañs pe Europa) ma kefleugn ar Strollad hag ar renkad proleterel o
c’hefridioù e-keñver ar bobl, ne c’hallfe ar yoc’h vrezhon nemet emdreiñ war-du ar c’hoant d’en em
unaniñ, zoken d’en em gendeuziñ. Frankiz-disrannañ ar broioù gwasket n’he devo ket abeg da vezañ
arc’het. Koulskoude, en degouezh ma chomfe pobl Vreizh isdiorreet ha dindan waskerezh sevenadurel
en ur riez sokialour, e ve ganti ar gwir da arc’hañ ar frankiz-disrannañ.
« Perak ur stourm “broadel” e Breizh ?
« Kalz stourmerion dispac’hel sokialour brezhon gwirion () n’o deus nepred studiet “ar gudenn
vroadel”. » Heuliet o deus gant fiziañs o levierion barizian pe, abeg all, emaint a-enep pep

broadelouriezh. Pe c’hoazh, hep bezañ a-enep, e lakaont ar gudenn vroadel da dremen war-lerc’h
kefridioù pouezusoc’h. « N’emañ ket ar gaou ganto penn-da-benn : ramzel eo labour an dispac’herion
vrezhon evit enluskañ, desav ha frammañ ar renkad vicherour brezhon hag he c’hevredidi (). » Hogen
dres, an arc’hadur broadel zo gouest da ziorren a-vras ar barr dispac’hel e Breizh ; lakaat a ra sevel
stourmerion yaouank hag emgannus-tre. Dav e vo bezañ war evezh avat, evit na dalvezfe ket an
arc’hadur broadel da c’holeiñ stourm ar vourc’hizion ouzh ar broleterion. « Da heul, en ur stourmdieubiñ broadel e rank ar broleterion hag ar gouerion vihan ha krenn bezañ frammet ent emren ; evit
na vefent ket war stlej ar vourc’hizion vihan hag ar c’healiad bihanvourc’hizel.
« Perak un Talbenn-stourm ?
« Amañ e ranker stignañ ar c’hudennoù a vellouriezh hag a gadouriezh a gaver er c’heñverioù etre
ar Strollad, framm proleterel a rakward, hag an Talbenn-stourm a zo e bal kenurzhiañ, daspugn,
unaniñ, politikaat ar stourmoù darnel renet e Breizh, ken armerzhel, ken sevenadurel ha kealiadel,
enep ar gevalaouriezh hag an impalaerouriezh. »
« Ur seurt Talbenn a denn da ober kejañ, kreskiñ, emstrollañ ha liesaat d’an nerzhoù-emgann
diwar un diaz daouel : ar re ganet diwar un emskiant a renkad, o luskañ etrezek ar stourm renkadel,
hag ar re ganet diwar un emskiant a vroad, o luskañ etrezek ar stourm-dieubiñ broadel.
« E roll zo tremen dreist an dislavaroù eilrenk a zo e-kreiz ar bobl labourer eus Breizh ha degas an
emgannoù e par an dislavar-diazez, hemañ oc’h enebiñ, diouzh un tu, ar bobl labourer (renkad
vicherour hag he c’hevredidi), diouzh an tu all, ar renkad vourc’hiz hag he c’henwallerion, hag
ardivink he diktatouriezh : ar benvegadur-Stad bourc’hizel gall (polis, lu, amaezhierezh ha barnerezh,
skingomz skinwel, gwask ha daranverezh, skol, h.a.). » Ar pal zo diskar ar renkad vourc’hiz hag ar
Stad vourc’hiz gall ha diazezañ ur werinelezh proleterel yoc’hel. Skouerioù a ro an aozer eus
kejidigezhioù etre emsavioù-dieubiñ broadel ha Strolladoù sokialour dispac’her : e Vietnam,
emdroadur an darempredoù etre Strollad ha Talbenn ; en Euzkadi, ma ouezas ETA tremen e-biou da
levezon ar vourc’hizelezh vroadel.
« Ar bobl labourer brezhon hag ar stourmoù enebimpalaerel.
Un emell a bouez eo frammañ ar stourmerion vrezhon en aozadurioù da harpañ an emgannerion
vietnamat, palestinat, tchadat, h.a., emsavet enep an dreistimpalaerouriezh amerikan hag an
impalaerour-iezhoù eilrenk, gall pergen. Rak seurt stourm zo ur stourm ouzh enebourion ergorel ar
bobl vrezhon. « Labourerion Vreizh, o harpañ Vietnamiz, Palestiniz, Tchadiz, Black-Panthers, n’eo
ket “kac’hilhiñ” o nerzhoù a reont, hogen emgannañ, ent ameeun, evit o dieubidigezh o-unan. »
« Kefridioù an dispac’herion vrezhon e-barzh an Emsav micherour etrevroadel zo war un dro
damkaniezhel hag embregiezhel.
« Kefridioù damkaniezhel. “Hep damkaniezh eus an dispac’h, n’eus Strollad, na framm dispac’hel
ebet”. Dav eo ober ha spisaat an dezrannerezh eus saviad istorel fetis Breizh : dezrannerezh istor an
emsav micherour e Breizh hag istor an emsav broadelour brezhon ; dezrannerezh ar saviadoù renkadel
ha furmoù a-vremañ, politikel ha kealiadel, armerzhel ha sevenadurel, eus stourm ar renkadoù e
Breizh.
« Dezrannerezh ar saviad etrevroadel, ar c’heñverioù etre an nerzhoù krog er stourmoù
enepkevalaour hag enebimpalaerour er bed, e Frañs hag en Europa pergen.
« Dav eo dedalvezañ d’an dezrannerezh-se ar c’hentelioù tennet eus div andon :
« a/ eus ar breutadurioù war ar gudenn vroadel en istor an emsav micherour etrevroadel sklaeriet
gant preder MARX, LENIN, MAOZEDONG ha damkanourion vras all eus an dispac’h ;
« b/ eus istor ar stourmoù-dieubiñ broadel dre ar bed, hag eus preder levierion bennañ ar
stourmoù-se. Kement-se, a-benn danzen un tres-emgann hag un amkaniadur, e berr ur raklun skogus
gouest da drec’hiñ da blegusted an darn vras eus pobl Vreizh, da zigejañ, daspugn ha diorren,
birvidikaat ha treluskañ an nerzhoù prest d’ ober an dispac’h ha da sevel ur gevredigezh sokialour
nannbureviour e Breizh.

« Ent dibarek emañ da studiañ an darempredoù etre ar stourmoù dispac’hel e Breizh hag ar
stourmoù dispac’hel e Frañs : hag ul lod munut eus ar re-mañ n’eo ken ar re gentañ (emzalc’h
faezhelour ha dilezus stourmerion vrezhon ’zo o vezañ gortoz ent gouzañvat ma ve graet an dispac’h e
Frañs) pe ur stlejad warlerc’hiet anezho, ken m’he deus gallet ar vourc’hizelezh c’hall kontañ war
Vreizh ha war ar proviñsoù gall evit mougañ un emsav dispac’hel e Paris ? Pe hag e c’hell ar
stourmoù dispac’hel e Breizh bezañ un danvez tangwall, un daranell evit degas ur saviad dispac’hel e
Frañs ? Pe c’hoazh ha stourmoù digenvez e c’hellont bezañ, ha neuze e pe aoz hag e pe furm ?
« Pehini eo enebour pennañ ar bobl labourer brezhon ? Ar renkad vourc’hiz (gall, etrevroadel hag,
ent dibouesoc’h, brezhon) anezhi greantourion, bankourion, uhelamaezhourion da gentañ-penn.
« Pere eo nerzhoù gwirion an enebour-se ? E venvegadur-Stad pergen. Pere eo e genwallerion, e
isc’hoarierion hag e chas-kolveg ? Peurgetket ar c’hourferc’henned, ar gouerion vras, an darn vuiañ
eus ar c’houvriaded, ar frankvicheridi, urzhaz ar gloer, ar gazetennerion vourc’hiz koulz hag un darn
eus ar sternioù hag eus ar vrientinelezh vicherour.
« Pere eo kevredidi ar renkad vicherour hag ar gouerion vihan ha krenn, ar gevredidi weredel ha
galloudel ? Peurgetket e-touez ar studierion, al liseidi hag ar c’hoskor-kelenn, an implijidi, ar
genwerzhourion hag an dornwezhourion vihan, ar gloer vrezhon, – implijet evel morailh-surentez gant
ar c’houvriaded hag ar vourc’hizion.
« Kefridioù embregiezhel. Dav eo “dastum () ha devec’hiañ an holl dakennoùigoù hag ar
gwazhioùigoù eus birvilh ar bobl o strilhañ dre ar vuhez rusian (lavarout a c’haller : brezhon)
puilhoc’h a-galz eget ma ijinomp ha ma kredomp, evit o daspugn en ur froud ramzel” a skrive LENIN
e 1902 e-barzh Petra ober ?
« Diwar se e rank bezañ dibabet furmoù stourmerezh an dispac’herion.
« Ha da gentañ, dizoleiñ ha stummañ stourmerion dispac’her da vat, oc’h en em ziskouez e-ser an
emgannoù, ar re araokaetañ evit a sell an emskiant a renkad proleterel, ar re emroetañ da zifenn ar
renkad vicherour hag ar gouerion baour ha krenn.
« An holl furmoù emgann da ziorren hag ar furmoù korzherezh, diskulierezh politikel ha
bruderezh.
« Ar furmoù frammerezh azas : 1/ Frammerezh yoc’hel, giz Talbenn an F.L.B., c’hweluniadoù a
rank bezañ c’hweluniadoù a renkad, anezho ur c’hammed war-raok evit emgannusted ar yoc’h ha n’eo
ket war-gil o skoilhañ ar stourm war zigarez e reoliñ. 2/ Frammerezh ar rakward politikel, liammet
ouzh ar yoc’h ha barrek da leviañ he stourm en un diawel dispac’hel.
« Re abred eo evit lavarout resis pe furmoù frammerezh yoc’hel ha rakwardel zo rekis gant ar
stourmoù dispac’hel e Breizh ha pe zarempredoù etre ar frammoù-se ha frammoù an emsav micherour
gall hag etrevroadel.
« Re abred eo evit lavarout gant petore stourmerion e vo amparet ar frammoù-se : stourmerion
vrezhon eus ar P.S.U., ar P.C., an U.D.B., marksourion-leninourion, pe all ?… kement-se ne vo ket e
dalc’h an emvonnidigezh da rakward gant ar re-mañ pe ar re-se, hogen e dalc’h o embregiezh
dispac’hel da vat ha ket hepken dre ar menn pe ar gomz.
« Un dra ervat eo evit an emsav micherour e Breizh ar breutaat damkaniezhel a-zivout ar gudenn
vroadel brezhon hag hec’h amplegadoù evit ar stourmerezh. Ne c’hell nemet uhelaat barr an
emouiziegezh politikel eus ar re a gemero perzh ennañ gant onestiz (). »
« “Ur bobl o waskañ pobloù all ne oufe ket bezañ dieub” ENGELS. »
EMVR-176
(Lizher digant un ezel eus E.S.B. da Guy CARO ; tr. br.)

« Setu un nebeut evezhiadennoù war an tezennoù a zifennez e-barzh Sur la question nationale.…
Hetiñ a ran ma taolfent da sklaeriañ un nebeut krefen, dreist-holl evit a sell diazez istorel ar stourm
dispac’hel.
« Arouezius eo da skrid diouzh meur a savboent. Da gentañ dre an hentenn heuliet ennañ, d’an eil
dre ar youl a ziskouez da ziskoulmañ un niver a ziaesterioù damkanel hag embregel o hualañ an
obererezh dispac’hel e Breizh, d’an trede peogwir e laka a-wel un anadenn a zo enni danvez da
enkadennoù stank evit ar reizhiad c’hall hag ar reizhiadoù ez eo liammet outo. Hollad an elfennoù eus
ar reizhiad c’hall, en o zouez ar strolladoù hag an aozadurioù sokialour, zo enta lakaet e kaoz.
« Kentañ tra heverk e’z pennad eo an degemer a rez eus tezennoù LENIN war ar gudenn vroadel.
N’eo ket daveiñ dezho a rez, hogen dedalvezañ strizh da Vreizh 1970 an tezennoù difennet gant ar
Sokialdemokratiezh rusian a-raok ar Brezel-bed kentañ. Diwar an degemer-se e sav meur a ziaester na
anadont ket splann e’z testenn.
« Da gentañ, treuzplakañ war saviad fetis Breizh e 1970 tezennoù danzeet evit ur saviad istorel
disheñvel zo ur fazi damkanel ponner. Rak arverañ eo evit dezrannañ saviad Breizh an disoc’hoù roet
gant an hentenn leninat en ur saviad istorel disheñvel. Ar c’herzhed reizh a ve dedalvezañ an hentenn
arveret gant LENIN hep klask harp war an disoc’hoù roet gant an hentenn-se e degouezhioù disheñvel
ha dirak kudennoù disheñvel. Se ne empleg ket e ve an hentenn leninat azas diouzh dezrannerezh ar
saviad brezhon ha bedel a-vremañ, pe e spirfe ar meizadoù leninat d’an dezrannerezh-se.
« Lavaromp diwar vont n’he deus ket hentenn LENIN kalz da welout gant al ludrevezadenn a ra
STALIN anezhi en arroud a’c’h eus lakaet evel gourlavar da’z testenn. Enni ne gemer ket STALIN ar
boan zoken da guzhat e zogmategezh hag e bragmategezh. Dispenn a ra an daelerezh etre damkaniezh
hag embregiezh, tra ma’z eo an torr etrezo end-eeun un dra ret evit o c’henaraokaat.
« D’an eil, tezennoù LENIN war ar gudenn vroadel a ra dave da bobloù ma oa kreñv-tre an
emskiant vroadel : Polonia, Ukraina, h.a.. Ken kreñv oa an emskiant-se zoken ma tevoude alies
kenstourmoù etre kengrediezh vroadel ha kengrediezh proleterel. Netra heñvel e Breizh avat.
Biskoazh ne savas an arc’hadur broadel diouzh ar renkad vicherour. Muioc’h zo, ar renkad vicherour,
evel ar renkadoù all, he deus kemeret perzh oberiat en he gallekadur hec’h-unan. Evel ar renkadoù all
he deus stourmet da vezañ enframmet er gumuniezh kevredigezhel-armerzhel gall. Reiñ da wir e ve an
F.L.B. nevez e devoud an disentezioù diwezhañ a-berzh ar Gouarnamant a-fet rannvroeladur, e kavfe
e obererezh un harp o kreskiñ e-kreiz ar yoc’h, a denn muioc’h d’an hetadoù eget d’ar beziadoù. Da
heul ez eo risklus tennañ heuliadoù war ster an F.L.B. nevez hag an ober da ren diwar an dezrannadurse.
« An eil tra heverk e’z skrid eo e komz nebeut eus an arc’hadur broadel, hogen dreist-holl eus
emzalc’h ar sokialourion vrezhon en e geñver.
« Dedennus eo ar gudenn-se. Pouezus eo evit an Emsav, rak hervez ar respont roet en em stummo
emzalc’h an Emsav e-keñver an aozadurioù hag al luskadoù sokialour e Breizh. Ar respont-se a vo
ivez un arvez eus darempredoù an Emsav gant ar sokialouriezh.
« Ar skorterioù damkanerezh hag embregerezh eus ar sokialourion vrezhon e-keñver an Emsav
evel m’o displegez ne roont ket an tu da gompren perak ez enebont ouzh an Emsav. Ned ez ket
pelloc’h eget dezvarn ar gwariadurioù, pa’z eus un dalvoudegezh istorel resis gant eneberezh ar
sokialourion ouzh an Emsav, koulz ha gant eneberezh ar boblañs dre vras. Setu ar pezh a zo da
sklaeriañ. Eneberezh ar sokialourion, evel hini ar boblañs dre vras ouzh an Emsav a ranker kompren
er c’henarroud eus emdroadur istorel ar gevredigezh vrezhon : hini distruj ar gevredigezh vrezhon
henvoazel ha krouidigezh ur gevredigezh vrezhon nevez. En emdroadur-se ez eo ar gallekadur2 ur
bazenn war hent savidigezh ar gevredigezh vrezhon nevez ; eneberezh ar boblañs ouzh an Emsav zo
un arvez eus ar gallekadur, eleze unan eus arvezioù ar bazenn istorel-se.
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Treiñ a reomp « franciser », « francisation » dre « gallekaat », « gallekadur ». An termenoù-se a verk, ouzhpenn an
trokañ yezh (teodyezhoù brezhonek ha romanek / galleg), unvanadur ar stuzegezhioù, ouzh priz un destuziadur, dindan wask
armerzhel, politikel, sevenadurel ar vro sujer.

« Lavarout a rez n’o deus ket ar stourmerion sokialour ha komunour “emskiant a-walc’h” ouzh an
devoud broadel brezhon. Dav eo meizañ perak ; n’eo ket hepken e sell da c’houzout pe emzalc’h
kaout en o c’heñver, hogen ivez evit anaout stad ar gevredigezh vrezhon a-vremañ. Brezhoned
gallekaet ez eus eus ar stourmerion sokialour ha komunour-se, da lavarout eo Brezhoned tremenet eus
ur gevredigezh henvoazel brezhon d’ur gevredigezh frankizel gall. Dre ar gallekadur (dre o
engouestladur politikel a zo, e Breizh, etre traoù all, un arvez eus ar gallekadur) o deus diskoulmet
evit un darn unan eus kudennoù ar gevredigezh vrezhon : hini an diempradur. Dre berzh tarzhidigezh
ar c’horrgevredigezhioù a ampare Breizh e 1914 o deus kavet ur gevredigezh unvan. Kinnig d’ar
stourmerion-se danzen un “emskiant vrezhon” zo kement ha kinnig dezho distreiñ d’an diempradur ;
rak kement eo evito ha degemerout e-kichen o dangorelezh sokialour un dangorelezh “vroadelour”
nevez, ha da heul adlakaat en o hanvoud an diempradur edo krog ar gallekadur d’o dieubiñ dioutañ.
« U.D.B. eo ar patrom eus an aozadurioù diempret etre div zangorelezh : un dangorelezh
“vroadelour” hag un dangorelezh sokialour oc’h en em zisteurel an eil eben dre ma n’o deus nag an
hevelep sol nag an hevelep poellelezh. Seul hualetoc’h emañ U.D.B. gant an div zangorelezh-se ma
klot seurt diempradur e par an hinienn ouzh un diempradur kevredigezhel don hag e kav dassonioù
diniver en istor Breizh. Stabil-kenan eo seurt saviad : da heul, ez eus ezhomm un nerzh divent evit
pellaat dioutañ.
« Degemeridigezh un “emskiant vroadel” gant ar stourmerion sokialour, evel degemeridigezh un
“emskiant sokialour” gant an emsaverion a zisoc’hfe enta d’ur gejadenn en un hent-dall n’eus netra
evit reiñ dimp da grediñ e ve tu d’e guitaat. Kejidigezh an Emsav hag al luskadoù sokialour brezhon
ne c’hell bezañ graet nemet dre un treuzfurmadur daelerezhel eus al luskadoù-se hag eus an Emsav
ken ma ve en dibenn ur stourm hepken, un emskiant hepken, un dangorelezh hepken.
« Pouezus-bras eo kudenn darempredoù an Emsav gant ar sokialouriezh, dre veur a abeg.
« Da gentañ an damkaniezh varksour zo an damkaniezh istorel klokañ ha frouezhusañ bet danzeet
betek bremañ ; an damkaniezhoù doueoniezhel zo da lakaat a-gostez, evito da gaout brasoc’h
hollegezh, pa engalvont ar feiz. Koulskoude an damkaniezh varksour ne ginnig displegadur bastus
ebet evit an anadenn vroadel ha, da heul, arm damkaniezhel ebet evit diskoulmañ ar c’hudennoù
broadel3. An damkaniezh varksour ne zegas respont ebet da gudenn ar bezoud pe an divezoud eus ar
bobl vrezhon. A-hend-all, damkaniezhoù an dispac’hioù vietnamat, aljeriat pe kubat a chom da ober.
Er broioù-se, ez eo bet diskoumet kudenn an dizalc’h broadel hep skoazell un damkaniezh kempoell
eus an emgann broadel pe kevredigezhel. Aes eo se da zisplegañ mar lakaer e tisoc’he an emganndieubiñ diouzh ur c’horvoerezh euzhik, diouzh un eneberezh gouennel feuls, diouzh an danvez
kenstourm a rene etre div gumuniezh bevennet-fraezh. Da bep emgann kevredigezhel e veze diouzhtu
un dasson broadel : kevatal oa diwezh ar c’horvoerezh kevredigezhel da zibenn ar mestronierezh
estren ; heñveldra, da bep emgann broadel e veze un dasson kevredigezhel : kevatal oa an dizalc’h
broadel d’an dizober eus pennañ korvoerion ar yoc’h, anadiñ a rae evel diougan an dieubiñ
kevredigezhel. Kement-se a ro da gompren perak an emgannoù-dieubiñ broadel ha kevredigezhel e
Vietnam hag e broioù all n’o deus ket bet ezhomm evit trec’hiñ da gemer harp war un damkaniezh o
wiskañ pep a ster fraezh war ar stourm kevredigezhel ha war ar stourm broadel.
« Disheñvel-mik eo ar saviad e Breizh : ar gudenn vroadel hag ar gudenn gevredigezhel n’int ket
kenintret en hevelep doare hag e Vietnam. Da heul ez eo ret-mat sevel un damkaniezh eus an emgann
dispac’hel e Breizh. E-se e tinod diaesterioù nevez na oant ket deuet war-c’horre er stourmoù
dispac’hel diagent ; e-se emañ pobl Vreizh endalc’het da ziskoulmañ diaesterioù damkaniezhel hag
embregiezhel chomet dianat er stourmoù dispac’hel all ; e-se en em ziskouez ivez roll istorel pobl
Vreizh en deus he dispac’h da vezañ un donaat nevez eus tonkad mab-den.
« Nac’hel a-raok pep tra e hañval din bezañ diazez ar gudenn vroadel evel m’en displegez :
Breizh, pobl Vreizh na hañvalont kaout o bezoud nemet dre berzh ar gwaskerezh lakaet warno gant ar
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A-zivout emzalc’h ar varksourion dirak ar c’hudennoù broadel, s. Ar varksourion hag ar vroad, Emsav 38/39 ha
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vourc’hizion hag ar Stad c’hall. Un elfenn eus saviad ar bobl vrezhon eo ar gwaskerezh-se, met n’eo
ket an elfenn nemeti ; n’eo ket an hini devoudusañ, rak emañ e-maez krap eeun pobl Vreizh.
« Ouzhpenn-se, e pep hini eus an tachennoù ma c’houzañv pobl Vreizh korvoerezh, ne ginnigez
dezrann ebet. Houmañ eo ar gudenn : ar gwaskerezh ez eus anezhañ, penaos dont a-benn, en desped
d’ar gorvoerion, ma talvezfe da zieubiñ ar gorvoidi, e gerioù all, penaos reiñ ster dezhañ. Pere eo
dislavaroù diabarzh ar c’horvoerezh-se, penaos o gwashaat ? Penaos dont a-benn da dreiñ an nerzhoù
gelenus e buanaerioù eus an dispac’h ?
« An elfenn devoudusañ eus ar saviad eo an obererezh dispac’hel, an domani ma c’hell pobl
Vreizh, ar renkadoù korvoet, ober un dra bennak. Er c’heñver-se ez eus en destenn un toull : ne gomz
ket eus an oberoù renet gant ar sokialourion vrezhon hag eus ster istorel an oberoù-se. Dav eo gouzout
piv eo ar sokialourion vrezhon, pere eo o sevenadennoù ; evel ma’z eo dav gouzout petra eo an
Emsav-se ha pere eo e sevenadennoù. Pe roll istorel a samm ar sokialourion vrezhon, pe gealiadurezh
a zaveont dezhi, pe gendaoladur eo o hini d’ar gealiadurezh ma soliont o oberoù, pere eus o
sevenadennoù a glot ouzh ar gealiadurezh-se ? Goulennoù-diazez eo ar re-se, n’eo ket hepken evit a
sell darempredoù ar sokialourion gant an Emsav, hogen ivez evit al luskadoù hag an aozadurioù
sokialour o-unan.
« Forc’hellek-kenan eo obererezh ar sokialourion e Breizh. Diouzh un tu e taol da doullañ ur foz
etre ar renkadoù korvoer ha korvoet e Breizh, hogen war un dro e taol da enteuziñ pobl Vreizh er
vroad c’hall.
« Dislavar diabarzh an obererezh-se zo anezhañ tennañ da lemel an arallekadur diwar gorvoerezh
al labourerion en ur lakaat diwanañ un arallekadur nevez a ra eus Breizhiz estrenion dezho o-unan. Ar
sokialourion ne zispartiont ket perc’hennerezh an araezioù-kenderc’hañ diouzh enteuzerezh pobl
Vreizh en ur sevenadurezh estren dezhi ; estren, da lavarout eo n’he deus kemeret perzh enni dre
hantererezh hini ebet eus he renkadoù e nep mare eus hec’h istor. Unan eus diouerennoù bras ar
sokialourion vrezhon eo ne roont ster ebet da anadenn ar gallekadur, enteuzadur pobl Vreizh, er-maez
eus an displegadur dre ezhommoù ar gevalaourion (c’hall). An Emsav, en eneb, a ro ur ster d’an
enteuzadur-se hag en tro en un nerzh a-du gant dieubidigezh pobl Vreizh, gant he ferzhiadur
gwerc’hek en Istor. Pobl Vreizh, evel e-barzh daelerezh ar mestr hag ar sklav, ne c’houzañv ket an
enteuzadur-se, e vestroniañ a ra hag ober anezhañ ur bazenn war hent he gwriziennadur en Istor.
« Bernout a ra pouezañ war an dislavar-se eus al luskadoù ha strolladoù sokialour e Breizh. Un
arvez eilrenk eus an dislavar-se eo emzalc’h ar sokialourion e-keñver al luskadoù ledemsav (sk :
emzalc’h ar gomunourion hag ar sokialourion e-keñver kelenn ar brezhoneg e skolioù ar Stad c’hall).
An dislavar-se a c’haller displegañ peuzvat dre an degouezhioù ma tiwanas al luskadoù sokialour e
Breizh, dre an degouezhioù ma tiwanas an Emsav. An arbenn pouezusañ eo avat o deus al luskadoù
hag aozadurioù sokialour lezet pell ’zo gant tud all an emell da grouiñ ur gevredigezh nevez hag ur
sevenadurezh nevez en o bro o-unan. An heuliad eo e ra diouer dezho pep dezrannadur a-zevri eus ar
saviad brezhon ha bedel hag, evit deveizañ ar saviad-se, e tremenont gant un dornad luganoù
eskernek.
« Dres evel m’en deus an Emsav distremenet an dislavar kevredigezh henvoazel/kevredigezh
nevez, e rank ar sokialourion distremen dislavar ar gallekadur. Er c’heñver-se, roll ar renkad
vicherour, an aozadurioù ha strolladoù micherour gall eo degas proleterion ha sokialourion Vreizh da
veizañ ster an treuzfurmadurioù o kefluskañ Breizh abaoe dibenn ar Brezel-bed kentañ, ha n’eo ket en
em vataat hepken eus emgannusted ar broleterion vrezhon pe eus an henvoaz misioner a zo bividik e
Breizh, ken e-touez ar stourmerion gatolik, ken e-touez ar stourmerion vicherour (hag oc’h azonañ
unan eus arallekadurioù donañ ar gevredigezh vrezhon).
« Ne gav ket din ez eo deuet poent breutaat war furmoù an dizalc’hiezh pe war ur gevreadelezh
mui-pe-vui martezeadennel : seurt amkanioù kemeret da luganoù n’o deus ket en amveziadoù avremañ, ur skogusted gwall vras. Ar pezh a vern eo ar stourm evit an dizalc’hiezh, ar stourm evit an
dieubidigezh vroadel ha kevredigezhel. Tud ’zo a c’houlenn : “Petra a rafec’h mar befe roet deoc’h an
dizalc’hiezh hiziv ?” Da seurt goulenn n’eus nemet ur respont : “N’omp ket chalet gant an

dizalc’hiezh ; hon damant eo ma teufe hon pobl da vezañ ur bobl rez etre ar pobloù rez. Ar stourm evit
an dizalc’hiezh, evit krouiñ ur Stad, zo an hent evit ur bobl sujet da c’hounit ur frankiz werc’hek endro”. Pobl Vreizh n’he deus tamm ezhomm eus an dizalc’hiezh pe eus ur Stad evit bremañ ; dre ar
stourm evit an dizalc’hiezh, evit krouiñ ur Stad eo e vo kaset da benn an treuzfurmadurioù
kevredigezhel na c’hell ket bezañ a rezid hepto. Evit ar stourmerion e krog diouzhtu an
treuzfurmadurioù-se dre berc’hennidigezh kevala istorek pobl Vreizh ; ar berc’hennidigezh-se zo
anezhi piaouañ ar binvioù dispac’hel krouet gant an Emsav (ar yezh hag ar gelennadurezh), ha kas
war-raok an daelerezh-dieubiñ.
« Spi a’m eus e talvezo dit an nebeut evezhiadennoù-mañ evit anaout an Emsav ha diverzout e pe
dachenn emañ e zarempred gant al luskadoù hag an aozadurioù sokialour. »
(24 08 70)
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« Lenn a ran Emsav gant aked, hogen kavout a ran ez eo marteze re gefredel, re zifetis pennadoù
’zo ; re a bouez a vez roet d’ar c’healioù evito o-unan ha ne vez ket pouezet (da skouer e-keñver ar
sokialouriezh) war an diforc’h etre domani an darvoudoù ha domani ar c’healioù ; abeg a gavan ivez
en dezrann kevredadel arveret e lizhiri hag e pennadoù ’zo, speredek-kenan a-hend-all.
« Kemer a rin un nebeut skouerioù :
« Meulet eo bet da skouer gant Emsav poellelezh kelennadurezh LENIN ; a zo gwir, hogen daoust
hag ez eus ur boellelezh, goude an Dispac’h, etre ar gelennadurezh hag ar politikerezh ? Pe roll en
deus ar gelennadurezh er renadoù sokialour ? (Un arvez eus ar gudenn zo bet pleustret en Notennoù
Politikel (2), Emsav 26/57). Ne vefe ket fall studiañ ivez an Nevezvakiavellourion.
« Kavout a ran ivez ez eo arveret en un doare re reizhiadek un dezrann eus roll ar c’hendereoù
amprestet digant ar varksouriezh, oc’h ober da skouer eus an eil Emsav “un anadenn
vihanvourc’hizel”.
« Ret e vefe da gentañ termenañ ent resis ar vihanvourc’hizelezh, ar pezh n’eo ket bet graet ;
lakaet eo bet da vihanvourc’hizion (Emsav, mae 1970) mezeion, kenwerzhourion, eleze micherioù
frank, ijinourion (“sternioù” gopret), kelennerion (gopridi ar Stad), ha kouerion (??), ha diforc’het eo
bet an implijidi. Pe azon zo bet dilennet ? N’eo ket al lec’h er c’henderc’h na perc’hentiezh an
araezioù-kenderc’hañ, peogwir e kaver kichen-ha-kichen kouerion, kenwerzhourion, ijinourion,
kelennerion, hogen, war a seblant din, live ar c’horvoder ha doareoù al labour. Ul lodenn eus ar
vicherourion o deus koulskoude ur c’horvoder uheloc’h eget un darn vat eus ar vihanvourc’hizion
(micherourion arbennik ar greanterezh arnevez), hag un darn vat eus ar gouerion o deus
sizhunvezhioù-labour hiroc’h eget ar vicherourion hag e c’hounezont nebeutoc’h ; ret e vefe resisaat
pe “vrientoù” zo stag ouzh ar vihanvourc’hizelezh. Pe ziforc’h zo a-hend-all etre ar vihanvourc’hizion
hag ar grennvourc’hizion ? Daoust ha ne vo ket a-benn nebeut ar vihanvourc’hizion ar muianiver e
poblañs ar broioù diorreet ?
« Ur gudenn all : daoust hag ez eo trawalc’h ma vefe an darn vrasañ eus izili un emsav
bihanvourc’hizion evit doareañ an emsav-se “bihanvourc’hizel” ?
« Ur skouer all a venegan tennet eus ul lizher embannet war an hevelep niverenn (Emsav 41/157,
EMVR-153) : “un dispac’h bihanvourc’hizel a gas war-eeun d’ar faskouriezh (FRANCO,
MUSSOLINI)” ; seblantout a ra din ez eo bet degemeret amañ – hag e lec’h all – an dezrann marksour
a zispleg ar faskouriezh evel un emsav bihanvourc’hizel paeet gant ar gevalaourion vras evit herzel
ouzh un enkadenn. Kalz kempleshoc’h eo e gwirionez an anadenn faskour.
« Emsavadeg al lu spagnat e 1936 ne c’hell ket bezañ dezrannet evel un dispac’h bihanvourc’hizel
na zoken evel un emsav faskour, ha nebeutoc’h c’hoazh evel dispac’h bihanvourc’hizel o kas d’ar
faskouriezh ; an emsavadeg zo bet renet gant al lu, harpet gant an Iliz, ar strolladoù dehouat ha daou
strollad faskour ; kavet en deus harp gant an darn vrasañ eus ar c’hendereoù-mañ : ar berc’henneddouar vras hag an noblañs, ar vourc’hizelezh dre vras, un darn eus ar gouerion ; evit pezh a sell ar
vihanvourc’hizion, gwanoc’h e oant e Spagn eget e riezoù all Kornog-Europa ha rannet e oant

ouzhpenn e-keñver ar c’hredennoù politikel, ul lodenn anezho o vezañ a-enep an Iliz hag a-du gant ar
strolladoù republikan kempennour. Mar kemerer da batrom ar faskouriezh strollad ha renad
MUSSOLINI, renad FRANCO a vefe kentoc’h da’m meno, un diktatouriezh henvoazelour ha mirour
gant arvezioù faskour ; ar Falanje Española a oa ur strollad faskour, arveret eo bet gant FRANCO met
doñvaet ivez hag an elfennoù dispac’hel kaset kuit.
« Ar Faskouriezh Italiat ne c’hell ket bezañ dezrannet kennebeut evel un anadenn
vihanvourc’hizel, rak 40 % eus izili ar strollad a oa micherourion ha gwezhourion-douar e 1921 ; hag
e kaved ivez ennañ uhelvourc’hizion ha noblañsoù. Un anadenn disheñvel eo c’hoazh an nazistiezh.
« Ar vihanvourc’hizion, pe gentoc’h bihanvourc’hizion ’zo, o deus bet atav ur roll pouezus en
emsavioù politikel abaoe kant vloaz, ne fell ket din lavarout ez eo dibouez ma’z int niverus evel izili
ha renerion ar strolladoù faskour, met niverus e oant ivez er strolladoù kleizat kempennour.
« Trawalc’h gant ar vihanvourc’hizion bremañ, panavese e vo re hir va lizher ; stagañ a rin
hepken un dra a gavan fentus : barnet eo en U.R.S.S. azgoulenn kevatalded rik ar goproù (e-doug ar
prantad sokialour) evel kevatalouriezh vihanvourc’hizel ! Kemplezh-kenan eo ar gudenn a-hend-all ha
re hir e vefe pleustriñ warni hiziv.
« Ar pennad diwar-benn an Emsav kentañ a ro un daolenn vat eus emdroadur Breizh en 19t
kantved. »
(01 09 70)
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DANEVELLOU OBEREREZH
Emvod hollek S.A.D.E.D. e Roazhon d’an 23 Eost 1970.
Ampellet eo bet trede emvod hollek ar bloavezh, a oa an 2 eost e zeiziad-standur, en arbenn eus
Devezhioù Studi Bourc’h-Vriag.
Setu ar c’hudennoù lakaet war an deizroll :
1) Kudennoù e kembeli Gwazva ar Genurzh.
War c’houlenn Gwazvaoù ar C’hengoun hag ar C’helenn e studi an Izili :
–
–

an dilez roet gant daou Ezel, an eil dre abegoù a yec’hed, egile dre abegoù a labour ;
ar c’hinnig env 1 eizh gwazour nevez :
unan e Gwazva ar C’hengoun, Stael an Diellaouiñ ;
seizh e Gwazva ar C’helenn : tri C’helenner, war ar Yezhadur, ar Bolitikouriezh, an
Armerzhouriezh ; pevar reizher : war al Lennegezh, ar Bolitikouriezh, ar Jedoniezh, an
Douaroniezh.

2) Kudennoù e kembeli Gwazva ar C’helenn.
Dasparzh al labour e-keñver an daou rummad studi nevez eus an 9t bloavezh-skol hag an daou
rummad all rakwelet evit an 10t bloavezh.
Kentelioù da adober en 9t bloavezh-skol : Han-100, Han-104, Han-110 ; en 10t bloavezh-skol :
kentelioù ’zo eus ar rummad Brb-II. Testennoù poelladennoù da adober en 9t bloavezh-skol, er
rummadoù Han, Brb-I, Fiz-I.
War c’houlenn ur skoliad e vo azgwelet roll an testenioù studi ret da c’hounit ar Sevouriezh, a zo
da zaskemmañ da heul kresk niver an testenioù (Politikouriezh hag Armerzhouriezh ouzhpenn).
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Eil dalc’h-arnodennañ 1970 e Roazhon d’an 23 Eost.
Lennegezh-I. Degemeret : an Dim. Marie-France BOUCHER, gant ar meneg damvat.
Istor. Degemeret : an Ao. Yann-Bêr QUIRION, gant ar meneg damvat.
Jedoniezh. Degemeret : an Ao. Loeiz MOULLEC, gant ar meneg mat.
Fizik-I. Degemeret : an Ao. Loeiz MOULLEC, gant ar meneg mat-kenan.
Kimiezh. Degemeret : an Dim. Genovefa ETIENNE, gant ar meneg damvat.
EMVR-180
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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KENDAEL : EMSAV HA KEVREDADELEZH
C’hwec’hvet displegadenn (EHK-6)
Notenn a-zivout Kendael Vourc’h-Vriag. Ersavet ’m eus taer ouzh ar re a lavare e’m c’hellig ne
oa ket bet bastus ar gendael hag e oa bet lezet a-gostez an darn vrasañ eus ar c’hrefen rakwelet. Hogen
mar kavan breutaus an doare-se da abegiñ Kendael Vourc’h-Vriag ez eo da’m meno soliet an
abegadenn en he don : 1) kudenn ar sokialouriezh zo ur gudenn istorek evit an Emsav (pe kudenn an
darempredoù, ar c’heñverioù gant ar sokialouriezh) ; 2) kudenn ar sokialouriezh zo ur mell eus
darempredoù an Emsav gant ar boblañs. Er c’heñver-se, un niver a labourioù a hañval din bezañ
diziouerus n’eo ket hepken evit komz gant an darnig eus ar boblañs a stourm evit ar sokialouriezh
hogen evit an holl dud. En o zouez, istor al luskadoù sokialour e Breizh hag o c’healiadoù ;
darempredoù an emsavioù-se gant an Emsav ; degouezh an « emsaverion-sokialourion ».
Ar respontoù, an hentoù boulc’het er pennad Divrazadur an darempredoù gant ar sokialouriezh1
ne lec’hiont ket an darempredoù war an dachenn, hini stourm ar renkadoù pe an emgann broadel fetis,
eleze ar pezh a vez anavezet gant an dud. Pa gomzomp eus damkaniezh en em gomprenomp, hogen
pet a gompren ac’hanomp e Breizh ?

Seizhvet displegadenn (EHK-7)
Ur savboent untuek a fell din difenn en notenn-mañ. Untuek ha darnel, met a rank bezañ difennet,
a gredan.
Ur stadadenn a’m eus graet, o deus graet meur a hini ac’hanomp : n’eus ket kalz marksourion e
Breizh moarvat, met adalek ma’z eer war dachenn ar politikerezh ez eo gant marksourion e kejer ar
muiañ, – diwar vont e ran un evezhiadenn : ha klevet hon eus tud o lavarout an hevelep tra diwar-benn
an emsaverion ? N’eo ket eno avat emañ an dalc’h, met amañ : ar varksourion, evito da vezañ ur
bihanniver, zo ur bihanniver oberiant, o ren levezon vras war ar remziad nevez, ent resisoc’h war ar
studierion ha skolidi an eil derez. Ken ma rank unan yaouank kaout kalon hiziv evit anzav n’eo ket
marksour. Zoken ar vrogarourion ne gredont ket embann o brogarouriezh noazh : ur ouel ruz a
zifraeont da stagañ en-dro dezhi rak aon da vezañ galvet bourc’hizion vihan, kilstourmerion hag
anvioù all ken milligus.
Ne lavaran ket n’hon deus ket hon mad da dennañ eus ar varksegezh hag ar marksadegezhioù, ne
lavaran ket n’hon eus ket da gaout darempredoù, zoken a genlabour, gant ar sokialourion. Hogen ma
n’omp ket gouest da lavarout kaoc’h da vMARX ha d’ar sokialourion ken aes ha ma lavaromp kaoc’h
d’an Emsav ha d’ar vroadelouriezh, pelec’h emañ hon yec’hed neuze ?
Evidon-me e kavan keuzius gwelout brogarourion o lenn oberoù LENIN pa n’o deus ket lennet
Gwalarn. Ha n’eus din arvar ebet war ar poent-mañ : d’ur Brezhon yaouank o tizoleiñ e vro ez eo mil
gwech frouezhusoc’h lenn Sketla Segobrani eget Das Kapital.
Rebech a reer da Gendael Vourc’h-Vriag bezañ aet e-biou d’ur pal a vije bet « pleustriñ war ar
sokialouriezh ». Ne’m eus mennoz ebet eus ar seurt a-zivout Kendael Vourc’h-Vriag. Moarvat, ar
pezh a zo bet a glot gant barr-kenderc’hañ E.S.B. er mare-mañ. Lavarout en deus E.S.B. graet ul lamm
bras war-raok bennozh dezhi a ve mont dreist hep mar. Ar re a gav abeg enni a ziskouez emichañs
dre-se emaint o kenderc’hañ war an dachenn a abegont, – met betek gwelout frouezh o
c’henderc’hadur ne’m eus mennoz ebet. Evel just, mar deuont da rebech d’ar re o doa graet o zammig
labour na vezañ kenderc’het ar pezh a vije bet ret kenderc’hañ gouez dezho, en o c’hasin da sutal. Ha
mar bez kenderc’het dindan ar skritell emsavel treuzplakadurioù diwar luskadoù arallek, e vo abred a1
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walc’h evit digeriñ da vat ar gendael war ar sokialouriezh a zo mall gant an holl boulc’hañ, met na
gaver den evit boulc’hañ.
An dra bouezusañ evidon er mare-mañ eo derc’hel en arc’hwel ar pezh a zo bet diazezet gant an
Emsav : S.A.D.E.D., K.D. hag Emsav, met ivez Al Liamm ha Preder ; en em reiñ d’al labour evit an
aozadurioù-se gant seul vuioc’h a aked hag a zalc’hegezh ma klevomp an digasted hag an digompren
o reuziañ e-touez ar vrogarourion e-keñver tonkad an aozadurioù-se. S.A.D.E.D. en deus hevlene
muioc’h a skolidi eget nep bloavezh kent, ha sevel a ra o live hollek hag o siriusted, hogen re nebeut a
dud c’hoazh zo prederiet da vezañ kefridiad sirius, kelenner pe reizher barrek war ar yezh hag an
danvezioù-kelenn. Koumananterion zo da Al Liamm muioc’h eget ma n’eus bet biskoazh ; an
embannadurioù a chome pemp ha dek vloaz er staliad a vez bremañ peurwerzhet e-korf ur bloavezh ;
ha koulskoude ez eo enket ar gelaouenn gant an diouer a zanvez-embann. Dlead kentañ an emsaver eo
mirout bev ar pezh a zo bet diazezet gant an Emsav. Er c’heñver-se e tiskouezan ar virouriezh
pennekañ ha n’eo ket warc’hoazh e tilezin va savlec’h.
Evit a sell an traoù kevredadel e soñjan ez eo deuet poent plediñ ganto, met ne rin nemet e kement
ma chomo ganin nerzh hag amzer goude bezañ kaset da benn va labour frammel. Dedennet on o
welout keneiled oc’h en em deurel en embregadennoù nevez war an dachenn gevredadel, met evel ma
lavaran uheloc’h, e c’hortozan da welout an disoc’hoù emsavel anezho. Merzit mat ne nagennan ket
an embregadennoù-se : n’hon eus perzh ebet na kealiadel na saviadel gant kudennoù armerzhelkevredigezhel ar vro ; gwell evit netra klask kaout un alberz kentañ gant ar gleizelourion, peogwir e
vemp kaset da sutal ken gant ar P.C. ken gant ar c’hweluniadoù ; un derou eo bepred, met keit ma
n’hor bo ket anaoudegezh war-eeun, saviadel ha kealiadel, ouzh ar c’hudennoù-se ne vimp ket aet
gwall bell. Lakaet ouzhpenn, ur wech c’hoazh, ez eo tachenn an Emsav kalz ledanoc’h eget ar
c’hudennoù armerzhel-kevredigezhel, hag e ve skañvbennegezh c’hlan aberzhiñ diazezadurioù an
emsav broadel war zigarez mont war dachenn ar c’hudennoù-se. Evidon-me e kavan gwell tremen da
vroadelour bourc’hiz, kilstourmer ha me oar, ha seveniñ ul labour diziouerus na vo emsav sokialour
ebet evit seveniñ biken. Va spi eo e trehontfemp an troc’h a zo bet betek bremañ etre broadelouriezh
ha sokialouriezh, met pa welan distergenderc’husted ar vroadelourion vrezhon (koulz ha hini ar
sokialourion moarvat), on techet da grediñ e vo hir ar goañv c’hoazh, ha n’en em douellan ket o
tiawelout an trehontadur-se evel un dra graet hiziv na warc’hoazh.

Eizhvet displegadenn (EHK-8)
Un tammig hegaset on bet o lenn pennad Emsav diwezhañ, gant al lec’h a vez roet er pennad-se2
d’ar gellig evel kellig a gevredigezh. Sevel ur gevredigezh zo un arvez pouezus eus hon labour evel
just, marteze an hini pouezusañ. Met betek-henn, evit ar pezh a’m eus merzhet-me e M, e kavan ez eo
bet ar gellig-kevredigezh ur benveg dispar evit mirout ouzh ar gellig strollad dispac’hel a labourat : da
skouer, war zigarez ma kemer an dud vakañsoù en holl gevredigezhioù sevenaet, ez eo ret ivez d’an
emsaverion kemer vakañsoù ha na ober netra evit an Emsav d’ar mare-se. Mar komprenan mat ez eo
un dlead emsavel na labourat evit an Emsav ur miz bep bloaz. An hevelep arguzenn a oa bet degaset
pa oa bet anv a labourat d’ar sul e Gourin. Graet ez eus bet abaoe, me ’oar ; an dud a nac’he o deus
pleget moarvat peogwir e c’haller mont d’an oferenn d’ar sadorn bremañ ; an arguzenn-se n’eo ket
emsaveloc’h eget an hini gentañ. Bepred war zigarez ar gevredigezh a reomp, a rank bezañ kempouez
hag all, ez eo arabat d’an dud en em lazhañ o labourat (evit an Emsav, evel just), ret eo dezho mirout
amzer evit o ziegezh, mont da bourmen gant ar vugale war ar sul ha konirioù heñvel. Emichañs e reot
din ar respont en deus graet N : pa vez komzet e-barzh Emsav eus ur gevredigezh emsavel, ez eo eus
an hini hon eus da grouiñ, ha n’eo ket eus doareoù mui pe vui henvoazel, mui pe vui gall, gwisket e
brezhoneg. Evel just. Met ne hañval ket bezañ un dra anat d’an darn vuiañ. Soñjal a ran ne vefe ket
fall lakaat an dra splann ur wech ouzhpenn, en un doare na vefe ket tu da dreuzkompren. Anv a vez
graet er pennad eus doareoù dibarek a vefe d’ar gevredigezh emsavel ; me garfe gouzout pe re. Emañ
2
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an Emsav oc’h emdreiñ er c’heñver-se, met n’eo ket war an tu mat : uhelvennad kevredigezhel an
emsaver zo er mare-mañ e M kaout un torad a vugale, ur c’harr, lakaat sevel un ti, ha bevañ eürus
ennañ. Kaer em eus strivañ, ne gavan ket se gwall zibarek na gwall zispac’hel. Ouzhpenn-se, en un
doare anat, ne breder ket an dud war ar pezh a reont na war ster ar pezh a reont. Ha n’int ket laouen pa
vez lavaret dezho. A-raok komz eus ar c’helligoù-kevredigezh o kinnig an dra-se evel un dra anat
n’eus ket ezhomm distreiñ warnañ ez eo ret da’m meno diskouez e ranker diskar kement doare a
gevredigezh a anavezomp e Breizh ha sevel un dra nevez, e-lec’h marmouzañ.

Navet displegadenn (EHK-9)
Pevar zra zo mesket er varksouriezh, hon eus da ziveskañ mar fell dimp gwelout sklaer en hon
darempredoù gant ar varksourion hag an dud dindan o levezon. Ar pevar zra-se zo : a) ur gredenn
b) un divezouriezh k) ur ouezoniezh k) dedalvezadurioù politikel.
Ur gredenn eo ar varksouriezh, pa laka en he dazont ar pezh a ra anezhañ « prantad uhel ar
gomunouriezh » pe « diwezh an Istor », oadvezh a eurvad na c’haller degemerout nemet dre grediñ
ennañ.
Un divezouriezh eo ar varksouriezh, peogwir e varn oberoù an dud evel reizh pe direizh hervez
ma klotont pe get gant amplegadoù ur « finvez » kredennel : « diwezhan Istor » a ampleg ur Strollad
proleterel ; e pep mare ez eo ar reizh divezel sentiñ hag an direizh divezel disentiñ ouzh ar Strollad.
Burutellet e vez an termen « divezouriezh » dedalvezet d’an ober marksour ; gant gwir abeg, ma ne
lakaer ket a-wel an diforc’hioù-mañ a zo etre an « divezouriezh » varksour hag an divezouriezhoù all :
a) ar « finvez » varksour n’eo ket ur finvez evel ar re all, peogwir e vez termenet evel ur pal gant ar
varksourion, – seurt « pal trehontel » avat zo tostoc’h d’ar finvezioù kravezel3 eget d’ur pal er ster
strizh b) an « divezouriezh » varksour ne anavez ket ur reizh dangorel hiniennel, hogen ur reizh
ergorel e par an denelezh hollel : ar pezh a zo reizh eo ar pezh a gas an denelezh war-du « prantad
uhel ar gomunouriezh » ha netra all. Azas eo arverañ an termen « divezouriezh varksour » ur wech
dalc’het kont eus an dibarderioù-se ; ouzh henn ober, ne reer forzh penaos nemet heuliañ skouer
marksourion a gentañ renk evel LENIN e-unan.
Ur ouezoniezh eo ar varksouriezh, rak degaset he deus martezeadoù frouezhus d’an
armerzhouriezh, d’ar bolitikouriezh, d’ar gevredadoniezh, d’an denoniezh, d’an istoroniezh, d’an
hentennoniezh, h.a.. Martezeadoù int, a ranker studiañ evel martezeadoù all, ha dilezel pe enkorfañ e
reizhiadoù nevez ledanoc’h adalek ma teu anat o amzikted pe o diglokted. Brasañ degasadenn MARX
eo bet termenañ ober mab-den evel ur praksiz ha poell an ober-se evel un daelerezh. Un tun eo
implijout an degasadenn-se evit harpañ ar gredenn varksour. Notomp e voe un tun heñvel tri
c’hantved ’zo implijout degasadenn DESCARTES evit prouiñ « bezoud » Doue. Un dispac’h eo bet ar
garteziadegezh, met n’eo ket evit a sell finvezioù mab-den.
Dedalvezadurioù politikel eo ar varksouriezh. Un niver riezoù er bed a anavez kelennadurezh
MARX evel penndiazez o renad politikel. E gwir ez eus diforc’hioù bras etre ar renadoù-se, hag int
muioc’h a-geñver gant an diforc’hioù en istor dibarek pep pobl eget gant diforc’hioù araokadur war
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« () Reolennoù an divezelezh soviedel zo dezho da vlein pennaenn ar gengrediezh hag ar geveleriezh n’eo ket hepken
etre an hiniennoù, hogen ivez etre ar pobloù hag ar broadoù. Ar venvegelour-iezh a zifourk war ar beurvoudelouriezh
divezel ; kinniget e vez ar spered a strollad hag an divezouriezh a renkad evel luskerioù hep-mui (evito da vezañ al luskerioù
istorek nemeto) eus sevenidigezh denegezh mab-den. Keñveriet e vez neuze seurt reolennoù da zont gant ar saviad a-vremañ,
nemet e viront o “zrehontegezh”, da lavarout eo ar skeudenn eus un dazont o pourchas d’an hiniennoù an digoll evit o
foanioù hag o dioueroù a-vremañ. An divezelezh soviedel zo ganti ur “c’hlaped-surentez” : skeudenn an dazont a hañval
c’hoari ur roll heñvel ouzh hini an elfennoù trehontel e divezelezh Kornog, – skeudenn en em ziskouez dimp a-walc’h evel
un erlec’hiad soviedel eus ar relijion. Koulskoude ez eus un diforc’h-diazez ma tenn dioutañ an divezelezh soviedel ar pep
muiañ eus he hoalerezh. Pal trehontel an divezelezh soviedel zo ur pal en Istor, hag an hent dezhañ zo un argerzh istorek, an
disoc’h eus un diorreadur kevredigezhel-politikel fetis. »
Herbert MARCUSE, Soviet Marxism 1956, p. 116 en emb. gallek.

hent ar gomunouriezh. A-hend-all, ar gredenn varksour e « diwezh an Istor » hag e « prantad uhel ar
gomunouriezh » ne zalc’h ket muioc’h a lec’h e preder al levierion sokialour eget preder « fin ar bed »
kristen e preder levierion ar riezoù kevalaour.
Bewech ma pleder gant ar varksouriezh ha ma tarempreder marksourion e ranker derc’hel ar
pevar foent-se bezant er spered evel pevar luc’hvanner o sklerijennañ an dachenn.
Ne gomzan amañ nemet eus marksourion wirion o tegemerout ar gredenn varksour da ziazez
nemetañ hag o kevreizhañ o oberoù holl diouzh ar gredenn-se. Ne gomzan ket eus al ledvarksourion,
ar re a zegemer ur varksouriezh trivliadel, o tisteurel avat al lodenn eus ar varksouriezh fetis a feuk ar
pennaennoù divezel kristen pe lik o deus miret dindan, – reveulziet e voent gant darvoudoù Hungaria
15 vloaz ’zo hag gant darvoudoù Tchekoslovakia daou vloaz ’zo.
Un den gant ar gredenn varksour a anavez ur finvez hepken : prantad uhel ar gomunouriezh ; eno
emañ ar gwirvoud, an diazez a ro e ster d’an Istor tremenet, bremañ ha da zont. Diouzh ar gwirvoudse, dre hanterouriezh ar renkad proleter hag eilhanterouriezh ar strollad proleterel, e tinaou meizadur
istorel an darvoudoù, barnadur divezel an oberoù, gouiziatadur ergorel an devoudoù.
E-se ez asant ar varksouriezh d’un dislavar etre an traoù evel m’o gweler bremañ gant ar sell
« naturel » hag an hevelep traoù evel m’o sklerijenn ar goulou o kouezhañ warno eus ar gwirvoud da
zont dre hent e hanterour fetis. « Ar Gouarnamant ne harz morse un den digablus »4 zo da gompren :
« ar Gouarnamant zo reizh en e zisentezioù » moarvat, met dreist-holl : « reizh dre ret eo kement tra a
ra ar Gouarnamant e kement ma’z eo hanterour ar gwirvoud ». Hervez danevell titourer ar Pravda e
New York e 1953 ne oa e-barzh fichennaoueg ar Public Library meneg eus levr ebet war emgann
Stalingrad na war al luoz soviedel ; en devoud e oa 24 fichenn war emgann Stalingrad ha 500 war al
luoz soviedel5 ; an devoud « naturel »-se avat a steuzie dirak an devoud « istorel » a oa anezhañ
enebiezh ar Stadoù-Unanet ouzh an Unaniezh Soviedel, digenrezus gantañ. N’eo ket er gaou e-unan
emañ an dibaregezh, – bemdez-c’houlou e pep bro e vez embannet gevier eus ar seurt, hogen er ster
en deus evit ar re en gra : ned eo ket ur gaou evit ar boelloniezh varksour ; dave a ra hepken d’un
ergorelezh disheñvel diouzh an ergorelezh naturour ; gaouiat e-keñver an ergorelezh naturour, ez eo
gwirion e goulou an ergorelezh varksour.
Pa glot an ergorelezh varksour gant an ergorelezh naturour, ne vez kudenn ebet ; pa vez dislavar
etrezo avat, pa vez digenrezus un devoud e goulou an ergorelezh naturour gant an hevelep devoud e
goulou an ergorelezh varksour, e vez dilezet ha lazhet ar goulou naturel hep termal, en ur lavarout
evel LENIN : « Emañ ar gaou gant an devoudoù ».
Notomp he deus ar gristeniezh anavezet un dislavar heñvel. Ar gwirvoud eviti eo Rouantelezh
Doue. Kement darvoud eus an Istor zo dezhañ ur ster e-keñver donedigezh Rouantelezh Doue. An
diforc’h-diazez gant ar varksouriezh avat eo hemañ : Rouantelezh Doue n’eo ket eus ar bed-mañ, tra
ma tle prantad uhel ar gomunouriezh c’hoarvezout er bed. Gwir eo en em renas e-pad pell ar
gristenion evel pa vije bet Rouantelezh Doue da c’hoarvezout er bed-mañ : un ergorelezh « kristen » a
veze lakaet da gevezañ gant an ergorelezh naturour war he zachenn : ur ster ergorel kristen a veze roet
d’an darvoudoù ha da bolitikerezh ar broioù ; un divezelezh ergorel kristen a dalveze da bouezañ ha
da gondaoniñ oberoù an dud ; hag ur skiant kristen a zisplege ar bed naturel, – kounaomp eus avantur
GALILEO ! Tamm-ha-tamm eo en em zigejet ster gwirion komz ar C’hrist : « Va Rouantelezh n’eo
ket eus ar bed-mañ ». Ar gristenion o deus distremenet an dislavar devoudel, eleze an hini a lakae da
dremen d’ur gaou ar wirionez naturel, – 25 kantved en deus bet ezhomm seurt distremenadur evit dont
da benn, mar seller an diouganerion veur evel ar gentañ luskerion anezhañ. Da heul en deus gallet bed
an ergorelezh naturour diorren e pep dishualded ; n’emañ ket e’m amboaz amañ komz eus ar bed-se,
ar bed lik, en deus savelet ar gwirvoud evel bed naturel, daoust ma taol sklerijenn ivez war orin ar
varksouriezh. Degasadenn vras ar gristeniezh eo bet amañ savelañ dislavar mab-den evel un dislavar
4

Sl. Hentennoù ar moederezh, Emsav 26/63 ; J.A.C. BROWN, Techniques of Persuasion – From Propaganda to
Brainwashing, London 1963 272.
5

Sl. Herbert MARCUSE, op. cit., p. 297-298 en emb. gallek.

hanvoudel : n’emañ ket mui an dislavar e par devoudoù ar bed, hogen e par buhez mab-den ;
gwirvoud mab-den n’eo ket eus ar bed-mañ, hogen mab-den zo eus ar bed-mañ, pe da nebeutañ er
bed-mañ. An dislavar hanvoudel-se hag eñ hepken zo war un dro andon un daelerezh istorek hag an tu
da drehontiñ an Istor. Ar gredenn e Rouantelezh Doue ne redi ket ar feiziad da lazhañ goulou ar
wirionez naturel.
Ar varksouriezh zo adkouezhet e-barzh an dislavar devoudel he doa an emsav yuzev-kristen
lakaet 25 kantved da zistremen.
Frazenn LENIN : « Emañ ar gaou gant an devoudoù » zo komzenn un den a feiz. Ar c’hristen a
lavar an hevelep tra. Dirak un den marv e lavar : bev eo. Tra ma ra ar c’hristen avat dave d’ur
Rouantelezh nad eo ket eus bed ar marv, – hep dislavar poelloniel ebet, – e ra ar marksour dave dre ret
d’ar bed ma emañ an devoudoù a zinac’h, – ha dislavar poelloniel ez eus. Diwar neuze, ne c’hell mui
bezañ a zaelerezh gwirion, met hepken palvataerezh meizel ha bredel. Diwar ma asanter d’an dislavar
devoudel, d’ar gaou evit arverañ ar ger boutin, e pistrier an natur hag ar ouezoniezh naturel.
Anv a’m eus graet eus an « divezouriezh » varksour. Dre vras he deus ar varksouriezh adkemeret
pennaennoù an divezouriezhoù diazezet araozi gant sevenadurezh Kornog diwar he div wrizienn
bennañ, yuzev-kristen ha hellazel : karantez an nesañ, kevatalded an holl dud, damant d’ar rezid.
Emañ ar pennaennoù-se o ren er gwirvoud termenet gant ar varksouriezh evel diwezh an Istor ha
prantad uhel ar gomunouriezh. Dav eo merkañ avat, ha pouezus-bras eo, ne dermen ket ar finvezioùse evel finvezioù gwirion, hogen evel palioù, evel ensavadurioù kevredigezhel, eleze dibourc’het
diouzh pep finvezelezh. Hag adalek ma’z int palioù amzeriet en dazont, adalek ma paouezont a vezañ
finvezioù talvoudek diwar vremañ, n’eur ket endalc’het d’o fleustriñ bremañ, ha n’eus abeg divezel
marksour ebet da seveniñ diwar vremañ karantez an nesañ, kevatalded an dud, spered ar rezid. Da
bleustrerezh ar seurt vertuzioù ne c’hell bezañ diouzh savboent ar varksouriezh rik nemet abegoù
kadouriezhel, pa vez anv da c’hounit yoc’hoù intret gant an divezouriezhoù nannmarksour. Hag amañ
e venegan en-dro al ledvarksourion evel binvioù azas ouzh seurt kadouriezh, pa’z eo peurliesañ
gwirion ar vertuzioù-se enno.
E-ser ur gendael e c’hell pep hini komz en e anv e-unan, ha n’eo ket dre ret en anv an holl. Setu
perak e’m eus graet an displegadenn untuek-mañ. Untuek eur dre ret pa gomzer eus ar varksouriezh,
nemet e tivizfed bevennañ ar sell d’un arvez kalvezel strizh. Rak ar varksouriezh, a-raok pep kudenn
all, a zegas kudenn ar « feiz » : ha « feiz » hon eus er gwirvoud lakaet gant ar varksouriezh e diwezh
an Istor ? Pe e kreder, pe ne greder ket. Unan a zaou. War dachenn ar feiz ez eo amoet komz a
ziuntuegezh. Un islonk didreuzadus zo d’ar meiz etre an hini a gred hag an hini na gred ket. Evidonme ne’m eus ket ar « feiz » varksour ; ne gredan ket en un dibenn eus an Istor a ve derou an Eurvad
bedel evit an denelezh, hag e nac’han groñs diazezañ obererezh ebet war ur « feiz » na’m eus ket.
Koulskoude, kement a’m eus lavaret amañ ne vefe ket, a gredan, dinac’het gant ur marksour rik, – ne
lavaran ket gant ul ledvarksour. Met ar varksourion rik, daoust hag ez eus kalz anezho er vro, hag er
bed ?

AN EMSAV HAG AR VRO (31)
DANEVELLOU OBEREREZH
Kentelioù nevez embannet gant S.A.D.E.D.
Abaoe derou an 9t Bloavezh-Skol en deus S.A.D.E.D. embannet :
Istor : Breizh emren. Feur-emglev 1532 hag e heuliadoù politikel, armerzhel, kevredigezhel,
sevenadurel. Embannadur Istor Breizh hag ar c’hKustum Nevez ; Beltram AN ARC’HANTREG ha
stourm ar wiraourion. Harzerezh ouzh ar veli c’hall hag emzalc’hioù mirelour. Emdroadur Breudoù
Breizh. Bleuniadur an armerzh hag an arz. Ar verdeadurezh vrezhon hag he diskar da heul ar
Stagidigezh. Berzh Sant-Malou ha Naoned bennozh d’ar c’henwerzh dre vor ; ar morianetaerezh ha
diwanadur ur vourc’hizelezh vras e Naoned. Reuzioù ar gounezerezh hag ar gwiaderezh. Breizh hag
ar Brezelioù a Relijion ; MERKEUR hag ar C’hevre. Breizh dindan LOUIS 13 ha LOUIS 14 ; kresk
ar gwaskerezh arc’hantel. Ar Bonedoù Ruz hag ar moustrerezh. Mougadur gwirioù ar vro,
dispennerezh an armerzh. Ar Vreudeur Vreizhat hag an Unvaniezh evit difenn frankiz Vreizh. AR
CHALOTEZ hag an Dug D’AIGUILLON. Darvoudoù 1788 ; stourm ar Breudoù hag ar Stadoù ;
obererezh DE BOTHEREL. Ar Stadoù Meur hag ar Vodadenn vroadel e 1789. Emdroadur hollek ar
gevredigezh vrezhon e-doug an Emrenerezh hag eginoù kentañ an adsav broadel. (Han-104).
Politikouriezh : Ar Stad. Testenn ar gentel en Notennoù Politikel (1), Emsav 25/19-34 1969. (Pol101).
Ar galloud. I. Bevoniezh ha bredoniezh. En Notennoù Politikel (2), Emsav 26/49-65 1969. (Pol102).
Ar galloud. II. Gwironiezh. En Notennoù Politikel (3), Emsav 27/79-96 1969. (Pol-103).
Dibab al levierion. En Notennoù Politikel (4), Emsav 29/141-159 1969. (Pol-104).
Framm al levierezh. I. – Elfennoù framm al levierezh. 1. – Organoù al levierezh. En Notennoù
Politikel (5), Emsav 30/177-192 1969. (Pol-105).
Armerzhouriezh : Alioù d’ar skolidi war an armerzhouriezh. (Arm-100).
Armerzh hag armerzhouriezh. Meizadoù-diazez ha termenadurioù. Ar savelennoù armerzhel. Ur
sell war ganedigezh hag emdroadur an armerzhouriezh. (Arm-101).
Ar reizhiadoù armerzhel. Doareoù hollek ha termenadurioù. Patromoù-arc’hwel, reizhiadoù ha
renadoù. Ar reizhiadoù rakgreantel (klozarmerzh, dornwezhel, gounezel-amaezhiadurel). (Arm-102).
Ar gevalaouriezh. En Notennoù Armerzhel (19), Emsav 23/335-346 1968 (Arm-103).
An armerzhioù kengladel. En Notennoù Armerzhel (11) & (12), Emsav 13/13-30 & 14/50-66.
(Arm-104).
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NOTENNOU POLITIKEL (16)
AR RENADOU GALL
II. – AR RENAD A-VREMAÑ.
II. – AR RENAD A-VREMAÑ
Diazezet eo ar renad gall a-vremañ war Vonreizh ar 4 here 1958, ar pemzekvet Bonreizh c’hall.
Ur renad daeliek eo : atebek eo ar Gouarnamant dirak an Dael. Doareoù dibarek zo dezhañ avat.

Un daeliegezh « orleanour »
Kresket eo gourbrientoù Arlevier ar Republik : gwir en deus, hep strishadur ebet, da
loezañ ar Vodadenn vroadel ; e degouezhioù ’zo e c’hell aozañ poblatersoù.

Un daeliegezh heboellaet (sl. Emsav 44/272).
Ijinet eo bet an droienn-se goude ar Brezel-bed kentañ evit menegiñ Bonreizhoù a glaske
skoueriekaat an darempredoù etre Dael ha Gouarnamant. Gant ar Pempet Republik c’hall e
veneg kentoc’h urzhiataerezh labour an Dael hag argerzhadur an dezvañ.

Izeladur an Dael
An darbaroù kemeret evit heboellaat obererezh an Dael a denn dreist-holl d’hec’h izelaat,
da skouer : reolerezh bonreizhegezh an dezvoù kempennet e gounid ar Gouarnamant
nemetken, an digenrezusted lakaet etre maodiernelezh ha kannadelezh, bevennadur strizh
tachenn an dezvañ merket gant ar mellad 34 (sl Emsav 44/271, 46/330).

Republik ar c’houvriaded hag an aon rak ar bobl
War ar pemp organ pennañ a levierezh savelet gant Bonreizh 1958, unan hepken zo
evodet diouzh ar bobl dre ar mouezhiañ hollek eeun : ar Vodadenn vroadel. Daou all zo
evodet dre ur mouezhiañ ameeun, amgevatalek-kenan, Arlevier ar Republik hag ar Sened :
emañ ar muianiver dreistel e piaou derc’houezourion ar c’humunioù dindan 1500 annezad,
enno an drederenn hepken eus ar boblañs, eleze etre daouarn gouvriaded ar ploue. Ar pevare,
ar C’huzul bonreizhel a vez anvet an 2/3 anezhañ gant an organoù evodet diouzh ar
mouezhiañ amgevatalek-se, an 1/3 all gant ar Vodadenn vroadel. Ezholet e vez ar pempet, ar
Gouarnamant, gant Arlevier ar Republik a-unan gant ar Vodadenn vroadel. Kempennet eo bet
pep tra evit lakaat harz ouzh beli an organ nemetañ evodet diouzh ar bobl : ar Vodadenn
vroadel.

Deskemmadoù Bonreizh 1958.
Teir gwech ez eo bet daskemmet Bonreizh ar Pempet Republik.

Daskemmadur ar 4 mezheven 1960
Azgwelet e voe ar mellad 86 a-zivout ar Gumuniezh c’hall, a-benn reiñ an tu d’ur Stadezel da vezañ dizalc’h hep kuitaat ar Gumuniezh.

Daskemmadur ar 6 du 1962
An hini pouezusañ eo : treuzfurmiñ a ra ar melladoù 6 ha 7 a-zivout Penn ar Stad. Drezañ
e paouez Arlevier ar Republik a vezañ dilennet gant ur stroll gouvriaded evit bezañ dibabet
dre ar mouezhiañ hollek. Dre-se ez eo engwisket dezhañ ar riegezh vroadel. Fin zo lakaet enta
d’an daeliegezh orleanour hag erlec’hiet ez eus outi ur renad hanter-hent etre ar renad daeliek

hag ar renad leviourek. Eneberezh taer a voe ouzh an daskemmadur-se a-berzh an Dael, ar
C’huzul Stad hag ar C’huzul bonreizhel, – hemañ zoken en disklerias enepbonreizh.
Mouezhiet e voe ur mennad-kareziñ gant an Dael, diskaret ar Gouarnamant ha, da heul, loezet
an Dael. Erounidekaet e voe avat dre ar poblaters aozet gant an Arlevier DE GAULLE.

Daskemmadur an 30 kerzu 1963
A bouez dister e voe. E bal oa kemmañ deiziadoù estezioù an Dael.

Ar renad devoudel.
Daou brantad a zeskriver etre 1958 ha 1969 : ur prantad aotrouniek betek 1962 ; ur prantad
« gwerinek » betek dibenn levierezh DE GAULLE.

Eus 1958 da 1962 : ar c’haollouriezh aotrouniek
Lakaet e voe DE GAULLE er galloud dre ur putsch milourel a voe kaougantet gant ar
Vodadenn vroadel da gentañ, gant ar bobl dre ur poblaters da c’houde. Mouezhiadegoù 1958
a ro ar muianiver en Dael d’e zalc’hidi. Da get ez eas ar muianiver-se dre berzh un disrann er
strollad gaollour, an U.N.R., hag an tremen en eneberezh eus strolladoù en harpe da gentañ,
evel ar sokialourion. Daoust da se, brezel Aljeria a vir ouzh an eneberezh muianiverek a
ziskar Gouarnamant ampoblek DEBRE. Diktatouriezh frankizek a c’hallfed neuze ober eus ar
renad devoudel. E arwarzh a ziogel da DE GAULLE ur veli hogos diharz : kefridiaded sentus
n’eo ken ar vaodierned ; an Dael ne c’hoari roll ebet koulz lavarout.

A-c’houde 1962 : ar c’haollouriezh « werinek »
Dilennadur Arlevier ar Republik dre ar mouezhiañ hollek a ro dezhañ ur riegezh kevatal
da hini ar Vodadenn vroadel. Ne voe ket a-walc’h da DE GAULLE avat bezañ kevatal d’ar
Vodadenn vroadel, e strivas a bep hent d’he mougañ. Oc’h embann e youl da c’hoari roll an
tredeog dreist d’ar strolladoù, e tuas d’un doare bonapartouriezh. Mar kollas al levierezh
gaollour kalz eus e aotrouniegezh goude diwezh brezel Aljeria e chome pellik c’hoazh diouzh
pal ar werinegezh e 1969 pa zivizas DE GAULLE kuitaat ar galloud.

Emdroadur ar Gumuniezh c’hall.
Deurus eo heuliañ emdroadur an anvadoù a voe lakaet war an tiriadoù reolet gant Frañs
er-maez eus Europa. « Trevadennoù » a veze graet anezho e grez an Trede Republik, ar pezh
a verke un dezvad a zigevatalded. Gant DALADIER e 1938 ha gant ar C’hadvezhen PETAIN
e teujont da vezañ an « Impalaeriezh », azon ur vroadelouriezh-aloubiñ hag un tech
enteuzelour. Bonreizh 1946 a rae anv eus Unaniezh c’hall, o tuañ e-se d’ar gevreadelouriezh,
tuadur nershaet gant Bonreizh 1958 pa ra gant Kumuniezh c’hall.
Houmañ a c’hoarveze eus ar Republik c’hall, anezhi ar vrobenn gant departamantoù ha
tiriadoù tramor, hag eus Stadoù-izili. Emren eo ar Stadoù-izili, nemet e chom e kembeli ar
Gumuniezh un niver gennadoù a bouez : ar riezadelezh, al leviadurezh diavaez, an emzifenn,
ar moneiz, al leviadurezh armerzhel ha kellidel boutin, an danvezioù krai bellouriezhel,
reolerezh ar Reizh, an deskadurezh uhel, frammadur an dezougerezh diavaez ha boutin, ar
pellgehenterezh h.a.. Ouzhpenn an emrenerezh-se grataet gant an dezv-stern eus 1956, e leze
Bonreizh 1958 gant pep Stad-ezel ar gwir da sevel he Bonreizh hec’h-unan, ha dreist-holl ar
gwir-digevrediñ : holl diriadoù izili ar Gumuniezh zo dezho ar galloud d’he c’huitaat evit
piaouañ o dizalc’hiezh. N’eus ezhomm evit se nemet eus ur ratozhiad mouezhiet gant o
bodadenn-dezvañ, hag ateget1 gant ur poblaters er vro.

1

Ategiñ v., kreñvaat un diviz, degemerout ur c’hinnig, dre sevel a-du ganto.

Organoù-kreiz ar Gumuniezh
Pevar emaint : an Arlevier, ar C’huzul-erounit, ar Sened, al Lez tredeok.
Arlevier ar Gumuniezh eo Arlevier ar Republik c’hall. E zisentezioù, breutaet gant ar
C’huzul-erounit (ennañ an Arlevier ha Tevezeion ar Stadoù-izili), zo trec’h da zezvoù
diabarzh ar Stadoù-izili.
Sened ar Gumuniezh, amparet gant dileuridi ezholet e-touez o izili gant an Dael c’hall ha
bodadennoù-dezvañ ar Stadoù-izili, zo dezhañ ur galloud-kuzuliañ nemetken.
Roll al Lez tredeok zo kompezañ an arguzoù etre ar Stadoù-izili.
Ur bloavezh hepken eo padet ar Gumuniezh. D’an 13 kerzu 1959, dre ur brezegenn e
Dakar ez embanne DE GAULLE e c’halle ar Stadoù-izili bezañ dizalc’h en ur chom e-barzh
ar Gumuniezh, en eneb d’ar pezh a zifere ar Vonreizh, – kempennet e voe houmañ da heul dre
zezv vonreizhel ar 4 mezheven 1960. An holl Stadoù-izili a c’houlennas neuze o dizalc’hiezh.
Ar Gumuniezh vonreizhel a lezas he lec’h gant ur Gumuniezh kendivizadel meret, n’eo ket
ken gant ar gwir bonreizhel, hogen gant ar gwir etrevroadel.
Heñvel a-walc’h eo an emdroadur-se ouzh emdroadur an Impalaeriezh trevadennel saoz
deuet da vezañ ur Commonwealth hep-mui (sl. Emsav 39/109).

1. – An Erounid.
Bonreizh 1958 ne arver ket an termen « Erounid » (Exécutif) oc’h emplegañ keal un isurzhiadur
d’an Dael. Ober a reomp gantañ koulskoude, o c’houzout ervat ez eo roll Arlevier ar Republik hag an
Tevezvod kalz muioc’h eget ur roll erounit.

Arlevier ar Republik.
Dilennad eeun ar bobl, ez eo Arlevier ar Republik unan eus daou vaen-korn al levierezh.

Dilennadur Arlevier ar Republik
Gant reizhiad 1958 e veze dilennet an Arlevier dre ar mouezhiañ ameeun ha digevatalek.
Pevar rumm a ampare ar c’horf dilennel : an daelidi, kuzulierion veur ar vrobenn, dileuridi aberzh ar c’huzulioù-kêr, derc’houezourion eus an tiriadoù tramor. Div dro a oa : da gentañ,
dilennadur dileuridi ar c’huzulioù-kêr, – ar re-mañ o sevel da 72 500 diwar an 81 500 dilenner
arlevierel e 1958, – d’an eil, dilennadur an Arlevier.
Amgevatalek e gounid ar ploue e oa seurt reizhiad : arc’humunioù dindan 1500 annezad,
enno an 33 % eus ar boblañs hollek, a zilenne 51 % eus an dilennerion arlevierel, tra m’o doa
ar 41,5 % eus ar boblañs o vevañ er c’humunioù dreist 10 000 annezad da zilenn 29 % hepken
eus an dilennerion-se. An dilennad eus gouvriaded ar ploue e oa Arlevier ar Republik.
Da vezañ reizh, lavaromp n’en devoe ket DE GAULLE ezhomm eus an amgevatalegezhse evit trec’hiñ peogwir e c’hounezas 78,5 % eus ar mouezhioù (55 % e departamant ar Seine)
e kerzu 1958.
Evel m’hon eus lavaret c’hoazh, daskemmad ar 6 du 1962 en deus erlec’hiet ar
mouezhiañ hollek eeun ouzh mouezhiañ ameeun ar c’houvriaded.
Modelezhioù an dilennadur.

Ar reizhiad arveret eo ar reizhiad vuianiverel divdro.
Bez’ e rank pep emstriver bezañ kinniget gant kant den da nebeutañ, anezho daelidi pe
dilennidi eus korfoù-derc’houezañ bras ar vro.
En o bruderezh dilennel o deus ar emstriverion gwirioù kevatal : d’an holl e vez roet
amzerioù kevatal er skingomz hag er skinwel. Dastalet e vez dezho o mizoù bruderezh gant
ma c’hounezfent 5 % eus ar mouezhioù da nebeutañ.

En eil tro ne c’hell dont war ar renk nemet daou emstriver : ar re a zo e penn en dro
gentañ. An daou avat o deus gwir d’en em dennañ e gounid bewech an emstriver kentañ
lec’hiet e-touez ar re a chom. Gant seurt diferadenn a geflezadur ez eo aesoc’h d’ar strolladoù
politikel sevel yuzhoù.
An heuliadoù eus dilennadur Arlevier ar Republik dre ar mouezhiañ hollek eeun.

Gant daskemmad ar 6 du 1962 ez eo bet eilpennet doareoù-diazez renad ar Pempet Republik.
Ur Penn Stad daeliek zo un dudenn ginkladurel o ren hep gouarn, – un dilerc’h hiraezhek
eus amzer ar Rouaned. Evel-se e voe Arlevierion an Trede hag ar Pevare Republik. Gant e
zilennadur dre ar mouezhiañ hollek e teu Penn ar Stad da vezañ derc’houezour gwerc’hek ar
bobl, a-gevatal gant ar Vodadenn vroadel, hag a-raok an Tevezvod. An disoc’h zo un doare
« daoubenniezh » etre an Arlevier dilennet gant ar vroad hag an Tevezeg harpet war an Dael.
Un digevatalded zo avat : an Arlevier a c’hell loezañ an Dael, tra ma ne c’hell ket an Dael
diskar an Arlevier.
Bezet pe vezet, ar Frañsizion o deus diskouezet dre o mouezhiadurioù e fell dezho dilenn
Penn o Stad o-unan war-eeun. Diwirheñvel eo neuze e ve un distro d’an daeliegezh klasel.
Un heuliad all e hañval bezañ an digresk eus niver ar strolladoù politikel. Da skouer, e
1965 o doa tri strollad en em unanet evit harpañ emstriverezh MITTERAND hag an tuadur
d’an destrollañ zo padet goude an dilennadur. Radikaled ha sokialourion o deus kevredet en
ur « Fédération » (Kevreadur ar C’hleiz demokratel ha sokialour). Heñveldra, dizalc’hidi ha
republikaned poblek o deus kensavet ar C’hreiz demokratel. Disoc’het ez eus pevar zolpadur :
komunourion, demokrated sokialour, kreizourion, gaollourion. Nebeut goude e krogas ar
greizourion da goazhañ, hag un tuadur a ziverzer d’an daouvleinegezh, ma n’eo ket d’an
daoustrolladegezh.

Beli Arlevier ar Republik
Mellad 5 ar Vonreizh a dermen galloudoù an Arlevier evel-henn : « Eveshaat a ra war viridigezh
ar Vonreizh. Diogelaat, dre e dredeogiezh, arc’hwelerezh kantreol ar Galloudoù foran koulz ha
kendalc’herezh ar Stad. Gwarant eo d’an dizalc’hiezh vroadel, da gevanded an diriegezh, da
viridigezh an emglevioù a Gumuniezh hag ar feurioù ». Seurt termenadur orleanour ne glot ket
koulskoude gant an devoudoù : kalz brasoc’h eo beli Arlevier ar Republik. E tri rumm e rannimp evit
o studiañ galloudoù an Arlevier : a) e c’halloudoù e-keñver organoù all ar Stad b) e c’halloud da
aozañ poblatersoù k) e c’halloudoù dreistreol hervez mellad 16 ar Vonreizh.
Galloudoù e-keñver organoù all ar Stad.

Galloudoù e-keñver ar Gouarnamant.
Heñvel a-walc’h int ouzh ar pezh e oant dindan an Trede hag ar Pevare Republik, nemet o
deus ur ster disheñvel dre berzh beli vrasoc’h an Arlevier.
Arlevier ar Republik zo e roll envel an Tevezeg ha degemerout dilez an Tevezvod.
Arleviañ a ra Kuzul ar Vaodierned hag, evel « Penn al Luoz », Kuzulioù ha Poellgorioù Uhel
an Emzifenn broadel.
Envel a ra an uhelamaezhourion. E tri rumm e vez renket ar re-mañ : a) staeloù uhelañ
(kuzulierion Stad, kannadourion, prefeded, kadourion, rektored, h.a.), ma vez graet an
anvidigezhioù gant an Arlevier e Kuzul ar Vaodierned b) staeloù pouezus, ma vez graet an
anvidigezh dre un deved sinet gant Arlevier ar Republik k) ar staeloù all, a vez fiziet o
anvidigezh en Tevezeg.
Gwir zo da Arlevier ar Republik da sinañ graoù-reizhennañ, eleze kemennadurioù
(ordonnances, anv nevez an devedoù dezvus) ha devedoù, ar pezh a zo un nevezadenn, ar
galloud-reizhennañ o vezañ bet piaou an Tevezeg e grez ar Pevare Republik. E-se, dre nac’h
sinañ devedoù ar Gouarnamant, e c’hell an Arlevier embreger ur gwir gouarzhañ groñs.

Galloudoù diplomatel en deus ivez evel e ziagentourion. Envel ha fiziekaat a ra
kannadourion Frañs ha dirazañ emañ fiziekaet kannadourion ar riezoù all. Kevraouiñ ha
kaougantañ a ra ar feurioù. Anat eo amañ ar mennadur da reiñ dezhañ ur reolerezh bras war al
leviadurezh diavaez.
Galloudoù e-keñver an Dael.
Galloudoù hengounel a gaver : gourbonnañ an dezvoù dindan pemzek devezh, gant ar
gwir da gaout un eil kevareizhadur warno en Dael. Ar gwir da zigeriñ ha da glozañ dre un
deved estezioù dreistordinal an Dael.
Ar gwir en deus d’ober kimingadezhioù d’an Dael. Gant Bonreizhoù 1875 ha 1946 e
ranke kimingadezhioù an Arlevier bezañ eilsinet gant un maodiern atebek dirak an Dael. Gant
Bonreizh 1958 ez eo ar gimingadezh ur gread a-berzh Penn ar Stad na engouestl ket
atebegezh an Tevezvod.
Loezañ an Dael a c’hell an Arlevier ober hep eilsin ur maodiern. Nevez eo an argerzh-se.
Dindan an Trede Republik ne c’halle ket an Arlevier loezañ an Dael hep ali darbennus ar
Sened. Dindan ar Pevare Republik e veze divizet al loezadur gant an Tevezeg. Hiziv ez eo al
loezadur ur gourbrient personel eus Arlevier ar Republik, – dleet e vez dezhañ kemer ali an
Tevezeg hag Arlevierion an Dael, un ali kuzulius n’eo ken avat ha ned eo ket endalc’het d’e
heuliañ.
Ken abred ha derou e levierezh en deus DE GAULLE roet da c’houzout e oa mennet da
arverañ ar gwir-loezañ evit pouezañ war an Dael ha mirout ouzh an distabilded tevezvodel, –
o tedalvezañ e-se pennaenn ar « gouarnamant a zaelvezh » : mar diskar an Dael an Tevezvod,
e vez loezet da heul.
Galloudoù barnerezhel.
Arlevier ar Republik ne embreg galloud barnerezhel ebet. An tu en deus avat da
levezonañ ar barnadurezhioù.
Envel a ra tri diwar an nav ezel anvet er C’huzul bonreizhel. A-du-rall, un dezv ne c’hell
bezañ daveet dirak ar C’huzul bonreizhel nemet gant Arlevier ar Republik, an Tevezeg pe
Arlevierion an Dael. Arlevier ar Republik eo ivez a anv holl izili Kuzul Meur ar
Reizhaoueriezh, ar pezh a vihana dizalc’hted ar varnerion.
Gwir aotren truez en deus ivez, – dilerc’h eus amzer ar roueelezh. Ent direol, e rank an
devedoù truez bezañ eilsinet gant ur maodiern hep koulskoude engouestlañ atebegezh an
Tevezvod.
Ar galloud-poblatersiñ.

N’edo ket ar poblatersiñ raksellet gant Bonreizh 1875. Gant Bonreizh 1946 e chome
bevennet e domani ar bonreizhañ. Bonreizh 1958 a ro da Arlevier ar Republik ar gwir da
embreger ar poblaters er-maez eus tachenn ar bonreizhañ ha hep eilsin maodiernel.
Mellad 11 ar Vonreizh a ziskler e c’hell Arlevier ar Republik poblatersiñ war « nep
danvez dezv o sellout ouzh frammadur ar galloudoù foran, oc’h enderc’hel darbennadur un
emglev a Gumuniezh pe oc’h aotren kaougantadur ur feur-emglev a ve e tro da gemmañ
arc’hwelerezh an ensavadurioù, hep bezañ enepbonreizh ». Sklaer eo an daou graf diwezhañ,
– darempredoù diabarzh ar Gumuniezh, ha feurioù etreriezel evel ar C’henvarc’had da skouer,
o vezañ e kont. En eneb, dispis-kenan e chom ar c’hraf kentañ ha rendael zo bet etre ar
wiraourion war e zivout.
Ne c’hell ar poblaters bezañ divizet gant Penn ar Stad nemet da heul ur goulenn a-berzh
ar Gouarnamant pe an Dael, – goulenn nad eo ket Penn ar Stad endalc’het da reiñ.
Abaoe derou ar Pempet Republik ez eus bet aozet pevar foblaters : hini an 8 genver 1961
ha hini an 8 ebrel 1962 a dennas da brientiñ da gentañ ur vouezhiadeg war an emsaveladur en
Aljeria, d’an eil da reiñ he dizalc’hiezh da Aljeria. Gwelet hon eus e oa bet poblaters an 28
here 1962 en orin an doare nevez da zilenn Arlevier ar Republik. Arzaelet eo bet garv ar
poblaters-se : an « danvez dezv » meneget gant ar mellad 11, hervez an arbennerion, ne oufe

bezañ un « danvez dezv vonreizhel ». Dre respont « ya » d’ar goulenn lakaet dirazo, o deus ar
Frañsizion eztaolet o youl e-keñver danvez ar goulenn ; ar wiraourion a soñj avat n’o deus ket
kaougantet evit kelou an argerzh direol anezhañ. Ar pevare poblaters, aozet d’an 27 ebrel
1969 a-zivout ar rannvroeladur hag adaozadur ar Sened a voe respontet « nann » dezhañ, – da
heul e tilezas DE GAULLE e garg a Arlevier ar Republik.
Kemm a lakaer etre an dezvoù daelel douget gant an Dael hag an dezvoù poblatersel
divizet dre ar mouezhiañ hollek. Un dezv douget dre boblaters a c’hell bezañ daskemmet da
c’houde gant hollad derc’houezourion ar bobl, eleze gant an Dael hag ar Penn Stad a-unan.
Galloudoù dreistreol hervez mellad 16 ar Vonreizh.
E degouezhioù dreistordinal ’zo en devez Arlevier ar Republik galloudoù dreistreol a ra
anezhañ un diktatour amzeriat. Amsaviñ a ra ar Gouarnamant hag an Dael war un dro evit
kemer an darbaroù rekis.
Daou ziviz zo ret evit ma c’hallfe Penn ar Stad embreger gourbrientoù ar mellad 16. An
hini kentañ eo « mar bez en arvar grevus ha diouzhtu ensavadurioù ar Republik, dizalc’hted ar
riez, kevanded he ziriegezh pe erounezadur hec’h engouestloù etrevroadel ». An eil diviz, o
vevennañ an hini kentañ, eo « mar bez harzet arc’hwelerezh kantreol ar Galloudoù foran
bonreizhel ».
Endalc’het eo Penn ar Stad, a-raok arverañ ar mennad 16, da c’houlenn o ali digant an
Tevezeg, Arlevierion an Dael ha digant ar C’huzul bonreizhel, met ned eo ket endalc’het da
heuliañ an ali-se. Dleet e vez dezhañ ivez reiñ da anaout e zisentez dre ur gimingadezh d’ar
bobl.
Divent eo ar gwirioù roet da Arlevier ar Republik gant ar mellad 16 : gallout a ra emellout
en holl zomanioù, lemel holl wirioù ha gwarantoù ar geodedourion. Forzh pe zisentez a c’hell
kemer nemet daskemmañ ar Vonreizh.
Reolerezh embregadur gourbrientoù ar mellad 16
Daou araez zo raksellet gant ar Vonreizh da reoliñ an arver a ra Penn ar Stad eus ar
mellad 16.
Endalc’het eo da c’houlenn ali ar C’huzul bonreizhel war an darbaroù a venn kemer,
hogen n’eo ket da heuliañ an ali-se. Diefed eo seurt reolerezh.
An eil reolerezh, efedusoc’h, a zeu digant an Dael. Houmañ, bodet a wir leun, a zalc’h un
estez dreistordinal keit ma pad ar galloudoù dreistreol, ha n’en deus ket Arlevier ar Republik
gwir d’he loezañ. En eneb, mar drougarverfe e c’halloudoù e c’hallfe an Dael e gehuzañ dirak
al Lez-Veur.

Ar Gouarnamant.
Daskemmad 1962 en deus graet eus Arlevier ar Republik penn gwirion ar Gouarnamant.

Framm ar Gouarnamant
Kenaoz ar Gouarnamant.

Lerc’h-ouzh-lerc’h e studiimp izili ar Gouarnamant hag ar C’huzulioù a amparont.
E penn ar Gouarnamant emañ Arlevier ar Republik hag an Tevezeg. Forc’hellek eo roll
Arlevier ar Republik e-keñver an Tevezvod. Diouzh un tu e vez sellet gant ar Vonreizh ouzh
ar « Gouarnamant » evel ouzh un organ diforc’h diouzh Arlevier ar Republik, – hemañ o
vezañ anatebek tra ma’z eo ar Gouarnamant atebek dirak an Dael. Diouzh an tu all, e vez
Arlevier ar Republik oc’h arleviañ Kuzul ar Vaodierned, aozadur gouarnamantel nemetañ o
piaouañ ar galloud-divizout.
Forc’hellek eo ivez roll an Tevezeg, – Bonreizh 1946 a rae anezhañ « Arlevier ar
C’huzul », hini 1958 a ra gant « Kentañ Maodiern ». En ur reiñ dezhañ beli war ar vaodierned
all, e tenn digantañ un darn vat eus e c’hourbrientoù e gounid Arlevier ar Republik. E gwir,

beli en deus war prientadur hag erounezadur an divizoù kemeret gant ar Gouarnamant, met
n’eo ket war an divizoù o-unan. Hervez ar mellad 21 « e ren oberiadegezh ar Gouarnamant »,
n’eo ket ar Gouarnamant e-unan.
Ar Vaodierned zo dezho an hevelep dezvad hag e grez ar Pevare Republik. En o c’hichen
ez eus « isvaodierned » anvet Sekretourion-Stad. Eus ar re-mañ e veze graet IssekretourionStad dindan an Trede Republik ; dindan ar Pempet, emañ an Issekretourion-Stad ur renk
dindan ar Sekretourion-Stad. Maodierned-Stad ez eus ivez. Er penn-kentañ e oa anezho
Maodierned hep Pennezh-Rann ; bremañ avat emaint o ren war ur Rann gant ur renk uheloc’h
eget ar Maodiern. Da skouer, ar Maodiern-Stad karget eus an Traoù kulturel.
Kevatalwirioù eo ar maodiernezhioù. En devoud avat ez eus Rannoù beliekoc’h eget ar re
all. Maodiern an Arc’hant da skouer zo dezhañ ur gwir-sellout war ar maodiernezhioù all.
Ur roll amaezhiadurel pouezus en deus pep Maodiern evel penn ur Rann, eleze ur gennad
eus ar wazadurezh foran. Ouzhpenn ar galloud kefridiadel-se, e samm Maodierned ’zo
(Diabarzh, Traoù diavaez, Stlennerezh, h.a.) ul lod eus ar galloud politikel. Koulskoude, ar
galloudoù brasañ a vez embreget gant ar Gouarnamant e-unan evel organ-stroll. Ar
Vaodierned Pennoù-Rann, ar Vaodierned-Stad hag ar Sekretourion-Stad bodet en-dro d’an
Tevezeg a ya d’ober an Tevezvod (Cabinet), – da ziforc’hañ diouzh gwazvod (cabinet) ur
Maodiern, anezhañ stroll e genlabourerion en amgant e Rann.
Kuzul ar Vaodierned
Evel-se ez anver an Tevezvod bodet en-dro da Arlevier ar Republik hag arleviet gantañ.
Aozadur pennañ al levierezh eo. Amsavet e c’hell an Arlevier bezañ gant an Tevezeg, nemet
dre ur galloudegadur ezpleg ha gant an endalc’h da gevareizhañ war un deizroll termenet.
Menegomp un nevezadenn all : ar Sekretourion-Stad a gemer perzh e dalc’hioù Kuzul ar
Vaodierned.
Kuzul an Tevezvod
Bodadur an Tevezvod eo, dindan arlevierezh an Tevezeg. E grez an Trede hag ar Pevare
Republik e oa anezhañ pennañ aozadur al levierezh. Hiziv ned eo nemet bodad-prientiñ
emvodoù Kuzul ar Vaodierned. Dister eo e roll evit gwir, o vezañ ma’z eo kentoc’h ar
Poellgorioù etremaodiernezhel a brient an emvodoù-se.
Ar Poellgorioù etremaodiernezhel
Ur Poellgor etremaodiernezhel a c’hoarvez eus ar Vaodierned deuriet gant ur gudenn
dibarek. Emañ an organoù-se oc’h emdreiñ e meur a geñver : a) e-kichen Poellgorioù aratozh, dibad, e tiwan Poellgorioù reoliek ha pad b) bez’ e vez mui-ouzh-mui a
uhelamaezhourion trevourel ha milourel o kemer perzh enno e-tal ar Vaodierned k) muiouzh-mui e vezont arleviet gant Arlevier ar Republik e-unan, pa na veze ket aotreet hemañ da
gemer perzh enno gwechall.
Kendorniadur izili ar Gouarnamant2.

Kendorniadur an Tevezeg
Anvet e vez an Tevezeg gant Arlevier ar Republik. D’e dro e tibab ar Vaodierned hag ar
Sekretourion-Stad hag en o c’hinnig d’an Arlevier da vezañ anvet gantañ. Bodet e vez neuze
Kuzul ar Vaodierned evit sevel raklun ar Gouarnamant a vo displeget dirak an Dael gant an
Tevezeg. Ur vouezhiadeg-fiziañs a gloz an argerzh. Arlevier ar Republik ne c’hell ket
dizorniañ an Tevezeg, hogen hepken lakaat termen d’e gefridiezh mard eo bet diskaret gant an
Dael pe mar ro e zilez e-unan. Ur roll marilhañ n’en deus ken aze an Arlevier.
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Kendorniadur g., hollad an elfennoù, ar greadoù oc’h ober endorniadur ha dizorniadur un amaezhiad, h.a..

Kendorniadur ar Vaodierned
Arlevier ar Republik ne c’hell envel nemet ur Maodiern kinniget gant an Tevezeg, nemet
e c’hell nac’h envel un danvez Maodiern na blij ket dezhañ. En hevelep doare e laka termen
da garg ar Vaodierned war ginnig an Tevezeg.
Dezvad personel izili ar Gouarnamant.

Digenrezus eo ar vaodiernelezh gant ar gannadelezh, gant nep gourc’hwel foran, gant
embregadur nep micher, gant nep derc’houezerezh er par broadel. Da heul ez eus deuet un
ensavadur nevez : amsavidi ar gannaded, dilennet war un dro ganto, a gemer o c’harg mar
bezont anvet da Vaodiern.
Gwazvod ar Maodiern
Gwazvod ur Maodiern a c’hoarvez eus kenlabourerion bersonel ar Maodiern, o tont
gantañ er vaodiernezh hag o vont kuit gantañ. Un urzhaz zo er gwazvod : rener gwazvod,
penn gwazvod, kuzulierion galvezel, h.a.. Daou seurt emelloù a vez kefleuniet gant ar
gwazvod : an darempredoù gant an diavaez (kenskriverezh, darempredoù kevredik ha
darempredoù gant an Dael, h.a.), hag an darempredoù gant gwazadurioù ar vaodiernezh. An
tuadur a ziverzer a-berzh ar gwazvod da zesachañ ennañ e-unan galloud-divizout ar pennoù
gwazadur.
Emdreiñ a ra ivez kenaoz ar gwazvodoù. Gwechall e vezent amparet dreist-holl gant
keneiled politikel ; hiziv e kaver mui-ouzh-mui enno a uhelamaezhourion, a galvezourion. Ar
gwazvodoù maodiernel zo pennañ sez ar galvezveliouriezh arnevez.

Beli ar Gouarnamant
Dav eo lakaat kemm etre beli reol, pemdeziek, ar Gouarnamant hag e c’halloudoù dreistreol, na
embreg nemet e degouezhioù dibarek ’zo.
Galloudoù reol ar Gouarnamant zo bras-divent ha termenet dispis.

Galloud-gouarn hag -amaezhiañ hollek
Mellad 20 Bonreizh 1958 a dermen beli hollek ar Gouarnamant evel-henn : « Gant ar
Gouarnamant e vez savelet ha sturiet leviadurezh ar riez. En e gerz emañ an amaezhiadurezh
hag al luoz ». Savelañ leviadurezh ar riez zo erverkañ amkanioù pennañ ar vuhez vroadel. Ur
galloud-kentodiñ ha -luskañ (sl. Emsav 31/227) eo enta hini ar Gouarnamant. Sturier ar riez
war e hent istorek a fell dezhañ bezañ. An Dael, a-benn ar fin, a c’hell d’ar muiañ darbenn pe
dizarbenn leviadurezh ar Gouarnamant, hep kemer perzh avat er savelerezh anezhi.
Aze emeur pell diouzh ster kentañ an termen « erounit ». Erounit eo moarvat roll ar
Gouarnamant, hogen n’eo ket erounit an dezvoù douget gant an Dael kement hag erounit ar
raklun politikel savet gantañ e-unan ha darbennet gant an Dael. A-du-rall, ne vez ket sellet
ouzh an erounit-se evel un arc’hwel a bouez bras, peogwir n’eo ket er Gouarnamant a-bezh e
vez fiziet, met en un ezel anezhañ hepken, an Tevezeg.
Galloud ar Gouarnamant e-keñver an Dael
Ar Gouarnamant a gemer perzh e kentoderezh an dezvoù. Emañ ar gwir-kentodiñ e piaou
an Tevezeg, nemet e rank an danvez dezvoù a ginnig bezañ lakaet dindan vreutadur Kuzul ar
Vaodierned ha kaout ali Kuzul ar Stad.
Emañ ivez ar galloud-erounit hag ar galloud-reizhennañ e piaou an Tevezeg. Gant
Arlevier ar Republik avat ez eus ur galloud-gouarzhañ war devedoù ar Gouarnamant, pa
c’hell nac’h o sinañ.
Kuzul ar Vaodierned zo en e veli diskleriañ an difrae evit mouezhiañ an dezvoù. Kemer a
ra perzh e divizadur deizroll bodadennoù an Dael. Emellout a c’hell ober kenkoulz-all en

argerzh an dougen dezvoù dre endodiñ enkemmadoù, ha dre lakaat daveiñ dirak ur c’hengor
a-ratozh danvez dezvoù pe enkemmadoù o tont digant un ezel eus an Dael.
Erziwezh e c’hell ar Gouarnamant kinnig da Arlevier ar Republik aozañ ur poblaters, ar
pezh a zo un doare da dremen e-biou da vennadur an Dael.
Galloudoù dreistreol ar Gouarnamant.

Er prantadoù enkadennek en deus ar Gouarnamant ar gwir da gemer darbaroù a-benn
diwall e veli er vro ha mirout ar vro e peoc’h. Daou seurt galloudoù a c’hell embreger.
Ar galloud da embann ar stad-seziz, kevodadeg al luoz hag ar stad-emward3
Ar stad-seziz, anezhi erlec’hiadur ar galloud milourel ouzh ar galloud trevourel, a vez
divizet gant Kuzul ar Vaodierned, ha ne c’hell padout ouzhpenn daouzek devezh hep aotre an
Dael.
Ar stad-emward (mise en garde) zo un ensavadur nevez, termenet evel « an darbaroù rekis
da ziogeliñ frankiz-oberiañ ar Gouarnamant, da vihanaat tizhadusted ar poblañsoù pe an
aveadurioù pennañ, ha da warantiñ surentez kevoderezh pe gwerederezh al luoz ». Divizet e
vez ar stad-emward gant Kuzul ar Vaodierned. E kemm ouzh ar stad-seziz, er stad-emward ne
gemer ket ar barnerezh milourel lec’h ar barnerezh trevourel. A-hend-all, evel er stad-seziz,
he deus ar veli-Stad pep gwir war ar madoù hag ar gwazadoù.
Kevodadeg hollek al luoz a c’hell ivez bezañ divizet gant Kuzul ar Vaodierned. Ne oufe
avat diskleriañ ar brezel hep aotre an Dael.
Ar galloud da zevedañ dezvoù
Bonreizh 1946 he doa klasket berzañ an devedoù dezvus ken boaziet gant an Trede
Republik, hep dont a-benn koulskoude (sl. Emsav 44/ 270). Gant Bonreizh 1958 eo bet
kantreolaet an embreg-se. Gwir en deus ar Gouarnamant da c’houlenn digant an Dael an aotre
da arverañ an devedoù dezvus (anvet kemennadurioù) e-pad un amzer verket « evit erounit e
raklun ». E dibenn an amzer verket ez a eztalvoud an devedoù douget gant ar Gouarnamant
nemet ez endodfe un danvez dezv d’o lakaat kaougantiñ gant an Dael.
Lavarout a reer ez eo engwiriet ar Gouarnamant gant an Dael da zougen kemennadurioù,
ha dezv engwiriadur a reer eus disentez an Dael o reiñ an aotre-se.
Galloudoù dibarek an Tevezeg.

Tra m’o deus ar Vaodierned all hag ar Sekretourion-Stad galloudoù kefridiadel dreistholl, ez eo politikel a-raok pep tra galloud an Tevezeg.
Ar galloud-erounit ha -reizhennañ
Un eilpennadur he deus graet aze Bonreizh 1958, e tri c’heñver : a) hervez dezv ar 17 eost
1948 ez eo an Dael a zivize ar bevennoù etre tachenn an dezvañ ha tachenn an devedañ ; er
Pempet Republik ez eo ar Vonreizh a verk ar bevennoù-se b) dindan ar Pevare Republik e
c’halle an Dael bepred adpiaouañ tachenn an devedañ ha dougen dezvoù warni ; Bonreizh
1958 he deus tennet diganti ar gwir-se k) a-raok 1958, kement tra na oa ket tachenn an
devedañ a oa tachenn an dezvañ, an dezvañ o vezañ ar reol hag an devedañ an ezreol ; hiziv,
a-c’hin, ne c’hell an Dael dezvañ nemet war danvezioù ezrevellet gant ar Vonreizh, ha kement
danvez all zo war dachenn an devedañ : an devedañ zo deuet da vezañ ar reol hag an dezvañ
an ezreol.
Renerezh ar Gouarnamant
Ren a ra an Tevezeg war oberiadegezh ar Gouarnamant e stern an divizoù kemeret gant
Kuzul ar Vaodierned arleviet gant Arlevier ar Republik.
3

Kevodañ v., lakaat (al luoz, tud-vellañ ur vro) da dremen eus ar standur beoc’h d’ar standur vrezel ; kevodadeg hollek
a vez divizet pa vez arvar brezel.

Gwir en deus da zizorniañ ar Vaodierned all, da envel amaezhidi er staeloù milourel ha
trevourel, ar re da nebeutañ n’emaint ket e kembeli Arlevier ar Republik. Peurliesañ e lez gant
pep Maodiern an emell da envel an amaezhidi en e vaodiernezh.
Diouzh o zu e c’hell ar Vaodierned bevennañ beli an Tevezeg, dre nac’h eilsinañ, eleze
erounidekaat, e c’hreadoù.
Galloudoù e-keñver Arlevier ar Republik
An Tevezeg a c’hell amsaviñ Arlevier ar Republik a) en arlevierezh Kuzulioù ha
Poellgorioù an Emzifenn (dre c’halloudegadur hollek) b) en arlevierezh Kuzul ar Vaodierned
(dre c’halloudegadur arbennik, bevennet-strizh).
Daou c’halloud all en deus war an Arlevier : ur galloud-aliañ, – na laka bevennadur ebet
da frankiz-divizout an Arlevier pa c’hell hemañ bepred tremen e-biou d’an alioù ; ur galloudkinnig, a ve gourc’hemennusoc’h mar heulier hengoun an Trede hag ar Pevare Republik,
hogen na oufe bezañ nemet kuzulius hervez armerzh bonreizhel ar Pempet : ned eo ket
kantreizh da zilennad eeun ar bobl plegañ da vennadur an Tevezeg. En devoud, ar c’hinnigoù
a rae an Tevezeg d’an Arlevier DE GAULLE a veze merket en a-raok gant an Arlevier DE
GAULLE d’an Tevezeg.
Galloudoù an Tevezeg e-keñver an Dael
Studiet e vint pelloc’h pa gomzimp eus an Dael. E berr : a) an Tevezeg zo dezhañ
kengentoderezh an dezvoù b) lakaat a ra bodañ ar C’hengor-unvaniñ (Commission mixte) pa
vez arguz etre div vodadenn an Dael k) engouestlañ a ra atebegezh ar Gouarnamant war e
raklun, war un diskleriadur a leviadurezh hollek pe war nep testenn gant aotre Kuzul ar
Vaodierned d) gwir en deus ivez, koulz hag Arlevier ar Republik hag arlevierion bodadennoù
an Dael, da zaveiñ dirak ar C’huzul bonreizhel un dezv pe ur feur-emglev o tamall dezho
bezañ enepbonreizh.
An devedoù hag ar reizhennoù : termenadurioù.

A-raok 1946 e veze douget an devedoù gant Arlevier ar Republik. Hiziv ez eus un eil
rumm, a zo devedoù an Tevezeg.
a) E-keñver endalc’h ez eus devedoù hiniennel (anvidigezhioù, h.a.) ha devedoù
reizhennel, pe reizhennoù, divizet gant an Tevezeg.
b) E-keñver ar furm ez eus pevar rumm devedoù :
– devedoù eeun pe reizhennoù eeun, douget gant eilsin unan pe lies Maodiern,
reoù ’zo hep eilsin ; devedoù Arlevier ar Republik a rank bezañ eilsinet gant an
Tevezeg ;
– devedoù pe reizhennoù douget gant Kuzul ar Vaodierned hag eilsinet gant an
holl Vaodierned ;
– reizhennoù amaezhierezh foran, douget goude ali bodadeg veur ar C’huzul
Stad (ha devedoù dezho furm reizhennoù amaezhierezh foran) ;
– devedoù ha reizhennoù douget goude ali ur rann eus ar C’huzul Stad (anvet
devedoù ha reizhennoù douget er C’huzul Stad).

Rolloù ketep Arlevier ar Republik hag ar Gouarnamant.
Bonreizh 1958 he doa diazezet ur renad daeliek a batrom orleanour, ma oa ur roll a gompezer, a
dredeog gant Arlevier ar Republik. Gant daskemmadur 1962 e voe treuzfurmet arc’hwel an Arlevier,
dre berzh e zilennadur er mouezhiañ hollek eeun.

Beli Arlevier ar Republik war ar Gouarnamant
Ne lakaer ket tro e gwikefre ar mouezhiañ hollek evit krouiñ un organ a bompad. Ur veli
werc’hek eo, n’eo ket unan furmek, merkel. Er renad daeliek klasel, emañ Penn ar Stad
pelloc’h eget ar Gouarnamant diouzh andon ar reizhveli werinek. En eneb, un Arlevier evodet

war-eeun eus ar mouezhiañ hollek eeun, zo dezhañ ur reizhveliegezh vrasoc’h eget hini an
Tevezeg pe ar Gouarnamant.

Roll Arlevier ar Republik e-keñver ar Gouarnamant
Adreizhadur 1962 en deus krouet un « daoubenniezh ». Penn gwirion ar Gouarnamant eo
Arlevier ar Republik. Hogen an Tevezeg, o « ren oberiadegezh » ar Gouarnamant, zo an eil
penn anezhañ.
Koulskoude roll ar Gouarnamant n’eo ket hepken urroll-marilhañ evel ma’z eo hini ar
Sekretourion amerikan. Kemeret e vez an divizoù e disoc’h kevareizhadurioù etre Arlevier ar
Republik hag an Tevezvod. D’an eil, ne c’hell ket disentezioù an Arlevier bezañ erounidek
hep un eilsin a-berzh an Tevezeg pe ur Maodiern. Ur gwir-gouarzhañ en deus aze ar
Gouarnamant war divizoù an Arlevier. En devoud e rank Arlevier ha Gouarnamant bezañ aunan evit ma’z afe mat en-dro ar renad.

Ar renad arveret en devoud gant an Arlevier DE GAULLE
En devoud, ha diwar 1958, e veze kemeret an holl zivizoù pouezus gant DE GAULLE ;
gant an Tevezeg hag ar Gouarnamant e vane an domanioù eilrenk. Daskemmad 1962 n’en
deus graet nemet kenfurmiñ ar Vonreizh diouzh ar renad devoudel.
Gant Jacques CHABAN-DELMAS ez eo bet savet damkaniezh ar c’haollouriezh :
damkaniezh an daou c’hennad, pe rannadur a-zerc’h eus ar galloudoù (sl. Emsav 31/225).
Adkavout a reer an diforc’h etre galloud politikel ha galloud kefridiadel.
O klotañ gant an damkaniezh emañ an embregiezh c’haollour. An elfenn-greiz eo ar
« gennad miret », da lavarout eo an domanioù ma chom Penn ar Stad an divizour nemetañ :
eleze al leviadurezh diavaez, an emzifenn broadel, traoù tramor. E-keñver ar « gennad miret »
ez eo ar Vaodierned kefridiaded nemetken. Moarvat e kenlabouront, an Tevezeg dreist-holl da
brientiñ gant an Arlevier an disentezioù a gemero hemañ, ha levezon o deus hervez o hol
personel, hogen o roll n’eo ket ur roll-divizout, met aliañ hep-mui.
Evit an domanioù all e lez ar Penn Stad ar Gouarnamant da c’hoari e roll e pep frankiz,
nemet e teufe un dachenn, ar c’hellidoù da skouer, da gemer pouez evitañ, hag e tivizfe neuze
he frapañ er « gennad miret ».
E-keñver erounezadur an divizoù, en deus pep Maodiern frankiz vras en e Rann. An
Tevezeg a evesha war an erounezadur-se, eilet gant Maodiern an Arc’hant ha goursellet gant
Arlevier ar Republik evit traoù ar « gennad miret ».

An Dael.
Un devoud boutin eo : abaoe dibenn hanterenn gentañ an 20t kantved emañ Daelioù Kornog o
koll galloud, – an Dael c’hall koulz hag an Dael saoz evel m’hon eus gwelet. An eil Kambr dreist-holl
zo war he diskar.

Framm an Dael
Dilennadur an daelidi er Vodadenn vroadel
Dilennet e vez ar 487 kannad a ra ar Vodadenn vroadel evit pemp bloaz dre ar mouezhiañ
hollek.
Bevennet eo ar gwir-mouezhiañ gant ar riezadelezh (an estrenion o chom e Frañs ne
vouezhiont ket), an oad (21 bloaz eo an oadouriezh dilennel evit an div rev), an astalwiriadur
(astalet eo gwirioù keodedel bredklañvourion ’zo), an divri keodedour (sl. Emsav 29/147).
Gwarantet ez eus un niver a frankizioù en embregerezh ar mouezhiañ :
–

ar frankiz-vouezhiañ o wareziñ an dilenner ouzh ar pouezadurioù destrizhel ;
dieub e chom an dilennerion da anvouezhiañ (1/5 eus an dilennerion ne
vouezhiont ket e Frañs) ;

–
–

ar mouezhiañ kuzh (sl. Emsav 29/149) zo un arvez all eus ar frankiz-vouezhiañ ;
frankiz ar bruderezh, war un dro gant bevennadurioù ’zo, evel bevennadur ar
gwir-skritellañ hag -arverañ ar skinoù, kement-se evit mirout a reiñ al lañs d’an
emstriverion binvidik. Aes eo d’ar re-mañ avat tremen e-biou d’an darbaroù-se,
dre arverañ ar wask ha krouiñ kazetennoù na badont ket muioc’h eget amzer ar
stourmad dilennel. Dastalet e vez o mizoù bruderezh kefridiel d’an emstriverion
gant ma c’hounezfent ar 5 % eus ar mouezhioù.

Renad dilennel ar Vodadenn vroadel.

Arveret e vez an dilenn-unan divdro, dre ar muianiver dreistel en dro gentañ, dre ar
muianiver keñverel en eil tro ; dibabet eo bet ar mouezhiañ pastellel, – ar pastelloù dilennel o
vezañ ar pastelloù amaezhel (pe amaezhrannoù, arrondissements).
Ne c’hell ket un emstriver mont war ar renk en eil tro ma n’eo ket bet en dro gentañ. Pep
emstriver a rank kinnig un amsavad a vo dilennet war un dro gantañ.

Dilennadur an daelidi er Sened
Disheñvel eo renad dilennel ar Sened diouzh hini ar Vodadenn vroadel. Dre ar mouezhiañ
ameeun e vez dilennet ar senedourion. C’hoarvezout a ra korf dilennel ar Sened eus 470
kannad, e-tro 3 000 kuzulier meur hag ouzhpenn 100 000 dileuriad eus ar c’huzulioù-kêr.
Dilennet e vez ar senedourion evit nav bloaz ha nevezet int dre drederennoù bep tri bloaz. 283
emaint.
Lesanvet eo bet ar Sened ar « Gambr c’hounezel » dre ma vez usderc’houezet ar maezioù
ennañ diwar goust ar c’hêrioù evel ma tiskouez ar sifroù-mañ :
1948

1958

poblañs

dileuridi er
Sened

poblañs

dileuridi er
Sened

Kumunioù dindan 1 500 ann.

35,5 %

56 %

29 %

53 %

Kumunioù etre 1500 & 10000

25,5 %

28 %

24 %

25,5 %

Kumunioù dreist 10 000 ann.

39 %

16 %

47 %

21,5 %

Feurioù

Arguzennoù a vez difennet a-du gant seurt amgevatalegezh, evel houmañ : kuzulierion
dinazel ar ploue zo anezho tud talvoudek a ranker gwareziñ ouzh mougadur derc’houezerion
ar c’hêrioù ; pe evel houmañ : o lezel gant ar maezioù un usderc’houezadur e roer dezho an tu
da adsevel (arguzenn an « dezerzh gall »). Un abeg politikel zo dreist-holl : bennozh da
vouezhioù ar ploue e vez gorrekaet ar riskladur a-gleiz lusket gant ar c’hêrioù.
Komz a reer eus adreizhadur ar Sened. E-touez ar raktresoù kinniget e noter dreist-holl ur
Sened armerzhel o kemer lec’h ar vodadenn a-vremañ, a zo un dilerc’h eus an 19t kantved,
hag ar C’huzul armerzhel ha kevredigezhel, bodadenn hep galloud-divizout. En ebrel 1969 e
klaskas DE GAULLE seveniñ un adaozadur eus ar Sened, war un dro gant ur rannvroeladur.
Evel a ouzer e voe respontet nann d’ar poblaters aozet e sell eus an daskemmadurioù-se.

Dezvad an daelidi
An oad-emstrivañ zo 23 bloaz evit ar Vodadenn vroadel, 35 bloaz evit ar Sened.
Dizilennadus eo amaezhidi ’zo, an dud astalwiriet ha kondaonidi ’zo.
Digenrezus eo an daeliadelezh a) gant ar vaodiernelezh, pe an ezeliezh en un organ
bonreizhel b) an amaezhioù foran k) gant micherioù prevez ’zo (amaezhierion
embregerezhioù kellidel reolet gant ar Stad da skouer).
Diskehuzedoù klasel zo d’an daelidi : a) anatebegezh e-keñver pep kehuzed varnerezhel
en embregadur o c’hefridi b) disgwallded : ne c’hell ket un daeliad bezañ keisiet hep aotre e
vodadenn da heul ur felladenn graet er-maez eus embregadur e gefridi (sl. Emsav 30/185).

Kevuziet e vez an daelidi. Abeg a vez kavet en o gopr uhel. Respontet e vez e rank un
daeliad bezañ e tro da gefleuniañ e garg evel ma tere, hag ivez bezañ dreist diraez ar
goubrenerezh.
A-du-rall e vez an daelidi ezdalc’het diouzh pep gwazerezh milourel, en amzer beoc’h da
nebeutañ.

Arc’hwelerezh an Dael
E dastaol ouzh an eil Impalaeriezh, o doa an Trede hag ar Pevare Republik berzet pep
emell a-berzh ar Gouarnamant en arc’hwelerezh an Dael. Dizalc’hoc’h e voe houmañ, met
n’eo ket efedusoc’h. Gant Bonreizh 1958 e teu en-dro pleustroù Unpenniezh 1814 hag an eil
Impalaeriezh : an « daeliegezh heboellaet » eo. Amboaz an « heboellaerion », Michel DEBRE
da gentañ penn, eo koazhañ gourbrientoù ar bodadennoù-dezvañ ha degas ar re-mañ dindan
c’houlevierezh ar Gouarnamant, – ar remed e ve da c’heuniegezh ar Republikoù kent, an
doare da gaout ur Gouarnamant kreñv hag un Dael efedus.
Reoliadur ar bodadennoù.

E grez an Trede hag ar Pevare Republik e veze lezet gant pep bodadenn an emell eus he
reoliadur. En eneb, gant Bonreizh 1958 e vez diferet niver ar c’hengorioù, savelidigezh an
deizroll, argerzhadur an enkemmañ, dibun ar breudoù, h.a.. Urzhiet-strizh eo ivez reolerezh ar
vonreizhegezh.
Gwazva ar bodadennoù.

Gwazva ur vodadenn zo karget da verañ hec’h arc’hwelerezh ha da ren ar breudoù enni. E
penn ar gwazva ez eus ur c’hadoriad, pe arlevier, dilennet evit an daelvezh. Ouzhpenn o roll
diabarzh o deus arlevierion an div vodadenn gourbrientoù e levierezh ar riez, – daveiñ un
dezv pe ur feur etrevroadel dirak ar C’huzul bonreizhel da skouer.
Ar gronnadoù daelel.

Ar gronnad daelel zo ur stroll kannaded emziskleriet evel dalc’hidi an hevelep raklun.
Roll ar gronnadoù zo ezholiñ izili ar c’hengorioù ; o arlevierion a gemer perzh e Kuzuliadeg
an arlevierion, organ oc’h emellout e divizadur an deizroll, en aozidigezh ar breudoù, h.a..
Derc’houezus eo enta pep gronnad eus un tuadur politikel ; n’eus nemet ar gronnadoù
komunour ha sokialour ha, nevez ’zo gaollour, a zo o klotañ gant ur strollad politikel frammet
hag o c’houlenn kenurzh ar mouezhiañ en Dael digant o dilennidi.
Evit bezañ diskleriet e rank ur gronnad kaout tregont ezel da nebeutañ. En-dro da bep
gronnad ez eus un niver a gannaded o kevrediñ gantañ evit difenn ul lod hepken eus e raklun :
kannaded « kerentiet » a reer anezho (apparentés). Ne vez ket kontet ar gerentidi avat er
retniver a dregont evit diskleriadur ar gronnad.
Ar c’hengorioù.

Un nevezadenn a bouez he deus degaset Bonreizh 1958 : lakaet e vez an Dael da vreutaat
war destenn orin an danvez dezvoù kinniget gant ar Gouarnamant, ha n’eo ket ken, evel araok, war an destenn bet danzeet gant ar c’hengorioù.
Daou rumm bras a gengorioù ez eus :
Ar c’hengorioù pad strizhkefridiet
Krouet e 1902, edont 19 er Vodadenn vroadel, gant 44 ezel e pep hini, e dibenn ar Pevare
Republik. O niver hag o c’hembeli a glote tost-da-vat gant re ar maodiernezhioù ; da heul e
tenne pep hini da reoliñ strizh-ouzh-strizh ur vaodiernezh ha da biaouañ ur galloud-divizout
devoudel bras.

Aze ivez o deus bonreizherion 1958 « heboellaet » framm hag arc’hwel an organoù-se eus
an Dael. Merket eo bet o niver da c’hwec’h, a-benn terriñ pep klotadur etrezo hag ar
maodiernezhioù. E pevar anezho ez eus 61 ezel (traoù diavaez ; kellidoù, armerzh hollek ha
steuñverezh ; emzifenn ha luoz ; dezvoù bonreizhel, dezverezh hag amaezhierezh hollek ar
Republik) ; en daou all ez eus 121 ezel (traoù kulturel, tiegezhel ha kedvuhezel ; kenderc’h
hag eskemmoù). Dilennet e vez ar gengoridi gant ar vodadenn a-genfeur gant ar gronnadoù.
Ar c’hengorioù arbennik
War c’houlenn ar Gouarnamant pe ur vodadenn e vez daveet danvez dezvoù ’zo dirak ur
c’hengor arbennik savet a-ratozh evit studiañ pep kudenn. Evel ar c’hengorioù pad e vez
dilennet ar c’hengorioù arbennik ; divodet e vezont ur wech echu ar studi goulennet diganto.
Kengorioù-enklask ha -reoliñ ez eus ivez, anezho kengorioù a-ratozh karget da zastum
stlenn war un afer dibarek.

Emvodoù an Dael
Amañ ivez e kaver disoc’hoù an heboellaat, ar Gouarnamant o kaout en e gerz araezioù
da vevennañ beli an Dael, ar bodadennoù o klask diouzh o zu mont e-biou da reolerezh ar
Gouarnamant.
Estezioù an Dael.

Div estez ordinal a vez aozet bep bloaz, an eil o teraouiñ d’an 2 here hag o padout eikont
devezh, eben o teraouiñ d’an 2 ebrel ha bevennet da naogont devezh. Ne c’hell bezañ
ouzhpenn c’hwec’h mizvezh a estezioù ordinal bep bloaz.
Estezioù dreistordinal a c’hell bezañ avat. Mar bez ret gant an degouezhioù e vez bodet an
Dael e-maez eus amzer an estezioù ordinal, war c’houlenn an Tevezeg pe muianiver ar
Vodadenn vroadel. Ne c’hell neuze an Dael labourat nemet war un deizroll termenet-strizh da
vare ar c’hengalv dreistordinal.
Uheloc’h ivez hon eus gwelet an degouezhioù ma vez an Dael er gwir leun d’en em
vodañ : bodadur dreistreol an Dael a vez goude ul loezadur, ha pa ziviz Arlevier ar Republik
arverañ ar mellad 16.
An dalc’hioù.

Foran eo dalc’hioù an Dael, dreist-holl dre berzh ma vezont embannet war ar Journal
Officiel. Evit foranded sal an emvodoù ez eo strishaet-kenan : ne vez degemeret nemet un
nebeut arvesterion. Dalc’hioù disforan a vez, p’henn diviz ar Gouarnamant pe ar vodadenn
hec’h-unan.
Gant ar Gouarnamant eo e vez erverket deizroll bodadennoù an Dael. Bep sizhun e vez
miret un dalc’h evit ar goulennoù.
Ar breudoù.

Strishaet eo bet frankiz-oberiañ an Dael ha kresket hini ar Gouarnamant. Ar gomzerion a
rank bezañ enskrivet hag un amzer dermenet a vez roet da bep hini.
Gwir en deus ar Gouarnamant da stagañ da gomz e pep mare, da zisteurel an
enkemmadoù nad int ket bet studiet gant ur c’hengor, pe zoken an enkemmadoù n’en deus ket
kinniget pe darbennet.
Ar mouezhiañ en Dael.

Reolennet e vez ar mouezhiañ e-keñver retniver, met hepken war c’houlenn arlevier ur
gronnad : neuze e rank ar muianiver dreistel bezañ eno.
Pemp doare zo da vouezhiañ : ar mouezhiañ dre sav-dorn, dre azezañ ha sevel, ar
mouezhiañ foran boutin, ar mouezhiañ ouzh al leurenn, ar mouezhiañ dre baperennoù kuzh, –

e gwir, an daou-mañ diwezhañ zo bet erlec’hiet ar mouezhiañ elektronek outo bremañ. Dre
zileuriadur e c’hell an daelidi mouezhiañ, nemet ez eo bet strishaet kalz an embreg-se dindan
ar Pempet Republik.

Galloudoù an Dael
Ar galloud-dezvañ
Evel m’hon eus gwelet c’hoazh (sl. Emsav 30/181 hh.) e voe krouet an Daelioù evit herzel
ouzh beli an unpenniezh ; hogen, tra ma oa aet bepred war greskiñ galloud-dezvañ an Daelioù
abaoe o c’hrouidigezh, e teu war wel gant Bonreizh 1958 un tuadur kontrol.
Strishaet eo galloud-dezvañ an Dael : a) dre ar galloud en deus Arlevier ar Republik da
dremen e-biou da vennadurioù an Dael oc’h aozañ poblatersoù b) dre ar reolerezh strizh a zo
bet ensavet war vonreizhegezh an dezvoù k) dre an argerzhadur a zo bet ijinet evit lakaat
dougen an dezvoù kuit a vouezhiadur, diwar-bouez ar goulenn fiziañs d) dre an termenadur en
dezverezh eus un tachad miret ma ne c’hell ket an Dael dezvañ. Uheloc’h hon eus gwelet
penaos emañ bremañ ar reol gant tachenn an devedañ hag an ezreol gant tachenn an dezvañ.
Argerzhadur an dezvañ.

Daou argerzhadur-dezvañ disheñvel ez eus hervez ma emell ar Gouarnamant pe get.
Ma ne emell ket ar Gouarnamant e vez ar Sened kevatalwirioù d’ar Vodadenn vroadel.
War daol an eil bodadenn pe eben e c’hell ar gentoderion endodiñ o danvez dezvoù.
« Bulzuniñ » a c’hell neuze an danvez dezv ober eus an eil bodadenn d’eben, hep disoc’hañ
nepred evel e grez an Trede Republik. N’eus termen ebet merket da lankad ebet eus an
argerzhadur.
Mar emell ar Gouarnamant, e kemm roll ar Sened : ar Gouarnamant a c’hell herzel ouzh
ur skoilherezh digantañ dre aotren pep bodadenn da vouezhiañ div wech hepken war un
danvez, ur wech hepken mar diskler an difrae. Ma n’eus bet emglev ebet etre an div
vodadenn, e laka bodañ ur c’hengor-unvaniñ (commission mixte paritaire) amparet gant
pevarzek ezel dilennet hanter-hanter gant pep bodadenn. Ma ne zisoc’h ket ar c’hengorunvaniñ e fiz ar Gouarnamant er Vodadenn vroadel ar gefridi da zisoc’hañ hec’h-unan. E berr,
ar Gouarnamant en deus galloud da strishaat frankiz-oberiañ ar Vodadenn vroadel e kement
ha ma vez dizemglev etrezi hag eñ ; mar sav ar Gouarnamant a-du ganti, ne c’hell ar Sened
ober netra ken.
Un argerzhadur un tammig strishoc’h zo evit an dezvoù frammel (pe dezvoù organek),
eleze ar re o tennañ da arveradur ar Vonreizh ha da frammadur ar Galloudoù foran. Hanterhent emañ an dezvoù-se etre an dezvoù bonreizhel hag an dezvoù ordinal hag ezhomm zo
evito eus un darbennadur a-berzh ar C’huzul bonreizhel.

Ar galloud-kellidsteuñviñ
Un argerzhadur arbennik zo evit embreger ar galloud-kellidsteuñviñ.
An danvez dezvoù kellidel, kinniget gant ar Gouarnamant, a rank bezañ studiet gant ar
Vodadenn vroadel a-raok bezañ daveet dirak ar Sened. Pergont devezh a vez gant ar
Vodadenn vroadel evit kas hec’h arselladur ha kinnig enkemmadoù. Pemzek devezh a vez
gant ar Sened. Ma ne zeu disoc’h ebet digant ar Sened goude seikont devezh ez eo aotreet ar
Gouarnamant da c’hourbonnañ e zanvez kellidsteuñv dre hent kemennadur.
Daou arvez pouezus all zo da argerzhadur ar c’hellidsteuñviñ : ne vez ket mouezhiet war
ar c’hellidsteuñv a-bezh hogen war ar c’hevrennoù anezhañ lerc’h-ouzh-lerc’h (pennaenn
kevrennadur ar c’hellidsteuñv) ; ned eo ket aotreet an Dael da grennañ an enkefiadurioù na da
greskiñ an dispignoù.

Ar galloud da zaskemmañ ar Vonreizh
Ur roll pouezus zo d’ar Sened dre berzh mellad 89 ar Vonreizh ; ur roll nac’hel eo pa’z eo
diazezet war ar galloud da skoilhañ argerzhadur an daskemmañ.
Argerzhadur reol an daskemmañ.

Emañ ar gwir-kentodiñ e piaou izili an Dael hag Arlevier ar Republik, evit hemañ war
ginnig an Tevezeg. Kudenn zo savet war ster an termen « kinnig » : hag endalc’het eo an
Arlevier gant kinnig an Tevezeg ? Dre an doare m’en deus argerzhet en deus DE GAULLE
diskouezet e responte nann d’ar goulenn-se.
Mouezhiet e vez gant an div vodadenn, ha n’en deus ket ar Gouarnamant an tu da
emellout en o labour. Gant ar Sened emañ ar gwir da nac’h studiañ an danvez daskemmad
hag, e-se, d’e « zouarañ ».
Ur wech mouezhiet gant an div vodadenn hag e termenoù heñvel, e rank testenn an
daskemmad bezañ ateget dre boblaters.
Argerzhadurioù dreistreol an daskemmañ.

Ar C’huntell
E-lec’h aozañ ur poblaters e c’hell Arlevier ar Republik degas an danvez daskemmad
dirak an div vodadenn unanet e Kuntell. Emañ neuze ar muianiver doareet en teir fempedenn.
Argerzhadur ar mellad 11
A-benn mont e-biou da eneberezh ar Sened ez arveras DE GAULLE e 1962 ar mellad 11
evit lakaat daskemmañ ar Vonreizh war graf dilennadur Arlevier ar Republik. En doare-se e
c’hallas degas an danvez daskemmad war-eeun dirak ar bobl hep e lakaat tremen dirak an
Dael. Dre vras e voe barnet direol seurt argerzhadur gant ar wiraourion.

Galloudoù all an Dael
War dachenn ar barnerezh he deus ar galloud-diskounaat, eleze ar galloud da ziverkañ en
holl d’an holl roudoù ar felladennoù, da freuzañ ar c’hondaonadurioù douget ouzh ur rumm a
gospidi.
Ar galloud he deus ivez da envel lod eus izili ar Lez-Veur, ha da gehuzañ izili ar
Gouarnamant dirak houmañ.
Bez’ he deus ar galloud diplomatel da aotren kaougantadur ar feurioù etrevroadel hag ar
galloud da ziskleriañ ar brezel.

Beli an Dael war ar Gouarnamant
Dister eo beli an Dael war ar Gouarnamant. Gwir he deus d’e reoliñ ha, dre bennaenn, ne
oufe ar Gouarnamant padout hep kaout fiziañs an Dael. Hec’h araezioù-reoliñ zo anezho :
Ar goulennoù. Gouestlet e vez dezho un dalc’h bep sizhun (sl. Emsav 30/191). Ur roll dibouez
a-walc’h o deus, dre zaou arbenn : an daelidi a laka goulennoù eilrenk, a zeur lec’hel,
kentoc’h eget goulennoù war al leviadurezh hollek pe kudennoù loskus ar mare ; didoueziet e
vez gant Kuzuliadeg an arlevierion ar goulennoù a vo respontet : e 1967, war 516 goulenn
graet gant an daelidi en deus ar Gouarnamant respontet da 111 nemetken.
Lakaat breud war atebegezh politikel ar Gouarnamant. Ar mennad-kareziñ eo an doare da
lakaat an Dael da ziskar ar Gouarnamant dre ur vouezhiadeg. Diarbennoù bonreizhel e-leizh
avat a strisha kalz arver an araez-mañ.
Ar goulenn fiziañs zo an doare evit an Tevezeg da engouestlañ atebegezh ar Gouarnamant
war un diskleriadenn a leviadurezh hollek, war raklun ar Gouarnamant pe un danvez dezv.
Ne c’hell atebegezh ar Gouarnamant bezañ arvreudet nemet gant ar Vodadenn vroadel ;
n’emañ ket atebek dirak ar Sened.

Gwanded an Dael c’hall dindan ar Pempet Republik.

Er pleustr ne c’hell ket an Dael diskar ar Gouarnamant. Argerzhadur amjestr ar
mennadoù-kareziñ ha dreist-holl al loezañ heulret a ro d’an tevezvodoù ampoblekañ an tu da
badout diargoll.
Gwariet e vez ivez gant ar Gouarnamant argerzhadur ar goulennoù dre an distaol a lak
ober eus ar goulennoù diaezus evitañ.
An daeliegezh heboellaet o kreskiñ a-reñver emell ar Gouarnamant en Dael a daol da
vougañ houmañ.
Ret eo lakaat ivez e kont an tech leviourelour a zo gant ar renad. Perak klask diskar un
Tevezvod pa’z eo Arlevier ar Republik atebeg devoudel al leviadurezh, hag eñ anatebek ent
wirel ?
Un arbenn all hon eus bet tro da venegiñ c’hoazh p’hon eus studiet ar Pevare Republik (sl.
Emsav 44/271) eo gwanidigezh ar strolladoù politikel gall, dispredadur o c’healiadurezhioù,
ar foz o tonaat etrezo hag ar boblañs.

Organoù barnerezhel ha kuzuliadurel.
Evit klozañ e studiimp tri organ a zo pell a vezañ ken pouezus hag an tri organ all eus al levierezh
emaomp o paouez gwelout. Daou zo dezho ur gefridiezh-varn, an trede ur roll-kuzuliañ. Gant hini
ebet n’eus a c’halloud-divizout.

Ar C’huzul bonreizhel
Un ensav a varnerezh politikel eo, karget da reoliñ bonreizhegezh an dezvoù hag an
dilennadegoù. Bet-Arlevierion ar Republik zo dre wir izili anezhañ. Anvet e vez an nav ezel
all, tri gant Arlevier ar Republik, tri gant arlevier ar Vodadenn vroadel, tri gant arlevier ar
Sened.
Roll ar C’huzul bonreizhel zo dreist-holl derc’hel an Dael e diabarzh ar bevennoù bet
merket dezhi gant Bonreizh 1958. Reoliñ a ra dre heulret an dezvoù frammel ha reoliadurioù
diabarzh an Dael. Ne c’hell reoliñ an dezvoù ordinal nemet war c’houlenn Arlevier ar
Republik, an Tevezeg hag arlevierion vodadennoù an Dael. N’en deus galloud ebet evit reoliñ
an dezvoù poblatersel.
Emellout a c’hell ober ivez e danzeadur an dezvoù hag an devedoù e degouezhioù ’zo, da
skouer pa vez arguz etre ar Gouarnamant hag an Dael a-zivout bonreizhegezh un danvez dezv
pe un enkemmad.
Ur gefridi all eus ar C’huzul bonreizhel eo reoliñ dilennadegoù an daelidi hag Arlevier ar
Republik, hag ivez ar poblatersoù. Ar breutaerezh dilennel (sl. Emsav 29/149) n’emañ ket e
kembeli an Dael, met e hini ar C’huzul bonreizhel.
Galloudoù dreistreol en deus ar C’huzul bonreizhel.
Eñ a ziskler, war c’houlenn ar Gouarnamant, ez eo angouest Arlevier ar Republik, – anv
zo hepken eus angouestedoù dre berzh kleñved, gwallzarvoud, h.a., ha n’eo ket eus
angouestedoù a natur bolitikel. Mar bez diskleriet padus an angouested e vez amsavet
Arlevier ar Republik gant arlevier ar Sened.
Ur gefridi all en deus ar C’huzul bonreizhel, pa ziviz Arlevier ar Republik arverañ ar
mellad 16 (sl. Emsav 46/325). E ali en deus da reiñ war gantreolded an arver, – ha n’eo ket
war hegoulzded politikel an disentez e arverañ. En tu all da se e rank Arlevier ar Republik
goulenn ali ar C’huzul bonreizhel a-zivout pep hini eus an darbaroù kemeret gantañ e-ser
arver ar mellad 16.

Ar C’huzul armerzhel ha kevredigezhel
E bal zo aozañ e-kichen an derc’houezadur politikel un derc’houezadur armerzhel ha reiñ
un neuz werinek d’ar steuñverezh.

Daou c’hant ezel zo ennañ, derc’houezourion eus rummoù micherel diseurt (gopridi,
greantourion, kenwerzhourion, dornwezhourion, gounideion, kevelourion, amaezhidi),
arbennigourion war ar c’hudennoù armerzhel, gouezoniel, kedvuhezel, kulturel, yec’hedel,
tiegezhel, h.a.. E 1946 e veze anvet 8 % eus izili ar C’huzul armerzhel ha kevredigezhel gant
ar Gouarnamant ; Bonreizh 1958 he deus savet an dregantad-se da 30 %.
Ur vodadenn-guzuliañ hep galloud-divizout eo an organ-mañ. E amkanioù zo « aesaat da
genlabour ar rummoù micherel diseurt » eleze reiñ tu da emglevioù etre ar renkadoù
(patromed, micherourion) hag etre ar gennadoù (gounezerezh, greanterezh, kenwerzh), ha
kenoberiañ gant leviadurezh armerzhel ha kevredigezhel ar Gouarnamant. E roll zo ivez
studiañ « an azasadurioù armerzhel ha kevredigezhel deuet ret gant ar c’halvezderioù nevez
pergen ».
Arc’hwelerezh ar C’huzul armerzhel ha kevredigezhel. Labourat a ra ar C’huzul pe war
c’houlenn an Tevezeg pe diwar e gentod e-unan.
An Tevezeg eo a zave, en anv ar Gouarnamant, goulennoù alioù pe studiadennoù dirak ar
C’huzul. E degouezhioù ’zo ez eo endalc’het ar Gouarnamant da c’houlenn ali ar C’huzul, da
skouer pa ginnig ul lezenn-stur, ur steuñv armerzhel pe kevredigezhel, – ouzhpenn e ali e
c’hell ar Gouarnamant goulenn e genlabour digant ar C’huzul evit sevel e ginnigoù. E
degouezhioù all ez eo diredi ar goulenn alioù. E nep degouezh avat ned eo ar Gouarnamant
endalc’het da heuliañ alioù ar C’huzul armerzhel ha kevredigezhel.
A-du-rall e c’hell ar C’huzul tennañ evezh ar Gouarnamant war an darbaroù da gemer evit
aesaat erounezadur e raklun armerzhel ha kevredigezhel. Endalc’het eo an Tevezeg da
embann an disentezioù kemeret da heul an alioù roet dezhañ gant ar C’huzul.

Lez-veur ar Reizh
E kemm ouzh organoù al levierezh, ez eo al Lez-veur un organ spanaennek : ne vez bodet
nemet pa zaveer ur gread dirazi, ar pezh na c’hoarvez ket alies. Graet eo evit barn
uhelbennadurezhioù ar Stad, Arlevier ar Republik, izili ar Gouarnamant, war dorfedoù graet
en embregadur o c’harg, hag ivez keodedourion ordinal pa vez tamallet dezho kouloù grevus
ouzh diogelroez ar Stad.
Framm al Lez-veur.

An Trede Republik he doa heuliet ar reolenn vreizhveurat : Kambr ar Gannaded o vezañ
an organ-kehuzañ, e tegouezhe d’ar Sened roll al Lez-veur. Ar Pevare Republik, a-benn
kreskiñ levezon ar vodadenn dilennet dre ar mouezhiañ hollek, he doa lakaet ezholiñ al Lezveur gant ar Vodadenn vroadel, an div drederenn anezhi o vezañ kannaded. Ar Pempet
Republik he deus kemeret un hent-etre, o krennañ c’hoazh war veli an Dael.
Anvet e vez an 24 barner hag an 12 advarner oc’h amparañ hiziv al Lez-veur, hanter gant
ar Vodadenn vroadel, hanter gant ar Sened.
Kengor-enklask hag Erlenerezh al Lez-veur n’emaint ket avat e beli an Dael, hogen etre
daouarn reizhaouerion a remzad.
Kembeli al Lez-veur.

Anatebek eo Arlevier ar Republik : ne c’haller ket e gehuzañ evit ur felladenn gastizel pe
politikel dirak al lezioù-barn. Ne c’hell bezañ erlenet nemet gant al Lez-veur hag evit un
torfed hepken : pa vez tamallet « uhel vradouriezh » dezhañ.
Kembeli he deus ivez al Lez-veur evit barn ar Vaodierned, an Tevezeg hag ar
Sekretourion-Stad war ar c’houloù graet ganto en embregadur o c’harg.
Ar geodedourion ordinal a c’hell erzont dirak al Lez-veur evel kenwallerion da izili ar
Gouarnamant pe da heul an tamall a dorfedoù ouzh diogelroez ar Stad.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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KENDAEL : EMSAV HA KEVREDADELEZH
Dekvet displegadenn (EHK-10)
GREANTIOU CITROEN E BREIZH
Brudet eo an daou c’hreanti CITROEN eus korn-bro Roazhon n’eo ket hepken evit ar pezhioù hag
ar c’hirri a aozont1 hogen ivez evit ar pouez o deus en armerzh Breizh hiziv, doareoù dibar an dud a
labour enno ha bennozh d’un nebeut darvoudoù o deus lakaet birvilh e kelc’hiadoù ’zo eus ar boblañs
er bloavezhioù 1966-1967. Evit darn ez eo ar greantioù-se ar skouer splannañ eus ar berzh a ra al
leviadurezh a zigreizennadur greantel, ouzhpenn ma’z int ur bennozh evit Breizh dre ar gourc’hwelioù
hag ar goproù o deus degaset er vro. Evit darn all ez eo CITROEN e Breizh an arouez hag an ambilher
eus ar « gevalaouriezh trevadennel » fervañ. Evit an Emsav ez eo un darvoud da zezrannañ ha da
lec’hiañ e stern diskar ar gevredigezh henvoazel ha savidigezh ar gevredigezh vrezhon nevez. Ar
pennad-mañ zo anezhañ derou ur seurt dezrannadur.
Ret eo spisaat da gentañ-penn n’eus ket a « armerzh brezhon ». Un armerzh gall zo ma emañ
enframmet penn-da-benn armerzh Breizh. Ne chom war sav an armerzh e Breizh nemet dre e
enframmadur en armerzh gall. Dalc’het emañ an holl embregerezhioù e Breizh gant lezenn ar Stad
c’hall koulz ha gant reolenn an armerzh gall ken en o darempredoù gant an nevid gall, ken en o
darempredoù gant an nevidoù all. Greantioù CITROEN zo, evel greantioù all ar vro, ur parzh eus an
armerzh gall e Breizh. Diouzh un tu o deus ezhomm eus ar reizhiad c’hall evit padout, diouzh an tu all
e tennont o mad eus al labourerion a gavont e Breizh.

Kevredad CITROEN hag abegoù savidigezh an daou c’hreanti e Roazhon.
Ar c’hevredad CITROEN zo un embregerezh kevalaour, eleze un embregerezh en deus da bal
ardaladur ar c’hevalaoù postet ennañ.
E 1952 e voe boulc’het al labourioù kentañ da sevel ur greanti e Roazhon, hini La Barre Thomas,
war hent an Oriant. E derou 1953 e tegouezhas eus Paris an arbennigourion hag an ardivinkoù kentañ.
Savet oa ar greanti-se evit dichoukañ daou c’hreanti eus korn-bro Paris. Degaset e voe da Roazhon :
1) an oberierezh kaoutchoug a oa e greanti Clichy, evit reiñ lec’h da astenn an teuzerezed ret da
zeraouiñ an D.S. 2) an oberierezh kludoù-ruilh a oa e greanti Levallois, evit astenn stlejad-strollañ an
2 CV.
Renerezh CITROEN n’en doa rakgwelet kas er « proviñs » nemet oberierezhioù « skañv », eleze
dister an tolz hag an ec’honad danzeet ganto e-skoaz ar gorreadoù ret d’an danzeerezh. Dont a rae da
Roazhon da glask diskoulmañ ur gudenn a c’horreadoù, ha n’eo ket ur gudenn a goskor : d’an
ampoent e oa paot-kenan e Paris al labourerion eus Norz Afrika ha gwell o dije kavet renerion
CITROEN o c’horvoiñ e Paris eget dont da gorvoiñ Breizhiz en o bro.
Roazhon a voe dibabet e-touez kêrioù all eus Frañs (Reims, da skouer) en arbenn eus he
c’hevazasted ouzh ezhommoù ar c’hevredad : gorreadoù bras evit ur priz izel, terkadurioù hag
aveadurioù dereat, hag ouzhpenn pennadurezhioù leun a gomprenusted, Henri FREVILLE, maer
Roazhon, en o fenn. An 32 hektar prenet a zlee, e mennoz ar renerezh, reiñ bod tamm-ha-tamm da
oberierezhioù all eus an hevelep rummoù. En devoud, laoskaat a reas ar reolennadur o vevennañ
ensezerezh ar greantioù e korn-bro Paris ha brasoc’h diegi en devoe CITROEN o tigreizennañ. Da
heul, ne voe ket ledanaet oberierezhioù La Barre Thomas.
E 1959 e voe lakaet war ar stern un eil greanti, hini La Janais, war diriad Chartres-de-Bretagne
(Karnod), ur gumun e su Roazhon. Ar wech-se e oa kudenn CITROEN boulc’hañ un oberierezh nevez
hag evit se e ranke adeiladiñ ur stlejad-strollañ karbedoù. Kement-se a c’houlenne gorreadoù egorant
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(meur a gant hektar) hag un danvez tud-labour paot. Un abeg a bouez e voe an elfenn-mañ diwezhañ
evit dibab La Janais da lec’h-ensezañ.
Ar skiant prenet e-pad meur a vloavezh gant greanti La Barre Thomas he doa prouet da renerezh
diskredik CITROEN e oa al labourerion tutaet e korn-bro Roazhon micherourion dreist, ken e-keñver
askoradoù, ken e-keñver stabilded ha pervezhded. Ouzhpenn-se e oant barrek d’en em azasaat ouzh al
labourioù hag ar c’halvezderioù nevez ; aes a-walc’h e veze kudennoù ar sterniañ da ziskoulmañ,
zoken mar kreske buan ment an embregerezh : e-touez ar vicherourion e oa tu da gavout ar sternioù
hag ar galvezourion ret. Er c’heñver-se n’eo ket kerse gant CITROEN bezañ dibabet sevel un eil
greanti e Roazhon. Emañ stal La Janais o kreskiñ ha kevredad CITROEN zo deuet a-benn da duta an
holl labourerion a c’halle bezañ tutaet war diazad Roazhon.
Abegoù diabarzh eo avat kement-se. Abegoù all, politikel ar re-mañ, o deus ivez broudet
CITROEN da ensezañ daou c’hreanti e Roazhon.
Er bloavezhioù pemont e reuzias e Breizh un enkadenn armerzhel c’hrevus a dizhe da gentañ ar
gouerion : un darn vras anezho aet divarrek da vevañ diwar an douar a rankas klask fred e lec’h all2.
Krouidigezh greantioù La Barre Thomas e 1952 ha dreist-holl La Janais e 1959 a glote gant un
ezhomm politikel resis eus ar Gouarnamant gall : terriñ lañs da arc’hadurioù ar gouerion e korn-bro
Roazhon hag e Breizh a-bezh, d’ur mare m’en doa preder a-walc’h gant brezel Aljeria. An diskoulm
kinniget gant CITROEN da gouerion Reter ar vro oa ur gopr uheloc’h eget ar c’horvoderioù a dennent
eus o douaroù, an tu da genderc’hel da c’hounit douar ha dreist-holl da virout o liammoù ouzh ar
gevredigezh koueriadel henvoazel. CITROEN a gemeras e maezioù ar Reter, a-wechoù gant harp ar
gloer, dremm ur burzhud dreistnatur o tont da zienkañ ar gouerion d’an ampoent ma tiraezent don an
dic’hoanag.

An daou c’hreanti : un nebeut sifroù.
LA BARRE THOMAS
Derou al labourioù
Derou ar c’henderc’hañ

Ardivinkoù
Gwerzh ar

genver 1959
gouere 1961 gant al labourva
darsankerezh

here 1952
gouere 1953

Gorread
Gorread dindan aveadur

32 ha
6 ha
tost da 1 000 benvegijinenn

gorreadoù
adeiladoù
ardivinkoù

Postadur dre zen

50 milion F
150 milion F
100 000 F
2 000 pezh disheñvel
(kaoutchoug pe kludoù-ruilh)

Kenderc’hadur
tolz

1 300 t/miz

gwerzh

8 milion F/miz

Kenderc’had
Eurvezhioù-kenderc’hañ
Bevezadur
2

tredan

LA JANAIS

200 000 h/miz
21 milion kWh/bloaz

350 ha
40 ha
stlejadoù-strollañ, gwaskoù
–
500 milion F
–
karroñsadurioù, strollerezh
kirri, pezhioù dir evit ar
c’harroñsadurioù
37 106 t/miz e 1965
(kresk ebet abaoe)
–
–
–

Eus 1954 da 1962 e tigreskas eus 20 % ar boblañs-labour gounezel er Ranndir Steuñvel Bretagne. A-zivout enkadenn
armerzhel ar bloavezhioù pemont, sl. Ar M.O.B., Emsav 42/177 1970.

dour
Dezougerezh an danvezioù krai
hag ar c’henderc’hadoù

–

600 bagoniad/bloaz
3 600 sammorellad/bloaz
12
250
1 738
2 000

(war-dro)
(war-dro)
(war-dro)
(war-dro)

33
1 300
6 667
8 000

(war-dro)
(war-dro)
(war-dro)
(war-dro)

Koskor 1971

2 200

(war-dro)

10 000

(war-dro)

Micherourion gêrelaet
Micherourion-kouerion

60 %
40 %

(war-dro)
(war-dro)

20 %
80 %

(war-dro)
(war-dro)

Koskor 1969

sternioù
mizvezhourion
eurvezhourion
en holl

1,3 milion m3/bloaz

Goproù

war-dro 1 500 milion F/miz

Ar c’hoskor.
Ar sternioù
Daou rumm zo er sternioù, eleze el labourerion dezho ur gwezhiader3 par pe dreist da 400. Diouzh
un tu, an ijinourion diplomet o tont eus skolioù ijinourion pe eus skolioù-meur ; diouzh an tu all an
« ijinourion Citroën » n’o deus alies nag an arbennikadur nag ar gefridi a vez peurliesañ re un ijinour.
Kement-ha-kement ez eus eus an daou rumm. Hañvalout a ra e ve mennet ar renerezh da zerc’hel ar
c’hemblac’h-se etrezo, moarvat peogwir emañ hanter-hent etre an efedusted hag ar surentez. An
« ijinourion Citroën » n’o deus talvoudegezh ebet e nevid al labour, setu perak ez eus anezho ur
graonellad fealed, bepred aketus da sevel a-du gant youl displeget pe get ar renerezh. Er-maez eus
seurt dalc’hiadegezh e chom an darn vrasañ eus an ijinourion diplomet : talvoudegezh o deus ar remañ e nevid al labour ha dizalc’hoc’h a se en em gavont e-keñver ar renerezh : n’o devez ket aon da
zisplegañ o mennozioù, zoken mard eont war-enep da vennozioù renerezh ar mare ; o roll zo kas ar
c’hevredad war-raok, roll an « ijinourion Citroën » o vezañ mirout outo a vont re vuan.
En derou e teue an holl sternioù eus korn-bro Paris. Tamm-ha-tamm e voe erlec’hiet tud eus ar
vro ouzh an darn vrasañ anezho. Hogen ne vern o lec’h-orin, ne vern o diplomoù, holl sternioù
CITROEN a vez e pep mare o klotañ ervat gant ezhommoù ar c’hevredad.

Ar vicherourion
War-bouez un hinienn bennak, holl vicherourion greantioù La Barre Thomas ha La Janais a zeu
eus diazad Roazhon. Tri rumm zo d’ober anezho : 1) ar vichereion 2) ar vicherourion gêrelaet 3) ar
vicherourion-kouerion.
1) Ar vichereion.
Ar vichereion, pe « micherourion a vicher », a zeu eus skolioù micherel pe skolioù kalvezel an
tolead. Gopridi « c’hlan » int, eleze n’o deus nemet o goproù evit bevañ. En o zouez e kaver an
elfennoù politikaetañ hag ivez an arc’hourion bennañ. Stag int ouzh talvoudegezh o diplomoù4. Bez’ o
deus da c’houzañv diwar bladadur an urzhaz en diaz, pezh a ya gant an dianaoudegezh reizhiadek eus
o zitloù gant o implijer : CITROEN a laka kement den o klask fred gantañ da dremen e arnodoù
dezhañ.
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Gwezhiader g., niver o verkañ ar savlec’h en urzhaz hag o talvezout da jediñ sav izek ar gopr. Sl. ivez : Gopr diouzh ar
gourc’hwel, Emsav 9/240 1967.
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E-touez ar vichereion fealañ d’ar renerezh, – n’int ket bepred ar re varrekañ war o micher, – e vez
dibabet izili ar bennezh5 : pennoù-pare, pennwezhourion, pennoù-labourva. Primoc’h eo enta
enraokadur an dibabidi-se, ken ez eus un aergelc’h a warizi hag un troc’h etre michereion ar
gwazvaoù kalvezel hag ar bennezh. An anadenn-se a verzer dreist-holl e-touez ar vizvezhourion.
2) Ar vicherourion gêrelaet.
Dre vras int ar re goshañ en ti. Tutaet e voent e-kreiz ar bloavezhioù pemont. N’o deus korvoder
ebet estreget ar gopr a ro dezho CITROEN. Alies o deus lakaet enfredañ6 o gwragez. Kuitaet o deus
an atantoù bihan a gorvoent a-gent ha deuet int da annezañ e Roazhon e-barzh ranndioù H.L.M.
nevezsavet. Kizidik-kenan int ouzh live o goproù ; er-maez eus se ne ziskouez ket ar braz anezho
damantiñ da galz tra.
3) Ar vicherourion-kouerion.
Ar re niverusañ emaint (70 % eus koskor an daou c’hreanti). Deuet int da labourat da vare « eil
tarzh » an tuta (goude 1960). Anezho ez eus gwezhourion-douar perc’henn d’ul liorzh vras, tieion pe
zoken perc’henned vihan na c’hallfent ket bevañ diwar o douaroù. Bennozh da euriadur al labour dre
bare7 e c’hellont kenderc’hel da c’hounit douar. O goproù er greanti hag ar c’horvoderioù a dennont
eus o gounezadurioù a ro dezho ur barr-bevañ n’o dije biskoazh kredet gortoz8.
Seurt buhez daouc’hourc’hwel ne vo ket evit padout avat. Nebeut-ouzh-nebeut e teuio
dic’houzañvadus ar skuizhnez eus ur seurt sammad labour, lakaet ouzhpenn skuizhnez an hent (darn a
ra 100 km bemdez, peder eurvezh veaj, evit mont ha dont).
Evit ar pred ez eo ar vicherourion-kouerion ar re fealañ d’ar renerezh. Disheñvel eo o stuz diouzh
hini ar vicherourion gêrelaet ha war zonaat ez a bemdez an troc’h etrezo. Da skouer, ar vicherourion
gêrelaet a zebr merenn e preti ar greanti ; ar vicherourion-kouerion a chom en o labourvaoù da zebriñ
an tamm bara o deus degaset ha da evañ o sistr. Ar re gentañ a ra « paysans » eus ar re all, daoust ma
oant int ivez kouerion n’eus ket keit-se.
Ar braz eus ar vicherourion-kouerion n’int prest e nep doare da gemer perzh e nep arc’hadur : ne
fell ket dezho lakaat en arvar ar c’hempouez o deus kavet e ti CITROEN e-keñver korvoder. Ne fell
ket dezho kennebeut dispenn an treuzvarc’had buhezel a ro dezho an tu da zistreiñ bemdez d’ar bed
henvoazel, d’ar gêriadenn.
En eneb, ar vicherourion gêrelaet zo kizidik-kenan ouzh neuennadoù ar barr-bevañ. Dre-se e vent
prest da gemer perzh en arc’hadurioù a-benn kaout goproù uheloc’h.

Ar bennezh
Ar bennezh a c’hoarvez eus ar pennoù-labourva, ar bennwezhourion hag ar pennoù-pare. He roll
zo ren arc’hwelerezh-standur ar greantioù. Dibabet e vez ar bennezhourion gant ar renerezh e-touez ar
vicherourion, hag ez eont d’ober ur c’horf a fealed divrall. Kudenn gentañ ar pennoù-pare eo tizhout
ar gwezhiader 246 a-benn kaout ul leve-klokaat. Kudenn ar bennezhourion all eo tizhout ar
gwezhiader 300 a-benn kaout ul leve digant Kef ar Sternioù. Aze moarvat e kaver arbenn ar
vevelegezh a ziskouez un darn vat anezho e-keñver ar renerezh.##9
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Adal ar gwezhiader 246 e vez enskrivet an dud en IRCASIM, ur c’hef evit kaout ul leve-klokaat. Ar bennezh a grog
gant ar gwezhiader 209 betek ar gwezhiader 400. Adal ar gwezhiader 400 e vezer stern. Hogen diwar ar gwezhiader 300 e
taler da Gef ar Sternioù evit kaout ul leve uheloc’h.

Ar renerezh
N’eus ket a renerezh gwirion e greantioù Roazhon. An atebeion uhelañ n’int nemet
degemennourion a-berzh ar renerezh e Paris. N’eus rener ebet e La Barre Thomas pe La Janais,
hogen ur penn-greanti zo e penn ar gwazva pouezusañ : Gwazva an Oberierezh. A-hend-all ez eus
atebeion voutin etre an daou c’hreanti : Penn an Darempredoù Kevredik, a zo derc’houezour renerezh
Paris dirak an amaezhiadurezh c’hall ; Penn ar C’hoskor a bled gant ar goproù hag an enraokadur.
Kemmoù zo evelkent etre an daou c’hreanti. Emrenoc’h eo hini La Barre Thomas eget hini La
Janais en arbenn moarvat ma c’hell e oberiadurezh talvezout evit estreget sevel kirri ; greanti La
Janais n’eo nemet elfenn-dibenn ur rouedad c’hreantioù ha ne c’hell mont en-dro nemet gant
kenderc’hadoù ar greantioù all, tra ma pleusk greanti La Barre Thomas danvezioù krai pe nebeut
danzeet. Ne vern penaos, kreizennet-strizh emañ e Paris renerezh greantioù Roazhon. E Paris e vez
kemeret an divizoù pennañ hag a-wechoù ar re vunutañ, dreist-holl evit a sell ouzh greanti La Janais.
Unan eus kudennoù ar renerezh bremañ zo tuta 3 000 micherour nevez a-barzh bloaz evit
greantioù Roazhon. Ne fell ket dezhañ tuta er-maez eus Breizh, hogen n’eo ket herrek a-walc’h
argerzh disc’hweladur al labourerion-douar e diazad Roazhon evit spiriñ. Setu perak ez a da glask e
rannbarzhioù Kreiz ha Kornog Breizh al labourerion disc’hwelet diouzh ar gounezerezh n’o deus ket
kavet fred er greanterezh e Brest. Ar re-mañ a yelo da labourat da Vrest pa vo savet greantioù nevez
eno hag erlec’hiet e vo outo tamm-ha-tamm ar gouerion nevez disc’hwelet e diazad Roazhon.

Ar c’hweluniadoù.
Bezant eo ar c’hweluniadoù e greantioù CITROEN Roazhon dre un nebeut dileuridi eus ar C.G.T.
hag ar C.F.D.T., tud gopret diouzh an eurvezh, michereion peurliesañ, n’o deus ket kalz da goll mar
kollont o gourc’hwel.
Evezhiek eo ar renerezh da heuliañ ar reolennoù war ar « frankiz c’hweluniadel », en o furm ma
n’eo ket en o spered. N’eus ket mui a waskerezh digor, hogen mar gell ar c’hweluniadoù lakaat
skritelloù el lec’hioù miret evit se ha skignañ traktoù er-maez, ouzh dorioù ar greantioù, ne reer netra
evit aesaat dezho o labour.
Heverk eo e La Barre Thomas hag e La Janais an disrann etre ar vicherourion hag ar
c’hweluniadoù. Dont a ra an disrann-se eus daou zoare enebek da welout ar stal. Evit ar vicherourion,
ez eo CITROEN kevatal da labour ha surentez. Ar surentez roet dezho gant ar stal zo fetis ha
pleustrek, hogos kevatal d’an hini pouchaset gant an amaezhiadurezh-Stad. Rouez-tre eo bet an
ezfredadurioù ha n’o deus tizhet nemet un hinienn bennak a rae fall o labour micher pe re vat o labour
c’hweluniad. Nepred n’eo bet digresket an eurvezhioù labour, zoken e 1967-1968 pa oa kouezhet
gwall izel ar c’henderc’h e greanti La Janais da heul c’hwitadenn an AMI 6. Kalz en tu-hont d’ar
pezh a vez anavezet peurvuiañ e Breizh emañ e stal CITROEN aozioù al labour, ar yec’hed hag ar
surentez, ar goproù, an arc’hoproù hag ar spletoù kevredigezhel.
Evel just, e karfe d’ar c’hopridi ma ve gwellaet ar spletoù-se ha kresket o goproù. N’eo ket
ezvezant penn-da-benn ar spered-arc’hañ. Da skouer, imor ez eus bremañ peogwir n’eus bet roet
arc’hopr ebet da geñver deraouidigezh ar c’harr nevez GS evel ma’z eo ar boaz. Hogen diaes eo ren
arc’hadurioù er par strollel peogwir emañ an holl c’hoproù kalz a-us d’ar pezh a zo erverket gant ar
c’hwelgevratoù. Lakaet ouzhpenn e vez graet an enraokadur en urzhaz dre hent an dibab. Ne vez
heuliet reolennadur ebet, ar pezh a aesa kalz d’ar renerezh staliañ an dud a blij dezhañ el lec’hioù he
deus c’hoant. Seurt doare a laka dedroad ar remzadoù penn-da-benn e dorn ar renerezh.
Kompren a reer enta pegen dister dechet eo ar c’hoskor da ren un obererezh c’hweluniadel ha da
stourm ouzh ar renerezh evit lazioù rummel. Ar vizvezhourion n’int ket chalet da zifenn al lazioù stag
ouzh ar stael m’emaint, met da sevel ar buanañ gwellañ en urzhaz. Evit ar vicherourion-kouerion, e
tic’hrataont kement a ya a-enep da CITROEN. Tuet eo ar vicherourion all da chom peoc’h engortoz a
bignat er bennezh un deiz bennak gant kresk ar stal.

Dudius eo evelkent studiañ istor ar c’hweluniadoù e greantioù La Barre Thomas ha La Janais. E
1955 e voe klasket luskañ un ober c’hweluniadel e La Barre Thomas. En aner : nag ar c’hoskor, nag
ar c’hweluniadoù, nag ar renerezh ne oant darev evit se. Da heul digoradur greanti La Janais eo e
krogas ar bruderezh c’hweluniadel ha politikel e ti CITROEN. Ar strollad komunour hag ar strolladoù
all a glaskas tizhout ar yoc’hadoù labourerion dibolitikaet gronnet en daou c’hreanti. Diouzh un tu all,
ar C.G.T. hag ar C.F.D.T. a dutae un nebeut izili hag a stumme stourmerion en daou c’hreanti.
Seurt labour damguzh, dianavezet forzh penaos gant ar renerezh ha zoken hualet gantañ, a zougas
frouezh e 1965 pa voe divizet etre derc’houezourion ar c’hweluniadoù hag ar renerezh aozañ
dilennadegoù evit envel dileuridi ar c’hoskor (23 gouere 1965)10. En dilennadegoù, graet d’an 22 hag
23 gwengolo, e voe 75,8 % eus an dilennerion vicherour o kemer perzh er mouezhiañ hag oc’h envel
emstriverion kinniget gant ar C.G.T. hag ar C.F.D.T..
E derou 1966 e c’hoarvezas ec’hwelioù bihan niveruzik er greantioù ; bep taol e tizhent un niver
bihan a dud, ur bare pe ziv, a-wechoù muioc’h. O welout kement-se hag ar bruderezh diastal renet
gant c’hweluniadourion virvidik e taeras ar renerezh hag e tistrapennas outo e fealed. Klasket e voe
terriñ lañs ar c’hweluniadoù dre zilec’hiañ al luskerion eus ul labourva d’unan all, pe zoken dre o
c’has da Baris ; graet e voe kompren da dud o doa emezelet en ur c’hweluniad o doa graet ur fazi. War
un dro e klasked diaesaat labour dileuridi ar c’hoskor gant ur reolennadur pismigus war an aotreoùtremen. Daoust da se e voe taeroc’h eget biskoazh bruderezh ar c’hweluniadoù. Merkañ a raent e oa
direizh da labourerion CITROEN Roazhon bezañ gopret 25 % nebeutoc’h eget re Baris daoust ma
vezent lakaet da labourat 1,25 gwech buanoc’h. Kareziñ a raent mevelion ha flatrerion ar renerezh o
tiskuliañ o zrubarderezh, an azenerezh eus pennezhourion divarrek da ziskouez intrudu da geñver ur
gwallzarvoud, digasted ha doareoù difoutre ar renerezh ouzh ar vicherourion.
En hevelep mare e tarzhas an ec’hwelioù kentañ talbennet « L’Ouest veut vivre », ma kemeras
perzh meur a vicherour eus an daou c’hreanti.
Kement-se a lakae anat edo mennet ar c’hweluniadoù da ziazezañ e stal CITROEN goude
bloavezhioù a stourm damguzh. Ar renerezh a respontas dre brientiñ an dachenn evit dilennadeg ar
Poellgor-stal kentañ a zlee bezañ graet d’ar 1ñ mezheven 196611. Ar vrud a lakaas da redek ne oa ket
mat mouezhiañ en deiz-se, evit dizarbenn ar c’hweluniadoù « politikaet » n’o doa da bal nemet kas da
get greantioù CITROEN ; a bep hent e voe dizaliet an dud a gemer perzh en dilennadeg : da veur a
hini e voe morsilet e ve gwell dezhañ anvouezhiañ mar menne sevel en urzhaz, kaout e koulz e garr
nevez, chom er greanti pe el labourva ma edo, degemerout an amprest en doa goulennet evit e di, h.a..
Pal ar renerezh oa mirout ouzh an dilennadeg a vezañ talvoudek a-benn lakaat tremen e dud en un eil
tro : hervez ar reolennoù e kinnig ar c’hweluniadoù o emstriverion en dro gentañ ; ma n’eo ket bet
tizhet ar retfeur a 50 % a vouezhierion e rank bezañ aozet un eil tro ma c’hell emstriverion dizalc’h
dont war ar renk.
Bennozh da iriennoù dalc’hidi ar renerezh, d’ar pouezadur a embregjont war ar vicherourion ha
d’an arguzennoù kendrec’hus a gavjont, ne voe nemet 8 % eus ar vicherourion o vouezhiañ d’ar 1ñ
mezheven. En eil tro, aozet d’ar 15 mezheven, ne voe ket muioc’h a vouezhierion. Dilennet e voe 6
emstriver « dizalc’h », 3 emstriver eus ar C.G.T. hag 1 eus ar C.F.D.T. a yeas, gant un dileuriad aberzh ar renerezh, d’ober Poellgor-stal kentañ greantioù CITROEN Roazhon.
E gwengolo, deuet ar mare da adenvel dileuridi ar c’hoskor, ne voe ket zoken 1 % a vouezhierion
en daou c’hreanti (28 gwengolo 1966). En eil tro, aozet d’ar 5 here, ez eas a-nevez an trec’h gant
emstriverion « dizalc’h » ar renerezh.
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Roll dileuridi ar c’hoskor zo daveiñ dirak an implijerion an holl glemmoù hiniennel pe strollel o tennañ da feur ar
goproù, da skeuliad ar gourc’hwelioù, d’ar gwarezerezh micherourel ha d’ar c’hedskor. Diouzh ret e c’hellont daveiñ ar
c’hlemmoù-se dirak Ensellerezh al Labour.
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Roll ar Poellgor-stal zo embann hetadoù war urzhiadur hollek an embregerezh ; reiñ e ali war an holl grefen o tennañ
da vererezh, urzhiadur hag arc’hwelerezh ar stal ; kaout titour eus ar buzadoù graet ganti ; merañ pe evezhiañ an
obererezhioù kedvuhezel, evel ar preti, ar gevelouri ; darbenn pe dizarbenn pep diviz ezfredañ kemeret gant ar renerezh. Evit
daou vloaz e vez dilennet ar Poellgor-stal.

Ne chomas ket diseblant ar c’hweluniadoù C.G.T. ha C.F.D.T. dirak doareoù ar renerezh hag e
zalc’hidi. Kareziñ a rejont ar pouezadur embreget war ar vicherourion evit mirout outo a vouezhiañ, ar
skoilhoù lakaet ouzh ar c’hweluniadourion ; kregiñ a reas neuze CITROEN da goll brud e kelc’hiadoù
’zo eus poblañs Roazhon. Diouzh e du e responte ar renerezh gant traktoù pe, dre kantererezh ar
bennezhourion, gant prezegennoù hag alioù « fur ». An dalc’h oa evitañ en em zizober eus ar C.G.T.
hag ar C.F.D.T., hag erlec’hiañ outo ur « c’hweluniad Citroën » a ve ken peoc’hus ha ken damantus
da lazioù ar c’hevredad ha ma veze an « ijinourion Citroën ». E seurt amveziadoù e c’hoarvezas un
darvoud a reas trouz e greantioù CITROEN Roazhon ha muioc’h c’hoazh en diavaez12 : ezfredadur
Yannick FREMIN, sekretour c’hweluniad C.G.T. greantioù CITROEN Roazhon hag ambilher ar
stourm c’hweluniadel enno. Goude kas kuit an hini a selle evel ar c’hweluniadour barrek nemetañ e
c’hallas ar renerezh terriñ trumm lañs ar c’hweluniadoù.
Ar birvilh devoudet e Roazhon gant ezfredadur Yannick FREMIN ne dizhas ket nemeur koskor
La Barre Thomas ha La Janais. Ampart a-walc’h e voe ivez ar renerezh evit en em zizober eus un
nebeut dalc’hidi re servijus, en o zouez ar penn-rann SCHWANHARD a oa en orin an darvoud.
Kenderc’hel a reas da enebiñ ouzh ar c’hweluniadoù dreist-holl dre skoazellañ an emstriverion
« dizalc’h » d’en em urzhiañ.
Ne voe tamm reuz ebet e greantioù CITROEN Roazhon e miz mae 1968 : chomet oa ar
vicherourion-kouerion war o atantoù da c’hounit douar e-pad miz.
Gant krouidigezh ar « c’hweluniad Citroën »13 eo deuet a-benn renerezh ar c’hevredad da lakaat
eneberezh etre micherourion ar c’hweluniadoù hag ar vicherourion all. Hogen ar « c’hweluniad
Citroën », mar ro ar renerezh skouarn ha dorn dezhañ, n’en deus ket fiziañs ar vicherourion a oar ervat
n’eus anezhañ nemet ur benveg eus ar renerezh.

Klozadur.
Ouzhpenn 17 vloaz ’zo emañ CITROEN staliet e Roazhon. Gwelet hon eus pouez ar c’hevalaoù
postet er greantioù, frammadur ar re-mañ hag ar roll politikel ez eo bet o hini. Chom a ra da studiañ ar
c’hemmoù degaset gant greantioù La Barre Thomas ha La Janais e buhez ar Vrezhoned o deus kavet
fred enno. Penaos kompren roll greantioù CITROEN, roll ar greantioù nevez staliet e Breizh, roll ar
greanteladur, e diskar ar gevredigezh henvoazel ha savidigezh ar gevredigezh vrezhon nevez.
Evit ar vicherourion gêrelaet hag ar vicherourion-kouerion ez eo gwellaet kalz o stad abaoe ma
labouront e ti CITROEN : eskemmet o deus ur vuhez diasur, sujet da neuennadoù nevid an eostadoù
gounezel hag emdroadur herrek ar gounezerezh, ouzh an diogel a zeu diwar ur gopr reoliek hag ar
gwarantoù stag ouzh ar gopr-se. Darn o deus kuitaet da vat ar ploue ha graet o annez e kêr Roazhon.
Stag eo chomet an darn vrasañ evelkent ouzh ar gevredigezh henvoazel pe ouzh ar pezh a chom
anezhi e maezioù diazad Roazhon. Gant enkadenn armerzhel ar bloavezhioù pemont ez int bet
damzisc’hwelet diouzh ar gounezerezh ha lakaet prest da labourat er greanterezh, nemet e
kendalc’hont da c’hounit douar, int hag o gwragez. Disheñvel diouzh ar vicherourion gêrelaet n’o
deus nemet o nerzh da feurmiñ evit bevañ, e tennont korvoder eus o gounezadurioù hag e tistroont
bemdez d’ar bed koueriadel. Seurt distro a vez buhezet peurliesañ evel un elfenn a surentez hag a
stabilded.
Bresk eo avat ar stabilded-se hag an holl vicherourion-kouerion henn goar : ne savjent ket ken taer
ouzh kement a hañval lakaat en arvar kevredad CITROEN panevet se. Ne vije ket gwelet
12
Diskeladegoù niverus a voe graet e Roazhon da heul ezfredadur Yannick FREMIN. An holl strolladoù kleiz gall hag
U.D.B. a savas o mouezh a-du gant FREMIN. CITROEN a reas unvaniezh ar c’hweluniadoù C.G.T., C.F.D.T. ha F.O. aenep dezhañ. Arc’heskob Roazhon a embannas e derou 1967 ur gemennadenn a-zivout gwirioù al labourerion en
embregerezhioù.
13

Anvad kefridiel ar « c’hweluniad Citroën » zo : Syndicat National Indépendant des Salariés Citroën (S.N.I.S.C.) ;
rann eus ar C.F.T. eo. Ar S.N.I.S.C. en deus ur burev e La Janais gant ur c’hadoriad, ur sekretour hag un teñzorer. Ar
c’hadoriad zo un den diouzh dorn ar renerezh. Soliañ a ra e vruderezh war un nebeut luganoù evel : « ur c’hweluniad
ampolitikel », « ret eo difenn al lazioù micherel », « kenlabour gant ar renerezh », « skiant ar gallus ».

gwezhourion o tegouezhout da labourat bemdez un eurvezh en a-raok, pa c’hallfent mat-tre
degouezhout en eur dik. Ne renje ket e-touez an darn vrasañ anezho ur fiziañs dall e renerezh
CITROEN. Er c’heñver-se, ar fazioù niverus graet gant ar renerezh a vez komprenet evel troioù
gwidre mat da douellañ ar gevezourion ; c’hwitadenn an AMI 6 hag an AMI 8 zo e gwirionez
trec’hioù war dachenn ar moederezh ; ar c’hirri CITROEN eo ar re wellañ, h.a.. O buhez a veizont
evel stag ouzh hini CITROEN, o zonkad zo hini CITROEN peogwir ne welont doare all ebet da
vevañ. Deuet eo CITROEN d’o zennañ diouzh ar reuzeudigezh ma oant. Miret en deus outo a
gouezhañ en dienez. Er c’heñver-se ez eo o emzalc’h kevatal da hini Breizhiz dre vras dirak an
enframmadur er reizhiad c’hall, ar gallekadur14.
Micherourion greantioù CITROEN Roazhon zo degouezhet diwezhat er greanterezh. Tremenet int
eus ar gounezerezh er greanterezh d’ur mare eus an Istor ma oa bet gwellaet kalz da stad ar
vicherourion, bennozh d’ar stourmoù gwadek renet gant o diaraogerion abaoe ouzhpenn ur c’hantved
ouzh ar gevalaourion. Micherourion greantioù La Barre Thomas ha La Janais n’o deus kemeret perzh
ebet er stourmadoù taer a wellaas stad ar vicherourion. Ne anavezont ket priz ar surentez a biaouont
hag ar gwarantoù fetis stag ouzh o gourc’hwel peogwir n’emañ ket aze frouezh o stourm. N’o deus
kemeret perzh ebet en istor an emsav micherour15. Setu perak ez eo ken kreñv an ere o stag ouzh
CITROEN. Divarrek da ren war o istor e c’hortozont pep tra eus ar goudor burzhudus o deus kavet.
A bouez eo merkañ ivez ez eo barrek an holl vicherourion o labourat e La Barre Thomas ha La
Janais d’en em ober diouzh ne vern pe labour greantel. Ar stummadur micherel o deus gounezet en
deus koulskoude bevennoù a zo merket gant lazioù kevredad CITROEN. Hemañ ne bled e nep doare
gant herouezadur micherel ar vicherourion, darbarerion pe wezhourion, ken ma chom izel al live
micherel gant an holl. Gwelet hon eus c’hoazh penaos e striv er c’hontrol da zisteraat an diplomoù
micherel hag ar stummadur kalvezel gounezet e lec’h all. N’eo ket gwall uhel e nevid al labour
talvoudegezh micherourion CITROEN, lakaet er-maez ar vichereion, ha mad ar c’hevredad eo e
chomfe an traoù evel m’emaint : CITROEN n’en deus mall ebet da welout o sevel live micherel he
gwezhourion gant aon m’en em santfent dizalc’hoc’h a se dioutañ. Er c’heñver-se e talvez an
« arbennigiezhoù Citroën », an « ijinourion Citroën », an « arnodoù Citröen » da leuniañ ezhommoù
ar c’hevredad ha, war un dro, da serriñ ouzh an darn vrasañ dor ar barrekadur kalvezel.
Un arm a bouez evit distagañ ar vicherourion diouzh ar c’hevredad, da derriñ ar c’helc’h-hud ma
emaint, eo dastum ar stummadur kalvezel ha micherel o lakay gouest da gavout gourc’hwel e lec’h all,
a ziskouezo dezho o zalvoudegezh vicherel ha denel, – en hevelep doare ma’z eo ar gallekadur un arm
a bouez da Vreizhiz evit en em zistagañ diouzh ar framm gall, ur bazenn war-du ar rezid.
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Ar renerezh a sell ouzh seurt emzalc’h gant un tamm souezh goapaus. Ampart eo avat evit tennañ e vad anezhañ.

15

A-zivout an emsav micherour, sl. Ar c’horvoder : I. Ar gopr, Emsav 9/241.

AN EMSAV HAG AR VRO (32)
LIZHEROU
E dibenn gwengolo e tegouezhe gant Emsav ul lizher a-berzh Comité d’action pour un statut de la
Bretagne, war un dro gant ur glaouskrid peder fajennad talbennet Danvez ur statud evit Breizh. E
brezhoneg e oa savet an daou skrid. Reiñ a reomp amañ da heul testenn al lizher hag un alberz eus an
destenn all, hag ivez ar respont graet en anv Emsav.
« Kenvroad ker,
« Kroget omp d’ober bruderezh evit bodañ an dud en-dro d’un “Danvez ur Statud evit Breizh”,
hag en abeg da se e kasomp deoc’h ur skouerenn anezhañ a-gevret gant al lizher-mañ.
« Laouen e vefemp ma asantfec’h he lenn hag he c’has en-dro sinet. Laouen e vefemp ivez ma
rofec’h d’he anavezout da lennerion ho kelaouenn. Kas a reomp deoc’h ur skouerenn e brezhoneg
evit-se.
« Trugarez en a-raok. Ganeoc’h evit Breizh atav.
« Lusian RAOUL ».
(22 09 70)

EMVR-182

Ned eo ket disheñval-bras Danvez ur statud evit Breizh diouzh arc’hadurioù ar P.O.B. embannet e
1956 (sl. Emsav 42/180-181 1970). Goulenn a ra un dezvad kevreadel evit Breizh dindan skritell ar
rannvroeladur. Un nebeut arroudoù ne roimp ken :
« Ur poent a zo, en em glev an holl Vretoned warnañ : ret-mat eo adaozañ ar “rannvroioù”, an
tachennadoù a zo dindan veli Stad “Bro-Frañs…” ()
« Kentañ tra eo ret ober eta, eo dont a-benn da c’hounit ar frammoù politikel ha merouriel a zo ret
da gaout a-benn gallout diwall, difenn ha gwellaat stad Pobl ar Vretoned. Hep dinac’h hini ebet eus o
c’hredennoù, hep dilezel netra eus ar menozioù o deus dibabet, () ar wir Vretoned, holl, a c’hell hag a
dle en em unaniñ war ar pep brasañ eus ar “Statud Politikel” a dle bezañ hini Breizh (). Un hent sklaer
eo etrezek ur vuhez splannoc’h ha muioc’h a frankiz, gant ma vo tavet war ar menozioù disheñvel ha
ma’n em stardor evit gounit ar pep retañ, peogwir hepzañ ne vo NETRA. »
« 1º) Ra vo krouet, e framm Bro-Frañs da gentañ, e framm Europa goude, ur “STAD
RANNVROEL BREIZH” gant he harzoù istorel.
« 2º) Ra vo krouet ur “GAMBR RANNVROEL VREIZH”, dezhi pep galloud da sevel lezennoù
ha divizoù war an ekonomiezh, melestrerezh, kultur-spered, kudennoù sosial hag arc’hanterezh, pa ne
sellont nemet ouzh Breizh. ()
« 3º) Ra vo savet ur “C’HUZUL AN EKONOMIEZH, AR GEVREDIGEZH HAG AN
DESKADUREZH” ennañ tud dibabet gant ar C’hambroù kenwerzh, Labour-douar ha Micherioù, ar
sindikadoù micherourion, kouerion, kenwerzhourion ha sternourion, ar skolioù-meur, hag an ilizoù, ar
burevioù-diorroadur, (). »
« 4º) () A-raok pemzek deiz goude bezañ bet anvet, bodet o-div en Emvod-meur, e anvint ur
RENADUREZH pe C’HOUARNAMANT RANNVROEL, un dek bennak a izili ennañ. (). »
« 8º) Stad rannvroel Breizh en devo eta, hervez an doareoù displeget a-us ul Lezenn-diazez hag
Ensavadurioù hag a c’hello bezañ silet, hep bezañ adstummet, en un Europa federet pe gevredet. (). »
« 12º) An doareoù da seveniñ Statud Breizh a vo studiet ha divizet gant ar c’hentañ Kambr
rannvroel, a vo anvet DIAZEZOUREZ. (). »

« 13º) Da c’hortoz ma vo peurziazezet Statud Breizh, e viro al lezennoù hag ar reoladurioù a zo
bremañ, o zalvoudegezh. Ne vezint kemmet nemet tamm-ha-tamm, evit ma’z eor distrafuilh eus an
urzh kozh d’an urzh nevez. (). »
« 14º) Ur C’huzul ekonomikel, sosial ha kulturel “da c’hortoz” a vo bodet raktal evit studiañ ha
seveniñ ar pep retañ, war dachenn al labour-douar hag an ijinerezh dreist-holl. Divizet e vo ivez raktal
petra d’ober evit kelenn ar brezhoneg e Breizh-Izel, evit kelenn istor, douaroniezh, sevenadurezh
Breizh hag ar broioù keltiek en holl diez-kelenn hag e pep korn a Vreizh. »
Klozañ a reomp an alberz-mañ dre eilskrivañ trede dilinennad an Danvez ur Statud evit Breizh :
« Ar re a sin an “danvez-statud”-mañ a c’houlenn digant ar Vretoned dihun, digant Pennoù ar
gouarnamant, digant pennadurezhioù Bro-C’hall hag Europa, plediñ gant kement-mañ hepdale.
Goulenn a reont e vefe diazezet warnañ – evit Breizh – un adaozadur dre “rannvro”, na ne vefe na
reizh na fur delerc’hañ ur wech ouzhpenn. »
EMVR-183
(Lizher a-berzh Emsav d’an Ao. L. RAOUL)
« Aotrou ker,
« degemeret hon eus ho lizher eus an 22 09 70 hag e studiet hon eus gant aked.
« Bezañ savet ho skrid e brezhoneg a verk un araokadenn vras evit al luskadoù breizhek. Plediñ e
brezhoneg gant kudennoù ar vro zo ur gammed ramzel war-raok eus an obererezh politikel brezhon,
ur merk fetis eus trec’hioù an Emsav. Lakaat ar brezhoneg da yezh ar politikerezh e Breizh n’eo ket
un obererezh arouezel met ar brouenn emañ pobl Vreizh war an hent mat. Ur bazenn a bouez eo wardu unvanidigezh Breizhiz : evel ma’z eo bet distaolet ar galleg evit ar politikerezh ha kemeret e lec’h
gant yezh pobl Vreizh, e vo distaolet ar frammoù hag ar Stad c’hall ha kemeret o lec’h gant ar
frammoù hag ar Stad vrezhon. Pep trec’h eus an Emsav zo ur bazenn war-du unvanidigezh Breizhiz.
« Kudenn pobl Vreizh bremañ zo sevel ar frammoù hag ar Stad he deus ezhomm. Setu perak
d’hon meno ne c’hell ket adaoz ar rannvroioù e diabarzh Frañs bezañ ur poent a emglev evit Breizhiz.
En eneb, un elfenn a zizemglev padus eo : Breizhiz zo dizunvan peogwir e lec’hiont o buhez hag o
stourm er framm gall. Daoust d’an holl strivoù bet kaset abaoe pemzek vloaz, ken gant ar strolladoù
breizhek, ken gant ar c’hweluniadoù e Breizh, ha zoken an dilennidi, emañ an holl o c’houzañv un
enkadenn c’hrevus dre an dizunvaniezh etrezo. Deuet eo ar mare evito, n’eo ket da glask unvaniñ o
strivoù er framm gall (en-dro d’ar rannvroeladur da skouer) met da ziskar an elfenn a vag an
dizunvaniezh etrezo, eleze ar Stad c’hall.
« Ne fell ket dimp evit-se lavarout ez eo didalvoud an arc’hadurioù rannvroel evit gwanaat ar Stad
c’hall. Hogen, adal ar mare ma teu ar rannvroeladur da vezañ programm ar strolladoù gall hag ar Stad
c’hall hec’h-unan e tiskouez e zremm wirion : hini ar reizhiad c’hall o strivañ evit en em ober diouzh
an degouezhioù nevez, hini ar Stad c’hall o kreñvaat he beli.
« Ne gav ket dimp o deus Breizhiz da c’houlenn tra pe dra digant ar Stad c’hall, n’o deus ket
ezhomm eus ur framm (rannvroel pe all) roet eus an diavaez. Breizhiz o deus da sevel o-unan o
frammoù politikel : aze emañ alc’houez o unvanidigezh. Evel ma kresk mui-ouzh-mui niver an dud a
ren ul labour politikel e brezhoneg e vo niverus-ouzh-niverus ar re a gemero perzh e labour hag e
savidigezh ar framm brezhon.
« Evit an abegoù-se n’omp ket evit sinañ an Danvez Statud evit Breizh. Spi hon eus evelkent e
kendalc’hot gant an hent hoc’h eus kemeret o kinnig ur skrid e brezhoneg.
« Prest omp evel just da zisplegañ hiroc’h hon mennozioù war ar gudenn, dre skrid pe dre gomz.
« Hervez ho koulenn e roimp keloù da lennerion Emsav eus ho kasadenn.
« Gant hon gourc’hemennoù kalonek. »

(07 11 70)
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« Ret eo gwelout ez eo kalz diaesoc’h ober lennegezh bremañ eget e mare Gwalarn. Gwalarn he
doa un trec’h sevenadurel da c’hounit ; ar stourm evit an trec’h-se en deus maget ul lennegezh wirion.
An trec’h da c’hounit hiziv n’eo ket mui sevenadurel hepken, met klok ; stourmerion a sav unan hag
unan war-du an talbenn nevez a zo war un dro sevenadurel, politikel, kevredigezhel. Kalz hiroc’h eo
an hent evit tizhout an talbenn-se : n’eo ket en un devezh, na zoken en ur bloavezh e vez gwriziennet
er sevenadur brezhon hag ensammet war un dro gortozioù tud ar vro. En enkadenn ar soutadur
emaomp : etre heklevioù diwezhañ lennegezh Gwalarn ha garmoù kentañ ul lennegezh dispac’hel
wirion ez eus un toull evel just ha plas forzh pegement evit skridoù n’o deus ket kalz da welout na
gant an Emsav na gant al lennegezh. Pasianted zo da gaout, – met ar vicher-se hon eus desket. »
(03 10 70)

EMVR-185

NOTENNOU POLITIKEL (17)
AR RENADOU FRANKIZOUR
ESTREGET AR RENADOU AMERIKAN,
SAOZ HA GALL
En notennoù-mañ e studiimp lerc’h-ouzh-lerc’h un niver a renadoù daeliek daoustrolladek
(Kanada, Aostralia, Alamagn-Gornog), a renadoù daeliek liesstrolladek (Italia, Japan, Danmark,
Sveden, Norge, Suomi, an Izelvroioù, Belgia), hag erfin ur renad disheñvel diouzh pep renad all, hini
Helvetia.

RENADOU DAELIEK DAOUSTROLLADEK
Domani gwirion ar renadoù daeliek daoustrolladek eo ar bed breizhveurat. Div riez koulskoude,
er-maez eus an dominionoù, zo e piaou d’ur renad tost-tre d’an daoustrolladegezh : Alamagn-Gornog
hag Aostria. Setu perak e studiimp amañ renadoù daou zominion, Kanada hag Aostralia ha renad
Kornogalamagn.

Renadoù an dominionoù
Tri dominion zo dezho ur renad daeliek gant daoustrolladegezh start diouzh skeudenn ar renad
breizhveurat : Kanada, Aostralia, Zeland Nevez. Dominionoù all, evel India, goude ma tegemerjont ar
patrom saoz er penn-kentañ, o deus pellaet dioutañ tamm-ha-tamm. Notañ a reer e pella renad un
dominion diouzh ar renad-orin breizhveurat seul vuanoc’h ma’z eo brasoc’h feur ar boblañs henvroat
nanneuropat ennañ.

Renad Kanada.
Kanada zo ur c’hevread « rannvroioù » (provinces) a zo Stadoù evit gwir. E kemm ouzh ar
Stadoù-Unanet evelkent, n’o deus ar rannvroioù nemet ar gwirioù a vez anavezet dezho gant ar
Vonreizh kevreadel. Hervez ar patrom daeliek e vez aozet al levierezh e pep rannvro : ul LetanantGouarnour, anvet gant Gouarnour-meur an Dominion war ali ar Gouarnamant kevreadel, zo dezhañ
roll ar Penn-Stad ; ur C’huzul-erounit atebek dirak an Dael zo kement hag un Tevezvod ; an Dael
hec’h-unan a c’hoarvez eus ur vodadenn unel dilennet dre ar mouezhiañ hollek. E rannvro Québec
neoazh ez eo divgambrek an Dael, anezhi ur Gambr ar Gannaded dilennet hag ur Sened anvet gant al
Letanant-Gouarnour.
Framm al levierezh kevreadel zo drevezet diwar hini Breizh-Veur. Derc’houezet emañ ar
Gurunenn gant ur Gouarnour-meur anvet ganti : rouanez Kanada eo ar Rouanez ha besroue eo ar
Gouarnour-meur. En devoud, e vez ezholet hemañ gant an Tevezvod, – riezad breizhveurat pe
kanadian e c’hell bezañ. Gant ar Gouarnour e vez dibabet an Tevezeg, – en devoud e tibab bepred
bleiniad ar strollad muianiverek.
Div vodadenn a ya d’ober an Dael gevreadel : Ti ar C’humunoù, 265 ezel enni ; ar Sened,
102 ezel ennañ, anvet hed-buhez gant ar Gouarnour-meur. Da vezañ senedour e ranker kaout
30 vloaz ha 4000 $ kanadian da gorvoder. Kemmañ a ra niver ar senedourion hervez ar
rannvroioù : 24 evit Québec hag Ontario, 10, 6 pe 4 evit ar re all. Kevatal eo gourbrientoù an
div vodadenn, lakaet er-maez an divizoù kellidel a rank bezañ studiet gant Ti ar C’humunoù
da gentañ. En devoud ez eo kalz bihanoc’h levezon ar Sened eget hini ar C’humunoù. Al LezUhelañ, amparet gant 9 ezel, he deus, evel hini ar Stadoù-Unanet, kembeli evit reoliñ
bonreizhegezh an dezvoù, met hepken war dachenn an darempredoù etre ar rannvroioù pe etre
ar rannvroioù hag ar c’hevread.

Ar strolladoù politikel kanadian
Heñvel eo ar strolladoù kanadian ouzh strolladoù breizhveurat derou ar c’hantved, pa
c’hoarvezont a zaou strollad bras, mirour ha frankizour. Heñvel int avat ouzh ar strolladoù
amerikan dre an nebeud a gemm a zo etre o amkaniadoù. Ar muianiver zo bet gant ar
frankizourion eus 1935 da 1957 ha diwar 1963 betek bremañ.
Pep strollad, ouzhpenn plediñ gant lazioù kevredigezhel rummadoù disheñvel ar boblañs,
a rank ivez derc’hel kont eus lazioù kenelel an div gumuniezh saoz ha gall.

Kudenn Kanadaiz c’hall
Da geñver Feur Paris e 1763 ne oa koulz lavarout nemet Frañsizion ouzhpenn an henvroiz
e Kanada. E Québec ez eo chomet gall an 80 % eus ar boblañs. Etre daouarn Kanadaiz c’hall
emañ gouarnamant ar rannvro, etre daouarn Kanadaiz saoz hag Amerikaned avat emañ an
armerzh hag an arc’hant.
Luskadoù broadelour diseurt a glask dieubiñ Kanada gall diouzh mestroniezh ar genel
saoz. Ken abred ha 1837 e krogas ar gorreadegoù, moustret garv bep taol gant an arme saoz.
E-pad pell e wiskas an eneberezh ouzh Breizh-Veur un neuz relijiel ha mirelour. Sterniet-start
e veze ar genel c’hall gant he beleion hec’h atize da greskiñ afo niver he foblañs : dindan daou
gantved e savas Gallaoued Québec eus 0,07 milion da 6 milion (hep kontañ ar milionoù
divroet d’ar Stadoù-Unanet). Hiziv avat emañ an emsav kebekat o tisteurel diwar e choug yev
ar gloerelezh hag ez eus luskadoù sokialour o tiorren.

Renad Aostralia.
Ur c’hevread eo ivez Aostralia, ennañ 6 Stad, digevatal.
Organoù al levierezh kevreadel zo anezho : ar Gouarnour-meur, derc’houezour ar Gurunenn ; an
Tevezvod, organ kustumel, bodadur, e-maez bezañs ar Gouarnour, eus izili e « Guzul-erounit
kevreadel » ; an Dael, amparet gant div vodadenn, Ti an Derc’houezourion (121 ezel) hag ar Sened
(60 ezel) ; al Lez-Veur. Ar Sened, heñveloc’h ouzh ar Sened amerikan eget ouzh Ti an Arlozed, a vez
dilennet dre ar mouezhiañ hollek er feur a 10 senedour dre Stad. Hogos kevatal eo beli an div
vodadenn, nemet war an dachenn gellidel e gounid Ti an Derc’houezourion. Mar bez dizemglev padus
etrezo e vezont loezet o-div. Mar pad an dizemglev gant an Dael nevez e vez aozet ur bodadur kevret
anezho ha divizet dre ar muianiver. Al Lez-Veur zo war un dro ul Lez-Engalv uhelañ hag ul Lez
vonreizhel karget da skarat an arguzioù etre ar Stadoù hag ar C’hevread. Evit an arguzioù-mañ
diwezhañ e c’hell bezañ graet engalv dirak Poellgor-barn Kuzul prevez ar Gurunenn e London.
Rekis eo ar poblaters evit daskemmañ ar Vonreizh. Poblatersoù-kuzuliañ a c’hell ivez ar
Gouarnamant aozañ a-benn kaout ali ar boblañs war danvezioù ’zo, – da skouer war ar gwazerezh
milourel ret da geñver ar Brezel-bed kentañ.

Ar strolladoù politikel aostralian
Tri strollad politikel oa e derou ar c’hantved : ar virourion, ar frankizourion, al
labourourion. E 1909 e kendeuzas an daou gentañ d’ober ar strollad frankizour. Goude ar
Brezel-bed kentañ e tiwanas ar strollad koueriadel pe strollad ar maezioù (country party), a
entuas nebeut goude gant ar frankizourion.
E-pad 50 vloaz ez eo bet al Labour ar strollad muianiverek. Un tamm disheñvel eo e
framm diouzh hini al Labour breizhveurat. Bihanoc’h eo ennañ beli ar bleiniad. Ar strollad eunan, bodet e kaokuz, eo a ziviz e zurc’hadurioù politikel hag a zilenn an danvez maodierned,
– roll ar bleiniad zo hepken dasparzhañ ar Pennoù-Rann etrezo ; a-hend-all, ur wech e penn ar
Gouarnamant, n’en deus ket gwir da zizorniañ e vaodierned. Arguzioù a sav avat a-wechoù
etre ar gronnad daelel ha Poellgor-erounit ar strollad, evel en darnvuiañ eus ar strolladoù
sokialour. Abaoe 1949 emañ ar Gouarnamant e-ser ur yuzh frankizour-koueriadel.

Ar reizhiad dilennel aostralian
Unan eus dibarelezhioù Aostralia eo he reizhiad dilennel.
Reizhiad an « azdiuz »

Abaoe 1919 e vez arveret er par kevreadel ar mouezhiañ azdiuzel (preferential vote). Un
dilenn-unan eo e-keñver an disoc’hoù : ur c’hannad hepken a vez dilennet gant pep pastell ;
un dilenn-roll eo avat e-keñver ar mouezhiañ ent strizh : pep dilenner a laka meur a anv war e
baperenn, ouzh o renkañ en doare da lakaat e penn an emstriver a fell dezhañ dilenn, ha da
heul, anvioù an emstriverion a zilennfe ma ne ve ket dilennet an hini kentañ, en urzh an diuz a
ra anezho. Pa niverer an disoc’hoù, ma ne vez muianiver dreistel gant emstriver ebet, ez
ezvevenner an emstriver en deus an nebeutañ mouezhioù hag e lakaer da dalvezout an eil
diuzoù roet gant an dilennerion o deus mouezhiet evitañ, h.a., betek ma teufe ur muianiver
dreistel war-c’horre.
Ar reizhiad-mañ, nes d’ar reizhiad vuianiverel divdro, zo kalz gwevnoc’h ha feleunoc’h
egeti.
Ar reizhiad kenfeuriek gant ar mouezhiañ unel treuzdougadus (reizhiad Hare) a vez arveret e Stad
Tasmania abaoe 1909 (sl. Emsav 29/152 1969).
Ar mouezhierezh ret.

Ensavet er Queensland e 1915 e voe astennet ar mouezhierezh ret d’an dilennadegoù
kevreadel diwar 1925. A-raok 1925 ne oa savet feur ar mouezhierezh gwech ebet uheloc’h
eget 78,30 %, – e 1922 e oa bet 59,36 %. Dre ar mouezhierezh ret e kreskas diouzhtu betek
tizhout 91,39 % e 1925 ha 93,31 % e 1943.

Renad Alamagn – Gornog
D’an 8 mae 1949 he deus Alamagn-Gornog degemeret ur « vonlezenn » (Grundgesetz), sellet
ganti evel ur Vonreizh « ersezadel », da c’hortoz adunanidigezh ar vro. Disheñvel-bras eo bonlezenn
Bonn diouzh Bonreizh Weimar arveret en Alamagn etre 1919 betek alouberezh ar veli gant Hitler e
1933.

An daeliegezh kornogalaman.
Un daeliegezh aozet diouzh ar patrom klasel eo ar renad kornogalaman, enni an tri organ-diazez :
Arlevier ar Republik, Tevezeg, Dael. Ouzh framm kevreadel ar riez e klot divgambregezh an Dael.

An Dael
An div gambr zo anezho : ar Bundestag, o terc’houezañ ar c’hevread (a-genfeur gant ar boblañs e
vez dilennet ar gannaded enni) ; hag ar Bundesrat, o terc’houezañ ar Stadoù (Länder). Ur
gevreadelezh amgevatalek eo : hervez e vent, pep Land zo dezhañ etre 3 ha 5 kannad, – kannaded un
hevelep Land a vouezh a-vloc’h, en hevelep tu.
Digevatal eo ivez beli an div vodadenn. Ar Bundesrat ne gemer ket perzh en engwiskadur
ar C’hañseller ha ne c’hell diskar ar Gouarnamant ; ur gwir-gouarzhañ n’en deus ken e-keñver
dezvañ, ha c’hoazh ar Bundestag a c’hell tremen e-biou d’ar gouarzh-se, – war un diviz
evelato : mard eo bet mouezhiet ar gouarzh gant ar Bundesrat dre ar muianiver en daoufarzh,
ez eo rekis an hevelep muianiver gant ar Bundestag ivez. E-keñver an dezvoù pouezus o
tennañ da aoz ar c’hevread pe da lazioù al Länder, evit a sell an dezvoù bonreizhel, ez eo
kevatal galloudoù an div gambr ha rekis eo o c’henemglev gant pep diviz kemeret.

Arlevier ar C’hevread
Dilennet e vez Arlevier ar C’hevread (Bundespräsident) gant ur vodadenn a-ratozh, ar Vodadenn
gevreadel (Bundesversammlung), amparet hanter gant izili eus ar Bundestag, hanter gant dileuridi aberzh an Daeloù-Stad (Landtäge).
Krennet eo bet gourbrientoù Penn ar Stad kevreadel. Dindan Republik Weimar e veze
dilennet dre ar mouezhiañ eeun ; gwir en doa da zevedañ dezvoù, da zizorniañ an Tevezvod
pa vire hemañ fiziañs an Dael, – gwirioù kollet bremañ gant Arlevier Republik Bonn.

Ar Gouarnamant
Piaouerion ar galloud gouarnamantel eo an Tevezeg, anvet Kañseller (Bundeskanzler), hag ar
vaodierned. Luziet eo an argerzhadur da envel ar C’hañseller kevreadel. Un danvez Kañseller ezholet
gant Arlevier ar C’hevread a rank gounit ar muianiver dreistel er Bundestag ; ma n’en gounez ket, e
c’hell ar Bundestag, dindan 15 devezh, dilenn e-unan ur C’hañseller hep emell Arlevier ar C’hevread ;
ma ne zeu ket a-benn avat, e c’hell neuze an Arlevier pe envel unan eus an emstriverion o deus
gounezet ar muianiver keñverel, pe loezañ ar Bundestag. Ur wech engwisket e tibab ar C’hañseller e
vaodierned ; gwir en deus d’o dizorniañ.

Doareoù dibarek an daeliegezh kornogalaman.
Dibarekañ doare an daeliegezh kornogalaman zo en argerzhadur engervel atebegezh politikel ar
vaodierned.
Klasket ez eus bet parraat ouzh an degouezh a gasas renad Weimar d’e goll : kevredadur
ergorel ar pennoù pellañ (broadelourion dehou ha komunourion) gouest da ziskar kement
gouarnamant a veze, dic’houest da harpañ hini ebet.
Savelet ez eus bet ur reizhiad ijinek : ne c’hell ar Bundestag diskar ar vaodierneg nemet
mar dilenn, dre ar muianiver dreistel, ur warlerc’hiad d’ar C’hañseller. Mar fell da hemañ
lakaat e-unan ar goulenn-fiziañs, ha ma ne c’hounez ket ar muianiver dreistel er Bundestag, e
c’hell Arlevier ar C’hevread, war e c’houlenn, loezañ ar Bundestag dindan teir sizhun ; awalc’h eo neuze avat d’ar Bundestag dilenn ur C’hañseller nevez evit tremen e-biou d’al
loezadur.
Bras-divent eo beli ar C’hañseller kevreadel, – kalz en tu all ez a d’ar gourbrientoù eur boas da
gavout er renadoù daeliek.
En degouezh ma c’houlenn ar C’hañseller ar fiziañs, ma ne zeu ket ar muianiver gantañ
ha ma ne lak ket loezañ ar Bundestag, e c’hell Arlevier ar C’hevread pedet gant ar
Gouarnamant ha gant asant ar Bundesrat, embann ar stad a redi-dezvañ evit an danvez dezvoù
diskleriet mallus gant ar Gouarnamant. Mar bez dizarbennet an danvez dezvoù-se gant ar
Bundestag, e vez a-walc’h gant mouezhioù ar Bundesrat evit o dougen. E-pad c’hwec’h miz e
c’hell ar C’hañseller arverañ ar stad a redi-dezvañ.
Bonlezenn Bonn he deus fiziet reoliñ bonreizhegezh an dezvoù en ul Lez vonreizhel, enni 24 ezel,
dilennet hanter-ouzh-hanter gant an div gambr, eizh ezel o vezañ dre ret reizhaouerion a remzad.
Gant al Lez vonreizhel emañ ar gwir da freuzañ ar strolladoù politikel a denn « da
c’haouiñ dezvad dieub ha gwerinek » pe « da lakaat en arvar bezoud ar Republik kevreadel ».
Dispis a-walc’h eo seurt diferadennoù. E 1952, he deus al Lez vonreizhel diskleriet
freuzidigezh ur strollad neveznazi dibouez ; e 1956 he deus freuzet ar strollad komunour ;
diegi he deus bet avat o tougen handal ouzh ar strollad all neveznazi, an N.P.D..

Ar strolladoù politikel kornogalaman.
Er c’heñver-mañ ivez ez eus kemmoù bras etre Republik Bonn ha Republik Weimar.

Diazezet oa bet Republik Weimar war gevredadur daou strollad kreizour,
sokialdemokratel ha kreiz katolik. En daou du dezho e oa strolladoù galloudus : a-gleiz ar
strollad komunour, ar c’hreñvañ er bed goude hini an Unaniezh Soviedel, a-zehou strolladoù
broadelour (en o zouez ar strollad kenelwerinelour), ouzhpenn ar strolladoù mirour kozh hag
ar strolladoù frankizour manet a-ziwar-lerc’h an Impalaeriezh.
Ouzh al liesstrolladegezh-se he deus Republik Bonn erlec’hiet un tuadur splann d’an
daoustrolladegezh. N’eus nemet keñveriañ dregantadoù ar mouezhioù gounezet gant ar
sokialdemokrated hag ar gristendemokrated en ur ser :
60,2 % e 1949

82

74

81,6 % e 1961

% e 1953

% e 1957

86,9 % e 1965.

Ar strolladoù pellaour kozh zo aet da get koulz lavarout : ar strollad komunour a
c’hounezas 5,7 % eus ar mouezhioù e 1949 ha 2,2 % e 1953 kent bezañ freuzet e 1956.
Strolladoù klasel an dehou hag ar c’hreiz o deus kollet an darnvuiañ eus o mouezhioù e
gounid an demokratiezh kristen. Unan hepken en devoe sezioù er Bundestag e 1965 (gant
9,5 % eus ar mouezhioù, ouzh 12,8 % e 1961), ar strollad frankizour.

An daoustrolladegezh kornogalaman. Ar « yuzh vras ».
Mard eo trec’h en he stourm ouzh ar strolladoù all, an daoustrolladegezh kornogalaman a vez
lakaet en arvar dre an diabarzh. Eus 1949 da 1966 e voe gouarnet ar Republik kevreadel gant an
demokrated kristen ; etre 1957 ha 1961 o devoe ar muianiver dreistel ; etre 1961 ha 1966 e kevredjont
en Dael gant ar strollad frankizour ; e 1966 e voe freuzet ar c’hevredadur-se hag an daou strollad
pennañ (sokialour ha kristendemokrat) en em unanjont d’ober ar « yuzh vras ». Direol eo seurt
argerzh en ur reizhiad daoustrolladek pe daouvleinek ; en Aostria ma voe pleustret etre 1949 ha 1966,
e tegasas d’e heul ar sonnadur politikel hag alese an ampoblegezh.

RENADOU DAELIEK LIESSTROLLADEK
Daou ziforc’h pennañ zo etrezo hag ar renadoù daoustrolladek : 1) liested ar strolladoù a denn
digant pep hini anezho an tu da biaouañ ar muianiver en Dael nemet e degouezhioù dibaot-tre ; da
heul, e rank ar gouarnamantoù harpañ war yuzhoù dizunvan, ar pezh a zo evito un orin a vreskted hag
a zistabilded 2) ned eo ket ar geodedourion evit dibab o-unan Penn ar Gouarnamant a-dreuz d’an
dilennadeg daelel : bleiniadezh ar strolladoù eo a ra an dibab-se en o lec’h. Gwerinelezhioù
hanteradek eo enta dre ret ar renadoù liesstrolladek.
Daou rumm renadoù daeliek liesstrolladek ez eus. E Frañs, Italia, Japan, riezoù bras ma tenn an
digenurzh e diabarzh ar strolladoù da c’hrevusaat an displetoù o tont eus o liested, ez arc’hwel fall ar
reizhiad. E riezoù bihan Norz Europa, ma vez kenurzhiet ar strolladoù politikel, ma vez ivez
digempleshoc’h ar c’hudennoù gouarnamantel dre ma’z eo bihanoc’h ar vro, ez arc’hwel damvat.

Ar renad italian
Etre Statuto 1848 ha 1918 eo bet Italia dindan un unpenniezh vevennet. Pep-a-nebeut, en deus
arveradur ar Statuto emdroet war-du ur renad daeliek. Evelkent e chomas strishaet-tre ar gwirmouezhiañ betek 1913 pa veze dalc’het an tri c’hard eus an Italianed en oad da vouezhiañ er-maez eus
an dilennadegoù. Ouzhpenn-se ne oa framm gwirion ebet gant ar strolladoù politikel. En devoud, ar
renad daeliek n’en deus arc’hwelet nemet etre 1918 ha 1922. Diskaret e voe gant ar faskouriezh. Ne
zeuas en-dro nemet gant Bonreizh 1948. Un nevezded eo enta an daeliegezh en Italia.

Framm al levierezh italian.
Div gambr zo en Dael : Kambr ar Gannaded hag ar Sened. Galloudoù kevatal o deus, ken ekeñver dezvañ, ken en o darempredoù gant an erounid : o-div e c’hellont diskar ar Gouarnamant.
Dilennet e vez izili an div gambr dre ar mouezhiañ hollek eeun. Evit Kambr ar Gannaded
e vez argerzhet dre an dilenn-roll hag an derc’houezadur kenfeuriek, er feur a ur c’hannad evit
80 000 annezad. Evit ar Sened ez eo ar feur ur senedour dre 200 000, nemet ez eus da
nebeutañ 6 senedour dre rannvro, ar pezh a zegas un amgevatalegezh e gounid ar rannvroioù
bihan ; an dilenn-unan a vez lakaet da dalvezout evit an emstriverion a zastum ar 65 % eus ar
mouezhioù ; evit ar re all ez arverer an derc’houezadur kenfeuriek en amgant ar rannvro (e
1948, ne voe anvet nemet 15 senedour diwar 237 dre hent an dilenn-unan). An oadmouezhiañ zo 21 bloaz evit ar Gambr, 25 bloaz evit ar Sened.
Penn ar Stad zo anezhañ un Arlevier ar Republik (poblaters an 10 mezheven 1946 a roas 12,6
milion mouezh d’ar Republik, 10,6 milion d’ar Roueelezh, gant 2 vilion a baperennoù freuzet hag
arzaelet : an Norz o vezañ republikan, ar Su roueelour).
Dilennet e vez an Arlevier evit seizh vloaz gant an Dael, an div Gambr o vezañ bodet en
ur ser war un dro gant dileuridi eus ar rannvroioù, – tri dileuriad dilennet gant Kuzul-meur
pep rannvro. En teir zro gentañ e rank an emstriver tizhout ar muianiver en daoufarzh ; da
c’houde e vez a-walc’h gant ar muianiver dreistel.
Gant Arlevier ar Republik e vez ezholet an Tevezeg hag ar vaodierned ; ar re-mañ a rank dont
dirak an Dael dindan dek devezh evit kaout he fiziañs. Arvreudet e c’hell bezañ atebegezh politikel ar
Gouarnamant, gant ma ve ar mennad-kareziñ eilsinet gant an 1/10 eus izili ar vodadenn arvreuder, ha
lakaet e kevareizh tri devezh goude bezañ bet endodet. Arlevier ar Republik, eleze ar Gouarnamant, a
c’hell loezañ an eil bodadenn pe eben, hep rakdiviz a nep seurt.

Doareoù dibarek an ensavadurioù italian
Ul Lez vonreizhel ez eus, a zo he roll a) reoliñ bonreizhegezh an dezvoù b) skarat an arguzioù a
gembeli etre ar Stad hag ar rannvroioù pe organoù diseurt al levierezh k) barn an tamalloù graet da
Arlevier ar Republik pe da izili ar Gouarnamant. Bez’ ez eus anezhi 15 barner dibabet e-touez ar
reizhaouerion, ar vreutaerion pe ar gelennerion wiraouriezh, anvet evit 12 vloaz, 5 gant Arlevier ar
Republik, 5 gant an Dael, 5 gant al lezioù-barn uhelañ. Levezon vras he deus.
Un dibarded all eo an elfennoù a werinelezh dameeun a zo er Vonreizh italian. Gwir-kentodiñ zo
gant ar bobl gant ma ve kinniget an danvez dezv gant 50 000 mouezhier ; a-hend-all e c’hell un dezv
bezañ freuzet dre boblaters gant ma ve goulennet he freuzidigezh gant 500000 mouezhier ha 5 Kuzul
meur rannvro.
Un trede dibarded eo gourbrient ar C’hengorioù pad, a c’hell dougen o-unan an dezvoù, hep
breutadur en Dael, ma ne vez ket goulennet ar breutadur-se na gant ar Gouarnamant, na gant un
dekvedenn eus ar gannaded, na gant ur bempedenn eus izili ar C’hengor en emell. Er-maez eus seurt
argerzhadur e chom evelkent an dezvoù bonreizhel, dilennel ha kellidsteuñvel, hag ar re o tennañ da
leuriadekadur an dezvañ pe da gaougantadur ar feurioù etreriezel.

Ar strolladoù politikel italian
Betek 1963 e c’halled deskrivañ ar strolladoù italian dindan tri gronn : ur gronn kleizpellañ, ambilhet gant ar gomunourion ; ur gronn dehou-pellañ, birvidikoc’h eget e broioù all
Kornog Europa ; erfin ur gronn kreiz, en-dro d’an demokratiezh kristen.
Abaoe 1963 ez a war steuziañ ar bevennoù etre ar gronnoù : koazhet eo an dehou-pellañ
(5 % hepken eus ar mouezhioù a ya d’an nevez-faskourion, ha gouzizet eo ar roueelourion eus
1,45 da 0,53 milion mouezh). Ar strollad sokialour (P.S.I.) bleniet gant Pietro NENNI en deus
pellaet diouzh ar strollad komunour evit kenyuzhañ gant an demokratiezh kristen (a biaou an

1/3 eus mouezhioù ar vro) ha gant an tri strollad lik bihan : sokialourion demokratel
(SARAGAT), frankizourion ha “republikaned”.
Hogen tangleuzet eo gant an dislavaroù seurt muianiver kreizour-kleiz, ha danvez
disrannoù a spurmanter ennañ. Ur yuzh muioc’h eget ur strollad eo an demokratiezh kristen,
anezhi ur saezhenneg a duadurioù diseurt, adalek ar virourion frankembregerion betek ar
sokialourion werinek.
Heñvel a-walc’h eo ar Republik italian ouzh ar Pevare Republik c’hall. Seul vreskoc’h eo
ar renad ma vez enkadennoù armerzhel o reuziañ ar vro ha ma’z eo isdiorreet ul lodenn vras
eus ar riez, – ar Su dreist-holl.

Ar renad japanat
Gant Bonreizh 1889 e voe diazezet e Japan un unpenniezh vevennet, – en devoud e chome distertre levezon bolitikel an Dael hag edo ar veli etre daouarn an Impalaer-Doue. Bonreizh 1946, en eneb,
he deus digoret un oadvezh a zaeliegezh kornogel rik : an Impalaer a ren, met ne c’houarn ket ; chom
a ra gantañ un arwarzh dirveur e-touez ar bobl, hogen paouezet en deus a emellout en aferioù foran.
Div gambr ez eus, an div dilennet dre ar mouezhiañ hollek eeun : Ti ar Gannaded (Chugi-in)
beliekoc’h eget egile, Ti ar Guzulierion (Sangi-in), hemañ o kaout hepken ur galloud-gouarzhañ ekeñver an hini kentañ. Mar bez lakaet ar Gouarnamant en amdu dirak Ti ar Gannaded, e rank dibab
etre reiñ e zilez pe loezañ an Dael, – pezh a ra aliezik.

Ar strolladoù politikel japanat
Berus eo c’hoazh ar strolladoù politikel e Japan : en-dro da bersonelezhioù emañ bodet ar
strolladoù demokratel ha frankizour ; frammet startoc’h eo ar strolladoù kleiz (sokialour
dehou, sokialour kleiz, komunour ha micherour-koueriadel).

Ar renad dilennel japanat
Pennañ dibarded an ensavadurioù japanat eo reizhiad an dilenn. Bras eo ar pastelloù ha
meur a gannad a vez dilennet war bep hini. Pep dilenner avat ne vouezh nemet evit ur
c’hannad ; dilennet eo an emstriverion o tont e penn hervez ar reizhiad vuianiverel eeun. Ar
gudenn enta evit pep strollad eo lakaat war ar renk an niver gwellek a emstriverion : mar
kinnig re anezho, e vo strewet ar mouezhioù etrezo ha ne vo dilennet hini ebet ; mar kinnig re
nebeut, e vint holl dilennet nemet e chomo un dilerc’h mouezhioù en dije roet tu da zilenn un
emstriver ouzhpenn. Ken abred ha 1900 ez ae en-dro ar reizhiad digunvez-se, feleun a-walc’h
mar keñverier niver ar mouezhioù gant niver ar sezioù, da skouer e dilennadeg 1955 :
Strolladoù

Mouezhioù

Sezioù

Strolladoù

Mouezhioù

Sezioù

Demokrated

36,7 %

39,5 %

Sokialourion d.

13,8 %

14,1 %

Frankizourion

26,5 %

24,1 %

Dizalc’hidi

3,3 %

1,3 %

Sokialourion gl.

15,3 %

19 %

2%

0,4 %

Komunourion

Renadoù daeliek riezoù bihan Kornog Europa
Riezoù Lec’hlenn, an Izelvroioù, Belgia zo dezho renadoù daeliek abaoe pell, Belgia abaoe 1831,
an Izelvroioù abaoe kreiz an 19t kantved, Norge abaoe 1884, Danmark abaoe 1901, Sveden abaoe
1914.
Nes eo an holl renadoù-se da hini Breizh-Veur dre reoliegezh ha siriusted o arc’hwelerezh, hag
ivez (nemet Suomi) dre m’o deus miret o framm unpenniezhel kozh, levezon an unpenn er vuhez

politikel o vezañ aet bihan-tre (nemet en Izelvroioù). Un arvez boutin o disrann avat diouzh ar renad
breizhveurat : liesstrolladek int holl. Da heul, e vez o gouarnamantoù harpet war yuzhoù stabildistabil. Koulskoude, eus an holl renadoù, re Lec’hlenn o deus gouezet tremen ar gwellañ diouzh an
diaester-se, bennozh d’o strolladoù politikel kenurzhiet ha d’o c’horfoù-dilenn stabil-kenan.

Renadoù Danmark, Sveden, Norge.
N’eus netra dibarek gant framm al levierezh en teir riez-se. Unpenniezhoù daeliek int, unkambrek
e Norge hag, abaoe 1953, e Danmark, divgambrek e Sveden (nemet ez eo disteraet an daouegezh-se
dre berzh ma’z eo boutin d’an div gambr ar c’hengorioù daelel).
Aliezik e vez tevezvodoù leianiverek : lezet e vez ur strollad hep muianiver en Dael da sevel ar
gouarnamant ha skoazell a ro dezhañ ar strolladoù all hep kemer perzh en Tevezvod.

Ar strolladoù politikel lec’hlennat
Pevarstrolladek e vez renadoù Lec’hlenn : ouzhpenn an tri strollad europat klasel :
mirour, frankizour (“radikal” e Danmark, “kleiz” e Norge) ha sokialour, e vez ur strollad
koueriadel ; bezoud ar strollad-se a gomprener dre istor Lec’hlenn : en 19t kantved, tra ma
teue ar virourion er peurrest eus Europa a-benn da c’hounit ar maezioù, e ouezas kouerion
Lec’hlenn, dizalc’hoc’h ha desketoc’h, en em frammañ en ur strollad oc’h enebiñ ouzh ar
virourion. En 20t kantved avat e tenn ar strolladoù koueriadel da entuañ gant ar virourion,
petra bennak ma n’eo ket rouez gwelout yuzhoù koueriadel-sokialour.
Un arvez azonus all eus ar renadoù lec’hlennat eo dreistpouez ar strolladoù sokialour. Eus
1919 da 1939 o deus ar sokialdemokrated graet araokadennoù diastal, ken ma oant aet e
dibenn ar bloavezhioù 30 div wech brasoc’h eget ar strolladoù a zeue diouzhtu war o lerc’h.
En doare-se o deus tamm-ha-tamm kefleuniet o amkaniad politikel. Evel ma komzed eus ar
“Republik radikal” e Frañs a-raok 1936, e komzer eus “Unpenniezhoù sokialour” e Lec’hlenn
hiziv.

Renad Suomi.
Ha hi riez kevredet d’an Unaniezh Soviedel ha parzh er bloc’had soviedel, he deus Suomi miret ar
werinelezh frankizour. E-keñver an ensavadurioù ez eo ar renad finnat ur renad weimarel, ar renad
weimarel nemetañ oc’h arc’hwelañ mat.

Framm al levierezh
Dilennet e vez Arlevier ar Republik dre ar mouezhiañ hollek ameeun evit 6 vloaz. 300
dilenner arlevierel dilennet a-ratozh a zilenn d’o zro an Arlevier dre ar mouezhiañ
muianiverel divdro. Embreget e vez ar galloud devoudel gant an Tevezeg hag ar vaodierned.
Arlevier ar Republik avat n’eo ket diveli : ken bras eo e levezon zoken ma c’hoarvez da
vaodiernegoù kouezhañ da heul un dizemglev etrezo hag an Arlevier. Un arvez orleanour zo
enta d’ar renat finnat.
Ur perzh dibarek all eo ar gwir-gouarzhañ en deus an erounid war an dezvoù douget gant
an Dael (houmañ, unkambrek, zo anezhi un Ti an Derc’houezourion, pe Eduskunta e yezh ar
vro). An dezv gouarzhet ne c’hell bezañ mouezhiet nemet en daelvezh da heul (goude
dilennadegoù).

Ar strolladoù politikel finnat
Ouzhpenn ar pevar strollad henvoazel lec’hlennat ez eus e Suomi ur pempet, ar strollad
komunour, anvet “Unaniezh demokratel poblek”, diwanet e 1945 diwar gendeuzadur ar
strollad komunour hag un darnad vihan eus ar strollad sokialdemokratel.
Betek 1948 e voe gouarnet ar vro gant ur c’hevredadur etre an tri strollad bras (sokialour,
komunour, koueriadel). Diskarzhet e voe neuze ar gomunourion eus ar yuzh c’houarnamantel.

Lerc’h-ouzh-lerc’h e voe gwelet ur gouarnamant sokialour leianiverek (1948), ur
gouarnamant dehou leianiverek (1950), ur gouarnamant diwar yuzh an tri strollad sokialour,
koueriadel ha broadel (dehou). E 1966 e teuas ar gomunourion er galloud en-dro e-ser ur yuzh
gant ar sokialourion hag ar goueriaded.

Renad an Izelvroioù.
Unanet dre feurioù 1815 e voe an Izelvroioù ha Belgia disrannet da heul Dispac’h belgiat 1830.
Evito da vezañ nes dre ar yezh hag an ensavadurioù, ez eo disheñvel-bras an div vro dre o hengounioù
politikel.
Arvez splannañ an Izelvroioù eo ar pouez a zo chomet gant ar Gurunenn, – tost eo ar
renad izelvroat d’an orleanouriezh.
Doare dibarek all eo levezon ar gravez war ar politikerezh, e stumm un eneberezh etre
katoliged ha protestanted pe etre tuedoù protestant disheñvel. Ar rannadurioù politikel europat
etre mirourion, frankizourion ha sokialourion zo deuet da dreuskiziat ar rannadurioù kravezelse, ken ma’z eo luziet a-walc’h buhez politikel an Izelvroioù. Ken abred hag an 19t kantved
ez eus bet daou strollad mirour, an eil katolik, egile “gourzhdispac’her” (protestant). Betek
1914 e voe frammet buhez politikel ar vro en-dro da ziv yuzh stabil, diouzh un tu ar gatoliged
unanet gant ar c’hourzhdispac’herion enep d’ar frankizourion kevreet ouzh un darnad
disranner eus ar c’hourzhdispac’herion, ar “gristenion-istorek”. Ret eo lavarout e oa bet
unanet ar gatoliged betek 1868 gant ar frankizourion enep d’ar brotestanted. A-c’houde 1925
ez eus fiñv er yuzhoù. Dibaot eo an enkadennoù tevezvodel, hogen pa c’hoarvezont e padont
pell. Etre an daou vrezel e voe savet aliezik “maodiernegoù standurel” leianiverek, ma veze
fiziet ar staeloù pennañ en uhelamaezhourion hag e kalvezourion da c’hortoz ma ve tu da
amparañ ur gouarnamant ordinal, politikel.

Ar renad belgiat.
Eus ar patrom daeliek klasel eo ensavadurioù politikel Belgia.

Ar strolladoù politikel belgiat
Disheñvel-bras int diouzh ar strolladoù izelvroat. E-doug an 19t kantved e voe kreizennet
ar vuhez politikel war gudenn ar skolioù kristen hag ar gloerelouriezh. Ar gloer gatolik a
lakaas diwanañ en-dro da Gengevredad ar C’helc’hioù katolik ur strollad mirour galloudus.
A-dal dezhañ e savas, harpet gant ar Frañmasonerezh, ur strollad frankizour frammet startoc’h
eget e gevatalion europat eus ar mare. Gant kresk ur strollad sokialour e derou an 20t kantved
e teuas un dristrolladegezh da gemer lec’h an daoustrolladegezh-se. Edo ar strollad frankizour
en argoll pa voe saveteet bennozh d’an derc’houezadur kenfeuriek ensavet e 1900. Padout a ra
bepred an dristrolladegezh. Meur a wech, e-pad an eil Brezel-bed pergen ha betek 1949, e voe
amparet Gouarnamantoù a Unaniezh vroadel ; peñse o deus graet gant enkadennoù grevus ar
goudebrezel. Ar strollad katolik, galvet strollad kristen sokial, en deus bet ar muianiver
dreistel eus 1950 da 1954.

Enkadennoù Belgia a-c’houde 1945
Abaoe diwezh an eil Brezel-bed e c’hoarvezas un hedad enkadennoù grevus : enkadenn ar
roueelezh e 1949-1950 o tevoudañ emzizalc’h LEOPOLD 3 goude poblaters-kuzuliañ an 12
meurzh 1950 ; enkadenn 1955 a-zivout ar skoaziadennoù d’ar skolioù kristen ; enkadenn 1961
gant ec’hwelioù Wallonia ; enkadenn 1968 en-dro da gudenn ar yezhoù.
Dindan an holl enkadennoù-se emañ ar stourm etre div gumuniezh ar Flamanked (en
Norz, izelvroegerion, katolik ha kloerelour, chomet ploueziat e-pad pell) hag ar Walloniz (er
Su, gallegerion, katolik met tuet d’an enepkloerelezh, greantelaet abred). Abaoe un nebeut
bloavezhioù emañ ar greanterezh war e ziskar e Wallonia, tra m’emañ Flandrez oc’h
emastenn ken e-keñver armerzh ken e-keñver poblañs. Unan eus ar stourmvaezioù loskusañ

eo kudenn ar yezhoù ; diwar gentod ar Flamanked ez eus bet savelet ur vevenn ar yezhoù hag
arguzioù a sav e meur a lec’h, e Skol-veur Leuven da skouer : kêr Leuven, war an tiriad
izelvroeger, zo ur rann c’hallek pouezus en he Skol-veur, alese ar skoulmadell a voe e-kreiz
reuzioù 1968 hag a zevoudas loezadur an Dael.
Unan e-touez an diskoulmoù kinniget evit kompezañ kudenn ar broadennoù eo
treuzfurmiñ Belgia en ur riez kevreadel.

Ar renad helvetiat
Ur renad a-ziforc’h eo hini Helvetia, pa’z eus anezhañ ur renad frankizour nann daeliek, – emañ
ar galloud-erounit e dalc’hiadegezh an Dael, hag ouzhpenn, mankout a ra dezhañ ur perzh all
empleget gant an daeliegezh : bezañ rannet etre daou vlein, ur Penn-Stad hag un Tevezvod (sl. Emsav
32/251). Ret eo lavarout ivez ez eo Gouarnamant Helvetia ur Gouarnamant unkorel, hag Helvetia ur
riez kevreadel.

Ar gevreadelezh helvetiat.
Rannet emañ ar riez e Stadoù bihan-tre anvet kantonioù. Pep kanton zo dezhañ e Vonreizh, e
aozadurioù levierezh, e emrenerezh. E pep kanton e vez eeun, hogos personel an darempredoù etre
levierion ha levidi. E tri anezho (Glaris, Unterwald, Appenzell, en holl 3 % eus poblañs ar riez) ez eus
bepred ensavadurioù a werinelezh eeun : ur wech ar bloaz, ur sulvezh eus ebrel pe mae, e vez aozet ar
c’hevanvod (Landsgemeinde) en ur prad pe war ul leurgêr, ha mouezhiañ a ra an dezvoù, ar
c’hellidsteuñv, daskemmadoù ar Vonreizh. Prientet e vez labour ar c’hevanvod gant ur C’huzul
kanton dilennet.
Er c’hantonioù all ez eus gouarnamantoù aozet diouzh patrom ar Gouarnamant kevreadel, gant an
diforc’h ma n’eus enno nemet ur vodadenn. Emañ ar galloud-erounit e piaouur C’huzul Stad pe
Kuzul-gouarn a etre 5 hag 11 ezel kendorniet (endorniet ha dizorniet) gant an Dael. Ul lec’h bras a
vez d’ar c’hentoderezh-pobl (poblaters, h.a.).

Ensavadurioù ar C’hevread
E penn ar riez ez eus daou organ, ar Vodadenn gevreadel (Bundesversammlung), Dael
divgambrek, hag ar C’huzul kevreadel (Bundesrat), organ-erounit.
Ar Vodadenn gevreadel zo enni div gambr : Kuzul ar Riez (Nationalrat), o terc’houezañ pobl ar
C’hevread, ha Kuzul ar Stadoù (Ständerat), o terc’houezañ ar c’hantonioù. Kannaded Kuzul ar Riez (1
evit 22 000 ann., 194 en holl) a vez dilennet evit 4 bloaz dre reizhiad an derc’houezadur kenfeuriek.
Kannaded Kuzul ar Stadoù (2 dre ganton, 1 dre hanterganton, 44 en holl) a vez dilennet dre reizhiadoù
disheñvel hervez ar c’hantonioù (pe dre ar mouezhiañ eeun, pe gant Dael ar c’hanton, pe gant ar
c’hevanvod). Dalc’het e vez peder estez bep bloaz gant an daou Guzul. Kevatal eo o gwirioù. O
disentezioù a gemeront pep hini diouzh e du. Koulskoude e sezont en ur Vodadenn voutin evit dilenn
ar C’huzul kevreadel, al lez-varn gevreadel, Arlevier ar C’hevread, ar C’hañseller ha Penn al Luoz ;
ivez evit embreger ar gwir aotren truez, evit skarat an arguzioù a gembeli etre ar C’huzul kevreadel
hag al lez-varn gevreadel. Evel a weler, emañ pell a vezañ dispartiet-strizh an arc’hwelioù-dezvañ, amaezhiañ ha zoken -barn.
Ar galloud-erounit zo e piaou ar C’huzul kevreadel, ennañ 7 ezel, dilennet evit 4 bloavezh gant an
div Gambr o sezañ e Bodadenn voutin. Ne c’hell ket ur c’hanton kaout daou ezel ennañ. Dilennet e
vez, gant ar Vodadenn voutin bepred, unan eus izili ar C’huzul kevreadel da Arlevier ar C’hevread,
evit ur bloavezh hepken. Ur garg enorel eo, ha n’eus stag outi beli ebet dreist da veli izili all ar
C’huzul.
Ar galloud gouarnamantel a vez embreget a-gorf gant ar C’huzul kevreadel. Dasparzhet
emañ ar c’hefridiezhoù etre e izili : e penn ur vaodiernezh emañ pep hini, an holl o chom

kevatal-rik o gwirioù hag o gourbrientoù. Pimpatrom ar gouarnamantoù unkorel1 eo enta ar
C’huzul kevreadel.

An darempredoù etre dezvañ hag erounid
Unan eus an diforc’hioù bras etre renad Helvetia hag ar renadoù daeliek zo en aoz an
darempredoù etre ar galloudoù-dezvañ hag -erounit. An Dael zo dezhi araezioù-gwerediñ bras war ar
Gouarnamant : dilennadur e izili, devennadennoù ha galvadennoù diseurt evit pediñ ar Gouarnamant
da studiañ ur gudenn pe da brientiñ un danvez dezv, endalc’hadur ar Gouarnamant da sevel
« danevellskrid ar mererezh » bep bloaz ha bewech ma c’houlenn an Dael. Diouzh e du, ar
Gouarnamant zo dezhañ un nebeut araezioù evit gwerediñ war an Dael : kengentodiñ an dezvoù, reiñ
e ali war an danvez dezvoù daveet dirazañ gant an Dael, gwir mont-tre e dalc’hioù an Dael ha kemer
perzh er breudoù. Ne c’hell ket avat loezañ an Dael, n’en deus beli ebet war an estezioù na war aozioù
kalvezel labour an Dael.
Pa sav dizemglev etre ar Vodadenn gevreadel hag ar C’huzul kevreadel, e vouezh ar Vodadenn ur
mennad disfiz da heul un devennadenn hag e rank ar C’huzul, hep reiñ e zilez, daskemmañ e
leviadurezh diouzh mennadurioù ar Vodadenn. Padout a ra ar C’huzul keit hag ar Vodadenn bepred,
ha dre-se e vez stabil-kenan ar galloud-erounit.

An ensavadurioù a werinelezh dameeun
Er par kevreadel ez eo rekis ar poblaters evit pep daskemmadur eus ar Vonreizh, ha diredi evit an
dezvoù bet mouezhiet gant ar Vodadenn gevreadel : ne vez poblaters neuze nemet goude ervennadeg
a-berzh 30 000 keodedour pe war c’houlenn 8 gouarnamant kanton. Etre 1848 ha 1945 e voe 102
boblaters kevreadel, 53 anezho war danvezioù bonreizhel (evel respont dezho e voe 36 darbenn, 17
dizarbenn), ha 49 war danvezioù dezvel ordinal (18 darbenn, 31 dizarbenn). Ur roll mirelour a vez dre
vras gant ar poblatersoù.
Er par kantonel ez eo ivez rekis ar poblaters gant an danvezioù bonreizhel hag a-wechoù gant
danvez an dezvoù ordinal.
Ar poblgentod a vez arveret ken er par kevreadel ken er par kantonel (sl. Emsav 35/356 1969) ;
etre 1848 ha 1949 ez eus bet 40 goulenn daskemmañ ar Vonreizh diwar gentoderezh-pobl (11
darbenn, 29 dizarbenn). Heñveldra evit ar poblloezadur hag an dic’halv (sl. Emsav 35/356-357), met
an daou argerzhadur-se ne vezont ket arveret koulz lavarout.

Deveizadur reizhiad politikel Helvetia.
Ent damkanel ez eo renad Helvetia ur renad bodadennek, – ar Gouarnamant (ar C’huzul
kevreadel) o vezañ ur « c’hefridiad » hep-mui a-berzh ar vodadenn-dezvañ (ar Vodadenn gevreadel),
hep araez-pouezañ en he c’heñver, rediet ma vez da heuliañ al leviadurezh erverket ganti, ha da chom
e karg pa na c’hell ket reiñ e zilez. Un diforc’h ez eus koulskoude gant ar renad bodadennek : ar gwirkentodiñ an dezvoù piaouet gant ar C’huzul kevreadel.
Ent embregel avat ez eo disheñvel an traoù. Addilennet e vez hogos dibenndermen izili ar C’huzul
kevreadel (anvet int Kuzulierion gevreadel), – reoù zo chomet en o c’harg ouzhpenn 30 vloaz. Seurt
paderezh a ro dezho un aotrouniezh vras dirak an Dael. « Ar C’huzul kevreadel o tifenn e leviadurezh
dirak ar Vodadenn gevreadel a lak atav da soñjal en ur stroll tud a vicher dirak un tolp amatourion »
(W.E. RAPPARD). Ouzhpenn-se e vez berr-tre padelezh an estezioù : etre daou ha tri mizvezh en holl
bep bloaz. E-pad ar peb-all eus an amzer, e vez ar C’huzul kevreadel e-unan-penn o c’houarn.
E berr, ar renad helvetiat zo ur furm eus kenlabour arc’hwelel ar galloudoù (sl. Emsav 32/251),
ma’z eus gant ar galloud-erounit un dreistpouez devoudel dre berzh e stabilded.
1

Ar Gouarnamant unkorel a dermener evel Gouarnamant unvleinel e stumm ur poellgor (sl. Emsav 30/179 1969), setu
perak e komzer ivez eus « Gouarnamant poellgorel », « Erounid poellgorel ». Ur skouer all eo an Directoire, an Unkor gall, a
voe ur c’hwitadenn avat (sl. Emsav 32/251 1969).

Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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KENDAEL : EMSAV HA KEVREDADELEZH
Unnekvet displegadenn (EHK-11)
AR C.F.D.T. HA BREIZH
E-touez ar rummoù tud o plediñ ar muiañ gant dazont Breizh en diavaez eus an Emsav e kaver al
labourerion bodet er c’hweluniadoù. Al labourerion-se, an darn vrasañ anezho micherourion hag
implijidi, zo chalet gant dazont hon bro peogwir int bet kizidikaet ouzh kudennoù dibarek Breizh pe
gant an divroañ, pe gant dreistgalloud an implijourion, pe c’hoazh gant dreistlevezon an Iliz war
labourerion Vreizh.
Ur wech ar mare, ar c’hweluniadoù a aoz dibunadegoù un tammig e pep lec’h er vro evit goulenn
etre traoù all ar greanteladur. Unanet e vez an holl neuze gant an aon da goll o gourc’hwelioù. An
unvaniezh-se avat a ya buan da get war leurenn ar prefeti pa rank pennoù pep c’hweluniad ober o
zamm prezegenn ha diskleriañ abegoù an diskeladeg ha palioù ar stourm. Da veur a dra e tenn an
dizemglev etrezo, – etrezo hag an Emsav, – hag a-raok pep tra d’an dra-mañ : evit an holl da loc’hañ
diwar an hevelep devoudoù, e ren pep hini un dezrannadur disheñvel war Vreizh ; gant pep hini ez eus
un doare disheñvel da veizañ an devoud hollekoc’h ez eo pobl Vreizh ; ken ma’z eo a-benn ar fin sol
donañ an dizemglev da gavout, n’eo ket er galvezouriezh, hogen en divezouriezh.
Penaos enta e tispleg ar c’hweluniadoù kudennoù armerzhel Breizh ? Ne gredomp ket pellaat
diouzh kreiz ar gudenn, o vevennañ evit ar mare hon daveoù d’ur c’hweluniad hepken, ar C.F.D.T..
War niverenn miz du 1970 kelaouenn ar C.F.D.T., Syndicalisme, e lenner ur pennad talbennet
Kudenn c’hoazh gant ar gourc’hwel. Titloù an div lodenn a ya d’ober ar pennad zo : Gourc’hwel eeun
ha kevalaouriezh, ha Breizh : ur biniou ne ra ket an nevez-amzer. Amkan nesañ ar skrid oa displegañ
da izili ar C.F.D.T. perak e ve un ec’hwel e Breizh d’an 28 du.
Mennad al lodenn gentañ eo savelañ ar « gwir d’ar gourc’hwel » ha, war un dro, diskuliañ an
enebadur-diazez a zo er reizhiad kevalaour etre ar gounid hag al labour, etre amparañ helv ha reiñ
gourc’hwel d’al labourerion. Pal ar reizhiad eo uc’hekaat an helvoù ha n’eo ket diorren al labourerion
na bastañ d’o ezhommoù-diazez evel ma tle bezañ pal ur reizhiad-kenderc’hañ, gouez d’ar C.F.D.T..
A-benn parraat diouzhtu ouzh seurt stad a draoù e kinnig ar c’hweluniad kas un obererezh durc’haet
etrezek daou amkan a zo sturiañ ar bevezerezh ha reoliñ ar posterezh.
Ar pennaennoù-se o vezañ meneget, e kuita ar c’hazetenner ar par hollek evit o dedalvezout da
gudennoù dibarek ar Ranndir steuñvel Bretagne. Evit pep departamant e ro meneg eus an devoudoù
heverkañ a-fet enkadenn ar gourc’hwel ha, da heul, e kas ur geñveriadenn etre leviadurezh ar
Gouarnamant hag an amkaniadur sokialour difennet gant ar C.F.D.T..
En 22 ez eo digresket ar boblañs-labour eus 3 500 den etre 1962 ha 1968. Eus 4 500 e koazhas an
dud dindan 15 vloaz, tra ma kreske eus 8 600 an dud dreist 65 bloaz.
E 56 e voe 3 270 goulenn gourc’hwel e mezheven 1970, ha 2 500 den yaouank a echue o studioù
kalvezel. Rankout a raint mont kuit, pe chom evit goproù darbarerion.
En 29, en un drederenn eus ar c’hantonioù ez eo izeloc’h ar feur-genel kriz eget ar feur-mervel
kriz.
E 35, e voe krouet 14 000 gourc’hwel nevez dindan c’hwec’h vloaz, – tolpet e Roazhon hag en he
bannlev ; netra evit Redon ha Felger. « Hogen Citroën, daoust ha korvoerezh n’eo ket, sklaverezh
zoken ? »1.
Dont a reer e Breizh da glask micherourion pe mitizhion : 8 000 den a zivro bep bloaz.

1

Sl. Greantioù Citroën e Breizh (EHK-10), Emsav 47/345 1970.

Ha koulskoude, eme an aozer, ez eo ar Ranndir Bretagne an hini « binvidikañ » a-fet maodierned
– pemp ! – ha kannaded eus ar muianiver – 23 diwar 25 ; « pinvidik » ivez gant promesaoù :
« Kendrec’het on ez eo dazont Breizh un dazont bleunius » eme Georges POMPIDOU.
Petra a ginnig ar c’hweluniadoù ? Bleiniaded C.F.D.T. a respont d’ar c’hazetenner :
« Goulenn a reomp ur steuñv-diorren ar greanterezh. Ar greantelaat zo amplegad-diazez
diorreadur ar rannvro ; ur gwered-deluskañ en devo war gennad ar gwazerezh ha heuliadoù
spletus evit a sell gwellaat barr-bevañ al labourerion. »
« Ret eo loc’hañ diwar hon barregezhioù naturel hag hon savlec’h douaroniezhel, eleze ar
gounezerezh hag ar pesketaerezh, ar mor, niver bras ar re yaouank hag an dud-labour. »
« Ne c’hell an amkanioù-se bezañ kefleuniet nemet dre ur steuñvekaerezh gwerinek
gwirion eus an armerzh, an hini nemetañ gouest da zisoc’hañ gant terkadur kempouez an
diriegezh. Er stern-se e vez ar posterezh kevalaoù un atebegezh foran embreget dre hent ur
c’hef-postañ broadel hag ur c’hef-postañ rannvroel. »
« Enebet emañ hon durc’hadurioù-diazez etrezek ar werinelezh sokialour ouzh ar
frankizouriezh armerzhel a-vremañ lusket gant an helviñ nemetken. Ar reizhiad-se a grou
digevatalderioù ; dilezel a ra ar re zibourvesañ, tud pe rannvroioù. »
« Amañ, n’eus ket kinnigoù labour a-walc’h. E lec’h all e reer ouzhimp evel ouzh ur
mirlec’h tud-labour. Perak diwriziennañ an dud ; persondedoù int, ha n’eo ket araezioùkenderc’hañ ? »
« Soñjal a reomp ez eo ret diorren gant kempouez ar rannvroioù e-lec’h m’emañ an dud.
Tu zo ervat da ensezañ embregerezhioù estreget war an douaroù pinvidik a zanvezioù krai. ()
Kas a raimp hon obererezh a-benn levezonañ divizadurioù al levierezh. Politikel eo ar
gudenn. Dav e vo rediañ ar c’houvriaded da gemer savlec’hiadoù fraezh (). »
An etreweler a ra meneg eus liv derc’houezourion Kornog Frañs (l’Ouest) er Vodadenn vroadel,
eus an henvoazelouriezh a ren e Breizh.
« Gwir eo ; ar sokialouriezh n’eo ket bet degemeret c’hoazh gant ar maezioù, koueriadek
ha mirelour e chom Breizh… zoken mard a kalz kouerion da labourat da c’hreanti Citroën pe
d’un tisaverezh. (Evit kompren se) e ranker derc’hel kont eus daou dra.
« Da gentañ, aoz ar pastelloù dilennel stignet aketus. An Henbont da skouer, dezhi ur
maer komunour, zo bet dastroc’het ha mesket gant kumunioù eus ar ploue.
« Da eil, emañ ar speredoù oc’h emdreiñ. Kreskiñ a ra levezon ar c’hweluniaderezh. Da
skouer, er Finistère, ez eo savet niver izili ar C.F.D.T. eus 350 % en un ober unnek vloaz ! Un
dra all ivez : holl Vreizhiz a welo int lezet a-gostez gant ar C’hwec’hvet Steuñv. Dre zibab da
amkan askorusted uc’hek ar greanterezh e ray d’an tachadoù m’emañ tolpet ar greanterezh
diorren muioc’h c’hoazh. Emañ ar re zilezet o rebekat. »
Gant ar pennad-mañ hon eus un alberz eus savlec’hiad ar C.F.D.T. – hag eus ar c’hweluniadoù
micherourion all – e-keñver kudennoù Breizh. An dodenn bennañ eo n’eus diskoulm ebet evit Breizh
er reizhiad kevalaour. Un dodenn all, diezpleg krenn hounnezh, eo emañ dazont Breizh er riez c’hall ;
ne gemerer ket ar boan d’he displegañ, peogwir e hañval an holl bezañ a-du evit he degemerout : ken
Georges POMPIDOU pa wel Breizh an dazont evel ur rannvro vleunius eus ur Frañs nevez-kevalaour,
ken ar c’hweluniadourion pa welont enni ur rannvro diorreet eus ur Frañs sokialour. Aze emañ gwan
bras an damkaniezhoù sokialour gall, n’eo ket hepken e-keñver an doare ma raktaolennont an dazont,
hogen dreist-holl en doare ma tezrannont an tremened hag ar bremañ.
Gouez d’an damkaniezhoù-se e ve ar gevalaouriezh, ha hi nemeti, kiriek d’ar wallstad armerzhel
ma emañ Breizh. Da gentañ, an armerzh n’eo ket an dachenn nemeti ma’z eo fall stad hon bro : ober
eus kudenn Vreizh un enkadenn armerzhel zo he darnelaat, he disneuziañ. Da eil, hep disteraat
kiriegezh ar reizhiad kevalaour, e ranker bezañ dizesk war istor hon bro hag an niver broioù « bihan »
untonkad ganti evit diwelout e teraouas o diskar pell amzer a-raok an oadvezh kevalaour hag e
kendalc’h an diskar-se, herrekaet, dindan hogos an holl renadoù sokialour, – kounaomp an tasmantoù
stuzegezhel ez eo deuet ar « broadelezhioù » soviedel ha kenelioù Sina da vezañ.

A-du-rall, komz eus diorren MAB-DEN zo chom e par ar c’healioù difetis. Ar MAB-DEN-se da
ziorren zo un tasmant all chomet er-maez eus pep dezrannerezh sirius. Er c’heñver-se ez eo
kelennadurezh an Emsav, damkaniezh ar c’hevala istorek pergen, un degasadenn a bouez.
Perak neuze ober kement a stad gant ar c’hweluniadoù, ar binvioù gall-se e Breizh ? Moarvat n’eo
ket en arbenn eus o damkaniezhoù, gwall skort ha dislavarus, n’eo ket hepken e-keñver kudenn ar
vroadelezh, hogen ivez e-keñver kudennoù ar gevredadelezh, – pehini ar warietañ etre kelan
dogmatek komunouriezh ar C.G.T. ha ledvarskouriezh kleizelourion ar C.F.D.T. ? N’eo ket muioc’h
en abeg d’o embregiezh, da nebeutañ e kement ha ma vez divizet e Paris. A bouez eo ar strishadurmañ diwezhañ, rak en tu all d’o embregiezh reol, sterniet gant ar framm gall, ez eus e-barzh ar
c’hweluniadoù gall e Breizh un danvez embregiezh a ve dimp ur fazi bras diwelout.
Binvioù gall int en hon bro. Hogen ar binvioù-se zo ivez frammoù dizalc’h a-walc’h diouzh
levierezh ar Stad c’hall. Da heul, bep ma sankont e Breizh, bep ma kresk o izili e Breizh, e tennont da
vezañ ivez binvioù etre daouarn Breizhiz. Dre ober berzh e Breizh e teuont da vezañ maeziennoù d’un
emdarzhegezh vrezhon techet da zisteurel ar vestroni barizian ; pennañ arbenn an tech-se zo da glask
da gentañ en digevatalded diorreadur armerzhel etre Breizh ha Paris moarvat ; un arbenn all da lakaat
e penn-kont eo an emskiant-vro o c’horren lentik e poblañs Vreizh. E-se ez eo ar c’hweluniadoù un
dachenn-labour evit an Emsav. N’eo ket e ve da c’hortoz diganto un emdroadur war-du frammoù
emsavel. Hogen ar roll pouezus a c’hellont c’hoari eo an hini a zo bet termenet e meur a lec’h2 evel
roll al ledemsav. O emdarzhegezh, lezet en he stad krai, ne oufe bezañ nemet an hual a gav ar
frammoù arnevez en ur rannvro henvoazel ; hogen, enfurmet gant kealiad an Emsav e c’hell an
emdarzhegezh se mont d’ul lec’h-treluskañ evit an emskiant vroadel ha war un dro d’un nerzhgourzhtreiñ ledemsavel.

Daouzekvet displegadenn (EHK-12)
EVEZHIADENNOU WAR EMSAV HA MARKSOURIEZH
Meur a zoare zo da studiañ MARX.
An hini kentañ a vefe studiañ MARX evel un ergorad e-maez pep preder emsavel. Petra a zegaso
seurt studi ? Ul livaj, ur c’heriaoueg boutin e bed ar politikerezh arnevez. E-keñver ar pleustr
pemdeziek e c’hallfe marteze bezañ un tun talvoudus. Daoust ha se eo hon eus d’ober ? ne gredan ket.
N’hon eus ket ivez da heuliañ skouer marksourion ’zo a ra eus ar varksouriezh un doueoniezh
strizh hag eus ar c’healioù anezhi sinoù eskemmet etre frañmasoned.
Setu un nebeut notennoù a-zivout displegadennoù ar Gendael embannet war Emsav 46.
1) Er pennad EHK-7 e kavan ar gerioù-mañ : « lavarout kaoc’h da vMARX evel ma lavaromp
kaoc’h d’ar vroadelouriezh ha d’an Emsav ».
Ar gerioù-se a gomprenan evel-henn : ar vroadelouriezh hag an Emsav a zarempredomp en un
doare daelerezhel, eleze gant anaout ha mennout un trehontiñ. Pa gomzomp bremañ eus studi MARX
e rankomp diazezañ war un daelerezh heñvel. E gerioù all, degas kudenn ar sokialouriezh zo degas
hini an darempred, ar praksiz emsav/sokialouriezh.
2) Mar bez graet muioc’h a zoueoniezh eget a ouezoniezh wirion en-dro da vMARX, ez eo evit
abegoù liesseurt :
–

2

gant an danvezelouriezh istorek hag an danvezelouriezh daelerezhel e tegas MARX ur
gomprenidigezh klok eus ar Bed, ur mathesis universalis nevez, hoalus evit ar spered
skolastikel : emañ an daelerezh e pep lec’h nemet, a-wechoù, etre MARX hag ar
varksouriezh !

Sl. Pevar stael an dispac’h, Emsav 40/113 1970, ha dreist-holl : Ar c’healiad arallek, /127, ha Keñverioù dibarek etre
ar pevar stael, /130.

–

ar varksouriezh a vez degemeret gant un nebeut riezoù evel poell o folitikerezh, alese ur
meni spontelouriezh o ren war studi ar varksouriezh.

3) Ar gudenn 1) : ret eo dimp krouiñ un darempred emsavel gant MARX, hag ar gudenn 2) : ar
varksouriezh ensavadekaet, a zegas un trede kudenn, rak mar fell dimp krouiñ ur praksiz gant ar
varksouriezh, n’eo ket diboell anavezout an darempredoù a zo bet dija. Ret e vo dimp o barn, lavarout
pezh a zo yael hervez kelennadurezh an Emsav, ret e vo ivez anavezout ar c’hwitadennoù hag ar
gwariadurioù : diboell e vo degemer war-eeun ez eo ar stalinouriezh, evit kemer ur skouer, « ur fazi
mantrus » ; ne lavaran ket ez eo dre ret empleget ar stalinouriezh er varksouriezh, met gortoz a ran un
dezrann marksour eus ar gwariadur-se, mard eo unan.
E 1968 e veze gwelet war vogerioù Praha : « Dihun Lenin, foll int ! » LENIN zo marvet abred ; ar
gudenn zo gouzout hag edo ar stalinouriezh e go el leninouriezh.
4) An darempred etrezomp ha MARX a c’hallo bezañ frouezhus mar degouezhomp « armet »
dirazañ. Mirouriezh a ranker diskouez ivez er gelennadurezh. Bez’ ez eus kealioù a zo diazez an
Emsav ha n’o deus ket a zezvad er varksouriezh. Anv a reer eus dislavar hanvoudel en displegadenn
EHK-9, na gaver ket gant MARX, hogen a gavomp en Emsav, trehontet ha kinniget dindan skritell an
« dispac’h hiniennel ».
DA REIZHAÑ war Emsav 47/347, Du 1970 :
E rez diwezhañ an daolenn, lenn : 15 milion F/miz

AN EMSAV HAG AR VRO (33)
LIZHEROU
« Prederiet ’m eus war pezh a lavaremp n’eus ket pell : ar goullo a rankomp ober ennomp, ha
penaos ne c’haller e ober peurvuiañ nemet pa vezer tregont vloaz. Gwir eo, evidon da nebeutañ, ha
klask a ran dedalvezout al lakadenn-se da saviad pep emsaver. Hemañ a zastum en E.S.B. ur
stummadur, an hini dispac’hel a-douez meur a hini all, a ro dezhañ da grediñ en deus da zougen e
stalabard a vennozioù evel un arm da zistrujañ an aozadur-mañ, da dagañ ar renkad-se, da darvañ ar
strollad-hont, pa n’eo ket d’ober fae gros war al ledemsaverion muioc’h eget war al ledemsavioù.
Kement-se n’eo nemet krouiñ ur goullo diavaez. Ur mignon a lavare din pemzektez ’zo, gant muioc’h
a arliv, e felle dezhañ skubañ ar gelaouenn X. Mat, evel ma skuber atredoù ul leur kouezhet en he
foull, pe hepken an uloc’h a zo warni ? Pe, evit adkemer un droienn arveret c’hoazh, evel ma tistrujer
ar geto hep kas ar getoad da get ?
« Unan eus tudennoù drama diechu Georg BüCHNER (1813-1837) Woyzeck – titl ar pezh o vezañ
ivez anv ar soudard yaouank a glask hent an dispac’h kevredigezhel goude ur garantez touellet – a
lavar dezhañ : “Emaout o pourmen evel un aotenn dre ar bed”. A-benn ar fin en em lazh Woyzeck.
Menegomp diwar vont e varvas BüCHNER da ugent-pevar bloaz.
« An emsaver n’en deus ket da sevel an aotenn, da vale warni treid noazh ne lavaran ket, ha seul
skañvoc’h a se m’en devo graet ar goullo ennañ. Hag an hent d’an trehontiñ eo ivez moarvat. Gouzout
a ran an arvar a reizhiadegezh a zo gant arver seurt troiennoù skeudennel, met klotañ a ra meur a wech
gant darvoudoù tremenet, degouezhioù fetis. Komzet ez eus bet kalz eus gwriziennañ, eus an emsav
evel sol dimp. Douget e ven kentoc’h da welout an emsav evel dremm lemm un aotenn serzh, ma
kerzh warni ar fakired, anezho tud a ya bepred plarik hag ingal. Ho pet soñj eus an danvez emsaver a
lavare e felle dimp mont re vuan gantañ ha gant e geneiled ! Lod eus an danvez fakired a gouezh,
daoudroc’het (un niver eus emsaverion ar bloavezhioù pemont aet da gempennelourion), lod all, gwak
pe gwall dener o c’hroc’hen, ne c’houzañvont ket e ve kleizennoù e-leizh en o zreid, hag en em gav
skarzhet (hañv 69 e Mur), pe luc’h kriz an dir (ar re na vezont mui gwelet goude ur par berr tremenet
gant an adkellig), lod all c’hoazh zo karnet-mat o solioù-troad dre ur gourdonadur gounezet gant un
hir a labour (pemp bloaz ? ya, ha c’hoazh !).
« War ar bigi bras dre lien e veze kaset ar vartoloded akuitañ ha gourdonañ, gwir dreid marmouz
dezho dre forzh pignat gant ar c’herdin, d’al lec’hioù dañjerusañ : e penn pellañ ar gwernioù a-zremm.
Pa gouezhent e oa er mor, ha diaes-kenan e oa o saveteiñ, rak ar bigi ne oant ket ken bliv ha bremañ.
Neuze e veuzent pe e vezent dispennet gant ar morvleizi. Sellit pezh a zo c’hoarvezet gant pennoù an
emsav, en e eil prantad, hag e derou an trede : kouezhet int er c’hevredigezhioù estren, er-maez eus
bag an emsav. Ar voraerion na oant ket ken ampart a chome e-kreiz ar gwernioù, ha pa zifaragoellent
e oa da nebeutañ war gorre ar vag, ma veze tu d’ober war o zro. Pezh a zo c’hoarvezet miz ’zo gant un
adkelligour eus P, hag a zistro bremañ d’al labour.
« Aotenn pe gwern, ne vern. Ar re o devo bet, o devo staget d’ar gourdonadur startañ eo a yelo
marteze betek beg al laonenn, lec’h ma n’eo mui ken lemm an dremm, evel ma oar pep hini. Lod
anezho a lammo war kontilli ken lemm all avat, hini al lennegezh vrezhon nevez da skouer, pe war ar
re a denn da gement tachenn eus oberoù mab-den. Meur a gontell zo bet legadet dimp gant ar c’hentañ
hag an eil emsav. An trede en deus goveliet un teskad anezho ivez. Da grouiñ hon eus bepred ar re da
zont, hag anaout a ran tud a embreg evit ar mare ar gontell bolitikel dre ma vije ur fazi ober a-hendall, hogen a vo laouen un deiz da arverañ kontilli disheñvel ha muioc’h diouzh o grad. Forzh pelec’h e
vint atav en argoll, n’eo ket da vezañ daoudroc’het evel m’eo daoudroc’het pep Breizhad ha pep
Breizhadez abaoe kantvedoù (emouesoc’h avat eo an emsaver ouzh an div gevredigezh ma ren e
vuhez), hogen da gouezhañ. Hag un touell e vije dezho, ha d’ar re all, krediñ emaint o plavañ a-us
d’an troc’h, ha zoken o vale war dremm an aotenn, brasoc’h touell c’hoazh krediñ o deus da laoniañ ar
bed diavaez. En o diabarzh eo emañ sanket an aotenn. Ar goullo a grouint enno eo o skoazello d’he

gouzañv. Un dispac’h a dalvez kement hag e varzhed ? Marteze a-walc’h. Sur eo avat ez eo amzer ar
varzhed ken kriz hag amzer an dispac’h. Eurvad an dud, mard eus anezhañ, ne zeu nemet goude.
« O trehontiñ ar saviadoù kriz emaon o paouez klask deskrivañ, e kavomp, adalek bremañ hag e
pep lec’h, ur peoc’h diabarzh evit an emsaver war hent e stummadur, pa ra ar goullo ennañ e-unan,
peoc’h a zegas warnañ arvezioù sederoc’h (ral a wech e vez seder un dispac’h – ar Stad avat a c’hell
marteze kaout un dremm sederoc’h, gant “an tronozioù a gan” !), pezh n’eo ket a-walc’h, anat, evit
divrazañ an darempredoù kentañ gant an danvez emsaverion, hogen pezh n’eo ket dreistezhomm ivez
moarvat ! Rak, m’henn lavar deoc’h, pennoù beunek zo c’hoazh en emsav ! Penaos anaout an dud a
zeu davedomp, lod gant kudennoù difetis evel kalz eus ar gefredourion gleizelour da skouer, lod all
avat gant “skoulmadell o buhez”, evit adkemer gerioù Roparz HEMON, da lavarout eo tud, da skouer,
a zo krog da c’hounit o bara, o taliñ ouzh beziadoù kriz ha fetis a vuhezont bemdez, ma ne zistaolomp
ket, evit ur mare da nebeutañ, n’eo ket hepken pouez hon buhez-ni (perak kreskiñ an diaesterioù o
sammañ div vuhez war un dro ? Pe neuze e rankimp o sammañ holl, pe hini ebet), hogen dreist-holl ar
stalabard a vennozioù a venegen tuchantik, ma ne zistaolomp ket an den kozh evit “gwiskañ an den
nevez”, evel ma lavar S. Paol da Efeziz ? Mat eo, adalek an emvod-kelaouiñ, en em ren uvel gant an
dud, o degemer (ne lavaran ober ganto) evel m’emaint, en o di-stummadur, en o di-stuzegezh, en o
amzeskadurezh. Anaout a ran ur studier skedus n’en deus ket pardonet dimp seurt emzalc’h. E lec’h
ne oa ket en E.S.B.. Skedus a-walc’h eo bet evit kompren se, met re laosk evit komz, ha difloupet eo.
Emsaverion ’zo ivez a gav diaes kejañ ouzh ar renkadoù amzesk dre ma chom ganto, pe spered ar
studierion e kement ha m’eo hemañ re alies kevatal d’ar spered amatour, brizhdispac’helour (an
“tanioù-kolo”), pe ar spered-kibboutz (ar re-mañ a ve techet da nac’h en emsav pep arvez
kevredigezhel), pe neuze, gwashoc’h c’hoazh, an “esprit d’élite” : “Les bretonnants sont des gens
bien” a lavare din en he galleg flour ur Vreizhadez, skolveuriegez anezhi.
« N’hon eus foutre kaer d’ober gant “les gens bien”. Nag ivez gant ar speredoù skedus ha didemz,
rak “an Istor n’eo ket bet krouet gant an Aotrou Doue e sell bezañ lennet gant dimezelled” a skrive
BüCHNER. Gant an Istor koulskoude eo hon eus d’ober, ha pell emañ diouzh ar vrezhonegerion azoare a zo bet o reuziañ en Emsav abaoe keid-all. Mui-ouzh-mui e teuan da soñjal ne c’hallimp ober
nemet gant tud temzet-dir, o deus feiz e Breizh (hep c’hoari war ar gerioù) hag ur garantez don ha
padus eviti. Dimp da zeskiñ an doare da lakaat etre o daouarn ar binvioù ret da gaout “nerzh un
empenn ledan”, da ober eus o liamm a garantez un afer a boell. Amañ n’emañ ket lec’h ar
“sprinterion”, hini ar rederion war hir dermen ne lavaran ket, a ya sur ha goustad, a-hed ar
bloavezhioù, evel ar fakired. Ouzhpenn o feiz hag o c’harantez evit ar vro, ez int marnaoniet a vri eus
perzh ar pobloù all, eus perzh ar C’hallaoued da gentañ evel just ; ne vo douget bri dezho avat, evel
Breizhiz, nemet dre ar stummadur politikel a c’hounezint, e kement ma vo eus pep hini anezho ur
“zôon politikon”, ul loen politikel. Kement-se zo un dra fetis a’m eus gwiriet nevez ’zo e Frañs, o
komz eus an emsav gant mignoned din er gevredigezh c’hall, barrek da verzout pouez al labour
personel ampleget gant an dispac’h hiniennel. Nag un diforc’h gant pezh a oa daou vloaz ’zo !
« Krouet ez eus bet kalz en emsav gant labour derou ar bloavezhioù c’hwegont. Pouezet eo bet
kalz war an distrujañ p’eo bet kroget gant an eztreiñ daou vloaz ’zo. Bremañ da’m meno omp gour da
vestroniañ an dislavar-se dre al lec’h a roomp d’al labour. Labouromp, evel ma vez labouret en un
afer a boell evel just, met ivez evel ma vez labouret en un afer a garantez, hag e krouimp. An distrujañ
a vo roet dimp ouzhpenn ha dre ret pa drehontimp hon labour hag hon c’hrouidigezhioù.
« O trehontiñ sammad al labourioù personel ha hini an dispac’hioù hiniennel a renomp ennomp, e
c’hallimp, a-benn nemeur hag abretoc’h eget ma soñj dimp marteze, kaout un alberz eus dremm an
dispac’h brezhon. Henn lavarout a ran c’hoazh : ne vo ket un dremm seder, rak morse ne vez kuñv
degas ur goullo kentañ dre gontellañ hon hunvreoù kaer. Un eil goullo ez eus da grouiñ, sederoc’h,
dreist d’hon stummadur emsavel, a zo ar goullo ret evit degemer, betek bezañ barr gantañ, ar c’hevrin
m’eo evidomp buhez ar vro goude an dispac’h, ar goullo a oar ober enno o-unan ar bugel rak ur yezh
nevez, pe ar barzh rak goulou an deiz. ()
« Emaon o lenn HEIDEGGER war HöLDERLIN. Nag ur flabach ! Komz a ra R eus seier patatez
an alamaneg ? Amañ ez eus trenioù anezho. () Pa’z eo ken riel yezh HöLDERLIN ! Atav ’m eus bet

disfiz ouzh ar brederourion. Marteze peogwir eo bet tenn din bevañ, abred-tre. Primum uiuere… Ar
brederouriezh a sellen evel ur c’hoari a amzer vak ; (). Diaes eo lavarout eo bet evit Alamaniz o
frederourion un andon a sederni, a goumoul du kentoc’h. Padal sellit ouzh Italiiz, n’o deus
prederouriezh rik ebet koulz lavarout (lakaat a ran er-maez ar politikerezh), pe neuze ar Saozon (setu
ar c’horonal Bramble o tiskouez penn e fri ruz) o deus ur brederouriezh a vez sellet evel unan a live
izel. Morse ne’m eus gwelet div bobl ken douget d’ar c’hoarzh ha d’an eurvad, ha d’al labour ivez, an
eil dreist-holl. Ha n’o deus ket ezhomm a brederourion evit se, kant gast ar gurun ! Mar degouezh din
bezañ e’m bleud un deiz gant ar brederouriezh, e vo moarvat dre an emsav. »
(09 11 70)

EMVR-186

« Spi a’m eus e vo broudet tud E.S.B. da gas pelloc’h an hent boulc’het aze gant ar studienn war
CITROEN [sl. Emsav 47/347]. Aze emañ evit gwir diazez damkanel an eztroadur. Seurt studiennoù a
ro dimp an tu da gomz gant tud ar vro eus kudennoù boutin etrezo hag an Emsav. Arveret ’m eus war
an taol disul en un emvod-kelaouiñ e S ar skiant fresk edon o paouez tennañ eus ar pennad-se. Bastuskenan eo bet. Ar paotr a oa dirazon oa un ez-P.S.U. (kellig Sant-Nazer) enaouet ennañ an damant
brezhon gant… levr LEBESQUE. Anaout a rae evel just stuz ar vicherourion e greantioù CITROEN ;
ar pezh hon eus gallet degas dezhañ ouzhpenn eo an dezrann emsavel eus ar stuz-se, pezh a voe nevez,
ha dedennus, evit ar selaouer. Diwar se ez eo bet dezrannet dirazañ anadenn ar gallekadur ; evel just,
an neveziant gallgasaour anezhañ en deus harzet da gentañ ouzh ar c’heal e oa bet mat ar gallekadur e
keñverioù pouezus evit Breizhiz ; buan avat en deus anzavet ne oa evit gwir hent all ebet en istor fetis.
Etretant ivez en doa lennet dezrannadur Emsav eus levr LEBESQUE ; “evel just, emezañ, reizh eo an
dezrannadur-se ; met evit un den na anavez netra ez eo levr LEBESQUE un doare da zizoleiñ
kudennoù Breizh,… gant e zisteurel da c’houde”.
« Ur perzh pouezus all eus studiennoù evel an displegadennoù war istor an Emsav, istor Breizh
hag ar studienn-mañ, eo e roont dimp dorioù gwirion war an tachennoù m’o deus ar varksourion
stignet o c’hudennoù. Diskouez a reont kleuzded troiennoù evel “hent an Emsav war-du ar
sokialouriezh”, dre vezañ hentoù war-du an tachennoù pleustret ivez gant ar sokialouriezh, – diforc’h
pouezus. »
(02 12 70)

EMVR-187

« Pa’m bo amzer e klaskin dezrannañ ar pezh a ra kemm etre E.S.B. hag al luskadoù breizhek all.
Ar mennoz-se zo deuet sklaer a-walc’h din goude lenn pennad gallek liestennet E.B.V.. Ar re-mañ a
adkemer un dodenn eus E.S.B. (ar Stad vrezhon evel remed d’an enkadenn armerzhel vrezhon) nemet
e reont ganti diouzh ar savlec’h strolladelour, eleze kealiadel hepken : prouiñ a reomp deoc’h ez eo ar
Stad an diskoulm, deuit ganimp da brientiñ ar Stad. Ur strolladelour ne welo aze diforc’h ebet gant ar
pezh a glev a-du-rall a-berzh E.S.B.. Un dezrannerezh lemmoc’h avat a lakay a-wel ur c’hemm bras :
diouzh un tu ez eo ar pal ur saveladur kealiadel, diouzh an tu all ez eo ar pal savelet e pep mare diwar
un daelerezh saviad-kealiad, eleze ez eo sevenadur endeo. Anat eo ar spletoù. a) E-keñver skogusted :
“prouiñ ez eo ar Stad an diskoulm” ne brou netra pa ouzer ez eus tu da “brouiñ” dek diskoulm all ken
diskoulmus pep hini hag ar Stad vrezhon ; en eneb, diwar an daelerezh saviad-kealiad e tifluk
sevenadennoù fetis, adalek ar yezh arnevez betek al lennegezh arnevez, adalek an istorouriezh hag ar
gevredadouriezh emsavel betek kammedoù kentañ an ober kevredigezhel emsavel ; ar sevenadennoùse zo parzhioù fetis eus ar furm amzeriek skritellet Stad vrezhon, pezh nad eo ket koulz tra ha klask
gronnañ tud en-dro d’ar skritell-se sec’h ha plat. Ar sevenadennoù-se, a ro d’ar skritell kement ’zo
dezhi a werc’hegezh istorek (ha n’eo ket ar gin a zo gwir), n’o deus ket ezhomm da vezañ prouet, awalc’h eo dezho bezañ. b) E-keñver armerzh buhezel : hael ha kaer eo brudañ diskoulmoù a roy da
bobl Vreizh an eurvad, hogen pep labour a dalvez gopr ; pelec’h emañ gopr stourmerion an dazont ?
En dazont evel just. Diwar betra e vevont da c’hortoz ? Kantren a reont etre div foz : pe bevañ e kuzh
diwar ar saviad gall, an doareoù emsavel o vezañ neuze un arliv kealiadel, pe en em sonnañ en ur
c’healiad brezhon ha bezañ “Témoin de Jéhovah” ar Stad vrezhon. Tu zo ivez da vont e-biou d’an div
foz hep mont da nep lec’h : brudañ ar Stad vrezhon, bevañ e brezhoneg, kenderc’hañ war an
tachennoù yezhel, lennegel, kevredigezhel, istorouriezhel h.a., pa’z eo se giz an Emsav, hep bezañ

avat prederiet gant un daelerezh etre ar brudañ, ar bevañ hag ar c’henderc’hañ-se na chalet gant an
dislavaroù a vez bemdez-c’houlou o vordilhañ enno hag etrezo. Seurt emsaverion zo re heñvel ouzh ar
gatoliged-se a daol evezh da heuliañ mat unan-hag-unan gourc’hemennoù Doue hag an Iliz hag a sant
o c’houstiañs e peoc’h : n’eo ket derc’hel kont eus an Emsav pe derc’hel kont eus ar relijion a zo
d’ober, met o zrehontiñ.
« T, en notenn a gas da heul an displegadenn war ar varksouriezh [sl. Emsav 46/314 & 48/383], a
bouez war an arvez-se eus an daelerezh : an hini a denn d’an dislavar hanvoudel, a zo bet diwelet gant
ar varksourion dre vras (SARTRE e Questions de Méthode a glask parraat ouzh ar mank bras-se, hep
berzh avat, ha dre arbennoù a vo ret lakaat a-wel un deiz). Ar c’hemm etre E.S.B. hag ar varskourion
eo e tiazez an daelerezh da gentañ war an dislavar hanvoudel : lavarout a ra, e berr, n’eus pal en
dazont na ve ur c’hrouiñ er bremañ, n’eus rezid en dazont na ve ur rezid er bremañ (kement-se a
empleg amzer hag egor istorek, furmoù amzeriek, daelerezh saviad-kealiad, kevala istorek ha
hontkenderc’hañ, h.a.). Kalz brasoc’h eo c’hoazh ar c’hemm etre E.S.B. hag al ledemsavioù brezhon,
rak int n’o deus ket zoken un derou eus keal an daelerezh ; ar varksouriezh amprestet gant reoù
anezho zo hepken un dastumad rekipeoù andaelerezhekaet propr ha naet. »
(08 12 70)

EMVR-188

« Rebech d’un den an dislavaroù a zo etre e vennozioù n’en deus ster ebet keit ma ne weler ket ar
roll o deus an dislavaroù-se. Ma ne ra an den labour ebet, ha mar chom an dislavaroù e stumm
enepsterioù difiñv e diabarzh ur glopennad vennozioù skornet, ez eo an dislavaroù-se fall, ken fall hag
ar peurrest eus stuz spered an den-se, met n’eo ket falloc’h. Mar bez an den o labourat avat, ha mard
eo an dislavaroù merk an nerzhoù enebet o kas al labour war-raok, ne c’haller ket lavarout an hevelep
tra. Forzh penaos, n’eo ket diwar an dislavaroù a weler war gomzoù un den e c’haller barn an den, met
war frouezh e labour. Dre zaou arbenn : a) e labour zo evitañ an doare da dremen en tu-hont d’an
dislavaroù b) e labour a dalvez d’an dud all da zanvez evit o labour dezho. »
(10 12 70)

EMVR-189

« Gourc’hemennoù evit al lizher hoc’h eus respontet da L. RAOUL. A-du krenn ganeoc’h evit
soñjal n’o deus “Breizhiz netra da c’houlenn digant ar Stad c’hall” [sl. Emsav 47/356-358]. Setu perak
n’am eus ket sinet ha ne sinin ket Danvez ur Statud evit Breizh. Setu perak n’am eus ket sinet () al
lizher kaset d’ar Jeneral (Doue d’e bardono, ma c’hell !) evit goulenn truez evit prizonidi an F.L.B..
« Pa c’hellomp kemer un dra bennak, mat ar jeu. Pa n’hellomp ket, gwelloc’h eo dimp dioueriñ
eget klemmichat ha goulenn truez pe aluzon.
« Spi am eus koulskoude e vo dinerzhet tamm-ha-tamm ar Stad C’hall gant ar rannvroeladur, mar
deu da wir. A-benn ar fin e tarzho Bro-C’hall, met daoust hag e vo prest neuze ur framm brezhon
nerzhus a-walc’h ? Nann, sur mat, mar chom ar Vretoned ken disunvan ha m’emaint bremañ. »
(13 12 70)

EMVR-190

(Arroud eus ar respont kaset gant un ezel eus E.S.B. da aozer al lizher EMVR-190).
« Setu bloaz bremañ m’hon deus kroget gant ar pezh a anvomp an “eztroadur” : kejañ a reomp
ingal gant tud yaouank ar vro a bep korn hag a bep kendere. Kreskiñ a ra niver ar re o deus “santadoù
breizhek”, anat eo. Diwar dek den a gejomp ganto, dezho santadoù breizhek, ne vez ket ouzhpenn
unan gant ar c’hoant labourat ; ha diwar dek o deus ar c’hoant labourat e vez unan d’ar muiañ o
kenderc’hel goude bloaz. Da lakaat e kont hon eus ivez e ranker gortoz etre pemp ha dek vloaz evit
ma teufe un danvez emsaver da emsaver gwirion. Kalz hiroc’h eo an hent eget ma soñjemp pemp
bloaz ’zo. Bremañ avat ma ouzomp kement-se, n’eus mui tro evidomp da zigalonekaat. Un nebeut tud
zo bremañ war an dachenn o labourat sirius ha diastal. Ar re-se zo mein-diazez ar framm brezhon. O
labour a ra an unvaniezh etrezo, forzh pegen disheñvel ma vent a-hend-all. Moarvat, ouzhpenn mein
zo ezhomm evit sevel un ti : pri-raz, plastr ha koad tener ; met evit ar poent ez eo eus mein-diazez ez
eus ezhomm, sklaer-tre eo se evidomp. Hepto, ne oufe ar pri hag ar plastr nemet pegañ ouzh ar vein

estren : pri an “ober kulturel” ha plastr ar rannvroeladur ! Arabat enta bezañ touellet gant an
diavaezioù ; evel ma lavar fraezh EMVR-184 en e lizher da RAOUL : Breizhiz zo dizunvan peogwir e
lec’hiont o buhez hag o stourm er framm gall. Pa vo un diazez brezhon kreñv a-walc’h e c’hallint
harpañ warnañ evit troc’holiañ ar frammoù estren a zo o vac’hañ ar vro-mañ. Bloavezhiadoù labour
tenn ha diastal a vo ret c’hoazh evit ma teuio anat da Vreizhiz ez eus eus an diazez-se. »
(17 12 70)

EMVR-191

POELLADENNOU
Meur a wech abaoe eizh vloaz en deus S.A.D.E.D. lakaet embann poelladennoù savet gant e
skolidi. En Al Liamm e fizias pleustradennoù war al Lennegezh hag an Istor. Emsav, diouzh he zu, a
roas d’he lennerion testenn displegadennoù aozet gant studierion Devezhioù Studi Politikel Kerzu
1967 : Saviad kouerion Vreizh gwelet gant skolidi an Devezhioù Studi Politikel (Emsav 13/9 1968).
Hiziv e kinnigomp div boelladenn savet gant daou skoliad enrollet e S.A.D.E.D. war ar rummad
Politikouriezh-I.
Titl an Trede Kentel Politikouriezh zo : Ar galloud. II. Gwironiezh hag embannet eo bet ar gentel
war Emsav 27/79-96 1969.
Poelladenn gentañ. – Grit un diverrañ eus emdroadur meizad ar riegezh en Europa abaoe an
Henamzer.
Termenet e vez ar riegezh evel andon ar galloud. Studiañ a raimp emdroadur keal ar
riegezh en Europa o verkañ da gentañ n’eo ket bet a-viskoazh ar riegezh ur gudenn. Ar
riegezh ne ra kudenn nemet abaoe an XVIIIvet kantved, eleze abaoe ma’z eus bet diskaret evit
ar wech kentañ ur galloud riek. Ni a gompreno e ra ar riegezh kudenn hiziv c’hoazh dre
arverañ un droienn estren d’ar bolitikouriezh : diskar ar riegezh en 18t kantved zo bet
« pec’hed-orin » ar politikerezh.
Klask a raimp enta studiañ an daelerezh nevez-se : klask / diskar / klask riegezh.
Ne c’hellomp ket komz eus « kudenn » ar riegezh en Henamzer, ne c’hellomp nemet
kounañ kealiad ar mare.
Ne vez ket buhezet neuze un troc’h etre galloud bedel ha galloud trabedel. Rouantelezh an
Douar ha Rouantelezh an Neñv n’eus troc’h ebet etrezo. Ar Roue zo roue dre youl Doue hag
evit klod Doue. E seurt bed ne gaver ket, ned eo ket hepken enebadur pe daelerezh, met zoken
diforc’h etre bed ha trabed.
Se a ro dimp da gompren diskar ar Janseniaded : evit ar wech kentañ e klask tud
diforc’hañ an doujañ d’ar Roue diouzh an deoliezh ; e-barzh Mars gallicus e lenner n’eo ket
ret bezañ keodedour mat evit bezañ kristen mat hag e c’haller sevel a-enep d’ar galloud bedel
hep ma ve pec’hed dirak Doue. Gant-se ez intenter n’eo ket hepken pemp lakadenn an
Augustinus a voe koll ar Janseniezh !
Eus Doue e teu galloud ar Roue, hogen beli ar Roue a vez dasparzhet etre un nebeut tud.
Ar ger ‘aristos’ a dalv « an hini gwellañ » ; an aristokratiezh enta a vo beli ar re wellañ.
Ar goulenn degaset gant an 18t kantved a vo hennezh : piv eo ar re wellañ ? Eleze, gant
piv e tle ar veli bezañ.
Ar vrientinelezh bet ganet er Grennamzer a dermene an Aristokrat evel penngadour. Ar
galloud oa hini nerzh an armoù. Hogen er 17t hag en 18t kantved e weler ur galloud all,
diwanet e diwezh ar Grennamzer, o kemer muioc’h-mui a nerzh hag o c’houlenn beli : ar
vourc’hizelezh, eleze kenwerzhourion, renerion labouradegoù, kefredourion an Aufklärung.
Dispac’h 89 e Frañs zo hini tud a venn lakaat da glotañ ar galloud danvezel ha kefredel ez
int gant ur veli nevez. Re hir e ve moarvat studiañ amañ o c’healiad ; lavaromp hepken ez eo
mesket evito oligarkiezh / aristokratiezh diouzh un tu, ha diouzh an tu all pobl / muianiver,
eleze reizhded da heul mennozioù ROUSSEAU.

Mard eo aes, ha reizh ? evit tud an 18t kantved diskouez ha tagañ ar bihanniver, e ranker
gortoz an 19t kantved evit ma ve degaset un dezrann eus ar muianiver-se dellezek da gaout ar
galloud.
MARX a zegas ar mennoz e rank ar veli bezañ e dalc’h ar genderc’hourion, nemet e tegas
ivez an diforc’h etre ar re a zo e piaou d’ar c’hevala hag ar re a zegas o nerzh-labour. Gant ar
re-mañ emañ ar riegezh. Diazezet eo kealiad MARX war hini HEGEL – an daelerezh natur /
seveniñ – hag evitañ e tle ar veli bezañ etre daouarn ar re a dreuzfurm an natur par, neuze,
d’an danvez.
Emdroet eo ar c’healiadoù abaoe an Henamzer ma soñjed e oa d’ar galloud ur sol
trabedel. Ur sol naturel zo bet klasket reiñ d’ar galloud ha da c’houde ur sol diwar an
daelerezh etre natur ha sevenadur.
Degas a ra an Emsav ur ster nevez d’an daelerezh kinniget gant MARX : ouzhpenn an
daelerezh danvez / seveniñ, e tegas an daelerezh sevenet / seveniñ, eleze meizad ar c’hevala
istorek.
Evezhiadennoù. Merket ’c’h eus splann an troc’h etre an daou brantad, andaelerezhel hengounel,
daelerezhel arnevez. Er prantad andaelerezhel e veze meizet an « douar » evel ur meni « isneñv »,
adsked an neñv. Er prantad daelerezhel ez eus un troc’h meizerezhel etre ar bed hag « ar Rouantelezh
nad eo ket eus ar bed-mañ ». Azonet eo neuze an daelerezh evel-henn :
– ar gwirvoud (ar Rouantelezh, prantad uhel ar gomunouriezh, h.a.) zo da zont ;
– kenoberiañ a ra an dud d’e zonedigezh.
Diwar se, ar riegezh a zeu da vezañ ur gudenn eilrenk. O vezañ ma ne biaouomp ar gwirvoud
nemet dre hantererezh ar C’hrist (evit ar gristenion), ar bobl (evit ar werinourion), ar broleteriezh (evit
ar varksourion), ne c’hell ar riegezh a-vremañ bezañ nemet hantererezhel, derc’houezel, – da lavarout
ez eo ur bennaenn difetis a-walc’h, arveret e kement ma’z eus ezhomm pleustrek anezhi.
Notenn : 09/10
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Eil poelladenn. – Penaos e savlec’hiit kudenn ar reizhveli e Breizh ?
Un niver bihan a dud ez eus e Breizh o tinac’hañ ar veli c’hall hag o tegemerout da reizh
beli an Emsav. Ar veli c’hall eo avat a vez degemeret da reizh1 gant an darn vrasañ eus
Breizhiz hag eus hounnezh e komzimp da gentañ.
Emdreiñ a ra ar reizhveliegezh c’hall e Breizh. A-raok an eil brezel-bed, dre an islonk etre
ar bed henvoazel brezhon hag ar bed arnevez gall eo bet degaset an darn vrasañ eus Breizhiz
da zegemerout da reizh ar veli c’hall e Breizh : en em gannet o deus Breizhiz evit Frañs etre
1914 ha 1918, divroet o deus, desket o deus galleg, h.a.2.
Abaoe an eil brezel-bed, abaoe m’emañ sanket Breizhiz er bed arnevez, e vez eztaolet
ganto diazasted ar veli c’hall e Breizh : arc’hadurioù rannvroel. E dalc’h ar saviadkenderc’hañ gall emañ an darn vrasañ eus Breizhiz ha zoken pa vez ar veli c’hall
dic’houzañvadus dezho ne c’hellont nemet klask hec’h azasaat – alese pe he c’hreñvaat pe
diskouez splannoc’h he direizhded. Hogen a ziabarzh ar reizhiad c’hall ne c’hell ket Breizhiz
dinac’hañ ar veli c’hall e Breizh.
Daoust d’ar bed henvoazel brezhon o vont da get ez eus bet Breizhiz a-raok an eil brezelbed o virout o feiz er bed brezhon hag o tinac’hañ ar reizhveli c’hall e Breizh. O strivoù o
deus tennet da ziskar ar reizhveliegezh c’hall evit Breizhiz ha da grouiñ ur bed brezhon nevez.
An Emsav bremañ dre e framm distag diouzh ar reizhiad arallek a ro an tu d’un nebeut
Breizhiz da zinac’hañ ar veli c’hall e Breizh ha da astenn ar reizhveliegezh emsavel. Dre e
1
2

Ya, pe ma n’eo ket da reizh, da nebeutañ da zevoud.

Un treuzdoug reizhveli gravezel zo c’hoarvezet e gounid ar galloud gall. En un eil prantad, ha dre wered ar meizadur
gall e-unan ez eo bet distrujet ar gweladur kravezel o doa Breizhiz eus ar reizhveli, diwar goust ar galloud gall ar wech-se.
Setu perak ne c’hell an Emsav, anadenn arnevez mard eus, diwanañ e buhez fetis Breizhiz nemet e kement ma paouezont a
grediñ en ur reizhveli gravezel. Marv ar reizhveli gravezel e Breizh zo labour ar bed gall.

gealiad e tiskar an Emsav ar feiz o devez Breizhiz er veli c’hall ; ar saviad-kenderc’hañ
emsavel zo merk fetis reizhveliegezh an Emsav3.
Notenn : 08/10
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DANEVELLOU OBEREREZH
Emvod hollek S.A.D.E.D. e Roazhon d’ar 01 Du 1970.
Daou graf a oa lakaet war an deizroll :
1) Reizhiad nevez an testenioù ret da c’hounit graz ar Sevouriezh. Hervez reizhenn e rank ar
skolidi dastum c’hwec’h testeni war danvezioù ar roll-kelennadurezh evit bezañ sevourion. Gant kresk
ar roll-kelennadurezh en 9t hag en 10t Bloavezh-Skol (daou rummad Politikouriezh ha daou rummad
Armerzhouriezh zo lakaet ouzhpenn an daouzek rummad kent), ez eo ret daskemmañ dasparzh an
danvezioù. Degemeret eo ar reizhiad-mañ :
a) Tri zesteni ret : Lennegezh-I, Istor, Douaroniezh-I.
b) Daou desteni da zibab e-touez an danvezioù-mañ : Lennegezh-II, Politikouriezh-I,
Politikouriezh-II, Douaroniezh-II, Armerzhouriezh-I, Armerzhouriezh-II.
k) Un testeni da zibab e-touez an danvezioù-mañ : Yezhadur, Krennvrezhoneg, Bevoniezh,
Kimiezh, Fizik-I, Fizik-II, Jedoniezh, Politikouriezh-II, Armerzhouriezh-II.
Talvoudek e vo an divizadenn-mañ diwar ar 01 Genver 1971.
2) Kinniget ez eus envel daou reizher nevez : an eil war al Lennegezh, egile war an Douaroniezh.
Divizet eo kemmañ anv Emvod hollek S.A.D.E.D. en Emvod hollek Skourr an Deskadurezh
Vroadel. Trimiziek e chom an emvodoù.
War c’houlenn dileuridi ar Skourr e lakaer war ar stern prientidigezh Devezhioù Studi Kerzu
1970. Kemennet eo disentezioù E.R. E.R. a-zivout kenaoz Poellgor an Devezhioù Studi, kendorniadur
izili ar Poellgor-se hag anvidigezh an izili a vo e karg ennañ e 1971.
Aozet ez eus un emvod eus izili Kelc’h Debauvais. Reiñ a ra ar gelennerion eus pep kellig
danevelloù eus o labour. Studiañ a reer ur roll reizhennoù nevez da vezañ daveet dirak E.R.E.R..
EMVR-194

Devezhioù studi war an troerezh.
Devezh studi an 20 Gwengolo 1970 e Kastellin.

Studiet eo bet an testennoù-mañ :
Anouar Abdel MALEK : Tireoul hag impalaerouriezh.
Thomas MERTON : Feiz ha feulster.
Guy de MAUPASSANT : Goulennadenn ur pitaouer daoust dezhañ.
Peter WEISS : Buhez ar sevenadur e Vietnam.
Devezh studi an 18 Here 1970 e Kastellin.

Studiet eo bet an testennoù-mañ :
F. PELLOUTIER : Raklun « Comité fédéral des Bourses » evit diorren ar c’hweluniadouriezh er
gounezerezh.
3

Merkañ a rez fraezh aze an hent daelerezhel o kas da saveladur fetis ar reizhveli vrezhon.

NIKOLAJEVA : An ijinour Baxirev.
EMVR-195

Trede dalc’h-arnodennañ 1970 e Roazhon d’an 22 Du 1970
Lennegezh-I. Degemeret : an It. Joelle FURIC gant ar meneg mat.
Yezhadur. Degemeret : an It. Joelle FURIC gant ar meneg mat.
Bevoniezh. Degemeret : an It. Pierrette MAZE gant ar meneg mat.
Douaroniezh-I. Degemeret : an Ao. Yann MIKAEL gant ar meneg mat.
Douaroniezh-II. Degemeret : an Ao. Gwihen ETIENNE gant ar meneg damvat.
E 1970, en deus Skourr an Deskadurezh Vroadel roet 13 testeni-studi eus an eil derez, dasparzhet
evel-henn :
Lennegezh-I

:

3

Kimiezh

:

1

Istor

:

3

Jedoniezh

:

1

Yezhadur

:

1

Douaroniezh-I

:

1

Bevoniezh

:

1

Douaroniezh-II :

1

Fizik-I

:

1
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EMBANNET GANT « EMSAV » E 1970
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Ar gouerion ha diorreadur ar vro .......................................................................................................37/3
An Emsav hag ar Vro (22) [EMVR-113 – 123].................................................................................../11
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An Emsav hag ar Vro (30) [EMVR-172 – 180]................................................................................./287
Kendael : Emsav ha kevredadelezh. C’hwec’hvet displegadenn (EHK-6). Seizhvet displegadenn
(EHK-7). Eizhvet displegadenn (EHK-8). Navet displegadenn (EHK-9) .....................................46/311
An Emsav hag ar Vro (31) [EMVR-181].........................................................................................../318
Notennoù politikel (16), Ar renadoù gall. II. – Ar renad a-vremañ .................................................../319
Kendael : Emsav ha kevredadelezh. Dekvet displegadenn (EHK-10) Greantioù Citroën e Breizh
.......................................................................................................................................................47/345
An Emsav hag ar Vro (32) [EMVR-182 – 185]................................................................................./356

Notennoù politikel (17), Ar renadoù frankizour estreget ar renadoù amerikan, saoz ha gall ............/359
Kendael : Emsav ha kevredadelezh. Unnekvet displegadenn (EHK-11) Ar C.F.D.T. ha Breizh.
Daouzekvet displegadenn (EHK-12) Evezhiadennoù war Emsav ha marksouriezh .....................48/379
An Emsav hag ar Vro (33) [EMVR-186 – 196]................................................................................./386
Roll ar pennadoù embannet gant « Emsav » e 1970 ........................................................................../397
Roll an anvioù-tud meneget gant « Emsav » e 1970........................................................................../399
Gerva 1970........................................................................................................................................./401
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GERVA 1970
Ar steredennig a verk e kaver diskleriadurioù war an danvez meneget pe war ster an termen.
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– treadegel 38/53*
assammañ 38/50*, 43/221*
Assavidigezh 43/212, 44/259*
asstroll 38/47*
astalwiriadur 46/333*
astalwiriañ 46/334*
astennidik 43/211
Ateb 43/235*, 44/261*
ategiñ 46/321*
Aufhebung 41/146*, 42/187*
avanturouriezh 38/63
azasadur 46/340
azasausted 37/35
azbevadur 43/211
azbevañ 44/259
azdiuz 47/362*
azgoulenn 45/308
azgounit 39/92
azgweladur 39/99
azlamm 45/296
azlammad 43/213
aznerzhañ 44/270
aznevezadus 44/267
azonadur 38/52*
– broadel 38/48*

azverañ 39/102
bagad krennarded 45/280*
barr an anveli 40/132
– kealiadel 42/203
– -gourzhtreiñ 40/131*
– -youl 45/292
– -skogañ 41/162*
barrekadur 47/354
barregezh troiadourel 41/162
barnadurezh 39/104, 46/325
bed breizhat-gall 40/133*
bed dangorel 37/11*
– ergorel 37/11*
– unventek 42/203
bedouriezh 37/11*
– arnevez 37/28
– henvoazel 37/28
– unventek 41/169*
bedvro 38/40*
bedvroelour 38/42*
bedvroelouriezh 38/40*
begennoù ar vroad 44/265*
beli furmek 46/331
beli verkel 46/331
beli werc’hek 46/331
bellouriezh 46/299
bellouriezhel 46/321
benvegadur-amaezhiañ 37/32*
– -kefleuniañ 42/200*
– -Stad 45/297
benvegelouriezh 46/317*
benveg-gourzhtreiñ 40/128
benvegijinenn 47/347
berregezh 45/294
besarlevier 39/105*
Besleviour 39/98*, 42/191*
besroue 47/360*
bet-ezel 45/291
bet-trevadenn 45/292
bet-trevadenner 42/190
bevusted 45/289
beziadek 45/298
beziadoù stadegel 41/159*
bezoud etrevroadel 37/30*
bezoudel 44/249
bigoderezh yezhel 40/134*
bihanniverel 45/297
bihanvourc’hizion 45/307*
bilen 39/92
bleiniad 42/198
bloc’had dilennerion 42/205*
bloc’heiladek 39/87, 41/157
Board 43/228*
bodad-diferañ 41/174*
– -prientiñ 46/327
Bodadenn ar Vrezelerion 44/252*
– gevreadel 47/363*, 374*

Bodadenn hollek 42/201*
– rannvroel 41/163*, 42/181*
– riezel 39/101
– vroadel 44/255*
– -dezvañ 37/28, 42/201*
– -guzuliañ 44/266*
bodadur 47/361
– dreistreol 46/336*
bolchevikiezh 38/60
bonapartouriezh 46/320*
bondezv 44/263*
bondougel 38/66
boniekaat 43/218*
bonlec’h ergorelezh 38/57
bonlezenn 47/363*
Bonlezennoù ar Rouantelezh 44/252*
bonnadur 42/196*, 43/232*
Bonreizh « ersezadel » 47/363*
– devoudel 43/226*
bonskrid 45/293*
borc’hañ 38/64, 41/157
boss 42/205
bourc’hizegezh 45/293
bourc’hizion grenn 44/254*
– vihan 44/254*
– vras 44/254*
boudel 44/249
boudelezh 39/79
Boulañjouriezh 44/264*
bradouriezh 46/341
brainstorming 45/280*
brasniver 43/236
brasniverel 45/297
bredadur 38/52*
bredkevredadel 43/232*
bredklañvour 46/333
bredonielour 38/52*
bredvezeg 45/280
Breizh arallek 40/124*
breudad 42/201
Breudoù 44/253*
breutaerezh dilennel 46/340*
– istorel 45/296*
Brezel an Digevrediñ 39/98*
brezhonelezh 43/214
briad 42/200
briegezh 39/101, 43/219, 45/298
brient barnerezhel 44/254*
brientek 44/253
brientinded 43/236
brientinelezh c’hladel 44/254*
brientoù bihanvourc’hizel 41/157*
brilec’h 43/227*
brizhdezreadur 41/162*
brizhdezren 41/162*
brizhdilennadeg 44/258*
brizhere 45/282
broad 38/55*

– kentael 41/163*
– damsuj 39/91
– eilvedel 41/163*
– suj 39/91
broadegezh 38/48*
broadelkempennour 39/89*
broadelezh-riez 37/31*
broadelezh-Stad 37/31*
broadelouriezh 41/157*
– araokaus 38/40*
– dispellaus 38/40*
– romantel 38/52*
broadelsokializ 39/93
broadenn 38/43, 55*, 47/373
broadour 41/159*
Brobenn 44/273
brobenniz 44/269*
bruzhunegezh 43/219
buhezadur istorek 41/147*
bulzuniñ 42/192*, 46/337*
Bund 39/78*
Bundesrat 47/363*
Bundestag 47/363*
kabaduilh 37/5
kadorelouriezh 45/295*
Kadoriad 43/234*
kadouriezh 45/299
Kadvezhen 44/264*
kalvezveliouriezh 41/160*, 46/328*
Kaeladur kevandirel 44/245*
Kambr ar Birion 44/259*
Kambr Kannaded an Departamantoù 44/259*
« Kambr c’hounezel » 46/333*
kamikaze 40/126
kampbac’hidi 44/266
kampour 39/93
kannadelezh 46/319*
Kannadoù 44/252*
Kañseller 44/252*
– kevreadel 47/364*
Kant-du 39/85*
kantgad 43/233*
kantgadiñ 43/226*
kanton 47/374*
kantouezadur 45/278
kantouezelour 41/151
kantreerezh kantouezelour 41/151*
kantreizh 42/207
kantreizhadur 45/287
kantreizhded 38/61
– divezel 41/148*
kantreol 46/323, 326
kantreolaat 46/330*
kaotskiour 39/87
kaoudedegezh 45/283*
kaoudedel 45/277
kaoudediñ 45/278*

kaougantadur 47/368
kaougantiñ 42/193
kaoz 45/279
Kapetiz 44/251*
captain 42/204*
karg enorel 47/374
Karolingiz 44/251*
Karta 44/259*
karteziadegezh 46/314
karzhañ 41/157
katolikaat 38/39
keal-ren 45/297*
kealelouriezh 41/155*
kealenn 39/90, 40/127*
kealiad 40/117*
– arallek 40/127*
– bedouriezhel 40/117*
– emsavel 40/129*
– marksour 40/118*
– -ren 45/297*
kealiadel 44/255*
kealiadelour 41/169*
kealiadelouriezh 45/284*
kealiadur 39/96
kealiadurezh 39/76, 40/123, 43/219
kedaozerezh 39/105
kedelfenn 45/297
kedskor gounezel 37/10*
kefridiezh-varn 46/339*
kedvuhez ergorel 40/129*
– c’hreantel araokaet 42/189*
Kef ar Sternioù 47/349*
kef-postañ 48/381*
kefredour nannka 41/170*
kefridier 44/266
kehuzed varnerezhel 46/334*
keizañ 39/77
kelennadour 39/94
kellidour 44/254*
kembeli amaezhel 37/27*
– -dezvañ 37/34
– varnerezhel 42/199*
kembeliek 37/31
kembezus 41/172
kemblac’h 47/348
Kembod broadel 42/194*
kembodañ 37/6
kemennadur 44/252*, 46/323*
Kemennadur er C’huzul 43/232*
kemeradur 41/144
kempenn bevedel 40/121
kempennerezh 40/120
kempennouriezh 45/294
kemplegañ 44/258
kemplegouriezh 41/166
kemplezh an tru 43/219*
kemplezh kimiek 37/7
kenaraokaat 45/302

kenarlevierezh 44/266
kenkizañ 44/249*
kenkizerezh 44/250*
kendangorelezh 40/129*
kendereel 42/203
kenderc’h ledarmerzhel 40/133*
kenderc’hañ andoniek 41/151*
kendezrannadur 38/55
kendezrannañ 41/153*
kendisfiz 39/91
kendivezded 41/148*
kendivizad a Vonreizh 43/226*
kendorniadur 46/328*
kendorniañ 47/373*
kendrev c’hounezel 40/134*
kenel 38/55*, 64*
– drec’hel 39/74*
kenelelour 45/288
kenelenn 39/104*
kenelouriezh 43/218*
kenelwerinelour 47/365
kenemglev 47/363*
kenenebadur 39/90
kenfiziañs 39/87
kengejañ dispac’hel 41/173*
kengentoderezh 46/331*
kengentodiñ 42/197*
kengevredad 42/205
kenglev 43/220
Kengor an Diedoù 44/271*
– – Ti a-bezh 42/191*, 43/234*
– ar Reolioù 42/192*
kengor arbennik 42/191*, 46/335*
– daelel 44/271*
– -enklask 42/192*, 46/335*
Kengor-erounit rannvroel 42/181*
kengor pad 42/191*
– – strizhkefridiet 46/335*
Kengor-reizhennañ dizalc’h 42/198*
kengor-reoliñ 46/335*
– -unvaniñ 42/192*, 46/331*, 337*
kengrediezh 43/219, 46/317
kengreriad 37/23*, 44/273
kengreriadel 39/97*, 39/107
kengreriañ 39/107*
kenhevelebadur 45/278
kenhoaladur 45/278
kenintrañ 37/33
kenyeviñ 41/145
kenyoul 42/186
kenyuzhañ 47/368*
kennesaat 43/222
kensaven 39/88, 94, 45/292*
kensklaerius 41/172
kensentiñ 39/88
kenson istorel 41/173*
kentaelezh 45/278*
kentaliañ 39/102*

Kentañ Impalaeriezh 44/258*
– Maodiern 46/327*
kentelfenn 39/86
kentezrevell 44/259*
kentfurm 39/107
kentgounezet 45/290
kentod 46/340*
kentodadenn 43/237*
kentoderezh 44/252
– -pobl 47/374*
kentodusted 43/236*
kentradañ 38/62, 39/108
kentvonreizh 44/266*
kenurzh-vouezhiañ 44/267*
keñverioù-kenderc’hañ armerzhel 40/135*
kenvroadenniz 38/47*
kenweañ 37/33
kenwerediñ 44/270
kenwerzherel 39/92
keodedad 37/31*
keodedadelezh 37/31*
keodedour 37/31*
Keodedour an Hollved 38/42*
keodedour gouzañvat 44/255*
– oberiat 44/255*
keodedouriezh 37/31*
kêr vrientek 44/253*
kerentiañ 46/335*
kerentied 46/335*
« kerentiezh » etre kealioù 41/150*
kerzuidi 39/92*
kevala istorek 41/146*, 48/393*
kevalaoù-luskañ 41/161*
kevamzalc’hiezh 43/219
kevandiuzegezh 43/231*
kevandiuzek 43/230*
kevanadur treadegel 38/53*
kevandodiñ 43/220
kevanek 44/269*
kevanenn 39/93
kevangorel 43/232*
kevanstrollañ 37/23*
kevanvod 47/373*
kevarzhe 42/206
kevarzhegezh 42/201
kevarzhelezh 39/81, 40/115*
kevarzhelour 44/260*
kevataldezvad 41/156*
kevatalekaat 44/264
kevatalour 44/264
kevatalwirioù 46/327
keveladur 45/298
kevelour 43/219, 46/340
kevelek 44/269*
keveleriezh 46/317
– diavaez 39/109*
kevelstrollad 39/107*
kevelstrollañ 37/23*

kevodadeg hollek 46/328*
kevodañ 46/341*
kevoderezh 46/329*
kevraouer 42/197
kevratañ 37/25
Kevre ar Broadoù 39/108, 44/269
kevreadek 39/102*
kevreadelezh 37/29*
– dispac’hel 39/103*
– hengounel 39/103*
kevreadelouriezh utopek 41/166*
Kevreadur ar C’hleiz demokratel ha sokialour 46/323*
kevreañ 37/29*
kevredad enepnatur 45/295*
kevredadelezh 41/143
kevredadelourion 42/203*
kevredadouriezh 45/277
– naturour 42/186*
kevredenn 40/140*, 43/221
kevrediezh a azonadur 38/48*
– – donkadur 38/48*
kevredigezh angourzhenebadek 41/170*
– danzeel 38/64*
– c’hourzhenebadek 41/170*
– naturel 38/64*
– unventek 41/170*
kevreidigezh 45/297
kevreizhañ 46/315
kevrennadur ar c’hellidsteuñv 46/337*
kevrennelouriezh 42/204*
kevroz 44/255
– dilennel 44/259*
– emstrivel 44/259*
kezivik 45/279*
kezivigiezh 45/282*
ki-kolveg 45/300*
Kilvac’h vrezhon 37/8*
Kiminiadezh 42/195*
kleiz nannkomunour 41/165*
kleizelourion 40/138*
Kloer 44/253*
– izel 44/254*
– uhel 44/254*
kloerelouriezh 47/372
kloz nevet 41/173
klub 43/239
klud-ruilh 47/345
koemp 39/96
kombodadur 42/202
kombodaouet 38/43
komegezh 44/258
Commonwealth 39/109*
kompagnun 44/254*
kompezennour 44/257*
Konsul 44/258*
Korf-dezvañ 42/201*, 44/258*
korf-dilenn 47/370
korf-stroll 39/99

korfoù-etre 44/252*
koroll ar renadoù 43/212*
korrgevredigezh 40/133, 45/303
korrgresker 45/281
korzherezh 45/301
koueriadek 48/381
koueriadegezh 37/12
koulzataer 39/86
koulzataerezh 45/294, 297
Koskor an Ti Gwenn 42/195
krakvevidik 40/132
kraonell-ster denel 41/149*
kredadoù-postañ 42/181
kredenn-gilvac’h 41/172*
kreizenn-divizout trobarzhel 37/27*
kreizennadur amaezhel 37/25*
– politikel 37/25*
kreizennelouriezh 39/80*
kreizennerezh kefridiadel 41/160*
– gwerinek 41/160*
– politikel 41/160*
kreizennus 39/102*
kreizkleiziz 44/263*
kreizdehouiz 44/263*
kreizour 44/257*, 46/323*
– -kleiz 47/368
krennvourc’hizion 45/307*
kreñvlec’hiañ 37/12
kristendemokrat 47/365
kristenion-istorek 47/372*
krouiñ nannpolitikel 42/187*
krozh an dispac’h 40/134*
kubour 39/93
kultur 38/51*, 43/219*
Culture 41/149*
kumun 44/253*
Kumun Paris 44/256*
kumunelour 43/219*
kumuniezh 44/273
Kumuniezh kendivizadel 46/321*
– c’hall 46/321*
kumuniezh lec’hel 37/25*
Kumuniezh vonreizhel 46/321*
Kuntell 39/97*, 46/338*
kuntellad 42/190*
Kuzul an Henaourion 44/257*
– – Tevezvod 46/327*
– – Unaniezh c’hall 44/267*
– ar C’hannadoù 44/252*
– ar C’hellidoù 44/252*
– ar Pemp-Kant 44/257*
– ar Republik 44/268*
– ar Riez 47/374*
– ar Stad 44/258*
– ar Stadoù 47/374*
– ar Vaodierned 46/327*
– armerzhel 44/267*
– -erounit 46/321*

– – kevreadel 47/361*
– kevreadel 39/100*, 47/374*
– -erounit ersezadel 44/256*
– -gouarn 47/373*
– Prevez 44/252*, 258*
– Uhel 44/252*
kuzuliadeg 39/97*
Kuzuliadeg 44/256*
– an arlevierion 46/335*
kuzulier gwiraour
Dael-Stad 42/201*, 47/363*
– gevreadel 47/360*
– rannvroel 42/187
daelerezh 38/50*, 40/113*
– bevedel 40/115*
– diavaez 40/133*
– -dispenn 40/133*
– istorek 38/48*, 46/316*
daelerezhegezh 45/284*
daelerezhour 39/71
daeliad 46/333*
daeliadelezh 46/334*
daeliegezh kempouez 43/225*
daeliegezh kevatalour 44/264*
– heboellaet 44/272*, 46/319*
daelvezh 43/235*, 46/324
dalc’h disforan 46/336*
dalc’helezh 39/82
dalc’herezh alaman 44/265*
damkanadur 43/218
damkanañ 43/222
damkanerezh 42/187
damkaniezhel 45/300*
damdrevadennel 39/84
damfaskour 44/264
damgevezholiñ 44/258*
damistoregezh 38/49*
damleviourek 44/264
damwarezveliezh 39/108*
damzaeliek 44/262*
damzisc’hwelet 47/353
danevellskrid ar mererezh 47/375*
danframm 40/135*
dangorelezh enepgall 40/130*
– sokialour 45/303*
– « vroadelour » 45/303*
danvez-dispac’hañ 45/293
– -gourzhtreiñ 41/168
danvezelouriezh daelerezhel 40/118*, 132, 48/384*
– istorek 48/384*
daouask 45/291
daoubenniezh 46/323*
daouelour 39/99
daouegezh 47/370
daouc’hourc’hwel 47/349
daousteriek 41/172
daoustrolladek 47/366

daouvleinegezh 46/323*
daouvleinek 47/366
daouzereziek 44/263
daranverezh 41/170
darbenn 47/375
darempredoù kostezel 40/124*
– kevredik 46/328, 47/349
darnad 44/273
darnelaat 48/382
darnelezh 43/221
darnodel 38/53
darnodiñ 41/151
darsankerezh 47/347
darsav 39/94
darsavadenn 39/92, 44/264
darsaviñ 39/84
daskemmelour 44/264*
daspouezadur 44/273
dasstourm 39/98, 42/186
dastorradur 42/204
dazeilad 41/168
dazeilañ 41/151
dazrannañ 44/256
debarzhadur 42/198
debarzhañ 43/231
deberzh 38/43*
– bezoudel 44/248*
– finvezel 44/248*
– hanvoudel 44/248*
– istorel 44/248*
dedeuzour 39/75, 103*
dedraidigezh 38/65
dedreiñ 40/118
dedroad 47/351
– araokaus 39/74*
dedroadelezh 39/73*
dedroadelouriezh 39/80*, 41/155*
degemennour 43/227*, 47/349
dehou nannkreizennour 41/166*
deizroll 45/291, 308, 46/327
deltu 42/179, 45/280
deluskañ 40/128, 48/381
delusker 40/131
Demiourgos 39/83
demokrat sokialour 46/323*
demokratiezh kristen 47/365*
den gwaredet 43/219*
Denarc’h 43/235*
denegezh 46/317
deog 44/254*
deraouidigezh 47/350
dereadur galloud 39/73*
derc’houezusted 44/253
destagadur 37/28*
desteriañ 43/222
destrollañ 46/323*
destuziadur 45/306
deuriet 42/191

devarnadurezh 43/226*
deved-arverañ 44/270*
– douget er C’huzul-Stad 46/331*
– eeun 46/331*
deved hiniennel 46/331*
– reizhennel 46/331*
– senedel 44/258*
devec’hiañ 45/301
devennadenn 47/375
deverkañ 37/25*
devouder 44/253
devoudus 45/304*
dezastumadenn 41/162*
dezv a Vonreizh 43/226*
– boblatersel 46/325*, 339
– daelel 46/325*
– dreistbonreizhel 44/266*
– frammel 46/337*
– organek 46/337*
– -stern 44/270*, 46/321*
dezvad renkadel 41/156*
dezvadurezh 39/105*
dezvekaat 44/261
dezveg 44/251
dezverezh leuriadekaet 43/237*
diagentour 43/239
diac’hinad an Emsav 45/289*
Dialektik 41/148*
diantellerezh 44/268
diarguzenn 40/132
diarc’hantus 42/178
diaz 40/135*, 41/155*
– kevredigezhel 42/182
diazel 44/255*
diazgweladus 39/103
dibarekaat 39/89
dibenndermen 44/267, 47/376
dibennfreuz 44/249
dibenngoulzadur 43/231*
diberzhek 45/296
diktatouriezh araokadek 44/257*
– konsulel 44/258*
– frankizek 46/320*
– henvoazelour 45/307*
– napoleonel 44/261*
didolpadur 37/27*
didorradus 44/263
dieta 39/107*
diezpleg 48/382
difarder 40/130
Difenn Trevourel 43/229*
diferad 42/191
– prefedel 42/183
diferadenn-dezvañ 37/27
diforc’hekaat 42/193
difredañ 47/354*
digengred 42/199
digenrezusted 43/222

digensentus 38/55
digevarzhelezh 40/115
digevrediñ 39/98
digreizennadur amaezhel 37/26*
– an organoù 37/27*
– ar c’hembelioù 37/27*
– dre an urzhaz 37/27*
– – ar gouleviañ 37/27*
– politikel 37/27*
digreizennañ 37/26*, 27*
dihanteradegezh etrevroadel 39/107*
diharzveliezh 44/251*
dihun sevenadurel 41/162*
« dichañs douaroniezhel » 41/160*
dichoukañ 47/345
dic’halloudadur 40/116
dic’halv 42/202*, 47/375*
dilaboureg 45/296
dilamadus 44/255
dileizhañ 42/188
dilennadeg kentael 42/194*, 204*
dilennadel 44/251*
dilennadelour 44/251*
dilennadelouriezh 45/294
dilenner arlevierel 46/321*, 47/371
– leviourel 42/194*
dilerc’hegezh istorel 37/11
diletantegezh frammel 45/294*
dilezadeg 44/271
dilezus 45/300
dilhaderezh 43/213
dinamitadur 38/56
dinaz 42/205
dineriñ 42/182*
diouerenn 45/304*
diplomatel 37/25
diren istorek 40/127*
dirgel 43/220
diskehuzed 46/334*
diskeladeg 45/292*, 47/355, 48/379
Diskleradur Gwirioù 44/255*
diskouezadur 39/88
diskounaat 46/338*
diskulierezh 45/301
disentez-arverañ 37/27
disforan 42/192*, 46/336
disgwallded 43/233, 46/334*
disc’hweladur 47/350*
disc’hwelañ 47/350*
dislavar devoudel 46/316*
– dispac’helour 40/119*
– emgreskus 40/115* hh.
– emzigreskus 40/119*
– hanvoudel 46/316*, 48/385*
– mirelour 40/119*
– poelloniel 46/316*
– saviadel 40/115*, 133*
dispac’h aljeriat 44/271

– kevalaour 41/158*
– dangorel 40/121*
– ergorel 40/121*
– hiniennel 40/120*, 48/385*, 388*
– hollvedel 41/157
– rannvroelour 41/157
dispac’hegezh 39/90
dispac’hourion vilen 39/92*
dispellaat 38/40
displantadur 37/11*
dispredañ 39/79
disranniezh 39/89
disrannouriezh 37/28*
distergenderc’husted 46/313
distourmvaeziañ 45/292*
distremenadur 42/184
diuzerezh naturel 45/287
divberzhourelezh 45/291*
diveizadekadus 45/278*
diveliañ 39/73
divezelezh soviedel 46/317*
divezelour 42/206
diveziadek 45/298
divezouriezh varksour 46/314*
divgevrennadur 40/114
divizad maodiernel 43/237*
divri keodedour 46/333*
divvroadelezh 37/31*
diwar e gentod 46/340*
diwarez 42/178
diwriziennadur 37/11*
dizalc’hediñ 45/293
dizalc’hiad 46/323*
dizalc’hiadur 39/108*
dizalc’hiezh vroadel 39/88*
dizarbenn 47/375
dizestagadur 37/28*
dizireadus 40/125
dizorniadur 46/341*
dizorniañ 47/373
dodenn 38/52, 43/219
dodenn an Amzer 41/172*
dodiñ ar gudenn 45/298*
dogmategezh 45/302
dogmenn 45/290
domani-dezvañ kemmesk 37/34*
dominion 47/359*
doueriegezh 44/255*
dougen handal 47/365
dre anv 43/231*
dre wir piaouat 43/230*
dreistarloz 43/229*
dreistbeli 39/99
dreistbevadur 43/223
dreistbonreizhel 44/266
dreistelezh 39/98
dreistek 42/196
dreistframm 40/135*, 41/155*

dreistgalloud 48/379
dreistintelligentsia 39/83
dreistimpalaerelezh 45/293
dreistlakaat 37/33
dreistlevezon 48/379
dreistmaodiern 43/229*
dreistpouez 47/370
dreistrenk 37/30
dreistreol 46/323
Dreisttevezvod 43/229*
dreistunvez 41/161
dreistwir 43/230
drevezerezh leviadelour 41/151*
durc’haerezh 44/270
ekspresionour 39/93
eginek 39/86
egor anistorek 37/16*, 38/59*
– kedvuhezel 37/22*, 43/221*
– douaroniezhel 37/16*
egor istorek 41/171*, 44/249*
– naturel 40/116*
egorekaat 38/59*
egoregiz 38/59*
egorenn gealiadel 41/169*
ec’hwel hollek 44/246
eildilenner 44/255*
eilemsaver 41/158
eilemsaviñ 41/158*
eilhanterouriezh 46/315*
eilistitl 43/219
eilsavelidigezh 42/187*
eilroll 40/115
eilsavelañ 40/142*
eilvedelezh 45/278*
elfenn anistorel 39/83*
emberzh 37/24
embiaou 39/89
embregiezhel 45/300*
emdarzhegezh 39/73*
emdarzhelouriezh 40/137
emdouell idealour 40/120*
emframm 43/211
emgann-bevañ 39/79
– yoc’hek 42/180
emgannusted 45/301
emgavadeg 43/221
emgenreizhek 45/291
emglev erounidel 42/193*
emgreskus 40/115
emhevelebiñ 40/138
emyoulek 45/279
emouiziekaat 39/73*
emrenerezh broadel 39/77*
– – eztiriadel 39/89*
– – tiriadel 38/47*
– sevenadurel broadel 39/78*
– – – eztiriadel 38/47*

emrended vonreizhel 37/32*
emsav-dieubiñ demokratel bourc’hiz 39/86*
– du 42/203*
– micherour 47/353*
« emsav sevenadurel » ampolitikel 40/134*
emsav sokialour 41/144*
emsavelañ 39/77
emsavlec’hiadur 45/291
emskiant arallek 40/124*, 44/249*
– kealiadek 45/282*
– kenelel 41/166*
emskiant douaroniezhel 37/15*
– rannvroel 41/162*
– renkadel 45/296*
– tiriadel 37/4*
– -vro 45/281*
– vroadel 45/282*, 296*
emskiantadur 43/219
emskritellet 41/144*
emspirus 38/47
emstagadur 45/290
emstriver kefridiel 44/261*
emstrollañ 45/299
emvenner 44/261*
emvennet 45/294
emvonnidigezh 45/301*
emward 46/329*
emzalc’h-goleiñ 45/288
– lec’hiadelour 42/189*
emzigenvezañ 45/293
emzigreskus 40/119
emzislavarus 45/281
enkadenn 40/115*
– ar soutadur 37/15*
– devezvodel 47/372
enkadennek 42/178
enkadennet 45/289
enkemmad 39/98*
endodiñ 43/237
endoniad bev 40/116*
endorniadur 46/341*
endorniañ 47/373
enebiezh a renkad 44/254*
– renkadel 41/158*
enebimpalaerel 45/294
enebimpalaerour 45/297
enepbelloniel 37/8
enepbroadelour 38/60
enepkevalaour 45/297
enepkloerelezh 47/373
enepkreizennerezh 41/166*
enepdispac’h 39/84
enepdispac’hour 39/89
enepgall 40/125
enepgallded kealiadel 40/130*
enepgouarnamantel 40/130
enepgwerinek 39/84
enepjakobin 40/130

enepnatur 45/288
enepparizian 40/130
eneppouez 45/285
enepproleterel 39/84
eneprelijiel 40/127
enepsokialouriezh vondougel 38/66
enepsteriek 41/170
enfredañ 47/348*
enfurmiñ 48/383
engervel 45/280, 295, 45/303
– atebegezh 47/364*
engwiriadur 46/330*
engwiriañ 46/330*
engwiskadur doueel 44/252
enluskañ 45/295
enorel 43/227, 47/374
enraokadur 43/238
ensammañ 42/182, 45/296
ensav erounidel 44/257*
ensavadekadur 44/255
ensezañ 37/7, 42/183, 47/346
ensezerezh 47/346
enstag 39/83, 44/255
enstagañ 42/202
enteuzelour 46/321*
enteuzerezh 43/220, 45/305
enteuziñ 38/43
Entfremdung 41/147*
entuañ 44/259*
eñvorennour 39/96*
eostenel 38/63
erbederezh 42/198*, 205*
ere ampoellel 41/162*
– buhezel 41/155*
– -kehentiñ 45/284
– gwengelel 38/52*
– istorel 41/156*
– lavarel 41/155*
– treadegel 38/50*
eread riezoù 39/107*
ergorad 41/144, 48/384
ergoreladur emsavel 40/127*
ergorelezh an naturour 42/186*
– « kristen » 46/315*
– diempret 41/145*
– emsavel 41/144*
– hegeliat 41/145*
– hiron 41/145*
– « hollek » 42/185*
– naturour 46/315*
– varksat 41/145*
– varksour 41/144*, 46/315*
erlenañ 42/199*, 46/341
Erlenerezh 46/341*
ermaeziadeg 45/295
erounezer politikel 42/196*
erounid bodadennek 44/262*
– poellgorek 44/262*

Erounid poellgorel 47/376*
erounid unkorek 44/262*
erounidel 42/193, 44/257
ersezad 44/273*
ersezadel 44/256
ersezadur 44/273*
ersezañ 44/273*
ervennadeg 42/202*
erveziat 38/66
erzont 42/191*, 46/341
eseviñ 42/201*
estez dreistordinal 46/324*
– ordinal 46/336*
etreriezel 46/325
etredalc’hiat 38/41
etremaodiernezhel 43/228
etremicherel 37/6
etrestadel 42/199
etrevroadelaat 39/74*
Etrevroadelenn 38/46
etrevroadelouriezh 38/40*
etreweler 48/381
etrewered 37/34
eurvezhour 47/347
euzhvil nevet 41/156
ezkreizat 45/297*
ezderc’hel 46/334*
ezeliezh 46/334
ezfredadur 47/350*
ezfredañ 47/354*
ezholadur 42/204*
ezhomm c’hoarvezus 45/284*
ezoteregezh 38/64
ezpleg 46/327
ezreolder 43/212
eztalvoud 46/330*
eztiriadel 38/47*
eztroadur 43/221*
ezvevennadur 44/267
ezvonreizhel 44/256*
faezhegezh 45/297
faezhelour 45/300*
Falanje Española 45/307*
farlotadur 41/170
faskouriezh 45/307*
Faskouriezh italiat 45/307*
fazierezh 45/296
felladenn bolitikel 46/341*
– gastizel 46/341*
feur etreriezel 46/325*
feurbriz 42/182
feurmer meur 44/254*
finvezelouriezh angerzhek 41/172*
fiziekaat 46/324*
flapadurezh 41/155
fliper 43/239*
foranded 46/336

forc’had damkanel 38/49
forc’hadenn 38/64
forc’hadur diouzh an Istor 38/66*
forc’hellekaat 40/127*
forzhañ ar meizadoù 45/282*
framm kealiadel 42/185*
– kefridiadel 42/185*
– -kreiz 43/239*
– persondedoù 45/279*
– politikel 42/185*
frammadouriezh 41/155*
frammatadur 44/265*
frammelezh 45/284*
frammerezh 45/301
frankadenn 40/115*
frankiz-brient 41/156*
– -disrannañ 45/299*
– furmek 38/44*
– c’hweluniadel 47/350*
– werc’hek 38/44*, 45/306
frankizadur 39/82
frankizek 46/320
frankizekadur 44/261*
frankizel 45/303
frankizioù gwerinek 39/77*
frankoour 43/220
frankvicheriad 44/254*, 45/300
fraoulerezh 43/219
furm amzeriek 45/285*
furmelad 42/194
futurour 39/93
gallded saviadel 40/130*
gallekadur 45/303*
gallegeriezh 43/219, 45/293
gallelezh 40/127
galloud a-berzh urzhaz 37/25*
– -aliañ 46/330*
– -amaezhiañ 37/32*
– diplomatel 46/338
– -diskounaat 46/338*
– divevenn 44/266*
– -divizout 44/252
– -- dreistek 42/196*
– -kinnig 46/331*
– -kuzuliañ 44/252
– -enklask 42/191*
– -goursellout 42/192*
– -poblatersiñ 46/325*
– -reizhennañ 42/196, 44/271*
– -reoliñ 42/192*
galloudadur 40/116
galloudegadur ezpleg 46/327*
galloudoù bevennet 44/266*
– dreistordinal 44/271*
– dreistreol 46/325*
gaollouriezh aotrouniek 46/320*
– « werinek » 46/320*

gaouiñ 47/365
gelen 39/91
gelenus 38/57
gennad miret 46/331*
ger-blein 45/291
geriek 39/87
gestaltour 41/156*
Gestalttheorie 41/155*
geto 43/221*
getoad 42/187
geuniegezh 46/334
geunour 44/257*
Glevgadour 44/265*
goapanv 39/86
gopradenn 42/196
gopradennañ 42/198
goro-komzoù 40/139*
gorreadeg 47/361*
gouarnamant a zaelvezh 46/324*
– ersezadel 44/260*, 266*
– poellgorel 47/376*
– unkorel 47/373* hh.
– Vichy 42/179
Gouarnour 42/202*
Gouarnour-meur 47/360*
goubarzhek 42/199
goubarzhegezh 39/93
goubarzhel 37/28
goubarzhelezh 39/77*, 43/214
goubrenañ 42/207*
goubrenerezh 42/206*
goudebrezel 47/372
gougevaniñ 39/99, 40/124
gouiziatadur 46/315
gouleviadur 37/27*
goulevierezh 46/334*
goulenn 46/338*
goulezad 39/85
goulezadur 45/298
goulezel 44/254
goullo diavaez 48/386*
– ezhommel 45/285*
gourbrient roueel 43/230*
gourlavar 45/290*, 43/218*
goursellerezh 43/229*
goursellout 42/192*
gourzhdispac’her 47/372*
gourzhenebad daelerezhel 41/170*
– meizerezhel 41/170*
gourzhenebadek 41/170*
gourzhenebadur 41/169*
gourzhtreiñ 40/135*
gourzhtroüs 39/96
gousantout 43/218, 222
gouvriad 42/178*, 203*
gouzilenn 44/258
gra-reizhennañ 46/324*
gratadur ar bariezh 43/235*

gread a ensav kentañ 42/200*
– kengreriadel 39/107*
– diwar engalv 42/200*
greantelaus 37/7
greantva 37/7
gronn kleiz-pellañ 47/368*
– kreiz 47/368*
– dehou-pellañ 47/368*
gronnad daelel 46/335*
gwallstad 48/382
gward-araok 45/294
– -galeoù 39/86
gwarederezh 44/254*
gwarezveli 39/108*
gwarezveliezh 39/108*
gwariadur broadelour 38/47*
– strolladelour 40/138*
gwarsellus 40/141
gwask 47/347
gwaskerezh armerzhel 44/257
– broadel 39/78*
– renkadel 39/78*
Gwazadur ar C’hellidsteuñv 42/195*
gwazadurezh 39/104
gwazelezh 39/108*
gwazerezh milourel 47/361
Gwazouriezh keodedel 42/196*
Gwazva al Leviour 42/195*
– an Oberierezh 47/349*
gwazva kalvezel 47/348
gwazvod 44/265, 46/327*
– ur Maodiern 46/328*
gwelladur 39/78
gwengel ar bobl 40/138*
– farlotet 41/170*
– naturel 38/52*, 41/164*
gwengelekaat 41/169*
gwered-deluskañ 48/381
gwered ledemsav 44/249*
– -odeata 43/240*
gwerederezh 46/329*
gwerc’hegezh 39/79
– istorek 48/390*
gwerindemokratel 39/109
gwerinelezh furmek 45/294
gweriniezh frankizour 42/189*
gwerinourion 39/91
gwerinriegezh 44/255*
gwerzhaotreed 44/259*
gwezhiader 47/348*
gwezhour-douar 47/349
gwir-ampellañ 44/257*
– -arverañ ar skinoù 46/333*
– -brezeliñ 37/31*
– -kannadañ 37/31*
– -kengervel 44/257*
– keodedel 37/31*
– -devennañ 44/257*

– -digevrediñ 39/107*, 46/321*
– -diskar 44/257*
– -disrannañ 39/94*
– -emsavelañ 39/95
– etrevroadel 37/31*
– -feuriañ 37/31*
– -goulenn 44/257*
– -goursellout 42/196*
gwir-loezañ 44/257*
– -skritellañ 46/333*
– -sellout 46/327*
gwiraourel 37/25
gwiriat 45/289
gwirioù keodedour 38/45*
– empleg 39/98*
– ezpleg 39/98*
gwirvoud 41/144*
habaskterour 44/257*
hanbarzhel 38/44
hanbarzherezh 42/201*
hanez 37/16*
hanezadur 40/141
hanezenn 39/79
hanezour 39/96*
hansaat 39/100
hantererezhel 48/394*
hanterganton 47/374*
hanterour fetis 46/315*
hanterouriezh 46/315*
hanvoud 41/156*
hanvoudelour 41/155*
hanvoudelouriezh 41/156*
harzder 39/74
harzek 38/45
heboellaat 44/272*
heboellaer 46/334*
hed-buhez 42/200
hegelouriezh 41/145*
hegoulzded 46/340
heizh 44/252*
heled 45/282
helviñ 48/381
helvus 37/8
hengounel 48/394*
hentennegezh 39/92
hentennouriezh daelerezhel 41/146*
henter 40/114
heñvelion 41/166
henvoazelour 45/307*
henvoazelouriezh 48/381
hepkoriñ 38/53
herezhelour 44/251*
herouezadur 39/104, 47/354
hetad 45/302
heulret 44/270, 46/339
hevelepted 40/125
hil daelerezhel 38/48*

hiladur 41/146*
holladel 37/33
hollegiezh 40/142*
hollenn 39/79
hollriezel 39/106
hollvedegezh 43/219*
hollvedelaat 38/39
hollveliek 37/24*
hollveliegezh 37/24*
hollvelielezh 41/157
hollveziadel 38/39, 43/222, 45/278
hollveziadelaat 41/150, 45/287
hollveziadelezh 42/188
hontkenderc’had 41/150*
hontkenderc’hañ 41/146*, 42/187*, 45/285*
hual nevet 45/284*
chaovinek 40/141
chaovinegezh 38/46
c’hoarvezusted 45/285
c’hwelgevratoù 47/350
c’hweluniadek 37/5
c’hweluniadelouriezh 45/295*
c’hweluniaderezh 48/382
c’hweluniadour 43/239*
idealour 40/120
ideologiezh 40/135*
ijinerezh greantelaus 37/7*
Impalaeriezh trevadenne 44/273*
impalaerouriezh 39/72*
intelligentsia 39/83
isadur 39/91
iskengor 42/191*
isderc’houezadur 42/193
isc’hoarier 45/300*
isneñv 48/394*
Issekretour-Stad 44/265*, 46/327*
Istor 37/16*, 41/170*
istor bihan 40/120
– naturel 41/156*
Istor-hanvoud 41/156*
– -stroll 41/156*
istor stuzegezhel 41/166*
istorekaat 43/223*
istrerezh 41/161
isvaodiern 46/327*
izelded dezvel 39/91
yezh kenelel 43/219*
yezhkar 45/290
yezhelouriezh 38/49*, 45/295
yuzh koueriadel-sokialour 47/370*
– c’houarnamantel 47/371*
– vras 47/365*
jakobin 44/256*

jakobinelezh 41/160*
jakobiniezh 44/257*
Janseniad 48/393
Janseniezh 48/393
jirfollezh 44/254
judaek 38/45
judaegezh 38/45
labezadeg 37/5
labour dre bare 47/349
labourel 42/199
labourour 43/229*
labourva 47/347
lakaat en amdu 47/369*
lankad 37/3
Landamman 39/99*
Länder 39/102*, 47/363*
lañsus 44/268
lafontek 41/161
lavar kendonius 40/115*
– unventek 41/170*
lazioù kenelel 47/360*
– kevredigezhel 47/360*
– renkadel 39/73
– rummel 47/351*
ledarmerzhel 40/133*
ledarvez 40/135*
ledemsav 40/123*, 42/185*, 48/383*
ledemsavekadur 40/124*
ledemsavegezh 41/145*
ledemsaverezh 40/131*
ledvarksour 46/315*
ledvarksouriezh 48/383
ledvicheriad 42/204
lec’h-treluskañ 48/383
lec’hiadelouriezh 42/189*, 193*, 204*
leianiverek 43/237*, 47/370
leninouriezh 45/290, 48/385*
lerenn-rod 41/168
lerc’hiadek 41/172
Letanant-Gouarnour 42/202*, 47/360*
leunc’halloud 44/264*, 271*
leurenn bolitikel 44/267
leuriadekadur 47/368
Leuñv-Varn 44/252*
leve-klokaat 47/349
leviadel 39/73*
leviadelour 41/151
leviadelouriezh 39/80*, 41/155*
Levierezh ar Varnerion 39/98*
levierezh dispac’hel 44/256*
– goude taol 41/151*
Leviour 39/97*
leviourek 42/189
leviouregezh 44/262*
leviourelour 46/339*
Lez ar Roue 44/253*
– -Engalv 43/232*, 47/361*

– Hollek 201*
– tredeok 46/321*
– -Uhelañ 42/200*
– -Veur 47/361*
– -veur ar Reizh 46/341*
– vonreizhel 47/364*
lezenn diwar dezvad 43/226*
– – gustum 43/226*
– -stur 42/182*
lezennek 45/291*
lezennelouriezh 45/294
liammoù andaelerezhek 45/283*
– kealiadek 45/281*
– kezivik 45/281*
lidazeulerezh 41/173
lieselaat 37/26*
lieselezh 37/26*, 41/166
lieselouriezh 37/27*, 39/100*
liesgounid 43/211
liesneuziadur 38/54*
liestuet 42/206
limboù an Istor 40/121
linenn bolitikel 42/199
linenndresadur 43/211
lizher-distaol 44/252*
– -pardon 44/252*
– -siell 44/252*
– -truez 44/252*
loakrerezh buhezel 41/145*
lobiañ 42/206*
lobier 42/206*
lobierezh 42/205*
lodenn grak 44/254*
lodenn-voued 39/92
loezadur heulret 44/270*
loezañ heulret 46/339*
logos 41/155*
lorberezh 42/190
ludrevezadenn 45/302
lugan eskernek 45/305*
lumpenproletariat 41/165
lusk-kreizennañ 37/24*
– -digreizennañ 37/24*
– -lieselaat 37/24*
– -unelaat 37/24*
luskad kealiadel 41/151*
– -gourzhtreiñ 42/203
– -nagenniñ 42/203
Luskad Republikan Poblek 44/267*
luskeudenn 45/283
luwisk 45/294
luzlun 40/127
maen filozofer 40/113
maezienn gealiadel 41/146
Magna Carta 43/225*
machine 42/205*
mac’hvredet 45/279*

mac’hvredus 45/284
maieutek 37/13
mammvro vihan 37/28
manikeek 41/172
Maodiern 43/228*
– hep Pennezh-Rann 43/228*
– Penn-Rann 46/327*
– -Stad 43/228*, 46/327*
maodiernded 43/227*
maodierneg 43/227*
– standurel 47/372*
maodiernelezh 46/319*
maodiernezh kevreadel-republikel 39/106*
– hollriezel 39/106*
– republikel 39/106*
marksadegezh 39/76, 46/311
marksegezh 46/311
marksouriezh 48/385*
– dogmatek 41/156*
– vev 41/156*
margarin 42/193
meizadur kevredadel 42/189*
– unanadel 42/189*
meizframm 43/218
meneg-gouzav 45/290
mennad-kareziñ 46/339*
mennozioù breizhek 40/128*
merkel 46/331
merowingat 44/251
mesklerezh 41/161
metou arallek 40/131*
– ungenezh 38/59
michereg 47/348*
micheriad 42/204, 43/219*
micherour kêrelaet 47/347
– -kouer 47/347
– diberzhek 45/296
micherourgar 44/262
milvedour 45/279*
mirlec’h a dud-labour 45/295
mirour frankembreger 47/368*
mizvezhour 47/347
modelezh deberzhel 41/149*
moederezh micherourgar 44/262*
morailh-surentez 45/301*
morianetaerezh 44/244
morsilañ 47/352
moruetaerezh 44/244
Morvezhen 44/266*
mouezhiadur-gouzilenn 44/258*
mouezhiañ azdiuzel 47/362*
– kevrozel 44/255
– dre azezañ ha sevel 46/336*
– – baperennoù kuzh 46/336*
– – sav-dorn 46/336*
– elektronek 46/336*
– foran boutin 46/336*
– ouzh al leurenn 46/336*

– pastellel 46/333*
– unel treuzdougadus 47/362*
mouezhierezh ret 47/362*
mousgoanag 37/28
Mouvement Breton 37/11
muianiver doareet 37/34*
– dreistel 37/34
nannbureviour 45/300
nannka 41/165*
nanngall 40/125
nannperzhiat 41/148
nannstrolladel 42/204
naontekvidik 41/169
narkisegezh 38/59
natur blaen 40/116*
naturelour 45/288
naturelouriezh 37/26*
nemeurveliek 42/204
nershaat 46/321*
nerzh istorek 40/133*
nerzhadur 37/25
neuennad 47/349
neuennus 45/284
nevezdaeliek 44/270
nevezfaskour 47/368*
neveznazi 47/365*
Nevezvakiavellour 45/306*
nevidlec’h 44/244
nevidour 44/254*, 45/280
nevidva 38/48
nevidvael 38/49
New Deal 42/192*
nihilour 39/92
nijerezh trevourel 43/229*
Noblañs 44/253*
noblañs a sae 44/254*
noueañs 39/91
oad dilennadusted 42/190
– -mouezhiañ 47/367
ober breizhek 40/130*
– kulturel 48/392*
oberiadurezh 47/350
oberierezh 47/345 hh.
odeata 43/240*
oligarkiezh 48/393
organ barnerezhel 37/35
– -kehuzañ 46/341
– -kevareizhañ 42/199*
– -kevreañ 37/29*
– kevreet 37/29*
– -leviañ 39/83
– spanaennek 46/341
orleanouriezh 47/371
ozhac’hmeurel 39/85
padek 42/180

palvataerezh bredel 46/316*
– meizel 46/316*
Par herezhel 43/235*
paramantouriezh 44/244
Parlamant 44/253*
parlamanter 44/253*
parzhiadel 37/33
pastell amaezhel 46/333*
– dilennel 46/333*
patrom-arc’hwel 46/318
– broad 41/164*
– kenelel 41/167*
Penn an Erounid 42/194*
– ar Commonwealth 43/230*
– – Frañsizion dieub 44/265*
– – Reizh 42/200*
penn-goaf 39/94
– -greanti 47/349*
– -gwazvod 44/265*, 46/328*
– -labourva 47/348*
– -pare 47/348*
pennwezhour 47/348*
pennaenn an emren 37/29*
– ar perzhiañ 37/29*
Pennañ Maodiern 44/252*
pennbouez 37/35
pennezh 47/348
Pennezh-Rann 43/228*
pennezhour 47/349*
Penngadour 44/266*
Penngourc’hemenniezh 44/266*
pennlec’h 44/255
« personelezh » istorek 41/148*
perzhour 37/31*
perzhiadekadur 40/122
perzhourelezh 37/31*
peuradempradur 45/282*
peurarallekadur 37/11
peuretrevroadelaat 39/83
peurgreizennadur 37/26*
peurvoud 38/43
peurvoudelouriezh divezel 46/317*
pevarask 45/291
pevarstrolladek 47/370
pladadur an urzhaz en diaz 47/348*
pleustriñ an trepasoù 43/228*
poblaters kevreadel 47/375*
– -kuzuliañ 47/372*
poblatersiñ 46/325
poblekadur 43/220
poblgentod 47/375*
– ameeun 42/202*
– eeun 42/202*
poblloezadur 47/375*
poellelaat 45/297
poellgor a-ratozh 43/229*
Poellgor bonreizhel 44/269*
– broadel 42/203*

– – gall 44/265*
– -kreiz 39/83*
– dispac’hel 44/256*
– etremaodiernezhel 46/327*
– Salvder ar Bobl 44/256*
– -stal 47/351*
poellgorek 44/262
poellouriezh 39/80
poelloniezh varksour 46/315*
pogrom 39/85
politikaat 40/133*
politikelour 39/83
Porzh-Meur 39/108
posterezh 48/380
pouezadur 42/206
pouezded 39/101
pouezekaat 38/46
praksiz 41/149*, 155*
pragmategezh 45/302
prantad enkadennek 46/328
prantadel 39/86
precinct 42/204
predelezh 38/62*, 42/188
prest war ar glad foran 42/181
preti 47/349
Prezegenn an Tron 43/235*
Prezidiom 39/104*
primaozañ 38/62
primeostoù 43/211
Priñs kenseurt 43/230*
proleterekaat 41/157, 45/296
proleteregezh 45/293
psikodrama 45/280*
putsch 46/320
rakdanvez Bonreizh 44/272*
rakdiuzañ 44/267
rakdiviz 47/367
rakkemenn 41/161
rakfurm 44/257
rakgwalarnel 45/288
raklun izek 39/87*
– -rannvroelaat 45/297*
rakrepublikan 44/263
raksavelet 38/46
raksteuñvet 40/116
rakskeudenn 45/289
raktestenn 43/219
rakvrezel 44/267
rakvroad 38/55*, 43/222*
rakward 39/86, 45/299*
rakwardel 45/301
Radikaled 46/323*
ragembregañ 44/253
rannadur a-zerc’h 46/311*
– ar preizh 42/205*
ranndaelerezh 40/132*
ranndestenn 45/291

ranndir 39/291
– dudadel 39/104*
– gevreadel 37/31*
ranngredenneg 45/279
rannyezhva 37/15
rannlinenn 41/168, 44/271
rannvoriad 42/182
rannvoudelour 41/156*
rannvro 47/360*
– armerzhel 41/163*
– emren 39/104*
– genelel 41/163*
– lieskenel 41/163*
rannvroeladur 37/28*
rannvroelouriezh 37/28*, 41/157*
ratozh istorel 38/64*
ratozhiad 39/84, 45/291
Re gevredet 44/266*
redi-dezvañ 47/364*
reizhaoueriezh 44/268*
reizhenn 46/331*
– amaezhierezh foran 46/331*
– douget er C’huzul-Stad 46/331*
– eeun 46/331*
reizhennek 39/92
reizhiad an dellid 42/205*
– ar preizh 42/196*, 205*
reizhveli 48/394*
reizhveli 48/394*
reizhvelielour 44/263*
relijion gredennel 41/172
remzad 42/196*
remzadek 42/207*
renad amaezhierezhel 42/180*
– bodadennek 44/256, 47/376
– kempouezek 43/238*
Renad Kozh 44/251*
renad damleviourek 44/264*
– diktatouriek 44/258*
– hollveliek 37/24*
– leviourek 42/189*
– « nevezdaeliek » 44/270*
– unveliek 37/24*
– Vichy 42/183
– weimarel 47/371
renadurezh 38/44
renkad-ren 38/41*
renkad vroadel 38/41*
renkadelezh 45/296
renkadelour 40/142
rener gwazvod 46/328*
Reoler Meur an Arc’hant 44/252*
Republik kevreat 39/104*
republik kevreet 39/104*
– emren 39/104*
Republik radikal 47/370*
republikan habaskterour 44/263*
– poblek 46/323*

republikel 39/106
retfeur 47/352*
retniver 42/191*, 43/234*
retvez 38/43*, 43/222
– finvezel 44/248*
– istorel 44/248*
– naturel 44/248*
retvezel 44/248
Reverzhi C’hounezel 43/211
reverzhiusted 40/128
rikted-dezeviñ 38/52, 43/224
riek 37/32
rieg 43/231*, 44/252*
riegezh 48/393*
riez 37/23*
– kevreadel 37/23*, 29*
– -ere 39/107*
– -ezel 39/107*
– hitlerat 39/102*
– liesstadel 37/29*
– pikernel 51/160*
riez unstadel 37/23*
– weimarel 39/101*
– wilhelmat 39/100*
riezad 37/31*
riezadelezh 37/31*
riezeread 39/106*
riskladur a-gleiz 45/287
rogoni renkadel 41/165
Rouanez kenseurt 43/230*
– o ren 43/230*
Rouantelezh Doue 46/316*
Roue keodedour 44/259*
roueelour ha askterour 44/263*
rusian 39/84*
rusiat 39/84*
saezhenneg a duadurioù 47/368*
santad broadel 39/74*
– istorel 41/162*
– rannvroel 40/128*
santadoù breizhek 48/391*
savadur poellatadurel 41/161
savelegezh naturel 41/172
saviad 40/117*
– -kenderc’hañ 40/117*
– -- arallek 40/126*
– -- emsavel 40/128*
– kevredigezhel 40/117*
savlec’h levezonus 40/126*
– -nerzh 39/94
savlec’hiad 48/381
skiant ar bredelezh 42/188*
Skiantoù buhezel 43/237*
Sklerijennadur 38/42
skoazell gevredik 44/256*
skog 40/135*
skogañ 40/135*

skogus 45/300
skogusted 40/131*, 45/305, 48/390
skoilherezh 42/191*
skornadur dogmatek 42/187*
skorter 45/294*
Sekretour an Tevezvod 42/195*
– ar Stad 42/196*
sekretour daelel 43/228*
Sekretour Meur 44/265*
– -Stad 43/228*, 44/252*, 46/327*
selaouadur 42/191*
senatuskonsult 44/258*
Sened 42/190*
sevenadur broadel 38/51*
– sevenet 39/79*
– -seveniñ 39/80*
sevour 48/395*
sevouriezh 48/395*
sezva 42/206
soliekaat 40/142*
sonnded frammel 37/29
sokialdemokrat 47/365
sokialdemokratel 38/46, 47/365
sokialdemokratiezh 39/77
sokialchaovineion 39/85*
sokialour gwerinek 47/368*
sokialouriezh 46/311*, 41/143*
Sovied an Unaniezh 39/105*
– ar Broadelezhioù 39/105*
Sovied meur 39/105*
spered rannvroel 41/163*
Spont 44/256*
spont ar goullo 45/298*
spontelouriezh 48/384
sprinter 48/388
Stad 37/23*
stad a enkadenn 42/191*
– – redi-dezvañ
Stad kevelek 44/269*
– kevreadel 37/30*
– kevreet 37/30*
– e fiziadur 39/108*
– emren 37/29*
stad-emward 46/329*
Stad-ezel 37/31*
– -- a eil derez 37/35*
– fiziadour 39/107*
– fiziet 39/107*
– pennaotrou 39/107*
stad-seziz 46/329*
Stad unelour 37/24*
– warezer 39/107*
– warezet 39/107*
– waz 39/107*
stadelaat 39/100*
Stadoù Meur 44/253*
stadvroad 38/64
stael 40/113*, 126* hh.

– -kenderc’hañ 41/149*
– ledarmerzhel 40/133*
– -ren 39/105
staelva 41/171
stagañ da gomz 46/336*
staliañ gwarezidi 42/198*
stalier 44/254*
stalinouriezh 48/385*
standur beoc’h 46/341*
– vrezel 46/341*
Statuto 1848 47/366*
stern arallek 40/130*
steuñvekaerezh 48/381
stil kadorel 45/295*
stlejad-strollañ 47/345
Stlennerezh 46/327
– -Kreiz 42/196*
stourm a reizhveli 44/255*
– -dieubiñ 39/79
stourmad poblatersel 44/268*
stourmlec’h dilennel 43/240
stourmvaez 47/373
stroll bihan 45/277* hh.
– kentael 45/277*
– – kealiadek 45/279*
– – kezivik 45/279*
– – krai 45/279*
– – personel 45/279*
– daelerezhek 45/284*
– degouezhel 38/55*
– eilvedel 45/278*
– -lazioù 42/205*
– -pouezañ 42/205*
Strollad 45/294*
strollad ar maezioù 47/362*
Strollad Broadelour 43/239*
strollad kenelwerinelour 47/365*
– komunour 47/365*
– koueriadel 47/362*, 370*
– kreiz katolik 47/365*
– kreizour 47/365*
Strollad Frankizour 43/239*
– Labour 43/239*
strollad micherour-koueriadel 47/369*
Strollad Mirour 43/239*
strollad neveznazi 47/365*
– sokialdemokratel 47/365*
– unvloc’hek 44/267
strolladelour 48/390*
strolladour 43/239*
strollelezh-ezel 37/29*
– lec’hel 37/27*
strollerezh 47/347
struzhiañ 45/283
stuziadurel 45/295
surrealouriezh 41/170
Talbenn 45/294*

– -stourm 45/299*
Talvestr Meur 43/228*
tamall barnerezhel 42/190
tan-kolo 45/289
taneal 43/214
tangleuziadur 43/212
tanidik 39/84
taos dilennel 42/193*
taol-micher 44/244
taranell 45/300
tarzhadur 40/115*
teirc’hambrelour 44/262
Teñzorlez 43/229*
Teñzorva 43/227*
Tevezegiezh 44/265*
Tevezvod 43/229*
– -brezel 42/196*, 43/229*
Ti an Arlozed 43/233*
– – Derc’houezourion 42/190*
– ar Gannaded 47/369*
– – Guzulierion 47/369*
– – C’humunoù 43/233*
– – Roue 44/252*
tiriad kevanek 44/252*
– kevelek 44/269*
tiriegezh 37/31*
tisaverezh 48/381
tizhadusted 46/329*
tolp 45/292
tonkadur broadel 38/49*
toniezh okitaniat 40/140
torch 39/91
trabed mojennek 41/157*
trabotellerezh 44/244
tragegezh 44/258
trabed 48/393*
trac’hilstourmer 39/91
Traoù Kulturel 46/327
– Diavaez 44/252*, 46/327
Trede Stad 44/253*
tredeok 46/321
trehontegezh 46/317*
trehontiñ an Istor 46/316*
treluskañ 45/300, 48/383
trelusker 43/220
treuskiziat 47/372*
treuzdoug reizhveli 48/395*
treuzintentadur 38/52
treuzplakadur 40/141*, 41/146*
treuzplakañ 41/147*, 45/302
trev 37/7
trevadennerezh diabarzh 41/161*
trevekaerezh 39/105
Tribuniezh 44/258*
tristrolladegezh 43/239*, 44/267*
trivliad yezhel 41/164*
trobarzhel-gall 40/138
trokell 44/254

trovezh dispac’hel 44/255*
tuadur hanezel 37/16*
– istorel 37/16*
– unanadelour 42/189*
tud dindan wared 45/296
tud-vellañ 46/341*
tudad 38/42*
– lieskenel 39/103*
– trec’hel 39/104*
– unkenel 39/104*
tudadel 39/103
tudelezh 37/23
tudenn eilroll 40/115
tudjentil 44/254
tued 47/372
tuez 37/3
Ugentnaviz 37/8*
uhelamaezh 42/196
uhelbennadurezh 46/341*
uhelboent 38/39
Uhelidi 44/254*
uhelreizhaouer 43/232*
uhelreizhataer 39/98*
uhelvarner 42/200*
uhelvennad 45/284*
uhelvenner 45/284*
uhelvourc’hizion 45/307*
uhel vradouriezh 46/341*
uc’hekaat an helvoù 48/380
unanad digevatalek 39/307*
– frankaet 39/107*
– personel 39/107*
– riezoù 39/107*
– Stadoù 37/30*
unanad trael 39/307*
unanadel 42/189*
unanadelour 42/189*, 203*
Unaniezh c’hall 42/181
unkambrelour 44/262
Unkor 44/257*, 47/376*
unkorek 44/262
unkorel 47/373
Unkorour 44/257*
unded nevidvael 38/49*
– tiriadel 38/49*
unelaat 37/24*
uneladur amaezhel 37/25*
unelouriezh 37/26*
ungenezh 37/24, 38/59
ungenezhded 40/138
– ar veli 37/24*
uniad 42/205
– micherel 45/278
unneuziadur 38/54*
unpatromekaat 37/15
unpatromekadur 37/15
unpennelour 44/263*

Unpenniezh Gouere 44/259*
unpenniezh impalaerel 44/258*
– sokialour 47/370*
– vevennet 44/255
unstadel 37/23
unstadelezh 37/29*
unsteriek 38/48
untonkad 48/382
unveliek 37/24*
unveliegezh 37/24*
unventek 41/169*
unventekaat 41/171
unventegezh 41/144*
unvloc’hek 44/267
unwerzhouriezh-Stad 39/105*
urzh ar brilec’hioù 43/227*
urzh-deren 42/191*
urzh-erounit 42/196*
urzh naturel 37/26*
usderc’houezadur 42/193
utopek 39/87
utopienn 39/79
valigerezh 44/262
vihanvourc’hizelezh 45/306*
wilhelmat 39/100
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KENDAEL : EMSAV HA KEVREDADELEZH
Trizekvet displegadenn (EHK-13, B-VI)
BRASTRES AR C’HEÑVERIOU ETRE AN EMSAV HAG EMDROADUR
ARMERZHEL HA KEVREDIGEZHEL BREIZH
2. – AN EIL EMSAV (1918 – 1944)
1. – Enkadenn ar gevredigezh henvoazel hag enkadenn an Emsav kentañ1.
En eil hanterenn an 19t kantved e c’haller heuliañ emdroadur poblañs Vreizh en departamantoù
22, 29, 35, 44 ha 562. Adal 1866 e tigresk ar boblañs en 22 ; an hevelep tra a c’hoarvez e 35 diwar
1880. E 44 ez a gorrek-kenan kresk ar boblañs goude 1886. N’eus nemet en 29 hag e 56 e talc’h ar
sifroù da greskiñ ken buan hag e derou ar c’hantved##3.
Aes eo an disheñvelderioù-se da gompren mar taoler ur sell war aoz perc’hentiezh ar glad e
Breizh d’an ampoent. An darn vrasañ eus an atantoù en 22, 35 ha 44 oa neuze e dalc’h
gourferc’henned, anezho noblañsoù pe bourc’hizion eus Roazhon, Naoned, Sant-Malou, Sant-Brieg
h.a. o doa gounezet korvo e derou ar c’hantved gant diorreadur ar gounezerezh. Postet o doa arc’hant
en o mereurioù, skoazellet o merourion da wellaat o c’halvezerezh, strivet zoken da astenn an
deskadurezh kalvezel dre Vreizh. Kounaomp e voe Kevredigezh Vreizh ur strollad gourferc’henned
prederiet gant gwelladur al labour-douar e Breizh. Hogen e dibenn an 19t kantved, gant diorreadur ar
greanterezh e Frañs ha savidigezh an houarnhentoù, gourferc’henned Vreizh a zilezas tost penn-dabenn o atantoù evit postañ an arc’hant a dennent anezho er greanterezh. Torret e voe neuze lañs an
araokaat kalvezel en 22, 35 ha 44. Ne c’halle ket ar gouerion ober o-unan ar pezh na rae mui o
ferc’henned peogwir ez ae gant ar re-mañ evel feurm an arc’hant ret da wellaat o stalioù. Paouez a
reas an askoradoù a greskiñ ha, da heul, un darn eus ar boblañs a rankas divroañ, kuitaat un douar na
oa ket ken evit o magañ. En eneb, en 29 hag e 56 e oa ledet ar berc’hentiezh vihan kalz muioc’h eget
m’edo en departamantoù all. Niverus e oa ar gouerion perc’henn d’o atantoù abaoe an Dispac’h gall.
N’o doa enta feurm ebet da dalañ da c’hourferc’henn ebet : tu oa dezho da bostañ o buzadoù evit
gwellaat bepred o c’halvezderioù, difraostañ tachennoù nevez, prenañ ardivinkoù ha loened, e-se
kreskiñ dibaouez o askoradoù. Bennozh dezho e talc’has ar boblañs da greskiñ herrek en
departamantoù 29 ha 56 betek 1914, o vezañ ma roe an douar boued a-walc’h evit magañ ur boblañs
niverus ha labour evit an darn vrasañ.
E dibenn an 19t kantved enta, o doa pennadurezhioù Breizh troet kein da ziorreadur armerzhel ar
vro. Gwashoc’h, aozañ a raent fuadur ar c’hevalaoù o postañ en diavaez ar pezh a dennent eus labour
ar werin, ha fuadur an dud a oa o vevañ war o douaroù dre virout outo a gaout en o c’herz an
araezioù-kenderc’hañ o dije roet dezho an tu da chom e Breizh. Echu oa da vat gant ar roll araokadek
e oa bet o hini e derou an 19t kantved. Ur wech ouzhpenn e trec’he er renkadoù uhel al lazioù
renkadel war al lazioù broadel. Ur wech ouzhpenn e oa enket ar gevredigezh e Breizh dre berzh
emzizalc’h ar re end-eeun o doa ar binvioù ret evit he dienkañ.
N’eo ket diaes heuliañ an emdroadur-se en istor an Emsav kentañ. Krouidigezh ‘Kevredigez
Broadus Breiz’4 e 1898 zo heuliad emzizalc’h Kevredigezh Vreizh. Hogen bourc’hizion ‘Kevredigez
Broadus Breiz’ ne rejont ket nemeur a dra. Unvaniezh Arvor a gemeras lec’h ar genseurtiezh-se e
1
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Un anadenn all a c’hoarvezas en 22 : diskar ar gwiaderezh dornwezhel, a oa ledet-kenan war ar maez, dre gevezerezh
ar gwiadoù greantel. Ret eo merkañ ne reas netra ar genwerzhourion binvidik a veve e Breizh diwar genwerzh ar gwiadoù
evit reiñ labour d’ar wiaderion rivinet. Ne voe hini ebet o klask sevel un ijinerezh gwiadel.
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4Anvad gallek ‘Kevredigez Broadus Breiz’ oa Union Régionaliste Bretonne (U.R.B.) ; hini Unvaniezh Arvor oa
Fédération Régionaliste de Bretagne (F.R.B.).

1911 ne reas ket muioc’h diouzh he zu eget kareziñ ar gallekaat, disleberidigezh ar gevredigezh
henvoazel, emell ar Stad, houmañ o vezañ, gouez dezho, kablus eus stuz fall an armerzh hag eus
dispennidigezh ar stuzegezh henvoazel.
E 1914 ne oa e Breizh nerzh ebet barrek da zienkañ ar vro. Ar renkadoù uhel o doa diskouezet ar
pezh e oant barrek da ober ; ar werin a golle tamm-ha-tamm he nerzh gant an divroerezh ha re dost e
oa da brederioù pemdeziek ar c’henderc’hañ evit gwelout en tu all d’he labour. An Emsav e-unan,
kalz re stag ouzh ar renkadoù uhel, ne gomprene ket gwall vat ar pezh a c’hoarveze. Kemmeskañ a rae
argil an henvoazelezh gant argil ar vrezhonelezh, emzizalc’h ar renkadoù uhel gant emzizalc’h ar bobl
a-bezh. Evitañ edo marv Breizh o tont eus Bro-C’hall.
Ar stroñsadenn-dienkañ a ranke dont eus an diavaez enta pa na c’halle ket dont eus an diabarzh5.
Brezel 1914-1918 a voe an hini gentañ eus ar steudad stroñsadennoù a zeuas da lakaat brall er
gevredigezh henvoazel.

2. – Ar gevredigezh hag an armerzh etre 1914 ha 1944.
Studiet eo bet c’hoazh gwered ar Brezel-bed kentañ war ar gevredigezh e Breizh6. Dislavarus e
hañval bezañ al lakadenn a ra eus ar brezel-se ur bazenn a bouez war-du rezid pobl Vreizh, pa ouzer e
voe anezhañ, e-touez traoù all, ur striv eus ar Stad c’hall evit kendeuziñ en ur vroad unvan ar pobloù
niverus a veve war he ziriegezh ; dislavarusoc’h c’hoazh pa soñjer en 250 000 Brezhon lazhet, en
dismantr degaset en dud hag en armerzh en hon bro.
An emskiant a vezañ gall stummet war an talbenn e speredoù ar soudarded, pe er vro e spered ar
vugale dre ar skolioù, e spered ar gerent dre ar c’helaouennoù ha dre brezegennoù ar veleion7, a
gemeras tamm-ha-tamm lec’h an emskiant henvoazel, hini ar barrez pe ar c’horn-bro. En hevelep
doare, ar galleg a zislec’hias tamm-ha-tamm teodyezh keltiek pe romanek ar barrez. E grez brezel
1914 e voe boulc’het freuzidigezh an unvezioù kevredigezhel e oa ar barrez hag ar c’horn-bro ;
buanaet e voe ar freuzidigezh-se gant an enframmadur en armerzh gall. A-raok 1914 e veve un niver
bras a barrezioù tost e klozarmerzh ; bennozh da se he doa gallet pep hini mirout ha diorren un
dibarelezh er gwiskamantoù hag en deodyezh. Hogen, gant ar brezel ez eas da get oad aour ar
stuzegezhioù parrezel. Gant an enframmadur en armerzh gall ez eas war baotaat eskemmoù ar barrez
gant an diavaez ; ar barrez ne reas mui un unvez armerzhel ha kevredigezhel ; an emrended a rae
anezhi hec’h-unan kreizenn he buhez armerzhel ha kevredigezhel a yeas diouti, ha, da heul, an
nerzhoù a vire kevanded ha stabilded buhez henvoazel ar maezioù.
Hogen seurt distruj, mar priente adempradur ar gevredigezh e Breizh, a strishae maezienn ar
gedvuhez d’ar stroll kentael kezivik8, d’an tiegezh pe zoken d’an hinienn, – ouzh he c’has neuze da
get. Gant e stroll koueriadel, e diegezh ha peurliesañ e-unan en em gavas pep Breizhad dirak ar bed
greantel, hep an disterañ prientidigezh. Displeget eo bet c’hoazh gwikefreoù ar gallekadur (6)9. Ne
zistroimp warno nemet evit dezrannañ un nebeut emzalc’hioù dibar devoudet gant an argerzh-se.
Diglok e ve un daolenn eus kevredigezh hag armerzh Breizh etre 1914 ha 1934 a chomfe
bevennet da zeskrivañ an destuziadur. Ret eo pouezañ c’hoazh war un anadenn anavezet mat : an
divroerezh. Etre 1919 ha 1939 e voe 600 000 Breizhad o tivroañ, eleze an 20 % eus ar boblañs, pe an
hanter eus an dud o tegouezhout en oad da labourat. Seurt fuadur a ro da bobl Vreizh un dilañs
spontus er mare end-eeun m’he deus ar muiañ ezhomm eus he holl nerzh evit en em ober diouzh ar
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5An Emsav kentañ ne voe ket evel an eil ur stroñsadenn evit ar boblañs.
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Sl. « Breiz Atao » hag an daelerezh-dieubiñ, Emsav 22/263 1969.
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A-zivout ar moederezh renet e Breizh e-pad ar Brezel-bed kentañ, sl. 1914, Gwalarn 68 1934, anezhañ un dastumad
pennadoù embannet e 1914 war Kroaz ar Vretoned, kelaouenn F. VALLEE.
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Sl. Al luskadoù breizhek studiet diouzh hentennoù kevredadouriezh ar strolloù bihan : 1. – An Emsav, Emsav 45/277,
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bed nevez. Studiet eo bet c’hoazh, en Emsav hag e lec’h all, degouezh an divroidi-se10, hogen n’eo ket
bet studiet kement, na tost, an degouezh eus ar re a chome er vro, – hag eñ an hini pouezusañ
koulskoude evit dazont pobl Vreizh.
Daoust da zispennadur an armerzh henvoazel, daoust d’an diaesterioù graet dezho gant
leviadurezh ar Stad c’hall, daoust ivez d’an nebeud a gellidoù o chom ganto goude ur brezel rivinus11
e teu a-benn kouerion ha pesketaerion Vreizh da wellaat bepred o doareoù-labourat ha da greskiñ kalz
o askoradoù. Ezporzhiañ a reont mui-ouzh-mui, o tegas d’ar vro kellidoù nevez.
Diouzh o zu e talc’h ar c’hourferc’henned da gas da-vaez bro ar c’hellidoù a dennont eus labour o
merourion. Kalz kevalaourion a heuilh ar skouer roet a-raok ar brezel gant perc’henned goverezh
Trinieg, o werzhañ o c’hevrannoù da gevredadoù estren, o tilezel o embregerezhioù. Stalioù ’zo
evelkent, evel kevelouri Landernev, a gemer pouez bras etre an daou vrezel. Ar c’hourferc’henned
ouzh o ren en em gav e penn kevalaoù ramzel ; hogen e-lec’h o arverañ da ziorren ar greanterezh e
Breizh en o fostont e lec’h all. Ned int chalet da zegas greantioù er vro gant aon da zegas war un dro
yoc’hadoù bras a vicherourion a c’hallfe lakaat o beli en arvar.
Preder ar renkadoù uhel etre 1914 ha 1944 a voe mirout al lec’h o doa bet betek neuze er
gevredigezh henvoazel. Evit se ez int prest d’ober forzh petra. Ne deurvezont ket kemer preder gant
reuzioù an destuziadur pe an divroerezh. En eneb, ez eont a-du gant gallekadur ar werin, e baeroniañ a
reont zoken er skolioù prevez, rak aon da goll o brientoù en ur c’hrogad ouzh ar Stad c’hall. Ur misi
eo evito an divroerezh pa gas kuit tolpadoù tud a ve kemend-all a elfennoù gourzhtroüs mar chomfent
er vro. An Iliz pergen a ziskouez er prantad-se ur gred nevez evit gallekaat ar boblañs. Peogwir n’eus
ket mui tu da virout Breizh e klozarmerzh, da barraat ouzh lanv ar mennozioù nevez degaset gant ar
galleg, e vo katekizet e galleg. Ret eo enframmañ ar yaouankizoù evit mirout nad afent gant ar
skolaer : alese ar strivoù evit sevel aozadurioù yaouankiz kristen war ar maezioù evel ar J.A.C.12. An
divroerezh n’eo ket ur walenn en armerzh hollek an Iliz : gant o relijion, o fealded d’an Iliz e tivro ar
Vrezhoned ; pep divroad zo enta ur brudour eus ar relijion er renkadoù bet dilezet gant an Iliz en 19t
kantved. War an talbenn nevez-se, ez eus e pep divroad danvez ur soudard a rank bezañ stummet e
galleg ha sterniet-mat evit mont d’an emgann. E galleg pe e brezhoneg, e klaskas an Iliz mirout ar veli
he doa abaoe kantvedoù war bobl Vreizh, roll he c’helennadurezh o vezañ kantreizhañ ar veli-se,
eleze an urzhiadur kevredigezhel a aotree dezhi bezañ.
Arbennet e vo ouzhimp devoudoù ’zo : er mare-se e voe un darn eus ar gloer oc’h enebiñ, e
diabarzh an Iliz, ouzh politikerezh an eskibion. Diouzh un tu e save beleion evel Y.V. PERROT aenep an destuziadur, a-du gant ar gevredigezh henvoazel en he henvoazelañ ha gant brientoù an Iliz.
E-se ne raent nemet mont da heul al luskad rannvroelour. Diouzh un tu all, beleion evel TROCHU pe
MANCEL, a save evit kareziñ brientoù an Iliz, a-du gant ar Republik, disrann ar Stad hag an Iliz.
Ouzhpenn-se e klaskent ledañ e-touez ar gouerion hag ar vicherourion mennozioù gwerinek, ar pezh
na oa ket evit plijout da eskibion Vreizh13. N’eo ket dibouez ober ur baouezenn evit sellout a-dostoc’h
ouzh emzalc’h ar veleion-se. N’eo ket hepken en arbenn eus ar roll o devoe en o amzer, hogen ivez
peogwir o deus heulierion niverus hiziv an deiz e Breizh.

10

Sl. (6). Sl. Elie GAUTIER, Un siècle d’indigence, Dinan 1950 ; L’émigration bretonne, Paris 1953. Mat e ve
dezrannañ un deiz an tezennoù difennet gant E. GAUTIER a-zivout arvezioù bredel an divroerezh ha diskouez penaos ez int
eztaol prederioù ur beleg fiziet ennañ, gant eskopti Paris, an emell da aozañ evit ar gwellañ enteuzadur e genvroiz e-touez ar
C’hallaoued en ur o mirout bepred feal d’an Iliz.
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A-hed ar brezel e voe rastellet ar maezioù gant klaskerion arc’hant ar Gouarnamant gall. Hemañ a lakaas embann
zoken galvadennoù da vrokusted ar boblañs e brezhoneg ! Breizh a c’houzañvas ivez e-pad pevar bloaz un diouer kriz a
gorvoder pa oa bet digresket eus ouzhpenn 60 % ar boblañs-labour war ar maez. Ra soñjor ivez en telloù ponner, en
amprestoù hag en donezonoù a bep seurt tennet eus ar vro.
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A-zivout krouidigezh an Ouest-Eclair ha kealiadurezh ar veleion republikan e Breizh, sl. TROCHU, Paul Delourme,
Trente-cinq années de politique religieuse, Paris 1936. A-zivout MANCEL, sl. Gordon WRIGHT, La révolution rurale en
France, Paris 1967.

Kudenn ar veleion republikan evel TROCHU oa penaos ledañ e Breizh mennozioù ar Sillon.
Fellout a rae dezho paouez gant ar rimadelloù belegel a-zivout fallagriezh an dispac’herion c’hall,
lakaat an Iliz da zifenn an dud vunut ha n’eo ket ar renkadoù uhel. O mennoz oa ivez kompezañ an
troc’h a oa etre ar « re wenn » hag ar « re ruz » e Breizh, a-benn digeriñ tachennoù nevez d’an Iliz.
Kalz strivoù a rejont evit gounit fiziañs ar « re ruz », o vont alies a-enep d’o eskibion. Gant e
gelaouenn L’Ouest-Eclair savet e 1899 e teuas TROCHU a-benn da levezonañ kalz ar speredoù e
Breizh betek ar mare ma tremenas ar gelaouenn e dorn eskopti mirelour Roazhon bennozh da skoazell
bourc’hizion binvidik – en o zouez GARNIER eus Redon ha PROST eus Roazhon – e 1930.
Luskad ar veleion republikan a voe ur benveg pouezus evit destuziañ pobl Vreizh. Un eztaol e voe
eus strivoù an Iliz d’en em ober diouzh an degouezhioù nevez krouet gant diskar ar gevredigezh
henvoazel hag an enframmadur er bed gall. Un eztaol e voe ivez eus ar vihanvourc’hizelezh
republikan nevez c’hallekaet, mall ganti kemer lec’h renkadoù uhel ar gevredigezh henvoazel. Hogen,
e-lec’h mont da gudennoù loskus ar mare, ar gallekadur, an divroerezh, h.a., e vagent ar soñj da sevel
ur gostezenn bolitikel katolik araokadour, barrek da gevezañ war leurenn ar politikerezh gant ar
strolladoù politikel all.
Kar d’an emzalc’h-se e voe hini ar republikaned e Breizh. Al luskad republikan a vode un darn
eus tud ar micherioù frank : kelennerion, kargidi, mezeion, h.a.. Ne ouejont nemet hekleviñ ouzh ar
Strollad radikal, o tanzen ur bed kealiadel hep an disterañ darempred gant saviad fetis pobl Vreizh.
Moarvat e ve ret degas un nebeut arlivioù war an daolenn-se, rak kavet e voe e Breizh republikaned,
evel Michel GEISTDOERFER, kannad eus Dinan, evit kareziñ ar stad graet da Vreizh ; rouez-kenan e
voe avat ar re-se.

3. – An Emsav.
E seurt kevredigezh diempret, mestroniet e pep keñver, muturniet gant ar brezel e tiwan an eil
Emsav. An dornadig tud yaouank a sav ar gelaouenn Breiz Atao e genver 1919 zo intret gant
mennozioù rannvroelour ‘Kevredigez Broadus Breiz’ hag Unvaniezh Arvor. « Rannvroelourion omp
peogwir omp Gallaoued vat » eme Maurice MARCHAL war niverenn gentañ Breiz Atao. Nebeut
goude, e c’houlenn Unvaniezh Yaouankiz Vreizh « emrenerezh Breizh dindan warez hon eil
mammvro : Frañs »14. Buan avat ez anad un tuadur disheñvel. F. DEBAUVAIS, en e bennad Petra eo
Breizh ? Netra. Petra e rank dont da vezañ ? Ur Stad, a zispleg : « Pe hon eus ur Vammvro gentañ,
Breizh, hag ez amparomp ur vroadelezh ; pe hon eus ur Vammvro vihan hag unan vras, Frañs, hag ez
amparomp d’ar muiañ ur broviñselezh azonet-start. Unan a zaou »15. Koulskoude seurt mennoz en
deus poan d’ober unvaniezh ar strollad yaouank. E gouere 1920, Stroll-ren Unvaniezh Yaouankiz
Vreizh a embann an dezrann-mañ eus stad ar speredoù e Breizh : « Lakaet er-maez kornioù ’zo ma ren
ar chataladur hag an diveizerezh, e c’haller diogeliñ he deus ar Vroad, a-greiz-holl, bennozh d’ar
brezel, emouezet ouzh he zalvoudegezh hag he gwirioù. Meur a Vreizhad ne gil ket rak henn embann.
Bemdez-c’houlou e klevomp ezvrezelidi, e gwall o spered distuz, diogeliñ n’int ket Gallaoued, hogen
Brezhoned. Ne oufemp asantiñ da seurt mennozioù kondaonet gant hon c’helennadurezh. Evelkent ne
guzhomp ket hon laouenidigezh o welout hon c’henvroiz oc’h emouezañ ouzh o broadelezh, zoken
diwar-bouez un nebeut kreskañs dibad, dibouez avat pa’z eo disol »16. Er miz goude (eost 1920) e voe
kemmet anvad gallek ar strollad Groupe Régionaliste Breton e Groupe Nationaliste Breton.
Tri bloaz goude, ez eo splann an troc’h gant ar rannvroelouriezh : « Tud yaouank Breiz Atao, eme
O. MORDREL, o deus graet un dizoloadenn vras p’o deus bet ar mennoz da respont evel-henn d’ar
gunujenn vrudet : “Disrannour ? Faziañ a rit, disoñjal a rit n’omp ket Gallaoued”, respont a zegas
kerkent ar gomz war he zachenn wirion. An dizoloadenn-se zo evel ‘le fil à couper le beurre’. Hogen,
setu, ret e oa he c’havout. Hon diaraogerion zo kouezhet e trap al lealegezh c’hall () »17.
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Appel aux intellectuels bretons, appel aux lecteurs, Breiz Atao 12, kerzu 1919.
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Tezenn an dislavar etre brezhonelezh ha gallelezh, an dibab a zo da ober etre bezañ Brezhon ha
bezañ Gall, zo moarvat degasadenn bennañ an eil Emsav. Arbennet e vo moarvat e tifennas tud Breizh
Dishual hag ar Strollad Broadel kentañ tezennoù nes. Breiz Atao eo avat a zisplegas an dezenn-se ar
fraeshañ ha dreist-holl he brudas dre Vreizh a-bezh ; ouzhpenn-se e teuas Gwalarn da ziazezañ he
c’henderc’herezh warni.
Tezenn an dislavar etre brezhonelezh ha gallelezh a glot gant emdroadur kevredigezhel ar mare.
Goude 1918 n’eus mui eus ar c’hempouezioù a oa bet e Breizh a-hed an 19t kantved ; ar gevredigezh
henvoazel he doa neuze diraezet he barr e pep keñver, dindan warez ar Stad c’hall. Tu oa neuze da
grediñ e c’hallfe ar vrezhonelezh bleuniañ e goudor ar « Vammvro vras ». Goude ar Brezel-bed
kentañ avat ez eo freuzet ar c’hempouezioù, tarvet ar stuzegezh henvoazel. Ar brezhoneg a gil e pep
lec’h, ar renkadoù uhel ne reont netra evit derc’hel ar vro bev. Anat eo ez a Breizh da get, anat ivez
disolded ar vojenn rannvroelour. Evel an holl e Breizh e komprenas tud yaouank Breiz Atao ne oa ket
tu da vezañ Brezhon ha Gall war un dro, e oa amoet klask diazezañ ur bed brezhon war ar bed gall a
oa ouzh e zistrujañ. En hevelep doare ne oa mui tu da zifenn tezenn gozh an divyezhegezh o vezañ
ma’z ae da get ar saviad kevredigezhel a roe sol dezhi.
Ar re a embanne e oa ret dibab etre bezañ Brezhon ha bezañ Gall a zeue, an darn vrasañ anezho,
eus renkadoù etre ar gevredigezh. Ar renkadoù-se o doa gouzañvet an destuziadur un tammig a-raok
ar werin. Dre o lec’h er gevredigezh o doa gallet tizhout ur barr-deskadurezh, hag evit ar re wellañ
anezho, un anaoudegezh don eus ar sevenadur gall ha sevenadurioù all ar bed, tra ma ne chome gant
gwerin Vreizh nemet bruzhunachoù diwar ar sevenadurioù-se. Dre o deskadurezh e oant barrek da
geñveriañ ar pezh a c’hoarveze e Breizh gant ar pezh a c’hoarveze en diavaez. Sevenadurezh Frañs ne
oa ket evito ar peurvoud a grede Breizhiz. Ouzhpenn-se, ar re varrekañ a c’houzañve fall ar stad graet
dezho ha d’o c’henvroiz er reizhiad c’hall. Direizh e kavent mezhekadur ar Vrezhoned pa welent
pegen dister e oa talvoudegezh ar vezhekaerion.
Ne fell ket dimp amañ lavarout en em gavas ar renkadoù etre bodet evit difenn Breizh, na
kennebeut e voe an eil Emsav un anadenn vihanvourc’hizel penn-kil-ha-troad. Hogen talvoudus eo
kompren perak e voe kavet en eil Emsav tud eus ar renkadoù etre dreist-holl. Hag ez eo ret
ouzhpennañ ez eas ar pep brasañ eus tud ar renkadoù etre a-enep d’an Emsav, da heul ar renkadoù
uhel war hent an emzizalc’h ? Int ivez a ziskouezas un emzalc’h renkadel, dre o strivoù da c’hounit
korvo gant enkadenn ar vro, o kenlabourat d’ar gallekadur, a-wechoù o vevañ diwar ar vezventi, h.a..
Un darn all eus tud ar renkadoù etre a gendalc’has gant an erv rannvroelour. Stag e choment ouzh ar
gevredigezh henvoazel ha da heul ouzh ar reizhiad c’hall. Magañ a rejont pennek ar spi da aozañ
bleuniadur ar gevredigezh henvoazel er stern end-eeun he c’hase da get.
Mard eo ret dibab etre bezañ Brezhon ha bezañ Gall, petra eo bezañ Brezhon ? Sklaer oa ar
respont da vare an Emsav kentañ : Brezhon oa an neb a veve er gevredigezh henvoazel brezhon.
Hogen pa’z a da get ar gevredigezh henvoazel, pe ster a c’hell kaout bezañ Brezhon ?
An emsaverion a vuhezas kiladennoù ar stuzegezh henvoazel evel kement a faezhadennoù.
Gwelout a raent bemdez azonoù splannañ ar vrezhonelezh o steuziañ hep ma c’hallfent ober netra evit
parraat ouzh se. N’edo ket en o c’herz galloud armerzhel Kevredigezh Vreizh gwechall, n’o doa ket
kennebeut al lec’h kevredigezhel en dije aotreet dezho levezonañ ar boblañs, evel ma rae ar BleunBrug da skouer. Dinac’het e oant ivez gant tud o renkad ; an darn vrasañ ouzh o goapaat war skouer ar
C’hallaoued, un darn all o randoniñ belbiachoù rannvroelour gant seul vuioc’h a jourdoul ma steuzie
diazezoù kevredigezhel ha politikel ar mennozioù rannvroelour. En diwezh, an emsaverion ne
c’hallent fiziout nemet war o labour ha war o feiz.
Fellout a rae dezho stourm ouzh « spered Bro-C’hall » hag a-du gant « spered Breizh »18. Petra eo
« spered Bro-C’hall », panave dislivadur-ioù ar sevenadur greantel, hag ar frankizouriezh war bobl
Vreizh. Petra eo « spered Breizh » avat ? R. HEMON a skrive e 1925 he doa ar werin miret an ene o
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R. HEMON, Breizh hag ar Bed, Breiz Atao, eost 1923.

doa kollet ar vrogarourion yaouank19. Hag ez eo an enebadur etre « spered Breizh » ha « spered BroC’hall » un enebadur etre ar gevredigezh henvoazel brezhon hag ar gevredigezh c’hreantel gall ? Hag
ez eo kentoc’h un enebadur etre talvoudoù ar gevredigezh henvoazel hag ar vrizhsperedegezh degaset
gant ar gallekadur ? Un enebadur all a ra R. HEMON etre ar werin hag an « dud desket » a fell dezhañ
sevel ul lennegezh diles evito. R. HEMON a glaskas kompezañ an dislavar a oa etre lavarout emañ
« spered Breizh » er werin ha labourat evit an « dud desket » o deus kollet ar spered-se. Dre e strivoù
niverus evit tizhout ar werin vrezhoneger e klaskas dont a-benn eus an dislavar-se. Da c’hopr avat en
devoe digasted ar werin evel hini an « dud desket ».
Petra eo bezañ Brezhon evit Breiz Atao ? He bruderezh politikel zo dezhañ daou arvez : un arvez
broadelour hag un arvez kevredadel (gwell e ve marteze lavarout armerzhel hepken). Kareziñ a ra an
destuziadur, brudañ labourioù an Emsav, diskouez stad an armerzh ha roll ar Stad c’hall. An daou
rumm kudennoù a vrud Breiz Atao ne gejont nemet en diskoulm a zo da reiñ dezho (hervez ar mare :
ur Stad vrezhon pe un urzhiadur kevreadel eus ar Stad c’hall). E nep lec’h avat ne gaver ar pezh a ra
kevanded an div gudenn.
E c’hwevrer 1931, en e lizher-dilez eus Strollad Emrenerion Vreizh e tisplege M. DUHAMEL
c’hwitadenn MAZEAS hag AROT e mouezhiadegoù Gwengamp ha Roazhon, dre ma lezed « agostez ar c’hudennoù politikel ha relijiel o dije gallet disrannañ al lennerion »20. Faziañ a rae
DUHAMEL, hogen e evezhiadenn a verke ar ret ma oa d’an Emsav sammañ ar c’hudennoù
kevredadel devoudet gant ar gallekadur, an enframmadur er reizhiad c’hall hag er bed greantel. E
1932, el levrenn anvet Le nationalisme breton, aperçu doctrinal, e karezed un dezv c’hall war ar
c’hedskor en abeg d’ar samm a lakfe war an embregerion e Breizh ha dreist-holl dre ma kasfe da get
« boaz brezhon ar genskoazell a-youl-vat » (p. 13). Ar skouer-mañ a ziskouez damant ar Strollad
Broadel da zerc’hel da duadurioù yael ar stuzegezh henvoazel. Hogen diskouez a ra ivez un tuadur
rannvroelour : da betra e c’halle talvezout ar spered a genskoazell pa’z ae da get ar frammoù
kevredigezhel a aotree dezhañ bleuniañ ? Gwashoc’h zo, ar Strollad Broadel ne lak ket en arvar an
urzh kevredigezhel henvoazel, dasparzh ar madoù, ar veli armerzhel ha kevredigezhel, eleze an
elfennoù henvoazel a c’houzañve ar muiañ diwar ar gallekadur.
Er bloavezhioù tregont avat e tistroas tud Breiz Atao war ar c’hudennoù kevredigezhel. Skouerius
eo lenn ar pennadoù embannet gant Stur er c’heñver-se. Yann RAZAVET en e bennad Etrezek un
armerzh brezhon21 a venn tresañ taolenn-skouer ar gevredigezh dindan ar Stad vrezhon : « Hetiñ a
reomp da Vreizh unvaniezh he renkadoù el labour broadel, gant ar renk kentañ roet d’ar meiz a zo,
gant ar vadelezh e ziwanenn, ar vrientinelezh wirion nemeti » (p. 39) « Krediñ a reomp en
unanidigezh gallus ha klok ar c’hevala hag al labour, bennozh dezhi e parraimp ouzh dic’hoanag an
eil re ha pinvidigezh kunujennus ar re all » (id.). Dre chañs « n’eus ket lec’h da gomz e Breizh a
gevalaouriezh gant ar ster gwashaus a roer d’ar ger-se, hogen en em glevomp : ma n’eus ket evit gwir
ur gevalaouriezh vrezhon, bez’ ez eus unan all, estren hounnezh, dezhi an holl sioù boas a damaller
d’ar gevalaouriezh (). E Breizh, ar gevalaouriezh-se a ya gant an trevadennerezh » (p. 29). RAZAVET
a liv ar c’heñverioù etre an embregerion vrezhon (diazas e ve, emezañ, ober kevalaourion anezho) hag
o micherourion e stumm un daolenn-garantez. Diouzh e du, O. MORDREL en e studienn Anien
Vreizh22 a glask lakaat war wel dibarelezh Breizhiz. Deskrivañ a ra neuzennadur ar Brezhon, o
venegiñ tro-ha-tro tuedou bredel ha kevredadel NEVENOU ha LANDEIZ, stuz preizherion-vor SantMalou, doareoù kouerion maezioù Breizh ha stuzegezh bourc’hizion vihan gallekaet e vare. Hogen
nepred ned a betek dezrannañ e saviad kevredigezhel ; ha heul ez eztaol, e-maez a bep emzezvarn,
kealiadurezh bourc’hizion vihan e vare hag ar gweladur o deus eus Breizh hag eus ar Vrezhoned. An
« hiniennelouriezh vrezhon » lakaet gantañ d’unan eus perzhioù dibarañ Breizhiz, n’eo nemet an
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« Anavezout ar werin a fell dimp, dre m’he deus miret an ene hon eus kollet, ni ivez ; dre m’eo kalon hon gouenn, kig
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hiniennelouriezh frankizour a zo o kemer lec’h ar spered a gumuniezh bev-buhezek er gevredigezh
henvoazel. Pa gomz eus « doug Breizhiz d’an hunvre » ez adkemer un dodenn eus ar Romantelezh
evit kaougantañ an emzalc’hioù tec’hadennek devoudet e Breizh, ur c’hantved goude, gant an
destuziadur.
Diemouez e chomas bepred tud Breiz Atao ouzh an ereoù a oa etre o c’helennadurezh hag o
saviad kevredigezhel. Roet hon eus da skouer pennadoù RAZAVET ha MORDREL, hogen a
gantadoù e kaver skouerioù a seurt-se e lizheradur politikel an eil Emsav. Setu perak ne gomprenjont
ket enkadenn 1931. Setu perak ivez ne voent morse evit ren warno o-unan an dezrannerezh en dije
roet dezho an tu da zienkañ. Ha koulskoude e kredas dezho e tienkent da heul tarzhadenn 1932. An
darzhadenn-se avat ne reas nemet kuzhat, evit ur prantad, kudenn-diazez an Emsav d’an ampoent : e
zarempredoù gant ar boblañs. Delwenn ar « vezh vroadel », evit adkemer troienn Breiz Dishual, a voe
lakaet da darzhañ tra ma reuzie an enkadenn armerzh-bed devoudet gant Koemp Wall Street e 192920.
An enkadenn-se a gase d’he heul e Breizh diaesterioù bras evit ar gouerion, ar besketaerion, ar
studierion hag ar renkadoù etre. Brasoc’h a se ne voe ken an heklev a gavas tarzhadenn delwenn ar
« vezh vroadel ». Niverus e voe ar Vrezhoned a droas o selloù ouzh an Emsav. Hañvalout a reas d’an
emsaverion o doa kompezet an troc’h etrezo hag ar boblañs. Ar c’hontrol a c’hoarvezas e gwirionez :
edont o tonaat an troc’h-se gant ar re a zeue da c’houlenn digant an Emsav ar pezh na oa ket evit reiñ.
En eneb da Breiz Atao, d’an emsav politikel, Gwalarn a grouas ur saviad-kenderc’hañ emsavel o
reiñ ul lennegezh hag ul lizheradur a oa frouezh hag eztaol buhez an Emsav. War he zachenn, e kredas
da Breiz Atao e oa ret lakaat ur galloud brezhon e-lec’h ar galloud gall e Breizh, hep zoken diawelout
an treuzfurmadurioù, an eilpennadurioù kevredigezhel, stuzegezhel, h.a., ampleget gant diazezidigezh
ar galloud brezhon-se. Gwalarn, en eneb, a stagas da grouiñ ur bed nevez-flamm, diazezet n’eo ket
war aspadennoù an tremened pe war vezañs ur sevenadur estren e Breizh, pe zoken war ur renkad,
hogen war labour an emsaverion o-unan. O tiazezañ an Emsav warnañ e-unan e prientas Gwalarn
hent an eztroadur a anavezomp hiziv.
Kalz a ve da lavarout moarvat war an dodennoù pleustret gant lennegezh Gwalarn. Adkavout a
reer enno enkadennoù Breiz Atao23. Hogen un diforc’h a bouez ez eus amañ etre an eil Emsav
politikel hag an eil Emsav sevenadurel : tra ma klask Breiz Atao argas pell diouti he dislavaroù ouzh o
lakaat e gwall an darvoudoù, ar Stad c’hall, h.a., e ra Gwalarn he zra eus enkadennoù ha dislavaroù
diniver an Emsav. War seurt diazez e c’hallas an emsav sevenadurel padout a-dreuz reuzioù an eil
Brezel-bed, tra ma kouezhe an eil Emsav politikel en e boull.
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Kalz a ve da lavarout war an doare ma’z eo bet pleustret an hevelep dodennoù gant skrivagnerion Gwalarn hag Al
Liamm. Da skouer, digenvez an emsaver zo digenvez ar penn-meuriad Kouc’houlin e barzhoneg R. HEMON, evit J. RIOU
ez eo Nevenoe e-unan-penn gant an evned, evit R. HUON ez eo digenvez bourc’hiz bihan ar bed frankizour.

AN EMSAV HAG AR VRO (34)
LIZHEROU
« Evit a sell gourzhtreiñ ar boblañs e resisaan va mennozioù. Setu penaos e welan an traoù :
degouezhet omp el lec’h-emgav gant ar boblañs. Hi n’eo ket c’hoazh. Treiñ a ra goustad goustad.
Unan-hag-unan e tihun Breizhiz. Bez’ hon eus da a) gwellaat hon anaoudegezh eus kudennoù ar
boblañs (pennadoù Citroën, istor an tri Emsav, h.a. ; hag ivez kejañ ent vuhezel gant tud ar vro)
b) aesaat stummadur ar Vrezhoned o tihuniñ k) berniañ armoù damkanel, sevenadurel, yezhel,
frammel, h.a.. Arabat forzhañ na gwallañ an dud evel ma oamp mennet a-walc’h d’ober warlene.
Traoù gorrek eo buhezioù an dud. Ar frouezh preñvedet a zeu darev diouzhtu, ar re yac’h a zarev
goustad. »
(04 12 70)

EMVR-197

« War va goulenn ez on bet pedet gant G. CARO da gemer perzh en un emvod aozet gantañ ha
kouerion Plouwinaz d’ar sadorn 28 du 1970. E-ser un emvod hor boa bet a-raok e oan bet tizhet gant
ar pezh a lavare a-zivout e labour e-touez kouerion ar c’horn-bro-se, e strivoù evit skoazellañ ar
gouerion vihan d’en em urzhiañ, evit o folitikaat. Kement-se a glot gant ur goulenn a anad mui-ouzhmui abaoe derou an eztroadur, abaoe ma kejomp gant kudennoù fetis tud ar vro : evit piv e
labouromp.
« An emvod a grogas da 9 h e Sal ar Gouelioù kêr Blouwinaz ez eo G. CARO al leuriad anezhi er
C’huzul Departamant. Degouezhet on er gêriadenn, goulennet ’m eus va hent en ur c’hafedi hag
ambrouget on bet betek ar sal gant ur c’houer eus ar vro, dezhañ 10 hektar evit magañ ur wreg ha tri
bugel : “N’eo ket aes bemdez” emezañ. Pemont den bennak a oa en derou, kouerion an darn vrasañ
anezho, staliet e kelc’hiadoù en-dro da zaou zen : G. CARO hag ur c’hweluniadour eus ar vro, ezel
eus ar P.S.U., 60 vloaz bennak dezhañ, K. Tamm-ha-tamm e tegouezhas tud all. En diwezh e oa ur
120 den er sal.
« G. CARO a zisplegas da gentañ edont bodet evit komz eus div afer c’hoarvezet nepell ’oa er
vro : arguzioù etre kouerion vihan hag o ferc’henned, hag evit gwelout ar pezh a zeree ober. Resisaat a
reas diouzhtu e oa aze evit difenn braz ar gouerion, eleze da gentañ-penn ar muianiver anezho : ar re
vihan.
« Da heul G. CARO, e tisplegas K munudoù an div afer, o pouezañ mat war giriegezh
c’hweluniad kouerion Plouwinaz, e nebeud a entan evit difenn ar gouerion vihan taget ha furmegezh
ar skoazell roet dezho. Kareziñ a reas doareoù aotrouniek c’hweluniad Plouwinaz e-keñver ar
gouerion vihan. War un dro e karezas emzalc’h kouerion ’zo a oa bet dedennet gant kinnigoù ar
berc’henned hep damant d’ar gaou a raent ouzh ar gouerion vihan : darn a oa prest da brenañ an
tachennoù douar a oa kaoz an arguz etre an daou gouer hag o ferc’henned.
« Taer-kenan e voe ersav atebeion c’hweluniad Plouwinaz. Kregiñ a rejont da dagañ K ent
personel. A bep seurt en doa graet, hervezo, ha gant aotre piv e teue da lakaat e fri e traoù na sellent
ket outañ ? Perak mont da zizouarañ aferioù a oa klozet ? Perak e oa eus an emvod-mañ ? Tagañ a
rejont ivez G. CARO ent personel meur a wech ; goulenn a rejont digantañ ar pezh a zeue da ober en
aferioù ar gouerion. Ha ne gomzent ket int en anv braz ar gouerion pa oant bet dilennet ganto ? Piv a
oa mouezh ar muianiver, ma n’eo ket ar re a oa bet dilennet ? Klask a rejont e pep doare derc’hel ar
gomz ganto o komz kreñvoc’h eget an holl.
« G. CARO a respontas edo aze e gwazoniezh ar gouerion vihan. Pouezañ a reas war ar ret e oa
disfiziout diouzh an tagadennoù personel na raent nemet luziañ traoù na oant ket, enno o-unan, aes da
zirouestlañ. Ret eo, emezañ, dezrannañ fraezh an traoù o c’houzout ervat n’int ket eeun. Ouzh atebeg
c’hweluniad Plouwinaz e c’houlennas hag e kave reizh labourat un darn eus e zevezh evit magañ un
den, e berc’henn, na rae netra evit gounit an arc’hant a roe dezhañ. An atebeg a valbouzas n’edo ket

aze ar gudenn. Difenn a reas obererezh ar c’hweluniad. Ar gwazva en doa pledet gant an div afer,
kaset tud da Sant-Brieg da greizenn-departamant ar c’hweluniad kouerion, klasket pouezañ war ar
Prefeti.
« Goulennet e voe neuze digantañ hag en doa stlennet an holl gouerion war ar pezh a c’hoarveze
ha goulennet diganto divizout war an emzalc’h da gaout. Ar gwazva ne oa ket graet evit divizout elec’h ar gouerion hogen evit o stlennañ ha kas an aferioù standur. N’en doa e nep doare da gemer o
lec’h war zigarez ma oa bet dilennet ganto.
« G. CARO a bouezas war ar fazi e oa, a-berzh kouerion ’zo, klask en em glevout gant ar
berc’henned diwar goust kouerion all. Ar pezh a vern, emezañ, eo lazioù ar gouerion vihan. Hogen ar
re-mañ n’o deus ket an hevelep lazioù war verr dermen. Ar re a gred kavout o mad e gwall o amezeg a
ra ur fazi : ne reont nemet rannañ ar gouerion, o gwanaat, ha kreñvaat ar berc’henned-douar. N’eo ket
aes bepred avat gwelout e pelec’h emañ mad ar muianiver ; ret eo dezrannañ an traoù gant evezh, en
ur lezel a-gostez an tagadennoù personel, hag o soñjal hepken e mad ar gouerion vihan. Ur wech
dezrannet ar gudenn, da bep hini eo da c’houzout e pe du en em lakaat : e tu ar re wasket pe e tu ar
waskerion. Arabat eo lavarout da skouer : hemañ zo mat ha hennezh zo fall, peogwir n’emañ ket un
den en un tu hepken. A-wechoù e reer traoù a sach diouzh tu ar waskerion ; ret eo da bep hini
dezrannañ ar pezh a ra gant skoazell ar re all hag en em reizhañ. Ne lavaran ket emañ ar re o deus
asantet mont e darempred gant ar berc’henned en aferioù-mañ, a-du gant gwaskerezh ar gouerion
vihan ; hogen ar pezh o deus graet aze a yae a-enep ar gouerion vihan hag a-du gant o gwaskerion.
« Taget e voe G. CARO evel-henn : “Da dad en deus mereurioù, petra a ri ganto ?”. Respont a
reas : “Ne fell ket din kaout mereurioù”.
« Meur a gomz taer a voe e-ser an emvod. Taget e voe kouerion binvidik ar c’hweluniad gant
kouerion vihan. Dirazon e oa unan a huche bep an amzer : “Gwell e ve dit tevel e-lec’h lavarout
amoedachoù ! Ya, speredekoc’h e ve ! Ne douellez den gant da gomzoù ! ‘Fils à papa’ !”. Unan all, o
vevañ war ur vereuri tri hektar gant e wreg hag e vugale, a savas o lavarout da benn c’hweluniad
Plouwinaz : “Komz a rez kreñv peogwir e’c’h eus arc’hant, peogwir emaout e penn ar c’hweluniad,
peogwir emañ ar C’hred Gounezel e’z torn. Hogen ar pezh a rez e’z atant a rez gant arc’hant ar re
vihan. Ar C’hred Gounezel a bresto dit arc’hant evit sevel ur stal da vagañ moc’h pe leueoù peogwir
ez out pinvidik. Ha din ? Te ’gred e vo prestet arc’hant evit ober ar pezh a rez ? Ha koulskoude ez on
ken barrek ha te da ober war-dro ar moc’h pe al leueoù. Ober a ran al labour kenkoulz ha te : henn
gwelet ’c’h eus da-unan pa oan o labourat e’z ti. Perak emañ bepred ar re vihan o labourat evit ar re
vras ? Perak eo bepred d’an hevelep re da giañ evit ar re all ? Petra eo an diforc’h etrezomp neuze : te
zo ur “fils à papa” ha me n’on ket ! Setu holl ! Ha ne gav ket din ez eo un abeg mat dit da ober da
baotr faro. Te zo bet desavet evit bezañ unan “bras” diwar goust ar re vihan”.
« Taget e voe G. CARO war doareoù ar broioù sokialour gant ar gouerion binvidik. Hervezo e oa
kalz izeloc’h ar barr-bevañ eno eget e Kornog Europa : tro o doa bet da welout se e-kerz ar beajoùstudi o doa graet. G. CARO a respontas e oa ren keñveriadennoù dre-vras hep spisaat saviadoù fetis ar
broioù keñveriet. Ha da gentañ barr-bevañ piv a oa izeloc’h e Roumania eget e Breizh ? Hag ez eo
barr-bevañ braz ar boblañs pe hini ar re binvidik ? Arabat e oa disoñjal kennebeut e labour nebeutoc’h
an dud er broioù sokialour eget e Kornog Europa hag o deus lusket an diorreadur armerzhel kalz
goude broioù Kornog Europa.
« En diwezh e kinnigas G. CARO daou vennad d’ar gouerion bedet. Ar mennad kentañ a gareze
emzalc’h atebeion c’hweluniad Plouwinaz en div afer e kaoz. An eil mennad a ginnige sevel ur
poellgor-oberiañ.
« Pemzek den a vouezhias a-du gant ar mennadoù kinniget ; tregont a-enep ; ar peurrest ne
gemeras ket perzh er vouezhiadeg. Goude-se e kendalc’has taer-ouzh-taer ar breud etre ar gouerion
gronnet en-dro da G. CARO pe da atebeion ar c’hweluniad. A-gleiz e welen ur c’houer oc’h atersiñ
unan all evel-henn : “E pelec’h e oas pa’z on aet da’z kerc’hat evit ober ar pezh a oa bet divizet gant
ar c’hweluniad ? Te zo ezel eus ar P.S.U.. Sellit ’ta ouzh ar c’haloneg-mañ a dec’h gant an aon pa’z

eus an disterañ diaester ! Ha brav ez out ! Brav ez int, tud ar P.S.U.”. Ar c’houer aterset a valbouze :
“N’on ket ezel eus ar P.S.U.. Ne’m eus lavaret biskoazh e oan ezel eus ar P.S.U.”.
« Toullañ a riz kaoz gant ur paotr, ur skolaer eus Ploueg, a zisplegas din e oa bet tarvet an emvod
gant atebeion ar c’hweluniad. An darn vrasañ n’o doa ket kredet displegañ o soñj ha mouezhiañ ent
foran a-enep dezho. Nebeut goude, skolaer Plouwinaz a zisklerias : “Ret eo gwelout penaos emañ an
dud dre amañ ! Ha penaos en o c’hemer G. CARO ! Souezhus eo an hent o laka d’ober”.
« Petra tennañ eus kement-se ? An dra gentañ a’m eus merzet eo dalc’husted ar gevredigezh
henvoazel daoust d’ar gallekadur (an dud a gomze galleg ha n’eo ket teodyezh romanek ar c’hornbro). An eil tra eo levezon armerzhel ha kevredigezhel ar gouerion binvidik. Hogen an heverkañ
evidon zo bet ersav ar c’houer bihan dirak pennoù ar c’hweluniad.
« Mil bell e hañval an dud-se bezañ diouzh an Emsav, pe, kentoc’h, mil bell e hañval an Emsav
bezañ diouto. Mar bije bet goulennet va ali diganin e’m bije moarvat tuet gant ar gouerion vihan taget.
Hogen kement-se ne vije ket bet heuliad un dezrann fraezh eus an degouezh arbennik pe eus degouezh
ar gouerion e Breizh. Mar bije goulennet digant an Emsav bremañ e vennoz a-zivout kudennoù ar
gouerion, e ve divarrek da lavarout kalz tra, ’m eus aon. »
(06 12 70)

EMVR-198

Dudius e vo lenn amañ da heul ur pennadig embannet war Ouest-France (23-24 genver 1971, p. 6
Grande Région) da heul un emvod all, gant an titl : « Mennad-kareziñ » enep d’ur C’huzulier-meur
eus Côtes-du-Nord.
« Sant-Brieg. – An doktor Guy CARO, bet dilennet e meurzh 1970 da Guzulier-meur kanton
Plouwinaz dindan ar skritell P.S.U., o trec’hiñ d’e dad, kenwerzhour, zo c’hoarvezet gantañ ur
walldro diriaou da noz [21 genver] e pennlec’h ar c’hanton.
« Da heul un arguz a-zivout glad ma oa savet enep da bennoù c’hweluniad ar gouerion, en doa an
doktor CARO aozet un emvod eus “kouerion vihan ha krenn ar c’hanton” war-benn sevel ur c’hengoroberiañ c’hweluniadel.
« Kant-ugent den a oa eno hag a rankas gortoz ar C’huzulier-meur betek 23 h ha, pa en em gavas
an doktor CARO e oa un tamm brouez er speredoù.
« Ur mennad a voe kinniget gant unan eus ar gouerion d’ar vodadenn, o rebech d’ar C’huzuliermeur e “enepc’hweluniadegezh c’hounezel” hag o c’houlenn e zilez digantañ.
« Degemeret e voe ar “mennad-kareziñ”-se dre 99 mouezh a-du, 6 a-enep hag 11 paperenn wenn.
« O vont kuit, an doktor CARO a spisaas ne rofe ket e zilez, rak an taol oa bet aozet gant ur
bihanniver, nemet ne rafe mui a emvodoù e Plouwinaz. »
EMVR-199
« Ur wir blijadur eo bet din lenn ha studiañ ar pennad war Citroën [Emsav 47/345]. Ar pennad-se,
da’m meno, a glot dres gant ar seurt enklaskoù hon eus da gas bremañ, pa roont dimp an tu da anaout
tud ar vro hag ar stad m’emaint.
« Rebechet ez eus bet d’an dud o doa komzet e Kendael Vourc’h-Vriag bezañ lezet a-gostez
kudennoù ar sokialouriezh. () N’eus nemet un diskoulm d’an tabut-se : gounit un anaoudegezh fetis
eus kudennoù kevredigezhel tud ar vro, ha neuze e vo tu da geñveriañ diskoulmoù ar sokialouriezh
gant diskoulmoù an Emsav. () An arguzenn-mañ a roan da abegerion Kendael Vourc’h-Vriag : savit
pep a studienn evel ar studienn war Citroën hag e kasot an Emsav war-du an dachenn ma c’hallo
kejañ gant ar sokialourion. »
(08 12 70)

EMVR-200

NOTENNOU POLITIKEL (18)
AR RENAD SOVIEDEL
Ar renadoù aotrouniek.
Ouzh ar renadoù frankizour ez eneber renadoù all, disheñvel-bras kenetrezo, a zo neoazh
azonoù boutin dezho. Tro hon eus bet c’hoazh da venegiñ ar renadoù-se (sl. Emsav 32/254
1969) : renadoù unelour pe damunelour int, unstrolladek pe pennstrolladek, hep eneberezh
politikel aotreet, gant dilennadegoù unezholadek pa vez anezho. En o zouez e renker ar
renadoù faskour, ar renad soviedel, renadoù ar gweriniezhoù-pobl, renadoù ar riezoù
isdiorreet. « Diktatouriezhoù » a veze graet anezho un amzer ’voe. Diazas eo an termen avat
mar dalc’her da dermenadur rik an diktatouriezh gant an tri azon (sl. Emsav 29/157 1969) :
a) alouberezh beli b) levierezh aotrouniek k) direizhveliegezh ; rak, en devoud, an azon
b) hepken zo a bouez : un darvoud hanezel eo an alouberezh beli, ha steuziañ a ra an
direizhveliegezh, – e gwir, goude ur remziad e vez degemeret ar renadoù diwanet diouzh an
alouberezh da reizhveliek gant an darn vrasañ eus ar boblañs. Setu perak e kaver gwell hiziv
dilezel an anvad « diktatouriezhoù » hag ober gant « renadoù aotrouniek ».
E tri rumm e renker ar renadoù aotrouniek kempredel : 1) ar renadoù dinaouet eus
Dispac’h 1917, emskritellet « diktatouriezh ar broleterion », anvet c’hoazh « renadoù
sokialour », « renadoù komunour » ; 2) ar renadoù diwanet diouzh al luskadoù faskour italian
ha kenel-werinat alaman : an diktatouriezhoù faskour pe ledfaskour ; 3) ur rumm nevez,
dizunvan c’hoazh, a renadoù aotrouniek, ar re a gaver en Trede Bed gant ar riezoù isdiorreet.
Studiañ a raimp da gentañ ar renadoù sokialour hag, en Notennoù-mañ, ar renad soviedel
da gentañ-holl.

Ar renadoù sokialour
Kentañ renad sokialour diazezet, ez eo ar renad soviedel an dave evit ren studi ar renadoù
sokialour all.
Un evezhiadenn a bouez zo d’ober a-raok boulc’hañ : ar renadoù sokialour a embann o-unan
bezañ diktatouriezhoù, « diktatouriezh ar broleterion », « diktatouriezh o c’hreadiñ en anv ar bobl »,
h.a., ha war un dro, bezañ renadoù gwerinek, ar re werinek nemeto zoken, – ar gweriniezhoù
frankizour oc’h embreger ur werinelezh neuziek, asvanek, « furmek ». Pa lavaront ez int
« diktatouriezhoù gwerinek », e lakaont an termen kentañ e-keñver an hentennoù levierezh a arveront,
an eil e-keñver ar pal oc’h amplegañ an hentennoù-se, ar werinelezh wirion ha klok. Ur pal en tu-hont
d’ar pezh a zo bremañ, ur pal trabeziadel, zo enta d’ar renadoù sokialour. Ne sellont ket outo o-unan
evel ouzh reizhiadoù diazezet ha mennet da badout er stad m’emaint, hogen, ent damkanel da
nebeutañ, evel furmoù tremeniat a zo kammedoù an denelezh en he c’herzh war-raok trema ur stad a
reizhded. Souezh ebet enta mar dalc’h ar gelennadurezh ul lec’h pouezus e leviadurezh ar riezoù
sokialour.

Ar gelennadurezh varksour.
An diforc’h-diazez etre ar renadoù sokialour hag ar renadoù frankizour zo en termenadur
a roont d’ar politikerezh. Evit ar frankizourion ez eo tizhet pal ar politikerezh pa vez dalc’het
an urzh, ar berzh hag an diogelroez er riez. Evit ar sokialourion ned eo ar politikerezh nemet
un arvez eus ur praksiz hollel kevastenn da istor a-bezh an denelezh. Barn a reont kement
ober e-keñver e bal nesañ, pleustrek, hogen ivez bepred en e zisoc’hoù pellañ e-keñver
diwezh istor an denelezh. Pal an istor avat ne vez anavezet nemet dre ar gelennadurezh, ha
houmañ eo a c’halver bepred da zevarn ster gwirion, istorek, pep darvoud ha pep ober. Alese
pouez ar breutadurioù kealiadel er politikerezh sokialour. Alese ivez « avanturioù an

daelerezh »1 sokialour ; ar riezoù sokialour zo riezoù evel ar re all, hag o levierion a rank
plediñ kement hag al levierion frankizour da zerc’hel enno an urzh, ar berzh hag an
diogelroez ; ar palioù « klasel »-mañ diwezhañ n’emaint ket dre ret war hent pal marksour an
istor, en o rageneb e vezont zoken alies. Dav eo koulskoude da gement embreg war an
dachenn kaout e gantreizhadur damkanel, ha d’ar gelennadurezh atebiñ war gement kammdro
eus al leviadurezh. Aze emañ arbenn an diaesterioù diniver a sav etre ar riezoù sokialour ounan.
Ne roimp amañ nemet un alberz eus ar gelennadurezh varksour. E meur a lec’h all2 hon
eus pleustret war an danvez-se.
Stourm ar renkadoù ha damkaniezh ar Stad vourc’hizel.

« Ned eo istor kement kevredigezh a zo bet nemet istor stourm ar renkadoù » eme
Manifesto ar Strollad komunour3. Ar Stad hag al levierion zo enta ur benvegadur savelet gant
ar renkad-ren evit mestroniañ ar renkad korvoet ganti.
Dre berzh perc’hentiezh prevez ar madoù-kenderc’hañ emañ ar perc’henn en ur saviadnerzh e-keñver an hini n’en deus nemet e zaouarn pe e empenn evit kenderc’hañ, a zo enta
rediet da « werzhañ » e nerzh-labour da berc’henn ar madoù-kenderc’hañ. Hemañ a ro dezhañ
da c’hopr ar barr-bevañ izek, en ur zerc’hel evitañ an diforc’h etre ar gopr-se ha kenderc’had
gwirion al labour, pe hontwerzhad (sl. Emsav 10/277 1967). En hon amzer ez eo ar
vourc’hizion ar renkad-perc’henn hag ar broleterion ar renkad korvoet.
Kempleshoc’h eo evel just ar gevredadouriezh varksour eget ar braslun-se. Deskrivañ a ra
stourmoù all. Da skouer, ar stourm a vez etre ar renkad-ren kent (ar c’hladdalc’herion) hag ar
renkad-ren nevez (ar vourc’hizion). E diabarzh ar renkad-ren e teskriv ivez stourmoù etre
bourc’hizion vras ha bourc’hizion vihan, etre greanterezh ha kenwerzh, etre kêrioù ha
maezioù, etre micherourion ar gwiaderezh ha micherourion ar vetalouriezh. Ar stourm-diazez
avat, gouez d’ar varksourion, a chom ar stourm a renkad etre perc’henned ar c’hevala ha
labourerion didra.
A-du-rall e striv dizehan ar renkad-ren da rannañ ar renkad korvoet dre bouezekaat pe dre
grouiñ enebadurioù enni : dre vojenn ar goueriadelezh e tegas ar gouerion vihan da zifenn
lazioù ar gouerion perc’henned ; dre vojenn ar « renkadoù-etre » e kemmesk ar sternioù
gopret e-touez ar vourc’hizion vihan ha krenn ; ar relijion, ar vroadelezh a zisrann ar
broleterion e diabarzh ar riezoù hag eus ur riez d’eben ; dre ar werinelezh frankizour e laka ar
vourc’hizion dirak daoulagad ar broleterion touellwel ur gevatalded neuziek ha frankizioù
furmek.
Evit ar varksourion ez eo ar Stad un teskad binvioù-destrizhañ etre daouarn ar renkad-ren,
« un ijinenn evit derc’hel mestroni ur renkad war unan all » (LENIN). Gwir eo seurt
termenadur evit ar Stad werinek « klasel » kement hag evit he diagentourezed. Er renad
daeliek ez eo an Dael un doare da zerc’hel ar galloud : dre reoliñ an dilennadegoù,
1

M. MERLEAU-PONTY, Les aventures de la dialectique, Paris 1955.

2

Amañ da heul e roomp daveennoù ar pennadoù hag an arroudadoù pennañ embannet gant Emsav a-zivout ar renadoù
soviedel ha sokialour, ar varksouriezh, h.a. : Bloaziadoù ar stourm sokialour 9/242 1967 ; Termenadur ar meizadoù renkad
ha kendere, 10/253 ; Damkaniezh an hontwerzhad, 10/277 ; An armerzhioù kengladel, 13/13-30, 14/50-66 1968 ; LENIN
hag ar monc’hwezh, 17/155 ; MARX ha Kumun Paris, 17/139 ; MARX hag arallekadur, 21/271 ; MARX ha kenderc’hañ,
21/273 ; Ar gevalaouriezh, 23/335-346 ; Damkaniezh varksour ar galloud politikel, 26/56-57 ; Frammelezh ar Strollad
komunour, 26/58 ; Moederezh komunour, 26/63 ; An daelerezh marksour, 27/81-82 ; Riegezh proleterel, 27/86 ; VYŠINSKI,
lezennoù ha Stad, 27/95 ; Birvilh broadel e broioù ar Reter, 29/138-140 ; An dilennadur er broioù sokialour, 29/143 ;
Galloud-Stad hag amaezh-Stad en Unaniezh Soviedel, 31/225 ; LENIN, demokrategezh hag atebegezh, 32/240 ; Renad
soviedel, renad unelour, 32/254 ; Frankiz-perzhiadur, marksouriezh ha daelerezh marksour 34/322-325 (passim) ; MARX,
hanez, Istor, 37/17 1970 ; Ar varksourion hag ar vroad, 38/39-55, 39/71-95 ; Ar gevreadelezh soviedel, 39/ 103-106 ; MARX
ha saviad-kenderc’hañ, 40/117-118 ; Kudenn an darempredoù gant ar sokialouriezh, 41/143-153 ; MARX, LENIN, STALIN,
Istor ha daelerezh, 41/155-156 ; MARX, LENIN hag ar vroadelezh, 44/248 ; LENIN, STALIN hag ar gudenn vroadel,
45/291-306 (passim) ; Marksouriezh ha broadelezh, 46/311-312 ; Marksouriezh ha divezouriezh, 46/314-317 ; Emsav ha
marksouriezh, 48/383-385 ; MARX ha riegezh, 38/393.
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perc’hennañ ar wask hag an araezioù-brudañ ez eo ur c’hoari evit mistri an arc’hant leuniañ
gant tud diouzh o dorn an Daeloù hag amaezhiadurezh ar riezoù frankizour arnevez. A-hendall, bep m’en em framme ar renkad vicherour e sell eus hec’h emgann-dieubiñ, e teue a-benn
ar galloud bourc’hizel d’he rannañ dre grouiñ strolladoù sokialour kempennour, enebourion
devoudel ar broleterion.
Koulskoude, ar Stad werinek bourc’hizel zo da vezañ meizet evel ur bazenn war hent ar
Stad sokialour. Dindan al levierezh frankizour o deus ar vicherourion an tu d’en em frammañ
ha da brientiñ an dispac’h aesoc’h eget dindan an unpenniezhoù aotrouniek.
Perzhioù all a anavez ar varksourion d’ar Stad, ur roll kempouezer da skouer e stourm ar
renkadoù. « Evit herzel ar gourzhenebadoù-se, ar renkadoù-se, dezho lazioù armerzhel
kontrol, a en em blaouiañ kenetrezo, a blaouiañ ar gevredigezh en un emgann difrouezh, ez
eus ezhomm eus un nerzh oc’h en em lakaat, evit ur gwel, dreist ar gevredigezh hag o
kerreishaat ar stourm. An nerzh-se evodet eus ar gevredigezh, oc’h en em lakaat dreist dezhi
hag o pellaat diouti mui-ouzh-mui, eo ar Stad » (ENGELS)4. Merkomp evelkent an arvez
daelerezhel a zo gant seurt roll kompezour eus ar Stad vourc’hizel : ar Stad en c’hoari evit
mad he renkad-ren ; hogen, war un dro, ar renkad korvoet a denn anezhañ he mad e sell da
zistrujañ suroc’h a se ar renkad-ren hag ar Stad vourc’hizel hec’h-unan.
E degouezhioù istorel all e c’hoari ar Stad ur roll tredeog : pa chom nerzh a-walc’h gant
ur renkad-ren war he diskar evit herzel ouzh ar renkad korvoet war he sevel. E-pad ur prantad
ez a ar Stad da gempouezer etrezo. Ar roll-se zo bet hini an Unpenniezh diharzveli er 17t hag
18t kantved, ar Vonapartouriezh er gentañ hag en eil Impalaeriezh c’hall, hini ivez
gouarnamant BISMARCK en Alamagn ha KERENSKIJ e Rusia.
An emdroadur war-du ar Stad sokialour.

Hervez ar varksouriezh e tle stourm ar renkadoù en em zistrujañ e-unan. Betek hon
amzer, pa zeue ur renkad korvoet da ziskar ar renkad-ren he c’horvoe, e oa evit kemer he
lec’h ha bezañ renkad korvoer d’he zro. Hogen pa vo bet kaset da get perc’hennerezh prevez
an araezioù-kenderc’hañ, e paouezo pep korvoerezh ha, da heul, pep stourm a renkad. Dre se,
stourm ar broleterion evit o dieubidigezh zo ur stourm evit dieubidigezh mab-den.
Dre hec’h emdroadur naturel e sko neuze an denelezh etrezek « prantad uhel ar
gomunouriezh », ma ne vo mui na stourm na tennder etre an dud, ma vo stabil ar gevredigezh,
– ma vo « diwezh d’an Istor ». Graet e vo dasparzh ar madoù hervez ezhommoù pep hini : aet
e vo ar rouezded hag an dienez da get. Er prantad-se ivez e steuzio ar Stad, – damkaniezh
« dizeriadur ar Stad » eo. Ne vo ezhomm nag eus dioueriñ nag eus destrizhañ. Moarvat e vo
ret d’an dud heuliañ reolennoù a gedvuhez, « boazioù eeun » (LENIN) e vo avat eus ar remañ, evel ma’z eus hiziv eus boazioù ar sevended. « Lezennoù an ober kevredigezhel, a veze
en diavaez eus an dud, evel lezennoù estren ouzh o mestroniañ, a vo arveret ha mestroniet
gant an dud o-unan, gant rat leun. Ar c’hevrediñ e-unan, a anade d’an dud evel ur redi a-berzh
an natur hag an istor, a zeuy da vezañ un ober rez eus o ferzh ; dindan reolerezh an dud en em
lakay an nerzhoù estren hag ergorel a rene betek neuze war an istor. Diwar neuze hepken, pa
vo lakaet brall en devouderezhioù kevredigezhel, e c’hallint tizhout an amkanioù dibabet
bepred muioc’h ha gant muioc’h a verzh. Lamm mab-den e vo eus ren ar redi e ren ar rezid »
(ENGELS, 1894).
Evit tizhout prantad uhel ar gomunouriezh e rank an denelezh tremen dre ur prantad-etre :
« diktatouriezh ar broleterion ». « Diktatouriezh ar broleterion zo stourm renkadel ur
broleteriezh trec’h, perc’hennet ganti ar galloud politikel, ouzh ar vourc’hizelezh trec’het nad
eo ket aet da get c’hoazh, n’he deus na steuziet, na dilezet he harzerezh, met he startaet er
c’hontrol » (LENIN). Ar Stad, deuet etre daouarn ar broleterion, zo ar benvegadur-destrizhañ
a dalvez da gas da get renkañ ar gorvoerion.
Merkomp, a-zivout diktatouriezh ar broleterion, he deus emdroaet an damkaniezh eus
MARX da LENIN. MARX, o harpañ war istor ar Jakobined e 1793 ha Kumun Paris e 1871,
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he diawele e stumm ur Guzuliadeg : poellgorioù ha bodadennoù dilennet war-eeun hag o
piaouañ ar veli e pep pazenn ; bezinoù gwerin o tiwall ar Stad dispac’hel ouzh ar strivoù a
rafe ar vourc’hizion evit frapañ ar galloud en-dro. Gant LENIN avat, e teu ar Strollad
proleterel da vezañ kreizenn ar reizhiad. « Rakward ar re wasket frammet e renkad-ren » eo ar
Strollad, e gefridi o vezañ sammañ ar benvegadur-Stad evit diraez gantañ pal an dispac’h5.
Daou bal zo da ziktatouriezh ar broleterion : a) dibennfreuzañ ar gevredigezh vourc’hizel
kent b) adeiladiñ ar sokialouriezh. Dre ar prantad-se e vo diraezet diazezoù kentañ prantad
uhel ar gomunouriezh, – hemañ o vezañ dreist galloud an dispac’herion evit c’hoazh en
arbenn eus skorted ar c’henderc’hañ, eus harzerezh ar vourc’hizion hag ar renkadoù-etre, eus
drougaspadennoù ar c’horvoerezh enlouc’het war ar vicherourion (dispriz ouzh al labour,
hiniennegezh ha spered-arc’hañ, h.a.). Boulc’het eo avat an hent war-du dieubidigezh mabden diouzh ar c’horvoerezh : freuzet eo perc’hentiezh prevez an araezioù-kenderc’hañ ha
fiziet eo meradur ar re-mañ er Stad proleterel, ha dre ret ez eus fin enta da gorvoerezh an den
gant an den. Digevatalderioù a chom evelkent, dre berzh ma vez graet dasparzh ar madoùbeveziñ hervez al labour ha n’eo ket hervez an ezhommoù. Ar benvegadur-Stad ned eo ket
lamet : er c’hontrol ez eo kreñvaet, rak dre an nerzh e rank bezañ dibennfreuzet ar
vourc’hizelezh hag adeiladet ar sokialouriezh, – setu perak e rank ar Stad proleterel bezañ un
diktatouriezh.
Ar Gweriniezhoù-pobl ha lieshentegezh an dispac’h proleterel.

Riezoù Reter Europa, Sina ha Vietnam-Norz, tremenet d’ar gomunouriezh, o deus
kemeret an anvad « gweriniezh-pobl », « gweriniezh poblek ». Diforc’hioù zo etrezo hag ar
renad soviedel. N’o deus ket freuzet krenn perc’hentiezh prevez ar madoù-kenderc’hañ : ur
gennad prevez hag ur gennad kevelourel a chom e-kichen ar gennad stadel. Un doare
« bourc’hizelezh » er ster marksour zo c’hoazh enno enta, dreist-holl e-touez ar gouerion. Ekeñver levierezh, ez asantont d’ur reizhiad damunelour gant pennstrolladegezh e-lec’h an
unvloc’hegezh soviedel : strolladoù o deus bezañs lezennek e-kichen ar strollad komunour,
liammet outañ diwar-bouez Talbennoù poblek pe brogar, – liesstrolladegezh furmek-tre ez eus
aze e gwirionez, oc’h azonañ koulskoude un emzalc’h damkanel dibarek.
Penaos meizañ ar weriniezh-pobl e braslun emdroadur ar Stad vourc’hizel war-du prantad
uhel ar gomunouriezh ? Div zamkaniezh zo bet difennet. Hervez an eil ez eo ar weriniezhpobl ur bazenn-brientiñ eus diktatouriezh ar broleterion, hervez eben ez eo ur bazennamsaviñ. Emdroadur zo bet aze ivez. Tra ma hañvale an damkaniezh kentañ en derou bezañ
kevazas diouzh ar gelennadurezh varksour-leninour, ez eo tuet ar varksourion hiziv da anzav e
c’hell bezañ meur a hent evit tizhout ar prantad uhel, – Soviediz o-unan a zegemer al
lieshentegezh-se abaoe 20t Kendalc’h ar Strollad komunour (1956), – e-se ez eo diktatouriezh
ar broleterion unan hepken eus ar prantadoù-tremen e-touez ar re all.
Dispac’h Sina a voe renet e-ser ur brezel-dieubiñ diouzh un alouber estren, – en eneb d’an
dispac’h rusian e voe kaset ar brezel war un dro evel brezel renkadel hag evel brezel broadel.
En un doare heñvel ez eo deuet Vietnam-Norz da vezañ ur weriniezh poblek e dibenn ur
brezel-dieubiñ diouzh un trevadenner.

AR RENAD SOVIEDEL
Diorreadur ar renad. An teir Bonreizh soviedel.
Pemp amzervezh a ra an istorourion soviedel eus istor ar renad : 1) Eus 1917 da 1921, amzervezh
ar Gomunouriezh vrezel (sl. Emsav 13/ 16 1968). 2) Eus 1921 da 1928, an N.E.P. (Leviadur
armerzhel nevez) (sl. Emsav id.) a voe merket gant ur paouez er sokialekaat. 3) Eus 1928 da 1941,
5
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war meizadur leninat ar Strollad (/82).

gant ar Steuñvoù Pempbloaziek e voe roet lañs en-dro d’ar c’hengladekaat ha d’ar greantelaat.
4) Amzervezh ar brezel, eus 1941 da 1945. 5) A-c’houde 1945, amzervezh an adsavadur. An
aozourion soviedel ne lakaont ket ur pouez bras gant an darvoudoù politikel : evito e hañval marv
LENIN e 1924, spurjoù gwadek 1933-1937, marv STALIN e 1953 hag an distalinekadur bezañ
darvoudoù a eil renk en istor ar riez. Ret eo anaout e klot mat a-walc’h ar rannadur a reont gant
prantadoù ar gwir bonreizhel hag ar Bonreizhoù soviedel. Bonreizh 1918 a glot gant amzervezh ar
Gomunouriezh vrezel ; hini 1924 a voe diazezet e grez an N.E.P. ; erfin, Bonreizh « stalinat » 1936, a
zo bepred en arver.

Bonreizh an 10 gouere 1918
Ur Vonreizh evit Rusia hepken e voe, anvet diwar neuze Republik Sokialour Kevreat Rusia, – da
c’houde, bep ma trec’has al Luoz ruz er rannbarzhioù all eus an Impalaeriezh rusian, e tiwanas
Republikoù nevez, dezho bep a Vonreizh diwar batrom hini Republik Rusia : Belo-rusia e c’hwevrer
1919, Ukraina e meurzh 1919, h.a..
E derou Bonreizh 1918 ez eus un Diskleriadur Gwirioù, disheñvel a-walc’h diouzh an
diskleriadurioù « klasel ». Un ezrevell eo eus ar pennaennoù sokialour a-zivout ar berc’hentiezh, ar
c’henderc’hañ, h. a.. Bez’ ez eus enni daou arvez pouezus : ar mouezhiañ bevennet, framm pikernek
ar galloudoù.
Bevennadur ar mouezhiañ.

E pevar doare eo bevennet ar mouezhiañ :
a) Strishaet eo ar gwir-mouezhiañ d’ar re hepken a c’hounez o buhez dre o labour hep
korvoiñ labour an dud all (lakaet ouzhpenn ar soudarded hag ar voraerion). Rummadoù ’zo
n’o deus ket ar gwir da vouezhiañ : ar genwerzhourion, ar berc’henned douar, ar venec’h hag
ar veleion, ar vourc’hizion, ezamaezhidi, ezarcherion, ezpoliserion an Tsar, h.a..
b) Ur mouezhiañ amgevatalek eo : ar c’hêrioù a zilenn ur c’hannad dre 25 000 den, ar
maezioù, unan dre 125 000, – aze e kaver un damant a-c’hin d’an hini a laka renadoù
kornogel ’zo da reiñ dreistpouez da vouezhioù ar ploue ; an eztaol eo eus an enebadur ploue,
bed henvoazel, mirelouriezh / kêrioù, bed greantel, dispac’helouriezh.
Evit gwir e oa usderc’houezadur ar c’hêrioù kalz brasoc’h eget ma ro ar sifroù diaraok da
intent. Dilennet e veze kannaded ar c’hêrioù gant ar Soviedoù kêr amparet gant kêriz hepken,
tra ma veze dilennet kannaded ar ploue gant Kuntell ar Soviedoù rannvro ma seze
derc’houezourion ar c’hêrioù e-kichen re ar maezioù en hevelep kenfeur amgevatalek, ken ma
kreske an amgevatalegezh gant pep pazenn.
k) Ur mouezhiañ a-wel eo : evel e grez an Dispac’h gall e vez dalc’het bodadennoùmouezhiañ hag e vouezhier dre sav-dorn evit pe enep ur roll unel.
d) Un dilenn ameeun eo, daouzereziek evit ar c’hêrioù (Soviedoù kêr, Kuntell Soviedoù
an Unaniezh), pevardereziek evit ar maezioù (Soviedoù ar ploue, Soviedoù kanton pe distrig,
Kuntelloù ar Soviedoù rannvro, Kuntell Soviedoù an Unaniezh).
Frammadur pikernek al levierezh.

Er gweriniezhoù « klasel » emañ ar galloud rannet « a-zremm » etre an dezvañ, an erounit
hag ar barn, – gwelet hon eus evelkent e klote nebeut-ouzh-nebeut an devoudoù ouzh an
damkaniezh6. E nep mare avat ne voe degemeret seurt pennaenn eus ar rannadur a-zremm
gant ar vonreizhourion soviedel. Savelañ a rejont diouzhtu ur rannadur « a-zerc’h »
dasparzhet war lies pazenn, an holl c’halloudoù o vezañ tolpet en o fezh war bep pazenn.
En diaz, emañ Kuntell Soviedoù an Unaniezh, dilennet evel m’hon eus lavaret, bodet div
wech ar bloaz. An doare Dael-se, niverek-kenan, a zilenn Poellgor-kreiz-erounit ar Soviedoù
o piaouañ an hevelep galloudoù ha hi, dre leuriadekadur. D’e dro e tilenn ar Poellgor-erounit
6

A-zivout rannadur a-zremm ar galloudoù hag an disklotadur etre damkaniezh hag embregiezh a-fet seurt rannadur, sl.
Emsav 31/ 215-228 ; a-zivout an emdroadur war-du ur rannadur a-zerc’h er renad gall, sl. Emsav 46/332 hh. 1970.

Kuzul Kefridierion ar Bobl karget da c’houarn ar Republik. Endalc’het eo Kuzul ar
Gefridierion da stlennañ ar Poellgor-kreiz-erounit war e zivizadurioù ha da c’houlenn ma
tarbennfe ar re a zo dezho ur pouez politikel bras. En devoud emañ tolpet etre e zaouarn, dre
c’halloudegadur, an aotrouniezh a-bezh. Ar reizhiad-mañ n’eo ket disheñvel diouzh hini ar
Guzuliadeg e Frañs.
*** Figure ***

Bonreizh an 31 genver 1924
E kemm ouzh he diaraogourez e voe talvoudek evit holl Republikoù an Unaniezh Soviedel.
Bonnet e oa bet houmañ d’an 29 kerzu 1922. Gant kentañ Kuntell Soviedoù an Unaniezh, bodet e
1923, e voe skridaozet ar Vonreizh nevez ha gant an eil Kuntell e genver 1924 e voe darbennet.
Mar he c’heñverier gant Bonreizh 1918 e tiverzer daou gemm bras : a) ur Vonreizh kevreadel eo
b) daskemmet eo an organ-leviañ uhelañ, a zeu da vezañ daouvleinel. Disteraet eo roll Kuntell
Soviedoù an Unaniezh : ne vez bodet nemet ur wech ar bloaz, – diwezhatoc’h ne vo bodet nemet bep
eil bloaz ; un organ-dilenn e tenn da vezañ evit ar Poellgor-kreiz-erounit, Dael wirion an Unaniezh.
Div Gambr zo er Poellgor-kreiz-erounit : Sovied an Unaniezh, ennañ un niver kannaded a-genfeur
gant ar boblañs, ha Sovied ar Broadelezhioù, Kambr gevreadel, amparet gant un niver kannaded
kevatal evit pep Republik kevreet.
Gwazvaoù an div Gambr, ouzhpenn 9 ezel dilennet e-ser ur vodadenn voutin, a ya d’ober ar
Prezidiom : ennañ ez eus kement a Arlevierion hag a Republikoù kevreet, ha kefleuniañ a reont o
c’hefridi pep hini d’e dro. Etre estezioù ar Poellgor-kreiz-erounit e vez embreget e c’halloudoù gant ar
Prezidiom ; roll ur Penn-Stad strollel zo gant hemañ. Kuzul Kefridierion ar Bobl a vir an hevelep
kembelioù ; savelet ezeus ennañ avat daou seurt staeloù : Kefridierion an Unaniezh, ha Kefridierion
unvanet, hervez ma’z eo kevreadel pe get o c’hembeli.

Bonreizh ar 5 kerzu 1936
Ar c’hemmoù pennañ he deus degaset Bonreizh 1936 a sell dreist-holl ouzh ar renad dilennel :
erlec’hiet he deus ar mouezhiañ hollek, kevatalek, eeun ha kuzh ouzh ar mouezhiañ strishaet,
amgevatalek, ameeun hag a-wel. A-du-rall he deus lamet Kuntell Soviedoù an Unaniezh aet
diezhomm. Ar Poellgor-kreiz-erounit zo deuet da vezañ Sovied Meur an Unaniezh. Goude 1946 ne
voe ket graet ken gant an anvad Kuzul Kefridierion ar Bobl, hogen gant an hini Kuzul ar Vaodierned.
Pe ster reiñ d’an treuzfurmadurioù-se ? Ne c’haller nemet tremen gant goulakadurioù.
War a hañval, ez eo « pignet ar galloud er bikernenn », eus Kuntell ar Soviedoù d’ar Poellgorkreiz-erounit hag eus hemañ d’ar Prezidiom. Un dra asur eo n’en deus ket hiziv ar Sovied
Meur muioc’h a c’halloud eget m’en doa Kuntell ar Soviedoù. Arabat diwelout emañ ar
Strollad komunour a-dreñv ar benvegadur a-bezh, o c’hoari ennañ ar roll pennañ.

Ar renad a-vremañ. Framm al levierezh.
Ur riez divent eo an Unaniezh Soviedel : 22 milion km2, 210 milion a annezidi. Ur c’hevread
Stadoù eo, pep a c’houarnamant hag a ensavadurioù dezho. En devoud, ez eo bras-tre galloud ar
Gouarnamant kevreadel, hag ar Stadoù kevreet n’o deus koulz lavaret emrenerezh politikel ebet.

Ar gevreadelezh soviedel
E lec’h all (Emsav 39/103-106 1970) hon eus deskrivet doareoù pennañ ar gevreadelezh soviedel,
frammadur hag ensavadurioù an unvezioù kevreet. Gwelet hon eus ez eo azonet ar gevreadelezh
soviedel gant un digreizennadur stuzegezhel hag ur peurgreizennadur politikel.

Organoù politikel ar Stad kevreadel
Tri zo anezho : ar Sovied Meur, ar Prezidiom, Kuzul ar Vaodierned.

Ar Sovied Meur.

Div Gambr zo ennañ evel e kement Dael gevreadel ’zo. Sovied ar Broadelezhioù, derc’houezer ar
Stadoù-ezel, zo ennañ 25 kannad dre Republik kevreet, 11 dre Republik emren, 5 dre rannvro emren,
1 dre ranndir dudadel, en holl 750 kannad. Ouzhpenn 200 anezho a vez dilennet gant Republik
Kevreat Rusia, ar 14 Republik emren hag ar 7 rannvro emren a zo enni. Sovied an Unaniezh zo ennañ
ur c’hannad dre 300 000 annezad, eleze 767 en holl (e 1966), 55 % anezho o tont eus Republik
Kevreat Rusia.
Eitek vloaz eo an oadouriezh dilennel. Mouezhiadegoù hollek a vez bep pevar bloaz. Ent
damkanel ez eo muianiverel divdro ar renad dilennel, hogen dilennadeg ebet ned a betek an
eil tro : kinniget e vez d’ar vouezhierion ur roll unel « bloc’had ar gomunourion hag an
amstrolladourion ». Prientet e vez an unroll-se dre gevareizh etre aozadurioù liesseurt : ar
Strollad, ar c’hweluniadoù, ar c’hevelourioù, an aozadurioù yaouankiz, ar c’hevredigezhioù
sevenadurel, h.a.. Aozet e vez bodadegoù rakdilennel ma ren un derez bennak a werinegezh.
Ugent-tri bloaz eo oad an dilennadusted. Evel-henn emañ dasparzh ar gannaded hervez o
oad :
*** Figure ***
Hag hervez o micherioù : kenderc’herion c’hreanti, labouradeg, kolc’hoz, sovc’hoz :
44,5 % ; kefredourion : 55,5 % (22 akademiad, 38 rener savadur gouiziel, 52 gelenner, 33
mezeg, sternioù uhel an armerzh, skrivagnerion, arzourion, h.a.).
Hervez o deskadurezh : 48,7 % o deus graet studioù uhel, 32 % studioù eil derez klok pe
darnel, 19,3 % studioù kentañ derez hepken.
Emañ niver ar merc’hed o kreskiñ : 189 edont en daelvezh kentañ, 277 en eil, 280 en
trede, 348 er pevare, 366 er pempet (diwar 1384 c’hannad, eleze 26,6 % eus ar Sovied
Meur)7.
Kevatal eo gwirioù ha kembelioù an div Gambr. Sezañ a reont en hevelep amzer, pe ent distag pe
e bodadenn voutin. Mouezhiañ a reont ar c’hellidsteuñv, an dezvoù, ar gwir o deus da c’houlennata ha
da zevennañ ar vaodierned, krouiñ a c’hellont kengorioù-enklask. Mar bez dizemglev etrezo (biskoazh
n’eus bet betek-henn) e vez amparet ur c’hengor-unvaniñ. Mar pad an arguz e c’hell ar Prezidiom
loezañ ar Sovied Meur, – galloud-loezañ damkanel-rik ur wech c’hoazh.
Gourbrientoù ar Sovied Meur zo war un dro dirveur ha dister. Ent damkanel ez eo eñ aotrouniezhdiazez an Unvaniezh hag emañ an holl veli en e gerz : o vezañ ma n’emañ ket dispartiet ar galloudoùdezvañ hag -erounit e c’hell kemer ne vern pe zisentez war gement tachenn ’zo, ent kevandiuzek. En
devoud avat ez eo bihan-tre e c’halloud. Daoust ma raksell ar Vonreizh div estez vloaziek, peurliesañ
ne vez nemet unan, o padout nebeutoc’h eget ur sizhunvezh. Mouezhiet e vez ar c’hellidsteuñv ha
kaougantet divizadurioù ar Prezidiom. Hemañ eo a embreg hogos holl c’hourbrientoù ar Sovied Meur.
Prezidiom ar Sovied Meur.

Un aozadur eo na gaver e bar e hini ebet eus riezoù Kornog. Amparet eo gant un Arlevier, 15
besarlevier, ur sekretour ha 15 ezel, eleze 32 zen en holl. Ur besarlevier ez eus dre Republik kevreet.
Dilennet e vez ar Prezidiom gant ar Sovied Meur o sezañ e Bodadenn voutin.
Daou rumm gourbrientoù en deus ar Prezidiom.
1. Gourbrientoù klasel ar Pennoù-Stad : aotren truez, debarzhañ ar medalennoù hag an
titloù-enor, envel ar gannadourion, degemerout lizheroù-fiziekaat ar gannadourion estren,
kengervel ha loezañ ar Sovied Meur, kemer perzh e kendorniadur ar Vaodierned (etre estezioù
ar Sovied Meur).
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2. Gourbrientoù dibarek o vont kalz en tu all da gembeli ar Pennoù-Stad « klasel », a
c’haller renkañ e pemp rumm :
a) Atebek eo ar Vaodierned dirak ar Prezidiom etre estezioù ar Sovied Meur ; ar
Prezidiom a c’hell dizorniañ ar Vaodierned hag envel amsavidi dezho da c’hortoz
kaougantadur ar Sovied Meur.
b) Gwir-poblatersiñ en deus, diwar e gentod pe war c’houlenn ur Republik kevreet (n’en
deus nepred embreget ar gwir-se).
k) Gwir en deus da « zesteriañ » an dezvoù (n’eo ket avat d’o c’hlokaat dre ziferadoù pe
reoliadurioù, gourbrient e kerz Kuzul ar Vaodierned).
d) Gwir en deus da freuzañ an diferadoù hag an divizadoù douget gant Kuzul
Maodierned an Unaniezh pe Kuzulioù Maodierned ar Republikoù kevreet ; seurt gwir da
skarat war dezvegezh an disentezioù zo ur skouer eus kemmesk an arc’hwel-erounit gant an
arc’hwel-barn.
e) Ur roll pouezus en deus war an dachenn diplomatel ha milourel ; envel a ra ar
Penngourc’hemennour, reiñ urzh ar gevodadeg, kaougantañ ar feurioù, diskleriañ ar brezel en
ezvezañs ar Sovied Meur.
Penaos meizañ ar Prezidiom ? Tu zo da welout ennañ ur Penn-Stad strollel, dezhañ galloudoù
brasoc’h eget Pennoù-Stad ar renadoù daeliek. Seurt gweladur avat a dremen e-biou d’un arvez
pouezus eus an ensavadur : derc’houezer, amsavad n’eo ken eus ar Sovied Meur pa na vez ket hemañ
en estez, – eleze ar bloavezh-pad lakaet er-maez ur sizhunvezh. Aze e kaver al luniadur a-zerc’h, azon
ar renad soviedel adalek e benn-kentañ, ha war un dro an tuadur a zo gant ar galloud da grapat war-du
bleinienn ar bikernenn. Ar Sovied Meur n’en deus ket hiziv muioc’h a bouez eget m’en doa Kuntell ar
Soviedoù e grez Bonreizhoù 1918 ha 1924, hag ar galloud zo tremenet en devoud eus ar Poellgorkreiz-erounit, 200 ezel ennañ, d’ar Prezidiom, amparet gant 32 ezel. Koulskoude, n’eo ket gant ar
Prezidiom e vez kefleuniet arc’hwelioù ar gouarnamant, hogen gant un trede organ : Kuzul ar
Vaodierned.
Kuzul ar Vaodierned.

Graet e vez Kuzul ar Vaodierned eus an organ a veze anvet Kuzul Kefridierion ar Bobl a-raok
1946. Kendorniet e vez ar Vaodierned gant ar Sovied Meur (pe ar Prezidiom) ; atebek int dirak ar
Sovied Meur (pe ar Prezidiom).
Niverek eo Kuzul Maodierned an Unaniezh Soviedel. Ouzhpenn an Arlevier, ar
Vesarlevierion gentañ hag ar Vesarlevierion, ez eus ennañ 45 Maodiern (22 vaodiern
hollriezel, 25 maodiern kevreadel-republikel), 13 arlevier ar « Poellgorioù-Stad » ha 15
Arlevier ar C’huzul eus ar Republikoù kevreet.
Goude marv STALIN e voe klasket krennañ niver ar Vaodiern, hep dont a-benn. Koazhet
e voe niver ar Vaodierned ent strizh, hogen kresket niver ar Poellgorioù-Stad ha degemeret
Arlevierion Kuzulioù Maodierned ar Republikoù kevreet e-barzh Kuzul Maodierned an
Unaniezh.
Ar Poellgorioù-Stad o vezañ dizalc’hoc’h eget ar maodiernezhioù, seurt adreizhadurioù a
voe renet en o ser ur striv evit digreizennañ en he lein an amaezhiadurezh soviedel. War un
dro e klasked digreizennañ en diaz dre grouiñ, e 1957, ar Rannbarzhioù amaezhel-armerzhel,
meret gant poellgorioù armerzhel rannbarzhel (sovnarc’hozioù, sl. Emsav 13/25 1968).
Freuzet e voe ar rannbarzhadur-se 1965 da heul e c’hwitadur. War un dro e voe distroet da
frammadur diagent Kuzul ar Vaodierned.
Beli en deus Kuzul Maodierned an Unaniezh war e izili : freuzañ a c’hell o urzhioù hag o
c’hemennadurioù ; galloud en deus ivez da zidalvoudekaat an diferadoù hag an divizadoù kemeret
gant Kuzulioù Maodierned ar Republikoù kevreet, koulz ha disentezioù ar sovnac’hozioù.

Dasparzh ar galloudoù etre organoù al levierezh
E daou graf e c’haller diverrañ ar c’hemmoù brasañ etre ar reizhiad soviedel hag al levierezhioù
« klasel » : a) Ezvezañs eus pennaenn an dezvelezh b) Leuriadekadur a-zerc’h ar galloudoù.
a) Ezvezañs eus pennaenn an dezvelezh.
E Kornog ez eus un urzhaz strizh etre ar greadoù gwirel : Bonreizh, dezv, reizhenn,
diferad ; kevazas e rank ar gread isrenk bezañ ouzh ar greadoù usrenk ha ne c’hell ket o
daskemmañ (sl. Emsav 36/375 1969). En Unaniezh Soviedel, daoust ma’z arverer un anvadur
amprestet digant Kornog, n’eus ket a urzhaz gwirion etre al lezennoù.
Ar wironiourion soviedel a zegemer dre vras dreistelezh ar Vonreizh war an dezvoù,
hogen n’eus netra strizh en dreistelezh-se. Douget e vez dezvoù kontrol d’ar Vonreizh a-raok
an daskemmadur o lakay da vezañ bonreizhek, reizhennoù ha devedoù o terriñ an dezvoù pe
oc’h emplegañ daskemmadoù nann mouezhiet c’hoazh.
Koulskoude e noter un emdroadur er c’heñver-se. A-raok 1936 e veze dinac’het fraezh
dreistdezvelezh ar Vonreizh ha pennaenn an dezvelezh e gounid mennoz an isurzhiadur d’ar
pal dispac’hel. A-c’houde 1936 e verzer un tuadur da zigenvezañ ha da emrenekaat ar
galloud-dezvañ.
b) Leuriadekadur a-zerc’h ar galloudoù.
Bonreizh an Unaniezh Soviedel a laka e kemm daou c’halloud : ar galloud-Stad, a zo etre
daouarn ar Sovied Meur hag ar Prezidiom ; an amaezh-Stad a zo e piaou Kuzul ar Vaodierned
(sl. Emsav 31/225 1969). Da heul an diforc’h-se ez eo Kuzul ar Vaodierned ur organ-erounit
er ster strizh, eleze -kefleuniañ, o tedalvezañ an disentezioù kemeret gant ar galloud-Stad. Ne
c’houarn ket e gwirionez.
Un arvez a ranker pouezañ warnañ, rak azon eo eus meizadur soviedel al levierezh, eo
hemañ : mard eo piaouet ar galloud politikel gant ar Sovied Meur hag ar Prezidiom, ez eo
piaouet gant an daou organ war un dro ha n’emañ ket rannet etrezo ; an hevelep galloud eo,
embreget dre leuriadekadur gant ar Prezidiom.
Evel-henn e c’haller enta brasluniañ reizhiad al levierezh soviedel. Pep galloud zo d’ar
Sovied Meur, leuriadekaet dezhañ gant ar bobl ; embreget e vez ar galloudoù avat gant ar
Prezidiom, leuriadekaet dezhañ gant ar Sovied Meur. Kuzul ar Vaodierned ne ra nemet
dedalvezañ al leviadurezh divizet gant ar Sovied Meur hag ar Prezidiom, en isurzh dezho.
En devoud koulskoude e hañval an traoù mont en-dro en un doare all. Ar Prezidiom n’en
defe nemet ur roll enorel, un tammig evel ar Pennoù-Stad er renadoù daeliek, ha Kuzul ar
Vaodierned eo a embregfe ar galloud gwerc’hel.

Daskemmadurioù ar Vonreizh soviedel abaoe 1953
Ur pevare Bonreizh zo war ar stern. Da c’hortoz ez eus e kaso pelloc’h leviadur an
digreizennañ pleustret abaoe XRUŠČEV. Meur a wech endeo eo bet daskemmet an trede
Bonreizh abaoe marv STALIN. E tri rumm e c’haller renkañ an daskemmadoù.
a) Kempennadur ar reizhiad kevreadel. Diouzh un tu, eo bet kresket galloud-divizout ar
Republikoù kevreet war dachenn an amaezhierezh. Kembeli vrasoc’h zo bet ivez lezet ganto
evit a sell an Dezveg kastizel, an Dezveg keodedel, gwir an dimeziñ hag ar familh. Al
levierezh kevreadel a vir hepken gantañ ar gwir da « savelañ pennaennoù an dezverezh ».
Diouzh an tu all, ez eo bet kreñvaet al liammoù etre ar Republikoù hag an Unaniezh dre lakaat
Arlevierion Kuzulioù Maodierneg ar Republikoù da izili e Kuzul Maodierned an Unaniezh.
b) Digreizennadur amaezhel. Ur c’hammed bras war-du an digreizennadur amaezhel eo
bet krouidigezh ar Rannbarzhioù amaezhel-armerzhel ; zoken mard eo bet ar strivadenn-se ur
c’hwitadenn, e tiskouez youl Soviediz da stourm ouzh ar burevierezh hag ar choukerezh er
c’hreiz. Enno o-unan, ar Rannbarzhioù amaezhel-armerzhel a verke un didolpadur kentoc’h
eget un digreizennadur gwirion.

k) Adframmadur Kuzul ar Vaodierned. Dre berzh an arnodoù da zigreizennañ an
amaezhiadurezh ez eus bet freuzet maodiernezhioù ’zo ha krouet Kuzulioù armerzhel e-ser ar
Republikoù. Darbaroù-adkreizennañ e ve kentoc’h avat gronnadur Tevezeion ar Republikoù
e-barzh Kuzul Maodierned an Unaniezh, kreskidigezh niver ar besarlevierezhioù ha
savelidigezh un urzhaz etrezo, reoù anezho o tont da vezañ « besarlevierezhioù kentañ ».

Arc’hwelerezh devoudel ar renad.
Lavaret hon eus c’hoazh pegen diaes eo anaout, e diouer ur stlenn eeun, an doare ma arc’hwel er
pleustr ar renad soviedel. Daou arvez eus e arc’hwelerezh a c’haller menegiñ evelkent pa vezont
anavezet direndael : roll ar Strollad komunour, ha meizadur unvennadek ar werinelezh.

Ar Strollad komunour
Mellad 126 Bonreizh soviedel 1936 a ziskler : « Ar geodedourion oberiantañ hag emouiziekañ etouez ar renkad vicherour, ar gouerion hag ar gefredourion labourer en em unan en o frankiz e-barzh
Strollad komunour Unaniezh ar Republikoù Sokialour Soviedel, rakward al labourerion en o stourm
evit adeiladiñ ar gevredigezh komunour, ha kraonell-ren an holl aozadurioù labourerion, ken an
aozadurioù kevredigezhel, ken an aozadurioù-Stad ».
Doareoù hollek ar Strollad komunour.

Ur strollad unel eo. Seurt unstrolladegezh zo heuliad steuziadur al liesrenkadegezh, –
hervez ar varksouriezh soviedel, ur strollad zo frammadur politikel ur renkad. « Diwar ma
n’eus ket a renkadoù, diwar ma ne chom nemet un diforc’h, nad eo un diforc’h-diazez e nep
doare, etre gwiskadoù ar gevredigezh sokialour, n’eus ket lec’h azas da grouiñ strolladoù
kenstourm. Pa n’eus ket a liesrenkadegezh, ne c’hell ket bezañ a liesstrolladegezh, rak ur
strollad zo ur rann a renkad » (STALIN, etreweladenn e 1947). Seurt unelouriezh he deus
azlammoù bras en aozidigezh ar Vonreizh : emstriverezh unel, dilennadegoù unezholadel,
bodadennoù unvennadek.
Eil poent, ar Strollad a fell dezhañ amparañ un dibab tud stummet. Hep mar, ne baouez
ket niver e izili a greskiñ en Unaniezh Soviedel : 240 000 ezel e 1917, 1 milion e 1926, 2,2
milion e 1931, 3,5 milion e 1933 ; goude kouezhañ da 1,9 milion e 1938 ez adsave da 4
milion e 1940, 5,7 milion e 1947, 6,8 milion e 1952, 7,2 milion e 1956. E 1967, e oa 12,6
milion a izili hag a zanvez izili. Hogen reolennet strizh eo an ezeladur. Nep goulenniad a rank
bezañ kinniget gant tri faeron izili er Strollad abaoe tri bloaz da nebeutañ, o deus labouret
gantañ abaoe ur bloavezh da nebeutañ. Disentez an degemer a vez mouezhiet gant aozadur
lec’hel ar Strollad d’ar muianiver en daoufarzh ha darbennet gant aozadur an distrig pe ar
gêr ; ar baeroned zo endalc’het da gemer perzh er gevareizh-darbenn. Mar bez degemeret, e
teu ar goulenniad da vezañ danvez ezel ha ne c’hallo bezañ kinniget da ezel nemet goude ur
prantad pemp bloavezh, hervez un argerzhadur heñvel (paeroned, h.a.). Betek 23 bloaz e rank
ar c’houlenniaded tremen dre framm yaouankiz ar Strollad, ar g’Komsomol’ed.
Betek 1939 e voe aozet « spurjoù » mareadek, divizet gant ar Poellgor-kreiz : an holl izili
a ranke tremen dirak kengorioù-diskarzhañ a lakae un niver anezho er-maez eus ar Strollad.
Spurj 1922-1924 a zigreskas ar Strollad eus 732 500 da 472 000 ezel, hini 1934-1938 eus
3 550 000 da 1 920 000. E 1939 e voe paouezet gant an diskarzhadegoù a-stroll, ha roet e voe
gwarantoù ouzh an diskarzhadennoù a-hinienn.
Gwirioù a bouez o deus izili ar Strollad, hogen ivez dleadoù strizh. Un emdroadur a
verzer ivez e darempredoù ar Strollad komunour soviedel gant poblañs an Unaniezh. Abaoe
un nebeut bloavezhioù e striv da zisteraat an troc’h renkadel a venne gwechall merkañ en e
dutaerezh. E-lec’h en em dermenañ evel « rakward frammet renkad vicherour ar vro-mañ », e
ra abaoe 1952 gant an termenadur-mañ : « kevredadur emyoulek a stourmerion gomunour,
lusket gant an hevelep spered, o vodañ tud eus arrenkad vicherour, eus al labourerion-douar
hag eus gefredourion labourer ».

Frammadur ar Strollad komunour soviedel.

En e frammelezh evit un darn vat emañ galloud ar Strollad komunour (sl. Emsav 26/58
1969). En diaz emañ ar c’helligoù : kelligoù greanti, stal, karter, kêriadenn ; holl gelligoù un
taread termenet a ya d’ober un derenn ; bodet eo an terennoù d’o zro d’ober ur rannvro ;
hollad rannvroioù ur Republik kevreet a ra Strollad komunour ar Republik-se. Ereet start eo
an holl elfennoù-se dre ur c’hevreadur a-zerc’h (an aozadurioù kenlive ne gehentont ket wareeun, met dre hantererezh an aozadur uslive) ha dre bennaenn ar « c’hreizennerezh
gwerinek ». « Gwerinek » e lavar ar Strollad bezañ, peogwir
a) e vez dilennet an holl leviaded ennañ (en devoud, e vez arveret ar gouvennadur aberzh kreiz hag ar c’hevezholadur evel e pep strollad ; koulskoude, a-c’houde an 22t
Kendalc’h e 1961, e rank ar palevarzh eus ar Poellgor-kreiz, an drederenn eus ar Poellgorioù
tiriadel ha rannvroel, an hanter eus ar Poellgorioù lec’hel bezañ nevezet da bep dilennadeg),
b) e rank al leviaded reiñ danevelloù mareadek eus o obererezh d’an aozadurioù a
leviont.
Kreizennet eo ar Strollad, pa rank al leianiver plegañ d’ar muianiver, ha pa’z eo
endalc’hus-groñs divizadurioù an aozadurioù uslive evit an aozadurioù islive.
Leviadezh-kreiz ar Strollad zo bet daskemmet don e 1952-1953. Eus pemp organ pad e
c’hoarveze diagent : a) ar Poellgor-kreiz (ouzhpenn 100 ezel), ensav uhelañ ar Strollad etre ar
C’hendalc’hioù, dilennet gant ar C’hendalc’h, – merkomp ne voe aozet Kendalc’h ebet etre
1939 ha 1952 b) ar Gwazva politikel (Politburo) k) Gwazva ar Frammerezh (Orgburo) d) ar
Sekretouriezh e) ar C’hengor-reoliñ, an daou-mañ diwezhañ dilennet gant ar Poellgor-kreiz.
En devoud, ar Politburo, ennañ un dek ezel, hag ar Sekretour Meur oa organoù pennañ
leviadezh ar Strollad.
An 19t Kendalc’h (1952) en deus miret ar Poellgor-kreiz, hogen kendeuzet ar Politburo
hag an Orgburo d’ober Prezidiom ar Poellgor-kreiz (da ziforc’hañ diouzh Prezidiom ar Sovied
Meur), ha daougementet koskor ar Sekretouriezh. Goude marv STALIN e voe digresket niver
izili ar Prezidiom, hag erlec’hiet an titl « Kentañ Sekretour » ouzh « Sekretour Meur ». An 23t
Kendalc’h (1965) a zasorc’has an anv Politburo evit e reiñ d’ar Prezidiom, hag an titl a
Sekretour Meur. Hiziv ez eus er Poellgor-kreiz 195 ezel ha 165 danvez ezel, er Politburo 11
ezel hag 8 danvez ezel, er Sekretouriezh 8 ezel.
Roll ar Strollad.

Ar Strollad komunour eo levier gwirion an Unaniezh Soviedel. « Kraonell-ren an holl
aozadurioù » (mellad 126 ar Vonreizh), « an nerzh o kas hag o sturiañ an Unaniezh Soviedel »
(M. KARPINSKY). An organoù bonreizhel n’int nemet ar binvioù, ar Strollad eo an dorn o
lusk hag ar spered o blegn. Eus 1955 da 1958, kentañ sekretour ar Strollad, XRUŠČEV, ne
zalc’has stael ebet er vaodierneg : pennadurezh kentañ ar riez e oa evelkent. Betek 1941, ne
voe STALIN nemet Sekretour Meur ar Strollad ; an unanad personel a reas da c’houde war e
benn a voe freuzet dek devezh goude e varv. Adsavelet e voe gant XRUŠČEV etre 1958 ha
1964 ha freuzet en-dro goude dizorniadur hemañ. Adkadarnaet e voe neuze pennaenn ar
renerezh-stroll war holl bazennoù an urzhaz, gant dave da gelennadurezh LENIN.

Ar werinelezh unvennadek
E-pad pell en Unaniezh Soviedel e voe meizet ar werinelezh en doare m’he meize J.J.
ROUSSEAU hag ar Jakobined : eleze o nac’h an disparti hag an enebadur devoudel etre levierion ha
levidi, oc’h anaout levierion hepken8. « “Un den a Stad on ! Kret on evit tonkad va embregerezh, va
c’hêr, va bro”. Pep Soviedad a c’hell kemer evitañ ar gerioù-se gant Vasili Matrosov, micherour en
oberiadeg “Kumun Paris”. En Unaniezh Soviedel ez eo pep labourer un den a Stad evit gwir, mestr ar
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Stad eo. »9. Komz a reer eus diktatouriezh ar mennoud kevredin, pe c’hoazh eus gwerinelezh
unvennadek.
Evit ur Soviedad ez eo furmek ar frankizioù e Kornog : a-dreñv an talbenn gwirel
m’emaint enskrivet, e vez ar gevalaourion o ren. Deraouiñ a ra ar Vonreizh Soviedel gant un
termenadur eus diazoù armerzhel ha kevredigezhel ar renad (sl. Emsav 13/13 1968) :
perc’hentiezh kengladel, armerzh sokialour, lamadur ar renkadoù, steuñvekaat, h.a.. Evit ur
marksour emañ aze diazezoù fetis ar frankiz, peogwir e vez kaset da get arbennoù ar
gwaskerezh hag ar mestronierezh, hag an arbenn-diazez da gentañ : perc’hentiezh prevez an
araezioù-kenderc’hañ. Kevrenn X ar Vonreizh diouzh he zu a ro un ezrevell eus gwirioù ha
dleadoù ar geodedourion : e-keñver pep gwir e kadarnaer ur bennaenn, hogen dreist-holl e
termener an araezioù fetis ampleget gant an embregadur gwerc’hel anezhañ, rak evit ur
marksour ez eo ar gwirioù hag ar frankizioù muioc’h eget ur gudenn drabedel, ur gudenn a
c’hallusterioù danvezel.
Arbenniñ a ra Kornogiz : ma ne vez ket gwasket ar gwirioù hag ar frankizioù gant ar
c’horvoerezh prevez ha galloud an arc’hant, e c’hellont bezañ mac’homet gant ar Stad.
Soviediz avat a ra eus ar Stad soviedel, er c’hontrol, gwarant ha gwarezour ar frankizioù. Evit
Kornogiz n’eus ket a frankiz en Unaniezh Soviedel peogwir ne vez ket aotreet an eneberezh
politikel eno ; Soviediz, en eneb, a soñj ne c’hell ket bezañ a eneberezh e diouer un diaz d’an
eneberezh : eneberezh politikel a ampleg kenoaz etre renkadoù, pezh na c’hell ket bezañ en ur
Stad sokialour. Un eneberezh a chom koulskoude, eo an hini a zeu a-berzh dalc’hidi diwezhañ
ar vourc’hizelezh, harpet gant ar gevalaourion estren ; hennezh eo dlead ar galloud sokialour e
voustrañ didruez, rak ur vradouriezh n’eus ken anezhañ e-keñver ar Stad soviedel, – pennañ
amplegad eo zoken da ziktatouriezh ar broleterion. Dre dermenadur, galloud ar Stad sokialour
zo galloud mab-den o vestroniañ an natur a-benn « lammat eus ren ar redi e ren ar rezid ». Da
heul, e teu ar frankiz eus ar perzhiadur er galloud soviedel ha n’eo ket eus an harzadur outañ.
Pep eneberezh outañ zo dre ret enebouriezh outañ hag, e-se, ouzh mab-den o stourm davit e
frankiz. Ne c’hell mennadur ar bobl ha mennadur ar Stad nemet bezañ an hevelep mennadur :
evel hini ROUSSEAU ha ROBESPIERRE ez eo unvennadek ar werinelezh soviedel.

Frankizekadur ar renad soviedel
Koulskoude e tenn an unvennadegezh-se da laoskaat. Abaoe marv STALIN e c’hwezh un avel a
frankizekadur war an Unaniezh Soviedel. Ar remziadoù yaouank, hep disteurel pennaennoù ar
gomunouriezh, a venn kaout brasoc’h frankiz-dezeviñ hag -eztaoliñ. Plegañ a ra ar gouarnamantoù
soviedel d’al luskadoù nevez-se eus ar c’hedveno, gorrek-kenan, o heuliañ ul linenn widilus hag
evezhiek evit diwall diouzh an tarzhadennoù goude keid-all amzer a unvloc’hegezh.
Daou arbenn all a ya a-du gant ar frankizekadur : uheladur ar barr-deskadurezh hag ar barr-bevañ
diouzh un tu, diouzh an tu all an darempredoù o stankaat gant an estrenvro. War vruzhun
etrevroadelezh ar broleterion erbedet gant LENIN emañ etrevroadelezh ar ouiziaded, –
gouezoniourion, kalvezourion, studierion, kefredourion hag arzourion, – o tiwanañ war he lent. Mard
eo intret peurvuiañ an etrevroadelezh-se gant ur gealiadurezh sokialour, ez eus islonkoù etrezi ha
dogmennoù ar Stad soviedel. Gant diegi ez a houmañ da heul, o herzel par ma c’hell ouzh
pouezadurioù an aotrouniezh speredel-se n’eus plas ebet prientet eviti en he reizhiad. Taolioù-harz
feuls hag argiladennoù a vo c’hoazh moarvat, nemet e hañval luskad ar frankizekadur bezañ
diharzadus hiviziken. Echu eo da vat gant an obskurantegezh stalinat.
Emdroadur an Unaniezh Soviedel abaoe marv STALIN.

Abaoe marv STALIN ez eus bet un emdroadur bras. An azonoù splannañ anezhañ zo hep
mar freuzadur ar gêrreizh politikel, ar c’hampoù-bac’h hag an trevvac’hioù.
1. Ar renerezh-stroll. Strivet ez eus bet da erlec’hiañ ouzh an diktatouriezh unpennel
kentradet gant STALIN ur renerezh-stroll a-berzh ar Strollad. Strivadenn XRUŠČEV da
9
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adsevel ar galloud personel n’eo ket padet, hag ouzhpenn-se e voe disheñvel-bras diouzh hini
STALIN : diazezet e voe unveli XRUŠČEV, n’eo ket war ar spont hag an destrizh polisel,
hogen war ar boblegezh hag an arwarzh.
2. An distalinekadur. Lakaet eo bet an anv-se war ar bloavezhiadoù dasstourm ouzh
hentennoù politikel STALIN goude e varv. Dezrannet e voe ent kefridiel an hentennoù-se hag
erlec’hiet outo hentennoù frankizekoc’h. Ent arouezel, e voe lamet anv ar Penn-Stad kent eus
an anvioù-lec’h (Stalingrad o tont da vezañ Volgograd, h.a.), hag e gorf eus Mozoleon al
Leurenn Ruz.
Goude tri bloavezh a zistalinekadur amguzh e voe taol-kurun danevellskrid XRUŠČEV
dirak 20t Kendalc’h ar Strollad e 1956 o tiskuliañ torfedoù STALIN.
Un taol starderez a voe roet evelkent goude gorreadegoù 1956 e Polonia hag e Hungaria.
En hevelep mare en em zisgreas XRUŠČEV eus e gevelerion (MALENKOV, MOLOTOV,
JUKOV), o tolpas ar galloud etre e zaouarn.
Da heul 22t Kendalc’h ar Strollad (here 1961) e voe azlañset an distalinekadur, ha binimet
war un dro an darempredoù etre an Unaniezh Soviedel hag hec’h amheulierion diouzh un tu,
Sina hag Albania diouzh an tu all. A-c’houdevezh n’eus ket bet paouezet gant luskad an
distalinekadur hag ar frankizekadur.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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KENDAEL : EMSAV HA KEVREDADELEZH
Pevarzekvet displegadenn (EHK-14, B-VII)
KEAL AN UNVENTEGEZH DEDALVEZET D’AL LUSKADOU BREIZHEK
Rouez eo pennadoù Emsav na gaver ket enno anv a zaelerezh. Mestroniañ ar benveg dispac’hel-se
a c’houlenn ur pleustr hir ha kalonek, met ur benveg diziouerus e stummadur an emsaver eo. Dre an
daelerezh, ha dezañ hepken, e c’hell an emsaver kompren poellelezh an Emsav hag en em gompren eunan : dont d’an Emsav zo evit pep hini ac’hanomp ren un daelerezh e par ar vuhez personel, ha
stourm en Emsav zo embreger un daelerezh dibarek : ar praksiz, rak mar galler komz eus an daelerezh
evel benveg-dezrannañ (dezrannañ mennozioù, darvoudoù pe ur prantad istor da skouer), ez eo an
daelerezh etre Preder hag Ober a ra ar praksiz emsavel. An ober prederiet hag ar preder oberiant, an
eil o wiriañ hag o reizhañ egile, eo ar praksiz.
Mar c’hoarvez ganin sellout ouzh ar glav o tiskenn ha mar lavar ur c’heneil din : « Brav eo an
amzer », e nac’hin e lavarenn o tegas dezhañ ne c’hell ket bezañ brav an amzer pa vez glav. Mard eo
mennet da zaelañ e c’houlenno ouzhin un termenadur eus an « amzer vrav ». Tra ma astenno an diviz
e vimp degaset da dermenañ petra eo an amzer vrav hag ivez petra eo bezañ brav, pe daoust ha gallout
a reer komz eus bravder an amzer ha me ’oar… Mard omp poellek an eil hag egile e kreñvay hon
savboent : arguzennoù va c’heneil a’m redio da reizhañ va c’homzoù, tra m’en lakain da adwelout ha
da resisaat e re : pep aters a c’houlenno un ateb nevez ha pep ateb a c’houlenno un aters nevez. Un
daelerezh boutin, hogen un daelerezh evelkent hor bo renet.
Gallout a reomp enta termenañ an daelerezh evel-henn : an daelerezh zo emouezañ ouzh un
dislavar, pe e grouiñ, hag e drehontiñ.
Evit lakaat da gompren petra eo an unventegezh, pe ar preder unventek, e lavarimp ez eo ar
c’hontrol eus an daelerezh : unventek eo ar preder a nac’h degas an dislavar pe a zo dall outañ. E-lec’h
embreger un trehontiñ, ar preder unventek a chom gennet e repu ur monedone plat.
A-benn resisaat petra eo an unventegezh e tegasimp div skouer splann a ober hag a breder
unventek.
Ober unventek, eleze un ober na glask ket ur poell damkanel.
Abaoe un nebeut bloavezhioù e ra berzh ar skolioù brezhonek e Breizh. Miliadoù a dud a stag bep
bloaz gant studi ar yezh hag an niver anezho a vije lieskementet dre 10 pe 20 mar bije kelennerion awalc’h evit ober war o zro. An diouer a zezrann daelerezhel eo a ra eus al labour yezhel-se un anadenn
ledemsavel. Mar grafe an danvez brezhonegerion-se an disterañ dezrann eus o emzalc’h e tilezfent
studi ur yezh ha n’he deus dezvad ebet er gevredigezh c’hall ma’z int mennet da vevañ, pe e teufent
d’an Emsav a-benn krouiñ ar gevredigezh a vo ar brezhoneg he yezh. Ren un daelerezh evit an dud-se
o c’hasfe da gentañ da emouezañ ouzh un diboellelezh, d’an eil da gemer un disentez hervez an
diskoulm degaset gant o emzezrann : pe steuziañ er framm gall, pe stagañ gant praksiz an Emsav.
Ar preder unventek, eleze ar preder dizalc’h diouzh kement pleustr hag ober emsavel.
Meneget eo bet amañ c’hoazh1 emzalc’h al ledemsaverion dirak ESB 1. E-lec’h ma vez buhezet
kelennadurezh E.S.B. gant an dud n’o deus morse darempredet ar Mouvement Breton, evel un
danvez-tarzh, ESB-1 a vez degemeret gant al ledemsaverion evel ur skrid dudius, bourrus : sevel a
reont a-du gant dezrannoù a ziskar kement tra a reont pe na reont ket. An emzalc’h-se diac’hinadel ha
simudus evit ur sell, a gomprener ervat : tud ar preder unventek a vev en ur bed kealiadel kloz ; ar
mennozioù n’int nepred frouezh pe arbenn ur pleustr ha degemeret int peogwir, e seurt bed, eur techet
da zegemer pep tra da wir pa na santer ket an ezhomm da wiriañ.
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An daelerezh a empleg un distrujañ.
Perak e chom seurt tud gennet en o bed unventek ha perak e nac’hont embreger an daelerezh evel
ma ra an emsaverion ? Aes eo respont d’ar goulenn-se. An daelerezh a c’hoarvez eus meur a brantad
hag un distrujañ eo ar prantad kentañ anezhañ. Ar wirionez-mañ a dalvez ken evit an hiniennoù, ken
evit ul luskad istorek evel an Emsav. An emsaverion, pa dremenont dre brantad an dispac’h hiniennel
a anavez ent vuhezel an daelerezh. An dislavar a anavezont neuze zo un dislavar hanvoudel na vo
trehontet nemet dre zont d’an Emsav penn-kil-ha-troad. Met a-raok bezañ emsaverion o deus ranket
tremen dre ar prantad distrujañ, eleze marv an den kozh, ar gall a oa anezho a-raok kejañ ouzh an
Emsav.
An dispac’h hiniennel zo bet komzet meur a wech diwar e benn ha ne lavarimp ket ouzhpenn war
an arvez pouezus-se eus buhez an emsaver. Skouerioù fetis all a c’haller kavout a-benn degas
sklerijenn war geal an daelerezh.
1) Dre un argerzh daelerezhel en deus loc’het an trede Emsav.
2) Kreskiñ a ra an Emsav dre embreger an dezrann daelerezhel.
1) Er bloavezhioù pemont e veve ar Mouvement Breton en unventegezh. Ar monedone, an nac’h
trehontiñ a gaver e par an hiniennoù, hogen ivez e par al luskadoù a glask o repu en anistoregezh evel
ma c’hoarvezas e Breizh un nebeut bloavezhioù ’zo. Enkadenn ar bloavezhioù pemont a c’haller
kompren dre an diouer a zaelerezh a oa neuze er Mouvement Breton. Tabut an doare-skrivañ zo
kelennus er c’heñver-se. E berr gomzoù e lavarimp e veze kavet neuze tri seurt tud :
–
–
–

ar re a stourme evit ar peurunvan,
ar re a ginnige ur skritur nevez,
ar re a oa prest da zilezel pe da zegemer forzh petore skritur evit ober ar pezh a anvent
« an unvaniezh ».

An daou rumm kentañ a zegase arguzennoù politikel en o stourm, tra ma klaske an trede rann, an
hini niverekañ, dibolitikaat an afer.
Ar pezh a voe brizhveizet neuze evel enebadur difrouezh etre tud a oa e gwirionez anadennoù
kentañ ur gwilioudiñ, hag ar pezh a veze buhezet evel rannadurioù etre tud, a-wechoù mignoned, a oa
derou an Emsav frammet, gant un diabarzh hag un diavaez. Ar re o doa ur perzh gouzañvat en
daelerezh diziouerus-se ne weljont nemet ar prantad kentañ, hini an distrujañ, tra ma trehonte ar
prantad distrujañ-se an nebeut tud a stagas da sevel an trede Emsav.
2) Skouer Kelc’h Debauvais.
Savet e voe K.D. un nebeut bloavezhioù ’zo evit bezañ benveg-stummañ danvez izili an Emsav.
Ur skol vrezhoneg, gant nebeut a ziforc’h etrezi hag ar skolioù brezhoneg all eo bet. Evit gwir, K.D.
ar bloavezhioù c’hwegont a voe krouet da heul ur fazi dezrannañ. Ar sell hanezel a chome gant e
grouerion. Hanezel : al lakadenn – gwir a-hend-all – : loc’het eo an trede Emsav politikel diwar
luskad yezhelour ha sevenadurel ar bloavezhioù pemont, a emplege evito un eil lakadenn – faos
hounnezh – : kement hini a dosta ouzh ar brezhoneg pe ar sevenadur brezhon zo un danvez emsaver
anezhañ.
Ober an dezrann reizh eus ar fazi-se a oa reiñ war un dro e zezvad gwirion da K.D. er framm
(K.D. zo e roll stummañ e-keñver yezh an danvez izili degaset d’an Emsav dre e boell politikel), ha
ster istorel an trede Emsav, a droc’he e holl liammoù, da vat, gant Mouvement Breton ar bloavezhioù
pemont.

Emouezañ ouzh an dislavar hag e drehontiñ eo micher an emsaver.
Lavaret hon eus e oa diaes ren an daelerezh peogwir ez empleg hemañ an distrujañ.
Ar ger distrujañ a ranker kompren en e ster leun pa gomzomp eus ar praksiz renet gant an Emsav
en e ziavaez, hogen gant ur ster ledanoc’h e rank ivez bezañ degemeret mar fell dimp kompren ar

praksiz renet gant an Emsav en e ziabarzh, rak an daelerezh emsavel a empleg ivez an distrujañ /
krouiñ en Emsav e-unan. Skouer Kelc’h Debauvais hon laka da gompren ar ster a roomp d’an
distrujañ pa gomzomp eus distrujañ e-barzh an Emsav. Pezh a zo gwir evit ur rann eus E.S.B. zo gwir
ivez evit holl aozadurioù E.S.B. hag ivez evit damkaniezh an Emsav.
S.A.D.E.D., ent hanezel, zo ensavadur kentañ E.S.B.. Krouet eo bet e 1962, padout a ra abaoe dek
vloaz, kreskiñ a ra niver e rummadoù, e gelennerion, e skolidi. En e geñver e tiskouezomp ur
virouriezh reizh ha ret, hogen, bep ma kresk ar framm e tiwan aozadurioù nevez (K.D., Emsav, ar
Framm politikel, h.a.), ha S.A.D.E.D., a oa un nebeut bloavezhioù ’zo, an Emsav, zo deuet da vezañ
ur skourr anezhañ, ha dre-se e kemm e zezvad istorek.
An hini en deus ur sell plat hag unventek eus an Emsav a feuko rak seurt emdroadur dreist-holl
p’en kav en damkaniezh, ha koulskoude n’eus nemet un dra reizh aze, rak pa lavaromp ez eo istorek
an Emsav ne reomp nemet reiñ an termenadur daelerezhek anezhañ : un dra fetis eo an Istor ha ken
fetis all ar politikerezh. Pep maread a zegas kudennoù nevez a ranker kavout respontoù azas dezho.
N’eo ket an dislavar a zo grevus ; lusk an Istor eo an dislavar, pezh a ve grevus eo an dic’hallusted ma
ve an emsaverion hag an Emsav da drehontiñ o dislavaroù.

Klozidigezh ar Gendael : Emsav ha kevredadelezh.
Gant embannadur an displegadenn-mañ e kloz ar Gendael deraouet dre skrid e mae 1970,
renet dre gomz e-doug devezh an 9 eost 1970 e Bourc’h-Vriag ha kendalc’het dre skrid abaoe.
Eitek displegadenn zo bet roet, pevarzek zo bet embannet war Emsav, unan zo bet embannet
gant Al Liamm ha teir zo manet diembann.
Amañ dindan e roomp roll klok an displegadennoù, gant o embannverkoù (EHK-1 h.a. o
taveiñ d’o embannadur war Emsav, B-I h.a. o taveiñ da roll komzidigezhioù an 9 eost 1970 e
Bourc’h-Vriag).

Displegadennoù embannet war « Emsav ».
EHK-1

Divrazadur kudenn an darempredoù gant ar sokialouriezh, Emsav 41/143, mae
1970.

EHK-2

Ar M.O.B., Emsav 42/177, mezheven 1970.

EHK-3

Brastres ar c’heñverioù etre an Emsav hag emdroadur armerzhel ha
kevredigezhel Breizh : 1. – An Emsav kentañ (1800-1914), Emsav 43/211,
gouere 1970.

EHK-4

B-II

Emdroadur armerzh Naoned, Emsav 44/244, eost 1970.

EHK-5

B-VIII Al luskadoù breizhek studiet diouzh hentennoù kevredadouriezh ar strolloù
bihan : 1. – An Emsav, Emsav 45/277, gwengolo 1970.

EHK-6

Hep titl (Notenn a-zivout Kendael Vourc’h-Vriag), Emsav 46/311, here 1970.

EHK-7

Hep titl (Marksouriezh hag emsaverezh), Emsav 46/311, here 1970.

EHK-8

Hep titl (Ar gellig evel kellig a gevredigezh), Emsav 46/313, here 1970.

EHK-9

Hep titl (Pevar zra zo mesket er varksouriezh), Emsav 46/314, here 1970.

EHK-10

Greantioù Citroën e Breizh, Emsav 47/345, du 1970.

EHK-11

Ar C.F.D.T. ha Breizh, Emsav 48/379, kerzu 1970.

EHK-12

Evezhiadennoù war Emsav ha marksouriezh, Emsav 48/383, kerzu 1970.

EHK-13

B-VI

Brastres ar c’heñverioù etre an Emsav hag emdroadur armerzhel ha
kevredigezhel Breizh : 2. – An eil Emsav (1918-1944), Emsav 49/3, genver
1971.

EHK-14

B-VII Keal an unventegezh dedalvezet d’al luskadoù breizhek, Emsav 50/39,
c’hwevrer 1971.

Displegadenn embannet gant « Al Liamm ».
B-IV

James Baldwin, Al Liamm 142/394, gwengolo-here 1970.

Displegadennoù manet diembann.
B-I

Emdroadur ar boblañs vreizhat etre 1962 ha 1968.

B-III

Ar varksouriezh ha kelennadurezh kevredigezhel an Iliz.

B-V

Emdroadur ar gelaouenn « Emsav » etre 1967 ha 1970.

AN EMSAV HAG AR VRO (35)
LIZHEROU
« Grevus eo gwelout emsaverion chaletoc’h gant ar pezh o deus da lavarout en diavaez eus an
Emsav eget gant ar pezh a soñjont-int ez eo an Emsav : mennet int da ren ul labour emsavel ha ket
kement-se da vezañ emsaverion, ent vuhezel. (Forzh penaos, aze e tiskouezont un anaoudegezh gwall
vresk eus an tuta, rak an dud a gomzer outo a ra diouzhtu an diforc’h etre pezh a vez buhezet gwirion
hag ar c’hentelioù dibunet). Petra a fell dezho en diwezh ? Ma n’int ket chalet ent personel gant ar
c’hudennoù a vez pleustret er mare-mañ, n’o devo morse respontoù da reiñ. »
(10 12 70)

EMVR-201

« Meneget ’m boa ur wech an diouer a stummadur speredel (ha lennegel, arzel…) e oa hini S (hag
an darn vrasañ eus Breizhiz n’o deus ket bet tro da gemer perzh en ur gedvuhez speredel, lennegel,
arzel estren, – er c’heñver-se hon eus, U, V ha me, da vezañ anaoudek ouzh Paris !). Anat eo en deus
S graet dre an Emsav nemetken un tamm mat eus an hent hon eus graet-ni dre ar balioù gall. Gouezet
en deus avat tennañ splet eus an dilañs : kiet en deus war gwaremmoù krin an Emsav ha diouto en
deus tennet eostadoù talvoudusoc’h a-bell eget kultur-mezell ar selfservijoù estren. Unan eus ar
spletoù-se eo hemañ : tra m’omp techet da blegañ d’an divezelezh c’hall, a zo un divezelezh
vourc’hizel naontekvidik, e kav-eñ e lañs war-du an divezelezhioù ugentvedek ez eo an divezelezhioù
sokialour. Perak e sellan se evel ur splet ? Kentañ amplegad an daelerezh eo daelañ gant ar pezh a zo,
ha n’eo ket gant ar pezh a zo bet ; er c’heñver-se, emañ an divezelezhioù sokialour e par ar “zo” hag
an divezelezhioù bourc’hizel e par ar “zo-bet”, – merkit mat e lavaran : daelañ gant, ha n’eo ket :
degemerout ! Dispredet eo enta ar pezh a lavaren a-zivout speredelezh S. Emañ o tigeriñ dimp an hent
war un dachenn he deus da welout kalz gant ar speredelezh. »
(04 01 71)

EMVR-202

« Lavaret ’m eus e oa tu da c’houlenn ma ve graet ur renabl eus an degouezhioù ma’z eus bet anv
eus sokialouriezh : respontoù da geñver un emvod-kelaouiñ, pennadoù war ar sokialouriezh e-barzh
Emsav, h.a.. Resisaet ’m eus ivez e ve diaes ober ar renabl-se evit meur a abeg : da skouer evit ar
respontoù da geñver un emvod-kelaouiñ e ve ret resisaat an amveziadoù anezho (ar mareoù ma’z eo
bet graet ar respontoù, ar goulennoù, an dud o doa o graet, h.a.) ().
« Div skouerig a’m eus roet eus an degasadennoù sokialour :
1) ar bennaenn “lemel korvoerezh armerzhel an den gant an den” a vez bremañ e Bonreizh pep
Stad.
2) ar savelenn “emañ kealiad an den e dalc’h e saviad”.
« Amañ e fell din ouzhpennañ ned eo ket un amkan eus kelennadurezh an Emsav fraeshaat ar
pezh ez eo “an dibab sokialour-kevalaour”, sklaeriañ an obererezh dispac’hel ne lavaran ket.
« Hervez hon obererezh e vo lakaet warnomp ar skritell sokialour pe kevalaour ; met ned eo ket
gant ar skritelloù lakaet warnomp eus an diavaez e komprenimp ar pezh a reomp.
« Er c’heñver-se avat ez eo pouezus gouzout ar pezh a dalvez an dibab sokialour / kevalaour evit
Breizhiz ; met an Emsav en deus da veizañ ar pezh a anver sokialouriezh ha kevalaouriezh gant e
rummennoù dezhañ, diwar e obererezh dezhañ ; ha n’eo ket ar c’hontrol : n’eo ket gant ar rummennoù
kevalaouriezh pe sokialouriezh e vo meizet obererezh an Emsav. (Soñjal a ran n’eus nemet e
degouezhioù resis ez eo skouerius komz eus sokialouriezh pe eus kevalaouriezh : armerzhioù
sokialour pe kevalaour, bloc’h sokialour, an emsav sokialour… ; en emvodoù-kelaouiñ evel just ne
zibaber ket ar goulennoù hag ez eo ret teurel pled da arverañ ar gerioù-se gant ur ster anat d’an holl). »
(12 01 71)

EMVR-203

« Deuet on da soñjal ez eo evit reoù ’zo goulenn na ve ket E.S.B. sokialour un doare hepken da
c’houlenn na lakfe ket reizhiad o buhez en arvar.
« Ar reizhiad-se, unvloc’hek ha sonnet, zo graet gant o “feiz” relijiel, o “fealded” tiegezhel, o
frankizouriezh, – ar “feiz”, ar “fealded”-se o vezañ buhezet ganto evel kreñvlec’hioù ha n’eo ket evel
goullo noazh (“nag eürus oc’h-c’hwi o kaout ar feiz, un nerzh eo er vuhez” a glever e metou ar
vourc’hizion).
« () An hevelep re a ra moederezh eus an troc’h Emsav-ledemsav savelet gant E.S.B.. Madelezh
ouzh an nesañ ? Setu ar pezh a gredfent krediñ (). Nann, n’eus madelezh ebet, met azenerezh a-fet
gwir anien an Emsav, ha dedalvezadur ar sturienn : na rit ket d’ar re all ar pezh na vennit ket a rafe ar
re all deoc’h ; ne droc’han ket ennoc’h, â vreudeur e karantez Vreizh, na droc’hit ket ennon c’hwi
kennebeut.
« Oad aour an Emsav evito zo bet amzervezh S.A.D.E.D.. Rak eno o deus kavet an tu da sevel ur
c’hreñvlec’h nevez e-kichen kreñvlec’h ar relijion ha kreñvlec’h ar familh. Diskarzhioù eost 1969,
diskarzh DUBOURG o deus degemeret hep re a boan, rak an diskarzhidi-se oa dres tud a lakae ar
c’hreñvlec’h en arvar.
« Un divezouriezh a-bezh zo aze. Bezañ laouen da aberzhiñ ur bern traoù gant na ve ket touchet
ouzh ar c’hreñvlec’hioù ez eo ar relijion, an tiegezh, an Emsav, seul laouenoc’h ma’z a an aberzh d’o
startaat. Gant se, diskouez madelezh en diavaez (emañ ar c’hreñvlec’h a-dreñv dimp, en em dennañ a
c’hallimp bepred e-barzh mar tro fall an traoù), ha tañva eürusted an diabarzh (kreñv eo ar mogerioù,
ar bed fall ne zeu ket betek amañ). Anaout a raen katoliged ha komunourion ar c’hreñvlec’h, ha setu
bremañ emsaverion a seurt-se ivez. Benniget oa ar brezhoneg gant an Aotrou Doue peogwir ne oa ket
bet troet oberoù MARX er yezh-se. Ha trouz ar varksouriezh a glever e diabarzh an Emsav…
« Petra ober ? Amañ emañ ar gudenn. Evel just, anataat an dislavar ez eo evit ur c’hristen, un
emsaver ober ur c’hreñvlec’h eus ar relijion, eus an Emsav. N’eo ket an arroudoù a vank en Aviel :
“Neb na gasa ket e dad hag e vamm ned eo ket dellezek…”. Hogen ar vourc’hizion gatolik a wel en
arroud-se un droienn lennegel, ur stambouc’h semitek. Pe an arroud souezhus-mañ : “An neb en defe
feiz evel ur c’hreunenn sezo, mar lavarfe d’ar menez-mañ : en em daol er mor, en em daolfe ar menez
er mor”. Met hon bourc’hizion a wel aze moarvat ur rakskeudenn eus ar galloudoù greantel, ar feiz
evel nerzh barrek da vestroniañ ar bed, ha n’eo ket islonkadur al lec’hioù uhel hag ar c’hreñvlec’hioù.
An hevelep re bepred a ra meneg puilh eus bommoù tennet eus Emsav, ouzh o c’hompren avat en ur
ster uhelvennadel (en em stignomp a spered war-du enno, hep kuitaat hon saviad kozh), ha nepred en
o ster saviadel (ur saviad nevez zo e kont, hon eus da zont warnañ, en ur droc’hañ da vat diouzh ar
saviad kozh). Arvar ebet e c’haller disleberiñ skridoù Emsav evel ma tisleberer an Aviel pe forzh
petore skrid savet da verkañ ur saviad nevez. (C’hoarzhin a ran o soñjal e fasoù hon bigoded mar
klevont e lakaan kichen-ha-kichen ken sioul ha tra Emsav hag an Aviel. Evel pa vije bet savet an
Aviel evit bezañ kehelet a-bell hag a-draoñ). Setu perak ne’m eus ket re a fiziañs en hentenn ar
c’hendaelañ dre gomz war destennoù ar gelennadurezh, ha pa ve ar gelennadurezh-se hini an Aviel pe
hini an Emsav. Muioc’h a fiziañs a’m eus en daelerezh saviadel ; un degouezh a gavan dreist er
c’heñver-se, ez eo an emvodoù-kelaouiñ. Aze e vezomp gennet, rediet da anzav hon saviad, rak
kontilli ar c’houlennataerion a sank a bep tu evel bannoù goulou ha ne c’haller kuzhat netra : mar
chom dislavaroù ennomp ez anadont buan. (Setu perak, dre zamant a gadouriezh, ez eo mat bezañ
daou responter da nebeutañ, an eil evit saveteiñ egile mar dichañs dezhañ bezañ gennet en un dislavar
personel, hag ivez evit ma c’hallfe bezañ dezrannet a-gevret an emvod da c’houde). () Ar follezhenn a
voe graet e devezhioù ar Bleun-Brug warlene [Université d’Eté e Gwened] ne oa ket tre ur gejadenn
emsavel : izili E.S.B. eo a zegouezhas gant o c’hontilli evit toullgofañ ar paour kaezh tud-se na oant
ket deuet evit se, anat a-walc’h. »
(14 01 71)

EMVR-204

« EHK-13 emaon o paouez lenn. Mat en en kavan, a live gant ar pennadoù all savet war istor
Breizh hag an Emsav. Respont a ra d’e ditl : Brastres ar c’heñverioù.… Chom a ran war va naon

evelkent. E gwir, edon o c’hortoz un dezrann hiroc’h ha donoc’h eus an eil Emsav sevenadurel. En
dibenn e stag an aozer gant an dezrann-se, ha kloup, echu ar pennad. Ur bern alfoù zo strewet amañ
ahont er skrid o tennañ d’un dezrann istorel eus an eil Emsav sevenadurel, met eus an alfoù-se n’eus
bir ebet o vont d’ar pal. Ne guzhin ket ouzh an aozer e c’hortozomp ma toullfe muioc’h war an
dachenn-se ; santout a ran e tosta aze da veizadurioù nevez, hollvedeloc’h, bastusoc’h eus Gwalarn
hag eus an emsav broadel brezhon dre-vras.
« Seul c’hwekoc’h ar gortozioù a eztaolañ aze, m’emaon-me el latar a-fet buhezadur. Kaout a ra
din a-walc’h on kouezhet en toull, meneget c’hoazh [sl. EMVR-173, Emsav 45/287 1970], a zo er
gelennadurezh a-fet broadelezh. Ur bern traoù moarvat o deus gweredet, – kit da welout ar pezh a
dremen en un den. Met a dra sur on bet broudet gant amveziadoù ar Jubile [sl. Jubile Roparz
HEMON, Al Liamm 142 1970]. En em dreiñ ouzh tremened an emsav broadel, diskenn er c’hav ma
emañ ennomp e stumm endoniad, bezañ stroñset ur wech ouzhpenn gant an dargemm simudus etre an
endoniad-se, kevala an trede Emsav, ha tud an eil Emsav bepred bezant en-dro dimp, zo bet din
kemend-all a daolioù kentr, – n’ouzon ket war-du petra avat. Ken poanius, ken mougus, ken faos e
vez aergelc’h hon c’hejadennoù gant dreistbevidi an eil Emsav, ken tanav, ken digehent eo a-du-rall
hon darempred ganto, ma rankan anzav ez eus hiviziken un troc’h krenn, un islonk etrezomp. Kaer zo
dimp hejañ hon mouchouerioù, chomet int war o glann ha ni o pellaat. Va fazi eo bet krediñ, hep henn
anzav, e oa etrezo ha ni ur meni kumuniezh emsavel, – ar gredenn nay a’m boa e c’hell an dud
kemmañ o buhez, ha hi manet digemm abaoe dekvloaziadoù. »
(19 01 71)

EMVR-205

« Diglok eo ar pennad EHK-13. Diglok e chomo hon gweladur eus an eil Emsav keit ma n’hor bo
ket kaset an eztroadur da benn. Tostaat a ra ar mare-se evelkent : kejañ gant an dud zo talvoudus
kenan evit kompren Emsav ar mare-se hag an Emsav bremañ. Ret e vo lenn Gwalarn da vat. Aesoc’h
e vo eget gwechall pa n’anavezemp netra eus ar pezh a c’hoarveze en hec’h amzer, pa n’hor boa
lennet netra eus Breiz Atao. »
(21 01 71)

EMVR-206

« Goude bezañ prederiet warnañ, e kavan ez eo ar pennad EHK-13 unan diazez. Un nebeut krefen
hepken a zezrann, met ent don ha dres el lec’hioù m’hon eus da araokaat. Soñj a’m eus e rebeche an
aozer da gentelioù kentañ S.A.D.E.D. kinnig an Emsav evel un istor istribilhet er goullo. Kas a ra
bremañ war-raok kevanadur istor ar vro (hag ar bed) hag istor an Emsav ; kentañ pazenn eus ar c’has
war-raok zo bet lakaat keñver-ha-keñver darvoudoù an Emsav ha darvoudoù istor ar bed hag ar vro, –
en un doare hanezel a-walc’h. Tamm-ha-tamm e laka a-wel al liammoù don, ar sterioù boutin hag e
tifourk goustad war an istor. Unan eus ar prouennoù eus ar pezh a lavaran amañ eo ez emdro, bennozh
da EHK-13, va gweladur eus an darempredoù gant tud an eil Emsav. Un tamm evel ul luzlun e
tiverzan ster an darempred-mañ-darempred darnel, digomprenet betek neuze, dre zaveiñ d’an dezrann
a ra ar pennad eus “den an eil Emsav”. Digenvez W, da skouer, hagivez heuliad e ersavioù aonik,
argasus, tagus pe aspedus, a gomprenen dre istor ar geto, a gomprenan bremañ kalz donoc’h dre istor
ar c’hendereoù-etre e Breizh. Ar pennad a zegas aze ur goulou dreistprizius evit an eztroadur. Poent
eo, rak n’ouzon ket hag ar re all zo eveldon en E.S.B., met me zo evel ur soudard dilestret, en deus
pellaet e vag gant un taol troad hag a zo en e sav war ur voudenn grenegellek e-kreiz ar geun hag en
noz ! »
(29 01 71)

EMVR-207

« Ar santadur a “soudard dilestret” [sl. EMVR-207] en deus Z n’eo ket gwall orinel a gav din.
Hogen n’eo ket fall dezrannañ ar santadur-se moarvat. Abaoe ma torromp an eil goude egile al
liammoù hor boa gant dilerc’hioù an eil Emsav e santan kement-se. Ne welomp ket gwall sklaer
dirazomp peogwir n’eus nemedomp o teurel sklerijenn war an hent. A-raok, hor boa sklerijenn an eil
Emsav, kerzhout a raemp war roudoù anavezet, war dachennoù ergerzhet. Darn o deus kredet
adkavout er M.O.B. pe U.D.B. un dachenn ergerzhet gant an eil Emsav ivez. Hogen bremañ emaomp
war dachennoù fraost ha n’eus hent ebet treset enno. Soñjal a ran da skouer er c’hudennoù kevredadel

hag er bruderezh hag er frammañ politikel. Seurt kudennoù zo nevez evit an Emsav ha war hon nerzh
nemetken e c’hellomp fiziout evit o diskoulmañ (n’eo ket lavaret mat, rak un nerzh all zo e kont, kalz
brasoc’h eget hon hini, ha na c’hallfemp ober netra heptañ : nerzh pobl Vreizh). »
(31 01 71)

EMVR-208

Digant un ezstourmer eus ar strollad gall Gauche Prolétarienne (Br. ganimp) :
« Roet ’c’h eus din da gompren pezh a c’hell an Emsav degas din : an araezioù da seveniñ va
“dispac’h hiniennel”, da brenañ un emskiant politikel brezhon, o kregiñ peurgetket gant ar c’hemmañ
yezh. Ha n’eo nemet bremañ e welan an diaesterioù a zo gant an dispac’h hiniennel-se. Peurskubañ
kement tra a zo bet a-viskoazh diazez d’hon hanvoud, adsevel un hanvoud nevez, se n’eo ket aes. Ha
ne vezer ket soubet a-hed an devezh er stuzegezh c’hall, ha ne labourer ket en ur metou gall ? An
diaesterioù, n’eo ket d’an Emsav d’o diskoulmañ evidon. An Emsav ne c’hell reiñ din, ha hepken reiñ
din, nemet armoù, binvioù labour. ()
« En ESB 1 e kavan ar frazenn-mañ : “N’eo nemet dre adwriziennañ en he c’hevala istorek e
c’hallo ar bobl vrezhon eilpennañ argerzh an dispenn a ya war vuanaat bemdez dindan hon sell.
Kentañ test an eilpennadur-se eo an dispac’h hiniennel…”. Arabat da’m meno diwelout ez eus tri
milion a annezidi e Breizh, hag ar c’hudennoù pleustrek a sav diwar se. Tuta kenduidi ha reiñ dezho
en E.S.B. an tu d’ober o “dispac’h hiniennel” hag ober anezho “sternioù” dispac’hel, kement-se zo
gallus. Met daoust ha n’eo ket un dra all degas pep Breizhad d’ober e “zispac’h hiniennel” ? Daoust
hag e c’haller degas Breizhiz d’ober o “dispac’h hiniennel” ha dre se kemmañ ar frammoù politikel,
armerzhel, kevredigezhel ha sevenadurel a-vremañ, pe er c’hontrol daoust hag e vo kaset Breizhiz
d’ober o “dispac’h hiniennel” dre gemmañ ar frammoù, dre un dispac’h kevredigezhel ha politikel ?
« () Ha ne vez ket sellet E.S.B. gant an emsaverion evel ur repu, ur gorrgevredigezh vrezhon ? Ne
vanin ket war ar gudenn rak re hir e vije va lizher. Karout a rafen a-walc’h evelkent anaout da veno
war da vuhezadur eus ar bodad a’c’h eus darempredet. »
(21 12 70)

EMVR-209

Arroudoù eus ar respont graet gant un ezel eus E.S.B. da EMVR-209 (tr. br.) :
« Al labour evit Breizh zo hollel. Ne ouzon ket muioc’h egedout hag e c’hallimp “degas tri milion
a Vreizhiz d’ober o dispac’h hiniennel”. Pezh a ouzon eo e labouromp evit m’o devo ar muiañ anezho
an araezioù d’e ober. E glask a reont en un doare dispis, gwir eo, evel kalz eus Breizhiz o vevañ emaez bro hag evel kalz eus ar re all ivez o vevañ er gevredigezh henvoazel breizhat. Al labour zo
gorrek, habask, pemdeziek, denek. Kemmañ ar frammoù a-raok hag e sell kemmañ an dud zo arvarus.
Se a c’hell kas d’ar stalinouriezh, evel m’henn lavar A, pe d’ar faskouriezh. Ar gwariadur-se a voe
graet gant an Emsav etre 1931 ha 1945.
« Un emsaver en E.S.B. ne sell ket E.S.B. evel ur repu, evel ul lec’h labour ha krouiñ ne lavaran
ket. Un arster evelkent : meneget ’m eus c’hoazh ar Vrezhoned war glask an dispac’h hiniennel. E
glask a reont dre ma n’emaint ket en o bleud evel pobl. Anez se ne vije ket eus ar “gudenn vreizhat”.
Ha peogwir n’emaint ket en o bleud, ez eont d’ar repu, pe d’an ospital evel ma lavaromp. Evit un
nebeut Breizhiz eus Paris ez eo Kêr-Vreizh. Lod a chomo eno da vikenik, evel dibareidi n’eus ket tu
da reiñ dezho ur bilhed ezkerzh. Lod all, na c’houzañvont ket hevelep aergelc’h diyac’h, pe en em
zieubo anezhañ goustad ha gant poan (darempredet ’m eus al lec’h-se e-pad bloavezhioù ha ne’m eus
na mezh na keuz a se, rak va zremened din-me eo. Met mar ’m bije d’henn ober c’hoazh, neuze ya
’vat mezh a’m bije !), pe a skampo ken buan ha m’int deuet da gemer o lec’h reizh er gevredigezh
c’hall, pe ar chañs o devo da gejañ eno ouzh ur paotr sirius evel B ha dont a raint da E.S.B.. Dilezet o
devo ar glinikenn evit ar stal-labour pe ar burev-studi pe an daou war un dro. N’eo ket E.S.B. enta ur
repu, met ul lec’h labour m’en em grou an den brezhon nevez hag a skarzh diwarnañ kleñved
bugeliezh an Emsav m’eo ar folklor, Kêr-Vreizh, h.a.. Met ur gorrgevredigezh eo avat, ha kred me,
pegen korr ! Ret eo bezañ kalloc’h evit tremen war ar spered-klub, ar skortedoù hag ar sioù personel,
evit en em glevout da nebeutañ war ar c’henlabour. Komz a ran dit amañ eus ar gellig-adkellig

m’emaon. (Evit a sell ar strolloù breizhat a’m eus darempredet, ul levr eo a vije da sevel war o divout
er c’heñver-se ; a-du-rall n’eo ket dre zegouezh emañ an eñvorennourion ken niverus el lennegezh
vrezhon). »
(02 01 71)

EMVR-210

Lizher kaset gant un ezel eus E.S.B. d’ar gelaouenn Pub eus Naoned (tr. br.) :
« An ersavioù liesseurt ouzh hoc’h enklask : “Ha Brezhoned eo Naonediz ?” a ziskouez hoc’h eus
pouezet war ur gwiridig eus poblañs Naoned.
« Pouezus eo kudenn stagidigezh Naoned ouzh ar Ranndir steuñvel Bretagne evit rummadoù ’zo a
Naonediz. Reoù o deus aon na ve dilañset o c’heoded en he roll amaezhiadurel dre ar c’hevezerezh
kantvedel a-berzh Roazhon. Evit reoù all ez eo ar Ranndir steuñvel Bretagne ur skoilh : o dibab a
reont hervez o lazioù personel ha n’eo ket hervez lazioù armerzhel ar boblañs. Reoù all c’hoazh a
venn bezañ e gwazoniezh ur Stad hag ur renad a gav, evel ma rae renad Vichy, ez eo aesoc’h reoliñ ur
Vreizh rannet.
« Ar pep brasañ eus Naonediz ne reont ket kalz forzh eus an damant o deus ar rummadoù-se da
lakaat pe get Naoned er Ranndir steuñvel Bretagne. Un arvell kozh a c’houvriaded n’eo ken an
eneberezh etre Naoned ha Roazhon. Ar re a ra an armerzh lec’hel abaoe kantvedoù n’o deus biskoazh
e reizhet diouzh mad ar braz eus ar boblañs. Diseblant eo ar Stad hag ar renad ouzh kudennoù
labourerion ar c’horn-bro. An difredadurioù, an dilabour, ha gwallegezh ar galloudoù foran zo,
siwazh, bara pemdeziek evit un darn vras eus Naonediz. Evit a sell an hiraezherion d’ar Renad Kozh,
o diskleriadurioù war gevanegezh Naoned ouzh Breizh n’o deus ket muioc’h a heklev amañ eget e
lec’h all.
« Ha brezhon eo Naonediz ? Ar goulenn-se zo d’ober war un dro hag en hevelep doare e Brest, en
Oriant, e Sant-Brieg, e Roazhon hag e pep lec’h e Breizh. Gant gerioù all : ha brezhon eo Breizhiz ?
Arouezius eo e ve graet seurt goulenn e 1971 en ur vro peurc’hallekaet dindan nebeutoc’h eget ur
c’hantved. Arouezius eo ivez ne baouezfe ket a greñvaat an heklev ouzh an emsaverezh brezhon evel
ma tiskouez an ersavioù ouzh hoc’h enklask. Un anadenn bolitikel ha kevredadel dibarek eo kementse.
« Gwechall, bezañ brezhon oa kement ha bezañ eus ur rannvro diouti hec’h-unan, eus ur
gevredigezh koueriadek henvoazel war he zremenvan. Ar ster-se a oa deuet ar vrezhonelezh da gaout
dre berzh m’edo Breizhiz o kejañ ouzh ar bed arnevez greantel tra ma kouezhe en o foull elfennoù
diwezhañ ar gevredigezh vrezhon henvoazel. Da heul emzizalc’h ar renkad-ren, ar Vrezhoned zo aet
tre en oadvezh greantel unan-hag-unan, hep bezañ prientet, pep hini o rankout en em zibab evel ma
kave tu evit treuzvevañ. Diwar se ez eo aes kompren perak e lakaer a-geñver brezhonelezh ha
tremened : treuzfurmadur ar gevredigezh vrezhon en ur gevredigezh arnevez gallekaet a roe tro da
lakaat e oa distremenet, dispredet, kement tra a denne da Vreizh ha da Vreizhiz ; n’he doa pobl Vreizh
nemet steuziañ d’ober pe, resisoc’h, e oa he steuzidigezh priz an araokaat, priz ar vuhez.
« Liammet oa seurt gweladur eus an traoù ouzh ur saviad politikel ha kevredigezhel dibar : an
tremen eus ar gevredigezh vrezhon henvoazel d’ur patrom a gevredigezh c’hreantel. Bremañ avat, eus
ar gevredigezh henvoazel-se ne chom nemet aspadennoù. Petra a dalvez bezañ brezhon hiziv ?
« Hiziv, an dislavar etre kaout perzh er gevredigezh c’hallekaet ha kaout perzh er vrezhonelezh ne
anad ket evel agent. En em ziskleriañ brezhon zo kement ha dibab un emgann : hini an dieubidigezh
hag ar gwriziennadur evit holl Vreizhiz ; ha disteurel unan all : hini an distro d’an tremened
(armerzhel, kevredigezhel pe sevenadurel). N’eo ket dre zegouezh e vez santet lemm-ouzh-lemm er
vro-mañ an ezhomm eus an emgann-se : rak enteuzadur Breizhiz er gevredigezh c’hall, mar en deus
roet dezho an tu da freuzañ karc’har o c’hevredigezh henvoazel, n’en deus ket roet dezho an tu da
emsavelañ na da wriziennañ en Istor evel m’o deus gwir d’ober. Setu perak ez eo niverusoc’h bemdez
ar re a emouestl da sevel ar gevredigezh vrezhon nevez. Diarvar eo din ez anavezo aze Naonediz o
emgann. »

(11 01 71)

EMVR-211

« Ar perzh mat ha nevez a gavan gant al lizher-se [EMVR-211] eo e laka an Emsav war-eeun e
stil ar gazetennerion a-vremañ, eleze er furm aesañ evit lennerion voas ar c’hazetennoù. Un
araokadenn eo. Rak betek-henn, skridoù an Emsav a chome mui-pe-vui kreizennet war dodennoù an
Emsav, ar pezh o lakae diaes da intent evit ar boblañs. Aozer al lizher en deus kavet an tu d’o
c’hreizennañ war dodennoù ar boblañs hep ma paouezfent a vezañ skridoù emsavel. Anat eo e ranko
ar perzh-se bezañ hini ESB 2. »
(30 01 71)

EMVR-212

An teir zestenn da heul zo arroudoù eus lizheroù eskemmet gant un ezel eus E.S.B. (EMVR-213, 215) hag unan eus atebeion ar gelaouenn Brud (EMVR-214 – skrid-orin al lizher-mañ zo en doareskrivañ anvet « skolveurieg »).
« Goulenn a rit ‘ha ne vefe ket tu d’en em glevoud diwar-benn ar hast doare-skrivañ-se’. Setu ar
pezh a c’hallan respont deoc’h.
« Ar Skol-veur c’hall he deus kredet e oa “de bonne guerre” ijinañ un doare dezhi da skrivañ ar
brezhoneg goude ma tegemere ar brezhoneg diorreet gant an emsav stadel brezhon. Hiziv avat, an
dizemglev a venne lakaat en emsav stadel zo enni, peogwir o deus lod eus he c’helennerion degemeret
doare-skrivañ an emsav stadel. Roll ar vrogarourion o labourat e diabarzh ar Skol-veur c’hall zo evel
just implijout an dizemglev-se evit prientiñ distruj ar benveg a arallekadur ez eo ar Skol-veur c’hall e
Breizh. »
(30 01 71)

EMVR-213

« Lennet ’m eus aketus-tre ho lizher hag al levrig “Les données socio-historiques de l’Emsav”
hoc’h eus kaset din.
« En em douellañ a rit alies pa fell deoc’h en em douellañ evit ma klotfe ho mennadoù diwar-benn
ar stourm a renit evit hon bro-Vreizh gant ar mennozioù a priori hoc’h eus lakaet en ho spered.
« 1) Fellout a ra deoc’h he defe bet ar Skol-veur c’hall e Breizh – hag he defe c’hoazh sur awalc’h – ur c’hoant padus da stourm ent efedus ouzh hon yezh. Un enor bras a rit dezhi, me soñj. Pell,
hervezon, emañ ar Skol-veur-se da vezañ gouest da ren ur stourm a-fetepañs, a-youl, ouzh ar
brezhoneg (pe a-enep, pe a-du, n’eus forzh petra all…). N’eus youl oberiant ebet, na gant ar Skolveur, na gant ar Skol-etre, na gant an hini izel e Bro-C’hall. Gouzañvus int, ken evit pezh a sell ouzh
ar brezhoneg, ken ouzh pep tra all, ha pa vefe ar gelennouriezh. Ne stourm ket ar skol c’hall (“stourm”
evidon-me a dalv kement hag en em gannañ gant ur youl oberiant) ; gouzañv a ra, lavarout a ra “nann”
evit pep tra a zirenk anezhi. Sellit mat ouzh an traoù : sinet ez eus bet un dekred gant ur penn bras
bennak, kaset ez eus bet kelc’hlizheroù evit ma vefe graet gant an doare-skrivañ reizh nemetken er
skolioù, ha petra a welomp ? An darn vuiañ eus ar skolaerion oc’h ober gant ar pezh a anvomp ar
“skolveurieg” (n’eo ket evit sentiñ ouzh un Deskadurezh Vroadel bennak), met un dousennad oc’h
ober gant ar “zh”, hag unan pe zaou gant al L.T.K. kozh ! Dizurzh, ya, met n’eo ket e-barzh ar Skolveur evel ma fell deoc’h e vefe. Etrezomp-ni, difennourion ar brezhoneg, e vez an dizemglev, ne
lavaran ket. Ar Skol-veur, ne ra foutre kaer.
« N’eo ket gant ar Skol-veur c’hall eo bet savet doare-skrivañ arnevez hon yezh diorreet. Gant tud
diorreet, tud a fell dezho saveteiñ hon yezh hag hon bro.
« Sellomp da gentañ, ouzh ar pezh a anver ar “zh”.

« Er-maez eus e orin ##(“An urzh da beurunvaniñ ar yezh a zo deuet a-berzh ar gouarnamant
alaman”, da lavarout eo ar gouarnamant nazi – lizher Roparz [HEMON, moarvat] () da Veven
MORDIERN (), ez eo ar zh ur yev, ur chadenn bonner lakaet war hon yezh1.
(Savet evit ar Wenedourion, n’eo ket ar Wenedourion evit e lenn).
« Fentusoc’h zo : n’eus ket dek den gouest da skrivañ difazi e zh !
() « Fentusoc’h zo c’hoazh : diazezet eo ar zh war mennozioù gall :
– da gentañ : un doare nemetken da gomz ha da skrivañ : n’eus nemet ar C’hallaoued – hag ar
Zedacherion – a-du gant ar mennoz-se er bed. ()
– da c’houde : un heñvelekadur ouzh yezhadur ar galleg eo ar zh. Skrivañ “ul levr brezhonek” ekichen “ul levr e brezhoneg”, se zo soñjal e galleg gant gerioù brezhonek. ()
– da dri, un nerzh mirout a vez gant ar zh, evel gant ar galleg hervez ma vez skrivet bremañ
##(soñjit mat : piv a vez a-enep kemmañ doare-skrivañ ar galleg, piv a vez a-enep ar “Raktres
Rouchette”2, ma n’eo ket an “Académie française”, POMPIDOU, hag all ?
« Dibosubl a-grenn e vefe lakaat ur bobl a-bezh da skrivañ e zh. Tud al LTK ne ouzont morse
pegoulz lakaat “z” pe “zh”, hag ar Wenedourion ne ouzont ket pegoulz lakaat “zh” pe “c’h”. ()
« Evel doare-skrivañ ar galleg, e vez graet ar zh evit un nebeut Mandarined, tud ur renkad uhel
dre o spered, a fell dezho mirout (mirourion anezho) o zeñzor evito o-unan, a fell dezho diwall ouzh ar
re all da dañva o finvidigezhioù – ha pa vefent speredel nemetken, o c’hortoz ma teuint da vezañ
“danvezioù”.
1

Kredet hon eus embann al lizher-mañ hogos en e bezh rak gantañ e kaver ur skouer vat eus an arc’hwel ledemsav. Aes
eo didoueziañ ennañ :
a) Dodennoù yezhelour eus an eil Emsav sevenadurel : « Hep brezhoneg, Breizh ebet » ; « Ar brezhoneg evidomp eo ar
frankiz ; ar galleg ar sklaverezh » (R. HEMON) – gant ur riskladur evelkent : n’eo ket ar yezh a ro ar frankiz evit aozer al
lizher, met an doare-skrivañ. Un azon all eus an arc’hwel ledemsav zo da verkañ amañ : bugale aozer al lizher ne ouzont ket
brezhoneg, – kealiadel rik, hep azlamm saviadel, eo en degouezh-mañ levezon an Emsav.
b) Dodennoù broadelour eus an eil Emsav politikel : un heklev d’an naturelouriezh a rene neuze ; « lakaat ar Vrezhoned
d’en em stummañ hervez o zemz-spered, oc’h ober gant holl nerzhioù o gouenn » zo mennozioù Guy HERAUD, gwisket
avat gant gerioù Olier MORDREL. Ar re-mañ avat ne gredjont ket ober eus an doare-skrivañ arouez ar ouenn pe azon ar
genel !
k) Dodennoù eus ar bloavezhioù pemont : « Saveteiñ meiz ar Vrezhoned, o emskiant vroadel », an troiennoù-se, boaziet
gant Youenn OLIER ugent vloaz ’zo, zo degouezhet hiziv e-barzh geriaoueg rannvroelourion ar mare-se. An troiennoù
nemetken zo en em gavet e penn an hent, rak ar spered o douge zo manet war-lerc’h : merzomp ar meizadur dibolitikel-rik
en deus aozer al lizher eus pep tra, ha da gentañ eus an deskadurezh c’hall.
d) Geriaoueg an trede Emsav : « gwriziennañ », « nerzh dispac’hel », arveret avat e stumm heklevioù geriadel, hep an
disterañ kempoell kealiadel.
Ar re a garfe studiañ donoc’h istor an doare-skrivañ a zaveomp d’al lizheradur puilh a zo war an danvez-se, ha da
gentañ d’an oberennoù-mañ : Y. OLIER, Istor ar yezh peurunvan, Hor Yezh r.n. 11-12 1960 ; Istor an Emsav sevenadurel
abaoe ar Brezel-bed kentañ, Preder 15-16 1960. Au sujet de l’orthographe bretonne, aide-mémoire rédigé par Pêr DENEZ,
embannet gant Kuzul ar Brezhoneg e 1958. E-touez ar pennadoù niverus a-zivout peurunvanidigezh ar brezhoneg, ne
venegimp nemet ar re gentañ : R. HEMON, Kudenn an doare-skrivañ, Gwalarn 92/47 1936 ; Peurunvaniñ, Gwalarn 94/63
1936, hag an hini diwezhañ : Prof. Dr Leo WEISGERBER, Lizher diwar-benn ar skritur unvan, Al Liamm 140/235 1970.
2

Anv a ra amañ aozer al lizher eus Projet d’instructions pour l’enseignement du français à l’école élémentaire, par M.
l’Inspecteur Général ROUCHETTE (Institut Pédagogique National). Ar Raktres-se, nad eo ket kefridiel c’hoazh, zo e bal
lakaat kemmañ hentennoù an deskiñ galleg oc’h ober stad eus dizoloadennoù ar vredoniezh, ar yezhoniezh hag ar
stlennoniezh arnevez. Lakaat a ra e penn-kont an treuzfurmadur c’hoarvezet er c’hehentiñ : bennozh d’an araezioù-kehentiñ
arnevez, ar yezh komzet ha klevet he deus adkemeret he roll evel kehent a sevenadur diwar goust ar yezh skrivet ha lennet.
Kement-se avat ned a ket betek kondaoniñ reizhskrivadur ar galleg, evel ma tiskouez a-walc’h an arroud-mañ (Additif nº 30
ter) :
« Ar reizhskrivadur ne oufe, e sav-gwel ur c’helennerezh eus ar yezh diazezet war ar c’hehentiñ, amparañ un
“diskiblezh”, un obererezh dioutañ e-unan. Kement-mañ ned eo ket lavarout e seller outañ evel didalvoud : rak unan eus ar
“merkoù” eo eus barr-frammañ ar yezh skrivet en deus ar bugel gallet diraez ».

« Er c’hontrol, e vez breizhek rik an doare-skrivañ reizh :
1) Pep hini a c’hell – etre bevennoù tost a-walc’h an eil re ouzh ar re all evel just – skrivañ evel
ma vez boas da gomz, gant ma vo komprenet aes-tre gant n’eus forzh piv. Doare-skrivañ ar frankizspered, ar gwriziennañ, ar blijadur da vezañ an-unan an hini eo. Doare-skrivañ ur vro lec’h ma vev
(vevo, kentoc’h) an dud, evit ar re all evel just, met drezo o-unan ivez, hep ma vefe dreistpouezet war
o spered gant un Emsav “stadel” (da c’hortoz ar “stad”) hollvestroniel.
2) Breizhek dre an diabarzh eo an doare-skrivañ reizh. ()
3) Un nerzh dispac’hel a vez gant an doare-skrivañ reizh, ar c’hontrol just eus ar zh. () Un nerzh
dispac’hel pa wrizienn an dud en o rannvro, pa adkavont blaz o doare-komz en o yezh, hag en o BroVreizh a-bezh, pa welont e c’hell o yezh bezañ ul liamm etre an holl Vrezhoned.
« Un nerzh dispac’hel a vez gant an doare-skrivañ reizh pa lak ar Vrezhoned d’en em stummañ
hervez o zemz-spered, oc’h ober gant holl nerzhioù o gouenn (hep din bezañ gouenneler, tamm ebet).
« An doare-skrivañ reizh : unan hag a beg ouzh spered, ouzh doare-bevañ ar Vrezhoned.
« Ar zh, un doare-skrivañ a beg ouzh spered, ouzh temz-spered mandarined Paris. ()
« Pa vo bet disoñjet a-grenn ar brezhoneg gant ar Vrezhoned, ha n’omp ket pell eus ar pal-se ma
ne vez ket kelennet er skolioù, ne vo ket mui a Vrezhoned. Steuziet e vo da viken ar ouenn anezho.
« Er c’hontrol, dre gelenn hon yezh, e vo saveteet meiz ar Vrezhoned, o emskiant vroadel. Eno e
vez un darn vras eus nerzh dispac’hel ar brezhoneg, ha n’eo ket, evel ma soñjit, en e steuziadur. »
(05 02 71)

EMVR-214

Arroudoù eus ar respont graet da aozer al lizher EMVR-214 :
« Dont a rit da zifenn dirazon ar stourm a renit evit difenn ar brezhoneg. Ouzhpenn difenn ar
brezhoneg e fell deoc’h difenn an doare m’en difennit… Ne’m eus ket hoc’h aliet da zilezel ar
stourm-se nag an doare hoc’h eus d’e ren. Moarvat emaoc’h er plas a zere ouzhoc’h, ha den ne rafe
gwelloc’h egedoc’h al labour a rit, war se on kendrec’het ha n’hoc’h eus tamm ebet ezhomm d’en em
zifenn. Efedusoc’h e vefec’h koulskoude mar komprenfec’h gwelloc’h ar roll a bouez en deus ho
labour en dispac’h brezhon.
« Ezhomm zo, a dra sur, eus luskadoù evel an hini a gasit en-dro. E kevredadouriezh an dispac’h
ez eus anezho un anadenn ret : o roll diziouerus eo kizidikaat rummadoù ’zo eus ar boblañs ha degas
mesk er framm enebour. Ar ster-se en deus ar pezh a rit, anat. Efedusted dispac’hel zo d’ho stourm
zoken ma n’eus anezhañ nemet un difenn eus ar yezh, – n’eo ket evelkent mar en strishait betek bezañ
an difenn eus un doare da zifenn ar yezh. N’ouzon ket hag ezel eus ar P.C.F. ez oc’h pe ez oc’h bet
evel ma klevan, met goût a ouzoc’h moarvat ar pezh a soñje LENIN eus paotred an “emrenerezh
sevenadurel” ; petra en dije soñjet eus paotred an “emrenerezh skrivadurel” ? Da galz brasoc’h eget
ma kredit e tenn ar pezh a rit. Kalz efedusoc’h e ve ho stourm mar henn komprenfec’h. Ne hañvalit
ket henn kompren avat pa zeu ganeoc’h c’hoazh flapach ar vroadelourion a c’hiz kozh : “ni,
difennourion ar brezhoneg”, “saveteiñ meiz ar Vrezhoned, o emskiant vroadel”, pe arguzennoù ken
torkulet hag an arguzennoù a yezhouriezh a voe degaset a-du pe a-enep an doareoù-skrivañ. »
(08 02 71)

EMVR-215

« Mallus eo din deskiñ pleustr an dezrannañ… Pelec’h ha penaos, avat ?
« Pa vez termenet an dezrannañ : “lakaat a-wel keñverioù etre an traoù, ha n’eo ket etre va
c’hredennoù hag an traoù”… Ha n’eus ket un dislavar gant : “an emsaver ne vez ket neptu pa vez
lakaet an Emsav e kaoz” ?
« Ur skouer fetis : emsavadeg ar genwerzhourion e Roazhon agentaou.

– Mar greomp un “dezrann marksour” eus an devoud, e c’hellomp gwelout amañ un elfenn eus
stourm ar renkadoù (renkad ar genwerzhourion vihan ouzh renkad wasker kevalaourion ar
gourstalioù).
– Mar gra ar gouarnamant un “dezrann armerzhel rik”, e c’hell gwelout emdroadur didec’hus an
armerzh war c’hreantelaat (ar gennad tredeel oc’h emdreiñ, h.a.).
– Mar gra an emsaver un “dezrann emsavel” e c’hell gwelout ul lod eus ar yoc’h vreizhat oc’h
emsevel en un doare emdarzhek ha diemouiziek a-enep ar framm gall mac’homer, h.a..
« Penaos “komz e pep neptuegezh” neuze ? Un dezrann a lak dre ret, da’m meno, va c’hredennoù
e kont (amañ a-us, pe e kredan er varksouriezh, pe e kredan e tezenn reizhveli Vro-C’hall e Breizh, pe
e kredan e kelennadurezh an Emsav) ha va dezrann zo disheñvel-mik hervez va c’hredennoù.
« Sur a-walc’h ne’m eus komprenet netra en dezrannañ, en daelerezh h.a.. Laouen e ven o vezañ
sklerijennet. »
(04 02 71)

EMVR-216

Lizher respont da EMVR-216 :
« Respont a ran da’z aters a-zivout “dezrannañ = lakaat a-wel keñverioù etre an traoù, ha n’eo ket
etre va c’hredennoù hag an traoù”. Mar kavez mat ez argerzhin eus an eeun d’ar c’hemplezh.
1) Dezrannañ krommenn ar glaveier e diazad Roazhon.
« Lakaet e vo e kont : krommenn ar gwrezverkoù, hanren an avelioù, pellder ar mor, an
torosennadur h.a., kemend-all a draoù mui pe vui ereet, mui pe vui dizalc’h, o reiñ da veizañ dre ar
c’heñverioù etrezo kement darvoud zo e krommenn ar glaveier.
2) Dezrannañ krommenn ar boblañs e Breizh.
« Lakaet e vo e kont : ar genel (ha drezañ kealiad pep rummad eus ar boblañs a-fet ar gouennañ),
ar mervel (ha drezañ barr-bevañ, barr-mezegañ, h.a. pep rummad eus ar boblañs), an treuztiriañ (ha
drezañ stad armerzhel, kevredadel, politikel ergorel ar vro, hag ouzhpenn-se an doare dangorel ma vez
buhezet ar stad-se gant ar boblañs).
« En eil dezrann-mañ, kempleshoc’h, ez eus daou arvez na oant ket en dezrann kentañ :
a) an dangorelezh : e-kichen an devoudoù muzuliadus e c’hoari an doare ma vez buhezet an
devoudoù-se gant an dud, o reiñ da emdroadur an devoudoù-se un durc’hadur nad eo ket dezreadus
diwar an anaoudegezh ergorel anezho. Da skouer, ur barr-bevañ izel a c’hell bezañ buhezet pe evel un
abeg da stourm ha da adsevel ar vro pe, er c’hontrol, evel un abeg da zic’hoanagiñ ha da guitaat ar
vro ; anat eo e vo disheñvel-krenn emdroadur ar barr-bevañ hervez an eil doare pe egile ma vo
buhezet gant ar boblañs. Dre se, ez eo dangorelezh hiziv evit darn mamm da ergorelezh warc’hoazh,
pe eeunoc’h, hon doare da veizañ stad ar vro hiziv zo tad d’an doare ma vo stad ar vro warc’hoazh,
evit un darn vras pe vrasoc’h. Lavarout a ran : evit un darn, rak dav eo diwall diouzh an daou fazi
enebek ha kemparzhek, an eil krediñ e c’haller dezren stad ar vro warc’hoazh diwar he stad ergorel a
hiziv, egile krediñ ez eo youl c’hlan an dud a-walc’h evit reiñ d’ar vro an dremm he devo warc’hoazh.
Amañ emañ al lec’h da zeskrivañ un daelerezh o vont en-dro etre doareoù ergorel ar saviad hag an
doare dangorel ma vez buhezet ; pegen birvidik bennak ma ve bet c’hoant Breizhiz ’zo mirout ar
vrezhonelezh henvoazel, n’int ket deuet a-benn eus o mennad : rediet int bet da gilañ gant doareoù
ergorel ar bed ; reoù o deus kilet en droukrañs hag en dic’hoanag ; reoù all o deus kilet war-du ur
meizadur nevez, gwrizienneloc’h, eus o c’hoant : dispartiet o deus brezhonelezh ha henvoazelezh3 ha,
goude seurt gloazadur a-berzh an ergorelezh, o deus loc’het en-dro gant ur gwel ergorekoc’h eus an
traoù hag ar mennad da ziorren ur vrezhonelezh arnevez. Seurt hentadur, heñvel a-walc’h ouzh ar
c’herzhed en ur milendall, zo ur skouer splann a zaelerezh istorek. An daelerezh eo a ra da
3

War ar ret ez eo d’an emsav brezhon kaout un damkaniezh klokoc’h eus an emgann dispac’hel, sl. EMVR-117, Emsav
45/ 304 1970.

warc’hoazh bezañ dirakweladus : dirakweladus eo, n’eo ket hepken an doareoù ergorel eus bed
warc’hoazh, met ivez an dangorelezh hor bo warc’hoazh : spi hon eus da gaout bepred an hevelep
youl emsavel, nemet e vo an hevelep hini en he gwrizienn d’ar muiañ ha moarvat en ur wrizienn
anezhi n’hon eus ket dizoloet c’hoazh, – ken ma vo ‘an hevelep hini’ en ur vezañ evelkent disheñvel e
pep keñver diouzh ar youl emsavel a vuhezomp hiziv evel hon hini. Komzet ’m eus eus ‘daelerezh
istorek’. E gwir, an dangorelezh n’eo nemet un arvez darnel e-keñver unan hollekoc’h a zo.
b) an istorelezh : devoudoù warc’hoazh a vo disoc’h an daelerezh diwar nerzhoù ergorel ar bed
ha luskoù dangorel an dud a hiziv ; en hevelep doare avat ez eo devoudoù hiziv an disoc’h eus un
daelerezh kent. Amañ ez adkavomp an diforc’h anavezet mat etre istor ha hanez, ar gwel hanezel o
vont da zevoudoù ergorel an tremened, ar gwel istorel o lakaat e kont, estregeto, an daelerezhioù ez int
bet an disoc’h anezho. Gant gerioù all, ne c’haller kompren doare bezañ hiziv ma ne lakaer ket e kont
doareoù gwelout an tremened. Ne rin nemet menegiñ ar skouer glasel : doare bezañ tud an trede
Emsav a vez meizet, evit un darn, diwar doare gwelout tud an eil Emsav4 ; dangorelezh ur mare a gav
korf e devoudoù fetis, ergorel, ar mare da heul (ar skouer emaon o paouez menegiñ a ziskouez ned a
ket an traoù en un doare eeun, luc’hskeudennek, met e-ser un daelerezh ; e lec’h all5 ez eo bet
diskouezet an diforc’h don a zo etre seurt daelerezh hag an ‘daelerezhioù’ hegeliat ha marksour :
krennañ a c’haller an diforc’h-se en ur ger : rakweler e fell d’an ‘daelerezhioù’-se bezañ ha merkañ en
a-raok disoc’h an Istor, pa’z eo dres an daelerezh an doare hon eus da intent perak ez eo dirakweladus,
dre anien ha n’eo ket dre zarvoud, an Istor.
3) Dezrannañ al luskad Galv.
« Lakaet e vo e kont : an eil Emsav sevenadurel, luskadoù yezhelour ar goudebrezel, an trede
Emsav, ar Stad c’hall hag he darempredoù gant luskadoù breizhek ’zo, stad ar boblañs a-fet yezhelezh
ha kealiadelezh.
« Un derez ouzhpenn a gemplezhded zo c’hoazh, evel ma tiskouezin. Evit un den nad eo ket
emsaver, ez eo pep hini eus an elfennoù lakaet e kont devoudoù ergorel eeun deskrivadus hervez
hentennoù ar gevredadouriezh : dezrannañ Galv a vo evitañ ur bleustradenn a gevredadouriezh voutin.
Evit an emsaver avat e sav un diaester na anavez ket an nannemsaver ; hemañ : unan eus an elfennoù
lakaet e kont zo o skoilhañ an ergorelaat, an Emsav an hini eo. An Emsav zo evit an emsaver a) an
hevelep danvez ergorel hag evit ar c’hevredadour b) ouzhpenn-se, ez eo lec’h e vuhez, lec’h e
zangorelezh, eleze al lec’h digor war an dazont ma emañ-eñ o krouiñ.
« (Amañ e ranker digeriñ krommelloù evit resisaat ster an termen ‘dangorelezh’. An dangorelezh
a c’haller kompren e daou zoare : a) pe evel ‘froud ar buhezadur’, evel un teskad beziadoù bredel,
ersavel, h.a. a c’haller anaout ent ergorel ha studiañ ent ouiziel dre hentennoù ar vredoniezh, an
ersavoniezh, h.a. b) pe evel an andon eus froud ar buhezadur, evel mammenn ar beziadoù a ra gwiad
ar vuhez ; eus ar vammenn-se e ‘strink’ ur froud a c’hallo bezañ ergorelaet da c’houde, hogen ar
vammenn hec’h-unan e kement ma’z eo ur vammenn a zangorelezh zo, dre natur, un harz didrec’hus
ouzh an ergorelaat).
« An Emsav zo enta war un dro evit an emsaver un ergorelezh (an hevelep hini hag evit an
nannemsaver) hag un dangorelezh dougerez war an dazont. Dre-se ez eo kalz aesoc’h d’un
nannemsaver ren un dezrann kevredadel eus darvoudoù Breizh eget d’un emsaver, rak an
nannemsaver n’en deus da blediñ nemet gant devoudoù anavezadus en o ergorelezh, tra ma rank an
emsaver lakaat e kont, ouzhpenn, an devoudoù ez eo e zangorelezh dougerezh warno ; an devoudoùse n’int ket anavezadus en o ergorelezh, peogwir n’eus ket anezho c’hoazh evel devoudoù er bed,
n’int anavezadus nemet e-barzh buhez an emsaver, a-dreuz d’e oberoù hag evel eginoù eus devoudoù
an dazont. E-se e c’haller lavarout ez eo klokoc’h, istorekoc’h, dezrann an emsaver war an Emsav
4
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eget dezrann an nannemsaver : dezrann an emsaver zo un dezrann emsavel, dezrann an nannemsaver
ne c’hell bezañ nemet un dezrann kevredadel, – lezel a ran a-gostez an degouezh ma ve an
‘nannemsaver brezhon’ un ‘emsaver’ a seurt all ; mat eo gouzout ne ve aze diaester ebet : an
‘emsaver’-se a ve o vammenniñ dre e vuhez un dazont all, hag an darempredoù a c’hallfe kaout gant
an emsaver brezhon a yafe en-dro hervez un daelerezh istorek. War un dro avat, dezrann an
nannemsaver a c’hell tizhout an diuntuegezh (nad eo amañ nemet an ergoregezh e-keñver
kevredadouriezh), tra ma rank an dezrann emsavel bezañ untuek dre ma’z eo dic’hallus dezhañ anaout
en hec’h ergorelezh an hini-greiz eus an elfennoù a laka e kont : an Emsav evel douger war devoudoù
an dazont ; ar re-mañ, a zo e vuhez a-bezh stegnet war-du enno en hec’h ober-krouiñ, n’en deus skiant
anezho nemet dre hantererezh an ober-krouiñ-se, ha n’eo ket evel devoudoù kevredadel bezant er bed.
Aes eo kompren perak eo ar“skiant”-se anezho bepred amsklaer, kemmus, emdroüs : o kreskiñ emañ
war un dro gant an ober-krouiñ e-unan, – hag o vervel gantañ ivez6. Ar “skiant”-se, daoust d’hec’h
amsklaerded, zo sklerijenn dibarek an emsaver, hag ar sklerijenn nemeti en deus evit dezrannañ ar bed
en doare emsavel, – ne vir ket outañ a arverañ sklerijenn skiantoù an ergorelezh, ar gevredadouriezh
h.a., nemet e chom-hi ar skiant-kreiz evit an emsaver, an hini o ren rag-eeun war e oberoù.
« Kreñv pe kreñvoc’h e vo he goulou hervez stankted an ober-krouiñ emsavel, hervez a-benn ar
fin m’en devo an emsaver degaset pe get e vuhez en Emsav. En ur pennad eus Emsav e lavarer ne dro
ket milin an Istor gant dour plat ar mennozioù met gant eoul fetis ar buhezioù. N’eo ket ar
“mennozioù emsavel” a daol goulou war bed an emsaver, hogen “eoul” e vuhez emsavel a vag
flammenn ar skiant en deus eus ar bed. An den a laka un troad en Emsav, o virout un troad all er-maez
ken kaz ma ne ve ket an Emsav evit dougen e vuhez prizius, zo evel an hini a vennfe ivez lakaat un
troad er vag en ur lezel egile war ar c’haled : n’en deus chañs ebet da vont pelloc’h, ha d’ar muiañ e
kouezho war e reor en dour.
« An dezrannoù emsavel a rank enta bepred loc’hañ diwar buhez fetis an dezranner. Er vuhez
fetis-se, hag e neblec’h all, e kavo an anaoudegezh, amsklaer, amergorek, diglok, diziouerus avat, eus
an darvoudoù politikel, kevredadel, armerzhel, sevenadurel, en ur ger eus an istor ez eo an Emsav
douger warnañ. Ha tamm-ha-tamm, hervez ar pell pe pelloc’h ma taolo goulou ar skiant emsavel en
em gavo sklaeriet ganti darvoudoù pell pe pelloc’h diouzh an Emsav7. Aes eo dimp hiziv dezrannañ al
luskadoù breizhek all, kalz diaesoc’h dezrannañ luskadoù ar gouerion hag ar genwerzhourion.
« (Merkomp, diwar vont, ez eo war ar poent-mañ ma tiforc’h ar muiañ kelennadurezh an Emsav
diouzh ar varksouriezh8. Houmañ a venn loc’hañ diwar ur reizhiad ergorel eus an hollelezh, oc’h ober
eus an Istor un argerzh n’eo ket hepken rakweladus, hogen rakwelet, – ar pezh a zegas dre ret ar
renadoù marksour da sellout ouzh pep emsav hag ouzh ar mammennoù gwirion eus goulou an Istor ez
eo buhez an emsaverion evel ur c’hevezerezh da voustrañ).
« Evel a welez, an dezrann emsavel n’en deus netra da welout gant arveradur ur rekipe pesketaet
e-barzh Emsav. D’ar muiañ e roio dit Emsav skouerioù a zezrannoù emsavel o klotañ gant ur prantad
distremenet eus ar sklaeriadur emsavel. Diziouerus e vo dit evit anaout an Emsav en e istorelezh, e
gevredadelezh, en ur ger en e ergorelezh, didalvoud avat evit e anaout evel ober istorek9. Ar goulou
ret da seurt anaout ne c’hell dont nemet eus da vuhez a emsaver ha diwar-bouez da labour a emsaver.
Plakañ disoc’hoù an dezrannoù emsavel kent, a fortiori disoc’hoù an dezrannoù marksour pe all, zo en
em gondaoniñ d’ar marmouzerezh kealiadel hag en em lakaat e gwirionez er-maez a bep emsav. »
(17 02 71)
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LENNADENNOU
Penaos meizañ al lennegezh vrezhon hiziv ?
pe : Eus al lennegezh evel-pa-vije d’al lennegezh diwar-a-zo.
An notennoù-mañ ne loc’hont diwar lennadenn dibarek ebet. Frouezh int d’ur rummad kendivizoù
renet amañ hag ahont abaoe un nebeut bloavezhioù. An digoradur a fell dezho bezañ da notennoù all
war embannadurioù hon amzer.
E meur a lec’h war Emsav eo bet eztaolet ar mennoz e ve al lennegezh vrezhon abaoe ugent vloaz
en ur prantad a soutadur : bez’ e ve heklevioù diwezhañ Gwalarn oc’h ardevel, tra ma savfe ar
garmoù kentañ eus un oadvezh nevez. Perak « heklevioù diwezhañ Gwalarn » ? Perak ober eus
lennegezh Gwalarn ul lennegezh diouti hec’h-unan, ken dibar ma c’hallfed anaout an heklevioù
anezhi bloavezhioù ha bloavezhioù da c’houde ? Heñveldra, perak e seller ouzh lennegezh Gwalarn
evel un dra echu ? Peogwir ne zeu ket mui ar gelaouenn er-maez, pe en arbenn eus un dra all
donoc’h ? Setu un niver a c’houlennoù a ve mat klask respontoù dezho.
An holl o deus klevet anv eus an tun arveret gant KERVARKER : embann barzhaz ur bobl na oa
ket anezhi, ha penaos e talvezas an tun-se d’e aozer enorioù bras e Paris hag e lec’h all. Piv avat a wel
ez arveras Gwalarn un tun damheñvel : sevel ul lennegezh evel pa vije eus Breizh, n’eo ket e sell eus
an enorioù estren koulskoude, hogen war-benn lakaat Breizh da sevel diwar al lennegezh a ve bet roet
dezhi ? Setu neoazh pezh a reas Gwalarn, – ret e oa kaout ur feiz diboell e barregezhioù pobl Vreizh,
hag int kuzh e pep lec’h nemet e kreizon ar feizourion. Ul lennegezh kaer a zisoc’has, eviti da vezañ
ul lennegezh evel-pa-vije, hogen Breizh ne savas ket en he frankiz diwarni. Tud Gwalarn zo aet pep
hini diouzh e du, an « tu »-se o vezañ peurvuiañ ar bez, hag oberoù Gwalarn zo hiziv etre daouarn ar
Skol-veur c’hall o ro da anaout d’ar Frañsizion yaouank n’o deus ket paouezet Breizhiz a vezañ.
Distignet eo tun al lennegezh walarnel, al lennegezh evel-pa-vije, – an nebeut aozerion a glask c’hoari
gantañ c’hoazh ne dennont netra vat anezhañ.
Echu da vat eo Gwalarn enta ha n’eo ket hepken dre arbennoù kalvezel a embannerezh. Da get e
ve aet neuze ar feiz a reas gwirionded Gwalarn ? N’eo ket, e lec’h all emañ. Un hent all he deus
kemeret, – evit henn kompren avat eo dav lakaat e kont un darvoud a bouez a anvimp, da c’hortoz
gouzout muioc’h, ‘darvoud ar bloavezhioù pergont’.
E-pad pell e stourmas brogarourion Vreizh o kemer harp war an tremened evit prientiñ un dazont
d’ar vro. Tud Breiz Atao ha Gwalarn a chome diazezet o buhezioù er bed gall ; a spered hepken ez
argasent ar bed gall-se en anv ur bed brezhon, a oa ivez un danzead eus o spered. An Emsav oa neuze
‘emsav an eñvor hag ar goanag’, – eñvor an tremened rakgall, goanag un dazont goudegall
(kounaomp pouez dodenn Nevenoe, koulz hag ar berzh a reas tudenn Bimbochet, hep disoñjal « hon
hunvreoù kaer »). Koulskoude, ar stourm-se a genderc’he ivez danvez er bremañ, – un danvez ken
bresk ma ne save e spered den lakaat e droad warnañ ; forzh penaos, ken troet oa ar speredoù ouzh
sevenadennoù meur an dazont ma vane disterbouez sevenadennoù bihan ar bremañ. Neuze e voe
darvoudoù 1944-1945 evel ur glav arnev o welc’hiñ an amzer, o freuzañ an hunvreoù kaer. An
amprouenn vras e voe evit an Emsav : ha kreñvoc’h e ve ar feiz eget ar bed ? Kreñvoc’h e voe. Distruj
an Emsav en doa e lakaet en Istor da vat. Evit ar wech kentañ o doa an emsaverion un tremened a oa
an Emsav e-unan, hag e diouer un dazont na welent dremm ebet ken dezhañ, e stagas brogarourion
yaouank ar bloavezhioù 1945-1950 da harpañ o buhez war an dra nemetañ a chome eus Breizh, an
tremened emsavel-se. An dezrann yen a reomp hiziv ne zle ket mirout ouzhimp a briziañ nerzh ar feiz
e voe neuze o hini, – ar feiz-se ha netra all he deus roet an tu d’an Emsav da vezañ estreget un
hanezenn. An darvoudoù eo moarvat o redie d’ober al lamm n’o doa ket gallet pe gouezet o
diaraogerion ober : diazezañ o buhez prevez war danvez an Emsav, ober eus an Emsav o sevenadur,
gwriziennañ en Emsav, – hep ur feiz divrall avat ne vijent ket aet betek penn ar follentez-se a anvomp
bremañ an dispac’h hiniennel. An azon kentañ eus an dispac’h-se e voe diwanadur tiegezhioù
emsaverion : paouez a rae an Emsav a vezañ ur gennad er speredoù evit bezañ azez ar buhezioù ; gant
gerioù resisoc’h, tremen a rae eus par ar c’healiad da bar ar saviad. Paouez a rae a vezañ un damant

etre damantoù all evit Breizhiz ’zo, dont a rae da vezañ o zonkad, – pe gant ur ger resisoc’h : o
hanvoud. Setu perak e kavomp mat envel darvoud ar bloavezhioù pergont, al lamm a reas Pêr
DENEZ, Youenn OLIER, Ronan HUON, Alan AL LOUARN ha re all, eus o hanvoud gall d’un
hanvoud brezhon nevez, al lamm hanvoudel.
Gant al lamm hanvoudel e tigore un oadvezh nevez eus an Emsav : eno e teraoue an trede Emsav.
Dezrann an darvoud-se n’eo ket bet graet betek-henn. N’eo ket bet diskouezet an troc’h krenn e oa
gant tremened Breizh ha gant tremened an Emsav e-unan. Meizet e voe, da skouer an tiegezhioù
nevez-se diwar-bouez ar patromoù-dezeviñ kozh : heñvelekaet e voent ouzh kumuniezhoù o tistreiñ
eus rummadoù gallekaet ar boblañs d’ar rummadoù manet brezhoneger. E gwir, tud ’zo e grez an eil
Emsav o doa graet an distro-se d’ar gevredigezh henvoazel, Loeiz HERRIEU ha Yeun AR GOW da
skouer ; evit ar re-mañ avat, ar pal oa diverkañ an diforc’h etrezo hag ar gouerion vrezhoneger a oa o
vevañ en-dro dezho. Ne ziverkjont netra evel just, er c’hontrol, rak gant ar gouerion-se e oa anv da
zont d’ar bed gall arnevez ha n’eo ket da zistreiñ d’ar bed brezhon a-wechall. Ret eo lavarout ne oa
ket fraezh-tre ivez an traoù e pennoù ar baotred hag ar merc’hed a rae al lamm hanvoudel : mennet
oant da vevañ e sevenadur an Emsav, hogen war un dro e krede dezho e oant, dre berzh o lamm endeeun, deuet tostoc’h da bobl Vreizh, pa na oa bet emsaver biskoazh pelloc’h eget m’edont diouzh o
c’henvroiz. N’eus aze netra souezhus : da heul un eilpennadur en o buhez e kendalc’h an dud da
soñjal gant o mennozioù kent, e-pad ur pennad da nebeutañ, hag o c’hredennoù a ya en tu kontrol d’ar
beziadoù. Donoc’h e voe an troc’h etre an emsaverion saviadel kentañ-se hag ar boblañs eget ma oa
bet etrezi ha paotred Gwalarn ha Breiz Atao ; gant ar re-mañ e oa mennozioù war Vreizh na zegemere
ket ar boblañs, hogen, se lakaet er-maez, ne oa ket kalz diforc’h a stuzegezh etrezo hag ar Vrezhoned
all, – « tud a galite panevet se » evel ma lavare an Drouiz e Gorsedd digor. An emsaverion gealiadek
oa Breizhiz gant un albac’henn, met Breizhiz evel ar re all evelkent, – n’eo ket diabeg e stagas warno
o c’henvroiz ar skritell « collabo » goude an avantur faskour ma voent bountet evel bugale. An
emsaverion saviadek en eneb a baoueze a vezañ evel o c’henvroiz : brezhoneg a veze etrezo ha gant o
bugale, ha pebezh brezhoneg ! Goap a rae forzh pegement ar Chaloni FALC’HUN eus e skolidi gent
pa roent da c’houzout dezhañ e savent o bugale e brezhoneg nemetken. Zoken a-raok gouzout o
mennozioù e ouied ne oant ket tud evel ar re all er vro-mañ. Int, diouzh o zu, mar o doa graet al lamm
a roe d’o hanvoud un durc’hadur nevez, a chome divarrek da zisplegañ ster istorel ar pezh a raent.
Abegoù trivliadel a roent, arguzennoù dispis, gwan, kilstourmel alies, hep an disterañ kempoell
damkanel. Ar foz etrezo hag ar boblañs dreist pep tra oa ur c’hloaz kriz, ha ne zeuent a-benn da reiñ
dezhi ster bastus ebet. Lod anezho a glaske kuzhat ar foz-se, dre veskañ da skouer elfennoù atoret eus
ar stuzegezh henvoazel gant ar stuzegezh nevez a ziwane en o buhez diwar sevenadur an Emsav, en
aner evel just. Anat eo e vanke ar c’healiad nevez en dije roet an tu da veizañ ar saviad nevez krouet :
dic’houlou e chome ar mennozioù kozh dirak an doare bezañ nevez.
Mar boe don an troc’h lakaet gant al lamm hanvoudel etre emsaverion ar bloavezhioù pergont hag
ar boblañs, e voe donoc’h c’hoazh, ha krisoc’h, an troc’h etrezo hag ar peurrest eus ar vrogarourion.
Ret eo lakaat e kont evel just amveziadoù ar mare : ar moustrerezh gall oc’h ober d’ar vrogarourion en
em rannañ e daou gamp hervez ma tibabent bezañ leal da Frañs pe d’an Emsav kondaonet. Evel ma oa
da c’hortoz e voe er c’hamp emsavel ar re o doa graet al lamm hanvoudel ha diazezet da vat o buhez
en Emsav ; ar graonell-dan eus ar c’hamp emsavel e voent zoken, – ha moarvat n’en dije ket hemañ
padet pell hepto, rak int hag int nemeto en em roas a-zevri d’ar stourmoù nevez na voent ket pell o
teraouiñ. An daou droc’h-se, gant ar boblañs dre-vras ha gant ar vrogarourion all, hag ivez an diouer
razh a zamkaniezh politikel a voe e devoud ar pezh a anver ar « geto » hag « enkadenn ar bloavezhioù
pemont ». Ur strizhenn e voe ar prantad-se e pep keñver : biskoazh ne oa bet ken bihan niver ar
stourmerion na ken bras niver o enebourion, – ouzhpenn ma chome an Diogelroez gall war evezh ha
prest bepred da voustrañ, e rene e-mesk ar vrogarourion vrezhon emziskleriet leal da Frañs un
droukrañs sabatuus ouzh an emsaverion nevez. E lec’h all10 ez eus bet dezrannet arvezioù eus an
enkadenn-se a zo bet, daoust da bep tra, ar pennad hent eeunañ en deus treset an Emsav war-du an
trec’h.
10

Sl. Enkadenn ar bloavezhioù pemont, Emsav 3/54 1967.

Da heul al lamm hanvoudel e voe harzoù an Emsav dilec’hiet ha resisaet. Dilec’hiet e voent :
diwar neuze e tremenjont, n’eo ket mui etre « Breizhiz emskiantek » (pe emsaverion gealiadek el
lavar a hiziv) ha Breizhiz « diemskiantek », hogen etre emsaverion saviadek (a zeue da vezañ an
emsaverion nemeto) hag an emsaverion gealiadek (a ouelezennas e gwiskadoù diseurt ar Mouvement
Breton). Resisaet e voent : rak mar oa diaes a-raok 1945 lakaat bevennoù etre ar re a grede e Breizh
dieub hag ar re na gredent ket, e teuas hiviziken anat diouzhtu ha d’an holl ar c’hemm etre ar re o doa
diazezet o buhez en Emsav war an Emsav hag ar re a bade da vagañ kredennoù en un dazont
gwelloc’h evit Breizh hep regiñ un neudenn eus o buhez c’hall11.
Anaoudegezh al lamm hanvoudel a daol ur goulou splann war emdroadur al lennegezh vrezhon
abaoe an eil Brezel-bed. Ent damkanel, ez eo klozet oadvezh al lennegezh evel-pa-vije ha digor
oadvezh al lennegezh diwar-a-zo.
N’eo ket aet da get evel just en un taol al lennegezh a batrom gwalarnel. Brogarourion, war al lañs
kozh, o deus kendalc’het da dec’hout diouzh ar bed gall dre ijinañ bedoù brezhon a faltazi, o tremen ebiou d’ar bed emsavel fetis. Romantoù diwezhañ Youenn OLIER zo ur skouer eus al lennegezh-se
evel-pa-vije. Ul lennegezh tostoc’h da saviad an Emsav eo bet lennegezh ar geto : kontadennoù Pêr
DENEZ ha Youenn OLIER o taolennañ an troc’h dramaek a vuhezent etre pobl Vreizh hag an Emsav
zo ur skouer vat anezhi ; ar c’hontadennoù-se, lennegezh diwar-a-zo mar bez, zo a dra sur derou
lennegezh an Emsav saviadek, rak diskouez a reont tud Vreizh, n’eo ket mui faltaziet e stumm ar bobl
rez a heter dezho bezañ, n’eo ket mui gwelet evel m’edont gant daoulagad ar gevredigezh kozh (evel e
skridoù Jakez RIOU ha Youenn DREZEN), met taolennet evel m’edont dirak daoulagad an
emsaverion saviadek kentañ. Moarvat, dre lenn kontadennoù DENEZ hag OLIER, ne gaver ket
alc’houez an troc’h don a ziskouezont etre an Emsav hag ar boblañs, – hogen petra a c’houlenner
digant al lennegezh emsavel, ma n’eo ket reiñ ar bed evel m’en gwel an den nevez. Moarvat, na
DENEZ nag OLIER n’o deus meizet ster istorel ar pezh a raent, rak a-hend-all o dije kendalc’het gant
an erv betek ar penn, eleze betek reiñ dre o lennegezh, pe en un doare all, un intenterezh denel don eus
an danvez o doa spinet en o skridoù kentañ, – e-lec’h kilañ, an eil etrezek ar gwelerezh unventek eus
ur Vreizh spazhet diouti pep emsav, egile etrezek ul lennegezh evel-pa-vije a zo eztaol an difeiz en
Emsav fetis.
« An dispac’h ne gont ket e re varv » avat : bezet pe vezet, gant al lamm hanvoudel ha derou an
Emsav saviadek, ez eo digor un oadvezh nevez el lennegezh vrezhon. An toull a ugent bloavezh
emaomp o paouez treuziñ a glot ervat gant ar prantad a eginadur ret. Ent damkanel bepred, ne zlefe
ket daleañ bremañ an eost kentañ. Roet eo dimp endeo tañva ar preveudi, ha kontañ skrivagnerion
gentañ an oadvezh nevez, anezho Breizhiz diazezet en ur saviad-kenderc’hañ emsavel hag o tougen
war ar bed sell an den nevez brezhon.
Keñveriomp da skouer ur gontadenn embannet e 1970 gant Pierrette KERMOAL, Roazhon,
bepred, hag an dastumad kontadennoù embannet e 1932 gant MEAVENN, Pa c’hwezh avel Walarn.
Gant MEAVENN emañ sell ar gevredigezh kozh o parañ war ar vandenn istrogelled e oa evit ar
gevredigezh-se emsaverion ar mare ; kaer zo d’an aozourez meskañ gant he fent hec’h entan a
emsaverez, e neblec’h ne santer estreget ar saviad gall ; kealiadek rik e oa an emsav d’an ampoent.
Gant P. KERMOAL, e kaver ur flemm a dra sur kalz nerzhusoc’h eget gant MEAVENN, hag an
emsaverion eo a bak ivez, hogen n’emañ ket al livourez en hevelep tu eus an daolenn ; mouezh un den
eus ur gevredigezh nevez a glever aze o skourjezañ emsaverion prest da zistreiñ etrezek eürusterioù ar
bed emaint o paouez kuitaat.
EMVR-218
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Fraezh e oa da emsaverion ar mare-se an arvez buhezel, hanvoudel, eus o stourm. Da dest, an notenn lakaet gant Pêr
DENEZ war Hor Yezh 15/35 1961 da glozañ ur rendael etre Youenn OLIER hag ur c’hampion eus al lealegezh c’hall :
« Klozet eo evel-se an tabut a zo bet etre Y.O. hag an Ao. MERSER diwar-benn kement-mañ. Fellout a ra din avat stagañ un
draig vihan diwar-benn an tagadennoù graet gant an Ao. MERSER a-enep da OLIER. Y.O. en deus degaset d’ar brezhoneg
ar pezh a gar ar muiañ er bed : e vugale. Lakaet en deus ar brezhoneg da vezañ yezh e familh, adalek an devezh kentañ, hag e
vugale o deus bet ar brezhoneg da yezh kentañ, da lavarout eo da yezh. Pa raio an Ao. MERSER kemend-all, e-lec’h
gallegañ er gêr, e c’hello reiñ kentelioù da Youenn OLIER. »

DANEVELLOU OBEREREZH
Skourr an Deskadurezh Vroadel.
Devezhioù studi kerzu 1970
Aozet ez eus bet tri devezh studi war ar yezh evit an deraouidi hag an araokaidi e Bourc’h-Vriag
eus an 26 d’an 28 kerzu 1970.
E pevar rummad edo dasparzhet an deraouidi, hervez o live : tri rummad kentañ bloavezh, ur
rummad eil bloavezh. C’hwec’h kelenner a oa evit ar pevar rummad ha tro o devoe da geñveriañ,
burutellañ ha gwellaat o doareoù kelenn. Setu roll ar pleustradennoù :
Sadorn 26 12 : 14 – 16 h : skrivadenn ha poelladennoù dre gomz ;
17 – 19 h : poelladennoù dre gomz ;
Sul

27 12 : 09 – 12 h : skrivadenn ha poelladennoù dre gomz ;
14 – 16 h : bodadoù-komz : frankizadur ar merc’hed ;
17 – 19 h : poelladenn dre gomz ;

Lun

28 12 : 09 – 12 h : skrivadenn ha poelladennoù dre gomz ;
14 – 16 h : bodadoù-komz : ar vuhez e kêr ;
09 – 12 h : arnodennoù kentañ derez kentañ hag eil bloavezh ;
14 – 15 h : arnodennoù eil bloavezh.

Ur rummad hepken a oa eus an araokaidi. Kinniget e voe d’ar re-mañ daou rumm
pleustradennoù :
1. Studiañ a-stroll dre gomz testennoù a lennegezh. Div destenn oa war ar roll labour : Taldir e ti
Frañsez Vallée, arroud eus al levr gant TALDIR, Ur c’hrennard, un deskard, ur soudard, Karaez
1944, pp. 54-56 ; Melegan, arroud eus al levr gant Youenn DREZEN, Itron Varia Garmez, skrivet e
1936, embannet e 1941, pp. 213-218. Pouezet e voe dreist-holl war savadurezh ar frazennoù ha war ar
brezhonekadurioù.
2. Deskiñ penaos lenn, meizañ, plaenaat ha krennañ ur pennad : pleustradenn graet war ar pennad
Greantioù Citroën e Breizh, Emsav 47/345-355 1970. Deskiñ penaos ren taolennadur hanezel ha
dezrannadur istorel un darvoud : pleustradenn war degouezh ar Bonedoù ruz.
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Emvod hollek Skourr an Deskadurezh Vroadel e Roazhon d’ar 07 C’hwevrer 1971.
O tennañ war-eeun d’ar Skourr e oa daou graf war an deizroll :
a) Kendorniadur Poellgor an Devezhioù Studi. Kargvezh ar Poellgor a bad eus ar 01 01 d’an 31
12.
b) Divizadur deiziadoù an devezhioù studi hollek 1971. Devezhioù studi distag a vo aozet
hiviziken evit an deraouidi hag an araokaidi. Ar spletoù da dennañ eus an darbar-se zo : a) unvanoc’h
e vo amgelc’h labour pep dalc’h b) kelennerion an deraouidi a c’hello heuliañ an dalc’hioù evit an
araokaidi.
S.A.D.E.D.

Gwazva ar Genurzh. Kudennoù ar c’hoskor : anvet ez eus ur Reizher nevez war an Douaroniezh.
Kemer a ray e garg e derou an 10t Bloavezh-Skol. Eztitlet ez eus Izili-Harpañ n’o deus ket kefleuniet
o c’hevrat.

Gwazva ar C’helenn. War c’houlenn Penn Stael an Darempredoù, a-benn aesaat labour ar skolidi,
ez eo divizet e vo berroc’h hiviziken an amzer lezet gant ar reizherion d’ober o labour : 8 devezh elec’h 14.
Gwazva ar Mererezh. Roet eo da anaout danevell Kontoù 1970 ha danvez Kellidsteuñv 1970, da
vezañ mouezhiet gant an Dael.
Kelc’h Debauvais

E-touez ar c’hudennoù hollek studiet gant K.D. emañ :
– stummerezh ar gelennerion ; kinniget ez eus aozañ dalc’hioù arbennik a gelennouriezh ;
– embannidigezh dornlevr an eil bloavezh.
Kudennoù diseurt o tennañ d’ar C’helenn (kreizennerezh kalvezel al labour-kelenn lec’hel) ha
d’ar Mererezh zo studiet ivez.
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Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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BREUDOU 1971 « EMSAV STADEL BREIZH »
E ROAZHON D’AR 7 MEURZH
D’ar 7 meurzh eo bet dalc’het e Roazhon Breudoù 1971 Emsav Stadel Breizh.
Pouez ar Breudoù-se oa da gentañ e breutadur an dezvadoù nevez o termenañ ar framm politikel
diazezet en diskar-amzer 19691, da eil e dezrannadur obererezh politikel 1970 hag e saveladur ar
raklun obererezh bloaziek evit 1971.
War an deizroll edo :
1. Breutadur hollek dezvadoù al Levierion hag ar Stroll-Leviañ, an Dael, ar C’helligoù, ar
Pennoù-Kellig hag E.R.E.R., skridaozet gant Kengor ar Reizhennañ war c’houlenn E.R.E.R. e genver
1971 ha breutaet gant an holl izili er c’helligoù e c’hwevrer ; mouezhiadur an dezvadoù-se.
2. Danevelloù obererezh 1970 ha steuñvoù 1971 pep ensav hag aozadur eus E.S.B. : aozadurioù
Skourr an Deskadurezh Vroadel (S.A.D.E.D., Kelc’h Debauvais), Emsav, Kengor ar Mererezh,
Kengor ar Reizhennañ ; dilennadur izili Kengor ar Mererezh ha Kengor ar Reizhennañ.
3. Dezrannadur obererezh politikel 1970 ; Raklun obererezh bloaziek evit 1971.
Amañ ne roimp nemet un alberz eus an dalc’hioù e stumm diverradurioù hag arroudoù eus an
testennoù pouezusañ.

I. – AN DEZVADOU
A. Dezvad al levierion.
1. Istoradur.
A-raok derou ar prantad eztroadur, eleze a-raok eost 1969, e veze leviet E.S.B. (pe an aozadurioù
ma tiwanas diouto) gant izili ’zo. Al leviaded devoudel-se o doa titloù ergorel d’o savlec’h-leviañ : int
o doa
a) diazezet ar c’hentaozadurioù (S.A.D.E.D., K.D., h.a.) ;
b) prientet ar binvioù damkanel ret da zezrannañ an ober emsavel loc’het diwar ar
c’hentaozadurioù-se ;
k) savlec’hiet E.S.B. e-keñver istor an Emsav hag e-se roet un diazez damkanel da leviadurezh
E.S.B. e-keñver al luskadoù breizhek all ;
d) savlec’hiet an Emsav e-keñver istor Breizh hag e-se roet un diazez damkanel da leviadurezh an
Emsav e-keñver al luskadoù istorek all ;
e) termenet diazezoù kelennadurezh an Emsav.
E-pad eizh mizvezh kentañ 1969 e rankas al leviaded devoudel ren ur stourm start ouzh ar
gwariadur strolladelour a reuzie e diabarzh an emsav stadel.
Da geñver diskarzhadur an elfennoù gwariadek en eost 1969, e tivizas al leviaded devoudel reiñ
ur furm wirel d’an atebegezhioù a samment abaoe bloavezhioù ha diazezañ un ensavadur nevez, ar
Stroll-Leviañ.
Daou arbenn oa d’an disentez-se :
1

Sl. Kemennadenn Stroll-Leviañ E.S.B. : Klozadur prantad ar frammañ politikel. Dezrann daou zarvoud, Emsav
34/309-315 1969. Doareoù dibarek eus ar framm dispac’hel, Emsav 35/329-339 1969.

1) Betek neuze e oa bet ar pep muiañ eus ober E.S.B. un ober kefridiadel diabarzh, hag evit an
ober-se e oa bet a-walc’h dezhañ kaout kreizennoù-divizout kefridiadel. Gant an eztroadur, eleze gant
an ober politikel diavaez o tont da vezañ ober pennañ E.S.B., e save an ezhomm da gaout ur greizenndivizout politikel diforc’h-mat diouzh ar c’hreizennoù-divizout kefridiadel kent.
2) Ar stourm ouzh ar gwariadur strolladelour, kentañ stourm leviadurel hirbad kaset gant E.S.B.,
en doa diskouezet ne c’halle ket mui E.S.B. tremen hep ur stroll frammet a dud gouest da ren
leviadurezh an emsav stadel, eleze
a) gouest d’ober war an taol dezrannerezh an darvoudoù m’en em gav E.S.B. emellet pe m’en
deus da emellout enno,
b) gouest da aozañ ar c’haderezhioù azas ouzh an darvoudoù-se,
k) gouest da gemer er pred dik an disentezioù rekis.

2. Dezvad al levierion.
Roll al Levierion
Roll al Levierion zo sturiañ ober politikel an emsav stadel, eleze
a) derc’hel ar gelennadurezh kempoell hag an ober kevazas ouzh ar gelennadurezh ;
b) eveshaat war skignerezh ar gelennadurezh ;
k) ren darempredoù diavaez E.S.B..
Er pleustr, emañ roll al Levierion rannet en ur roll standur hag ur roll dreiststandur.
Roll dreiststandur al Levierion ne c’hell ket bezañ raktermenet dre Reizhennoù, pa’z eo
dreiststandur end-eeun, eleze e dalc’h an darvoudoù dirakweladus. E-se ez eo endalc’het al Levierion
da zerc’hel stad pervezh eus mennadur Izili E.S.B. da geñver pep hini eus o disentezioù dreiststandur
a) dre ren ganto dezrannerezh an darvoudoù b) dre gevareizhañ ganto war ar c’haderezh da bleustriñ
k) dre o stlennañ war an disentezioù kemeret hag o heuliadoù.
Roll standur al Levierion a dermener evel-henn :
– e par an Dael : endodiñ dirak an Dael ur raklun obererezh bloaziek (R.O.B.). Darbennidigezh ar
R.O.B. zo evit holl Izili E.S.B. an engouestladur d’e gefleuniañ. Atebek eo ar Stroll-Leviañ dirak an
Dael hag an Dael dirak ar Stroll-Leviañ, pep hini war al lod merket dezhañ gant e zezvad eus
kefluniadur ar R.O.B. ;
– e par ar Gellig : roll al Levier zo sturiañ ober politikel ar Gellig a-gevreizh gant amkanioù an
emsav stadel ha gant ar re anezho pergen a zo enskrivet er R.O.B.. Atebek eo al Levier dirak ar Gellig
hag ar Gellig dirak al Levier, pep hini war al lod merket dezhañ gant e zezvad eus ober politikel ar
Gellig.

Kendorniadur al Levierion
Dre bennaenn ez eo pep Ezel eus E.S.B. galvet da vezañ Levier.
An Izili a ren o ober politikel dindan sturierezh al Levierion. An doare pennañ eo evito da
c’hounit o stummadur emsavel. Pep Ezel, goude n bloavezh a labour emsavel evel danvez Ezel hag
evel Ezel, e-se a stummidigezh dindan sturierezh al Levierion, zo barrek da sturiañ d’e dro an ober
politikel ha da vezañ Levier.
Gant al Levierion e vez kinniget an danvez Levier, rak o barregezh da sturiañ an ober politikel zo
ivez barregezh da varn piv e-touez an Izili zo barrek da sturiañ an ober-se.
Gant an Izili e vez dilennet al Levier nevez, rak anvidigezh al Levierion a rank bezañ ergoreladur
ar fiziañs o deus an Izili en danvez Levier.

D’ar muianiver en trifarzh e vez dilennet al Levier nevez, rak uhel e rank bezañ derez ar fiziañs o
deus an Izili ennañ, hag e zilennadur ne c’hell e nep doare bezañ disoc’h ur c’henstourm etre daou
gavailhad, hogen eztaol fraezh kedveno an Izili.
(Da heul emañ ar Reizhennoù o spisaat argerzhadur entitladur hag eztitladur al Levier gant hollad
Izili E.S.B., endorniadur ha dizorniadur al Levier en ur Gellig war c’houlenn Izili ar Gellig).

3. Ar c’heñverioù etre Levierion ha Kelligoù.
Kellig ha Penn-Kellig zo elfennoù eus an hevelep armerzh ensavadurel : ar Penn-Kellig zo e orin
en un ezhomm arc’hwelel eus ar Gellig ; n’en deus arbenn-bezañ ebet hep ar Gellig.
Levier ha Kellig zo, er c’hontrol, elfennoù eus daou armerzh ensavadurel disheñvel : al Levierion
zo disoc’h eus ensavadekadur al leviaded devoudel, un orin all zo d’ar Gellig
Ar Penn-Kellig zo dezhañ ur varregezh kefridiadel, nad eo ket arbennik d’an Emsav, – dre
bennaenn n’eo ket galvet pep Ezel eus E.S. B. da vezañ Penn-Kellig. En eneb, barregezh al Levier zo
disoc’h ar stummidigezh emsavel, ne c’hell bezañ gounezet nemet dre ren ober politikel an Emsav :
arbennik eo d’an Emsav.
(Da heul emañ dezrannadur an ereoù a zo en devoud etre Levierion ha Kelligoù, gant daveoù d’ar
c’hudennoù fetis a genglotadur etre an daou organ a zo bet da ziskoulmañ abaoe 1969. Klozañ a ra
gant saveladur teir fennaenn embregel :)
– Ne c’hell ket bezañ a Gellig hep Levier ; ar Gellig zo da gentañ-penn ur benveg emren a
obererezh politikel, ha ne c’hell ket chom hep ma ve unan eus hec’h Izili barrek da sturiañ hec’h ober
politikel.
– Ne c’hell ket un Ezel eus E.S.B. bezañ Ezel en ur Gellig hep kaout ur vezañs reoliek e tiriad ar
Gellig ; seul gent a se, ne c’hell ket bezañ Levier ar Gellig.
– Ne c’hell ket bezañ a Levier hep Kellig ; ar Gellig o vezañ an unvez a ober emsavel, ne c’hell
emsaver ebet, ne vern a be zerez ma ve e stummadur, sturiañ ober politikel an Emsav hep kemer perzh
reoliek en obererezh ur Gellig.
(Diwar ar retvezioù-se e tezreer Reizhennoù o termenañ argerzhadur ar c’heñverioù embregel etre
Levierion ha Kelligoù).
(An daou vellad diwezhañ a spisa termenadur gwirel an darempredoù etre al Levier hag ar Gellig
hag argerzhadur an arguzioù etre al Levier hag Izili e Gellig. Evel-henn eo dezrevellet pennaennoùblein an darempredoù ar Gellig gant he Levier :)
Al Levier a zegemer e ditl a Levier digant Izili E.S.B. dre berzh ur vouezhiadeg d’ur muianiver
doareet-uhel. Ar c’hinnig graet anezhañ gant al Levierion all, an dilennadeg gant Izili E.S.B. a ra
anezhañ derc’houezer an emsav stadel e-barzh ar Gellig.
Al Levier a zegemer e garg a Levier en ur Gellig digant ar Stroll-Leviañ gant ali darbennus Izili ar
Gellig.

B. Dezvad an Dael.
An Dael a c’hoarvez eus hollad Izili E.S.B.. Evel izili eus an Dael ez eo kevatalwirioù Izili E.S.B..
Gant an Dael emañ ar galloud da zivizout obererezh E.S.B..
An Dael a embreg he galloud :
a) war-eeun da geñver hec’h estezioù ; estezioù an Dael zo anezho
1) estezioù ordinal bloaziek, anvet ar Breudoù ;
2) estezioù dreistordinal ;

(Da heul emañ argerzhadur an estezioù dreistordinal).
b) dre hantererezh he derc’houezer, E.R.E.R., er-maez eus an eztezioù, en degouezhioù merket
gant ar Reizhennoù.

Ar Breudoù
(Argerzhadur dalc’hidigezh ar Breudoù).
War deizroll ar Breudoù emañ dre ret :
– an danevell obererezh bloaziek eus pep ensav hag aozadur eus E.S.B. ;
– un dezrann politikel eus obererezh E.S.B. abaoe ar Breudoù diwezhañ ;
– ur steuñv bloaziek evit pep ensav hag aozadur eus E.S.B. ;
– ur raklun obererezh bloaziek.
An danevell obererezh bloaziek eus pep ensav hag aozadur eus E.S.B. hag ar steuñv bloaziek evit
pep ensav hag aozadur eus E.S.B. a vez aozet dindan atebegezh E.R.E.R. ; breutaet, enkemmet diouzh
ezhomm, ha mouezhiet gant an Dael er Breudoù.
An dezrann politikel eus obererezh E.S.B. hag ar raklun obererezh bloaziek a vez aozet dindan
atebegezh ar Stroll-Leviañ ; breutaet, enkemmet diouzh ezhomm, ha mouezhiet gant an Dael er
Breudoù.
War deizroll ar Breudoù emañ diouzh ezhomm :
– anvidigezh izili ar C’hengorioù ;
– breutaidigezh, enkemmidigezh ha mouezhidigezh danvez Reizhennoù.
(Termenadur hag arc’hwelerezh Gwazva an Dael).

K. Dezvad ar Gellig hag an Adkellig.
Liammet eo pep Kellig ouzh un tiriad :
– e-keñver hec’h izili : pep hini eus hec’h izili a rank kaout ur vezañs reoliek en tiriad-se ;
– e-keñver obererezh : atebek eo ar Gellig war bep obererezh emsavel en tiriad-se.
Termenet e vez tiriad ur Gellig da vare krouidigezh ar Gellig ; daskemmet e vez tiriad ar Gellig
bewech ma vez ret diouzh ezhommoù an ober emsavel.
Termenet e vez tiriad ur Gellig dre emglev etrezi hag ar C’helligoù amezek ; kantgadet e rank
bezañ an termenadur gant an Dael pe gant he derc’houezer.
(Argerzhadur savelidigezh ur Gellig).
Stag ouzh pep Kellig e vez un Adkellig o c’hoarvezout eus danvez Izili.
Pep danvez Ezel zo stag ouzh ar Gellig dre un emglev a gengrad oc’h emplegañ :
– a-berzh ar Gellig, an dlead da blediñ gant stummadur an danvez Ezel ;
– a-berzh an danvez Ezel, an dlead da blediñ gant e stummadur personel, da gemer perzh en
obererezhioù ar Gellig dindan atebegezh ar Penn-Kellig.
(Argerzhadur degemeridigezh un danvez Ezel da Ezel).

D. Dezvad ar Penn-Kellig.
E pep Kellig ez eus un ezel anvet ar Penn-Kellig.
Ar Penn-Kellig zo en e garg
– kenurzhiañ obererezh kefridiadel ar Gellig : eveshaat war aozidigezh an emvodoù, war
stummerezh an Izili hag an danvez Izili, war labour strollel ha hiniennel an Izili hag an danvez Izili ;
– eveshaat war erounezadur obererezh politikel ar Gellig dindan atebegezh al Levier ;
– kefleuniañ darempredoù ar Gellig gant ar C’helligoù hag an aozadurioù all eus E.S.B. ;
– derc’houezañ ar Gellig en E.R.E.R. ;
– merañ ar Gellig, eleze derc’hel kef ar Gellig, dastum an telloù, talañ kevrozioù ar Gellig.
Kret eo ar Penn-Kellig dirak Izili ar Gellig evit erounezadur kefridioù e garg.
(Modelezhioù karg ar Penn-Kellig : anvet e vez evit ur bloavezh gant bodad Izili ar Gellig ; gant
ar re-mañ e c’hell bezañ dizorniet goude mouezhiadur d’ar muianiver doareet en trifarzh).

E. Dezvad E.R.E.R..
(E.R.E.R., Ensav Reoliñ Erounezadur ar Reizhennoù, en deus miret an anv o klotañ gant ar
c’hefridioù kentañ merket dezhañ e 1969, goude m’en deus emdroet ha ma’z eo deuet ledanoc’h e
gembeli).
E.R.E.R. a c’hoarvez eus bodad ar Pennoù-Kellig. Dre wir ez eo pep Penn-Kellig ezel eus
E.R.E.R. e-doug padelezh e garg.
Dre wir ez eo E.R.E.R. derc’houezer an Dael er-maez eus hec’h estezioù.
E.R.E.R. zo en e garg :
– kenurzhiañ obererezh kefridiadel E.S.B. : eveshaat war arc’hwelerezh skourroù-obererezh
E.S.B., war an aozadurioù-stummañ, war al labourioù strollel renet e par E.S.B. ;
– eveshaat war erounezadur obererezh politikel E.S.B. dindan atebegezh ar Stroll-Leviañ ;
– kefleuniañ an darempredoù etre ar C’helligoù, etre ar C’helligoù hag ar skourroù-obererezh ;
– eveshaat war vererezh-kreiz E.S.B. ha war vererezhioù ar skourroù-obererezh ;
– darbenn, goude ali ar Stroll-Leviañ, anvidigezh an Izili nevez kinniget gant ar C’helligoù.
Kret eo E.R.E.R. dirak Izili E.S.B. evit erounezadur kefridioù e garg.
(Modelezhioù arc’hwelerezh E.R.E.R. : Kadoriad E.R.E.R. ; emvodoù E.R.E.R., o mareadegezh ;
darempredoù arc’hwelel gant ar Stroll-Leviañ ; darempredoù gant ar C’hengorioù, gant an aozadurioù
kefridiadel arbennikaet. Termenet spis eo darempredoù E.R.E.R. gant ar C’helligoù, diwar ar
bennaenn embregel-mañ :)
E kembeli E.R.E.R. emañ fiziout en Izili E.S.B. studiañ ar c’hudennoù a sav en amgant e garg ha
divizout an diskoulmoù d’ar c’hudennoù-se. Endalc’het eo Izili E.S.B. da studiañ ar c’hudennoù
degaset dirazo gant E.R.E.R. ha da ginnig diskoulmoù d’ar c’hudennoù-se.
(Argerzh reol an divizout zo anezhañ lies lankad : a) War c’houlenn un pe lies Kellig e tegas
E.R.E.R. dirak pep Kellig ar c’hudennoù da studiañ gant an holl Izili b) Pep Kellig, goude
kevareizhañ ha mouezhiañ diouzh ret, a zave da E.R.E.R. an danvez diskoulmoù kinniget gant hec’h
Izili k) Roll E.R.E.R. eo neuze labourat war an danvez diskoulmoù kelligel ha diorren diouto un
diskoulm disoc’hel d) Erounidek e vez diskleriet an diskoulm disoc’hel ma ne sav dindan miz notennandarbenn ebet a-berzh un pe lies Kellig, notenn-arzaelañ ebet a-berzh ar Stroll-Leviañ. Hervez derez

mallusted an disentezioù da gemer e c’hell un « argerzh krennet » pe un « argerzh herrek » bezañ
erlec’hiet ouzh an « argerzh reol », o virout strizh perzhiadur pep Ezel er gwir-kentodiñ, -divizout ha reoliñ).

II. – DANEVELLOU OBEREREZH 1970 HA STEUÑVOU 1971
AN ENSAVIOU HAG AN AOZADURIOU
Al lodenn-mañ eus ar Breudoù eo an hini hengounelañ, peogwir e c’hoarvez eus an Danevelloù a
veze displeget ken abred ha kentañ bloavezh-skol S.A.D.E.D. da geñver Bodadeg-Vloaz ar Strollad.
Koazhet eo hiziv, dre zaou arbenn : a) pouezusoc’h eo bremañ en emsav stadel an obererezh politikel
eget an obererezh kefridiadel b) pevar emvod hollek a vez aozet bep bloaz gant Skourr an
Deskadurezh Vroadel.
Berr eo Danevell obererezh S.A.D.E.D.. Mat eo stad an traoù gant Gwazva ar Genurzh ha
Gwazva ar C’helenn (savet eo bet evel raktreset an daou rummad kentelioù nevez, Politikouriezh-I
hag Armerzhouriezh-I ; kreskiñ a ra niver ha dreist-holl barregezh ar gelennerion, an araokadennoù
brasañ o vezañ e-keñver kelennerezh an Istor ; uheloc’h eo niver ar skolidi enrollet hevlene eget e nep
bloavezh kent, – kreskiñ a ra en o zouez kenfeur Izili ha danvez Izili E.S.B.). Ar reñverad diskleriet
gant Gwazva ar Mererezh a aotre Gwazva ar C’hengoun da lakaat war steuñv 1971 prenidigezh dafar
moulañ nevez.
Gant Danevelloù Kelc’h Debauvais e teu keloù eus al labour-kelenn er c’helligoù. Steuñvet ez eus
ur startadur eus ar c’henstlenn etre ar staelioù-kelenn hag ar staelioù-kreiz. War steuñv 1971 emañ
ivez embannidigezh an dornlevr brezhoneg eil bloavezh.
Danevelloù Emsav a ziskouez ur c’hresk a lennerion yaouank er c’helc’hiadoù politikel war un
dro gant un digresk a lennerion er c’helc’hiadoù « sevenadurel ». Da heul kresk niver ar pajennoù
embannet bep bloaz gant ar gelaouenn (344 e 1967, 416 e 1970), da heul ivez gorreadur prizioù ar
moulañ, e ranker gorren priz ar c’houmanant, a vo 30 F e 1972.
Ar sifroù embannet gant Kengor ar Mererezh a ro tu da steuñviñ embannadur ul levr a skridoù
politikel hag un eil levrenn c’hallek.
Dilennet eo izili Kengor ar Mererezh ha Kengor ar Reizhennañ evit 1971.

III. – DEZRANN OBEREREZH POLITIKEL 1970
Kinniget eo Dezrann obererezh politikel 1970 E.S.B. dindan daou dalbenn : an obererezh diabarzh
hag an obererezh diavaez. Tidel eo ar rannadur-se dre ma ve ur fazi na welout an darempredoù
daelerezhel a zo etre an daou arvez-se eus buhez E.S.B.. Setu perak e vo kavet en div rann elfennoù o
tennañ d’ar rann all.

A. An obererezh diabarzh.
1. Frammadur politikel E.S.B..
E dibenn 1969 eo bet klokaet framm E.S.B. gant savidigezh ar Stroll-Leviañ. War un dro o deus
kroget ar c’helligoù gant ar bruderezh diavaez. Dre arc’hwel ar framm hag obererezh nevez ar
c’helligoù eo bet spisaet tamm-ha-tamm roll pep elfenn eus framm politikel E.S.B. ; da heul ez eus bet
tu da glokaat dezvadoù an Adkelligoù, ar C’helligoù, ar Pennoù-Kellig, E.R.E.R., al Levierion hag ar
Stroll-Leviañ.

2. An Deskadurezh vrezhon.
(Skourr an Deskadurezh vroadel a bourchas d’an emsaverion an anaoudegezhioù elfennel diazez
o deus ezhomm en o labour emsavel).
N’eo ket hepken anaoudegezhioù a vez pourchaset gant S.D.V.. Kentelioù evel re Politikouriezh,
Lennegezh, Istor zo enno danvez fetis buhez an Emsav. Un den na labour ket en Emsav a c’hell na
ober an diforc’h etre ur boelladenn Jedoniezh hag ur boelladenn Politikouriezh : en div gentel ez eus
roet ur framm poellata, ha labourat a c’hell gant kealioù a bolitikouriezh evel gant kealioù difetis ar
jedoniezh. Ar c’healioù politikel avat a gemer korf fetis e labour an emsaverion. Pa studiont istor e
studiont o istor dezho. Pa studiont lennegezh e kejont gant emsaverion ar rummadoù kent. An
dezrannoù graet gant an emsaverion en o foelladennoù a ra eus an danvezioù kelennet danvezioù
emsavel.
(Roll ar c’hentelioù nevez embannet gant S.A.D.E.D. e 1970).
E bloavezhioù kentañ Kelc’h Debauvais e veze an darn vrasañ eus ar skolidi o teskiñ brezhoneg
evel ur yezh estren ; ar re anezho o deus kendalc’het da labourat war ar brezhoneg ned aint ket gwall
bell pa n’o devez ket ezhomm eus ar brezhoneg evit bevañ. Izili an adkelligoù a oar ez eo ar
brezhoneg diziouerus d’o labour emsavel : evit labourat en E.S.B. eo ret dezho bezañ a live gant ar
c’hentelioù kentañ derez. Skort eo avat an anaoudegezh a c’hounezer eus ar brezhoneg dre ar
c’hentelioù kentañ derez : 1) skort kenan eo e-skoaz an anaoudegezh a c’hounezer eus ur yezh en ur
gevredigezh diazezet : dre vezañ soubet dizehan en ur gevredigezh e teuer buan a-walc’h da
vestroniañ yezh ar gevredigezh-se. Evit ar brezhoneg ez eo ar c’hontrol : ne vo yezh ar gevredigezh
nemet mar bez mestroniet gant pep hini ac’hanomp ; 2) skort kenan eo an anaoudegezh o deus an Izili
eus ar yezh e-keñver an ezhommoù o deus en E.S.B.. Kalz re alies c’hoazh e teu treuzkomprenadurioù
peogwir ne oar ket an dud brezhoneg mat pe ne strivont ket da gomz en un doare splann. Setu perak e
pouezer kement en holl rummadoù kentelioù war reizhded ar yezh, setu perak ivez ez eus bet aozet
devezhioù-studi war ar yezh en hañv hag er goañv 1970. Frouezhus eo bet an devezhioù-studi-se evit
ar re o doa prientet e-pad ar bloaz al labour a zo bet graet enno. Difrouezh int bet evit ar re n’o doa ket
labouret a-raok. Er c’heñver-se ez eo displetus e pep keñver degemerout en devezhioù-studi tud n’o
deus ket prientet al labour da ober enno.
E sell da wellaat ha da wevnaat yezh an Izili a zo aet war-raok en o anaoudegezh eus ar yezh hag
a zo krog da skrivañ pennadoù, studiadennoù h.a., ez eus bet aozet en diskar-amzer 1970 devezhioùstudi war an troerezh.

3. Ar gelennadurezh.
Ur geñveriadenn etre pennadoù Emsav embannet e 1969 hag ar re embannet e 1970 a laka a-wel
un diforc’h anat : e 1970 e kaver kalz nebeutoc’h a bennadoù o tennañ da gelennadurezh E.S.B. eget e
1969. Frammadur E.S.B. e 1970 zo eztaol fetis al labourioù damkanel bet renet er bloavezhioù kent,
hag ar pennadoù embannet e 1970 a ziskouez un damant d’an eztroadur. Ouzhpenn un damant a
ziskouezont pa c’hell bremañ an Emsav lakaat e gelennadurezh da zezrannañ darvoudoù fetis eus
buhez ar vro (gwelout ar pennad war ar C.F.D.T. pe an hini war Citroën). A bouez eo merzout ivez e
krog an Emsav da studiañ kelennadurezhioù estren dezhañ (gwelout ar pennadoù war ar varksouriezh
hag ar gevredadelezh), rak an eztroadur en e ster strishañ a vez komprenet evel ur bruderezh er
boblañs, met en e ster gwirion e rank bezañ komprenet evel un emdroadur hollek eus an Emsav, deuet
gouest da ren dezrannoù ha studioù dibarek war ar vuhez kempred en he holl arvezioù.
Ret eo amañ distreiñ war ster ar ger « kelennadurezh ». Un den a gejer gantañ en un emvodkelaouiñ a c’hell gwelout er gelennadurezh un teskad kealioù kempoell evit kompren emdroadur ar
gevredigezh e Breizh ha labour an Emsav. Difetis e chom evitañ keit ma ne labour ket en Emsav. Pa
grog da labourat en Emsav e teu tamm-ha-tamm ar gelennadurezh da vezañ poell fetis e labour
emsavel, e afer dezhañ e teu da vezañ. Ar pouez a ro en e vuhez d’al labour emsavel a ra tamm-hatamm eus ar gelennadurezh poell e vuhez emsavel. Dre zezrannañ e obererezh, e tizolo ar
gelennadurezh hag e c’hell he c’has pelloc’h : dezrannañ e zonedigezh d’an Emsav a c’hell emplegañ

un dezrann eus al luskadoù brogar e Breizh ; dezrannañ ar metou tiegezhel ma teu anezhañ a c’hell
bezañ un doare da anaout dilerc’hioù ar gevredigezh henvoazel er gevredigezh a-vremañ ; dezrannañ
ar metou kevredadel ma emañ zo pazenn gentañ e anaoudegezh eus ar boblañs. Dre an dezrann eus al
labour e c’hell pep hini kompren ar pezh a vez graet gantañ ha gant ar re all, ar poell fetis a zo boutin
d’e labour ha da labourioù ar re all. Hogen divoas eur c’hoazh da zezrannañ : a-raok mont d’un emvod
kellig, da skouer, e rank pep hini prientiñ un dezrann eus al labour a zo bet graet ; a-raok mont da
gevareizhañ war danvez reizhennoù e rank pep hini dezrannañ e savlec’h e-keñver an danvez
reizhennoù-se ; kevareizhañ a empleg dezrannañ ar savlec’h hag ar mennadoù eztaolet.
Ar skrid eo furm wellañ an dezrann, hag un diouer a vez aze alies : ne skriver ket a-walc’h, re
alies e vez graet an dezrannoù dre gomz nemetken. N’eo ket dre un diouer a amzer evit skrivañ, met
kentoc’h dre ma’z eus re a izili divoas da eztaoliñ dre skrid, evel ma’z int divoas da welout ar fetis a
zo er gelennadurezh.

B. An obererezh diavaez.
1. Pennaennoù embregel al labour diavaez e 1970.
Renet eo bet al labour diavaez e 1970 diouzh ar bennaenn-mañ : « Diskouezomp an Emsav d’an
dud, dezho d’en em lec’hiañ en e geñver ». Diskouezet eo bet an Emsav d’un nebeut tud, en o zouez
un niver o doa endeo en em lec’hiet en e geñver. Daou amkan a oa d’al labour diavaez : tuta, ledañ
kelennadurezh an Emsav.
a) An tuta zo aet goustadik. N’eus ket da souezhañ betek re ouzh kement-se : tizh an tuta zo e
dalc’h div elfenn, aa) ar stad ma emañ an Emsav a-fet framm ha kelennadurezh bb) ar stad ma emañ
ar boblañs. Merzout a c’haller evelkent ez eo an niverusañ an adkelligourion er c’helligoù ma’z eus
bet graet ar muiañ a emvodoù-kelaouiñ. Er gellig he deus renet kalz darempredoù gant luskadoù
diseurt diwar goust an darempredoù gant an dud n’emaint e luskad ebet, ez eus bet tutaet nebeutoc’h.
b) E-keñver ledañ kelennadurezh an Emsav ez eus bet renet e 1970 ul labour emdarzhek. Gant
ESB 1, an emvodoù- hag an emgavioù-kelaouiñ, ar skridoù gallek troet diwar Emsav ez eo bet skignet
er vro kealiadurezh an Emsav. Re abred eo c’hoazh, ha re nevez eo ar bruderezh diavaez evit ma
c’hallfemp muzuliañ resis frouezh ar bruderezh-se. Meur a wech ez eus bet tro da verzout e lakae pell
mennozioù an Emsav d’en em ledañ ; ret eo enta gortoz keid-all evit anaout gweredoù ar bruderezh.

2. An darempredoù gant aozadurioù nannbreizhek.
Disheñvel eo an degouezh hervez m’emañ an aozadur darempredet e diabarzh ar riez c’hall pe en
diavaez.
Gant al luskadoù e-maez Frañs e c’hoarvez an darempredoù eus eskemmoù stlenn : diskouez
dezho petra eo an emsav brezhon, bezañ stlennet war ar pezh a reont. Dibar eo bet e 1969-1970
darempredoù E.S.B. gant ul luskad flandrezat. An enkadenn ma emañ al luskad-se n’en deus
kelennadurezh wirion ebet, he deus degaset e re yaouank (a zo o klask ur gelennadurezh) da
dreuzplakañ kelennadurezh an emsav brezhon war o saviad. Er mare-mañ ez eo amjestr an
darempredoù gant al luskad-se en abeg da se.
Gant al luskadoù eus Frañs e c’haller, en tu all d’an eskemmoù kealiadel, diawelout kenlabour pe,
da nebeutañ, gweredoù ledemsav. O embannadurioù a c’hell skignañ stlenn war an Emsav ha
heklevioù eus an Emsav e-barzh metaouioù n’int ket bet tizhet gantañ c’hoazh. Re nevez eo an
darempredoù skoulmet aze evit ma c’hallfemp barn an disoc’hoù.
Un trede seurt luskadoù zo da renkañ amañ : al luskadoù kleizelour emskritellet « broadel »
diwanet e Breizh a-c’houde 1968. Daoust d’o neuz n’int ket ledemsavioù brezhon ; mard int ledemsav
ez eo e-keñver un dispac’h marksour : treuzplakañ a reont kelennadurezh LENIN (war un dro gant
kealioù LENIN a-zivout ar gudenn vroadel, – alese o damant broadel ouzh Breizh), hogen ne

zegemeront betek-henn levezon gealiadel ebet digant an Emsav. Hon daou aters war o divout zo :
petore obererezh kevredadel int gouest da ren e Breizh ? penaos o degas da vezañ ledemsavioù
brezhon ?

3. An darempredoù gant an aozadurioù breizhek all.
Paouezet en deus E.S.B. a gaout darempredoù a genlabour frammet gant an aozadurioù breizhek
all.
Ent damkanel, an holl anezho a) a zegemer un diempradur don pe donoc’h enno b) ne ziskouezont
mennadur ebet da gas da get an diempradur a zo er vro hag enno o-unan k) a chom estren d’an
imbourc’hioù damkanel renet abaoe 1968 gant E.S.B. war an diempradur.
Ent embregel, an holl anezho a ziazez o obererezh, ent vennel pe ent werc’hel, war ar stad a
ziempradur ez eo hini pobl Vreizh. Deskrivet eo ar stad a ziempradur-se evel ur vrezhonelezh prevez
sterniet gant ur foranelezh c’hall.
Al luskadoù breizhek o deus e-keñver ar vrezhonelezh prevez emzalc’hioù digempoell :
– da bal e kemeront mirout, kreñvaat pe ledañ ur vrezhonelezh prevez dibarek : pe brezhonelezh
krai ar maezioù, pe ur vrezhonelezh pleusket, ar vrezhonelezh danzeet gant Gwalarn da skouer, pe
bremañ an hini nevez danzeet gant S.A.D.E.D., pe c’hoazh ur vrezhonelezh douaroniezhel evel hini ar
vro c’hallou.
E-keñver ar foranelezh o deus an emzalc’hioù digempoell-mañ :
– pe e klaskont sterniañ ar vrezhonelezh prevez a zifennont e diabarzh ar foranelezh c’hall (an
holl luskadoù nemet E.B.V.) ;
– pe e reont meneg eus ur foranelezh vrezhon hag e lakaont e-keñver ar skritell-se, hag en un
doare andaelerezhel, ur vrezhonelezh prevez dibarek da virout, da greñvaat ha da ledañ (ar skouer
splannañ eo E.B.V., luskad diwanet dindan levezon E.S.B. e 1969, dibradet enta gant an emdreiñ
daelerezhel, hogen chomet estren dezhañ ; miret en deus dodennoù pennañ 1969 E.S.B., ar Stad
vrezhon, an den hag ar gevredigezh nevez, al ledemsav, ar framm, h.a., evel glad kealiadel ha staliad
vruderezh ; ken diempret eo avat seurt « kealiad » diouzh o saviad-kenderc’hañ, – direet eo obererezh
E.B.V. da savelañ ur rouedad skolioù brezhoneg, – ma kav gwell izili onestañ al luskad-se anzav :
n’hon eus ideologiezh ebet, n’hon eus programm ebet ; onestiz marteze, na ro ket dezho ar spiswel
politikel, rak un « ideologiezh » o deus, hini al luskadoù yezhelour gant an holl zislavaroù a zo ebarzh).
– pe e nac’hont ouzh ar foranelezh pep pouez gwerc’hel pe pep gwir war ar brevezelezh : ar pal
neuze o vezañ lemel pep foranelezh (gall pe vrezhon), pe aozañ ur brevezelezh vrezhon distag ha
gwarezet diouzh ar foranelezh (forzh pe hini e ve) faltaziet ganto (difennet e vez seurt tezenn
anveliour gant izili ’zo eus U.D.B., Brud [sl. EMVR-214, Emsav 50/52 1971], Galv, Ar Falz, BleunBrug, Kuzul ar Brezhoneg, hep bezañ anzavet koulskoude gant al luskadoù-se o-unan).
– an holl a het un treuzfurmadur eus ar foranelezh c’hall (rannvroeladur, kevreadeladur, h.a.) a
rofe muioc’h a lec’h d’ar brevezelezh vrezhon (hag okitaniat, euskarat, h.a.). Reoù a ya betek
raktresañ ur meni daelerezh eeunik : ur wech tizhet ar rannvroeladur e klaskfent mont pelloc’h (amañ
ez adkavomp amkaniadoù ar M.O.B., U.D.B., hetadennoù Kuzul ar Brezhoneg, h.a.).
– an holl, en ur dermenañ ur vrezhonelezh da virout hag ur foranelezh da dizhout, a veiz bepred
ar vrezhonelezh evel un elfenn wan da ziwall hag ar foranelezh evel un elfenn greñv da wanaat, lorbañ
pe pellaat. Pa’z eont betek empentiñ patromoù da zont evit Breizh, e rankont falsañ o friziadur eus an
eil elfenn pe eben, – ober eus ar Stad-bleiz un den santel doujus d’an deñved-broadoù, pe faltaziañ ur
bed hep bleizi, pe reiñ da ouenn ar bleizi ment al logod. (Hunvre an anveliourion eo ur vro spazhet a
bep foranelezh. Ur falsadur all eo an hini a ra broadelourion U.D.B. pa vennont ober eus o strollad un
emsav dispac’hel giz an Trede Bed. Emsavioù an Trede Bed zo dezho un azonadur broadel hag un
amkaniadur sokialour. Seurt patrom a emsavioù avat a ampleg un emskiant vroadel kreñv a priori er

broioù ma kreskont, nerzhioù brogar krai bras o vont da geflusker un emgann stadel sokialour. Un
emsav giz an Trede Bed n’en deus ket da grouiñ an emskiant vroadel : houmañ zo anezhi er vro evel
danvez krai, o pourchas dezhañ un darn vat eus e nerzh, – bez’ e c’hell bezañ enta broadelour hep
forc’hañ diouzh an damkaniezh etrevroadelour. Ar pezh a ra gwander U.D.B. eo gwander an emskiant
vroadel krai e Breizh. Hag ar pezh a ra sac’hadenn U.D.B. eo an dazeilad ma emañ : pe stourm da
ziorren e Breizh an emskiant vroadel ampleget gant he stourm sokialour, ha terriñ neuze pennaenn an
etrevroadelouriezh varksour-leninour, pe kaout a-walc’h gant an asvan a emskiant vroadel a zo e
Breizh ha krakvevañ).
An diforc’h pennañ etre al luskadoù breizhek-se hag E.S.B. zo termenet evel-henn :
– pal E.S.B. zo ur brevezelezh vrezhon hag ur foranelezh vrezhon kenempret ;
– diempradur zo etre kement brezhonelezh prevez ’zo hag ar foranelezh c’hall, – diempradur na
c’hell echuiñ nemet dre zistruj an eil pe eben ;
– diempradur zo etre kement brezhonelezh prevez ’zo (hini S.A.D.E.D. evel ar re all) ha kement
egin a foranelezh vrezhon a c’haller savelañ, – diempradur na c’hell echuiñ nemet dre un
treuzfurmadur kenstur ha daelerezhel eus an div elfenn : ar vrezhonelezh prevez o kemer harp bepred
muioc’h war an eginoù a foranelezh vrezhon hag e-se oc’h emdreiñ dibaouez ; eginoù ar foranelezh
vrezhon o tennañ nerzh eus ar brevezelezh nevez a sterniont. Pep prantad eus an daelerezh o tegas
kenempradur darnel d’e zisoc’h kentañ, hag un diempradur nevez dre dremen pazenn ar
c’henempradur darnel-se war-du muioc’h a hollelezh. (S.A.D.E.D. en e zerou a roas, dre e framm, un
egin a foranelezh da vrezhonelezh prevez ar mare ; kevarc’het e voe gant an holl « Vrezhoned
emskiantek » a oa o vevhilgenniñ er geto ; ar framm kentañ-se avat a roas lañs d’ur vrezhonelezh
prevez nevez diforc’h-krenn diouzh brezhonelezh prevez ar geto hag an eil Emsav : ur gwered-tremen
a voe eus ar vrezhonelezh eilemsavel d’ur vrezhonelezh nevez, o tevoudañ ur pelladur diouzh ar geto,
n’eo ket avat war-du brezhonelezh henvoazel ar werin, hogen war an tu all, – ken ma teuas buan
karezioù ar « Vrezhoned emskiantek » da gemer lec’h o c’hevarc’hioù. Seurt kresk a ziempradur ma
oa ar pelladur nevez-se diouzh ar vrezhonelezh krai, seurt dezerzh ma tegouezhe E.S.B. oa evitañ ur
redi a vuhez pe a varv da luskañ e adempradur kevredadel : an eztroadur eo, prantad ma kreñva ar
vrezhonelezh prevez nevez (startadur ar yezh hag ar stuzegezh arnevez, diwan ul lennegezh), ma
c’hoari avat ar gwered-tremen e-keñver ar foranelezh ar wech-se : eilpennet eo bet framm E.S.B., an
arc’hwelioù diavaez, politikel, o tont da sterniañ an arc’hwelioù diabarzh, kefridiadel, o doa o douget
e stumm eginoù betek neuze.
Aze emañ an diforc’h-diazez etre E.S.B. hag al luskadoù breizhek all. Evit ar re-mañ ez eo ar
vrezhonelezh ur furm stabil da virout, da greñvaat ha da ledañ ent douaroniezhel, – alese ar
bruzhunadur ma emaint hervez ar furm a vrezhonelezh a zibabont, reoù o tibab unan pe unan all etouez brezhonelezhioù krai ar maezioù, reoù all o tibab unan pe unan all e-touez ar brezhonelezhioù
pleusket gant an Emsav. Evit E.S.B. ez eo ar vrezhonelezh un elfenn war emdreiñ o kavout poell
hec’h emdroadur en daelerezh-ademprañ.
An hevelep diforc’h-diazez zo e-keñver an elfenn all eus an daelerezh-ademprañ, dianav d’al
luskadoù breizhek all, an egin a foranelezh vrezhon. Pegen eginek bennak ma ve, adalek ma vez e
daelerezh gant ar vrezhonelezh, e teu houmañ da vezañ ur brevezelezh vrezhon e-keñver ur foranelezh
vrezhon, – azon pouezus all o verkañ an diforc’h etre E.S.B. hag al luskadoù breizhek all : evito, ar
vrezhonelezh zo bepred ur brevezelezh e-keñver ar foranelezh c’hall.
Ar pezh a harz ouzh an aozadurioù breizhek all a gaout darempredoù frammet gant E.S.B. a denn
d’an arbennoù-mañ :
– stourmerion an aozadurioù-se politikel pe sevenadurel a asant d’an diempradur ma emañ pobl
Vreizh ha ma emaint ; e anaout a reont evel un droug didec’hus ha ne gredont ket postañ o buhez en
un embregerezh a zo e bal e zistrujañ, seul gent a se en un embregerezh o stagañ ganti, evel E.S.B.,
dre greskiñ an diempradur-se ;

– ne vennont ket savelañ un anaoudegezh damkanel eus istor ar vro hag eus ar pezh a reont ennañ
a broufe dezho direndael ez eo o stourm tonket da c’hwitañ hep mank : gwell eo dezho kenderc’hel
gant stourmoù dall diwar braslunioù damkanel bet diskouezet evel faziek (da skouer derc’hel skolioù
brezhoneg hag istor digor rag-eeun war an diavaez [sl. Emsav 35/335 1969]) ;
– en em dermenañ e-keñver ur vrezhonelezh dibarek zo kement ha herzel ouzh pep emdroadur o
lakaat en arvar ar vrezhonelezh dibarek-se (azonus eo ar bomm-mañ brudet gant izili ’zo eus Kuzul ar
Brezhoneg : « Daou enebour en deus ar brezhoneg : ar Stad c’hall ha S.A.D.E.D. ») ; kement
darempred frammel gant E.S.B., eleze gant un aozadur a zo an emdreiñ daelerezhel e reolenn, a zegas
bep taol dre ret un distruj eus ar vrezhonelezh dibarek a zo he miridigezh o reolenn dezho, ha da heul
o distruj dezho o-unan.

IV. – RAKLUN OBEREREZH BLOAZIEK 1971
Er R.O.B. 1971 e vo kavet dreist-holl sturiadurioù hollek, pennaennel, evit obererezh politikel
E.S.B. e 1971. Gant rat n’eus ket bet lakaet raktresoù munudaouet rak n’eo ket roll ar Stroll-Leviañ
kempenn roudennoù ma c’hallfe an emsaverion all ruilhal e peoc’h. Ar roudennoù-se ne gasfent da
neblec’h o vezañ ma vefent terket e sell da reiñ respont d’ur « c’hoant mont war-raok » a-berzh izili re
abaf evit talañ o-unan ouzh an dezerzh ma emañ an Emsav.
Diaezet e vez a-wechoù an izili pa na c’haller ket muzuliañ bremañ gant sifroù an disoc’hoù eus al
labour renet gant E.S.B.. Lavaret ez eus bet da skouer : « E derou S.A.D.E.D. e veze fetis an
disoc’hoù : niver ar skolidi o kreskiñ, rummadoù nevez o vezañ savet, izili nevez o tont ». Hogen n’eo
ket ar c’hresk eus niver an izili, ar rummadoù pe ar gefridiaded en deus lakaet S.A.D.E.D. da emdreiñ
hag E.S.B. da vezañ savet. N’eo ket al labour standur e diabarzh S.A.D. E.D. en deus lakaet ar framm
politikel da ziorren, daoust ma ne vije ket bet eus ar framm politikel hep an dek bloavezhiad a labour
standur diastal e diabarzh ar framm kefridiadel. Diwar an derou avat, e-kichen an ober kefridiadel e
rene ur preder politikel ; tamm-ha-tamm en deus ar preder politikel-se en em fetisaet d’e dro en un
ober politikel, standur evit un darn, dreiststandur evit an darn vrasañ. Diwarnañ eo bet diorreet ar
framm politikel. Diaesoc’h eo bet da verzout, rak unan eus dibarderioù al labour politikel eo ne
c’haller ket e vuzuliañ evel ma reer evit al labour kefridiadel.
Ur skoliad war an Istor en devez un notenn evit pep poelladenn : an notenn-se zo dreist-holl
muzul al labour graet, en e gementad hag en e boellegezh. N’eus nemet ar skoliad avat a c’hell
lavarout petra en deus lakaet anezhañ e-unan e-barzh e labour, da lavarout eo ar mad en deus tennet
anezhañ. Ar pep pouezusañ evit stummadur politikel un den pe emdroadur politikel un emsav zo
peurliesañ er-maez eus ar pezh a c’haller muzuliañ gant sifroù war an taol.
Ar studiennoù kevredadel kentañ hon laka da verzout ez eo ec’hon an dachenn boulc’het hag e
rankimp imbourc’hiñ pell amzer c’hoazh a-raok kaout un anaoudegezh kevredadel hollek eus pobl
Vreizh. Ar bloavezhioù ret d’un ezel evit en em stummañ a verk ivez pegen gorrek e vez ar c’hemmoù
pouezus ha gwirion.
Pa’z eo bremañ an dachenn bolitikel hini labour E.S.B., e ranker anat bezañ habask o c’hortoz
muzuliañ gant sifroù disoc’hoù hon labour : stummadur an izili, labour politikel er boblañs. N’eus
nemet un hentenn evit muzuliañ talvoudegezh hon labour : an dezrannoù reoliek. Ma ne vez ket santet
fetisted al labour politikel ez eo peogwir ne vez ket dezrannet a-walc’h al labour a vez graet. Ha
koulskoude hon eus dirazomp ar binvioù evit deskiñ dezrannañ hag evit dezrannañ ; met ne vezont ket
arveret a-walc’h pe ne vezont ket arveret mat a-walc’h. Isarveret pe treuzarveret e chom binvioùdiazez ar stummidigezh : an deskadurezh vrezhon ha kelennadurezh an Emsav.
E 1971 evel er bloavezhioù kent e chom labour kentañ pep ezel piaouañ an deskadurezh vrezhon
ha kelennadurezh an Emsav.
Ar stummadur hiniennel avat, mar chom labour kentañ an izili hag an danvez izili, n’eo ket ken
labour pennañ E.S.B.. Hemañ hiviziken zo lec’hiet war an dachenn gevredik : sankañ er vro ha da

gentañ anaout ar vro zo ar sturiadurioù evit 1971 hag ar bloavezhioù da zont. Mar gellomp kinnig ur
ger-blein diouzhtu, e vo : « Gant pep emsaver e studiadenn war ar gevredigezh ».
Pouezañ zo da ober ivez war an ezhomm da studiañ ha da zezrannañ ar c’helennadurezhioù
« estren » d’an Emsav.
E-keñver ar bruderezh politikel e-touez an dud, pennaenn embregel 1970 a dalvez bepred. Da bep
ezel ha da bep kellig da zivizout war furmoù ar bruderezh-se.

An darempredoù gant an aozadurioù nannbreizhek.
Emañ c’hoazh ar gevrenn-mañ eus an obererezh e par an arnodiñ ha gwell eo da bep kellig
kenderc’hel gant an erv he deus boulc’het diouzh he zu.
Tu zo, koulskoude, adal bremañ da frammañ an darn eus an darempredoù gant an aozadurioù
nannbreizhek a c’hoarvez a bourchas dezho lizheradur. Evit se ez eo ret sterniañ Rann ar C’helaouiñ
en-dro hag he lakaat barrek war al labour nevez-se. Da Rann ar C’helaouiñ e vo ivez da eveshaat war
weredoù he labour. Evel just, ouzhpenn se, e c’hallo Rann ar C’helaouiñ talvezout da bourchas ha da
eskemm lizheradur gant an aozadurioù breizhek all.

An darempredoù gant an aozadurioù breizhek all.
Penaos meizañ an darempredoù gant an aozadurioù breizhek all ? E meur a zegouezh ez eo bet
displeget ne c’hell an darempredoù-se bezañ nemet daelerezhel, eleze bezañ darempredoù gant ul
ledemsav. Petra dalvez kement-se ? Ret eo sklaeriañ ur wech ouzhpenn ster an termenoù-se.
Da heul ar mesk a ren war o spered, a vennont kuzhat dindan ouel ar vrizhvadelezh, ez afe izili
’zo betek disteurel an termen « ledemsav » eus o geriaoueg. « Arabat disprizout, emezo, arabat
kunujenniñ tud a youl vat ». Kunujennoù-emgann zo ezhomm, hag ar gunujenn « touseg » he deus
graet kement a labour hag an holl embannadurioù gouiziek war an doare-skrivañ. Hogen amañ
n’emañ ket ar gudenn. An termen « ledemsav » n’eo ket ur gunujenn-emgann, hogen anv un arc’hwel
dispac’hel.
Gwered ledemsav eo kement anadenn gevredadel o tisoc’hañ eus levezon an Emsav e-barzh
maezienn ar foranelezh sujer. Arc’hwel ledemsav ez eus pa vez leviet ar gweredoù ledemsav e doare
ma prientont arc’hwel an Emsav, da skouer dre reiñ lañs d’ar brezhonelezhioù war ar c’hallelezh, dre
dangleuziañ ar riboulioù a aesaio diskar ar foranelezh c’hall.
Arabat eo avat lakaat re a c’hwezh e yaelezh ar gweredoù ledemsav. Pa lavaromp : reiñ lañs d’ar
brezhonelezhioù war ar c’hallelezh, e pouezomp dreist-holl war ar gwered nac’hel a zo lakaat
Breizhiz e tro da zezvarn ar stuzegezh c’hall ha dre se da arzaelañ ar vezañs c’hall hag ar sujerezh gall
e Breizh. Evit a sell ouzh ar brezhonelezhioù lakaet e kaoz, sanket evel gennoù etre Breizhiz hag ar
c’hallelezh alouber, e chomo dister hag arouezel o roll yael, eleze o roll emsavel. Ar festoù-noz a ro
da Vreizhiz yaouank ’zo war ar maez an dro da zezvarn ergorekoc’h diduamantoù ar stuzegezh c’hall
a welont evel-se bennozh dezho eus an diavaez, hogen ar vrezhonelezh eztaolet dre ar festoù-noz ne
gas ket Breizhiz ur c’hammed pelloc’h war-du kenempradur ur brevezelezh hag ur foranelezh
vrezhon. Ur skouer all : an darn vuiañ eus lennegezh vrezhonek ar bloavezhioù c’hwegont a ro da
Vreizhiz an dro da soñjal o deus ul lennegezh int ivez ha da sellout a-gorn ouzh an alouber. Evit a sell
avat ouzh yaelezh emsavel ar skridoù e kaoz… gwell eo dezho tremen hep lenn biken al « lennegezh
vrezhonek »-se mar fell dezho mirout ar feiz a roy dezho an tu un deiz da sevel ul lennegezh wirion.
Daoust d’ar pezh eur techet da grediñ dre vrizhvadelezh, dre ziouer a skiant-varn ha dreist-holl pa
n’eur ket kalonek a-walc’h evit sellout ouzh an dezerzh emsavel ez eo ar vro-mañ, ez eo an arc’hwel
ledemsav un arc’hwel gourzhtreiñ hogos pur.
Penaos ren an darempredoù gant an aozadurioù breizhek all ? Eleze penaos treiñ ar gweredoù
ledemsav, gwan ha digempenn, a verzomp er vro, en un arc’hwel ledemsav efedus ?

Ne c’haller nemet menegiñ un nebeut sturiadurioù o devo, an darn vat anezho, ul liv divezel
splann :
– Reiñ bepred da anaout da dud an aozadurioù breizhek ar pezh a soñjomp diwar o fenn, ar
fraeshañ gwellañ, hag el lavar a gomprenont. Rak a) reoù anezho a zeuy d’an Emsav, hag an Emsav a
rank bepred diskouez un dremm fraezh b) reoù anezho a fell dezho skoazellañ an Emsav dre sammañ
un arc’hwel ledemsav end-eeun k) unan eus armoù pennañ an Emsav eo e gelennadurezh, hag unan
eus rannoù pennañ e gelennadurezh eo damkaniezh al ledemsav ; kelennadurezh an Emsav a rank
bezañ amledet, ha ganti damkaniezh al ledemsav : an doare efedusañ da amledañ damkaniezh al
ledemsav eo he fiziout el ledemsav e-unan.
– Reiñ d’an aozadurioù breizhek alioù war ar pezh o deus d’ober hervez kelennadurezh an Emsav
ha damkaniezh al ledemsav pergen ; en dezerzh kealiadel a ren e Breizh hag en aozadurioù breizhek o
devez kealioù an Emsav ar vrasañ chañs bepred da vezañ euvret. En doare-se e stagor da leviañ ar
gweredoù ledemsav a-benn savelañ un arc’hwel ledemsav efedus. En alierezh-mañ, e rank an emsaver
reiñ bepred an arbenn emsavel eus e alioù.
– Ur gadouriezh zo da savelañ. Pep mare n’eo ket mat evit skoulmañ darempredoù gant pep
aozadur breizhek. Un ali pleustrek, a hañval bezañ mat evit ar mare (arabat gwelout ennañ ur sturiadur
hollek) : gortoz ma teufe dimp an darempreder ha respont dezhañ hervez ar pezh a c’houlenn hep-mui.

Embannadurioù.
Rakwelout a c’haller evit 1971, 1972 d’an diwezhatañ, embann un dastumad eus pennadoù
politikel pouezusañ an trede Emsav. Ouzhpenn an ezhomm o deus an izili hag an danvez izili eus
seurt levr, e talvezo ivez da dizhout al luskadoù yezhelour, eleze al luskad niverekañ er Mouvement
Breton.
Mar bez prest an danvez e vo tu ivez da embann un eil levrenn e galleg, ESB 2. Hogen aze emañ
an danvez e dalc’h al labour politikel a vo renet e-doug ar bloavezh, ar studiadennoù hag an
imbourc’hioù damkanel a vo kaset war un dro.

AN EMSAV HAG AR VRO (36)
DANEVELLOU OBEREREZH
Kentelioù nevez embannet gant S.A.D.E.D.
Abaoe ar 1ñ genver 1971 en deus S.A.D.E.D. embannet :

Istor
Breizh eus 1958 da 1971, an trede Emsav. Ar gentel a c’hoarvez eus meneg darvoudoù pennañ
istor ar bed hag istor Breizh abaoe 1958 ha dreist-holl eus ul levrlennadur o tennañ d’an istor-se, –
pennadoù embannet gant Preder, Al Liamm, Ar Vro, Emsav. Teir rann zo enni : 1. – Istor ar bed (An
didrevadennerezh ha kudennoù ar broioù nevez dieubet. An enebiezh etre ar Stadoù-Unanet hag an
Unaniezh Soviedel. An disrann er bloc’had sokialour etre an Unaniezh Soviedel ha Sina. Lammgresk
an armerzh amerikan, birvilh dibenn ar bloavezhioù c’hwegont. Birvilh broadel dre ar bed). 2. – Ar
gevredigezh hag an armerzh e Breizh (An enkadenn armerzhel ha kevredigezhel. Al luskadoù
breizhek). 3. – An Emsav (Stad an Emsav e dibenn ar bloavezhioù pemont. Krouidigezh ar framm.
Torradur al liammoù gant dilerc’hioù an eil Emsav. Savidigezh ur gelennadurezh e darempred
daelerezhel gant pleustr an Emsav. Enkadenn 1969 ha dibenn prantad ar frammañ politikel. An
eztroadur). (Han-110).

Politikouriezh
Framm al levierezh. I. Elfennoù framm al levierezh. 2. Arc’hwelioù al levierezh, en N.P. (6),
Emsav 31/215-228 1969. (Pol-106).
Framm al levierezh. II. Ar frammoù fetis, en N.P. (7), Emsav 32/ 247-260 1969. (Pol-107).
Bevennadur beli al levierion. I. Pennaennoù ar bevennadur : ar frankizioù foran, en N.P. (8),
Emsav 34/317-326 1969. (Pol-108).
Bevennadur beli al levierion. II. Araezioù bevennañ beli al levierion, en N.P. (9), Emsav 35/351357 1969. (Pol-109).
Bonreizh ha bonreizhegezh, en N.P. (10), Emsav 36/373-379 1969. (Pol-110).

Armerzhouriezh
An isdiorreadur, en N.A. (6), Emsav 6/150-157 1967. (Arm-105).
Ar boblañs, en N.A. (5), Emsav 5/117-125 1967. (Arm-106).
Elfennoù ar c’henderc’hañ, en N.A. (7), Emsav 7/178-187 1967. (Arm-107).
An unvezioù-kenderc’hañ, en N.A. (20), Emsav 24/355-365 1968. (Arm-108).
Ar c’horvoder broadel. Kevanstrolloù broadel, en N.A. (10), Emsav 11/305-310 1967. (Arm-109).
EMVR-221

NOTENNOU POLITIKEL (19)
RENADOU AR GWERINIEZHOU-POBL
« Gweriniezh-pobl » a reer eus ar riezoù estreget an Unaniezh Soviedel a zo dindan un
diktatouriezh o tegemerout ent kefridiel ar varksouriezh da gelennadurezh. Er penn-kentañ e venegas
an termen-se riezoù Kreiz Europa en em gavet en holgant1 soviedel etre 1945 ha 1948 (lakaet er-maez
Suomi, ereet-strizh gant an Unaniezh Soviedel war dachenn an diplomaterezh, he deus miret hec’h
ensavadurioù kornogel (sl. Emsav 47/371 1970)). Disrog Yougoslavia e 1948, en ur zispartiañ ar riezse diouzh ar bloc’had soviedel, a daolas da ober anezhi ur weriniezh-pobl dibarel. Renad Sina a renker
ivez e-touez ar gweriniezhoù-pobl evitañ da vezañ disheñvel-bras diouzh renadoù sokialour
greantelaet Europa.

Ar gweriniezhoù-pobl estreget Sina ha Yougoslavia.
Tri frantad a ziforc’her en istor ar gweriniezhoù-pobl, o klotañ pep hini gant ul lankad-emdroadur
eus meizadur ar weriniezh-pobl hec’h-unan. Ret eo lavarout ne voe ket an tri frantad-se an disoc’h eus
un emdroadur diabarzh, hogen eus un heuliad darvoudoù etrevroadel : derou ar « brezel yen » e 1947
ha klozidigezh ar « stign houarn » ; marv STALIN hag an « distenn » a c’hoarvezas da heul ; en
diwezh, an torr etre an Unaniezh Soviedel ha Sina e 1964.

Prantad kentañ ar gweriniezhoù-pobl : ar renadoù kemmesk (1945-1948)
Mesket emañ al levezonioù soviedel ha kornogel, gant dreistpouez d’ar re gentañ. En armerzh, ekichen ar gennad stadel ez eus ur gennad prevez hag ur gennad kevelourel. Adaoz ar glad a zisoc’h
gant ur renad a berc’hentiezh vihan kentoc’h eget gant kolc’hozioù.
An ensavadurioù politikel
Renadoù ersezadel ez eus alies, rak reuziet kenan eo bet ar riezoù balkaniat eus 1919 ha
1940 ha muioc’h c’hoazh etre 1940 ha 1944. Gant riezoù ’zo e chom o renadoù kent :
Tchekoslovakia, Polonia hag Hungaria zo bepred gweriniezhoù daeliek, Roumania ur
rouantelezh. En eneb, Yougoslavia a zegemer e 1946 ur Vonreizh aozet war batrom an hini
soviedel.
Ar strolladoù politikel
Renad ar strolladoù zo ur meskad a unstrolladegezh hag a liesstrolladegezh. Ar strollad
komunour, bet kevredet er Strouezh gant strolladoù all hag oc’h amparañ ganto Talbennoù
broadel pe brogar, a glask mestroniañ e gevredidi ha savelañ un unstrollad dindan neuz ul
liesstrolladegezh. Ne zeu ket a-benn bep tro avat, ha strolladoù ’zo evel ar strolladoù
koueriadel a chom er-maez eus an Talbennoù, o virout un nerzh bras, e Bulgaria hag e Polonia
da skouer.
An dilennadegoù
An dilennadegoù, rakwelet gant emglevioù Jalta ha Potsdam, a wisk furmoù diseurt,
hanterhent etre ar patromoù soviedel ha kornogel. Un nemedenn eo reizhiad an unroll :
arveret e voe e Bulgaria e 1945, nemet e voe dilezet er bloaz goude. Peurliesañ e kinnig pep
strollad e emstriverion. Embreget e vez palvatadurioù enep d’ar strolladoù eneber, ar re
pergen o deus nac’het emezelañ en Talbennoù. E degouezhioù ’zo ez eo dieub a-grenn an
dilennadegoù, evel en Hungaria e 1945 hag e Tchekoslovakia e 1946.
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Holiañ v., embreger levezon pe mestronierezh politikel h.a. war ; holiadur g., levezon pe mestronierezh politikel h.a. ;
holgant g., kelc’hiad ma vez embreget holiadur.

Ar gouarnamantoù
Ar gouarnamantoù a c’hoarvez eus tevezvodoù diwar yuzh. Etre daouarn ar strollad
komunour emañ ar pennstaeloù : Diabarzh, Reizh, Luoz, Bruderezh. Peurliesañ emañ gantañ
ar muianiver en Dael, – n’emañ ket avat en Hungaria m’en deus strollad ar berc’henned vihan
gounezet ar 56 % eus ar mouezhioù, nag e Tchekoslovakia. Debarzhet e vez ar staeloù hewel
(Tevezegiezh, Pennezh ar Stad) da nannkomunourion entuet gant ar gomunourion. Mar deu
izili eus an eneberezh er gouarnamant, diwar bouezadur ar Re gevredet kornogat o kemer sol
war an emglevioù etreriezel, en o askogner e staeloù isrenk, en o digenvezer, pe en o harper
diwar-bouez ur besmaodiern komunour.
Ar vuhez politikel
Azonet eo ar vuhez politikel gant bezañs un eneberezh a batrom kornogel, o kaout sezioù
en Dael, strolladoù ha kazetennou, a zo tangleuziet avat e meur a zoare gant ar strollad
komunour. Hemañ a striv da zisrannañ ha da vruzhunañ ar strolladoù eneber, da zedeuziñ ar
strolladoù sokialour. En Hungaria da skouer, strollad ar berc’henned vihan, en doa bet 277
diwar 407 sez an Dael dilennet e 1945, zo bet puzuilhet en ur ober daou vloaz, – ret eo
lavarout e oa anezhañ ur yuzh dizunvan ha digengred a-walc’h. E Tchekoslovakia, ar bleiniad
sokialour FIERLINGER a zeroas e strollad d’ar gomunourion.

Eil prantad : an diktatouriezh a batrom stalinek (1948-1953)
E 1947-1948 e torr da vat ar geneiliezh etre Reter ha Kornog hag e teraou ren ar brezel yen etre an
daou vloc’had. Dindan wered ar reutadur-se ez eo treuzfurmet don ar gweriniezhoù-pobl ; deskoueriet
e vezont diouzh ar patrom soviedel. Rustoc’h ez a c’hoazh argerzh an deskoueriadur-se da heul disrog
Yougoslavia e 1948 ; renet e vez neuze ur stourm taer ouzh an ditoouriezh e-barzh ar riezoù manet
leal da Voskva. Skarzhet e vez an elfennoù kornogel hogos en o fezh. N’eus nemet en armerzh e chom
kemmoù etre ar gweriniezhoù hag an Unaniezh Soviedel : dalc’het e vez ar gennadoù prevez ha
kevelourel. Neuziek-rik e teu da vezañ al liesegezh a chom en Talbennoù ambilhet gant ar strollad
komunour.
An ensavadurioù politikel
Ensavet ez eus Bonreizhoù nevez e Bulgaria e 1947, e Tchekoslovakia e 1948, en
Hungaria e 1949, e Polonia hag e Roumania e 1952. Anatoc’h eo an deskoueriadur soviedel
war an div Vonreizh-mañ diwezhañ.
Lakaet er-maez Tchekoslovakia, e kaver e pep riez an hevelep patrom bonreizh hag en
Unaniezh Soviedel : un Dael kevatal d’ar Sovied Meur, ur Prezidiom, ur C’huzul ar
Vaodierned. N’eus nemet ur Gambr en Dael avat, ar riezoù-se o vezañ bihan hag a framm
unelour. E riezoù ’zo o deus organoù al levierezh miret o anvioù broadel. Anvet e vez an Dael
Sejm (Dieta) e Polonia, Sobranje e Bulgaria, Bodadenn vroadel en Hungaria, Bodadenn-veur
vroadel e Roumania. Ar Prezidiom zo dezhañ an anv-se e Bulgaria, Hungaria ha Roumania ;
anvet e vez Kuzul-Stad e Polonia. Etre an tri organ e vez dasparzhet ar galloud a-zerc’h, dre
leuriadekadur, evel en Unaniezh Soviedel, ha n’eo ket a-zremm evel e Kornog.
Un degouezh dibar eo Tchekoslovakia. Etre holl riezoù Kreiz Europa ez eo ar riez nemeti
ma arc’hwelas ar reizhiad werinel etre 1919 ha 1939. E 1946-1948 e chomas tost d’ar
werinelezh klasel. Da heul taol-Stad 1948 ha Bonreizh nevez an 9 mezheven 1948 e viras
sternioù ar renad daeliek. An Diskleriadur Gwirioù lakaet e kentezrevell ar Vonreizh zo
heñveloc’h ouzh an diskleriadurioù kornogel eget ouzh pennaennoù derou ar bonreizhoù
sokialour. Meneg ebet eus roll ambilher ar renkad vicherour, eus ar c’herzhed davit ar
sokialouriezh, h.a.. Bihanoc’h lec’h zo ivez d’ar gwirioù armerzhel ha kevredigezhel. Ar
reizhiad politikel hec’h-unan zo ur renad daeliek. Arlevier ar Republik, dilennet gant an Dael,
a endorgn an Tevezeg hag ar Vaodierned. An Tevezvod zo atebek dirak an Dael, nemet e
c’hell goulenn digant Penn ar Stad he loezañ.

Ar vuhez politikel
Donoc’h c’hoazh eo amañ ar c’hemmoù. Kaset e vez pep eneberezh politikel da get.
Freuzet eo ar strolladoù hag ar c’hazetennoù eneber ; o renerion a dec’h d’an estrenvro pe zo
bac’het. Unrolloù hepken a vez kinniget d’an dilennerion.
War un dro e koll o emrenerezh ar strolladoù nannkomunour izili en Talbennoù broadel
pe brogar. Ar strolladoù sokialour pergen zo rediet da gendeuziñ gant ar strollad komunour ha
da amparañ gantañ ur « strollad micherour » sturiet gant ar gomunourion.
Goude dispenn an eneberezh politikel e stag ar gouarnamantoù da voustrañ an eneberezh
relijiel, dreist-holl er broioù ma’z eo chomet an urzhaz katolik galloudek ha liammet ouzh ar
vrientinelezh c’hladel. Ur reuziad heskinerezhioù a voe, garv pe garvoc’h hervez ar riezoù :
taer en Hungaria (trouz a reas en e vare kondaonadur ar C’hardinal MINDSZENTY), taer awalc’h e Tchekoslovakia, distrishoc’h e Polonia.
Diwar 1949-1950 e vez renet ar moustrerezh e diabarzh ar strollad komunour e-unan ;
buket emañ ouzh an elfennoù barnet re vroadelour ha tamallet dezho bezañ « titoour » :
KOSTOV e Bulgaria, GOMULKA e Polonia, RAJK en Hungaria. E 1952 ez eo tro ar
soviedgarourion dreistdiviz da vezañ heskinet : diskarzhet eo Anna PAUKER e Roumania,
marvgospet SLANSKY en Hungaria. Meizañ a reer seurt « karzhadeg ar garzhourion » dre an
damant da sioulaat ar c’hedveno oc’h aberzhiñ tud argarzhet gantañ.

Trede prantad : war glask d’ur sokialouriezh vroadel
Dre berzh an distalinekadur en Unaniezh Soviedel e teuas un distenn en darempredoù etrevroadel,
heverz da geñver kentañ Kuzuliadeg Geneva e 1954 ha dreist-holl da geñver an eil e 1955. Don e voe
ivez azlammoù an distalinekadur war emdroadur renadoù ar gweriniezhoù-pobl, – abaoe 1964 e
kavont brasoc’h lank c’hoazh diwar ar c’henstourm etre Sina hag an Unaniezh Soviedel.
Al lieshentegezh.
Da geñver hec’h adskoulmadur gant Yougoslavia d’an 3 mezheven 1955 he deus an
Unaniezh Soviedel degemeret da bennaenn ez eus lies hent evit mont d’ar sokialouriezh.
Askadarnaet eo bet ar bennaenn-se gant Ugentvet Kendalc’h ar strollad komunour e genver
1956. Hervezi ned eo ket endalc’het ar gweriniezhoù-pobl da heuliañ dik an hentennoù
soviedel : pep hini he deus da adeiladiñ ar sokialouriezh diouzh he doareoù dibarek hag hec’h
aozioù broadel.
Ar frankizekadur
Goude an 20t Kendalc’h e voe strivet da frankizekaat renadoù ar gweriniezhoù-pobl. Da
gentañ e voe dazbriet an izili bet tizhet gant ar c’harzhadegoù ha dic’harvet an heskinerezh
relijiel, da eil e voe klasket skoulmañ darempredoù gant riezoù Kornog. E here 1956, ez eas ar
frankizekadur betek gwiskañ neuz un dispac’h e Polonia hag en Hungaria.
E Polonia ma’z eas ar frankizekadur betek penn e voe diazezet ur renad politikel nevez. E
dilennadegoù genver 1957 e voe kinniget muioc’h a emstriverion eget ma oa a sezioù da
leuniañ. Muioc’h a frankiz e voe e breutadurioù an Dael hag astennet e voe he nask d’ar wask.
Sinet e voe un emglev gant an urzhaz katolik. Abaoe avat, ez eus bet kiladennoù, ha
reutadurioù adarre e leviadurezh ar gouarnamant poloniat. Pell emeur diouzh « komunouriezh
frankizek » 1957, hep bezañ adkavet evelkent an aotrouniegezh stalinek.
En Hungaria, ma teuas al lu soviedel da derriñ gorreadeg 1956, e voe skoilhet war un dro
argerzh ar frankizekaat. Renet e voe an distalinekadur dindan un diktatouriezh dibleg, – hepti
e vije bet skubet kuit ar gouarnamant nevez. Da heul ha tamm-ha-tamm e voe adlusket ar
frankizekadur.
Gant darvoudoù Hungaria e voe gorrekaet ar frankizekadur en holl riezoù amheulier. E
neblec’h avat ne voe un distro d’an diktatouriezh stalinek. Un herrekaenn ez eus bet warlerc’h an torr etre Sina hag an Unaniezh Soviedel. D’he zro, e voe drastet « nevez-amzer
Praha » e 1968 gant enkerzh al luioù soviedel, poloniat, h.a., e Tchekoslovakia. Dav eo

merkañ ivez ned eo ket dre ret azonet ar « gomunouriezh vroadel » gant un distartadur eus an
diktatouriezh, – ur skouer eo Roumania eus an devoud, daoust m’emañ ar riez-se bremañ ivez
war hent ar frankizekadur.
Al leviadurezh soviedel e Reter Europa e 1945-1948.

Gant emglevioù Jalta-Potsdam e oa raksellet adstabiliadur ar werinelezh e broioù Reter
Europa. War un dro avat ez anzave an emglevioù ar gwir evit an Unaniezh Soviedel da
zerc’hel darempredoù a geneiliezh gant ar broioù-se, hag evit al Luoz Ruz da zerc’hel o
ziriegezhioù. An emglev kuzh CHURCHILL-STALIN a 1945 a aotree an Unaniezh Soviedel
da holiañ Roumania betek 90 %, Bulgaria betek 75 %, Hungaria ha Polonia betek 50 %.
Al levierezh soviedel en deus kemeret diazez war emglevioù Jalta-Potsdam, hag o
distremenet en deus e meur a zoare ha dreist-holl : a) dre skoazellañ ar gouarnamantoù
komunour pe entuet gant ar gomunouriezh da zispenn an eneberezh politikel a veze en o
riezoù b) dre emellout gant e nerzh-lu er riezoù-se pa veze ar renadoù komunour en argoll.
Evit kompren perak en em grennas ar Unaniezh Soviedel da ren seurt emellerezh divrudus
eviti, e ranker lakaat e kont e oa broioù Kreiz Europa enepsoviedel-taer. Dislavarus e vije bet
eus he ferzh, evel eus perzh kensinerion emglevioù Jalta-Potsdam, anaout an holiadur
soviedel war ar broioù-se hag aotren, pe goulenn, ma ve dilennadegoù dieub enno. Ouzhpennse, ar wech kentañ eo ez arc’hwele reizhiad ar mouezhiañ hollek er riezoù-se, nemet e
Tchekoslovakia. Lakaet e vije bet aozet mouezhiadegoù frankizek, e vije bet skubet kuit
kerkent ar strolladoù hag ar renadoù komunour gourlakaet gant Soviediz.

Republik-pobl Sina
Goude he disrann diouzh ar bloc’had soviedel ez eo deuet Sina da vezañ eil kreizenn-ved ar
gomunouriezh.
Bonreizh 1954 Sina
Goude trec’h Luoz-pobl Maozedong e voe Sina dindan ur renad ersezadel. Ar Vodadenn
vroadel dilennet e 1953, – 323 800 000 dilenner, 85 % anezho o vouezhiañ, – a savas
Bonreizh an 20 gwengolo 1954. Ar renad savelet gant houmañ zo ur genaoz a reizhiad
soviedel hag a « arlevieregezh ».
Ar braslun soviedel a adkaver gant an Dael, ar Prezidiom, Kuzul ar Vaodierned. An Dael,
anezhi ur Gambr unel dilennet evit pevar bloaz, a vez anvet Kuntell broadel
Derc’houezourion Pobl Sina (pe e berr : Kuntell broadel ar Bobl). Amgevatalek eo ar renad
dilennel e gounid ar c’hêrioù, evel hini an Unaniezh Soviedel etre 1918 ha 1936. Ar C’huntell
ne sez nemet ur wech ar bloaz. Anv ar Prezidiom zo Poellgor peurzalc’hus ; c’hoarvezout a ra
eus un Arlevier, Besarlevierion, ur sekretour hag izili nad eo ket spisaet o niver gant ar
Vonreizh ; heñvel eo e veli ouzh hini Prezidiom ar Sovied Meur. Kuzul ar Vaodierned, anvet
Kuzul-Stad, zo dezhañ kefridiezhoù heñvel ouzh re Kuzul ar Vaodierned soviedel.
Hogen etre ar C’huzul-Stad hag ar C’huntell (pe e Boellgor peurzalc’hus) ez eus un organ
na gaver ket kevatal dezhañ e framm al levierezhioù sokialour all : Arlevier ar Republik.
Dilennet e vez gant ar C’huntell ; en e gembeli emañ kinnig d’ar C’huntell an Tevezeg,
Besarlevier ar Republik hag izili Poellgor an Emzifenn broadel, – ar gwir en deus ivez d’o
dizorniañ. E c’hourbrient brasañ eo avat gallout, diouzh ezhomm, kengervel Kendaelez veur
ar Riez. An organ dreistordinal-se, raksellet gant mellad 43 ar Vonreizh, ned eo ket termenet
spis e genaoz : ennañ emañ Besarlevier ar Republik, Arlevier ar Poellgor peurzalc’hus, an
Tevezeg (Kentañ Maodiern ar C’huzul-Stad) hag « an dud all diziouerus ». Arlevier ar
Republik a c’hell enta kenaozañ ar Gendaelez veur evel ma kar. N’eus netra raksellet ivez azivout beli resis ar Gendaelez veur. Endalc’het eo hepken Arlevier ar Republik « da zaveiñ
kinnigadoù Kendaelez veur ar Riez a-zivout kudennoù-Stad pouezus dirak Kuntell broadel
Derc’houezourion Pobl Sina, e Boellgor peurzalc’hus, ar C’huzul-Stad pe organoù deuriet

all » (mellad 43 ar Vonreizh). Evel a weler ez eus gant ar Gendaelez ur roll luskañ ha
kentodiñ. Ent damkanel enta ez eo bras-tre kembeli Arlevier ar Republik.
Dibarelezh ar gomunouriezh sinaat
Ar pep pouezusañ avat n’eo ket an adeilad bonreizhel. Dibarelezh ar gomunouriezh sinaat
zo en he c’helennadurezh. War daou boent da nebeutañ en deus Maozedong degaset
lakadennoù nevez.
a) Diwar e skiant-prenet en deus danzeet un damkaniezh nevez eus ar brezel dispac’hel :
an dispac’h hiviziken a vez o tont eus ar maezioù, o c’hronnañ ar c’hêrioù. E par an hollved, e
ranker intent ez eo ar broioù isdiorreet luskerion an dispac’h.
b) Ne baouez ket stourm ar renkadoù gant diazezadur diktatouriezh ar broleterion :
dislavaroù a gendalc’h da regiñ ar gevredigezh sokialour o kinnig genel ur vourc’hizelezh
nevez. Dav eo neuze derc’hel un tennder dispac’hel diastal, – alese an « dispac’h
sevenadurel » deraouet e 1966.
Kemplezh eo devouderezh an « dispac’h sevenadurel ». Unan eus e arbennoù kaderezhel
zo er c’henstourm etre MAOZEDONG hag ar strollad komunour sinaat. MAOZEDONG, o
vezañ kollet ar muianiver e leviadezh-kreiz ar strollad, a gemer harp enep da hemañ war daou
nerzh : al lu hag ar « warded ruz », tud yaouank brasc’hourdonet d’ar c’horzherezh. Evit
bremañ, en deus al lu startaet e enkrog war ar « warded ruz » hag aet eo d’ober diazez pennañ
unded ar riez.

Yougoslavia.
Etre 1945 ha 1948 e voe Yougoslavia an araokaetañ eus ar gweriniezhoù-pobl, an dostañ d’ar
patrom soviedel. Un drevezadenn eus ar Vonreizh soviedel ne oa ken Bonreizh 1946. Ar strollad
komunour en doa kaset da get an holl strolladoù all, ha Talbenn ar Bobl oa nebeutoc’h ur
c’hevredadur strolladoù bodet en-dro d’ar strollad komunour eget ur framm yoc’hek o sterniañ
kenduidi d’ar strollad. Bras e oa arwarzh ar C’hadvezhen TITO, gouron ar Strouezh ; kreñv hag
unanet e oa al lu broadel, bet goveliet gant ar gourzhbellerezh enep an dalc’her alaman. E-lec’h bezañ
bet dieubet diouzh an Alamaned gant al Luoz Ruz evel ar gweriniezhoù-pobl all he doa Yougoslavia
en em zieubet hec’h-unan ha graet he dispac’h hep emellerezh a-berzh ur riez estren.
Bras e voe ar saouzan er bed pa voe embannet e 1948 kondaonidigezh ar strollad komunour
yougoslaviat gant ar c’hKominform dindan gehuz a wariadegezh. Yougoslavia avat ne blegas ket ;
lakaet en dispell gant an Unaniezh Soviedel hag ar gweriniezhoù-pobl all, e tegemeras skoazell
armerzhel ha milourel riezoù Kornog hep paouez a embann he marksadegezh. Ken saouzanus all e
voe, seizh vloaz goude, ar c’heloù eus adunvanidigezh Yougoslavia hag an Unaniezh Soviedel.

Ar sokialouriezh yougoslaviat
Yougoslavia he deus bepred embannet bezañ marksour ha zoken marksour-leninour. Tamallet he
deus avat d’an Unaniezh Soviedel bezañ distummet ar varksouriezh en he darempred gant
Yougoslavia ; ar stalinouriezh pergen zo un azgweladur direizhkelenn eus ar varksouriezh. War daou
boent dreist-holl e kas Yougoslaviz o dezrann eus ar varksouriezh soviedel : an darempredoù etre
riezoù sokialour ; disleberidigezh diabarzh ar varksouriezh en Unaniezh Soviedel.
An darempredoù etre riezoù sokialour.
Yougoslaviz o deus abeget ar chaovinegezh rusian hag emvennadur Soviediz da
vestroniañ ar gweriniezhoù-pobl, – gouez d’ar Rusianed, an Unaniezh Soviedel o vezañ ar
riez sokialour kentañ ha brasañ, emañ tonkad hollvedel an Dispac’h etre o daouarn, hag ar
gwir a vennont piaouañ da isurzhiañ diorreadur ar sokialouriezh d’o lazioù, ar gwir da
greizennañ e Moskva blenierezh an dispac’h hollvedel.

Yougoslaviz, en eneb, a laka e tle pep bro ren he dispac’h hec’h-unan : anez da se e vo
kenstourm etre youl vroadel ar pobloù hag an emsav sokialour, ar pezh a hualo araokadur an
Dispac’h. Hemañ ne zeuy ket diwar dalc’herezh ar broioù gant al Luoz Ruz, hogen diwar
gorreadeg nerzhoù diabarzh pep bro. Furmoù disheñvel a vo dre se d’an dispac’h, hervez ar
broioù, – nep pobl ne gavo he mad o varmouzañ Soviediz.
Heñveldra, p’he deus ur vro emsavelet da weriniezh-pobl, ez eo reizh e skoulmfe
darempredoù stankoc’h, liammoù a geneiliezh ha kevredadurioù gant ar riezoù sokialour all.
Seurt kevredadur avat ne zle ket bezañ ur mestronierezh nag un trevadennerezh a-berzh an
Unaniezh Soviedel. Rebechoù garv o deus graet Yougoslaviz da Soviediz war an doare
darempredoù a sujerezh a ren e diabarzh ar bloc’had soviedel.
An azgwelouriezh stalinat.
Yougoslaviz o deus tamallet d’an Unaniezh Soviedel bezañ forc’het diouzh ar
varksouriezh-leninouriezh. Kreizet o deus o arguzerezh war ar « vurevouriezh » soviedel. Elec’h bleniañ tamm-ha-tamm ar Stad hag he benvegadur etrezek o dizeriadur, en deus ar renad
soviedel, en eneb, diorreet ur gasta vrientek a vurevourion. Ar strollad komunour soviedel ned
eo ket lusket gant ar yoc’h, hogen gant un dornad hiniennoù hollc’halloudek ; e dalc’h un
nemeurveliezh a amaezhidi emañ ar Stad soviedel. Gant MARX ha LENIN e oa bet erverket
un hent disheñvel ha rakdiskuliet dañjerioù ar vurevveliouriezh.
Ouzhpenn ar vurevouriezh e tamall Yougoslaviz kreizennouriezh Soviediz :
kreizennouriezh politikel seizus, kreizennouriezh kefredel o reiñ d’ur strollig ar reolerezh war
ar sevenadur, kreizennouriezh armerzhel, o lemel digant al labourerion ar reolerezh war ar
c’henderc’h hag o tisoc’hañ er gevalaouriezh-Stad.

An ensavadurioù yougoslaviat
A-gevreizh gant he c’helennadurezh he deus Yougoslavia krouet ensavadurioù dibar, diazezet war
bennaenn an digreizennañ leviadurel, amaezhiadurel, armerzhel ha kevredadel. Ar bodadennoùkumun hag ar c’huzulioù-embregerezh a zle dont da vezañ organoù pennañ ar galloud, arc’hwelioù ar
Stad o vezañ dreist-holl an diogelroez diabarzh ha diavaez. War an hent-se etrezek an diazwerinelezh,
an emrenerezh kevredigezhel, dizeriadur ar Stad, he deus Bonreizh an 13 genver 1953 merket ar
c’hammed kentañ. Gant Bonreizh ar 7 ebrel 1963 eo bet graet an eil kammed.
Gant an div Vonreizh en deus al levierezh an hevelep braslun : Bodadenn gevreadel, Arlevier ar
Republik, Kuzul-erounit ; hag ivez pennaenn an daouzerc’houezadur : derc’houezet e vez pep
keodedour ent politikel dre zilennadegoù en amgant ar riez, hag ent armerzhel ha kevredadel en
amgant an embregerezh, an aozadurioù armerzhel, kalvezel, kevredadel ha sevenadurel. E 1963 e voe
adframmet an eil derc’houezadur-mañ ha roet dezhañ muioc’h a arlivioù. Kemmet don eo bet ivez ar
reizhiad dilennel : ar mouezhiañ eeun a vez arveret hepken e-barzh kumuniezhoù an diaz (kumunioù,
embregerezhioù, aozadurioù). Erfin ez eo lakaet da dalvezout pennaenn an treiñ-amaezhioù e meur a
dachenn : ne vez ket aotreet d’un amaezhiad derc’hel an hevelep stael e-doug daou leuriadur diouzh
renk.
Ar Vodadenn gevreadel
Pemp Kuzul a ya bremañ d’ober ar Vodadenn gevreadel : ar C’huzul kevreadel, dezhañ ur
gembeli hollek, ar C’huzul armerzhel, Kuzul an Deskadurezh hag ar Sevenadur, Kuzul
politikel-urzhiadurel, Kuzul ar Gedvuhez hag ar Yec’hed, dezho ur gembeli arbennik, – ar
pevar c’huzul-se o vezañ kemeret lec’h Kuzul ar Genderc’herion bet savelet gant Bonreizh
1953 gant roll un eil Kambr.
E kefridi ar C’huzul kevreadel emañ an derc’houezadur politikel. Ennañ ez eus daou seurt
izili. Ur rumm kentañ, 120 anezho, a vez dilennet gant ar c’humunioù ent kevatalek-rik : ur
c’hannad dre 160 000 annezad. Kemplezh eo ar reizhiad dilennel : kinniget e vez an danvez
emstriverion gant bodadoù keodedourion ; e-touez an danvez emstriverion-se e vez ezholet un
pe lies emstriver gant ar bodadennoù-kumun dre ar mouezhiañ kuzh ; da c’houde, o deus an

holl geodedourion da vouezhiañ, bepred dre baperennoù kuzh, – ret eo tizhout ar muianiver
dreistel pa na vez nemet un emstriver, ar muianiver keñverel mar bez ouzhpenn unan. Un eil
rumm izili eus ar C’huzul kevreadel, 70 anezho, a vez dilennet gant Kuzul bodadenn pep
Republik kevreet (10 dre Republik) ha pep Rannvro emren (6 dre Rannvro) ; e degouezhioù
’zo e sez an eil rumm-mañ a-ziforc’h, oc’h amparañ neuze Kuzul ar Broadelezhioù. E-se, er
C’huzul kevreadel emañ bodet an derc’houezourion a ya peurliesañ d’ober an div Gambr er
renadoù kevreadel.
Pep hini eus ar pevar C’huzul all zo ennañ 120 ezel, dilennet gant ar bodadennoù-kumun
hep mouezhiadur eeun a-berzh ar geodedourion. Ar gwir da ginnig emstriverion zo e piaou
labourerion ar c’humuniezhoù-labour. Ne c’hell bezañ emstriverion nemet izili eus organoùmerañ ar c’humuniezhoù-labour, atebeion ar c’hweluniadoù, an aozadurioù kevredigezhelpolitikel pe, – e degouezhioù termenet gant al lezenn, – nep keodedour o kas un obererezh er
gennad.
Dre reolenn, e vez embreget kefridiezhoù ar Vodadenn vroadel gant ar C’huzul kevreadel
diouzh un tu bepred, hag unan eus ar pevar C’huzul all evit ar c’hudennoù en e gembeli ;
kevatal eo neuze galloud pep hini eus an daou organ hag endalc’het da gemer o disentezioù aunan. Ma ne zisoc’hont ket goude div gevareizhadenn e pep hini anezho, e vez savet ur
c’hengor boutin. Ma ne zisoc’h ket hemañ e-unan, e sez an daou Guzul a-gevret. Ma ne
zeuont ket a-benn d’en em glevout, e vez lamet an danvez dezv breutaet diwar an deizroll ha
ne c’hallo ket distreiñ warnañ a-barzh 6 miz. Evelkent, mar kav da Arlevier ar Republik pe
d’ar C’huzul-erounit e rank an dezv bezañ douget, e loezont an daou Guzul hag e tiskleriont
erounidek an danvez dezv da c’hortoz ma vo kevareizhet warni gant Kuzulioù nevez.
E-se, evit ar steuñvoù, an dezvoù armerzhel ha kement kudenn o tennañ d’an armerzh
dre-vras ez eo kembeliek ar C’huzul kevreadel hag ar C’huzul armerzhel war un dro. Evit
kudennoù an deskadurezh, ar skiantoù, an arzoù hag ar sevenadur ez eo kembeliek ar C’huzul
kevreadel ha Kuzul an Deskadurezh hag ar Sevenadur war un dro. Evit an traoù kevredigezhel
ez eo kembeliek ar C’huzul kevreadel ha Kuzul ar Gedvuhez hag ar Yec’hed war un dro. En
diwezh, an dezvoù hag ar c’hudennoù o tennañ da frammadur politikel ar gevredigezh zo e
kembeli ar C’huzul kevreadel hag ar C’huzul politikel-urzhiadurel war un dro. Ar C’huzul
kevreadel nemetañ avat a bled gant al leviadurezh diavaez, an emzifenn broadel, diogelroez ar
Stad hag al « leviadurezh diabarzh hollek » ; en e gefridi emañ ivez envel uhelamaezhourion
’zo. An izili eus ar C’huzul Kevreadel oc’h amparañ Kuzul ar Broadelezhioù en em vod aziforc’h evit ensellout kement danvez dezv o tennañ da gevatalded ar pobloù pe ar
Republikoù, pe war c’houlenn ar muianiver eus kannaded ur Republik pe dek eus e izili pe
Arlevier ar Vodadenn gevreadel ; en em vodañ a ra a-ziforc’h ivez pa vez endodet un
daskemmad Bonreizh (ne c’hell ar Vonreizh bezañ daskemmet nemet ma bez a-unan ar
C’huzul kevreadel ha Kuzul ar broadelezhioù).
Sezañ a ra ar Vodadenn vroadel, he holl Guzulioù kenvodet, evit dilenn Arlevier ha
Besarlevier ar Republik, hec’h arlevier hag he besarlevier.
Ar Gouarnamant
Ent damkanel ez evod an organoù-erounit eus ar Vodadenn vroadel, hervez pennaenn al
leuriadekadur a-zerc’h. Ent embregel avat, ez eo kalz brasoc’h beli Arlevier ar Republik, n’eo
ket hepken en arbenn eus personelezh ar C’hadvezhen TITO, hogen ivez eus ar gourbrientoù
debarzhet d’an Arlevier gant ar Vonreizh.
Evit pevar bloaz e vez dilennet Arlevier ha Besarlevier ar Republik gant ar Vodadenn
gevreadel. Addilennadus eo an Arlevier ur wech hepken, – darbennet ez eus bet un ezreolenn
e gounid TITO ; ar Besarlevier n’eo ket addilennadus.
Bras eo gourbrientoù an Arlevier, en tu all da gembelioù boas ar Pennoù-Stad. Evel
m’hon eus gwelet, e c’hell loezañ ar C’huzulioù hag erounidekaat dezvoù ’zo. Gouvennañ a
ra arlevier ar C’huzul-erounit da vezañ dilennet gant ar C’huzul kevreadel. Arleviañ a ra eunan avat emvodoù ar C’huzul-erounit ; gwir en deus d’ober dezhañ emvodañ ha da zougen
kudennoù war e zeizroll ; ivez da c’houarzhañ divizadurioù ar C’huzul-erounit.

Dilennet e vez ar C’huzul-erounit gant ar C’huzul kevreadel ; an arlevier o vezañ
gouvennet gant Arlevier ar Republik a c’houvenn d’e dro an izili all. Izili ar C’huzul-erounit
n’int ket addilennadus, – d’ar muiañ e c’hellont embreger div gargvezh. Izili dre gefridi er
C’huzul-erounit eo arlevierion Kuzulioù-erounit ar Republikoù, ar sekretourion-Stad
kevreadel hag amaezhourion gevreadel all, – ur pergont ezel zo en holl. Keveleb Kuzul ar
Vaodierned er renadoù daeliek eo ar C’huzul-erounit yougoslaviat.
Diforc’het e vez dre berzh Bonreizh an « arc’hwel politikel-erounit » hag an « arc’hwel
kefridiadel », hemañ fiziet er sekretourion-Stad, er sekretourion gevreadel hag en
amaezhiadurioù diseurt. Evel izili ar C’huzul-erounit, ne c’hell an amaezhidi oc’h embreger ar
galloud kefridiadel piaouañ o c’harg ouzhpenn pevar bloaz, – ha bezañ addilennet ent ezreol
nemet ur wech. Dre seurt treiñ-amaezhioù, atoret eus demokratiezhoù hen Hellaz, e venn ar
Vonreizh yougoslaviat stourm ouzh ar vurevouriezh.
Ar vuhez politikel e Yougoslavia
Pelloc’h eget forzh petore Bonreizh all he deus Bonreizh Yougoslavia kaset an
digreizennerezh hag an emvererezh politikel, armerzhel ha kevredigezhel. Er pleustr avat,
seurt digreizennerezh frammel a vez kempouezet gant kreizennerezh ar strollad komunour. Na
Bonreizh 1953 na hini 1963 n’o deus lamet pennaenn an unstrolladegezh. En un doare dibar e
vez arveret koulskoude ar bennaenn-se, pa’z eus e-kichen ar strollad komunour un aozadur
politikel all : Unvaniezh sokialour ar bobl labourer.
Kevre ar Gomunourion.

Diwar 1952 e vez anvet ar strollad komunour yougoslaviat : Kevre Komunourion
Yougoslavia. Heñvel eo chomet e framm ouzh hini ar strolladoù komunour all. Koulskoude
ez embann an dezvadoù « ur werinegezh diabarzh diazezet war an dezvarn, an emzezvarn ha
stourm ar menoioù ». Pouezus eo seurt diferadenn pa’z a war-enep d’an unvloc’hegezh.
Kentezrevell Bonreizh 1963 a ziskler ez eo ar C’hevre « nerzh-ren frammet ar renkad
vicherour hag ar bobl labourer oc’h adeiladiñ ar sokialouriezh », hag e roll bezañ « pennañ
lusker an ober politikel evit gwareziñ ha diorren sevenadennoù an Dispac’h sokialour hag ar
c’heñverioù sokialour, ha dreist-holl evit kreñvaat emskiant kevredigezhel ha gwerinek
sokialour an dud ». Abaoe 1963 e striver da zispartiañ ar c’hargoù a atebeg e levierezh ar Stad
hag a atebeg e leviadezh ar C’hevre.
Unvaniezh sokialour ar bobl labourer.

E-pad ar brezel o doa komunourion Yougoslavia savet un Talbenn ar Bobl gant an holl
aozadurioù a stourme ouzh an Alamaned. An Talbenn poblek-se, ambilhet gant ar strollad
komunour, zo deuet da vezañ e 1952 Unvaniezh sokialour ar bobl labourer. E-pad pell e
chomas dibouez a-walc’h. Abaoe un nebeut bloavezhioù avat e striver d’e bouezekaat. Anv zo
anezhañ ent hir e-barzh kentezrevell Bonreizh 1963. Termenet eo evel al lec’h ma kevareizher
war gudennoù ar politikerezh, ma eztaol pep hini e veno war arc’hwel an aozadurioù foran,
ma prienter an dilennadegoù. Eno e vez kaset en-dro an arc’hwel ken pouezus er
gweriniezhoù-pobl ez eo ezholadur an emstriverion. N’eur ket avat evit gouzout betek pe
boent ez eo efedus labour an Unvaniezh e buhez politikel Yougoslavia.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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EMDROADUR KEVREDIGEZH NAONED EN 19t KANTVED
Armerzh ha kevredigezh Naoned e dibenn an 18t kantved.
Ar morianetaerezh
An elfenn bennañ en emdroadur ar gevredigezh naonedat eo ar morianetaerezh. Diwar derou
kenwerzh ar Re Zu e 1766 eo ez anad kemmoù e luniadur ar gevredigezh. Gant an helvoù ramzel a roe
ar c’henwerzh nevez-se en em gavas broudet kenwerzhourion Naoned, n’o doa ket diskouezet kalz
intrudu betek neuze. Buan en em stummas ur renkad a baramantourion hag a nevidourion pinvidikmor. War glask d’an helvoù uc’hek e krogjont da genderc’hañ an traezoù-eskemm, da nezañ ha da
wiadiñ ar c’hotoñs, da buraat ar sukr a dalveze da brenañ ar sklaved. Kreskiñ a reas ivez al
lestrsaverezhioù. Alese e kreskas ivez niver an dornwezhourion, ment an embregerezhioù hag e
tiwanas rumm ar vicherourion gopret.
Renkad ar binvidion a glask buan kadarnaat war dachenn ar gevredigezh ar galloud he deus
diraezet war dachenn an armerzh. Lakaat a ra he dorn war mererezh kêr Naoned ha ledanaat he beli
bolitikel o prenañ titloù noblañs pe o c’houlenn gant taerded ma ve gorreet niver derc’houezourion an
Trede Urzh e Stadoù Breizh. Pal bourc’hizion Naoned o piaouañ ar veli bolitikel eo ren o aferioù e
pep frankiz. Hervez pennaenn an helv uc’hek e veront o labouradegoù ha labour an dornwezhourion e
kambr (chambrelants). Ar re-mañ a ra funioù, gouelioù ha greaj all evit al listri ; pourchaset e vez
dezho an danvez gant an arval : evel micherourion al labouradegoù e werzhont an dra nemetañ a zo en
o c’herz : o nerzh labour. Gwasket gant an druegezh e teuont da brenañ kenderc’hadoù marc’hadmat
miret evit ar vorianed hag e-se da derriñ ar reolennoù korfuniadel. Da heul ez emsav an dud vunut
enep pennoù ar c’horfuniadoù rak ar reolennoù korfuniadel zo e devoud gorreadur ar prizioù.
Kenstourm a vez ivez etre ar vicherourion hag ar vourc’hizion o implij, mont a ra betek an ec’hwel da
gaout kresk ar goproù.

An Dispac’h gall
Gant an Dispac’h gall ez anad rannadur ar gevredigezh. En derou emañ ar binvidion e penn an
Dispac’h. Gant ar Stadoù Meur o deus tro da eztaoliñ o mennozioù war an armerzh. Mennoz ar
frankiz a glot gant ar pezh a soñjont diwar-benn an armerzh : ar frankiz eo d’ober o aferioù.
Kondaoniñ a reont frankiz ar sklaved evel ur « fazi politikel » a lakafe an holl re a vev diwar ar
morianetaerezh da gouezhañ en dienez. Seurt tech da reiñ ur ster armerzhel d’ar politikerezh zo unan
e-touez azonoù an diempradur. E 1793 e tiaesa ar saviad : tizhet eo braz ar boblañs gant an diouer a
ed. Emañ an tu kreñv gant ar Re Wenn er Vendée. E Santo Domingo ez eo lazhadeget emouestlidi
Naoned gant ar vorianed emsavet. Dornwezhourion Naoned, savet ganto ur « gevredigezh poblek »
diforc’h diouzh hini ar vourc’hizion uhel e 1790, a gemer digarez eus diaesterioù ar boblañs evit
kreñvaat o beli dre isañ ar bobl vunut war ar vourc’hizion vras.
D’ar mare-se (e-tro gouere 1793) e tegouezh CARRIER e Naoned, kaset gant ar Guzuliadeg da
ren Lu ar C’hornog nevez savet. Anv en deus klevet eus emzalc’h ar baramantourion. Kemer a ra harp
war « kevredigezh poblek » an dornwezhourion, ar c’hlub Vincent la Montagne renet gant CHAUX.
En izili ar c’hlub-se e wel « sans-culottes » a galon. Skarzhañ a ra an holl vourc’hizion eus mererezh
kêr Naoned ; dasparzhet eo ar staeloù vak gant CHAUX etre an dornwezhourion tra m’emañ
CARRIER o vrezeliañ er Vendée. An dornwezhourion e karg a leugn o chakodoù. Toullbac’hañ a
reont ar binvidion war zigarez un irienn stignet ganto. Laerezh a reont kement a c’hellont. Diouer ar
bevañs a ro dezho an dro da binvidikaat. Alies e c’hoarvez da CARRIER broueziñ war o lerc’h en
abeg d’o divarregezh ha d’o amsentidigezh a-fet ober dispac’hel. Bodad CHAUX a glask neuze en em
zizober eus CARRIER ur wech sioulaet an traoù er Vendée. Dont a reont a-benn.
Emdroadur an Dispac’h gall a zegas kondaonidigezh tud ar Menez ha CARRIER war un dro.
Tennet eo bourc’hizion vras Naoned eus an toull-bac’h ; darn anezho avat ne adkavont ket o madoù

aet da binvidikaat un nebeut dornwezhourion a zo bet ampart a-walc’h evit tennañ o mad eus
diaesterioù ar mare.
Keit ma chom unanet kouerion, noblañsoù ha kloer ar maezioù da zifenn ar bed nemetañ a
anavezont, emañ Naoned dindan reuz ar c’henstok etre ar renkad uhel hag ar renkad etre. Diouzh un
tu, ez eo mennet ar vourc’hizion vras da zifenn ha da greskiñ o feadra ; diouzh an tu all e fell d’an
dornwezhourion distroadañ ar vourc’hizion vras, – dre o labouradegoù o deus ar re-mañ disteraet kalz
galloud an dornwezhourion hag ar pennoù-korfuniad war ar gompagnuned. E-se emañ Naoned rannet
diouzh ar peb-all eus ar gevredigezh e Breizh ; war un dro avat en em gav Naonediz ken estren d’an
Dispac’h ha tud ar maezioù. Evit an holl e chom an Dispac’h gall un darvoud diavaez a glask pep hini
en em ober dioutañ ha, pa c’hell, tennañ gounid anezhañ. Gant ar morianetaerezh e oa bet kemmet
framm ar gevredigezh henvoazel hep ma ve kemmet an diempradur. Diemouez e chom ar renkadoù
uhel hag etre ouzh ster an Dispac’h pa chomont diemouez ouzh al liammoù kevredigezhel a zo er
gevredigezh a amparont.
Goude an Dispac’h ez adstag ar binvidion gant o aferioù. Koulskoude e vo ret gortoz dibenn an
Impalaeriezh evit ma adkavfe armerzh Naoned e lusk. Echu eo da vat gant oadvezh ar vorianed.
Diaesoc’h e vo an oadvezh greantel.

Armerzh Naoned eus 1800 da 1914.
Gant an 19t kantved e teu Naoned da vezañ ur greizenn c’hreantel. Pa adsav an armerzh goude
1815 ne adsav ket gantañ kenwerzh gounidus an inizi1. Ar baramantouriezh a ya da get. Gant arver an
ijinennoù dre vurezh e vez dastroet al labouradegoù e greantioù : diorren a ra ar vetalouriezh, broudet
gant ezhommoù an ijinerezh dre vurezh hag ar gounezerezh. War gresk emañ an ijinerezhioù
bouedel ; ar purerezhioù sukr a adkav al lañs o doa en 18t kantved ; goude 1824 e krog d’en em astenn
ar bouedvirerezhioù pesked ha legumaj. E 18302 en deus ar porzh un dreizhidell kevatal da hini 1790 ;
adalek ar bloaz-se ez eo ar greanterezh a ren warnañ. A-hed ar c’hantved ne ra kenderc’h ar sukr
nemet kreskiñ, – diwar ar c’horz-sukr dreist-holl e vez oberiet, – prantad ar brasañ kresk o vezañ etre
1830 ha 18553, un enkadenn o c’hoarvezout er bloavezhioù 1870, hag ar grommenn o tremen dreist an
uhelañ sifr kent e 1881.

1

E 1791 e teraouas emsavadeg ar Re Zu a zieubas Santo Domingo. An enezenn-se eus inizi Antilhez a oa diazez ar
morianetaerezh. E-pad ar c’haeladur kevandirel e kouezhas an nevidvaoù gall e dalc’h ar Saozon.
2
Lezennoù gwarezour a voe graet goude 1815 e gounid ar c’henwerzh gall, da skouer an telloù sammus lakaet war ar
sukr estren. E 1818 e c’hrata ar Stad arc’hoproù d’an nevidourion a ra kenwerzh gant an enezenn Bourbon er Meurvor Indian
war-benn kempouezañ o mizoù dezougerezh. Skoaziadennoù a veze roet ivez d’an ezporzhierion sukr puraet. Par e oa ar
skoaziadennoù-se da sav an telloù lakaet war ar sukr krai enporzhiet. A-du-rall e oa bet aesaet ar c’henwerzh war al Loer
gant lamidigezh ar gwirioù-tremen da vare an Dispac’h gall.

Priz ar sukr krai o tont eus an trevadennoù a save en arbenn eus an diouer a gevezerezh en nevid gall ; e 1830 e paouez
an ezporzhierezh sukr. En hevelep mare e Frañs e teu ar sukr boetrabez da gevezañ mui-ouzh-mui ouzh ar sukr korz. N’eus
ket telloù war ar sukr boetrabez hag, ouzhpenn-se, e kresk buan ar c’henderc’hadoù, tra ma tigresk ar mizoù kenderc’hañ
bennozh d’an araokadennoù kalvezel (G. LERAT, Etude sur l’origine, le développement et l’avenir des raffineries à Nantes
1911).
3
E 1838 ez anad un eneberezh etre Naoned o vevañ diwar ar sukr korz ha Norz Frañs o vevañ diwar ar sukr boetrabez.
Arguzenn kenwerzhourion Naoned eo e ro sukr an trevadennoù an tu da ezporzhiañ kenderc’hadoù greantel ha gounezel
etrezek an inizi ; e kaser da Vreizh-Veur kenderc’hadoù gounezel en eskemm eus ar glaou a brener evit ar purerezhioù.
Gouarnamant LOUIS-PHILIPPE avat a gav ar boetrabez lañsus d’an armerzh gall, tra m’o deus kouerion 44 diegi o c’hounit
boetrabez. E 1844 koulskoude e pleg ar Gouarnamant da c’houlenn Naonediz, hag e laka telloù war ar sukr boetrabez. E
1850 da heul frankizadur ar sklaved ez eus douget dezvoù da wareziñ ar c’horz sukr ; bennozh d’an dezvoù-se ha d’un
nebeut araokadennoù kalvezel e kresk buan ar c’henderc’h. Hogen e 1860, Gouarnamant NAPOLEON 3 a embann ul lezenn
o reiñ frankiz d’ar c’henwerzh gant Breizh-Veur e sell da greskiñ ar bevezerezh. Da heul en em gav dilezet sukr krai
Antilhez ha Bourbon keroc’h eget hini an trevadennoù saoz. Kouezhañ a ra nevid an trevadennoù gall. E 1864 ez a startoc’h
ar c’hevezerezh gant ar sukr boetrabez da heul savidigezh ur reizhiad telloù nevez : ar re-mañ ne vezont ket mui lakaet war
an danvez krai met war ar sukr kenderc’het. Dilañs a gemer c’hoazh ar purerezhioù e Naoned da heul gorreadur ar mizoùdezougen gant ar gompagnunezh hent-houarn Paris-Lyon-Marseille. Adal neuze e talvez al lezennoù hepken da virout ouzh
unwerzhouriezh ar sukr boetrabez, ha tamm ebet da reiñ lañs d’ar sukr korz.

Lañs zo ivez gant al lestrsaverezh. Astennet eo da Sant-Nazer da heul digoradur ur porzh eno hag
ul linenn hent-houarn e 18574. Enkadennek eo avat greanteladur Sant-Nazer. Al lestrsaverezh Scott a
ra freuz-stal goude pevar bloavezh e 18665. Etre 1881 ha 1888 e tiwan lestrsaverezhioù all. Gant al
listri houarn e kresk ar vetalouriezh ; ensezet ez eus ur greanti houarnouriezh e Trinieg e 1879, ha
greantioù treloc’herezh e Naoned. War un dro ez eo arnevesaet ha diorreet al labour-douar (Reverzhi
C’hounezel) ; e 1848 ez eo oberiet en Naoned an dornerez kentañ. Ken abred ha dibenn an 18t
kantved edod kroget da zisec’hañ ar geunioù6. E derou an 19t e oa bet kentradet arver an temzoù, o
reiñ lañs d’an ijinerezh kimiek e Naoned (ludu-eskern hag amoniak e 1823, fosfat e 1865, superfosfat
e 1870).
Hevelep kresk n’eo ket unvan. Kizidik eo ouzh neuennadoù an nevid hag ouzh emell ar Stad. Da
skouer, e 1881 e teue ul lañs kreñv da lestrsaverezh Mehan dre berzh an arc’hopr grataet gant ar Stad7.
Hogen e 1889 e koazh urzhiadoù ar Compagnie Générale Transatlantique8 hag ar morlu gall ha setu
an enkadenn. Dasprenet eo lestrsaverezh Mehan gant arc’hantioù eus Paris. Serret eo goverezhioù
Trinieg9, ha dasprenet gant kevalaourion ar vro e 1890. E 1892 ez adkrog al labour goude ma’z eo
lamet an hanterarc’hopr grataet d’al listri savet en estrenvro. Un enkadenn all c’hoarvezet e 190410 zo
torret gant goulennoù ar morlu.
Evit ar sukr e teu ar c’hevezerezh da vezañ start gant Norz Frañs da heul gouzizadur prizioù an
hent-houarn e 1911.
Da heul enkadenn al lestrsaverezh e 1905 e voe prenet houarnouriezh Trinieg gant Aciéries du
Nord et de l’Est, Banque de Paris et des Pays-Bas, Denain et Anzin hag ar Chantiers Nazairiens. E
1911 e kresk ar goulenn war al lestrsaverezh ha, da heul, en em gav houarnouriezh Trinieg en he flom
en-dro11.
Etre 1847 ha diwezh ar c’hantved emañ linenn an Antilhez pennet e Sant-Nazer ; treizhidell vras
zo warni da vare brezel Mec’hiko. E 1898 ez eo lakaet ar penn-linenn e Le Hâvre.

Kevredigezh Naoned eus 1800 da 1914.
Emdroadur ar boblañs
Kresk brasañ ar boblañs en departamant 44 zo etre 1800 ha 1866 ; tremen a ra eus nebeutoc’h eget
400 mil e 1800 da 600 mil annezad e 1866. Ar paouez nemetañ zo etre 1831 ha 1836.

4

En 19t kantved e teu porzh Naoned diaesoc’h da dizhout, en arbenn eus a) kreskidigezh fard al listri b) an traezh oc’h
aloubiñ aber al Loer. E-tro 1840 e soñjad sevel ur rakporzh da Naoned e Sant-Nazer. Embregerion ’zo avat a harzas ouzh ar
raktres rak aon da welout ur gêr nevez o tont da geveziñ ouzh Naoned.
5

Al lestrsaverezh houarn a rae diouer e Frañs. Evit reiñ lusk dezhañ e tivizas ar Gouarnamant ma ve savet e Frañs an
hanter eus al lestraz houarn (1860). Sinet e voe ur gevrat etre ar Compagnie Générale Transatlantique hag al
lestrsaverezhioù Scott (Skos). Da heul e teuas Scott da ensezañ e Mehan ur chanter arnevez a enfredas ar vicherourion a
laboure a-raok en nebeut lestrsaverezhioù koad a oa eno (1862). Hogen ur wech kefleuniet urzhiadoù ar Stad hag ar C.G.T.,
ne voe ket al lestrsaverezh-se evit kevezañ ouzh al lestrsaverezhioù estren hag ez eas d’ar strad (1866).
6

Kaset e voe labourioù disec’hañ e Lec’h Meur, Donz, hag er Brier. Gant an difraosterezh ouzhpenn e tremen an douargounit eus 260 mil da 400 mil hektar etre 1803 ha 1882.
7
E 1881, a-benn kreskiñ fard al lestraz kenwerzh gall e tiviz ar Gouarnamant reiñ un arc’hopr evit al listri paramantet e
Frañs : 60 lur dre t evit ar c’houc’hioù, 12 lur dre 100 kg evit an ijinennoù-luskañ hag ar c’haoterioù. Un arc’hopr bloaziek
eo, grataet d’ar baramantourion. An hanter eus an arc’hopr hepken a veze roet evit al listri savet en estrenvro. Lamet e voe an
arc’hopr evit al listri savet en estrenvro e 1892.
8

Lestrsaverezhioù Sant-Nazer a labour dreist-holl evit ar C.G.T. hag ar morlu.

9

Ar greanti a genderc’he dreist-holl evit al lestrsaverezh. Ker-tre e oa bet koustet e aveadur.
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E 1902 e voe lamet an arc’hoproù roet betek neuze d’ar saverezhioù listri dre lien e houarn. E Sant-Nazer en em gav
2 500 micherour dilabour.
11

Da 3,5 milion e savas ar buzadoù etre 1911 ha 1913.

Etre 1866 hag ar Brezel-bed kentañ e kresk ar boblañs eus 70 mil annezad hepken. Prantadoù a
gresk dister eo ar bloavezhioù etre 1866 ha 1872, etre 1886 ha 1896, etre 1901 ha 1914.
A-raok 1866 e kresk ar boblañs war diriad 44 a-bezh. Ar feur-kreskiñ brasañ zo en-dro da Naoned
ha da Sant-Nazer. Goude 1866 e kendalc’h Sant-Nazer ha Naoned war o lañs. Poblañs ar maezioù er
c’hontrol a ya dre un uspoent e 1886 hag e 1911 en em gav izeloc’h eget e 1866. An digresk brasañ zo
er reter etre an Erzh hag al Loer hag er su d’al Loer, e koskorvaez ar Saer (bro ar muskadig).
Etre 1896 ha 1901 e kresk buanoc’h annezidi ar c’hêrioù (33,5 mil) eget ma tigresk annezidi ar
maezioù (13,7 mil).

Ar vourc’hizion
Greanteladur Naoned a zegas treuzfurmadurioù er gevredigezh. Pal an embregerion eo pinvidikaat
hag urzhiata a reont korvoerezh an dud-labour. Sevel a reont tiez-kenskoazell ha skolioù kalvezel evit
o implijidi. Mat eo pep tra. An noblañsoù a hunvre en adpiaouadur o galloud politikel kollet.
Pinvidikaat a reont dre gas ar gounezerezh war-raok. Ar gloer a chom gant o zrevell henvoazel, eleze
levezonañ ar muiañ gwellañ a dud ; e tu ar renerion e vezont. Ar vicherourion a chom warno stuz ar
c’horfuniadoù. N’o deus nemet da zegemerout madelezh o mistri nevez. Bastus e kavont o flanedenn
gant lañs an armerzh etre 1830 ha 1866.

Ar renkadoù etre
Er renkadoù etre eo e sav ar c’hudennoù. An darn vuiañ a ya laouen da heul ar binvidion. Un
nebeut tud evelkent a striv da gompren ar pezh a c’hoarvez en-dro dezho. Ambilher al luskad-se a
hañval bezañ bet ar mezeg GUEPIN12. Evitañ ez eo bet an Dispac’h gall un araokadenn vras,
destagadur Breizh ouzh Bro-C’hall ur chañs evit ar boblañs. Hogen an araokaat kalvezel a zona ar foz
etre pinvidion an arc’hantioù, rumm-tud nevez, hag ar bobl. Roll ar sokialourion eo harpañ ar bobl,
kelenn ar bobl, deskiñ d’ar bobl piaouañ an araokaat. Evit dont a-benn eus seurt kefridi ez erbed
GUEPIN al labour-stroll hag an deskadur, a zo an doareoù da drec’hiñ an davantegezh, da greskiñ
nerzh ar c’horf hag ar spered. Frankiz ha kevataliezh zo pennvennozioù GUEPIN ; evitañ, graet eo bet
an dispac’h hag ar sokialouriezh a vo emdroadur naturel ar gevredigezh. Ar re a labour a zle dont e
piaou d’ar pezh a dalvez o labour. Ret eo ober deskadurezh ar bobl evit ma kompreno ar pezh a zo
reizh. Hogen tonkad mab-den n’eo ket un afer a jedoniezh. Mat eo lezel gant ar bobl ar hunvreoù he
deus ezhomm evit bevañ.
Bourc’hizion-etre ar strollad republikan zo dedennet gant an ti-kêr. Adal 1870 e renont o stourm
war an dachenn dilennel nemetken. Niver ar re a bled gant kudennoù kevredigezhel ar bobl a goazh
kalz da heul Kumun Paris. E penn kêr13 emañ ar republikaned adalek 1870 betek brezel 1914, nenet e
1881 hag etre 1888 ha 1892. War o mennozioù e ren ar frankizouriezh. En o zouez e vez
kenwerzhourion, perc’henned-douar, breutaerion, un nebeut mezeion ha kelennerion. Degemenn a
reont ur wellidigezh eus stad ar bobl hep bezañ prederiet gant an doare d’he lakaat da zont. N’eus ket
anv evito da lakaat en arvar o madoù nag o lec’h er gevredigezh. A-du emaint evit krouiñ kefioù
kenskoazell, aozadurioù evit sikour ha deskoniañ ar boblañs. War an dachenn bolitikel e ren ar
republikaned ur stourm taer ouzh ar roueelourion a vefe e penn e pep lec’h hepto. Mesket e vez ar
stourm evit lazioù armerzhel ar bobl gant ar stourm ouzh distro ar Roue.
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GUEPIN, ganet e Pondivi e 1805, marvet e Naoned e 1873, a voe e penn ar gostezenn demokratel. E 1828 e oa
kelenner kimiezh hag armerzhouriezh c’hreantel, ha kelenner e Skol ar Vezekniezh. E 1833 e aozas ar c’hentañ kendalc’h a
ouezoniezh hag a brederouriezh e Frañs. E 1833 ivez ez embann La philosophie du socialisme, e 1851 Le socialisme
expliqué aux enfants du peuple. E 1838 : Histoire de Nantes.
13
Roll ar vaered : 1870 : WALDECK-ROUSSEAU, republikan ; 1874 : C. LECHAT, rep., greantour ; 1881 : M.
BRISSONEAU, roueelour, greantour ; COLOMBEL, rep., breutaer ; 1885 : E. NORMAND, rep. greantour ; 1888 :
GUIBOURG de LUZINAIS, rou., kadoriad al lez-varn ; 1893 : RIOM, rep., kadoriad al lez-varn kenwerzh ; 1896 :
ETIENNEZ, rep., abienner ; 1899 : SARRADIN, rep. ; 1908 : GUIST’HAU, rep., breutaer ; 1912 : BELLAMY, rep.,
breutaer.

Ar vicherourion
Se ne vir ket ouzh ar vicherourion a emdreiñ war o zu dezho. Da zifenn o lazioù micherel e savont
strolladoù. Skoazell a gavont gant un nebeut republikaned. Tost e chomer da stuz ar c’horfuniaderezh.
Dre ar strolladoù micherel gall o deus anaoudegezh ouzh an damkaniezhoù marksat. Un nebeut
micherourion a grog da sellout en tu-hont da welladur ar vuhez pemdeziek. E 1880 ez eus savet
gronnadoù sokialour e Naoned ha Sant-Nazer, an izili o tont eus ar c’hweluniadoù. Er bloaz goude,
saveladur an Union des Syndicats Ouvriers a ziskouez ur meizadur nevez eus an ober. Un nerzh
gwirion zo aze a-dal d’ar batromed, gouest da zegas muioc’h eget kempennadurioù micherel. N’eus
ket a spered renkadel avat : n’emañ ket ar renkad proleter o stourm ouzh ar renkad kevalaour, hogen
micherourion ouzh o fatromed. Evit ar politikerezh e fizier c’hoazh war ar republikaned araokaet. E
1888 ez eo bodet ar Comité socialiste gant ar Comité radical evit an dilennadegoù. Ur c’hwitadenn
eo. Da heul en em zisrann republikaned ha sokialourion. Emañ al linenn-disrann etre dibab ar
frankizouriezh ha dibab ar sokialouriezh. Da heul an disparti e stag ar sokialourion da ziskouez
doareoù taeroc’h : goude un emvod ez eont da lakaat safar e kêr ; edont o paouez degemerout ar
banniel ruz da ardamez nemetañ an arc’hadurioù micherour ha raksellout arver an ec’hwel hollek ;
huchal a reont : « bevet an dispac’h sokialour, bevet ar Gumun ».
E 1889, A. BRIAND14 a geflez e vouezhioù gant an emstriver frankizour e dilennadegoù SantNazer. Arc’hant en deus godellet evit en em dennañ. An degouezh-se a laka PELLOUTIER15 da
zilezel a-grenn an ober dilennel. Hervezañ, ar strolladoù politikel zo troet holl ouzh an dilennadegoù.
Hogen ne c’hellont ket war un dro labourat war dachenn an ober dilennel ha prientiñ an dispac’h
micherour. Skeiñ etrezek an dispac’h er pleustr, setu pezh a zo d’ober. Gant ar vicherourion emañ an
niver, eleze an nerzh. Diazez an armerzh int. Mar nac’hont holl a-gevret mont d’al labour, e vo
diskaret ar batromed. E-se, an ober talvoudus nemetañ eo urzhiañ ar strolladoù micherour. Int en em
zieubo hep bezañ isurzhiet d’ar bolitikourion. Daoust ma tarbenn ur meni kenurzh, e chom anveliek awalc’h erbedadennoù PELLOUTIER, o lezel digor an nor d’an holl oberoù hiniennel ha d’an
emdarzhegezh. Da geñver kendalc’h micherour Tours (Congrès de la fédération des travailleurs
socialistes de l’Ouest) e 1892, e krog PELLOUTIER da vrudañ mennoz an ec’hwel hollek. Berzh a ra
ar mennoz e-touez ar vicherourion. Reoù ’zo a embann o c’hoant da ziskar ar batromed, tangwallañ ar
prefetioù, diskar delwennoù. Lusket eo ec’hwel bras Trinieg, n’eo ket gant ar c’hweluniadoù, hogen
dindan atizoù hiniennel. Paotred a ya da begañ skritelloù dornskrivet ganto o c’hervel o c’heneiled
d’en em sevel, kement-se hep rat d’ar strollad.
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Aristide BRIAND, ganet e Naoned e 1862, marvet e 1932, oa mab ur c’henwerzher bihan. Da gentañ e voe breutaer e
Sant-Nazer e 1886. Er mare-se ivez e krog d’ober politikerezh er strollad « républicain socialiste démagogique » evit arverañ
troienn c’hoapaus BRUNELLIERE.
E-tro 1889 en em denn dibistig eus ur breudad luziet. Tapet e oa bet en ur prad e felladenn avoultriezh hag ar c’houer
tamaller en doa degaset bragoù an itron dirak al lez-varn da desteni. Da heul an afer-se hag afer an dilennadegoù e voe
diskred warnañ. E droioù a dalvezo dezhañ al lesanv a « renaviad ar sokialouriezh » lakaet warnañ gant ar sokialourion.
Difenn a reas pennaenn an ec’hwel hollek hag he lakaas darbenn gant Kendalc’h Marseille e 1892. E 1892 ez eas da
chom da Baris. E 1905 pa voe savet an S.F.I.O., e krouas, gant MIILERAND ha VIVIANI ar « groupe socialiste
indépendant ». Maodiern an deskadurezh e voe e 1906 ha tevezeg e 1909 ; tevezeg e voe 11 gwech.
15

Fernand PELLOUTIER (1864-1901). Ganet en un tiegezh bourc’hiz e teu da vezañ kazetenner. Ren a ra kelaouennoù
sokialour Sant-Nazer, L’Ouest Républicain ha La Démocratie de l’Ouest. Krouiñ a ra gronnad sokialour Sant-Nazer gant A.
BRIAND. Gant hemañ e tifenn tezenn an ec’hwel hollek. E 1893 ez a da Baris ma tro ouzh an anveliouriezh. Adal 1895 e
voe sekretour ar Fédération des Bourses du travail, aozadur a vode an darn vuiañ eus ar c’hweluniadoù e Frañs.

BRUNELLIERE16, paotr a-raok ar sokialouriezh naonedat etre 1888 ha 1917 a sav enep da seurt
fourgaserezh. Disol eo evitañ an ec’hwel hollek : un talbenn hep netra a-dreñv n’eo ken. « Mar befe
divizet ober ec’hwel hollek, emezañ, ne ve nemet un niver bihan a labourerion o kuitaat ar greanti evit
distreiñ e-barzh diouzhtu ; mar befe brasoc’h eget ma tiawelomp niver an ec’hwelourion, en ur lakaat
o defe peadra da badout a-fet bevañs, e vefent kabestret hep dale gant ar vourc’hizion a lakafe
berrentez da ren war ar madoù bevañs hag o frizioù da sevel ; mar bije gounezet an darn vrasañ eus al
labourerion, n’hor bije ket ezhomm eus an ec’hwel hollek, peogwir e vije an Dispac’h Sokial o
c’hoarvezout ».
Bras eo levezon BRUNELLIERE war emdroadur ar sokialouriezh. An unvaniezh oa evitañ un
amkan. Padal e ouezo troc’hañ gant ar republikaned pa zistaolont an dispac’h sokialour hag ivez gant
an anveliourion pa lakaont an dispac’h en arvar dre zinac’h pep kenurzh ha degas krogadoù gant ar
bolis. Gouez dezhañ, ez eo an nerzh o deus ar roueelourion abeg kentañ ar ret d’en em unvaniñ. Ret eo
da Naoned bezañ sokialour, rak an alc’houez eo eus Breizh hag eus ar Vendée. Dav eo tremen e-biou
da zisrannoù ar sokialouriezh parizian, c’hoarvezet dindan levezon hiniennoù o herzel ouzh an
emdroadur. Er c’hontrol da PELLOUTIER, e kred da BRUNELLIERE ez eus ezhomm ken eus ar
stourm dilennel, ken eus ar stourm c’hweluniadel, gant ma teuy diwarno ar gevredigezh komunour da
zisoc’h. Doujañ a ra da GUESDE a sell evel gwellañ damkanour Frañs, nemet e nac’h isurzhiañ
Naoned d’ar P.O.F. (Parti Ouvrier Français). Studiadennoù a ra war ar verdeadurezh hag ar
gounezerezh er c’horn-bro. Strivañ a ra da ledañ ar pennaennoù sokialour. Reiñ a ra lusk d’ar
c’hweluniaderezh e-touezh ar winiegourion. Pa zeu anat dezhañ ez eo ur c’hwitadenn an arnod da
bolitikaat c’hweluniad ar winiegourion en en skoazell da dreiñ e kevelouri.
Ar strivoù unvaniñ a zegasas kresk an izili, hogen ar gelennadurezh e-lec’h kreñvaat a chomas
dispis. Muioc’h a amzer a ya gant mererezh ar strollad eget gant spisadur ar mennozioù. Intret e chom
preder ar c’hweluniadoù gant an emdarzhegezh : en em vodañ a ra ar vicherourion evit difenn o lazioù
ouzh o fatromed ha n’eo ket evit prientiñ un dispac’h. Diouzh o zu en em vod ivez ar batromed war un
hevelep amboaz. Pouezus eo merkañ e steuz e derou an 20t kantved an uniadoù kemmesk (patromed
ha micherourion da skouer) o reiñ korf dre se d’ar rannlinennoù renkadel17. Niver an izili a gresk ivez
er strolladoù politikel, hogen n’eus ket a sternioù barrek d’ober war o zro. Izili ar strolladoù ne
hañvalont ket bezañ tud emouiziek ouzh an hent a heuliont. Da skouer ez eus savet e 1895 ur chanter
eus Chevalerie du Travail Française (C.T.F.)18. Pal an aozadur-se oa emellout dre e izili en obererezh
an holl strolladoù, ar pezh a rae endeo ar Fédération socialiste de Nantes (F.S.N.) dre gevreañ an holl
strolladoù sokialour. An diforc’h nemetañ oa gant doare kuzh ar C.T.F., savet war batrom ar F∴M∴.
A-hend-all ez adkaved e-barzh tud genidik eus ar c’horn-bro hag o chom e Paris.
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Charles BRUNELLIERE, ganet e Naoned e 1847, marvet e 1917. Mab ur gwerzher levrioù kozh e oa. Deskiñ a reas
ar paramantouriezh e ti ur c’hourater mor. E 1877 ez eo kevranneg en un ti paramantiñ. E 1883 e sav gant e vreur ar
c’hevredad Charles et Fernand BRUNELLIERE. Labourat a reont gant daou lestr dre lien ; hogen rediet e vezent gant ar
gwallzarvoudoù niverus da gemmañ listri alies. Tenn eo ar saviad evit paramantourion vihan Naoned. E 1900 e savont gant
kerent ha keneiled ar Fédération maritime de Bretagne. O daou lestr dre vurezh, ar Breiz-Uhel hag ar Breiz-Izel a lakaont
sevel e Naoned. E 1908 e voe lamet digant Charles BRUNELLIERE ar galloudoù en doa er c’hevredad rak muioc’h a bouez
a roe d’e labour politikel eget d’e vicher. E 1915 e voe freuzet ar c’hevredad.
E 1879 ez a tre er frañmasonerezh. Evitañ ar F∴M∴ en deus da sturiañ an denelezh « war hent an Araokaat ». E
zarempredoù gant ar F∴M∴ a ya diaes pa dosta d’ar mennozioù sokialour. E 1893 e kuita ar F∴M∴ evit distreiñ ennañ e
1903 hag e guitaat da vat e 1911.
E 1883 emañ e penn Comité Républicain Radical ar 6t kanton. Kemer a ra perzh e mererezh kêr Naoned. E 1888 e kuita
ar republikaned evit mont penn-da-benn a-du gant ar sokialouriezh.
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E 1911 ez eus 69 uniad patromed, 120 c’hweluniad micherour, 29 uniad kouerion hag 8 uniad kemmesk en
departamant 44.
18

Ar Chevalerie du Travail Française a gemer skouer war an aozadur amerikan Knights of Labour savet e 1869. Ar
Chantier Karl Marx eus Naoned zo bet savet gant BRUNELLIERE ha COLOMBE, penn Yalc’h al Labour. Ar pal embannet
zo difenn al labourerion ha distrujañ ar gevredigezh kevalaour. Goulennet eo riegezh ar bobl hag an emrenerezh kumunel ha
rannvroel.

Gant BRUNELLIERE e c’haller heuliañ un emdroadur. Eñ eo en deus bleniet strolladur ar
sokialourion ha diwallet o emrenerezh diouzh emvennadurioù sokialourion Paris. Perzh bras en devoe
en aozidigezh ar strollad goude kimiad ar republikaned frankizour ha diskarzh an anveliourion, e
savidigezh ar Comité central socialiste révolutionnaire (C.C.S.R.) e 1891, hag e krouidigezh ar
Fédération socialiste de Nantes (F.S.N.) e 1894 a zo dazrannet ennañ ar strollad hervez ar c’harterioù
eus kêr. Klask a ra azasaat ar sokialouriezh ouzh saviad Naonediz. Goude 1896 e tro e breder wareeun gant Breizh. Strivañ a ra da vodañ an holl c’hronnadoù sokialour eus Breizh. E 1900 e teuy abenn da lakaat en he sav ar Fédération socialiste de Bretagne (F. S.B.). E-keñver Breizh e tiskouez an
hevelep damant d’an unvaniezh hag an hevelep doujañs d’an dibarelezh. Anaout a ra Breizhiz evel ur
genel diforc’h, hag e fell dezhañ lakaat an dibarelezh-se da dalvezout da araokaat ar sokialouriezh.
Dispis e chom avat e gomzoù. Sol a gemer war dremened Breizh, da skouer war ar Chouaned.
Hervezañ ne c’hell Breizhiz kaout ul lec’h er bed nevez nemet dre ziorren o hêrezh ha kemer perzh en
dispac’h sokialour. Nac’h a ra bezañ broadelour, pezh a ve bezañ warlerc’hiet. A-du e ve gant un
« home rule » evit Breizh war skouer Kembre pe Skos.
E 1905 avat pa vez graet unvaniezh ar sokialourion e Frañs, e koll ar F.S.B. hec’h emrenerezh.
Padal e klasko BRUNELLIERE mirout ar F.S.B. e diabarzh an S.F.I.O.. A-benn ar fin e rank plegañ
hag asantiñ d’ar rannadur departamantel. Daoust ma lavare e virfe ar sokialouriezh vreizhat un
unvaniezh devoudel, ne voe ket pell an disrannoù o tarzhañ etre an departamantoù. E 1911 ez ay ar
F.S.N. e tammoù etre micherourion anveliour, briandourion ha Comité S.F.I.O. de Loire-Inférieure.
Diwar se e koazhas berzh ar sokialouriezh.
A-hed an 19t kantved e pled pep rumm da zifenn e lec’h er gevredigezh hag e lazioù armerzhel.
Ar gevalaourion a chom sioul da binvidikaat hep diskouez re a intrudu a-fet greanteladur. Gant ar
c’hreantourion ez eus ur spered eus a-raok ar Dispac’h : ret eo lezel an dud da binvidikaat. Hogen
soliet eo pep tra war leviadurezh ar Stad : lezennoù gwarezour, prenadurioù a-berzh ar Gouarnamant.
Ar braz eus ar vicherourion a striv da zifenn pe da wellaat o saviad armerzhel. Bruderezh ar
sokialourion19 a zeu a-benn da dreiñ ar vicherourion enep d’o fatromed lakaet kiriek d’o saviad.
Hogen an eneberezh-se ne gemer evito ster politikel ebet.
BRUNELLIERE eo ar skouer nemeti eus ur stourmer o klask bezañ poellek. Gwelladur tonkad
mab-den, ar sokialouriezh, ar gevredigezh komunour, setu ar pezh a glask tizhout. E bal zo frankiz ha
kevatalded an holl dud. An abeg a ro evit displegañ perak emañ-eñ e-touez ar vicherourion eo tonkad
ar renkadoù-etre da gouezhañ er broleteriezh ha da vezañ mevelion gopret gant ar binvidion. Un abeg
19

Graet e vez ar bruderezh diwar-bouez prezegennoù e salioù an evlec’hioù e karterioù micherour Naoned. Ingalet e
vez levrioùigoù. Unan anezho oa ennañ testenn ur brezegenn graet gant BRUNELLIERE e Pilleux e 1895.
Deskrivañ a ra enni saviad ar boblañs. Diskouez a ra ar bobl rannet etre ar « c’hladdalc’helezh kevalaour » o
perc’hennañ pep tra, ar gefridiaded o tiwall hag o lakaat kreskiñ madoù ar berc’henned, hag en dibenn ar genderc’herion.
Lakaat a ra ouzhpenn ar « re all », ar gloerelourion o kinnig ur bed gwelloc’h en tu all d’ar marv, ar goulzataerion a lavar
d’ar vicherourion pinvidikaat, ar republikaned a zo koulzataerion warc’hoazh ; troet o deus kein d’ar sokialouriezh pa’z eus
bet anv da aberzhiñ o madoù. Ne ouzont nemet kinnig kempennadurioù evel addasparzh an telloù. Forzh penaos e vez
bepred talet an telloù gant ar vicherourion dre an arbenn ma’z eo renet an armerzh gant ar berc’henned. « Ar sokialourion ne
ziskuliont ket displedoni ar vourc’hizion war an amboaz da gemer o lec’h er galloud. Se a dalvezfe lakaat ar baraer dirak un
heskenn emgefreek ha plenk ha gourc’hemenn dezhañ ober bara ; respont a ray n’eo ket a-walc’h reiñ dezhañ lec’h ar
c’halvez, ret eo dezhañ kaout un nev-doaz ha bleud, rak ar plenk ha framm an heskenn ne c’hellont talvezout dezhañ da netra
nemet da ober tan ha tommañ e forn. »
« Ar sokialourion a zegas ur c’heal eus ar gevredigezh da zont hag ar pezh zo da ober evit he lakaat da zont ». Goulenn
a reont labour ar vicherourion galonekañ ha poellekañ.
« Ar pal zo lakaat an holl en-dro e piaou da gevala an denelezh ».
« Peseurt spletoù zo d’ar gevredigezh a-vremañ ? An disurentez ? Ar poanioù ? An davantegezh ? An aon rak riskloù
dianav ? Ne c’houlennomp diganeoc’h nemet ur striv a youl dibaouez evit kas ho mistri d’an dic’halloud hag o rediañ da
zaskoriñ deoc’h an hevoud hag an emrenerezh o deus laeret diganeoc’h.
« Ne ve netra gwashoc’h eget ar stad ma emaoc’h hag ar stad emañ ar renadur kevalaour o prientiñ deoc’h.
« Argaset e vez ar gouerion etrezek ar c’hêrioù, ar vicherourion zo dilabour. Ar gevredigezh kevalaour a ra eus an
denion loened gouez. »

a ro da unvaniñ ar strolloù sokialour en hevelep kevredigezh eo ar pal boutin o deus : ar gevredigezh
komunour. Un abeg a ro d’an emrenerezh a c’houlenn evit ar sokialouriezh vreizhat eo dibarelezh
saviad Breizh. Ur gwander a a ziverzer war embregadennoù BRUNELLIERE, gwander al luskadoù
sokialour, eo damantiñ kalz da niver an izili diwar goust ar mennadoù sokialour.

Notenn-glozañ.
Ar morianetaerezh en doa roet tro d’ur vourc’hizelezh a renk etrevroadel (dre he finvidigezhioù,
ma n’eo ket dre he barregezhioù) da ziwanañ e Naoned diwar ar vourc’hizelezh proviñsel a oa eno
abaoe meur a gantved. Gant ar vourc’hizelezh nevez-se e voe lusket ar Reverzhi C’hreantel ha da heul
ganet ur broleteriezh e Naoned ha tro-war-dro.
Ar greanteladur a lakaas un niver bras a gouerion da vont da vicherourion. O tremen eus ur metou
koueriadel-gounezel d’ur metou kêrel-greantel o deus anavezet un destuziadur a c’hallimp envel un
« destuziadur greantel ». Hogen ar Reverzhi C’hreantel, stummidigezh ur renkad a gevalaourion hag
ur broleteriezh n’o deus ket degaset nemeur a dreuzfurmadurioù er gevredigezh naonedat pe er
gevredigezh vreizhat henvoazel. Ar vourc’hizion a gendalc’has da zerc’hel kêr Naoned, ar
vicherourion a gemeras tamm-ha-tamm lec’h ar gompagnuned kent, ha war ar ploue e viras an
noblañsoù al lec’h e oa o hini a-raok an Dispac’h gall.
Gant an Dispac’h gall e oa bet diskaret ensavioù brezhon ar Renad Kozh, hogen ne oa ket bet
diskaret evit kelo frammadur-diazez ar gevredigezh. Ha pouezus eo merkañ ned eas morse an noblañs
pe ar vourc’hizelezh, en 19t kantved, betek kas obererezhioù o defe lakaet en arvar framm ar
gevredigezh henvoazel, eleze da gentañ-penn al lec’h o doa enni. Biskoazh ne greskas a-walc’h niver
ar vicherourion evit m’en em gavfe enket ar gevredigezh henvoazel. Un drugarez e voe an divroerezh
evit pinvidion Vreizh pa bellae diouto un hadenn a ziaesterioù kevredigezhel.
Ar pezh a lakaas brall e framm ar gevredigezh henvoazel e voe ar Brezel-bed kentañ hag e
heuliadoù. Diskaridigezh ar frammoù henvoazel dindan ur redi diavaez a zevoudas un destuziadur
disheñvel diouzh an « destuziadur greantel » ; an tremen ne oa ket mui eus ur metoù koueriadelgounezel henvoazel d’ur metou kêrel-greantel henvoazel, hogen eus ur metou henvoazel brezhon
(koueriadel-gounezel pe kêrel-greantel) d’ur metou arnevez gall (koueriadel-gounezel pe kêrelgreantel). Kompren a reer bremañ penaos e voe an eil destuziadur (an tremen eus ur bed henvoazel
d’ur bed arnevez) kalz donoc’h eget an destuziadur greantel devoudet gant ar Reverzhi C’hreantel e
bro Naoned. Kompren a reer ivez penaos e tizhas an eil destuziadur n’eo ket hepken ar rann eus ar
gouerion a yae da vicherourion hogen pobl Vreizh a-bezh.
Arbennet e vo ouzhimp gant gwir abeg e teuas taol ar marv d’ar gevredigezh henvoazel gant
heuliadoù ar Reverzhi C’hreantel e Frañs hag er bed. Hogen ar Reverzhi C’hreantel ne voe e nep
doare an arbenn eus enkadenn ar gevredigezh vrezhon. Abaoe pell e oa aet er-maez eus Breizh ar
c’hreizennoù sevenadurel ha politikel. Da heul ar Brezel-bed kentañ e voe tro ar c’hreizennoù
armerzhel diwezhañ ; war un dro e krogas pobl Vreizh hec’h-unan da guitaat he bro.
E diempradur kantvedel ar gevredigezh vrezhon emañ poell an holl faezhadennoù-se, ster
enkadenn ar gevredigezh henvoazel pergen20. N’eo ket peogwir ez eus bet eus ar Reverzhi C’hreantel
ez eo bet enket ar gevredigezh henvoazel e derou an 20t kantved ; hogen peogwir e oa diempret ar
gevredigezh vrezhon he deus gallet ar Reverzhi C’hreantel kaout e Breizh an heuliadoù a anavezomp.
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Sl. Kudennoù ar gevredigezh e Breizh, Emsav 21/264 hh. 1968 ; Notennoù evit kelenn an Istor, Emsav 26/37 1969 ;
hag ivez e meur a lec’h war Emsav er bloavezhioù 1969, 1970, en niverenn 28 1969 pergen ma vez amzaelet keal an
diempradur.

AN EMSAV HAG AR VRO (37)
LIZHEROU
Digant atebeg Breton News :
« E ve ur benveg-gourzhtreiñ eus Breton News, se zo reizh. Ne welan ket avat penaos e c’helle
gourzhtreiñ E.S.B. ober meneg anezhañ war un dro gant E.B.V., U.D.B. h.a. e Breton News. Lavarout
ne vez ket embannet Breton News evit Brezhoned n’eo ket un digarez marteze ; ha pa’z eo gwir e vez
lennet gant un nebeut anezho hag e kavont ennañ menegoù eus ar rummad-mañ e-kichen menegoù eus
ar rummad-se, peseurt diforc’h a zo evito etre ar c’heñveriañ-se hag an hini a c’hellont ober o
tarbennañ embannadurioù ar rummadoù-se end-eeun (hag ouzh o lenn) ? Ha distummañ a ran ar pezh
a embannan, kemmañ ar ster ? Mar gran, n’eo bet lavaret biskoazh din gant rener-kelaouenn ebet.
Atav em eus taolet evezh da zanevellañ ar pezh a embanne hemañ pe henhont hep “lakaat ma foz”, da
vihanañ pa oa anv eus ar rummadoù a sellan outo evel gouestlet da zieubiñ Breizh. Hag e savfe ur
c’hemmesk e spered al lennerion dre gavout ar menegoù (eus E.S.B. hag ar re all) tal-ha-tal ? Mard eo
feal an danevelloù, da lavarout eo kewir gant ar skridoù-orin, e vefe gouest pep hini da welout evitañ
e-unan petra zo emsavel ha petra zo ledemsavel (evit ober gant ho termenadur), na gav ket deoc’h ?
« Se a zo da’m meno a nebeutoc’h a bouez evit al lennerion en diavaez, an estrenion ma’z eo
embannet Breton News evito. Ar re-se, dre-vras a dra sur, n’int ket deuriet gant damkaniezh emsav
Breizh nemet er feur ma anata er c’hoarvoudoù. Anezhi hec’h-unan ez eo aner dezho. Mar’m eus bet
graet meneg eus Mission Bretonne, n’eo ket en abeg ma kaven ur pouez bennak gant kristeniezh ar
gelaouenn-se, met en abeg ma talveze ar pennadoù pe kentoc’h ar c’heleier tennet diouti da
skeudennañ saviad Breizh (e-keñver gourc’hwel da skouer) ha da ziskouez dre se ar plegennoù
armerzhel kevredigezhel ma vez sevenet ar stourm broadel. O taveiñ d’ar gelaouenn-mañ-kelaouenn e
fell din reiñ tu d’ar re o deus c’hoant da wiriekaat ar pezh a vez e Breton News da vont tostoc’h da
orin ar c’heleier, ha netra ken.
() « Moarvat ez eo gwelloc’h lakaat ereoù daelerezhel etre al luskadoù breizhat eget ereoù a
vadegezh ha na zisoc’hont peurvuiañ da netra nemet randonerezh. Diskredik e choman e-keñver an
hentenn-se mar bez pleustret en un doare dibleg-krenn. An unvaniezh a lavarit bezañ sevenet o reiñ da
bep luskad e ster ergorel, daoust hag e vo efedus, ma ne vezit komprenet nemet gant un toulladig
kefredourion. N’on ket hep anavezout ar yoc’had labour dezrannañ ha dispenn a zo bet graet gant
E.S.B.. Hetiñ a ran e kresko diwar se ar stad vreizhat. »
(06 02 71)

EMVR-222

Respont da EMVR-222 digant un ezel eus E.S.B. :
« Kompren a ran ez eo diaes ho saviad e-keñver an Emsav, dre veur a arbenn, dre m’emaoc’h o
vevañ er-maez eus Breizh, dre m’hoc’h eus dibabet da obererezh ar c’helaouiñ diavaez. Un nebeut
arguzennoù arveret ganeoc’h da zifenn ar pezh a rit a hañval din koulskoude bezañ abegadus-kenan.
« A-walc’h eo deoc’h, emezoc’h a) dibab ar c’helaouennoù “a sellit outo evel gouestlet da zieubiñ
Breizh” b) reiñ “danevelloù feal” anezho “kewir gant ar skridoù-orin”.
« Embann a rit keloù eus darvoudoù c’hoarvezet e Breizh hag eus oberoù kaset gant al luskadoù
breizhek. Ho pal n’eo ket ren ur c’helaouiñ micherel, hogen kenlabourat d’ur stourm-dieubiñ broadel.
E-keñver pep darvoud distag, pep ober distag e chomit feal d’ar pezh hon eus termenet evel an
“ergorelezh naturour” (pe, e gerioù boutinoc’h, da reolennoù onestiz ar c’hazetenner). Hogen al lec’h
ma c’hoari an dibaboù a rit zo e-keñver ar pouez istorel a roit da bep hini eus an darvoudoù hag an
oberoù-se. Ha daou zoare zo en ho kerz evit savelañ ar pouez istorel-se :
a) ent kementadel, dre ar vent a roit da bep danevellad e-keñver ar re all ;

b) ent doareadel : dre ar ster a gemer pep devoud danevellet dre berzh an hollad danevelladoù ez
eo kinniget en o ser.
« Fazi eo soñjal ez eo a-walc’h bezañ feal d’an ergorelezh naturour evit derc’hel d’ar wirionez ha
bezañ kuit ganti. Rak an ergorelezh naturour ne c’hell talvout nemet e-keñver devoudoù dibabet en araok dre berzh un ergorelezh all a natur istorek, a zo-hi dre anien a-geñver gant saviad istorek an
ergorer. Gant gerioù all : hoc’h engouestl breizhek ho laka da reiñ d’an darvoudoù ha d’an oberoù ur
pouez bras pe vrasoc’h ; dremm ar bed a zanevellit dre ho labour kazetenner (en ur chom feal da
reolennoù onestiz ar c’hazetennerezh) zo ivez dremm hoc’h engouestl breizhek. Ken ma’z eus tu,
diwar frouezh ho labour kazetenner, da zezrannañ hoc’h engouestl breizhek, ha da lakaat a-wel an
dislavaroù a zo ennañ.
« Un nebeut skouerioù a roin deoc’h, – a ziskouezo penaos e tianavezit endalc’hioù an ergorelezh
istorek.
« Menegiñ a rit kichen-ha-kichen obererezh U.D.B. hag E.S.B. (lavaret ’m bije kenkoulz Kuzul ar
Brezhoneg e-lec’h U.D.B., hogen fraeshoc’h e vo lakaat ar strollad-mañ e kont o vezañ ma fell dezhañ
kaout ur gelennadurezh politikel). Ergorek oc’h en ho tanevell eus pep ober meneget. Hogen ne rit
meneg ebet eus ar meizadur en deus E.S.B. eus e oberoù hag eus oberoù U.D.B. war un dro, nag eus
ar meizadur (empleg pe ezpleg) he deus U.D.B. eus hec’h oberoù hag eus oberoù E.S.B. war un dro.
An daou veizadur-se zo dispellaus an eil diouzh egile war veur a boent-diazez, pep hini o vezañ
frouezh un doare da intent istor ar vro hag ar bed, – eleze frouezh un ergorelezh istorek disheñvel. Pep
hini zo o klotañ, o kendaveiñ ent daelerezhel, gant un ober istorek dibar, ur praksiz mar kavit gwell a
ro da bep hini un diazez fetis disheñvel. C’hwi avat a nac’h degemerout d’ho hini na meizadur E.S.B.
ho lakafe da ober un dezrann distrujus eus U.D.B., na meizadur U.D.B. ho lakafe moarvat (lakaomp e
ve U.D.B. ar strollad marksour-leninour ez eo e mennadur reoù ’zo eus hec’h izili) d’ober un dezrann
distrujus eus E.S.B.. E gwir, ez eus tri hent dirazoc’h :
1) Pe e troc’hit kuit diouzh kelennadurezh pep luskad kement a zo dispellaus e-keñver
kelennadurezhioù al luskadoù all (en ur chom feal da reolennoù onestiz ar c’hazetennerezh), hag e
tivizit ez eo ar pezh a chom an talvoudusañ, o vezañ ma c’hellit gantañ reiñ eus ar “bed brezhon” un
dremm “yael”, “constructif”, “lamet diouti pep roud eus ar stourmoù diabarzh a zo kleñved marvel an
emsavioù kelt”, h.a.. Spi ’m eus ho po muioc’h a chañs gant al luskadoù breizhek all, rak evidomp e
tistaolomp gant nerzh seurt skeudenn unventek eus E.S.B., – hag eus al luskadoù breizhek all.
Aesoc’h eo deoc’h kinnig ar pezh hon eus graet war dachenn ar yezh, an deskadurezh, ar frammañ
kefridiadel, ha tevel war ar frammañ politikel ha damkaniezh al ledemsav a zo ur rann bouezus eus
hon c’helennadurezh. Hogen ar pezh a zibabit da aozañ skeudenn E.S.B. zo a eil renk, hag ar pezh a
davit warnañ eo ar pep pouezusañ. Marteze e krogit da gompren perak en ho pedomp da baouez a
venegiñ E.S.B. e-mesk an daolenn unventek-rik a livit eus ar Mouvement Breton ?
2) Pe e tegasit mesk-ha-mesk elfennoù eus kelennadurezh E.S.B. gant elfennoù eus
kelennadurezhioù all, oc’h en em zislavarout e pep pajenn. Ar skouer splannañ eus hoc’h
emzislavaroù eo houmañ : embann a rit hogos evel gourlavar bloazlevr ar C’hevre Keltiek evit 19691
un arroud eus Emsav a-zivout an ober enebemsavel ez eo kelenn brezhoneg er skolioù gall ha, war un
dro, e kendalc’hit da vrudañ al luskadoù a zo o fal lakaat kelenn brezhoneg er skolioù gall. Moarvat ne
vez ket an estrenion o lenn a-dost ar paperoù a zaveit dezho…
3) Un trede hent zo : savelañ ur meizadur nevez dre drehontadur istorek an dislavaroù a zo etre ar
c’helennadurezhioù. Seurt meizadur nevez avat ne oufe ket dont eus an diavaez2 ; adkemeromp skouer
U.D.B. hag E.S.B. ; ne oufe ar meizadur nevez-se nemet disoc’hañ diouzh un daelerezh emzigreskus
etre an daou luskad, oc’h amplegañ un ergorelezh istorek nevez, un ober istorek nevez, ur praksiz
1
The significance of freedom. Celtic League annual 1969, The Revolutionary Aspect of the Breton Language, tr.
saoznek diwar derou ar pennad embannet gant Emsav 27/69 : Dremm dispac’hel ar brezhoneg, meurzh 1969.
2

Embannet eo bet studi damkanel ar gudenn-mañ dindan an titl : Divrazadur kudenn an darempredoù gant ar
sokialouriezh, Emsav 41/143 1970.

nevez d’e ziazez fetis. An daelerezh-se nemetken, dre e argerzh distrujañ-krouiñ, a zegasfe distruj an
daou luskad kent ha krouidigezh ul luskad nevez. Seurt emdroadurioù avat ne vezont ket divizet en araok : frouezh an Istor int, da lavarout ur c’henderc’hañ lec’h ma n’he deus ket youl mab-den perzh
klok. »
(08 04 71)

EMVR-223

Amañ da heul e roomp un alberz eus an eskemmoù etre un Naonedad yaouank hag un ezel eus
E.S.B.. Hemañ a skriv al linennoù arouezius-mañ :
« Kroget en deus ar paotr da lenn pep tra skrivet war Breizh da heul darvoudoù an F.L.B.. Kavet
en deus e oa Le Peuple Breton ar gelaouenn vastusañ. Klask a rae kejañ gant tud U.D.B. pa’m eus
kejet gantañ. Bremañ e fell dezhañ kejañ gant tud U.D.B. hag E.S.B. a-gevret. Krediñ a ra e vo awalc’h displegañ fraezh da dud U.D.B. labour E.S.B. evit ma rafent ul labour talvoudus. »
(11 03 71)

EMVR-224

Lizher digant an Naonedad d’e genskriver eus E.S.B. (br. ganimp) :
« Ne’m eus ket kejet c’hoazh gant izili U.D.B. kevrenn Naoned, – kas a ran deoc’h ur bajennad
eus niverenn diwezhañ ar Peuple Breton, L’U.D.B. et la régionalisation3. Emañ amkaniad U.D.B.
lakaet e-barzh du war wenn hag evidon-me e savan a-du gantañ. »

3

Setu, e berr, tenor ar pennad :

Un touell eo rannvroeladur POMPIDOU, ur gorfkenn ne ve ken evit mougañ youl pobloù an Heksagon, un didolpadur
mat hepken da startaat galloud servijerion feal an hollveli barizian. Hervezañ e tegemerfe ar brefeded-rannvro digant ar
maodiern ar postadurioù e gounid ar rannvro pe an departamant. Int eo ivez a zivizfe debarzhadur ar c’hredadoù etre an
departamantoù, koulz ha roll an aveadurioù foran da sevel e pep departamant, h.a..
Savlec’hioù U.D.B. e-keñver kudenn ar rannvroeladur :
A. – Kudenn rannvroel ha kudenn vrezhon a gej war boentoù ’zo hep kendeuziñ.
A natur armerzhel ha kevredadel eo ar gudenn rannvroel gall ; frouezh eo d’ar gevezouriezh kevalaour deraouet en 19t
kantved, aesaet gant luniadur ar framm stadel gall. He diskoulm zo e par an digreizennerezh hag an emvererezh rannvroel.
E kemm outi, e c’hoarvez ar gudenn vrezhon eus a) ur gudenn rannvroel gall ivez, kalz stegnoc’h avat eget e lec’h all
b) ur gudenn a c’houbarzhelezh : Breizh zo ur gumuniezh, dezhi talvoudoù dibarek : kultur, istor, yezh, e berr : ur
bersonelezh, a zo bet disprizet, gwanet, mouget gant ar galloud-kreiz dedeuzour. E dasstourm ouzh an trevadennerezh
armerzhel, kulturel ha politikel ez eus hiziv un dihun eus an emskiant vrezhon, o testeniekaat bezañs ur genel diforc’h, eleze
ur bobl e piaou d’hec’h azonadur. Ar gudenn vrezhon a c’houlenn da ziskoulm an didrevadennerezh hag an diarallekaerezh.
Rak-se e kinnig U.D.B. kevreadelaat Frañs pe Europa, e doare ma vo d’ar pobloù ha d’ar c’henelioù un emrenerezh dereat,
politikel, armerzhel, kulturel.
B. – Kaout ensavadurioù brezhon gwerinek.
1º) Termenañ ha bevennañ Breizh. N’eo ket « krouiñ » rannvroioù a zo d’ober evel ma fell d’ar gouarnamant gall,
hogen « anaout » ar re a zo ha savelañ ensavadurioù azas outo. Breizh ar pemp departamant zo an termenadur o klotañ war
un dro gant an elfennoù douaroniezhel, kulturel, bredel, istorel, armerzhel. Forzh penaos, da Vreizhiz eo da zivizout, ent
werinek, bevennoù o rannvro ha n’eo ket d’ar galloud-kreiz.
2º) Galloudoù ar rannvro. U.D.B. a embann bezañ kevreadelour hag a c’houlenn : – emvererezh ledek evit ar rannvro en
tachennoù amaezhel, armerzhel, kevredigezhel, kefredel ; – adframmadur ar gumun a-benn he dieubiñ diouzh goulevierezh
ar galloud-kreiz ; emrenerezh ar rannvro e tachenn ar c’hellidoù ; – daskeitadur ar rannvroioù paour hag ar re binvidik dre
araez ur c’hef emren etrerannvroel.
3º) Organoù-derc’houezañ ar rannvro a ve :
– ur vodadenn rannvroel dilennet dre ar mouezhiañ hollek, eeun, kevatalek, an derc’houezadur kenfeuriek hag an
dilenn-roll. Aoz ar pastelloù dilennel a ranko tremen e-biou d’an departamantegezh ha d’ar c’houbarzhegezh lec’hel. Ur
vodadenn bolitikel e ve, dezhi galloud-dezvañ ha kembeli war gement kudenn rannvroel, en ur ger e ve un Dael vrezhon
wirion ;
– ur C’huzul armerzhel, kevredigezhel ha kulturel rannvroel o vodañ derc’houezourion an aozadurioù kevredigezhelmicherel (c’hweluniadoù, luskadoù yaouankiz, uniadoù tiegezhel, Skolioù-meur, kevredigezhioù kulturel, h.a.), a ve e gefridi
prientiñ ar Steuñv da vezañ mouezhiet gant ar vodadenn rannvroel, ha kuzuliañ houmañ war gement kraf en e gembeli. Er
C’huzul e vefe muianiverek al labourerion evel ma’z int er vro.

(Derou 02 71)

EMVR-225

Respont digant ar c’henskriver eus E.S.B. da EMVR-225 (tr. br.) :
« Lennet ’m eus ar pennad war ar rannvroeladur kinniget gant ar gouarnamant gall. Gantañ emañ
tonkad Breizhiz lakaet e dalc’h an disentez a gemero ar gouarnamant-se.
(A-zivout amkaniad U.D.B.) « An dilinennad diwezhañ a ziazez pep obererezh da zont war ar
stourm enebimpalaerour. Ar reizhpoell e ve neuze entuañ gant an dispac’h sokialour etrevroadel pe
gall, hep gortoz ma ve kemeret ar galloud gall gant ur strollad sokialour. Ar galloud gall a c’hell mont
etre daouarn all, ha n’eus aze netra a aesafe krouidigezh ur galloud brezhon ret da Vreizhiz evit
emsavelañ.
« Ar rannbennad A. zo dezrannadur saviad Breizh diouzh ur boellelezh c’hall plaket outi un
trivliad brezhon, – kement-se a zegas da ziforc’hañ ur “gudenn rannvroel” (armerzh) hag ur “gudenn
vrezhon” (personelezh).
« Diouzh ur boellelezh vrezhon, ez eo liammet kenetrezo isdiorreadurioù politikel, armerzhel ha
sevenadurel Breizh. An disoc’h int eus diempradur ar gevredigezh henvoazel. En 19t kantved,
perc’henned douar Breizh a bost o c’hevalaoù en ijinerezhioù a zo endeo. Dre se e viront ouzh Breizh
a ziorren hec’h armerzh hag a vont tre er bed arnevez. E derou an 20t kantved emañ ar gevredigezh
vrezhon henvoazel o vevañ en distro diouzh ar bed arnevez. Brezel 14-18 a zistruj he digenvez.
Breizhiz a zeu tre er bed arnevez dre ar gallekadur. Ar c’hammed kentañ eo war-du o dieubidigezh.
Nemet e chom da sevel an elfennoù a sevenadur hag ar bolitikerezh ret da wriziennañ. N’eo ket er
gevredigezh c’hall en o c’havint. An elfennoù-se zo frouezh ul labour diazezet war ur boellelezh
vrezhon. Pep arguzennadur soliet war an tremened pe an dazont n’eo netra ma n’emañ ket ereet ouzh
un ober er bremañ dre ur boellelezh start.
« Mar gell Breizhiz gwriziennet amparañ ur Stad sokialour, ez eo aner klask pegañ kenetrezo
tammoù kemeret eus un emsav brezhon diouzh un tu, eus un emsav sokialour diouzh an tu all, pep
hini o heuliañ ur boellelezh disheñvel. An talvoudoù hollveziadel a zo en un emsav sokialour ne
vezont ensammet nemet gant Breizhiz gwriziennet, eleze o kaout ur c’henderc’hadur istorek hag ur
boellelezh savelet. Petra a zeufe a genstrollañ goubarzhelezh vrezhon ar gevredigezh c’hallekaet
(anezhi aspadennoù diwezhañ ar gevredigezh henvoazel) gant kealioù disoc’het eus un ober sokialour
gall hag amprestet da c’houde gant Breizhiz ?
« Da’m meno ez eo aesoc’h deoc’h, bremañ m’hoc’h eus lennet pennadoù all embannet gant Le
Peuple Breton, anaout sol, pal ha poell U.D.B.. Rak, evidon, n’emaint ket er pennad-mañ. »
(12 02 71)

EMVR-226

LENNADENNOU
Jean LACOUTURE, Les Basques après Burgos, Le Monde Diplomatique, mars 1971, pp. 6-8.
En hevelep doare ma voe gouestlet ur pennad hir da Vreizh gant ar gazetenn viziek gall Le Monde
Diplomatique goude darvoudoù an F.L.B., emañ an hevelep kazetenn o paouez ober kemend-all azivout Euzkadi goude prosezioù Burgos. Talvoudus eo pennad Jean LACOUTURE dre zaou arbenn :
da gentañ en deus gweladennet Euzkadi hag etreweladennet Euskariz, stourmerion E.T.A. pergen, da
4º) An erounid rannvroel a ve dilennet gant ar vodadenn rannvroel, ha da heul, atebek dirazi. En e gembeli e ve
kendorniañ an amaezhidi-rannvro. Lamet kuit e ve ar brefeded-rannvro (en hec’h oad-gour emañ ar werinelezh rannvroel,
n’he deus ket ezhomm a c’houlevier a-berzh ar galloud-kreiz).
Klozañ a ra ar pennad o pouezañ war dibarelezh U.D.B. e-keñver al luskadoù all, rannvroelour, emrenelour, a zehou pe
emskritellet dibolitikel ; lakaat a ra ne c’hell adreizh rannvroel ebet, ha pa ve gwerinek, tennañ Breizh eus an isdiorreadur
hag an arallekadur trevadennel keit ha ma pado ar reizhiad kevalaour. An diskoulm nemetañ zo ur galloud rannvroel
sokialour, – ereet ouzh ur galloud gwerinek hag enebimpalaerour er par gall ha, goude se, europat.

vare breudad Burgos, d’an eil en deus kemeret ar boan da imbourc’hiñ istor Euzkadi, – n’eo ket
dreistezhomm menegiñ an dra-mañ pa vez kazetennerion all eus Frañs oc’h ober anv eus ar
« gaélique » komzet e Breizh.
War orin ha henistor ar bobl euskarat ne zesk ar pennad netra dimp pa na oar an istorourion evit
gwir netra diarvar, – un alberz a ro dimp koulskoude eus ar mojennoù kozh ha nevez a vleugnas emetou ar vrogarourion euskarat abaoe daou gantved : Adam hag Eva an euskaregerion gentañ, h.a. ;
seurt sorc’hennoù n’int ket evit hon souezhañ, ni Breizhiz, p’hon eus anavezet an hevelep re en hon
bro. Kenstur a-walc’h da hini Breizh e voe a-hend-all tonkad pobl Euzkadi en istorvezh : uhelboent etro ar bloaz 1000, derou an diskar en 12t kantved, diframmadur ha destagadur ouzh Spagn hag ouzh
Frañs er 16t, emrenerezh ar rann spagnat betek 1841.
Heñvel e voe ivez ouzh hon Chouanerezh ar perzh a gemeras Euskariz er Brezelioù karlour (18331839 ha 1872-1879)4 : sevel a rejont a-du gant an unpenniezh diharzveli a anzave o « fueros »
(frankizioù) enep d’al luskad frankizour, bonreizhelour, na venne gwelout er « fueros »-se nemet un
aspadenn eus brientoù ar Renad Kozh. Trec’het e voe ar garlourion hag o c’hevredidi euskarat,
diskaret an unpenniezh diharzveli hag ar « fueros », – diwar an avanturioù-se e chomas ul luskad
brogarour henvoazelour hag integrour a entuas gant FRANCO e 1936.
Un emsav broadel euskarat avat a ziwane e dibenn an 19t kantved, lusket gant daou lennegour
brogar, CHAHO e Norz ar vro (Euzkadi-Frañs) ha Sabin Arana GOIRI er Su. Hemañ a zeskas
euskareg da 25 bloaz ; ijinañ a reas ur banniel da Euzkadi ha sevel ar Strollad broadel euskarat e
1895, da bal dezhañ unaniñ ar seizh rannvro ; GOIRI a asantas avat sezañ evel kannad e Bodadennrannvro Bilbao, o kentradiñ dre se an tuadur spagnolour ; mervel a reas e 1903 da 38 vloaz. Tad al
lennegezh euskarat eo ha lusker an emsav broadel a-vremañ.
Pa voe embannet ar Republik e Spagn e 1931 e c’houlennas Sueuskariz o emrenerezh, evel m’o
doa gwir d’ober hervez ar Vonreizh nevez, – 70 % oa doareadur ar muianiver da ziraez. Torret e voe
avat ar stourm emrenelour gant lanv ar frankoouriezh. E-kreiz an emgannoù e voe bonnet Republik
Euzkadi hag amparet ar gouarnamant kentañ d’ar 7 here 1936, gant 5 ezel eus ar Strollad broadel, 3
sokialour, 2 frankizour, 1 c’homunour. Al lu euskarat, ambilhet gant ar « gudari », korf-argad, a
emgannas ouzh lu FRANCO ; hemañ avat, harpet gant ur rannlu alaman, a faezhas an emsaverion ha
d’an 23 eost 1937 ez eas da get Republik Euzkadi.
A-c’houde an eil Brezel-bed ez adsav goustadik an emsav broadel euskarat. War zizeriañ ez a ar
Strollad broadel, – dioutañ e tiwan luskadoù feulsoc’h (anfeulzour e oa ar Strollad broadel euskarat) :
Euzko Gastedi (teskanv : EGI) savet gant broadelourion yaouank, ELA, framm c’hweluniadel diazezet
e 1934. Daou duadur a ziverzer war al luskadoù nevez-se : e par an diaz, en em astennont er renkad
vicherour hag e-touez ar gefredourion, e par ar c’healiad, e kemeront ul liv sokialour, hag evit lod,
marksour.
E gouere 1959 e voe krouet ETA (Euzkadi Ta Eskatasuna, Euzkadi ha Frankiz), sokialour ha
feulzour, a dermenas pevar zalbenn d’e obererezh : sevenadurel, politikel, kevredigezhel, brezelel. Eser kendalc’h kentañ ETA e 1962 en em dermenas an aozadur evel « emsav-dieubiñ dispac’hel
broadel euskarat », oc’h embann dodennoù diseurt, darnek ha digempoell, evel : adunvanidigezh
Euzkadi, gwerinegezh, sokialouriezh, enepstalinouriezh, distaol ar folklorouriezh, h.a.. Dispis e chom
kealiadurezh an emsav euskarat, hag ar strivoù d’he fraeshaat a zevoudo enkadennoù niverus er
bloavezhioù da heul.
E 1964, e tisrann ul luskad trotskiour ; e 1966 ez eo tro ar gazel varksour, a erbede kevrediñ gant
ar strolladoù kleiz spagnol. E 1967, da geñver ar pempet « biltzar » (kendalc’h) e teraou an enkadenn
c’hrevusañ e diabarzh ETA hag e krog ar c’henstourm, o padout bepred, etre un tuad « sokialour
denelour » (sokialdemokrat) hag un tuad « sokialour dispac’hel », marksidik warnañ arlivioù liberter,
– gant an eil tuad-mañ emañ aet an tu kreñv.
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A-zivout Karlourion Euzkadi, sl. Emsav 22/293 1968.

En eost-gwengolo 1970 e reuzias un enkadenn nevez, da heul un torr etre ar « spagnolourion » a
fell dezho sterniañ an emgann-dieubiñ euskarat er stourm enepfrankoour, hent emrenerezh Euzkadi o
tremen evito dre ar galloud sokialour e Madrid, hag ar « vrogarourion » a nac’h kevrediñ gant strollad
spagnat ebet dre an arbenn ma’z eo kreizennour an holl strolladoù spagnat, ha pa vent kleiz ha
dispac’her, ha ma ne rafent nemet implijout stourm Euskariz. Diskarzhet e voe ar spagnolourion. Pell
emañ avat ar « vrogarourion » a vezañ unvan, – arabat e ve gwelout enno evelkent ur gostezenn
« vroadelour » a zehou giz Breizh ! – en o zouez ez eus broadelourion o tuañ hep entan d’ar
varksouriezh, komunourion liberter, marksourion rik enepstalinourion ha galened ar strollad
komunour spagnat.
An darvoudoù diwezhañ zo da gompren ivez dre an trec’h gounezet e-barzh ETA gant an tuadur
feulzour : an talbenn milourel eus ar framm, goude diskarzh an habaskterourion hag ar spagnolourion,
zo kroget d’ober gwalldaolioù ouzh sezvaoù ar c’hazetennoù frankoour. E 1968 ez eus lazhet ur
poliser ha, en azlamm, un emsaver ; daou viz goude, d’an 2 eost, ez eo diskaret penn-rann kêrreizh
politikel ar Guipuzcoa, tamallet dezhañ boureviadur izili eus ETA. Stad-difrae, bac’hadegoù, bombez,
anaout a reomp dibun an darvoudoù betek breudad Burgos e dibenn 1970.
Penaos meizañ an emsav euskarat ? A dra sur ez eo aesoc’h e gompren o loc’hañ diwar ur brezeldieubiñ dispac’hel evel hini Kuba pe Vietnam, – eleze evel un emsav broadel a-geñver gant un
emskiant-pobl a batrom arnevez, – eget o loc’hañ diwar an emsav brezhon, – eleze evel un emsav
broadel a-geñver gant un emskiant-pobl a batrom henvoazel. Gouverket eo an diforc’h-se gant Jean
LACOUTURE evel diforc’h etre Norz ha Su Euzkadi : « Etre emsav rannvroioù ar Su hag emsav
rannvroioù an Norz emañ an diforc’h a zo etre un emskiant disrannet hag un emskiant enteuzet. En ur
c’hantved o deus Sueuskariz graet tri brezel, an tri enep Madrid ; Norzeuskariz o deus graet tri brezel
ivez, an tri avat da heul Paris. Piv a lavaro roll ar poanioù gouzañvet a-gevret, monumantoù ar re
varv, ar re varv evit ar “vammvro” ? Liamm trist. Liamm galloudek forzh penaos. » Eomp pelloc’h
eget an displegadur romantel-se. Ganet eo bet Sueuskariz d’ar bed arnevez dre ren emgannoù ar bed
arnevez, ha war daou dalbenn a bouez : 1) talbenn ar greantelaat ; o chañs kentañ eo e voe greantelaet
o bro bennozh d’o c’hondon ha d’o bourc’hizion ; bountet e voe ar gevredigezh sueuskarat e-maez eus
he henvoazelezh en ur ober ar pemont vloaz a red eus dibenn ar « chouanerezh » karlour betek
embannadur ar Republik e Spagn, ha bountet a-walc’h evit m’en em gavfe war dalbennoù all ar bed
arnevez ha, dreist-holl : 2) an talbenn politikel ; tra ma’z ae ar garlourion diwezhañ da heul den an
tremened, FRANCO, e savas pobl Euzkadi enep ar faskouriezh, – ken pouezus e voe, ez eo, an
emgann enepfrankoour hag ar reverzhi c’hreantel evit treuzfurmiñ an emskiant-vro euskarat en un
emskiant-vro arnevez. Er bloavezhioù 1930, tra m’edo pobl Vreizh war hent an isdiorreadur hag an
emlazh istorel, tra m’edo an emsav brezhon en entremar etre bed henvoazel ha bed arnevez, o kilañ abenn ar fin hag o peñseañ er faskouriezh, edo pobl Euzkadi o c’hoveliañ un emskiant vroadel eus an
ugentvet kantved.
Seurt amveziadoù a ra eus an emsav broadel euskarat un emsav disheñvel-bras diouzh an emsav
broadel brezhon. Chañsoù en deus bet, n’o deus ket bet Breizhiz : chañs ar greanteladur abred hag aziabarzh, « chañs euzhus ar frankoouriezh » evel ma lavar ul leviad eus Embata meneget gant
LACOUTURE. Gouezet en deus o c’havout ha tennañ e vad anezho. Chañsoù all zo moarvat d’an
emsav brezhon : dezhañ d’o c’havout ha da dennañ e vad anezho !
Kement-se o vezañ lavaret, ez eo diaes dimp meizañ evit bremañ emsav Su Euzkadi diwar hon
buhezadur brezhon. Diaes eo dimp, da skouer, dezrannañ sol ha poell an tuadur feulzour, – gwelout
warnañ, evel ma ra LACOUTURE, levezon GUEVARA, n’eo ket evit kelo prouiñ ez eus aze un
treuzplakadur digoulz. Ur gudenn a vellouriezh a hañval bezañ kentoc’h ha n’omp ket evit he dezvarn
na zoken he friziañ. Un dra hepken a c’hellomp diogeliñ : komz eus bellouriezh er ster dik pa reer anv
eus labour ETA hiziv a ziskouez emañ an emsav euskarat war un dachenn disheñvel diouzh an emsav
brezhon. Kalz war e raok emañ, er c’heñver-se da nebeutañ.
Hogen, seurt lañs he deus Euzkadi war Vreizh a ziguzh un dilañs war un dachenn all : hini ar
gelennadurezh. Setu un emsav, o piaouañ e nerzh-lu, krog gant an emgann-armoù, hag a zo war glask
d’e « gealiadurezh » abaoe 25 bloaz hep disoc’hañ, mar fiziomp war ar stlenn deuet betek ennomp.

Dav eo bet dezhañ gortoz 1970 evit pellaat dioutañ ar « spagnolourion », kevelebed hon
« dispac’herion rannvroelour », hag en em dermenañ evel emsav stadel. Ouzh seurt diluziadur er par
embregel avat ne respont evit c’hoazh sklaeriadur ebet er par damkanel, kelennadurezh ebet. Goude
diskarzh ar spagnolourion, e tisklerie J.K. de MADARIAGA, unan eus leviaded ETA : « Seurt taolsklaeriañ, mar en deus roet dimp an tu da zerc’hel kreizenn an emsav en Euzkadi ha da virout na
risklfe war-du Madrid, a lez divoulc’h ar c’hudennoù a dermenadur kealiadel ha bellouriezhel a ray
danvez ar c’hwec’hvet kendalc’h. () Hon c’healiad a lec’hiomp e stern ar varksouriezh ; n’eo ket e
stern ar gomunouriezh (). Marteze e vo graet eus hon c’helennadurezh unan nevezvarksour. Hogen ne
gavan dislavar ebet etre he broadelouriezh hag an emsavioù dispac’hel kempred, hini Vietnam o
vezañ ar wellañ skouer anezho. Evit gwir, emaomp, ni Euskariz, dirak daou rumm dislavaroù : an eil
re, broadel, pa’z omp gwasket gant div riez, unan faskour, eben bourc’hizel ; ar re all, kevredigezhel,
o tennañ da stourm ar renkadoù. Ar gudenn eo termenañ an dislavar pennañ, evel ma lavar MAO.
Stadet hon eus ne c’hell an eil dislavar, an hini renkadel, bezañ diskoulmet ma ne vez ket distremenet
an dislavar kentañ. P’hor bo lamet ar gwaskerezh estren n’eo ken e vimp en ur saviad pur ent kimiek a
stourm renkadel. » Ur preder a vellouriezh ez eus aze, hogen kelennadurezh ebet. Respontet e vo dimp
he deus ur bobl emsavet ezhomm eus ur vellouriezh efedus muioc’h eget eus ur gelennadurezh, –
Vietnam, Aljeria, Kuba zo kemend-all a brouennoù e c’hell ur brezel-dieubiñ mont d’an trec’h hep ma
ve aet « kelennadurezh » an emsav-dieubiñ pelloc’h eget stad ur gealiadurezh amparet gant
treuzplakadurioù. GIAP, GUEVARA, MAO e-unan zo bet da gentañ-penn bellourion hag evel
bellourion o devez levezon er bed. Koulskoude e kredomp lakaat daou rumm atersoù, ha lavarout n’eo
ket dreistezhomm d’an emsavioù-dieubiñ europat klask respontoù dezho. Ar re-mañ eo hon atersoù :
petra eo ar varksouriezh ? ha petra eo hon broad ? Petra eo ar varksouriezh ? Ur gelennadurezh o reiñ
poell damkanel hag embregel istor mab-den hag ar bed ? Pe neuze ur strobad alc’houezioù a
amprester da ziskoulmañ kudennoù a bep seurt, kevredigezhel, broadel pe all, – e gerioù fraezh : un
teskad rekipeoù a vellouriezh evit kemer ar galloud er bed kevalaour ? Petra eo hon broad ? Al lec’h
brientek d’ur bobl evit bezañ en Istor ha kenderc’hañ hec’h istor ? Pe ur bazenn hepken war-du ur
prantad ledanoc’h eus an dispac’h hollvedel, ur skoulmad nerzhoù a-ziwar-lerc’h an tremened, hep
dazont, da vezañ korvoet evit diraez amkanioù all ? A-raok komz eus an dislavaroù e par ar vroad hag
eus an dislavaroù e par ar renkad en ergorelezh varksour, ez eo ret, da emsavioù-dieubiñ Europa da
nebeutañ, plediñ gant an dislavaroù donoc’h a zo etre an ergorelezh emsavel hag an ergorelezh
varksour. Ar pezh hon souezh end-eeun gant emsaverion ETA eo ne reont ket dave d’un istor a ve
dezho, – ha pa ve meizet an istor-se en un ergorelezh emsavel pe en un ergorelezh varksour ; hag evit
gwir, aze, e par an istorelezh emañ an dislavar emsav/ marksouriezh en e lemmañ. O klask poell o
ober er gealiadurezh varksour evel ma hañvalont ober dreist-holl, n’en em gomprenont nemet dre an
dave d’an dispac’hioù all. Ha dres, ar gealiadurezh varksour a arveront zo hini an Trede Bed, – anezhi
ur vellouriezh vroadel arnevesaet dre amprestoù ouzh ar varksouriezh. Chom a ra da c’houzout hag awalc’h e vo da ETA heuliañ an hent pleustret gant emsavioù-dieubiñ an Trede Bed.
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NOTENNOU POLITIKEL (20)
AR RENADOU FASKOUR
An termen « faskouriezh » ent strizh a veneg ar renad politikel diazezet en Italia etre 1922 ha
1943. Dave a ra da ardamez ha da anv ar strollad he diazezas : « fasci di combattimento » (feskad
emgann). Da heul avat ez eo bet astennet an anvad d’ar renadoù a gemeras skouer war ar renad italian,
ar genelwerinelouriezh alaman (1933-1945) pergen.
E keñverioù ’zo ez eo heñvel ar faskouriezh ouzh ar gomunouriezh : ur renad aotrouniek eo,
diazezet war an unstrolladegezh. Dre he ster istorel avat ez eo disheñvel-don diouzh ar
gomunouriezh ; mennet eo da vezañ, hag ez eo un enepkomunouriezh.

Doareoù hollek ar faskouriezh.
Liesstummoc’h eo ar faskouriezh eget ar varksouriezh. Meur a arbenn zo d’an diseurtiezh-se : e
meur a vro war un dro eo diwanet ar faskouriezh hep ma ve gant hini anezho ar roll ambilh he deus
bet an Unaniezh Soviedel er bed komunour ; n’eus bet damkanour faskour ebet kevelep da MARX, ha
da heul, n’eus ket ur gelennadurezh faskour hollek kevatal d’ar varksouriezh, – elfennoù a-strew n’eus
ken, o tont eus aozourion niverus : NIETZSCHE, SOREL, PARETO, MAURRAS, h.a..

Ar gelennadurezh faskour
A-vec’h ma c’haller komz a « gelennadurezh » faskour. Ar faskourion a ziskouez disfiz ouzh an
damkaniezhoù. « Ober eo da gentañ-penn ar faskouriezh » a lavare MUSSOLINI. Setu perak ez eo
gwell komz eus « kealiadurezh » faskour, eleze eus un hollad a gealioù hep kempoell strizh, eget eus
ur gelennadurezh kempoell ha klok.
An ampoellelouriezh faskour.

Evit ar faskourion n’eo ket ar poell ar pep pouezusañ eus mab-den ; kreñvoc’h ha
devoudusoc’h eo an nerzhoù « naturel » don a vez o liammañ an dud hag ar remziadoù : ar
gwad, ar ouenn, ar familh, h.a.. Gant taerijenn ez arzaelont prederouriezh poellelour an 18t
hag an 19t kantved ; e tistaolont an den hollek, hollveziadel, homo politicus ar werinelourion,
e gounid an den dibarek, unveziadel, gwerc’hel1, savlec’hiet hag amzeriadet ; ouzh ereoù
difetis un denelezh veizadel ez erlec’hiont ereoù darnekoc’h, hogen bondougel hag aes da
dreiñ e gwengeloù2, – alese ar perzh bras o deus enno an tremened hag an hengounioù, « an
douar hag ar re varv » hervez troienn BARRES. Ar ouenn dreist-holl a vez korvoet ha
gwengelekaet : intentet e vez, diouzh un tu evel ur perzh naturel, bevedel eus an hiniennoù,
diouzh an tu all evel un nerzh kenelel, kevredadel, eus ar pobloù ; roet e vez da ziazez d’ar
vroad en he c’hemeradur romantel3 a stroll « naturel », a gumuniezh kentael 4 – a gentuniezh
– ha, da heul, d’ar Stad meizet evel hec’h enkorfadur politikel.
An digevatalouriezh faskour.

Krediñ a ra ar faskourion e digevatalded naturel an dud. An natur a ra tud evit ren, ha tud
evit sentiñ. Amañ e kaver levezon NIETZSCHE hag e gredenn en « dreistden » troet e
« gwengel ar rener », koulz ha damkaniezh ar « begennoù » danzeet gant PARETO. Ar
galloud n’eo ket piaou ar bobl, hogen ar re a vez ganet d’e embreger, barrek ma’z int da reiñ
1

Un dodenn faskour heverk eo hini ar werc’helezh. Abaoe an eil Brezel-bed hon eus anavezet luganoù gant an dodennse : « Europa werc’hel », « Breizh werc’hel », h.a..
2

A-zivout ar « gwengeloù naturel », sl. an dezrann eus tezennoù Otto BAUER war ar vroadegezh, Emsav 38/42 1970 ;
an dezrann eus tezennoù Guy HERAUD war ar genel, Emsav 18/172 1968.
3
4

A-zivout meizadur romantelour ar vroad, sl. Emsav 38/42 1970.

A-zivout ar « c’humuniezhoù kentael », a anvomp amañ « kentuniezhoù », sl. Kevredadouriezh ar strolloù bihan,
Emsav 45/277 hh. 1970.

hevoud d’ar bobl. D’ar « begennoù naturel » da dermenañ ezhommoù ar bobl ha da eveshaat
war ar vastidigezh anezho. Tadelour hag aotrouniek eo war un dro ar faskouriezh. Dalc’het e
rank bezañ an denelezh keitat dindan aotrouniezh ar « begennoù naturel ». En hevelep doare
ez eus etre ar gouennoù, ar c’henelioù, ar broadoù un digevatalded a ro d’ar gouennoù uhel ar
gefridi da vestroniañ ar gouennoù izel, – an hent nemetañ eo evit ar re-mañ da gaout o eurvad.
Gant an Alamaned dreist-holl eo bet damkanet an arvez-mañ diwezhañ eus ar faskouriezh :
penndodennoù ar genelwerinelouriezh eo bet ar ouennelouriezh arian hag an enepyuzevegezh.
An hollveliegezh faskour.

Kentunelour hag hollveliek eo ar faskouriezh. Kentunelour : elfenn-diazez an denelezh
n’eo ket an denion hiniennel, hogen ar strolloù tud liammet dre o gouenn, o c’henel ; an
hiniennoù n’int ket muioc’h eget kelligoù kevanek ouzh ar stroll kenelel ; ar stroll kenelel eo
an unvez kentañ ha kevan, ar gentuniezh, ha n’eo ket ar c’helligoù hiniennel en ampar. Reizh
eo enta ma ve aberzhet an hinienn d’ar stroll ; na ve tachad miret ebet evit an emsavelañ
hiniennel : ar gentuniezh, eleze ar Stad he derc’houezourez, zo dezhi pep gwir da emellout e
kement domani ’zo eus ar vuhez prevez ha kevredik : tiegezhel, kefredel, kravezel. N’eus
aotrouniezh dreist d’ar Stad. En devoud e tianzav ar faskouriezh pep frankiz foran ha pep gwir
hiniennel.
Arvezioù all zo bet termenet d’ar faskouriezh : ar blaz d’ar feulster, d’an didruez : « gwell
bevañ un devezh evel ul leon eget ur vuhez a-bezh evel un dañvad » a gelenned d’ar
v’balilla’ed italian. Alese an argadusted faskour, ken ouzh an enebourion diavaez (ar riezoù
all), ken ouzh an enebourion diabarzh (yuzevion, frañmasoned, frankizourion). D’ar
faskourion ez eo ar brezel un araez politikel reol. War dachenn an armerzh, ar
gorfuniadouriezh zo eztaol an deur ouzh ar strolloù naturel hag an damant d’ar gentuniegezh :
evel ar vroad hag ar familh ez eo ar vicher unan eus elfennoù-diazez an den fetis.

Ensavadurioù politikel ar faskouriezh
Disheñvel eo an ensavadurioù hervez ar renadoù. Un nebeut arvezioù boutin zo evelkent :
diharzveli ar rener, ar strollad unel, an unezholerezh.
Diharzveli ar rener.

Renadoù personel eo ar renadoù faskour : lakaat a reont an holl c’halloudoù etre daouarn un den,
ar sturier, Führer pe Duce. En-dro da hemañ ez eus kuzulioù, bodadennoù hag aozadurioù diseurt :
hini anezho neoazh ne c’hell bevennañ e veli, a chom diharz. Termenet eo bet al luniadur-se : tolpadur
liesorganel ar galloudoù (Emsav 32/248).
Tolpadur ar galloudoù etre daouarn ar rener zo muioc’h un argerzh devoudel eget un argerzh
gwirel, – estren a-walc’h eo keal ur gwir trehontel forzh penaos d’ar preder faskour. Koulskoude, en
Italia evel en Alamagn ez eo bet miret ar pep muiañ eus an ensavadurioù klasel, war-bouez un nebeut
kempennadurioù : en Alamagn e voe unanet kefridiezhoù ar Penn-Stad hag ar Penn-Gouarnamant etre
daouarn ar « Führer-Kañseller » goude marv ar C’hadvezhen HINDENBURG ; en Italia, e teuas
Kambr ar Gannaded da vezañ « Kambr ar Feskad hag ar C’horfuniadoù » e 1938. Hini eus an div riez
avat ne ziazezas ur Vonreizh nevez : miret e voe ar furmoù bonreizhel kent en ur lemel tamm-hatamm diouto pep gwerc’hegezh. En Italia edo soliet aotrouniezh MUSSOLINI war un nebeut
gourbrientoù : piaouer oa da lies stael maodiern, muianiverek oa ar gannaded faskour en Dael, ha
mestr direndael edo an Duce war ar strollad. En Alamagn e oa kreñvaet hol ar Führer gant
damkaniezh ar führung, eleze galloud ar Führer da sturiañ ar bobl o venel e nesaegezh kezivik ganti.
A-zivout ar faskouriezh e komzer eus « kevrinouriezh ar Rener », a zeskriver evel-henn.
Bennozh d’an araezioù-brudañ arnevez e vez lusket ur moederezh stank ha dizehan war-benn
kreñvaat arwarzh ar Penn-Stad. Deourekaet, doueet e vez ar rener faskour gant ar wask, ar
skinoù, ar filmoù, ar panelloù o skignañ e pep lec’h hag e pep amzer e skeudenn hag e
veuleudi ; hollvezant hag hollouiziek eo, bleniañ a ra e bobl difazi. Lidoù meur e-kreiz ul

leurennadur ramzel (Kendalc’h Nürnberg, Prezegenn leurenn Venezia) a ro dezhañ an tu d’en
em ziskouez dirak ar bobl en un aergelc’h a entan kravezel. Drezañ ez advev henwengeloù ar
rouaned doueel, enkorfadur youloù don ar yoc’h5.
Ar strollad unel.

Evel ar gomunouriezh, ez eo unstrolladek ar faskouriezh, – n’eo ket koulskoude diwar an derou,
hogen e disoc’h un emdroadur gorrek. Daou azon dreist-holl a verk ar strolladoù faskour : o
milouregezh, o c’hlozded.
Milouregezh ar strolladoù faskour
E kemm ouzh ar strollad komunour, ez eo ar strolladoù faskour aozadurioù frammet evel
al lu, – bezinoù prevez ez int. Sterniet ha gourdonet eo o izili evel soudarded ; luwiskoù endro dezho, e tibunont a-dreñv bannieloù ha sonerezhioù ; deskiñ a reont gouren hag embreger
an armoù. Koulskoude, ne vezont ket dindan gevod dalc’hel, ne zegemeront kevuziadur ebet
digant ar strollad ; prest e rankont bezañ dalc’hmat da sentiñ ouzh o renerion.
Ur frammlun milourek zo d’ar strolladoù faskour : ur bikernenn eo gant strolloù bihan en
he diaz. Elfenn-diazez ar bagadoù-argad kenelwerinelour oa al leizh (Schar), etre 4 ha 12 den
ennañ ; etre tri ha c’hwec’h leizh a rae un dorf (Trupp) ; peder zorf ur bagad (Sturm) ; daou
vagad, ur gaderv (Sturmbann) ; etre teir ha pemp kaderv a ampare ur gadred (Standarte), enni
etre 1000 ha 3000 den ; teir c’hadred a rae un droue (Untergruppe) ; etre peder ha seizh droue,
ur rannlu (Gruppe), pep rannlu o klotañ gant un ranndiriad eus ar riez6. Er strollad faskour
italian e oa heñvel a-walc’h ar bikernenn, gant, en he diaz, ar « squadri di combattimento »
(leizhoù emgann) ha, lerc’h-ouzh-lerc’h a-us dezho, an dorf (sezione), ar c’hanten (centuria),
ar gohortenn (coorte), al legion (legione). Moarvat e veze kavet, e-kichen an aozadurioù
milourek, kevrennoù ha kelligoù ordinal, nann milourek, nemet e oa dezho ur roll eilrenk.
Klozded ar strolladoù faskour
Goude kemer ar galloud e tenn an unstrollad faskour da amparañ un urzh kloz na ro digor
nemet d’ar re yaouank bet stummet gant aozadurioù arbennik reolet gantañ. En Italia e voe
dieub an emezeladurioù betek 1922, reolet-strizh betek 1925, paouezet betek 1932, silet garv
da c’houde. Er strollad kenelwerinelour e paouezas pep tutaerezh etre 1933 ha 1937. Evit
bezañ ezel en o oad-gour e ranke ar vugale heuliañ un naoz resis diwar o bloavezhioù tener.
En Italia, e ranke an danvez ezel bezañ « balilla » etre 8 ha 14 vloaz, rakwardour etre 14 hag
18, faskour yaouank etre 18 hag 21 bloaz ; neuze e tegemere kartenn ar strollad, goude touiñ
fealded e-ser al lid anvet « galvadeg faskour » ; evel enluidi ez ae tre er strollad d’an hevelep
devezh holl dud yaouank an hevelep bloaziad. En Alamagn, ez ae izili an Hitlerjugend
(yaouankiz hitlerat) er strollad da 18 vloaz evit ar baotred, da 21 bloaz evit ar merc’hed.
An unezholerezh.

Ar faskouriezh a atoras pleustr bonapartek an unezholiñ. Da gentañ dre un hent ameeun, hini an
dilennadegoù gant emstriver unel, – en Italia e veze kinniget d’ar vouezhierion un unroll broadel,
warnañ kement a anvioù ha ma oa a sezioù da leuniañ en Dael. D’an eil dre un hent eeun : HITLER a
aozas poblatersoù, heñvel da welout ouzh re Helvetia, ma c’houlenne digant pobl Alamagn hec’h ali
war ur c’hraf pe unan all. E gwir, e talveze seurt mouezhiadegoù da ziskouez d’ar bobl alaman ha d’an
estrenvro an unaniezh a rene etre ar vroad hag he sturier. Durc’haet e veze ar moederezh war-benn
ober eus ar vouezhiadeg ul liderezh a unvennadegezh vroadel kreizet war bersonded ar Führer.

5

A-zivout keal an arwarzh, sl. Emsav 26/53 1969 ; a-zivout ar moederezh hag ar moederezh faskour pergen, sl. An
destrizh kefredel dre ar stlenn, Emsav 26/59 hh. 1969.
6

Roll anvadoù kevrannoù al luoz a gaver war Preder 123-124/84-85 1969.

Ster kevredadiel ar faskouriezh.
Ar faskourion a embanne bezañ dispac’herion. Arvezioù boutin zo etre ar faskouriezh hag
ar gomunouriezh. Koulskoude ez eo ar faskouriezh dreist pep tra un diktatouriezh virelour.
Ar faskouriezh, diktatouriezh virelour.

Eeun eo arlusk kevredadel ar faskouriezh da gompren. En ur vro ma emañ, pe ma kred
bezañ, ar renkadoù brientek e riskl un dispac’h kevredigezhel (sokialour en Italia, komunour
en Alamagn), e kavont ar renad gwerinek klasel re wan d’o gwarantiñ. Entuañ a reont gant an
« den kreñv » a sav un diktatouriezh evit diogeliñ an urzh kevredigezhel a zifennont. Ar sterse en devoe ivez ar vonapartouriezh e 1851.
Koulskoude, nag en Italia, hag en Alamagn ne oa soliet an aon rak an dispac’h. An aon-se
avat a oa anezhañ ha korvoet e voe gant ar moederezh faskour harpet gant ar « c’hevala
bras » : greantourion ar Ruhr ha Lombardia, gourferc’henned Emilia ha Toscana. Ne vije ket
bet devoudus levezon ar c’hevala bras koulskoude ma ne vije ket deuet en arbenn dezhi
droukvoz ar c’hendereoù-etre hag ar gouerion enket en ur saviad armerzhel ha politikel
nec’hus, ha prest ivez da gaout o salver en un diktatour.
Arvezioù dispac’hel ar faskouriezh.

Anvet e voe strollad HITLER da gentañ : strollad micherour alaman kenelwerinelour.
Hag, e gwir, un darn eus ar renkad vicherour a gemer perzh er stourm faskour : micherourion
a enroll er bezinoù. Goude kemeridigezh ar galloud e c’houlenn ar vezinourion ma ve degaset
ar sokialouriezh, o tiarc’hañ an « eil Dispac’h ». Hogen dizarbennet e vezont, ha karzhet, –
dre hentoù garv pe garvoc’h. Daoust da se e laka ar faskourion kempennadurioù
kevredigezhel war ar stern. Tadelour e chomont avat, hag ar c’hweluniadoù a savont a dalvez
da evezhiañ ar vicherourion kentoc’h eget d’o harpañ en o arc’hadurioù.
Dispac’her eo bet ar faskouriezh evelkent, en un doare all dilesoc’h. Strivet he deus, gant
berzh alies, da ziorren ha da arnevesaat armerzh ar vro, dre greskiñ koskor broadel an
arbennigourion, ar galvezourion, ar sternioù, dre steuñvekaat ar c’henderc’herezh broadel. Ha
hi reizhiad politikel savet evit reiñ d’ar gevalaouriezh an tu da dremen e-biou d’un dispac’h
sokialour, e treuzfurm a-nebeudoù ar gevalaouriezh ouzh he sterniañ en ur framm stadel, ouzh
he c’henurzhiañ gant lazioù ledanoc’h eget re ar renkad perc’henn. Arabat e ve mont dreist
evelato, rak seurt kempennadurioù, pa dennent da greizennañ armerzh ar riez, ne gemmjont
ket nemeur framm kevalaour ar c’hevredigezhioù italian hag alaman.

Ar patromoù a renadoù faskour.
E-kichen ar renadoù alaman hag italian e teskriver renadoù heñvel outo, tadelour ha milourek
evelto, ha disheñvel diouto war un dro, pa n’int na ken garv, na ken feuls, na ken arnevez, na ken
efedus. Ensavet int bet e broioù koueriadek warlerc’hiet. O envel a reer renadoù damfaskour pe
diktatouriezhoù tadelour.

Ar renadoù faskour
Evel ma ouzomp, e div vro, Alamagn hag Italia, e renas ar faskouriezh en he ster strizh.
Diforc’hioù zo etre ar faskouriezh alaman hag ar faskouriezh italian, o tennañ muioc’h d’an
hengounioù broadel eget da frammlun an ensavadurioù. En Alamagn e renas diwar an derou ar
ouennelouriezh hag an enepyuzevegezh, – tra ma ne voe nepred degemeret gant ar c’hedveno italian
ha ma talc’hjont nebeut a lec’h er vro-se. En Alamagn e voe roet un astenn bras d’ar c’hampoù-bac’h,
d’ar gêrreizh politikel (Gestapo) ha d’ar sponterezh polisel ; en Italia, ne voe netra kevatal da
voustrerezh gwadek mezheven 1934 ha da lazhadeg 6 milion a yuzevion er mougvaoù alaman. En
Alamagn en deveze ar strollad hol bras ; diwar 1938 e oa deuet a-benn da sujañ al lu – an S.S. o
kemer o c’hreñv mui-ouzh-mui warnañ ; en Italia ne veze ket ar strollad an nerzh politikel
galloudusañ bepred. En Alamagn e oa aet da get ar framm bonreizhel, – dibouez a-grenn e oa ar

Reichstag, an aspadenn diwezhañ anezhañ. En Italia e chome aotrouniezh werc’hek gant ar roue ha
gant ar gloer, ar re-mañ harpet gant ur pab kalonek, Pius XI.
Ar renad faskour italian (1922-1933).

Gorrek e voe diazezadur an diktatouriezh en Italia. E 1922, e kemer MUSSOLINI ar
galloud. E 1925-1926 e teu ar renad da vezañ diktatouriek. E 1929 ez eo savelet reizhiad an
unstrollad hag an dilennadegoù unezholadek. E 1927 ez eo lakaet en he sav reizhiad ar
c’horfuniadoù. En 1928, dezvekaet roll « Kuzul meur ar Faskouriezh » el levierezh. E 1938,
ensavet « Kambr ar Feskad hag ar C’horfuniadoù ».
En taluad 1922-1928 e padas un eneberezh politikel a voe seizet a-nebeudoù ha mouget abenn ar fin. Devedet e veze an dezvoù gant ar vaodierneg. Dezv dilennel an 3 c’hwevrer 1923
(dezv Acerbo), mouezhiet dre 303 ya ouzh 140 nann ha 7 anvouezh gant un Dael ma oa 35
kannad faskour hepken, a roe an 2/3 eus ar sezioù d’ar strollad a c’houneze 35 % eus ar
mouezhioù. E dilennadegoù 1924, ez ae 355 sez (ha 5 milion mouezh) gant ar strollad
faskour, ha 150 sez (ha 2,5 milion mouezh) gant an eneberezh. Da heul drouklazh ar c’hannad
sokialour MATTEOTI en em dennas an eneberezh eus an Dael.
Diwar 1927-1928 e voe daskemmet ensavadurioù ’zo eus framm hengounel al levierezh
ha diazezet re nevez. Digemm e voe dalc’het organoù an unpenniezh daeliek, eleze ar Roue,
an Tevezvod, an Dael divgambrek. Ar Sened, anvet gant ar Roue, a gollas avat pep
gourbrient. Evit MUSSOLINI, e vernias en e ser meur a vaodiernezh, hag e kemeras an anv
« Duce » en ur implijout ur bruderezh personel dirveur. Ur wech piaouet gantañ al
leunc’halloud, e c’houarnas dre zevediñ an dezvoù, o tremen e-biou d’an Dael. Treuzfurmet e
voe Kambr ar Gannaded dre zezv dilennel ar 17 mae 1928 a rae eus Italia ur bastell dilennel
unel : kinniget e veze 800 emstriver gant ar c’hweluniadoù, 200 gant an aozadurioù micherel
ha foran ; diwar ar 1000 emstriver-se e veze dibabet 400 gant Kuzul meur ar Faskouriezh.
Seurt unroll broadel a zastumas 98 % eus ar mouezhioù e 1929, 99,84 % e 1934. E kerzu
1938 e tivizas ar Gambr steuziañ ha lezel al lec’h gant « Kambr ar Feskad hag ar
C’horfuniadoù » amparet a zerc’houezourion eus Kuzul meur ar Faskouriezh hag eus Kuzul
ar C’horfuniadoù. E 1938 ivez e teu Kuzul meur ar Faskouriezh, organ uhelañ eus leviadezh
ar strollad, da vezañ organ eus levierezh ar Stad : e gefridi zo reiñ e ali war ar c’hudennoù
bonreizhel hag ezholiñ danvez warlerc’hidi Penn ar Gouarnamant gouvennet gant
MUSSOLINI, h.a..
Ar renad kenelwerinelour alaman (1933-1945).

Herrekoc’h ez eas diazezidigezh an diktatouriezh nazi. HITLER, anvet da Gañseller d’an
30 genver 1933, a lakaas loezañ ar Reichstag ; goude dilennadegoù ar 5 mae (ma voe 44 %
hepken eus ar mouezhioù a-du gantañ), e reas d’ar Reichstag nevez diskarzhañ an 81 kannad
komunour (28 mae), pezh a roas dezhañ ar muianiver dreistel ; e mezheven-gouere, e voe
freuzet dre un dezv ar strollad sokialdemokratel, hag ar strolladoù bourc’hizel a « zivizas en
em freuzañ o-unan ». D’ar 14 gouere 1933 e voe ar strollad kenelwerinelour embannet da
strollad nemetañ eus ar Stad.
Evit a sell ouzh an ensavadurioù politikel ez eo skortoc’h ar renad hitlerat eget ar renad
musoliniat. Edo pennezh ar Stad ha pennezh ar Gouarnamant e piaou « Führer ha Kañseller ar
Reich » a-c’houde marv HINDENBURG en eost 1934. Gant ar Reichstag ne chome nemet ur
roll darbenn : dibaot-tre e veze kengalvet, ha graet e veze an dezvoù dre hent an devediñ ;
emstriverion unel hepken a yae da gannaded, pezh a lame pep derc’houezusted diouzh ar
vodadenn-se. Dalc’herion wirion ar galloud oa ar Führer hag ar strollad ; ur benveg etre o
daouarn ne oa ken ar Stad.
A-du-rall, ar gevreadelezh alaman a voe tamm-ha-tamm goulloet a bep gwerc’hegezh dre
ur c’hreizennerezh strizh.
Dre boblatersoù niverus (1933, 1934, 1936, 1938) e lakaas ar Führer da greskiñ e arwarzh
hag unvennadegezh ar bobl en-dro dezhañ.

Un dibarder all eus ar renad, ouzhpenn damkaniezhoù kravezel ar Führung ha kalvezel ar
Stad-benveg, e voe an heskinadurioù : SS ha Gestapo a lakaas ar spont da ren. Ar c’hampoùbac’h, a chom arouez euzhik ar renad nazi, a voe unan eus an dirveurañ embregerezhioù da
zispletaat mab-den en istorvezh a-bezh.

An diktatouriezhoù tadelour pe damfaskour
Div skouer heverk ez eus eus ar renadoù-se : Spagn ha Portugal en hon amzer. Evito da vezañ
frammet disheñvel, e tiskouez an daou renad-se an hevelep azonoù a aotrouniegezh. An daou a
embann bezañ katolik, hag anaout dreistelezh an divezouriezh hag ar relijion war ar Stad, – o nac’h
dre se ent ezpleg bezañ hollveliek. Lezel a reont ul lec’hed bras gant an Iliz katolik, pezh a zo un harz
ouzh unvloc’hegezh ar bruderezh-Stad. En devoud, o devez ar gloer ul levezon vras war ar gedvuhez
hag ar politikerezh. Harpet eo an daou renad war al lu : e Portugal ez eo al lu a stalias SALAZAR e
penn ar Stad ; e Spagn, ez aloubas FRANCO ar veli e disoc’h un enbrezel deraouet gant al lu. An div
riez zo dezho ur framm armerzhel ha kevredigezhel warlerc’hiet, gant dreistpouez ar gennad gounezel
hag ar gourferc’hennerezh, goproù ha barr-bevañ izel er braz eus ar boblañs. Skoret ma’z eo gant ar
renkadoù brientek, ne glask ket al levierezh spagnat ha portugalat treuzfurmiñ a-zevri ar framm-se ;
kas a ra un nebeut adreizhoù kevredigezhel diwar-c’horre, hep nepred lakaat kudenn gant
digevatalded ar renkadoù. Kempennadurioù tadelour n’eo ken.
An dadelouriezh eo azon splannañ ar renadoù-se. O diazezoù zo an Iliz, al Lu hag ar
Berc’hentiezh. Heñveloc’h int ouzh unpenniezhoù europat an 18t hag an 19t kantved eget
ouzh ar renadoù all kempredel.
Riezoù all a c’haller renkañ e rumm an diktatouriezhoù tadelour ha damfaskour, da
skouer broioù ’zo eus Su Amerika e prantadoù ’zo eus o istor ; Frañs ivez dindan renad Vichy
(sl. Emsav 44/265 1970).
Spagn dindan FRANCO.

Daou varevezh a zeskriver en istor ar frankoouriezh. Betek 1942 e tuas da zreveziñ ar
renadoù alaman hag italian ha da savelañ ur renad faskour gwirion. Pa zeuas anat ez ae riezoù
an Ahel d’an drouziwezh, e kemeras un durc’hadur gwerinekoc’h da welout ha war un dro e
stagas da brientiñ assavidigezh ar roueelezh (Bondezvad 1947, o savelañ Spagn da
« Rouantelezh »).
Er marevezh kentañ (1936-1942) e talc’h an unstrollad, ar Falange, ur roll a bouez el
levierezh. Ur strollad faskour eo ar Falange dre he c’helennadurezh hag he framm. Anzav a ra
kefridi ar gatoligiezh e Spagn, – pezh a yafe a-walc’h war-enep d’he hollvelielouriezh, nemet
e ranker resisaat ez eo ar relijion eviti, evel ma oa evit ar Gall Charles MAURRAS, un nerzh
hengounel eus ar vroad.
Emañ tolpet an holl c’halloudoù etre daouarn ar Penngadour FRANCO, Penn ar Stad,
Penn ar Gouarnamant, Penn al Luoz, Penn ar Strollad. Hervez Bonreizh, ned eo atebek nemet
« dirak Doue ha dirak an Istor », eleze n’en deus da atebiñ dirak ensav bonreizhel ebet ;
gantañ e vez ezholet e warlerc’hiad. Dre un deved eus an 20 mae 1937 ez eo bet savelet ar
Falange da unstrollad. Kuzul broadel ar Falange zo dezhañ el levierezh ur roll heñvel ouzh
hini Kuzul meur ar Faskouriezh en Italia.
War atiz ar Falange e voe douget Karta al Labour e 1938 hag ensavet ur c’hweluniaderezh
diazezet war c’hweluniadoù unel ret, – « broadel c’hweluniadour » ez embann ar Falange
bezañ. Krouidigezh ur Gambr gorfuniadel a voe rakkemennet e 1937 ; n’eus ket bet anezhi
avat.
Tost eo reizhiad spagnat ar mare-se d’ar faskouriezhoù alaman ha dreist-holl italian.
Koulskoude, bihanoc’h eget ma hañval eo roll politikel ar Falange, bevennet ma’z eo gant
levezon an Iliz hag al Lu. A-du-rall e chom disteroc’h eget er broioù faskour all ar
sevenadennoù war an dachenn gevredigezhel.
Diwar 1942 e pella Spagn diouzh ar faskouriezh. Dre berzh dezv ar 15 gouere 1942 e voe
krouet un Dael, a zegemeras an anv hengounel Cortes, dezhi ar galloud da brientiñ dezvoù

war danvezioù pouezus ’zo. An dezvoù-se avat ne vezont erounidek nemet goude kantgad ar
Penn-Stad, – hemañ o virout ouzhpenn e c’halloud-dezvañ hollek. Ar c’hCortes n’int ket ur
vodadenn derc’houezus eus pobl Spagn : amparet emaint a izili dre wir (maodierned,
kuzulierion vroadel, rektored, h.a.), a izili anvet gant Penn ar Stad, a izili dilennet gant korfoù
(c’hweluniadoù, derc’houezourion an urzhioù ijinourion, mezeion, adeiladourion, h.a.), erfin a
izili o terc’houezañ an dinazelezhioù. O vezañ ma’z eo dilennet gant ar bobl darn eus ar remañ diwezhañ, ez eus un elfenn, munut, a werinegezh er c’hCortes (c’hoarvezout a ra ar
c’huzulioù dinazel a zerc’houezourion c’hweluniadoù hag a guzulierion dilennet gant an
ezhec’h ; e dilennadegoù 1954 e voe kinniget un unroll e Barcelona, Pamplona, Teruel ; e
Madrid ez eas 80 % eus ar mouezhioù gant ar roll falangour, 16 % gant ar roll unpennelour,
4 % gant un trede roll ; an eneberezh avat ne voe ket dieub da ren e vruderezh ha n’eur ket sur
ne voe ket farloterezh er mouezhvaoù).
Dre an dezv eus an 8 gouere 1947 ez eo bet ensavet Spagn da Rouantelezh. Ur
rouantelezh hep roue eo avat, rak FRANCO zo chomet e penn ar riez. En e gichen ez eus bet
savelet ur C’huzul Adren graet gant pennadurezhioù milourel ha barnerezhel ha gant dileuridi
eus ar c’hCortes, dezhañ kembeli guzuliañ. Penn ar Stad a c’hell kinnig d’ar c’hCortes, goude
ali ar C’huzul Adren « an den a gav dellezek da gemer e lec’h un deiz gant an titl a Roue pe a
Lezroue ». Ma n’en devez ket henn graet kent mervel ez eo ar C’huzul Adren henn gray. Dre
boblaters e voe douget an dezv-se. E lec’hioù ’zo ez anadas un eneberezh start a-walc’h
(9,5 % nann e Madrid ha Barcelona ; 23 % a anvouezhioù en Oviedo ha 67 % ya hepken ; an
disoc’hoù hollek evit ar riez a voe : 83,3 % ya, 4,2 % nann, 2 % paperennoù gwenn pe
didalvoud, 11,5 % anvouezhioù).
Er bloavezhioù diwezhañ ez eus bet un tuadur d’ar frankizekaat o ren e Spagn. Ret-mat eo
menegiñ ivez an dislavar o kreskiñ etre henstuzded ar renad politikel hag an araokaat
armerzhel, ar greanteladur, o tevoudañ treuzfurmadurioù herrek er gevredigezh spagnat.
Portugal dindan SALAZAR.

Politikour katolik, onest, trist ha mirour, e voe lakaet Oliveira SALAZAR e penn ar riez
gant al lu e 1926 da heul un taol-Stad a ziskaras ar Republik. E 1933 e tiazezas ur Vonreizh o
raksellout tri organ pouezusañ al levierezh : Arlevier ar Republik, Arlevier ar C’huzul hag ar
Vodadenn vroadel.
Betek 1959 e voe dilennet Arlevier ar Republik evit 7 vloaz dre ar mouezhiañ hollek. E
dilennadegoù arlevierel 1951, diwar an tri emstriver en em dennas unan er poent diwezhañ, un
eil a voe diskleriet dizilennadus gant al Lez-Uhelañ, ken ma troas ar vouezhiadeg en
unezholadeg. E dilennadegoù an 8 mezheven 1956 e c’hounezas ar Penngadour DELGADO
23,5 % eus ar mouezhioù ; kaset kuit eus al lu e 1958, e rankas klask repu e kannati Brazil e
genver 1959 ha divroañ ; drouklazhet e voe en diwezh gant gwanerion SALAZAR.
E 1959 e voe daskemmet ar Vonreizh : diwar neuze e vez dilennet Arlevier ar Republik
gant kannaded ar Vodadenn vroadel, izili ar Vodadenn gorfuniadel, derc’houezourion ar
rannvroioù, an distrigoù hag an dinazelezhioù, e doare d’en em zizober eus krap an eneberezh
poblek. Gant Arlevier ar Republik e vez anvet Arlevier ar C’huzul hag ar vaodierned kinniget
gant hemañ : atebek eo an Tevezeg dirak Penn ar Stad ha dizorniet e c’hell bezañ gantañ. En
Arlevier ar Republik enta emañ andon ar galloud, nemet ne c’houarn ket war-eeun. Seurt
saviad a ro da intent pouez al lu er renad, pa ouzer ez eo Penn ar Stad penn al luoz war un dro.
Betek 1970 e voe SALAZAR Arlevier ar C’huzul. Gouarn a ra an Tevezeg hep bezañ
diskaret gant ar Vodadenn ; dezvañ a c’hell ober dre zevedoù gant aotre ar Vodadenn ; en e
zalc’h emañ galloudoù pennañ ar Stad. Ar Vodadenn vroadel (enni 130 kannad bremañ, 90 e
derou ar renad) zo e piaou d’ar galloud-dezvañ. Penn ar Stad avat a c’hell gouarzhañ an
dezvoù (ne vez savet e c’houarzh nemet ma c’hounez an dezv an 2/3 eus ar mouezhioù d’an
eil lennadenn).
Er penn-kentañ e veze dilennet ar gannaded war rolloù broadel a 90 anv ; lies roll a veze
aotreet, hogen ne voe nepred nemet unan. Hiziv emañ rannet ar vro e pastelloù. E 1953 e voe
emstriverion eneber e teir fastell : Lisboa, Porto, Aveiro ; en teir c’hêr-mañ e savas an

anvouezhioù da 35-40 % hag an eneberion a c’hounezas etre 12 ha 15 % eus ar mouezhioù
talvoudek, – e Lisboa, an emstriverion c’houarnamantel ne dizhjont ket muianiver an
enskrividi, daoust ma oa bet bevennet frankiz ar bruderezh d’an eneberion. Ret eo lakaat
ouzhpenn n’o deus ket an dud diskol ar gwir da vouezhiañ, ar pezh a serr ar mouezhvaoù ouzh
40 % eus an dud en oad da vouezhiañ. E dilennadegoù daelel 1961 ne voe ket a emstriverion
a-berzh an eneberezh. War startaat ez a ar renad.
Ur strollad kefridiel ez eus nemetken, an Unvaniezh vroadel. N’he deus ket an Unvaniezh
vroadel an dezvad a unstrollad. Koulskoude n’eus dirazi strollad eneber ebet : an eneberezh a
c’hoarvez eus strolloù bruzhunet ha dinerzh a-walc’h. An diktatouriezh portugalat ned eo ket
ken garv hag an diktatouriezhoù faskour. Ar c’hemplegerezh avat a ren, ha dister e chom ar
frankizioù foran. Warlerc’hiet eo an armerzh ; tavantek e chom ar bobl, pezh a daol d’he
derc’hel en digasted politikel.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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DAFAR EVIT ISTOR AN TREDE EMSAV
1. – BROADELOURION AR BLOAVEZHIOU PEMONT HA GENELIEZH AR
SAVIAD-KENDERC’HAÑ EMSAVEL
An dezrannoù embannet war Emsav, koulz hag an imbourc’hioù renet e-ser kentelioù Istor
S.A.D.E.D. gant ar gelennerion hag ar skolidi, o deus a-benn bremañ degaset sklerijenn a-walc’h evit
ma c’hallfemp kaout ur gwel hollel eus prantadoù kentañ an trede Emsav.
Er skrid-mañ e fell dimp taolennañ ha dezrannañ diwanidigezh an elfenn a ra dibarelezh an trede
Emsav : ar saviad-kenderc’hañ emsavel1. Ar bevennoù a lakaomp d’an danvez, ar bevennoù a laka
1

A-zivout saviad-kenderc’hañ, sl. Pevar stael an dispac’h, Emsav 40/113-135 1970. N’eo ket dreistezhomm spisaat ster
an termen-se.
Mab-den dre e labour zo ur c’henderc’her. Kenderc’hañ a ampleg darempredoù gant an dud all, eleze ur reizhiad
keñverioù-kenderc’hañ, a zo ivez ur rouedad amzalc’hioù o teverkañ da bep kenderc’her ur savlec’h resis. Azonet eo pep
savlec’h-kenderc’hañ gant daou seurt amzalc’hioù : an amzalc’hioù nevidel (amzalc’het eo kenderc’h ar bouedvirerezh gant
hini ar pesketaerezh hag ar gounezerezh diouzh un tu, diouzh an tu all gant bevezerezh ar bouedoù-mir, h.a., sl. Emsav
20/245 1968) ; an amzalc’hioù labourel (amzalc’het eo al labourerion gant ar re o deus galloud-divizout war o labour, o
c’hevuziadur h.a., hag ar re-mañ d’o zro zo amzalc’het gant perzhioù hag ersavioù an dud-labour, stourm al labourerion da
zifenn o lazioù h.a.). E par ar savlec’hioù-kenderc’hañ emañ enta stignet kudenn ar mestronierezh (labourel, nevidel) he deus
ar sokialouriezh kemeret da bal diskoulmañ.
An termenoù labour, kenderc’hañ zo da intent er meizadur kevan en deus hon lakaet da dremen eus meizad strishaet ar
« c’hevala armerzhel » da veizad kevan ar « c’hevala istorek » (sl. Emsav 21/ 273 hh. 1968). Displegañ a reomp.
Al « labour armerzhel » ne genderc’h ket hepken pleuskadoù armerzhel, hogen ur pleuskad hollel a zo dezhañ un arvez
armerzhel hag ivez arvezioù buhezel hiniennel, kedvuhezel, politikel, sevenadurel h.a. ; e berr : al labour a genderc’h istor.
Gant gerioù all : ar micherour a genderc’h tangirri, hogen war un dro e kenderc’h e vuhez evel istor hiniennel hag ar
gedvuhez ma vez al labourerion all (ha betek perc’henned ar greanti) o kenderc’hañ o buhez evel istor hiniennel,
kevredigezhel, broadel, bedel. Unan eus dislavaroù ar bed greantel eo ma rankfe kenderc’herion ’zo bezañ gennet en arvez
armerzhel eus o c’henderc’hañ ha bezañ binvioù anistorek eus kenderc’hañ-istor ar gevredigezh pe, resisoc’h, eus ar renkad
o ren war genderc’hañ kevan an istor er gevredigezh. Azonus eus an dislavar-se eo e ve un doare evit ar genderc’herion
anistorek-se da genderc’hañ istor ober ec’hwel, eleze nac’h kenderc’hañ armerzh.
An azon-se, kemeret en ur sav-gwel damkanel, a ziskouez a-walc’h diazasted ar meizadur strishaet a ra eus ar
c’henderc’hañ ar c’henderc’hañ armerzhel nemetken : pa c’hell an ec’hwel, eleze an harz-kenderc’hañ armerzhel, bezañ un
arvez eus ar c’henderc’hañ diles, ar c’henderc’hañ istor.
Ar meizadur kevan a ro ivez ur ster istorekoc’h da dermenoù evel arallekadur, hontkenderc’hañ. An arallekadur a
c’haller termenañ evel ar bezañ benveg anistorek eus ar c’henderc’hañ istor. Hag al labourer o kenderc’hañ en anistor, o
vezañ benveg anistorek er c’henderc’hañ istor renet gant renkadoù all, a bourchas d’ar re-mañ an hontwerzhad armerzhel,
kellidel, a zeskriver peurliesañ, hogen dreist-holl un « hontwerzhad istor ».
An ec’hwel ha, dre-vras, kement ober dispac’hel a laka e kaoz arvez armerzhel ar c’henderc’hañ. An ec’hwel, evel
nac’h kenderc’hañ armerzh, zo, hep ma ve e bal dre ret bezañ, ur c’henderc’hañ istor. An dispac’h, en eneb, a gemer da bal
ur c’henderc’hañ istor nevez hontkenderc’het diwar zislavaroù ar c’henderc’hañ istor o ren. Er framm dispac’hel ez eus gant
ar c’henderc’hañ un arvez armerzhel dister, – komzet ez eus bet eus « kenderc’hañ ledarmerzhel », sl. Emsav 40/135 1970.
Ar framm dispac’hel, evit luskañ ur c’henderc’hañ istor nevez, a rank en em droc’hañ diouzh ar c’henderc’hañ istor o ren, –
eleze diorren er-maez eus ar reizhiad-kenderc’hañ o ren ha distag-krenn dioutañ ur reizhiad-kenderc’hañ dispac’hel warbenn distrujañ egile ha kemer he lec’h.
Kement-mañ hon degas da lakaat e kont meizad ar saviad-kenderc’hañ. Hemañ a c’haller termenañ evel ar c’heñver etre
ar c’henderc’her hag ar reizhiad-kenderc’hañ meizet evel lec’h-kenderc’hañ-istor, – eleze evel kevredigezh istorek o kaout
hec’h unded dre berzh he c’henderc’hañ istor end-eeun. Seurt termenadur a empleg a) e c’hell ur c’henderc’her kaout meur
a saviad-kenderc’hañ hervez ma kemer perzh e meur a reizhiad-kenderc’hañ distag, – gwelet hon eus penaos ez eo an
emsaver den div reizhiad-kenderc’hañ ; b) « muzuliet » e vez bezañs un den en ur saviad-kenderc’hañ dre ar c’hementad
strivoù, amzer, preder, en ur ger dre ar « c’hementad » eus e vuhez a laka e stumm labour er saviad-kenderc’hañ-se ; k)
hervez ma klot ar pal hag ar finvezioù a zo d’e genderc’hañ hiniennel gant ar pal istorek hag ar finvezioù a zo d’ar reizhiadkenderc’hañ, emañ ar c’henderc’her en ur c’heñver a genempradur pe a ziempradur, a unvanegezh pe a arallegezh gant ar
gevredigezh istorek ma vev. Ar proleter deskrivet gant MARX zo ken strishaet e zremmwel istorek ma n’anavez ken nemet
ur pal ha finvezioù bevedel : estren eo da bal ha finvezioù ar vourc’hizelezh a vez o ren kenderc’hañ-istor ar gevredigezh : ur
saviad-kenderc’hañ diempret, arallek rik eo e hini.

ment ar gelaouenn d’hon testenn, erfin ar bevennoù merket gant an hentennoù-dezrannañ a arveromp
a ra eus ar pennad-mañ ul labour darnel ha diglok. Diaes e vo da intent da neb n’en deus ket un
anaoudegezh hanezel eus ar prantadoù studiet, ouzhpenn ma c’houlenn, da vezañ intentet mat, un
arroutadur bennak war an hentennoù-dezrannañ daelerezhel.
En un destenn da zont e studiimp geneliezh un elfenn all eus an trede Emsav, keñvereg
daelerezhel e saviadegezh : al ledemsav. Un arbenn all eo da ziglokted ar pennad-mañ.

Saveladur an troc’h saviadel.
Pa geñverier luskadoù breizhek ar goudebrezel gant re ar rakvrezel e tiverzer diouzhtu ur c’hemm
bras : ne oa ket etre emsaverion Breiz Atao-Gwalarn ha rannvroelourion o mare an troc’h krenn a voe
goude 1945 etre « broadelourion » ha « rannvroelourion ». N’eo ket an tabutoù a vankas e grez an eil
Emsav, nemet e vezent buhezet evel arvelloù etre tud eus an hevelep kostezenn, evel broc’hadoù a
familh hep-mui. Goude ar brezel avat e voe treuzet « familh » ar vrogarourion vrezhon gant ur foz don
a vent brasoc’h egeti na oa ket en he galloud stankañ. N’eo ket an atersoù a vank d’ober a-zivout an
troc’h-se chomet digor-frank abaoe ugent pemp bloaz. Klaskomp meizañ ar pezh a zo c’hoarvezet.

Eus emsav ar rakvrezel da emsav ar goudebrezel
Diouzh ur savboent kevredadel, ez arc’hwele Mouvement Breton ar rakvrezel hervez armerzh ar
gronn, ha n’eo ket hervez armerzh ar framm, ha nebeutoc’h c’hoazh hervez un armerzh daelerezhel.
Ur gronn e oa, eleze un teskad personelezhioù hag oberennoù ereet dre ul liamm kentael kreñv a oa an
trivliad brezhon. Evel an ereoù e tenne an dispartioù d’an tachennoù arbennik ma laboure pep hini, da
zerez o engouestladur, d’o istor personel, tiegezhel, kendereel h.a., e berr da elfennoù deberzhel ageñver muioc’h gant doareoù dibarek an hiniennoù eget gant ur furm hollek eus an Emsav, muioc’h
gant c’hoari devoudek an darvoudoù eget gant un durc’hadur emouiziek eus an ober. Anv ebet ne
veze da grennañ war emrenerezh an hiniennoù e gounid organoù frammet, – rouez ha dibouez e
chome an arc’hwelioù eilvedel : merañ kelaouennoù, aozañ emvodoù, setu holl pe dost. Anv ebet,
kennebeut, da lakaat un embregañ hag un damkanañ e kevampleg reizhiadek, – e lec’h all2 hon eus
gwelet penaos ez eas an eil Emsav e-biou d’an ober daelerezhek. An egor etrepersonel a chome trec’h
a-bell d’an egorioù trafersonel, ha pa vent politikel pe zoken kevredigezhel.
An azon gwellañ marteze eus kentaelezh henvoazel, meuriadel zoken, an darempredoù e
diabarzh an eil Emsav eo arwarzh personel Y.V. PERROT, a ziverke ar pellderioù politikel ha
kevredigezhel. Unvan e veze an holl, broadelourion ha rannvroelourion, evit ober anezhañ

En hevelep doare, ar bobl vrezhon he deus paouezet dre un hir a argerzh-diemprañ a vezañ ur gevredigezh istorek pe, an
un dra eo, a genderc’hañ un istor a ve he hini (sl. G. ETIENNE, Isdiorreadur ha bredoniezh, Preder 84-85/45-63 1966).
Tamm-ha-tamm ez eo kouezhet er renk a venveg anistorek e-barzh ar c’henderc’hañ istor gall. He brezhonelezh, eleze teskad
perzhioù hanvoudel hec’h istoregezh (sl. EMVR-169, Emsav 44/248 1970), eus arvez istorek ma oa zo deuet da vezañ arvez
anistorek, naturel, – deskrivet hiziv evel « kenel », « personelezh vrezhon », kemend-all a gealioù ganto flaer an
naturelouriezh. Saviad-kenderc’hañ pobl Vreizh zo da zeskrivañ evel arallek : a) hi brezhon, ne ren kenderc’hañ istor
brezhon ebet b) benveg anistorek eo er c’henderc’hañ istor gall. Studiet eo bet seurt arallegezh en hec’h arvezioù all : evel
diempradur kevredigezhel (Emsav 21/264-268 1968), evel arallekadur kevredadel (Emsav 21/269-279 1968), evel danvez
kevala brezhon digenderc’h er c’henderc’hañ gall o tistreiñ d’an naturelezh hag oc’h en em vac’hañ en dangorelezh (Emsav
40/120-122 1970), evel prevezelezh vrezhon sterniet en ur foranelezh c’hall (Emsav 51/79-82 1971) h.a..
An dispac’her a genderc’h e div reizhiad-kenderc’hañ istor. Ne c’haller ket avat ren daou istor war un dro. Ned eo
dispac’her nemet mar kevreizh kement a ra er saviad-kenderc’hañ arallek diouzh e labour er saviad-kenderc’hañ dispac’hel ;
gant gerioù all, e rank anistorekaat e saviad-kenderc’hañ arallek a-benn peuristorekaat e saviad-kenderc’hañ dispac’hel.
Ouzh an diempradur e diabarzh ar saviad-kenderc’hañ arallek ez erlec’h un diempradur etre saviad-kenderc’hañ arallek ha
saviad-kenderc’hañ dispac’hel (sl. Penaos meizañ kevredigezh an Emsav, Emsav 29/131-134 1969 ; Daou zaelerezh an
dispac’her, Emsav 40/122 hh. 1970). Anat eo ne vo dispac’her nemet dre uc’hekaat istoregezh e saviad-kenderc’hañ
dispac’hel, eleze a) uc’hekaat ar c’hementad labour a ra er saviad-kenderc’hañ dispac’hel b) gougevaniñ e genderc’hañ
arallek ouzh e genderc’hañ dispac’hel, eleze e anistorekaat evel kenderc’hañ arallek.
2

Sl. Breiz Atao hag an daelerezh-dieubiñ, Emsav 33/263-278 1969.

gwellañ Breizhad o amzer. En aner e klaskfed ar seurt anadenn er c’hevredigezhioù politikel,
arnevez pe get.
Al liammoù eilvedel o paotaat war zibenn ar bloavezhioù tregont hag e-pad ar brezel dre berzh ar
frammoù strolladel ha milourel amparet neuze, koulz hag an disrannoù o c’henel un egor politikel e
diabarzh ar P.N.B. dindan an dalc’herezh alaman, a voe a dra sur merkoù un emdroadur o treuzfurmiñ
stuz kevredadel an eil Emsav. C’hoarvezout a rae an emdroadur-se dindan wask an diavaez, ha ne
badas ket a-walc’h evit ma ve un hontkenderc’hadur emsavel diwarnañ.
Ne voe ket heñvel ar gont gant darvoudoù dibenn an eil Brezel-bed. Eus an diavaez e teue ivez an
darvoudoù-se, e stumm ur moustrerezh garv a-berzh ar galloud gall adensavet, hag int eo a luskas ebarzh gronn ar Mouvement Breton dinodadur an egor istorek en doa dianavezet betek neuze.

Eus an troc’h gall d’an troc’h emsavel
Ar moustrerezh a lakaas e Breizh an hevelep troc’h krenn hag er peurrest eus Frañs etre
Frañsizion leal ha Frañsizion dileal, o teurel an divri war ar re o doa « kenlabouret » gant an dalc’her
alaman. An troc’h-se a rannas e daou ar Mouvement Breton. Kempleshoc’h ez eas diouzhtu ar
rannadur avat ; n’eo ket kement-se peogwir e voe kondaonet mesk-ha-mesk Breizhiz nannbrogarour
ha « collabo », rannvroelourion ha broadelourion nann« collabo », rannvroelourion « collabo » ha
broadelourion aet e tu an Alamaned enep d’an « dalc’her » gall3, hogen dre un arbenn all : war-c’horre
an disrann etre ar vrogarourion vrezhon kondaonet gant ar barnerezh gall hag ar re lezet digastiz, e
teuas un disrann all, graet ar wech-se gant an deuridi o-unan, etre ar re a anzave ar fealegezh c’hall
hag ar re he distaole en anv ur fealegezh emsavel4.
An disrann-se ne oa ket nevez en Emsav ; graet e oa bet c’hoazh gant ar vroadelourion gent, da
nebeutañ gant ar re o doa lakaet o buhez en Emsav. Hogen nepred betek neuze n’en doa bet tu da
gaout ar furm istorek a enkorfe aze. Frouezh e oa da gejadenn teir elfenn : a) an hir labour-dareviñ en
doa lakaet an Emsav barrek da zougen seurt disrann ha da gaout ennañ ur bazenn a bouez eus e gerzh
war-raok ; b) un darvoud estren d’an Emsav, ouzh e dizhout en e anistor, – un darvoud eus an 20t
kantved aet a-stok ouzh al luskad eus an 19t kantved e oa chomet : ar moustrerezh gall, o tistrujañ an
3
Sl. Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol : Adroddiad y Ddirprwyaeth i Lydaw, Ebrill, 1947 – Rapport sur la visite en
Bretagne de la Délégation Galloise, Avril 1947, Caerdydd 1947.
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Youenn OLIER eo a dermenas d’ar fraeshañ savlec’h an emsaverion e-keñver ar moustrerezh hag e heuliadoù : « Ne
gomzan ket eus ar re a voe mesket gant an Alamaned pe ez resisoc’h eus ar re a gemeras perzh er brezel. Evit reoù ’zo ne
voe ket souezhus ar varnedigezh a voe douget outo : diouzh reolenn ar c’hoari e oa. Forzh penaos n’o doa ket da vezañ
barnet gant lezioù-barn gall, dezho gwir ebet da varn Brezhoned n’oa bet ken mennad biskoazh nemet stourm evit o bro. ()
Ne zleomp ket bezañ barnet gant Gallaoued evel Gallaoued fall, rak n’omp ket Gallaoued. () Breizh n’eo ket marv. A bep tu
e poanier eviti ; n’eus ket nemedomp-ni ar vroadelourion o labourat war dachenn Vreizh ; henn gouzout a reomp. Un dra
anat eo evidomp koulskoude n’eo ket al labour-se evit saveteiñ Breizh. Deomp-ni eta e chom ar pep diaesañ hag ar pep
dañjerusañ : kenderc’hel da stourm e-giz a-raok evit reiñ da Vreizh ar goudor politikel ne c’hell broad ebet bevañ heptañ. ()
Kemer a reomp tro diwar se evit reizhañ da vat afer ar bloavezhioù 1940-1944. Faezh omp o klevout tud ouzh hon tamall en
abeg ma n’eo ket bet heñvel hon emzalc’h e-pad ar brezel ouzh hini Gallaoued vat. Penaos avat e c’hallfemp bezañ
Gallaoued vat pa n’omp ket Gallaoued. () Ar brezel ne selle ket ouzhimp : n’hon eus ket kemeret perzh ennañ, ha mat hon
eus graet (). Setu perak ne c’hellomp degemer emglev mezhus ebet a dalvezfe renaviañ kement tra reizh a rejomp e-pad ar
brezel. N’hon eus da geuziañ da netra na da c’houlenn digarez evit netra digant den. () Ni broadelourion a zle chom frank.
N’hor bo darempred ebet gant ar Stad c’hall hag e gargidi. () Ni eo a gomz en anv Breizh (). Deomp-ni eo an enor hag ar
gwall samm da ren lestr Breizh betek porzh ar Frankiz » War-du an trec’h An Avel 4-5, kerzu 1945 (ademb. Preder 3738/12-16 1962).
Seul amjestroc’h e oa en em ziskleriañ broadelour brezhon e 1945 ma oa kemmesket an disrann Frañsizion vat /
treitourion gant un disrann finvezeloc’h, hollvedeloc’h enepfaskourion / faskourion, – hag an eil Emsav, ouzhpenn bezañ
enepgall, a oa bet intret don pe donoc’h gant tuadurioù faskour (sl. Breiz Atao hag an daelerezh-dieubiñ, o.m.). An
emsaverion a embannas e 1945 o lealegezh emsavel oa tud yaouank na lavarent bezañ nag enepgall na faskour. O tiskleriañ o
feiz vrogar, e tisklerient bezañ nanngall koulz ha nannfaskour pe nannsokialour. Broadelourion hepken e felle dezho bezañ ;
o heuliañ gant eeunded ur gealiadurezh eus an 19t kantved, e tremenent e-biou da zibaboù ret an 20t kantved. Nag ar bed
greantel gant e zamkanour MARX, nag an dispac’hioù sokialour, nag ar vedouriezh arnevez ne oant degouezhet en o istor
c’hoazh (sl. EMVR-227, Emsav 52/121 1971). Dre eurvad, evel ma welimp pelloc’h, n’eo ket dre o c’healiad e voe
emsaverion eus « broadelourion » ar bloavezhioù pemont.

Emsav evit ur gwel, o tont dre e gejadenn gant an div elfenn all da vezañ chañs an Emsav k) an dud e
piaou d’an emsavegezh ha d’ar galonegezh ret evit seveniñ an disrann-se war an dachenn er pred dik.
(E berr : a) ar c’hevala istorek b) un danvez anistorek k) an dud evel kenderc’herion an istor).
Evel just, e-keñver ar persondedoù n’edo ket e kendegouezh ar rannlinenn treset gant ar
barnerezh gall hag ar rannlinenn a zisoc’he eus embann ur fealegezh emsavel a-dal d’ar
fealegezh c’hall, – un darn eus ar vrogarourion vrezhon kondaonet a anzave ur fealegezh
c’hall, hag ar re yaouank a embanne o fealegezh emsavel ne oant ket e-touez ar gondaonidi.
Hogen ar pouezus eo en defe an troc’h graet gant ar galloud gall hervez he rummennoù
talvezet d’ober un troc’h all hervez rummennoù an Emsav. Ar moustrerezh en doa digoret ur
foz o troc’hañ ar Mouvement Breton e daou. Ar foz-se graet war-benn dispartiañ ar
Frañsizion dileal diouzh ar Frañsizion leal a zeuas da vezañ un troc’h etre Breizhiz leal d’an
Emsav ha Breizhiz leal da Frañs.
Aze hon eus ur skouer vat a hontkenderc’hañ : diwar un darvoud estren ensoc’het en o
buhezioù (ar moustrerezh renet da zevoudañ un troc’h etre Frañsizion leal ha dileal) e kroue
an emsaverion un darvoud emsavel (ar moustrerezh lakaet da zevoudañ un troc’h krenn etre
lealegezh c’hall ha lealegezh emsavel). An hontkenderc’hañ-se a sevenent n’eo ket hepken
dre an embann a raent anezhañ, hogen dre gevreizhañ o buhez, o c’henderc’hañ pergen,
diouzh al lealegezh emsavel.
Merkomp c’hoazh an doare ma voe an hontkenderc’hañ un istorekaat : an troc’h evel
darvoud gall oc’h ensoc’hañ e buhez ar vrogarourion oa enni un darvoud anistorek, dezhañ un
devouderezh estren d’o buhez vrezhon. An troc’h ne voe ket diverket gant an
hontkenderc’hañ ; chom a rae, gant an nerzhoù stegn en dalc’he digor, nemet, o tremen dre an
hontkenderc’hañ en un devouderezh nevez a boell emsavel, e teue da vezañ un darvoud
istorek brezhon, – istorekaet e oa ha, war un dro, en em gave donaet istoregezh buhezioù ar
vrogarourion a rene an hontkenderc’hañ.
En ur ober se e trehontent an dislavar ma edo enket ar vrogarourion vrezhon all, hag a vije
bet marv an Emsav ma ne vije ket bet trehontet. Ar re-se, o padout da vuhezañ ar moustrerezh
gant e ster gall, a sanke e gwentroù un emskiant reuzeudik skoulmet war an dislavar a rae un
danvez treitouriezh eus o brogarouriezh.

Un troc’h saviadel
Diwar ar patrom-dezrannañ-se e c’haller meizañ un niver devoudoù. Hemañ da gentañ : padout a
ra bepred an troc’h devoudet gant ar moustrerezh gall e par al luskadoù breizhek, tra ma’z eo diverket
pell ’zo an hevelep troc’h er vuhez politikel gall. Aes eo a priori kompren e padfe pelloc’h un troc’h
etre div fealegezh eget un troc’h etre ur fealded hag un difealded. Pelloc’h e welimp a-dostoc’h
gwikefre ar paderezh-se.
Un devoud all zo da venegiñ : n’eo ket er vrogarantez edo ar c’hemm etre « broadelourion » ha
« rannvroelourion »5, na kennebeut en arvez kealiadel resis ebet. E-touez ar « rannvroelourion » e oa a
dra sur brogarourion vrezhon ken gredus hag e-touez ar « vroadelourion ». O lealegezh c’hall oa alies
un emzalc’h koulzataer hep gwrizioù, o kuzhat ur gasoni ouzh ar sujer gall seul vinimetoc’h ma oa
moustret. Ken gwirion all e oa marteze ar re a yeas e tu ar « rannvroelourion » diouzh menel tost d’ar
bobl ha dre garantez outi. Aze n’emañ ket ar gudenn, ha n’eo ket er c’halonoù e vez lennet hent an
Istor. Ar c’hemm ne oa ket kealiadel, hogen saviadel.
Betek neuze e oa bet renet ar c’henderc’hañ emsavel a-strew e-barzh gronn ar Mouvement Breton,
e-unan a-strew en ur boblañs war c’hallekaat. Ar Vreizh a felle da Vreiz Atao distagañ diouzh Frañs
oa Breizh arallek, a-walc’h dezhi kaout he gouarnamant emren ; ar Vreizh a felle da Walarn
brezhonekaat oa Breizh arallek, a-walc’h dezhi derc’hel he yezh ha tapout renk sevenadurel ar broioù
5

Etre daouaskoù e lakaomp « rannvroelourion » ha « broadelourion ». An termenoù-se, savelet a-raok an eil Brezel-bed
evit menegiñ rummennoù eus grez an eil Emsav a voe arveret goude ar brezel evit menegiñ rummennoù disheñvel, ar re
amparet gant an troc’h a studiomp.

all6. Luskad ebet avat ne oa bet evit ober un dezrann kevredadel eus istor Breizh, evit diverzout e oa
an destagadur politikel, an divrezhonekadur azonoù hepken e-touez re all eus un diempradur7 o
c’houlenn remedoù un tamm mat gwriziadekoc’h eget al louzeier a ginnigent. E-se, luskad ebet ne oa
bet e soñj bezañ embregerezh da grouiñ ur vro nevez, ur bobl nevez ha da gentañ ur reizhiad
keñverioù-kenderc’hañ nevez. Pal an holl oa difenn Breizh, pezh a emplege e oa Breizh evito ent
embregel Breizh en he devoudelezh. War un dro e raent anv eus Breizh nevez da grouiñ, hep teurel
pled ouzh an dislavar a c’halle bezañ etre o fal embregel, difenn Breizh devoudel, hag amplegad o fal
damkanel, distrujañ an hevelep Breizh devoudel. Er gallekadur, da skouer, e wele tud Gwalarn un
darvoud fall e pep keñver8, hag o tiwelout ar c’hammed bras he doa graet pobl Vreizh dre ar
gallekadur war-du ar bed arnevez, amplegad he dreistbevañ, e tisklerient stourm outañ e pep hent, o
kinnig dre se lemel digant Breizh he chañs nemeti. O stourm, en aner, war-enep da emdroadur Breizh
arallek, ne oant ket tuet da anaout e distruj ar Vreizh arallek-se amplegad krouidigezh ur Vreizh nevez
en tu-hont d’un troc’h krenn etre an div. En o gweladur, edo Breizh nevez da vezañ kenderc’het gant
Breizh arallek, diwar-bouez ur meni tremen « naturel » a ve bet anezhañ diverkañ unan hag unan
merkoù an diempradur, an destagadur ouzh Frañs diouzh un tu, ar gallekadur diouzh an tu all ; el lavar
a vremañ, Breizh nevez oa da sevel diwar ar saviad-kenderc’hañ arallek, – an Emsav e-unan a chome
c’hoazh en diempradur hag en arallegezh ha, da heul, ne oa evit kaout nemet ur gwel diempret,
arallek, eus ar bed hag anezhañ e-unan. E lec’h all9 ez eo bet diskouezet pegen utopek, ukronek, e oa
seurt meizadur eus ar gevredigezh vrezhon, penaos e oa tonket dizistro an distruj eus Breizh arallek
ken abred hag an 19t kantved, ha penaos e chome kondaonet ar vrezhonelezh keit ma vanke dezhi ur
saviad-kenderc’hañ unvan ganti da vagañ he gwrizioù ha da harpañ hec’h emdroadur en ur
vrezhonelezh arnevez.
An troc’h na grede ket tud an eil Emsav lakaat etre Breizh arallek hag int a voe lakaet hep o ali
gant an darvoudoù estren, – setu perak e lavaromp e voe moustrerezh dibenn ar brezel chañs an
Emsav. Ne oa ket ur chañs heulret avat : d’an Emsav e oa d’he zapout. He zapet en deus peogwir en
deus gouezet istorekaat an darvoudoù estren en distruje evel emsav diempret, pa’z eo adsavet evel
emsav adempret, troc’het da vat diouzh Breizh arallek ha staget a-zevri da grouiñ Breizh nevez ; gant
gerioù resisoc’h, peogwir en deus amparet ur saviad-kenderc’hañ unvan troc’het krenn diouzh ar
saviad-kenderc’hañ arallek.
Gounezet oa bet an troc’h-se avat diwar-bouez un troc’h etre an emsaverion hag ar Vrezhoned all.
Pelloc’h hor bo tro da gomz eus arvezioù an disparti kevredigezhel-se hag eus an doare ma voe
buhezet gant an emsaverion.

Ar geto.
Arabat krediñ e wele fraezh ar « vroadelourion » da belec’h o c’hase an dibab a raent eus al
lealegezh emsavel hag an distaol eus al lealegezh c’hall. Pell edont a vezañ ergorelaet an « awen » o
bounte d’ober seurt dibab ha seurt distaol. Arabat eo ober eus ar « vroadelourion » ur stroll tud unvan,
emouiziek ouzh o avantur ha prederiet d’he ren a-unan. N’eus nemet sellout ouzh teskad skridoù
emsavel ar mare-se evit merzout a) al live politikadur izel-kenan anezho b) er skridoù mennet
politikel, lakaomp re Youenn OLIER ha Per DENEZ, ur stuz kealiadel dizunvan-kenan. E lec’h all e
6

Ar gredenn-se azonus eus an diempradur a voe en orin ar fazi yezhelour a reas E.S.B. e 1967 ha 1968 pa vennas degas
tud d’an Emsav dre refiziout war werc’h ar yezh. Sl. an danevelloù hag an dezrannoù war ar fazi-se : Digant kelennerion
Kelc’h Debauvais, EMVR-3, Emsav 15/111 1968 ; EMVR-12 Emsav 17/141 1968 ; EMVR-28 Emsav 19/204 1968.
Doareoù dibarek eus ar framm dispac’hel, Emsav 35/335 1969.
7

A-zivout keal an diempradur, sl. Kudennoù ar gevredigezh e Breizh, Emsav 21/264 hh. 1968 ; Notennoù evit kelenn
an Istor, Emsav 26/37 1969 ; hag ivez e meur a lec’h war Emsav er bloavezhioù 1969, 1970, en niverenn 28 1969 pergen ma
vez amzaelet ar c’heal-se.
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Ar meno-se a gaver bezant e pep lec’h e-barzh skridoù Roparz HEMON. Lenn, da skouer : Breizh hag ar Bed, Breiz
Atao 1923 (ademb. Ur Breizhad oc’h…, p. 19) ; A-enep ar gelennadurezh divyezhek, Breiz Atao 1925 (ademb. Ur Breizhad
oc’h…, p. 126) ; Kilañ ha mont war-raok, Al Liamm 38/37-38 1953.
9

Sl. Breiz Atao hag an…, o.m.. Brastres ar c’heñverioù etre an Emsav hag emdroadur armerzhel ha kevredigezhel
Breizh 2. – An eil Emsav (1918-1944), Emsav 49/3-12 1971.

vo renet ur studi reizhiadek war ar skridoù-se ; amañ ne venegomp nemet an arvez-mañ anezho : ar
strewadur kealiadel souezhus a ziskulient. Azon e oa eus daou dra : ne veize ket ar « vroadelourion »,
pell diouzh eno, ar pezh a oa c’hoarvezet nag ar c’hammed bras o doa lakaet an Emsav d’ober ; n’eo
ket e par ar c’healiad edo al liamm o unane, – o « emskiant vroadel » oa un aergelc’h trivliadel ma
neue ur strabouilh a vennozioù digempoell, – hogen e par ar saviad-kenderc’hañ unvan edont o
paouez diazezañ. Ret eo lavarout o dije dilezet ar saviad-se ken buan all mar o dije gallet, ken kriz,
ken enepnatur m’en kavent. Rak kalz anatoc’h e oa dezho an troc’h mantrus o dispartie diouzh pobl
Vreizh eget an troc’h frouezhus a oa dindan etre ar saviad-kenderc’hañ unvan ma edont diwar neuze
hag ar saviad-kenderc’hañ arallek ma chome pobl Vreizh. O skridoù a ziskouez pegement e
c’houzañvent diwar an troc’h etre an dud10, pegen kizidik e choment ouzh an egor etrepersonel
frailhet ha pegen bouc’h ouzh an egor politikel a vounte dre ar frailh. Hag, e gwir, dizehan e klaskas
ar « vroadelourion » diazezañ o labour er stern arallek11, ha kevelañ pe kevezañ (an un dra eo) gant ar
« rannvroelourion », – reoù anezho a bellaas da vat diouzh pep ober breizhek gant an digalon, a
zivroas. A-benn ar fin, mar chomas tud en emsav saviadek, ez eo peogwir e oa diaes e guitaat : ur geto
e oa deuet da vezañ.
Kement-se hon degas da spisaat ar c’hemm-ster a zo etre an termenoù « broadelourion »
hag « emsaverion saviadek ». « Broadelourion » eo an anvad a gemere emsaverion ar
bloavezhioù pemont en em dermenet dre o lealegezh emsavel, dre enebadur ouzh ar
« rannvroelourion » termenet dre o lealegezh c’hall. Diazezerion ar saviad-kenderc’hañ
emsavel unvan e voe ar « vroadelourion », eleze kentradourion an emsav saviadek. An darn
vuiañ anezho avat a guitaas, e degouezhioù hag e mareoù disheñvel, an emsav saviadek ; o
vezañ ma’z eo chomet ar skritell « broadelourion » war ar re anezho a zo distroet d’ar saviadkenderc’hañ arallek, ez eo gwell lezel gant an anvad « broadelourion » un arver hanezel, hag
ober gant an termen « emsaverion saviadek » en arver istorel.

Arbennoù ar geto
Meur a wech ez eus bet komzet eus « geto », eus « enkadenn ar bloavezhioù pemont »12. Perak e
voe eus ar geto ? Perak e padas keid-all ? Perak ez echuas evel ma echuas ? E gwir, kemplezh-kenan e
voe an elfennoù kevredadel o c’hoari. Geto a empleg ar vezañs eus daou nerzh padus kevelet : un
argas diavaez kreñv, un ere diabarzh start. Diwar ar brastermenadur-se, klaskomp digejañ arbennoù an
argas hag arbennoù an ere a daole da zerc’hel emsaverion ar goudebrezel en ur geto.
Arbennoù an argas.

Lod eus an arbennoù-se hon eus meneget. Adkemeromp int ha klokaomp.
a) An troc’h saviadel. Ar vrogarourion o doa embannet o lealegezh emsavel n’o doa ket nemeur a
abegoù ergorel ken da zaremprediñ ar re, ha pa vent bet o mignoned vrasañ, o doa anzavet ul
lealegezh c’hall. Zoken ma n’o doa ket e rakwelet nag e glasket, e oa deuet un islonk etre an dud dre
berzh an dibaboù lealegezh o doa graet. Pell edod diouzh broc’hadoù keneilek ar rakvrezel, o reuziañ
bepred war ur goueled a liammoù kezivik difregadus. Freget oa da vat al liammoù ha gwad a oa bet
10

Sl. P. DENEZ, Hent hor barzhoniezh, Barzhaz, Al Liamm 1953 : « An darvoudoù a zo bet re griz, o deus lazhet pe
brevet re a dud, o deus lakaet re a gasoni er c’halonoù » p. 13. Id., Ur sell war pemzek bloavezh : 1945-1960, Preder 2425/83-104 1961 : « Met tristidigezh ar mare-se a zo diaes he disoñjal. () Pezh a vec’h hor c’halonoù, pa soñjomp er mare-se,
n’eo ket eñvor an droug a zo bet graet deomp ez personel – daoust ma’z eo droug bras – ; pezh hor mantr eo an amzer gollet,
an nerzhioù dispignet en aner, ar broc’h savet etre mignoned, ar gasoni ganet etre breudeur » p. 103.
11
Ar pep azonusañ eus an tuadur-se eo hep mar ar c’hlozadur eus Istor an emsav sevenadurel abaoe ar Brezel-bed
kentañ gant Youenn OLIER, Preder 15-16 1960 : « () Dont a-benn da lakaat anzav gant ar gouarnamant gall n’eus ket a yezh
vroadel e Frañs (). Tennañ eta da reiñ d’ar brezhoneg e Breizh ar Statud en deus an izelvroeg e Flandrez. () Ken kaz ma
nac’hfe ar gouarnamant, eo ret sevel un nerzh-gwaskañ a c’hallfe e lakaat da blegañ. () Kendalc’h o vodañ bagadoù ha
kelc’hioù a c’hell seizañ buhez touriste ar vro e-pad an hañv evit un darn dre nac’h kemer perzh er gouelioù folklorek. ()
Gwaskerezhioù all a vo kavet diouzh ret : nac’hañ kemer perzh tamm ebet er studioù keltiek aozet e Skol-veur Roazhon. Ret
eo aozañ ar stourm sevenadurel a-zevri » p. 121.
12

Sl. Enkadenn ar bloavezhioù pemont, Emsav 3/54-57 1967.

etre an div gostezenn. Ar vroadelourion o doa nac’het lezel ar gwad-se war gont un tonkadur dall, hag
o doa e ensammet, e istorekaet.
b) Emskiant reuzeudik ar rannvroelourion he doa ezhomm eus an troc’h a bellae diouto o
ezkeneiled kondaonet ha, da heul, ar « vroadelourion », evit kadarnaat o lealegezh c’hall. Ezhomm
loskus o doa ar « rannvroelourion » da zuañ ar « vroadelourion » evit gwennañ o c’houstiañs13.
k) Palvataerezh ar galloud gall. Evezhiek-tre e chome ar gouarnamant gall ouzh kement diougan
eus dasorc’h an Emsav. Pep doare a veze mat dezhañ evit divrudañ ar « vroadelourion » ; etre traoù
all, ez implijas ar vrogarourion vrezhon entuet gantañ evit tarvañ kement a rae an emsav nevez, – taol
kaerañ hag ardamez ar palvataerezh-se e chom ar skrivadur ijinet gant ar Chaloni FALC’HUN ha
paeroniet gant ar gouarnamant gall.
d) Emskiant reuzeudik ar vroadelourion. E devoud un daelerezh emgreskus edo an div elfenn
b) ha k) diaraok. Ar « vroadelourion », heskinet gant ar galloud gall, duet gant ar « rannvroelourion »,
tarvet gant ar galloud gall dre e lerennoù-rod « rannvroelour », a stagas d’o zro a-benn ar fin da
argadiñ ar « rannvroelourion », war dachennoù darnel evel an doare-skrivañ da skouer. Dre-vras, seurt
argaderezh a chome angerzhel, stignet ma oa en egor etrepersonel, pezh a sache koustiañs fall d’e
heul, rak buhezet e veze ar stourmoù daoust da bep tra evel stourmoù etre breudeur brogarourion.
Kement-se, ouzhpenn ma huale ar « vroadelourion » en o emzifenn, a daole d’o enkañ int ivez en un
emskiant reuzeudik ha d’o sparlañ en o geto.
e) Kresk an dilive stuzegezhel etre an Emsav hag ar boblañs. Un heuliad da zarvoudoù ar brezel
ha d’ar moustrerezh e voe moarvat an enebemsavegezh a renas e Breizh goude ar brezel, hag a dra sur
seurt enebemsavegezh a lakae un disrann etre an emsaverion hag ar boblañs. Un arbenn all d’an
disrann, diforc’h-mat diouzh hennezh, e voe an dilive aet bras-ouzh-bras etre stuzegezh ar boblañs o
c’hallekaat timat ha stuzegezh an emsaverion brezhonekaet gant ugent bloavezh ar c’henderc’hadur
gwalarnek.
Spi Roparz HEMON oa bet skurziñ pobl Vreizh war hent ar gallekaat hag he heñchañ war
hini an advrezhonekaat. Setu perak, goude krouiñ un enezenn eus ar sevenadur a vije bet hini
Breizh mar bije bet Breizh e piaou d’ur sevenadur, e strivas kement da deurel pontoù etre an
enezenn-se hag ar boblañs14. Alese ivez e strivoù da virout na bellafe re stuzegezh an Emsav
diouzh stuzegezh ar boblañs (lavaromp : brezhoneg an Emsav diouzh teodyezhoù ploue ar
C’hornog). Ne voe ket hoalet Breizhiz gant enezenn Gwalarn. Er goudebrezel e oa aet ken
13
Daou arroud a roy un alberz eus ton al lizheradur « rannvroelour » er goudebrezel : « Abegoù an hir a zale lakaet
ganeomp da seveniñ ar pezh a soñjemp seveniñ diouzhtu goude an Dieubidigezh, al labour hon eus klasket diehan kas da
benn : “reiñ lañs adarre da Emsav ar Brezhoneg”, – an abegoù-se a zo da glask, da gentañ-holl, er c’hemmesk hadet er
speredoù gant oberoù an hitlergarourion en amzer an Aloubidigezh, ar re o deus klasket “tennañ o mad” – sañset – da Vreiz
ha d’ar brezhoneg diouzh trec’h an Alamaned e penn-kentañ ar brezel. Un droug spontus o deus graet e gwirionez, n’eo ket
hepken e-touez ar Bobl, met zoken e-touez gwellañ difennourion ar Yezh, lakaet nec’het ha zoken en arvar e-pad
mizvezhioù. () Mizvezhioù ha mizvezhioù hon eus ranket gortoz an aotre-se [un aotre-embann]. Moarvat dre ma oa Ar Falz
ur gelaouenn vrezhonek : ouzhpenn ma’z eus bet atav betek-henn un disfiziañs souezhus a-berzh ar Stad ouzh an dud hag ar
c’helaouennoù a-du gant difenn ar Brezhoneg, n’en deus ket graet mil vad, evel ma ouzoc’h, da Gudenn ar Yezh, ar pezh a
zo c’hoarvezet er vro-mañ e-pad ar Brezel, da lavarout eo labour drastus ar re o deus klasket stagañ ar vro-mañ ouzh karr
gwadek ha hudur ar waskerion c’herman. Marteze ivez ez omp bet lezet da c’hortoz dre ma oa Ar Falz un tammig “re ruz
evit ar mare ()” Ar Falz Nevez, Ar Falz 1/1 gwengolo 1945.

« Il fut décidé, en 1940 également, qu’Ar Falz ne reparaitrait pas avant le retour chez nous de la Liberté. Et en effet, Ar
Falz ne reparut pas de toute l’occupation. Son nom ne fut EN RIEN mêlé à toute cette agitation menée quatre années durant,
sous couvert “d’action bretonne”, par quelques dizaines de malheureux (ou de misérables comme on voudra), sous la
tutélaire protection de leurs amis hitlériens. Cependant si le groupe des Instituteurs Laïques Bretons n’eut aucune activité
publique pendant les “années noires”, il connut une certaine activité cachée sur laquelle il nous faudra revenir un jour et que
nous pouvons résumer par ces quatre mots : lutte contre la trahison. Par notre action dans ce sens sur le terrain
spécifiquement breton (en liaison étroite avec nos camarades des “Bretons Emancipés”), comme d’ailleurs par la
participation de chacun de nous à la lutte sous toutes ses formes contre le conquérant nazi, nous avons sauvegardé l’honneur
d’Ar Falz. » ‘Ar Falz’ reparait, Ar Falz 1/9 gwengolo 1945.
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Sl. Y. OLIER, Penaos e veize Roparz Hemon ar stourm evit ar yezh, Istor an emsav… o.m., pp. 37-51. Id., Opiom an
Emsav, Preder 24-25/55-72 1961.

bras an dilive etre ar sevenadur gwirion diazezet gant Gwalarn end-eeun ha stuzioù
brezhonek ar gevredigezh intret gant ar sevenadur gall ma ne oa ket arvar ken da gaout war ar
fazi e oa bet « leviadurezh ar pontoù » pe, evel ma lavared neuze, ar « stourm sevenadurel ».
Fazi eürus e oa bet marteze, rak bennozh dezhañ evit un darn e oa bet eus Gwalarn, met ar
fazioù ne vezont morse eürus div wech15. Goude ar brezel evelkent, eus Dulenn, e klaskas
Roparz HEMON meur a wech adluskañ un ober poblek war-benn stagañ tren ar stuzegezhpobl ouzh stlejerez an emsav sevenadurel16 ; forc’het edo avat pell ’zo roudennoù an eil
diouzh roudennoù egile. Pa studiimp al ledemsav e welimp penaos o deus ar
« rannvroelourion », hag al luskadoù ledemsavel nevez, kendalc’het gant ar « stourm
sevenadurel » betek hiziv.
Arbennoù an ere diabarzh.

a) Ar redi ma edo an emsaverion da adkrouiñ Breizh diwar an Emsav. « Ni zo estrenion en hon
bro » oa unan eus dodennoù boutinañ ar bloavezhioù pemont. Serret oa Breizh ouzh an emsaverion.
Petra a zivizjont ober ? Bezañ Breizhiz evelkent, koustet a gousto. Pa oa anat ne c’hallent ket bezañ
brezhon en o darempredoù gant tud ar vro, e vefent brezhon hep darempred ganto, ha n’o devoe ken
darempred nemet etrezo. Pa na oant ket evit diorren o buhez vrezhon e-mesk o c’henvroiz, diwar an
hevelep saviad-kenderc’hañ hag int, e rankjont kaout ur saviad-kenderc’hañ disrann, dezho o-unan.
Krouiñ a rejont, n’eo ket hepken un enezenn a sevenadur brezhon evel m’en doa graet Gwalarn,
hogen un enezenn a vuhez vrezhon. Lakaat da wir an hunvreoù kaer, n’eo ket mui e dibenn un
emdroadur eus Breizh devoudel, rak re anat oa ne oa ket war an tu-se ez emdroe, hogen diouzhtu, en o
femdez, hep gortoz.
E-se, pep emsaver yaouank a vrezhonekaas kement tra a oa en e c’halloud brezhonekaat : e vuhez
pemdeziek, e diegezh, e labour. Un dachenn ec’hon a zigore dirak ar grouerion. Heñvel ouzh
pirc’hirined ar Mayflower war zouar gwerc’h Amerika, e stagjont gant an trevell ramzel hag entanus
da lakaat ur bed nevez en e blom. Un derzhienn-genderc’hañ a begas enno, hag ar prantad a
grouidigezh virvidik a voe neuze a c’haller keñveriañ ouzh prantad derou Gwalarn pa zilestre barzhed
kentañ an eil Emsav war an aodoù gwerc’h edont o paouez dizoleiñ.
Un dezvad nevez a rojont d’an emsaver. Hemañ en doa sellet outañ e-unan evel danvez dieuber e
vro ; dre an devoud e raent anezhañ krouer ur vro nevez. Ar Vreizh devoudel o doa tud Breiz Atao ha
Gwalarn hunvreet da zieubiñ, hag a oa bremañ serret ouzh an emsaverion, oa Breizh diempret,
15
Koulskoude nepred ne ziskrogas Roparz HEMON diouzh « leviadurezh ar pontoù ». Azasaat e gaderezh, setu hepken
a glaskas ober, evel ma tiskouez an testennoù-mañ eus 1927, 1948 ha 1950, dislavarus evit ur gwel hepken : « Piv a gomzo
ar brezhoneg lennek ? () Re abred eo, emezoc’h, n’eo ket ar bobl evit kompren ar brezhoneg-se. Neuze, petra hoc’h eus
d’ober nemet deskiñ d’ar bobl e gompren ? Daoust hag ez eo deoc’h koll hoc’h amzer o teskiñ an trefoedachoù ? Pe d’ar
bobl gounit an deskadurezh o teskiñ ar yezh unvan ? () Hogos kement fazi a zo bet graet betek-henn e Breizh e-keñver ar
yezh a zo diwanet diwar ar falsdiazez-mañ : ret eo d’ar vlenierion mont davet ar werin ; n’eo ket ar werin a rank dont betek
ar vlenierion. » Ar Ger bev, Breiz Atao 1927 (Ur Breizhad oc’h… pp. 211-212). « Stourmet hon eus, etre an daou vrezel, da
c’hounit d’ar brezhoneg ur bagadig tud desket, ha war un dro da wellaat hor yezh evel benveg da skeudenniñ mennozioù an
den er bed a vremañ. () Ha setu dirazomp ur stourm all, ur stourm hag a ouiemp e vije da ren deiz pe zeiz : astenn hon dalc’h
war an holl vrezhonegerion, ha zoken war an holl dud e Breizh-Izel. » Kreskiñ hon niver – Ur stourm nevez, Al Liamm 8/5
1948. « Mont d’ar bobl. Mont d’ar bobl diouzhtu. Gounit asant ar bobl e-pad ar palevarzh-kantved a zeu, aze emañ an
dalc’h. » 1925-1950-1975, Al Liamm 20/32 1950.
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Setu ur skouer eus ar sturiadurioù a roe Roparz HEMON e 1950 : « N’eus nemet un hent reizh : 1) diazez ar stourm :
ar Brezhoneg Eeun ; 2) binvioù ar stourm : ur bern skridoù, – skeudennoù, skritelloù, deiziadurioù, almanakoù, levrioù bihan
etre 40 ha 100 pajenn, plijus da lenn pe talvoudus da gaout evit ar vuhez pemdeziek. 3) doare da stourm : mont a di da di d’o
gwerzhañ ; ar skouer a zo bet roet gant Balb [Breuriezh al Levrioù Brezhonek] ; ivez o gwerzhañ er foarioù, er gouelioù, er
pardonioù, er bodadegoù. Ar milion a dud a gomz brezhoneg a zo da c’hounit da gentañ, sklaer eo. Met an daou vilion ha na
gomzont ket brezhoneg a ranker labourat en o mesk ivez. Evit ar re-mañ : pennadoù diwar-benn ar yezh er c’hazetennoù
gallek a lennont, levrioù doare nevez da zeskiñ ar Brezhoneg eeun. » 1925-1950-1975, Al Liamm 20/32-33 1950.
« () War gef start ar Yezh C’hlan [= brezhoneg Gwalarn] e c’haller imboudañ barroù ar Parlant [= an teodyezhoù].
Kefridi ar stourmerion evit ar brezhoneg a zo bremañ, evel ma oa hini an tad Maner, bezañ komprenet gant pobl ar
vrezhonegerion. » Tri Oadvezh ar Brezhoneg, Al Liamm 26/40 1951. War un dro e kroue Roparz HEMON ur steudad
aozadurioù evit diraez an amkanioù a erverke : Kelc’h Gwalarn, Skridoù Nevez, h.a..

arallek, tonket da arallekaat c’hoazh betek mont da get. An dezvad nevez o doa savelet d’an emsaver,
hep ober a-ratozh ret eo henn lavarout, a rae anezhañ ur c’henderc’her diazezet er-maez eus an
arallegezh : e diouer e saviad-kenderc’hañ kent e Breizh arallek, en doa ranket krouiñ unan all ermaez anezhi diwar danvez an Emsav nemetken. Aze emañ geneliezh istorel saviad-kenderc’hañ unvan
an Emsav.
Aes eo kompren an nerzh-kenstagañ ramzel a lakae seurt froud-krouiñ etre tud ar geto.
b) An dic’halloud m’en em gavjont da luskañ un eztroadur emsavel. Ar bed krouet gant
emsaverion ar goudebrezel diwar eginoù an eil Emsav, pegen buhezek bennak ma oa, a chome o bed
dezho, divarrek ma vezent d’e ledañ en-dro dezho. Evit tud ar vro e choment « paotred ar brezhoneg »
ha « re Breiz Atao », eleze daou rumm ken dihoal ha ken dispredet. Diouzh o zu, n’o doa displegadur
bastus ebet da reiñ evit kempoellañ o bezañs aze hag ar stad m’edo ar vro : n’o doa kelennadurezh
ebet. Amplegad kentañ distruj ar geto oa kaout ur gelennadurezh : kerkent ma voe unan e tiflukas ur
c’horf nevez d’an Emsav, o lezel ar geto war e lerc’h da zizeriañ da vat. Arbennoù ar seurt diouer a
gelennadurezh, skoulm gwirion enkadenn ar bloavezhioù pemont, a studiomp a-ziforc’h er
rannbennad da heul.

Enkadenn ar geto.
Penaos dezrannañ luskad « broadelour » ar bloavezhioù pemont ? Brastresomp c’hoazh an argerzh
daelerezhel a zisoc’has gant amparadur al luskad-se.
– Kentañ lankad : ar moustrerezh gall o rannañ ar vrogarourion vrezhon e Frañsizion leal ha
Frañsizion dileal (redi saviadel).
– Eil lankad : diwar ar rannadur gall, hontkenderc’hadenn ur rannadur emsavel etre lealegezh
emsavel ha lealegezh c’hall (dibab kealiadel).
– Trede lankad : amparadur ur saviad-kenderc’hañ unvan er-maez eus ar saviad-kenderc’hañ
arallek (keñvereg saviadel an dibab kealiadel diagent).
– Pevare lankad : damkanadur ar saviad nevez. N’eo ket gant « broadelourion » ar bloavezhioù
pemont avat e voe renet an damkanadur-se. Setu perak n’eo ket eñ a venegimp amañ, met al lankad
kealiadel a voe neuze.
Hogos ur reolenn eo gwelout seurt lankadoù kemmesk, hirbad a-wechoù, o tont diouzhtu
goude ul lamm war-raok. Krediñ a rafed a-walc’h ez eo torret al lañs-krouiñ, emeur er
vouilhenn hag oc’h argilañ a-nebeudoù d’ar stad kent. E gwir, ur paouez zo ret d’ar saviad
nevez d’en em ziazezañ, hag ivez da zilerc’hioù ar stad kent da vezañ dibennfreuzet.
Ouzhpenn ugent vloaz zo bet ezhomm evit disoc’hañ gant damkanadur ar saviad-kenderc’hañ
emsavel unvan.
A-zivout an termen unvan arveret amañ e ranker reiñ spisadurioù. E-skoaz ober brezhon
an eil Emsav oc’h arvevañ, e stumm gennadoù diempret, ouzh ar bed gall hag o kaout dre se
da unded unded ar bed gall, emañ ober brezhon ar geto o vevañ warnañ e-unan, emren, gant e
unded dezhañ e-unan. Setu perak e teskrivomp an eil Emsav evel « emsav arallek », p’edo en
ur c’heñver a anistoregezh gant kenderc’hañ ar bed ma tenne anezhañ e unded. En eneb, un
emsav kenempret oa emsav ar bloavezhioù pemont, o vezañ ma tenne e unded anezhañ eunan ; e zeskrivañ a reomp evel « emsav unvan », o vezañ ma oa a orin emsavel e holl
elfennoù saviadel ha kealiadel ; dav eo evelkent degas ur strishadur ha komz war e zivout eus
« unvanded dre an orin » pe « unvanded diavaez », pe c’hoazh eus « kenempradur
andaelerezhek » : evel ma welimp pelloc’h, edo e gealiad strobellet c’hoazh gant elfennoù
digempoell chomet a-ziwar-lerc’h tremened an Emsav, hep klotadur daelerezhel gant ar
saviad-kenderc’hañ nevez.

Kealiadurezh « broadelourion » ar bloavezhioù pemont
E-mesk ar stramm kealennoù a rene en Emsav ar mare-se ez eus un dodenn o terc’hel al lec’hkreiz : ar « vroadelouriezh » ; diwarni e kemere an emsaverion o skritell. N’eo ket int avat o doa
savelet an dodenn-se : a-ziwar-lerc’h an eil Emsav e tegouezhe dezho war un dro gant ar skritell
« broadelourion ». Pouezus eo studiañ doareoù an degouezhadur-se.
O lealegezh d’an Emsav istorek a lakae brogarourion ar goudebrezel da gaout afer ouzh
kealennoù o diaraogerion, ouzh dodenn ar vroadelouriezh pergen. An dibab, evito, n’edo ket ken
d’ober : ar vroadelouriezh oa parzh kevanek e kelennadurezh an Emsav, broadelezh Vreizh oa arbenn
kentañ o stourm. Seurt lakadenn avat oa da gentañ eztaol o lealegezh ; un emzalc’h-diazez diziouerus
eo al lealegezh a dra sur, hogen e nep doare ne c’hell kemer lec’h ar spiswel nag ezderc’hel den
diouzh an dezrannoù hentennek. Tud leal e oant, ha fizius en o skiant-voutin. Ar pezh a zo digudenn
avat dirak ar skiant-voutin, eleze er poellata meizerezhel plaen a vez alies kudennek pa’z eer dezhañ
dre ar poellata daelerezhel. Krommelloù a rankomp digeriñ amañ evit displegañ ar poent-se a
hentennouriezh.

Modelezhioù kendro ar c’healennoù
Kudenn paderezh pe lederezh ur gealenn a gav gant ar poellata plaen daou ziskoulm, ha
daou hepken : an degemer pe an disteurel. Ha dre-vras en em dermene ar « vroadelourion »
evel tud a zegemere ar vroadelouriezh danzeet gant an eil Emsav, hag e termenent ar
« rannvroelourion » evel ar re a zistaole ar mennozioù-se. Moarvat ne zegemere ket pep hini
pep tra e kealennoù broadelour ar rakvrezel ; dibaboù a veze graet, tavet e veze da skouer war
an tuadurioù faskour, h.a.. Hogen unan blaen e chome an hentenn arveret e-keñver pep
kealenn distag : pe degemer, pe disteurel. Un anadurezh eus ar skiant-voutin ne oa ken. Pa
glasker avat korvoiñ an hentenn-se evit kompren kendro ar c’healennoù, eleze penaos e
padont en amzer ha penaos en em ledont e-touez an dud, e tiskouez bezañ divastus-kenan. Ur
skouer ne roimp ken eus an diaesterioù lezet diziskoulm gant an hentenn-se : ma ne c’hell an
dud nemet degemer pe disteurel ar mennozioù, penaos meizañ e vez mennozioù nevez o
tiflukañ ?
Kempleshoc’h ez anad an traoù diouzhtu pa zilezer an hentenn veizerezhel plaen evit
mont diouzh an hentenn daelerezhel. Mard eo tennoc’h ar poellata daelerezhel, da nebeutañ e
tegas sklerijenn war grefen a chom gwall deñval a-hend-all. Evit a sell ouzh ar c’hraf a
studiomp amañ end-eeun e tiskouez ez eus e gwirionez daou zoare d’ur gealenn da badout ha
d’en em ledañ, ha daou zoare dezhi da vont e-biou.
E lec’h all ez eo bet termenet an hontkenderc’hañ17, anezhañ an diflukañ eus kealennoù
hag arvezioù saviadel nevez e-ser trehontiñ un disklot etre ar c’healiad hag an degouezhioù
saviadel. An hontkenderc’hañ ned eo ket un doare nevez da welout an traoù kozh : kemm a
zegas ken en traoù, ken en doare d’o gwelout pe, resisoc’h, ez eo war un dro lamm kealiadel
ha lamm saviadel. Un torr eo ha war un dro un atoriñ : elfennoù ar reizhiad dislavarus torret
gantañ a adkaver e-barzh ur reizhiad nevez klokoc’h ha kenlavarus. E berr, ez eo an
hontkenderc’hañ an ober-krouiñ e-unan. Aes eo gwiriañ kement-se war ar skouerioù a
hontkenderc’hañ hon eus kejet outo c’hoazh18, er pennad-mañ end-eeun.
Ereet ouzh an hontkenderc’hañ emañ an askenderc’hañ, anezhañ kendalc’h pe emastenn
ur gealenn dre berzh ma ren an hevelep degouezhioù saviadel. Merkomp mat : gant an
askenderc’hañ, ne bad ar gealenn pe an arvez saviadel nemet dre ma adkouezh enno ar
monedone daelerezhel ; amplegañ a ra enta ur prantad ma chom stabil ar c’hlotidigezhioù
saviadel-kealiadel en o c’heñver, – hogen kerkent ma kemmont ez anad daskemmoù er
c’healiad hag er saviad ; mar bezont graet ent daelerezhel ez eo an daskemmoù-se, en dro
wellañ, kemend-all a hontkenderc’hadennoù (a-hend-all ez eus anezho karzhadennoù hep-mui
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A-zivout hontkenderc’hañ, sl. Divrazadur kudenn an darempredoù gant ar sokialouriezh, Emsav 41/143 1970. Sl. ivez
Emsav 42/187, 45/285 1970.
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A-zivout ar geto end-eeun e kaver en EMVR-162, Emsav 42/187 1970, ur meneg a hontkenderc’hañ.

evel ma welimp pelloc’h). Ur skouer a askenderc’hañ daskemmet gant un heuliad
hontkenderc’hadennoù eo emdroadur keal al ledemsav e-doug ar pemp bloavezh diwezhañ.
En ur pennad all eus ar rummad-mañ e vo studiet an emdroadur-se.
E-kichen an div vodelezh-se, daelerezhek, eus kendro ar c’healioù ez eus div all,
andaelerezhek. Unan anezho zo bet meneget c’hoazh hag anvet an treuzplakañ19. Gant an
treuzplakañ e kemer ar gealenn ur meni emrenerezh kealiadel, ha treuzpadout, pe treuzledañ a
ra, dizalc’het diouzh pep darempred daelerezhel gant an degouezhioù saviadel. Bez’ e c’hell
an treuzplakañ c’hoarvezout a luskad da luskad, un treuzledañ eo neuze, – skouerioù hon eus
gwelet gant treuzplakadur ar c’healennoù marksour war an emsavioù broadelour. Bez’ e
c’hoarvez ivez ent treadegel en un hevelep luskad, un treuzpadout eo neuze. Natur eo d’ar
c’healennoù padout dibenndermen diwar an ampoent ma vezont furmet, – pegusted an
treuzvarnioù zo test eus ar perzh-se ; ha daoust ha ne lavarer ket ivez : « an amzer ne dro ket
buan en anistor » ? Kement-se n’eo ket lakaat e pad da viken ar c’healioù er-maez eus pleustr
an daelerezh. C’hoarvezout a ra dezho steuziañ, koll pep nerzh angerzhel, dispredañ, ha lezel
hepken o neuz varv war spered an den. Holl ez anavezomp an dud-se a voe stourmerion en o
yaouankiz hag o deus dilezet ar stourm « en ur virout ar mennozioù », – pa seller a-dost avat,
n’eus eus ar « mennozioù »-se nemet relegennoù o vont e poultrenn etre ar bizied. Seurt
dizeriañ zo heuliad reol an treuzplakañ20. Pelloc’h e welimp penaos emañ ar gealiadurezh
vroadelour o doa emsaverion ar geto degemeret dre dreuzplakañ, o tizeriañ hiziv gant ar re
anezho na ouejont ket mont e pleustr an daelerezh.
Ur pevare modelezh zo d’ober eus ar c’harzhañ. Dre ar c’harzhañ ez argaser ur gealenn pe
un arvez saviadel barnet diazas, hep hontkenderc’hañ dre ret kealennoù pe arvezioù saviadel
all. Ur c’harzhañ a vez dre ret e-barzh pep hontkenderc’hañ, nemet ez eo ar c’harzhañ-se
kenyevet ent daelerezhel gant ur furmiñ kealennoù hag arvezioù saviadel ; embreget e vez
ivez ar c’harzhañ ent distag, – mestroc’h e vezer war an distrujañ eget war ar c’hrouiñ ! Da
heul ar c’harzhañ e chom un toull kealiadel, – ur skouer a gaver meneget war Emsav eus seurt
toull er c’healiad da heul ur c’harzhañ, a-zivout broadelezh end-eeun21. En un doare ez eo ar
c’harzhañ ur remed ouzh an treuzpadout hag an treuzledañ. Drezañ e-unan evelkent ned eo
ket daelerezhekoc’h egeto, o vezañ ma ne ampleg ket dre ret ur monedone daelerezhel. Un
emsaver a c’hell karzhañ emzalc’hioù broadelour treuzpader e-ser un azasadur emouiziek eus
e gealiad ouzh e saviad emsavel. Un ezemsaver a c’hell ivez karzhañ an hevelep emzalc’hioù,
e-maez a bep dezrann, war un digarez pe unan all, evit gwir dre an arbenn diemanzavet m’en
deus divizet remzadiñ er framm gall. Padal, merkomp e vez alies ar c’harzhañ un terkadur e
sell d’an hontkenderc’hañ.
Aesoc’h e vo dimp bremañ dezrannañ broadelouriezh emsaverion ar bloavezhioù pemont.
Pa oant broadelourion e lakaent e kaoz ur vroad. Petore gwerc’hegezh oa d’ar vroad-se ?
Biskoazh ne oa bet Breizh devoudel ken pell a vezañ ur vroad hag er bloavezhioù pemont. Komz eus
broad Breizh, eus gwirioù broadel ar bobl vrezhon oa enta eztaoliñ kealennoù o tisklotañ splann gant
ar saviad devoudel. Edo ar bed gall o startaat e vezañs muioc’h eget biskoazh e-barzh saviadkenderc’hañ pobl Vreizh ; ha gant houmañ e oa ezvezantoc’h eget biskoazh an emskiant vroadel.
A dra sur n’eo ket dre un daelerezh diwar stad kempred ar vro o doa emsaverion ar goudebrezel
savelet o broadelouriezh. Kendalc’h ne oa ken da vroadelouriezh an eil Emsav, treuzpaderezh enta.
Brastres kealiadurezh vroadelour an eil Emsav.

N’eo ket hon amboaz studiañ amañ penaos en em furmas broadelouriezh an eil Emsav, – danvez
zo aze d’un hir a studienn. Ur brastres a rankomp evelkent ober anezhi. En he diazez edo ar gredenn e
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A-zivout treuzplakañ, sl. Divrazadur kudenn…, o.m.. Sl. ivez Emsav 40/141, 45/302 1970 ; 52/122 1971.
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Ur skouer heverk eus ar vodelezh-mañ eo « dizeriadur ar Stad » er gelennadurezh varksour. Deurus eo dezrannañ ar
gealenn varksour-mañ diwar-bouez an hentennoù daelerezhel.
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Sl. EMVR-173, Emsav 45/287 1970 ; EMVR-205, Emsav 50/48 1971.

c’hoarvez degouezh Breizh eus ar c’henstourm etre div elfenn : a) brezhonelezh ar bobl, oc’h ober
unan gant he nerzh hag he diazez gwirion b) ar sujerezh estren o waskañ warni eus an diavaez, o
virout outi a vleuniañ. Alese bellouriezh an eil Emsav : kemer diazez e brezhonelezh ar bobl zo
kement ha bezañ a-unan gant nerzh donañ ar bobl, harpañ war ziazez gwirion ar vro22. Ar bobl ne
chomo ket hep anaout he skoazellerion wirion, hag e kerzho a-unan ganto d’ober eus he brezhonelezh
ur sevenadur broadel (tezenn Gwalarn), ur vroadelezh emskiantek (tezenn Breiz Atao), hag, en un eil
tennad, heulret koulz lavarout, da gas kuit ar sujerezh estren diwarni (tezenn Gwalarn ha Breiz Atao).
Seurt kredenn a zisoc’he diouzh ur meizadur faos eus istor ha kevredadelezh Breizhiz.
Kentañ fazi oa ober eus brezhonelezh anistorek o mare un elfenn greñv ha -diazez eus ar
gevredadelezh vrezhon ; ur sofegezh e oa dezren eus al lakadenn : hep brezhonelezh Breizh ebet, al
lakadenn all : ar vrezhonelezh zo nerzh gwerc’hel Breizh, – pa oa ar vrezhonelezh kentañ meneget an
hini istorek, hag eben unan anistorek ; pa vez kenderc’hañ-istor Breizhiz o fuiñ diouzh amgant o
brezhonelezh abaoe an 12t kantved23, ha pa’z eo deuet brezhonelezh ar bobl vrezhon da vezañ en 20t
kantved ur paderezh hogos andaelerezhek. Tud an eil Emsav a ziwele an diempradur a zo etre ar
vrezhonelezh hag al lec’hioù ma kreizenn pobl Vreizh he nerzh-kenderc’hañ, gant gerioù all : etre ar
vrezhonelezh ha saviad-kenderc’hañ gwerc’hel Breizhiz.
Eil fazi oa taolennañ ar mestronierezh gall evel un elfenn savlec’hiet en diavaez. Al lec’hioù ma
kreizenn pobl Vreizh he nerzh evit kenderc’hañ, – he saviad-kenderc’hañ, – zo parzhioù eus ar
reizhiad-kenderc’hañ gall. Er reizhiad-kenderc’hañ gall emañ engouestlet nerzh-kenderc’hañ pobl
Vreizh hag ar reizhiad-kenderc’hañ gall n’he deus netra d’ober gant ar vrezhonelezh ; ar c’heñverioù
kevredadel diabarzh etre Breizhiz o-unan zo keñverioù-kenderc’hañ eus ar reizhiad c’hall. Sterniadur
strizh-ouzh-strizh saviad-kenderc’hañ Breizhiz er reizhiad-kenderc’hañ gall (komz a reomp bepred
eus ar c’henderc’hañ er meizadur kevan, ar c’henderc’hañ istor) a zeraouas ken abred hag an 12t
kantved ; an dispredadur hag an dispennadur gant ar reverzhi c’hreantel eus ar c’heñverioùkenderc’hañ henvoazel m’edo harpet ar vrezhonelezh a herrekaas hec’h anistorekadur. E grez an eil
Emsav edo o tegouezhout gant lankad-klozañ an daelerezh emgreskus a gase da get hec’h istoregezh :
seul vui ma vlinae, seul vui ez ae Breizhiz diouti evit annezañ er c’hallelezh e-lec’h ma kavent, ma
n’eo ket un istoregezh, da nebeutañ lec’h d’o c’henderc’hañ armerzhel. Eeunoc’h : ar bed brezhon,
goude paouez a vezañ lec’h an istor evito, a baoueze ivez a vezañ lec’h o bara ; ar bed gall, ma ne roe
ket da Vreizhiz un distro d’an istor, a zeue da vezañ evito lec’h nemetañ ar bara24.
Diazezañ war vrezhonelezh ar bobl ne oa ket enta diazezañ el lec’h ma lakae ar bobl he buhezkenderc’hañ ; ha diazezañ er bobl oa kouezhañ e-biou d’he brezhonelezh. Petra ober neuze ? An
Emsav a rankas gortoz dibenn ar bloavezhioù c’hwegont evit meizañ da vat pehini oa e amkan
kentañ : unaniñ en-dro, ademprañ nerzh-kenderc’hañ ha brezhonelezh e-ser ur saviad-kenderc’hañ
nevez.
A c’hras Doue ne zeuas ket an eil Emsav a-benn da gevreizhañ e obererezh diouzh ar gredenn
faziek-se. Gwalarn, dre gemer da bal advuhezekaat brezhonelezh ar boblañs, a hontkenderc’has en
devoud ur vrezhonelezh nevez troc’het diouzh brezhonelezh ar boblañs, o teurel dre se diazezoù
kentañ ar saviad-kenderc’hañ emsavel. Seurt honkenderc’hadur koulskoude ne reas ket da dud an eil
Emsav karzhañ ar gredenn faziek diouzh o c’healiad. Strivoù bras-ouzh-bras a rejont da ziverkañ an
troc’h o doa graet, daoust dezho, etrezo hag ar boblañs ; ken ma teuas o fal nevez ensinklañ gwad ar
22

Sl. Roparz HEMON, Anaoudegezh ar werin, Breiz Atao 1925 (ademb. Ur Breizhad oc’h… pp. 104-114) : « Anaout ar
werin a fell dimp, dre m’he deus miret an ene hon eus kollet, ni ivez ; dre m’eo kalon hor gouenn, kig hor c’hig, spered hor
spered. N’eo ket evel genaoueion e teuomp da sellout outi, hogen evel mibion doujus deuet da adenaouiñ an tan damvouget
war hon oaledoù. Anaout ar werin a fell dimp, dre m’he deus ur gentel evidomp ; dre m’eo eno e kavimp marteze sichenn
hon arz, hol lennegezh uhelañ ; marteze sichenn hor prederouriezh, hor buhez a-bezh. Anaout ar werin a fell dimp, n’eo ket
da binvidikaat un arz hag ul lennegezh estren, hogen da zont gwelloc’h war he skoazell, o tegas dezhi hon amzer, hor youlvat, hon deskadurezh, ma c’hallo drezomp en em saveteiñ, ha saveteiñ Breizh war un dro. » pp. 112-113.
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S. Kudennoù ar gevredigezh e Breizh, Emsav 21/264 hh. 1968.
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vrezhonelezh virvidik o doa krouet e gwazhied ar vrezhonelezh henvoazel toc’hor, imboudañ ur
saviad-kenderc’hañ emsavel a-vec’h diskeudet war ar saviad-kenderc’hañ arallek25.
Da aesaat paderezh ar gredenn faziek-se edo stuz lennegel an Emsav intret gant ar
romantelouriezh. E diouer un anaoudegezh ouezoniel e rene un anaoudegezh vojennek eus
Breizh. Ur vrezhonelezh kuzh e oa, a greded, skoachet en deñvalijenn, prest da zilammat pa
ve deuet an eur. Deskrivet e veze ar vrezhonelezh evel un ene chadennet ha bac’het e buhez
don Breizhiz, o hiraezhiñ d’ar varc’heion a zeufe d’e zieubiñ. Ar pal ne oa ket krouiñ ur bed
nevez, ur reizhiad keñverioù-kenderc’hañ nevez, o tiskar ar bed kozh, hogen lemel kement tra
a vire ouzh Breizhiz a eztaoliñ o natur wirion. Alese « kemplezh ar marc’heg » a ziverzer war
dud an eil Emsav betek en deizioù-mañ26. Alese ivez an doare dasstourmus, arc’hus a oa gant
broadelouriezh Breiz Atao, a gaver bepred gant al luskadoù a venn, war he lerc’h, bezañ
diwallourion « personelezh ar bobl vrezhon »27.
E berr, e grez an eil Emsav e voe furmet diskeud kentañ ar saviad-kenderc’hañ emsavel unvan ; e
disklot rik e chomas avat gant ar gealiadurezh o ren ; houmañ, mar anaveze frouezh dispac’hus ar
saviad nevez-se, a ziarbenne an troc’h a oa etrezañ hag ar saviad kozh, o tianaout e oa an troc’h-se
end-eeun amplegad e frouezhusted. An emsaverion a bade da soñjal e oa brezhonelezh anistorek ar
bobl kement hag ur vroadelezh, hag e c’hortozent ma savfe ar bobl d’o heul evit he difenn.
Broadelouriezh an eil Emsav o treuzpadout er geto.

Emsaverion ar goudebrezel a adkemeras pennaennoù broadelour an eil Emsav. En un doare e
klote gwelloc’h ar pennaennoù-se gant ar saviad-kenderc’hañ nevez, unvan, ma edo an emsaverion, pa
gavent warnañ azonoù ur vrezhonelezh vroadel digejet diouzh an diempradur arallek, – an termen
« spered broadel », eztaol ur c’hoiunez hep-mui gant an eil Emsav pa venne bezañ mouezh ar boblañs,
a zeue er c’hontrol d’un anvad azas pa verke spered ar geto. Hogen ur roched gwall ledan e oa
broadelouriezh an eil Emsav evit bruched ar c’hrouadur nevez-vet. E nep mare ne loc’has un
daelerezh dezrannus etre ar saviad-kenderc’hañ emsavel hag ar gealiadurezh vroadelour kozh.
Houmañ a chomas er stad a gealiadurezh treuzpader. He damkanour eus ar mare, Youenn OLIER, elec’h ober an dezrann didruez anezhi, a gemeras da wir bater tezennoù ar vroad vrezhon bezant ha
gwasket, ha dre se a droas e holl breder ouzh ar vroad vojennek da zieubiñ hep ober eus an Emsav
muioc’h eget dihuner an emskiant vroadel kousket, ha dieuber ar bobl « a c’hortoz abaoe kantvedoù o
stardañ he meilhoù dorn chadennet »28. A-du-rall, tezennoù Youenn OLIER war ar Stad da sevel evit
reiñ goudor d’ar vroad vrezhon zo frouezh treuzplakadurioù hep an disterañ darempred daelerezhel na
gant saviad-kenderc’hañ an Emsav na, ret eo henn merkañ ivez, gant ar saviad-kenderc’hañ arallek.

25

« Pa seller ouzh istor “Gwalarn” e-pad ar pemp bloavezh tremenet abaoe he ganedigezh, e weler mat pebezh kemm a
zo deuet warni tamm-ha-tamm. Ur gelc’hgelaouenn lennegel eo bet da gentañ, graet da sevel ul lennegezh e Breizh ha netra
ken. A-nebeudoù hon eus astennet hon labour betek studi ar yezh, da aozañ gerioù ha doareoù-lavar nevez. War-lerc’h se
hon eus taolet pled ouzh skignerezh ar yezh e-touez an dud desket. En diwezh, ouzh skignerezh ar yezh lennek e-touez ar
bobl, ha dreist-holl e-touez ar vugale » R. HEMON, Gwalarn 1930, Gwalarn 1929 (ademb. Ur Breizhad oc’h… p. 260).
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Unan eus boutinañ dodennoù al lennegezh vrezhon eo hini ar « marc’heg dieuber ». Ne venegimp nemet ur
gontadenn gant Loeiz HERRIEU : Itron vurzhudus Trevison, Da c’hortoz Kreiznoz, hag ur varzhoneg gant Youenn OLIER :
« () E hunvrean er vuhez na’m eus ket bet : / sevel banniel ar vro war greñvlec’h an estren, / stourm skoaz-ouzh-skoaz gant
kileed ul lu / da skarzhañ an enebour diwar zouar ar vro, / dibunañ e straedoù hon c’hêrioù dieubet / estlammet gant youc’h
ar bobl anaoudek / a c’harm he levenez d’ar re he greas rez / ha digoll da viken / mezh kantvedel hor c’haezhnez. » Hunvre,
Barzhonegoù 1969.
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An hevelep orin romantelour a gaver d’ar gwengeloù naturel a renas e broioù bras Europa en 19t kantved, en Trede
Bed hag e broioù bihan Europa en 20t kantved ; e grez an eil Emsav en o anved « gouenn », « broadelezh », hag en hon
amzer « kenel », « personelezh ar bobl ». Sl. dezrann tezennoù G. HERAUD (« kenel »), EMVR-20, Emsav 18/172-179
1968 ; R. LAFONT (« broad kentael »), EMVR-156, Emsav 41/159-165 1970, EMVR-165, -166, Emsav 43/218-224 1970 ;
U.D.B. (« personelezh vrezhon »), EMVR-225, -226, Emsav 52/116-118 1971.
28

Y. OLIER, Va fobl, Kelc’h an Amzer 1971.

Dre se n’o devoe studiennoù Youenn OLIER29 koulz lavarout levezon ebet war emdroadur an emsav
saviadek30.
« Broadelouriezh » ar bloavezhioù pemont a voe un arouezinti gwintet gant an emsaverion etrezek
ar vroad a welent dre an hunvre gaer legadet dezho gant o diaraogerion, tra m’edont o krouiñ an tamm
kentañ anezhi dindan o zreid hep gouzout dezho.

An troc’h kealiadel ha dibenn ar geto.
Rebechet eo bet kalz o yezhelouriezh da emsaverion ar bloavezhioù pemont. Koulskoude, o freder
yezhel ha lennegel oa an arvez dilesañ eus o c’healiad, an hini a glote gant o saviad-kenderc’hañ. Rak
lennegel ha yezhel e voe ar pep muiañ eus o c’henderc’h, – ur gelaouenn lennegel, Al Liamm, oa kreiz
an Emsav neuze. Koulskoude ne ve kompren netra en Emsav ar bloavezhioù pemont ober anezhañ ul
luskad lennegel, ur meni eiladur eus luskad Gwalarn. Ma ne dizhas ket un niver bras a dud, e tizhas
an dud-se en o buhez a-bezh ha n’eo ket en ur gennad lennegel anezhi, – kentradour an dispac’h
hiniennel e voe evit gwir. E-se, ar brezhoneg ne oa ket ken da gentañ-penn ur varregezh yezhel pe
meizel da zerc’hel bev evit mad ur bobl na soursie ket outañ, hogen benveg un eilpennadur buhez evit
an emsaverion a rae anezhañ o yezh wirion. An doare kentañ ha rekisañ da engouestlañ, hiziv e
lavaromp : da saviadekaat, ar vuhez hiniennel, tiegezhel ha kevredigezhel oa he brezhonekaat, – ken
ma anavezed ar « vroadelourion » evel an dud a skrive e ZH hag a save o bugale e brezhoneg. Skort
eo evel just hiziv seurt azonadur, – hag andik, pa endalc’h ul lod mat a ledemsaverion, – padal, evelse e teraouas saviadekadur unvan an Emsav, ha diwar an diazez krouet neuze en deus kresket an
Emsav abaoe.
Mard oa bresk ar saviad-kenderc’hañ emsavel en e zerou, e oa enta breskoc’h c’hoazh an elfennoù
kealiadel o klotañ gantañ. E gwir, pa arseller skridoù ar pemzek bloavezh goude an eil Brezel-bed, e
kaver ur morad a gealioù treuzpadet diwar an eil Emsav ha, beuzet en o c’hreiz, un nebeut eginoù
kealiadel e darempred eeun gant ar saviad nevez. Hogos ugent vloaz e voe ezhomm d’an eginoù-se
evit kreskiñ hag en em amparañ en ur c’healiad emren, reiñ d’an Emsav e unvanded diabarzh. Mar
boe graet an troc’h saviadel e 1945, dindan redi an darvoudoù, e voe ret gortoz dibenn ar bloavezhioù
c’hwegont evit ma teufe an troc’h kealiadel da beurober gwered an troc’h saviadel. E lec’h all31 hon
eus gwelet penaos e tisoc’has kentañ pleuskadur ar c’healiad emsavel diouzh frammadur an emsav
saviadek (prantad S.A.D. E.D.), ha penaos, diwar ar frammadur, e voe ganet ur c’healiad daelerezhek
a reas d’an emsav saviadek kuitaat ar geto (prantad kevanadur ar gelennadurezh32). Dre se ivez e teue
klok an troc’h etrezañ hag al luskadoù a nac’he karzhañ ar gealiadurezh « vroadelour » ha termenañ
evel Emsav diwar neuze an ober nemetañ renet e-ser ar saviad-kenderc’hañ hag ar c’healiad emsavel
unvanet dre an daelerezh.
Er pennad war al ledemsav e vo studiet pishoc’h an eil prantad-hontkenderc’hañ-se a roas d’an
Emsav e gelennadurezh kevan hag an tu da voulc’hañ un eztroadur bet dic’hallus betek neuze.
Gwelout a raimp penaos, dindan liv al lugan « mont d’ar bobl »33, edo soñj tud ar geto gant un distro
d’ar saviad-kenderc’hañ arallek ; penaos end-eeun e c’hoarvezas en devoud an troc’h etre an emsav
saviadek hag al luskadoù « broadelour » a-zivout pennaenn anaoudegezh ar veli c’hall war dachenn29

Embannet e voe studiennoù Y. OLIER war an div gelaouenn An Avel hag Avel an Trec’h a zeuas er-maez etre 1945
ha 1948, hag adembannet an darn vuiañ anezho gant Preder e-barzh Teskad skridoù politikel 1945-1962, 37-38 1962.
30
Ugent vloaz goude e reas tud an emsav stadel dave dezho, pa gavent enno un diougan eus ar pal stadel a gemerent,
hogen ne voent ket evit kavout muioc’h eget un diougan. Sl. Emsav 3/47 1967 ; 26/46 1969 ; 34/310 hh. 1969.
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Sl. Dezrann obererezh politikel 1970 E.S.B.. 3. An darempredoù gant an aozadurioù breizhek all, Emsav 51/79-82

1971.
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Sl. Unvanadur an istoregezh, Emsav 32/231-240 1969 ; Klozadur prantad ar frammañ politikel. Dezrann daou
zarvoud, Emsav 34/309-315 1969.
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Er bloavezhioù pemont e renas al lugan « mont d’ar bobl », ken e-touez ar « vroadelourion » (kv. pennadoù Roparz
HEMON meneget uheloc’h en notenn (13)), ken e-touez ar « rannvroelourion » ; ar re-mañ a rae eus ar « vroadelourion »
« ur guchennad intelektualed troc’het diouzh ar bobl ». A-zivout an dodenn boblelour, sl. Pelec’h gwriziennañ ?, Emsav
6/129-132 1967.

labour (eleze war saviad-kenderc’hañ) an Emsav34 ; penaos o deus al luskadoù broadelour-se graet o
distro abaoe d’ar saviad-kenderc’hañ arallek, ha penaos emaint bremañ dorn-ouzh-dorn gant al
luskadoù « rannvroelour » e oant dispartiet diouto ugent vloaz ’zo gant an troc’h saviadel, – e-se o
lemel an troc’h saviadel goude dinac’h an troc’h kealiadel, o freuzañ dilerc’hioù diwezhañ ar geto35.
An emsaverion saviadek kentañ, mar buhezent o unded don, ne dizhjont nepred he zermenañ evel
o saviadegezh. Houmañ ne ouejont menegiñ nemet dre arouezioù, d’ar muiañ dre hec’h azonoù,
hogen nepred enni hec’h-unan. Un arouez oa o skritell « broadelour », un azon o arver-buhez eus ar
brezhoneg. Un arouez eus o lealegezh d’an Emsav istorek, hag un azon eus o saviadegezh unvan e oa
o arver eus ar skrivadur unvan hag o stourm evitañ. Un azon eus o lealegezh saviadel e oa ar
c’hempenn a rae pep hini eus e zarempredoù kevredigezhel ha tiegezhel e gounid stroll an emsaverion
bodet en-dro da Al Liamm. Hini ebet eus an azonoù-se ne voe a-walc’h evit degas ar « vroadelourion »
da emouezañ ouzh ster istorek an troc’h o doa ensammet, na da luskañ un hontkenderc’hañ nevez, – e
berr, da c’houzout petra ober evit freuzañ ar geto hep koll ar saviad-kenderc’hañ emsavel unvan.
Krouerion ar saviad-kenderc’hañ emsavel ne gomprenjont ket dispac’hegezh o c’hrouadenn hag
e-pad pell e kendalc’hjont da boellata gant kealioù an eil Emsav. Ned eo nemet ugent vloaz goude ma
splannas evit o warlerc’hidi an hent eeun : ur wech diazezet ar saviad-kenderc’hañ nevez, e ranker
dispenn pep tra all a-benn adkrouiñ pep tra diwarnañ, – seurt linenn-ober a anvfemp a-walc’h
« kaderezh ar berlezenn » dre zave d’an Aviel36. E lec’h se, e-pad ugent vloaz ha betek hiziv e chomas
an darn vuiañ eus tud ar geto gant o daoulagad troet war-du Breizh arallek evel harluidi o sellout
dreist an orjal dreinek ouzh douar o bro – o c’hortoz an dro da gas an Emsav war e giz eus ar
gouelec’h ma edo war-du Breizh arallek, pa na oa nemet un hent gallus : diorren an Emsav ken ma
teuy dezhañ Breizhiz ha ma’z ay Breizh arallek da get. Ankouaet o doa ar frazenn skrivet gant Roparz
HEMON e 1927 : « Gant hennezh, avat, edo ar wirionez, a lavare e tlee ar menezioù dont davetañ, ha
n’eo ket eñ mont davet ar menezioù »37.
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Sl. « Kuzul ar brezhoneg » hag an Emsav, Emsav 12/324-333 1967.
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Sl. Kemennadur « Kuzul ar Brezhoneg » c’hwevrer 1971, anezhañ ur roll arc’hadurioù heñvel ouzh arc’hadurioù ar
« rannvroelourion » : teir eurvezh kentelioù brezhoneg bep sizhun er skolioù gall, er skinwel, er radio h.a..
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Mazh. 13, 45.
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Ar Ger bev, Breiz Atao 1927 (ademb. Ur Breizhad oc’h… p. 212).

AN EMSAV HAG AR VRO (37)
LIZHEROU
Digant an AoAo. L. FLEURIOT ha P. DENEZ, eus Université de Haute Bretagne, Section de
Celtique, da S.A.D.E.D. :
« Pedet omp bet gant an AoAo. HONORé ha DANIELOU da vont d’ur vodadeg e Gwengamp
diwar-benn kelennadurezh ar brezhoneg hag an doare-skrivañ. Aet omp. Difennet hon eus ar
savboent-mañ :
1. doare-skrivañ ar brezhoneg a zle bezañ unvan ;
2. emglev an holl a rank bezañ klasket ha gounezet.
« Hiziv (11 a viz Mae) hon eus kaset ul lizher d’an AoAo. HONORé ha DANIELOU o c’houlenn
diganto :
1. ma vo anavezet ar poent 1. evel diazez pep diviz ;
2. ma vo pedet d’ar vodadeg da zont ar c’hevredigezhioù-mañ : Skol Ober, S.A.D.E.D., Skol an
Emsav, ha pedet ivez an dud-mañ : P. BOURDELLES, F. KERVELLA, M. KLERG, G. ETIENNE,
M. GLANNDOUR, R. HEMON, Gwion AR MENTEG, Youenn OLIER, Goulven PENNAOD, J.
PIETTE, Alan J. RAUDE. Merket hon eus sklaer atav e c’hellomp klask ar peoc’h hag an unvaniezh e
kudenn an doare-skrivañ met e nac’homp en em deurel en un emgann nevez.
« Al lizher-mañ a gasomp da gement kevredigezh pe den meneget ennañ. »
(12 05 71)

EMVR-228

Respont da EMVR-228 a-berzh Skourr an Deskadurezh Vroadel ha S.A.D.E.D. :
« Mar komprenomp, dindan hoc’h erbedoù a beoc’h hag a unvaniezh, oc’h mennet da reiñ lamm
ur wech da vat d’ar skolveurieg er Skol-veur. Ur mennadur mat eo, lakaat e diabarzh ar Skol-veur
c’hall an dizemglev a felle d’ar galloud gall lakaat en emsav brezhon, ren er framm gall un
dispennerezh o prientiñ al labour dispac’hel e-unan. Moarvat, an dizemglev emaoc’h oc’h atizañ en ur
rann eus ar Skol-veur dre nagennañ skrivadur skolveuriek ar brezhoneg zo pell c’hoazh a lakaat en
arvar diazezoù ar framm gall, ha zoken a zegas mesk bras er Skol-veur. Derou avat zo da bep tra. Hon
spi eo e kendalc’ho an dispennerezh diwar an egin-mañ ha diwar ur bern eginoù all betek ma vo
distrujet, etre traoù all, ar galloud gall e Breizh, – ha n’eo ket hepken he gaonac’hañ frouezhenn ez eo
ar skrivadur skolveuriek.
« Goulenn a rit diganimp kemer perzh en hoc’h embregadenn. Fiziañs hon eus e viot gouest d’he
c’has en-dro hoc’h-unan. Dibabet hoc’h eus ar Skol-veur c’hall evel tachenn d’ho stourm. Un dibab
kalonek eo, rak kalonek eo diazezañ war ar framm emeur o tistrujañ. »
(27 05 71)
Un nebeut diskleriadurioù zo da reiñ a-zivout al lizher EMVR-228 hag ar respont graet
dezhañ gant aozadurioù E.S.B.. E dibenn ebrel 1971 en em vodas e Gwengamp dileuridi eus
peder c’hostezenn : Ar Falz (« rannvroelourion » lik), Bleun-Brug (« rannvroelourion »
gatolik), Kuzul ar Brezhoneg (« broadelourion »), Skolioù-meur Brest (tuadur
« rannvroelour ») ha Roazhon (tuadur « broadelour »). Prientet oa bet an emgavadeg gant Ar
Falz ha Bleun-Brug. Breutaet e voe diwar-benn doare-skrivañ ar brezhoneg hag ar spletoù da
dennañ eus emglev an holl en e geñver evit a sell ouzh kelennadurezh ar yezh er skolioù.
Ar wech kentañ e oa abaoe an eil Brezel-bed m’en em vode a-benn-kefridi
« broadelourion » ha « rannvroelourion » evit komz a emglev. Gallus eo deuet ur seurt
kejadenn dre berzh daou emdroadur : a) ar « rannvroelourion », da heul ar berzh a ra ar

mennoz rannvroel e Frañs, a starta o savlec’h, o tifenn bremañ un darn vat eus tezennoù an eil
Emsav sevenadurel (poblelouriezh, difreterezh yezhelour, h.a.) b) aet eo saviad ar
« vroadelourion » tost da hini ar « rannvroelourion » (en o dalc’h emañ Rann ar C’heltieg e
Skol-veur Roazhon a-dal d’he c’heveleb vrestat etre daouarn ar « rannvroelourion ») ; aet eo
ivez o stourm tost da hini ar « rannvroelourion » : arc’hadurioù evit kreskiñ lec’h ar
brezhoneg er skolioù, war ar skinoù, war ar panelloù-hentoù, h.a.. Sl. Al ledemsavioù Emsav
5/113-116 1967 ; « Kuzul ar Brezhoneg » hag an Emsav, Emsav 12/324-333 1967 ; Daoust ha
lec’h zo c’hoazh e Breizh d’un « emsav sevenadurel » ampolitikel, EMVR-14, Emsav 17/146147 1968 ; Dremm dispac’hel ar brezhoneg, Emsav 27/69-72 1969 ; EMVR-65 (Difreterezh
yezhelour e Skol-veur Roazhon) Emsav 28/119-124 ; Lec’h al ledemsav en daelerezh-dieubiñ,
Emsav 31/195-200 1969 ; Daou zaelerezh an dispac’her, Emsav 40/122-126 1970 ; EMVR213, -214, -215 (Lizheroù eskemmet etre atebeion eus Brud hag E.S.B.), Emsav 50/52-56
1971 ; Raklun obererezh bloaziek 1971 E.S.B., 51/ 82-85 1971 ; Dafar evit istor an trede
Emsav 1. – Broadelourion ar bloavezhioù pemont ha geneliezh ar saviad-kenderc’hañ
emsavel Emsav 53/137-164 1971.
EMVR-229

POELLADENNOU
Peogwir emañ an niverenn-mañ gouestlet en devoud da « vroadelourion ar bloavezhioù pemont »
ez embannomp, evit he c’hlozañ, ur boelladenn savet gant ur skoliadez enrollet e S.A.D.E.D. war ar
rummad Istor.
Titl an Navet kentel Istor zo : Breizh eus 1945 da 1957 – Enkadenn ar bloavezhioù pemont.
Eil poelladenn. – Dezrannit an arroudoù amañ da heul eus ar pennadoù : Y. OLIER, Penaos
embreger hon stourm en amzer da zont ; P. DENEZ Hent hon barzhoniezh ; P. ROLLANDGWALC’H, Hon dispac’h hag hon istor.
« Ret e vo deomp kaout a-benn ur pennad amzer ur strollad broadel bennak a-c’houez d’an holl ().
Me gred e c’hell ur strollad, dezhañ spered broadel ar strolladoù politikel kozh, ober berzh en amzer
da zont, mar goar chom hep bezañ re daer en e vruderezh hag e embannadennoù. Ha Bro-C’hall ne
c’hallo ket lakaat berz war ur strollad a c’houlenno evit Breizh dezvad an Union Française, dezvad
anzavet ganti, ha lezennek, evel ma c’houlenn Strollad Kembre dezvad un dominion evit BroGembre. () Evit bremañ e c’hell mat-tre ar vroadelourion en em strollañ en-dro d’ur gevredigezh
nannpolitikel a raio a-zevri war-dro ar sevenadurezh. Rak meur a abeg zo da chom hep embreger
diouzhtu un emsav politikel rik : ar mare, an diouer a arc’hant hag an diouer a renerion kozh a-walc’h
ha dezho skiant-prenañ. Ne dalvezo adkregiñ gant an emsav politikel nemet en deiz ma c’hellimp
stourm a-zevri en dilennadegoù. A dra sur e vo kalz abretoc’h eget ma kred da galz. Hogen, da
c’hortoz, n’eus ket amzer da goll da labourat evit addihuniñ ar vrogarantez hag an emskiant vroadel etouez ar Vrezhoned dre zeskiñ dezho o yezh hag o istor. » Y. OLIER, Penaos embreger hon stourm en
amzer da zont, Avel an Trec’h 1, gwengolo 1946.
« N’eus ket d’en em douellañ : mare Gwalarn zo echu. An darvoudoù a zo bet re griz, o deus
lazhet pe brevet re a dud, o deus lakaet re a gasoni er c’halonoù. Amzer Walarn, amzer ar stourm
laouen, amzer ar gedern yaouank o doa baleet, gant Breiz Atao, war-du an trec’h, a zo echu. Daeroù a
zeu en daoulagad – pa anavezomp bremañ yender an devezhioù du – o soñjal en amzer vurzhudus-se
ma ouie paotred yaouank en em gannañ en ur c’hoarzhin, ha gouzañv en ur ganañ. Met echu eo.
Deomp-ni bremañ, deomp, bugale an dic’hoanag, adsevel ar banniel hag adkregiñ er stourm. Ha, ’m
eus aon, n’hon eus graet betek-henn nemet klask hon hent. Barzhonegoù a zo bet savet : hini anezho
avat ne verko derou ur mare evel m’en deus graet Pirc’hirin ar Mor. » P. DENEZ, Hent hor
barzhoniezh, Al Liamm 41, du-kerzu 1953.

« Ret henn anzav : e pep hini ac’hanomp ez eus ur gouli, seul doaniusoc’h ha drastusoc’h ma’z eo
kuzhetoc’h ha pennekoc’h dinac’het. Ne oa ket a-walc’h e vije ennomp – evel e kement den a zeu er
bed-mañ – ar C’hig o sevel a-enep d’ar Spered, an Den Kozh o stourm ouzh an Den Nevez : ur
rannidigezh ouzhpenn hon eus en hon c’hreiz. Ar bed diavaez, o tont deomp e galleg, n’eo ket bet
kendoniet gant hon lavar diabarzh : er c’hontrol, klasket ez eus bet, ha klask a reer c’hoazh mougañ
hon lavar diabarzh evit ma ne vefe ken ac’hanomp nemet un heklev sentus da vouezhioù ar bed
diavaez. Met a-enep da natur Mab-den eo kement-se. Dirak seurt skraperezh-emskiant e c’haller
nac’hañ ar bed hag en em repuiñ ennor an-unan : en hon touez ez eus eneoù bac’het a-vil-vern. (Alies
en em vac’has ivez an emsavioù breizhek, gouestlet ma oant da “zifenn” ha da “saveteiñ” kentoc’h
eget da vevañ). Bez’ e c’haller, a-hend-all, en em zaskoriñ d’ar bed diavaez, drevezañ e vouezh ha
klukañ e luganoù betek ankounac’haat lavar diabarzh ar mintinioù laouen… Arabat krediñ, evelkent, e
teufe diouzhtu un nevez a vuhez don war-lerc’h an hini gozh. () Peurvuiañ e c’hoarvez kement-mañ :
diwar bommoù galleg komprenet mat pe a-dreuz, ha diwar restachoù ar sevenadur gall, e stager da
grakvevañ ur vuhez a-ziavaez ha didalvez, tra m’emañ ar vuhez don, deuet dilavar, oc’h en em
damolodiñ a-rez gant luskadoù-kent an anien. Etre ar gorre hag ar c’hondon n’eus gwareg speredel
ebet ken, da stennañ neudenn-aour ar bersonelezh. En hon touez ez eus ivez, hag a-vil-vern, tud aet da
vaskloù dibersonel, tud peurarallekaet, e ster marksour ar ger. “Eneoù bac’het” ha tud arallekaet, an
daou dra omp alies war un dro, diouzh ma vezo bet aloubet hon emskiant mui pe vui gant safar ar bed
galleger. Ennomp, en hon c’hreiz ez eus tachennoù gallekaet, frankizennoù ha kuzhiadelloù o terc’hel
d’ar brezhoneg ha, siwazh ! gweleadoù digomz ha disneuz. » P. ROLLAND-GWALC’H, Hon
dispac’h hag hon istor, Al Liamm 32-33, mae-eost 1952.
Dezrann an arroud eus Penaos embreger hon stourm en amzer da zont.
Danvez an arroud. Peurvestroniet eo an arroud-mañ gant koun Breiz Atao, he fazioù, he
c’hwitadenn.
E 1946 eo reuziet an Emsav. Ret eo adkemer ar stourm dre grouiñ ur Strollad Broadel.
Evit krouidigezh an dazont en em dro OLIER war-du an tremened o kemer skouer « spered
broadel ar strolladoù politikel kozh », da lavarout eo Strollad Broadel Breizh, a zo an hini
diwezhañ. Miret en deus avat koun eus enebiezh ar boblañs ouzh Breiz Atao hag ar strolladoù
broadel etre 1919 ha 1939 : arabat feukañ an dud dre forzh pe embannadennoù « re daer ». Ne
vo goulennet evit Breizh nemet « dezvad an Union Française ».
Setu evit an dazont. Evit an amzer vremañ n’eus netra da ober war an dachenn bolitikel
evit meur a abeg : hervezañ, an diouer a arc’hant hag a dud skiant-prenañ dezho. N’eus nemet
plediñ gant ar sevenadurezh ha gant dihuniñ an emskiant vroadel.
Atav gant koun c’hwitadennoù ar Strollad Broadel en dilennadegoù a-raok ar brezel e
soñj dezhañ ne vo tu da adkemer ar stourm politikel nemet pa vo tu da drec’hiñ enno.
Dezrann. OLIER a ziskouez aze un ersav paot-kenan er mare-se (ha zoken hiziv an deiz) :
klask a ra advevañ ar pezh ez eo bet Breiz Atao en hec’h amzer. Ar gudenn evit emsaverion ar
mare oa adkregiñ gant labour Strollad Broadel Breizh ha Gwalarn diwar ma ve paouezet gant
harzadegoù ha heskinerezh 1945-1946.
OLIER ne gompren ket ersav ar boblañs ouzh an eil Emsav. Miret en deus koun eus
enebiezh ar boblañs outañ. Krediñ a ra ez eo en abeg da daerded ar mennozioù. E 1946 n’en
deus ket an Emsav nag ar binvioù meizel nag ar binvioù politikel ret evit dezrannañ ar saviad
ha kompren ar boblañs e pep mare. N’eo ket OLIER evit kompren ez eo stokadenn daou
eztaol eus an hevelep emskiant reuzeudik a zispleg enebiezh ar boblañs stroñset en he youl
nemeti : dont da vezañ gall evit kaout aotre da vevañ er bed nevez ganet da heul ar brezel-bed
kentañ. Ha koulskoude dre glask na stroñsañ ar boblañs ez eztaol OLIER enkrez an eil Emsav
o verzout emañ o pellaat diouzh ar boblañs.
N’en deus ket komprenet OLIER diempradur an eil Emsav. Komz a ra eus « emsav
politikel rik » hag eus emsav sevenadurel, oc’h enebiñ an eil ouzh egile.
Tra pouezus eo ivez gwelout pehini eo ar pal a ginnig da vroadelourion ar mare : « dezvad
an Union Française » da lavarout eo ur meni kevreadelezh o liammañ Breizh ouzh Bro-C’hall.

Emañ ar vrezhonelezh henvoazel o vervel ha n’eo ket ganet c’hoazh ar vrezhonelezh arnevez
a anavezomp bremañ, zoken e spered an emsaverion.
Ar gerioù-mañ « kevredigezh nannpolitikel » zo un dislavar enno. Ne c’hell padout ur
gevredigezh – pe un danvez kevredigezh – hep ur Stad – pe un danvez Stad – da lavarout eo
un embregerezh politikel. An dislavar-se zo en orin an diouer a zezrannadur eus ar c’healioù
implijet gant OLIER.
Evit meur a abeg e soñj dezhañ n’eus ket tu da adkregiñ gant ar stourm politikel er marese1, pezh a ziskouez reuzeudigezh an eil Emsav goude ar brezel ha digalon an dud a chome
c’hoazh goude bezañ gwelet o c’heneiled barnet, toullbac’het pe fuzuilhet. Pezh a ziskouez
ivez un dislavar paot-kenan : en em ziskleriañ broadelour hogen na ober a bolitikerezh2.
Edo an eil Emsav e 1946 sanket en dislavaroù, paket etre div gevredigezh, difetis e bal,
digalonekaet gant heuliadoù ar brezel.
Notenn : 5,5/6.
Dezrann an arroud eus Hon dispac’h hag hon istor.
Skrivet e 1953, an arroud-mañ zo heverk eus enkadenn ar bloavezhioù pemont. Kregiñ a
ra oc’h ober anv eus goulioù an den brezhon, eus goulioù a zeu diouzh e rannidigezh etre an
diavaez hag an diabarzh ; ar goulioù-se emañ an den brezhon ouzh o gouzañv hep rannañ ger
ha zoken hep gouzout dezhañ peurliesañ.
Abaoe dek vloaz eo sanket an Emsav en ur reuzeudigezh donoc’h-donañ. Evel Emsav ar
mare eo kloz an den brezhon warnañ e-unan. Dezrann a ra ROLLAND-GWALC’H
personelezh vrezhon ar bloavezhioù pemont, personelezh a glot gant saviad Emsav ar mare.
Personelezh c’houzañvat, « o nac’hañ ar bed », oc’h enebiñ ouzh stroñsadennoù ar bed
arnevez gall dre stankañ he divskouarn. Personelezh diempret, sanket ma oa etre div
gevredigezh, ar gevredigezh vrezhon hag ar gevredigezh c’hall. Pouezus eo an dezrann-se :
diouzh keal diempradur ar bersonelezh vrezhon e tifluko keal diempradur ar gevredigezh e
Breizh a dreso hent an adempradur3.
Un dra pouezus all en deus merzet ROLLAND-GWALC’H : an emsavioù breizhek,
gouestlet ma oant da zifenn ha da saveteiñ kentoc’h eget da vevañ. Kavout a raio an Emsav e
abeg ennañ e-unan ha ken en ur stuzegezh war he zremenvan4.
Diouzh diempradur ar bersonelezh e tiforc’h arallekadur an den e ster marksour ar ger, da
lavarout eo er ster fall (na oa ket hini HEGEL) « tud peurarallekaet », da lavarout eo tud na
c’hallont en em anavezout nemet dre zaoulagad ar C’hallaoued, tud o deus paouezet a vezañ
1

Un arliv a ve da lakaat amañ, rak mar lavar Y. OLIER n’eus ket tu da adkregiñ diouzhtu gant ar stourm politikel, en
deus spi mat kregiñ « abretoc’h eget ma kred da galz ».
2

Un dislavar zo aze, anat. Hogen an dislavar zo er gerioù ha n’eo ket en devoudoù. Un emzalc’h politikel (er ster
istorek) eo bet hini ar geto.
Perzh mat ar boelladenn eo ne glask ket abeg e Y. OLIER war zigarez ma ne gomprene ket an Emsav hag ar
c’hudennoù evel ma reomp bremañ. Ur skrid kealiadek eo hini Y. OLIER, peogwir ne lak ket war wel ar c’heñverioù a zo
etre ar saviad ma emañ, ma fell dezhañ labourat hag ar pezh a lavar. Ar pezh a oa da ober, ha komprenet eo bet gant ar
skoliadez, oa : lakaat war wel an abegoù don en doa an aozer da lavarout ar pezh a lavare ; sellout ouzh Y. OLIER er saviad
fetis ma edo an Emsav e 1946, ha klask kompren penaos edo liammet ar pezh a lavare ouzh ar saviad fetis-se. Arabat e oa
dreist-holl klask diskouez amoedigezh mennozioù Y. OLIER e 1946 oc’h enebiñ outo mennozioù eus an Emsav bremañ
(darn anezho o vezañ mennozioù difennet gant Y. OLIER goude 1946, – da sk. roll ar mouezhiadegoù gall, ar Stad evel
goudor, h.a.). Skrid Y. OLIER zo un eztaol diles eus an Emsav e 1946. Diskouez a ra anat e pe stad a reuzeudigezh edo
kouezhet an emsaverion. Gouzout a reomp perak e oa kouezhet an Emsav ken izel, hogen diwar ar poent izel-se ez eo deuet
a-benn da adsevel, hag an trec’hioù-se, an doare ma’z int bet gounezet zo da gompren.
3
Ya. Ret e ve displegañ perak n’eo ket bet tizhet an anaoudegezh ergorek eus an diempradur kevredigezhel gant Emsav
ar bloavezhioù pemont.

An daou duadur eus ar bersonelezh a verk PRG amañ n’int ket tuadurioù personelezh an emsaverion ; hogen
personelezh ar re na oant ket evit sammañ an Emsav. Mar hañvale emsaverion ar mare en em dennañ diouzh ar bed, ne oa
nemet un neuz diavaez, rak ent werc’hel e samment, hag int hepken, an dislavar etre brezhonelezh ha gallelezh (o sammañ
istor an Emsav, an troc’h etrezo hag ar peurrest eus pobl Vreizh pergen).
4

Ya. Un degasadenn eus ar geto eo bet kompren e kave an Emsav e ziazez ennañ e-unan.

mestr warno o-unan ha war o oberoù ; tud a zo deuet da vezañ traoù renet gant nerzhoù
diavaez5.
Splann e laka ar pennad-mañ da veizañ eo deuet an Emsav emouiziek ouzh diempradur
hag arallekadur an hinienn vreizhat. An emouiziegezh-se a vo egin adempradur an Emsav hag
ar vro.
N’eus netra par d’un emskiant reuzeudik evit diskenn don enni hec’h-unan : gant un
dezrann eus ar seurt-se e teu Breizhiz d’en em gompren, d’en em anavezout, pezh a oa d’ar
mare eus ar pouezusañ evit dienkañ an Emsav.
Notenn : 3/5.
Dezrann an arroud eus Hent hor barzhoniezh.
Skrivet e 1953, setu un test eus ar splannañ eus « dic’hoanag » emsaverion ar bloavezhioù
pemont. Ne oa hiziv ebet etre dec’h ha warc’hoazh6. Ne oa netra etre koun an « amzer
vurzhudus » (koun paotred Breiz Atao en em ganne laouen a-raok ar brezel) ha spi ar stourm
5

Amañ e klask PRG dedalvezout da Vreizhiz ar pezh en deus dizoloet e buhez an emsaverion. Hogen ur fazi eo. Ha ret
e ve bet displegañ perak.
Diglok eo an dezrann hoc’h eus graet eus pennad PRG. Mat e vo deoc’h e adwelout o soñjal perak e chom bevennet
gweladur PRG d’ar bersonelezh, d’an hinienn. Ha penaos ez eo bet frouezhus ar pouez roet d’an hinienn, d’ar buhezadur
hiniennel, e-pad ar bloavezhioù pemont.
Oc’h emouezañ ouzh an diempradur a zo e personelezh an emsaverion e klask PRG dedalvezout d’e genvroiz an
displegadur a ro eus enkadenn an Emsav. Hogen amañ ne zigej ket elfennoù enkadenn pobl Vreizh. Ne lak kemm ebet etre ar
rannvroelourion a gil rak an istor ha pobl Vreizh.
« Etre ar gorre hag ar c’hondon n’eus gwareg speredel ebet ken evit stennañ neudenn aour ar bersonelezh ». Ar
c’hondon evitañ zo an diazez brezhon a zo e pep Breizhad. Hogen al lavar diabarzh a zeu eus ar c’hondon-se ne glever nemet
gant an emsaverion. Ne gompren ket c’hoazh emañ an Emsav o krouiñ ur « c’hondon » nevez, un emskiant hag ur
vrezhonelezh nevez. Ne wel ket ez eo marvet « lavar diabarzh Breizhiz ». Ar vrezhonelezh n’emañ mui e pep Breizhad,
hogen e youl vevañ pobl Vreizh.
Pennad P. ROLLAND-GWALC’H zo ur striv da ergorelaat saviad an Emsav er bloavezhioù pemont, ha saviad pobl
Vreizh.
Koulskoude, dangorek eo displegadurioù PRG pa chomont bevennet da vuhezadur an emsaverion. Hogen un
dalvoudegezh dibar o deus (hag amañ e welomp ar c’hemm gant pennad Y. OLIER studiet uheloc’h) peogwir e loc’hont
diwar saviad fetis an Emsav er bloavezhioù pemont.
An dislavar a wel PRG etre personelezh an hinienn hag ar bed diavaez zo un anadenn eus ar gevredigezh c’hreantel
frankizour. Hogen ouzhpenn an dislavar-se e vuhez an emsaverion (en un doare kalz lemmoc’h peogwir ez eo dibar dezho)
un dislavar etre an Emsav hag ar bed gall. PRG ne zigej ket an daou zislavar-se, an hini kentañ degaset gant ar gevredigezh
frankizour, an eil degaset gant an Emsav. Setu perak e kred adkavout e Breizhiz an dislavar a wel en emsaverion. Setu perak
ivez e chom ken darnel, ha ken pell diouzh ar politikerezh, e weladur.
Mard oa hiniennel an dislavar degaset gant an Emsav en emsaverion ne c’halle bezañ nemet kevredigezhel evit pobl
Vreizh. N’eo ket enta en ersavioù hiniennel e oa da glask e pobl Vreizh ur respont d’an Emsav, hogen en un ersav
kevredigezhel. Ne oa ket deuet splann a-walc’h an ersav-se, ha re yaouank e oa c’hoazh an Emsav evit kaout ur
gomprenidigezh politikel eus darempredoù an Emsav ha pobl Vreizh.
Striv PRG hag emsaverion ar bloavezhioù pemont zo bet ur striv evit kompren an Emsav, eleze ur gammed ret ha
diziouerus war hent komprenidigezh pobl Vreizh.
6

Evel just. Hogen gwell e ve kaout un droienn nebeutoc’h lennegel evit un dezrann.

Diglok eo ho tezrann. Hent hor barzhoniezh a voe skrivet 7 vloaz goude Penaos embreger hon stourm en amzer da zont.
En daou bennad-se ne gavomp ket hepken ar c’hemm etre daou zen, daou demz spered, hogen ivez etre daou vare eus
enkadenn ar bloavezhioù pemont : an derou ma kreded e c’hallfe an traoù adkrediñ evel a-raok, hag an oad-gour ma teue
anat e oa echu da vat prantad an eil Emsav (« mare Gwalarn zo echu »). Stil leñvidik P. DENEZ n’eo ket hepken azonus eus
ur bersonelezh, hogen ivez eus buhezadur ar geto : ne c’hortozer mui un diskoulm eus an diavaez (laoskadur ar Stad c’hall)
evit adkregiñ gant labour Gwalarn ha Breiz Atao ; santout a ra an emsaverion ne c’hellont fiziout nemet warno o-unan evit
dienkañ. Ar pezh a zo pouezus e pennad P. DENEZ zo « mare Gwalarn zo echu ». Ar frazenn-mañ a ra dave da bennad PRG
a-zivout ar re a glask « mirout » ha « saveteiñ ». Kompren e oa echu mare Gwalarn zo bet un dra kriz evit an emsaverion,
hogen dreist-holl ur gammed vras war-raok : an Emsav ne glaske mui drevezañ e dremened, hogen krouiñ e vremañ. O
kemer sol war emsav Gwalarn ha Breiz Atao en em gave penn-kil-ha-troad en istor. Dont a rae da vezañ un emsav saviadek
pa na oa a-raok nemet un emsav kealiadek (sl. Penaos meizañ al lennegezh vrezhon hiziv ?, Emsav 50/61-65 1971).

da zont. N’eus bet graet netra abaoe ar brezel. « Klask an hent » nemetken. Koulskoude e verk
ar pennad-mañ fin an amzer reuzeudik ha derou un emsav nevez.
Notenn : 1,5/3
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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BREIZH HAG AN DIVROAÑ
HERVEZ DISOC’HOU NIVERADEGOU 1962, 1968
Diwar stadegoù graet war un 1/20º eus ar boblañs hon eus ranket studiañ penaos o deus emdroet
an tuedoù a gavemp enni etre 1954 ha 1962. Diwezhatoc’h nemetken e c’hellimp arverañ ar stadegoù
savet diwar niver hollel ar boblañs e 1968.
Ar stadegoù-se o deus lakaet a-wel evit Breizh a-bezh ar c’hendreiñ anavezet endeo evit un nebeut
kantonioù.

An treuztiriañ.
Digresket en deus an treuztiriañ war ar maezioù etre 1954 ha 1968 (sl. Taolenn I, 10, E ha F).
Dre-vras e c’haller lavarout ez eo digresket dreist-holl peogwir ez eo kresket poblañs ar c’hêrioù
dindan 5 000 ann..
Stabilaet eo an treuztiriañ, hogen war a hañval ez eo kresket er c’hêrioù (sl. Taolenn I, 9 ha 10, E
ha F). Kempouezet eo an treuztiriañ kêrel dre ar c’hêriekaat.
En 22 e kendalc’h ar boblañs da zigreskiñ ; ne gresk nemet er c’hêrioù (sl. Taolenn I, 4, I ha J ; 9
ha 10, I ha J) ha dre ma teu dezho annezidi a-vaez Breizh (sl. Taolenn II, 7, B).
Kreskidigezh Roazhon a c’hoarvez eus tud o tont eus ar c’hornog ha n’eo ket kement eus ar reter
evel ma oa etre 1954 ha 1962. Kresket eo Roazhon dreist-holl peogwir ez eo digresket an treuztiriañ
anezhi (sl. Taolenn II, 6 ha 7, E ha F). E Roazhon, 4,8 % eus an deuidi zo kouerion pe gwezhouriondouar.
Er Z.E.D.E. (Zone d’Etudes Démographiques et d’Emplois) « Breizh kreizel » ez eo digresket ar
boblañs eus 12 300 treuztirier etre 1962 ha 1968, eleze eus un niver a dud brasoc’h eget poblañs
Pondivi.
Anadet eo an hevelep kendroadur e Z.E.D.E. Montroulez (29), Gwengamp (22), Redon (35, 44,
56) ha Kastell-Briant (44).

Ar c’hêriekaat.
Poblañs ar c’hêrioù zo kement ha 54 % eus poblañs Breizh, – da gêrioù e lakaer kement tolpad
dreist 5 000 annezad. 46 % zo o vevañ war ar maez pe e bourc’hadennoù dindan 5 000 annezad.
Ar gêriegezh a sav da :
36 % en 22, 58,6 % en 29, 68 % e 44, 51 % e 35, 43 % e 56.
Savelet ez eus bet daou zevoud a bouez :
– Pa dizh ur gêr kaout un niver bras a-walc’h a annezidi, e tigresk an divroañ war an maezioù trodro. Gwiriet eo bet an devoud-se etre 1954 ha 1962 evit Naoned ha Sant-Nazer (sl. Taolenn III), etre
1962 ha 1968 evit Roazhon, Brest ha Gwened (sl. Taolenn III).
– Ar c’hêrioù a zedenn seul vuioc’h a annezidi ma kinnigont muioc’h a c’hourc’hwelioù tredeel.

Ar genel.
E Breizh e tigresk ar feur-genel kriz, dreist-holl e kantonioù ar ploue.
E-keñver ar feur-genel ez eo rannet Breizh gant ul linenn a ya eus Sant-Brieg da Gemper. Al
lodenn e reter d’al linenn-se zo enni ar feurioù-genel kriz uhelañ.

E kreiz ar vro (Z.E.D.E. Breizh kreizel) ez eo digresket gorrekoc’h niver an annezidi dre ma’z eo
koshaet buanoc’h ar boblañs dre berzh an divroañ c’hoarvezet er bloavezhioù diaraok. Ar feur-genel
en doa tizhet e live izek a-raok ar prantad 1962-1968.
Studi ar genel a lak ivez war wel un diforc’h etre bro c’halloù ha Kornog ar vro. Er c’hornog d’ul
linenn o vont eus Sant-Brieg d’an Oriant, ez eo izel ar feur-gouennañ hollek. Displegañ a reer an
devoud-se dre un digempouez e krugell an oadoù diwar goust ar remziadoù yaouank. Er vro c’halloù
ez eo uheloc’h ar feur-gouennañ hollek hag ar feur-mervel, ar pezh a ziskouez ez eo kempouez krugell
an oadoù el lodenn-se eus ar vro.

An arbennoù.
Ar pezh a zo c’hoarvezet er vro c’hallou zo ur skouer eus un argerzh koazhañ en ur rannbarzh
isdiorreet pa c’hell divroañ ar boblañs. Goude ul lankad divroañ, ez eo techet krugell an oadoù da
adkavout he c’hempouez ; ne c’hell henn ober avat nemet dre un digresk eus ar boblañs hollel. En
degouezh-mañ enta, an diorreadur a zegas un dibobladur.
O kas pelloc’h arsellidigezh ar stadegoù, e tiverzer :
– digresk an dud dezho ur gourc’hwel gounezel o vont e kenargemm gant kresk ar c’henderc’h
dre labourer1 ;
– steuzidigezh an emvasterezh er maezioù.
E meur a lec’h c’hoazh ez eo bet meneget arbennoù hollek seurt stad a draoù : distruj an
dornwezherezh ha kevezusted ar gevredigezh henvoazel ; postadur an arboelladoù er-maez eus ar vro,
– roll ar vourc’hizion evel benveg-kreizennañ politikel ha kevalael ; buanaenn brezel 1914 o kas da
benn dispennidigezh ar gevredigezh henvoazel2.
Ar stadegoù-mañ a ziskouez direndael un devoud : emañ Breizh o vont da get en un doare
« naturel ». A-benn ugent vloaz e vo graet he stal, ma n’eus c’hoarvezet tra evit terriñ an emdroadur
« naturel »-se. E-keñver kendroadur ar boblañs e c’haller diawelout daou zegouezh :
– kenderc’hel a ray an niver hollel anezhi da goazhañ ;
– kreskiñ a ray en-dro.
An eil degouezh-mañ a c’hell c’hoarvezout dre zaou hent : pe entrevadet e vo al ledenez gant
Gallaoued pe Europiz all, diwanañ a ray ur boblañs nevez hep darempred istorek gant Breizh ; pe
krouet e vo an darvoudoù a roy da Vreizhiz abegoù a-walc’h da chom ha da ouennañ en o bro, da
zistreiñ dezhi mar o devez he c’huitaet.

1

Sl. Dazont ar gounezerezh brezhon hervez ar steuñvoù gall Emsav 23/317-326 1968. Sl. ivez : Notennoù Armerzhel :
Ar boblañs, Emsav 5/117-125 1967 ma kaver displegadur an termenoù a boblañsouriezh arveret er pennad-mañ. Stad ar
boblañs e Breizh, Emsav 10/258-260 1967.
2

Sl. Brastres ar c’heñverioù etre an Emsav hag emdroadur armerzhel ha kevredigezhel Breizh. 1. – An Emsav kentañ
(1800-1914), Emsav 43/211-217. 2. – An eil Emsav (1918-1944) Emsav 49/3-12 1971.

Taolenn I. – EMDROADUR HOLLEK AR BOBLAÑS ETRE 1954 HA 1968
A
1

B
K

D

Poblañs hollek

E

G
F

Treuztiriañ
1

I
H

Emgreskiñ

J
Kendreiñ hollek

19541

1962
19622

19682

54/62
62/68

54/62
62/68

54/62
62/68

3 35

570 370

598 076
610 088

648 448

–6 036
8 681

33 742
29 679

27 706
38 360

4 22

486 188

482 582
498 096

501 577

–22 849
–7 735

19 243
11 216

–3 606
3 481

5 29

703 142

722 497
746 253

764 725

–18 599
–3 960

37 954
22 432

19 355
18 472

6 56

503 176

514 784
528 008

537 421

–19 933
–9 535

29 541
18 948

9 608
9 413

7 44

720 032

786 771
799 943

857 376

12 876
14 484

53 863
42 949

66 739
57 433

8 Breizh

2 984 908

3 104 710
3 182 388

3 309 547

–54 541
1 935

174 343
125 224

119 802
127 159

9 Kêrioù

1 401 183

1 593 475
1 625 615

1 789 551

93 465
74 804

98 827
89 132

192 292
163 936

10 Maezioù

1 583 725

1 511 235
1 556 770

1 519 996

–148 006
–72 869

75 516
36 092

–72 490
–36 777

2

1. Termenadur I.N.S.E.E. 1954.
2. Termenadur I.N.S.E.E. 1962.

Taolenn II. – AN TREUZTIRIADUR ETRE 1962 HA 1968 (% eus poblañs 1968)
1

A

2

B

K

22

D

E

29

F

G

35

H

I

44

J
56

3 Poblañs hollek – P. labour

PH

PL

PH

PL

PH

PL

PH

PL

PH

PL

4 En hevelep kumun

79,5

80,6

81,9

82,8

76,7

77,8

78,5

79,3

80,2

81,4

5 En hevelep departam.

12,3

12,4

10,3

10,1

12,1

12,6

12,0

11,6

10,8

10,6

6 En ur gumun all eus Breizh

2,3

2,4

1,8

1,9

3,1

2,6

2,2

2,2

2,2

2,2

7 E Bro-C’hall

5,0

3,8

4,6

4,0

6,5

5,6

5,5

5,2

5,1

4,4

8 Er-maez eus Frañs

0,9

0,8

1,3

1,3

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,5

Holladoù

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Da gompren evel-henn : 79,5 % eus poblañs 1968 kumunioù an departamant 22 a oa o chom en
hevelep kumun e 1962, 12,3 % a oa o chom en ur gumun all eus an hevelep departamant, h.a..

AN EMSAV HAG AR VRO (39)
LIZHEROU
« Teurel a ran pled ouzh pezh a rit, daoust ma ne welan ket petore hent emaoc’h o vont, na zoken
en arbenn da betra. Gwelet a ran Emsav oc’h en em glenkañ en ur seurt kalvezerezh politikel, o tanzen
ur benveg ha setu holl.
« Pa vez goulennet : perak bout ha perak menel breizhat ? Daoust ha kinniget e vez ur respont ?
Ne gav ket din. Hag eno emañ koulskoude ar skoulm. Kudenn ar vroadelezh eo, ha kudenn an
darempredoù etre ar gevredigezh, ar stroll devoudel, hag an den.
« An diskoulm zo ober eus ar gevredigezh, ur stroll mennet, mennet da… aze eo emañ an dalc’h.
Rak e gwirionez, mennet eo pep kevredigezh da genderc’hel, evel m’emañ, ha setu. Pep mennad a
rank bezañ moustret warnañ gant an nebeut tud hag o deus mennoz ha mennad. »
(19 02 71)

EMVR-231

Respont da EMVR-231 :
« Lakaat a rit e kont ar goulenn : “Perak bout ha perak menel breizhat ?”. N’eus ha ne vo biken
respont ebet da seurt goulenn pa na ve unan ken eeun ma ne gendrec’ho den : “Ni fell dimp bout ar
pezh ez omp”. Tu a vo bepred d’ur prederour spisaat, ha treiñ ar frazenn-se evel-henn : “Ni fell dimp
hanvout ar pezh ez omp”, – eleze seveniñ hon tonkad el lec’h m’emaomp, gant ar barregezhioù hag an
dud nesañ dimp ; kement-se zo bet displeget en ur yezh resis war Emsav meur a wech, ha gant
EMVR-168 (Emsav 44/248 1970) pergen. Seurt arguzennoù avat n’int ket a-walc’h evit lakaat un den
d’en em ouestlañ d’an emsav brezhon ; ar youl a laka ar Vrezhoned yaouank da zont war-du an Emsav
ne c’hortoz ket bezañ gwiriekaet gant seurt arguzennoù trabedouriezhel evit c’hoari en o buhez. Un
anaoudegezh fraezh eus natur wirion ar “youl hanvout brezhon” pe mar kavit gwell an “emskiant
vroadel” hon miro koulskoude diouzh ar vrizhkevrinouriezh a gaver gwisket alies war an “emskiant
vroadel”-se. Pa lavar dimp ur Breizhad e fell dezhañ bezañ gall pe etrevroadelour, kentañ tra a reomp
eo doujañ d’e youl ha hetiñ dezhañ ober berzh en hent en deus dibabet, – pell diouzhimp ober un
“treitour” pe ur “renavi” anezhañ evel ma rafe a-walc’h ar chaovineion ha bigoded an “emskiant
vroadel”. An Emsav a ginnig da Vreizhiz un hent evit seveniñ o buhez ; mar nac’h Breizhiz dont d’an
Emsav, ez ay hemañ da get hep droukrañs na dic’hoanag, dreist-holl hep kondaoniñ Breizhiz evit
bezañ dibabet un hent all. Hon buhezioù dimp-ni a sevenomp dre an Emsav ; gwell a se mar deu tud
all, ganimp ha war hon lerc’h, da gas pelloc’h hon erv, met zoken ma ne zeu den, e vo bet hon buhez
unan wirion ha, marteze, un andon a emsaverezh evit ar pobloù all.
« Na welit aze dreist-holl gwashaouriezh ebet. Kemer a ran an dazont gwashañ a c’hallfe
c’hoarvezout, hepken evit pouezañ war al leunded a ro an Emsav da vuhez an emsaverion diwar
vremañ. An Emsav a labour evel just evit ma piaoufe pobl Vreizh he barregezhioù, hogen dre al
labour-se end-eeun e kav an emsaverion an dro da vezañ tud wirion, gwellaet e meur a geñver ha da
gentañ en o digoradur ouzh an dud all.
« Mard eus un diforc’h etrezoc’h ha ni, ez eo moarvat an hini a zo etrezomp ha tud an eil Emsav.
An dalc’h evito oa “bezañ breizhat”, an dalc’h evidomp eo bezañ emsaver. Komzet ’m eus eus “bezañ
tud wirion”. Bezañ den gwirion evidomp zo gouestlañ e vuhez d’un ober istorek, eleze gwriziennet ha
krouer er sterioù hon eus termenet, gant gerioù all : bezañ emsaver. Hon ober istorek dimp-ni eo an
ober istorek brezhon, hogen ar perzh bezañ brezhon ne oufe e nep doare ober skramm etrezomp hag
oberoù istorek all ar bed. Ur vreudeuriezh don a santomp ouzh kement emsaver a zo er bed, –
muioc’h, dre hon ober emsavel e veizomp hag e karomp ent fetis ar pezh a ra an emsaverion all eus ar
bed hag an dud m’en greont evito. An hollvedelezh wirion zo diazezet, n’eo ket war an
etrevroadelezh, hogen war an etreemsavelezh.

« Goût a ouzon pegen aes eo d’ur seurt lavaren bezañ falset, pegen aes eo d’un emsav gwariañ ha
bezañ implijet war-du amkanioù a vestronierezh, pegen aes ivez d’an dud en em douellañ hag envel
“emsav” luskadoù n’int ket emsavioù. Setu perak e strivomp gant pasianted abaoe bloavezhioù da
dermenañ pizh-ouzh-pizh meizad an emsavelezh. Setu ivez perak e komzomp kalz eus “emsav” ha
nebeut eus “Breizh” goude-holl. Ur ster resis zo d’an disklot stadegel-se, hini hon hollvedelouriezh
start. »
(27 02 71)

EMVR-232

Respont da EMVR-232 digant aozer EMVR-231 :
« N’eo ket gwashaour eo ez oc’h hogen gwall wellaour peogwir e kav deoc’h ez eus kement-se a
dud chalet gant gwirionded o buhez.
« Pezh a felle din lavarout eo kement-mañ : Emsav zo ul luskad politiker, eleze oc’h emellout eus
kudennoù ar veli hag ar Stad. Mard eus anezhañ ez eo dre ma kred e izili ez eus tra pe dra da gemmañ
en urzhiadurioù a zo ; dre ma’z int emstrollet evit erounit ur raktres diazezet war ur gelennadurezh eus
orin ar veli, kefridi ar Stad hag urzhiadur ar melestrerezh.
« Kaout a ra din, da vihanañ, ez eo pezh a c’houlenn ar re a zo dedennet gant ar stourm politikel.
« Evit ar re all ne ginnigit dezho nemet ur framm da embreger o rezid. Hogen pezh a
c’houlennomp, ni, paour kaezh tud, eo fiziout en unan bennak samm hon frankiz, bezañ lakaet war un
hent ha gouzout pelec’h mont ha war droad pe war jav. Ha perak bale.
« Gwelout a ran, marteze, an emzalc’h dambragmatek a zo deoc’h : en ur ziwall e wirionded
vreizhat e tizh an emsaver war un dro diwall e vroadegezh. Ha n’eus ket ezhomm a berak ; evel-se
emañ kont ha setu.
« Ne vern penaos, diamzeret eo marteze ar garantez-vro ; skoanet an abegoù a oa d’emstrollañ e
Stadoù oc’h em daeañ an eil eben hag a oa dav difenn enep an estren. Marteze ivez ez asant aesoc’h
pep hini da goll ar vroadelezh evel elfenn a zibarded ; marteze ez eo a-walc’h gantañ un torkad blev
hiroc’h pe ur re vragoù moanoc’h ? »
(04 03 71)

EMVR-233

Digant atebegez ur gevredigezh folklorek (br. ganimp) :
« Evel prometet, setu un nebeut evezhiadennoù deuet din goude lenn en-dro ho levrenn [ESB-1].
Gwelloc’h eo din o displegañ e galleg pa na ouzon ket c’hoazh brezhoneg a-walc’h evit bezañ sur da
reiñ o ster dik d’an termenoù kalvezel.
« Trugarez da gentañ evit hon divizadenn eus disadorn da noz. Ne soñjen ket o kinnig deoc’h ur
grampouezhenn e tegasfe houmañ ur seurt breutadur d’he heul, ken diwezhat en noz, ha setu perak on
en em gavet tapet berr ganeoc’h ! Ken dibaot eo klevout en ur fest-noz estreget kaozioù war ar pazoùdañs ha boutinderioù eus ar seurt-se.
« Peogwir e kinnigit un dezrann hag un diskoulm d’ar gudenn vrezhon, perak n’o roit ket da
anaout en emgavadegoù diseurt ha pa vent folklorek ? Kalz tud a ve laouen a dra sur da zegas deoc’h
ur gudenn pe ur brederiadenn… Ho luskad avat n’eo anavezet e-barzh ar c’hengevredigezhioù e-giz
Kendalc’h, Bretons de Paris ha moarvat an USBIF ivez, nemet dindan ar skritell “destructeurs de
Cercles”. Evit D [Kelc’h hon c’henskriverez] da vezañ dizalc’h, e oamp bet dre garitez lakaet war
evezh ouzhoc’h hag aliet da “nac’h breutaat e mod ebet gant tud an Emsav”. Gant S ha T e ouezot un
tamm mat ouzhpenn war ar sujed ! Pa lavarit bezañ “yaek”, spi a’m eus ne chomot ket peurziseblant
ouzh ar brud a vez graet deoc’h, zoken mar kondaonit an holl zañserion d’an ifern. N’on ket ali pennda-benn ganeoc’h a-zivout an dañs a glaskfe “testeniañ ur c’hultur poblek eus an tremened”. An dañs,
evidon, a zegas un distenn korfel nad eo na gwazh na gwell eget unan all. () An hevelep kudenn eo ha
kavout gwell ar velo eget ar boeing. Ne vern penaos, “kaeroc’h eo c’hoazh pa na dalvez da netra”. ()

« Kement-se evit lavarout deoc’h ne gomprenen ket perak ne felle deoc’h ober bruderezh nemet
gant ho levr bihan. Ha kaout a ra deoc’h e vo lennet gant ur bern tud ? (Ma n’ho pije ket va aliet d’e
adlenn e vije chomet e’m ziretenn gant levr gwenn ha du Galv, diskleriadurioù ar MOB, Koun Breizh,
M.A. KERHUEL, a ampellan bepred ar mare d’o lenn a-zevri). Ha se peogwir omp beuzet en ur mor a
draktoù hag a vanifestoioù a bep seurt.
« Div abegadenn vihan a rin da furm ho levr :
I. Troiennoù ’zo zo re grennet evit “empennoù keitat”, da sk. p. 5 : “miridigezh mennet, na
kempoell, na kevreizh diouzh palioù politikel”.
II. Un disterig emvoz, a lavaro an dazont hepken ha kantreizh eo, sk. p. 21 : “An Emsav, dre e
veizadur gwriziadekoc’h eus ar c’hevala, zo e tro da ziskoulmañ…”.
« Na roit ket avat d’an evezhiadennoù-mañ muioc’h pouez eget m’o deus !
« Evit a sell ouzh an danvez, on a-du gant ho tezrannadur istorel ha war ar pal da dizhout, hogen
ne welan tamm penaos arverañ efedus ar 50 vloaz a roit deoc’h hoc’h-unan evit kas ho kefridi da
bennvat. Oc’h eeunaat an traoù d’ar muiañ, e tegouezher gant an dazeilad : “tour d’ivoire” ha
“replâtrage”. Pelec’h emañ an droug bihanañ ? »
(01 03 71)

EMVR-234

Respont da EMVR-234 (tr. br.) :
« Perak ne zarempredomp ket muioc’h an emgavadegoù folklorek ? Ar meizadur o deus ar
folklorourion eus Breizh, an emzalc’h o devez ouzh an Emsav a ziskouez a-walc’h n’eo ket er metouse e kavimp kenduidi ha stourmerion : pezh a lavarit eus ar meno e D [Kelc’h hon c’henskriverez] en
hon c’heñver zo sklaerius, ne gav ket deoc’h ? Notit evelkent pegen lu eo ober ac’hanomp
“distrujerion kelc’hioù” : gwell hon eus d’ober eget klask distrujañ strolloù dinoaz a-grenn. War ar
poent-se e ra an Emsav hag ar Stad c’hall an hevelep dezrannadenn.
« Un tammig nec’hus e kavan koulskoude an erbedadenn graet da izili D da bellaat diouzh an
emsaverion : hag atebeion ar strolloù folklorek o defe aon na ve politikaet o izili ? Mard eo ya ar
respont e ranker en em c’houlenn pehini eo kefridi ar c’helc’hioù-se. Arabat ankouaat e reas ar
c’helc’hioù keltiek o lammgresk er mare end-eeun ma oa distrujet an Emsav er bloavezhioù pemont.
Na ankouaat ivez ez eo bet bepred, en holl vroioù dindan sujerezh estren, arveret ar folklor da zistreiñ
ar boblañs diouzh hent an emouiziegezh politikel.
« Evit a sell ouzh labour an Emsav e savit un dilemma faos : “replâtrage” ha “tour d’ivoire”.
« Pezh a anvit “replâtrage” zo anezhañ un ober ledemsav : an ober a savlec’hier e-barzh ar
reizhiad c’hall o hetiñ kaout harp warni ; da skouer, obererezh Galv o kemer da bal degas ar
brezhoneg e framm an deskadurezh c’hall, obererezh U.D.B. pa stourm en ur stern politikel dezhañ
poellelezh ar Stad c’hall (dilennadegoù dinazel).
« A-fet emzalc’h an “tour d’ivoire”, dezrannet eo bet meur a wech gant E.S.B. : hini faezhegezh
an Emsav er bloavezhioù pemont eo, da heul c’hwitadenn Breiz Atao : buhezet e veze ar brezhoneg
neuze evel an tu d’en em zisrannañ diouzh ur bed ma ne gave an tezennoù broadelour tamm heklev
ebet.
« Skouerioù Galv hag U.D.B. a’m eus dibabet ; evidomp, deskiñ brezhoneg zo kentañ ober
dispac’hel Breizhiz, zo enta afer Breizhiz ha n’eo ket da vezañ fiziet er reizhiad a venn an Emsav
distrujañ, dre se d’an Emsav eo da ziorren aozadurioù an deskadurezh vroadel vrezhon.
« En hevelep doare, ez eo un diac’hinad klask ren ur politikerezh brezhon e-barzh ar sternioù o
deus da bal diogeliñ padusted ar politikerezh gall : kefridi an Emsav zo krouiñ e frammoù politikel
dezhañ. »
(03 71)

EMVR-235

Da heul EMVR-218, Emsav 50/61-65 1971 :
« Krog on da adlenn Al Liamm. Ne lennan ket pep tra evel just : ar pennadoù arouezius eus ar
mare nemetken. () Frouezhus eo keal al “lamm hanvoudel” a gredan, rak reiñ a ra ar poell eus an
troc’hioù c’hoarvezet abaoe ar brezel, na gaved a-hend-all nemet devouderioù diavaez d’o displegañ.
Divastus oa displegañ rannadur ar vrogarourion etre broadelourion ha tousegi dre lakaat hepken e
kont ar moustrerezh gall ha trokell an doare-skrivañ : an diforc’h ne oa ket etre daou gaderezh, an
tousegi o tifenn kaderezh ar plegañ da c’hortoz, ar vroadelourion o tifenn kaderezh an diblegañ krenn,
hogen etre daou zibab hanvoudel : tabutoù fuilh ha diziwezh a voe dre ma ne ouie pe ne venne ket ar
stourmerion lec’hiañ skoulm ar gudenn war e dachenn wirion.
« Un evezhiadenn a rin amañ : dezrannet hon eus en un doare bastus an ugent bloavezh-se eus
istor an Emsav ha lakaet a-wel an arvezioù hanvoudel eus ar prantad-se. Mat eo, met diwallomp : n’eo
ket hanvoudoniezh hon eus d’ober, hogen politikerezh. Ken izel eo kouezhet ar vro ma rankomp hec’h
adsevel diwar an diazezoù donañ, eleze diwar rez an hanvoudoù hiniennel. Dre zistrujañ kement a oa
brein er bed brezhon kozh omp diskennet betek ar par elfennelañ, ha ret-mat e oa henn ober. Na
ziwelomp ket avat emaomp aze en ul live gwall bell dindan live ar politikerezh. Gant gerioù all : na
chomomp ket bremañ da zarlipat prederiadennoù war an hanvoud emsavel ; poent bras eo adkrapat ha
sevel ar mogerioù nevez. »
(16 03 71)

EMVR-236

« E gwirionez, n’eus nemet lennerion vrezhoneger an dazoned a gement a vo barrek da varn seurt
troidigezhioù1. Int moarvat o c’hompreno gwelloc’h, evel ma komprenomp-ni gwelloc’h, – ha mat
zoken d’an ampoent, – ar skridoù uhelañ bet aozet e amzerioù kentañ Gwalarn, petra bennak ma veze
ivez tamallet neuze d’ar skrivagnerion, hag alies a priori, ober gant brezhoneg ‘chimik’, da lavarout eo
gant ur brezhoneg forzh penaos digomprenadus evit ar werin, pegen brudet bennak ma oa c’hoazh
war-dro ar bloavezhioù tregont da vezañ gouest da ‘lenn he yezh’… Traoù diaes, hep mar ebet, a veze
dozvet, zoken d’ar mare-se. Hogen, setu m’o c’havomp-ni, 40 vloaz diwezhatoc’h, ken digevrin ha
tra. Perak ?
« Ret eo gwelout ne vije tu ebet hiziv evit ur galleger desket eus ar 17t kantved da gompren
testenn c’hallek Populorum progressio, neket hepken e-keñver geriadurezh, met ivez e-keñver
skridaozadurezh. Neuze, daoust ha n’omp ket, ni brezhonegerion arnevez a-vec’h disoc’het diouzh
prantad Gwalarn, da vezañ lakaet war ar renk gant gallegerion, nag e vent lennek, a vije hiziv o
tifoupañ diouzh ar 17t kantved, hag a fellje dezho ken digemplezh ha tra mont war skridoù uhel, pe
dilorc’h zoken, an 20t kantved ? Setu tost da vat hon saviad hiziv an deiz. »
(28 03 71)

EMVR-237

Respont da EMVR-237 :
« Labourat evit an dazont, o reiñ muioc’h a bouez da gomprenidigezh brezhonegerion an dazont,
zo end-eeun an emzalc’h evel-pa-vije hon eus diskuliet ha distaolet (sl. EMVR-218, Emsav 50/61-65
1971). A-du-rall, ar pezh a skrivomp hag a embannomp, mard eo graet evit an emsaverion a vremañ
hag evito da gentañ-penn, n’en deus e ster leun hag e werc’hegezh nemet evel ul lod, bihan a-walc’h,
eus obererezh an Emsav. En eneb da dud an eil Emsav pe ar geto, evit ur ger a skrivomp e tistagomp
mil pe dek mil. Emañ ar yezh skrivet o kemer ul lec’h dister e-keñver ar yezh komzet, – ken ma krog
reoù ac’hanomp da zoujañ nad afe re a bouez gant al lavar dre gomz (sl. Emsav 51/78 + 17). Ar
c’hudennoù a venegit evel re ar skrivagner gant e lennerion a anavezomp ivez evel just e kement ha
ma arveromp ar c’hehent-se ; ur gudenn a eil renk eo deuet da vezañ avat.
« Un heuliad ret da seurt treuzfurmadur eus an darempred kevredigezhel eo o deus ar
vrezhonegerion-lennerion poan o veizañ en e holl arlivioù hag emplegadurioù lavar ar gomzerion ez
1

Tennet eo an arroud-mañ eus ul lizher a-zivout ar yezh arveret da dreiñ lizheroù ar Pibion, Populorum progressio
pergen (embannet gant Preder 119-120 1969).

eo an emsaverion deuet da vezañ. Ouzhpenn ma ra o c’homzoù, ha da heul o skridoù, dave d’ur bern
kudennoù fetis eus o buhez pemdeziek, politikel, kevredadel hag all, e sav war o yezh ur bern arlivioù
nevez a zo frouezh ar vuhez kevredigezhel nevez a renont.
« Unan ac’hanomp a verke nepell ’zo e oa bremañ kalz donoc’h ar foz etre E.S.B. ha Kuzul ar
Brezhoneg eget etre Kuzul ar Brezhoneg hag Ar Falz-Bleun-Brug. Gwir eo e-keñver politikerezh, rak
ent ergorel n’eus mui netra er bremañ o tispartiañ an div gevrenn-mañ diwezhañ hag emaint o tostaat
tamm-ha-tamm2 ; hag ent sevenadurel e koazh buan ivez an disklotadur etrezo. Er c’hontrol, ent
ergorel bepred, ne ra nemet kreskiñ ar pellder istorek etre E.S.B. ha dilerc’hioù an eil Emsav hag ar
geto, – erez taer ar re-mañ ouzh E.S.B. zo un azon diles eus ar pellder-se o kreskiñ. Evit T [troour
Populorum progressio], e fell dezhañ kemer perzh e kresk ar yezh arnevez, hep kuitaat avat ar saviad
kozh. Alese ar foz a zo ivez dirazañ hag an diouer a glotidigezh, en desped d’e youl vat, etre e
genderc’h yezhel ha buhez an emsav stadel. Un nebeut skouerioù : ober a ra T diouzh e du gant gerioù
evel “kevyezhañ”, “dinaz-”, h.a., pa ra an emsav stadel gant “treiñ”, “politik-” h.a.. Lakaet er-maez
pep kudenn a yezhoniezh hag a sturyezhouriezh, e c’haller stadañ an traoù-mañ : a) kenderc’hel a ra T
da arverañ an termenoù en deus dibabet hep ma ve d’an arver-se kalz levezon war ar yezh komzet
gant an emsav stadel ; b) diouzh gin, arverioù an emsav stadel n’o deus bet levezon ebet war re T, evit
a sell an termenoù-se ; k) daoust d’an dioueroù-se a levezon hag a gehentegezh, e pad T da
genderc’hañ, en ur fiziout, gwir eo war “lennerion an dazont”, hag e pad ivez an emsav stadel da ren e
vuhez, o fiziout hepken war emsaverion ar bremañ. »
(15 04 71)

EMVR-238

« N’hon eus ket gallet echuiñ an emvod-kelaouiñ disul ha n’on ket sur e vemp degouezhet e penn
hon c’hendiviz war darempredoù an emsaverion gant izili ar strolladoù gall e Breizh.
« Dav eo loc’hañ diwar ur par hollek a-walc’h evit lec’hiañ mat an darempredoù-se.
« Disheñvel-bras eo an darempred a vez etre ur sokialour gall hag ur c’homunour gall diouzh an
darempredoù a vez etre un emsaver hag ur c’homunour (pe ur sokialour) gall. Komunour ha sokialour
gall zo izili eus daou strollad politikel diazezet e-barzh ar framm gall ; pal pep hini eus an daou
strollad-se zo bezañ er gouarnamant gall, hag evit se e stourmont. Forzh petore diemglev a ve etrezo
ez emglevont war ar poentoù-diazez-mañ : an hevelep bro o deus, an hevelep sevenadur, an hevelep
pobl. An diemglevioù etrezo ne vezont nemet war an doare da gompren mad ar bobl-se hag an doare
da leviañ ar vro.
« Etre ar c’homunour (pe ar sokialour) gall hag an emsaver brezhon ez eo disheñvel-bras an
emglevioù hag an diemglevioù a c’hell bezañ. An emsaver ne stourm ket evit lakaat an Emsav er
gouarnamant gall. Eneber an Emsav n’eo ket ar strollad komunour (pe sokialour) gall, hogen ar Stad
c’hall, forzh pe liv he defe, keit ma n’anavez ket ar Stad vrezhon. Hag aze emañ ar poent diaesañ evit
ar mare : penaos e oufe ar Stad c’hall anaout ar Stad vrezhon, pa n’eus ket eus houmañ, pa n’emañ ar
Stad vrezhon nemet e stumm ur pal evit un nebeut emsaverion ? Ar Stad vrezhon ne dalvez da
arguzenn nemet evit ar re o deus youl d’he sevel ; evit ar re all n’eo netra muioc’h eget ur mennoz etre
dek mil mennoz all.
« An diforc’h etre un ezel eus ur strollad gall hag un emsaver zo en dra-mañ : an eil a anavez
Frañs d’e vro, egile a anavez Breizh d’e hini. An daou koulskoude a anavez Frañs en hevelep doare
betek ur poent, peogwir e vevont er Stad c’hall ; an daou ivez a anavez Breizh en hevelep doare betek
ur poent, peogwir e vevont e Breizh. Ent resis avat, an diforc’h eo hemañ : emañ an emsaver o krouiñ
Breizh evel bro nevez. Kement arguzenn na gemer ket sol war ar Vreizh nevez-se zo didalvez. Breizh
zo ar vro nevez, frouezh labour-krouiñ an Emsav ; houmañ eo hon eus da ginnig da Vreizhiz. Ar
“Vreizh” all, Bretagne ar C’hallaoued hag ar gevredigezh c’hallekaet, zo marv d’an istor pell ’zo, hag
ur sotoni eo klask he difenn pe he lakaat da badout. Koulskoude, pa gomzomp eus Breizh hep resisaat
pehini a venegomp, e kompren an dud e reomp anv eus ar “Vreizh” all, ha kement tra a c’hellomp
2

A-zivout an tostadur-se, sl. EMVR-228,-229, Emsav 53/165-166 1971.

lavarout neuze a hañval dezho bezañ hunvreoù distag-kaer diouzh ar pezh a zo e gwirionez. Ret eo
lavarout ivez e chomas pell amzer an emsaverion hep ober an diforc’h etre an div, – ken dister e
hañvale dezho an Emsav hag he disoc’hoù. E-lec’h kinnig d’o c’henvroiz an Emsav evel embregerezh
da grouiñ ur vro nevez, ne gavent netra gwelloc’h da lavarout dezho eget bommoù evel hemañ : te zo
Brezhon, n’out ket Gall, ha kaset e vezent da sutal gant o c’henvroiz evel just, gant gwir abeg, rak
direizh a-walc’h eo lavarout d’un den e ouzer gwelloc’h egetañ ar pezh ez eo !
« Evit ar mare, kentañ tra a c’hell ober un emsaver evit e genvroiz eo diskouez dezho labour an
Emsav, ha lavarout : setu petra a reomp, ha perak en greomp. Ar gwellañ bruderezh a ra an
emsaverion eo diskouez o buhez ha gwirionez o buhez.
« Nebeut a dra eo, a soñji. Ya, nebeut a dra. Hogen un dra fetis hag un dra wirion. War an diazezse e c’hell en em harpañ gant kement nerzh ha ma kar. Da skouer, diwar ar mare ma c’hell an emsaver
diskouez an Emsav evel gwirionez e vuhez, en deus ar gwir da c’houlenn gant e gendivizer diskouez
d’e dro gwirionez e vuhez dezhañ. Daoust hag ar gomunouriezh zo gwirionez e vuhez da ezel ar
P.C.F. ? Daoust ha Frañs zo gwirionez e vuhez d’ar Breizhad gall ?
« Seurt goulennoù o deus ur ster resis : ne vezont ket graet evit difenn an Emsav pe enkañ ar
c’hendivizer ; ul labour-dieubiñ gwirion a reont. Pa dizhont o fal e rediont hon c’henvroiz da anaout o
buhez. Unan a zaou : pe ar vrezhonelezh zo enno moustret dindan ur c’hallelezh degaset gant ar Stad
c’hall, ar gevredigezh c’hallekaet, h.a., hag e teu anat dezho n’eo ket ar c’hallelezh-se o buhez wirion ;
pe n’eus mui tamm brezhonelezh enno hag ar c’hallelezh zo o buhez wirion. En degouezh kentañ ez
eo an Emsav hent ar wirionez evito (a gemerint pe na gemerint ket, se a sell outo, dieub e chomont) ;
en eil degouezh, n’o deus netra d’ober gant an Emsav.
« Eeun e hañval an traoù bezañ war ar paper, evel just. Un afer all eo war an dachenn : n’eo ket en
un devezh e teu un den a-benn da c’houzout petra a zo gwirion ha petra a zo diwirion en e vuhez. Roll
an emsaverion n’eo ket barn buhez an dud en o lec’h, – pep hini zo dieub hag a rank chom dieub d’en
em anaout pe get, da zibab bezañ gwirion pe get. Ne c’hell an emsaverion nemet skoazellañ ar re a
asant kendivizout ganto, dre bouezañ war an dislavaroù a spurmantont e buhez o c’hendivizerion, – ha
neuze pouezañ didruez ! Da skouer, pa lavar dimp ur c’hendivizer ez eo evitañ Breizhiz ur bobl wirion
gant ar gwir leun da badout evel pobl, ha war un dro e kav reizh ma ve Breizhiz keodedourion en ur
Stad a ra Gallaoued anezho, n’eus ket da c’hwitañ war an den na war e sotoni pe e c’hoaperezh.
« Ur fazi a ranker tec’hout dioutañ eo lakaat an dud da ziwirion adalek ma tifennont tezennoù
enebek d’hon re. Ur Breizhad a lavar bezañ Gall a c’hell bezañ ken gwirion hag an emsaverion : Frañs
a c’hell bezañ lod eus gwirionez e vuhez. A priori n’hon eus gwir ebet da glask sankañ ennañ kealioù
an Emsav. Bez’ hon eus da ziskouez an Emsav d’an dud, dezho d’ober an dibab a sell outo. Evel just,
diwar m’en em zislavaront hon eus gwir da ziskuliañ o diwirionded.
« Un diforc’h all zo etre an Emsav hag ar strolladoù politikel. Hiroc’h a-galz eo hent an Emsav.
Ur strollad politikel ne c’houlenn digant e izili nemet e skoazellañ da gemer ar galloud er Stad. An
Emsav n’en deus galloud ebet da gemer e Stad ebet, pep tra en deus da grouiñ a-raok : bro, Stad ha
galloud.
« Ur ger all a-raok echuiñ, a-zivout hon darempredoù gant ar vrogarourion all, tud U.D.B., Kuzul
ar Brezhoneg pe all. Dre dermenadur, un emsaver zo un den a reizh e vuhez a-bezh diouzh an Emsav,
a zo prest war un dro da eilpennañ e vuhez evit ma chomfe gwirion bepred. Brogarourion ’zo n’int ket
chalet da reizhañ o buhez diouzh o brogarouriezh na da dreuzfurmiñ o buhez evit lemel diouti an
dislavaroù. Ar re-se eo a anver al ledemsaverion, pe kentoc’h ez eo seurt digasted e-keñver ar
wirionded un azon a ledemsav (rak piv a c’hell fougasiñ da vezañ gwirion bepred). Hon roll eo
diskuliañ an dislavaroù a welomp en emzalc’hioù hag en obererezh ar vrogarourion-se (evel ma
tiskuliomp ivez an dislavaroù a zo er pezh a reomp !). Al ledemsavioù avat n’int ket an enebour hag
ezhomm ez eus anezho. Pouezus eo evelkent ober un diforc’h splann bepred etre ar pezh a zo emsav
hag ar pezh a zo ledemsav. »
(31 03 71)

EMVR-239

« Un dra na veneg ket ar pennad3, ha koulskoude a vo ret lakaat e kont, eo hemañ : e-barzh Ur
Breizhad oc’h adkavout Breizh e kaver, e par al lennegezh ha war ur mod arouezel, brastres
kelennadurezh an emsav saviadek : Breizh “ar C’hast he doa degemeret an estren en he gwele”4 hon
eus da blantañ en douar, tra ma vo Breizh yaouank ganimp, zo rakskeudenn an troc’h etre Breizh
arallek hag an emsav saviadek, – hogen ur rakskeudenn nemetken, evel ma oa flabach OLIER war ar
Stad e 1945 diougan an emsav stadel, rak da c’houde e welomp an diouganerion o redek war-lerc’h ar
C’hast hep damant d’he flaer kelanidik, ha goulenn digant an estren ober un tamm adlivañ dezhi
c’hoazh.
« Ur poent all, a chom er-maez eus bevennoù ar pennad eo orin ar gealiadurezh vroadelour en eil
Emsav. Kemplezh-kenan e hañval din bezañ. Treuzplakadurioù e-leizh zo e-barzh (treuzpaderezhioù
breizhat o tont eus gwiraourion vrezhon an 18t, istorourion an 19t hag eus ur bern luskadoù all
moarvat ; treuzlederezhioù diwar emsavioù broadel an 19t en Europa, ar vroadelouriezh c’hall hag ar
faskouriezhoù, h.a.) ; mat e ve da arbennigourion ar c’hentañ hag an eil Emsav digejañ ar parzh
treuzplaket hag ar parzh kenderc’het diles er gealiadurezh foutouilhek-se. Mil plijadur dezho, ha ra
ziwallint da derriñ o dent war brunaoz ar fars ! Aze e vo talvoudus a gredan studiañ ar
“vroadelouriezh vourc’hizel” gant Otto BAUER5, hag ar varksourion. »
(17 05 71)

EMVR-240

« Un dra a hañval din bezañ pouezus [er pennad Emsav 53/137-164] : evit ar wech kentañ e
klasker ober damkaniezh an troc’h, ha se peogwir ez eo nevez ar preder daelerezhel en Emsav.
« Gwelout a ran tri seurt troc’h : an troc’h Emsav/poblañs, an troc’h Emsav/ledemsav, an troc’h
Emsav/Emsav. Tu a ve da enebiñ daou veizadur eus an emsav ; an hini a wel er stourm un embreg
nac’hañ an troc’hioù hag an hini a bouez war ster an troc’hioù, eleze an hini daelerezhel hag an hini
andaelerezhel.
« Ar meizad faziek a oa gant tud an eil Emsav : ret eo da Vreizhiz anaout o brezhonelezh ha n’eo
ket krouiñ, a laka da gompren o deus graet ar c’hontrol eus pezh a felle dezho ober. Gwalarn a felle
dezhi bezañ ar c’hammed kentañ war-du ar bobl hag ez eo bet evit gwir un troc’h ; heñveldra evit
Breiz Atao ha n’eo nemet dre an daelerezh e c’haller kompren ez eo bet an troc’h-se ur bazenn war-du
an ademprañ.
« Er pennad diwar-benn al ledemsav e c’hallor marteze komz eus an doare ma vez buhezet an
troc’h gant tud na welont ennañ nemet un dra nac’hel. An troc’h etre Emsav ha poblañs a vez buhezet
ganto evel ur pec’hed marvel a ranker diverkañ ha n’eo ket evel tra anienel an Emsav. Me ’gav din
ivez e ranker pouezañ war al liamm etre “damkaniezh an troc’h” hag an daelerezh evit kompren an
troc’h Emsav/Emsav, ar pennad Breiz Atao hag an daelerezh-dieubiñ o vezañ ur skouer splann eus
se. »
(26 05 71)

EMVR-241

« Emaon bremañ o lenn Emsav ar bloavezh 1969. Pouezus-tre e kavan an dra-mañ, peogwir e vefe
diaes anavezout E.S.B., da nebeutañ pezh a zo c’hoarvezet er bloavezhioù tremenet, hep kaout un
anaoudegezh eus emdroadur ar framm. Hogen pouezusoc’h eo c’hoazh bezañ e-barzh ar framm ha
kemerout perzh end-eeun en obererezh. Erruet on bremañ en ur poent ma kavan diaes. Ret eo mont
war-raok, a-fet yezh da gentañ hag a-fet ober bremañ. Penaos ? Kudennoù a sav evidon. () A-du-rall,
diaes ha mougus eo an aergelc’h pell diouzh pep aozadur, pe adkellig e ve… Ur gudenn a amved eo.
Neuze, krouiñ un adkellig el lec’h m’emaon ? Diaes e vo. Ne lavaran ket ez eo dic’hallus ! Ya,
labourat an-unan n’eo ket gwall blijus, meur a wech. Rak ne weler ket bepred da betra e talvez a-benn
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Dafar evit istor an trede Emsav. 1. – Broadelourion ar bloavezhioù pemont ha geneliezh ar saviad-kenderc’hañ
emsavel, Emsav 53/137-164 1971.
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Sl. Studi hol lennegezh, Gwalarn 1926, ademb. Ur Breizhad… pp. 166-172 ; emañ an arroud meneget p. 172.
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Sl. Ar varksourion hag ar vroad. II.– Otto BAUER, Emsav 38/ 45-55 1970.

ar fin. En em stummañ evit stummañ tud all, setu ar respont marteze, ha bastañ dre se d’an ezhomm
dangorel hon eus. Met evit ober kement-se ez eo diziouerus bezañ stummet a-walc’h ; ha petra a
dalvez a-hend-all bezañ stummet a-walc’h, ma ned eo ket bezañ gouest da stummañ tud all, e-ser ar
framm dispac’hel, rak arabat eo ankounac’haat poellelezh an Emsav-dieubiñ.
« Ouzhpenn se e kavan diaes an daelañ gant tud ’zo, en abeg ma ne ouzon ket mat doareoù
U.D.B.. () Divizet ’m eus gant ur paotr diwar-benn Breizh. Ar paotr-se zo o teskiñ brezhoneg, eñ ivez.
Azonus eo, memestra. Lakaet ’m eus a-wel dirazañ petra a vez graet en Emsav. Met bepred an
hevelep rebech : “N’ouzon dare diwar-benn da strollad, me, da vihanañ, a anavez mat U.D.B.. U.D.B.,
hi, a ra un dra bennak, hag all…”. N’eo ket an trec’h en daelañ a fell din, met kinnig an Emsav hervez
pezh a anavezan-me. Met an dud, dre-vras, a zo mall warno. An dieubidigezh, ha goude ’vo gwelet…
Un diouer a stummadur ez eo e gwirionez. Ya, ret eo bezañ stummet, ha stummet mat. Ar vicher zo
diaes. Ul labour ramzel zo da ober. Ur stadadur eo. »
(26 05 71)
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Respont da EMVR-242 :
« Meur a wech e venegez e’z lizher kudennoù ar stummadur. Emañ ar c’hudennoù-se e-kreiz ar
prederioù eztaolet war niverennoù Emsav 1969. Un heklev a gaver eno eus ar stourmoù taer a voe
renet neuze ouzh tezennoù Y. OLIER. Hemañ a rae gant arguzennoù evel houmañ : “A-walc’h eo d’ur
Breizhad kaout ar ‘spered broadel’ ha gouzout brezhoneg evit bezañ ‘ezel eus ar strollad’ ; mar
goulenner muioc’h, emeur en arvar da c’horrekaat betek re ‘kresk ar strollad’.” Lod eus “izili” ar mare
a zegemere an tezennoù-se da bennaennoù fur hag anat. An “izili”-se oa dres tud a oa bet degemeret
en E.S.B. evit o “spered broadel” muioc’h eget evit o c’hoant labourat, ha moarvat dre berzh
kemplezh an niver bihan a oa c’hoazh ganimp. Souezhus e hañval dimp hiziv hor befe ranket stourm
mizvezhioù-pad evit diskar tezennoù a hañval d’an holl bezañ amoet hiziv : div wech dangorek e oa
kinnigadenn Y. OLIER, pa c’houlenne barn an danvez izili war berzhioù dangorel, an “emskiant
vroadel” ha “skiant ar brezhoneg”, ha pa rae eus bevennoù an Emsav bevennoù etre dangorelezhioù, –
etre an dud dezho an “emskiant vroadel” hag an dud hep an “emskiant vroadel”.
« N’ouzon ket ha termenet eo bet a-walc’h c’hoazh keal ar stummadur en e enebadur ouzh
tezennoù Y. OLIER. Aon ’m eus e ve komprenet gant reoù ’zo evel ur perzh dangorel anavezadus
war-eeun en dangorelezh. Evel just ez eus un arvez dangorel d’ar stummadur, ur perzh hiniennel eo.
Nemet ne vez ket anavezadus war-eeun dre “lenn” en dangorelezh : n’eo nag ar gendrec’husted, nag
ar ouiziegezh, nag an entan emsavel, na zoken ar galloud-ergorelaat a ra ar stummadur. An holl draoùse zo e-barzh moarvat, met n’int ket a-walc’h. N’eus ket azonoù war-an-taol eus ar stummadur ; ne
vez anavezet stummadur un den nemet goude-taol : dre veur a arbenn ez eo aesoc’h anaout ha barn an
oberoù tremenet, dreist-holl evit a sell ouzh o istoregezh. Setu perak n’eo nemet gorrek-tre e vez
gounezet e stummadur gant un den, rak gorrek-tre e vez anavezet gantañ e-unan ha gant ar re all an
elfennoù a ra ar stummadur-se. “Izili” ’zo eus 1969 a gave mat tezennoù OLIER ha moarvat e kavent
e oa “stummet” an tezenner ; hiziv avat, goude-taol, ez eo splann amoedigezh an tezennoù-se hag an
diouer razh a stummadur a oa gant OLIER. Ouzhpenn se, hiziv omp gouest da lavarout ar perag eus
an tezennoù-se, – a zo treuzpaderezh kealiadurezh vroadelour an eil Emsav, h.a.. Un azon all ameeun
eus ar stummadur eo ar varregezh da anaout ha da zisplegañ istor an oberoù hag an darvoudoù koulz
en Emsav, koulz er-maez eus an Emsav.
« Hag aze e teuomp gant kudenn an darempredoù etre tud E.S.B. hag al luskadoù breizhek all. Ar
re-se n’o deus ket da vezañ meizet e termenoù a gevezerezh hogen a zezrannerezh. N’hon eus ket da
livañ U.D.B. e du hag E.S.B. e gwenn, hogen d’ober un dezrann an ergorekañ gwellañ, ar
gouezonielañ gwellañ eus obererezh U.D.B. koulz hag eus obererezh E.S.B.. Tuta n’eo ket prouiñ
d’an dud e tleont dont da E.S.B., hogen en em glevout gant an dud war draoù ergorel a studier agevret ganto, unan eus an traoù ergorel-se o vezañ an doare labour a fell dezho ober ha dreist-holl an
derez a engouestladur int prest da reiñ. »
(03 06 71)

EMVR-243

DANEVELLOU OBEREREZH
Skourr an Deskadurezh Vroadel
Devezhioù studi war an troerezh
Devezh studi an 22 02 71 e Kastellin

Studiet eo bet an testennoù-mañ :
NGUYEN DINH THI : Al lennegezh e Vietnam.
MATUČENKO : Istor ar gadlonk Potemkin.
Christiane ROCHEFORT : Ha tu ez eus c’hoazh da gomz eus Doue ?
Devezhioù studi an 10-11-12 04 71 e Sant-Teve

Studiet eo bet an testennoù-mañ :
X. : Noblañs ha bourc’hizion.
BAUDELAIRE : Dic’hoanag an hini gozh.
Ch. DE GAULLE : Yezh ur bobl.
Frantz FANON : Nevezadurioù ha stuzegezh Aljeria.
J.J. SERVAN-SCHREIBER : Ar Frañsizion hag ar c’hreizennañ.
C.V. GHEORGHIU : Milan Paternik.
Ch. EXBRAYAT : D’ar c’hentañ gwel…
R. SABATIER : An alumetez svedat.
A. GUEPIN : Ar sokialouriezh displeget da vugale ar bobl.
Levr Gwenn ar C.E.L.I.B. : Barregezhioù al labour-douar breizhat.
Agatha CHRISTIE : An Aotrou Quinn.
Almanak ar moraer breizhat : Daelañ.
GORKI : Va buhez bugel.
E. VITTORINI : Kendiviz e Sikilia.
C. ETCHERELLI : Elise pe ar vuhez wirion.
PREVERT : Marc’h en un enezenn.
Danevell dalc’hioù Stockholm, 2-4 mezheven 1965 : Ar c’henlabour etre riezoù Norz Europa.
Devezh studi an 09 05 71 e Paris

A. CHEVRILLON : Boem Breizh.
J. MONOD : An dargouezh hag ar retvez.
DIDEROT : Niz Rameau.
J.F. REVEL : Na Marx na Jezuz.
Devezh studi an 20 06 71 e Kastellin

Kalevala : Penaos e voe ganet an hudour kozh a anaveze holl ganoù an douar hag an neñv.

ANDERSEN : Ar varc’hadourez vihan alumetez.
EXBRAYAT : « Chianti et coca-cola ».
EMVR-244

Devezhioù studi Pask 1971 e Sant-Teve
Aozet ez eus bet tri devezh studi war ar yezh hag ar gelennadurezh evit an araokaidi e Sant-Teve
eus an 10 d’an 12 ebrel.
Al labour war ar yezh a voe renet e stumm dalc’hioù troerezh. Pleustret e voe war ar
gelennadurezh dre zeskiñ d’ar berzhidi ober diverradurioù eus pennadoù a bolitikouriezh,
armerzhouriezh, kevredadouriezh, displegañ ur c’hraf burutellet da c’houde e-ser ur gendael.
Eus 09 h da 11 h : diverradurioù. Pennadoù war ar roll :
Pelec’h gwriziennañ ?, Emsav 6/129 1967.
Divrazadur kudenn an darempredoù gant ar sokialouriezh, Emsav 41/143 1970.
Penaos meizañ al lennegezh vrezhon hiziv ?, Emsav 50/61 1971.
Dezrann obererezh politikel 1970 E.S.B., Emsav 51/76 1971.
Brastres ar c’heñverioù etre an Emsav hag emdroadur armerzhel ha kevredigezhel Breizh. 2. – An eil
Emsav (1918-1944), Emsav 49/3 1971.
Pevar stael an dispac’h, Emsav 40/113 1970.
Lec’h al ledemsav en daelerezh-dieubiñ, Emsav 31/195 1969.
Brastres ar c’heñverioù… 1. – An Emsav kentañ (1800-1914), Emsav 43/211 1970.
Dremm dispac’hel ar brezhoneg, Emsav 27/69 1969.
Eus 11 h da 12 h : studiadenn war ur c’hraf dibarek ha kendael.
D’an 10 04 : Ar gevredigezh a reomp hag ar gevredigezh hon eus da grouiñ.
D’an 11 04 : Labour er framm gall ha labour en Emsav.
D’an 12 04 : A-zivout pevar stael an dispac’h.
Eus 14 h da 16 h hag eus 17 h da 19 h : dalc’hioù troerezh. Roll an testennoù studiet a gaver gant
EMVR-244.
EMVR-245

Emvod hollek Skourr an Deskadurezh Vroadel e Roazhon d’an 02 mae 1971.
S.A.D.E.D.

Gwazva ar C’helenn. Azgwel war labour an 9t Bloavezh-Skol. Disoc’hoù darnel goude 8t
poelladennoù ar roll-studi.
Gwazvaoù ar C’hengoun hag ar Mererezh. Studi galvezel ha kellidel ar prenadurioù dafarmoulañ. Diviz prenañ un ijinenn offset.
Kelc’h Debauvais.

Azgwel war al labour kelenn er C’helligoù. Modelezhioù ar prenañ levrioù digant Al Liamm ha
Preder.

Devezhioù studi

Danevelloù an devezhioù studi lec’hel mareadek arbennik (kelenn yezh, troerezh, politikouriezh).
Kinnig ensaviñ pevar stroll devezhioù studi bloaziek war ar gelennadurezh, an enklask kevredadel,
politikel, armerzhel.
Divizadur da vat eus deiziadoù an devezhioù studi evit an deraouidi hag an araokaidi en hañv
1971.
Kudennoù hollek an deskadurezh

Tud zo barrek a-fet danvez da sevel studiennoù, da gelenn, da reizhañ poelladennoù, ha chom a
reont sac’het dre ma n’int ket barrek a-fet yezh. Rak-se, kas war-raok e pep kellig, e pep aozadur,
stummadur yezhel an izili hag an danvez izili. Broudañ d’al labour hiniennel : al labour stroll zo
hepken evit klokaat ha diskoilhañ al labour hiniennel. Paotaat an dalc’hioù troerezh, diverraderezh,
h.a.. Lakaat a-wel an ezhomm a zo, a vo mui-ouzh-mui, a arbennigourion war ar gevredadouriezh, ar
bolitikouriezh, an armerzhouriezh, ha pouezañ war an ezhomm o deus an arbennigourion-se da vezañ
mestr war o yezh.
EMVR-246

Kentañ dalc’h-arnodennañ 1971 e Roazhon d’an 20 mae 1971
Bevoniezh. Degemeret : an It. Nannig CHEREL gant ar meneg damvat.
Fizik-II. Degemeret : an Ao. Loeiz MOULLEG gant ar meneg mat.
Istor. Degemeret : an Ao. Herri FICHET gant ar meneg damvat.
Douaroniezh-I. Degemeret : an Dim. Anna PALARIC gant ar meneg damvat.
Douaroniezh-II. Degemeret : an Ao. Yann MIKAEL gant ar meneg mat.
Kimiezh. Degemeret : an Ao. Loeiz MOULLEG.
EMVR-247

KEMENNADENN A-BERZH S.A.D.E.D.
Dre ezreol e vo aozet eil dalc’h-arnodennañ 1971 an eil derez d’ar sul 25 gouere. Pedet eo an
danvez arnodennidi da glokaat o zeuliadoù-enrollañ a-raok an 10 gouere.
EMVR-248

NOTENNOU POLITIKEL (21)
RENADOU AR BROIOU ISDIORREET
Gant an diglokted armerzhel ez a an diglokted politikel. Graet eo renadoù ar broioù isdiorreet
diwar amprestadoù : reoù ’zo evel India ha Chile a glask arc’hwelañ evel gweriniezhoù klasel ; reoù
all evel Sina ha Norzvietnam zo gweriniezhoù-pobl ; reoù all evel Suvietnam, riezoù ar Garaibed, zo
dindan diktatouriezhoù tadelour pe faskour. Bewech ez eo risklet an amprester pell pe pelloc’h diouzh
e batrom : disheñvel-bras eo an daeliegezh indian diouzh an daeliegezh vreizhveurat, al leviouregezh
latinamerikan diouzh renad ar Stadoù-Unanet, ar sokialouriezh sinaat diouzh ar renad soviedel,
faskouriezh Haiti diouzh ar genelwerinelouriezh.
Alies ne arc’hwel ket mat an drevezadurioù-se. Stuz kevredadel distabil ar broioù isdiorreet a vir
outo a gaout renadoù azas.

An diazezoù kevredadel
Kudenn ar broioù isdiorreet pa c’hounezont o dizalc’hiezh e vez azasaat outo o-unan ar renadoù
savelet gant ar broioù diorreet. Pep furm a zegas ganti spletoù ha displetoù, danvez gwelladur ha
danvez sac’hadur ; ouzhpenn-se, kerkent hag ensavet, e stag da emdreiñ a-geñver gant an amveziadoù
dibarek. Ar faskouriezh, aes da ensaviñ, a gemer furm un diktatouriezh virelour o vac’hañ ar vro en
hec’h isdiorreadur : ar renadoù faskour pe damfaskour a daol da startaat war ar vro beli ar
c’hladdalc’hourion henvoazel, dic’houest int avat da arnevesaat ar vro. Diazas a-grenn e vez ar
werinelezh kornogel. Ar sokialouriezh eo a glot ar gwellañ gant kudennoù ar broioù isdiorreet, hogen
ned a ket e-biou d’un niver displetoù, evel a welimp.

Diazasted ar werinelezh kornogel
Daoust ma ne c’hell ket ar werinelezh klasel bourc’hizel giz Kornog arc’hwelañ er broioù
isdiorreet, e chom bras hec’h arwarzh dreist-holl war ar begennoù.
Perak ne c’hell ket ar werinelezh giz Kornog arc’hwelañ er broioù isdiorreet ?
Al live armerzhel ha kevredigezhel ne ro ket da vraz ar boblañs an tu da c’hounit ur
stummadur keodedour giz Kornog. Ned eo ket ar werinelezh klasel evit mont en-dro e broioù
ma’z eo diskol an trifarzh eus an dud, ma ren an naon hag an dienez vevedel. E seurt
amveziadoù ne c’hell ket ar frankizioù foran nag an dilennadegoù bezañ gwerc’hek. Furmoù
ar werinelezh ne dalvezont neuze nemet da livañ mestronierezh ar c’hladdalc’herion dre
lakaat e stumm mouezhioù sujidigezh vut ar you’h.
Retvez ur renad kreñv. An aberzhoù bras a rank ar boblañs ober evit arnevesaat an
armerzh ha greantelaat a ampleg ur renad kreñv : kevezerezh ar strolladoù, c’hoari frankizek
ar werinelezh klasel n’int ket kembezus ganto. Lakaet ouzhpenn e vez gant frankizegezh ar
strolladoù giz Kornog, dre berzh diouiziegezh ar you’h, ur riskl bras a lorberezh. En devoud,
n’en deus Kornog e-unan gallet diorren ar werinelezh klasel nemet ur wech tizhet ur barr uhel
a ziorreadur armerzhel ha kevredigezhel, ha divastus e vez hogos bepred treuzplakañ an
ensavadurioù kornogel war diazoù chomet mil bell diouzh hini ar riezoù greantel kozh.
Perak e vez hoalet gant ar werinelezh begennoù ’zo eus ar broioù isdiorreet ?
Un devoud eo hoal ar werinelezh war vegennoù ar broioù isdiorreet. Un devoud eo na
zleer ket c’hwezhañ evelkent. Ar yoc’h n’he deus meiz ebet eus ar stuzioù gwerinek ha ne
sant ket an ezhomm anezho. A-du-rall ez eo dedennet ul lod mat eus ar gefredourion gant ar
gomunouriezh.
Skoliadur kornogel ar begennoù. Evit bremañ ez eo bet stummet an darn vrasañ eus ar
begennoù gant skolioù-meur Kornog, ha techet int d’ober eus ar werinelezh kornogel ar renad
skouer. Anat eo levezon ar skolioù-meur saoz war levierion ha sternioù politikel India,
Nigeria, levezon ar skolioù-meur gall war levierion ha sternioù Afrika c’halleger, Kambodia,

Laos. A-hend-all, aozet e vez diouzh ar patromoù kornogel ar skolioù-meur broadel krouet
gant ar riezoù nevez-se. Diouzh o zu e striv ar riezoù sokialour da zedennañ studierion afrikat
hag aziat d’o skolioù-meur ; betek-henn avat n’int ket deuet a-benn da zistroadañ o
c’hevezerion gornogat.
Hoal ar frankizegezh. Bep ma sav ar barr-bevañ e kresk an doug d’ar frankizegezh. Er
c’heñver-se e vez seul zedennusoc’h renadoù politikel Kornog evit ar broioù isdiorreet ma sav
ar barr-bevañ enno pe, ac’hoel, e renkadoù ’zo anezho. Koulskoude n’int ket evit degemerout
ar frankizouriezh armerzhel liammet ouzh ar frankizegezh politikel-se, ar pezh o lak en un
dislavar ouzhpenn.

Amjestregezh ar sokialouriezh
E keñverioù ’zo ez eo azasoc’h ar sokialouriezh ouzh stuz ar broioù isdiorreet. Skorterioù hag
arvarioù diseurt a chom avat gant he dedalvezadur.
Spletoù ar sokialouriezh
Ur patrom greantelaat. Divarrek eo ar gevalaouriezh frankizour da gefleuniañ arnevesadur
herrek ar broioù isdiorreet, – an hent nemetañ dezho da ziorren. Dre dermenadur ne spir o
c’hevala broadel da ober ar postadurioù rekis ; evit ar c’hevalaoù estren, ne vezont postet
nemet en embregerezhioù askorus ha yac’h, na gaver ket kalz anezho er broioù isdiorreet. Ar
pezh a c’hell ober ar gevalaouriezh frankizour eo ren ur c’horvoerezh neveztrevadennel war
ar broioù isdiorreet. En eneb, hentennoù sokialour ar steuñvekaat, an urzhiata kreizennet a
glot kalz azasoc’h ouzh saviad an Trede Bed. Un doare diogel int evit arnevesaat ha
greantelaat ar broioù isdiorreet. Kement-mañ a ro da gompren an arwarzh bras he deus
Republik-pobl Sina war an Trede Bed.
Azlammoù an didrevadennadur. Un elfenn bolitikel a zeu da greñvaat an elfenn
armerzhel : an darn vrasañ eus ar broioù isdiorreet zo anezho eztrevadennoù pe
dalc’hadennoù armerzhel eus Kornog. E-se, tostaat ouzh Moskva ha Peking zo diskouez
brasoc’h dizalc’hted ha kavout kempouez da levezon chomet kreñv an ezvrobenn diwarbouez levezonoù o tont eus ar bloc’had enebek.
Displetoù ar sokialouriezh
Ar feulzouriezh. Feulster ar sokialouriezh sinaat, sokialouriezh « paour » o tereout ouzh
ar broioù isdiorreet, a bella diouti meur a vro. N’eo ket hepken dre ar poanioù lakaet ganti war
ar remziadoù etre, aberzhet en o fezh, hogen ivez en askont eus an distrujadurioù dizic’haou a
ampleg e danvez kevala istorek ar vroad. Ar « patrom komunour » sinaat a ziogel ur
greanteladur herrek ; un arvar eo neoazh evit ar sevenadurioù broadel.
Ouzhpenn se, evit bezañ e tro da embreger ar feulster rekis, e rank ar Stad kaout en he
c’herz binvioù-destrishañ ha -brudañ galloudus. Hep al lu-pobl, diaz ar Strollad komunour
sinaat, ne vije ket bet MAOZEDONG evit kas e embregadenn. Hogen an darn vuiañ eus ar
broioù isdiorreet n’o deus ket, n’int ket gouest da gaout, seurt benvegadur-erounit.
Bevennoù an efedusted. Zoken e-keñver armerzh ne ra ket berzh bepred an hentennoù
sokialour. Hag int dreist d’ar re frankizour, e tegasont ganto sioù ar c’hreizennerezh hag an
aotrouniegezh, eleze ar sonnded arc’hwelel hag ar c’houfonerezh. Gant ur sokialekadur
gwevnoc’h, ur steuñvekadur digreizennetoc’h e teufe a dra sur disoc’hoù gwelloc’h.
Dañjer un neveztrevadennerezh. Dibab ar sokialouriezh a vez evit ar broioù isdiorreet
kement ha kouezhañ en holgant politikel Moskva pe Peking. Ur bevennadur ez eus aze d’o
dizalc’hted. Koulskoude, er genoaz etre Soviediz ha Sinaiz e kav amheulierion an eil re hag ar
re all an tu da frankaat o lec’hed. Ouzhpenn se, broioù sokialour ’zo, Kuba da skouer, zo deut
a-benn da ren o leviadurezh etrevroadel e doare da chom dizalc’h ken e-keñver an Unaniezh
Soviedel, ken e-keñver Sina.

Ar renadoù beziat.
Emañ enta ar broioù isdiorreet lusket gant daou duadur. Diouzh un tu, o live kevredigezhel hag
armerzhel izel o c’has etrezek an aotrouniegezh politikel hag ar sokialouriezh start a batrom sinaat.
Diouzh an tu all, an ezhomm da gaout ensavadurioù dibarek, azasoc’h ouzh o saviad gwerc’hel, o laka
da zisoc’hañ gant renadoù kemmesk, aotrouniek e keñverioù ’zo, frankizek e keñverioù all. Seurt
renadoù kemmesk zo diaes da dermenañ, en arbenn eus o dizunvanded hag ivez eus o emdroüsted. Tri
fatrom a studiimp amañ : renadoù Kuba, Egipt, India.

Renad Kuba
Hag eñ bet diorreet gant ur vroad vunut, en deus ar renad kuban ur arwarzh bras hiziv en Trede
Bed.
A-dreuz d’un emgann-dieubiñ broadel ha da enkadennoù ar frankiz politikel nevez c’hounezet he
deus ar riez kuban emdroet war-du ar sokialouriezh1. Tamm-ha-tamm he deus gwisket arvezioù
pennañ ar gweriniezhoù-pobl : sokialekadur an holl araezioù-kenderc’hañ, unstrollad, levierezh
aotrouniek, kelennadurezh-Stad varksour. Disheñvel e chom evelkent war daou boent.
Da gentañ, ned eo ket ken start an diktatouriezh hag e gweriniezhoù-pobl Eurazia, na ken strizh ar
c’hemplegerezh kealiadel. Poblegezh vras Fidel CASTRO zo pell a vezañ ur c’hehelerezh stalinour.
Nebeutoc’h a zogmategezh a lakaer da zeveizañ ar varksouriezh, hag aesoc’h e tegemerer an
diskoulmoù kantouezek.
D’an eil ez eo deuet Kuba a-benn da chom dizalc’h a-walc’h diouzh Moskva ha Peking, – daoust
m’he deus ezhomm eus skoazell armerzhel Soviediz da chom en he flom.
N’eus riez ebet o klask heñvelekaat ar renad kuban. Koulskoude, div vro a heuilh skouer Kuba
war hent an dizalc’hted etrevroadel : Norzkorea ha Norzvietnam.

Renad Egipt
Gwanaet kalz eo en em gavet ar renad egiptat goude drouziwezh Brezel ar C’hwec’h Devezh e
1967. Daoust da se e chom un hoal bras dirak ar riezoù isdiorreet gant ar sokialouriezh nannmarksour
savelet gant an Arlevier Gamal Abdel NASER.
Adalek 1956 emañ Egipt war hent ar sokialouriezh : broadelet eo bet ar greanterezh, ar
c’henwerzh, ar glad. Dav eo bet avat kenaozañ seurt sokialekadur gant an Islam, a chom unan eus
diazezoù ar gevredigezh.
Ur strollad unel ez eus, an Unaniezh sokialour arab, anezhañ un dazbodadur dizunvan. En e greiz
e klasker amparañ ur graonell frammet, azasoc’h ouzh pleustr ar politikerezh.
Betek 1967 ez eo chomet al lu maen-sol ar renad. An ofiserion, o tont eus ar renkad etre, o deus
pellaet ar vourc’hizion vras diouzh al levierezh. D’o zro avat o deus bourc’hisaet, aet int d’ur renkad
arvever betek ma teuas drouziwezh mezheven 1967 da lemel pep levezon diganto.

Renad India
Eilniverekañ riez ar bed, goude Sina, eo India. Koulskoude, ar renad politikel he deus dibabet
d’he dieubidigezh ned eo ket hoalus d’ar broioù isdiorreet all. An arbenn eo he deus India ensavet ur
renad daeliek. E gwir, ne arc’hwel ar renad-se nemet bennozh d’ar bennstrolladegezh. Strollad ar
C’huntell, pennstrollad India abaoe bloavezhioù, zo avat o kilañ, ha leianiverek eo hiziv e Stadoù ’zo,
pezh a grog da zevoudañ enkadennoù grevus.

1

Sl. Herve AR ME, A-zivout dispac’h Kuba, Preder 72-73/41-45 1965.

Ar gevreadelezh indian
Ur riez kevreadel enni 29 Stad eo India. Da Stadoù kevreet eo aet an 10 rannvro
vreizhveurat, 18 Stad amparet diwar gengantadur ar priñselezhioù (562 oa anezho) ha Stad
Indra krouet e 1953.
Galloudek eo al levierezh-kreiz. Dre Vonreizh e vez diforc’het 1) an danvezioù e kembeli
dispellaus ar Gouarnamant kevreadel 2) an danvezioù e kembeli dispellaus Gouarnamantoù ar
Stadoù 3) an danvezioù e kembeli gevelus ar Gouarnamant-kreiz ha Gouarnamantoù ar
Stadoù 4) an danvezioù a vez e kembeli dispellaus ar Stadoù, a c’hell mont avat e kembeli ar
Stad kevreadel pa vez difrae. Evel e Kanada (e kemm ouzh ar Stadoù-Unanet hag Aostralia),
pa chom mut ar Vonreizh, ez a ar gembeli gant ar Stad kevreadel. Erfin, ar Raya Sabha
(Kambr Uhel, Kuzul ar Stadoù) a c’hell, dre vuianiver an div drederenn, aotren ar
Gouarnamant-kreiz da zougen dezvoù war an danvezioù e kembeli ar Stadoù.
Daeliek eo ivez levierezh ar Stadoù. En ezrannvroioù breizhveurat, e vez anvet ar
Gouarnour gant Arlevier Republik India ; en ezpriñselezhioù e vez dilennet gant ar
Vodadenn-Stad ha darbennet gant Arlevier ar Republik. Emañ levierezh ar Stad e piaou ur
Gouarnamant atebek dirak an Dael ; en houmañ ez eus un pe div Gambr hervez ar Stadoù.
Framm al levierezh kevreadel
En entremar eo chomet levierion India etre an daeliegezh vreizhveurat hag al
leviouregezh amerikan. Dibabet o deus ar reizhiad kentañ, en ur virout evelkent arvezioù eus
an eil. Dilennet e vez Arlevier ar Republik evit 5 bloaz gant an Dael gevreadel hag an DaeloùStad ; addilennadus eo. War un dro gantañ e vez dilennet ar Besarlevier, a zo ivez Arlevier ar
Sened, ha karget d’e amsaviñ mar c’hoarvez dezhañ mervel pe reiñ e zilez. Anatebek eo ent
politikel Arlevier ar Republik, kehuzet e c’hell bezañ evelato evit gwallerezh ar Vonreizh.
Ar veli zo e piaou Kuzul ar Vaodierned, en e benn un Tevezeg. Gant Arlevier ar Republik
e vez ezholet ar Vaodierned ; atebek int a-stroll dirak an Dael. Endalc’het int da vezañ daelidi
(pe da zont da zaelidi dindan c’hwec’h miz goude o ezholidigezh). Evel e Breizh-Veur ez eus
er vaodierneg un Attorney General, a zo kuzulier gwiraour an Tevezvod ha derc’houezer ar
Stad er barnerezh (sl. Emsav 43/227 1970).
Div Gambr zo en Dael : al Lok Sabha (Kambr ar Bobl), dilennet evit 5 bloaz dre ar
mouezhiañ muianiverel undro, enni 500 ezel ; ar Raya Sabha (Kambr Uhel, Kuzul ar Stadoù),
enni div wech nebeutoc’h a izili, dilennet gant an Daeloù-Stad evit 6 vloavezh ha nevezet dre
drederennoù, – 12 ezel anezhi a vez ezholet gant Arlevier ar Republik da zerc’houezañ ar
Ouezoniezh, an Arz, al Lennegezh, h.a.. Digevatal eo beli an div gambr. Gant al Lok Sabha
emañ an dreistelezh a-fet kellidsteuñv. En tachennoù all, pa vez arguz, ez emvod an div
Gambr a-gevret, – evel e Suafrika hag en Aostralia.
Div varnadurezh politikel ez eus : al Lez-Uhelañ, blein ar framm barnerezhel, zo he roll
reoliñ bonreizhegezh an dezvoù. Kefridi Kengor an dilennadegoù eo eveshaat war
gantreolded an dilennadegoù ; en e benn ez eus un Uhelgengoriad, didorradus.
Buhez politikel India
Doareet eo ar vuhez politikel indian gant dreistpouez Strollad ar C’huntell, a stourmas da
zieubiñ ar vro diouzh an dalc’herezh saoz. Bennozh d’ar reizhiad dilennel en arver
(muianiverel undro) en deus ar strollad-se lañs war ar strolladoù bihan. War gilañ emañ avat :
mont a reas gantañ 364 sez diwar 489 e 1951-1952, 365 diwar 494 e 1957, 361 diwar 494 e
1962, 275 diwar 507 e 1967 ; lakaet eo bet en arvar e 1969 gant un disrann ; re abred eo
c’hoazh evit dezrannañ an durc’hadur nevez kemeret gant Strollad nevez ar C’huntell dindan
leviadezh an Itron GANDHI hag an trec’h gounezet gantañ e dilennadegoù meurzh 1971.
Gwan a-walc’h eo framm ar strollad, ha tangleuzet emañ gant stourmoù a levezon. Kreñv
a-walc’h eo ar Strollad komunour indian. Er Strollad sokialour ez eus tud a dalvoudegezh o
deus kuitaet Strollad ar C’huntell.

Doareoù hollek renadoù ar broioù isdiorreet.
Liesseurt eo ar renadoù politikel er broioù isdiorreet. En notenn-mañ e lezimp a-gostez ar renadoù
sokialour pa’z int bet studiet endeo en notenn 19 (sl. Emsav 51/87-98 1971).

An ensavadurioù bonreizhel
Evel m’hon eus bet tro d’henn lavarout c’hoazh (sl. Emsav 36/373 1969) ned eo peurliesañ
Bonreizhoù ar broioù isdiorreet nemet teulioù furmek, pell-tre diouzh ar vuhez politikel gwerc’hel.
Pevar fatrom a ensavadurioù bonreizhel a gaver er broioù isdiorreet.
An unpenniezh henvoazel zo war steuziañ. Ar renadoù unpennel n’o deus ket gouezet en
em zizober eus al liverioù gladdalc’hel na luskañ an arnevesaat rekis. Div nemedenn :
Kambodia ma en deus ar roue dilezet ar gurunenn, savet ur strollad politikel ha gantañ
kemeret ar galloud ; Maroko ma en deus ar roue MOHAMED 5, dre ren an emgann-dieubiñ
broadel, roet d’an unpennelezh ur boblegezh vras chomet a-ziwar e lerc’h gant e vab HASAN
2.
Ar renadoù leviourek, levezonet gant ar renad amerikan hag ar Pempet Republik c’hall,
eo ar re niverusañ. A henvoaz emaint en Amerika latin nemet en Urugway hag e Kuba.
Ensavet int bet nevez ’zo e Tunizia, er Republikoù afrikat ha malgach, – ar re-mañ diwezhañ
o deus drevezet ar Vonreizh c’haollour eus 1958 ouzh he zreuzlec’hiañ en ur stern leviourek
hep kemmañ avat an daouelezh Arlevier ar Republik – Tevezeg. Aotrouniekoc’h eget o
fatrom ez int.
Ar renadoù daeliek zo dibaot. Zoken an eztrevadennoù saoz n’int ket bet dedennet gant ar
furm-se, – nemet India. N’emañ ket kemplezhded ar renad daeliek a-geñver gant
kemplezhded ar c’hudennoù da ziluziañ er broioù isdiorreet. Kinnig a ra ur stramm frammel
savet diouzh diogeliñ ar frankizioù foran, an derc’houezelezh, h.a., hogen ne zegas ket ar
binvioù azas diouzh diluziañ kudennoù pleustrek an arnevesaat hag ar greantelaat herrek.
Ret eo menegiñ amañ e rae berzh ar Bonreizhoù daeliek etre an daou Vrezel-bed e-touez
ar broioù isdiorreet a venne kemer un neuz arnevez, – pa oa amkan gwirion al levierezhioù
henvoazel gwiskañ un asvan a werinegezh o gwareze ha zoken o aznerzhe.
Ar renadoù aotrouniek zo bet ensavet gant riezoù ’zo, hep damant da bennaennoù ar
werinelezh klasel : Egipt hag Aljeria da skouer. En div vro-mañ ez eo erverket an
unstrolladegezh gant ar Vonreizh.

Ar strolladoù politikel
Aze emañ elfenn-diazez renadoù ar broioù isdiorreet. Div reizhiad a gaver dreist-holl : an
unstrolladegezh, ar bennstrolladegezh. Rouez a wech e kaver ivez renadoù liesstrolladek.
Renadoù unstrolladek
Tri rumm zo anezho : ar rummadoù sokialour, ar renadoù faskour, ar renadoù kemalour.
A-gostez e lezomp ar renadoù sokialour hag ar renadoù faskour hon eus studiet endeo.
« Kemalour » eo an adanv a roer d’ar renadoù deveret eus an hini diazezet gant Mustafa
Kemal ATATURK e Turkia e 1923. Unel e oa Strollad republikan ar Bobl, heñvel dre e
framm, e gealiadurezh hag e enepkloerelezh ouzh ar Strollad radikal gall, nemet e strive da
bleustriñ ar werinegezh en e ziabarzh : dilennet e veze an holl leviaded en holl zerezioù ; dont
a reas da vezañ ur stern oc’h enderc’hel tuadoù kevezer hep o dispenn, o lezel tro d’ul
liesegezh diabarzh. Meur a wech, war atiz ATATURK e-unan, e voe klasket diazezañ ul
liesegezh diavaez, hep disoc’h gwirion : ar strollad araokadour savet e 1924 gant Kazim
KARABEKIR a voe freuzet e 1925 da geñver emsavadeg ar Gurded ; ar strollad frankizour
krouet e 1930 gant Fethi BEY, keneil ATATURK, a voe loezet dre ma rene un eneberezh re
daer da heul an entuadur gantañ eus ar gloerelourion ; ar strollad demokrat, lakaet en e sav e
1945 gant Celal BAYAR, a voe trec’h e dilennadegoù 1950, – al lorberezh embreget gant e

leviad a-benn adsevel an diktatouriezh en e c’hounid a echuas gant gorreadeg al lu e 1960.
Abaoe, e vez ar renad o neuenniñ etre frankizegezh hag aotrouniegezh.
Egipt, Republikoù ’zo eus Afrika du, Aljeria, Tunizia o deus savet o renadoù war skouer
hini ATATURK. Disheñvel eo hervez ar broioù framm ha roll an unstrollad, nemet e taoler
pled e pep lec’h da virout an daou arvez pennañ eus ar renad kemalour : an ersezadelezh hag
ar frankizegezh diabarzh.
En Egipt e vez merket ersezadelezh an unstrollad gant ar Vonreizh hec’h-unan. Er riezoù
all, mar chom mut ar Bonreizhoù war ar poent-se, e sell al levierion ouzh an unstrollad evel
tra ret e prantad-tremen an arnevesadur, tonket avat da lezel e lec’h gant al liesstrolladegezh
pa vo diorreet ar vro. Ret eo anzav e chom bevennet ha dister an eneberezh e diabarzh an
unstrollad kemalour. Neoazh, gwevnoc’h e chom eget an unstrollad komunour er riezoù
sokialour, en ezvezañs ur gealiadurezh hollveliek hag ur gelennadurezh rik.
Renadoù pennstrolladek
Aze emañ an nevezadenn degaset d’ar bolitikouriezh gant pleustr politikel ar broioù
isdiorreet. Ar re-mañ o deus savelet renadoù etreat d’al lieselouriezh werinek ha d’an
unelouriezh diktatouriek (sl. Emsav 32/256 1969). Bresk eo avat ar bennstrolladegezh ha dre
zaou hent e vez en arvar da steuziañ : da gentañ, e c’hell ar strolladoù kevezer kreskiñ betek
lemel e drec’helezh digant ar pennstrollad ; d’an eil, tentet eo hemañ da vougañ e gevezerion
ha da dreiñ en unstrollad. An emdroadur-mañ diwezhañ zo c’hoarvezet en darn vuiañ eus
Republikoù Afrika.
Renadoù liesstrolladek
Broioù isdiorreet ’zo o deus ur renad liesstrolladek : riezoù Amerika latin, riezoù ’zo eus
Afrika, h.a.. Renadoù kemmesk ez int neuze, etreat d’ar renadoù aotrouniek ha d’ar
werinelezh kornogel (leviouregezhioù latinamerikat). Heverk eo ivez degouezh Maroko :
gourlakaet ez eus bet eno ul liesstrolladegezh werinek war un unpenniezh kravezek a batrom
reterel, kreizet war ur roue mennet da arnevesaat ar vro, – ret eo lavarout avat en deus ar
renad emdroet etrezek un diktatouriezh roueel.

Roll al lu er broioù isdiorreet
Al lu a vez dezhañ a-wechoù ur roll bras er broioù isdiorreet. Un diforc’h zo d’ober aze etre ar
renadoù trevourek hag ar renadoù milourek.
Ar renadoù trevourek
Niverus int : Republikoù Afrika du, Tunizia, Kambodia, h.a.. Sterniet int gant strolladoù
unel pe trec’hel. Dont a ra al levierion enno eus ar renkadoù-ren kozh pe eus ar renkadoù etre
ha poblel, an deskadurezh o reiñ da izili ar renkadoù-mañ diwezhañ an tu da herouezañ ha da
amparañ ur gwiskad kefredourion : kalvezourion, amaezhidi, studierion ha kelennerion.
An diktatouriezhoù milourek
Paot eo bet en Amerika latin abaoe diwezh an 19t kantved an diktatouriezhoù savet gant
al lu, – goude kilañ e derou an 20t kantved e tennont da baotaat adarre. Niverus int ivez er
Reter-Kreiz hag er Reter-Pellañ. N’int ket bepred kilstourmek. Dre berzh e luniadur e kav lu
ar broioù isdiorreet an tu da vont da stern d’an diktatouriezhoù dispac’hel. Skolioù an
ofiserion hag an isofiserion a dalvez d’ar vourc’hizion vihan ha d’ar gouerion grenn da hent
d’o herouezañ kevredigezhel : eno e vez stummet sternioù-ren ar renkadoù etre, kefridiaded
desket, onest ha barrek. Simant ar geneiliezh soudardel a ra anezho ur gwiskad divrall hag
oberiant. Mard eo mirelour hag argilus an diktatouriezhoù milourek en Europa hiziv en
arbenn eus ar barr-diorreadur uhel, e voe araokadek ar vonapartouriezh e 1800 e kement ma
tispac’he dilerc’hioù ar c’hladdalc’houriezh ; heñveldra hiziv er broioù isdiorreet e c’hell ar
renadoù milourek bezañ binvioù dispac’hel diles.

An holl renadoù milourek avat n’int ket dispac’hel. Reoù ’zo a warez ar reizhiad
c’hladdalc’hel o kaout harp warni. Reoù all a riskl er faskouriezh, – da skouer riezoù Amerika
latin abaoe 1950. A-wechoù ivez, an diouer a stummadur politikel a ra da vennadoù
dispac’hel an ofiserion treiñ e kilstourm.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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DAFAR EVIT ISTOR AN TREDE EMSAV
2. – AR BOUNTAD YEZHELOUR
Bevet ar brezhoneg !
« A galon ganeoc’h e karantez hor yezh ». Evel-se ez eo boas un toullad Brezhoned da echuiñ al
lizheroù a gasont da bep « Kenvroad ker ». An doareoù-se, digunvez evit neb n’emañ ket en taol, zo
da gompren diwar-bouez tri devoud : diskar ar brezhoneg, ar garantez taer o deus outañ un nebeut tud,
an dic’halloud ma chom ar yezhkarourion-se da herzel ouzh an diskar. Un anadenn gevredadel
deraouet en 19t kantved hag oc’h en em astenn hiziv eo ar pezh a reomp anezhañ ar « bountad
yezhelour », anvad ledan a-walc’h da enderc’hel an holl devoudoù hiniennel ha kevredigezhel,
sevenadurel ha politikel a ya d’ober an anadenn-se.
Diwar ar c’hentañ gwel en em gav rannet an devoudoù-se e daou rumm distag mat : diouzh un tu
kiladennoù ar yezh, diouzh an tu all ar stourmoù renet e dastaol ouzh ar c’hiladennoù-se. Ar studi
anezho a zegas da savelañ lies urzh a zezrannerezhioù :
a) arbennoù gwerc’hel kiladennoù ar yezh ;
b) an arbennoù lakaet da giladennoù ar yezh gant ar stourmerion, pe arbennoù lakadel kiladennoù
ar yezh ;
k) an abegoù lakaet gant ar stourmerion d’o stourm evit ar yezh, pe abegoù lakadel ar stourm evit
ar yezh ;
d) abegoù gwerc’hel ar stourm evit ar yezh ;
e) arbennoù gwerc’hel ar bountad yezhelour.
Er pennad-mañ e strivimp da vrastresañ an dachenn eus pep hini eus ar pemp urzh-se a
zezrannerezhioù, ha war un dro e voulc’himp al labour dezrannañ e-unan hep dianaout ar skoilhoù
stag ouzh nep studiadenn diazezet war an imbourc’h kevredadel hag istorel.

Arbennoù gwerc’hel kiladennoù ar brezhoneg
Studiet eo bet e meur a lec’h devouderezh diskar ar brezhoneg. Ne raimp amañ nemet menegiñ
disoc’hoù ar studioù renet gant an istorourion hag ar gevredadourion.
E grez ar Gladdalc’h da gentañ, ar riezoù bourc’hizel da heul, o deus renkadoù-ren Breizh kollet o
galloud e gounid renkadoù-ren Frañs. Yezh ar renkad-ren, a oa bet yezh-ren ar renkadoù suj en
oadvezh gladdalc’hel, a denn da vezañ o yezh nemeti en oadvezh greantel. An hevelep degerc’hadur a
c’hoarvezas gant ar veli bolitikel. Kouezhañ a reas ar veli bolitikel vrezhon dirak ar veli bolitikel
c’hall, ha distrujet e voe ar riegezh vrezhon ; heuliad an distruj eo bet herrekadur diskar ar yezh. Tra
ar renkadoù-ren e voe ar Stad koulz hag ar yezh, hogen n’eo ket en hevelep doare : gant ar veli-Stad
vroadel e chome bepred an dro d’ur renkad-ren nevez a yezh vroadel da zont war-c’horre ha da argas
ar renkad-ren kozh arallyezh, – paot eo en istor Europa seurt dasorc’hidigezhioù a yezhoù broadel.
Dre berzh dispenn ar veli-Stad vroadel avat ez eas holl renkadoù ar vro e keflusk renkadoù ar vro
sujer, hag ar renkadoù suj brezhon, div wech suj1, a golle pep chañs a-barzh pell da vezañ renkadoùren brezhon. N’eo ket diezhomm merkañ roll ar Stad c’hall en afer. Ur wech deuet Breizh e-barzh ar
riez c’hall e voe roll ar Stad c’hall unan a eil renk evit a sell ouzh tonkad ar brezhoneg : d’ar muiañ e
c’halle herrekaat pe gorrekaat e ziskar kevredigezhel, n’edo ket en he galloud terriñ devouderezh an
diskar-se2.
1

A-zivout ar c’heal a « renkad div wech suj », sl. Ar varksourion hag ar vroad. III. – V.I. LENIN, Emsav 39/71-95, /75
pergen, 1970.
2
Un tech ledet-tre, hag un tun bruderezh, eo displegañ diskar ar yezhoù, ar sevenadurioù, ar broadoù dre fallagriezh al
levierion sujer ha digaloniezh ar begennoù suj, ober ur gudenn a zivezouriezh eus ar pezh a zo da gentañ ur gudenn a

An nerzhoù emaomp o paouez menegiñ evel o c’hoari war donkad ar brezhoneg zo holl
nerzhoù kontrol ; ken ma sav diouzhtu ar goulenn : pere e oa an nerzhoù a-du ? Pegen paour
bennak ez eo aet ar brezhoneg, perak ez eo treuzvevet betek an 20t kantved ? Perak ez eo e
brezhoneg e lakaomp an atersoù-se end-eeun ? Petore nerzhoù a voe e devoud paderezh ar
yezh hag ar preder a gemeromp ganti hiziv c’hoazh ? Ent hollekoc’h : petore nerzhoù a vez e
devoud paderezh ar yezhoù ? Nepred pa ouzomp, n’eus bet respontet fraezh ha bastus d’ar
goulenn-se. An emsavioù broadel, hag an emsav brezhon, a gemer an nerzhoù-se evel o re hag
o c’hempoellañ a reont diouzh palioù politikel ha kevredigezhel, hogen n’o deus ket
ergorelaet an arbennoù anezho, n’o meizont ket a-gempoell gant an nerzhoù istorek all. Aze
emañ lec’h ar skoulmadell ma chom sac’het damkaniezh an emsavioù dispac’hel : penaos
kensavlec’hiañ an nerzhoù renkadel hag an nerzhoù tudadel ? Lies gwech hon eus bet tro
c’hoazh da bleustriñ war ar gudenn-se a zo he diskoulm unan eus palioù hon imbourc’h
damkanel3.

Arbennoù lakadel kiladennoù ar yezh
Kentañ stadadenn a reer eo houmañ : ken gwechall, ken bremañ eo chomet « stourmerion ar
brezhoneg » hep ober stad eus arbennoù gwerc’hel diskar ar yezh evel ma anadont dre studi an
devoudoù istorel ha kevredadel. Ha n’eo ket an diouiziegezh a zo da lakaat e kont, pell diouzh eno
evel ma welimp. Ken diseurt, ken gennadel eo an displegadurioù a roont eus tonkad fall ar brezhoneg
ma ranker en em c’houlenn betek pe boent int chalet da anaout ar peragoù gwirion pe, kentoc’h, perak
ez eus ur poent en o atersoù ma teu kreñvoc’h ar c’hoant na c’houzout eget ar c’hoant gouzout. Hag o
c’hoant na c’houzout ne ve ket e gwirionez un dic’hoant da anaout devoudoù a lamfe ar sol a-zindan o
abegoù da stourm ? Pa seller a-dost e tiverzer buan ne aozont ket o stourm diwar abegoù soliet war
arbennoù gwerc’hel, hogen emañ o abegoù da stourm, – ha, da heul, an arbennoù a lakaont da
zrouklamm ar brezhoneg, – e dalc’h ar stourm a renont en devoud.
Meven MORDIERN da skouer, pa leugn meur a levr da zisplegañ perzhioù-mat ar brezhoneg hag
arbennoù e araokadennoù da zont, ne oar nemet tamall e giladennoù tremenet da berzhioù-fall hon
hendadoù. E nep mare ne hañvalas dont war e spered ez eus madoù a voe priziet gant Breizhiz
uheloc’h eget o yezh, ha pa ve an dreistbevañ en amzer ar goudebrezel kentañ ma veve MORDIERN.
E divezouriezh MORDIERN ne oa mad ebet dreist ar yezh, ha war ar mad-se edo kreizet e vedouriezh
holl : e istorouriezh, e gevredadouriezh, e vellouriezh. Da houmañ ne oa nemet ur pal : ober eus ar
brezhoneg ur yezh veur en-dro. Kilañ en doa graet dre m’o doa begennoù ar vro kollet o divezegezh
(intentet er ster yezhelour mordiernel), an divezegezh-se a rank begennoù hiziv adkavout evit ma
adkave ar brezhoneg e lañs er bed. Alese ar bellerezh a erbede : ar brezhoneg a rank dont tra an dud
desket, dezho arwarzh er gevredigezh, rak evel ma voe ar bobl o heuliañ an dud desket war-du ar
galleg, en o heulio ivez war-du ar brezhoneg en-dro. Perak ez ay an dud desket war-du ar brezhoneg
en-dro ? Perak ez ejont war-du ar galleg ? MORDIERN ne wel ket ez ejont da Frañsizion, n’eo ket
evel « tud desket », hogen evel izili ur gevredigezh o risklañ dindan vestronierezh unan all ha n’o doa
ket an nerzhoù o c’hoari nemeur da welout gant ar barr-deskadurezh na gant ar yezh ; ne wel aze
nemet ur gudenn a zivezouriezh, dlead begennoù ar vro o vezañ distreiñ ar bobl d’he yezh goude
kantvedoù a fillidigezh4.
Ne c’haller ket tremen hep lakaat keñver-ha-keñver kealiadurezh Meven MORDIERN
gant e saviad gwerc’hel : e mare ebet eus e vuhez ne gemeras perzh er c’henderc’hañ
armerzhel, pa vevas diwar leveoù e familh ; kenderc’hus-bras e voe e labour, hogen ur
gevredadouriezh. N’eo ket amañ al lec’h da zezrannañ tonkad pobloù ha yezhoù all, hogen n’eus ket pell hon eus bet tro da
ziskouez dedroadurioù disheñvel an div rann eus ar bobl euskarat e-barzh ar riezoù gall ha spagnat, ha penaos e kav adsav ar
rann spagnat da arbennoù kentañ greanteladur ar vro bennozh d’ar c’hondon ha d’ur vourc’hizelezh vroadel, hag ivez
« chañs euzhus ar frankoouriezh » sl. EMVR-227, Emsav 52/118-122, /121 pergen, 1971.
3

Sl. Divrazadur kudenn an darempredoù gant ar sokialouriezh, Emsav 41/143-153 1970, hag ar pennadoù daveet dezho
en notennoù-dibenn.
4

Sl. Meven MORDIERN, Prederiadennoù diwar-benn ar Yezhoù hag ar Brezhoneg, Levrenn V, Gwalarn 86 1936.

c’henderc’hañ hiniennel e chomas : e zarempred gant an dud all a voe dreist-holl dre
hantererezh ar c’henderc’hadoù (frouezh an imbourc’hioù gouiziel) zoken gant e
genlabourerion (VALLEE, ERNOD, HEMON), ha n’eo ket dre un daelerezh etre ar
genderc’herion ; e nep mare ne voe o kemer perzh en ur c’henderc’hañ kevredigezhel. Ar
frankiz a biaoue e-keñver destrizhoù ar c’henderc’hañ kevredigezhel a aesa da gompren
penaos e kenaozas e ved hiniennel e disoc’h un daelerezh etre an tremened hag ar bremañ
keltiek diraezet o-daou dre ar gouiziadur ; penaos e voe angerzh e vuhez adkrouiñ ar bed
keltiek e stumm ur bed a yezherion geltiek, ha penaos e voe kenderc’hañ e vuhez a-bezh renet
gant an angerzh-se. Erfin, penaos e ro e zisplegadur eus diskar ar yezh titour eus e abegoù
personel da labourat d’hec’h adsevel muioc’h eget eus arbennoù gwerc’hel an diskar-se.
Meven MORDIERN a erbede ul linenn-obererezh a c’hellomp envel « bellerezh ar begennoù » :
dlead ar begennoù eo distreiñ d’ar brezhoneg ha war un dro ober anezhañ ur yezh a vegennoù. N’eus
aze nemet unan eus ar bellerezhioù kinniget gant stourmerion ar yezh.
Menegomp « bellerezh al liorzher » a voe hini GONIDEG ha VALLEE : kempenn ar brezhoneg,
e reizhañ hag e binvidikaat, evit gwellaat ar benveg kevredigezhel e oa evit ar milion a gouerion a rae
gantañ c’hoazh war ar pemdez. Seurt bellerezh a emplege e kile ar brezhoneg en arbenn eus e
baourentez yezhel. Evel p’o defe ar stourmerion kavet o gwalc’h gant un displegadur diwar-c’horre ha
nac’het kas pelloc’h an dezrann rak aon da zizoleiñ ne oa ket evit gwir ar giladenn un heuliad d’ar
baourentez yezhel, hogen e oa an div, kiladenn gevredigezhel ha paourentez yezhel, disoc’hoù gevell
un argerzh istorel o chom dreist diraez o galloud.
Merkomp e tifourkas « bellerezh al liorzher » e « bellerezh ar begennoù », – dindan levezon
Meven MORDIERN5, hogen ivez dre emdroadur diabarzh. Liorzhañ ar brezhoneg e-touez ar gouerion
ne reas ket dezho chom er park. Anat e voe ne oa ket al liamm a eree ar milion-se a gouerion ouzh ar
brezhoneg evit padout ouzh « lanv ar galleg » ; ul liamm all a oa ezhomm, graet a youl hag a
emskiant, hevelep ma ne oa nemet begennoù barrek d’e ziorren. Evel-se eo e tiwanas ur rumm all a
stourmerion : ar Vrezhoned pe, gwelloc’h, ar Vrezhonegerion emskiantek. Ul liorzhouriezh a gemere
lec’h al liorzherezh evit ober eus yezh ar gouerion ur yezh a vourc’hizion ; war un dro e stage ar
brezhoneg nevez d’en em ledañ e-touez an « dud desket », o tiraez avat seul nebeutoc’h a lennerion,
rak e-pad pell ne voe nemet lennerion d’ar brezhoneg lennegel, ma save uheloc’h e live yezhel.
Hogen distremenet e voe d’e dro « bellerezh ar begennoù » gant ar strollad tud yaouank desket
lusket gant Roparz HEMON. Ar re-mañ, hep dianzav kelennadurezh o diaraogerion, a lammas ermaez eus kelc’h ar yezh, o pouezañ muioc’h war ar frouezh kenderc’het dre ar yezh eget war ar yezh
hec’h-unan, – o kentradiñ ar pezh a anvimp « bellerezh ar Gened ». D’ar Vrezhoned kizidikaet gant ar
skolioù gall ouzh ar gened lennegel c’hallek e oa ret diskouez ur gened lennegel vrezhonek, ma
adkavfent feiz en o brezhonelezh. Ar bellerezh-mañ ijinet gant lennegourion ne ouie lakaat e kont
nemet arbennoù yezhel pe lennegel ; hogen n’eo ket dre arbennoù a genedouriezh e pellae Breizhiz
diouzh ar brezhoneg.
E-kichen ar stourmoù-se kaset dre hent ar yezh hec’h-unan, ez eus bet abaoe an 19t kantved
stourmoù all evit ar yezh dre an hentoù politikel, dezho da amkan pennañ lakaat « ar brezhoneg er
skol ». Menegomp ar sinadegoù, an ervennadegoù, ar c’herzhadegoù araez nevez arveret, evit rediañ
ar Stad c’hall da zigeriñ dor he skolioù da gelennadurezh ar yezh. Lakaat a raimp an doare stourm-se
dindan ar skritell « bellerezh ar Stad » : mar befe ar brezhoneg arveret gant ar Stad e-lec’h bezañ
argaset ganti e vefe arveret gant Breizhiz en-dro. Dindan an hevelep skritell e renkimp tezennoù
Youenn OLIER a wel en ur Stad vrezhon an amplegad da salvidigezh ar yezh. Diouzh un tu ar
stourmerion a glask ober d’ar Stad c’hall sammañ tonkad ar brezhoneg ; diouzh an tu all an

5

Levezon MORDIERN war VALLEE ha kealiadurezh an eil Emsav a gaver studiet e pennadoù niverus. Sl. ar menegoù
levrlennadurel e dibenn an daou bennad : Meven MORDIERN, Emsav 2/7-11 ; Frañsez VALLEE 1860-1949, Emsav 3/5866 1967.

damkanourion6 a ra eus ur Stad vrezhon ar benveg azas nemetañ da advrezhonekaat ar vro. Seurt
bellerezh a empleg ez eo ar Stad c’hall arbenn ar gallekadur e Breizh, – pa’z eo deuet war Vreizh pell
goude ar galleg, donedigezh an eil hag egile o vezañ disoc’hoù eus an hevelep argerzh istorel.
Bellerezh ar Stad c’hall, evel bellerezh ar Stad vrezhon, ouzhpenn ma prestont d’ar Stad ur roll istorel
n’eo ket he hini, zo diazezet war un dreuzanaoudegezh eus arbennoù an divrezhonekadur ha, da heul,
eus amplegadoù an advrezhonekadur.
Splann eo an dreuzanaoudegezh-se da skouer war ar stourm renet gant Ar Falz er
bloavezhioù 1930. Teurel a ra ar bec’h war ar « Stad c’hall impalaerour », o tamall dezhi
gwaskañ proleterion Vreizh dre nac’h o skoliañ en o yezh7, oc’h ober eus ar gwaskerezh
yezhel arbenn ar « sklaverezh » ma emañ pobl Vreizh, hag eus ar « gwir d’ar yezh » pennañ
alc’houez he dieubidigezh. Ger ebet avat eus amplegadoù kevredigezhel hag armerzhel ar
gallekadur ; er c’hontrol « tra ma tiraez Breizh en 20t kantved ur vleuñvidigezh armerzhel da
vezañ aviet, n’he deus graet araokadenn gefredel ebet » (Ar Falz 10/92, 12 1933). A-du-rall,
goude meuliñ skiant politikel LENIN ha leviadurezh yezhel an Unaniezh Soviedel, e
c’houlenn digant ar Stad vourc’hizel c’hall kemer skouer war ar Stad proleterel evit ar
gwirioù roet ganti d’ar pobloù arallyezh8. Daoust ha seurt arc’hadur ne oa ket kontrol-bev da
6

Ledet-mat eo « bellerezh ar Stad », ha difennet e vez alies gant brogarourion na ouzont ket brezhoneg. Hevlene, daou
baotr eus FLB 2-kleiz a lavare da unan ac’hanomp e oant a-du penn-da-benn gant ar brezhoneg, nemet n’o doa ket amzer
(gant o labour politikel) da zeskiñ ar yezh. A-du edont, emezo, evit ma ve desket brezhoneg d’an holl Vrezhoned gant ar
Stad vrezhon, ha zoken ma ve rediet neuze an holl da zeskiñ brezhoneg.
7
« Mestronierezh politikel Frañs en deus graet eus pobl Vreizh ur bobl a vevelion, he mestronierezh yezhel en deus
graet anezhi ur bobl a sklaved.

« Ar galleg en deus argaset Breizh pell diouzh hengounioù ret an tremened, hag he bountet etrezek ur sevenadurezh war
he diskar na c’hell ket en em azasaat outi ha na anavez nemet ar furmoù linkretañ anezhi. ()
« Breizh n’en em zieubo da vat diouzh enkrog kefredel Frañs nemet dre virout ha studiañ he yezh. Hi eo alc’houez hon
toull-bac’h. Dre ar brezhoneg, deuet da vezañ ur benveg a gultur e c’hallo bezañ graet adsav kulturel hon gouenn hag e vo
Breizh evit dremmañ ouzh ar bed ha seveniñ he holl donkad.
« Ma ne c’hounez ket pobl Vreizh ar frankiz-diazez ez eo “ar gwir d’ar yezh”, mar pad da vezañ dre un doare
kammamzeriad kevredadel ar bobl na oar ket lenn he yezh, e vo skubet kuit diwar gartenn ar bed.
« Ha, tra ma vo gwenn ar bed gant diskennidi Cham ha bugale Batouala, ez ay da get pobl gozh Arvorig pa n’he devo
ket gouezet mennout kreñv a-walc’h hec’h emrenerezh sevenadurel. » Yann AR RUZ, Ar bobl na oar ket lenn he yezh, Ar
Falz 10/92-93 1933.
8

« Fellout a ra dimp ma ve kelennet ar brezhoneg, n’eo ket d’ur bihanniver, hogen da holl Vreizhiz. Fellout a ra dimp,
ur gwir dilamadus eo, ma ve skol ar bobl e Breizh-Izel skol ar bobl vrezhon. ()
« Ar gwir-se a ranko bezañ roet dimp, rak dreist an harzoù impalaerour, evel un tour-tan, emañ an Unaniezh Soviedel, o
tieubiñ dre hent yezh o c’havell he bihanniveroù chatalaet dec’h gant ar rusianekaat, o sklerijennañ pobl Vreizh, o tiskouez
dezhi an dazont hag o heñchañ he goanagoù. » Yann AR RUZ, Eus Dinan da Sant-Eganton, Ar Falz 8/66-67 1933.
« War un dro gant an adreizhoù kevredigezhel, ez eo ar frankiz kulturel, – “ar gwir d’ar yezh” – ret da bobl Vreizh da
vezañ dieub da vat.
« Un dispac’h kevredigezhel na rofe ket dimp ar gwir d’an deskadurezh e yezh hon c’havell ne rafe ket en hon bro
dispac’h ar speredoù.
« An dispac’h a rank komz brezhoneg, anez da se ez anado da bobl Vreizh-Izel hepken evel ur furm nevez eus ar
gwaskerezh kantvedel. » Ar Falz 11/105 1934.
(A-zivout un ervennadeg aozet gant ar « c’heltiegour » Jean LE CAM hag ar barzh Charlez ROLLAND, troer kentañ an
Etrevroadelenn e brezhoneg, sinet gant poblañs a-bezh Gwerleskin).
« () Dav eo dimp degas resisadennoù war he divout.
« A) Da geñtañ diwar-benn he c’hlozadurioù, an arc’hadurioù lakaet ganti (a zo hec’h amkan pennañ) :
« 1º Kelenn ar brezhoneg er skolioù kentañ derez ar brezhonegva. () Ar brezhoneg studiet evitañ e-unan, ha n’eo ket
evit aesaat deskidigezh ar galleg, evel-se e komprenomp an ervennadeg, hag hon tezenn eo ivez.
« 2º An amprouenn raksellet evit ar brezhoneg er C.E.P. n’eo nemet un amprouenn dre gomz. () Diziouerus eo ma
teskfe ar skol d’ar brezhoneger bihan skrivañ he yezh.
« 3º Ar brezhoneg en arnodennoù hag er c’henstrivadegoù, a c’houlenn Gwerleskin. Ni a c’houlenn ar brezhoneg evel
danvez ret evit an holl genstrivadegoù mont-tre en amaezhiadurezh e Breizh (eleze evit holl emstriverion da staeloù foran er
brezhonegva).

gelennadurezh LENIN, pa stourmas hemañ bepred evit ma chomfe amkanioù eilrenk evel ar
« gwirioù sevenadurel » isurzhiet da vellouriezh an dispac’h sokialour9 ? En eneb, e voe Ar
Falz ur stourm digenvez, kreizet war amkanioù yezhel oc’h emplegañ moarvat, hogen o
tioueriñ ivez, an amkanioù-diazez kevredigezhel, politikel hag armerzhel a ra an dispac’h.
Bellerezhioù all a ve tu da zegas hep mar, evel « bellerezh ar feiz » harpet war al lugan : « Ar
brezhoneg hag ar feiz zo breur ha c’hoar e Breizh » oc’h emplegañ e ve ar brezhoneg o kilañ dre ma
kile ar gatoligiezh. A-walc’h ez eus gant ar bellerezhioù hon eus meneget evit ma c’hallfemp bremañ
digejañ an azonoù boutin d’an holl ha dezrannañ abegoù gwerc’hel ar bountad yezhelour.
Azon splannañ : stourmerion ar yezh a zibab e-barzh rouedad an devouderezh eus diskar ar yezh
ar mailh end-eeun o reiñ un asvan a ziazez hag a gantreizhadur d’an ober a renont.
Anat eo emañ paourentez yezhel ar brezhoneg e-touez an arbennoù eus e zilezidigezh gant
Breizhiz10, hogen an arbenn-se n’eo nemet ur mailh eilrenk e-barzh rouedad a-bezh an arbennoù, –

« () Kavout a reomp skort, re izek, amkaniad an ervennerion ; koulskoude, mar befe roet dezho ar pezh a c’houlennont,
e ve ur c’hammed bras, – an hini kentañ, – graet war hon hent.
« B) En eneb, e reomp ar strishadurioù startañ war boentoù ’zo eus an arguzennerezh, ezhañ tregont teir dilinennad,
lakaet a-raok klozadurioù an ervennadeg. An Dr CAM a zegas, – a vergn a zlefemp lavarout, – ur vordilh “abegoù” a bep
seurt hag a bep orin. Enep reoù ’zo eus ar sañset arguzennoù-se ne c’hellomp nemet sevel. Ne asantomp ket ma ve da skouer
implijet ar c’hant-miliadoù a Vreizhiz lazhet gant “brezel ar Gwir hag ar Reizhded”, evit testeniañ brogarouriezh Breizhiz,
evit touiñ ez eo Breizhiz ar re gentañ eus ar Frañsizion. Ampart eo marteze arc’hañ ma ve arveret en hon bro ar pennaennoù
a lavar an impalaerouriezh c’hall he deus graet ar brezel evito, evel priz an aberzhioù gwadek a voe rediet Breizhiz d’ober, –
hogen n’emañ ket diouzh hon doare seurt poellata-marc’hata. Lavarout a reomp ez eo ur vezh klask tennañ eus sklaverezh ar
bobl vrezhon dindan an impalaerouriezh c’hall hag ar gevalaouriezh, un abeg ouzhpenn da harpañ ar gwir he deus da
bleustriñ he yezh. Sevel a reomp enep seurt arver eus arguzennoù broadelour-gall evit difenn ar brezhoneg. Dav eo d’an
Dr CAM bezañ didouellet : bugelel e ve krediñ e vo al levierion c’hall teneraet, troet a-du da studiañ hon arc’hadurioù
yezhel, dre zegas dezho koun eus an holl wad ez eo bet rediet Breizh da skuilhañ evit mad ar Stad c’hall.
« … N’eo ket ivez en askont eus e “ditloù noblañs”, pa’z eo ur yezh kozh, aspadenn doujadus eus an tremened, ez
arc’homp evit ar brezhoneg ar gwir da vezañ kelennet, e stourmomp evit e nevesadur hag e anzavadur gant ar Stad. N’en em
harpomp ket war an tu trivliadel eus ar gudenn. Hon arguzenn bennañ zo : ar brezhoneg, yezh ur milion hanter a Vreizhiz,
dezhi holl varregezhioù ur yezh a sevenadur, a zle kaout e lec’h er skol, ha drezañ e tle bezañ graet al labour ramzel ez eo
frankizadur kefredel ar bobl vrezhon. » Mestr Skol BIHAN, Mouezh ar Bobl, Ar Falz 14/151-152 1934.
« An adreizh kulturel en Unaniezh Soviedel, – unan eus an adreizhoù a ra ar muiañ enor da ijin splann LENIN ha d’e
skiant politikel, – o reiñ da ouzhpenn 60 bihanniver ar “gwir dispac’hel” da vezañ skoliet e yezh o c’havell, he deus lazhet
egin an emsavioù emrenelour a ziwane er bihanniveroù-se dindan ren an Tsar. Liz d’an holl, an adreizh-se, o kemer lec’h al
leviadur dedeuzour a ginnige padout kantvedoù, en deus roet an tu da zibennfreuzañ an diskolded en ur ober ugent vloaz ha
da sevel d’ul live kulturel a c’hallfe Breizh-Izel aviañ pobloù ’zo a oa dec’h c’hoazh dizesk hag hanterouez. » Y. SOHIER,
« Atebeg Ar Falz, skolaer c’hweluniadet unelour, ezel eus ar C’hevre enep an Impalaerouriezh hag ar Gwaskerezh
trevadennel » (Emb. war Populaire de Nantes, 25 11 34), Kelennadur ar Brezhoneg, Ar Falz 21-22/239 1935.
9
Sl. LENIN, Tezennoù war ar gudenn vroadel 1913, emb. Teskad Lenin III 1925 ; Ar varksourion hag ar vroad. III. –
V.I. LENIN, Emsav 39/71-95, /77-80 pergen, 1970.
10

« Lavarout a rit : “Ar brezhoneg a ya kuit, dalc’homp warnañ”. Mat. Hogen, ha klasket hoc’h eus gouzout perak ez a
kuit ? Perak ar c’houer, a rae gwechall an amanenn gant e ribod, a arver hiziv an diziennerez treloc’hel ? Ne dalvez ket ar
boan ober ar goulenn. Ar Breizhad zo bremañ en e gerz, da ribotat e vennozioù, ur benveg arnevez hag azas, a zo ar galleg.
Ar ribod kozh n’en deus ket ezhomm anezhañ ken. Hag o vezañ ma n’eus ket plas en ur vereuri evit ur sal virdi, e sko
anezhañ en tan. C’hwi a garfe ma virfe e ribod kozh. Komz a rit outañ a skiant vrogar, a hengoun klodus, a spered a ouenn ;
e berr, eus ur bern ijinoù n’en deus biskoazh klevet e oant mat d’ober amanenn. Ar pezh a zo d’ober, evit ma adkemerfe e
ribod kozh eo azasaat hemañ, e arnevesaat, e doare ma kavfe gantañ kement a splet ha gant an ijinenn nevez, pe da nebeutañ
hogos kement ().
« Se n’eo ket holl avat. Ar ribod kozh kalfichet, adwerniset, n’eo goude holl nemet ur ribod eildorn. () Hag e tegouezher
bepred gant ar c’hlozadur-mañ : pobl Vreizh a garo he yezh ha, da heul, a fello dezhi he mirout, pa welo ez eo doujet ha
pleustret gant ar renkad desket, ar renkad vourc’hiz, a zarempred mui-ouzh-mui, hag a zo pal-bremañ hec’h emdroadur. Evit
se, n’eo ket ret tamm ebet d’ar vourc’hizion deskiñ brezhoneg : a-walc’h eo d’ar re o deus emdroet endeo derc’hel koun
anezhañ, dougen bri dezhañ, ober gantañ a-benvest-kaer. Hogen, evit ma c’hallfe ur yezh dedennañ an dud, e rank bezañ
lakaet dedennus dre gement doare a zo. E-se, e ve kalz da c’hortoz eus ur c’hoariva dizalc’h, meizet er c’hiz arnevez, savet
evit tud kêr, dezhañ ul live uhel a-walc’h da zedennañ an dud desket. »
Tanguy MALMANCHE, La vie de Salaün, Digoradur, pp. X-XI 1926.

disoc’h eo e-unan da arbennoù all. Mar gell reiñ diazez da abegoù an embregadenn-binvidikaat, ne
oufe reiñ h## d’ar brouenn ez eo ar bellerezh-pinvidikaat evit skoilhañ diskar kevredigezhel ar
brezhoneg.
Anat eo roll ar begennoù en argil ar brezhoneg evel roll pep renkad-ren, – met « bellerezh ar
begennoù » a ziwel daou arvez pouezus eus an argerzh : a) begennoù Breizh n’int abaoe pell nemet
lerennoù-rod ar renkadoù-ren gall b) n’eo ket dre arguzennoù a zivezouriezh pe a genedouriezh e vez
eilpennet roll kevredigezhel ur renkad.
Anat eo en deus leviadur ar Stad c’hall herrekaet kiladenn ar brezhoneg. Zoken mar kavfe mat ar
Stad c’hall eilpennañ he leviadur avat, ne rafe d’ar muiañ nemet gorrekaat ar giladenn, ha n’eo ket he
zreiñ en un araokadenn.
Anat a-walc’h eo he dije ur Stad proleterel, goude ar c’hentañ Brezel-bed p’o doa c’hoazh
kantmiliadoù a Vrezhoned ar brezhoneg da yezh o c’havell, roet dezhañ un dezvad en deskadurezh
hag en amaezhiadurezh. Hogen seurt treuzlec’hiadur darnel eus an devoudoù soviedel a zianaveze un
amplegad hag un heuliad a bouez : a) un dezvad proleterel d’ar brezhoneg a amplege ur Stad
proleterel, hag an amkan da zibab oa luskañ an dispac’h sokialour en dije distrujet ar Stad vourc’hizel
c’hall ha lakaet en he lec’h ur Stad proleterel, ha n’eo ket arc’hañ an dezvad proleterel-se digant ar
Stad vourc’hizel evel ma rae Ar Falz b) an heuliad oa diaes moarvat da anaout ken abred hag ar
bloavezhioù 1930 : emañ feur ar yezherion a-vihanik e tudadoù arallyezh an Unaniezh soviedel o
tigreskiñ buan-ouzh-buan e gounid yezh ar riez, ar rusianeg11. Seul gent a se, hiziv ma’z eus
gallegerion a-vihanik eus holl vugale Breizh war-bouez un nebeudig, he deus arguzenn yezh ar
c’havell kollet pep gwerc’h.
Siek eo ar poellata o c’houstennañ pep hini eus ar bellerezhioù yezhelour. Hag eno emañ da glask
arbenn ar c’hwitadennoù o verkañ ingal remzad pep hini.
An hevelep disklotadur etre arbennoù gwerc’hel diskar ar yezh hag an arbennoù a zalc’h kont
anezho ar yezhelourion en o stourm, a gaver ivez etre abegoù gwirion o stourm hag an abegoù a
anzavont, evel ma welimp bremañ.

Abegoù lakadel ar stourm evit ar yezh
Un azon eus an ober yezhelour, ha dre-vras eus an ober ledemsav, eo an diouer a ereoù poellel
ken diavaez, ken diabarzh.
E lec’h all12 eo bet studiet an troc’h a zo a-fet poell etre al luskadoù a ra ar Mouvement Breton ha
termenet evel ur furm eus an diempradur ; al liammoù devoudel a zo etre an aozadurioù yezhel,
politikel, h.a., n’int ket fetisadurioù eus liammoù poellel etre an ober yezhel, an ober politikel, h.a.,
met kentoc’h divankadoù anezho, remedoù d’an diouer anezho, – ar geneiliezh etre an oberourion o
c’holeiñ an ezvezañs a gempoell etre an oberoù. Ar galv d’an unvaniezh, lugan sakr ar Mouvement
Breton, n’eo ket eztaol ur gempoellelezh war werc’hekaat, hogen argas lidel un digempoellelezh
dibare13.

11
Sl. An Unaniezh Soviedel : ar glenn, an dud, al labour, 6t kentel Douaroniezh S.A.D.E.D., klokadurioù 1969, Don106/701. E niveradeg 1959 « n’eus broadelezh ebet ma tisklerfe an holl izili anezhi ar yezh vroadel evit o yezh kentañ ; da
skouer, 99,8 eus ar Rusiz, 92 % eus an dTatared, 75 % eus an Alamaned o deus o yezh vroadel da yezh kentañ. Dek milion a
Nannrusiz a ziskler ar rusianeg evel o yezh kentañ. »
12
13

Sl. Notennoù evit kelenn an Istor, Emsav 26/37-47, /44-47 pergen, 1969.

Ar c’hendiviz etre yezhelourion hag armerzhelourion, h.a., a vez diouzh ar braslun : « Mat eo deoc’h stourm evel ma
rit evit ar yezh ; hogen dav eo deoc’h kemer perzh ivez er stourm evit an armerzh, ar gevredigezh, h.a. ». Da se e respont
paotred ar brezhoneg : « Ni a zifenn ar yezh, c’hwi a zifenn an armerzh, h.a.. Ne c’hell ket pep hini ober pep tra. Pezh a
reomp zo klokaus d’ar pezh a rit ». Hag en anv ur rannadur eus al labour, e kouezher gant ur meni emglev disembann etre an
« emsav » evit ar yezh hag an « emsav » evit an armerzh, h.a., pep « emsav » oc’h ober bruderezh kenwerzhel evit e
genseurted.

Ken splann all eo diouer pe faosted an ereoù poellel diabarzh, eleze e par abegoù an ober yezhel.
N’eus nemet brazober renabl an abegoù roet gant ar stourmerion evit henn stadañ.
Gwelet hon eus savlec’h Meven MORDIERN, kreizet war un abeg divezel : dlead groñs Breizhiz
eo mirout ar brezhoneg, muioc’h : bezañ e gwazoniezh ar brezhoneg, a zo « an Dra veur er Vro-mañ,
dreist an Iliz, koshoc’h egeti, klodveurekoc’h egeti dre vraster e amzer dremenet, () ar Ramz
trimilvloaziek () dreist d’an dud en komz, pe a zlefe e gomz, nad int en e gichen nemet kornandoned
berrbad heñvel ouzh ar c’hoabrennoùigoù a weler o stummañ hag o tistummañ hep ehan en oabl »14.
E-biou ez a d’ar gudenn : ha mat eo da Vreizhiz kaout ar brezhoneg da yezh ? dre lakaat en he lec’h ar
gudenn duginet : ha mat eo d’ar Brezhoneg kaout Breizhiz da wizion ? Notomp mat an tuginadur-se,
rak unan heñvel a gavimp gant pep luskad yezhelour : gwell e kav ar stourmerion reiñ sigurioù poellel
da zisplegañ o youl da labourat eget anzav ez eo ur youl ampoellel abeg gwerc’hel o labour. An tun
arveret gant MORDIERN eo traelaat ar yezh, he meurdraelaat, ober anezhi ur meni peurvoud n’o deus
an denion en e geñver nemet ur boud daveek. Diboellerezh ur c’hariad e barr e angerzh a glever aze,
nemet ez a frouezh an diboellerezh da boell ur vedouriezh. Kehelerezh ar Vro, ar Ouenn, ar Renkad ne
argerzhont ket dre hentoù disheñvel, – amañ dre eurvad e chomas kehelerezh ar yezh un devoud
hiniennel pe korrgevredigezhel !
Furoc’h e veze kempredidi MORDIERN, pe kentoc’h e oant klouaroc’h temzet eget an Hoc’h.
Uveloc’h, gwirheñveloc’h e chome o sigurioù : un dlead oa mirout ar brezhoneg, un dlead daveek, pa
oa « yezh hon tadoù », « yezh hon tremened », « teñzor fiziet ennomp gant an Aotrou Doue, an
Natur », « pinvidigezh evit Breizh, Frañs, an Denelezh », h.a.. An hevelep tuginadur a raent en o
abegoù, oc’h ijinañ sigurioù divezek a bep seurt da c’holeiñ ha kantreizhañ o yezhkarouriezh.
Goût a ouzomp penaos ez ersavas Roparz HEMON ouzh an arguzennoù-se. « Ha ma tibabomp
hor yezh, n’eo ket dre m’eo ‘yezh hon tadoù’ hag ‘hor yezh muiañ-karet’, na ‘yezh ar galon’, nag an
holl draoù goullo eur boas da glevout gant tud na ouzont ober netra hep goulenn digarez. Hor yezh a
zibabomp, ‘dre ma vennomp he dibab’, hag ar yezh all a zilezomp, ‘dre ma vennomp he dilezel’. »15.
An emzalc’h-se, youlelour evit ur gwel, a venne bezañ ur flemmadenn ouzh digaloniezh ar
rannvroelourion. Un diflipadenn e oa ivez, rak er bajenn a-raok an diskleriadur youlelour-se, e tispleg
Roparz HEMON e abegoù dezhañ da zibab ar brezhoneg ha da zilezel ar galleg : ar brezhoneg a ra
hon broadelezh, hon broadelezh a ra hon frankiz (enebet ouzh ar rannvroelezh a ra ac’hanomp tud suj
da Vro-C’hall), alese « ar brezhoneg evidomp eo ar frankiz ; ar galleg ar sklaverezh. () Ar brezhoneg a
zibabimp, pe ne vimp nemet bugale, ha gwashoc’h, tud digalon »16. Pezh na rae nemet argilañ an
emzalc’h youlelour eus par ar yezh da hini ar vroad : ur vroad a fell dimp bezañ, n’eo ket dre ma ve
anezhi ‘bro gozh hon tadoù’, hag ‘hon bro muiañ-karet’, hogen dre ma tibabomp bezañ ar vroad-se.
Ar pezh a zo en em glozañ en ur c’helc’hpoellata : Breizhiz omp pa vennomp komz brezhoneg, komz
a reomp brezhoneg pa vennomp bezañ Breizhiz ; kaer en deus avat stignañ « abegoù » heboell, ne
c’hell ket moustrañ a-benn ar fin war eztaol gwirion, hag ampoellel, e vuhez : « hor yezh a zibabomp,
dre ma vennomp he dibab ».
Un tamm sklerijenn a zeu eus dezrann daelerezhel saviad Roparz HEMON. Mab d’un
tiegezh bourc’hiz brestat galleger, e c’houzañvas an dislavar a anavezomp mat : Breizh (pe
ac’hoel ar brezhoneg) oc’h anadiñ e par ar c’healiad nemetken a-dal d’ur saviad gall (pe
ac’hoel gallek). Roparz HEMON a nac’has fichañ un asvan a saviad brezhon marmouzet
diwar hini ar gouerion. Trehontiñ a reas an dislavar o krouiñ ur saviad-kenderc’hañ brezhon
nevez en egor hollvedel, – dre al lennegezh. Merket hon eus c’hoazh bevennoù seurt saviadkenderc’hañ : hiniennel oa, ha ledarmerzhel. E-se e oa brezhonelezh Roparz HEMON frouezh
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Meven MORDIERN, Talar an Hoc’h, Preder 57/17 1964.

15

Roparz HEMON, A-enep ar gelennadurezh divyezhek, Breiz Atao 1925 ; ademb. Ur Breizhad oc’h adkavout Breizh,
p. 138, 1931.
16

Id., ibid., p. 136-137.

e genderc’hañ hiniennel (an arvez-se eus e saviad a anaveze hag a samme gant spiswel17) : en
em c’hraet en doa brezhon n’eo ket dre wiskañ an elfennoù a vrezhonelezh kenderc’het endeo
(dre gemplegañ d’ar pezh a skritelled brezhon e stuzegezh ar mare), hogen dre grouiñ ur
c’henderc’hañ brezhon nevez. Un ober-krouiñ diles e oa, eleze un ober a rezid, ha setu perak
ne oa ket diwirion eus e berzh diskleriañ : « dre ma vennomp he dibab », – petra bennak ma
rank an « dibab »-se bezañ spisaet, evel ma welimp pelloc’hik. Deraouiñ a ra ar faosted avat
pa glask kantreizhañ ar pezh a ra, ha goulenn eñ ivez digarez oc’h ober eus ar brezhoneg
« yezh hon frankiz ». Yezh hon rezid eo ar brezhoneg moarvat, n’eo ket koulskoude evel ma
intente Roparz HEMON. Breizh hag ar brezhoneg zo kenderc’hadoù eus an istor tremenet ;
n’o deus da welout gant hon rezid nemet e kement ma lakaomp enno gwerc’h hon rezid, ma
teuont da gevala hon istor dimp : ma kenderc’homp istor ganto. A-hend-all n’eus anezho
nemet hualoù evel pep danvez anistorek keit ma n’eo ket bet karzhet. N’eo ket en arbenn eus
hon broadelezh ez eo ar brezhoneg yezh hon rezid evel ma lakae Roparz HEMON, hogen en
arbenn eus hon rezid a sevenomp drezo ez eo ar brezhoneg hon yezh ha Breizh hon
broadelezh. Anat eo ivez aze an tuginadur yezhelour ha broadelour. « Hon broadelezh-ni,
daoust ha n’eo ket hor mad kentañ ? Daoust ha n’eo ket evidomp pep tra : hor frankiz, hor
brud, hol lorc’hentez-pobl, e-keñver ar bed hag en hor c’heñver-ni ? » (p. 136). Yezh na
broadelezh n’int « frankiz » drezo o-unan ; frouezhioù ar c’henderc’hañ istor int e-touez
frouezhioù all, hag er c’henderc’hañ emañ ar rezid da vezañ savlec’hiet, n’eo ket er
c’henderc’hadoù. Evel Meven MORDIERN, e laka Roparz HEMON al liamm kevredigezhel
e par ar c’henderc’had ha n’eo ket e par ar c’henderc’hañ, o traelaat ivez ar yezh hag ar
vroadelezh, – o savlec’hiañ ar « frankiz » er c’hevala ha n’eo ket er c’henderc’hañ. Alese ar
fazi a zo en e vellouriezh : na ziforc’hañ ar vrezhonelezh (hag ar brezhoneg) istorek,
kenderc’had ha kevala an dispac’h, frouezh o rezid ha lec’h-krouiñ d’an emsaverion, diouzh
ar vrezhonelezh (hag ar brezhoneg) anistorek, hual a strive pobl Vreizh d’en em zizober
anezhañ. Alese ivez ar gredenn e oa a-walc’h sklerijennañ Breizhiz, « dieubiñ o spered », evit
ma tizolofent o brezhonelezh evit ar pezh e oa : o frankiz. Setu perak n’o deus ket komprenet
tud an eil Emsav ha, dre-vras, ar vroadelourion hag ar yezhelourion, e oa ken emsavel da
werin Vreizh Karzhañ ar vrezhonelezh anistorek (ha pa ve dre hent ar gallekaat) na ma oa da
dud Gwalarn hontkenderc’hañ ur vrezhonelezh istorek nevez.
« Dre ma vennomp he dibab ». An droienn youlelour-se a hañval savlec’hiañ ar rezid en
« dibab » a ra Breizhiz ’zo eus Breizh hag ar brezhoneg. E gwir, n’eus aze nemet un touell
idealour. An « dibab » a reer eus Breizh hag eus ar brezhoneg zo da veizañ da gentañ evel
disoc’h un devouderezh kevredadel-istorel. Pelloc’h hepken e teraou ar rezid, pa grog an
« dibaber » da genderc’hañ istor diwar ar c’hevala broadel brezhon « dibabet ». Aze emañ
end-eeun ar gudenn a chom dimp da ziskoulmañ : savelañ an nerzhoù a zegas Breizhiz an 20t
kantved d’ober eus o brezhonelezh lec’h o c’henderc’hañ istor.
Buan ez ezrevellimp an abegoù lakadel all empentet gant stourmerion ar yezh. An holl anezho zo
gwelchet gant an hevelep tuginadur ; ouzhpenn-se, an holl abegoù embannet gant al luskadoù
yezhelour a hiziv zo treuzpaderezhioù, gwisket diouzh giz an deiz, diwar an eil Emsav, Ar Falz pe
Gwalarn.
Anaout a reomp holl tezenn ar brezhoneg pinvidigezh Breizh (Frañs pe an denelezh), – tezenn
draelour all a wel ivez er brezhoneg un dra ennañ e-unan, dic’houzvez eus an diforc’h etre ur c’hevala
istorek na sell e donkad nemet ouzh ar genderc’herion ha dreist-holl n’en deus ket ezhomm
difennerion, hag un danvez anistorek digenderc’h a zo da garzhañ kuit evit brasañ mad an holl.
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Anaout a reomp tezenn ar gwir o deus ar milion a vrezhonegerion da gaout o yezh er skolioù ha
war ar skinoù, difennet hiziv gant Kuzul ar Brezhoneg a-ziwar-lerc’h kazel dehou an eil Emsav, eleze
hep keal a renkad, ha gant Galv a-ziwar-lerc’h ar gazel gleiz, oc’h ober eus stourm ar yezh, war
skouer Ar Falz, un arc’hadur a-berzh renkad al labourerion.
Petra eo ar « brezhoneg » a vez lakaet e kont gant stourmerion ar yezh pa c’houlennont
ma ve kelennet er skolioù ha ledet war ar skinoù ? Goulenn all ereet ouzh an hini kentañ :
d’ober petra kelenn ha skignañ brezhoneg ? Lakaet er-maez an Emsav, nad eo ket e bal
skignañ brezhoneg, hollad an darempredoù kevredigezhel arnevez e Breizh a vez graet dre ar
galleg. Ha perak ? Peogwir ez eo ar brezhoneg un arvez eus ar gevredigezh henvoazel hag ar
galleg un arvez eus ar gevredigezh arnevez. Ur poellata disol e ve endeo soñjal e ve a-walc’h
kelenn ha skignañ ur brezhoneg arnevez evit ma ve degemeret evel yezh ar gevredigezh
arnevez e Breizh. Ar brezhoneg a glasker kelenn ha skignañ avat n’eo ket ur brezhoneg
arnevez, hogen ur furm hiron, etreat d’an teodyezhoù ha d’ar gwalarneg, e gwirionez ur
sioc’han diarveradus er vuhez a vremañ, diarveret, ha digomprenet alies, gant ar
vrezhonegerion henvoazel.
Un arguzenn all a zo bet pleustret kalz eo hini treuzyezhadur ar vugale. Ur sol bennak e oa
c’hoazh dezhi e grez Breiz Atao hag Ar Falz kentañ, pa oa teodyezherion vrezhonek eus un darn eus
bugale ploue ar C’hornog. A dra sur e oa un droug evito gouzañv un destuziadur feuls evel m’en rene
ar skolioù gall.
Ret eo merzout avat ned ae ket an destuziadur-se enep da lusk kevredadel hollek ar
boblañs : e diouer un emsav dispac’hel en dije bleniet Breizhiz eus o bed henvoazel d’ur bed
brezhon arnevez, ne oa diskoulm ebet estreget ar gallekaat ; hag ar gerent o doa bet kement a
boan da zeskiñ galleg o-unan a gase o bugale d’ar skol evit ma teskfent galleg abretoc’h ha
gwelloc’h eget m’o doa graet. Ar Stad c’hall ne c’hoarie nemet ur roll herrekaat en argerzh
kevredadel an treuzyezhañ, oc’h aesaat diraez yezh ar bed arnevez d’ur boblañs a oa dindan
redi gwaskus d’he diraez. Ha pa zistage de MONZIE e frazenn vrudet : « Evit unded yezhel
Frañs e rank steuziañ ar brezhoneg », ez eztaole ivez un abeg lakadel a oa pell diouzh abeg
gwerc’hel ar gallekadur m’en em daole Breizhiz. Ar rebech d’ober da leviadur yezhel Stad
c’hall ar mare eo bezañ renet an destuziadur en doare feuls, gwallus d’ar bredoù, ma reas, elec’h arverañ an teodyezhoù evit distroñsaat an tremen. Hogen broadelouriezh dall,
chaovinek, ar Frañsizion hag o levierion o lakae da vresañ dindan o zreid gant un ernez
darfellek azonoù ar vrezhonelezh-se a vuhezent evel un nac’hadur devoudel eus « unded
Frañs ». Un islonk oa enta etre abegoù al levierion c’hall da c’hallekaat Breizhiz hag abegoù
Breizhiz da vezañ gallekaet.
Hogen n’eo ket e-keñver he leviadur yezhel emañ ar ponnerañ tamall d’ober d’ar Stad
c’hall, ha lec’hiet fall eo ar rebechoù graet dezhi gant ar yezhelourion. Zoken lezet a-gostez ur
gudenn vroadel dianavezet ganti, roll ar Stad oa aotren da bobl Vreizh diorren, aesaat e pep
keñver an tremen eus ar gevredigezh henvoazel d’ur gevredigezh c’hreantel, ha n’eo ket mont
a-enep pennaennoù haelañ an Dispac’h gall. He roll ne oa ket en em harpañ war ar renkadoùren brezhon kozh hogen reiñ d’ar renkadoù suj brezhon an dro da gemer intrudu. N’eo ket e
par ar yezh emañ an tamall d’ober d’ar Stad c’hall hogen e par ar gevredigezh.
Merzomp c’hoazh ne oa ket an destuziadur kudenn ar vrezhonegerion hepken. E kement
lec’h eus Frañs m’edo ar gevredigezh henvoazel o vervel ha ma anade stuzegezhioù ha
teodyezhoù lec’hel evel sparloù a-dreuz an hent d’ar bed arnevez, e save an hevelep
kudennoù. Marteze n’o devoe ket al levierion c’hall da ziorren an hevelep regarzherezh, da
ziskouez an hevelep sadegezh, en tareadoù romanek eus o riez, nemet ent kevredadel e
c’hoarveze ar gallekaat dre an hevelep argerzh. Ent kevredadel bepred, ne reer gwallerezh
ebet d’an devoudoù o stignañ ar gudenn evel ur gudenn diabarzh gall.
Breiz Atao, Gwalarn, Ar Falz a glaskas reiñ ur ster brezhon d’an destuziadur dre e
zeskrivañ evel gwaskerezh ur vro gant ur vro all, ur bobl gant ur Stad estren pe da nebeutañ
arallyezh. Hogen ne oa ket d’ar Stad estren d’ober an dispac’h na raent ket, ha ne oa d’an

destuziadur ur ster brezhon, ha da Vreizh un dremm vroadel, nemet evito. O c’henvroiz a
badas da eren gallekaat hag arnevesaat, broadelezh ha gallelezh.
Hiziv, an diforc’hioù etre bugale ar ploue eus Kornog Breizh ha bugale all Frañs a-fet teodyezh zo
aet da get. Ur gudenn destuziadur, treuzyezhadur a chom, anat eo, hogen nebeutoc’h eget biskoazh
ned eo ur gudenn dibarek brezhon : tennañ a ra d’ar forc’had a zo etre an deskadurezh roet er skolioù
gall ha stuzegezh ar Frañsizion yaouank18. Ret eo merkañ ez eo bihanoc’h ar forc’had-se e Kornog
Breizh ma vez ar vugale gallegerion a-vihanik eget er Reter ma’z int c’hoazh alies gallaouegerion.
Dispredet rik eo enta hiziv arguzenn an destuziadur er stourm evit ar brezhoneg.
Er mare-mañ ez arverer arguzenn ar « werinegezh kulturel ». Kemeret eo gant Galv da abeg
kentañ e stourm19. Dindan ar skritell-se ez adkaver dreist-holl tezennoù danzeet gant an eil Emsav :
– ur milion a vrezhonegerion zo e Breizh, dezho ar gwir da gaout o yezh er skolioù ha war ar
skinoù. Un touell e oa endeo an dezenn-se pemont vloaz ’zo, er mare ma oa priziusoc’h da Vreizhiz ar
gwir d’en em zizober eus o brezhoneg, – ha p’o dije bet ar gwir da gaout o yezh er skolioù, e vije bet
anezhañ unan eus ar gwirioù furmek-se enskrivet e Bonreizh ar gwerinelezhioù bourc’hizel. Seul
furmekoc’h a se e vije hiziv an hevelep gwir, pa’z eo deuet Breizhiz a-benn d’en em zizober eus ar
brezhoneg en o c’henderc’hañ kevredigezhel hag ez eo aet disol tezenn ar « milion a
vrezhonegerion ».
Div stadadenn aes da wiriañ zo a-walc’h da zispenn an dezenn-se : a) krugell an oadoù
evit ar vrezhonegerion zo eus ar patrom « kornigell e pign », eleze zo war steuziañ dre ziouer
a remziadoù yaouank b) yezh an darempredoù-kenderc’hañ arnevez zo ar galleg e pep lec’h ;
pa chom brezhoneg en darempredoù-kenderc’hañ henvoazel, e kil ar brezhoneg buanoc’h
c’hoazh eget an darempredoù-kenderc’hañ henvoazel o-unan.
– un touell all zo dindan an termen « kultur ». An termen laosk-se a vez lakaet da dalvezout war
un dro evit « sevenadur » en e zaou ster « seveniñ » ha « sevened », hag evit « stuzegezh ». Ar
sevenadur zo ar c’henderc’hañ, en e ster leun a genderc’hañ istor, e kement ma treuzfurm buhez ar
genderc’herion. Mar greer « kultur pobl » eus « kultur » ur renkad suj, ne c’hell ket bezañ ur
sevenadur, rak ar renkad suj, e kement ha ma’z eo suj, ne genderc’h ket istor, n’en deus ket a
sevenadur ; ne grog da genderc’hañ istor, da gaout ur sevenadur, nemet dre ober an dispac’h he dieub
diouzh he sujidigezh. Komz eus « sevenadur pobl Vreizh » a-zivout danzeadoù ar sujidigezh ez eo an
teodyezhoù, ar folklor, h.a., zo magañ un emdouell distaolet war un dro gant ar renkadoù suj ha gant
an dispac’herion. Gwelet hon eus e oa an emdouell-se hini broadelourion an etrebrezel : war zigarez
ma oa ar brezhoneg o lec’h-kenderc’hañ, eleze al lec’h-seveniñ d’o rezid, e selljont ar brezhoneg
drezañ e-unan evel ul lec’h devoudel a rezid hag a sevenadur ; diwelout a raent e oa ar brezhoneg e
gwirionez ul lec’h a warlerc’hiadur hag a gabestradur evit o c’henvroiz. Galv, Kuzul ar Brezhoneg,
h.a., o treuzplakañ kealiadurezh Breiz Atao, Gwalarn, Ar Falz, a samm an hevelep emdouell ; un
diforc’h n’eus ken : ar brezhoneg n’eo mui nag un dilañs nag ur c’habestr da Vreizhiz o vezañ m’o
deus en em zieubet dioutañ, dre en em c’hallekaat.
Diwerc’hek eo enta ar palioù lakaet d’o obererezh gant stourmerion ar yezh.
Dre o arc’hadurioù e fell dezho reiñ da bobl Vreizh an tu da virout he yezh. Hogen, en
amveziadoù ma emañ (bed arnevez, bed gall), n’he deus pobl Vreizh ezhomm ergorel ebet eus ar
brezhonek. Diwerc’hek eo skoazellañ an dud da virout ar pezh n’o deus abeg gwerc’hel ebet da virout.
Teodyezhoù derou ar c’hantved zo bet distaolet gant o c’homzerion evel diazas ouzh ar bed
arnevez ma rankent bevañ. Abaoe, n’o deus graet an teodyezhoù nemet disleberiñ hag ar bed arnevez
nemet pellaat a gammedoù bras diouzh ar bed henvoazel. Ar yezhelourion n’o deus ket holl ar
follentez da grediñ e tilezfe Breizhiz ar galleg evit distreiñ d’an teodyezhoù. Daou zoare o deus da
18
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ziflipout : a) n’eus anv ebet, emezo da zilezel ar galleg ; hemañ a virfe e lec’h, eleze roll yezh ar
c’henderc’hañ gwirion ; ar brezhoneg a chomfe e-kichen evel lod eus ar « c’hultur-pobl breizhat »20 ;
pezh a zo kement ha goulenn ma ve sonnaet, dezvadekaet stad-bremañ an traoù, – deskrivet e gaou
evel bezañs ur milion a vrezhonegerion e Breizh ; dezvad ebet a-berzh ar Stad c’hall avat ne viro ouzh
ar gornigell boblañsel a deuziñ dre berzh ar c’hoshadur naturel, ne viro dreist-holl ouzh Breizhiz a
ober o yezh wirion eus yezh o c’henderc’hañ gwirion ha da zisteurel an dilerc’hioù teodyezhel
digenderc’h badezet « kultur-pobl » ; b) dindan an anvad « yezh ar bobl » e venegont e gwirionez ar
gwalarneg darlivet warnañ un toullad trefoedachoù nad int ket a-walc’h evit parraat ouzh ar saviad
diac’hinek-mañ : evit komz ar « yezh ar bobl »-se e rankfe ar bobl vrezhoneger gouzañv un
treuzyezhadur kevatal d’an treuzyezhadur tamallet da skolioù ar Stad c’hall ; muioc’h zo : brezhoneg
Gwalarn, evitañ da vezañ bet ur c’hammed a bouez etrezek ar bed a vremañ, zo diazas krenn diouzh
ar vuhez arnevez ; evit henn gwiriañ n’eus nemet atersiñ war e labour pemdeziek, e studioù da skouer,
ur gwim, unan eus an dud yaouank-se desavet e gwalarneg gant ur familh vroadelour ; mar en deus
heuliet kentelioù S.A.D.E.D., e poanio hon gwim o reiñ respontoù resis ; ma n’en deus ket graet, e
chomo boud hag ar galleg a gemero bep taol lec’h ar gwalarneg.

Abegoù gwerc’hel ar stourm evit ar yezh
Abegoù lakadel ar stourm evit ar yezh n’int enta kevreizhet diouzh pal gwerc’hek ebet.
Stourmerion ar yezh, ouzhpenn ma fell dezho fiziout kelennadurezh ar brezhoneg er Stad a damallont
da vezañ e vuntrer (pezh a c’hallfed, gant eeunegezh vras, sellout evel un tun politikel), a gemer da
bal fiziout e pobl Vreizh ar viradurezh eus teodyezhoù o vervel dre ur marv kevredadel, pe eus
pleuskadoù diwar an teodyezhoù-se ken didalvoud all evit he c’henderc’hañ kevredigezhel. Pa’z eo
anat ne zeu ket o lusk d’ar stourmerion eus gwerc’hegezh ar pal erverket gant o abegoù lakadel, ez eur
rediet da glask abegoù gwerc’hel o stourm er-maez eus o abegoù lakadel.
« A galon ganeoc’h e karantez hor yezh ». E gwir, mard eus un elfenn a gaver bezant gant hogos
holl « baotred ar brezhoneg » ez eo ur garantez divent ouzh ar yezh hec’h-unan. Evit VALLEE,
Meven MORDIERN, Roparz HEMON ez eo anat e voe ar brezhoneg karantez o buhez. Ur furm eus o
brogarouriezh e voe seurt yezhkarouriezh ? Evit Meven MORDIERN e oa ar brezhoneg ar c’horf
fetisañ he doa he bro wirion, Keltia. Evit Roparz HEMON, ar vro zo en em dennet er yezh : aet eo
gantañ da Zulenn. VALLEE moarvat ne oa ket disheñvel. Ha n’eo ket aet ar ouenn da get. Neb en
deus darempredet « paotred ar brezhoneg » a oar penaos e renont o amzer peurliesañ pa vezont bodet :
o komz eus ar brezhoneg. Pelec’h emañ ar plac’h a voe hec’h amourouz biskoazh ken pitilh ganti ha
ma vez hon yezhkarourion gant ar brezhoneg ? Pa studiimp pelloc’h an arbennoù eus ar bountad
yezhelour, e klaskimp gwelout perak he deus ar vrogarouriezh kemeret ar furm-se e-ser un dezrann
istorel ha kevredadel. Amañ e teskrivimp hepken penaos e skoach an abeg gwerc’hel anezhañ, ar
yezhkarouriezh, a-dreñv an abegoù lakadel diseurt hon eus dezrevellet uheloc’h. E gwir, ez eo aes
brasluniañ an argerzh heuliet gant ar yezhkarour evit savelañ abegoù lakadel e stourm : bountet gant e
angerzh e stag « paotr ar brezhoneg » gant un ober yezhel bennak (natur hemañ a chom e dalc’h an
degouezhioù, ar c’hejadennoù, e c’houstoù personel, – kenkoulz-all e stagfe gant un ober folklorel,
armerzhel pe all) ; en un eil lankad e striv an oberour yezhel ez eo deuet da vezañ da gantreizhañ, da
gantabegañ e ober. Dibaot a wech e kav a-walc’h ober stad eus e vrogarouriezh pe e yezhkarouriezh
nemetken (« hor yezh a zibabomp, dre ma vennomp he dibab »), pa ro d’an arguzenn amskogus-se ur
furm gendrec’husoc’h (« ar brezhoneg evidomp eo ar frankiz », « an Dra veur er vro-mañ, () ar Ramz
trimilbloaziek ») ; peurliesañ e wisk war abeg ampoellel e yezhkarouriezh un hobregon a abegoù
poellel dibabet evit o skogusted, alese an dremmoù diniver a zoug ar bruderezh yezhel hervez an
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degouezhioù, ar mareoù ha kealiadoù ar vruderion : yezh hon tadoù ha fiziad an Aotrou Doue evit ar
Gatoliged henvoazelour, ur glad ken bevedel hag ar gwad evit gouennelourion ar bloavezhioù 30, glad
kulturel Frañs evit ar Chaloni FALC’HUN ha liperion boutoù ar vistri c’hall, kultur proleterel
mezhekaet gant ar gevalaourion evit an « emrenerion sevenadurel » kleizour, h.a.. Dre berzh an
tuginadur deskrivet uheloc’h ez a an arguzenn skogus, an abeg poellel da abeg-diazez al labour, da
arguzenn-greiz ar stourm, da sol ur reizhiad o pourchas war un dro arbennoù diskar ar yezh (hag ar
vro, kement hag ober), palioù d’an ober boulc’het hag ar bellerezh d’o diraez, h.a.. Er senario-se e
chom bepred ar roll kaer gant ar brezhoneg muiañ-karet : tamallet e vez e berzhioù fall da fallagriezh
e enebourion pe da laoskentez ar re a oa dleet dezho e ziwall, e berzhioù mat nemetken zo dezhañ.
Gwelet hon eus ivez penaos ez a an abegoù lakadel da gaout sol war arvezioù darnel eus an istor hag
ar gevredadelezh, en ur lezel en deñvalijenn kement arvez a ve drastus dezho, – piv e-touez ar
yezhelourion a asant ez eo bet ar gallekaat un araokadenn ergorel evit pobl Vreizh ? En hevelep doare
e vez bannet ar palioù en dazont : piv anezho a asant selaou an arbennadenn e ve ar Vreizh vrezhonek
a empentont reuzeudikoc’h eget ur Vreizh c’hallek ? Penaos intent an eürusted hep ar muiañ-karet ?
Ar gealiadurezh yezhelour en he fezh, petore furm bennak ma wiskfe, zo stignet gant ur
vrizhpoellelezh a redi neb he studi da ziforc’hañ bepred enni an abegoù hag an arbennoù lakadel
diouzh an abegoù hag an arbennoù gwerc’hel.
Ar gudenn neuze evit meizañ ar pezh a zo e kaoz n’eo ket bezañ yezhelour gant ar yezhelourion,
hogen dezrannañ an anadenn gevredadel ez eo ar bountad yezhelour e Breizh, – an termen « bountad »
end-eeun hon gouzave n’eo ket diwar-bouez ur sol, ur pal nag ur poell e teufemp a-benn da veizañ
teskad al luskadoù yezhelour.
Mat eo menegiñ amañ daou zegouezh dibarek, div embregadenn aozet da gorvoiñ ar
yezhkarouriezh war un amboaz nannyezhelour.
E-touez ar yezhkarourion a ra Galv ez eus tud nad int ket yezhkarourion : lerennoù-rod int
d’ar strollad politikel U.D.B., o kemer perzh oberiant en difreterezh yezhelour a-benn e
gorvoiñ e gounid ar strollad. Evit ar re-se, abegoù lakadel Galv ne c’holoont ket un angerzh
yezhkar ampoellel, hogen abegoù kalvezel poellel ; dezho ez eo ar brezhoneg un danvez
arc’hadurioù, ha stourmerion ar brezhoneg difreterion da sterniañ en ur benveg korzherezh
arveret da deurel stronk dirak rouedoù ar strollad galleger.
Meneget hon eus c’hoazh an abegoù a voe da leviadur yezhelour E.S.B. eus 1967 da
196921. Soliet oant war ar gredenn ez eus dre ret danvez un emsaver e kement yezhkarour o
nodiñ er vro. Digoret e voe skolioù brezhoneg a oa o arbenn gwerc’hel degas izili da E.S.B..
Ar skolidi avat, mard oa o abeg lakadel deskiñ brezhoneg, ne oa ket dre ret o abeg gwerc’hel
ober an dispac’h, ha pa veze diskoachet dezho an dezerzh da dreuziñ a-dreñv glasvezh ar
c’hentelioù brezhoneg, n’eo ket hep sol e tamallent d’o c’helennerion bezañ klasket o
zouellañ.

Arbennoù gwerc’hel ar bountad yezhelour
Un deskrivadur kentañ eus an ober yezhelour a rae anezhañ un ober darnel, diempret diouzh an
ober politikel, an ober kevredigezhel, h.a.. Un dezrann pishoc’h en deus diskouezet edo e gwirionez
an diempradur o ren da gentañ en e boellerezh diabarzh : n’eus dezhañ pal gwerc’hek ebet, sigurioù
n’eus ken eus an abegoù a embann. Mennadoù ar yezhelourion n’int ket enta evit reiñ dimp ster
gwerc’hel ar pezh a reont : ar bountad yezhelour zo un anadenn hep treuzwelusted, alc’houezet, a
ranker dialc’houezañ en he fezh ; a-dreñv gwiskad divoull an abegoù lakadel hon eus da ziverzout an
abegoù gwerc’hel, hag en tu all d’ar re-mañ da savelañ an arbennoù gwerc’hel anezhi.
Unan eus an hentoù brientek etrezek arbennoù gwerc’hel ar bountad yezhelour eo dezrannañ al
luskad en deus trec’het war diempradur poellerezhel an ober yezhelour ha dre se dialc’houezet ent
embregel an ober-se : E.S.B..
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Distremenet en deus yezhelouriezh diharz Meven MORDIERN. Breizhiz, ha pa vent emsaverion,
n’emaint ket e gwazoniezh ar brezhoneg nag azon all ebet eus ar vrezhonelezh. Ereet eo ar brezhoneg
ouzh istor ar Gelted hag ar Vrezhoned, hogen ivez ouzh istor ar renkadoù. An ober yezhel a ampleg
un ober istorek hollel, ha n’eo ket ar gin.
Distremenet en deus yezhelouriezh vroadelour Roparz HEMON. Ar brezhoneg n’eo ket dre ret ur
mad evit Breizhiz. Ned eo un elfenn-dieubiñ nemet e kement ma tud d’ur c’hevala er c’henderc’hañ
istor, ha n’eus a genderc’hañ istor e Breizh nemet dre an emsav dispac’hel. Un hual eo bet hag e chom
ar brezhoneg e pep degouezh all. Goulenn digant Breizhiz mirout pe deskiñ o yezh er-maez eus an
emsav dispac’hel zo kement ha goulenn diganto dougen arouez ur muturniadur tremenet ha dibare.
Distremenet en deus stadelouriezh Youenn OLIER hag an difreterion yezhelour. Stad ebet,
brezhon pe gall, ne lakay ar brezhoneg da yezh Vreizh ma ne zeu ket da gentañ ar brezhoneg d’ur
benveg a genderc’hañ istorek dre un dispac’h renkadel ha broadel. Dre se e tistaol E.S.B. ivez ar
vroadelouriezh vourc’hizel. Deskrivañ a ra div renkad e Breizh : an dud o ren war ar c’henderc’hañ
istor, an dud a ya da zanvez anistorek ar c’henderc’hañ istor ; gall ha bourc’hizel eo ar c’henderc’hañ
istor e Breizh, – hogen ha pa vije brezhon ha bourc’hizel, pe gall ha proleterel, pe brezhon ha
proleterel, keit ma chomo ar bobl evel danvez anistorek ar c’henderc’hañ istor e chomo an dispac’h
d’ober.
Evit ma teuy pobl Vreizh d’an istor, n’eo ket a-walc’h dezhi diskar ar renkad-ren he
dalc’h en anistor na lemel krap ar Stad c’hall diwar Vreizh. Pobl Vreizh he deus d’en em
istorekaat hec’h-unan, eleze karzhañ pep hual anistorek (ar pezh he deus graet o tilezel ar
brezhoneg evel benveg-anistorekaat), ha dont d’ur c’henderc’her istor, eleze piaouañ ur
c’hevala istorek (ar pezh ez eo kroget d’ober dre an Emsav o kemer ar brezhoneg da venvegistorekaat). Pa zistaol pobl Vreizh ar brezhoneg, emañ enta ar gwir ganti enep d’ar
yezhelourion ha d’ar boblelourion : tra ma vez ar re-mañ o tamall d’ar Stad c’hall ha d’ar
renkad-ren lazhañ ar brezhoneg, e oar tud ar vro ez eo bet dilez ar brezhoneg un amplegad d’o
araokaat, e oar ivez an Emsav ez eo ar brezhoneg er-maez eus an dispac’h un hual war hent an
emgann-dieubiñ. Hag ober goap eus tud ar vro eo lavarout, evel ma ra Galv, e vo ar
brezhoneg p’he devo ar Stad c’hall roet un dezvad dezhañ, ur gwereder devoudus evit
diarallekaat pobl Vreizh22.
Ar brezhoneg ne vo ket lakaet e Breizh gant ar Stad c’hall na gant ur Stad vrezhon evodet eus un
dispac’h broadel pe renkadel ; ar Stad eo, en eneb, a vo brezhonek pa vo bet brezhoneg yezh an
dispac’h en devo he c’henderc’het.
Ur pal gwerc’hek zo da leviadurezh yezhel E.S.B. : ur Stad vrezhon, kenderc’had un dispac’h
broadel ha renkadel, brezhonegezh an emsav dispac’hel ha brezhonegezh ar Stad o vezañ en ur
c’heñver a gevamplegadur.
An aters o sevel diouzhtu avat eo hemañ : perak ar brezhoneg ? Pe abeg zo da gaout ar brezhoneg
da yezh an dispac’h hag ar Stad ? Eeun eo ar respont : abeg gwerc’hel an emsaverion n’eo ket
disheñvel diouzh abeg gwerc’hel ar yezhelourion ; an hevelep nerzh a zo arbenn ar bountad yezhelour
en deus graet ivez brezhonegerion eus an emsaverion. Ent hanezel, an Emsav zo bet hontkenderc’het
diwar al luskadoù yezhelour, – n’eus ket aze abeg a-walc’h da vrezhonegezh an Emsav evel just,
azonus eo evelkent. Ampoellel eo abeg an Emsav da gaout ar brezhoneg da yezh, hag an emsaverion
en anavez evel abeg ampoellel hep klask e c’holeiñ gant sigurioù poellel. Ha dre ma’z eo ampoellel
end-eeun ez eo amjestr lakaat un anv warnañ. An termen eeunañ, ha dikañ, d’e envel eo moarvat
« brogarouriezh ».
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N’eo ket amañ al lec’h da sevel damkaniezh kevredadel ar vrogarouriezh. Un nerzh krai ez eus
anezhi o werediñ en holl bobloù eus an istorvezh, – o vezañ zoken e devoud o amparadur evel pobloù,
– unan eus andonioù pennañ ar gremm danvezet er c’henderc’hañ istor23.
Ur skouer fetis splann a fell dimp reiñ evelkent eus an darempred etre an nerzh-se hag ar
c’henderc’hañ istor. Roparz HEMON a ro dimp an dezrevell hogos treuzwelus anezhi en
arroud meneget uheloc’h15 : tud Gwalarn o deus tennet ar brezhoneg eus an anistor ha graet
anezhañ ur c’hevala er c’henderc’hañ istor brezhon (o fazi hepken eo bet na welout an islonk
a oa etre ar brezhoneg istorek a savelent hag ar brezhoneg anistorek er mare dres ma edo pobl
Vreizh o karzhañ hemañ diwezhañ). Adistorekaet o deus ar brezhoneg dre e saviadekaat en o
buhezioù skrivagnerion. Pe nerzh o lakaas da seveniñ o buhezioù skrivagnerion e brezhoneg
ha da reiñ dre se d’ar brezhoneg ul lec’h en istor ? O brogarouriezh. Ar vrogarouriezh vrezhon
evel nerzh kevredadel o kreskiñ hag o tougen Breizhiz da grouiñ ur bobl istorek en-dro, – hag
ivez da sankañ en hentoù-dall ar bountadoù yezhelour, armerzhelour, renkadelour, broadelour.
Brasluniet hon eus un arvez eus arbenn gwerc’hel ar bountad yezhelour : ar vrogarouriezh.
Arvezioù all avat a chom da savelañ : perak e c’hoarvez er mare-mañ ? Perak e kemer ar
vrogarouriezh furm ur yezhkarouriezh diwerc’hek ?
Anavezet mat eo « paotred ar brezhoneg », noblañsoù ha beleion dreist-holl en 19t kantved,
beleion ha bihanvourc’hizion dreist-holl en 20t kantved, dornadig digenvez betek ar bloavezhioù 1960
ma stagas o noueañs da baotaat, – ken ma c’haller lakaat ar bountad yezhelour e-touez anadennoù
kevredadel heverkañ ar mare-mañ e Breizh.
Evit meizañ an anadenn-se ez eo dav loc’hañ diwar an darvoudoù eus istor pobl Vreizh
c’hoarvezet da heul ar c’hentañ Brezel-bed. Daveiñ a reomp al lenner d’an dezrannadurioù embannet
endeo24. Gwelet eo bet penaos o doa Breizhiz, enket etre o bedouriezh henvoazel hag endalc’hioù
bresus an armerzh arnevez, dilastret o bed henvoazel ha war un dro gantañ o brezhonelezh (33/265267) ; penaos e voe Breiz Atao un « nann » enebet ouzh seurt dilez eus ar vrezhonelezh (33/267-269) ;
ivez penaos Breizhiz gounezet ganto ar vedouriezh arnevez hag hec’h armoù, zo deuet er-maez eus an
ersavioù enkadennek, unhentus ha redius, ha zo krog da savlec’hiañ o c’hudennoù e par al
lieshentusted hag ar galloud-dibab (33/269-271). Kement a veze graet e Breizh etre an daou vrezelbed a veizent a-geñver gant an unhentusted hag ar rediusted. Kement a vez graet e Breizh hiziv a
veizont a-geñver gant al lieshentusted hag an dibabusted. Gant gerioù all, goude ar Brezel-bed kentañ,
edo Breizhiz e seurt saviad ma chome e-maez kont dezho keal ur galloud-divizout war o zonkad, –
« mar fell da Vreizhiz bevañ e rankont en em glenkañ buan er bed nevez hag er gevredigezh c’hall »
(33/265) ; ha setu perak e chomjont serret feuls ouzh Breiz Atao pa lakae houmañ e kont ur gallouddivizout war o zonkad : amzere oa goulenn digant peñseidi ar bed henvoazel nac’h pignat el lestr gall
a oa dirazo ha gortoz war neuñv ul lestr brezhon na oa ket anezhañ c’hoazh, zoken e stumm raktres.
Goude an eil Brezel-bed avat emañ Breizhiz e seurt saviad ma teu dezho keal ur galloud-divizout war
o zonkad : e-kichen ar pal kent a oa dreistbevañ e tiwan ur pal nevez a zo ren o buhez en o grad. Pell
emañ kudennoù an diorreadur a vezañ diskoulmet, war an hent kontrol ez a ar vro kentoc’h ! Hogen
Breizhiz, ma ne gavont ket en arsanailh kefredel, kealiadel ha kalvezel ar bed arnevez an tu da
ziskoulmañ o c’hudennoù, a gej drezañ gant an anadurezh ez eo dezho o-unan ha da zen all ebet d’o
diskoulmañ ; o c’hwitadennoù zo elfennoù en daelerezh emgreskus o degas tamm-ha-tamm etrezek ar
poent m’o devo en o dorn ur galloud-divizout gwerc’hek a-benn ar fin. E seurt daelerezh e teu ar
vrogarouriezh evel un nerzh yael hag emgreskus ivez, – ned eo ket an daelerezh-se a-walc’h evit
krouiñ ar vrogarouriezh a dra sur, nemet ez eo dezhi an tu d’en em istorekaat (evel ma kavas gant
Gwalarn an tu d’en em istorekaat e-ser an daelerezh a anavezomp evel rakreder an daelerezh-dieubiñ
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brezhon), tra ma oa bet dic’hallus da bep brogarouriezh kemer ur perzh istorek e daelerezh an
dreistbevañ etre an daou vrezel.
E seurt amveziadoù emañ ar bountad yezhelour o c’hoarvezout. Penaos e gompren ?
Un dastaol a c’haller gwelout ennañ. Goude ar Brezel-bed kentañ ne wele Breizhiz « nemet un
hent : nac’h ar pezh ez int, mougañ enno pep elfenn vrezhon » (33/267). Hiziv e c’hallfe ar
vrogarouriezh, divoustr, reiñ en-dro hec’h eztaol, e c’hoarvezfe distro ar momeder : goude mougañ,
adenaouiñ. Setu da nebeutañ pezh a welfe ur sell eeunek. Sellomp a-dostoc’h.
Piv en em roas d’ar gallekaat en etrebrezel ? Gwerin Vreizh a-bezh, ar vrezhonegerion gant
brasoc’h difrae c’hoazh eget ar c’hallaouegerion. Eno e oa un ersav kevreizhet-strizh diouzh ur pal
gwerc’hek : dreistbevañ dre vont tre er bed arnevez goude peñse ar bed henvoazel, – ha ne oa kemm
ebet etre abegoù lakadel hag abegoù gwerc’hel ! Piv en em ro d’ar brezhonekaat hiziv, er-maez eus an
emsaverion ? Dreist-holl Breizhiz azasaet diouzh ar bed arnevez dre ur gallekadur dereat, na santont
ket war o buhez gwask an enkadenn armerzhel. Evel m’hon eus gwelet n’emañ o ersav kevreizhet
diouzh pal gwerc’hel ebet. Un treuzlamm eus ar momeder ne ve ken ?
Degouezhet er poent-mañ, n’eo ket fraezh dimp c’hoazh devouderezh ar bountad yezhelour. Da
welout sklaeroc’h, greomp ar renabl eus an elfennoù arbennel hon eus digejet :
a) dedroadur saviad Breizhiz hevelep ma tiwan ganto ar c’heal derc’hel ur galloud-divizout war o
zonkad ;
b) steuzidigezh an ezhomm d’en em c’hallekaat dre berzh ma’z eo bastet a-benn bremañ d’an
ezhomm-se ;
k) emled brezhoneg Gwalarn ha kealiadurezh yezhelour an eil Emsav ; ouzhpennomp : emled ur
gealiadurezh araokadour lañsus da yezhoù ar pobloù hag ar renkadoù suj ;
d) ar vrogarouriezh.
An elfenn a) zo un amplegad anspirus : kement eo ha disparladur an hent dirak ar vrogarouriezh.
Pell emañ avat a bourchas un displegadur eus ar bountad yezhelour, rak mar bije hemañ eztaol ur youl
a-berzh Breizhiz da gemmañ o zonkad e vije anezhañ un embregerezh gwirion kevreizhet diouzh ur
pal gwerc’hek evel ma voe ar gallekaat e-unan, ha n’en dije ket ar furm en deus, hini un difreterezh
angerzhel hep pal gwerc’hek.
An elfenn b) zo ivez un amplegad d’ar bountad yezhelour, o vezañ war un dro amplegad da
ziwerc’hegezh e bal. Dre ar gallekaat o deus Breizhiz tizhet frankaat d’o saviad o piaouañ un
alc’houez eus ar bed arnevez. N’int ket mennet da ziskregiñ diwar skañv diouzh an alc’houez-se.
Nemet e teufe war un dro gant ar brezhonekaat an diskoulm d’an enkadenn a chom o hini er bed
arnevez, n’eus anv ebet ma tilezfent ar galleg. Anv ebet a-hend-all gant ar braz eus ar yezhelourion da
zilezel ar galleg. D’ober petra ar brezhoneg ma n’eo ket da vezañ ur yezh wirion, da gemer lec’h ar
galleg ? Da vezañ un hobi er par hiniennel, ur folklor er par kevredik ? Koulskoude ar yezhelourion en
em zisparti gant fae diouzh ar folklorourion : chom a ra an ober folklorel er par danbolitikel, n’en deus
ket krog gant ar foranelezh, ne gav harz ebet a-berzh al levierezh gall ha kenkoulz-all n’eus evitañ
euver ebet o vont d’un arliv eus kedvuhez ar riez c’hall25 ; an ober yezhel, en eneb, a ziraez ar par
politikel, pa’z eo danvez un troc’h er gedvuhez c’hall, pa denn e arc’hadurioù da adreizhañ ar
foranelezh c’hall, da gempenn al levierezh gall a-benn reiñ lec’h ennañ da yezhoù estreget ar galleg.
An elfenn k) zo un amplegad a bouez, ouzhpenn ma ro da gompren diazasted souezhus ar stourm
yezhelour. E grez an eil Emsav e voe savelet an holl zodennoù a ra hiziv kealiadurezh ar bountad
yezhelour, – n’eo ket dre zegouezh moarvat mar dinodjont er mare end-eeun ma teraoue an daelerezh25
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dieubiñ gant Breiz Atao (33/271-273), ma oa Gwalarn oc’h adistorekaat ar brezhoneg. Chom a reas
avat ar gealiadurezh-se en he furm gentañ diazas a anavezomp dre skridoù MORDIERN, HEMON ha
SOHIER, ha dav e voe gortoz dibenn ar bloavezhioù 1960 evit ma adkrogfe un daelerezh gouest da
drehontiñ he dislavaroù. Hogen en he furm gentañ eo ez eo treuzpadet e luskadoù yezhelour ar
goudebrezel, ha gant an amzer n’he deus graet he diazasted nemet kreskiñ (keñveriomp an azasted araok ha goude an eil Brezel-bed eus tezennoù evel noazusted ar skoliata gallek ouzh bugale Breizh, pe
ar « gwaskerezh kulturel » war broleterion Breizh). Merkomp e ra ar yezhelourion hiziv dave da
emsavioù-dieubiñ broadel an Trede Bed, da bennaennoù an UNESCO26, o pouezekaat dre se an
elfennoù renkadelour degaset gant SOHIER e-barzh kealiadurezh vroadelour an eil Emsav. Hogen
ken diempret e chom bepred an daou rumm elfennoù, – diempret an eil diouzh egile, ha diempret
dreist-holl pep hini dre e ziouer a geñver daelerezhel gant ur saviad-kenderc’hañ, heuliad un
treuzplakadur nann trehontet ; krouidigezh Ar Falz yezhelour-poblelour imboudet war an emsav
broadelour (ezel eus ar P.N.B. e voe SOHIER betek e varv), evel krouidigezh Galv yezhelouraraokadour imboudet war U.D.B. zo anezho fetisadurioù eus dizunvanded an div gealiadurezh,
broadelour ha renkadelour. Kaer zo d’ar renkadelourion anaout « galvedigezh vroadel » Breizh27, ha
d’ar yezhelourion embann o « gwerinegezh kulturel »28, e chom dic’hallus diverkañ an diempradur
etre kealiadoù treuzplaket a orin disheñvel. An ereoù he deus enta ar gealiadurezh yezhelour ouzh
saviadoù fetis zo holl en tremened, – pezh a aesa dimp kompren an diouer a bal gwerc’hek a stadomp
gant al luskadoù yezhelour.
En elfenn d) emañ an arbenn kentañ-holl : anat eo ne bledje ket Breizhiz evel ma reont gant o
yezh anez o brogarouriezh. Pezh a zo da gompren avat eo perak e sank lod eus ar vrogarourion
vrezhon en hent-dall ur stourm yezhel diazas. Bez’ ez eus daou seurt ober yezhel : diouzh un tu ar
« yezharc’houriezh », renet gant « stourmerion ar brezhoneg » (Galv, Kuzul ar Brezhoneg, h.a.) a
chom skort dre-vras o anaoudegezh eus ar yezh ; diouzh an tu all ar pezh a zo ent strizh
« yezhkarouriezh », pleustret gant skrivagnerion, yezhourion, embannerion, « brezhonegerion
emskiantek » aet gouiziek-bras alies war ar yezh hag, en tu all dezhi, war ar yezhoniezh hag ar yezhoù
keltiek. Ar yezhkarouriezh ne zisoc’h gant diskoulm foran pe kevredik ebet, hag an darn vuiañ eus ar
yezhkarourion a gav boued a-walc’h d’o c’halon er par hiniennel ha korrgevredigezhel, – piv ne voe
ket test eus joa ar « vrezhonegerion emskiantek » bodet da gomz eus o brezhoneg karet ? Ret eo
anaout ned eo ket gaonac’h an orged yezhel-se : bennozh da armead ar yezhourion o deus poaniet
warnañ abaoe eikont vloaz en deus ar brezhoneg graet ar c’hammedoù kalvezel bras ret d’e azasadur
ouzh ar bed arnevez, zoken ma ne oa ket se pal ar yezhkarourion29. Ar frouezh ameeun-se, an
hontfrouezh prizius-se, ne vir ket na ve ar « stourm sevenadurel » war un hent-dall. Hentoù all d’ar
vrogarouriezh eo moarvat ar stourmoù armerzhelour, renkadelour, h.a.. Hogen soutiloc’h eo touell ar
« stourm sevenadurel » : ma ne c’hell ket forzh petore labourer piaouañ an araezioù-kenderc’hañ
armerzhel, politikel, kevredigezhel, e c’hell forzh piv perc’hennañ ar yezh, – e-se e hañval ar yezh
bezañ ar mailh gwan er chadenn, an hini aesañ da derriñ evit tizhout an dieubidigezh. Hag un asvan a
zieubidigezh eo ivez ar brezhoneg, un « dieubidigezh speredel » er par hiniennel ha
korrgevredigezhel, – meur a wech ez eo bet diskuliet an « opiom » ez eo ar seurtanvet dieubidigezh30.
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Ur poent c’hoazh a chom da sklaeriañ. Stadet hon eus ne oa ket alc’houez kealiadurezh ar bountad
yezhelour da gavout el luskadoù a vremañ, hogen ne c’hell bezañ komprenet nemet evel un
treuzplakadur diwar gealiadurezh stourmerion ar yezh eus hanterenn gentañ ar c’hantved. Hogen, eviti
da vezañ frouezh eeun un daelerezh-dieubiñ, e voe diazas diwar an derou ar gealiadurezh-mañ. Ar
perag eus an diazasted-se a chom dimp da gompren.
Stourmerion an eil Emsav oa anezho bourc’hizion vihan bet gallekaet a-raok ar werin pe
gallegerion a-vihanik31, da lavarout eo tud en em gave a-hiniennoù ken dirak ar bed henvoazel o vont
estren dezho, ken dirak ar bed greantel ma n’o doa galloud ebet (evit disheñvel ma oa dre e orin
tudadel ha kevredadel e oa hennezh ivez saviad disoc’hel Meven MORDIERN). Seurt hiniennegezh
eus o saviad a ro da veizañ hiniennelouriezh o c’healiad. VALLEE c’hoazh dindan levezon an Emsav
kentañ, war skouer ha war atiz an Association Bretonne, a gensavas ur Comité de Préservation du
Breton e 1895. Hogen buan e tilezas ar pleustr-se a amplege da deurel frouezh ur skoazell na oa mui
anezhañ a-berzh gouvriaded ar vro. Evit Meven MORDIERN, Roparz HEMON ha remziadoù
Gwalarn ha Breiz Atao, estrenion pe tec’hidi d’ar bed henvoazel, hiniennoù dic’halloud er bed
arnevez, ne gavjont nemet ode ar stourm hiniennel ; ar redi da ren ur c’henderc’hañ hiniennel o miras
a savelañ ent saviadel hag ent kealiadel ur c’henderc’hañ kevredigezhel gant e ziaz armerzhel, o miras
ivez a savlec’hiañ al liamm kevredigezhel e par ar c’henderc’hañ, o degasas da savlec’hiañ al liamm
broadel o bounte o brogarouriezh da savelañ e par kenderc’hadoù kevredigezhel an tremened, ar yezh
pergen. Ar gevredigezh vroadel ne oa ket evito un unded amparet er bremañ dre ur c’henderc’hañ
oc’h ober e gevala eus kenderc’hadoù an tremened, hogen un teskad hiniennoù ereet dreist-holl dre
genderc’hadoù an tremened. E gwir, n’o deveze striv ebet d’ober evit danzen seurt buhezadur eus ar
vroadelezh, pa glote ervat gant ar gealiadurezh frankizour a rene er bed bourc’hizel. Aze emañ an
arbenn don ma voe broadelouriezh vrezhon an etrebrezel unan vourc’hizel. Notomp e lakae Meven
MORDIERN bepred trec’h da zont ar brezhoneg etre daouarn hiniennoù eus ar renkad vourc’hizel,
dezho arc’hant ha gouiziadur, eleze kevala kellidel ha kefredel, ha n’en liamme nepred ouzh ur stourm
a-berzh ar bobl evit he disujidigezh renkadel na zoken broadel. Roparz HEMON diouzh e du ivez a
fizie adsav ar yezh en embregerezhioù prevez, hiniennel, – war batrom an embregerezh frankizour, –
hag e tiazeze e vellouriezh war div gredenn falset gant un tuginadur : ar gredenn he deus ar yezh un
tonkad dezhi hec’h-unan a c’hell bezañ kemmet dre ur stourm hiniennel e par ar yezh hec’h-unan hag
an elfennoù kevredadel nes dezhi (skolioù, buhez tiegezhel, lennegezh hag embannadurioù prevez), –
tuginadur oc’h ober eus ar gevredadelezh un arvez eus ar yezh ; ar gredenn e gwerc’h ar stourm
kealiadel evit kemmañ tonkad ar yezh hag ar vro (« Dieubomp ar spered ha dieubet e vo pep tra »), –
tuginadur kealiadelour. Stadelouriezh Youenn OLIER, yezharc’houriezh Ar Falz, Galv, h.a. zo dezho
an hevelep orin ha hiniennelouriezh Roparz HEMON, Meven MORDIERN, h.a. : nemet e troont ouzh
ar Stad (brezhon pe gall) evel ouzh ar remed d’o dic’halloud a hiniennoù. Kealiadurezh a-bezh ar
bountad yezhelour, hini al luskadoù emskritellet araokadour evel ar re all, zo graet gant elfennoù eus
ar vroadelouriezh vourc’hizel. Berzh a reas ar vroadelouriezh vourc’hizel en 19t kantved, hogen en
20t ez eo aet da get hec’h amveziadoù saviadel, hag e nep lec’h ne ra berzh ebet ken evit disujañ ar
broadoù. Aze emañ arbenn donañ c’hwitadenn ar stourm yezhelour e Breizh, hag e lec’h all. Hentoù
dall ar yezhelouriezh vrezhon zo da veizañ evel tremenvan ar vroadelouriezh vourc’hizel en hon bro.

Lec’h ar bountad yezhelour e bellouriezh an Emsav.
Un anadenn ledemsav eo ar bountad yezhelour. Warnañ e kaver an holl azonoù eus ar seurt
anadenn32 ha da gentañ-penn ur gealiadurezh amparet dre dreuzplakadur hag un diouer a bal
gwerc’hek. Penaos e veizañ e dialusk an dispac’h ?
Un arvez hollek eus al ledemsav zo da spisaat amañ. Pep ober breizhek, kerkent ma
paouez a vezañ un ober dispac’hel (eleze un ober krouiñ ha distrujañ daelerezhel, kuit a bep
31
Un deskrivadur kevredadel eus tud an eil Emsav a gaver er pennad : Brastres ar c’heñverioù… 2. – An eil Emsav…
Emsav 49/3-12 1971.
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Sl. Al ledemsavioù, Emsav 5/113-116 1967 ; Lec’h al ledemsav en daelerezh-dieubiñ, Emsav 31/195-200 1969 ;
Pevar stael an dispac’h, Pevar stael an dispac’h, Emsav 40/126-133 1970.

riskladur e-maez daelerezh) ha seul gent a se ma n’eo bet dispac’hel nepred, a anad dre ret
evel arlezat d’ar gedvuhez c’hall, – evel-se e vez deskrivet Al Liamm evel « lennegezh c’hall
arlezat » (littérature marginale) gant istorourion al lennegezh, U.D.B. evel ur strollad gall
arlezat gant ar gevredadourion. F.L.B.-1, a voe ur mare ’zo e-kreiz prederioù Breizhiz, a
anadas buan evel un ober arlezat da gedvuhez ar riez c’hall, – hag e risklas en arlez da breder
Breizhiz. Seurt riskladur en arlez, seurt arlezadekaat, zo nebeutoc’h ur frouezh d’ar
chaovinegezh c’hall eget un anadenn da veizañ dre armerzh kevredadel ar strolloù, – ha
kevredadouriezh an dispac’h, diouzh he zu, he deus da studiañ an ere a vez etrezañ hag ar
riskladur e-maez daelerezh meneget uheloc’h, an andaelerezhekaat. Alese, an arc’hwel
ledemsav33, a-raok bezañ un arc’hwel kaout-ledemsavioù, zo un arc’hwel genel-ledemsavioù.
Pep ledemsav, ur wech krouet, zo e dalc’h un dialusk savelek a c’haller krennañ dre ar gerioùmañ : risklañ en arlez ar gedvuhez c’hall. Hor bezet soñj eus tonkad an arouezioù breizhek
evel ar banniel gwenn-ha-du, ar BZH : un nerzh-gourzhtreiñ o devoe er penn-kentañ, ken ma
lakaas al levierezh gall berz warno ; tamm-ha-tamm avat o deus risklet en arlez ar gedvuhez
c’hall ha deuet int da vezañ elfennoù, arlezat met kevanek, eus ar stuzegezh c’hall. Mar gell
enta pep ledemsav kaout ur skog lañsus d’an Emsav, ez eo en e brantad-diwanañ. Ur wech
diwanet e vez neptuet buan pe vuanoc’h gant ar bed gall, arlezadekaet ha kevanekaet gantañ.
Dre se, bellerezh-diazez an Emsav e-keñver al ledemsavioù n’eo ket ur bellerezh-atoriñ, – un
emell a eil renk eo bepred pellsturiañ ha palvata ar strolloù ledemsav, – hogen ur bellerezhdiskoilhañ : ren an dezrannañ daelerezhel anezho a-benn herrekaat o dizeriadur, diankañ an
nerzhoù klaviet enno ha reiñ tro e-se da luskadoù gourzhtroüsoc’h da ziwanañ.
Komzet hon eus eus folklor. Loc’het diouzhtu goude ar brezel ez eus bet ur bountad folklorour a
voe e degouezhioù ’zo lañsus d’ar vrogarouriezh ; arlezadekaet eo hiziv penn-da-benn, kevanekaet
ma’z eo ouzh an touristerezh gall. Ha ne c’haller ket gwelout er bountad folklorour-se debron kentañ
ar vrogarouriezh oc’h adnodiñ e braz ar boblañs ? Tu zo d’ober anezhañ un dezrann kemblac’hek d’an
hini emaomp o paouez ren war ar bountad yezhelour. Kavout a reer an hevelep siguregezh eus an
abegoù, an hevelep diwerc’hegezh eus ar palioù. Ken ma’z eus lec’h da veizañ an daou vountad evel
daou brantad eus an hevelep argerzh. Merkomp avat ez anad gant ar bountad yezhelour un damant
politikel a chome dianav d’ar folklorourion ; Galv da skouer a vez aketus da liammañ, en e vruderezh,
an arc’hadurioù kulturel ouzh an arc’hadurioù kevredigezhel hag armerzhel, – pezh na lam ket an
troc’h war gresk etre ar « stourm kulturel » aspadenn ar vroadelouriezh vourc’hizel ha stourmoù
gwerc’hek al labourerion, nemet ez eo evelkent un ober un tamm siriusoc’h eget ar « stourm »
folklorel.
Aze emañ moarvat ster emsavel ar bountad yezhelour : bezañ ur c’haletadur eus al ledemsav. Roll
anat an emsaverion eo ren an dezrann anezhañ a-benn digeriñ an hent da furmoù un disterig kaletoc’h
eus an emgann.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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KENDAEL AR GWENER 20 EOST 1971 E BOURC’H-VRIAG : DANVEZ
EVIT UR STUDI EMSAVEL EUS AR BERC’HENTIEZH
Emsav ha perc’hentiezh
Lenn a raemp e 1969 war Emsav : « Mar krennomp disoc’hoù an imbourc’h renet gant ar
gelaouenn-mañ abaoe daou vloaz, e lakaomp ez eo roll an Emsav a) reiñ da bobl Vreizh perc’hentiezh
en-dro war he c’hevala istorek b) sevel ar gevredigezh vrezhon war ziazez ar perc’hennadur-se k) reiñ
d’ar gevredigezh-se ar frammoù politikel he deus ezhomm.
« Ar poent a) eo avat ar poent-diazez hag ar re all zo deveret doutañ. » (E/EMVR-60, Emsav
28/101 1969).
An arroud-se a ziskouez ez eo kudenn ar berc’hentiezh ur gudenn-greiz evit an Emsav bremañ.
Hogen a-raok mont pelloc’h e ve mat spisaat ar pezh a dalvez evit pobl Vreizh « perc’hennañ he
c’hevala istorek ».
Komzet ez eus bet kalz adal 1967 eus kevala istorek. En derou, meizad ar c’hevala istorek, pe
c’hoazh ar « bonveziad » pe an « endoniad bev », a dalveze hepken evit krouidigezh an Emsav (sl.
Penaos anaout an Emsav war an dachenn ?, Emsav 7/168-171 1967 ; Perak devezhioù studi
politikel ?, Emsav 11/287-291 1967). Kevala istorek, bonveziad pe endoniad bev e oa kement a oa bet
krouet gant an Emsav en tremened hag a dalveze d’an Emsav-bremañ da grouiñ d’e dro.
« Bonvezusted » pe istoregezh krouidigezhioù an Emsav o vezañ ar perzh o doa da vezañ d’o zro
kevala d’an Emsav. « Piaouañ kevala istorek an Emsav » oa unan eus pazennoù stummadur an danvez
emsaverion (sl. Stad al labour e diwezh 1967, Emsav 12/313-318 1967), ar bazenn ret ha diziouerus
evit ma vent d’o zro krouerion an Emsav. Gant ar c’hevala istorek e oa merket ar vevenn etre ar pezh
a oa Emsav hag ar pezh na oa ket (sl. Penaos anaout…, o.m. ; Kentañ Bodadeg Vloaz an Deskadurezh
Vroadel – Roazhon d’an 10 a viz Meurzh 1968. Testenn an Digoradur, Emsav 15/69-75 /73 pergen
1968). Er pennad-mañ diwezhañ e lenned : « Nag an Emsav, na tonkad Breizh n’int perc’hentiezh ur
remziad. Ur furm amzeriek vev ez int, o treuziñ ar remziadoù, krouet evit un darn, evit un darn
hepken, gant pep hini anezho, ha sanket mat endeo en dazont. An endoniad bev a zegouezh dimp eus
istor Breizh hag an Emsav, o kaout furm hiziv en obererezh an Emsav, hon eus gwirioù warnañ hag
hon dlead eo e biaouañ, ha galloud ebet ne c’hell lemel hon gwirioù d’e biaouañ. Ar gouarnamant gall
ne anavez ket ar gwirioù-se end-eeun, setu perak ne c’hellomp ket anaout ar gouarnamant gall. Met pa
vo savet ur gouarnamant brezhon, ma ne gemerfe ket e-unan e wrizienn er c’hevala istorek hag
emsavel brezhon, ma ne lakfe ket pep keodedour en e wir da biaouañ ar c’hevala istorek-se, e vefe
hon dlead groñs disteurel galloud ar gouarnamant-se war ar vro evel ma tistaolomp bremañ galloud ar
gouarnamant estren. » (15/73). An endoniad bev-se oa « e devoud kendalc’helezh » pep pobl (EMVR20, Emsav 18/176 1968).
Ledanaet e voe buan avat meizad ar c’hevala istorek, war un dro gant hollekadur meizad ar
c’henderc’hañ. « Ar c’hevala er ster kozh zo arc’hant, da lavarout eo gwerzh, danvez perc’hentiezh,
ha dre se ez eo tost-tre da vezañ ur benveg-arallekaat. Gwerzhañ labour un den zo tost-tre da werzhañ
an den e-unan. Er ster nevez ez eo ar c’hevala hollad an araezioù-krouiñ a zo e kerz mab-den, ken war
dachenn an armerzh ent strizh, ken war dachenn glok ar sevenadur : ar c’halvezderioù, ar
gouezoniezhoù, an ampartiz hiniennel, kement stummadur gounezet e sell ar c’henderc’hañ. Merkomp
diouzhtu ez eo diberc’hennadus ar c’hevala meizet er ster-se ; pe, mar karer kemer arver skeudennel
ar verb : perc’hennañ ur c’halvezerezh, bezañ mestr war ur ouezoniezh, en em lakaer forzh penaos ermaez eus arvar an arallekadur. Pa lavarer d’ur skoliad : dav e vo dit perc’hennañ ar brezhoneg, ne
lakaer den en arvar da vezañ arallekaet dre berzh ar perc’hennadur- se. Met, emezoc’h, ar c’hevala
n’eo ket hepken danvez stlennel, stummadur, gouezoniezh, h.a., hogen ivez binvioù, aveadurioù,
arc’hant. Goût a ouzomp. Diaes eo eilpennañ ur meizadur eus ar bed ; koulskoude ez eo ret henn ober
a-wechoù. Ar meizadur kozh a droe war-du ar c’hevala stlennel ar sell perc’hennus, arallekaus
danzeet war ar c’hevala danvezel, gremmel ; n’eo ket dibaot klevout er bed greantel priziadurioù evel

hemañ : “An den-mañ a dalvez kant mil dollar”, evel pa vefed o komz diwar-benn un ijinenn bennak.
Ar meizadur nevez a zle degas war ar c’hevala gremmel ar sell nevez, diberc’hennek, savelet e par ar
c’hevala stlennel : den n’en deus d’en em santout muioc’h perc’henn war ar madoù, an arc’hant a zo
en e gerz eget m’en em sant perc’henn war ar yezh ma ra ganti. () Peurliesañ ne lavaromp ket : kevala
stlennel, met kevala istorek. Perak ? Peogwir e vez danzeet, savelet, krouet ar c’hevala-se dre an Istor.
() Ar yezh hec’h-unan er ster strizh, ar speredegezh, en ur ger kement tra hon eus meneget evel
parzhioù ar c’hevala er ster kevan, zo bezant en ur bobl en hevelep doare ha ma’z eo bezant hec’h
istor : furmet e vezont en hevelep doare ha ma vez furmet hec’h istor. Setu perak e komzomp eus
kevala istorek. Pep remziad a zegemer eus ar remziadoù kent e gevala istorek ; ober a ra gantañ evit
ren e vuhez hag e sevenidigezhioù, evit krouiñ ; hag en ur ober gantañ e ra dezhañ kreskiñ. Anat eo
avat ne vo kevala ur varregezh bennak nemet mar bez lakaet da dalvezout e-ser un ober-kenderc’hañ :
ar galianeg a voe moarvat yezh hendadoù ar C’hallaoued, n’emañ ket en o c’hevala istorek dre an
arbenn m’o deus paouezet pell ’zo a seveniñ drezañ. » (An arallekadur, Emsav 21/275-276 1968).
En arroudoù meneget amañ e pouezer war un arvez eus ar c’hevala istorek : n’eo kevala nemet
mar talvez, ent werc’hel, da grouiñ ha n’eo istorek nemet mar talvez da grouiñ Istor. Ar berc’hentiezh
er ster kozh zo ar berc’hentiezh frankizour, eleze ar gwir gant ar perc’henn da ober gant ar c’hevala ar
pezh a blij dezhañ (e arverañ, tennañ frouezh diwarnañ, e arallaat1). Enebet eo seurt meizadur eus ar
berc’hentiezh ouzh perc’hennadur ur yezh, ur c’halvezerezh.
Hogen ur yezh, ur c’halvezerezh n’int ket madoù danvezel evel ar madoù-kenderc’hañ armerzhel.
Penaos dedalvezout d’ar madoù armerzhel ar berc’hentiezh istorek danzeet e par kevala istorek an
Emsav ? « Labour-dieubiñ an Emsav (an Emsav en e istoregezh ha n’eo ket hepken en e furm avremañ) zo diazezet war ar perc’hennadur gant ar bobl eus ar c’hevala istorek, eleze eus an holl
araezioù-kenderc’hañ, ha pa vent armerzhel, sevenadurel pe politikel. » (EMVR-137, Emsav 38/65
1970).
Evit mont pelloc’h en hon imbourc’h eo ret gwelout petore furmoù zo bet d’ar berc’hentiezh ha pe
roll gwerc’hek eo bet he hini2.

Ar berc’hentiezh e Breizh
Ur roll pouezus eo bet hini ar berc’hentiezh armerzhel en emdroadur ar gevredigezh e Breizh.
Furmoù niverus ha liesseurt-kenan zo bet d’ar berc’hentiezh-se en hon bro a-hed ar c’hantvedoù, ha
gweredet o deus e doareoù disheñvel-bras war ar c’henderc’hañ armerzhel hervez ar mare ma’z int bet
lakaet en arver.

An douar-koñje
Ur furm vrudet a goumanant bet en arver e Breizh e-pad 9 c’hantved eo an douar-koñje (domaine
congéable), a chom c’hoazh e toleadoù ’zo (Norz Leon ha Treger, bro ar C’hab).
Er c’houmanant-se, en deus ar « perc’henn » gwirioù war an douar hag ar c’hoadoù nemetken, –
eleze e c’hell arallaat e zouar, e werzhañ). Ar c’houmananter, pe damanier, diouzh e du, zo
« perc’henn » d’ar pezh a zo a-us d’an douar : ar savadurioù (alese an anv ‘douar-defis’ – ‘defis’ =
adeilad – roet d’an douar-koñje e gwenedeg), ar plantadegoù, ar gounezadurioù, h.a.. Hogen disheñvel
eo perc’hentiezh ar perc’henn diouzh hini an damanier. Ar perc’henn a c’hell arallaat e zouar, an
damanier ne c’hell arallaat e adeiladoù, e eostoù, h.a., nemet dre guitaat e goumanant. Ar ger
« koñje » a verk e c’hell bezañ torret ar gevrat etre ar perc’henn hag e goumananter. Mar fell d’ar
perc’henn avat terriñ ar gevrat, eleze reiñ koñje d’e goumananter, e rank prenañ digantañ an eostadoù,
ar plantadegoù, ar savadurioù en deus graet war e zouar.
1
2

Arallaat ur mad zo e werzhañ, e eskemmañ, e reiñ da herezh, h.a..

Pa gomzer eus perc’hentiezh ez eur boas d’ober dave d’ar wiraouriezh roman, eleze d’ar gwirioù usus, fructus hag
abusus en deus ar perc’henn war e vadoù. Seurt meizadur zo bet degaset nevez ’zo e Breizh, da heul an Dispac’h gall. Unan
eus diazezoù ar frankizouriezh eo, o reiñ ur gwarez klok d’ar madoù prevez. Ret eo merkañ avat un emdroadur er broioù
frankizour end-eeun : tamm-ha-tamm e kroger da grennañ war ar frankiz-perc’hennañ.

Adal an 11t kantved ez eo bet ledet ar furm-se a goumanant dre-holl e Goueled-Breizh. Meur a
zisplegadenn zo bet roet eus an orin anezhañ. An hini vastusañ eo hini Henri SEE ha LA
BORDERIE : en 11t kantved e oa e Breizh tachennoù bras digorvo koadek pe fraost. An dierned hag
ar pennoù-brezel a venne lakaat difraostañ o douaroù a ginnige d’ar re a felle dezho un douar-koñje.
Niverus oa ar re a responte, rak seurt koumanant a roe d’ar gounideg ur stabilded na roe ket ar
c’houmanantoù all : gwarant ar stabilded oa ar priz a ranke ar perc’henn talañ d’an damanier evit e
eostoù hag adeiladoù mar felle dezhañ terriñ ar gevrat. Eus an talvoudusañ e voe seurt koumanant evit
difraostañ tachennoù egorant eus Goueled-Breizh. Hogen, gant an amzer, ur wech difraostet al
lec’hioù koadek, e klaskas ar berc’henned kemmañ doareoù an douar-koñje evit o mad o-unan ha
lakaat an damanierion da dalañ kevrozioù, ken ma teuas e lec’hioù ’zo da vezañ ur c’houmanant kaletkenan (da skouer e bro Bondivi ma oa en arver Kustum Roc’han) da vare an Dispac’h gall.

Ar berc’hentiezh en 19t kantved
Anavezet eo ivez roll dasparzh ar berc’hentiezh e Breizh en 19t kantved evit a sell diorreadur ar
gounezerezh, kresk ar boblañs, ar c’hemm etre Kornog ha Reter ar vro. E derou an 19t kantved o deus
ar c’hourferc’henned c’hoariet ur roll diorren er gounezerezh breizhat3. Ur roll kontrol avat e voe o
hini en eil hanterenn ar c’hantved. En eneb, e Kornog ar vro, bennozh da niver bras ar berc’henned
vihan e kendalc’has an diorreadur gounezel (sl. Brastres ar c’heñverioù etre an Emsav hag emdroadur
armerzhel ha kevredigezh Breizh 1.– An Emsav kentañ (1800-1914), Emsav 43/211-217 1970 ; 2.–
An eil Emsav (1918-1944), Emsav 49/3-12 1971).
An div skouer-se a ziskouez n’eo ket eeun al liamm a zo etre ar c’henderc’hañ ha furm ar
berc’hentiezh. Ur furm azasaet ouzh ar c’henderc’hañ en ur mare a c’hell mat-tre dont da vezañ
skoilhus en ur mare all, ha dont da vezañ kenderc’hus en-dro da c’houde : anv zo bremañ e Breizh da
zistreiñ d’an douar-koñje : ken uhel eo aet priz an douar ma ne vez ket re eus ur vuhez labour evit
dont a-benn da brenañ un atant. Paot eo an degouezhioù ma’z eo rediet ar gounideg da lakaat arc’hant
bras da brenañ ur vereuri. Kemeromp ur skouer ledet : ur familh a bemp bugel zo perc’henn d’hec’h
atant ; da vare dilez ar gerent e vez rannet an douaroù etre ar vugale ; an hini a chom da labourat douar
a ranko sevel o lod d’ar pevar all ma ne fell ket dezhañ gwelout dispennet e atant. Hogen dre-vras
n’en deus ket kalz arc’hant hag e ranko amprestañ, – hep kontañ an dispignoù en devo d’ober evit an
aveadur hag an terkadur. E berr, gant seurt furm a berc’hentiezh e ranko poaniañ e vuhez-pad a-benn
« perc’hennañ » douaroù e atant, pezh na ray d’an abretañ nemet pa vo war e zalaroù. Diwar ar
skouer-mañ e weler pegen skoilhus eo furm-bremañ ar berc’hentiezh evit ar c’henderc’hañ : rediet eo
ar gounideg, mar fell dezhañ kenderc’hel da labourat war e atant, da lakaat e priz an douaroù kevalaoù
ken bras ma ne c’hell ket mui pourchas an araezioù-kenderc’hañ all4.

Perc’hentiezh ha kerz
Pa gomzer eus « perc’hentiezh war ar c’hevala istorek » e lakaer e kont ar « gerz » eus ar c’hevala
istorek, eleze ar galloud d’e arverañ e sell da genderc’hañ ha da ober gant ar c’henderc’hadoù.
Kemeromp da skouer kevala istorek an Emsav (ar yezh, al lennegezh, ar gelennadurezh, an istor), ne
zeufe da zen ar mennoz da « arallaat » ar brezhoneg, da werzhañ ar gelennadurezh, da eskemm an
istor pe al lennegezh ouzh ur pakad butun pe ur greanti. Ne biaouer ket enta kevala istorek an Emsav
evel ma piaouer (er rann-mañ eus ar bed hag er pred-mañ eus an istor) un atant, ur greanti, ul lestr pe
3
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nep araez-kenderc’hañ armerzhel all. Piaouañ ar c’hevala istorek zo da gentañ-penn kenderc’hañ
diwarnañ, kaout ar gerz anezhañ. Ar berc’hentiezh frankizour, ar gwir da arallaat pergen, zo enebet
krenn ouzh perc’hentiezh ar c’hevala istorek. Er bed frankizour ned eo rediet e nep doare ur perc’henn
da arverañ an araezioù-kenderc’hañ a zo war e anv ; dieub e chom da lakaat tud all da genderc’hañ
diwar ar c’hevala-se hep koll ar berc’hentiezh anezhañ, en eneb, o perc’hennañ ul lod eus ar
c’henderc’hadoù ; dieub eo ivez da zerc’hel e gevala evel un teñzor e-maez kenderc’h. En eneb, ar
gerz eus ar c’hevala istorek a baouez diwar ar mare ma ne genderc’her mui diwarnañ ; an hini na
genderc’h mui diwar ar c’hevala istorek ne biaou mui ar c’hevala-se.
Hevelep diforc’h etre perc’hentiezh ha kerz a gaver er gwir brezhon kozh. E degouezhioù
termenet mat e c’halle nep piv bennak arverañ un araez-kenderc’hañ dilezet gant e berc’henn betek
dont e-unan da vezañ, goude ur prantad termenet, perc’henn dezhañ da vat.
Er gwir gall a vremañ e kaver un aspadenn eus al lezenn-se dindan an anv « droit de prescription »
(gwir an hirvoaz).
Deurus eo ivez studiañ dezvad ar berc’hentiezh hag ar gerz er riezoù sokialour.

Perc’hentiezh ha kerz en S.S.S.R. hag e Yougoslavia
Perc’hentiezh ha kerz en S.S.S.R.
Peder furm a berc’hentiezh zo en S.S.S.R.5 : 1) ar berc’hentiezh sokialour a Stad, a zo ar furm
ledetañ 2) ar berc’hentiezh kevelourel pe kolc’hozel 3) ar berc’hentiezh tiegezhel koueriadel 4) ar
berc’hentiezh prevez hiniennel.
1) Ar berc’hentiezh sokialour a Stad
Ar Stad soviedel zo perc’henn d’an araezioù-kenderc’hañ a zo war diriegezh S.S.S.R., eleze ez eo
hi a ziviz war an arver a vez graet anezho. Ouzhpenn-se ez eo ar Stad ivez perc’henn war un darn eus
ar madoù-beveziñ. E tri doare e vez meret glad ar riez soviedel : a) war-eeun gant organoù al
levierezh, gennad amaezhel b) dre hantererezh ensavadurioù pe embregerezhioù stadel, gennad
greantel ha kenwerzhel k) gant unvezioù diforc’h diouzh ar Stad o deus en o c’herz ur parzh eus ar
glad, gennad gounezel6.
Perc’hentiezh an douar ha riegezh zo an un dra en S.S.S.R.. Diaralladus ha dilaesadus eo an
douar.
2) Ar berc’hentiezh kevelourel pe kolc’hozel
Pep kolc’hoz en deus bet digant ar Stad kerz un tiriad resis. Hogen ne c’hell ket gwerzhañ pe
feurmiñ un darn eus an douar-se. A-geveskemm, ez eus un argerzh munudaouet kenan da heuliañ evit
lemel digant ur c’holc’hoz kerz ur rann eus he ziriad (evit sevel ur pont, ur greanti da skouer) ; en
degouezh-se zoken e rank ar c’holc’hoz bezañ digollet gant douaroù all. Kerz an douar ne goust netra
d’ar c’holc’hoz.
Savelet e voe ar berc’hentiez kevelourel pe kolc’hozel e 1930 ur wech diorreet an deskadurezh
c’hounezel ha krouet ur greanti stlejerioù e Stalingrad, a-benn lakaat askoradoù ar gounezerezh da
greskiñ dre arver urzhiet an douaroù hag ar binviadur. Evit Soviediz ne oa avat ar furm-se nemet ur
prantad-tremen war-du furm ar berc’hentiezh sokialour a Stad. E 1949-1950 e voe broudet ar
c’holc’hozioù d’en em vodañ kenetrezo evit ober agrogorodoù (250 000 kolc’hoz oa d’ar 01 01 1950,
97 000 en here 1952 : ouzhpenn 150 000 oa aet da amparañ agrogorodoù).
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A-zivout termenadur glad ar vro e perc’hentiezh ar Stad soviedel, sl. mellad 6 eus Bonreizh S.S.S.R. (un arroud
anezhañ a gaver e C’hwec’hvet kentel Douaroniezh S.A.D.E.D., war Don-6/15).

Piaouañ douaroù en e gerz ne empleg ket e c’hell ar c’holc’hoz ober ganto ar pezh a blij dezhañ :
endalc’het eo da erounit ar steuñv ; ouzhpenn se e c’hoarvez dezhañ bezañ rediet da bourchas d’ar
Stad gounezadoù en ur priz izeloc’h eget an hini merket er c’henwerzh.
E grez STALIN n’o doa ket ar c’holc’hozioù ar gwir da biaouañ en holl pe e darn o binviadur
gounezel (stlejerioù, mederezed, dornerezed, falc’herezed, h.a.). Un ensav arbennik, an M.T.S., oa
karget da feurmiñ d’ar c’holc’hozioù ar binvioù o doa ezhomm. E 1956 avat e voe divizet lemel ar
stalioù-se hag aotren d’ar c’holc’hozioù prenañ an holl aveadurioù o doa ezhomm.
Ur gevelouri pe ur c’holc’hoz a c’hell arallaat un darn eus o madoù. Hogen ne c’hellont kaout
taladur nemet evit ar parzh eus ar madoù-se o deus kenderc’het pe prenet gant o c’horvoderioù dezho.
E nep doare ne c’hellont goulenn gwerzh ur mad o deus bet evit netra. Hogen pep kevelouri pe
kolc’hoz a c’hell ober gant he glad ar pezh a gav ar gwellañ evit erounit ar steuñv (en ur zerc’hel d’an
dezveg evel just). Ne c’hell ket o glad bezañ kemeret gant un ensav uheloc’h en urzhaz ar
c’hevelourioù. Diazez an darempredoù etre daou ensav kevelourel zo ar gevrat.
Korvoder labourerion ur c’holc’hoz a vez jedet diwar an niver a zevezhioù-labour a reont ha
disoc’hoù obererezh o c’holc’hoz.
Gwir o deus ar c’hevelourioù da sevel embregerezhioù a chom en o fiaou hag urzhiet disheñvel
diouzh an embregerezhioù-Stad. Ouzhpenn an embregerezhioù savet ganto, ne vern pet implijad a ve
enno, e piaouont embregerezhioù boutin ar gevelouri, ar chatal bev ha marv, adeiladoù boutin ha
kenderc’hadoù ar gevelouri. En un doare dreiststandur e c’hoarvez dezho bezañ aotreet da biaouañ
madoù ’zo a zo dre bennaenn perc’hentiezh ar Stad : houarnhentoù hag aveadurioù houarn-hentel
eilrenk, nijerezed trevourel, listri. Gallout a reont prenañ evel ma plij ganto adeiladoù-annezañ gant
ma n’o frenint ket re ger ! Aotreet eo ivez ar c’hevelourioù hag ar c’holc’hozioù da biaouañ kellidoù,
o c’hoarvezout eus a) bongellidoù : gwirioù-enrollañ izili ar c’holc’hoz, ur rann eus buzadoù rik ar
gevelouri, ar palevarzh pe an hanter eus kellidoù an izili lakaet er voutinelezh, glad ar goulaked kent
b) kellidoù diwar skodennoù bloaziek an izili (hogen pa guita un ezel ar gevelouri e vez dastalet
dezhañ sav e skodenn) k) kellidoù arbennik, evel ar c’hellidoù kretadur krouet gant ar Stad pe ar
gevelouri hec’h-unan d) kellidoù kreizennet er c’hevreadoù kevelourioù, anezho peurliesañ kellidoùkred war hir dermen amparet gant un darn eus buzadoù ar c’hevelourioù. Amañ avat n’eo ket ur
gevelouri hec’h-unan a zo perc’henn war ar c’hellidoù lakaet ganti, hogen kevread kevelourioù ar
rannvro, ha gant hemañ e vezont meret.
Merkomp ez eo dizisrannadus kellidoù ar c’hevelourioù war-bouez ar c’hellidoù diwar skodennoù
a vez dasparzhet etre izili ar gevelouri mar bez divodet houmañ, ur wech hepken dastalet kredourion
ar gevelouri. Daveet e vez ar c’hellidoù all d’an organ uslec’hiet en urzhaz an hevelep reizhiad
kevelourel.
3) Ar berc’hentiezh tiegezhel, pe dvor.
Ar berc’hentiezh tiegezhel n’eus anezhi nemet evit ar gouerion. A bell ’zo ez eo anavezet e Rusia
korvoerezh-stroll an douaroù (ar mir pe ar zadrugra e grez ar Renad Kozh, ar gevredenn goueriadel
hag an artel gounezel en amzer an N.E.P., ar c’holc’hoz hag ar sovc’hoz bremañ). An dvor zo ur stroll
tiegezhel amparet dre bennaenn gant diskennidi an hevelep hendad, mirourion ha fiziadourion lec’h an
oaled hendadel. N’eus bevenn dezvel ebet da niver e izili : ouzhpenn ar priedoù hag o bugale e c’hell
enderc’hel breudeur, c’hoarezed, eontred, moerebed, h.a., gant o friedoù hag o bugale, ha zoken tud
estren d’ar stroll tiegezhel. Holl izili an dvor o deus an hevelep gwirioù (e-keñver an dvor) ne vern o
oad pe o rev ; nemet ne c’hell den bezañ ezel eus daou dvor war un dro. Pa en em gav un dvor e-barzh
ur c’holc’hoz, an aliesañ eo, ez eo an izili dreist 16 vloaz eus an dvor izili dre ret eus ar c’holc’hoz.
E kerz an dvor ez eus ul logell douar, anvet usadba, dezhi etre 0,25 ha 0,50 hektar hervez ar
rannvroioù, – anv zo amañ eus an dvorioù kolc’hozel. E c’hlad a c’hoarvez, ouzhpenn, eus adeiladoù
(un ti-annez – an izba –, adtiez : kav-gwin, grignol, karrdi, kraou, h.a.), eus ur binviadur gounezel
skañv, eus chatal-kenderc’hañ, eus arrebeuri ha traolioù tiadel boutin, hag ivez eus eostoù al logell.

Bevennoù zo avat da obererezh an dvor kolc’hozel. Ned eo ket aotreet da c’hounit plant a gevezfe
ouzh gounezadurioù ar c’holc’hoz (ed, maiz, heiz, h.a.) ; evit ar peurrest e rank kemplegañ da
sturiadoù ar steuñv-kenderc’hañ hollek. Bevennet eo ivez niver ar chatal hag ar yer. Kement ha ken
bihan ma c’hell bezañ rediet an dvor da arallaat ul loen yaouank deuet d’e vent evit chom e-barzh an
niver aotreet.
Boutin eo glad an dvor etre e izili. Ne c’hell an ti-annez hag an adtiez bezañ arallaet nemet mar
diviz an dvor en em zivodañ (an dvor n’eo ket atebek war dleoù personel e izili). Ne vez nepred
divodet un dvor dre rannañ ar glad : an doare nemetañ eo ez afe un darn eus e izili da grouiñ un dvor
all. Reoliet strizh eo avat an argerzh, rak alies ez eus bet klasket krouiñ dvorioù nevez war-benn
kreskiñ al logelloù tiegezhel diwar goust douaroù ar c’holc’hoz. Un ezel eus an dvor o kuitaat ar
c’holc’hoz a c’hell goulenn ma ve rannet glad e zdvor.
Dre ar reolennadur o deus Soviediz klasket, amañ evel e lec’h all, mirout ouzh distro ar
gevalaouriezh ha hepkoriñ an amveziadoù o defe aotreet d’ar gouerion gounit douar o dvorioù o
tilezel labour ar c’holc’hoz.
4) Ar berc’hentiezh personel
Pep Soviedad en deus ur berc’hentiezh personel. Er berc’hentiezh-se e lakaer : a) ar c’horvoderioù
hag an arboelladoù o tont eus labour an den b) e di-annez (en Ukrainia ez eo aotreet pep familh da
gaout tri zi-annez) hag an adtiez ; aotreet eo kêriz dre-vras da biaouañ ur c’henkiz er-maez eus kêr
(datcha) ; ur preveziad pe ur familh a c’hell ivez piaouañ, ent dezvel, un niver bras-kenan a diez pe
adeiladoù-annezañ, gant ma ne vent ket degouezhet dezhañ dre ur gevrat-werzhañ, hogen dre herezh
pe dre eured ; ouzh ar perc’hentiezhoù-se emañ stag ar gwirioù klasel roman, eleze usus, fructus hag
abusus, o lakaat e kont ar bevennoù merket gant al lezenn k) an armerzh tiadel skoazell, eleze o
talvezout da glokaat ar c’horvoder a denn pep keodedour eus e bennobererezh d) an armerzh prevez
bihan embreget gant ar gouerion hag an dornwezhourion, o pourchas dezho ar braz eus o c’horvoder ;
distag diouzh ar c’hevelourioù, ez int emren en o labour ; n’o deus ket ar gwir avat da reiñ gourc’hwel
da dud n’int ket eus o familh ; ur reoliadur strizh zo war ar berc’hentiezh-mañ evit parraat ouzh distro
ar gevalaouriezh prevez e) an traezoù ha traolioù tiadel ha personel : arrebeuri, dilhad, kirri, levrioù,
h.a..
Daou amkan zo da renad soviedel ar berc’hentiezh : 1) diorren an armerzh 2) treuzfurmiñ ar
gevredigezh, eleze diazezañ ar berc’hentiezh sokialour (a zo evit Soviediz ar berc’hentiezh sokialour a
Stad evit a sell ouzh ar madoù-kenderc’hañ), war un dro parraat ouzh pep distro eus ar renad
kevalaour a aotrefe d’un den prevez tennañ korvo war-eeun eus labour tud all. Ar strivoù evit degas ar
c’hevelourioù hag ar c’holc’hozioù er berc’hentiezh sokialour a Stad n’int ket bet dilezet, met hepken
ampellet evit abegoù armerzhel.

Perc’hentiezh ha kerz e Yougoslavia
Disheñvel eo savboent an atebeion yougoslaviat. Evito, ar berc’hentiezh sokialour a Stad, o
freuzañ perc’hentiezh prevez an araezioù-kenderc’hañ, a ra eus ar Stad implijer ar boblañs a-bezh. Dre
se en em gav ar boblañs a-bezh e dere un implijad dirak hec’h implijer, ar Stad : ned eo ket
distremenet enta ar c’heñver implijer-implijad a zo unan eus nammoù ar reizhiad kevalaour : rediet eo
bepred al labourerion da werzhañ o nerzh-labour da berc’henn ar c’hevala. Evit distremen ar
c’heñver-se o deus Yougoslaviz diorreet furmoù nevez a berc’hentiezh hag a vererezh er gounezerezh,
er greanterezh hag er gwazerezh. Brudet eo « arnod yougoslaviat » an emvererezh er greanterezh hag
er c’hevelourioù : ar pal oa erlec’hiañ ar berc’hentiezh kevredigezhel ouzh ar berc’hentiezh Stad. Ne
gomzimp amañ eus an arnod-se nemet evit a sell ouzh ar berc’hentiezh c’hounezel7.
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E 1945, da heul faezhidigezh an Alamaned ha staliadur ur gouarnamant koumunour leviet gant
TITO, e voe klasket heuliañ skouer S.S.S.R., kas war-raok ar c’hengladekadur dre sevel kolc’hozioù
ha sovc’hozioù. Herrekaet e voe an argerzh e 1947-1948 en arbenn eus an tennderioù a groge da
anadiñ etre Yougoslavia ha riezoù all ar bloc’had sokialour. E 1951, e oa kengladekaet 23 % eus an
douaroù-gounit, hag edo ouzhpenn an hanter eus an douaroù strujusañ er gennad stadel pe er gennad
kevelourel. E 1952 avat e voe torret trumm lañs ar c’hengladekaat, ken ma ne chome mui e 1958
nemet 10 % eus an douaroù-gounit er gennadoù stadel ha kevelourel, ar peb-all o vezañ etre daouarn
perc’henned prevez. Arbenn kentañ an digengladekadur e voe enkadenn ar gounezerezh yougoslaviat
e derou ar bloavezhioù pemont. En eneb d’ar pezh a oa c’hoarvezet en S.S.S.R., Yougoslaviz n’o doa
ket a vinviadur gounezel koulz lavarout pa grogjont da gengladekaat ; ouzhpenn se e voe merzet buan
e veze askorusoc’h an douaroù prevez eget an douaroù kengladek daoust d’ar re-mañ bezañ alies
strujusoc’h ha d’ar c’holc’hozioù bezañ aveet gwelloc’h eget an atantoù prevez.
E 1952 e voe aotreet d’ar gouerion a felle dezho, kuitaat ar c’hevelourioù o virout an douaroù o
doa degaset d’ar c’holc’hoz (betek diraez 10 hektar, 15 e degouezhioù arbennik). An darn vrasañ a
gavas gwell kuitaat ar c’holc’hozioù.
Evel Soviediz e venne Yougoslaviz tizhout daou amkan : 1) diogeliñ diorreadur ar gounezerezh
2) kengladekaat a-benn paouez gant doareoù hiniennelour henvoazel ar berc’hentiezh. Evit aesaat an
hent davit an daou amkan-se e voe savet e dibenn ar bloavezhioù pemont ar gelennadurezh
yougoslaviat war berc’hentiezh an douaroù. Emañ pennaennoù ar gelennadurezh-se e diazez al
leviadurezh c’hounezel a zo bet renet abaoe. Un alberz anezho a roomp amañ.
Endalc’het eo perc’henn un dachenn douar da c’hounit e zouar en doare ma vez gounezet en e
gorn-bro ; graet eo ar reolenn-mañ evit mirout na ve da skouer kouerion aet da vicherourion o kas ur
gounezerezh astennidik pe o lezel fraost o atiloù. Poellgorioù-pobl ar c’humunioù o deus gwir da
ziberc’hennañ unan o chom ur bloavezh hep gounit e zouar. A-du-rall ne c’hell ket ur perc’henn nac’h
ma ve kengantet aozadurioù gounezel ar gennad kevredigezhel ha kevelourel (eleze ar c’hevelourioù,
ar c’holc’hozioù, ar sovc’hozioù). Dieub eur da werzhañ, da reiñ e feurm pe da brenañ douaroù, nemet
aozadurioù gounezel ar gennad kevredigezhel ha kevelourel o deus ur gwir-kentprenañ pe kentfeurmiñ war an douaroù lakaet e gwerzh pe e feurm. Ouzhpenn se o devez ar berc’henned telloù
ponner a-walc’h da dalañ war o douaroù hag o binviadur.
Livenn-gein al leviadurezh-kengladekaat eo ar c’hevelourioù. Ne vez ket mui klasket
kengladekaat dre nerzh, hogen krouiñ an amveziadoù armerzhel ha kevredigezh oc’h anataat d’ar
gouerion stag ouzh perc’hentiezh prevez an douaroù ez eo kalz spletusoc’h dezho labourat en ur
gevelouri. Roll ar gevelouri zo enframmañ tamm-ha-tamm ar berc’hentiezh koueriadel er reizhiadkenderc’hañ sokialour ha dre se he zreuzfurmiñ en ur berc’hentiezh sokialour. Menegomp diouzhtu ne
chom ken koulz lavarout nemet ur furm a gevelouri eus an teir furm savelet e 1944 : ar gevelouri
c’hounezel a rizh hollek, an div furm all o vezañ ar c’hevelourioù-labour koueriadel – ar
c’holc’hozioù yougoslaviat –, hag ar c’hevelourioù gounezel arbennikaet.
E 1945 e talvezas ar c’hevelourioù gounezel a rizh hollek dreist-holl da brenañ a-vras ar
pleuskadoù greantel o doa ezhomm ar gouerion ; plediñ a raent ivez gant gwerzh ar gounezadoù, ha
pourchas d’ar gouerion chatal, plantennoù ha hadennoù diuzouennet. E nebeut-tre amzer e teujont da
zistroadañ hogos holl ar c’henwerzh prevez er c’humunioù. Hep dale e rejont prestoù d’al
labourerion-douar. Diwar 1955 e voent aotreet da brenañ a-vras ar gounezadoù, ar pezh a oa betek
neuze e kembeli embregerezhioù kenwerzhel ar Stad. Kement-se a reas paotaat an darempredoù etre
ar c’hevelourioù hag ar gouerion. E meur a zegouezh ouzhpenn e veze skoazellet ar c’hevelourioù
gant ar Stad evit prenañ binvioù gounezel, chatal, temzoù, h.a.. Skañvaet e voe o zelloù. En doare-se e
voe krouet an amveziadoù a aesaas dezho kemer perzh mui-ouzh-mui e kenderc’h ar berc’henned
vihan. E 1958 e stagas ar c’hevelourioù da blediñ a-zevri gant an douaroù en o c’herz e stumm atantoù
200 hektar pe war-dro kinniget da stalioù-skouer d’ar gouerion brevez.
Ar c’hevelourioù gounezel a rizh hollek ne labouront ket hepken gant o izili. Nep kouer a c’hell
sevel ur gevrat gant kevelouri e dolead. Daou rumm kevratoù zo dre-vras : ar c’hevratoù-gwazerezh,

ma c’houlenn ar perc’henn ur gwazad digant ar gevelouri, hag ar c’hevratoù-kenderc’hañ ma
kenlabour ar perc’henn hag ar gevelouri er c’henderc’hañ.
Ar gevelouri n’eo ket perc’henn war he douaroù : ar gerz he deus anezho nemetken. Nemet e
c’hell arallaat lod eus he madoù, (ha zoken, en o zouez, e degouezhioù termenet strizh, douaroù) gant
ma ve eskemmet ar madoù-se ouzh madoù all a hevelep gwerzh. Glad ar gevelouri o vezañ glad ar
Gevredigezh, ne c’hell ket glad ar Gevredigezh digreskiñ. Mard eo disteroc’h talvoudegezh ar madoù
nevez eget hini ar re arallaet, ez eo endalc’het ar gevelouri da dalañ an diforc’h d’ar Stad.

Klozadur
Degouezhet amañ n’hon eus ket respontet c’hoazh d’ar goulenn : penaos lakaat da dalvezout
perc’hentiezh ar c’hevala istorek en Emsav da berc’hentiezh ar madoù-kenderc’hañ armerzhel ?
Gwelet hon eus, en un nebeut degouezhioù, penaos ez eo liammet furmoù ar berc’hentiezh
armerzhel ouzh ur reizhiad kevredigezhel, ouzh an amkanioù armerzhel ha politikel a zo d’ar reizhiadse.
Moarvat n’en deus ket bet tro an Emsav c’hoazh da emellout war-eeun e kudennoù armerzhel ar
vro. Koulskoude, diwar vremañ e weler splann e tegas enno daou zislavar a bouez : an dislavar
kenderc’hañ istorek / kenderc’hañ anistorek, hag an dislavar kenderc’hañ kevredigezhel / kenderc’hañ
hiniennel.
Piaouañ ur c’hevala istorek n’eo ket hepken kenderc’hañ diwar ar c’hevala-se, hogen reiñ ur furm
istorek d’ar c’henderc’hañ. Alese ez eus gourzhenebadur klok etre ar c’hevala istorek hag ar c’hevala
armerzhel etrevroadel evel ma ren er bed frankizour : hemañ diwezhañ zo anistorek peogwir ne
genderc’h ket al labourerion en arver o istor drezañ.
N’eo ket a-walc’h lavarout ez eo ret kenderc’hañ evit piaouañ ur c’hevala istorek, ret eo ivez
resisaat ar furm a zo d’ar c’henderc’hañ-se a-benn lakaat a-wel furm ar piaouadur a zo e kont.
Hiniennelour eo bet da gentañ mennoz ar berc’hentiezh emsavel, ereet ma oa ouzh kenderc’herezh
hiniennel an emsaverion, heñveladur e-unan diouzh o saviad-kenderc’hañ er bed frankizour. Gant
krouidigezh ar saviad-kenderc’hañ emsavel ez eo bet distremenet pazenn an hiniennegezh : an
hevelep diazasted furmel hor boa deskrivet etre perc’hentiezh hiniennel ha kevala istorek a adkavomp
etre saviad-kenderc’hañ arallek er bed kevalaour ha saviad-kenderc’hañ emsavel, o lakaat a-wel ar
vent kevredigezhel a zo gant an dislavar etre an daou saviad. Evel ma’z eo perc’hentiezh ar c’hevala
istorek dre ret ur berc’hentiezh kevredigezhel, ez eo ar c’henderc’hañ istorek ur c’henderc’hañ
kevredigezhel.
Liesseurt eo e dibenn ar gendael-mañ ar goulennoù da ober ; da galz anezho n’omp bremañ evit
reiñ respont ebet. Da skouer : pe furm reiñ d’ar berc’hentiezh armerzhel er reizhiad-kenderc’hañ
istorek a welomp en em furmiñ dre niderezh emsavioù-dieubiñ hon amzer, an emsav brezhon pergen ?
Hon hendadoù a ouie endeo ez eo al liamm etre piaouer ha tra piaouet ul liamm o tennañ, n’eo ket
d’e hiniennegezh, hogen d’e saviadegezh evel kenderc’her. Se avat ne viras ket outo a guitaat an istor,
a baouez gant ar c’henderc’hañ istorek. Heñveldra, ar berc’hentiezh saviadek ensavet er riezoù
sokialour e-lec’h ar berc’hentiezh hiniennek n’he deus ket graet eus labourerion ar broioù-se
kenderc’herion istor. Penaos enta meizañ ar c’heñverioù etre saviadegezh hag istoregezh ? E gerioù
all : penaos o deus emsavioù hon amzer da vont pelloc’h eget an dispac’hioù sokialour ?

AN EMSAV HAG AR VRO (40)
DANEVELLOU OBEREREZH
Skourr an Deskadurezh Vroadel
Arnodennoù an eil derez : eil dalc’h-arnodennañ 1971 e Roazhon d’an 25 gouere
Yezhadur. Degemeret : an Ao. Alan E. AR BERR gant ar meneg mat-kenan.
Amprouenn dre gomz : plaenaat e-keñver furm hag arver ar verboù e tri arroud dibabet en
oberennoù-mañ :
Yann AR FLOC’H : Koñchennoù eus bro ar stêr Aon, p. 52.
AB-SULIO : Seiz vloaz e bro ar vorianed, p. 99.
Yeun AR GOW : Abrobin, p. 95.
Istor. Degemeret : an Dim. Anna LE NINEZE gant ar meneg damvat.
Amprouenn dre gomz : 1) Enkadenn an Emsav e 1931. 2) Ar Strollad Broadel e-pad an eil Brezelbed.
Politikouriezh-I. Degemeret : an Ao. Louis LEMOINE.
Amprouenn dre gomz : 1) Istor keal ar frankiz er bed politikel adalek an Henved betek an 20t
kantved. 2) Ar renad daeliek.
EMVR-249

KEMENNADENN A-BERZH S.A.D.E.D.
Aozet e vo trede dalc’h-arnodennañ 1971 an eil derez d’ar sul 21 du. Pedet eo an danvez
arnodennidi da glokaat o zeuliadoù-enskrivañ a-raok an 10 here.
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NOTENNOU KEVREDADEL (1)
BRASTRES ISTOR AR GEVREDADOURIEZH
I. – AN DIARAOGERION II. – AN DIAZEZERION
Reizh e ve, e derou ur rummad notennoù kevredadouriezh, lavarout petra eo ar gevredadouriezh.
Koulskoude, evit ar mare, e tremenimp hep plediñ gant an termenadur-se. Dre un abeg resis :
kemplezh eo danvez skiantoù mab-den, o vezañ ma emdro en ur ser ganto, pep prantad nevez o tegas
un termenadur nevez n’eo ket hepken eus an hentennoù-studi, hogen eus an danvez studiet e-unan.
Dre se, an doare eeunañ da c’houzout petra eo ar gevredadouriezh eo brastresañ hec’h istor.
Ur ouezoniezh nevez eo, peogwir n’eus anezhi nemet abaoe eil hanterenn an 19t kantved.
Evelkent, ken abred hag an Henved e kaver ur preder kevredadour. Setu perak e vo rannet ar brastres
istorel-mañ e teir lodenn : an diaraogerion, an diazezerion, kevredadourion dibenn an 19t ha derou an
20t kantved1.

I. – AN DIARAOGERION
ARISTOTELES (385-322)
ARISTOTELES, war glask d’an entelekiezh (an ober diraezet gantañ e finvez), o studiañ mab-den
evel zôon politikon (loen keodedel), a zeu da arselliñ an ersavioù, ken re an hiniennoù, ken re ar
strollennoù. Hervezañ ez anad ar werc’helezh kevredadel dindan bevar arvez : philia (kevredusted,
kengredusted), koinonia (strolladurioù dibarek), politeia (ar Stad, hevelebet ouzh ar gevredigezh
vloc’hel, strolladur ar strolladurioù), nomos (hollad ar reolennoù kevredigezhel ez eo ar boazioù, ar
c’hustumoù, ar pleustroù, ar stuzioù, ar gwir, an divezouriezh, – pezh a anver hiziv « reolerezh
kevredigezhel »).
Ar « philia » a c’hoarvez dezhi bezañ soliet er garantez, er blijadur, el laz ; bezañ ageñver gant ar gerentiezh, ar geodedegezh, ar perzhiadur en ur vreuriezh pe ur gevarzhe
youlel, bezañ c’hoazh kement hag ur vignoniezh padus pe dibad. Andon an « nomos » eo ar
« philia » ; e pep « koinonia » e wered un pe lies furm a « philia ». ARISTOTELES a zeskriv
seurtoù disheñvel a strolladurioù : ar familh briedel ha tiadel, a zo war un dro un embregerezh
armerzhel, ar c’hêriadennoù, ar c’hêrioù, ar c’hevredadoù youlel, ar Stad erfin. Houmañ,
« koinonia politikè », zo an hevelep tra hag ar gevredigezh en he fezh sterniet en ur framm
levierezhel. « Mat ent keñverel » eo ar renadoù er feur ma klotont ouzh saviad argemmus ar
g« koinonia » ; arvezioù ar saviad-se eo an dudegezh, stad an ijinerezhioù hag an
obererezhioù armerzhel, dasparzh ar pinvidigezhioù etre an haenadoù (gwiskadoù
kevredigezh) ha niver an haenadoù-se. Fiñvus-tre eo ar c’hempouez etre an elfennoù-se ha
bras eo keñveriegezh ar furmoù levierezh.
Evel ma c’hortozer diwar e zamant d’an entelekiezhoù, e klaskas ARISTOTELES dreist-holl ar
furmoù klok ha stabil a « philia », a g« koinonia » hag a « nomos », eleze ar renadoù politikel diazezet
er c’hreiz-tre (« mesotès »). Evitañ e rene e-barzh ar gevredigezh an hevelep urzh kentsavelet hag er
peb-all eus ar c’hosmoz. Gant hevelep trabedouriezh dogmatek en em gavas bevennet sell
kevredadour lemm ARISTOTELES.

HOBBES (1588-1679) ha SPINOZA (1632-1677)
HOBBES ha SPINOZA, aozourion ar « fizik kevredadel », a erlec’hias ouzh entelekiezhoù
ARISTOTELES nerzhoù alvezel savelek a zlee spiriñ da zisplegañ an anadennoù kevredadel.
1

Un niver mat a dermenoù kalvezel a gaver en notennoù-mañ. Dre ziouer a lec’h ne c’haller ket displegañ o ster ebarzh Emsav. Al lenner a gavo resisadurioù warno en embannadurioù arbennik Kreizenn Imbourc’h Sturyezhouriezh.

Koulskoude, an eil hag egile a strivas, dre heuliañ strizh hent ar boellouriezh o doa degemeret, da
hepkoriñ ar gweladur peurhiniennelour a zisoc’he eus o naturelouriezh hag o diskejennouriezh :
diwar-bouez ar gevrat hag an endalc’h e klaskjont kevaniñ an nerzhoù hiniennel en un nerzh
strollennel. Kenstokadeg an hiniennoù-diskejennoù (bellum omnium contra omnes) zo e dislavar gant
doug pep hini d’an emvirout, hag a zegas an holl da heuliañ o foell, eleze d’en em glevout ha da
unaniñ o nerzhoù evit amparañ ar gevredigezh-Stad, gwarant dre he galloud foran eus an urzh hag ar
peoc’h. Diforc’h zo avat en doare o deus an daou brederour da arverañ keal ar poell : HOBBES ne ra
anv anezhañ nemet evit displegañ penaos e tiwan an nerzh strollennel destrizhus ; SPINOZA, en eneb,
a ra eus poell mab-den un nerzh kar da boell peurvoudek Doue, un eztaol didrec’hadus eus an
emskiant hiniennel oc’h intrañ galloud ar gevredigezh hag o herzel outañ a werediñ diouzh ur
savelegezh alvezel. Hag int o-daou dalc’hidi ur gwir naturel hiniennelour, o hevelebiñ ar gevredigezh
ouzh ar Stad – houmañ intentet evel un Dreisthinienn ezvannet diwar hollelezh fetis hec’h izili – e
tisoc’hent evelato gant kelennadurezhioù politikel enebet : diharzveliour gant HOBBES, gwerinek
frankizour gant SPINOZA. Linkoc’h a-galz oa avat hentennoù SPINOZA eget re HOBBES da
zezrannañ kenaoz hag argemm an nerzhoù diseurt a ra anneuenn ar c’hevredigezhioù stadel fetis.

MONTESQUIEU (1689-1755)
En e levr brudet Spered al lezennoù pe Ar c’heñver a c’hoarvez d’al lezennoù kaout gant bonreizh
pep levierezh, ar stuzioù, an hin, ar boblañs, ar gravez, ar c’henwerzh, h.a. (1748), e klaskas
MONTESQUIEU kendodiñ herezh ARISTOTELES gant ar « fizik kevredadel ». Tri amkan oa d’e
imbourc’h : a) klask dindan goc’henn al lezennoù dezvet an doareoù hollek eus ensavadurioù ar
vroad, natur al levierezh hag ar spered hollek o tisoc’hañ b) termenañ ar savelennoù – ar
« c’heñverioù retvezel o teverañ eus natur an traoù » – a rafe meizañ n’eo ket hepken geneliezh al
levierezhioù, ar reizhoù gwirel hag ar stuzioù, hogen ivez ar patromoù disheñvel a gevredigezhioù, ar
spered hollek hag ar pennaennoù-stur anezho k) diskouez emañ ar savelennoù-se e dalc’h ur bern
elfennoù argemmus, ne dalvezont nemet evit degouezhioù dibarek, ha n’eus anezho nemet
reoliegezhioù tuadurel – an tuadur kendalc’hel nemetañ o vezañ an tech a zo gant pep ensavadur,
renad, galloud pe den da fellel ha da linkrañ.
« Meur a dra a ren war an dud : an hin, ar gravez, al lezennoù, sturiennoù al levierezh,
skouerioù an tremened, ar stuzioù, ma tisoc’h diwarno ur spered hollek ». N’eus urzh ebet da
lakaat etre an elfennoù diseurt-se, rak emañ pouez pep hini e dalc’h ar gevredigezh ma
c’hoari. Kemmañ a ra ar savelennoù hervez « glenn ar vro, an hin skornus, grizias pe kerreizh,
perzhioù an douar, e lec’hiadur, e vent, doare-bevañ ar pobloù, hervez ma’z int arerion,
hemolc’herion pe mesaerion ; an derez frankiz gouzañvet gant ar vonreizh ; kravez an
annezidi, o dougoù, o finvidigezhioù ; o niver, o c’henwerzh, o stuzioù () ». Zoken an
divezelezh a gemm hervez ar sternioù kevredadel. « Pardonus d’ar c’hadalezh eo kravezioù ar
broioù tomm, d’ar vezventi re ar broioù yen ». Ar « vertuz » (kewerded hag emaberzhusted) a
zere ouzh ar renad republikan, an « enor » ouzh ar renad unpennel, an douj ouzh ar renad
despotek.
Dre e geñveriegezh hag e gantouezegezh e tizhas MONTESQUIEU bezañ kempoellekoc’h en e
breder kevredadour eget e ziaraogerion. Mirout a reas a gouezhañ ken en trapoù finvezelour ha
poellelour, ken en tech da hollekaat. Derc’hel a ra da « lavarout ar pezh a zo ha n’eo ket ar pezh a zle
bezañ », « ne gantreizh ket ar boazioù, o displegañ ne ra ken ». Pellaat a ra ivez diouzh an
naturelouriezh dre ar pouez a ro d’ar « pennaennoù » ma tave an ersavioù, ar renadoù, an
ensavadurioù, dre an arver a ra eus ar « spered hollek », eleze eus an oberoù a sevenadurezh.
Koulskoude ned eas ket betek merkañ bevennoù da zanvez ha da hentennoù ar gevredadouriezh, na
betek dilezel hevelebadur ar Stad hag ar Gevredigezh, nag ivez betek chom hep dezastum ar
frankizouriezh hiniennelour (e uhelvennad oa) diouzh an eostad fonnus a zevoudoù en doa graet.
Evelato, e klever gant e breder ur son arnevez fraezh.

LEIBNIZ (1647-1716) hag e ziskibion
Dre gorvoiñ herezh kefredel ar gwiraour izelvroat Hugo GROTIUS (1583-1645), e taolas
LEIBNIZ da ziskar an hevelebadur graet gant ARISTOTELES etre ar gevredigezh vloc’hel hag ar
Stad. Ouzhpenn se, en e levrig Divisio Societarum, e lakaas a-wel ez eo ar gevredigezh ur c’hevanved
amparet gant strolladurioù diseurt, kevatal, etrezo un urzhaz kemmus, – ar strolladur politikel o vezañ
unan anezho hep brient dibarek dre berzh e natur. Diskibion LEIBNIZ, NETTELBLADT pergen, oc’h
eeunaat e vennozioù, a enebas ar regimen societatis, pe bloc’had ar strolladurioù gouestlet da
oberiantizoù diseurt, armerzhel peurliesañ, ouzh ar regimen civitatis, bloc’had ar strolladurioù lec’hel
pennleinet gant ar Stad. Eno emañ orin an enebadur etre ar gevredigezh keodedel hag armerzhel
(bürgerliche Gesellschaft) hag ar Stad. An enebadur-se, dezrevellet evit ar wech kentañ gant an
istorour ha stadegour alaman S.L. SCHLÖTZER, a reas berzh e-touez meizourion Kornog Europa en
eil hanterenn an 18t ha kentañ hanterenn an 19t kantved.

Meizourion eil hanterenn an 18t ha kentañ hanterenn an 19t kantved
En Alamagn eo, gant J.G. FICHTE (1762-1814), e voe diouganet evit ar wech kentañ
steuzidigezh ar Stad hag he dileizhidigezh war-nes dont er Gevredigezh. Diskibl FICHTE, KRAUSE
(1781-1832), en e levr Skeudenn an denelezh (1811) tuet da bouezekaat al lieselezh kevredadel, a
zeskriv darempred kemplezh ar « strolladurioù-diazez » hag ar « strolladurioù dezho palioù
bevennet » ez eo ar Stad unan anezho. Hervezañ ned eo ar gevredigezh vloc’hel evit en em eztaoliñ en
hini ebet eus ar strolladurioù-se, alese ar c’hlozadur roet gant KRAUSE e stumm e erbedadenn
dogmatek eus ur gevreadelouriezh o talvezout evit pep lec’h ha pep amzer. HEGEL (1770-1831)
diouzh e du a roe ar Stad evel lec’h-trehontiñ d’ar gourzhdod etre ar « familh » hag ar « gevredigezh
keodedel ».
E Breizh-Veur ez embannas A. FERGUSON (1723-1816) Arnodskrid istor ar gevredigezh
keodedel (1767).
E Frañs, dindan levezon MALEBRANCHE ha LEIBNIZ, an armerzhourion fiziokrat QUESNAY
(1694-1774), LE TROSNE, DUPONT de NEMOURS, MERCIER de LA RIVIERE, a lakaas a-wel,
kalz a-raok SAINT-SIMON, PROUDHON ha MARX, gourfouez ar gevredigezh armerzhel war ar
Stad ; un « urzh diazezel ha pennaennel » oa hounnezh evito, ha ne oa ket ar Stad evit kemmañ he
c’herzhadur. Ne lakaent enni avat nemet ar c’henderc’hañ gounezel, hec’h intent a raent evel diflach
ha derc’hekaet, pezh a lame kalz gwerc’h diouzh o freder kevredadour.
Dav eo menegiñ c’hoazh Adam SMITH (1723-1790) a zeskrivas gant berzh kevredadelezh ar
gevalaouriezh kevezel ; MALTHUS (1766-1834), diazezer ar boblañsouriezh ; de QUETELET (17961875) kentradour ar stadegouriezh kevredadel.

II. – AN DIAZEZERION
SAINT-SIMON (1760-1825)
Tad speredel ar gevredadouriezh a reer eus SAINT-SIMON. Evitañ, ar « vevedouriezh
kevredadel » (« physiologie sociale ») oa studi ar « gevredigezh werc’hel » (« société en acte »), –
« gouezoniezh ar rezid ». Pleustriñ a ra da dermenañ « gwerc’helezh ar gevredigezh », ar c’heñver
etre « kenderc’h danvezel ha kenderc’h speredel » ; plediñ a ra gant ar prantadoù « milourel » ha
« greantel », an amzerioù « enkadennel », an dileizhadur da zont eus ar Stad er Gevredigezh
armerzhel, hag ivez gant renkadoù ar gevredigezh.
Evit SAINT-SIMON ez eo ar gevredigezh ul « labouradeg veur » « galvet da vestroniañ
n’eo ket an dud, hogen an natur ». « Bodadur an denion a ampar ur boud gwirion » ; ar boudse avat a c’hoarvez eus ur striv hiniennel ha strollennel war un dro ; « kevatal eo e varregezh
speredel ha danvezel ». « N’eus kevredigezh ebet hep mennozioù boutin, ha liamm ret ar
gevredigezh eo an divezouriezh » ; hogen, war un dro, « er greanterezh emañ, e dibenn

dezrann, holl nerzhoù gwerc’hel ar gevredigezh ». Ar c’henderc’hañ danvezel a dreuzfurm ar
berc’hentiezh, – anv a ra eus ar « berc’hentiezh c’hreantel, diforc’h, dizalc’h diouzh ar
berc’hentiezh c’hladel ha, kent pell, kevezerez dezhi ». Heñveldra, « furm al levierezh ned eo
nemet ur furm, an danvez eo aoz ar berc’hentiezh ; houmañ a dalvez enta da ziaz da adeilad ar
gevredigezh ». Kenweet eo koulskoude kenderc’hañ speredel ha kenderc’hañ danvezel, pep
hini o vezañ un arvez hepken eus egile. « Pep renad kevredigezhel zo dedalvezadur ur
reizhiad prederouriezhel ha dre se ne c’haller ket ensaviñ ur renad nevez hep bezañ savelet ar
reizhiad prederouriezhel e tle klotañ outi ». En armerzh, er vuhez kefredel koulz hag er vuhez
divezel e wel SAINT-SIMON arvezioù eus un oberiadegezh hollel ; da zanvez e studi e laka
ar glotidigezh etre luniadoù ar gevredigezh, kenderc’hañ armerzhel, perc’hentiezh, renad
politikel, mennozioù kefredel ha divezel, koulz hag ar c’henstourmoù o c’hoarvezout e par an
elfennoù-se. « En holl amzerioù, gant an holl bobloù e kaver klotidigezh etre ensavadurioù ar
gevredigezh hag ar mennozioù », – kudenn kevredadouriezh an anaout a zo stignet aze – ;
ouzh ar renadoù milourel (alouberezh, sklaverezh, serverezh, gounezerezh) e klot an anaout
doueoniel, ouzh ar renadoù greantel an anaout kalvezel nad eo an anaout gouiziel nemet un
iskenderc’had anezhañ.
Hervez SAINT-SIMON, ar c’heñver etre Stad ha kevredigezh armerzhel zo e dalc’h
houmañ. Diziouerus eo ar Stad da c’houarn ar gevredigezh armerzhel, ken en oadvezh
milourel, ken en oadvezh enkadennel pa chom ar greanterezh hep frammoù azas. En eneb e
rank ar Stad dizeriañ pa zeu ar genderc’herion (labourerion ha greantourion) a-benn da verañ
ar greanterezh : « mererezh an traoù a gemer lec’h levierezh an dud ». SAINT-SIMON a wel
er Stad an doare he deus ur renkad da vestroniañ ar re all, – ar renkad digenderc’husañ hag
arouarekañ : ar renkad vilourel da gentañ, hini ar « wiraourion hag an drabedourion » da
c’houde, erfin hini ar « vourc’hizion », leveourion, perc’henned arouarek ar c’hevalaoù hag
an araezioù-kenderc’hañ. Ouzh ar renkadoù-mestroniañ-se emañ enebet renkad ar
« genderc’herion » deskrivet gant SAINT-SIMON, gwech evel teskad ar batromed
greantourion, ar genwerzhourion, ar c’hounezerion, ar bennwezhourion hag ar vicherourion,
gwech strishaet d’ar re-mañ diwezhañ hepken, « renkad niverekañ ha paourañ » ha, resisoc’h,
« proleterion », « renkad n’he deus araez-bevañ estreget labour he divvrec’hioù ».
Un emplegadenn gevredadel all eus steuziadur ar Stad e damkanerezh SAINT-SIMON eo
houmañ : mar lunier dre ur gwastad (regenn a-zremm) e-barzh krommenn hec’h emdroadur ar
prantad ma’z eo frammet sonn ar gevredigezh, ez empenter ar vezañs dindan ar gwastad-se a
nerzhoù emdarzhek, nann frammet, a ray dezhañ difloskañ a-benn ar fin. Er « barabolenn »
vrudet a lenner e-barzh L’Organisateur (1819-1820) ez a da get ar benvegadur-Stad e korf un
nozvezh : n’eus da heul reuz ebet er gevredigezh, – ned eo ket merzet ar steuziadur diouzhtu
zoken.
An diaesterioù hag ar bevennoù a gaver gant kevredadouriezh SAINT-SIMON zo dezho daou
orin : a) un hollzoueadegezh hag ur wellaouriezh o kinnig diskoulmañ didro ar c’henstourmoù
spurmantet er gevredigezh werc’hel : etre Stad ha kevredigezh, etre Karantez ha Gwir, etre Kalvezveli
ha Denegezh b) ar c’hemmesk etre kevredadouriezh (« Skiant an Den », « Bevedouriezh
kevredadel ») ha prederouriezh an istor o tiouganañ an « oadvezh organek » m’en em ziazez diouti
hec’h-unan ar « bikernenn gevredigezhel » ha ma ne vez kenstourm ebet ken.

PROUDHON (1809-1865)
Kevredadouriezh PROUDHON – mailh etreat da hini SAINT-SIMON ha hini MARX – zo war un
dro gwerc’hekoc’h ha dogmatekoc’h. Gwerc’hekoc’h, rak evitañ ez eo amkan « skiant ar
gevredigezh » diskuliañ ar gourzhenebadoù o tiwanañ dibaouez er gevredigezh, arvezioù houmañ o
vezañ ul lieselezh fuilh a strolloù hag a renkadoù e kenstourm hag un treuzfurmadur dizehan eus
hec’h erzerc’hadurioù (rannadur hag urzhiadur al labour, furmoù ar berc’hentiezh, ar Stad, ar galloud,
ar Gwir, h.a.). Utopekoc’h, rak, daoust ma tistaol prederouriezh an istor ha tezennoù an araokaat e
gounid dodenn ar striverezh-stroll da adluskañ dibaouez (dispac’hioù peurzalc’hus) hep diraez nepred
un trec’h diogel, ez embann PROUDHON e feiz en « unvanidigezh hollvedel dre an dislavar

hollvedel » ; fiziout a ra ur roll-bleniañ er mennozioù hag en talvoudoù, dreist-holl e mennoz ar
Yonez (reizhded divezel) sellet gantañ evel ar « sterenn-greiz » ma kerc’hell ar gedvuhez en-dro
dezhi ; krediñ a ra en tremen eus al lieselezh kevredigezhel evel devoud d’al lieselezh kevredigezhel
evel uhelbal.
Evel-henn e termene PROUDHON ar gevredadouriezh : « Skiant ur gevredigezh zo
anaoudegezh poellek ha reizhiadek () ar pezh ez eo ar gevredigezh () en he buhez a-bezh () en
he fennaennoù hag e kevanded he bezoud ». « Ur boud bev eo ar gevredigezh, e piaou d’ur
meizerezh ha d’un obererezh dezhañ, o vont en-dro diouzh savelennoù arbennik a vez
dizoloet gant an arsellerezh hepken ». « Setu o tiwanañ ur skiant ma ne vez netra roet a priori
na dre gantouez na dre boell ; ur skiant ma tenn an denelezh pep tra anezhi hec’h-unan,
noumenoù ha fenomenoù (), devoudoù ha kealioù (). Goude kenderc’hañ ar poell hag ar
c’hantouez kevredigezhel, emañ an denelezh oc’h adeiladiñ skiant ar gevredigezh » a studi
« ar c’hrouiñ denel e-unan tapet, a c’haller lavarout, war an taol ». Amañ « danvezelouriezh
ha derc’helouriezh zo dizegemeradus en hevelep doare ». A-hend-all, « ha fellout a ra deoc’h
anaout an den ? studiit ar gevredigezh ; ha fellout a ra deoc’h anaout ar gevredigezh ? studiit
an den. An den hag ar gevredigezh a dalvez an eil d’egile da ergorenn ha da zangorenn ; klok
eo ar gensturiegezh, an heñvelsteriezh () ».
Degasadennoù PROUDHON d’ar gevredadouriezh a c’haller diverrañ evel-mañ :
1) Liesfurm ha liesvent eo gwerc’helezh ar gevredigezh : pazennadoù a c’haller deskrivañ enni,
amparet gant an « nerzhoù strollennel », ar « poell strollennel », « keal ar yonez » e kenstourm alies
gant an « uhelvennad », ar gwir ha, ledanoc’h, ar reolennadurioù kevredigezhel ; erfin gant ar
striverezh-stroll youlel, ez eo al labour un arvez anezhañ.
2) Ar werc’helezh kevredigezhel zo striv, ober, labour, kevezerezh ha stourm etre ar strolloù hag
ar renkadoù, o tifourkañ er brezelioù hag en dispac’hioù ; ar re-mañ zo barrek da dreuzfurmiñ an ober
brezelel en emgannoù da vestroniañ nerzhoù an natur.
3) Ur roll a bouez zo d’an emdarzhegezh strollennel e gwikefre ar gevredigezh : hepti, nag an
nerzhoù nag ar poell strollennel, nag ar yonez, nag ar reolennadurioù, nag ar striverezh-stroll youlel ne
vent evit mont en-dro.
4) Bez’ ez eus e pep kevredigezh ul lieselezh a strolloù hag a renkadoù gwerc’hel. Soliet eo al
lieselouriezh kevredadel en devoudoù.
5) Dispac’hioù hogos peurzalc’hus zo ret da ziorren ar yonez hag ar poell, – ar re-mañ zo
gwirvoudoù strollennel en o anien. Hevelep diorreadur ned eo ket heulret : emañ e dalc’h ar
striverezh-stroll rez. En arvar an argil hag an diskar e vez bepred ar gevredigezh hag an hinienn ma ne
zalc’hont ket didorr da strivañ. Ken gwerc’hel eo an adreñvaat hag an araokaat er gevredigezh.
6) E kement ma chom arallekaet al labour, e vez skrapet an nerzhoù strollennel, ar galloud
armerzhel ha politikel gant ar renkadoù perc’henn o tiazezañ ur « gladdalc’h greantel » en oadvezh
kevalaour.
7) Ereet emañ ar c’healioù, ar poell strollennel koulz ha hiniennel, ar yonez ouzh an ober hag
ouzh al labour ; tennañ a reont da « zistreiñ d’an ober ». Pa vez kollet an ere-se, pa na vez ket
gwerc’hekaet dre ar stourm, ar striv, ar c’hrouiñ strollennel, e tisleber ar c’healioù hag ar poell, ha
n’eus mui nemet spesoù anezho.
8) Dre un daelerezh soliet e dislavaroù dizireadus, o kas avat da arnodoù bepred nevezet, da
stourmoù ha da strivoù bepred adkroget e vez studiet d’ar gwellañ gwerc’helezh ar gevredigezh ;
« skiant ar gevredigezh », eleze ar gevredadouriezh, zo dezhi da ziazez un daelerezh nac’hel.
Skoilhoù e-leizh a gaver ivez e preder kevredadour PROUDHON :
1) Un dogmategezh diemvarn evit a sell urzhaz ar pazennadoù a ra hervezañ gwerc’helezh ar
gevredigezh. Evitañ emañ keal ar yonez e lein an urzhaz ; da heul e teu ar poell (pe emskiant)
strollennel ; neuze ar gwir, hanterour etre al lein hag an « nerzhoù strollennel » ; da c’houde,

reolennadurioù all ar gedvuhez, en o zouez ar gravez, anezhi emzoueadur ar gevredigezh hep-mui ; en
diaz-holl, ar striverezh e stumm al labour, hag an « nerzhoù strollennel ».
2) Dreistelezh ar Gwir war ar reolennadurioù kedvuhezel all, ar yonez war an talvoudoù all a
verk an hevelep dogmategezh.
3) Dispisted ar c’heñverioù etre strolloù ha renkadoù : hag enteuzet e vez ar strolloù er
renkadoù ? Ha pal ar gevredigezh eo kempouezañ ar renkadoù, krouiñ renkadoù nevez, pe diskar an
holl anezho en ur lezel ar strolladurioù all da badout ?
4) Dispisted ster ar ger « dispac’h » er seurtoù disheñvel a « luniadoù kevredigezhel ». Petra
dalvez « dispac’h kevredigezhel » evit PROUDHON ?
5) Termadennoù PROUDHON etre an tuedoù embregelour, poellelour, gwerc’helour o deus
degaset neuennadoù e-leizh e diorreadur e gevredadouriezh, oc’h ober dezhi luskellañ etre ar
gantouezegezh lieselour hag an utopegezh.
6) An diouer a ziforc’hadur etre lieselezh evel devoud, evel hentenn hag evel pal a viras ouzh
PROUDHON a ren an dezrannadurioù ret da dermenañ ar c’hempouezioù kevredigezhel a c’hoantae
prientiñ.
7) Dre ma klask kempouezañ an dislavaroù, dre ma chom argrec’hus ha kantreizhus, ne zeu ket abenn an daelerezh proudhonel, en desped d’e nac’helezh, da zisteurel an dogmategezh.

Karl MARX (1818-1883)
Brasañ kevredadour an 19t kantved e voe MARX. Harp a gemeras war imbourc’hadennoù
SAINT-SIMON, PROUDHON ha FEUERBACH. An hini kentañ e voe o kevaniñ kement doare
darnel ’zo eus ar werc’helezh kevredigezhel e-barzh sternioù hollel war un dro istorel ha kevredadel.
Pal e zaelerezh oa disoc’hañ gant ur gevredadouriezh nann dogmatek. Hag anat eo an disoc’hoù :
ezvevennet en deus an dazeilad faos etre hinienn ha kevredigezh (an « den hollel » hag ar
« gevredigezh hollel » o vezañ daou zurc’hadur eus an hevelep hollelezh) ; deskrivet en deus derezioù
diseurt an tennderioù hag ar c’hevamplegadurioù etre an danframmoù hag an dreistframmoù a ra
pazennadoù ar werc’helezh kevredigezhel ; an arvezioù all eus an daelerezh, – daelerezh an
arallekadurioù, an dislavaroù armerzhel, ar stourmoù renkadel, an dispac’hioù, – a denn e dibenn
dezrann d’ar gevredadouriezh ; en e zaelerezh istorel hepken e chom kemmesket gouezoniezh an istor
ha prederouriezh an istor. Koulskoude, levrioù istor MARX ne voent nemet ur c’hlask a zafar fetis
evit e gevredadouriezh. Arabat e ve ankouaat neoazh ne oa ket pal MARX sevel ur ouezoniezh pe ur
brederouriezh, hogen luskañ un nidouriezh : treuzfurmiñ ar gevredigezh ha n’eo ket hepken he
deskrivañ. MARX kevredadour zo un arvez hepken eus MARX dispac’her.
Dibarelezh dezrannoù armerzhel MARX eo pa ziorre evit ar wech kentañ ur gevredadouriezh
armerzhel, enebet gantañ ouzh ar gevredadouriezh politikel klasel, dre c’hougevaniñ an armerzhelezh
ouzh ar gevredadelezh klok. A-hend-all e ouestlas e holl aked da savelañ kevredadouriezh armerzhel
ur frammad bloc’hel nemetken, ar gevalaouriezh kevezel.
Eviti da vezañ arzaelet e meur a geñver, he deus damkaniezh varksek an ideologiezh digoret an
hent da gevredadouriezh an anaoud, – meur a ster a gemer ar ger Ideologie gant MARX, ereet an
darnvuiañ anezho ouzh an arallekadur intentet evel « diwerc’hekadur » (Entwirklichung), hag
« emgoll en ezvannadur » (Entfremdung).
Kemeradoù ’zo eus meizad an arallekadur zo dezho ur ster kevredadel resis, mar lezer agostez an arver politikel anezho a-geñver gant pal ur « peurfrankizadur » eus an den hag an
denelezh « adunvanet da vat ganto o-unan ». Ar sterioù-se zo : a) ergoreladur
(Vergegenständlichung) ar gevredadelezh b) emrenekaat (Verselbständigung) ar
gevredadelezh k) an amparadur anezhi evel ur werc’helezh diavaez (Entäusserung) d) an
amparadur anezhi evel ur werc’helezh trehontel (Veräusserung). En degouezhioù meneget
gant ar sterioù-se ez a erzerc’hadurioù ’zo eus ar werc’helezh kevredigezhel e kenstourm gant
an oberoù strollennel a ra an diaz anezhi, o tevoudañ un torr etre par hiniennel ha par

strollennel hag o tegas arvar ar sujidigezhioù koulz war an hiniennoù, ar strolloù ha war ar
renkadoù hag ar c’hevredigezhioù.
Gouezet en deus MARX digejañ diazezoù an daelerezh etre kevredadouriezh hag istorouriezh, –
n’eo ket deuet a-benn evelkent da wareziñ an div skiant-se diouzh prederouriezh an istor.
Ne roimp amañ nemet un nebeut arroudoù eus skridoù MARX evit brastresañ e
gelennadurezh.
« Pleustrek eo ar gedvuhez en hec’h anien ». « Ar pezh ez eo an denion zo kenlec’h gant
o c’henderc’h, koulz dre ar pezh a c’henderc’hont ha dre an doare ma kenderc’hont ».
Koulskoude, an « nerzhoù-kenderc’hañ » n’int ket hepken nerzhoù danvezel pe binvioù, na,
ledanoc’h, ar c’henderc’hañ armerzhel. En e levrioù kentañ, e komz MARX eus
« kenderc’hañ speredel », – amzalc’het, gwir eo, gant an « obererezh danvezel ». « An denion
zo kenderc’herion o derc’hadurioù, o c’healioù, h.a., met denion werc’hel int navit-se ». An
emskiant, a zo « devoudet gant ar vuhez » pe, evel ma lavaro en diwezh, « gant ar boud
kevredigezhel », zo, evel an oberoù kulturel, e-touez an « nerzhoù-kenderc’hañ ». Heñveldra,
ar strolloù, ar renkadoù, al luniadoù ha frammadoù kevredigezhel, peurliesañ meneget gant
MARX evel « keñverioù-kenderc’hañ », a c’hell en amveziadoù ’zo mont e kenstourm gant
an « nerzhoù-kenderc’hañ », hogen en amveziadoù all evel « doareoù-ober boutin zo o-unan
nerzhoù-kenderc’hañ ». Ent dibarek, « eus an holl vinvioù-kenderc’hañ, ar galloudkenderc’hañ brasañ zo ar renkad dispac’her hec’h-unan ».
E-barzh e oberenn An ideologiezh alaman, e tiforc’h MARX peder fazennad er
werc’helezh kevredigezhel, etrezo keñverioù daelerezhel a genglokausted, a amzalc’husted
hag a vleinekadusted : a) an nerzhoù-kenderc’hañ danvezel b) ar sternioù kevredigezhel
(« keñverioù-kenderc’hañ » pe « luniadoù kevredigezhel », en o zouez ar « renkadoù
kevredigezhel ») k) an « emskiant werc’hel » strollennel ha hiniennel, hag hec’h oberoù
kulturel (yezh, gwir, anaoud, arz, h.a.) d) an ideologiezh, eleze an distummadurioù emouez pe
diemouez eus ar bazennad a-raok, alies ereet ouzh an « arallekadur » intentet evel
« diwerc’hekadur » hag « emgoll en ezvannadur ».
En e levr all Digoradur d’an armerzhouriezh, ne ra mui MARX nemet diforc’hañ an
danframm armerzhel, anezhañ an diaz gwerc’hel, hag an dreistframm ideologek, – en ur
lakaat en diaz gwerc’hel an nerzhoù-kenderc’hañ, ar c’heñverioù-kenderc’hañ hag an anaoud
nann ideologek (skiantoù an natur, kalvezerezh, kevredadouriezh varksat), hag en ideologiezh
al lavar, ar gwir, an divezouriezh, an arz, skiantoù mab-den, e berr, an oberoù a sevenadurezh
war un dro gant o distummadurioù utopek ha gwengelek. Seurt eeunadur ne zegas splet ebet
d’ar gevredadouriezh, er c’hontrol, – ENGELS e-unan en e lizher da STARKENBURG
(1896) a ra anv eus un daelerezh a « genetrelevezon » etre danframm ha dreistframm. Hogen
moarvat n’eo ket o tamantiñ ouzh ar gevredadouriezh e krennas MARX en doare-se luniadur
ar gevredigezh, met dre un damant a vellouriezh dispac’hel.
Kevredadouriezh varksat ar renkadoù, kemplezh hag arlivek, a laka e kont elfennoù
niverus : kenderc’h, amred ha dasparzh ar madoù evel just, hogen ivez ar perzh kemeret er
gourzhenebadurioù kevredigezhel o tont a-wel dre ar stourm evit ar veli, an « emskiantiñ
renkadel », hag erfin intentadur ar renkad evel hollelezh. War an dachenn-se en deus MARX
stignet un toullad kudennoù : niver ar renkadoù, e petore kevredigezhioù e tiwan ar renkadoù,
ar c’henstourmoù etre darnadoù eus an hevelep renkad, ragazonoù diwanidigezh ur renkad
kalvezburevveliel.
Amjestr eo kevredadouriezh MARX war boentoù ’zo : amsteriek e chom meizadoù ken pouezus
ha « nerzhoù-kenderc’hañ », « arallekadur », « ideologiezh » ; diglok eo damkaniezh ar renkadoù evel
hini ar savelegezh kevredadel. Un diouer a geñveriegezh en lakaas da hollekaat dreistpouez an
nerzhoù-kenderc’hañ danvezel hag an armerzhelezh en doa deskrivet evel azon ar gevredigezh
kevalaour ; da hollekaat roll ar renkadoù evel m’en stade er c’hevredigezhioù greantelaet. Meneget
hon eus ivez tuadur MARX da eeunaat reizhiad ar pazennadoù oc’h amparañ ar werc’helezh
kevredigezhel ; dianaout a reas ez eo argemmus urzhaz ar pazennadoù-se a-geñver gant ar patromoù
sternioù darnel ha bloc’hel a zo d’ar gevredigezh studiet ; ouzhpenn se e voe MARX bepred diek oc’h

anzav an amsavelegezh o ren e diabarzh sternioù ar c’hevredigezhioù bloc’hel, – kalz lieseloc’h eo bet
da skouer dedroadur ar gevalaouriezh dre ar bed eget ma rakwele damkaniezh MARX. Ereet eo an
diaesterioù-se ouzh argrec’husted ha kantreizhusted e zaelerezh ; ouzh e brederouriezh eus an istor na
zeuas ket a-benn da garzhañ holl daoust da werc’hegezh e breder kevredadour. Erfin, gwelchet e voe
kevredadouriezh MARX gant e ziouganoù : « peurziarallekadur » mab-den, loezadur ar renkadoù,
steuziadur ar Stad hag an holl ideologiezhoù. Anat eo ne oa ket soliet seurt paliekadur a finvezioù war
un dezrannañ gouezoniel ; tennañ a rae hepken d’ur finvezouriezh utopek.

Auguste COMTE (1798-1857)
Auguste COMTE a reas da gentañ gant an termen « fizik kevredadel » amprestet digant
HOBBES. E 1840 e savas an termen « sociologie », oc’h ober eus ar ouezoniezh-se « skiant ar
skiantoù », an hini a savel ar « c’henson strishañ, padus hag emdarzhek, etre ober ha preder ». Un
alberz eus kevredadouriezh COMTE a roimp e stumm arroudoù tennet eus e oberoù.
Ar gevredadouriezh « a zreistlaka spered an hollad » d’an elfennoù a-strew ; dleout a ra
ivez derc’hel he dreistelezh war ar « spered a jedoniezh ». « An dreistelezh jedoniezhel ne
oufe danzen nemet un ere bresk ha difrouezh, war un dro gourlakaet ha divastus, bepred soliet
war vartezeadoù dispis ha stultennus ». Er rann Savoniezh ar gevredigezh pe « damkaniezh an
urzh », e pled COMTE gant ar « c’henglev kevredigezhel » (consensus social – kevanadur ha
kenintradur an holl arvezioù, obererezhioù, erzerc’hadoù ar werc’helezh kevredigezhel en
hevelep hollenn digenaozadus), e ra anv eus « emdarzhegezh ar gevredusted », eus ar familh,
eus an diforc’h etre « unaniezh » (ez eo ar familh ur skouer anezhi) ha « kenober », eus ar
Stad, a zo « dazgwered hollveziadel ret an hollad ouzh e barzhioù ». Er rann Nerzhoniezh ar
gevredigezh, e termen houmañ evel « skiant al loc’hadur ret ha dispanaus eus an denelezh pe,
berroc’h, skiant savelennoù an araokaat » diazezet war savelenn « an teir stad, doueoniel,
trabedoniel, soliadel ». En deveizadur roet gant COMTE, ez eo diazezet ar savelenn-se war
daou c’houlakadur a) hini « ur bobl unel a ve daveet dezhi ent derc’hel an holl
zaskemmadurioù kevredadel stadet ent werc’hel war ar poblañsoù diforc’h » b) hini un erediazez etre an anaoud hag ar boud kevredadel e-pad an daou brantad kentañ, ha dizalc’hted an
anaoud e-keñver ar sternioù kevredigezhel ez eo deuet mestr warno en trede prantad, sellet
evel ar prantad diwezhañ.
E-ser un nebeut krefen e c’haller diverrañ degasadennoù Auguste COMTE d’ar gevredadouriezh.
1) Klasket en deus savelañ lec’h resis ar gevredadouriezh e-touez skiantoù all ar gevredigezh.
2) Lakaet en deus a-wel dizireadusted ar werc’helezh kevredigezhel hag hec’h ereet ouzh
meizadur ar Gevredigezh evel hollelezh werc’hel ha fetis, hevelebet a-du-rall gantañ ouzh an
Denelezh.
3) Strivet en deus da glokaat ar gevredadouriezh gant degasadennoù an istorourion hag an
dudoniourion, en ur lakaat emañ ar gevredadouriezh diouzh he zu e tro da skoazellañ ha zoken da
vleniañ ar re-mañ.
4) Dezvarnet en deus an hiniennelouriezh hag an nominalouriezh kevredadel.
5) Hag eñ unvonelour er penn-kentañ, e ouezas stourm ouzh an naturelouriezh dre zifenn bepred
dizireadusted ar gevredadouriezh da skiantoù an natur.
6) Heñveldra, argaset en deus an hollriñvelouriezh, o tiskouez lec’h dister ar jedoniezh er
gevredadouriezh.
7) Stadet en deus ez eo danvez ar gevredadouriezh war un dro ergorenn ha dangorenn, striv ha
frouezh ar striv, ar c’hrouer hag e grouedoù ha, dre se, emañ ar c’hevredadour en ur saviad dibar ; en
em studiañ a ra e-unan ha ne c’hell ket na lakaat e kont ar « gwezhiader denel », ennañ an euladoù, an
talvoudoù, ar c’healennoù a vez oc’h intrañ ar werc’helezh kevredigezhel.

8) Dre bouezañ war dibarelezh danvez ar gevredadouriezh, ereet ouzh euladoù ha strivadoù mabden e teu da stignañ div gudenn : a) hini ar roll c’hoariet en holl gevredigezhioù gant ar
« reolerezhioù kevredigezhel » (kravez, divezouriezh, desaverezh, h.a.) b) hini « kevredadouriezh an
anaoud », stignet disheñvel gant SAINT-SIMON ha MARX, arveret gant COMTE dreist-holl evit
kantreizhañ ar « brederouriezh soliadel » galvet da ren ar gevredigezh ha n’eo ket da vezañ en he
dalc’h…
Skoilhoù ha gwanoù kevredadouriezh Auguste COMTE a spurmanter endeo.
1) He si brasañ eo hevelebiñ kevredadouriezh ha « prederouriezh soliadel », – houmañ o vezañ
un drabedouriezh dogmatek a orin doueoniel dindan neuzioù gouizielour.
2) Ar gevredadouriezh, graet gantañ prederouriezh kentañ, a ya da gentañ d’ur « sokiatriezh »
(divezouriezh kevredadel), neuze d’ur « sokiokratiezh » (ar veli o vezañ piaouet gant ar Gevredigezh
sellet evel ur gevanenn), ha d’ur « sokiolatriezh » (kehelerezh ar Gevredigezh).
3) Evitañ da emplegañ ar geñverelezh e-barzh meizad ar soliadelezh, e ra diouer da Auguste
COMTE ar geñveriegezh kevredadel ; da skouer, evitañ e chom digemm a-dreuz d’an araokaat ken
« natur mab-den », ken ar speredegezh strollennel, ken ar c’heñverioù etre anaoudegezh, divezouriezh
ha kravez. Ne zeu nepred d’e spered e c’haller sevel ivez ur gevredadouriezh eus an divezelezh, – pa
glask tennañ ur meni tradivezouriezh allgar eus ar gevredadouriezh. Meizañ a rae urzhaz ar
gouezoniezhoù diouzh ur skeul diflach, pa gemm e gwirionez an urzhaz-se hervez ar
c’hevredigezhioù. Er c’heñver-se e chome COMTE kalz war-lerc’h SAINT-SIMON, PROUDHON ha
MARX.
4) Ur spered an- ha zoken enepdaelerezhek e oa COMTE, ken e vez dic’hallus dezhañ
diskoulmañ ar c’hudennoù en deus stignet.
5) Da skouer, goude stadañ ez eo danvez ar gevredadouriezh un dangorenn-ergorenn, ne zeu ket
COMTE a-benn da genaozañ « hentenn ergorel » ha « hentenn dangorel ». Ne ziverz ket keñverelezh
an daou dermen hag an derezioù liesel a ra diraez an dangorelezh a-drehont d’un enkadenn eus an
ergorelezh hag an ergorelezh a-drehont d’un enkadenn eus an dangorelezh.
6) Heñveldra, tra ma venn COMTE lakaat savboent an hollelezh fetis da drec’hiñ er
gevredadouriezh, e tiouer pep araez da dizhout an hollelezh-se, – pezh en degas da ober eus hollenn ar
gevredigezh un dangorenn vrasaet, estren d’hec’h izili, eleze da savelañ un Dreisthiniennelouriezh.
Houmañ a zeu da greñvaat an unvonelouriezh a vir ouzh COMTE a ziverzout derezioù an unelezh
enmanus d’al lieselezh ha derezioù al lieselezh enmanus d’an unelezh. Stadelouriezh divrall COMTE
a gav amañ un diazez a bouez, kreñvaet gant an distaol a ra eus ar Gwir evel furm a reolerezh
kevredigezhel.
7) An disrann tidek etre « savoniezh » ha « nerzhoniezh » kevredadel, – kiladenn vras e-keñver
SAINT-SIMON ha PROUDHON, – zo frouezh an diouer gant COMTE eus pep dezrannerezh
daelerezhel.
8) Ar c’hemmesk etre « kenglev kevredigezhel » ha « kenson », an diouer a studi eus kenstourm
ar strolladurioù, an direadur eus ar re-mañ d’ar familh ha d’ar Stad (hounnezh kellig kezivik ar
gevredigezh, houmañ enkorfadur dizilerc’h ar gevredigezh vloc’hel), erfin an nac’hidigezh
damemouez eus stourm ar renkadoù, a daol da washaat c’hoazh doareoù dogmatek, enepkeñveriek,
faltaziek kevredadouriezh COMTE.

Herbert SPENCER (1820-1903)
SPENCER a arver ivez an termen « sociologie » amprestet gantañ ouzh COMTE, nemet n’eus ket
kalz arvezioù boutin etrezo. Daoust ma tigemme tri far « anvevedel » (inorganic), « bevedel »
(organic) ha « dreistbevedel » (surorganic), e tifenne SPENCER un unvonegezh dispanelour ha
naturelour o lemel pep diforc’h etre skiantoù an natur ha skiantoù mab-den. Ar c’hevredadour
naturelour kentañ e voe. Dindan levezon ar vevoniezh ha savelennoù an emdroadur, e ro d’ar
savelennoù-se un amgant hollveziadel, o kinnig un dezrevell unel anezho : « kevanadur dre

ziforc’hekaat », hag o tremen e-biou d’an trap tonkaduriek dre lakaat a-dal d’ar bennaenn-se ar
bennaenn enebek : « digevanadur dre heñvelekaat ». War un dro e tifenne ur vredoniezh hiniennel
dizalc’h diouzh ar sternioù kevredadel ha diouzh ar vredoniezh strollennel. Alies avat ez arvere an
« displegadurioù bredoniel », – o lakaat da skouer « an aon rak ar re vev » da orin ar galloud politikel,
« an aon rak ar re varv » da orin ar gravez.
Mar en deus SPENCER arveret an dezrannañ bevedel er gevredadouriezh, ez eo dreistholl evit lakaat a-wel ez eo dizireadus hollenn ar gevredigezh d’ar parzhioù anezhi hag
amprestañ diouzh ar vevoniezh an diforc’h, hiziv ken ledet er gevredadouriezh, etre framm
hag arc’hwel. Pouezet en deus kalz war doare « dreistbevedel » ar gevredadelezh ha merket
pevar foent-disheñvelded etre kevredigezh ha bevedeg : 1) Ar bevedeg zo kemparzhek, tra
ma’z eo digemparzhek ar gevredigezh 2) Ar bevedeg zo dispan, tra ma’z eo strewet ar
gevredigezh ha m’o deus hec’h izili ur frankiz-fiñval dirakweladus 3) Framm ar gevredigezh,
hec’h organoù hag he strolloù n’int na spislec’hiet na stabil 4) Er bevedeg emañ an emskiant
ereet ouzh ur greizenn nervek, tra m’emañ a-skign er gevredigezh. Ur pempet diforc’h n’en
deus ket meneget SPENCER, en deus koulskoude taolet da savelañ : ar « reolerezhioù
kevredigezhel » (oberoù kalvezel ha kulturel, euladoù, arouezioù, patromoù, kealioù ha
talvoudoù, ha peurgetket al lavar, ar gravez, ar gwir, an arz, an divezouriezh, an anaoudegezh,
h.a.).
A-hend-all ez eo bet SPENCER an hini kentañ o komz eus « rizhennoù kevredigezhioù »
(« simple society », « compound society », « doubly compound society », « triply compound
society ») ; koulskoude n’eo ket deuet a-benn da vont diwar hent an emdroadouriezh
unlinennek. Ober a ra bepred gant meizad an « ensavadur », o tiforc’hañ « ensavadurioù
tiadel », « ensavadurioù liderezhel », « ensavadurioù politikel », « ensavadurioù ilizel »,
« ensavadurioù micherel », « ensavadurioù greantel ». Erfin en deus korvoet dafar an
dudoniezh ha degaset an hentennoù-keverata er gevredadouriezh. Bras e chom e levezon e
Breizh-Veur hag er Stadoù-Unanet.
Evel-henn e c’haller diverrañ an diaesterioù a zo gant kevredadouriezh SPENCER :
1) Ken ledan eo gantañ delun hollek an emdroadur ma ne veneg mui netra resis, – an termenoù
« kevanadur » (integration) ha « diforc’hekadur » (differentiation) o kaout sterioù niverus, – ouzhpenn
ma n’emañ soliet an delun-se war brouenn ebet.
2) Savelennoù an emdroadur n’int talvoudek nag en domani danvevedel hag en domani
dreistbevedel.
3) SPENCER ne zalc’h kont eus spanelezh ebet, eus emell ebet a-berzh an ober-krouiñ denel nag
eus bed an euladoù, ken ma tisoc’h e emdroadouriezh gant ur savelegezh strishoc’h c’hoazh eget hini
MARX ha COMTE.
4) E naturelouriezh kevredadel he deus bet droukheuliadoù diseurt.
5) Skort-tre eo bredoniezh SPENCER pa gemer sol war goulakadurioù dizegemeradus :
a) digemmusted natur mab-den b) ar boellelouriezh alvezelour hag arverelour k) ur vredoniezh
hiniennel dizalc’h diouzh ar vredoniezh strollennel.
6) An dezrannerezh bevedelour a lez diziforc’h teir urzh werc’hel a reizhiadoù a) ar reizhiadoù
alvezel ma’z eo ar savelenn alc’houez an intenterezh b) ar reizhiadoù bevedel ma’z eus ouzhpenn un
eil alc’houez : ar ster, – ken ma rank an anaout bevedel argerzhañ dre un daelerezh etre an intenterezh
dre ar ster hag an intenterezh dre ar savelenn k) reizhiadoù kevredadel ma vez gougevanet an
daelerezh bevedel ouzh un daelerezh etre hollenn ha parzhioù, a anver daelerezh buhezel pe, dikoc’h,
kedvuhezel.
7) SPENCER a zianavez a-grenn bezoud ar renkadoù hag ar c’henstourm etrezo er
c’hevredigezhioù a rizh greantel.
8) Danvezet en deus a-did dafar tudoniel hag istorel dastumet hep hentenn ; distaolet eo bet e
zeveizadurioù gant an holl dudoniourion hag istorourion.

9) Daoust d’he naturelouriezh hag he savelegouriezh, ez empleg kevredadouriezh SPENCER ur
gelennadurezh politikel rakdanzeet o reiñ al lañs da gentañ d’ar c’hevredigezhioù greantel war ar
c’hevredigezhioù milourel, d’an eil d’ar frankizouriezh hiniennelour war bep furm a stadelezh, a
gengladegezh hag a armerzh steuñvet.

Frédéric LE PLAY (1806-1884) hag e ziskibion
E-touez diazezerion all ar gevredadouriezh e ranker lakaat Frédéric LE PLAY hag e skol. Klasket
en deus savelañ kendaveoù etre ar rizhennoù familhoù – ar familh evitañ o vezañ kellig-diazez ar
gevredigezh –, urzhiatadur al labour, hag al « lec’h » (an diaz douaroniezhel ha poblañsel). Pouezded
e gevredadouriezh n’emañ ket kement en e veizadoù damkanel hag en e hentennoù enklask
kantouezek diazezet war untaolennoù munudaouet hag ar stadegoù. Diaraoger ar « social surveys »
breizhveurat hag an imbourc’h kantouezek o vleuniañ e-ser ar gevredadouriezh amerikan.
Kendalc’herion LE PLAY e voe Henri de TOURVILLE (1843-1903) hag Edmond DEMOLINS
(1852-1907), aozer al levr Penaos e krou an hent ar rizh kevredadel. Neoazh, o deskriverezh
kantouezek hag o hentennoù kementadel ne virjont ket LE PLAY hag e ziskibion a ziazezañ ur
gelennadurezh kevredigezhel ha politikel o nac’h pep stourm renkadel hag o c’hervel ar Stad hag an
Iliz unanet da ziwall ar familh ha da urzhiata al labour. Unan eus an imbourc’herion levezonet gant
katoligiezh kevredigezhel LE PLAY e voe L.J. LEBRET, rener ar gelaouenn Economie et humanisme.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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KENDAEL AR SADORN 21 EOST 1971 E BOURC’H-VRIAG : AR
VROGAROURIEZH EVEL DANVEZ KEVREDADEL
En em ledañ a ra hiziv e Breizh ar c’heal « krouiñ ur Stad vrezhon », – ul lec’hienn voutin eo
deuet da vezañ e kelc’hiadoù ’zo eus ar boblañs. E gwir, n’eus aze netra digunvez pa weler ar forniad
pobloù o deus amparet riezoù abaoe an eil Brezel-bed. Un anadenn ken paot eo zoken ma’z eo deuet
da vezañ, abaoe ur pemp bloaz bennak, un danvez studi evit ar gevredadourion. Un tammig e pep
lec’h dre ar bed, er broioù nevez dreist-holl, ez eus arbennigourion o pleustriñ war ar pezh a anvont an
« nation-building », « l’édification nationale », – ar brosaverezh, an adeiladiñ riezoù. Amkanioù ar
skourr nevez-se eus ar gevredadouriezh zo :
– studiañ war an dachenn anadennoù broadel ha kudennoù stadel ar riezoù nevez savet, gant un
distro ret war argerzh diwanañ ar riezoù hag un astenn d’al luskadoù a zo o fal krouiñ riezoù ;
– studiañ en tremened an doare o deus bet ar riezoù koshoc’h da ziwanañ ha da badout ;
– klask digejañ doareoù hollek ar brosaverezh, o kinnig damkaniezhoù ha patromoù-displegañ.
En eost 1970, dindan baeroniezh an UNESCO ez eo bet dalc’het e Cerisy-la-Salle (Frañs)
emvod kentañ « an arbennigourion war ar c’hrouiñ Stadoù hag ar sevel broadoù. Pal an
emvod oa keñveriañ an damkaniezhoù hag ar patromoù amparet da zisplegañ furmidigezh ar
Stadoù hag ar broadoù ouzh ar beziadoù fetis e ranndirioù hag e broioù disheñvel, ensellout
talvoudegezh kantouezel an damkaniezhoù-se ha lakaat mar galler an damkanourion war hent
ur rizh studioù-keverata bastusoc’h. Ar c’hemennadennoù displeget e Cerisy hag ar
breutadegoù da heul o deus diskouezet ne gav ket an arbennigourion gwall vastus an
damkaniezhoù a vremañ, hogen ivez ne zisoc’h evit c’hoazh eus ar vodadeg damkaniezh
nevez ebet gwelloc’h eget ar re kinniget »1.
Tro hor bo da studiañ pishoc’h an imbourc’hioù renet er broioù all war ar brosaverezh ha da
arverañ ar patromoù-displegañ arnodet en o ser. Ne vo frouezhus hon studi avat nemet mar kejomp
gant an imbourc’hioù-se, n’eo ket evel skolidi dibourvez, hogen dre hantererezh an imbourc’hioù hor
bo renet diouzh hon tu e Breizh. Pell ’zo e ouzomp ez eo gaonac’h an hentoù-studi a zo anezho plakañ
war Vreizh damkaniezhoù danzeet evit broioù all, ha n’eus nemet un hent dereat : savelañ meizadoù,
patromoù ha damkaniezhoù diwar ar werc’helezh vrezhon ha neuze keverata ar benvegadur-se soliet
fetis gant ar benvegadurioù kevelep savelet gant imbourc’herion ar broioù all.
Ar patrom-displegañ arveretañ gant perzhidi emvod Cerisy e voe ar « patrom kreizparzhtrobarzh » : displegañ a ra diwanadur ur vroad dre amparadur ur c’hreizparzh (a c’hell bezañ
un tiriad pe un diernac’h trec’hel, ur renkad-ren, h.a.), hag an etrewered etre ar c’hreizparzhse hag un trobarzh (ranndirioù en holgant an tiriad-kreiz, proviñsoù e gwazelezh an diernac’h
trec’hel, renkadoù suj dindan enkrog ar renkad-ren, h.a.). Arverañ ar patrom-se a endalc’h e
striver gant ar brasañ aked, ha da gentañ-penn, da savelañ un anaoudegezh kantouezel eus ar
c’hreizparzh, oc’h en em zizober krenn eus pep rakvarn broadel, renkadel pe all. « PAŠIĆ2, ahed ar breutadurioù, en deus pouezet war ar ret spislec’hiañ ar gwiskadoù poblañs oberiant,
didermenañ o c’henaoz kevredadel hag abegoù o oberiantiz, anaout gant piv int kevredet ha
perak, diforc’hañ savlec’h ar begennoù diouzh hini ar renkadoù koulz hag azonoù ketep an eil
re hag ar re all pa gemm savlec’hioù hag azonoù hervez al lec’h hag ar mare. Hogen, en e
arselladurioù, en deus PAŠIĆ nac’het ent empleg termenañ ar savlec’hioù politikel dre ar
berzhourelezh en ur renkad o vezañ ma c’hoarvez d’un hevelep renkad sammañ rolloù
1
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disheñvel en holl d’an holl. Ar vourc’hizelezh, da skouer, pa voe gwereder a gevanadur
broadel e Frañs hag en Alamagn, zo bet eneber d’ar c’hevanadur-se en Aostria-Hungaria, ha
diwezhatoc’h e Yougoslavia ma en deus ranket ar strollad komunour kemer penn an emsavdieubiñ broadel. Hiziv ez eo elfennoù disheñvel a-grenn a daol da furmiñ ar broadoù : ar
vegenn gefredour, yoc’h ar gorvoidi hep azonadur renkadel termenet spis, h.a.. En un niver a
riezoù yaouank he deus ar vegenn gefredour, diazezet er c’hreizparzh, c’hoariet ur roll
dizalc’hoc’h a-galz. E lec’h all avat ez eo chomet ar begennoù lec’hel dindan c’houlevierezh
armerzhel ha politikel ur c’hreizparzh lec’hiet er-maez eus an diriegezh. Dav eo enta kemer ur
gwel dialuskel eus ar c’heñverioù etre kreizparzh ha trobarzh en ur virout a ankouaat ez eo
kemmus natur ar c’hreizparzh hag an trobarzh »3.
Spurmantiñ a reomp an dremmweliadoù a c’hell kevredadouriezh ar brosaverezh digeriñ dimp
war hon tachennoù-studi ha-stourm. Ar patrom kreizparzh-trobarzh a ro dimp an tu da luniañ Breizh
evel-henn : ur c’hreizparzh politikel, armerzhel, amaezhel lec’hiet er-maez eus ar vro, o terc’hel en e
hol an darn vrasañ eus ar begennoù lec’hel (bourc’hizion, amaezhidi, h.a.) ; un danvez kreizparzh
nevez o tiwanañ er vro e stumm elfennoù dizunvan : kefredourion vrogar, gouvriaded, kouerion ha
kenwerzhourion lakaet en arvar gant reizhiad ar c’hreizparzh diavaez ; un trobarzh kemplezh, skort
hon anaoudegezh eus emdroadur e geñverioù ouzh ar c’hreizparzh diavaez ha, skortoc’h c’hoazh, eus
e emzalc’hioù erveziat ouzh ur c’hreizparzh diabarzh. Un dezrann eus an elfennoù liesseurt-se a
c’haller diawelout hervez ar braslun-mañ :
– deskrivañ savlec’h renkadel pep hini (ent kevadegel, hag ivez ent treadegel : darn anezho zo o
risklañ war-draoñ, hag ur selladur dialuskel hepken a ray kompren o abegoù) ;
– savelañ an abegoù o deus pep hini da bellaat, pa reont, diouzh ar c’hreizparzh diavaez, ha da
dostaat, pa reont, ouzh an danvez kreizparzh diabarzh ; skogusted ar c’healiadoù gall ha nanngall,
breizhek ha nannbreizhek e par pep elfenn eus an danvez kreizparzh diabarzh hag eus ar boblañs
vloc’hel ;
– diverzout ar pellderioù, an ereoù, an danvez kevredadurioù etre ar gwiskadoù oberiant eus ar
boblañs vrezhon ; amprouiñ an diforc’hadur merket gant PAŠIĆ etre savlec’hioù ar begennoù ha re ar
renkadoù ;
– gedal e par an trobarzh ar ragazonoù eus eilpennadur ar c’heñver trobarzh-kreizparzh diavaez
en ur c’heñver trobarzh-kreizparzh diabarzh nevez.
E stern ar studi hollek-se e vo moarvat techet an imbourc’herion da vrientekaat un « nerzh
kevredadel » o c’hoari ur roll a bouez evito, ar « vrogarouriezh » vrezhon (lezel a reomp gant an
termenoù « nerzh kevredadel » ha « brogarouriezh » o ster boutin, eleze digor hag azgweladus ; koulz
ha « brogarouriezh » ez arveromp « emskiant-vro » evel damheñvelster). Merkomp ez eo lodenn
goshañ an danvez kreizparzh nevez amparet a vrogarourion, hag ez eo al lodenn goshañ-se eus ar rizh
« begenn gefredour » en he darn vrasañ. Kemmus eo hec’h arlivioù hervez ar bloaziadoù hag ar
c’helc’hiadoù : roueelour, rannvroelour, broadelour, gouennelour, armerzhelour, renkadelour,
yezhelour, h.a. ; stadet ez eus bet ur riskladur eus he fennbouez renkadel en ur ober kant vloaz4 ;
kendalc’hel e chom avat e pep lec’h hag e pep mare an arbenn gwerc’hel-mañ eus he stourm : ar
vrogarouriezh.
Hiziv, e-kichen al lodenn goshañ-se, pe kentoc’h mesk-ha-mesk ganti ken ma’z eo aet diverzadus
bevennoù ar Mouvement Breton, ez eus ur rouedad a luskadoù o kemer ivez ar skritell « brezhon »,
oc’h embann o youl da bellaat diouzh ar c’hreizparzh parizian hag o treiñ o selloù ouzh diawel ur
c’hreizparzh nevez lec’hel. Hon imbourc’h a vo e bal digejañ pere eo abegoù hag arbennoù gwerc’hel
ar bountadoù breizhek a vez o sevel lerc’h-ouzh-lerc’h, taer pe taeroc’h, abaoe an eil Brezel-bed.
Perak ez a ar genwerzhourion d’o diskeladegoù gant bannieloù gwenn-ha-du ? Perak e ra ar gouerion
3
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dave da Vreiz Atao ? Pe roll he deus an emskiant-vro e seurt emzalc’hioù e-kichen an arbennoù
armerzhel ha kevredigezhel ? Zoken mar he devez an emskiant-vro ur gwerc’h bihan hag eilrenk
enno, ez eo pouezus termenañ mat ar gwerc’h-se ha heuliañ a-dost e emdroadur.
Perak ez eo pouezus bezañ evezhiek ouzh kement azon a emskiant-vro, a vrogarouriezh, oc’h
anadiñ er vro ? Daoust ha peogwir e kavfe aze an Emsav un ditourenn eus e levezon er boblañs ?
Nann, rak pal an Emsav n’eo ket treuzfurmiñ an dangorelezhioù, hogen ar beziadoù ergorel, hag ar remañ a vez anavezet war-eeun, n’o deus ket ezhomm eus hantererezh an titourennoù. Dav eo dimp
spisaat keal ar « vrogarouriezh » ha dispartiañ ar vrogarouriezh-trivliad diouzh ar vrogarouriezh-nerzh
kevredadel. Ar vrogarouriezh-trivliad, hiniennel ha dangorel, zo an angerzh dall a anavezomp mat ;
n’he deus gwerc’h politikel ebet hag ur fazi e ve gwelout enni andon an Emsav, ur furm
c’hwitadennek anezhañ n’eo ken, blinaus e par an hiniennoù, disrannus e par ar strollennoù. Ar
vrogarouriezh-nerzh kevredadel, en eneb, zo un devoud ergorel a stader e stumm oberoù e par ar
gevredigezh ; ned eo ket da studiañ e teñvalijenn an askreoù, hogen e sklerijenn an egor
kevredigezhel ; un arvez eus an obererezh eo, ha dre-se hon eus d’hec’h anaout evel un elfenn eus hon
bellouriezh.
Ha dres, petore lec’h he deus ar vrogarouriezh da zerc’hel en hon bellouriezh pe, ledanoc’h, en
hon brosaverezh ? Danvez ur respont a zeu dimp gant ar c’hevredadour tuniziat Abdelkader ZGHAL :
« adeiladiñ ur vroad zo un argerzh digreskiñ ar pellder kevredigezhel ha stuzegezhel etre ar ranndirioù
hag etre ar strolloù kevredadel e-barzh un hollad termenet evel broad »5. Studi ar brosaverezhioù dre
ar bed a ziskouez pegen liesseurt eo hentoù an adeiladiñ riezoù. E lec’hioù ’zo emañ an arvezioù
douaroniezhel el lec’h-kreiz, – en enezennoù da skouer. E lec’hioù all ez eo darvoudoù hanezel, – anpe zoken enebistorel en o orin, – kounaomp an harzoù eus riezoù nevez Afrika bet treset gant an
drevadennerion. E ranndirioù all c’hoazh e kaver enebiezhoù renkadel, kravezel, h.a.. A-benn ar fin ez
eo dibaot a-walc’h an degouezhioù m’emañ an emskiant-vro da bennañ gwereder an adeiladiñ riez ; er
c’hontrol ez eo peurliesañ deberzhek arbennoù-luskañ gwerc’hel an adeiladerezh-se. Pouezus eo avat
merkañ an dra-mañ : dont a ra bepred an emskiant vroadel en ur poent pe unan all eus devouderezh ar
sevel broad ; e berr, zoken ma ne grou ket ar Stad, ar Stad a grou anezhi, – ha n’eo ket evel un
addarvoud dibouez, hogen evel un elfenn-diazez en « argerzh digreskiñ ar pellderioù kevredigezhel ».
Moarvat, en hon amzer, n’eo ket an emskiant-vro a-walc’h evit devoudañ drezi hec’h-unan un argerzh
brosaverezh ; e degouezh Breizh, zoken, n’he deus an emskiant-vro gallet anadiñ nemet e-ser un
heuliad degouezhioù armerzhel, politikel, kevredadel lañsus d’he bleuniadur, – hor bezet soñj eus he
mudelezh etre an daou Vrezel-bed hag eus he dihun abaoe 1945, e dalc’h un dedroadur darvoudoù emaez krap ar vrogarourion. Seurt izilded eus ar vrogarouriezh, he sujidigezh d’an amveziadoù ne
zleont ket avat ober dimp kouezhañ er fazi-mañ : diwar al lakadenn « ar vrogarouriezh drezi hec’hunan zo divarrek da zieubiñ Breizh ha da adeiladiñ ur riez vrezhon arnevez », dastum ul lakadenn a
ve : « ar vrogarouriezh zo diezhomm ». Mar he zermener evel an nerzh galloudus oc’h amparañ
kenstagded ar vroad ur wech savet, e c’hell moarvat derc’hel ul lec’h ken bras all en argerzh krouiñ ar
vroad, rak mard eus anezhi un nerzh dister er mare-mañ, ez eo dimp d’ober ma’z afe d’un nerzh bras :
pa vank un devouder, kentañ tra d’ober eo e zevoudañ.
Rak ken ret all eo pellaat diouzh ar meizadur naturelour a ra eus ar vrogarouriezh ur c’hementad
digemm bezant er vro a viskoazh evel ur c’hondoniad houarn pe glaou. Ar gudenn n’eo ket
diskoachañ nerzhoù broadel krai e don « ene ar bobl », hogen reiñ tu da varregezhioù ar gevredigezh
vrezhon da dreiñ e nerzhoù-kenderc’hañ gwerc’hek evel barregezhioù all ar vro, – an nerzhoù broadel
n’int ket ur fiziad nevet da ziwall evel un teñzor, hogen ur gremm politikel da genderc’hañ ha da
lakaat d’e dro da genderc’hañ ar riez arnevez hon eus kemeret da bal adeiladiñ.
An displegadenn-mañ ne ro nemet un alberz eus ar studioù hag an imbourc’hioù hon eus da ren.
Diglok eo e pep keñver. Pezh a venn merkañ hepken eo an durc’hadur da reiñ d’hon sell war gudenn
an emskiant vroadel hag ar vrogarouriezh, – an dilez hon eus d’ober eus ar gweladur henvoazel, nevet
ha diasavel, hag an degemer eus ur gwel arnevez, politikel ha dialuskel.
5
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AN EMSAV HAG AR VRO (41)
LIZHEROU
« Dec’h e’m eus komzet gant U eus kudenn damkanel al ledemsav. Spageti e-leizh a sav da heul
ar forc’higell, reoù ’zo o sachañ betek LENIN hag e zispac’herion a vicher. Eñ eo en deus degaset an
hini kentañ ar saviad-kenderc’hañ dispac’hel. An dispac’herion a vicher o kaout dre ret ur saviad
troc’het diouzh ar saviad arallek. Da heul, ar volcheviked o doa roll an emsav hag ar strolladoù all roll
al ledemsav. Ur bern leviadurioù a-berzh LENIN a zeu da vezañ splann pa gomprener kement-se.
Bellerezh an Talbennoù zo da veizañ evel-se ivez. »
(01 06 71)

EMVR-251

« Tamm-ha-tamm ez omp bet degaset da veizañ al ledemsavioù evel binvioù-gourzhtreiñ ha korzhañ pa wele an Emsav enno luskadoù da darvañ pe da graonellañ. Hogen reiñ d’al luskadoù
ledemsavel ur roll gourzhtreiñ ha korzhañ zo bet merzout ivez edo pell al luskadoù a zo bremañ da
gaout ar werc’hegezh a c’hortozemp diganto, hag ivez edo pell an Emsav a c’houzout o leviata, o
arverañ.
« Betek-henn, an darempredoù hon eus bet gant al ledemsavioù zo bet troc’hañ ganto (ne gomzan
ket amañ eus an dezrannoù a zo bet graet anezho pe dezrannoù o obererezhioù). Korvo hon eus tennet
eus an holl droc’hoù-se (K.A.B., K.E.A.V., h.a.) evit mont war-raok a-fet obererezh ha
kelennadurezh. Hogen an holl droc’hoù-se ne oant nemet kammedoù evit mont er-maez eus ar geto.
Gant ar bruderezh politikel hon eus, etre traoù all, klasket tennañ korvo eus ar reuz lakaet gant FLB 1.
Hogen pell emaomp a c’houzout penaos tennañ korvo, penaos arverañ al luskadoù ledemsavel a zo. »
(04 06 71)

EMVR-252

« Mar sell E.S.B. ouzh embannerezh al lennegezh vrezhon nevez evel e dra dezhañ, e savan krenn
a-enep. Mar sell E.S.B. ouzh al lennegezh vrezhon nevez evel ur frouezh d’e obererezh politikel da
vezañ embannet distag diouzh e aozadurioù, e savan a-du ken krenn all. Hag e gwirionez ne welan
hent all ebet da zegouezhout gant hevelep lennegezh.
« () Nac’h a ran ouzh nep aozadur politikel ar gwir da lavarout da nep skrivagner al lec’h en deus,
pe n’en deus ket, da embann e skridoù lennegel. »
(07 06 71)

EMVR-253

Respont da EMVR-253 :
« Degaset omp d’ur gudenn hollek, a zo e gwirionez o hentiñ da lizher, houmañ : penaos en em
savlec’h an Emsav hag an arz an eil e-keñver egile. Ur gudenn un tamm hollekoc’h eo eget hini hon
darempredoù gant Al Liamm, nemet e taol goulou warno ha war an darempredoù o tont fetis en E.S.B.
etre lennegezh ha politikerezh. Evit he c’has d’he far hollekañ, merzomp ez eo ar gudenn-mañ un
degouezh hepken etre kudennoù all a c’haller dezrevell en doare-mañ : penaos en em savlec’h Emsav
ha relijion, Emsav ha prederouriezh,… Emsav (= korf istorek) hag Emsav (= lec’h-krouiñ)
« Daou zoare dre-vras zo da veizañ ar gudenn.
« An doare kentañ a anvin gennadek, peogwir e ra eus an Emsav ur gennad eus buhez an emsaver.
Ur gennad evit an Emsav, ur gennad evit an arz, ur gennad evit ar relijion, ur gennad evit ar familh,
h.a., pep gennad o chom emren, pep gennad o nac’h ouzh ar gennadoù all ar gwir da emellout ennañ.
Petore den hon eus aze ? Un emsaver Vache-qui-rit, ur c’hristen Vache-qui-rit, gennadoù e vuhez
pakadet mat en aluminiom ha renket dik er voest kloz ! Ha koulskoude pep emsav a c’houlenn an den
a-bezh ; ne c’hell den bezañ en emsav ebet anez bezañ e-barzh en e bezh. Penaos bezañ emsaver,
arzour, kristen war un dro, pa’z eus aze e gwirionez tri emsav o c’houlenn pep hini an den a-bezh ? A-

raok klask ar respont, merkomp ez eo forzh penaos an diskoulm gennadek un diskoulm fall, hini an
emsav-betek-ur-poent.
« Ha koulskoude, nag a ersavioù gennadek a weler bemdez ! Ar c’houer-se eus V, brogarour
brezhon ha kristen, a lavare din : “An emgann-dieubiñ, ya, hogen ne rin netra keit ma n’o devo ket
hon Aotrounez Eskibion roet o ali”. Ur brogarour all, kristen ivez : “Breizh faskour ? petra ’ra se din,
gant ma ve dieub”, ha dek skouer all eus an amparañ gennadoù emren evit tec’hout diouzh an
dislavaroù. C’hoazh ur skouer a zeu din : an danvez emsaverion-se, aterset war gudennoù
c’hweluniadel ’zo eus Breizh, o respont : “Kement-se zo traoù gall”, oc’h ober gennadoù ivez eus
daou saviad-kenderc’hañ an emsaver. Hag ar skouer diwezhañ, ar skrivagner emsaver o c’houlenn
frankiz diharz, n’eo ket hepken da lavarout ar pezh a gar en e skridoù, hogen c’hoazh, goude, d’ober
ar pezh a gar gant e skridoù…
« Pehini eo an diskoulm neuze ? Tu zo da soñjal, peogwir emaomp dirak un dislavar (bezañ e
meur a emsav o c’houlenn pep hini an den a-bezh), ne vez diskoulm ebet a priori, ha mar bez
diskoulmoù, ne c’hellont dont nemet e disoc’h un argerzh daelerezhel. Pezh a c’haller a priori eo klask
ha n’eus dic’hallusted c’hroñs ebet d’an diskoulmoù, e gerioù all : ha n’eo ket an dislavar unan
devoudel. Evel-henn e c’haller dezrevell ar c’hlask-se : hag an Emsav zo un hent da seveniñ ar
gristeniezh ? hag ar gristeniezh zo un hent da seveniñ an Emsav ? hag an Emsav zo un hent da seveniñ
an arz ? hag an arz zo un hent da seveniñ an Emsav ? h.a.. Respont d’ar goulennoù-se dre lavarout
n’eus dislavar devoudel ebet etre Emsav ha kristeniezh, Emsav hag arz, n’eo ket respont ya dezho
c’hoazh. Ar ya ne c’hell dont nemet eus an hanvoud e-unan, eleze pa vo bet stadet oberoù a vo war un
dro gwir gristen ha gwir emsaver, gwir arzour ha gwir emsaver, h.a.. An dislavar hanvoudel ne vez
ket diskoulmet dre ar meiz plaen a priori, hogen dre an nid (an ober daelerezhel, ar praksiz).
« Amplegadoù liesseurt a vez evel just d’an diskoulmoù fetis. Evit chom hepken e par an dislavar
arz / emsav, e c’hellomp degas un tammig spisadur d’an dachenn m’emañ savlec’hiet an amplegadoùse dre verkañ an daou bal pellañ d’an danvez diskoulmoù. Merket hon eus unan dre venegiñ an arzour
o c’houlenn frankiz diharz e pep keñver en amgant e arz ; ar pal enebek zo gant al levierezh o
c’houlenn gwir diharz war oberoù an arzourion. Kemparzhek eo an daou ziarc’hadur, an eil o vezañ
eztaol un hollveliouriezh prevez hag ur frankizouriezh hiniennel, egile eztaol un hollveliouriezh foran
hag ur frankizouriezh frammel. N’eo ket diezhomm evezhiañ ez empleg pep hini eus an daou bal
pellañ-se ar pezh a anvfen un “estrended hanvoudel” : en degouezh kentañ e talc’h an arzour e
hanvoud estren a-grenn da bep preder politikel ; en eil degouezh e talc’h al levier e hanvoud estren agrenn da bep preder arzel.
« An evezhiadennoù-mañ a zigor dimp an hent da savelañ an amplegad kentañ d’an diskoulmoù
fetis. Un dislavar zo etre an arz hag al levierezh politikel ; an arzour na gemer ket perzh el levierezh a
roy korf dre ret d’an dislavar-se e stumm un eneberezh etrezañ hag al levierion devoudel, an
eneberezh o luskañ betek ur poent pell pe pelloc’h un daelerezh emgreskus war-du hollveliouriezh
prevez an arzour hag hollveliouriezh foran al levierion. En hevelep doare, al levier n’en deus perzh
ebet en arz zo en arvar da luskañ an hevelep daelerezh diemprus, – gant ar strishadur ma n’emañ ket
an arz hepken e kont e geneliezh an hollveliouriezh foran !
« An amplegad kentañ eo enta ma ve an dislavar hanvoudel etre arz ha levierezh un dislavar en
hanvoudoù ent werc’hel, eleze, mar sellomp ouzh an Emsav, ma ve an dislavar-se stignet e-barzh
buhez an emsaver etre an arzour ez eo hag ar politiker ez eo, – ha n’eo ket e-barzh framm an Emsav
etre izili-arzourion hag ar Stroll-Leviañ.
« Ne welan aze bonnadur ebet d’ar rezid. Pell emaomp diouzh ar c’hennadegezh a zeskrivemp
uheloc’h, – an arzour o terc’hel kont eus an Emsav, an emsaver o terc’hel kont eus an Arz, h.a., pep
hini oc’h en em vevennañ enkik e boest-formaj e bersonelezh kempouez-mat, ha stroll ar boestoùformaj klenket kempenn e kartoñs bras an Emsav ! Rak petra eo ar rezid, ma n’eo ket trehontiñ an
dislavaroù, an hontkenderc’hañ, an ober-krouiñ ? Evit paotr ar gennadoù, bezañ arzour, bezañ kristen
n’eo nemet savelañ kombodoù nevez, eleze harzoù nevez d’ar frankiz na vezont ket diverket gant
embannidigezh ar beurfrankizouriezh e diabarzh pep gennad. E-keñver ar rezid avat, petra eo bezañ

arzour, bezañ kristen, ma n’eo ket stignañ dislavaroù en hanvoud, eleze danvez trehontiñ,
hontkenderc’hañ, krouiñ, eleze danvez rezid ?
« Evel just, savelañ reizh an dislavaroù en hanvoudelezh ned eo nemet un amplegad na ezdalc’h
ket diouzh an amplegadoù all. Savelañ un dislavar n’eo ket e drehontiñ. Lavarout e rank an arzour
bezañ politiker ivez ne ziskoulm ket a priori ar c’hudennoù a savo er pleustr etre an arz hag ar
politikerezh.
« Kent echuiñ, e fell din pouezañ war un arvez eus ar c’henderc’hañ, arzel pe all. Techet omp, dre
arbennoù istorel anat a-walc’h, d’ober eus ar c’henderc’hañ, an hini arzel dreist-holl, un ober
hiniennel, an ober hiniennel skouer. N’eus ket evidon a douell brasoc’h. Ul lankad, ur predig
hiniennel ez eus a dra sur en hontkenderc’hañ ; “gwinterell” an hontkenderc’hañ a c’houlenn evit en
em stignañ “naoz” un hinienn ; ar predig-se lakaet er-maez, n’eus netra hiniennel er c’henderc’hañ. Ar
c’hevala, an natur, ar c’henderc’hadoù zo kevredik, ha n’eo ket hepken en devoud pe dre berzh gwir,
hogen dreist-holl ha da gentañ en o boud, ent voudel. Penaos kompren neuze ar berc’hentiezh war ar
c’henderc’hadoù ? Ur berc’hentiezh hiniennel e ve ? Poent hiniennel nemetañ en afer eo predig an
hontkenderc’hañ ; pa ouzer avat ar galloud-divizout mannel en deus mab-denn war e
hontkenderc’herezh, ne welan ket petore gwir d’ar berc’hentiezh a c’hallfe deverañ diouzh
hiniennegezh an hontkenderc’hañ. Ha tud ar geto zo perc’henn d’an trede Emsav, o deus koulskoude
hontkenderc’het ? Ne welan ket perak en defe un arzour muioc’h a wirioù war e oberoù. Mar en devez
gwirioù warno ne c’hell bezañ nemet gwirioù leuriadekaet dezhañ, ha n’eo ket a dra sur gwirioù
andoniek. An arzour en Emsav n’en deus gwir andoniek ebet d’ar berc’hentiezh war e oberoù ; ar remañ zo ul lod nevez eus an danvez kevala istorek ez eo an emsaverion ar verourion anezhañ, ha netra
ken. Moarvat ez eo reizh e ve-eñ pennverour, merour brientek, e oberoù, dre berzh pennaenn an
atebegezh a laka nep labourer beliek war dachenn e labour, hogen pegen brientek bennak ma ve ned
eo nemet merour ha n’eo ket perc’henn. Direizh e ve anaout dezhañ ar gwir o doa an tadoù sinaat a
wechall d’ober ar pezh a garent gant o bugale.
« Dont a ran bremañ d’ar goulenn na vankez ket d’ober, a zo : penaos savlec’hiañ ar roll
“merour”-se gant roll al levierezh politikel ? Gant gerioù all : gant piv e vez leuriadekaet d’an arzour
ar gwirioù en deus war e oberoù ? Gant al levierezh politikel ? Gant nerzh e respontez : nann ! Gant
kement a nerzh e respontan nann ivez. Hir e ve displegañ amañ amgant beli al levierezh politikel pe,
berroc’h, amgant ar galloud foran. E berr, e lavarin emañ savlec’hiet an amgant-se diouzh ment an
egor istorek, pe kentoc’h ez eo ar vent egorel e vent-diazez, – ar vent amzerel o vezañ ameeun evitañ,
pa’z eo ar galloud foran e-unan ur c’henderc’had. Un hontkenderc’hañ eo an arz avat ; mar befe da
glask ur c’heveleb dezhañ war an dachenn bolitikel, e ve da venegiñ an dispac’h, – skouer eeun
moarvat, pa n’eo ket an dispac’h ar furm nemeti a hontkenderc’hañ politikel, – rak an dispac’h, evel
an arz, zo savlec’hiet ken diouzh ment an egor istorek (pa’z eo andon a geñverioù nevez etre an dud),
ken diouzh ment an amzer istorek (pa’z eo poent-dave ur furm amzeriek). (E berr, an dispac’h zo
krouer, ar galloud foran zo merour, mirour, krouadennoù an dispac’h, – pezh a ro da gompren e rank
an dispac’her bezañ levier hag al levier dispac’her, hogen evit bezañ kensammet n’o deus ket an daou
roll da vezañ kemmesket). Alese, ar galloud foran, frouezh un hontkenderc’hañ n’en deus gwir ebet
war nep hontkenderc’hañ. Evel kenderc’had avat, en deus d’en em gavout en hevelep bed hag ar
c’henderc’hadoù all, an oberoù arz en o zouez. Pe natur eo ar bed-se ma c’hell kejañ diles al levier
hag an arzour ? Ar bed foran ? nann, a dra sur. Ar bed prevez hiniennel ? N’eo ket muioc’h. Ur bed all
ez eus, prevez mar karer, hogen dreist-holl kevredik ; egorek eo evel ar bed foran, hag amzeriek evel
ar bedoù hiniennel ; unan eus e gefridioù eo bezañ lec’h-merañ an danvez kevala istorek : amparet eo
gant merourion an danvez kevala istorek (amplegad kentañ ar bezañ en istor eo bezañ er bed kevredikse). Ennañ en em gav kichen-ha-kichen ar genderc’herion hag o c’henderc’hadoù, levierion hag
arzourion pergen ; etrezo e vez dizehan kenstourmoù : ar c’henstourmoù-se zo o diazez en dislavaroù
a’m eus meneget uheloc’h, ha n’int netra nemet dislavaroù saviadel (bezañ politiker ha bezañ arzour
zo kaout daou saviad-kenderc’hañ disheñvel, etrezo un dislavar hanvoudel ; en eneb, bezañ gall ha
bezañ brezhon zo bet termenet gant an Emsav evel kaout daou saviad-kenderc’hañ disheñvel ivez,
hogen etrezo un dislavar devoudel). An dislavaroù saviadel stignet er bed kevredik a c’houlenn da
amplegad kentañ o diskoulm bezañ stignet evel dislavaroù en hanvoud pep hinienn. Gant gerioù all :

ar c’henstourm etre arzour ha politiker er gevredigezh a rank bezañ ivez ha da gentañ ur c’henstourm
etre arzour ha politiker en hanvoud an arzour hag en hanvoud ar politiker. Kement-se a dalvez e rank
an arzour bezañ politiker ivez hag ar politiker bezañ arzour ivez. “Utopienn !” a vo huchet “an holl ne
c’hellont ket bezañ pep tra war un dro”. Aon ’m eus e ve hon hucherion sanket c’hoazh en ur bed
hiniennelour ma tianavezer istoregezh ar c’henderc’hañ. Rak petra eo bezañ istorek evit ar
c’henderc’hañ ? bezañ savlec’hiet diouzh ment an egor istorek, eleze bezañ kevredigezhel, ha diouzh
ment an amzer istorek, eleze bezañ hini remziadoù ereet start a-dreuz ar c’hantvedoù, hini ur vroad
dalc’het bev enni ar gedvuhez emsavel. An arzour n’emañ ket o hontkenderc’hañ bemdez, na
kennebeut ar politiker. Ar pezh a ro kendalc’h da vuhez pep hini ha started d’o c’hedvuhez, n’eo ket
ar predigoù hontkenderc’hañ, hogen bezañ merourion an hevelep danvez kevala istorek. Seurt
merouriezh evel just n’eo ket mirouriezh c’hlan, n’he deus ster nemet evel amplegad ar c’henderc’hañ
(eleze an distruj eus ar pezh a vir), hogen, dres, ne c’haller drezi kompren ar c’henderc’hañ nemet evel
kenderc’hañ kevredigezhel hag emsavel. Hi eo ivez ar sol m’en em stign ar c’henstourmoù
kevredigezhel hag emsavel.
« Kement-mañ evit degouezhout gant ar c’hlozadur-mañ (a eneban ouzh an dezenn empleget gant
da lizher) : ar Stroll-Leviañ n’en deus galloud ebet war genderc’hañ arzel an emsaverion, hogen
kenderc’hadoù arzourion an Emsav n’int ket o ferc’hentiezh prevez ; meret e vezont gant kevredigezh
an Emsav, pep oberour o vezañ d’ar muiañ pennverour e oberenn. An hevelep pennaennoù zo
talvoudek ivez evit an doareoù all a genderc’hañ, ar c’henderc’hañ politikel evel ar re all. »
(12 06 71)

EMVR-254

« Un niver bihan omp ha reizh eo e hetfemp kreskiñ. Hogen ret eo reiñ o ster resis d’ar gerioù.
Petra eo kreskiñ ? Bodañ ar muiañ gwellañ a dud ha reiñ dezho un nebeut traoù d’ober, ha dreist-holl
degas tud all d’o zro hag, evel-se, betek ma vo tizhet un niver bras a-walc’h evit ma c’hallfe an niverse kaout pouez war an darvoudoù ? An hini ez eo se kreskiñ evitañ a rank mont diouzhtu da U.D.B. pe
E.B.V., rak an daou luskad-se a wel an traoù en doare-se.
« Lakadenn labour E.S.B. a c’haller displegañ en doare-mañ : e Breizh ez eus kalz tud prest
d’ober un nebeut, ha nebeut tud prest d’ober kalz. E.S.B. ne fell dezhañ kaout tra d’ober bremañ gant
ar re gentañ. Ar re en deus da gejañ ganto eo an nebeut tud prest d’ober kalz. Aes eo kompren e rank
tud E.S.B. bezañ tud a ra kalz ; un den o klask degas tud all da E.S.B., ma n’eo ket e-unan un den a ra
kalz, a dremeno buan d’ur farser dirak an dud all ha dreist-holl dirazañ e-unan.
« () Plijus eo marteze mont da redek ar vro ha komz eus an Emsav gant an dud a-benn o degas da
E.S.B.. Met petore E.S.B. a c’haller diskouez d’an dud ? Petore Emsav a c’hellint anaout dre seurt
bruder ? Petore fiziañs a c’hellint kaout ennañ, peogwir n’en deus ket fiziañs a-walc’h ennañ e-unan
evit en em lakaat sirius war labour an Emsav ? Mar fell dezhañ c’hoari roll ar “rabatteur” ha brudañ
an Emsav hep sammañ labour an Emsav, e tarzho buan an traoù. A-walc’h hon eus stourmet evit ma
ve kevatal an izili e pep keñver ha ne vo ket gouzañvet tud o klask krouiñ ur renkad a izili-mevelion a
ve o roll darbar labour ar re all. ()
« Ur reolenn eeun zo da gresk an Emsav : ne c’hell kreskiñ nemet markresk al labour a ra. Ma
n’en em redi ket pep ezel da gas ul labour ingal ha reoliek-strizh, oc’h ober ar pezh a zo d’ober ha
n’eo ket ar pezh a blij dezhañ, n’eus ket da c’hortoz e kresko an dud en Emsav, digreskiñ ne lavaran
ket. »
(29 06 71)

EMVR-255

Digant un ezel eus E.S.B. da izili ur « C’helc’h breizhek » :
« Lavarout a rit ez eo un derou evit ur Breizhad tremen dre ur c’helc’h breizhek. Met daoust hag
ez eo bet un derou evidoc’h ha daoust hag ez eo bet evit tud all ?
« Lavarout ez eo un derou a dalvez ez eo ret dilezel ar c’helc’h evit mont pelloc’h. Ha perak ez eo
ret dilezel ar c’helc’h evit mont pelloc’h ? Peogwir emañ er framm gall. Setu perak ne emdro ket ha
setu perak ne dalvez ket d’ar pezh a glaskfec’h ober anezhañ. Ur gefridi resis en deus ar c’helc’h er

gevredigezh c’hall : lakaat Breizhiz da c’houzañv ar gevredigezh ma vevont. Kaer o devo ober tud ar
c’helc’hioù, ne gemmint netra, nemet lakaomp e teufent a-benn da gemmañ doare ar gevredigezh
c’hall e Paris da skouer.
« Ho mennoz da vont pelloc’h, mar komprenan mat, a dalvez kemer perzh e savidigezh ar
gevredigezh vrezhon nevez, er framm brezhon, er saviad-kenderc’hañ emsavel. Neuze perak e chomit
en ho kelc’h ? Pa’z eo ar c’helc’h un derou, ul lec’h-tremen hepken, e tle bezañ ar re gentañ da
dremen ar re a zo eveldoc’h mennet da vont pelloc’h.
« Da zistrujañ ar framm gall e tlefe talvezout ar c’helc’hioù keltiek. D’ar c’hontrol-bev e
talvezont. Talvezout a reont da zerc’hel kempouez ar framm gall. Anat eo o deus poan un niver
Breizhiz d’en em ober ouzh ar bed gall. Ret eo dezho strivañ da enteuziñ er gevredigezh c’hall. Ur
skoazell da c’houzañv an enteuzadur eo evito an aozadurioù breizhek. Ur skoazell da dreiñ e
Gallaoued hep droug. Ma ne vije ket eus ar c’helc’hioù e vije ret da Frañs o ijinañ.
« Ar yezh a fell deoc’h difenn. A-du emaoc’h evit ma ve kelennet er skolioù gall. Met perak ober
eus ar brezhoneg un danvez kelenn gall ? N’eo ket gouest Breizhiz da anavezout o yezh ma n’eo ket
sanket enno gant ar skol c’hall pe n’o deus abeg ebet da zeskiñ brezhoneg ? Neuze perak o rediañ ?
Ha petra a ra kelennerion vrezhoneg ar skol c’hall ? Prezegenniñ a-zivout madelezh ar gouarnamant a
laka Breizhiz da vevañ en o aez e Frañs dre anavezout ar brezhoneg ? Degas un eil yezh pa’z eus awalc’h gant unan evit bevañ e Frañs ? Lakaat ar brezhoneg er framm gall pa rank hemañ bezañ
distrujet da sevel ar framm brezhon ? Ha se eo mont pelloc’h ?
« En Emsav n’eo ket ar brezhoneg un danvez kelenn. Ur benveg labour eo : yezh labour, eskemm,
yezh pemdeziek an emsaverion. N’eo ket ur yezh a glasker mirout bev, met ur yezh vev. Yezh hiziv
eo ha n’eo ket yezh dec’h pe marteze warc’hoazh.
« Fellout a ra deoc’h kelenn an istor. Amañ ivez e kouezhit e-biou. Kelenn an istor n’eo ket
muioc’h ar gudenn eget kelenn ar yezh. An istor eo ar gudenn. Darvoudoù an tremened a gelennit, ha
goude ? An istor a reer bremañ eo a gont. Istor Breizh kelennet er c’hevredigezhioù breizhek hag er
skolioù gall zo un harz ouzh an ober rak tennañ a ra da virout an tremened er bremañ. Pouezus eo
anavezout an tremened, hogen pouezusoc’h eo ober ar bremañ. Mirout an tremened, darvoudoù,
koroll pe gwiskamantoù zo mirout truilhoù ur gevredigezh a zo bet, ar gevredigezh-se end-eeun a gas
Breizh da get. An istor zo bepred istor ar pezh a reer. Mar fell deoc’h kelenn istor ar “mont pelloc’h
eget ar c’helc’hioù” e vo aesoc’h deoc’h kregiñ gant an hent-se a-raok e ziskouez d’ar re all.
« Biken ne gilo ar bed. Ar re a chom a-sav pe a glask distreiñ d’an amzer a zo bet a gouezh en
hunvre. An Emsav n’eo ket bet ganet en ijin an dud. Frouezhenn an istor eo. Dre ma vez soliet e
labour en istor Breizh hiziv e c’hell an Emsav kenderc’hañ an elfennoù ret da sevel ar gevredigezh
vrezhon. Kenderc’hañ a ra istor. Emañ war an hent a laka Breizhiz da ober o istor e-lec’h bezañ
binvioù an istor gall.
« Neuze daou zegouezh zo. Pe e tibab Breizhiz mont pelloc’h, bezañ en istor, piaouañ o rezid, ha
neuze e stagont gant an Emsav da genderc’hañ elfennoù ar gevredigezh vrezhon. Pe e kendalc’hont da
vevañ er framm gall o sachañ war o lerc’h pakad o zrivliadoù seizennet e gwenn ha du. Neuze ne vint
nemet binvioù an istor gall, loened sirk a sent ouzh urzh ar mestr. Hag e kendalc’ho o buhez evit
c’hoari, un taol binioù amañ, ur banne chouchenn aze hag al labour pemdeziek a vo roet d’ar
gevredigezh c’hall hep krouiñ ar gevredigezh vrezhon. »
(01 08 71)

EMVR-256

A-zivout Dafar evit istor an trede Emsav 1. – Broadelourion ar bloavezhioù pemont…, Emsav
53/137-164, mae 1971.
« Soutil eo ar ster nevez roet, evit skouer, d’ar ger “broadelour”, bet erlec’hiet outañ un “emsaver”
n’ouzon ket petra (saviadek marteze !) bet empentet ad hoc. () Ent kadoniel e kav din ez eo faziek
hoc’h emzalc’h – un ompinion personel n’eo ken, met memestra ! – dre m’emaoc’h oc’h adsevel ur
geto nevezc’hiz e-kichen an hini emaoc’h o tiskar. () Keuzius eo, rak n’eus nemedoc’h o vezañ

klasket dezrannañ saviad Breizh hic et nunc. () Hervezon ez eus un diaz tidel da gemer (“ne dermener
ket ar bondermenoù !”), hogen en heuliad ar poellataerezh ne zegaser ket bondermenoù nevez hep e
gemenn agor ha, dreist-holl, ne zegaser ket lestermenoù diziaz er bed arnodennek. »
(24 06 71)

EMVR-257

Respont da EMVR-257 :
« Merkañ a rez an dañjer a zo evit E.S.B., goude an troc’h krenn diouzh ar Mouvement Breton en
e bezh d’en em gavout en ur geto nevez. Hogen, kentañ amplegad al labour a fell dimp ober e oa an
troc’h-se. An amplegad-se evel just n’eo ket a-walc’h, hag an troc’h a-benn ar fin zo nebeut a dra, ur
“mezur a yec’hed hag a nesesite” ; an traoù sirius zo e lec’h all. Ar gudenn nemeti eo houmañ : hag an
danvez emsaverion a zo er remziadoù nevez, en em ziskoach unan-hag-unan bep ma kejomp gant tud
ar vro, a vo tud varrek da luskañ an darvoudoù krennus o teraouiñ an eilpennadur ? Aze emañ an
dalc’h, hag e nep lec’h all. Ma ne vez nemet empennoù gwak ha kouilhoù blot er vro, an damkaniezh
vravañ n’hon miro ket a vezañ foutu ha foutu mik. »
(02 07 71)

EMVR-258

Digant aozer EMVR-257 :
« Ne roan ket da “pobl” an hevelep ster ha c’hwi. Pobl Vreizh ez eus anezhi, ent werc’hek, ent
dirvoudek, plijet pe zisplijet dimp modekadur he gwerc’hegezh pe he dirvoud. Un ideologiezh hon
eus savet a-ziwar ar bobl-se, ha neuze, e-barzh framm an ideologiezh-se e termenomp ar ger “pobl”.
Evidon-me, o krediñ m’emaon e kentelezh ar ouenn (ne lavaran ket an hin, houmañ diwezhañ o
tennañ d’an denoniezh, eben d’an dudoniezh) e treuzpad pobl Vreizh keit ha ma vez miret, emouez pe
angouez, perzhioù ar genel. »
(05 07 71)

EMVR-259

Digant aozer EMVR-258 da aozer EMVR-257 ha -259 :
« Evit an hentenn a erbedez, e ro da gompren da saviad er stourm breizhek, – n’eo ket evel
hentenn avat, hogen evel arvez kevredadel. “Hervezon ez eus un diaz tidel da gemer,… er bed
arnodennek”, eleze sellout ar vuhez evel un aksiomatik. Ent kevredadel, n’eus tra nevez en emzalc’h a
ziskouezez aze : adalek BALZAC betek LUKACS, ez eo bet dezrannet pizh seurt kealiadekaat (a ya
ganit betek ar jedoniekaat) evel furmoù-diwezh an uhelvennad dispac’hel bourc’hiz dispennet gant
nerzhoù ar bed greantel. Broadelouriezh an eil Emsav diouzh he zu zo ivez ur furm-diwezh eus an
hevelep hil istorel.
« Ar vroadelouriezh-se hon eus distaolet a-benn ar fin. Soñjal a ran, marteze e fazian, mard out
degouezhet gant tunioù an aksiomatik evit difenn da vroadelouriezh, ez eo peogwir ez eo gwall
zibourvez da arsanailh arguzennoù ! “Un ideologiezh hon eus savet a-ziwar ar bobl-se” emezout. Ne
gredez ket lavarout ken mat evit deskrivañ tud an eil Emsav. Emaon o paouez bountañ va fri e
lizheradur ar mare-se, Breiz Atao, Ar Falz, Gwalarn ; se eo, plaket ! Siwazh, an “ideologiezh”-se oa
pell a glotañ gant ar bobl e kistion, ha hiziv nebeutoc’h eget biskoazh ne glot ganti, div wech siwazh
evit an dud vat o deus hec’h adsammet gant fealded vras a-ziwar-lerc’h ar re gozh !
« En un doare en em renez evel ar varksourion dirak an devoud broadel. Anaout a reont ar
vrogarouriezh d’un nerzh ampoellel (ha gwall ammerdet int o stadañ ez eo ken bras an nerzh-se), hag
o vezañ ma n’o deus lec’h ebet da reiñ dezhi en o foellelezh, e strivont d’he c’hlenkañ well-wazh en o
bellouriezh (gant berzh a-du-rall), eleze d’he danveziñ evel nerzh krai, d’hec’h atoriñ en emgannoù
renkadel pe anvet renkadel. Te ivez a anavez ar vrogarouriezh evel nerzh ampoellel (evel
“bondermen”, evel “diaz tidel” da gemer, – n’eo ket tidel tamm ebet avat, un nerzh kevredadel ez eus
anezhi), ha klask a rez he c’hlenkañ dre reiñ dezhi savlec’h ur bondermen en ur reizhiad aksiomatikel,
deus ex machina degaset aze gant ampartiz evit gwiskañ un dezvad poellel war an elfenn ampoellel, –
pezh a zo un doare d’en em zizober anezhi ivez. Nann ! ar pezh a zo ampoellel a ranker degemerout

evel m’emañ, hep en em douellañ ha gwelout ennañ un elfenn boellel, hep e ezvevennañ dre reiñ
dezhañ ur c’hombod war lez ar reizhiad poellel, hep klask e atoriñ dre wallerezh.
« An Emsav zo un eztaol istorel eus ar vrogarouriezh vrezhon, dres evel kement luskad
ledemsavel. An diforc’h etrezañ hag al luskadoù ledemsavel eo ar reolenn-diazez en deus da vezañ ur
c’horf poellel e daelerezh kendalc’hel gant an nerzhoù ampoellel ez eo an eztaol anezho. N’eus netra
orinel aze, rak an hevelep keñver zo etre forzh petore Stad hag an nerzhoù o c’hoari er gevredigezh
ma emañ, – derc’hel start a reomp da eil lizherenn E.S.B. ! Azon al ledemsav er c’heñver-se zo dres
an diouer eus seurt reolenn-diazez. »
(05 08 71)

EMVR-260

A-zivout EMVR-232, Emsav 54/181, mezheven 1971.
« Ne savan ket a-du gant ar frazenn : “Pa lavar dimp… dibabet” (l. -9 hh.). Pa lavar din ur
Breizhad an dra-se, e klaskan meizañ perak e lavar an dra-se. Ne savlec’hian ket a priori ar gudenn e
par an divezelezh, hogen e par ar gevredadelezh. An den a lavar se ne anavez ket dre ret an arbenn eus
e emzalc’h. N’emañ ket ar gudenn da savlec’hiañ e par youl an den, e par un “dibab” a rafe a vezañ
brezhon pe a vezañ gall. An “dibab”-se zo graet en a-raok dre c’hoari an nerzhoù istorel, kevredadel,
h.a., a c’houstenn e vuhez hiniennel. N’eus en dibab-se netra hiniennel, netra rez, setu perak e lakaan
ar ger etre daouaskoù. Ur fazi e ve gwelout ennañ diskouezadur ur rezid hiniennel. Ne grog ar rezid
nemet pa stag an den da hontkenderc’hañ diwar an nerzhoù-se o deus e zegaset gant an dibab en deus
graet, – se eo a veneger gant an “hanvoud oc’h eskoriñ diouzh an deberzh dre an hontkenderc’hañ”.
Tu zo da vezañ breizhat evel ma’z eo aostralian ar c’hangourou, dre ur meni perzh naturel, stag ouzh
deberzhioù an douaroniezh, ar stuzegezh, h.a., ha gall war un dro dre gemer perzh er c’henderc’hañ
istor gall. Ar gudenn wirion nemeti eo neuze gouzout a) hag ar Breizhad zo e piaou d’an nerzhoù
istorel, kevredadel, h.a., a ro an tu da vezañ ur c’henderc’her istor gall ; gant gerioù all, hag emañ en e
gerz an danvez kevala istorek, ar saviad-kenderc’hañ, h.a., a dalvez d’ar Frañsizion da genderc’hañ
istor, pe, er c’hontrol, ha n’eo ket an nerzhoù en laka da “zibab” bezañ gall nerzhoù kealiadel hepken,
eleze hep an disterañ gwerc’h evit a sell kemer perzh en istor, kenderc’hañ istor b) ha reizh eo e
talc’hfe pobl Vreizh da wallegañ an nerzhoù gwerc’hel ramzel o c’houstennañ he buhez, nerzhoù a zo
danvez evit ur c’henderc’hañ istor brezhon hag a vez lezet digenderc’h dre ma pleg pobl Vreizh
dindan ar gwallerezh kealiadel d’ur c’henderc’hañ gall a chom diwerc’hek ha gaonac’h eviti. Aze
emañ kudenn wirion an divezouriezh ha tamm ebet en un doujañs d’an “dibab bezañ gall” a zo
frouezh an diempradur hag an darblegerezh. An dlead evit pep den, pep pobl eo kemer perzh en ur
c’henderc’hañ kevredigezhel gwerc’hek, eleze ober e istor e-unan ; asantiñ kemer perzh gouzañvat e
kenderc’hañ kevredigezhel ur bobl all, bezañ danvez hepken er c’henderc’hañ istor, en ur wallegañ
danvez e gevala istorek, zo ul laeroñsi gevredigezhel, un tuerezh istor. »
(26 07 71)

EMVR-261

« Un nebeut notennoù a’m eus lakaet war ar paper a-zivout diempradur ha renkad. Setu int :
1) Arveret eo bet keal ar “renkad” en Emsav evit deskrivañ emzalc’hioù “renkadel” ar
“renkadoù-ren” brezhon abaoe eizh kantved. An emzalc’hioù renkadel-se zo bet enebet ouzh an
emzalc’hioù “broadel”.
2) Kudenn a sav gant arver ar ger “renkad” peogwir en deus keal ar “renkad” ur ster resis kenan
en damkaniezh varksat (hag en damkaniezhoù savet a-raok ha goude MARX). En damkaniezh varksat
(hag en un nebeut re all) ez eo liammet keal ar renkad ouzh un damkaniezh hollek eus istor ar
c’hevredigezhioù hag istor ar bed. Evit MARX en em aoz ar vourc’hizelezh e renkad evit treuzfurmiñ
ar gevredigezh c’hladdalc’hel hag en hevelep doare e rank ar broleterion en em aozañ e renkad evit
dibennfreuzañ ar reizhiad kevalaour. Amañ ez anad an diforc’h etre ar ster roet d’ar ger “renkad” gant
an Emsav hag ar ster roet gant MARX d’an hevelep ger : ar ger “renkad” zo bet arveret betek-henn
gant an Emsav evit deskrivañ anadennoù kevredigezhel hag istorel e Breizh n’o deus nepred devoudet
un treuzfurmadur eus ar gevredigezh e Breizh ; en eneb, an “emzalc’hioù renkadel” deskrivet gant an
Emsav zo bet bepred emzalc’hioù mirelour (ken a-berzh an noblañs, ar gloer hag ar vourc’hizelezh).

3) N’eo ket hepken gant keal ar “renkad” e sav kudenn, hogen gant istor ar gevredigezh e Breizh.
Penaos kompren o defe e broioù ’zo ar stourmoù renkadel devoudet treuzfurmadurioù don eus ar
gevredigezh ha ne vefe ket c’hoarvezet an hevelep tra e Breizh daoust d’ar stourmoù renkadel a
c’haller gwelout enni a-hed hec’h istor ? (Ne fell ket din lavarout evel just n’eus c’hoarvezet
treuzfurmadur ebet er gevredigezh e Breizh abaoe eizh kantved, pell ac’hano ! Hogen an
treuzfurmadurioù, an eilpennadurioù a zo bet zo c’hoarvezet bepred dindan wask ha redi un nerzh pe
nerzhoù diavaez ; ar c’hoari renkadel e Breizh o tont hepken da vuanaat pe da c’horrekaat an
argerzhioù boulc’het dindan wask an nerzhoù diavaez ; skouer : an Dispac’h gall, ar Reverzhi
C’hreantel, ar Brezel-bed kentañ). Derou ur respont zo bet degaset d’ar goulenn gant damkaniezh an
diempradur.
4) An “diempradur” zo bet termenet evel “un troc’h etre ar vuhez politikel, armerzhel, kefredel,
hag an eskemmoù kevredigezhel boutin” (Emsav 21/264 1968). Hogen seurt termenadur zo diglok.
Kentoc’h eget un termenadur ez eo zoken ur raktres enklask. N’eo ket bet deskrivet an “troc’h” ez eus
anv anezhañ. Ouzhpenn se n’eo ket bet deskrivet furm an diempradur e par ar reizhiad-kenderc’hañ
hag ar reizhiad keñverioù-kenderc’hañ : rak mard eus un troc’h e par ar vuhez politikel, armerzhel,
h.a., e tleer adkavout an troc’h-se e par ar c’henderc’hañ, n’eo ket hepken en ur prantad eus istor ar
vro, hogen a-hed hec’h istor, a-dreuz ar reizhiadoù-kenderc’hañ a zo bet e Breizh abaoe an 12t
kantved. E berr : da saviadekaat hon eus keal an diempradur.
5) Pouezus eo ledanaat ha donaat damkaniezh an diempradur evit meur a abeg :
a) deskrivet e vez degouezh Breizh evel frouezh an “trevadennerezh” pe disoc’h an
digempouezioù devoudet gant ar Reverzhi C’hreantel (Frères du Monde) ha diorreadur ar
reizhiad kevalaour. Seurt damkaniezhoù ne zalc’hont kont ebet eus ar beziadoù ha ne
glaskont ket lakaat ar gudenn en he furm reizh, eleze : “perak ez eo kouezhet Breizh
dindan vestroniezh Frañs, petra er gevredigezh vrezhon en deus aotreet dezhi bezañ
mestroniet ha dont da vezañ un dachenn isdiorreet da heul ar Reverzhi C’hreantel ?” An
tezennoù war an trevadennerezh hag an digempouezioù ret da ziorreadur ar gevalaouriezh
ne roont alc’houez ebet evit kompren stad ar gevredigezh e Breizh bremañ ; en un doare,
difenn seurt tezennoù zo nac’h pep fetisted d’ar gevredigezh vrezhon ; an
treuzfurmadurioù o tont eus an diavaez, e kred tud ’zo emañ arbennoù mestroniezh pobl
Vreizh da glask en diavaez ; ne ouzont ket evit gwir penaos sellout ouzh ar gudenn, pe,
kentoc’h, sellout a reont ouzh ar gudenn eus an diavaez. Hogen evit ma c’hallfe pobl
Vreizh bezañ mestr war hec’h istor ez eo ret bremañ d’an treuzfurmadurioù kevredigezhel
dont eus an diabarzh, eus intrudu ar renkadoù suj brezhon ha n’eo ket eus un nerzh
diavaez n’eus forzh pehini e ve. Kement-se a c’houlenn digant an emsaverion sellout
ouzh kudennoù ar vro eus an “diabarzh” ha da gentañ diskar an displegadennoù mojennel
war an “nerzhoù diavaez” (seurt displegadennoù ne reont nemet unan gant tun an
“nerzhoù diavaez” a rae berzh e-pad an eil Brezel-bed).
b) An diempradur zo un anadenn gevredigezhel a ziforc’h Breizh diouzh ar
c’hevredigezhioù amezek (saoz ha gall) hogen “stourm ar renkadoù” a adkaver e Breizh
ivez. En un damkaniezh hollek eus an diempradur e vo kavet ul liamm etre ar gudenn
vroadel hag ar gudenn renkadel, un termenadur emsavel (eleze fetis) eus ar renkadoù (hag
o stourmoù) e Breizh ha dreist-holl ur vellouriezh eus an adempradur ma kavo o lec’h ar
stourmoù renkadel a zo bet hag a zo bremañ e Breizh.
k) En darn vrasañ eus ar pobloù er bed ez eus bet anadennoù o deus miret ouzh ar pobloù-se
a anavezout ar Reverzhi C’hreantel, o deus miret o c’hevredigezhioù sonnet betek
degouezhadenn an trevadennerezh europat. Ur studi zo da ren war ar c’hevredigezhioù-se
da welout hag an hevelep anadenn eo a gaver eno hag e Breizh o virout ouzh o
c’hevredigezhioù a emdreiñ eus an diabarzh. »
(06 08 71)

EMVR-262

A-zivout Dafar evit istor an trede Emsav 2. – Ar bountad yezhelour, Emsav 55/207-240, gouere
1971.
« En ur savlec’hiañ al ledemsaverion hag an emsaverion hoc’h eus merzet, sur a-walc’h, e oa ar re
gentañ o tec’hout diouzh ur gevredigezh o tont, evit derc’hel d’ur gevredigezh o koazhañ ; emañ ar re
all o tec’hout diouzh ur gevredigezh o koazhañ evit amparañ ur gevredigezh da zont. Ne c’haller
gwelout aze netra nemet doug daonet ar Vretoned da vont atav gant an tu koll ; ha heñvel e vijent an
eil re hag ar re all dre ar poent-se. Ha heñvel eo a reont e gwirionez : diflipañ a reont diouzh ar stroll
brasañ da vont d’emezelañ en ur stroll bihanoc’h, bihanoc’h ha disheñvel. Hag azon heverkañ an
disheñvelded etre ar strolloù tud, ar yezh an hini eo.
« En devoud n’eo ket hepken ar yezh a zo o tiforc’hañ ar gevredigezh dianket diouzh ar
gevredigezh kerc’het.
« Ar gevredigezh kentañ, m’eo bet ganet an den enni, zo ur gevredigezh devoudel, kenderc’had
un istor ma n’en deus ket an den bet perzh en e amparadur. Hec’h izili zo enni dre berzh un
dargouezh, o ganedigezh. Ha padal ne vezont aotreet da vont enni nemet a gement ha ma vezint
heñvel ouzh ur gendelv, dispis evit gwir ha valigant, hogen diarc’het groñs. Ret eo d’an den bout
kendelvat e pep keñver, kevazas diouzh ar gendelv.
« Ar gorrgevredigezh amparet gant, lakomp, ar vrogarourion, zo ur stroll mennet. Ar mennad ha
n’eo ket an dargouezh eo a zo an ere etre an izili. Gant se, asantiñ a ra da gement hini a vo gantañ an
hevelep mennad. An heñvelded-se, a zo un disheñvelded diouzh ar stroll devoudel zo bevennet hag a
lez pep gwir d’an nen da vout pezh ez eo, e mod all.
« E berr, bremañ, kaout a ra din ez eo ar bountad yezhelour evit e luskerion un hent da vont en ur
stroll mennet da zegemer o disheñvelder ha da dremen gantañ. Un hent eo ivez da embreger un
disheñvelder ma ne c’hell boud ebet e hepkoriñ anez bezañ un netra, anez na vezañ. Un hent eo
ouzhpenn da gaout asant ar gevredigezh, an amved, ma ne c’hell boud ebet bevañ heptañ.
« En eskemm d’an asant-se e ro an den d’ar gevredigezh pezh a anver ar garouriezh
(brogarouriezh, yezhkarouriezh) a zo hepken un asant diziviz, peogwir n’eus ket tu da sevel divizoù
gant an devoudoù.
« Un arguzenn all a’m eus da sevel e sigur testenn an enebenn 55/225.
« Bez’ ez eo ar yezh ur c’hevala-kenderc’hañ brezhon evit un istor brezhon. Ezhomm o deus an
holl dud eus ur yezh, anat eo. N’o deus ket ezhomm avat da genderc’hañ istor ; ne vez ket merzet evel
un ezhomm. Ar yezh zo evit an darn vuiañ ur c’hevala-bevañ ha setu holl.
« N’eo nemet evit ar renkadoù-ren eo e c’hell ar yezh bout ur c’hevala-kenderc’hañ. E Breizh ez
int gall ; ha gant se e rankomp liammañ an dispac’h broadel ouzh an dispac’h renkadel.
« Diouzh ar savlec’h-se ez eo an dispac’h renkadel un araez.
« Daoust hag ez eo ho savlec’h-c’hwi ?
« Mard eo an dispac’h broadel, er c’hontrol, un araez evit tizhout un dispac’h renkadel, n’on ket
a-du, pe, kentoc’h ne’m deur ket.
« Anien an dispac’h renkadel zo, na mui, lakaat tud all e-lec’h ar re a zo ganto ar veli. Ne vezint
na gwell na gwazh a-benn ur pennadig embregerezh ar veli. Evidon n’eus nemet ur gudenn bolitikel
dre-vras : penaos herzel ouzh ar veli ; penaos hepkoriñ lakaat en hevelep daouarn ar galloud armerzhel
hag ar galloud politikel ; penaos e lakaat da dremen eus an daouarn a zo serret mat warnañ etre
daouarn all itik da gaout o zro.
« Arabat krediñ e ve ur reizhiad bennak trec’h war ne vern pehini all dre berzh ar pennaennoù-se.
« Ne vern din kennebeut penaos e ve dasparzhet ar c’henderc’hadoù, na penaos e ve urzhasaet ar
gevredigezh. Renet on gant ur vrogarouriezh dall (right or wrong, my country) ha ne vern petore
kealiadurezh a vezo gant ar re a zieubo va bro, ganto e vin. »

(25 08 71)

EMVR-263

Respont da EMVR-263 :
« Mar anavezjec’h an Emsav a-dostoc’h e ouijec’h n’eo ket “diflipañ diouzh ar stroll brasañ da
vont d’emezelañ en ur stroll bihanoc’h” eo a ra an emsaverion. Chom a reont er gevredigezh vloc’hel
hag e kemeront perzh leun enni, hag int mennet da chom bezant enni betek ar penn, bezant-ouzhbezant pa’z eo o amkan hec’h eilpennañ. “Ar vrogarouriezh dall” a embannit en ho lizher he deus
paouezet da vat a vezañ evito an angerzh vlinaus ez eo bet evit remziadoù a Vreizhiz, hent ar
faezhegezh hag ar geto ; un nerzh kevredadel n’eo ken evidomp, da gorvoiñ evel pep barregezh all en
emgann a zo da ren er vro. Ennomp emañ ivez, hogen drezañ e-unan n’eo ket barrek da verkañ pal
ebet – c’hwitadennoù an holl vountadoù na oant nemet brogarour henn diskouez a-walc’h. Mard eo
roll an Emsav reiñ d’ar vrogarouriezh un enkorfadur bastus, e talc’ho an enkorfadur-se muioc’h egeti,
ha ne oufe bezañ sevenet diwarni hepken.
« Evel ma lavaromp d’an dud yaouank a glask “ober un dra bennak evit Breizh”, n’eus plas er vro
nemet evit daou seurt tud : krouerion diharz, distrujerion diharz, – bezañ diharz avat ne vir ket outo a
vezañ mistri war o arz. Unan eus hon amkanioù eo diskuliañ an hentoù dall, ha pa vent hentoù an
trivliadoù uhelañ ha santelañ. Bezit sur eus an dra-mañ : ar “vrogarouriezh dall” n’he deus na lec’h na
chañs amañ, na moarvat e lec’h all. Zoken Fidel CASTRO, a zo marteze al “libertador” romantel
diwezhañ, en deus ranket deskiñ ha lakaat e genvroiz da zeskiñ emgannañ war dachennoù pell-bras
diouzh hini ar vrogarouriezh klasel. »
(07 09 71)

EMVR-264

« Kavet em eus atav reizh diazezoù kelennadurezh E.S.B., ha daoust ma ne zegemeran ket “holl
barzhioù” ar gelennadurezh [sl. Emsav 31/211 1969], e heulian dre-vras betek darvoudoù Eost 1969.
Emdroadur ar gelennadurezh abaoe 1969 ne glot ket gant ar pezh a soñjan ; re hir e vefe menegiñ ar
c’hrefen ; prientet em boa hevlene ul lizher da gas deoc’h evit displegañ va soñj, hogen chomet eo e
stumm ur brouilhed. Priziañ a ran ar striv graet a-berzh Emsav evit sevel ur gelennadurezh nevez ha
dibar – ar pezh na oa ket bet graet betek-henn, hogen kavout a ran e vez roet re a bouez d’ar
gelennadurezh eviti hec’h-unan, rak ar gelennadurezh a zeu da vezañ ur reizhkredennouriezh gant an
holl heuliadoù. Hag a-hend-all an Istor a brou deomp n’eo ket a-walc’h kaout un damkaniezh kevan
ha reizhpoell evit ma klotfe an ober ganti (hep mont pell n’eus nemet teurel ur sell war istor ar
varksouriezh hag ar renadoù sokialour, zoken da vare LENIN). Soñjal a ran ivez, harpet war
skouerioù istorel ken en 19t kantved, ken en 20t kantved, ne c’hell an Emsav nemet bezañ liesel : ma
ne vez ket anzavet al lieselezh e-barzh, en em gavo er-maez. ()
« Se a lavaran deoc’h – re verr – evit displegañ perak ne zegemeran ket kelennadurezh E.S.B. en
he fezh, hogen ne’m eus enebiezh ebet outi. »
(21 08 71)

EMVR-265

Respont da EMVR-265
« Un nebeut poentoù eus da lizher a c’houlenn evezhiadennoù. Da gentañ ar gudenn a’c’h eus
gant ar gelennadurezh. Un dislavar zo evidout etre “degemerout holl barzhioù ar gelennadurezh” hag
“ar gelennadurezh evel danvez da zistrujañ dizehan” (Emsav 30/166 hh. 1969 ; 35/337 1969 ;
40/129 hh. 1970 ; h.a.). An dislavar-se zo patrom ur bern dislavaroù all na vanko ket ur spered lemm
evel da hini a zizoleiñ en Emsav. Hag aes eo kompren e ve dizireadus evidout ar seurt dislavaroù-se.
Rak mar rener un dezrann bloc’hel eus da saviad-te, ne c’hallez buhezañ ar gelennadurezh nemet evel
un teskad kealioù, eleze evel un damkaniezh etre damkaniezhoù all, – un tammig evel ma arvester
ouzh ar moged o sevel diouzh un tan lec’hiet en tu all d’an dremmwel : ha moged eo pe ur
goumoulenn ? Hogen ar gelennadurezh n’eo ket damkaniezh hepken, n’eo ket muioc’h embregiezh
hepken, hogen ar furm amzeriek stennet gant an daelerezh etre damkaniezh hag embregiezh.
Kelennadurezh an Emsav e 1971 zo an hevelep furm amzeriek ha kelennadurezh an Emsav e 1930
daoust ma’z eo bet karzhet an darn vrasañ eus damkanadoù hag embregadoù 1930, – evit darbenn se e

ranker asantiñ d’an diforc’h istor/hanez. Koulskoude, e 1930 evel e 1971, bezañ emsaver zo
degemerout holl barzhioù ar gelennadurezh, ar pezh a zo un doare all da lavarout : kemer perzh leun
er furm amzeriek ez eo an Emsav, ken dre ar saviad, ken dre ar c’healiad pe, gant gerioù all, dre ur
c’henderc’hañ kevredigezhel dindan dezrannerezh kendalc’hel.
« Kement-mañ hon degas d’ur poent all eus da lizher : “al lieselezh”. “Ne c’hell an Emsav nemet
bezañ liesel” emezout. Penaos e c’hallfes soñjal disheñvel ? Anaout a rez an ober breizhek e stumm
skridoù, keleier, heklevioù, en ur ger kealioù a ro dit eus an ober-se skeudenn ur bruzhunadur, ur
c’hemmesk mui pe vui dislavarus, en ur ger skeudenn ul lieselezh. Ac’hano da lavarout : ar
“gelennadurezh” a rank ivez bezañ e stumm ul lieselezh, n’eo ket hir an hent, – ha dreist-holl n’eus
moarvat nemet an hent-se evidout.
« Hogen anaout an ober dre e vuhezañ evel kenderc’hañ kevredigezhel ne zegas ket d’an hevelep
disoc’h. Tra ma oa an anaout kealiadel anaout ur staliad vevennet a gealioù, hep buhezadur eeun eus
ar c’heñverioù-nerzh, -kenlabour, -kenstourm, en ur ger : eus ar c’heñverioù-kenderc’hañ, e tegas an
anaout-mañ ur staliad pinvidik-mor a gealioù, diheskus evit gwir pa emañ andon ar c’healioù en e ser.
Pa lavaran dit ne gavez en Emsav nemet un heklev dister eus ar gedvuhez diorreet en E.S.B. hag endro dezhañ.
« Lieselezh ez eus a dra sur, hag un tamm gwirionoc’h, paotoc’h ha fetisoc’h eget al lieselezh
kealiadel a garfes kavout. Daou seurt a lieselezh a c’hallan diskouez dit.
« Da gentañ, lieselezh ar saviadoù. Aze e talc’homp start d’an termenadur : n’eo emsaver nemet
an hini en deus ur saviad-kenderc’hañ emsavel, eleze a gemer perzh kendalc’hel er c’henderc’hañ
emsavel. Pep emsaver zo dezhañ ur saviad fetis, ma emañ lec’h gwerc’hel e rezid, – e gerioù all : ma
enkorf hep an disterañ harz e bersonelezh dre e ober, e stourm, e labour, ent verr : e genderc’hañ
(seurt darempred etre rezid ha saviad zo anadet splann pa’z eo bet diskouezet da lizher d’un ezel
nevez ; goude lenn an arroud a-zivout kelennadurezh, reizhkredennouriezh, lieselezh, en deus lavaret :
setu dres ar pezh a soñjen a-raok bezañ e-barzh ; ne gomprenen ket penaos e tiwan ar gelennadurezh
eus kenstriv an holl). Pep hini a zeu gant e venoioù, hag e venoioù a ya a-stourm ouzh menoioù all,
n’eo ket avat war an dachenn gealiadel, hogen bepred dre hantererezh ur c’henderc’hañ fetis. Mard eo
personel pep saviad, ez eo kevredigezhel ar c’henderc’hañ. Ha kred me, ar c’healioù amprouet gant ar
c’henderc’hañ a vez diouzhtu perveshoc’h ha prederietoc’h. Anzav a ran ez eo diaes da veizañ an tu
embregerezhel-se eus an Emsav, dreist-holl evit tud soubet er bed gall, paradoz ar mennozioù
dienkorfet !
« Seurt tu embregerezhel koulskoude ne zle ket kuzhat an tu damkanerezhel. Labour, stourm,
kenderc’hañ zo diziouerus, pa’z int amparerion bemdeziek ar saviad emsavel ; ken diziouerus all eo ar
reolerezh dezvarnel pleustret warno dizehan. An damant d’ar gevazasted ouzh ar palioù ha, ken bresus
all, ouzh ar finvezioù, a gav korf da bep kammed e stumm dezrannerezhioù seul strishoc’h, seul
rikoc’h ma ren tennderioù bras e diabarzh ar vaezienn diorreet gant saviadoù-kenderc’hañ an
emsaverion o-unan. Dre bennaenn ez eo endalc’het pep hini da gantreizhañ e oberoù, e gealioù, e
saviad, ken e-keñver poellouriezh, ken e-keñver divezouriezh, – o lakaat e-barzh ez eo ar seurt
kantreizhadurioù an doare nemetañ o deus poellouriezh ha divezouriezh an Emsav da vont war-raok.
Ned eo pep emsaver endalc’het nemet da zaou dra : a) kenderc’hañ, eleze kaout perzh kendalc’hel e
kenderc’hañ kevredigezhel an Emsav b) dezrannañ kenderc’h an Emsav hag e hini pergen, ha
kemplegañ d’ar boellelezh diwar m’en deus hec’h anavet da boellelezh, d’an divezelezh diwar m’en
deus hec’h anavet da zivezelezh. Er priz-se e chom an Emsav unvan, ar gelennadurezh unel (ar pezh a
zo an un dra), an dud a gav an tu leun da ziorren o rezid hag, ar poent-mañ a hañval chom estren rik
da’z preder : an Emsav a gav aze un diazez start da ziorren e vellouriezh. Rak te, evel ur bern tud all, a
welfe a-walc’h an Emsav evel ur meni klub o strollañ tud damheñvel dre ar santimantoù breizhek, pep
hini o tegas e staliad soñjoù personel hag o c’houlenn digant ar re all ar frankiz d’o mirout ha d’o
merañ evel ma kar. Ankouaat a rit n’en deus an Emsav ur ster nemet evel embregerezh brezel. Zoken,
an amkan kentañ dirazomp bremañ zo diorren ur vellouriezh.

« Hag e tegouezhomp gant an eil seurt a lieselezh a fell din diskouez dit. Pa gomzez-te a lieselezh
e soñjez dreist-holl er stourmerion a fell dezho labourat evit Breizh hep emsujañ da rediezhoù ar
c’henderc’hañ kevredigezhel hag an dezrannañ daelerezhel. Anat eo ez eus eus ar re-se ; kalz paotoc’h
int eget an emsaverion ; kalz aesoc’h eo bezañ ar pezh ez int eget bezañ emsaverion. Hañvalout a rez
bezañ diaezet en abeg dezho. Moarvat e poellataez evel-mañ : mar degemerer ez eus ur gelennadurezh
unel, petore lec’h reiñ dezho ? Petra respont d’ar goulenn-se ? Evidon-me e respontan da gentañ e
tiskouez ar goulenn-se skorted ar poellata kealiadek, pa na c’hell nemet stignañ dazeiladoù evel
hemañ : pe ez eo talvoudus ar pezh a ra an dud-se hag e ranker ober emsaverion anezho, pe e nac’her
ober emsaverion anezho hag e ranker degemerout int kevredidi ergorel an enebour, – tezennoù na
c’haller degemerout anez bezañ temzet gwall laosk evit an hini gentañ, speredet gwall strizh evit an
eil. Un tamm mat gwevnoc’h ha spletusoc’h eget ar poellata kealiadek-se eo an dezrannañ saviadek
daelerezhel. Hemañ a loc’h dre ul lankad damkanel o stignañ, n’eo ket unan, hogen daou zislavar :
a) evit d’an dud-se kemer an anv a “emsaverion”, ne c’haller ket ober anezho emsaverion, pa n’eus a
emsaver nemet ar stourmer o kemplegañ da endalc’hioù groñs an Emsav (saviad-kenderc’hañ
kevredigezhel, dezrannañ daelerezhel) b) evito da vezañ eneberion ergorel an Emsav, ez eo dre-vras
arbenn gwerc’hel o stourm an hevelep hini ha hini an emsaverion. Dre un eil lankad, embregel ar
wech-mañ, ez eo amkan an Emsav a) reiñ dezho an tu d’ober ul labour lañsus d’an Emsav, daoust d’o
diouer a saviad emsavel, daoust d’o diouer a zaelerezh emsavel b) ober anezho, dre heñchadur
daelerezhel, enebourion ergorel d’an enebour. Anavezet ’c’h eus an arc’hwel ledemsav. Aze emañ al
lieselezh a glaskez ; e pep lec’h all ne ve nemet hunvre. E-keñver poellouriezh ez eo trehontet an
dislavar etre an nebeut tud prest da reiñ kalz hag ar c’halz tud prest da reiñ un nebeut ; trehontet ivez
an dislavar etre youl vat al ledemsaverion hag an disoc’h kontrol a zeu ingal diwarni, – dre o degas e
maezienn un daelerezh a lakay o labour da zougen ar frouezh a hetent, dre hentoù dirakwelet ganto. Ekeñver divezouriezh ez eo diazezet ar gevarzhelezh rik etre emsaverion ha ledemsaverion er par-mañ :
an emsaverion a laka da dalvezout war al ledemsaverion an hevelep hentennoù-dezrannañ ha ma
arveront warno o-unan. E-keñver bellouriezh erfin, hag amañ emañ ar pep pouezusañ, o terc’hel kont
eus amveziadoù politikel, poblañsel ha douaroniezhel an emgann dispac’hel e Breizh, ez eo an
arc’hwel ledemsav unan eus ahelioù ar brezel. »
(15 09 71)

EMVR-266

POELLADENNOU
Titl Dekvet kentel Istor S.A.D.E.D. zo : Breizh eus 1958 da 1971. An trede Emsav. Amañ da heul
ez embannomp poelladenn ur skoliad eus an Navet Bloavezh-Skol.
Eil poelladenn. – Grit dezrann ul ledemsav pe ul luskad ledemsavel a anavezit.
Dezrann ul ledemsav : an F.L.B.

An F.L.B. zo ul ledemsav en deus graet berzh daou vloaz ’zo e Breizh, e Bro-C’hall hag e
broioù all1. Ul luskad a drummded eo bet hag en deus kemmesket dre e ziouer a skiant hag a
stummadur politikel sponterezh ha dispac’h2. E-barzh luskadoù evel-se ez eus peurliesañ tud a
dremen eus ar stourm armerzhel d’ar sponterezh hep kaout an disterañ stummadur politikel ha
hep ma ve o ober gwriziennet en emsav dispac’hel3. Mard eo ret anavezout kalonegezh tud an
F.L.B. eo ret ivez diskouez na pegen avanturourion int bet ent politikel4.
1

Gwell e ve deraouiñ an dezrann gant menegoù eus obererezh F.L.B. 1. Petra en deus graet al luskad-se, penaos,
pegoulz, e-ser petore degouezh, pe heuliadoù zo bet d’e obererezh ha klozañ o lavarout ez eo ul luskad ledemsavel. Lavarout
en deus « graet berzh » FLB zo forzh penaos e dislavar gant ar pezh a lavarez da heul.
2

Meskañ sponterezh ha dispac’h n’eo ket dre ret frouezh un diouer a skiant politikel hogen eztaol ur saviad dibarek.
Hag ouzhpenn petra a dalvez lavarout diwar ul ledemsaver « n’en deus ket a stummadur politikel » ? Abegiñ e ziouer a
stummadur d’ul ledemsaver zo kement ha rebech dezhañ na vezañ en Emsav.
3

Kement-se zo anat adal ar mare ma oa FLB ul luskad ledemsavel.

4

Perak ez eo ken pouezus diskouez ez eo bet tud FLB « avanturourion ent politikel » ?

Ul ledemsav eo bet an F.L.B., rak daoust d’ar pezh o deus diskleriet e izili goude bezañ
bac’het, n’o deus ket kemeret da bal na dieubidigezh Breizh na savidigezh ar Stad vrezhon5. E
gwirionez, daoust da ziskleriadurioù ur manifesto ivez, en doa an F.L.B. kemeret da bal ober
bruderezh ha difreterezh evit ma ve sellet ouzh Breizh gant an diavaez gant muioc’h a aked…
Hogen hon pobl n’he deus netra d’ober gant seurt emgannoù na gasont anezhi war-du pal
ebet nag e Frañs nag e Breizh. An F.L.B. a oa sañset oc’h en em gannañ evit Breizh, hogen e
stourm a oa lec’hiet er frammoù gall6. An F.L.B. n’en deus ket lakaet pobl Vreizh war hent he
dieubidigezh met n’en deus graet nemet he dihentañ eus ar pal-se hag eus ar framm gall, pa
veze heklev anezhañ er framm gall e Breizh. Evel-se e c’hellomp lavarout en deus kemeret
perzh e breinadur ar framm-se7.
Ar bobl e Breizh he deus ezhomm eus ur framm stadel evit reiñ goudor dezhi ha bevañ
enni hag adpiaouañ he c’hevala istorek. D’an Emsav eo sevel ur Stad nevez ha bezañ
kevredigezh nevez e Breizh. Ret eo dezhañ krouiñ ar framm stadel he deus ezhomm ar bobl.
Evit ar mare, pobl Vreizh ne gav c’hoazh dirazi nemet ar framm gall evit reiñ goudor dezhi.
An F.L.B. en deus kroget da dagañ ar framm-se, met n’eo ket bet gouest da ginnig unan all8.
Ne oa ket en F.L.B. tud o dije gallet kemer atebegezhioù en ur Stad vrezhon9.
Evit tud an F.L.B., ar sponterezh en dije gallet dont da vezañ un dispac’h. Un diouer a
stummadur politikel eo. Un dispac’h a vez graet gant dispac’herion hag ober an dispac’h zo ur
vicher10.
E Breizh, un dispac’her zo micherour an Emsav hag evel pep micherour eo ret dezhañ
deskiñ e vicher evit diwall a zont da vezañ un avanturour e politikerezh un F.L.B. bennak. An
dispac’her e Breizh a rank krouiñ evit distrujañ ar pezh a zo gall11. Tud an F.L.B. o deus, int,
kroget da dagañ ar pezh a oa gall er vro hogen hep an disterañ strishadenn a grouidigezh war
un dro.
Da gentañ o doa kroget da dagañ an den gall e Breizh12 dre esaeañ distrujañ ar framm
gall. Hogen n’o doa ket kroget int o-unan an darn vuiañ eus tud an F.L.B. d’en em adkrouiñ
evel den brezhon nevez13. Treuzfurmet e tle bezañ an den e Breizh, pa na vefe da nebeutañ
nemet dre zeskiñ hon yezh14. Ar pezh n’o doa ket komprenet tud an F.L.B., rak an darn vuiañ
anezho ne oa ket bet stummet evel just war an dachenn-se.
N’eo ket ar bombezennoù evel m’en deus o arveret an F.L.B. a zistruj ar framm gall e
Breizh, met ar framm brezhon eo15. Drezañ e c’hell ar bobl mont war-du he dieubidigezh.
Breizhiz en em laka er framm brezhon evit labourat en em laka a-enep d’ar framm gall hag en
em laka e framm an dieubidigezh a-enep d’ar framm sujer.
5
Ret eo merkañ n’en doa FLB pal ebet. Met n’eo ket a-walc’h ! Ken ret all eo displegañ perak n’en doa pal ebet (komz
a ran eus ur pal politikel).
6

Ret e ve resisaat ar pezh a fell dit lavarout amañ.

7

Ret eo displegañ penaos ##« n’en deus graet FLB nemet “dihentañ” pobl Vreizh. Un tamm re dechet out da dremen
gant diogeladurioù a seurt-se hep diskouez war betra (devoudoù, tezennoù, h.a.) e kemerez harp evit barn evel ma rez.
8
Lavarout a rez ur wech ouzhpenn amañ n’eo ket FLB an Emsav. Hogen se ne zegas ket kalz muioc’h a sklerijenn war
ar pezh ez eo bet.
9

Perak ? Petore tud a c’hell « kemer atebegezhioù en ur Stad vrezhon » ?

10

Lavaret ’c’h eus se c’hoazh.

11

Arzaeladus kenan eo lavarout se. Kudenn an Emsav zo distrujañ ar gevredigezh henvoazel evit sevel ar gevredigezh
vrezhon nevez. Se ne dalvez ket distrujañ kement a zo « gall » e Breizh. Se a dalvez kemer ar « c’hallelezh » da gevala evit
sevel ar gevredigezh vrezhon nevez.
12

Petra a fell dit lavarout gant « tagañ an den gall e Breizh » ?

13

Adkregiñ a rez evel en derou o stadañ ne oa ket emsaverion eus ledemsaverion FLB. Hogen ar gudenn n’eo ket
stadañ an dra-se. Ar gudenn gant FLB zo da betra en deus talvezet.
14
Hag e fell dit lavarout ez eo a-walc’h deskiñ brezhoneg evit « en em dreuzfurmiñ » ? Obererezh K.D. en derou zo bet
diazezet war ar gredenn-se ; hag an obererezh-se end-eeun en deus lakaet war wel disolded ar gredenn ma oa diazezet.
15

Ya, evel just. Hogen kudenn ar framm brezhon end-eeun zo gouzout ha bezañ barrek da dennañ korvo eus luskadoù
evel F.L.B. evit kas war-raok an daelerezh-dieubiñ.

Speredel eo da gentañ an dispac’h ha n’eo ket fizikel evel m’o doa tud an F.L.B. kroget
d’e ober16.
Tud an F.L.B. a oa peurliesañ brogarourion a sante e oant bac’het gant ar framm gall
hogen ne ouient ket perak resis. Mar o dije gouezet dre ur gelennadurezh politikel17, o dije
gallet kemer da gentañ labour diskouez d’ar bobl e Breizh eo bac’het ha perak. Dre
zianavezout an dra-se int deuet d’ar sponterezh. Hag o tont d’ar sponterezh war-eeun, o doa
dija kollet an emgann o kregiñ, rak e Breizh n’eus nemet ar galloud sujer a zo kiriek war an
dachenn-se18.

Patrom poelladenn hag evezhiadennoù hollek war ar boelladenn.
Ur mennoz mat eo ober e 1971 un dezrann eus FLB 1 peogwir ez eus tu bremañ da welout
gweredoù al luskad-se war ar boblañs, da studiañ an ersavioù a zo bet outañ a-berzh ar framm gall, ar
Mouvement Breton, ha da zezrannañ obererezh an Emsav a-geñver gant an degouezhioù-se. Ar c’hraf
diwezhañ-mañ zo an hini pouezusañ evit an Emsav peogwir e roy tro da welout ha reizh e oa an
dezrann embannet e 1969 er pennad Petra respont d’an dud ? (Emsav 25/3-6) hag an obererezh renet
diwar an dezrann-se.
E’z poelladenn ez adkemerez elfennoù eus dezrann 1969 gant un nebeut evezhiadennoù hollek
war azonoù ledemsavegezh FLB 1. Ret eo evel just displegañ perak ez eo bet FLB 1 ul luskad
ledemsavel, hogen n’eo nemet ur rannig vihan eus al labour, rak ar gudenn gant ul ledemsav zo
gouzout penaos tennañ korvo anezhañ, eus e obererezh, en ur ger eus e ledemsavegezh evit kas warraok an daelerezh-dieubiñ. Dezrannañ ul luskad ledemsavel a c’houlenn enta ma ve dezrannet an
obererezh da ren (pe renet) gant an Emsav a-geñver gant an degouezh devoudet gant al luskad
ledemsavel e kont. E berr gomzoù, dezrannañ FLB 1 e 1971 zo da gentañ-penn displegañ petra eo
deuet a-benn an Emsav da dennañ eus degouezh FLB 1 abaoe daou vloaz.
Penaos kompren ar frazenn diwezhañ-mañ ? Tennañ korvo eus un degouezh zo a) ober an dezrann
anezhañ, eleze reiñ ur ster politikel pe kevredadel dezhañ ha tresañ ul linenn ober b) kas war-raok an
ober raktreset k) dezrannañ an ober sevenet.
Hogen ret eo spisaat amañ petra eo « degouezh FLB 1 » e 1971 ha petra oa « degouezh FLB 1 » e
1969.
Degouezh FLB 1 e 1969 zo termenet er pennad Petra respont d’an dud ? evel bac’hidigezh
« degadoù a vrogarourion vrezhon tamallet dezho gant ar bolis bezañ kemeret perzh er gwalldaolioù
ouzh adeiladoù ar Stad c’hall » hag an trefu lakaet e Breizh gant ar bac’hidigezhioù-se.
Degouezh FLB 1 e 1971 zo da dermenañ evel bac’hidigezh « degadoù a vrogarourion vrezhon »,
ersav ar boblañs, ersav ar Mouvement Breton, ersav ar framm gall hag ersav an Emsav ouzh an
degouezh.
An dezrann eus 1969 a dermene FLB 1 evel disoc’h c’hwitadenn an arc’hadur armerzhelour (evit
komz fraezh : c’hwitadenn obererezh ar M.O.B. hag e heulierion), FLB 1 o vezañ prantad-dibenn al
luskad armerzhelour. Ar sponterezh m’en em daole armerzhelourion an derc’hent a lakae war wel
c’hwitadenn an arc’hadur armerzhelour hag an disolded anezhañ. Ouzhpenn se, ar sponterezh a lakae
a-wel d’an holl an darempred a nerzh a zo etre Breizh ha Frañs.
Al linenn-ober treset gant an Emsav a oa : lakaat anaout an dezrann a-us.
Hogen seurt obererezh a oa nevez evit an Emsav peogwir e oa ar wech kentañ ma kinniged lakaat
anavezout un dezrann en diavaez. Ne oa ket kroget neuze an Emsav gant an eztroadur, n’eo ket
souezh enta e ve bet anatoc’h gweredoù an ober kinniget e diabarzh an Emsav eget en diavaez. An
ober kinniget neuze a emplege ennañ e-unan an eztroadur, treuzfurmadurioù don e framm an Emsav.
16

Ar pezh a zo breutaus en obererezh FLB 1 n’eo ket arver an nerzh fizikel, hogen an diouer a vruderezh politikel.

17

N’eo ket un diouer a anaoudegezh pe a gelennadurezh a zo e devoud dallentez tud FLB 1. Saviad an dud-se ez eo.

18

N’eo ket gwall fraezh ar frazenn-mañ.

Ar gammed kentañ-mañ war-du ar bruderezh diavaez zo bet unan eus an elfennoù o deus lakaet
da anadiñ en Emsav tennderioù a oa chomet dibouez a-walc’h betek neuze, hogen a gemere pouez en
arbenn end-eeun eus ar bruderezh diavaez ha d’an treuzfurmadurioù empleget gantañ (izili ’zo a gave
gwelloc’h skignañ al lizheradur ledemsavel war an divoud eget an dezrann emsavel). Derou ar
bruderezh diavaez en deus kaset an emsaverion da zezrannañ an tennderioù devoudet en Emsav gant
an obererezh nevez-se, lakaet o deus neuze war wel an emzalc’hioù gwariek hag erfin diskarzhet an
elfennoù gwariek (Y. OLIER hag e heulierion).
Diaes eo muzuliañ gwered an tezennoù emsavel a-zivout FLB 1. Un nebeut evezhiadennoù a
c’haller ober evelkent : 1) degemeret eo bet an dezrann emsavel gant un niver mat a FLBiz hag a
ledemsaverion ; 2) n’eo ket marv c’hoazh an hunvre armerzhelour, ar pezh a ziskouez n’eo ket bet
degemeret dre-holl an dezrann emsavel war FLB 1 (krouidigezh ur Comité d’action pour un statut de
la Bretagne e dibenn 1970 zo aze evit henn diskouez) ; 3) n’eo ket bet ledet kalz er boblañs an
dezrann emsavel war FLB 1 e 1969 (peogwir e oa traoù mallusoc’h da ober e diabarzh an Emsav) hag
abaoe (peogwir e oa tremenet an darvoud), koulskoude pouezus eo bepred displegañ an dezrann a zo
bet graet e 1969 peogwir ez eo bev bepred an armerzhelouriezh er vro hag, evel ma welimp pelloc’h,
en abeg da hoalusted ar sponterezh e renkadoù ’zo eus ar gevredigezh.
Diouzh tu ar Mouvement Breton e c’haller diverzout :
a) ersav an darn vrasañ, leun a esmae ouzh kalonegezh FLBiz, na felle ket dezho gwelout ster
obererezh FLB 1. A-walc’h e oa d’al ledemsaverion-se gwelout n’edo ket ar boblañs a-enep ar
vac’hidi evit kavout en FLB 1 ar perzhioù dibar o doa graet diouer d’ar Mouvement Breton abaoe e
c’hanedigezh. Aozañ a rejont skritelloù, baleadegoù, kestoù, kelc’hlizheroù evit klask dieubiñ ar
vac’hidi, paeañ breutaerion dezho, skoazellañ o ziegezhioù, h.a..
b) ersav U.D.B. a skignas dre an araezioù-stlennañ gall (Ouest-France h.a.) un embann ma
kareze mesk-ha-mesk FLB 1, ar gouarnamant gall, ha ma tisklerie diskarzhañ unan eus hec’h izili war
zigarez ma oa tamallet dezhañ gant ar bolis bezañ ezel eus FLB 1. Da heul e klaskas U.D.B. en em
adtapout (ken evit abegoù diabarzh ken evit abegoù diavaez) o lakaat sinañ dre-holl ur goulenndieubiñ evit ar vac’hidi.
Ar gouarnamant gall diouzh e du a voe souezhet, evel an holl, gant ersav ar boblañs. Evit klask
mougañ seurt ersav, sioulaat ar speredoù, e voe rediet da zivac’hañ ar vrogarourion ha da baouez gant
an tamalloù graet dezho. Ampart a-walc’h e voe evit lakaat PLEVEN d’henn ober evel maodiern ar
barnerezh (a-benn lakaat anaoudegezh-vat Breizhiz d’en em dreiñ ouzh ar Breizhad PLEVEN).
Un doare esmae a anadas er boblañs bep ma veze harzet tud tamallet dezho ar gwalldaolioù. E
meur a lec’h e kemeras korf ur gengrediezh nevez : an dud en em aozas da skoazellañ ar re vac’het
hag o ziegezhioù. Berzh ar c’hestoù, berzh ar stourmad sinadegoù lusket gant U.D.B., an degemer
graet d’ar vrogarourion divac’het, a ziskouez a-walc’h ne oa ket kalz tud e Breizh o sevel a-enep
FLBiz. Ar c’hazetennoù zoken ne gemerent ket an ton flemmus a ouzont evit tagañ ar re a ra
gwalldaolioù. Rouez e voe ar re a daolas evezh ouzh kemennoù tagus ar strolladoù gall e Breizh azivout FLB 1.
Un heklev dibar a gavas FLB 1 er boblañs e-touez rummoù ’zo a gouerion hag a genwerzhourion
vihan. Ar gouerion-se a oa lakaet en ur saviad diaes kenan gant emdroadur ar gounezerezh ha
leviadurezh c’hounezel ar gouarnamant gall, leviadurezh ar C’hred gounezel ivez. Diouzh o zu, un
niver bras a genwerzhourion vihan e Breizh a oa kaset d’ar rivin gant ar gourstalioù nevez ensezet er
vro (kalz paotoc’h eo ar gourstalioù e Breizh eget er rannoù all eus Frañs), dezvad nevez ar
genwerzhourion lakaet da dalvezout e dibenn ar bloavezhioù c’hwegont, digresk herrek ar boblañs er
maezioù. An daou rumm o doa anavezet c’hwitadenn o aozadurioù (c’hweluniadoù, h.a.) a oa na mui
na maez luskadoù armerzhelour. E-se en em gavent en hevelep degouezh ha FLBiz ha hoalet e vezent
(hag e chomont) gant an hevelep doareoù ober peogwir ne welont doare all ebet da zisoc’hañ. N’eo
ket souezh enta gwelout bodet en FLB 2 kenwerzhourion vihan, kouerion ha tud eus al luskad
armerzhelour brezhon.

Ret eo merkañ evelkent ez eo darnel an dezrann embannet e 1969 peogwir e lez a-gostez arvez
kevredadel FLB 1. Aes eo da gompren seurt darnelezh peogwir ne oa ket kroget c’hoazh an Emsav da
studiañ kudennoù kevredadel ar vro, ne anaveze ket ar boblañs. Bremañ avat ez eo armet gwelloc’h
evit lakaat war wel arvez kevredadel FLB 1 hag al luskadoù armerzhelour. En ul luskad armerzhelour
en em gav bodet daou rumm tud : ar re a zeu a-benn d’en em ober ouzh ar beziadoù (oc’h arverañ evit
o mad dezho nerzh-emgann ar re na zeuont ket a-benn da ‘ober o zoull’, int eo « o deus dilezet an tren
brezhon evit pignat en tren gall » e dezrann 1969), hag ar re na zeuont ket a-benn. Er rumm diwezhañmañ en em gav an « danvez sponterion ». An dic’hoanag o bount davit ar sponterezh ne ra ket anezho
dispac’herion hogen servijerion ar re a zo deuet a-benn.
Roll an Emsav bremañ zo enta displegañ diastal penaos ez eo liammet an arc’hadur armerzhelour
ouzh ar sponterezh, hag ar sponterezh ouzh an armerzhelouriezh ha diskouez d’ar re en em daol e
seurt obererezh evit piv e labouront erziwezh.
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DANEVELLOU OBEREREZH
Skourr an Deskadurezh Vroadel
Devezhioù studi war an troerezh
Daou seurt dalc’hioù ez eus bremañ, o klotañ ouzh daou ezhomm disheñvel : an dalc’hioù
troerezh lennegel, o fal barrekaat ar berzhidi war ar yezh hag ar stil ; an dalc’hioù troerezh politikel
ma resisaont o anaoudegezh eus lavar ha meizadoù ar politikerezh, ar gevredadouriezh, an
armerzhouriezh.
Amañ da heul e roomp meneg eus an dalc’hioù hag eus anvioù an aozerion studiet.
Dalc’h studi an 27 06 71 en Oriant – Troerezh lennegel.

Skrivagner studiet : Alain FOURNIER.
Dalc’h studi an 30 06 71 e Kastellin – Troerezh lennegel.

Skrivagnerion studiet : Paul ELUARD, Charles EXBRAYAT, CRONIN.
Dalc’h studi an 18 07 71 e Paris – Troerezh lennegel.

Skrivagnerion studiet : Guy de MAUPASSANT, MOLIERE, René de CHATEAUBRIAND, Gustave
FLAUBERT.
Dalc’h studi an 28 07 71 en Oriant – Troerezh lennegel.

Skrivagner studiet : Françoise MALLET-JORRIS.
Dalc’hioù studi an 01-10 08 71 e Bourc’h-Vriag – Tr. lennegel.

Skrivagnerion studiet : Robert MERLE, Caroline QUINE, ANDERSEN, Robert GUILLEMET,
Charles EXBRAYAT, B. & F. GROULT, VERCORS, A. SOLŽENICYN.
Dalc’hioù studi an 20-22 08 71 e Bourc’h-Vriag – Tr. politikel.

Skrivagnerion studiet : Raymond RUYER, Raymond ARON, Karel KOSIK, Gillo DORFLES,
Milovan DJILAS, HO CHI MINH, MAO ZEDONG, O. GELINIER, Michel DE COSTER, Carl
VON CLAUSEWITZ, Max WEBER, A. EMMANUEL, Henri DELIGNY, LENIN, Karl MARX,
Hubert LAGARDELLE, Charles BRUNELLIERE ; ur pennad eus Le Monde Diplomatique.
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Emvod hollek Skourr an Deskadurezh Vroadel e Roazhon d’an 25 gouere 1971.
S.A.D.E.D.

Gwazva ar C’helenn. Danvezioù pleustret : ar studiennoù evit gounit graz ar Sevouriezh ;
deiziadoù an arnodennoù – izili eus ar Gwazva a c’houlenn ma ne ve ket kemmet ken deiziad an
arnodennoù : dre ma’z eo bet dibabet an 25 gouere e-lec’h un deiz eus eost evel diferet gant ar
Reizhennoù, n’o deus ket gallet skolidi ’zo dont d’an amprouennoù.
Gwazvaoù ar C’hengoun hag ar Mererezh a ro da c’houzout ez eo bet kefleuniet an divizoù
pourchas ardivinkoù-moulañ nevez.
Kelc’h Debauvais.

Danevell standur an darempredoù gant ar c’helligoù : devezhioù studi lec’hel miziek, standur ar
c’hef, gwerzh al levrioù, h.a..
Devezhioù studi.

Adsell war brientadur an Devezhioù studi evit an deraouidi (01-10 08) hag evit an araokaidi (2022 08).
Kudenn degaset : o terc’hel kont eus an devezhioù studi lec’hel aozet evit an deraouidi, hag ez eus
ezhomm bepred eus devezhioù studi hollel ? Heñveldra evit pleustradennoù ’zo evel an troidigezhioù
hag an diverradurioù lakaet betek-henn e devezhioù studi an araokaidi, pa vezont renet bremañ
kenkoulz-all er c’helligoù, ha dav eo o derc’hel en dalc’hioù hollel ?
Pouezet ez eus evit ma ve diorreet dalc’hioù troerezh politikel (sl. EMVR-246, Emsav 54/194).
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Devezhioù studi an deraouidi, 01-10 eost 1971 e Bourc’h-Vriag
Daou amkan oa d’an devezhioù studi : 1) gwellaat ar yezh komzet gant an deraouidi 2) stummañ
un nebeut danvez kelennerion. An eil amkan-mañ a glot gant ezhommoù liesseurt : e-keñver rannadur
al labour, mard eo reizh ha ret e ve an dud nevez stummet stummerion d’o zro, ez eo ken reizh ha ret
all ma vent disammet eus al labour kelenn goude un amzer tremenet er staelioù-se ha ma lezfent o flas
gant izili pe danvez izili nevez ; e-keñver douaroniezh, e vez kolloù amzer bras pa rank izili mont da
gelenn ar yezh da zanvez izili ur gêr all : hetiñ a reer ma ve aozet kelennerezh ar yezh er c’helc’hioù
lec’hel ar muiañ gwellañ.
Tizhet eo bet an daou amkan. Araokadennoù bras o deus graet an deraouidi. En devezhioù
diwezhañ e voe graet ar c’hentelioù gant an danvez kelennerion nemetken.
E daou rummad edo dasparzhet ar skolidi hervez o anaoudegezh eus ar yezh.
Er rummad kentañ e veze graet div gentel bep beurevezh, pep hini o c’hoarvezout eus ur
skrivadenn hag eus goulennoù dre gomz (ur pergont bennak) war destenn ar skrivadenn. En endervezh
e veze lennadennoù gant goulennoù dre gomz (ur c’hant bennak) war destenn al lennadennoù. Labour
dieub a veze en abardaevezh.
En eil rummad e veze teir c’hentel diouzh ar beure, anezho dalc’hioù studi war destennoù a
lennegezh ; da heul pep kentel e tezranne an holl a-gevret e-pad ur c’hardeur al labour edont o paouez
ober. Frouezus-kenan eo bet an dezrannoù-se ken evit ar skolidi, ken evit an danvez kelennerion, ken
evit ar gelennerion.

Goude merenn e veze dalc’hioù troerezh (sl. EMVR-268) : un eurvezh prientidigezh gant pep hini
diouzh e du, neuze labour azgwelout, reizhañ ha klokaat dre vodadoù. Gouestlet e veze an
abardaezioù da bleustradennoù war al lenn hag an distagañ.
EMVR-270

Devezhioù studi an araokaidi, 20-22 eost 1971 e Bourc’h-Vriag
Pal an tri devezh oa eskemm kalvezderioù labour etre emsaverion a gelligoù disheñvel. Labouret e
veze a vodadoù, etre pemp ha dek perzhiad e pep hini.
Diouzh ar beure e veze bodadoù-treiñ (sl. EMVR-268). Prientet e oa bet pep troidigezh er
c’helligoù en a-raok. War un dro e veze daelet war zanvez ar pennadoù troet.
En endervezh e veze bodadoù-diverrañ – labour prientet ivez gant ar berzhidi a-raok dont.
E dibenn an endervezh e voe kendaeloù : d’an 20, « Ar berc’hentiezh » (sl. Emsav 56/243) ; d’an
21, « Ar vrogarouriezh » (sl. Emsav 57/277).
EMVR-271
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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KEÑVERIOU BREIZH HAG AR BED
Gant an eztroadur ez eo degaset an Emsav da baotaat e zarempredoù gant ar boblañs e Breizh,
hogen ivez da baotaat e zarempredoù gant ar bed diavaez. Er studi da heul e klaskimp lakaat war wel
arvezioù ’zo eus ar c’heñverioù a zo bet etre an Emsav hag ar bed en tremened hag ar c’heñver a zo
bremañ.

1. – Perak e lakaer bremañ kudenn gant keñverioù Breizh hag ar bed ?
E grez an Emsav kentañ, hag evit un darn e grez an eil Emsav, n’edo ket preder an dud gant
kemer perzh en Istor, e treuzfurmidigezh ar bed. Damant an emsaverion a oa kentoc’h gwareziñ
Breizh diouzh an treuzfurmadurioù a groge da eilpennañ ar bed, hag o strivoù a denne da gempenn ar
gevredigezh henvoazel pe ar gevredigezh arallek.

Gweladur an Emsav kentañ
An Emsav kentañ ne rae ket nemeur anv eus ar bed, komz a rae eus Bro-C’hall, eus an Dispac’h
gall, eus sujidigezh Vreizh da Vro-C’hall, evit o nac’h, o fellaat dioutañ. KERVARKER a skrive :
« Deuet er penn ganeomp, tudjentil, gwad roueel eus ar vro ;
Ha Doue a vezo meulet gant kement kristen a zo
Hag en diwezh e teuy en-dro e Breizh al lezenn wirion,
Koulz ha Doue war e aoter, hag ar roue war e dron (). »1
Diouzh e du ez embanne Erwan BERTHOU e 1904 :
« Anna ’zimezas d’ar Roue
– Daoust hag hi ’rafe c’hoazh hiziv ?
Hogen nag hiziv na gwechall
N’omp bet dimezet da Vro-C’hall. »2
Ha TALDIR e 1900 : « En em dennet e begoù ar C’hornog, sioul ez evezhiont [ar Gelted] war ar
pobloù hep mont d’o heul… koulskoude o souezhañ a reont gant o dalc’husted. »3
Skouerius-kenan eo ar gweladur o doa tud an Emsav kentañ eus an darvoudoù o deus treuzfurmet
ar bed. Evit an darn vrasañ anezho ez eo fall an Dispac’h gall, fallakr an dispac’herion peogwir o deus
« gwasket Breizhiz en o ene, en o relijion, en o c’hredennoù ; () lamet diganto lezennoù Doue ha roet
dezho re an “Nasion”. »4. Ouzhpenn se o deus gwasket Breizhiz « en o bro : d’ar c’houlz-se emañ bet
diskaret a-grenn ar gozh Vreizh, lamet diganti he frankizioù, he gwirioù, he lezennoù, he modoù evit
o reiñ da c’houarnamant Paris. Neuze emañ bet diskaret Stadoù Breizh, he Farlamant hag an holl
draoù all ; neuze emañ bet rannet ha disrannet, bep-eil-penn, e departamantoù, arondisamantoù,
kantonioù, kumunioù, gant mistr a bep bro na anavezent ket tamm ebet hon bro-ni ; neuze emañ bet
eilpennet an eskoptioù ; en ur ger kemmet zo bet penn da Vreizh evit dont aesoc’h a-benn d’he
mougañ. »4. Ne oa anv ebet gant saverion Istoér Breih, gant Léon LE BERRE (AB ALOR), Pierre LE
GOFF (abad Pièr er GO), Jean-Marie HENO (abad HENEU), Loeiz HERRIEU, J. LOTH, A.
MELLAG, V. ROBIG, F. VALLEE, Louise LE MELINER (Vedig en EVEL)5, da welout ar ster en
doa an Dispac’h gall e-keñver an denelezh pe da nebeutañ e-keñver istor Kornog Europa. War skouer
ar Chouaned kent ez argasent an Dispac’h gall en doa lakaet brall e diazezoù ar vedouriezh
1
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henvoazel6. Disteurel a raent ivez ar Republik difeiz he doa argaset ar c’hevredigezhioù relijiel eus ar
vro e 1901, nac’het goprañ ar veleion a zalc’he da brezeg e brezhoneg, ha disrannet an Iliz diouzh ar
Stad e 19057. Hogen, en eneb d’ar Chouaned, ar strivoù graet gant an emsaverion gentañ evit azasaat
ar gevredigezh henvoazel ouzh an amveziadoù nevez a daolas frouezh puilh evit adsav pobl Vreizh, –
war zismantroù ar gevredigezh henvoazel avat8.
Pezh-c’hoari AB ALOR, Ar gwir trec’h d’ar gaou9 ma weler Naik, un intañvez koant oc’h argas
an aotrou Glen, paotr Paris, ur brav a gomzer anezhañ, maer ar barrez ha dezhañ doare ur mondian,
evit Yann ar Barz, den yaouank eus ar barrez, Breizhad-skouer hep nemeur a beadra, zo azonus eus ar
gweladur o doa tud an Emsav kentañ eus ar gevredigezh ma vevent hag eus he c’heñverioù gant an
diavaez. Naik o tibab Yann ar Barz zo Breizh o tibab ar vrezhonelezh (an anv ar Barz n’eo ket bet
dibabet dre zegouezh gant AB ALOR a oa ezel eus ar Gorsedd) evel m’he c’homprene an Emsav
kentañ, eleze an henvoazelezh, ar gevredigezh parrezel eus ar ploue. Naik oc’h argas Glen zo Breizh
oc’h argas an diavaez, Bro-C’hall, ar bed kêrel10.
Seurt gweladur a glote gant ur saviad armerzhel ha kevredigezhel dibar, ar saviad henvoazel. Ar
gevredigezh henvoazel o vevañ tamolodet warni hec’h-unan, hep nemeur a zarempredoù gant ar bed
diavaez, tost e klozarmerzh, ar gweladurioù anadet enni a denne da argas ar bed diavaez a lakae en
arvar he frammoù hag he c’hempouezioù. Ar gweladur o doa tud an Emsav kentañ eus ar bed a
eztaole o aon da welout diskar ar gevredigezh henvoazel dindan wask ar bed diavaez, arbed gall d’an
ampoent. O klask stoliañ diskar ar bed henvoazel, na rae evito nemet unan gant ar bed brezhon, e
livent e du ar gevredigezh c’hall, ar gevredigezh arnevez ha kêrel a-benn pellaat o c’henvroiz diouzh
temptadur ar bed diavaez (tudenn Glen) ha, dre se, mirout Breizh bev o terc’hel Breizhiz en
henvoazelezh. Seurt gweladur, a rae eus kudenn pobl Vreizh ur gudenn lec’hel, bevennet da harzoù
Breizh, pe d’ar muiañ da harzoù Frañs, ur gudenn ledistorel, a voe un elfenn eus enkadenn an Emsav
kentañ.

Gweladur an eil Emsav
Roparz HEMON a skrive e 1923 en e bennad brudet Breizh hag ar bed : « N’anavezomp ket ar
bed. N’anavezomp nemet Bro-C’hall. »11. Skogus-kenan eo bet ar frazenn-se e-touez rummadoù ha
rummadoù a emsaverion. Terriñ a rae ar gilvac’h ma felle d’an Emsav kentañ enkañ Breizh. En ur
gemer da amkan liammañ Breizh ouzh an hollved en-dro, e tiskulie emdouell an emsaverion gentañ a
venne bezañ Breizhiz wirion pa na oant nemet proviñsiz c’hall intret, n’eo ket c’hoazh kement gant
anaoudegezh Vro-C’hall ha gant ar pezh a gav mat Bro-C’hall reiñ dezho da anaout dre he « levrioù
ha kelaouennoù ». Ur gammed vras war-raok e oa evit an Emsav. Pa na ouie an emsaverion gent
nemet en em dennañ a-zirak an alouberezh estren hag argas mesk-ha-mesk Bro-C’hall hag ar bed, e
felle d’an eil Emsav tremen dreist Bro-C’hall ha skoulmañ gant ar bed war-eeun.
Seurt emzalc’h a glote gant saviad bresk ha dislavarus ar gevredigezh arallek etre an daou Vrezelbed. Ar vrezhonelezh henvoazel o vont da get buan-ouzh-buan, hep ma ve tu d’an emsaverion da
virout ouzh an distruj, e oa mallus klask harp tu bennak, kinnig d’an emsaverion ha da Vreizhiz
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patromoù nevez, disheñvel diouzh re Bro-C’hall. Ar patromoù saoz, alaman, latin, hellazat, h.a. o doa
ur perzh dibar na oa ket gant ar patromoù gall : ne lakaent ket en arvar war-eeun ar vrezhonelezh. Evit
ur gwel e oa peadra da souezhañ : a-benn saveteiñ Breizh diouzh an estrenadur gall, e tevouded
estrenadurioù nevez, – e-giz Bille o redek en dour rak ar glav !
Evit ur gwel ne oa ken avat, – ha n’eo ket aze edo diglokted ha dislavar savlec’h Roparz
HEMON. E gwir, tremen dreist Frañs a-benn diraez ar bed oa evit ar proviñs Breizh mont da vroad,
tal-ouzh-tal gant Frañs evel daou barzh kevanek ha kevatal eus ar bed diraezet. Al lec’h ma’z a gwan
bellerezh Roparz HEMON eo pa gav a-walc’h bezañ bevennet d’an anaout ; e « dispac’h ar
prenester » da zigeriñ war ar bed edo evitañ alc’houez an dieubidigezh, – hunvre gaer e-touez an
« hunvreoù kaer » a voe an eil Emsav pinvidik anezho. Gant gerioù all e vanas dispac’h Gwalarn e
par ar c’healiad, – n’eo ket dre zegouezh ivez e kloz ar pennad gant ar frazenn ken brudet all :
« Dieubomp ar spered, ha dieubet e vo pep tra ».
Un dezrann saviadel a lakay an traoù fraeshoc’h.
Tud an Emsav kentañ a zianaveze a-grenn an arallegezh ma vev Breizhiz. A-walc’h e veze dezho
ma chomfe bev danvez an henvoazelezh vreizhat, – evit ar peurrest ne gavent dislavar ebet etre an
danvez-se hag ar sternioù kefredel, kevredigezhel, armerzhel, politikel gall ma edo oc’h annezañ.
Dislavar a welent hepken etre an doareoù breizhat-henvoazel ha gall-arnevez e par an danvez sterniet
hep nepred lakaat e kaoz ar sternioù o-unan. Ken ma tremenent e-biou da anaout an arallegezh. Rak
diwelout a raent an dislavar diabarzh ken eus saviad ken eus kealiad Breizhiz, skoulm o diempradur ;
ha difretañ a raent en-dro d’an dislavar faos etre Breizhiz « penn-kil-ha-troad », dezho ur
vrezhonelezh pur, hag an amveziadoù ma edont, ar « bed », – keal kemplezh oc’h enderc’hel
kendeuzet kealioù ar bed arnevez hag ar bed ez eo dlead ar c’hristen trec’hiñ dezhañ. E gwir ez eo
« trec’hiñ d’ar bed » un dodenn voutin e-touez brogarourion vrezhon hanterenn gentañ ar c’hantved.
Bac’het e seurt dislavar stignet fall, an emsaverion gentañ ne gavent a-du-rall diaester ebet o lezel an
arallegezh da vleuniañ en o c’henderc’hadoù : o fardañ ul lennegezh heklev d’al lennegezh c’hall
(kounaomp ar berzh a rae an adaozadurioù diwar ar mojennour LA FONTAINE), o kemer perzh leun
er vuhez foran c’hall (ken naturel e oa da LA BORDERIE bezañ kannad roueelour e Paris ha da
TALDIR bezañ soudard gall ha gwiskañ « dilhad broadel Breizh » evit dudi ofiserion e gadred).
Roparz HEMON an hini kentañ a reas anv eus an dislavar diabarzh, eus an arallegezh o reuziañ ebarzh Breizhiz o-unan. « N’anavezomp nemet Bro-C’hall », – Breizhiz omp, a dra sur, maget eo avat
hon speredoù gant Bro-C’hall. Diskuliañ a rae ar gaou a oa aet da reolenn an Emsav kentañ : ar
Breizhad « penn-kil-ha-troad » oa pell e vrezhonelezh a vezañ ken pur ha ma venned lavarout. Hogen,
mar rogas Roparz HEMON ar ouel, n’he rogas ket betek an traoñ. A-walc’h e voe dezhañ lakaat e
kont ar « spered » hepken : o galloudezh-« anaout » he deus Bro-C’hall mestroniet e Breizhiz, dre o
« anaout » enta ez int arallekaet, o « spered » eo a zo da zieubiñ, ha dieubet e vo mar adpiaouont o
galloudezh-anaout, ha se dre he diframmañ a-dre krabanoù Frañs evit he zreiñ etrezek ar bed-holl. E
berr, mar en deus Roparz HEMON dizoloet an arallegezh, ne oar he gwelout nemet er par kealiadel.
Ger ebet eus ar saviad. Traoù a eil renk eo an diempradur kevredigezhel, ar mougadur armerzhel, ar
sujidigezh politikel ; ar penndevoud a chom kabestradur speredel Breizhiz, kontammadur o c’healiad :
dieubent o spered, digontamment o c’healiad, ar peurrest a zeuy war ar marc’had. Mar touellwele tud
an Emsav kentañ ar vrezhonelezh war ur skramm o oueliañ pep arallegezh ha pep diempradur, tud an
eil Emsav a hunvre Breizh e sklaerder ar frankizenn gealiadel e oa al lodenn-se eus o spered o doa
dieubet diouzh an arallegezh.
Souezh ebet enta ma ne intente Roparz HEMON hag an eil Emsav nemet liammoù kealiadel etre
Breizh hag ar bed. Anaout ar bed ha bezañ anavezet gantañ a felle dezho. An darempred etre an
Emsav hag ar bed, etre pep pobl hag ar pobloù all oa da gentañ un afer a genanaoudegezh, a
eskemmoù stlenn, a gealiadelezh. Dav e voe gortoz an trede Emsav evit ma ve meizet ar c’heñver etre
Breizh hag ar bed, etre an dud hag etre ar pobloù, e furm ul liamm saviadel.

2. – An daou arvez eus keñverioù Breizh hag ar bed
Bremañ avat ez eo disheñvel saviad ar gevredigezh e Breizh. Ar gevredigezh arallek arnevez o
kemer lec’h ar gevredigezh henvoazel da heul ar Brezel-bed kentañ, ez eo en em gavet pobl Vreizh
ereet dre an armerzh, ar stuzegezh, ar Stad, ouzh ar bed gall, ar bed frankizour hag ar bed a-bezh. Ar
gevredigezh arallek arnevez n’eo ket klozet warni hec’h-unan evel ma oa ar gevredigezh henvoazel.
Ma ned a ket gwall bell selloù Breizhiz war ar bed, ez anavezont en o buhez pemdeziek al liamm
saviadel o ere ouzh ar bed a-bezh, ha dreist-holl ouzh ar bed frankizour. Ar gouerion da skouer zo e
dalc’h an nevid bedel ; heñveldra evit un darn vat eus ar vicherourion er vetalouriezh hag en
elektronik.
Kompren a reer enta e ve disheñvel bremañ doare an Emsav da welout ar c’heñverioù etre Breizh
hag ar bed, etre Breizh ha Bro-C’hall. Anaout ar gevredigezh e Breizh a empleg anaout ar bed ez eo ar
gevredigezh arallek ur parzh kevanek anezhañ. Ar bed, e istor, ned int mui traoù da argas pe da nac’h
evel ma rae tud an Emsav kentañ, hogen traoù da gemer perzh krouus enno. Arallek eo avat ar
gevredigezh e Breizh pa ren enni un diempradur a vir outi a gemer perzh en istor ar bed end-eeun
estreget evel un elfenn c’houzañvat : ennañ e vez o talvezout, hep gouzout ha hep mennout, da
sevenidigezhioù estren dezhi.
Da heul e c’haller savelañ daou arvez da geñverioù Breizh hag ar bed, daou arvez da istor ar bed
ha neuze daou arvez d’hon anaoudegezh eus ar c’heñverioù-se.
a) Diouzh un tu ez anavezomp ar bed war-eeun, en e istor hollel, – Breizh arallek oc’h anadiñ en
istor hollel-se evel un elfenn c’houzañvat.
b) Diouzh an tu all ez anavezomp istor ar bed dre e zelanvad war ar gevredigezh e Breizh hag an
Emsav, evel lusker diavaez treuzfurmidigezhioù ar gevredigezh e Breizh. An Dispac’h gall, da skouer,
en deus ur ster dibar evit Breizh : un darvoud diavaez eo bet, o lakaat brall er vedouriezh
krennamzerel a rene e Breizh d’an ampoent, – hag un elfenn a eil renk eo chomet e Breizh an
enebadur etre bourc’hizion ha noblañsoù, pa oa an enebadur-se en andon an Dispac’h end-eeun e BroC’hall6. An eil Brezel-bed zo disoc’het, etre traoù all, gant faezhidigezh ar riezoù faskour ha rannadur
ar bed e daou vloc’had enebek. Evit an Emsav ez eo disoc’het war grouidigezh ar saviad-kenderc’hañ
emsavel12.
An daouelezh-se zo splannañ azon an diempradur o reuziañ e pobl Vreizh abaoe kantvedoù. Untu
e chom an delanvad etre an darvoudoù bedel hag an darvoudoù brezhon : delanvad o devez an
darvoudoù bedel war an darvoudoù brezhon, tra ma n’o devez an darvoudoù brezhon hogos delanvad
ebet war an darvoudoù bedel. Mar sank an istoregezh savelet e Breizh gant an Emsav he gwrizioù en
istoregezh vedel, ne c’haller ket lavarout e sank an istoregezh vedel gwrizioù c’hoazh en istoregezh
vrezhon nevez. E berr, n’eus monedone daelerezhel ebet c’hoazh etre an istor bedel hag an istor
brezhon nevez, – er ster strizh ned eo hemañ c’hoazh nemet ul ledistor, pa chom untu an darempred
daelerezhel en deus gant istor ar bed. Pa vo istorek evit ar bed an darvoudoù brezhon (eleze p’o devo
ster ha delanvad e par an istor hollel) evel ma’z eo istorek evit Breizh an darvoudoù bedel (eleze evel
m’o deus ster ha delanvad e par an istor brezhon), e c’hallimp lavarout he deus pobl Vreizh he daou
droad en istor.
Ar pal a verk an Emsav da Vreizhiz n’eo ket hepken anaout ar bed pe anaout istor ar bed, n’eo ket
hepken savelañ ur gweladur kevan eus istor ar bed hag istor Breizh, hogen mont da oberourion en eil
hag egile, treuzfurmiñ Breizh ha treuzfurmiñ ar bed e-ser an un labour.
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3. – Unvanadur ar bed ha freuzidigezh an enezennadoù a glozarmerzh a ra eus
enkadenn ar pobloù suj un enkadenn eus ar bed.
Unvanadur ar bed, kroget en 19t kantved ha kendalc’het en 20t, kaset gant diorreadur ar
gevalaouriezh hag astennadur an trevadennerezh en deus krouet ul liamm saviadel etre an holl denion.
En eneb d’ar pezh a oa en 19t kantved, bremañ ez eo ereet strizh an darn vrasañ eus kevredigezhioù
hag armerzhioù ar bed. Meneget hon eus degouezh kouerion Vreizh, anavezet eo penaos ez eo en em
ledet d’ar bed a-bezh enkadenn armerzhel 1929 er Stadoù-Unanet, anavezet eo ivez pouez ar riezoù
arabek er reizhiad armerzhel frankizour – gant an tireoul – h.a.. Ar pezh a c’hoarvez en ur penn eus ar
bed a wered war ar penn all. Un enkadenn en ul lec’h a dizh ivez lec’hioù all eus ar bed.
Ar bed a vremañ zo frouezh kantvedoù a sevenidigezhioù, a istor. An istor-se zo tra ar pobloù hag
ar renkadoù a gemer perzh bremañ en istor, eleze ar re a ra an istor. Hogen gant al liamm saviadel ez
eo ledanaet enkadenn ar pobloù hag ar renkadoù chomet betek-henn en anistor. Dre al liamm saviadel
end-eeun, enkadenn ar pobloù hag ar renkadoù-se n’eo mui bevennet dezho o-unan, d’un tiriad, dont a
ra da vezañ un enkadenn eus ar bed.
Evit an Emsav enta e kemer keñverioù Breizh hag ar bed un dremm hag ur vent nevez. Anaout a
reomp enkadenn Vreizh evel un enkadenn eus ar bed, ha n’eo mui evel ur gudenn lec’hel evel ma raed
e grez an Emsav kentañ. Da heul, treuzfurmadur ar gevredigezh e Breizh ne sell ket hepken ouzh
Breizhiz (ha diouzh ret ouzh ar C’hallaoued), hogen ouzh an holl denion. En hevelep doare, hag evit
an hevelep abegoù, e sell kudenn Vietnam, Palestina, Euzkadi, h.a. ouzh an denelezh a-bezh. Dre al
liamm saviadel ez omp kaset da eilpennañ ivez keñverioù Breizh hag ar bed. E-lec’h bezañ ur pouez
marv, ur benveg gouzañvat eus an istor, e teu pobl Vreizh da gaout ur roll dibar e dienkadur ar bed a
vremañ. N’eo ket hepken sevel ur gevredigezh nevez war zismantroù ar gevredigezh arallek he deus
d’ober, hogen reiñ ur ster bedel d’an diskar ha d’ar savidigezh-se.
Tizhout ar bazenn-se e keñverioù Breizh hag ar bed a vo ober eus an istor (ent embregel hag ent
damkanel) tra pobl Vreizh, hag eus he stourm tra an istor.

AN EMSAV HAG AR VRO (42)
LIZHEROU
Br. ganimp.
« Bep ma’z a an amzer e-biou ez on kendrec’het mui-ouzh-mui ez eus ezhomm eus un “dihun
brezhon”. N’eo ket dav klask pelloc’h ster un diskeladeg evel Gourfenn Kib Frañs ar vell-droad. Seul
startoc’h e kredan en nevezadur-se m’emañ saviad politikel ha kevredigezhel Frañs hag Europa o
tisleberiñ hag o veskañ bepred muioc’h. E-se, e hetan na ve ket re daer an dihun-se, ma ve dre e
zibarelezh derou un daelerezh istorek nevez ; e karfen ma ve ankouaet e Breizh ar vroadelouriezh
dispredet, eztaoladoù an tremened, ar brezel, ar feulster, an diktatouriezh ez eo ar faskouriezh, ar
gomunouriezh, ar vaoouriezh, ar c’haollouriezh.
« Sklaer a-walc’h eo din bremañ an dazeilad :
– drevezañ ar stourmoù euskarat, pakistanat, kebekat ha mont da goll. Mouget e ve an emsav kent
bevañ ha se en askont eus an dic’houzvez ma vez dalc’het ar boblañs gant ar galloud. Evit dont abenn, e rank an ober kaout un diazez er bobl ;
– krouiñ ur furm nevez a gendrec’hadur, a vo pezh en graimp, eleze un dra n’eus bet anezhañ
biskoazh, hag a vo piaouel d’hon c’henel ha d’hon goubarzhelezhioù.
« An amkan pennañ eo lakaat ar werinegezh e kont. Ar galloud hor bo e-ser ar bobl pe n’hor bo
ket anezhañ. Ar boblañs-se dalc’het er morvitellerezh e tleomp mont dezhi. Ur wech ouzhpenn, an
arm diharz en hon amzer eo ar stlennerezh. Diwallomp avat a gouezhañ er palvataerezh, rak deiz pe
zeiz, an dud en merzo hag e vimp koll. Dav dimp krouiñ un hinad, ur metou-tiñvañ hag e lezel da
zareviñ.
« Gouezomp enluskañ kement furm a zroukvoz. Ar gefridi ramzel-se ne c’hallo bezañ kaset da
benn hep skoazell an holl luskadoù breizhek. Miromp an hiniennegezh (a orin gwerinek eo-hi, liz da
Alexis de Tocqueville), hogen gouezomp er poent dik ankouaat hon lazioù evit diraez an amkan
boutin.
« Hetiñ a ran ma teufe, a-benn bloaz da geñver Stadoù Meur Breizh (aozet gant Bzh Magazine),
kement den, kement luskad a labour evit dazont hon Breizh, da resisaat o sellboent, da eskemmañ o
mennozioù hag, en tu-hont d’ar c’henstourmoù ideologek, ma tisoc’hfe ul linenn obererezh kempoell.
O ! na pegen lu e ve ! ha pebezh prouenn evit ar Gouarnamant e ve c’hwitadenn un hevelep bodadeg.
Ar bobl hec’h-unan he defe gwir da ziskrediñ war varregezh ar re a venn sammañ tonkad Breizh ha
nad int, war skouer ar strolladoù politikel a vremañ, evit dont er-maez eus an arvelloù hag an
disrannoù diabarzh.
(11 07 71)

EMVR-272

Respont da EMVR-272 (tr. br.) :
« Un damant a hañval ren e’z lizher : unvaniñ al luskadoù breizhek. Unan eus damantoù an
Emsav eo ivez, e kement ma talvez unvaniñ, n’eo ket gougevaniñ al luskadoù diseurt ouzh un aozadur
unel, darbenn hag erounit un amkaniad boutin, hogen unvaniñ disoc’h o oberoù. Strewadur al
luskadoù breizhek n’eo ket un dargouezh pe frouezh ar youl fall a-berzh o izili. Bruzhunadur al
luskadoù breizhek zo un azon eus bruzhunadur ar gevredigezh vrezhon, he diempradur, he dislavaroù
don. Mennout unvaniñ al luskadoù breizhek diwar-bouez un amkaniad boutin, evel a hañvalez hetiñ,
n’eo ket evit an Emsav an doare gwellañ da zistremen dislavaroù ar gevredigezh vrezhon a vremañ.
« E Pondivi, un dek vloaz ’zo, e voe c’hoazh Stadoù Meur Breizh gant dileuridi a-berzh rummoù
kevredigezhel ha micherel diseurt Breizh, izili eus an aozadurioù breizhek, dilennidi, h.a.. Er fo eus ar
prezegennoù hag ar gourbonnadoù, dirak ouzhpenn mil den deuet a bep korn eus ar vro, e kredas reoù

e oa graet unvaniezh sakr holl Vreizhiz evit saveteiñ Breizh. Buan e voent degaset dirak ar beziadoù
en-dro gant difloskadur ar vodadenn-se ha c’hwitadenn razh he divizadoù ha mennadoù pa n’eo ket
gant an tabut etre he ferzhidi. E gwir, diwelet o doa diazezoù gwerc’hel al luskadoù, ar c’horfoù hag
an aozadurioù bodet e Pondivi, arbennoù o dislavaroù. O c’hoant d’an unvaniezh o mire a zezrannañ
ar saviad gwerc’hel hag a verzout war betore treuzintentoù edo harpet unvaniezh trivliadel un devezh.
An unvaniezh steuzidik-se he deus touellet ar re a venne gwelout enni diskouezadur un “amkan
boutin”, pa na oa ket en devoud eus an “amkan boutin”-se en obererezh pemdeziek ar berzhidi.
« Evit an Emsav e rank an unvanidigezh loc’hañ, n’eo ket diwar un iziunad dispis d’an unvaniezh,
ur gengrediezh trivliadel muioc’h eget politikel, hogen diwar sevenadennoù fetis al luskadoù hag an
aozadurioù. Ouzhpenn se, an unvanidigezh da ren n’eo ket hini an aozadurioù, an amkaniadoù, ar
stourmadoù, hogen an danvezidigezh kempoell, urzhiet diouzh palioù politikel an Emsav, eus
sevenadennoù fetis an holl luskadoù hag aozadurioù breizhek.
« Arabat dit krediñ diwar se e sav an Emsav enep da bep unvanidigezh frammel etre an
aozadurioù. Lavarout a ra hepken ez eus amplegadoù kevredadel, bredel, istorel, h.a. da seurt
unvanidigezh ; ur wech savelet an amplegadoù-se e teu an unvanidigezh dre heulret ha ne dalvez ket
ar boan en em chalañ ganti. Aner eo avat trevellañ da unvaniñ dre ar framm aozadurioù a zo an eztaol
eus dislavaroù donañ ar gevredigezh e Breizh. Gant gerioù all, an unvaniezh a ra an Emsav anv anezhi
zo daelerezhel ha n’eo ket frammel.
« Kemeromp da skouer daou aozadur breizhek : U.D.B. hag Al Liamm (luskad lennegel). Pere eo
sevenadennoù U.D.B. ? Da gentañ diskuliañ diastal ar renkad-“ren” vrezhon hag he c’henwallerezh
gant ar galloud gall ; d’an eil skignañ ur gealiadurezh a zo ur meskad dizunvan a varksouriezh hag a
ezoteregezh (diouzh un tu MARX, diouzh an tu all HERAUD). Pere eo sevenadennoù Al Liamm ?
Ledañ ur brezhoneg unvan eeun dre embann dornlevrioù-kelenn, testennoù lennegel ha skridoù
diseurt e-leizh ; tizhet eo embannerezh Al Liamm er mare-mañ gant an enkadenn m’emañ al lennegezh
vrezhon. Petra eo evit an Emsav unvaniñ an daou luskad-se ? Ober e doare ma talvezfe ent fetis o
obererezh ketep da grouiñ ar gevredigezh vrezhon nevez, ha kement-se en desped d’o zuioù nac’hel.
Pezh a rank tremen da gentañ dre zezvarnerezh an daou luskad. Dezvarn, da lavarout eo lakaat war
wel sol ha poellelezh an aozadurioù, arbennoù o dislavaroù hag ar saviad enkadennek ma emaint,
digejañ arvezioù yael ha nac’hel o obererezh, hag o skoazellañ dre an dezvarn end-eeun da
ezvevennañ an arvezioù nac’hel.
« Gwelout a rez emañ pell unvanidigezh al luskadoù breizhek evel m’he c’hompren an Emsav
diouzh ar pezh a soñjer peurliesañ. Evit an Emsav ez eo an unvanidigezh ar c’hempoelladur politikel
eus oberoù lies ha dizunvan. War an divoud, ne savan ket a-du ganit pa lavarez “gouezomp er poent
dik ankouaat hon lazioù evit diraez an amkan boutin”. Pezh a zo ret er c’hontrol eo ma teufe pep
luskad emouez ouzh e lazioù gwerc’hel hag ouzh al lazioù a zifenn ; war an diviz-se nemetken e
c’hallo un dra bennak start bezañ savet, – amañ emañ ivez diazez ret ar werinegezh.
« Evit ar furm da reiñ d’an ober, ar gudenn n’eo ket drevezañ nep piv bennak, hogen ober er poent
dik pezh a zle hag a c’hell bezañ graet e Breizh e stern ratozh politikel an Emsav. Anv ebet da
enporzhiañ an dispac’h eus Kuba, Euzkadi pe Vietnam. Pezh na dalvez ket e ranker disteurel, dre
reizhiad, furmoù ’zo a obererezh, hentennoù ’zo arveret e lec’h all. En arsanailh an armoù, e rankomp
dibab ha dreist-holl goveliañ ar re hon eus ezhomm. »
(25 09 71)

EMVR-273

« Petra eo arc’hwel reol ur Gellig-Adkellig ? Da’m meno, an dra-mañ :
A – an izili stummetañ a bled gant al labour araokaat : a) kelaouiñ, tuta b) dezrannañ politikel :
leviadurezh, kelennadurezh k) kemer perzh en darvoudoù d) prientiñ ar poentoù a), b), k) dre ober
studiennoù diseurt
B – an izili nevez a ya “war-du an talbenn”, eleze a) klokaat a reont o stummadur dre ar studi
hiniennel (labour personel), skolel (S.A.D.E.D.), strollel (devezhioù ha dalc’hioù studi) b) kemer
perzh mui-ouzh-mui el labour araokaat evel termenet en A

K – an danvez izili stummetañ o deus an hevelep obererezhioù hag an izili nevez, nemet e roont ur
plas brasoc’h d’o stummadur ; ne gemeront perzh el labour araokaat nemet e kement ma’z int barrek,
hag ivez e kement ma ne vir ket al labour-se outo a gas o stummadur
D – an danvez izili nevez a ouestl o holl labour d’o stummadur, war ar yezh, war danvezioù an
Emsav ; tu zo dezho da gemer perzh e lod eus al labour araokaat, e kement ma ro ar perzhiadur-se
dezho an tu d’en em stummañ (soñjal a ran en emvodoù-kelaouiñ, er studiennoù). ()
« Ur poent a c’houlenn evidon bezañ sklaeriet eo kudenn dasparzh al labour etre stummerion ha
stummidi. Ouzhpenn an obererezhioù merket a-us, o deus A, B, K da skoazellañ B, K, D en o
stummadur. Hogen ar skoazell-se ne zle ket bezañ ul lod bras eus labour ar stummerion, nag ivez ul
lod bras eus labour an dud a skoazellont. Gouest e rank chom an izili stummet da ouestlañ an darn
vrasañ eus o labour da araokaat an Emsav evel termenet en A. Gouest e rank chom an izili war o
stummadur da ouestlañ un darn vras eus o labour d’o stummadur personel. An danvez izili a rank a
dra sur kontañ war skoazell an izili, nemet e rank an darn vrasañ eus o labour bezañ ul labour
personel, ha n’o deus da c’houlenn skoazell o c’heneiled nemet evit klokaat o labour personel.
« Direizh-tre eo e ve izili o ouestlañ muioc’h eus o labour da skoazellañ ar re all eget d’ober nep
tra all : ne c’hellont mui na kas war-raok o stummadur personel, ha dreist-holl kas an Emsav warraok. »
(05 10 71)

EMVR-274

« Setu amañ da heul danevell ur gaozeadenn a’m eus bet dimeurzh diwezhañ gant pevar
c’helenner hag un evezhier. Unan zo ezel eus ar P.S.U. hag a lavar bezañ “stourmer dispac’hel” ; daou
vrezhon, ur plac’h, ezel eus c’hweluniad kelennerion C.G.T., ezezel eus ar P.C.F. (lakaet er-maez ahervez), ur paotr, ezel eus “Strollad Komunour Breizh”. An daou all a selaoue.
« Komzet hon eus eus S.K.B., eus stourm ar vicherourion hag ar gouerion e Breizh, eus roll ur
“strollad dispac’hel” hiziv an deiz e Breizh.
– Da gentañ, stourm ar vicherourion zo evit an holl anezho ar stourm gwirion, da lavarout eo
pezh a ranker reiñ al lec’h kentañ dezhañ bremañ.
– Respontet ’m eus ez eo pouezus ar stourm-se, met pezh a zo pouezusoc’h evit pobl Vreizh eo
tapout krog en Istor, eleze ren he stourm evel pobl vrezhon a-enep an impalaeriezh c’hall. Hag,
ouzhpenn se, daoust hag ez eo gouest an Emsav da ren stourm ar bobl vrezhon diouzhtu ? Ouzhpennet
’m eus ez eo stourm ar vicherourion hag ar gouerion vreizhat un heklev d’ar pezh a c’hoarvez e BroC’hall, meur a wech, dezhañ da vezañ taeroc’h eget e lec’h all.
– Eilgeriet o deus (ezel ar CGT, hini ar PSU) ez eo pouezusoc’h bremañ stourm ar renkad
vicherour forzh penaos, ha pezh ’zo da dizhout eo ar sokialouriezh e Frañs. Muioc’h ez eus da
zerc’hel kont eus traoù a seurt-se eget a n’eus forzh pe stourm a ve a-du gant Breizh ha na zalc’hfe ket
kont eus ar renkad vicherour ; “an araokadouriezh a-raok pep tra” hervezo.
– Respontet ’m eus : pouezus eo stourm ar renkad vicherour, ha gwelloc’h eget netra, hag
ouzhpenn se e c’hell micherourion ha kouerion Vreizh emouezañ ouzh o stad. Met pezh a fell d’an
Emsav eo lakaat pobl Vreizh da vezañ mestrez war he zonkad hag ul labour mallusoc’h en deus an
Emsav d’ober bremañ eget en em lakaat e penn ar vicherourion pe ar gouerion, dre en em ziskleriañ
“rakward” pobl Vreizh. An Emsav (e galleg e’m eus lavaret ingal hag ingal Mouvement
révolutionnaire breton pe Emsav) a rank dont da vezañ Emsav ar bobl a-bezh, hag ar vicherourion a
rank anavezout o stourm en hini renet gant an Emsav. Pa vo an Emsav e-tailh da ren ar stourm e vo ret
plediñ gant pep stumm a stourm.
– Ersav paotr SKB : da gentañ, n’emañ ket SKB rakward emziogelet an “emsav dispac’hel” e
Breizh. A-du edo ar PCF gant an emrenerezh e Breizh a-raok ar Brezel. Bremañ n’eus strollad
politikel gall eget a vefe a-du, pe zoken a ra meneg eus Breizh. Ne c’hellomp ket degemerout an drase. Pobl Vreizh he deus ar gwir da c’hoveliañ he binvioù-stourm ha -dieubiñ.

– Paotr PSU : petra a soñjez diwar-benn ar strolladoù dispac’hel gall neuze ? (goulenn graet
ouzhin ivez)
– Respont : da gentañ, petra a dalvez “strolladoù dispac’hel” pe araokadour e Frañs ? Forzh
penaos e tegemeront Frañs da framm o stourm ha petra bennak ma vefent a-du gant stourm Palestiniz,
Vietnamiz…, keit ma ne zalc’hint ket kont eus an Emsav brezhon, ne vo ket posubl degemerout an
dra-se. Ha kaset o deus o dezrann eus saviad pobl Vreizh pell a-walc’h ? Hag e komprenont pal an
Emsav ?
« Paotr SKB zo a-du.
« Goude se hon eus daelet diwar-benn SKB.
– Goulennet ’m eus : a-beban e teu kelennadurezh SKB ? Pehini eo geneliezh SKB ?
– Respont : me zo marksour-leninour ha me zo brezhon. An un stourm eo.
– Goulenn : pe ster a roez da stourm ar vicherourion en afer-se ? Ne vefe ket gwelloc’h stourm en
ur strollad ledanoc’h evit sevel ar sokialouriezh e Frañs ?
– Respont : me zo brezhon. Stourm ar renkad vicherour e Breizh a rank dont da vezañ hini ar
bobl vrezhon a-enep ar gevalaouriezh c’hall, a-enep an impalaerouriezh c’hall. Roll ar “strollad
dispac’hel” eo e Breizh.
– Goulenn : ha dalc’het e vez kont eus istor an emsav brezhon, e fazioù ? Petra eo Breiz Atao
evidout ? Ouzhpenn se, komunour ha brezhon ez out. A-beban e teu ar c’healioù-se ?
« Amañ e’m eus klasket diskouez pouez istor an Emsav, e roll, e levezon war ar mennozioù e
Breizh ha pouez an dispac’hioù gall ha soviedel. Poan o doa ar re all da empentiñ ar gudenn en he
fezh.
– A-zivout ar brezhoneg. Paotr SKB : deskiñ a reomp brezhoneg, gant ar binvioù arnevesañ (ur
sonenroller marteze ? !) evit ren ar stourm politikel e brezhoneg, peogwir ez eo ar brezhoneg yezh
Breizh. Arverañ a reomp an holl araezioù evit deskiñ ar yezh ar buanañ gwellañ : da skouer, e raio
EBV ur skol vrezhoneg evidomp e Roazhon (a-benn bloaz e vo echu).
« Komz a ra ar paotr eus “keneiled EBV”, bez’ ez eus tud “vat” e-barzh. Ur gostezenn “taeroc’h”
a vefe e-barzh, sañset… dispis-meurbet e chom an dra. Lavarout a ra ar paotr ivez ez eo souezhus n’o
deus ket tud ’zo eus UDB (ar muianiver) desket kalz a vrezhoneg, hag int o vezañ e-barzh UDB abaoe
tri pe pevar bloavezh. An dra-se zo, hervezañ, un azon eus o c’hempennelouriezh. Chom a reont en ur
par arc’hadurel.
– Paotr ar PSU ha plac’h ar CGT o deus lavaret e tenne darn eus pezh a’m eus lavaret d’ar
faskouriezh. Met dispis e chom an termen evito, hag ouzhpenn se, poan o deus oc’h empentiñ
diogelroez stourm an Emsav. Poan o deus oc’h emlakaat er-maez eus ar c’healiad gall. A-du-rall e’m
eus lavaret e oa stourmoù ’zo (ec’hwelioù…) ar vicherourion hag ar gouerion un heklev eus pezh a
c’hoarveze e Bro-C’hall ha ne dalveze mann d’ar bobl vrezhon, ha ne oa ket ken pouezus-se d’an
Emsav a vremañ. Lavaret ’m bije an dra-se un tammig re krenn-ha-krak ? Un tu micherelour a gavan
dezho, memes tra…
– Diwar-benn brezel Vietnam : roet ’m eus skouer Vietnam evit diskouez ur stourm
enebimpalaerel a zo broadel ivez. E gwirionez he deus ar gomunouriezh en em savet evel diskoulmerlec’hiañ d’ar vroadelouriezh kozh aet un tammig skuizh (skridoù Ho-Chi-Minh). Un nerzh
enebimpalaerel eo ar vroadelouriezh e Vietnam, ha n’eo e nep doare un dra gilstourmel nag un dra
faskour kennebeut.
« Pezh a c’hallan ober : – reiñ lizheradur dezho, ESB 1, dezrannadurioù war ar c’hrefen hon eus
komzet warno – aozañ un emvod-kelaouiñ gant tud D. »
(01 10 71)
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« Setu an evezhiadennoù prometet war da zanevell eus ar 01 10 71 [EMVR-275].
« Da respont d’ar goulenn kentañ a-zivout pouez stourm ar vicherourion hag ar gouerion e Breizh
zo azonus eus ar stad en deus tizhet an Emsav. Gouzout a reomp ez eo pouezus ar stourm-se hag e
tenn d’an Emsav a-dost peogwir e labouromp da dreuzfurmiñ ar gevredigezh ha da heul da ziskar ar
renkadoù-ren a vir ouzh an dreuzfurmidigezh-se. E-se stourm ar renkadoù suj e Breizh zo ivez stourm
an Emsav. An Emsav en deus digoret hentoù da dreuzfurmadur ar gevredigezh e Breizh, ha da heul da
stourm ar renkadoù suj, gant e labourioù sevenadurel (ar yezh hag al lennegezh) hag e labourioù
politikel (an daelerezh-dieubiñ : pleustr ha damkaniezh) ha kement-se daoust, pe bennozh, d’e
zislavaroù niverus.
« Arzaeladus eo avat lavarout ez eo stourm ar vicherourion hag ar gouerion e Breizh un heklev
d’ar pezh a c’hoarvez e Frañs. Zoken mar bije, ne roje ket seurt evezhiadenn ster an darvoud. Ar
goulenn hon eus da lakaat gant ar stourmoù-se zo : penaos o lec’hiañ en emdroadur ar gevredigezh e
Breizh ? Petra o deus da welout gant an daelerezh-dieubiñ ? A-du emaon ganit betek ur poent, gant
ma ne vo ket disoñjet arvezioù yael ar stourmoù-se (a zo an arvezioù priziusañ evit ar renkadoù suj e
Breizh). Seurt stourmoù a ziskouez ez eo bet lakaet barrek ar renkadoù suj brezhon d’en em zifenn er
framm gall, ha da voulc’hañ ur stourm ouzh ar renkadoù-ren brezhon – ar pezh a oant divarrek
peurliesañ da ober a-raok 1945)##. Arabat disoñjal kennebeut ez eo ar renkadoù suj e Breizh, alies,
ambilherion ar stourmoù c’hweluniadel e Frañs. Hogen e Breizh ar saviad n’eo ket hepken renkadel,
hogen ivez broadel ; hag ar c’hweluniadoù gall en goar ervat pa aozont arc’hadurioù evit ar
gourc’hwel e Breizh, evit ar greanteladur, h.a. ; ar C.F.D.T. he deus aozadurioù o c’holeiñ Breizh abezh. Kregiñ a ra ar renkadoù suj, ar c’hweluniadourion da verzout o deus da ren o stourm e par
Breizh a-bezh ha n’eo ket e par an departamantoù. Kregiñ a reont da gompren pegen bras koll eo bet
evit stourm ar renkadoù suj ar frammadur departamantel roet d’ar c’hweluniadoù e 1904, ha se a-enep
da vennoz BRUNELLIERE, ambilher ar sokialouriezh e Breizh.
« Plijet pe get, ar frammoù c’hweluniadel gall, ar strolladoù politikel gall, ma ne fell ket dezho
disleberiñ e Breizh, pellaat diouzh ar renkadoù a lavaront difenn, a ranko plediñ (hag a rank endeo)
gant kudennoù hollek pobl Vreizh. Ar frammoù gall zo skoilhus d’ar c’henderc’hañ brezhon, d’ar
c’henderc’hañ dispac’hel pergen. Azonus, eus an azonusañ, eo er c’heñver-se ar pezh a zo bet
kenderc’het gant al luskadoù sokialour (c’hweluniadoù pe strolladoù politikel) e Breizh a-fet
damkaniezh abaoe marv BRUNELLIERE.
« Sofegezh c’hlan eo enta a-berzh da gendivizerion diogeliñ : “ar pezh a zo da dizhout eo ar
sokialouriezh e Frañs” o soñjal e rank bezañ enframmet ar renkadoù suj brezhon en aozadurioù
dispac’hel gall. Ar pezh a zo d’ober eo dieubiñ an nerzhoù dispac’hel brezhon ouzh o urzhiañ er
framm dispac’hel brezhon. D’ar mare-se e kavo ar renkadoù suj e Frañs ur skoazell efedus a-berzh ar
renkadoù suj e Breizh. Forzh penaos, ar renkadoù suj e Breizh o deus ar gwir klok ha didorradus da
amparañ ur vroad, zoken ma ne blij ket d’ar renkadoù suj gall pe d’o aozadurioù dispac’hel (a
adkemerfe evito neuze emzalc’h impalaerour ar renkadoù-ren gall o deus rediet pobl Vreizh da
vrezeliañ en o zrevadennoù hag en o brezel-bed kentañ).
« Mat-kenan e kavan an arver a ra S.K.B. eus E.B.V.. Roll E.B.V. zo skignañ ar yezh arnevez. Ne
ve ket fall dit gwiriañ gant paotr S.K.B. talvoudegezh yezhel ar pezh a ra E.B.V. ha marteze lakaat
etre e zaouarn un tamm lizheradur brezhonek.
« A-zivout an abegadenn a faskouriezh ez adkemer da gendivizerion un dodenn a zo bet ledet azivout an Emsav gant ar Stad c’hall, Ouest-France hag ar strolladoù gall e 1945 a-benn lakaat pobl
Vreizh da bellaat diouzh an Emsav, diouzh an daelerezh-dieubiñ. Seurt tagadenn a gemere da
arguzenn obererezh ar Bezen Perrot en deus stourmet el lu alaman. Disoñjal a ra gant rat ez eus bet
izili eus ar Strollad Broadel oc’h en em gannañ er Résistance (ar pezh a ziskouez ivez e pe stad edo an
Emsav d’an ampoent) ha fuzuilhet gant an Alamaned (da skouer, Edouard THOMAS a oa atebeg ar
Strollad Broadel evit 35 hag ezel eus “Kuzul meur ar Strollad” fuzuilhet en eost 1944 gant an
Alamaned). Hogen seurt tagadenn he deus graet berzh peogwir ez eo deuet en ur mare a zestuziadur
hag a c’halladur herrek eus ar gevredigezh e Breizh (ma edo enebet ar boblañs ouzh an Emsav en

arbenn eus ar galladur-se end-eeun). Ar saviad zo disheñvel bremañ avat. An Emsav ivez. Setu perak
seurt flemmadennoù a-zivout an Emsav n’o deus mui nemeur a skogusted.
« Meur a dra a ve da lavarout c’hoazh war da ziviz. Gwelout a rez ez eo digor bras tachenn ar
pleustr hag an damkaniezh evit an Emsav. Ret eo kas war-raok ar pleustr hag ar gelennadurezh
kevredigezhel ; ret eo ivez reiñ ur roll da izili ar strolladoù gall e Breizh, ur roll ledemsav. Gant ar
mennoz-se e’m eus savet an evezhiadennoù a-us. »
(09 10 71)
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NOTENNOU KEVREDADEL (2)
BRASTRES ISTOR AR GEVREDADOURIEZH
III. – AR GEVREDADOURIEZH E DIBENN AN 19t HAG E DEROU AN 20t
KANTVED
1. – AR GEVREDADOURION C’HALL
Kevredadourion dibenn an 19t kantved a strivas d’en em zieubiñ diouzh an dogmategezh dre
zibourc’hañ pep damant d’an « urzh », d’an « araokaat » hag ivez pep sujidigezh da brederouriezh an
istor. En un tech all avat e kouezhjont : klask digejañ « pennelfenn », « devouder trec’hel » ar
gedvuhez ; hag ez eo houmañ e dalc’h an douaroniezh, ar vevoniezh, ar vredoniezh ? Evel-se e
tiwanas skolioù « douaronielour », « bevonielour », « kalvezonielour » ; ur skol « vredonielour » a
voe lusket gant ar Gall G. LE BON (1841-1931), aozer Bredoniezh an engroezioù (1895) hag an
armerzhour italian V. PARETO (1848-1923), aozer ar Pleustrad a gevredadoniezh (1917-1919),
damkanour ar « bondougoù », an « dilerc’hioù trivliadel » hag « amred ar begennoù » ; en-dro d’an
Amerikan L.F. WARD (1841-1913) hag ar Rusian-Gall E. de ROBERTY (1843-1915) e voe ivez ur
skol « speredelour ». An holl a glaske displegañ ar werc’helezh kevredadel diwar-bouez elfennoù
distag estren d’ar gevredadelezh.

1. – AR GEVREDADOURION C’HALL
Gabriel TARDE (1843-1904)
Gabriel TARDE, evitañ da vezañ bet bredonielour en derou, – studiañ a reas da gentañ an
torfederezh, – a zeuas buan da lakaat a-wel puilhentez ar gedvuhez ha da bouezañ war spesadegezh ar
gevredadelezh : un domani dioutañ e-unan eo houmañ ; enni ez eus da gavout kalz muioc’h eget
devoudoù bredel, ha dreist-holl oberennoù a sevenadur : lavar, deskadurezh, diorreadur, kravez,
divezouriezh, gwir, beli bolitikel, greanterezh, arz ; enebadurioù hag azasadurioù kaset da benn diwarbouez ar c’henstourmoù, an heñvelekadurioù, ar c’hevredadurioù, ar boazioù, ar c’hustumoù hag ar
gizioù ; pouezañ a ra ivez war ar roll bras o deus an « engroezioù » hag ar « c’hevredigoù ». Levr
brudetañ TARDE eo Savelennoù an drevezerezh (1890).
TARDE en deus stourmet ouzh emdroadouriezh ha bevonielouriezh SPENCER ; outo ez
enebe spanelezh an imbroudiñ hag an drevezañ, hag ar pouez o deus an oberennoù a
sevenadur, o tevoudañ « gwagennadurioù diziwezh ». Koulskoude ne ouezas gwelout en
imbroudiñ nemet un obererezh hiniennel, hag an drevezañ oa evitañ un anadenn c’houzañvat
a zisplege gwech evel un hunvaleerezh, gwech dre al levezon, ar c’henhoal, gwech dre un
divizad youlel, – ul lec’h bras a roe d’ar c’hustumoù ha d’ar c’hiz, o kouezhañ a-benn ar fin er
c’helc’h-bac’h a zo anezhañ displegañ ar sevenadur dre an drevezadur hag an drevezadur dre
ar sevenadur. E-ser an tabut a voe etre TARDE ha DURKHEIM, e tezvarnas hemañ
damkanadoù e gendaeler war an drevezañ evel-henn : « Ne c’haller ket lakaat an hevelep
skritell ‘drevezadur’ war argerzh-dinodiñ ur santad-stroll en ur bodad tud, war an argerzhkemplegañ da reolennoù boutin ha hengounel ar vuhezegezh, erfin war an argerzh a reas da
zeñved Panurge lammat en dour dre ma oa lammet unan araozo. Un dra eo kedsantout, un dra
all eo plegañ da aotrouniezh ar c’hedveno, un dra all c’hoazh adober dre heulret ar pezh o
deus graet ar re all ».
DURKHEIM koulskoude oa dezhañ an hevelep mankoù ha TARDE war veur a boent : odaou e tianavezont ar gevenmanusted hag an daelerezh a zo etre an emskiant hiniennel hag an
emskiant strollennel, rak derc’hel a reont da veizañ an emskiant evel un unvez kloz warni
hec’h-unan. Ouzhpenn se ez ankoua DURKHEIM n’eo ket an drevezadur un tredizhadur
heulret, un amled emgefreek, hogen ez eo diazezet war arouezioù hag argeloù, eleze war

gehentadur an emskiantoù hag ar c’hejañ anezho en un Ni, – stroll, renkad, kevredigezh
vloc’hel.
Bras eo bet levezon TARDE er Stadoù-Unanet ma kavas dalc’hidi ha kendalc’herion niverus, en o
zouez BALDWIN (1861-1934), ELLWOOD (1873-1946), ROSS (1866-1950)

Emile DURKHEIM (1858-1917)
DURKHEIM eo ar c’hevredadour a ouezas ar gwellañ unaniñ damkanerezh hag imbourc’h
kantouezel. Termenet en deus, gant berzh, bevennoù tachenn-studi ar gevredadouriezh ha strivet da
ziazezañ hentennoù an imbourc’h kevredadel. Deurus eo keñveriañ an tri zermenadur en deus roet e
tri frantad disheñvel eus e vuhez.
E-barzh Reolennoù hentenn ar gevredadouriezh (1894) e termen ar gevredadouriezh evelhenn : « Ar gevredadouriezh ned eo stagadenn da ouezoniezh ebet : ur ouezoniezh diforc’h
hag emren eo » ; « ne c’haller displegañ un devoud kevredadel nemet dre un devoud
kevredadel all » ha « pleustriñ a zleer warnañ evel war un dra », rak ar gevredigezh, ar stroll
« a vez o tezeviñ, o santout, oc’h oberiañ disheñvel-kaer diouzh a rafe o izili mar bijent
digenvez » ; evit ar gevredadouriezh, an devoud kevredadel zo « pep doare [bezañ hag] ober,
sonnet pe get, a c’hell lakaat un destrizh diavaez war an hinienn ». Termenoù an
displegadennoù-se o vezañ bet treuzintentet, e tegasas DURKHEIM resisadurioù : « Pleustriñ
war devoudoù eus un urzh ’zo evel war traoù, n’eo ket () o renkañ er rummenn-mañ-rummenn
eus ar werc’helezh, hogen kaout en o c’heñver un emzalc’h spered dibarek », ez eo sellout
outo evel ouzh ur bed dianav, e-maez diraez an emsellerezh. An dianav-se en em ziskouez en
diwezh evel bed an « derc’hadoù strollennel ». Anzav a ra e vez, ouzhpenn an « destrizh
diavaez » (pe, evel ma lavaro mui-ouzh-mui, ar « pouezadurioù »), « redennoù kevredadel
rez » ouzh hon trebarzhiñ hag hon hoalañ. Lavarout a ra ivez e rakskrid eil embannadur e
levr : « E-se ez asantomp a-youl-gaer d’ar rebech a zo bet graet d’an termenadur-mañ na
eztaoliñ holl zoareoù an devoud kevredadel ha, da heul, na vezañ an hini gallus nemetañ ».
An eil termenadur, embannet da gentañ gant MAUSS ha FAUCONNET e 1901 ha
degemeret gant DURKHEIM e-unan e-pad ur pennadig, a ra eus ar gevredadouriezh un
ensavadouriezh, ur skiant eus an ensavadurioù. « An Ensavadurioù zo hollad an oberoù hag ar
c’healioù ensavet-klok a gav an hiniennoù dirazo hag a bouez mui-pe-vui warno ».
DURKHEIM d’e dro a skriv : « Ensavadurioù a c’haller ober eus an holl gredennoù, an holl
vodoù moneadur ensavet gant ar strollelezh. Ar gevredadouriezh zo neuze skiant an
ensavadurioù, o geneliezh hag o arc’hwelerezh ». An termenadur-se, a reas berzh goude 1930
er Stadoù-Unanet dindan levezon ar gevredadouriezh spenserel, a voe dilezet buan gant
DURKHEIM ha MAUSS. Talvezet en doa evelkent da zistremen ar prantad ma selled ouzh
an devoudoù kevredadel evel ouzh « traoù » ha « destrizhoù diavaez ». Hogen dic’hallus e
voe kavout ur ster diforc’hell d’an termen « ensavadur », pa veze lakaet da venegiñ arvezioù
ken disheñvel hag ar strolloù, an argerzhadurioù, an oberennoù sevenadur, h.a.. Ouzhpenn se,
ur seurt termenadur « kelanek » (MAUSS) eus ar gedvuhez al leze e-maez kont an tu
dispac’hel, didarzhadennek anezhi, al lusk krouiñ-neveziñ bepred o c’hoiñ enni. Un heuliad
all d’an tued ensavadelour e voe raktres DURKHEIM da zestagañ holl skiantoù ar
gevredigezh ouzh ar gevredadouriezh, ar wironiezh o vezañ studi an ensavadurioù gwirel, an
armerzhouriezh studi an ensavadurioù armerzhel, hag an hevelep tra evit ar yezhoniezh, an
istorouriezh, an dudoniezh, h.a.. DURKHEIM hag e ziskibion, o nac’h diforc’hañ an hentenn
diouzh an dachenn-studi, a c’houlenne ma teufe an holl ouezoniezhoù-se da vezañ kemend-all
a skourroù eus ar gevredadouriezh. Ankouaat a raent ez eo an hentenn arveret a ra ar
ouezoniezh ; div hentenn disheñvel arveret war an hevelep tachenn a zifourk e div ouezoniezh
disheñvel : an hentenn o tigejañ rizhoù ar gedvuhez eo hini ar gevredadouriezh, tra ma’z eo an
hentenn o plediñ gant unveziadoù hini an dudoniezh hag an istorouriezh. Kenkoulz-all e
tiwelent ez eus meur a live er werc’helezh kevredadel : war liveoù disheñvel emañ savlec’hiet
ar wironiezh, an douaroniezh kevredadel ha skiantoù al lavar, tra ma sell an istorouriezh hag
ar gevredadouriezh ouzh an holl liveoù war un dro. Ret eo lavarout e paouezas MAUSS ha

DURKHEIM gant o diarc’hadurioù « impalaerour » hag ez anavezjont kent pell bevennoù ar
gevredadouriezh hag emrended ar skiantoù kevredadel dibarek.
En trede prantad eus e breder kevredadour e pouezas DURKHEIM war liesarvezded ar
werc’helezh kevredadel. Diwar e skridoù eus ar mare-se e c’haller dastum an termenadurmañ : Ar gevredadouriezh zo ar skiant o studiañ ent vloc’hel, dre savelañ ur rizhouriezh hag
un displegadur anezho, erzerc’hadurioù ar gedvuhez en o holl zerezioù, diaz houmañ o vezañ
e stadoù an emskiant strollennel, dizireadus ha didreuzwelus d’an emskiantoù hiniennel ; ar
stadoù-se a gemer korf e stumm an destrizhoù, an ensavadurioù, ar pouezadurioù, an argeloù,
o treuzneuziañ an egor douaroniezhel-poblañsel en un egor kevredigezhel, hag oc’h intrañ an
holl elfennoù-se diwar-bouez ar c’healioù, an talvoudoù, an eorizhoù emañ an emskiant
strollennel stegnet war-du enno.
An heverkañ en trede termenadur roet gant DURKHEIM d’ar gevredadouriezh eo ar roll trec’hel
roet er gedvuhez d’an emskiant strollennel, d’ar c’healioù, d’an talvoudoù ha d’an eorizhoù borc’het
ganti, alese an tued « dreistsperedelour » o ren war breder ar c’hevredadour, anzavet gantañ a-du-rall.
Frouezhusoc’h e voe an derou a ziforc’hadur a reas er werc’helezh kevredadel etre liveoù pe
pazennadoù. Aze e keje gant PROUDHON, MARX, BERGSON, HAURIOU, o tigeriñ an hent d’ar
gevredadouriezh a-zonder. Divrazañ a reas gwastadoù, evel an diaz stummadel, an destrizhoù, an
aozadurioù, al lidoù, an argerzhadurioù (an tri-mañ strollet d’ober an « ensavadurioù »), ar
pouezadurioù, an argeloù, an talvoudoù, kealioù hag eorizhoù strollennel, erfin an derc’hadoù, ar
c’hredennoù hag an iziunadoù strollennel. O harpañ war ar pazennadoù-se eo e tiforc’h DURKHEIM
tri skourr dibarek d’ar gevredadouriezh : ar « stummadouriezh kevredadel », ar « vevedouriezh
kevredadel » (a studi an holl « zoareoù-ober strollennel », adalek an oberennoù sevenadur betek an
obererezh politikel, armerzhel ha kalvezel), ar « vredoniezh strollennel. » Daoust ma reont dave da
bazennadoù disheñvel eus ar werc’helezh kevredadel, e chom an tri skourr-se, hervez DURKHEIM,
unanet start ha kenweet. War hent an « anadennoù kevredadel hollel » edo seurt lakadenn hep tizhout
betek enno evelkent. Degasadenn bouezusañ DURKHEIM da hentenn ar gevredadouriezh zo bet
dedalvezadur ar gwelout a-vloc’h hag an displegañ eus « an anadennoù o c’hoarvezout en hollenn
gevredadel dre wered ar perzhioù azonus eus an hollenn ». War daou boent avat e chomas gwan e
gelennadurezh : da gentañ e talc’has da ziren pep displegadur da saveladur un ere arbennel, – o
tianaout ar c’hendaveadoù arc’hwelel, an debegouriezh, ar reolegezhioù tuadurel hag ar barzhelezh
kevanek ; d’an eil, ez eo chomet hanterhent en e saveladur eus ar « rizhoù kevredadel » : klasket en
deus en em zieubiñ diouzh rakvarnoù an emdroadouriezh unlinennek dre lakaat a-wel « rizhoù
kevredadel diforc’h ent doareadel an eil re diouzh ar re all » ; « Ma n’eus nemet ur spesad kevredadel,
ne c’hell bezañ nemet kemmoù derezel etre ar c’hevredigezhioù dibarek (). En eneb, mard eus rizhoù
kevredadel diforc’h ent doareadel, kaer e vo o dedostaat, ne zeuor ket a-benn d’o unvaniñ ().
Dedroadur an istor a goll e-se an unvanded derc’hek hag eeunik a weled warnañ : bruzhunañ a ra en
ur bern krennennoù na oufent, pa’z int disheñvel ent spesadel kenetrezo, en em unaniñ dispan » ; ne
voe ket DURKHEIM evit kas da benn ar raklun studi-se.
Diforc’het en deus pevar rizh a gevredigezhioù, tri anezho « krennennek » (segmentaires)
amparet diwar liesadur ar c’hlannoù hag ar meuriadoù (rizhoù lieskrennennek eeun,
kemplezh, daougemplezh) hag ur rizh a gevredigezh « amparet n’eo ket diwar liesadur ar
c’hrennennoù () hogen gant ur reizhiad organoù ». Ar pevare rizh-mañ, amploc’h ha
diforc’hekoc’h eget an tri all, zo hini ar c’hevredigezhioù emdroet ma vez trec’h ar
« gengrediezh organel ». A-benn ar fin, ned eo rizhouriezh DURKHEIM nemet ur
c’hempennadur diwar hini SPENCER (sl. Emsav 56/271, eost 1971), o chom emdroadour. Ahend-all e talc’h da gemer « elfennel » ha « henstuzel » evel heñvelsterioù, – pa ouzer ez eo
ken kemplezh ar c’hevredigezhioù henstuzel hag ar re arnevez.
Sellomp bremañ ouzh an disoc’hoù a dennas DURKHEIM eus an hentennoù en doa diazezet. En
e levr kentañ A-zivout rannadur al labour kevredigezhel (1893), e tigemm gant nerzh « rannadur al
labour kalvezel » diouzh « rannadur al labour kevredigezhel », o tiskouez e kas hemañ diwezhañ da
zreistelezh ar « gengrediezh organel » (dre zisheñvelaat) war ar « gengrediezh treloc’hel » (dre
heñvelaat) ; an dreistelezh-se o vezañ azonet gant paotadur ar strolladurioù dibarek, bleuniadur kevret

ar Stad hag ar gevrat, bevennidigezh bras-ouzh-bras ar « gwir moustrus » gant ar « gwir daskorus »,
erfin dre ebarzheladur darnel an emskiant strollennel en emskiant hiniennel ha dre « nerzhadur »
personelezh mab-den. War un dro e tiazeze ur gevredadouriezh eus ar gwir, – ar seurtoù disheñvel a
wir o vezañ evitañ azonoù splannañ ar c’hengrediezhoù, – hag e tigore an hent d’ar stummadouriezh
kevredadel, o lakaat emañ an « douested danvezel » (poblañsel pergen) hag an « douested vuhezel »
(densité morale) e devoud kreskidigezh rannadur al labour kevredigezhel.
Eil levr DURKHEIM, An emlazhañ (1897), zo ur skouer a imbourc’herezh kantouezek war ar
gevredigezh kempred : arverañ a ra ar stadegoù ha klask a ra disoc’hañ gant displegadurioù arbennel.
Fellout a ra dezhañ diskouez emañ an emlazhañ a-geñver gant distresadur al liammoù kevredigezhel,
relijiel ha tiegezhel pergen, gant « amstummegezh » (amorphisme) hag « anomiezh » ar gevredigezh
kempred en he fezh. Enebiñ a ra an « emlazhañ allgar », a zeufe diwar ur c’hevanadur re vras eus an
hinienn er gevredigezh, ouzh an « emlazhañ emgar » hag an « emlazhañ anomek ». A-du-rall e ra un
diforc’h etre arbennoù kevredadel hag arbennoù hiniennel (bredkleñvedel) an emlazhañ.
Etre 1897 ha 1912 ez embannas DURKHEIM ur steudad skridoù ma tiskouezas risklañ eus
kevredadouriezh an divezelezh d’ur brederouriezh eus an divezelezh diazezet war ar
gevredadouriezh ; eus ar Gevredigezh da gentañ, eus an « emskiant strollennel » da c’houde, e reas ar
« Mad dreist », sol gwiriegezh an dleadoù, enkorfadur « reizhiad an talvoudoù eorizhek », andon an
« eorizhoù » (idéaux) o trehontiñ an talvoudoù. « Kevredadelouriezh DURKHEIM () zo ur strivad
evit soliañ ha kantreizhañ en un doare nevez an tuedoù speredelour » (C. BOUGLÉ). Seurt sankadur
en « dreistsperedelouriezh » a ro da gompren bevennoù kevredadouriezh DURKHEIM. Ne zeuas
nepred a-benn da resisaat ar meizad pouezus a « emskiant strollennel » nag an doare ma’z eo an
emskiant strollennel trehontus hag enmanus d’an emskiantoù hiniennel, – an diouer gantañ eus keal an
« emskiant digor », e zianaoudegezh eus an dezrannañ daelerezhel zo e devoud e c’hwitadenn war ar
poent-se.
Furmoù elfennel ar gravezelezh (1912) eo al levr puilhañ a zevoudoù hag a vennozioù en deus
skrivet DURKHEIM. Ennañ e kaver war un dro ur gevredadouriezh eus ar gravezelezh, un
displegadur eus berzidigezh ar gwadserc’h, un damkaniezh eus an dotemegezh (sellet gantañ evel ur
gravez), erfin un arnodad a gevredadouriezh an anaoud. Evit DURKHEIM ez eo ar gravez un
emzoueadur eus ar gevredigezh. Ar gravez (eleze an emskiant strollennel gouruhelaet da Zoue) zo en
orin an ene hiniennel, an Divezouriezh, ar Gwir, an Anaoud (nerzh fizikel hag arbennelezh), evel
ma’z eo an Hud ur gwariadur anezhi. An Totem zo ardamez un nerzh nevet, dizanv, o tinaouiñ eus ar
c’hlann hag o ren warnañ, – an nerzh-se o vezañ hollekaet er Mana, pa’z eo an totem an argel eus
Mana ar c’hlann. Mana totemel ha Mana hollekaet n’int enta nemet anvioù evit emskiant strollennel
ar c’hlann ha hini ar gevredigezh veuriadel. E-se e tifenn DURKHEIM ez eo strollennek ar gravez,
n’eo ket hepken dre hec’h orin hag hec’h embreg, hogen ivez dre hec’h endalc’hioù, hag emañ en
andon pep sevenadurezh. Merkomp e kej seurt meizadur gant kravez « Boud Meur an Denelezh »
Auguste COMTE ha damkaniezh HEGEL ar Spered o werc’helaat er Spered ergorel.
Evit a sell ouzh kevredadouriezh an anaoud, e tegouezh DURKHEIM gant ar c’hlozadur ez eo
rummennoù ar boelloniezh « kevredigezhel en eil derez (). N’eo ket hepken int bet ensavet gant ar
gevredigezh, hogen ivez ez endalc’hont arvezioù diseurt eus boud ar gevredigezh ». Da skouer,
« kellusk ar gedvuhez eo a zo en andon rummenn an amzer, an egor gouzalc’het gant ar gevredigezh
zo bet danvez rummenn an egor ; an nerzh strollennel zo bet pimpatrom an nerzh gwerc’hek,
pennelfenn rummenn an arbennelezh (). Meizad an hollelezh ned eo nemet furm difetis meizad ar
gevredigezh ». An diforc’h etre merzed ha meized, etre danvez ha furm, etre a posteriori hag a priori,
etre roadennoù ar skiantoù hag poell, a glotfe ouzh an diforc’h etre hinienn ha strollenn.
DURKHEIM, goude dizoleiñ emañ an anaoud gwriziennet er werc’helezh kevredadel, a ya betek
lakaat ez eo strollennegezh un anaoud kement hag ar brouenn brederouriezhel eus e wiriegezh :
meskañ a ra kevredadouriezh an anaoud ha gouiziadoniezh.

Marcel MAUSS (1872-1950)
Pennañ kendalc’her DURKHEIM e voe MAUSS. Termenet en deus ar gevredadouriezh evel ur
skiant o lakaat ar « gwelout a-vloc’h » da dalvezout evit studi an « anadennoù kevredadel hollel ».
« Er c’hevredigezhioù, e tiverzer muioc’h eget kealioù ha reolennoù, e tiverzer tud,
strolloù () war o lusk (), nerzhoù war o loc’h. Goude rannañ un tammig re dre-ret ha
difetisaet, e rank ar gevredadourion strivañ da adkenaozañ an hollenn (). Studi ar fetis, a zo an
hollenn glok, zo gallus ha deurusoc’h ha displegusoc’h c’hoazh er gevredadouriezh » eget e
lec’h all. An anadennoù kevredadel hollel « zo muioc’h eget dodennoù, muioc’h eget
elfennoù ensavadurioù, muioc’h eget ensavadurioù kemplezh, muioc’h zoken eget reizhiadoù
ensavadurioù (). Hollennoù kevan int ». « Gwelet hon eus ar c’hevredigezhioù er stad
dialuskel pe bevedouriezhel. N’hon eus ket o studiet evel pa vijent sonnet, en ur stad diasavel
pe gentoc’h kelanek, ha nebeutoc’h c’hoazh, n’hon eus o digenaozet ha pizhskejet e
reizhennoù gwirel, e gwengeloù, e talvoudoù hag e prizioù ». « An anadennoù-se zo war un
dro gwirel, armerzhel, kravezel, kenedel ha stummadel, h.a. ». « Sol ha pal ar
gevredadouriezh zo merzout ar stroll a-bezh en e ersavadurezh a-bezh ». « An devoudoù
kevredadel hollel () a laka lusk () er gevredigezh a-bezh ». « Dre sellout ouzh pep tra a-gevret
eo hon eus gallet merzout ar pep pennañ, lusk an diabezh, an neuz vev, ar pred war steuz ma
vez ar gevredigezh, an dud oc’h emouezañ outo o-unan (). En arsellerezh fetis-se eus ar
gedvuhez emañ an tu da gavout devoudoù nevez a grogomp hepken da spurmantiñ ». E grad
an istorourion e vo emichañs seurt ober gant an « anadennoù kevredadel hollel », int « a
rebech gant gwir abeg d’ar gevredadourion difetisaat betek re, disrannañ etrezo betek re an
elfennoù a ra ar c’hevredigezhioù ». E grad ar vredoniourion e vo ivez gouzout e pled ar
gevredadouriezh bepred gant « an den kevan », « an den hollel » ma emañ « korf, ene,
kevredigezh, pep tra en un douez », ma tenn an « anadenn gevredadel hollel » hag « an den
hollel » da genglotañ ha da genlec’hiañ.
O veizañ ar gevredadouriezh evel kevnadiñ-displegañ an anadennoù kevredadel hollel, e save
MAUSS a) enep kentelezh dogmatek an emskiant strollennel ha dreistsperedelouriezh DURKHEIM
en e brantad diwezhañ, en anv un emzalc’h gwerc’helour keñveriek ha kantouezek b) enep an
ensavadelouriezh (en doa kentradet), en anv an hollennoù didarzhadennek war lusk ez eo ar
c’hevredigezhioù fetis k) enep an disrann etre kevnadiñ ha displegañ, daou lankad na vezont liammet
e nep lec’h ken strizh hag er gevredadouriezh, – ha peurgetket enep an diren a ra WEBER eus ar
c’hevnaderezh da zesterierezh an ersavioù hiniennel d) enep pep doare a stuzegouriezh difetis e) enep
an disrann etre ar gevredadouriezh hag an istorouriezh evit a sell domani o danvez ez eo an anadennoù
kevredadel hollel, an diforc’hadur etre an div skiant o vezañ en o hentennoù nemetken.
Koulskoude, goude dilezel rizhouriezh emdroadour ha hogos kementadel DURKHEIM, en deus
MAUSS diegi o tegemer ar rizhouriezh doareadel a ziforc’hfe ar gevredadouriezh diouzh an
istorouriezh. An arbenn eo ez intent an anadennoù kevredadel hollel evel o vezañ ar c’hevredigezhioù
bloc’hel, – ha n’o diverz ket e par ar gorrgevredadelezh, ar strolladurioù dibarek hag ar renkadoù.
Hogen, evit studiañ ar c’hevredigezhioù bloc’hel evel anadennoù kevredadel hollel ha savelañ o
rizhoù, e ranker savelañ da gentañ rizhoù o emframmoù. Ha MAUSS, e diouer ar meizadoù a
emframm hag a rizh, a chom, anat, en entremar war an doare da hollekaat an anadennoù kevredadel
hollel. Ouzhpenn se, ne zeu gantañ e nep lec’h meneg eus ar sternioù-daveiñ ret da gaout krap war an
anadennoù hag o fiñvadoù. Ne spisa ket ar « gwastadoù a-zonder » ret da ziskuliañ ar
c’hevamplegadoù, ar bleinekadurioù o vonedoneañ etre pazennadoù ar werc’helezh kevredadel. N’en
deus ket taolet pled bras ivez ouzh an tennder a vez etre an elfennoù anemframmel, emframmadus hag
emframmet o kenstourm e par meurgantel ar gevredigezh, koulz hag ouzh an drama c’hoariet er par
korrgantel etre ar strolladurioù dibarek, ar renkadoù hag ar c’hevredigezhioù bloc’hel. Arbenn kentañ
ar bevennoù a zo da gevredadouriezh MAUSS eo an treuzvarnioù en doa ouzh an daelerezh a veske
gant prederouriezhoù MARX ha HEGEL. N’en deus ket meizet ez eo an daelerezh, evel dispenn
oberatael ar meizadoù e-ser kantouezadurioù nevez, evel an doare en deus an anaout da araokaat dre
zezrannañ end-eeun kement kammed a ra war-raok. Er gevredadouriezh dreist-holl, n’eus tu ebet da

gompren an hollennoù kevredadel en o dedreiñ daelerezhel anez daelerezhekaat ivez an hentennoù d’o
studiañ.
Diemglev e voe ivez etre MAUSS ha DURKHEIM a-zivout ar c’heñver etre Hud ha Kravez er
rizhoù diseurt a gevredigezhioù henstuzel. En o studienn heverk Brastres un damkaniezh hollek eus
an Hud (1903) o deus MAUSS ha H. HUBERT ereet an Hud ouzh ar Mana annevet, ha prientet
dizoloadenn an diforc’h dizireadus etre an nerzh dreistnaturel enmanel pe hudel hag an nerzh
dreistnaturel trehontel pe kravezel ; « An Hud ned eo ket un deverad eeun eus ar Gravez ». MAUSS a
studias ivez ar ro, furm henstuzel eus an eskemm, o tiskouez an dañjer hudel stag outañ, o lakaat awel diazez hudel ar ret daskoriñ, an amred eus ar madoù, an eskemm perc’hentiezhoù arallaus ha
laesadus, erfin hudegezh ar perc’hennadur e-unan. E-touez e studiennoù all eo dav menegiñ :
Daskemmoù rannvloaziek ar c’hevredigezhioù eskimo (1906), ma spisa sterva an termen
« stummadouriezh kevredadel » evel studi an diaz danvezel, douaroniezhel, poblañsel ha binviadurel
ar gevredigezh.

Maurice HALBWACHS (1877-1945)
HALBWACHS zo, goude MAUSS, kendalc’her anvekañ ha dizalc’hañ DURKHEIM. E kemm
ouzh e vestr, en deus pledet kalz gant kudenn ar renkadoù. Klasket en deus reiñ un termenadur nevez
anezho dre lakaat e kont, ouzhpenn o urzhasadur, ar roll a c’hoariont er c’henderc’hañ, ar perzh a
gemeront en « oaled » oc’h enkorfañ eorizh ar gevredigezh, hag ivez o « ezhommoù » hag o barroùbevañ, – Ar renkadoù micherour hag ar barroù-bevañ (1913) ; Emdroadur an ezhommoù er renkadoù
micherour (1933) ; Ar renkadoù kevredigezhel (1938) ; Bredoniezh ar renkadoù kevredigezhel (1954).
Klokadurioù sklaerius en deus degaset da imbourc’hioù e ziaraogerion e-barzh Stummadouriezh
kevredadel (1935) hag Arbennoù an emlazhañ (1930). Diskouez a ra e rank pep emlazh, zoken
bredkleñvedel, bezañ displeget dre arbennoù kevredadel hag arbennoù hiniennel war un dro ; an
argemmoù lakaet a-wel gant ar stadegoù er feurioù-emlazhañ a vez dreist-holl etre metou kêrel ha
metou koueriadel, ha n’eo ket etre ar strolloù kravezel. Erfin, HALBWACHS en deus danzeet un
damkaniezh skedus eus ar c’hounerezh strollennel. En e levr Sternioù kevredadel ar c’hounerezh
(1925) e tispleg penaos ne c’haller ket eñvoriñ na spislec’hiañ an eñvorennoù hep sternioù kevredadel
o talvezout da ziazez d’an obererezh eilluniañ ez eo ar c’hounerezh. En e levr dalif Ar c’hounerezh
strollennel (1950) ez a pelloc’h, o lakaat kemm etre ar c’hounerezh istorel, a zo un diansavelañ
(reconstruction), hag ar c’hounerezh strollennel, a zo un dianderc’hañ (reconstitution), hag o pouezañ
war ar « c’hounerezhioù strollennel lies » a sav en tremened hervez an amzerioù kevredigezhel diseurt
ma vev ar strolloù. Ar c’hounerezh hiniennel a c’hoarvez eus ar perzhiadur e lies kounerezh
strollennel hag eus ar c’hroaziadurioù etrezo.
Diskibion all DURKHEIM o deus resisaet e gelennadurezh hag he dedalvezet d’ar
gevredadouriezh armerzhel, da studi ar sevenadurezh sinaat, d’ar gevredadouriezh politikel ha
gwirel : François SIMIAND (1873-1935), aozer al levr pouezus Ar gopr, emdroadur ar
gevredigezh hag ar moneiz (1932), hag ivez An hentenn soliadel en armerzhouriezh (1912),
An neuennadoù armerzhel hirdrovezh hag an enkadenn-ved (1932) ; Marcel GRANET (18841940) ; Célestin BOUGLÉ (1870-1940), aozer Ar mennozioù kevatalour (1899), Arnodskrid
war renad ar c’hastaoù (1908), Kevredadouriezh Proudhon (1911), Kentelioù
kevredadouriezh war emdroadur an talvoudoù (1922) ; Paul FAUCONNET (1874-1938),
aozer An atebegezh (1920) ; Georges DAVY, aozer Ar feiz touet (1922), Eus ar c’hlannoù
d’an Impalaerezhioù (1924) ; h.a..

Lucien LEVY-BRUHL (1857-1939)
Evitañ da vezañ embannet e oberennoù kentañ e-barzh an dastumadenn renet gant DURKHEIM
ha MAUSS, Travaux de l’Année sociologique, e chomas LEVY-BRUHL pell diouzh DURKHEIM
hag alies ez enebas ouzh e zamkaniezhoù. Araokadennoù bras en deus lakaet ober da gevredadouriezh
an anaout ha strivet en deus gant berzh da zieubiñ ar gevredadouriezh diouzh pep amkan
prederouriezhel. En e levr Divezouriezh ha divezoniezh (La morale et la science des moeurs) (1902) e

vurutelle gant lemmded kement tradivezouriezh ’oa, en o zouez ar re a garfe lakaat ur brederouriezh
an divezelezh da zinodiñ diouzh ar gevredadouriezh : o sammañ an daou roll anaout hag erverkañ war
un dro, an tradivezouriezhoù a ampleg ez eus un natur denel digemm ha kempoell e pep lec’h hag e
pep amzer : dianaout a reont ez eo an divezelezh, evel arvezioù all eus buhez mab-den, un danvez
keñveriek, – hiziv e lavarfemp : daelerezhek. Oc’h arzaelañ seurt kemmesk eus ar gevredadouriezh
gant ar brederouriezh e vuke LEVY-BRUHL e daolioù ouzh COMTE, SPENCER, MILL, hogen ivez
ouzh DURKHEIM hag ouzh e dech da hevelebiñ ar « gengrediezh organel » da gentañ, an « emskiant
strollennel » da c’houde, gant ar « Mad dreist ». Anatoc’h c’hoazh ez eas e forc’hadur diouzh
kelennadurezh DURKHEIM pa embannas e 1910 Bredarc’hwelioù er c’hevredigezhioù izelañ ma
strive da vezañ « kantouezekoc’h ha keñveriekoc’h » eget DURKHEIM, hag, ouzhpenn, ma sav a-du
gant ar spanelouriezh enep an emdroadouriezh unlinennek. E gwir, el levr-se ma tiforc’h « savelenn
perzhiadur » kevrinel ar gentidion diouzh savelennoù poelloniezh furmel ar sevenaidi, e komz ivez
eus « rakpoelloniezh » ar gentidion, – termen a voe dilezet da c’houde en askont eus e emplegadur
dispanelour. E-barzh Ar speredegezh kentidik (1922), e tona an islonk etre an div vedouriezh, rak anat
eo deuet pegen disheñvel an doareoù o devez kentidion ha sevenaidi da veizañ an amzer, an ec’honder
ha rummenn an arbennelezh ; pezh a gas da savelañ an devoud e vez kentidion ha sevenaidi o vevañ e
daou ved diavaez disheñvel hag oc’h en em ren diouzh div boellouriezh dizireadus. Koulskoude e
talc’h LEVY-BRUHL da soñjal n’eus nemet ar c’hevarouezañ soliet er gouezoniezhoù poellel a
gement a zo talvoudek, a gement ivez a vez o ren war hon buhez pemdeziek. Setu perak e taolenn evel
« didreuzus d’ar c’hevarouezañ » (hon hini, evel just) bedouriezh ha poellouriezh ar gentidion.
Ur c’hammed nevez a ra gant An ene kentidik (1928) : dizoleiñ a ra n’eo ket personelezh mab-den
hevelep e rizhoù kevredigezhioù disheñvel, ha n’eo ket heñvel gant ar gentidion hag ar sevenaidi an
doare ma kantouezont ha ma kevarouezont ar Me, an Hentez, an Ni, ar Gevredigezh. Kalz kreñvoc’h
eo, da skouer, personelezh ar gentidion eget hini ar sevenaidi dre berzh ar perzhouriezhoù kevrinel o
liammañ o Me ouzh ar bed ; ar Me-se avat zo pell a vezañ ken diforc’hekaet ha hini ar sevenaidi.
Diwar 1931, bloaz ma embannas An dreistnaturelezh hag an natur er speredegezh kentidik, ez
arver LEVY-BRUHL « rummenn gantaezel an dreistnaturelezh » a dalvezo dezhañ a) da ziskouez ned
eo ket ar « perzhiañ » ur « savelenn a boelloniezh », hogen ur buhezañ, ur c’hantouezañ, ur
c’hantaezañ b) da brouiñ, a-c’hin da zDURKHEIM, e c’hoarvez d’an naturelezh ha d’an
dreistnaturelezh bezañ enebet er c’hevredigezhioù henstuzel k) da lakaat a-wel argemmusted ar pouez
he deus rummenn gantaezel an dreistnaturelezh er c’hevredigezhioù henstuzel, eleze da zisplegañ
kenaozioù disheñvel ar gevrinelezh hag ar poellelezh hervez ar c’hevredigezhioù. Ar savlec’h nevezse a zegase div elfenn a bouez : aa) pellaat a rae c’hoazh bedouriezh kentidik ha bedouriezh sevenaet
dre ziskouez e vez disheñvel etrezo n’eo ket hepken ar c’hevarouezadoù, ar meizadoù danzeet, hogen
ivez ar c’hantouezadoù o-unan, ar merzadoù andoniek bb) o nesaat a rae dre stadañ ez eo pep
bedouriezh devoudel, ken kentidik, ken sevenaet, ur genaoz diouzh derezioù disheñvel hervez an
degouezhioù ha gennadoù ar gedvuhez, a gevrinelezh hag a boellelezh. Heuliad kempoell nemetañ an
diac’hinad-se oa anaout ez eus, n’eo ket div, hogen lies bedouriezh, poellouriezh, reizhiad-anaout, a
geñver gant ar rizhoù disheñvel a gevredigezhioù henstuzel pe sevenaet. LEVY-BRUHL avat n’en
devoe ket amzer da zegouezhout gant ar c’hlozadur-se.
En e levrioù diwezhañ, Ar wengelouriezh kentidik (1935), hag Ar c’hantouezañ kevrinel hag an
argeloù gant ar gentidion (1938), LEVY-BRUHL en deus diskouezet ne vez ket savelet ar
gevrinelezh gant ar gentidion dre zezreadur, hogen e vez « buhezet war-eeun » ganto ha, dre se « ar
c’hantouezadur-se o pourchas dezho titouroù eus an dreistnaturelezh, puilhoc’h hag amploc’h eget
hon hini, ne c’hell ket bezañ enklozet en ur stern a veizadoù ». Pouezañ a ra ivez war ar stadadur e vez
aze an argeloù o c’hoari evel « reelloù perzhiadur » kalz muioc’h eget evel araezioù eztaoliñ.
En e notennoù dalif e ra LEVY-BRUHL diforc’h etre meur a seurt a berzhiadur : a) ar
perzhouriezhoù kevrinel b) an div- hag al liesvezañs k) an argeloù d) perzhiadur an hinienn er stroll
hag ar c’heveskemm e) perzhiadur etre ar stroll hag e dotem f) etre ar stroll hag an hendadoù
gwengelel g) etre ar stroll hag an douar, h.a.. Anat eo ned eo ket ar perzhiadurioù-se kevrinel en

hevelep derez, pezh a glot gant ar c’hlozadur a c’haller tennañ eus imbourc’hioù diechu LEVYBRUHL : rizhoù diseurt a gevredigezhioù ha poellouriezhoù diseurt ez eus.
Rebech a c’haller da LEVY-BRUHL bezañ pouezet re war ar « speredegezh », ar « vedouriezh »,
ha re nebeut war an « anadenn gevredadel hollel » ez eo ar speredegezh hag ar vedouriezh-se parzhioù
anezhi. Anaout a ranker neoazh en deus tostaet d’ar rizhouriezh doareadel hag, evitañ da arverañ
kevnaderezh an ersavioù strollennel, en deus distremenet an enebadur dispredet etre dangorel hag
ergorel. Aze e kej preder LEVY-STRAUSS ouzh hini MAUSS ; eveltañ en deus dilezet an
ergorelouriezh soliadek hep kouezhañ evit kelo e dangorelouriezh Max WEBER.
Hep bezañ diskibion dezhañ, un niver a gevredadourion, tudoniourion, bredoniourion
c’hall o deus diazezet darn eus o imbourc’hioù war degasadennoù LEVY-BRUHL : Charles
BLONDEL (1876-1939), Albert BAYET (1880-??), Henri WALLON (1879-??), Daniel
ESSERTIER (1888-1931), Maurice LEENHARDT (1878-1954), Georges GURVITCH.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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AN EMSAV HAG AR VRO (43)
POELLADENNOU
Titl Eil kentel Istor S.A.D.E.D. zo : Ar pobloù keltiek. Amañ da heul ez embannomp poelladenn
ur skoliad eus an Dekvet Bloavezh-Skol.
Grit un diverrañ eus istor ar broioù kelt ha keñveriit o emdroadur betek hiziv (reiñ a c’hellot an
diverrañ e stumm un daolenn o verkañ an darvoudoù pouezusañ evit pep bro, hag aozañ ar
geñveriadenn goude).
Abaoe diskar an impalaeriezh kelt a zeraouas en 3e kantved, ne chomas mui nemet pemp
bro o kemer perzh en un obererezh istorek kelt : Breizh, Kembre, Iwerzhon, Skos ha KernevVeur. Ken abred ha kreiz an eil milved e voe sujet ar broioù-se gant impalaeriezhoù Europa.
Met deuet eo a-benn Iwerzhoniz da adc’hounit o frankiz, hag un emskiant-pobl a anad tammha-tamm er broioù keltiek all, er mare-mañ.
Studiañ a raimp neuze istor ar broioù keltiek (nemet Breizh) betek hiziv ha ren da c’houde
ur geñveriadenn war an emdroadur anezho.
Kembre
Deraouiñ a ra istor Kembre er 5t kantved gant dilestradeg ar Vrezhoned. Rannet eo ar vro
e priñselezhioù.
10t kantved : unaniezh evit stourm ouzh an Normaned a aloub ul lod eus ar vro.
12t kantved : argaset eo an Normaned : RHYS AP GRUFFYD priñs war un darn vras eus
an tiriad.
13t kantved : LLEWELYN AP IOWERTH roue war ar vro a-bezh (1194-1240). Kembre
e barr he galloud. Met goude brezelioù etre Bro-Saoz ha Kembre, e ro EDWARD d’e vab an
titl a b« Priñs a Gembre ». Miret e vez ar yezh hag al lezennoù hengounel.
14t kantved : emsavadeg vras renet gant Owain GLYNDWR. Dont a ra da vezañ, evit ur
pennad, roue Kembre.
15t kantved : dre Feur-Emglev 1536, ez eo rannet ar vro e « shires », lamet al lezennoù
hengounel, berzet ar c’hembraeg er skolioù. Troidigezh ar Bibl hag ar « Prayer-Book » a laka
ar c’hembraeg da dreuzvevañ.
17t kantved : harpañ a ra Kembreiz ar roue e-pad ar brezel diabarzh.
18t kantved : degemeridigezh ar Buritanegezh da relijion. Al luskad-se a ziorre ar
sevenadur.
19t kantved : dizoloidigezh glaou e kondon Kembre – mengleuzierezh.
20t kantved : dihun an emskiant vroadel. Ar stourm evit ar yezh a redi ar gouarnamant
saoz da gelenn ar c’hembraeg da Gembreiz vihan. E 1925, krouidigezh Plaid Cymru a
c’houlenn un emrenerezh er c’hCommonwealth.
Iwerzhon
Ar Gelted o tilestrañ en Iwerzhon a zegasas ganto o yezh hag a rannas an enezenn e
rouantelezhioù distag.
3e kantved : CORMAC MAC AIRT a zeu da vezañ uhelroue Iwerzhon ; sevel a ra
skolioù, diorren ar gounezerezh.
5t kantved : kristen e teu Iwerzhoniz da vezañ. Skignerezh ar gristeniezh hag an arz kelt.
8t kantved : aloubadegoù ar Vikinged, a laka reuz dre ar vro.
11t kantved : BRIAN BORUMBA a argas ar breizhataerion. E peoc’h e vev ar vro e-pad
150 vloaz, met rannet e chom.
13t kantved : dre o dizunvaniezh ne zeu ket a-benn Iwerzhoniz da herzel ouzh an
Normaned a aloub ar vro a-bezh nemet Uladh. Hogen e 1300 e teuont a-benn da adkemer beli
en o bro.

14t kantved : e-pad pell e rank Iwerzhon stourm ouzh ar galloud saoz a glask teurel e
grabanoù warni.
15t kantved : lezenn bPOYNINGS : kemenn a ra roue Bro-Saoz da vesroue Iwerzhon ne
c’hell ket sevel lezennoù hep asant ar gouarnamant saoz.
16t kantved : ELISABETH 1 a glask rediañ Iwerzhoniz da vezañ protestant. Eneberezh
taer a-berzh an « daou AODH », a zo faezhet.
17t kantved : emsavadeg 1641. CROMWELL a aloub an enezenn o lazhadegañ un darn
vat eus ar boblañs. Etre daouarn ar Saozon e kouezh ar vro a-bezh. Stourm ouzh ar Gatoliged.
18t kantved : evit stourm ouzh ar C’hallaoued e laka ar Saozon sevel un arme iwerzhonat.
GRATTAN, penn ar Breudoù hec’h arver evit disteurel lezenn bPOYNINGS. Goude
emsavadeg c’hwitet WOLF TONE e tennas PITT eus Breudoù Dulenn an « Akt a Unaniezh ».
19t kantved : emsavadeg Roperzh EMMET (1803). Dre stourm e laka O’CONNAIL an
« Akt a Frankizidigezh » da dremen. Ober fae a ra avat war ar yezh. E 1845 e krog an
Naonegezh Veur. Dindan bemzek vloaz e kouezh ar boblañs eus 8,5 da 5,8 milion. E 1858,
savidigezh « Breuriezh Republikan Iwerzhon ». Klask a ra PARNELL tizhout an Home Rule
evit Iwerzhon.
20t kantved : gounit a ra Iwerzhon un Home Rule e 1912. Emsavadeg an emouestlidi da
Lun Fask 1916, oc’h aloubiñ pennañ savadurioù Dulenn hag oc’h embann ar Republik dieub.
Faezhet eo an emsavadeg gant an arme saoz ha fuzuilhet ar renerion : PEARSE, PLUNKETT,
CONNOLLY. Kenderc’hel a ra avat O’COILEAN ha DE VALERA da stourm war an
dachenn bolitikel ; krouet eo an I.R.A.. E 1921 e rank Bro-Saoz reiñ he frankiz d’an 26
kontelezh iwerzhonat, nemet e nac’h dilezel Uladh. E 1922 e tarzh ar brezel diabarzh etre ar
re a fell dezho dieubiñ ar vro a-bezh hag ar re a fell dezho paouez, met betek hiziv eo chomet
Uladh dindan veli ar Saozon. E 1949 e voe diskleriet ar Republik. Abaoe, e kroz an dispac’h
en Uladh ma stourm an I.R.A..
Kernev-Veur
7t kantved : distaget eo Kernev-Veur diouzh Kembre.
11t kantved : kemeret eo ar vro gant GWILHERM AN ALOUBER. Ar yezh, tost-tre d’ar
brezhoneg, a chom bev war ar maezioù betek an 18t kantved.
20t kantved : luskad yezhelour Mebyon Kernew.
Skos
5t kantved : dont a ra pobloù ’zo eus Skos da vezañ kristen. Ar roue MAC-ALPINE a
gemer beli er vro. E ziskennidi a viro ar gurunenn war e lerc’h. Stourm a reont ouzh ar
Saozon a fell dezho aloubiñ Skos.
14t kantved : ar Stuarted a gemer ar gurunenn. Stourm a rankont ouzh Bro-Saoz hag
emsavadeg an Highlanders.
15t kantved : JAMES 1 a genurzh ar Breudoù.
16t kantved : JAMES 4 a stourm enep Bro-Saoz, e vab JAMES 5 ouzh an Disivoud. Er
c’hontrol e vroudo John KNOX ar Galvinourion. Eus ur roue d’egile e weler ur c’hemm
politikerezh, enep d’an Disivoud kalvinour evel JAMES 2, pe a-du evel WILLIAM OF
ORANGE.
17t kantved : emsavadegoù jakobour (da lavarout eo, a-du gant JAMES 2) a vez kastizet
didruez.
18t kantved : Akt a Unaniezh e 1707. E 1715 hag e 1746 ez eus c’hoazh emsavadegoù
jakobour. Trec’h eo an Unanourion hag ar Saozon. Divodet eo ar Breudoù, met ne gollont ket
o galloud ha stourm a ra Skosiz ouzh ar Feur-Emglev.
19t kantved : krouidigezh ar Scottish Home Rule Association e 1886. Ar sokialourion
skosat a sav ur Self Government Committee.
20t kantved : e 1926 ez eo bodet an National Convention ha nac’het an Home Rule gant
Bro-Saoz. E 1927 e krouer an National Party. Ur strollad taer o c’houlenn an emrenerezh zo
diazezet e 1934 : ar Scottish National Party.

Peseurt keñverioù splann zo etre emdroadur ar broioù kelt betek hiziv ? Pa daoler ur sell
war istor ar pemp bro e verzer diouzhtu o deus heuliet tamm-pe-damm an hevelep argerzh.
Braswelout a c’haller ar marevezhioù-mañ : a) rannet eo ar vro e rannvroioù distag b) un
unaniezh a anad : ar rouantelezh k) aloubet ha sujet eo ar vro gant ar galloud impalaeriezhel
d) dihun an emskiant vroadel. Gwelout a raimp enta evit pep marevezh ar c’heñverioù a zo
etre istor pep bro.
a) Rannet eo ar vro e rannvroioù.
Pa zeuas ar Gelted da chom er broioù keltiek e lakjont o yezh da vezañ komzet hag e
rannjont an tiriad e rannvroioù. En Iwerzhon da skouer, e oa da zibenn marevezh ar
baganiezh, pemp « cuigi » : Mumhan, Laighin, Midh, Uladh ha Connacht. Kembre ha Breizh
a oa ivez rannet evel-se. Hervez reolennoù ar bed gladdalc’hel e veze meret pep rannvro.
Koulskoude e ranker merkañ aspadennoù eus an trevekaat renet gant Breizhiz o tilestrañ en
Arvorig, a zo dibar « ploueoù » a savent gant « trevioù » en-dro dezho. Arveret e voe, da
c’houde, e Breizh ivez, ar reizhiad a anver douar-koñje : neb a gare a c’halle difraostañ ha
gounit un douar perc’hennet dre baeañ ur feurm d’ar perc’henn ; perc’henn e teue d’e dro ar
gounezer da vezañ war ar savadurioù ha kement tra a c’holoe an douar ; pezh a redie ar
perc’henn da dalañ dezhañ an holl draezoù-se mar felle dezhañ e argas diouzh e zouaroù.
N’ouzon ket hag evel-se e tremene an traoù er broioù keltiek all, na pe orin a zo d’an hentennc’hounit-se.
Rannet e oa enta ar broioù keltiek e rannvroioù, ar re-mañ o vrezeliañ alies etrezo
muioc’h eget ma oa ret. E Skos hepken e hañvalfe bezañ unvanet ar vro abred a-walc’h,
dindan veli ar roue MAC-ALPINE hag e ziskennidi. Arabat e ve krediñ avat e chome pep
rannvro distag krenn diouzh ar re all : en Iwerzhon da skouer e veze anvet un uhelroue a
glaske lakaat an unvaniezh da ren.
Evel Breizhiz, Kembreiz, e c’houzañvas Iwerzhoniz argadennoù an Normaned a aloubas
o bro hag a zalc’has beli e lodennoù anezhi.
b) Un unvaniezh a anad : ar rouantelezh.
Kement-mañ zo gwir dreist-holl evit Breizh, adalek NEVENOE, Skos gant ar roue MACALPINE hag ar Stuarted, Kembre gant RHYS AP GRUFFYDD.
Pa voe argaset ar Franked eus Breizh gant NEVENOE, an Normaned eus Kembre gant
RHYS AP GRUFFYDD, e krogas ur maread unvaniezh. Bez’ ez eus tu da soñjal ez eo
bennozh d’ar stourmoù ouzh an diavaez e voe unvanet ar broioù-se : ur penn-brezel a argas an
alouber hag a zeu da vezañ uhelroue ar vro. Evel-se e tremene an traoù ivez en Iwerzhon, met
dizunvaniezh a zeue en-dro goude marv an uhelroue-se, evit dilenn un amsaver. E Skos e
renas e-pad pell an tiegezh MAC-ALPINE ha, da heul, ar Stuarted. E Kembre ne badas ket
pell ar rouantelezh : ar roue gwirion kentañ LLEWELYN AP IOWERTH a voe aloubet e vro
goude e varv gant ar Saozon. An eil roue, dieuber Kembre, Owain GLYNDWR, a voe
diskaret buan e veli. E Breizh e voe arvelloù a-wechoù, e grez an Dugelezh, etre an tiegezhioù
evit kemer ar galloud ; brezel an hêrelezh, da skouer, a enebas Yann MONFORZH ouzh e
nizez Janed PENTEUR.
Er mare-se ez ae an noblañsoù d’ober ur renkad distag a-walc’h en Europa. Alies ivez e
kave gwell noblañsoù ar broioù bihan en em ober diouzh giz, doareoù bevañ an noblañsoù
estren. Menegiñ a rin, eo dre an noblañsoù uhel brezhon e voe degaset ar galleg e renkadoùren ar boblañs. Diwezhatoc’h e welimp HENRY 8 a Vro-Saoz o kinnig titloù a enor da
uhelidi Iwerzhon. Echuiñ a reas ar prantad unvaniezh gant aloubidigezh ar Saozon e Kembre
er 15t kantved, ar C’hallaoued e Breizh. En Iwerzhon, er-maez eus an tiriadoù staget ouzh
Bro-Saoz, « Ar c’hel » ne oa ket kalz beli gant ar Saozon. Heñveldra evit Skos ma chom
dieub a-walc’h ar boblañs. Kernev-Veur avat he doa kollet he galloud politikel en 11t
kantved.
k) Aloubet ha sujet eo ar vro gant ar galloud impalaeriezhel.
Tamm-ha-tamm, dre feurioù-emglev ha lezennoù e teu a-benn ar galloud estren da
vestroniañ ar pobloù kelt. Ar feur-emglev sinet e 1536 gant Kembreiz a voe avat drastusoc’h
eget an hini sinet e 1532 gant Breizhiz. Mirout a rae Breizhiz ul lod mat eus o gwirioù tra ma

oa lamet lezennoù hengounel Kembre, berzet ar yezh ha rannet ar vro e « shires ». Lezenn
bPOYNINGS, lakaet gant ar Saozon da dalvezout evit Iwerzhon, daoust dezhi bezañ bet
embannet er 14t kantved ne dalvezas nemet er 17t hag 18t kantved. Emsavadegoù a voe e
Breizh, en Iwerzhon (emsavadeg an daou AODH) evit stourm ouzh beli vac’homus ar Stadoù
sujer. E Breizh e voe emsavadeg ar Bonedoù-Ruz, ar paper-timbr. Kalz krisoc’h e voe kastiz
an emsavadeg iwerzhonat evel hini 1641 ma voe kemeret gant ar Saozon ar 5/6 eus an tiez, an
3/4 eus douaroù ar vro ha lazhadeget miliadoù ha miliadoù a dud.
E-pad brezel diabarzh Bro-Saoz evel e-pad an Dispac’h gall evit Breizhiz, e savas ar
boblañs er broioù keltiek a-du gant ar Roue. Se eo a lakaas da vont da goll an holl
emsavadegoù o dije gallet gant an nerzh a oa enno daskor o frankiz d’ar broioù kelt.
d) Dihun an emskiant vroadel.
En 20t kantved ez anadas kresk un emskiant vroadel chomet morgousket abaoe pell. En
Iwerzhon eo he devoe ar muiañ a efedusted. Ret eo merzout e oa chomet bev an emskiant-se
en Iwerzhon muioc’h eget e lec’h all. Tizhout a rae, en 18t ha goude en 20t kantved,
Iwerzhoniz kaout un arme. Er wech kentañ e teujont a-benn da zisteurel lezenn bPOYNINGS.
En eil taol e kasjont da benn un emsavadeg e 1916. Daoust da enebiezh ar boblañs dre vras, e
voe fromet houmañ. Un arme dispac’hel a voe krouet tra ma stourme DE VALERA hag
O’COILEAN war an dachenn bolitikel. Iwerzhon eo ar riez kelt nemeti evit an ampoent. E
Kembre, goude ur stourm taer evit ar yezh e vez kelennet ar c’hembraeg adarre er skolioù
kentañ derez. « Plaid Cymru », strollad o c’houlenn un dezvad er c’hCommonwealth
breizhveurat, eo al luskad levezonusañ. E Skos ez eus ur strollad taer o c’houlenn an
emrenerezh : ar Scottish National Party. E Kernev-Veur, war a seblant, n’eus nemet ul luskad
yezhelour. Hag erfin, e Breizh ez eur boas da zezrannañ emdroadur an Emsav e tri frantad : an
emsav kentañ, luskad a uhelidi o tiorren ar gounezerezh hag ar sevenadur ; an eil emsav,
strollad broadelour a renas ur stourm e-pad an eil Brezel-bed hag a voe distrujet da c’houde –
ha ne ve ket tu da welout ur c’heñver etre obererezh emouestlidi Dulenn a stourme gant
enebiezh ar boblañs, hag emsav Breiz Atao na veze ket gwelet mat kennebeut gant Breizhiz ?
Fromet e voe ar boblañs da heul Sul Fask 1916, evel m’eo kizidikaet hiziv an deiz ar boblañs
ouzh an emsav, bennozh da Vreiz Atao ; an trede emsav, a zo hon prantad dimp-ni ha na
c’hell disoc’hañ nemet gant distruj ar Stad c’hall pe distruj an emsav e-unan.
Gwelout a reer enta ez eus kalzig a geñverioù etre emdroadur istor ar broioù keltiek.
Emañ ar pemp bro-se en ur rann vihan eus Europa ha nes a-walc’h e voe al levezonoù diavaez
o tont eus an estrenvro, o c’hoari warno. Ha n’eo ket souezhus a-walc’h e ve bet sinet Akt
Unaniezh Kembre gant Bro-Saoz pevar bloaz hepken goude sinadur feur-emglev stagidigezh
Breizh ouzh Bro-C’hall ?

Evezhiadennoù war ar boelladenn.
Mat kenan eo an diverrañ a’c’h eus graet eus istor ar broioù kelt. Un evezhiadenn koulskoude :
mat e ve bet reiñ tresoù bras istor Breizh hag ober un tammig berroc’h.
Mat kenan eo da geñveriadur eus emdroadur ar broioù kelt : arveret ’c’h eus ervat an holl
elfennoù a zo er gentel. Hogen se n’eo ket a-walc’h : diglok eo ar gentel, diglok bras, hag e oa da
lavarout. Chomet out gant an elfennoù a oa roet hep displegañ e chome furmek ha diwar-c’horre pep
keñveriadur bevennet d’an emdroadur politikel. Keit ma oa an Emsav ul luskad « broadelour » glan,
na oa en e benn nemet dieubidigezh ar vro, e c’halle bevennañ e geñveriadur d’an istor politikel (eleze
da istor ar Stad, pe an diouer anezhi). Hogen an Emsav zo aet pelloc’h eget se ha respontoù un tamm
donoc’h zo da zegas amañ.
Ret eo stadañ avat n’omp ket, evit ar pred, barrek da gas ur c’heñveriadur kevredadel etre ar
broioù kelt pe, e gerioù all, da sevel damkaniezh istor pep bro gelt. An divarregezh-se n’emañ ket e
dalc’h paourentez damkanel an Emsav hogen e dalc’h e baourentez a-fet emsaverion : n’eus ket bet awalc’h a dud evit merañ danvez hanezel ar broioù kelt. Ret eo anzav ivez ne oa ket mallus bras merañ
seurt danvez hag ez eus moarvat traoù mallusoc’h da ober. Hogen kudenn darempredoù an Emsav

gant luskadoù ar broioù kelt, pe broioù all, zo e dalc’h an dezrann a vo graet eus al luskadoù-se, an
damkaniezh a savimp eus o istor.
Frouezhus e vo dit studiañ, klokaat hag abegiñ ar patrom poelladenn kevret. Chomet out a-sav
goude ar c’hammed kentañ (kensturiegezh istor politikel ar broioù kelt). E grez an eil Emsav ha zoken
an hini kentañ e oad aet pelloc’h o klask sevel ur meni damkaniezh eus ar gensturiegezh-se. Ar pezh a
c’hellomp lavarout bremañ zo : an displegadurioù roet en tremened ne zisplegont netra, ne reont
nemet sklaeriañ kealiadurezh an Emsav kentañ hag an eil. Ret eo dimp anzav n’omp ket barrek da
ginnig un damkaniezh eus ar gensturiegezh a studiomp.
Ar pezh a zo pouezus zo gouzout hag e klot ar gensturiegezh e par an istor politikel gant ur
gensturiegezh e par ar gevredigezh hag e par an ‘emsavioù’. Keñverioù an Emsav gant an ‘emsavioù’
kelt a vo diouzh ar respontoù hor bo degaset aze.
Notennoù, evit an diverradur : 8 / 10 ; evit ar c’heñveriadur : 3,5 / 10.

Patrom poelladenn.
1) Kensturiegezh istor politikel ar broioù kelt
Evit a sell an istor politikel (eleze ar pezh a denn d’ar Stad, d’an emsavioù stadel ha foran, ha da
heul d’an emrenerezh ha d’an dizalc’hted politikel) ez eo splann ar gensturiegezh a verzer er broioù
kelt. Breizh, Kembre, Iwerzhon ha Skos o deus anavezet dre-vras an hevelep emdroadur politikel :
a) ur prantad a unvanadur hag a frammadur politikel a zo bet kaset da benn e Breizh, Kembre ha
Skos ;
b) ur prantad a emrenerezh politikel ;
k) ur prantad a sujidigezh politikel (da Vreizh-Veur pe da Frañs) ;
d) ur prantad a zihun broadel a zo deuet da benn en Iwerzhon gant savidigezh ar Stad dieub e
1921.

2) Arbennoù ar gensturiegezh politikel-se
a) arbennoù lakadel ar gensturiegezh-se.
Diskar ar Stadoù kelt, abafted politikel Breizhiz, Kembreiz ha Skosiz, o divarregezh da sevel
Stadoù d’o zro, war skouer Iwerzhoniz, zo bet komprenet gant an Emsav ha zo komprenet alies el
ledemsavioù dre ar gweladurioù mojennek danzeet en 19t kantved gant ar romantelourion war ar
Gelted hag ar geltelezh. Un dodenn bev bepred e Frañs (e-touez gwiskadoù ’zo eus ar gefredourion
c’hall hag e lec’h all) eo hiniennelouriezh ar Gelted, ar C’halianed pergen : ar C’hallaoued, sañset, a
wink bepred e kleur ar Stad en arbenn eus an doug d’an anveliouriezh a zo chomet ganto diwar o
hendadoù galian. Diwar seurt gweladur romantelour ez eus bet savet e Breizh ur gweladur arbennik
eus ar geltelezh, eus ar c’helt-skouer : diskar ar Stadoù kelt o vezañ frouezh anveliouriezh anienel (pe
gouennel) ar Gelted ; o divarregezh da sevel frammoù kevredigezhel ha politikel o vezañ heuliad reizh
o hiniennelouriezh taer. Ur perzh naturel a weled aze, a ziskoueze dibarelezh ha dreistelezh ar pobloù
kelt n’o doa ket o far war an douar evit a sell karantez an dishualded : kavout a raent gwell bezañ sujet
gant ur vro estren eget sevel o-unan ar frammoù politikel o dije o hualet. Seurt gweladurioù a glote
gant ur prantad eus emdroadur ar c’hevredigezhioù hag al luskadoù brogar (an enframmadur er bed
greantel) ; ar gweladurioù savet diwar ar saviadoù e kont ne raent nemet kantreizhañ ar stad a
zibolitikadur hag a abafted ma edo neuze ar pobloù kelt.
Ur gweladur disheñvel (ha nad eo ket enebet ouzh an hini kentañ) zo bet ledet en eil Emsav hag epad ar bloavezhioù pemont : dieubidigezh Iwerzhon a ziskouez emañ ar pobloù kelt war o dihun ; ster
an istor, h.a. ; peogwir eo deuet a-benn Iwerzhon da c’hounit hec’h emrenerezh politikel e vimp
barrek ni ivez… (alese ganedigezh ur vojenn eus dieubidigezh Iwerzhon en eil Emsav hag a zo bev
bepred). Seurt gweladur oa diazezet war ar mennoz edo liammet ar pobloù kelt en un doare dibar

(darn a lavare zoken n’int nemet ur bobl hag e oa ret sevel un impalaeriezh kelt) dre o« c’heltelezh ».
Ar geltelezh-se o vezañ a bep eil ar yezh, ar ouenn, an hevelep istor reuzeudik.
b) arbennoù gwerc’hel ar gensturiegezh-se.
Arbennoù gwerc’hel kensturiegezh istor politikel ar broioù kelt n’int ket bet lakaet war wel gant
an Emsav (an danvez a zo er gentel ne aotre ket da lakaat an arbennoù-se war wel). Merkomp
diouzhtu ez a seurt kensturiegezh politikel kalz pelloc’h eget ar broioù kelt : an hevelep tra zo
c’hoarvezet, war-bouez nebeut, gant Katalonia, Euzkadi, Polonia, h.a.. Hogen evit gouzout hag e klot
seurt kensturiegezh en istor politikel gant ur gensturiegezh donoc’h e par ar gevredigezh, ez eo ret
savelañ un damkaniezh eus istor ar c’hevredigezhioù kelt. Hag ez eo bet diempret ar c’hevredigezhioù
kelt evel ar gevredigezh vrezhon ? Hag ez eus c’hoarvezet enno anadennoù kar d’an diempradur ?
Digor bras eo enta an dachenn d’an imbourc’herion.

3) Klozadur
Keñveriadur emdroadur ar broioù kelt en deus hon degaset da welout e oa ret d’an Emsav sevel un
damkaniezh eus istor ar broioù-se a-benn lakaat war wel arbennoù gwerc’hel ar gensturiegezh a verzer
en o istor politikel, en istor o ‘emsavioù’ pergen.
Diouzh ar respont a vo graet d’ar goulennoù lakaet aze e vo darempredoù an Emsav gant al
luskadoù hag ar strolladoù a stourm er broioù kelt hag e lec’h all : darempredoù daou Emsav zo
disheñvel diouzh darempredoù un Emsav gant ul ledemsav.
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heul ez embannomp poelladenn ur skoliad eus an Dekvet Bloavezh-Skol
Eil poelladenn. – Stad ar gevredigezh e Breizh e dibenn an Dugelezh. Peseurt liamm zo etre ar
stad-se ha faezhidigezh Vreizh ?
Troc’het diouzh ar gevredigezh vroadel vrezhon en em gavas ar begennoù breizhek pa
zistroent d’ar vro goude tregont pe pergont bloavezh harlu (war-lerc’h aloubidigezh an
Normaned) ganto boazioù hag ur yezh estren. Ouzhpenn se e skoulment darempredoù a yeas
war baotaat ha startaat a raent ivez dre an dimezioù niverus etre familhoù bras Breizh ha BroC’hall. Da vare ar stagidigezh e oa gallekaet a-grenn ar renkad-ren tra ma chome an darn
vrasañ eus ar boblañs brezhoneger. An duged a orin gall ereet start ouzh renkad-ren Frañs, a
laboure muioc’h da zerc’hel o galloud eget evit Breizh. Kollet o doa pep breizhadelezh ha
netra ne ziforc’he renkad-ren Breizh diouzh renkad-ren Frañs. Kendeuziet e oant hag ar
stagidigezh ne reas nemet lakaat an traoù war an tu mat evit ar renkad-se.

Evezhiadennoù war ar boelladenn.
Chomet out bevennet e’z tisplegadennoù d’ur renkad nemetken eus ar gevredigezh e Breizh e
dibenn an Dugelezh, ha d’un arvez nemetken (ha n’eo ket an hini pennañ, daoust d’ar pouez a zo bet
roet dezhañ hag a vez roet c’hoazh) : ar stuzegezh. Arabat e ve diwelout avat e oa d’an ampoent ur
stuzegezh voutin d’an holl renkadoù-ren en Europa. Ret e oa sellout ouzh renkadoù all ar gevredigezh
ha mont donoc’h eget ar stuzegezh nad eo nemet gwiskamant diavaez ar gevredigezh.
Ret e oa ivez displegañ betek pelec’h ez eo degouezhet an Emsav e komprenidigezh ar prantad-se
eus istor Breizh ha, da heul, ar c’hudennoù a chom da ziskoulmañ.
Lec’hiañ a rez derou diskar ar vrezhonelezh da vare aloubadeg an Normaned. Hogen se n’eo ket
a-walc’h : ret eo diskouez ar perag eus an dra. Ar respont d’ar goulenn-se zo en un dezrann eus ar
gevredigezh e-pad an Dugelezh. Hag un deskrivadur eus stuzegezh ar renkadoù-ren (yezh, dimezioù,
h.a.) n’eo ket un dezrann eus ar gevredigezh.

Gwelout a rez ivez en orin gall an Duged unan eus arbennoù ar stagidigezh. Hogen penaos
kompren neuze ne ve ket c’hoarvezet gant Bro-Saoz ar pezh a zo c’hoarvezet gant Breizh ? Merkañ a
rez ivez e oa chalet muioc’h an Duged da zerc’hel o galloud eget da labourat evit Breizh ? Damant an
Duged e Breizh, ar Rouaned e Frañs, an Impalaerion e Roma hag an holl bennoù-Stad zo derc’hel
war-sav ar Stad a renont. E-se preder an Duged oa derc’hel war-sav an Dugelezh a-enep da gement
hini a glaske he diskar. E-se en em gavent enebet ouzh ar renkadoù uhel e Breizh peogwir e klaskent
kreskiñ o galloud (eleze diazezañ ur Stad arnevez e Breizh) diwar goust renkadoù uhel ar gevredigezh.
E gerioù all, mad an Duged (evel Duged, eleze evel pennoù-Stad) oa difenn emrenerezh politikel ar
vro. Setu perak ivez o deus graet kemend-all a strivoù evit na gouezhañ e krabanoù Bro-Saoz pe BroC’hall.
Diouzh an tu all, ar renkadoù uhel o doa da c’hounit eus ar stagidigezh (unan eus melladoù FeurEmglev 1532 oa na ve tu ebet d’ar Roue da gemm tra e Breizh hep asant ar Stadoù : ar pezh a warante
brientoù an noblañs hag ar gloer).
Hogen, ouzhpenn mad an Dug e oa mirout ouzh ar stagidigezh. Mad ar vourc’hizion hag ar werin
e oa ivez. Kudenn ar stagidigezh zo kompren petore nerzhoù a oa a-du gant ar stagidigezh (renkadoù
uhel ha Roue Frañs), petore nerzhoù a oa a-enep (an Dug, ar vourc’hizion hag ar werin), penaos o
deus gweredet (ha perak o deus gweredet evel-se).
Evit an Emsav bremañ, kompren ar stagidigezh zo ivez en em gompren e-unan, anavezout e
vevennoù.
Ret eo dit adwelout kudenn ar stagidigezh gant skoazell ar patrom poelladenn kevret. Ret e oa dit
mont pelloc’h eget an displegadennoù a zo roet er gentel (pe an displegadennoù a zo bet roet war an
divoud gant an Emsav abaoe 150 vloaz). Gwelout a ri n’eo ket klok an displegadurioù roet betek-henn
war ar stagidigezh : pouezus eo kompren perak, gouzout betek pelec’h ez omp degouezhet e
damkaniezh ar stagidigezh hag ar pezh a chom da sklaeriañ.
Notenn : 2/10

Patrom poelladenn.
1) Enkadenn ar gevredigezh e Breizh e dibenn an Dugelezh
E dibenn an Dugelezh emañ ar gevredigezh a-bezh stardet er reizhiad c’hladdalc’hel. Daoust da
strivoù an Duged da greñvaat o beli diwar goust an noblañs hag ar gloer, da ziazezañ ur Stad arnevez
war zismantroù ar reizhiad c’hladdalc’hel (evel ma rae d’an ampoent Rouaned Frañs ha Breizh-Veur),
e kavont dirazo nerzh-enebiñ an noblañs hag ar gloer.
Ur skouer eus strivoù an Duged da sevel ur Stad arnevez zo savidigezh ar c’hemedoù kevredik
(telloù war ar vro a-bezh ha n’eo mui war domanioù prevez an Duged hepken). Hogen an doare ma
veze savet an telloù-se a ziskouez pegen start e chome ar reizhiad c’hladdalc’hel er vro, pegen
evezhiek ha damantus e oa ar vrientinion da virout digemm o brientoù ha da heul da virout digemm ar
reizhiad kevredigezhel. Bep bloaz e veze rediet an Dug da c’houlenn digant an noblañsoù hag ar gloer
an aotre da sevel telloù war o gwizion ; evezhiek e oa bepred ar pennoù-domanioù (noblañs pe kloer)
da gaout digant kañsellerezh an Dug un teul o verkañ fraezh e oa an aotre-se ur prof a raent d’an Dug
evit ar bloaz o ren ha ne oant endalc’het e nep doare evit an dazont gant ar prof-se (ur prof e oa betek
ur poent, rak ar pennoù-domanioù a gave int ivez o mad er c’hemedoù kevredik).
Roll un ensav evel ar Stadoù oa enta mirout war-sav ar reizhiad vrientoù a oa war Vreizh, eleze
mirout ar gevredigezh digemm er stad ma edo.
Seurt digemmusted avat a oa ur skoilh d’al lañs a oa gant an Trede Urzh e dibenn an Dugelezh (da
skouer, skoilhet e oa ar c’henwerzh gant an telloù-treizh niverus). Gant seurt digemmusted e klot ivez
stad ar sevenadur e Breizh e dibenn an Dugelezh.
An holl evezhiadennoù-se zo diglok avat evit mont d’ober un deskrivadur eus stad ar gevredigezh
e Breizh e dibenn an Dugelezh. Anv a reont dreist-holl eus ar framm politikel, eus ar renkadoù uhel.

Ur studi zo da ren war urzhiadur ar c’henderc’hañ, ar c’heñverioù-kenderc’hañ, stad an armerzh, ar
c’halvezderioù, ar gounezerezh, h.a. a-benn sevel un daolenn vastus eus enkadenn ar gevredigezh e
Breizh e dibenn ar 15t kantved.

2) Ar stagidigezh evel frouezh eus stad ar gevredigezh e dibenn an Dugelezh.
En un doare hollek ez eo bet deskrivet ar stagidigezh evel unan eus heuliadoù niverus an
diempradur kevredigezhel (Notennoù evit kelenn an Istor, Emsav 26/41-42 1969).
Tu zo da sellout a-dostoc’h ouzh gwikefre ar stagidigezh. Difennourion dibenedusañ ar reizhiad
c’hladdalc’hel (noblañs ha kloer) a gavas harp gant Rouaned Frañs evit tagañ galloud an Dug a lakae
mui-ouzh-mui en arvar o lec’h er gevredigezh (hag o c’horvoderioù). E-se e ouezas Rouaned Frañs
tennañ korvo eus enkadenn ar gevredigezh e Breizh evit sujañ ar vro.
Gwelout a reomp enta e voe ar stagidigezh frouezh strivoù ar renkadoù uhel, harpet gant ar Stad
c’hall, da virout pep tra digemm er gevredigezh e Breizh.
Hogen perak n’eo ket deuet a-benn ar renkadoù all da lakaat plegañ ar renkadoù uhel ? Perak n’eo
ket deuet an Dug a-benn (evel Roue Frañs) da startaat e veli diwar goust hini an uhelidi ? Respont a
reomp : en arbenn eus diempradur ar gevredigezh e Breizh. Chom a ra da lakaat war wel elfennoù hag
arvezioù an diempradur kevredigezhel-se e dibenn ar 15t kantved ha diskouez penaos o deus aotreet ar
stagidigezh.

3) Klozadur.
E meur a zoare eo bet komprenet ar stagidigezh gant an istorourion o deus pleustret war an
darvoud. Evit an Emsav kentañ e voe ar stagidigezh frouezh trubarderezh ar renkadoù uhel o doa
gwerzhet ar vro da Frañs (Istoér Breih, p. 225), trubarderezh ha gwidreüsted Rouaned Frañs n’o doa
ket dalc’het d’ar feurioù-emglev sinet ganto na da reolennoù an enor gladdalc’hel (LA BORDERIE,
Histoire de Bretagne, t. IV, p. 574). Adkemeret e voe an tezennoù-se gant an eil Emsav (Gw. C.
DANIO, Histoire de notre Bretagne, pp. 108 & 117). Hogen e grez an eil Emsav e krogas d’en em
stummañ ur gweladur disheñvel eus ar stagidigezh (hag eus istor Breizh) : « Tud kalonek zo savet da
saveteiñ hon frankiz. Hogen an darn vrasañ ac’hanomp, evel boaz, o deus pleget » (R. HEMON, Studi
hon istor, Ur Breizhad oc’h…, p. 162 1931). Pellaat a rae R. HEMON diouzh an tezennoù a rae eus
stad Breizh frouezh un nerzh diavaez (ar Stad c’hall), eus ar stagidigezh frouezh trubarderezh un darn
eus ar boblañs, evit tostaat d’ur gweladur kevan. Un dezrann a ve da ober eus an holl dezennoù-se.
Ar gweladur kevan-se zo bet savelet gant an trede Emsav gant damkaniezh an diempradur
kevredigezhel. Troc’hañ a ra seurt gweladur gant ar gweladurioù kent e kement ha ma veiz
enkadennoù Breizh (hag istor Breizh) evel enkadennoù eus ar gevredigezh e Breizh ha n’eo ket
enkadennoù eus an darempredoù etre Breizh hag an diavaez.
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DANEVELLOU OBEREREZH
Skourr an Deskadurezh Vroadel
Emvod hollek Skourr an Deskadurezh Vroadel e Roazhon d’ar 7 du 1971.
S.A.D.E.D.

Gwazva ar C’hengoun. Ur c’hefridiad eus Rann an Embann : « N’eo ket sur e ve al labour
kefridiadel ken stummus ha ma lavarer. Labourat peder eurvezh bemdez war an offset n’eo ket ul
labour emsavel drezañ e-unan ». E gwir, er mare-mañ, ez eo peurvec’h ar Rann dre an arbenn a) ma’z
eus teir ijinenn o vont en-dro (ar roneo dre zorn evit an embannadurioù berr diabarzh, ar roneo
emgefreek evit an adembannadurioù diavaez dreist-holl, an offset evit an embannadurioù bras nevez)
b) ez eo hir deskiñ embreger an offset, hag un tammig hiroc’h ober gantañ eget gant ar roneo k) e

tegouezh stensiloù a gantadoù a-berzh an arvalion (Emsav, Preder, Ar Gevnidenn). Mallus eo kavout
un distrizh d’ar mulgul a zo er mare-mañ e par an Embann. Divizout a ra an atebeion ober un emvod
arbennik en deizioù a zeu evit diferañ an darbaroù resis.
Gwazva ar C’helenn.
Kudenn an arnodennoù. Evit danvezioù ’zo (Armerzhouriezh, Bevoniezh) ez eo diaes d’ar
gelennerion ha d’an arnodennidi en em gavout en hevelep lec’h. Dav eo enta bep tro ezholiñ
arnodennerion ersezadel d’o amsaviñ. Ezholet ez eus tri arnodenner war an Armerzhouriezh ha div
arnodennerez war ar Vevoniezh a-benn trede dalc’h 1971.
Kudenn an darempredoù etre Reizherion ha Skolidi. Klemm a ra skolidi ’zo hag an ensavioù-kreiz
(dep Skl) pa vez dale alies o taskor ar poelladennoù reizhet. Arbenniñ a ra ar reizherion Istor o
lavarour ez eo hir-tre al labour-reizhañ en o Rann, peogwir e vezont o treuzfurmiñ ar c’hentelioù Istor
e-ser reizhañ ar poelladennoù ha sevel patromoù poelladennoù.
Kudenn ar c’hentelioù Istor ha Politikouriezh. Dre berzh an imbourc’hioù ha dreist-holl araokadur
kelennadurezh an Emsav emañ danvez ar c’hentelioù-se oc’h emdreiñ. Adc’hraet e vez un niver
kentelioù Istor bep bloaz. Daoust da se ez anad ur goulerc’h bras pe vrasoc’h etre ar c’hentelioù
embannet tri, daou pe zoken ur bloaz ’zo ha stad-bremañ an Emsav. Un talbenn damkanerezhel
birvidik zo e par an daou zanvez-se. Da c’hortoz ma ve embannet e stumm studiennoù an
araokadennoù, e kinniger embann poelladennoù ’zo war un dro gant an evezhiadennoù hag ar
patromoù poelladennoù savet en o c’heñver gant ar gelennerion Istor ha Politikouriezh.
Kelc’h Debauvais

Gwazva ar Genurzh. Emañ framm devoudel K.D. e-ser ar Pennoù-Kellig. Hetiñ a ra ar Gwazva
ma teufe evelkent paotoc’h an darempredoù etre ar Pennoù-Kellig hag an ensavioù-kreiz.
Gwazva ar Mererezh. Kinnig a reer krouiñ ur stael evit un atebeg war prenañ levrioù digant an
tiez-embann hag o dasparzhañ etre ar c’helligoù.
Gwazva ar C’helenn. Echu eo lodenn gentañ al levr Brezhoneg Eil Bloavezh. Embannet e vo e
stumm an hini gentañ eus div levrenn. Kudenn all : penaos adembann ar follennoù-klokaat d’ar Cours
Elémentaire arveret er c’helligoù abaoe ouzhpenn bloaz ?
Kudenn dibarek. Degemeret eo bet da bennaenn e ve « disammet ar gelennerion eus al labour
kelenn goude un amzer tremenet er staelioù-se hag e lezfent o flas gant izili pe danvez izili nevez »
(sl. Emsav 57/307 Gwengolo 1971). Diglok ha diarveradus e chom avat ar bennaenn-se ma n’he
c’hlokaer ket dre ur bennaenn all oc’h enderc’hel pep ezel da ouestlañ un amzer verket
d’ar« gwazerezh-kelenner ». Kelc’h Debauvais a c’houlenn digant ar Skourr daveiñ ar gudenn dirak
E.R.E.R. da vezañ studiet gant ar c’helligoù.
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NOTENNOU KEVREDADEL (3)
BRASTRES ISTOR AR GEVREDADOURIEZH
III. – AR GEVREDADOURIEZH E DIBENN AN 19t HAG E DEROU AN 20t
KANTVED
2. – AR GEVREDADOURION ALAMAN
3. – AR GEVREDADOURION SAOZ HAG AMERIKAN
2. – AR GEVREDADOURION ALAMAN
Niverus ha pouezus eo bet al labourioù kevredadouriezh kaset en Alamagn etre 1870 ha 1935. Da
venegiñ emañ anvioù Wilhelm DILTHEY (1833-1912) a lakaas a-raok kudenn ar « c’hevnaderezh » ;
Wilhelm WUNDT (1832-1920), aozer an dek rann a ra ar Völkerpsychologie (1900-1920), pikol
oberenn a vredkenelgevredadouriezh, dezhi tuedoù soliadek hag emdroadour ; A. SCHÄFFLE (18311903), organelour ; L. GUMPLOWICZ (1838-1909), darwinour kevredadel ; F. OPPENHEIMER
(1864-1943), levezonet war un dro gant ar vredonielouriezh, ar vevonielouriezh hag ar
broudhonouriezh ; Georg SIMMEL (1858-1918) diazezer ar furmelouriezh kevredadel ; Ferdinand
TÖNNIES (1855-1936) ; L. von WIESE (1876-??) ; Max SCHELER (1874-1928) ; Theodor LITT
(1880-??) ; Karl MANNHEIM (1893-1947) ; Max WEBER (1864-1920).

F. TÖNNIES (1855-1936)
Diaes eo renkañ meizadurioù TÖNNIES, war un dro furmelour, emdroadour, diazezet war an
deskriverezh stadegel ha levezonet gant prederouriezh an istor. En e oberenn vrudet Gemeinschaft und
Gesellschaft (1887) e savelas an enebadur, dreistarveret da c’houde en Alamagn, etre « kumuniezh »
ha « kevredigezh », – heklev d’ar patrom hegeliek « familh » (dod) – « kevredigezh keodedel »
(gourzhdod) – « Stad » (kevandod), nemet e nac’he TÖNNIES degas kevandod ebet. E vad a denne
ouzhpenn se eus damkaniezh ar bondougoù hag an displegadurioù bevelour evit desteriañ ar
« gumuniezh », eus hiniennelouriezh loc’helour ha poellelour HOBBES (sl. Emsav 56/256 1971) evit
desteriañ ar gevredigezh ha kement framm ’zo. Ne zeuas ket a-benn da ziforc’hañ par korrgantel ha
par meurgantel.

Georg SIMMEL (1858-1918)
SIMMEL a voe unan eus ar gevredadourion damantet da zizalc’hediñ ar gevredadouriezh diouzh
ar skiantoù kevredadel dibarek. Klask a rae diazezañ termenadur ar gevredadouriezh war
raklakadennoù furmelour : he danvez zo evitañ « furmoù ar gedvuhez intentet evel endalc’herioù
enebet ouzh endalc’hedoù, – ar re-mañ o vezañ danvez ar skiantoù kevredadel dibarek. Evit an
devoudoù kevredadel, e c’hoarvezont eus un etrewered bredel (psychische Wechselwirkung) etre an
hiniennoù ; dre se e pled ar gevredadouriezh gant furmoù an darempredoù etrepersonel ». Dellid bras
SIMMEL eo bezañ merket ne c’hell ket hollekaerezh ar c’hevredadour mont pelloc’h eget savelañ
rizhoù diforc’h. E wan bras avat eo bet lezel er-maez an holl oberennoù a sevenadur (pe sevenadoù)
hag greadurezh fetis ar strolloù hag ar c’hevredigezhioù. A dra sur, petra e vije an devoudoù
kevredadel hep ar sevenadoù, hep ar Gravez, hep ar Gwir, an Divezelezh, an Arz, an Anaoud, an
Armerzh, ar C’halvezerezh bet diwanet diouto hag o sterniañ anezho ?
SIMMEL e-unan n’eo ket deuet a-benn da zerc’hel d’e savboent, p’en deus ranket tresañ
alies bevennoù tidek etre « furm » ha « danvez », – o renkañ, da skouer, an isurzhiadur, ar
galloud, ar c’hevezerezh e-touez ar « furmoù », o tiforc’hañ ur « gevredadouriezh c’hlan pe
furmel » diouzh « studi gevredadouriezhel ar vuhez istorel », dezhi da zanvez dedaoladoù ar
gedvuhez. DURKHEIM a ziskouezas tidegezh an enebadur etre furm ha danvez er
gevredadouriezh : « Iskisat mennoz empentiñ ar stroll evel un doare furm c’houllo, ur moul
diforzh gouest da zegemer ne vern pe zanvez » (Revista Italiana di Sociologia, 1900).

SIMMEL avat oa gerielour ha hiniennelour ; estren e oa dezhañ keal dizireadusted ar strolloù
hag ar c’hevredigezhioù d’an darempredoù etrepersonel ; n’en doa ket muioc’h keal eus
amparadur an emframmoù. Ne zeuas ket a-benn da zistremen e savlec’hioù derc’helour :
bresk ha steuzidik e chomas bepred evitañ ar werc’helezh kevredadel.

Von WIESE (1876-??)
Evit von WIESE ez eo ar gevredadouriezh un « damkaniezh an darempredoù etredenel », un
« darempredouriezh » (Beziehunglehre), an darempredoù-se o vezañ etrehiniennel, pe gougevanet
ouzh luniadoù kevredadel (soziale Gebilde), frouezh empenterezh dangorel o izili. E-touez al
luniadoù-se e tiforc’h : ar Yoc’hoù, ar Strolloù, an « Teskoù difetis » (Ilizoù, Stadoù, Renkadoù,
Broadoù, h.a.). Kement a zo sevenad n’emañ ket en amgant ar gevredadouriezh, hogen en hini ar
skiantoù kevredadel dibarek hag ar brederouriezh.
Yael e voe strivoù von WIESE evit dieubiñ ar gevredadouriezh diouzh prederouriezh an
istor, – diaes eo evelkent e heuliañ pa venn lemel pep kenlabour etrezi hag an istorouriezh. Un
araokadenn all eus e berzh e voe dilezel pep urzhiadur-priziañ en e rummadur eus ar
werc’helezh kevredigezhel. Gwanoù bras a voe ivez en e veizadurioù, ha da gentañ bezañ
direet an holl sternioù kevredigezhel d’an darempredoù etrehiniennel ; ouzhpenn se, oc’h ober
eus al « luniadoù kevredadel » empentadoù hep gwerc’hegezh ergorel, e tremen e-biou da
geal an emframmoù ha, dre-vras, da verzidigezh an unvezioù strollennel gwerc’hel.

Max SCHELER (1874-1928)
Anadennoniour an nadiñ kantaezel, strollennel koulz ha hiniennel, e voe SCHELER. O kemer
harp war e anadennoniezh e tiforc’has ar « gumuniezh vuhezel » (Lebensgemeinschaft) diazezet war
ar « c’henetrekantaezañ » (Miteinanderfühlen), ar « bersonelezh-stroll kemplezh » diazezet war ar
garantez (ar Vroad, an Iliz da skouer), hag erfin ar « sevenadurva » (Kulturkreis) pe tiriad
douaroniezhel ur sevenadur. Outo ez enebe ar « yoc’h » diouzh un tu, diazezet war an « tredizh
trivliadel », ha diouzh an tu all ar « gevredigezh », diazezet war ar jediñ poellel. Diwar selledoù
bredoniel arzaeladus kenan e loc’h seurt rummadur eus ar sternioù kevredadel ; kemmeskañ a ra lies
pennaenn-dispartiañ hag ereet e chom ouzh gouvennozioù dogmatek (kentelezh ar personelezhioùstroll kemplezh).
Priziusoc’h a-galz eo degasadenn SCHELER da gevredadouriezh an anaoud ha da
gevredadouriezh an divezelezh. Ur poent a bouez en deus sklaeraet : lakaat ar gouzoud hag an
divezelezh e diarsell ar gevredadouriezh ne ra ket rakvarn war gudenn o gwiriegezh. Diforc’hadurioù
frouezhus en deus degaset etre anaoud prederouriezhel, anaoud an hentez, anaoud ar bed diavaez,
anaoud kalvezel ha gouiziel diouzh un tu, diouzh an tu all etre ar modoù argemmus da nadiñ an
talvoudoù, da intent an dleadoù, ar patromoù (Vorbilder) hag ar greadoù gwerc’hel. SCHELER avat
ne zeuas ket a-benn d’en em zizober eus un toullad raklakadennoù dogmatek, evel dreistelezh ar
« Kultursoziologie » war ar « Realsoziologie », evel stabilded urzhaz an talvoudoù, ar rummoù
anaoudoù, pe urzhaz erzerc’hadurioù an divezelezh. Aze, savlec’hiadurioù prederouriezh SCHELER a
voe trec’h d’e duadur d’ar geñveriegezh kevredadour.

Theodor LITT (1880-??)
Gourdonet gant studi LEIBNIZ, HEGEL hag an anadennoniezh, LITT a zeskrivas, en e levr
Individuum und Gemeinschaft, keveskemmded an diarsell etre an emskiantoù hiniennel hag an
emskiant voutin. Koulskoude, en e zezrann ne lak ket e kont an diforc’hioù etre an Nioù, ar Strolloù
hag ar C’hevredigezhioù bloc’hel, na kennebeut an diforc’hioù etre ar stadoù hag ar greadoù bred, ar
menoioù, en o arvezioù kefredel, trivliadel ha mennadel. Ouzhpenn se ez eo chomet war dachenn ar
vredoniezh, o tremen e-biou da gudenn an emframmoù, an aozadurioù kevredigezhel hag ar
sevenadoù.

Max WEBER (1864-1920)
Degasadenn bennañ Max WEBER zo bet ar rizhouriezh doareadel, diazezet war saveladur an
derc’hrizhennoù (Idealtypen). E derou e oberenn vras Wirtschaft und Gesellschaft, e termen ar
gevredadouriezh evel « ar skiant a venn kevnadiñ dre zesteriañ ar greadoù kevredadel ha, dre se,
disoc’hañ gant displegadur o arbennoù. Kevredadel eo ur gread pa sell ar ster roet dezhañ gant ul pe
lies graer ouzh greadoù an hentez ha pa’z eo durc’haet e zibun war an tu-se ». An termen
« verstehen » (kendec’heriet amañ dre « kevnadiñ ») a veze arveret gant WEBER war-lerc’h
DILTHEY, – evit hemañ avat e talveze kement hag « intent eeun an hollelezhioù gwerc’hel fetis hag
an euladoù stag outo ». E meizadur WEBER ez eo kloz an emskiantoù hiniennel, ha ne c’haller ket
kevnadiñ an hollelezhioù fetis, – eñ e-unan a anzave e oa hiniennek ha geriek e intenterezh eus ar
gevredadelezh. An devoud-andon evitañ eo teskad uloc’hek ar greadoù hiniennel durc’haet war-du
greadoù tud all diwar-bouez euladoù. « Kevnadiñ zo anaout stadoù diabarzh ar c’hraerion a-strew hag
ar sterioù roet ganto [an euladoù enta] d’o greadoù kevredadel ; o vezañ ma’z eo ar c’hevnadiñ tra an
emskiantoù hiniennel nemetken, e rank ar re-mañ desteriañ an euladoù hag an talvoudoù o blegn ».
Setu perak e komz bepred WEBER eus « kevnaderezh-desteriañ » (deutendes Verstehen). Ent furmel,
n’eus aze e kont nemet an euladoù (sterioù dangorel) enebet ouzh ar « sterioù ergorel », danvez ar
brederouriezh. An dañjer neoazh gant seurt « kevredadouriezh dre gevnadiñ-desteriañ » zo dileizhañ
ar gevredadouriezh er vredoniezh hiniennel, – hag e gwir e ro WEBER da houmañ ul lec’h bras.
Bevennet e voe avat e dued bredonielour gant un tued all, sevenadonielour, – anezhañ sellout ouzh ar
skiantoù kevredadel evel kemend-all a « Kulturwissenschaften » (sevenadoniezhoù), da zanvez pep
hini ur rumm dibarek a sevenadoù, houmañ o plediñ gant an Arz, hounnezh gant ar Gravez, hounhont
gant ar Gwir, h.a., – ar patromoù, ar reizhennoù, an talvoudoù a ren er sevenadoù diseurt o kaout roll
un « devouder trec’hel ». Lakaat a ra ar sterioù ha talvoudoù sevenadurel en ur savlec’h etreat d’ar
sterioù ergorel ha d’ar sterioù dangorel, ha dre eren ster dangorel ar greadoù kevredadel ouzh o ster
sevenadurel e klask stignañ ur pont etre bredoniezh, kevredadoniezh ha « kevredadouriezh istorel ». E
sevenadonielouriezh en degas da reiñ ul lec’h bras d’ar reizhiatadurioù graet gant an deologourion, ar
wiraourion, an divezegourion, h.a.. Evitañ, kefridi kevredadouriezh ar Gravez, ar Gwir, h.a., eo
studiañ penaos e c’hoari an dogmennoù, ar reizhennoù, an talvoudoù war ar greadoù kevredadel, – ha
ne stign ket ent ezpleg kudenn ar c’hendaveiñ arc’hwelel keveskemm etre an eil par hag egile.
Koulskoude e dech da ziren ar gevredadouriezh d’ar sevenadoniezh a roas da WEBER an dro da
grouiñ ur benveg-imbourc’h eus an talvoudusañ, an derc’hrizhenn, diazezet war ar c’hevnaderezhdesteriañ. E-ser e zaeladenn gant RICKERT, hemañ o nac’h ober eus ar gevredadouriezh ur
ouezoniezh eus ar sevenadur en arbenn eus he mennadur da hollekaat en un domani ma’z eo
dic’hallus henn ober, eo e tizoloas WEBER e hentenn rizhouriezhel. Ar rizhoù kevredadel n’int
heñvel nag ouzh ar spesadoù bevoniel, nag ouzh lankadoù an dibun istorel (e ster an emdroadourion),
nag ivez ouzh an hennadoù anadennoniel. Adeiladet e vezont gant ar c’hevredadour dre hent ar
c’hevnaderezh-desteriañ diwar ar greadoù, eleze da gentañ diwar an euladoù, neuze diwar ar sterioù
sevenadurel. Etreat int d’an unveziadelezh ha d’an hollveziadelezh ; o hollveziadegezh koulskoude
n’he deus tra da welout gant ur c’heitad, hag o unveziadegezh n’eo ket an dieilded ; unveziadekoc’h
eo a-du-rall an euladoù eget ar sterioù sevenadurel.
Amañ e ranker displegañ an diforc’h-ster etre rizh ha rizhenn. Ar rizh zo ur braslun
difetis, meizadel, amparet diwar un nebeut azonoù, arveret da ziforc’hekaat ar gwerc’hennoù
fetis ; da skouer, en denoniezh, ar rizh mentek, hirbennek, melegan. Ar rizhenn zo fetisadur ur
rizh ; savelet e c’hell bezañ en un doare amouiziel pe lennegel, – pa lavarer, da skouer :
Churchill zo ur rizhenn a Benn-Stad, Bimbochet zo rizhenn ar Gall chaovin (en arver-se e reer
ivez gant « patrom », « pimpatrom ») ; savelet e c’hell bezañ ivez en un doare kalvezel ha
gouiziel, ur skouer eo rizhennoù derc’hek, pe derc’hrizhennoù, Max WEBER.
An derc’hrizhennoù zo « meizlunioù danzeet dre ur poellelaat utopek » eus ar greadoù
kevredadel, o loc’hañ diwar o euladoù. Spanel ha doareadel ez int, dizireadus an eil re d’ar re all,
anezho stilekadurioù emouez ha mennet, ma pouezekaer arvezioù ’zo, ma troc’her kuit reoù all, a-

benn degouezhout gant luniadoù kempoell dibar, arveradus evel sternioù-daveiñ oberatael, – WEBER
a laka a-wel e-unan pleustregezh hag ivez tidegezh e rizhennoù derc’hek.
« Amparañ a reer un derc’hrizhenn dre bouezekaat un pe lies savboent ha dre eren ur
vostad anadennoù roet distag, dispis ha diheverz, kavet gwech a niver bras, gwech a niver
bihan, gwech tamm ebet, a urzhier hervez ar savboentoù rakdibabet a-untu, da amparañ ul
luniad-dezeviñ unvan (einheitlich). E nep lec’h ne gaver ent kantouezel ur seurt luniad en e
c’hlanded veizadel : un utopiezh eo. Labour an istorour a vo savelañ e pep degouezh dibarek a
begeit e tosta pe e pella ar werc’helezh ouzh al luniad derc’hek-se (). An derc’hrizhenn zo ur
meizluniad, ned eo ket ar werc’helezh istorel na dreist-holl ar werc’helezh “diles”, nebeutoc’h
c’hoazh ez eo ur braslun ma c’hallfed urzhiañ dioutañ ent skoueriek ar werc’helezh. N’eus
anezhi nemet ur meizad bevennat (Grenzbegriff) derc’hek-rik, ma vuzulier outañ ar
werc’helezh a-benn sklaeraat endalc’had kantouezel reoù ’zo eus hec’h elfennoù pouezus hag
he c’heñveriañ outañ » M. WEBER, Arnodskridoù war damkaniezh ar ouezoniezh.
E-ser e imbourc’hioù e savelas WEBER un niver sabatuus a zerc’hrizhennoù : derc’hrizhennoù a
geñverioù kevredigezhel, a strolloù, a gevredigezhioù bloc’hel ; derc’hrizhennoù a c’halloud, a
argerzhadurioù, a garismoù, a stourmoù, a gravezioù ; gwechoù ’zo, derc’hrizhennoù a
sevenadurezhioù en o fezh. Seurt paotadur, seurt strewadur a ro da soñjal ez adkouezh WEBER ebarzh « furmoù kevredadel » SIMMEL. Heñvel eo bepred an daou gevredadour dre o meizadur geriek
eus ar werc’helezh kevredadel. Evit WEBER ez eo an devoudoù kevredadel « c’hoarvezusterioù » eser ar greadoù hiniennel bleniet gant an euladoù ; dianaout a ra an holl bazennadoù all eus ar
werc’helezh kevredadel : an diaz stummadel, ar benvegadoù urzhiataet, an argeloù, ar rolloù, an
emzalc’hioù, ar speredegezh strollennel. Evel SIMMEL, von WIESE hag an darn vrasañ eus ar
gevredadourion amerikan e tire ar werc’helezh kevredadel d’an darempredoù etre an hiniennoù, o
pouezañ war ar c’heal ez eo ar stroll ur rouedad darempredoù etrehiniennel hag ez eo e amparadur ur
« c’hoarvezuster » hepken. En hevelep doare ez eo ar renkadoù hag ar c’hevredigezhioù bloc’hel
« c’hoarvezusterioù » e par ar piaouerezh armerzhel pe amparadur ar reizhiadoù euladel. WEBER a
zianavez kudenn an emframmoù kevredadel koulz ha kudenn an anadennoù kevredadel hollel :
disteraat a ra gwerc’h ar gevredadelezh betek e gas da get.
Krennañ a c’haller termenadur danvez ha hentenn ar gevredadouriezh hervez Max WEBER evelhenn : Ar gevredadouriezh zo ur sevenadoniezh oc’h imbourc’hañ c’hoarvezusterioù ar greadoù
hiniennel dezho un arvez kevredadel, ouzh o savelañ evel derc’hrizhennoù, o studiañ o euladoù hag o
sterioù sevenadurel dre hent ar c’hevnadiñ-desteriañ, hag en doare-se o tisoc’hañ gant displegerezh
arbennel gwerc’heladur an euladoù hag ar sterioù sevenadurel-se er greadoù hiniennel.
Daou gammed bras he deus graet ar gevredadouriezh gant WEBER : a) anaout spanelezh ha
doareadelezh ar rizhoù kevredadel b) derc’hel keñver-ha-keñver an displegerezh hag ar
c’hevnaderezh. Gwanoù ha mankoù bras a chom avat gant kevredadouriezh WEBER : a) tidegezh al
liamm etre ar c’hevnadiñ ha desteriañ an euladoù b) dic’hallusted kantreizhañ an tremen eus an
euladoù (sterioù dangorel) d’ar sterioù sevenadurel ha kevredadel k) an dilez eus pep azon ergorel evit
savelañ an derc’hrizhennoù d) al lankad sevenadonielour eus ar saveladur-se e) strewadur an
derc’hrizhennoù hag o diarveradusted e par an anadennoù kevredadel hollel hag o emframmoù
f) sellout an dangorelezh hiniennel evel andoniek hag ar gevredadelezh evel c’hoarvezus nemetken,
pezh a vir ouzh WEBER a savelañ ar Gevredigezh vloc’hel, ar Strolloù, ar Renkadoù, h.a., evel
devoudoù kevredadel hag en laka da zisoc’hañ gant dileizhadur ar werc’helezh kevredadel g) an arver
kichen-ha-kichen eus selledoù furmelour, sevenadonielour ha bredonielour hep ma teufe kevandod
ebet eus ar c’hemmesk anezho h) an diouer krenn a spered daelerezhek ; kement-mañ moarvat en deus
harzet Max WEBER a veizañ an hollelezhioù fetis, a zistremen keal an emskiant kloz, a welout ez eo
kevnadiñ ha displegañ daou lankad eus an hevelep argerzh, a gompren ne c’hell ket ar rizhouriezh
doareadel mont en-dro er goullo, hag e vez dizehan etre ar skiantoù kevredadel dibarek ha skourroù
dibarek ar gevredadouriezh ur monedone a genglokadur, a gevemplegadur, a vleinekadur hag a
ziarselladur keveskemm.

En e holl oberoù a gevredadouriezh en deus WEBER arveret e hentenn : kevnaderezh-desteriañ an
euladoù a-benn savelañ derc’hrizhennoù. Pledet en deus gant kevredadouriezh ar c’hravezioù,
kevredadouriezh ar gwir, ar politikerezh, an armerzh. En tu all d’e levr pennañ Wirtschaft und
Gesellschaft (Armerzh ha Kevredigezh) (1922), en deus lezet un oberenn bras-kenan war e lerc’h. Ne
venegimp amañ nemet an titloù eus e bennañ embannadurioù a gevredadouriezh : Gesammelte
Aufsätze zur Wissenschaftlehre (Dastumad pennadoù a Ouiziadoniezh) (1922) ; Gesammelte Aufsätze
zur Religionssoziologie (Dastumad pennadoù a Gevredad-ouriezh ar Gravez) (1921), – el levr-mañ eo
lenner e studienn vrudet « Divezelezh ar brotestantiezh ha spered ar gevalaouriezh » ; Gesammelte
Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik (1924) ; Gesammelte Politische Schriften (1921).
A-zivout e dezenn oc’h ober eus ar brotestantiezh unan eus arbennoù ar gevalaouriezh
arnevez, e roimp un diverradur anezhi gant R. ARON : « Nepred ne vez sur ar c’halvinour a
vezañ dilennet, hag e klask er bed-mañ abegoù da grediñ en e zilennadur. O c’havout a ra e
bleuniusted e embregerezh. Ne oufe ket avat kemer digarez eus e verzh-mat evit diskuizhañ
ha lakaat e arc’hant el lorc’h hag er blijadurezh. Adimplijout a rank an arc’hant-se en
embregerezh : amparadur ar c’hevala dre emredi askezek d’an espern. Muioc’h zo, n’eus
nemet al labour reoliek, heboell, ar jederezh o reiñ tu e pep mare da anaout stad an
embregerezh, ar c’henwerzh peoc’hiek, a gement a ve hervez spered an divezouriezh-se. Rak
den trec’h d’e youl eo ar c’halvinour, disfiziout a ra diouzh ar bondougoù hag an angerzhioù ;
den dizalc’h eo, n’en deus fiziañs nemet ennañ e-unan, pleustriñ ha prederiañ a ra war renadur
e vuhez evel ma rank ar c’hevalaour henn ober ».
En arzaeladur an dezenn-se ez eus bet arbennet, a-du gant WEBER, ne glaske ket difenn
un damkaniezh derc’helour eus an istor, hogen lakaat a-wel an arbennelezhioù lies ha
kemmus o tont e penn-kont hervez ar rizhoù kevredadel. A-hend-all e stign kudenn roll ar
renkadoù (e-barzh Wirtschaft und Gesellschaft) e diwanerezh ar c’hravezioù, – merkañ a ra
doug ar renkadoù didra da relijionoù ar silvidigezh. Koulskoude, e hentenn en kas da
glozadurioù faos. Ar sevenadoù, en o zouez ar gravez, hag ar reizhiatadurioù diwarno (amañ,
kelennadurezhioù an deologourion), a vez distaget ent tidek gant WEBER diouzh an anadenn
gevredadel hollel, ha staelet da arbennoù – ha pa vent darnel – eus an ersavioù hiniennel
strewet hag eus o euladoù. Tremen a ra e-biou da zaelerezh ar gravez hag ar sevenadoù all, –
war un dro kenderc’hadoù ha kenderc’herioù ar werc’helezh kevredadel. Ret eo lavarout n’o
deus bet an istorourion poan ebet o tiskouez he deus graet berzh ar gevalaouriezh ken er
broioù katolik pe kristen all nannkalvinour, ken en ur vro konfusiat ha boudaat evel Japan.
En e gevredadouriezh ar Gwir, mar en deus loc’het diwar reizhiatadurioù diseurt ar wiraourion ha
diwar intentadurioù disheñvel ar reizhwiriegezh evel ma anadont en oberoù gwerc’hel, ez eo chomet
bac’het en un hentenn dibarek eus ar wiraouriezh roman, hep nepred diskouez keñveriegezh an
hentenn-se ouzh ar sternioù kevredigezhel. Dianaout a ra ivez e vez dalc’hmat dindan ar reizhennoù
gwirel sonn ensavadekaet, reolennoù gwevn a ra pleustr ar wiraouriezh, hag ez eus dindan ar gwir
reizhiadek ur gwir emdarzhek ha kredennoù strollennel bev a zo en orin reoladoù diseurt hag o reiñ
erziwezh e werc’hegezh d’ar gwir reizhiadek.
Klasket en deus WEBER kevandodiñ ar « gevredadouriezh rummataer » hag ar « gevredadouriezh
istorel ». An hini gentañ zo he c’hefridi savelañ ar sternioù meizadel ha rummadur an devoudoù a ra
danvez ar gevredadouriezh, – ned eo ket disheñvel diouzh ar gevredadouriezh hollek pe
kevredadoniezh. Ar « gevredadouriezh istorel » zo studi ar werc’helezh kevredadel fetis en he
dedroadur. Evit Max WEBER avat ned eas ket ar « gevredadouriezh rummataer » pelloc’h eget
furmelouriezh ha gerielouriezh SIMMEL, hag ar « gevredadouriezh istorel » pelloc’h eget
reizhiatadurioù an deologourion, ar wiraourion, h.a.. Ur brizhkevanadur a reas eus an div diwar-bouez
e « sevenadoniezh ». Pell e voe diouzh an diskoulm gwirion a oa a) distremen ar gevredadouriezh
furmel ouzh he zreuzfurmiñ e rizhouriezh an anadennoù kevredadel hollel b) distremen ar
gevredadouriezh istorel ouzh he zreuzfurmiñ er skourr eus ar gevredadouriezh o plediñ gant an
armerzh hag ar sevenadoù meizet evel parzhioù kevanek eus an hollelezh kevredadel.

Karl MANNHEIM (1893-1947)
Pouezusañ kevredadour alaman hanterenn gentañ ar c’hantved goude WEBER ha SCHELER e
voe MANNHEIM ; – skrivañ a reas e oberoù diwezhañ e saozneg. Ober a reas e c’hounid eus
degasadennoù MARX, SCHELER, WEBER hag an embregelour amerikan John DEWEY. E
oberennoù pennañ zo : Ideologie und Utopie (1929) ; Mensch und Gesellschaft in Zeitalter des
Aufbaus (1935) ; Diagnosis of our Time (1943) ; Liberty Power and Democratic Planification (1951) ;
Essays on the Sociology of Knowledge (1952) ; Essays on Sociology and Social Psychology (1953).
Degasadennoù pennañ MANNHEIM zo bet : a) danzen tamm-ha-tamm ar c’heal ez eus ur
c’hendaveiñ arc’hwelel etre sternioù kevredadel hag anaoud, – ha n’eo ket un devouderezh untu
b) lakaat a-wel ar c’hendaveiñ a zo etre an anaoud ha, n’eo ket hepken ar renkadoù, hogen ur rumm
strolladurioù dibarek : ar remziadoù, ar ranngredennoù, an ilizoù, ar micherioù, ar skolioù, h.a.
k) ledanaat domani kevredadouriezh an anaoud betek enklozañ an araezioù-eztaoliñ ha -kehentiñ, evel
an arouezioù hag an argeloù kemmus hervez ar c’helc’hiadoù ma vezont arveret d) merkañ e c’hell
bezañ ur c’henlabour ken nac’hel ken yael etre kevredadouriezh an anaoud hag ar ouiziadoniezh.
Gwanoù MANNHEIM a c’haller ezrevellañ evel-henn : a) chom a ra bac’het en treuzveno e vez
disleberet gwiriegezh an anaoud dre berzh ma’z anavezer bepred en un diarsell kevredadel
b) kreizennañ a ra holl gudennoù kevredadouriezh an anaoud en-dro da gudennoù an « ideologiezh »
(a zo ur c’hantreizhadur savlec’hioù en tremened hag er bremañ) hag an « utopiezh » (a zo an hevelep
kantreizhadur en dazont), – an div o vezañ « trehontus ent saviadel », eleze « diazas » ouzh un duez pe
un emframm kevredadel istorel a vremañ pe da zont k) arlakaat a ra digudenn-kaer ez eo barrek ar
« begennoù kefredour » da ezwerzhadiñ gwezhiader kevredadel an anaoud d) ken digudenn all, e
c’hortoz digant kevredadouriezh an anaoud ma adunvanfe ar bedouriezhoù diseurt ha ma taolfe da
ziskoulmañ un niver kudennoù a ouiziadoniezh, – se, hep diverzout an dañjer bras a vez bepred o
veskañ kevredadouriezh ha gouiziadoniezh.
E-touez kevredadourion alaman derou ar c’hantved e ranker menegiñ c’hoazh Hans
FREYER (1887-??), deuet dre an nevezhegeliadegezh, ha Theodor GEIGER (1891-1953),
levezonet gant TÖNNIES ha neuze gant ar gevredadouriezh amerikan.

3. – AR GEVREDADOURION SAOZ HAG AMERIKAN
Ar gevredadouriezh e Breizh-Veur
E Breizh-Veur e voe kevezerezh a levezon er remziad kentañ etre Benjamin KIDD (1858-1916),
aozer Social Evolution (1894), darwinour, ha Graham WALLAS (1858-1932), aozer Human Nature
in Politics (1908) ha The Great Society (1914), loc’het diouzh ar vredonielouriezh etrezek selledoù
kantouezekoc’h ha keñveriekoc’h. Brasoc’h e voe hol hemañ diwezhañ, mar selaouer kevredadourion
ar remziad da heul oc’h embann, evel Harold LASKI (1892-1950), bezañ dleourion da WALLAS.
Skourr breizhveurat skol LE PLAY (sl. Emsav 56/273 1971), gant Patrick GEDDES (1854-1932)
ha Victor BRANFORD (1864-1930), – diazezerion « Stroll Edinburgh », – Charles BOOTH (18401916) hag e genlabourerez Beatrice WEBB (1858-1943), a zegasas da Vreizh-Veur an enklaskoù
kantouezek ledan, ar « social surveys » (muzulierezh kevredadel). Ar vrudetañ imbourc’hadenn e voe
Life and Labour of the People of London e 17 levrenn (1889-1903). Enklaskerion all e voe
ROWNTREE, W. BEVERIDGE, LLEWELLYN-SMITH, A.M. CARR-SAUNDERS, D. CARDOGJONES.
Kentradet e voe kelenn ar gevredadouriezh el « London School of Economics » (diazezet e 1895)
gant L.T. HOBHOUSE (1864-1929), aozer Mind in Evolution (1901), Morals in Evolution (1906),
Elements of Social Justice (1921) ha Social Development (1924). E kenlabour gant GINSBERG ha
C.H. WHEELER ez embannas e 1915 ur studienn-deskrivañ : The material Culture and social
Institutions. Evitañ da lakaat keal an emdroadur e kreiz e imbourc’herezh, e sav HOBHOUSE ken
enep SPENCER ken enep HEGEL ; pouezañ a ra war spesadegezh ar gevredadelezh, liested he rizhoù

ha war emell striv mab-den, pezh a lam emgefreegezh an emdroadur ; ahelet eo e breder gant keal ar
c’hendave etre kevredigezh ha poell mab-den, emdroadur hounnezh o vezañ tonket da zisoc’hañ gant
trec’h hemañ. Seurt liamm etre emdroadouriezh ha poellelouriezh lakaet da ziazez ar gevredadouriezh
zo an elfenn arzaeladusañ eus meizadurezh HOBHOUSE, a voe a-hend-all un enaouer-mennozioù
bras.
E.A. WESTERMARCK (1862-1939), eñ ivez kelenner war ar gevredadouriezh el « London
School of Economics », a voe tudour, divezegour ha kevredadour. En e oberennoù, The History of
Human Marriage (1894-1898), The Origin and the Development of Moral Ideas (1906) hag Ethical
Relativity (1932), ez arver an hentenn-geverata o kemer diazez war un danvez-studi ledan-tre.
Pouezañ a ra war arvez trivliadel ar stuzioù, – o klask tennañ eus kement-se ur brederouriezh an
divezelezh.
Morris GINSBERG (1889-??), warlerc’hiad HOBHOUSE hag aozer The Psychology of Society
(1921), Studies in Sociology (1932), Sociology (1934), Reason and Unreason in Society (1947),
Essays in Sociology and Social Philosophy (1956-1961), zo ur c’hevredadour lemm e skiant-varn.
Strivañ a ra da startaat an darempredoù etre ar gevredadouriezh, skiantoù mab-den hag ar
brederouriezh.

Ar gevredadouriezh er Stadoù-Unanet
Mar chomas distank ar c’hreizennoù imbourc’h ha kelenn e Breizh-Veur, ne voent ket pell o
paotaat er Stadoù-Unanet. E-touez kevredadourion ar remziad kozh, e-kichen WARD, ELLWOOD ha
ROSS (sl. Emsav 58/328 1971), e ranker menegiñ W.G. SUMNER (1840-1910), aozer Folkways
(1907) ha The Science of Society (1927, levrennoù I-IV e kenlabour gant A.G. KELLER), A. SMALL
(1854-1926), aozer General Sociology (1905) ha Betwenn Eras, from Capitalism to Democracy
(1913), F.H. GIDDINGS (1855-1931), a skrivas Principles of Sociology (1896), Descriptive and
Historical Sociology (1911) ha Studies in the Theory of Human Society (1924) ; ha dreist-holl C.H.
COOLEY (1864-1929), gant Human Nature and the Social Order (1902), Social Organization (1909)
ha Social Process (1918).
W.G. SUMNER a bouez war roll ar bondougoù en emdroadur ar gevredadelezh, – o venegiñ
bondougoù ar « self-maintenance », ar « self-perpetuation », ar « self-gratification » ; deskrivañ a ra
an tremen eus an « arverioù » (folkways), d’ar « boazioù » (customs), eus ar re-mañ d’ar « stuzioù »
(mores) ha d’an « ensavadurioù ». Lakaat a ra a-wel gorregezh hag emgefreegezh treuzfurmadurioù ar
gevredadelezh. E zellid zo gant bezañ lakaet ul liamm etre kevredadouriezh, tudoniezh hag
istorouriezh, koulz ha gant e duadur kantouezek ha gwerc’hek.
A. SMALL en deus pledet dreist-holl gant ar c’henstourm hag ar c’henober etre ar strolloù, anvet
gantañ an « argerzh kevredadel ».
F.H. GIDDINGS a savas da gentañ un damkaniezh eus « emskiant ar ouennad », a ve « emskiant
ar renkad » ur genad anezhi. Da c’houde e studias kudenn ar « c’hedveno » a-geñver gant
barnadennoù izili ar strolloù war darvoudoù ar mare. Ar c’hentradour e voe eus arver ledan ar
stadegoù koulz hag an enklaskoù-deskrivañ kantouezek.
C.H. COOLEY a voe ar meizour donañ e-touez ar gevredadourion amerikan ; daoust ma
n’anavezas ket DURKHEIM, e tifennas tezennoù heñvel ouzh e re : dizireadusted ar werc’helezh
kevredadel da nep gwerc’helezh all, dizireadusted an ersavioù strollennel d’an ersavioù hiniennel.
Pennvennoz COOLEY eo ne c’haller ket kevenebiñ hinienn ha kevredigezh evel skourroù un
dazeilad : ganet ha diorreet en ur ser (twin-born and twin-developped) e vezont, kenglokaus ha
kevemplegus. Dizehan en em drehont ar gedvuhez dre genderc’hañ talvoudoù hag eorizhoù.
« Gwanded vrasañ an idealouriezh eo ne c’hell ket intent an hollelezhioù kevredadel bev o c’henel o
eorizhoù dezho o-unan ». Brudet eo COOLEY dreist-holl evel damkanour ar « strolloù kentael » pe
nesaek (« face to face »), enebet ouzh ar « strolloù eilvedel » (sl. Kevredadouriezh ar strolloù bihan,
Emsav 45/277-280 1970). Hervezañ, ez eo er strolloù nesaek evel ar familh, ar strolloù c’hoari, ar
bodadoù keneiled, amezeion, e vez kenintret ar muiañ hinienn ha kevredigezh. Mar tenn da

zDURKHEIM dre e dued dreistsperedelour hag e striv da dennañ eus ar gevredadouriezh danvez un
divezouriezh, e chomas pell a c’houzout danzen e vennozioù ken spis ha DURKHEIM, ha ne voe
nepred damantet gant studi stummadel pe frammadel ebet na gant an imbourc’h kantouezek, an
istorouriezh pe an dudoniezh. Mar lezer e-maez kont e veizadur eus ar « strolloù bihan » a reas berzh
betek re er Stadoù-Unanet, e voe dister levezon COOLEY war emdroadur an imbourc’h kevredadour.
G.H. MEAD (1863-1932) a reas e gammedoù kentañ er gevredadouriezh dindan vlenierezh
COOLEY. Buan koulskoude e pellaas dioutañ, o tiren ar werc’helezh kevredadel a-bezh d’ar
c’hehentadurioù etrehiniennel desteriet gantañ evel kendivizoù dre jestroù argelek. E-touez ar re-mañ
e tisparti an « argeloù euladek » hag an « arouezioù aneuladek » (un emgann chas da skouer). Ar
c’halloudezh intent an arouezioù euladek zo liammet ouzh ar c’halloudezh ensammañ ar rolloù
c’hoariet gant an Hentezioù, oc’h en em lakaat en o lec’h ha, da heul, ar c’halloudezh evit an den da
c’hoari e roll er gevredigezh, rak mard eur gouest da reiñ o ster da jestroù ar re all, ez eur gouest da
c’hoari an hevelep roll hag int. MEAD a gemere skouerioù er sportoù hag e c’hoarioù emdarzhek ar
vugale. Hogen dre vevennañ e enklask d’an domanioù-se e tremene e-biou d’ur gudenn grennus : hini
an diforc’hekadur kevredigezhel, ar rolloù brientek ha dreistdiraez, ar rolloù urzhiataet, gourlakaet,
reoliek, boas. Lezel a ra a-gostez ar rolloù kevredigezhel a-berzh framm. A-du-rall, ez eo arzaeladuskenan arver an termen « argel aneuladek », rak kemmeskañ a ra an « argel euladek » gant pep
« eztaolad », hep derc’hel kont eus an ere etre argel hag arouez digevazas. Ouzhpenn se, koazhañ an
ober d’ar c’hehentiñ, hag ar c’hehentiñ d’al lavar zo azon ur boellelouriezh don, evel ma’z eo
dileizhañ ar gedvuhez e fuilhadeg ar rolloù kevredigezhel azon an hiniennelouriezh hag ar
c’herielouriezh. Direspont e chom gant MEAD ar goulennoù : « Penaos e vez talvoudek an argeloù
euladek ? » « Penaos e c’hell ar c’hehentiñ bezañ ? » « Penaos e vez gougevanet ar rolloù
kevredigezhel ouzh un hollad ? ». Ar strishadurioù-se ur wech lakaet e ranker anaout MEAD d’ur
meizour orinel ha d’unan eus brasañ dihunerion vennozioù ar gevredadouriezh amerikan.
Enklaskoù kantouezek ar gevredadouriezh amerikan a grogas er bloavezhioù 1918-1920, en-dro
da Skol-veur Chicago. En derou e loc’hjont diwar c’houlakadurioù damkanel resis, hag evel-se e teuas
e goulou oberennoù a bouez evel enklask W. THOMAS ha F. ZNANIECKI, The Polish Peasant in
Europe and America (teir levrenn, 1918-1921), hini PARK, BURGESS ha Mac KENSIE, The City
(1925) war gresk herrek ar c’hêrioù ; ereet ken strizh all ouzh selledoù damkanel e voe Systematic
Source Book of Rural Sociology (1930-1932) gant P. SOROKIN, C. ZIMMERMANN ha C.
GALPIN, The Middletown (1929) ha The Middletown in Transition (1936) gant Robert LYNDT ; an
aozer-mañ, en e levr Knowledge for what (1943), a ziskulias gant nerzh ardivinkegezh an enklaskoù
kantouezek, ha kemplegouriezh diemouez an deskrivañ « evit gwelout hepken ».
Er bloavezhioù 1930 e krogas da reuziañ er gevredadouriezh amerikan ar pezh a voe lesanvet
« testomania » (alfo ar bredarnodoù) ha « kwantofreniezh » (follezh ar c’hementadiñ), o verkañ an
tuadur da zilezel pep damkanerezh er gevredadouriezh ha d’ober anezhi an taolennerezh hep-mui eus
an devoudoù kevredadel, – treuzfurmiñ ar « sokiologiezh » en ur « sokiografiezh ».
Koulskoude, abaoe an eil Brezel-bed e sav un dasstourm kreñv ouzh ar vehavioregezh naturelour
ha kwantofrenek.
G.H. MEAD eo a voe e pennlusk an dasstourm-se. En e levr dalif Mind, Self and Society
(1934), – ma adkaver levezon e vignon C.H. COOLEY, – e klask deskrivañ geneliezh kevret
ar Me (Self), an Hentezioù, ar strolloù, ar gevredigezh a-bezh, e-ser un hevelep argerzh
kevredadel anvet gantañ an « ober-kehentiñ », anezhañ eskemmerezh ar rolloù kevredigezhel,
« rolloù ensammet an Hentez » o tegas d’an « Hentez hollekaet », kevatal d’ar gevredigezh ha
d’ar poell. Ar rolloù kevredigezhel ensammet eo a ra d’ar Meoù diwanañ dre ebarzheladur an
Hentezioù fetis da gentañ, hollekaet da c’houde. Enlouc’het don e chom levezon MEAD er
gevredadouriezh amerikan arnevez. Houmañ evelkent he deus strivet da zistremen par ar
c’hehentiñ ha fuilhadeg ar rolloù kevredigezhel dre o gougevaniñ ouzh an « ensavadurioù »,
ar « reizhiadoù », an « emframmoù », – kemend-all a dermenoù o verkañ un distro war-du
adkadarnaat spesadegezh ar werc’helezh kevredadel.

E-touez ar gevredadourion a dennas o mad eus an dasstourm-se e venegimp Florian ZNANIECKI,
R. LINTON, P.A. SOROKIN, Talcott PARSONS, Mac IVER, G. SUMNER, KELLER, HERZLER,
CHAPIN, W. HAMILTON, h.a..
F. ZNANIECKI (1882-??) a ere ar gevredadouriezh ouzh skiantoù ar sevenadur ; he zermenañ a
ra evel skiant kantouezel an « ensavadurioù », – ar re-mañ intentet evel strolloù frammet, dezho
arc’hwelioù, kefridiel diouzh un tu, gourlakaet diouzh an tu all. Er strolloù-se en em fetisa, dre oberoù
kevredadel ma c’hoari ar « gwezhiader denel », rolloù kevredigezhel (hiniennel ha strollel) kevazas
diouzh ar patromoù. Daoust d’e strivoù da gevandodiñ (sl. Cultural Sciences (1953) ; Social Actions
(1936) ; The Social Role of the Man of Knowledge (1940)), ne weler ket petra a zegas ouzhpenn an
termen « ensavadur » d’ar strolloù anavezet gant ar wiraourion evel « korfuniadoù » diouzh un tu,
« diazezadennoù » diouzh an tu all. Hevelep meizadur a laka bevennoù dizegemeradus d’ar
gevredadouriezh en he danvez hep spisaat he hentenn evit kelo.
Evit R. LINTON (1890-1952), kevredadouriezh ha denoniezh zo en o c’hefridi studiañ an
« ensavadurioù e kement ha ma’z int kenaozadoù reolennoù, dezvadoù ha rolloù, koulz hag o aveadur
stuzegezhel » (The Study of Man (1936) ; The Cultural Background of Personality (1946)). Hogen,
evel ma kemer pep hini eus an elfennoù-se harp war ar re all hep ma ve stignet kudenn gwerc’hegezh
ar stroll hag ar gevredigezh, e plav an termen « ensavadur » arveret gant LINTON er goullo.
P.A. SOROKIN (1889-??) a zispleg kefridi ar gevredadouriezh evel studi ar werc’helezh
« kevredadel-sevenadurel » e kement ha ma’z eo ur « reizhiad war un dro steriek, arbennel hag
arc’hwelel » (meaningful, causal and functional system). Trec’h eo an « elfennoù steriek ha
sevenadurel » d’an « etrewered denel » (Society, Culture and Personality (1947)). Anat eo e klask
SOROKIN distremen ar c’herielouriezh amerikan ha weberiek, hogen ne zeu a-benn nemet dre sankañ
muioc’h en e rakveizadoù speredelour.
Splann eo speredelouriezh SOROKIN, da skouer, pa « gevandod » an teir elfenn oc’h
amparañ an danvez eus pep studi gevredadour : ar « skoradoù danvezel », ar « c’hraerion
denel » hag ar « steradoù andanvezel » ; ar re-mañ diwezhañ, dizalc’hedet diouzh ar
werc’helezh kevredadel, eo a vez lakaet trec’h d’ar re all, oc’h amparañ « reizhiadoù »
sevenadurel (ma emañ gougevanet ar « reizhiadoù kevredadel »), o pourchas an « azonoùkevandodiñ » ha diaz ar rizhoù. Ouzhpenn e raklakadurioù dogmatek e c’haller rebech d’an
termenadur-se dispisted an termen « reizhiad », o venegiñ, gwech un hollelezh kevredadel
war loc’h (hollelezh na c’hell ket end-eeun bezañ ur reizhiad, pa’z eo striv, stourm,
eilpennadur didarzhadennek ar skeulioù hag an urzhazioù), gwech ur reizhiatadur kempoell
eus ar steradoù, patromoù, argeloù, mennozioù ha talvoudoù, an holl anezho diles moarvat
keit ha m’o lezer en o stern fetis dibarek, hogen na c’houzañvont ket difetisadur feuls an
hollekaat. N’eus nemet c’hoari an daelerezh – dianav da SOROKIN – etre « anadennoù
kevredadel hollel », emframmoù darnel ha bloc’hel, skourroù dibarek ar gevredadouriezh ha
skiantoù kevredadel dibarek reizhiataer, a gement a oufe diskoulmañ ar c’hudennoù pouezus
en deus bet SOROKIN an dellid da vraslinennañ.
Ret eo merkañ gouiziadur dirveur SOROKIN hag e skiant lemm eus dizireadusted ar
werc’helezh kevredadel d’he c’hedelfennoù, koulz hag ar gwel fraezh en deus eus ar
c’henlabour rekis etre kevredadouriezh hag istorouriezh. Gouestlet eo daou eus e levrioù da
gevredadouriezh an anaoud : Socio-Cultural Dynamics (1937-1944, 4 levrenn), ennañ dafar
kantouezel ramzel, ma studi « neuennadoù ar reizhiadoù a wirionez » prederouriezhel ha
gouezoniezhel a-geñver gant ar « reizhiadoù kevredadel-sevenadurel » ; Socio-Cultural
Causality, Space and Time (1943) ma studi an ec’honder hag an amzer en diarselloù
kevredadel.
Talcott PARSONS (Social System (1951)), o tennañ gounid eus an holl dermenadurioùse, o korvoiñ ivez degasadennoù SPENCER, DURKHEIM ha WEBER, en deus klasket o
unaniñ holl, – nemet en deus c’hwitet mik. Evitañ, danvez ar gevredadouriezh zo ar
reizhiadoù kevredadel o c’hoarvezout eus etreweredoù etre an ersavioù hag ar rolloù arlakaet,
etreweredoù durc’haet etrezek ur skeul voutin a dalvoudoù, stabilaet dre berzh

« ensavadekadur » ar patromoù stuzegezhel, ar reolennoù hag an dezvadoù. Aes eo gwelout
ne ra PARSONS nemet termenañ ar gerioù « reizhiad », « emframm », « ensavadur » (dezho
kemeradoù diniver) an eil re dre ar re all, o tioueriñ pep azez er werc’helezh fetis. Ouzhpenn
se, gwech e kemmesk « rizhenn » e ster WEBER gant « emframm », gwech e lak kemm
etrezo.
Da glozañ ar roll e ranker menegiñ diazezour ar « sokiometriezh », J.L. MORENO (1892-??),
aozer Who shall survive ? (1934 & 1952), a ersavas war un dro ouzh ar vehavioregezh, ar
gwantofreniezh, ar bredelfennerezh. Klask a reas tapout eztaoladoù emdarzhek ar gevredadelezh dre
ren arnoderezh, peurgetket e stumm ar « psikodrama » hag ar « sokiodrama ». Reizhadennet en deus
meizadur poellelour ar « rolloù kevredigezhel » dre lakaat a-wel o diazoù trivliadel. Nemet n’eo ket
deuet a-benn da zistremen par an « darempredoù etrepersonel » na da ziraez par an anadennoù
kevredadel hollel hag o emframmoù.
Paot e voe er Stadoù-Unanet ar c’hejadennoù etre bredelfennerezh ha kevredadouriezh.
Menegomp labourioù A. KARDINER (1891-??), a bouezas war meizad ar « bersonelezh-diazez »,
dreist-holl e-barzh e oberoù skrivet e kenlabour gant LINTON : The individual and his Society (1939),
The Psychological Frontiers of Society (1945).
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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DAFAR EVIT ISTOR AN TREDE EMSAV
3. – EUS AN HOLLELAAT BROADEL D’AN HOLLELAAT BEDEL
En ur studienn all (Emsav 53/137-164) ez eo bet deskrivet geneliezh ar saviad-kenderc’hañ
emsavel ha diskouezet penaos e voe frouezh ha lec’h un adempradur. War un dro gant an adempradur
e par an Emsav e tiwane damkaniezh an diempradur. E-touez an termenadurioù roet da hemañ, e
kemerimp amañ an hini a ra anezhañ un troc’h etre saviad-kenderc’hañ Breizhiz, o gwerc’htreuzfurmiñ hag o c’healiad.
Keal ar « gwerc’h-treuzfurmiñ » n’eo ket nevez. Eñ a lakaer e kont pa lavarer : « al labour
a genderc’h istor » (Emsav 53/157 1971). Mab-den o labourat a genderc’h, ha dre
genderc’hañ a dreuzfurm ar bed ; o treuzfurmiñ ar bed e treuzfurm ivez e saviad-kenderc’hañ.
An diempradur etre saviad-kenderc’hañ ha gwerc’h-treuzfurmiñ a ra ne c’hell ket Breizhiz dre
o labour treuzfurmiñ o saviad. Kaer zo dezho labourat – pa gavont labour –, ne wella ket o
saviad hag e-maez o diraez e chom ar galloud-divizout war ar pezh a sell outo.
An diempradur etre o c’healiad hag o saviad-kenderc’hañ zo kevampleg d’an diempradur
etre o saviad-kenderc’hañ hag o gwerc’h-treuzfurmiñ, rak ur c’healiad kenempret gant ar
saviad-kenderc’hañ a ampleg un darempred daelerezhel etre hemañ hag ar bed, eleze ur
gwerc’h-treuzfurmiñ. Pa’z eo dalc’het saviad-kenderc’hañ Breizhiz en ur reizhiad sujer, ez a o
labour da vagañ gwerc’h-treuzfurmiñ ar sujer ; o c’healiad, heklev da gealiad ar sujer, ne
c’hell nemet gwiskañ ar furm dizunvan ha diwerc’hek a zo bet deskrivet c’hoazh (Emsav
40/127 1970).
An Emsav en deus adempret saviad-kenderc’hañ, gwerc’h-treuzfurmiñ ha kealiad, nemet en deus
o adempret en e amgant dezhañ hepken, eleze en ur par korrgevredigezhel ha ledarmerzhel (Emsav
40/133 1970). Dre se, en deus roet d’an diempradur ur furm nevez : e-tal an diempradur sujerezhel
etre saviad, gwerc’h ha kealiad, e laka un diempradur daelerezhel etre daou saviad, ar saviad kent,
sujerezhel, hag ur saviad nevez, dispac’hel (Emsav 40/113-135 1970).
Kerkent ma’z eo bet damkanet ar saviad-kenderc’hañ emsavel ez eus savet ur goulenn : penaos e
c’hell ar poent adempradur ez eo an Emsav bezañ ur benveg ademprerezh evit pobl Vreizh a-bezh ?
Derou ur respont zo bet roet :
« An Emsav a zle gougevaniñ an daelerezh arallek ouzh an daelerezh emsavel ; kement
tra a c’hoarvez er gevredigezh kozh a zle bezañ anavezet e goulou an ergorelezh emsavel, da
lavarout eo evel darvoud eus istor ar vro nevez emañ an Emsav o sevel. Damkaniezh an
Emsav zo dre ret damkaniezh ar reizhiad klok Emsav + reizhiad arallek ; e-ser ar reizhiad
klok-se oc’h en em amparañ ent embregel en ur furm amzeriek, e teu war bep elfenn eus ar
reizhiad arallek ur ster emsavel a ra dezhi kemer un hent o tisoc’hañ gant distruj ar reizhiad
arallek » (Emsav 40/124 1970).
Diglok eo ar respont-se e meur a zoare. Da gentañ peogwir e ra anv eus « ar reizhiad klok Emsav
+ reizhiad arallek » hep he zermenañ, o lezel hepken ur maen-krog, ar arouez + lakaet aze da c’hortoz
deskrivadur ur bodad argerzhioù hag arc’hwelioù kemplezh. Diglok eo dreist-holl pa n’eo ket awalc’h taolennañ an Emsav evel ur reizhiad daelerezhel o c’hoarvezout eus ur saviad-kenderc’hañ hag
ur c’healiad. Forzh petore stroll kumuniezhel padus, manati pe kevredenn voutinelour, a c’hell bezañ
frammet en doare-se. An Emsav zo dezhañ un dra ouzhpenn : e istoregezh. Bez’ ez eo ur prantad eus
istor ur vroad, – hag ur prantad brientek peogwir emañ a-geñver gant unan eus enkadennoù brasañ
istor ar vroad-se : hogos dianav eo aet da bobloù ar bed, d’he hini zoken, gant gerioù all, risklet eo e
deun an anistor. Lakaat e penn-kont istoregezh an Emsav hon degas d’ar stadadenn ez eo an Emsav un
devoud broadel.

AN HOLLELAAT BROADEL
Petore keñverioù zo etre ar c’henderc’hañ emsavel hag ar vroadelezh vrezhon ? pe, e termenoù
disheñvel, etre saviadegezh an Emsav hag e istoregezh ?
Evit gallout respont e ranker distreiñ war dezrann ar c’heñverioù etre saviad-kenderc’hañ ha
kealiad emsavel.

An istoregezh er c’heñverioù etre saviad-kenderc’hañ ha saviad emsavel.
Ar saviad-kenderc’hañ emsavel a veizer a) evel egin saviad-kenderc’hañ adempret holl Vreizhiz
b) evel diaz-diorren ar c’healiad emsavel. Diouzh e du, ar c’healiad emsavel a veizer a) evel benveggourzhtreiñ ar reizhiad sujer b) evel benveg-anaout ar saviad-kenderc’hañ.
Chomomp war ar meizadur-mañ diwezhañ. Hervezañ, ez eo ar c’healiad an anaoudegezh en deus
an den eus ar saviad m’emañ. E degouezh an emsaver, petra eo anaout e saviad ? Hag ez eo treiñ ur
sell kevredadour ouzh an Emsav devoudel, ha deskrivañ an emsaver evel un den enket en ur saviad
korrgevredigezhel ha ledarmerzhel ? Nann, dres, seurt deskrivadur a dremenfe e-biou da berzh-diazez
an Emsav, e istoregezh. Anaout diles an Emsav zo e anaout evel Emsav istorek, en ur lakaat e-barzh e
saviad-kenderc’hañ hag e gevala istorek. Ar c’hevala istorek zo bezañs vev ar c’henderc’hañ tremenet
en endon kenderc’hañ hiziv. Dre se, ar c’healiad emsavel zo benveg-anaout ar saviad a hiziv koulz
hag ar saviadoù tremenet, – seurt anaout dre endon an ober o vezañ anaout an Emsav evel furm
amzeriek, degas goulou ar furm amzeriek-se war devoudoù pep mare, devoudoù hiziv o sklaeriañ
devoudoù dec’h, ha devoudoù dec’h oc’h anadiñ evel gwrizioù devoudoù hiziv (er c’henetresklaeriadur-se emañ pennaenn an hentenn hanezel-istorel arveret en imbourc’hioù damkanel an
Emsav). E berr, dre berzh istoregezh an Emsav, ar c’healiad emsavel zo benveg-anaout istor ha
kevredadelezh ar bobl vrezhon.
Evit reiñ fetister d’al lakadenn-mañ hag o resister d’an termenoù, e studiimp ur skouer meneget
alies : an diempradur e-unan.
Deuet eo an emsaverion da anaout an diempradur evel un arvez a bouez eus tremened pobl Vreizh
dre vestroniañ an diempradur-se e par o saviad dezho (Emsav 26/47 1969). Dre berzh ma kasent endro ademprerezh o saviad ez eo anadet dezho an diempradur en doa reuziet e Breizh adalek an 12t
kantved betek enno. Hag ar studi hanezel-istorel eus an diempradur-se e tremened pobl Vreizh he
deus, en distro, taolet sklerijenn war ar gevredadelezh vrezhon kempred. Seurt anaoudegezh eus an
tremened hag eus ar bremañ diazet en ademprerezh an Emsav a gav da glokadur reizh amkaniad an
Emsav, eleze e raklun-ademprañ evit pobl Vreizh a-bezh, astenn an ademprerezh en deus renet
warnañ e-unan.
Splann eo aze an emastenn a ro an istoregezh da gealiad an Emsav, ha da heul an diskloterezh
bevennoù a c’hoarvez etre saviad devoudel ha kealiad istorek. Setu un dornadig tud, an Emsav
devoudel, hep galloud politikel nag armerzhel e-maez ar stroll a amparont, dezho ur saviadkenderc’hañ korrgevredigezhel ha ledarmerzhel, hag o tiorren ur c’healiad gwerc’hek e-keñver
tremened, bremañ ha dazont ur bobl a-bezh.
Spisadurioù zo da reiñ a-zivout an termen « kealiad gwerc’hek ». Gwerc’hek eo ur
c’healiad e-keñver ur saviad p’en deus gwerc’h evit e anaout ha da heul e dreuzfurmiñ. Ar
gwerc’h-treuzfurmiñ evel m’hon eus e dermenet uheloc’h zo kevampleg d’ar gwerc’h-anaout.
Gwerc’hek eo da skouer un damkaniezh (fizikel, armerzhel, politikel) e-keñver an arvez-mañarvez eus ar bed e kement ma tegas anaoudegezh warnañ hag an tu d’e dreuzfurmiñ. En
hevelep doare, damkaniezh an diempradur zo gwerc’hek e-keñver saviad Breizhiz e kement
ma taol sklerijenn warnañ ha ma tigor hentoù d’e dreuzfurmiñ.
Arabat eo kemmeskañ « gwerc’hek » ha « skogus ». Skogus eo ur c’heal pa zevoud ur
fiñvad bras pe vrasoc’h er c’hedveno hag e greadoù an dud, – pezh na empleg ket e tegas
anaoudegezh vrasoc’h eus o saviad nag e prient an dreuzfurmidigezh anezhañ.

Adempradur hag eztroadur zo frouezhioù kevret an istorekadur.
Kealiad an Emsav zo enta estreget ar staliad kealioù eur techet da welout ennañ a-wechoù. Un
ensav oberiat eo, dezhañ arc’hwelioù diforc’hekaet, evel an hini oc’h anadiñ dre e werc’h-anaout ha treuzfurmiñ. Ur gwiriadur a c’haller ober diouzhtu war ar poent meneget uheloc’h : ez eo kevampleg
gwerc’h-anaout ha gwerc’h-treuzfurmiñ e par kealiad an Emsav. Adkemeromp skouer damkaniezh an
diempradur.
Dre un hontkenderc’hadur hon eus studiet c’hoazh (Emsav 53/137-164 1971), en deus an Emsav
en em amparet evel egin a ademprerezh e-ser ur saviad-kenderc’hañ emsavel.
E adempradur en deus lakaet an Emsav da anaout istor Breizh evel istor un diempradur.
Kevampleg da adempradur an Emsav ha da amparadur ar saviad-kenderc’hañ emsavel avat ez eus
un troc’h kealiadel ha saviadel etre an emsaverion hag ar Vrezhoned all : prantad ar geto ez eo. Ken
ma kaver el lankad-mañ ur stad diac’hinek : tra un niver bihan a Vrezhoned eo an adempradur hag an
istoregezh vrezhon, boutin d’an holl e chom ar saviad arallek, an diempradur hag ar sujerezh gall, –
hevelep ma kredas brogarourion ’zo bezañ enket da zibab etre an adempradur hep ar bobl hag an
diempradur gant ar bobl. An Emsav avat a zistaolas an dazeilad dre gavout an hent da drehontiñ an
dislavar : ma n’emañ ket ar saviad-kenderc’hañ e piaou da holl Vreizhiz, e rank ar c’healiad emsavel
bezañ gwerc’hek e-keñver saviad holl Vreizhiz.
Penaos gouzout avat ez eo gwerc’hek kealiad an Emsav ? Kealioù an Emsav zo frouezh an Emsav
devoudel, ha merket int don pe donc’h gant devoudelezh an Emsav. Ha tu zo da c’houlakaat, mard eus
un dra a vir outo a vezañ gwerc’hek e-keñver saviad holl Vreizhiz, n’eo ket an troc’h etre ar
c’henderc’hañ emsavel hag ar c’henderc’hañ arallek, hogen deberzhioù ’zo eus an devoudelezh-se. Pa
zispleger d’an dud ar saviad enkadennek m’emaint hag an doare da zienkañ, an dalc’h evito n’eo ket
gouzout a belec’h e teu an displegadur, hogen ha bastus eo. Un displegadur avat o teurel kalz goulou
war gudennoù devoudel korrgevredigezh an emsaverion ha goulou teusk hepken war gudennoù ar
gevredigezh vloc’hel vrezhon, a vo bihan e werc’h-anaout ha -treuzfurmiñ e-keñver houmañ.
Ar goulenn a zeu da heul eo hemañ : ur wech stadet he bevennoù, penaos kreskiñ gwerc’hegezh
kealiad an Emsav e-keñver saviad holl Vreizhiz ? Amañ e sav un diaester : e daelerezh strizh emañ ar
c’healiad emsavel gant ar saviad-kenderc’hañ emsavel ha gantañ hepken (Emsav 40/128 hh. 1970). E
werc’hegezh e-keñver ur saviad all, forzh pehini e ve, ne c’hell bezañ nemet un disoc’h ameeun, un
addisoc’h. Hogen e-keñver an diaester-se emañ danvez e ziskoulm : an Emsav a dizh saviad pobl
Vreizh dre hent o istoregezh, – an hevelep istoregezh o deus dre emdermenadur an Emsav. Tu zo
neuze da dresañ lankadoù un daelerezh : kealiad an Emsav a laka a-wel arvezioù ’zo eus istoregezh
pobl Vreizh ; e goulou an istoregezh-se ez anad divastusterioù e gwerc’hegezh ar c’healiad emsavel ekeñver saviad holl Vreizhiz ; an divastusterioù-se a zezranner evel azonoù ar forc’hadoù etre
devoudelezh an Emsav hag an istoregezh vrezhon, eleze etre an Emsav devoudel hag an « Emsav
istorek » (hemañ o vezañ un danzead derc’hek termenet dre werc’hegezh rik e gealiad) ; treuzfurmet e
vez saviad-kenderc’hañ an Emsav dre lemel eus e zevoudelezh an deberzhioù anadet e stumm
kemend-all a forc’hadoù etrezañ hag an « Emsav istorek » (pelloc’h, Emsav 60/381-383, e roomp div
skouer eus an daelerezh-mañ).
Met petra eo evit an Emsav seurt pelladur diouzh e gudennoù diabarzh ha nesadur ouzh kudennoù
holl Vreizhiz ? Anavezet hon eus aze an eztroadur (Emsav 35/332 hh. 1969), war un dro gant al
liamm daelerezhel a zo etrezañ hag an adempradur. An eztroadur zo enta da dermenañ evel
istorekadur an Emsav, eleze evel diforc’hadur e istoregezh diouzh e zevoudelezh ha treuzfurmadur e
zevoudelezh diouzh e istoregezh.

An eztroadur zo istorekadur an Emsav ha pobl Vreizh kevret.
Istorekaat an Emsav zo hevelebiñ e istoregezh ouzh istoregezh pobl Vreizh. An eztroadur zo
neuze da dermenañ ivez evel istorekadur pobl Vreizh, eleze evel diforc’hadur hec’h istoregezh diouzh
he devoudelezh ha treuzfurmadur he devoudelezh diouzh hec’h istoregezh.

E lec’h all ez eo bet meneget gwered ar c’healiad emsavel war ar saviad-kenderc’hañ
arallek e termenoù a skogusted, a ledemsaverezh, a varr-gourzhtreiñ (Emsav 40/131 1970).
Diglok-bras eo ar selled-se, pa ra anv hepken eus gwerc’h-distrujañ kealioù an Emsav war
amveziadoù sujidigezh Vreizhiz, hep lakaat e kont o sklaeriusted evit Breizhiz o-unan, eleze o
gwerc’h-anaout ha -treuzfurmiñ.
Ganet er geto, en deus an trede Emsav miret e-pad pell neuzioù kevredadel ur stroll bihan
(Emsav 45/277-286 1970) dalc’het gant un ere diabarzh kreñv-meurbet (Emsav 53/144 hh.
1971). E-pad pell e voe kaset an daelerezh saviad-kealiad emsavel dreist-holl diouzh
ezhommoù an Emsav devoudel, an daveoù da ezhommoù pobl Vreizh o chom andaelerezhek,
– aes eo henn gwiriañ war istor ar stourm evit ar reizhskrivadur da skouer pe savidigezh
S.A.D.E.D.. Arbennoù « bevedel » oa moarvat da seurt entroadur evel ma tiskouez an
dañjerioù diniver a anadas e derou an eztroadur (Emsav 35/332 hh. 1969).
An eztroadur zo estreget pezh a wele ennañ ur sell eeunek, – profadur da Vreizhiz un torkad
gwirionezioù salvus dizoloet gant an Emsav. Deskrivet eo bet evel un eilpennadur (Emsav 35/332
1969). Emaomp o paouez merkañ an eilpennadur-se e par ar c’healiad emsavel : n’eo ket e orin
emsavel, hogen e werc’hegezh e-keñver saviad bloc’hel Breizhiz a ra e briz ; hag e par ar saviadkenderc’hañ emsavel : an daelerezhioù renet en e ser a rank bezañ nebeut-ouzh-nebeut a-geñver gant
ezhommoù deberzhek an Emsav ha mui-ouzh-mui gant ezhommoù istorek ar vro.
Uheloc’h hon eus brastreset an argerzh daelerezhel o tiforc’hañ istoregezh an Emsav diouzh e
zevoudelezh ha, war un dro, o lakaat a-wel ezhommoù istorek ar vro dindan vennadurioù goveliet
gant an diempradur hag ar sujerezh. Ar c’healiad emsavel eo ar benveg da savelañ an istoregezh
vrezhon. Dre berzh an diaz en deus e saviad-kenderc’hañ an Emsav ez astenn e werc’hegezh e-keñver
saviadoù tremenet ha bremañ ar bobl vrezhon, – skouerioù e-leizh eus an argerzh-mañ a gaver gant ar
studiennoù niverus en deus embannet an Emsav war istor ha kevredadelezh Vreizh. Evel m’hon eus
gwelet, e tisoc’h an argerzh-se gant ergorelaat un endoniad istorek da saviad-kenderc’hañ an Emsav,
ha gant treuzfurmiñ hemañ dre erlec’hiañ doareoù istorek ouzh an doareoù deberzhek chomet
diziforc’h betek neuze en e zevoudelezh. War un dro e kas un eilpennadur e-keñver devoudelezh pobl
Vreizh : e-lec’h anaout an anistor devoudel ma emañ evel dilerc’h un istor aet da get, en en anavez
evel danvez un istor oc’h adkregiñ (amañ dindan, gant skouer ar gallekadur, e kaver un degouezh
splann eus an eilpennadur-se : an Emsav a eilpenn « ar gallekadur = diwezh Breizh » en « ar
gallekadur = amplegad hec’h adsav »).
E-se, an un dra eo d’an Emsav eztreiñ, dibourc’hañ e zeberzhegezh ha gwiskañ an istoregezh
vrezhon ; bezañ istorour Breizh hag he derener d’an istor (Emsav 5/105-107 1967) ; sklaeriañ
lankadoù istor Breizh ha dont da vezañ ul lankad eus an istor-se.
Div skouer all a zezrannimp evit anataat fraeshoc’h seurt arc’hwel istorekaat eus an Emsav.

« Hon yezh hag hon gwiskamantoù »
Diskleriadur Strollad Broadel Breizh kentañ, embannet e 1911, a renke e-touez an traoù a oa
dlead an Emsav o difenn : « hon yezh hag hon gwiskamantoù, hon gizioù kozh a vroiz pe a gristenion,
en ur ger, kement tra a chom ganeomp eus hêrezh hon tadoù kozh » (in S.A.D.E.D., 8. Han-105/713).
Aes eo dimp hiziv dispartiañ e seurt amkaniad an deberzh diouzh ar retvez. Koulskoude ne voe an
Emsav e piaou d’ar benveg-diforc’hañ azas, d’ur c’healiad gwerc’hek e-keñver « hêrezh hon tadoù
kozh », nemet pa baouezas a vezañ difennour ar bed henvoazel brezhon enep ar bed arnevez gall evit
bezañ krouer ur bed arnevez brezhon (Emsav 6/138 hh. 1967 ; 58/311 hh. 1971). Treuzfurmiñ saviad
an Emsav eus ar par « difennour ar bed henvoazel brezhon » d’ar par « krouer ur bed arnevez
brezhon » a voe a) gwiskañ war an Emsav un istoregezh en tostae da vezañ ul lankad eus istor ar bobl
vrezhon, ha pa ve hepken dre vale war an hevelep tu ha hi etrezek ar bed arnevez b) astenn
gwerc’hegezh e gealiad en tu all da gudennoù ar bed henvoazel ma chome bac’het : ur ster yael a
gemere e kelennadurezh an Emsav ar Reverzhi C’hreantel, an Dispac’h gall, h.a..

Ar gallekadur
Abeg gwerc’hel ar C’hallaoued da c’hallekaat Breizhiz oa ar sujerezh ; abeg gwerc’hel Breizhiz
d’en em c’hallekaat oa dreistbevañ, dre zont tre er bed arnevez (Emsav 55/218 1971). Ne guitaent an
enkadenn vevedel, ar mougadur armerzhel nemet evit sankañ en un enkadenn vuhezel donoc’h : an
arallekadur, priz an dreistbevañ, a zeue war-c’horre ar sujidigezh kent (Emsav 33/265 hh. 1969). Evel
a ouzer, an eil Emsav sevenadurel a savas groñs enep d’ar gallekadur, oc’h embann kealioù kontrolbev da lusk ar gedvuhez vrezhon. Hiziv ez eo anat dimp an deberzhioù a oa en orin seurt
diwerc’hegezh : diempradur an Emsav e daou skourr o virout ouzh ar skourr sevenadurel a savelañ ur
c’healiad gwerc’hek e-keñver ar gallekadur, – ne ziwanas ar c’healiad-se nemet pa voe ur saviadkenderc’hañ adempret ; orin renkadel izili an eil Emsav, anezho tud gallekaet a-walc’h evit gwelout er
brezhoneg ur yezh vroadel, tra ma pade yoc’h o c’henvroiz da welout ennañ un arbenn d’o
zavantegezh (Emsav 49/8 1971 ; 33/265 hh. 1969). Adempradur an Emsav (Emsav 21/266 1968 ;
26/46-47 1969), diazezadur ar saviad-kenderc’hañ emsavel (Emsav 40/113-135 1970 ; 53/137-164
1971) ha, d’o heul, kevanadur ar gelennadurezh hag unvanadur an istoregezh (Emsav 32/231-236
1969) a roas d’an Emsav an tu da savelañ istor ar gallekadur evel an hevelep istor e par pobl Vreizh
hag e par an Emsav : araez eus ar sujerezh gall, e teu ar gallekadur da vezañ un araez-dieubiñ eus pobl
Vreizh : dre ar galleg o deus Breizhiz piaouet ar bed arnevez ha drezañ an armoù ret da derriñ ar
sujerezh gall (Emsav 33/270 1969).

Al lusk hollelaat.
En daelerezh emsavel e tiverzer enta daou lusk :
– ul lusk da istorekaat ar saviad emsavel. Pep emsaver zo den eus un amzer, ur metou, ur renkad ;
e istor personel en deus ; an Emsav e-unan zo ur stroll kevredadel amparet diouzh amveziadoù
diseurt ; – kemend-all a zeberzhioù o herzel an Emsav devoudel a glotañ dik gant saviad gwerc’hel
pobl Vreizh. Dre an daelerezh emsavel, e tibourc’h an Emsav e zeberzhegezh, o wiskañ an istoregezh
vrezhon. An eil Emsav sevenadurel a varne ar gallekadur diouzh « armerzh » an Emsav devoudel ha
n’eo ket diouzh « armerzh » pobl Vreizh. An doare istorek da varn ar gallekadur, ober anezhañ ul
lankad emsavel, a c’hoarvezas a zigreizañ preder an emsaverion diouzh « armerzh » an Emsav
devoudel evit e greizañ war « armerzh » an Emsav istorek, hemañ o vezañ an un dra gant « armerzh »
istorek pobl Vreizh.
– ul lusk da werc’hekaat ar c’healiad emsavel. Dre berzh istoregezh an Emsav, e tenn e gealiad
da astenn e werc’hegezh bepred donoc’h ha klokoc’h en istor ar vro, – eleze da amparañ ur c’hevala
istorek bepred amploc’h. « N’eus nemet an Emsav a gement a ro [da Vreizhiz] an diazez fetis ma
loc’hont diwarnañ evit diorren ar bed istorek brezhon » (Emsav 28/108 1969). Ar studioù stank-ouzhstank diazet er saviad-kenderc’hañ emsavel, war istor ha kevredadelezh ar bobl vrezhon, zo
erzerc’hadur al lusk da werc’hekaat ar c’healiad emsavel.
Merzout a reomp ez eo seurt lusk istorekaat-gwerc’hekaat ul lusk emastenn. Istorekaat ar saviadkenderc’hañ emsavel a denn d’ober anezhañ saviad-kenderc’hañ holl Vreizhiz. Gwerc’hekaat ar
c’healiad emsavel a denn d’ober anezhañ damkaniezh istor a-bezh ar bobl vrezhon. Setu perak e
lavaromp ivez ez eo al lusk-se ul lusk hollelaat : hollelaat ar c’healiad emsavel diouzh ar vent amzerel,
eleze e-keñver istor ar bobl vrezhon, ha diouzh ar vent egorel, eleze e-keñver saviad-kenderc’hañ holl
Vreizhiz ; hollelaat ar saviad-kenderc’hañ emsavel, o seveniñ istorekadur kevret an Emsav ha pobl
Vreizh. Berroc’h c’hoazh : hollelaat an Emsav e-keñver ar furm amzeriek vrezhon.
Ar stadadurioù-mañ a ro tro dimp da glokaat hon anaoudegezh war ar pezh a zo bet anvez
« pevar stael an dispac’h » (Emsav 40/113-135 1970).
Pa gomzer eus « distruj ar saviad-kenderc’hañ arallek » e ranker intent daou dra : a) e
zistruj « diavaez » a zeuy da heul distruj ar reizhiad sujer b) un distruj « diabarzh » deraouet
endeo : dezverk ar saviad-kenderc’hañ arallek o vezañ an diempradur, e vez war zispenn
adalek ma krog Breizhiz da ademprañ, – pezh a reont o tiorren ur saviad-kenderc’hañ
emsavel.

Reizh eo enta lavarout eo tonkad ar saviad-kenderc’hañ arallek forzh penaos bezañ
distrujet. N’eo ket avat dre ret e gounid ar saviad-kenderc’hañ emsavel. Hemañ ivez a rank
bezañ distrujet, ha distrujet e vez bemdez dre an istorekaat, – dre un distruj diabarzh evel just.
Er saviad arallek emañ ar Brezhon en anistor. Er saviad emsavel emañ avat el ledistor, hervez
termenadur ar c’heal nevez-se (Emsav 58/317 1971). Reizh eo lavarout ez eo an Emsav
rakfurm Breizh istorek ; ken reizh all eo lavarout ez eo roll an Emsav kas distruj diabarzh ar
saviad-kenderc’hañ arallek betek e dreuzfurmiñ e saviad-kenderc’hañ istorek brezhon.
Merkomp ur wech c’hoazh ar roll eilrenk en deus an daelerezh diavaez, etre an Emsav
hag ar sujerezh (Emsav 24/352 1968). Moarvat ne vo tu da gas an adempradur d’e benn nemet
goude terriñ ar sujerezh, hogen an adempradur eo a ra an distro d’an istor ha n’eo ket an
dieubidigezh politikel.

AN HOLLELAAT BEDEL
Hollelaat kealiad an Emsav e-keñver saviad-kenderc’hañ holl Vreizhiz zo chom en amgant ur vro,
zo intent an Emsav evel emsav-dieubiñ broadel. Ar goulenn a sav eo hemañ : hag an ademprerezh
emsavel zo un ademprerezh broadel ? pe, resisoc’h : hag eñ zo hepken un ademprerezh etre elfennoù
eus ar gevredigezh vrezhon, eus ar c’henderc’hañ brezhon, h.a., en ur ger eus ar furm amzeriek
vrezhon ?
Ken abred hag ebrel 1969 e veze roet ar respont :
« An Emsav eo an diazez hon eus da gemer evit kompren, n’eo ket hepken istor Breizh,
met istor Europa hag ar bed. () Dre wriziennañ en Emsav e kemer ar Vrezhoned perzh leun e
buhez hag e tonkad o fobl hag, en tu all d’o fobl, e buhez hag e tonkad an denelezh. Dre
sammañ istor ar bobl vrezhon e samm an emsaver istor an denelezh. Evel ma kompren istor
an Emsav hag istor Breizh e kompren ivez istor ar Bed. Lavaret hon eus e oa istor Breizh
krouidigezh pemdeziek an Emsav, heñveldra e lavaromp ez eo istor ar bed, Europa pe Frañs
krouidigezh pemdeziek an Emsav ivez » (Emsav 28/108-109 1969).
Hag adlavaret eo bet e here 1971 e-ser un dezrevell fetisoc’h :
« Unvanadur ar bed, kroget en 19t kantved ha kendalc’het en 20t, kaset gant diorreadur ar
gevalaouriezh hag astennadur an trevadennerezh en deus krouet ul liamm saviadel etre an holl
denion. En eneb d’ar pezh a oa en 19t kantved, bremañ ez eo ereet strizh an darn vrasañ eus
kevredigezhioù hag armerzhioù ar bed. () Gant al liamm saviadel ez eo ledanaet enkadenn ar
pobloù hag ar renkadoù chomet betek-henn en anistor. Dre al liamm saviadel end-eeun,
enkadenn ar pobloù hag ar renkadoù-se n’eo mui bevennet dezho o-unan, d’un tiriad, dont a
ra da vezañ un enkadenn eus ar bed. () Da heul, treuzfurmadur ar gevredigezh e Breizh ne sell
ket hepken ouzh Breizhiz (ha diouzh ret ouzh ar C’hallaoued), hogen ouzh an holl denion. En
hevelep doare, hag evit an hevelep abegoù, e sell kudenn Vietnam, Palestina, Euzkadi, h.a.,
ouzh an denelezh a-bezh. Dre al liamm saviadel ez omp kaset da eilpennañ ivez keñverioù
Breizh hag ar bed. E-lec’h bezañ ur pouez marv, ur benveg gouzañvat eus an istor, e teu pobl
Vreizh da gaout ur roll dibar e dienkadur ar bed a vremañ. N’eo ket hepken sevel ur
gevredigezh nevez war zismantroù ar gevredigezh arallek he deus d’ober, hogen reiñ ur ster
bedel d’an diskar ha d’ar savidigezh-se » (Emsav 58/318 1971).
E-pad kantvedoù eo bet oadvezh an istorioù broadel. Dalc’het e veze an egor bedel gant un nebeut
pobloù trec’h, pep hini oc’h en em dennañ en hec’h istor broadel klosañ gwellañ, o treiñ ouzh an
diavaez emzalc’h Israel kentañ ouzh ar Jentiled pe Hellaz ha Roma ouzh ar Varbared. Stanket e veze
ouzh an istor estren dre enezennekaat ar saviadoù-kenderc’hañ broadel ha derc’hel ar c’healiadoù
kreizennet-strizh, – skeudenn diles eus ar stad-se a draou oa frazennoù brudet Roparz HEMON :
« N’anavezomp ket ar Bed. N’anavezomp nemet Bro-C’hall » (Ur Breizhad…, p. 25 1931). E-se en
em gave anistorekaet an delanvadoù a dremene daoust da bep tra dreist an harzoù, dic’houest da
luskañ nep daelerezh-kevanaat etre ar pobloù, – hor bezet koun eus drouziwezh an Eil Etrevroadelenn

e derou Brezel 14. Anistorekaet e veze ivez ar pobloù annezet en egor aloubet gant ar riezoù trec’h.
Ouzh pal ar c’hlozarmerzh e klote pal broadelour ar c’hlozistor.
Hiziv avat e vez freuzet an enezennadoù diwezhañ ken a glozarmerzh, ken a glozistor (Emsav
58/318 1971).
Ar pobloù sujer o-unan a rank gouzañv an delanvadoù saviadel estren, plegañ da vezañ
gougevanet ouzh un emframm saviadoù hollvedel. Dav eo dezho asantiñ d’an doareoù nevez evito eus
an emframm-se : ar saviad a anavezent oa unan dalc’het unvan dindan sujerezh o dreistbeli ; hiziv e
chom bevennet ha darnel beli pep pobl e-ser an emframm saviadoù hollvedel, ar sujerezh o lezel muiouzh-mui al lec’h gant an daelerezh en darempredoù. Er c’heñver-se ez eo ar broioù sujer o deus an
hent hirañ d’ober : strivañ a reont da gas o leviadurezh diabarzh ha diavaez hervez ar gealiadurezh
vroadelour kozh, o stourm ouzh steuzidigezh o saviad enezennek.
Er c’heñver-se ez eo disheñvel degouezh ar pobloù sujet. Mar fetisa ar broioù sujer o « goulerc’h
kealiadel » en ur c’hilstourm ouzh diorreadur an emframm saviadoù hollvedel, n’o deus ar pobloù
sujet nemet o fenn da sevel evit en em gavout e savlec’h dispac’hel e-keñver an diorreadur-se, ha
piaouañ rag-eeun un « enraog kealiadel » : er c’hontrol d’o sujerion, int bet o c’houzañv pell ’zo an
delanvadoù saviadel diavaez hag ar gougevanadur ouzh ar reizhiadoù estren ; ouzhpenn bezañ
doareetoc’h eget ar re all da vont en un emframm hollvedel, n’o deus nemet mad da dennañ o vont
ennañ. Hogen un dilañs bras zo ganto : an delanvadoù diavaez hag ar gougevanadur o deus gouzañvet
kantvedoù-pad a voe gourlakaet dezho dre sujerezh, – ken ma’z int aet en anistor ha n’eo ket hepken
er c’hlozistor. Eus o bezañs istorek kent n’eus chomet nemet o emsavioù, eginoù bividik a zo o fal
digeriñ dezho hent o distro d’an istor. Alese ar pouez bras en devez bepred ar c’healiad emsavel :
ennañ e tle splannañ an « enraog kealiadel » oc’h azonañ savlec’h dispac’hel ar bobl sujet a-dal d’ar
« goulerc’h kealiadel » oc’h azonañ savlec’h kilstourmel ar bobl sujer.
A-hend-all, souezh ebet mar bez broadel da gentañ an emsavioù, ha klozistorek. N’eo ket hepken
dre ma trevezont ar vro sujer, hogen dre ur redi bevedel. O emell kentañ zo adsavelañ istor ar bobl en
e furm amzeriek, treiñ en istor kantvedoù gouelec’hiek hec’h anistor, istorekaat he zremened, he
bremañ ha digeriñ dirazi un dazont istorek. Al labour-mañ emaomp o paouez envel an hollelaat
broadel. Ouzh e gas da benn ne ra an emsavioù nemet karzhañ an diempradur, ar sujerezh hag o
heuliadoù. Pouezus eo merkañ en henn greont dre hentoù daelerezhel, hag e-se e kadarnaont o
savlec’h dispac’hel hag en em lakaont e tro da stagañ rag-eeun gant an eil prantad eus o labour,
anezhañ kemer lec’h oberiant en emframm saviadoù hollvedel.
Dirak o gougevanadur ouzh an emframm saviadoù hollvedel, o deus ar pobloù sujet en hevelep
lañsoù ha dilañsoù ha m’o deus dirak o adistorekadur broadel. An dilañs pennañ eo o diempradur :
diwar o labour ne zeu ket ar gwerc’h-treuzfurmiñ ret da ziorren o saviad-kenderc’hañ, – amañ emañ e
kont o saviad-kenderc’hañ istor koulz hag o saviad-kenderc’hañ armerzh (Emsav 53/157 1971).
Arc’hwel al liamm saviadel a ampleg ma ve renet diastal diorreidigezh he saviad-kenderc’hañ gant
pep pobl : ur bobl harzet a ziorren he saviad-kenderc’hañ dre an diempradur a zeu da vezañ un tachad
enkadennek e-barzh an emframm hollvedel ha lakaet eo dre « armerzh » an emframm e-unan en un
dazeilad krennus : unan a zaou, pe ez adempro dre un dispac’h berzhek, pe diskoulmet e vo an
enkadenn dre he steuzidigezh da vat. An dazeilad-se eo an arbenn ma stourm hiziv kement a emsavioù
dre ar bed. Al lañs pennañ e kerz ar broioù sujet eo ar vezañs enno a greizennoù ademprañ
daelerezhel : o emsavioù end-eeun. Roll ar re-mañ, goude ren an hollelaat e-keñver ar saviad broadel,
eo kas un eil lankad emastenn, anezhañ ren an hollelaat e-keñver an emframm saviadoù hollvedel.
Aze e sav un niver goulennoù n’omp evit reiñ bremañ respont gwerc’hek ebet dezho.
Enkadenn saviadel pobl Vreizh ne vo ket diskoulmet dre hepken lemel ar sujerezh gall. Mui-ouzhmui e vez o c’hoari war saviad pobl Vreizh un daelerezh saviadel hollvedel nad eo ar sujerezh gall
nemet un elfenn nac’hel anezhañ, – evel ur genn o virout ar c’hef faoutet a adpegañ. Adkavout a
reomp en ur par kevan ar c’helc’h-bac’h deskrivet war dachenn an armerzh (Emsav 6/156 1967) : ne
c’hell ur bobl sujet diorren ur saviad-kenderc’hañ istor nemet dre derriñ ar sujerezh, hogen ar
c’hammed bras en istor ez eo terriñ ar sujerezh a ampleg end-eeun ur saviad-kenderc’hañ istor. An

emsavioù zo dres an hent azas da freuzañ ar c’helc’h-bac’h-se : dre amparañ ur saviad-kenderc’hañ
adempret dizalc’h (e priz bezañ ledarmerzhel ha korrgevredigezhel) diouzh saviad-kenderc’hañ
diempret ar vro, e tigoront e-kreiz gouelec’h an anistor andonioù istor nevez.
Saviad pep pobl o vezañ astennet en devoud d’an hollved, ez eo ur redi evit pep emsav
gwerc’hekaat e gealiad ivez en ur par hollvedel. E-se ne vo gwerc’hek kealiad an emsav brezhon ekeñver saviad Breizhiz nemet e kement ma vo gwerc’hek e-keñver an emframm saviadoù hollvedel :
e-keñver hemañ hepken e piaou an Emsav e savlec’h dispac’hel leun hag an « enraog kealiadel » a
venegomp uheloc’h. Hogen seurt hollelaat bedel diouzh ment an egor a ampleg un hollelaat diouzh
ment an amzer, ar c’hevala istorek oc’h amplaat a-geñver gant astenn ar saviadelezh. Penaos avat ren
an hollelaat-se ? Penaos gwerc’hekaat ar c’healiad brezhon e-keñver saviad ar pobloù all ? Penaos
istorekaat ar saviad-kenderc’hañ brezhon e doare ma vo istor pobl Vreizh en un darempred a
genempradur gant istor ar pobloù all ? Damwelout a reomp danvez an hentoù : al liamm saviadel oc’h
eren strizh-ouzh-strizh ar pobloù ; ar vezañs dre an hollved eus an emsavioù, broadel hag estreget
broadel, derou un etreemsavelezh (Emsav 54/182 1971)… Emaomp aze war linennoù araoketañ hon
talbenn.

AN EMSAV HAG AR VRO (44)
LIZHEROU
Digant ur c’henduad eus U.D.B. (Br. ganimp).
« Va aliet ’z poa da lakaat dre skrid krefen ’zo a-zivout E.S.B. hag U.D.B. ma ve aesoc’h o
breutaat da c’houde. Adwelet ’m eus lies gwech framm dispac’hel E.S.B. ; ne gredan ket avat e c’hell
an dispac’h er furm-se en em ledañ buan ha kemmañ an traoù e Breizh, dre veur a abeg.
« Evit dont da emsaver e ranker piaouañ ur stuziadur politikel kaset pell-tre, a-benn piaouañ ar
binvioù-dezrannañ rekis.
« Kalz tud n’int ket barrek da zezrannañ ur gudenn evit he diskoulmañ ha dreist-holl kalz tud ne
vennont ket henn ober.
« Evit dont da emsaver e ranker kaout endeo anaoudegezh ouzh ar gudenn vrezhon, e ranker
bezañ kizidikaet endeo, ha sur on o deus an darn vuiañ eus izili E.S.B. stourmet a-raok e-barzh
luskadoù anvet “mirelour”.
« An dispac’h hervez E.S.B. ne c’hallo c’hoarvezout nemet pa vo peurzistrujet Breizh ; re
ziwezhat e vo, kelligoù E.S.B. ne vint ket ken a-geñver gant gwerc’helezh an devoud brezhon.
« Savlec’h U.D.B. zo, bremañ dreist-holl, ur savlec’h difenn ha prientiñ. Ur savlec’h difenn evit a
sell ouzh ar c’hultur : U.D.B. a gred ez eus eus pobl Vreizh, hogen n’he deus ket skiant eus he bezoud.
Ar c’hultur brezhon zo anezhañ, ar brezhoneg zo anezhañ, war steuziañ emañ ; labour U.D.B. Galv zo
da gentañ herzel ouzh ar steuziadur-se ; en amboaz-se, e rank an holl hentoù bezañ arveret, zoken ar
frammoù gall, peogwir n’eus d’an ampoent en hon c’herz hent efedus all ebet.
« Savlec’h prientiñ ivez. Poblañs Vreizh n’he deus ket piaouet he hevelebiezh en-dro, re zon eo an
draomategezh, padout a ra abaoe kantvedoù, ret eo kizidikaat pobl Vreizh hag ober dezhi darbenn hag
ensammañ he brezhonelezh. U.D.B. a labour er mare-mañ d’ober dezhi he darbenn. Evit ur micherour
eus greanti-preizh Citroën, bezañ Brezhon zo da gentañ bezañ korvoet, da c’houde bezañ mezhekaet
(graet outañ evel ouzh ur pezh-gwerin a zilec’hier evel ma karer), bezañ diwriziennet, hep liamm ebet
ken gant ar pezh en dije dleet bezañ e gultur. Skrapet eo bet pep tra digantañ ; ar skraper, U.D.B. a
stourmo bepred outañ ; ar skraper-se eo ar reizhiad kevalaour. U.D.B. zo dispac’her enta er feur ma
stourm evit kemmañ ar frammoù politikel e Breizh (hag e Frañs war un dro). U.D.B. Galv zo
dispac’her er feur ma roont da Vreizhiz en-dro an araezioù kentañ-holl da stourm ouzh ar reizhiad
c’hall ; ar c’hultur breizhat zo disheñvel diouzh ar c’hultur gall ; pa gomzo Breizhiz brezhoneg, e vo
hogos deuet an trec’h.
« Evit ar pred ez eo ar gudenn vrezhon ur gudenn a yoc’h, kudenn ur yoc’h da gizidikaat. N’eo
nemet goude ar c’hizidikadur-se eus ar bobl e c’hallo an argerzh dispac’hel gwirion deraouiñ.
« Setu pezh a soñjan evidon-me eus ar gudenn evit bremañ. Izili oberiant eus U.D.B. a ve e tro da
reiñ dit un dezrann donoc’h. Kent pell e’m bo da gejañ gant reoù ’zo. Spi ’m eus e vo tu da vreutaat
holl a-gevret, o arguzennoù a vo bastusoc’h dit marteze eget va re ».
(25 09 71)

EMVR-280

Respont da aozer EMVR-280 (tr. br.).
« E’z lizher eus an 25 gwengolo e keñveriez obererezh an Emsav ouzh hini U.D.B., en ur
zegemerout da savelet a) o deus an Emsav hag U.D.B. an hevelep palioù ha finvezioù b) e welont stad
an traoù e Breizh en hevelep doare. Evidout, an diforc’h pennañ a denn d’an hentoù arveret da dizhout
an hevelep palioù.

« En devoud, ez eus bremañ forc’hadoù bras etre savboentoù an Emsav ha re U.D.B. a-zivout stad
an traoù e Breizh.
« Evit U.D.B. ez eo Breizh da gentañ un drevadenn. Daou dra-diazez a ra bezoud Breizh :
1) aspadennoù ar gevredigezh henvoazel (dreist-holl an aspadennoù stuzegezh ez eo an teodyezhoù
keltiek a zleer, hervez da c’herioù, herzel o steuziadur) 2) ar gwaskerezh a zo warni (ar gwaskerezh-se
o wiskañ div furm bennañ : steuziadur an doare-bevañ brezhon, eleze an doare bevañ henvoazel, ha
korvoerezh kevalaour al labourerion vrezhon). Ar gudenn n’eo ket gouzout ha skogus eo pe get an
troiennoù arveret gant U.D.B. en he bruderezh evit kantreizhañ he stourm ha, ledanoc’h, evit
kantreizhañ ur stourm a-du gant paderezh pobl Vreizh pe ur Vreizh sokialour, ar gudenn eo ne zispleg
an troiennoù-se e nep doare perak ez eus eus U.D.B., nag eus pobl Vreizh, ha nebeutoc’h c’hoazh eus
ar ret stourm evit treuzfurmiñ ar gevredigezh vrezhon hag ober eus Breizh un unvez politikel.
« Komz eus “devoud trevadennel”, eus “devoud kulturel brezhon” ne ro diazez damkanel start
ebet d’an ober evit ar sokialouriezh e Breizh ha ne gantreizh ket e tle an “devoud kulturel”-se padout.
An “devoudoù”-se ne gantreizhont e nep doare ar stourm brezhon. Koulskoude ez eus eus U.D.B.. Ma
ne gaver ket en he luganoù hag en he zezennoù nag ar perag nag ar gantreizh anezhi, e tleer kavout e
lec’h all ar perag, ma n’eo ket ar gantreizh-se.
« Evit an Emsav, stad ar gevredigezh e Breizh er mare-mañ, evel an obererezh ret ouzh ar stad-se,
a rank bezañ meizet e stern argerzh-distrujañ ar gevredigezh henvoazel ha -krouiñ ur gevredigezh
nevez. Mestroniadur ha diempradur an armerzh, doareoù ar gevredigezh diskuliet bep miz gant Le
Peuple breton zo azonoù ur prantad eus an argerzh-se distrujañ-krouiñ. Ober eus mestronierezh
politikel Breizh, graetanvet trevadennerezh, arbenn kentañ stad an traoù o ren, a vije bet gwirheñvel
30 pe 40 vloaz ’zo. Hogen hiziv ez eo seurt meno diaes da zifenn. Heñveldra, n’eo ket siriusoc’h ober
eus ar gallekadur un drouziwezh. Seurt savboentoù a nac’h gwelout ar pep pouezusañ : dislavaroù
diabarzh ar gevredigezh e Breizh. Klask a reont er-maez eus ar c’horf brezhon an arbennoù gwerc’hel
eus enkadenn ar gevredigezh. Ezvannañ en doare-se an arbennoù eus stad an traoù a zisoc’h gant un
dibun a “girieion” o kemmañ hervez an amzerioù hag an amveziadoù : ar roue, an impalaer, ar pab, ar
republik, an impalaerouriezh, ar gevalaouriezh, ar gomunouriezh, ar faskouriezh, h.a..
« Tezennoù ha luganoù U.D.B., ha peurgetket al luganoù “Bretagne colonie”, “Breton, ils te
colonisent” zo test eus an tech da ezvannañ dislavaroù ar gevredigezh vrezhon. Eus seurt doare da
welout an traoù e tisoc’h un obererezh o c’hortoz eus an diavaez diskoulmoù d’ar c’hudennoù a sav e
Breizh : kudenn dreistbevadur restachoù ar stuzegezh henvoazel, kudenn dreistbevadur ar bobl
vrezhon pergen. Kement-se a zeu war-c’horre e stumm arc’hadurioù niverus a ya o feulster a-geñver
gant o difrouezh (da heul c’hwitadenn an arc’hadurioù armerzhel ez eo deuet ar gwalldaolioù gant ar
plastik).
« U.D.B. he deus arc’het ur vodadenn rannvroel dilennet ent werinek. Hiziv e tremen gant brudañ
an dodennoù “Bretagne colonie”, “Déportation”, ha kinnig emstriverion d’an dilennadegoù. E-se ez
eo distroet da furmoù obererezh ha dodennoù al luskad broadelour etre an daou vrezel.
« En un dislavar krenn emañ gennet ar politikerezh arc’hañ : klask diogeliñ paderezh ar bobl
vrezhon e-barzh ur reizhiad a zo an distruj anezhi amplegad rik he faderezh.
« Evit an Emsav n’eus anv ebet da arc’hañ forzh petra ’ve e diabarzh ar reizhiad c’hall, hogen da
zistrujañ ar reizhiad-se ha da grouiñ diazezoù ur gevredigezh nevez e Breizh. Dargemm zo etre
obererezh Galv en deus taolet, gant harp emvataus kannaded U.D.R. Breizh (e-touez re all), da lakaat
ensaviñ ur gelennadurezh eus ar brezhoneg el liseoù ha kelenndioù, ha hini an Emsav a zo ober eus ar
brezhoneg ur benveg labour azas ouzh ar bed arnevez, ur-benveg azas ouzh al labour dispac’hel
pergen. Evit an Emsav, ar brezhoneg n’eo ket un danvez arc’hañ, hogen ur benveg labourat. Kent
deskiñ brezhoneg d’an dud e ranker krouiñ an amveziadoù ma talvezfe an deskadurezh-se d’un dra
bennak (estreget kaout ur “peau d’âne” war zistaol), ha n’eo ket gortoz eus an deskadurezh ma kroufe
an amveziadoù-se end-eeun.

« Er c’heñver-se, an dizesk war ar brezhoneg ma chom an darn vuiañ eus izili U.D.B. pe Galv a
ziskouez n’emañ ket bodet en U.D. B. pe Galv an amveziadoù ret da dennañ arver eus ar brezhoneg.
Neuze e c’haller en em c’houlenn da betra talvez ar brezhoneg ma n’o deus ket ezhomm anezhañ ar re
end-eeun a ra arc’hadurioù evitañ.
« Seurt doare argerzhañ, seurt eilpennadur, anezhañ kemer ar gweredoù evit an arbennoù zo un
azon eus al luskadoù ledemsav.
« Emaon o paouez menegiñ un amkan politikel eus U.D.B. : ar vodadenn rannvroel dilennet.
Abaoe un nebeut bloavezhioù, resisoc’h abaoe tremenvan ar F.G.D.S., en deus an arc’hadur politikel
spis-se lezet al lec’h gant al lugan dispis “Bretagne socialiste”. Un emdroadur eo a ziskouez un
enkadenn n’he deus ket U.D.B. gouezet distremen en desped da ziskarzhadeg 1969-1970. En
emdroadur-se ez eus evit ur gwel ur c’hammed war-raok e stumm ul ledanadur eus diarselloù U.D.B.
hogen graet e hañval bezañ al ledanadur-se diwar goust pep amkan fetis ha dre se en em gav gwashaet
tech U.D.B. da bellaat diouzh an traoù fetis.
« Unan eus arvezioù obererezh U.D.B. a ranker ensellout a-dost a-benn diverzout ervat ar
forc’hadoù don he disparti diouzh an Emsav. Anaout a rez moarvat emzalc’h U.D.B. e-keñver ar
strolladoù kleiz gall (Strollad komunour ha Strollad sokialour) : emglev, kenlabour, roll boutin en
dilennadegoù dinazel diwezhañ. N’eo ket el lugan “unvaniezh an tu kleiz” amprestet digant ar P.C.F.
emañ abegoù ar politikerezh-se, hogen en damant a ren war U.D.B. abaoe he diazezidigezh :
degemerout an testeni “gauche bon teint”. Evit U.D.B., n’eus nemet an aozadurioù kleiz P.C.F. ha
P.S. a gement a zo e gwir da c’hrataat ur seurt testeni. Azonus a-walc’h er c’heñver-se eo ar pennad
L’U.D.B. répond au P.C.F. (Peuple breton, here 1971). Arbenn an emzalc’h-se eo n’he deus nepred
U.D.B. kaset dezrannerezh al luskad broadelour ma teu dioutañ. N’he deus nepred gallet kompren
emzalc’h gwrimennoù ’zo eus al luskad-se e-keñver ar faskouriezh. A-walc’h eo dezhi adkemer
tezenn ar Stad c’hall hag ar strolladoù gall o lakaat da arbenn eneberezh ar boblañs ouzh an Emsav an
tuadur faskidik diskouezet gant elfennoù ’zo anezhañ etre an daou vrezel hag e-pad an eil Brezel-bed.
Alese an ezhomm da vezañ skritellet “gauche bon teint” gant ar re a dremen ar vroadelourion vrezhon
da “collabo” war-benn adc’hounit fiziañs ar boblañs.
« An emzalc’h-se a zianavez a-grenn stad ar gevredigezh e Breizh. Aet eo da get gant Breizhiz
abegoù an emzalc’h o devoe etre an daou vrezel : engouestlet er gallekadur e sellent ouzh pep
broadelouriezh evel ouzh ur skoilh a-dreuz hent o araokaat, evel ouzh un distro d’ar stad a strivent da
guitaat. Hiziv o deus Breizhiz kaset da benn ar gallekadur a glaskent, pezh a lam diganto pep abeg da
enebiñ ouzh al luskadoù broadelour.
« Dre an doare he deus da ezvannañ an arbennoù eus stad an traoù e Breizh, ez eo deuet U.D.B.
da gemer tezenn ar Stad c’hall hag ar strolladoù gall evit displegadur gwirion saviad Breizh. Eviti da
gaout un “trivliad brezhon”, e reizh hec’h ober diouzh ur savboent gall rik. Heboell eo, pa’z eo
ezvannañ arbennoù ar saviad kement ha nac’h ez eus un istoregezh vrezhon : n’eus eus Breizhiz er
bed nemet e kement ma’z eus gwaskerezh warno er gevredigezh c’hall.
« Er penn-kentañ eus U.D.B., he youl bezañ kleiz hag e-se bezañ naet ha digailhar dirak ar
boblañs he degasas da ren un ober yael : tagañ gouvriaded Vreizh dre ziskuilhañ o digasted ouzh
tonkad Breizhiz. Dre se e tiskoueze n’eo ket bezañ en emsav un digarez evit asantiñ da forzh petra aberzh Brezhoned all. Adkemeret eo bet ar furm-se a stourm gant luskadoù all ar Mouvement breton,
pa dagont holl hiziv digasted ar c’houvriaded vrezhon.
« Abaoe, netra nevez a-berzh U.D.B.. Pep tra a ya mat : ar mekanik a ya en-dro, ar gelaouenn a
zeu er-maez ingal, ar prezegennoù ivez, mui pe vui. Koulskoude, petra a grou U.D.B. ouzhpenn
derc’hel en he sav ? Mennet da vezañ ur stroll derc’houezus eus lazioù labourerion Vreizh, pet anezho
he deus tizhet ? Petore mennozioù zo deuet er-maez eus he labour ? He c’helaouenn a vez muioc’h
disoc’h ur c’hlask d’an darvoudoù krouet e Breizh gant al labourerion, d’ar mennozioù eztaolet gant
ar c’hweluniadourion, eget eztaol obererezh ar stroll. Koazhet eo hemañ d’ul labour mererezh,
bruderezh hag embannerezh, pezh nad eo ket a-walc’h evit leuniañ ar gelaouenn.

« Diwar ur seurt saviad ne c’hell ket U.D.B. goanagiñ degas Breizhiz war hent ur gevredigezh o
klotañ ouzh o ezhommoù. N’eus anezhi nemet ur stroll a furm “sokialour breizhek”, graet gant
kefredourion hag oc’h embann savboentoù gall. U.D.B. a c’hell mont da get, aozadurioù all ar
Mouvement breton a gendalc’ho he c’hefridi. Ar pep talvoudusañ eo ez afe da get evit lezel al lec’h
gant un aozadur efedusoc’h, gouest da sankañ elfennoù breizhek nevez e diabarzh ar gevredigezh
c’hallekaet.
« Un diforc’h zo enta etre an Emsav hag U.D.B. na denn ket hepken d’ar gadouriezh. Pezh a zo e
kont bremañ eo gouzout ha lec’hiañ a rez ar gudenn evel ma ra U.D.B. pe ha mennet out da glask he
diskoulmañ ».
(12 12 71)

EMVR-281

A-zivout an arroud Emsav 58/317 + 16-15 eus ar pennad Keñverioù Breizh hag ar bed :
« Ar pal eo ma teufe un daelerezh etre an darvoudoù krouet gant pobl Vreizh ha darvoudoù all ar
bed, e-lec’h an tremen untu a zo bremañ ken etre istor bedel hag anistor ar gevredigezh vreizhat, ken
etre istor bedel hag istoregezh an Emsav (an tremen untu-se o klotañ mat gant an termen “ledistor” bet
arveret en ul lec’h all ; daou seurt a ledistor zo avat : al ledistor-diskar, lec’h-tremen war-du an anistor
(Breizhiz en dispac’h gall) ; al ledistor-emsav, lec’h-tremen war-du an istor (an Emsav end-eeun)).
Pouezus eo, a gav din, na dermenañ an distro d’an istor dre un droienn e-giz : “Pa en devo un darvoud
an hevelep ster evit Breizh hag evit ar bed…”, rak al liamm saviadel ne ampleg ket un hevelepted
saviadel ha nebeutoc’h c’hoazh un hevelepted kealiadel : keit ma veizer un darvoud e-ser un daelerezh
istorek ned eo nepred unsteriek (an hanez nemetken a ro an darvoudoù evel unsteriek, p’o deskriv en
unventelezh). »
(26 10 71)

EMVR-282

Da heul an « emvod-kelaouiñ gant tud D » (sl. Emsav 58/325 + 19).
« Dalc’het on bet abaoe ar yaou 14 10 gant labourioù mallus, setu perak e’m eus daleet kement da
zisplegañ dit va soñj war an diviz gant paotr S.K.B..
« Frouezhus eo bet an emgav evidon peogwir, drezañ, on deuet da welout un doare nevez da
arverañ al ledemsav, da luskañ an argerzh ledemsav. A-raok, pa gomzen gant ledemsaverion, e oan
techet d’o zagañ gant ar mennoz o lakaat da gompren an dislavaroù skrijus a oa en o obererezh, en o
c’healiadurezh, etre o obererezh hag o c’healiadurezh ; ober a raen se moarvat gant ar spi d’o gwelout
o tostaat d’an Emsav. Hogen pal an darempredoù gant al ledemsav(ioù) n’eo ket kavout tud, hogen
reiñ lusk d’an argerzh ledemsav. Evit se eo ret reiñ d’al ledemsavioù armoù (ar re a c’hellomp reiñ :
eleze armoù kelennadurezhel ha damkaniezhel) o skoazello en o labour gourzhtreiñ er framm gall, etouez o c’henseurted eus ar framm-se (eleze evit paotr S.K.B. : ar strolladoù gall a gleiz hag ar
c’hweluniadoù C.G.T. ha C.F.D.T.).
« Evezh a’m eus taolet en diviz da bouezañ war dri c’hraf :
1) An ezhomm bras a zo e Breizh eus un damkaniezh fraezh eus ar gevredigezh hag eus ar stourm
dispac’hel. An negez a zamkaniezh zo gouzañvet lemm-ouzh-lemm gant an holl re a stourm evit
Breizh, evit pobl Vreizh. Mui-ouzh-mui ez anad paourentez ha gaonac’hted al luganoù a vez arveret
dre-holl gant ar stourmerion vreizhek, e diouer un damkaniezh eus o stourm ha dezrannoù sirius eus
saviad ar gevredigezh e Breizh.
2) Un diforc’h a bouez zo etre an Emsav hag al luskadoù breizhek all en dezrann a ra eus ar
gevredigezh e Breizh ha, da heul, en e obererezh. Evit an Emsav, kudenn Vreizh, stad ar gevredigezh
e Breizh bremañ n’eo ket hepken frouezh darvoudoù diavaez, hogen dreist-holl emañ e dalc’h furm ar
gevredigezh e Breizh a-hed hec’h istor. Kudenn Vreizh n’eo ket hepken ur gudenn diavaez, hogen
dreist-holl ur gudenn diabarzh, hini an diempradur, evel ma’c’h eus merket ervat en emvod.
« Seurt gweladur zo enebet ouzh an hini empleget gant al lugan “Breizh trevadenn”, ouzh hini ar
gelaouenn Frères du Monde (Nn 70, Ferments révolutionnaires) a lavar ez eo stad Breizh ha

“rannvroioù” all Frañs frouezh diorreadur ar gevalaouriezh, ouzh hini Breiz Atao a lavare e oa stad
Breizh frouezh ar sujidigezh politikel. En holl weladurioù-se, stad ar gevredigezh e Breizh, kudenn
Vreizh, zo frouezh un darvoud diavaez. Da heul, diskoulm kudenn Vreizh zo e dalc’h an diavaez. Evit
an Emsav n’emañ ket ar gont evel-se : kudennoù pobl Vreizh zo da gentañ kudennoù diabarzh. An
Emsav ne zianavez ket an digempouezioù devoudet gant diorreadur ar gevalaouriezh (hag en un doare
ledanoc’h gant diorreadur ar greanterezh, forzh pe reizhiad politikel a ve e kont), an digempouezioù
etre rannvroioù pergen. Hogen displegañ a ra perak eo deuet Breizh da vezañ un dachenn a
“isdiorreadur”, perak he deus gallet dont d’ur mirlec’h tud-labour evit ar greanterezh kornogeuropat,
ha perak n’eo ket bet betek-henn un dachenn a ziorreadur greantel, dre an diempradur kevredigezhel.
En hevelep doare, ar stagidigezh, ar sujidigezh zo bet lakaet gallus gant an diempradur kevredigezhel
a reuzie dija e Breizh er Grennamzer. Arzaeladus eo lavarout ez eo Breizh un drevadenn ; hogen, d’ar
re a vrud al lugan-se e ve mat klask en o bro perak he deus gallet Breizh kouezhañ e krabanoù Frañs,
ha n’eo ket ezvannañ war Frañs an arbennoù a zo da gavout e Breizh : eleze ober eus ur gudenn
diabarzh ur gudenn diavaez.
3) Kudenn Vreizh n’eo ket un afer rannvroel, lec’hel ; hogen sellout a ra ouzh ar bed a-bezh.
N’eo ket hepken peogwir e c’houzañv Breizh diwar diorreadur ar gevalaouriezh hag ez eo diskar ar
reizhiad kevalaour e Breizh un amplegad da zieubidigezh pobl Vreizh (da astennidigezh ar saviadkenderc’hañ emsavel d’ar vro a-bezh). N’eo ket hepken peogwir ez eo savidigezh ur Stad un
amplegad all da savidigezh ur gevredigezh nevez e Breizh. Hogen peogwir ez eo kudenn Vreizh en
hec’h hollelezh (diempradur diabarzh ha keñverioù diavaez) un elfenn eus kudenn bremañ ar bed :
enkadenn Vreizh zo un darn eus enkadenn ar bed.
« Merzet ’m eus en doa paotr S.K.B. poan da zisplegañ, etre traoù all, ar perag eus S.K.B.. Tri
abeg en deus roet : 1) ar Strollad komunour gall en deus forc’het diouzh an dispac’h komunour 2) ni
zo brezhon 3) ar Strollad komunour gall ne zifenn mui pobloù suj Frañs evel er bloavezhioù 30 (betek
36, emezañ). An abeg nemetañ avat da sevel ur Strollad komunour brezhon zo : ni zo brezhon. Gwall
zangorek eo seurt arguzennadur ha ne vank ket e geneiled eus P.C.F., P.S.U., h.a. d’e lakaat da
verzout (“19e siècle” a lavared dezhañ e Skol-veur Roazhon warlene ; hag e gwir, “19e siècle” kenan
eo e afer kinniget evel ma ra). Aze ez omp barrek da zegas da dud eveltañ armoù azasoc’h evit en em
zifenn ha tagañ o c’henseurted eus ar strolladoù gall hag ar strolladoù-se. Evit breinañ mat ar framm
gall o deus ezhomm, a gav din, eus un dezrann ergorek eus ar gevredigezh e Breizh, hag aze ez omp
barrek d’o skoazellañ. Ar skoazell-se avat a vo moarvat pistrius evito : rediet e vint neuze da sevel ul
ledemsav taeroc’h.
« Evit a sell emzalc’h ar P.C.F. e-keñver pobloù suj Frañs e c’helli marteze silañ e skouarn paotr
S.K.B. ez eo komprenadus, eus ar c’homprenadusañ, ersav ar P.C.F.. Pa ouzer e oa amparet ar
Résistance e Frañs gant Breizhiz (30 %), Elzasiz, Euskariz, Yuzevion, Okitaniz hag ur Gall pe zaou ;
ar Résistance e diavaez Frañs (tud DE GAULLE hag ar re all) gant Breizhiz (50 %), Elzasiz h.a., e ve
bet gwall skañvbenn a-berzh ur strollad politikel evel ar P.C.F. mont a-enep d’ar youl vroadel gall
kaer o doa diskouezet an holl bobloù suj-se. Difur e ve bet eus e berzh pellaat dioutañ an holl dud-se
war zigarez o fellaat diouzh ar vroad c’hall o doa stourmet ken kalonek eviti (hep bezañ rediet un
disterañ d’henn ober, er c’hontrol d’ar pezh a voe etre 1914 ha 1918). Bremañ avat ez eo disheñvel ar
saviad ha ne ve ket da souezhañ betek re o welout ar P.C.F. o tifenn, un deiz bennak, emrenerezh
politikel ar “rannvroioù” gall.
« Marteze e ve mat aozañ un emvod bremañ gant ar baotred eus P.S.U. h.a. na oant ket aze an deiz
all ? »
(28 10 71)

EMVR-283

Da aozer EMVR-283 :
« War a welan, paotr S.K.B., evel an holl vrogarourion varksour a’m eus kejet outo diouzh va zu,
zo divarrek da liammañ e engouestl brezhon ouzh e engouestl komunour. Pouezus e vo gouzout
bremañ ha tapout a ray ar paotr krog en armoù a’c’h eus staliet dirak e zremm ha petra a ray ganto.

Mankout a ra dimp c’hoazh degouezhioù skouerius eus an argerzh ledemsav. Ar goumoulenn
ledemsav a welomp o tiblasañ dispis war ar vro ; pezh a garfen gwelout eo hentadur ur bomm
kealiadel emsavel dre un nebeut hiniennoù heuliet a-dost, merket gant karbon 14 koulz lavarout.
« Se lavaret, hon darempredoù gant al ledemsav ne vezont nepred unsteriek : luskellañ a reont etre
paskañ ha lopañ ; al liammoù a c’hoarvez dimp kaout ganto a vez bepred bevennet en o zachenn hag
en o fadelezh. Aes eo kompren perak : lec’h un daelerezh drastus evito ha diwaskus evidomp ez int.
Ur gudenn all : hag a-douez ar metaouioù kleizelour e tiwano al ledemsav feulsoc’h a gemero lec’h al
ledemsav yezhelour ? Dav eo gortoz evit gwelout un tamm sklaeroc’h. »
(02 11 71)

EMVR-284

« () Studi ar gevredadouriezh : e gwir on un tammig spouronet gant an domanioù ec’hon a
zizoloan, a denn war-eeun da labour an Emsav, hag an azenerezh ma chomomp holl en o c’heñver, –
hag ar sioulded spered ma chom ar vrogarourion vrezhon e-kreiz ar saviad dramaek m’emaomp holl,
ken dre berzh stad ar vro, ken dre berzh distervez lu an araezioù denel o taliñ ouzh ar saviad-se.
C’hoazh en E.S.B. e krog an dud da verzout dramaegezh an Emsav ha da ziskrapat, – ket an holl, met
un darn vat.
« Evel just, kement-se zo gwentroù an dihun goude an hunvreoù kaer m’eo bet an Emsav e-pad
pemont vloaz, emc’hwel an eztroadur. Diouzh ur savboent ergorekoc’h emaomp o skoulmañ gant ar
bed e meur a zoare, da gentañ dre ar saviadelezh evel ma tiskouez splann an dezrann diwezhañ
[Emsav 58/311-319 1971] ; ivez dre an dezrannerezh e-unan : an holl imbourc’hioù hon eus renet, war
Emsav pergen, abaoe 1967 oa un tammig labour gozed en o riboulioù. Mui-ouzh-mui e tifourkomp
war dachennoù digor, o kejañ gant imbourc’hioù all an hollved war an hevelep danvezioù hag hon re.
Ul lavar boutin a grogomp da gaout gant emsaverion all ar bed ; kent pell moarvat e c’hallo ar red
tremen, n’eo ket hepken anezho dimp hogen ac’hanomp dezho. Ha moarvat ivez ez eo seurt
kehentusted er par hollvedel amplegad ar gehentusted er par brezhon lec’hel. Ne vimp e kehent eeun
gant ar boblañs e Breizh nemet pa vimp e kehent eeun gant an hollved, pe kentoc’h gant an
etreemsavelezh. Pell emaomp diouzh ar braslunioù bruderezh treuzplaket diwar ar vruderion lec’hel a
veremp en diskar-amzer 1969. »
(04 11 71)

EMVR-285

Digant un ezel eus ur « C’helc’h keltiek sevenadurel » (Br. ganimp).
Setu miz ma’m eus kejet ganit ha ma’m eus kroget d’en em intrañ gant mennozioù E.S.B.. Da
geñver hon emwel kentañ e rankan anaout e’z poa displeget din ervat ar gudenn koulz hag an
diskoulmoù a ziawelit. Seul vui ma’z a an amzer e-biou avat, seul vui e verzan ne glot ket E.S.B. ouzh
va barregezh nag ouzh va mennozioù. Displegañ a ran.
« Ar pezh en deus va feuket da gentañ eo savlec’h E.S.B. e-keñver ar c’helc’hioù keltiek. A-du
krenn on evit kadarnaat n’eo ket gwall genderc’hus al labour a reont. Koulskoude e talc’han da
lavarout ez eus enno paotred niverus (anaout a ran anezho) emskiantek-tre ouzh ar gudenn vrezhon
hag o c’houzout hep mar ez eo politikel an diskoulm. Neoazh, n’eo ket gouest an holl d’ober
politikerezh el live ma rit, ha n’eus aze abeg ebet evit disteurel diziforc’h kement hini n’en em santont
ket barrek da heuliañ ho labour. Ouzhpenn se, an holl dud a zistaolit ne zegemerint ket diwezhatoc’h,
ha reizhpoell eo, ar gevredigezh a ginnigit. Soñjal a ran ez eo gwell kaout an dud a-du eget a-enep. Abenn ar fin, ne adkaver ket en E.S.B. un digoradur spered diziouerus. Va santad eo ez ampar E.S.B.
endeo ur gevredigezh disrann a venn bezañ en ul live kefredel disheñvel diouzh hini brasniver ar
Vrezhoned.
« Evit a sell ouzhin, en em welan kentoc’h lodek er bobl vrezhon keitat. Da lavarout gwir, n’en
em santan ket barrek c’hoazh, na dedennet d’ober politikerezh e live E.S.B.. Soñjal a ran ez on evit
bremañ talvoudusoc’h da ziorren ar sonerezh breizhek, ha n’eo ket ar sonerezh folklorek evel a
c’hallez krediñ. E gwir, ne zleer ket dilezel ar sonerezh zoken ma ne zegas ket an diskoulm war-eeun
d’ar gudenn vrezhon. Koulskoude, da’m meno, dre ur sonerezh pleustret don e c’haller dihuniñ kalz

tud d’ar c’hudennoù brezhon gwirion. Un dra direndael eo, rak c’hoarvezet eo c’hoazh. Siwazh,
E.S.B. ne fell ket dezhañ e anaout hag evitañ, kement a zo kulturel zo eilrenk. N’eo ket en doare-se e
tegasot en ho tu ar bobl ho harpo da c’houde. E.S.B. ne vo biken nemet un diuz kefredourion na vint
ket heuliet gant ar bobl. Ur skouer : perak ne weler nepred paotred E.S.B. er festoù-noz a vez
peurliesañ emgavadegoù poblek gwirion ? Ul labour zo d’ober ivez e-touez ar rumm tud-se.
« Kement-se ne vir ket ouzhin a c’hoanagiñ e teuor un deiz da gaout ur gevredigezh vrezhon
wirion ha setu perak a-du-rall e talc’han da labourat war ar brezhoneg. Evelato e karfen dont a-benn
dre hentoù disheñvel diouzh ar re kinniget gant E.S.B. d’e izili pe, dikoc’h, gourlakaet gant E.S.B. d’e
izili. »
(15 11 71)

EMVR-286

Respont da aozer EMVR-286 (tr. br.).
« Gant gwir abeg e vennez chom hep hon daremprediñ ken, ma ne glot ket ouzh da ezhommoù an
nebeud a anavezez eus E.S.B.. Koulskoude e lavarin an dra-mañ ouzhpenn :
– pe komprenet ’c’h eus an nebeud a’c’h eus anavezet eus E.S.B. hag eus ar pezh a reomp hag
abeg a-walc’h eo evidout da bellaat ;
– pe ne’c’h eus komprenet netra, ha moarvat setu perak e kavan kement a fazioù ez
evezhiadennoù hag arbennadennoù.
« Petra eo evidout “en em intrañ gant mennozioù E.S.B.” ? An dud o labourat en Emsav a embreg
bemdez preder politikel ar framm dispac’hel ma emaint, o fetisaat e-se an elfennoù diseurt oc’h
amparañ ur gedvuhez nevez e Breizh, ur “gevredigezh vrezhon nevez” evel a venegez da-unan. N’eo
ket a-walc’h evit nep piv bennak “en em intrañ gant mennozioù” a-benn gouzout petra eo an Emsav,
hogen buhezañ an Emsav, eleze mont dizehan eus ar par damkanel d’ar par embregel, – an eil ne
c’hell ket bezañ meizet hep egile.
« Komz a rez eus kelc’hioù keltiek ha lavarout ez anavezez tud emskiantek ouzh ar “gudenn
vrezhon” hag ouzh he diskoulm a zo politikel. Hogen ne fell ket dezho “ober politikerezh” en hon
live… Petra eo “ober politikerezh” ?
« Ne reer ket politikerezh evel ma reer jedoniezh elfennel pe uhel. Bez’ ez eus tud hiziv o deus ur
stummadur politikel, pe a zo oc’h en em stummañ war ar politikerezh, a zo gouest da gompren
darvoudoù ha kudennoù politikel ar bed a vremañ, re Vreizh e-touez re all, hag a zegas diskoulmoù
dezho.
« Pe en deus un den ar stummadur-se hag e c’hell diskoulmañ ar c’hudennoù, pe n’en deus ket
anezhañ ha ret-mat eo dezhañ asantiñ d’an diskoulmoù kinniget gant tud all.
« Hiziv e Breizh, ez eo an diskoulm roet gant ar Stad c’hall a rank Breizhiz plegañ dezhañ, gant e
nebeut spletoù hag e zispletoù niverus na’m eus ket da venegiñ dit amañ. Pe, evit un niver bihan, an
diskoulm degaset gant E.S.B..
« Anv ebet da zisteurel nep piv bennak, gounideion, studierion pe “paotred ar c’helc’hioù
keltiek”, anv ebet evito da heuliañ hon labour, rak evit “disteurel” izili ar c’helc’hioù keltiek e ve ret
dezho da gentañ dont, pezh nad eo ket, pa bellaez te da-unan. Ouzhpenn, ne ve ket goulennet diganto
“heuliañ al labour”, hogen labourat, ha setu marteze perak ne zeuont ket…
« E.S.B., daoust ma vez e izili o vevañ ivez er gevredigezh arallekaet ha diempret a anavezez e
Breizh, a ampar en devoud, evit arverañ an termen-se, ur gevredigezh distag, ur gevredigezh a zo
dezhi avat ur framm stadel o klotañ gant ezhommoù politikadur an deuerion. Ur gevredigezh hep
nerzh an niver, a zo dezhi evelkent an nerzh da gemer perzh en istor dre reiñ da Vreizh ur
gempoellded hag ul lec’h he deus kollet er bed na c’hell framm ebet daskor dezhi. Da Vreizhiz
c’hoantek da vezañ mistri war o zonkad evel denion vrezhon, da zont d’an Emsav ha n’eo ket d’an
Emsav da vont da bobl Vreizh er stad ma emañ. Forzh penaos, an Emsav o vezañ ensezet e Breizh, an
araokadennoù a reomp zo re pobl Vreizh a-bezh.

« Lavarout a rez bezañ lodek er “bobl vrezhon keitat”. Petra a dalvez kement-se ? Diaes eo din da
gompren pa na ouzon ket petra eo ar “bobl vrezhon keitat”. Ne vern penaos, ESB ne ra ket kemm etre
ar renkadoù ma teu an dud diouto, en e dutaerezh. Ur seurt emskiant renkadel a’c’h eus ? “Keitat” ekeñver petra ? Lavarout a rez pelloc’h n’out ket barrek-tre c’hoazh na dedennet-tre – amañ e’z
komprenan gwell – d’ober politikerezh e live E.S.B. – hag aze e’m eus respontet dit c’hoazh.
« Lavarout a rez bezañ talvoudusoc’h da “ziorreadur ar sonerezh breizhek”. Anzav a ran ne’m eus
ket va-unan ur stummadur sonerezhel mat, hag e gwir ne gav ket din e ves evit diorren da zonezonoù
a sonour e-pad hon devezhioù-studi, – a-walc’h zo d’ober dija gant ar stummerezh politikel. Setu
perak e karfen ma tisplegfes, un deiz a zeu, petra eo evidout ar sonerezh breizhek. Hetiñ a ran a galon
ma teufes da vezañ ur sonour meur ha ma c’hallfes kas da vailhoni d’he barr uhelañ, hogen perak
kemer da amkan ur sonerezh “breizhek” ?
« N’on ket songarour, hogen petra eo ur “sonerezh pleustret don” ? Petra a vennez menegiñ dre
“dihuniñ kalz tud d’ar c’hudennoù brezhon gwirion” ? Petra eo evidout ar c’hudennoù breizhek
gwirion ? Ha reoù faos ez eus ?
« N’eus nemet ur gudenn e Breizh, an hini a stign an Emsav dirak ar Stad c’hall hag un diskoulm,
an hini kaset war-raok gant an Emsav dre e strivoù diastal. Goût a ouzon ez eo ar sonerezh an arz da
genaozañ ar sonioù en un doare plijus d’ar skouarn a-benn eztaoliñ santadoù ent kenedel. Dedaoliñ a
ra er selaouer ersavioù diseurt : from, morvor, entan, h.a.. Krediñ a ran zoken, hervez ar c’hrennlavar
brudet, ez eo “ar sonerezh kuñvaus d’an doareoù”, ha kaout a ra dit avat e pep gwirionez e strobinelli
derc’houezourion ar Stad c’hall gant un ton fleüt evel ma strobineller naeron ’zo, e tiskoulmi
kudennoù ar gouerion hag ar vicherourion dre vont d’ar parkeier pe d’ar greantioù da c’hoari an
delenn pe ar biniou ? Met chomomp sirius, ha lakaat ez eo eilrenk an traoù kulturel gant E.S.B. zo
lavarout gwir en un doare pa laka E.S.B. ar politikerezh el lec’h kentañ, zo ivez dianaout krenn petra
eo E.S.B., pa’z eo heuliad eeun an emsav yezhel ha sevenadurel.
« Lavarout “ne heulio ket ar bobl”, spi ’m eus ne ray ket, rak n’hon eus ket ezhomm a
“heulierion” e Breizh (a-walc’h ez eus anezho evel-se), hogen a “berzhidi”, en “diuz kefredourion”
evel ma lavarez. Hañvalout a rez rebech dimp bezañ re gefredour evidout ? Hag al live skolel eo a
lakaez e kont ? Neuze e ran dit merzout ez eo da hini uheloc’h eget va hini. Forzh penaos, ken dister
eo live an “tout mouvement breton” ma n’eus nemet laouenaat d’ober o welout erfin e Breizh un “diuz
kefredourion”. Moarvat e rez an evezhiadenn-se goude lenn an dezrannoù difetis evit ur gwel a’m eus
lakaet etre da zaouarn, na ’c’h eus ket gallet kompren pa’z int chomet damkanel rik evidout.
« Evit a sell ouzh bezañs “paotred E.S.B.” er festoù-noz e kav din e rankfes-te mont di aliesoc’h
evit bezañ e tro da wiriañ. Pa rebecher da reoù ac’hanomp koll re amzer e-barzh seurt emgavadegoù.
Evidon-me ne guzhan e’m bez alies plijadur frank gant ar festoù, hogen poan ’m eus oc’h ober anezho
gwir “emgavadegoù poblek” pa vez e Breizh 20 pe 30 gwech muioc’h a dud er “boites” hag en
“dancings”.
« Spi a’c’h eus evelkent e teuy un deiz ur gevredigezh vrezhon wirion, hag e teskez brezhoneg en
amboaz-se. N’eo ket dav dit en em chalañ gant ar gevredigezh vrezhon hon eus graet anv anezhi. Kred
me, ne’c’h eus ket ezhomm anezhi evit bevañ dereat ha pleustriñ don war ar sonerezh.
« N’hor bo ket droukrañs ouzhit ma ne ouzout ket brezhoneg, bez sioul, gant ma ne vimp ket
diseblant ouzh da brezeg sonerezhel hag ouzh puilhentez da velodienn.
« Evit a sell ouzh an hentoù arveret gant E.S.B. da gelenn ar brezhoneg, graet ’m eus-me ganto
evel kalz tud all ha kaout a ra din ez eo ar re azasañ ouzh ezhommoù an deraouidi. Ne welan ket petra
a fell dit lavarout dre “an hentoù gourlakaet” gant E.S.B., hogen moarvat ez out re abred da varn. »
(21 11 71)
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Da aozer EMVR-287.
« Mat-tre e kavan da respont. Evit an disoc’h, avat… Unan a zaou : pe eo diaesaet ar paotr, met
gwirion en e arguzennoù ; pe e klask diflipout ha neuze n’eus en e lizher nemet arguzennoù lakadel

hag e kavo bepred arguzennoù all ha dorioù evit mont kuit. Forzh penaos ne’c’h eus ket kollet da
amzer o sevel da respont : se en deus servijet dit da resisaat da vennozioù. Ne ve ket fall, ma n’eo ket
bet graet studiañ an eskemm lizheroù e-ser un emvod Kellig-Adkellig.
« Un nebeut traoù a chom dispis evelkent ; da skouer e lavarez e’z lizher : “E.S.B. ne ra ket kemm
etre ar renkadoù ma teu an dud diouto, en e dutaerezh”. Ret eo diwall diouzh seurt frazennoù. En
devoud, gwir eo, ez eus en Emsav tud o tont eus renkadoù disheñvel met dreist-holl, evit arbennoù
istorel, eus ar vihanvourc’hizelezh. Se ne dalvez ket avat e nac’homp damkaniezh stourm ar renkadoù,
er c’hontrol, ret eo pouezañ war arvezioù eus kelennadurezh an Emsav, ar c’hevala istorek pergen, o
deus hon skoazellet da zistrujañ ent daelerezhel, damkaniezh ar vroadelouriezh vourc’hizel a voe hini
Breiz Atao hag a gendalc’h d’ober he reuz el ledemsav. ()
« Un dra all a vije bet mat resisaat ivez : “E.S.B. zo heuliad eeun an emsav sevenadurel brezhon”.
Ret e vije bet lavarout penaos ez eo un disoc’h eus emsav sevenadurel ar bloavezhioù pemont, an
daelerezh en deus graet ac’hanomp dispac’herion. Trehontet ez eus bet ur saviad hag ur c’healiad,
krouet ar saviad-kenderc’hañ a zo hon hini hiziv. Ret eo diwall gant ar forc’hellegezh a zo en ur ger
evel “culture”. E’z lizher e vije kredet hon eus ur meni santadur trivliadel evit ar “culture” peogwir e
teuomp, ent hanezel, eus ar “mouvement culturel”. Pezh a zo faos, evel reizh, rak hon saviad emsavel
eo a ro dimp da gompren petra eo e gwirionez ar “sevenadur”. Pezh a c’haller rebechiñ dres d’ar
folklorourion, eo e chomont en ur par ankenderc’hus. An Emsav, er c’hontrol, a ra an diforc’h etre ar
“culture”, dispredet ent hanezel (pezh a venegez e’z lizher), hag ar sevenadur en e ster istorel : mar
bez un deiz ur sevenadur e Breizh e vo disoc’h, e doare pe zoare, eus labour an Emsav. »
(30 11 71)
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Da aozer EMVR-287.
« Plijet-tre on bet o welout an doare daelerezhel ma respontez d’ar paotr. Anat eo en deus hemañ
spurmantet pezh a c’houlenn an Emsav, ha n’en deus ket c’hoant reiñ kement : diflipout a ra evel ma
verkez ervat. Dizonest a-walc’h eo evit goleiñ e ziflipadenn gant un dave d’ar “Breizhad keitat”. Aze
e c’hennez anezhañ o tiskouez e tibab e gwirionez kenderc’hel gant ar galloud gall, pezh a zo e
dislavar splann gant e ziskleriadurioù a vrogarouriezh. A-zivout “poblegezh ar festoù-noz”,
emdennadur ar paotr en ur gilvac’h sevenadurel dre ar sonerezh, ez eo bastus-kenan da’m meno da
respontoù. ()
« D [aozer EMVR-288] en deus pellgomzet din goude bet da gasadenn. Daou wan en deus merket
enni, emezañ. “E.S.B. ne ra kemm ebet etre ar renkadoù” da gentañ ; n’eo ket eürus an droienn evel
just, hag e ve aes-tre hec’h arverañ, goude he distagañ diouzh ar gendestenn, enep E.S.B. (er
gendestenn avat ez eo degemeradus, rak komz a rez aze eus orin renkadel an emsaverion ha n’eo ket
eus o emzalc’h-stourm e-keñver ar renkadoù). An eil arroud eo an hini ma tennez arguzenn eus orin
yezhelour E.S.B. ; a-du on gant D evit anzav n’eo ket mat an arguzenn, o vezañ ma n’en deus an orinse nemet un dalvoudegezh hanezel ; gwell e vije bet menegiñ kenderc’h sevenadurel gwirion, istorel,
E.S.B., adalek ar yezh arnevez, arver buhezel ar brezhoneg gant e izili, betek kenderc’hadoù lennegel
ha gouezoniel an emsaverion (bihan eo niver izili E.S.B., ha koulskoude pa geñverier o c’henderc’h
sevenadurel gant hini al ledemsavioù hag ar Mouvement Breton dre vras e verzer un eilpennadur, hag
ouzhpenn, eus ar c’henfeur. Emañ rener Al Liamm o paouez skrivañ evit ma kasfe skrivagnerion
E.S.B. skridoù dezhañ : “e-touez ar re yaouank n’eus hini ebet par dezho” emezañ. A-du-rall, al
labourioù embannet e-barzh Preder hag Emsav, a bolitikouriezh, istorouriezh, kevredadouriezh,
yezhoniezh, sturyezhouriezh, h.a., kement-se ivez zo ur c’henderc’h sevenadurel uhelberzh na gaver
ket e bar e nep lec’h all e Breizh – E [aozer EMVR-286] avat ne oar netra eus kement-se dre ma ne
asant ket kuitaat ar bed gall ma emañ e saviad klok, ha ma laka ar skritell “culturel” war
genderc’hadoù izelberzh ha barnet izel ken gant ar C’hallaoued kempoell ken gant an emsaverion.
« Un evezhiadenn all diouzh va zu : ha n’eo ket un disterig strolladelour da respont ? N’eo ket
kement peogwir e lavarez ni eus an Emsav, – pezh a zo koulskoude diaezus, an Emsav n’eo ket un ni
e ster ar gevredadourion, – hogen peogwir ne ziforc’hez ket fraezh Emsav devoudel diouzh Emsav

istorek, stroll an dud a ra an Emsav bremañ diouzh ar “gevredigezh vrezhon nevez”. N’hon eus ket da
gomz eus E.S.B. evel Emsav istorek, hogen evel Emsav devoudel ; digor e chom bepred ar gudenn da
c’houzout betek pe boent e vez an Emsav devoudel o sammañ kefridi an Emsav istorek. An dud a ra
an Emsav hag a sellomp evel emsaverion hiziv, n’hon eus asurañs ebet e vint emsaverion
warc’hoazh ; E.S.B. a reomp anezhañ an Emsav hiziv, n’hon eus asurañs ebet e vo an Emsav
warc’hoazh. A-du-rall, an dud a glask an Emsav, a gav an emsaverion, a wel da gentañ an dud ez int
hep diforc’hañ enno pezh a zo Emsav ha pezh n’eo ket ; setu perak e rank an diforc’h-se bezañ graet
en a-raok, dre verkañ mat bepred ar c’hemm etre Emsav devoudel hag Emsav istorek, etre
korrgevredigezh E.S.B. hag ar gevredigezh vrezhon a zo er pal anezhi. D’an dud da varn betek pe
boent e klot E.S.B. gant an Emsav istorek, korrgevredigezh an Emsav devoudel gant ar gevredigezh a
venn sevel, – d’an dud, ha d’an emsaverion da gentañ-penn evel just !
« Ur rebech a ra ar paotr da E.S.B. zo bet klevet c’hoazh e lec’h all : “diuz kefredourion”,
“begennoù”, oc’h enebiñ izili E.S.B. ouzh an diaz, ouzh ar yoc’h, ouzh ar “Breizhad keitat”. Bastus e
kavan da respont, e-keñver abegadenn E da nebeutañ ; rak, mar ro an Emsav da Vreizhiz un tu d’en
em stummañ na gavont ket e lec’h all ha da ziorren barregezhioù kefredel dianav dre-vras er bed gall,
n’eo ket pal an Emsav krouiñ kefredourion ; n’eo ket fall avat, diwar vont, ur wech an amzer, serriñ o
c’hlapez d’ar re-se o deus ruilhet pell pe pelloc’h war roudennoù an deskadurezh c’hall hag a ra eus o
azenerezh war gement tachenn all ar pimpatrom eus “spered ar bobl” ha moul an “ober breizhek”.
« Dav e vo, a gredan, kas donoc’h an dezrann eus ar seurtanvet “begennouriezh” a ve gant E.S.B..
An diforc’h etre E.S.B. hag ar strolladoù politikel pe al luskadoù breizhek all eo e kinnig E.S.B. ur
saviad nevez tra ma kinnig al luskadoù all ur c’healiad. Dre-se a) forc’hellek e vez bepred ar
bruderezh emsavel, rak evel pep bruderezh ne c’hell kinnig nemet elfennoù kealiadel (ar re-mañ ne
vint heñchus war-du ar saviad-kenderc’hañ emsavel nemet e kement ma asanto degemerour ar
bruderezh ober hent e-unan, eleze kemmañ e saviad personel evit ma kloto gant kenderc’hañ an
Emsav) ; e lec’h all e vo diskouezet penaos ez eo ar bruderezh emsavel ur moederezh dre ret en
arbenn eus se end-eeun : kealiadel eo ar bruderezh ha saviadel an Emsav, alese e vez ameeun amkan
ar bruderezh emsavel, moederezhel enta ; b) hir amzer zo ret da gemmañ ar saviad-kenderc’hañ
personel ha nebeut a dud marteze zo barrek d’henn ober en amveziadoù a vremañ (n’eus nemet kontañ
an difliperion e-touez an dud dedennet gant an Emsav) ; hag aze emañ an digarez a gav an difliperion
evit komz eus “begennouriezh E.S.B.” ha kantreizhañ o diflipadenn. N’eus sol ebet d’an tamall, ha
n’eo ket dreistezhomm henn diskouez.
« Daou azon zo d’ar vegennouriezh : 1) Ar gredenn ez eus hiniennoù dibabet, – dre c’halvedigezh
naturel, dreistnaturel, kevredadel, gouennel pe all 2) Ar mennadur da savelañ pe da zerc’hel disrann ar
gevredigezh etre ar vegenn hag ar yoc’h.
« Mar dezranner E.S.B. dre lakaat an daou azon e stader buan n’eus gantañ hini ebet anezho.
1) Pennaenn E.S.B. eo ez eo galvet holl Vreizhiz d’ar saviad-kenderc’hañ emsavel, eleze da
ademprañ. Ar c’halvedigezh pennaenn-el-se n’eus enni netra a rafe dezhi bezañ amparerez ur
“vegenn” ; arguzenn E pergen, n’eus ket kalz tud gouest da vezañ emsaverion en arbenn eus al “live”
ma labour an Emsav, a chom a-ziwar-c’horre : rak n’eo ket bezañ er saviad-kenderc’hañ emsavel a zo
diaes, hogen en em ziframmañ diouzh ar saviad arallek, eleze diouzh an diempradur ; n’eo ket al
“liveoù” a zo amañ e kont, hogen ar “bezañ e-barzh pe er-maez” ; evit ar peurrest, anat eo ez eus
“liveoù” izel hag uhel er saviad arallek evel ma’z eus “liveoù” izel hag uhel er saviad emsavel.
2) Ar rannadur lakaet etre saviad emsavel ha saviad arallek n’eo ket ur rannadur etre Breizhiz,
hogen etre nerzhoù an adempradur ha nerzhoù an diempradur, ha da gentañ etre emsav-dieubiñ ha
galloud sujer. Ar vegennourion en afer eo hon difliperion pa asantont derc’hel ar bed arallek, eleze
embann bezañ Breizhiz ha war un dro anaout mestronierezh ar begennoù gall warno. Gwir eo e lak an
Emsav kemm etre bezañ er saviad-kenderc’hañ emsavel ha bezañ er saviad-kenderc’hañ arallek ;
hogen, ouzhpenn ma ne lak ket dre ar c’hemm-se un disrann etre an emsaverion ha Breizhiz all,
peogwir emañ an emsaverion ivez er saviad-kenderc’hañ arallek, e ra eus ar rannadur-se ur prantadtremen war-du e bal a zo donedigezh holl Vreizhiz d’ar saviad emsavel, eleze da bar o adempradur.

« Komz eus “begennouriezh an Emsav” zo degemerout an dezenn n’eo ket barrek an holl dud da
vezañ en istor. Moarvat ez eo diaesoc’h bezañ en istor eget bezañ en anistor, hag a-benn ar fin ar
gudenn stignet gant E hag ar re a damall d’an Emsav bezañ begennour zo ur gudenn a zivezouriezh : o
terc’hel kont eus an diaes bezañ en istor, eus an diaesoc’h c’hoazh en em ziframmañ diouzh an
anistor, ha divezek eo chom en anistor ha kenober da zerc’hel Breizhiz en anistor ? Dre o emzalc’h e
respontont : ya ; an emsaverion a respont : nann. Aze emañ an diforc’h nemetañ. »
(02 12 71)
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« Ur gwan a gavan er patrom poelladenn Han-103, sl. Emsav 59/353 +11 1971 : “Respont a
reomp : en arbenn eus diempradur ar gevredigezh e Breizh”. Un tamm buan ez eer ganti, rak dav e ve
da gentañ a) studiañ kevredigezhioù Frañs, Saoz, h.a., e-keñver diempradur en hevelep mare b) anaout
fraezh devouderezh an diempradur e Breizh hag er broioù all mard eus tro k) digejañ ar penaoz eus
adempradur ar c’hevredigezhioù all.
« Ar poent b) a hañval din bezañ an hini pouezusañ, rak un deskrivadur n’hon eus ken graet eus
an diempradur, hogen ar wikefre fetis, hanezel anezhañ n’hon eus ket lakaet a-wel.
« Loc’het omp diwar keal an diempradur armerzhel, disoc’h gwered un armerzh greantel war un
armerzh henvoazel, gwered un “nerzh diavaez” enta. Donaet hon eus ar meizad dre ober eus an
diempradur armerzhel e-unan an disoc’h eus un diempradur kevredigezhel diagent, ha diskouezet e oa
an diempradur-se un anadenn diabarzh eus ar gevredigezh diempret. N’hon eus ket da chom a-sav aze
avat : an diempradur kevredigezhel e-unan zo disoc’h dedroadurioù diseurt hon eus da sklaeriañ ; hag
a priori n’hon eus ket da zisteurel goulakadur an nerzhoù diavaez e-touez an elfennoù arbennel. Ne
c’hellomp ket lakaat e-maez kont drastadur ar vro gant an Normaned, harluadeg ar begennoù d’e heul,
h.a. hepken war zigarez ma’z int nerzhoù diavaez. MACHIAVELLI a lavar tu bennak e ranker evit
sujañ ur vro “mougañ hil he rouaned ha harluañ he begennoù”. War zigarez m’o deus tud an Emsav
kozh danzeet un “drabedouriezh an tonkad” da c’holeiñ dargouezhioù fall hon tremened, n’hon eus
ket-ni da nac’h ar perzh en devoe an dargouezh (eleze an nerzhoù diavaez, an divezañs a dud temzet
hag ijinek) en hon istor. E gerioù all, striv an istorour evel hini an emsaver a ya bepred war-du gounit
lec’h d’ar poell diwar goust an dargouezh, an eil hag egile a zle harpañ war ar poell kentoc’h eget war
an dargouezh, hogen ivez derc’hel kont eus an dargouezh hag e arverañ pa gavont o mad ouzh henn
ober. Ne gomzan ket eus an istorouriezh, hogen anat eo din o deus an taolioù-chañs ul lec’h bras er
politikerezh pleustrek. »
(30 11 71)
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DARVOUDOU HA DANEVELLOU OBEREREZH
Skourr an Deskadurezh Vroadel
Marv Arzel EVEN
D’an 18 kerzu 1971 ez eo aet da anaon, en Aberystwyth, hon c’heneil Arzel EVEN. Ezel eus
S.A.D.E.D. adalek ar bloavezh kentañ, d’an 31 here 1963 en doa sinet e gevrat a Ezel Oberiant, e
kasas e gefridi a Gelenner war ar Vevoniezh bepred gant aked ha gouiziegezh.
Kemer a reas perzh e Devezhioù Studi an Deskadurezh Vroadel e Gourin en eost 1968, o reiñ un
toullad displegadennoù war Roparz HEMON, KERVERZIOU, ar Sonerezh breizhek h.a., o vezañ
arnodenner en Eil Derez war al Lennegezh hag ar Vevoniezh.
Mar kemeras nebeut a berzh el labour politikel, – bez’ e voe evelkent unan eus ar re a stourmas
kalonek da vare geto ar bloavezhioù pemont, – e fonne gantañ ur perzh prizius a vank re alies d’ar
bolitikerion : an humour. War unan eus ar poelladennoù diwezhañ a reizhas e kerzu 1971, dirak an
arroud ma tiskoueze ar skoliadez he fiziañs ma ve tu kent pell da zezren savelennoù ar beved diwar re

ar bed fizikel, e skrive, n’eo ket un notenn hir a drabedoniezh, hogen an tri ger bihan-mañ :
« Goustadik, va merc’hig ! »
Rener oa d’ar gelaouenn a yezhouriezh Hor Yezh en doa diazezet e 1954 ha ma embannas e
oberenn, klasel hiziv, Istor ar Yezhoù keltiek (1962-1970). Da Preder e roas un dornad pennadoù, hag
an dornlevr Bevoniezh (1961), a zo diazez kentelioù Bevoniezh S.A.D. E.D.. Da Al Liamm e kasas
ivez un toullad skridoù, – warlene e kemeras perzh en niverenn Jubile kinniget da Roparz HEMON.
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Arnodennoù an eil derez : trede dalc’h-arnodennañ 1971 e Roazhon d’an 21 11 71.
Istor. Degemeret : an Ao. Alan FICHET gant ar meneg damvat.
Bevoniezh. Degemeret : an Dim. Genovefa ETIENNE.
Douaroniezh-I. Degemeret : an Ao. Yann-Bêr QUIRION gant ar meneg damvat.
Armerzhouriezh-I. Degemeret : an Ao. Gwihen ETIENNE gant ar meneg damvat ; an Ao. Yann
MIKAEL gant ar meneg damvat.
Kimiezh. Degemeret : an Ao. Gwihen ETIENNE gant ar meneg damvat.
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benvegadur-destrizhañ 49/20
Besarlevier 49/27
– kentañ 49/29
besarlevierezh kentañ 49/31
besmaodiern 51/88
bevedel 56/270
bevedelour 56/272
bevedouriezh kevredadel 56/260, 58/330
bevedouriezhel 58/334
bevelour 59/356
bevonielour 58/327
bezañ dindan gevod dalc’hel 52/126
– e gwazoniezh 49/14
bezañs lezennek 49/21
bezin brevez 52/126
bezin werin 49/21
bleinekadusted 56/266
Bloc’had ar gomunourion hag an amstrolladourion 49/27
Bodadegoù rakdilennel 49/27
Bodadenn gevreadel 51/96
– gorfuniadel 52/133
– -gumun 51/95
– -rannvro 52/119
– unvennadek 49/32
bodadur 56/260
Bonapartouriezh 49/20
bondezvad 52/131

bondoug 58/327
bongellid 56/248
bonreizhelour 52/119
bonveziad 56/243
bonvezusted 56/243
borc’hañ 58/330
boudaat 59/363
boud kevredigezhel 56/266
bountad folklorour 55/234
– yezhelour 55/207
bradouriezh 49/34
brasc’hourdonet 51/93
bredarc’hwel 58/338
bredarnod 59/370
bredkenelgevredadouriezh 59/355
bredkleñvedel 58/332
bredelfennerezh 59/372
bredoniezh hiniennel 56/371
– strollennel 56/271, 58/331
Breizh arallek 53/141
Breizh kreizel 54/176
Breizhiz diemskiantek 50/63
Breizhiz emskiantek 50/63
Breizh werc’hel 52/134
Breudoù 51/72
brezel broadel 49/22
Brezelioù karlour 52/119
brezel yen 51/87
– renkadel 49/22
Brezhoned emskiantek 51/81
brezhonegerion emskiantek 55/231
brezhonegezh 55/226
brezhonelezh 53/142, 151
– anistorek 53/153
– krai 51/79
– dibarek 51/82
– douaroniezhel 51/79
– eilemsavel 51/81
– henvoazel 51/81
– pleusket 51/79
– prevez 51/79
briandour 52/107
brizhkevanadur 59/364
brizhpoellelezh 55/223
brizhveizañ 50/42
broadel c’hweluniadour 52/131
broadelour 53/137
broadelouriezh 53/148
– vourc’hizel 55/225
brogarouriezh 55/226, 57/279
– -nerzh kevredadel 57/280
– -trivliad 57/280
brosaverezh 57/277
burevierezh 49/31
burevouriezh 51/94
burevourion 51/95
burevveliouriezh 51/95
buzad 49/3

kaderezh ar berlezenn 53/156
kaderv 52/126
kadred 52/126, 58/315
kalvezburevveliel 56/260
kalvezonielour 58/327
kalvinour 59/363
kamp-bac’h 49/35
kantabegañ 55/222
kantaezañ 58/339
kantaezel 58/339, 59/357
kantenn 52/126
kantouez 56/262
kantouezad 58/339
kantouezegezh 56/258
kantreizhus 56/264
kantreizhusted 56/267
kaougantañ 49/10
kargvezh 50/66, 51/97
karism 59/361
karlourion 52/119
karouriezh 57/295
Karta al labour 52/131
karter 49/32
karzhadeg 51/90, 91
karzhadenn 53/149
karzhañ 53/150
karzhour 51/90
kavout brasoc’h lank 51/90
kealenn 53/148
kealiad daelerezhek 53/155
– gwerc’hek 60/378
kealiadekaat 57/291
kealiadelezh 50/58
kealiadur treuzpader 53/154
kedelfenn 59/372
kedsantout 58/328
kedvuhez emsavel 57/287
kedvuhezel 56/272
kefredour labourer 49/32
Kefridierion an Unaniezh 49/25
– unanet 49/25
kehent 50/55
kehentegezh 54/187
kelanek 58/329
kelanidik 54/189
kelennadurezh 57/297
kelc’hpoellata 55/216
kellig 49/12
kellig kevanek 52/124
kellusk 58/333
keltelezh 59/349
kemalour 54/202
kembeli dispellaus 54/200
– gevelus 54/200
kemblac’hek 55/234
kemed kevredik 59/352
kementadiñ 59/370
kemeradur 52/124

kemplegerezh kealiadel 54/198
kemplezh ar marc’heg 53/153
kempoell kealiadel 50/55
Kendaelez Veur ar Riez 51/92
kendavead arc’hwelel 58/331
kendaveiñ arc’hwelel 59/359, 365
kendelv 57/295
kendelvat 57/295
kenderc’hañ 53/157
– anistorek 56/252
– armerzh 53/157
– kevan 53/157
– kevredigezhel 56/252
– istor 53/151, 157
– istorek 56/252
– ledarmerzhel 53/158
– speredel 56/266
– hiniennel 56/252
kenderc’her anistorek 53/157
kendodiñ 56/257
kendroadur 54/176
kendro ar c’healennoù 53/149
kenduad 50/49, 51/93, 60/389
kenel 53/158
kenelwerinelour 52/126
kenelwerinelouriezh 52/123
kenempradur 51/84, 53/158, 60/388
– andaelerezhek 53/148
kenetrekantaezañ 59/357
kenetrelevezon 56/266
kenetresklaeriadur 60/377
kengantadur 54/200
kengladek 56/250
kengladekaat 49/22
kenglev kevredigezhel 56/268
kenglokausted 56/266
Kengor an dilennadegoù 54/201
kengor-diskarzhañ 49/32
kengor-enklask 49/27
– -reoliñ 49/33
– -unvaniñ 49/27
kengrediezh organel 58/331
– treloc’hel 58/332
kenyevet 53/150
kenlavarus 53/149
kenlive 49/32
kenoaz 49/34
kensavlec’hiañ 55/209
kensevel 55/232
kensiner 51/92
kenstlenn 51/75
kentaelezh henvoazel 53/138
kentañ sekretour 49/33
kentaozadurioù 51/70
kentelezh 58/335, 59/357
kentidig 58/338
kentsavelet 56/256
kentunelour 52/124

kentuniegezh 52/125
kentuniezh 52/124
keñvereg 53/137
keñveriek 58/335
keñveriegezh 56/256
keñverioù-kenderc’hañ 56/266
kenvodet 51/97
keodedegezh 56/256
kerc’hell 56/262
kêriadenn 49/32
kêriekaat 54/175
kêriegezh 54/176
kerreishaat 49/19
kêrreizh politikel 49/19, 52/129
kerz 56/246
kevala armerzhel 53/157
– bras 52/128
– kefredel 55/232
– kellidel 55/232
– istorek 53/139, 157, 56/243
kevalaouriezh kevezel 56/259
kevamplegadur 55/226
kevampleg reizhiadek 53/138
kevan 53/157
kevanadur 50/48
– dre ziforc’hekaat 56/271
kevanded 49/9, 56/258
kevandiuzek 49/27
kevandod 59/355, 362
kevanekaat 55/234
kevanegezh 50/51
kevareizhadenn 51/96
kevareizh-darbenn 49/32
kevarouezad 58/339
kevarouezañ 58/338
kevarzhelezh 57/299
kevastenn 49/18
kevelouri c’hounezel a rizh hollek 56/251
– – arbennikaet 56/251
– -labour koueriadel 56/251
kevenmanusted 58/328
keveskemmded 59/358
kevyezhañ 54/186
kevnaderezh 58/335, 59/355
– -desteriañ 59/359
kevnadiñ 58/334, 358
kevrat-kenderc’hañ 56/252
– -gwazerezh 56/252
kevreadur a-zerc’h 49/32
Kevre ar Gomunourion 51/98
– Komunourion Yougoslavia 51/98
kevredadelouriezh 58/332
kevredadoniezh 58/327, 59/364
kevredadouriezh a-zonder 58/330
– an anaoud 56/260
– armerzhel 56/265
– hollek 59/364
– politikel 56/265

– rummataer 59/364
kevredenn goueriadel 56/249
kevredigezh keodedel 56/259
– vloc’hel 56/255
– werc’hel 56/260
kevrinelezh 58/339
kevrinouriezh ar Rener 52/126
kevuziadur 52/126
kewerded 56/258
kewir 52/113
kezivik 49/5
kilstourmek 54/204
kilvac’h 58/313
– sevenadurel 60/401
kirieg 60/391
klann 58/331
klozarmerzh 49/5, 58/318, 60/386
klozded 52/126
klozistor 60/386
klozistorek 60/387
Koemp Wall Street 49/11
kohortenn 52/126
kolc’hoz 49/27
kolc’hozel 56/247
collabo 53/139
komsomol 49/32
komunouriezh frankizek 51/91
– vrezel 49/22
– vroadel 51/91
konfusiat 59/363
kornigell e pign 55/220
korrgevredadelezh 58/335
korrgevredigezhel 55/215
koskor broadel 52/128
koskorvaez 52/104
kounerezh hiniennel 58/337
– istorel 58/337
– strollennel 58/337
kraonell-ren 49/31
kravezelezh 58/333
Kred Gounezel 49/15
kreizennerezh gwerinek 49/32
kreiz-tre 56/256
krennañ : en em – 51/92
krennenn 58/331
krennennek 58/331
kroued 56/268
krouiñ Stadoù 57/277
kultur 55/220
kultur-pobl 55/221
kumuniezh-labour 51/96
kumuniezh vuhezel 59/357
Kuntell ar soviedoù rannvro 49/23
– broadel ar Bobl 51/92
– – Derc’houezourion Pobl Sina 51/92
– Soviedoù an Unaniezh 49/23
Kuzul Adren 52/132
– an Deskadurezh hag ar Sevenadur 51/96

– ar Broadelezhioù 51/96
– – Gedvuhez hag ar Yec’hed 51/96
– – Genderc’herion 51/96
– armerzhel 51/96
– ar Vaodierned 49/26, 29
– Kefridierion ar Bobl 49/23
Kuzul kevreadel 51/96
– -embregerezh 51/95
– meur ar Faskouriezh 52/129
– politikel-urzhiadurel 51/96
– -Stad 51/89, 92
Kuzuliadeg Geneva 51/90
Kuzulier broadel 52/132
– meur 49/16
kwantofrenek 59/370
kwantofreniezh 59/370, 372
daelerezh 50/39
– -ademprañ 51/81
– bevedel 56/272
– buhezel 56/272
– -kevanaat 60/386
– diavaez 60/384
– diemprus 57/285
– istorek 50/58
– nac’hel 56/263
– saviadel 50/47
dalc’hadenn armerzhel 54/197
damanier 56/245
dambragmatek 54/182
damkanad 57/297
damfaskour 52/130
danbolitikel 55/229
danframm armerzhel 266
dangorelezh 50/57, 58
dangorelouriezh 58/340
dangorenn 56/262
danvevedel 56/272
danvez istorek 53/139
danvezelouriezh 56/262
danzead derc’hek 60/380
daouzerc’houezadur 51/95
darbaroù adkreizennañ 49/31
darblegerezh 57/292
darempred a geneiliezh 51/91
darempred arc’hwelel 51/74
– frammel 51/82
darempredouriezh 59/357
dargouezh 60/403
darlivet 55/221
darnad 56/266
darvoud ar bloavezhioù pergont 50/61
darwinour 59/355
daskeitadur 52/117
dastreiñ 52/102
datcha 56/249
daveek 55/215
dazbodadur 54/199

dazbriañ 51/91
dazont goudegall 50/61
debarzhadur 52/116
deberzhek 60/116
deberzhegezh 60/381
dedaolad 59/356
defis 56/245
degerc’hadur 55/208
den kreñv 52/127
deourekaat 52/126
derc’had strollennel 58/329
derc’hadur 56/266
derc’hek 60/380
derc’hekaat 56/259
derc’hel 56/268
derc’helour 59/356, 363
derc’helouriezh 56/262
derc’hrizhenn 59/358
deskoueriadur 51/89
deskoueriañ 51/89
desterierezh 58/335
destrizh diavaez 58/329
destuziadur 49/5, 55/218
– greantel 52/108
deuer 60/398
deveizañ 54/199
deverkañ 53/157
devoud kulturel 60/390
– trevadennel 60/390
devoudek 53/138
devoudelezh 53/141, 60/380
devouder 58/327
– trec’hel 58/327, 59/359
devouderezh untu 59/365
devoudus 52/128
dezrann kevredadel 50/59
– emsavel 50/59
– hentennek 53/148
dezrannañ 50/57
dezreadus 50/57
dezvad 51/69
dezvadekaat 55/221
dezverk 60/384
Dezveg kastizel 49/30
– keodedel 49/30
diabezh 58/334
dialc’houezañ 55/224
dialusk 55/233
dianderc’hañ 58/337
diansavelañ 58/337
diaralladus 56/247
diarc’hadur 57/285, 58/330
diarc’hañ 52/128, 57/295
diarsell 59/358, 60/392
diarselladur 59/362
diaz-diorren 60/377
diaz stummadel 58/330
diazañ 60/377

diazwerinelezh 51/95
dibenndermen 53/150
diberc’hennek 56/244
diktatouriezh 49/17, 52/129
– ar mennoud kevredin 49/34
– faskour 49/17
– ledfaskour 49/17
– roueel 54/203
– vilourek 54/204
– werinek 49/18
didarzhadennek 58/329
didorradus 54/201
didra 49/19
didreuzwelus 58/330
dieilded 59/360
diemanzavet 53/150
diempradur 53/141, 158, 57/293
– arallek 53/153
– daelerezhel 60/375
– sujerezhel 60/375
dienez vevedel 54/196
dieta 51/89
diflukañ 53/149
difredadur 50/51
difreterezh yezhelour 53/166, 55/224
digempoellelezh 55/214
digenderc’hus 56/261
digengladekadur 56/250
digevanadur dre heñvelekaat 56/271
digevatalouriezh 52/124
digreizennadur stuzegezhel 49/26
digreizennañ amaezhiadurel 51/95
– armerzhel 51/95
– kevredadel 51/95
– leviadurel 51/95
diheverz 59/360
dic’harvet 51/91
dilaesadus 56/247
dilemma 54/184
dilennadegoù daelel 52/133
– unezholadek 49/17
dilerc’hioù trivliadel 58/327
dilive stuzegezhel 53/145
dinazelezh 52/132
direizhkelenn 51/94
direizhveliegezh 49/17
diskarzhadeg 49/32
diskarzhadenn 49/32
diskejennouriezh 56/256
diskeladeg 58/320
diskeud 53/153
diskiblezh 50/55
disklot 53/149
diskoulm kantouezek 54/199
– -erlec’hiañ 58/325
dislavar saviadel 57/287
dislec’hiañ 49/4
dispac’h ar prenester 58/314

– hiniennel 50/62
– sevenadurel 51/93
Dispac’h Sokial 52/106
dispanelour 56/270, 58/338
dispell 51/94
dispellaus 52/114
displegus 58/334
disrog 51/87
distalinekadur 49/22
distenn 51/87
distroñsaat 55/218
distruj diabarzh 60/384
distruj diavaez 60/384
diuz kefredourion 60/397, 399, 402
diverraderezh 54/194
divezegour 59/359
divezelezh 56/258, 58/338
divezoniezh 58/337
divyezhekaat 55/239
divrezhonekadur 55/212
divri 53/139
divvezañs 58/340
diwerc’hekadur 56/265
diwerc’hegezh 55/234
dizalc’hediñ 59/356
dizeriadur ar Stad 49/20
dizeriañ 53/150
dizilerc’h 56/270
doareadel 58/331
doareadelezh 59/362
dod 59/355
dornwezhourion e kambr 52/101
douar-koñje 56/245
douar-defis 56/245
douaronielour 58/327
douested danvezel 58/332
douested vuhezel 58/332
dougerez 50/59
dreistarverañ 59/355
dreistbevedel 56/270
dreistden 52/124
dreistdezvelezh ar Vonreizh 49/30
dreistdiviz 51/90
dreistelezh ar Vonreizh 49/30
dreistframm 56/264
– ideologek 56/266
dreisthinienn 56/257
dreisthiniennouriezh 56/270
dreistlakaat 56/267
dreistnaturelezh 58/339
dreistsperedelour 58/330
dreistsperedelouriezh 58/333
drevezadur 54/195
droukheuliad 56/272
droukvoz 52/128, 58/320
drougaspadenn 49/21
dvor 56/249

e dibenn dezrann 56/260
ebarzheladur 58/332, 59/370
eginek 51/81
egor bedel 60/385
– douaroniezhel-poblañsel 58/330
– etrepersonel 53/138
– istorek 53/139
– trafersonel 53/138
egorek 57/287
ec’hwel 53/157
– hollek 52/105
eildorn 55/238
eilluniañ 58/337
embregad 57/297
embregelour 56/264, 59/364
emdermenadur 60/379
emdreiñ daelerezhel 51/82
emdroadouriezh unlinennek 56/271, 58/331
emframm 58/335
– saviadoù hollvedel 60/386
emframmadus 58/335
emgav-kelaouiñ 51/78
emgavadeg 60/397, 399
Emglev Jalta-Potsdam 51/91
emgoll en ezvannadur 56/265
emc’hwel 60/396
emlazh istorel 52/121
emlazhañ allgar 58/332
– anomek 58/332
– emgar 58/332
emrenekaat 49/30, 56/265
emrener sevenadurel 55/223
emrenerezh skrivadurel 50/56
– sevenadurel 50/56
emsav adempret 53/142
– an eñvor hag ar goanag 50/61
– arallek 53/148
– kenempret 53/148
– devoudel 60/379, 401
– diempret 53/142
– istorek 60/380, 401
– saviadek 50/64, 53/143
– unvan 53/148
emsavelezh 54/182
emsaver kealiadek 50/63
– saviadek 53/143
emskiant digor 58/333
– disrannet 52/120
– enteuzet 52/120
– reuzeudik 53/140, 144
– -vro 57/279
emskiantiñ renkadel 56/266
emsellerezh 58/329
emstriverezh unel 49/31
emsujañ 58/299
emvataus 60/391
emvennadur 51/94
emvererezh politikel 51/98

emvoz 54/184
emzislavar 52/115
emzoueadur 56/263, 58/333
enkadenn ar bloavezhioù pemont 50/63, 53/144
enkrog 51/93
endalc’hed 59/356
endalc’her 59/356
endoniad bev 56/243
ene kentidik 58/338
enebistorel 57/281
enepkeñveriek 56/270
enepkloerelezh 54/202
enepkomunouriezh 52/123
enepdaelerezhek 56/269
enepfaskour 53/160
enepfrankoour 52/120
enepgall 53/160
enepc’hweluniadegezh 49/16
enepyuzevegezh 52/124
enepsoviedel 51/92
enezennad a glozarmerzh 58/318
enezennekaat 60/385
enluad 52/127
enluskañ 58/320
enmanus 58/333
enraog kealiadel 60/386
ensammañ 53/144, 60/389
ensavadekadur 59/372
ensavadelour 58/329
ensavadelouriezh 58/329
ensoc’hañ 53/140
entelekiezh 56/255
entfremdung 56/265
entitladur 51/71
entwirklichung 56/265
eorizh 58/330
eorizhek 58/332
ere arbennel 58/331
ergoreladur 56/265
ergorelezh 50/57
ergorelouriezh soliadek 58/340
ergorenn 56/262
ersavadurezh 58/334
ersavoniezh 50/58
ersezadelezh 54/203
erveziat 57/279
erzerc’had 56/268
erzerc’hadur 56/261, 58/330
eskoriñ 57/292
estrenadur 58/314
estrended hanvoudel 57/285
etreemsavelezh 54/182, 60/388, 396
etrerannvroel 52/117
etrewered 57/278, 59/356
– denel 59/371
eulad 56/269, 271, 59/359
euladek 59/369
Europa werc’hel 52/134

ezamaezhiad 49/23
ezarcher 49/23
ezkeneil 53/144
ezderc’hel 53/148
ezemsaver 53/150
ezoteregezh 58/321
ezpoliser 49/23
ezpriñselezh 54/200
ezrannvro 54/200
ezreolenn 51/97
ezstourmer 50/49
eztaolad 59/369
eztitladur 51/71
eztrevadenn 54/197
eztroadur 49/11
ezvannadur 56/265
ezvannañ 56/257, 60/391, 395
ezvrezeliad 49/7
ezvrobenn 54/197
ezwerzhadiñ 59/365
faezhegezh 54/184
Falange 52/131
falangour 52/132
familh briedel 56/256
– diadel 56/256
faskidik 60/392
faskour yaouank 52/127
faskouriezh 52/127
feskad emgann 52/123
feulzour 52/120
feulzouriezh 54/197
fiñvad 58/335
finvezelour 56/258
fiziadour 56/249
fizik kevredadel 56/256
fiziokrat 56/259
fo 58/321
foranelezh c’hall 51/79
– vrezhon kenempret 51/81
forc’had 60/380, 390
framm 53/138, 56/271
– pikernek ar galloudoù 49/23
frammlun 52/126, 128
frankizouriezh frammel 57/285
– hiniennel 57/285
froud ar buhezadur 50/58
froud-krouiñ 53/147
fuadur an dud 49/4
– ar c’hevalaoù 49/4
fueros 52/119
Führer-Kañseller 52/125
führung 52/125
furm amzeriek 56/243, 57/297, 60/377
furmelouriezh 59/355
galen 52/120
galladur 58/326

galvadeg faskour 52/127
galvedigezh vroadel 55/230
genad 59/368
gennad kevelourel 49/21, 56/250
– kevredigezhel 56/251
– prevez 49/21
– stadel 49/21, 56/250
gennadek 57/284
gennadegezh 57/285
geriadel 50/55
geriek 59/359
gerielour 59/356
gestapo 52/129
geto 50/63, 53/143
gin 55/225
glad kealiadel 51/80
gladdac’h greantel 56/263
gorreadeg 49/35
goubarzhegezh 52/117
– lec’hel 52/117
goudebrezel 50/58
gouiziadoniezh 58/334
gouiziadur 55/232, 59/372
gouizielour 56/269
goulevier 52/117
goulevierezh 52/117
gourbonnad 58/321
Gourfenn Kib Frañs 58/320
gourferc’henn 49/3
gourc’hwel tredeel 54/176
gourlakaat 51/92, 54/203
goulenniad 49/32
goulerc’h 59/354
– kealiadel 60/386
gourstal 50/56, 57/305
gouruhelaat 58/333
gourzhdod 56/259, 59/355
gourzhenebad 56/261
gouvennadur a-berzh kreiz 49/32
gouvennet 52/130
gouvennoz 59/357
gouverkañ 52/120
gouzerc’hel 58/333
graer 59/358
– denel 59/371
gread 59/358
– isrenk 49/29
– usrenk 49/29
greadiñ 49/17
greadurezh 59/356
greanti 49/32
– -preizh 60/389
gronn 53/138
gwadserc’h 58/333
gwaner 52/133
Gwarded ruz 51/93
gwarezour 52/107
gwariadegezh 51/94

gwaskerezh kulturel 55/230
gwastad 56/261, 58/330
– a-zonder 58/335
gwazerezh-kelenner 59/354
gwazoniezh 49/14
Gwazva ar Frammerezh 49/33
– politikel 49/33
gwelout a-vloc’h 58/331
gwengel ar rener 52/124
gwengelekaat 52/124
gwengelouriezh 58/339
gwered ledemsav 51/84
– -tremen 51/81
gwerc’h-anaout 60/378
– -distrujañ 60/380
– -treuzfurmiñ 60/375
gwerc’hek 56/261, 378
gwerc’hekaat 55/214, 56/263, 60/383
gwerc’hegezh 60/380
– -vammenniñ 50/60
– veziadel 50/60
gwerc’heladur 59/362
gwerc’helezh kevredadel 56/255
gwerc’helour 56/264, 58/335
gwerc’henn 59/360
gwerinegezh kulturel 55/219
– diabarzh 51/98
gwerinelezh neuziek 49/18
– rannvroel 52/117
– unvennadek 49/33
Gweriniezh-pobl 49/21, 51/87
gwezhiader kevredadel 59/365
– denel 56/269, 59/370
gwim 55/221
gwir an hirvoaz 56/247
– -kenfeurmiñ 56/251
– -kentprenañ 56/251
– daskorus 58/332
– emdarzhek 59/363
– moustrus 58/332
– reizhiadek 59/364
– trehontel
gwrimenn 60/392
gwriziadek 53/141
haenad 56/256
hanez 50/58
hanezenn 50/62
hanren 50/57
hanterarc’hopr 52/103
hanterouez 55/237
hanvoud 50/62
hanvoudelezh 57/286
hanvoudoniezh 54/185
hanvout 54/181
harz-kenderc’hañ 53/157
heklev geriadel 50/55
Heksagon 52/116

hendad gwengelel 58/340
hennad anadennoniel 59/360
henstuzel 58/331
hentenn daelerezhel 53/149
– dangorel 56/270
– ergorel 56/270
– veizerezhel plaen 53/149
Hentez fetis 59/370
– hollekaet 59/370
henwengel 52/126
herouezañ kevredigezhel 54/204
herrekaenn 51/91
heulret 53/142, 58/328
hevelebiezh 60/389
hinad 58/320
hiniennegezh 49/21, 55/232, 56/253, 57/286
hiniennelouriezh 55/232
hirdrovezh 58/337
hitlerat 52/130
holgant 51/87
holiadur 51/92
holiañ 51/91
hollelaat bedel 60/375
– broadel 60/375
hollenn digenaozadus 56/268
– gevredadel 58/331
hollriñvelouriezh 56/268
hollveli 52/116
hollveliek 52/124
hollvelielouriezh 52/131
hollveliouriezh foran 57/285
– prevez 57/285
hollveziadegezh 59/360
hollveziadel 52/124
hollveziadelezh 59/360
hollzoueadegezh 56/261
hontkenderc’hadenn 53/147
hontkenderc’hadur 53/138
hontkenderc’hañ 53/149, 158
hontfrouezh 55/231
hontwerzhad 49/19, 53/158
– istor 53/158
hunvreoù kaer 50/61
chataladur 49/7
choukerezh er c’hreiz 49/31
c’hoarvezuster 59/361
c’hweluniad unel ret 52/131
ideologiezh 56/265, 59/365
ijinenn-luskañ 52/110
imbroudiñ 58/328
integrour 52/119
intelektual 53/164
istor 50/58
istoradur 51/69
istorekaat 53/140, 60/383

istoregezh 60/376
istorelezh 50/58
isurzh da 49/30
isurzhiadur d’ur pal dispac’hel 49/30
izba 56/249
izelberzh 60/401
iziunad 58/321
– strollennel 58/330
yaek 54/183
yaelezh 51/84
yaouankiz hitlerat 52/127
Yezh C’hlan 53/163
yezharc’houriezh 55/231
yezhkarour 55/207
yezhkarouriezh 55/231
yezhelezh 50/58
yezhelouriezh diharz 55/224
– vroadelour 55/225
yonez 56/262
youlelour 55/215
jedoniekaat 57/291
jestr argelek 59/369
labour 53/157
– armerzhel 53/157
labourel 53/157
lakaat en dispell 51/94
lakadel 55/207
laesadus 58/336
lamm kealiadel 53/149
– hanvoudel 50/62
– saviadel 53/149
lanv ar galleg 55/211
latinamerikan 54/195
lealegezh 49/7, 53/140
– saviadel 53/156
ledemsav 51/84
lederezh 53/149
ledfaskour 49/17
ledistor 58/317, 60/384
– -diskar 60/393
– -emsav 60/393
ledistorel 58/313
legion 52/126
lec’h-kenderc’hañ 55/220
lec’hed 52/130
lec’hienn voutin 57/277
leizh emgann 52/126
lennegezh evel-pa-vije 50/61
lerenn-rod 53/145
leuriadekadur a-zerc’h 49/29
leviad 49/32
– devoudel 51/70
Leviadezh-kreiz 49/33
Leviadur Armerzhel Nevez 49/22
leviadurezh ar pontoù 53/145

– diabarzh hollek 51/97
leviouregezh 54/195
Lezroue 52/132
liamm kezivik 53/144
– saviadel 58/318
liberter 52/120
liesarvezded 58/330
lieskrennennek 58/331
lieselezh 57/297
lieshentegezh 49/21, 51/90
lieshentusted 55/227
liesrenkadegezh 49/31
liesvezañs 58/340
linenn-disrann 52/105
live politikadur 53/143
Lok Sabha 54/200
loc’helour 59/356
luc’hskeudennek 50/58
luniad 56/260, 59/357
– kevredigezhel 56/266
– derc’hek 59/361
– -dezeviñ 59/361
luniadur 52/101, 116, 56/266
– a-zerc’h 49/28
Luoz-pobl 51/92
– Ruz 51/91
luzlun 50/48
mammenn a zangorelezh 50/58
mammenniñ 50/59
Mana 58/333
– annevet 58/336
Maodiern kevreadel-republikel 49/29
– hollriezel 49/29
maoouriezh 58/320
marksidik 52/120
marc’heg dieuber 53/164
marmouzerezh kealiadel 50/60
marvgospañ 51/90
meizad bevennat 59/361
meizadur unvennadek ar werinelezh 49/31
meized 58/333
meizlun 59/360
meizluniad 59/361
mennad-kareziñ 49/16
mennozioù emsavel 50/59
merour brientek 57/286
merzad 58/339
merzed 58/333
mestronierezh 53/157
musoliniat 52/130
metou-tiñvañ 58/320
meurdraelaat 55/215
milourek 52/126
milouregezh 52/126
mir 56/249
moederezh 60/402
moneadur 58/329

monedone daelerezhel 53/149
morianetaerezh 52/101
mouezhioù talvoudek 52/133
mougva 52/129
moustrerezh gall 53/139
Mozoleon al Leurenn Ruz 49/35
muianiver an enskrividi 52/133
muzulierezh kevredadel 59/366
nadiñ 59/357
nannfaskour 53/160
nannsokialour 53/160
naoz 52/127
naturelezh 53/159, 58/339
naturelouriezh 53/158
negez 60/394
nerzhadur 58/332
nerzh-kenstagañ 53/147
– kevredadel 57/279
Nerzhoniezh ar gevredigezh 56/268
nerzhoù tudadel 55/209
– strollennel 56/262
– diavaez 57/294
– -kenderc’hañ 56/266
– alvezel 56/256
nesaegezh kezivik 52/126
neuzennadur 49/10
nevez-amzer Praha 51/91
nevezhegeliadegezh 59/365
neveztrevadennel 54/197
neveztrevadennerezh 54/198
nevezvarksour 52/122
nevidel 53/157
nevidour 52/101
nevidva 52/109
Ni 59/358
nid 57/285
niderezh 56/253
nidouriezh 56/265
nominalouriezh 56/268
notenn-andarbenn 51/75
– -arazaelañ 51/75
oadvezh organek 56/261
oaled 58/336
ober-kehentiñ 59/370
– -krouiñ 53/149
– daelerezhek 53/138
obererezh danvezel 56/266
oberiadeg 49/34
organ-meran 51/96
organelour 59/355
Orgburo 49/33
paderezh 53/149
– andaelerezhek 53/152
paliekadur 56/267
palvata 55/234

palvataerezh 53/144
paotr ar brezhoneg 55/222
paouezenn 49/6
paperenn didalvoud 52/132
– wenn 52/132
Parlant 53/163
parzh kevanek 53/148
parzhelezh kevanek 58/331
patrom 59/358
– kreizparzh-trobarzh 57/278
– -dezrannañ 53/140
– -displegañ 57/277
pazenn-amsaviñ 49/21
– -brientiñ 49/21
pazennad 56/267
pellsturiañ 55/234
pennadurezh kentañ 49/33
pennaenn an dezvelezh 49/29
– embregel 51/72
– -vlein 51/72
penndevoud 58/315
penndodenn 52/124
pennelfenn 58/327
Pennezh ar Stad 51/88
pennstael 51/88
pennstrolladek 49/17
pennstrolladegezh 54/247
perc’hentiezh kevelourel 56/247
– kevredigezhel 56/250
– kolc’hozel 56/247
– hiniennek 56/253
– personel 56/249
– saviadek 56/253
– sokialour a Stad 56/247
– tiegezhel 56/249
personelezh-diazez 59/372
– -stroll 59/357
– vrezhon 53/158
perzhiañ 58/339
perzhouriezh 58/338
peurarallekaat 53/168
peurfrankizadur 56/265
peurfrankizouriezh 57/285
peurgreizennadur politikel 49/26
peuristorekaat 53/159
peurvec’h 59/354
peurziarallekadur 56/267
piaouel 58/320
pikernenn gevredigezhel 56/261
pleuskad armerzhel 53/157
– hollel 53/157
pleustrad 58/327
poblelour 55/225
poblelouriezh 53/166
poell strollennel 56/262
poellata kealiadek 57/299
– daelerezhel 53/149
– meizerezhel plaen 53/148

poellelaat utopek 59/360
poellelour 56/258
poellerezh 55/224
poellerezhel 55/224
Poellgor armerzhel rannbarzhel 49/29
– -kreiz-erounit ar Soviedoù 49/23
– -pobl ar c’humunioù 56/251
Poellgor peurzalc’hus 51/92
– Stad 49/29
Politburo 49/33
politikel 53/138
pouezekaat 49/19
praksiz 50/39
– hollel 49/18
prantad uhel ar gomunouriezh 49/20
prederouriezh soliadel 56/269
prefed-rannvro 52/116
prevezelezh vrezhon 51/80
Prezidiom 49/25
– ar Poellgor-kreiz 49/33
proudhonouriezh 59/355
proviñselezh 49/7
psikodrama 59/372
rakkemennet 52/131
rakdiskuliet 51/95
raklakadenn 59/356
raklun-ademprañ 60/377
rakpoelloniezh 58/338
rakporzh 52/110
rakveizad 59/371
rakwardour 52/127
ragazon 56/266, 57/279
Raya Sabha 54/200
rannadur a-zerc’h 49/23
– a-zremm 49/23
rannbarzh amaezhel-armerzhel 49/29
ranndir dudadel 49/26
rannlinenn renkadel 52/106
rannlu 52/126
rannvro 49/32
rannvroelour 53/137
rektor 52/132
reell berzhiadur 58/339
reizhiad-kenderc’hañ dispac’hel 53/158
– keñverioù-kenderc’hañ 53/157
reizhiatadur 59/359
remzadiñ 53/150
renad aotrouniek 49/17
– ar Gweriniezhoù-pobl 49/17
– kemalour 54/202
– damunelour 49/17
– faskour 49/17
– milourek 54/203
– pennstrolladek 54/203
renad sokialour 49/17
– soviedel 49/17
– trevourek 54/203

– unelour 49/17
renkad 57/293
– kalvezburevveliel 56/266
renkadelour 55/230
renkadoù etre 49/19
reolad 59/363
reolerezh kevredigezhel 56/269
reoliegezh tuadurel 56/257
Republik Sokialour Kevreat Rusia 49/22
riezoù an Ahel 52/131
riskladur en arlez 55/234
rizh 56/272, 59/360
– ar gedvuhez 58/330
– kevredadel 58/331
rizhenn 59/360
– derc’hek 59/360
– gevredigezh 56/271
rizhouriezh 58/330
– doareadel 59/358
roll brientek 59/369
– ensammet 59/370
rouedad amzalc’hioù 53/157
rummataer 59/364
sadegezh 55/219
santad-stroll 58/328
savelañ pennaennoù an dezverezh 49/30
savelegezh alvezel 56/257
savelegouriezh 56/272
savelenn berzhiadur 58/338
saviad-kenderc’hañ 53/158
– – arallek 53/158
– – emsavel 53/137
– – unvan 53/142
– enezennek 60/386
saviadekaat 53/155
saviadekadur unvan 53/155
saviadegezh 53/137, 156
– unvan 53/156
saviadelezh 60/388
savlec’h-kenderc’hañ 53/157
– kilstourmel 60/387
– dispac’hel 60/386
Savoniezh ar gevredigezh 56/268
skarat war 49/28
skiant-voutin 53/148
skoaziadenn 52/109
skogus 60/378
skorad danvezel 59/371
skraperezh emskiant 53/167
skridaozadurezh 54/185
Sekretour Meur 49/33
Sekretouriezh 49/33
Sejm 51/89
sevel broadoù 57/277
sevenad 59/356
sevenadonielour 59/359
sevenadonielouriezh 59/359

sevenadoniezh 59/359
sevenadurva 59/357
sevenaed 58/338
siguregezh 55/234
Sobranje 51/89
sokialekaat 49/22
sokialekadur 54/198
sokialour denelour 52/120
– dispac’hel 52/120
sokialouriezh nannmarksour 54/199
sokiatriezh 56/269
sokiokratiezh 56/269
sokiodrama 59/372
sokiografiezh 59/370
sokiometreizh 59/372
sokiolatriezh 56/269
sofegezh 53/151
soliadek 59/355
soliadel 56/268
soliadelezh 56/269
Sovc’hoz 49/27
Sovied an Unaniezh 49/25
– ar Broadelezhioù 49/25
– ar ploue 49/23
– kanton 49/23
– distrig 49/23
– Meur an Unaniezh 49/26
soviedgarour 51/90
Sovnarc’hoz 49/29
spagnolour 52/119
spanelezh 56/272, 59/362
spanelouriezh 58/338
spenserel 58/329
spered broadel 53/153
– ergorel 58/333
– hollek 56/258
speredegezh kentidik 58/338
– strollennel 56/269
speredelour 58/327
spesad bevoniel 59/360
– kevredadel 58/331
spesadegezh 58/327, 59/370
spesadel 58/331
sponterezh polisel 52/129
spurj 49/22, 32
Stad-benveg 52/130
stadelouriezh 55/225
stael hewel 51/88
stal 49/32
stalinek 51/89
stalinouriezh 50/50
sterad andanvezel 59/371
ster dangorel 59/359
– ergorel 59/359
– sevenadurel 59/359
steriek 59/371
stern-daveiñ 58/335, 59/360
steuñv pempbloaziek 49/22

steuñvekaat 49/34, 54/197
steuzidik 58/321
stign-houarn 51/87
stilekadur 59/360
stlennoniezh 50/55
stourm kulturel 55/235
– folklorel 55/235
– sevenadurel 53/145, 55/231
stourmer ar brezhoneg 55/231
strewadur kealiadel 53/143
striverezh-stroll 56/262
stroll bihan 59/368
– kentael 59/368
– – kezivik 49/5
– koueriadel 49/5
– eilvedel 59/368
– nesaek 59/368
strollad araokadour 54/202
– ar C’huntell 54/201
– komunour 49/32
– koueriadel 51/88
– micherour 51/90
– – alaman kenelwerinelour 52/128
– sokialour kempennour 49/19
strolladelour 51/70, 60/401
strolladur 56/255
strollenn 56/255
strollennegezh 58/334
Strouezh 51/88
stummadouriezh kevredadel 58/330
sturierezh 51/71
stuzegouriezh 58/335
tadelour 52/128
tachad enkadennek 60/387
Talbenn broadel 51/88
– brogar 49/21, 51/88
– poblek 49/21
taol-harz 49/35
tebegouriezh 58/331
tec’hadennek 49/10
telloù-treizh 59/352
tesk 59/357
teskanv 52/119
testomania 59/370
titoour 51/90
titoouriezh 51/89
titourenn 57/280
tolpad 54/176
tonkaduriek 56/271
torf 52/126
totem 58/333
totemegezh 58/333
totemel 58/333
toull kealiadel 53/150
touseg 51/84
trabedour 56/261
trabedouriezh an tonkad 60/403
tradivezouriezh 56/269, 58/337

traelaat 55/215
traelour 55/217
traolioù tiadel 56/249
tredizh trivliadel 59/357
tredizhadur 58/328
trehontus 58/333
treiñ-amaezhioù 51/95
treizhidell 52/103
treloc’herezh 52/103
tremened rakgall 50/61
treuzanaoudegezh 55/212
treuzintent 58/321
treuzyezhadur 55/218
treuzyezhañ
treuzlamm 55/229
treuzledañ 53/150
treuzlec’hiañ 54/202
treuzpader 53/150
treuzpadout 53/150
treuzplakañ 53/150
treuztiriañ 50/57, 54/175
treuzvarn 53/150
treuzveno 59/365
trevvac’h 49/35
trokell 54/185
troc’h kealiadel 53/154
– saviadel 53/144
trotskiour 52/120
tuad 54/202
tud diouzh o dorn 49/19
tudad 55/213
tudoniezh 59/367
tudour 59/366
tued 54/175, 56/264
tuginadur 55/215
– kealiadelour 55/233
ukronek 53/142
uhelberzh 60/401
uhelboent 52/119
Uhelgengoriad 54/201
uc’hekaat 53/159
Unaniezh Soviedel 51/92
unhentus 55/227
unelouriezh 54/203
unezholerezh 52/125
uniad kemmesk 52/106
uniad kouerion 52/111
uniad patromed 52/111
uniad tiegezhel 52/117
unroll 51/90
– broadel 52/129
unstrolladek 49/17
unvanded diabarzh 53/155
– diavaez 53/148
– dre an orin 53/148
unvanegezh 53/158
Unvaniezh sokialour ar bobl labourer 51/98

– vroadel 52/133
unveli 49/35
unvennadegezh 49/34
unventegezh 50/40
unveziad 58/330
unveziadek 59/360
unveziadegezh 59/360
unveziadel 52/124
unveziadelezh 59/360
unvloc’hegezh 52/21, 52/130
unvonegezh 56/270
unvonelouriezh 56/270
unwerzhouriezh 52/110
urzh adeiladourion 52/132
– ijinourion 52/132
– vezeion 52/132
urzhasaet 57/296
urzhiadur-priziañ 59/357
urzhiata kreizennet 54/197
usadba 56/249
uslec’hiet 56/248
uslive 49/32
uspoent 52/104
utopek 53/142
utopiezh 59/361, 365
weberiek 59/371
zadrugra 56/249
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DAFAR EVIT AN DEZRANNAÑ (1)
Gant labour pemdeziek an Emsav e sav dirak pep hini ac’hanomp kudennoù diseurt, bepred fetis
ha dibarek, bepred ivez o tennañ da grefen hollekoc’h eus ar gelennadurezh. Pleustret e vez war ar
c’hudennoù-se dre gomz evel just ha dre skrid alies, e stumm danevelloù obererezh, lizheroù, h.a.. An
danevelloù obererezh a vez klenket e dielloù ar c’helligoù pe an aozadurioù all ; gant ar strewadur
douaroniezhel hag emrended ar c’helligoù n’eo ket aes atav lakaat an dorn warno. Lod eus al lizheroù
a vez embannet er rann An Emsav hag ar Vro ; daoust ma amparont eno ur vengleuz a zanvez krai evit
an dezrannerezh, ez int diaes a-wechoù da arverañ er stumm-se : an unded a ziskouezont zo unded ar
saviad ma voent skrivet ha n’eo ket dre ret unded ar c’hraf embregel ha damkanel a garfe an arveriad
kavout.
Setu perak, etre ar rann An Emsav hag ar Vro hag ar studiennoù ez eus plas evit ur rumm all a
skridoù berr, gouestlet pep hini d’ur c’hraf resis. Buanoc’h lennet e vo ar pennadoù-se eget ar
studiennoù, buanoc’h e vo kavet enno eget en testennoù EMVR an danvez a glasker. Frouezh eeun,
evel an testennoù EMVR, d’al labour pemdeziek, e vint pleuskadoù prest da vezañ adarveret diouzhtu
el labour pemdeziek.

Diskouez an Emsav d’an dud.
« Renet eo bet al labour diavaez e 1970 diouzh ar bennaenn-mañ : Diskouezomp an Emsav d’an
dud, dezho d’en em lec’hiañ en e geñver » (Emsav 51/78 1971).
Dre an embreg ez eo bet merzet ez eus tri doare da ginnig an Emsav d’an dud :
1) Kinnig an Emsav devoudel. Eleze reiñ un alberz eus istor an Emsav, eus framm hag
arc’hwelioù E.S.B., eus doareoù hiniennel ha kevredadel an emsaverion o-unan. An hent-mañ, a
venegomp da gentañ p’hon eus e bleustret en derou, zo koulskoude da vezañ renket da ziwezhañ. Rak
ne dalvez nemet evit an dud o deus anavezet da gentañ an Emsav en e roll istorek hag a venn kemer
perzh en e labour.
An displet a zo oc’h arverañ an doare-mañ da gentañ-penn zo bet merzet gant meur a gellig. Tud
yaouank, mall warno ober un dra bennak evit Breizh, entanet o kavout ur framm start hag an tu da
labourat, zo bet evel-se degemeret en adkelligoù. Un nebeut sizhunioù goude e tiflipent : e tro pe dro
he doa istoregezh an Emsav en em ziskouezet dezho e furm an daelerezh a ginnige distrujañ ur bern
traoù ma harpent o buhez warno. Ne oant ket deuet d’an Emsav evit gwelout kement tra a oa nes d’o
c’halon, o « mennozioù », lakaet en arvar e-giz-se (un nebeut lizheroù a-zivout degouezhioù a seurt-se
a gaver en EMVR-175, Emsav 45/288-290 1970 ; EMVR-256, Emsav 57/288-290 1971 ; EMVR-286289, Emsav 60/396-403 1971).
Er c’heñver-se e ranker diskuliañ ar pleg strolladelour a zo anezhañ brudañ an Emsav evel Emsav,
evel ur meni Iliz na ve silvidigezh ebet er-maez anezhi. An Emsav evel Emsav, an Emsav devoudel zo
ar frammig strizh a anavezomp, anatoc’h e sioù eget e berzhioù mat ; ul lec’h labour eo ha n’eo ket
fentusoc’h eget al lec’hioù labour all. Gevier gros a ranker kontañ evit ma ve kavet dudius ennañ eunan. Hogen n’en deus ket da vezañ kavet dudius. An Emsav n’eo ket saladennoù a glasker gwerzh
dezho. An dud n’o deus ket da zont d’an Emsav en arbenn eus e berzhioù mat evel stroll. Er c’hontrol,
ar pezh a zeu er-maez anezhañ eo a rank reiñ d’an dud an tu da drec’hiñ ar rukun yac’h o deus ouzh an
Emsav devoudel ha da zont e-barzh d’o zro.
Hogen petra a zeu er-maez eus an Emsav ? E sevenadennoù ?
2) Menegiñ sevenadennoù an Emsav eo an eil doare da ginnig an Emsav d’an dud : Gwalarn, ar
yezh peurunvan, ar yezh arnevez, an aozadurioù-kelenn, al lennegezh, ar studiennoù hag an
dezrannadurioù istorel, kevredadel, politikel. Kalzik eo bet arveret an hent-mañ d’ober bruderezh. Ha
koulskoude, ur fazi eo diskouez da gentañ sevenadennoù an Emsav d’unan a ra goulennoù warnañ. Un
doare ledanoc’h, skogusoc’h, eo da ginnig an Emsav eget diskouez stroll bremañ an emsaverion ;

n’eus aze evelkent nemet Emsav devoudel c’hoazh : sevenadennoù an Emsav gant o darnelezh
spontus zo ur vogeriad deberzhioù o kuzhat kentoc’h eget o tiskouez an Emsav.
An Emsav n’emañ ket en e sevenadennoù : emañ bepred pelloc’h, en tu all dezho ; en em dennañ
enno a vije paouez a vezañ Emsav. Ur roll pouezus a gevala o deus dezhañ. N’int ket avat e gevala
nemetañ : sevenadennoù ar broioù all, an emsavioù all, an istorvezh a-bezh zo dezhañ danvez kevala
kenkoulz hag e sevenadennoù. Lakaomp o deus ar re-mañ ur roll brientek, ned eo brientek nemet
evitañ : drezo o-unan, sevenadennoù an Emsav ne ziskuliont ket e roll istorek, ha n’o devez skog
emsavel nemet war an dud o deus da gentañ meizet roll istorek an Emsav.
An hent faziek-mañ – kinnig sevenadennoù an Emsav a-raok pep tra all – a voe pleustret gant
E.S.B. betek 1969. Kelc’h Debauvais, aozadur-kelenn, eo a rae neuze ar bruderezh ! An disoc’h eo e
teuas ur bern danvez yezhelourion, dedennet gant sevenadennoù yezhel an Emsav (a-zivout ar c’hrafse, sl. Emsav 55/224 1971 ; daveoù all en Emsav 53/160, notenn (6), 1971). Heñveldra, diwezhatoc’h
ez eus bet gwelet un toullad kleizelourion o tostaat, deuriet gant ar studiennoù war ar varksouriezh
hag ar c’horvo a dennomp eus sevenadennoù MARX hag ar varksourion (sl. da skouer EMVR-165166, Emsav 43/218-224 1970 ; EMVR-176-177, Emsav 45/290-306 1970 ; EMVR-275-276, Emsav
58/323-326 1971 ; EMVR-283-284, Emsav 61/393-396 1971).
Petra neuze, ma n’eo ket an Emsav devoudel nag e sevenadennoù, a c’haller degas dirak an dud ?
Ar respont zo : ur c’healiad bastus da sklaeriañ enkadenn ar boblañs ha d’he lakaat war hent an
dienkañ, eleze :
3) Lakaat Breizhiz e piaou d’o istoregezh.
Er savlec’h m’emaomp ez anad hent an dispac’h dirazomp hervez daou dennad termenet dre zaou
amkan.
Kentañ amkan : Breizhiz o kaout ur gwel istorek eus o saviad, oc’h anaout an enkadenn ma
emaint evel ul lankad eus an daelerezh a zisoc’ho gant dienkañ. An ober ampleget gant an amkan
kentañ-se eo lakaat an dud e piaou d’o istoregezh. Roll kealiad an Emsav zo e pep mare bezañ lec’hergorelaat istoregezh Breizhiz : roll an emsaverion eo displegañ da Vreizhiz o istor (Emsav 60/376 hh.
1971). An amkan kentañ ne ampleg e nep doare ma ve diskouezet an Emsav devoudel.
Eil amkan : Breizhiz deuet e piaou d’o istoregezh o kas an daelerezh d’e benn, eleze oc’h en em
sevel, o trec’hiñ d’ar galloud sujer hag o krouiñ ur riez vrezhon.
N’eus ket ezhomm prederiañ pell amzer evit merzout emaomp bremañ dreist-holl dirak an amkan
kentañ : lakaat Breizhiz e piaou d’o istoregezh. E-se, er mare-mañ, emell pennañ an Emsav eo savelañ
e gealiad evel lec’h-ergorelaat an istoregezh vrezhon, displegañ da Vreizhiz o istor. E-se, diskouez an
Emsav zo reiñ da anaout kealiad an Emsav.
Mard emañ an eil amkan pelloc’h diouzhimp, n’emaomp ket koulskoude hep keñver gantañ. En
doare-mañ emaomp dirazañ : kenvroiz ’zo, o piaouañ o istoregezh, en em sav, eleze zo e tro da
dennañ o mad eus an Emsav (ar frazenn verr-mañ o venegiñ un araokaat peurliesañ hir-kenan,
keflusket gant an daelerezh etre « emsevel » ha « piaouañ an istoregezh »). D’ar re-se hon eus da
ziskouez an Emsav devoudel hag e sevenadennoù. E-keñver an eil amkan emañ an tuta : an un dra eo
dont d’an Emsav ha dont e piaou d’an istoregezh.

Arbennadennoù.
I. Pa lavar U.D.B. : « Pezh a zo d’ober bremañ eo kizidikaat ar yoc’h », daoust ha ne lavar ket an
hevelep tra ha « displegañ da Vreizhiz o istor » ?
Evit U.D.B., « n’eus eus Breizhiz er bed nemet e kement ma’z eus gwaskerezh warno er
gevredigezh c’hall », pezh a zo kement ha lavarout « e nac’h ez eus un istoregezh vrezhon » (Emsav
60/392 1971 ; a-zivout arbennoù ar savlec’hiad-se, sl. EMVR-295, Emsav 61/13 1972). An daelerezh
evel m’en intent U.D.B. zo unan etre labourerion ar pemp departamant hag ar gouarnamant gall.
N’eus diforc’h gwerc’hel etrezañ hag an daelerezh evel m’en intent ar c’hweluniadoù hag ar

strolladoù kleiz gall. An arliv lec’hel breizhat gwisket gant U.D.B. ne gemm netra, andaelerezhek rik
ez eo : ur skoilh embregel n’eo ken evit a sell hec’h amkan « union de la gauche » er pemp
departamant, evel ma ne fazi ket tud C.G.T., P.C.F. h.a. a brouiñ da dud U.D.B. (sl. ivez EMVR-280281, Emsav 60/389-393 1971).
II. Perak ne vez ket graet anv er bruderezh eus ar saviad-kenderc’hañ emsavel, hag eñ elfenn
bouezusañ an ober emsavel ?
Hep saviad-kenderc’hañ emsavel ne vije ket a Emsav. Kealiad an Emsav evel lec’h-ergorelaat an
istoregezh vrezhon a ampleg ar saviad-kenderc’hañ emsavel. Se ne dalvez ket e rank an emsaverion
kinnig ar saviad-kenderc’hañ emsavel d’an dud. Ne ouzer petra eo ur saviad nemet dre vezañ ennañ ;
« kinnig ar saviad » zo enta e gwirionez « kinnig keal eus ar saviad », eleze unan eus an elfennoù
diaesañ da gompren e kealiad an Emsav. Gwell neuze dibab da gentañ elfennoù aesoc’h da gompren,
mar fell dimp bezañ pleustrek. Ar gudenn koulskoude n’eo ket hepken bezañ pleustrek. Pezh a zo da
ginnig n’eo ket an Emsav devoudel, hogen an Emsav istorek. Hag an Emsav a brou bezañ istorek dre
brouiñ da Vreizhiz o deus un istor en 20t kantved. Gant gerioù all, emell an Emsav eo diskouez da
Vreizhiz o istoregezh ; houmañ zo a dra sur andoniet e diaz ar saviad-kenderc’hañ emsavel, hogen
n’eo ket ar perzh-se a ro skog dezhañ : ne vo skogus nemet mar ro da Vreizhiz un displegadur bastus
eus o saviad, bastus pa ziskouez dezho an tu da zienkañ. Kement-se a verk a-walc’h al lec’h-kreizh
dalc’het gant ar c’healiad emsavel ; ul lec’h-eilpennañ hag -unaniñ eo : drezañ, Breizhiz o tont eus ar
bed gall, o tremen eus ur gwel danzeet e-ser ar bed gall d’ur gwel danzeet e-ser an istoregezh vrezhon,
en em gav gant Breizhiz o tont eus an Emsav devoudel, o tremen eus ur gwel danzeet hervez armerzh
an Emsav devoudel d’ur gwel danzeet hervez armerzh an hevelep istoregezh vrezhon.
III. Penaos kinnig an Emsav da vrogarourion al luskadoù ledemsav ?
Ar vrogarourion yaouank en em ziskouez alies dindan goc’henn ar chaovinegezh. Ken moustrus
eo ar vezañs c’hall e Breizh ha ken dister ar vrezhonelezh o stourm outi ma serront ar goc’henn-se endro dezho d’en em wareziñ ouzh ar werc’helezh, o koll war un dro pep krap warni. Natur eo dezho
neuze bezañ dedennet gant ar strolloù chaovinek : mont e-barzh zo hepken kuitaat ar goc’henn
hiniennel evit en em gavout dindan ur goc’henn-stroll, koc’henn yezhelour al luskadoù kulturel,
koc’henn vroadelour bourc’hizel pe sokialour treuzplaket al luskadoù politikel.
Petra eo kinnig an Emsav d’ar vrogarourion-se ? Netra disheñvel diouzh pezh eo e ginnig d’ar
Vrezhoned all. Nemet aze e ranker pouezañ div wech kreñvoc’h war arvezioù ’zo, diac’hinek evito,
eus an istoregezh vrezhon. Kemeromp ar skouer anavezet mat, ar gallekadur.
Hervez an dezenn c’hall ez eo bet gallekaat Breizhiz kement hag o sevenaat. Gouez d’an tezennoù
chaovinek brezhon ez eo bet ar gallekaat ul lankad e lazhadur ar vrezhonelezh, – an dezenn-se, a oa
hini an eil Emsav sevenadurel, zo bet kemeret gant hogos an holl ledemsavioù hiziv. Aze e ranko an
Emsav degas un dezrann sklaer, o tigemmañ armerzh pobl Vreizh diouzh armerzh an Emsav devoudel
ha, seul gent a se, diouzh armerzh al ledemsav. Pouezañ a ray gant nerzh war roll yael ar gallekadur
en tremen daelerezhel eus ar gevredigezh henvoazel d’ar gevredigezh arnevez, war ar bazenn ret ez eo
etrezek ar vro arnevez brezhonekaet (Emsav 60/382 hh. 1971).
Dre reolenn, en o c’hendivizoù gant al ledemsav, e pledo an emsaverion da ziarbenn
kement keñver diavaez nad eo ket isurzhiet d’an daelerezh diabarzh. Displegañ a reomp.
Bezañs ar reizhiad c’hall e Breizh, evel ar gallekadur, ar sujerezh, ne c’hellont bezañ meizet
nemet evel pazennoù e-ser un daelerezh o tifourkañ war ur reizhiad vrezhon kevarzhek hag ar
brezhonekadur. Kement droug o deus Breizhiz da c’houzañv, evel kement ersav eus o ferzh
ouzh an drougoù-se, a rank bezañ meizet evel darvoudoù eus an istor brezhon ha n’eo ket evel
darvoudoù eus an istor gall, a rank enta bezañ displeget dre un daelerezh diabarzh, ha n’eo ket
dre geñverioù etre ur « bobl Vreizh » wengelek ha nerzhoù diavaez ez eo ar reizhiad c’hall pe
ar gevalaouriezh etrevroadel.
Touellañ eo reiñ da grediñ ez eus un daelerezh etre « pobl Vreizh » hag an nerzhoù
diavaez-se. « Pobl Vreizh » zo ur gwengel pouezus eus lizheradur al ledemsav ; war an
dachenn avat n’eus dindan an anv-se nerzh istorek ebet o c’hoari er bed evit c’hoazh : en

anistor emañ. Ur fazi eo lakaat en hevelep frazennoù anv « pobl Vreizh » hag anv ar
« reizhiad c’hall » evel pa vije un daelerezh o ren etrezo : un elfenn en anistor ne c’hell ket
mont e daelerezh gant un elfenn en istor. Ne c’haller evit an ampoent ober anv nemet eus an
daelerezh diabarzh a zo hini an distro eus pobl Vreizh d’an istor. Ne vo a zaelerezh diavaez
etre pobl Vreizh hag ar galloud sujer nemet e kement ma teuy an daelerezh diabarzh-se d’e
zisoc’h, eleze da savelidigezh pobl Vreizh evel ur vezañs istorek er bed o sevel he nerzh war
an dachenn ouzh nerzh hec’h enebourion diavaez.
E berr, pa gejer ouzh ur brogarour dindan e goc’henn a chaovinegezh, ar bellerezh da bleustriñ eo
hini ar fregañ : fregañ e goc’henn dre e rediañ da welout ar werc’helezh en em warez outi, ha war un
dro degas ar remed : diskouez yaelezh daelerezhel ar werc’helezh kriz-se.
DEAD-1

Kevarzhelezh hag Emsav.
Alies ez eus bet anv a gevarzhelezh en Emsav, ha koulskoude e nep lec’h ne gaver displeget ar
c’heal-se e termenoù a gelennadurezh emsavel. Un enklask e-touez an emsaverion a ziskouez ez
arveront an termen « kevarzhelezh » hervez tri c’hemeradur :
a) hervez ar ster bourc’hizel a biaouerezh kevatal ar gwirioù politikel (Emsav 34/318 hh. 1969) ;
b) hervez ar ster proleterel a biaouerezh kevatal an araezioù-kenderc’hañ armerzhel ha
kevredigezhel (Emsav 34/322 hh. 1969 ; 49/34 1971) ;
k) hervez ur ster nevez, strishaet avat da « armerzh » an Emsav, a biaouerezh kevatal ar saviadkenderc’hañ emsavel.
Mard eo ar sterioù a) ha b) treuzplakadurioù anat, ez eo ar c’hemeradur k) ur c’heal war ar stern :
evel ma’z eo ar saviad-kenderc’hañ emsavel ur saviad hanterhent, ledistorek, ez eo hanter-hent ivez
keal ar gevarzhelezh diorreet diwarnañ. Ar gevarzhelezh avat a ranker termenañ, n’eo ket e-keñver ul
ledistor, hogen e-keñver an istor e-unan : bez’ ez eo piaouerezh kevatal ar saviad-kenderc’hañ istor.
E berr : MARX en deus dezvarnet piaouerezh furmek ar gwirioù politikel ha hontkenderc’het
diwarnañ damkaniezh piaouerezh kevatal an araezioù-kenderc’hañ kevredigezhel ; an Emsav a
zezvarn piaouerezh anistorek ar gwirioù politikel hag an araezioù-kenderc’hañ kevredigezhel hag a
hontkenderc’h diwarnañ damkaniezh hag embregiezh piaouerezh kevatal ar saviad-kenderc’hañ istor.
Piaouañ ur saviad-kenderc’hañ istor a empleg, ouzhpenn ar piaouerezhioù savelet gant an
dispac’hioù bourc’hizel ha proleterel, piaouañ ur c’hevala istorek ha ren ur c’henderc’hañ istor e-ser
ur gevredigezh istorel dibarek (sl. Emsav 53/157-159 1971 ; 58/318 1971 ; 60/383 hh. 1971 ; EMVR293-294, Emsav 61/10-12 1972).
N’eo ket roll an notennoù-mañ sevel un damkaniezh emsavel eus ar gevarzhelezh, koulskoude ez
eo dav menegiñ diouzhtu un arvez pouezus anezhi. Mar gell ar gevataliezh vourc’hizel ha proleterel
bezañ fetisaet dre an ensavadekaat, emañ, dre natur, ar gevarzhelezh dreist an ensavadekaat :
kevataliezh ar c’henderc’hañ istor ez eo, eleze gwir kevatal da drehontiñ ar gwirioù devoudel hag an
ensavadurioù. E-se e c’houlenn ur stourm kendalc’hel ken e-maez, ken e-barzh ar frammoù hag an
ensavadurioù.
Kudenn ar gevarzhelezh en un emsav-dieubiñ a laka e kaoz tri seurt keñverioù :
A – Ar c’heñverioù diabarzh, ken etre an izili, ken etre an izili hag an danvez izili
B – Ar c’heñverioù etre an emsav-dieubiñ hag ar boblañs
K – Ar c’heñverioù etre an emsav-dieubiñ hag ar Stad o tisoc’hañ eus an dieubidigezh.
Dezrannañ a c’haller an Emsav hervez an tri rumm-se a geñverioù.
A – Tri derez zo evit tizhout talbenn an Emsav : danvez Ezel, Ezel, Levier. E pep derez e klot
engouestladur an emsaver gant e ouestoni. Al labour emsavel, ar stummadur hag an dezvad zo en ur

c’heñver a gevamplegadur. Priziañ labour un emsaver zo priziañ dilested e saviad-kenderc’hañ
emsavel ; priziañ stummadur un emsaver zo priziañ gwerc’h-anaout ha -treuzfurmiñ e gealiad ekeñver saviad Breizhiz. An emsaver ned eo emsaver nemet e kement ma kas e genderc’hañ en tu-hont
d’an Emsav frammet hag ensavadekaet : priziadur e emsaverezh ne c’hell ket enta bezañ renet diwarbouez binvioù frammet hag ensavadekaet nemetken ; abeg ouzhpenn da reiñ ar gwarantoù brasañ d’e
reizhded. Ur skouer vat ez eus aze eus saveladur ar gevarzhelezh, eleze kevataliezh ar saviadoùkenderc’hañ istor.
Anat eo ivez e ve un touell klask ar gevarzhelezh (eleze ar gevataliezh en tu-hont d’ar framm) ma
ne renfe ket ar gevataliezh e-barzh ar framm. Dasparzh lec’hel ar veli, ar skoilhoù frammel ouzh
tolpadur ar galloud e liveoù diseurt ar framm, emrended ar c’helligoù, ma n’int ket azonoù eeun a
gevarzhelezh, zo gwarantoù diziouerus anezhi.
B – Pal darempredoù an Emsav gant pobl Vreizh eo reiñ dezhi an tu d’ober eus he nerzh un nerzh
istorek en-dro. Darempredoù politikel an Emsav gant ar boblañs o deus enta an hevelep ster ha
darempredoù diabarzh an Emsav.
Diwall a ra diouzh ar fazi a reas ar Bezen Perrot war skouer al luskadoù faskour : amparañ un
« nerzh emsavel » diforc’h diouzh an « nerzh poblel », o strivañ d’en em c’hourlakaat outañ, en arvar
d’en em gavout en eneberezh gantañ.
Diwall a ra a gouezhañ e fazi U.D.B. hag al luskadoù strolladelour a lavar : dastumomp ar muiañ
gwellañ a dud ; pa vimp « kreñv a-walc’h » (niverus a-walc’h) e kemerimp ar galloud « ha goude se e
vo gwelet » (Emsav 21/262-263 1968).
Nerzh an Emsav n’emañ ket er skogusted koustet a gousto : diwall a ra diouzh fazi an hevelep
strolladelourion a ziskouez en o luganoù an Emsav evel andoniet e luskadoù mae 68, evel ma ra
skourroù kleiz F.L.B., a c’hoari kartenn ar yezh pa c’hwezh ar yezhelouriezh er vro evel ma ra U.D.B.
o paeroniañ Galv.
Nerzh nemetañ an Emsav eo nerzh e gealiad. Ha nerzhek eo kealiad an Emsav er feur ma savel an
istoregezh vrezhon. Poent eo peurgarzhañ ar soñj ez eo kealiad an Emsav un teskad kealennoù
rakkeginet, un niver a « vennozioù » da skignañ ; ur stael bev eo, krouus e-ser un daelerezh kemplezh.
En e zarempredoù gant an dud e rank an emsaver gwiriañ dizehan betek pe boent e klot e gealioù gant
gwerc’helezh o saviad ; ha se e stumm un daelerezh : int a sant o enkadenn, nemet n’o deus ket hec’h
ergorelaet, n’o deus ket graet an dezrann istorek anezhi ; an emsaver diouzh e du a anavez mat e
gealiad, frouezh ergorelaet eus daelerezh diabarzh an Emsav, nemet n’en deus ket e amprouet ekeñver ezhommoù gwerc’hel nag emskiant ar boblañs ; diwar ar gejadenn etrezo e tle disoc’hañ a) an
ergoreladur gant ar boblañs eus hec’h enkadenn hag eus hec’h ezhommoù b) an azasadur hag ar
c’hlokadur gant an Emsav eus e gealiad e-keñver an ezhommoù ergorelaet-se. E berr, e gelennadurezh
zo ar pont nemetañ etre an Emsav ha pobl Vreizh ; graet eo ar pont-se gant un tremen daoudu, ha
tamm ebet gant an tremen untu eus an Emsav d’ar boblañs : en daou du e ren an distrujañ dispac’hel
(Emsav 60/384 1971). Anat eo e ve ar pont daelerezhel-se lakaet en arvar gant an disterañ emzalc’h
digevatalour. Rak e bal, o trehontiñ hag oc’h amplegañ ar gevataliezh politikel ha kevredigezhel, zo
diazezañ ar gevarzhelezh, eleze degas Breizhiz da biaouañ o saviad-kenderc’hañ istor.
K – Pa lakaer keñver-ha-keñver Stad c’hall hag Emsav, e ranker degas un trede elfenn a zo ar Stad
vrezhon, pal politikel an Emsav.
Disheñvel eo kudennoù un emsav-dieubiñ diouzh kudennoù ur Stad, – brasverket ez eus bet un
alberzh eus an diforc’hioù etrezo gant Emsav 35/329-339 1969. Roll an Emsav o vezañ diazezañ ar
saviad-kenderc’hañ istor, ez eo aesoc’h dezhañ plediñ gant ar gevataliezh er saviad-se, eleze gant ar
gevarzhelezh, ha seul aesoc’h ma ne zeu en Emsav dre dermenadur nemet an dud o tiorren o saviadkenderc’hañ istor. A-du-rall, ar Stad o vezañ ur framm ensavadurioù dre dermenadur ivez, n’eo ket he
roll diogeliñ ar gevarzhelezh ; houmañ pa vez diazezet, a vez diazezet dre ret en tu hont d’ar Stad hag,
en un doare, enep dezhi. Dre se, ne c’hell ket pal politikel an Emsav bezañ e bal nemetañ. Lavarout a
reer ez ay an Emsav da get pa vo krouet ar Stad ; ned eo gwir nemet e-keñver pal politikel. Ur wech

krouet ar Stad, e ranko ar stourm kenderc’hel, dindan an anv Emsav pe get, evit ma ve dalc’het d’ar
gevarzhelezh en devo an Emsav diorreet en e greiz a-raok diazezidigezh ar Stad.
DEAD-2

AN EMSAV HAG AR VRO (45)
LIZHEROU
A-zivout Dafar evit istor an trede Emsav 3. – Eus an hollelaat broadel d’an hollelaat bedel,
Emsav 60/375-388 1971.
« Lennet ’m eus ar pennad. Displegañ a ra sklaer pezh a reomp en Emsav. Lec’hiañ a ra an
Emsav.
« Diaes e kavan kompren pezh a dalvez al labour war ar bajenn gentañ. Ar ger-se a c’hell bezañ al
labour klok evel m’emañ displeget en notenn (1), Emsav 53/157 1971, pe hepken labour ar rann
armerzhel, pe politikel, pe sevenadurel… Pe neuze ne ve en holl nemet al labour armerzhel a
genderc’hfe ur pleuskad dezhañ holl arvezioù ar vuhez. Padal, en Emsav, al labour a zegas ur
c’henderc’hañ hep arvez armerzhel. Al lod arallekaet eus ar c’henderc’hañ brezhon zo dezhañ un
arvez armerzhel hepken evit Breizhiz. Liammet eo kement-se ouzh an diempradur etre kealiad ha
saviad-kenderc’hañ. An hevelep arvez zo gant al labour adal an Dugelezh. Er bed o deus labour ha
kealiad emdroet en un daelerezh. Dre an daelerezh-se eo deuet Bro-C’hall a-benn da derriñ kelc’hbac’h ar reizhiad henvoazel. Labour Breizhiz a dalveze da Frañs da genderc’hañ hec’h istor. Padal,
evit Breizhiz e chome bepred al labour gant e arvez armerzhel hepken. N’eo nemet diazasted o
reizhiad dirak doareoù nevez al labour he deus degaset Breizhiz d’ar reizhiad c’hall. Ne voe ket
merzet ganto evel un troc’h rak n’edo ket stag ouzh ar reizhiad ar ster a roent d’o labour. Adskoulmañ
a raent en un doare gouzañvat gant an Istor. Da nebeutañ e oa torret lestr kloz ar reizhiad henvoazel.
Ar re gentañ gallekaet o deus bet tro da sellout ouzh arvezioù ar reizhiad vrezhon o vont da get. »
(29 12 71)

EMVR-293

Da aozer EMVR-293 :
« Ar gudenn a stignez aze, hini an darempred fetis etre kenderc’hañ armerzhel ha kenderc’hañ
nann armerzhel, a chom digor.
« Un emdroadur heverk en deus bet meizad ar c’henderc’hañ abaoe an 19t kantved. MARX en
derou a wele an traoù en un doare idealour a-walc’h, difetis, dindan levezon ar brederourion alaman,
HEGEL pergen : enebiñ a rae “redi” ha “rezid”, eleze “kenderc’hañ danvezel” ha “kenderc’hañ
speredel”. Tamm-ha-tamm avat ez eo aet d’ar fetis, hag ar fetis er mare-se oa ar bed greantel o kreskiñ
hag oc’h aloubiñ ar bed, – eleze ar “redi armerzhel” oc’h aloubiñ an tachennoù a oa bet a-viskoazh re
ar “rezid speredel” ; seurt aloubadur a gaver deskrivet er Manifesto. Ken m’en deus MARX lamet
pouez digant ar “c’henderc’hañ speredel” evit isurzhiañ e dibenn-dezrann pep kenderc’hañ, arzel,
speredel, h.a., d’ar c’henderc’hañ armerzhel. Er mare-se e oa fraezh an diforc’h etre “redi armerzhel”,
an hini a oa ar vicherourion sujet dezhañ, ha “rezid speredel”, an hini a veze piaouet gant tud dieubet
a-walc’h diouzh ar redi armerzhel evit ober traoù all. Hiziv avat, zoken er c’hevredigezhioù n’o deus
ket tizhet ar bazenn c’houdegreantel (seul gent a se er c’hevredigezhioù goudegreantel), emañ ar
vevenn etre kenderc’hañ danvezel ha kenderc’hañ speredel o steuziañ dre berzh ma kresk ar gennad
tredeel diwar goust ar gennad eilvedel ; en hevelep doare, ar c’heñver etre “redi” ha “rezid” en deus
fiñvet kalzik ivez : er broioù diorreet e vez ar barr-bevañ devoudel o kreskiñ kalz a-us d’ar barr-bevañ
ret ; ar c’hementad labour ret evit pourchas an ezhommoù izek (boued, annez, h.a.) a zigresk e-keñver
ar c’hementad labour o pourchas ezhommoù kestouek (kletadurezh, stuziadur, dihuedoù, h.a.), – unan
eus heuliadoù anatañ an dedroadur-se eo bet e c’hell ar c’hevredigezhioù diorreet kreskiñ niver o
studierion, alese ar pouez kemeret gant ar “renkad” nevez-se, ar studierion, o vevañ hep darempred
eeun gant ar redi armerzhel. Ken ma teu diaes-kenan ober un dezrann eus kudennoù ar
c’hevredigezhioù diorreet diwar-bouez an termenoù “kenderc’hañ armerzhel”, “redi armerzhel”, h.a..
Anat, ret eo pe termenañ ar ger “armerzh” en-dro, pe neuze kemer termenoù nevez azasoc’h ouzh ar
bed a vremañ. Gant ar striv-se emaomp en Emsav abaoe pemp bloaz, – e gwir ez omp difourket war
an dachenn dre un hent na oa ket hini kudennoù ar bed goudegreantel, hogen dre hent kudennoù an

Emsav e-unan : pa oa dic’hallus dezrannañ enkadenn Vreizh evel enkadenn armerzhel hepken, pa oa
ivez an Emsav en ur saviad ledarmerzhel.
« Bezañ degouezhet dre un hent all avat n’eo ket bet un dra fall, rak evel-se emaomp en ur
c’hroazhent, en hon c’herz div daolenn (dezrannoù ar c’hudennoù goudegreantel, dezrannoù emsavel)
a zo ur benveg-keñveriañ spletus-kenan. Da skouer ez eo bet anat dimp un dra na hañval ket bezañ
merzet mat gant ar varksourion (pa ouzon da nebeutañ) : “labour” an dispac’h zo dezhañ ivez ur
c’henderc’hañ, – pell a vezañ hepken an ober gliziennek-se o verkañ ar prantad-tremen etre un
oadvezh a genderc’hañ armerzhel korvoel hag un oadvezh a genderc’hañ armerzhel kevarzhel. Dre
zezrannañ an Emsav omp deuet da gomz eus “kenderc’hañ istor” ha da lavarout ned eo ar
“c’henderc’hañ armerzh” nemet un arvez difetis – pe diempradurel – eus ar c’henderc’hañ istor.
« Ar c’hudennoù a chom da sklaeriañ eo ar re a denn da adempradur ar c’henderc’hañ armerzhelse e-ser ur c’henderc’hañ kevan. Lakaat a rez da viz war ur poent n’hon eus ket sklaeriet mat c’hoazh :
dezrannañ ar reizhiad henvoazel vrezhon e termenoù a genderc’hañ. Lavarout a rez : “evit Breizhiz e
chome bepred al labour gant e arvez armerzhel hepken”. Ret e ve displegañ, rak klotañ a ra al
lakadenn-se war boentoù ’zo ha hañvalout a ra disklotañ war boentoù all. Setu div skouer eus
koazhadur ar c’henderc’hañ d’ar c’henderc’hañ armerzhel : a) ar c’houer a labour pevarzek eurvezh
bemdez evit dont a-benn da grakvevañ hepken b) bourc’hizion eus prantad an “daspugnadur kentaek”,
n’o doa galloud politikel ebet pa veze piaouet hemañ gant ar vrientinion, a lakae o holl aked da
binvidikaat dre ren ur c’henderc’hañ armerzhel. Sterioù disheñvel-bras, enebek zoken, en deus ar
c’henderc’hañ armerzhel rik en div skouer ; evit o lakaat a-wel avat e ranker arverañ binvioù all, evel
ar selladur treadegel ha meizad al ledistor. Anat eo e kaver an daou seurt e Breizh, ar seurt a) hep poan
ebet, ar seurt b) e Naoned da nebeutañ evel ma tiskouez Emsav 52/101-112 1971. Bremañ, mar
klasker skouerioù eus tud a oa evito ouzhpenn un arvez armerzhel gant al labour, e kaver ivez daou
rumm : a) tud ’zo, pobloù ’zo a gav gwell labourat nebeutoc’h, gounit nebeutoc’h ha kaout ur vuhez
muioc’h diouzh o c’halon : en-dro d’ar Mor-Kreiz e ve kavet ur bern anezho sañset, met ivez e Breizh,
– kalz Breizhiz o chom e Breizh pe o tistreiñ da Vreizh e-lec’h ma vo treutoc’h ar peuriñ armerzhel,
met drusoc’h ar peuriñ kantaezel (tiegezhel, stuzegezhel, kornbroel, h.a.) ; an hipied zo ur skouer
splann ivez ; hag ar venec’h ; an emsaverion ivez (reoù ac’hanomp zo distroet da Vreizh o koll war un
dro war an dachenn armerzhel ha war an dachenn gantaezhel) b) bourc’hizion eus prantad derou ar
greanterezh : bennozh d’an Dispac’h gall o deus gallet trehontiñ o saviad diempret kent ha diorren ur
galloud politikel en tu all d’o galloud armerzhel ha dre-se tizhout par ar c’henderc’hañ istor.
« Reizh eo da lakadenn mar seller a-vloc’h : labour Breizhiz ne oa ket evito un doare da
genderc’hañ istor, hogen hepken da chom bev (er ster-se e oa “armerzhel” : zoken ma ne roent d’an
armerzh nemet ar pezh a oa ret evit chom bev, ne gaved ket ganto al lusk galloudus-se a gaved gant
bourc’hizion Kornog Europa war dachenn ar c’henderc’hañ armerzhel moarvat, hogen o tremen buan
en tu-hont d’an dachenn armerzhel evit diraez ar par politikel). Mat eo diforc’hañ fraezh an doare
argilus, faezhek, ma chome labour Breizhiz gant un arvez armerzhel hepken, hag an doare araokaus,
trec’hus, ma kase ar vourc’hizion saoz, gall h.a. o labour war dachenn an armerzh a-benn tizhout ar
galloud kevan (ha c’hoazh e vo ret ober ur renabl ha klenkañ reoù ’zo evel bourc’hizion Naoned en ur
c’hombod arbennik). Prizius e vo aze meizadoù al “ledistor-emsav” hag al “ledistor-diskar” (EMVR282, Emsav 60/393 1971). Ledanoc’h, e vo ret meizañ penaos e wele ar bed henvoazel al labour, ar
c’henderc’hañ, an armerzh hag an istor e-unan, en ur ober mat an diforc’h etre ar bed henvoazel
kenempret hag ar bed henvoazel diempret (an diforc’h-se omp techet da ziwelout peogwir e oa
diempret ar bed henvoazel e Breizh, hogen moarvat n’eo ket ur perzh-natur eus ar bed henvoazel
bezañ diempret !).
« Un dra all, hogen a zo dija pelloc’h diouzhimp en dazont, eo penaos meizañ ar c’henderc’hañ
armerzhel en ur gevredigezh adempret evel an hini a lakaomp e pal an Emsav. »
(04 01 72)
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A-zivout Dafar evit istor an trede Emsav 3. – Eus an hollelaat broadel d’an hollelaat bedel,
Emsav 60/375-388 1971.

« Gant pleustr an daelerezh e tenn an termen “kealiad” da goll ar ster “staliad vennozioù” evit
anadiñ evel un arc’hwel frammet hag oberiat, o terc’hel ur c’heñver fetis gant an hollelezh hag an
istor.
« A-dal d’an treuzfurmadur yac’h-se eus meizad ar “c’healiad” e fell din lakaat un treuzfurmadur
war ziskar eus an dra e-unan a anvfen a-walc’h, da c’hortoz gwell, an “divouedadur kealiadel”.
Kemeromp skouer ur stroll o kaout ur pal istorek, – dieubiñ ur vro, adkrouiñ ur sevenadur, h.a..
Lakaomp e ren ar stroll-se en ur mare un ober istorek, eleze un ober o talvezout da lec’h-hontderc’hañ
evit oberoù nevez ha war un dro da lec’h-hollelaat evit an oberoù tremenet. Hogen un deiz ez a ar
stroll e-biou : pep pouez istorek a ya dioutañ, paouez a ra a vezañ an andon sklerijenn oc’h unvaniñ
hag o steriekaat oberoù an tremened, ober ar bremañ hag ar pal, – tra ma veze hemañ war fetisaat, e
krog da zifetisaat ha da vezañ hepken ar sigur derc’hek eus amkanioù dister (gant gerioù all, e koll ar
stroll-se e geñver fetis gant an hollelezh hag an istor). E-maez kont e lezan amañ ken an arbennoù, ken
ar wikefre eus seurt riskladur en anistor, da venegiñ hepken an treuzfurmadur o c’hoarvezout e par
kealiad ar stroll o risklañ : mont a ra e stumm ur staliad vennozioù ha luganoù sonnet, ha difetisaat,
divouedañ (gant gerioù all : emañ o vont da get evel arc’hwel daelerezhel).
« Div skouer a hañval din bezañ splann : U.D.B., hag ar gronn deuet eus ar geto hag oc’h amparañ
hiziv aozadurioù evel Kuzul ar Brezhoneg, h.a..
« Unan eus degasadennoù U.D.B. e voe distremen ar vroadelouriezh vourc’hizel, – me ’oar e voe
an distremen-se unan kealiadek, dre dreuzplakadur, ha ne voe biskoazh hontkenderc’het gant ar
strollad na damkaniezh nag embregiezh kevan an distremen en doa graet. Reizh eo evelkent merkañ e
voe U.D.B. ar stroll kentañ e Breizh tizhet gant kealiadurezh an emsavioù-dieubiñ dispac’hel arnevez.
Abaoe avat ez eo aet U.D.B. e-biou : n’he deus ket diazezet ar saviad-kenderc’hañ dispac’hel ret da
gas an hontkenderc’hadennoù gortozet ; da heul, ar c’healiad bet digant emsavioù-dieubiñ all ar bed,
manet ganti en e neuz treuzplaket, zo aet d’ur relegenn diflach ; merket eo bet (EMVR-281, Emsav
60/390-393 1971) penaos he deus U.D.B. dilezet pep amkan fetis evit tremen gant luganoù derc’hek o
c’holeiñ amkanioù politikel dister-ouzh-dister. Aet eo divouedadur he c’healiad betek an dilez eus he
fennañ degasadenn : o c’henel hag o paeroniañ Galv n’he deus graet U.D.B. e gwirionez nemet
distreiñ da arc’hadurioù ar vroadelouriezh vourc’hizel (Emsav 55/233 1971 ; hag ivez 39/78 hh.
1970).
« Evit tud ar geto, kaout a ra din ez eo bet lavaret pep tra ha diskouezet penaos ez eas ul lod
anezho e-biou da saveladennoù ar geto, ar saviad-kenderc’hañ emsavel pergen, kerkent ma voe ar bed
arallek degemerusoc’h en o c’heñver (Emsav 53/154-157 1971). Al lod-se a ra hiziv sternioù Kuzul ar
Brezhoneg hag ar strolloù kar dezhañ. E goulou an ober a renont ez anad ar bloavezhioù pemont evel
an amzer ma oant dispartiet diouzh ar strolloù breizhek all. Evel ma’z eo bet diskouezet c’hoazh
(Emsav 53/148 hh. 1971) ne voe ket tud ar geto evit dezrannañ o saviad evel saviad-kenderc’hañ
emsavel, nag an troc’h etrezo hag al luskadoù breizhek all evel un troc’h saviadel. Padout a rejont da
verañ ur gealiadurezh vroadelour treuzpadet eus an eil Emsav. Dre se, diouzh savboent ar
gealiadurezh-se a zo chomet o hini, ez eo aet da get a-benn bremañ an daou dra o dispartie diouzh al
luskadoù breizhek all : a) ‘rannvroelourion’ ar bloavezhioù pemont zo aet da ‘vroadelourion’ dre
berzh treuzledadur kealiadurezh ar geto b) ar stourm istorek renet er geto, – a salvas e gwirionez an
emsav-dieubiñ brezhon, – a welont hiziv evel un arvell etre persondedoù ez eo “kristenoc’h ‘passer
l’éponge’ warnañ”. Un neuz all avat a gemer an divouedadur kealiadel evit Kuzul ar Brezhoneg hag ar
strolloù kerentiet : hini heskadur ar c’henderc’h lennegel. Komzet eo bet eus an entan-krouiñ a verve
er geto (Emsav 53/146 1971) hag eus ar bleuniadur lennegel a savas diwar labour an dornadig
gwastadourion a rae an Emsav neuze. Hiziv, ensavadurioù lennegel ar geto zo heñvel ouzh
dismantroù en dezerzh ma vordilh an douristed, – ar ‘vroadelourion’ yaouank, prenerion
adembannadurioù, – ha ma tremen o amzer ar virerion, – getoidi war o leve, – o tourañ bleunioù war
varlenn ar prenester goullo. »
(12 71 – 01 72)
A-zivout an Notennoù Kevredadel :
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« Ur gevredadouriezh daelerezhek evel hini G. GURVITCH a zegas dimp ur bern binvioù prizius
evit kompren ar pezh a reomp.
« E gwir un tamm mat eus hent ar gomprenidigezh-se hon eus graet endeo hep anaout G.
GURVITCH ; kalonekaus eo avat gwelout tud all o plediñ gant an danvez diaes-se hag o pourchas
dimp un dremmweliad ouezoniel ma c’hellomp savelañ e diarselloù hollek an devoudoù dibarek hon
eus bet tro da zeskrivañ e-ser an dezrannerezh emsavel.
« Bez’ ez eus da skouer arvezioù skeulel eus an daelerezh hon eus merket diwar vont, hogen
n’omp ket bet gouest d’o stagañ ouzh ur c’horf anaoudegezhioù ledanoc’h. Displegañ a ran.
« Ul lec’hienn voutin eo lavarout ez eo ar werc’helezh kevredadel didreuzwelus d’an emouezañ
hiniennel, dre an arbenn ma n’eo ket direadus an anadennoù strollennel d’an anadennoù hiniennel nag
an diemouez d’an emouez. Koulskoude e sank ar selloù hiniennel er werc’helezh kevredadel betek ur
poent ; ar poent-mañ eo a zo pouezus da savlec’hiañ e pep degouezh. Rak an ober politikel, seul gent
a se an ober dispac’hel, a ampleg un emouiziegezh donañ gwellañ e-keñver ar werc’helezh
kevredadel. Boas e lavaromp ez eo pal ar stummadur deskiñ dimp an hentennoù da drec’hiñ war an
didreuzwelusted kevredadel. Eno emañ an dalc’h end-eeun.
« An hent kentañ evit trec’hiñ war an didreuzwelusted-se, evit lemmañ an emouezañ hiniennel
dirak ar werc’helezh kevredadel, eo deskiñ pleustr ar gevredadouriezh, studiañ an danvez kevredadel
evel ar gevredadourion a vicher. Kealiadek e chom ar pleustr-mañ, rak n’eo ket e bal treuzfurmiñ an
danvez studiet ; mar arver hentennoù daelerezhel, evel kevredadouriezh G. GURVITCH, ez eo hepken
e par an anaout, e diabarzh ur vaezienn gealiadel a zo derc’hadur gouezoniel ar bed gwerc’hel, – a zo
“dremm berc’hennadus ar bed” evel ma lavared e yezh skeudennel ha diresis Preder 53-54/56 1963.
« An hent klokañ avat da ziorren an emouezañ ouzh ar werc’helezh kevredadel zo, n’eo ket
hepken deskrivañ, hogen treuzfurmiñ houmañ. Eus an hent-mañ e c’haller lavarout, e gin d’egile, n’eo
ket e bal studiañ, hogen treuzfurmiñ, – pezh a ampleg finvezioù all, evel just : mar pledomp gant
kevredadouriezh n’eo ket evel gouezoniourion met evel dispac’herion. Dre dreuzfurmiñ avat e tizher
un donder en anaoud na ro ket an hent kevredadour plaen. Kealiadek ha saviadek war un dro eo ar
pleustr-mañ, hag an hentenn daelerezhel arveret ne chom ket e par an anaoud hepken, ne zisparti ket
an anaoud diouzh an ober ; alese, ar vaezienn ma c’hoari n’eo ket mui bed derc’hel ar preder
kevredadour, hogen bed gwerc’hel ar gevredadelezh hec’h-unan. Evel just, dizehan e rank ar pleustrmañ diorren maeziennoù kealiadel dibarek e-keñver al lankad-mañ-lankad eus an niderezh ; etre ar
maeziennoù-se avat ha maeziennoù ar gevredadourion emañ an hevelep diforc’h hag etre ar
c’hartennoù ma emañ ar penn-brezel o kreionañ tres emgann antronoz ha kartennoù an douaroniour.
An hevelep diforc’h eo a-benn ar fin hag etre niderezh istorek hag imbourc’h hanezel.
« An diforc’h-se o vezañ lakaet, e teu aesoc’h savlec’hiañ ar poent a c’hell tizhout hon selloù er
werc’helezh kevredadel. Dre-vras e c’hellomp lavarout e tizhont ken pell ha ma tizh hon daouarn.
Resisoc’h : hon gwerc’h-anaout hag hon gwerc’h-treuzfurmiñ zo dezho an hevelep maezienn, – lezet
e-maez kont evel just an distremenadennoù kealiad/saviad ha saviad/kealiad a zo dres tra an
daelerezh. Kement-mañ a ouiemp endeo. Pezh n’hon eus ket pledet gantañ avat eo an dra-mañ : betek
pelec’h er werc’helezh kevredadel e sank maezienn an daelerezh emsavel ? Kement-se zo a bouez
bras henn gouzout, rak mar chom hon gwerc’h-anaout ha -treuzfurmiñ bevennet da gorniadoù darnel
ha da wiskadoù koc’hennel eus ar werc’helezh kevredadel, kaer e vo d’an daelerezh mont en-dro ne
zisoc’ho ket war galz tra !
« Er poent-mañ e teu e kont an arvezioù skeulel a venegen en derou. Er geto da skouer e oa gant
familh pep stourmer ur pouez emsavel bras : gwaz, gwreg ha bugale oa ar c’helc’h ma veze kaset an
ober emsavel krennus, – emsaverion ar mare-se a rae eus ar gedvuhez tiegezhel e gwalarneg azon an
Emsav. E gwir, ar gedvuhez tiegezhel-se a rae kalon ha darn douesañ ar vaezienn ma rene gwerc’hanaout ha -treuzfurmiñ an emsaverion. Er c’helc’hioù tiegezhel eo e treuzfurme an Emsav ar
werc’helezh kevredadel, en o amgant eo e sanke maezienn an niderezh emsavel er werc’helezh-se.
Gwelet hon eus penaos ez eas en-dro dister-tre an daelerezh anaout/ treuzfurmiñ e-ser ar maeziennoùse en arbenn eus ar goulerc’h kealiadel hirbad a renas war derou an trede Emsav. Gwelet hon eus ivez

ne zeuas ket a-benn, dre an hevelep arbenn, tud ar geto da ziorren ur gedvuhez wirion en tu all d’ar
par tiegezhel : o ensavadurioù a chomas ensavadurioù tiegezhel, evel K.E.A.V., pe hep gwerc’hanaout-treuzfurmiñ kevredigezhel, evel Al Liamm. Kement-se hon degas da sellout ouzh an derez ez
eo er skeul ar c’helc’h tiegezhel. Ur werc’helezh darnel eo, intret a bep tu gant emframmoù ledanoc’h,
na c’haller ket anaout hep lakaat an emframmoù-se e kont. Dav eo lakaat a-wel evelkent ez eo an
tiegezh ur stroll emren a-walc’h pa gavas ennañ tud ar geto ar frankiz na gavent e nep lec’h all evit
pleuskañ ar saviad-kenderc’hañ emsavel. E-kichen ar perzh yael-se e ranker merkañ unan nac’hel
avat : diastennadus eo kelc’h an tiegezh en tu all da vevennoù strizh, – brud o doa an emsaverion da
vezañ gouennus, bout zo mol da bep tra neoazh !
« Dudius eo sellout penaos en deus an Emsav en em dennet eus enkadenn ar geto, eus bac’h ar
c’helc’hiad tiegezhel. An anvioù a gemeras a verk a-walc’h lankadoù an dienkañ : “Emsav frammet” a
verk savidigezh ar chafodoù en egor dreisttiegezhel, an tremen eus par arver an emframmoù naturel
(evel ar familh) d’ur par ma krouer ar frammoù diouzh ar pal a glasker ; “Emsav stadel” a verk en em
laka an Emsav, ent vennel, en egor ar gevredigezh vloc’hel hag ar foranelezh ; h.a.. An darn vuiañ eus
tud ar geto ne gomprenjont ket e oa deuet poent savelañ kalon ha darn douesañ maezienn an ober
emsavel en un derez uheloc’h eus skeul an emframmoù kevredadel.
« Hir e ve deskrivañ an Emsav a vremañ ouzh e geñveriañ gant Emsav ar geto. Kement-se zo bet
graet c’hoazh, – n’eo ket avat diouzh savboent ar sankañ er werc’helezh kevredadel. Tri foent a
c’haller menegiñ direndael :
– dieub eo an Emsav hiziv diouzh ar c’helc’hiad tiegezhel ; n’eo ket mui ar gedvuhez tiegezhel e
gwalarneg – pe e sadedeg – azon an Emsav ; kantouezet e vez zoken an emframmoù tiegezhel evel ur
skoilh kentoc’h eget evel ur skor da arc’hwelerezh an Emsav. War startaat ez a buan er c’hontrol
framm douaroniezhel-poblañsel an ober emsavel ;
– piaouañ a ra an Emsav un anaoudegezh daelerezhel anezhañ e-unan en degas da anaout sklaerouzh-sklaer e vevennoù hag ar perag anezho ;
– tra ma oa diaz douaroniezhel-poblañsel tiegezhioù ar geto strizh ha diastennadus dre ur perzh
naturel, e tiskouez an Emsav bremañ kaout un diaz douaroniezhel-poblañsel astennadus d’ar
gevredigezh vloc’hel. Pe da nebeutañ an harzoù devoudel a zo ne hañvalont ket bezañ dreist diraez un
daelerezh o treuzfurmiñ en ur ser ar gevredigezh gounezet hag an Emsav gounezus.
« Ha dres emañ stign gounezusted an Emsav gant an emdreuzfurmidigezh, an emc’hwel, a zo bet
brasdeskrivet nevez ’zo (Emsav 60/375-388 1971) : dre istorekaat, dre genderc’hel da ezvevennañ e
zeberzhegezh (evel m’en deus ezvevennet e stuz tiegezhel), ha da ebarzhiñ en e zaelerezh an elfennoù
istoregezh lakaet a-wel gant e zaelerezh end-eeun, ez astenn tamm-ha-tamm etrezek ur par hollel ar
vaezienn ma ren e werc’h-anaout-treuzfurmiñ. Gant gerioù all : daelerezh diabarzh an Emsav
devoudel, stignet etre saviad-kenderc’hañ devoudel an emsaverion hag ur c’healiad a denn diastal da
vezañ istorek hollel, a laka an Emsav en un enkadenn gendalc’hel, pe kentoc’h en un aridennad
enkadennoù ma rank dibab bepred etre mont da get hag astenn maezienn e niderezh (un enkadenn eus
ar seurt e voe hini 1969 ; merkomp al lamm bras en istoregezh a voe graet neuze : dezrannadur an
F.L.B., ar chouanerezh, hep kontañ dezrannadur an enkadenn m’edo an Emsav e-unan, saveladur keal
an istoregezh, h.a.).
« Teir anadenn gensturiek zo enta da zeskrivañ aze :
1) Astenn maezienn an niderezh emsavel (a’m eus meneget uheloc’h dre an troiennoù :
“maezienn ma ren gwerc’h-anaout ha -treuzfurmiñ an emsav(erion)”, “maezienn werc’hegezh an
Emsav”, h.a.). Ar vaezienn-se a anavezer e pep mare evel an domani a biaou an emsaverion an
anaoudegezh anezhañ hag ar galloud d’e dreuzfurmiñ, – er vaezienn-se en deus an Emsav dezrannet
ha distrujet an diempradur a oa e hini da skouer.
« Dres, merkomp ez eo, e-keñver adempradur pergen, astennetoc’h maezienn-anaout an Emsav
eget e vaezienn-dreuzfurmiñ. Tra m’o doa tud ar geto distrujet furmoù ’zo eus o adempradur hep
kaout anaoudegezh ouzh an diempradur e-unan, er c’hontrol ez anavez an Emsav hiziv muioc’h a

adempradur e Breizh eget ma c’hell distrujañ evit an ampoent. N’eus netra direizh aze moarvat,
kement-se zo an distremenadennoù anaout/treuzfurmiñ ha treuzfurmiñ/anaout a venegen uheloc’h.
Koulskoude n’eo ket dibouez gouzout devouderezh an distremenadennoù-se, hag arbennoù ar
goulerc’hioù saviadel pe kealiadel a c’hell c’hoarvezout. An div anadenn all da heul n’int ket hep
teurel sklerijenn war an devouderezh hag an arbennoù-se.
2) Astenn skog ar c’healiad emsavel. Merket eo bet c’hoazh an diforc’h etre gwerc’h ha skog
(Emsav 60/378 1971) : gwerc’hek e e c’hell bezañ kealiad an Emsav, mar kouezh ar vosenn war
Vreizh o klañvaat an hanter eus an dud hag o spontañ an hanter all, ne vo ket skogus. En hevelep
doare, kaer zo da gealiad an Emsav bezañ gwerc’hek e meur a geñver o sellout war-eeun ouzh
kevredigezh vloc’hel Breizh, e chomo dister e skog dre an arbenn ma n’eus ket a emsaverion el
lec’hioù ma vefe skogus. Aze ez eus unan eus arbennoù an distremenadenn anaout/treuzfurmiñ a
c’hoarvez bremañ. Dre berzh ar mulgul-se e par niver an dud gouest da embreger kealiad an Emsav er
boblañs en em gav daleet an treuzfurmiñ, hualet an anaout ha gorreget an daelerezh. Koulskoude,
arabat diwelout e chom gorrek an daelerezh dre ma’z eo gorrek ken astenn maezienn an niderezh
emsavel, ken dedroadur ar gevredigezh dindan forzh petore skog e ve, ken, trede anadenn :
3) Astenn diaz douaroniezhel-poblañsel an Emsav devoudel. Ma n’eus ket a emsaverion el
lec’hioù ma ve skogus kealiad an Emsav, ez eo peogwir e chom bihan o niver (dreist-holl mar
strishaer ster an termen “emsaver” d’an dud a zo evit embreger kealiad an Emsav er boblañs). Tu zo
ivez, evel just, da lavarout e kresk gorrek an emsaverion peogwir n’eo ket astennet a-walc’h maezienn
niderezh an Emsav, ha peogwir ned eo ket anavezet an Emsav er boblañs. An teir anadenn zo ereet dre
geñverioù daelerezhel, an daelerezh e kaoz o vezañ emgreskus pe emzigreskus diouzh an degouezh.
Pouezus eo avat diforc’hañ mat an teir anadenn, rak pep hini zo un danvez studi eeun hag ul lec’hdiarsell fraezh war an div all ha kement kudenn bleustrek ’zo evit an Emsav.
« Lezet ’m eus un tammig a-gostez an “arvezioù skeulel” a raen anv anezho e derou al lizher-mañ.
Merket ’m eus penaos edo kreiz-kerc’hell kevredadelezh ar geto e par an tiegezh, ha penaos emañ ar
c’hreiz-kerc’hell-se o krapat abaoe war glask d’ar gevredigezh vloc’hel. Un dezrann kevredadel zo da
ren e pep mare a-benn savlec’hiañ gant pe zerez eus ar skeul emañ degouezhet. Kemplezh-kenan e vo
moarvat, rak arabat gortoz kavout ur poent hepken, hogen un teskad arvezioù o taveiñ da zerezioù
diseurt. Kichen-ha-kichen e kavomp en hon touez emzalc’hioù oc’h azonañ un niderezh dispac’hel e
par ar gevredigezh vloc’hel (gwall zibaot c’hoazh !), hag emzalc’hioù o treuzpadout eus ar geto ha,
drezañ, eus an eil Emsav (ar gronn hiniennoù peuzdiere deskrivet war Emsav 53/138 1971). Ar
studienn graet e 1970 war gevredadelezh an Emsav evel “stroll daelerezhek” (Emsav 45/280-284
1970) a ro tu da zezrevell kudenn an arvezioù skeulel evel-henn : ar c’helc’hiad kevredadel gwellek
da labour an emsaverion zo disheñvel diouzh ar c’helc’hiad kevredadel a zo pal an Emsav treuzfurmiñ
(emsaverion ar bloavezhioù pemont n’o dije ket gallet diorren ar saviad-kenderc’hañ emsavel er-maez
eus ar c’helc’hiad tiegezhel ma labourent ; heñveldra, soñjomp e roll diziouerus ar strolloù bihan e
sevenadennoù emsaverion ar bloavezhioù c’hwegont) ; o vezañ m’emañ e saviad-kenderc’hañ en un
derez izel eus skeul ar c’helc’hiadoù kevredadel, penaos e rank an Emsav en em gemer evit diorren e
labour-treuzfurmiñ en derez uhel ez eo ar gevredigezh vloc’hel ? Krog omp da welout sklaeroc’h er
gudenn-se evel ma tiskouez ar studiennoù war an istoregezh hag an hollelaat. (Reoù ’zo avat na
ouzont ket zoken ez eus eus ar gudenn eo haroded ar Mouvement Breton, a gendalc’h da stignañ o
flabach kealiadel e par ar gevredigezh vloc’hel hep soursial an disterañ ouzh o saviad-kenderc’hañ –
meizad all estren rik dezho –, nag ouzh an derez m’emañ e skeul ar c’helc’hiadoù kevredadel, na
dreist-holl ouzh e enframmadur er reizhiad-kenderc’hañ sujer). Daoust d’ar sell spisoc’h-se, pe en
arbenn anezhañ, n’eo ket entanus bepred pezh a weler pa bourmener ul lagad didruez, n’eo ket hepken
war ar Mouvement Breton, hogen war an Emsav devoudel. Moarvat e vije bet peadra da spouronañ
m’hor bije bet pemp bloaz ’zo al lagad hon eus bremañ ! Evel Monsieur Prudhomme, trugarekaomp
an Neñv p’en deus graet an niderezh e seurt doare ma ned a ket al lagad kalz pelloc’h eget ma’z a an
dorn ! »
(17 01 72)
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POELLADENNOU
Titl Trizekvet kentel Lennegezh S.A.D.E.D. zo : Loeiz HERRIEU. Itron vurzhudus Trevison.
Amañ da heul ez embannomp poelladenn ur skoliad eus an Dekvet Bloavezh-Skol
War skouer ar gentel emaoc’h o paouez studiañ, savit plaenadur an destenn da heul, anezhi
talarenn an danevell Itron vurzhudus Trevison.
« Souezhet, treboulet ha nec’het mat e oa bet tud Trevison gant ar pezh a zegouezhas, en noz-se,
en o c’hastell. E-leizh a dud war o lerc’h, a zo bet trubuilhet o klevout ar re gozh, a rumm da rumm, o
komz eus an darvoud. Me zo bet unan anezho. Piv ’ta oa ar vaouez yaouank-se ?… Penaos he doa-hi
kuitaet kastell Trevison ?…
« … Ha me da zisplegañ ar follenn. Gant souezh bras e lennan warni kement-mañ : ##“Lennour
soutil, hag en do cavet ar feillenn-mañ, clevit pez a ouzon-me diwar-benn itron vurzhudus trehuison.
En de ma oa cavet goullo ar gambr e oan-me aet, ’vel tud ar c’hastel da glasq war lerc’h an itron.
Laquaet e oa bet ar gurunen war he silh hag evel ma oa goloet an daol gant un tamm danve fin ha blot,
e oa chomet merk ar gurunen e-barzh. O sellet mat ouz he lerc’h, em boa eveziet, kleuzet en danve
plechet, div herminic hag, etreze, al lettrad-mañ war an tu gin :
ZIERB
… TVOB TEGE LÊVREM …
« “Diouz o eilpennañ em boa fonnus komprenet e oa Breiz ar gir quentañ, ha, dindan, deviz hor
bro : Kentoc’h mervel eget bout cousiet… ’Vel ma teu ul luc’hedenn da splannañ un nos teñval, ar
gavaden-se a laquas, en un taol, splannder em speret.
« “Ur spurmant e oa an itron vurzudus : spurmant Breiz, ma bro, glan, galonek, fidel dezi hec’h
unan, hag en deus ar fransision, harpet gant bretoned treitour, clasquet gallecat, mougañ en teñvalded
hac interriñ e bev. Ha pa gredent bout deut a-benn eus o zorfet, unan eus he bugale uvelañ en deus o
spontet gant e nerz calon… »
MORVAN Belec.
« Bremañ emañ dinec’het va spered ! Kompren a ran me ivez ar c’hevrin, ha goût a ran perak ez
eus tud hag a lar o deus kavet an Itron vurzhudus war o hent, ha klevet ganti komzoù boemus n’o deus
ket ankouaet ken.
« Ar re-se a zo he bugale fealañ hag o deus kredet he c’homzoù ha gouestlet dezhi karantez o
c’halon gour.
« Kavet em eus hi me ivez un deiz ha bamet on bet gant he c’hened hirbadus ha gant ar c’homzoù
hep o far a hiboud din bemdez e pleg va skouarn.
« Mar klaskit mat, tud yaouank, c’hwi he c’havo d’ho tro war ho hent, ha hi a laro deoc’h gerioù,
gerioù a ray d’ho kalon tommañ. »
Ampart eo doare Loeiz HERRIEU er pennad da studiañ : loc’hañ a ra eus un istor
burzhudus evit degouezhout d’ar gudenn he deus e zedennet e vuhez-pad : kudenn Vreizh. E
zoare-skrivañ a glot gant ar furm en deus dibabet : ar gerioù, ar frazennoù, zo graet evit
lorbañ, evit dedennañ kentoc’h eget evit kenteliañ pe rediañ ; un doare tener eo, ha marteze un
tammig bugelel.
Derou ar pennad a ya betek « kuitaat kastell Trevison ». Un adwel a ra war an darvoud
deskrivet e pennad ar gentel : ar vaouez yaouank zo bet douaret bev gant pevar den, tec’het
kuit goude, bennozh da ward ar c’hastell. Ampart eo doare HERRIEU, rak en em ginnig a ra
e-unan evel un den trubuilhet gant an istor burzhudus : « Me zo bet unan anezho ». Ampart eo
ivez echuiñ ar pennad-se gant daou c’houlenn a zedenn evezh an dud : « Piv ’ta oa ar vaouez
yaouank-se ? Penaos he doa-hi kuitaet kastell Trevison ? »

Merkañ a c’haller endeo pinvidigezh yezh HERRIEU a gav pevar anv-gwan evit treiñ an
hevelep mennoz : « souezhet, treboulet, nec’het, trubuilhet ».
Eil lodenn ar pennad a c’hoarvez eus an istor burzhudus : kavadenn ha komprenidigezh ar
follenn baper.
Pezh a c’haller merkañ buan eo an elfennoù niverus a ya da grouiñ un aergelc’h kevrinus,
burzhudus :
– ar yezh da gentañ : ar brezhoneg kozh, yezh ar c’hontadennoù m’en em vesk ar
wirionez hag ar burzhud. An doare da gregiñ : « Lennour soutil, clevit pez a ouzon me » a lak
da soñjal en istorioù ar Grennamzer.
– an traoù a ra an endro zo ivez enno ur blaz kevrinus : ur c’hastell, ur gurunenn aour hag
ar merkoù a lez war an danvez fin.
– ar merkoù o-unan zo kevrinus, n’eus ket tu d’o lenn buan, ret eo klask, ret eo gortoz.
– an « deviz » zo pompadus, eus ar re a from : « kentoc’h mervel eget bout cousiet ».
En diwezh ez eo lakaet e sklaer istor Itron vurzhudus Trevison : arouezius eo kement tra
c’hoarvezet d’an Itron. Hi zo Breizh ; an douaradur zo arouez youl ar C’hallaoued da vougañ
Breizh ha d’he lakaat da vervel pa’z eo c’hoazh bev ; ar gward a savete an Itron zo arouez ar
Vrezhoned kalonek barrek c’hoazh da zifenn o bro. Romantel rik eo seurt arouezioù.
Ar stumm a harp ar romantelezh-se :
– arver ur skrivadur a wechall zo mat da gentañ evit dedennañ evezh al lenner rak ne vez
ket komprenet diouzhtu. Un arouez eo marteze ivez eus Breizh, bro gozh he deus un tremened
dezhi hec’h-unan evel m’henn diskouez an « deviz » lorc’hus.
– keñveriadennoù skeudennus a gaver ivez : « da splannañ an noz teñval ».
– arveret e vez ar gerioù evit kaout skog war an dud : glan, kalonek, fidel, torfed, uvelañ,
nerzh kalon. Mat int evit lakaat ar from da sevel e kalonoù an dud, evel an droienn drivliadel :
« Breizh, ma bro ».
An trede lodenn a ya betek ar fin. En ur pennad kentañ e tremen HERRIEU eus an istor
burzhudus d’ar bremañ. An Itron – Breizh – a gomz ouzh an dud hag he c’homzoù ne vezont
morse disoñjet. An dud he selaou en em laka en he servij – an emsaverion eo. Ar skrivagner a
ro neuze e skouer dezhañ e-unan, klevout a ra bemdez an Itron-se. Echuiñ a ra o reiñ un ali
d’an dud yaouank : ret eo dezho klask ivez an itron vurzhudus – Breizh – hag e vint eürus.
Ar furm a glot gant an danvez. Pep tra zo brav evel m’henn diskouez ar gerioù : « komzoù
boemus, bugale fealañ, karantez o c’halon gour, he c’hened hirbadus ; gerioù a ray d’ho kalon
tommañ ». Ur gwir diegezh eo ma n’eus ket a vugale fall. Pep tra zo brav, an holl zo mat ha
kalonek ha dre se ez anavezont an eurvad.
Gwan-tre eo al lodenn-se, rak ur pal politikel a fell da Loeiz HERRIEU tizhout dindan ar
golo lennegel : fromañ kalonoù an dud ha dre se o dedennañ war-du Breizh ; meskañ a ra al
labour politikel a zo da ober gant an eurvad a denno an dud eus al labour-se. A-fet
politikerezh ez eo romantel-rik, pell-tre diouzh ar fetis.
Loeiz HERRIEU ne oar ket reiñ abegoù gwirion d’ar stourm evit Breizh ; kuzhat a ra an
diouer-se gant tunioù lennegel n’o deus netra da ober aze.

Evezhiadenn war ar boelladenn.
Poelladenn vat. Lakaet eo bet mat a-wel tunioù ar skrivagner hag ar pal a venne tizhout, ha war un
dro eeunded e skrid hag e breder. Notenn : 15,5 / 20.
EMVR-297
Titl Eil kentel Politikouriezh S.A.D.E.D. zo : Ar galloud I. Bevoniezh ha bredoniezh. Amañ da
heul ez embannomp poelladenn ur skoliad eus an Dekvet Bloavezh-Skol.
Kentañ poelladenn. – Keñveriit ar meizadoù : a) galloud, beli, Stad, levierezh ; b) bruderezh,
moederezh, daranverezh. Roit skouerioù resis (disheñvel evel just diouzh ar re meneget er gentel).
[Embann a reomp al lodenn b) hepken eus poelladenn ar skoliad]

Bevennañ a reer meizad ar moederezh d’an dachenn bolitikel ha meizad an daranverezh
d’an dachenn armerzhel. Daou arvez int eus an hevelep meizad, daou zoare eus an hevelep
ober : ar bruderezh, dezhañ da bal gwerediñ en ur mod dangorel war veno an dud hep damant
d’o rezid diouzh un tu, ha diouzh an tu all d’ar wirionez.
Ur moederezh-kendrec’hiñ e voe hini an Amerikaned en Europa goude ar Brezel-bed
diwezhañ, goude an aoniñ e voe tarzhadenn Hiroshima1. Ret e oa stourm ouzh an dalc’h
komunour e broioù ar Reter hag evit se e savjont skinlec’hioù galloudus a-hed ar ‘rideozhouarn’ da gas betek enno ‘mouezh Amerika’ a vrude ar Stadoù-Unanet evel bro ar frankiz
(kounaomp delwenn porzh New York). Dav e oa ivez herzel ouzh levezon ar gomunourion e
broioù ar C’hornog, ha war hir dermen. Embann a rejont neuze bep miz ar gelaouenn
‘Rapports France-Etats-Unis’, ma veze koumanantet evit ur bennozh-Doue ar boblañs
paouraet gant ar brezel ha ma veze diskouezet Amerika evel bro ar builhentez hag an eurvad.
Skouerioù a zaranverezh hon eus e-leizh en hon buhez pemdeziek. An holl vlenierion a
oar ez eo e gwirionez kevatal ar merkoù strilheoul e-keñver perzhded. Ur merk avat a bouezo
war drivliadelezh an arvalion o lavarout : ‘Shell eo a garan’, unan all war o doug d’an tizh :
‘Lakait un tigr en ho keflusker’. E-kichen an trivli hag ar bondougoù, e klasker ivez tizhout
spered ar bevezer en un doare a) emouez. Pa vez ret ‘gwerzhañ’ ur film, eleze dedennañ dre
an daranverezh er c’hazetennoù pe war al liketennoù an niver brasañ a arvesterion, e
tistummer ar wirionez pa vouler kichen-ha-kichen an arroudoù meulusañ tennet eus pennadoù
ar vurutellerion, hep damant d’ar pezh a c’hellont lavarout a-hend-all a-enep d’ar film ;
b) diemouez. Daranverion amerikan o deus ijinet lakaat merk ur c’henderc’had armerzhel awel etre div skeudenn eus ur film bannet dre ar skinwel. Pep bannidigezh a bade enta ur
c’hwezekvedenn a eilenn, hervez un niver a daoladoù termenet gant an daranverion, met hep
ma ve morse an arvester emouez ouzh an argerzhad. Empenn an arvester-bevezer a zeu neuze
da ‘euvriñ’ anv ar merk hep rat dezhañ. Ken taer e voe an eneberezh ouzh seurt gwallañ
spered ma rankas an daranverion paouez gant an argerzhad.
A-wechoù en em gav mesket moederezh ha daranverezh pa gevez ar riezoù en
diskouezadegoù kenwerzhel etrevroadel pe c’hoazh pa vez kaset an nijerez ‘Concorde’ d’ober
un droiad dre Su Amerika. Moederezh eo e kement m’emañ ar riezoù gall ha saoz
kenderc’herezed an nijerez ha ma’z eo ar veaj un dro da vrudañ barregezhioù kalvezel an div
vro, da virout o arwarzh er bed. Daranverezh eo e kement ma klasker gwerzhañ skouerennoù
anezhi ar muiañ gwellañ. (Gwell a se mar deu un afer a spierezh etrevroadel da c’hwezhañ an
darvoud ha da reiñ brud d’ar c’henderc’had !) Meizad ar bruderezh a adkavomp amañ gant
moederezh ha daranverezh o vont en ur ser.
Eil poelladenn. – Dezrannit roll ar moederezh er bed a vremañ.
E riezoù meur ar bed a vremañ ez arseller war un dro kreskidigezh an nerzh atomel ha
diorreadur ar stlennañ yoc’hel. Hogen levierion ar riezoù-se a oar emañ ar bed, hag int war un
dro gantañ, en arvar da vezañ pulluc’het mar krogont gant ur brezel derc’hanel. Tizhet o deus
seurt galloud milourel dre o lañs kalvezel ha gouezoniel. An hevelep lañs en deus roet dezho
araezioù bras ar stlennañ yoc’hel : ar wask e-ser ar Reverzhi C’hreantel, ar skingomz e derou
ar c’hantved hag ar skinwel bremañ. Peogwir ne gredont ket ken ren brezelioù ‘klasel’, fizikel
ouzh o enebourion e renont outo ur brezel dre ar spered, brezel ar mennozioù. Alese ar pouez
roet ganto da araezioù ar stlennañ yoc’hel : binvioù gwerc’hel eus ar brezel arnevez ez int.
Arvezioù bellouriezhel zo neuze d’ar moederezh2.
Dre an aon da skouer : pa lak USA pe URSS ur vombezenn derc’hanel da darzhañ e
c’hellont bepred reiñ da c’houzout nerzh gwirion ha simudus an darzhadenn pe reiñ da
c’houzout ez eus bet un darzhadenn ha kuzhat he nerzh gwirion. Lezet e vez neuze faltazi an
enebour en he roll pe e spered en diaskren. Ken ne soñjer ket mui el live kalvezel en deus
aotreet hevelep nerzh. Roll ar moederezh-kendrec’hiñ eo. N’eus nemet gwelout ar fouge a vez
1

Mat eo reiñ skouerioù fetis ; henn ober avat hep bezañ stabiliet ur stern-daveiñ zo mont en arvar da gantren.
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Ya, elfenn vat da arverañ en un dezrann steuñvet.

graet gant ar vro-mañ-vro en-dro d’he oabllistri, ken talvoudus d’ar skinwel. Goude holl, er
renadoù frankizour, al leviour pe an arlevier o tont dre ar skinwel d’ober ur ‘gaozeadenn e
korn an oaled’ zo ken tost d’an tiegezh ha poltred ar rener a-us d’ar siminal, er renadoù
aotrouniek.
E par ar broioù bihan oc’h emsaviñ a-enep d’ar galloudoù sujer, e ren ar re-mañ, n’eo ket
hepken un emgann armet ouzh ar c’hourzhbellerion, met ivez ul levezon dre ar spered war ar
bobl suj. Alese ar pouez roet gant ar C’halloued d’ar moederezh e brezel Aljeria, da
‘Wazerezh Bredel’ o lu peurgetket. Goude bezañ sujet ar vro, o deus klasket sujañ ar bredoù3.
Ar c’hudennoù a sav dirak ar moederezh zo an damant d’an ergoregezh, d’ar wirionez ha
d’ar rezid. Gwerediñ war dangorelezhioù Breizhiz a fell d’al ledemsavioù ober pa voulont war
o liketennoù : Breizh = trevadenn, hag a-us d’an atalad-se, ur penn marv. Amañ e kaver
mesket en un doare eeunik moederezhioù-aoniñ ha -kendrec’hiñ. Pa vez ec’hwel gant ar
gelennerion e Frañs ez embann Maodiernezh an Deskadurezh diouzh un tu ha c’hweluniad ar
gelennerion diouzh an tu all sifroù disheñvel-bras a-zivout niver an ec’hwelerion. Pelec’h
emañ ar sifroù gwirion ? Moarvat tu bennak e-kreiz-etre. Levierezhioù ’zo avat a glask fiziout
war skiant-varn o levidi hag a embann en un doare foran ul ‘Levr Gwenn’ a-zivout ur gudenn
en arzael. Ret anzav 1) e vez seurt levrioù savet gant aotrouniezhoù distag diouzh al levierezh
2) e c’hell seurt argerzh bezañ un hent kuzh d’ar moederezh mar bez an aotrouniezhoù-se
gouleviet a-berzh ar veli-Stad 3) emañ boaz al ‘Levrioù Gwenn’, anezho ur striv d’an
ergorelaat hag un damant da rezid al levidi, o koazhañ, zoken e Breizh-Veur.
E gwirionez emañ dalc’het mui-ouzh-mui araezioù ar stlennañ yoc’hel gant ar belioùStad. Diganto eo e tegemer an aozadurioù skinwel ha skingomz o dezvadoù. Evit a sell ar
wask, en deus pep levierezh e gazetenn ‘gefridiel’. An deskadurezh roet er skol zoken a c’hell
bezañ ur gwiskamant cheuc’h d’ar moederezh, evel e Frañs ; an diouer a zeskadurezh er
c’hontrol, pe da nebeutañ he mirout evit ur renkad eus ar boblañs, evel e Portugal, a zalc’h ar
braz eus ar boblañs-se en obskurantegezh, gwellañ tachenn d’ar moederezh.
Ar sujañ fizikel a gaver adalek an Henamzer betek ar Grennamzer er sklavelezh hag er
servelezh, ar sujañ armerzhel en oadvezh greantel (LENIN a gomz eus ar broleterion evel
’sklaved gopret’). Emañ ar bed arnevez en arvar ar sujañ bred ez eo ar moederezhioù diseurt
renet gant ar riezoù.
An Emsav, evel egin a Stad, hag an emsaver evel den en e rezid, o deus da ziwall a
gouezhañ en trap a c’hoarvezfe eus kemer an hevelep armoù hag ar re embreget gant
moederezh ar galloud sujer. O labour-stlennañ a rank bezañ, n’eo ket bruderezh evel a
lavarent pevar bloaz ’zo (Emsav 4/77 1967) hag a welont bremañ evel un hentenn da werediñ
war veno an dud en ur mod dangorel, met kelaouerezh. An emvodoù-kelaouiñ a rank kaout da
bennaenn : kinnig keleier war ar mod ergorekañ a-zivout an Emsav, eleze o terc’hel da
ergorelezh an emsaver4. Evel a lavar ar genwerzhourion : ’Ar wirionez eo ar c’henderc’had
nemetañ a vez gwerzhet mat’. Pell ac’hanomp ober eus an Emsav un afer a armerzh evit
c’hoazh hag eus disoc’hoù fetis e labour madoù-beveziñ, d’ober eus e gelaouerezh un afer a
zaranverezh, met an hevelep damant a rankomp kaout d’ar wirionez, hini an Emsav ha hini
hon buhez, rak n’eus nemet nerzh ar spered o strivañ dizehan war-du an ergorelaat hag ar
wirionez a c’hell stourm ouzh ar gaou hag an dangorelaat, ouzh ar sujañ bred ez eo ar
moederezh.

3
Evit bezañ klok, – ha reizh, – e rankez ivez menegiñ ar moederezh arveret gant an emsavioù-dieubiñ o-unan enep d’o
sujerion.
4

Dres ! penaos lakaat « keleier » da dremen eus par ergorelezh an emsaver da bar ergorelezh e gendivizer, o vezañ
m’emañ pell an eil diouzh eben ? a) Dre ginnig ar c’heleier-se en ur stumm euvradus gant ar c’hendivizer, eleze diergorek
ken evitañ, ken evit an emsaver. b) Dre werediñ e seurt doare da zegas ergorelezh ar c’hendivizer hag ergorelezh an emsaver
da emdreiñ e seurt doare ma kejint ; mar goar an emsaver ez eus eus an emdroadur-se o vezañ ma’z eo stummet war an
daelerezh, e c’hoarvez an emdroadur er c’hendivizer hep rat dezhañ, e-maez e reolerezh rezidek enta, dindan obererezh an
emsaver ; petra eo an obererezh-mañ ma n’eo ket moederezh ?

Evezhiadennoù dibarek war bep hini eus an div boelladenn Pol-102.
War ar boelladenn gentañ (a) & (b)
Ur bern elfennoù mat zo er boelladenn-mañ, nemet n’eus enni steuñv-dezrannañ ebet. An
elfennoù distag zo bet dastumet ha liammet e-ser un armerzh lennegel ; e nep lec’h avat ne ziverzer an
argerzhadur hentennek a rank goustennañ pep dezrann a bolitikouriezh.
Ar geñveriadenn oa d’ober hervez tri lankad : a) dibab ur stern-daveiñ b) ren ar geñveriadenn e
par ar fetis o taveiñ d’ar stern dibabet, en ur lezel a-wel ar poentoù diskloterezh k) loc’hañ diwar ar
poentoù diskloterezh evit dezrannañ azasted ar stern-daveiñ ha kas ar geñveriadenn en tu all dezhañ
en ur par hollekoc’h. Sl. an notennoù kevret.
Notenn : 6/12.

War an eil poelladenn
Brasvenegiñ a rez ar c’hudennoù politikel pe all a sav en darempredoù-stlennañ etre piaouerion ar
veli hag ar boblañs. Hogen un tammig manikeek e chomez : diaes eo rannañ ar riezoù hag an danvez
riezoù etre re oc’h arverañ ar moederezh ha re n’en arveront ket. Ne c’haller nemet keñveriañ
degouezhioù fetis darnel, en ur lakaat e kont bep taol an amveziadoù hag ar rediezhoù bezant er
saviad. Ur ger na skrivez e nep lec’h eo divezouriezh. Komz a rez eus moederezh evel pa na vije
nemet un divezouriezh hollvedel ha peurbadel nad eo ket dav menegiñ, ken anat ez eo. Nann, lies
divezouriezh ez eus ha, dres, o liested eo a lak ken amjestr kudenn ar moederezh.
Notenn : 4/8.

Evezhiadennoù hollek war an div boelladenn Pol-102.
N’eus amañ nemet notennoù dastumet a-raok kregiñ gant ar boelladenn wirion. Puilh int, dibabet
gant poell, – evezhiadennoù pervezh a zeu d’o heul, nemet ar c’heñveriadennoù a chom d’ober. Ha
d’o ober e ranker bremañ arverañ an hentennoù daelerezhel. Dispredet eo ar gentel embannet e 1969,
– n’eus aze abeg ebet evit chom hep mont pelloc’h egeti.

Alioù d’ar skolidi war ar bolitikouriezh : penaos ren ur geñveriadenn.
Pa vez ur geñveriadenn da ren ez eo gwelloc’h arverañ un hentenn termenet spis. Amañ e
kinnigomp ur steuñv e tri lankad : a) dibab ur stern-daveiñ b) ren ar geñveriadenn e par ar fetis o
taveiñ d’ar stern dibabet, en ur lezel a-wel ar poentoù diskloterezh k) loc’hañ diwar ar poentoù
diskloterezh evit dezrannañ azasted ar stern-daveiñ ha kas ar geñveriadenn en tu all dezhañ etrezek ur
par hollekoc’h.

I. Termenañ ar stern-daveiñ m’emañ an enebadur-diazez etre an elfennoù da geñveriañ.
Dre an imbourc’hadenn-mañ e pellaer diouzh an hentenn andaelerezhek. (Deskrivañ a c’haller an
hentenn andaelerezhek evel-mañ : peurliesañ e « santer » diouzhtu un enebadur etre an elfennoù da
geñveriañ ; loc’hañ a reer diwar seurt « santadur » ha kregiñ da zeskrivañ un elfenn, neuze unan all,
en ur lakaat war wel diwar vont ar poentoù diforc’h ; heñchet eur gant ar « santadur » dispis hag e roer
dezhañ tamm-ha-tamm ur c’horf dre steudañ ur roll diforc’hioù ; ar c’horf-se avat a chom dispis eunan, hep mell-kein evit stignañ an dislavaroù diabarzh ret da gefluskañ dezrannerezh daelerezhel an
danvez krai dastumet evel-se. Gant seurt hentenn andaelerezhek n’eus tu ebet da wiriañ dikted ar
geñveriadenn : kement a riskl ez eus da dremen e-biou d’ar poentoù-diazez hag a chañs da gouezhañ
warno).
Petra eo ur stern-daveiñ ? Ur bazennad eus ar werc’helezh dibabet e doare ma kaver enni ar
poentoù-daveiñ ret d’ar geñveriadenn.

Da skouer, mar keñverier galloud ha beli, ar bazennad da zibab n’eo nag ar vevoniezh nag ar
vredoniezh, n’eo ket kennebeut ar gravez pe an divezelezh, hogen ar gwir. Penaos avat degouezhout
gant al lakadenn-mañ : stern-daveiñ ar geñveriadenn eo ar gwir ? A dra sur, dre zarnodiñ. Aze en deus
ar « santadur » usveneget da c’hoari e roll, a zo, n’eo ket ren war ar geñveriadenn, henn gwelet hon
eus, hogen savelañ ar stern-daveiñ ma vo renet ar geñveriadenn. Gwiriañ a reer azasted ar sterndaveiñ dre stadañ emañ savlec’hiet ennañ ar poent-enebiñ-diazez : ar veli zo ur galloud ensavadekaet.
An ensavadekaat eo a ro d’ar galloud un dezvad gwirel oc’h ober anezhañ ur veli. Renet e vo enta ar
geñveriadenn diwar-bouez daveoù d’ar wirelezh.
Mar keñverier bremañ bruderezh ha moederezh, ar bazennad da zibab n’eo ket ar vredoniezh
(skolidi ’zo, o heuliañ an hentenn andaelerezhek, o deus deskrivet bruderezh ha moederezh e-keñver
bredoniezh, o tremen dre se e-biou d’an enebadur-diazez), n’eo ket ar wirelezh, hogen an divezelezh.
Ar moederezh zo ur bruderezh na zalc’h ket kont eus kemennadennoù divezouriezhoù ar rezid.

II. Ren ar geñveriadenn.
Daou amkan zo d’ar geñveriadenn :
a) savelañ hevelepterioù an elfennoù da geñveriañ (ar veli zo galloud ; ar moederezh zo
bruderezh), hag o enepterioù (pep galloud n’eo ket beli, penaos ? pep bruderezh n’eo ket moederezh,
penaos ?)
b) gwiriañ daveoù an enepterioù d’ar stern-daveiñ dibabet, en ur verkañ dizaon an degouezhioù
ma chom diazas ar stern-daveiñ-se (furmoù ’zo eus ar veli ne zaveont ket d’ar gwir, o menegiñ ;
furmoù ’zo a voederezh a dorr un divezouriezh en anv un divezouriezh all, menegiñ an dislavar-se eser skouerioù).
El lodenn-mañ eus ar boelladenn e roer skouerioù fetis ; o dibab a reer e-touez an azonusañ, ken
evit ar re a anata azasted ar stern-daveiñ dibabet, ken evit ar re a zegas diaesterioù (dindan III e roomp
un nebeut skouerioù).

III. Dezrannañ azasted ar stern-daveiñ.
Arverañ ar poentoù diskloterezh deuet war wel e-ser ar geñveriadenn. E gwir, al lodenn-mañ ne
c’hell ket bezañ pleustret en he fezh e-barzh ur boelladenn. Da vezañ klok neoazh e rank ar
boelladenn dougen un alberz eus dezrannerezh diazasterioù ar stern-daveiñ. Kentoc’h eget ren un
dezrann hollek a ve en arvar da chom difetis ha kealiadek, ez eo gwell dibab un nebeut skouerioù
istorel fetis ha chom en o amgant.
A-zivout an diaesterioù kavet oc’h enebiñ beli ha galloud a-zave d’ar gwir e c’haller degas, da
skouer, istor ar galloud hag ar gwir en Unaniezh Soviedel. Ar galloud, ur wech deuet e piaou ar
Soviedoù, en em gavas dre ret ensavadekaet, ur veli devoudel e teuas da vezañ. Ne voe ket savelet
koulskoude e-keñver gwir, dre an arbenn ma nac’he an dispac’herion bezañ krouet ur gwir nevez.
Chom a rae ar galloud e piaou ar bobl, a chome dieub e pep mare da adkemer ar veli fiziet en he
derc’houezourion : un aesadur kalvezel ne oa ken ar veli. Ne oa nemet ur gwir, an hini eztaolet da bep
kammed gant youl istorek ar renkad dispac’her, – anv ebet enta da sonnañ, da ensavadekaat ar gwirse. En e geñver e kemere ar veli furm un ezreolder kalvezel, degouezhel, da vezañ karzhet. N’eo
nemet goude bloavezhioù o deus asantet Soviediz da gomz eus ur « gwir soviedel ». Ent damkanel, e
sellont ouzh ar gwir-se, ouzh an ensavadurioù politikel, en ur ger, ouzh ar Stad, evel dilerc’hioù an
tremened kemeret da araezioù evit freuzañ dilerc’hioù an tremened end-eeun, pa chom ar gwir
gwirion youl istorek ar renkad dispac’her na anavez beli ebet. Ar skouer soviedel a ziskouez bezañs
un urzh a geñverioù na oa ket anat evit ur gwel etre galloud ha gwir : gwir ha galloud unanet strizh
oc’h argas pep furm a veli hag a wir ensavadurel ; ar galloud o klask enkorfadur, n’eo ket mui en
ensavadekaat, hogen en dispac’h. C’hwitadenn embregel an arnod soviedel a lez evel just digor ar
gendaeladenn war c’hallusted an enkorfadur nevez-se. Nemet ez eo degaset an dezrannerezh da
savelañ e-kichen ar stern-daveiñ kentañ, ar wirelezh, ur stern-daveiñ all, an dispac’helezh, pezh en
laka da dizhout ur par hollekoc’h ha dre se devoudoù chomet e-maez krap dezhañ betek neuze. Lies

hent zo d’ar galloud : klask er gwir ur furm (ar veli) o reiñ dezhañ paderezh (dre an ensavadekadur)
diwar-bouez reolerezh (bevennadurioù ar veli) ; hogen ivez klask en dispac’h furmoù oc’h ober
anezhañ keflusker ar c’henderc’hañ istor. Amañ emañ digor an hent war dezrannoù ledanoc’h :
penaos e tremen ar galloud eus e enkorfadur er veli d’e enkorfadur en dispac’h hag a-geveskemm.
A-zivout an diaesterioù kavet oc’h enebiñ bruderezh ha moederezh a-zave d’an divezelezh, e
c’haller degas div skouer, deurus e keñverioù disheñvel.
Aes eo kavout skouerioù a voederezh o terriñ pep divezouriezh war glask da amkanioù savlec’hiet
e-maez a bep divezouriezh. N’eo ket diaes ivez kavout skouerioù a voederezh o vukañ d’ur par a
zivezouriezh uheloc’h eget an divezouriezh torret gantañ. Ar splannañ skouer eo Moizez, an
diouganerion, hag ar C’hrist e-unan, a dorras dizehan divezouriezhoù o mare dre zegas dirak
daoulagad o c’henvroiz Klod Yaweh (klod = moed) ; ar Bibl, hag eñ kemeret gant kalz da sol o
divezouriezh, a sav bep taol a-du gant ar voederion enep da vruderion onest an divezouriezh kefridiel.
Ur skouer ken splann all a gaver e darempredoù an Emsav gant ar boblañs. En emvodoù-kelaouiñ
e striver da ziskouez an Emsav e doare m’en defe ur ster yael evit an aterserion. Kement-se a empleg e
taver war duioù nac’hel ha gwanderioù deberzhek ’zo (war ar sioù hiniennel pe strollennel o reuziañ
en Emsav er mare ma komzer) ; a empleg ivez e taver war arvezioù retvezel ’zo, ha pa ve hepken
peogwir e ranker ober un dibab etre niver re vras an arvezioù nevez en deus an Emsav da ziskouez
d’un den a glask e anaout. Hag an dibab-se ne vez ket graet forzh penaos : e pep kejadenn e rank an
emsaver derc’hel kont eus stuz bredel, kefredel, divezel, kevredadel, h.a. e gendivizer ha dre ret
kinnig an Emsav en un doare nad eo ergorek na diouzh ergorelezh an Emsav na diouzh ergorelezh ar
c’hendivizer. Lakaat a reomp evel just an degouezh ma klaskfe an emsaver touellañ e gendivizer,
livañ gevier evit e lorbañ. Hogen, ergorelezh an emsaver o vezañ disheñvel-mat diouzh ergorelezh e
gendivizer, e rank arverañ ul « lavar-etre ». Daou amkan zo dezhañ : reiñ an Emsav da anaout, lakaat
ergorelezh e gendivizer da dreiñ en un ergorelezh emsaver ; tevel a ra war an eil amkan, dre an arbenn
ma chomfe pep displegadenn war ar poent-se gregach evit ar c’hendivizer : an emsaver a oar e
treuzfurm an Emsav stuz bredel, kefredel, divezel, kevredadel an dud ; e gendivizer, ouzhpenn ma
n’henn goar ket, n’en deus ket ar binvioù da intent keal an treuzfurmadurioù-se (komz outañ a z
« dispac’h hiniennel » evel ma voe graet zo ober dezhañ d’ar muiañ danzen ur gwengel meskusoc’h
eget sklaeriusoc’h). En emvodoù-kelaouiñ ha, diwezhatoc’h, en adkellig, e rank an emsaver gwerediñ
war e gendivizerion hep rat dezho pe, da nebeutañ, hep ma komprenfent pezh a c’hoarvez, eleze hep
lakaat o rezid e kont war-eeun. Petra eo ar pleustr-se ma n’eo ket moederezh er ster strizh ? An
arguzenn : « ya met se zo e sell eus ar wirionez, a-benn ma teufe ar c’hendivizer da ziorren e rezid abenn ar fin » n’eus dezhi nemet un dalvoudegezh amboazel. N’eus nemet un arguzenn a c’hell prouiñ
divezegezh moederezh an Emsav : dedroadur ar c’hendivizer (hag, ouzh ar vevenn, ar vro) war-du ur
stad rezidekoc’h bennozh d’an Emsav, – arguzenn na lam ket an devoud ez eo moederezh a ra an
Emsav. E berr, tra ma tavee an enebadur bruderezh/moederezh da stern an divezelezh, ar bruderezh o
vezañ divezek-rezidek, ar moederezh o vezañ enepdivezek-eneprezidek, ez eur degaset gant
diazasterioù kavet e par ar stern-daveiñ kentañ-se da glask ur stern-daveiñ nevez : savelañ e-lec’h an
divezelezh eeun, anistorek, un divezelezh istorek. Ur boud istorek eo mab-den, o tiraez e rezid dre an
istor : roll un emsav n’eo ket « reiñ o rezid » d’an dud, hogen reiñ dezho an tu da vezañ en istor ;
ameeun eo bepred enta hent ar rezid, dre se ameeun eo ar c’heñver etre an dud e par an Emsav :
moederezh a vez bepred mui-pe-vui e lavar an Emsav. Merkomp ivez ez eo seurt daelerezhekadur eus
an divezelezh eeun en un divezelezh istorek an tremen eus an divezelezh prevez d’an divezelezh
politikel.
EMVR-298
Titl Trede kentel Politikouriezh S.A.D.E.D. zo : Ar galloud II. Gwironiezh. Amañ da heul ez
embannomp poelladenn ur skoliad eus an Dekvet Bloavezh-Skol (sl. ivez EMVR-192, 193, Emsav
48/392-395 1970).
Eil poelladenn. – Penaos e savlec’hiit kudenn ar reizhveli e Breizh ?

Ur reizhveli zo ur veli a zegemerer da reizh : asantiñ a reer d’ur redi buhezel,
kevredigezhel, politikel en eskemm eus ar gwirioù a vez gant an unan o vevañ er gumuniezh.
En istor Breizh ez eus bet div veli o ren : ar veli c’hall hag ar veli vrezhon. Nerzh ar
belioù-se zo bet a-geñver gant ar fiziañs o doa an dud enno : ar redioù a asantent dezho a oa ageñver gant ar mad a dennent anezho.
Betek ar 16t kantved e vez ar veli vrezhon o ren : beli ar roueed pe an duged eo, ur veli
gravezel. Er pevar c’hantved kent ar 16t e krog embregerion ar veli-se, an noblañs pergen, da
zistrujañ hec’h araezioù : adal an 11t e vez dilezet ganto yezh ar boblañs. Derou an
diempradur eo, o tevoudañ ur gwanadur eus ar veli vrezhon : stabilded ar veli zo e dalc’h
kevanded ar gevredigezh.
Adalek ar 16t kantved ez eo diskaret ar veli vrezhon ha tamm-ha-tamm en em ziazez ar
veli c’hall e Breizh. Un nebeut Breizhiz a vez o stourm evit adsevel ar reizhveli vrezhon :
stourm gwiraourion ar Breudoù evel AN ARC’HANTREG evit difenn ar pezh a chom eus ar
veli vrezhon ; stourm Breizhiz goude an Dispac’h gall evit adsevel ar reizhveli gravezel gozh
dre enebiñ ouzh ar galloud bedel ensavadekaet gant an Dispac’h gall.
En em glozet eo ar gevredigezh e Breizh warni hec’h-unan, henvoazel e chom, er-maez
eus ar bed e chom. En 19t kantved ez eo tizhet gant ar Reverzhi C’hounezel, ’met e tremen ebiou d’ar Reverzhi C’hreantel. Ar veli c’hall a zeu tamm-ha-tamm da vezañ ar veli werc’hel
na eneber ket outi ken : adalek an 19t kantved e teraou an divroadur da Frañs, eno e vez ar
c’houvriaded vrezhon o postañ ar c’hevalaoù a dennont eus o douaroù da heul ar Reverzhi
C’hounezel.
E derou an 20t kantved ne c’hell ket ken ar gevredigezh e Breizh chom kloz warni hec’hunan e-kreiz ar bed arnevez. Diorreet e vez an araezioù-kehentiñ ha -stlennañ. Tangleuziet eo
ar veli henvoazel gant ar veli c’hall : e 1914 en em gann Breizhiz evit ar Vammvro Vras ;
oc’h en em staliañ a-dizh emañ reizhiad ar skolioù gall, o herrekaat emañ an divroañ. Evit an
darn vrasañ eus Breizhiz n’eus nemet ur veli e Breizh, an hini werc’hek, ar veli c’hall :
asantiñ a reont d’he redioù evit gallout bevañ.
Un nebeut Breizhiz a vez atav oc’h ersaviñ ouzh ar veli c’hall e Breizh. En 19t kantved en
em stroll un nebeut gouvriaded evit plediñ gant ar gounezerezh ha goulenn a reont ma ve
digreizennet ar veli c’hall.
E derou an 20t emañ Strollad Broadus Breizh o tinac’hañ ar veli c’hall hag o c’houlenn ur
veli vrezhon. Emsav Breiz Atao etre an daou vrezel a arc’h ivez ur veli vrezhon ; met en
dazont emañ ar veli-se, en o spered emañ ha war spered o c’henvroiz e vennont skeiñ ; er
pleustr n’eus gant emsav politikel ar mare-se, ouzhpenn ar redioù boas a vez gant ur strollad
politikel, nemet un trivliad a fealegezh vrezhon, fiziañs en ur veli da zont.
E derou an 20t kantved ivez ez eus skrivagnerion oc’h en em glevout war ur
reizhskrivadur hag ur yezh unvan, o krouiñ hag o tibab ur redi, o tiazezañ ur veli e-keñver
yezh5. Asantet eo d’ar veli darnel-se gant skrivagnerion Gwalarn. O sevel ul lennegezh
vrezhon e tibabont ur redi nevez, asantiñ a reont d’ur veli, darnel c’hoazh, a grouont war un
dro ; bevennet eo ar veli-se d’al lodenn eus o buhez a ouestlont d’ar c’henderc’hañ lennegel.
Da heul an heskinerezh goude 1945 en em laka emsaverion yaouank ar mare er-maez eus
ar gevredigezh c’hall e Breizh. Ur redi a grouont evito hag evit ar re a zo nes dezho : bevañ e
brezhoneg. Hogen n’eo ket hepken bevañ e brezhoneg a reont met diazezañ o buhez war an
Emsav : un egin a saviad-kenderc’hañ emsavel kevan a grouont. Ar saviad-se zo bet
enframmet gant E.S.B..
Asantiñ da veli an Emsav zo un amplegadur eus kemer perzh er er saviad-kenderc’hañ
emsavel.
Kemer perzh er saviad-kenderc’hañ emsavel a empleg redioù ha gwirioù : hollad ar
redioù hag ar gwirioù-se eo ar veli emsavel. Merk fetis ar veli vrezhon eo ar saviad-

5

Ya. Pouezus eo diskouez e krogas ar veli vrezhon arnevez gant diazezadur ar yezh unvan hag he reizhskrivadur.
Divizout pezh a zo reizh e-keñver yezh zo deraouiñ divizout pezh a zo reizh e-keñver galloud politikel.

kenderc’hañ emsavel. Un disoc’h eus kenderc’hañ an Emsav eo ar veli vrezhon, diorreadur ar
veli vrezhon zo a-geñver gant kenderc’hañ-istor an Emsav6.
An diorreadur eus ar veli vrezhon – o vont e-kevret gant diorreadur ar saviad-kenderc’hañ
emsavel – a ro da gompren diskar ar reizhveli vrezhon gozh ha staliadur ar veli c’hall e Breizh
– e-kevret gant diskar ar c’henderc’hañ brezhon kozh ha diorreadur ar c’henderc’hañ gall.
Diskar ar reizhveli vrezhon gravezel zo un disoc’h eus diskar ar c’henderc’hañ brezhon,
eus diempradur ar gevredigezh adal an 11t kantved. Ouzhpenn se, adal ma voe diskaret ar veli
vrezhon en devoud, ne voe ket ar reizhveli vrezhon evit emdreiñ, ar reizhveli gravezel evit
bezañ erlec’hiet outi ur veli all azas ouzh ar bed kempred. Staliadur ar veli c’hall e Breizh zo
aet e-kevret gant diskar ar c’henderc’hañ brezhon ha diorreadur ar c’henderc’hañ gall e Frañs.
Ganedigezh ar veli emsavel abaoe an 19t kantved zo aet e-kevret gant ganedigezh ar
c’henderc’hañ emsavel ; eztaol eo war un dro eus diazasted ar veli c’hall e Breizh : an
Association Bretonne a striv war un dro da luskañ ar Reverzhi C’hounezel e Breizh ha da
zigreizennañ ar veli c’hall. Strollad Broadel Breizh a ya betek eztaoliñ e fiziañs en ur veli
vrezhon.
Etre an daou vrezel eo bet rediet Breizhiz da gemer perzh er saviad arallek arnevez. O
strivoù ouzh henn ober o deus kreñvaet ar veli c’hall e Breizh. Hogen o c’hwitadennoù zo
kement a azonoù eus diazasted ar veli c’hall e Breizh. Breiz Atao a glask en tremened brezhon
hag e pinvidigezhioù armerzhel ar vro abegoù d’he fiziañs en ur veli vrezhon ; hogen er
saviad arallek e chom Breiz Atao. N’eus nemet Gwalarn o tiorren ar c’henderc’hañ brezhon,
er-maez eus ar saviad arallek ; hiniennel ha darnel e chom avat ar c’henderc’hañ-se ha gwan
eo ar veli a grouont.
An dislavar etre kenderc’hañ brezhon hag an heskinerezh dre ar veli c’hall e 1945 zo bet
trehontet gant emsaverion ar goudebrezel o deus krouet ar saviad-kenderc’hañ emsavel war
un dro gant ar reizhveli emsavel. Un dislavar nevez o deus krouet avat etre ar veli a asantont
dezhañ en o labour emsavel, ar redioù a asantont dezho en o labour emsavel, ar pouez a roont
d’o labour emsavel, hag ar veli c’hall a rankont degemerout er saviad arallek, dre o labour
micherel da skouer. Sammañ an dislavar a c’houlenne ur frammadur eus al labour emsavel, ur
fetisadur eus ar reizhveli vrezhon a zo bet graet gant E.S.B.. An dislavar a chom, met kas a ra
da ziorren ar saviad-kenderc’hañ emsavel, da ledañ ar reizhveliegezh emsavel ha da zinac’hañ
ar veli c’hall e Breizh.
C’hwitadennoù Breizhiz en o strivoù da genderc’hañ er saviad arallek o degas da gaout
disfiz ouzh ar veli c’hall e Breizh : eztaol an disfiz-se eo an arc’hadurioù rannvroel, kornbroel
diseurt a ziwan e Breizh abaoe an eil Brezel-bed. Er saviad arallek e vez Breizhiz oc’h
arc’hañ : o strivoù a ya enta da azasaat ar veli c’hall e Breizh, met ivez da ziskouez splannouzh-splann he diazasted dre zont da vezañ taer-ouzh-taer. Gant an dislavar kenderc’hañ/beli
c’hall e kej Breizhiz, hag an dislavar-se zo bet trehontet gant an Emsav.
E-se ez eo pouezus roll al ledemsav o tegas kealiadurezh an Emsav er saviad arallek evit
diskar ar reizhveliegezh c’hall e Breizh.
Hogen n’eus nemet dre ar perzh leun a gemer Breizhiz er saviad-kenderc’hañ emsavel ez
eo en em ledet hag en em ledo ar reizhveli vrezhon.
Astenn ar veli vrezhon da Vreizh zo un amplegadur eus diorren ar saviad-kenderc’hañ
emsavel : e krogfe Breizhiz da genderc’hañ en Emsav a ampleg e sellont da reizh ar veli
emsavel e Breizh. E dalc’h ar c’henderc’hañ emsavel emañ ar reizhveliegezh vrezhon : ar
fiziañs o devez Breizhiz er veli vrezhon zo a-geñver gant ar perzh a gemeront er
c’henderc’hañ emsavel.

Evezhiadennoù dibarek war an eil poelladenn Pol-103.
Poelladenn araokaus e meur a geñver. Ur sklerijenn nevez a zegasez war liammoù ar veli hag ar
saviad-kenderc’hañ, ar yezh hag ar politikerezh, h.a.. Ret e vo donaat an dezrannadurioù talvoudus-se.
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Pouezus eo ar pezh a lavarez amañ. E gwir, te an hini kentañ o lakaat a-wel ereoù ar veli (vrezhon) hag ar saviadkenderc’hañ (emsavel).
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Notennoù-reizhañ e sigur poelladennoù ar gentel Pol-103.
Riegezh, marksouriezh hag Emsav.
Ret eo enebiñ ar riegezh hervez MARX : ‘ar broleterion kenderc’herion wirion ar bed greantel zo
anriek krenn’ → ‘an dispac’h a roy dezho ar riegezh, eleze ar vestroni war ar bed ma labouront, hag ese e piaouint o rezid’ ; hag hervez an Emsav : ‘kenderc’herion wirion an istor e Breizh eo ar renkadren c’hall’ ; ‘pobl Vreizh zo anriek ha war un dro digenderc’h er ster klok (istorel)’ → ‘an dispac’h a
roy dezhi, war un dro, rak an un dra eo, ar riegezh hag ar c’henderc’hañ istor’.
Dislavar an dispac’h marksour a anad amañ : en devoud ez eo bet broadel an holl zispac’hioù
marksour. Koulskoude, ar vroadelezh ne gav lec’h yael ebet e kelennadurezh varksour an dispac’h.
Henn meizañ a reer pa verzer e chom ar c’henderc’hañ evit MARX ar c’henderc’hañ devoudel, eleze
hini ar bed greantel en 19t kantved ma ne oa ket devoudus-bras an diforc’h kenderc’hañ armerzh /
kenderc’hañ istor. An Emsav, o lakaat an diforc’h kenderc’hañ armerzh / kenderc’hañ istor war wel, a
ro un dezvad kelennadurezhel da genderc’hadoù istor na gavent dezvad bastus ebet er varksouriezh,
en o zouez ar broadoù.
An istor zo egorek hag amzeriek, – fetis. Setu lakadenn an Emsav, enep al lakadenn empleget gant
ar varksouriezh : an istor zo istor un denelezh ma n’eus a istorek enni nemet daelerezh ar c’heñverioùkenderc’hañ (ar re-mañ o chom anistorek drezo o-unan). Evit an Emsav, ar c’henderc’hañ zo istorek
drezañ e-unan. Evit MARX, ar c’henderc’hañ a chom e par egorel an darempredoù etredenel (ha ne
drehont ket domani ar redi) ; evit an Emsav emañ savlec’hiet ar c’henderc’hañ er par egorel, hag ivez
er par amzerel (dre ma ra gant ar c’hevala istorek ha ma’z eo ur c’henderc’hañ istor).

Stourm renkadel, stourm broadel.
Disteurel ar stourm renkadel en anv ar stourm broadel zo ober war ar werc’helezh hollel ur
muturniadur kemparzhek d’ar muturniadur a zo anezhañ disteurel ar stourm broadel en anv ar stourm
renkadel. A-du-rall, keal ar « gevredigezh vrezhon nevez » ne c’hell bezañ arveret nemet e kement ha
m’he deus gwerc’hegezh. Ur werc’helezh korrgevredigezhel ha ledarmerzhel ez eo evit c’hoazh.
Dic’hallus eo enta he c’hemer da ziazez evit eztaoliñ lakadennoù o tennañ d’ur werc’helezh
veurgevredigezhel (an hini ma vez kudenn ar galloud hag ar reizhveli o ren ent fetis) ha d’ur
werc’helezh armerzhel (an hini ma ren kudenn ar renkadoù).

Pal an Emsav n’eo ket rakskeudennadus.
Ar Stad, ar speredegezh nevez, ar gevredigezh nevez zo, en un doare, palioù an dispac’h. Arabat e
ve o intent evel furmoù rakskeudennet a ve da fetisaat. E berr : arabat reiñ da soñjal e fell dimp ledañ
da Vreizh frammoù-bremañ an Emsav, ha da Vreizhiz speredegezh ha doareoù kevredigezhel bremañ
an Emsav devoudel. E-se ez eo arvarus ivez lavarout emañ en Emsav andon ar reizhveli vrezhon, rak
komprenet e vo « en emsaverion a vremañ » ha n’eo ket « en emsevel ar bobl vrezhon », eleze « en
Emsav istorek ».

Dezrannañ diouzh ar gwezhiader a werc’helezh.
Ret eo adwelout an holl veizadoù hag o dezrannañ diouzh o « gwezhiader a werc’helezh ». Pa
lavarer « an Emsav », e ranker diforc’hañ bepred : (a) « an Emsav = an emsaverion a vremañ »
(b) « an Emsav = furm amzeriek, eleze kement zo bet Emsav en istor Breizh » (k) « an Emsav = ar
meizadur en deus an Emsav anezhañ e-unan a-geñver gant ar palioù a zo e re e pep mare ». Ent
oberatael, war an dachenn bolitikel pleustrek ha milourel ez eo ar sellad (a) a ranker arverañ ; war an
dachenn vruderezhel ez eo ar sellad (k) an hini kreiz ; war an dachenn leviadurel hirdermen e rank an
daelerezh-rakluniañ loc’hañ etre (b) ha (k) o taveiñ bepred da (a) evel just. Ma ne reer ket an
diforc’hioù-se, ne ouzer ket a-benn ar fin eus petra e komzer hag e kouezher el logomakiezh. Pa

lavarer « D’an Emsav neuze da lakaat pouez an Istor da c’houzizañ war-du ennañ… », en em lakaer emaez a bep gwerc’helezh, rak n’eus nemet an Emsav er sellad (a) a c’hell bezañ e kont aze, hogen en
en lakaer e kont o wiskañ warnañ ur furm ijinet diwar ar sellad (k) ha n’eo ket ouzh e sellout dindan e
furm werc’hel a vremañ. An tun-se arveret en hon skridoù politikel kozh, zo un tun a brezegennoù
dilennel, hogen da argas eo diouzh an dezrannerezh politikel.

Kudenn ar reizhveli er fetis.
Kudenn ar reizhveli er fetis zo da vezañ studiet e meur a c’houlou :
– pa voe aloubet Frañs gant an Alamaned e 1940 e tegemeras darn eus ar Frañsizion beli an
dalc’her da veli « reizh » nevez ; re all avat a anavezas DE GAULLE evel derc’houezour ar reizhveli ;
anat eo n’en doa ket ar ger reizhveli an hevelep ster evit an eil re hag ar re all ;
– e Breizh ivez, ez eus un nebeut tud oc’h anaout an Emsav evel derc’houezour ar reizhveli, tra
ma tegemer an niver brasañ ar veli c’hall da « reizh » ;
– ar Frañsizion a ziazez o dalc’herezh eus Breizh war vennadurezh ar bobl ; an Emsav a respont
ez eus en anaoudegezh ar reizhveli gant ur bobl daou wiskad : ur gwiskad frouezh ur youl istorek
wirion (an hini a lakae Gallaoued ’zo da anaout DE GAULLE e 1940) hag ur gwiskad degaset a youl
an darvoudoù, anistorek (an hini a anaveze da veli reizh an dalc’her alaman, a anavezfe forzh petore
beli devoudel). Ar reizhveli c’hall e Breizh zo savlec’hiet en eil gwiskad-se. D’an Emsav avat eo
d’henn prouiñ, n’eo ket dre vreutaat gant ar C’hallaoued, met dre zihuniñ ha diorren ar gwiskad a youl
istorek wirion ma vo soliet ar reizhveli vrezhon.
EMVR-299
Titl Pevare kentel Istor S.A.D.E.D. zo Breizh emren. Amañ da heul ez embannomp poelladenn ur
skoliad eus an Dekvet Bloavezh-Skol.
Poelladenn gentañ. – Dezvarnit degouezh ar « Bonedoù Ruz ».
Ar Bonedoù Ruz zo heulierion AR BALP, en em savas gantañ e 1675. Digarez an
emsavadeg a voe an telloù ponner-ouzh-ponner lakaet gant Frañs war Vreizh ha se daoust da
enebadur ar Stadoù. E-touez an telloù nevez-se e oa gwirioù-treizh, ar paper-timbr, taosoù war
ar milinoù, hag all. Kement-se a c’hoarveze d’ur mare ma oa rivinet ar vro ; ouzhpenn se e oa
bet klasket lakaat an telloù-se da vezañ erounidek, pa oant bet adprenet ker gant ar Stadoù ar
bloaz a-raok. Kement-se a groue un displijadur vras er vro, displijadur a anadas e pep lec’h
war ar maez hag er c’hêrioù. Met emsavadeg ar Bonedoù Ruz a voe arbennik.
Heulierion AR BALP a oa kouerion eus Kornog Breizh, eleze perc’henned vihan7. Un dra
dibar e voe ar Reolennadur Gounezel a savjont. Drezañ e freuzent holl vrientoù ar gloer hag
an noblañs, en o zouez ar barnerezhioù aotrouniel a oa unan eus brientoù an noblañs abaoe
pell, hag un andon a gorvoder eviti. Ar barnerezh a fizient er gouerion.
Lamet e vez ivez dre ar Reolennadur an holl delloù lakaet gant Frañs war Vreizh. Roet e
vez d’ar vourc’hizion an urzh da sentiñ ouzh ar Reolennadur, ha d’an noblañsoù an urzh da
zistreiñ d’o douaroù. Goulenn a reont ivez ma ve miret frankiz Vreizh.
Meur a elfenn a c’haller digejañ en holl vennadoù-se. Merkomp da gentañ e teuont eus
kouerion, eleze eus ar werin, hag ez eont war un dro a-enep da veli Frañs ha da vrientinion
Vreizh8.
Ar Reolennadur a glask en ur c’heñver diskar reizhiad an Emrenerezh pa lam an holl
delloù lakaet war Vreizh gant Frañs, ha pa asante ar Stadoù – hervez Feur-emglev 1532 – da
zarn eus an telloù-se9.
7
Nebeut-tre a berc’henned vihan a oa d’an ampoent e Breizh. An diforc’h etre Kornog ha Reter Breizh oa war furm ar
feurmoù.
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Pouezus kenan eo merkañ se. Mat e ve ivez pouezañ war un enebadur all : hini renkadoù uhel Breizh ouzh ar Roue.
Klok e vo neuze an dachenn emgann.

Met ar Reolennadur a dag kalz kreñvoc’h ar reizhiad c’hladdalc’hel pa freuz holl vrientoù
ar gloer hag an noblañs, pa gred ar gouerion reiñ urzhioù d’ar peurrest eus ar boblañs10.
Diazez ar C’hladdalc’helezh eo a zo diskaret aze, azon un eilpennadur eus ar gevredigezh
vrezhon eo, un elfenn dispac’hel enta11.
Un eil elfenn dispac’hel eo krouidigezh ur galloud brezhon diazezet war ar werin12, elec’h ma ne oa nemet ar galloud gall, ha galloud arouezel ar Stadoù hag ar Breudoù. An daou
ensav-se, en o evezhiadennoù da Roue Frañs en em lakae en diwezh er reizhiad c’hall, hag a
gemere harp warni. E-lec’h an dra-se e krou ar Bonedoù Ruz un dra nevez13 ; ur striv eo aberzh gwerin Vreizh da gemer he zonkad en he daouarn.
Met daou zislavar ez eus en obererezh ha mennadoù ar Bonedoù Ruz. An eilpennadur
kevredigezhel a glaskont ober n’en deus ster nemet e-keñver pobl Vreizh a-bezh. Hogen n’eus
anezho nemet kouerion ar C’hornog14, ha n’eo ket kouerion Vreizh a-bezh. Perak ? Ret eo
gwelout aze moarvat un arvez eus diempradur ar gevredigezh e Breizh, panave nemet an
diempradur yezhel etre Reter ha Kornog, na aesae ket d’an dud en em gompren. Ret eo
menegiñ ivez un diforc’h a saviad etre kouerion ar C’hornog perc’henned vihan eus an
douaroù a c’hounezent7, ha kouerion ar Reter, a ranke feurmiñ o douaroù, hag a oa dre se
dalc’het kalz muioc’h gant ar reizhiad c’hladdalc’hel.
Un eil dislavar ez eus, grevusoc’h c’hoazh : goulenn a ra ar Bonedoù Ruz ma ve miret
frankiz Vreizh. Ouzh piv e c’houlennont se ? Ne c’hell bezañ nemet ouzh ar galloud gall, a
arver an Emrenerezh evit enframmañ Breizh en e reizhiad hag a zinac’h ar Bonedoù Ruz
forzh penaos15, pe ouzh ar Stadoù, o deus aberzhet frankiz Vreizh pell ’zo. Diac’hinek eo
forzh penaos a-berzh ar Bonedoù Ruz goulenn difenn unan eus o mennadoù digant tud o deus
lamet o brientoù diganto16. Ouzhpenn, eus pe frankiz ez eus anv aze ? Perak goulenn ma ve
miret frankiz Vreizh, pa ziskouezont a-hend-all da Vreizh hent he rezid ?
E degouezh ar Bonedoù Ruz ez eo ret gwelout moarvat ur striv diles a-berzh gwerin
Breizh da gemer he zonkad en he daouarn, da stourm a-enep emzizalc’h ar renkadoù-ren e
Breizh, ar youl da dreuzfurmiñ ar gevredigezh e Breizh. Kement-se zo mesket gant gweredoù
diempradur ar gevredigezh, hag ivez an ezhomm da gaout gwarez ha goudor ensavioù
diazezet, pezh a vir ouzh ar Bonedoù Ruz a vont betek penn o mennadoù17.

9
Gwell e ve lavarout « en devoud e tenn ar Reolennadur da ziskar… ». An arguzenn degaset zo bastus. Elfennoù all er
Reolennadur hag en emsavadeg a gadarna da dezenn.
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Ya. Gwelet ’c’h eus mat ar pep pennañ eus ar Reolennadur.

11

Gwell e ve lavarout « lakaet en arvar ». Mont a rez buan o lavarout « azon eus un eilpennadur eus ar gevredigezh » ;
gwell e ve komz eus « azon ur mennadur dispac’hel ».
12
Ret e ve spisaat war betore elfennoù e kemerez diazez evit komz eus « krouidigezh ur galloud brezhon diazezet war
ar werin ».
13

Petra eo an dra nevez-se a ra ar Bonedoù Ruz ?

14

Talvoudus eo an enebadur a rez amañ etre Kornog ha Reter. Hogen mat e ve donaat ar gudenn ha gwelout e pelec’h e
c’hoari an diempradur. N’eo ket an diforc’h a yezh en deus miret ouzh an emsavadeg ganet e kêrioù Reter Breizh a en em
ledañ da vaezioù Kornog ar vro.
15

Ne zalc’hez ket kont eus an devoudoù evit diogeliñ se. Ar Bonedoù Ruz n’eo deus biskoazh goulennet tra digant ar
galloud gall. Bodet o deus kouerion Kornog ar vro en-dro d’un nebeut mennadoù resis ha kroget da lakaat ar mennadoù-se
da dalvezout dre an nerzh.
16

Ya. Hogen arabat e ve diwelout stad ar boblañs er mare-se en holl bobloù : ne oa anv e nep lec’h eus riegezh ar werin.
En un doare e c’haller lavarout o deus ar Bonedoù Ruz diskouezet ur skiant politikel na gaver e nep emsavadeg kouerion o
klask lakaat da badout ar pezh a oant krog da ober hag evit se o c’houlenn digant an noblañsoù kemer penn an traoù (n’eo
mui evel noblañsoù avat, hogen evel pennoù an emsavadeg, an dud varrekañ da gas da benn ar stourm boulc’het). En un
doare all evel ma verkez ervat e tiskouezont dallentez politikel (a oa lod ar werin e pep lec’h d’an ampoent) o tianaout
kement an doareoù eus renkadoù ren Breizh.
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Arabat e ve disoñjal un elfenn a bouez : ar moustrerezh !

Evezhiadennoù dibarek war gentañ poelladenn Han-104.
Mat eo da zezrann eus ar Bonedoù Ruz. Gwelloc’h e vije bet c’hoazh mar ’z pije graet un
deskrivadur resis eus stad ar gevredigezh e-kreiz an Emrenerezh o klask lec’hiañ ar re a gemeras
perzh e darvoudoù an emsavadeg. Diwall diouzh an diogeladurioù re brim.
Notenn : 6/8

Patrom evit kentañ poelladenn Han-104.
1) Reizhiad an Emrenerezh da vare ar Bonedoù Ruz.
Reizhiad an Emrenerezh a c’hell bezañ brasluniet evel-henn : teir elfenn etrezo keñverioù
daelerezhel : a) gwerin Vreizh b) brientinion Vreizh k) ar Roue (eleze ar Stad c’hall). Lazioù ar werin
hag an noblañs zo enebek : echu eo abaoe pell ar roll yael a oa bet hini ar vrientinion e derou ar
Grennamzer (gwareziñ ar gouerion diouzh argadoù an diavaez). Enebet krenn eo enta lazioù ar werin
ha re ar vrientinion da vare ar Bonedoù Ruz. En hevelep doare hag evit an hevelep arbennoù en em
gav enebet, ent ergorel, ar werin ouzh ar Roue.
Ar Roue hag ar renkadoù uhel e Breizh zo enebet peogwir e tenn galloud ar Roue da zisteraat hini
ar renkadoù-ren (da vare ar Bonedoù Ruz e oa tenn-tre an traoù etre ar Roue ha brientinion Vreizh),
peogwir e lak ar vrientinion un harz da veli ar Roue (gant ar Stadoù hag an ensavioù gladdalc’hel all).
Hogen daoust d’al lazioù enebek meneget ez eo ereet Roue ha brientinion Vreizh : bezañs ar Roue (ar
Stad c’hall) eo a aotre d’ar vrientinion derc’hel o lec’h e Breizh (zoken mard a al lec’h-se war
zisteraat e grez LOUIS 14), bezañs ar renkadoù uhel e Breizh eo a aotre da veli ar Roue en em astenn
war Vreizh (daoust d’an harz ez eo war un dro).

2) Arbennoù an emsavadeg.
An arbennoù nes. Al lezennoù nevez embannet war ar staen, ar butun, ar paper-timbr, h.a. a dizh
ar braz eus ar boblañs en ur mare a reuzeudigezh spontus (gouez d’ar gouarnour e-unan n’eus mui
arc’hant e Breizh). An elfenn-se a enaou tan an emsavadeg.
An arbennoù don. Arbennoù donoc’h zo : diazasted reizhiad an emrenerezh ouzh ar gevredigezh e
Breizh ha distaol ar reizhiad-se gant gwerin Vreizh. Emzizalc’h ar renkadoù-ren dirak an darvoudoù
eo a redi ar werin da gemer intrudu.

3) Tresoù pennañ an emsavadeg.
An emsavadeg a c’hoarvez e pep lec’h e Breizh : er Reter, er C’hornog, er Su hag en Norz. Un
emsavadeg emdarzhek eo na oa ket bet prientet en a-raok, digenurzh, n’he deus ket bet amzer d’en em
frammañ. Ar Bonedoù Ruz eo al luskad urzhiet ar gwellañ, an hini a bad ar pellañ. An emsavidi
n’emaint ket o soñjal kemer ar galloud etre o daouarn. Gortoz a reont e teufe ar vrientinion da gemer
penn an emsavadeg (ar pezh na oa ket divoutin d’ar mare-se en emsavadegoù kouerion). An
emsavadeg zo lod ar werin nemetken. Un emsavadeg yoc’hek eo a lak brall e miliadoù a dud hag a lak
en arvar reizhiad an Emrenerezh.
Un dra heverk en emsavadeg eo ar Reolennadur Gounezel embannet gant ar Bonedoù Ruz. Ar remañ a c’houlenn diskar ar reizhiad c’hladdalc’hel e Breizh, freuzidigezh brientoù an noblañs (n’o
deus mui abeg ebet da vezañ). Goulenn a reont koulskoude digant ar vrientinion kemer penn an
emsavadeg peogwir ne fell ket dezho (pe ne zeu ket zoken d’o spered – se zo da wiriañ) kemer ar
galloud politikel. Ar Reolennadur Gounezel a ziskouez, evel ar stourmoù taer hag an emgannoù
gwadek, youl ar werin da ziskar ur reizhiad aet dic’houzañvadus.
An uhelidi (noblañs, kloer, bourc’hizion) a dec’h dirak an emsavadeg. Gwell eo ganto mont e tu
ar Roue (daoust d’an arvar bras ez eo evito kreñvaat galloud ar Roue) eget sevel a-du gant gwerin o
bro. Emzalc’h an uhelidi a ziskouez ne zifennont ket ur vroad met lazioù renkadel. Adal neuze, o
fourgaserezh ne douell mui den : ne sav ket ar werin a-du gant iriennoù an noblañs en 18t kantved.

Ar Roue a respont d’an emsavadeg gant ar moustrerezh : ret eo azasaat ar gevredigezh ouzh ar
reizhiad. Kaset eo ar moustrerezh gant ar gouarnour skoazellet gant an uhelidi (an hini brudetañ
MANER). Krizder ar moustrerezh zo a-genfeur gant an herzh diskouezet gant ar Bonedoù Ruz, gant
an aon o deus bet an uhelidi. Krizder ar moustrerezh a ziskouez ivez pegen diazas e oa deuet reizhiad
an emrenerezh da vezañ.

4) Klozadur.
Emsavadeg ar Paper-timbr hag ar Bonedoù Ruz a lak war wel diempradur ar gevredigezh e Breizh
(pouez un elfenn estren d’ar gevredigezh e Breizh – ar Roue – a verk an diempradur kevredigezhel :
an elfennoù a ya d’ober ar gevredigezh e Breizh o deus keñverioù dre hantererezh ar Roue evit un
darn vras).
Emsavadeg ar Bonedoù Ruz (hag en un doare ledanoc’h emsavadeg ar Paper-timbr) zo ur striv da
zienkañ pobl Vreizh, d’he dieubiñ diouzh ar frammoù sonnet, diouzh reizhiad an Emrenerezh (eleze
diouzh ar gevredigezh c’hladdalc’hel hag an unpenniezh c’hall). Hogen d’an ampoent ne oa ket bodet
e Breizh amveziadoù un treuzfurmadur don eus ar gevredigezh (e-touez an amveziadoù-se e oa an
nerzh da ziskar galloudusañ unpenniezh Europa).
Dre ar moustrerezh e teu a-benn ar Roue hag ar renkadoù-ren e Breizh da vougañ evit pell
mouezh ar werin. Ret e vo d’ar renkadoù-se mont da get gant ar reizhiad a aotree dezho mestroniañ ar
boblañs evit ma adkrogfe ar werin da sevel he mouezh adarre.
An emsavadeg a ziskouez ez eus e pobl Vreizh, zoken er mareoù ma hañval kouezhet d’an izelañ,
nerzhoù ramzel barrek da lakaat brall er waskerion ha d’o diskar.
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EMDROADUR AN ARMERZH HAG AR GEVREDIGEZH E KER
DOUARNENEZ EN 19t KANTVED
1. Seitekvet hag eitekvet kantved.
Er 17t-18t kantved ez eo obererezh pennañ porzh Douarnenez ar pesketa sardin. Ar pep brasañ
eus ar pesketadennoù ne vezont ket gwerzhet fresk : e Douarnenez hag e Treboul e vez gwaskellet1 ar
pesked. En-dro da ijinerezh ar waskell e vez kenwerzh dre vor gant ar porzhioù ma vez bigi o loc’hañ
etrezek ar broioù pell : Naoned ha Bordeaux dreist-holl. Evit ar rog2 e vez ivez kenwerzh gant Norge.
Un nebeut tud (ugent e Douarnenez e 1767) zo perc’henned d’ar bigi.
Hervez ar mare eus ar bloaz e vez etre 1300 ha 2000 annezad e Douarnenez.
Ken abred hag an 18t kantved ez anad ur skoilh bras da ziorreadur ingal armerzh Douarnenez :
emañ e dalc’h ar sardin ha direol eo ar pesketadennoù. N’eus bet krouet obererezh pouezus ebet ermaez eus kenderc’h ar sardin.
Adal an 18t kantved e verzer un diouer terkadurioù er porzhioù : n’eus netra en hini eus ar pevar
forzh (Rozmeur, Porzh-Ruz, Pouldahud, Treboul) ; diskaret eo bet kal Pouldahud e 1200 ha ned eo ket
bet ratreet abaoe.
An hevelep diouer zo e kêr Douarnenez, a zo savet fall-tre : a-hed al ledenez ez eus tevennoù ha
n’eus bet kavet biskoazh un doare bastus da eren savenn uhelañ kêr ouzh porzh Rozmeur ma tegouezh
ar sardin.

2. Hanterenn gentañ an 19t kantved.
A. Pesketaerezh ar sardin
Eus 1800 da 1821 ez eo skoilhet ar pesketaerezh gant brezelioù Napoleon : an emgannoù war vor
hag ar c’haeladur a vir ouzh ar besketaerion a vont er-maez.
Goude 1821 e vez pesketadennoù puilh evel ma c’hoarvez bepred goude bloavezhioù ehan (sl.
Emsav 42/177 1970). Labour a vez evit an 2500 martolod eus karter Douarnenez, hag e-tro 500
chaloupenn a niverer. War bep bag e vez ur mestraouer, pevar martolod, un deskard hag ur mous.
Gwaskellet e vez 90 % eus ar sardin pesketaet. Etre Douarnenez ha Treboul ez eus 150
labouradeg ; e pep hini e vez un toneller ha peder flac’h o labourat. Ar waskellerion hag ar
genwerzhourion a oa ivez paramantourion3. War ar « bagoù borc’hizien » e veze perc’hennet bag,
rouedoù ha rog gant ar paramantour. Ar vag « greet » a veze fiziet er vartoloded. Ur gopr izek (hag

1

Tri doare pennañ oa neuze da virout ar sardin : o « glizigañ » (doare arveret bremañ c’hoazh e Su Frañs evit ar glizig),
o « sallañ », o « gwaskellañ ». N’eus nemet evit ar waskell e c’haller komz a ijinerezh.
Gwalc’het e veze ar sardin, sallet e paneroù ha lakaet etre gwiskadoù holen e-barzh barrikennoù anvet ‘malestranoù’. Epad pemzek devezh e chome ar pesked er malestranoù. Neuze e vezent gwalc’het en un dour sall nevez ha renket e kelc’h ebarzh tonelloù koad faou. Lakaet e veze tal an donell war-c’horre ha pouezet warnañ. Diwar-bouez ar gwaskellañ e save war
ar sardin ul liñvenn graet gant dour sall hag un eoul anvet ‘koilhen’ e Douarnenez (sl. Al Liamm 31/59 1952). Un iskenderc’h
pouezus eus ar gwaskellañ oa ar c’hoilhen-se.
Ar sardin gwaskellet a veze miret meur a viz. Bevezet e vezent war ar maez e Breizh dreist-holl hag e Frañs, hag ivez
war al listri-kenwerzh.
2

Stronk da sachañ ar sardin, graet gant vioù moru. Eus Norge e teu ar rog ; pouezus a-walc’h oa kenwerzh ar rog gant
Norge evit ma ve ur c’honsuldi norgeat e Douarnenez.
3

Brudet eo LE GUILLOU DE PENANROS, a oa kenwerzhour, perc’henn war lies labouradeg gwaskell ha war meur a
vag-pesketa, a baramante ivez listri-trabotellañ evit kas ar sardin gwaskellet da Naoned, La Rochelle ha Bordeaux, – distreiñ
a raent gant gwin, alkool pe holen eus Gwenrann.

izel-kenan) a roed dezho. Etre pemzek e veze rannet gwerzh ar besketadenn : pevarzek lodenn a yae
gant ar paramantour ha dasparzhet e veze ar pemzekvet etre ar vartoloded4.

B. Ar boblañs
E derou ar c’hantved e kresk gorrek ar boblañs en arbenn eus ar brezelioù (un nebeut eztiriadurioù
ez eus zoken war-du al labour-douar). Herrekoc’h ez a ar c’hresk da c’houde hag e noter un nebeut
entiriadurioù. Setu sifroù ar boblañs evit Douarnenez ha Ploare e 1800 hag e 1851 :
1800

1851

Kumun Douarnenez

1700 ann.

4500 ann.

(× 2,5)

Douarnenez + Ploare

3300 ann.

6600 ann.

(× 2,2).

Ur boblañs yaouank eo hini Douarnenez en hanterenn gentañ an 19t kantved. An hanter eus an
annezidi zo dindan 22 vloaz. Uhel eo ar feur-genel : 42 ‰, uhel ivez ar feur-mervel : 32 ‰.
E-se ez eo disheñvel-krenn luniad ar boblañs e Douarnenez diouzh hini Europa, ha Frañs pergen5.
Eno edo ar feurioù-genel ha -mervel o tigreskiñ endeo, ar boblañs o koshaat enta6.

K. An terkadurioù
Disneuz e chom kêr Douarnenez : da straedoù n’eus nemet riboulioù. Diyac’hus eo ivez hag an
dour-evañ a ra diouer. Kilañ a ra ar c’huzul-kêr rak an diaesterioù hag an divizoù da gemer.
Dister e chom an terkadurioù nevez er porzhioù : un nebeut kempennadurioù er Porzh-Ruz, ur
c’hal bihan e porzh Rozmeur (1826-1836).

3. Staliadur ar bouedvirerezh e Douarnenez (1851-1880).
A. Ar bouedvirerezh
Da heul dizoloadenn APPERT e 1809 e Naoned e voe savet eno ar vouedvirerezh kentañ e 1825.
Gant Naonediz e voe astennet an ijinerezh nevez-se a-hed aodoù Breizh7.

4
« Penaos e veze rannet gwerzh ar besketadenn e bourzh ar ‘bagoù borc’hizien’ ? Ar besketaerion a zegemere ur miliad
sardin diwar bemzek, da lavarout eo e veze rannet ar pesked etre pemzek lodenn. Pevarzek anezho a yae gant ar bourc’hiz,
dasparzhet e veze ar pemzekvet etre ar besketaerion. Ul lod ha kard a zegouezhe d’ar mestraouer hag ul lod da bep martolod.
Kard lod ar mestraouer a veze kemeret diwar hini an deskard pe ar mous, hervez nerzh, barregezh, labour pep hini war ar
vag. Pa veze ul lod klok gant an deskard, ‘paotr ar skoutilh’, e veze ur c’hard lod gant ar mous ; met mar degemere ar mous
un hanter lod ne veze roet nemet tri c’hard d’an deskard ». Th. LE GALL, L’industrie de la pêche dans les ports sardiniers
bretons, Roazhon 1904, p. 97.
5
E hanterenn gentañ an 19t kantved emañ ar feurioù-genel e-tro 30 ‰ e Frañs, 33 ‰ e Breizh-Veur, 40 ‰ en
Alamagn ; hag ar feurioù-mervel e-tro 26 ‰ e Frañs, 23 ‰ e Breizh-Veur, 27 ‰ en Alamagn (sl. an Taolennoù II & III en
dibenn).
6
Etre 1800 ha 1850 e tigresk ar feur-genel e Frañs eus 32 ‰ da 27 ‰ hag ar feur-mervel eus 26 ‰ da 23 ‰. E BreizhVeur e vez ivez an daou feur o tigreskiñ.
7

Tri frantad zo e diorreadur ar bouedvirerezh e Breizh etre 1825 ha 1880.

Er prantad kentañ (1825-1850) e weler ar greantioù kentañ staliet er c’hêrioù bras (Naoned hag an Oriant) o tilec’hiañ
war-du al lec’hioù-pesketa hag ivez al lec’hioù ma vez siouloc’h al labourerion (arc’hadurioù zo endeo gant micherourion
Naoned). Marc’hadoù a vez kavet d’ar c’henderc’had nevez : India, Breizh-Veur, Mec’hiko hag ar Stadoù-Unanet.
En eil prantad (1850-1860) e vez kresket c’hoazh an ezporzhiadurioù dre vor da heul dizoloadur an aour e Kalifornia
(1848) hag en Aostralia (1851). En diskouezadegoù etrevroadel (London 1851, Paris 1855) o deus ar c’hreantourion tro da
vrudañ o c’henderc’hadoù. Diorreet e vez marc’hadoù nevez en Europa, e Frañs pergen, bennozh d’an hent-houarn (e
Naoned e 1851).
E Su Breizh emañ c’hoazh ar pep muiañ eus ar greantioù. E Konk-Kernev hag e Douarnenez e chom paot labouradegoù
ar waskell. E par Breizh a-bezh e vez kenderc’het kement a sardin gwaskellet hag a sardin-boestoù : e-tro 5 000 t a bep seurt
e 1853.

Ur c’henderc’had nevez eo ar boestoù-mir, o tegas un nevid nevez (teir gwech keroc’h eo ar
sardin e boestoù eget ar sardin gwaskellet ; kalz pelloc’h e c’hellont bezañ dezouget ha gwell e
c’houzañvont ar wrez). Brasoc’h eo ar greantioù boestoù-mir eget al labouradegoù gwaskell : teir
gwech muioc’h a bostadurioù a c’houlennont hag, ouzhpenn se, ez a war gresk ar postadurioù keitat er
bouedvirerezhioù. Kalz muioc’h a wezhourion a vez en ur vouedvirerezh : niver keitat ar vicherourion
pe micherourezed dre c’hreanti zo 60 en departamant 29 e 1860.
Lec’hiet mat eo Douarnenez evit degemer ar bouedvirerezh :
– ar porzh kentañ eo e 1850 e Breizh (hag e Frañs) evit tolz ar sardin pesketaet ;
– un hengoun ijinerezhel zo e Douarnenez ha dreist-holl ez eus eno tud boas da labourat el
labouradegoù ;
– da heul ar Reverzhi C’hounezel ez eus tud dilabour war ar maezioù er c’humunioù amezek da
Zouarnenez : e korn-bro ar C’hab hag ivez e korn-bro Kemper.
Koulskoude e voe ret gortoz ugent vloaz evit ma emledfe ijinerezh ar boued-mir eus Naoned da
Zouarnenez. Anat eo amañ emzalc’h mirelour gwaskellerion Douarnenez. Dezho eo an aesañ da
ziorren an ijinerezh nevez : war lec’h ar pesketa emaint, bigi zo en o c’herz, pesketaerion a anavezont,
micherourion ha micherourezed a labour endeo evito, kevala ha kellidoù o deus. Hogen kenderc’hel a
reont da staliañ labouradegoù gwaskell. Gant Naonediz dreist-holl e voe diazezet ar bouedvirerezh e
Douarnenez8.

B. Ar bouedvirerezh hag ar waskell e Douarnenez etre 1851 ha 1880
Betek 1855 e talc’h ijinerezh ar waskell da greskiñ. Dister e chom c’hoazh ar bouedvirerezh.
Adalek 1860 avat ne ra ar waskell nemet kilañ e gounid ijinerezh ar boestoù-mir.
Staliadur ar greantioù a glot gant ar bloavezhioù ma vez paot ar pesketadennoù (sl. krommenn IV
en dibenn). E 1853 ez eo savet ar greanti kentañ e Douarnenez ; e 1881 e sav an niver da 21.
E 1880 ez eo Douarnenez kentañ porzh Breizh (ha Frañs) evit er boued-mir (boestoù sardin a vez
graet dreist-holl neuze, hag un nebeut boestoù legumaj ha toun). E-tro 600 den a vez o labourat e
greantioù Douarnenez : 85 % anezho o vezañ micherourezed, 13 % souterion, 2 % darbarerion9.
E 1863 e teu an hent-houarn betek Kemper hag un tammig lañs a zeu gant gwerzhañ ar sardin
fresk. Dister e chom avat kenwerzh ar pesked fresk e-skoaz hini ar pesked boestoù.

En trede prantad e taougement niver ar greantioù (e-tro 100 ez eus e Breizh) hag ez emled ar bouedvirerezh e Finistère
(pevarc’hementet eo niver ar greantioù en departamant-se). E 1880 ez eus 60 greanti e Finistère, 60 e Morbihan, 15 e LoireInférieure (dep. 44).
E pep lec’h e kresk bevezerezh ar sardin-mir : e Frañs e ranker o enporzhiañ eus Italia. An ezporzhiadurioù a vez diouzh
an amveziadoù etrevroadel : e 1864 e tigreskont eus 12 % pa baouez Europa a brenañ kotoñs digant ar Stadoù-Unanet ; e
1865 e kreskont en-dro da geñver Brezel an Digevrediñ er Stadoù-Unanet. Un tammig gorrekoc’h e kresk an
ezporzhiadurioù e dibenn ar prantad 1860-1870 : er riezoù all, en Italia, met ivez e Breizh-Veur hag er Stadoù-Unanet, emañ
ivez ar bouedvirerezh o tiorren. E 1879 e vez ezporzhiet 85 % eus kenderc’had Breizh : an hanter da Vreizh-Veur, ar c’hard
d’ar Stadoù-Unanet hag ar c’hard all da riezoù all Europa (ne voe ket tizhet ken da c’houde sifroù ezporzhiadurioù ar bloazse). War ar marc’had gall e kresk an enporzhiadurioù (eus Aljeria e teuont evit 99 %), anezho an hanter eus bevezadur
boestoù-mir Frañs.
E dibenn ar prantad-mañ e kresk ivez oberierezh ar boestoù-mir toun, nemet e chom a eil renk e-skoaz oberierezh ar
sardin-mir.
8

Gant an Naonedad CLERIAN e voe diazezet ar vouedvirerezh kentañ e Douarnenez etre 1851 ha 1853 ; prenet e voe
stal CLERIAN e 1855 gant P. CHANCERELLE, un Naonedad all (ar vreudeur CHANCERELLE a oa endeo perc’henned da
lies labouradeg gwaskell etre Sant-Nazer ha Douarnenez). Ur greanti all a voe savet e 1853 gant LEMARCHAND,
Naonedad moarvat ivez, perc’henn douar e Treboul. E 1880 o deus CHANCERELLE ha BEZIERS, Naonedad ivez, pep hini
div vouedvirerezh e Douarnenez.
9

E 1880, war ar 59 greanti eus Finistère ez eus 21 e Douarnenez ; 1700 den zo o labourat enno : 85 % zo
micherourezed, 13 % souterion, 2 % darbarerion.

Un emdroadur zo e dezvad ar pesketaer etre 1850 ha 1880. A-raok 1850 e oa dibaot ar
besketaerion perc’henned d’o bigi. Diwar neuze e stagont da berc’hennañ darn pe zarn eus o araezioùpesketa : rouedoù ha rog pergen. Ar vestraouerion a grog da zibab o martoloded. Dre ar gounid a
dennont eus pesketadurioù nevez, ar brizhili10 da skouer, e prenont bigi, gant skoazell ar besketaerion
all. Arc’hant a lakaont a-gostez dre arboellañ ar rog ha dre lakaat ratreañ o rouedoù gant tud o
ziegezh.

K. Ar boblañs
Etre 1850 ha 1881 e kresk poblañs Douarnenez eus 130 % (× 2,3) :
1850

1881

Douarnenez

4200 ann.

9800 ann.

Douarnenez + Ploare

6600 ann.

12700 ann.

Douarnenez + Ploare + Treboul

15700 ann.

Kresket eo c’hoazh ar feur-genel e-keñver ar prantad kent : e-tro 46 ‰ emañ e Douarnenez. Krog
eo ar feur-mervel da zigreskiñ : eus 33 ‰ er prantad kent e tiskenn da 30 ‰. E Frañs e kaver sifroù
kalz izeloc’h hag o tigreskiñ dizehan (e 1860 : feur-genel 25 ‰, feur-mervel 22,5 ‰), – sl. an
Taolennoù II ha III en dibenn.
Entiriadurioù bras a vez eus maezioù ar c’heinvro : e 1856, un drederenn eus ar besketaerion n’int
ket bet ganet e Douarnenez. Bez’ ez eus eztiriadurioù ivez, pesketaerion eus Douarnenez o vont da
chom da borzhioù all. Gant hollad an treuztiriadurioù e sav poblañs Douarnenez eus 2800 annezad
etre 1851 ha 1881.
Dre ar c’hendreiñ remziel hag egorel e kresk enta poblañs Douarnenez. Heñveldra evit Treboul ha
Ploare.

D. An terkadurioù
Ranngêr porzh Rozmeur, re enk, a zeu da vezañ lec’h annez ar besketaerion pa’z a ar vourc’hizion
da sevel ur ranngêr nevez uheloc’h.
War greskiñ emañ Treboul, bennozh d’ar greantioù nevez, bennozh d’ar porzh-houarn savet eno e
1880.
Er porzh-kenwerzh (Porzh-Ruz) ez eus savet 360 metrad kae. Er porzh-pesketa (Rozmeur) ez eus
atredet un darn eus ar porzh evit terkañ ul lec’h da werzh ar pesked fresk.

4. Eus 1880 da 1901. Enkadenn gentañ ar pesketaerezh (1880-1887)
A. Ar pesketaerezh hag ar greanterezh stag outañ
Etre 1880 ha 1887 e voe un enkadenn er pesketaerezh dre Vreizh a-bezh. E 1880 e kouezhas ar
pesketadennoù d’ur bempedenn eus tolzoù 1879 ; sifroù etre e voe evit 1883 e Douarnenez, – tra ma
choment izel er peb-all eus Breizh ; e 1884 e kouezhjont da vann. N’eo nemet e dibenn 1887 ez
adkrogas ar c’henderc’h da vezañ reoliek er Finistère. Klasket e voe an arbennoù eus seurt steuziadur
ar sardin er rannvoriadoù boas, ha goulakadurioù diseurt a voe kinniget11. An enkadenn a lakae war
wel an ezhomm a oa da ‘studiañ ar sardin’. An enklaskoù gouezoniel avat a c’houlenne amzer hag
10

E 1859 e voe dizoloet brizhili dirak porzh ar Gelveneg gant ur pesketaer eus Douarnenez. Gant se e voe kreñvaet al
luskad « ar vag d’ar pesketaer » (Th. LE GALL). Gant se ivez e voe roet lañs da borzh ar Gelveneg, e-lec’h ma tiazezas
Douarneneziz.
11

Setu un nebeut displegadurioù kinniget : tremen a rafe ar sardin dirak aodoù Spagn ha Portugal e dibenn ar goañv,
hag er broioù-se end-eeun emañ ar pesketaerezh war e lañs ; ar rouedoù-stlej a reer ganto evit ar pesked all a zistrujfe boued
ar sardin ; diouennet e ve an taoladoù sardin gant pesked marlonk, h.a..

arc’hant hag ar c’hreantourion oa prederietoc’h gant ar c’hevezerezh etrezo eget gant imbourc’hioù
oc’h amplegañ kenlabour12. En o c’herz o deus miradoù ramzel a ro dezho an tu da c’hortoz bloaz da
nebeutañ hag alies pelloc’h. Ouzhpenn se e kavont doareoù da hepkoriñ an enkadenn e Breizh. Darn
anezho a ya da sevel greantioù e lec’h all : n’eo ket tra nevez a-berzh greantourion Breizh, met gant an
enkadenn int broudet d’ober ensezadurioù nevez e Spagn ha dreist-holl e Portugal ; en div vro-se e
vez puilh ha reoliek ar pesketa (argemmañ a ra er c’henderc’h eus 1 da 1,5 hervez ar mare bloaz, tra
ma argemm eus 1 da 16 e Breizh), ha ma pad koulzad ar sardin tost a-hed ar bloaz. O vont da ziorren
ar bouedvirerezh da Spagn ha da Bortugal avat e taol greantourion Breizh da zistrujañ an unwerzh a
biaouent betek neuze13. Un tun all arveret ganto da barraat ouzh an enkadenn e voe oberiañ boestoùmir e Spagn pe e Portugal hag o gwerzhañ evel o tont eus Breizh14.
Rouez eo ar pennoù-embregerezh o klask diorren kenderc’hioù-amsaviñ, – pezh a vez graet ned
eo ket a-walc’h da gempouezañ diouer ar sardin.
Amjestroc’h ez a an nevid gall e-doug an enkadenn, pa vez devedet digreskiñ an taosoù war an
enporzhiañ boestoù-mir goude 188115 ; digemm e chom ar prizioù e Frañs : fin zo d’an unwerzh
piaouet betek neuze gant greantourion Breizh.
Gant an enkadenn ivez en em gav pesketaerion ’zo broudet da wellaat o doareoù pesketa. Hogen
ar warizi pe ar c’hevezerezh etre pesketaerion eus porzhioù disheñvel a vir ouzh ar c’halvezderioù
nevez a emledañ. Ar Stad c’hall diouzh he zu a laka skoilhoù ouzhpenn dre zarbenn kement goulenn
graet outi da verzañ ar rouedoù nevez da skouer, gant ma ve graet taer a-walc’h ar goulenn16.
Koulskoude, an darn vrasañ eus ar besketaerion a zeu a-benn da dreuzvevañ bennozh d’ar
pesketadurioù all hag ivez d’ar bloavezhiad sardin 1883.
Gwashoc’h emañ an traoù gant ar vicherourion hag ar re baourañ anezho a rank divroañ.

12

Boulc’het e voe un enklask gant POUCHET eus imbourc’hva Konk-Kernev. En e glozadur kentañ e 1887 e lakae
POUCHET e kont arbennoù o tennañ d’ar wrez (hiziv bepred e lakaer an daskemmoù gwrezverk e kaoz pa steuz ar pesked).
War-benn kenderc’hel gant e imbourc’hioù e c’houlennas POUCHET skoazell ha kenlabour digant ar c’hreantourion ; en
aner e voe goude 1887 : echu oa an enkadenn.
13

« Spagn, ha dreist-holl Portugal, a denn korvo kalvezel eus ar skiant-prenet gall, korvo kellidel eus ar postadurioù gall
evit ar pep brasañ, ha korvo kenwerzhel eus ar marc’hadoù gall kent ». André-M. D’AVIGNEAU, L’industrie des conserves
de poisson en France métropolitaine, Roazhon 1958, p. 145. A.M. D’AVIGNEAU a gomz eus Frañs, met 90 % eus ar
c’henderc’h gall a zeu eus Breizh. Enporzhiadoù Frañs e 1887 a zeu evit an hanter eus Portugal, evit ur c’hard eus Spagn hag
evit ur c’hard eus Aljeria.
14
Tri doare zo da werzhañ « sardin Breizh » o tont eus Spagn pe Portugal : ar ‘boestoù gwenn’ oberiet er broioù-se a
vez tikedennet e Breizh ; pe aozet e vez boestadoù sardin e Breizh diwar boestadoù bras degaset eus Spagn pe Portugal ; pe
c’hoazh, evit digreskiñ ar mizoù-dezougen, e vez kaset eus Breizh boestoù goullo da vezañ leuniet du-hont.

Notomp e vez ar c’hreantourion spagnat, portugalat hag amerikan o pleustriñ ivez doareoù heñvel : ne vezont ket chalet
o skrivañ « Douarnenez » pe « Konk-Kernev » war o c’henderc’hadoù. An Amerikaned a werzh glizig pe harinked evit
sardin. E Frañs n’eo nemet goude 1880 e vez reolerezh-lezenn war an anvad kenwerzhel « sardin ». Ar riezoù all n’o deus
ket mall da zilañsañ kevezerezh o fesked-mir ouzh re Vreizh. Kendivizad etrevroadel 1891, oc’h enderc’hel ar
genderc’herion da verkañ war o boestoù al lec’h-pesketa hag al lec’h-danzen, n’eo ket bet sinet gant ar Stadoù-Unanet ha ne
vez ket dedalvezet bepred e lec’h all.
15

E 1881 ez eo digresket eus an div drederenn an taosoù-enporzhiañ gall war ar pesked-mir, pezh o laka 7,5 gwech
bihanoc’h eget an taosoù-enporzhiañ breizhveurat, amerikan pe rusian.
16

Abaoe 1862 e oa frank ar pesketa, doare hag araezioù. Ijinet e voe ar seulenn e 1872 e Douarnenez gant BELOT.
Erbedet e voe ent kefridiel « seulenn vras Belot » e 1864. E 1878, a-raok an enkadenn, ez eo berzet ar seulenn e pleg-mor
Douarnenez, ma n’eo ket don ar mor. E 1881 e vez ijinet ar roued-tro gant pesketaerion Penmarc’h. Diouzhtu e c’houlenn
pesketaerion Gwaien ma ve berzet ar roued-tro en o fleg-mor, lec’h-pesketa Penmarc’hiz, evel ma’z eo berzet ar seulenn e
pleg-mor Douarnenez. Disheñvel e-grenn eo stumm ar strad en daou bleg-mor, met darbennet eo goulenn Gwaieniz e 1882.
Koulskoude e oar an darn vrasañ eus ar besketaerion e vez muioc’h a zistruj er mor gant ar rouedoù-stlej (arveret evit ar
pesked-sol) eget gant forzh pe roued-sardin. Ali POUCHET eo ivez, an hini nemetañ en deus pleustret war ar gudenn en un
doare skiantel.
Daoust da se e vez devedet e 1888 berzañ an holl rouedoù-sardin estreget ar roued eeun.

E-doug an enkadenn e voe serret tri greanti diwar 21. Eus 1888 da 1901 avat, gant distro ar sardin,
e vleunias ar bouedvirerezh en-dro : e 1902 e oa 27 greanti e Douarnenez. Gant Naonediz ez eo
perc’hennet ar stalioù brasañ, gant CHANCERELLE ha BEZIERS pergen17. Greantioù all o deus
diazezet war an aod atlantel, met Douarnenez zo o tont da vezañ sez-kreiz o embregerezhioù.
A-hend-all e vez degaset gwellaennoù kalvezel en aozidigezh ar boestoù-mir : an erioniñ a gemer
lec’h ar soutañ evit klozañ ar boestoù ; an araokadenn bouezus-mañ ne voe ket dedalvezet kalz a-raok
1900 ha ne voe arveret en derou nemet gant ar boestoù kranennek18.
E-tro 70 % eus ar c’henderc’h a vez ezporzhiet. Mui-ouzh-mui emañ kementad ha dasparzh an
ezporzhiadoù e dalc’h an amveziadoù armerzhel etrevroadel19. E dibenn ar c’hantved ez a 40 % eus ar
sardin ezporzhiet da Vreizh-Veur, 20 % d’ar Stadoù-Unanet, 10 % da Alamagn, 10 % da Rusia.
E-pad an enkadenn e oa bet aloubet marc’had Frañs gant sardin Spagn ha Portugal. E 1900 avat ez
eo adpiaouet en e beder fempedenn gant greantourion Breizh, – skoazellet gant al lezenn valtouterezh
eus 1892 a zaougemente an taosoù-enporzhiañ.
An hent-houarn a ereas Douarnenez e 1880 ouzh marc’hadoù Frañs. Lakaomp ivez e voe aozet
mui-ouzh-mui a voestoù-mir bihan evit ar bevezerezh tiegezhel. E Frañs etre 1880 ha 1902 e voe
liesaet dre 2,4 bevezadur ar boued-mir.
War un dro gant ar pesketaerezh e tiorre ar baramantouriezh. Etre 1895 ha 1900 e vez savet e-tro
150 chaloupenn bep bloaz.
E 1900 ez eus un oberiataerezh boestoù houarn e Douarnenez. Betek neuze e teue an houarn
gwenn eus Breizh-Veur. Ken abred ha 1860 avat e krogas da zont eus goverezhioù an Henbont20.
Elfenn bouezus all : etre 1888 ha 1901 e teraou an arc’hadurioù micherel e Douarnenez hag e
1895-1896 ez eus an ec’hwelioù kentañ gant ar souterion a c’houlenn ma ve kresket o goproù ha
gwellaet aozioù o labour. E 1896 eo savet ar c’hweluniad souterion kentañ. Rediañ a ra ar
c’hreantourion d’ober emglev. Un nebeut pennoù-embregerezh evelkent a nac’h enfredañ souterion
c’hweluniadet. E 1896-1897 ez eo ar besketaerion a ra ec’hwel da c’houlenn kresk war briz ar pesked.
Diefed avat e chom o arc’hadur.

B. Ar boblañs
Krommenn an treuztiriañ a heuilh hini ar pesketadennoù. Gant an enkadenn ez eus ur paouez e
kresk ar boblañs diwar eztiriadurioù ; etre 1891 ha 1901 e kresk adarre hag e noter entiriadurioù.
1881

1891

1901

Douarnenez

9800 ann.

10000 ann.

12800 ann.

Douarnenez + Ploare + Treboul

15700 ann.

17000 ann.

20800 ann.

Digresket eo ar feur-genel, eus 47 ‰ e 1881 da 34 ‰ e 1901 ; kalz uheloc’h eo c’hoazh eget hini
Frañs (22 ‰). Digresket eo ivez ar feur-mervel, eus 30 ‰ e 1881 da 18 ‰ e 1901 (e-tro 20 ‰ emañ e
Frañs, 16 ‰ e Breizh-Veur). Dre goshaat eo enta he deus kresket ar boblañs etre 1881 ha 1901.
17

Emastenn embregerezh BEZIERS zo ur skouer eus gounidusted ar bouedvirerezh pesked. Dre emgellidañ, hep
arverañ kred ar bankoù, e sav greanti goude greanti : e 1870 e tiazez René BEZIERS e vouedvirerezh kentañ e Douarnenez.
Tregont vloaz goude en deus savet un eil greanti e Gwaien (1878), un trede e Kameled (1888), ur pevare e Sant Gwenole
(1892) ur pempet e Douelan (1893), ur c’hwec’hvet en Enez Tudi (1894). Goude 1900 e stailh ivez greantioù evit al
legumaj : en Oriant (1900) hag e Pont-’n-Abad (1905).
18

Gwellaennoù all a voe degaset e-keñver poazhañ ha sec’hañ ar sardin, dishadennañ ar boestoù gant ar gaoter-gloz (pa
vez dour er boestoù ne c’haller tizhout ar gwrezverk-dishadennañ nemet dindan wask).
19
Da skouer e 1888-1889 e kresk an ezporzhiadurioù war-du Breizh-Veur hag Argantina pa vez ar Saozon o postañ
kevalaoù en Amerika ar Su. E 1890 e tigreskont a-dizh da heul an enkadenn o reuziañ Breizh-Veur ha dreist-holl Suamerika.
20

« Adalek 1892 e kresk buan ar C’hoverezh (en Henbont) ; berzh ar greanti-se zo disoc’h ar pouez kemeret e Breizh
gant ar bouedvirerezh ». A.M. D’AVIGNEAU, o.m., p. 195.

K. An terkadurioù hag an aveadurioù
An terkadurioù boulc’het e kêr (hentoù nevez, sevel tiez) etre 1870 ha 1880 zo harzet gant an
enkadenn.
Evit ar porzhioù ne vez graet tost netra, daoust d’ar pesketadennoù paot etre 1888 ha 1901. Ret eo
d’ar besketaerion goulenn ur porzh en dour don evit ma ve hiraet un tammig kae Rozmeur. E Treboul
ez eo gwashoc’h c’hoazh, ken e kav gwell pesketaerion Treboul dont da Rozmeur. Ne zeuer ket abenn da virout ouzh an traezh a stankañ ar Porzh-Ruz. N’eo nemet goude ma veuzas micherourezed er
Porzh-Ruz e tivizad sevel e 1883-1885 ur pont, re strizh, lesanvet « Pont Bras », oc’h eren
Douarnenez ouzh Treboul21.

5. Eus 1901 da 1913-1914 : eil enkadenn ar pesketaerezh.
A. Ar pesketaerezh hag an ijinerezhioù stag outañ
Etre 1894 ha 1901 ez eo 22 500 t tolz keitat ar sardin pesketaet gant Finistère ; etre 1901 ha 1913
e kouezh ar c’heitad-se da 6 400 t. Pesketadennoù damvat zo e 1904 (15 000 t) hag e 1909 (14 000 t) ;
e 1907, en eneb, Finisteriz ne dennont nemet 800 t sardin eus ar mor. E Douarnenez e koazh niver ar
bouedvirerezhioù eus 26 e 1902 da 20 e 1913.##22
Evit ar c’hreantourion eo disheñvel an enkadenn-mañ diouzh an hini gentañ. Diaesoc’h eo he
hepkoriñ evel m’o deus graet ar wech a-raok, ret eo dezho stourm outi ar wech-mañ.
Ne zigresk ket diouzhtu an ezporzhiadoù boued-mir o tont eus Breizh : miradoù a vez gant an
embregerezhioù o talvezout dezho da gompezañ direoliegezh ar pesketa ; pesketadennoù 1904-1905
ha 1909-1910 a ro tu dezho da amparañ miradoù nevez. War hiroc’h amzer koulskoude emañ an
ezporzhiadoù eus Breizh war zigresk abaoe 1879 (ouzhpenn 15 000 t e 1879 ; dindan 10 000 t e 19011902 ; dindan 8 000 t e 1904 ; dindan 4 000 t e 1912). Hag e-keit-se emañ ar bevezerezh o kreskiñ e
pep lec’h, aloubet e vez ar marc’had etrevroadel gant kenderc’hadoù Spagn ha Portugal, hag ivez, dre
gevezerezh disleal, gant kenderc’hadoù Norge hag ar Stadoù-Unanet23.
21

E 1811 endeo e c’houlennas Kuzul-kêr Douarnenez digant gouarnamant an Impalaer Napoleon ma ve savet ur pont
war stêr Porzh-Ruz evit an dreizhidell etre Douarnenez ha Treboul, etre ar C’hab ha foarioù Douarnenez, etre ar Porze,
Kraozon, Douarnenez ha foarioù Komfort hag ar C’hab.
E 1824 e voe divizet sav an dell-dreizh war ar pont ha padelezh an telladur. Hogen an Abad Antoine Adrien de
MAUDUIT, perc’henn da zouaroù a-us d’an treizh, ne oa ket a-du ; e 1825 e skrivas d’ar C’hont de CORBIERE, Maodiern
an Diabarzh. Da arguzennoù e tegasas ar bageerezh er Porzh-Ruz (aloubet gant an traezh endeo), ar c’hevezerezh etre
Treboul ha Douarnenez, houmañ war he c’hresk, diouzh un tu, ha diouzh an tu all etre Pouldregad (ma emañ Pouldahud) war
he diskar ha Ploare o kreskiñ gorrekoc’h eget Douarnenez. Asant ar Gouarnamant oa bet roet, arc’hant oa bet gouestlet,
Maodiern an Diabarzh avat a zarbennas goulenn MAUDUIT ha harzet e voe pep tra (sl. Yves TANNEAU, Le Pont de PortRhu à Douarnenez, Revue de la Société Archéologique du Finistère, Levrenn XCVI 1970).
22

Da heul enkemmad LE BAIL (1904) ez eo diaesoc’h dispodañ ar sardin spagnat pe portugalat, – eleze o degas dre
voestadoù bras hag o gwerzhañ e boestoù bihan evel sardin Breizh (sl. an Notenn 14). Dre lezenn LE BAIL (1906) ez eo
berzet da vat. An hevelep dezv a laka endalc’h da verkañ war ar boestoù oberiet pe gwerzhet e Frañs ar riez orin hag an
anvad azas. Oberierion Frañs enta n’int ket ken evit lakaat danzen boestoù e Spagn pe e Portugal hag o gwerzhañ evel
« sardin Breizh ».
Ouzhpenn se, greantourion Breizh n’int ket ken unwerzhourion ar sardin-mir : da gevezañ o deus ouzh greantourion
Spagn ha Portugal na reont nemet korvoiñ an diazezadennoù ez int aet d’ober er broioù-hont e grez an enkadenn gentañ
(1881-1887).
Un trede abeg o deus da glask buan disentez : pell emañ o miradoù e derou an eil enkadenn a vezañ ken bras hag e
derou an enkadenn gentañ.
Un ode a chom evelkent gant greantourion Breizh : mont da staliañ bouedvirerezhioù da Su Frañs war an aod atlantel pe
da Euzkadi, evel ma ra CHANCERELLE ha BEZIERS da skouer.
23

Norge a gendalc’h da arbarañ sprat pe harinked e-barzh boestoù dindan an dikedenn « sardin ». En U.S.A. ez eur
endalc’het adalek 1906 da verkañ war ar boestoù-mir anv an oberier ha lec’h an oberierezh. Evit an anvad « sardin » avat e
vez touellerezh kefridiel : ar « Food and Drugs Act » eus an 30 mezheven 1906 a c’hourc’hemenn « doujañ » da anvadoù ar
madoù, met an deved-arverañ o tont da heul a ro aotre da lakaat an anv « sardin » war an holl glupeged (*), en o zouez an

E Frañs e taougement bevezerezh ar sardin-mir etre 1902 ha 1913. Aloubet eo ar marc’had hogos
en e bezh gant enporzhiadoù o tont eus Spagn, Portugal hag Aljeria (a-getep 65 %, 20 % ha 12 % eus
ar sardin enporzhiet e Frañs e 1913). Adalek 1906 ez enporzh Frañs muioc’h eget ma ezporzh a
voestoù sardin mar seller ouzh an tolzoù. Mar seller ouzh ar gwerzhioù, ez eo e 1912-1913 e sav evit
ar wech kentañ gwerzh ar sardin enporzhiet dreist da werzh ar sardin ezporzhiet. A-benn parraat ouzh
seurt degouezh ez eus douget e 1912 ul lezenn o c’horren an taosoù war ar boestoù enporzhiet. Diefed
e chom an dezv avat en arbenn eus an disreolderioù asantet gant ar Gouarnamant24.
Diwar 1903 en em stroll an hanter eus pennoù-embregerezh Breizh evit studiañ an enkadenn ha
klask diskoulmoù dezhi. Hogen ne c’hellont ren enklask pleustrek ebet hep kenober ar besketaerion
hag ar re-mañ a eneb outo. Er prantad a-raok (1888-1902) o deus ar c’hreantourion lezet ar prizioù da
gouezhañ ken izel ma teue spletusoc’h d’ar besketaerion ar bloavezhioù a genderc’h-etre eget ar
bloavezhioù ma veze puilh ar pesked. Mard eo anat bremañ d’ar c’hreantourion o deus ezhomm da
skoulmañ darempredoù a genlabour gant ar besketaerion, n’eo ket chalet ar re-mañ da reiñ dezho o
skoazell.
An enkadenn a laka ivez war wel an ezhomm da wellaat an araezioù-pesketa, dreist-holl pa
geñverier gant an hentennoù arveret e Spagn pe e Portugal25. Hogen rak aon na ve pesketadennoù
reñverek e kav gwell ar besketaerion enebiñ ouzh pep hentenn nevez, ouzh pep roued nevez pergen.
Arguzennoù diseurt a voe degaset, evel priz-koust ar rouedoù nevez, – arguzenn doull pa ouzer edo ar
C’hred morel nevez krouet prest da bourchas prestoù ; stourm e voe ivez a-berzh ar c’hweluniadoù ha,
gant ar politikerezh gall oc’h emellout, e teuas roued eeun an hendadou da vezañ republikan, tra ma
lakaed da gilstourmer ar rouedoù nevez26.
Dirak enebiezh ar besketaerion ez embreg stroll ar c’hreantourion pouezadurioù war ar
Gouarnamant evit ma savfe ur bodad kefridiel da studiañ an enkadenn. Dre an Enskriverezh-mor en
deus ar Gouarnamant beli war ar besketaerion. Met ne ra nemet termal, ne ziviz nemet pa vez rediet
d’henn ober gant ur stroll pouezus pe taer a-walc’h. Ar pouezadurioù kroget e 1903 gant stroll ar
pennoù-embregerezh a daol frouezh ; ned eo avat nemet e 1904 e stag ar bodad kefridiel gant e
labour27 ; prest eo e zanevell e derou 1906, nemet e vo embannet ent kefridiel en eost 1907 hepken. E
meurzh 1906 ned a ket Kambr ar Gannaded pelloc’h eget ober anv eus diorreadur ar c’henderc’hañ
rog hag eus aozadur ar C’hred morel. An diskoulmoù kinniget gant ar bodad kefridiel zo anezho

harinked, ar sprat hag ar glizig (war-bouez an toun hag ar brizhili, kement pesk a lakaer e boestoù-mir er mare-se a c’haller
badezañ sardin er Stadoù-Unanet). Evit ar wech kentañ e-maez Frañs, e 1912, lezioù-barn Breizh-Veur a laka berz war ar
« sardin norgeat ». Pa grogas Spagn ha Portugal da glemm d’o zro e voe « doujet » mui-ouzh-mui d’an anvad « sardin » er
c’henwerzh etrevroadel.
(*) Ar c’hlupeged (Gl. clupés), eus kerentiad ar c’hlupeideged (Gl. clupéidés), zo en o zouez :
– an harink (Gl. hareng), Clupea harengus – Linné ;
– ar spratenn (Gl. sprat), Clupea sprattus – Linné ;
– ar sardinenn (Gl. sardine), Clupanodon pilchardus – Walbaum ;
– ar c’hlizigenn (Gl. anchois), Engraulis encrassicholus – Linné.
Ar skombreged (Gl. scombres), zo en o zouez :
– ar brezhel (Gl. maquereau), Scomber scombrus – Linné ;
– an toun, pe toun ruz, Thunnus (Orcynus) thynnus – Linné ;
– ar jermon, pe toun gwenn, Thunnus (Germo) alalunga – Gmelin.
(Hervez Livre d’or de la conserve française, 1951, pennad gant M.E. LE DANOIS).
24
Lezenn GUILLOTEAUX ne dalvez ket evit an enporzhiadurioù o tont eus Spagn hag Aljeria ; a-raok pell ivez e
paouez a dalvezout evit ar c’henderc’hadoù portugalat.
25

Ar bigi dre geflusker a ro tu da Spagniz da besketa gant rouedoù-tro ramzel (‘traina’).

26

Sl. A.M. D’AVIGNEAU, id., p. 256.

27

En eost 1904 e aozas ar bodad ur c’houlennadeg a dizhas 5000 den hag e-doug ar bloavezh 1905 e tegemeras 300
respont. Ur veaj-studi a reas da Spagn e 1905.

dreist-holl arnodiñ rouedoù nevez28. An arnodoù erbedet ne vint ket graet avat en abeg d’ar
skoilherezh renet gant ar c’hweluniadoù a c’houlenn bep bloaz da geñver o c’hendalc’hioù ma ve
berzet pep araez-pesketa nevez ha ma ve nac’het ober pep arnodadenn.
E 1908-1909 e vez gwell ar pesketadennoù ; nemet e teraou ur reuziad nevez a ziaesterioù. Un
nebeut greantourion a glask arnevesaat oberiataerezh ar boestoù-mir, an doare da glozañ ar boestoù
dreist-holl29. Marc’hadmatoc’h eo an doareoù nevez, kalz buanoc’h ivez e vez kaset an oberiata (alese
e vez gwell perzhded ar pesked, ha kresket eo barr-kenderc’hañ ar greantioù), nebeutoc’h a
vicherourion ez eus ezhomm, ha n’eus ket ezhomm ken a vicherourion arbennikaet. Ouzh arver ar
c’halvezder nevez e krog ar souterion da stourm. N’eo ket ar wech kentañ : e 1896 hag e 1902 o deus
graet ec’hwel dre an hevelep abeg endeo30. Ret eo kompren ez eo ar souterion ar vicherourion tizhetañ
gant an enkadenn. Ne vevont nemet diwar ar bouedvirerezh ha n’eus labour all ebet evito war al lec’h.
Taeroc’h ez ersavont eget ar vicherourion all : muioc’h a c’hweluniadourion zo en o zouez eget etouez ar rummoù all ; gwelloc’h gopret e vezont ivez eget ar re all. D’ar micherourezed e vez aesoc’h
kavout labour e kêr pe war ar maez : o arc’hadurioù o devez amkanioù all31. An darn vrasañ eus ar
besketaerion a c’hell treuzvevañ gant korvoderioù treut, a-wechoù dereat, war ar pesketadurioù all.
D’ar souterion ez anad an ardivinkoù nevez evel dibenn o labour hag ar ret divroañ evito.
Evit ar c’hannad republikan eus Douarnenez, G. LE BAIL, ez eo eeun an traoù : « Mirelour rik ha
diflach a-grenn e rank chom bouedvirerezh gall ar sardin »32. Kendrec’het eo un nebeut souterion e vo
ret deiz pe zeiz degemerout an ardivinkoù nevez hag en em glevout gant renerion ar greantioù.
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Danevell FABRE-DOMERGUE a ginnig arnodiñ rouedoù nevez en ur lezel gant ar pesketaer pep gwarant da virout e
labour ha da chom perc’henn d’e vag. Ampellet eo arver ar bigi dre geflusker (arveret e Spagn ha Portugal) en arbenn eus ar
c’hemmoù a zegasfent er pesketaerezh, da skouer postadurioù bras-tre d’ober en ur mare ma n’eus ket kalz arc’hant gant ar
besketaerion.
29
Ar soutadur gant an dorn zo an doare koshañ da glozañ ar boestoù-mir : lakaat a reer ar golo, ennañ un toullig, war
c’horre ar voest leuniet gant pesked hag eoul, soutañ ar ribl ha stankañ an toull gant ur poent soutañ. An hentenn-se a
c’houlenn nebeut a vinvioù met kalz labour. Hir eo ha bevennet eo ar c’hementad pesked lakaet e boestoù en un devezh. Ur
souter a c’hell klozañ e-tro 60 boest en un eurvezh.

Gant ar soutadur ardivinkel ez oberiataer e-tro 1000 boest en eurvezh. Ouzh ar golo e vez ur junt kendeuzad ; er voest e
lakaer ar pesked hepken ha ne vez leuniet gant eoul dre un toull er golo nemet goude soutañ hemañ.
Disheñvel eo an erionadur. Ur junt gwevn (kelluloz da skouer) zo ouzh ar golo ; krafet e vez ribl ar golo ouzh genou ar
voest ha pleget da stummañ un erion. Kaset e vez ar benveg-erionañ gant an dorn pe gant ur c’heflusker. Gant an erionerezdorn e klozer e-tro 400 boest sardin an eur (boestoù kensturdalek), ha 900 boest toun (boestoù kranennek).
Priz-koust ar soutadur-dorn eo an uhelañ, peder gwech keroc’h eget ar soutadur ardivinkel, ha teir gwech keroc’h eget
an erionadur (ardaladur an ardivinkoù lakaet e-barzh). Gant ar c’halvezderioù nevez-se e tigresk eus 4 % priz-koust ar
voestad sardin.
30
E 1896 endeo e voe ec’hwelioù souterion e Breizh, pa oa bet kroget da erioniñ boestoù kranennek ; ne veze soutet er
mare-se nemet boestoù kensturdalek koulz lavarout. E mae 1902, war c’houlenn souterion Naoned, e voe ec’hwel en
oberierezh voestoù goullo e Douarnenez. Emglev e voe teir sizhun goude : ne vefe ket arveret ardivinkoù nevez e 19021903. E gouere 1902 pa zegouezh en ur vouedvirerezh eus Douarnenez an ardivink kentañ da glozañ ar boestoù ez eo
distrujet gant ar souterion (14 gouere 1902).
31

E derou 1905, da geñver un ec’hwel all e Douarnenez (gant an holl vicherourion ha kenwerzhourion vihan, nemet ar
besketaerion) e sav ar micherourezed o c’hweluniad hag ez arc’hont bezañ gopret diouzh an eurvezh ha n’eo ket diouzh ar
miliad sardin danzeet. Da geñver an ec’hwel-se e tibunont er straedoù a-dreñv ar banniel ruz.
32

« Ar gounid war ar priz-koust da heul an hentennoù nevez n’eo netra, eme LE BAIL, e-skoaz an diforc’h etre prizioùkoust Breizh ha prizioù-koust Spagn pe Portugal. Ent kalvezel ez eo an erionadur un doare fall, hervezañ, da glozañ ar
boestoù » Le Populaire, Naoned, mae 1909. N’eo nemet e 1910 e voe kaset arnodoù kefridiel. War o lerc’h, Maodiern ar
Verdeadurezh a erbedas groñs an erionadur er c’hemennadurioù graet gant e amaezhierezh. « Evit a sell ar varregezh o defe
ar greantioù da zanzen muioc’h a besked, n’eo ket diouzhtu e vo gwelet pesketadennoù evel gwechall, eme LE BAIL » Le
Populaire, id.
Abaoe dibenn an 19t kantved e vez gant LE BAIL mouezhioù ar vicherourion hag ar besketaerion e Douarnenez. E
1906 ez eo dilennet aes-tre bennozh dezho (da geñver an dilennadeg-se e kane Douarneneziz er straedoù war don ar
c’hantik : « Nous voulons Le Bail / C’est notre Père / Nous voulons Le Bail / C’est notre Roi »). Addilennet e voe e 1910,
hag e 1914 daoust ma voe diaesoc’h dezhañ tremen ar wech-se. (Hervez A.M. D’AVIGNEAU, id., p. 270).

Patromed, en un nebeut embregerezhioù, a asant gwarantiñ an hevelep labour ha kent d’ar souterion, o
ouestlañ arverañ an ardivinkoù nevez evit kreskiñ o barr-kenderc’hañ hepken.
An darn vrasañ eus ar c’hreantourion n’emaint e soñj ober gant an ardivinkoù nevez diouzhtu,
padal ez int mennet d’henn ober pa blijo ganto. Daoust ma c’houlennont, ne fell ket d’ar Stad
emellout en afer. Diwar se ez emglev un niver greantourion, o c’hourdrouzañ paouez a brenañ pesked
ha seizañ ar bouedvirerezh mar bez miret outo a staliañ ijinennoù arnevez en o greantioù. E KonkKernev e 1909 ez eus eneberezh digor etre renerion greantioù ’zo hag ar vicherourion. Lec’hel e chom
avat an arc’hadurioù ha rankout a ra souterion Konk-Kernev plegañ da zivizoù o fatromed33.
Goude 1909, gant an enkadenn o padout, e rank un darn vat eus ar vicherourion klask ul labour
all. Gant distro ar pesketadennoù treut e teu ivez war-c’horre kudenn an araezioù-pesketa. E 1910 e
c’houlenn c’hweluniadoù pesketaerion Finistère ma ve berzet ar seulenn arveret e Penmarc’h da
bakañ brizhili. Harpañ a ra da gentañ ar Gouarnamant ha neuze plegañ e 1912 da heul « bruderezh ar
c’helaouennoù er c’hevredig »34. Er bloavezh-se end-eeun e kouezh kenderc’hadoù Penmarc’hiz.
Da heul e tiviz stroll ar pennoù-embregerezh serriñ o greantioù betek ma vint e tro da arc’hwelañ
reoliek. Adal neuze ez emell ar Gouarnamant. Ar c’hreantourion a asant derc’hel ur priz izek ha
dilezel ar c’houmanant ; ar besketaerion avat a nac’h arnodiñ rouedoù efedusoc’h, ha ne vez kemmet
netra. Maodiernezh ar Verdeadurezh a glask staliañ kengorioù e pep porzh, met ne vezont ket anvet.
Gant ar brezel hag an ezhomm bras a voued-mir a zeuas d’e heul ez eas da eilrenk kudenn ar
rouedoù hag an araezioù-pesketa.
E-ser an enkadenn e voe diorreet pesketadurioù all e Douarnenez : ar brizhili en nevez-amzer hag
ar sprat e kerzu ha genver. E Loire-Inférieure (dep. 44) hag er Morbihan da geñver an enkadenn
gentañ, e Konk-Kernev da geñver an eil enkadenn, goude 1901, en em astennas an tounetaerezh ; e
Douarnenez ned eo nemet e 1905 e kroger da baramantiñ dundioù bras evit an toun35.
Pesketadurioù all nevez a vez gwerzhet fresk, ar grilhed-mor pergen. Anavezet eo endeo ar grilhmor ruz war aodoù Breizh. Da heul pesketaerion Kameled ez ay Douarneneziz da besketa grilhed-mor
glas. Goude 1909 ez eont betek aodoù Rio de Oro ha Maouritania, e-lec’h ma teuont a-benn, e disoc’h
lies taol-arnod, da ren ur pesketa askorus. Evit ar grilheta e reer ivez gant dundioù. E-pad enkadenn ar
sardineta e taougement kenderc’h ar grilhed-mor36. N’eus aze avat diskoulm nemet evit un dornadig
pesketaerion : dister e chom ar pesketadennoù grilhed e-skoaz ar c’hementadoù sardin a ra diouer.

B. Ar boblañs
Ar boblañs a gendalc’h da greskiñ, n’eo ket ken buan koulskoude, evel ma tiskouez ar sifroùmañ :
Douarnenez

1901

1906

1911

12 900

13 600

13 800

33
D’an 11 gouere 1909, ar vicherourion a gas ganto ar besketaerion, ar re-mañ drouklaouen gant prizioù ar pesked en
deizioù a-raok, hag ar micherourezed. E c’hwec’h labouradeg e vez distrujet ardivinkoù. Al lu zo e Konk-Kerne en deiz
goude. Ar greantioù all a gendalc’h da labourat. Tamm-ha-tamm ez a skuizh ar besketaerion ha diflach e chom souterion ar
porzhioù all ; micherourion Konk-Kernev a ya neuze da glask emglev gant ar c’hreantourion.
34

En ur c’hengor o vodañ pesketaerion, greantourion ha leuridi eus ar Verdeadurezh n’eus nemet ar c’hreantourion a
c’houlenn ma ve lezet frank pesketaerezh ar brizhili, tud ar Verdeadurezh o toujañ na ve diwerzh.
35
Pemp gwech ec’honoc’h eo an dundi eget ar chaloupenn ; teir gwech keroc’h e koust e 1850 (Hervez A.M.
D’AVIGNEAU, p. 192).

E-tro ugent vloaz e padont hag e derou ar c’hantved e vezont ardalet dindan seizh vloaz (Hervez A.M. D’AVIGNEAU,
pp. 278-279).
36

Etre 1896 ha 1906 e veze pesketaet e-tro 30-40 t grilhed-mor bep bloaz. Adalek 1912 e vez pesketaet ouzhpenn 100 t
bep bloaz, 172 t da skouer e 1914. (Sl. J.P. DUBOIS, Douarnenez, évolution et perspectives de développement économique,
tezenn moulet e Kemper, 1964).

Treboul

4 800

5 100

5 300

Ploare

3 000

3 400

3 300

Douarnenez + Treboul + Ploare

20 700

22 100

22 400

A-dizh e tigresk ar feurioù-genel ha -mervel ; buanoc’h avat e tigresk ar feur-genel.
1902

1906

1911

1912

Feur-genel e Douarnenez

35 ‰

28

21,3

18

Feur-mervel e Douarnenez

18 ‰

19

14

14

E dibenn ar prantad-mañ n’eus ket ken nemeur a ziforc’h etre ar feurioù-genel ha -mervel e
Douarnenez ha re Europa.
An eztiriañ ned eo ket ken stank ha da geñver an enkadenn gentañ (560 etre 1901 ha 1911). Daou
arbenn a c’haller merkañ da se : da gentañ ez eo aet kuit ar vicherourion baourañ e grez an enkadenn
gentañ ; d’an eil ned eo ket an tiegezhioù ken niverek ken. Ar vicherourion divroer a ya da Paris, ar
besketaerion da borzhioù all eus an aod atlantel.

Notenn-glozañ.
En hanterenn gentañ an 19t kantved ez eus amparet e Douarnenez amveziadoù lañsus d’ar
greanteladur : ur boblañs gant ur feur-genel uhel, o kreskiñ enta, gwezhourion boas da labourat astroll er stalioù gwaskell, ar pesketaerezh o pourchas un danvez krai evit ar bouedvirerezh, kevalaoù
daspugnet gant ar waskellerion, ur c’henwerzh dre vor diazezet mat. N’eo ket avat ar re a rene war an
armerzh en amzer-se (ar waskellerion, a oa ivez kenwerzhourion ha paramantourion) a roas lusk d’ar
greanteladur. Eus Naoned e teuas ar re, bourc’hizion grenn anezho, a ziorreas ijinerezh ar boued-mir e
Douarnenez. Dre berzh o mirelouriezh e voe ar pennoù-embregerezh lec’hel divarrek da luskañ an
arnevesaerezh er mare mat : kenderc’hel a rejont gant ar c’halvezderioù kozh e-lec’h degemerout ar re
nevez.
An enkadenn gentañ (1880-1887) a ziskouezas ne oa ket pal ar c’hreantourion diorren ur greizenn
a armerzh greantel e Douarnenez : da Spagn ha da Bortugal ez eont, o heuliañ hepken pennaenn an
helvoù uc’hek, – an unwerzh a biaouont o reiñ dezho an tu d’henn ober, – pe e chomont gant o
miradoù da c’hortoz devezhioù gwelloc’h ; nac’h a reont kenlabourat evit ma ve studiet peragoù an
enkadenn ; ne glaskont ket nemeur krouiñ kenderc’hadurioù nevez war al lec’h. E berr, greantourion
Douarnenez ne amparont ket ur renkad o vleniañ an armerzh er gevredigezh ma emaint, met hepken
ur stroll kevalaourion prederiet gant gounit helvoù uc’hek.
Diouzh o zu, ned eo ket ar besketaerion evit stourm ouzh an enkadenn. Un nebeud a grog d’ober
gant rouedoù nevez ; ar brasniver avat a vir outo a genderc’hel. Daoust ma’z eus un ijinerezh greantel
ensezet en o c’horn-bro o pleuskañ frouezh o labour, e chom bev-mat en o zouez emframmoù ha
stuzioù ar gevredigezh henvoazel : digemm e rank chom an doareoù pesketa, kevezerezh a vez bepred
etre ar parrezioù pe ar c’hornioù-bro (e derou ar c’hantved ez eus kement a c’hweluniadoù
pesketaerion ha ma’z eus a borzhioù e Finistère, – en em vodañ a reont holl koulskoude ur wech ar
bloaz en ur c’hendalc’h).
An eil enkadenn a redi ar c’hreantourion da stourm war al lec’h. Pouezus eo er redi-se roll ar
c’hevezerezh etrevroadel : ne c’hellont ket mont da lec’h all ma rankjent keveziñ ouzh
bouedvirerezhioù ar broioù all ; d’ar pellañ en em staliont e Frañs el lec’hioù ma n’eo ket bet diorreet
ar bouedvirerezh c’hoazh. Pouezus eo ivez roll ar c’hevezerezh etrevroadel er redi da gorvoiñ an
araokadennoù kalvezel ha da arnevesaat an aveadurioù. Strivoù ar pennoù-embregerezh douarnenezat
etre 1900 ha 1914, pa glaskont diskoulmañ enkadenn ar pesketaerezh, a denn, muioc’h eget er prantad
kent, da strivoù ur vourc’hizelezh vroadel. Kounaomp avat n’emañ ket an holl c’hreantourion a-unan
evit lakaat arnevesaat kalvezerezh ar pesketa hag an oberiañ boestoù-mir, – 40 % anezho nemetken zo
er stroll ; e Konk-Kernev e 1909 ez eus greantioù o labourat pa’z eus ec’hwelioù e reoù all. Merkomp
ivez e chom start al liammoù tiegezhel etre ar renerion greantioù. Koulskoude gant ensezadur

ijinerezh ar boued-mir e Douarnenez diwar 1850, gant derou ar greanteladur enta, e vez disteraet
tamm-ha-tamm pouez ar framm parrezel e kendere ar c’hreantourion ha dilezet ganto stuzioù sonnet
an armerzh henvoazel. N’eur ket evit komz koulskoude a renkad vourc’hiz unvan a-raok 1914.
En eneb, e-touez ar besketaerion hag ar vicherourion ned eo ket distrujet ar framm parrezel : e-pad
an eil enkadenn ez anad splannoc’h ha krisoc’h ar c’hevezerezh etre ar besketaerion a borzhioù
disheñvel (dienez e Bro Vigoudenn) ; ec’hwelioù Konk-Kernev e 1909 a laka a-wel an diouer a
gengrediezh etre ar vicherourion eus porzhioù disheñvel.
N’eus ket ur renkad vourc’hiz o terc’hel darempredoù daelerezhel gant ur renkad labourerion
unvan eus an hevelep kevredigezh. N’eus nemet ur c’hendere a vourc’hizion war unvaniñ ha strolloù
pesketaerion, strolloù micherourion strewet dre ar porzhioù, dizunvan ha dic’houest da ober penn d’o
enkadenn.
Ha n’eo ket gant ar bolitikerion o deus dilennet e vezont skoazellet da welout sklaer en o
diaesterioù. Ar c’hannad LE BAIL da skouer, degemeret gant ar vicherourion hag ar besketaerion evel
o saveteer, ne oar nemet o enkañ muioc’h : gant berrweled e stourm ouzh an arnevesaat er
bouedvirerezh, o lakaat al labourerion da grediñ e rank an ijinerezh-se chom « mirelour rik ha diflach
a-grenn »32, o tifenn ar roued eeun hep merzout e vez kalvezerezh ar pesketa oc’h emdreiñ war un dro
gant kalvezerezh an oberiañ boued-mir (e Spagn hag e Portugal, e tregont bloavezh greanteladur
hepken (1880-1910) ez eo bet arnevesaet ar pesketaerezh a-gevret gant ar bouedvirerezh : dilezet eo
bet ar bigi dre lien hag arveret e vez listri dre geflusker a ro tu da embreger rouedoù-tro ramzel). LE
BAIL a gav gwell tuañ gant arc’hadurioù e zilennerion fealañ eget kas an arc’hadurioù-se war-du un
diskoulm hirdermen.
Ar Stad c’hall kennebeut ne ra netra. Divarrek eo da genurzhiañ ar stourm ouzh an enkadennoù.
Ne gemer un diviz nemet pa vez rediet. Ampellañ a ra bepred ar muiañ ma c’hell an divizoù da gemer
– gant ar spi moarvat ez adkrogfe ar pesketadennoù da wellaat, pe e sioulafe ar vicherourion diouto ounan : daleañ a ra da envel ur bodad kefridiel da studiañ arbennoù an enkadenn, oc’h embann an
disoc’hoù (e-pad bloaz hanter), nac’h a ra mont da dredeog etre ar vicherourion hag ar c’hreantourion
e 1909 ; divizout a ra arnodiñ rouedoù nevez ha dilezel e ziviz hep ma ve graet netra, h.a.. A-du-rall e
tegas al lu er greantioù met ne ginnig netra evit reiñ gourc’hwel d’ar souterion. Berzañ a ra rouedoù
met ne ra tra evit kreskiñ ar pesketadennoù. Merkomp diouzhtu ne oa ket boaz ar Stadoù frankizour e
derou ar c’hantved emellout en armerzh kement ha ma reont bremañ. Alese ivez an diefed ma chome
erbedadennoù ar Gouarnamant diwar ma ne asante ket dezho ar brasniver, – evel m’hon eus gwelet en
afer ar rouedoù nevez. Penaos ouzhpenn se lakaat strolloù parrezel da emglevout pa vez ar
c’hudennoù stignet uheloc’h eget ar barrez, – e par ar pesketaerezh e Breizh pe ar bouedvirerezh er
bed, – e berr, penaos leviañ strolloù parrezel en ur bed greantel ?
An diouer a leviadurezh armerzhel urzhiet a-berzh ar Stad c’hall a glot gant an diouer a lusk hag a
youl diorren unvan a-berzh ar boblañs. Seurt diemell eus ar Gouarnamant en armerzh ne vir ket outañ
koulskoude a gemer disentezioù arvarus evit ar genderc’herion. Pouezusoc’h eo dezhañ bastañ da
vevezerezh ar sardin e Frañs eget skoazellañ ar bouedvirerezh. Da geñver an enkadenn gentañ e kav
gwell herzel ouzh kresk ar prizioù e Frañs (ouzh digoll ar bouedvirerezh enta) ha digreskiñ an taosoùenporzhiañ (dre se diaesaat d’ar voued-virerion chomet e Breizh stourm ouzh an enkadenn, hag o
broudañ da emstaliañ e Spagn pe e Portugal). Da geñver an eil enkadenn, e chom diwered a-grenn al
lezenn o tiferañ kresk an taosoù-enporzhiañ24, talvezout a ra hepken da sioulaat ar speredoù. N’eus ket
muioc’h gwered da glemmoù ar Gouarnamant gall ouzh kevezerezh disleal ar riezoù all.
An divizoù, pe an diouer a zivizoù, a-berzh ar Gouarnamant gall zo enta evit un darn e dalc’h
ezhommoù armerzh Frañs, met klotañ a reont ivez gant stad ar boblañs e Breizh.
Istor ar bouedvirerezh e Douarnenez zo ur skouer a c’hreanteladur darnel ha sac’het na gavas
nepred an ode war-du un diorreadur armerzhel ha kevredigezhel gwirion. E-touez ar skoilhoù niverus
a viras ouzh an diorreadur-se e Douarnenez hag e Breizh e c’haller dezrevellañ ar re-mañ :

1) Ar reizhiad c’hall ma’z eo ar bouedvirerezh un elfenn dibouez, n’he deus diegi ebet oc’h
enkañ muioc’h c’hoazh bouedvirerezhioù Breizh en o mareoù diaesañ. Nepred ne vez anv gant ar
Gouarnamant gall da blediñ a-zevri gant kudennoù an ijinerezh-se.
2) Emframmoù kevredadel ha stuzioù ar gevredigezh henvoazel a ra d’al labourerion enebiñ
kenetrezo (eus ur porzh d’egile) ha herzel ouzh an nevezadennoù.
3) Ar reizhiad frankizour (pennaenn uc’hekadur an helvoù) oc’h aotren d’ar c’hreantourion
postañ er-maez eus ar vro an arc’hant o deus tennet diouti.
4) An diouer e Breizh eus un unded politikel hag armerzhel barrek da drec’hiñ war al lazioù
lec’hel, da sellout ouzh ar bouedvirerezh evel un elfenn a bouez, da sammañ al leviadurezh a oa
dic’hallus d’ar Stad c’hall sammañ (an diouer a aveadurioù er porzhioù zo unan eus heuliadoù an
diouer a leviadurezh armerzhel).
5) Furm hec’h-unan an ijinerezh diazezet : emañ ar bouedvirerezh e dalc’h amveziadoù diavaez
d’ar vro (nevid etrevroadel, politikerezh ar Stad c’hall) n’o deus Breizhiz galloud ebet warno.
Ouzhpenn se, e chom ar bouedvirerezh un ijinerezh digenvez : n’eus netra all a-fet greanterezh e
Douarnenez nag en darn vrasañ eus porzhioù all ar Su (lakaet er-maez An Oriant, Sant Nazer ha
Naoned). Pell emañ enta an tachadig greantel ensezet e Douarnenez a c’hoari roll ur blein-diorren
dezhañ ur gwered-deluskañ war ar vro.
Amañ da heul e kavor taolennoù eus I. Emdroadur poblañs Douarnenez etre 1800 ha 1950. II &
III. Emdroadur ar feurioù-genel ha -mervel e Douarnenez, Frañs, Breizh-Veur etre 1800 ha 1935. IV.
Niver ar bouedvirerezhioù e Douarnenez etre 1850 ha 1914. Kartenn Douarnenez en 19t kantved.

*** TAOLENN I. ***
*** TAOLENN II. ***
*** TAOLENN III. ***
*** TAOLENN IV. ***

AN EMSAV HAG AR VRO (46)
LIZHEROU
« E G hon eus studiet ar pennad Keñverioù Breizh hag ar bed [Emsav 58/311-319 1971], hag un
evezhiadenn a’m eus graet en abeg da frazennoù a zo un tuginadur, peogwir e vank spisadurioù.
« Setu ar frazennoù :
« “Hogen, en eneb d’ar Chouaned, ar strivoù graet gant an emsaverion gentañ evit azasaat ar
gevredigezh henvoazel ouzh an amveziadoù nevez, a daolas frouezh puilh evit adsav pobl Vreizh”.
« Ha goude :
« “Ar gweladur o doa tud an Emsav kentañ eus ar bed a eztaole o aon da welout diskar ar
gevredigezh henvoazel () ha, dre se, mirout Breizh bev o terc’hel Breizhiz en henvoazelezh”.
« Da’m meno e oa ret displegañ peseurt strivoù o doa graet evit azasaat ar gevredigezh henvoazel
ouzh an amveziadoù nevez, rak :
« – “azasaat ar gevredigezh ouzh an amveziadoù nevez” a empleg disteurel eus ar bed henvoazel,
ha
« – “o terc’hel Breizhiz en henvoazelezh” a empleg argas an amveziadoù nevez. »
(16 01 72)

EMVR-301

Respont da EMVR-301 :
« Tud an Emsav kentañ ne gomzent ket eus ar gevredigezh henvoazel. Meizad an henvoazelezh a
oa estren dezho. Se zo aes da gompren : bevañ a raent er gevredigezh henvoazel ha n’o doa ket
anavezet an treuzfurmadurioù a zo c’hoarvezet abaoe er gevredigezh e Breizh. Evito enta, ar
gevredigezh vrezhon zo ar gevredigezh henvoazel (gant ar framm parrezel, h.a.). Gwelout a raent
evelkent un nebeut toulloù er vag : dre an toull-mañ en em sile ar galleg, dre an toull all ez ae da get
an obererezhioù armerzhel henvoazel, h.a.. Ar gudenn evito oa peñseliañ ar vag kozh (ha n’eo ket
sevel unan nevez). Gant ar brezhoneg unvan e vo stourmet ouzh ar galleg, gant ar rannvroelouriezh e
vo gwarezet Breizh diouzh reuzioù ar bed diavaez.
« Un dislavar a oa evelkent etre ar pezh a rae tud an Emsav kentañ hag ar pezh a vennent ober.
Div skouer a roin :
a) E-keñver yezh e felle da F. VALLEE ober eus ar brezhoneg ur yezh unvan barrek da gevezañ
ouzh ar galleg (amveziad nevez). Hogen brezhoneg unvan F. VALLEE ne oa ket azasaetoc’h ouzh ar
bed henvoazel eget an teodyezhoù henvoazel ouzh ar bed arnevez. Ar yezh nevez krouet gant
VALLEE ne c’halle talvezout nemet en ur gevredigezh nevez ha n’eo ket er gevredigezh henvoazel
(ma oa bastus-kenan an teodyezhoù henvoazel). Seurt dislavar avat zo chomet estren da veizerezh tud
an Emsav kentañ (ha da galz tud en eil Emsav ha hiziv c’hoazh d’un niver mat a “stourmerion a’r
brezhoneg”) : a-walc’h eo gwelout gant peseurt pennegezh ez eo bet kaset an arc’hadurioù evit ma ve
lakaet ar brezhoneg e skolioù ar Stad c’hall (hag e re an Iliz). E grez an Emsav kentañ end-eeun ez eo
bet kroget seurt arc’hadurioù.
b) An Emsav kentañ pa c’houlenne ar rannvroeladur a venne mirout Breizh er-maez eus ar
froudoù a eilpenne ar bed. Hogen ar bruderezh rannvroelour kaset a denne da erlec’hiañ un emskiant
vrezhon (rannvroel a lavar bremañ tud ’zo) ouzh an emskiant parrezel henvoazel. Ne wele ket an
dislavar a oa etre ar pezh a venne ober hag ar pezh a oa empleget gant e obererezh.
« An dislavar a verkez e’z lizher zo enta dislavar-diazez an Emsav kentañ. »
(04 02 72)

EMVR-302

« E-barzh DEAD-1, Emsav 61/7 +10, e lenner : “un elfenn en anistor ne c’hell ket mont e
daelerezh gant un elfenn en istor”. An elfenn istorek-se o vezañ ar Stad c’hall, n’eus nemet an Emsav
a c’hell mont e daelerezh ganti evel elfenn istorek vrezhon. Perak n’en meneger ket d’an ampoent-se,
da nebeutañ evel Emsav istorek peogwir ne ve ket ar c’hendivizer brogarour kizidik ouzh an Emsav
devoudel ? Dre aon na gomprenfe ket an diforc’h a zo etre an daou ? An tav-se war an Emsav a’m
diaesa un tammig. Pe neuze e soñjer ez eo gwelloc’h lezel ar c’hendivizer d’en em c’houlenn e-unan
petra eo an elfenn istorek vrezhon da lakaat e daelerezh gant an elfenn istorek gall (mar bez gantañ ur
spered daelerezhek), ha da zezren drezañ e-unan (mar bez gantañ un tamm poell) ar respont : an
Emsav ? »
(31 01 72)

EMVR-303

Respont da EMVR-303 :
« A-zivout an daelerezh etre elfennoù en istor hag elfennoù en anistor, e verkez aze dres un toull a
zo bet graet en ur maladur kentañ eus ar pennad ma lakaed an Emsav e kont. Lamet eo bet an arroud
evit eeunaat ar skrid, gant ar mennoz da adkemer ar c’hraf diwezhatoc’h. Setu an tamm lamet :
« “Ken diaes all eo lakaat en hevelep frazenn-daelerezh ar reizhiad c’hall, elfenn istorek, hag an
Emsav, elfenn ledistorek. Hogen, ma n’eus daelerezh saviadel ebet evit c’hoazh etre Emsav ha
galloud gall, ez eus endeo un daelerezh kemplezh o vont en-dro : un daelerezh diabarzh emsavel, o
luskañ en-dro dezhañ un daelerezh diabarzh e pobl Vreizh (o loc’hañ diwar ziaz an Emsav n’eo ket
gwengelek komz eus pobl Vreizh : an daelerezh diabarzh delusket gant an Emsav end-eeun er boblañs
a ro dezhi derou un dalc’h istorek- ledistorek keit ma ne zic’hlann ket e stumm daelerezhioù diavaez).
Ret eo merkañ devoudoù pouezus : daelerezh an Emsav zo saviadel-kealiadel ; an delusk avat
embreget gantañ er boblañs o tevoudañ un daelerezh diabarzh (saviadel-kealiadel ivez) zo kealiadel
hepken. E lec’h all ez eus bet lavaret e oa an Emsav ur c’henderc’her arbennik pa genderc’he ur bobl
(pa oa anezhañ ur c’henderc’her kevredigezh) ; aze emañ argerzh ar c’henderc’hañ-se : an daelerezh
diabarzh delusket gant an Emsav er boblañs, ouzh he degas da gemer dalc’h istorek. Dre an argerzh
arbennik d’an emsavioù dispac’hel, an hollelaat, en deus kealiad an Emsav ur gwerc’h-deluskañ : un
daelerezh diabarzh a ziwan en-dro dezhañ er vro. Al ledemsavioù, a-benn ar fin, n’int nemet un arvez,
ha marteze n’eo ket an hini pouezusañ eus ar gwerc’h-deluskañ-se, eus ar gwerc’h-genel-daelerezhdiabarzh-se.”
« Lamet eo bet an tamm-se, rak ne zle ket DEAD bezañ re zamkanek, na re ziaes. A-du-rall, muiouzh-mui e soñjan e rankomp diskouez hepken an elfennoù kreñv eus an Emsav, eleze ar bommoù
peuristorekaet eus ar c’healiad (displegadur ar gallekaat evel lankad eus an daelerezh o tisoc’hañ gant
amparadur ur vro arnevez, riek ha brezhonekaet, da skouer), hag ez eo gwell mirout an arvezioù
ledistorek eus an Emsav evit tud o deus meizet pennaenn istoregezh an Emsav. »
(02 02 72)

EMVR-304

« Setu, da’m meno, an daou zoare da ginnig istor Breizh :
– an doare hon eus arveret betek bremañ : hanez pobl Vreizh (tamm-ha-tamm kempennet gant ar
sklerijenn a daol warni an ergorelezh emsavel) + hanez an Emsav (mui-pe-vui kinniget ivez en
ergorelezh an Emsav). N’omp ket deuet a-benn avat a) na da ziverkañ an torr etre hanez pobl Vreizh
ha hanez an Emsav (anistor an eil, ledistor egile ne unanint nemet e stumm un istor a vo istor evit an
eil hag egile) b) na da lemel an torroù hon eus degaset en hanez pobl Vreizh ; an torroù-se zo etre an
darvoudoù a roomp dezho ur ster istorek en ergorelezh an Emsav (ar gallekadur da skouer) hag ar re
n’hon eus ket c’hoazh roet ur ster istorek dezho ; an hevelep torroù zo bet ivez en hanez an Emsav –
aze avat ez eo degouezhet pelloc’h argerzh an istorekadur ;
– e-lec’h loc’hañ diwar an hanez hag istorekaat, e ve tu da loc’hañ diwar an istor ha klokaat,
eleze da zerc’hel kont hepken eus an darvoudoù hon eus roet o ster istorek dezho ha degas tamm-hatamm re all. N’ouzon ket avat ha tu ez eus da gregiñ gant frouezh en doare-se. Re abred e ve ? Ne ve
ket a-walc’h a zarvoudoù istorekaet c’hoazh ?

« Forzh penaos, un dra zo da verkañ : darvoudoù an anistor a c’hell bezañ istorekaet a-c’houdetaol. An istorekadur-se a ampleg evel just un embregerezh-distreiñ d’an istor ; pouezus eo merkañ a) e
c’hell an embregerezh-se istorekaat darvoudoù tremenet b) an argerzh istorekaat an tremened (hag ar
bremañ) a c’hellomp embreger o vezañ c’hoazh el ledistor, da lavarout eo hep bezañ krouet c’hoazh
darvoudoù e par ar gevredigezh vloc’hel hag hollvedel. Evel just, hep an daou c’halloud-se ne vije ket
a emsavioù-dieubiñ, – mat eo evelkent o sklaeriañ.
« D’an emsaverion pe an danvez emsaverion o deus meizet petra eo embregerezh-istorekaat an
Emsav ez eo ret kinnig an istor evel m’hon eus e skrivet betek bremañ, eleze anistor pobl Vreizh +
ledistor an Emsav gant takadoù istorekaet ha takadoù hep ster istorek. War un dro avat e rankomp
kinnig an embregerezh-istorekaat hag evel-se emañ ar pare e-kichen an droug e stumm ur gouviadenn
da gas pelloc’h an erv.
« Evit an dud avat na ouzont tra eus embregerezh-istorekaat an Emsav, petra reiñ ? Tidek e vo
dezho bezañs un “istor eus an Emsav” c’hwezhet ha pouezekaet, peget ouzh kostez “istor Breizh”. An
“istor Breizh” a ginnigomp ouzhpenn se a hañvalo dezho bezañ ur furm wariet, “tendancieuse” eus an
“istor ergorek” a anavezont. Tamallet e vo dimp kinnig da ergorel an devoudoù a welomp a-dreuz
d’hon c’hoantoù ; ergorelezh an Emsav n’en deus fetisadur ebet c’hoazh er bed ma vev an dud-se, hag
evito ez eo ergorel ar pezh a glot gant ergorelezh ar bed ma vevont. Petra kinnig dezho neuze ? Da’m
meno ez eo diaes kinnig estreget an darvoudoù en deus an Emsav roet o ster istorek dezho. Hag awalc’h ez eus anezho evit ma c’hallfemp lakaat ar skritell “istor Breizh” war an teskad a reont ? abenn ar fin n’eus aze nemet ur gudenn furmel eilrenk. An darvoudoù-se eo a ra an istoregezh vrezhon,
pe c’hoazh an Emsav istorek, pe c’hoazh kelennadurezh an Emsav.
« Evel just, mankout a ra dimp damkaniezh an diempradur. Gant an diempradur ez eo c’hoarvezet
pezh a zo c’hoarvezet gant ar vroadelezh : benveg eo bet da gement a dreuzfurmadurioù en hon
c’healiadurezh ma rank mont da heul ha bezañ treuzfurmet d’e dro. Anzav a ran ez eo latarek va sell
war an tu-se. Evel a lavaremp n’eus ket pell : evit gouzout pelec’h e krog an diempradur en ur
gevredigezh e ranker gouzout petra eo ur gevredigezh kenempret. An doare m’hor boa gwechall da
intent ar c’henempradur oa e gwirionez ijinet evel kontrol da ziempradur kevredigezh Breizh etre he
renkadoù, pezh a oa kemer an disoc’h evit an arbenn. Azonoù all zo bet kavet abaoe, unan eus ar re
zeurusañ eo an hini a zeskriv H bremañ : an darempredoù etre parzhioù ar gevredigezh (renkadoù,
gennadoù armerzhel, h.a., emanaoudegezh istorel ha kevredadel) o vezañ e dalc’h an diavaez. Pezh a
vank c’hoazh eo an damkaniezh a savelo an diempradur a) e-keñver ar c’henderc’hañ istor b) evel
kevanek ouzh daelerezh diabarzh an distro d’an istor. (Kement-se ne lam ket o zalvoudegezh digant
an imbourc’hioù hanezour ha kevredadour war an devoudoù a welomp-ni e goulou ergorelezh an
Emsav evel azonoù a ziempradur ; diziouerus eo an imbourc’hioù-se, hogen frouezhioù ameeun
hepken a zeu diwarno : an devoudoù a lakaont a-wel zo danvez mut e-keñver Emsav ; an emsaver
oc’h en em frotañ outo a daol goulou warno ha pelloc’h egeto). Dav e vo frotañ mat hon ibiloù-tenntan c’hoazh… »
(01 02 72)

EMVR-305

« J en deus komzet din eus pennad DE BERNIS war an isdiorreadur [J. DESSAU et G.
DESTANNE DE BERNIS, Le sous-développement est aujourd’hui considéré comme le produit du
système mondial capitaliste, Le Monde Diplomatique, Kerzu 1971, p. 13]. Da’m meno, da heul
Keñverioù Breizh hag ar bed [Emsav 58/311-319 1971] hag Eus an hollelaat broadel d’an hollelaat
bedel [Emsav 60/375-388 1971] n’eus ket tu da genderc’hel gant an termenadur a zo bet roet betekhenn d’an isdiorreadur ; ha marteze ez eo distremenet da vat ar meizad. Gwelout a ran en isdiorreadur
evel ma’z eo deskrivet gant P. PENNEK [Isdiorreadur hag armerzh, Preder 84-85/3-23 1966] ar pleg
da glask en diavaez arbennoù ar pezh a c’hoarvez er vro ha rakskeudenn ar pezh a c’hoarvezo enni. Se
zo ober eus ar broioù sujet elfennoù gouzañvat eus ar sujidigezh ha dianaout ar stourmoù taer a zo bet
bepred da vare pep sujidigezh. Betek-henn omp bet techet betek re da gemer da skouer ar pezh a oa
“reizh” e kevredigezhioù a oa “deuet a-benn”. Lakaat a raemp goulennoù evel : “perak n’eo ket deuet
Breizhiz a-benn da sevel ur Stad evel ar Saozon pe ar C’hallaoued ?” Ar skouer eus ar pezh o dije

dleet ober Breizhiz o vezañ pezh a rae d’an ampoent Saozon pe Gallaoued. Seurt gweladur a glot gant
ur vro klozet warni hec’h-unan pe un Emsav klozet warnañ e-unan. Divastus eo peogwir e tianavez an
ereoù a zo etre sujed ha sujer ; peogwir ez eo ur gweladur lec’hel, darnel ha strizh. Me gav din
emaomp o tistremen seurt doare gwelout (hag an distremenadur-se zo un azon a eztroadur). »
(21 02 72)

EMVR-306

DANEVELLOU OBEREREZH
Skourr an Deskadurezh Vroadel
Emvod hollek Skourr an Deskadurezh Vroadel e Roazhon d’ar 6 C’hwevrer 1972.
S.A.D.E.D.

Gwazva ar C’helenn. Kinniget ez eus envel ur C’helenner war ar Vevoniezh da amsaviñ Arzel
EVEN, hag ur C’helenner nevez war ar Yezhadur.
Ar C’helenner Lennegezh a laka ar goulenn : petore lec’h o deus ar c’hentelioù Lennegezh e
stummadur an dud. Diziouerus eo anaout lennegezh an Emsav. N’eo ket lavarout ez eo diziouerus
studiañ kentelioù Lennegezh S.A.D.E.D.. Ezhomm zo da adober un darn vat eus ar c’hentelioù.
Ar C’helenner Istor a ziskouez boz gant e skolidi. Desket o deus penaos kaout krap war ar pezh a
zo da zezrannañ. Goulenn a ra ma ve liammet strishoc’h ar rummadoù disheñvel, Istor, Douaroniezh,
Lennegezh, da skouer ma c’hallfe ar skolidi studiañ Douaroniezh Vreizh war un dro gant Istor Breizh
en 20t kantved, studiañ Lennegezh hag Istor an eil Emsav war un dro.
Ar C’helenner Politikouriezh a verk ez eus ur bern traoù dispredet er rummad kentelioù kentañ.
Ur splet zo aze, pa rank ar skolidi, ouzhpenn studiañ ar gentel, he dezvarn ha mont pelloc’h. Ar
patromoù poelladennoù embannet hevlene a dalvezo da zanvez studi evit skolidi ar bloaz a zeu.
Skolidi’zo a gav ez eus choukadur etre testennoù ar poelladennoù, meur a c’houlenn o tennañ d’an
hevelep danvez ; an holl boelladennoù, emezo, ne roont ket tu da gemer keñverioù ouzh an Emsav.
Goulenn a reont ma ve adc’hraet testennoù poelladennoù ’zo.
Ar C’helenner Douaroniezh a denn an evezh war live ar yezh gant daou eus e skolidi : un amkan
d’ar c’hentelioù eo barrekaat an dud war ar yezh. A-hend-all e kav ez eo digempouez an danvezioù a
ya d’ober an daou rummad Douaroniezh ; kinnig a ra ma ve degaset ar gentel war Vreizh er rummad
kentañ. Ar skolidi a c’houlenn ma ve daskemmet furm ar poelladennoù : kalz re a bleustradennoù o
deus d’ober war ar glenn, re a gartennoù etre traoù all.
Penn an Darempredoù a zegas e glemm adarre war an dale a zo gant Reizherion ’zo o taskoriñ ar
poelladennoù.
Gwazva ar C’hengoun a studi ur c’hinnig prenañ ijinennoù nevez evit an Embann, hag a ziviz
daveiñ ur goulenn prenañ da Wazva ar Mererezh.
Gwazva ar Mererezh a embann kontoù ar bloavezh 1971. Prientet e vo steuñv 1972 a-benn ar
Breudoù.
Kelc’h Debauvais

Gwazva ar C’helenn a ro keloù eus al labour war Beb (kentelioù Brezhoneg eil bloavezh). Hogos
prest eo an dek kentel kentañ da vezañ kaset d’an embanner.
Goulenn a reer ha reizh eo diskleriañ anvioù ar skolidi en aozadurioù-kreiz. Aesoc’h eo evit
gwiriañ kerzh hollek ar c’hentelierezh hag ivez taladur ar gwirioù-enrollañ. Izili ’zo a wel aze un arvar
diouzh un tu evit emrended ar c’helligoù, diouzh an tu all evit an diogelroez.

Degas a reer c’hoazh kudenn al levrioù prenet gant K.D. da adwerzhañ d’an izili ha d’an danvez
izili er c’helligoù. Arc’hant sonnet zo en aozadur-kreiz en arbenn eus ur staliad levrioù n’eus ket
goulenn warno. K.D. a ginnig fiziout hiviziken kenwerzh al levrioù er c’helligoù o-unan. Pediñ a ra ar
c’helligoù da zasparzhañ etrezo ar staliad levrioù chomet en aozadur-kreiz.
Evit eeunaat a-hend-all an darempredoù gant ar c’helligoù, e kinnig K.D. ma ve freuzet reizhiad
ar gwirioù-enrollañ evit ar skolidi ha grataet dezhañ da gempouezadur ur skoaziadenn vloaziek gant ar
c’hef-kreiz.
EMVR-307
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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BREUDOU 1972 « EMSAV STADEL BREIZH »
E ROAZHON D’AR 5 MEURZH
D’ar 5 meurzh eo bet dalc’het e Roazhon Breudoù 1972 Emsav Stadel Breizh.
War an deizroll edo :
1. Danevell obererezh politikel 1971 pep kellig. An danevelloù-se savet e miz c’hwevrer ha
skignet e diabarzh E.S.B. oa bet studiet ha burutellet gant an holl gelligoù. Dirak an Dael ez eo bet
degaset hepken ar c’hrefen o tennañ da gudennoù hollek ha d’ar gelennadurezh.
2. Ar Raklun obererezh bloaziek. Testenn ar Raklun prientet gant ar Stroll-Leviañ, studiet gant ar
c’helligoù e miz c’hwevrer, zo bet mouezhiet gant an Dael.
3. Danevelloù obererezh 1971 ha steuñvoù 1972 Skourr an Deskadurezh Vroadel, Emsav,
Kengor ar Mererezh, Kengor ar Reizhennañ.
4. Breutadeg war grefen dibarek o tennañ d’ar gelennadurezh, degaset gant izili dirak an Dael.
Amañ da heul ez embannomp klozadur ar vreutadeg war danevelloù obererezh politikel 1971 ar
c’helligoù dindan an til : Dezrann obererezh politikel 1971, ha testenn Raklun obererezh bloaziek
1972.

I. – DEZRANN OBEREREZH POLITIKEL 1971
Er par damkanel eo bet diskoulmet e 1971 diwezhañ kudennoù diabarzh an Emsav o tennañ d’an
istoregezh. Abaoe savidigezh damkaniezh hollek istor Breizh e stumm damkaniezh an diempraduradempradur ez eo bet savet tamm-ha-tamm damkaniezh an Emsav, sklaeriet e brantadoù, dezrannet e
enkadennoù. E 1971 eo bet savet damkaniezh Emsav ar bloavezhioù pemont gant ar pennadoù Dafar
evit istor an trede Emsav : 1. – Broadelourion ar bloavezhioù pemont ha geneliezh ar saviadkenderc’hañ emsavel, Emsav 53/137-164 1971, id.. – Ar bountad yezhelour, Emsav 55/ 207-240 1971.
Savidigezh an damkaniezh-se a glot gant distremenadur prantad ar geto, eleze diskoulmadur ar
c’hudennoù diabarzh o doa kemeret e-pad bloavezhioù ar pep brasañ eus nerzh hag amzer an
emsaverion.
N’eo ket dibouez distreiñ war ar sklaeriadurioù degaset gant al labourioù meneget a-us. Betek ar
bloavezhioù diwezhañ e oa chomet dispis talvoudegezh ha roll enkadenn ar bloavezhioù pemont.
Meneget e veze ar prantad a entroadur-se evel un heuliad da faezhidigezh an eil Emsav, d’an
heskinerezh renet a-enep d’e izili, douget e oad da welout er geto ur prantad a vorzidigezh n’en doa
bet da roll nemet gortoz un dihun nevez. An troc’h buhezet gant an emsaverion etre an Emsav hag ar
bed arallek zo bet pleustret lies gwech a-raok bezañ damkanet e Pevar stael an dispac’h, Emsav
40/113-135 1970. Ar c’heñverioù etre saviad-kenderc’hañ emsavel ha saviad-kenderc’hañ arallek zo
bet lakaet war wel adal ar mare ma’z eo bet lusket an eztroadur e dibenn 1969, eleze adal ma’z eo bet
lakaet ar saviad-kenderc’hañ emsavel a-dal d’ar saviad-kenderc’hañ arallek ; ar c’heñverioù o doa an
emsaverion gant ar bed arallek a zeuas neuze da vezañ ouzhpenn keñverioù armerzhel hiniennel
hogen keñverioù daou saviad-kenderc’hañ. Ur ster emsavel a gemer bremañ ar c’heñverioù-se ha n’eo
ket mui ar ster nac’hel a weled dezho da vare ar geto.
War un dro ez anad ster ha roll ar geto a voe amparañ ar saviad-kenderc’hañ emsavel, eleze
distremen, ent pleustrek, ar saviad arallek ma oa chomet bac’het an eil Emsav (da c’hortoz ma ve
distremenet ent damkanel ar c’healiad arallek e dibenn ar bloavezhioù c’hwegont).
Ar ster nevez roet d’ar geto e 1971 ne daol ket hepken sklerijenn war ur prantad eus an Emsav, ur
ster nevez a gemer ivez drezañ keñverioù an Emsav hag ar boblañs, ar re a zo bet, hag ar re a zo da
savelañ.

An tremen eus un emsav arallek (an eil Emsav) d’un emsav saviadek (an trede) a verk ur
c’hammed bras en daelerezh-dieubiñ. Damkanadur an emsav saviadek, ha saviadekadur an Emsav, a
verk ivez ur c’hammed bras en daelerezh-dieubiñ peogwir e tegas un diskoulm damkanel da ziwezhañ
kudennoù diabarzh an Emsav diwanet eus ar geto (o tiforc’hañ end-eeun er geto an Emsav devoudel
diouzh an Emsav istorek).
Ur wech diskoulmet er par damkanel e ziwezhañ kudennoù diabarzh, an Emsav en deus kerkent
ledanaet e selledoù evel ma tiskouez an daou bennad Keñverioù Breizh hag ar bed, Emsav 58/311-319
1971, hag Eus an hollelaat broadel d’an hollelaat bedel, Emsav 60/375-388 1971. Betek neuze e weled
tachenn an Emsav bevennet da Vreizh, daoust d’ar gengrediezh a veze diskouezet bep an amzer gant
pobloù bihan all ar bed. Arbennoù seurt bevennadur oa e dislavaroù diabarzh an Emsav. N’eo ket dre
zegouezh eo kroget an Emsav da savelañ e roll istorel (eleze e roll en istor ar bed) ha war un dro roll
istorel pobl Vreizh pa’z eo deuet a-benn da reiñ un diskoulm damkanel d’an dislavaroù diabarzh en
stage ouzh prantad ar geto.
Derou an eztroadur kaset abaoe dibenn 1969, mar en deus aotreet d’an Emsav kas war-raok e
gelennadurezh en deus lakaet war wel, dre an araokadennoù graet end-eeun, dislavaroù nevez en
Emsav, embregel ar wech-mañ. Mard eo diskoulmet ent damkanel kudennoù diabarzh an Emsav
istorek, sklaeriet e roll en e holl brantadoù, damkanet ar c’hammedoù graet gantañ betek bremañ, ez
eo anadet an dislavar a ra eus izili ’zo talbenn an Emsav hag eus izili all elfennoù gouzañvat na
gemeront perzh ebet en Emsav istorek, daoust d’al labourioù a sammont en Emsav devoudel.
Seurt dislavar diabarzh a dizh kelligoù ’zo muioc’h eget re all, zo seul splannoc’h e 1971 ma’z eo
bet diskoulmet ar c’hudennoù damkanel diabarzh a oa chomet e skourr. Kroget eur da ren war an
dislavar-se an dezrann a zo d’ober. E lec’hioù ’zo ivez eo kroget pep hini gant e emzezrann. Seul
diziouerusoc’h eo seurt dezrannoù hag emzezrannoù ma’z eo degouezhet an Emsav en ur par ma rank
lakaat ar pep brasañ eus e nerzh da gas war-raok an obererezh diavaez. Kudennoù diabarzh an Emsav
a rank bezañ diskoulmet ent embregel goude bezañ kavet o diskoulm damkanel, hag an holl nerzhoù,
disammet diouzh ar c’hudennoù diabarzh, stegnet war-du an diavaez.
En holl gelligoù ez eus bet graet strivoù da reiñ d’an holl izili o emrended emsavel, eleze an tu
d’en em gavout war dalbenn an Emsav, armet evit an emgann. An dalc’hioù-studi renet en holl
gelligoù war ar gelennadurezh zo da vezañ komprenet er ster-se. Re abred eo c’hoazh avat evit
muzuliañ ar frouezh a zo bet d’ar strivoù-se. Er Raklun obererezh bloaziek e vo kavet elfennoù a
aotreo gwiriañ frouezhusted ar stummerezh politikel renet e 1971.

II. – RAKLUN OBEREREZH BLOAZIEK 1972
Istorekaat an darempredoù diavaez
Dislavar an eztroadur
E-doug prantad an diazezadur diabarzh (1962-1969) e voe labour-kreiz E.S.B. aozañ ha frammañ
ar stummerezh emsavel. Tri lankad bras a c’haller diverzout er frammadur-se :
– stummañ an emsaverion war ar yezh ha war un dro diorren ar yezh arnevez ;
– stummañ an emsaverion war an istor ha war un dro diazezañ an istor emsavel ;
– stummañ an emsaverion war gelennadurezh an Emsav ha war un dro savelañ ar gelennadurezhse.
Pa voe bet kaset an diazezadur diabarzh pell a-walc’h evit ma teraoufe an darempredoù diavaez,
en em gavas E.S.B. en dislavar-mañ :
– diouzh un tu an Emsav, war ademprañ, hogen korrgevredigezh ledarmerzhel,

– diouzh an tu all ar boblañs, diempret, hogen kevredigezh vloc’hel. Gant redi an eztroadur e
teuas an dislavar-se e-kreiz niderezh an Emsav.

Tri c’hammed trehontadur dislavar an eztroadur
E meur a zoare e voe klasket distremen an troc’h etre an Emsav hag ar boblañs. Tri c’hammed
lerc’h-ouzh-lerc’h a c’haller deskrivañ.
Kentañ kammed : lakaat ar boblañs da anaout an Emsav. Ar c’hammed-mañ oa e gwirionez derez
mann an trehontadur, rak pa voe lusket e chome an emsaverion dic’houzvez eus an daou arvez
dislavarus a zeuas a-wel dre berzh ar c’hammed-mañ end-eeun :
– kudennoù kevredadel (kevredigezhel, armerzhel) ar boblañs a chome e-maez krap damkanel
hag embregel an emsaverion ;
– ar c’healiad kinniget, frouezh daelerezh diabarzh an Emsav, a chome e-maez preder ar boblañs.
An tuta renet er mare-se a zegasas da E.S.B. brogarourion a voe gounezet dre berzhioù diabarzh
an Emsav, n’eo ket dre ar brouenn ma oa gouest da dreuzfurmiñ un dra bennak er-maez anezhañ. An
emsaverion, diouzh o zu, daoust da c’her-blein an eztroadur, a bade da welout labour-diabarzh an
Emsav evel e berzh-diazez hag al labour diavaez evel un deberzh pe da nebeutañ un emell
degouezhel.
Eil kammed : tuta, gourzhtreiñ. An eil kammed a voe er striv da ziren an disklot etre kealiad an
Emsav ha preder ar boblañs. Lusket e voe meur a embregadenn :
– studiañ kudennoù kevredadel ar boblañs diwar-bouez kealiad an Emsav, a-benn o degas dindan
grap damkanel hag embregel an emsaverion ;
– studiañ dialusk an darempredoù kealiadel etre an Emsav hag ar boblañs (pevar stael an
dispac’h, h.a.).
An div embregadenn-mañ a verkas ul lankad a imbourc’h damkanel. A-geñver ganto, gant an eil
anezho dreist-holl e voe diorreet ur bellerezh :
– bellerezh al ledemsav, a c’haller deskrivañ e berr : roll an Emsav en diavaez eo brudañ e
gealiad ; unan a zaou, ar c’healiad-se o tizhout ar boblañs a zedenno tud d’an Emsav (arc’hwel tuta),
pe a lusko kelc’hiadoù da c’hourzhtreiñ ar sujer (arc’hwel ledemsav).
Ur pouez damkanel bras a voe roet da vellerezh al ledemsav. Ur roll pouezus en devez moarvat
evel bellerezh ; mar en deus bet pouez avat en Emsav etre 1969 ha 1971, ne voe ket evel bellerezh,
hogen evel arnod da drehontiñ dislavar an eztroadur.
An arnod-se en devoe da zisoc’h erlec’hiañ un dislavar nevez ouzh an dislavar kozh. Rak ar
poentoù dislavarus-mañ zo e bellerezh al ledemsav :
– ar c’healiad emsavel a chom frouezh eus armerzh diabarzh an Emsav ; laosket e vez da silañ er
boblañs evel ur staliad vennozioù a skuilher warni, dezho da labourat ent emgefreek, er-maez eus
emell an Emsav ; gant gerioù all : mard eus un daelerezh etre saviad-kenderc’hañ ha kealiad emsavel,
n’eus daelerezh ebet o lakaat e darempred an Emsav hag ar boblañs ;
– an disklot etre Emsav ha poblañs deskrivet uheloc’h a adkaver e stumm an disklot etre arc’hwel
tuta hag arc’hwel gourzhtreiñ ; direet eo an disklot, rak bremañ en em gav etre daou arc’hwel ma
kemer perzh an Emsav ; nemet e verkomp a) ez eo ar perzh-se ur perzh kemeret e-maez daelerezh,
diwar-bouez ur c’healiad « laosket » b) ez eo estren d’an Emsav arbenn an troc’h etre an daou
arc’hwel.
Fazi an eil kammed-mañ e voe kemer ur bellerezh-gourzhtreiñ da zamkaniezh dispac’hel.
Gourzhtroerezh ar galloud sujer ne zle ket mont betek meizañ ar vro evel ur strouezh ma jiboesaer an
danvez emsaver a-raok he zangwallañ.

Trede kammed : hollelaat, istorekaat. An Emsav avat n’eo ket estren d’ar vro : an hevelep
gwrizioù ha hi en deus. Da gavout unded werc’hek gant ar vro, en deus da biaouañ ent damkanel hag
ent embregel ar gwrizioù boutin-se, eleze an istoregezh boutin dezho, – pezh zo bet anvet ivez argerzh
an hollelaat broadel. Ur c’hammed nevez zo bet deraouet p’en deus kealiad an Emsav kroget da
sklaeriañ, en tu-hont d’e istor dezhañ evel Emsav devoudel, istoregezh ar bobl vrezhon a-bezh. Kreiz
niderezh an emsaverion a baouez a vezañ an Emsav devoudel, da vezañ an Emsav istorek, ar furm
istorek ez eo ar vro devoudel parzh enni. A-dal d’an tri amkan termenet e derou an destenn-mañ ekeñver ar stummerezh diabarzh e tezreveller an amkan diavaez-mañ :
– stummañ ar vro diouzh istoregezh ar bobl vrezhon ha war un dro savelañ an istoregezh-se.
An amkan-mañ zo trehontadur dislavar an eztroadur :
– emplegañ a ra e teu kudennoù kevredadel ar boblañs dindan grap damkanel hag embregel an
emsaverion ; anavezet e vez ar c’hudennoù-se, n’eo ket e goulou an istoregezh c’hall pe un istoregezh
dispac’hel treuzplaket, hogen e goulou an istoregezh vrezhon ;
– emplegañ a ra ez eo kealiad an Emsav, n’eo ket mui ar staliad vennozioù kenderc’het diwar
gudennoù an Emsav devoudel ha laosket da vont dre ar vro, hogen un arc’hwel hollelaat hag
istorekaat piaouet mat gant an emsaverion ;
– emplegañ a ra ez eo an hollelaat hag istorekaat obererezh-kreiz an emsaverion, – an tuta hag ar
gourzhtreiñ o kemer al lec’h a zere outo : an tuta un arc’hwel-kreskiñ diabarzh eus an Emsav
devoudel, ar gourzhtreiñ un arc’hwel bellouriezhel.
Da heul an trede kammed-mañ ez eus un adreizhañ d’ober war veur a dermen. Merkomp da
skouer ar ster nevez gwisket gant an termen « diabarzh » pa gomzer da skouer eus « daelerezh
diabarzh » : diabarzh an istoregezh vrezhon eo a zo e kont, ha n’eo ket ken diabarzh an Emsav
devoudel.

Sturiadurioù embregel
Lakaomp keñver-ha-keñver dezrevelloù trede amkan ar stummerezh entroadurel hag amkan ar
stummerezh eztroadurel :
– stummañ an emsaverion war gelennadurezh an Emsav ha war un dro savelañ ar gelennadurezhse ;
– stummañ ar vro diouzh istoregezh ar bobl vrezhon ha war un dro savelañ an istoregezh-se.
Ar c’heñveriañ a ra dimp erlec’hiañ « ar vro » ouzh « an emsaverion », « istoregezh ar bobl
vrezhon » ouzh « kelennadurezh an Emsav ». An daou dermen diwezhañ-mañ hon eus gwelet penaos
int deuet kenlec’h dre argerzh an hollelaat. Ar erlec’hiadur all, avat, a denn war-eeun d’hon
embregiezh. Gant gerioù all, ne c’hell ket an emsaverion en em stummañ hep stummañ ar vro war un
dro, hep he degas en istor en-dro. Kement-mañ a laka war an hent da stadadurioù fetis ha dibarek. Ar
re-mañ e-touez re all :
– An hent d’en em stummañ a ve en em glozañ en ur gambr pe e dalc’hioù labour evit studiañ
Emsav da c’hortoz ar mare da vezañ gouest da gejañ gant an dud, zo faziek. Dre an hent-se ne zeuy
nepred ar mare da gejañ gant an dud, rak bep miz e vez pennadoù nevez da studiañ, ha nepred ne vo
« stummet » ar studier ; an hent-se zo heuliañ an Emsav, o tastum gant poan kement en deus taolet
war e lerc’h, en em strobañ gant ur bern kealioù didalvoud, rak goulerc’hat ha diazas. An hent reizh
nemetañ zo anezhañ studiañ war un dro ar gelennadurezh skrivet hag ar vro (ar bed), treuzfurmiñ war
un dro ar gelennadurezh skrivet hag ar vro (ar bed). Poent eo diskar ar braslunioù dispredet : « En em
stummañ da gentañ, mont d’an dud da c’houde », « En em stummañ ha, goude se, tuta », h.a., ha
lakaat en o lec’h an atalad daelerezhel-mañ : « En em stummañ = treuzfurmiñ ar vro » ;
– Poent eo paouez a verzout ar vro evel ur strouezh da dangwallañ. Ret eo diverzout enni
raklinennoù hec’h istonegezh. Ar raklinennoù-se a anad dimp e kement ma istorekaomp hon
darempredoù gant ar vro, er par hiniennel evel er par strollennel.

Penaos avat istorekaat hon darempredoù ?
Merkomp ne vez hentet ul lod mat eus hon darempredoù gant damant emsavel ebet, – pa reomp
zoken gant an disparti enebemsavel etre « darempredoù emsavel » ha « darempredoù arallek » (pezh a
lakfe da grediñ n’omp emsaverion nemet e diabarzh an Emsav devoudel !), – ha se war zigarez ma’z
eus daou saviad-kenderc’hañ, emsavel hag arallek. Hon damant emsavel ouzh ar seurtanvet
« darempredoù arallek » a rank bezañ seul lemmoc’h m’emañ enno talbenn nemetañ an Emsav
hiviziken.
Moarvat n’emañ ket en hon galloud kemmañ trumm doare hon darempredoù labour, goar, tiegezh,
h.a., ha nebeutoc’h c’hoazh hon c’heñverioù-kenderc’hañ arallek. Mar anavezomp avat hon eus d’o
zreuzfurmiñ, d’o istorekaat, ha se e-ser ur raklun daelerezhek, hor bo graet ur c’hammed kentañ a
bouez. Eil kammed an daelerezh-istorekaat en o c’heñver ez eo o anaout en o istoregezh vrezhon (ha
bedel), o savlec’hiañ e-keñver istor an Emsav, ar vro, ar bed.
Etre kouerion, micherourion, implijidi, frankvicheridi, studierion, h.a. Breizh hag ar framm sujer
ez eus keñverioù anat ; etre an hevelep re hag an istoregezh vrezhon ha bedel ez eus keñverioù kevan,
nad eo o c’heñverioù ouzh ar framm sujer nemet un arvez darnel anezho. Ar c’heñverioù kevan-se
hon eus da savelañ, – kealiad an Emsav eo an arc’hwel azas diouzh seurt savelerezh. Er reizhiad
keñverioù-se hon eus-ni emsaverion d’en em savlec’hiañ ha da dermenañ hon darempredoù.
Seurt lankad-anaout eus an daelerezh-istorekaat ne oufemp ket kas war-raok hep kas war un dro
gantañ al lankad-treuzfurmiñ.
Penaos emañ emzalc’h Breizhiz, hon hini, er bed arallek ? Un emzalc’h tud en anistor : un
emzalc’h-arvestiñ. Lezel gant nerzhoù ar bed arallek ar bihanañ krap warnomp, ersaviñ outo pa na
c’haller ket ober a-hend-all, hogen hep klask o mestroniañ ha nebeutoc’h c’hoazh o distrujañ hag
erlec’hiañ outo hon nerzhoù dimp : holl omp evel ar gouerion vreizhat a gan ar Marseillaise goude
emgannañ ouzh ar CRS. An treuzfurmiñ pouezus d’ober eo kemmañ hon emzalc’h arvesterion en un
emzalc’h obererion.
Moarvat amañ e ranker arverañ ur c’haderezh boas d’an dispac’herion, eleze tagañ ar poentoù
gwanañ, deraouiñ an treuzfurmerezh war un dachenn dibabet evit hec’h aested. Kemeromp div
skouer : an eil e degouezhioù ar vuhez pemdeziek, eben en degouezhioù divoutin.
Kemeromp an darempredoù e-maez labour, an darempredoù goar. Piv ac’hanomp en deus
lakaet en e blom ur raklun daelerezhek war an ober goarel ez eo daremprediñ al letioù. Hogos
an holl ac’hanomp e tarempredomp bloavezhioù-pad an hevelep leti dibabet hep derc’hel kont
vras eus an Emsav : en hevelep korn en hon gweler gronnet evel ur c’hlub leveidi, serret
warnomp hon-unan pe o terc’hel gant ar metou an hevelep darempredoù anemsavel (pe
ledemsavel). Kentañ lankad eus an daelerezh-treuzfurmiñ a vo dezrannañ gaonac’hted seurt
daremprederezh ha lakaat fin dezhañ. Zoken ma n’hon eus netra emsaveloc’h evit ur gwel da
lakaat en e lec’h diouzhtu, an toull en e lec’h a vo forzh penaos krouusoc’h egetañ. An toullse a c’halvo darempredoù nevez da vezañ dezrannet d’o zro, hag un argerzh oberiant a vo
krouet na zaleo ket da vezañ anavezet evel un argerzh sankañ er vro. Pa na ve nemetañ, e vo
frouezhus an disoc’h kentañ : gounezet hor bo un embreg nevez : a) dezrannañ e-keñver
Emsav (hag istoregezh) hon darempredoù « arallek » b) treuzfurmiñ an darempredoù-se war
glask d’ur furm emsavel hag istorekaet anezho k) treuzfurmiñ hon emzalc’h gouzañverarvester en un emzalc’h oberer-divizer. Ur wech lusket an embreg-se war an dachenn aesañ
da dreuzfurmiñ, lakaomp hervez ar skouer dibabet, an darempredoù goar, e vo tu da vont war
dachennoù diaesoc’h, an darempredoù labour ha tiegezh da skouer ha da astenn an daelerezhistorekaat war hon holl zaremprederezh « arallek ».
An eil skouer eo ar stourmoù-dienkañ renet amañ hag ahont gant tud ar vro. Roll an
emsaverion eo a) kemer perzh eeun er stourmoù-se mar ro dezho o saviad-kenderc’hañ an tu
d’henn ober b) kemer bepred perzh ameeun dre lakaat kealiad an Emsav e kerz tud ar vro ;
kealiad an Emsav, eleze n’eo ket e stumm damkaniezhoù danzeet en a-raok ha treuzplaket,
hogen evel benveg-dezrannañ, evel an arc’hwel-hollelaat hag -istorekaat gouest da

dreuzfurmiñ ar stourmoù-dienkañ darnel, diempret ha bac’h war hir dermen en emgannkrouiñ ha -dieubiñ ar bobl vrezhon.

AN EMSAV HAG AR VRO (47)
LIZHEROU
« “N’eus ket a ouennoù glan”, da lavarout eo n’eus ket a bobl a vije bet abaoe ur viken hep
degemer en he metou elfennoù niverus pe niverusoc’h eus pobloù all. Moarvat n’eus ket. Na
gomzomp ket eus ar ragistor, rak ne brou ket an disheñvelderioù en darbodoù hag er c’hlopennoù a
vez kavet e gweleadoù an douar un disheñvelder en orin an dud muioc’h na brou hevelep
disheñvelderioù el listri-kegin a reomp ganto hiziv na stumm hon c’hlopennoù-ni e ve deuet hon tadoù
pe hon hendadoù en tri pe pevar c’hantved tremenet eus pobloù disheñvel. Evit kemer ar skouer a sell
an tostañ ouzhimp, ne ouzer ket kennebeut pegen kreñv e voe degasadennoù-poblañs ar C’halianed
(pe C’halian-Romaned) hag ar Vrezhoned eus Enez-Vreizh en orin ar vroad vreizhat, ha krediñ a
c’haller ivez e chomas hil eus ar Franked hag an Ugened (Viking’ed) er vro er c’hantvedoù da heul.
« Penaos e teuas avat ar brezhoneg da vezañ yezh ar Vrezhoned o chom en darn-se eus Breizh a
reer anezhi Goueled Breizh (nemet er c’hêrioù pe e kêrioù ’zo) ; hag e chomas betek en hon
c’hantved ? N’eo ket a-walc’h lavarout ne oa ket kalz darempred etrezo hag ar c’hallegerion ; ha gwan
e oa o frammadur kevredigezhel-politikel koulz hag o stuzegezh e-keñver hini ar c’hallegerion (hag ar
Stad c’hall pa voe staget Breizh outi). Krediñ a ran kentoc’h e talc’hjont d’ar brezhoneg dre’n abeg
ma oa yezh an elfenn bennañ (pouezusañ) en o “gouenn”, e korf o c’hevredigezh ; ma oa ar pouez
kreñv gant an degasadenn vrezhon orinel. Skoret eo al lakadenn-mañ gant daou c’hoarvoud : 1) e BroDreger, e-lec’h ma voe an enbroadur brezhon ar stankañ moarvat, eo e chom ur roll kevredigezhel
buhezek c’hoazh gant ar brezhoneg (beilhadegoù), ne hañval ket bezañ evel-se e rannvroioù all
(merkit mat ne roan ket kement a dalvoudegezh d’an dilerc’hiad-se ha ma roan d’ar strivadoù emsavel
da grouiñ ur gevredigezh nevez vrezhon ; met talvoudegezh kevredadoniel en deus) 2) daoust m’he
deus roet Breizh-Uhel emsaverion da Vreizh, dibaot e chom ar re eus hon c’henvroiz a zo bet ar galleg
yezh o hendadoù abaoe kantvedoù hag a zesk brezhoneg hag a ra gantañ en o buhez ar muiañ ma
c’hellont, hiziv an deiz.
« Hervez ma’m eus komprenet, ez eo ho kelennadur grosso modo ne vo ket gallet erlec’hiañ ar
brezhoneg ouzh ar galleg nemet mar diorre ur sevenadur breizhat-brezhonek kreñvoc’h eget an hini
gall (e Breizh) hag e rankor ouzhpenn se kaout ur framm brezhon evit diogelaat an trec’h-se.
« Ne gredan ket avat e c’hell an dra-se c’hoarvezout nemet diazezet e vefe ar framm-se hag ar
sevenadur-se (nemet e tiwanfent di-) war ur sol danvezel pe korfel brezhon kendalc’hek (characterised
by continuity) : da lavarout eo war ar bobl vrezhon evel ma’z eo-hi bet kevanaet abaoe 1000 bloaz da
vihanañ dre genvevañ en amplegennoù (boued, hin, h.a.), en un endro heñvel a-walc’h evit an holl.
An degasadennoù a zo deuet d’ar bobl vreizhat (Gallaoued – Frañsizion), da “gorf” ar gumuniezh
vreizhat, zo dister a-walc’h o fouez evit ma c’hallfed lavarout n’o deus ket direnket ar c’hevander-se.
Ar gendalc’hegezh hag ar c’hevander-se eo, muioc’h a-bell eget kelennadur un Emsav (hag a voe
gwall-danav, gwall-zispis e anadennoù e-pad ar c’hantvedoù tremenet), ar pezh a roas tu, a roas
diazez, da zihun ar spered broadel er c’hantved-mañ. Dre o ferzh e c’hellimp lakaat an dastumad tud
hag a vev war zouar Breizh bremañ da startaat ar youl da vevañ a-gevret, da zifenn o lazioù boutin ha
da greskiñ evel ur gumuniezh dibar ha dieub. Mar fell d’hec’h izili bezañ brezhon, ha disheñvel eta
diouzh ar Frañsizion, e tegemerint ez eo dav dezho ober gant ar yezh a zisheñvela en doare anatañ ur
Brezhon diouzh ur Gall. Ne welan nemet an doare-se da c’hounit d’hon yezh Breizhiz na gomzas ket
o hendadoù brezhoneg abaoe kantvedoù (pe biskoazh). Diouzh ar pezh a welan en Iwerzhon, pa vezo
goulennet ouzh ar bobl (er skolioù, hag er vuhez kevredigezhel) ober ar strivadoù hag an dispignoù
arc’hant rekis da adober eus ar brezhoneg yezh o c’hevredigezh, n’eus forzh pegen kaer e vo he
lennegezh na pegen skouerius buhez an emsaverion, ur bern tud a lavaro ne fell ket dezho terriñ o
fenn gantañ ma n’eus ere ebet etrezo, ent korfel, hag ar remziadoù brezhonegerion kent.
« Evel-se emañ kont hiziv, pa’z eo diempret Breizh ; ne weler ket kumunioù Breizh-Uhel o
tiskouez an disterañ c’hoant da lakaat o skolidi da zeskiñ brezhoneg, ha seul belloc’h ma’z eer war-du

ar reter e Breizh, seul zibaotoc’h e klever ar ger “breton” pe “Bretagne” en diskuilhadegoù. Spi ’m eus
ez anataio ar skiant vreizhat en tu-se eus ar vro diwezhatoc’h, met krediñ a ran ivez e vo ret ober outo
e doareoù disheñvel diouzh ar re a vo arveradus e Goueled Breizh mar bern dimp o gounit d’ar
brezhoneg.
« O soñjal en diaesterioù-se a c’hallfe mirout ouzh an adempradur, e lavaran e vefe gwashaet kalz
ar gudenn mar deufe un niver bras a dud eus broioù all, ha zoken (dreist-holl ?) eus rannvroioù gall,
da annezañ e Breizh. Ne ra forzh mar deu hiniennoù, Sinaiz ha Morianed koulz ha tud wenn. Mard eo
yac’h ar gevredigezh e vo gouest d’o heñvelaat. Mar deuont a vil vern e vo un afer all avat. Evito hag
evit o diskennidi ne vo eus Breizh nemet ur meizad douaroniezhel, ha n’o devo abeg kreñv ebet da
harpañ diorreidigezh ur sevenadur brezhon. Ouzh poblañs Breizh-Uhel e c’haller komz eus Breizh
gant ur ster istorel, hag eus ar brezhoneg dre abegoù a geltiegezh (kendalc’hegezh denoniel oc’h
astenn war mil ma n’eo ket daou vil bloaz). Met gwan e vez an dasson, ha douetus e vo an disoc’h epad pell. Mar bez tanavaet an degasadenn, ar gevroadenn vrezhon d’ar bobl a vev war zouar Breizh
avat, e vo disteraet betek mont da netra ar galloud da adsevel ar pezh a ra eus Breizh un dra dibar, ur
gumuniezh gouest da genderc’hañ ur sevenadur dezhi hec’h-unan.
« Mard eus c’hoazh tud prest da skrignañ goude lenn an dra-mañ, e c’houlennin outo kas an
arguzenn d’ar par pellañ : lakaomp e tivrofe 80 % eus an dud a chom bremañ e Breizh hag e teufe en o
lec’h 2-3 milion a Italianed, Arabed, Morianed, Pakistaniz, – hag e talvezfe c’hoazh komz eus diorren
ur sevenadur brezhon ?
« Moarvat ne c’hoarvezo ket an torr e kendalc’hegezh korfel ar bobl vreizhat ken trumm-se. O
c’houzout avat pegen start eo hec’h ademprañ, e ranker teurel evezh na ve ket di-ster-iet hon stourm
en ur zisteriañ ar sol korfel anezhañ hag a ranker envel gouenn hep aon rak ar skrignerion.
« N’eus ket a spered hiniennel hep korf hiniennel. N’eus ket kennebeut a spered broadel na
sevenadur broadel hep kendalc’hegezh hag un derez uhel a gevander er bobl. Ne gomzan ket eus
stumm klopennoù na mentoù korfel.
« Kemmoù zo bet degaset e kealiadurezh an emsav brezhon abaoe 30 vloaz, hag en abeg da fazioù
’zo n’eus ket bet tu da gomz ent ergorek eus diazez korfel (fizikel) ar vroadelezh. Ur fazi bras a rafed
o tevel pelloc’h diwar e benn evelato. Gwelit peseurt rouestl a c’hourdrouz d’ar Stadoù-Unanet, da
Vro-Saoz, da Vro-C’hall, h.a. en arbenn m’o deus lezet niveroù bras a estrenion da enbroañ e sigur ma
oa an holl dud kevatal ha ken dellezek a vri. Serriñ e zaoulagad war ar rouestl-se zo kement ha
dianaout a-youl-gaer un devoud politikel a bouez ha nac’h klask e gompren. N’eo ket un hentenn
ouezoniel met kentoc’h unan gravezoniel.
« Karout a rafen kaout ur respont gouezoniel d’an abegadur a’m eus displeget, ha neket
kunujennoù digant ar skrignerion. Goulakaat a ran hepken ez int prederiet gant dazont ar brezhoneg,
ar geiz ma anavezer gouenn ar Vrezhoned dioutañ. Goulakaat a ran ivez ez anavezer ezhomm an den
da gevrediñ e kevredadoù diouzh e vent (broadoù) na neket e tolpadoù unvandoare. »
(18 02 72)

EMVR-308

Respont da aozer EMVR-308 :
« Evit E.S.B., krediñ a ran en deus displeget fraezh a-walc’h penaos e veize ar gudenn abaoe an
deiz pell dija ma embanne un dezrann eus levr Guy HERAUD1.
« Evel just ne nac’homp ket ez eus kendalc’hennoù bevedel, stuzegezhel, emframmel en ur
boblañs. Warno ne ouzomp ket muioc’h eget an imbourc’herion a ren ur studi ouezoniel anezho. Ne
gomzan ket eus HERAUD ha kenseurted na reont nemet sterniañ devoudoù gouezoniel en o

1

Sl. Lennadennoù – Guy HERAUD, L’Europe des Ethnies, Paris 1963, EMVR-20, Emsav 18/172-179 1968.

c’healiadurezh kevrinel, – tu zo da vezañ kelenner Skol-veur gall ha farser touet ! Darnel e chom
saveladoù ar ouezoniourion, ken na c’haller c’hoazh tennañ klozadur ebet anezho2.
« An diouer a zamkaniezh ouezoniel klok ne vir ket avat a ren un ober politikel azas ; politikerezh
poellek zo bet renet a-raok ma voe eus ar gevredadoniezh, a c’hras Doue.
« Zoken ma n’hon eus ket an araezioù d’e zisplegañ, e c’haller stadañ ez eus un “devoud brezhon”
o treuziñ ar c’hantvedoù betek hon mare. Mar lennit Emsav e welit e c’haller displegañ lod eus
arbennoù an nerzhadur anezhañ abaoe an eil Brezel-bed3. Diglok e chom hon displegadur evel kement
displegadur gouezoniel. Ar gudenn n’emañ ket aze. Hogen amañ :
« Meur a furm zo d’an devoud brezhon hiziv, – evel pep devoud kevredadel ez eo kemplezh,
kemmus ha liesfurm. An Emsav zo unan eus ar furmoù-se. Perzh dibar d’an Emsav eo avat bezañ war
un dro lod eus an devoud brezhon hag embregerezh d’e dreuzfurmiñ.
« Aze e krog an diforc’hioù don etre an Emsav hag al luskadoù breizhek all. Rak an Emsav a
zeskriv an devoud brezhon a-vloc’h (Emsav ha tout) evel anistorek. Un dislavar zo enta etre ar youl
istorek a zo en devoud brezhon (an Emsav o vezañ ar poent ma emañ emouiziekañ ar youl-se) hag an
devoud anistorek ez eo. Kelennadurezh an Emsav eo e rank an devoud brezhon bezañ treuzfurmet dre
an diabarzh : distrujet e rank bezañ an devoud brezhon anistorek a anavezomp ha krouet war un dro
un devoud brezhon istorek. Roll an Emsav eo bezañ blein an treuzfurmiñ-se.
« An diforc’h etre emsav dispac’hel ha brogarourion ouennelour pe broadelourion n’emañ ket er
par anzav pe dianzav an “devoud brezhon”, hogen en doare d’e zanzen. An dispac’herion en kemer
evel m’emañ war an dachenn, eleze evel un danvez fetis, dizunvan, kemmus, bevennet fall, anavezet
fall, hag ar c’hrouiñ-distrujañ a gasont ennañ zo kenkoulz ur c’hrouiñ-distrujañ anezho o-unan hag eus
o c’healioù. Ar ouennelourion, ar vroadelourion, evito, a zistrilh eus an devoud brezhon krai ur c’heal
unvan, eeun, digemm, difetis, ar “ouenn”, ar “vroad”, hag ez embannont ez eo ar c’heal-se poell an
devoud brezhon, ha muioc’h zo, poell “pobl Vreizh”. Rak kement hag ober e vannont ar c’heal
burzhudus war ar boblañs, ha dav eo dezhi kemer ar skritell a blaker warni : “pobl Vreizh”. Hec’h ali
ne c’houlenner ket, rak an dlead kevrinel ez eo d’ar vrogarourion servijout ar “ouenn”, ar “vroad”, a
vanner war un dro gant ar skritell, ha neb na asanto ket da houmañ a vo diskleriet renavi ha treitour.
Seurt strivoù avat, loc’het eus an difetis, a chom difetis, ha merzet e vezont gant ar boblañs evel
difetis4. Neuze e krog an avantur : ar geto (“ni zo estrenion en hon bro”), pe ar vezin faskour (ouzh ur
bobl chatalaet e ranker gourlakaat sternioù he frankiz dre nerzh an armoù)5.
« N’eo ket peogwir e vez prouet dezho ez int disheñvel diouzh ar C’hallaoued dre un diaz naturel
pe ur glad stuzegezhel e fello da Vreizhiz amparañ ur vro emren brezhoneger. An diforc’hioù etrezo
hag ar C’hallaoued a anavezont hag o mad o deus kavet meur a wech ouzh o dianaout pe o lemel kuit.
« A-hend-all, pouezekaat an disheñvelderioù natur pe stuzegezh etre ar pobloù hag o c’hemer da
ziazez d’an ober politikel zo krouiñ un danvez enebiezh grevus, rak ken dizireadus hag an devoudoù
ma vo harpet. Gant disamm e weler lanv ar gealiadurezh ouennelour o kilañ dre ar bed, rak ur walenn
e oa.

2

Ar gevredadouriezh, eviti da chom hep reiñ “respont gouezoniel” ebet “d’an abegadur displeget” gant aozer EMVR308, a zegas evelkent ur sklerijenn oc’h anataat strizhded ha faosted an tezennoù gouennelour ha broadelour e kement ma
klaskont harpañ war ar ouezoniezh. Ar gevredadouriezh a-zonder, an hini a zo e kaoz amañ, a dermen “sol korfel, danvezel,
fizikel” aozer EMVR-308 evel “diaz stummadel hag amvael” (sl. Notennoù kevredadel, passim, & 63/95 1971 pergen) ; pell
avat a savelañ ar gwastad-se evel lec’h kendalc’hegezh ar broadoù pe ar “gouennoù” (pe ar c’henelioù) evel ma ra EMVR308, en en deskriv evel ul lankad daelerezhel e-touez ar re all eus ar werc’helezh kevredadel, hep brient ebet a priori. Diouzh
an dro, e vez an “diaz stummadel hag amvael” pouezek pe pouezekoc’h e devouderezhioù ar gevredigezh vloc’hel ; fazi gros
eo avat savlec’hiañ ennañ penn un devouderezh’untu o tisoc’hañ gant saveladur ar vroad.
3

Sl. Dafar evit istor an trede Emsav 2.– Ar bountad yezhelour, Emsav 55/207-240 1971.

4

Sl. EMVR-313, Emsav 63/87 1972.

5

Sl. « Breiz Atao » hag an daelerezh-dieubiñ, Emsav 33/263-278 1969.

« Er c’hontrol, roll un emsav-dieubiñ eo degas e bobl da gemer perzh en istor an hollved, eleze da
savelañ liammoù gant ar pobloù all, – he ferzhioù dibarek (naturel pe all) o vezañ endonet holl e
kenderc’hañ an hevelep istor hollvedel. N’eo ket dre o “gouenn”, hogen dre o doare dezho da gemer
perzh en istor hollvedel en em gavo Breizhiz ur bobl diforc’h. »
(06 03 72)

EMVR-309

« Emaon o paouez lenn An dislavar politikel, Emsav 24/349-353 1968. Edo er mare-se an dislavar
rezid-beli lec’hiet fall : etre ul luskad rezidelour hag ul luskad belielour, da lavarout eo etre daou
rumm tud, daou rumm “emsaverion”. Evel pa vije bet eus ul luskad evit derc’houezañ ar Stad hag eus
ul luskad evit derc’houezañ ar gevredigezh, an daou luskad o vezañ rannet hag enebet an eil ouzh
egile.
« N’en deus ket an dislavar rezid-beli da c’hoari etre daou seurt rumm tud. Ul luskad dispac’hel
n’eo ket ur gevredigezh dezhi ur Stad. Danvez Stad ha danvez kevredigezh eo, hag an daou a-gevret.
N’eus ket e-barzh ul luskad dispac’hel keodedourion war un tu ha tud a Stad war an tu all ; pep
emsaver zo keodedour ha den a Stad a-gevret. Diorren a ra e rezid dre ziorren ar veli vrezhon. Emañ
an dislavar “beli-rezid” e-kreiz pep dispac’her ha n’emañ ket etre “dispac’herion-keodedourion” ha
“dispac’herion-belielourion”.
« N’eus ket e-barzh an Emsav a “zifennourion eus ar veli” nag a “zifennourion eus ar rezid”. Pep
hini a zifenn, pe kentoc’h a ziorre an eil hag egile. N’emañ ket an dislavar beli-rezid lec’hiet e-barzh
an Emsav ; lec’hiet eo e-barzh pep emsaver. An disveiz beli-rezid zo keflusker ar vuhez emsavel ha
dre se keflusker hon buhez politikel.
« An doare ma veze meneget an dislavar beli-rezid a denn da ziaesterioù ar mare. Hag ez eus hiziv
an deiz en E.S.B. eus an dislavar beli-rezid meneget aze ? N’eus ket anezhañ gant ma vo tizhet gant
pep ezel e emrended politikel. »
(11 03 73)

EMVR-310

Respont da aozer EMVR-310 :
« A-du e savan gant da evezhiadennoù war ar pennad An dislavar politikel. An dezrann-se oa, evit
un darn, un adsked kealiadel eus an diaesterioù a groge da reuziañ en E.S.B. er mare-se, – diaesterioù
a yeas d’o diskoulm e 1969. Istor an diskoulmidigezh a gaver dezrevellet e derou ar pennad Pevar
stael an dispac’h, sl. Emsav 40/114 hh. 1970.
« Ur c’hlokadur a garfen ouzhpennañ da’z evezhiadennoù war an dislavar beli-rezid : n’eo ket
hepken “e-barzh pep emsaver” emañ lec’hiet, hogen etre framm an Emsav hag an Emsav e-unan evel
“hollelezh war loc’h” o vont war-raok dre ur c’hrouiñ dizehan. Bewech, da skouer, ma ranker
treuzfurmiñ ar framm evit e azasaat diouzh un ober nevez, ez arvestomp ouzh c’hoari an daelerezh
beli-rezid : beli a chom gant ar framm e kement ma’z eo redi da labourat ; war ziemframmañademframmañ emañ avat dre berzh an ober-krouiñ, eleze ar rezid. »
(28 03 72)

EMVR-311

« Aet on da selaou Maurice CLAVEL a brezege e R. Ur film zo gantañ : an hini, war-bouez
nebeut, a zo bet kaviardet gant ar skinwel. Kregiñ a ra ar film gant skeudennoù eus ar Résistance ha
DE GAULLE o komz eus Breizh, echuiñ a ra war skeudennoù eus ar mor e Breizh. Ar peurrest eus ar
film zo gouestlet da ziskouez ez eo mouget eztaol an dud gant ar gevredigezh, ar CRSed hag ez eo ret
distreiñ da spered ar Résistance (grosso modo). Spered an diri zo deuet ganin ur wech kuitaet ar sal
emvod ; gouzout a ran ar goulenn a’m bije dleet ober ouzh CLAVEL : “Komz a rit eus Breizh e derou
hag e dibenn ho film. En derou evit merkañ ar pouez kemeret gant Breizhiz er Résistance. Dibenn ho
film a son evel ur c’halvadenn da bobl Vreizh. Ar goulenn a ran ouzhoc’h eo hemañ : pe ster zo d’ho
meno d’ar perzh heverk kemeret gant Breizhiz er Résistance ha, da heul, petra a c’hortozit bremañ eus
Breizhiz ha perak ?” Lakaat a ran ar goulenn-se war baper, rak ar paotr CLAVEL zo er vro evit un
nebeut devezhioù c’hoazh ha marteze e c’hallo unan all ober ar goulenn a’m bije karet ober outañ, o

soñjal evel just en dud a vo er sal, hag o lec’hiañ ar gaoz war un dachenn ergerzhet mat gant an
Emsav. »
(13 03 72)

EMVR-312

« Laouen on o c’houzout emañ S-iz oc’h ober bilou gant stourm ar renkadoù. Aon ’m eus avat e
kemerfent ar gudenn dre an tu fall. An troc’h a zo e kealiadurezh an emsavioù-dieubiñ broadel etre o
renkadelouriezh hag o broadelouriezh a denn en un doare d’an hentennouriezh. En [EMVR-309,
Emsav 63/84-86 1972] e verkan penaos keal ar ouenn (ar vroad) distrilhet diouzh ar werc’helezh
hollel a vez kemeret gant ar vroadelourion da reolenn evit anaout ar werc’helezh-se ha da oberiañ
warni ; souezh ebet ma ne gejfe morse gant stourm ar renkadoù. En hevelep doare, ar renkadelourion
a zistrilh diouzh ar werc’helezh hollel keal ar renkad ha gantañ da reolenn ez anavezont ar
werc’helezh hag e savont o c’helennadurezh ; en houmañ n’en deus an devoud broadel (hag un niver
devoudoù all) lec’h ebet. Arabat e ve diskar broadelouriezh an eil Emsav evit lakaat en he lec’h ur
renkadelouriezh ken strizh all. Gwell eo degas ar vroadelourion (mar asantont evel just) da anaout
emdouell ar gelennadurezh vroadelour, war un dro gant emdouell ar gelennadurezh renkadelour.
Kelennadurezh an Emsav zo, mar karer, kevandod diwar ar gourzhdod renkad/broad ; n’he deus ket
avat da loc’hañ diwar renkadelouriezh ha broadelouriezh, hogen diwar an devoud renkadel hag an
devoud broadel kemeret, n’eo ket er c’helennadurezhioù-se, met er werc’helezh kevredadel hec’hunan. Alese an ezhomm mallus da gas war-raok hon studioù war ar gevredadelezh fetis. »
(14 03 72)

EMVR-313

« Kudenn an arz hag an emsav eo bepred. Diouzh un tu, an Emsav, evel mod-kenderc’hañ
arbennik ; diouzh an tu all, an Arz, a zo ur mod-kenderc’hañ arbennik ivez. Ar c’henderc’hañ emsavel
a ra dave d’an emsavelezh hollel (an dispac’hioù all ha kement embregerezh da grouiñ kevredigezhioù
nevez) ha war un dro d’an emsavelezh vrezhon kent. Ar c’henderc’hañ arzel brezhon a ra dave d’an
arz hollel (en holl vroioù hag en holl amzerioù) ha war un dro d’an arz brezhon kent.
« Un devoud all zo avat : an emsav brezhon hag an arz brezhon a c’hoarvez en hevelep kelc’hiad
tud. Arbennoù ez eus da se moarvat. Bezañ ereet en o diaz hag en o arbenn-bezañ ne empleg ket
koulskoude ma vent ereet en o daveoù (dieub-rik eo an emsav hag an arz an eil e-keñver egile evit a
sell an danvez a arveront en o c’henderc’hadur) hag en o amkanioù (an eil n’en deus bevenn ebet da
gaout en egile ; an daou o deus da zremmwel an hollelezh, a genderc’h evit an hollved). Gant gerioù
all, ul lennegezh vrezhon ne vo ket gwelloc’h dre ma klasko danvez en Emsav na disteroc’h dre ma
teuy he danvez a lec’h all ; e-keñver hollelezh he deus da vezañ anavezet, hag evel arz, n’eo ket evel
ober emsavel, anat eo, – mard eo talvoudek e vo talvoudek ivez er-maez eus Breizh hag eus kelc’hiad
an Emsav. Seul gent a se, n’eo ket evel emsaver ent strizh omp engwiriet da varn oberoù arzel an
emsaverion. Diazezet eo bet ar bennaenn-se en Emsav gant Roparz HEMON pemont vloaz ’zo ha
n’eus anv ebet d’he dilezel : ur giladenn vras e vije.
« Ma, se o vezañ darbennet, ez omp e gwir da spiañ diwan ul lennegezh a gemerfe danvez an
Emsav d’he hini. Un azon mat e ve, n’eo ket evit al lennegezh vrezhon (ket da nebeutañ war-eeun),
met evit an Emsav. Ar brouenn e ve en deus an Emsav krouet un tamm douar ledan ha don a-walc’h
evit ma kreskfe gwez warnañ. Bezañ diwar an danvez pleustret gant an emsaverion en o buhez
emsavel ne rafe ket gwelloc’h lennegezh anezhi, ur merk sklaerius e ve anezhi avat evit an Emsav.
Ouzhpenn ur merk zoken, ur sklerijenn. Displegañ a ran. Goût a ouzomp ez eo hon c’hudennoù
emsavel kudennoù denel hollel, hogen n’o anavezomp war-eeun nemet e diabarzh hon bevennoù
personel ; evit o anaout en tu all d’hon bevennoù personel ha kaout outo un embreg azas (rak n’int ket
personel dimp) e rankomp ren ul labour damkanel a ro dimp un anaoudegezh ledanoc’h, met ameeun,
hanterat, difetis anezho. E-se ez eo gennet ar pleustr politikel (ha gouezoniel, h.a.) etre un anaout
eeun, dihanterat, kantouezel, fetis eus ar c’hudennoù en hon c’helc’h personel strizh (anaout gwariet
en e andon avat, rak hon c’helc’h personel n’eo ket ar c’helc’h gwirion m’emañ stignet ar
c’hudennoù), hag un anaout ameeun, hanterat, difetis, damkanel anezho er c’helc’h gwirion m’emaint
stignet. Aze e teu dres an arz da deurel ur sklerijenn a vank d’an ober emsavel (politikel, gouezoniel,

h.a.) : sklaeriañ a ra ar vuhez e seurt doare m’en em astenn hon anaoudegezh eeun ha fetis en tu all
d’hon bevennoù personel. Hon dieubiñ a ra diouzh hon bevennoù personel. An ober politikel,
gouezoniel, h.a. a ro dimp an tu da dreuziñ ar bevennoù-se, nemet e priz mont en difetis war un dro.
An arz a ro dimp an tu d’o distremen en ur chom er fetis. Kompren a rez an donder, ar binvidigezh
ramzel a zegasfe d’an emsaverion un arz o sklaeriañ o buhez emsavel.
« Kompren a rez ivez e tridan pa welan unan o klask lakaat ur gudenn emsavel e goulou an
hollelezh arzel : mall ganin anaout er fetis ledan (arzel) an traoù nesañ din na anavezan betek-henn
nemet er fetis strizh (personel) pe en difetis ledan (damkanel). Ha se zoken ma n’on ket sur ez eo
deuet an arzour nevez a-benn eus e daol. »
(23 03 72)
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NOTENNOU KEVREDADEL (4)
TERMENADURIOU AR GEVREDADOURIEZH
Evel m’hon eus gwelet ez emdro termenadur ar gevredadouriezh war un dro ganti hag en un doare
ez eo hec’h istor istor he zermenadurioù. Er pevare notenn-mañ e klaskimp digejañ an termenadur
klokañ gwellañ anezhi en he stad a vremañ. D’henn ober e rankimp tremen adarre war heuliad
pazennoù he diorreadur betek hiziv.

An divrazadurioù
Evit Auguste COMTE, saver ar ger « sociologie » hag unan eus diazezerion ar gevredadouriezh
(sl. Emsav 56/267 1971), ez eo ar ouezoniezh-se an hini gempleshañ-holl. An imbourc’hioù renet
abaoe n’o deus graet nemet dervaat meno COMTE. Tennañ a ra ar gemplezhded-se n’eo ket hepken
da savlec’h ar gevredadouriezh e-keñver skiantoù an natur, hogen d’he lec’hiadur e-touez skiantoù
mab-den, ha pa vent bredoniezh, armerzhouriezh, yezhoniezh, denoniezh, dendouaroniezh,
poblañsouriezh, h.a., pe c’hoazh istorouriezh ha tudoniezh, an div skiant kevredadel nesañ d’ar
gevredadouriezh. Ar gemplezhded-se zo a) hini an domani studiet, ar werc’helezh kevredadel en he
spesadegezh dizireadus b) hini an hentenn arveret, ar « gwelout a-vloc’h » e-ser ur rizhouriezh
spanelour hag un argerzhañ dre an daelerezh.
An elfennoù termenadurel-mañ avat n’int ket bet savelet diwar an derou ; an disoc’h int d’un
hentadur a badas ur c’hantved. Mat eo merkañ ar c’hammedoù a amparas an hentadur-se.
Deurus eo bepred keñveriañ, pa c’haller, an termenadurioù roet gant ar gevredadourion o-unan.
A-wechoù avat, e-kichen an termenadur ezpleg-se, e ranker dezren un termenadur disheñvel, empleget
gant imbourc’hioù ha klozadurioù an aozer.
Evit J.S. MILL (1806-1873) ez eo ar gevredadouriezh « skiant an danvez kevredadel hollekañ ha
difetisañ pe, eeunoc’h, ar skiant eus doareoù hollekañ ar gevredigezh ». Ar skouer eo eus un
termenadur dispis ha forc’hellek : ne ro meneg ebet eus ar pezh a zo « kevredadel » pe
« kevredigezh » nag eus bevennoù an hollekaerezh da ren, ha se a c’haller kompren e daou zoare
disheñvel ; pe an un dra eo evitañ « hollek » ha « kevredadel » hag ar werc’helezh kevredadel n’eus
dezhi spesadegezh ebet, n’eus ket anezhi ; pe gortoz a ra digant ar skiantoù kevredadel dibarek ma
termenfent ar gevredadelezh, ar gevredadouriezh o tont hepken goude-taol da hollekaat an disoc’hoù
anezho. An eil martezeadenn-mañ a hañval bezañ an hini wir, pa voe techet MILL hag e ziskibion
d’ober eus ar gevredadouriezh ur meni goulc’her war ar skiantoù kevredadel dibarek, ha da c’houlenn
digant ar re-mañ « devouder trec’hel » (sl. Emsav 58/327 1971) ar werc’helezh kevredadel. Ar
c’hemeradur-se a adkaver hiziv gant an aozerion a ra eus ar gevredadouriezh « teskad ar skiantoù
kevredadel ».
Klasket ez eus bet trec’hiñ da skorted termenadur MILL dre lakaat ne ra ar
gevredadouriezh nemet plediñ gant hentennoniezh ar skiantoù kevredadel dibarek, – ar remañ o plediñ gant erzerc’hadurioù fetis ar gedvuhez. A dra sur, emell ar gevredadouriezh a
zegas ar skiantoù kevredadel d’o emzezvarn ; an emzezvarn-se avat a vez graet dre berzh ar
c’heñverioù a genglokausted, a gevamplegusted, a genforc’husted etre ar skiantoù kevredadel
dibarek hag ar skourroù arbennik keñverek eus ar gevredadouriezh : da skouer etre ar
wironiezh ha kevredadouriezh ar gwir, etre an armerzhouriezh ha kevredadouriezh an
armerzh, h.a.. Diren an ober kevredadour d’ur c’heverata etre hentennoù ar skiantoù
kevredadel dibarek zo a) savlec’hiañ ar gevredadouriezh war dachenn ar ouiziadoniezh, eleze
lemel diganti he dezvad a ouezoniezh evit ober anezhi ur rann eus ar brederouriezh b) lezel emaez kont hentenn biaouel ar gevredadouriezh, – pa’z eo hi e gwir ar stalon pennañ d’ar
c’heverata.
Aozerion all, alaman, amerikan, belgiat, o strivañ da zizalc’hediñ ar gevredadouriezh diouzh ar
skiantoù kevredadel dibarek, a vennas diazezañ o zermenadurioù war raklakadennoù furmelour.

Georg SIMMEL (1858-1918) (sl. Emsav 59/356 1971), an hini kentañ anezho, oc’h enebiñ
« endalc’hedoù », danvez ar skiantoù kevredadel, ouzh « endalc’herioù », danvez ar gevredadouriezh,
a sankas en didegezh o tremen e-biou d’ar werc’helezh fetis.
Von WIESE (sl. Emsav 59/357 1971) ha VIERKAND en Alamagn, BOGARDUS, PARK ha
BURGESS, ZNANIECKI, H. BECKER er Stadoù-Unanet, E. DUPREEL e Belgia a zegemeras, gant
arlivioù, gouzalc’hioù ha goulezioù diseurt, an disparti furmelour etre kevredadouriezh ha skiantoù
kevredadel dibarek. Von WIESE evitañ a dreuzveize ar werc’helezh kevredadel : e-lec’h he
savlec’hiañ er strollennoù fetis hag en o emframmoù, en he savlec’hie en empenterezh an hiniennoù
hag en darempredoù etrehiniennel.
E. DUPREEL a zistremenas ar furmelouriezh war ur poent : dont a reas da dermenañ ar
gevredadouriezh evel « skiant ar strolladurioù kevredadel », he c’hefridi o vezañ savelañ o rizhoù, en
ur lakaat e kont o « nerzh kevredadel », o « luniadur », o « zuadur d’en em frammañ », an « urzhaz
kevredadel » piaouel dezho. Hogen, ouzhpenn ma ne ra dave ebet d’ar sevenadoù a zo frouezh padus
kedvuhez ar strolloù, ne veiz ket ar strolloù hag ar gevredigezh evel gwerc’hennoù dizireadus. Evitañ
ez eo « ar stroll kevredadel kement hag un dastumad hiniennoù unanet etrezo ha diforc’h diouzh ar re
all dre gengeñverioù kevredadel yael ha kenglokaus ». Ne wel ket ez eo ar stroll un unvez werc’hel,
hogen darnel, gougevanet ouzh ur gevredigezh ; emañ unded ar stroll dreist dalc’h ar c’heñverioù ken
yael ken nac’hel a vez etre an hiniennoù hag an Nioù. E-se, an holl « geñverioù » a ampleg strolloù
rakvezant dezho ; ar strolloù hag ar c’hevredigezhioù o devez o oberoù da seveniñ : kenderc’hañ a
reont o fatromoù, arouezioù, argeloù, mennozioù, talvoudoù dezho, pe, mar deu ar re-mañ eus
unvezioù ledanoc’h, en o daskemmont hag o azasaont ; ur simant eo ar sevenadoù, o startaat o
emframmoù. Anat eo ne c’hell ket termenadurioù furmelour ar gevredadouriezh enderc’hel ar studi
eus seurt doareoù eus ar werc’helezh kevredadel : diwar ma anavezer ar gedvuhez evel ul lec’hkenderc’hañ hag -emgenderc’hañ, ez eo ar furmelaat anezhi un embreg hep ster.
En eneb d’ar furmelourion, ar gulturelourion a zileizh danvez ar gevredadouriezh pe e domani ar
stuzegezh pe en hini ar sevenadur.
Un dasstourm ouzh ar furmelouriezh, ha kemparzhek dezhi, eo an « Denoniezh stuzegour »
amerikan a venn kemer lec’h ar gevredadouriezh. Un dasstourm all e voe « kevredadouriezh ar
sevenadur » (Kultursoziologie) Alfred WEBER (1868-1958, breur Max WEBER).
Gwrizioù ar gulturelouriezh a gaver e meur a lec’h : e prederouriezh nevezkantat H. RICKERT
(1863-1936), a enebe ar « c’hultur » a-zalc’h ouzh an talvoudoù, hag an « natur » ; en oberoù an
tudoniour Sir Edward TYLOR (1832-1917) (Primitive Culture, 1891), a dermene ar « culture »
(stuzegezh) evel kenderc’had an dud o vevañ e kevredigezh. Kenaozet eo bet an daou duadur-se e
doareoù disheñvel en oberoù an dudoniourion amerikan a orin alaman A.L. KROEBER, C.
WIESSLER ha, nevesoc’h, C. KLUCKHOHN ; aet int d’ar penn pellañ gant FROBENIUS,
SPENGLER hag ar Saoz TOYNBEE, ha dreist-holl gant an dudourez amerikan Ruth BENEDICT ;
houmañ, en he levr Patterns of Culture (1934), a lavar bezañ adkavet patrom ar stuzegezh apoliniat
gant an Indianed Zuñis ha patrom ar stuzegezh dioniziat gant an Indianed Kwakiutl. An termenadur
eus ar gevredadouriezh empleget gant ar meizadurioù kulturelour a c’hallfed dezrevell evel-henn : o
vezañ ma n’eo ar strolloù hag ar c’hevredigezhioù nemet organoù-kefleuniañ ur patrom amparet en araok, anezhañ « reizhiad » pe « furm » ur stuzegezh, ur sevenadur pe ur sevenadurva, ez eo kefridi
nemeti ar gevredadourion adkavout ar patromoù-se kefleuniet war an dachenn (kemmañ a ra an niver
klok anezho : TOYNBEE a zeskriv un ugent, SPENGLER pevar hepken).
Marcel MAUSS (1872-1950), o termenañ ar werc’helezh kevredadel evel « anadenn hollel », o
tiskouez n’eus ket muioc’h a gevredigezh hep stuzegezh eget a stuzegezh hep kevredigezh, a ziskaras
emvennadurioù ar stuzegourion, ha dre-vras ar gulturelourion, da ziren ar gevredadouriezh d’o
damkaniezhoù. « Furm ur stuzegezh zo hollad an arvezioù dibarek gwisket gant an arverioù hag ar
c’henderc’hioù boutin, pe boutin mui-pe-vui, d’ar c’hevredigezhioù a zo krouerezed ha dougerezed ar
stuzegezh-se » (Civilisation, le mot et l’idée, Semaine du Centre international de Synthèse, 1930,
p. 91).

An termenadurioù yael
An termenadurioù hon eus meneget betek amañ zo nac’hel : savelañ a reont ar gevredadouriezh
evel ur stagadenn-glenkañ d’ar skiantoù kevredadel dibarek pe, mar he diforc’hont diouto, en he
bac’hont er furmelouriezh krin pe, en eilpennvan anezhi, er stuzegouriezh difetis. Ur wech karzhet ar
meizadurioù loezus-se, e c’haller stagañ gant studi ar savlec’hioù-imbourc’hiñ o deus pep hini
dioueliet un arvez frouezhus nevez eus intenterezh ar gevredadouriezh.
Diazezerion vras ar gevredadouriezh, SAINT-SIMON, PROUDHON, COMTE, MARX,
SPENCER n’o deus ket klasket reiñ dezhi un termenadur pe, mar o deus graet, o zermenadur ne glot
ket ouzh o freder kevredadour gwerc’hel. Re strizh en he liamment ouzh ar brederouriezh an istor ma
harpent evit bezañ damantet da verkañ he hentennoù ha bevennoù da zanvez an diskiblezh nevez.
Koulskoude, diwar vont, o deus holl taolet bannoù sklerijenn prizius war an danvez-se.
Evit SAINT-SIMON (1760-1825) (sl. Emsav 56/260 1971), ez eo ar « vevedouriezh kevredadel »
skourr-kreiz « skiant mab-den » : studiañ a ra ar « gevredigezh werc’hel », ar strivoù-stroll « danvezel
ha speredel » o trehontiñ strivoù hiniennel ar berzhidi hag o kenweañ ganto.
Hervez COMTE (1798-1857) (sl. Emsav 56/267 1971), danvez ar gevredadouriezh zo ar
gevredigezh denel (an un dra evitañ hag an Denelezh) evel hollelezh werc’hel oc’h en em
c’hourlakaat ouzh he ferzhidi, oc’h anadiñ war un dro evel « ergorenn ha dangorenn », evel strivadur
ha piaouadur, preder hag ober, hollelezh oc’h emplegañ ar gravez, an divezouriezh, an diorreerezh, an
anaoud evel elfennoù-reoliata.
PROUDHON (1809-1865) (sl. Emsav 56/261 1971) a intent ar werc’helezh kevredadel evel un
hollelezh enmanel azonet gant ar striverezh-stroll a-youl, an ober, al labour, ar c’hevezerezh,
kenstourm ar strolloù hag ar renkadoù, enni pazennadoù pe mentoù diseurt : nerzhoù strollennel, poell
hag emskiant strollennel, ar yonez hag an « uhelbal » kantaezel, ar gwir hag ar reolerezhioù
kevredigezhel, erfin ar c’hrouerezh-stroll.
Evit MARX (1818-1883) (sl. Emsav 56/264 1971), ar gevredigezh, ar renkadoù, an den, anezho
hollelezhioù fetis, en em grou o-unan e-ser un niderezh, ur praksiz, ma kengej ha ma kenstourm ent
daelerezhel an « nerzhoù-kenderc’hañ » hag ar « c’heñverioù-kenderc’hañ » pe « luniadoù
kevredigezhel » ; « kenderc’h speredel ar c’healioù, an derc’hadoù, an emskiant » zo endalc’het er
« c’henderc’h danvezel ».
SPENCER (1820-1903) (sl. Emsav 56/271 1971), daoust ma risklas en naturelouriezh hag en
emdroadouriezh, a ouezas diskouez al lec’h dalc’het er werc’helezh kevredadel gant an
« ensavadurioù », ar « reolerezhioù kevredigezhel » hag an « emframmoù » hep koulskoude gouzout
reiñ d’an elfennoù-se un termenadur azas.
DURKHEIM (1858-1917) (sl. Emsav 58/328 1971) an hini kentañ a lakaas d’e amkan termenañ
danvez ha hentenn ar gevredadouriezh. En eil Notenn gevredadel e kaver un alberz eus dehentadur e
breder e stumm an tri zermenadur a roas, ezpleg pe empleg, d’ar gevredadouriezh e mareoù disheñvel
eus e remzad. Dleourion omp dezhañ eus pennaenn hentennel ar « gwelout a-vloc’h ». Koulskoude,
mar greas berzh evit a sell digejañ bevennoù an danvez, ne zeuas ket a-benn da spisaat na hentennoù
na danvez e-unan ar gevredadouriezh.
Max WEBER (1864-1920) (sl. Emsav 59/358 1971) a ziazezas ar « rizhouriezh doareadel »,
degasadenn a bouez bras, nemet ne voe ket evit tennañ an holl frouezh anezhi dre ma tiree ar
gevredadouriezh da studi ar sevenadoù (Kulturwissenschaft – sevenadoniezh), ha ma vanke dezhañ ar
pleustr daelerezhel ret d’he c’horvoiñ.
En Notennoù kevredadel kent e kaver meneg eus degasadennoù bras pe vrasoc’h kevredadourion
all :
MAUSS (1872-1950) (sl. Emsav 58/334 1971) : an « anadennoù kevredadel hollel ». An diouer a
zaelerezh a viras ivez outañ a vont pelloc’h gant an erv en doa boulc’het.

Max SCHELER (1874-1928) (sl. Emsav 59/357 1971) a ouezas lakaat war wel ar c’heñverioù
daelerezhel a vez etre an anaoud, an divezelezh diouzh un tu hag ar gevredigezh diouzh an tu all.
Klokaet e voe e imbourc’hioù war ar c’hraf-se gant Karl MANNHEIM (1893-1947) (sl. Emsav
59/364 1971) a roas e astenn klok da gevredadouriezh an anaoud.
C.H. COOLEY (1864-1929) (sl. Emsav 59/368 1971) a ziskouez ar c’heñverioù a genglokausted,
a gevemplegusted a vez etre hinienn ha kevredigezh.

Termenadur Georges GURVITCH
Da dermenadur diwezhañ ha klokañ e tisplegimp dre ar munud hini ar c’hevredadour gall G.
GURVITCH, pa adkaver gougevanet outañ ent daelerezhel an holl elfennoù yael savelet araozañ ha,
war un dro, pa ra eus hentenn ar gevredadouriezh un hentenn daelerezhel (sl. EMVR-296, Emsav
61/14-18 1972).
O vezañ ma vez studiet ar werc’helezh kevredadel war un dro gant ar gevredadouriezh hag ar
skiantoù kevredadel dibarek, e vo termenet danvez spesadel ar gevredadouriezh dre spisaat war un dro
he domani hag he hentenn.
Domani ar gevredadouriezh zo ar werc’helezh kevredadel, dizireadus da nep gwerc’helezh all. En
em ziskouez a ra e stumm « anadennoù kevredadel hollel » pe « hollelezhioù war loc’h », – oaledoù
didarzhadennek bepred war chal ha dichal, mirlec’hioù ma strink diouto ar greadoù hag ar strivoù
strollennel, o stourm ouzh skoilhoù diabarzh ha diavaez, maeziennoù ma en em ampar hag en em
dreuzfurm an Nioù, ar strolloù hag ar c’hevredigezhioù. An euladoù denel puilh dedaolet gant an
anadennoù kevredadel hollel a zeu d’o intrañ en distro ha d’en em imboudañ warno. Oberoù an
anadennoù kevredadel hollel, – ar sevenadoù, an oberiadoù danvezel, hag ivez o emframmoù (anezho
kempouezioù bresk a urzhazoù liesek), an aozadurioù, ar patromoù, an obererezhioù diforc’hekaet, –
n’int nemet un eztaol diglok hag amgevazas eus an hollelezhioù danlec’hiet bepred war ziwan, war
zispenn ha war addiwan. Amzerelezhioù disheñvel zo d’an anadennoù kevredadel hollel en o
dibunadur : lañs pe dilañs o devez e-keñver o emframmoù (sl. kealioù ar « goulerc’h kealiadel » hag
an « enraog kealiadel » war Emsav 60/386 1971).
An anadennoù kevredadel hollel zo liesventek, stignet diouzh pazennadoù, gwiskadoù, gwastadoù
a-zonder, a c’hell mont da boent-loc’hañ evit savelañ o unded difreuzadus. Ur monedone diastal zo
etre krestenenn diavaez ar gevredigezh, – he diaz stummadel (douaroniezhel, poblañsel, amvael,
binviadurel), – o vont dre ar benvegadurioù frammet, an arverioù pemdeziek kestouek, ar patromoù
kalvezel, an arouezioù hag an argeloù, dre ar greadoù strollennel disdalc’hus pe nevezus o taskemmañ
an arverioù hag ar patromoù hag o krouiñ argeloù nevez, betek an talvoudoù hag ar c’healioù
strollennel hag, en dibenn, ar speredegezh strollennel ha hiniennel. An holl wiskadoù a-zonder a ya
d’ober un unvez diloezadus e-barzh an anadennoù kevredadel hollel, pezh na vir ket e vez spanaennoù
ha kenstourmoù etre ar gwiskadoù. Kemmañ a ra pouez ha lec’h pep gwastad hervez ar stern
kevredadel m’emañ, hervez an Nioù, ar strolloù, ar renkadoù, ar c’hevredigezhioù bloc’hel, hervez
pep elfenn gorrgevredadel ha pep unvez veurgevredadel.
An anadennoù kevredadel hollel n’int ket liesventek hepken ha ne c’hoarvezont ket hepken a
gevredigezhioù bloc’hel. An Nioù (yoc’hoù, kumuniezhoù, kenunvaniezhoù), ar strolladurioù dibarek,
ar renkadoù zo ivez anadennoù kevredadel hollel. Ar strolladurioù dibarek zo korrvedoù amparet gant
Nioù ha dre se anadennoù kevredadel hollel, evel ma’z eo ar renkadoù hag ar c’hevredigezhioù
bloc’hel meurvedoù amparet gant strolladurioù dibarek a zo pep hini un hollelezh. Puilhentez an
anadennoù kevredadel hollel ne c’hell bezañ meizet en he leunded nemet mar lakaer a-wel ez eus
derezioù diniver e dreistelezh ar bloc’hel war an darnel, hag ez eus un drama diziwezh o reuziañ etre
an anadennoù kevredadel hollel darnel hag ar re vloc’hel, – pa vez etrezo tro-ha-tro keñverioù a
genglokausted, a gevemplegusted, a gevamsteriegezh, h.a.. Ken pouezus eo ar c’hoari daelerezhel etre
ar sternioù hag ar skeulioù diseurt a anadennoù kevredadel hollel hag an hini a vez etre ar gwastadoù
a-zonder : gantañ ez eus un eil enkerzh evit tostaat da intenterezh an hollelezhioù kevredadel war
loc’h.

Erfin, pa gemerer an anadennoù kevredadel hollel e par an unvezioù strollennel gwerc’hel
(strolloù, renkadoù, kevredigezhioù bloc’hel) – ha n’eo ket ken e par an Nioù hag ar c’heñverioù ouzh
an Hentez, a zo anemframmel d’ar muiañ – e teu a-wel ur c’henstourm feuls etre an elfennoù
anemframmel, emframmadus hag emframmet, klokaet gant ar c’henstourm etre emdarzhek hag
urzhiadek ; ar frammoù urzhiadek o-unan o vezañ hepken ur pezh-gwerin war daolenn ar
c’hempouezioù a ra un emframm. Diastal e vez an emframmoù paket e keflusk an emframmañ, an
diemframmañ, an ademframmañ hag an tarzhañ, dre berzh an tennder a zo etrezo hag an anadennoù
kevredadel hollel danlec’hiet. N’eus netra par d’ar goulerc’hioù, an tennderioù, ar c’henstourmoù, ar
gourzhenebadoù o treiñ enno evit diskouez pinvidigezh dreist an anadennoù kevredadel hollel. O lusk
daelerezhel eo a zegas a-wel war un dro an hollelezh diloezadus a amparont hag an emfregañ a zo an
eil perzh pouezus anezho. An hevelep daelerezh a vir a enebiñ gwerc’helezh kevredadel ha
sevenadurioù. An anadennoù kevredadel hollel eo a zo war un dro an dedaolerion hag an emvataerion
eus ar sevenadoù. Ne c’haller nepred sellout an anadennoù kevredadel hollel evel hevelep d’o
endalc’hedoù : dre berzh an amzeriegezh e vezont atav muioc’h eget an hollad anezho, seul gent a se
eget ar sammad anezho.
Hervez teir hentenn disheñvel e c’haller studiañ ar werc’helezh kevredadel.
A) Hervez un hentenn-reizhiata ha -dezrannañ troet peurliesañ ouzh amkanioù pleustrek. Harpañ
a ra war ur gwastad a-zonder nemetken, distaget diouzh an hollelezh, ha klask reiñ dezhañ ar vrasañ
kempoellded a-benn e gorvoiñ en ur stern kevredadel spis. An argerzhad-mañ eo hini an darn vuiañ
eus ar skiantoù kevredadel dibarek ; skiant ar gwir – ar wironiezh – da skouer, pa bled hepken gant
patromoù hag argeloù difetis ar gwir, reizhiataet a-benn aesaat o arver gant lezioù-barn hag
amaezhiadurioù ar riezoù ; pe ar c’hramadeg, pa na zalc’h kont nemet eus kanteulioù al lavar a-benn o
reizhiata hag o lakaat en arver (skolioù h.a.) ur c’helc’hiad resis ; pe an douaroniezh (a zo denel ha dre
se kevredadel zoken pa na ra nemet war-dro ar glenn) nad a ket pelloc’h eget gwastad stummadel ar
werc’helezh kevredadel pa zeskriv an torosennadur, an hinoù, ar poblañsoù, an atiloù hag ar
barregezhioù a-geñver gant ezhommoù ar gedvuhez en ur stern kevredadel lavaret ; pe an
armerzhouriezh klasel pa zezrann ha pa reizhiata patromoù armerzhel ’zo, greadoù strollennel reoliek
’zo a-benn dizoleiñ araezioù ar c’henderc’h efedusañ hag an eskemmoù spletusañ en ur stern
kevredadel resis. Un dra a bouez zo da verkañ : pep hini eus ar skiantoù-se, o labourat e diabarzh ur
stern kevredadel divizet dre dermenadur, a lez peurliesañ e-maez kont ar gwerc’h-kemmañ hag emdreiñ a zo gant ar stern-se e-unan.
B) An eil hentenn da zenesaat ouzh ar werc’helezh kevredadel zo un hentenn-unveziadekaat (o
pouezañ war unveziadegezh an devoudoù) ; hini div skiant kevredadel dibarek eo, an istorouriezh hag
an dudouriezh, a studi, evel ar gevredadouriezh, an anadennoù kevredadel hollel. Bec’h he deus an
dudouriezh o tremen eus an emframm d’an anadenn gevredadel hollel peogwir e pled gant
kevredigezhioù nannprometeel, eleze hep skiant eus ar c’hemmadurioù hag an eilpennadurioù
devoudet gant an ober istorek. An istorouriezh, en eneb, a zeu a-benn gwelloc’h eget ar
gevredadouriezh da heuliañ distremenidigezh an emframmoù gant an anadennoù kevredadel hollel
danlec’hiet : studiañ a ra ar c’hevredigezhioù prometeel (istorek) diwar ar pezh a zo dieil hag unveziat
enno, dre savelañ unded o bremañ hag o zremened e-ser an hevelep lusk istorek, pezh a empleg
derc’hadur an eil hag egile diwar ziaz ur gevredigezh resis, e goulou un ergorelezh amparet gant ur
renkad pe ur stroll dibarek. Pal an istorouriezh zo degouezhout gant dispanelezh an emframmoù hag
an amzerelezhioù ; hogen spanelezh ha liesamzerelezh zo daou berzh pennañ eus ar werc’helezh
kevredadel ; hag amañ emañ diac’hinad an istorouriezh : studiañ ur werc’helezh spanel-dreist dre un
hentenn o pouezekaat an dispanelezh hag an ereoù devouder-devouded en displegadur. Dasprenet eo
an diac’hinad-se a) gant kealiadegezh an « wirionez istorour » b) gant forc’hellegezh an
amzerelezhioù en istor (amzer alvezel, amzerelezhioù oberourion an istor kendalc’hel e-barzh un
hevelep furm amzeriek, spanel eus ur furm d’unan all, amzerelezhioù savelet gant an istorourion)
k) gant donaerezh kevret ar c’hevnadiñ hag an displegañ en istorouriezh. An doareoù he deus an
istorouriezh da studiañ ar werc’helezh kevredadel a ra anezhi ur gevelerez prizius evit ar
gevredadouriezh : pourchas a ra da houmañ dafar diziouerus, ar braslunioù-displegañ start o tiogeliñ
an tremen etre an anadennoù kevredadel hollel hag o emframmoù. Diouzh he zu, ar gevredadouriezh a

bourchas d’an istorouriezh framm he sternioù-daveiñ meizadel, en o zouez ar rizhennoù emframmoù ;
he skoazellañ a c’hell ober ivez da goazhañ kealiadegezh he gwirionez.
K) An trede hentenn zo hini ar rizhouriezh doareadel ha spanelour, oc’h emplegañ ur gwelout avloc’h damantus d’an unelezh koulz ha d’al lieselezh, oc’h arverañ an daelerezh kantouezek, – harz
efedus nemetañ da valzamegadur ar rizhennoù ha da sonnadur ar gwelout a-vloc’h.
1. Hentenn ar rizhouriezh zo disheñvel kenkoulz diouzh hentenn-hollekaat skiantoù an natur, ha
diouzh an hentenn-dezrannañ-reizhiata arveret gant ar skiantoù kevredadel dibarek, ha diouzh
hentenn-unveziadekaat an istor hag an dudouriezh. Savelañ a ra rizhennoù doareadel ha spanel,
arreadek evelkent. Hollekaat a ra betek ur poent a-benn merkañ fraeshoc’h spesadegezh ar rizhenn. O
savelañ rizhennoù disheñvel hervez ar sternioù gwerc’hel diseurt hag o emframmoù, ez unveziadeka
betek ur poent, a-benn lakaat fraeshoc’h war wel ar sternioù arreadek. Korvoiñ a ra roadennoù an
istorouriezh, met evit pouezekaat ar spanoù, an torroù etre Nioù, strolloù, renkadoù, kevredigezhioù
bloc’hel diouzh un tu, anadennoù kevredadel hollel hag emframmoù diouzh an tu all. Amplegañ a ra
kevnaderezh an unvezioù gwerc’hel hag o euladoù, hogen evit ober eus ar re-mañ elfennoù enmanel
eus an hollelezhioù war loc’h. Darbenn a ra a-wechoù ar reizhiatadurioù savelet gant ar skiantoù
kevredadel dibarek, hogen evel spisverkoù da imbourc’hiñ ar gwastadoù a-zonder danlec’hiet, hag en
ur anataat emañ kempoell ar patromoù, an argeloù, an euladoù e dalc’h kempoell dibarek an anadenn
gevredadel hollel. Er gevredadouriezh ne c’haller dedalvezañ hentenn ar rizhouriezh nemet d’an
hollelezhioù ha d’o emframmoù. Ne vez ket danzeet ar rizhennoù evit ober anezho limajoù eus ar
gedvuhez, skeudennoù sonnet, na « poelleladurioù utopek » (WEBER) ; n’o ranner ket e
« fenotipennoù » hag e « genotipennoù » (Kurt LEWIN). Bez’ ez int er c’hontrol sternioù-daveiñ war
zialusk, war azasaat dizehan ouzh an anadennoù kevredadel hollel, bez’ ez int binvioù-displegañ ar
gevredadouriezh.
A-walc’h eo diskouez penaos emañ savlec’hiet rizhennoù ar gevredadouriezh hanter-hent etre
hollelaat, unveziadekaat ha reizhiata, etre displegañ ha kevnadiñ, etre arreadegezh ha spanelezh, evit
kompren ez int ar c’hontrol-bev eus meizadoù diflach ha ne c’hellont bezañ savet nemet diwar-bouez
an daelerezh.
Splannañ dedalvezadur hentenn ar rizhouriezh eo ar savelidigezh eus an tri rumm rizhennoù ez eo
ar rizhennoù korrgevredadel, rizhennoù ar strolladurioù dibarek ha rizhennoù ar c’hevredigezhioù
bloc’hel.
a) Ar rizhennoù korrgevredadel zo rizhennoù al liammoù kevredigezhel (Nioù, keñverioù ouzh
an Hentez), eleze « diskouezadurioù ar gevredusted ». Anadennoù kevredadel hollel anemframmel int,
o tiwanañ, o kenaozañ, o kenstourm diouzh mil doare disheñvel e pep stroll pegen bihan bennak e ve,
evel e-kreiz pep kevredigezh vloc’hel. Ar rizhennoù difetisañ hag hollekañ ez int, dezho an
arreadegezh vrasañ e diabarzh ar sternioù meurgevredadel.
b) Rizhennoù ar strolladurioù dibarek zo re an anadennoù kevredadel hollel oc’h amparañ
unvezioù strollennel gwerc’hel, met darnel (unpe liesarc’hwel), emframmadus pe emframmet.
Fetisoc’h int eget ar rizhennoù korrgevredadel, difetisoc’h avat eget rizhennoù ar c’hevredigezhioù
bloc’hel pe ar renkadoù. E gwir, dre berzh o arreadegezh en o c’haver e stumm spesadoù disheñvel
hervez ar sternioù bloc’hel (da skouer, ar c’hlann er c’hevredigezhioù « henstuzel », ar familh diadel
er c’hevredigezhioù « uheldadel », ar mog er c’hevredigezhioù a vremañ, h.a.).
k) Rizhennoù ar renkadoù hag ar c’hevredigezhioù bloc’hel zo rizhennoù eus anadennoù
kevredadel hollel dreistarc’hwelel, anezho kevanvedoù a strolladurioù dibarek. Fetisoc’h eo ar
rizhennoù-mañ ha nesoc’h d’an istoregezh, eleze nebeut arreadek. Evel ma’z eo emframmet bepred ar
renkadoù hag ar c’hevredigezhioù bloc’hel, ez eo o vont dre o emframmoù eo an aesañ savelañ o
rizhennoù, seul aesoc’h ma’z eo pinvidik-mor an anadennoù kevredadel hollel keñverek.
Da savelañ rizhennoù an emframmoù bloc’hel e ranker arverañ un niver dezverkoù, ar re
bouezusañ o vezañ a) urzhaz ar strolladurioù arc’hwelel, arveret a-wechoù e kevezerezh gant urzhaz
ar renkadoù b) kenaoz diskouezadurioù ar gevredusted ken er vloc’helezh ken er strolladurioù

dibarek k) pouezekadur ar gwastadoù a-zonder, diouzh ma kemm o dialusk, al lec’h a zalc’hont, o
c’hengeñverioù d) skeul modoù rannadur al labour ha modoù an daspugnadur e) urzhaz ar
reolerezhioù kevredigezhel f) reizhiad ar patromoù, arouezioù, arhentoù, argeloù, kealioù, talvoudoù,
e berr : ar sevenadoù dibarek o simantañ an emframm bloc’hel g) skeul an amzerelezhioù kevredadel
h) urzhaz an devouderezhioù kevredadel o reiñ da bep rizhenn gevredigezh furm dibarek he
devouderezh.
An diforc’h lakaet etre an tri seurt rizhennoù kevredadel (difetis pe korrgevredadel, amfetis pe
strolladurel, fetis pe bloc’hel ha renkadel) a zegas d’ar c’hlozadurioù-mañ : a) an tri seurt rizhennoù a
bourchas pep hini elfennoù-daveiñ evit savelañ ar re all, saveladur pep hini o talvezout da wiriekaat
saveladur ar re all dre berzh ar c’heñverioù daelerezhel a genglokausted, a gevemplegadur, a
geveskemmded diarselloù, h.a. etrezo b) savelañ ar rizhennoù kevredadel a ro tro aesoc’h d’ar
c’hevnaderezh – intenterezh eeun ar vloc’helezh hag an euladoù bezant enni – pa bleder gant ar
c’hevredigezhioù bloc’hel pe ar renkadoù ha dre se gant kudennoù an oberennoù a sevenadur stag
outo, eget pa bleder gant anadennoù korrgevredadel pe strolladurel, a vez didennoc’h savelañ o
rizhennoù k) kemmus eo kreñvder ha pouezder ketep ar gwiskadoù a-zonder, koulz ha re an elfennoù
anemframmel hag emframmet, eilpennus eo urzhaz ar strolladurioù hervez ar rizhennoù emframmoù
hag anadennoù kevredadel hollel danlec’hiet, hogen ivez disheñvel eo hervez ar rizhennoù-se skeul an
devouderezhioù o tegas kemmadurioù er c’hevredigezhioù bloc’hel. Da skouer, er gevredigezh
vourc’hiz ha kevalaour, ez eus bet ur roll bras e pep treuzfurmadur gant devouderezh ar patromoù
armerzhel ha kalvezel ; ne c’haller ket avat dezren alese e c’hoari bepred an devouderezh-se an
hevelep roll a gentañ renk : e rizhennoù kevredigezhioù all e vo ar roll penndevouderezh gant
devouderezh an diaz stummadel, poblañsel pergen, ar c’hredennoù hudel ha kravezel, ar gwir, ar
ouiziegezh, pe c’hoazh ar steuñverezh heboell, h.a.. Seurt keñveriegezh wriziadek, disoc’h ar
rizhouriezh daelerezhel, a adkaver gant kemmusted holl berzhioù ar gedvuhez end-eeun, disheñvel
hervez rizhennoù an anadennoù kevredadel bloc’hel hag a-wechoù darnel.
2. An eil arvez eus hentenn ar gevredadouriezh zo anezhañ plediñ war-eeun gant holl wastadoù,
holl skeulioù, holl c’hennadoù ar werc’helezh kevredadel e-ser ur gwelout a-vloc’h. Daelerezhek eo
ivez, rak penaos, hep arverañ an daelerezh, studiañ ar monedone, an etresankadur, an tennder a vez
etre ar gwastadoù, ar skeulioù, etre an elfennoù anemframmel hag emframmet, emdarzhek hag
urzhiadek, etre al luskoù emframmañ ha diemframmañ, etre hinienn ha kevredigezh, – an holl ereet
strizh hag e kenstourm gweredel pe galloudel ? Dre an daelerezh hepken e c’haller kaout un derc’henn
fetis eus ar werc’helezh kevredadel hag eus he rizhennoù war ziwan ha war zispenn diastal.
Er c’heñver-se n’eus ket tu da verkañ gwelloc’h an diforc’h etre ar gevredadouriezh hag ar
skiantoù kevredadel dibarek eget dre lakaat e kont skourroù arbennik ar gevredadouriezh :
kevredadouriezh armerzhel, kevredadouriezh stummadel pe poblañsel, greantel, kevredadouriezh ar
gwir, al lavar, an anaoud, ar gravez, bredoniezh strollennel, h.a.. Evel ar skiantoù kevredadel dibarek e
loc’hont diouzh ur gwastad pe ur gennad eus ar gedvuhez a bouezekaont, nemet e strivont diouzhtu
d’e zistremen ha da eren o foent-loc’hañ ouzh an holl bazennadoù ha gennadoù all, d’e c’hougevaniñ
ouzh an anadenn gevredadel hollel, he sternioù hag he dialusk. Amañ ez eo trec’h an daelerezh d’ar
rummataerezh.
Hogen, a lavaror, o vezañ ma studi ivez an istorouriezh an anadennoù kevredadel hollel e-ser ur
gwelout a-vloc’h, e rank arverañ an daelerezh evel ma ra ar gevredadouriezh ? A dra sur, an
istorouriezh ne c’hell ket dioueriñ arver an daelerezh, – hemañ eo an doare en deus mab-den en e hent
da gaout krap war an hollelezhioù gwerc’hel fiñvus. Koulskoude, keit ma hepkor bouktraezhiñ en ur
brederouriezh an istor, an istorouriezh n’he deus ket ezhomm eus an daelerezh kement hag ar
gevredadouriezh. Hec’h amkan o vezañ savelañ an dibunadur evel unveziadelezh hag an tremenioù
evel dispanelezh, n’en em gav ket, evel ar gevredadouriezh, dirak spanelezhioù lies pouezekaet warbenn bezañ savelet e stumm rizhennoù doareadel an anadennoù kevredadel hollel anemframmel,
strolladurel ha bloc’hel. Azon hentenn ar gevredadouriezh eo enta al liesegezh daelerezhel ; bennozh
dezhi ez arver ar gwelout a-vloc’h hep koazhañ al liested e gounid an unded.

3. Kantouezegezh, keñveriegezh, liesegezh daelerezhel, setu tri arvez pennañ hentenn ar
gevredadouriezh. Anat eo spletoù al liesegezh daelerezhel en darempredoù etre kevredadouriezh ha
skiantoù kevredadel dibarek. Liesseurt eo an darempredoù-se evel m’hon eus gwelet c’hoazh :
kenglokausted daelerezhel, kevemplegusted, forc’hellegezh daelerezhel (pa dostaont kement ma tenn
an eil da zestagañ eben), daouvleinegezh (pa vez an eil o kevezañ ouzh eben). E-se, DURKHEIM, pa
c’houlenne dileizhañ ar skiantoù kevredadel dibarek er gevredadouriezh – o lakaat dalc’hidi ar re-se
da zasstourm taer outañ – zo deuet a-benn eus e daol en un doare : ar skiantoù kevredadel dibarek zo
bet « kevredadouriekaet », en ur virout koulskoude emrended o hentennoù. Keveskemmded an
diarselliñ, pe kemparzhded daelerezhel, eo ar savlec’h a rank ar gevredadouriezh derc’hel e-keñver ar
skiantoù kevredadel dibarek.
Bremañ ez eus tu da reiñ elfennoù pennañ un termenadur eus ar gevredadouriezh.
Ar gevredadouriezh zo ar rizhouriezh doareadel ha spanelour – diazezet war an daelerezh
– eus an anadennoù kevredadel hollel anemframmel, emframmadus hag emframmet ; o
studiañ a ra war-eeun e pep gwastad a-zonder, e pep skeul hag e pep gennad, a-benn heuliañ o
luskoù emframmañ, diemframmañ, ademframmañ ha tarzhañ, o kavout an displegadur anezho
e kenlabour gant an istorouriezh.
Un dezrevell verroc’h a vefe :
Ar gevredadouriezh a studi an anadennoù kevredadel hollel en o holl arvezioù hag en o
holl luskoù ouzh o savelañ e-ser rizhennoù daelerezhek korrgevredadel, strolladurel ha
bloc’hel war ziwan ha war zispenn.
Gant ar peder Notenn-mañ hon eus brastreset ar stern ma studiimp bremañ kudennoù hollek ha
skourroù dibarek ar gevredadouriezh. Divarc’het eo moarvat ar studier gant an arver a vez graet en
Notennoù kevredadel eus troiennoù divoas na wel ket fraezh pe liamm zo etrezo hag ar pezh a anavez
eus an traoù kevredadel. E gwir, an hent frouezhusañ eo degas da gentañ an danvez en e bezh e stumm
ur brastres istor hag elfennoù termenadur, – e-ser ur gwelout a-vloc’h evel ma lavar ar
gevredadourion, – zoken mar hañval an danvez-se bezañ difetis, ha ren en un eil lankad ar studioù
dibarek a roy dezhañ fetister, a wisko bep termen arbennik gant sterioù klok-ouzh-klok tennet wareeun eus ar werc’helezh vev. Mard eo hiroc’h ha kempleshoc’h eget an doareoù skolek a c’hiz kozh,
an argerzh daelerezhel a bleustromp amañ a glot gant hentennoù ar gevredadouriezh hec’h-unan.
DA REIZHAÑ en Emsav 59/369, Du 1971, linennoù +3, +4 :
e-lec’h :
lenn :

« arouezioù aneuladek » ()
« argeloù aneuladek » ()

« arouezioù euladek »
« argeloù euladek ».

DA REIZHAÑ en Emsav 61/26, Genver 1972, linenn -3 :
e-lec’h :
lenn :

Lakaat a reomp evel just ()
Lakaat a reomp er-maez evel just ().
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AN EMSAV HAG AR VRO (48)
LIZHEROU
A-zivout Emdroadur an armerzh hag ar gevredigezh e kêr Douarnenez en 19t kantved, Emsav
62/48 1972, & Notenn (32) /60-61 :
« Arzaeladus e kavan ar pezh a zisplegez a-zivout LE BAIL. Da’m meno eo ret adlec’hiañ e
gomzoù en amveziadoù ar mare ma oa gounidusoc’h d’ar besketaerion pesketa nebeud eget kalz.
Berrwel eo bet ar paotr marteze pa na ginnige nemet rekipeoù war verr dermen (marteze edo o kestal
mouezhioù), hogen piv oa chalet er mare-se gant diskoulmoù war hir dermen ? ket ar c’hreantourion a
dra sur.
« Un dra a’m souezh koulskoude : hañvalout a ra ar c’hreantourion ober ar pezh a blij ganto. Mar
bije bet kreñv nerzh ar vicherourion hag ar besketaerion, o dije ranket plegañ (war briz ar pesked, da
skouer).
« Abeg zo da gaout e LE BAIL pa denn e ginnigoù da wanaat ar besketaerion vrezhon e-skoaz re
Spagn pe Portugal. Pe marteze e soñje e oa forzh penaos barnet an traoù-se d’ar marv hag e oa d’ar
mare-se kenkoulz arboellañ ur c’hemm aner na gemmfe erziwezh netra (doare soñjal etre an daou
vrezel-bed, un tammig a-raok hag un tammig goude ivez).
« Ha n’eus ket traoù all e devoud emzalc’h ar Stad c’hall ? Gouarnamant ar mare zo republikan aenep an Iliz – lezenn 1904 a-enep ar skolioù prevez he doa lakaet reuz da sevel e Breizh. Marteze ne
oa ket gwall chalet ar Gouarnamant da lakaat muioc’h a reuz da sevel er vro ; marteze ivez e oa
kamaladed feal da drugarekaat amañ hag ahont evit afer ar rouedoù berzet ? »
(15 02 72)

EMVR-315

A-zivout Emdroadur an… p.m., Emsav 62/39-64 1972 passim :
« Ar pezh a lavarez war orin ar bouedvirerezh ne glot gant ar pezh a ouzon. APPERT ne oa ket
naonedat. Kavet en doa an doare da boazhañ boued e podoù gwer gant dour. E 1823 e voe graet gant
un doare nevez e Naoned. COLIN a arveras eoul e-lec’h dour ha boestoù houarn e-lec’h ar gwer. An
embregerezh kentañ a savas e karter ar Salorges war ar porzh.
« Evit an diouer a c’hreanteladur e oa liammet strizh ouzh an diouer a renkad-ren. Ne gav ket din
e veze entanetoc’h micherourion Frañs gant an araokadennoù kalvezel. Emzalc’h ar berc’henned e
voe en orin an enkadenn pe kentoc’h e lakajont enkadenn ar gevredigezh henvoazel da badout. An
dud a save embregerezhioù oa bourc’hizion grenn – erfin se a soñjan da heul ar pezh a’m eus kavet.
War un dro e oant levezonet gant ar gevredigezh henvoazel (liammoù tiegezhel dreist-holl) hag e oant
levezonet ivez gant sevenadennoù ar gevredigezh c’hall dre ar studioù o doa graet e Paris pe forzh
penaos e skolioù Breizh (marteze e Roazhon ha Naoned) renet gant Gallaoued pe tud gallekaet. Stag
int ouzh stummoù diavaez ar c’hevredigezhioù a zarempredont. Ne zezrannont ket saviad Breizh hag
e welont ar greanteladur (pe an araokadennoù kalvezel) war skouer Frañs evel un disoc’h eus o strivoù
hiniennel. Ar gevredigezh henvoazel a veizont evel tonket da vont da get pa vir ouzh pep
arnevesadenn. »
(18 02 72)
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« Lavarout a ra T “ne vez ket tizhet ar sell emsavel dre un taol-hud goude daou vloavezh a labour
emsavel”. Mar en deus dibabet labourat en Emsav, e oa gantañ ur sell emsavel da nebeutañ war ur
poent. Ha kaout ur sell emsavel war ur poent, pegen bihan bennak ma ve, zo a-walc’h evit ma teufe
buan ar sell emsavel da aloubiñ ar vuhez a-bezh evel an tan ur wech peg en ur c’horn eus ar c’hoad
oc’h emastenn d’ar c’hoad a-bezh. Moarvat n’eur ket mestr war enaouidigezh ar poent kentañ, – un
doare awen eo a laka an dud da dostaat d’an Emsav, hag ivez evel just c’hoari dall an degouezhioù

hag ar c’hejadennoù. Hogen, ur wech peget an tan, e c’haller e lakaat d’en em astenn buan, dre zegas
a-wel an dislavaroù etre an doare-bezañ nevez ez eo hag an doareoù-bezañ kozh. Un afer a boellerezh
hag a zaelerezh e teu da vezañ, hag an den aze a c’hell bleniañ e-unan an argerzh-emsavelaat eus e
vuhez. Diegi hor bez o plediñ re gant seurt krefen a zivezouriezh emsavel, – moarvat rak aon da sevel
reolennoù a ve santet evel moustrus, – se ne vir ket e ranker plegañ, a-hiniennoù, da reolennoù a
zivezouriezh mar fell dimp bezañ emsaverion efedus ha kas an dispac’h war-raok. »
(26 04 72)
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DANEVELLOU OBEREREZH
Emzezrann
Perzh a gemeromp e meur a istor war un dro : hon istor personel, istor an Emsav, istor ar vro, istor
ar bed… An istorioù diforc’h-se a gej e lies doare ; ne gejont ket dre ret avat hag, ouzhpenn ma chom
teñval peurliesañ al lec’hioù hag an doareoù ma kejont, e vez etrezo disklotadurioù, enebadurioù,
dislankoù ha, gwashoc’h c’hoazh, troc’hoù mut. Anaout a reomp an disklotadur hag an enebiezh a voe
etre an Emsav hag ar vro etre an daou vrezel, an islonk mut a chom etre ar vro hag ar bed. Roll an
dezrannañ eo degas goulou war al lec’hioù teñval, displegañ an disklotadurioù, lakaat ur poell el lec’h
ma’z eus un troc’h. Evit a sell ar c’heñverioù etre hon istor personel hag an istorioù all, n’eo ket
disheñvel e roll : an diforc’h etre an emzezrann hag ar seurtoù dezrannoù all eo al live ma vez graet.
Dre an emzezrann e taol an istor personel e c’houlou war istor an Emsav, ar vro, ar bed, evel ma
tegemer ivez sklerijenn diganto. Diziouerus eo ar c’hensklaeriadur-se ha studi ebet renet en ul live all
ne bourchas en e lec’h ar frouezh a zeu diwarnañ. Pep emzezrann a verk ur c’hammed war hent an
hollelaat. E emzezrann kentañ zo evit an den an dro da reiñ d’e vuhez tremenet ha bremañ ur pleusk
istorel kentañ. War un dro, an hollelaat hiniennel zo bepred lodek en un hollelaat ledanoc’h. Da
brouenn emañ ar skrid embannet amañ dindan, diwar an notennoù dastumet e-doug un heuliad
dalc’hioù-labour a-stroll e diabarzh ur Gellig.
EMVR-318
« Brezhoneger a-vihanik on. Er skol hepken e’m eus desket galleg. Evidon e oa ar galleg yezh ar
skol evel al latin yezh an iliz. Ar skol oa an enezenn c’hallek a veze hepkoret pa veze tu. Pa oan bihan
hon eus klasket va breudeur ha me skrivañ gerioù brezhonek.
« Eus ur metou kouer e teuan. E 1953 pa’z on deuet d’al lise e Pont-’n-Abad ez on bet argaset
gant tud an aod ha tud kêr, gallegerion an darn vrasañ anezho. Kouer e oan ha ne ouien ket mat ar
galleg.
« El lise kalvezel e Brest e voe aesoc’h din. Eus ur metou kouer e teue un darn vat eus ar skolidi,
hag a bep korn eus Breizh. Ur c’helenner eus al lise a oa atebek en ur bagad ha klask a ris kemer perzh
er bagad-se ; met ne voen ket degemeret peogwir ne oan ket o chom e Brest. Dedennet e oan gant ar
gwiskamantoù breizhek ha dastum a raen kartennoù-post ha levrioù war an divoud. Prenet ’m boa
Geotenn ar Werc’hez a glasken lenn (ar wech kentañ e oa din kavout brezhoneg skrivet) hag ar
gelaouenn Brud.
« E 1958 e teuis da bParis da labourat e ti Citroën. Eno ez adkavis div renkad : ur renkad uhel
gant Gallaoued hag ur renkad izel gant Breizhiz. Klevout a raen “mao” (= Breizhad) pe “sale mao”
evel a’m boa klevet er skol e Pont-’n-Abad “paysan” pe “sale paysan”.
« Ur wech on aet da Gêr-Vreizh. Eno e’m eus kavet un nebeut kozhidi o tommañ e-kichen an tan,
o trailhañ ur brezhoneg iskis, hag ouzh va lezel da dreiñ er sal. Erfin e oa deuet Gw. LE MENN
davedon. Un eñvor fall a viris eus va gweladenn.
« E 1960 en “arnod al lu” e voen degemeret evit bezañ danvez ofisour. E derou va amzer-soudard
e’m eus tremenet pevar miz o prientiñ ur genstrivadeg evit mont da skol an danvez ofisourion e Tours.

Aljerianed eus va oad a oa eno, degaset di gant al lu gall evit mirout outo a vont gant an F.L.N. ;
kouerion e oant, ne ouient ket skrivañ na lenn, ne ouient ket komz galleg, a-raok neuze n’o doa ket
kuitaet o ‘douar’. Isofisourion aljeriat a rae war o zro ; kelennet e veze galleg dezho. Chomet e oant
izeloc’h c’hoazh eget Breizhiz.
« E Tours e’m eus santet an arme evel ur “familh vras” : un Aljerian danvez ofisour oa mignon
bras din, degemeret oamp evel ar re all, an Aljerian pergen. An urzh a oa er gevredigezh : Gall,
Breizhad, Aljerian (un nebeut Aljerianed a oa e ti Citroën, o sammañ al labourioù startañ ha lousañ a
veze graet a-raok gant Breizhiz), ne veze ket kavet ganin el lu.
« Ouzhpenn se, war 170 danvez ofisour e voen degemeret e-touez ar 50 ofisour : gall e oan deuet
da vezañ. Bezañ ofisour el lu gall a amplege bezañ gall penn-kil-ha-troad.
« Goude Tours edon e soñj “mont da skoazellañ Aljeriz d’en em ziorren” e-ser ar “Section
Administrative Spécialisée”. ##(Un atebeg eus SAS evit ur c’horn-bro a rae war-dro pep tra er c’hornbro-se : skol, gounit-douar, naetadurezh, h.a. ; skoazellet e veze gant tri pe pevar soudard gall ha
Harkied. Anat e oa din e oa ret skarzhañ an F.L.N. a glaske distrujañ al labour graet evit sevel pe
adsevel ar vro-se. (A-zivout an F.L.N. ne ouiemp nemet ar pezh a veze kontet dimp gant an
ofisourion-stummerion. Ouzhpenn se ne veze ket lezet dimp e Tours kalz amzer d’en em soñjal).
« Ma ne oan ket gwall chalet gant brezel Aljeria a-raok mont da soudard, daoust din da vevañ e
Paris ha da gaout daou vreur o vrezeliañ du-se, goude c’hwec’h miz er skol o teskiñ dre ar munud
penaos stourm ouzh ar c’herc’hvellerezh hag ar gourzhbellerezh e oan deuet da vezañ startañ difenner
tezennoù an “Algérie Française”. Ur redi e oa evit ar c’hlevion nevez deuet er-maez eus ar skol, evit
difenn ar mennozioù sanket mat enno, mont da Aljeria da jiboesa ar Fellagha’ed. Ar pezh a lakaen
start e’m soñj, hag a galon laouen. Met degouezhout a reas ganin un amaezh el lu gall (F.F.A.) en
Alamagn, evit c’hwec’h miz ; goude se e vefen aet da Aljeria. Va soñj a oa graet ivez da chom el lu,
hag evit se e oa mat kaout ur skoazell (pe ur paeron) da aesaat an degemer. Met evit va brasañ dichañs
e oa ar paeron-se ur mignon bras d’ar Mael ARGOUD a oa er c’houlz-se o redek dre Alamagn o klask
kendrec’hiñ an ofisourion da vont a-du gant al luskad “Algérie Française” a-enep DE GAULLE.
Nebeut amzer goude e voe barnet va faeron da eizh vloaz toull-bac’h evit bezañ degemeret ARGOUD
en e di. (E 1961 emaomp, komz a reer eus emrenerezh Aljeria, mare Evian eo). Setu ar pezh a viras
ouzhin a chom el lu hag ivez a vont da Aljeria. Ouzhpenn se e voen klañv e-pad c’hwec’h miz ; pevar
miz diwezhañ va c’hleñved a dremenis e Breizh. Goude se (e derou 1962) e kuitais al lu hep bezañ
gallet kas va youl da vat, ha dizonet diouzh va c’hoant lakaat da dalvezout kentelioù ofisourion E.A.T.
Tours.
« Betek gwengolo 1962 e chomis er gêr da skoazellañ va zud. Perzh a gemeris en emvodoù an
F.D.S.E.A. gant va zad : kudennoù kalvezel a veze pleustret dreist-holl, nebeut a gudennoù politikel
(dindan baeroniezh ar prefed e veze an emvodoù).
« E gwengolo 1962 e tistrois da bParis. Evel “Officier de Réserve” e oan endalc’het da heuliañ
kentelioù ha prantadoù. Un enkadenn a voe el lu gall d’ar mare-se pa voe diskarzhadeg : tamm-hatamm e veze diskarzhet an ofisourion varrekañ, re all a yae kuit digalonekaet.
« E Paris e 1962 e tistrois da labourat e Citroën. Labourat a raen en ur burev-studi ma ne veze ket
graet a ziforc’h ken etre Breizhad ha Gall : ar “mao” a oa deuet da vezañ “breton”. (N’eo ket forzh piv
a labour er burev-studi e ti Citroën). Nebeutoc’h a gudennoù a voe c’hoazh pa zeuis da vezañ ezel eus
ar bennezh. (Ne oa nemet gortoz evit ma ve kresket va fae hag evit pignat uheloc’h en urzhaz ; warbouez enebiñ ouzh ar C.G.T. (“chasse aux sorcières”) ne oa netra dreiststandur).
« Pa zistrois da bParis ez is da chom e ti ur geniterv din a werzhe danzeadoù breizhek (dilhad Le
Minor, levrioù Al Liamm, Al Liamm, A.B.K., h.a.). Di e teue G. PENNAOD, KERLANN,
KERVELLA, ar gCAOUISSINed, ha tud e-leizh eus al luskadoù folklorel. Ne welen ket ar pezh a
glaske KERLANN o tesevel e verc’hig e brezhoneg ; ha da gentañ-penn e’m boa poan ouzh o
c’hompren. Bep sul e-pad an hañv ez aen gant va c’heniterv da bardonioù breizhek eus bannlev Paris
da werzhañ levrioù, priadoù, h.a.. Gant tud al luskadoù folklorel e’m boa darempredoù dreist-holl ;

displijet oan o welout tud oc’h emdreuzwiskañ, se oa ober goap ouzh ar re a zouge c’hoazh o
c’hoefoù. E 1968 eo aet kuit va c’heniterv eus Paris.
« E-tro 1966 ez on aet en-dro da Gêr-Vreizh, ambrouget gant N. JEGOU. Eno e’m eus kejet gant
PENNAOD, DREAN, JOLAIS, LE NAIL, L. LEMOINE. D’un emvod eus ar M.O.B. ez is : c’hwec’h
den a oa evit Paris a-bezh. Ganto ez is da vBallon : LE NAIL, MAINGOURT, Yann MAZE a oa e’m
c’harr. Ne oa nemedon a ouie komz un tammig brezhoneg. E Roazhon ez omp aet leurgêr al Lisoù
ma’z omp en em gavet dirak A. AL LOUARN ; me’m eus komzet gantañ.
« E-pad ar veaj e’m eus bet tro da selaou komzoù izili ar M.O.B. : hunvreoù kaer e oa evidon.
“Foutre les Français à la porte” ne gaven ket sirius ; evit lavarout se n’o doa morse bevet e Breizh, hag
e hunvreent Breizh. Met ar re-mañ a hañvale en em gemer a-zevri. Ha koulskoude e oant studierion
(tud a yae bemdez da labourat sirius gant o spered, evel ma’z aen-me da labourat bemdez war va
micher). E Ballon e voen laouen o welout begennoù ar Mouvement Breton (renerion aozadurioù,
kelaouennoù pe all) : DENEZ, OLIER, Camille LE MERCIER D’ERM, h.a.. Dipitet on bet gant an
dizurzh a rene el liderezh ; n’eo ket ar pezh a’m boa anavezet el lu gall.
« Goude Ballon e’m eus lennet La Bretagne écartelée gant Y. FOUERE. Ar wech kentañ e oa din
lenn ur skrid ken skogus a-zivout darvoudoù Breizh etre 1938 ha 1948. Ur barrad konnar zo savet
ennon goude lenn al levr-se. (An hevelep traoù a’m boa klevet endeo a-gleiz hag a-zehou ; met amañ
e oant skrivet ha dastumet).
« En-dro da Gêr-Vreizh en em gav an holl re yaouank e-tro 1967. Kaoz a zo m’en em lakfe holl
izili strollad E.S.B. Paris war ar roll evit bezañ dilennet e burev nevez Kêr-Vreizh ; met pa zeuas deiz
an dilennadeg en em gavis va-unan, rener Kêr-Vreizh e oan e c’hwevrer 1968. Buan e teuis da vezañ
skuizh o selaou Kêrvreizhiz oc’h ober an dispac’h bep sadorn hep mont er-maez eus ar Chouchenn
Klub hag o tieubiñ Breizh gant gerioù toull pe o komz evel pa vije Breizh dieub. Seblantout a raent
din bezañ gwall bell diouzh kudennoù Breizh ; n’eo ket oc’h en em dreiñ war-du an tremened e vefe
diluziet ar c’hudennoù-se. Dav e oa skeiñ start (mont en F.L.B.) evit o dihuniñ hag o rediañ da
emellout en aferioù pleustrek.
« Koulskoude un hent all a hañvale bezañ digor dirazon. Heuliañ a raen strollad E.S.B. e Paris ha
klask lenn Emsav abaoe an derou (an emvodoù a veze graet e’m zi). Met poan a’m boa o heuliañ an
emvodoù : kudennoù a yezh a save, deuet e oan a-benn d’en em zizober eus va zeodyezh vigoudenn
met ne’m boa ket tizhet c’hoazh live Emsav hag aze en em gaven gennet. Ne gomprenen ket
kennebeut emzalc’h izili E.S.B. Paris eus ar mare, a gaven hunvreel : setu studierion na anavezent
Breizh nemet e-pad an ehanoù evel touristed, mibion bourc’hizion diazezet mat er framm gall oc’h en
em ziduiñ o c’hoari Breizh dieub ; pegen iskis e oa gwelout anezho o skrivañ “Bevet Breizh” pe
“Bretagne libre” (ret e oa bezañ komprenet gant ar Barizianed) war vogerioù ar metro. Ha me soubet
bep gwech ma tistroen da Vreizh e kudennoù ar gounezerezh a oa neuze o virviñ (Kemper, here
1967) ; rak va zad deuet a-benn da sevel unan eus brasañ atantoù kanton Pont-’n-Abad a strive kalz
evit tizhout ar palioù en doa dibabet, hogen bep gwech e oa un hanterc’hwitadenn dre fazi an
amaezhierezh gall.
« Devezhioù studi a veze aozet, met e-pad an ehanoù skol ha me o labourat en ur greanti ne oan
ket evit kemer perzh en Emsav-se, digor hepken d’ar gelennerion ha d’ar studierion.
« Heuliet ’m boa er c’helaouennoù, evel an holl, obererezh an F.L.B. betek ar 1ñ mae 1968 ma
teuas un ezel eus ar strollad kuzh-se da’m gwelout. Kaset oa bet betek ennon gant ur c’heneil din a
chomas dizanv, hag en em ginnig a reas kannad F.L.B. e brezhoneg.
« Evel ma oa un nebeut devezhioù goude gwalldaol kazarn an 13t CRS e Sant-Brieg e komzjomp
diwar-benn an tarverezh-se hag ivez a-zivout Breizh dre vras. Ur skoazell arc’hant a c’houlennas, na
rois ket, hogen goulenn a reas ivez an aotre da zont en-dro da’m gwelout, ar pezh a reas nebeut amzer
goude. Met gant ar freuz hag ar reuz a rene e Paris en amzer-se (mae 1968) e oan kalz muioc’h
prederiet gant darvoudoù ar greanti ma labouren hag e felle din ivez arvestiñ ouzh buhez ken dibarek
straedoù Paris d’ar mare-se. Dont a reas Pierre HENRI, evel ma veze anvet, da’m gwelout ingal a-

walc’h betek an ehanoù, da lavarout eo miz eost. Ne zeuas ket a-benn da’m c’hendrec’hiñ. En em
gavout a rejomp e gwengolo adarre, hag adalek ar mare-se e kemeris ur perzh oberiant en aferioù an
F.L.B. betek genver 1969 ma voen kraouiet.
« Va engouestladur en F.L.B. a c’hoarvezas en ur prantad mat : goude taol kazarn Sant-Brieg a
reas kalz a drouz en Europa hag e-pad darvoudoù mae 1968 ma hañvale pep tra gallus e Paris.
(Tarzhadenn Sant-Brieg a gave un heklev ennon ; e darvoudoù miz mae e oan un arvester : gwech
diouzh tu ar studierion, gwech diouzh tu ar fliked ; gwech diouzh tu ar batromed (kost enebec’hwel),
gwech diouzh tu ar vicherourion (dibunadeg, mouezhiadeg a-du gant an ec’hwel)). Bez’ e oan ivez o
klask distreiñ da Vreizh, rak bep gwech ma teuen da welout va c’herent e oant atav ouzh va fourgasiñ
gant se, ha ne zeuen ket a-benn da gavout gourc’hwel er vro. Heuget e oan gant buhez Paris ha
disoc’hoù an ec’hwel e ti Citroën. (Betek dibenn 1968 ez eus bet ec’hwelioù e ti Citroën. Ar
vicherourion a grede dezho e vefe echu gant ar gwaskerezh mut a vez buhezet e ti Citroën e pep derez
eus an urzhaz. Goude an ezfredadeg a heulias an ec’hwelioù e voe anat d’an holl ne oa netra kemmet).
« Koulskoude adalek miz du 1968 e verzis e’m boa kemeret un hent fall : seul vui ma kejen gant
tud E.S.B. (LEMOINE, JOLAIS, JESTIN, LE NAIL – an tri-mañ diwezhañ a voe izili betek eost
1969 hepken) ha ma lennen Emsav, seul nebeutoc’h e welen war betra e tiboukfe F.L.B.. Hag an hir a
brezegenn graet gant G. ETIENNE d’an 12 genver 1969 e Kêrvarker a lakaas kement a strafuilh
ennon ma ris va soñj dilezel krenn an F.L.B. : ar wech kentañ e oa din klevout un dezrann klok eus
istor Breizh a-bezh ; lennet ’m boa POISSON ha CHARDRONNET, met ne oa enno nemet
darvoudoù hep liamm kenetrezo, ha brogarouriezh ; ar pezh a venne E.S.B. ober oa fraezh, azas, ha
lavaret a-ouez d’an holl. Met kemeret ’m boa perzh en darvoudoù, bez’ e oan don e-barzh ha roet ’m
boa va ger, ne oa ket tu din da gilañ. Ha dreist-holl e oa endeo tud en toull ha sellet e vefe bet va dilez
evel un dec’hadenn gant an aon ; hag an obererezhioù eus ar sizhunvezhioù o tont a oa ouzhpenn se
graet evit dieubiñ hon c’heneiled toullbac’het. Neuze dilaouen ez is d’an ebad diwezhañ (23 genver
1969).
« Ur wech en toull e oa echu pep tra evit an darn vrasañ eus tud F.L.B.. Evidon e viren deltu mat o
c’houzout e oa tud all (E.S.B. pe get) o kenderc’hel da labourat er-maez. An holl draoù a c’hoarveze
ne virent ket outo a labourat.
« O tont er-maez eus an toull e’m eus kejet gant tud E.S.B. Paris ; war-bouez unan e oant diaesaet
dirazon (diskarzhet int bet abaoe).
« En ehanoù 1969 ez eo aet kuit an holl eus Paris. Eno on chomet o klask ul labour all.
« (Goude bezañ harzet e oan bet ambrouget da di Citroën etre pevar foliser – 6 eur tremen e oa, pa
oa aet kuit ar vicherourion, rak diskouez atebeg an arnodva etre pevar foliser ne vez ket graet e ti
Citroën. Pa’z on bet en toull e’m eus bet ul lizher digant va rener o c’houlenn diganin hag ez
adkrogfen gant va labour. Goude bezañ didoullbac’het e’m eus goulennet un emgav digantañ.
Degemeret on bet e ti Citroën el lec’h ma vez degemeret an dud eus an diavaez. Ul labour zo bet
kinniget din en ul lec’h all : “El lec’h ma vi, a lavare din ar paotr, n’eus den nemet da rener nevez a
oar ez out bet en toull ; arabat dit daremprediñ ar re a laboures ganto a-raok”. E gwir el lec’h ma oan e
ouie an dud e oan bet en toull, met den n’en deus komzet eus se ganin.
« (Iskis e oa kemmet an traoù evidon goude dont er-maez eus an toull. A-raok, e’m boa doujañs
evit an urzhaz – e ti Citroën hag e lec’h all. Goude ne oan ket evit lavarout “c’hwi” d’an dud, “te” a
lavaren d’an holl.
« (Va labour nevez ne glote ket tamm ebet gant ar pezh a’m boa graet betek neuze. Goulennet ’m
boa ober un dra all met nac’het e oa bet ouzhin.
« (An arnodva pleustrek ne oa ket pell diouzh al lec’h ma labouren ha c’hoarvezet eo din kejañ
gant ar vicherourion ma oan ganto a-raok, ha komz ganto. Hep gouzout din o deus goulennet ma
teufen en-dro e penn an arnodva pleustrek ; hogen tud ar C.G.T. a zo aet d’ober ar goulenn ;
gwashoc’h eo bet evidon.

« (Goulennet eo bet diganin labourat diouzh an 3 × 8 ; pemp pe c’hwec’h vloaz a-raok e’m boa
sinet ur baperenn oc’h asantiñ da se, pa na oa anv e gwirionez nemet eus an 2 × 8. Ne oan ket enta evit
nac’h. Roet ’m eus va dilez e here 1969).
« E-pad ehanoù 1969 enta e klasken ul labour. O chom edon e ti keneiled, gwech e ti unan, gwech
e ti egile. Bevañ a raen diwar skoaziadennoù digant Skoazell Vreizh hag U.D.B.. E genver 1970 e’m
eus kavet gourc’hwel en Inter-Ecco.
« E gwengolo 1969 eo bet danevellet din un endervezh-pad diskarzhadeg eost, gant JOLAIS hag
A. NOGUES ; nebeut goude e voe danevellet din ivez gant T. AL LOUARN. Afer an “dud stummet”
a oa un taol-Stad pa na oa ket bet mouezhiadegoù. Lavarout a ris dezho e oa gwall vugelel bezañ aet
kuit eus E.S.B. evit abegoù a seurt-se. Koulskoude on bet digalonekaet gant diskarzhadeg E.S.B. ;
dic’hortoz a-grenn e oa evidon.
« Goude se ne ouien ket re vat petra ober. Rener Kêr-Vreizh e oan bepred, ha kendalc’het ’m eus
da ober kentelioù brezhoneg eno, dre voaz, dre vignoniezh, hag ivez gant ar soñj reiñ ur stuziadur
breizhek d’an dud a zeue di.
« E 1970 e’m eus kejet tost bep sadorn gant U, eus adkellig 75. Pa veze U e Kêr-Vreizh e taveen
dezhañ an dud nevez a zeue da Gêr-Vreizh. En derou ha pa na veze ket U aze en o daveen da dud
E.B.V.. Fellout a rae din en derou chom neptu e-keñver diskarzhadeg 1969.
« E dibenn 1970-derou 1971 e’m eus eskemmet lizhiri gant V a-zivout Kêr-Vreizh. Dezrannañ a
rae Kêr-Vreizh evel aozadur ledemsavel hag a-du e oan dre-vras gant an dezrann. Met soñjal a rae din
c’hoazh e c’hallfe Kêr-Vreizh bezañ ul lec’h-tuta evit E.S.B..
« E derou 1971 e teuas V da ober un emvod-kelaouiñ gant va skolidi e Kêr-Vreizh. Ur
c’hwitadenn e voe : ar skolidi ne oant ket deuet da zeskiñ brezhoneg evit abegoù emsavel. Kaer e oa
bet din komz eus Breizh hag eus an Emsav e pep seurt doareoù, gwerzhañ ESB 1 d’an holl, ne
ersavjont nepred pe e oa diboell o ersavioù.
« Abaoe dibenn 1970 endeo e oa anat din e oa ret din kuitaat Kêr-Vreizh ha war zigreskiñ ez ae ar
perzh a gemeren en aozadur. (Klask a raen lakaat tud E.B.V. e penn an aozadur, met ne gemerjont ket
ar boan da gemer ar penn).
« Hogen n’eo ket Kêr-Vreizh hepken a’m boa da guitaat.
« Dre gKêr-Vreizh e’m boa anavezet ur bern tud. Dre va micher ivez : abaoe derou 1970 e oan
penn-koskor en Inter Ecco, un embregerezh gourc’hwelioù prantadel (evel Manpower, BIS, h.a.).
Dont a rae da’m gwelout sternioù eus Breizh o klask enfredañ e greantioù eus Paris renet gant
Breizhiz, pe sternioù eus Paris o klask distreiñ da Vreizh ha kaset din gant ar sternioù breizhat.
Diouzh un tu all e veze broadelourion o klask kenkizañ Elysée-Bretagne hag e c’houlennent diganin o
derc’houezañ en aozadur pa oant-int re anavezet. Tud all a zeue da’m borodiñ evit ma postfen
arc’hant en ur SICAV breizhek (bet savet abaoe, hepdon).
« Ouzhpenn gant metou Kêr-Vreizh ez eo gant ar metou breizhek eus Paris e’m boa da droc’hañ.
« Skuizh e oan o klevout an dud o komz eus Breizh. (Tud 50 vloaz, abaoe 30 vloaz e Paris, o
hunvreal e Breizh pa oant mennet da chom e Paris ma o doa ur barr-bevañ uheloc’h eget ar pezh o dije
bet e Breizh).
« O tistreiñ da Vreizh e felle din fetisaat komzoù an holl : va re, re ar metou breizhek, komzoù
E.S.B..
« Kuitaat Paris oa dont er-maez eus an dislavar etre va buhez er metaouioù arallek-breizhek, hag
ar pezh a’m bounte en E.S.B..
« Santout a raen e vezen beuzet tamm-ha-tamm e buhez Paris : keleier, kehenterezh er gêr vras,
c’hoariva, skeudennva, sonadegoù, h.a.. C’hoarvezet e oa din c’hoazh soñjal distreiñ da Vreizh ; met
betek neuze e oa bet dreist-holl evit tostaat da’m c’herent. E derou 1971 e oa deuet dic’houzañvadus
din chom e Paris.

« Padal e vezen e darempredoù stank-ouzh-stank gant tud kellig 75. Komz eus Breizh, eus ar
gevredigezh vrezhon pa oan hanter-veuzet e buhez Paris a oa din diaes.
« E 1968 e’m boa kejet ouzh ur bodad mignoned o chouchenna hag o reiñ kentelioù brezhoneg.
Nebeut a ziforc’h a oa neuze etre tud E.S.B. Paris ha tud Kêr-Vreizh : unan hepken a oa splann, ar
yezh ; tud E.S.B. ne gomzent nemet brezhoneg. E 1971 e oa kellig 75 ur bodad tud o labourat sirius.
Kemmet oa o c’homzoù ; poellek e hañvale din bezañ, ha tostoc’h d’ar vuhez, fetisoc’h.
« Ledanaet e oa ivez gwel E.S.B. na oa ket ken bevennet da Vreizh. U a groge neuze gant ur
studienn war dispac’h Aljeria hag a zizoloas din un arvez eus dieubidigezh Aljeria a oa dianav din (ha
na’m boa ket klasket anavezout). Un dispac’h a oa bet en Aljeria, Aljeriz o doa graet un dispac’h. Ha
me o kejañ bemdez gant Aljerianed o labourat e Frañs, hag ar re-se degemeret e Frañs evel ar re
izelañ, hag ar re-se a oa deuet a-benn, ha ne ouien netra. (E ti Citroën e oa “bougnoules” na veze ket
komzet outo er-maez eus al labour ; gwelout a raen o diaesterioù met ne glasken ket o anavezout, o
c’hompren).
« E derou 1971 ivez e veze komzet kalz eus marksouriezh en E.S.B.. Nevez e oa evidon.
C’hoarvezet e oa din daremprediñ tud eus ar P.C.F. pa oan e ti Citroën ; c’hoarvezet e oa din teurel ermaez eus Kêr-Vreizh faskourion vreizhek a zeue da vezañ trouzus ha dic’houzañvadus gant o folklor
hitlerel. Netra. Ti Citroën pa oan eno a denne (evel al lu) d’ur familh vras ma oa pep hini en e lec’h.
En Inter-Ecco e welen bemdez micherourion o klask gourc’hwel. (Estrenion e oa peurliesañ ar re a
zeue da Inter Ecco, eus Maroko, Aljeria, Tunizia, Spagn, Portugal, h.a. ; a-raok dont da Frañs o doa da
gaout ur gevrat labour ; goude se e oa ret dezho kaout ur gartenn labour, met evit se e oa ret dezho
kaout un testeni labour, eleze bezañ krog da labourat endeo. Betek 300 F e kouste dezho ar gartenn
labour a-wechoù ; darbennet e veze evit 6 miz da gentañ, evit bloaz goude se, evit tri bloaz d’an trede
gwech… Arbennigourion eus Frañs, kefridiel pe a-berzh embregerezhioù prevez a yae da dTunizia pe
da vMaroko da zibab dre arnodennoù ar vicherourion varrekañ, evit o lezel dilabour goude se awechoù. En Inter Ecco e veze kinniget d’ar vicherourion ur gourc’hwel distabil, met paeet mat ; ha
kudenn ar re a zeue da labourat e Frañs oa gounit ar muiañ arc’hant er verrañ amzer, evit distreiñ d’o
bro goude se).
« Ne vezen ket kement-se chalet pa veze lavaret din “marc’hadour sklaved”, pe “marc’hadour
kig”, rak tro a’m eus bet da gavout gourc’hwel evit tud o tont eus an toull-bac’h ha da welout ar spi en
o enebrezhioù marv. Evel penn-koskor en Inter Ecco e’m eus desket bezañ kalet gant ar vicherourion
(goude bezañ roet goproù da dud na oant ket aet da labourat, ha na vezent ket gwelet goude se) ; dre
forzh kejañ outo e’m eus ivez anavezet saviad ar vicherourion.
« Korvoet e veze ar vicherourion en Inter Ecco. Eus un deiz d’egile e veze taolet ur micherour ermaez, n’en doa tra da lavarout. Ne oa c’hweluniad ebet en embregerezh ; ne oa ket muioc’h a
c’hwelgevrat daoust da niver keitat ar vicherourion da vezañ dibaouez e-tro 150. Ar gudenn evit an
embregerezh oa goprañ ar vicherourion an izelañ ma oa tu ha goulenn digant an embregerezhioù ma
labourent ar goproù uhelañ ma oa tu.
« Mui-ouzh-mui e’m boa diegi da implijout an dud gant an doareoù-se. En dibenn dreist-holl e
vezen diaesaet hag e klasken souplaat an doareoù ; me ne oan ket evit ober ouzhpenn uhelaat ar
goproù. Betek neuze en Inter Ecco (evel e ti Citroën) e’m boa graet va labour en un doare sirius hag
aketus, diouzh ezhommoù ar renerezh. E derou 1971 en Inter Ecco e tilezen va labour.
« O klevout anv eus marksouriezh en E.S.B. e’m eus bet aon en derou. Da gentañ ne ouien ket
petra oa. R. TREMEL a oa bet en toull ganin a oa o tegemerout ar varksouriezh hep diaester, ha hep
dezrann (o sevel P.C.B. edo d’ar mare-se). Eus Paris en em c’houlennen penaos e ve degemeret e
Breizh. Sioulaet on bet pa’m eus gwelet ne veze ket treuzplaket war Vreizh damkaniezhoù marksour
ar broioù all.
« An dislavaroù etre ar pezh a vennen ober ha va buhez e Paris o deus lakaet dic’houzañvadus din
chom pelloc’h eno. Adal c’hwevrer 1971 e klasken labour e Breizh. E miz ebrel 1971 ez on distroet
da Vreizh. »
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Notennoù-klokaat an emzezrann EMVR-319
Goulennoù graet ouzh an emzezranner gant izili eus kelligoù all ha respontoù hemañ.
Goulenn. – Komz a ra an emzezranner eus mae 1968. Mat e ve dezhañ ober un dezrann eus un
nebeut darvoudoù : kostoù enebec’hwel, h.a.. Penaos e c’halle, war un dro en em bolitikaat evel
Breizhad dispac’her hag en em gavout a-wechoù o tifenn ar batromed ? Daoust ha trehontet en deus e
brantad broadelour (eleze, diouzh un tu Breizhiz, diouzh an tu all Gallaoued, hep dave da stourm ar
renkadoù) ?
Respont. – Nag e derou 1968 nag e derou 1971 ne’m boa ar binvioù evit gwelout fraezh er pezh a
raen, ar stummadur ret evit dezrannañ ha kemer divizoù diwar an dezrann-se.
Bremañ e ve disheñvel : barrekoc’h e ven da zisplegañ da dud an F.L.B., Kêr-Vreizh, perak ez an
kuit eus an F.L.B. eus Kêr-Vreizh.
Ur c’hoariva bras e oa mae 1968 : arvesterion a oa, ha c’hoarierion. Me a oa, gwech arvester gant
ar studierion, gwech c’hoarier gant ar c’hostoù enebec’hwel. C’hweluniad ebet ne lakae e obererezh e
doare sirius gant stourm ar renkadoù, sur mat ket ar C.G.T. a oa tuet kentoc’h da arc’hañ an urzh eget
forzh petra all.
E Citroën e oa 70 % eus ar vicherourion na oant ket eus Frañs ha na raent foutre gant se. Estren e
oa din ar pezh a c’hoarveze aze. Sur mat e oa ken estren da bPortugaliz, da Spagnoliz ha da
vMagrebiz eus ti Citroën. Ne felle ket din lakaat en arvar ar gourc’hwel a’m boa e ti Citroën evit traoù
a santen estren din.
Ar c’hostoù enebec’hwel oa dreist-holl o roll diwall ar burev-studi ha sekredoù Citroën. Ur
prantadig zo bet hon eus roet tu d’un nebeut micherourion da labourat.
Goulenn. – Anat eo e skrid an emzezranner pouez an divezelezh. Chomet eo e-barzh an F.L.B.
evit abegoù divezel ha n’eo ket da heul un dezrann politikel (an dezrann en dije zoken e lakaet da
guitaat F.L.B.). Evit an hevelep abeg divezel eo chomet rener Kêr-Vreizh, goude bezañ adskoulmet
darempredoù gant E.S.B. : ne c’halle ket reiñ e zilez peogwir o doa tud Kêr-Vreizh roet o fiziañs
dezhañ. Daoust hag emouiziek eo ouzh an emzalc’h divezel ha dibolitikel-se a zo bet e hini ?
Respont. (Er respont a-raok e kaver un darn eus ar respont d’ober d’ar goulenn-mañ. Kellig an
emzezranner a ouzhpenn :) – Dirak ur bed graet ha frammet endeo, estren dezhañ e kement ma ne
c’halle ket e dreuzfurmiñ, en deus bet an emzezranner ersavioù divezel : an divezelezh hepken a roe
dezhañ an tu da genderc’hel da vevañ en ur bed estren.
Evel Breizhiz er bed arallek n’en doa araez politikel ebet en dije roet dezhañ an tu da zezrannañ ar
bed-se ha d’e dreuzfurmiñ. An divezelezh hepken en skoazelle da dreuzvevañ er bed-se. (E-se pouez
ar relijion e Breizh ?).
Al labour a rae er bed arallek ne roe ket dezhañ gwerc’h-treuzfurmiñ war e saviad.
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Strollad Komunour Breizh. Dezrann ha diaweloù bellerezhel.
(Skrid savet goude un heuliad kejadennoù gant ur stourmer eus SKB).
Krouet eo bet Strollad Komunour Breizh e dibenn 1970.
Goude darvoudoù miz mae 1968 e voe krouet ur Poellgor dispac’hel brezhon gant tud eus FLB-2,
Sav-Breizh, JEB hag all. Ennañ e kaved tud eus ar Mouvement Breton kozh : GEFFLOT, DREZEN,
LE SCOUEZEC. Ar CRB (teskanv e ditl gallek) ne oa ket un aozadur frammet, gronnañ ne rae ken
nemet tud o tont eus luskadoù all pe na oant e luskad ebet.

« Ar geneiled o deus divizet krouiñ ur strollad komunour brezhon zo engouestlet abaoe pell er
stourm dispac’hel e Breizh, anezho ezizili eus ar PCF heuget gant e beoc’helouriezh-dañvad,
c’hweluniadourion o sevel a-enep atoridigezh ar stourmoù c’hweluniadel, izili eus an FLB pellaet
diouzh ar gostezenn emdarzhelour ha dehouat, erfin stourmerion o tont eus luskad mae 1968 ». Izili ar
CRB a aozas devezhioù studi hag en o ser a brientas raktres Manifeste du Parti Communiste Breton
(cahiers de stages). Goude ur prantad a vreutadurioù (gouere-kerzu 1970) hag a emvodoù, e voe
dalc’het e derou 1971 Kendalc’h savidigezh Strollad Komunour Breizh.
« Mennet eo SKB da grouiñ ur gevredigezh nevez eneburzhazek diazezet war unvanded,
breudeuriezh ha labour a-stroll ar bobl vrezhon, kaset d’ar stourm gant ar renkad vicherour. Sevel a ra
a-du gant dieubidigezh Breizh, hervez an etrevroadelouriezh proleterel. Strivañ a ray evit ur Vreizh
poblek leviet gant kuzulioù al labourerion ».
Setu e berr gomzoù diazez kealiadurezh ar strollad.
En em ziskleriañ a ra “marksour ha brezhon”. Dodennoù ar strollad a ra dave da drevadennerezh
diabarzh, da nevezimpalaerouriezh c’hall.
Tu zo d’en em c’houlenn ar perag eus ur strollad komunour e Breizh ?
« Disoc’hañ a ra ivez krouidigezh SKB eus burutelladur emzalc’h ha bellouriezh ar seurtanvet
nerzhoù “kleiz” ha “dispac’hel” e Frañs e-keñver hon c’hudennoù, eus o nac’hidigezh da anaout
bezoud ur gudenn vroadel brezhon zoken ; o bellouriezh kempennelour, o c’houlzataerezh hag o
chaovinegezh c’hall-bras o divrud hiviziken dirazomp. Tamall a reomp d’ar PCF bezañ forc’het
diouzh e dremened dispac’hel… ». Dave a ra ivez da Ar Falz : « Liammet eo ar gudenn vrezhon ouzh
kudennoù ar broadoù gwasket gant an impalaerouriezh c’hall… ».
Frammet eo SKB e kelligoù. Ar gellig zo diazez aozadur ar strollad. E-barzh pep kellig e vez
anvet ur sekretour hag atebeion rekis da frammadur al labour. Pep kellig he deus hec’h emrended
politikel evit a sell ouzh an divizoù er par lec’hel e stern durc’hadur politikel ar strollad. Pennleinet eo
ar c’helligoù gant ur Poellgor-kreiz, levierezh politikel ar strollad. Dilennet eo ar PK gant ar
C’hendalc’h (Congrès). Loezadus eo e pep mare gant kenstroll ar c’helligoù bodet e Kuzuliadeg
vroadel engalvet gant an trifarzh eus ar c’helligoù d’an nebeutañ. Emañ ar PK dindan dezrann ar
c’helligoù hag an emzezrann.
War a hañval ez anad div gostezenn e diabarzh ar strollad : ur gostezenn vroadelour hag ur
gostezenn « varksour ». Emañ ar strollad e darempred gant Skol an Emsav a ra kentelioù brezhoneg
d’e izili. Mennet int d’en em vrezhonekaat a-benn ren al labour politikel e brezhoneg. Evit ar mare,
goude ur prantad a eztroadur gouez (tolpoù, emvodoù foran war ar gudenn iwerzhonat, h.a.) emañ en
o soñj entreiñ a-benn unvaniñ kelennadurezh ar strollad war boentoù loskus, evel ar vroadelouriezh, ar
sokialouriezh, ar stourm-dieubiñ broadel. Lezet e ve an tuta da eil amkan ha muioc’h a zamant a ve
roet d’ar frammadur ha d’ar stummadur.
Deurus eo degas amañ ersav SKB ouzh UDB (Bretagne Révolutionnaire 11, Piv eo an
disrannerion ?). Keñveriet e vez UDB ouzh ar PCF ha lakaet da sokialdemokrat.
Gwelet hon eus penaos e tisoc’h krouidigezh SKB eus rukun tud ’zo ouzh politikerezh ar PCF,
dreist-holl e-pad ha goude miz mae 1968 hag eus ar c’hejañ etre ar re-se ha tud zo eus ar Mouvement
Breton kleizidik. Setu perak e vez kavet div gostezenn er strollad. Treuzplaket eo kelennadurezh
MARX ha LENIN war ar werc’helezh vrezhon, arlivet gant ar gealiadurezh vroadelour. Ur paotr eus
SKB a anzave zoken : « D’an deiz ma vo ur strollad marksour-leninour e Frañs hag en devo pledet
gant kudenn ar bihanniveroù ez emezelin e-barzh ». Dave a reont ivez da zispac’hioù an Trede Bed :
Vietnam ha Sina. Ar gostezenn « varksour » pe « kleizelour » a anad amañ. Met dre SKB o deus bet al
ledemsavioù (EBV, Skol an Emsav, JEB, FLB, h.a.) tu da zaremprediñ tud politikaet ha dre se ez eus
bet degaset er metaouioù kulturel ur preder nevez, da skouer kudenn stourm ar renkadoù. Diouzh an
tu all ez eus bet savet kudennoù niverus evit ar « gleizelourion vrezhon » : ar vroadelouriezh, ar
gudenn vrezhon, h.a.. SKB en deus c’hoariet aze ur roll-difretañ ha dre e gazetenn BR harpet emled

mennoz ar stourm dispac’hel e Breizh. UDB he deus kavet ur strollad d’ober kevezerezh outi hag
ouzhpenn se a-gleiz dezhi.
Dre e zarempredoù gant ar metaouioù kleizelour en deus ivez SKB ur roll da c’hoari. Gwelet hon
eus hiladur SKB, e gealiadurezh, e zodennoù. N’eo ket frouezh un hontkenderc’hañ, met kentoc’h un
treuzplakadur war ar werc’helezh vrezhon. Merzet o deus ar mulgulioù en o meizerezh eus ar
werc’helezh vrezhon ha setu perak, war a hañval, ez int mennet da lakaat muioc’h a bouez war al
labour diabarzh.
Penaos lec’hiañ SKB ? Mui-ouzh-mui ez anad ur birvilh e Breizh. Petore roll e tle c’hoari SKB e
bellouriezh an Emsav ? Ha penaos luskañ ar vellouriezh-se ? Merzet ez eus bet ur c’hemm er pezh a
lavare paotr SKB. Bremañ e tiogel e rank Breizhiz plediñ o-unan gant o c’hudennoù, anaout a ra
spesadegezh ar stourm dispac’hel e Breizh, ha gwir groñs ar bobl vrezhon da c’hoveliañ hec’h-unan
hec’h armoù.
D’hon meno e vefe dav gortoz o C’hendalc’h ha muzuliañ an emdroadur.
Fellout a ra dezho ivez kaout lizheradur politikel : ar pennad war Citroën, Aperçu de l’histoire de
Bretagne, L’impasse du mouvement culturel. Aze hon eus ur roll da c’hoari. Setu d’hon meno pezh a
ve d’ober :
– Diskouez dezho istoregezh ar bobl vrezhon. D’en em lec’hiañ o deus e-keñver ar stourmdieubiñ.
– Diskouez dezho spesadegezh ar stourm dispac’hel e Breizh.
– Tennañ kentel eus o obererezh :
+ er boblañs. Ersav ar boblañs. Ha muzuliadus eo ?
+ emdroadur o c’healiadurezh e-keñver broadelouriezh, marksouriezh, stourm ar renkadoù,
h.a..
– O kemer perzh en dezrannoù bewech ma c’hellomp.
– Dezrannañ o levezon war ar « gleizelourion » pe an dud nes.
– Luskañ un arc’hwel ledemsav a-benn gourzhtreiñ ar strolladoù, ar c’hweluniadoù gall.
Al labour-se ne c’hell ket bezañ kaset da benn hep ma kemerfemp ni hon-unan perzh er stourmoù
pe hep ma’z eztrofemp ur wech da vat.
(20 04 72)
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NOTENNOU KEVREDADEL (5)
KEVREDADOURIEZH A-ZONDER
Termenet hon eus ar gevredadouriezh evel studi an anadennoù kevredadel hollel e par ar
c’hevredigezhioù bloc’hel, ar renkadoù, ar strolladurioù hag ar c’hevredustedoù. Pouezet hon eus war
liesventegezh an anadennoù-se : anadiñ a ra ar werc’helezh kevredadel e-ser gwastadoù, liveoù,
pazennadoù pe gwiskadoù a-zonder. Diouzh un tu, ar gwiskadoù fiñvus-se zo kenetresanket ; diouzh
an tu all, e sav etrezo tennderioù, kenstourmoù, dislankoù dibaouez. Ereet strizh e chomont etrezo, ha
ne c’haller ket o digenvezañ hep lemel diouto o liesventegezh. Devoudel rik e vez e pep mare hag e
pep degouezh an derezioù a zeskriver en o spanelezh pe o dispanelezh, o c’hevemplegadur hag o
bleinekadur, koulz hag an urzhazoù diseurt a stader etrezo hag ar pouez kemeret gant unan pe unan all
anezho e-touez an anadennoù kevredadel hollel. N’eus nemet ur studi gantouezek a oufe savelañ e pep
pred hag e pep lec’h kenaozadurioù dibarek ar pazennadoù-se ha merkañ ar c’hempouezioù bresk a ya
d’ober an emframmoù.
An adanv « a-zonder » ne ra ket dave enta d’un egor ergorel ; talvezout a ra hepken da venegiñ un
derez a ziaester bras pe vrasoc’h evit an imbourc’her : donoc’h e lakaer ar gwiskadoù o c’houlenn ur
striv brasoc’h da vezañ diraezet ha studiet. A-hend-all, pep gwastad a-zonder, ouzhpenn an devoudoù
fetis a ro an tu da dizhout en e amkan, a dalvez da argelañ an holl wastadoù all hag an anadenn
gevredadel hollel.
Ma ne c’haller ket troc’hañ ar gwastadoù an eil re diouzh ar re all anez goulloiñ ar werc’helezh
kevredadel eus he fetisted, ez eus tu bepred d’o stignañ e meur a zoare disheñvel hervez ezhommoù ar
studi, – pe ar stourm (gwelet hon eus, Emsav 56/266 1971, e tiforc’he MARX peder fazennad en
Ideologiezh alaman, ha div hepken en Digoradur d’an armerzhouriezh). Tidek eo bepred mui-pe-vui
saveladur ar gwastadoù a-zonder pa n’int nemet binvioù daelerezhel da anaout ar werc’helezh
kevredadel, « sternioù-oberata meizadel tost da ergoreladurioù ar werc’helezh hag azas ouzh an
imbourc’h kevredadour » (GURVITCH). Amañ, da heul GURVITCH end-eeun, e teskrivimp dek
gwastad.

1. Ar gorre stummadel hag amvael.
An anvad-se a lakaer war ar « metaouioù » ken naturel, ken kalvezel, an traezoù, ar c’horfoù hag
ar greadoù o kemer perzh er gedvuhez, merzadus. Er gwastad-mañ emañ diaz douaroniezhel ha
poblañsel an anadennoù kevredadel hollel : paoted ar boblañs, an dasparzh anezhi e-keñver ar glenn,
ar c’hendreiñ anezhi etre ar maezioù hag ar c’hêrioù, an hoaladurioù o c’hoari warni ; sez hag annezad
ar strolladurioù, tiriadoù ar c’humunioù ha parrezioù, ar proviñsoù, ranndirioù, Stadoù h.a. ; an
adeiladoù, savadurioù, tiadurioù, ilizoù, ludioù, bac’hioù, tiez, foukennoù, lochennoù, greantioù,
labouradegoù, stalioù ; ar c’hehentoù, ar c’harbedoù, binvioù, ardivinkoù, ijinennoù, kenderc’hadoù
gounezel ha greantel, an aozadoù bouedel. Seurt diavaeziadur eus ar werc’helezh kevredadel ned eo
kevredadel koulskoude nemet e kement ma’z eo intret ha pleusket gant an ober denel a-stroll. Rak
treuzneuziet e vez ar glenn, ar metou naturel, gant ar c’halvezerezhioù, al labour, an emzalc’hioù
kevredadel, ar c’hredennoù strollennel eus ar c’hevredigezhioù a vev enno o tennañ korvo anezho ;
kresk pe digresk ar boblañs, ar c’hendroadoù anezhi a vez a-zalc’h ouzh ar frammoù kevredigezhel,
an emframmoù hag ar sternioù kevredadel, an askoradoù armerzhel, an arverioù, an argeloù, ar
c’healioù, an talvoudoù, ar speredegezh. Anatoc’h c’hoazh eo an diazalc’h evit a sell ouzh ar
c’hehentoù, an ardivinkoù, an traolioù, h.a. : n’eur evit intent penaos e vezont ijinet, arveret, azasaet
hep lakaat e kont un emell eus ar gwastadoù all.
Kement-se a adkaver e par an amzerelezh – hirbad, gorrek – hag an egorelezh – hogos unvan – a
zo re ar gwastad-mañ. Hañvalout a reont bezañ tost d’an amzer ha d’an ec’honder alvezel, hag e gwir
emaint aloubet gant amzerelezhioù hag egorelezhioù kevredadel all, spaneloc’h, doareadeloc’h,
kargetoc’h a euladoù denel.

2. Ar benvegadurioù frammet.
Ar benvegadurioù (pe aozadurioù) frammet (pe urzhiadek) zo anezho greadoù strollennel
raksavelet, kempennet, urzhasaet, kreizennet hervez patromoù erverket diwar-bouez braslunioù sonn
pe sonnoc’h, ha displeget peurliesañ e stumm dezvadoù. Ar gwastad-mañ zo lec’h an destrizhoù
embreget war ar berzhidi ha zoken an nannperzhidi ; mont a ra an destrizhoù-se e kenstourm gant
gwiskadoù all emdarzhekoc’h eus ar werc’helezh kevredadel na zeuont ket a-benn da gaout korf en
aozadurioù frammet dre ma’z int puilhoc’h, arlivetoc’h, gwevnoc’h egeto.
Ar gwastad-mañ, pe gwastad ar frammoù, a vez peurliesañ fiñvusoc’h ha nerzhaouekoc’h eget ar
gwastad stummadel, hogen ivez alies ponneroc’h ha furmekoc’h eget gwiskadoù berusoc’h ar
gedvuhez, – ar patromoù, an arouezioù, an arverioù, an emzalc’hioù, ar speredegezh strollennel. Roll
un trelusker en devez e-keñver an emdarzhegezh kevredadel, o vezañ e daelerezh ganti : he
c’habestrañ a ra ha, war un dro, ne oufe dioueriñ ar buhezekadur o tont anezhi. Ur pellder bennak a
vez bepred etre ar frammoù hag an anadenn gevredadel hollel ha zoken an emframm anezhi. Kementse zo gwir, n’eo ket hepken evit ar frammoù aotrouniek, en em laka en trehont d’ar strolladurioù,
renkadoù, kevredigezhioù a vennont mestroniañ, hogen ivez evit ar frammoù gwerinek, pa’z a bepred
ar gedvuhez emdarzhek en tu all da gement framm ’zo, ha pa ve ar frammoù diwanet diwar he lusk ha
bevaet ganti. A-hend-all, derez an diflachegezh, ar sonnded, ar bellded keñverel eus ar frammoù
n’emañ ket e dalc’h o urzhiadegezh diabarzh hepken, hogen ivez e dalc’h douested ar gwastadoù
danlec’hiet, hag ivez an emframmoù kevredadel ma kemeront perzh en o c’hempouez. E-se, e-touez
ar rizhennoù diseurt a emframmoù, e c’haller dispartiañ diouzh un tu ar re ma c’hoari an aozadurioù
frammet ur roll a bouez (da skouer an emframmoù bloc’hel kempred), diouzh an tu all ar rizhennoù
emframmoù ma’z eo bihanoc’h o roll (da skouer, emframm ar gevalaouriezh kevezel en he derou). Da
c’houde, mar tenn an emframmoù, dre berzh o zuadurioù hollek, da vezañ fiñvusoc’h ha
nerzhaouekoc’h eget an aozadurioù frammet, e c’hell neoazh an anadenn gevredadel hollel danlec’hiet
d’an eil re ha d’ar re all ober d’an aozadurioù bezañ gwech didarzhadennekoc’h hag oberiantoc’h eget
an emframmoù (evel er bed a vremañ), gwech ponneroc’h, sonnoc’h, gorrekoc’h egeto (evel er bed
henstuzel, gladdalc’hel, pe dindan ar Renad Kozh, h.a.).
Un devoud zo direndael : ar benvegadurioù frammet n’int nemet eztaolioù bepred skort ha darnel
eus gwastadoù donoc’h ha diaesoc’h da dizhout er werc’helezh kevredadel. Emaint en un amzerelezh
« trell-lagad », arouarek ha souezhennek war un dro, dastroc’het ma vez gant enkadennoù trumm ha
tarzhadennoù dirakweladus. Dav eo enta kas ar studi en tu all d’ar benvegadurioù frammet. Chom asav en o far ha hevelebiñ ar gevredigezh vloc’hel, ar renkadoù, ar strolladurioù dibarek, an
emframmoù kevredadel diseurt, ouzh an aozadurioù frammet diwarno – fazi graet koulskoude gant un
niver bras a gevredadourion – zo emvac’hañ en un argerzhad aesaus moarvat, hogen dispennus,
paouraat ar werc’helezh kevredadel o lemel diouti an darnvuiañ eus hec’h elfennoù-diazez, ober
anezhi ur savadur strinkennet, sonn, echu.

3. Ar patromoù kevredadel, en o zouez an arhentoù, an arouezioù strollennel hag ar
reolennoù.
Un domani ledan-kenan eo hini ar gwastad-mañ. Ennañ emañ ar skeudennoù skoueriekaetskoueriekaus, an dezverkoù, ar brouderioù, an arhentoù, an arouezioù, ar reolennoù o sturiañ n’eo ket
hepken ar greadoù strollennel pe hiniennel, hogen ivez ar rolloù, an emzalc’hioù, ha buhez ar bred
hec’h-unan.
Liesseurt eo ar patromoù kevredadel : meuzioù broadel ha lec’hel, gwiskamantoù, kalvezderioù
greantel ha gounezel, an dereadegezh hag an doareoù a sevender ; en hevelep doare, ar gouelioù
broadel ha lec’hel, an diorreadurezh, ar vuhez politikel, gwiraourel, kravezel ha divezel en ur
gevredigezh pe ur strolladur dibarek zo goustennet gant patromoù ; al luganoù hag ar c’hlichedoùlavar zo ivez da renkañ er bazennad-mañ. Meur a wech ez eo bet merket (da skouer, Emsav 6/129-132
1967) n’eo ket patromoù ur strollenn un teskad difiñv. Ur c’hendreiñ dizehan zo enno, gwech herrek
gwech gorrek, a-geñver gant fiñv ar gwastadoù all, hini ar greadoù-neveziñ ha -krouiñ pergen. N’eo
ket dav lavarout ez a ar gwastad-mañ pell en tu all da vevennoù gwastad ar frammoù.

Boas eur da rannañ ar patromoù kevredadel e daou rumm : ar patromoù stuzegezhel hag ar
patromoù kalvezel. Ar re-mañ a denn d’ar vuhez armerzhel ha da rediezhoù pleustrel ar vuhez
pemdeziek : emañ o faderezh e dalc’h o efedusted hag o fleustregezh. En eneb, ar patromoù
stuzegezhel, a-zalc’h ouzh an talvoudoù eorizhel, a ve dizalc’h o gwiriegezh ha dre se o faderezh
diouzh o efedusted pleustrek. Arabat koulskoude dispartiañ krenn an daou rumm, rak pep patrom zo
bepred pleustrek hag eorizhek war un dro e derezioù diseurt, – ha setu perak e vez graet alies
« stuzegezh », da heul ar stuzegourion o-unan, eus hollad ar patromoù stuzegezhel ha kalvezel. E
gwir, mar seller ouzh ar greadoù armerzhel, en o c’haver intret a batromoù eorizhek koulz hag a
batromoù pleustrek ; heñveldra, an divezouriezh, ar relijion, an arz, an diorreadurezh, h.a., daoust d’al
lec’h dalc’het enno gant an eorizhoù, ne oufent ket en em seveniñ hep o fatromoù kalvezel dibarek.
Amañ emañ kentoc’h splet an diforc’h etre an daou rumm : o eorizhegezh a ra eus ar
patromoù kevredadel sturioù, heñcherioù, erverkoù, a-wechoù zoken reoladoù lakaet da
wiriek hag oc’h enderc’hel d’ar sentidigezh, strizh alies. Ha neoazh, e weredont evel nerzhoùdevoudañ eus ar werc’helezh kevredadel, lodek ma’z int enni war un dro evel kenderc’hadoù
hag araezioù-kenderc’hañ, gwerc’hek int. Hogen ret eo merzout mat ar poent-mañ :
gwerc’hek int dre m’o lakaer da wiriek ha, war un dro, en o lakaer da wiriek dre ma’z int
gwerc’hek. Ereet-start e vez o gwerc’h-devoudañ kevredadel hag o gwiriegezh, ar patromoù o
vezañ war un dro arbennoù ha reoladoù ar greadoù strollennel.
Kemeromp da skouer an dilhad-lid gwisket gant ar vourc’hizion evit mont d’ar c’hoariva.
En ur gwelead ster kentañ e kaver gwerc’h eorizhel ar patrom : dre an dilhad-lid e toujer da
dalvoudoù an arz. Ar vourc’hizion avat ne zougont ket o chupennoù lost-pig hepken da
gehelañ an talvoudoù. Mar lakaont ar patrom da wiriek, ez eo dre ma’z eus gantañ, ouzhpenn
e werc’h eorizhel, ur gwerc’h-erzerc’hañ renkadel : ouzhpenn bezañ ur patrom eorizhek ez eo
o dilhad-lid ur patrom pleustrek dezhañ gwerc’h er stourm a renkad, hag ar gwerc’h renkadelse (n’eo ket ar gwerc’h eorizhel !) a ra eus ar patrom ur reolad endalc’hus ; ur gwerc’hdevoudañ kevredadel ez eo enta. E-se, an dilhad-lid zo war un dro ur c’henderc’had
stuzegezhel hag un araez-kenderc’hañ er stourm renkadel. N’o deus gwerc’h-devoudañ
kevredadel nemet e kement ma anavezer gwiriegezh dezho, ha ne vez anavezet o gwiriegezh
nemet e kement m’o deus ur gwerc’h-devoudañ kevredadel.
Anat eo kement-se ivez mar seller ouzh ar patromoù dibar ez eo an arhentoù hag an arouezioù
strollennel diouzh un tu, ar reolennoù kevredadel diouzh an tu all. An arhent kevredadel zo ur brouder
diavaez o treuzkas un urzh a-berzh ar gevredigezh pe ur strolladur dibarek, oc’h erverkañ ar greadmañ-gread d’o izili. Son ar c’hloc’h er skol a ro da c’houzout d’ar skolidi ez eo echu ar gentel ; ar
goulou ruz a laka ar c’hirri da chom a-sav. An arouezioù kevredadel zo eztaoladoù o treuzkas ur
stlennad resis d’an dangorennoù strollennel pe hiniennel, dezho d’e arverañ. An daolenn e traoñ ar
c’hendi a ro da c’houzout anvioù annezidi pep solieradur ; ar banell er c’hroazhent a verk ar roudoù
hag ar pellderioù.
Ur rumm eus an arouez eo an arhent ; un arouez unsteriek ez eus anezhañ, na c’haller
kaout en e geñver nemet daou ersav : sentiñ pe na sentiñ. Ar vredoniezh a zeskriv daou dreug
da anavezidigezh an arouez a) an treug hir : anavezet eo an arouez e furm an daouad kanteularganteul ; an arganteul a vez danzeet e-ser lankadoù-dezeviñ hir pe hiroc’h a-raok bezañ
arveret er moneadur (sk. : ar beajour o prederiañ dirak panell ar c’hroazhent evit dibab e hent)
b) an treug berr, ma ne vez ket furmidigezh eus an daouad kanteul-arganteul na lankaddezeviñ ebet, ster an arouez oc’h anadiñ war ar moneadur nemetken (sk. : ar blenier o chom asav « ent emgefreek » e-tal ar goulou ruz). En ur c’hemeradur bredoniel-strizh n’eus nemet ekeñver an treug berr e c’haller ober anv eus arhent. Anat eo avat ne c’hell ket ar
gevredadouriezh reiñ ur sterva ken strizh d’an termen-se.
Ar reolennoù kevredadel zo leun a arouezioù o c’hoari evit un darn evel arhentoù, o vezañ war un
dro arbennoù ha reoladoù ar greadoù.
Ar patromoù kevredadel, an arouezioù hag ar reolennoù pergen, a aesa reoliegezh ar gedvuhez,
dre levezonañ pe zoken o rediañ ar c’hraerion diouzh an dro. Koulskoude etre ar patromoù kevredadel

(seul gent a se etre ar patromoù frammet eus ar gwastad a-raok) hag ar greadoù strollennel devoudel
ez eus dislankoù bras pe vrasoc’h evel ma tiskouez ar gwastad da heul.

4. Ar greadoù strollennel damreoliek o c’hoarvezout er-maez eus ar benvegadurioù
frammet.
Derc’hennoù difetis eo ar patromoù kevredadel, ha ne reer nemet an hanter eus an hent ma ne
studier ket ar gwerc’hennoù fetis ma’z int bet distrilhet diouto, ar greadoù strollennel o-unan.
Forc’hadoù ha dislankoù diseurt zo etre ar patromoù kevredadel hag o gwerc’heladurioù : diglok pe
amreoliek e vez ar re-mañ alies ; c’hoarvezout a ra dezho ivez ken alies all mont en tu-hont d’ar
patromoù, o reiñ dezho astenn, klokadur pe, en eneb, ouzh o distummañ, o zreuzfurmiñ. Seurt
keñveriadur a lak da c’houverzout bezañs danlec’hiet pazennadoù all emdarzhekoc’h eus ar
werc’helezh kevredadel. Diouzh savboent ar c’hlotadur/forc’hadur etre ar patromoù hag ar greadoù e
c’haller diforc’hañ an derezioù-mañ :
a) Ar greadoù strollennel oc’h amparañ al liderezhioù hag an argerzhadurioù, diazezet war ur
reolennadur strizh, furmel rik.
b) Ar greadoù strollennel ez eo an arverioù, ar stuzioù, ar sodelloù hag an doareoù-bevañ,
kestouekoc’h a-galz eget ar re a-raok, a c’hallfed envel « folklor » er ster ledanañ.
k) Ar greadoù strollennel ez eo ar gizioù, ar froudennoù berus ha kemmus, a-geñver gant
patromoù dizalc’h diouzh ar c’hustum pe ar boaz, aznevezet dizehan. O c’havout a reer er
gwiskamantoù, en arz, el lennegezh, er brederouriezh.
d) Ar greadoù strollennel o terriñ ar patromoù, disuj, dic’hortoz, disreol, digemplegus, enebus.
Gabriel LE BRAS en deus bet tro da stadañ penaos er moneadur kravezel e vez forc’hadoù bras
etre al lidoù hag an arverioù : ar « gemplegerion rannvloaziat », ar « reolvirerion » hag an « deolion »
a heuilh an hevelep lidoù pa’z eo disheñvel-kenan o arverioù gwerc’hel.
Amañ e verzer noazusted an termen « ensavadur » p’en lakaer da c’houlc’her war greadoù
strollennel a reoliegezhioù disheñvel a lezer kemmesket, koulz ha war ar benvegadurioù frammet ha
war ar patromoù…

5. Anneuennoù ar rolloù kevredadel.
Hañvalout a ra ar greadoù strollennel damreoliek kaout da ziazez fuilhadeg ar rolloù kevredadel
ensammet, dezerc’het, c’hoariet gant ar strollennoù hag an hiniennoù. Ar rolloù kevredadel en o
c’henaozadurioù ha kenintradurioù a ya d’ober ur gwastad a-zonder emdarzhekoc’h eget ar greadoù
damreoliek, kentoc’h meiz eget o fatromoù. Gwir eo, rolloù kevredadel ’zo gourlakaet ouzh ar
greadoù a hañval bezañ spisverkoù mat a reoliegezh, a reolennadur, a frammadur zoken. Mar seller adostoc’h avat, e tizoloer emañ ar rolloù-se sanket betek an donañ eus an ersavioù emdarzhek, o reiñ
d’ar re-mañ end-eeun, ha pa vent hiniennel pe strollennel, an trec’h war gement patrom, erverkadur,
reoliegezh kevredadel a zo ha, da heul, war bep skoueriekadur. Rak, evit gwir, dezerc’hadur ha
kenaozadur fetis ar rolloù c’hoariet gant ar strollennoù hag an hiniennoù en un degouezh dibarek a
zegas ar brasañ souezhennoù, o reiñ tro da zidarzhañ n’eo ket hepken d’an ersavioù emvoustret, hogen
ivez a-wechoù da ersavioù-neveziñ ha -krouiñ. Da studiañ ar rolloù kevredadel e ranker distremen da
vat an enebadur ergor/dangor aet diarveradus : en o far ez a an trec’h gant « endon an dangorelezh »
strollennel ha hiniennel d’an ampoent end-eeun ma tizhont ergorelaat e-ser disoc’hoù heverz ;
heñveldra, e roont an trec’h da ergorelezh ar saviad d’an ampoent ma teu an dangorelezh e kont e-ser
o dezerc’hadur.
Ar rolloù kevredadel a gaver e domanioù diseurt an ober strollennel : armerzhel (a-geñver gant
rannadur al labour kevredigezhel ha kalvezel), politikel, c’hweluniadel, kefredel ; pep hinienn, o
kemer perzh e strolladurioù hag en obererezhioù disheñvel, a ensamm rolloù kevredadel liesseurt ;
rolloù ar renkadoù a gemm ivez hervez an emframmoù hag, ouzhpenn, hervez an tuezioù. Lies rumm
a rolloù kevredadel a zeskriver. E-touez ar rolloù rakwelet pe rakweladus e tiforc’her ar rolloù

brientek, ar rolloù frammet, ar rolloù gourlakaet, ar rolloù reoliek, ar rolloù boas, ar rolloù iziunadek.
E-touez ar rolloù dirakweladus e veneger ar rolloù neuennus, ar rolloù dic’hortoz, ar rolloù ijinet. Ar
paoter-se a ro da veizañ un devoud, manet dianavez mui-pe-vui da zamkanourion gent ar rolloù
kevredadel a be luskad bennak ma vent (G.H. MEAD, R. LINTON, T.W. NEWCOMB, F.
ZNANIECKI, T. PARSONS, h.a.) : gougevanet e vezont bepred ouzh un anneuenn, ul lankad pe,
resisoc’h, ur gwastad n’int ken en « anadennoù kevredadel hollel », ha pep ster a ya diouto mar o
diframmer diouzh ar re-mañ.
Ar rolloù kevredadel – loc’hvanoù fuilh da c’hreadoù strollennel ha hiniennel bezus, gwech o
werc’helaat ar gortozed, gwech o neveziñ hag o taskemmañ ar sternioù kevredadel ma c’hoarvezont, –
ne vezont ket dezerc’het en o fezh e-ser ar greadoù hag a-wechoù ne vezont ket dezerc’het tamm ebet.
Rak dialusk o ensammadur hag o dezerc’hadur a ampleg un dindanad. Amparet eo an dindanad-se
gant an emzalc’hioù strollennel.

6. An emzalc’hioù strollennel.
Domani an dihevent eo hini an emzalc’hioù. Merkomp da gentañ n’int ket bevennet d’ar bred.
Kentoc’h ez eus anezho un aergelc’h kevredadel, un neuziadur o tennañ d’an anadenn gevredadel
hollel. O deskrivañ a c’haller evel an tuedoù o luskañ an Nioù hag ar Meoù, ar strolladurioù hag ar
c’hevredigezhioù a-bezh da ersaviñ en un doare resis, da ensammañ rolloù ’zo, da heuliañ argeloù
dibarek. Evel just e c’hoarvez ne zeu disoc’h ebet, pe un disoc’h darnel nemetken, diwar ar raktuedoùse. Met, zoken pa chomont galloudel, ez amparont un aergelc’h dibarek ma vez o soubañ an elfennoù
frammet koulz hag ar patromoù, an arouezioù, ar reolennoù, an arverioù, ar gourzhenebadurioù
kevredadel, an talvoudoù hag ar c’healioù strollennel. E-se, an emzalc’hioù a c’hell reiñ lañs d’ar
greadoù tamm-pe-damm reoliek koulz ha d’ar greadoù-neveziñ ha -krouiñ a gavomp en ur bazennad
donoc’h eus ar werc’helezh kevredadel. An emzalc’hioù strollennel zo war un dro neuennus ha
dalc’hus, dic’hortoz ha rakweladus, dreistdiraez hag arnodadus. Ar gwastad diac’hinekañ a amparont
evit gwir.
Peurliesañ e hañvalont bezañ dispaneloc’h eget ma’z int ; c’hoarvezout a ra dezho tarzhañ,
eilpennañ, o tiguzhat islonkoù danlec’hiet. Enno e vez o nodiñ delanvadoù eus gwastadoù
emdarzhekoc’h. Eeunik e ve krediñ e c’haller treuzfurmiñ an emzalc’hioù strollennel diwar-bouez
sarmonioù habaskaus, pe an addiorreerezh, ar bredelfennerezh pe ar sokiodrama e stern ur
strollvezegerezh. Bez’ e vez an emzalc’hioù oc’h argemmañ, oc’h eilpennañ a-geñver gant ar
saviadoù bloc’hel (brezelioù diavaez, trevadennel, diabarzh, dispac’hioù, kenstourmoù ha
kenintradurioù etre sevenadurioù, drouziwezhioù, amzervezhioù a hoalvat pe a chagadur, enkadennoù
armerzhel ha politikel, daskemmoù e kensavlec’hiadur ar renkadoù, ademframmadurioù pe
daskemmoù e-barzh an emframmoù).
Amzerelezh an emzalc’hioù zo amzerelezh an talmadoù direoliek, an neuennadoù dirakweladus
etre diwan ha steuz ar c’helluskoù ; amzerelezh arvarek dreist pep tra, ereet ouzh an amzerelezh
« trell-lagad ».
Tu a ve da dermenañ an emzalc’hioù strollennel evel neuziadurioù kevredadel (Gestalt),
galloudeloc’h eget gweredeloc’h, oc’h emplegañ war un dro ur speredegezh (gwellvezioù hag erezioù
kantaezel pergen), raktuedoù da c’hreadoù hag ersavioù strollennel, dougoù da ensammañ rolloù
dibarek ; int eo ar sternioù ma erzerc’h an argeloù kevredadel ha ma vez darbennet pe argaset an
talvoudoù spesadek.

7. An argeloù kevredadel.
Argeloù kevredadel a reomp eus arouezioù na roont nemet un eztaol darnel eus ar pezh a
aroueziont, hag a zo war un dro hantererioù etre an arouezied-se hag ar c’hraerion strollennel ha
hiniennel o dedaol pe o degemer ; ar roll hanterer-se zo anezhañ aesaat ar perzhiadur keveskemm eus
ar c’hraerion en argeledoù hag eus an argeledoù er c’hraerion. Pep argel kevredadel zo dezhañ daou
vlein : diouzh un tu, ez eo un arouez diglok, un eztaol digevazas ; diouzh an tu all ez eo ur benveg-

perzhiañ. An daou vlein-se a c’hell kaout pouezderioù keñverel disheñvel, hini ebet avat eus an daou
ne c’hell steuziañ hep ma steuzfe an argel war un dro. Ha pa ve da gentañ kefredel, kantaezel pe
youlel, ereet ouzh ar gevrinelezh pe ouzh ar boellelezh, pep argel zo dezhañ da azon pennañ dioueliañ
en ur oueliañ, goueliañ en ur zioueliañ, luskañ d’ar perzhiañ en ur herzel outañ. Er c’heñver-se, an
holl argeloù, hag an argeloù huneel ivez, zo anezho doareoù da gempenn, da hepkoriñ ar skoilhoù
ouzh an eztaoliñ hag ar perzhiañ. Eus an argelañ e c’haller ober enta un arc’hwel enstag ouzh mab-den
kemeret a-hinienn pe a-strollenn, – ar Me, an Ni, ar stroll, ar renkad, ar gevredigezh o vezañ da
gentañ-penn ar saverion emouez pe diemouez eus an argeloù diseurt o deus da gefridi mestroniañ ar
skoilhoù pe da nebeutañ aesaat an ober outo.
Eus forc’hellegezh-diazez an arc’hwel argelañ e teu un drama daouduek : a) Dizehan e vez an
argeloù kevredadel en arvar da vezañ distremenet ; nepred ne spiront penn-da-benn d’o c’hefridi, ken
ma vez mareoù en istor ma’z eont teuc’h, ma’z eus tu da gomz eus faezhadeg an argeloù – azon ur
prantad-tremen pe -dispenn evit un emframm kevredadel b) An argeloù, e-lec’h eztaoliñ ha luskañ
d’ar perzhiañ gant an argeledoù gwerc’hel, a c’hell dont da vezañ – a-zarn pe a-bezh – binvioù-danzen
argeledoù diwerc’hel, eleze war un dro ur skoazell da vestroniañ ar skoilhoù hag un andon a skoilhoù
nevez. Pelloc’h ez adkavimp ar gudenn-mañ, a zo hini ar c’healiadurezhioù, an utopiezhoù, ar
gwengeloù.
Ur skouer deurus eus teuc’hidigezh an argeloù a anavezomp. Er bloavezhioù pemont e
Breizh ez eas ar skrivadur peurunvan da argel ar vroadelouriezh, a oa er mare-se kealiadurezh
an Emsav : war un dro e oa arouez an Emsav hag araez-perzhiañ en Emsav. Hiziv, ar
skrivadur peurunvan zo bepred hini an Emsav, nemet en deus paouezet a vezañ argel ar
vroadelouriezh (p’he deus ar vroadelouriezh paouezet a vezañ kealiadurezh an Emsav, hag
ivez pa vez arveret gant « broadelourion » koulz ha gant « rannvroelourion »), a vezañ ivez
argel an Emsav (pa vez arveret gant nannemsaverion koulz ha gant emsaverion ha dreist-holl
p’en deus an Emsav bremañ argeloù all) – skouer eus teuc’hidigezh un argel. Koulskoude,
brogarourion ’zo a gendalc’h d’ober eus ar skrivadur peurunvan un argel eus o c’healiadurezh
hag eus an « Emsav ». E-se, arver an argel-se hiziv a denn a) da savelañ un « Emsav »
diwerc’hel e-lec’h ma n’eus Emsav ebet ken b) da zerc’hel pe da grouiñ e-touez al luskadoù
brogar troc’hoù na glotont gant troc’h kealiadel na saviadel ebet k) da vouchañ an troc’hoù
gwerc’hel etre ar saviadoù-kenderc’hañ hag ar c’healiadurezhioù, etre Emsav istorek hag
Emsav devoudel, h.a. – kemend-all a skoilhoù diwanet diwar arver un argel teuc’h evel
benveg-danzen argeledoù diwerc’hel.
Ar roll hanterer o devez an argeloù kevredadel zo e devoud o fiñvusted. Argemmañ a reont ageñver gant a) an dangorennoù strollennel o danze, pe danzeerion b) an dangorennoù strollennel o
degemer, pe degemererion k) ar rizhennoù emframmoù kevredadel, darnel pe bloc’hel d) an tuezioù
dibarek (amzerioù peoc’h pe reuz, dispac’hioù pe enepdispac’hioù, brezelioù, flakadur, prantadoùtremen, h.a.) e) ar sternioù kevredadel (kevredigezhioù, renkadoù, strolladurioù, kevredustedoù)
f) daskemmadoù er c’heñver etre an argeloù hag an argeledoù (dreistpouez an argeled war an argel,
dreistpouez an argel war an argeled) g) ar skoilhoù da drec’hiñ, ar plegennoù da vestroniañ diwarbouez an argeloù h) al liv kefredel, kantaezel pe youlel a vez gant an argeloù pe an argeledoù i) an
elfennoù gaouiat pe asvanek pe, en eneb, hep mennoz-kuzh da douellañ pe da emvataat, a vez en
argeloù y) derez o strinkennadur pe o gwevnded j) derez douested pep hini eus ar gwastadoù a-zonder,
lusk o argemmañ, feur an dislankoù hag ar c’henstourmoù etrezo. Seurt argemmusted ha keñveriegezh
dibar, azonus eus gwastad an argeloù, a lak a-wel an nesaelezh kuzh a zo etre ar werc’helezh
kevredadel a-bezh hag an argelañ.
E gwir, en un doare, e tenn holl wastadoù ar werc’helezh kevredadel d’an argelerezh. Pep gwastad
zo un argeladur eus an hollelezh digenaozadus, dre se un amsavad darnel, diglok, digevazas eus an
anadenn gevredadel hollel. War un dro, an torroù hag an dislankoù etre ar gweleadoù a vez stanket
dibaouez gant argeloù dibarek oc’h arc’hwelañ neuze evel ur meni simant kevredadel berus hag
hollvezant o silañ etre ar gwastadoù. En doare-se eo en em gav ereet a-ziforc’h an argeloù kevredadel

hag ar sevenadoù, al lavar, an anaoud, an divezelezh, an arz, ar gravez, ar gwir, ar c’healioù, an
talvoudoù.
Koulskoude evit ma ve gwerc’hek an argeloù e rankont harpañ war gantouezadurioù ha
kevarouezadurioù strollennel (kefredel, kantaezel, youlel) ha war ober-krouiñ an Nioù, ar
strolladurioù, ar c’hevredigezhioù bloc’hel, oc’h amparañ e degouezhioù ’zo unanadurioù a-raok taol,
o trehontiñ amgant an argelañ hag ouzh e lakaat gallus.

8. Ar greadoù strollennel birvidik -neveziñ ha -krouiñ.
Ar greadoù-mañ, ouzhpenn ma ne zalc’hont ket kont eus ar patromoù hag argeloù strinkennet,
hollekaet, skoueriekaet, o laka en arvar, o diskar, o c’has da get evit desezañ o sevenadoù en o lec’h.
Kement a zo bet diazezet, stabilaet, strinkennet araozo er werc’helezh kevredadel a gemer furm ur
skoilh da zistremen. Diskar a reont urzhaz savelet ar frammoù, ar patromoù, ar rolloù kevredadel hag
an argeloù, erlec’hiañ ouzh o ster sterioù nevez ha dic’hortoz, kas da get o gwiriegezh, imbroudañ
kenaozadurioù dispac’hus, o neuzneveziñ an emzalc’hioù strollennel o-unan. Ken dic’hortoz all ha
direoliek eo donedigezh ar greadoù strollennel-se. Krouus int e kement ma teuont a-benn da amparañ
frammoù, patromoù, argeloù, sternioù, emframmoù peurnevez, da zigeriñ an hent etrezek talvoudoù
ha kealioù strollennel na meizadet na buhezet c’hoazh.
Ur roll pouezus o devez ar greadoù-neveziñ ha -krouiñ e degouezhioù kevredadel resis : en
dispac’hioù politikel ha kevredigezhel, en amzervezhioù adreizherezh, da geñver ar stroñsadoù bras e
buhez ar relijionoù, ar brezelioù diabarzh pe diavaez, an treuztiriadurioù, dizoloadur ar c’hevandirioù
nevez hag o sevenadurioù. E seurt degouezhioù, ar patromoù hag an argeloù kozh a ya teuc’h ha
faezh, n’int ket ken evit heñchañ ar greadoù strollennel ; ar re-mañ a ya gant hentoù nevez, oc’h
emazasaat ouzh plegennoù digent. Neuze e teu a-zizolo er werc’helezh kevredadel gwastad an
neveziñ, an dibab, an imbroudiñ, an divizout hag ar c’hrouiñ strollennel ; seurt « derezioù eus rezid
mab-den » (G. GURVITCH) a ya dreist pazennadoù all an anadennoù kevredadel hollel, tra ma’z eo
ar seveniñ trec’h d’ar sevened.
Fazi e ve evelkent krediñ e c’hoari ar greadoù strollennel birvidik -neveziñ ha -krouiñ en
degouezhioù nemedennek hepken. Bezant int e pep pred eus ar werc’helezh kevredadel e stummoù
liesdoare ; mont a reont e kenaozadurioù diseurt er rizhennoù disheñvel a Nioù, strolladurioù,
renkadoù ha kevredigezhioù bloc’hel. Testenioù anezho eo an tennderioù a zeskriver etre an elfennoù
anemframmel, emframmadus, emframmet pe frammet eus ar gedvuhez, al luskoù emframmañ,
diemframmañ, ademframmañ ha tarzhañ, an dislankoù etre an « anadenn gevredadel hollel » hag
hec’h ergoreladurioù, oberoù ha gwastadoù. Er c’heñver-se e c’haller lavarout e vez e pep
kevredigezh, e pep stroll hag e pep Ni, un drama taer o treiñ dalc’hmat etre nerzhoù ar mirout ha
nerzhoù an neveziñ, etre an dispac’h peurzalc’hus hag an enepdispac’h ken peurzalc’hus all ; e-se ez
azlamm ar greadoù-neveziñ e par pep gwastad a-zonder, o tevoudañ enno dasstourmoù ha harzderioù
na zeuont a-benn da drec’hiñ nemet en amveziadoù ’zo.
Un arvez eus an dafar danvezet gant ar greadoù-neveziñ koulz ha gant ar greadoù oc’h enebiñ
outo a gaver gant ar c’healioù hag an talvoudoù strollennel, – gwastad all c’hoazh eus ar werc’helezh
kevredadel.

9. Ar c’healioù hag an talvoudoù strollennel.
A-dreñv an holl rummoù greadoù hag emzalc’hioù strollennel, a-dreñv an holl frammoù,
patromoù, arouezioù, rolloù hag argeloù, e tizoloer un amgant all, hini ar c’healioù hag an talvoudoù
strollennel. Kemeromp da skouer greadoù ha jestroù ’zo eus ur meuriad gouez, patromoù, arouezioù
hag argeloù ’zo (klavioù, aornadurioù, gwiskamantoù, ardamezioù, gweennoù, garmoù, kanoù,
korolloù) ma tiavaez drezo e emzalc’hioù strollennel. Dic’hallus eo diverzout war-eeun petore
erzerc’hadurioù zo dindan an diavaeziadurioù-se : ha moneadoù kravezel pe kevrinel, gwiraourel,
milourel pe embleustrel ez int, pe ur bedadenn d’ur marc’hata kenwerzhel pe c’hoazh
kevarc’hadennoù donemat. Anez intent an talvoudoù hag ar c’healioù empleget gant seurt anadennoù

kevredadel hollel ne c’haller ket gouzout pezh a zo o treiñ. Heñveldra, stourm ar renkadoù zo war un
dro ur stourm etre kealioù ha talvoudoù digendireadus, ha ne c’haller e gompren anez o intent.
Heñveldra ivez evit an dispac’hioù hag an enepdispac’hioù ha, dre-vras, ar greadoù strollennel neveziñ ha -krouiñ.
Hogen, mar tenn ar greadoù-krouiñ danvez eus ar c’healioù ha talvoudoù strollennel, e weredont
ivez warno en distro ken ma vez argerzhioù daelerezhel etre an daou wastad. En argerzhioù-se, e
tiskouez ar c’healioù bezañ padusoc’h eget an talvoudoù ouzh delanvad ar greadoù strollennel neveziñ ha -krouiñ ; lañsusoc’h d’ar re-mañ e vez an talvoudoù youlel, ar re liammet ouzh an
divezelezh pergen, eget an talvoudoù kantaezel ; ar c’healioù da sklaeriañ kerzh war-raok ar
strollennoù a zeu alies gant dale hag e skornont re abred : skoilhañ a reont an nevezerezh dre en em
lakaat da « anat », « diziouerus », « peurbadel » ; e stumm « mennozioù degemeret » e sachont war
gil ; an talvoudoù kantaezel, trivliadel, daoust d’o luskoù kaer, a chom alies bac’het en amzerelezh
kelc’htroüs, piklammus ; zoken an talvoudoù youlel hag oberel a c’hell chom sac’het, oc’h en em
gendoniañ re aes kenetrezo, oc’h en em staliañ e saviadoù diazezet, oc’h en em lakaat da beurbadel,
da raktonket ; hogen pa’z eont en amzerelezh enraogus, oc’h ober anezhi amzerelezh didarzhadennek
ar c’hrouerezh, e kavont ur bevennadur all gant berrbadelezh al lankadoù-krouiñ. E-se, an amzerelezh
ma emañ an talvoudoù hag ar c’healioù zo maezienn ur stourm etre un enraog hag ur goulerc’h na
zisoc’h nag e stumm ur c’hempouez nag e stumm ur pebeiladur.
Eviti da gejañ, e-touez gwastadoù ar werc’helezh kevredadel, gant gwastad ar c’healioù hag an
talvoudoù strollennel, n’eo ket emell ar gevredadouriezh diskoulmañ kudennoù a brederouriezh. N’eo
ket he roll diogeliñ gwiriegezh ergorel ar c’healioù hag an talvoudoù. P’en em gav ar c’hevredadour
dirak kealioù ha talvoudoù perzhiat er werc’helezh kevredadel, n’en deus tra d’ober estreget stadañ
devoudoù. Hag un devoud a rank anaout, hemañ : kealioù ’zo ne c’hellont bezañ kantaezet, buhezet,
kevarouezet, intentet, kadarnaet, anavezet er-maez eus ar greadoù strollennel. Emaint enta, kerkent ha
ma pleder ganto, e diarsell ar gevredadouriezh ; eleze, an hentoù a ya dezho, o sternioù-daveiñ a rank
bezañ savelet gant ar gevredadouriezh ; gant gerioù all, ar sternioù-daveiñ d’o intent ha d’o foellat zo
sternioù kevredadel. E-se ez eur aotreet da savelañ kendaveadoù arc’hwelel etre kealioù ha talvoudoù
’zo hag al luniadoù kevredadel e vezont lodek enno, an emframmoù kevredadel bloc’hel pergen.
E berr, ar gevredadouriezh n’he deus ket da glask gouzout hag ar c’healioù ha talvoudoù zo
dizireadus d’ar greadoù strollennel o gwerc’hela, hag ez int dedaoladoù anezho pe hepken elfennoù
eus ar werc’helezh. Afer ar c’hevredadour eo gouzout ez eus etre gwastadoù gweleadet ar werc’helezh
kevreadel ur gwastad ar c’healioù hag an talvoudoù, hag ez eus keñverioù daelerezhel etrezañ hag an
holl wastadoù all.
Hogen ar c’healioù ha talvoudoù strollennel a rank bezañ intentet, kantaezet, anavezet. Kement-se
hon degas d’ar gwastad a-zonder diwezhañ, hini ar speredegezh strollennel.

10. Ar speredegezh strollennel – Stadoù hag oberoù bred.
Erzerc’h eo ar vredelezh e kement gwastad ’zo eus ar werc’helezh kevredadel ; kevanek eo outi ;
n’he deus brilec’h ebet enni, nemet ez ampar ur gwastad pouezus anezhi evelkent. Ar gevredadouriezh
a-zonder a intent pep devoud bredel, emouez pe diemouez, dizoloet er gedvuhez evel savlec’hiet er
gevredadelezh. Intent a ra an emskiant evel ken enmanus d’ar gevredigezh, d’ar bed, d’ar veziadelezh,
ha ma’z eo ar re-mañ d’an emskiant. Diouzh sell ar gevredadouriezh ez eo ar vredelezh dre-vras, hag
an emouezelezh pergen, gwerc’hennoù gougevanet ouzh gwerc’hennoù all. Emañ seurt enmanusted
keveskemm ha seurt digorusted en o far bihanañ er « stadoù bred » (an derc’hadurioù, ar c’hounerezh,
ar gouzañvderioù hag ar bozioù, an damyouloù hag ar strivoù) ; emaint en o far etre gant ar menoioù
(bepred termus hag en amzivin) ; en o far brasañ gant an « oberoù bred » (nadadennoù a liv kefredel,
kantaezel pe youlel, ha barnadennoù).
Dre vras, e c’haller termenañ ar vredelezh evel « un drama a dennder kreskus pe digreskus etrezek
an ersav emdarzh, a c’hell bezañ hiniennel, etrepersonel pe strollennel, a vez an tri war un dro
peurliesañ. Er vredelezh hon eus n’eo ket hepken derezioù war gresk pe war zigresk a dennder etrezek

an emdarzh, hogen c’hoazh durc’hadurioù fuilh etrezek ar par strollennel (Nioù, strolladurioù,
renkadoù, kevredigezhioù bloc’hel), ar par etrepersonel (etrehiniennel pe etrestrollennel) hag ar par
hiniennel » (G. GURVITCH), – kement-se ha pa ve an emouez pe an diemouez e kaoz. Mar disoc’h
an tennder-se gant arvestiñ gouzañvat ar skoilhoù, e reer anv eus « arc’hwelioù kefredel » ; mar
disoc’h gant azasadurioù ha kempennadurioù ouzh ar skoilhoù, e komzer eus « arc’hwelioù
kantaezel » ; erfin, mar disoc’h gant strivoù da zispenn ha da zistremen ar skoilhoù dre grouiñ
saviadoù nevez, e komzer eus « arc’hwelioù youlel ». Doareañ a c’haller al liv kantaezel evel
« bredekoc’h » eget al liv kefredel, hag al liv youlel evel « bredekoc’h » eget al liv kantaezel. Anadiñ
a ra amañ keñveriegezh ar vredelezh pa lakaer e kont bredegezh bras pe vrasoc’h an ersavioù hervez
derez an tennder o tisoc’hañ ganto.
Pezh a vern amañ eo merkañ ne stader, e derez ebet eus ar vredelezh, dreistelezh ar par hiniennel,
pe ar par etrepersonel, pe ar par strollennel ; diouzh ar sell-mañ, evel diouzh ar re all, ez eo ar
vredelezh un anadenn hollel. Ha n’eus abeg ebet da anaout hepken d’an hiniennoù (ar Meoù) ent
distag pe en o darempredoù etrezo (an Hentezioù) ar piaouerezh eus ar stadoù hag an oberoù bred a
bep liv, pa nac’hfed e anaout d’ar strollennoù, d’an Nioù, d’ar strolladurioù, d’ar renkadoù ha d’ar
c’hevredigezhioù. Ar speredegezh hiniennel, ar speredegezh etrepersonel hag ar speredegezh
strollennel n’int nemet tri durc’hadur eus an anadenn vredel hollel, hag an tri durc’hadur-se ne c’haller
intent ha studiañ nemet diwar-bouez goulaouadurioù liesel an dreistkantouezegezh daelerezhel : ar
genglokausted, ar gevemplegusted, ar forc’hellegezh, ar bleinekadur, keveskemmded an diarselloù.
Ar argerzhad daelerezhel-mañ diwezhañ, keveskemmded an diarselloù, a ziskouez ar vredelezh en
un doare dibar-kenan. Lakaat a ra a-wel ur gevenmanusted etre ar speredegezh strollennel hag ar
speredegezh hiniennel. An degouezh-se a gaver gant an oberoù-krouiñ a zo war un dro strollennel ha
hiniennel. Neuze, an emskiantoù hiniennel ha strollennel n’int ket hepken dizisrannadus, hogen
kenintret gant kement a nerzh ma teuont da vezañ kevenmanus ha peurgenglotus. E-se ez adkavomp
an emskiant strollennel en endon kreisañ hon me, hag a-c’hin, e stadomp ez eo e lankadoù taerañ ar
c’hrouiñ strollennel e paouez an emskiantoù strollennel a bouezañ war an emskiantoù hiniennel
perzhiat enno ; emañ an emskiantoù strollennel ennomp penn-da-benn, ha pep hini ac’hanomp zo
penn-da-benn enno. En degouezhioù-se, ar furmoù diseurt a bouezadur a-berzh ar bred strollennel a
c’hoari war un dro war hon emskiantoù ha war an emskiantoù strollennel ; e gwir, ar pouezadurioù e
kaoz a vez embreget gant gwiskadoù basoc’h eus an emskiant (hiniennel ha strollennel) war ur
gwiskad donoc’h. Trec’h e vez enta ar gensturiegezh hag ar gemparzhegezh hiniennel/strollennel. Ne
vezont trec’h avat nemet e degouezhioù ’zo. An oberoù strollennel ha hiniennel lakaet e diarselloù
keveskemm a c’hell, e degouezhioù all, mont d’un troc’h, dont da vezañ forc’hellek, en em vleinekaat
en-dro, distreiñ d’ar gevemplegusted ha d’ur geveskemmded nevez. Argerzhad keveskemmded an
diarselloù ned eo ket enta un alc’houez o tigeriñ kement dor ’zo, hogen un doare da atersiñ pa fell
d’an devoudoù atebiñ.
« An anadennoù bredel hollel pe a vez e diabarzh (e-giz kelc’hioù bihanoc’h) sternioù an
anadennoù kevredadel hollel, pe a vez e-giz kelc’hioù a-skej outo. An eil tro-mañ a verk stad bremañ
an darempredoù etre bredoniezh ha kevredadouriezh, rak emeur a-vec’h o teraouiñ studi gevredadour
ar vredelezh reol ha kleñvedel ; an dro gentañ a verk ur stad eorizhek nad eo diraezet gant hini ebet
eus an div skiant » (G. GURVITCH).
Gant an dezrannañ a-zonder ez a an trec’h gant an dreistkeñveriegezh hag an dreistkantouezegezh,
henn merzet hon eus o stadañ penaos ez argemm gweredelezh ha galloudelezh ar gwastadoù, penaos
dreist-holl ez eilpenn an urzhaz a amparont. N’he deus ar werc’helezh kevredadel « natur » stabil ebet,
ha n’eus nemet hentennoù daelerezhel evel re ar gevredadouriezh a-zonder a ve barrek da zisplegañ an
devoud hollbouezus-mañ : e c’hell pep kevredigezh, pep renkad, pep strolladur zoken danzen ur
meizadur disheñvel eus ar gevredadelezh.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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UNNEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (1)
Etre mae 1970 ha c’hwevrer 1971 he deus Emsav embannet pevarzek displegadenn eus ar gendael
Emsav ha kevredadelezh. Oc’h ober testennoù ar gendael-se e voe komzidigezhioù roet e Bourc’hVriag d’an 9 eost 1970 ha skridoù kaset war-eeun d’ar gelaouenn. O c’houlenn digant ar gendaelerion
kas o skridoù e-doug ur prantad dek mizvezh o teraouiñ pevar miz a-raok deiz ar gendael dre gomz e
voe parraet ouzh ur skoilh anadet da geñver ar c’hendaeloù kent : berrded ar c’hejañ etre ar berzhidi
ha, dre se, an diouer a gendivizoù klozus. An argerzhad nevez, evitañ da wellaat kalz doareoù al
labour, dreist-holl o lezel da bep hini amzer a-walc’h da imbourc’hiñ ha da brederiañ, a c’houzañve
evelkent diwar un displet bras a oa an diouer a genlabour, a genderc’h strollennel. E gwir, e 1970
c’hoazh, luniadur devoudel E.S.B. ne aotree ket ober en un doare all. Strewet e chome an displegerion
ha kaset e veze ar c’henlabour dre lizher, eleze gorrek ha distank. Hiziv avat ez eo kemmet aoz an
ober : diwanet ez eus e meur a lec’h er vro hag e-maez ar vro kreizennoù labour o reiñ tu da ren
eskemmoù pemdeziek dre gomz. Ken aes ha tra e vez aozet gant pep kellig dalc’hioù-studi, -kejañ, kelaouiñ, -dezrannañ h.a.. An intrudu lec’hel a zisamm an aozadurioù-kreiz eus ur c’hentoderezh
reñverek ; Emsav hec’h-unan a zeu da vezañ nebeutoc’h ur blein-luskañ eget ul lec’h-dastum evit
sevenadoù bleinioù-luskañ lec’hel an Emsav.
Hiviziken e c’haller enta rakluniañ an imbourc’herezh damkanel e stumm, n’eo ket mui kendaeloù
kreizennet, hogen « prantadoù kendaelañ bloaziek ». Pep kellig zo deuet da vezañ ur greizenn
imbourc’h, – meur a greizenn zoken a gonter e-barzh kelligoù ’zo. A dra sur, al live kelligel zo hiziv
al live-labour douesañ ha kendalc’helañ. N’eo ket deuet da vezañ al live nemetañ koulskoude : chom a
ra bepred, n’eo ket mouget met nerzhet gantañ, live al labour hiniennel ha live al labour hollel, ken
diziouerus an eil hag egile. E-se e c’haller diawelout teir furm d’an danvez embann a zisoc’ho eus ar
c’hendaelerezh : a) imbourc’hioù strollennel lec’hel kaset e-ser steudadoù dalc’hioù kenlabour etre
daou, tri pe pevar den b) displegadennoù roet da geñver kendaeloù hollel m’en em gavo bodet meur a
bare lec’hel e-pad un, daou, tri devezh war an amboaz kendastum, kendezrannañ, donaat
k) kemennadennoù hiniennel.
Gant daou rumm imbourc’hadennoù e krog ar prantad kendaelañ bloaziek-mañ, an eil gouestlet da
gudennoù ar gopr, – amañ da heul e kaver displegadennoù kentañ ur gendael gelligel war an danvezse, – egile gouestlet da istorekadur an tiegezh, – pelloc’h e lenner ar gemennadenn gentañ war an
divoud.
An niverenn unnek a roer d’ar prantad kendaelañ bloaziek-mañ, dre un abeg eeun : d’ar 1ñ mae
1972 e teraou 11t bloavezh S.A.D.E.D., eleze 11t bloavezh al labour imbourc’hiñ, stummañ,
istorekaat hag hollelaat ez eo labour E.S.B., – E.S.B. e-unan o vezañ frouezh an istorekaat hag an
hollelaat renet war S.A.D.E.D. diwar an diaz en deus krouet. Ar prantadoù kendaelañ bloaziek zo enta
war un dro ur c’hempennadur eus reizhiad kent ar c’hendaeloù hag un holleladur diwar bloavezhioùskol S.A.D.E.D..
Da embannverk evit testennoù ar prantadoù kendaelañ bloaziek e vo graet gant an teir
fennlizherenn PKB kedellet ouzh ur stroll pevar sifr, an daou gentañ o venegiñ niverenn ar
prantad, an daou all niverenn an destenn. PKB-1101 zo da gompren enta : 11t prantad
kendaelañ, kentañ testenn.

KENDAEL A-ZIVOUT AR GOPROU
(Testenn gentañ, PKB-1101)
DIGORADUR
Loc’het eo ar breud en ur Gellig eus E.S.B. a-zivout kudenn ar goproù pa’z eus bet anv da
enfredañ ur goprad evit labourat en unan eus aozadurioù E.S.B.. Daou savboent enebek zo anadet adal
an derou. Diouzh un tu e selled evel enepkevarzhel ar gopr kinniget en arbenn eus e izelded. Diouzh
an tu all e selled evel enepkevarzhel n’eo ket « izelded » ar gopr, hogen ar c’heñver goprad-goprer
forzh pe sav a ve d’ar gopr a-hend-all.
Kroget eur er Gellig-se da studiañ a-dostoc’h kudenn ar goproù a-benn sklaeriañ an degouezh a oa
en orin ar breud ha dreist-holl a-benn ren an hollelaat a zo ret, degas elfennoù ur gelennadurezh
emsavel war an divoud ha savelañ un damkaniezh eus ar goproù a ve tu da lakaat da dalvezout er
stourmoù niverus a c’hoarvez e Breizh en-dro d’ar gudenn-se.
Kinnig a reomp amañ teir displegadenn. An displegadennoù-se zo labour izili ar Gellig meneget.
Diglok ha breutaus ez int. Evel-se ez int kinniget da holl izili Kelligoù E.S.B. gant ar spi ma talvezint
da luskañ e par E.S.B. a-bezh ar breud a zo lusket endeo en unan eus ar C’helligoù.
Digor e chom ar gendael evel just. Lec’h a vo e niverennoù all eus Emsav da zisplegadennoù all,
goulennoù ha respontoù.
Kent kregiñ gant an displegadennoù e lennor gant frouezh ar pennadoù-mañ : Notennoù armerzhel
(8), Ar c’horvoder : I. Ar gopr, Emsav 9/236-249 1967 ; id. (9), ibid. II. Ar c’hampi III. Al leve
IV. An helv, Emsav 10/261-280 1967.
PKB-1101

(Kendael a-zivout ar goproù, eil testenn, PKB-1102)
Divoud : keñverioù gant al liestenner a zo anv da enfredañ evit an Embann.
Em emvod Kellig diwezhañ (27 03 72) W en deus displeget e oa bet souezhet gant emzalc’h Z
p’en doa kinniget da A enfredañ ul liestenner hag e c’hoprañ 5 F an eur. An Emsav o lavarout bezañ
sokialour, eme W, ez eo dislavarus eus e berzh korvoiñ an dud ouzh o goprañ ken izel. W en deus
displeget ivez en em santje diaesaet mar graje an hevelep tra en e stal.
W a zegas amañ meur a gudenn a bouez : a) keñverioù an Emsav gant e c’hopridi – a zo tost ouzh
keñverioù ar C.D.J.A. gant e c’hopridi b) keñverioù etre implijerion hag implijidi.
1) W a laka un enebadur etre Emsav sokialour ha gopr izel kinniget.
Un evezhiadenn zo d’ober a-zivout arver ar ger « sokialour ». Perak an termenadur-se ha
ket « komunour » ? Perak arverañ an termen « sokialour » e-lec’h « kevarzhelour » a zo ar ger
azas ?
Un dislavar zo aze, hogen n’eo ket lec’hiet mat. Pezh a zo dislavarus a-berzh un emsav
kevarzhelour n’eo ket goprañ izel an dud, hogen prenañ diganto o nerzh-labour. Dre brenañ digant tud
o nerzh-labour (eleze ouzh o enfredañ) e savel etrezañ hag int keñverioù implijad/implijer, keñverioù
traelaet a zo ar c’hontrol bev eus ar c’heñverioù kevarzhel. Adal ar mare ma’z eus gopr n’eus ket, ne
c’hell ket bezañ, keñverioù kevarzhel etre goprad ha goprer.
2) Mar komprenan mat mennoz W e ve ret goprañ uhel a-walc’h an enfredad evit tremen e-biou
d’an dislavar a verk. N’emaon ket a-du gant seurt doare gwelout peogwir n’emañ ket an dislavar el
lec’h m’en lak W. En degouezh-mañ eo ret mont diouzh an nevid ha n’eo ket klask reiñ dimp

koustiañs vat o reiñ ur gopr ‘uhel’ pe ‘dereat’ d’an enfredad. Kemer seurt emzalc’h tadelour a ve
enebemsavel. Roll an emzalc’hioù tadelour a seurt-se zo a) sioulaat koustiañs an implijerion (en em
faoutañ a reomp hep bezañ rediet d’henn ober, pebezh madelezh !) b) klask kuzhat ar c’heñverioù
gwerc’hel a zo etre implijerion hag implijidi gant darempredoù tadelour, mignoniezhel h.a..
Ar c’heñverioù gwerc’hel etre implijad hag implijer a zo e kont amañ. An implijer zo perc’henn
war e embregerezh hag an implijad a werzh e nerzh-labour d’ar perc’henn. Forzh pe zarempredoù a ve
a-hend-all etre implijer hag implijad e chomo etrezo ur foz a viro outo a gaout keñverioù rezidek.
Mar bez enfredet un den evit plediñ gant an embann e ve enebemsavel klask kuzhat outañ ar
c’heñverioù gwerc’hel a vo etrezañ hag an Emsav eleze ar c’heñver implijad/implijer. Ha zoken mar
c’hoarvezfe dezhañ na vezañ emouez ouzh ar c’heñver-se e ve emsavel e lakaat da emouezañ outañ.
Heñveldra n’o deus ket an emsaverion d’en em zallañ war ar c’heñver-se.
3) O vezañ m’emañ an dislavar etre emsav kevarzhelour hag implijer e ve tu d’en em c’houlenn
ha ne ve ket gwelloc’h d’an Emsav na vezañ implijer : ne ve mui eus an dislavar neuze. Hogen ar
gudenn n’eo ket pellaat an dislavaroù diouzh an Emsav, krouiñ en-dro dezhañ un enezennad a
gevarzhelezh, hogen treuzfurmiñ ar gevredigezh, ober anezhi ur gevredigezh kevarzhel. An dislavar
emsav kevarzhelour / implijer ne vo karzhet e gwirionez nemet pa vo bet treuzfurmet ar gevredigezh a
zo bremañ en ur gevredigezh kevarzhelour.
(05 04 72)

PKB-1102

(Kendael a-zivout ar goproù, trede testenn, PKB-1103)
Ar gopr.
Ar gopr zo ar priz ma feurm an implijer nerzh-labour al labourer. Ar priz-se n’en deus netra da
welout gant kenderc’had al labourer na berzh mat an embregerezh. Ar pezh a werzh al labourer n’eo
ket frouezh e labour (e genderc’had), n’eo ket e labour, hogen e nerzh-labour. E-se ez eneber saviad
labourer ar greanti pe ar gwezhour-douar ouzh hini an dornwezhour pe ar gounideg a werzh o
c’henderc’hadoù.
Al labour zo sellet, er gevrat a liamm goprer ha goprad, evel ur varc’hadourezh. Ar gevrat-labour
zo, na mui na maez, ur gevrat-werzhañ. Se eo spered ha furm Dezveg Keodedel gall 1804. Merkomp
evelkent ez eo al labour ur varc’hadourezh arbennik. « Nep den a c’hell engouestlañ e amzer hag e
wazadoù ; hogen ne c’hell ket en em werzhañ na bezañ gwerzhet ; e bersonded n’eo ket ur
berc’hentiezh arallaus » (Diskleriadur gwirioù ha dleadoù an den hag ar c’heodedour eus Bonreizh ar
5 fructidor, bloaz III (22 eost 1795), mellad 15). Ouzhpenn se, al labourer na feurm ket hiziv e nerzhlabour a goll da vat ar gopr en dije gallet kaout mar en dije labouret. Ar c’henwerzhour, en eneb, ne
goll ket e zevezh ma ne werzh ket hiziv e holl varc’hadourezh ; gallout a ra gortoz warc’hoazh evit
gwerzhañ ar pezh danvez n’en deus ket gwerzhet hiziv.
Ar gevrat-labour zo ur gevrat hiniennel, ur gevrat etre div hinienn : al labourer war glask d’ur
gopr hag an implijer, bevezer labour. Diouzh spered an Dezveg Keodedel, evel diouzh hini
amerzhourion pe prederourion an 18t, ar gevrat-labour zo ur gevrat frank. Arabat eo d’ar Stad
emellout enni, da skouer o verkañ ur gopr izek ; difennet e vo ouzh al labourerion en em strollañ evit
en em zifenn rak se a ve mont a-enep ar frankiz hiniennel (an difenn-se a zalc’h betek 1767 e BreizhVeur ha goude 1848 e Frañs) ; ar batromed koulskoude a c’hell en em strollañ e pep frankiz, ar pezh a
ziskouez war betore tu e kostez al lezenn frankizour adal an derou.
Ar gevrat labour a ampleg ivez e ve kavet en nevid tud prest da werzhañ o nerzh-labour eleze tud
n’o deus doare all ebet da vevañ : n’o deus ket peadra da brenañ an araezioù-kenderc’hañ a zo ret, n’o
deus na mad na leve a aotrefe dezho bevañ hep bezañ rediet da werzhañ o nerzh-labour. E-se ez eo
saviad ar goprad un heuliad da berc’hentiezh prevez an araezioù-kenderc’hañ ha tolpadur ar c’hevala
etre daouarn un nebeut tud.

Lezennourion an Dezveg Keodedel a lak war an hevelep pazenn frankiz an implijer ha hini al
labourer d’ober kevrat. Hervezo, an implijer hag al labourer zo daou gevratour prevez dieub d’ober ar
pezh a garont er-maez eus emell ar galloud foran (ar Stad) ha gwask nep stroll. Hini anezho n’eo
rediet da skoulmañ ar gevrat ; da heul, houmañ ne c’hell nemet spletiñ d’an daou gevratour. Diskuliet
eo bet faosted seurt meizadur, an islonk a zo etre stad an implijer ha hini al labourer, furmegezh
frankiz al labourer pa n’en deus ket peadra da embreger e frankiz a gevratour. Al labourer war glask
labour ne c’hell ket peurliesañ gortoz evit divizout, zoken mar kinniger dezhañ ur gopr a gav re izel ;
techet eo da asantiñ d’ar pezh a ginniger dezhañ rak ur gevrat labour, zoken mard eo divastus, a roy
dezhañ ur gopr uheloc’h eget e skorenn dic’hwel : evitañ pep devezh dale zo un devezh kollet. An
implijer avat a c’hell peurliesañ gortoz evit sinañ. Ouzhpenn se, mar c’hoarvez gant al labourer koll e
nerzh-labour pe un darn anezhañ (da heul ur gwallzarvoud, ur c’hleñved pe er brezel) ez ay da heul ar
goproù en dije gallet kaout.
An degouezh diwezhañ-mañ a oa bet raksellet gant an Dezveg Keodedel. En tiegezh e veze fiziet
an emell da vastañ da ezhommoù ar re e-touez e izili a golle un darn pe an holl eus o nerzh-labour.
Kement-se a badas keit ma voe eus an tiegezh un unvez-kenderc’hañ armerzhel (evel e-touez ar
c’hounideion) ; gant diorreadur ar greanterezh ha paotadur ar vicherourion avat e tigreskas roll an
unvezioù armerzhel tiegezhel evit a sell ar c’henderc’hañ. Niverus-ouzh-niverus e voe an tiegezhioù
na c’halljont mui c’hoari ar roll merket dezho gant an Dezveg Keodedel e-keñver o izili nammet.
Dindan levezon al luskadoù sokialour e voe degaset kempennadurioù da saviad ar goprad :
1) diouzh un tu ez emellas ar Stad er c’hevratoù labour ha diorreet e voe ur Gwir al labour er broioù
greantelaet 2) diouzh un tu all e voe kresket kevuziad ar c’hopridi e meur a zoare gant ar mennoz
diogeliñ da bep hini peadra da vevañ zoken ma ne oa mui evit labourat (sl. ouzh an Notennoù
Armerzhel meneget war Emsav 65/141) : savidigezh ar C’hedskor, ar Goproù Tiegezh, h.a..
Evit an armerzhourion glasel ez eo diziouerus un niver a zic’hweleion evit diogeliñ arc’hwel ar
reizhiad armerzhel frankizour, hag a-hed an 19t hag an 20t kantved ez eus bet tu da welout bepred
yoc’hadoù a dud dilabour en holl vroioù greantelaet. Ur meizad nevez a voe degaset gant al luskadoù
sokialour a-geñver gant an dic’hwel bras ampleget gant arc’hwel ar reizhiad kevalaour : ar gwir d’al
labour, eleze ar gwir d’ar gopr. Unan eus heuliadoù ar bennaenn-se e voe savidigezh ar skorennoù
dic’hwel. Ouzhpenn se, bepred dindan bouezadur al luskadoù sokialour e krogas d’en em ledañ ar
c’hwelgevratoù diwar goust ar c’hevratoù hiniennel. Dre berzh ar c’hwelgevratoù, dre berzh Gwir al
labour e voe roet ul lec’h dezvel d’ar strolloù labourerion (bodet en un embregerezh pe ur
c’hweluniad) ; ent dezvel e voe anzavet ivez digevatalded al labourer hag an implijer er gevrat labour.
Hiziv an deiz, en holl vroioù greantelaet, kevuziad al labourer a c’hoarvez eus : 1) ar gopr, eleze
priz gwerzh e labour 2) ar c’hevuziadoù kevredigezhel (Diogelerezh kevredigezhel, Goproù Tiegezh,
skorennoù dic’hwel, h.a.). Ar gopr a vez diazezet war labour al labourer. Padal, ar c’hevuziadoù
kevredigezhel a gemer da ziazez ezhommoù al labourer pe ar re na c’hellont ket labourat. E-se e
c’hoari ar c’hevuziadoù kevredigezhel ar roll merket e 1804 en Dezveg Keodedel d’an tiegezh.
Sellomp bremañ ouzh ar gopr diouzh tu an implijer. An implijer zo ur « bevezer labour » evit
adkemer troienn Jean Baptiste SAY (Cours complet d’économie politique, 1828). Ar gopr a ro d’al
labourer zo ar priz a rank talañ evit perc’hennañ e nerzh-labour. Labour al labourer zo evitañ unan eus
an elfennoù armerzhel o c’hoari en argerzh-kenderc’hañ, evel ar c’hevala pe an danvez krai. Un
evezhiadenn c’hoazh : er reizhiadoù frankizour n’emañ ket pal an implijer er pezh a vez pleusket en e
embregerezh, er pezh a vo kenderc’het, hogen en helv. Arbenn-bezañ e embregerezh zo evit an
embreger kenderc’hañ helv, ha n’eo ket boteier, kirri pe strilheoul. Evitañ ez eo al labour unan eus an
elfennoù diziouerus a ya da genderc’hañ an helv.
Merkomp evelkent ez eo ar gopr evit an implijer ouzhpenn priz al labour. Dreist-holl en hon
amzer, ar gopr, leviadurezh ar goproù en un embregerezh zo ur parzh kevanek eus leviadurezh hollek
an embregerezh, leviadurezh ar c’hoskor pergen. An embreger o vezañ mestr war ar goproù (mar bez
goproù izek merket gant ar c’hwelgevratoù pe ar gouarnamant ez eo dieub an implijer da c’hoprañ e
implijidi evel ma kar a-us d’ar gopr izek-se), en deus etre e zaouarn un arm galloudus kenan evit

mestroniañ e goskor. Aes eo dezhañ lakaat disrannoù en o zouez dre c’hoari war sav ar goproù hag
ober dezho krediñ ez eus keñverioù liesseurt kenan etrezo hag eñ. Seurt leviadurezh a denn da guzhat
ar c’heñver gwerc’hel a zo etre goprad ha goprer evel an holl dunioù « perzhiadurel » a weler o
paotaat hiziv an deiz e Breizh evel e lec’h all. Seurt leviadurezh ar goproù pe leviadurezh ar c’hoskor
zo unan eus ar c’halvezderioù implijet evit uc’hekaat an helvoù.
Arbennet e vo ez eus embregerezhioù eus ar gennad prevez na reont ket helv. Hogen an
embregerezhioù-se n’o deus ket nemeur a bouez en emdroadur armerzh ar broioù frankizour.
Ouzhpenn se e tennont ivez da guzhat ar c’heñverioù gwerc’hel a zo etre goprer ha gopridi. Amkan
gwerc’hel ar c’hoprerion o vezañ an helv hag amkan gwerc’hel ar c’hopridi o vezañ ar gopr.
Diouzh tu al labourer, ar gopr zo ar priz ma werzh e nerzh-labour. Ar c’hevuziadoù kevredigezhel
zo ar parzh eus ar gopr a dalvez da vastañ da ezhommoù-diazez hollad al labourerion. E Frañs ez eur
boas da lavarout e tal al labourer ur feuriad eus e skodenn d’ar C’hedskor (30 % da skouer) hag an
implijer ar peurrest (er skouer kemeret : 70 %). Diskuliet eo bet faosted seurt doare gwelout, rak
« lodenn an implijer » a vije ur parzh eus gopr an implijad ma ne vije ket eus ar c’hedskor nag eus ar
c’hevuziadoù kevredigezhel dre vras (evel ma c’hoarvez alies er Stadoù-Unanet). Al labourer n’eo
perc’henn na war e genderc’had na war al labour en deus lakaet er c’henderc’hañ ; pezh a chom
gantañ eo e c’hopr. Evit al labourer enta, pezh a genderc’h e-ser e labour zo da gentañ-holl ha dreist
pep tra e c’hopr, eleze an dra nemetañ a chom gantañ e dibenn argerzh ar c’henderc’hañ.
Arbennet e vo amañ moarvat e tenn al labourer eus e labour ouzhpenn ur gopr. Hep mont war
dachenn ar priziadurioù dangorel ez eus tu da zegas arselladennoù a zo bet graet er Stadoù-Unanet
war dalvoudegezh al labour goprad, pe kentoc’h war ar reuzioù degaset gant an dic’hwel a-fet
barregezh vicherel, ampartiz dornel ha yec’hed1. Anavezet a-walc’h eo ivez degouezh al leveidi na
ouzont mui petra ober ur wech kuitaet o greanti hag a varv gant an enoe. An arselladennoù-se pell a
reiñ d’al labour gopret, pe da labourioù gopret ’zo, an dalvoudegezh a wel darn, a zerva pezh a zispleg
MARX war al labour greantel e Dornskridoù 1844 : « Diavaezel eo al labour d’ar micherour, eleze
ned eo ket ur perzh eus e anien () ; en e labour enta n’en em gadarna ket, en em nac’hañ eo a ra,
n’emañ ket en e aez met gwalleürus, ne ren ket un obererezh korfel ha kefredel rezidek, hogen
kastizañ a ra e gorf ha dismantrañ e spered. Da heul, ar micherour n’en em sant nes dezhañ e-unan
nemet er-maez eus e labour, hag en e labour en em sant er-maez anezhañ e-unan. () E labour n’emañ
ket enta diwar emyoul hogen diwar redi, ul labour galeoù eo. N’eus ket anezhañ bastadur d’un
ezhomm, hogen un araez hepken evit bastañ da ezhommoù er-maez eus al labour » (Manuscrits de
1844, Editions Sociales, Paris 1969, p. 60. K. MARX, Oeuvres, Economie II, La Pléiade 1968, p. 60).
En degouezhioù meneget a-us ez a ken pell arallekadur al labour ma’z eo evel un dramm na c’haller
mui dioueriñ.
Diouzh savboent an armerzhourion glasel, ar gopr zo priz al labour (ha n’eo ket priz an nerzhlabour), eleze priz arc’hwel nerzh-labour al labourer. Ar c’heñver etre goprad ha goprer meizet evel
keñver etre daou gevratour, unan o tegas e labour (arc’hwel e nerzh-labour ha n’eo ket frouezh al
labour), egile ar gopr. Se eo mennoz Dezveg Keodedel 1804 hag ivez an hini a gaver dindan an
droienn « partenaires sociaux » (kevelidi gevredigezhel) boaziet hiziv an deiz gant armerzhourion ’zo
ha gant gouarnamant Frañs. En armerzhouriezh klasel, al labour eo a grou ar berc’hentiezh.
Evit PROUDHON (1809-1865), al labourer en deus gwirioù war e genderc’had en arbenn eus al
labour graet gantañ, eus ar parzh anezhañ a zo er c’henderc’had ; ar c’hevalaour ivez en deus gwirioù
(ket an holl avat) peogwir en deus degaset an araezioù-kenderc’hañ. Evit PROUDHON e rank ar gopr
dont da vezañ an hevelep hini evit an holl : « Dre al labour ez eomp war-du ar gevataliezh ; kement
kammed a reomp hon tosta dezhi. () Sammad bevennet an danvez korvoadus a ziskouez an ezhomm
da rannañ al labour dre niver al labourerion : an tu roet d’an holl da gas un trevell kevredik, eleze un
trevell kevatal, hag an dic’hallusted da gevuziañ ul labourer nemet diwar-bouez kenderc’hadoù unan
all, a gantreizh kevatalded ar c’hevuziadoù. » (PROUDHON, Petra eo ar berc’hentiezh ?, III, 5-6).
Evit PROUDHON enta e tle ar gopr bezañ diazezet war al labour graet (a zo en ur c’heñver eeun gant
1

Felix PIPPI, De la notion de salaire individuel à la notion de salaire social, Paris 1966, p. 50.

ar pezh a zo bet kenderc’het). Diskouez a ra en un doare skeudennel e sell ar c’hevalaour ouzh labour
ar vicherourion evel ur sammad labourioù hiniennel pa vez anv d’o goprañ, pa n’eo e nep doare al
labour kenurzhiet kaset gant ur stroll micherourion par da sammad al labourioù graet gant pep hini
anezho : « Daou c’hant greunadour o deus savet en un nebeut eurvezhioù peulvan Luksor war e
sichenn ; hag un den e-unan, e daou c’hant devezh, a vije deuet a-benn eus an taol ? Koulskoude e
jederezh ar c’hevalaour, sammad ar goproù a vije bet an hevelep hini. » (PROUDHON, Petra eo ar
berc’hentiezh ?, III, 5).
MARX (1818-1883) a arzaelas savboentoù an armerzhouriezh klasel hag un darn eus savboentoù
PROUDHON. Er rann eus Ar c’hevala gouestlet d’ar gopr (6t rann, pennad XIX) e tiskouez n’eo ket e
labour a vez gwerzhet gant al labourer, hogen e nerzh-labour : « Ar pezh a werzh hemañ [al labourer]
eo eñ e-unan, e nerzh-labour. Adal ar mare ma krog da lakaat an nerzh-se e brall, da labourat, adal ar
mare ma’z eus eus e labour, en deus al labour-se paouezet a vezañ e biaou ha ne c’hell ket bezañ
gwerzhet gantañ. Al labour zo ar solwez hag ar muzul enstag ouzh an talvoudoù, hogen n’en deus
drezañ e-unan talvoudegezh ebet. » Evit MARX enta n’eo ket al labour ur varc’hadourezh, an nerzhlabour eo a zo ar varc’hadourezh a c’hell al labourer eskemmañ ouzh ur gopr ; da heul, an den, skor
an nerzh-labour, zo ivez ur varc’hadourezh. O tiskouez n’eo ket al labour ur varc’hadourezh, MARX a
ziskoach ar c’heñver gwerc’hel a zo etre ar micherour hag e implijer. Ar gopr ne verk ket hepken ur
c’heñver etre goprer ha goprad, un elfenn gevanek eo eus ar reizhiad armerzhel kevalaour. MARX en
deus studiet a-zevri ur gudenn a oa bet pleustret c’hoazh gant an armerzhourion glasel : hini sav ar
gopr. Evit ar re-mañ e save ar gopr d’ar pezh a oa ret evit mirout al labourer e-ratre ha aotren dezhañ
ober labourerion all diouzh ezhommoù ar greanterezh. Evit MARX, da heul RICARDO, ez eo merket
gwerzh (talvoud-eskemm) an nerzh-labour evel hini pep marc’hadourezh all dre ar c’hementad labour
kevredik a zo ennañ ; alese an diforc’h etre labour eeun ha labour kemplezh, al labour kemplezh o
c’houlenn ul labourer stummet eleze ur varc’hadourezh a zo enni ur c’hementad labour kevredik
brasoc’h (2, 3 pe 4 gwech…) eget en un darbarer. Sav ar gopr o heuliañ savelenn an nevid zo gwerzh
an nerzh-labour evel termenet uheloc’h. Nebeut he deus ar werzh-se da welout gant gwerzh ar pezh en
deus kenderc’het al labourer ; lakaat a ra hepken war wel ar pezh a ra MARX an hontlabour : e-pad
un amzer eus e zevezh-labour e kenderc’h al labourer ur c’hementad marc’hadourezhioù a zo o
gwerzh par d’e c’hopr, e-pad un amzer all e kenderc’h gwerzh ar mizoù-kenderc’hañ, en o zouez
ardaladur ar c’hevala, hag ar peurrest eus an amzer e labour evit ar c’hevalaour, – al labour graet
neuze eo an hontlabour. Pouezus eo an hontlabour-se evit ar c’hevalaour peogwir eo dioutañ e teu an
helv ha, da heul, diorreadur ha paderezh ar reizhiad kevalaour. Enebet eo enta ar gopr ouzh an helv, ar
c’hevalaour o strivañ da uc’hekaat e helvoù diwar-goust ar goproù, al labourerion o virout ouzh se.
« Ar c’hweluniadoù o deus da roll mirout na ziskennfe live ar goproù dindan ar sav talet boas er
skourroù greantel, ha na gouezhfe ket priz an nerzh-labour dindan e dalvoudegezh. » (meneget gant
Roger DANGEVILLE, Le syndicalisme I, p. 49). Hogen pal ar c’hweluniadoù hag ar stourm
micherour n’eo ket kreskiñ ar goproù o krignat tamm-ha-tamm an helvoù, hogen kas d’e ziskar ar
c’heñver goprad-goprer eleze kas d’he diskar ar reizhiad kevalaour ; an arc’hadurioù war ar goproù,
padelezh an devezh-labour, aozioù al labour a empleg ez erlec’hier ouzh ar c’heñverioù hiniennel a
glask ar c’hevalaour derc’hel etrezañ hag e implijidi, keñverioù strollennel a lak ar c’hopridi « war an
un pazenn gant ar c’hevalaour evit a sell kevrat-werzhañ o labour. » (MARX, Archiv Marksa i
Engelsa, II (VII), meneget gant R. DANGERVILLE, Le syndicalisme I, Paris 1972, p. 50).
Hiziv an deiz e ren e Breizh touellwelioù niverus war ar c’heñverioù etre goprad ha goprer. Ar
gealiadurezh « kristen » koulz hag ar gealiadurezh henvoazel hag ar gealiadurezh frankizour n’int ket
evit nebeut e berzh an touellwelioù-se. Hervez ar gealiadurezh « kristen » pe ar gealiadurezh
frankizour, an hini a ra ur vicher a ve « galvet » d’ar vicher-se ; seveniñ a rafe dre e vicher e
« c’halvedigezh » a zen, h.a.. Seurt kealiadurezhioù a nac’h gant nerzh ar c’heñver gwerc’hel
goprer/goprad. An embreger zo un den evel ar re all hag ez eus tu d’ar c’hopridi da gaout
darempredoù « denel » gant o goprer ; seurt poellata a zianav ez eo ar goprad ur varc’hadourezh evit
ar goprer (ent werc’hel ma n’eo ket ent lakadel), ha n’eus ket anv a zarempredoù « denel » etre ur
varc’hadourezh hag he ferc’henn. An darempredoù sañset « denel », ar sevended hag an holl
batromoù stuzegezhel a gaver e darempredoù an implijidi gant o fatromed ne gemmont netra e

dizeneliezh ar c’heñver goprad/goprer ; pezh a c’hellont ober d’ar muiañ eo kuzhat muioc’h pe
nebeutoc’h ar c’heñver gwerc’hel.
Bezañs an Emsav e Breizh zo ur merk eus arallekadur al labour er vro-mañ ; evit an emsaverion
ez eo splann an arallekadur-se, ken splann ha touellusted ar c’healiadurezhioù meneget, pa’z eo ar
perzh a gemeront en Emsav merk hag azon an diouer a sevenidigezh a gavont e lec’h all er
gevredigezh, en o micher pergen.
E Breizh enta, evel e meur a lec’h all, ez eo kuzhet ar c’heñverioù kevredigezhel gwerc’hel adreñv skrammoù kealiadurezhel kozh pe goshoc’h. Ouzhpenn se, gwered ar c’healiadurezhioù-se zo,
evit un darn a chom da spisaat, e dalc’h ar saviad kevredigezhel ; merzout a c’haller ez eus
kealiadurezhioù a dreuzpad, daoust ma’z eo bet distrujet ar saviadoù a glotent outo (studiet eo bet
anadenn-se dindan an anvad « kendro ar c’healennoù », en Emsav 53/149-150 1971).
Ar c’heñver goprad/goprer zo e Breizh ur parzh eus ar reizhiad kevredigezhel hollek ma emañ ar
gevredigezh e Breizh. Liammet eo enta ar c’heñver-se ouzh ar c’heñverioù tudadel. E gerioù all, ar
c’heñver goprad/goprer zo evel ar c’heñver a sujidigezh ma emañ ar gevredigezh e Breizh e-keñver
Frañs, un elfenn eus ar reizhiad keñverioù kevredigezhel a zo bremañ e Breizh. Distruj ar c’heñver a
sujidigezh a zo etre Breizh ha Frañs zo liammet enta ouzh distruj ar c’heñverioù goprad/goprer e
Breizh hag e lec’h all.
Meur a rumm kudennoù a chom evelkent da ziskoulmañ gant an Emsav e-keñver kudenn ar
goproù :
1) ober damkaniezh ar reizhiad kevredigezhel klok a arc’hwel e Breizh o kevaniñ enni ar
c’heñverioù armerzhel hag ar c’heñverioù tudadel ;
2) diwar an damkaniezh-se lakaat war sav ur vellouriezh emsavel.
Adal bremañ avat e vez dalc’het mui-ouzh-mui a Vreizhiz er c’heñver goprad/goprer (an darn
vrasañ evel gopridi, un nebeut evel goprerion). En Emsav ivez ez eo dalc’het an darn vrasañ e
keñverioù a seurt-se. Pe emzalc’h o deus da gaout er stourmoù devoudet gant ar c’heñver
goprad/goprer a baota hiziv an deiz e Breizh ? Seul retoc’h eo respont da seurt goulenn ma’z eus e
Breizh aozadurioù, strolladoù niverus o deus savboentoù resis war ar c’heñver goprad/goprer. Evit
komz eus ar c’hweluniadoù nemetken, disheñvel-bras eo savboent ar C.G.T. hag ar C.F.D.T. war an
emzalc’h da gaout e-keñver ar goproù : ar C.G.T. a zifenn pennaenn ar c’hreskoù kenfeuriek hag ar
C.F.D.T. pennaenn ar c’hreskoù kevatal evit an holl c’hopridi ne vern pe wezhiader e ve o hini.
Tezenn ar C.G.T. a gemer harp war zisplegadennoù MARX a-zivout talvoudegezh ar goproù (diforc’h
etre labour kemplezh ha labour eeun) ; arbennet e vez ouzh an dezenn-se n’eo ket mui prevezidi a
zoug mizoù stummadur an arbennigourion hogen ar gevredigezh a-bezh dre ar yalc’hadoù, ar
skoaziadennoù a bep seurt, n’eo ket mui enta d’ar brevezidi da dennañ korvo eus ar stummadur a zo
bet sammet gant ar gevredigezh ; ouzhpenn se, hervez darn, leviadurezh ar C.G.T. a denn da reiñ ur
sol armerzhel d’an dislavaroù etre gopridi, hag erziwezh da rannañ ar c’hopridi dirak ar renkad
vourc’hiz. Tezenn ar C.F.D.T. zo tost da hini PROUDHON war gevatalded ar goproù ; n’eus ket da
souezhañ betek re pa ouzer e teu ar c’hweluniad C.F.D.T. eus ar metaouioù katolik a zo alies
kizidikoc’h ouzh arvez diavaez (ha divezel) an anadennoù eget ouzh an arvez don (ha gwerc’hel).
Penaos savlec’hiañ an emzalc’hioù-se e Breizh ? Evit degas ur respont bastus eo ret da gentañ
dezrannañ ar reizhiad kevredigezhel hollel e Breizh ha savelañ ur vellouriezh hollek eus an Emsav. Da
c’hortoz, roll an emsaverion a hañval din bezañ, er stourmoù ma’z int engouestlet, difenn bepred an
obererezh a lak war wel ar c’heñver gwerc’hel a zo etre goprad ha goprer, ha kinnig an obererezh
renet evel un doare da zistrujañ ar c’heñver-se.
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(Kendael a-zivout ar goproù, pevare testenn, PKB-1104)
E-ser ar c’hendiviz war saviad ar goprad, ez eo bet degaset kudenn ar c’heñverioù a c’hoarvez etre
ar goprer hag ar goprad.
Ne oa ket sklaer evit an holl ez eo an darempredoù-se darempredoù sujer/sujed, setu perak hon
eus klasket degas amañ un nebeut notennoù istorel evit klask sklaeriañ ar gudenn.
Kregiñ a raimp gant istor Roma. Kouerion vihan e oa darn vrasañ ar Romaned. Gwech ar mare ez
aent da vrezeliañ. Prizonidi brezel a veze degaset evel sklaved. Mestr ar sklav en doa ar gwir d’e
lakaat da labourat evitañ pe d’e werzhañ. Ar sklav en doa muioc’h pe nebeutoc’h a dalvoudegezh
hervez e varregezhioù. Labour ar sklav a dalveze :
1) evit ul lodenn, da grouiñ ar madoù ret dezhañ evit e vevañs ha hini e diegezh ; al lodenn-se ne
dalveze d’an implijer nemet da zerc’hel nerzh-labour ar sklav ha da ziogeliñ e amsavadur (dre e
vugale) ;
2) an eil lodenn labour a dalveze da grouiñ pinvidigezh an implijer : ar mestr ; talvoudegezh ar
sklav zo nevidel ; par eo d’e varregezh da ober ur c’hementad bras a labour eus an eil seurt.
Meizadur ar sklavelezh a zo chomet eo perc’hentiezh ar mestr war labour ar sklav, ha war ar sklav
e-unan (gwir en doa d’e lazhañ).
Gant ar brezelioù niverus ez eus bet tud a zo deuet da vezañ brezelerion a vicher, hag ar re-se o
deus gwerzhet o douaroù. Darn eus ar gouerion zo deuet da vezañ gourferc’henned, ha digresket eo
niver ar gouerion vihan : darn a varve er brezel, darn a chome soudarded.
Goude aloubidigezh Tunizia ha Sardinia e voe re vihan niver ar gouerion evit magañ Roma. Ed a
voe degaset eus Tunizia ha Sardinia. Gwerzhet e veze marc’had-mat-tre. Ar c’hourferc’henned a
zilezas neuze an edeier evit magañ chatal. Dic’hallus e voe avat d’ar gouerion vihan ober kemend-all.
Sammet gant an dleoù, e rankjont gwerzhañ o douaroù. Ne chome ganto nemet o nerzh-labour da
werzhañ evel devezhourion war ar maezioù pe micherourion er c’hêrioù. Gant kevezerezh ar sklaved,
darn o devoe kement a zleoù ma rankjont en em werzhañ evel sklaved.
Diwezhatoc’h, da vare DIOCLETIANUS, e oa diskennet ken izel niver ar boblañs en Italia, ha
ken bras oa aet dañjer an diouer a dud er micherioù-diazez, kigerion, baraerion, martoloded ha
kouerion, ma voe embannet an Edictum Maximum a groue hêrelezh ar vicher. Adal neuze e voe ar
gouerion stag ouzh o douaroù. Pa werzhed ar re-mañ e werzhed war un dro al labourerion-douar a oa
warno.
Istor Roma a ziskouez dimp penaos e c’hell tud rez koll o emrended a-stroll en arbenn eus
darvoudoù armerzhel estren dezho. Seurt sujidigezh a weler er broioù nanngreantelaet pa vez
enporzhiet boued roet gant an FAO (Aozadur ar Broadoù Unanet evit ar Boued hag ar Gounezerezh)
da skouer, boued e vez gwerzhet marc’had-mat-tre. Seurt leviadur a skoazell an dud kêriekaet, nemet
e kas da get strivoù ar gounezerezh. E Breizh e c’hallfed keñveriañ reizhiad ar gouerion vihan rediet
da werzhañ o douaroù ha da vont evel micherourion da bParis pe da Amerika en arbenn eus
leviadurezh ar prizioù hag an enporzhiadurioù, gant istor kouerion vihan Roma.
Sellet e vez evel echu prantad ar sklavelezh e Kornog Europa war-dro an 10t kantved. Ouzh ar
sklaved e oa bet erlec’hiet ar served. Rannet oa amzer labour ar served e div lodenn. Ar serv a labour
evitañ hag e diegezh e-pad un darn eus e amzer. Diwar an amzer labour-se eo e c’hell prenañ e frankiz
digant e aotrou. An eil lodenn oa labour a roe d’e aotrou. Un diforc’h a bouez a oa etre saviad ar
served, na vezent ket sellet evel marc’hadourezh, ha saviad ar sklaved a veze prenet ha gwerzhet ; o
zalvoudegezh armerzhel oa par d’o barregezh da genderc’hañ dreist d’ar pezh a vevezent.
Gant an 11t kantved e krog ar c’hêrioù da ziorren a-nevez. An Normaned ne zeuont ket ken da
argadiñ broioù Europa. Gant kreskidigezh ar c’hêrioù e weler an dornwezhourion oc’h en em vodañ er
c’hêrioù hag o tilezel ar c’hestell, e weler ar c’henwerzh o kreskiñ dre berzh ur c’henwerzh bihan, hini
ar madoù kenderc’het war ar maez ha degaset d’ar c’hêrioù.

An dornwezhourion bodet er c’hêrioù o doa savet reizhennoù a dalveze evit o c’horfuniad. Ret e
oa bezañ ezel eus ar c’horfuniad evit gallout labourat. En derou e veze savet ar reizhennoù evit diwall
na rafe ar mestr buzad war labour ar vicherourion pe an deskidi. Evit se e veze termenet : an doare
labourat, niver an eurvezhioù labour, niver an deskidi, amzer an deskadelezh, amzer ar
vicherourelezh, feur ar goproù.
Ar vicherourion o deveze kevratoù hiniennel deiziek, miziek pe bloaziek.
Buan a-walc’h, ar vistri a zegasas reizhennoù nevez evit ma ve mibion vistri hepken o tont da
vezañ mistri d’o zro. Dre-vras e veze daou vicherour ha daou zeskad gant pep mestr. En derou, pep
micherour dornet mat a zeue da vezañ mestr. Da heul kresk niver ar vistri hag ar marc’hadourezhioù
kenderc’het e krouas ar vistri reizhennoù evit bevennañ ar c’hresk-se.
E Kornog Europa, div vro dreist-holl o deus kroget da ezporzhiañ marc’hadourezhioù
dornwezhet : Flandrez ha Toskana. Eno eo, e dibenn an 12t kantved, e c’hoarvezas ec’hwelioù.
CHRESTIEN DE TROYES a lak e genou ur vicherourez eus Flandrez ar ganaouenn-mañ (war-dro
1175) :
Toujours serons pauvres et nues
nous avons du pain à grand peine
peu le matin et le soir moins…
Mais notre travail enrichit
celui pour qui nous travaillons
des nuits veillons grande partie
veillons tout le jour pour gagner…
Gant kresk niver ar vicherourion e krogas ar gompagnunelezh da enebiñ ouzh ar c’horfuniadoù.
Mui-ouzh-mui e vire ar vistri ouzh ar vicherourion a vezañ mistri d’o zro. D’ar vare-se e krogas
yoc’hadoù a vicherourion da vezañ dilabour. Ec’hwelioù a voe e Lyon e 1539 ha 1576.
Gant krouidigezh al labouradegoù e stagas ar vistri da gaout diaesterioù armerzhel. Kevezerezh a
c’houzañvent war un dro digant al labouradegoù ha digant dornwezhourion ar maezioù. Al
labouradegoù a genderc’he en ur c’houst izel. Dornwezhourion ar maezioù n’o doa ket d’ober gant
reolennoù strizh ar c’horfuniadoù.
War-bouez nebeut e oa heñvel saviad ar mestr ha saviad ar micherour : keneiled e oant.
Kenderc’herion e oant o-daou, hag en derou e c’halle pep micherour kaout ar spi da vezañ mestr un
deiz. Er 16t kantved, ne oa ket teir gwech muioc’h a vicherourion eget a vistri. Eeun a-walc’h e oa ar
binvioù-kenderc’hañ hag izel a-walc’h o friz evit ma ve ur micherour perc’henn war e re.
Gant diwanadur micherioù nevez stag ouzh al labouradegoù e voe arveret labourerion hep
stummadur micherel. Al labourerion-se ne vezent ket gopret uhel ha ne c’hallent ket perc’hennañ o
binvioù-labour. Kondaonet oant da chom gopridi o buhez-pad. Ar buzad a yae da berc’henn ar stal.
Mistri ar c’horfuniadoù a zeuas da vezañ ur renkad kloz a batromed. Gant ar vicherourion avat e
chomas spered ar gorfuniadelezh ha krouiñ a rejont kevredigezhioù kuzh (doare c’hweluniadoù) a
dalveze da gas da freuz-stal mistri na brizient ket, da sevel kefioù ec’hwel.
Er mare-se e Frañs e koll ar moneiz eus e dalvoudegezh : 20 % diwerzhekadur etre 1462 ha 1602.
E korf 75 bloaz, e vez lieskementet priz an traoù dre 4, tra ma kresk ar goproù eus etre 30 ha 50 %. Ur
skouer fraezh eo eus an diforc’h a zo etre gopr merkel ha gopr gwerc’hel.
Evit lec’hiañ saviad ar c’hopridi e c’haller lakaat keñver-ha-keñver prizioù an devezh labour hag
ar madoù beveziñ :
mengleuzierion Saint-Etienne :

15-16 gwenneg

4 livr bara :

4 gwenneg

saverion-diez Nevers :

12-15 gw.

1 livr kig bevin :

2-3 gw.

kilvizion :

12 gw.

12 vi :

10 gw.

micherourion labouradegoù Paris :

4-6 gw.

1 roched labour :

30 gw.

E-pad ar 17t hag an 18t kantved e chom difiñv ar goproù merkel pa gresk koust ar bevañ. Etre
1660 ha 1690, e tiwerzheka ar moneiz eus 40 %.
Gwelout a reer enta ez eo kresket ar c’heñverioù sujer/sujed adal derou ar c’horfuniadoù betek
dibenn an 18t kantved.
An dornwerzhourion o tilezel ar c’hestell en em vodas er c’hêrioù evel keneiled kevatal. En derou,
ne veze soliet an diforc’h etre an dornwezhourion nemet war ar varregezh vicherel. Er c’hêrioù ez
amparjont korfuniadoù, tra ma chome dizalc’h dornwezhourion ar maezioù. Gant an emdroadur
armerzhel en em gavas ar c’horfuniadoù gennet gant ar reolennoù strizh o doa aozet. Ar vistri en em
renas evit kreñvaat o saviad sujer betek klask lakaat o mestrelezh da vezañ hêrezhel.
Gant digoradur al labouradegoù e washa stad ar goprad. N’eo ket mui ul labour klok en deus da
gefleuniañ, hogen unan darnel. Kresket eo niver an eurvezhioù labour (14 eurvezh peurliesañ) ha n’en
deus mui spi ebet da bignat : goprad e chom e vuhez-pad.
En 18t hag an 19t kantved ez a war startaat c’hoazh ar c’heñver sujer/ sujed, disoc’hañ a ra war ur
gomprenidigezh naturel eus saviad ar goprad : bez’ ez eus tud graet evit bezañ micherourion ha tud all
evit bezañ renerion.
Gant ar Reverzhi c’hreantel e kaver tri seurt gopridi :
– micherourion barrek war o micher, diskennidi war-eeun eus an danvez mistri e oant da vare ar
c’horfuniadoù ;
– micherourion o labourat en o c’hêr danvezioù pourvezet dezho war un dro gant ar binvioù ret ;
kemeret e veze o c’henderc’had en eskemm eus goproù izel-tre ;
– micherourion ar greantioù, peurliesañ hep stummadur micherel ; goproù izel-tre o deveze ivez.
Mar kemm stumm ar gevrat labour hag an aozioù labour da heul ar stourmoù micherel en 18t, 19t
hag 20t kantved, ne c’haller ket lavarout ez eo kemmet don saviad ar goprad e Kornog Europa. (Evit
kompren penaos eo emdroet stumm ar c’hevratoù ha feur ar goproù ez adlennor ar pennad diwar-benn
ar goproù en Notennoù Armerzhel, Emsav 9/236-247 1967).
En Unaniezh Soviedel avat hag e Republik-pobl Sina ez eus keñverioù nevez a c’hallor studiañ eser notennoù all.
Kentelius eo lenn skridoù ar mezeg GUEPIN a skrive e Naoned e 1835 a-zivout an
dornwezhourion e kambr : « Bevañ, evito, zo na mervel ».
« Mar hoc’h eus c’hoant gouzout penaos emañ annezet ur gwiader e kambr, kit da skouer
betek rue des Fumiers a zo hogos en he fezh dalc’het gant ar renkad-se. It tre, o stouiñ ho
penn, en unan eus ar poulloù-lagenn-se digor war ar straed hag izeloc’h egeti. Ret eo deoc’h
bezañ diskennet er riboulioù-se ma vez an aer yen ha gleborek evel en ur c’hav, bezañ santet
ho troad o risklañ war al leur strouilhek ha bet aon da gouezhañ er fank evit kaout un alberz
eus ar from poanius a sko an neb a ya e-barzh ti ar vicherourion druek-se. En daou du d’ar
riboul ha dre-se a-is d’al leur ez eus ur gambr deñval, ec’hon, yen-skorn, un dourasenn lous o
tiverañ war he mogerioù, avelet gant ur meni prenestr hantergelc’hiek na dap ket daou droatad
en e sav uhelañ. It e-barzh mard oc’h evit padout gant ar flaer. Taolit evezh, rak al leur
digompez ned eo na pavezet na karrellet, pe ac’hoel emañ ar c’harrelloù dindan un troc’had
koc’hion ken tev ma n’o gweler ket. Hag ez eus tri pe pevar gwele, sintret fall ha kosteziet,
rak torret eo ivez ar sifel o stag ouzh o sternioù preñvedet. Ur c’holc’hed-plouz, ur pallenn
graet gant pilhoustennoù, gwalc’het ral a wech rak n’eus nemet unan. A-wechoù liñselioù, awechoù ur goubenner, setu evit diabarzh ar gwele. Alies ur stern-gwiader hag ur rod-nezañ a
ra ar peb-all eus an arrebeuri… Eno eo e vez, hep tan er goañv, hep heol en deiz, ouzh ur
goulou-rousin diouzh an noz, tud o labourat pevarzek eurvezh-pad evit ur gopr eus 15 da 20
gwenneg. »

Keñveriañ a c’haller saviad al labourerion e kambr ouzh saviad ar gouerion vihan e Breizh a
vremañ. Dre ma n’o deus na douaroù, nag arc’hant a-walc’h evit diorren o magerezh-chatal, e rankont
sevel an adeiladoù ret gant arc’hant amprestet, arverañ ar boued pourchaset dezho gant ar greanti,
magañ ar souined degaset dezho gant kouerion all e kevrat ivez gant an hevelep embregerezh.
Kemeret e vez diganto ar moc’h ur wech deuet poent d’o lazhañ ha roet dezho an diforc’h etre priz
nevidel ar moc’h ha priz ar pezh a zo bet pourvezet dezho hep ma ve soursiet ha chom a ra buzad pe
get ganto. Pa jeder e vez peurliesañ talet izel-tre eurvezh labour ar c’houer, – alies-tre dindan ar SMIG
(Gopr Izek Etremicherel Gwarantet).
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KENDAEL A-ZIVOUT AN TIEGEZH
(Testenn gentañ, PKB-1105)
Dafar evit istorekadur an tiegezh2.
Pet gwech ez eus bet klevet un den a zegouezhe gant dale en un emvod o lavarout : « Digarezit,
ranket ’m eus chom gant ar vugale ». Pe c’hoazh emsaverion yaouank oc’h en em c’houlenn hag e
c’hallint dont d’an Devezhioù Studi, rak « o zud n’emaint ket a-du ». Skouerioù all a gavfed c’hoazh
e-leizh o tiskouez ez eo an tiegezh, plijet pe get, un elfenn a bouez war vuhez an emsaverion. Klask a
ra pep emsaver kempenn an traoù ent prevez evit dont a-benn da labourat en Emsav ha da welout e
dud, da labourat en Emsav ha da sevel e vugale. Ar gudenn e gwirionez evit an Emsav n’eo ket
kempenn an traoù en un doare hiniennel, met sellout ouzh an devoud krai ez eo an tiegezh e Breizh e
goulou kelennadurezh an Emsav, klask treuzfurmiñ marteze ar pouez marv ez eo an tiegezh e buhez
an emsaverion en un elfenn yael evit an emsaverion o-unan hag evit ar stourm dispac’hel. E berr
gomzoù, ret eo klask istorekaat an tiegezh.

An tiegezh er gevredigezh henvoazel.
Er bed henvoazel ez eus da gompren tiegezh er ster ledan, eleze kerent, bugale, bugale vihan,
kendirvi, hag all. Amparañ a rae un unvez-kenderc’hañ ha -beveziñ armerzhel (er bed koueriadel) ;
dindan veli an ozhac’h e oa. Un elfenn bouezus e oa er barrez moarvat. Hogen an elfenn
gevredigezhel-diazez oa ar barrez hec’h-unan, kreizenn-vuhez wirion, kloz warni hec’h-unan. Pep
tiegezh oa ur parzh oberiant o vont d’ober an hollad-se.

An tiegezh etre an daou vrezel.
An ugent vloaz-se a verk e Breizh prantad ar galladur, distruj ar gevredigezh henvoazel, ha war un
dro evel just he diazez, ar barrez. Enframmet eo an dud en un unvez kevredigezhel all, ar gevredigezh
c’hall. Hogen, chom a ra evito mojennek, difetis, dianav dezho forzh penaos, hag un unvez re vras eo,
a gemer tamm-pe-damm ouzhpenn ment ar bed e-unan. Breizhiz, kollet penn-da-benn, pa’z eo
distrujet stern o buhez, ar barrez, a glask un elfenn stabil, divrall, tost dezho, anavezet ha goudorus
(ent vredel da nebeutañ). Ne gavont nemet an tiegezh. Kreñvaet eo enta an tiegezh, unvez nemeti a
chom, kreizenn-vuhez nemeti. An dud a zalc’h startoc’h d’an tiegezh eget er bed henvoazel c’hoazh,
pa’z eo ar stroll nemetañ etre an hinienn hag ar gevredigezh en he fezh. Ret eo merzout e paouez
tamm-ha-tamm an tiegezh a vezañ un unvez-kenderc’hañ armerzhel er prantad-se. Chom a ra avat un
unvez-veveziñ armerzhel. Kemmet eo neuze diazez an tiegezh : war zisteraat ez a an arvez armerzhel
ha war greñvaat an arvez « bredel ».
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An tiegezh a gav e orin e Breizh moarvat gant dilestradeg ar Vrezhoned. An dud o deus aloubet Breizh a anaveze
framm ar meuriad, hag ar berc’hentiezh kumuniezhel. An dilestradeg he deus treuzfurmet war un dro framm ar berc’hentiezh
hag aozadur ar gevredigezh ; deuet eo war un dro ar berc’hentiezh prevez hag an tiegezh.

An tiegezh er geto.
Da vare ar geto eo e teu evit ar wech kentañ an tiegezh e darempred war-eeun gant an Emsav. Da
vare ar geto o deus an emsaverion kroget da vrezhonekaat o ziegezhioù, da aozañ kenetrezo ur meni
kevredigezh gant hec’h ehanoù (K.E.A.V.), he lidoù (Gouel ar Brezhoneg, deiz marv Yann-Vari
PERROT, h.a.), he stuzegezh ivez. Un doare buhez kevredigezhel a glaske krouiñ emsaverion ar geto,
hag o deus krouet, daoust ma oa en un doare gouez. Met ur gevredigezh he deus frammoù. A-fet
frammoù, n’o doa-int nemet unan ; hini an tiegezh. Divarrek e oant da grouiñ frammoù all, politikel
pergen ; an holl strivoù graet goude ar brezel oa bet aner. Diazez ar geto e teuas an tiegezh da vezañ,
kreizenn-vuhez nemeti ivez, met en un doare disheñvel diouzh pezh a oa etre an daou vrezel :
frammoù kevredigezhel all, strolloù kevredigezhel all a oa e Breizh, er gevredigezh arallek, hogen
argaset e oa an emsaverion eus ar gevredigezh arallek peogwir e oant emsaverion, berzet e oa outo
pezh a dalveze da Vreizhiz all.
Er geto eo e tiwanas mojennouriezh an Emsav ; er c’hoari da skouer e veze bepred Breizh dieub,
hag ar C’hallaoued pladet (se oa gwir ken evit c’hoarioù ar vugale, ken evit charadennoù pe istorioù ar
re vras). Pep emsaver getoek en em gavas gant e diegezh, ha gant sammad tiegezhioù ar geto evit
embreger e emsavegezh, pa oa troc’het a-grenn diouzh peurrest ar boblañs. Hogen ar geto, sammad
tiegezhioù emsaverion, ne c’hallas ket talvezout da lec’h-krouiñ, pa n’en doa framm ebet nemet an
tiegezh, ha pa oa an holl diegezhioù strewet dre Vreizh a-bezh e-pad an darn vrasañ eus ar bloaz. Al
lec’h-krouiñ emsavel a voe enta an tiegezh ; pep emsaver a glaskas krouiñ ennañ, un tammig evel ma
ra ar goell-bier alkool pa na c’hell analat.
Roll an tiegezh er c’hrouiñ emsavel oa evel just deberzhel. Ne denne ket da berzhioù dibarek an
tiegezh, met d’an amveziadoù. Hogen buan e voe graet al liamm tiegezh-Emsav en un doare dibarek
ivez. An tiegezh, diazez ha framm nemetañ an Emsav, a zeuas da vezañ e spered an emsaverion
diazez an Emsav, difennour ar vertuzioù breizhek ha keltiek (kv. mojennouriezh an Emsav getoek :
kement tra breizhek ha keltiek zo gwelloc’h eget forzh petra all), saveteer ar brezhoneg. Talvoudus eo
menegiñ aze lugan Emglev an tiegezhioù (azonus a-walc’h eo ivez titl an aozadur e-unan) :
« Brezhoneg er skol, ya, met brezhoneg er gêr da gentañ ! » Ur sammad strivoù prevez a zlee
diskoulmañ ur gudenn bolitikel a selle ouzh Breizh a-bezh. Menegomp ivez Skol Ober ha Breuriezh
an Trec’h : evit bezañ degemeret er Vreuriezh e oa ret, e-touez traoù all, « touiñ dreist-holl desevel un
tiegezh e brezhoneg ». Gallout a reer aze keñveriañ gant an doare a erbede Meven MORDIERN da
saveteiñ ar brezhoneg : kaout frammataerion ha sternataerion vrezhoneger ; heuliet e vefent gant ar
bobl. Azonus eo eus daou zoare da welout an traoù : an Emsav kentañ, amparet alies gant gouvriaded
pe vourc’hizion, o lakaat e fiziañs e beli ar c’houvriaded war ar boblañs ; ar geto, amparet gant
tiegezhioù, o lakaat e fiziañs e skouer an tiegezhioù brezhoneger.
Ar geto a zegasas al lamm hanvoudel, pep emsaver o lec’hiañ e vuhez en Emsav ha n’eo ket an
Emsav en e vuhez, oc’h ober eus ar brezhoneg yezh e vuhez etre traoù all. Ur benveg prizius e voe an
tiegezh, pa oa dreist-holl ar benveg nemetañ e kerz an emsaverion. C’hoari a reas roll ur frammamsaviñ e pep keñver : framm-amsaviñ politikel, framm-amsaviñ kevredigezhel, framm-amsaviñ
kelennerezhel zoken : ha ne voe ket klasket reiñ un diskoulm d’ar gudenn yezhel dre ober skol d’ar
vugale, er gêr, e brezhoneg ? An hevelep fazi a gaver c’hoazh aze : un intrudu prevez, o talvezout evit
un nebeut tud, a glask sammañ un ober foran, ar skoliata, n’en deus ster nemet mard eo ledet da
Vreizh a-bezh, hag er-maez eus ar framm gall.
Pa oa lec’hiet buhez an emsaver en Emsav, hag e diegezh en Emsav, e oa un arvar da gemer an
tiegezh evit an Emsav, hag a-geveskemm (ha ne veze ket komzet eus Tad ha Mamm ar C’hamp, e
K.E.A.V. ? an termenoù zo helavar a-wechoù), hag e voe graet. Aze e paoueze roll araokaus an
tiegezh evit an Emsav.
Pa oa deuet ar brezhoneg da vezañ yezh buhez an emsaver dre e diegezh, e oa un arvar da welout
en desevel bugale e brezhoneg an ober emsavel pouezusañ, pe nemetañ, hag e voe graet. Alese e teu
moarvat emzalc’hioù a gaver c’hoazh : labourat en Emsav ! ? Met da vezañ en Emsav ez eus.

Difennadus e oa marteze da vare ar geto ; distremenet eo bremañ, ma ranker komz adarre eus
labourat.
Diemouez e voe dre-vras ar geto ouzh kement tra a zegasas, lamm hanvoudel pe nevetadur an
tiegezh. Kompren a reer neuze e voe sellet ouzh an tiegezh n’eo ket en e roll istorek, hogen evel un
dra ennañ e-unan er-maez eus an istor, ur benveg diziouerus evit saveteiñ Breizh, evel un dra vrezhon
a anien ivez. Alese an dlead divezel pe-dost ma oa evit pep emsaver dimeziñ hag ober emsaverion
vihan. Alese ivez an droienn « ganet on bet en Emsav », pe « emsaverion yaouank » evit lavarout
bugale emsaverion. Alese ivez ar poellata-mañ : n’eus ket a gevredigezh hep tiegezhioù ; greomp
tiegezhioù brezhon, hag e vo savet ur gevredigezh vrezhon. Kement-se zo bet dezrannet e meur a
lec’h. Hêrezh ar geto ez eo, un hêrezh merket gant un diouer a zezrann.
An trede Emsav avat zo aet er-maez eus ar geto, en deus dezrannet ha distremenet. Ne vir ket o
deus tud an trede Emsav tiegezhioù ivez, ha ret eo kas pelloc’h an dezrann. Hogen kudennoù nevez a
sav. Nag an Emsav kentañ hag an eil ne raent kalz anv eus an tiegezh nag en o damkaniezh nag en o
dezrannoù, met evel un dra e oa, a veneged evel ma veneged ur perzh douaroniezhel, pe neuze evel un
dra « vat », eleze evel un elfenn divezel. Abaoe ar geto ne c’haller ket ken ober evel-se. Rankout a
reer ouzhpenn dont a-benn da sevel un dezrann eus an holl zoareoù tiegezhioù a zo e Breizh er maremañ, en o zouez re an emsaverion, hag an dezrann-se a rank bezañ hollek.

An tiegezh da vare an trede Emsav.
Da lec’hiañ emañ ar gudenn en amkan hollek an Emsav er bloavezhioù 70 : an eztroadur.
An tiegezh er gevredigezh arallek.

Chom a ra c’hoazh e Breizh un nebeut enezennadoù a diegezhioù henvoazel, muioc’h moarvat e
Reter ar vro eget er C’hornog ; bev eo c’hoazh enno al liammoù kerentiadel, hag e chomont bepred
unvezioù-kenderc’hañ armerzhel. Ret eo merzout avat ez eo tost aet da get ar rumm-se. Eñvorennoù
eus tiegezhioù war batrom ar galladur a chom ivez, met ken rouez all.
Unan eus ar patromoù tiegezh ledetañ e Breizh, er renkadoù uhel hag etre, eo hini ar bed
frankizour kornogat dre vras. Amparet eo an tiegezh gant ar gerent hag ar vugale en un doare strizh.
Ar vugale (2 pe 3) zo desavet « mat », ar wreg a labour pe ne labour ket. Pa na labour ket e tiskouez
eo barrek ar gwaz da vevañ anezhi, ur brouenn eus ar berzh a ra eo enta. Pa labour, ez eo alies evit he
« mad bredel », ha n’eo ket dre redi armerzhel ; he labour zo en un doare un diduamant (ur vatezh he
deus, forzh penaos). Ar gwaz zo stern etre pe stern uhel, pe en deus ur vicher frank. Er renkadoù-se e
tremen alies an tiegezh d’un elfenn diziouerus evit berzh kevredigezhel ha micherel ar gwaz, e vugale
zo un elfenn a fiziañs, e wreg un elfenn a standing. E seurt renkadoù e talc’her start d’an tiegezh. Bep
ma tiskenner en urzhaz kevredigezhel e wana seurt patrom : e-touez ar gargidi vihan da skouer ez eo
labour ar wreg ur redi armerzhel, er renkadoù micherour ivez ; ar vatezh, pa’z eus unan, zo ur redi
sammus, ha n’eo ket un elfenn a standing.
Ur meneg arbennik a ranker ober eus an tiegezhioù perc’henn war un embregerezh tiegezhel,
bihan a-walc’h peurliesañ. Ar skouer nemeti a chom c’hoazh ma’z eo an tiegezh un unvezkenderc’hañ armerzhel. Ne c’hell ket bezañ eus an embregerezh hep un tiegezh, an embregerezh a
c’houlenn groñs hêred.
E kement lec’h all n’eo mui an tiegezh un unvez-kenderc’hañ armerzhel ; un unvez-veveziñ
armerzhel e chom avat ; a-walc’h eo sellout ouzh doareoù an daranverezh. Un unvez-kenderc’hañ
poblañsel eo ivez (kv. moederezh ar gouarnamant gall), hag un unvez desevel ar vugale. Aze e
c’haller en em c’houlenn ha ne c’hoari ket ivez roll ur framm-amsaviñ, – fiziet e vefe desavadurezh ar
vugale er gerent da c’hortoz un aozadur azas, a gaver da skouer er c’h‘kibboutzim’.
Ur roll pouezus all en deus c’hoazh an tiegezh : ur repu ez eo evit an hinienn a-dal d’ar
gevredigezh en he fezh. Ur gwarez a gav an hinienn en tiegezh, hag un arvez a bouez eus an
ensavadur ez eo.

Hogen, o sellout ouzh an holl gefridioù a samm an tiegezh er gevredigezh arallek e Breizh, hag er
bed kornogat frankizour dre vras, e weler n’int ket stag outañ e kement hag ez eo tiegezh. Anat eo evit
ar c’henderc’hañ hag an desevel bugale ; unvezioù-beveziñ all a c’haller kavout ; ar stroll amparet
gant daou zen o vevañ a-gevret a c’hoari an hevelep roll gwareziñ evit an hinienn hag an tiegezh, da
skouer.
Merzout a reer n’en deus an tiegezh nemet un diazez armerzhel gwan bremañ, dre ma n’eo mui
nemet un unvez-veveziñ, ha n’eo ket -kenderc’hañ. E ziazez zo kentoc’h kealiadel bremañ ; derc’hel a
reer d’an tiegezh evit abegoù kravezel, divezel, stuzegezhel… Ha war un dro e tenn ivez da aozadur ar
gevredigezh er bed frankizour (ha marteze ivez er bed nannfrankizour a-wechoù), ur gwarant eo
padusted an tiegezh evit stabilded ar gevredigezh.
Mard eo dreist-holl kealiadel e ziazez, e komprener gwelloc’h e kollfe an tiegezh tachenn er maremañ ; dilezet eo gant ar re yaouank, pezh n’eo ket nevez, met kalz ledetoc’h eo an emzalc’h-se er
mare-mañ eget 5 pe 10 vloaz ’zo, ha diaes eo bremañ gwelout aze hepken un ersav a-enep ar gerent.
Koll a ra tachenn betek er c’helc’hiadoù poblañs « endalc’het » d’an dereadegezh, ar gelennerion da
skouer. Ret eo menegiñ ivez tagadennoù al luskadoù kleizelour hag al luskadoù merc’hed a-enep an
tiegezh en anv dieubidigezh an den (chom a ra alies war an dachenn gealiadel aze ivez).
An trede Emsav hag an tiegezh.

Pa seller ouzh tiegezhioù tud an trede Emsav, e c’haller spurmantiñ meur a levezon : a-wechoù
c’hoazh levezon ar bed henvoazel (bepred an tech da veskañ brezhonelezh ha henvoazelezh), levezon
ar geto (Emsav ha tiegezh zo an hevelep tra), levezon ar patrom tiegezh frankizour eus ar renkadoù
etre pe uhel, ar stuzegezh-se o c’hounit tachenn marteze. N’eus aze nemet arvezioù hiniennel forzh
penaos. Adkavout a reer c’hoazh mennoz ar geto : un emsaver en deus bugale, a zesav anezho e yezh
hag e relijion an Emsav, a ziskouez dre se e fiziañs e dazont Breizh, hag un abeg eo da lakaat fiziañs
ennañ. Kement-se a c’halle bezañ gwir da vare ar geto, lu eo bremañ. O vezañ ma’z eo bet ar geto ar
poent-kejañ strizh kentañ etre Emsav ha tiegezh, eo ret kemer harp war se evit klask dezrannañ an
tiegezh da vare an trede Emsav.
An trede Emsav a lak en arvar an tiegezh evel kement tra all, eleze n’en kemer ket evel o vont
dioutañ e-unan. Ret eo gouzout hag ul lec’h en deus an tiegezh en daelerezh-dieubiñ bremañ, ha
pehini eo ; pe ster en deus e goulou an emsav, penaos e lak, pe ne lak ket an emsav da vont war-raok
war-du ar pal a zo e hini. Rak pezh a zo da lakaat e kont n’eo ket aezamant, plijadur pe eurvad an
emsaver, na kennebeut e « gempouez », na zoken e zivezegezh, met an argerzh dispac’hel e Breizh.
Distremenet eo ar geto, ha war un dro ar roll a zo bet hini an tiegezh d’ar mare-se. An Emsav en
deus bremañ diazezet ur framm politikel ledet da Vreizh a-bezh ; an tiegezh evel framm nemetañ da
amsaviñ ivez ur framm politikel zo distremenet enta. An tiegezh evel kreizenn-vuhez da embreger an
emsavegezh : an emsav n’en deus ket mui a « greizennoù », met kentoc’h talbennoù, ma ne c’hoari an
tiegezh, evit ar mare, roll ebet. An tiegezh, brezhoneger pe get, graet zoken gant priedoù a zo
emsaverion a chom ur stroll kentael krai techet, evel an holl, d’en em glozañ warnañ e-unan, da
welout ennañ e-unan pal hag arbenn e vezañs. E par ar brevezelezh emaomp aze. An Emsav, eñ, a
eztro. An tiegezh a anadfe d’ar mare-se kentoc’h evel un nerzh o sachañ pep emsaver war-du an
diabarzh, met ret eo c’hoazh merzout n’eo ket zoken diabarzh an Emsav, kentoc’h eget evel ul lusker.
Ar fiziañs a zeu bremañ eus al labour araokaat kaset da benn gant pep emsaver, ha n’eo ket eus niver e
vugale. (Amañ e ranker ober un evezhiadenn a-zivout ur gudenn bleustrek, hini an amzer : c’hwec’h
bugel, da skouer, a lonk amzer o c’herent. Hag e kavo ar re-se amzer c’hoazh evit an Emsav ? Ur
gudenn brevez eo, ma vez roet dezhi betek-henn diskoulmoù prevez ha hiniennel, hogen emañ an
Emsav o tostaat d’an dachenn-se eus buhez an emsaver sellet c’hoazh evel nevet). Aozadurioù ez eus
ivez bremañ evit deskiñ ar yezh, n’eus mui ezhomm eus an tiegezh evel framm-kelenn-amsaviñ. An
arvez gwareziñ, a oa anezhañ da vare ar geto ivez, a steuz, dre ma steuz an nerzh-argas an emsaverion
a-berzh ar boblañs.

Ha kollet en deus an tiegezh bremañ pep roll araokaat ? Hag ez eo gaonac’h an ober emsavel, pe
zoken noazus dezhañ ?
E gwirionez ez eo dic’hallus respont bremañ da seurt goulennoù. Gallout a reer hepken lavarout
ez eo distremenet kement doare getoek d’an tiegezh, ha mont er-maez eus an Emsav eo klask adkemer
doare pe zoare eus ar geto. Da skouer, sevel ur skol « emsaverion vihan » zo troc’hañ ar vugale-se
diouzh ar pezh a zo e Breizh, eleze stok an Emsav ouzh ar bed arallek ; o zouellañ n’eo ken, o klask o
gwareziñ. Un touell eo ivez evit an emsaverion a zo kerent d’ar vugale-se : n’o defe ket dre se da
dalañ ouzh un arvez eus an troc’h Emsav/bed arallek. An ober dispac’hel bremañ zo klask an troc’hse, ar stok-se ha n’eo ket klask tremen e-biou.
Gallout a reer merzout evit echuiñ e chom stag an emsaverion ouzh an tiegezh er mare-mañ dre
abegoù kealiadel (evel er gevredigezh arallek), a zo hêrezh ar geto – met aze e klote gant ur saviad. Er
c’heñver-se e chom bev stuzegezh ar geto e neveted an tiegezh ; kounaomp emzalc’hioù …diaezet
emsaverion ’zo dirak daou emsaver yaouank nanndimezet o vevañ a-gevret a-wel d’an holl.
Kounaomp ivez frazennoù evel : « Met un deiz bennak, an holl a zimezo, an holl o devo bugale ! »
Roud ar geto eo an divarregezh da ijinañ traoù all eget an tiegezh.
Evit kas da benn un dezrann eus an tiegezh hag e istorekadur, e ve ret mont kalz pelloc’h ha kalz
donoc’h. Ret e ve anavezout da skouer roll ha ster an tiegezh er bed sokialour – er broioù ma’z eo bet
miret da nebeutañ ; ret e ve studiañ a-dost roll an tiegezh e-keñver ar merc’hed, ar vugale, hag ar
wazed ivez, rak an elfennoù-se a c’hoari e Breizh dre-vras, a c’hoari en Emsav, ha pell int a vezañ
peursklaer. Ret e ve studiañ an tiegezh ivez a-geñver gant palioù ha finvezioù an Emsav, ar
gevarzhelezh, aotren d’an dud e Breizh bevañ evel tud, h.a..
Ret eo ivez derc’hel kont eus un elfenn all : an tiegezh evel aozadur a denn da aozadur ar
gevredigezh, ha diaes eo kas da benn istorekadur an tiegezh pa na anavezomp netra c’hoazh eus ar
gevredigezh vrezhon nevez, nemet pennaennoù hollek. Istorekaet e vo an tiegezh, hag an
darempredoù tiegezhel pa vo istorekaet ar gevredigezh e Breizh.
Ret eo derc’hel soñj hepken e c’hell istorekaat talvezout distrujañ.
PKB-1105

AN EMSAV HAG AR VRO (49)
LIZHEROU
« Petore savlec’h a gemer an Emsav e-keñver darvoudoù greanti Renault ? en deus goulennet un
ezel eus P.S.U. ouzh un ezel eus ar gellig. Hemañ a bouez evit ma ve pledet mui-ouzh-mui gant ar
c’hudennoù o deus skog war boblañs Vreizh ha war boblañsoù all ar bed. Ne’m eus gallet nemet sevel
a-du gantañ. Anat eo e rank bremañ E.S.B. plediñ gant un nebeut kudennoù resis ha furmiñ ur
savlec’h unvan en o c’heñver. Seurt furmidigezh avat a ampleg ur c’hemm don en emzalc’h an izili
(izili ’zo muioc’h eget re all), a ampleg ivez savlec’hiadurioù hiniennel a-berzh pep ezel e-keñver
kudennoù bras ar mare. Douetañs ebet ma ve keflusk e meur a lec’h en E.S.B.. Soñjal a reomp ez eo
deuet poent d’ar savlec’hiadurioù- ha d’ar c’heflusk-se c’hoarvezout.
« Merket hon eus un anadenn a dorgammerezh a zo o reuziañ en E.S.B. abaoe ur pennadig. Dre
berzh un diouer a liamm kreñv etre an damkanourion hag izili ’zo ez eus kemmoù bras etre ar
c’healiadurezhioù. Ur skouer : gant skrivagnerion Emsav ez eo a-benn bremañ distremenet ar
vroadelouriezh ; koulskoude, izili ’zo, ouzhpenn ma n’o deus ket distremenet ar vroadelouriezh, a
zifenn gant nerzh an tezennoù broadelour hag a nac’h o dezrannañ. Hag aze emañ an torgammerezh
end-eeun : al Levierion a sell ar vroadelouriezh evel distremenet ha, dre se, ne dalvez ket ar boan ken
distreiñ war ar gudenn-se peogwir ez eo bet dezrannet ha distremenet ganto ent damkanel hag ent
embregel ; an izili chomet broadelourion a gav gwelloc’h tevel, an izili all a dav ivez, – an holl a gav
gwelloc’h kaout peoc’h ha labourat eget degas reuzioù nevez e diabarzh E.S.B.. Jedadur faos, rak er
seurt peoc’h emañ an harz kreñvañ ouzh an eztroadur. Pa vez emvodoù-kelaouiñ e rank al Levierion
aloubiñ ar gomz ha mirout ouzh an izili all a zisplegañ o mennoz rag aon ma ve ar mennoz-se kontrol
d’ar gelennadurezh. Hogen an eztroadur zo eztroadur an holl izili ha n’eo ket eztroadur al Levierion
hepken. Seurt saviad direizh gouzañvet gant an izili evodet eus an Emsav kent zo dic’houzañvadus
d’an izili nevez, d’ar re a zo o tont eus ar metaouioù intret gant ar politikadur gall pe kleizelour dreistholl. »
(13 03 72)

EMVR-322

A-berzh un ezel eus E.S.B., ezel war un dro eus ur Poellgor-stourm skolveurel hag eus Poellgorskoazell da ec’hwelerion ar Joint Français :
« Pezh a skrivan amañ n’eo ket un dezrann klok. Nemet un nebeut evezhiadennoù war ar pezh a
ran e B ha marteze elfennoù nevez evit a sell 1) embregiezh E.S.B. 2) damkaniezh E.S.B. 3) an
dezrannañ, eleze an daelerezh etre 1) ha 2).
« 1) Embregiezh E.S.B., eleze : lec’h labour an emsaverion ? pe e gerioù all, penaos savelañ an
darempredoù gant ar boblañs ?
« 2) Petra eo un damkaniezh – eleze, gant piv e vez savet ha war be ziazez ?
« 3) An dezrannañ – hevelep goulennoù.
« Ur Poellgor-stourm zo o paouez diwanañ en IUT, ennañ tud e darempred ganin abaoe pellik
amzer (7 den) hag a oar emaon e-barzh E.S.B. hag ivez 7 pe 8 den na anavezont ket va zuadur
politikel – gant ar re gentañ eo e c’hallimp ober ar c’hendezrann a ginnig K ober.
« Seurt dezrann a gavfen talvoudus peogwir e ve graet er-maez eus ar strolladoù pe ensavadurioù
– graet gant tud an diaz, tud o deus kemeret perzh en un ober fetis. Krediñ a ran e ve mat da E.S.B.
embreger seurt dezrannoù a vefe disheñvel diouzh an dezrannoù graet peurliesañ. Displegañ a ran : ur
wech echu un ober fetis (ec’hwel, diskeladeg, h.a.), an holl ensavadurioù politikel a oa en em gavet
skoaz-ouzh-skoaz er stourm, en em gav pep hini diouzh e du evit, n’eo ket ober un dezrann, hogen
evit kantreizhañ “gwirionez” o c’helennadurezh.

« “Dezrannoù digor” a zegasfe dimp an dislavaroù ganet diwar obererezh diavaez E.S.B., met war
un dro e c’hallfemp lakaat anat dislavaroù a zo gant an dud e-maez E.S.B..
« Da skouer, abaoe miz ma kejan gant an dud amañ e verzomp daou emgann a vez renet kenstur :
1. Ar stourm renkadel 2. An trivli broadel. Pa lavaran kenstur e ran dave d’un dezrann a vo d’ober : er
mare-mañ e weler e Breizh kleizelourion o tegemer war-eeun tezennoù ar vroadelourion glasel (bet
dezrannet gant E.S.B.) hag o ren ur stourm renkadel gwirion.
« A-du gant K evit skarzhañ ar vroadelouriezh a chom c’hoazh e-barzh E.S.B., seul greñvoc’h e
vimp evit kejañ gant an dispac’herion (?) a zo e Breizh ha diskouez dezho e reomp en embreg ar pezh
a zistrujomp en damkan (ar vroadelouriezh krai).
(24 03 72)

EMVR-323

Digant aozer EMVR-323 :
« Kentañ disoc’h : krouet eo an adkellig (). Da geñver an emvod kentañ hon eus kendalc’het gant
studi devoud ar Poellgor-skoazell, goude hon eus komzet eus E.S.B., e roll, ster un dispac’h e Breizh :
un emskiant zo o kreskiñ e Breizh, zoken mar kemer a-wechoù furmoù anistorek, lu, un anadenn eo
ha roll an Emsav zo reiñ ur ster istorek d’an anadenn-se. Evit bremañ, nerzh an Emsav zo dreist-holl
kealiadel. Labour an Emsav zo unan nevez : penaos meizañ hag ober an dispac’h renkadel ha broadel
o tremen e-biou d’ar vroadelouriezh ha d’ar renkadelouriezh. Unan eus frazennoù D zo bet kavet
talvoudus-tre : gwechall e teue tud d’an Emsav dre un trivli broadel, bremañ e teuy tud evit abegoù
poellek : klotañ a ra dezrannoù E. S.B. gant saviad Breizh hiziv. An dazont a lavaro dimp hag e c’hwit
pe get an adkellig, hogen, forzh penaos, ez eus aze un dra nevez evit a sell an eztroadur. Evit bremañ,
n’on ket evit lavarout hag un dra vat pe fall eo bet va ferzhiadur er Poellgor-stourm : me gav din e vije
bet dic’hallus degas un dezrann eus an diavaez. Me gav din e tizhomp amañ dislavar an eztroadur : ret
eo kemer perzh er stourmoù fetis, zoken bordelek, evit gallout dezrannañ goude. Tamm-ha-tamm e vo
desket an doareoù evit seurt embreg. »
(30 04 72)

EMVR-324

A-zivout « unan eus frazennoù D » meneget e-barzh EMVR-324 :
« Ne ouzon ket hag e teuy tud d’ar stourm brezhon dre ar poell war-eeun. E kredan kentoc’h ne
zeuint ket dre ar poell hepken. Emañ nerzh pennañ an Emsav e poell e gelennadurezh. Komprenet ha
degemeret eo se bremañ dizistro gant ar pep brasañ eus an emsaverion. Met diwar betra eo kresket an
nerzh-se ma n’eo ket diwar ar redi krai d’en em vagañ en diavaez p’edo an Emsav o tivouediñ er geto,
da eztreiñ evit bevañ evel Breizhiz emsavet o tont er bed kempred dre an dispac’h ? Ar re a vev e
gwirionez zo ar re a stourm ; ar stourm brezhon zo politikel da gentañ-penn, hag er politikerezh ez eus
boutinderioù krai, evel ar vrogarantez pe ar ‘santad brezhon berv’ evel a lavar E, na zleer morse
diwelout, a zo er-maez eus domani ar poell, hogen a zo pell a vezañ lu pe gaonac’h evit an Emsav. ()
Forzh penaos arabat e ve da rikted an dezrannoù emsavel hon lakaat da ziwelout e nep mare
ezhommoù buhezel an dud hon eus dirazomp. »
(27 04 72)

EMVR-325

Respont da aozer EMVR-325 :
« Me zo a-du gant ar chal a ziskouezez e’z lizher a-zivout an dañjer a spurmanter gant emzalc’h
izili ’zo er mare-mañ : war zigarez bezañ dieubet diouzh ar vroadelouriezh ez eont betek tennañ pep
pouez diouzh an devoud broadel ha gwelout e Breizh un digarez nemetken d’ober an dispac’h, pe
c’hoazh ober anezhi ul lec’h da eztennañ an armoù ret d’an dispac’h. N’eus ket da vezañ re nec’het
evelkent, rak ar re en em daol betek ar pellvan-se eo alies ar re a zo tont eus ar pellvan enebek, ar
chaovinegezh. Koulskoude ne gredan ket pouezañ, evel ma rez-te, war an arvezioù dangorel pe
bredel-hiniennel eus ar gudenn. E-se, techet out da enebiñ “poell” ha “santad brezhon berv” evel pa
vije an emsaver endalc’het da zibab etre an daou, pe da nebeutañ evel pa rankje dibab en un doare
bennak etre “mont diouzh ar poell” ha “mont diouzh ar gwad”. Seurt enebadur, pa vez anezhañ, ne

c’hell c’hoarvezout nemet e par an dangorelezh hiniennel, ne c’hell bernout nemet evit ar re a venn
diazezañ o obererezh war o dangorelezh hiniennel da gentañ-penn. Ret eo diwall : ar “santad brezhon
berv” a c’hell birviñ en emsaver ha pourchas dezhañ ur gremm krai a dalvezo d’e stourm ; hogen n’eo
ket ar santad-se e kement ma verv ennañ a daolo war ar bed ar goulou en deus ezhomm evit ren e
stourm (ar chaovineion eo a gav a-walc’h gant ar goulou o tont eus o dangorelezh) ; ar goulou-se avat,
zoken puraet, kefredekaet, eorizhekaet, zo gwarius ha ne oar nemet lakaat ar re a gerzh diouti war
gelc’hioù-bac’h (“hon bro a zibabomp dre ma vennomp he dibab” h.a.). Kement-se koulskoude ne zle
ket hon degas da zibriziañ ar “santad brezhon berv”, nebeutoc’h c’hoazh d’e zisprizout pe d’e
c’hoapaat evel ma kred reoù ’zo ober er mare-mañ. An anadenn bouezusañ marteze (ha fromusañ
evidomp-ni a stourm diwar e nerzh abaoe bloavezhioù) eo e Breizh hiziv ar “santad brezhon berv”-se.
N’hon eus ket avat d’ober anezhañ al lamp diabarzh o heñchañ hon c’hammedoù a emsaver, hogen
d’e savelañ evel devoud kevredadel er vro. Moarvat dre vezañ savelet evel devoud kevredadel ez ay
diwarnañ an anv a roomp dezhañ amañ : “santad brezhon berv” a verk hepken un arvez dangorel
hiniennel, evel ma talvez “bountad yezhelour” da verkañ un arvez darnel all, evitañ da vezañ
strollennel hag ergorel. Div evezhiadenn a rin amañ : 1) Mard eo ar “santad brezhon berv” ar poentloc’hañ dangorel eus savelidigezh ergorel an devoud kevredadel ez eo, e renomp ar savelidigezh-se
n’eo ket evel gouiziaded diwar ar c’hlann, kevredadourion gealiadek, hogen evel nidiaded an Emsav
pe, evel ma lavar Anouar ABDEL-MALEK, “kefredourion saviadek” (intellectuels organiques)
2) Niderezh an Emsav a savel an devoud kevredadel-se e-ser e dreuzfurmiñ war an dachenn (e amkan
zo reiñ ur furm istorek fraezh d’an turmud amistorek ez eo ar bountadoù brezhon) hag e savelañ a ra
ken er par strollennel ken er par hiniennel ; eleze, an hent da gompren ar “santad brezhon berv” en
hon c’hreizon hiniennel ez eo e gompren er vro, hag a-geveskemm : evidon, studiañ an doare m’o
deus an ezkleizelourion d’“en em santout brezhon” a zegas din e keñverioù ’zo muioc’h a sklerijenn
war va santadur brezhon personel eget bloavezhiadoù a brederiata digenvez warnañ. Dre se, n’emañ
ket ar “santad brezhon berv” “er-maez eus domani ar poell”. Mar c’hoarvez dezhañ bezañ e
kevezerezh gant ar poell e degouezhioù hiniennel ’zo, ez eus anezhañ un danvez da zaelerezhekaat,
eleze a rank an niderezh emsavel digejañ ar poell anezhañ.
« Ret eo en em zizober eus ar braslun “klasel” oc’h enebiñ ar “poell” ouzh ar “gwad” pe ar
“galon”. Ar poell a eneber en doare-se zo ar poell savelet e-ser an embregerezh perc’hennañ ar bed ;
enebiñ a reer ouzh ar “poell” ar pezh a harz ouzh ar perc’hennerezh end-eeun (oc’h ober “kalon”,
“gwad”, “ampoell” pe “diboell” zoken anezhañ). Ar preder kevalaour hag e holl wriziennoù en deus
savelet an enebadur-se, – a zo bet adkemeret gant ar preder sokialour betek dasstourm ar bloavezhioù
60. An dasstourm-se a glask distremen an enebadur dre hentoù diseurt : pe o tisteurel ar poell e pep
keñver evel orin pep moustrerezh, pe o pouezekaat hag o veurekaat “talvoudoù ar gwad, ar galon, an
ampoell” diwar-goust ar poell, pe neuze oc’h anaout ar poell e-maez eus pep embregerezh
perc’hennañ. Deurus e ve tresañ istor E.S.B. o lakaat a-wel ar meizadurioù eus ar poell oc’h anadiñ e
pep mare. Ne zlean ket bezañ pell diouzh an dikted mar tresan an istor-se evel hini un
daelerezhekadur : ar poell o vezañ e derou SADED poell ar framm dreist-holl hag o tont da vezañ
poell an niderezh dreist-holl, e berr, o vont eus ar par poell ar furm egorek ez eo ar framm d’ar par
poell ar furm istorek (egorek-amzeriek) ez eo an Emsav istorek. Merkomp e oa meizadur ar poell e
grez SADED nes-tre d’ar meizadur greantelour (kevalaour-sokialour), – ha ne selled ket SADED war
batrom an embregerezh greantel, a ranke arc’hwelañ a-raok pep tra ? hep merzout an dislavar a oa etre
an arc’hwelelouriezh-se hag an ober istorek diles. »
(21 05 72)

EMVR-326

« Mar’m eus komprenet mat, an dislavar meneget gant F [en emvod kellig an 13 03 72] etrezañ
hag an Emsav a c’hell bezañ krennet evel-henn : “Labour an Emsav zo kefredel ; o vezañ ma n’on ket
kefredour, n’on ket evit kemer perzh el labour-se”.
« Div elfenn a ziforc’han amañ :

« F a gomz eus ar “gefredelezh” evel eus ur perzh “natur” da dud ’zo ha ket da dud all (frazennoù
evel “Te zo kefredour, me n’on ket” zo azonus er c’heñver-se). Ur fazi eo ober eus ar “gefredelezh” ur
“perzh natur”. Bezañ kefredour pe na vezañ zo un afer a saviad.
« Ar c’hefredour zo unan a vev diwar labour e gefred ; ur c’hefredour a werzh e gefred evit bevañ
evel ma werzh ar micherour nerzh e zaouarn. Ur c’helenner zo ur c’hefredour, un ijinour, ur
c’hazetenner ivez. Bleiner ur c’harr-samm pe ur gwezhour-douar n’int ket kefredourion.
« Pa’z eus anv da c’houzout piv zo kefredour ha piv n’eo ket e seller ouzh e saviad ; se en deus
nebeut da welout gant an doug d’al labourioù kefredel, ar blijadur a denner eus seurt labourioù ha
priziadurioù dangorel a seurt-se. Dre-vras moarvat e vo kavet muioc’h a dud o kemer deur gant al
labourioù kefredel e-touez ar gefredourion eget e-touez an dud n’int ket kefredourion ; evit komz eus
ur metou a grogan da anavezout, hini ar gelennerion, e c’hallan gwelout an nebeut a zeur a ren er
metou-se evit al labourioù kefredel, lakaet er-maez al labour bara. 2) Bezañs un troc’h etre
“kefredourion” hag “obererion”, etre ar re “a oar” hag ar re “a ra” er reizhiad arallek n’eo ket un
digarez evit asantiñ d’un hevelep troc’h en Emsav. Seul gent a se n’eus ket da sellout evel “naturel”
an troc’h-se hogen evel un abeg da ziskar ar reizhiad arallek.
« Komz eus un troc’h etre “kefredourion” hag “obererion” en Emsav zo treuzplakañ ar saviad
arallek war ar saviad emsavel. Ar re “a oar” en Emsav zo ar re “a ra” hag ar re “a ra” zo ar re “a oar”.
N’eus troc’h ebet aze ; pe mard eus eo ret e garzhañ.
« Ma n’eus ket da zegas en Emsav un troc’h etre “kefredourion” hag “obererion” eo ret degas
kudenn an damkanourion, eleze ar re a savel damkaniezh an Emsav hag e gelennadurezh. An
damkanourion en Emsav, en eneb d’ar gefredourion er bed arallek, n’ouzont netra ouzhpenn an
emsaverion all : evel an holl e ouzont ar pezh a reont. Ma n’eus ket damkanourion eus an holl
emsaverion eo moarvat peogwir n’eus ket ezhomm ma ve. Hogen ma n’eo ket damkanour pep
emsaver e rank bezañ dezranner, arverer an damkaniezh.
« Da heul, an troc’h lakaet gant F etre “kefredourion” hag “obererion” evit displegañ e savlec’h
diaes en Emsav n’eo ket arbenn an diaezamant a anavez. Ar gudenn a chom enta. Frouezhus e vo an
evezhiadennoù a-us mar bez lakaet war wel arbennoù gwerc’hel an diaezamant displeget gant F. »
(27 03 72)

EMVR-327

Diwar-benn ar Gendael a-zivout ar goproù (sl. Emsav 65/140 hh. 1972) :
« Mat e ve ober dave d’an degouezh-orin en deus roet brall d’ar Gendael, istor an ofseter da
c’hopraat. N’on ket ken sur ha G en deus MARX lavaret ar pezh hon eus ezhomm en 20t kantved azivout ar goproù. Da gentañ, an embregiezhoù deuet diwar e zamkaniezh zo bet pell a vezañ
dedalvezadurioù distroñs. D’an eil, ne c’hellomp treuzplakañ digudenn elfenn ebet eus ar varksegezh
(pe ar marksadegezhioù) ; an dispac’hioù a vremañ zo moarvat mibion d’an dispac’hioù marksour,
hogen ar skritell marksour a zere outo nebeut-ouzh-nebeut, – ar furmoù amzeriek, an istoregezhioù, pe
evel ma lavar Anouar ABDEL-MALEK, “donder ar vaezienn istor”, a zo o arvez nevez ha pouezusbras, a ro dezho ur spesadegezh nevez ivez. Kement elfenn lakaet e kont gant an dispac’hioù marksour
a rank bezañ eilsavelet en o egor nevez. Evit henn ober, ne c’hellomp mont outo dre ar par hollek,
hogen pleustriñ war degouezhioù dibarek. Setu perak e soñjan e ve gwell sevel an displegadennoù war
ar gopr a-zave d’an degouezh dibarek a zo en orin anezho. »
(19 04 72)

EMVR-328

Diwar-benn afer « an ofseter da c’hopraat » (sl. PKB-1102, Emsav 65/141-142 1972 ; EMVR328, Emsav 65/169 1972) :
« En doare ma’z eo loc’het an traoù, e voe kinniget goprañ un den a-benn lemel digant H an
digarez en doa da chom en E.S.B. hep ober labour politikel. () Arabat e ve kemer da bennaenn pleustr
ar goprañ. Pe neuze e c’houlenno I ivez gopraat ur sekretourez da skeiñ ar plakennoù (). E-keñver
pennaenn divezel e ve ken direizh all : an holl labourioù hael gant izili E.S.B., al labourioù mevelel

gant ar boblañs. Arabat ma teufe pezh nad eo nemet un tun politikel diabarzh ha marteze ur
c’hempennadur e-keñver labour, da vezañ un andon a zireizhded e-keñver darempredoù emsavel ha
keñverioù-kenderc’hañ. Rak, a-benn ar fin, krediñ e labouro muioc’h an dud er par politikel dre ma vo
lamet diganto o labour kefridiadel, zo un touell. An hini a venn labourat en Emsav a ra al labour a zo
d’ober, pe politikel pe kefridiadel e ve. Hag an hini na fell ket dezhañ luskañ an dispac’h n’en em
gavo ket dispac’her dre ma lamor digantañ unan eus an digarezioù a zegas evit chom er-maez eus al
labour dispac’hel. »
(08 05 72)

EMVR-329

Digant ur skoliad eus SADED :
« Setu echu ar bloavezh-skol, va eil bloavezh studi war ar bolitikouriezh enta. Ha frouezhus eo
bet ? Diaes din henn gouzout. Chom a ra krefen – a hañval diazez koulskoude – disklaer evidon. Er
c’hentelioù diwezhañ pergen.
« Notennoù mat a’m eus bet, notennoù fall ivez. Ar pep amerdusañ ne welan ket an diforc’h a zo
etrezo ! Klasket ’m eus bezañ onest bewech ha skrivañ pezh a soñjen ha ket pezh a oa da skrivañ abenn tapout un notenn vat evel ur skoliad aketus pe fistouler. Ne gomprenan ket ervat evezhiadenn ar
reizher : Pol-116/P 19/20 “poelladenn oc’h enderc’hel evezhiadennoù personel sklaerius” ha hini Pol119/P 09/20 : “devoudoù ergorel zo da zegas ha da geñveriañ ha n’eo ket barnadennoù atizet gant
hoaloù pe erezioù personel”. Evel-se :
Evezhiadennoù personel

=

Brav ! Brav ! Brav !

Barnadennoù personel

=

Gant ar vezh !

« Peogwir emaomp ganti, goude daou vloavezh Pol, ne welan ket c’hoazh penaos e c’hell un
dezrann eus un devoud fetis na vezañ enlouc’het gant “personelezh”, “temz-spered” an dezranner. Ur
skouer : ar studienn bet savet gant Y ha J [war greanti Citroën Roazhon, Emsav 47/345-355 1970] zo
nagennet gant L. Hag e ve ken galloudus an emskiant renkadel evit kemer he c’hreñv war an emskiant
emsavel ? A-wechoù e hunvrean e lakaat ar re stummetañ ac’hanomp, al levierion petra ! da sevel bep
a zezrann eus an hevelep darvoud fetis, pep hini en e gorn. Ha sur eo e ve an dezrannoù heñvel ?
« Evit dont en-dro d’ar c’hentelioù diwezhañ ne welan ket c’hoazh pe ziforc’h zo en devoud etre
ar renadoù faskour hag ar renadoù komunour. E c’hallan dibunañ va c’hentel : “Dre he ster istorel eo
disheñvel-don ar faskouriezh diouzh ar gomunouriezh”. Er pleustr, petra dalvez se ? Evidon e welan
an daou renad heñvel ouzh an daou vreur eus an Aviel : an eil a lavar : mont a rin ha ned a ket, egile :
ned in ket hag ez a. An eil renad a anzav n’eus ket a gevarzhelezh hag e ren kement ober en un doare
poellek diwar ar bennaenn-mañ : hollveliegezh, diharzveli, gwaskerezh ; egile a embann ar
gevarzhelezh hogen a ziskouez an hevelep sioù (diwar vont, se a’m laka da soñjal ivez e klaskomp e
M reiñ d’an ofseter a vicher ar gopr an izelañ gwellañ en ur embann dichal e stourmomp ouzh
korvoerezh mab-den gant mab-den).
« Etre an daou renad ne welan evidon nemet un afer a bilbouserezh, pe a-benn na vont war an
dachenn divezel, un afer a voederezh mar karez. Pa lavarez : “tu zo da ziforc’hañ pezh a zo deberzhel
er renad proleterel diouzh ar pezh a zo retvezel, ha da ziawelout e c’hallo emdreiñ hep koll an
araokadennoù he deus degaset”, ya, a-unan ganit ; hogen perak na ziawelout seurt emdroadur evit ar
renadoù faskour ?
« (Marteze ne oa ket diboell MORDREL pa heulie, eñ ivez, giz e amzer oc’h embann mennozioù
faskour).
« Un diduadennig eo bet evidon barrennañ war Emsav 52/123 hh. 1971 ar ger “faskour” hag e
amsaviñ gant “komunour”. En devoudoù (amañ e pouezan c’hoazh war an devoudoù, ar pleustr ; ar
gerioù brav ha difetis n’o deus ket nemeur a skog warnon) en devoudoù emezon e klot mat an destenn
kemmet evel-se gant ar veziadelezh : “An hollveliegezh, pouez ar Stad e kement domani eus ar vuhez
prevez ha kevredik ; diharzveli ar rener(ion), enframmadur ar yaouankiz (pe hitlerat pe maoour e ve),
lid an dibunadegoù…”.

« Arabat krediñ emaon oc’h ober apologiezh ar renad faskour, henn komprenet ’c’h eus, ’m eus
spi. Hogen hegasus e kavan ober eus ar sokialouriezh an hent nemetañ hag eus ar faskouriezh ar
vosenn giriek da holl walleurioù an denelezh. A-benn ar fin e soñjan ez eus traoù da zegemer a bep tu
gant ma vo miret “gwirioù-diazez mab-den”. An droienn-se ne vez ket priziet kalz gant ar c’hedveno,
ma ! lakaomp gant ma vo miret kevala istorek an denelezh. Ha pa c’houlenn ar varksouriezh da betra
e talvez ar gwir hentred din pa na’m eus ket a arc’hant da brenañ un tiked tren, e respontan :
farserezh ! da vont war droad ma n’eus ket tu d’ober a-hend-all. An hipied henn goar mat ! E gin ne
welan si ebet o tegemer pennaenn an digevatalouriezh. E ve digevatalded naturel etre an dud zo anat
evidon. Ha ne welan ket pezh a zo chalus amañ. Bezañ nebeutoc’h donezonet pe speredekoc’h eget
tud all n’en deus morse va lakaet en enkrez. »
(12 04 72)

EMVR-330

Respont da aozer EMVR-330 :
« Ur roll arbennadennoù eo da lizher. Ar arbennadennoù-se a c’hell bezañ renket e tri rumm :
a) ouzh ar c’hentelioù Pol b) ouzh reizherezh ar poelladennoù Pol k) ouzh kelennadurezh E.S.B..
« a) Kentelioù Pol. Ar re-mañ zo bet savet, evel kentelioù all SADED, war an daou amkan a zo 1/
digeriñ tachennoù d’ar yezh arnevez 2/ pourchas binvioù labour d’an emsaverion. Evel a ouzout ez eo
diazezet ar c’hentelioù Pol war levr M. DUVERGER. Dre-vras eo bet heuliet framm-displegañ al
levr-se, hag arroudoù a-bezh eus ar c’hentelioù Pol zo troidigezhioù in extenso pe koazhet diwar
destenn DUVERGER. O terc’hel kont eus an amveziadoù (stad ar yezh, stad kealiadurezh an
emsaverion, niver dister an dud gouest da stagañ gant al labour-se), ne gav ket din e oa tu da zeraouiñ
en un doare all na va vukañ pelloc’h eget an daou amkan usveneget. Alese an holl wanoù aes da
ziverzout e Pol. Klasket ez eus bet evel just karzhañ diouto tezennoù ’zo eus ar c’hleizour gall
nannkomunour ez eo DUVERGER, hag ivez ouzhpennañ e meur a lec’h arroudoù ha skouerioù
diazezet war niderezh an Emsav. Daoust da se e chom kealiadurezh ar c’hentelioù Pol dizunvan-tre
hag estren en he farzh brasañ d’an istoregezh emsavel. Er bloaz-mañ da skouer hon eus merzet e oa
dispredet ur bern traoù er rummad kentañ ; n’eus nemet keñveriañ patromoù poelladennoù ’zo (war ar
moederezh etre re all) gant testenn ar c’hentelioù. Ar re-mañ a ve da adober ; un niver mat eus an
elfennoù evit o adober a-geñver gant an istoregezh emsavel zo en hon c’herz ; pezh a vank avat eo an
amzer, pe kentoc’h niver an dud gouest da ren al labour-se. Aze e stoker ouzh un arvez all, n’eo ket
hepken eus Pol, hogen eus SADED e-unan : SADED ne ro ket d’e skolidi peadra d’ober anezho
krouerion danvez-kelenn ; lavarout a rafen ouzhpenn : reiñ a ra dezho ur surentez faos e stumm ar
goustiañs vat o devez ur wech graet al labour merket, pa n’eo al labour merket-se netra c’hoazh ekeñver ar c’henderc’hañ emsavel. Namm bras reizhiad SADED zo lakaat oadourion da zistreiñ d’ar
stad a skolidi e-lec’h ober gwastadourion anezho, ober eus keodedourion c’hall (eleze eus tud en
anistor) skolidi a c’hiz c’hall (eleze tud en anistor mac’h daou), e-lec’h o durc’haat war-du ar
c’henderc’hañ istor. Duañ a ran SADED evel just, rak bennozh dezhañ en deus meur a hini
ac’hanomp gallet stagañ a-zevri gant ar c’henderc’hañ istor ; pezh a fell din lavarout eo n’eus netra e
reizhiad SADED a harzfe ouzh ar “spered skoliad” ; er c’hontrol : berzh a ra e SADED an neb en deus
ar “spered skoliad”, ha koulskoude n’eus netra enebemsavekoc’h eget ar “spered skoliad”.
« b) Reizherezh ar poelladennoù Pol. Abegiñ a rez evezhiadennoù ’zo lakaet war follennoù da
boelladennoù. Ar skouerioù a roez n’int ket kendrec’hus moarvat (krediñ a rez gwelout un dislavar
etre an div evezhiadenn : “Poelladenn oc’h enderc’hel evezhiadennoù personel sklaerius” ha
“devoudoù ergorel zo da zegas ha da geñveriañ ha n’eo ket barnadennoù atizet gant hoalioù pe erezioù
personel”. Un dezrannadur gwirion a vez atav ul labour personel ; ezteurel avat e angerzhioù personel
e-lec’h o dezrannañ, e-lec’h dreist-holl ober an dezrannadur goulennet er boelladenn, zo un afer all).
Koulskoude e kavan soliet da abegadennoù. Da dreiñ emaint avat ouzh reizhiad SADED a laka diaeskenan ar c’hendaelañ etre skoliad ha kelenner. Ur bern krefen-diazez zo chomet disklaer dit er
rummadoù Pol. Direizh-kenan eo kement-se. Ur benveg amjestr eo deuet SADED da vezañ pa’z eo
chomet ar pezh e oa dek vloaz ’zo tra m’en deus an Emsav emdroet. En hon c’hellig e vez bremañ etre
15 hag 20 dalc’h-labour bep miz war danvezioù politikel, emsavel pe kealiadel hollek (pep hini evel

just ne gemer ket perzh en holl). Anat eo e hañval dimp-ni holl doare labourat SADED evel
dispredet : skoliad SADED pa gas e boelladenn a rank gortoz miz evit kaout ar reizhadur anezhi ; mar
en devez goulennoù d’ober war ar reizhadennoù, e ranko gortoz ur miz all. Gwevn, herrek ha mil
askorusoc’h e pep keñver eo an doare labourat lec’hel a vremañ. Amplegañ a ra un dra nemetken : tud
o krennañ war bep tra all evit reiñ da labour an Emsav ar muiañ gwellañ eus o amzer hag eus o
strivoù. Un tu fall c’hoazh eus doare labourat SADED eo e rank ar reizherion reiñ “barnadennoù” war
labour ar skolidi e-lec’h mont e kendael a gevatal da gevatal ganto evel ma’z eo kalz aesoc’h ober en
dalc’hioù labour.
« k) Kelennadurezh E.S.B.. Moarvat ne rez kement a reuz e sigur ar poelladennoù Pol war
gudenn ar sokialouriezh nemet pa brestez d’an Emsav ar mennad “heuliañ” ar renadoù komunour.
Mar lavarez : “Marteze ne oa ket diboell MORDREL pa heulie, eñ ivez, giz e amzer oc’h embann
mennozioù faskour”, ez eo hep mar pa soñjez emañ an Emsav o heuliañ giz e amzer hag oc’h embann
mennozioù komunour. Alese an arlouperezh a lakaez da heñvelaat renad STALIN ouzh hini HITLER.
Kaout a ra din e skuizhez kalz evit tagañ pezh na zifenner ket ha da zifenn pezh na dager ket, – betek
arverañ tunioù moederezh evel an hini a c’hoarvez eus keñveriañ daou dra dre venegiñ ha pouezekaat
an arvezioù heñvel hepken e pep hini, pe c’hoazh eus troc’hañ un arroud eus un destenn hag
arguzenniñ warnañ (d’ar pezh a lavarez evit abegiñ an div linennad tennet ganit eus va evezhiadenn
war da boelladenn Pol-118/P2 ne welan da respont nemet pezh a zo en 19 linennad a droc’hez kuit1).
Aze n’emañ ket ar gudenn avat. Met amañ.
« Prestañ a rez d’an Emsav ar skritell “sokialour” en ur zegas war un dro ar parder
“sokialouriezh” = “stalinouriezh”. Da heul e poellataez eeun-kenan : ne zegemeran ket ar
stalinouriezh, nag ar sokialouriezh, nag an Emsav emvennet sokialour. Pezh a vern amañ n’eo ket
diskouez penaos ez eo faziek ar parderioù a stignez : kevarzhelour = sokialour = stalinour, hogen
penaos e teuez d’o stignañ. Krediñ a ran gwelout fraezh penaos en o stignez ha perak e’c’h eus
ezhomm d’o stignañ. Ne guzhez ket ar rukun a santez ouzh kement a zo daelerezh. Hag e gwir, ne
ouzout ket, ent damkanel ha dreist-holl ent embregel, petra eo “mont e daelerezh gant”. Aet eo an
Emsav e daelerezh gant kealiadurezh an eil Emsav ha savelet en deus houmañ evel kealiadurezh
vroadelour o lakaat a-wel ar gwan-mañ anezhi : dianaout an istor evel kenderc’hañ, – da heul ez
1

Dirak ar frazenn-mañ eus poelladenn ar skoliad : « Pe ziforc’h devoudel a oa etre galloud Stalin ha hini Hitler,
hini Xruščev ha hini Franco, hini Mao ha hini ar “vaeled c’hresian” ? » e voe lakaet an evezhiadenn-mañ (testenn
ar boelladenn oa : Keñveriit ar Bonreizhoù soviedel gant arc’hwelerezh devoudel ar renad) : « Ober goulennoù
angerzhek er stil stourmad dilennel n’eo ket un doare da geñveriañ. Ar geñveriadenn-se zo da ren a) ent istorel :
penaos eo en em savelet levierezh HITLER, ha levierezh STALIN ? Petore treuzfurmadurioù kevredigezhel,
armerzhel, politikel zo bet er broioù da geñver o levierezh ? Petore amkanioù o devoe en o folitikerezh
etrevroadel ? b) ent kealiadel : war betore kealiadurezh e venne pep hini diazezañ e levierezh ? Pe geñverioù zo
etre kealiadurezh pep hini hag ar froudad kealiadurezhioù a anavezomp en istorvezh ?
« Un nebeut devoudoù a c’hell ivez talvezout da sklaeriañ egor ar geñveriadenn, evel ar re-mañ :
– ar renad hitlerek savet gantañ zo aet da get gantañ
– al levierezh stalinek n’eo bet nemet ur prantad eus ar renad soviedel ; hemañ ne voe ket savet gant STALIN ha
ned eas ket da get gantañ
– un diforc’h kelennadurezh/leviadurezh a zo tu d’ober e par ar renad soviedel, tra ma voe dic’hallus an diforc’hse e par an hitleregezh, h.a. ; o vezañ ma ne oa e gwir kelennadurezh hitlerek ebet (ha da heul divezouriezh
kempoell ebet er renad nazi)
– meur a renad “proleterel” zo hiziv er bed, n’emañ ket warno ar sioù a zeskriver war ar renad soviedel, pezh a ro
an tu da ziforc’hañ pezh a zo deberzhel er renad-se diouzh ar pezh a zo retvezel, ha da ziawelout e c’hallo emdreiñ
hep koll an araokadennoù en deus degaset er vro. »
Lakaet e voe an evezhiadenn hollek-mañ war ar boelladenn :
« Poelladenn un tammig skort o taveiñ betek re da destenn ar gentel hag oc’h echuiñ dre un diflipadenn. Devoudoù
ergorel zo da zegas ha da geñveriañ, ha n’eo ket barnadennoù atizet gant hoaloù pe erezioù personel nann
dezrannet. Ret e oa merkañ 1) penaos e klot hag e tisklot Bonreizh hag arc’hwelerezh ar renad 2) perak e
tisklotont ; aze oa danvez ! An elfennoù-mañ a vije bet tu da lakaat e kont : – greanteladur URSS – ar gudenn
c’hounezel – ar brezel-bed II – roll ar Strollad komunour – temz-spered STALIN – stuzegezh ha speredegezh ar
bobl rusiat, h.a. »

embann an Emsav bezañ emsav broadel brezhon, o tisteurel avat gant evezh pep dilerc’h eus ar
gealiadurezh vroadelour. Heñveldra ez a an Emsav e daelerezh gant kealiadurezh al luskadoù
sokialour ha komunour o lakaat a-wel ar gwan-mañ anezho : dianaout ar c’henderc’hañ evel
kenderc’hañ istor, – da heul ez embann bezañ kevarzhelour, o tisteurel avat gant evezh ar
gealiadurezh renkadelour. Pezh a gavan mantrus eo an doare diseblant-meurbet ma rez ouzh
kelennadurezh an Emsav ; [pa’c’h eus skrivet da lizher, d’an 12 ebrel], ne’z poa ket digoret c’hoazh
niverenn genver eus Emsav ; ma ne’z poa ket lennet DEAD-2, moarvat ne’c’h eus ket lennet muioc’h
an notenn Modelezhioù kendro ar c’healennoù (Emsav 53/149-150 1971) a zispleg ent hir pezh on
rediet da adlavarout dit amañ. An notenn-se end-eeun a ziskuilh an emzalc’h andaelerezhek ez eo da
hini dirak an Emsav. An emzalc’h-se zo hemañ : pe e tegemerez, pe e tistaolez ; pe ez eer d’ar skol
gant ar vroadelourion hag en em hañvaler outo, pe ez eer d’ar skol gant ar sokialourion hag en em
hañvaler outo ; etre ar pezh a zo e ranker dibab : ar gealiadurezh vroadelour pe ar gealiadurezh
sokialour. Bezañ en Emsav zo evidout degemer unan eus an div ha disteurel eben, dibab mistri-skol
bolitikel ’zo hag argas ar re all. E-se e wiskez dik emzalc’h ar vroadelourion pa welont an istor evel
un teskad talvoudoù, sevenadoù, hengounioù, kerzioù ha perzhioù naturel da zibab ha da virout, ha
n’eo ket evel ur c’henderc’hañ talvoudoù, sevenadoù, h.a. nevez.
« Donoc’h e fell din mont avat. Rak arbennoù zo da seurt emzalc’h eus da berzh. Evel just, ar
pezh emaon o vont da lavarout war arbennoù da emzalc’h zo goulakadurioù da wiriañ. Dit-te d’en em
anaout pe get en displegadur a roan. Evit eeunaat tro va frazennoù e lavaran “te zo evel-se” e-lec’h
“goulakaat a ran ez out evel-se”. Kement tra a lavaran amañ dindan zo enta etre krommelloù ar
modekadur “goulakaat a ran”.
« Nac’h a rez an daelerezh emsavel dre ma empleg e teu an den a-bezh da vezañ ur parzh eus ar
furm istorek ez eo an Emsav ; te, en eneb, a intent ervat ma ve an Emsav ur parzh ac’hanout hepken.
Da veizadur eus an Emsav zo enta en eilpennvan da veizadur daelerezhek an Emsav istorek. Abegoù
mat a’c’h eus, anat, da zifenn da savboent : an istor ne lavar morse da belec’h ez a ; an Emsav istorek
kennebeut ; daoust da se, e c’houlenn an den a-bezh ; an den en istor a oar e rank bezañ prest d’an
distruj eus forzh petra anezhañ, eus an traoù karetañ evel eus an traoù nevetañ pe anienekañ. Aes eo
kompren e kilfe tud ur wech m’o deus komprenet se, e chomfe tud hanter-hent o lavarout o deus
“graet o lod” ha ned aint ket pelloc’h.
« Marteze e welez aze ur gudenn a relijion ? Ne vennfes reiñ d’an Emsav ar pezh he deus ar
relijion hepken ar gwir da c’houlenn diganit ? Mard eo se da arguzenn, lez me da lavarout ez eo ur
gaer a ziflipadenn. Rak ar gristeniezh end-eeun he deus degaset an eilpennadur a nac’hez ober e par an
Emsav, – eleze an tremen eus ar savlec’h ma’z eo an ober (kravezel, divezel, emsavel, h.a.) ur parzh
eus an den d’ar savlec’h ma’z eo an den a-bezh ur parzh eus ar furm istorek ez eo silvidigezh mabden. Diwar se, evit ur c’hristen, kudenn an Emsav zo sklaer : pe ez eo an Emsav lodek e furm istorek
silvidigezh mab-den, ha dlead ar c’hristen eo mont en e bezh ennañ ha bezañ ur parzh kevanek eus ar
furm istorek-se ; pe n’eo ket an Emsav lodek e furm istorek silvidigezh mab-den, ha n’en deus ket da
vont e-barzh. Arbenniñ a ri, o lavarout ne c’hell ket an Emsav gant e holl sioù klotañ penn-da-benn
gant furm istorek ar silvidigezh andoniet er C’hrist. A-du e savan ganit, hogen e-lec’h gwelout aze un
abeg da virout un troad er-maez eus an Emsav, e welan kentoc’h un abeg evit lakaat e-barzh un trede
hag ur pevare mar bije tu a-benn e vountañ eus al ledistor m’emañ betek kreiz froud an istor. Dreistholl n’eus ket aze un digarez evit ober eus an Emsav ur c’hombod e-kichen ur c’hombod all a ve ar
relijion, ha nebeutoc’h c’hoazh evit ober anezhañ un “ober bedel” ma teufe ar c’hristen da gemer
perzh ennañ gant ar pal gwerc’hel dougen testeni eus ur gwirvoud trabedel. D’ar c’hristen ne c’hell an
Emsav bezañ nemet ar furm istorek da hollelaat betek furm istorek silvidigezh mab-den. Se a empleg
ne c’hell ar c’hristen dont d’an Emsav nemet dre an eilpennadur a ra anezhañ ur parzh kevanek eus ar
furm istorek ez eo an Emsav. Evel just, an Emsav n’eo ket an hent nemetañ etrezek ar furm istorek ez
eo silvidigezh mab-den ; evit a sell kudenn ar c’heñverioù etre “kristenion” ha “nannkristenion” e
diabarzh an Emsav, ez eo da anaout er fetis, – e welout a ran dreist-holl e stumm ar c’hevezerezh etre
dremmwelioù an hollelaat ; hogen mar anad un dremmwel ledanoc’h eget an dremmwel bet skritellet
“kristen”, daoust ha n’eo ket an dremmwel nevez-se a vo da skritellañ “kristen” ? Forzh petore
kudennoù a ve, ez eo ken digristen ha ma’z eo diemsavel evit un den a lavar bezañ “kristen” troc’hañ

furm istorek an Emsav diouzh furm istorek silvidigezh mab-den ha reiñ da bep hini eus an div un darn
anezhañ hepmuiken. »
(16 05 72)

EMVR-331

A-zivout EMVR-330 :
« Da gentañ e vez andaelerezhek an arver a ra eus termenoù savelet e-ser an daelerezh, termenoù
na c’hell o arver bezañ reizh nemet en daelerezh. Pa gomz eus “kevala istorek”, eus “saviad”,
“kealiad”, h.a., e ra ganto evel pa vije meizadoù termenet ur wech da vat, skornet, o verkañ elfennoù
difiñv en ur bed disrann-mat diouzh spered an arvester ; o verkañ traoù ken naturel hag ar mein, ar
c’hoad hag an dour, o traelaat anezho. N’en deus ket komprenet ne oa ket ar meizadoù-se lec’hioùchom evit ar spered, met lec’hioù-tremen ; hag ez int keñveriek, da lavarout eo a) n’int ar pezh ez int
nemet en un degouezh istorek fetis : meizad ar “c’hevala istorek” zo ur parzh eus emsav brezhon eil
hanterenn an 20t kantved ; moarvat e c’hell bezañ astennet er-maez eus an emsav brezhon hag ermaez eus eil hanterenn an 20t kantved, nemet an astennadur-se, an askenderc’hadur-se, zo dezhañ
bevennoù en egor hag en amzer : forzh penaos, an amgant ma’z eo talvoudek ne c’hell bezañ savelet
nemet dre an niderezh istorek ha n’eo ket dre un hollekaat difetis na oufe disoc’hañ nemet gant
treuzplakadurioù (skouer : penaos dedalvezout meizad ar c’hevala istorek d’ar gevredigezh
henvoazel ? hent faziek : hollekaat, eleze klask enni ur c’heveleb d’ar pezh a anavezomp-ni bremañ da
gevala istorek ; e berr, kemer glad an henvoaz hag e vadeziñ “kevala istorek” ; hent dik : aa) stadañ
n’edo ket keal ar c’hevala istorek gant ar gevredigezh henvoazel bb) istorekaat, eleze anaout ar
gevredigezh henvoazel d’an heveleb hag ar gevredigezh vrezhon istorek ; e-se, dre savelañ ur furm
istorek – dre hollelaat – e teu meizad ar c’hevala istorek, gwerc’hek en Emsav, da vezañ gwerc’hek
ivez e-keñver ar gevredigezh henvoazel) ; b) n’int ar pezh ez int nemet e diarselloù resis ; ar saviad
n’eo saviad nemet evit an hini a zo ennañ, – evit an hini n’emañ ket ennañ e vez anavezet dre ar
c’healiad ; ar saviad ned eo saviad-kenderc’hañ nemet mar kenderc’her : kerkent ma teraouer
kenderc’hañ e teu ur furm nevez d’ar saviad ha pa ve dre berzh an enebadur etrezañ hag ar c’healiad,
enebadur n’eus ket anezhañ er-maez eus ar c’henderc’hañ ; heñveldra, ar c’henderc’hañ a zistruj ar
glad dre zigeriñ ennañ un enebadur etre ar c’hevala istorek hag an danvez anistorek k) ar meizadoù-se
n’int ar pezh ez int nemet mard emañ ar meizader en hevelep maezienn hag int, n’eo ket dre e
veizerezh hepken, hogen dre e ober ivez, ent resisoc’h dre e niderezh ; hag aze emañ an dra diaesañ da
gompren evit ar re n’o deus ket pleustr an daelerezh : ar meizadoù daelerezhel a chom dalc’hmat
parzhioù kevanek eus an niderezh, eus an istor (nepred ne vezont troc’het diouto ha dalc’het da
sec’hañ evel meizadoù meizerezhel ar brederouriezh kozh – ken fiñvus ha bev int hag an istor ez int ar
spisverkoù anezhañ) ; war un dro avat, an den en istor, pleustrer an daelerezh, zo lec’h-genel gweredel
ar meizadoù daelerezhel : ar re-mañ en em furm en e vuhez dre lusk e vuhez e-unan evel parzhioù ret
anezhi. E-se, ar meizadoù daelerezhel zo diouzh un tu parzh kevanek eus buhez an den en istor (hontpe askenderc’het gantañ) ha diouzh an tu all int parzh kevanek eus niderezh istorek e emsav, e bobl,
h.a. : meizader ha meizadoù zo enta en hevelep maezienn, – amparidigezh ar vaezienn-se o vezañ
argerzh an hollelaat. »
(11 05 72)

EMVR-332

DANEVELLOU OBEREREZH
Emzezrann
« Perzh a’m eus kemeret en un argerzh gwarius a zo disoc’het gant rannadur an izili hag an
danvez izili e daou rumm a vistri-skol hag a skolidi ; a vistri fall hag a skolidi fall ouzhpenn se. N’eo
ket hepken e-keñver kalvezerezh ar c’helenn ez eo bet fall an disoc’h, hogen e-keñver an Emsav. Ar
rannadur etre mistri ha skolidi n’en deus netra d’ober en Emsav. Ouzhpenn ma krou un urzhaz, un
troc’h etre ur meni diaz hag ur meni begenn, an daou ken faos ha ken faos, ez eo ur skoilh kreñv ouzh
an eztroadur : ar sañset “mistri” a rank gouestlañ d’ar sañset “skolidi” ul lod eus an amzer a zleont da

araokadur an Emsav ; ar sañset “skolidi” ne gemeront perzh ebet en araokadur an Emsav, pa gavont
bepred ar sañset “mistri” etrezo hag an talbennoù-labour gwirion, ha da heul ne ziskouezont nag
intrudu na youl dispac’hel. »
Da geñver an emzezrann-se he deus kellig an emzezranner mouezhiet ar ratozhiad-mañ en hec’h
emvod eus an 09 04 72 :
« Diazez al labour-stroll eo al labour hiniennel kendalc’hel. Ar framm ne c’hell bezañ diazezet
nemet war labour hiniennel kendalc’hel. Kinnig a reomp d’ar gelligourion hag adkelligourion mont
hervez ar bennaenn-se hiviziken. »
EMVR-333

Skourr an Deskadurezh Vroadel
Emvod hollek Skourr an Deskadurezh Vroadel e Roazhon d’ar 7 mae 1972.
S.A.D.E.D.

Kemennadenn gant Penn Gwazva ar C’helenn : Kinnig adframmañ S.A.D.E.D.
S.A.D.E.D. zo dek vloaz hevlene. Tost digemm eo chomet furm e arc’hwelerezh abaoe 1963.
Kemmet eo avat e roll.
S.A.D.E.D. zo bet dezhañ kefridioù diseurt, en o zouez an teir c’hefridi bennañ-mañ :
– reiñ tro da sevel ar framm,
– reiñ tro da beursevel ar yezh arnevez,
– bezañ benveg-stummañ emsavel.
Hiziv avat ez eo aet ar c’hefridioù-se e-ser aozadurioù all :
– ar framm zo lec’hiet en aozadurioù politikel ha kevredigezhel (kelligoù, aozadurioù-kreiz), ha
n’emañ ket mui diazezet war labour S.A.D.E.D.,
– ar sturyezherezh a vez renet gant K.I.S., bet distaget diouzh S.A.D.E.D. e 1967, a-geñver gant
al labourioù armerzhel, politikel, kevredadel kreizennet gant Emsav, an dalc’hioù troerezh, h.a..
S.A.D.E.D. ne c’hoari ket mui roll ar c’heflusker a oa e hini e bloavezhioù kentañ an Emsav frammet,
– ar binvioù-stummañ emsavel zo bremañ dasparzhet er c’hreizennoù lec’hel ; ar stummerezh a
vez kefleuniet dre gomz e-ser dalc’hioù labour ; ar benveg-kreiz reoliek eo Emsav ; ret eo merkañ e
voe amparet ar rummadoù diwezhañ krouet eus S.A.D.E.D. gant pennadoù eus Emsav : an Notennoù
armerzhel hag an Notennoù politikel.
Petore roll a chom gant S.A.D.E.D. hiziv ?
Ar rummadoù gouezoniel (Fizik, Kimiezh, Jedoniezh, Bevoniezh) n’o deus mui pouez bras er
stummadur ha nebeut-tre a skolidi a enrollas warno er bloavezhioù diwezhañ.
Ar rummadoù yezhel ha lennegel (Lennegezh, Yezhadur, Krennvrezhoneg), mar o deus pouez er
stummadur, o deus bet nebeut a arvalion abaoe bloavezhioù, al labour dre gomz o vont trec’h d’al
labour dre skrid.
Ar rummadoù o tennañ d’ar stummadur politikel (Istor, Douaroniezh, Armerzhouriezh,
Politikouriezh) o devez muioc’h a enrollidi. Ar rummad Istor a zeu e penn, hag er rummad-se e vez
renet ul labour krouiñ ha neveziñ bep bloaz. Ar rummadoù Douaroniezh zo rummadoù skornet.
Ouzhpenn se e chom skolek ar reizherezh, – tech grevus pa na vez ket graet kentelioù dre gomz war
un dro. Ar geneiled a studi an Armerzhouriezh a gav gwell labourat o-unan pe e dalc’hioù dre gomz.
Ar rummadoù Politikouriezh zo bet ul lec’h a genlabour etre skolidi ha reizher – patromoù

poelladennoù nevez zo disoc’het alese. Hogen diazas ha dispredet eo testenn ar c’hentelioù. Da adober
e vefent. Ne weler ket avat an tu d’o adober en un dazont rakweladus.
Petra zo da abegiñ hiziv en arc’hwelerezh S.A.D.E.D. ? E lec’h all e kaver ent hir displegadur an
abegadennoù : ar c’heñver mestr-skoliad kevarouezet evel enebemsavel, ar fiziañs touellus roet d’ar
skolidi a wel ul labour emsavel en o foelladennoù pa n’emañ ket mui eno pell ’zo talbenn an Emsav
(sl. EMVR-330, -331, -333, Emsav 65/170, 171, 176 1972). Un diskorted ken splann all zo e-keñver
furm al labour : gorrek ha diabellek eo framm labour S.A.D.E.D. ; ne glot ket gant al lusk herrek ha
gwevn a zo bremañ gant labourioù an Emsav.
Petra a chom arveradus e S.A.D.E.D. ? Respont a ran diouzhtu war ur poent : an holl gentelioù
evit a sell deskiñ ar yezh arnevez ; diskouezet eo bet an hent aze gant un danvez ezel en deus o
goulennet ha studiet en e bart. Ar c’hentelierezh Istor zo ennañ un argerzh-skouer a-fet krouiñ,
neveziñ, bezañ war dalbenn an Emsav. Goulennoù a ran ouzh ar skolidi : hag ober a rit bennozh da
arc’hwel-bremañ S.A.D.E.D. ul labour na rafec’h ket kenkoulz (pe gwelloc’h) dre un arc’hwel all ?
Ha gallus ha hetadus eo ma ve treuzfurmet rummadoù all en doare m’en deus ar rummad Istor
emdroet ? Pe rummadoù ?
Kinnig a ran ma ve dilezet an arc’hwelerezh a vremañ evit ar rummadoù gouezoniel, yezhel ha
lennegel, – embannet e ve testenn ar c’hentelioù ha lakaet e vent er c’henwerzh. Evit an danvezioù o
tennañ d’ar stummadur politikel e c’hallfe arc’hwel S.A.D.E.D. kenderc’hel gant e vareadegezh hag e
steuñv, nemet e ve ret savelañ etre al labourerion darempredoù nevez. Bodadoù labour a ve aozet ma
en em gavfe, n’eo ket mui skolidi ha reizherion, hogen kenderc’herion o kenlabourat da gas pelloc’h
talbenn an Emsav.
E-ser ar vreutadeg e sav an holl a-du evit ma ve freuzet ar rummadoù gouezoniel, yezhel ha
lennegel, ha ma ve embannet ar c’hentelioù kent e stumm levrennoù ; a-du ivez evit treuzfurmiñ don
an arc’hwelerezh en ur virout ur framm mareadek. Kinnig a reer aozañ peder c’hendael ar bloaz, pep
kreizenn lec’hel o tont da vezañ emren evit a sell aozañ al labour. Divizet eo derc’hel an anv SADED
war an obererezh nevez.
Gwazvaoù ar C’hengoun hag ar Mererezh a zispleg kudennoù ar mare : goulenn gwazadur un
ofseter a vicher ; prenañ dafar embann all ; kempouezañ kontoù S.A.D.E.D. o vezañ ma vo freuzet ar
gwirioù enrollañ mar bez adframmet ar Strollad.
Kelc’h Debauvais

Gwazva ar C’helenn a ro keloù eus al labour war div levrenn Brezhoneg eil bloavezh.
Devezhioù Studi

Poellgor an Devezhioù Studi a verk da vat deiziadoù D.S. an deraouidi en hañv-mañ. Brastresañ a
ra al labour.
EMVR-334
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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UNNEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (2)
KENDAEL A-ZIVOUT AR GOPROÙ
(Pempet testenn, PKB-1106)
A-zivout ar c’hopridi
E-pad pell n’o deus ket Breizhiz diskouezet bezañ emouez ouzh o saviad a c’hopridi. Setu perak e
c’haller sellout evel azonus an emdroadur a verzer gant ar sifroù-mañ :
Devezhioù ec’hwel e miliadoù
Bloavezh
Frañs a-bezh
Ranndir steuñvel Bretagne

1967

1968

1969

1970

1971

4203,6

–

2223,6

1742,2

4387,8

Feuriader

100

–

52,89

41,44

104,38

Niver an d. ec’hwel

27,1

–

35,6

72,6

90,7

Feuriader

100

–

131,36

267,89

334,68

Niver an d. ec’hwel

E 1968, ne c’haller ket ober ar gont eus an devezhioù ec’hwel peogwir ez eus bet paeet pe nann
diskleriet un niver bras anezho.
(Tennet eus Liaisons Sociales, nº 43/72, 8 mae 1972, stagadenn da niv. 6327 T Indices et
Statistiques 679).
E 1971, e Frañs, e niverer an devezhioù labour evel-henn :
er c’hehenterezh : 1,243 milion
en houarnouriezh : 0,272 milion
en adeiladerezh hag el labourioù foran : 0,225 m.
en treloc’herezh hollek : 0,196 milion
en oberierezh ijinennoù ha karbedoù : 0,478 m.
Dregantad ar c’hopridi e Breizh er gennadoù-se zo izeloc’h eget keitadoù Frañs, – pezh a ziskouez
ez eo disheñvel-tre an emdroadur e Breizh (er Ranndir steuñvel Bretagne ent resis) hag e Frañs.
PKB-1106

KENDAEL A-ZIVOUT AN TIEGEZH
(Eil testenn, PKB-1107)
Tiegezh hag istorekaat hiniennel
Ha kantreizh eo studiañ kudennoù an tiegezh evel kudennoù emsavel ?
Tu a ve da arbenniñ : un emsav-dieubiñ broadel eo an Emsav ha n’eo ket un emsav-dieubiñ
tiegezhel pe benevel. Pe c’hoazh : an Emsav zo politikel, eleze o plediñ gant an traoù foran ; tra
prevez eo an tiegezh, n’en deus ket an Emsav da emellout ennañ. Tu a ve da ziflipout ivez evel ma ra
tud eus U.D.B. pa gomzer outo eus ar yezh, ha respont : « Ar bobl a zivizo ».

Arbenniñ en doare-se zo diwelout arvezioù pouezus eus an Emsav hag eus e istoregezh.
Gwir eo ez eo an Emsav en e arbenn-bezañ un emsav-dieubiñ broadel, gwir eo ez eo e bal krouiñ
ur Stad vrezhon, eleze savelañ ur foranelezh vrezhon. Hogen « dieubiñ » e Breizh a dalvez « krouiñ »
ar vro ; savelañ ur foranelezh a gevampleg savelañ ur brevezelezh. Mar diwanas an Emsav a-geñver
gant ar gudenn vroadel, e tarzhas buan kombod ar vroadelezh ; e darzhañ a reas moarvat dre berzh al
lamm hanvoudel a reas an emsaverion, – dre lakaat an hollelezh eus o buhez en Emsav, edont e gwir
da c’houlenn digant an Emsav emellout en hollelezh ar vuhez ; seurt diarc’hadur hiniennel o kavout
kantreizhadur er par strollennel : kudenn ar vroadelezh ned eo nemet un arvez eus ur gudenn hollel,
liesventek ha dizisrannadus. E-touez an arvezioù all eus ar gudenn hollel-se emañ kudenn an tiegezh :
zoken ma n’eo ket ur gudenn vroadel ha foran, ez eo a dra sur ur gudenn emsavel.
Evit a sell an diflipadenn ez eo ar respont : « Ar bobl a zivizo », o vezañ ma n’omp ket aelez
diyezh ha direv, ma renomp ur gedvuhez ha ma piaouomp ur yezh da araez-kenderc’hañ, ne
savlec’hiomp ket an divizoù da gemer nag en dazont nag e-ser ur « bobl » kantouezet evel diavaez
dimp. Ne c’hellomp kemer hon divizoù hiziv nemet e goulou an divizoù fetis kemeret gant hon
diaraogerion (zoken pa vez kontroliezh rik etrezo), ha pobl Vreizh warc’hoazh a gemero he divizoù e
goulou divizoù fetis hiziv (ha n’eo ket e goulou diflipadennoù hiziv).
An aters a glevan dindan gomzoù aozerez PKB-1105 Emsav 65/157-164 1972 eo : ha dav eo
derc’hel an tiegezh ? Anat eo n’eo ket dre gomzoù e c’hell dont ar respont. Dre gomzoù ne c’hellomp
d’ar muiañ nemet spisaat an aters dre lakaat a-wel e emplegadurioù
Kentañ kudenn eo hini ar gwir da lakaat ar goulenn : ha dav eo derc’hel an tiegezh ? Endalc’het
omp da stignañ kudenn ar gwir-se gant ar vezañs er vro eus ar gredenn ez eo an tiegezh un ensavadur
nevet dreist arzael ha, war un dro, eus ar gredenn enebek ez eo an tiegezh un anadenn gevredadel
dispredadus ma n’eo ket dispredet. Merkomp an diaes ez eo pleustriñ seurt kudennoù ha tizhout, ne
lavaran ket an ergoregezh, met an diuntuegezh en o c’heñver. Pep hini a zeu, hag a rank dont dezho
gant e istor personel a-bezh, eleze gant ar pezh ez eo e diegezh evitañ : hervez ma’z eo un elfenn
daelerezhel bev pe un aspadenn andaelerezhel pe c’hoazh un hual enepdaelerezhel, e vo heñchet
kammedoù kentañ an dezrann war un tu pe unan all. Alese ar ret groñs daelerezhekaat an dezrann eunan a-benn tec’hout diouzh unveziadegezh hon buhezadur personel. An dezrann daelerezhel a aesay
d’ar re a wel en tiegezh un ensavadur nevet intent perak en en gwelont evel-se – ar perag-se o vezañ
pe get ar pezh a gredent a-raok an dezrann – hag e-se e c’hell an dezrannañ bezañ un distrujañ. Aesaat
a ray ivez d’ar re a wel en tiegezh un anadenn gevredadel dispredet intent perak en en gwelont evelse, – gant an hevelep dañjer evit o c’hredenn.
Un hanezenn a gontin amañ. An Iliz katolik, met moarvat un hengoun koshoc’h egeti, a
verk an « oad a skiant » da seizh vloaz. Un nebeut bloavezhioù ’zo e nagennas bredourion
amerikan ’zo an hengoun-se. Dre vredarnodiñ ur boblañs vras a vugale e tresjont
krommennoù dezrannel eus emdroadur bred mab-den hag e tizolojont e vez un treuzfurmadur
anezhañ a c’haller deskrivañ evel dinodadur ar skiant-varn divezel, o c’hoarvezout d’an oad
keitat a… seizh vloaz ! Hag e ranker alese lakaat eo bet dreistezhomm imbourc’hadeg ar
vredourion ? Tamm ebet. Araozi e oa keal an « oad a skiant » ul lakadenn hengounel o
treuzpadout, enezennad kealiadel hep liamm gant an niderezh istorek, mesket ma oa ouzhpenn
gant treuzkredennoù a bep seurt. Dre an imbourc’hadeg ez eus bet un askenderc’hadur eus ar
c’heal-se ha dre se un istorekadur anezhañ.
Ar gristenion a arbenno marteze amañ ez eo an « oad a skiant » ur « roadenn naturel »,
hag ez eus « roadennoù dreistnaturel » nad int ket diraezadus dre an imbourc’h gouiziel. Eeun
eo ar respont : er skouer emaon o paouez reiñ, ar pezh a zo e kont n’eo ket ar ouezoniezh,
hogen an istor. Ar gristeniezh hec’h-unan a ziskouez ar feiz – unan eus ar pennañ « roadennoù
dreistnaturel »-evel un nerzh-istorekaat. Mar chom ar feiz hec’h-unan e-maez diraez an
imbourc’h, ar frouezh « m’hec’h anavezor drezo » e stumm argerzhioù-istorekaat, a vez
imbourc’hadus. Evit ur c’hristen ne welan ket ar gudenn stignet disheñvel diouzh an doare
ma’z eo stignet evit an emsaver : hag an tiegezh zo ul lec’h istor hag istorekaat pe ul lec’h
anistor hag anistorekaat ?

Va respont enta zo, hep mar ebet : ya, gwir hon eus da lakaat ar goulenn : « Ha dav eo derc’hel an
tiegezh ? ».
Ar gevredadouriezh a zeskriv an tiegezh evel ur strolladur dibarek liesarc’hwel. E arc’hwelioù
diseurt a c’haller savelañ diouzh meur a wastad. Ar gwastad anatañ zo moarvat amparet gant an
arc’hwelioù bevedel : ar revelezh, ar gouennañ, magadur ha gwarezadur ar vugale. Ur gwastad all, he
deus aozerez PKB-1105 pouezet warnañ, eo ar gwastad armerzhel : ar gounezerezh henvoazel a roe da
arc’hwelioù armerzhel an tiegezh an eil renk goude an arc’hwelioù bevedel, gwelet hon eus e rae
endeo ARISTOTELES eus ar familh un embregerezh armerzhel etre traoù all (Emsav 56/256 1971).
Ur gwastad all zo bet lakaet a-wel gant DURKHEIM, anvet « bredel » gant aozerez PKB-1105, a
anvfen kentoc’h buhezel ; evit DURKHEIM ez eo an dimeziñ ar pennañ diwall ouzh an anomiezh ;
kevredadourion all, kempredel, en deskriv evel al lec’h ma fetisa ha ma kefleugn an hinienn he
gwerc’helezh kevredadel1. Evit ar gristenion ez eus ur gwastad kevrinel da lakaat e kont : an dimeziñ
zo an arouez eus kevredadur Doue gant an dud hag ivez o ferzhiadur gwerc’hek er c’hevredadur-se.
Gwastadoù all a c’haller menegiñ, evito da vezañ rouesoc’h a-galz, da skouer an arc’hwelioù-amsaviñ
evel stern kevredigezhel a voe re an tiegezh e geto emsavel ar bloavezhioù pemont, – ha moarvat e
kement geto a vez.
Etre ar gwastadoù arc’hwelioù-se ez eus tu da vrastresañ keñverioù daelerezhel. Etre ar gwastad
bevedel hag ar gwastad buhezel ez eus ur c’heñver a drehonterezh, a eilsaveladur, – an hini a stader
end-eeun etre par ar beved ha par ar vuhez : evel ma eskor ar vuhez eus ar beved, ez eskor an orged
hag ar garantez eus ar bondoug revel ; an dimeziñ zo eilsaveladur ar bondoug revel evel karantezvuhez, – an dimeziñ en e furm eorizhek da nebeutañ. Merkomp e vez urzhiadekaet ivez an dimeziñ e
stumm un aozadur frammet, un ensavadur, – hag e c’hoarvez neuze da furm eorizhek ar garantezvuhez bezañ e kenstourm gant furm urzhiadek an dimeziñ : istor Tristan hag Izold zo skouer splannañ
ar c’henstourm-se. Evit arc’hwelioù armerzhel an dimeziñ hag an tiegezh ez anadont, n’eo ket ken
evel un eilsaveladur, hogen evel un atoradur eus an arc’hwelioù bevedel ha buhezel : al liammoù
kreñv amparet gant ar re-mañ a vez implijet, dastroet, evel diazez d’al liammoù-kenderc’hañ
armerzhel, ken ma teu ar re-mañ alies da ren war divizadur liammoù an dimeziñ. Diouzh e du, ar
gwastad kevrinel a verk ar mennadur da reiñ ur sol peurvoudel da eilsaveladur buhezel ar bondoug
revel. Kemplezh-kenan eo ar c’heñverioù fetis a c’haller stadañ etre ar pazennadoù diseurt-se ; ur
skouer hepken : er gevredigezh a anavezomp, e vez lakaet an eilsaveladur kevrinel da gemplegañ da
furm urzhiadek an dimeziñ ha n’eo ket da furm eorizhek ar garantez – ar beleg ne ziarc’h ket digant
an danvez priedoù m’o defe ur garantez-vuhez hogen ma tremenfent dirak ar maer da gentañ.
Geto ar bloavezhioù pemont a c’haller deskrivañ evel ul ledkevredigezh amparet gant
kevredustedoù ha strolladurioù dibarek. Ledkevredigezh, rak e izili a gendalc’he da ren o buhez
armerzhel ha renkadel er gevredigezh vloc’hel arallek ; kevredustedoù, rak an Ni e oa ar geto oa
goustennet gant darempredoù etrepersonel stank ha kreñv, seul greñvoc’h ma ranke enebiñ taer ouzh
an enebouriezh en gronne a-dost ; strolladurioù dibarek erfin, rak ned ae ket pelloc’h eget al live-se
emframm ar geto : an aozadurioù sevenadurel ha, dreist-holl, an tiegezhioù a samme roll an
emframmoù all a gaver er gevredigezh vloc’hel hag a vanke er geto ; muioc’h c’hoazh, e diouer un
diforc’hadur foranelezh-prevezelezh, e roe an tiegezhioù getoek un tamm fetisadur d’un diforc’h all
etre ur breman brezhon prevez ha diistor hag an dazont trec’h ma adkrogfe an istor gant « Breizh
dieub » : ar vugale ganet ganto a sellent evel arouezioù hag araezioù an trec’h da zont. Dre m’o doa an
emsaverion degaset o buhez istorek a-bezh er geto e rankas emframmoù hemañ, hag an tiegezh da
gentañ-penn, sammañ arc’hwelioù ur gevredigezh vloc’hel, hep o c’hefleuniañ avat.
Hiziv o deus tiegezhioù an emsaverion disammet an dreistarc’hwelioù-se. Harzderioù hag
enebiezh a savas a-berzh getoiz ouzh an disammadur : hor bezet koun eus o difreterezh ouzh an
Emsav frammet. Hag an daou aters a lakaomp zo : petore arc’hwelioù en deus an tiegezh en Emsav a
hiziv ? Petore lec’h hon eus da reiñ dezhañ ? Distag e rank chom an daou c’houlenn-mañ, rak an hini
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kentañ a sell dreist-holl ouzh an Emsav devoudel hag an eil dreist-holl ouzh an Emsav istorek pe,
eeunoc’h, ouzh ar vro.
Petore arc’hwelioù en deus an tiegezh en Emsav hiziv ? Da gentañ, hag arc’hwelioù arbennik en
deus en Emsav ? Techet on da respont : hini ebet. Stourmvaez an Emsav n’emañ ket mui e par ar
gorrgevredadelezh pe ar strolladurioù dibarek, hogen e par ar gevredigezh vloc’hel hag ar renkadoù.
Evel ma lavar ervat aozerez PKB-1105, an tiegezh n’emañ ket mui war an talbenn, met en adreñv ;
hag oberoù an adreñv a rank bezañ kevreizhet diouzh ezhommoù an talbenn. A-raok komz a diegezh e
ve ur goulenn kentañ d’ober : ha dav eo d’an emsaver dimeziñ ha kaout bugale ? Ur gudenn hiniennel
rik e teufe neuze an tiegezh da vezañ, hep keñver retvezel gant an Emsav : arc’hwelioù bevedel,
buhezel, armerzhel, kevrinel a ve e kont, hogen arc’hwel emsavel ebet. Ur gudenn bleustrek e ve
dreist-holl an tiegezh evit an Emsav a hiziv : kentañ tra a c’houlennfed digantañ eo na vezañ un hual
da labour an emsaver.
Petore lec’h en deus an tiegezh da gaout e kelennadurezh an Emsav ? Fraeshoc’h e kavan an
doare-mañ da lakaat ar goulenn all, rak al lec’h hon eus da reiñ d’an tiegezh en Emsav ne sell ket ouzh
an Emsav devoudel hepken, hogen ouzh an Emsav istorek, eleze ent resis ouzh dazont ar vro, – pezh a
zo kement ha lavarout ez eo ur gudenn a gelennadurezh. An Emsav n’eo ket ar vro, n’eus anezhañ
nemet ur prantad berr eus padelezh ar vro hag ur rann munut eus he foblañs. E bouez evit ar vro zo en
e arc’hwel hollelaat hag istorekaat : an daelerezh o ren war e dreuzfurmerezh zo dezhañ da boell en
em gompren diwar hollelezh ar vro ha kompren hollelezh ar vro diwarnañ. Ur skouer : ar bountad
yezhelour ; brezhonekadur an Emsav na c’haller kompren nemet a-geñver gant lusk ar boblañs d’en
em vrezhonekaat ; ha lusk ar boblañs d’en em vrezhonekaat a gav e boell istorek en Emsav – muioc’h
eget keñverioù devouderezhel, ez eo keñverioù daelerezhel a zo da lakaat e penn-kont amañ etre an
daou vrezhonekadur (an un dra int e sell istor ar gevredadelezh vrezhon, ha n’int daou nemet evel
daou vlein an daelerezh emsavel). Pezh a ra an emsaverion en amgant an Emsav devoudel enta a sell
ouzh ar vro a-bezh, zo e keñverioù daelerezhel gant pezh a ra ar vro a-bezh, – kement-mañ a ouzomp
abaoe m’hon eus termenet an Emsav evel saviad-kenderc’hañ. N’eo ket a-walc’h ober eus an tiegezh
ar gudenn bleustrek ez eo evit an Emsav devoudel, rankout a ra ar gudenn bezañ savlec’hiet en
amgant an hollelezh istorek, ha n’eo ket hepken dre an damkanañ hogen dre an embregañ emsavel, –
istorekaet e rank bezañ, evel ma lavar aozerez PKB-1105. An aters a zeu da vezañ : petore lec’h en
deus an tiegezh en istor pe, evit lemel ar forc’hellegezh a chom stag ouzh an termen « istor » arveret
e-unan-penn, petore lec’h en deus an tiegezh er c’henderc’hañ istor ? Hag ez eus da savelañ e-kichen e
arc’hwelioù bevedel, buhezel, h.a., un arc’hwel istorel ? Ha mard eus unan, petore keñverioù zo etre
an arc’hwel istorel-se hag an arc’hwelioù all ? Da c’houzout ez eus ivez hag an arc’hwel istorel-se zo
piaou retvezel pe da nebeutañ brientek an tiegezh.
Unan eus an arc’hwelioù ampleget gant ar c’henderc’hañ istor eo reiñ da bep remziad nevez an tu
da zont tre en istor, derc’hel dirazañ danvez e gevala istorek ; penaos reiñ da bep den nevez o tont er
bed e vuhez en ur furm istorek, gant gerioù all, penaos savelañ amplegadoù e istorekaat ? Amañ e
kejomp gant ur gudenn ramzel, hini an desavadurezh hag ar rolloù ketep o deus enni ar gerent hag
aozadurioù all ar gevredigezh. Dasparzhet e vez disheñvel ar rolloù ketep-se hervez ar rizhennoù
kevredigezhioù. Kemmañ a ra ivez an dasparzh e-barzh amzerelezh ar bugel : bras e vez roll ar gerent
en derou, kreskiñ a ra roll an aozadurioù traziegezhel bep ma’z a e-biou ar bloavezhioù, bep ma kresk
ivez an arc’hwelioù eilsaveladurel (buhezel, h.a.). En un degouezh eorizhek, hini ur c’henglev klok
etre ar gerent hag an aozadurioù traziegezhel, e c’haller sellout o rolloù ketep evel kenglokaus. Hogen
an degouezh eorizhek zo hini an anistor, ar bed unventek ; an istorekaat dre zegas bepred mentoù all a
laka dislankoù etre hinienn ha strollenn, etre strollenn ha strollenn, h.a.. Un degouezh pellvanek e voe
ar geto, azonet ma oa gant un troc’h krenn etre an hiniennoù en ampare hag ar gevredigezh vloc’hel.
Amañ e teu a-wel un arvez emframmel eus an arc’hwel istorel a glaskan digejañ. Arsellomp eñ hep
lakaat an tiegezh e kont evit ar mare.
An arc’hwel-se hon eus brastermenet evel ‘reiñ d’an denion nevez an tu da zont tre en istor’, pezh
a lavarin c’hoazh : luskañ o istorekaat. Mar sellomp a-dost ez adkavomp pezh a roe dimp an
evezhiadennoù a-us an dro da spurmantiñ : an istorekaat a vez lusket e daou live war un dro, e live ar

c’heñverioù hiniennel hag e live ar c’heñverioù strollennel. Fraezh e teuy an diforc’h-se da vezañ pa
rin dave d’ar pezh a anavezomp en Emsav. An danvez emsaver a vez lusket diouzh un tu e istorekaat
hiniennel e-ser ur c’heñver etredenel hiniennek – un pe daou emsaver o c’hoari en e geñver ar roll a
luskerion (ar stummerezh o vezañ seurt luskerezh eus an istorekaat hiniennel) ; diouzh an tu all, dre
gemer keñverioù fetis gant strollenn an Emsav, ar vro, ar bed, e lusk an danvez emsaver e istorekaat
strollennel. Diforc’h eo an daou argerzh, met n’int ket distag, etrezo ez eus ur c’hevamplegadur – an
eil o vezañ dic’hallus hep egile – hag ivez un daelerezh peurzalc’hus ; an daelerezh-se, elfenn a bouez
eus liesventegezh ar gedvuhez, a c’hell tremen dre lankadoù a droc’h krenn evel ma voe e degouezh ar
geto. Tro a vo e lec’h all da zezrannañ pishoc’h hevelep argerzh eus an istorekaat hiniennel. An
alberz-mañ anezhañ zo a-walc’h, a gredan, evit teurel war gudenn an arc’hwel istorel a c’houlakaan
d’an tiegezh ar goulou a zo ezhomm.
Kinnig a ran evel termenadur an desavadurezh luskañ istorekaat hiniennel ar vugale (hag an dud
all koshoc’h diouzh ret !) E-se emañ aze roll brientek ar gerent, rak int a vez da gentañ hag e-pad ar
muiañ amzer er c’heñver etredenel hiniennekañ gant o bugale. Roll brientek avat ne dalvez ket kement
ha roll dispellaus : amsaverion a c’hell kaout hag o devez ar gerent, – penaos a-hend-all e oufe tud
yaouank dont d’an Emsav pa na vez ket o c’herent ennañ ? Fellout a ra din pouezañ koulskoude war
hiniennegezh ar c’heñver ampleget gant al luskañ istorekaat hiniennel. Amoet a-walc’h eo moarvat
fiziout un tropellad bugale en ur bagad kelennerion evel ma reer er skolioù hag er c’helenndioù ; ar
chañs ma tiwanfe ur c’heñver hiniennek, etrepersonel, gwirion, istorekaus etre pep bugel hag e
gelennerion a chom dister – seul zisteroc’h ma ne vez ket prientet ar gelennerion e nep doare da seurt
arc’hwel ! Koulskoude, roll ar gerent (pe forzh pe « desaverion » e ve) ne vez sammet gant nep
strollenn ; un touell eo ar pezh a glever a-wechoù : « Ne’m eus bet den evit va stummañ, ar vuhez (da
gompren : ar c’heñverioù strollennel) he deus va stummet ». An hini a lavar kement-se, pe n’en deus
stummadur, istorekadur ebet, pe mar en deus, a zo bet lusket e istorekaat e-ser keñverioù etredenel
hiniennek a ankoua menegiñ. Roll brientek luskañ an istorekaat hiniennel (sammet gant ar gerent pe
hiniennoù all ouzh o amsaviñ) ne oufe bezañ kefleuniet gant strollenn ebet, ha pa ve ar strollenn-se
unan istorekaus evel an Emsav : strollennegezh ar c’heñverioù a verk da nep strollenn ar roll luskañ
an istorekaat strollennel, a zo blein all an daelerezh.
En doare-se e welan arc’hwel istorel an tiegezh pe da nebeutañ ar gerentelezh. An arc’hwel-se
evit an emsaverion a gemer furm un arc’hwel emsavel e kement ma’z eo an Emsav distro Breizhiz
d’an istor. Moarvat n’eo ket dav d’an emsaverion kaout bugale – zoken marteze, evit mad an Emsav a
hiziv e ve gwell n’o defe ket a vugale – hogen, mar o deus, ez eo o dlead plediñ da luskañ o istorekaat
hiniennel. Lavarout : « Int a zivizo » zo koulz ha lavarout : « Ar bobl a zivizo ». O istor a renint
warc’hoazh e goulou an istorekaat lusket gant o zud hiziv, ha n’eo ket e goulou diflipadennoù o zud.
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KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH
(Testenn gentañ, PKB-1108)
Evezhiadennoù lennegel
An evezhiadennoù burutellet amañ zo tennet eus ur breud a voe goude ur brezegenn graet gant
Paol KEINEG er Maison des Jeunes du Grand Cordel e Roazhon nevez ’zo, a-zivout al lennegezh
vrezhon.
Paol KEINEG a verz ez eus daou luskad el lennegezh vrezhon : ul luskad « tud desket » o skrivañ
evit tud desket all, desket e brezhoneg ouzhpenn. El luskad-se e renk Gwalarn, Al Liamm, tud all evel
Youenn OLIER, ha ken buan tud Brud. An eil luskad, poblek, zo amparet gant kouerion,
dornwezhourion, h.a., o skrivañ pezhioù-c’hoari (se dreist-holl en 19t kantved) ha kanaouennoù. An

oberennoù-se a gomze eus kudennoù ar barrez, a gomz bremañ eus kudennoù ar mare (re ar gouerion
da skouer). Ar re-se a skrive dre-vras e brezhoneg en 19t kantved, e brezhoneg hag e galleg bremañ.
Merzout a ra e chom an daou luskad-se kenstur, hep an disterañ kejadenn etrezo, ha mantrus eo.
Mantrus eo ne oufe ket an dud desket a skriv e brezhoneg tostaat d’ar bobl, dre gemer o awen en he
c’hudennoù dezhi da skouer. Ur striv zo da ober aze a-berzh ar gefredourion. Ne resisa ket e pe yezh e
ve ret skrivañ.
Gallout a reer stadañ an devoud a verk ar c’heneil eus U. D.B., e kement ha ma c’haller ober
« lennegezh » eus al luskad a anv poblek. Met forzh petra a ve ar skritell, n’eur ket evit dianaout ar
pezhioù-c’hoari puilh kenderc’het en 19t kantved e pep parrez, na kennebeut ar c’hanaouennoù savet
bremañ gant ar gouerion pa renont o arc’hadurioù. Merkomp koulskoude n’eo ket un dra dibar da
Vreizh, hag ez eus, e kement lec’h ma vez renet ec’hwelioù un tammig hir, kanaouennoù savet gant an
dud en ec’hwel. N’eur ket evit lavarout kennebeut e kej an daou luskad, ret mat eo merzout n’o deus
ket kalz tra da welout an eil gant egile. Met diskoulm ar gudenn n’emañ ket en ur striv hiniennel a ve
da ren ; ar gudenn hec’h-unan n’emañ ket en daou seurt oberennoù, met en o c’henderc’herion, hag er
gevredigezh ma teuont.
Diouzh un tu emañ ar re a anv KEINEG « an dud desket » – desket betek ur poent, rak ne ve ket
diaes kavout en o zouez tud o deus bet hepken ar CEP er framm gall. Pezh a skrivont n’eo ket diforc’h
bras diouzh pezh a skriv tud o deus ar vachelouriezh, pe an aotreegezh, met disheñvel a-grenn diouzh
oberennoù al luskad poblek. An diforc’h ne denn ket d’an deskadurezh, met da draoù all. Piv eo an
dud desket-se a skriv e brezhoneg ? Emsaverion alies ; tud o deus labouret pe a labour en Emsav, tud
a skrive evit ur gevredigezh a hunvreent da vare Gwalarn, tud a veve en ur gevredigezh vrezhon a
amparent da vare ar geto, tud a vev en egin a gevredigezh vrezhon a zo, a venn sevel ur gevredigezh
vrezhon nevez, da vare an trede Emsav, tud a ra dave forzh penaos d’ar bed brezhon.
Evit kenderc’herion al lennegezh poblek, e vevent er gevredigezh henvoazel a oa brezhon evel ma
oa henvoazel ; hag e kemerent diazez warni, hag e krouent eviti. Bremañ emaint er gevredigezh
arallek, ha ne gemeront da zave nemet ar bed gall, zoken ma krogont d’e vurutellañ. N’eus ket evito e
1972 eus ar bed brezhon, nemet ar bed henvoazel e ve, a zo tremenet hag echu. Rak n’eo ket ar re a
vev c’hoazh e dilerc’hiadoù an henvoazelezh e Breizh a ren arc’hadurioù hag a skriv kanaouennoù
war o divout, met tud a zo deuet a-benn eus ar galladur, tud o deus graet o zoullig er bed gall, ha n’int
ket laouen pa na zeu ket an toullig-se da vezañ toull ledan.
An diforc’h etre an daou luskad lennegel ne eztaol nemet un diforc’h etre div gevredigezh, daou
saviad, daou ved. N’eo ket souezh enta ne gejfe ket an daou luskad bremañ, ha n’eo ket un afer a striv
hiniennel, met a istorekadur eus ar gevredigezh e Breizh en he fezh. Evit ar re a gemer da zave ar bed
brezhon, ne vo unvanet an daou luskad, mar dreistbevont, nemet pa vo unvanet ar gevredigezh e
Breizh, pa vo ar bed brezhon bed-dave an holl, o bed nemetken. Un unvanadur all a c’haller ijinañ,
war-du ar bed gall. Kement-se ne zegasfe, anat eo, nemet marv al luskad « desket », an hini a gemer
da zave ar bed brezhon, hag ivez marv al luskad poblek, marv al lennegezh vrezhon, pa vefe marv
Breizh.
Ur gudenn all a oa bet savet : perak n’eus ket muioc’h a romantoù el lennegezh vrezhon, pa’z eus
kement a gontadennoù hag a varzhonegoù ? Paol KEINEG a respontas e oa ur gudenn a amzer. Hir eo
skrivañ romantoù, aesoc’h eo skrivañ kontadennoù pe barzhonegoù evit tud a zo engouestlet alies ahend-all en un ober politikel bennak.
Evezhiadenn Paol KEINEG zo gwir, met ne ro ket arbenn gwirion an diouer a romantoù a verzer
el lennegezh vrezhon. Amañ kennebeut n’eo ket un abeg hiniennel a zo da lakaat e kont.
N’eo ket un hinienn nag ur sammad hiniennoù a genderc’h ul lennegezh, met ur gevredigezh.
Petra eo ar gevredigezh vrezhon bremañ ? En he stad a egin emañ, amparet gant un dornadig tud. Ar
gevredigezh vrezhon zo da sevel, n’eo ket savet. An egin a zo n’eo ket ledet da Vreizh a-bezh, n’eo
ket deuet a-benn da istorekaat ar gevredigezh e Breizh en he fezh.

Ur romant a c’houlenn a-dreñv dezhañ donder ur gevredigezh klok. Ar gontadenn pe ar varzhoneg
a dremen gant ul livadur hag ur buhezadur diglokoc’h, diwar-c’horre marteze, a wisk ur furm
hinienneloc’h. En arbenn eus se ne gaver ket kalz romantoù el lennegezh vrezhon. Pezh a genderc’h ar
gevredigezh vrezhon zo en un doare ur skeudenn anezhi, ha tost burzhudus eo zoken e kenderc’hfe
pezh a genderc’h. Arbennet e vo ez eus bet skrivet romantoù da vare Gwalarn. Gwir eo. Ha ken gwir
all n’eus ket bet skrivet romantoù da vare Al Liamm. Perak ? Ar respont zo eeun e gwirionez. Da vare
Gwalarn, ne oa nemet ar gevredigezh henvoazel o vont da get e Breizh dre berzh ar galladur, hag ar
gevredigezh vrezhon nevez a hunvree tud Gwalarn. Skrivañ a raent evit ur gevredigezh na oa ket
anezhi, krouiñ a raent oberennoù ar gevredigezh a faltazient. Da vare Al Liamm e oa ar geto. Ne oa ket
tu ken da faltaziañ ur gevredigezh vrezhon, unan a oa. Hag emsaverion ar geto, daoust dezho hunvreal
en un dazont burzhudus evit Breizh, a veve er geto, hag o oberennoù a zoug merk ar geto. Kroget e oa
an argerzh meneget a-us, skrivet o deus barzhonegoù ha kontadennoù. Evit skrivañ romantoù e vije
bet ret nac’h bezañs ar geto. Arbennet e vo ar wech-mañ e voe skrivet un nebeut romantoù. Gwir eo,
met ne c’hellont bezañ nemet oberennoù un den digizidik a-grenn ouzh pouez ar gevredigezh, ouzh an
istoregezh a-benn ar fin ; ha petra a dalvez skridoù seurt den ?
LUKACS a skriv ez eo ar c’hontadennoù un derou pe un dibenn2. Ne c’hellomp nemet hetiñ e
vint un derou evit al lennegezh vrezhon.

2

Georg LUKACS, Soljenitsyne, Gallimard, Idées 1970, p. 1.

AN EMSAV HAG AR VRO (50)
LIZHEROÙ
« An deiz all edon oc’h evañ ur banne gant J ha kroget en deus da gomz ouzhin eus Y o lavarout :
“Klevet ’m eus e oa Y o paouez bezañ lakaet er-maez eus E.S.B.” – “Piv en deus lavaret se dit ?”
N’en deus ket lavaret. “An dud n’o deus ket na da vezañ lakaet e-barzh na da vezañ lakaet er-maez.
Dezho eo da c’houzout pezh a fell dezho ober, e pelec’h emañ o flas. Mar kav gwelloc’h da Y mont
kuit eus E.S.B., ne’m bo ha n’hor bo rebech ebet d’ober dezhañ : pep hini a gav e hent, ken droch ma
c’hell bezañ a-wechoù”.
« J en doa kroget da gomz eus Y evit degas e gudenn dezhañ, o komz eus al labour ret d’ober evit
E.S.B., an amzer ret evit se, ar vuhez, e vuhez aberzhet, kollet evit ar re all, an Emsav, pobl Vreizh,
hep bezañ sur eus an disoc’h mar deu : ##“Adal ma’m eus merzet e vefe ret din gouestlañ va buhez abezh d’an Emsav, d’an dispac’h, d’ar re all, e’m eus santet ne ven ket gouest ha gwelloc’h ’m eus
kavet mont kuit. Ne’m eus ket c’hoant bevañ evit ar re all. Neuze en deus kroget da dagañ ac’hanon
hag ar re all eus L. Goulennet en deus ouzhin hag en em santen gouest da goll va buhez evit an
Emsav. Respontet ’m eus e oa pell diouzhin ar soñj koll va buhez evit an Emsav. Met er c’hontrol, o
kemer perzh en Emsav ober va buhez.
« Evitañ ober e vuhez eo mont d’ar skeudennva, war an draezhenn, da vageal, da evañ ur banne
gant mignoned, mont d’ar boestoù-noz, beajiñ, gounit ur bern arc’hant, h.a., hag e pelec’h lakaat al
labour emsavel en holl draoù-se ? Marteze oc’h emsavelaat pep tra, o kemer diazez en Emsav, hag
oc’h emsavelaat ar peurrest eus e vuhez.
« Evitañ ne zlefe morse bezañ gwelet un emsaver en ur c’hafedi, war un draezhenn, en ur
skeudennva. Un emsaver ne zlefe bezañ gwelet nemet a-dreñv e vurev, o labourat gant ur bern levrioù
ha paperoù.
« Da’m soñj e oa deuet J war-du an Emsav dre gudennoù personel, hag ur wech diskoulmet
dezhañ e gudennoù dre an Emsav ez eo aet kuit, hag aon en deus e ve kemeret e emzalc’h evit un
dec’hadenn. »
(?? 05 72)

EMVR-335

« Evezhiadenn L dec’h e-pad an emvod kellig-adkellig a glot me ’gred pa adsoñjan, gant an tech
hon eus hag a lakaan dindan skritell ar “stourmelouriezh”. Ma ne fazian ket e rebeche L dimp sellout
ouzhimp hon-unan evel “dispac’herion skouer” a oa e rakward an Emsav e Breizh, pe “hanterzoueed”
o doa ur wirionez start, o perc’hennañ mat kelennadurezh an Emsav dre vezañ he studiet gant aked.
Tud a c’halle kaout respontoù da bep tra hag ober fae ouzh ar pezh a anvomp al ledemsavioù. Chalet
oa-eñ da na berc’hennañ mat-tre c’hoazh ar gelennadurezh-se, enni respontoù burzhudus o dije
talvezet dezhañ da ziskouez e zislavaroù d’ur paotr en doa kejet gantañ an deiz all, ha mont a-benn
d’ober anezhañ al ledemsaver milliget…
« Me ’gred ez eus gant soñj L un arouez eus an doare hon eus da labourat gant an adkelligourion.
Kasaus eo ma ve soñjet e klaskomp en em ziskouez evel “emsaverion skouer”, sanket mat hon penn
gant kealiad an Emsav ha ma tremenfemp eurvezhioù, e-ser emvodoù, da vurutellañ ken ganto ken
etrezomp war ur bern kealioù na glotont ket dre ret gant o ezhommoù resis eus ar mare, ha dreist-holl
diskouez ha kinnig dezho perc’hennañ kealiad an Emsav en un doare evel “prederioù Mao”, hep o
lakaat diouzhtu dirak labourioù pleustrek er-maez eus ar yezh.
« “Stourmelouriezh” eo da’m meno an doare ma vez komzet eus “doctrine de l’Emsav” pa reer
gant ar galleg, a zo ur ger arveret dreist-holl gant ar strolladoù politikel. Stourmelouriezh an doare en
deus M da studiañ gant aked ha da gavout mat bloavezhiadoù tremenet Emsav a niverenn da niverenn
hep ma santfe ar splet da vezañ koumanantet evit degemerout niverennoù Emsav a vremañ pa vez-eñ
en Emsav a vremañ. Marteze eo gwir e ran fae war an damkaniezh evel ma’z eo bet lavaret din, hogen

hepken pa vez roet dezhi ur ster a anaoudegezhioù skolek da lonkañ mat evit kaout ur “bon bagage”.
Anaoudegezhioù n’int ket liammet gant kudennoù fetis ar mare, er vuhez pemdeziek. Arabat e ve
kouezhañ gant fazioù a ra tud eus kalz aozadurioù gall. Sañset dispac’herion, en em vodont dibaouez
diouzh ur brizhvoaz evit komz ha mezviñ gant kealioù pleustret mat rak “très bons militants” ez int.
Evel “petits pions” ar P.S.U. o deus amzer a-walc’h da sankañ mat o fenn ha gallout komz eus
silvidigezh ar broleteriezh, pa’z eo dezho o strollad, evel ma lavare din ur c’heneil an deiz all, an tu da
gavout ur pouez personel n’o deus ket er gevredigezh ma vevont, da gounaat disterded o buhez er
gevredigezh-se hag an deur n’o deus ket e-barzh. E gwirionez ne fell ket dezho kemmañ tachenn ar
vuhez pemdeziek, he c’huitaat a glaskfen kentoc’h er c’hontrol. Ne vez morse diskoulmet ar
c’hudennoù a stignont dre m’emaint er-maez eus o buhez. Aze emañ fazioù tud ’zo eus al luskadoù
komunour a ra dibaouez dave da skridoù santel MARX pe LENIN, hag a venn servijout muioc’h o
mennozioù eget an dud a ziskleriont difenn ; ar re-mañ a glaskont hepken gouestlaouiñ (un tech a’m
boa me va-unan n’eus ket pell c’hoazh). Aon ’m eus na vefe an deur lakaet el labour damkanel un
damant da stouvañ ar mank a emsavelezh er vuhez fetis. »
(21 05 72)

EMVR-336

« War a’m eus klevet, eo deuet P. DENEZ da gaout Y. OLIER, ha L. FLEURIOT da gaout G.
PENNAOD, rak mennet eo tud ar Skol-veur d’en em glevout evit “sevel un doare-skrivañ skolveuriek
nevez”. Goulennet ez eus bet digant PENNAOD “studial ar gudenn diwar en deus dastumet e studi
reizhiad vouezhoniel ar c’hensonennoù”. Ha PENNAOD da sevel diouzhtu ur renabl eus soniadoù ar
brezhoneg, gant un Annexe sur une graphie plus phonématique du breton. Talbenn an Emsav avat
n’emañ ket mui pell ’zo e par ar yezh, ha nebeutoc’h c’hoazh e par an doare-skrivañ ; mard emañ
FALC’HUN, DENEZ, FLEURIOT ha kenseurted o klask emglev hiziv, n’eus aze nemet damantoù
micherel a-berzh amaezhidi e gopr gant ar Stad c’hall. Hent ar Skol-veur c’hall ha hent an Emsav n’o
deus chañs ebet da gejañ biken, ha n’eo ket trede hent PENNAOD, pegen gouezoniel bennak ma ve, a
zeuy a-benn d’o unaniñ. »
(31 05 72)

EMVR-337

« Ur gudenn a gaver gant meur a hini en E.S.B., ha gant meur a gefredour politikel en emsavioù a
hiziv. Kudenn ar “bezañ brezhon”, an devoud broadel eo. Kammedoù yael hon eus graet hep mar
abaoe ar c’herzhed nac’hel ez eo bet dimp karzhadur ar vroadelouriezh. Pell a vezañ echu eo avat ar
c’herzhed yael o reiñ d’ar bezañ brezhon e lec’h kempoell e niderezh an an Emsav, pell emañ ivez
izili E.S.B. a vezañ unvan war al lec’h kempoell-se da reiñ.
« Argerzh-diwanañ ar vroadelouriezh e Breizh zo bet dibarek. Ne gav ket din ez eo bet un heklev
d’ar vroadelouriezh c’hall evel ma klever alies. Gwisket he deus moarvat elfennoù amprestet digant ar
vroadelouriezh c’hall, hogen al lusk kentañ anezhi n’eo ket un treuzplakadur. An dud emouiziek ouzh
o brezhonelezh hag ouzh an arvar bras m’edo o vezañ dibaot ha dic’houest da barraat ouzh an arvar, e
voent degaset d’ober daou dreuzdoug : a) an treuzdoug hollel-darnel : o buhez holl a ouestljont d’an
arvez darnel eus buhez an den ez eo e vroadelezh b) an treuzdoug doareadel-kementadel : Breizh o
vezañ bezant e stumm ur c’hementad nerzhoù gwerc’hel bihan, e rojont dezhi un doareadelezh
derc’hel uhel betek ober anezhi ur meni peurvoud (sl. Skiant Vreizh GAWAIN, Gwalarn 1941). Alese
al liv kevrinel a vez war ar vroadelouriezh vrezhon.
« An Emsav a vremañ zo loc’het diwar degasadennoù ergorel ar vroadelourion. An treuzdoug
hollel-darnel en deus ensammet : o buhez holl a ouestl an emsaverion d’an Emsav (al lamm
hanvoudel eo), nemet e tarzhont kombod ar vroadelezh hag e savlec’hiont stourm an Emsav en holl
arvezioù eus buhez an den. An treuzdoug doareadel-kementadel en deus ensammet ivez oc’h anaout
ennañ lankad kentañ un daelerezh dispac’hel, gant e holl arvezioù kealiadel-saviadel, derc’helgwerc’hel, distrujañ-krouiñ, h.a.. E berr, en deus degaset pleustr an hollelaat (ne roin va holl vuhez
nemet d’un ober hollel), ha pleustr an daelerezh (kementad ha doaread zo daou arvez dizisrannadus
eus ar c’henderc’hañ istor).

« Dre an daou ensammadur-se en deus an Emsav trehontet daou zislavar ar vroadelouriezh (an
darnelouriezh chaovin hag an derc’helouriezh c’hetoek). Tarzhañ kombod ar vroadelezh avat n’eo ket
bet kement ha karzhañ ar vroadelezh : houmañ, ma n’eo ket an hollelezh, zo un arvez ret eus an
hollelezh. Daelerezhekaat ar c’heñverioù doareadel-kementadel, kealiadel-saviadel n’eo ket bet
kement ha lemel pep gwerc’h diouzh an doareadelezh hag ar gealiadelezh : dister eo c’hoazh ar
c’hementad nerzhoù gwerc’hel oc’h ober sol da gealiad an Emsav, hogen an disterded kementadel-se
ne lam ket e werc’hegezh digant kealiad an Emsav.
« Un nebeut gwariadurioù zo c’hoarvezet avat e-keñver an daou ensammadur-se.
« Unan a anvin an emsavgreizelouriezh. Evit keneiled ’zo, an Emsav en deus kemeret al lec’h he
doa Breizh evit ar vroadelourion : hini ur peurvoud. Argerzh-diwanañ an tech-se n’eo ket disheñvel
diouzh hini ar vroadelouriezh : a) o vezañ ma ouestlont o buhez holl d’an Emsav e rank an Emsav
bezañ an hollelezh evito – hag evit kement den, kement tra a zo e Breizh (aes eo avat lakaat a-wel ar
fazi a reont, dre resisaat un tammig termenoù ar frazenn diagent hag hec’h adskrivañ evel-henn : o
vezañ ma ouestlont o buhez holl d’an Emsav istorek e rank an Emsav devoudel bezañ an hollelezh
evito – hag evit kement den, kement tra a zo e Breizh… Hogen an Emsav istorek zo ul lec’historekaat hag -hollelaat, brezhon hep mar dre e vent amzerel, hollvedel avat dre e vent egorel ; an
Emsav istorek zo an nac’hadur daelerezhel eus an Emsav devoudel, hemañ o vezañ ur furm bevennetstrizh en amzer hag en egor ar vro. Emsavgreizelour eo da skouer preder PKB-1105 pa fell dezhañ
treuzfurmiñ an tiegezh, anadenn hollel eus ar vro, diouzh ezhommoù an emgann-dieubiñ, kefridi an
Emsav devoudel, anadenn darnel e-keñver ar vro) b) evel ma enebe ar vroadelourion o Breizh
derc’hel, dezhi doareadelezh uhel ha kementadelezh dister, ouzh Breizh werc’hel, dezhi doareadelezh
izel ha kementadelezh vras, e tenn ar geneiled-se da enebiñ an Emsav ouzh ar peurrest eus Breizhiz e
stumm ur reizhiad diflach, sonnet dre ma sellont an Emsav (devoudel)-se evel an nac’hadur eus ar vro
an- pe ledemsavel ha dre ma soñjont n’eus nemet un dra d’ober : evit ar vro, dont e-barzh an Emsav
(devoudel), evit an emsaverion, tuta. Ar fazi-se a gaver gant N alies pa laka an tuta da dremen a-raok
an damkanañ da skouer ; mard eus un nac’hadur da lakaat e kont, n’eo ket hini ar vro gant an Emsav
devoudel (an nac’hadur-se zo sol an tuta strolladelour), hogen nac’hadur an Emsav devoudel gant an
Emsav istorek (an nac’hadur-mañ zo ken kontrol d’ar “boazioù” ha d’an emdarzh ma c’houlenn un
damkanañ dibleg da obererezh kentañ an emsaverion).
« Emsavgreizelour eo ivez ar respont a ra emsaverion ’zo d’ar goulenn : “Perak e ranker deskiñ
brezhoneg evit dont d’an Emsav ?” – “Dre ma labour an Emsav e brezhoneg” emezo, pe “Pa’z eo ar
brezhoneg benveg-labour an Emsav, an dispac’h”. Seurt arguzenn azezet war devoudelezh an Emsav
ned eo nemet adlivadur kelc’hpoellata youlelour eilemsaviz : “Hon yezh a zibabomp peogwir e
vennomp he dibab”. An arguzenn-mañ avat zo, ouzhpenn, azonus eus ur gwariadur all, a rafen awalc’h hanvoudelour anezhañ. Deskrivet eo bet c’hoazh an hentadur-se. Karzhañ ar vroadelouriezh zo
nac’h ober eus ar vroadelezh ur peurvoud (naturel, kevrinel, pe all), ha kouezhañ ivez en dislavarmañ : “bezañ brezhon” zo deberzh rik, ha koulskoude an Emsav n’en deus ster nemet evel emsav
brezhon. Un doare da zistremen an dislavar-se eo ober eus ar vroadelezh hon hanvoud : paouez a ra a
vezañ deberzh evidomp ha dont da vezañ hanvoud dre m’he sammomp en hon c’henderc’hañ. Un
araokadenn eo moarvat eztaoliñ an dibab bezañ emsaver e termenoù a hanvoudelezh ; ned a ket
pelloc’h avat eget reiñ ur furm nevez, hanvoudel, d’ar youlelouriezh : “An Emsav a zibabomp
peogwir e vennomp e zibab”. E meur a lec’h eo bet diskuliet ar fazi a zo en orin an hent-bac’h
hanvoudelour. Hemañ ne lavar nepred ar perag eus ar dibab bezañ emsaver peogwir e venn gwelout
en dibab-se un embreg eus ar rezid ; ne zeu ket er-maez eus an dislavar-mañ : mar boe rezid pur an
dibab graet gant an emsaver kentañ, e voe dija ampur an dibab graet gant an eil emsaver pa bleustre
un hent digoret gant unan all ; ouzh ar vevenn, an Emsav zo pe un avantur hiniennel renet gant
monadennoù en em zianavez kenetrezo, pe mar kemer ur furm frammet, politikel, pezh a oa rezid pur
an emsaver kentañ a zeu da vezañ redi pur evit ar yoc’h : meizadur hanvoudelour ar rezid ne c’hell
difourkañ nemet en anveli pe en hollveli. Hogen distremenet eo bet an dislavar hanvoudelour (sl.
Emsav 55/217 1971 da skouer) : an dibab a reer eus Breizh, an Emsav, h.a. zo da veizañ da gentañ
evel disoc’h un devouderezh kevredadel-istorel. Pelloc’h hepken e teraou ar rezid, pa grog an
“dibaber” da genderc’hañ istor diwar ar c’hevala brezhon “dibabet”. Alc’houez an dibab bezañ

brezhon n’emañ ket enta da gavout e par an hinienn, nebeutoc’h c’hoazh e par rezid an hinienn, hogen
e par un devouderezh kevredadel-istorel o treiñ e par Breizh ha moarvat ar bed a-bezh. Ar respont
“brezhoneg a ranker deskiñ peogwir e labour an Emsav e brezhoneg” n’eo ket faos enta, hogen
forc’hellek ; tu zo d’e gompren evel-mañ : “peogwir e tibabomp, ni emsaverion, labourat e
brezhoneg”, kemeradur oc’h azonañ ur savlec’hiad youlelour hanvoudelour ; tu zo ivez d’e gompren
evel-se : “peogwir, dre berzh un devouderezh kevredadel-istorel, e tenn Breizhiz da vezañ ur bobl endro ha da adpiaouañ araezioù ar bezañ pobl” – an Emsav neuze o vezañ diskouezet da gentañ-penn
evel un arvez eus an devoud brezhon, eus an devouderezh kevredadel-istorel brezhon (evel unan eus
ar “bountadoù brezhon” a stader en 20t kantved, ha n’eo ket evel un embregerezh savet en diavaez
anezho war amkanioù poellek rik), d’an eil evel un embregerezh, pe gwelloc’h, un niderezh oc’h
ensammañ tennidigezh Breizhiz da vezañ ur bobl en-dro ha da adpiaouañ araezioù ar bezañ pobl (en o
zouez ar brezhoneg).
« Aze e stokomp ouzh ur gwariadur all a skritellfen poellelour, an hini a glask abegoù poellel rik
da zont d’an Emsav. N’eo ket bastus a dra sur displegañ ar bountadoù brezhon dre ar vrogarouriezh, –
un daotologiezh n’eus ken aze, pa’z eo ar vrogarouriezh hec’h-unan un arvez eus ar bountadoù e kaoz.
Hogen enebiñ un emzalc’h poellelour ouzh emzalc’h kantaezelour ar vrogarourion grai pe ouzh
emzalc’h youlelour eilemsaviz n’eo ket bastusoc’h : savlec’hiañ eo bepred ar gudenn en amgant an
hinienn p’emañ hec’h alc’houez en amgant ar strollenn e stumm un devouderezh kevredadel-istorel.
Souezh ebet mard eo liesel erzerc’hadoù hiniennel an devouderezh strollennel-se : poellel hag ivez
ampoellel, kantaezel, youlel. Ar breutadur bac’h a zo bet alies etrezomp a-zivout bezañ brogarour pe
get a rank chom bac’h rak savlec’hiet eo e gaou en amgant an hinienn. Ar gwariadur poellelour a
dennfe a-walc’h d’un emzalc’h strollennelour, kemparzhek d’an hiniennelouriezh ; houmañ e ve e
dezenn : an devoud brezhon o vezañ strollennel, ez eo dreistezhomm an erzerc’hadoù hiniennel
emdarzhek anezhañ ; gant gerioù all : ne vern ket ar pezh a veiz, a sant pe a venn pep hinienn en he
fart ; pezh a gont eo e tedrofe an devouderezh strollennel hag ez afe betek penn ; roll an emsaver a ve
neuze e gompren hag aesaat dezhañ mont betek penn ; seurt strollennelouriezh zo ivez un
dedroadelouriezh (heñvel ouzh an hini hon eus deskrivet gant MARX pe, da nebeutañ gant
marksourion ’zo, sl. Emsav 39/73 1970). Mar ro ar youlelourion d’ar rezid ul lec’h faos ouzh e lakaat
en un dibab devoudet, ne ro an dedroadelourion lec’h ebet dezhañ, an “istor” o tremen en e bezh er
par strollennel, er-maez eus buhez an hiniennoù, ar re-mañ o tapout d’ar muiañ un adsked anezhañ
hag o pourchas eoul d’e rodaoueg. Hag aze emañ dislavar ar boellelouriezh en e splannañ : ar
poellelour a nac’h sentiñ ouzh an trivliadoù ha mont diouzh an didelezh en amgant e vuhez hiniennel,
ha se en anv ar rezid, hag a-benn ar fin e kav emañ o sentiñ ouzh un devouderezh strollennel diavaez
dezhañ, pezh a ra eus e rezid hiniennel un emdouell.
« Degaset omp enta da greizennañ hon imbourc’h damkanel, n’eo ket mui e par an abegoù ha
luskennoù hiniennel, n’eo ket mui e par hollek difetis ur brederouriezh politikel (pezh a glaske ar
vroadelouriezh bezañ), hogen er par strollennel fetis, kevredadel-istorel. Daou veizad-blein hon eus
savelet evit ren hon imbourc’h eo ar furm istorek hag ar c’henderc’hañ istor. Evit ar mare, hon labour
zo savlec’hiañ hon hentadur tremenet a-bezh diwar-bouez an div “zaveenn”-se, – ent damkanel hag
ivez ent embregel.
« Te oar emañ ABDEL-MALEK o pleustriñ war un dachenn heñvel, hogen ne gav ket din en deus
spisaet e dachenn-imbourc’h ken fraezh ha ni. An doare en deus da ziraez ar vroad a chom c’hoazh
intret a naturelouriezh, ken ma ne zeu ket a-benn da gevaniñ an devoudoù broadel ha renkadel en un
hevelep argerzh daelerezhel (ar c’henderc’hañ istor) ; o c’hevaniñ a ra hepken dre stadañ an ereoù
devoudel o devez. »
(10 06 72)

EMVR-338

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Emzezrann
An teir zestenn da heul zo un darn eus al lizheroù eskemmet da geñver an diaesterioù o skoilhañ
al labour politikel en ur gellig. Kentoc’h eget disoc’h un emzezrann ez eus anezho dafar evit
emzezrannoù hiniennel ha strollennel.
« O vezañ m’emañ enkadenn ar gellig e dalc’h an diforc’h devoudel a zo etre labour kefridiadel
ha labour politikel (pezh a anv P labour araokaat en ul lec’h all), etre izili-kefridiaded hag izilipolitikerion, e’m eus ahelet va dezrann war ar c’hrefen-se.
« Iº Diforc’h etre labour kefridiadel ha labour politikel. Hag e tenn an diforc’h-se da natur al
labour pe d’ar ster a vez roet dezhañ ? Skouerioù :
1) En ul ledemsav “politikel” (U.D.B., P.C.B., E.B.V., Sav-Breizh…) e vez renet ul labour a
hañval bezañ politikel dre e natur : aozañ emvodoù foran, kemer perzh e buhez politikel ar vro dre
ziskelañ gant an diskelerion, dre glask kaout krog war an darvoudoù… Dre ar ster a vez roet da seurt
labour pe gant an Emsav, pe zoken gant an deuridi o-unan ez anad n’eo ket politikel pa na gas nemeur
war-raok an emgann-dieubiñ.
2) En Emsav, ul labour a hañval bezañ pell diouzh ul labour politikel dre e natur : kelenn ar yezh,
heuliañ kentelioù SADED estreget Han, Pol, Arm, skrivañ pennadoù evit Al Liamm, Ar Gevnidenn pe
Preder, zo politikel dre ar ster a vez roet dezhan, ken gant an Emsav, ken gant an diavaezidi.
« Bremañ petra eo ul labour politikel ? Da bep emsaver e studienn peogwir en deus an Emsav
ezhomm eus studiennoù a-benn anavezout ar boblañs. Arvarus eo e gwirionez diazezañ an
anaoudegezh a fell dimp kaout a-zivout ar boblañs war studiennoù. Skouer : Ar studienn a-zivout
Citroën embannet war Emsav zo nagennet gant un ezel eus R. War betra soliañ hon emzalc’h pa
gejomp gant Citroën’iz ?
« IIº Diforc’h etre izili-kefridiaded hag izili-politikerion. En E.S.B. evel e pep lec’h ez eus tud
disheñvel – dre o “fersonelezh”, o “zemz-spered” – dre an doare ma’z int deuet d’an Emsav.
– dre o zemz-spered : perzhioù, donezonoù naturel ez eus, plijet pe get. Skouerioù : a) Keal an
arwarzh dezrevellet war Emsav 26/53 1969 b) An div c’hoar S ha T o vuhezañ an hevelep saviad hag
oc’h ersaviñ en un doare disheñvel rak ar politikerezh ; an eil o vezañ “evel ur pesk en dour pa vez
anv a bolitikerezh”, eben o vezñ “pell diouzh se”.
– dre an doare ma’z int deuet da E.S.B. :
–

–

dre-vras ar re atoret eus ar bloavezhioù c’hwegont, “tud an Diellva-Kreiz”, “tud K.D.”,
“tud S.A.D.E.D. Roazhon” zo deuet dre vrogarantez, dre vroadelouriezh, dre
yezhelouriezh zoken. Al labour a zo bet kinniget dezho a oa ul labour kefridiadel, standur
(aozet e veze devezhioù-studi a-ratozh a-benn deskiñ leuniañ teulioù, sevel lizhiri
kefridiadel…). Kendalc’het o deus reoù ’zo dre henvoaz, dre drivliad zoken, evit klask ur
goudor en un doare emouiziek pe get. Kendalc’het o deus ivez peogwir ne ziskouez ket an
amsaverion kalz a jourdoul…
ar re nevez deuet zo deuet dre “entan politikel”. Tud politikaet a-raok dont da E.S.B. ez
int. Kement tra nad eo ket politikerezh rik zo dister evito. An darn vuiañ anezho a gav
borodus al labour kefridiadel.

« Diwar neuze perak lakaat tud deuet da E.S.B. dre entan politikel da goll eurvezhioù prizius evit
an Emsav da seveniñ labourioù na zegasint netra dezho, ha perak klask bountañ war ar re all evit ma
savint studiennoù pa’z eo anat eo dister frouezh o labour ? Skouerioù : 1) savet ’m eus betek-henn teir
studienn : – unan war Populorum Progressio en ebrel 1967 – an eil e kenlabour gant U e 1969 war an
diogelroez – an trede war ar varksouriezh ha kelennadurezh kevredigezhel an Iliz e 1970. An teir zo
bet kavet re zister evit dellezout un dezrann zoken. 2) V degemeret da ezel nevez ’zo en deus savet ur
studienn a vo talvoudus evit an holl ur wech dezrannet. Un eil zo war ar stern. Al labour kefridiadel

hep al labour politikel zo dister (hep ster a fell din lavarout) ; hag ur vandennad istrogelled ez eus eus
an izili-kefridiaded hep labour politikel an izili-politikerion. Hogen an izili-politikerion ne
ziskouezont ket atav ar perzhioù rekis evit derc’hel en o flom aozadurioù fetis an Emsav devoudel ha
da gas da benn ul labour sellet evel dibouez ganto.
« Klozadur : Petra eo E.S.B. ?
« 1º Hag ez eo E.S.B. ur strollad dispac’hel nemetken ?
– Perak neuze kenderc’hel gant ul labour nad eo ket “dispac’hel rik” ? eleze : – kentelioù
SADED (estreget Han, Pol, Arm) – Preder (estreget niverennoù “politikel” evel ar Manifesto, kendael
war an isdiorreadur, Lizhiri ar Pibion…). Preder n’emañ ket enframmet en E.S.B., hogen tud ’zo a
labour e-barzh zo izili eus E.S.B. – Ar Gevnidenn – kas pennadoù da Al Liamm (sl. an niverenn
diwezhañ).
– Perak mirout en E.S.B. an dud nad int ket studiennsaverion ?
« 2º Mard eo E.S.B. muioc’h eget ur strollad dispac’hel (ne gredan ket komz eus “egin a
gevredigezh” pa n’he deus ket graet berzh an droienn mar’m eus soñj mat), perak na blediñ gant
kudennoù fetis a sav en e greiz ? Skouer : Diskoulm fetis ebet degaset da gudenn desevel bugale an
emsaverion.
(12 04 72)

EMVR-339

Da aozer EMVR-339 :
« Ne zeu ket enkadenn ar Gellig eus an dislavar etre ar framm hag an ober politikel. Dont a ra eus
emzalc’h izili ’zo, te, W ha Z, a nac’h sammañ an dislavar-se.
« N’eo ket ar ster roet d’al labourioù a grou un diforc’h etrezo. An danvez pleustret eo a ro an
diforc’h. Kefridiadel eo ul labour a bled gant un danvez a c’hell bezañ furmekaet. Al labour kelenn, al
labour embann, al labour merañ a c’hell bezañ furmekaet. Zoken mar kemm danvez ar c’hentelioù, ar
merañ pe an embannadur, ar framm d’o embregañ a chom heñvel. Politikel eo al labour a bled gant
danvezioù war loc’h. Ne c’hell ket bezañ furmekaet istorekadur ar gevredigezh. Pep ober nevez a
zegas ur saviad nevez ha neuze elfennoù nevez a daol goulou war an ober kent ha war degasadennoù
an ober nevez. Evel-se eo bet dezrannet prantad ar frammañ diwar ar saviad nevez en doa degaset.
Savet e voe S.A.D.E.D. da heul prantad sevenadurel ar bloavezhioù pemont. Ouzhpenn un aozadur
sevenadurel e tegase S.A.D.E.D. ur saviad nevez : ouzhpenn darempredoù hiniennel ar geto e tegase
darempredoù foran. An dud ne oant ket strollet dre geneilded hepken hogen gant darempredoù labour
frammet. Kement-se a aotree ar politikadur. Ne c’halle ket bezañ politikaet ur stroll keneiled pa
vezerenet an darempredoù hag al labour ennañ dre ar vignoniezh. Neuze dre ar saviad nevez e voe tu
da lavarout ar pezh a zo a-us war ar saviad kent. Tu a voe da sevel ar gelennadurezh dre bolitikadur an
darempredoù diabarzh. Rakluniet e c’halle bezañ an eztroadur. Se zo ul labour politikel. Kemmañ a ra
dizehan gant saviad nevez an elfennoù a dalve dezhañ da dizhout e bal.
« N’eo ket politikel ober al ledemsavioù dres peogwir ez eo furmekaet. E.B.V. a ren ul labour
kelenn ingal a zo bet divizet ur wech da vat. U.D.B. zo un embregerezh brudañ. Furmekaet eo an ober
ganti. An hevelep luganoù a glaskont plakañ ouzh pep seurt degouezh. E-lec’h tennañ gounid eus ur
saviad nevez dre ren un dezrann e kavont d’ar saviad-se pe e reont dezhañ ur gerentiezh gant pezh a
zo bet. Neuze e c’hellont kenderc’hel gant o luganoù.
« An holl oberioù renet en E.S.B. n’int ket politikel. N’o deus talvoudegezh nemet evit unan a
arver o danvez da seveniñ ul labour politikel. Elfennoù tennet gant an izili eus S.A.D.E.D. pe K.D. a
dalvez d’al labour politikel. Padal kenteliañ pe deskiñ n’eo ket un ober politikel.
« Degas a rez ar pennad war Citroën evit prouiñ tidelezh un dezrann emsavel. Pa ouzon n’eo ket
bet pell a-walc’h an hini a ra abegadennoù evit lakaat en arvar an dezrann graet. An ezel-se ne anavez
ket saviad gwerc’hel Citroën Roazhon. Kemer a ra sol war ar pezh a anavez eus Citroën Paris. Tu zo
d’en em c’houlenn da skouer hag ez eus e Citroën Paris micherourion-kouerion ? Hag ez eus e

Roazhon an hevelep feur Aljerianed, Portugaliz… O loc’hañ diwar an hevelep elfennoù fetis en
hevelep mare n’eus ket tu da sevel daou zezrann emsavel diforc’h. N’eus nemet elfennoù nevez ha
klokadur ar gelennadurezh, eleze araokadur an argerzh istorekaat, a c’hell degas dezrannoù nevez.
« Hag e kas an ober kefridiadel an Emsav war-raok ? Nann, al labour-se ne dalvez nemet pa vez
renet oberioù politikel diwarnañ. Un ezel a strisha e berzhiadur d’an ober kefridiadel a chom er-maez
eus an ober istorek. En hevelep doare hag un den eus ar gevredigezh arallekaet, ar c’hammed kentañ
etrezek an istorekaat zo dezrannañ e saviad evit adskoulmañ gant an istoregezh ha neuze ren e ober
diouzh e saviad nevez.
« Degas a rez c’hoazh anv a redioù naturel evit displegañ da emzalc’h. En Notennoù Politikel e
weler peseurt roll zo d’ar redioù naturel en ur gevredigezh politikel. En ur meuriad kentidik eo awalc’h an arwarzh evit ren. En ur Stad e talvez an arwarzh d’an arlevier. Padal n’eo ket ar pezh a laka
ar boblañs da sentiñ outañ. Ar boblañs he deus he mennoz war ar pezh a zle ober al levier. Hennezh a
chomo e penn mar ren e ober o terc’hel kont eus mennoz ar boblañs. Neuze e viro hag e kresko zoken
e arwarzh. En ur gevredigezh politikel ne vez morse kavet redioù naturel o c’hoari ur roll pennañ pa
vez seurt kevredigezh disoc’h youl an den. Ma n’emañ ket S ha T en hevelep live ez eus gant an div
un hevelep youl da zont a-benn pa ouzon. Ret eo reiñ d’an “donezonoù” ha d’ar “perzhioù naturel” al
lec’h o deus, eleze o lec’hiañ er par bevedel ha n’eo ket o ensavadekaat, ober anezho diazezoù ar
gevredigezh. Ensavadekadur redioù naturel pe sañset naturel ne dalvez nemet da herzel ouzh ar rezid
hag ar gevarzhelezh. N’eus nemet menegiñ ar Renad Kozh e Frañs ma veze degemeret da naturel beli
ar Roue, pe ar gevredigezh vourc’hiz a zeu da heul hag a ra eus ar berc’hentiezh ur gwir naturel sakr
ha tout.
« Pouezus eo ar mare ma’z out deuet da E.S.B. evit ren da zezrann. Ne oa ket politikaet an Emsav
c’hoazh. Ar prantad frammañ e oa. Souezh ebet e vefe bet ar pouez gant an oberioù kefridiadel.
Uheloc’h eo bet gwelet penaos ne oa ar saviad-se nemet ur bazenn en daelerezh a gas an Emsav wardu e bal. Dre an dezrann eo bet trehontet ar saviad-se. Skarzhet eo bet da vat diazezoù meuriadel ar
geto ha deuet eur d’an dachenn wirion a zo ar gevredigezh. Dre emvevennañ da dachenn labour d’an
hini a oa er mare-se e’c’h eus graet un troc’h gant an Emsav istorek.
« Pouezus eo donedigezh an izili nevez. Anavezout a reont en Emsav al liammoù gant an
istoregezh vrezhon. Diouzhtu emaint war an talbenn. Setu perak e teu da vezañ pouezus diskoulmañ
an dislavaroù diabarzh. Ne zegemeront ket e ve izili pell eus an talbenn. Hag e ve an diforc’h etre izili
ha danvez izili un afer a yezh ? Hag e ve pal E.S.B. sevel ur gevredigezh vrezhoneger ? Emañ ar
skramm diwezhañ etre ar boblañs hag an Emsav o vont da get.
« Evit da studiennoù, ma n’int ket bet embannet ez eo moarvat e oant bet savet evit un arver resis.
Ma ne oant ket bastus ez eo ur fazi na vezañ graet un dezrann anezho rak talvoudus e ve bet evit teurel
goulou war ar saviad a oa. An degouezh-se n’eo e nep doare un abeg da zerc’hel pelloc’h gant an hent
faziek-se. Heñvel eo evit al labour a ra V. N’eo ket an temz-spered a ren kenderc’hañ an izili nevez
hogen ar saviad nevez. Degas a reont goulou war dechoù ar politikadur diabarzh. Anat eo er Gellig ne
vez ket piaouet ar gelennadurezh gant an holl. Ur skoilh eo evit labour ar Gellig : n’eus ket tu da ren
dezrannoù a-stroll rak bewech e tegouezh kealioù n’o deus sol ebet en Emsav. Ne vez ket aze ur
berc’hentiezh naturel hogen ur berc’hentiezh youlek, denel.
« Hag ez eo E.S.B. ur strollad dispac’hel ? Ret eo komz eus framm dispac’hel. Holl aozadurioù
E.S.B. a c’hoari roll ar strilheoul, an eoul hag an dour en ur c’heflusker. Keflusker an Emsav zo an
ober istorekaat. An holl aozadurioù a venegez a vast da ezhommoù ’zo eus an Emsav. Anat eo, drezo
o-unan n’o deus ster dispac’hel ebet. E-ser dalc’hioù-arnodenniñ e’m eus kejet gant tud a heuilh holl
rummadoù S.A.D.E.D. hag a chom troc’het diouzh an istoregezh vrezhon. Padal, ar ster a roont d’ar
pezh a reont zo ober un dra bennak evit diskoulmañ enkadenn Vreizh. Pezh a gont n’eo ket ar ster a
roer hogen ster ar pezh a reer en istoregezh vrezhon.
« Daou abeg mat zo d’ar pennad kaset da Al Liamm : rener ar gelaouenn-se ne embann bruderezh
nemet mar bez kaset dezhan ur pennad gwech an amzer ; ne c’hell nemet bezañ mat evit yec’hed
Preder hag Emsav. Ar pennad embannet a ro un dezrann eus emzalc’h tud ’zo er Mouvement.

« E-lec’h komz eus tud “n’int ket studiennsaverion” ez eo reishoc’h komz eus tud na sammont ket
an ober politikel, eus tud troc’het diouzh ar gelennadurezh, eus tud troc’het diouzh an Emsav istorek.
Ur fazi eo chom gant seurt saviad. Ur fazi eo bet krediñ ne oa ket pouezus kaout izili na samment ket
ar gelennadurezh. N’eo ket peogwir ez eo diouzh ar c’hiz e vez savet ar gudenn hiziv. An disoc’h eo
eus kammedoù kentañ an eztroadur. Lusket eo ar argerzh istorekaat er gevredigezh. Politikel eo an
darempredoù gant ar boblañs. An dud a gav en Emsav ur benveg da seveniñ o istoregezh. Penaos
displegañ roll politikaat an Emsav ha dibolitikadur diabarzh E.S.B. ? N’eus nemet un diskoulm : ar
politikadur diabarzh.
« An egin a gevredigezh zo ar framm dispac’hel. Un droienn skeudennek eo. Diskouez a ra an
Emsav evel ur c’hreunenn ma savo diwarni ar wezenn a vo ar gevredigezh vrezhon arnevez.
Treuzarveret eo bet an droienn-se. Komzet ez eus bet a gorrgevredigezh. Neuze ne oa mui nemet ur
mennoz a lakae e oa par an Emsav d’ur Stad diazezet hogen un tammig bihanoc’h. Ne oa mui nemet
treuzplakañ pezh a vez kavet er Stadoù bourc’hiz pe proleterel a zo er bed. An diforc’h etre
politikerion ha kefridiaded zo da glask e seurt treuzplakadur.
« Evit an doare da blediñ gant bugale an emsaverion e kloto an diskoulmoù gant an degouezhioù
fetis. War an dachenn-se evel war dachennoù all eo ret sevel ha diskoulmañ ar c’hudennoù a zo evit
dont d’un disoc’h bastus. Bugale an emsaverion n’int ket bugale en ur gevredigezh muioc’h eget o
zud. Aze o deus o zud da deurel evezh. »
(20 04 72)

EMVR-340

Da aozer EMVR-339 :
« Emañ da lizher eus an 12 04 72 da A [aozer EMVR-340] o paouez degouezhout ganin. Ur bern
evezhiadennoù a gavan d’ober da’m zro war e zivoud.
« Evit bremañ ez adkemerin hepken ar skouer-mañ a roez : “Ar studienn a-zivout Citroën
embannet war Emsav zo nagennet gant un ezel eus R. War betra soliañ hon emzalc’h pa gejomp ouzh
Citroën’iz ?” Ne respontin ket war danvez dibarek ar skouer roet, – A e-unan en deus graet ar respont,
– hogen war an emzalc’h empleget gant ar goulenn e-unan.
« Ober ur seurt goulenn : “War betra soliañ hon emzalc’h…” a ziskouez un emzalc’h faos dirak ar
gelennadurezh : he c’hemer d’ur wirionez diavaez hon eus da ziabarzhiañ a-benn soliañ hon ober
warni. Tud a ve o roll en Emsav danzen ar wirionez-se evel ma’z eo roll dilhaderezh al lu oberiañ
unwiskoù : endalc’het e ve an holl izili da wiskañ ar gelennadurezh war o speredoù. Menegoù all a’m
laka da soñjal ez eo se da gredenn, frazennoù a seurt gant houmañ : “piv en deus savet ar pennad-se ?
Ul levier ? Neuze n’eus netra da gemmañ ennañ”. Droukskouerius eo dit nagennañ skridoù ul levier,
droukskoueriusoc’h c’hoazh pa gavez-te da-unan ez int nagennadus.
« Gwell eo na gejañ gant an dud eget mont da zislonkañ dirazo ur “gelennadurezh” boestoù-mir,
un treuzplakadur, un hekleverezh diwar pezh a lavar damkanourion Emsav. Setu ouzhpenn tri bloaz
ma tiskulier, en Emsav end-eeun, ar pleustr-se ; dipitus eo gwelout n’eo ket bet karzhet c’hoazh e pep
lec’h en E.S.B.. Pa gejer ouzh an dud, hon eus da loc’hañ diwar daou savlec’h war un dro : 1/ diwar
hon istor personel strishañ, rak, evit pep emsaver, istor an Emsav zo soliet war e istor personel, – se eo
ar savlec’h kentañ, an hini a sell ouzhimp 2/ diwar mann evit a sell ouzh hon c’hendivizer. Ne ve ket
hepken disevender, hogen fazi kaderezh mont en diviz o kemenn d’ar c’hendivizer ez anavezomp
diwar e benn un dra bennak muioc’h pe gwelloc’h egetañ e-unan. Ur goullo rik a rankomp astenn
dezhañ, dezhañ d’e leuniañ gant e istor. War an danvez-se e rankomp ren ar c’hendiviz hep paouez a
anaout gantañ an drec’hded-mañ : e istor dezhañ eo. Mar gra goulennoù warnomp, war an Emsav,
eleze mar astenn dimp an hevelep goullo hag a astennomp dezhañ, hon eus da leuniañ ar goullo-se
gant hon istor ivez. Diwar genstok an daou istor, e hini hag hon hini, e c’hell, e troioù ’zo, anadiñ un
trede istor, boutin etrezomp – pa gavomp ur ster heñvel da reoù ’zo eus hon iziunadoù pe hon oberoù ;
seurt anadiñ zo un derou a hollelaat. Forzh penaos e trofe an diviz avat, e rank un damant diblegus ren
warnomp : an damant d’ar wirionez, – ha n’eo ket an damant d’ar gelennadurezh ! Rak mard eo diles
hon damant d’ar wirionez, ha mard eo bastus ar gelennadurezh, e kendegouezho an diviz gant

houmañ. Ma ne gendegouezh ket, hon eus da wiriañ war un dro dilested hon damant d’ar wirionez (ha
n’eo ket un trevell bihan) ha bastusted ar gelennadurezh. Hogen aze c’hoazh, forzh petra a ve, e rank
an damant d’ar wirionez tremen a-raok an damant da nep kelennadurezh.
« Penaos neuze intent ar gelennadurezh ? N’eo ket a dra sur evel ur strobad gouiziadur pe
kredennoù a sachomp ganimp evel ma samme ar soudard e bak war e gein, hogen evel an talbenn
amparet gant an damkaniezhoù bastusañ savelet e pep mare diwar-bouez hon c’hlask d’ar wirionez.
Kemmañ a ra eus un deiz d’egile, kemmañ a ra ivez eus un den d’egile : douget eo gant tennderioù en
amzer koulz hag en egor ; ar re he doug, a zo pep hini unan eus bleinioù an tennderioù he doug, a zo
war an talbenn, ar re-se hepken hec’h anavez evel un dra eus o buhez hag eus o istor ; ar re hec’h
anavez hepken eus an diavaez, eus an adreñv, dre an arvez diflach anezhi ez eo ar skridoù, a gej outi
hepken dre o meiz, hag en o buhez ne c’hellont nemet “derc’hel kont anezhi” hervez komzoù azonus
T. LOUARN e mezheven 1969. Fiñvus eo un talbenn ha n’en deus ster nemet e kement ma loc’h warraok. Heñveldra, dont d’an Emsav ha bezañ emsaver zo kas war-raok talbenn ur gelennadurezh
personel, disoc’h diwar hon c’hlask personel d’ar wirionez ; talbenn kelennadurezh an Emsav zo
douget gant bount an talbennoù personel, met dreist-holl ez eo lec’h-hollelaat ar c’hlaskoù personel,
an istoroù personel ; ennañ e paouez an talbennoù, an istoroù personel a vezañ hiniennel evit bezañ
strollennel (broadel, bedel) hep paouez evit kelo a vezañ personel. Gant gerioù all, pep emsaver a
intent kelennadurezh an Emsav evel disoc’h e glask personel d’ar wirionez ; evel just, dizehan e kav
poentoù digevazasted er gelennadurezh-se ; e roll a emsaver – mont a ran betek lavarout emañ aze
retañ labour an emsaver – zo dres strivañ davit ar gevazasted, ken dre adwiriañ dizehan dilested e
zamant d’ar wirionez, ken dre wiriañ bastusted ar gelennadurezh. An “emsaver” avat en deus e
gelennadurezh personel prevez diforc’h diouzh hini an Emsav, a “zegemer” kelennadurezh an Emsav
betek ur poent, a zalc’h kont anezhi e kement ma ne hañval ket disklotañ diouzh e gelennadurezh
personel prevez, hennezh n’eo ket deuet c’hoazh d’an Emsav, na dreist-holl d’an istor en tu-hont da
bar an istor hiniennel.
« Anv emaon o paouez ober eus “par an istor hiniennel”. E gwir, n’on ket sur zoken emañ an
“emsaver”-se en un istor hiniennel. Ma ne oar “degemer” kelennadurezh an Emsav nemet e stumm
treuzplakadurioù ha hekleverezh, ez eur aotreet da arlakaat e c’hoarvez ivez e gelennadurezh personel
prevez a dreuzplakadurioù hag a hekleverezh ivez. Mar klask mistri d’e ren en Emsav ez eo moarvat
pa glask ivez mistri d’e ren e lec’h all. Kaout un talbenn zo lezel hon istor a-dreñv dimp hag astenn
dirazomp ar goullo. Kement-se, en ur gwel ledanoc’h, zo ivez un termenadur d’ar rezid : bezañ en
istor zo bezañ e beg hon istor etre hon istor hag ar goullo. Ne gredan ket e c’haller bezañ en un “istor
hiniennel” hep bezañ en un istor strollennel, hep bezañ en istor hep-mui. Ar goullo dirak an talbenn
hiniennel zo nerzh-luskañ didec’hus d’an hollelaat ha d’ar mont en istor strollennel.
« Penaos, da heul, intent al levierelezh ? An ezhomm a gaout levierion zo un ezhomm frammel
eus an Emsav devoudel, n’eo ket un ezhomm eus an Emsav istorek. “Galvet eo pep ezel da vezañ
levier » n’eo ket un droienn furmek eztaolet a-benn masklañ un digevatalded, hogen eztaol lusk-kreiz
an Emsav war-du an istor. Dibabet e vez atebeion bolitikel E.S.B. e-touez an dud a zo bleinioù talbenn
ar gelennadurezh ; an dibaberezh-se zo un ezhomm eus ar mare, hag e nep doare ne ro digarez d’ar re
n’int ket levierion d’en em ren estreget evel bleinioù pe danvez bleinioù eus talbenn ar gelennadurezh.
Dre se, an enebadur a rez etre izili-kefridiaded hag izili-politikerion n’en deus ster emsavel ebet,
zoken e-keñver an Emsav devoudel, rak mard eus tu d’ober labour kefridiadel hep amkan politikel,
n’eus ket tu d’ober labour politikel hep amplegañ labour kefridiadel. Un emsav devoudel na stign ket
e holl nerzhoù etrezek bezañ emsav istorek n’eo mui un emsav ; heñveldra, un emsaver na stign ket e
holl nerzhoù d’en em istorekaat (pezh a empleg en em bolitikaat) n’eo ket un emsaver. E berr, hag ur
wech c’hoazh, ar gelennadurezh n’eo ket afer levierion devoudel ar mare, hogen afer an holl, izili ha
danvez izili, e pep mare. Ar gelennadurezh ned eo ket ur gealiadurezh da dreuzplakañ, hogen un
talbenn istor da askenderc’hañ ha da hontkenderc’hañ dibaouez. »
(01 06 72)
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Obererezh c’hweluniadel
Danevell an obererezh renet da geñver ezfredadur tri implijad eus C.D.J.A. Ille-et-Vilaine e
c’hwevrer 1972. An obererezh zo bet renet e diabarzh ar S.N.A.T.P.A..
C.N.J.A. : Centre national des jeunes agriculteurs, c’hweluniad o vodañ C.D.J.A. ’où Frañs.
Div gostezenn zo er C.D.J.A. ’où : ur gostezenn « gleiz » diazezet dreist-holl e Breizh hag e
departamantoù ’zo eus Kornog Frañs, ur gostezenn « virour » a zo e penn ar C.N.J.A. hag an
darn vrasañ eus C.D.J.A. ’où Frañs.
S.N.A.T.P.A. : Syndicat national de l’Action Technique Professionnelle Agricole, rann eus ar
C.F.D.T. o vodañ implijidi ar gounezerezh – gwezhourion-douar, kefridiaded an aozadurioù
gounezel, kelennerion ar skolioù gounezel prevez, implijidi ar c’hevelourioù, ar C’hred
Gounezel, ar Gilezenn C’hounezel, h.a..
Daou ezel eus ur gellig eus E.S.B. o deus kemeret perzh en obererezh renet e-ser ar S.N.A.T.P.A..
Setu amañ un diverradur eus o danevell obererezh.

1) Ar gudenn.
E c’hwevrer eo bet ezfredet an tri implijad eus C.D.J.A. 35 da geñver trec’h ar gostezenn virour er
mouezhiadegoù. Daou anezho oa luskerion C.D.J.A. e 35 ; o labour oa luskañ an obererezh
c’hweluniadel e-touez kouerion yaouank 35 dindan levierezh gwazva ar C.D.J.A.. An trede oa
sekretourez.
Ur wech lakaet er-maez an tri implijad o deus kroget da ersaviñ gwitibunan, kavet o deus skoazell
implijidi C.D.J.A. ’où Breizh ha Kornog Frañs hag ivez hini ar C.R.J.A. (Centre Régional des Jeunes
Agriculteurs). En un eil prantad eo bet lakaet ar S.N.A.T.P.A. en taol, amzer da gelaouiñ an dud, d’o
bodañ ha da gemer disentezioù.

2) An obererezh renet.
a) En ur prantad kentañ o deus ersavet implijidi ar C.D.J.A. hag o skoazellerion eus ar C.D.J.A.
’où all n’eo ket evel implijidi hogen evel c’hweluniadourion eus ur c’hweluniad kouerion. En em
lec’hiet o deus en derou e-keñver an div gostezenn eus ar C.D.J.A. (mirour ha kleiz). An obererezh
renet neuze a denne da reiñ lañs d’ar gostezenn gleiz trec’het er mouezhiadegoù (ar pal oa dont a-benn
da skarzhañ ar gostezenn virour eus penn C.D.J.A. 35). Er spered-se o deus graet bruderezh war ar
maezioù, e kantonioù renerion nevez C.D.J.A. 35.
Er prantad-se eus an obererezh, an implijidi ezfredet, an daou lusker pergen, a selle outo o-unan
evel c’hweluniadourion hag e liamment o zonkad (o asant da labourat a-nevez er C.D.J.A.) gant trec’h
ar gostezenn gleiz.
b) An emzalc’h-se zo bet burutellet e-ser emvodoù ar S.N.A.T.P.A., dreist-holl gant un ezel eus
E.S.B. ; tamm-ha-tamm eo bet degaset an holl da welout an amjestregezh hag an dislavaroù a oa en
obererezh renet gant an ezfredidi er prantad kentañ. Daou graf zo bet burutellet :
α) An implijidi zo gopridi da gentañ-holl ha n’eo ket « kenlabourerion » o renerion. E-se
implijidi ar C.D.J.A. zo da gentañ-holl gopridi ha n’eo ket c’hweluniadourion eus ar
c’hweluniad C.D.J.A.. N’eo ket ret dezho kaout an hevelep mennozioù hag o renerion evit
labourat en aozadur : degemerout ar c’hontrol a ve lakaat dilabour an darn vrasañ eus an
implijidi. Daoust d’ar pezh a soñje an daou lusker ezfredet, ar c’heñver gwerc’hel etrezo
hag o implijerion n’en deus kemmet e nep doare gant trec’h ar gostezenn virour e
diabarzh ar C.D.J.A.. Klotadur ar mennozioù na oa mui anezhañ moarvat etrezo hag ar
renerion en doa o lakaet da grediñ da gentañ e oa kemmet un dra bennak en o saviad, da
heul trec’h ar gostezenn virour.
β) Ur fazi eo emellout e kudennoù diabarzh ar gouerion (eleze implijerion koskor ar
C.D.J.A.). Dezho eo da ziskoulmañ o c’hudennoù etrezo ; d’ar gostezenn gleiz da

drec’hiñ war ar gostezenn virour gant an nerzhoù he deus. Diouzh tu an ezfredidi n’eus
kemm ebet etre kostezenn virour ha kostezenn gleiz : an eil pe eben, ne gemm netra er
c’heñver goprad/goprer. Pouezus eo da gostezenn gleiz ar C.D.J.A. kompren se. (Kementse zo bet displeget e meur a zegouezh ; da heul un emvod eus ar S.N.A.T.P.A. ma oa bet
pedet kouerion eus kostezenn « gleiz » ar C.D.J.A. gant unan bennak eus ar C.F.D.T.).
k) Diwar an dezrann-se ez eus bet lusket un obererezh disheñvel diouzh an hini kaset en derou.
Bruderezh zo bet graet e kêr Roazhon war an divoud ha n’eo ket mui war ar maez. D’ar gouerion ounan d’ober bruderezh war ar maez en-dro d’an afer mar karent. Traktoù zo bet skignet, skritelloù
peget. Da geñver ur vodadeg hollek eus ar C.D.J.A., un darn eus izili ar S.N.A.T.P.A. (un 30 bennak)
o deus displeget d’ar gouerion yaouank a oa eno o doare da welout ar gudenn. Un ezel eus E.S.B. en
deus komzet en anv ar S.N.A.T.P.A. o lakaat ar pouez war ar c’heñver goprer/ goprad (pezh n’eo ket
bet degemeret gant renerion nevez C.D.J.A. 35 ; evito n’eus ket a c’hopridi kement-se hogen
« kenlabourerion » ; pezh a oa nevez un tammig evit tud ’zo eus ar S.N.A.T.P.A.). En emvod,
kostezenn « gleiz » ar C.D.J.A. a save a-du gant an implijidi. D’ur mare o deus an implijidi goulennet
digant renerion ar C.D.J.A. hag e oant prest da reiñ o goulennoù dezho, eleze adenfredañ an tri
ezfreded. Da heul, an implijidi o deus kuitaet ar sal emvod ha berzet an dorioù : d’ar gouerion d’en em
geitañ etrezo, d’ar gostezenn « gleiz » da lakaat he mennadoù da drec’hiñ mard oa barrek. E-pad div
eurvezh ez eus bet gortozet (gant un ehan bep an amzer ma veze graet kinnigoù a denne da rannañ an
ezfredidi kenetrezo). Padet eo an traoù betek 24 h pa’z eus deuet polised da zigarzhañ ar saliad (galvet
gant CHEMIN, kadoriad Kambr Labour-douar 35).
d) Abaoe, emañ an obererezh e skourr. N’eus netra rakwelet betek ar breudad a ra an ezfredidi
ouzh ar C.D.J.A..

3) Elfennoù evit un dezrann.
a) Daou ezel eus E.S.B. o deus kemeret perzh oberiant en afer gant ur mennad emsavel. Difennet
o deus tezennoù resis war ar c’heñver goprer/ goprad na oant ket degemeret a-raok gant holl izili ar
c’hweluniad. Diwar se ez eo bet kemmet obererezh ar c’hweluniad.
b) E meur a zegouezh ez eus bet klasket reiñ ur ster politikel d’ar pezh a c’hoarveze gant ar
C.D.J.A., lakaet war wel dorn ar framm gall en afer. Dre-vras n’eo ket bet degemeret ar savboent-se.
k) Er S.N.A.T.P.A. ez eus izili eus strolladoù politikel gall (eus P.S.U. da skouer : ar re-mañ a
zifenne an obererezh renet war ar maezioù).
d) Un emvod zo rakwelet gant ezfredidi ar C.D.J.A. ma vo klasket dezrannañ an obererezh renet
gant ar S.N.A.T.P.A. hag ober un dezrann politikel eus an darvoud. An amkan tuta zo er vodadeg-se
hag un amkan dezrannañ.
(04 05 72)
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E.R.E.R.
Kemennadenn war labour ar Penn-Kellig
Ha dishenvel eo labour ar Penn-Kellig en emvod E.R.E.R. diouzh e labour en e gellig ?
En emvod-se e kej ar Penn-Kellig gant kudennoù pe labour ar c’helligoù all degaset gant an
danevelloù :
– Kudennoù an adkelligourion, da skouer : o diaesterioù evit deskiñ ar yezh, o ezhommo à-fet
istor, kelennadurezh, o diouer a labour hiniennel a-wechoù, h.a.. Ret eo da bep Penn-Kellig d’ar marese tennañ korvo eus diaesterioù ar c’helligoù all pe eus an diskoulmoù o deus kavet. Se a empleg en
deus studiet mat en e gellig ezhommoù an adkelligourion, gant petra e klot an ezhommoù-se, e dalc’h
petra emaint (live deskadurezh, live politikel, temz-spered, mennozioù, h.a.). Goulennoù resis a c’hell
ober neuze ouzh ar Pennoù-Kellig all, ha liammoù frouezhus evit e adkellig.

– Emvodoù-kelaouiñ : pep Penn-Kellig a zegas danevelloù an emvodoù-kelaouiñ pouezus :
anavezet e vez neuze ar goulennoù, ar respontoù, an diaesterioù, ar fazioù a zo bet graet. Ret eo da
bep Penn-Kellig enta ober liammoù gant an emvodoù-kelaouiñ graet en e gellig, goulennoù resis en
devo c’hoazh d’ober aze.
Div skouer n’eo ken eus ar pezh a c’hell bezañ graet en E.R.E.R.. Anat eo evit ma c’hallfe emvod
E.R.E.R. bezañ frouezhus evit pep kellig, ez eo ret da bep Penn-Kellig prientiñ al labour graet en
emvodoù-se bemdez en e gellig. Ret eo d’ur Penn-Kellig bezañ dibaouez war evezh en e gellig evit
anavezout an dud, o ezhommoù, o diaesterioù ; ret eo bezañ dibaouez war evezh evit gwelout hag azas
eo ar framm labour evit pep hini, ret eo kaout intrudu evit gouzout kemm. Ret eo kemer perzh en
emvodoù-kelaouiñ pe studiañ pizh an danevelloù ; ret eo d’ar Penn-Kellig kaout ur sell hollek war
gement tra a c’hoarvez er gellig hag en adkellig. Da heul e savfe live emvodoù E.R.E.R., m’o deus an
dud kalz a boan evit komz, evit displegañ o mennozioù ha mennozioù ar gellig. Al labour Penn-Kellig
ned eo ket, anat, hepken ul labour kalvezel (ober war-dro an arc’hant, aozañ an emvodoù e-keñver
eur, deiz h.a.) ha n’eo ket fall d’un den deuet da E.S.B. evit abegoù politikel ober al labour-se a
c’houlenn kalz evezh hag intrudu.
(Emvod E.R.E.R. ar 04 06 72)
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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EMSAV
KELAOUENN BOLITIKEL
MIZIEK
C’hwec’hvet bloavezh
Niv. 67 – Gouere 1972
An niverenn : 3,00 F
Koumanant-bloaz : 30,00 F
Deraouiñ a ra ar c’houmanant e miz genver
EMSAV
B.P. 125, 35000 RENNES
C.C.P. RENNES 2460 10
Taolenn

Unnekvet prantad kendaelañ bloaziek (3).............................................................................. 67/211-222
Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek, Testenn gentañ : Keal ar bobl en
Emsav hag er c’healiadurezhioù ledemsav /211-214 ; Eil testenn : Kendalc’herezh gouzañvat
ha kendalc’herezh oberiat /214-217. Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù, Eil testenn :
Ar film « Avoir vingt ans dans les Aurès » /218-219. Kendael a-zivout an deskadurezh,
Testenn gentañ : Roll an deskadurezh er gevredigezh c’hall /220-222.
An Emsav hag ar Vro (51) [EMVR-344 – 346]..................................................................... 67/223-232
Danevelloù obererezh : Emzezrann /223-232.
Notennoù kevredadel (6), Korrgevredadouriezh.................................................................... 67/233-246

UNNEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (3)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BREIZHEK
(Testenn gentañ, PKB-1109)
Keal ar bobl en Emsav hag er c’healiadurezhioù ledemsav.
1) Keal ar bobl en Emsav kentañ (a-raok 1914).
Keal ar bobl en Emsav kentañ zo isurzhiet d’an amboaz derc’hel ar gevredigezh henvoazel.
Emplegañ a ra daou batrom :
a) Ar Breizhad-skouer, ezel eus ar gevredigezh henvoazel koueriadel, gwisket warnañ an holl
vertuzioù ardaolet d’ar gevredigezh henvoazel (en o zouez ar fealded d’an urzhaz kevredigezhel ha
relijiel, d’an « tadoù-kozh » koulz ha d’ar brezhoneg).
b) Ar Gall-skouer, derc’houezour eus ar gevredigezh arnevez greantel, kêrel ha gall, sammet
warnañ kement si ha kement viloni a zo.
Seurt divrannerezh gros a anad fraezh en un toullad skridoù eus an Emsav kentañ. Un oberenn
rizhek er c’heñver-se eo pezh-c’hoari AB ALOR, Ar Gwir treac’h d’ar Gaou.
Ar bobl vrezhon diles a c’hoarvez eus Breizhiz-skouer (ha zoken Breizhizeliz-skouer).
Breizhaded ’zo avat a lez tamm-ha-tamm ar galladur d’o c’hontammañ. A-benn derc’hel Breizhiz war
an hent mat eo e stourm an Emsav kentañ enep d’ar galladur o klask sonnañ ar gevredigezh a-bezh.
Seurt gweladur sonnet eus ar bobl, ar strivoù a ra an Emsav kentañ evit derc’hel ar gevredigezh
henvoazel evel m’emañ zo e dislavar gant al lusk a zegas-eñ end-eeun, e par ar yezh pergen. Rak
goveliañ ur yezh unvan zo kement ha dinac’h un darn eus emframmoù henvoazel ar gevredigezh
endeo ha dec’hervel ur gevredigezh unvan skarzhet diouti an emframmoù parrezel a zo o terc’hel ar
yezh en he bruzhunadur.
Ar bobl devoudel a spont an Emsav kentañ e kement ma ne glot ket ouzh ar patrom en deus
goveliet. Muioc’h c’hoazh eo spontet gant emdroadur ar bobl-se, rak n’en em anavez ket ennañ ha
n’eus en e gerz arm kealiadel ebet evit e gompren, arm embregel ebet evit e reteriañ.

2) An eil Emsav (1918-1944).
Daou brantad zo da ziforc’hañ evit a sell ar c’heal en deus an eil Emsav eus ar bobl.
a) Da c’houde ar Brezel-bed kentañ ez anad ar bobl evel diwallourez ar vreizhadelezh. Da dest, ar
pezh a skriv R. HEMON e 1925 war Breiz Atao :
« Anaout ar werin a fell dimp – rannet omp bet diouti, a-wechoù adal ar c’havell – n’eo
ket da sevel levrioù kaer, d’ur Parizian bennak da lenn, azezet en e “rocking-chair” dirak mor
Breizh-Izel en e genkiz. Anaout ar werin a fell dimp, dre m’he deus miret an ene hon eus
kollet, ni ivez ; dre ma’z eo kalon hon gouenn, kig hon c’hig, spered hon spered. N’eo ket
evel genaoueion e teuomp da sellout outi, hogen evel mibion doujus deuet da adenaouiñ an
tan damvouget war hon oaledoù. Anaout ar werin a fell dimp, dre m’he deus ur gentel
evidomp ; dre ma’z eo eno e kavimp marteze sichenn hon arz, hon lennegezh uhelañ ; marteze
sichenn hon prederouriezh, hon buhez a-bezh. Anaout ar werin a fell dimp, n’eo ket da
binvidikaat un arz hag ul lennegezh estren, hogen da zont gwelloc’h war he skoazell, o tegas
dezhi hon amzer, hon youl-vat, hon deskadurezh, ma c’hello drezomp en em saveteiñ, ha
saveteiñ Breizh war un dro.

« Un elfenn a vuhez e vo en hon arz hag hon lennegezh da zont anaoudegezh ar werin, ha
n’eo ket ur c’hinkladur marv. Piv, avat, a ouezo kas da benn al labour a c’hortozomp ? ar re
hepken a ouezo diarbenn ar spered gall-ha-breizhat, sellout gant daoulagad breizhat
dibikouzet, dic’hallekaet, ar re hepken a vo bleniet gant karantez Breizh ha karantez ar
wirionez. » (Anaoudegezh ar Werin, Breiz Atao, Genver 1925).
Bez’ ez eo ivez ar bobl galonek he deus emgannet kadarn war an talbenn, a ziskouez he nerzhded
en desped da ziwadadeg ar brezel. Ar bobl devoudel zo awen ha goanag an eil Emsav en e zerou.
Luskidigezh an daelerezh etre an Emsav hag ar bobl devoudel a zisoc’h gant didouelladur derou ar
bloavezhioù tregont. Tamm-ha-tamm e tedro ar c’heal en deus an eil Emsav eus ar bobl. Ul lankad
nevez eus an treuzfurmadur a zeu a-wel gant pezh-c’hoari Jakez RIOU Nomenoe-Oe ! (skrivet e-tro
1935) ma weler « salver ar vro » dilezet gant holl Vreizhiz, na soñjont nemet e korfata ha fouzhañ ; da
geneil nemetañ ne gav nemet un didalvez, lonker ha foeter-hent.
b) Enkadenn an Emsav er bloavezhioù tregont en laka da zedaoliñ daou weladur enebek krenn
eus ar bobl :
1. Ar bobl, he deus mezh da vezañ pezh ez eo, a nac’h en em anaout er pezh ez eo (a nac’h
peurgetket en em anaout en Emsav), a varmouz ar C’hallaoued hag o lez d’he ren war-bouez he fri, ar
bobl devoudel-se a vez distaolet gant an Emsav a bella diouti.
2. Ur bobl wengelel a zeu da gemer lec’h ar bobl devoudel e kalon hag e spered an emsaverion.
Adeiladiñ a reer neuze ur « bobl vrezhon » dec’hmegel, skeudenn o deus an emsaverion ezhomm
anezhi evit kenderc’hel gant o labour. Ar bobl wengelel-se a vev er-maez eus an amzer evel ma
tiskouez ar studienn azonus-kenan Skiant Vreizh embannet gant GAWAIN e-kerz brezel 1939-1945
war Gwalarn. Pobl Vreizh werc’hel, gwirvoudel, ned eo ket evit GAWAIN ar bobl devoudel, hogen
ar bobl wengelel dec’hmeget gantañ.
Ar gweladur gouennelour o tont e goulou er bloavezhioù tregont zo, etre traoù all, ur striv da
unaniñ an daou geal : ar bobl devoudel hag ar bobl wengelel. Gant O. MORDREL eo difennet ar
gweladur-se dreist-holl. E devoud ar bobl emañ ar ouenn, – houmañ lakaet da finvez : amkan an ober
politikel, kefredel, sevenadurel o vezañ diwall « glanded » ar ouenn ; an holl anadennoù politikel ha
kevredadel o vezañ displeget diwar-bouez sorc’hennoù a-zivout derez glanded pe brizhded ar ouenn.
An derc’hadurioù sonnet-se zo adsked sonnded keñverioù an Emsav ouzh ar boblañs.

3) An trede Emsav (a-c’houde 1945).
Daou brantad zo c’hoazh da ziforc’hañ er c’heal en deus an trede Emsav eus ar bobl.
a) E grez ar geto, e-doug enkadenn ar bloavezhioù pemont, e ren war ar c’heal-se an troc’h a zo
etre Emsav ha poblañs, heuliad c’hwitadenn an eil Emsav, an diouer a zarempredoù etre an Emsav
hag ar boblañs.
E skridoù P. DENEZ ez anad an Emsav evel un amourouz bet gantañ e sac’h, o hunvreal en e
vuiañ-karet (ar bobl) hep dont a-benn nepred d’ober ar jestr kentañ d’he diraez. Livet eo pobl Vreizh
evel ur merzher, aberzhad dinoaz ar fallagriezh c’hall, kevalaour, h.a.. Seurt gweladur eus ar bobl
verzher a glot gant keal ar remziad aberzhet en deus P. DENEZ eus ar Geto.
E-kerz er bloavezhioù pemont evelkent e tiwan ur gweladur nevez oc’h argas ar gweladurioù
romantel, gwengelel, gouennelour pe divezelour kent. Breizhiz n’int ket ken tud digalon ha treitourion
d’o bro ha d’o yezh, reuzeudion heskinet : ar skiant-vat hepken he deus graet dezho kemmañ
stuzegezh, yezh, h.a. pa oa deuet dezho dic’hallus padout gant o yezh, o c’hustumoù, h.a.. An diouer a
Stad vrezhon a ro da veizañ galladur ar gevredigezh. Pa vo ur Stad vrezhon e vo bodet amplegadoù an
advrezhonekadur. Amañ e kavomp penndezenn Y. OLIER. Gant Y. OLIER e steuz pep dave d’ar bed
henvoazel e termenadur ar bobl vrezhon.
b) An Emsav hiziv a ra diforc’h etre ar bobl devoudel hag ar bobl istorek. Ar bobl devoudel zo
anezhi poblañs Vreizh er stad anistorek m’emañ. Ar bobl istorek a anad er c’heñver dalc’het gant an

Emsav ouzh ar bobl devoudel – diorren a ra bep ma tiorre ar c’heñver-se. Gant gerioù all, an
daelerezh-dieubiñ a istoreka ar bobl. An istorekadur-se eo a vern ha n’eo ket an azon-mañ-azon eus ar
bobl devoudel pe eus ar bobl wengelel…
PKB-1109

(Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek, eil testenn, PKB-1110)
Kendalc’herezh gouzañvat ha kendalc’herezh oberiat.
An destenn PKB-1109 a vrastres an argerzh daelerezhekaat o vont eus an enebadur breizhathenvoazel / gall-arnevez d’an enebadur pobl devoudel / pobl istorek evel un arvez eus an argerzh
istorekaat a zo bet studiet e meur a lec’h c’hoazh.
Un nebeut evezhiadennoù a rin da’m zro war darempred ar bobl gant an argerzh-istorekaat-se,
kreizet war mennoz ar c’hendalc’herezh.
Kentañ tra a voe an emsaverion o tamantiñ dezhañ e voe kendalc’herezh Breizh(-Izel) : da bal o
labour e kemerjont mirout ouzh ar vreizhadelezh a steuziañ er boblañs ; mirourion a vennent bezañ, ar
c’hendalc’herezh a c’hoantaent evit Breizh (-Izel) oa ur c’hendalc’herezh gouzañvat. N’eo nemet da
c’houde (ha gant un nebeud anezho hepken) ez anadas an damant ouzh kendalc’herezh an ober a
renent ; evit ar vrogarourion kemprediz da VALLÉE, ar brezhoneg da virout oa an teodyezhoù a
gendalc’he ent c’houzañvat er boblañs ; VALLÉE, en ur embann evelto e tlee Breizhizeliz
kenderc’hel da gomz brezhoneg, a vennas bezañ kendalc’her GONIDEG ha reizherion-unvanerion ar
c’hantvedoù kent. Alese ar c’henstourmoù a anavezomp etre difennerion kendalc’herezh gouzañvat ar
« brezhoneg naturel » ha luskerion kendalc’herezh oberiat ar yezh evel yezh unvan hag arnevez. Ar
yezh eo ar skouer splannañ, war bep tachenn eus ar gedvuhez e c’hoarvezas, pe e c’hoarvez, an
hevelep tra : diwar ma stag ar vrogarourion da zamantiñ ouzh kendalc’herezh an ober a renont, da
lakaat un tammig poell er pezh a reont, e pellaont raktal diouzh ar Vreizh (-Izel) o kenderc’hel
gouzañvat er boblañs. E-pad pell avat, luskerion ar c’hendalc’herezh oberiat a welas o c’henstourm
gant difennerion ar c’hendalc’herezh naturel e stumm un dizemglev nemetken war an doare gwellañ
da virout an hevelep glad brezhon en argoll. Ha gant an div gostezenn e teue komzoù heñvel a-walc’h
ouzh ar re a glever hiziv gant diwallerion an natur hag an amva. An arbenn eo e veze meizet ar
c’hendalc’herezh oberiat gant e luskerion evel hini ar sevenedoù (ar yezh, ar patromoù stuzegezhel, an
oberennoù sevenadurel) eleze evel hini ur gennad strizh a genderc’hadoù, tra ma padent da veizañ ar
peurrest, ar seveniñ, ar c’henderc’hañ, ar c’heñverioù-kenderc’hañ ha dre-vras emframmoù ar
gevredigezh e termenoù a gendalc’herezh gouzañvat. Prest e oa tud an eil Emsav sevenadurel da
zispac’hañ ar gevredigezh e Breizh evit he brezhonekaat, hogen evit a sell emframmoù ar
gevredigezh. ar c’heñverioù-kenderc’hañ, reizhiad ar renkadoù, e choment mirelourion rik.
Labour an trede Emsav zo bet dres astenn domani ar c’hendalc’herezh oberiat d’ar gedvuhez abezh. Er priz-se hepken e c’halle ar c’hendalc’herezh oberiat en em anaout evel kendalc’herezh
istorek hag en em reiñ evel anv all d’an dispac’h (oc’h enebiñ ouzh ar c’hendalc’herezh kilstourmer
ez eo dre ret ar c’hendalc’herezh gouzañvat ha sañset « naturel »). Anez ensammañ an hollelezh ha
diorren e-keñver pep arvez eus ar gedvuhez ur c’hendalc’herezh oberiat ne c’halle ket an Emsav
bezañ emsav dispac’hel. Eus difenner ur c’hendalc’herezh gouzañvat « naturel » kondaonet ez eo aet
an emsaver da lusker kendalc’herezh oberiat istorek e bobl. Argerzh an tremen a c’haller brasluniañ
evel-henn :
a) Lankad kentañ : an ober emsavel evel mirour ar c’hendalc’herezh gouzañvat en hollelezh an
egor kevredigezhel (Emsav kentañ).
b) Eil lankad : diwan ar c’hendalc’herezh oberiat, bevennet d’ur gennad kenderc’hadoù (yezh,
sevenedoù yezhel, h.a.) ; derou an ober dispac’hel e stumm un amkan dispac’hel darnel enklozet en un
amkaniad mirelour (eus VALLÉE da Gwalarn hag an eil Emsav).

k) Trede lankad : ar c’hendalc’herezh oberiat bevennet d’ur gennad kenderc’hadoù o tont da
vezañ kendalc’herezh oberiat ur bodad kenderc’herion troc’het diouzh ar gevredigezh vloc’hel, ha tuet
dre se da c’hounit e-keñver an amkanioù an hollelezh kollet e-keñver an egor kevredigezhel (ar Geto).
d) Pevare lankad : ar c’hendalc’herezh oberiat astennet da hollelezh an amkanioù (kenderc’hañ,
keñverioù-kenderc’hañ, emframmoù kevredadel, renkadoù) hag oc’h emastenn da hollelezh an egor
kevredigezhel (an eztroadur).
Deurus eo heuliañ dedroadur keal ar bobl a-hed seurt argerzh-istorekaat.
En a) ar bobl zo hepken lec’h-mirout ar c’hendalc’herezh gouzañvat ; an emsaverion, anezho
dilerc’h ar renkad-ren kent (brientinion ha kloer) ha treuzled renkad-ren gall ar mare (bourc’hizion) a
erverk d’ar werin bezañ al lec’h-mirout-se.
E b) ar bobl o vezañ bepred sellet evel lec’h-mirout ar c’hendalc’herezh « naturel » brezhon, e
kinniger dezhi ur vrezhonelezh kempennet dre emell luskerion ar c’hendalc’herezh oberiat nevez
diwanet (VALLÉE, Bleun-Brug h.a., Gwalarn ha derou an eil Emsav) ; a vihanvourc’hizion eo
amparet neuze dre-vras an Emsav ; ar renkadelezh avat ne c’hoari ennañ nemet dre he ferzhioù
nac’hel : dic’halloud e vez er bed gall ar vihanvourc’hizion vrezhon, pezh o distag dioutañ en ur lezel
ganto frankiz da brientiñ traoù all, ur galloud brezhon da skouer ; a-du-rall ez int gallekaet, pezh o
fella diouzh ar werin merzet ganto evel brezhonoc’h egeto, hag o redi da intent ar c’hendalc’herezh
brezhon e termenoù a oberiadegezh (rankout a reont en em ober brezhon en-dro).
E k) ez eo anat drouziwezh ar c’hendalc’herezh gouzañvat ; enket emañ an emsaverion da vezañ
kendalc’herion oberiat ; war un dro emaint troc’het diouzh ar bobl ; da heul, keal ar bobl ne gav mui
lec’h kempoell ebet en o c’healiadurezh (nag en o amkan nag en o embreg). Kement-se a c’hoarvez e
prantad diwezhañ an eil Emsav – alese ar c’healioù gwengelel, gouennelour treuzplaket, h.a. o ren
neuze, sl. PKB-1109 ; e disoc’h an dedroadur en em gloz ar Geto war an emsaverion – da heul
darvoudoù diavaez moarvat, hogen dre berzh dialusk diabarzh an Emsav e-unan.
E d) an Emsav savelet evel lusker ar c’hendalc’herezh oberiat a adkemer hent an hollelezh en
daou zoare war un dro :
1) hollelezh an amkanioù : intent a ra ar c’hendalc’herezh oberiat evel ur c’henderc’hañ istor –
Breizh ne c’hell kenderc’hel nemet o kemer perzh oberiat en istor en-dro ; ar c’henderc’hañ istor a
empleg da gentañ ar c’henderc’hañ keñverioù-kenderc’hañ ;
2) hollelezh an egor kevredigezhel : ar c’hendalc’herezh oberiat hollel (eleze ar c’henderc’hañ
keñverioù-kenderc’hañ) a empleg dibennfreuzañ ar c’heñverioù-kenderc’hañ treuzpadet a-ziwarlerc’h an tremened (brezhon pe gall) ha treuzledet diwar ar bed gall (bourc’hizel enta, p’emañ
hennezh en ur prantad bourc’hizel eus e istor).
E lec’h a gemer an Emsav en emsaverezh hollvedel dre dermenañ ar gevarzhelezh evel
piaouerezh kevatal ar saviad-kenderc’hañ istor (sl. DEAD-2, Emsav 61/7-9 1972). Diouzh linenn ar
gevarzhelezh termenet gantañ e-unan e vo an Emsav keit ma anavezo ennañ an divrientekañ eus ar
Vrezhoned o lec’h a gedvuhez hag a genderc’hañ istor. Amkan-blein an Emsav eo bezañ al lec’h ma
piaou ar broleterion kement araez-kenderc’hañ a zo.
PKB-1110

KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ*
(Eil testenn, PKB-1111)
Ar film « Avoir vingt ans dans les Aurès »
A Aet omp bet da welout ar film « Avoir vingt ans dans les Aurès » a oa bet kinniget dimp evel
ur film brezhon hag ouzhpenn o tiskouez Breizhiz oc’h en em lec’hiañ en Istor.
A-fet Breizhiz n’hon eus gwelet nemet paotred a-enep ar brezel, a vije bet kenkoulz paotred eus
forzh petore lec’h all. Dibolitikaet a-grenn e oant. Ne glaskent ket gouzout na kompren perak e rae
Aljeriz ar brezel. N’en em santent ket muioc’h e diazalc’h al lazioù difennet gant Frañs en Aljeria.
N’o doa nemet ur c’hoant, « la quille » evel ma lavarent.
Aze ne welomp netra o sellout ouzh Breizh ha ne gomprenomp ket perak ez eo bet kemeret ar
skritell « brezhon » evit ar film.
Ar breud a zo bet da c’houde n’en deus degaset netra kennebeut e-keñver Breizh nag e-keñver ar
gudenn aljeriat.
B A ne gomz ket eus ar film e-unan. Ne ro aze nemet un digoradur d’un displegadenn war ar film.
K En ur mare er film ez eus kudenn da c’houzout hag e c’haller chom « mab ur proleter » dindan
al luwisk. Un dislavar zo etre bezañ soudard ha dispac’her. Pezh a ra ar proleter n’eo ket pezh a zo en
e galon, met pezh a zo en e saviad.
D El lu gall e vez miret ouzh an dud a ober netra e-maez eus obererezhioù al lu. « C’hwi zo
soudarded e-pad ur bloavezh. Arabat soñjal ». An dud a goll buan pep intrudu estren d’an arme. El
ludi ma oan en Alamagn, e chome ar soudarded kenetrezo hep klask daremprediñ ar boblañs. Ur
« Club franco-allemand » a oa, hogen ne oa ket un Alaman ennañ. Ouzhpenn se e chome bezant ar
renkadelezh : din-me ne veze ket roet labourioù lous d’ober pa oan ijinour ha pa zarempreden ar
c’habiten. Al labourioù-se, dezougen ar boestoù teil da skouer, a veze fiziet er vicherourion hag er
gouerion.
E Pezh a ra « brezhonelezh » ar film eo bezañ an UPCB diazezet e Ploneour. A-hend-all, ar film
a ra berzh brasoc’h e Breizh eget e Paris. Azonus eo. Ar bountad breizhek…
F Deurus eo ar film pa ziskouez tud en ur stroll, a ra traoù na rafent ket er gevredigezh.
VAUTIER en dije karet gwelout an dud oc’h ersaviñ, o keñveriañ Breizh gant Aljeria. Met netra.
B Ne gav ket din en deus VAUTIER klasket keñveriañ Breizh ouzh Aljeria. E Z en deus komzet
eus « notre région, notre province ».
G Pezh en deus graet berzh ar film eo ar bruderezh graet en-dro dezhañ ha dreist-holl an anv
UPCB hag ar skritelloù gwenn-ha-du.
H Ya, hag ivez gouzout o doa ar C’hallaoued klasket tarvañ ar film e meur a zoare.
G An dud, goude gwelout ar film, zo bet chalet : petra a c’hortozent ? An dud a c’hortoze klevout
e oa Breizh evel Aljeria, un drevadenn.
H Ur film eo sañset a-zivout brezel Aljeria. A-zivout an FLN netra. Ar brizonidi aljeriat zo mut
evel chatal. N’eus nemet an ofiser gall a zo en istor, a oar perak e ra ar pezh a ra.
I N’emaon ket a-du. An ofiser gall n’eo nemet ur goprsoudard a anavez mat an doare da lakaat ar
soudarded da vale, oc’h arverañ an hentennoù skiantel. Ne hañval ket kompren gwelloc’h eget ar re all
an istor a zo o treiñ.

*

Titl kentañ ar Gendael-mañ oa Kendael a-zivout al lennegezh sl. PKB-1108, Emsav 66/190 1972.

H An den diskouezet da haroz gant VAUTIER eo an hini a dec’h er-maez eus an istor gall war-du
an anistor peoc’helour – d’an dezerzh ma n’eus na Frañsizion nag FLN, ha ma varv en diwezh.
Ar sell en deus VAUTIER war an darvoudoù zo dres an hini tamallet gant LUKACS da ZOLA, ur
sell naturelour.
PKB-1111

KENDAEL A-ZIVOUT AN DESKADUREZH
(Testenn gentañ, PKB-1112)
Roll an deskadurezh er gevredigezh c’hall.
An diorreadurezh zo ur skeudenn eus ar gevredigezh, eleze ez eo ar skol c’hall ur skol renkadel.
Adskeudenniñ a ra ar c’heñverioù a vestroni eus ar gevredigezh kevalaour. Tu zo d’en em c’houlenn
petore palioù he deus an deskadurezh-se. Gwelomp e tri c’hraf, evit a sell ouzh an ideologiezh,
frammadur an deskadurezh hag an arc’hwel anezhi (an dibaberezh hag e arvezioù), ez eo ar reizhiad
deskadurezhel ur parzh kevanek eus ar gevredigezh vourc’hiz e gounid ar renkadoù-ren.
An danvez kelennet n’en deus keñver ebet gant ar werc’helezh pemdeziek. Ar gelennadurezh n’eo
nemet un assammadur anaoudegezhioù diazezet ur wech da vat ha raksavelet. Kemeromp skouer an
istor. An istor kelennet zo hini ar renkad-ren ; kanet e vez gloar THIERS ha ne vez meneget mann
ebet, pe ken nebeut, a-zivout Kumun Paris. Ouzhpenn se, pezh a vez anvez istor n’eo e gwirionez
nemet ur roll darvoudoù hep liamm fetis gant buhez an dud. Ne vez ket desket petra eo an istor, hag ar
c’henderc’hañ istor. A-du-rall, ster gwirion an istor, eleze an istor krouet, a vez lezet a-gostez ha
kemer a ra un neuz diwirion. Hevelep tra evit ar brederouriezh da skouer. Kanmeulet e vez an
emskiant hiniennel, da lavarout eo ideologiezh ar renkad-ren. Evit ar skoliad pe ar studier ez eo ret
« deskiñ » an danvezioù-se evit tapout un testeni.
Kreñvaet eo c’hoazh difetisted an deskadurezh dre ar c’heñverioù mestr/skoliad. Ar mestr eo a zo
e piaou d’an anaoud hag e ginnig a ra d’ar skolidi. Ar piaouadur eus an « anaoud »-se a ro dezhañ ar
veli, hag etre ar mestr hag ar skoliad ez eus keñverioù urzhazek. Frammet eo ul lise da skouer evel ar
gevredigezh vloc’hel. Prientet e vez ar skolidi da vont d’ar « vuhez oberiant », da lavarout eo lakaet
prest da zegemerout beli ar batromed. Rediet e vez ar studier da lonkañ pep tra ha lamet e vez
digantañ pep intrudu ha pep galloud-dezrannañ. Dav e vefe amañ sklaeriañ roll ar c’helenner. Evit
kalz anezho ez eo o labour heñvel ouzh hini ur micherour. Dislonkañ an anaoud, mirout ar genurzh,
kaout skolidi sentus, ha mat pell ’zo. Goude, e walc’hont o daouarn evit pezh a c’hallo c’hoarvezout.
Evel just ez eus ivez, a-wechoù, « kelennerion vat » a zo hegarat gant o skolidi, o deus ur spered
ledanoc’h. Hogen ken noazus e chomont hag ar re all, peogwir e sioulaont ar skolidi hag aesoc’h eo
evel-se ar gantenn da lonkañ evito. Diorreet e vez ur spered a genstriverezh hag a hiniennegezh, abenn lakaat e penn an dud en deus pep hini e chañs.
Komzet e vez eus diorreadurezh demokratel pe eus kevatalded an holl skolidi, hogen bez’ ez eus,
e gwirionez, div skol : unan evit ar vourc’hizion hag unan evit ar re all. Amañ ez eo ret sellout
spisoc’h ouzh an dibaberezh hag e arvezioù. Diforc’h a raimp an dibaberezh kementadel diouzh an
dibaberezh kealiadel. Emañ an deskadurezh vourc’hiz e dalc’h an nevid, dres evel nevid al labour.
Kemeromp skouer an IUToù. Ezhomm en deus an armerzh gall eus ur c’hementad resis a galvezerion,
ha ne vez taolet pled ebet ouzh ezhommoù gwirion an dud. En hevelep doare e veze kinniget
annougoù d’ar gouerion vrezhon evit lazhañ ar buoc’hed-laezh en abeg d’an dreistkenderc’hañ. Ha
n’eo ket mont re bell keñveriañ ar skolidi ouzh ar saout, pell ac’hano. Emañ an deskadurezh e dalc’h
an armerzh kevalaour penn-da-benn ha mont a ra en-dro n’eo ket evit mad ar bobl, hogen evit hini ar
vourc’hizelezh. Prederiet e vez mui-ouzh-mui ar skolidi gant kudenn al labour goude o studi.

Amañ e c’hoari ivez an dibaberezh kealiadel. Ezhomm he deus ar vourc’hizelezh eus tud barrek
da ren hec’h aferioù, hogen hep mont pelloc’h. Pal an deskadurezh zo, ouzhpenn stummañ
kalvezerion, stummañ tud prest da zegemerout gwirionezioù, pennaennoù, kealioù raksavelet, a zo re
ar renkad-ren. A-walc’h eo a-wechoù gouzout komz en un doare skedus, met arabat eo klask
dezrannañ ar reizhiad. Ezhomm he deus ar vourc’hizelezh eus tud barrek war o micher, da lavarout eo
eus deñved, mekanikoù poellek kevanaet er gevredigezh kevalaour, met tamm ebet eus tud emouez a
c’hallfe lakaat ar renkad-ren en arvar.
Evel just, dezrann klok an deskadurezh c’hall a chom da ober penn-da-benn c’hoazh. Ar
rakstudienn-mañ zo bet graet gant un danvez ezel ha mennet da chom tost a-walc’h ouzh preder keitat
ar skolidi. Pezh en deus klasket ober eo lakaat a-wel ar c’heñverioù anatañ er skolioù gall, a-benn
savelañ ur vellouriezh azas ouzh an dachenn labour-se. E Breizh e c’hoari elfennoù all. Stummet e vez
an dud war an dachenn (niver ar CEToù, al liseoù kalvezel…) evit mad ar Stad vourc’hizel hepken.
Ur varc’hadourezh eo ar skoliad, hep tamm galloud ebet war e donkadur. Kudenn al labour war-lerc’h
ar skol a chom evitañ ar preder pennañ.
Pezh a zo da ober eo savelañ ur vellouriezh emsavel war an dachenn-se. Lakaat a-wel an
deskadurezh emsavel n’eo ket a-walc’h, diskouez d’an dud n’eo ket sammañ anaoudegezhioù un
diskoulm, hogen deskiñ dezrannañ. Un tammig e pep lec’h ez eus bet savet poellgorioù-stourm er
skolioù ha ne vefe ket fall evit an emsaverion a labour war an dachenn en em lakaat er stourmoù-se
(kalz anezho zo « kelennerion »).
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AN EMSAV HAG AR VRO (51)
DANEVELLOÙ OBEREREZH
Emzezrann
Ganet on bet e Gwened. Ne’m eus morse bevet e Breizh a-raok ar bloaz-mañ, nemet e-pad an
trimiziad ehanoù-hañv a glote gant ehanoù va zud, a zo kelennerion.
Anavezet ’m eus Breizh evel un douristez c’hall. A-viskoazh avat e felle din bezañ « Breizhadez »
ha dreist-holl na vezañ kemmesket gant yoc’h an douristed hag ar Barizianed a aloube an aod. Ober a
raen « bourc’hizion » eus ar re yaouank a’m bije gallet daremprediñ dre ar metou ma edon o vevañ
hag e kaven gwelloc’h chom va-unan. N’anavezen Breizhad ebet ; forzh penaos e veze sellet ouzhin
gant tud ar vro evel ouzh un estrenez. Ne oan ket mat e’m c’hroc’hen. Pa oan war-dro pevarzek vloaz,
e’m boa gwelet war ur voger : « La Bretagne aux Bretons », pezh a’m boa kavet ur mennoz dispar ha
pezh a’m boa komprenet evel lakaat er-maez alouberion Breizh, da lavarout eo ar C’hallaoued ha
dreist-holl ar Barizianed a zeue eno da dremen o vakañsoù.
Ne verzen ket e oa en o zouez kalz Breizhiz divroet eveldon ; forzh penaos, tud o doa an hevelep
saviad ha me. Me felle din bezañ dispartiet diouto, pezh a oan dic’houest a-grenn d’ober, nemet dre
chom hep daremprediñ anezho. Kas ha fae a’m boa outo.
Va zad a lavare en em sante en e vro evel « ar morian en Afrika », evel un den trevadennet. Kas
ha fae o doa va zud ivez ouzh an « drevadennourion ». Drevezañ a raen enta emzalc’h va zud en o
c’heñver. Int a rae ivez « bourc’hizion » anezho. Morse n’o deus darempredet tud estreget
kelennerion. Ober a raent « bourc’hizion » eus an dud o doa micherioù frank. Ne felle ket dezho o
daremprediñ. Ne oa ket anv a zaremprediñ tud eus renkadoù all nemet e diabarzh an tiegezh
(micherourion ha kouerion). Distag-tre e oa al liammoù gant ar re-se dre ar pellder. Chomet on el lise
betek ugent vloaz. Goude, ez on bet er Skol-veur e-pad tri bloaz ha neuze distroet d’al lise : bevet ’m
eus e-barzh ur geto, geto a skolidi hag a gelennerion.
Ar gunujenn flemmusañ a daolen ouzh va zud oa : « bourc’hizion ». Ersaviñ a raent taer o respont
e oant « proleterion » peogwir n’o doa evit bevañ nemet frouezh o labour pemdeziek, peogwir e
werzhent o nerzh kefredel. Ne soñjen ket lavarout dezho e c’hell ur micherour bezañ skarzhet bemdez
pa oant int diazezet mat e goudor an amaezhierezh gall. Respont a raent ivez n’o doa na mennozioù,
na doareoù ar « vourc’hizion ». Ne oan ket evit merzout o doa ur saviad hag ar gelennadurezh o klotañ
gantañ : kelennadurezh a skolaerion lik. Ezel eus ar C’hevre Poellelour eo va zad. C’hweluniadour
oberiant er S.N.E.S.. Ar skritell « a-gleiz » a lak warnañ e-unan. A-du gant Aljeriz e oa e-pad brezel
Aljeria. Stourmet en deus er S.N.E.S. evit gwellaat bevañs an dud. Sañset « sokialour » eo ; ne c’hell
ket avat kemer perzh en ur strollad evel ar Strollad komunour peogwir n’en dije ket gallet « soñjal »
evel ma plij dezhañ. Deskrivet eo bet seurt sokialouriezh vihanvourc’hizel gant MARX er Manifesto.
Dont a ra va zud eus ar broleteriezh. Sevel a reont a-du gant ar vicherourion, a-enep ar renad
bourc’hizel. Ne raent ket avat anv a zispac’h. Bourc’hizion int dre ma tifennont ar frankiz, ar
sevenadur, ar gwir, h.a. evel ma vezont intent gant ar vourc’hizelezh. Difennañ a reont ar sevenadur
bourc’hiz a vremañ hag evito steuziadur ar sevenadur-se zo kement ha steuziadur pep sevenadur, pezh
a zo bet gwiriet anat gant emzalc’h kilstourmer va mamm e Mae 68.
Pa oan yaouank, ne’m boa ket ar gwir da lenn ar c’helaouennoù, « na oant ket graet evit ar
vugale ». Heñchet on bet war-du va micher peogwir e oa « sur », « stabil », hag « e leze amzer d’ar
merc’hed d’ober war-dro an ti hag ar vugale ».
Pa’z eo bet eitek vloaz en deus enrollet va breur er P.C.F., pezh an deus lakaet fulor va mamm,
n’eo ket kement-se e-keñver va breur, met e-keñver ar P.C.F. a enrolle « bugale »…
Roet ez eus bet din, ha prientet evit an dazont, ur bedig klet, stabil, sur, peadra da vevañ disoursi,
evidon-me hag evit va ziegezh, betek ar retred hag ar marv. Peadra da ren ur vuhez hiniennelour,

mennozioù ganin evel just. Arabat dreist-holl chom hep kaout mennozioù a-zivout forzh petra.
Bevennet e oa ar bedig-se d’ur metou resis : metou ar gelennerion.
Va breur en doa kroget d’en em bolitikaat war-dro pevarzek vloaz. Me, ne oan ket gwall chalet
gant ar politikerezh.
Kuitaet ’m eus va zud da eitek vloaz evit mont da Bordeaux. Kollet ’m eus daou vloaz e-barzh ul
lise, oc’h ober jedoniezh nemetken. Ne gemeren amzer d’ober tra all ebet. Er-maez eus ar bed e oan.
Goude se on bet er Skol-veur. Eno e’m eus darempredet studierion, katoliged vat anezho.
Dibolitikaet a-grenn e oant ha me evelto. Pell e oant a vezañ dispac’herion, zoken ha dreist-holl ekeñver ar gravez. Evidon, bezañ pe na vezañ kristen oa degemer pe disteurel ar feiz, an Iliz, an
divezelezh kristen. Ne’m boa morse klevet komz a zaelerezh hag ar bed ma veven oa kuit a bep
daelerezh.
Pa oan 22 vloaz, e derou 1968, e’m eus bet tro da anavezout un den a oa sot-pitilh gant an
okitaneg hag a oa roueelour. Evel-se ez on deuet da welout Breizh en un doare all : evel ur rannvro
dibar, dezhi ur yezh a dalvez ar boan da vezañ desket ha skrivet.
E-pad darvoudoù Mae 68 e oan er-maez c’hoazh eus ar pezh a c’hoarveze. Ne’m eus kemeret
perzh ebet en emvodoù a veze graet er Skol-veur hag en nebeut diskeladegoù graet e straedoù
Bordeaux. Forzh penaos ne oa eno nemet un heklev dister eus pezh a c’hoarveze e Paris. Pa oan e ti va
zud e sellen aketus ganto ouzh ar skinwel, ankeniet ma oa va mamm o c’houzout e oa he mab o
tispac’hañ straedoù Paris. A-hend-all, e prienten va arnodennoù pe ez aen da grapadennañ menezioù
ar Pireneoù gant mignoned. E derou ar bloavezh-se ivez eo e’m boa savet ur c’hlub botoù-rodoù…
Anat eo e renen va buhezig hep kaout krog ebet war pezh a c’hoarveze er bed. Bez’ e oa war un tu va
buhez, war un tu all ar bed, liamm ebet kenetrezo. Diemskiant e oan zoken ouzh ar bed a chome un
dra difetis, estren. Ober politikerezh oa evidon bezañ gouest da chaokat gerioù, da staliañ mennozioù
ha da gaout an trec’h en ur vreutadenn. Pa veze mouezhiadegoù, ne ouien ket evit piv mouezhiañ. Ne
vouezhien ket, nemet p’edon o chom e ti va zud ; mont a raen ganto evit na reiñ mezh dezho a gaout
ur verc’h eus ar seurt…
E miz eost 1968 e’m boa prenet levrioù Roparz HEMON ha Maner Kuzh gant P. HELIAS. Ne oa
ket va amboaz deskiñ ar yezh. Forzh penaos e kave din ne oan ket donezonet evit ar yezhoù hag ar
yezh-se dreist-holl a hañvale din bezañ iskis ha diaes meurbet. Dre ranellder e oa kentoc’h.
Goude se ez on distroet da Bordeaux evit ar bloavezh diwezhañ. E 1969, darvoudoù an F.L.B. o
deus va entanet. Lenn a raen aketusoc’h hag aliesoc’h ar c’helaouennoù. Dastum a raen pennadoù war
an devoud. Ne ouien ket betek neuze e oa eus un emsav brezhon. Obererezh an F.L.B. a hañvale din
bezañ diboell ha tonket da c’hwitañ met entanus. Furlukinerezh plijus. Skrivet ’m boa war dor ar
ranndi ma edon o chom : « Breiz Atao ». Goude gwelout ha klevout er skeudennva prezegenn
vrezhonek DE GAULLE e Kemper, e’m boa huchet a-bouez-penn er skeudennva : « Breizh atav ! ».
Peget ’m boa ur Bzh war va c’harr. Mare ar farsadenn vras e oa. Ne c’halle bezañ netra sirius en aferse. Koulskoude e’m bije gallet kompren ne rae ket DE GAULLE ar furlukin e Kemper a-ratozh-kaer.
Va zad a oa souezhet mik peogwir e veze kavet tud a bep seurt, kelennerion en o zouez, e-mesk
FLBiz.
Fellout a rae din distreiñ da Vreizh peogwir ne’m boa netra d’ober e lec’h all, pe neuze mont kuit
eus Frañs. E miz eost 1969 e felle din deskiñ ar brezhoneg ha kemer perzh e pezh a c’hoarveze, da
gentañ sellout ouzh ar pezh a c’hoarveze. Sellout a raen ouzh skritelloù U.D.B. pe ouzh al livadurioù
war ar mogerioù. Edon o tizoleiñ istoregezh Breizh, gant souezh e gwirionez. Koulskoude, abegoù
personel o doa va lakaet da c’houlenn ur stael a gelennerez e kostez Bordeaux a-raok goulenn Breizh.
Anvet e voen e Villeneuve-sur-Lot. Eno e’m eus kejet gant ur Breizhad, kelenner war an
armerzhouriezh. Labouret en doa gant ar M.O.B.. Prestañ a reas din L’Avenir de la Bretagne, levrioù
CAERLEON hag ar Barzhaz Breizh. Se oa dres pezh a c’hortozen peogwir e roe din an tu da
c’houzout hiroc’h. Kavet ’m eus e-giz-se chomlec’h Skol Ober ha chomlec’h Alan AL LOUARN.
Kroget ’m eus gant studi ar brezhoneg e miz du 1969. Kavet ’m eus ivez chomlec’h Kêr-Vreiz.

Goulennet ’m boa digant AL LOUARN stlenn a-zivout ar Mouvement Breton. Degemeret ’m boa ur
bern paperach a-zivout pep tra, nemet E.S.B..
E kerzu 1969 ez on bet e Paris. E Kêr-Vreiz e’m eus kejet gant V. Roet en deus din ESB 1. Goude
lenn ESB 1 meur a wech peogwir ne gomprenen netra e’m eus soñjet e oa ar pal utopek. Pep tra a oa
luziet meurbet, nevez-tre, levrek ha difetis, hep diazez buhezet. Heñchet on bet da c’houde war-du
Nonna JEGOU a oa o paouez kuitaat E.S.B.. Diskouezet en deus din an emsav devoudel. Diemskiant e
oan ouzh pezh a c’hallfe bezañ istorek en afer-se. Morse ne’m boa merzet an istor e mod all eget
rolloù darvoudoù da zeskiñ dindan eñvor, gant ur poell etrezo memestra. Ne’m boa ket soñjet e roll
mab-den en istor. Nebeutoc’h c’hoazh e’m boa soñjet en em lakaat me en istor, pezh a zo bet
diskouezet fraezh el linennoù a-us.
Distroet on da Baris e miz c’hwevrer 1970. Kejet ’m eus gant Nonna JEGOU ha GLOAGUEN.
Kenskrivet ’m eus da c’houde gant GLOAGUEN a oa en un adkellig er mare-se. Direspont eo chomet
va lizhiri e-pad un tri miz bennak. Termal a raen peogwir e kave din edon o lakaat va zreid en un toull
kaoc’h. Daoust din bezañ bet e Kastellin da vare Pask, ne’m boa ket kredet mont da welout G.
ETIENNE.
E dibenn mae 1970 e’m eus degemeret ur respont digant kellig Paris. E miz gouere ez on aet da
K.E.A.V.. Eno e’m eus gwelet un toullad istrogelled a seurt gant ar re a’m boa anavezet e Kêr-Vreiz.
Pep hini a laboure en e gorn, hep gouzout perak, evit petra, en dizurzh hag en digempoellezh. E-pad
an endervezh ez ae kuit da vale holl « skaouted ar brezhoneg » o tegas ganto bara ha kaotigell ; ur
wech e’m eus prientet, gant ur plac’h all, ur c’hoari biroù ! N’eo ket se a felle din ober ha daoust din
bezañ spontet gant an taolennoù du graet eus E.S.B. gant diskarzhidi 1969 ez aen diouzhtu da
Vourc’h-Vriag.
Eno en em gaven e’m bleud : bez’ e’m boa da zeskiñ ar brezhoneg, pezh a raen aketus ha spletus,
boas ma oan da zeskiñ forzh petra. Pa’z on aet kuit eus Bourc’h-Vriag e’m boa graet kalz
araokadennoù a-fet yezh : ne ouien ket muioc’h diwar-benn an Emsav. Kejet ’m boa gant an Emsav
devoudel, pe kentoc’h gant an emsaverion ; un hinienn – me – he doa kejet gant hiniennoù, an
emsaverion. Ganto e felle din labourat peogwir e hañvalent bezañ sirius ha gouzout da belec’h edont o
vont. E Bourc’h-Vriag en deus echuet mare ar farsadenn vras, ar furlukinerezh. Tud E.S.B. a oa tud
sirius a roe pouez o buhez d’ar stourm a renent.
Perak e’m eus desket brezhoneg ? Perak e’m eus klasket ober politikerezh e Breizh ? Meur a
elfenn a c’hoari.
Lavaret ’m eus c’hoazh ne felle ket din, pa oan yaouank, bezañ kemmesket gant ar yoc’h touristed
a aloube pezh a anavezen eus Breizh. Kroget ’m eus da zeskiñ brezhoneg evit ergorelaat an ezhommse a vezañ disheñvel diouto. Chom a raen boud avat gant va brezhoneg, hep gouzout petra ober gantañ
hag e klasken pelloc’h.
Setu un elfenn all, boutin a-walc’h e Frañs e metaouioù ar re yaouank, eleze un elfenn gevredadel
gall (hag eus broioù arnevez ’zo) : ne ouien ket petra ober er bed ma oan ; c’hoant ’m boa mont da
labourat e-maez Frañs, pezh a ziskouez pegen diwriziennet e oan. An anadenn gevredadel-se zo
diskouezet mat-tre gant levr Claude COURCHAY : La vie finira bien par commencer. E par an
hinienn ma oan ez anade an elfenn gevredadel-se dindan furm an divredadur, an enoe, an andeur ouzh
ar pezh a veze kinniget din gant ar gevredigezh. An Emsav a roe din an dro da skarzhañ divredadur,
enoe hag andeur. Arbennoù kevredadel hag istorel, a ve mat da studiañ, zo d’an devoud-se.
Un elfenn all he doa va lusket da labourat en Emsav : pa’m boa lennet La Révolution bretonne
permanente, e oa kroget ennon tan ar romantelezh – stourm e-barzh ur strollad kuzh… Reiñ dre se un
temz bennak d’ur vuhez re blat (eleze kavout ur remed d’an divredadur)… Ne oa aze netra emsavel
hag ur seurt romantelezh a c’hallfe degas forzh piv da forzh petra.
Trede elfenn : dre ar metaouioù edon o tont anezho e oa intret va c’healiad a dreuzkelennadurezh
sañset dispac’hel. Heklevioù a gelennadurezh kleizelour a oa deuet betek ennon. Diouzh ar c’hiz eo e-

touez kefredourion hag arzourion ’zo bezañ « dispac’her ». Ur bern tud a lavar bezañ dispac’herion pa
n’int dispac’herion nemet dre ar skritell o deus peget war o c’hein.
Ezhomm gwriziennañ, andeur ouzh ar vuhez foran gall, romantelezh, brogarouriezh,
treuzkelennadurezh sañset « dispac’hel », setu an elfennoù a oa ennon pa’m eus kejet gant an Emsav,
eztaol politikel eus ar vro a oa diouzh va c’halon.
E gwengolo 1970 ez aen en-dro da Villeneuve-sur-Lot. Lenn a raen Emsav. Poan a’m beze gant ar
yezh. Pennadoù Emsav a hañvale din bezañ difetis a-grenn, o plavañ en oabl a-us din. En em
c’houlenn a raen penaos tud ’zo o doa graet evit gallout « ijinañ » ar mennozioù-se. Ar gelennadurezh
a chome evidon ur staliad vennozioù da lonkañ-dislonkañ. Va amkan oa « dont da vezañ stummet »,
eleze gwellaat va yezh ha bezañ gouest da zislonkañ forzh petra a veze skrivet e-barzh Emsav. Setu
perak e chomen azezet a-dreñv va burev oc’h ober poelladennoù Istor S.A.D.E.D. pe o lenn Emsav.
Labourat a raen evel ma’m boa labouret er skol c’hall, nemet e oa kemmet an danvez hag ar yezh. An
doare studiañ a oa an hevelep hini, eleze ne oa liamm ebet etre pezh a studien ha va buhez. Pa oan er
skol e oan ken gouest da blaenaat ur varzhoneg a lennegezh c’hall ha da ziskoulmañ ur gudenn a
jedoniezh. Ur wech komprenet penaos ez ae ar poellata en-dro e oan gouest d’ober ul labour na oa ket
dispar, dereat a-walc’h avat d’ober ur skoliadez vat ac’hanon. Setu perak e kaven kalz bravoc’h ar
jedoniezh eget forzh petra all : peogwir ne oa forc’hellegezh ebet war an elfennoù a veze graet ganto.
Ne oa netra e Villeneuve evit luskañ un daelerezh bennak : bemdez ez aen d’ar skol, bemdez e
tistroen d’ar gêr da labourat. Ne’m boa ket c’hoant daremprediñ an dud a anavezen ha n’eo nemet pa
oan re wasket gant an digenvez ma’z aen ganto. Digalonekaus e oa an darempredoù-se peogwir e veze
sellet ouzhin evel ouzh ur plac’h diboell na fell ket dezhi sellout ouzh an devoudoù evel m’emaint :
Breizh ne vo nepred tra all eget ur rannvro eus Frañs. Chom a raen boud ; va respontoù a chome e par
an trivliad. En em santout a raen taget ha lu. Mezh ’m boa gant va brezhonelezh. Ne oan ket evit
displegañ pezh na’m boa ket komprenet.
An tri devezh studi da Nedeleg e Bourc’h-Vriag n’o deus degaset din tra all nemet ul lañs hag ur
galon nevez. Ar vakañsoù e Breizh a chome un enezennig e’m buhez.
D’ar mare-se ez eus bet goulennet diganin ober ur studienn. Kinniget ’m eus ober un enklask
diwar-benn Breizhiz en Okitania, kalz anezho o chom eno. Ar respont zo bet : « Hag e talvezfe ur
seurt studienn d’an Emsav ? ». Aliet on bet neuze d’ober ur studienn diwar-benn Kuba. Prenet ’m eus
pikol levrioù. Daouzek miz goude e oa savet ar studienn, div lodenn enni : da gentañ hanez an
dispac’h, eleze un diverrañ eus pezh a’m boa kavet e-barzh va levrioù, d’an eil « spesadegezh an
dispac’h kuban », ar mennoz-kreiz o vezañ ne c’haller ket enporzhiañ pe ezporzhiañ un dispac’h.
Lavaret ez eus bet din avat e oa anat diwar va labour ne ouien ket petra eo ur saviad hag an ali zo bet
roet din gortoz c’hwec’h miz ma ve donaet va sell emsavel. Ar sell emsavel oa evidon un doare nevez
da sellout ouzh an traoù kozh. Da lavarout eo ne oa ket bet kemmet an traoù gant va labour emsavel ;
ha ne c’hallen ket kaout ur saviad emsavel keit ma chomen e Villeneuve : eno ne c’hallen buhezañ an
Emsav nemet dre va labour hiniennel. Ouzhpenn se, al labour-se n’en doa liamm ebet gant ar
gevredigezh a oa en-dro din, nemet gant hiniennoù ’zo anezhi, ar bern Breizhiz a anavezen. Setu
perak marteze e’m boa kinniget studiañ ar Vretoned a oa o chom en Okitania. E daou e oa troc’het va
buhez : diouzh un tu, ul labour fetis er skol c’hall, diouzh un tu all, al labour emsavel komprenet evel
mont d’ar skol gant an emsaverion hag en em hañvalaat outo ar buanañ gwellañ.
E gouere 1971 ez on deuet da chom da Vreizh. Kendalc’het ’m eus da vevañ evel e Frañs. Mat e
vije bet din kregiñ da zezrannañ va lec’h e-keñver ar gevredigezh c’hall ha kevredigezh arallek
Breizh. Mont da Vreizh a oa treuztiriañ ; Breizhiz arallekaet a zarempreden a gendalc’he da vezañ
Gallaoued, warno un arliv brezhon ha netra ken. Ganin o deus treuztiriet ivez kombodoù va buhez.
Bezañ saviadekaet a oa evidon par da vont reoliek d’an emvodoù, pa n’eo ar reoliegezh-se nemet un
disoc’h eus ar saviadekadur.
An argerzh heuliet betek neuze a zisoc’he dre heulret war un dreuzkomprenidigezh eus al labour a
oa d’ober.

Da gentañ, o vezañ ma oan chomet en ur bed nannpolitikel ha hiniennek, e chome va
darempredoù gant an dud nannpolitikel. Va c’heneiled a welen evel mignoned pe danvez mignoned.
A-viskoazh e’m boa meizet va darempredoù gant an dud e termenoù a vignoniezh pe a gasoni : an
darempredoù-se a chome e par an trivliad. Ne oan ket evit kompren e c’halle an darempredoù bezañ
renet gant ar poell, a dra sur peogwir ne oa poell ebet e’m buhez, nemet ar poell kristen, ha c’hoazh…
Pezh en deus va degaset da gaout diaesterioù e’m darempredoù gant ar framm : pezh en deus va
degaset da goll amzer da geginañ evit degemerout mignoned e-lec’h ober emvodoù.
D’an eil, en ur gemer perzh en obererezh E.S.B., ne ouien ket resis petra a raen, me. Ne oan mui
diazezet er gevredigezh c’hall ; ne oan ket muioc’h diazezet en Emsav. Edon o kantreal en un no
man’s land. An dispac’h e Breizh a oa deuet da vezañ ur meni c’hoari, un diduamant. Da skouer e oan
aet da gemer perzh en un emvod aozet gant Galv. Ne’m boa, me, pal ebet o vont d’an emvod-se. Pezh
a felle din ober o vont da lakaat war wel dislavaroù Galv oa seveniñ unan eus an amkanioù en deus
termenet an Emsav en e geñverioù gant al ledemsav : distrujañ Galv e spered ar re a oa aze. Perak ?
A-benn ar fin, ne glasken netra all nemet bezañ un « emsaverez vat » ; an ober-se a chome diavaez
din. Ne oan ket pell eus ar re « a lenne Emsav hag a glaske goude se derc’hel kont eus ar pezh a oa
skrivet e-barzh ». Pa veze graet ur goulenn ouzhin e klasken petra oa da respont. Pezh a glasken ober
aze a oa pezh en dije graet un emsaver mar bije bet e’m flas. Labouret ’m eus e-barzh an Emsav evel
ma’m bije labouret e-barzh un embregerezh.
Perak ? Diazezet oa an emzalc’h-se war ur meizadur gwariet eus poellelezh an Emsav : lavaret ’m
eus c’hoazh e’m boa kavet F.L.B. diboell. Evel just, e 1969, ne c’hallen ket kavout F.L.B. diboell ekeñver ur boellelezh vrezhon a oan pell a ijinañ, met e-keñver ar boellelezh c’hall. Oberennoù F.L.B.
oa flemmadennoù ur bikerez e reor ar roñfl hollc’halloudus e oa ar Stad c’hall. Fellout a rae din kemer
perzh er pezh a c’hoarveze, o c’houzout avat ne c’halle ket bezañ sirius pezh a rafen : penaos e
c’hallfen, me, tagañ ar roñfl hollc’halloudus ? Penaos krediñ e c’hallfen, me, distrujañ un tamm
anezhañ, pegen dister bennak ma ve an tamm-se. En em santout a raen dibourvez rak ur seurt
embregadenn : gwelloc’h fiziout en Emsav eget ennon evit kas da benn an distruj-se. Deuet e oan enta
d’an Emsav evel un arvesterez, o reiñ dezhañ ur boellelezh na oa ket e hini hag a gaven spontus :
spontus ur boellelezh a grede embann e oa unan eus e amkanioù distrujañ ar framm gall e Breizh. Epad emvod Galv e klasken degas an dud da soñjal ne c’halle ket bezañ eus ar brezhoneg hep ur Stad
vrezhon, a oa evidon kement ha distruj ar framm gall e Breizh. Hag an distruj-se a chome evel just ermaez eus ar vuhez wirion, eus ar bed gwirion. Setu perak e vuhezen va obererezh aze evel ur meni
c’hoari.
A-grenn e’m boa faziet war boellelezh an Emsav dre reiñ dezhi da bal kentañ distruj ar framm gall
e Breizh, pa n’eo an distruj-se nemet un isamkan, un amplegad eus he fal : adsevel ar gevredigezh e
Breizh hag hec’h adlakaat en istor. Perak en doa kemeret evidon distruj ar framm gall e Breizh ur plas
ken bras ? Pa’m boa lennet ESB 1 e oan bet feuket don gant se. Perak ? A-viskoazh e oa bet
diskouezet din evel ur chañs vras labourat dindan ar Stad c’hall. Va mamm he deus anavezet an
davantegezh hag he deus dienket dre c’hras ar Stad c’hall : hi hag he breur o deus gallet ober studioù
peogwir ez int bet degemeret e skolioù-Stad (Sèvres ha Santé Navale) ma vez gopret ar studierion.
Goude se e oant sur da gaout ur plas er gevredigezh betek o marv. Ugent vloaz eus he buhez he deus
tremenet va mamm evit reiñ armoù d’he bugale a-enep an davantegezh he doa anavezet, da lavarout
eo evit lakaat anezho da labourat dindan ar Stad c’hall. A-viskoazh e’m boa gwelet ar Stad c’hall evel
ar Salver bras hag e oa bet sanket e’m fenn e’m boa ur chañs spontus o labourat dindani. Setu perak e
oan bet ken souezhet o soñjal e c’hallfed distrujañ framm ar Stad c’hall e Breizh ; setu perak en doa
kavet ennon an amplegad-se ur plas ken bras. Setu perak e’m eus keñveriet ar Stad c’hall ouzh ur
roñfl hollc’halloudus.
Boas e oan da welout pep tra er bed, kealiad, saviad, ensavadur, h.a. en un doare sonnet, pep a
skritell warnañ. Evel-se e’m eus gwelet an Emsav. Bezañ pe na vezañ emsaver oa evidon degemerout
pe disteurel ar gelennadurezh. (Skrivet ez eus bet a-us : « bezañ pe na vezañ kristen oa degemer pe
disteurel ar feiz, an Iliz, an divezelezh kristen » ; reizhañ e vuhez diouzh lavar ar C’hrist. Pa na
heulien ket reolennoù an divezelezh kristen e vezen divarc’het ha ne ouien mui hag e oan kristen pe

get. Ne greden ket lakaat ar skritell « kristen » warnon gant ar vezh a’m boa ouzh an disklot etre pezh
a soñjen ha pezh a raen. Ne c’hallen ket kennebeut lakaat ar skritell « nannkristen » warnon). Gwelet
’m eus an Emsav evel un Iliz nevez, gant hec’h urzhaz, dezhañ ur feiz termenet en a-raok a oa ret
degemer pe disteurel. Ret e oa reizhañ e vuhez diouzh « dek gourc’hemenn an emsaver ». An
emvodoù a zeue da vezañ ofisoù da sankan al lavar sakr e penn an dud. Goude ar pennad emvod rekis
e oa peursevenet an dlead a zivezelezh… hag e c’hallen pegañ disoursi warnon ar skritell
« emsaverez ».
Ar meizadur gwariet a’m boa eus an Emsav a vire ouzhin a gaout ennañ fiziañs a-walc’h evit
diazezañ warnañ va buhez a-bezh. Penaos diazezañ e vuhez war ur strolladig tud, ur benveg sevelkevredigezh-ha-distrujañ-framm-gall e Breizh ? An Emsav neuze a chome troc’het diouzh e dremened
ha diouzh al ledemsav hag a chome enta bevennet kenañ. Mard eo bet ret, evit arbennoù bellouriezhel
eleze evit savelañ hentenn an Emsav, ober un troc’h groñs etrezañ hag al ledemsav, e rank an
emsaverion gouzout mat ez a Emsav ha ledemsav d’ober an hevelep bountad breizhek. Diazezañ war
an Emsav zo diazezañ war an devoud brezhon en e bezh.
Fulor on bet pa’m eus degemeret al lizher a c’houlenne diganin ober un emzezrann ; edon o
soñjal : « Ma ne’m bije graet netra ne’m bije ket graet konirioù ». Goude se ez on bet digalonekaet
hag e’m eus soñjet e rafen gwelloc’h reiñ va dilez eget koll va nerzhoù evit netra. Dibabet ’m eus un
deiziad (an diwezhañ ar gwellañ) evit skrivañ va lizher dilez ha, dre ober se, kemer un disentez. O
vezañ ma oan klañv, ez on chomet o c’hortoz an deiz merket-se e-pad div pe teir sizhunvezh. Tremen
a raen va amzer avat o lenn levrioù brezhonek pe o hunvreal en dazont : mont a rafen kuit eus Breizh
(hag eus Frañs war un dro) an abretañ gwellañ. Ur plac’h, kenlabourerez el lise ha gallez a zeue
bemdez da’m gwelout hag e’m boa kontet dezhi va zrubuilhoù.
A-raok an deiz merket avat, ur wech ma valeen e kêr, e’m eus gwelet ur skritell eus U.D.B. :
AVEC LE JOINT FRANÇAIS TOUS LES TRAVAILLEURS BRETONS. O lenn se e’m eus
komprenet ne rofen ket va dilez d’an Emsav : ne c’hallan ket chom e Breizh ha chom er-maez eus ar
stourm.
EMVR-344
Klokadenn gant aozerez EMVR-344 :
Setu un devoudig all : pa oan e soñj reiñ va dilez e teue bemdez ur vignonez c’hall da’m gwelout,
hag e’m boa lavaret se dezhi. Goude se, evit displegañ dezhi ne roen ket va dilez, e’m eus lennet dezhi
ar pennad amañ dindan. Ar pennad-se a’m boa lennet nav bloaz ’zo ha meur a wech da c’houde
peogwir e klote don gant ar pezh a santen :
()
Orestes. – Lez da brederouriezh. Re a zroug he deus graet din.
Ar Mestr-kelenner. – Droug ! Hag e ve noazout ouzh an dud reiñ dezho ar frankiz spered ? A ! Na
kemmet ez oc’h ! Gwechall e lennen ennoc’h… Erfin, hag e lavarot din pezh emaoc’h oc’h itrikañ ?
Perak bezañ va degaset amañ ? Ha petra a fell deoc’h ober ?
Orestes.– Ha lavaret ’m eus dit e’m boa un dra bennak d’ober amañ ? Tav ’ta ! (tostaat a ra d’ar
palez). Setu va falez. Aze eo bet ganet va zad. Aze o deus ur c’hast hag he houlier e zrouklazhet. Me
ivez zo bet ganet aze. Hogos tri bloaz e oan pa voen kaset kuit gant soudarded Egisthos. Dre an normañ, sur, omp tremenet ; unan anezho a’m douge etre e zivvrec’h, me oa digor-bras va daoulagad,
hag e leñven moarvat… Ac’h ! ket an disterañ eñvor. Ur savadur bras mut a welan, reut en e veurded
proviñsel. E welout a ran evit ar wech kentañ.
Ar Mestr-kelenner.– Eñvor ebet, mestr dizanaoudek, pa’m eus gouestlet dek bloavezh eus va
buhez da reiñ deoc’h eñvoradoù ? Hag an holl veajoù a rejomp ? Hag ar c’hêrioù a weladennjomp ?
Hag ar gentel hendraouriezh a gelennis evidoc’h hoc’h-unan ? Eñvor ebet ? Ergentaou e oa kement a
balezioù, a santualioù hag a nevedennoù o leuniañ hoc’h eñvor, m’ho pije gallet, evel an douaroniour
Pausanias, skrivañ ul levr-stur eus Hellaz.

Orestes.– Palezioù ! Gwir eo. Palezioù, kolonennoù, delwennoù ! Ha perak n’on ket ponneroc’h,
me a zo kement a vein e’m fenn ? Hag an tri c’hant eikont seizh pazenn eus nevedenn Efezos, ne
gomzez ket anezho ? O c’hrapet ’m eus unan hag unan, koun ’m eus eus an holl. Ar seitekvet, a
gredan, oa torret. A ! ur c’hi, ur c’hi kozh o tommañ, gourvezet e-tal an oaled hag o tistouiñ un
tammig pa zeu tre e vestr, en ur leñvañ goustadik d’e gevarc’hiñ, ur c’hi zo dezhañ muioc’h eñvor
egedon : e vestr a anavez ; e vestr. Ha me, petra zo din ?
Ar Mestr-kelenner.– Petra a rejoc’h eus ar c’hultur, Aotrou ? Deoc’h-c’hwi ez eo, ho kultur, a’m
eus kenaozet gant karantez, evel un torkad, oc’h unaniñ frouezhioù va furnez gant teñzorioù va skiantprenet. Ha ne’m eus ket, abred, graet deoc’h lenn an holl levrioù a-benn ho kustumiñ ouzh
diseurtelezh menoioù mab-den hag ergerzhout kant riez, en ur ziskouez deoc’h bep tro pegen kemmus
eo stuzioù an dud. Ha bremañ setu c’hwi yaouank, pinvidik ha kenedek, poellek evel ur c’hozhiad,
frankizet diouzh pep sujidigezh ha pep kredenn, hep familh, hep mammvro, hep kravez, hep micher,
dieub evit pep emouestladur hag o c’houzout eo arabat emouestlañ, un den dreist en ur ger, gouest
ouzhpenn se da gelenn ar brederouriezh pe an adeiladouriezh en ur gêr skolveurel vras, hag e
klemmit !
Orestes.– Nann ’vat, ne ran ket. N’on ket evit klemm : lezet ’c’h eus ganin frankiz an neudennoù
diframmet gant an avel eus ar gwiad-kevnid hag o nijal dek troatad diouzh an douar ; n’on ket
ponneroc’h eget un neudenn hag e vevan en aer. Me oar ez eo ur chañs hag he frizout a ran evel ma
tere. (Ur paouez). Tud a vez ganet emouestlet : n’o deus ket da zibab, war un hent int bet taolet, e
penn an hent ez eus un ober ouzh o gortoz, o ober ; mont a reont, hag o zreid noazh a bouez start war
an douar, a vez kignet ouzh ar vein. Dit-te e hañval se bezañ astudik, al levenez da vont tu bennak ?
Ha re all ez eus, tavedek, o santout e don o c’halon ar pouez eus skeudennoù teñval ha douarel ;
kemmet eo bet o buhez peogwir, un deiz eus o bugeliezh, da bemp bloaz, da seizh vloaz… Mat eo ().
Me ouie dija, me, da seizh vloaz e oan harluet ; ar blazioù hag ar sonioù, trouz ar glav war an
toennoù, krenadenn ar goulou a lezen da risklañ a-hed va c’horf ha da gouezhañ tro-dro din ; e ouien
e oa an traoù-se d’ar re all, ha ne ven biken evit ober anezho va eñvorioù. Rak an eñvorioù a vez
magadurezh druz evit ar re a zo dezho an tiez, al loened, ar vevelion hag ar parkeier. Me avat… Me
zo dieub, a drugarez Doue. A ! na pegen dieub ez on. Ha, na kaerat ezvezañs eo va ene.
J.P. SARTRE, Les mouches, I, 2.
N’on ket bet evit displegañ dezhi perak e lennen se ha perak en em anavezen e tudenn Orestes.
Bremañ e c’hallan : an doare ma’z eo bet desavet ha desket Orestes zo dres an doare ma’z on bet, me,
desavet ha desket : chom a ra un arvester er bed peogwir ez eo bet troc’het diouzh e istor dezhañ. Pezh
a glask ober Orestes o tistreiñ da Argos eo adkavout hent e istor dezhañ, istorekaat e vuhez. Fraezh e
vez diskouezet ivez penaos e c’hell an deskadurezh hag ar « c’hultur » chom er-maez a-grenn eus un
den peogwir e chomont er-maez eus e vuhez dezhañ, eus e wrizioù personel, eus e dremened ; ar
« c’hultur »-se zo pell eus ar sevenadur : ne c’hell kemer perzh krouus ebet ennañ. Setu perak, daoust
d’ar sañset « frankiz » a zo bet roet dezhañ e-giz-se, en em sant ken pell diouzh e rezid.
Emaon o tizoleiñ un dra anat, ur wech ouzhpenn (!) : a-viskoazh e’m eus klasket en diavaez
ac’hanon pezh a’m boa da gavout ennon. Da skouer, e’m eus lavaret e’m boa bet ar feiz d’ur mare
resis ; ne oan ket sur avat da gaout ur feiz wirion peogwir e c’hortozen un devoud diavaez din en dije
gwiriet ar feiz-se. E-lec’h anavezout ennon andon ar feiz e klasken anezhi er-maez ac’hanon. Andon
an Emsav a glasken en diavaez ac’hanon pa’m boa d’hec’h anavezout ennon.
A-hend-all, an tech a’m boa (a-raok mont da Vreizh) da welout kelennadurezh an Emsav evel
danvez-sonnet-mat-da-studiañ zo bet kreñvaet gant doareoù an emvodoù a’m eus heuliet e Bourc’hVriag, Kemper, Douarnenez ha Kastellin : diverrañ ar pennadoù evel ma reer pa vezer e soñj derc’hel
koun gwelloc’h eus ur gentel… A-benn ar fin e kavan gwelloc’h (zoken mard eo diaesoc’h da
embregañ) pezh a ra B da skouer er mare-mañ : dezrannañ Stur. Evel-se e kavo diouzhtu ul liamm etre
pezh a soñj ha kealiad an Emsav. Stummañ un emsaver zo e lakaat e piaou d’ar benveg-dezrannañ
emsavel ha n’eo ket choukañ e glopenn gant un teskad mennozioù. Evel just, an dezrann a ray ne vo
ket emsavel, met tu a vo da lakaat anezhañ war hent e zislavaroù ha da gas anezhañ pelloc’h.

EMVR-345
Klokadenn all gant aozerez EMVR-344-345 :
Lavaret ’m eus : « Evidon, bevañ zo stourm ». N’eo ket stourm evit stourm, a-hend-all setu pell
’zo e’m bije prenet ur punching ball da reiñ taolioù treid ha penn e-barzh bep mintin ha bep noz ; epad bloavezhioù e’m eus stourmet evit traoù na oant ket diboell, tamm ebet. Kentañ tra diboell a’m
eus graet eo deskiñ brezhoneg, koll va amzer ha va nerzh (ne’m eus nemeto er bed) evitañ hag
ouzhpenn se kemer plijadur gant ar studi-se ! Diboell a-grenn, pa’m bije gallet deskiñ rusianeg pe
sinaeg ! Siwazh ne’m boa c’hoant ebet… Diboell a-grenn deskiñ ur yezh na ouien ket bloaz a-raok e
oa anezhi, ur yezh war he zalaroù, ur yezh tonket da vervel… E-pad mizvezhioù (c’hwec’h evit bezañ
resis) e’m eus chaoket lizheradur al ledemsav ha hini an Emsav. Deuet on d’an Emsav peogwir e ’m
eus santet eo eñ a rofe din peragoù un devoud ken diboell e-barzh ur vuhez kempoell a-hand-all. (Ne
splujan ket dall e forzh petore lec’h evit kaout da c’houde plijadur o neuiñ e forzh petore kaoc’h…).
Ne’m eus ket faziet : dre an Emsav eo e’m eus gallet kompren e oa al lusk diboell-se tarzh istor
Breizh hag istor ar bed ennon, paour kaezh ac’hanon ! Drezañ eo e’m eus gallet reiñ en-dro he
foellelezh da’m buhez, pep tra o vezañ kempoell a-nevez enni.
Diglok e oa pezh a’m boa lavaret : evidon, bevañ zo stourm da vezañ un den en amzer hag el lec’h
ma vevan ; bevañ a ran e 1972 hag er c’horn-mañ eus ar bed. Ha n’eo ket va fazi ma ne vevan ket vaunan war an douar ; lakaat a ran ar re all e-barzh va buhez (pouez o deus ar re all ennon, int eo a laka
ac’hanon da vezañ hag e loc’h va buhez diwar o buhez) hag ez anavezan va buhez e buhez ar re all
(daoust d’he furmoù disheñvel, an hevelep denegezh zo ennon hag e forzh petore den a zo pe a zo bet
er bed. Setu perak ne c’hallan ket asantiñ da furmoù ’zo eus denegezh mab-den – setu perak ar furm a
roan hiziv da’m denegezh zo ar furm a roan da zenegezh mab-den).
Degaset on bet gant an devoudoù da anavezout ennon buhez Breizhiz (youl an emsaverion kent
hag an emsaverion a vremañ, arallekadur Breizhiz diemskiant pe darnek o emskiant eus o istor), da
gas da benn an emskiant-se ha da gempoellaat va buhez diwarni. Anavezout a ran va youl e youl an
emsaverion o deus savelet ar saviad-kenderc’hañ ma kenderc’hin va buhez diwarnañ, ma roin furm
diwarnañ d’an denegezh a zo ennon, ma krouin va istor diwarnañ, a-raok pep tra. Rak den ne c’hell
lakaat ar re all en istor ma n’emañ ket, eñ, en istor ; den ne c’hell lakaat ar re all en o rezid ma n’emañ
ket, eñ, en e rezid. Tremen a ra va stourm evit bezañ un den en amzer hag el lec’h ma vevan (ha dre se
evit reiñ ur furm d’an denegezh) dre hent an Emsav.
EMVR-346

NOTENNOÙ KEVREDADEL (6)
KORRGEVREDADOURIEZH
Ar gorrgevredadouriezh a bled gant elfennoù eeunañ ar gedvuhez a anver « diskouezadurioù, pe
erzerc’hadoù, ar gevredusted » (sl. Emsav 63/99 1972), eleze an doareoù liesel o deus ar strollennoù
hag an hiniennoù da vezañ liammet dre an hollelezh hag e-barzh an hollelezh. Da skouer, en ur
strolladur ken strizh hag un tiegezh ez eus tu da ziforc’hañ lies Ni (Ni kerent, Ni bugale, Ni amparet
gant unan eus ar gerent gant un pe lies bugel, h.a.), hag ivez lies keñver ouzh an Hentez. « Stourm an
tuadoù » e diabarzh ur strollad politikel, ur c’hweluniad, ur gellig h.a., zo ivez e dalc’h enebadurioù
etre Nioù kenforc’hus. Diskouezadurioù ar gevredusted zo anadennoù kevredadel hollel er par
korrgevredadel, pezh a enlaka e vez enno, da nebeutañ e galloud, an darn vuiañ eus ar gwastadoù azonder ; anadennoù anemframmel int avat : en arbenn eus o gweüsted, o neuennusted hag o
deberzhegezh vras, ne vez nepred un urzhasadur gwirion etre o gwastadoù. E rizhennoù ’zo evelkent,
e kaver brasoc’h lañs gant ar gwastad-mañ-gwastad : er Yoc’hoù e vez paotoc’h an emzalc’hioù
spanel, er c’humuniezhoù ar patromoù hag ar reolennoù, er c’henunvaniezhoù an nadiñ strollennel, ar
c’healioù hag an talvoudoù ; a-hend-all, evito da vezañ anemframmel, e talvez erzerc’hadoù ar
gevredusted d’ar strolladurioù, d’ar renkadoù ha d’ar c’hevredigezhioù bloc’hel da ren o argerzhioùemframmañ.
E-biou d’un toullad treuzvarnoù e rank tremen studi furmoù ar gevredusted. Menegomp :
an treuzlakadur anezho evel prantadoù istorel eus an diorreadur (DURKHEIM ha
TÖNNIES) ; ar c’hammvesk anezho gant strolladurioù dibarek (« face to face groups » gant
COOLEY ha « strolloù lec’hel » gant an darn vrasañ eus ar community studies saozneger – ar
c’hammvesk-mañ eo a ra da dud ’zo kemer ar Gorrgevredadouriezh evit studi ar « strolloù
bihan ») ; ar stignadur anezho e stumm ur skeuliad sonnet hervez un daolenn-dalvoudoù
(SCHELER) ; erfin an direadur anezho d’o arvez bredel rik (MORENO). Ar c’hammhentoùse ur wech hepkoret, en em gav ar c’horrgevredadour dirak un diaester nevez : ha ne gemm
ket furmoù ar gevredusted hervez ar strolladurioù, ar renkadoù, ar bloc’hennoù
(kevredigezhioù bloc’hel) ma erzerc’hont ? Da skouer, hag ar Yoc’hoù – derezioù gwan eus
ar c’hevanadur en Ni – n’int ket disheñvel-bras hervez ma erzerc’hont er c’hevredigezhioù
belegveliel-karismel, e Roma impalaerel, dindan ar renad kevalaour pe dindan ar renad
kengladel ? Anat eo ez int. Dav eo avat anaout e teu an elfenn gorrgevredadel-se anvet
« Yoc’h » da rouestlañ arc’hweladurezh ar c’hevredigezhioù hag e c’haller he c’hemer da
boent-dave evit o studiañ. Bez’ e vez enta un daelerezh kemplezh etre kevredustedoù,
strolladurioù ha bloc’hennoù, pep hini o vezañ a-zalc’h ouzh ar re all hag ampleget ganto. Un
dezrannerezh kevredadour renet mat a laka meurgevredadouriezh ha korrgevredadouriezh e
kendave diastal. Furmoù ar gevredusted a ro an tu da savelañ ar rizhennoù kevredadel
hollekañ, difetisañ hag arreadekañ, tra ma’z eo rizhennoù ar strolladurioù dibarek damfetis ha
nebeutoc’h arreadek, ha rizhennoù ar c’hevredigezhioù bloc’hel fetis ha diarreadek. Seurt
arreadegezh eus furmoù ar gevredusted a ra anezho binvioù talvoudus evit studi ar sternioù
meurgevredadel ma o c’haver.

1. An Nioù (kevredusted dre gendeuzadur darnel) hag ar C’heñverioù ouzh an Hentez
(kevredusted dre enebadur darnel).
a) An Nioù.
Un Ni (« ni, Breizhiz », « ni, labourerion », « ni, merc’hed ») zo un hollenn dizireadus da liested
hec’h izili, un unvez digenaozadus ma emañ an teskad enmanus d’e barzhioù hag ar parzhioù
enmanus d’an teskad. Ar gevenmanusted-se, termenet ivez evel perzhiadur an unded el liested hag al
liested en unded, zo dezhi furmoù diseurt hervez an Nioù e kaoz ; kemmañ a ra hervez ma erzerc’h e
Nioù damemouez pe emouez, e Nioù gouzañvat pe oberiat, e Nioù e stourm pe e peoc’h, hervez ar
genstagded hag ar greñvded anezho. An Nioù, pe zerez bennak a gendeuzadur hag a greñvded e ve o

hini, n’int ket diazezet war an heñvelded ha nebeutoc’h c’hoazh war emhevelebadur an izili perzhiat ;
rak, mar bije peurheñvelded etre ar Meoù perzhiat pe kenetrezo pe etrezo hag an Ni, hemañ ne
c’hallfe ket bezañ ar stern kevredadel, an « hollenn fetis » ez eo ; tennañ a rafe da steuziañ en ur rumm
difetis, en un teskad elfennoù peurheñvel hep liamm etrezo. An emhevelebadurioù ouzh an doue, ar
penn-meuriad pe ar penn-riez, ouzh ar gouron pe ouzh an tad, ret eo henn merkañ, ne amparont ket
Nioù.
An Ni a ampleg ar c’henetreperzhiañ hag an nadiñ strollennel, hemañ galloudel kentoc’h
eget gweredel. Da gentañ, un darn vat eus an Nioù a chom er stad diemouez pe damemouez
ha, zoken deuet da emouez, a c’hell menel gouzañvat. D’an eil, bredelezh an Nioù a c’hell
c’hoarvezout eus gweredelezh n’eo ket an oberoù, hogen ar stadoù bred : da skouer, e
c’hellont talvezout da stern d’ar merzout, an derc’hañ pe ar c’hounañ strollennel, h.a., anadiñ
evel oaledoù poan pe boz, hoalerezh pe argaserezh, evel oaledoù glac’har pe levenez
strollennel, pe c’hoazh evel oaledoù krakyouliñ ha strivañ strollennel. Bep tro, en
arc’hweladurezh an Nioù e chom pouezus roll pazennad an argeloù ; an argeloù avat ne
c’hellont talvezout hag aesaat ar c’henetreperzhiañ da izili an Ni hep an nadiñ strollennel :
n’eo ket an argeloù pe ar c’hehentiñ a grou an Ni – mar taolont d’e startaat, hemañ a gentvez
dezho bepred. Skouer ar yezh a gaver amañ. Pouezus-bras eo a dra sur roll ar yezh e nesadur,
liammadur, kenintradur, kenetreperzhiadur an dangorennoù hiniennel pe strollennel ouzh ur
gevredigezh vloc’hel (anavezet eo roll ar yezh da startaat an unvaniezh vroadel). Hogen evit
ma ve unanet an dud gant ar yezh, evit ma tiwanfe ar yezh hec’h-unan, e rank houmañ harpañ
war un unaniezh kent, war un Ni savelet araozi. Al lavar ned eo ket diazez ar c’hendeuzadur
darnel en Ni, e amplegañ a ra. E-se, en ur gaout harp war an araezioù hantererezh pourchaset
gant an arouezioù hag an argeloù, e chom ar gevredusted dre berzhiañ en Ni diazezet war an
nadiñ strollennel, hag eñ galloudel peurliesañ.

b) Ar C’heñverioù ouzh an Hentez.
Diforc’h-mat eo ar gevredusted dre enebadur darnel etre Me, Te, Eñ, Int, oc’h erzerc’hañ er
« c’heñverioù ouzh an Hentez » diouzh ar gevredusted dre gendeuzadur darnel en Ni. El lizheradur
kevredadour saoznek eur boas d’ober anezhi interpersonal relations pe « keñverioù
etredalc’hiadegezh » ha techet eur da ziren ar werc’helezh kevredadel d’ar c’heñverioù etrehiniennel
hag etrestrollennel – en ur zinac’h bezañs an Nioù koulz hag an anadennoù kevredadel hollel
ledanoc’h. Amoet e ve koulskoude ankouaat ez erzerc’h ar « c’heñverioù ouzh an hentez » en amgant
ur werc’helezh kevredadel kentvezant, hag ez amplegont an Nioù, ar strolladurioù, ar bloc’hennoù a
dalvez dezho da sternioù, da zremmwelioù ha da destoù diziouerus. Ouzhpenn se, terriñ an ereoù
daelerezhel etre an Ni, an Hentez, ar Me, a ve kement ha lemel o bezusted digant pep kevredusted dre
enebadur darnel koulz ha digant pep gread emouiziek.
Diaes eo kas un deskrivadur hollek eus ar « c’heñverioù ouzh an hentez » en arbenn eus
liesseurtiezh vras o erzerc’hadoù fetis. Anadiñ a ra an Hentez evel tad, mamm, breur, mab pe
estren, evel keveler pe kevezer, evel mignon pe nanv, mestr pe sklav, evel repu pe skoilh,
gwarez pe gourdrouz, evel kreizenn-hoalañ pe -argas, h.a.. Alies e wisk doareoù amluskek o
kenaozañ arvezioù enebek. Alies-kenan e kehenter gant an Hentez dre hantererezh an
arouezioù hag an argeloù : jestroù, gerioù, komzoù, diskleriadurioù, h.a. a dalvez da ziazez
d’ar « c’heñverioù ouzh an hentez ». Seul vrasoc’h an digasted hag ar pelladur keñverel etre
ar Me hag an Hentez, seul aesoc’h e talvez an arouezioù hag an argeloù da gefleuniañ an
daremprediñ. Da skouer, en eskemmoù, er c’hevratoù, er gouestloù ez eo hepken ar jestroù,
an diskleriadurioù dre gomz pe dre skrid, ar merkoù diavaez war an traoù a ya d’ober diazez
gwerc’hek ar c’heñverioù ouzh an hentez. – Fazi e ve avat diren ar c’heñverioù ouzh an
hentez d’an anadennoù a gehenterezh dre arouezioù hag argeloù. Dindan an « treug hir »-se e
vez bepred un « treug berr » (sl. Emsav 64/124 1972) diazezet war an arhentoù hag an
arouezioù war un dro ; reiñ a ra tro da geñverioù a nesaegezh vras, a vignoniezh, a genhoal, a
garantez, pe d’ar c’heñverioù a gaver er c’henlabour strizh, er striv boutin. Bewech ma tizh an
Ni ur greñvded vras e vez distremenet amgant an arouezioù hag an argeloù hag an « treug

berr » eo a zeu e kont, o reiñ d’an darempredoù ur furm naderezhel. Merkomp o devez ar
furm-se, ouzhpenn ar c’heñverioù a garantez, ar c’heñverioù skoulmet gant ar gasoni.
Ar c’heñverioù ouzh an hentez hon eus eilanvet « kevredusted dre enebadur darnel » evit lakaat awel e chom digendireadus rik an dangorennoù hiniennel ha strollennel anezho, evito da vezañ
kenurzhiet ha kengerc’hus ha zoken, e troioù ’zo, digor-bras an eil re d’ar re all. Seurt arallegezh
darnel a stader n’eo ket hepken er c’heñverioù ouzh an hentez oc’h enderc’hel stourmoù, strivoù,
gouzalc’hioù, dezvonnadur lazioù ha gwirioù pe, ledanoc’h, oc’h emplegañ ur c’hehentiñ ret dre
arouezioù hag argeloù. He c’havout a reer ivez en darempredoù nesaekañ, naderezhel, ha na
zibourc’hont ket evit kelo seurt « enebadur darnel » etre o ferzhidi. Ar skouer splannañ da venegiñ
amañ eo hini an daou garedig : daou zen oc’h emgarout a anavez lerc’h-ouzh-lerc’h prantadoù a
nesadur, a belladur hag a amluskegezh. Pezh a zo pouezus merkañ eo e chomont diforc’h krenn ha
darndrehontus an eil d’egile zoken er predoù ma sevenont ar garantez klokañ.
Gwiriañ a c’haller an diforc’h etre « kevredusted dre gendeuzadur darnel » ha « kevredusted dre
enebadur darnel » o studiañ erzerc’hadurioù disheñvel ar c’hevredustedoù-se e domani ar Gwir, an
Divezelezh, an Anaoud, h.a..
Da skouer, ar gevredusted dre gendeuzadur darnel zo e devoud ar gwir kevanadel (pe
« gwir enstrollennel » ma vez intentet ar gwirioù hag an dleadoù a-zave d’an hollenn –
houmañ o vezañ un Ni, ur strolladur, ur renkad pe ur gevredigezh vloc’hel), tra m’emañ ar
gevredusted dre enebadur darnel e devoud ar gwir keveladel (pe « gwir etrestrollennel » ha
« gwir etrehiniennel », o ren war dezvonnadur ar gwirioù hag an dleadoù hep dave ezpleg
d’an hollenn). Heñveldra, e tachenn ar vuhez divezel, an Nioù a ro lañs da zivezouriezhoù
diazezet war an dave d’un den-skouer (ar Roue, ar Gouron, ar Sant, h.a.) anvet gant G.
GURVITCH divezouriezhoù an dec’hmegennoù-argel eorizhek ; en eneb, ar c’heñverioù
ouzh an hentez a ro lañs da zivezouriezhoù ahelet war ar berzh-mat hag ar madoù beziat pe
divezouriezhoù palelour hag arverelour, ha da zivezouriezhoù kreizet war an dlead da ober pe
divezouriezhoù erverkadel. E domani an anaoud, an Nioù a vrienteka an anaoud strollennel,
ar c’heñverioù ouzh an hentez an anaoud hiniennel ; heñveldra, ar re gentañ zo lañsusoc’h
eget an eil re d’an anaoud gouezoniel, h.a.. Aze e tamweler egin ur Gorrgevredadouriezh ar
Spered o lakaat furmoù ’zo eus ar Gwir, an Divezelezh, an Anaoud, an Arz e kendave
arc’hwelel gant an « Nioù » hag ar « C’heñverioù ouzh an Hentez » diseurt.
Aes eo merzout e vez stignet ar « c’heñverioù ouzh an hentez » koulz etre ar strollennoù
hag etre an hiniennoù. Resisoc’h, an Hentez emeur en e geñver a c’hell bezañ pe un hinienn,
pe un Ni, pe ur strolladur, pe ur renkad, pe ur gevredigezh vloc’hel. Diouzh sell an istor hag
an dedarzh e tiskouez ar gentelezh bezañ gant ar c’heñverioù etrestrollennel : e diabarzh un
hevelep strollenn, ar c’heñverioù etre lies Ni enebet kenetrezo evel kemend-all a hentezioù a
veze trec’h war ar c’heñverioù etre Me, Te, Eñ. Diwar se e ve tu da lavarout ez eo bet ganet ar
gevredusted dre gendeuzadur darnel en amgant strizh pe strishoc’h ar strollennoù, o talvezout
da gentañ d’o arver diabarzh, tra ma talveze ar gevredusted dre enebadur darnel, ha hi diwanet
er-maez eus o amgant, d’o arver diavaez dreist-holl.

2. Derezioù ar c’hendeuzadur darnel en Ni : ar Yoc’h, ar Gumuniezh, ar Genunvaniezh.
Ar Yoc’h a dermener evel an derez kreñvded izelañ eus ar perzhiadur en Ni, azonet gant ar
pouezadur brasañ hag an dedennadur bihanañ a-berzh ar strollenn war ar berzhidi ; egorad houmañ a
c’hell emastenn hogos dibenndermen. Ar Gumuniezh a dermener evel an derez kreñvded etre eus ar
perzhiadur en Ni, azonet gant ur pouezadur etre hag un dedennadur etre a-berzh ar strollenn war ar
berzhidi ; egorad houmañ ne c’hell ket emastenn en tu all da vevennoù ’zo. Ar Genunvaniezh a
dermener evel an derez kreñvded uhelañ eus ar perzhiadur en Ni, azonet gant ar pouezadur bihanañ
hag an dedennadur brasañ a-berzh ar strollenn war ar berzhidi ; egorad houmañ a denn neuze da
strishaat a-benn derc’hel nerzh ha donder ar c’hendeuzadur.

Fazi bras e ve enta kemer ar Yoc’h, ar Gumuniezh hag ar Genunvaniezh evit strollennoù
– alies e vez graet ar fazi-se – pa’z int bet termenet evel derezioù eus ar c’hendeuzadur darnel
en Nioù.

a) Kreñvded ar c’hendeuzadur en Ni hag ar pouezadur kantaezet gant e izili zo gingresk.
Diac’hinek eo evit ur gwel seurt lakadenn. Gortoz a rafed ur santad a waskadur o kreskiñ war un
dro gant derezioù ar c’hendeuzadur. Er c’hontrol avat, en degouezhioù ma chom a-ziwar-c’horre ar
c’hendeuzadur hag ar perzhiadur hep tizhout gwiskadoù donañ ar Meoù hag an Hentezioù – eleze er
Yoc’h –, eo e tiskouez pouezadur ar strollenn war hec’h izili bezañ kreñvañ. Hogen, seul vui ma tizh
ar c’hendeuzadur donderioù ar Me ha ma laka an hiniennoù er pep piaouekañ eus o fersonelezh da
berzhiañ en Ni, seul nebeutoc’h ma santont pouezadur ar strollenn war ar Me hag an Hentezioù. E-se,
pa starta un Ni, o stankaat betek derez ar Genunvaniezh, o devez ar Meoù hag an Hentezioù santad un
digresk eus ar pouezadur ; en eneb, pa zistarta un Ni, o laoskaat betek derez ar Yoc’h, e kantaez e izili
ur c’hresk eus ar pouezadur.

b) Kreñvded ar c’hendeuzadur en Ni hag egorad amgant an Ni zo gingresk.
Seul greñvoc’h ar c’hendeuzadurioù-se, seul nebeutoc’h e tennont d’en em ledañ hag, er
c’hontrol, seul ledanoc’h ez int, seul nebeutoc’h e tennont da greñvaat. Setu perak ne erzerc’h
peurliesañ ar C’henunvaniezhoù nemet en amgant kelc’hioù strizh tra ma emastenn ar Yoc’hoù d’ar
strollennoù ledanañ. Setu perak ivez, pa chom ar c’hendeuzadurioù darnel en o derezioù etre a
greñvded hag a zonded – er C’humuniezhoù –, e hañval dont d’an aesañ ar c’hempouez etre an
unaniezh hag an emastenn, eleze etre stankted an Nioù hag egorad o amgant. Gant gerioù all, un Ni o
stankaat a denn da goll emastenn ; o laoskaat e tenn da c’hounit emastenn.

k) Kreñvded ar c’hendeuzadur en Ni ha nerzh e zedennadur war e izili zo kengresk.
Seul vrasoc’h eo dedennadur an Ni war e izili, seul zonoc’h e tizh ar Meoù hag an Hentezioù ha
seul startoc’h ar perzhiadur ennañ. E-se, pep amveziad all lakaet er-maez, ez eo brasoc’h a-galz an
dedennadur gweredet gant ar Genunvaniezh war hec’h izili eget dedennadur ar Gumuniezh war he re,
ha brasoc’h dedennadur houmañ eget an dedennadur gweredet gant ar Yoc’h war he ferzhidi.
An amselledoù-mañ zo a-walc’h da ziskar an treuzvarnoù a glask lakaat un urzhaz a
priori etre Yoc’h, Kumuniezh, Kenunvaniezh. Rak kemmañ a ra penn-da-benn ar priziadur
hervez ma tegaser e penn-kont savboent ar berzhidi, « ar re a chom er-maez » pe an arseller
kevredadour. Hemañ, anez bezañ eeunik, ne c’hell ket diazezañ e anaoudegezh eus an Nioù
diseurt war ar pezh a soñj anezho o ferzhidi pe an nannperzhidi. Kemeromp da skouer ar
Genunvaniezh : ma ne sant hec’h izili nemet ur pouezadur bihan, ned eo ket heñvel gant an
dermerion, an argilerion, an nagennerion pe an eneberion – anadiñ a ra dezho ar
Genunvaniezh evel ur greizenn, n’eo ket a zedennadur, hogen a waskadur, evel ul lec’h, n’eo
ket a zieubidigezh, hogen a sujidigezh ; seurt daouad arvezioù diabarzh ha diavaez a ziskouez
doare forc’hellek, amluskek ar Genunvaniezh – reiñ a ra da gompren ar forc’had bras a zo etre
an tezennoù dogmatek savet war he divout hervez ma taveont da veno hec’h izili pe he
diavaezidi. Da skouer, eren ar genunvaniezh ouzh an hollveziadegezh evel ma rae BERGSON
(sl. Les deux sources de la Morale et de la Religion, 1929) zo kement hag he distagañ a-grenn
diouzh ar werc’helezh kevredadel. Rak an tuadur d’en em gombodañ ha d’en em vevennañ zo
dres azon an Nioù degouezhet en o stankted vrasañ hag an oaledoù amparet en o ser a lak ar
Genunvaniezh pelloc’h diouzh an unveziadegezh eget ar Yoc’h hag ar Gumuniezh. Da
brouennoù emañ anadennoù paot an disrann, an disrog o kinnig frailhañ ar Genunvaniezh evel
erzerc’had gwerc’hel ar gevredusted… Ne c’haller ket muioc’h brientekaat ar Genunvaniezh
e-keñver ar wirionez pe talvoud hec’h endalc’hedoù : kenunvan e vezer kenkoulz er c’healioù
faos hag en talvoudoù nac’hel (kenunvaniezhoù torfedourion), tra ma c’hell ar Yoc’hoù bezañ
oaledoù a gealioù gwir hag a dalvoudoù yael. A-du-rall, ar c’hempouez, ar barelezh a gaver er
Gumuniezh etre egorad hec’h amgant, ar pouezadur hag an dedennadur gweredet ganti war

hec’h izili ned eo ket un azon o vrientekaat an derez-se : ar Gumuniezh a dalvez da zougen
talvoudoù ken yael ken nac’hel, da dizhout palioù araokaus pe adreñvaus, luskañ un dispac’h
pe ur c’hilstourm.
E berr, arabat nepred ankouaat ez eo erzerc’hadoù ar gevredusted rizhennoù difetis hag ez
eo dic’hallus savelañ un urzhaz arc’hwelel, divezel pe istorel etre an tri derez ez eo ar Yoc’h,
ar Gumuniezh hag ar Genunvaniezh – ret eo o mirout a bep doareadur hebrizus pe dibrizus.
Gwiriañ a c’haller an diforc’h etre Yoc’h, Kumuniezh ha Kenunvaniezh dre verkañ, pep amveziad
all lakaet er maez, e tenn ar Yoc’h da bouezekaat an emzalc’hioù e-touez ar gwastadoù a-zonder, tra
ma ro ar C’humuniezhoù lañs d’ar patromoù ha d’ar reolennoù, ar C’henunvaniezhoù d’ar stadoù ha
d’an oberoù bred. Heñveldra, e stader ez eo ar C’humuniezhoù lañsusoc’h d’ar reizhennañ ha d’ar
frammata eget an daou zerez all eus an Nioù ; e domani ar vuhez divezel e tenn ar Yoc’hoù da reiñ an
trec’h da zivezouriezh an dec’hmegennoù-argel eorizhek pe da zivezouriezh an iziunadoù, ar
C’humuniezhoù d’an divezouriezh erverkadel pe da zivezouriezh ar vertuzioù, ar C’henunvaniezhoù
d’an divezouriezh henvoazel pe da zivezouriezh ar c’hrouiñ. E tachenn an anaoud, ar Yoc’hoù a
vrienteka hent an derc’hañ, ar C’humuniezhoù hent ar meizañ, ar C’henunvaniezhoù hent an nadiñ.
Erfin, e tenn ar Yoc’hoù da vezañ en amzerelezh an talmadoù direoliek, ar C’humuniezhoù en
amzerelezh ar pebeilañ etre enraog ha goulerc’h, ar C’henunvaniezhoù en un amzerelezh o luskellañ
etre an amzerelezh kelc’htroüs ha piklammus – o c’holeiñ diouzh an dro ar gwashañ goulerc’hioù.
Gwir eo e c’hell un arvez all, an enebadur etre kevredusted oberiat ha kevredusted c’houzañvat, degas
amañ treuzkemmoù bras.

3. Kevredusted oberiat ha kevredusted oberiat.
An diforc’h etre kevredusted oberiat ha kevredusted c’houzañvat a zeu a-dreuzkiz n’eo ket hepken
war an diforc’h etre Yoc’h, Kumuniezh ha Kenunvaniezh, hogen ivez war an diforc’h etre
kevredusted dre gendeuzadur darnel (Nioù) ha kevredusted dre enebadur darnel (keñverioù ouzh an
hentez). Kevredusted c’houzañvat a reomp eus an hini na amkan ket ur seveniñ : trec’h e vez al liv
kantaezel stag ouzh ar speredegezh, an emzalc’hioù, ar greadoù war ar youladennoù hag ar
meizadennoù. Kevredusted oberiat a reomp eus an hini a amkan ur seveniñ : al liv youlel stag ouzh ar
speredegezh, an emzalc’hioù, ar greadoù a vez trec’h war ar c’hantaezadennoù hag ar meizadennoù.
Argemmoù diseurt zo d’an diforc’h etre kevredusted oberiat ha kevredusted c’houzañvat diouzh ma
vez e kont oaledoù a stadoù bred pe oaledoù a oberoù bred. D’he far pellañ ez a ar gevredusted
c’houzañvat pa gemer an diemouez pe an damemouez perzh enni. A-c’hin, e vez ar gevredusted
oberiat en hec’h uhelañ p’en em gav trec’h ar youladennoù (hag ar sevenadennoù diwarno) kenaozet
gant amparadur ar gevredusted-se e stumm oaledoù oberoù bred, eleze kreizennoù dibab, divizout,
krouiñ. Erzerc’hadoù ar gevredusted o vezañ anadennoù kevredadel hollel, ez eo an disoc’henn pe
gouzañvat pe oberiat eo a vern. Ha heversoc’h eo an disoc’henn-se diwar an Nioù eget diwar ar
c’heñverioù ouzh an hentez ; an Nioù o devez pe n’o devez ket ur seveniñ boutin da ren ; p’o devez,
en o diforc’her e Nioù un-, lies- pe dreistarc’hwelel – an arc’hwel o vezañ er ster-se un arvez hepken
eus ar seveniñ boutin da ren gant ur strollenn oberiat. An azonoù-se ne adkaver ket gant ar
« c’heñverioù ouzh an hentez », o vezañ ma amprest ar re-mañ o endalc’hedoù ouzh an Nioù,
strolladurioù, renkadoù, bloc’hennoù ma erzerc’hont ha ma reont d’an endalc’hedoù-se argemmañ e
mil doare.
Amañ ez adkaver unan eus ar c’hudennoù en deus bet an Emsav da ziskoulmañ. O vezañ
ma oa bet kaset da get an Ni brezhon evel kevredusted oberiat – ha ma ne chome nemet e
stumm ur gevredusted c’houzañvat –, e ranke an Emsav da gentañ-penn adkrouiñ ur
gevredusted vrezhon oberiat ; alese ar pouez roet gantañ d’ar seveniñ adalek kammedoù
kentañ e gelennadurezh, alese ivez amparadur an Emsav e stumm kreizennoù-krouiñ (ha n’eo
ket e stumm aozadurioù-difenn pe -arc’hañ), pezh a gaver damkanet e stumm ar saviadkenderc’hañ emsavel.
Aes eo diwar se intent stuz kevredadel al luskadoù breizhek n’o deus ket lakaet d’o
amkan kentañ diziouerus krouiñ un Ni brezhon oberiat ha krouus. Ken aes all eo kompren
perak ez eus bet e pep mare daou rumm diforc’h anezho : 1) al luskadoù o deus kemeret da

boell ar gevredusted c’houzañvat, dezhi ul liv kantaezel trec’h, un Ni brezhon o vont da get er
gevredigezh vloc’hel a lider e-barzh strolladurioù dibarek (kelc’hioù folklorel, aozadurioù
yezhelour, bodadoù « originaires » h.a.) 2) al luskadoù o kemer da boell « ar c’heñverioù
ouzh an hentez » e stumm emzalc’hioù-enebiñ hag embregadennoù-arc’hañ ouzh emframmoù
’zo eus ar gevredigezh vloc’hel gall hag ar framm stadel gall, oc’h amprestañ o endalc’hedoù
ouzh an Nioù hag ar strollennoù beziat, eleze ouzh an Ni gouzañvat brezhon diouzh un tu, ha
dreist-holl ouzh an Nioù oberiat gall hag ouzh ar strolladurioù, ar renkadoù hag ar
gevredigezh vloc’hel gall diouzh an tu all (P.N.B., M.O.B., U.D.B., h.a.). Ar
gorrgevredadouriezh a ro aze an tu da lakaat war wel un arvez all eus an enebadur
emsav/ledemsav.
Un evezhiadenn a bouez zo d’ober : er par meurgevredadel, ne vije ket eus an emframmoù
kevredadel nag eus ar strolladurioù, ar renkadoù pe ar c’hevredigezhioù bloc’hel ma ne vije ket a
Nioù oberiat trec’h en o ser. Kement-se ne zle ket ober diwelout na bezañs ha pouezusted an Nioù
gouzañvat, na bezusted ar c’heñverioù ouzh an hentez oberiat (etrehiniennel hag etrestrollennel) ; ar
re-mañ a gaver n’eo ket hepken er c’henstriverezh, er c’hevezerezh, er genoaz hag er c’henstourm,
hogen ivez en eskemmoù, er c’hevratoù hag er gouestloù, koulz hag er c’heñverioù nesaat ha betek er
geneiliezh, er c’henhoal hag er garantez ; bezañ oberiat a c’hoarvez neuze a strivañ da zerc’hel,
gwareziñ ha diorren ar c’heñverioù-se.
En un hevelep strollenn e c’hell kenvezañ ha kevezañ Nioù oberiat ha Nioù gouzañvat ; awechoù en em gav nasket ar re gentañ gant an eil re : er renkadoù (ha zoken er strolladoù
politikel) hag er bloc’hennoù evel ar Riezoù hag ar C’hevredigezhioù etrevroadel, e tenn ar
c’hendeuzadurioù gouzañvat da vougañ ar c’hendeuzadurioù oberiat betek o derc’hel en
diaskren. En degouezh-se emañ ar renkad n’he deus ket c’hoazh, hervez an droienn varksour,
diraezet an « emskiant renkadel » ha n’eo ket deuet a-benn c’hoazh da emframmañ. Bez’ ez
eo ivez degouezh ar strolladurioù kerentiadel, an tiegezh pergen, ma c’hoari an Nioù
gouzañvat (ha diemouez evit un darn) ur roll a bouez ; an degouezh ivez eus ar strolladoù
politikel pa vezont niverek ha gwan, pa chom o dilennerion digas outo mui-pe-vui ; an
degouezh c’hoazh eus ur Vroad seizet gant ar stourmoù diabarzh pe eus ar C’hevredigezhioù
etrevroadel sac’het er rouestl. En holl zegouezhioù-se, ar gevredusted oberiat, pe re wan pe re
rannet, zo dalc’het dindan gazelge gant ar gevredusted c’houzañvat. Ur gudenn a bouez bras
eo enta ar c’heñver fetis etre Nioù oberiat ha Nioù gouzañvat e-barzh ar strolladurioù, ar
renkadoù hag ar c’hevredigezhioù.
Doareoù all zo da wiriañ talvoudusted an diforc’h etre kevredusted oberiat ha kevredusted
c’houzañvat. An Nioù oberiat hepken zo gouest da reiñ korf da wastad ar benvegadurioù frammet ;
gaonac’h e chom an Nioù gouzañvat war ar poent-se. Heñveldra, an Nioù oberiat a vez kenderc’hus
evit a sell ar gwir, an Nioù gouzañvat n’int ket evit dougen reizhenn wirel ebet. Uheloc’h hon eus
lavaret e vez ar C’humuniezhoù lañsusoc’h d’ar reizhennañ ha d’ar frammata ; spisaat a c’haller ez eo
ar C’humuniezhoù a zo en dro vrientekañ er c’heñver-se. Ar familh briedel da skouer, ma chom an
Nioù oberiat skoilhet gant an Nioù gouzañvat, ma ne vez ket kalz eus an elfenn Kumuniezh, ne ro ket
nemeur a dro d’ar reizhennañ ha d’ar frammata, tra ma vez lañsusoc’h ar familh diadel pe c’hoazh ar
strolladurioù a lec’helezh (menegomp ar Geoded henvedel). Pa zeu ar Yoc’hoù a-benn d’en em
urzhiata, e tennont da amparañ ur framm kreizennet, gant destrizhoù kreñv ; er c’hontrol, ar
C’humuniezhoù oberiat a denn kentoc’h da ensaviñ frammoù digreizennet gant handalioù skañvoc’h ;
evit ar C’henunvaniezhoù oberiat, e klaskont chom ar muiañ gwellañ er-maez eus ar frammoù hag eus
ar reizhennoù. A-du-rall, pa dremen ar Yoc’hoù eus ar stad c’houzañvat d’ar stad oberiat, e c’hoarvez
e-ser ar c’hemm-se eilpennadurioù trumm ha dastaolioù feuls. Er C’humuniezhoù eo e tenn
oberiadegezh ha gouzañvadegezh ar muiañ da vezañ kempouez. Ar Gumuniezh c’houzañvat a bad
aesoc’h hag e-barzh strollennoù ledanoc’h eget ar Gumuniezh oberiat, pinvidikoc’h hec’h
endalc’hedoù ha stankoc’h o donderioù, hogen strishoc’h o egorad ha herrekoc’h o dedro. Ar Yoc’hoù
gouzañvat ne vezont ket emouez ouzh an amzerelezh a amparont hag o anniñv zo un arbenn
dispanelezh. Ar C’humuniezhoù gouzañvat zo emouez ameeun ouzh an amzerelezh dre hantererezh ar
c’hounañ strollennel, pezh o lak en amzerelezh arouarek – en houmañ emañ ivez ar

C’henunvaniezhoù gouzañvat dre berzh emdouell an amzerelezh kelc’htroüs. – En eneb, e vez ar
Yoc’hoù oberiat emouez ouzh an amzerelezh spanel a grouont, ha klask a reont, alies hep dont a-benn,
gourlakaat an dazont pe an tremened ouzh ar bremañ, – alese amzerelezh ar gwengeloù oberelour hag
an utopiennoù. Ar C’humuniezhoù oberiat a ampar un amzerelezh amluskek a barelezh vresk etre
bremañ, tremened ha dazont, koulz hag etre spanelezh ha dispanelezh ; a-wechoù e teuont a-benn da
emouezañ outi ha, betek ur poent, d’he mestroniañ. Erfin, ar C’henunvaniezhoù oberiat heboell, evel
re ar bihanniveroù dispac’herion, imbourc’herion pe prederourion « n’o deus ket amzer da emouezañ
ouzh an amzerelezh » enraogus ha didarzhadennek a zevoudont ha na lez ganto rank ebet ken berrbad
ma’z eo he fredoù ; o vont gant kas an amzerelezh a grouont kentoc’h eget ouzh he mestroniañ, e
teuont evelkent a-benn da eilpennañ amzerelezhioù ha skeul an amzerelezhioù er strolladurioù,
renkadoù ha kevredigezhioù bloc’hel ma weredont… Ur gwiriekadur all eus talvoudusted an diforc’h
etre kevredusted oberiat ha kevredusted c’houzañvat a zeu dimp eus kevredadouriezh an anaoud. Pep
amveziad all o vezañ lezet a-gostez, ar Yoc’hoù oberiat a ro lañs d’an anaoud kantouezel ha soliadel,
ar C’humuniezhoù oberiat d’an anaoud poellel ha dassellel, ar C’henunvaniezhoù oberiat d’an anaoud
tebouezel ha nadel ; en eneb, e hañval ar Yoc’hoù gouzañvat bezañ dedennet gant an anaoud argelel,
ar C’humuniezhoù gouzañvat gant an anaoud meizadel, ar C’henunvaniezhoù gouzañvat gant an
anaoud kevrinel. Merkomp e teu ouzhpenn war an doareoù-se argemmoù a-geñver gant pep rumm
anaoud (anaoud merzadel ar bed diavaez, anaoud an Hentez hag an Ni, anaoud kalvezel, politikel,
gouezoniel, prederouriezhel).

4. Tri rumm keñverioù ouzh an Hentez : an argerzhioù nesaat, pellaat, an argerzhioù
kemmesk.
Ar C’heñverioù ouzh an hentez zo anezho argerzhioù nesaat pe pellaat etre ar strollennoù hag an
hiniennoù ; war loc’h e vezont bepred ; elfennoù dialuskel ez int dres evel an derezioù kevredusted
dre gendeuzadur darnel a amplegont a-hend-all evel m’hon eus gwelet. Evit pellaat pe nesaat o deus ar
Meoù hag an Hentezioù ezhomm eus ur gengerc’husted etrezek un endalc’hed resis ; an endalc’hed-se
eo a zeu da vezañ peurliesañ danvez an nesadur pe ar pelladur. E-se, div hinienn, pe div strollenn o
vont e kevezerezh pe e kenstourm a rank da gentañ kengerc’hañ etrezek danvez o amkan boutin, kaout
an hevelep c’hoantoù, ezhommoù, lazioù ha c’hoari rolloù kevredadel parzhiat en hevelep anneuenn.
Dre se, n’eus ket a enebiezh, a genstourm, a genoaz hep kengerc’h kent etrezek un endalc’hed a
genstriver evitañ. Aesaet e vez ar c’hengerc’h-se gant an Nioù hag ar strollennoù ma vez kevanaet ar
c’heñverioù ouzh an hentez ; harp en devez pe war arouezioù hag argeloù en dro voasañ, pe war nadiñ
hag anaout gwerc’helezh an hentez, personelezh ar gevezerion o tont neuze da vezañ danvez ar
c’heñver.
Er « c’heñverioù ouzh an hentez » mui-pe-vui gouzañvat e tiskouez an argerzhioù nesaat
bezañ trec’h ; evel-se emañ an darempredoù diazezet war ar revskog hag an hoalerezhioù a
bep seurt, war ar ranellded hag ar snobegezh, war an hegarated pe ar vignoniezh dispis, war ar
garusted pe ar garantez manet direspont. Arabat koulskoude diwelout ar c’heñverioù
gouzañvat diazezet war an treuzvarnoù, ar brouezioù, ar skuizhadurioù, an andeur hag an
diaked, ar givioulded, an oaz hag ar gourvenn (keit ma chomont gouzañvat), erfin war an
digarantez hag ar gasoni direspont.
Er « c’heñverioù ouzh an hentez » mui-pe-vui oberiat e tiskouez an argerzhioù pellaat ha
dreist-holl an argerzhioù kemmesk bezañ trec’h. Ar skouerioù splannañ a « geñverioù ouzh an
hentez » etrestrollennel oberiat o c’hoarvezout eus un argerzh pellaat a gaver gant ar
c’henstourmoù tuadoù e diabarzh ar strolladurioù, ar c’henstourmoù etre micherioù, etre
haenadoù armerzhel, pe etre kenderc’herion ha bevezerion, gant ar gourzhenebadurioù etre ar
renkadoù pe etre ar broadoù. Un evezhiadenn : seurt darempredoù-pellaat stignet en diavaez
etre Nioù disheñvel pe etre strollennoù o deus da wered startaat ar c’hendeuzadurioù darnel en
o diabarzh. – Ar c’heñverioù pellaat oberiat etrehiniennel zo diniver, oc’h ober ur skeulennad
a ya eus an digasted dihabask betek ar gasoni reizhiadek en ur dremen dre ar gourvenn
oberiat, ar genoaz hag an arvelloù padus. – Ret eo menegiñ ivez ar c’heñverioù nesaat oberiat
ken etre hiniennoù ken etre strollennoù diazezet war ar roadoù hag ar goulezadoù untu o vont

dre ar stadañ en daou du ez eus lazioù kengerc’hus ha betek ar vignoniezh, ar c’henhoalerezh
hag ar gengarantez etre perzhidi o chom diforc’h mat (eleze na amparont ket un Ni).
Koulskoude, ar re voasañ hag ar re bouezusañ eus an holl « geñverioù ouzh an hentez »
oberiat eo an darempredoù kemmesk, hanter-hent etre pellaat ha nesaat. An disoc’h eo seurt
darempredoù d’un toullad mat a genstourmoù o tont d’un emglev bennak. Ha pa vent
etrestrollennel pe etrehiniennel, e c’hoarvezont eus un argerzh kevret a nesadur diouzh un tu,
a belladur diouzh an tu all. Evel-se emañ an darempredoù eskemmañ, kevratañ, kredadiñ,
gouestlañ ha grataat, ar c’heñverioù perc’hentiezh, h.a.. En darempred kevratañ da skouer, e
kengerc’h mennadurioù ar gevraterion a-benn savelañ un endalc’hidigezh keveskemm
(nesadur), ha war un dro e kenforc’hont e kement ma kerc’hont amkanioù enebek, evel reiñ
un dra hag e zegemerout, h.a. (pelladur). Heñveldra, e vez kendon etre lazioù ar gevraterion e
kement ma vennont kefleuniañ ar gevrat (nesadur), hogen e vez tennder etre o lazioù evit a
sell an diferadennoù danvezel hag an doare d’o erounit (pelladur).
Notomp c’hoazh e vez gouzañvat en o disoc’h ar « c’heñverioù ouzh an hentez »
kemmesk. Ar Meoù hag an Hentezioù a c’hell bezañ war un dro dedennet hag argaset an eil re
gant ar re all, bezañ war un dro skuizhet ha deuriet, digar ha hegar, nevent ha mignoned,
kevezerion ha kevelerion, lusket gant ar c’henhoal pe an erez, ar gengarantez pe ar gengasoni.
E seurt kemmeskoù e vez lodenn an elfennoù nac’hel diaes da briziañ pa’z int keñverioù
gouzañvat dalc’het alies en arvoustr gant ar berzhidi, eleze o chom diemouez pe damemouez
dezho. Emaomp aze dirak keñverioù ouzh an hentez forc’hellek hag amluskek. Dellid bras
FREUD hag ar gevredadourion a denn o mad eus ar bredelfennerezh eo bet o lakaat war wel ;
o fazi avat eo bet o daveiñ hepken d’ar revelezh diouzh un tu, d’ar vredelezh diouzh an tu all.
N’o deus ket merzet ouzhpenn ez eus aze liammoù kevredadel dibarek-tre, nad int kevastenn
na d’ar werc’helezh kevredadel a-bezh na d’ar c’heñverioù ouzh an hentez, hogen hepken d’ar
re anezho a zo war un dro kemmesk ha gouzañvat, – ha dav eo anaout ez eo o roll gwerc’hek
er gedvuhez bihan a-walc’h.
Evel just e c’haller kreskiñ diouzh ezhomm niver rizhennoù korrgevredadel ar gevredusted, rak
paotaat a ra an arlivioù hag an derezioù-tremen en arbenn eus an anemframmelezh a ro dezho ur
wevnded vras.
Da glozañ e lavarimp ez eo pep strolladur ur c’horrved a erzerc’hadoù a gevredusted hag ez eus
eus pep renkad hag eus pep kevredigezh vloc’hel – seurt kevanvedoù a strolladurioù – ur c’hevanved
a gorrvedoù hag ur c’horrved eeun a liammoù kevredadel. An elfennoù korrgevredadel avat, henn
gwelout a raimp, evito da vezañ anemframmel, a c’hell kendeurel d’an emframmañ ha d’an
diemframmañ, dre berzh ma c’hoarvez dezho bezañ urzhasaet e-barzh an emframmoù darnel pe
bloc’hel en ur zasstourm ouzh an urzhasadur-se.
Talvoudus eo ar gorrgevredadouriezh evel diaz d’an imbourc’h kantouezek ha fetis, seul vui ma
c’hell bezañ ereet ouzh an arnoderezh kevredadour end-eeun, evel ma tiskouez labourioù ar
gevredadventouriezh. Houmañ avat a ranko bezañ klokaet hag azasaet da vuzuliañ erzerc’hadoù an
Nioù oberiat.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.
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S.A.D.E.D. : Unnekvet prantad kendaelañ bloaziek (4) ........................................................ 68/249-259
Kendaeloù Bourc’h-Vriag d’an 19, 20, 21 eost 1972, /249-250. Kendael a-zivout al luskad
« Rennes Révolutionnaire », Testenn gentañ /250-252. Kendael a-zivout istor kealiadurezh al
luskadoù breizhek, Trede testenn : « Skiant Vreizh » gant GAWAIN /253-259.
An Emsav hag ar Vro (52) [EMVR-347 – 357]..................................................................... 68/260-274
Lizheroù /260-265. Danevelloù obererezh : Emelladenn en un emvod foran /265-269 ;
Emzezrann /269-274 ; E.R.E.R., Lizher digant Poellgor Skourr an Deskadurezh Vroadel da
Gadoriadez E.R.E.R.. Divoud : treuzfurmiñ framm S.A.D.E.D.

S.A.D.E.D. : UNNEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (4)
KENDAELOÙ BOURC’H-VRIAG
D’AN 19, 20, 21 EOST 1972
Aozet ez eus bet ur rummad kendaeloù e Bourc’h-Vriag eus an 19 d’an 21 eost 1972. Ar berzhidi
en em ranne e bodadoù hervez an danvezioù o doa prientet pe a zibabent. En doare-se e veze renet
meur a gendael en hevelep amzer. Evel-henn e veze frammet pep devezh :
09.00 – 09.30

Bodadur hollek – Dasparzh ar berzhidi e bodadoù evit ar beurevezh.

09.30 – 11.30

Kendaeloù a vodadoù.

11.30 – 12.00

Bodadur hollek danevellañ, pep bodad-kendaelañ o reiñ da anaout e labour dre
vouezh un daneveller.

14.00 – 14.30

Bodadur hollek – Dasparzh ar berzhidi e bodadoù evit an endervezh.

14.30 – 16.30

Kendaeloù a vodadoù.

16.30 – 17.00

Bodadur hollek danevellañ.

18.00 – 19.00

Bodadur hollek – Breutadur war labour an devezh. Prientidigezh labour
antronoz.

Roll ar c’hendaeloù
Sadorn 19 eost 1972.
Beurevezh :

Kealiadurezh TALDIR.
Ar « Joint Français » (1ñ lodenn ar gendael).
« Skiant Vreizh » gant GAWAIN (1ñ lodenn)

Endervezh :

Ar goproù.
An Emsav kentañ en Oriant.
Al luskad « Rennes Révolutionnaire ».

Sul 20 eost 1972.
Beurevezh :

Ar « Joint Français » (2l lodenn ar gendael).
An deskadurezh.
Emzezrann un danvez Ezel.

Endervezh :

Ar greanti dafar pellgomz CTB e Pont-ar-Veuz« Skiant Vreizh » gant GAWAIN (2l lodenn) / enn

Abardaez :

Studi ur raktres bodad skignerion a lizheradur emsavel hag a lennegezh
vrezhon.

Lun 21 eost 1972.
Beurevezh :

Eus ar c’heveldodiñ d’ar c’hevandodiñ.
Al laezhdi greantel GILAP e Kastellin.

Endervezh :

Emzezrann un danvez Ezel.

KENDAEL A-ZIVOUT AL LUSKAD « RENNES RÉVOLUTIONNAIRE »
(Testenn gentañ, PKB-1113)
War vogerioù Roazhon e vez gwelet skritelloù, enskrivadurioù sinet R.R.. Diskeladegoù ez eus
bet ivez a-du gant Norz-vietnamiz pe evit kareziñ an isgourc’hwel e Breizh, pe a-du gant ec’hwelerion
ar « Joint Français ». A-benn sklaeriañ va c’healiad personel war ar gudenn e’m eus soñjet gwelout adostoc’h obererezh, kealiadurezh ar strollad-se. Tro ’m eus bet da zaremprediñ ur stourmer eus al
luskad-se el lise m’edon, dreist-holl da geñver ec’hwel ar skolidi, studiet ’m eus ar gelaouenn
Drapeau Rouge, embannet gant R.R.. Klasket ’m eus diskouez kealiadurezh R.R. e-keñver ar
« gudenn vrezhon » dre vras ha digejañ un nebeut krefen eus perak ur studienn a seurt-se.
Pezh a zo sebezus da gentañ eo ar pouez a vez roet da veiz MAOZEDONG : « Hon linenn
bolitikel zo disoc’h eus ar stourm hag eus piaouadur meiz MAOZEDONG : unvaniñ gwirionez hollel
ar varksouriezh-leninouriezh hag obererezh fetis an dispac’h ». Rennes Révolutionnaire zo neuze ur
strollad seurtanvet maoour. Un disrann eo eus Humanité Rouge, maoour ivez. Pezh a rebeche
krouerion R.R. da H.R. e oa dibunañ komzoù ha reiñ kentelioù d’ar vicherourion, hag an diskoulm a
ginnigont eo kemer perzh war-eeun er stourmoù ha lakaat mennoz an dispac’h da greskiñ en o zouez.
Ul lugan arveret gant R.R. zo « DISKOULM = DISPAC’H ». War beseurt pal eo durc’haet an
obererezh politikel ? « Roll R.R. a zlefe bezañ durc’haat e stourm e sell kemer perzh e savidigezh ar
Strollad komunour diles, sevel stroll-leviañ diziouerus ar renkad vicherour a-benn he sturiañ er stourm
kemplezh ez eo hini an Dispac’h Sokialour en ur riez greantelaet ». Penaos seveniñ ar pal-se ? « Dre
grouiñ ur skouer a aozadur komunour an araokaetañ ar gwellañ war an dachenn ». Splann eo hag
adlavaret meur a wech : « Hon pal eo ober an Dispac’h Sokialour ha Stuzegezhel e Frañs ». Penaos e
vo krouet an aozadur komunour-se ? « Dre gendeuziñ meiz MAOZEDONG hag obererezh fetis an
dispac’h e Frañs ». Unan eus prederioù pennañ R.R. zo en em liammañ gant ar yoc’h, pezh a ra
anezhañ « linenn ar yoc’h ». R.R. a glask lakaat ar pennaennoù-se da dalvezout en e aozadur :
« Kreizennerezh gwerinek, proleterekaat an aozadur ». Pennleinet eo ar Strollad gant ur Stroll-leviañ
anvet gant ar c’helligoù. Ar Stroll-leviañ zo e piaou d’an durc’hadur politikel ha d’e erounezadur ; ur
roll all en deus eo steuñviñ studi meiz MAOZEDONG. Rankout a ray an aozadur bezañ proleterekaet.
Anzav a reont n’o deus ket c’hoazh evit ar mare a vicherourion gomunour barrek a-walc’h da gemer
levierezh an aozadur.
Diazezet eo Rennes Révolutionnaire dreist-holl e Roazhon, hogen kreizennoù all zo e Breizh, e
Brest, Lanuon, Kemper, Felger, hag ivez en Angers. Ur strollad bihan eo, lec’hel ha hep kalz a skiantprenet, gouez dezho.
Perak dibab Breizh da « dachenn labour » neuze ? Da gentañ, hervez pezh a lavaront, ez eo R.R.
ur frouezh eus stourm ar renkadoù e Breizh. Ha dre se e taolont pled, mui pe vui, gant ar « gudenn
vrezhon ». Evito, Breizh he deus azonoù ur bihanniver broadel : « Ar brezhoneg zo unan eus yezhoù
ar bobl, gant an euskareg hag ar galleg – Ur fazi e ve ober eus ar brezhoneg ur yezh eus ar
vourc’hizelezh ». Ar stourm en deus arvezioù spesadek e Breizh : « Arabat eo termal evit reiñ d’ar
stourm evit an dispac’h sokialour un arvez spesadek e Breizh ». A-walc’h eo kement-se dezho avat.
Ne fell ket dezho ma ve eus ur strollad politikel brezhon. « An dispac’h sokialour en devo da blediñ
gant lazioù ar yoc’h vrezhon hag ar strollad komunour diles a ranko teurel pled gant arvezioù ar
stourm e Breizh ».
Pennadoù dislavarus a vez kavet e-barzh Drapeau Rouge, da skouer : « Kentod deurus war an
talbenn kulturel » – Ne c’hell ket ar varksourion-leninourion chom diseblant dirak diorreadur ar
« stourm sevenadurel dispac’hel », dreist-holl e Breizh, ma nac’h ar vourc’hizion gwir hon pobl d’ur
sevenadur dibarek – En hevelep pennad e vez graet anv eus kanaouennoù poblek ha dispac’hel
(KIRJUHEL). Pelloc’h e kavomp : « Liammet eo ar stourm spesadek e Breizh ivez gant berzh-mat an
dispac’h sokialour » (Tolp boutin gant Strollad Komunour Breizh). Hogen Breizh a chom evito un
« dachenn labour », hag an nerzhoù dispac’hel a anad hiziv a zle bezañ korvoet evit an dispac’h

sokialour e Frañs : « Ret eo soñjal bepred ez eo diorreadur ar stourm e Roazhon hag e Breizh an
hentenn wellañ da gemer perzh e diorreadur ar stourm e Frañs ».
Diaezet eo R.R. gant ar bountad breizhek. Ne gav an anadenn gevredadel-se lec’h ebet en e
gelennadurezh ha ret-mat eo en em azasaat ouzh an devoudoù. Gwelloc’h avat e kavont (betek
bremañ) nac’h eget studiañ a-zevri ar gudenn hep loc’hañ diwar raklakadennoù a bep seurt. Anat eo
evito emañ an dislavar pennañ etre proleterion ha bourc’hizion ha n’emañ ket etre Breizh hag ar Stad
c’hall. O kemer sol war ar bennaenn-se e nac’hont e ve eus ar stourm brezhon e-maez an aozadurioù
gall. Breizh a chom un dra naturel evito, ha lakaat a reont kichen-ha-kichen ar stourm kulturel hag ar
stourm armerzhel hep kevanaat. Un dra zo anat dezho, forzh penaos : bez’ ez eus eus Breizh, hag e
roont arguzennoù naturel : an Istor, ar yezh, an trivliad broadel. Perak avat ne vez ket roet e-touez an
arguzennoù-se ar stourm renkadel ? N’eo ket breizhek stourm ar renkadoù ? Gwelout a reont bepred
ar werc’helezh e termenoù a stourm ha nepred evel ur c’henderc’hañ. Ha pezh a zo evito traoù naturel
zo a-wechoù frouezh an daelerezh-dieubiñ lusket gant an emsav brezhon, evel ar bountad yezhelour,
an trivliad brezhon.
##Reizh-tre eo e komzfe ur Brezhon brezhoneg, peogwir ez eo brezhon. Lu eo e teskfe ur
Breizhuhelad brezhoneg, rak n’eo bet morse komzet ar brezhoneg e Breizh-Uhel. E gwirionez e
chomont bac’het en o c’healiadurezh treuzplaket war Vreizh hag e klaskont kantreizhañ anezhi. Ne vo
ket, pe kentoc’h ne fell ket dezho ma ve, a « zispac’h eneptrevadennel » nag a « emgann-dieubiñ
broadel » evit ar bobl vrezhon. Nemet e lavaront ez eo ret stourm « ouzh an arallekadur kulturel, ouzh
an isdiorreadur armerzhel, ouzh dezerzhidigezh Breizh », diogeliñ a reont ez eo « emsav dispac’hel ar
bobl vrezhon parzh kevanek e stourm dispac’hel ar renkad vicherour evit diktatouriezh ar
broleterion ». Hag an diskoulm kinniget zo : « An dispac’h sokialour e Frañs (hag e Breizh) a roy an
tu da ziorreadur heboell Breizh ». Kounaomp e lavar ar P.C.F. : « Bleuñvidigezh Breizh en ur Frañs
demokratek ».
Ar ger-stur : « An dislavar pennañ zo etre bourc’hizion ha proleterion » zo an hevelep hini evit
proleterion Breizh ha Frañs. Evel just, ur plas ispisial a vo graet da Vreizhiz er strollad komunour
diles, a vo « Strollad komunour marksour-leninour broadoù Frañs ». Ret eo neuze unvaniñ an nerzhoù
ha krouiñ ar strollad komunour unel a-enep d’an enebour boutin : ar Stad vourc’hizel gall.
Diwar ger-stur MAOZEDONG : « Hiziv, er bed a-bezh, an tuadur pennañ zo an dispac’h », en em
led ar mennozioù dispac’hel e pep lec’h ha zoken er Mouvement Breton. « Penaos en dije gallet an
F.L.B. na gomz eus sokialouriezh un nebeut mizioù hepken war-lerc’h darvoudoù Mae 68 ? »
« Hogen n’eus ket c’hoazh a aozadur rakward er Mouvement Breton ». Evit R.R., al liamm nemetañ
er « rouestl luziet-se » ez eo ar Mouvement Breton zo ur meni trivliadelouriezh vrezhon.
Pezh a zo heverk gant Rennes Révolutionnaire eo ar preder a laka da vuhezañ pezh a lavar.
Buhezañ a dalvez evito en em veskañ gant ar bobl, kaout darempredoù gant ar gouerion dre o harpañ
en o labourioù, mont da vicherour. Ur meni koustiañs fall o deus marteze hag e kredont diverkañ o
fec’hed orin a vihanvourc’hizion dre lakaat o saviad armerzhel da glotañ gant o c’healiad. Hogen ar
c’healiad-se n’eo ket diwanet er bobl. Ne verzont ket ez eo an daelerezh etre ar saviad dispac’hel hag
ar saviad arallek keflusker an dispac’h. Eilemsaviz a c’houzañve diwar an troc’h etrezo hag ar bobl,
ha Roparz HEMON a lavare : « Anaout ar werin a fell dimp – Rannet omp bet diouti a-wechoù adal ar
c’havell – dre m’he deus miret an ene hon eus kollet – Anaout ar werin a fell dimp, dre m’he deus ur
gentel evidomp – ». Rannet eo bet ivez kleizelourion ’zo diouzh ar bobl, gant ar vourc’hizion.
Un diforc’h ez eus avat etre maoourion ar Gauche Prolétarienne ha re Rennes Révolutionnaire :
R.R. ne glask ket atoriñ ar bountad breizhek, tra ma arver ar G.P. dodennoù an eil Emsav (menegomp
koulskoude Tregor en lutte, embannadenn savet e Lanuon gant ul luskadour eus R.R. e tregerieg
peurunvan !).
Roll ar studiadennoù a seurt-mañ a zlefe bezañ reiñ dezrannoù eus ar strolladoù kleizelour (ha, da
heul, dezrannoù eus ar strolladoù politikel pennañ hag ar c’hweluniadoù) d’ar re a zo levezonet gant o
c’healiadurezhioù. Skogus-kenan eo dodennoù ar gleizelourion hag o meni gweredelouriezh zo un
arvar a wariadurioù. Pouezus eo merkañ e pledont kalz gant devoudoù a zo en arlez da vuhez ar riez

c’hall : ar vicherourion enbroet, ar « c’hudennoù brezhon, okitan, h.a. » pe al liseidi, ar studierion n’o
deus ket a saviad armerzhel ; eleze kudennoù a vez lezet a-gostez gant strolladoù pennañ Frañs. En
arlez buhez ar riez c’hall emaint, ha n’o deus dezrann ebet eus ar gevredigezh c’hall.
PKB-1113

KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BREIZHEK
(Trede testenn, PKB-1114)
« Skiant Vreizh » gant GAWAIN
Skiant Vreizh zo ur skrid embannet gant Gwalarn e 1941 (niv. 135, 136-137, 138-139) ;
c’hoarvezout a ra eus pemp pennad hag ur c’hentskrid, ha diechu eo.
Er c’hentskrid e tispleg GAWAIN penaos e teuas dezhañ mennoz Skiant Vreizh : da heul ur
c’hendiviz gant Roparz HEMON a-zivout ster ar Gleuzeur Santel ; Roparz HEMON a lavaras dezhañ
e oa, d’e soñj, ster ar Gleuzeur Santel an dra-mañ : « Ne deu tra da vat nemet gant ar re o deus an
nerzh-youl da grediñ ez eo gwir o hunvre ». Diouzh ar frazenn-se, eme GAWAIN, « e tiwanas tammha-tamm pezh a’m eus anvet Skiant Vreizh, hag a zo gouest da neveziñ ene pep Breizhad, ne vern piv
ha pelec’h e vefe, evel m’he deus nevezet va ene ». Er pemp pennad da heul e tispleg enta GAWAIN
« da bep Breizhad », en un doare un tammig kentelius, petra eo Skiant Vreizh.

Pennad kentañ : Diazez Skiant Vreizh.
« Bez’ ez eus war an Douar un dra a garez dreist da bep tra. An dra-se eo Breizh ». eme
GAWAIN. Hogen ar Vreizh a gar ar Breizhad ma komz outañ zo ur Vreizh vreizhek penn-da-benn.
Pezh a wel en-dro dezhañ zo ur Vreizh hantervreizhek hepken, hag o koll bemdez eus he breizhelezh ;
ha mantret eo o welout n’eo ar pezh a gar nemet un hunvre. Emañ ar Breizhad emskiantek evel un den
war vord un islonk : en tu m’emañ emañ ar Vreizh pemdeziek, hantervreizhek hepken ; en tu all e wel
bro e galon ; gouzout a ra ne dizho morse an tu all. Hogen touellet eo mar soñj dezhañ n’eo Breizh e
galon nemet un hunvre : ar wir Vreizh eo er c’hontrol, ha pezh a wel n’eo nemet un hunvre e
gwirionez. Aze emañ diazez Skiant Vreizh, anavezet gant an hini a glev er c’homzoù-se « komzoù
kuzh e galon ». Ar Breizhad emskiantek ne wel ket se da gentañ, peogwir ez eo touellet gant
kantvedoù a gelennadurezhioù enepkelt. Mard eo kalonek, e strivo da seveniñ diouzhtu un darn eus e
hunvre, da reizhañ e vuhez hervez ur stur nevez.

Eil pennad : Skiant Vreizh ha spered ar C’helt.
Kregiñ a ra gant un diogeladenn : « Ar Gelted zo dreist da holl vroadoù an Douar, peogwir n’eus
nemeto o deus nerzh-kalon a-walc’h da vevañ en o hunvre ». E-se ez adkav Skiant Vreizh « spered ar
C’helt ». Hervez ar stur-se e rank Breizh bevañ. Ar Gelted n’int bet trec’het nemet pa o deus dilezet ar
bennwirionez-se, ha Breizhiz o deus he dilezet (en eneb da Iwerzhoniz, n’int bet morse trec’het gant
ar Saozon e gwirionez). Aze emañ kleñved ar Vrezhoned, tapet ganto digant an estrenion. Ur froudenn
eo kentoc’h, ha kefridi Skiant Vreizh eo dispenn ar froudenn-se. « Da sellout outi evel-se, ned eo
Skiant Vreizh nemet un distro da spered ar C’helt, hag un disparti diouzh brizhkredennoù c’hwezhet
ennout gant avel but ar Reter », eme GAWAIN evit klozañ e bennad. Gallout a reer soñjal en Avel
Walarn.

Trede pennad : Gwirvoud hag amvoud.
« Er pennad-mañ e tisklerian diazez Skiant Vreizh war dachenn ar brederouriezh », eme
GAWAIN. Bez’ ez eus ar Boud, ar pezh a zo ; an Divoud, kement tra nad eo ket. Er Boud ez eus ar
Gwirvoud, « kement tra a zo tost ouzhit ha pouezus evidout », hag an Amvoud, « kement tra a zo pell

diouzhit ha dibouez evidout ». E-kreiz lodenn-voud pep hini – disheñvel evit pep den – emañ an den
e-unan, pe resisoc’h e emskiant. Evit digejañ en traoù a weler an darn a Wirvoud pe a Amvoud a zo
enno, n’eo ket a-walc’h d’un den sellout ouzh an traoù o-unan, met ivez ouzh e spered. En e c’halloud
emañ enta reizhañ (ha n’eo ket ober) e Wirvoud hag e Amvoud. (Mard eo glac’haret ar Breizhad
emskiantek, ez eo peogwir ne anavez ket ar bennwirionez-se). Evit ober se e rank « lakaat e youl da
zizoleiñ e galon ».

Pevare pennad : Taolenn Vreizh.
« Ar wir Vreizh a zo anezhi : e’z spered emañ ». Ar Breizhad emskiantek zo perc’henn da gement
a zo e Breizh (parkeier, arrebeuri, yezh, h.a.) ; perc’henn eo ivez war hêrezh Vreizh, hêrezh Keltia. Ar
madoù-se zo degaset dezhañ gant Breizh, « n’eo ket evel madoù difrouezh ha marv, hogen evel
andonioù da frouezhusaat ha da vevaat da vuhez » (kv. marteze Gwarizi vras Emer).
Ret eo d’ar Breizhad emskiantek a anavez Skiant Vreizh sellout bremañ ouzh an dud a zo e
Breizh, met hepken ouzh re ar Gwirvoud, ha klask en o oberoù hag enno darn ar Gwirvoud ha se
hepken. Hag arabat disoñjal ar reolenn-mañ : « Nep piv bennak ha nep tra bennak a zo un tamm
gwirvoudegezh ennañ a rank bezañ doujet diouzh an tamm gwirvoudegezh-se hag an tamm
gwirvoudegezh-se hepken ». « Da skouer : ur skrid savet e brezhoneg. Gwirvoudek eo ar skrid netra
nemet abalamour da se ». Diouzh an elfenn vreizhek-se a zo pe n’emañ ket enno, e renker an traoù
hag an dud e-touez ar re vev pe ar re varv.

Pempet pennad : An Emsav breizhek barnet hervez Skiant Vreizh.
« Pep strivadenn graet evit Breizh zo un darn eus an Emsav ». « Keit ha ma ra an Emsav gant ur
yezh ha n’eo ket brezhonek, amvoudek eo, pe dost ». « N’eus Emsav gwirion nemet an hini a ra gant
ar brezhoneg, a vez harpet war ar brezhoneg ».
Aze e kaver un termenadur ledan eus an Emsav. Ne vern na tachenn na pal ar strivadenn graet evit
Breizh. Hervez Skiant Vreizh ez eo an Emsav evel ur c’hresk natur : « Breizhiz emskiantek o vale war
hent al levenez, hag oc’h aozañ levenez d’ar Vreizhiz emskiantek evelto, dre gaeraat ha pinvidikaat
Breizh ».
Derezioù zo en Emsav : an Emsav breizhek ha nann brezhonek, an Emsav brezhonek divreizhek,
an Emsav breizhek ha brezhonek (gant ma labouro evit Breizh hag evit Breizh hepken, « glan ha
digemmesk », rak emsavioù ’zo eus ar rumm-se a labour ivez war un dro evit ar gristeniezh, ar
gomunouriezh, an etrevroadelezh, h.a.). Tri si pennañ ar Vrezhoned a vez o saotrañ an emsavioù-se :
al lentegezh, al leziregezh, ar spered-bugel.
An Emsav termenet gant Skiant Vreizh evel ar bazenn uhelañ a c’hell koulskoude kouezhañ, rak
emañ etre daouarn tud a c’hell skuizhañ ha faziañ ; met arabat fallgaloniñ rak « dalc’homp soñj emañ
atav Breizh en hon c’halon. Ha pa na vefe emsav ebet, en hon c’halon e chom, ken splann ha ken
nerzhus ha biskoazh ».

Dezrann an destenn
Skiant Vreizh zo da veizañ en he mare, 1941, pa soñje an emsaverion o doa c’hwitet, pa santent ar
vrezhonelezh o tiflipout. Pelec’h emañ ar vrezhonelezh ? N’emañ ket mui er bobl. Klask hi e’z kalon,
setu respont Skiant Vreizh. Merkomp n’eo ket ar ster arnevez gwan ar ger kalon (trivliadelezh dall) a
gaver amañ, hogen ar ster hengounel klok (spered, youl ha sklerijenn).
Skiant Vreizh eo an oberenn gentañ o lakaat kudenn gant ar vrezhonelezh. A-raok, ne oa ket
ezhomm d’he zermenañ : mont a rae diouti hec’h-unan. GAWAIN an hini kentañ a c’houlenn : petra
eo ar vrezhonelezh ? pelec’h emañ ?
Eil poent : GAWAIN a ginnig ul linenn d’an ober, e stumm ur bennwirionez, a zo krediñ e
galloud ar spered, an hunvre, da dreuzfurmiñ ar bed, pe da nebeutañ buhez Breizhiz.

Re anat eo darnegezh ur seurt kelennadurezh a lez en deñvalijenn – a lak en Amvoud – an darn
vrasañ eus pezh a ra buhez an dud fetis ha dreist-holl ar gedvuhez werc’hel a-bezh. Ur si bras all ez
eus : mall eo gant GAWAIN degas e remed ouzh ur stad a draoù mantrus ; hogen ne hañval ket bezañ
chalet da anaout an arbennoù anezhi, pe tremen a ra gant brizhdisplegadurioù gwall verrek, e-giz :
Perak e tilez Breizhiz o brezhonelezh ? Peogwir « int bet touellet gant kantvedoù a
dreuzkelennadurezh enepkelt ».
Kinnig a reomp ren an dezrannerezh hervez tri lankad hag ober lerc’h-ouzh-lerc’h dezrannoù ekeñver prederouriezh, e-keñver kevredadouriezh hag e-keñver istoregezh an Emsav.

Dezrann prederel.
« Diazez Skiant Vreizh war dachenn ar brederouriezh » a c’hoarvez eus an enebadur etre
Gwirvoud hag Amvoud. Ar spered hiniennel a zo saveler ar Gwirvoud hag an Amvoud hag a laka e
pep mare ar vevenn etrezo : « Da emskiant vreizhek, harpet gant da youl, a raio dit diforc’h ar
Gwirvoud diouzh an Amvoud ».
Seurt divrannerezh a ra gant an enebadur etre derc’helezh (an traoù derc’het gant ar spered) ha
gwerc’helezh (an traoù er bed), o reiñ d’an derc’helezh al lañs war ar werc’helezh, – tued a anver
derc’helouriezh (pe idealouriezh).
Degasomp diouzhtu ur geizadenn : derc’helouriezh GAWAIN n’emañ ket e-keñver ar boud (an
derc’helezh n’eo ket trec’h d’ar werc’helezh dre anien drabedel) hogen e-keñver an ober (« e’z
kalloud emañ » ober d’an derc’helezh – ar Gwirvoud – trec’hiñ war ar werc’helezh – an Amvoud).
Gant gerioù all, mar erbed GAWAIN da Vreizhiz kemer hent o hunvre, ez eo evel ur penn-brezel o
teren e soudarded d’ur gilvac’h ; n’eo ket pa soñj ez eo gwell an derc’helezh eget ar werc’helezh,
hunvre Breizh kevan eget Breizh werc’hel o tivreizhekaat, hogen pa wel aze an doare da lakaat
derc’helezh hiziv da vezañ gwerc’helezh warc’hoazh, hunvre hiziv da zont da wir warc’hoazh. E-se,
emzalc’h derc’helour GAWAIN ned eo nemet un arvez eus e oberelouriezh : savelit Breizh evel
kealiad en ho puhez ha, da heul, e vo treuzfurmet ar peurrest. E lec’h all en doa Roparz HEMON
skrivet : « Dieubomp ar spered ha dieubet e vo pep tra ». Daou arvez zo da verkañ e seurt
kelennadurezh : da gentañ ar vent amzerel lakaet e kont evel e pep damkaniezh oberelour, d’an eil
merkañ a ra gant nerzh gwerc’h ar c’healiad war ar saviad.
Daou wan bras zo avat gant oberelouriezh GAWAIN :
– meizañ a ra ar c’healiad evel emframm hiniennel ; goulenn a ra digant pep Breizhad emskiantek
treuzfurmiñ e gealiad evel pa vije piaouer nemetañ ar c’healiad-se, dezhañ pep galloud warnañ ;
dic’houzout a ra ez eo ar c’healiad da gentan un emframm strollennel. Ar gevredigezh, ar gedvuhez
ha, dre-vras, ar gevredadelezh ne zalc’hont lec’h ebet e reizhiad GAWAIN : en e ved n’eus ket a
strollennoù, amparet eo gant un teskad hiniennoù, monadennoù hep etrewered, hep liamm, etrezo
hepken heñvelderioù pe disheñvelderioù pa reizh pep hini e weled diouzh sklerijenn e galon ;
– meizañ a ra ar c’healiad evel dizalc’h diouzh ar saviad ; goude lakaat a-wel gwerc’h ar
c’healiad war ar saviad ha degemeret ar gwerc’h-se da hent pennañ, e nac’h anaout gwerc’h ar saviad
war ar c’healiad, – pe kentoc’h ma ne nac’h ket ez eus anezhañ, e wel ennañ un droug da argas koustet
a gousto « e penn pellañ an Amvoud, ken tost d’an Divoud ha ma c’hell bezañ ». Ha sklaerius eo ar
skouer a ro : lavarout a ra Skiant Vreizh : « Ar galleg n’eus ket anezhañ » ; e-lec’h imbourc’hiñ en
istor hag er gevredadelezh arbennoù ar gallekadur, e-lec’h lakaat a-wel yaelezh ar gallekadur evit
Breizhiz hag an emsav brezhon, en ur ger e-lec’h daelerezhekaat ar gallekadur, en en pella hag en
nac’h. E-se e tellez kelennadurezh GAWAIN ar skritell a oberelouriezh andaelerezhek ha
derc’helour.
N’eo ket diaes dezren an divezouriezh a zo hini Skiant Vreizh. Da gentañ ne weler diforc’h ebet
etre pal ha finvez, etre ar pal kevrinel meurekaat Breizh hag ar finvez deberzhel ober eus Breizh ar
« vuhez wirion » nemeti. E-keñver ar pal-finvez-se e tle an ober bezañ reizhet diouzh pouezekaat ar
Gwirvoud (eleze Breizh derc’hel, anavezet ganit e sklerijenn da galon), ha dibouezekaat an Amvoud

(eleze ar bed gwerc’hel e kement ma ne anavez ket Breizh da wirionez nemeti). Aze moarvat ez a
tezennoù derc’helour ha youlelour GAWAIN an tostañ d’an amoedigezh. N’eur ket evit mirout a
soñjal e rae tezennoù heñvel o reuz en Europa en amzer-se end-eeun : evit HITLER ivez e oa ar palfinvez pouezekaat ar Gwirvoud Alamagn ha dibouezekaat an Amvoud betek e sankañ er fornioùpulluc’hañ.
Menegomp ivez lec’h ar Gened e kelennadurezh GAWAIN : breizhek a dalvez kenedek, Breizh
zo ul lec’h a gened. Da heul, al luskennoù a vez da oberoù hag emzalc’hioù Breizhiz emskiantek zo al
levenez rak Kened Breizh ha Keltia hag ar glac’har rak diskar ar Gened-se.

Dezrann kevredadel.
Emaomp o paouez lavarout ne zalc’h ar gevredadelezh lec’h ebet e kelennadurezh GAWAIN.
Gwir eo mar strishaer an termen kevredadelezh d’ar c’heñverioù kevredadel etre hiniennoù pe
strollennoù, eleze d’ar gedvuhez fetis hec’h-unan. E gwir, ne oar GAWAIN lakaat e kont nemet
dedaoladoù ar gedvuhez pe ar stern anezhi, pezh a vez anvet gant GURVITCH en e Gevredadouriezh
a-zonder « ar gorre stummadel hag amvael » : Breizh ned eo nepred evit GAWAIN kevredigezh fetis
ar Vrezhoned, hogen ar vro (parkeier, koadoù, hentoù, h.a.), ar yezh, ha hêrezh Vreizh ha Keltia (tiez,
arrebeuri, gwiskamantoù, h.a., kanoù, mojennoù, kurioù an istor, kredennoù, boazioù, arzoù, h.a.). E
berr, n’eus a obererezh gwirion, gwirvoudek, nemet piaouadur hiniennel ar c’henderc’hadoù
kevredigezhel, – « frouezhusaat ha bevaat da vuhez » dre vezañ « perc’henn da briziusañ tra a c’hallez
kaout war an douar » : Breizh.
E-se, al liamm nemetañ etre an dud a dremen dre ar c’henderc’hadoù ; ul liamm difetis eo,
anezhañ an hevelep karantez ouzh frouezh an tremened, an hevelep plijadur o perc’hennañ ar glad a
Gened ez eo Breizh, an hevelep levenez o kreskiñ ar glad-se (dre ur c’hrouiñ hiniennel evel just).
Lavaromp diouzhtu an dra-mañ : mar grae GAWAIN ar renabl eus e geal Breizh o sevel ur roll a
genderc’hadoù kevredigezhel, edo pell a asantiñ gwelout Breizh evel ur c’henderc’had deberzhel eus
an istor. Breizh a chom evitañ ar Gwirvoud, eleze un anien sonnet, kevrinel ha trehontel d’an istor.
Un evezhiadenn all zo d’ober : ul lec’h-kreiz a zalc’h ar yezh e keal Breizh.
Bremañ penaos displegañ neuziadur kealiadurezh GAWAIN, a oa war-bouez nebeut kealiadurezh
an eil Emsav sevenadurel er bloavezhioù pergont ?
Tud an eil Emsav oa dre-vras bihanvourc’hizion gallekaet. Evel bihanvourc’hizion broviñsat en
em gavent dic’halloud er bed gall digor dezho dre ar gallekadur. Ha dre ar gallekadur end-eeun en em
gavent pellaet diouzh o c’henvroiz. Pa felle dezho bezañ brezhon, e rankent en em ober brezhon endro. O digenvezded a veze neuze kaset d’he barr dre ma oant ar re gentañ o vont a-enep froud ar
gallekaat a gase pobl Vreizh a-bezh war-du ar bed arnevez. Souezh ebet enta mar deue ur
gealiadurezh hiniennelour da adsked da seurt digenvezded kriz.
O strivañ d’en em ober brezhon en-dro e tisoc’has an emsaverion gant ur vrezhonelezh a oa
disheñvel-bras diouzh hini ar bobl. Brezhonelezh ar bobl oa e par ar stuzegezh da gentañ ;
brezhonelezh an emsaverion a voe e par ar argeloù (ar yezh) hag ar greadoù-krouiñ. Ur vrezhonelezh
kempoell ha krouus e voe. An disklot etre an div a nac’hjont gwelout e-pad pell, o klask e ziverkañ
(kounaomp strivoù Roparz HEMON da boblekaat Gwalarn pa verzas ne c’halle ket gwalarnekaat ar
bobl). Pa voe deuet dic’hallus diwelout an troc’h e voe ret reiñ un dezvad damkanel dezhañ. Skiant
Vreizh zo unan eus an diskoulmoù kinniget : stignañ bed an emsaver etre blein ur Gwirvoud (keal
eorizhek ar vrezhonelezh krouet gant an Emsav, lakaet da seul beurbadeloc’h ma oa nevesoc’h) ha
blein un Amvoud (keal o strollañ kement skoilh ha kement nerzh o virout ouzh Breizh a vezañ
breizhek). Dre lakaat an troc’h da risklañ eus par werc’helezh da bar an derc’helezh ez eilpenne
GAWAIN keñver an nerzhoù : dre ober Amvoud anezhañ e veze lamet pep galloud digant ar bed
enebour, dre ober Gwirvoud eus Breizh e veze roet pep galloud d’ar perc’henn anezhi, ar Breizhad
emskiantek ; ha da gentañ ar galloud da savelañ an troc’h, bennozh da sklerijenn e galon, ha da
drec’hiñ warnañ, bennozh da youl e galon. « Breizh vreizhek penn-kil-ha-troad » (brezhonelezh an

Emsav) zo an heolenn gouest da argas an deñvalijenn o c’holeiñ « Breizh hantervreizhek »
(brezhonelezh ar bobl). Amañ e teu war wel an argerzh gwengelekaat bet diskuliet c’hoazh. Trec’h an
Emsav a gemere neuz un trec’h gwengelel en ur Vreizh wengelel evit mad ur bobl wengelel.
Tud an eil Emsav ne bardonent ket dezho o-unan bezañ c’hwitet war o distro d’ar vrezhonelezh,
war o « adkavout Breizh » ha bezañ krouet, daoust dezho, ur vrezhonelezh nevez. Ne welent ket e oa
an troc’h a zigorent ar c’heflusker hag ar c’hentañ lankad eus un daelerezh dispac’hel. An diouer a
bleustr daelerezhel o lakae da sellout evel un droug pezh a oa ur c’hammed nevez eus an ober istorek
a ouestlent o buhez dezhañ.
Ur perag all zo en amgant ar gevredadouriezh : perak klask bezañ brezhon en-dro ? Un abeg
lakadel, un digarez lu, eo an hini a ro GAWAIN : peogwir ez eo Breizh ul lec’h a Gened. Evit tud
stuziet evel Roparz HEMON hag e geneiled, ergerzhet ha piaouet ganto pinvidigezhioù kenedel
ramzel broioù bras Europa, petra oa Breizh ma n’eo ket unan eus an truilhekañ kornioù-bro ? Nann, a
dra sur, mar boe tud Gwalarn kehelerion ar Gened, n’int ket distroet da Vreizh peogwir e welent enni
pimpatrom an holl Genedoù. Kudenn ar « bountad breizhek » eo a adkavomp. Ma n’eo ket hon arvez
he studiañ amañ, e lavarimp evelkent e kemerer ar gudenn-se dre an tu fall o c’houlenn perak e fell da
Vreizhiz bezañ brezhon abaoe an eil Brezel-bed ; ar goulenn d’ober zo : perak ne fellas ket da
Vreizhiz bezañ brezhon etre an daou Vrezel-bed ? N’eo ket dianav dimp ar respont. E grez an eil
Emsav ez erzerc’has ar bountad breizhek en un niver bihan-tre a dud ; seurt dibaoted, seurt
digenvezded eus an emsaverion a ro da gompren kalzik arvezioù eus kealiadurezh an eil Emsav.

Dezrann emsavel.
E 1941 ez eo diac’hinek stad an Emsav. Evit ur gwel ez a war-raok dillo. Ur bountad breizhek,
yezhel ha politikel, en em led d’ar vro a-bezh. Embannadurioù a zifluk, tra ma kresk niver lennerion
ar wask vreizhek evel niver an dud o teskiñ brezhoneg. Pa seller donoc’h avat e tizoloer emañ an
Emsav, sonnet abaoe derou ar bloavezhioù tregont, o vont buan d’an drouziwezh. E lec’h all eo bet
dezrannet c’hwitadenn an eil Emsav. Bountad breizhek ar mare, mar en em wiske gant kenderc’hadoù
an Emsav, oa frouezh da zarvoudoù estren dezhañ. Ur c’hilwered he devoe warnañ : al labour war an
dachenn a sunas holl nerzhoù an emsaverion, a baouezas dre se a blediñ gant o c’hudennoù, pezh a
herrekaas linkradur ha bruzhunadur un Emsav seizet. Skiant Vreizh zo un testeni pinvidik eus
kealiadurezh an eil Emsav war e dalaroù. War un dro e ranker gwelout en oberenn-se ur strivadenn
evit prientiñ daoust da bep tra un dazont d’an Emsav. An emsaverion spiswelusañ a oar ervat, ha pell
’zo, o deus c’hwitet, ar re feizekañ anezho a aoz ar giladeg. Skiant Vreizh zo damkaniezh ar Gilvac’h.
En em dennañ pep hini, n’eo ket en ur Geto zoken, hogen en e galon, lec’h diwezhañ ma c’hellont
c’hoazh faeañ an enebour. Talvoudus eo keñveriañ damkaniezh veziadek Ur Breizhad oc’h adkavout
Breizh (ma’z eo ar Vreizh e kaoz ar vro werc’hel) gant damkaniezh diveziadek Skiant Vreizh (ma’z eo
Breizh ur Gwirvoud diveziat repuet e kalon un dornadig « Breizhiz emskiantek »). Ha pouezus eo
merkañ ez eo ar wech kentañ en Emsav ma teu an nac’helezh da c’hoari ur roll en ober damkanel hag
embregel. Mar savelas GAWAIN an enebadur Gwirvoud-Amvoud en ur mod gwengelel ha gant ur
spered andaelerezhek, e rankomp anaout en enebadur-se divrazadur kentañ an dislavar daelerezhel a
zo hiziv hini an daou saviad-kenderc’hañ emsavel hag arallek. Aes e ve heuliañ an hil a-dreuz d’ar
Geto. Hag er c’heñver-se ez eo ar Gilvac’h rakkerzher ar Geto. Hemañ, diwanet ivez dre berzh
darvoudoù diavaez d’an Emsav ha daelerezhekaet gantañ, a roas d’an emsaverion an tu da guitaat ar
Gilvac’h diveziadel ha hiniennel ma oant gennet evit teurel troad er bed ha savelañ furm strollennel
kentañ, eginek met beziadel, ar Vreizh nevez a hente hunvreoù o diaraogerion.
PKB-1114

AN EMSAV HAG AR VRO (52)
LIZHEROÙ
Diwar-benn al lizher EMVR-337, Emsav 66/195 1972 :
« Evit a c’hallan gouzout, setu pellik ’zo dija e oa bet savet gant PENNAOD ur studienn pe
danvez ur studienn a-zivout “reizhiad ar c’hensonennoù e brezhoneg”. Marteze a-walc’h e voe atizet
gant ur goulenn bet graet outañ gant FLEURIOT evit he c’has da benn. Forzh penaos, er studienn-se
a’m eus gwelet ur skouerenn anezhi e klasker imbourc’hañ a-zivout, n’eo ket ar “soniadoù” evel a
lavar aozer EMVR-337, hogen ar mouezhiadoù kensonennel. N’eus el labour-se (ne gomzan ket eus
an Annexe) anv ebet a cheñch forzh pe zoare-skrivañ, ha, gwir pe faos e ve dezrannañ PENNAOD, e
amkan nemetañ oa gouzout pet mouezhiad kensonennel zo. Ar re a zo o freder kemmañ al lies
skrivadur arveret bremañ a c’hell bout dasparzhet e meur a rummad : 1) tud na ouzont ket ar yezh
daoust dezhe bezañ er Mouvement Breton a-c’houde hanter-kant vloaz hag ouzhpenn hag a ro da
zigarez “n’eo ket mat ar skritur anezhi”. Kinnig a reont neuze kemmadennoù tidel hag ober war-dro al
“letrad” ; 2) kelennerion a zo trechalet gant daouadegezh ar skrivadurioù bremañ (broadel ha
skolveuriek) : e kolaj L da skouer ez eus klasoù oc’h ober gant ar skrivadur broadel ha klasoù all gant
ar skrivadur skolveuriek, ar skolidi o tremen a vloaz da vloaz eus an eil d’egile, ar pezh n’eo ket evit
aesaat o labour ; a-du eo peurliesañ ar gelennerion gant un takonerezh a gemerfe well-wazh traoùigoù
a gavont spletus en daou skrivadur, hogen pell a vout a-gor int war an traoù da gemmañ
3) kelennerion skolioù-meur pe yezhoniourion a c’hoantafe diazezañ ar reizhadurioù war framm ar
yezh. Hervez a zo bet lavaret din gantañ e fellas da PENNAOD diskouez dreist-holl pegen diaes e oa
notaouiñ ar yezh en he fezh ha nep piv bennak en deus lennet e Annexe a c’hell merzout, erziwezh, e
ve ken ledan ar c’hemmoù ret ma n’eur ket, evit gwir, evit soñjal kemmañ stad an traoù, nemet e ve
savet ur galloud riezel e Breizh. Ha pa vo bet savet ar galloud-se, da grediñ e vo traoù pouezusoc’h da
ober… »
(21 07 72)
Notenn a-berzh aozer EMVR-337 – An daou rummad nemetañ o klotañ gant un diarsell istorek eo
ar re-mañ : a) an deskiñ brezhoneg evel un arvez eus pazenn-derou al labour dispac’hel er vro b) an
deskiñ brezhoneg evel unan eus an hentoù-bac’h ma sank un darn eus ar vrogarourion. An tri
rummad savelet gant aozer al lizher EMVR-347 zo eilisrummoù dibouez eus ar rummad b). Pell ’zo
n’emañ ket mui talbenn an Emsav e par ar stourm evit ar yezh, seul gent a se evit an doare-skrivañ.
Sellout ivez ouzh an ennotenn a-zivout teuc’hidigezh an argeloù en Notennoù Kevredadel, Emsav
64/128-129 1972.
EMVR-347
« Un dra a rankomp gouzañv betek ur poent eo, war zigarez ma’z eur ul luskad dispac’hel, tremen
gant labourioù moc’het. Gant tud ’zo en Emsav e ren an treuzveno-mañ : war zigarez m’en deus an
enebour (bourc’hiz, gall pe me oar) kenderc’het kened, sellout ar gened evel tra enebour ha disfiziout
diouti. Nann ! Ar gened a chom bepred kened, al labour brav a chom bepred labour brav, forzh pe
genderc’her o defe. Mar en deus an enebour kenderc’het kened, en deus bet aze un trec’h n’hon eus
gwir ebet na da nac’h na da lemel digantañ : hon trec’h hon eus d’ober anezhañ ivez o vezañ
kenderc’herion kened d’hon tro. N’eo ket war ar poent-se a dra sur hon eus da stourm outañ na d’ober
un enebour anezhañ. »
(07 08 72)

EMVR-348

« An devezh hag an abardaevezh a-bezh e’m eus klasket spisaat va savlec’h. Souezhus eo marteze
e teufe se ken diwezhat ha me zo souezhet an hini kentañ. Dre se, daoust ma n’on ket evit mont da
zevezhioù studi an dibenn-sizhun-mañ, ha kerse eo ganin, e fell din evelkent dre ar pennadig-mañ

kemer perzh enno. Da gentañ ne raen nemet lenn an destenn he doa W kaset dimp. Dihunet on bet
gant ar ger emouestlañ a zo en titl, ha setu.
« A-zivout L’historicisme : l’engagement1.
« Gant an destenn-se e teu un termenadur eus an niderezh a zo da dostaat ouzh hini Karel KOSIK
en Istor ha rezid.
« Titl ar pennad zo istoregezh hag emouestlañ, hogen e nep lec’h ennañ ne weler ar ger
emouestlañ. Diwelomp ar gerioù avat ha klaskomp gwiriañ hag an emouestlañ ne ve ket kement hag
an niderezh. Nep piv bennak a venn istorekaat e vuhez a emouestl. E istor ne vo ket devoudad, hogen
devouder an istor.
« Ar ger emouestlañ avat a ranker sklaeriañ.
« Dilun da noz gant Z hag A hon eus komzet diwar-benn an emouestlañ. Evit a selle ouzhin hor
boa emglevet war ar poent-mañ : n’eo ket rak an emouestlañ e-unan e’m boa aon, hogen rak an dra da
emouestlañ ennañ. Emouestlañ enta n’eo ket a-walc’h. Istorekaat hon buhez zo emouestlañ, kerkent
avat e sav an dibab d’ober eus natur an emouestlañ. An emouestlañ a empleg, ket a-geveskemm, dibab
natur an emouestl.
« Ne gredan ket en un den a rofe e asant da natur an emouestl hep asantiñ emouestlañ. Lakaomp
enta e kont an dibab eus natur an emouestlañ. Da’m meno e c’haller diforc’hañ div abegelezh e natur
an emouestlañ. Bez’ ez eus da gentañ abegoù trivliadel. Evit an darn vuiañ eus tud E.S.B. e soñjan ez
eo an abegelezh-se he deus renet war an dibab o deus graet eus o emouestladur. Evit tud all, n’emañ
ket an dibab-se e dalc’h un trivliad. Displegadus eo rak ne vez fetisaet an emouestlañ nemet dre an
ober, hogen an ober eo a zidermen natur an emouestl. Neuze n’eo nemet e-ser an ober e vez resisaet
natur an emouestl.
« Kemeromp va degouezh din evit displegañ ar pezh emaon o paouez lavarout.
« E-doug va mizvezhioù diwezhañ er Skol-veur e’m eus darempredet al Ligue Communiste dre
hantererezh ur c’heneil. Seurt kejadenn gentañ gant un aozadur politikel ha trivliad ar geneiliezh zo
bet treuzlec’hiet e stumm ur genhoaliezh ouzh al Ligue. Mat e kaven a-walc’h al Ligue peogwir edo
va c’heneil e-barzh. E-se, ma ne vije ket en em gavet A hag E.S.B., hep mar ebet e vijen aet en
aozadur-se abred pe diwezhat. Dre A avat e’m eus anavezet E.S.B., en deus dindan daou viz va lakaet
da anaout muioc’h a draoù eget ma’m bije desket el Ligue, mar barnan ar stummadur o deus izili
houmañ a-dreuz da’m c’heneil. Diwar se e kredan lavarout e vo natur va emouestl an hini a’m eus
asantet dezhi hevlene. Mat e ve din avat, evel m’en deus kinniget A ober, studiañ al luskadoù
kleizelour ha displegañ perak ne reont nemet difreterezh.
« Evidon enta, natur an emouestl zo kontrol d’ur santad kantaezel, hogen soñjal a ran ez eo un
tammig evel-se ivez ez intenter fetisadur an niderezh. »
(08 08 72) (tr. br.)

EMVR-349

« Setu un nebeut evezhiadennoù a-zivout adkellig B.
« E donedigezh un den d’an Emsav e c’haller deskrivañ an hent-mañ – e kement ma ne zeu ket
dre abegoù trivliadel :
– en derou ned eo ar politikerezh evitañ nemet ur gudenn galvezel : ur gealiadurezh diavaez
dezhañ ;
– neuze e c’hoari un daranell, a c’hell bezañ un den all istorekaet. Ar gudenn galvezel a zeu da
vezañ ur gudenn hiniennel rik. Hag e stader un dalc’hiadegezh ouzh an dezranner pe ar framm
dispac’hel ma labour ;
1

Meneg eus an destenn degaset da zanvez studi gant unan eus ar berzhidi e Devezhioù studi Pleuveur-Bodou (13-15 08
72) ; tennet oa ar skrid eus oberenn J. LEIF, Philosophie de l’éducation.

– distremen a ranker enta al live hiniennel-se, pezh na c’hoarvez nemet dre ziskoulmañ ar gudenn
hiniennel stignet dre berzh ar mont-tre en adkellig. An diskoulmidigezh a c’hell zoken reiñ ur
santadur a frankiz, a vo distremenet buan gant an den o c’hounit e emrended. Rez e vo an den evit
gwir, e kement ma ren un niderezh ;
– hogen evit gounit an emrended e-keñver ar framm dispac’hel hag e izili, e ranker en em
adsavlec’hiañ en un arroud istor, ober eus an arroud-se un degouezh personel. Alese ar ret anaout dre
an diabarzh ur saviad-kenderc’hañ, an Emsav, pezh a ampleg dre ret ur c’henderc’hañ gwerc’hek.
« En adkellig B, pa’z on tremenet, e hañvale an dud na gaout ur saviad-kenderc’hañ. Anat oa se er
c’hendivizoù a’m boe gant adkelligourion ’zo : lodennañ a raent o buhez, ha n’eo ket hec’h unvaniñ :
al labour arallek, an tiegezh, ar merc’hed, hag en diwezh an Emsav gwelet en un doare kealiadel pe
marteze trivliadel, ha tamm ebet diabarzhel. N’eo ket enno o-unan e klaskent distremen al live
hiniennel hogen e derc’houezourion an Emsav a oa dirazo. N’o doa ket gounezet o emrended, ha
bezañs K ha D n’o skoazelle ket d’henn ober, rak e-lec’h o zreiñ etrezek o dispac’h hiniennel, e
tiheñchent an diviz war-du danvezioù eilrenk evito d’an ampoent (evel gwir ar pobloù da emsavelañ
pe an hiniennelouriezh). »
(10 08 72) (tr. br.)

EMVR-350

« Evel a’m eus lavaret deoc’h hon eus adc’hraet arroudoù ’zo eus aozadur gallek Ar bountad
yezhelour [Emsav 55/207-240 1971]. An arroud o tennañ d’an arbenn donañ eus ar “bountad” pergen.
En destenn vrezhonek ez eo lakaet ar vrogarouriezh da arbenn donañ ampoellel, pezh nad eo ket
bastus, rak reiñ an ampoell da boell an Emsav n’eo ket konfortus. Ar fazi a zo bet diskoachet e seurt
displegadur dre ar vrogarouriezh eo hemañ : chom a ra er par bredel hiniennel, – lec’h ma stader ar
vrogarouriezh end-eeun. Evel just, ar stadadurioù er par hiniennel, hag ar vrogarouriezh n’int ket da
faeañ, met n’o deus ket kalz ster ma ne lakaer ket en o c’heñver stadadurioù all er par kevredadel
strollennel. Gant gerioù all, ar fazi e oa ober eus ar vrogarouriezh (devoud bredel hiniennel) an arbenn
eus ar bountad yezhelour (devoud kevredadel strollennel), /un hevelep fazi e ve ober eus ar bountad
an arbenn eus ar vrogarouriezh/, pa ranker gwelout etre an daou bar ur c’heñver a gevamplegadur :
tizhet eo an hiniennoù gant ar bountad breizhek dre hent o ferzhiadur er gedvuhez strollennel (sl. niver
an dud o deus santet ar c’hoant da ren un ober breizhek da heul turmud an F.L.B.), hag an ober
breizhek a renont a zeu da reiñ nerzh d’ar bountad. Merkomp n’eus aze displegadur gwriziennel ebet,
n’eus nemet ur stadadur ; daou dra pergen a chom hep displegadur : 1) perak ar bountad breizhek ? Ar
perag donañ eo hemañ : perak en em stroll an dud e broadoù, tudadoù, strollennoù ? (Ur perag all,
diazezetoc’h war istor an denelezh, a sav diouzhtu a-dal d’ar perag kentañ-se : perak en em
ziforc’heka an hiniennoù e diabarzh ar strollennoù ? Rak er meuriadoù kentidik ar vuhez hiniennel a
vez dister-kenan e-keñver ar vuhez strollennel). Hogen respont d’ar peragoù-se zo savlec’hiet e par an
drabedelezh ha, betek gouzout, ne c’hortoz den kaout respont d’ar goulenn : “Perak ar vuhez
(hiniennel pe strollennel) ?” evit kregiñ da vevañ ; 2) perak emañ ar bountad breizhek o kemer nerzh
er mare-mañ ? Aze ez eo a bouez dimp diluziañ ar gudenn-se ; emañ ar respont er studi istorelkevredadel eus Breizh hag ar broioù all (rak an hevelep bountadoù a gaver e pep lec’h er bed bremañ).
« Seurt stadadennoù a ro tro da resisaat roll an Emsav. Un nebeut poentoù a c’haller digejañ evel
pouezus : a) an Emsav zo ur parzh eus ar bountad breizhek b) an Emsav a savel un anaoudegezh
ouezoniel eus ar bountad breizhek k) a-dreuz d’ar bruzhunadur ez eo ar bountad breizhek e striv an
Emsav (e pep mare ha n’eo ket ur wech da vat) da verzout ar youl hag ar poell boniek o reiñ d’ar
bountad e unded, hag e kemer ar youl hag ar poell-se d’e hini d) anaout a ra ar bountad breizhek evel
ur c’heveldodiñ (luskadoù darnek, digempoell en o darempredoù diabarzh ha diavaez evel en o
c’heñverioù ouzh o sol hag ouzh o fal, eleze lakaet (dodet) kichen-ha-kichen (kevel-) hep-mui), hag e
ren en o zouez al labour kevandodiñ (diskuliañ an digempoell ma emaint er pevar c’heñver usveneget)
ha boniekaat (degas pep ober oc’h amparañ ar bountad breizhek da emouiziekaat e pep mare ouzh ar
youl hag ar poell a zo hini ar bountad – ar bountad breizhek, ar bountadoù all dre ar bed ivez evel
just).

« Ar poentoù-se a ro tro da ziskuliañ un nebeut fazioù hon eus gallet ober. E-keñver a) : tagañ al
ledemsav en e arvezioù enebemsavel hepken (e kement ma nac’h boniekaat) hep pledin gant e
arvezioù emsavel (an hevelep bountad breizhek hag an Emsav eo). b) Ur wech lakaet ar skritell
“ledemsavel”, “eilemsavel”, war dareadoù ’zo eus an ober breizhek, paouez a reiñ an disterañ preder
dezho, pa chomont lec’hioù studi hag ober brientek an Emsav (azgwelout ar varnadenn : “Dic’hallus
eo d’ul ledemsaver dont da emsaver”, a zo marteze frouezh ur sell hiniennek ivez – ha, war an
dachenn, muioc’h an azon eus divarregezh an emsaverion da gejañ gant ar boblañs eget eus
divarregezh al ledemsaver da zont da emsaver). k) An doare en deus pep luskad breizhek da savelañ e
bal zo e kont amañ ; dre vras, ar saveladur-se zo avanturus-kenan ; en orin emañ evel just lañs ar
bountad ; hogen, ouzhpenn ma c’hoari al lañs-se ent disheñvel hervez an dud, o orin renkadel,
degouezhioù ar mare, h.a., ne bled ket ar stourmerion da emouiziekaat ouzh arbennoù hag abegoù
gwerc’hel an ober a voulc’hont ; ar pal a gemeront zo neuze e dalc’h tri seurt elfennoù : dougadurioù
dizezrann ar bountad breizhek, deberzhioù ar persondedoù hag an degouezhioù, treuzplakadurioù
diwar luskadoù all tremenet pe kempredel ; ur pevare seurt a ve tu da ouzhpennañ : ar strivadennoù
evit lakaat peg etre an tri seurt all (a zo kalficherezh keveldodel ha n’eo ket ur c’hevandodiñ gwirion).
Bremañ mar sellomp ouzh an Emsav, e stader en deus renet dezrannerezh didruez, boniek, war
deberzhegezh e berzhidi hag an degouezhioù, ha war an treuzplakadurioù, nemet n’en deus ket pledet
nemeur gant dezrannañ an nerzhoù en bounte war-raok, eleze gant lañs ar bountad breizhek ennañ eunan. Perak a-benn ar fin en deus stourmet ken didruez ouzh digempoellded perzhidi all ar bountad
breizhek ? Dre garantez ar gempoellded nemetken, pe evit reiñ d’ar bountad breizhek an tu da
zifourkañ en istor ? Ar stourm didruez-se zo bet evit an Emsav ur meni “gras a stad”, ouzh e wareziñ
diouzh an embregoù gwariet, hogen ivez o lezel gantañ nebeut a lañs evit an embregoù reizh ; anzav a
ran e ranke tremen dre seurt prantad a nac’helezh, hogen, soñjal evel m’hon eus graet a-wechoù ez eo
a-walc’h ren an ober nac’hel-se (distrujañ al ledemsavelezh !) evit bezañ emsav zo bremañ ur fazi
bras. Bez’ hon eus bremañ da blediñ gant yaelezh ar bountad breizhek, ha da gentañ luskañ ur seurt
nevez a zezrannoù, o lakaat a-wel youl strollennel ha poell istorel-kevredadel ar bountad breizhek ; an
dezrannoù nevez-se hon degaso da gaout e-keñver al luskadoù breizhek all un emzalc’h
kempleshoc’h. Moarvat e kendalc’hint da vezañ al lec’hioù-distrujañ an digempoellded hon eus
gwelet enno betek-henn (evel ma’z eo an Emsav e-unan), met dreist-holl en o fleustrimp ouzhpenn
evel erzerc’hadurioù eus ar bountad breizhek (evel ma’z eo an Emsav e-unan) ; mard int bet prizius
d’an Emsav evel skouerioù fetis eus ar fazioù en doa da ziwall diouto, e vint priziusoc’h c’hoazh evit
emouiziekaat ouzh iziunadoù Breizhiz hag ouzh ster istorel-kevredadel ar pezh a c’hoarvez e Breizh.
Ar boniekaat evel just n’en deus netra da welout gant ur “constat breton” giz VAUTIER : n’eo ket
klask ar pezh a zo boutin etre iziunadoù dizezrann ha damziemouez un teskad hiniennoù ken bras ha
ma karer a zo e kont (ar varregezh-dezrannañ hon eus gounezet e-ser ar prantad a nac’helezh a vir
ouzhimp a gouezhañ en un trap ken gros), hogen ren hiviziken e par Breizh a-bezh (ha moarvat en tu
all dezhi) ar c’hevandodiñ hon eus renet betek-henn e par an Emsav devoudel. d) Aze e tegouezhomp
gant ar pevare poent, hini an tremen eus ar c’heveldodiñ d’ar c’hevandodiñ ; betek-henn, an tremen-se
a c’hoarveze en ur par hiniennel e toull dor an Emsav : pep danvez emsaver a gevanae e obererezh
hag e vuhez a-genstok ouzh an emsaverion all e-ser darempredoù puilh, liesseurt ha personel evit an
darn vras anezho ; unanet oa dija an danvez emsaver gant an Emsav dre e youl labourat gant ur bagad
tud sirius (tañpir evit an emveladur-mañ), frammet mat, aketus-kenan ouzh ar gempoellded eus ar
pezh a raent, o tiskouez frouezh talvoudek eus o obererezh, h.a., kemend-all a abegoù a vire bepred a
glask pelloc’h hag a lakaat e kont an arbenn donoc’h savlec’hiet e par an devoud kevredadel ez eo ar
bountad breizhek. Evit an dud o tont a hiniennoù d’an Emsav e oa lañs ar bountad breizhek un dra ken
boutin d’an holl, o vont dioutañ e-unan, ma ne save ket kudenn gantañ. Ret eo lavarout ivez ne oa ket
stuz hiniennel-personel an darempredoù etre emsaverion ha danvez emsaverion evit aesaat ar sell
strollennel-kevredadel goulennet gant ar bountad breizhek. En eneb, an darempredoù etre an Emsav
hag al luskadoù breizhek all ha dre-vras gant ar strolladurioù oc’h amparañ ar gevredigezh vloc’hel e
Breizh a c’houlenn lec’hioù-kejañ disheñvel ; evito ned eo a priori an Emsav nemet ul luskad etre ar
re all ; ouzhpenn se, mard eo an holl e Breizh emouez tamm-pe-damm ouzh o brezhonelezh, mard eo
an holl luskadoù breizhek emouez ouzh un unded bennak eus ar Mouvement Breton, mar c’hoanta an
holl eilpennañ red an istor evit a sell ouzh Breizh, o lakaat an “unvaniezh” evel amplegad an

eilpennadur-se, ne zisoc’h netra alese dre an arbenn ma ne glask hini ebet boniekaat e ober (pep hini a
glask treuzfurmiñ un dra bennak hep asantiñ en em dreuzfurmiñ diouzh ur youl hag ur poell
boniekoc’h o tont a-wel dre an ober e-unan) na labourat d’ar c’hevandodiñ (pep hinienn ha pep luskad
pe a zistaol an hiniennoù hag al luskadoù all pe a wel enno striverion all war-du un hevelep pal diresis
– seurt kendistaol pe kenasant o vezañ azonoù eus an hevelep keveldodiñ) ; diwar se, ar boniekaat a
renomp betek-henn er par hanvoudel (an doare gwellañ a gavemp da sklaeriañ ar gendivizerion oa
kontañ hon istor emsavel personel), ar c’hevandodiñ a renemp betek-henn er par hiniennel (dre ar
pleustr e diabarzh ar c’helligoù eus an emzezrann) hon eus da ren ivez bremañ er par kevredadel (o
lakaat kement ober breizhek ’zo da zaveiñ d’e vonioù istorel-kevredadel) hag e par ar vro a-bezh (dre
ar pleustr e diabarzh kement metou oc’h amparañ ar vro devoudel). »
(10 08 72)

EMVR-351

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Emelladenn en un emvod foran
Emvod foran aozet gant P. DENEZ e Douarnenez d’an 21 gouere. Dindan an talbenn Le breton
langue moderne e oa bet kemennet an emvod e Ouest-France : « Ar brezhoneg zo yezh ar gouerion
hag ar besketaerion. Hogen ur yezh arnevez eo ivez… ». Pergont selaouer, en o zouez daou ezel eus
Kellig-Adkellig 29K.

1) An emvod.
P. DENEZ a ginnig div rann e brezegenn : 1) penaos ez eo ar brezhoneg ur yezh pinvidik
2) penaos ez eo deskiñ brezhoneg kement hag adkavout e bersonelezh (ne heulio ket ar raktres-se).
Komz a ra eus ar spisc’herioù o tiskouez pinvidigezh ar brezhoneg a wechall, eus ar
gwerzaouerezh pinvidik a oa e Breizh, evel e Kembre, azonoù eus un hengoun kreñv. Penaos ivez e
chom nebeut roudoù eus ar pezh a zo bet skrivet gwechall.
Goude se e komz eus diskar ar brezhoneg ; ur gudenn bolitikel zo e devoud diskar ar yezh :
dedennet oa uhelidi Breizh gant Frañs ha tamm-ha-tamm, a-hed ar c’hantvedoù, eo bet sujet Breizh da
Frañs.
Daoust da gement-se avat he deus bet al lennegezh vrezhon ul levezon vras en Europa : Tristan
hag Izold, Arzhur. Ouzhpenn se ez eus bet ul « lennegezh komzet » : puilh e oa ma ne oa ket a live
gwall uhel, ur binvidigezh e oa.
En 19t kantved, gant ar romantelezh, ez eus un distro d’ar c’hultur poblek : LA VILLEMARQUÉ,
LUZEL. An noblañs a venn mirout ar glad breizhek. Padal e vez tud, evel A. LE BRAZ, o tennañ
korvo e galleg eus al lennegezh vrezhonek.
Adalek an 19t kantved ez eus un emskiantadur war teir zachenn :
– politikel : arc’hadurioù rannvroel gant bourc’hizion an Association Bretonne ;
– armerzhel : « An dud a ya kuit » (sic) ;
– kulturel : MALMANCHE, CALLOC’H.
Dispennet eo bet al luskad-se gant ar Brezel-bed kentañ. Ar brezel en deus lakaet Breizhiz da
gounaat e oant Gallaoued.
Adalek 1919 ez eus un azgenel war an teir zachenn :
– politikel (meneg ebet eus Breiz Atao, nag eus netra all ;
– armerzhel (meneg ebet eus netra) ;

– lennegel, gant Gwalarn, espar e gwirionez, a live etrevroadel. P. DENEZ a brezeg ur pennadig
war Y. DREZEN hag Itron Varia Garmez, eus R. HEMON ha Pirc’hirin ar mor (« Penaos na vezañ
kerseet o welout ar vro a garer o steuziañ, ar yezh a garer o vervel »). Al lennegezh a vremañ : P.
DENEZ en doa degaset Défense de cracher par terre et de parler breton ; lennet en deus pep a
varzhoneg gant Y. GWERNIG, A. DUVAL ha M. GLANNDOUR.

Goulennoù ha respontoù.
« Pet den zo o komz brezhoneg bremañ ? – N’eus ket tu da c’houzout resis, ur milion a dud a
gomz brezhoneg pe a oar komz brezhoneg ».
Ur plac’h a ersav ouzh komzoù P. DENEZ a-zivout A. LE BRAZ, a oa talvoudus hervezi. –
« Evel just. Forzh penaos, A. LE BRAZ a ouie komz brezhoneg ».
« Penaos reiñ e lec’h d’ar brezhoneg en-dro ? » An holl zo a-du evit e lakaat er skolioù, eil ha
kentañ derez, met n’eo ket a-walc’h. Ur vaouez gant bugale a ginnig ma ve trevadennoù hañv
brezhonek. An Itron DENEZ a veneg K.E.A.V. e Kemper.
Anv ez eus ivez eus a bep seurt traoù all : da skouer, penaos n’eo ket bet kelennet ar brezhoneg er
skolioù e Breizh kent 1532.
P. DENEZ en deus meneget 48 kreizenn a skol vrezhonek e Skol-veur Roazhon. E [adkelligour en
29K] : « Diwar an dud er 48 kreizenn, pet a ra estreget kanañ tonioù STIVEL ha brezhonegañ en-dro
d’ur werennad chouchenn ? » (trouz ha fiñvadennoù er sal).
P. DENEZ (goude c’hoarzhin gant ar saliad) : « Ne ouzon ket dres an niver. Met ur bern tud zo o
labourat war ar brezhoneg. Brezhoneg a glever e trepasoù ar Skol-veur. Bemdez e vez stourmet ».
E : « Perak e teskont brezhoneg ? » P. DENEZ : « Evit adkavout o fersonelezh, en em adkavout,
bezañ klok ».
E : « Ha ret eo deskiñ brezhoneg evit bezañ klok ? » P. DENEZ : « Evit Breizhiz, ma ne zeskont
ket brezhoneg, ez eont el lu pe da CRS » (stlakadennoù daouarn er sal).
E a glask displegañ ne zesker ket brezhoneg evit adkavout e bersonelezh war zigarez ma’z eur bet
ganet e Breizh. P. DENEZ : « Pelec’h en em lec’hiit ? En Okitania, en Euzkadi, pe e Breizh ? » E :
« E Breizh. Un dibab ’m eus graet. Evidon e’m eus dibabet un doare d’en em ziorren a zo e par
Breizh. Met an dibab-se ne oa ket un dra ret, merket en a-raok ».
Goude ur pennad e tistroer war ar gudenn. Trouz zo er sal. E a gomz gant P. DENEZ, un nebeut
tud eus ar renk kentañ a selaou.
E : « Ha ne gredit ket e ve gwell reiñ ur ster d’an deskiñ brezhoneg ? Evidon ez eo da gentañ un
enebiñ, e par an Emsav ». P. DENEZ : « Ne welan ket penaos ez eus un enebin ». E : « Un emsevel eo
da gentañ ».
Kenderc’hel a ra E oc’h ober dave d’ur frazenn gant P. DENEZ : « Diaezet on ma ve ret goulenn
digant Paris an aotre da gomz brezhoneg e Breizh ». E : « Rak gwasket eo bet warnomp. Ha
klemmichal ma ve lakaet ar brezhoneg er reizhiad c’hall zo en em izelaat c’hoazh. Gwell eo c’hoazh
sevel skolioù er-maez eus ar reizhiad skolioù gall ». P. DENEZ : « Ur savlec’h dispac’hel a’c’h eus.
Ni zo a-du neuze. Met evit piv e fell dit ober an dispac’h ? » E : « Evit ar bobl vrezhon ».

2) Evezhiadennoù dezrannañ.
a) P. DENEZ. Un den eus ar Geto eo bet, hag ivez kelenner e Douarnenez e-pad hogos ugent
vloaz. Savet en doa ur gelaouenn bolitikel divyezhek, Ar Vro, a zo bet ur c’hwitadenn. Aet eo da
gelenner war ar brezhoneg e Skol-veur Roazhon, daou vloaz ’zo. Distreiñ a ra da gomz eus ar
brezhoneg dirak Douarneneziz.
Ne gomz nemet eus un arvez, yezhel ha lennegel, eus sevenadennoù an Emsav. Dic’hallus eo
dezhañ enta reiñ ur ster d’an arvez-se, nebeutoc’h c’hoazh reiñ ur mennoz eus istor an Emsav.

Yezhelour eo chomet. E bal zo lakaat holl Vreizhiz da gomz brezhoneg, ha laouen eo peogwir e vez
klevet brezhoneg e trepasoù ar Skol-veur. En e dagadennoù ouzh ar C’hallaoued, ha pa gomz eus
dreisted ar brezhoneg war ar galleg (er sevel gerioù) ez anad e chaovinegezh.
An daveoù a ra d’al labour ‘politikel’ zo e stumm luganoù difraezh a-walc’h evit na feukañ den
(« le combat se mène tous les jours – règne de la justice – homme complet »). Gouzout a ra ivez
lec’hiañ bommoù kleizidik (tagadennoù ouzh ar Vaodierned c’hall, ouzh ar CRSed, h.a.) a blij d’an
holl. Da geñveriañ ouzh ar pezh a skrive e-barzh Ar Vro. En hevelep doare e tag bourc’hizelezh tud an
Emsav kentañ.
b) Ar saliad. N’he deus ket klasket lec’hiañ kudenn ar brezhoneg war an dachenn bolitikel. Ur
c’hleizelour en deus lavaret d’ur mare e oa ur gudenn bolitikel hag e oa ret kas kuit ar vourc’hizion
c’hall eus Breizh, met den n’en deus ersavet.
Kudenn ar saliad oa ma ve komzet brezhoneg en-dro e Breizh, hag an diskoulm zo lakaat ar
brezhoneg da vezañ kelennet er skolioù. Kendrec’het oa an dud war se a-raok dont d’an emvod.
Laouen int bet o klevout un den eus ar Skol-veur o soñjal evelto. Adkavet o deus ar bed a anavezont
gant ar c’hedveno kleizidik (P. DENEZ oc’h amprestañ dibaouez digant ar gleizelourion
flemmadennoù ouzh ar saviad ma emañ). Un doare chaovinegezh a oa ganto ivez p’o deus huchet o
krediñ e oa E a-enep ar brezhoneg.
k) E. N’en deus ket eztaolet en un doare fraezh ar pezh a venne lavarout. Pa lavar : « Dibabet ’m
eus un doare d’en em ziorren e par Breizh » e fell dezhañ komz eus e labour en Emsav hag e komz
d’ar saliad eus deskiñ brezhoneg. Pa gendalc’h o lavarout ez eo deskiñ brezhoneg un eneberezh e fell
dezhañ komz eus eneberezh ouzh stad an traoù e Breizh hag ar saliad a gompren eneberezh ouzh ar
Stad C’hall.
Pa lavar, a-enep d’e soñj hag evit mont diouzh ar saliad : « Gwasket eo bet warnomp », ez a e
reizhiad ar c’hendaeler hag ez eo paket : fellout a ra dezhañ lakaat a-wel an dislavar etre bezañ
gwasket ha klemmichal ouzh e wasker hag e tegas an Emsav evel enebour d’ar gwaskerezh gall
hepmuiken.
Dre e c’houlenn kentañ a oa tagus, en deus E lakaet ar saliad a-enep dezhañ (pell he deus lakaet ar
saliad da sioulaat, amzer da gompren e ouie E brezhoneg).
Ret e vije bet aloubiñ ar gaoz adalek an derou ha lakaat kudenn ar brezhoneg hag al lennegezh
vrezhon war an dachenn bolitikel : dre c’houlenn resisadurioù war hanez an Emsav devoudel, Breiz
Atao, Ar Vro da skouer ; dre dagañ resisoc’h ar yezhelouriezh hag ar gulturelouriezh (petra eo ur yezh,
ul lennegezh, hep kevredigezh) hag ar chaovinegezh (ster ar gallekadur).
A-hend-all ez eo mat mont da seurt emvodoù evit emvoaziañ da gemer perzh en emvodoù foran.
EMVR-352
Notennoù war an Danevell EMVR-352 :
A-du on gant an evezhiadennoù dezrannañ. P. DENEZ en deus klasket lorban selaouerion ha
kendaelerion. War a hañval, n’en deus ket E lakaet a-wel evit ar saliad an diforc’hioù a oa etre
tezennoù P. DENEZ ha savlec’hioù an Emsav.
Luniadur an emvod : 1) Ar saliad : Breizhiz tizhet gant ar bountad breizhek, dezho ur c’healiad
dizunvan, gouzañvat, bountet gantañ d’ober un dra bennak, o verzout e vank dezho ar gouzoud hag ar
galloud rekis, ha deuet d’an emvod-se gant ar spi da vezañ barrekaet 2) Daou emsaver : tud ivez bet
tizhet gant ar bountad breizhek hag ouzh e anaout evel un teskad fiñvadoù hep krog war an
darvoudoù ; dezho avat ur c’healiad oberiat, eleze an araezioù evit treuzfurmiñ ar bountad breizhek en
un ober azas ha galloudek a-walc’h da grouiñ stern e efedusted istorek hag e baderezh e stumm ur
Stad vrezhon 3) Ar prezegenner, bet emsaver : dezhañ ur c’healiad unvanoc’h hag oberiatoc’h eget
hini tud ar saliad, o tiskouez dre se piaouañ ar gouzoud hag ar galloud a vank dezho ; nemet an armoù
kealiadel chomet gantañ eus an amzer ma oa emsaver ne dro ket etrezek treuzfurmiñ ar bountad

breizhek en un ober istorek gwirion : gervel a ra e selaouerion war-du hent-bac’h ar stourm yezhelour.
Seurt neuziadur diveget a adkaver war gement lakadenn a zeu gantañ : komz a ra eus ar brezhoneg
yezh arnevez, nemet e lez daou dra en deñvalijenn : a) ar yezh arnevez n’eus bet anezhi nemet e
kement ma wele enni he c’hrouerion un tamm kentañ eus ar Stad vrezhon (e-keñver teskad blin an
teodyezhoù henvoazel e verk-hi un ober azas ha galloudek ha war un dro ez eo un araez da
dreuzfurmiñ ar bountad breizhek en un ober azas ha galloudek) b) ar yezh arnevez n’he deus chañs
ebet da vont d’he ment ha da vevañ er-maez eus ur Stad vrezhon. O tiverkañ amplegadoù dispac’hel
dazont ar brezhoneg e rank strishaat ar gudenn da amgant an hinienn ha kinnig d’ar « stourm evit ar
yezh » palioù a seurt gant « adkavout ar bersonelezh », pezh a zo un eskrokerezh splann : ne vern ar
Stad ha framm ar gevredigezh ma vez Breizhiz o vevañ, gant ma ve ar brezhoneg e kerz pep hini evel
an eliksir o reiñ dezhañ e bersonelezh (a-walc’h ez eus aze evit diskar, mar be ezhomm c’hoazh, an
arguzenn e ranke ar prezegenner « goleiñ ar pal gwirion » dirak nevezdeuidi : pa c’holoer ar pal, emañ
e vezañs empleg seul greñvoc’h a se er c’homzoù e stumm amplegadoù, heuliadoù, h.a., holl
durc’haet dezhañ diforc’hell, – ha n’eo ket a dra sur e stumm daveoù mennet gwidreüs d’ur pal faos).
An hevelep neuziadur diveget zo gant e lakadennoù all : « Te zo sokialour ? Me ivez zo sokialour ! »
Ren avat an niderezh a gaso ar bountad breizhek da gemer furm ur Stad sokialour brezhon ? Vous n’y
pensez pas ! An holl Stadoù sokialour zo hollveliek. Na pegen bourrusoc’h dimp kultiviñ hon
personelezh sokialour e trepasoù ar Skol-veur. « Ur savlec’h dispac’hel a’c’h eus ? (fromus eo ar
paotr yaouank-se en desped d’e benn fall : va lakaat a ra da soñjal e’m yaouankiz entanet) Ni zo a-du
neuze ! (Ça te passera avant que ça me reprenne) »…
An daou amkan gallus evit emelladenn E en emvod oa a) lakaat a-wel diboellded lakadennoù ar
prezegenner b) pe aloubiñ ar gaoz ha tresañ hent an Emsav dirak ar bountad breizhek. O tabutal war
endalc’hed lakadennoù ar prezegenner, en deus E lezet gantañ reolerezh ar c’hendiviz.
Anzav a ran da heul an danevellerion hon eus holl araokadennoù bras d’ober evit en em ren azas e
seurt emvodoù. Soñjal a ran ez eo dre seurt emvodoù e tremen evit ar mare unan eus hentoù an
eztroadur.
EMVR-353
Notennoù all war an Danevell EMVR-352 :
O vezañ m’en deus P. DENEZ dilezet kement ober brezhon en ur par strollennel (kevredigezhel,
politikel, emsavel), e rank tremen gant arguzennoù o tennañ d’ar par hiniennel (« adkavout ar
bersonelezh », « bezañ un den klok ») – pezh a verk ur giladenn c’hoazh war arguzennoù ar Geto, pa
boueze getoiz war ur furm da nebeutañ a vuhez strollennel : ar familh. Ouzhpenn se, tud ar Geto, P.
DENEZ pergen, a veize o buhezioù evel ul liamm istorek etre Breiz Atao, Gwalarn drouziwezhet e
1945 hag un Emsav nevez a adkemerfe en dazont an hent boulc’het gant an diaraogerion etrezek ar
pal o doa merket. Hiziv avat e lam P. DENEZ pep istoregezh digant Gwalarn, pa na ra meneg ebet
ken eus ar pal he doa nag eus ar ster he deus e-keñver ar pal-se – ha seul gent a se e-keñver pal istorek
ebet, ha pa wel enni hepken un ober kulturel, bleunioù difluket diwar « ijin ar yezh » ha melkoni
eneoù romantel kerseet ouzh he gwelout o vervel.
Ar fazi anat en deus graet E eo klask nagenniñ arguzennoù ar prezegenner en ur zegemerout d’e
heul an hiniennelezh da amgant ar c’hendaelañ. Diwar an amgant-se e oa dic’hallus disoc’hañ, rak
dic’hallus eo pleustriñ war gudennoù ur yezh o chom e par an hinienn. Ken ma c’hallas ar
prezegenner lorbiñ ar saliad gant arguzennoù ken paour hag amoet hag : « Evit Breizhiz, ma ne
zeskont ket brezhoneg ez eont el lu pe da CRS ». E en deus sanket da vat en arguzennoù hiniennek
p’en deus respontet : « e’m eus dibabet un doare d’en em ziorren a zo e par Breizh. »
EMVR-354

Emzezrann
A-benn sklaeriañ va doare labourat, al labour a’m eus graet betek-henn ha va darempredoù gant
metou an Oriant eo bet goulennet diganin ober va emzezrann.

En derou pa’m eus kroget d’e ober eo bet meizet ganin evel un dra vorodus, rediet, a lakae en
arvar va flas en Emsav. Ne oa da’m meno diskoulm ebet evit Breizh er framm gall, setu pezh a soñjen
a-raok kejañ gant an Emsav ; ar stourm evit Breizh a lec’hian en Emsav ha bezañ er-maez eus an
Emsav zo na gemer perzh e labour-krouiñ ur bobl vrezhon nevez. Loc’het ’m boa va emzezrann gant
ur « mea culpa » eus ar stumm kaerañ, eleze d’an traoù a welen tamallet din ; ne glasken ket displegañ
an diouer a youl dispac’hel, nag ar perag eus an azon-se, nemet e kaven digarezioù e levezon ar Geto
he deus intret va bugeliezh hag en diaesterioù a’m eus bet da reizhañ kudenn va labour bara.
Koulskoude ne’m boa ket trehontet ar par trivliadel m’edon a-raok, – o welout ennañ un dañjer e
nac’hen lakaat kudenn gantañ. Bremañ pezh a zo din d’ober eo dezrannañ ar par-se. Kregiñ a ran o
vrastresañ darvoudoù va buhez betek bremañ o klask reiñ un displegadur anezho.
Ganet on bet e Gwaien. Un nebeut bloavezhioù goude e oan e Kastellin. Va zad en doa kavet ul
labour du-hont evel stalier ; ne oa ket tu evitañ d’ober e vicher a vreutaour rak ar gouarnamant gall a
nac’he outañ an aotre rekis. Perzh en doa kemeret en eil Emsav, – goude an eil Brezel-bed e veze
kondaonet evit abeg pe abeg an darn vrasañ eus eilemsaviz, da heul barnadegoù peurliesañ furmek a
oa o fal sioulaat enebourion an Emsav ha dibennañ hemañ. Goude ar breud en doa lezet amzer da
dremen. Tamm-pe-damm koulskoude e taremprede ar Bleun-Brug ha luskadoù rannvroelour. Dre
voustrerezh ar Stad c’hall en em gave va zad lakaet en arlez ar gevredigezh c’hall, pezh a gave
direizh. Pezh a seblante din direizh eo en em gaven me ivez lakaet a-gostez. An tiegezh ha, ledanoc’h,
ar Geto gouzañvat a roe din ur goudor. Dre an aergelc’h a rene er Geto en em santen moustret, pezh
en deus degaset e’m ersav un emskoulm a gablusted.
Evidon, ar bed ned ae ket pelloc’h eget an tiegezh, ar c’harter, ur rann eus ar maezioù, an diavaez
o vezañ domani ar c’hevrin, – evel moarvat an holl vugale e veven en ur vent strizh. Dizoloadur an
diavaez ’m eus bet dre ar pardonioù, ar Bleun-Brug ha kornioù kaer eus ar vro a veze diskouezet din
gant tud ar Geto evel « ene Breizh » : « Doujañs da Zoue evit bezañ kouezhet war al lod ken kaer-se
eus ar bed ». Azonus e oa va ersav pa ganen kantikoù brezhonek er pardonioù. Ouzh o c’hanañ en em
santen Breizhad, zoken ma ne gomprenen netra enno. Pa’m beze kanet leun-barr a gantikoù en em
santen laouen. Eürus dindan gras Doue ? Nann, kentoc’h divoustret eus tennder ar Geto.
Goude bloavezhioù e tegouezhen e Kemper. Va zad en doa kavet labour en ur gelaouen sizhuniek.
Lakaet e voen en ur skol libr ha bourc’hiz. Ar bloaz goude ez aen da Skol Sant-Erwan e Ploueg-arMor : aliet oa bet va zad gant tud ar Mouvement Breton. Er skol e kenvreudeurien gant ar re all,
mibien tud ar Mouvement Breton ha paotred diwar ar maez. Ugent pevar diabarzhiad a oa ; bugale ar
Mouvement Breton a gouske e-barzh kambroù pevar, ar re all oa en hunva. Kant skoliad oa a-hendall. Ni, mibien ar Mouvement Breton, hor beze teir eurvezh bep sizhun evit deskiñ brezhoneg. War ar
porzh hag er-maez eus an eurvezhioù klas e komzemp galleg ; ar brezhoneg o vezañ yezh ur metou
brientek ne veze arveret nemet da goan hag evit mont da gousket. Borodus oa deskiñ ar brezhoneg ha
ne zeskis hogos netra. Da heul seurt doareoù e rene un aergelc’h fall etre ar skolidi.
Ar bloaz goude e oan adarre e Kemper. Soñj ’m eus eus Gouelioù Kerne ; gwiskamantoù an dud a
gaven brav, – pezh a dremene war al leurenn oa evit an douristed. En abardaez ez aen gant « bale ar
sonerion ». O welout tud sonn, fier ha tout, e c’hallemp da’m meno diskouez gant enor d’an
douristed : « setu hon pobl ». Da geñver Gouelioù Kerne 1962 e voe un diskeladeg gant al lugan :
« Loi-programme pour la Bretagne » aozet gant ar M.O.B. a-du gant ar c’helc’hioù keltiek. En-dro din
e kleven : « Setu, kroget eo da vat », hag un nebeut amzer goude e oa ret anzav ur c’hwitadenn
ouzhpenn. Bewech e lavare va zad : « Forzh petore arc’hadurioù a vo graet d’ar gouarnamant gall e
vint atav ur c’hwitadenn », hag e kendalc’he gant e vennozioù rannvroelour. Er prantad-se e krogen da
santout an dislavar ez eo diazezañ er gevredigezh c’hall oc’h argas anezhi. N’eo ket deuet din a-daoltrumm santout an dislavar-se, disoc’het eo kentoc’h tamm-ha-tamm eus kealiadurezh ar Geto
gouzañvat, amparet gant tud eus an eil Emsav a rae war-dro ar M.O.B., ar C’helc’hioù keltiek, ar
Bleun-Brug, L’Avenir de la Bretagne. Evito, mat eo pep tra, ha forzh petra gant ma pledfe gant
Breizh. Klevout a raen sotonioù evel : « Ne vo ket a Vreizh hep ar gravez kristen » ha c’hoazh : « Ne
blij ket din ar barv, se ra gall », pe : « Ne brenan ket ur c’harr gall, kirri fall int », h.a.. Kement tra vat
zo Breizh, kement tra fall zo gall. Tud a-enep ar Mouvement Breton oa dre ret Gallaoued pe a-wechoù

komunourion ha zoken louaded ; en eneb : « Hennezh zo ur paotr mat, mennozioù kaer eveldomp en
deus ». Ar re giriek d’an holl droug o vezañ gall, ez argasen ar bed gall, ha ne welen ket perak e oa ret
kaout perzh er gevredigezh c’hall.
Evidon e oa direizh an enkadenn armerzhel. Er c’hantvedoù tremenet e oa Breizh pinvidik ha
Frañs he deus paouraet ar vro, sunet ar boblañs ; setu pezh a gleven alies. E-pad an daou Vrezel-bed e
oa bet lazhet ur bern Breizhiz, pezh a veze diskouezet din evel ur gouennlazh. Ha neuze perak
kenderc’hel d’ober arc’hadurioù ? Perak goulenn digant gouarnamant Frañs diskoulmañ kudennoù
Breizh ? Perak e rae ar gouerion, ar besketaerion hag ar vicherourion diskeladegoù dirak ar prefetioù ?
Touellet e oant gant ar bruderezh gall a grog diwar an amzer skol evit ober eus an holl Gallaoued vat ;
lavarout bezañ Breizhiz a ve kement ha bezañ renavi ouzh an « Nasion ». Ne ve biken a ziorreadur eus
ar vro gant Frañs seul ma chomfe ar spered brezhon ; ne ve diorreet nemet Kornog Frañs unanet.
Evidon, un troc’h a oa d’ober, mallus, rak mont a ra Breizh da get. Ne vefe a Vreizh nemet pa vefe ar
vro dieub hag emren. An dieubidigezh oa un dra ret e forzh pe zoare – gwelet e vo goude, ar bobl a
heulio. Dre ar pezh a’m boa lennet pe klevet eus al luskadoù a oa e Breizh, ne welen ket unan o
tiskouez ar youl d’ober an troc’h ; techet oant da zoujañ ar C’hallaoued ha da glask fiziañs ar bobl.
Evidon e oa ar bobl goveliadus ha ne vefe ket diaes goude eilpennañ he mennozioù. Tud ar Geto o
vezañ a orin bourc’hizel e veze graet ur meskach a gealiadurezhioù ha lakaet da glotañ gant dodenn
Breizh.
E 1964 e tegouezhen en Oriant. Va zad en doa kavet labour en ur gelaouenn bemdeziek. Troc’h a
voe etrezon ha metou Kemper, kemmañ a reas va darempredoù. Goude an ehanoù ez is war va studi
en Arzoù-kaer evit bezañ treser en adeiladerezh ; daou vloavezh e padas va amzer studi. Kejañ a ris
gant tud eus Lanester a groge da sevel un Oaled kulturel ha kemer a ris perzh en obererezh-se. Ur
wech ma voe krouet an Oaled e teuas kalz a dud.
E 1967 ez is d’ober va amzer soudard. D’an dud a zarempreden e klasken displegañ kudennoù
Breizh gant ar sell a’m boa ouzh an traoù : moustrerezh gall, an troc’h d’ober, Frañs n’he deus ket ar
gwir da chom e Breizh, hag e tegasen meneg eus Feur-emglev 1532, pezh na oa ket un dra anat evito
ha goap a raent ac’hanon ; da se e responten : « Gwelout a reot ». Er mare-se e kroge tarzhadennoù an
F.L.B.. Un diforc’h a veze lakaet etre Breizhiz hag ar re all : « Les Bretons ».
Goude va amzer soudard e krogis da labourat a gleiz hag a zehou, o kemer forzh petore
gourc’hwel. Labouret ’m eus etre traoù all en un ostaleri vras er Baol ; pinvidik-mor e oa an ostizion,
kevalaourion ; kompren a ris adal neuze ez eus tu da vezañ komunour o welout seurt tud o tispignañ
ur bern milionoù, – heugus e oa. 1968 zo tremenet hep ma komprenfen tra er pezh a c’hoarveze :
dibolitikaet e oan ha ne oan nemet a-enep ar CRS hag emzalc’h faskour ar gouarnamant. 1968 n’en
deus disoc’het war dost netra, ar boblañs c’hall ne heulie ket. Gwelout a raen ar bed disrannet e daou,
ar bed kevalaour hag ar bed sokialour : pep hini en doa e zoare da varn an darvoudoù. Ne greden ket e
oa gwir pezh a lavare an eil pe egile. An doare gwellañ a vije bet mont da welout pezh a c’hoarveze e
broioù ’zo. Ur c’hleizelour a lavare din : « Pep tra er gevredigezh-mañ zo renet evit ar vourc’hizion ha
gant ar vourc’hizion. Bet out bet desavet gant ar c’healiad bourc’hiz ha pezh a lavar ar vourc’hizion
n’eo ket gwir dre ret ». Evidon, pezh a lavare ar sokialourion kennebeut.
1969 a loc’he gant abadenn an F.L.B.. Evezhier e oan e Gwened pa’z eo bet toullbac’het tud an
F.L.B., va breur ganto. Kemer a ris perzh e Skoazell Vreizh, pegañ skritelloù ha mont er vodadeg a oa
e Santez-Anna-Wened. An dud dre-vras ne oant ket a-enep an F.L.B.. Pa veze dieubet prizonidi ez aen
d’an Oriant evit o degemerout er porzh-houarn ; bez’ e oa eno ur bern tud, ar Mouvement Breton a
zeue eus pemont kilometr tro-dro evit kenyouc’hañ da vibion ar vro, hag en ul lañs a from e kane an
holl, sonn, ar Vro Gozh, un daeraouenn e korn o lagad. Goude an taol trivliadel-se ez aent da evañ ur
banne en ur zivizout war ar pezh a vefe mat ober. A-raok bac’hidigezh FLBiz ne oan ket a-du pennda-benn ; evel just e plije din klevout Breizhiz o komz en un doare dibar, hogen ne welen ket war
betra e tisoc’hfe ; hag hon eus ar gwir da zieubiñ Breizh ? bez’ez eus tud a gred ar c’hontrol. Forzh
penaos, bez’ e oa traoù d’ober a-raok, ne ouien ket petra dres ha n’en em santen ket prest. En amzer-se
e’m boa kroget da zeskiñ brezhoneg gant ur c’helenner eus ar skol m’edon, ur paotr eus an eil Emsav
a chome gantañ mennozioù tu dehou. Deskiñ a raen brezhoneg peogwir e klote gant va bezañs

vrezhon gouzout hon yezh ha netra ken. Ar bloavezh-skol oc’h echuiñ ne oa mui a gelenner hag e
kroge an ehanoù bras.
Ur jezuist a damalle da’m mennozioù bezañ trivliadel, pezh a nac’hen, ha kroget ’m boa da lenn
levrioù bredoniezh evit en em gompren ha kompren an dud en-dro din, kompren emzalc’hioù an dud
er vro a-raok ober tra – va sell ne oa ket dre ret an hini gwellañ.
E-pad an ehanoù hon eus kejet gant ur bern tud : ret e oa sevel un aozadur politikel evit reiñ un
heuliad politikel da abadenn F.L.B. : F.L.B.-2. Ur bern emvodoù hor boe evit urzhiata al luskad-se ;
an dud a veze degaset d’an emvodoù a gave ne oa nemet rouestl. Enebadurioù a bep seurt a ranne tud
F.L.B.-2, ha diseurt oa an abegoù anezho : prevez alies – piv a vo ha piv ne vo ket – pennaennoù da
sevel –… Ur framm devoudel a voe krouet ha netra da heul. A-benn ar fin netra pouezus nemet ar
rouestl hag an toull du e miz gwengolo.
Unan eus an dud a zarempreden en doa gwelet e Mur tud sirius a laboure kalz hag a hañvale kaout
ur framm poellek hag urzhiek, en eneb d’ar pezh e oa F.L.B.-2. Er goañv en doa ar c’heneil-se degaset
din al levrig ESB 1 a roas din ul lañs nevez, un hent na anavezen ket hag un dremmwel : ar Stad. Un
doare nevez da varn an istor a glote a-wechoù gant pezh a’m boa anavezet, ar Mouvement Breton
mirelour. Ur gejadenn gentañ hor boe gant izili eus E.S.B. evit gouzout penaos ober ha peseurt hent
heuliañ. En eil kejadenn e voe goulennet diganimp pezh hor boa c’hoant ober. Bezañ en Emsav a
groge dre biaouañ ar yezh, benveg da labourat ennañ. Neuze evit an trede gwech e stagis da zeskiñ
brezhoneg. Ur Breizhad a zle anaout e yezh, a-raok avat ne’m boa ket gwelet war betra e tisoc’he
deskiñ brezhoneg.
Ar bloavezh 1970 a groge evidon gant un dra nevez, un dra a raen a-zevri gant tud o doa
mennozioù sklaer, a ouie da belec’h ez aent. Evel just ne ouien ket hag e chomfen.
Un dezrann eus labour 1970-1971 an adkellig a vo graet hag ar perzh a’m eus kemeret ennañ. Eus
pep hini e teuy danvez da zezrannañ ha da sklaeraat perak emaon c’hoazh en Emsav. Un dra zo anat,
n’eo ket bet graet an troc’h e 1970, met kentoc’h bremañ e’m buhez. E 1971 ha dreist-holl e 1972 eo
e’m eus kejet gant an Emsav.
EMVR-355
Kendivizoù war ziazez an destenn EMVR-355 renet da geñver Kendael an 21 eost 1972
endervezh.
A – Er bloavezh 1971 e santen ennout doareoù hiniennelour, ur meni harz d’en em lakaat da
labourat. Ul live a’z poa tizhet a oa bastus evidout ha ne felle ket dit mont pelloc’h.
Emzezranner – Ne welen ket da belec’h ez aen.
A – Me soñje din e felle dit tapout ur meni stuzegezh.
B – Me zo bet eveltañ : desket ’m eus brezhoneg, ha ne veze graet netra ouzhpenn. Ne ouien ket
perak e tesken.
A – Ne gomprenemp ket petra oa o skoilhañ. Tunioù hon eus klasket. Treuzfurmiñ an doareoù
labourat. Sevel frammoù amzerel. A-benn ar fin e raemp emvodoù evit ober emvodoù. An diouer a
zezrann a oa o skoilhañ. Z en doa mennozioù raksavelet hag e kendalc’he bepred da lavarout an
hevelep tra. Hag e welen E [an emzezranner] aze… peogwir e oa abaoe pell. W ne rae netra ha ne
glaske ket kompren.
B – W ne fell ket dezhañ rediañ an dud ha ne fell ket dezhañ bezañ rediet. Nepred n’eus bet fellet
dezhañ kelenn ar yezh.
K – Hiniennelour eo. Pa c’hell deskiñ e-unan e tesk. Pa na c’hell ket, ne ra foutre kaer.
A – Pa’z on degouezhet e’m eus santet ne oa framm labour ebet en adkellig. Tud a oa o doa an
hevelep kealiad.

B – En emvodoù alies ne veze graet netra.
A – Izili oa a nac’he ober al labour. A-benn ar fin e’m eus divizet sevel ur framm labour en ur gêr
all. Evit Z e oa labour an Emsav un dever, un dlead…
B – Keneiled dezhañ o doa lavaret din : ober a ra se (labour an Emsav) peogwir en em ammerd.
P’en devo kavet ur plac’h ez ay kuit. Pezh a zo bet…
A – Dispis oa an traoù en adkellig. Diaes eo kaout un hent pa n’eus dremmwel ebet.
Emzezranner – An Emsav en deus degaset ur ster d’al labour bara evidon. Kalz stabiloc’h on
bremañ er c’heñver-se.
D – An dud en derou ne gomzont ket rak an dont d’an Emsav zo ur seurt distruj ma vezont
divarc’het. Setu perak e’m eus bepred un tammig disfiz ouzh an danvez Izili a wisk re vuan
kealiadurezh an Emsav. Komz a reont aes ha buan, marteze peogwir dres n’emaint ket o tont d’an
Emsav, ha ne c’hoarvez ket enno an distruj a vez oc’h abafiñ an danvez emsaverion wirion.
Emzezranner – Abaoe ma’m eus kroget d’ober va emzezrann eo e teuan en Emsav.
D – Pleustr an emzezrann a ro d’an emsaverion all an tu da gompren o hent dezho hag istor an
Emsav er mare-se.
F – Betek-henn, an emzezrann-mañ a hañval bezañ hanezel. Elfennoù war ar Geto a chom
amfraezh. An emzezranner en doa muioc’h a vennozioù war ar Geto da geñver an dalc’hioù-prientiñ
all. Ur poent a bouez : ne vez ket merket ar c’heñver etre e vennozioù hag ar saviad a oa e hini e pep
mare.
Ahelet eo an emzezrann war un dodenn : Breizh, muioc’h eget war an emzezranner e-unan. Ar
vuhez a-bezh a hañval bezañ ahelet war Vreizh.
Un evezhiadenn c’hoazh, a denn d’an diglok ez eo : nac’hel eo tost penn-da-benn. Ne anad ket ar
yaelezh. Ne weler ket ar c’heñver etre ar vuhez a zo e kont hag ar c’hudennoù a zo bremañ re an
Emsav. Al liamm ne vez ket lakaet.
G – Fraezh eo bet deskrivet ar Geto gouzañvat. Ne santer ket avat an troc’h ez eo bet evit an
emzezranner dont d’an Emsav. En em santout a rae en arlez ar gevredigezh c’hall. Penaos en em sant
bremañ ?
Klask a ra en tremened arbennoù eus ar pezh a ra bremañ, e-lec’h dezrannañ e saviad diouzh al
labour a ra en E.S.B..
H – Krediñ a rafed ez eo an Emsav evidout un dra nad eo ket al ledemsav. Evel pa lavarfes : abenn ar fin e’m eus kavet ar pezh a zere ouzhin : un nannledemsav.
Emzezranner – An emzezrann eo a zo an troc’h kentañ, ha n’eo ket an dont d’an adkellig.
EMVR-356

E.R.E.R.
Lizher digant Poellgor Skourr an Deskadurezh Vroadel da Gadoriadez E.R.E.R..
Divoud : treuzfurmiñ framm S.A.D.E.D.
Da geñver e Emvod hollek eus ar 7 mae 1972 en deus graet ar Skourr kinnigoù da dreuzfurmiñ
framm S.A.D.E.D..
War Emsav 65 e vo kavet danevell an Emvod ha testenn an dezrann renet war obererezh
S.A.D.E.D. [sl. EMVR-334, Emsav 65/177-178 1972]. Amañ da heul e kavit ar c’hinnigoù graet gant
Skourr an Deskadurezh Vroadel :
– freuzañ ar c’helennerezh dre lizher ha reizhiad an arnodennoù eil derez ;

– ensaviñ peder c’hendael bep bloaz dindan atebegezh ar c’helligoù ; ar c’hendaeloù-se a ve an
disoc’h dre gomz er par hollel eus ur c’hendaelañ kendalc’hel renet er par lec’hel, kelligel pe
etrekelligel dindan atebegezh ar c’helligoù ;
– anv SADED a ve miret war an obererezh nevez, dre abegoù a istoregezh ;
– dafar ar c’helennerezh dre lizher (kentelioù, patromoù poelladennoù, h.a.) a ve embannet ha
lakaet er c’henwerzh ;
– Gwazva ar Genurzh, Gwazva ar C’hengoun ha Gwazva ar Mererezh a chomfe digemm, gant ar
c’hefridioù a zo o re bremañ ; e Gwazva ar C’helenn e ve fiziet prientidigezh embann dafar ar
c’helennerezh dre lizher ha prientidigezh embann testenn ar c’hendaeloù.
Ho pediñ a reomp da dreuzkas endalc’h al lizher-mañ da Izili E.R.E.R.
(01 06 72)
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : H. LE MEE.

EMVR-357

EMSAV
KELAOUENN BOLITIKEL
MIZIEK
C’hwec’hvet bloavezh
Niv. 69 – Gwengolo 1972
An niverenn : 3,00 f
Koumanant-bloaz : 30,00 F
Deraouiñ a ra ar c’houmanant e miz genver
EMSAV
B.P. 125, 35000 RENNES
C.C.P. RENNES 2460 10
Taolenn
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S.A.D.E.D. : UNNEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (5)
KENDAEL A-ZIVOUT AR « JOINT FRANÇAIS »
(Testenn gentañ, PKB-1115)
Ar « Joint Français » – Armerzh.
1. Staliadur greanti ar « Joint Français » e Sant-Brieg.
E 1902 e voe savet ur greanti kentañ oc’h oberiañ « juntoù asbest ha kaoutchoug moustret », e
Bezons. E 1922 e teuas da vezañ un iskevredad eus Compagnie Générale d’Électricité (C.G.E.)
dindan an anv Joint Français. Abaoe an derou n’en deus ket paouezet a ziorren war un dro dre berzh
oberiadennoù nevez ha dre berzh an nevid.
Etre 1955 ha 1964 ez eus e Frañs ul luskad digreizennañ eus ar greanterezh war-du Breizh hag un
nebeut kornioù all eus ar proviñs, da heul an diviz kemeret gant ar gouarnamant da vevennañ
diorreadur ar greanterezh e diazad Paris (deved MENDÈS-FRANCE eus genver 1955). Greantioù a
vez savet e Breizh, en o zouez Citroën Roazhon. Grataet e vez ivez skoazelloù a bep seurt d’an
embregerezhioù o tigreizennañ1. E 1964 e kemm ar reizhiad skoazell ha ned eo ket ken helvus diwar
neuze ensezañ greantioù e Breizh2.
N’eus ket a sifroù kefridiel o reiñ sav resis ar skoaziad astennet d’ar Joint Français evit diazezañ
ur greanti e Breizh. Hervez ar priziadurioù en defe degemeret ouzhpenn 9 milion a lurioù nevez, eleze
ouzhpenn 9000 F dre c’hourc’hwel krouet3.
Diouzh o zu, kêrioù Breizh, harpet gant ar C.E.L.I.B., a vez o c’houlenn ensezadurioù er
bloavezhioù pemont. Sant-Brieg zo e-touez ar re gentañ o pediñ ar S.E.M.E.A.B.1 da derkañ ur
greantva ; aozet ez eus un hent peder forzh evit mont tre e kêr hag un dachenn a goust ouzhpenn 11
milion a lurioù nevez da gêr Sant-Brieg.
E-tro 1960, pa rakwel ar Joint Français sevel ur greanti e-maez diazad Paris e laka meur a gêr e
kevezerezh. Ar c’hreantourion a oar ervat ez eo prest Kuzul-kêr Sant-Brieg da aesaat e pep doare
staliadur o greanti. Pa lavaront rakwelout ouzhpenn 1500 gourc’hwel e c’hrataer dezho brientoù a bep
seurt : an dachenn evit netra, sevel aveadurioù arbennik evit desaniañ an dour, terkañ gorreennoù glas
en-dro d’ar greanti, skoazelloù a-berzh an ti-kêr evit pep gourc’hwel nevez, ezdalc’h diouzh an telloù
lec’hel. En holl ez eo ouzhpenn 4 000 000 F, eleze 4 000 F dre c’hourc’hwel a zo bet roet gant kêr
Sant-Brieg da gevredad ar Joint Français4.

1
Skoaziadoù-aveiñ (20 % eus ar postadurioù betek 1964), skoazelloù a-berzh Stad evit stummañ ar vicherourion,
krouidigezh kevredigezhioù ledstadel evit al labourioù-terkañ, da skouer Société d’Économie Mixte pour l’Équipement et
l’Aménagement de la Bretagne (S.E.M.E.A.B.), brientoù tellerezhel.
2
Betek 1964 emañ Breizh e-touez an nebeut rannvroioù ma vez grataet ar skoaziad par da 20 % eus ar postadurioù. E
1964 e tigresk ar feur da 15 % ha dreist-holl e vez skoazellet un niver mat a rannvroioù all.
3

Moarvat etre 6 ha 7 milion evit ar postadurioù hag e-tro 3 milion evit an 3 300 den o deus kroget da labourat er Joint
Français, sl. M. PHLIPPONEAU, Au Joint Français avec les travailleurs bretons, P.U.B. 1972, p. 17.
4

Ar Joint Français en deus bet 16 hektar eus greantva Sant-Brieg evit netra : talet en deus 0,01 F ar metrad karrez, pa
veze prenet etre 12,5 ha 45 F gant ar c’hreantourion all, pa’z eo 18 F priz-koust keitat ar m2. Gant ti-kêr Sant-Brieg eo bet
aozet ar gorreennoù glas en-dro d’ar greanti, ar priz anezho 95 000 F. An aveadurioù arbennik a-fet desanierezh an dour zo
bet ivez diwar goust kêr Sant-Brieg ; ha betek 1968 e veze marc’hadmatoc’h an dour evit ar Joint Français eget evit ar
greantioù all (hep lakaat e kont ar 100 000 F distaolet dezhañ). Ouzhpenn se e voe roet gant kuzul-kêr Sant-Brieg er
bloavezhioù kentañ ur skoazell dre c’hourc’hwel nevez : en holl 580 000 F. Erfin e-pad pemp bloaz n’en deus bet ar greanti
tell lec’hel ebet da dalañ (telloù kêrel ha departamantel).

E mae 1962 e teraou al labourioù ha, buan-tre, e gwengolo 1962 e krog ar greanti da vont en-dro.
Echu eo lodenn gentañ al labourioù e mezheven 1963. Evit an eil lodenn ez eus dale war ar chanter,
kaset eo da benn etre 1967 ha 1969, bihanoc’h eget merket gant ar raktresoù, ha lakaet en arc’hwel e
1970. An trede lodenn n’eo ket bet kaset da benn5.

2. Greanti ar « Joint Français » en armerzh Sant-Brieg, e-keñver poblañs ha
gourc’hwel6.
Poblañs tolpad Sant-Brieg (peder c’humun) a greske eus 2,2 % bep bloaz er prantad 1954-1962 ;
er prantad 1962-1968 e kreske eus 2,6 % bep bloaz. (Er pevar departamant eus ar Ranndir Steuñvel
Bretagne n’eus nemet Roazhon o kreskiñ buanoc’h ; e par Frañs ez eo ur c’hresk dereat evit ur gêr a
ouzhpenn 50000 annezad). Yaouank eo poblañs Sant-Brieg, uhel eo an emgresk pa dizh 1 % bep
bloaz ; ar pep brasañ eus ar c’hresk avat, 1,5 %, zo diwar an treuztiriañ, eus maezioù 22 evit 60 %.
Kresk ar boblañs er prantad 1962-1968 zo a-geñver gant ar gourc’hwelioù nevez krouet e gronnad
Sant-Brieg (13 kumun)7. En daolenn dindan e kaver niver keitat ar gourc’hwelioù krouet en ur
bloavezh.
Prantadoù

Gennad tredeel

Adeiladiñ

Ijinerezh-pleuskañ

Holladoù
(keitadoù bloaziek)

1954-1962

469

98

28

535

1962-1968

480

230

227

941

Anat eo diorreadur an ijinerezhioù-pleuskañ. Pouezus eo roll ar Joint Français e kempouezadur
dasparzh ar gourc’hwelioù etre ar gennadoù : diwar ar 1 363 gourc’hwel krouet en ijinerezh-pleuskañ
er prantad 1962-1968 ez eus 600 gant ar Joint Français. Ouzhpenn, ez eus embregerezhioù lec’hel o
kenderc’hel da ziorren. An daolenn dindan a ro tu da geñveriañ niver ar c’hoskor hag ar
gourc’hwelioù krouet gant an tri greanti brasañ eus Sant-Brieg.
Niver ar c’hoskor e 1970

Niver ar gourc’hwelioù krouet
1964-1970

1 540

340

« JOINT FRANÇAIS »

900

610

« Aciéries SAMBRE-ET-MEUSE »

680

140

« CHAFFOTEAUX-MAURY »

Izel e chom evelkent feuriad ar boblañs-labour en ijinerezh-pleuskañ : 20 %
Dre ar 1000 gourc’hwel en deus krouet en ijinerezh-pleuskañ, ha dre ar gweredoù war an
ijinerezhioù all, adeiladerezh da skouer, ez eo bet pouezus roll ar Joint Français e diorreadur kêr SantBrieg en dek bloavezh tremenet. Hogen delanvad armerzhel krouidigezh ar greanti n’eo ket bet ken
bras ha ken frouezhus ha ma c’halled gortoz. E-keñver ment ar greanti hon eus lavaret c’hoazh ne oa
ket an div drederenn eus ar pezh a oa bet rakwelet. An darempredoù etre ar greanti hag an armerzh
lec’hel a vo spisaet dre studiañ arc’hwelerezh ar stal. Luniad ar gourc’hwelioù nevez kinniget ha
luniad ar c’hoskor a roy ur skeudenn eus an darempredoù etre ar Joint Français ha nevid al labour.

5

Da heul e chome un dachennad diarver. Embregerion ar Joint Français a venne he gwerzhañ pa oa bet roet dezho evit
netra gant kêr Sant-Brieg e 1962. Kuzul-kêr a nac’has outo an aotre gwerzhañ.
6
7

Ar sifroù roet amañ, koulz hag ar stlennadoùarmerzhel, zo tennet eus M. PHLIPPONEAU, op. cit.

Diforc’h a reer etre tolpad kêrel (« unité urbaine », « agglomération urbaine »), ennañ 4 c’humun, ha gronnad kêrel
(« groupement d’urbanisme »), ennañ 13 kumun.

3. Ar greanti.
Greanti Sant-Brieg ar Joint Français zo ul labourva-oberiañ nemetken, eleze ur rann eus un
embregerezh. Roll stal Sant-Brieg zo erounit ar c’hemennoù urzhiadet gant Paris ma emañ sez an
embregerezh8.
‘Rener’ greanti Sant-Brieg zo ur stern uhel eus an embregerezh, an atebeg war ul labourvaoberiañ bras : karget eo da vastañ d’an urzhiadoù, ha moarvat da enfredañ ha da ezfredañ ar
vicherourion. En degouezhioù dreiststandur e vez kemeret an divizoù e Paris : ur c’hresk goproù da
skouer a vez divizet gant Penn ar C’hoskor e Bezons ; gant Paris pe war urzh Paris e vez prenet an
ardivinkoù hag an danvezioù. E-se ned eo ket ar Joint Français e Sant-Brieg evel an embregerezhioù
all eus kêr un elfenn eus an armerzh lec’hel : nebeutoc’h a zarempredoù en devez gant an armerzh
lec’hel.
E Bezons emañ ar gwazvaoù kellidel ha kenwerzhel, gwazva ar pourchaserezh hag ivez an
imbourc’hvaoù hag ar gwazvaoù-diorren. E-se en deus ar greanti ezhomm eus kalz micherourion
darbarerion, eus nebeut a arbennigourion hag ivez eus nebeut-tre a implijidi. E c’hwevrer 1972 e oa
1 000 den o labourat e greanti Sant-Brieg : ouzhpenn 900 micherour (e-tro 330 paotr ha 580 plac’h),
gopret diouzh an eurvezh ; nebeutoc’h eget 10 % eus ar c’hoskor a c’hoarvez eus mizvezhourion : 7
stern, 51 pennezhour, 23 c’halvezour ha 15 implijad hepken. Ar roll a labourva-oberiañ en deus
greanti Sant-Brieg a ro da gompren feur izel ar vizvezhourion ; a-geveskemm pa denn ar feur-se da
zigreskiñ evel ma ra abaoe bloaz9 ez eo dervaet ar roll a labourva-oberiañ. Ouzhpenn se e ranker
menegiñ e veze urzhiet al labour diouzh an 3 × 8 en un aergelc’h gor ha pistriet gant aezhennoù
kaoutchoug.
Hogen kalz tud oa o klask labour e korn-bro Sant-Brieg. Er prantad 1963-1970 e voe ouzhpenn
10 000 den o c’houlenn gopr er Joint Français hag e-tro 3 300 o kavout fred eno.
Gant un nevid labour ken digempouez en deus gallet ar stal reiñ bepred goproù izeloc’h eget e
greanti Bezons hag en embregerezhioù lec’hel all10.
Labourat er Joint Français zo peurliesañ evit ar sternioù, ar bennezhourion, ar galvezourion, un
doare da gaout gourc’hwel e Breizh pe da zistreiñ d’ar vro11. N’eo ket heñvel evit ar vicherourion : tud
yaouank int (ouzhpenn an hanter anezho zo dindan 26 vloaz), merc’hed dreist-holl (evit an 2/3), hag e
teuont, dreist-holl ar merc’hed, diwar ar maez12.
Brasniver ar c’hoskor a c’hoarvez eus micherourion arbennik, eleze nebeut perzhek. O labour ne
c’houlenn perzhegezh arbennik ebet. « War-bouez un nebeut kenderc’hadoù ne c’houlenn ket ar junt
kaoutchoug ur galvezoniezh araokaet » a skriv M. HERBLAY war L’Expansion. En ur stael resis o
deus ar vicherourion da labourat, ha ne gemmont ket nemeur ; berr e vez enta prantad o arbennikadur
ha ne vez ket koustus d’an embregerezh pa zegemer hemañ ur skoaziad digant ar Stad. Ar
vicherourion a vez « stummet war al lec’h », o pignat en urzhaz eus darbarer da vicherour hag en
degouezh gwellañ da benn-pare.

8

« Derc’hel en arc’hwel al labourvaoù (“ateliers”), hini Sant-Brieg pergen, eo hon preder kentañ » eme ar Pennrener
d’an 10 meurzh 1972.
9

Etre mae 1971 ha c’hwevrer 1972 ez eo digresket ar vizvezhourion eus ouzhpenn 10 %, pa’z eo kresket ar
vicherourion eus ouzhpenn 10 %.
10

E meurzh 1972, etre Chaffoteaux-Maury hag ar Joint Français ez eus 37 % diforc’h evit gopr un OS 2 ha 55 % evit
gopr un OP 2. Etre greanti Bezons ha hini Sant-Brieg ez eus e-tro 27 % evit ur micherour mouler ha 30 % evit ur penn-pare.
11
E-touez ar sternioù, ar bennezhourion hag ar galvezourion ez eus un drederenn eus Breizh ha div bempedenn o
tistreiñ da Vreizh pe gant liammoù tiegezhel e Breizh.
12

« Ur c’hoskor izelberzhek en holl, o tont diwar ar maez ha merc’hed dreist-holl, eus traoñ ar skeuliad » M.
HERBLAY, Le Joint Français : une erreur de prévision, in L’Expansion, mae 1972, p. 54.

Izel eo enta live skolel ha perzhegezh ar vicherourion, izeloc’h c’hoazh hini ar micherourezed. Etouez an nebeut o deus ur CAP (e-tro 100 en holl), un hanter ne labouront ket war danvez o CAP13.

4. An emdroadur.
a) Stabiladur ar c’hoskor.
Evit an darn vrasañ, ar re yaouank, ez eo o gourc’hwel er Joint Français ur prantad hepken en o
buhez vicherel. Ne chomont ket pell er greanti-se. Reoù ’zo evelkent zo prest da chom ha da vezañ
micherourion arbennik.
E-keñver padelezh ar gourc’hwelioù e noter un emdroadur abaoe an derou : e 1964 ez ae kuit
75 % eus an dud enfredet a-raok bezañ labouret c’hwec’h miz ; er prantad 1963-1970, ez eo diskennet
ar feur-se da un tammig muioc’h eget 50 % ; e 1971 e oa 37 %12, hogen uhel e chom c’hoazh.
Gant stabiladur ar c’hoskor micherour, ha goude mae 1968, o deus gallet ar c’hweluniadoù kregiñ
da ziazezañ er greanti. E c’hwevrer 1962 evelkent ne oa nemet 200 micherour a lavare bezañ
c’hweluniadour.
Un argerzh dibarek a oa o vont en-dro e korn-bro Sant-Brieg etre ar greanti hag ar boblañs : ar
Joint Français a ginnige gourc’hwelioù micherourion arbennik gant aozioù labour diaes, tra ma
paotae an dic’hweleion er boblañs ; digempouez-kenan e veze alese nevid al labour : ar Joint Français
a roe goproù izel da vicherourion yaouank, merc’hed alies, dezho ur berzhegezh izel. Alese un treiñkoskor uhel.
Stabiladur ar c’hoskor14 a zeu evit un darn eus divizoù ar renerezh, met diskouez a ra ivez en em
c’hra aesoc’h ar boblañs ouzh al labour greantel. Diazezidigezh ur c’hweluniad, zoken gwan, a
ziskouez ez eo krog an dud-labour da biaouañ ar binvioù ret da zifenn o gourc’hwel. Liammet eo an
div elfenn, un azon int, e par koskor an embregerezh, eus emdroadur ar boblañs.
b) Diaesterioù an embregerezh.
Er bloavezhioù kentañ e kreske ar c’hoskor war un dro gant ar c’henderc’had bloaziek hag an
helv. E 1969 hag e c’hwec’hmiziad kentañ 1970 e voe uhel ar goulenn : edo an arvalion oc’h amparañ
miradoù. En eil hanterenn 1970 pa vezont ouzh o gwerzhañ e tigresk an urzhiadoù. War un dro avat ez
eus ur c’hevezour o tont en nevid, ur greanti saoz gant 1300 micherour ensezet e Malta. Ouzhpenn se,
da heul goulenn uhel 1969 ez eus deuet kenderc’herion japanat ha formozan da arlankañ war varc’had
ar Joint Français. E 1971 e c’houziz ar c’henderc’had bloaziek eus 5 % hag an helv a ya war zisteraat.
E derou 1972 en deus an embregerezh kollet al lec’h en doa en nevid pa nad eo ket evit kevezañ ouzh
embregerezhioù o c’hoprañ izeloc’h an nerzh-labour.
k) An ec’hwel.
Ar c’hreantourion a venne chom kevezus hep kemmañ netra en o stal ; e c’hwevrer 1972 e
nac’hont kreskiñ ar goproù. Ar vicherourion harpet gant ar boblañs a ersav oc’h arc’hañ groñs goproù
kevatal da re Bezons hag embregerezhioù all Sant-Brieg. Embregerion ar Joint Français a selle ouzh
Breizhiz evel un nerzh-labour marc’had-mat, a berzhegezh izel ha sioul, – evel ma’z eo an nerzhlabour maltat evit o c’hevezourion saoz. Evel-se edo moarvat pa voe ensezet ar greanti e Sant-Brieg.

13

E-tro 330 micherour ez eus : deskadurezh an div drederenn anezho zo a-live gant ar CEP. E-tro 60 anezho o deus ur
CAP kalvezel met evit 15 n’emañ ket a-geñver gant al labour a reont er greanti.
E-tro 580 micherourez ez eus : 92 % anezho zo o deskadurezh a-live gant ar CEP pe izeloc’h ; e-tro 12 anezho zo a-live
gant an trede klas ; 40 anezho o deus ur CAP (gwriat peurliesañ) n’emañ nepred a-geñver gant o labour.
14

Dre zaou arbenn da nebeutañ e oa distabil-kenan ar c’hoskor er bloavezhioù kentañ, distabiloc’h c’hoazh eget
bremañ. Da gentañ e teue muioc’h a dud diwar ar maez hag un diaez ouzhpenn e oa evito en em ober diouzh al labour
greantel. D’an eil e oa un darn eus ar vicherourion o vont kuit e-doug an hañv da labourat e lec’h all – en adeiladerezh, er
gounezerezh, en touristerezh – hogen abaoe 1968 e nac’h ar renerezh adenfredañ ar vicherourion-se.

Gant an ec’hwel avat ez anad ur c’hemm er boblañs ; o reiñ o arc’hadurioù d’an ec’hwelerion n’o
deus graet ar c’hreantourion nemet asantiñ d’an devoud15.
d) Al labour da zont en embregerezh.
Evit kenderc’hel da arc’hwelañ e ranko ar Joint Français emdreiñ war-du ur c’henderc’h
danzeetoc’h. Kement-mañ avat a ampleg ur c’hemm bras evit greanti Sant-Brieg, nad eo ket bet savet
war an amboaz-se : etre traoù all ez ampleg gourc’hwelioù perzhekoc’h. Diouzh ar c’hemmoù-se e vo
berzh an ec’hwel war hir dermen. Diouzh an emdroadur a vo er Joint Français ez anado barregezh
Breizhiz da dreuzfurmiñ o saviad armerzhel, dre uhelaat o ferzhegezh da skouer. Mard eo anat ez eo
bet an trec’h kentañ, e-keñver ar goproù, frouezh kengrediezh ar boblañs a-bezh, ez eo anatoc’h
c’hoazh e teuy an eil trec’h eus emdroadur ar boblañs a-bezh.

15

« Breizh zo e Frañs hag ar c’hopridi vrezhon zo o vevañ e 1972 : ne c’haller ket goulenn diganto kevreizhañ gant
ezhommoù ha korvoderioù ar vicherourion valtat pe formozan a-benn saveteiñ ur gourc’hwel pe ur c’henderc’had a rank o
frizioù kevreizhañ diouzh feurrolloù o klotañ gant amveziadoù armerzhel ha kevredigezhel disheñvel.
« Mard eus ur fazi a-berzh ar bosterion eo bezañ merket un amkan re verrdermen, na vezañ rakwelet e ve ar staeloù
kinniget da Vreizhiz dalc’het kenkoulz gant Maltiz, e berr bezañ kaset ar c’hevala hag al labour en un hent-bac’h » M.
HERBLAY, op. cit., p. 55.

AN EMSAV HAG AR VRO (53)
LIZHEROÙ
Diwar-benn al lizher EMVR-336, Emsav 66/194-195 1972 :
« Derou al lizher a veneg un evezhiadenn a-berzh un adkelligour o taremprediñ an Emsav abaoe
nemeur moarvat, hag o soñjal a dra sur ez eo c’hoazh an darempredoù gant al ledemsavioù un dra a
gentañ renk e buhez an Emsav, hag e gelennadurezh dreist-holl un arm evit an emsaverion da stourm
outo. Met aozer al lizher a hañval kaout nebeut a istim forzh penaos evit kelennadurezh an Emsav ma
ne wel nemet “anaoudegezhioù skolek () n’int ket liammet gant kudennoù fetis ar mare, ar vuhez
pemdeziek”. Ne hañval ket bezañ morse merzet al liamm etre kealiad an Emsav ha, dres, saviad fetis
ar boblañs e Breizh. Un diskoulm groñs a rank bezañ degaset d’hec’h enkadenn ha kelennadurezh an
Emsav a rank bezañ sellet evel ur strivadenn gempoell da savelañ seurt diskoulm, diazezet war un
dezrann istorek ha n’eo ket war un treuzplakadur eus kelennadurezhioù all.
« Se lavaret, ez eo anat e rank seurt kelennadurezh na chom e par “anaoudegezhioù skolek” met
dont e kenstok gant an devoudoù. Perc’hennañ kelennadurezh an Emsav a dalvez bezañ gouest da
zezrannañ en un doare reizh kudennoù fetis a gav un emsaver en e vuhez pemdeziek. Hag aze ez eus
da’m meno un daelerezh pinvidikaus etre ar savboent mui pe vui damkanel en deus an emsaver aziagent ha pezh a zesk ent kantouezel gant an devoudoù. Da skouer ez eus ur gudenn hollek eus ar
gounezerezh e Breizh, koulskoude n’eo ket saviad pep kouer heñvel dres ouzh hini e amezeg. Ur
bountad yezhelour a ziwan e-touez yaouankiz Vreizh ha koulskoude abegoù an den-mañ-den da zont
d’ar brezhoneg n’int ket dre ret an hevelep re hag abegoù unan all.
« Neb ne biaou nemet un anaoudegezh damkanel, hep kenstok gant degouezhioù fetis ar buhez a
bemdez a chomo atav e anaoudegezhioù diwar-c’horre, ha n’en devo biken skog war ar werc’helezh.
Dezrann an devoudoù fetis avat a rank bezañ renet gant ur gempoellelezh rik evit bezañ efedus. Seurt
kempoellelezh ne c’hell ket bezañ disoc’h an damkaniezh nemetken, na disoc’h an darvoudoù o-unan,
met hini ar c’henstok etrezo. N’eus ket tu da zisrannañ an daou, an damkaniezh o vezañ al liamm
hollek etre pep devoud dibarek. Er ster-se da’m meno ez eo ret meizañ e rank un emsaver perc’hennañ
mat kelennadurezh an Emsav, houmañ o vezañ sellet evel ur strivadenn da reiñ ur ster hollek da bep
devoud dibarek e Breizh. »
(19 08 72)

EMVR-358

Da aozer EMVR-339, Emsav 66/199-200 1972, roet gantañ e zilez eus E.S.B. :
« Evit a sell da geñver-te ouzh Breizh, ez eo dit evel just d’e savelañ. Emañ roll E.S.B. oc’h en em
fetisaat e-keñver ar vro er mare-mañ (betek bremañ e oa damkanel dreist-holl e roll e-keñver Breizh, e
roll embregel a selle dreist-holl ouzh e izili hag outañ e-unan). Ar roll diavaez nemetañ en doa oa
dezvarn ar Mouvement Breton, pezh a oa ur roll nac’hel ha distrujus. Diaes oa diverzout ar roll yael
en defe gallet ren er vro. Hiziv avat gant kresk ar bountad breizhek e teu anat ned eo ket ar bountad
breizhek an hevelep tra hag ar Mouvement Breton – ar Mouvement Breton zo teskad ar frammoù hag
aozadurioù amparet diwar ar bountad. Dre ziouer a zezrannerezh sirius ha peurzalc’hus, ar frammoù
hag aozadurioù-se, e-lec’h bezañ enkorfadurioù diles eus ar bountad breizhek, ouzh e gas pelloc’h, e
nerzhañ hag e dreuzfurmiñ en un nerzh istorek gwirion eus pobl Vreizh, a zeu buan da vezañ pouezioù
marv warnañ ha, gwashoc’h, lec’hioù ma koll an dud o nerzh gant obererezhioù na gasont da nep
lec’h. Roll E.S.B. eo bezañ e diabarzh ar bountad ar goell en dieubo diouzh an harzioù hag ar pegelloù
a vez ouzh e hualañ. Al labour dezrannañ-distrujañ ez eo deuet da vezañ ur mailh warnañ a dalvez da
freuzañ an harzioù hag ar pegelloù-se. Enebiezh c’harv a sav mui-ouzh-mui outañ (meur a skouer hon
eus bet en deizioù-mañ en hon darempredoù gant ar Mouvement), hogen an disoc’h e vo e krogo an
dud er vro (lod anezho da nebeutañ) da lakaat muioc’h a siriusted en o doare da gompren o labour.
Kement-se a empleg e vo lañs en-dro gant al labour yael. Ober yael zo bet gant E.S.B., hogen en e
ziabarzh : ar yezh arnevez, SADED, al lennegezh, ar gedvuhez nevez arnodet (gant berzh pe get !).

An ober yael-se zo bremañ er strizhenn : kaset eo bet tost da get. N’eo ket bet kaset da get avat evit
reiñ lañs hepken d’an ober nac’hel (dezrannañ-distrujañ), hogen evit ma tiwanfe un ober yael nevez e
par ar vro hec’h-unan, ha n’eo ket mui e diabarzh an Emsav devoudel hepken. Petra a vo an ober yael
nevez-se ? Dezhañ da ziwanañ hag en en anavezimp.
« Mar gell an nebeut menegadurioù-mañ da skoazellañ evit en em savlec’hiañ e-keñver al labour
breizhek… Anat eo ne blij ket dit an ober nac’hel… A-du emaon ganit war ar poent-se : mad mab-den
zo er yaelezh, an eurvad eo ar finvez ; hogen ar yaelezh, an eurvad a rank dizehan tremen a-dreuz an
tan ha bezañ aprouet dre flammoù an nac’helezh. »
(25 09 72)

EMVR-359

Da heul EMVR-352, -353-354, Emsav 68/265-269 :
« Kelenn an teodyezhoù, ar gwalarneg, ar yezh arnevez er skolioù gall ne gas da netra, rak hini
ebet eus ar brezhonegoù-se ne glot gant pleustr kevredigezhel ar skolidi. Chom a ra an tri istribilhet er
goullo kevredigezhel, e disklot diouzh pep arver gwerc’hek. Eus an tri n’eus nemet ar yezh arnevez a
gement he defe un arver gwerc’hek, a glotfe strizh gant ur pleustr kevredigezhel evel yezh ar
c’henderc’hañ dispac’hel. Ar yezh arnevez drezi hec’h-unan ne gas ket d’ar pleustr kevredigezhel na
d’an dispac’h. Neb na ren ket ar c’henderc’hañ dispac’hel, – ha n’eo ket hemañ un trevell dister a
voulc’her forzh penaos ha forzh pelec’h, ur wir vicher ne lavaran ket ha kalz muioc’h eget ur vicher, –
n’en deus netra d’ober gant ar yezh arnevez, nemet e ve istrogell a-walc’h evit kavout aze un araez a
stuziadur personel, da “adkavout e bersonelezh”, e doare ar brini o kavout o magadur war ar
c’helanoù. »
(?? 09 72)

EMVR-360

« Ar c’hiz lañset gant U.D.B. hag o reuziañ en embannadurioù kulturel eo ober gant daou zoareskrivañ ha diskouez se evel un arvez a lieselezh, un azon a ledanded-spered, a youl d’an unaniezh, pe
me oar. Skridaozerion vrezhonek U.D.B. ne gavont diaezamant ebet oc’h ober gant daou zoareskrivañ, peogwir ez atoront ar stourm evit ar yezh hep e lakaat en ur c’heñver daelerezhel gant nep
saviad-kenderc’hañ, dres evel ma ne c’houzañvont ket oc’h arverañ ur sabir brizhkoueriadel o vezañ
ma n’eo ket ar yezh-se a gomzont war o femdez, galleg intelektual ne lavaran ket. A se, n’o deus abeg
gwerc’hel ebet da zistremen al lieselezh-se, o vezañ ma n’eo ket ar yezh evito un araez-kenderc’hañ,
hogen ma’z eo keal ar yezh un araez-arc’hañ ha -tuta.
« Un atoradur kealiadel heñvel a c’hoarvez e par ar rouedad kelennerezh aozet gant an dud a
guitaas E.S.B. e 1969 ha frammet dindan an anv Skol an Emsav. Atoret o deus stourm S.A.D.E.D. ha
K.D. evel ma oa etre 1962 ha 1969. An atoradur-se zo aet d’ur furm stabil a-walc’h – devezhioù studi
Skol an Emsav zo e gwir ur K.E.A.V. er yezh arnevez hag a live gouiziel uheloc’h. Endonet, sigotet,
dizarmet, douaret o deus an dislavaroù a oa e par obererezh S.A.D.E.D. ha K.D., anezhañ obererezh
mennet politikel, hogen dibolitikel en devoud. Ergorelaet eo bet an dislavaroù-se gant E.S.B. ac’houde 1969 ha distremenet hep damant. Hogen hon c’helennerion oa diskennet eus an tren er gar araok ha n’o deus kavet netra gwell d’ober eget atoriñ S.A.D.E.D. ha K.D. kozh hep savlec’hiañ an
danvez atoret e-ser an hil daelerezhel a oa disoc’het end-eeun gant krouidigezh S.A.D.E.D. ha K.D. da
geñver lankadoù kent, – dre an arbenn splann ma n’eus ket eus an hil daelerezhel-se evito ! »
(?? ?? 71)

EMVR-361

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Emzezrann
Al lizher-mañ a zeu da glokaat, ha da glozañ, an emzezrann embannet en EMVR-344, -345, -346,
Emsav 67/223-232. Kaset eo bet d’an Emzezrannerez gant Levier he C’hellig da heul he dilez eus
E.S.B..

Gant da zilez e lakaez ar pik-echu da’z emzezrann. En emvod kellig eus an 23 07 p’hon eus
labouret war maladur diwezhañ testenn da emzezrann, e oa bet breud war al lodenn diwezhañ-holl
(embannet en EMVR-346). Andiles e veze kavet an dibenn-se. Ul lavarenn dreist-holl oa diac’hinek :
« Drezañ [an Emsav] e’m eus gallet reiñ en-dro he foellelezh da’m buhez, pep tra o vezañ kempoell anevez enni ». Souezhet oamp, rak un dra degemeret gant an holl eo bremañ n’eo ket roll an Emsav
reiñ kempoellded hiniennel na kennebeud-all diskoulmañ kudennoù personel an emsaverion. Pell a
reiñ kempoell d’hon buhezioù, e laka enno un digempoell a zo ar priz a ranker paeañ evit gallout
labourat war hent ur c’hempoell strollennel nevez. Un droienn forc’hellek all oa e’z testenn : « an
emsaverion o deus savelet ar saviad-kenderc’hañ ma kenderc’hin va buhez diwarnañ, () ma krouin va
istor diwarnañ, a-raok pep tra ». Pal an Emsav n’emañ ket er par hiniennel, an Emsav n’eo ket un tun
strollennel evit reiñ d’an hiniennoù an tu da « grouiñ o istor » personel « a-raok pep tra ». Pal an
Emsav zo diazezañ ur strollennelezh nevez – moarvat ez eo ar seveniñ hiniennel un azon eus berzhmat an Emsav, ne oufe avat e nep doare bezañ e bal, dont « war ar marc’had » ne ra ken.
Ma, an troiennoù diac’hinek-se, andilested lodenn diwezhañ da emzezrann, savlec’hiañ pal an
Emsav e par an hinienn, a oa tu da veizañ e daou zoare : pe e oant azonoù un diouer rik a youl
dispac’hel, pe ne oant nemet beiadurioù laosket dievezh e-ser troiennoù pluennel ur c’hlozadur war an
ton bras. Ar goulakadur-mañ zo bet degemeret betek-gouzout – hervez pennaenn ar rakvarn a-du.
Darvoudoù zo bet abaoe o deus diskouezet pe c’houlakadur a oa da zerc’hel da wir. Ne sell ket
ouzhimp hanez an darvoudoù personel-se. Ar ster o deus avat zo a bouez. Emaout dirak un
emouestladur don er bed arallek. Ha sellout a rez an degouezh-se evel un « enkadenn spontus ».
Dizoleiñ a rez emaout, hervez a lavarez, « o vevañ etre daou ved : an Emsav hag ar bed arallek. Un
islonk zo etrezo ha ne zeuan ket a-benn da vevañ gantañ. Kempenn a raen an traoù hag a-daol-trumm
e’m eus santet e oa dic’houzañvadus ». An diskleriadenn-mañ a’c’h eus graet en emvod kellig an 27
08 a daol goulou war ur steudad ersavioù eus da berzh :
– warlene e felle dit dilezel da labour-bevañs e-pad bloaz evit, hervezout, gouestlañ da holl amzer
d’en em stummañ ;
– tra ma oas bet aketus d’ober war-dro da skolidi a-raok dont da E.S.B., e’c’h eus sellet e oa
emsavel gwallegañ da labour kelennerez ; evidout, pezh a raes er bed arallek ne oa mui ur gudenn a
zivezouriezh ;
– hevelep tra, pa sellez F evel gwelloc’h emsaverez dre ma chome er gêr hep kenderc’hañ wareeun en armerzh arallek, ha pa na gomprenes ket e vo er c’hontrol muioc’h e tro da ren labour an
Emsav diwar m’he devo ur gourc’hwel er-maez eus he ziegezh.
Ar breutadur a zo bet d’an 27 08 en deus roet dit an tu da ergorelaat krefen a bouez eus da
gealiadurezh :
– sabatuet out bet pa’z eo bet lavaret dit e oa ar saviad-kenderc’hañ arallek ur stael eus reizhiad
an Emsav, hag emañ talbenn an Emsav e par an daou stael arallek ; pa’z eo bet adlavaret ez eo holl
dud ar vro, emsaverion pe get, danvez ar gevredigezh vrezhon nevez hag ez eo war an anadurezh-se
hon eus da reizhañ hon ober. Enebemsavel oa diskouez digasted ouzh da skolidi. Kement-se a
ziskouez ez eo da gredenn don a eztaolez e dibenn EMVR-346 : evidout, an emsaver a ren e istor
personel e par ar saviad-kenderc’hañ emsavel, ar pellañ gwellañ diouzh ar bed arallek ;
– anzav a rez n’out ket evit sammañ e’z puhez an dislavar etre an daou saviad-kenderc’hañ, ha
dre se e rankez dibab unan ha disteurel egile ; kement eo hag anzav n’out ket graet evit an dispac’h,
setu holl. Tizhet out bet gant ar bountad breizhek. Dre zegouezh ar c’hejadennoù e’c’h eus
darempredet ur gellig eus E.S.B.. Fazi ar gellig eo bet da zegemerout hep gouzout pezh a felle dit ober
e gwirionez. Anat eo bremañ dit ha d’an holl n’eo ket troet da youl don ouzh an emzistruj ampleget
gant an dispac’h, eleze gant difourkadur ar bountad breizhek en istor. Ne’c’h eus ket asantet a priori
degas an nagennerezh hag an emgann e kement lec’h ma vo ret eus da vuhez.
Pezh en deus hon touellet, te eveldomp, eo ez asantez evel an emsaverion mont en arlez ar
gevredigezh c’hall. N’eo nemet bremañ ez anad an diforc’h krennus a zo etrezout hag an emsaverion :

evidout, mont en arlez oa annezañ en arlez, diazezañ un enezennad a vuhez hiniennel pe bihanstrollel
er-maez eus ar bed boutin, tra ma’z eo evit an emsaverion kemer harp er-maez eus ar gevredigezh o
deus da eilpennañ. Mont en arlez zo an doare nemetañ da gaout bezañs istorek e Breizh, gant ma ve ar
saviad-kenderc’hañ krouet en arlez ur bon-emgann troet ouzh ar gevredigezh vloc’hel, – e nep doare
ned eo amkan an Emsav bezañ ezvezant eus ar gevredigezh vloc’hel. Kiriek omp kement ha te evit na
vezañ gwelet abretoc’h ned eo ket da youl don troet ouzh al labour dispac’hel.
(04 09 72)

EMVR-362

NOTENNOÙ KEVREDADEL (7)
STROLLADURIOÙ DIBAREK HA RENKADOÙ
I. – Ar strolladurioù dibarek
Gant ar strolladurioù dibarek ez eer war dachenn ar veurgevredadouriezh. Unvezioù strollennel
gwerc’hel ez eus anezho, arselladus war-eeun, merzadus eus an diavaez, en o c’herz ur c’hementad
bras a draezoù danvezel o deus ur ster armerzhel ha kalvezel pe arouezel hepken. Perzh digor a
gemeront e stourmoù diabarzh ar c’hevredigezhioù.
Strolladur ez eus pa c’hoarvez, en ur stern darnel, d’an nerzhoù kreizus trec’hiñ betek ur poent
war an nerzhoù digreizus, d’an unded gounit war al liested ha d’an Nioù oberiat kenstagus kaout lañs
war an Nioù kenforc’hus hag ar c’heñverioù diseurt ouzh an hentez. Setu perak e kav ar strolladurioù
o eztaol brientek en emzalc’hioù strollennel ezpleg o tennañ da dreiñ e greadoù strollennel reoliek
(lidoù, argerzhadurioù, pe eeunoc’h, pleustroù kevredadel, stuzioù, sodelloù, h.a.), o tennañ ivez
d’ober patromoù skoueriekaet eus an argeloù, talvoudoù, kealioù dibarek a arveront. Gant gerioù all,
mar chom furmoù ar gevredusted liammet ouzh gwastadoù emdarzhekañ ar gedvuhez, ar strolladurioù
a ro korf kentoc’h da wastadoù stabiloc’h, reutoc’h, dassellekoc’h ar werc’helezh kevredadel. Zoken
pa na vezont ket frammet, ez amparont « unvanadurioù », « kemplezhioù », « kenstagiezhoù » muipe-vui « simantet », o terc’hel e kempouez enno urzhazoù ar gwastadoù a-zonder, furmoù ar
gevredusted, reolennadurioù ar gedvuhez, livioù ar speredegezh ; e berr, ez int eginoù a emframmoù
kevredadel, – evel m’hor bo tro da welout en un notenn all.
Ar strolladur zo un unvez strollennel gwerc’hel, dre ma’z eo muioc’h eget an n + 1 diskouezadur
a gevredusted ha reolennadur a gaver ennañ, muioc’h ivez eget e emframm ha, seul gent a se, eget e
aozadurioù frammet mar bez anezho. Kalz pinvidikoc’h ha leunoc’h eo gwerc’helezh ur strolladur
dibarek eget ar gevredusted erzerc’het hag an oberennoù kenderc’het gantañ. Dav eo merkañ avat ez
eus anezhañ un unvez strollennel darnel, rak pinvidikoc’h ha leunoc’h eo c’hoazh gwerc’helezh ar
renkadoù hag ar bloc’hennoù ez eo ur c’hougevanenn anezho. ##Dishenvel eo ar strolladurioù dibarek
kevelep hervez m’o arseller er c’hevredigezhioù henstuzel, gladdalc’hel, kevalaour, pe kengladel. Ar
familh pe ar c’horf-micher zo diforc’hioù bras etrezo hervez an emframmoù hag an tuezioù bloc’hel :
er c’hevredigezhioù henstuzel ez eo ar familh kevatal d’ar c’hlann, e-unan kevatal d’an iliz ha d’ar
stroll politikel ; kevatal eo alies ar c’horf micher d’ar vreuriezh hudel, evel ma’z eo kevatal e
kevredigezhioù all d’ar c’hasta, d’ur gevarzhe pe d’ur gwazadur foran. Diouzh he zu, ar familh a
gemer furm ar familh diadel, ar familh briedel pe an tiegezh ent strizh.
Dre m’o deus roet re a bouez da emplegadurioù ar stadadur-se, o deus kevredadourion ’zo
kammveizet lec’h ar strolladurioù : COMTE, SPENCER hag ivez en un doare, DURKHEIM
o deus ispriziet kevredadouriezh ar strolladurioù dibarek ; SAINT-SIMON ha dreist-holl
MARX n’o deus ket o diforc’het diouzh hini ar renkadoù ; KRAUSE, FOURIER ha
PROUDHON o deus dogmatekaet hag eorizhekaet kempouez ha lieselezh ar strolladurioù ; an
Amerikaned, hualet gant treuzvarnioù hiniennelour ha gerielour, o deus c’hwezhet o roll ha
gwelet, gant entan, er « strolloù bihan » alc’houez studi ar gevredigezh vloc’hel (« society at
large »).
A-raok boulc’hañ dezrannerezh ar strolladurioù dibarek e ranker enta lavarout ar pezh n’int ket.
N’int nag ur c’hementad nag un teskad hiniennoù heñvelek ; n’int ket « rummoù kevredadel » e doare
kevanriñvadoù geriek rik, na keitadoù stadegel ; n’int ket kennebeut kevelstrolloù devoudel a dud ;
n’int na « keñverioù a gedvuhez » hep-mui, na « keñverioù kevredadel yael ha kenglokaus »
(DUPRÉEL), na « reizhiadoù pe unvezioù etreweredoù denel ». N’int ket muioc’h luniadoù staeloù ha
rolloù kevredadel (HILLER), hogen an unvezioù fetis end-eeun oc’h amparañ diaz ar staeloù hag ar
rolloù-se, ouzh o lakaat da ziwanañ, da gemmañ ha da genaozañ dre berzh o obererezh. Ne c’haller
ket diren strolladurioù dibarek d’un termenadur a rafe anezho gronnoù greadoù kevamzalc’h dezho da
unded hini ar patromoù, reoladoù ha reizhennoù resis ; na d’an termenadur a rafe anezho aozadurioù

frammet, rak diframm e chom un niver bras anezho ha, pa vezont frammet, ne vezont nepred eztaolet
en o fezh dre o framm : danlec’hiet e vezont dezhañ, ouzh e vuhezekaat, e dreuzfurmiñ, e freuzañ hag
e adsevel, – e kement hag anadennoù kevredadel hollel e vezont bepred kalz pinvidikoc’h eget e
kement hag aozadurioù frammet.
Klaskomp bremañ reiñ un termenadur yael d’ar strolladur dibarek : ar strolladur zo un unvez
strollennel gwerc’hel, darnel, arselladus war-eeun, diazezet war emzalc’hioù strollennel dispan hag
oberiat, o kaout un oberenn voutin da gefleuniañ, – unded an emzalc’hioù, an oberennoù hag ar
greadoù oc’h amparañ ur stern kevredadel emframmadus, durc’haet d’ur genstagiezh keñverel eus
diskouezadurioù ar gevredusted.
Addisplegomp an termenadur-se. Pledet hon eus uheloc’h gant ar poent kentañ : unvez strollennel,
gwerc’hel, darnel. Ouzhpennomp hepken e ro an darnelezh-se an tu da berzhiañ e lies strolladur war
un dro.
An eil poent a ra eus an emzalc’hioù strollennel dispan un amplegad eus bezoud ar strolladurioù a
c’houlenn klokadurioù. Ne c’haller ket digenvezañ an emzalc’hioù strollennel diouzh an anadenn
gevredadel hollel, pa’z int neuziadurioù eus ar gedvuhez gwech e gwered, gwech e galloud, o tegas
ersavioù ha greadoù boutin, o luskañ ar berzhidi da ensammañ rolloù resis ha da zarbenn pe da
genderc’hañ argeloù ha talvoudoù dibarek. Hogen, pa zeu un emzalc’h strollennel fetis da drec’hiñ ha
da badout, emañ bodet an amveziadoù lañsus da ziwan ur strolladur. Rak petra e ve ar strolladurioù ez
eo ar c’hevredigoù, an dic’hweleion, ar bihanniveroù kenelel pe broadel, ar remziadoù hag ar strolloùoad, an haenadoù e diabarzh ar renkadoù, ma ne c’hoarvezfent ket da gentañ-penn eus emzalc’hioù
strollennel padus oc’h enebiñ ouzh emzalc’hioù all ? Tu zo da zezrannañ ne vern pe strolladur
(c’hweluniad, strollad politikel, tiegezh, iliz, strolladur a lec’helezh) : bepred ez adkaver un neuziadur
a emzalc’hioù strollennel heverz pe diheverz, yoc’hek pe diforc’hek. Ouzhpenn se, ez eo dre
hantererezh an emzalc’hioù strollennel emañ ar strolladur ereet ouzh gwiskadoù emdarzhekoc’h ar
gedvuhez ha, dre se, ez eo gouest da c’henel diouzh ret e batromoù, arouezioù, reizhennoù, argeloù,
kealioù, talvoudoù, h.a., pe da zaskemmañ ar re a zeu dezhañ eus unvezioù ledanoc’h. Dav eo merkañ
ez eo devoudek rik ar c’henderc’hañ sevenedoù gant ar strolladur : emañ e dalc’h rizhenn damfetis ar
strolladur e-unan koulz ha rizhenn fetis ar gevredigezh vloc’hel, an emframm ma emañ gougevanet ha
tuezioù dibarek ar gedvuhez.
Koulskoude, evit ma talvezfe un emzalc’h strollennel da ziazez d’ur strolladur, e rank bezañ
trec’h da emzalc’hioù an Nioù enebek gougevanet ouzh ar strolladur-se end-eeun ; ret eo ivez ma ve
anezhañ un emzalc’h strollennel oberiat durc’haet d’un oberenn voutin da gefleuniañ. Amañ e
tegouezhomp gant trede poent an termenadur. Gallegerion Frañs, Belgia, Helvetia, Kanada a ampar un
Ni gouzañvat nad eo durc’haet da gefleuniañ oberenn voutin ebet. Trec’h un Ni oberiat war an Nioù
gouzañvat evelkent n’eo ket a-walc’h ; oberiadegezh an Ni, evel e zurc’hadur d’un oberenn voutin, a
rank bezañ war un dro ur striv da genstagañ, da greizañ, da unaniñ, trec’h war an nerzhoù-digreizañ.
Alese an egin a emframmadur ez eo an tuadur gant an oberennoù kefleuniet da strinkennañ e stumm
argeloù ha patromoù.
Pevare poent an termenadur a sell end-eeun ouzh amparadur ur stern kevredadel emframmadus
ma n’eo ket emframmet. Emañ emframmadusted ar strolladurioù da gentañ a-geñver gant ar
genstagiezh dibarek oc’h eginañ enno etre furmoù ar gevredusted diouzh un tu, etre an emzalc’hioù
strollennel, an oberennoù boutin hag o eztaoladoù e-ser ar greadoù strollennel damreoliek diouzh an
tu all ; d’an eil, ha ledanoc’h, a-geñver gant un derou kempouez, ha pa ve galloudel, etre urzhazoù lies
ar gwastadoù a-zonder, an Nioù, reolennadurioù ar gedvuhez, an amzerelezhioù, livioù ar
speredegezh, h.a. ; erfin, a-geñver gant o gougevanadur ouzh ur renkad pe ur gevredigezh vloc’hel e
kement ma tevoud ar gougevanadur-se keñverioù resis etre ar strolladurioù ha ma ro da bep hini ul
lec’h hag ur roll en urzhaz ar strolladurioù gougevanet.
E berr, emframmadus a verk an tuadur d’ur c’hempouez etre urzhazoù diabarzh ha diavaez ar
strolladur. Mar deu an tuadur-se d’e dermen ha mar bez tizhet ur c’hempouez, zoken bresk, e lavarer
ez eo emframmet ar strolladur, – pezh nad eo ket lavarout ez eo frammet. Ar micherioù, an tiegezhioù,

ar renkadoù zo skouerioù a strolladurioù emframmet, – n’int ket strolladurioù frammet avat, evito da
gaout eztaoladoù darnel e stumm aozadurioù frammet. Diouzh un tu all, ar c’hevredigoù, ar
genderc’herion hag ar vevezerion, an ijinerezhioù, ar strolloù oad, an dic’hweleion zo anezho
strolladurioù emframmadus, met n’int ket pe ez int a-vec’h emframmet. Evel just, ur strolladur
frammet (eleze kempennet ha kreizennet diwar-bouez ur braslun raksavelet) zo dre ret emframmet
(eleze ennañ kempouezioù etre an urzhazoù a zo en e ser). Ar framm, pa vez anezhañ, zo un elfenn
eus kempouez an emframm.

Rummatadur ar strolladurioù dibarek.
Meur a zoare zo da renkañ ar strolladurioù. An hini a heuliomp amañ zo bet kinniget gant G.
GURVITCH ; ahelet eo war studi ar renkadoù. Dibabet ez eus pemzek dezverk :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Endalc’hed (arc’hwelioù) : strolladurioù unarc’hwel, liesarc’hwel, dreistarc’hwelel.
Ampled (niver ar berzhidi) : strolladurioù bihan, etre, bras.
Padelezh : strolladurioù berrbad, padus, peurzalc’hus.
Kellusk : strolladurioù berrdalm, krenndalm, hirdalm.
Strewadur : strolladurioù a-ziabell, a zarempred hanteradek, bodet a-vareadoù, bodet abeurzalc’h.
Furmidigezh : strolladurioù devoudel, youlel, redius.
Doare ar mont-tre : strolladurioù digor, dezho enmont war ziviz, kloz.
Derez erzerc’hadur : strolladurioù diframm diemframm, strolladurioù diframm
emframmet, strolladurioù darnframmet, strolladurioù peurframmet (evit an daou rumm
diwezhañ, ez eo ar framm un elfenn eus o emframm).
Natur an arc’hwelioù : strolladurioù a gerentiezh, a nested vreudeurel, a lec’helezh, a
obererezh armerzhel, strolladurioù etreat d’an nested vreudeurel ha d’an obererezh
armerzhel (an haenadoù), strolladurioù a obererezh nann arc’hantus, strolladurioù
kevrinour-goursavel.
Durc’hadur : strolladurioù-rannañ, strolladurioù-unaniñ.
Modelezh an intradur gant ar gevredigezh vloc’hel : strolladurioù dizintradus,
damintradus, peurintradus d’ar gevredigezh vloc’hel.
Derez ar gembezusted gant strolladurioù all : strolladurioù kenrumm kembezus,
darngembezus, digembezus, strolladurioù dispellaus.
Doare an destrizh : strolladurioù o piaouañ un destrizh arzivizek, strolladurioù o piaouañ
un destrizh dreistdiviz.
Pennaennoù ar frammañ : strolladurioù dre vestroniezh, strolladurioù dre genlabour.
Derez unanadur : strolladurioù unelour, kevreadel, kengreriadel.

Strolladurioù un- ha liesarc’hwel, strolladurioù dreistarc’hwelel.
Ur strolladur a vez en e gefridi kefleuniañ un pe lies arc’hwel, pe c’hoazh un hollelezh pe un
damhollelezh a arc’hwelioù diraksaveladus. Skouerioù a strolladurioù unarc’hwel : ul laz-seniñ, ur
bare sportourion, ur c’hevredad kenwerzh, ur gevelouri, ur c’hweluniad, un embregerezh, an
dic’hweleion, ar vevezerion, h.a.. Skouerioù a strolladurioù liesarc’hwel : ar strolladurioù a lec’helezh
(kumunioù, dinazelezhioù, ar Stad evel bloc’had a strolladurioù a lec’helezh), ar strolladurioù a
gerentiezh (familh briedel ha tiadel, tiegezh), ar strolloù-oad, ar strolladoù politikel, an ijinerezhioù, ar
strolladurioù armerzhel emren en armerzhioù steuñvek digreizennet. En degouezhioù-se e c’haller
menegiñ meur a oberenn resis o deus ar strolladurioù da gefleuniañ (gwarantiñ ar peoc’h hag an
diogelroez en amezegiezh, an emzifenn diabarzh ha diavaez, an destrizh dreistdiviz evit a sell ar
strolladurioù a lec’helezh ; terkañ ha kempouezañ ar c’henderc’herezh, an dasparzh, an eskemm, ar
bevezerezh evit ar strolladurioù a obererezh armerzhel dindan ar renadoù steuñvour). Evel just, niver
an oberennoù kefleuniet gant ur strolladur a c’hell kreskiñ pe digreskiñ hervez an amveziadoù ha
rizhenn ar gevredigezh ma emañ gougevanet – e meur a lec’h hon eus bet tro da venegiñ argemm an
archwelioù sammet gant ar familh pe ar Stad a-hed ar c’hantvedoù.

Notomp amañ ar fazi graet gant kalz kevredadourion o hevelebiñ ar Stad hag ar
gevredigezh vloc’hel hag oc’h ardaoliñ d’ar Stad an dreistarc’hwelelezh. Arbenn ar fazi-se eo
e tisoc’h urzhasadur ar strolladurioù e kevredigezhioù ’zo gant dreistelezh ar strolladur
politikel hag amplidigezh arc’hwelioù ar Stad. Un hollekadur amzere, un dogmatekadur n’eus
ken aze diwar ur blegenn dibarek : rizhenn ur gevredigezh vloc’hel dibarek a zo e kont ha
n’eo ket hini ar strolladur dibarek ez eo ar Stad.
Ar strolladurioù dreistarc’hwelel pe damdreistarc’hwelel zo dibaot-kenan. Menegiñ a c’haller ar
bihanniveroù kenelel, strolloù kevrinour ’zo (an Iliz er Grennamzer a veze sellet evel
dreistarc’hwelel), hag an dreiststrolladurioù ez eo ar renkadoù, a welimp pelloc’h en Notenn-mañ.

Strolladurioù diforc’het hervez derez strewadur o ferzhidi.
Un treuzveno eo krediñ e rank izili ur strolladur bezañ bodet a-vareadoù da nebeutañ. E-se ez
anavezer : a) Ar strolladurioù a-ziabell, da skouer an dic’hweleion, ar genderc’herion, ar vevezerion,
ar c’hevredigoù, an Ilizoù, ar Stadoù, ar renkadoù b) Ar strolladurioù a zarempred hanteradek, o
terc’hel o unded diwar-bouez an araezioù-kehentiñ ha -stlennañ arnevez k) Ar strolladurioù bodet avareadoù, paot-kenan, a c’haller isrummañ hervez talm ha padelezh o emvodoù ; menegomp, e-touez
ar re oc’h emvodañ rouez, ar c’hweluniadoù, ar strolladoù politikel, ar c’hevredadoù dre gevrannoù, ar
c’hevarzheoù gouizieion, h.a. ; e-touez ar re oc’h emvodañ bemdez hag e-pad un darn vat eus an
devezh, ar greantioù, ar gwazvaoù, klasoù ur skol, h.a. d) Ar strolladurioù nesaek bodet a-beurzalc’h
a gaver skouerioù anezho gant an tiadoù, an hamelloù, ar skolioù-lojañ, an diabarzhiatioù, ar
c’houentoù, al ludioù, ar prizonioù, h.a. Diforc’h zo etre nesaegezh ar strolladurioù amzeriat (ludioù,
h.a.) hag ar strolladurioù ma vez liammet an izili evit o buhez-pad (tiadoù, kouentoù, h.a.).
Div evezhiadenn zo d’ober amañ. Ar strolladurioù peurzalc’hus a denn ar muiañ da vezañ
strolladurioù a-ziabell pe oc’h emvodañ dibaot ; a-c’hin, strolladurioù amzeriat ’zo a denn da
chom bodet a-hed o fadelezh (an engroezioù, an tolpoù, ar strolloù c’hoari, ar pareoùsaveteiñ, h.a.). A-hend-all, ar strolladurioù a-ziabell a anad hiziv evel sternioù kevredadel an
anaoud, al lavar, an arz, an divezouriezh, ar gravez, h.a., efedusoc’h hag oberiantoc’h eget ar
strolladurioù gronnetoc’h.

Strolladurioù devoudel, youlel, redius.
Ar strolladurioù devoudel eo ar re ma kemer perzh enno o izili e-maez a bep mennadur eus o
ferzh hag a bep gourc’hemenn a-berzh re all – zoken hep rat dezho. Ar strolladurioù youlel eo ar re
ma perzhier gant rat ha da heul un diviz mennet ; aesoc’h eo alies mont tre enno eget mont kuit
diouto. Ar strolladurioù redius eo ar re n’eur ket dieub da vont e-barzh pe da chom er-maez anezho
pe, mard eur dieub da chom er-maez, ez eur sujet d’o divizoù kerkent ha ma’z eer enno. Ar
c’horfuniadoù er Grennamzer oa strolladurioù redius ; an diazezadennoù zo o izili emvataerion –
skouer : ar gwazadurioù foran hiziv, redius hepken pa zivizer o arverañ. Daou strolladur redius, amplkenan, ar Stad hag an Iliz, a denn war un dro d’ar c’horfuniad (p’o deus izili) ha d’an diazezadenn (pa
bourchasont gwazadoù).

Strolladurioù digor, dezho enmont war ziviz, kloz.
Ne glot ket an diforc’hadur-mañ gant an hini a-raok. N’eus nemet ar strolladurioù devoudel a zo
digor bepred. An enmont er strolladurioù youlel ha redius a c’hell bezañ pe digor, pe arzivizek, pe
kloz. Skouerioù a strolladurioù digor eo, ouzhpenn ar strolladurioù devoudel, an engroezioù, an
diskeladegoù, an emvodoù foran, ar pareoù-saveteiñ, ar bodadoù dengar, ar bagadoù troiadourion,
h.a., anezho strolladurioù youlel ; ar c’hweluniadoù ret, ar c’humunioù, ar skolioù kentañ derez, h.a.,
anezho strolladurioù redius. Ar strolladurioù kloz zo bet paot-tre e kevredigezhioù all : ar gens roman,
ar fratria, an eupatrided hellazat, ar c’hlannoù, ar c’hastaoù, ar Stadoù er Renad Kozh oa strolladurioù
redius kloz ; ar c’horfoù micher en eil lodenn ar Grennamzer, kluboù, breuriezhoù kuzh, iriennoù ha
kavailhoù ’zo zo skouerioù a strolladurioù youlel kloz. Hiziv ez eo rouez ar strolladurioù kloz ;

menegomp neoazh trustoù ha kartelloù ’zo, kelc’hiadoù kloz eus an noblañs pe ar vourc’hizelezh uhel
na zegemeront izili nemet dre c’hanedigezh pe hêrezh.
An darnvuiañ eus ar strolladurioù all zo strolladurioù dezho enmont war ziviz. Start e c’hell bezañ
an divizoù mont-tre (amprouennoù hudel e breuriezhoù kuzh ar c’hevredigezhioù henstuzel), pe
laoskoc’h, o c’hoarvezout eus dilennadegoù, kevezholadurioù, kenstrivadegoù pe, disteroc’h c’hoazh,
eus skodennoù ha gwarantoù buhezegezh (engouestladurioù, erbedadurioù a-berzh paeroned, h.a.).
Mod an enmont zo dezhañ azlammoù war doareoù ar strolladur. Ar strolladurioù diaes mont enno ha,
seul gent a se, ar strolladurioù kloz a vez tuet alies d’an dic’houzañvusted ha d’an nemeurveliezh. Ar
strolladurioù digor pe aes mont enno a vez alies laosk o emframm. Sellet evel sternioù d’an anaoud ha
d’an divezelezh, ez eo ar re gentañ lañsus d’an anaoud ezoterek (kevrinel, arouezel, sonnet) ha d’an
divezouriezhoù reut (henvoazel, divezouriezh ar vertuzioù, divezouriezh erverkadel), an eil re d’an
anaoud eksoterek (kantouezel, poellel, gouiziel) ha d’an divezouriezhoù gwevn (divezouriezh an
iziunadoù hag ar c’hrouiñ, divezouriezh palelour).

Strolladurioù-rannañ ha strolladurioù-unaniñ.
Ar strolladurioù-rannañ zo durc’haet d’an emgann, ar strolladurioù-unaniñ zo durc’haet d’ar
c’hompezañ. Hogos an holl strolladurioù a nested vreudeurel (tud dezho korvoderioù heñvel,
kevredigoù, strolloù oad ha rev, h.a.) zo strolladurioù-rannañ ; hogos an holl strolladurioù a gerentiezh
zo strolladurioù-unaniñ. Ar micherioù, ar c’hweluniadoù, ar strolladoù politikel, an urzhioù relijiel,
h.a., zo strolladurioù-rannañ ; en eneb, ar greantioù, an embregerezhioù, ar c’hefioù kedskor, ar
c’hevarzheoù dengar ha gouiziek, an Ilizoù en o buhez diabarzh, ar strolladurioù a lec’helezh zo
strolladurioù-unaniñ. An durc’hadur kefridiel-se avat ne vir ket ouzh strolladurioù-unaniñ ’zo a vezañ
sujet da lazioù strolladurioù-rannañ – ar skouer voutinañ eo ar Stad sujet da lazioù ur renkad. Arabat e
ve, forzh penaos, gwelout en diforc’h etre strolladurioù-unaniñ ha strolladurioù-rannañ un erzerc’had
eus an diforc’h etre laz hollek ha laz dibarek. Al laz hollek n’eus anezhañ nemet ur genaozadenn
fiñvus a lazioù enebek en ur gennad ledan a-walc’h. Setu perak kudenn ar c’hendeurel d’al laz hollek,
en domanioù ken meurgevredadel ken korrgevredadel, zo bepred ur gudenn a zevoudelezh. Ar
strolladurioù-rannañ eo alies a gendaol ar gwellañ d’al laz hollek : seul arempredusoc’h d’ar c’henvad
e vez ar micherioù, ar strolladoù politikel, ar ranngredennoù, an urzhioù relijiel, ar renkadoù, h.a., ma
vezont emgannusoc’h, tra ma c’hell ar greantioù, ar c’humunioù, ar Stadoù hag an Ilizoù, en desped
d’o emvennadoù, aremprediñ lazioù dibarek.
Tu zo da wiriañ spletusted an diforc’h etre strolladurioù-rannañ ha strolladurioù-unaniñ dre stadañ
e vez ar re gentañ gouestoc’h da ren ur vuhez virvidik en un amzerelezh enraogus, da werc’helaat an
elfenn kenunvaniezh, da gaout intrudu ha da vezañ nevezus, da aesaat an eztaoliñ fraezh e tachennoù
an anaoud, an divezouriezh, an arz ha, dre-vras, barrekoc’h evit an oberoù-bred strollennel (nadiñ ha
barn strollennel). Diouzh o zu, ar strolladurioù-unaniñ a vez gouestoc’h a-fet emframmañ, frammata,
gwerc’helaat an elfenn kumuniezh, diorren keñverioù liesseurt ouzh an hentez en o diabarzh,
barrekoc’h evit an eztaoliñ e tachennoù ar patromoù hag an arouezioù strinkennet, evit al lavar hag ar
gwir raksavelet, erfin e vez ganto muioc’h a gounerezh istorel hag a hengoun.

Strolladurioù dizintradus, damintradus, peurintradus d’ar gevredigezh vloc’hel.
Ar strolladurioù dizintradus eo ar re a harz ar muiañ, gant pe hep rat dezho, ouzh ar gevredigezh
vloc’hel ; lies abeg zo d’an harzidigezh-se : pe en em santont dalc’het er-maez eus urzhaz savelet ar
strolladurioù arc’hwelel (bihanniveroù broadel, strolloù enbroidi, dic’hweleion ; sklaved, served,
pariaed e kevredigezhioù all) ; pe e kav dezho ez int bet forc’het diouzh ar renk o doa diagent
(noblañs ha kloer goude an Dispac’h gall, urzhioù relijiel diveliet gant an adreizhoù, micherioù
dispredet, strolladoù politikel distremenet gant an darvoudoù, h.a.) ; pe ez arc’hont ur perzh arbennik
digenrezus gant o gougevanadur ouzh ur gevredigezh vloc’hel (an Ilizoù hollvedel, an Iliz katolik
pergen goude disparti an Iliz diouzh ar Stad) ; pe ez amkanont diskar emframm ar gevredigezh
vloc’hel pe e dreuzfurmiñ don (strolladurioù yaouankiz, renkadoù hag emsavioù dispac’hel).

Ar strolladurioù damintradus d’ar gevredigezh vloc’hel eo ar re a zarbenn an argeloù ha,
ledanoc’h, ar sevenedoù o tont anezhi, o virout ar gwir d’ober un diuz en o zouez, d’o azasaat ha d’o
zreuzfurmiñ diwar-bouez o fatromoù dezho. Niverus-kenan eo ar strolladurioù-se : adalek ar
strolladurioù a gerentiezh, ar strolladurioù a obererezh armerzhel hag a nested vreudeurel, betek ar
strolladurioù a lec’helezh, en o mesk ar Stad. Pa wisk houmañ ur furm werinek rik e tenn d’en em
renkañ en trede rumm : ar strolladurioù peurintradus d’ar gevredigezh vloc’hel. Ennañ e kaver ar
c’hevarzheoù gouiziaded, arzourion, lennegourion, kelennourion, ar savadennoù, an akademiezhoù, ar
skolioù, an diazezadennoù, aozadurioù ha kreizennoù imbourc’h foran ha prevez.

Strolladurioù kembezus, darngembezus, digembezus, dispellaus.
Dizalc’h eo derez kembezusted ar strolladurioù diouzh derez o intradusted gant ar gevredigezh
vloc’hel. Ar strolladurioù o tennañ da vezañ peurintradus, evel ar Stad, pe damintradus evel ar familh,
a vez peurliesañ digembezus gant strolladurioù kenrumm dezho ; en eneb, strolladurioù dizintradus, o
stankañ strizh ouzh delanvad ar gevredigezh vloc’hel, zo kembezus-tre, o izili o kemer perzh war un
dro e strolladurioù all, digenrumm dezho.
Kembezus e vez an darnvuiañ eus ar strolladurioù digenrumm dindan forzh pe renad, e forzh pe
rizhenn gevredigezh. Zoken er c’hevredigezhioù henstuzel e vezer war un dro ezel en ur c’hlann, ur
vreuriezh hudel, ur stroll oad ha rev, hag alies en ur familh ozhac’hmeurel pe priedel. Heñveldra er
c’hevredigezhioù istorek, e kemerer perzh war un dro en ur familh, e strolladurioù a nested
vreudeurel, e strolladurioù a lec’helezh, h.a..
Ar strolladurioù kenrumm kembezus n’int ket dibaot, rouesoc’h int evelkent. Tu zo da vezañ ezel
e meur a gevredad kevranneion, e meur a gevarzhe ouiziaded, e meur a gevelouri pe a gilezenn, da
vezañ studier pe kelenner e meur a skol, h.a..
Ar strolladurioù kenrumm darngembezus, eleze kembezus e degouezhioù hag e derezioù ’zo, zo
niverus. Menegomp ar micherioù, ar c’hweluniadoù, ar greantioù, ar c’humunioù, an departamantoù,
ar strolladurioù a gerentiezh (o liammañ lies familh), ar c’hevarzheoù relijiel, sportel, kulturel, h.a..
Koulskoude, divizoù lakaet pe diaesterioù devoudel a c’hell bevennañ al liesperzhiañ.
Ar strolladurioù kenrumm digembezus eo ar re baotañ : ar strolloù oad ha rev, ar c’hastaoù, ar
ranngredennoù hag an urzhioù relijiel, an haenadoù armerzhel hag ar renkadoù ; an Ilizoù, ar Stadoù,
ar strolladoù politikel, – daoust ma c’hell bezañ en tri degouezh-mañ diwezhañ disdalc’hioù diouzh an
digembezusted (divberzhourelezh darbennet gant riezoù, kravezioù ha strolladoù politikel ’zo).
Ar strolladurioù dispellaus, oc’h aloubiñ o izili hevelep ma n’int evit kemer perzh e strolladur all
ebet, zo dibaot-tre. N’eus nemet ar Stadoù hollveliek, urzhioù ’zo a leaned, ranngredennoù ’zo, kelloù
an toulloù-bac’h hag ar strolladurioù sklaved. Zoken en degouezhioù-se avat e vez nemedennoù d’an
dispellausted.
Evel a verzer, e c’hell an dezverkoù arveret er rummatadur-mañ kenaozañ e meur a zoare,
o lakaat war wel un niver ramzel a rizhennoù strolladurioù. Lakaomp ouzhpenn ez argemm
pep strolladur a-gevreizh gant rizhennoù ar c’hevredigezhioù bloc’hel ma emañ gougevanet,
a-gevreizh ivez gant kenstagiezhoù fiñvus ar furmoù kevredusted oc’h erzerc’hañ ennañ, –
hag e rankimp dezren n’eus nemet imbourc’hioù kantouezek ha ledan a gement a oufe reiñ un
anaoudegezh wirion eus bostad ar strolladurioù dibarek o neradiñ en ur gevredigezh lavaret.
Koulskoude, degemerout n’eus nemet imbourc’hioù a seurt-se a c’hell kantreizhañ nep
rizhouriezh eus ar strolladurioù ne vir ket a ren gwiriadurioù ’zo a-raok-taol. Da gentañ, pa
bleder gant kevredadouriezh an divezelezh, an anaoud, an arz, ar gravez, ar gwir, al lavar, an
deskadurezh, e berr, gant kevredadouriezh ar spered pe ar sevenedoù, e pourchas ar rizhennoù
strolladurioù sternioù studi a bouez bras. Rak ret eo merkañ ez eo an elfennoù korrgevredadel
re zistabil ha levezonadus, hag ar c’hevredigezhioù bloc’hel re intret gant ur sevenadur
sevenet (o reiñ e-se re a lec’h da duadurioù ’zo diwar goust ar re all). Ar strolladurioù dibarek
(hag an dreiststrolladurioù ez eo ar renkadoù), er c’hontrol, a ro kalz aesoc’h an tu da arselliñ
argemmoù ha bevennoù ar vaezienn-weled kevredadel.

D’an eil, ar strolladurioù dibarek zo al lec’h azasañ evit embreger ar
gevredadventouriezh, – menegomp ar sokiodrama, a zlefe bezañ arnodet, n’eo ket hepken war
leurenn ar c’hoariva, hogen er gedvuhez, e stern ar strolladurioù fetis rakvezant. Ar
strolladurioù dibarek zo evit gwir ur vengleuz a-vec’h boulc’het gant an arnoderezh
kevredadour.
D’an trede, studi ar strolladurioù zo un doare da vont tre e studi ar renkadoù.

II. – Ar renkadoù
Ar renkadoù zo kevanvedoù darnel a strolladurioù pe strolladurioù a strolladurioù, enebet
kenetrezo en hevelep kevredigezh vloc’hel. MARX, a sachas an evezh warno, en deus diskouezet ez
int bedoù kevredadel gwirion, gant o savelegezh dezho, o roll spesadek e kenderc’h, amred ha
dasparzh ar madoù armerzhel, er politikerezh hag er sevenadur. Pouezet en deus war an « emskiantañ
renkadel ». Abaoe, kevredadourion nann marksour o deus merket ar ret kenaozañ dezverkoù liesseurt
a-benn spisaat meizad ar renkad, hag ivez bezañs an haenadoù niverus hag ar strolladurioù a vez enno.
Ouzhpennomp ez eo ar renkadoù anadennoù kevredadel hollel puilhoc’h o endalc’hed hag o
gwerc’helezh eget re ar strolladurioù gougevanet outo. Anat eo ne c’haller ket ober anezho kennebeut
« rummoù kevredadel », kevanriñvadoù geriek, kevelstrolloù a dud, keitadoù stadegel, na muioc’h
luniadoù staeloù, renkoù, rolloù, unpiaouerezhioù pe all.
Pemp azon a hañval bezañ diziouerus da dermenañ ar renkadoù : bezañ dreiststrolladurioù
devoudel a-ziabell ; bezañ dreistarc’hwelel ; bezañ digembezus rik kenetrezo ; bezañ dizintradus d’ar
gevredigezh vloc’hel ; bezañ tuet d’an emframmadur start.
An emskiant hag ar sevenedoù renkadel zo arvezioù pouezus eus gwerc’helezh ar renkadoù. Rak
an emframmañ a c’hoarvez eus ul lusk davit ur c’hempouez bresk etre urzhazoù lies (en o zouez ar
gwastadoù a-zonder ha furmoù ar gevredusted), kempouez atelet ha simantet gant patromoù,
arouezioù, arhentoù, argeloù, talvoudoù ha kealioù spesadek, pezh a vije dic’hallus hep emskiant
strollennel. Gwelet hon eus e vez un emskiant strollennel ha sevenedoù piaouel gant ar strolladurioù
dibarek diwar ma vezont n’eo ket hepken emframmadus, hogen emframmet da vat : seul gent a se, ar
renkadoù, dizintradus d’ar vloc’henn, dreistarc’hwelel, digembezus etrezo, o devez un emskiant ha
sevenedoù dezho.
Ar renkadoù ne anadont nemet er c’hevredigezhioù greantelaet, dezho ur c’halvezerezhkenderc’hañ, -dasparzhañ, -kehentiñ ha -skignañ gouest da lakaat ul lusk kempoell en un niver bras a
berzhidi. Hogen e seurt rizhennoù a emframmoù bloc’hel – kevalaour pe kengladel – ar patromoù
kalvezel, an arc’hwelioù hag an aozadurioù armerzhel o devez ur pouez bras-kenan en urzhasadur ar
gwastadoù a-zonder. Anat eo enta, e-ser dreistarc’hwelelezh ar renkadoù, emañ ar pouez brasañ gant
an arc’hwelioù armerzhel. Dav eo evelkent reiñ d’an arvez armerzhel-se al lec’h en deus e-touez an
arvezioù all e-barzh an anadenn gevredadel hollel, eleze evel ur c’hougevanenn anezhi.
Ar renkadoù zo dreiststrolladurioù devoudel hag a-ziabell. Alies e vezont kemmesket gant
strolladurioù redius, – stadoù, urzhioù, korfuniadoù, kastaoù. Pouezus eo merkañ avat e vez amparet
ar renkadoù e-maez a bep rannadur kefridiel, hep derc’hel kont eus ar reizhennoù gwirel nag eus ar
bevennoù lakaet gant an aozadurioù frammet. Nebeutoc’h int c’hoazh strolladurioù youlel. A dra sur,
e troioù ’zo, e tiviz un hinienn kemmañ renkad (ar c’hefredour oc’h entuañ gant ar stourm proleterel,
an nevezvondian deuet a-benn da vezañ degemeret er renkad uheloc’h) ; er-maez eus an nemedennoùse avat, en em ampar ar renkadoù hep emell eus youl o izili pe eus ur youl diavaez.
Un degouezh brientek int eus ar strolladurioù a-ziabell. Ar renkadoù ne vezont nepred bodet ha
koulskoude en em astenn o gwered a-bell, dreist an harzoù riezel evel ma tiskouez lugan ar Manifesto
komunour : « Proleterion an holl vroioù, en em unanit ! » Mar chomont bepred strolladurioù devoudel
hag a-ziabell, e tiwan diouzh ar renkadoù, dre berzh al lusk d’an emframmañ start a zo enno hag ar
frammata darnel anezho, un niver bras a aozadurioù frammet a zo kemend-all a strolladurioù youlel a
zarempred hanteradek : strolladoù politikel, c’hweluniadoù, h.a..

Dic’hallus eo ezrevell an holl oberennoù he devez ur renkad da gefleuniañ ; en em brientiñ a ra da
biaouañ ar galloud, pe e biaouañ a ra, pe e gollet he deus, ha da heul e teveiz an holl arc’hwelioù
embreget ganti hec’h-unan pe gant ar renkadoù ha strolladurioù all a-geñver gant ar galloud-se piaouet
pe da biaouañ. Dre ma’z int ar strolladurioù dibarek nemeto o kaout an dreistarc’hwelelezh emaint e
kevezerezh gant ar broadoù ; evelto ez int tuet d’un emframmadur start, e chomont diframm ha war un
dro en em eztaolont e-ser aozadurioù frammet oberiant hag efedus. Aes eo meizañ ampled ha taerded
ar c’henstourmoù o reuziañ diouzh un tu etre renkadoù un hevelep broad, diouzh an tu all etre pep
renkad ha kevredigezh vloc’hel ar vroad. Pep renkad zo ur c’hevanved ha mennet eo da vezañ un
unved : emhevelebiñ a ra ouzh ar gevredigezh vloc’hel beziat pe ouzh ur gevredigezh vloc’hel
erveziat dieubet diouzh ar rannadur e renkadoù. Aze emañ diazez an digembezusted voniek etre ar
renkadoù.
Dic’hallus eo perzhiañ war un dro e div pe lies renkad. Ne vezer ket war un dro bourc’hiz ha
proleter. Emañ an devoud-se e dalc’h dreistarc’hwelelezh ar renkad da gentañ, d’an eil hec’h
emframmadur don oc’h amplegañ digendireüsted an emskiantoù hag ar speredegezhioù strollennel, an
dic’hallusted da unvaniñ ar reizhiadoù talvoudoù, kenforc’husted-diazez ar bedouriezhoù, enebegezh
ar c’healiadurezhioù. Emañ gourzhenebadur ar renkadoù soliet en o digembezusted hag o
dreistarc’hwelelezh a-raok erzerc’hañ e kenstourm al lazioù armerzhel hag er gouren d’ar galloud.
Ouzh se e sav an arbennadenn ez eus e diabarzh pep renkad un urzhaz a haenadoù hag ez eo
gwiskadoù izelañ ur renkad ha gwiskadoù uhelañ ar renkad dindan evit c’hoari roll an hanterour hag
an distroñser, pe evit mont-dont etre an div renkad ha zoken evit perzhiañ en div war un dro. G.
GURVITCH a respont d’an arbennadenn-se dre reiñ skouerioù. Gwezourion ijinerezh al levr a zo
gwiskad uhelañ ar broleteriezh n’o deus netra da welout gant ar renkadoù etre na gant ar
vourc’hizelezh. An embregerion vihan hag ar gefredourion kevuziet mat (breutaerion, mezeion,
kelennerion, arzourion, h.a.) a ra gwiskad izelañ ar vourc’hizelezh a chom stag ouzh houmañ ha ne
ziskouezont pleg ebet da dremen er renkad etre ha nebeutoc’h c’hoazh er renkad vicherour. N’eus
nemet an danvez renkad ez eo ar galvezburevidi – a zo hec’h izili o tont ken eus ar vourc’hizelezh ken
eus ar renkadoù etre – a ve c’hoazh o vont-dont etre ar renkadoù, rak hec’h izili a c’hell gwazañ forzh
pe renad ha forzh pe renkad, o vezañ m’emañ c’hoazh en e zerou o emframmadur e stumm renkad.
Lakaomp avat ez afe an emframmadur-se d’e benn, e savfe ar galvezbureviadelezh enep ar renkadoù
all, ez afe digembezus ganto hag e klaskfe o mestroniañ d’he zro.
E kement ma’z eo emframmet start ar renkadoù ez int dizintradusoc’h eget ar strolladurioù all d’ar
gevredigezh vloc’hel hag ouzhpenn se emaint e kevezerezh ouzh urzhaz ar strolladurioù arc’hwelel
oc’h amparañ an emframm bloc’hel. Pep renkad a sell outi hec’h-unan evel ar greizenn nemeti, an
oaled pennañ eus ar gevredigezh vloc’hel, diazez ar gedvuhez da zont, bremañ pe tremenet ; fellout a
ra dezhi diskar emframm ar gevredigezh vloc’hel ha se o tiazezañ war he dialusk spesadek. Ar
renkadoù war sevel hag ar re dizorniet diouzh ar galloud eo ar re dizintradusañ d’ar gevredigezh
vloc’hel. En eneb, ar renkad er galloud a zarbenn aesoc’h an intradur-se, en ur grediñ e vestroniañ.
Seurt mestronierezh avat a ampleg stourmoù krennus ouzh diemframmadur ar gevredigezh vloc’hel.
Pa na c’hell ket mui herzel ouzh an diemframmadur-se, emañ derou diskar ar renkad-ren.
Tuet-kreñv eo ar renkadoù d’an emframmadur start. Pa vezont savelet ez eo unvan ha stabil o
emframm. E-touez ar strolladurioù e tiverzer an danvez renkadoù dre ma’z int emframmadusoc’h eget
ar re all. Ur rann renkad pe un haenad (evel da skouer ar vourc’hizelezh kellidel, greantel pe
kenwerzhel, pe ar goueriadelezh rusian pinvidik, etre pe paour) a c’hell dont da vezañ ur renkad
diforc’h ; evit priziañ o chañsoù avat ha heuliañ an dreuzfurmidigezh arlakaet e ranker muzuliañ o
emframmadur gwerc’hel ha derez o intradusted gant ar gevredigezh vloc’hel.
Azonoù all zo da venegiñ, o teverañ evit un darn vras anezho eus ar re gentañ : egoranted ar
renkadoù ; o fadusted (o loezadur ne vez ket raksellet er mare ma tiwanont) ; o digorded (a ra kemm
etrezo hag ar strolladurioù kloz pe dezho enmont arzivizek), daoust ma vez bepred diaes ar mont-tre
en ur renkad ; strolladurioù-rannañ ez int (o emgannusted werc’hel a gemm a-geñver gant an Nioù hag
ar strolladurioù bezant enno, gant o savlec’h en urzhazoù, hag ivez gant emframm ha tuez ar
gevredigezh vloc’hel) ; erfin, o deus en o c’herz an destrizh arzivizek, a c’haller hepkoriñ dre guitaat

ar renkad m’emeur (pezh nad eo ket gallus bepred en askont eus pouezadurioù taer ha handalioù
feuls).
Un termenadur klokoc’h eus ar renkad a c’hellomp reiñ bremañ :
Ar renkadoù zo dreiststrolladurioù dibarek egorant, anezho kevanvedoù a strolladurioù isrenk,
kevanvedoù darnel a zo diazezet o unded war o dreistarc’hwelelezh, o dizintradusted d’ar
gevredigezh vloc’hel, o digembezusted voniek kenetrezo, o emframmadur start oc’h amplegañ un
emskiant strollennel trec’h ha sevenedoù dibarek ; an dreiststrolladurioù-se ne anadont nemet er
c’hevredigezhioù bloc’hel greantelaet ma emañ diorreet ar patromoù kalvezel hag an arc’hwelioù
armerzhel ; an doareoù-mañ zo dezho ouzhpenn : strolladurioù devoudel int, digor, a-ziabell,
peurzalc’hus, o chom diframm, o piaouañ an destrizh arzivizek hepken.
An termenadur-mañ zo dieub a bep eorizhekadur, a bep dogmatekadur pe gouruheladur eus ar
renkadoù, – pa na c’haller a priori rakwelout o niver, o nerzh nag ar gourzhenebadurioù a ziwano en o
ser. Ne ro diskoulm ebet en a-raok, hogen hepken ur stern treset fraezh evit imbourc’hioù kantouezek
ma ranko kenlabourat ar gorrgevredadouriezh, kevredadouriezh ar strolladurioù dibarek ha studi
emframmoù ar c’hevredigezhioù bloc’hel.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
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S.A.D.E.D. : UNNEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (6)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BREIZHEK
(Pevare testenn, PKB-1116)
Kealiadurezh Émile MASSON (1869-1923)
Ganet e voe Émile MASSON e Brest. E dad, da heul studioù en Arts et Métiers en Angers, a voe
da gentañ eilmestr er verdeadurezh, neuze implijad er Chemins de fer de l’Ouest, hag, eus 1884 da
1885, bloaz e varv, tresour e ti-kêr Brest. Republikan lik e oa.
Émile, goude tremen ar bloavezhioù 1881-1890 e Lise Brest, a yeas da studiañ ar brederouriezh e
Skol-veur Roazhon ma c’hounezas e aotreegezh e 1895. Da heul ur bloavezh evel mestr-studi e SantBrieg ha daou vloavezh e Paris pe en Oxford e tistroas da Roazhon ma tegemeras un aotreegezh war
ar saozneg. Evezhiad e voe adarre e-pad tri bloavezh a-raok bezañ anvet da gelenner saozneg e Lise
Pondivi e 1804. Eno e chomas betek e varv.
E Paris e 1896 e tarempredas ar metaouioù anveliour, kengladelour hag enepmilour. Betek 1904
ez eas da dremen e holl ehanoù da Paris. Betek e varv e voe e kenskriverezh gant anveliourion. E Lise
Pondivi e kejas gant Breizh hag ar brezhoneg. Er bloavezhioù 1911-1913 e pledas ar muiañ gant
« kudenn ar brezhoneg ». E 1912 ez embannas Antée istitlet Les Bretons et le socialisme, a zo un
dastumadenn eus pennadoù skrivet evit Le Rappel du Morbihan, ma kaver displeget e gealiadurezh. E
1913-1914 ez embann MASSON ar gelaouenn viziek Brug. Pal ar gelaouenn oa e berr lakaat ar
gouerion da gemer lorc’h gant o yezh ha da ziorren o spered. Enni e veze barzhonegoù, kanaouennoù,
kontadennoù, pajennadoù gant RENAN troet e brezhoneg, pennadoù politikel e brezhoneg gant L.N.
LE ROUX ha pennadoù e galleg gant MASSON e-unan. A-hend-all e kase pennadoù da gelaouennoù
anveliour ha sokialour. E oberenn diwezhañ ha, war a hañval, ar skrid diwezhañ diwar e zorn, a savas
e 1918 : L’Utopie des îles bienheureuses dans le Pacifique en 1980. Enni e tres kevredigezh e
hunvre1.

Kealioù anveliour MASSON.
Émile MASSON a gondaon ar gevredigezh vourc’hiz pa wask houmañ personelezhioù an dud, pa
na lez frankiz ebet ganto. Un dispac’h he diskaro hag a savo unan all, reizh.
Reizh eo an digevatalded, pa vez tud ’zo speredekoc’h eget tud all : bepred e vo mistri. Ret eo
d’an holl emouezañ ouzh ar reizh, d’ar re greñv ha d’ar re speredek bezañ reizh. Neuze e vo an
digevatalded andon mad pep hini : ar vistri wirion a vo o ren ; kelennerion ar yoc’h e vint ha n’eo ket
mestronierion. Uhelaet e vo spered an holl. Marteze e vo armerzhel ar gevarzhelezh diraezet, hogen
divezel e vo da gentañ.
Ur benveg-gwaskañ eo ar Stad, ur redi, ken evit ar geodedourion, ken evit ar broadoù all. « N’eus
aozadur all ebet e-maez hini ar youloù n’en em stagont ket ». Morse ne voe MASSON enluet e
strollad ebet. Dirak emzalc’h ar strolladoù sokialour pa grog ar brezel-bed kentañ e laouena a vezañ
chomet e-unan-penn. E-doug ar brezel e kemer preder dreist-holl gant e diegezh. Darempredoù en
devez gant hiniennoù a zo pe o-unan-penn ivez pe izili e strolladoù a-enep ar brezel. Ne ra meneg ebet
eus sokialourion e Breizh oc’h entuañ gant al leianiver S.F.I.O.. Ne ra ket anv zoken eus labour ar
Fédération des instituteurs enep ar brezel en e genskriverezh gant e geneiled BOUËT, daoust ma
kemer ar re-mañ ur perzh oberiant e tuadur ar Fédération. Distag e chom ivez diouzh ar strolladoù
breizhek. E 1911 evelkent en deus sinet Manifesto ar P.N.B., hag ur stael kefridiel en deus e 1912 er
1

An titouroù eus buhez Émile MASSON a dennomp eus Émile Masson Les Bretons et le socialisme, Présentation et
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Fédération régionaliste de Bretagne. Sinañ a reas ivez manifesto ar Pensée Bretonne e 1913, nemet e
chomas en e gorn.
Perak un dispac’h ? An dispac’h, o vezañ disoc’h dispac’hioù darnel an holl dud, zo an tu da
dizhout ar frankiz. Padal ne c’hell ket an holl dud en em frankizañ a-gevret. Gant kalz tud ez eus ur
spered a sklaved ha dav eo ivez lakaat e kont galloud ar falsvistri vourc’hiz. Ret e vo neuze mont dre
nerzh. Hiniennoù a reno an dispac’h ha roll an niver bihan sklerijennet-se a vo kelenn ar yoc’h.
Hiniennoù eo an dud. Daoust dezho embann mennozioù komunour, o deus palioù hiniennelour.
« En devoud, betek-henn, an dud o deus azeulet an doueoù komunour dirak an holl ha n’o deus sentet
nemet ouzh an doueoù hiniennelour e kuzh » (Lizher ar 4 ebrel 1908 da Jean GRAVE). Alies e tistro
gantañ dodenn an haroz, ar mestr. Ur vuhez skouerius a zle ren pep hini : ret eo heuliañ ar goustiañs,
evel-se en em seveno pep den e-unan, er frankiz, hag e talvezo da skouer d’ar re all, un haroz e vo. Ebarzh e levr Antée e tiskouez ar c’heñver etre ar gouron hag an dud all evel ur c’heñver den gour /
bugel.
Da heul, e vuzuilh MASSON talvoudegezh labour un den hervez ar feiz hag ar galon a laka ebarzh. Da skouer, da Jean GRAVE e skriv bezañ a-du gantañ war ar poent-mañ : labour Gustave
HERVÉ zo fall, nemet ez eo HERVÉ un den a feiz, pezh a ro talvoudegezh d’e labour daoust da bep
tra. Traoù pouezus a gav en e oberoù tremenet ha klotañ a ra e gealioù gant ur prantad ma tremeno ar
sokialouriezh en dazont. « Ret eo bezañ brokus gant an hiniennoù gwirion ».

Kealioù breizhek MASSON.
E Pondivi moarvat e voe enaouet karantez MASSON ouzh Breizh. Merzout a rae un troc’h etre al
liseidi bourc’hiz galleger a oa eno evel pesked en dour hag al liseidi brezhonegerion o tont diwar ar
maez hag o chom en o c’horn.
Un elfenn greiz eus e breder e teu ar brezhoneg da vezañ. Yezh wirion ar bobl hag al labourerion
eo. Ar galleg zo yezh ar Stad, eleze ur yezh kefridiel gourlakaet. Ar Stad a lam o frankiz diouzh an
hiniennoù hag o yezh digant Breizhiz. An deskadurezh a lazh personelezh an hiniennoù, ha lazhañ a ra
ar brezhoneg. Ar brezhoneg zo frankiz, personelezh, istor Breizhiz.
Yezh al labourerion eo ar brezhoneg, eleze ur yezh proleter. Kouerion vrezhoneger Breizh-Izel zo
ar bobl skouer. Un tamm denelezh nann saotret eo Breizh-Izel. MASSON a ya da glask prouennoù en
tremened betek ar Gelted, er broioù kelt all hag er gevredigezh henvoazel. Liberter a-viskoazh eo bet
Breizhiz. Prouennoù a denn ivez eus luniadur ar boblidigezh, pa veneg da skouer strewadur an atantoù
war ar maez ; dilestret eo ar Vrezhoned unan-hag-unan en Arvorig, o chom pep hini war e dachenn ;
bepred ez eo manet ivez ar c’hontelezhioù disrann mat. Ne voe a unvaniezh nemet evit argas ar Gall
pe ar Saoz ; zoken goude an destagadur e ouezas hiniennoù sevel enep Frañs evel pa sammjent war o
choug ar vro a-bezh. Gant Breizhiz e voe amparet rakward an Dispac’h gall. Pa droas ar Republik
nevez d’ar jakobiniezh, e e savas a-enep dezhi bagadoù Brezhoned pep hini distag diouzh ar re all : ar
Chouanerezh e voe. Breizhiz a oar emaint en orin brud Frañs : marvet int e brezelioù ar gentañ
Republik hag an Impalaeriezh ; int o deus kaset banniel Frañs dre ar bed da vare an trevadennerezh.
Padal e savont a-enep da Frañs pa na vez ket mui e tu ar frankiz. Breizhiz zo « koustiañs Frañs ».
Kaset e vo da get moarvat kement a berzhioù mat, rak kilañ a reont dirak obererezh steuzius ar
gevalaouriezh. N’eus nemet lezenn an arc’hant d’ar gevalaouriezh. Kaset e vez war-raok an
unvanadur gant ar c’hehenterezh arnevez, an tredan, ar gallekaat. Trec’het e vo Breizhiz. O mil
drefoedach o redi da arverañ ar galleg pa gejont. N’en em anavezont ket. Ret eo damesaat seurt
hiniennegezh ouez. Ret eo da Vreizhiz seveniñ an unvaniezh yezhel evit padout. Ret eo d’ar bobl
vrezhon padout evit mad ar bed ; da heul e rank ar sokialouriezh ren ar stourm-se pa stourm evit mad
ar bed.
N’eus netra fall e Breizh. Pezh a zo fall zo d’ar C’hallaoued. Breizhiz c’halleger, Breizhiz
bourc’hisaet emezañ, n’int ket ar bobl wirion. Diwriziennet, dirummet, dinervet ez int. Un dachennad
sokialouriezh krai e hañval Breizh bezañ e skridoù MASSON. Sokialour eo kristeniezh Breizhiz, ur

feiz wirion eo nad eo ket krouadenn Iliz Roma ; feiz ar Gelted eo, a zo bet isurzhiet outi ar gristeniezh.
Dre o Duged o deus Breizhiz stourmet ouzh Roma. Sent Vreizh zo doueoù gouestlet pep hini d’ul
labour. Ar sokialouriezh dre buraat ar relijion ne ray nemet daskoriñ da Vreizhiz unan eus andonioù o
genezh ez eo ar feiz kristen wirion. Heñvel dra evit ar yezh : gant puraat ar sokialouriezh e vo
daskoret ar c’heltieg (idiome celte) da Vreizhiz, anezhañ un andon all d’o genezh. Stag-kenan emañ
Breizhiz ouzh o yezh, rak dre anien e ouzont ez int ur bobl. Stag emaint ouzh o zremened enorus.
Arveret eo bet kement-se gant ar gloer evit ledañ mennozioù kilstourmer e Breizh, ha gant Frañs evit
diskar ar yezh war zigarez ma oa kilstourmer. O fiziañs o deus roet Breizhiz da dud a gomze o yezh,
setu perak e teuas Breizh da vezañ jezuist gant NOBLETZ ha MAUNOIR, – war un dro evelkent e
skoazelljont ar yezh.
Alese ar mennoz a zeuas gant MASSON eus ar bruderezh sokialour e brezhoneg. Da heuliañ
skouer ar gloer ez erbed ober an avielerezh sokialour e brezhoneg. War un dro e tistaol an dezenn a
lak ur ster kilstourmer war ar yezh : n’eus anezhi nemet un degasadenn eus Frañs. Ken kozh eo ar
yezh-se ma ne c’hell ket bezañ yezh ur strollad pe ur relijion : yezh ur bobl eo. Marteze zoken ez eo
mamm holl yezhoù Europa. Nac’h ar brezhoneg zo nac’h Breizhiz. Ar vicherourion a zilez o yezh a
droc’h hent an dispac’h da Vreizhiz ; un emzalc’h bourc’hiz n’eo ken. Ar wir bobl vrezhon, an hini he
deus miret an holl berzhioù mat meneget a gomz brezhoneg. Yezh an tiegezh eo evit kouerion VreizhIzel. Yezh ar galon eo : ret eo komz brezhoneg evit bezañ degemeret ha komprenet ganto.
Enepbrogarour eo MASSON. Koulskoude ur bobl broleter evel pobl Vreizh he deus ur vammvro.
Unvaniezh Breizhizeliz en-dro d’o broadelezh zo un elfenn eus stourm an holl broleterion dre ar bed.
A-enep ar gevalaouriezh en em ra unvaniezh ar broleterion dre ar bed, – ur pal distrujus zo dezhi enta.
Kenstur d’ar stourm ouzh ar gevalaouriezh e ranker kregiñ da sevel ar gevredigezh da zont, ha
kement-se zo labour ar sokialourion ivez. Er gevredigezh a vremañ, pegen direizh bennak ma ve, ez
eus elfennoù, aozadurioù a zo trec’hioù war ar varbarelezh. Ret eo o adkemer a-dre daouarn ar
vourc’hizelezh ha n’eo ket o distrujañ war un dro ganti. Unan eus an elfennoù-se eo ar vammvro hag e
tle bezañ ur benveg d’ar frankiz. Setu labour ar sokialourion a zo soudarded ar yonez e Breizh. D’ar
c’hweluniadourion ha d’an anveliourion liesaat o aozadurioù evit terriñ an digenvez a zo e Breizh.
Dezho da arverañ ar strolladoù breizhek a zo (Antée, Unité nationale et ligue bretonne). E Brug e
c’houlenn ivez digant ar renkadoù-etre sammañ o roll a vlenierion naturel ar bobl, « o breudeur eus ar
mor hag eus ar parkeier ». E berr, ret eo d’ar sokialourion ha d’ar renkadoù-etre komz brezhoneg.

Dezrann un nebeut arvezioù eus kealiadurezh Émile MASSON.
Breizh MASSON zo Breizh-Izel, eleze ur bobl vrezhoneger ha koueriadel, personelaet gant ar
yezh a gomz. Ar vro-se n’he deus nemet perzhioù mat. Un tamm er bremañ eus ar pezh a zlefe bezañ
ar bed eo.
Ar vro-se zo o vont da vezañ distrujet : ar bed kevalaour arnevez en em ledo da Vreizh. Ar
vicherourion hag ar renkadoù-etre a gomz galleg dija, o tilezel o doareoù-bevañ kent. Fae a reont war
o yezh. Ret eo herzel ouzh seurt argerzh a ray eus Breizhiz sklaved dibersonelaet. Gwidre Frañs eo en
deus graet eus pep tra vreizhat un azon a gilstourm. Mar bez diskouezet mat ne c’hallo an dud
speredek nemet kompren. Ar sokialourion a gompreno ez eo ret damesaat anveliouriezh ouez Breizhiz
hag ober eus ar c’horn-bed glan-mañ ur c’hreñvlec’h eus ar stourm. « Ar broleterion n’o deus ket a
vammvro ». Gwir eo ! pa’z eo bet laeret digant ar bobl wirion gant ar gevalaourion. Padal e Breizh
emañ ar vammvro etre daouarn ar bobl. Strivañ da virout seurt saviad zo kregiñ da sevel kevredigezh
warc’hoazh.
Émile MASSON zo bet studier betek e dregont vloaz ha goude se ez eo chomet kelenner. N’en
deus nemet un anaoudegezh kealiadel eus ar bed arnevez. Emañ c’hoazh en emframm henvoazel. E
bal oa deskiñ, bezañ desket, kaout ur stuziadur hag ur vicher. Marteze e vez aesaet seurt meizidigezh
eus pouez ar studioù gant ar blegenn ma emañ Breizh er mare-se. Dre ar skolioù e tremen an dud eus
ar bed henvoazel d’ar bed bourc’hiz arnevez gant e holl degasadennoù kealiadel, ar sokialouriezh etre
traoù all. Neuze e weler MASSON o tifenn frankiz an hinienn gant ar pal diorren ar bersonelezh. A-

walc’h eo d’an dud bezañ desket evit tizhout ur saviad gwelloc’h, kompren penaos e tleont bevañ. Adu e oa MASSON gant an Universités populaires.
Aze ez eus tu da welout emzalc’h ar renkadoù-etre e Breizh en 19t kantved. O izili, evito da
dapout ur gealiadurezh c’hall skolek, a chom en emframmoù henvoazel. Kejañ a reont gant ur
c’henderc’had n’o deus ket kemeret perzh en e genderc’hañ. Alese an emzalc’h savomp kelaouennoù,
strolladoù politikel, kelaouennoù arzel, skolioù evit treuzfurmiñ hon rannvro ; an digreizennadur
arzel, politikel, skiantel a zlefe degas bleuniadur ar genezh brezhon. GUÉPIN2 a lavar se. Ar
Fédération socialiste bretonne3 hag ar Pensée Bretonne4 zo lec’hiet war an hevelep lusk. Paris eo ar
skouer da heuliañ. Er mare-se ha gant an dud-se e vez savet embregerezhioù a-strew e Breizh.
Merkomp ne voent ket savet gant an arc’hant daspugnet diwar an douaroù. Ar vourc’hizion-etre eo ar
saverion, tud nevez c’hallekaet o c’hounit korvo gant ar c’healioù emaint o paouez dastum evit krouiñ
bouedvirerezhioù pe gwellaat ar stalioù kent. An araokaat skiantel a dalvez dezho da ziazez muioc’h
eget ar c’hevala. War un dro e c’hoari ezhommoù ar framm gall e-keñver an arsanailhoù hag al
lestrsaverezh. Erfin ganto emañ ar mennoz kelenn an dud evit o gwellaat hag ar gredenn e tremen an
treuzfurmadurioù kevredigezhel dre hent an hiniennoù : diskoulmet e vo kudennoù ar rannvro pa vo
sklerijennet spered an dud.
Gant MASSON ivez e kaver seurt kealiadurezh eus ar renkadoù-etre. Ned eo ket desket war ar
skiantoù hogen war ar mennozioù. Mab-den zo graet evit diorren e speredelezh. Ne asant da redi ebet,
rak emañ lezennoù an holl e diabarzh pep hini. An holl dud zo mat hag a zlefe bezañ ken skiantek ;
ma n’emañ ket ar gont evel-se ez eo en arbenn eus ar falsvistri. Da heul e vo ret d’ar vistri wirion
kelenn ar yoc’h. Un dislavar eo e ve tud o ren war dud all. Penaos gouzout piv a zo ar gwir gantañ en
ur vro renet gant falsvistri ? Dre berzh un elfenn naturel : bez’ e vez personelezh an dud o c’hoari, o
lakaat war wel an doare gwirion d’en em seveniñ. Evel-se e tremen MASSON e-biou d’an ezhomm
dezrannañ, gwiriañ ha kantreizhañ e vennozioù : pep hinienn a oar dre anien petra zo mat ha petra zo
fall. Ur vro evitañ zo disoc’h youloù kenstur an hiniennoù. Padal ne sell ket ouzh ar framm stadel, nag
ouzh ar relijion, nag ouzh ar politikerezh evel kenderc’hadoù kevredigezhel, – n’eus anezho nemet
binvioù savet gant hiniennoù evit o mad, mad ar vourc’hizion n’o deus da bal nemet an arc’hant. En
eneb, ar sokialourion zo tud reizh, mistri wirion ; n’o deus da bal nemet uhelaat mab-den ; tud onest a
gred er pezh a reont. Divezel rik eo sokialouriezh MASSON. Ar bobl wirion eo an dud a vez nac’het
un dra bennak outo, – da heul, kement tra a reont zo mat, an dud all zo tud fall. O lezel e-maez kont
meizad ar c’henderc’hañ kevredigezhel, ne oar MASSON nemet pegañ skritelloù war an dud : mat pe
fall. Betek emzalc’hioù direizh an « dud vat » a zeu a-ziavaez anezho, eus an « dud fall ».
Pouezus eo bet anvidigezh MASSON e Pondivi, p’he deus roet dezhañ an dro da gejañ gant
kouerion Vreizh-Izel. Eno e c’hell arselliñ un tamm bed er-maez eus delanvad ar gevredigezh
vourc’hiz. Anistoregezh Breizhiz zo evitañ glanded ar bobl, disoc’h he youl da chom en he frankiz.
Betek neuze e oa bet e darempred gant ar bed arnevez, renet gant ar vourc’hizion. Eno e kej gant ur
bed glan gant e voazioù hag e yezh o padout dre youl pep hini. Ne wel e bruzhunadur ar gevredigezh
henvoazel nemet ur skouer a zoujañs d’ar frankiz a zo lod eus henvoazioù ar bobl vrezhon. Da get ez a
ar gevredigezh-se hag hec’h izili ne hañvalont ket lakaat kalz youl da zifenn o doare-bevañ ouzh ar
bed arnevez : kement-se emezañ zo disoc’h touellerezh ar Stad c’hall. Disoc’h an araokadennoù
skiantel eo ivez. Nepred ne glask MASSON gwelout emdroadur ar pezh a zifenn. Pa’z a da furchal en
tremened ez eo evit prouiñ e voe an dud a-viskoazh ar pezh ez int e pobl Vreizh. Mar gell diskouez
n’eus netra kemmet enni abaoe grez ar Gelted, ez eo evel just ar brouenn n’eus bet saotradur
bourc’hizel ebet warni. Un afer a ouenn, a genel eo. Morse ne ra dave d’ar stroll. Ar ouenn a vez
ensammet gant an hinienn : emaomp en ur bed idealour ma ne c’hell ket bezañ a zislavaroù. Ar yezh o
vezañ un arouez naturel, n’eus nemet ar vrezhonegerion a zo Breizhiz wirion. Ar vourc’hizion a gomz
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La Pensée bretonne, kazetenn sokialour renet gant Yves LE FEBVRE, a voe da gentañ kenduad d’ar stourm breizhek,
a-raok bezañ enebour touet d’an emrenerion.

galleg. Breizhiz zo kouerion hag ar brezhoneg ur yezh proleterel. Perak n’eo ket e-touez ar gouerion e
kaver an dud a zifenn ar brezhoneg ? N’eo nemet un afer a spiswelusted moarvat. Liammet eo ouzh
personelezh an dud-se, a zle bezañ mistri wirion, eleze tud a oar petra zo mat. Evit Masson eo
uheladur an den un deskiñ ; anv ebet a grouiñ, a genderc’hañ : an den a zesk digant an hini a zeu
araozañ hag a gelenn d’an hini a zeu war e lerc’h. Penaos ez eus bourc’hizion neuze ? Aze e rank
kuitaat an displegadur naturelour, rak ne veiz ket distruj Breizh, nag ar renad bourc’hiz evel
argerzhioù naturel. En o c’heñver avat e termen stourm ar broleterion. Evitañ n’eo ket ar broleteriezh
un disoc’h eus ar gevalaouriezh. Ar broleterion zo labourerion wechall, kouerion ar bed henvoazel,
eleze tud c’hlan. Pal o stourm zo diskar ar vourc’hizion o deus forc’het diouzh an hent reizh. E nep
lec’h ne ra MASSON un dezrann renkadel eus ar broleterion nag eus ar vourc’hizion. Breizh wirion
eo ar skouer eus ar pezh a zo da sevel. Alese ez eo ret d’ar sokialourion mirout Breizh. Ar yezh oc’h
ober un diforc’h anat etre an dud, ez eo ret d’ar sokialourion deskiñ brezhoneg, komz brezhoneg,
lakaat da greskiñ karantez Breizhiz ouzh o yezh. Un abeg all zo da zilez ar yezh : he bruzhunadur
dirak unvanded ar galleg. Da heul ar ret unvaniñ ar brezhoneg. Penaos e ledañ avat ur wech unvanet
pa n’emañ en e gerz an araezioù-stlennañ a zo gant ar galleg ? D’ar gelennerion eo da aozañ kentelioù
er skolioù, komz eus ar vro. Ret eo ivez paotaat an aozadurioù sokialour evit enaouiñ ar gengrediezh
hag ar spered stourm. D’ar renkadoù-etre da arverañ al levezon o deus evit broudañ karantez ar vro
hag ar yezh. Kement-se dindan dalbenn ar stourm sokialour pe ar stourm evit difenn ar bersonelezh.
Perak ne stourm ket ar vicherourion evit difenn ar brezhoneg pa’z int sokialourion ? Perak n’eo ket ar
gouerion sokialourion ? An dislavaroù-mañ ne vint argaset nemet dre zegas Breizh en he natur wirion
en-dro.
MASSON a oar dre anien petra eo Breizh ha perak e tle padout. E gwirionez e chom en ur par
emdarzhek. Argas a ra an holl elfennoù a c’hallfe lakaat e garantez en arvar. An Emsav kentañ a grede
e oa tu da virout ar gevredigezh henvoazel evel ma oa. Pezh a lakaas tud an Emsav kentañ da stourm
evit ar gevredigezh henvoazel e voe moarvat an elfennoù nevez degaset gant ar renkadoù-etre. Ar remañ, en o darn vrasañ, a glask ledañ dre Vreizh doareoù ar bed arnevez. Luskañ a reont ar
rannvroeladur : ret e oa sevel kreizennoù armerzhel, arzel, politikel evit ma’z afe ar boblañs war-raok,
evit ma vleugnfe ar genezh brezhon bac’het er bed koueriadel henvoazel. Ne welont ket e tistaolont
war un dro andonioù ar genezh a glaskont diorren. Enebiñ a ra ar vrogarourion en anv an hevelep
genezh : fellout a ra dezho diorren kement a zo dibarek da Vreizhiz, ar yezh koulz hag an henvoaz.
Gant ar bed arnevez hag ar galleg e vez distrujet Breizhiz, a sank en alkoolegezh. Ar re gentañ a zigor
frank an nor d’ar gallekadur, o veskañ gallelezh hag arnevezelezh, an eil re a serr an nor outañ kement
ha ma c’hellont, o veskañ brezhonelezh ha henvoazelezh. Un dra voutin zo d’an holl : un anaoudegezh
kealiadel eus ar bed arnevez hag un anaoudegezh trivliadel eus Breizh. An hent a gemeront zo stag
ouzh ar saviad o deus. Ar re a chom er metou gallekaet dre o darempredoù bevañs hag o buhez
oberiant a welo ar gallekadur evel un araokadenn. Ar re evel MASSON a chom e darempred gant ur
metou koueriadel a wel an tu distrujus eus ar gallekadur. Ar renkadoù-etre eo, dre o saviad na gall na
brezhon, o deus lusket an dislavaroù er gevredigezh henvoazel. Ur redi e oa evito kenderc’hañ. An
darn anezho a zegase kealioù eus ar bed arnevez treuzplaket war un dro gant ur c’henderc’hañ
ledarmerzhel gall a vo diskaret pe lonket gant an enframmadur er gevredigezh c’hall etre an daou
vrezel. An darn a zegase ur c’henderc’hañ ledsevenadurel a vo adsammet gant an eil Emsav da heul
an hevelep enframmadur. Paket e voe MASSON er blegenn-se : hag eñ gallekaet, e tifenn ar metou
henvoazel evel pobl wirion. E saviad hiniennel a aotree dezhañ chom er par kealiadel. E vruderezh
evit ar brezhoneg e-touez ar sokialourion zo bet ur c’hwitadenn, pezh na viras ket outañ a genderc’hel
gant e stourm hag a sevel ar gelaouenn divyezhek Brug.
PKB-1116

(Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek, pempet testenn, PKB-1117)
Kealiadurezh an Emsav kentañ. 1 – TALDIR.
Ur sell war vuhez TALDIR.
Ganet eo bet Frañsez JAFFRENNOU e Karnoed, nepell eus Karaez, e 1879. E dad oa noter e
Karnoed abaoe 18735. Desavet e galleg gant e dud, en ur c’horn-bro hag en ur mare ma veze desavet
an holl vugale e brezhoneg, e teskas ar yezh o klevout an dud en-dro dezhañ. Goude daremprediñ skol
kentañ derez Karnoed e tremenas Frañsez pemp bloavezh e kloerdi bihan Gwengamp (1889-1895)
hag ez echuas gant e studioù eil derez e skolaj Sant-Charlez e Sant-Brieg (1895-1898). Eno e reas
anaoudegezh gant Frañsez VALLÉE e kerzu 1895.
Da 12 vloaz, goude bezañ diskoachet Barzhaz Breizh KERVARKER, Bombard Kernev Prosper
PROUX ha Bepred Breizhad Fañch an UHEL, e oa kroget Frañsez JAFFRENNOU da sevel
gwerzennoù e brezhoneg evit brasañ plijadur e geneiled6. Gant Frañsez VALLÉE e voe heñchet e
studi ar yezh, drezañ e voe lakaet e darempred gant an Emsav kentañ. E here 1896, Frañsez
JAFFRENNOU a vod un nebeut eus e gendiskibion eus Sant-Charlez evit deskiñ brezhoneg en-dro da
F. VALLÉE ; dont a ra a-benn da gaout asant rener Sant-Charlez evit ma ve graet ar c’hentelioù e
diabarzh ar skolaj.
Ar bloaz goude (1897), Frañsez JAFFRENNOU a skoazell F. VALLÉE da sevel ar gelaouenn
Kroaz ar Vretoned, stagadenn vrezhonek da La Croix des Côtes-du-Nord. En hevelep mare e krogont
o-daou da zeskiñ kembraeg. En eost e kemeront perzh e Montroulez e savidigezh Kevredigezh
Vroadel Breizh er rann Yezh ha lennegezh vrezhonek pergen. Frañsez JAFFRENNOU a oa kroget
abaoe ur pennad da skrivañ er c’helaouennoù e brezhoneg hag e galleg. Da heul krouidigezh
Kevredigezh Vroadel Breizh e klask digejañ elfennoù pennañ ar gudenn vreizhek ha tresañ ur raklun
labour evit an dazont en un hir a bennad La Bretagne de demain embannet etre an 13 hag an 19 here
1898 war L’Indépendance bretonne, ur gelaouenn bemdeziek eus Sant-Brieg.
Tremenet gantañ e vachelouriezh hag entanet gant krouidigezh Kevredigezh Vroadel Breizh e ra
Frañsez JAFFRENNOU e vennoz mont da labourat da Vontroulez en ur gelaouenn eus ar gostezenn
wenn, La Résistance, ha skignañ drezi, ken e brezhoneg ken e galleg, mennozioù ar gevredigezh
nevez krouet. E-pad bloaz e labour e La Résistance. E amboaz zo kenteliañ ar bobl dre e bennadoù, he
lakaat da dommañ ouzh he yezh hag ouzh he bro. Er mare-se ivez e krog da sevel e gelennadurezh. E
bennad azonusañ eus ar mare zo Le mouvement des races (La Résistance, 29 ebrel 1899) ma klask un
displegadenn vredel-stuzegezhel da zihun ar broadelezhioù en Europa.
O vont da labourat e La Résistance ez eo ivez mennoz F. JAFFRENNOU en em varrekaat war ar
gwir, a-benn kemer lec’h e dad, gant skoazell Auguste CAVALIER, merour ar gelaouenn. War an
dachenn-se avat e c’hwit penn-da-benn, pa ouestl e holl amzer d’ar yezh, d’an Emsav ha zoken d’ar
c’henlabour gant kelaouennoù kembraek.
N’eo ket hepken pennadoù kentelius evit ar bobl a sav TALDIR e-pad e chomadenn e
Montroulez, kregiñ a ra ivez a-zevri da aozañ barzhonegoù ha zoken ur pezh-c’hoari. E 1899 ez
embann un dastumadenn a varzhoniezh, An Hirvoudoù, eztaol eus e hiraezh d’ar bed henvoazel, hag e
gentañ oberenn a c’hoariva, Ar Bourc’hiz Lorc’hus (« pe istor plijadurus un Aotrou divrezhonek deuet
da vezañ ur Breizhad mat »), a zo enni an dodennoù, an tudennoù hag an ton a vo adkavet e 1905 e
pezh AB ALOR Ar Gwir treac’h d’ar Gaou7. Leurennet eo Ar Bourc’hiz Lorc’hus e Plouyann en
hañv 1899.
5
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A-zivout Ar Gwir trec’h d’ar Gaou, sl. Keñverioù Breizh hag ar bed, Emsav 58/312-313 1971.

Nebeut a-raok emañ TALDIR e-touez kannaded Vreizh da Eisteddvod Kerdiz e Kembre. Eno ez
estlamm rak kevredigezh henvoazel Kembre hag an degemer priñsel graet da gannaded Vreizh (e
gwirionez kannaded Kevredigezh Vroadel Breizh). E meur a lec’h en e skridoù hag en e eñvorennoù e
komz TALDIR eus Llanover, domani Lady HERBERT, a zo un enezennad paradozel e Breizh-Veur
pa’z eo rediet holl « sujidi » al Lady da gomz kembraeg en ur vro saozneger. Evit ar wech kentañ ivez
e kemer perzh e lidoù ar Gorsedd. En o ser, ha war atiz ar barzh FUSTEG, e voe krouet ar c’hleze
daoudamm oc’h aroueziañ divrannadur ar bobl bredenek etre Kembreiz ha Breizhiz ; un tamm oa da
vezañ miret e Kembre hag an tamm all e Breizh, an daou damm o vezañ strollet da geñver ar gouelioù
etrekeltiek evit aroueziañ adunvanadur ar Gelted. Fiziet e voe al « lavnenn gembreat » e mirdi Kerdiz
hag al « lavnenn vreizhat » er Markiz de L’ESTOURBEILLON, penn Kevredigezh Vroadel Breizh ha
kannad eus Morbihan en Dael c’hall. Al « lavnenn vreizhat »-se a voe digarez da drubuilhoù diniver
e-touez barzhed Vreizh e daou zegouezh : e 1908-1910 hag er bloavezhioù pemont. En daou zegouezh
e kemeras TALDIR perzh oberiant en tabut.
E here 1899 ez a TALDIR da studier war ar gwir e Roazhon. Eno e kendalc’h da skrivañ
pennadoù e brezhoneg hag e galleg war Le Patriote breton ha, da heul, war Ouest-Éclair. War an div
gelaouenn-se e talc’h da zisplegañ e gelennadurezh. Gant e bennadoù Les colonies bretonnes (OuestÉclair, 7 mae 1900), Politique nouvelle (Ouest-Éclair, here, du, kerzu 1900), L’âme française et
l’âme celtique (Ouest-Éclair, 4 du 1901) e klask digejañ an elfennoù barrek da ziogeliñ dazont ar
c’henelioù gwasket, kompren o faezhidigezh, prouiñ o dreistelezh, savelañ ur gelennadurezh eus an
istor, savlec’hiañ ar c’heñverioù etre Breizh ha Frañs war un dachenn a aotrefe d’ar bed henvoazel
treuzpadout da viken.
E-pad e zaou vloavezh tremenet e Roazhon, TALDIR a ren un obererezh diastal. En ebrel 1900 e
sav gant un nebeut keneiled (ar varzhed da zont) Breuriezh ar Studierion Vrezhon, dezhi da bal reiñ
astenn d’al luskad lennegel rannvroel e Breizh dre reiñ ar skouer vat, dre sevel a-enep forbannerezh ar
brezhoneg eus ar skolioù, stummañ brudourion ha stourmerion vrezhon ouzh o gourdonañ war ar
yezh, goulenn digant kannaded Vreizh e Paris kinnig mennadoù a-du gant an deskadurezh divyezhek
e Breizh-Izel.
Goude bezañ graet berzh e lodenn gentañ e aotreegezh war ar gwir e kemer perzh e savidigezh Ti
kaniri Breizh (hañv 1900), « strollad barzhed a ya a vourc’h da vourc’h da ganañ kanaouennoù
brezhonek » (ABEOZEN, Istor Lennegezh vrezhonek…, p. 36). Nebeut goude, da geñver kendalc’h
Kevredigezh Vroadel Breizh e Gwengamp, emañ TALDIR e-touez diazezerion Skol-Veur Barzhed
Breizh (a voe anvet c’hoazh Gorsedd Breizh pe Goursez Breizh), bodadeg o strollañ un toullad
barzhed en-dro da Erwan BERTHOU (KALEDVOULC’H). Hemañ a grede e dasorc’hidigezh
ARZHUR hag e distro kravez an Drouized (sl. KALEDVOULC’H, Dindan derw an Drouized, Paris
1931). Pal ar C’hoursez yaouank zo, war skouer Gorsedd Kembre, strollañ ur vegenn vrogar en-dro
d’ar brezhoneg ha reiñ ur rakskeud eus ar gevredigezh hunvreet gant darn eus emsaverion ar mare.
Adkemer a ra lidoù ar Gorsedd kembreat a zo un derc’hadur arouezel ha kevrinel eus ar gevredigezh
hunvreet-se, ha seul aesoc’h ma’z eo douget mui-pe-vui barzhed ar mare d’ar gevrinelouriezh8.
Distro da Roazhon evit e studioù, e sav TALDIR ur gevelouri evit pourchas boued ha died
marc’had-mat d’ar studierion vrogar. E gouere 1901 emañ e Merthyr-Tydvil e Kembre evit an
Eisteddvod. Da heul ez a da Baile Atha Cliath (Dulenn) evit ar C’hendalc’h hollgeltiek. Distreiñ a ra
da Vreizh evit kemer perzh e labourioù kendalc’h Kevredigezh Vroadel Breizh e Kemperle (gwengolo
1901).
E here 1901 ez eo galvet da ober e amzer soudard. Mont a ra da gentañ da Wengamp ha, da
c’houde, da Sant-Brieg evel danvez ofisour. E-pad e wazerezh e kendalc’h TALDIR gant ar
bruderezh ; un enor eo evit ar barzh yaouank bezañ galvet gant ar prefeti evit mont da Vrest, gwisket
gantañ e vragoù bras, da zegemerout LOUBET, Arlevier ar Republik, d’an 12 mae 1902. E gouere ez
eo pedet gant kabiten e gadred da aozañ ur « gouel breizhek », pezh a ro tro dezhañ da leurennañ dirak
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ar soudarded arvestoù kentelius a-zivout ar vezventi pe ar garantez-vro. Nebeut goude e ezluadur
emañ en Alrae o prezeg dirak kendalc’hidi Kevredigezh Vroadel Breizh a-enep politikerezh COMBES
e-keñver ar brezhoneg (25-28 gwengolo 1902) ; da heul, ez a da Garnag evit lidoù ar C’hoursez.
En diskar-amzer 1902 e tistro TALDIR da Garnoed gant ar mennoz skoazellañ e dad hag en em
varrekaat da zont da noter war e lerc’h. D’ar mare-se ivez e krog da skrivañ e eñvorennoù yaouankiz
(a embanno e 1944 gant an talbenn Ur wech e oa ur c’hrennard, un deskard, ur soudard). Sevel a ra
ivez barzhonegoù ha prientiñ embann un dastumadenn anezho : Barzhaz Taldir. E Karaez e vod endro dezhañ un nebeut dremmourion hag e leurenn pezhioù kentelius diouzh awen ar mare. Evit e
vagad e sav e 1903 e eil pezh-c’hoari Pontkalleg, e amboaz diskouez ez eo trec’h karantez
PONTKALLEG ouzh Breizh war e garantez ouzh ar goueriadez Lenora hag ez eo barrek ar garantezvro da dreuzfurmiñ ur plac’h fallakr betek ober anezhi un harozez.
Al labour kloareg noter avat ne zere ket ouzh TALDIR, a zo ur paotr fichant, a gar marvailhat,
redek a-gleiz hag a-zehou ha n’eo ket tremen e amzer klozet en ur burev, e fri en teulioù poultrennek.
Ouzhpenn se, ar vicher kloareg zo dalc’hus ha ne chom ket nemeur a amzer gant TALDIR da ouestlañ
d’ar bruderezh, da labourat en Emsav evel m’en doa graet e-pad pevar bloaz. Divizout a ra neuze
kemer ur vicher a aotreo dezhañ bevañ ha plediñ gant an Emsav : un ti-moulañ a sav e Karaez ha
kerkent e stag da embann div gelaouenn, unan sizhuniek, Ar Bobl, evit skignañ mennozioù an Emsav
war ar maezioù, eben trimiziek, Ar Vro, evit ar vegenn (1904).
Ugent pemp bloaz eo TALDIR d’an ampoent ha, war e veno, armet mat evit an emgann. E
gealiadurezh ne gemmo ket an disterañ ken betek e varv. Merkomp evelkent un nebeut pennadoù ma
spisa, evit ar bobl, krefen ’zo : Socialisme et Régionalisme, Ar Bobl, 3 c’hwevrer 1906 ; Les Français,
Ar Bobl, 23 gouere 1910, Ar gann, Ar bobl, 12 du 1910.
E-touez diazezerion Unvaniezh Arvor emañ e 1911, war un dro gant barzhed ar C’hoursez, a-enep
da lez de L’ESTOURBEILLON. Un enor eo evitañ bezañ pedet, ha gantañ un nebeut eus e geneiled
eus ar C’hoursez, gant ti-kêr Roazhon da geñver lidoù savidigezh delwenn unanidigezh Breizh ha
Frañs.
E 1913 e tifenn TALDIR dirak Skol-veur Roazhon kentañ tezenn vrezhonek ar c’hantved, azivout Prosper PROUX.
Goude ar brezel-bed kentañ e tremen TALDIR dre ur prantad a zic’hoanag ma hañval dezhañ ez
eo kollet pep tra evit Breizh. Buan a-walc’h evelkent ez adkrog gant kealiadurezh e yaouankiz hag e
chomo peg outi divrall betek fin e vuhez. E penn ar C’hoursez emañ, karget a enorioù ken a-berzh ar
framm gall, ken a-berzh luskadoù rannvroelour ar mare. Alies e voe karezet e emzalc’h gant tud Breiz
Atao ha Gwalarn evel m’henn diskouez pezh-c’hoari flemmus Jakez RIOU Gorsedd digor o livañ
lidoù ar C’hoursez evel un abadenn sirk na glot mui gant netra ha TALDIR evel ur farouell.
Distremenet eo a-benn neuze kealiad hag obererezh ar c’hentañ Emsav gant emdroadur ar
gevredigezh koulz ha gant kealiad hag obererezh broadelour an eil Emsav.
E-doug an eil brezel-bed e talc’has TALDIR darempredoù mat gant mistri ar mare, pezh a reas
digarez d’e doullbac’hañ ha d’e harluañ e 1944. Mervel a reas e Bergerac d’an 23 meurzh 1956 goude
bezañ kemeret perzh un eil gwech e brezel ar c’hleze.

Tezennoù TALDIR.
Adal e skridoù kentañ e klask TALDIR savelañ ur gweladur kevan eus an Istor, eus istor ar bed.
Evitañ, anadenn bennañ ar mare zo lusk ar gouennoù, o kemer neuz an dihun broadel en 19t kantved
hag e derou an 20t.
Al lusk-se « a anad er mare-mañ en ene holl bobloù Europa gozh hag a denn da azginivelezh
politikel pe lennegel ur stroll bras pe vrasoc’h a hiniennoù dezho an hevelep orin ». Pobloù zo bet
krouet en Alamagn hag en Italia ma oa gouennoù oc’h en em glask ; pobloù all zo o tihuniñ evel e
Polonia pe er broioù kelt, darn all evel pobl Hellaz zo kroget gant ar brezel. Diouzh un tu all e weler
pobloù a hevelep orin oc’h en em adkavout goude bezañ bet dispartiet e-pad kantvedoù : alese e teu al

luskad hollslavek hag al luskad hollgeltiek « a zo tonket dre nerzh an traoù end-eeun d’ober berzh ».
Evit TALDIR, seurt dihun zo un anadenn vredel a gav he diazez e « c’hoant [ar pobloù] da virout an
teñzorioù kefredel ha speredel hag an hengounioù garanet er yezh a zo hêrezh dilamadus ha peurbad
ur vro » (Le mouvement des races, La Résistance, 20 ebrel 1899, ademb. e Ganedigezh un Emsav,
p. 28).
Ar bountad gouennel (le mouvement racique) a denn evit TALDIR da « dostaat ar pobloù a
hevelep skosenn, da vagañ an armerzh o lakaat da gejañ ar pobloù ; da lakaat anavezout mui-ouzhmui teñzorioù arz, lennegezh ha gouiziegezh na vent ket bet dizoloet heptañ ».
Diforc’hañ a ra ar c’henelioù latinek, gwan disperius, diouzh ar c’henelioù slavek, aloubus, a zo o
c’hounit tachenn war ar re gentañ hag a zo prest d’o lakaat da blegañ. D’ar mare-se e c’hello ar
C’hornog fiziout war ar pobloù kelt. Ar re-mañ zo chomet bepred disuj hag a zo oc’h emledañ dre ar
bed. Ha n’eo ket Iwerzhoniz ha Skosiz o deus graet Norzamerika ? Ha n’eo ket Kembreiz o deus graet
London, Liverpool ha Patagonia ? Gouenn ar Gelted « ne anavez ket c’hoazh he nerzh ; ar Gelted en
em skign hag en em zianavez. Hogen dont a ray un deiz, kendrec’het omp war se, ma peurechuint,
diouzh urzh naturel an traoù, an unvaniezh boulc’het, pa na vo ket mui pobloù hogen gouennoù ».
Evit ober da Vreizhiz anavezout o nerzh ha lakaat an divroerezh da dalvezout eo ret dezho
adkavout « spered ar ouenn » a-benn en em zifenn ouzh korvoerion ar greantioù bras. Breizhizeliz en
em adkavo en-dro d’o yezh ha Breizhuheliz en-dro d’o zremened istorel ha proviñsel.
War seurt patromoù gouennel e tispleg TALDIR ar c’heñverioù etre Breizh ha Frañs. ##« Ar
ouenn c’hall o c’hoarvezout eus kendeuzadur ar Gelted hag ar C’halianed, ar C’helt hag ar Galian o
deus an hevelep “ ene-stroll ” (âme collective) hag an hevelep perzhioù o diforc’h diouzh ar gouennoù
all. E Frañs, al Latined o deus bet levezon er Su. Ar Franked diouzh o zu ne voent ket niverus awalc’h evit degas kemmoù don er ouenn gelt-galian ; kement-se n’en deus ket miret outo avat a gemer
penn ar vro ha tostañ par m’o deus gallet war ar paour-kaezh Kelted-Galianed (L’âme française et
l’âme celtique, Ouest-Éclair, 4 du 1901, ademb. e Ganedigezh…, p. 104).
« Ar C’helt-Galian a gar ar vuhez : e zispriz ouzh ar marv a lavar dezhañ n’eo hemañ nemet un
tremen eus ar vuhez bremañ d’ur vuhez welloc’h. Ar German, ez eo ar Saoz ur patrom anezhañ, zo
danvezelour, kenwerzhour, tuet d’ar skiantoù pleustrek kentoc’h eget d’an uhelvennad. Ar C’heltGalian zo tuet da ziorren e bersonelezh ouzhpenn bezañ liberter en don. Ar Franked-Germaned zo bet
bepred leviet gant renerion hollveliek a zougent war an daez hag a-du bepred gant kreizennadur ar
galloud en-dro d’an tron. Ar C’helt zo haelsperedek, ar German strizhkredennek ; ar C’helt zo
lavariant, douget d’an ober, prest d’en em reiñ d’ar re all. Ar German zo tavedek hag emgar ! Ar
Franked o deus roet da C’halia ar rouaned, ar vrientinion hag ar pennoù gladdalc’hel. Ar GeltedGalianed o deus amparet ar werin a zo bet gwasket gant ar re gentañ e-pad kantvedoù ».
An Dispac’h gall zo bet un emsavadeg eus ar Gelted-Galianed a-enep ar Franked. An emsavadegse avat zo bet mouget gant al Latin NAPOLÉON. Evit gwashaat an traoù ez eo degouezhet en 19t
kantved un enebour ouzhpenn da waskañ ar Gelted : ar « Yuzev semitek, enebour kantvedel ar C’helt,
en deus touet e zistruj ». Da heul, « ar Frank semitekaet zo e penn ; ar C’helt-Galian zo chadennet ».
Koulskoude e Breizh, pe kentoc’h « en Armorika (sic), an ene kelt, bennozh d’ar yezh, zo chomet
bevoc’h eget e Galia hag, a-greiz-holl, ul luskad zo diwanet, tonket da c’hounit ar yoc’h hag ober
dezhi, n’eo ket en em zistagañ diouzh Frañs, hogen en em zieubiñ diouzh ar gwaskerezh semitek hon
moug e kement a zo tost dimp : hengouniou, tiegezh, brogarantez ha yezh ». E-se e tenn an emsav
keltiek da galz muioc’h eget d’e balioù breizhek pe iwerzhonek : tennañ a ra da adreiñ Galia d’ar
C’halianed.
Diouzh ar savboent-se, Breizh he deus muioc’h a nerzh eget Frañs « a zo evel ur c’hwezhigell
c’hwezhet en tu-hont d’he nerzh » peogwir n’he deus « spered » ebet, eleze « skiant naturel ur ouenn
tud » (An nerzh, Ar Bobl, 21 genver 1905, ademb. e Ganedigezh…, p. 124). A-du emañ TALDIR gant
« hon breudeur eus Frañs a labour diouzh an hevelep tu ha ni evit ober eus Galia ur Frañs dezho,
broadel e gwirionez » (Au banquet de la Table Ronde, Ar Bobl, 24 mezheven 1911, ademb. e

Ganedigezh…, p. 172). Hag e kendalc’h : « Klasket hon eus e derou ar Rannvroelouriezh adreiñ da
gentañ hec’h emskiant d’hon mammvro garet Breizh, ha deuet omp a-benn ; da heul hon eus ledanaet
hon dremmwelioù. Daoust dimp karout Breizh dreist pep tra, hon eus spurmantet bro
VERCINGETORIX hag ez omp en em c’houlennet hag e c’hallfe padout c’hoazh un
treuzkomprenadur kantvedel en hon c’hantved a sklerijenn… hag e tlee Breizhiz kenderc’hel da
sellout Galia evel an “enebour Frank kasaus”, hag e tlee ar C’hallaoued kenderc’hel da welout Breizh
evel un Iwerzhon trec’het pe, en eneb, o peurskubañ preizhadur ar galloud gant ar Romaned hag ar
Franked, ha ne zlefemp ket mont dorn ouzh dorn evel breudeur da adober ar c’hevredad kent e kement
ma c’hell klotañ gant spered an araokaat emaomp stag outañ ? »
Er c’hevredigezhioù hengounel a baota e Frañs en e vare e wel TALDIR azon un dihun gouennel
eus Frañs pe kentoc’h eus Galia. Sevel a ra a-enep ar roueelourion peogwir ez eo ar rouaned Franked
ha, da heul, kreizennerion. Ar Republik kevreadel a het a vo republik ar Gelted hag ar C’halianed
adkavet ganto « spered o gouenn » (Politique nouvelle, Ouest-Éclair, here, du, kerzu 1900, ademb. e
Ganedigezh…, p. 37).
Evit TALDIR, ar stourmoù renkadel zo e gwirionez stourmoù gouennel. Amparet eo ar
broleteriezh gant Kelted-Galianed hag ar vourc’hizelezh gant Franked ha Yuzevion. Ar vicherourion
pa stourmont ouzh o fatromed zo e gwirionez gouenn ar Gelted o sevel a-enep gouenn ar Franked hag
ar Yuzevion. En ur pennad azonus e ren TALDIR ur geñveriadenn etre sokialouriezh ha
rannvroelouriezh (Socialisme et régionalisme, Ar Bobl, 3 c’hwevrer 1906, ademb. e Ganedigezh…,
p. 133). An daou luskad emezañ zo diwanet diwar an hevelep diazez a zo « karantez ar bobl
labourer ». Hogen ar sokialouriezh o tibab hent ar feulster hag an dispac’h, o klask freuzañ ar
bevennoù naturel evit emledañ er bed a-bezh, a gollas he nerzh diwar goust hec’h emastenn ; hag
erziwezh ne zegasas d’ar broleterion nemet munudoùigoù o dije bet forzh penaos. Diouzh he zu ar
rannvroelouriezh he deus bevennet he zachenn d’ar ouenn, soliet ma oa war garantez an « oaledoù
tiegezhel, ar glad ar vammvro ouennel (patrie racique) ». E berr, ar sokialouriezh ned eo azas ouzh
nep bro, nep pobl, nep gouenn ; pa’z eo ar rannvroelouriezh an doare da reiñ da bep gouenn an tu da
dreuzpadout evel gouenn da virviken.
Ar rannvroeladur enta a lakay war sav an ensavioù politikel a aotreo d’ar « spered a ouenn » chom
bev-bividik e Breizh, diwanañ hag emledañ e Frañs gant skoazell Breizhiz divroet o deus-int miret
« spered ar ouenn » ha dre duioù dic’hortoz, evel ma tiskouez an arroud-mañ a rankomp lezel er yezh
orin : « Des milliers de nourrices bretonnes inoculent un lait celtique aux fils uniques des matronnes
franco-romaines dont les mamelles sont à jamais taries. Et ainsi se prépare l’envahissement
pacifique » (Les Français, Ar Bobl, 23 gouere 1910, ademb. e Ganedigezh…, p. 143).
Ar « spered kelt » a gaver en e furm dilesañ e Breizh-Izel peogwir ez eo chomet bev ar brezhoneg
eno. Ar yezh zo an elfenn he deus miret hengounioù an tremened hag ar garantez ouzh ar vammvro.
Hi eo al liamm kreñv a stag ar Vrezhoned ouzh o ziegezhioù hag o douar. Daoust d’ar perzhioù dibarse avat n’en deus ket ar brezhoneg taolet frouezhioù puilh p’en keñverier gant ar galleg da skouer.
Arbenn paourentez lennegel ar brezhoneg zo da glask er stad a zo bet graet d’ar Gelted e-pad ar
c’hantvedoù gant an alouberion (Kaezar, an Huned, an Normaned, ar Saozon hag ar Franked) (La
Bretagne de demain, L’Indépendance bretonne, 13-19 gouere 1898). Ar brezhoneg zo enta benveg
unvanadur Breizhiz en tu-hont d’o dizemglevioù politikel ha relijiel. Dre ar yezh e vo adroet dezho
emskiant ouzh o gouenn hag ouzh o nerzh. Setu perak ez eo ret stourm taer evit ma vo kelennet ar
brezhoneg er skolioù, e skolioù ar Stad pergen pa’z eo ar skolaerion lik tuet a-enep ar yezh. Ret eo
ivez d’ar veleion arverañ ar brezhoneg er gador-brezeg. War ar maezioù e Breizh-Izel e vez graet dreholl gant ar brezhoneg ; er c’hêrioù avat eo arabat plegañ rak un nebeut bourc’hizion c’halleger,
peogwir
« Ar brezhoneg hag ar feiz
Zo breur ha c’hoar e Breizh ».

Ret eo ivez reiñ lañs a-nevez d’ar c’hoariva brezhonek, paotaat an embannadurioù brezhonek (Ar
brezhoneg er skol, er gador-brezeg hag en teatr, La Résistance, c’hwevrer 1899, ademb. e
Ganedigezh…, p. 22).
Ouzhpenn ar yezh, Breizh he deus ivez ur stuzegezh, a zo tost ken prizius evit mirout ar spered
kelt. Azonus eus mennozioù TALDIR war ar gudenn eo ar pouez a ro d’ar gwiskamant henvoazel.
N’eo ket hep lorc’h en em stard en ur bragoù bras re strizh hag e wisk tog boulouzenn ha chupenn evit
sebeziñ ar Barizianed e 1899. Ar gwiskamant zo un azon a vrezhonelezh, a spered brezhon. Evit
diskouez ned eo ket e garantez ouzh ar gwiskamant henvoazel ur garantez ouzh an tremened e
tispleg : « Perak ez eo bet dilezet ar bragoù bras ? Ur wech c’hoazh peogwir hon C’herneviz n’o deus
biskoazh asantet lakaat nozelennoù e-lec’h ibilioù, erlec’hiañ ouzh ar burell un danvez skañvoc’h »
(Politique nouvelle, Ouest-Éclair, du kerzu 1900, ademb. e Ganedigezh…, p. 83). Diwar skouer
TALDIR e teu ar bragoù bras, ar chupenn, an tog boulouzenn, ar botoù koad hag ar pennbazh da
vezañ lifre barzhed yaouank ar C’hoursez. An darn vrasañ anezho avat a zouge blev berr daoust da ali
BRIZEUG :
« Mirit, Breudeur keizh, ho pennbazh,
Ho plev hir, hag ho pragoù bras ».
(Barzhoneg pe kanaouenn ar Vretoned, Telenn Arvor 1839).
Oc’h erbediñ ar gwiskamant henvoazel, o veuliñ koantiz ar merc’hed gant o c’hoefoù, o brozhioù
pe o chalioù, e klask TALDIR ha barzhed e vare lakaat ar vrezhonelezh, « spered ar ouenn » war wel.
Ne voe avat nemet barzhed ar C’hoursez oc’h emziforc’hañ evel-se diouzh ar C’hallaoued ha war un
dro diouzh o c’henvroiz o doa dilezet tost penn-da-benn o brageier bras d’an ampoent.
Pegen souezhus bennak ma hañval tezennoù TALDIR bezañ hiziv e kavont o ster p’o adlec’hier
en o mare, hini ar gevredigezh henvoazel war he diskar ; en he barr e oa bet ar stuzegezh henvoazel e
Breizh en eil hanterenn an 19t kantved ; a-hend-all e pade c’hoazh e-touez lenneion Vreizh ar
speredegezh romantelour a oa bet o ren en Europa e derou an 19t kantved, adlusket ma oa bet gant
oberennoù barzhed evel KERVARKER, AN UHEL, BRIZEUG, PROUX, h.a., labour yezhourion
evel AR GONIDEG, TROUDE, h.a. hag istorourion evel LA BORDERIE, PITRE-CHEVALIER,
levezon aozadurioù evel Kevredigezh Vreizh.
Ret eo ivez sellout ouzh TALDIR en e savlec’h kevredigezhel. Mab e oa d’un noter, eleze ezel
eus ar vourc’hizelezh-etre a zo bet, hag a zo c’hoazh, he roll derc’hel war sav an emframmoù
kevredadel ma kav ar Stad harp warno, sterniañ ar boblañs dre an nebeut galloud lezet ganti, he
levezonañ dre ar skouer hag ar ger. Ar vourc’hizelezh-etre ma teue TALDIR anezhi oa ur renkad-mell
eus ar gevredigezh e Breizh e dibenn an 19t kantved. Ur roll hanterour he doa etre ar Stad hag ar
boblañs. Dre he saviad n’he doa netra da c’hounit eus un treuzfurmadur eus ar c’heñverioù
kevredigezhel ; feal e ranke chom d’ar Stad, d’an ensavadurioù stadel ha, diouzh un tu all, aketus ouzh
fiñvadennoù ar boblañs he doa da sterniañ. Evit Breizhiz e oa ar vourc’hizion-etre pennoù ar vro.
Emskiant don en doa TALDIR a vezañ e-touez ar pennoù (fiziout a rae e oa eus gouenn ar Franked –
JAFFRENNOU o vezañ un anv a orin german – eleze eus gouenn ar renerion), seul vuioc’h ma oa e
dad noter enkorfadur ar c’heñverioù a berc’hentiezh, eleze ar c’heñverioù diazez evit ar bobl a
gouerion a oa e Breizh.
Displeget eo bet c’hoazh ez eo bet an Emsav kentañ un ersav ouzh gwered an nerzhoù diavaez
war Vreizh. Daou rumm a c’haller ober eus an ersavioù-se : 1) ar re a denne d’ar gweredoù o-unan (da
zisoc’h kenstok ar bed henvoazel vrezhon ouzh ar bed arnevez gall) 2) ar re a denne d’ar gwerederioù,
eleze d’an nerzhoù diavaez o-unan. Er rumm kentañ emañ da lakaat « bellerezh al liorzher » (sl. Ar
bountad yezhelour, Emsav 55/211 1971), eleze labourioù yezhel AR GONIDEG, VALLÉE, ERNOD,
h.a., labour Kevredigezh Vreizh evit arnevesaat ar gounezerezh, labour an istorourion. En eil rumm
emañ da lakaat obererezh politikel an Emsav kentañ, ar rannvroelouriezh, obererezh kannaded evel
LA BORDERIE pe L’ESTOURBEILLON.

Anat oa da dud an Emsav kentañ e oa liammet tonkad Breizh ouzh hini Frañs. Lec’hiañ a raent o
obererezh e stern ar gevredigezh c’hall hag ar framm stadel gall. Ne lakaent ket ar c’heñverioù gant
Frañs en hevelep lec’h na war an hevelep live m’o lak an Emsav hiziv. Evit tud an Emsav kentañ, e oa
fall gwered an nerzhoù diavaez. Ar stagidigezh a oa bet un drouziwezh. An Dispac’h gall en doa
diframmet Breizh. Evit an darn vrasañ e oa bet an Dispac’h gall fall adal an derou, evit darn all evel
TALDIR, e oa bet dihentet ; forzh penaos, an disoc’h a oa an hevelep hini evit an holl. Ret e voe
gortoz savidigezh ar Strollad Broadel kentañ evit ma ve savelet kudenn Vreizh evel ur gudenn
bolitikel diles (gant a bep seurt arlivioù avat), eleze ur gudenn a Stad ha n’eo ket evel ur
c’hempennadur eus ar reizhiad stadel gall.
Arbennoù renkadel zo da ampolitikelezh an Emsav kentañ da vare TALDIR. An emsaverion
gentañ o tont eus an noblañs pe eus ar vourc’hizelezh-etre ned int ket tuet da lakaat en arvar ar
frammoù politikel ; muioc’h o deus da goll eget da c’hounit en un treuzfurmadur eus ar gevredigezh ;
ouzhpenn se n’int ket barrek dre arbennoù o tennañ d’an Emsav ha d’o renkad, da ren ur seurt
treuzfurmadur. An emsaverion gentañ ne ijinont ket mont en arlez ar gevredigezh ma vevont (ket
muioc’h eget o diskennidi eus ar bloavezhioù pemont a emgavas en arlez daoust dezho) ; er c’hontrol,
evel bourc’hizion-etre e fell dezho padout. Aze e kaver arvez renkadel ar rannvroelouriezh. Dre ar
rannvroeladur, ar vourc’hizelezh-etre he deus spi da c’hounit un tamm muioc’h a c’halloud diwar
goust ar galloud kreiz, da c’hoari e par an ensavadurioù politikel ur roll na c’hoari e nep doare e par
an armerzh pe ar sevenadur. Ar bri a zoug poblañs maezioù Breizh d’ar c’houvriaded a fell da dud an
Emsav kentañ, ha da bennhêr un noter evel TALDIR, mirout. Hogen n’eo ket a-walc’h dezho kaout
bri ar boblañs, piaouañ un tammig galloud, fellout a ra dezho bezañ anavezet gant ar Stad evel ur
renkad a bouez. Ar rannvroeladur zo an doare evit bourc’hizion-etre an Emsav kentañ da reiñ un
dezvad d’ar c’houvriaded ; an tu dezho da c’hoari ur roll politikel berzet dezho ; an tu da dud an
Emsav da reiñ furm d’o brogarantez o wareziñ ar bed henvoazel diouzh pep stroñsadenn o tont eus an
diavaez, ha war un dro da wareziñ o renkad diouzh an hevelep stroñsadennoù, da reiñ d’an Emsav ha
da Vreizh ar frammoù politikel ez int divarrek da reiñ o-unan.
Ar C’hoursez gant he lidoù a gav he ster aze. Bodañ a ra gouvriaded a zo tonket, war o meno, da
vleinañ ar vro. Goulenn a reont digant ar framm gall fardañ ar gador ma c’hortozont gant mall azezañ.
A-walc’h eo gwelout al lorc’h a sav e TALDIR e 1911 pa voe pedet un nebeut barzhed gant
JANVIER, maer Roazhon, da gemer perzh e lidoù savidigezh « delwenn ar vezh vroadel », hag ar ster
a ro da grouidigezh ur gador keltieg e Roazhon, evit kompren ne c’hortoz nemet kemer karg en un
ensav rannvroel a-berzh ar Stad c’hall. Meur a heulier en deus bet abaoe n’o deus ket an digarezioù en
doa-eñ, pa na glot o obererezh gant netra er gevredigezh vloc’hel pe en Emsav.
En ur ger, TALDIR, evel e geneiled eus ar C’hoursez, a c’hortoze eus an diavaez, eleze eus ar
framm gall, pezh n’edo ket barrek an Emsav da ober e-unan, pezh na ijine ket zoken ober e-unan.
Damkaniezh ouennelour TALDIR zo da vezañ komprenet enta a-geñver gant ar stad ma edo an
Emsav d’an ampoent ha stad ar gevredigezh. Merkomp diouzhtu he deus gouennelouriezh TALDIR
nebeut da welout gant gouennelouriezh german pe slavek an 19t kantved ha nebeutoc’h c’hoazh gant
gouennelouriezh HITLER.
Anavezet eo an tezennoù hollc’hermanek a zo bet ledet en Alamagn e derou an 19t kantved da
heul an Dispac’h gall hag aloubadegoù NAPOLEON. An tezennoù-se a rae eus an Alamaned ar ouenn
galvet da sklerijennañ ar bed, eus Alamagn tour-tan ar sevenadurezh, mammvro an arz hag al
lennegezh. Seurt gouennelouriezh a glote gant mennad hag obererezh politikel rouaned Prusia :
unvaniñ ar broioù germaneger, ha re all kement hag ober, dindan o beli. Parzh kevanek e oa enta an
tezennoù holl-c’hermanek-se e moederezh ar Stad prusiat. E 1870 e voe disoc’h da strivoù-se gant
« unvanadur Alamagn » kaset da bennvat gant BISMARCK. Seurt unvanadur politikel a glote ivez
gant damant ar vourc’hizelezh alaman da freuzañ dilerc’hioù an oadvezh gladdalc’hel a rae eus
Alamagn ur marelladur a Stadoù distag, a oa kemend-all a skoilhoù ouzh diorreadur ar greanterezh
hag ar c’henwerzh.

Hollgeltiegezh TALDIR, e ouennelouriezh kelt, ne oant ket soliet war an hevelep diazez
kevredigezhel hag ar ouennelouriezh alaman. Tu a ve da ren keñveriadennoù etre an tezennoù
difennet gant an eil re hag ar re all, da welout ez eo bet tizhet dre-vras an hevelep renkadoù e Breizh
hag en Alamagn gant an tezennoù gouennelour. Kement-se avat ne roy ket da gompren ster
gouennelouriezh TALDIR na kennebeut ster ar ouennelouriezh alaman.
Ar goulennoù da lakaat a-geñver gant ar gweladur gouennelour-kevrinelour en doa TALDIR eus
an istor hag eus ar bed zo : 1) gant petra e klotont en istor an Emsav 2) gant petra e klotont en
obererezh an Emsav da vare TALDIR hag en e vennadoù.
Tezennoù hollgeltiek ha gouennelour-kevrinelour a oa bet difennet c’hoazh e Breizh dindan
furmoù tost pe disheñvel. Gant KERVARKER hag ar romantelourion e oa bet krouet mojenn an
etrekeltelezh, ar vreuriezh a liamme ar broioù kelt en tu-hont d’ar c’hantvedoù a zisparti. TALDIR
evel emsaverion all e vare a oa intret gant ar Barzhaz Breizh ha gant ar gealiadurezh romantelourkevrinelour a zo ennañ. Diwar an diazez-se e loc’he e breder, eleze diwar ar gredenn ez eo Breizh
wirion hini ar Barzhaz Breizh, an hini he deus miret he hengounioù ken pell m’he deus soñj eus amzer
an Drouized, eus an amzer ma edo Keltia en he barr. Evit TALDIR, Breizh wirion n’emañ ket pell a
vezañ Kembre. An danevelloù entanet a sav da heul e droioù e Kembre henn diskouez ervat. Ar
gensturiegezh a oa etre istor an div vro, bleuniusted an henvoazelezh e Kembre, an dezvad he deus ar
c’hembraeg er framm breizhveurat, pouez ar c’houvriaded kembreat, an holl elfennoù-se a denne
d’ober eus Kembre ar vro geltiek-skouer evit tud an Emsav kentañ.
Evit tud an Emsav kentañ, an istor zo siellet : « Ni zo tasmantoù », « an tasmantoù hon gouarn »,
eme TALDIR, ha pelloc’h : « salv ma c’hello hon re varv hon diwall diouzh ar marv » (Le combat des
morts, Ar Bobl, 11 du 1905, ademb. e Ganedigezh…, p. 128). An tonkad zo siellet, ar stourmoù a
c’hoarvez, ar re a renomp evel spesoù, zo stourmoù ar re varv. Darn a grede neuze e oa tonket Breizh
da vervel, darn all evel TALDIR a solie o feiz e dazont ar vro war o c’healiadurezh ouennelourkevrinelour : diframmet e oa bet Keltia, hogen rod an istor a dro ha Keltia a anavezo he c’hlod anevez ; ARZHUR n’eo ket marv, kousket eo hepken, ha pa zihuno e vodo an holl Vrezhoned en-dro
dezhañ.
Aes eo ur seurt meizadur da gompren pa lakaer e kont stad an Emsav da vare TALDIR : an Emsav
n’en deus galloud ebet, emañ o risklañ en arlez ar gevredigezh (e stourm rannvroelour o vezañ ur
stourm ouzh an arlezadur). Da heul ez eo divarrek da gaout gwerc’h war ar gevredigezh, tennañ a ra e
levezon eus e atoradur gant an Iliz ; an istor o tremen e-biou dezhañ e kav gwelloc’h e nac’h ha
distreiñ rag-eeun d’an henved kelt anistorek. N’eus ket da souezhañ o welout tud eus ur gevredigezh
anistorek oc’h ober dave d’ur Geltia vojennek ha d’ur ouenn gelt ken mojennek all. Ur gealiadurezh
frealzus ha sederaus eo enta gouennelouriezh kevrinelour TALDIR : o vezañ ma ne c’hell an Emsav
ober netra dioutañ e-unan e fiz war an tonkad taolennet evel « lusk ar gouennoù ». Da heul n’en deus
poan ebet o kavout er bed skouerioù e-leizh da gantreizhañ ar gweladur sederaus en deus savelet eus
istor Breizh.
Al lec’h brientek roet gant TALDIR d’ar yezh, d’ar stuzegezh, d’an tiegezh ha d’ar feiz, eleze d’ar
vrezhonelezh veziat, d’ar c’hendalc’herezh gouzañvat, a zeu eus an hevelep divarregezh da vestroniañ
istor ar vro. Ar werc’helezh kevredadel en em gav neuze kreizennet er yezh, er stuzegezh, h.a., eleze
er-maez eus an istor. Int eo araez ha pal an Emsav kentañ : peogwir ez int ar pezh a chom eus ar bed
brezhon, ar bed brezhon a zle e baderezh dezho, lakaomp int da badout hag e pado ar bed henvoazel.
Seurt poellata, ma n’eo ket ezpleg e skridoù an emsaverion gentañ, zo empleget en o skridoù hag en o
obererezh. Tu zo da gompren en defe graet berzh en ur gevredigezh na oa ket bet troc’holiet gant taol
kurun ar brezel-bed kentañ ; ar vrezhonelezh o vezañ ar vrezhonelezh veziat, e c’halled aes-tre
empentiñ he faderezh diwar-bouez ur c’hempennadur eus ar beziadoù keit ma ne oa ket tizhet betek re
an emframmoù henvoazel gant emled ar bed greantel arnevez.
Padet o deus tezennoù TALDIR kalz pelloc’h eget ar blegenn gevredigezhel hag emsavel he doa
aotreet dezho diwanañ. Da vare an eil Emsav, da skouer, ez eus bet adkemeret un darn vat eus
kealiadurezh ouennelour TALDIR gant Stur. Ar wech-mañ avat en em gave gouenn ar C’hermaned e-

touez ar re vat, eleze e-touez gouennoù an Norz. Ne gomzed mui eus Kelted-Galianed, hogen eus
Kelted-Germaned (da heul tud evel O. SPENGLER). Mard eo azonus tezennoù Stur eus koulzataerezh
O. MORDREL, e tiskouezont pegen izel e oa kouezhet an Emsav er bloavezhioù tregont pa baoueze
gant e gerzh war-raok evit distreiñ da gealiadurezh dispredet an Emsav kentañ.
Tostoc’h dimp, ar Chaloni FALC’HUN a adkavas roudoù TALDIR gant e dezenn vrudet war orin
galianek ar brezhoneg. Kerkent ez eus bet klevet tud o tisplegañ penaos e ve rediet ar Stad c’hall da
lakaat ar brezhoneg er skolioù pa oa anezhañ furm arnevez ar yezh bet komzet gwechall war diriegezh
Frañs : c’hwegont vloaz goude TALDIR e oa deuet poent e gwirionez « adreiñ ar galianeg d’ar
C’halianed » na petra ’ta.
Gant TALDIR e kaver an hevelep dislavar ha gant emsaverion all e vare. O mennad oa ober ma
padfe ar c’hendalc’herezh gouzañvat. Hogen ar c’hendalc’herezh gouzañvat n’en deus ket ezhomm
ma ve stourmet evitañ, padout a ra ha setu holl. Dislavar an Emsav kentañ zo enta bezañ stourmet evit
ur c’hendalc’herezh gouzañvat n’en doa ezhomm ebet eus ar stourm-se. Merkomp evelkent ez eo an
dislavar-se a zo en orin an Emsav. Evit ober d’ar c’hendalc’herezh gouzañvat padout, en deus an
Emsav kentañ krouet un diazez d’an oberiadegezh emsavel (sl. Kendalc’herezh gouzañvat ha
kendalc’herezh oberiat, Emsav 67/214-217 1972).

AN EMSAV HAG AR VRO (54)
DANEVELLOÙ OBEREREZH
Perzhiadenn en un emvod gant izili ur Poellgor-stourm liseat.
Emvod aozet gant Comité de lutte lycéen (C.L.L.) Kastellin. Nav ferzhiad, unan anezho ezel eus
Adkellig 29R.

1) Digoradur.
Ar Poellgor-stourm liseat zo bet diazezet e Kastellin e 1971. Lusket gant un nebeut liseidi, ez eo
an eil stroll yaouankizoù el Lise gant ar Jeunesse Communiste (J.C.). E-kerz ar bloavezh-skol 71-72 e
renas ar C.L.L. un ec’hwel a badas daou zevezh evit arc’hañ un nebeut kelennerion a vanke. Abaoe ez
eo bet graet an unvaniezh etre holl Boellgorioù-stourm liseat an departamant.
C’hoarvezout a ra ar C.L.L. eus un dek lisead bennak eus ar c’hlasoù « dibenn-studi » ha
« kentañ ». Emvodoù reoliek o devez bep merc’her evit marvailhat ha kemer divizoù evit ar sizhun da
heul. Treiñ a ra an darn vrasañ eus o obererezh en-dro d’an emvodoù-se, d’ar c’hejadennoù gant
liseidi all, da brientadur abadennoù sevenadurel (dindan baeroniezh ur c’helenner ezel eus ar P.S.U. ez
arvestent warlene ouzh bannadur filmoù a-zivout ar broioù isdiorreet, roll ar vezekniezh, h.a.), d’ar
skignañ traktoù (ar re-mañ o vurutellañ arvezioù nac’hel an deskadurezh, evel reveli ar gelennerion,
diwerinegezh ar reizhiad, h.a.).
An danevell-mañ zo bet savet da heul unan eus an emvodoù sizhuniek eus ar C.L.L., ma reas an
ezel eus Adkellig 29R goulennoù a-zivout an aozadur, e bal, e hentennoù labour, ha ma voe ivez
breutaet war Vreizh hag al luskadoù breizhek. Troet eo bet e galleg evit izili ar C.L.L..

2) Kealiadurezh ar C.L.L.
An div zodenn difennet gant an izili eo ar re-mañ :
– « Ret eo ma teufe al liseidi da vezañ emouez ouzh ar c’hudennoù a zo en o skol. E-touez ar
c’hudennoù-se : an darempredoù faos etre kelennerion ha skolidi, diwerinegezh an deskadurezh… »
– « Hon pal eo strollañ er C.L.L. an holl liseidi dilaouen gant stad an traoù, forzh pe “vennozioù”
a ve dezho (nemet ar gilstourmerion, evel just). Goude se e c’hallint, mar fell dezho, mont en ur
strollad politikel, met dav eo dimp chom digor d’an holl re “a fell dezho ober un dra bennak” ».

3) Ar C.L.L. hag ar stummadur politikel.
Da izili ar C.L.L. e lavar an adkelligour kement-mañ : « Da’m soñj, an dra nemetañ a c’hell ober
al liseidi eo gounit ur stummadur politikel. Hep stummadur ne c’haller ket mont en ul luskad
dispac’hel ».
Respont : « Evel just, met en em stummañ a reomp. N’eo ket dre al levrioù hag ar c’helaouennoù
hepken – se a reomp diouzh hon tu, ent hiniennel – met o stourm war dachenn al Lise, an hini nemeti
a c’hellomp anaout mat. Kaer-tre eo degas ar “c’healioù meur”, ret eo avat o lakaat da dalvezout.
N’omp ket kefredourion. Da skouer, da geñver ec’hwel ar GILAP [laezhdi greantel e Kastellin] omp
aet da gaout ar gouerion ha komzet hon eus outo… »
Adkelligour : « Ya, met roll ar gefredourion, ar re a zo en o galloud ober studioù, eo sevel
dezrannoù evit ar vicherourion hag ar gouerion ».
Respont : « N’eo ket dimp da zivizout pezh a zle ar gouerion ober. Int a oar pezh o deus d’ober.
N’hon eus ket da reiñ urzhioù ».

Neuze, diwezhatoc’h, pa ginnige an adkelligour ma ve savelet emvodoù reoliek evit studiañ
danvezioù politikel resis : ##« Ya, mat-tre eo ar pezh a ginnigez, met n’hon eus ket amzer. Da gentañ
hon eus da gejañ ouzh izili all ar Poellgorioù-stourm liseat e Kemper, e Brest, h.a., evit gwelout petra
ober.
A-dreuz d’ar gaoz ez anad tamm-ha-tamm dremm wirion ar C.L.L.. An adkelligour ne zeu ket a
dra sur a-benn da ziskouez pouez ar stummadur. Diouzh o zu e tiskler an izili bezañ kollet a-walc’h
(« ret eo dimp kejañ gant izili all a-benn gwelout ha n’emaomp ket war an hent fall »), ha beuzet gant
ur bern oberoù a eil renk evel prientiñ an emvod-mañ-emvod, pellgomz da hennezh, kejañ gant ar
plac’h-mañ-plac’h eus al lise-mañ-lise, kavout ul lec’h evit skriverezañ ha moulañ ar gelaouenn.
Ha neuze e voe lavaret gant un ezel ar frazenn-alc’houez : « Evit ar mare, n’hon eus nemet gortoz
un ec’hwel pe ur c’hresk eus destrizh ar renerezh ».

4) Ar C.L.L., al luskadoù breizhek, an « dispac’h ».
Un darvoudig c’hoarvezet el Lise, ur gelaouenn – lesanvet P.N.B. gant ar C.L.L. – kavet e-touez
kaieroù, a voe un digarez da voulc’hañ ur gaozeadenn a-zivout al luskadoù breizhek. Ar gelaouenn
« P.N.B. » e kaoz ne oa nemet L’Avenir de la Bretagne, degaset aze den ne oar gant piv. Unan eus
izili ar C.L.L. a zisklerias bezañ a-enep « Breizh dieub ». An abegoù a roas oa armerzhel (« un hunvre
eo sevel ur Stad vrezhon rak Breizh zo paour. N’eus netra e-maez ar pesketaerezh ha c’hoazh emañ
war e ziskar »). Tro ’voe da welout diwezhatoc’h ne rae ket an izili nemeur a ziforc’h etre an
obererezhioù emsavel ha ledemsavel : pep tra oa P.N.B. (« faskourion », eme unan). Anat eo ne
anavez izili ar C.L.L. netra eus ar stourm brezhon. Merzomp evelkent en deus ar bountad breizhek un
nebeut skog warno, p’emañ unan eus an izili e soñj heuliañ kentelioù brezhoneg el Lise (e sell
« anaout un tammig kudennoù Breizh », emezañ).
Ur c’heal all, ledet ivez er metaouioù kleizelour, eo keal an « dispac’h ». Darn eus an izili a lavar
bezañ « dispac’herion ». Nac’h a reont avat kaout ur gelennadurezh, emvodoù emstummañ reoliek ; aboan ma komzont eus distruj ; nebeutoc’h c’hoazh eus krouiñ. A-benn ar fin e c’haller en em
c’houlenn petra eo un dispac’h evito. Ur mennoz koumoulek ha sakr kentoc’h eget un dra da ren.

5) Klozadur.
Ar Poellgor-stourm liseat e Kastellin, pell dioutañ pep preder dispac’hel gwirion, zo kentoc’h ur
stroll emdarzheion diasur anezho o-unan ha na fell dezho nemet kefleuniañ el Lise an obererezhioù a
roy tu d’o intrudu gwasket gant reizhiad an deskadurezh da gavout un dial. Aloubet o deus evit se an
holl atebegezhioù gallus : dileuriadur ar c’hlasoù, atebegezhioù an abadennoù sevenadurel, h.a..
O diouer a youl da zont er-maez eus an obererezhioù-se evit en em stummañ en un doare efedus
(skolek, emezo) a ziskouez ervat n’eus ket tu d’un emsaver da genlabourat ganto.
E-pad an emvod n’en deus ket an adkelligour diskouezet a-walc’h pouez ramzel ar stummadur.
Fellet ez eus dezhañ respont da c’houlennoù re hollek ha paket eo bet alies en ur gaozeadenn gealiadel
rik na c’halle e stummadur re skort reiñ un diskoulm bastus dezhi (da skouer : an dispac’h rusian hag
ar c’henelioù gwasket en Unaniezh Soviedel). Keal an « dispac’h hiniennel », a bouez bras e derou
pep dispac’h n’eo ket bet meneget zoken.
(Emvod C.L.L. Kastellin an 11 10 72, danevell savet gant an adkelligour en emvod KelligAdkellig ar 15 10 72).
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Emzezrann
Dedennet on bet gant ar politikerezh un nebeut sizhunvezhioù a-raok mae 68. El Lise e oan neuze,
e-kichen Paris. Er prantad-se e oa dija an traoù o virviñ er Skolioù-meur hag el Liseoù. Un darn eus ar
gelennerion a nac’he reizhañ an arnodennoù (o lakaat e kont doareoù fall an deskadurezh). Lod eus ar
studierion a erbede an ezvezañs diouzh an arnodennoù. D’an 3 mae 1968, ar CRS’ed a yeas e-barzh ar

Sorbonne hag evel-se e voe torret disgwallded ar Skol-veur evit ar wech kentañ. D’ar 6, blenierion
Luskad an 22 meurzh1 a voe engalvet dirak Kuzul ar Skol-veur. Anavezet eo pezh a c’hoarvezas
goude.
E’m Lise e oa bet krouet ur Poellgor-ober al Liseidi (C.A.L.) a vode kalz a skolidi eus an tu kleiz
ha kleiz pellañ. Ennañ e’m eus kemeret perzh e darvoudoù mae : aozadur ec’hwel va Lise, hag an
dalc’herezh anezhañ. Kemer a ris perzh ivez e dibunadegoù hag e taolioù fourgas e straedoù Paris.
D’ar mare-se ez is e Kelc’h Anveliour al Lise. E gwirionez n’anavezen netra en anveliouriezh na
zoken er politikerezh. Evelato e krogen da verzout un dra : ar pezh a’m boa desket er skol ne oa nemet
ar gealiadurezh vourc’hizel. Evit gwelout se n’eus nemet digeriñ ul levr istor bennak : Istor gwelet
gant ar vourc’hizelezh, gant ar Stad c’hall eo (Istor Breizh da skouer). Komprenet ’m boa ivez evel
kalz a liseidi e oa an deskadurezh un dra graet e sell ober ac’hanomp « chas-kolveg ar
gevalaouriezh », da lavarout eo sternioù evit frammañ ar gevredigezh kevalaour (ur roll micherel o
deus ar sternioù, met ivez ur roll a evezherezh, a voustrerezh war ar vicherourion). Ar gweladur-se
avat oa trivliadeloc’h eget politikel ha dre se ne oa ket heuliet gant un obererezh politikel gwirion, met
kentoc’h gant un emzalc’h a emsavadeg. Al liseidi a dremene o amzer o nagenniñ, o tamall hag o varn
ar gelennerion (betek en em gannañ a-wechoù) kentoc’h eget dezrannañ o c’hefridi.
Luskad mae oa da gentañ un emsavadeg a-enep an deskadurezh hag he derc’houezourion. Gant
gwir abeg eo e komzed eus « emsavadeg ar studierion ». Un nebeut tud e’m Lise oa politikaetoc’h
eget ar re all : izili ar Jeunesse Communiste Révolutionnaire (J.C.R.)2 da skouer. Met kouezhet int
ivez ganimp e trap ar perzhiadur. E-pad miz mae e oa bet aozet kengorioù ma’z eas kelennerion
araokadelour ha skolidi. Enno e vreutae an holl a-zivout an doareoù notennañ (gant sifroù pe gant
lizherennoù), an doareoù kelenn nevez, h.a.. Un darvoud dudius e oa evelato : kalz liseidi a gemere ar
gomz evit ar wech kentañ. Pa voe echu ec’hwel al Lise, tud ar C.A.L. a gemeras perzh en
dilennadegoù. « Gounezet » hor boa ar gwir mont-tre e Kuzul Amaezhierezh al Lise. Luskad mae a oa
bet atoret e gwirionez, el Liseoù da nebeutañ (n’eo nemet bloaz goude ma voe taget ar perzhiadur).
Distroet on el Lise er bloavezh-skol goude gant plijadur. Trec’het e oa bet luskad mae 68, hogen
en em frealziñ a raen gant ar mennoz-mañ : « plijusoc’h e vo ar vuhez el Lise ». Kemmet e oa bet an
aergelc’h a drugarez da vae 68 : nebeutoc’h a aotrouniegezh (aergelc’h peurzalc’hus a zisentidigezh),
darempredoù aesoc’h gant ar gelennerion (evit un darn da nebeutañ). Ne welen ket enta pelloc’h eget
mogerioù al Lise pe kentoc’h ne c’hallen ket mont dreist da’m stad a lisead, da lavarout eo ergorelaat
hag hollekaat an traoù.
Ar bloavezh-pad hon eus aozet mat un dizurzh diharz : ezvezañs diouzh ar c’hentelioù,
emnaonioù, bodadegoù, kabaduilhoù a-enep d’ar faskourion ha d’ar CRS’ed a zeue d’hon gwelout
d’al Lise alies-tre. Reizh eo lavarout e talc’hemp mat-tre war an afer. Gouest e oamp da enluskañ tost
an holl liseidi e-pad an ec’hwelioù pe evit ar bodadegoù. Met a-benn ar fin an enluskadur-se ne zegase
stummadur politikel gwirion ebet evit an darn vrasañ eus al liseidi. Alies n’hor boa ket hon-unan ar
binvioù ret evit politikaat ar re all, met kentoc’h ul levezon (ar renerion oa ar wellañ prezegennerion e
gwirionez). Gallout a raemp lakaat an traoù da virviñ hepken (un nebeut traoù hon eus « gounezet »
memes tra : gwir-skritellañ, gwir-emvodañ, pezh a raemp hep aotre a-raok).
Kenstur gant an ober-korzhañ-se e’m boa kroget da lenn levrioù war an anveliouriezh. Sankañ a
raen e’m fenn mennozioù n’o doa liamm ebet gant va buhez pemdeziek, gant ur praksiz. Lakaat ur
skerb du, arvestiñ ouzh emvodoù aozet gant ar C’hevreadur Anveliour (F.A.)3, setu ar pezh e oa an
anveliouriezh alies-tre evidon.
1
Luskad an 22 meurzh, strollad a oa diazezet e Skol-veur Nanterre. Krouet eo bet d’an 22 meurzh 1968, alese e anv. An
ezel anatañ oa COHN-BENDIT. Luskad an 22 meurzh n’en doa na kealiadurezh resis nag aozadur start. Bodañ a rae an holl
gleizelourion eus Nanterre, nemet ar vaoourion. Loezet eo bet.
2
Jeunesse Communiste Révolutionnaire, strollad trotskiour dedennet gant Che GUEVARA. Edo ar J.C.R. e Luskad an
22 meurzh ivez. Loezet eo bet.
3

Fédération Anarchiste, krouet e 1953, zo an darn henvoazel eus al luskad anveliour enepmarksour. Nagennet eo abaoe
derou ar bloavezhioù c’hwegont gant tuadurioù all (marksourion-rezidelourion dreist-holl).

E 1969-1970 e kendalc’hen va obererezh e-ser al Lise hag e raen va mennoz stourm en diavaez
ivez (er c’harter amezek) gant ur strollad maoourion hag anveliourion. Skignañ traktoù (peurliesañ
hep liamm ebet gant buhez tud ar c’harter), pegañ skritelloù war dorioù ar greantioù, skrivañ luganoù
war ar mogerioù, setu ar pezh a raemp. Kouslkoude e krogen da studiañ ar politikerezh siriusoc’h eget
kent. Dilezet ’m boa al levrioù a-zivout an anveliouriezh evit lenn MARX, LENIN, MAOZEDONG.
Evelato e chome an dra-se en ur par difetis.
E derou ar bloavezh 1970 e rae amaezhierezh al Lise e vad eus kiladenn an enluskadur el Lise evit
lakaat er-maez un nebeut difreterion, e-touez ar re drouzusañ. Kentodad diampart a-du-rall, rak ne
reas nemet lakaat an traoù da washaat (trovezh moustrerezh-kengrediezh). Ret e voe din mont en ul
Lise all.
Goude ur vakted hir a-walc’h ez is er Secours Rouge4 e derou gwengolo 1970. Aze e kemeris
perzh er stourmad broadel aozet gant ar c’hleiz pellañ gall en e bezh e sell difenn ar gelaouenn La
Cause du Peuple5. Kemer a ris perzh ivez en oberoù lec’heloc’h (e bannlev Paris) : kudenn ar
vicherourion enbroet, hini an dud lojet fall, h.a.. An obererezh a-zivout ar vicherourion enbroet en
deus roet din ur sellad nevez war an traoù. Betek neuze ez anavezen saviad ar vicherourion enbroet
dre lennadennoù. Adalek ar mare-se e welis o stad en un doare fetisoc’h : o buhez pemdeziek er
bidonvilles, o diaesterioù evit kaout labour, deskiñ galleg, kas o bugale d’ar skol, h.a.. Met pezh a’m
eus komprenet dreist-holl oa kudenn ar ouennelouriezh ha se dre zarvoudoù munut : skoilhoù a-raok
kavout ur sportva evit Portugaliz da skouer (zoken en ur gêr meret gant ur c’huzul-kêr eus an tu kleiz).
Deuet e oa din sklaer anadenn ar ouennelouriezh evel un digarez kealiadel da sujerezh ar vicherourion
enbroet. Ar batromed a lavare : « Ar vicherourion enbroet o deus goproù izeloc’h eget re ar
C’hallaoued en arbenn eus o diouer a stummadur, o diaesterioù da entoueziañ er gevredigezh c’hall »
(abegoù gouennelour damguzhet). Heñvel e oa gant Breizhiz pemont vloaz ’zo (Bécassine, h.a.).
War-dro ar prantad-se atav e’m boa kroget da labourat en un embregerezh. Labouret ’m eus e-pad
c’hwec’h miz, met se ne gemmas ket va doare da welout ar bed daoust d’ar pezh o doa lavaret din tud
’zo : « Tu verras, ça te changera les idées, mon gars ». Gwir eo e’m boa ur stael gant ar
« gouzougennoù gwenn ».
A-viskoazh e oan bet douget da Vreizh. Mont a raen gwechall d’ar festoù folklorel da welout
relegoù ar stuzegezh henvoazel vreizhat (gwiskamantoù breizhek, biniou, h.a.). Gouzout a raen e oa
marv an traoù-se abaoe pell met ne felle ket din o disteurel. Drezo eo « en em verzen breizhat », en un
doare diemouez. Un erlec’hiad e oa ouzh ur sevenadur brezhon evidon. Kenstur ez asanten d’ar
sevenadur gall. Un emskiant vro a’m boa.
Bep bloaz e tremenen daou pe tri miz e Breizh en atant va eontr e Bro-Dreger. Eno ne gomze an
dud nemet brezhoneg alies-tre ha dre se en em gaven er-maez eus ar c’hendivizoù. Setu perak e’m boa
c’hoant da zeskiñ ar yezh (hag evit an abegoù a virelouriezh meneget uheloc’h ivez). An dud avat ne
felle ket dezho komz brezhoneg ganin. Perak deskiñ brezhoneg pa c’hallen labourat er skol c’hall ?
Evito enta ar brezhoneg zo ur pouez marv, o spi donañ zo kas o bugale d’ar Skol-veur. Gwelout a raen
4

Secours Rouge a voe krouet e mezheven 1970 gant tud eus ar c’hleiz hag eus ar c’hleiz pellañ (SARTRE, TILLON,
VERCORS, R.P. CARDONNEL, h.a.). Un nebeut amzer a-raok e oa bet mouezhiet an Dezv a-enep an dorrerion. Pal ar S.R.
zo stourm a-enep pep furm a voustrerezh (difennerezh politikel ha barnerezhel ar gleizelourion toullbac’het, ar vicherourion
enbroet, h.a.). Goude kevezerezhioù diabarzh e chom bremañ er S.R. maoourion ha marteze un nebeut tud eus ar P.S.U..
5
La Cause du Peuple, kelaouenn an ez-G.P. (Gauche Prolétarienne*) Toullbac’het e oa bet e atebeion (LE BRIS, LE
DANTEC) war-dro meurzh 1970. Kondaonet eo bet e vleiniad (GEISMAR) e-kerz an hañv 1970.

* Gauche Prolétarienne zo deuet evit an darn vrasañ eus an U.J.G. M.L.** hag evit an darn vihanañ eus Luskad an 22
meurzh. Bleniet e oa gant GEISMAR (ezsekretour meur ar S.N.E.S.-S.U.P.***). Ren a rae e obererezh e metaouioù ar
vicherourion enbroet, ar c’heodedoù micherour hag ar greantioù dreist-holl. O kemer harp war ar Résistance ha stourmoù ar
bartizaned, ar Gauche Prolétarienne a enebe ar feulster dispac’hel ouzh « spontelouriezh ar batromed hag ar gollaboed ».
Loezet eo bremañ.
** Union des Jeunesses Communistes Marxistes-Léninistes, strollad maoour savet e du 1966 gant ezizili eus ar P.C.F..
Loezet eo bet d’an 12 mezheven 1968.
*** Syndicat National de l’Enseignement Supérieur. Renet eo bremañ gant ar P.C.F..

aze kemplezh an tru ha hini ar gablusted sanket enno gant ar Stad c’hall, gant mistri-skol an trede
Republik resisoc’h. Breizhiz a glask disteurel ar c’hemplezhioù-se o huchal o asant d’ar patromoù
stuzegezhel gall diouzh un tu, o kondaoniñ o fatromoù stuzegezhel piaouel diouzh an tu all.
Digalonekaet, e’m boa dilezet ar mennad da zeskiñ ar yezh.
Da c’houde e teuis tamm-ha-tamm da reiñ ur ster politikel da’m doug da Vreizh. Va folitikadur
dre ar framm gall, pezh a lennen e kelaouennoù pe e levrioù ledemsavel (Le Peuple breton, Comment
peut-on être Breton ?), kudennoù Euzkadi ivez, a’m lakae da gompren e oa ur gudenn dibarek e
Breizh. Kregiñ a raen da verzout petra oa ar festoù folklorel e gwirionez. Me, Breizhad, a yae da
welout tud treuzwisket o c’hoari roll Breizhiz ! Ha pebezh abadennoù dister ! Komprenadus eo mezh
un nebeut Breizhiz o vezañ Breizhiz. Ar re-se ne ouzont ket ez eus tu da vezañ breizhat hep bezañ dre
ret ur farouell.
An emouiziegezh-se ouzh ar sujerezh sevenadurel a yeas war un dro gant un emouiziegezh ouzh
ar c’horvoerezh armerzhel gall war Vreizh. Gwelout a raen en doa stourm ar renkadoù e Breizh
furmoù dibarek : taeroc’h e veze eget e lec’h all e Frañs alies-tre da skouer. Met chom a raen hep
anaout Istor Breizh hag istor an Emsav. Dre se, stourm ar bobl vrezhon evit he frankiz a zlee chom
evidon er stern hollekoc’h a zo hini stourm ar bobl c’hall a-enep ar gevalaouriezh. E gwir, e welen an
afer e termenoù a efedusted dreist-holl. Petra a c’halle distrujañ ar Stad c’hall ma n’eo ket un aozadur
dispac’hel diazezet er C’hwec’hkogn a-bezh ?
E here 1970 e kemeris an diviz deskiñ brezhoneg e Kêr-Vreizh. Eno en em gavis diouzhtu gant un
ezel eus Kellig 75. Un nebeut amzer goude e krogen da labourat en Adkellig. E gwir, ne rae forzh din
deskiñ brezhoneg aze pe en ul lec’h all. Lennet ’m boa ESB 1, met ne’m boa ket komprenet kalz a
draoù. Lennegel-tre e’m boa kavet al levrig ha spontet e oan zoken un tammig gant troiennoù evel da
skouer : « La stuzegezh sans sevenadur, sans sources créatrices, ressemble à un marais puant… »
(p. 26). Seurt troiennoù a denn, da’m meno, d’ar re a zo bet talvoudekaet gant ar faskourion ha ne
zegasont netra evit meizadur an destenn. En eneb e oan plijet gant un nebeut notennoù : An Emsav
dirak an darvoudoù etrevroadel, da skouer.
En derou enta ne greden ket e chomfen en E.S.B.. A-hend-all e kendalc’hen da stourm e-ser
Secours Rouge. Ur wech desket ar yezh e soñjen mont kuit. Fellout a rae din mont da Vreizh
diwezhatoc’h ha stourm en ur strollad evel ar P.S.U. a zo dedennet gant ar « c’hudennoù rannvroel »,
pe S.K.B..
Fiziout a raen enta war al luskadoù dispac’hel gall evit dieubiñ Breizh. Evel a lavaren uheloc’h e
welen ar gudenn e termenoù a efedusted dreist-holl. Greomp an dispac’h e Bro-C’hall da gentañ,
gwelet ’vo kudenn Vreizh da c’houde. Met ne’m boa mennoz ebet war Vreizh goude an dispac’h-se.
Kemer ar galloud, aze e oa ar gudenn evidon. Dre emvodoù an Adkellig e’m eus komprenet
tamm-ha-tamm n’o doa ket Breizhiz da gemer ar galloud er vro met da grouiñ unan all, da sevel ur
gevredigezh vrezhon nevez gant frammoù politikel, da lavarout eo frammoù stadel.
Penaos eo deuet an emouiziegezh-se ? Gwelet ’m eus petra eo ar gevredigezh a vremañ,
diwriziennadur ar boblañs e Breizh. A-raok mont en E.S.B. ne ouien ket petra oa ar c’hevala istorek.
Ne ouien ket zoken e oan eus ur c’hevala istorek brezhon. Ne c’hallen ket enta kompren stad ar
boblañs e Breizh. Kondaonet e oan da chom war dachenn an armerzhelouriezh. Meizañ a ris e
c’houlenne krouidigezh ur gevredigezh vrezhon nevez un dispac’h politikel ha kevredigezhel, met
ivez un dispac’h speredel ha buhezel : en em adwriziennañ ha war un dro degas ar bobl vrezhon e
piaou d’he c’hevala istorek. Anavezout Istor Breizh ha hini an Emsav, setu labourioù kentañ an
danvez emsaver.
Degemer Breiz Atao er c’hevala istorek eo a voe an diaesañ evidon. Anaout a raen Breiz Atao araok mont en E.S.B. dre gomzoù Breizhiz o doa buhezet ar brezel diwezhañ. Evito, an dud a gomze
hag a gomz c’hoazh eus ur Vreizh dieub zo faskourion dre ret. Evel ma lavar din un neskar : « Breiz
Atao, tout ça c’étaient des histoires de curés, de collabos… », ha bewech ma komzen dezhañ eus Breiz
Atao : « Tu n’es pas autonomiste toi au moins ? ». Dre lenn Breiz Atao hag an daelerezh-dieubiñ e

voe tu din da c’houde da reiñ ur ster reizh da istor Breiz Atao. Aze e’m eus gwelet pegen pouezus eo
reiñ da Vreizhiz un anaoudegezh kempoell eus o Istor dre an dezrannoù graet warnañ gant an Emsav.
(30 06 72)

EMVR-364

Lizher a-zivout an destenn emzezrann EMVR-364 :
Evel e pep emzezrann eus ar seurt ez eo an dibenn an diaesañ. () Setu dre-vras pezh a garfen
klevout digant an emzezranner o terc’hel kont eus e hentadur kent : kendaveoù a) etre ar varksouriezh
ha kelennadurezh an Emsav en e niderezh dezhañ (boulc’hañ a ra ar c’hendaveadur-se pa lavar en
deus tizhet poentoù nevez gant meizad ar c’hevala istorek – hogen ne lak ket a-wel petra a zo bet
kemmet en e niderezh dre berzh an tizhadur-se ; ar c’hevala istorek ne c’hell bezañ embreget nemet eser ur c’henderc’hañ istor en un amzer hag un egor istorek ; daveoù all a ve da gaout a-zivout an
istorekadur meneget. Goulenn a ran se, n’eo ket kement-se evit diogeliñ emañ an emzezranner en
Emsav, hogen dreist-holl evit e welout o kemer e lod labour war an talbenn, hag an talbenn er maremañ zo e par eilsavelañ ar c’henderc’hañ marksek evel kenderc’hañ istor) b) etre al luskadoù politikel
en deus anavezet hag E.S.B. (ezhomm zo da sklaeriañ gant muioc’h aked eget m’omp bet boas d’ober
betek-henn doareoù an Emsav devoudel a-benn gallout dont ha chom emouez ouzh e duioù kreñv evel
ouzh e duioù gwan – ur rizhouriezh eus al luskadoù dispac’hel pe mennet dispac’hel all a ve prizius).
(04 07 72)

EMVR-365

Notennoù-klokaat a-berzh an emzezranner :
Setu un nebeut evezhiadennoù nevez diwar an trede poent eus va emzezrann :
1) A-zivout ar Secours Rouge.
a) Abegoù va emelladenn e S.R. oa va c’hoant d’ober un dra bennak hep enrolladur fetis en abeg
da’m diouer a stummadur politikel.
b) Amkan ar S.R. oa politikaat ar vicherourion enbroet :
–
–
–

evit ma rafent an dispac’h ur wech distroet en o bro,
evit un abeg trivliadel (an tu kristen),
da heul un dezrann disheñvel diouzh hini ar P.C.F.. Evito, ar vicherourion enbroet o defe
ur pouez en dispac’h gall (Ar P.C.F. ne ra foutre kaer gant ar vicherourion enbroet rak ar
re-mañ n’o deus ket ar gwir-mouezhiañ).

2) Perak e’m eus difennet La Cause du Peuple ? Dre se e tifennen frankiz ar wask. Da’m meno,
frankiz ar wask zo ur benveg dispac’hel. Splann eo a gredan (gwir eo lavarout ne’m boa ket dezrannet
petra eo frankiz ar wask).
Degas a ran bremañ derou ur respont d’an evezhiadennoù EMVR-365.
Gant ar gleizelourion e’m eus dastumet armoù kealiadel. An dezrann a ran anezho bremañ eo
hemañ : diouer a zezrann gwirion eus o ferzh eus kudennoù ar gevredigezh c’hall. Klask a ra ar
gleizelourion korvoiñ darvoudoù e-maez pe en arlez ar gevredigezh c’hall (micherourion enbroet,
Breizh, Okitania) ha zoken e vez tabutoù etrezo a-zivout Bolivia (Ligue Communiste, A.J.S.) da
skouer. Amañ e kaver un diouer a armoù damkanel evit dezrannañ ar gevredigezh c’hall.
E-lec’h gant E.S.B. e kavan ur praksiz gwirion, ul liamm etre saviad Breizhiz ha kealiad an
Emsav. Kompren a ran bremañ n’emañ ket ar c’henderc’hañ hepken e par an armerzh hogen ivez e
par an istor, ar sevenadur, treuzfurmidigezh ur c’hevala istorek.
(20 07 72)

EMVR-366

Kendivizoù war ziazez an destenn emzezrann EMVR-364 renet da geñver un emvod gant ur Gellig
eus Breizh.

A – An emzezranner n’en deus ket displeget mat petra eo E.S.B. evitañ. Lavarout a ra : komprenet
’m eus. Met ne ziskouez ket.
B – Dont da Vreizh zo bet ur plouf, un tremen er-maez eus e boellelezh voas ; ne lavar netra war
ar plouf-se er-maez eus e boellelezh kent (dave da EMVR-344, Emsav 67/223 hh. a lak a-wel ervat an
torradur-se). Penaos e oa liammet e vuhez gant Breizh a-raok, penaos emañ Breizh en e vuhez
bremañ ?
K – Ya, aozerez EMVR-344 he deus diskouezet mat penaos eo bet ar bountad breizhek en he
buhez un dra diboell o c’hoarvezout e-kreiz un hollenn gempoell. Mat e ve d’an emzezranner
displegañ penaos eo bet an traoù gantañ er c’heñver-se.
D – Eus petore metou e teu an emzezranner ? Ne zezrann ket ar metou ma teu anezhañ. Pouezus e
ve evit sklaeriañ e hentadur.
B – E vuhez he deus heuliet div linenn : an dispac’h renkadel, ar bount ad breizhek. Ne weler ket
penaos en em savlec’h an div linenn-se an eil e-keñver eben. Evit kantreizhañ e berzhiadur en Emsav
e tegas devoudoù nac’hel : moustrerezh ar yezh, an armerzh, h.a..
A – Ne zispleg ket perak en deus graet ar pezh a ra. Un doare danevell a ra eus ar pezh en deus
graet hep reiñ ar peragoù.
K – Gwir eo, ne ra ket an dezrann eus ar pezh en deus graet a-raok.
B – Ne weler ket hollenn e vuhez. Ur skramm eo. Ne ro ket munudoù.
A – Kontañ a ra eus an diavaez. Ne vez ket santet ar paotr e-barzh.
B – Ne lavar ket ar pezh a fell dezhañ ober.
K – Petra eo an Emsav evitañ ? Ur repu goude c’hwitadenn mae 68 ? Meskañ a ra « kevala
istorek » gant « spesadegezh ». Ha koulskoude e ro ar c’hevala istorek evel ar pezh en deus gounezet e
asant da E.S.B..
A – Ne weler ket perak n’eo ket aet da S.K.B. hag ez eo chomet en E.S.B. Ar pezh en deus d’ober
eo studiañ al luskadoù en deus anavezet ouzh o c’heñveriañ gant E.S.B. hag a-geveskemm.
Ne ra ket evel aozerez EMVR-344 : ne ro ket devoudoù bihan azonus eus e vuhez pe eus buhez e
vetou.
(Emvod Kellig an 23 07 72)

EMVR-367

Kendivizoù war ziazez an destenn emzezrann EMVR-364 renet da geñver Kendael an 20 eost
1972 beurevezh e Bourc’h-Vriag (diverrañ).
E a denn an evezh war gudenn meizad ar c’hevala istorek hag ar ret savlec’hiañ reizh un nebeut
kealioù, evel kendalc’herezh ur bobl en amzer, spesadegezh ur bobl, ha kevala istorek ar bobl-se. Un
emdroadur yael zo bet gant an emzezranner : pellaet en deus diouzh ar savboent armerzhel evit tostaat
d’ar savboent istorel en e intenterezh eus kudennoù ur bobl.
F – An emzezranner a veneg S.K.B., h.a., hogen ne veneg ket an darempredoù fetis en deus bet
gant al luskadoù-se.
G – Ne zispleg ket a-walc’h ar perzhiadur en deus bet el luskadoù kleiz elour.
H – Forzh penaos en deus distremenet ar mennozioù kleizelour-se. N’en deus ket graet un
treuzplakadur. Ur c’hendiviz en deus bet, e-ser an Devezhioù studi war ar yezh, gant kleizelourion
Bourc’h-Vriag. Anv en deus graet ganto a gevala istorek, a zezrannañ ar gevredigezh c’hall.
K a denn an evezh d’e dro war an darempred etre meizad ar c’hevala istorek ha keal ar
c’hendalc’herezh oberiat.

An nevezvarksourion a ra anv mui-ouzh-mui eus ar vroad hag an devoud tudadel, nemet e reont
eus paderezh ar vroad ur c’hendalc’herezh gouzañvat (oc’h adkemer tezenn an assammadur displeget
gant Otto BAUER, pe o lakaat e kont ur graonell amparet a-dreuz ar c’hantvedoù gant an azonoù a ra
spesadegezh ar bobl-mañ-pobl (Anouar ABDEL-MALEK), pezh na gas ket pelloc’h eget an
« azonadur broadel », ar Charaktergemeinschaft arveret gant BAUER). An Emsav a ra eus paderezh
ur bobl ur c’hendalc’herezh oberiat, eleze daelerezhel.
Ur gudenn zo da sevel ivez, kudenn ar yaelezh.
MARX a ro ul lec’h bras d’an nac’helezh, peogwir e savel istor an denelezh e dibenn dezrann e
termenoù a stourm. Pa gomz eus yaelezh, e Dornskridoù 1844 da skouer ha dreist-holl, ne ra diforc’h
ebet etre ur yaelezh hiniennel hag ur yaelezh strollennel. Mab-den zo ur voudelezh hollek ha difetis,
ha pal an dispac’h zo an eürusted evit pep den, ar « peurfrankizadur » eus an hinienn hag an denelezh
« adunvanet da vat ganto o-unan ». E gwir, o tianaout an diforc’h-se, ne intent ar yaelezh nemet evel
yaelezh hiniennel bepred ; ar yaelezh strollennel zo ezvezant en e breder, – arabat en em douellañ pa
gomz eus « denelezh » : er c’heal-se emañ mesket keal an den hollek difetis gant ar c’heal ken difetis
all eus teskad an holl dud. Dre se, ar c’hevredigezhioù bloc’hel (broadoù, tudadoù) n’o deus dezvad
damkanel ebet er varksouriezh klasel hag en darnvuiañ eus an nevezvarksouriezhoù. Pa weler da
skouer Maxime RODINSON hag Ernest MANDEL o kendaelañ war ar gudenn vroadel, ar c’hraf
evito eo gouzout penaos savlec’hiañ ar stourmoù diavaez (intentomp ar stourmoù broadel) e-keñver ar
stourmoù diabarzh (intentomp ar stourmoù renkadel) ; evit RODINSON, « ar stourmoù kenelel ha
broadel n’int ket direadus d’ar stourm renkadel » (Nationalisme et lutte de classes, Partisans 59-60/45
1971) ; evit MANDEL, ar stourmoù diavaez (broadel) zo displegadus bep taol dre ar stourmoù
diabarzh (renkadel), zo « kudennoù hon dave da greizig-kreiz ar stourm renkadel » (id., ibid. /47).
Seurt doare prederiañ a dremen avat e-biou da greizig-kreiz an devoud broadel, rak hemañ ne oufe
end-eeun bezañ direet d’ar stourmoù broadel. Aze e teu anat an dilañs a zo gant ar preder marksour :
evit dezrannañ an devoud broadel e treuzplak warnañ ar gweladur en deus savelet e-ser dezrannañ an
devoud renkadel ; keal ar stourm, eleze an nac’helezh, zo moarvat ur benveg azas evit dezrannañ
amparadur ha dialusk ar renkadoù, – daoust ma soñjan n’eus ket a-walc’h gant keal ar stourm evit
displegañ pep tra eus an devoud renkadel ; degas ar benveg-se avat ken digudenn ha tra war dachenn
an devoudoù broadel (tudadel, kenelel, pe evit komz ur yezh resisoc’h, bloc’hennel), ha klask
displegañ an devoudoù-se e termenoù a stourm hag a nac’helezh, zo en em gondaoniñ da sankañ en
aridennad an tabutoù diziwezh pa loc’hont diwar gudennoù stignet a-dreuz.
Degas meizad ar yaelezh strollennel zo degas ur benveg diziouerus evit intent an devoud broadel
(hag ivez, en tu all d’an devoud broadel, e kredan e roy an tu da intent arvezioù e-leizh eus ar
gevredadelezh, hag eus an devoud renkadel pergen). Etre traoù all, ar yaelezh strollennel a ro an tu da
savelañ damkaniezh ar c’hendalc’herezh oberiat e termenoù a zaelerezh kevredadel.
EMVR-368
Klokadurioù degaset gant an emzezranner d’an destenn EMVR-364.
1 – « Dedennet on bet gant ar politikerezh un nebeut sizhunvezhioù a-raok mae 68 » a skriven e
darn gentañ va emzezrann. Met ne zisplegen ket perak. Forzh penaos, re eeun eo lavarout « on bet
dedennet » peogwir ez empleg kement-se un argerzh personel nemetken ha mard eus bet unan evidon
ne oa nemet un abeg a eil renk e’m ferzhiadur e Mae 68, an arbenn pennañ o vezañ e oan lisead : en
em gavet on dre se en un argerzh hollek a oa diwanadur un emskiant politikel e-touez al liseidi. Da’m
meno, an diwanadur-se a denn da emdroadur saviad ar studierion hag al liseidi e-pad ar bloavezhioù
diwezhañ.
Tarzh kudenn ar studierion zo c’hoarvezet kenkoulz e Bro-C’hall hag er C’hornog kevalaour abezh en arbenn eus un dislavar diazez a denn da saviad ar studierion a vremañ ha n’eo ket dre levezon
ideologiezhoù pe dre argerzhioù drevezet. Niver ar studierion ne glot ket gant ar gallusterioù he deus
ar reizhiad da lakaat da dalvezout an anaoudegezhioù desket, da arverañ ar ouestoni vicherel. Eztaolet
eo an dislavar-se n’eo ket hepken dre feur un isgourc’hwel kefredel o kreskiñ met ivez dre anadennoù

hollekoc’h a denn d’ar gevredigezh, d’ar skol : digempouez etre derez an anaoudegezhioù hag al
labour gwerc’hel, maltuzegezh stuzegezhel, binvioù nevez a stuziadur.
Un dislavar all a seblant din pouezus : diouzh un tu o deus ar re yaouank un azvder spered
abretoc’h eget tregont vloaz ’zo hepken, diouzh an tu all destrizhoù an deskadurezh arnevez hag ar
stummadur micherel a ampell mui-ouzh-mui donedigezh an dud-se er vuhez oberiant. Aze ez eus enta
un dislavar seul dic’houzañvadusoc’h ma’z eo chomet hogos digemm danvez hag aozioù an
deskadurezh abaoe pell.
Emsavadeg ar studierion hag al liseidi he deus eztaolet an emouiziegezh ouzh o saviad hag ar
meizadur eus roll gwerc’hel an deskadurezh er reizhiad kevalaour. Seul grennoc’h eo bet seurt luskad
ma’z eo bet dic’houest ar P.C.F. da zezrannañ ar roll-se, o klask kentoc’h arbennoù diavaez
(korzherezh « strolloùigoù » anatebek pe « gopret gant ar bolis »). Ouzhpenn se, ar P.C.F. n’en doa
c’hoant tamm ebet da goll kengarantez ar gelennerion dre atizañ ur reverzhi hollek, – er c’hontrol en
em dremen a ra alies ar P.C.F. da zifenner ensavadurioù ar Skol-veur. Met diouzh e du luskad ar
studierion zo chomet hep trehontiñ dezrann kealiadel ar reizhiad. An arc’hadurioù kevarzhel n’int ket
bet diorreet en ur stern politikel ennañ holl gudennoù ar gevredigezh lakaet e kont. En em staget he
deus pep chapel bolitikel ouzh ur gudenn dibarek : unan oc’h ober war-dro a labourerion enbroet,
unan all o plediñ gant ar bihanniveroù broadel, un trede o kemer preder gant ar stourm
enebimpalaerour, h.a., an holl sasunet gant marksouriezh. Ouzhpenn se, e-lec’h klask sevel ur
gelennadurezh diwar ar gevredigezh c’hall, o deus en em harpet ar gleizelourion war Istor broioù all
evel Kuba (gwengel Che GUEVARA) pe hini Sina (treuzplakadur mennozioù MAOZEDONG).
Meneget eo bet uheloc’h daou zislavar pennañ saviad ar studierion, met an dislavaroù-se n’int ket
a-walc’h drezo o-unan evit displegañ politikadur un darn eus ar yaouankiz e mae 1968. Ret e ve
c’hoazh displegañ penaos ha perak o deus an dislavaroù-se darevet war un dro, da lavarout eo ober un
dezrann eus enkadenn ar gevredigezh c’hall (ken hini he frammoù armerzhel, ken hini he
dreistframmoù kealiadel). Ret eo ivez lavarout ne oa ket nevez anadenn ar politikadur e-touez ar
studierion (ar stourm a-enep brezel Aljeria, hini Vietnam). Met e mae 68 en deus ar politikadur
kemeret un doare disheñvel : ledanoc’h a-fet niver ha donoc’h a-fet emouiziegezh, o vezañ ma oa
loc’het ar politikadur-se diwar saviad an deskerion o-unan ha n’eo ket diwar ar c’healiad hepken.
2 – Va zud o deus kuitaet Breizh goude ar brezel diwezhañ peogwir ne oa ket tu evito da vevañ
war douaroù va zud-kozh, a oa re vihan. Met daoust ma’z int deuet da Baris ez int chomet liammet-tre
ouzh o ziegezh, ouzh o metou henvoazel. Bep bloaz ez omp distroet da Vreizh e-pad an ehanoù – ent
personel e’m eus graet chomadennoù hiroc’h – evit labourat en atant va mamm-gozh. Aze ne’m eus
bet morse ar santadur da vezañ un tourist parizian (peogwir e’m eus bevet un tammig e Breizh
marteze). Emouez on bet atav mui pe vui ouzh al liamm a’m boa gant Breizh, a oa trivliadel d’ar
mare-se. Karout a raen Breizh, Breizh henvoazel : he festoù folklorel, hec’h ilizoù ha dreist-holl an
doareoù kozh da vevañ war ar maez (dipitet on bet p’en deus va eontr dilezet an dornadeg vloaziek
henvoazel evit kregiñ da labourat gant ar vederez). Klask a raen deskiñ brezhoneg war un dro dre
vrogarantez hag evit bezañ degemeret e metou henvoazel va ziegezh.
Dont va Vreizh n’eo ket bet ur « plouf » evel a lavar un ezel diwarnon met frouezh un emdroadur
gorrek : treuzfurmidigezh al liamm etre Breizh ha me, hag a’m eus meneget uheloc’h. Soliet e oa war
an trivliad. Deuet eo ul liamm o tennañ d’an Istor hiziv. Va folitikadur er framm gall e mae 68 ha da
c’houde, levezon al lizheradur ledemsavel warnon o deus va degaset da stagañ ouzh darempredoù
trivliadel darempredoù ergorekoc’h gant Breizh. Adal ar mare-se eo on bet emouez ouzh ar
gwaskerezh armerzhel ha sevenadurel a boueze war ar bobl vrezhon. Evelato e chome Breizh un
dachenn labour evidon, ur poent-loc’hañ lañsus d’an Dispac’h e Bro-C’hall. Soñjal a raen e vije
dieubet Breizh ur wech graet an Dispac’h sokialour e Bro-C’hall, o reiñ d’hon bro ar gwir da gomz he
yezh. O c’hortoz an deiz-se e seblante din ar brezhoneg bezañ « un arm dispac’hel » : komz
brezhoneg oa nac’h an impalaerouriezh c’hall. Ne welen tamm ebet ul liamm istorek, ur benvegkenderc’hañ. N’emañ ket ar c’henderc’hañ e par an armerzh hepken evel ma kreden nevez ’zo
c’hoazh met ivez e par an Istor, ar sevenadur : treuzfurmidigezh ur c’hevala istorek.

3 – O terc’hel kont eus va hentadur kent e c’houlenner diganin ar c’hendaveoù a ran etre ar
varksouriezh ha kelennadurezh an Emsav.
Un ezel a skrive nevez ’zo : « An dibab a reer eus Breizh, an Emsav, h.a. zo da veizañ da gentañ
evel disoc’h un devouderezh kevredadel-istorel. Pelloc’h hepken e teraou ar rezid, pa grog an dibaber
da genderc’hañ Istor diwar ar c’hevala brezhon “dibabet” ». Pezh a veizan evel-se : ar c’hevala
brezhon a c’hell bezañ un andon a vondoug broadel, met n’eo nemet en un eil lankad, dre ur
c’henderc’hañ soliet war ar c’hevala meneget, m’en em ampar un « emskiant vroadel », ar vro emouez
outi hec’h-unan, youl ganti da vezañ mestrez war he zonkad. En un doare heñvel, e tiforc’he MARX
daou lankad e furmidigezh ar renkad vicherour. Diouzh un tu ar renkad vicherour en he stad ergorel
(ar c’horvoerezh armerzhel). Hogen ar stad ergorel-se ne engehent nemet ur « bondoug renkadel », un
ersav a-enep ar stad a zo graet d’ar renkad vicherour. Diouzh an tu all ar renkad vicherour evel nerzh
politikel, amparet diwar ar stourmoù he deus renet hag ar c’houn he deus anezho. Ar stourmoù-se ha
berniadur ar buhezadurioù liammet outo eo a ampar un emskiant renkadel wirion.
Da’m meno e c’haller enta keñveriañ argerzh furmidigezh an emskiant renkadel ouzh hini an
emskiant vroadel, argerzh furmidigezh ar renkad vicherour ouzh hini furmidigezh ur vro (e-keñver an
Istor).
Alese ar gudenn eo gouzout penaos en em gevan emskiant renkadel hag emskiant vroadel. Met
daoust ha n’eo ket kealiadek un diforc’hadur etre furmidigezh ur vro ha furmidigezh ur renkad ? E
Breizh n’eus mui a vourc’hizelezh vroadel hiziv a-dal d’ar Stad ha d’ar vourc’hizelezh c’hall : asantet
o deus ar vourc’hizion vreizhat d’an Dispac’h gall peogwir e oa danvez politikel ar vourc’hizelezh
c’hall war-raok e-keñver hini ar renkad-ren e Breizh. D’an deiz a hiziv, an Emsav eo a zo douger un
danvez politikel dispac’hel : tra ma’z eo aet ar vourc’hizelezh e Breizh er-maez eus an Istor abaoe
pell, en Emsav eo e kav proleterion Vreizh o hent d’an Dispac’h, a zo kroget endeo gant e
grouidigezhioù. Kevaniñ a ra an devoudoù broadel ha renkadel. Bloc’hel eo an Dispac’h pe n’eus ket
anezhañ. Ent personel ne roin ket va buhez hiziv d’ur stourm na ve ket un andon a zieubidigezh hollel.
EMVR-369
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
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S.A.D.E.D. : UNNEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (7)
KENDAEL A-ZIVOUT AN DESKADUREZH
(Eil testenn, PKB-1118)
Roll an deskadurezh c’hall.
(Burutelladennoù hag evezhiadennoù ar Gellig 29K da heul an destenn gentañ PKB-1112, Emsav
67/220-222 1972)
Pezh a lavar aozer PKB-1112 a-zivout an deskadurezh c’hall, he roll hag he doareoù a denn awalc’h da bezh a glever e sal ar gelennerion, e forzh petore lise pe skol. Gwir eo dre-vras, daoust ma
chom diglok. Hogen, ur wech karezet en doare-se an deskadurezh c’hall hag an arver a ra anezhi ar
vourc’hizelezh, ne weler ket penaos mont pelloc’h. Soñjet hon eus e oa talvoudusoc’h, evit klask ober
derou un dezrann, klask gouzout pe roll e oa bet hini an deskadurezh c’hall e Breizh, hag e Frañs
(adalek derou ar c’hantved-mañ dreist-holl), ha pe roll a zo dezhi c’hoazh.
A-raok an Dispac’h gall e oa an deskadurezh etre daouarn an Iliz ; he fal oa reiñ d’ar vro sternioù
politikel ha relijiel, ha ne veze roet nemet da vibion ar vrientinion.
An hevelep pal oa d’an deskadurezh e grez NAPOLEON, gant krouidigezh al liseoù ha skolioù
evel Polytechnique, h.a..
Lezennoù Jules FERRY, o lakaat ar skol « dic’houst, lik ha ret », a gemm an traoù. Merkomp da
gentañ e vez lakaet ar pouez aze war ar skol kentañ derez, pezh na oa ket bet graet betek neuze. Ar
skol kentañ derez ne ro ket ul live deskadurezh uhel, he roll n’eo ket stummañ sternioù ar vro, met
deskiñ lenn ha skrivañ d’an holl, deskiñ galleg d’an holl, zoken e par Frañs. An durc’hadur nevez-se a
glot gant diorreadur ar greanterezh hag an armerzh. Deskiñ lenn ha skrivañ d’an dud a ro d’ar boblañs
ar fiñvusted na vije ket hepti a ziorreadur armerzhel. Ouzhpenn se, al labour er gevredigezh c’hreantel
a c’houlenn mui-ouzh-mui ma oufe an dud lenn ha skrivañ. Ul lec’h brientek eo ivez ar skol evit
stummañ kealiad ar boblañs (stourm ouzh an Iliz, stourm ouzh ar c’healiad henvoazel, unvaniñ Frañs
ha war un dro kuzhat an dislavaroù renkadel). En holl avat, ez eo bet ar skol « dic’houst, lik ha ret »
un elfenn araokaüs hag istorekaüs, pa roe d’an holl ar binvioù kentañ evit kemer perzh e buhez ar vro.
Petra eo bet roll an deskadurezh e Breizh adalek Jules FERRY betek 1945 ? An arvez hollek hon
eus meneget a dalvez evit Breizh ivez, hogen ret eo sellout pishoc’h.
Ledadur ar skol-Stad hag an deskadurezh kentañ derez a zeu e Breizh un tammig a-raok diskar ar
gevredigezh henvoazel hag an tremen eus ar gevredigezh henvoazel d’ar bed arnevez. Ar skol he deus
c’hoariet ur roll a bouez en tremen-se.
Da gentañ, e pep kêriadenn, ar skol lik diazezet gant ar Stad a oa un elfenn distrujus evit ar bed
henvoazel brezhon, rak he bezañs nemetken en ur bed ma ne oa ket plas eviti a denne da derriñ ar
c’hempouezioù henvoazel. Ar skol oa un elfenn eus ar bed arnevez gall, plantet e-kreiz an
henvoazelezh, gant ar gefridi d’he c’has da get mard oa tu, d’he zagañ ar muiañ gwellañ, ha da lakaat
e-lec’h an obskurantegezh kloerel ar sklerijenn lik, gall hag arnevez. Kentañ roll an deskadurezh
c’hall enta e Breizh a voe deskiñ d’an dud lenn ha skrivañ e galleg, eleze o rediañ hag o skoazellañ da
gemm yezh, e sell unvaniñ ar boblañs e par Frañs. Unvanadur ar boblañs kaset da benn gant an
deskadurezh ne voe ket hepken unan yezhel, met kealiadel ivez. Gant ar skol kentañ derez eo bet
degaset e Breizh ar gealiadurezh lik, evit stourm ouzh ar gealiadurezh kristen henvoazel a rene d’ar
mare-se. Aesaet eo bet ar c’hemm kealiad gant an trokañ yezh, ur c’healiad nevez o tont gant ur yezh
nevez, hogen pep tra a yae a-gevret e gwirionez : kemmañ bed, yezh, kealiad.
Betek 1914 ez eo bet gouzañvet ar skol e Breizh, goude ez eo bet santet evel ur redi groñs. A-raok
ar brezel ne anaveze Breizhiz eus ar bed arnevez gall nemet ar pezh a veze diskouezet dezho gant ar

skol ; ar brezel o lakaas trumm er bed-se, ha santout a rejont buan an ezhomm o doa eus ar skol evit
en em ober gall. Ouzhpenn, gant an diaesterioù a oa da gavout labour e Breizh, e veze sellet an
deskadurezh evel un doare da vezañ sur da gavout ur gourc’hwel ; tapout deskamant a dalveze kaout
ur plas en amaezhierezh.
Bremañ eo disheñvel an amveziadoù : an holl a gemer perzh er bed arnevez greantel, hag ar skol
ne c’hoari ket roll bras aze. Dister eo bremañ roll an deskadurezh c’hall evit unvaniñ ar boblañs, koulz
e Breizh hag e Frañs. Ar roll anatañ a chom dezhi, e spered an dud da nebeutañ, zo reiñ gourc’hwel.
An doare-se da welout ar skol a denn e Breizh, evit un darn vat, d’an diouer a c’hreantioù hag a
c’hourc’hwelioù dre-vras. Er rannvroioù greantelaet eus Bro-C’hall ne ra ket an dud kement a studioù,
mont a reont d’ar greanti tostañ.
Roll gwerc’hel an deskadurezh c’hall e par Frañs zo : 1) prientiñ an holl da gemer perzh er
c’henderc’hañ armerzhel, zoken ma n’eus ket gourc’hwel evit an holl. Evit Breizh e talvez se alies
prientiñ an dud da vont kuit 2) lakaat an holl da arvestiñ ouzh ar sevenadoù gall. Anat eo e studi an
istor pe al lennegezh. An istor n’eo ket un dra ma kemerer perzh krouus ennañ, met un heuliad
darvoudoù degaset gant ur c’hoari nerzhoù kuzh ha personelezhioù kreñv ; e gefridi zo dre-vras
kadarnaat ar pezh a zo bremañ e Frañs. Al lennegezh diouzh he zu a vez diskouezet evel ur sammad
pennoberennoù savet gant tud donezonet dreist ; al lennegezh n’eo ket ur c’hrouiñ, met traoù krouet ;
pa gomzer eus krouiñ e reer anv bepred eus ur perzh hiniennel ; morse ne lakaer ereoù don etre
lennegezh ur mare ha kevredigezh an hevelep mare, pa venner pouezañ war un dra dreist-holl : an den
zo peurbad, abaoe kantvedoù e tiskouez an hevelep fromadennoù, trivliadoù, enkrezioù, h.a., se eo a
zo deurus. An eil elfenn a bouezer warnañ zo ar furm : mont a reer betek komz eus « lennegezh
dispac’hel » pa en deus ur skrivagner arveret kalvezderioù nevez, ur furm divoutin ! Seurt skouerioù a
roer a-zivout an istor hag al lennegezh a ziskouez penaos ez eo an deskadurezh c’hall ur benveg
unventekaat ivez 3) an deskadurezh c’hall a brient an dud da gemer perzh en ur gevredigezh frammet
dre lakaat an dud da vevañ er skol a zo ur gumuniezh frammet, gant un urzhaz resis.
Evel just e chom c’hoazh gant ar skolioù evel Polytechnique h.a. ar roll a zo bet a-viskoazh o
hini : stummañ sternioù ar vro, – daoust ma ranker lakaat e kont ur resisadenn : n’eo ket ar skol
hepken a zo aze ar benveg stummañ, hogen ivez ar metou ma vez degaset ar studierion drezi (hag a zo
alies o metou orin). Stummañ sternioù ar vro a vez graet kement dre an darempredoù o deus gant ar
metou-ren ha gant ar pezh a zeskont er skol. E-se skolioù evel Polytechnique h.a. zo disheñvel diouzh
ar skolioù all na zigoront ket war ar renkad-ren. E gwir, ne hañval ket chom gant an deskadurezh
c’hall kalz eus ar roll istorekaat a oa he hini e derou ar c’hantved ; met aze e gwirionez e vefe ret ober
ur studi kalz donoc’h ha klokoc’h eus an deskadurezh c’hall a-raok ha goude an Dispac’h.
Un arvez all eus an deskadurezh eo ar skol evel ensav. Ur bern tud a labour en deskadurezh, e
Breizh pergen. Amparañ a reont ur c’hoskor stabil en ur framm stabil a denn da c’horrekaat kement
treuzfurmadur a zo.
Liesek-kenan eo ar rummoù skolaerion ha kelennerion, pezh a lak lazioù disheñvel da bep rumm,
ouzhpenn ma’z eo diaes-tre tremen eus ur rumm d’egile : un den gant ar C.A.P. a skolaer da skouer,
eleze perc’henn war e garg a skolaer, ne vo morse kelenner, nemet mar deu a-benn da gaout ar
C.A.P.E.S.. Lazioù ur rumm a c’hell mont a-enep krenn lazioù ur rumm all, n’eo ket hepken bezañ
disheñvel : da skouer ur c’helenner perc’henn war e garg a c’hell, en ur c’houlenn ur stael, lakaat ur
M.A. (maître auxiliaire) dic’hourc’hwel, ha se dre berzh ar reizhiad ha daoust d’e youl vat. Brientoù
ur rumm a endalc’h divrientoù ur rumm all, ha ne c’hell ket c’hweluniadoù an deskadurezh bezañ, hep
dislavar, c’hweluniadoù an holl. Dizunvan-tre eo enta ar c’hoskor, nemet war ur c’hraf : ar stag ma’z
eo ar skolaerion hag ar gelennerion ouzh ar pezh o deus, ouzh reizhiad an deskadurezh hag ouzh ar
reizhiad kevredigezhel, ma n’eo ket ouzh ar renad politikel. Ar re anezho a zo perc’henn war o c’harg,
hag an darn vrasañ eo, a c’hallfe bezañ dieub-tre evit dispac’hañ, hogen ne reont ket. Tu zo da
zisplegañ se, e Breizh da nebeutañ, dre ar metou ma teuont : dont a reont alies eus renkadoù izel ar
gevredigezh, ha tizhet o deus dre o micher ar vihanvourc’hizelezh, ha n’int prest e nep doare da
zispegañ diouti. Arouezius eo er c’heñver-se, en ur c’hoskor a dremen evit bezañ « a-gleiz », niver ar
gleizelourion, a zispac’h bemdez e sal ar gelennerion, hep kaout ober ebet nemet o c’hentelioù giz

arnevez ; un niver ramzel a liked ez eus, hep kealiad resis ebet estreget al likelezh – na gomzomp ket
eus an ober ; hogen dister eo niver ar gomunourion, disteroc’h c’hoazh hini ar gomunourion oberiant.
An ober ledet ar muiañ e-touez an dud a venn « kemmañ an traoù » – lakaet er-maez an ober
c’hweluniadel a sell e gwirionez ouzh nebeut-tre a dud daoust m’eo c’hweluniadet an darn vrasañ eus
ar c’hoskor – eo un ober a denn da nevesaat ar gelennouriezh, ober nebeut frammet, a zo muioc’h ur
sammad strivoù hiniennel eget un ober strollennel, pezh a glot gant an hiniennelouriezh o reuziañ er
metou-se, hag a aotre da glask kemmañ an traoù hep lakaat netra en arvar.
Ur goulenn all a c’haller ober a-zivout ar skolaerion hag ar gelennerion eo hemañ : perak, en ur
metou « a-gleiz », c’hweluniadet ken uhel, ma anavez an holl sioù framm hag arc’hwel an
deskadurezh, n’eus nemet ec’hwelioù bihan un devezh pe zaou ? Souezhiñ a reer o welout e vez
goulennet kement a draoù e sal ar gelennerion hag ar skolaerion, ha kennebeut ouzh ar vaodiernezh. E
gwirionez, ne oar ket re ar gelennerion hag ar skolaerion petra goulenn moarvat. Goproù uheloc’h ?
Evel just ; hogen aze e teuont da vezañ lent, ha se a denn moarvat d’ar metou ma teuont, evit un darn.
Gouzout a reont ervat e c’hounezont nebeutoc’h eget ar sternioù e forzh petore embregerezh prevez, a
live deskadurezh heñvel. Hogen ar vugale kouerion, micherourion, implijidi vihan ez int – e Breizh da
nebeutañ, da wiriañ e vefe evit peurrest Frañs – o deus un doare mezh pe kemplezh da ziskouez n’int
ket laouen gant o goproù, pa o deus anavezet en o yaouankiz ur stad kalz falloc’h eget o hini. An
arc’hadurioù all, amveziadoù al labour, aozadur an deskadurezh h.a. zo kudennoù kalz ledanoc’h n’int
bet dezrannet e doare bastus ebet c’hoazh, hag a denn en don da aozadur ar gevredigezh, hag aze e
tizhomp ar poent kizidik hon eus meneget c’hoazh.
E berr, roll ar gelennerion hag ar skolaerion a zo e gwirionez mirout d’an deskadurezh ar roll a
vez roet dezhi gant ar Stad hag ar vourc’hizelezh, ha se hep gouzout dezho peurvuiañ. Rak an devoudse a nac’hont war zigarez ez eo o c’healiad enebet ouzh ar roll-se. Evit dispenn an dislavar etre o
c’healiad hag o ober, ez azasaont o c’hentelioù ouzh o c’healiad, e kement ha ma c’hellont. Unan eus
an traoù a c’haller ober zo diskuliañ bep tro an dislavar-se, ha kareziñ bewech emzalc’h ar
gelennerion hag ar skolaerion a gred « kemmañ un dra bennak » pe skoazellañ « politikadur » o
skolidi dre ur striv hiniennel.
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AN EMSAV HAG AR VRO (55)
LIZHEROÙ
« Komzet ’m boa eus an emvod gant Front Rouge. Da heul, on bet prederiet a-zivout an dud a zo
e seurt strolladoù hag ar c’healioù a arveront.
« Evit tud ar gelaouenn-se eo ar pep retañ sevel ur strollad komunour diles, eleze marksourleninour, evit kas an dispac’h da benn. Roll ar strollad zo bezañ damkanour obererezh ar broleterion.
Ar pal zo diktatouriezh ar broleteriezh. An damkanañ zo dezrannañ saviadoù resis evit digejañ gerioùstur skogus. An amkan tostañ zo lakaat ar vicherourion da emouezañ ouzh o saviad, eleze gouzout
n’eo ket an arc’hadurioù armerzhel a zo da ren, hogen kemer ar galloud politikel. Seurt emzalc’h
arc’hañ a-berzh ar vicherourion zo disoc’h moederezh ar Stad hag an azgwelourion (PCF, CGT).
« Evel-se eo e vez displeget ar strollad en e gelaouenn. Savet eo bet un eizh vloaz ’zo gant tud o
tont eus ar PCF. Da heul ez eus bet un tuadur strizhkredennour o stourm ouzh an azgwelouriezh hag
un tuadur emdarzhelour o stourm ouzh an tuadur strizhkredennour. Bremañ e stourmont a-enep an
holl duadurioù-se. Ar strizhkredennouriezh a gase d’un troc’h gant ar vicherourion hag an
emdarzhelouriezh a bellae an ober eus ul linenn resis. MAOZEDONG en deus lavaret e oa ret
liammañ an damkaniezh varksour-leninour ouzh pleustr fetis ar stourmoù micherour. Neuze, eeun an
traoù : displegañ a reer pep tra diwar-bouez labourioù MARX h.a. hag e kemerer perzh e stourmoù ar
vicherourion.
« Er gelaouenn ne gomzer ket eus gortoz ur renad faskour pe azgwelour evit ma’z afe ar
vicherourion d’ar strollad marksour-leninour (ne’m eus ket sellet ouzh holl niverennoù ar gelaouenn
avat). Ne gomzont ket kennebeut eus krouiñ ur galloud evel m’o doa graet en emvod oc’h adkemer va
frazenn. N’eo ket sklaer ar frazenn-se drezi hec’h-unan forzh penaos. Komz a reont bepred eus kemer
ar galloud. Ar stourm politikel zo e bal kemer ar galloud emezont, se zo da sankañ en empenn ar
vicherourion. E pelec’h emañ an dispac’h neuze ? Maoourion hor boa kejet ganto en hañv e Bourc’hVriag a lavare n’eus ket tu da grouiñ un dra a ve distag diouzh ar gevredigezh a zo. Neuze penaos e vo
un dispac’h ma ne vez ket fetisaet o dislavar pennañ e stumm un dislavar etre div veli.
« Tamall a reont d’an azgwelourion labourat evit ar gevredigezh vourc’hiz. Kas ar vicherourion
war glask d’an eurvad er gevredigezh vourc’hiz a reont. Koulskoude, pa’z a tud Front Rouge a-du
gant un ec’hwel e reont an hevelep labour hag ar PCF, pe da nebeutañ ar CGT. Sur a-walc’h e luskont
pe e klaskint luskañ seurt arc’hadurioù. Lavarout a reont ez eo evit bezañ degemeret ha heuliet gant ar
vicherourion, evit mirout outo a vont pe a zistreiñ gant an azgwelourion goude un obererezh “gouez”
da skouer. Setu ar ster a roont d’an ec’hwelioù : ur micherour a ra ec’hwel evit kreskiñ e c’hopr ; mat
eo rak e-se e stourm ouzh ar batromed ha ret eo stourm ouzh ar batromed evit kemer ar galloud
politikel. Hogen pere eo an abegoù en deus ur micherour da lakaat kreskiñ e c’hopr ? Hag en deus un
ec’hwel ur ster dispac’hel drezañ e-unan, dre vezañ ec’hwel end-eeun ? Aze ne zegasont respont ebet.
Displegañ a reont emzalc’h ar micherour diwar ur c’healiad raksavelet ha n’eo ket diwar elfennoù
fetis, ar re end-eeun a ya d’ober emzalc’h ar micherour. E-se e kouezhont er strizhkredennouriezh. Un
tamm mat emdarzhelour eo ivez o emzalc’h pa zegemeront stourm armerzhel ar vicherourion war
zigarez ez eo un ober emdarzhek eus ar micherour ouzh e batrom. Ar CGT eo a fals youl ar
micherour. Neuze e lavaront d’ar vicherourion : kendalc’hit, stourmit taer-ouzh-taer en hoc’h
ec’hwelioù.
« E gwirionez, tud Front Rouge zo soliet war ar gevredigezh vourc’hiz a fell dezho distrujañ. Ne
grouont ket ar c’healioù a arveront ha ne grouont ket diwarno. Ezhomm o deus eus MARX h.a. hag e
tegemerint laouen ar re a zeuy da gargañ o armoù. Memes tra ez int feal d’al linenn varksour-leninour.
Ledemsavioù ez int d’an emsavioù marksour-leninour. Dre ma vevont diwar ar gevredigezh arallek e
teuint da gejañ gant an Emsav. An emdarzhelourion en o zouez a arver dija kealioù ar Mouvement
Breton. Evel ar peurrest eus ar gevredigezh e Breizh e vevont e-barzh frammoù ar Stad c’hall, padal
n’emaint ket en ur savlec’h-kenderc’hañ resis. Eus an Emsav ez anavezont pezh a zo adkemeret gant

ar Mouvement Breton : bruderezh yezhelour an Emsav kentañ ha broadelouriezh an eil Emsav gwisket
warno arlivioù a-gleiz. Souezhet int pa anavezont pezh a vez graet gant an Emsav a-fet labour ha
kealioù. Padal e kav din e vefent dedennet muioc’h gant un hentenn evit dezrannañ ar Mouvement
Breton eget gant holl genderc’hadoù an Emsav devoudel. Mat e ve ivez dezrannañ ganto ar pezh a
reont war un dro gant ar gevredigezh ma oberiont. N’eo ket sklaer kement-se. Al labour da ober eo
hag e klaskan kregiñ gantañ bep ma kejan ouzh tud a zo e strolladoù pe a ren ul labour a seurt-se.
« Gant paotr al levrdi e’m boa komzet ivez eus niver ar studierion a zo er strolladoù kleizelour.
Evel just, luskañ ar gomz o tegas anv eus “ar gleizelourion” zo adkemer un droienn a glever n’ouzon
pet gwech ar sizhun gant ar skingasadennoù. Ar paotr en deus degemeret an anvad ha lavaret : “Forzh
penaos, an dispac’hioù n’int ket bet renet gant micherourion, da skouer LENIN”. Se ne zisplege netra
en degouezh. Marteze e ve mat klask gouzout piv eo ar studierion : n’eo ket mibion eus an holl
renkadoù a ya da amparañ ar renkad-ren hag ar broleteriezh. E gwir, troc’het eo ar studierion diouzh
ar c’henderc’hañ kevredigezhel ken en tu oberiat ken en tu gouzañvat. O teskiñ e vezont ha pa
vennont stourm evit an dispac’h ez embregont pezh emaint o paouez deskiñ. Dre o stummadur skolek
ez int douget da grediñ ez eo ar gevredigezh treuzwelus dezho ; sklaer eo ar c’hudennoù kevredadel
ha ken sklaer all ar pal da dizhout. Seurt gweladur kealiadek eus ar gevredigezh hag eus an dispac’h a
gomprener pa na gemer ket perzh ar studierion er c’henderc’hañ armerzhel. Respont a ran diouzhtu
d’an arbennadenn na vanko ket a vezañ graet ouzhin : bez’ ez eus studierion a labour evit dont a-benn
da baeañ o studioù ; ya, hogen ar re-se en em sell evel studierion ha n’eo ket evel micherourion. E
gwir, ar studierion n’en em lec’hiont ket e termenoù a genderc’hañ peogwir emaint er-maez eus ar
c’henderc’hañ armerzhel ; pezh a genderc’hont zo int o-unan evel sternioù da zont ar gevredigezh.
N’eo ket souezh enta kavout en o obererezh “dispac’hel” ar plegoù o deus paket e-ser o studioù.
Peurliesañ n’int ket evit reiñ ur ster d’ar c’heñverioù-beveziñ (bevañs, goar) ez int dleourion anezho
d’ar Stad pe d’o ziegezhioù.
« Ken forc’hellek all eo o c’heñver ouzh ar vicherourion. Da gentañ, ne fell ket dezho lavarout e
kemeront penn an Emsav micherour, – kemer lec’h ar vourc’hizion e vefe. Nemet e vennont kelenn ar
vicherourion evit o ren war an hent mat, o lakaat da anaout MARX ha MAOZEDONG. E-se avat ne
reont nemet kemer damkaniezhoù bet savet araozo evit gwiriañ ar pezh a reont. O arverañ a reont drevras evel ur c’hatekiz : rakverket eo bet pere e oa an nerzhoù dispac’hel, – heuliomp ar patrom.
MARX ar studierion zo bibl Testoù Jehova. D’ar re a genderc’h istor ar gevredigezh evelkent ne
c’hellont deskiñ netra.
« Un arvez all zo d’o obererezh. O amkan eo sevel ur strollad politikel a gemero ar galloud.
Hogen, en devoud, piv zo en o strollad ? Studierion hepken tost-da-vat. Ken m’emañ ar vicherourion
en ur c’heñver a vezañs divezel ganto, alese an divezelouriezh a gaver intret en o dodennoù : ar yoc’h
a ranker kelenn ha heñchañ ; trec’h ar broleteriezh zo trec’h an hini mat war ar mestronier ; pal ar
stourm eo distro ar reizh war an douar, – azonoù a ziskouez n’emaomp ket pell eus ar mare-se ; h.a..
« Perak ez eo ar studierion a ziskouez an hent ? Se ne glaskont ket sklaeriañ, na sklaeriañ ar
c’heñverioù etrezo hag ar broleteriezh hag ar gevredigezh. Ne zisplegont ket perak ez eus muioc’h a
vicherourion a ya d’ar PCF ha d’ar CGT eget d’o strolladoù. E-lec’h displegañ, un nebeut anezho a ya
da vicherourion. Padal, un diforc’h a chom. Rak ar micherour a ya da labourat dindan ur redi ha n’eo
ket dre un dibab. Aze ez adkaver bepred an hevelep divezelouriezh. Ar PCF zo ur strollad micherour
renet gant micherourion. Front Rouge a lavar ez eo ur vrientinelezh vicherour a zalc’h ar PCF. Perak
emañ evel-se ? Marteze ez eo da dostaat ouzh saviad ar vicherourion er gevredigezh ha n’eo ket ouzh
ur youl emouez a-berzh ar Strollad. Pezh a glask ur micherour eo pignat en urzhaz, kaout ur
gourc’hwel spletusoc’h. Dre arc’hwel ar gevredigezh kevalaour ne wel ar micherour nemet tu
armerzhel e vuhez. Souezh ebet ma vefe ar vicherourion pignet en urzhaz en ur strollad a glask kemer
ar galloud. D’ar re o deus strivet da bignat eo aesoc’h kompren ez eo ar galloud politikel a ren an
armerzh. Pezh a het ar vicherourion eo ur vuhez welloc’h. O saviad ne aotre ket dezho emouezañ ouzh
ar c’helc’h-bac’h ez eo. N’o deus chañs ebet da gemm holl o saviad hep kas ar gevredigezh d’un
enkadenn.

« Da’m meno, pezh a vank d’ar vicherourion eo ober un troc’h tu bennak gant ar gevredigezh
arallek. Ar studierion o deus dreist-holl ezhomm da embregañ o skiant : evito ez eo anat an nerzhoù o
treiñ er gevredigezh ha krediñ a reont a-walc’h n’o deus nemet stlakañ o bizied evit ma komprenfe an
holl. Ha koulskoude, hep ar gevredigezh arallek n’int mui netra. Ne c’hellont ket kemer sol war istor
ar vicherourion, pezh a glaskont ober evelkent dre ma ne zezrannont ket ar c’henderc’hañ ez eo o hini.
Rak, en un doare, saviad-kenderc’hañ ar studierion, o vezañ ma n’eo ket armerzhel, zo arlezat er
gevredigezh. Hogen e-lec’h ober eus ar saviad arlezat-se ur saviad-kenderc’hañ dispac’hel, e kavont
gwell na lakaat anezhañ e kont hag ober pa vijent er saviad micherour. Ar saviad-se evel-pa-vije a ro
dezho ar gwir, a gredont, da dagañ ar vourc’hizelezh, hag o zagadennoù divezelour ouzh ar
vourc’hizion o ezdalc’h a zezrannañ ar c’heñverioù gwerc’hel o deus ouzh ar vourc’hizelezh endeeun. Kentañ tra o deus d’ober eo en em savlec’hiañ e termenoù a genderc’hañ a-raok ober nep dibab.
Diwar o saviad-kenderc’hañ devoudel e c’hallint dezrannañ saviadoù-kenderc’hañ ar renkadoù all ha
kemer hent an hollelaat a roy dezho an tu da dreuzfurmiñ o saviad-kenderc’hañ devoudel en ur saviadkenderc’hañ dispac’hel. Ne c’hellont savelañ o lec’h gwerc’hel nemet dre gregiñ da seveniñ, evit se
avat e rankont loc’hañ diwar ar saviad m’emaint.
« Kement-se zo darnel ha liammet ouzh an elfennoù treutik a’m eus. Stag eo ouzh ar
c’hejadennoù a’m eus bet. »
(19 10 72)

EMVR-370

« Prosez an FLB-ARB e Paris e here 1972 en deus lakaet a-wel ur wech ouzhpenn paourentez
brudet ha digempoell kealiadurezh ar Mouvement Breton. Tro en deus bet pep aozadur breizhek da
zisplegañ a-ouez d’an holl e zodennoù, ha se oa ar gwashañ kastiz a c’halle ar barnerezh gall lakaat
war ar Mouvement Breton. Pa n’eur ket evit embreger armoù an dezrannerezh ne stager ket gant an
dezrannerezh dre an armoù ! Bep ma kresk ar bountad breizhek ez anad an diouer kriz eus un ober
kealiadel gwirion e Breizh. Hemañ zo da ren war zaou dalbenn : hini un dezrann distrujus eus skorted,
sonnadur, digempoellded kealiadurezh ar Mouvement Breton ; hini ur stlennadur war poentoù resis
eus kevredadelezh ar vro hag eus al labour savelañ da ren. Al labour savelañ-se zo da veizañ e-ser un
amkanelezh vloc’hel, kreizet war ar bountad breizhek evel egin ur gevredigezh vloc’hel vrezhon. Roll
an Emsav eo ensammañ ent daelerezhel ar bountad breizhek. Er c’heñver-se, an oberoù emdarzhek a
ranker meizañ evel eztaolioù eus ar bountad breizhek ; daou hent zo dirak o oberourion : ober an
dezrann emsavel anezho, bezañ atoret gant ar Mouvement Breton. Fraezh eo labour an Emsav er parse, a gav din. »
(07 10 72)

EMVR-371

Da heul PKB-1116 : Kealiadurezh Émile MASSON, Emsav 70/309-318 1972 :
« Sellet ’m eus ouzh pezh a lavar GUIOMAR war MASSON [Émile Masson Les Bretons et le
socialisme, Présentation et notes par Jean-Yves Guiomar, Centre d’histoire du syndicalisme, Maspero
Paris 1972] hogen ne’m eus graet netra bastus. Evit ar paotr ez eo MASSON an den kentañ o tegas
sklerijenn war ar “gudenn vrezhon eleze gwaskerezh ar yezh ha korvoerezh ar broleterion n’eo ket e
kement ha ma’z int breizhat, hogen peogwir ez eus doareoù dibarek da gorvoerezh ar broleterion e
Breizh”. E afer a hañval bezañ ar c’heñver etre kudenn vrezhon ha sokialouriezh. Diaes eo bet an
darempredoù en arbenn eus ar Mouvement Breton emezañ. Adal e orin betek kreiz an 20t kantved e
toug ar Mouvement Breton kealioù bourc’hiz liammet ouzh ar pleustr politikel kilstourmer ha zoken
enepdispac’hel. Padal, er mareoù pennañ en deus kenderc’het labourioù skiantel pouezus, re AR
GONIDEG, KERVARKER, LA BORDERIE, Roparz HEMON. Ar sokialourion, gouez da
GUIOMAR, ne reont ket diforc’h etre ideologiezh ha skiant, pezh a zo andispac’hel. Kenderc’h ar
Mouvement Breton en deus un dalvoudegezh dreist d’al lazioù renkadel. MASSON en deus e lakaet
etre daouarn ar broleterion war un dro gant ar gudenn vrezhon. Evitañ ivez, n’eus a-benn ar fin eus ar
gudenn vrezhon nemet dre ur gwaskerezh o tont eus ar gevredigezh c’hall, n’eus eus Breizhiz nemet
dre ar c’horvoerezh embreget warno gant ar vourc’hizelezh c’hall. Neuze, e-lec’h dezrannañ ar
gevredigezh e mare MASSON e laka eveltañ ar skritell proleteriezh war gouerion ar gevredigezh

henvoazel. En emzalc’h MASSON e wel an hevelep savboent hag en emzalc’h LENIN : a-du gant
difenn yezh ar pobloù gwasket. Evel just pa na sell ket ouzh saviad ar gevredigezh ne c’hell ket
gwelout ez eo emzalc’h MASSON unan mirelour, tra ma klaske LENIN korvoiñ stourm ar pobloù
evit un dispac’h renkadel lusket war an dachenn. Heñvel eo an dezrann a ra GUIOMAR eus kealioù
an Emsav kentañ hag an eil Emsav. O displegañ a ra diwar ar gevredigezh c’hall ha n’eo ket diwar
saviad ar gevredigezh e Breizh. Klask a ra lec’hiañ e drivliad brezhon er saviad-kenderc’hañ arallek.
Ne wel ket ez eo liammet ar renkadoù dre ur c’henderc’hañ boutin. »
(30 10 72)

EMVR-372

« “Anien mab-den zo hollad ar c’heñverioù kevredigezhel” K. MARX, Tezenn VI war Feuerbach.
“Istor mab-den a anad evel un argerzh a istor naturel ; e c’hraerion zo a dra sur an dud o-unan, hogen
tud kenderc’het en ha gant ar c’heñverioù kevredigezhel, a chom “an hinienn, hervez troienn Ar
C’hevala, o c’hrouadenn gevredadel, petra bennak a rafen evit en em dennañ anezho” (I, 1, p. 20)” L.
STÈVE, Marxisme et théorie de la personnalité 1969.
« Seurt lakadenn, mar gra eus ar “c’heñverioù kevredigezhel” argerzhioù kloz dezreadus eus o
amplegadoù, mar gra eus ar c’henderc’hañ un ober plaen a-geñver meizerezhel gant e amplegadoù,
eleze mar gra eus mab-den ergorer ha dangorer an argerzhioù hag an ober plaen-se, zo c’hoazh un
termenadur eus mab-den. Ha dres, mab-den en em zispac’h diouzh pep termenadur. Mar chom mabden ereet start bepred ouzh ar c’heñverioù kevredigezhel (ha naturel), e kas anezho gantañ bepred en
tu-hont d’ar pezh ez int, – pezh a lavar Karel KOSIK dres en e droienn : “an amplegadoù a vez bepred
muioc’h eget an amplegadoù”, pe, gant gerioù all, ar bed a sank dizehan dindan ur bed nevez
trehontus dezhañ frouezh labour mab-den a zo dre anien ul labour-trehontiñ pe, evel m’omp boas da
lavarout, un hontkenderc’hañ. Fazi ar speredelourion eo lakaat ez eo ar spered a drehont an natur pe
ez eo an hinienn a drehont ar gevredigezh e-ser ur meni dieubidigezh pe silvidigezh ; fazi an
naturelourion eo intent an natur evel un domani kloz ma ve bac’het mab-den da viken, intent ar
gevredadelezh evel ur reizhiad keñverioù o ren war genderc’herezh mab-den hag o tedreiñ hervez un
devouderezh a chomfe e-maez krap mab-den : afer mab-den eo an dieubidigezh hag ar silvidigezh,
nac’h a ra pep tonkadur ha pep bac’hidigezh, nemet e tistaol an touell ez eo un dieubidigezh hag ur
silvidigezh darnel pe hiniennel, – dieubet ha salvet e vo pep tra pe netra.
« “Anien mab-den zo hollad ar c’heñverioù-kenderc’hañ” a gemer e ster klok pa roer d’an termen
“kenderc’hañ” e ster denel diles, a zo “hontkenderc’hañ”. “Petra bennak a rafe evit en em dennañ
anezho” zo daou zoare d’e gompren : pe an doare naturelour savelegour oc’h intent mab-den evel
bac’het en “istor naturel”, er c’heñverioù kevredadel savelek, pe gwelout aze argasadur ar
speredelouriezh oc’h intent dieubidigezh mab-den evel emdennadenn ar spered eus an natur pe
emdennadenn an hinienn eus ar reizhiad keñverioù kevredadel. Dre an hontkenderc’hañ n’en em
denner ket eus ar bed, en eneb, ez ensammer ar bed (natur pe kevredigezh), hag e reer anezhañ lec’hgenel ur bed nevez trehontus d’ar bed kozh ez eo deuet da vezañ dre berzh an hontkenderc’hañ endeeun. Disoc’h an hontkenderc’hañ zo, n’eo ket un emdennañ nag un emdroc’hañ, hogen un eilsavelañ,
ganedigezh ur bed nevez, keñverioù-kenderc’hañ nevez. “Anien” mab-den zo terriñ klozded an
argerzhioù, freuzañ plaended an oberoù, ergorañ en tu-hont d’ar beziadoù, hontergorañ. An istor zo
frouezh an hontkenderc’hañ. Ar 6t Tezenn a zegas termenadur an argerzhioù strollennel a ra mab-den,
en em c’hra mab-den drezo, hogen ne verk ket a-walc’h en em c’hra mab-den drezo dre o zerriñ
goude bezañ bet graet en o ser. »
(?? ?? 71)

EMVR-373

« Anat-ouzh-anat eo a-hend-all ez eo an emzezrannoù ar pennadoù pouezusañ da sevel evit an dud
a grog da aozañ testennoù war Emsav pe er c’hendaeloù. Forzh penaos, e-kichen an emzezrannoù er
ster strizh, an holl bennadoù all zo ivez emzezrannoù en un doare (ha pa ve peogwir e teu un destenn
da vezañ embannadus diwar ma pled gant ar c’hudennoù emaomp o vevañ ganto evel emsaverion,
Breizhiz, ugentvediz, pe evel denion, abaoe pell pe pelloc’h amzer, – ha petra eo emzezrannañ ma
n’eo ket diskoulmañ kudennoù a skoilhe ouzh hon c’herzh war-raok ?). Breud zo bet war ar poent-se

gant izili adkellig 22 er miz-mañ. Studiañ kudennoù Breizh oa evito chom en ur par lec’hel, tra ma oa
dleet dezho stagañ diouzhtu gant kudennoù etrevroadel, hollvedel pe me oar. Disoc’h ar breud zo bet
an ali-mañ tost-da-vat : ne c’hellit komz eus ar c’hudennoù etrevroadel nemet e-ser an emzezrann a
reot war an doare kealiadek ha diavaez hoc’h eus bet betek bremañ da gomz eus ar c’hudennoù
etrevroadel, gall, brezhon, lec’hel, pezh a empleg e lakaot e kont ho saviad-kenderc’hañ devoudel a
vremañ. Lavaret eo bet dezho ivez ne c’hallent dont d’an emsav brezhon nemet o spisaat da gentañ
penaos int bet Gallaoued betek bremañ. Un tammig divarc’het int bet, a gredan, rak an arvez tudadel
nevez dizoloet ganto oa un dra dibarek da Vreizh koulz lavarout, ha souezhet int bet o klevout e
rankent ensellout un dudadelezh c’hall a zo bet un dra a bouez en o buhez dezho betek-henn hag int
dic’houzvez anezhi ! Istor Frañs a oa dezho un dra skolek, ur meni moederezh a-berzh ar renkad-ren
pe ar Stad, un dra estren dezho forzh penaos. Frañs oa ul lec’h douaroniezhel hep-mui. Poan o deus
bet o tarbenn istoregezh ar gevredigezh vloc’hel gall hag ar perzh yael a bouez a gemeront enni. »
(15 11 72)

EMVR-374

« Me gav din ez eo ur mennoz mat studiañ evel ma rit en adkellig 22 istor bloavezhioù diwezhañ
an Emsav. Karout a rafen ma ve embannet istor SADED dre an teulioù : al lizheroù eskemmet a-raok
hag e-pad krouidigezh an aozadur, testennoù an embannadurioù kefridiel hag amgefridiel, rak aze ez
eus un doare da anaout ar bountad breizhek dre an diabarzh. An doare o deus bet tud ar Mouvement
Breton da ersaviñ ouzh an Emsav frammet zo azonus-tre hag a ro dimp stlenn forzh pegement war
gevredadelezh ha bredelezh ar boblañs. Ouzhpenn se e ve aze ivez istor diwanidigezh ur framm e
daelerezh gant ur gedvuhez. Prantad an entroadur eo en deus roet da sternioù E.S.B. ar furm resis o
deus bremañ. Tud ’zo, dreist-holl e-touez ar re nevez deuet, o devez poan o kompren pouez
devoudelezh an Emsav devoudel. Moarvat en dije an Emsav gallet kaout furmoù disheñvel diouzh ar
re en deus en devoud ; se ne vir ket o deus ar furmoù devoudel-se kalz muioc’h a bouez eget forzh
petore furm all gallus hepken. Kudenn diazez an istor eo : ul lec’h trehontiñ eo an istor, ha ned eo se
nemet dre vezañ fetis ; fetis avat a empleg bezañ devoudel, dibarek, deberzhel. Moarvat e oa se estren
da breder ARISTOTELES : dre an ober krouiñ e teu an deberzhel da vezañ retvezel, an dibarek da
vezañ hollek, an unveziadel da vezañ hollveziadel, al lec’hel da vezañ hollvedel. HEGEL en deus
gwelet se, met hep lakaat ar fetis e kont ; an hanvoudelourion ivez, int avat en eneb hep lakaat an
hollek hag an hollveziadel e kont. An Emsav ne c’hell bezañ istorek nemet o vezañ bepred devoudel
ha fetis, dibarek. Ar gleizelourion ne veizont ket se : o stourm a lamm en hollveziadel diouzhtu en ur
goll pep gwriziennadur lec’hel, deberzhel, fetis. Berrbad eo o aozadurioù da heul. Hep kalz krog war
an istor. An ober istorek a c’houlenn prantadoù hir, dekvloaziadoù ha kantvedoù. »
(16 11 72)

EMVR-375

« Daou emvod hon eus bet gant izili ar strollad Le Prolétaire Ligne Rouge. An ezel kentañ hor
boa kejet gantañ a lavare e oa diaesterioù er strollad e Paris hag e Naoned en arbenn eus tud dedennet
gant ar gudenn vroadel brezhon. Ur paotr all en emvod kentañ en deus lavaret : “Fellout a ra dimp
kompren petra zo breizhat en ec’hwel ar Joint Français pe er Batignolles”. Studier war an istor eo ar
paotr ha dedennet gant ar gudenn vrezhon. Ar plac’h a oa en emvod ivez zo “diazezet” (établie), eleze
labourat a ra evel micherourez, abaoe tri miz.
« O fal zo sevel ur strollad marksour-leninour e Frañs. Pezh a glaskont eo tuta, stummañ sternioù.
Pezh a reont eo ledañ o mennozioù. N’int ket bet degemeret gant ar vicherourion. Neuze e klaskont
tunioù. Lusket o deus savidigezh ur poellgor dic’hweleion : an dud bodet evit difenn o bara o dije
komprenet piv a oa a-du ganto ; da heul o dije degemeret mennozioù ar strollad ha degaset tud all. Ur
c’hwitadenn eo bet. Perak ? Hervezo, peogwir ez eo re nevez ar strollad. Lavaret hon eus dezho :
abaoe pell ez eus ul luskad micherour e Frañs ha mat e ve deoc’h e anavezout ; a-hend-all ez eo en em
gondaoniñ adkregiñ gant un ober en deus c’hwitet hep dezrannañ arbennoù ar c’hwitadenn ; n’oc’h
ket evit kompren emzalc’h an dud en ho keñver hep ober un dezrann eus ar gevredigezh ma vevit ; pe
neuze oc’h kondaonet da dreiñ war gelc’h. Ho luskad ivez zo da lec’hiañ er gevredigezh. Degaset hon
eus skouer Kelc’h Debauvais (tun) ha skouer Breiz Atao (diouer a zezrann eus ar gevredigezh). E
gwir, ne gasont ket un obererezh nevez diwar un dezrann eus an obererezh kent hogen diwar abegoù

dangorek a efedusted. Klasket hon eus diskouez dezho e choment gant un anaoudegezh trivliadel eus
kudennoù ar gevredigezh. N’eo ket un damkanañ hogen un amprest kealiadel a reont, liammet ouzh
un diouer a genderc’hañ. Marteze e c’hoari ar brasniver a studierion a zo en o zouez war an doare ma
veizont an ober : “ledañ anaoudegezh ar mennozioù dispac’hel”. Klasket hon eus tresañ emdroadur an
Emsav, ha pouezañ en ur ser war an troc’h a zo diouzh o zu etre o damkaniezh hag o embregiezh : un
diouer a liamm daelerezhel ez eus etre an div. Neuze ez eo deuet gant ar plac’h ar frazenn-mañ : “Ret
eo teuziñ ar mennozioù gant ar werc’helezh proleterel”. Petra a dalvez se eviti ? Ledañ an damkaniezh
varksour-leninour e-touez ar vicherourion dre ar bruderezh. Klasket hon eus tresañ penaos ez eo da
gompren en emdroadur daelerezhel ar strollad : ar strollad oc’h en em dreuzfurmiñ dre e genderc’hañ,
o treuzfurmiñ e gealiad. Komzet hon eus eus arlezadekaat ha roet skouer UDB (lenner Le Peuple
Breton eo ar paotr). Eus an elfenn yael ez eo ar bountad breizhek o fetisaat ur blegenn gevredigezhel
nevez merket gant dibenn ar gallekadur ha stourm al labourerion, ne oar UDB nemet tennañ ur
strollad politikel gall arlezat ha bezañ un anadenn a eil renk eus ar vuhez politikel gall. Un eil emgav
hon eus bet, gant ar plac’h hepken ar wech-se. Divizet e oa bet komz eus an emdroadur kevredigezhel.
N’he deus ket komzet kalz. Klask a ra bepred an “tilt” evit diluziañ kudenn broadel brezhon he
strollad. “Ret e ve labourat war un danvez boutin etrezomp” emezi. Bez’ e oamp o paouez tresañ
emdroadur ar gevredigezh. Echuet hor boa gant ar saviad a vremañ : ersavioù ar vicherourion
devoudet gant ar gallekadur, egin un emskiant oc’h en em fetisaat dre ar stourmoù-se, derou un
emframmañ renet gant strolladoù a bep seurt, ar Mouvement Breton. Neuze arallekadur Breizhiz er
saviad a zo. Distruj ar gevredigezh-se a dremen dre zivarc’hadur an nerzhoù oc’h anadiñ ha dre o
luskañ war-du ur c’henderc’hañ fetis. An Emsav o reiñ ur poell d’an nerzhoù-se o treuzfurmiñ ar
gevredigezh hag oc’h en em dreuzfurmiñ war un dro pa’z eo un elfenn stag ouzh saviad ar
gevredigezh. Ar plac’h a fell dezhi bepred labourat war un “danvez boutin dimp”. Neuze hon eus
goulennet diganti sevel ul labour war he strollad. Spi ’m eus e klasko respont d’an holl c’houlennoù a
zo bet graet e-ser an emvodoù. »
(21 11 72)

EMVR-376

Da aozer al lizher EMVR-370, Emsav 71/352-354 1972 :
« Diouzh pezh a zisplegez a-zivout ar strollad marksour-leninour ne hañval ket ar strollad-se
kaout an donder amzerel er stourmoù kevredadel a fell dezhañ gwerediñ warno. Alese an
treuzplakadurioù kealiadel arveret evit urzhiañ an devoudoù er-maez eus an amzer, da lavarout eo ermaez eus an istor.
« Adkavout a ran aze ur pleg a anavezan e’m c’hweluniad. Un dael zo bet nevez ’zo a-zivout an
emzalc’h en doa ar c’hweluniad da gemer e-keñver ar gouerion (ar c’hweluniad ma emaon zo hini
implijidi ar gounezerezh hag e lavarer ennañ : “Ar gouerion zo hon patromed”) : Div dezenn enebek
zo bet difennet. Diouzh un tu un nebeut izili politikaet, engouestlet e strolladoù politikel evel ar PSU,
o deus displeget e oa arabat nac’h an unvaniezh gant ar gouerion peogwir e oant korvoet kement ha ni,
implijidi, gant ar bankoù, ar c’hevredadoù boued-chatal, ar Stad, h.a.. Ne nac’hent ket evelato an
amjestregezh a oa en emzalc’h ar gouerion e-keñver stourm ar renkadoù. Diouzh un tu all, izili
politikaet int ivez, a zisplege e oa pell-bras ar gouerion a emsavlec’hiañ en un doare renkadel ; pe
gentoc’h ez emsavlec’hient mat-kenan pa glaske an darn vrasañ anezho (ha zoken tud al luskad
Paysans-Travailleurs) dont da vezañ kevalaourion vihan. Ha keit m’en em renint evel kevalaourion,
keit ma fello dezho kaout perc’hentiezh o araezioù-kenderc’hañ, pegen korvoet ha lorbet bennak ma
c’hallfent bezañ gant ar bankoù, an embregerezhioù gounezel, ar Stad, h.a., ne vo ket tu d’en em
glevout ganto.
« An div dezenn-se ne lakaont ket e kont an amzer, an donder istorek. Da heul ne lakaont ket e
kont an devoud brezhon. An div dezenn en em harp war bep a skeuliad talvoudoù : evit an eil
kevalaour / nann kevalaour, ha korvoer / korvoet evit eben. Anv ebet morse da sellout ouzh
emdroadur ar gevredigezh, ouzh an tuadurioù nevez, ouzh ster kevredadel an arc’hadurioù (evel
ec’hwel al laezh).

« Anat eo e oa difennet an div dezenn-se gant tud eus strolladoù politikel disheñvel a glaske lakaat
da drec’hiñ mennozioù o strolladoù er c’hweluniad.
« Da’m meno, kudenn an darempredoù etre ar c’hweluniad hag ar gouerion n’emañ ket da
lec’hiañ er par ‘c’hweluniad implijidi ar gounezerezh’ / ‘kouerion’ en departamant hogen er par
‘uniad ar c’hweluniadoù’ / ‘kouerion’ e Breizh. Hag an darempredoù-se a oa evel just da savlec’hiañ
en o donder amzerel. Darempredoù zo bet en tremened, dreist-holl e korf ar bloavezhioù c’hwegont ;
obererezh ar gouerion en deus bet levezon war saviad ar gevredigezh a-bezh e Breizh, pa na ve nemet
kreskidigezh niver ar vicherourion dre berzh ar greantioù staliet er vro da heul o arc’hadurioù.
« Evit distreiñ da’z lizher e soñjan eveldout o deus ezhomm ar studierion d’en em savlec’hiañ e
termenoù a genderc’hañ. Aze emañ da glask moarvat arbenn o emell er strolladoù kleizelour. Penaos
kompren e ve kemend-all a studierion er strolladoù kleizelour ha kennebeud-all a vicherourion ? Ar
studierion zo distag diouzh ar c’henderc’hañ armerzhel ha dre-se ez int distag diouzh peurrest ar
gevredigezh, diouzh ar vicherourion pergen. Dre an arbenn-se ez int techet da glask er strolladoù
politikel ur c’henderc’hañ boutin etrezo hag ar vicherourion. Hogen e-lec’h mont er PC ez int bountet,
dre berzh o stummadur skolek end-eeun, da vont er strolladoù kleizelour a lavar bezañ “rakward ar
broleteriezh”. Anaout a ran amañ un nebeut tud evel-se o deus graet tro an holl strolladoù kleizelour
war glask d’ar vicherourion na gavent e nep lec’h. »
(28 11 72)
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DANEVELLOÙ OBEREREZH
Kemennadenn a-berzh izili adkellig 22 a-zivout an emvodoù kellig-adkellig.
Dezvarn
Amgrediñ a c’haller ez eus evit gwir eus an emvodoù-se. Ar furmegezh eo a ren enno, ned eer ket
pelloc’h eget par ar stlennañ etre hiniennoù (displegadenn wirion ebet, dezrann gwirion ebet war
labour embregel ha damkanel pep hini, war-bouez un nemedenn).
Diouer a genurzh el labour hiniennel. Ur seurt diunvanded el labour embregel ha damkanel a lak
an Emsav en arvar an diempradur lec’hel. Kement-se zo un dañjer evit an dud : danzen pep hini e
veno, hepkoriñ an imbourc’h gwirion hag al labour-stroll, hag evit an Emsav dañjer ar frankizouriezh
damkanañ.
– diouer amred ar stlenn etre kellig hag adkellig ;
– hañvalout a ra al labour bezañ gronnet er studiennoù armerzhel lec’hel (ha breizhat nemetken).
Kelennadurezh hollelaat an Emsav a zlefe e zegas da blediñ gant dezrannoù en tu all d’ar bazenn
vreizhek (Frañs, kudennoù etrevroadel).

Diskoulm
Freuzañ an emvodoù kellig-adkellig evel ma vezont graet bremañ. En o lec’h, aozañ devezhioù
studi war degouezhioù, dodennoù, kudennoù resis (an emvodoù-se a zle bezañ sellet en o bloc’h hag
amplegañ labour pemdeziek an adkellig).

Kinnigadennoù resis
Adkellig 22 he deus boulc’het :
– ul labour damkanel : an anadenn gleizelour – damkaniezh, frammoù (ar gleizelouriezh c’hall
pergen) ;
– ul labour eztreiñ : studioù war degouezhioù resis :

IUT Lanuon (gant ledanadur damkanel war roll ar studierion er stourmoù kevredadel ha
politikel) ;
ec’hwel al laezh ;
stal CGEE Alsthom (greantva Lanuon) ;
ar fiñvadoù kevredadel e Breizh e-doug 1972.
(29 10 72)
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Evezhiadennoù war ar Gemennadenn EMVR-378, diwar danvez ar breutadur renet en Emvod
kellig-adkellig an 29 10 72 :
Ha displeget eo bet da izili an adkellig istor framm E.S.B., istor an emvodoù kellig-adkellig, roll
an emvodoù-se el labour ? Ne hañval ket pa c’houlennont ma ve pleustret war studioù difetis ha pell
diouzh kudennoù dibarek emsaverion ar gellig-adkellig.
Penaos o deus izili an adkellig gallet barn al labour graet en emvodoù kellig-adkellig goude kemer
perzh e daou anezho ? Dreist-holl pa na gomprenont ket an hanter eus ar pezh a vez lavaret enno en
arbenn eus o anaoudegezh skort eus ar yezh.
Pa zeu tud nevez, e vez bepred ur prantad a gabouilh, amzer d’an holl da gavout o lec’h er
strolladur nevez.
An emvodoù kellig-adkellig n’o devez gwerc’h nemet e kement a) m’o deus labouret an dud ermaez anezho b) ma’z int barrek da zamkanañ ar c’hudennoù savet e-ser o labour emsavel ; mar chom
dister al labour graet en emvod kellig-adkellig, n’eo ket furm an emvodoù a zo da damall, hogen
dilabour pe divarregezh an dud da zamkanañ o c’hudennoù.
Anzav a reer ez eo soliet an abegadennoù graet ouzh ar furmegezh a ren a-wechoù en emvodoù
kellig-adkellig. Ne zegemerer ket avat an diskoulm a ve freuzañ anezho ; al labour studi hag
imbourc’h a vez renet diouzh un tu en emvodoù sizhuniek lec’hel hag en dalc’hioù labour e-maez
steuñv paot pe paotoc’h hervez al lec’hioù hag an amzerioù, diouzh an tu all en dalc’hioù studi miziek
evit ar gellig-adkellig a-bezh, hag ouzhpenn se er c’hendaeloù trimiziek e par ar framm a-bezh. Roll
an emvodoù kellig-adkellig bep pemzektez zo da gentañ lakaat ar stlenn da redek, da eil studiañ ar
c’hudennoù dibarek savet e-keñver al labour emsavel, kudennoù hiniennel, strollennel, damkanel,
embregel, a bep seurt ; hep kontañ ar roll disteuñvadus a-grenn ez eo kemer perzh en emframmadur ar
bountad breizhek etrezek e zedroidigezh en ur gevredigezh vloc’hel. Ur roll pouezus zo enta d’an
emvodoù-se, liesarc’hwelel, setu perak e hañvalomp a-wechoù pilpasañ ha treiñ war gelc’h. Ur
pallenn-ruilh ez int evel pep ober frammet : a-wechoù o tegas traoù a bouez, a-wechoù o treiñ goullo.
Ar c’hinnigoù a-zivout al labour d’ober a verk un dianaoudegezh eus
– ar fazioù graet er bloavezhioù tremenet en adkellig 56 (studiennoù boulc’het war ar vro gant
tud n’o doa ket an disterañ skiant eus ur saviad-kenderc’hañ emsavel) hag en adkellig 75 (studiennoù
boulc’het war Kuba, Aljeria, h.a. gant tud na c’hallent ket kaout ul liamm saviadel gant ar c’hudennoù
a studient) ;
– ar ret ez eo evit pep emsaver, ha seul gent a se, pep danvez emsaver lakaat e kont bepred e
saviadoù-kenderc’hañ emsavel hag arallek war un dro e kement labour a ra ; tud o paouez kregiñ gant
al labour n’o deus ket an disterañ skiant c’hoazh eus o saviad-kenderc’hañ emsavel ; ur c’heal o deus
eus ur saviad-kenderc’hañ emsavel da gaout, ar c’heal avat ne vez ket a-walc’h evit krouiñ ar saviad.
A-du eur evit lavarout e tigej ar saviad-kenderc’hañ emsavel dre berzh al labour, hogen n’eo ket dre
berzh forzh petore labour. An danvez goulaouet gant al labour a rank d’e dro goulaouiñ buhez fetis al
labourer, ar saver studienn, ha n’eo ket hepken pourchas kealioù dezhañ. Skouer saverion studiennoù
an adkelligoù 56 ha 75 a ziskouez a-walc’h ne spir ket studiañ kudennoù ar vro pe an dispac’hioù all
evit kas war-raok an dispac’h er vro. E berr, nep studienn nad eo ket war un dro un emzezrann ned eo
ket emsavel.

Aon zo da gaout e ve bet un tammig mesk gant izili adkellig 22 e komprenidigezh traoù ’zo :
– an eztroadur a hañval bezañ komprenet evel ur pelladur diouzh an Emsav evit tostaat d’ar
boblañs (fazi ar boblelourion evel Y. GOURVÈS a nac’h arverañ ar ger « emsaver » evit komz
hepken eus ar « bobl »), pe ur pelladur diouzh Breizh evit tostaat d’ar bed a-bezh. Roet ez eus bet ur
skouer a eztroadur : aozer an emzezrann embannet war Emsav 68/269-274 1972 a lavar : « An Emsav
en deus degaset ur ster d’al labour bara evidon » (/273) ; an eztroadur er par hiniennel-hanvoudel eo ;
hogen an eztroadur er par strollennel-kevredadel ned eo ket disheñvel : an Emsav eo oc’h astenn e
gelc’h istorek bepred pelloc’h o reiñ ster da vui-ouzh-vui a draoù (an eztroadur zo a-benn ar fin un
anv all d’an holleladur) ;
– meskañ a reont an enebadurioù dibarek/hollek, unveziadel/hollveziadel, lec’hel/hollvedel.
Kement-se zo un dilerc’h eus ar speredegezh c’hall : houmañ a denn da ziverkañ an diforc’h etre Gall
ha denel, etre hollek-gall hag hollvedel. Hon c’heneiled a nac’h gant gwir abeg treuzplakañ an
droukvesk-se war o labour nevez ha krennañ o dremmwel da Vreizh en ur zianaout an hollved fetis,
nemet ez astennont ent difetis o dremmwel d’an hollved en ur zianaout Breizh. Merkomp ez eur techet
d’an hevelep disoc’h dre dreuzplakañ ar stourm renkadel war an devoud broadel : ar renkad proleterel
zo tonket da vezañ an denelezh a-bezh er gevredigezh direnkad ; en hevelep doare, an denelezh zo
tonket da gemer lec’h ar vroad-mañ-broad (pe en ur poellata chaovin, hogen diwar an hevelep tech
hag etrezek an hevelep disoc’h a-benn ar fin : ar vroad c’hall, rusian pe all, zo tonket da vezañ an
denelezh). An hollveziadel a vez tizhet gant tud dibarek en o saviad lec’hel, dres dre an hollelaat
istorek, – ha n’eo ket dre an hollekaat douaroniezhel !
– ur stadadenn voutin eo bremañ : ne grog an danvez izili da welout sklaer nemet dre voulc’hañ o
emzezrann ; da gentañ o deus da emouezañ ouzh an doare o deus bet da vezañ Gallaoued, a-benn
gouzout petra eo bezañ brezhon ; an devoud broadel o deus da savelañ en o buhez e termenoù yael ha
n’eo ket e termenoù nihilour.
Ar gudenn dibarek evit izili adkellig 22 a-benn ar fin eo houmañ : hag e teuont da vezañ
Breizhiz ? An Emsav n’en deus ur ster hollveziadel nemet dre vezañ breizhat en e ziaz, ha dre chom
breizhat. Ma ne asantont ket da vezañ breizhat, ez eo dav dezho gouzout emaint war un hent fall o
taremprediñ an Emsav. An Emsav n’eo ket un hent d’an hollved evit anvroidi, met an hent evit
Breizhiz d’an hollveziadelezh. Ur prantad entroadur arbennik o deus d’ober, a vo ur strishadur eus o
dremmwel (deskiñ brezhoneg, piaouañ istor Breizh, istor an Emsav, anaout poblañs Vreizh, pep tra en
deberzhegezh vrasañ). Anez asantiñ d’an teñvaladur-se eus o dremmwel, en ur ger anez kregiñ da
weañ liammoù buhezel, kigel, gant tud ar vro-mañ, ne gavint ket dor an Emsav.
(31 10 71)
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Emvod hollek Skourr an Deskadurezh Vroadel e Roazhon d’ar 5 du 1972.
Deiziadoù an eil hag an trede rummad kendaeloù eus an unnekvet prantad kendaelañ
bloaziek S.A.D.E.D..
An deiziadoù dibabet zo an 26 du 1972 e Rostrenen hag an 18 c’hwevrer 1973 e Roazhon.
War roll an eil rummad kendaeloù da vezañ dalc’het d’an 26 du 1972 emañ evit an ampoent an
danvezioù-mañ : kealiadurezh Émile MASSON, ar metou kouerel e Breizh, luniad ar goproù e Breizh,
tri emzezrann, studiennoù war ar Stal Big-Dutchman, ar frammoù yaouankiz e sigur un dezrann eus
Framm Yaouankiz Vreizh.

Embannadur kentelioù S.A.D.E.D. e stumm kaieroù gant Preder.
Savet ez eus ur steuñv amzerel evit an embannadur. Ar c’hentelioù Douaroniezh a vo adembannet
er stad m’emaint. Adteuzet e vo ul lod eus ar c’hentelioù istor. Ar gelennerion war al lennegezh a
studio pere eus ar c’hentelioù Brb a vo adembannet. Nebeut a dra a vo kemmet er c’hentelioù
yezhadur. Evit ar rummadoù skiantel ne vint ket kemmet nemeur : daoust ma’z int dispredet evit al

lod mat anezho, e talvezint da zanvez evit labourioù all arnevesoc’h. Evit ar c’hentelioù
krennvrezhoneg e vo goulennet e ali digant ar c’heltiegour en deus o savet.

Atersoù a-zivout ar reizhiad-skignañ.
En eost 1972 ez eus bet savet ur reizhiad-skignañ. Petore lec’h he deus e-keñver E.S.B. ? E-barzh,
pe e-kichen ? Mard emañ e-kichen, petore kevrat a zo ? Ar reizhiad-skignañ a skign tri seurt
embannadurioù :
– skridoù E.S.B.,
– skridoù embannet gant Preder o talvezout d’al labour politikel,
– skridoù diseurt, en o zouez skridoù lennegel (Talm da skouer).
O fiziout Talm er reizhiad-skignañ e c’houlenner en devoud digant tud E.S.B. skignañ lennegezh.
Goulenn a reer : a) Ha roll un aozadur dispac’hel eo skignañ lennegezh ? b) Hag emañ tud E.S.B. aunan a-zivout kudenn al « lennegezh dispac’hel » ? k) Hag ar skridoù a zo e-barzh Talm zo
kenderc’hadoù dispac’hel ?
Respontoù disoc’het eus ar breutadur renet en emvod hollek ar Skourr :
Emañ ar reizhiad-skignañ e diabarzh framm E.S.B.. Ar skignerion a zibab petra eus an
embannadurioù e-maez framm a asantont skignañ.
Evit a sell lec’h al lennegezh, an arz, en dispac’h, ez eus bet asantet d’ar bennaenn : an arz ned eo
na steuñvadus, na frammadus, ul lec’h dispac’h eo drezañ e-unan. N’eo ket roll ur framm enta
divizout petra zo arz ha petra n’eo ket ; un droienn diazas ha forc’hellek eo « lennegezh dispac’hel »,
rak skridoù an dispac’herion n’int ket dre ret dispac’hel, n’int ket dre ret lennegezh.
Mard eo E.S.B. ur framm, ned eo ket an Emsav ur strollad politikel. Roll an Emsav zo ensammañ
ent daelerezhel ar bountad breizhek. Kement oberenn a sevenadur kenderc’het e-ser ar bountad
breizhek a sell ouzh an emsaverion enta. Ma ne sell ket an arz ouzh ar galloud politikel, ma n’eo ket
frammadus, ar c’henderc’hañ lennegel hag arzel a sell war-eeun ouzh an emsaverion e kement ma’z
int perzhidi er bountad breizhek ha danvez perzhidi er gevredigezh vloc’hel brezhon.

Goulenn : hag e vo aozet devezhioù studi war ar yezh evit an deraouidi e par ar framm abezh ?
Al labour lec’hel war ar yezh a chom al labour-diazez. An devezhioù studi o vodañ un niver
brasoc’h a berzhidi hag o padout dek devezh o devez spletoù bras, evel ma’z eo bet stadet bep bloaz.
Treuzkaset eo ar goulenn d’ar c’helligoù a-raok kemer un disentez.
EMVR-380

NOTENNOÙ KEVREDADEL (8)
EMFRAMMOÙ KEVREDADEL
Diouzh ar c’hiz emañ meizad, pe kentoc’h termen, ar struktur. Pell emañ avat ster an termen-se a
vezañ heñvel en holl zomanioù ma vez arveret. Dre-vras e c’haller lavarout e tenn giz ar
strukturelouriezh d’an tuadurioù a zo re ar preder gouezoniezhel abaoe ur c’hantved : goude ul lankad
ma voe trec’h an damant d’an devouderezh ha d’ar savelennoù arbennel, eleze d’an dreadegelezh, e
c’hoarvez ul lankad ma ren an damant d’ar gevadegelezh ha d’ar savelennoù kensavel pe emframmel.
Ober a reomp gant an termen struktur hag e zeveradoù evit menegiñ ar c’heal ledanañ ha
dispisañ, ha gant an termen emframm er ster strishoc’h a strivomp da resisaat en notenn-mañ.
Evit an enebadur etre savelennoù darbennel ha savelennoù kensavel pe emframmel, sl. Adam
SCHAFF, Le structuralisme en tant que courant intellectuel, L’homme et la société, 24-25/7396 1972.
Merket eo al luskad emframmelour gant an tuadur da zilezel an troc’h etre ar sell diasavel hag ar
sell dialuskel, etre ar fiñv hag ar paouez, an hollenn hag ar parzhioù (sl. G. GURVITCH, Traité de
Sociologie, 1962, I, p. 205) ; gant an ezhomm da gaout un elfenn etreat d’ar par ergorel ha d’ar par
dangorel, d’ar spered anavezer ha d’an traoù anavezet (M. MERLEAU-PONTY) ; gant
« daelerezhekaat an eeun » diskouezet gant G. BACHELARD evel un azon a bouez eus ar ouezoniezh
kempredel.
Er gevredadouriezh ez eo, evit gwir, an emframm etreat d’an anadenn gevredadel hollel ha d’an
euladoù denel diseurt imboudet warni ; etreat ivez d’al luskañ ha d’ar stabilded, d’ar seveniñ ha d’ar
sevened, d’an dedaoliñ ha d’an dedaoled ; etreat erfin d’an doare-bezañ ha d’an doare d’en em welout
ha d’en em zerc’hañ a zo da bep anadenn gevredadel hollel.
An abegoù he deus ar gevredadouriezh da blediñ gant an emframmoù zo niverus :
1) An ezhomm d’en em zizober eus « kevredadouriezh an urzh » pe « kevredadouriezhoù an
araokaat ». Urzh koulz hag araokaat a empleg barnadennoù talvoudel na reont nemet dogmatekaat
savboentoù enebek ha kenforc’hus. Digembezus eo arver an dezrann emframmel gant seurt
dogmatekaat.
2) Digembezus eo ivez arver meizad an emframm gant an troc’h gaonac’h eus ar
gevredadouriezh etre daou skourr diasavel ha dialuskel, etre ur « savoniezh » kevredadel hag un
« nerzhoniezh » kevredadel. An emframm kevredadel zo anezhañ ur steudad a gempouezioù bresk
etre urzhazoù lies na chomont nepred er paouez en askont eus o c’hemplezhded end-eeun. Un argerzh
diziwezh eo an emframm, o tremen dre lankadoù a ziemframmadur hag a ademframmadur
peurzalc’hus ; un arvez eus ar gevredigezh e gwered ; un dedaoled na c’hell padout hep un dedaoliñ
diastal ; ur striv unvaniñ ha durc’haat oc’h adderaouiñ bepred.
3) Meizad an emframm kevredadel zo enebet ouzh an disrann, er gedvuhez, etre ar greadoù
strollennel diouzh un tu, ar patromoù, euladoù, argeloù, kealioù ha talvoudoù diouzh an tu all, –
disrann danzeel ez eo kiriek dezhañ Max WEBER, un niver a gevredadourion amerikan hag ar
« gulturelouriezh » difetis. O kemer ar sevenadurioù evel ergorennoù a amkaner studiañ « enno ounan » ent dizalc’h diouzh ar c’hevredigezhioù pe ar strollennoù ouzh o c’henderc’hañ hag o vevañ
diwarno, n’o deus graet ar gevredadourion-se nemet o balzamegañ. En eneb, kudenn ar c’heñver etre
sevenadur ha kevredigezh a gav un diskoulm bastus bennozh da veizad an emframmoù kevredadel : ar
sevenedoù (hag ar sevenadurioù) a dalvez da atelañ an emframmoù, da simantañ ar c’hempouezioù
kemplezh ha bresk ez int diwar-bouez ar patromoù, an arouezioù, arhentoù, argeloù, kealioù ha
talvoudoù a zougont. E gwir, an emframmoù kevredadel a anad er fetis evel o vezañ war un dro an
dedaolerion hag an dedaoledoù eus an oberennoù a sevenadur. Er c’heñver-se e ve ur fazi bras renkañ
aozerion evel Ruth BENEDICT gant he patterns of culture e-touez an emframmelourion. Dispis awalc’h eo moarvat bevennoù ar strukturelouriezh evit ma kavfe ar stuzegouriezh hag an doareadoù all

a gulturelouriezh bod enni, nemet e oufed gant poan ijinañ ur savlec’hiad estrenoc’h da gudenn an
emframmoù kevredadel eget ar stuzegouriezh kelennet gant an denoniourion amerikan.
4) Meizad an emframm a ro tu d’ar gevredadouriezh da baouez a zrougarverañ an termen
ensavadur. An emframmoù kevredadel zo muioc’h eget an ensavadurioù, muioc’h eget hollad
ensavadurioù ar gevredigezh. Tostoc’h int d’an anadenn gevredadel hollel eget an ensavadurioù, –
anezho arvez « kelanek » eus ar gevredigezh hervez troienn nerzhek MAUSS (goude m’en doa hemañ
taolet da ledañ arver an termen ensavadur er gevredadouriezh). Mar kemerer, e-touez termenadurioù
niverus ha dislavarus ar meizad a ensavadur, an hini ledanañ, a ra anezhañ « pezh a zo raksavelet », pe
unan all strishoc’h : « ar strolloù pouezusañ anavezet en ur gevredigezh » (HILLER, PANUNZIO), e
stader bepred ez eo an ensavadurioù a ampleg an emframmoù ha n’eo nepred ar gin. « Ar strolloù
pouezusañ en ur gevredigezh » a dalvez, ent sklaeroc’h : urzhaz ar strolladurioù arc’hwelel piaouel
d’ur rizhenn a emframmoù bloc’hel ; neoazh, en holl emframmoù bloc’hel, emañ an urzhaz-se e
kenstourm hag e kempouez gant un niver a urzhazoù all ; n’eo ket hepken gant urzhazoù ar
reolennadurioù diseurt da skouer, hogen ivez, en emframmoù ’zo, gant urzhaz ar renkadoù, – hag ar
re-mañ, anat, n’int ket « ensavadurioù » ! War un dro, ne c’haller ket lavarout ez eo « raksavelet » an
emframmoù, pa vezont dizehan war eilpennañ, pa’z eo bresk o c’hempouez, pa na vezont nepred sioul
na renket kempenn, ha pa amplegont er c’hontrol ur morloc’h diziwezh a emframmadur, a
ziemframmadur, a ademframmadur ma kemer perzh holl elfennoù an anadenn gevredadel hollel.
5) Meizad an emframm a ro ivez an tu da resisaat meizad ar framm (organization) bet arveret ahed hag a-dreuz gant ar gevredadourion saoz hag amerikan pergen. Evel m’hon eus bet tro da lavarout
(Emsav 69/292 hh.), e c’hell ar frammoù bezañ un elfenn e kempouezioù an emframm, pe un eztaol
diazas anezhañ, hogen n’int nepred an un dra hag eñ. Ar frammoù zo « greadoù strollennel raksavelet,
kempennet, urzhasaet, kreizennet hervez patromoù erverket diwar-bouez braslunioù sonn pe
sonnoc’h, displeget peurliesañ e stumm dezvadoù » (Emsav 64/121 1972). Ur gwastad n’eus ken eus
ar frammoù, ur bazennad e-barzh ar werc’helezh kevredadel, tra ma’z eo liesventek an emframmoù.
Ur strolladur pe ur gevredigezh a c’hell bezañ peuremframmet hep mont e stumm aozadurioù
frammet, na zoken hep bezañ eztaoladus en un aozadur frammet nemetken (da skouer ar renkadoù, ar
broadoù ha, diouzh an dro, ar c’hevredigezhioù etrevroadel) ; ouzhpenn se, e c’hell an emframmoù
kevredadel darnel pe bloc’hel ensoc’hañ etre gwiskadoù emdarzhekoc’h ar werc’helezh kevredadel ha
gwiskad ar frammoù, o c’hoari roll an tertium gaudens (G. GURVITCH), an trede emvataer, o
c’hounit korvo diwar genstourm an elfennoù all.
Un anadenn kalz kempleshoc’h eget ar frammoù eo enta an emframmoù. An emframmoù, ma ne
eztaolont nepred penn-da-benn an anadennoù kevredadel hollel, ne vezont o-unan nepred eztaolet
penn-da-benn gant ar frammoù. Un dislank bras a chom bepred etrezo. Da skouer, nag an aozadurioù
politikel pe c’hweluniadel, nag an aozadurioù bevezerion, nag aozadur frammet all ebet (relijiel,
deskadurel, sportel) ne zerc’houezont emframm ar renkad proleterel en he fezh ; heñveldra, nag ar
Stad, nag an Ilizoù, nag ur framm a steuñverezh armerzhel, na framm all ebet, distag pe a-gevret, ned
int evit derc’houezañ emframm ur gevredigezh vloc’hel…
E-touez ar rizhennoù diseurt a emframmoù darnel pe bloc’hel e c’haller diforc’hañ etre
kempouezioù ma c’hoari an aozadurioù frammet ur roll bras (evel er c’hevredigezhioù kempredel da
skouer), ha rizhennoù emframmoù ma’z eo o roll bihanoc’h, dister pe mannel. E pep feur, un aozadur
frammet zo un elfenn eilrenk en un emframm.
Goulenn zo bet lakaet da c’houzout pere, eus an emframmoù pe ar frammoù, eo an nerzhaouekañ.
Techet e ved da respont ez eo an emframmoù, o vezañ ma tro enno ur fiñv dizehan a aznevezadur.
Daoust da se, ez eo dic’hallus skarat a-raok taol pere eo an nerzhaouekañ hag ar fiñvusañ etre an
emframmoù hag ar frammoù hep lakaat e kont ar perzh kemeret gant ar re-mañ e kempouez kemplezh
an emframmoù. Setu perak emañ an traoù evit gwir e dalc’h rizhenn an emframm kevredadel e kaoz :
gwech e ra d’an aozadurioù frammet bezañ didarzhadennekoc’h hag oberiantoc’h egetañ (evel en hon
amzer), gwech, en eneb, e teu an aozadurioù frammet da vezañ ponner, reut, gorrek (pezh a
c’hoarvezas gant an emframmoù ozhac’hmeurel, gladdalc’hel, ha gant re ar Renad Kozh).

6) Meizad an emframm a ro tu da ziforc’hañ etre emframm ha tuez kevredadel. An tuezioù
kevredadel sioul pe tousmac’hus, lañsus pe dilañsus d’ar renkad-mañ-renkad, d’an deveizadur-mañdeveizadur eus ar sevenedoù, d’an durc’hadur-mañ-durc’hadur politikel, relijiel, prederouriezhel pe
gouezoniezhel, a vez enno alies neuennadoù hep ma ve kemmoù en emframmoù ma c’hoarvezont.
Koulskoude, ar c’heñver etre tuez hag emframm zo kalz kempleshoc’h eget ma hañval bezañ evit ur
gwel. Rak tuezioù ez eus o reiñ lañs d’an diemframmadur ha da darzhadur an emframmoù (an tuez
kevredadel-armerzhel eus dibenn an 18t kantved da skouer en deus digoret hent d’an Dispac’h gall).
Tuezioù all a lusk da startaat an emframmadur ha da ademframmañ. Re all n’o deus azlamm ebet war
an emframmoù. A-c’hin, an emframmoù kevredadel a enlouc’h o merk war an tuezioù. Setu perak ne
c’haller ket dispartiañ a-grenn na liammañ re strizh emframm ha tuez. Un daelerezh a c’hell diwanañ
etrezo, daoust ma ne c’hoari ket e pep degouezh. Koulskoude, ar pezh a ranker derc’hel kont anezhañ,
– rak eno emañ andon pep tuez, – an anadenn gevredadel hollel eo a zeu a-wel dre an dastaol erluskus
pe argilus ez eo an tuez.
7) Meizad an emframm en deus er gevredadouriezh hogos an hevelep roll hag er vredoniezh.
Er vredoniezh ez arverer meur a dermen evit ar meizad-se (emframm, neuziadur, furm ;
en alamaneg : Gestalt, Struktur ; e galleg : forme, configuration, structure, – en devoud avat,
ar ger alamanek Gestalt zo bet degemeret gant ar yezhoù all). « Keal ar Gestalt ne veneg ket
hepken an neuz diavaez, hogen ivez an emframm, an urzhiadur diabarzh » F.J.J.
BUYTENDIJK.
An emframmoù kevredadel zo neuziadurioù hag erlec’hiadoù a hollennoù war loc’h deuet war
wel ha luniek ; kenstagiezhoù fetis ha fiñvus o pourchas dezverkoù kantouezel d’al lakadenn ne c’hell
ket an hollenn bezañ direet d’an elfennoù o parzhiañ pe o perzhiañ enni na kennebeut hanvout hepto.
N’int ket un heveleb gant an anadennoù kevredadel hollel, a amplegont o vezañ endalc’het ganto, ha
se n’eo ket hepken peogwir ez eus e-touez an anadennoù-se elfennoù anemframmel (korrgevredadel)
koulz ha strolladurioù nann emframmet ha peogwir ez int dedaolerion an tuezioù, hogen ivez peogwir
ez eo an anadennoù kevredadel hollel, an danvez tanidik-se, kement hag an dedaoliñ ez eo an
emframmoù an dedaoled anezhañ. Kement-se ne vir ket ouzh amzerelezh un emframm a vezañ pe
goulerc’hus pe a-wechoù enraogus e-keñver amzerelezh an anadenn gevredadel hollel (evel e
degouezh an hengeodedoù pe an emframmoù gladdalc’hel).
Er vredoniezh e talvez meizad ar Gestalt da anataat ar gentelezh a vez bepred, e gwered pe e
galloud, e domani ar merzout, gant ur gevanenn e-keñver ar merzadennoù darnel ha, kentoc’h meiz, ar
santadennoù distag (a vez anezho bepred elfennoù distrilhet en un eil lankad diouzh kevanenn ar
merzed) ; heñveldra, er gevredadouriezh e talvez meizad an emframm kevredadel da lakaat a-wel
kentelezh ar gevanenn gevredadel, pegen kemplezh bennak e ve, war gement urzhaz ha skeuliad a zo :
re ar strolladurioù hag ar renkadoù, re diskouezadurioù ar gevredusted, re ar gwastadoù a-zonder, re
modoù rannadur al labour kevredadel hag an daspugnadur, re ar reolennadurioù kevredadel (Kravez,
Huderezh, Gwir, Divezouriezh, Anaoud, Arz, Deskadurezh), re ar patromoù, arouezioù, arhentoù,
argeloù, kealioù ha talvoudoù, re an amzerelezhioù hag an devouderezhioù. Ha dres, eus ur
c’hempouez bresk etre an holl elfennoù-se pe lod anezho e c’hoarvez pep emframm darnel pe
bloc’hel. Evel ma n’eo ket ar Gestalt un heveleb gant an « anadenn vredel hollel », ned eo ket an
emframm kevredadel un heveleb gant an « anadenn gevredadel hollel » ; ken « etreat » eo ar Gestalt
hag an emframm kevredadel.
8) Pa studier rizhennoù ar c’hevredigezhioù bloc’hel, ne c’haller o savelañ nemet diwar
rizhennoù o emframmoù. Rak, en eneb d’ar strolladurioù dibarek a zo emframmadus hogen n’int ket
bepred emframmet (menegomp an haenadoù armerzhel, ar strolladurioù yaouankiz, ar c’hevredigoù,
ar strolladurioù bevezerion, h.a.), ha d’ar renkadoù a c’hell bezañ war emframmañ nemetken, pep
kevredigezh vloc’hel zo dezhi un emframm. Ar studi eus hemañ eo an hent nemetañ da gemer evit
savelañ rizhennoù an anadennoù kevredadel hollel bloc’hel. Evel just, kalz pinvidikoc’h eo ar re-mañ
eget o emframmoù, nad int nemet dedaoledoù, arvezioù, erlec’hiadoù anezho. Aesoc’h eo savelañ
rizhouriezh an emframmoù kevredadel eget hini an anadennoù kevredadel hollel bloc’hel.
Koulskoude, arabat eo meskañ ar rizhenn, luniad danzeel aozet gant ar c’hevredadour ha dezhañ

gwiriegezh oberatael hepken, hag an emframm, a zo un arvez fetis eus ar werc’helezh kevredadel.
Setu perak e c’haller komz eus rizhennoù an elfennoù anemframmel pe nann emframmet eus ar
werc’helezh kevredadel, koulz hag eus rizhennoù an emframmoù hag eus rizhennoù an anadennoù
kevredadel hollel o trevonnañ o emframmoù.

Termenadur an emframm kevredadel.
Kemeradurioù diseurt an termen struktur er gevredadouriezh.
Arveret e vez an termen struktur gant sterioù disheñvel hervez an aozerion.
El lizheradur saoz ez eo arver an termen-se un doare da hepkoriñ droukheuliadoù ar c’heriegezh
hiniennelour ha da gentañ an direadur eus ar werc’helezh kevredadel d’ur bruzhunadur a
« zarempredoù kevredadel », pe da « gehentadurioù » na weler ket an diaz anezho, pe, en degouezh
gwellañ, d’ur strobad « rolloù », « staeloù », « patromoù » a c’hreadoù hag a dalvoudoù mui pe vui
strewet, na gaver na diazez d’o gwiriegezh, na pennaenn d’o c’hevanadur en un hollenn gevredadel
gwerc’hel. Da skouer, A.R. RADCLIFFE-BROWN, an tudoniour breizhveurat, a anzav e ra gant « an
termen struktur kevredadel evit menegiñ ur rouedad (network) a geñverioù kevredadel beziat », hag o
unvanadur en ur « rouedad undalc’h » oc’h enderc’hel « savlec’hioù ha rolloù » kevredadel ; en
doare-se eo ez erzerc’hfe ar struktur kevredadel evel gwerc’helezh fetis. Koulskoude e vez ar struktur
kevredadel dibaouez o kemmañ, koulz hag ar c’heñverioù kevredadel hag an hiniennoù a gemer perzh
enno ; kement-mañ avat ne virfe ket ouzh e « zispanded dialuskel » en amzer, e « hirbaderezh » bras
pe vrasoc’h. Evit RADCLIFFE-BROWN, ez eer e-biou d’an « diac’hinad »-se dre ziforc’hañ ar
« strukturioù fetis » hag o « furm strukturel » (structural form) ; houmañ a chomfe peurliesañ
digemm, zoken pa ve treuzfurmadurioù don o c’hoarvezout er « c’heñverioù kevredadel », en o
genadoù hag en o azonoù. E berr, skorted an diforc’hadur etre « keñverioù kevredadel » ha
« strukturioù kevredadel » a ra dezhañ tremen e-biou d’ur studi daelerezhel diles eus ar c’hoari
kemplezh etre un hollelezh strollennel gwerc’hel, he gougevanennoù hag he ferzhidi ; ouzhpenn se, an
diforc’h lakaet etre « struktur fetis » ha « furm strukturel », o tegas da erlec’hiañ e rizhenn ouzh ar
struktur gwerc’hel, a vir ouzh studi an emframmadur, an diemframmadur hag an ademframmadur a zo
kreizig-kreiz kudenn an emframm kevredadel.
Un diskibl da RADCLIFFE-BROWN, Meyer FORTES, o tiskleriañ ez eo ar strukturioù « bepred
un difetisadur o talvezout da spisverk evit dezrannañ ar plegennoù fetis », a zeu dre se da zilezel ar
mennoz ez eo ar struktur un arvez eus ar werc’helezh fetis, mennoz a zalc’he koulskoude
RADCLIFFE-BROWN start dezhañ.
Da heul an dilezadenn-se ez a tudoniourion ’zo, evel Claude LÉVI-STRAUSS, betek hevelebiñ
rizhenn, emframm ha patrom dindan ar skritell struktur,-patrom o talvezout, ouzhpenn se, evitañ war
un dro da venegiñ patrom ar greadoù gwerc’hel (parzhiat er werc’helezh kevredadel arsellet) hag ar
patromoù o heñchañ dezrann an arseller. Ur seurt kemmesk a gas war-eeun e-barzh trapoù ar
c’heriegezh hiniennelour, ar veizelouriezh hag an derc’helouriezh.
An dañjer a chom evit an dudoniourion eo erlec’hiañ ouzh an emframm, a zo tra werc’hel, e
rizhenn, a vez bepred un danzead a-berzh an arseller. Dav eo anzav ez eo diaesoc’h evit un tudoniour,
bepred estren d’ar gevredigezh nannprometeel a studi, eget evit ar c’hevredadour e-kreiz e
gevredigezh prometeel, diraez an anadenn gevredadel hollel hec’h-unan en tu-hont d’an emframm
kevredadel. Er c’hevredigezhioù istorek, an anadennoù kevredadel hollel, pa dennont bepred da
c’henel tuezioù nevez ha da drevonnañ o emframmoù, a lak da sevel kudenn an tremen etre rizhennoù
disheñvel a emframmoù, o tegas e-se ar c’hevredadour war an harzoù ma kej kevredadouriezh hag
istorouriezh.

Lec’h an emframm er werc’helezh kevredadel.
Bremañ e vo aesoc’h reiñ un termenadur eus meizad an emframm kevredadel ha resisaat lec’h an
emframm er werc’hel kevredadel.

Kentañ poent : an hollenn gevredadel, darnel pe bloc’hel, zo dezhi kentelezh, e-keñver
boudoniezh ha hentennoniezh, war hec’h emframm, mard eus eus hemañ. Pinvidikoc’h eo egetañ e
pep keñver, hag he leunded a empleg muioc’h a zic’hortozded. Evel a ouzomp, ez eus anadennoù
kevredadel hollel hep emframm, ha pa vent anemframmel (erzerc’hadurioù ar gevredusted), pe
emframmadus hogen nann emframmet dre un arbenn pe unan all. Kudenn an emframm kevredadel zo
ur gudenn a veurgevredadouriezh o sellout ouzh ar strollennoù gwerc’hel, eleze ar strolladurioù
dibarek, ar renkadoù, ar c’hevredigezhioù bloc’hel (Meuriadoù, Keodedoù, Impalaeriezhoù, Broadoù,
Kevredigezhioù etrevroadel). Ar c’hevredigezhioù bloc’hel nemetken ne c’hellont ket na vezañ
emframmet, tra ma’z eus eus ar renkadoù kerkent ma teraou o emframmadur, tra ma c’hell ar
strolladurioù dibarek chom hep emframm, evito da vezañ emframmadus. Adlavarout a reomp
c’hoazh : kevanved kevredadel ebet, zoken emframmet start, ned eo un heveleb gant e emframm ; an
emframmoù zo anezho erlec’hiadoù, hantererion, dedaoledoù kemplezh, ateladoù eus anadennoù
kevredadel hollel ; ar re-mañ, war drevonn dezho (gwech enraogus, gwech goulerc’hus outo),
dislanket en o c’heñver, a gemer perzh en o emframmadur pe en o diemframmadur hag o zarzhadur.
Penaos intent emframm ur strolladur dibarek ? Evel un teskad urzhazoù spesadek a wastadoù azonder, a furmoù a gevredusted, a batromoù, arouezioù, arhentoù, argeloù, a reolennadurioù
kevredadel, a amzerelezhioù hag a zevouderezhioù kevredadel, da gentañ ; un emskiantadur fraezh
ouzh bezañs an urzhazoù-se hag ouzh o dizireadusted da urzhazoù strollennoù all ; erziwezh, ur
c’hempouez, zoken bresk, etre an urzhazoù-se. Elfennoù all c’hoazh a vez en emframmoù kevredadel
bloc’hel : urzhaz ar strolladurioù arc’hwelel, hini ar renkadoù e kevezerezh ganto, hini modoù
rannadur al labour hag an daspugnadur ; hag, en tu all da se, ar perzh kemeret gant an emframm, evel
dedaoler hag emvataer, en ur sevenadur dibarek a bourchas ateladur ha simantadur d’e gempouez.
Poentoù heverk un emframm kevredadel, darnel pe bloc’hel, zo : a) urzhazoù lies, e tennder pa
n’eo ket e kevezerezh b) ar c’hempouez etrezo, splann ha bresk war un dro, oc’h amplegañ strivoù
hag oberoù bepred nevezet k) an emskiantadur strollennel ouzh an urzhazoù lies-se hag ouzh o
c’hempouez bresk d) simantadur ar c’hempouez-se gant sevenedoù o parraat ouzh e vreskted
c’henidik e) al lusk emframmañ, diemframmañ, ademframmañ ha tarzhañ, anezhañ lusk ar gedvuhez
hec’h-unan.
Uheloc’h hon eus gwelet savlec’h an emframm ensoc’het e-kreiz ar c’henstourm etre ar par
urzhiadek hag ar par emdarzhek, hag o c’hoari alies roll an tertium gaudens, an trede emvataer. E-se,
an aozadurioù frammet a c’hell kemer perzh er c’hempouez etre an urzhazoù lies a ra un emframm
kevredadel ; ar gin avat ne c’hell ket bezañ : un emframm kevredadel ne vez nepred gougevanet ouzh
un aozadur frammet nag euvret gantañ. Setu perak ez eo dañjerus ober heñvelsterioù gant an termenoù
« emframm » ha « renad », hemañ o venegiñ kentoc’h modoù ar frammata. Mar talvez aesoc’h an
emframmoù da ziazez d’an aozadurioù frammet eget nep elfenn all eus ar werc’helezh kevredadel, e
ranker stadañ an devoud-mañ : emframmoù ken start ha re ar renkadoù hag ar bloc’hennoù ne
c’hellont ket bezañ derc’houezet gant ur framm unel, hogen genel a reont lies aozadur frammet
kevezer.
Erfin, ez eo arvarus ivez komz eus emframmoù (zoken darnel) evit menegiñ obererezhioù
kevredadel diforc’hekaet (pa reer anv da skouer eus emframmoù kalvezel, kulturel, gwirel, h.a.).
Degemeradusoc’h e hañval bezañ endeo troiennoù evel « emframmoù armerzhel », « emframmoù
politikel », « emframmoù relijiel », n’eo ket peogwir e verkont obererezhioù pe arc’hwelioù, hogen pa
zaveont da strolladurioù gwerc’hel evel ar micherioù, atantoù, labouradegoù, greantioù, stalioù
greantel, kevredadoù kevranneion, bankoù, trustoù, kartelloù, h.a., hag eus o c’henvelladur (evit a sell
an « emframmoù armerzhel ») ; evel ar strolladurioù a amezegiezh : kumunioù, kêriadennoù, kêrioù,
rannvroioù, ranndirioù, proviñsoù pe ar bloc’had anezho ez eo ar Stad (evit a sell an « emframmoù
politikel ») ; evel an Ilizoù, an urzhioù, ar parrezioù, ar ranngredennoù, h.a. (evit a sell an
« emframmoù relijiel »).
An emframmoù kevredadel bloc’hel pe darnel n’int ket stabil, bez’ e vezont bepred war loc’h, awechoù gorrek ha goulerc’hus, a-wechoù herrek hag enraogus. An amzerelezh ma loc’hont a vez
peurliesañ e dislank gant amzerelezh an anadennoù kevredadel hollel danlec’hiet dezho. Lavaromp

ivez e c’hell ar re-mañ diflukañ e-barzh an emframmoù, gwech evel un nerzh tanveneziek o
tidarzhadennañ, gwech evel un eneppouez o c’horregañ o loc’h. E pep doare emañ an emframmoù e
dalc’h an anadennoù kevredadel hollel, ha trehontet ganto, o reiñ hepken un eztaol skort anezho. An
emframmoù zo un dedaoled oc’h amplegañ dizehan un dedaoliñ ; an dedaoliñ-se a vez evit an darn
vuiañ e-ser an anadennoù kevredadel hollel. Seurt daelerezh an dedaoliñ hag an dedaoled a ro d’an
emframmoù an tu da vezañ war un dro ar poentoù-harpañ evit un dedaoliñ nevez, – ha spisverkoù
hebleustr evit danzen rizhennoù an emframmoù bloc’hel.
Er par-mañ eus hon studi e c’hellomp dezrevell an termenadur klokañ gwellañ eus meizad an
emframm kevredadel.
Pep emframm kevredadel zo ur c’hempouez bresk, bepred da adober dre ur striv dizehan, etre ul
liested a urzhazoù e-kreiz un anadenn gevredadel hollel kevanvedek nad eo-eñ nemet un erlec’hiad
brasneuziet anezhi : kempouez etre urzhazoù spesadek a wastadoù a-zonder, a erzerc’hadoù ar
gevredusted, a reolennadurioù kevredadel, a amzerelezhioù kevredadel, a livioù ar speredegezh, a
vodoù rannadur al labour hag an daspugnadur, ha diouzh an dro, a strolladurioù arc’hwelel, a
renkadoù gant o aozadurioù frammet ; atelet ha simantet e vez seurt kempouez etre an urzhazoù gant
ar patromoù, arouezioù, argeloù, talvoudoù ha kealioù, ha gant ar rolloù kevredadel reoliek ha boas,
e berr gant ar sevenedoù piaouel d’an emframmoù-se, ha mar bezont bloc’hel, gant ur sevenadur abezh ouzh o zrevonnañ ha ma perzhiont war un dro evel dedaolerion hag emvataerion.
An termenadur-mañ a ziskouez, etre traoù all, ne c’hell ket ar gevredadventouriezh (muzulioù
kementadel, ataladoù riñvoniezhel, stadegouriezh) kaout talvoudegezh vras evit studi an emframmoù
kevredadel. Gwastadoù a-zonder ’zo a c’haller muzuliañ ha lakaat e stadegoù : an diaz stummadel, ar
patromoù kalvezel hag armerzhel, ar greadoù reoliek da skouer. Evit ar c’hempouezioù bresk etre an
urzhazoù lies ez eo an emframmoù o-unan avat, ne vezont ket diraezadus dre seurt argerzhadoù.
Meizad an emframm kevredadel a ampleg ur c’henober a-berzh ar gevredadouriezh, an istorouriezh,
an dudoniezh hag an armerzhouriezh kentoc’h eget a-berzh ar stadegouriezh.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943
Trede trimiziad 1972.
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S.A.D.E.D. : UNNEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (8)
KENDAEL A-ZIVOUT AR METOU KOUEREL E BREIZH
(Testenn gentañ, PKB-1119)
An notennoù da heul zo frouezh kendaeloù renet e-ser ur Gellig eus E.S.B., ar breutadegoù o deus
bet izili eus ar Gellig-se gant tud eus o c’hweluniad, hag ar gendael aozet war an divoud e Rostrenen
d’an 26 du 1972. Dont a reont da heul al labourioù embannet endeo war ar gounezerezh hag ar
gouerion e Breizh : Dazont ar gounezerezh brezhon hervez ar steuñvoù gall, Emsav 23/317-326
1968 ; Ar gouerion ha diorreadur ar vro, Emsav 37/3-10 1970, evel digoradur d’un dezrann hollek war
ar metou kouerel e Breizh ha, da heul, evel stern-daveiñ an obererezh emsavel er metou-se.
Seurt dezrann war ar metou kouerel e Breizh zo da lec’hiañ e stern un dezrann hollek eus ar
gevredigezh e Breizh, – arabat e ve kouezhañ en dezrannoù gennadel, er gweladurioù korfuniadel a zo
paot e-touez ar gouerion hag e-touez ar vicherourion.

1. – An amveziadoù.
An anadenn bennañ er mare-mañ e Breizh er gounezerezh zo digresk herrek niver ar gouerion. E
1962 e oa 422 146 den o labourat er gounezerezh er Ranndir Steuñvel Bretagne, eleze 42 % eus
poblañs-labour ar pevar departamant. Koulskoude, ar sifroù-se a ziskoueze un digresk eus 20 % eus
labourerion ar gounezerezh e-skoaz sifroù 1954.
Merkomp diouzhtu e c’hoarvez tud-labour ar gounezerezh eus kouerion (87 % eus an hollad e
1962) ha gopridi, eleze gwezhourion-douar (13 % e 1962).
Abaoe 1962 ez eo kendalc’het an digresk. Devoudet eo ar c’hoazhadur-se gant : a) feur uhel ar
gouerion hag ar wezhourion-douar e poblañs-labour Breizh b) kresk an askoradoù, an ardivinkadur, o
c’houlenn kalz nebeutoc’h a dud evit kenderc’hañ kalz muioc’h eget a-raok (en ur verkañ avat ez eo
Breizh un dachenn a c’hounezadurioù o c’houlenn un dud-labour niverus, evel ar magerezh, ar
primeostoù, al laezh) k) an diaesterioù kellidel a zo war hent ar gouerion vihan, pa n’o devez ket ar remañ peadra da arnevesaat o atantoù ; a zo un heuliad da leviadurezh c’hounezel ar gouarnamant gall
d) izelded prizioù ar gounezadurioù o rediañ ar re vihan da greskiñ pe da zilezel.
Ar re o kuitaat ar gounezerezh a c’hoarvez eus :
1) Tud kozh o tilezel o atantoù. Mui-pe-vui int broudet d’henn ober gant an I.V.D. (Indemnité
Viagère de Départ), anezhi ul leve grataet gant ar Stad d’ar gouerion oadet a asant lezel o stal gant ur
c’houer yaouank. Seurt dic’haouadur zo parzh kevanek el leviadur gladel (politique des structures)
renet gant ar gouarnamant, a denn da amparañ atantoù bras a-walc’h, – hep nemeur a verzh.
Kounaomp e oa e 1962, er Ranndir Steuñvel Bretagne (R.S.B.), 57 % eus ar pennoù-atantoù oadet a
ouzhpenn 50 vloaz (L’Économie de la Bretagne, Notes et Études Documentaires, 25 juin 1968, p. 43).
2) Kouerion re baour evit ardivinkaat o atantoù, re baour evit ma ve prestet kredadoù dezho gant
ar C’hred Gounezel, re baour evit kaout skoazelloù efedus digant ar Stad.
E berr, kudenn bennañ ar gouerion e Breizh, hag e darn eus rannvroioù Frañs, zo gouzout piv a
c’hallo chom war ar maez ha piv a vo rediet da vont kuit.
Mard emañ aze kudenn bennañ ar gouerion vihan ha krenn e Breizh, eleze kudenn an darn vrasañ,
e ve arabat diwelout ez eus kudennoù all gant ar gouerion a zo deuet a-benn da sevel embregerezhioù
lañsus. Evel ma welimp pelloc’h ez eo mesket alies kudennoù an daou rumm kouerion-se, gant rat
peurliesañ.

2. – Brastres eus rummadur ar gouerion e Breizh.
Abaoe pell e vez ledet, war ar maezioù e Breizh evel e Frañs, dodenn unvaniezh an holl gouerion
a-enep ar bed greantel ha kêrel. An dodenn-se, a glote ergentaou gant ar beziadoù, a zeu da vezañ ur
vojenn bep ma’z a war-raok ardivinkadur, greanteladur ar gounezerezh hag e gevanekadur ouzh an
armerzh greantel. Klask a raimp amañ diforc’hañ ar rummoù disheñvel a zo er metou kouerel dre
varregezh kalvezel hag armerzhel ar gouerion, diskouez penaos ez eo liammet o c’healiad ouzh o
saviad ha lakaat war wel arc’hwelerezh an arc’hadurioù.

Ar gouerion vihan paour.
Ar rumm niverekañ a c’hoarvez eus kouerion vihan o deus a-boan peadra da vevañ war o atantoù.
Kenderc’hañ a reont laezh, un tammig moc’h, un tammig edeier. Tonket eo ar rumm-mañ da vont da
get gant ar reizhiad a zo bremañ. Warlerc’hiet eo ar gouerion vihan paour a-fet kalvezerezh ha
stummadur micherel. Bihan ha nebeut ardivinkaet eo o atantoù. Ouzhpenn se emaint dilezet tost pennda-benn gant kalvezourion ar gounezerezh (kuzulierion hag ijinourion), skoazellet nebeut gant ar Stad
(a-walc’h evit chom sioul) ha tamm ebet gant ar C’hred Gounezel na brest arc’hant nemet d’ar re
binvidik. Kouerion ar rumm-mañ, oadet alies, zo paotoc’h en 22, 35, 44 ha 56 eget en 29.
An tiegezh eo amañ an unvez-kenderc’hañ. Ar gwaz, ar wreg hag ar vugale a labour war an atant.
Dre-vras ez eo ar gouerion-mañ difennourion ar bed henvoazel, en o ziegezh evel er peurrest eus ar
gevredigezh, anezho « moger-difenn ar gevredigezh kozh » hervez troienn K. MARX (Ar C’hevala
XV, 10). Ganto e kaver garanet an donañ kealiadurezh ar bed koueriadel henvoazel (doujañs da urzh ar
gevredigezh, enebiezh ouzh ar c’hêrioù). E-se ez amparont un nerzh kevredadel mirelour a vez arveret
gant mistri ar mare pe o lakizion (gouvriaded, pennoù ar gounezerezh, h.a.) evit derc’hel sioul ar
metou koueriadel.
Merkomp evelkent ez anad abaoe un nebeut bloavezhioù e-touez ar gouerion vihan tuadurioù
disheñvel a ra d’un darn anezho en em zistagañ diouzh ar gouerion binvidik (ha n’eo ket diouzh ar
bed henvoazel), evel m’henn diskouez emastenn ar M.O.D.E.F. e Breizh abaoe daou vloaz.

Ar vourc’hizelezh koueriadel henvoazel.
Pouezus eo an eil rumm-mañ n’eo ket dre e niver hogen dre e levezon war ar gouerion vihan
henvoazel hag ar roll a c’hoari e leviadurezh c’hounezel ha kedvuhezel ar reizhiad c’hall. Dre-vras eo
aet divastus live kalvezel kouerion ar rumm-mañ : un niver bras eus atebeion ar gounezerezh e Breizh
zo izili anezhañ hag alies ne zeuont a-benn nemet bennozh d’an digolloù a zegemeront dre berzh o
c’hargoù en ensavadurioù gounezel. Kement-se a ro da gompren pegen bresk eo o saviad, pegen
doujus ez int d’ar galloud o ren en deus ezhomm anezho en arbenn eus o levezon war ar gouerion
vihan henvoazel. Tonket eo ar rumm-mañ da vont da get war un dro gant ar gouerion vihan
henvoazel.
Pimpatrom ar vourc’hizelezh koueriadel henvoazel zo e 35 Élie CHEMIN, kadoriad ar Gambr
Labour-douar. E lugan zo « difenn ar stal diegezhel vihan ». Kompren a reer ervat e teufe gantañ seurt
lugan pa’z eo paderezh ar gouerion vihan henvoazel an doare nemetañ d’ar vourc’hizelezh koueriadel
henvoazel da virout he lec’h er metou kouerel.

Ar pennoù-embregerezh.
Un trede rumm a c’hoarvez eus ar gouerion a ra berzh : int eo pennoù-embregerezh gwirion ar
gounezerezh. Alexis GOURVENNEC zo ar skouer anezho. Merkomp n’eo ket niverus ar gouerion-se.
Kellidoù o deus pe a c’hellont kaout hep diaester digant ar C’hred Gounezel pe ar Stad (alies emaint
lec’hiet mat ivez evit dasparzhañ skoazelloù ar Stad). Ardivinkaet eo o atantoù ; arverañ a reont ar
c’halvezderioù arnevez, kuzuliet mat e vezont gant kalvezourion hag ijinourion ar gounezerezh ; ren a
reont o stal evel embregerezhioù arnevez : o atantoù a denn da vezañ embregerezhioù greantel
arbennikaet gant un dud-labour arbennikaet, – ha n’eo ket ken stalioù tiegezhel evel re ar gouerion
vihan hag ar vourc’hizion goueriadel henvoazel.

Pal ar gouerion-mañ, anezho gwir bennoù-embregerezh, eo an helv uc’hek.
Daou isrumm a c’haller digemmañ en o zouez hervez ma wiskont o obererezh armerzhel gant
sigurioù divezel (nad int nemet aspadennoù eus ar mare ma edont er J.A.C.), pe ma ne guzhont ket o
fal gwirion a zo an helv uc’hek.

Ar gouerion grenn.
En ur pevare rumm emañ da lakaat ar gouerion a zo war ar vevenn etre ar gouerion vihan hag ar
pennoù-embregerezh. N’int ket c’hoazh embregerion ha n’int ket mui kouerion vihan. Tiegezhel eo o
atantoù, hogen alies o deus un niver bihan a implijidi. Ardivinkaet eo o atantoù, hogen n’o deus ket
tizhet ment an embregerion (a-fet kenderc’had ha gorread). Peurliesañ ez int yaouank (dindan 35
bloaz), sammet gant dleoù ponner (priz an douar da sevel d’o breudeur ha d’o c’hoarezed, priz ar
savadurioù hag an ardivinkoù) ha stummet war o micher.
Ar rumm-mañ eo an tizhetañ gant an enframmadur en embregerezhioù boued chatal.
Dre o saviad ez eo gouerion eus ar rumm-mañ ar re gizidikañ ouzh emdroadur an armerzh. Int eo
ambilherion an arc’hadurioù kouerel. En o zouez e vez kavet peurliesañ furmoù arnevez ar
gounezerezh-stroll (G.A.E.G., Groupements de producteurs).
E Breizh ez eo niverus ar gouerion grenn, n’eo ket kement evit ar pred hag ar gouerion vihan.

3. – Al luskadoù hag an aozadurioù kouerion.
Meur a c’hweluniad kouerion zo e Frañs. Merkomp da gentañ ez eo bodet en hevelep
c’hweluniadoù ar gouerion perc’henn war an douaroù a c’hounezont hag ar verourion. E Breizh ez eo
dasparzhet hanter-hanter ar verourion hag ar gouerion perc’henned d’o douaroù. N’eus c’hweluniad
kouerion dibar ebet e Breizh, an holl zo rannoù eus c’hweluniadoù diazezet e Frañs a-bezh.

An F.N.S.E.A.
Ar c’hweluniad pennañ e Frañs hag e Breizh, dre niver e izili hag ar pouez en deus war ar
gouarnamant zo an F.N.S.E.A. (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles), savet e
1945 evit kemer lec’h ar C.G.A. (Confédération générale de l’Agriculture) he doa kenlabouret betek
re gant renad Vichy. An F.N.S.E.A. a vod kouerion eus an holl rummoù usveneget evit Breizh hag ur
rumm ouzhpenn, n’eus ket anezhañ e Breizh, ar gouerion vras eus Norz Frañs ha diazad Paris,
boetrabezerion hag ederion.
E par an departamantoù emañ aozet ar F.N.S.E.A. e F.D.S. E.A. (Fédération départementale…). E
Breizh ez eus ouzhpenn un F.R.S.E.A. (Fédération régionale…), bet savet e derou ar bloavezhioù 60,
o vodañ atebeion kevreadoù departamantoù ar Ranndir Steuñvel Bretagne.
Emañ an F.N.S.E.A. e dalc’h embregerion binvidik Norz Frañs ha diazad Paris. Ar re-mañ a arver
an nerzh kevredadel ez eo ar gouerion all evit o mad dezho hag e teuont a-benn ervat : ar skoazelloù
roet gant ar gouarnamant d’ar gounezerezh a ya evit o fep brasañ en o chakodoù. Pal embannet an
F.N. S.E.A. zo difenn ar stalioù gounezel tiegezhel hep lakaat kemm etre ar gouerion baour, arlezat,
hag ar re binvidik. N’eus keñver ebet avat etre leviadurezh an F.N.S.E.A. hag ar pal embannet.
Koulskoude, an F.N.S.E.A. a zeu a-benn da lorbañ an dud dre an tri arbenn-mañ : 1) ar c’hweluniad
niverekañ eo hag alese ar stroll-pouezañ galloudusañ e kerz ar gouerion evit lakaat ar gouarnamant da
reiñ dezho o goulennoù 2) ar gouarnamant ne anavez nemet an F.N.S.E.A. evel kendivizer
derc’houezus 3) padout a ra c’hoazh mojenn unvaniezh ar bed kouerel (ur c’houer paour zo tostoc’h
d’ur c’houer pinvidik eget d’ur micherour pe d’ur gwezhour-douar peogwir ez eo « pennembregerezh »).
Liammet strizh eo an F.N.S.E.A. ouzh ar renad gaollour. Digant an F.N.S.E.A. e c’hortoz ar
gouarnamant e talc’hfe ar gouerion sioul ha feal d’ar renad.

Arabat e ve gwelout evelkent en F.N.S.E.A. un aozadur frammet start hag unvan. E meur a
zegouezh, kevreadoù departamantel Breizh o deus kentodet a-enep da ali an F.N.S.E.A., da skouer da
geñver « brezel al laezh » e nevez-amzer 1972, p’o deus kevreadoù 22, 29, 44, 56 kaset ar stourm evit
gorren priz al laezh.
Dav eo merkañ ivez o deus an darn vrasañ eus F.D.S.E.A.-où Breizh un emzalc’h enebet-krenn
ouzh hini an F.N.S.E.A. evit a sell an darempredoù gant ar vicherourion. Evit an F.N.S.E.A. o deus ar
vicherourion lazioù kontrol da re ar gouerion (er c’hevelourioù da skouer). Kement-se n’en deus ket
miret ouzh kevreadoù 22, 29, 44, 56 a gaout er bloavezhioù tremenet darempredoù paot a-walc’h gant
ar c’hweluniadoù micherour (da geñver « brezel al laezh », ec’hwelioù ar Joint Français ha
Batignolles.
Daoust da zisleberadur an darempredoù etre kevreadoù Breizh (lakaet er-maez F.D.S.E.A. 35) hag
ar c’hevread riezel, e chom galloudus er vro kostezenn an F.N.S.E.A. dre an arbennoù usveneget : mar
pella F.D.S.E.A.-où Breizh betek re diouzh ar c’hevread riezel, n’o devo morse pouez a-walc’h evit
tennañ un dra bennak digant ar gouarnamant anez e ve unanet holl labourerion Vreizh, kouerion,
micherourion, implijidi, h.a. war un amkan politikel ha n’eo ket armerzhel.

Ar C.N.J.A. (Centre national des jeunes agriculteurs).
Savet e voe ar C.N.J.A. e 1956 war atiz renerion ar F.N. S.E.A. nec’het o welout e tileze ar
gouerion yaouank o aozadur.
Frammet eo ar C.N.J.A. er par departamantel e C.D.J.A.-où (Centre départemental…). Ar re-mañ
a vod un niver bihan a gouerion grenn dindan 35 bloaz, anezho tud tremenet dre ar J.A.C. pe an
M.R.J.C. (Mouvement rural de la jeunesse chrétienne).
E-pad un nebeut bloavezhioù da heul e grouidigezh e kemeras ar C.N.J.A. savboentoù disheñvelkrenn ha peurliesañ enebet ouzh re an F.N.S.E.A.. Kemmañ a reas an traoù e derou ar bloavezhioù 60
pa zeuas e penn ar C.N.J.A. kempennelourion mall warno kaout lec’h en urzhaz ; bez’ e oant ivez
kouerion grenn tizhet ganto bezañ embregerion. Michel DEBATISSE, a zo bremañ e penn an
F.N.S.E.A., zo bet e penn ar C.N.J.A. e derou ar bloavezhioù c’hwegont.
Er mare-mañ ez eus div gostezenn er C.D.J.A.-où. Diouzh un tu ur gostezenn dehou
(kempennelour), o terc’hel stur ar C.N.J.A. hag ouzhpenn an hanter eus C.D.J.A.-où Frañs ; diouzh an
tu all ur gostezenn gleiz (dispac’helour) o terc’hel C.D. J.A.-où Kornog Frañs (re 22, 29, 44, 56
pergen).
E Breizh, dre o saviad a gouerion grenn, ez eo tud ar C. D.J.A.-où ambilherion ar stourmoù
kouerel.
Al luskad Paysans Travailleurs zo ambilher kostezenn gleiz ar C.N.J.A.. Izili al luskad-se n’int ket
niverus nemet e vezont oberiant-kenan e meur a lec’h. O fal eo ober an unvaniezh etre kouerion ha
micherourion evit disoc’hañ war ur renad sokialour nann bureviadek. O dodennoù pennañ a gaver
displeget e-barzh levr Bernard LAMBERT Les Paysans dans la lutte des classes hag er gelaouenn
viziek Paysans en lutte, a zo skoazellet gant katoliged a gleiz, gant ar gelaouenn Frères du Monde
pergen. Kenkizet eo al luskad-se gant tud eus ar P.S.U.. Arabat e ve gwelout el luskad Paysans
Travailleurs un aozadur frammet start gant ur gealiadurezh unvan. Forc’hadennoù bras zo el luskad-se
panave nemet war gudenn perc’hentiezh an douar.

Ar M.O.D.E.F. (Mouvement de défense des exploitations familiales).
Savet e Toulouse d’ar 6 ebrel 1959, ar M.O.D.E.F. zo e bal difenn ar gouerion vihan ha krenn,
uhelaat o barr-bevañ, gwellaat askorusted ar stalioù tiegezhel, reiñ da vugale ar gouerion vihan ha
krenn an tu d’ober studioù. Evit ar M.O.D.E.F., ar stourm zo da ren enep politikerezh ar gouarnamant
a gas da get an embregerezhioù kouerel tiegezhel hag evit ma c’hallfe pep kouer bevañ dereat diwar e
labour. « Ar M.O.D.E.F. a sav gant lazioù an holl re a lam ar gouarnamant frouezh o labour diganto o

tamantiñ hepken da lazioù un niver bihan a gorvoerion ; laouenaat a ra o welout un ober boutin war
ziorren gant ar c’hopridi ».
War dachenn ar politikerezh, ez eo ar M.O.D.E.F. ar c’hweluniad kouerion implijet gant ar P.C.F.
en e vellouriezh hollek ahelet war an trec’h en dilennadegoù.
E Breizh, betek ar bloavezhioù diwezhañ, n’en doa ar M.O. D.E.F. koulz lavaret diazez ebet.
Abaoe avat en deus gounezet tachenn e-touez ar gouerion vihan, dreist-holl en 22.

An F.F.A. (Fédération française de l’agriculture).
Savet eo bet an F.F.A. d’an 2 kerzu 1969 a-enep d’an F.N. S.E.A.. Rebech a ra da hemañ bezañ
politikaet, liammet ouzh ar renad, o tamall he leviadur gladel diefedus, he diouer a leviadur ar prizioù.
Pal embannet an F.F.A. zo difenn an holl stalioù tiegezhel (bras pe vihan, arnevez pe warlerc’hiet). E
bal gwerc’hel zo mirout emframmoù ar gevredigezh henvoazel e-barzh ur gounezerezh arnevez. Renet
eo gant gourferc’henned, alies noblañsoù, hag amparet gant kouerion vihan hag elfennoù eus ar
vourc’hizelezh koueriadel henvoazel. E Breizh ez eo diazezet e 56 dreist-holl.
Da geñver « brezel al laezh » e nevez-amzer 1972 ez eus bet krogadoù etre kouerion an F.F.A.
hag ar F.N.S.E.A..

Ar C’hambroù labour-douar.
Ar re-mañ n’int ket ur c’hweluniad, hogen ensavadurioù kalvezel. O menegiñ a reomp amañ en
askont eus ar pouez o deus er metou kouerel.
Krouet eo bet ar C’hambroù labour-douar, en o furm bremañ, da heul ar Brezel-bed kentañ gant ar
gouarnamant gall a venne bezañ stlennet war ar pezh a c’hoarveze er gounezerezh.
Renerion ar C’hambroù labour-douar a vez dilennet gant ar gouerion. E 35 e vez renet ar Gambr
gant kouerion eus ar vourc’hizelezh koueriadel henvoazel ha pennoù-embregerezh. Liesseurtoc’h eo
orin renerion Kambroù labour-douar departamantoù all Breizh.
Kellidet e vez ar C’hambroù labour-douar gant ar Stad ha dre se emaint evit un darn vat anezho en
he dorn. Nevez ’zo en deus ar gouarnamant divizet digreskiñ ar yalc’hadoù a vez grataet evit arc’hwel
gwazadurioù kalvezel ar C’hambroù labour-douar : e bal zo mirout na ve stlennet ar gouerion war stad
werc’hel an traoù er gounezerezh.
Unan eus kefridioù pouezus ar C’hambroù labour-douar zo ingalañ ar skoazelloù roet gant ar Stad
d’ar gouerion. Kement-se a ro da renerion ar C’hambroù ur galloud bras-kenan war ar metou kouerel.
Ret eo merkañ ivez ez eo liammet strizh peurvuiañ ar C’hambroù labour-douar ouzh ar
F.D.S.E.A.-où, ken strizh zoken ma’z eus bet kavet e meur a lec’h e talveze darn eus kellidoù ar
C’hambroù da arc’hantañ an F.N.S.E.A..

An M.R.J.C. (mouvement rural de la jeunesse chrétienne).
Menegiñ ne reomp ken an aozadur yaouankiz-mañ en deus kemeret lec’h ar J.A.C. hag a vod darn
eus bugale ar gouerion.

4. – Klozadur.
Stad ar gounezerezh e Breizh zo, e meur a geñver, disheñvel diouzh hini ar gounezerezh e Frañs
(disheñvel eo ar c’henderc’hadurioù, brasoc’h eo feur ar gouerion e Breizh hag e tigresk gorrekoc’h
eget e Frañs). Koulskoude, ar rummadur hon eus graet evit Breizh a dalvez dre-vras evit Frañs ur
wech ouzhpennet kouerion binvidik Norz Frañs ha diazad Paris.
Gant an arc’hadurioù renet e Breizh er bloavezhioù tremenet ez anad o deus ar braz eus ar
gouerion vreizhat lazioù disheñvel diouzh re kouerion all Frañs. Dav eo stadañ koulskoude n’eus
deuet da heul o arc’hadurioù hag o stourmoù diskoulm ebet d’o c’hudennoù. An intrudu diskouezet

gant kouerion 29 o sevel raklunioù da c’hreanteladur ar vro zo pell a vezañ douget ar frouezhioù a
c’hortozed anezho. E berr, implijet eo bet arc’hadurioù Breizhiz gant pennoù ar gounezerezh e Frañs
evit o mad dezho. Enket e chom al luskadoù kouerel e Breizh mar fell dezho difenn lazioù ar braz eus
kouerion Vreizh (eleze lazioù ar gouerion vihan ha krenn), peogwir ne c’hellont e nep doare amparañ
ur stroll-pouezañ galloudus a-walc’h d’ober d’ar gouarnamant gall plegañ. Dre se ne c’hell o
stourmoù korfuniadel nemet bezañ atoret gant kouerion binvidikañ Frañs.
Un hent all zo bet klasket kemer e derou ar bloavezhioù pemont, war atiz ar C.E.L.I.B., eo unaniñ
holl nerzhoù kevredigezhel ar vro, ha da gentañ ar c’hweluniadoù kouerion ha micherourion, a-benn
amparañ ur stroll-pouezañ kreñv a-walc’h da dennañ digant ar gouarnamant un draig bennak evit
Breizh. Gouzout a reomp da belec’h en deus kaset an hent-se.
Savlec’hiañ kudennoù Breizh evel kudennoù armerzhel zo dre ret o savlec’hiañ e par ar framm
gall, eleze evel kudennoù arlezat eus ar gevredigezh c’hall. Alese an nebeut a frouezh armerzhel a zo
da c’hortoz evit labourerion ar vro eus ar arc’hadurioù armerzhel pe e teufent eus ur gennad eus ar
boblañs pe e teufent eus holl dud ar vro.
Kudennoù Breizh zo da savlec’hiañ en o donañ, eleze e par ar gevredadelezh hag an istor.
Kudennoù diazez ar gounezerezh e Breizh, e enkadennoù zo da vezañ komprenet evel un arvez eus
diempradur ar gevredigezh. Etrezek an tu-se emañ da gas al labourioù da zont war ar metou kouerel e
Breizh.
PKB-1119

KENDAEL A-ZIVOUT AN DESKADUREZH
(Trede testenn, PKB-1120)
Evezhiadennoù a-zivout ar skol.
Peseurt roll a c’hoari ar skol er gevredigezh kevalaour ? Da gentañ he deus ur roll stummañ,
stummañ un dud labour perzhek ha stummañ sternioù perzhek. Ret eo menegiñ ivez ar skolioù bras a
bled war-eeun gant ar renkadoù-ren : Polytechnique, ENA… Tennañ a ra ar skol neuze dre ar
stummadur hag an dibaberezh da adskeudenniñ rannadur kevalaour al labour. Ur pouez bras he devez
war ar gwiskadoù etre ha war ar renkad vicherour. An hol kulturel ha kealiadurezhel a anad er
gredenn ez eo ar skol an hentenn nemeti evit sevel er gevredigezh. C’hoari a ra ivez gwengel an
anaoud skiantel hag e roll araokadour. Seurt kealiadurezh a vez kelennet war-eeun d’an danvez
kelennerion ; roll ar gelennerion o vezañ kelenn bugale ar vicherourion o reiñ an tu dezho d’ober o
zoull er gevredigezh dre an deskiñ, ha se dreist-holl er CET-où ma vez kavet bugale ar renkadoù
izelañ. Lavaret ez eus bet din e oa ret tennañ bugale ar renkadoù tavantek-se – truez hon eus outo –
eus ar fank m’emaint, hag e oa ret zoken kelenn dezho penaos en em walc’hiñ ! Un aergelc’h tadelour
zo o ren er CET-où.
Hogen diouzhtu e sav kudenn al labour. Etre ar spi da bignat en urzhaz hag an dic’halloud m’en
em gav ar reizhiad da vastañ dezhañ ez eus un dislavar. E 1968 ez anad ur yaouankadur er boblañslabour e Frañs. War-dro 30 % eus ar boblañs-labour o deus nebeutoc’h eget 30 vloaz. Hevelep tuadur
a gendalc’ho betek 1975. Niver an dud yaouank o vont e nevid al labour a vo war-dro 540 000 dre
vloavezh etre 1968 ha 1975. Gorrekaet e vo ar c’hreskadur-se gant astennidigezh an amzer-skol ret
betek 16 vloaz. Ouzhpenn se e tenn seurt astennadur da vroudañ an dud yaouank da genderc’hel gant
studioù hiroc’h. E-se ez afe 100 000 den yaouank nebeutoc’h bep bloaz e nevid al labour. Ha kinnigoù
gourc’hwel a vo a-walc’h evit bastañ da c’houlennoù ar re all ? Ouzhpenn se n’eo ket al live micherel
pe kalvezel a gont, hogen dezverkoù kealiadurezhel hag an asant d’ar reizhiad.
Un dislavar all a sav etre an diaweladoù unvanaus a c’houlenn ar renkad-ren hag an diaesterioù o
kreskiñ er par-se. An ideologiezh o ren zo hini ar gevredigezh neptu, diskoulm ar c’hudennoù dre an

araokaat, an ardivinkadur, ar perzhiadekaat, ar skiant. Dinodiñ a ra ur patrom nevez : ar gevredigezh
lieselour. Pouezet e vez war lieselezh an talvoudoù, an dud, ar mennozioù. Amparet eo ar gevredigezh
gant hiniennoù, pep hini o kaout e chañs. Evel just ez eus kenstourmoù spanaennek, hogen
kontrolladus int. Diaesaet eo ar studierion gant seurt lieselezh, diheñchet int ha ne ouzont ket mui
mat-tre pezh a zo kelennet dezho ha perak. N’o deus ket mui a batromoù d’en em hevelebiñ outo pe
da zisteurel. Evel just ez empleg an tuadur lieselour-se liesadur an doareoù-kelenn. E-kichen ar
c’helenner kilstourmer emañ ar c’helenner kleizelour. Met peseurt roll o deus ? Dres, roll ar
c’helenner o treuzkas ar patrom lieselour-se, pezh a ampleg ar frankiz-kelenn. Emañ, kichen-hakichen, el levrioù, MARX, HITLER, MAO… Al lieselouriezh a empleg kenvezañs mui pe vui
peoc’hiek a dalvoudoù, meizadoù, kealiaduriezhoù liesseurt. Ur c’hleizelour a lavare din e oa en
argoll ar vourc’hizelezh peogwir e veze kavet pennadoù MARX ha MAO el levrioù prederouriezh,
pezh a ziskouezet e veze tangleuziet hep gouzout dezhi.
E gwir, ur roll kemplezh-tre he deus ar skol er gevredigezh kevalaour ; ur roll stummañ, ur roll
frammañ, ur roll kompezañ ideologek. Moarvat ez a ar roll-se en tu-hont d’hec’h amkanioù. Digor e
chom ar gudenn. Lavarout a c’hellomp ez eo ar skol ur gwazadur foran eus ar gevredigezh kevalaour
ha n’eo ket ur stagadenn d’ar benvegadur-kenderc’hañ. Er saviad-se o deus ar studierion kudennoù
spesadek, evel hini al labour, an isgourc’hwel. Kalz anezho a chom war o naon, dipitet ma’z int pa na
gavont ket ur gourc’hwel o klotañ ouzh al live o deus tizhet. Ne anavezont ar gevredigezh nemet en
un doare ameeun, dre o ziegezh, ar metou ragaozet evito er-maez eus ar c’hudennoù kevredigezhel.
Alese an tech o deus da gavout respontoù o teskiñ el levrioù. Evit kompren pezh a zo ouzh o gortoz,
evit leuniañ an toull-se, toull ar vuhez-kenderc’hañ gwerc’hek da zont (n’int ket prientet gant ar skol
evit seurt kudennoù), e klaskont e-barzh al levrioù, e par ar c’healioù.
Kollet he deus ar skol tamm-pe-damm eus he roll lakaat da sevel er gevredigezh. Ar stummadur a
vez roet er skol ne glot ket mat gant goulennoù an armerzh ? Ur stummadur goudeskolel zo ret-ouzhret ? Jedet eo bet niver an dud o tegemer ur stummadur goudeskolel da 1 700 000 dre vloavezh
(stummadur micherel an dud yaouank goude ar skol, stummadur ar merc’hed o tont e nevid al labour,
al labourerion nammet, al labourerion enbroet). Ar vicherourion a ra 38 % eus ar boblañs-labour ; an
tiegezhioù micherour 33 % eus ar boblañs a-bezh. O bugale a ra 35 % eus ar boblañs-skol dindan 16
vloaz ha 10 % eus ar studierion er skol-veur. Ha tu zo da vuzuliañ chañsoù bugel ur micherour da
bignat en urzhaz ? Dre-vras ez eus tu da lavarout e chomo micherour bugel ur micherour, pezh a
zispleg kendalc’helezh ar boblañs vicherour. An endro kulturel a c’hoari muioc’h eget kudennoù an
arc’hant. Diaes eo tec’hout eus dere kevredadel-micherel an tad, diouzh un tu en arbenn eus
diwevnded nevid al labour ha diouzh an tu all eus digevatalded ar chañsoù.
E-se, 74 % eus ar vicherourion zo dezho bugale micherourion, 2 % anezho a bign betek ar rumm
« sternioù uhel, frankvicherioù », 16 % a dizh an derez « implijidi, sternioù etre ». En eneb, 40 % eus
ar sternioù zo dezho bugale sternioù etre ; 14 % anezho a bign betek rumm ar « sternioù uhel,
frankvicherioù », 23 % a gouezh er renk a-is. Ha dreist-holl, 33 % eus ar sternioù uhel zo dezho
bugale en hevelep rumm, 45 % a ziskenn eus un derez ha 13 % a gouezh da vicherour.
Eus ar sifroù-se ez anad mojenn kevatalded ar chañsoù a zo er skoliata yoc’hel. Ret eo d’ar skol
mirout al luniadur-se, hag e gwir ez eus div skol, unan evit ar vourc’hizion hag unan all evit ar
renkadoù suj.
Tu zo d’en em c’houlenn peseurt kealiadurezh o deus ar studierion. Bugale ar vicherourion zo
dedennet gant ar mennozioù kleizelour ha gant ar mennozioù eus an tu dehou arnevezelour.
EMVR-369 a gomz eus diwanadur un emskiant politikel e-touez ar studierion a denn da
emdroadur saviad ar studierion e-pad ar bloavezhioù diwezhañ. Lakaat a ra a-wel ez eo liammet
diwanadur an emskiant-se gant un dislavar-diazez a denn da saviad ar studierion ha chag ensavadurioù
ar skol. Lakaat a ra a-wel ivez ez eo liammet seurt enkadenn gant un enkadenn eus ar gevredigezh
c’hall. Diskouez a ra ez eo bet darvoudoù Mae 68 ul luskad a yoc’h, hogen ne ziskouez ket dichal al
luskad-se, ha pezh a zo chomet, eleze ar gronnadoùigoù kleizelour, faskour niverus… Da’m meno. an
divarregezh da zezrannañ enkadenn ar skol evel un enkadenn vloc’hel he deus lakaet darn eus ar

studierion da gouezhañ e displegadurioù drevezet hag en difreterezh dibal. Evit un darn ez eo ar
gleizelouriezh, evit un darn all ar faskouriezh, evit un darn all ar fiziañ er P.C.F.… Ar studierion ne
amparont ket ur gwiskad kevredadel unvan, ha n’o deus ket an holl an hevelep kudennoù. Lavarout a
ra EMVR-369 n’o deus ket an ideologiezhoù ur pouez bras gant ar studierion ; da’m meno, er
c’hontrol, e c’hoari an ideologiezhoù ur roll bras en o buhez. N’emaint ket e darempred eeun gant ar
c’henderc’hañ gwerc’hek hag an anaoudegezh o deus eus ar gevredigezh a chom e par ar c’healioù. O
diouer a stummadur, lakaet er-maez ar stummadur levrek, o laka da gavout displegadurioù raksavelet
e stumm respont d’o c’hudennoù.
PKB-1120

AN EMSAV HAG AR VRO (56)
LIZHEROÙ
Digant an AoAo. P. HONORÉ (Kelennerien vrezoneg ar skoliou laik – S.K.L.V.) ha H.
DANIELOU (Kelennerien war ar brezoneg er skoliou kristen – K.A.B.E.S.K.), da S.A.D.E.D. (skridorin al lizher e « skolveurieg ») :
« Kinniget eo bet – hag asantet gant an holl – pediñ ho strollad da zegas hiviziken dileuridi da
vodadegoù an doare-skrivañ.
« Setu amañ eta, ur gouviadenn evit tri dileuriad eus ho strollad da gemer perzh er vodadeg da
zont. »
(16 12 72)

EMVR-381

Respont da EMVR-381 a-berzh S.A.D.E.D. :
« Ho trugarekaat a reomp evit ho lizher eus ar 16 kerzu 1972 hag ho pedadenn da gemer perzh er
“bodadegoù-studi a-zivout kudenn doare-skrivañ ar brezhoneg”.
« Ho pediñ a reomp da verkañ n’en deus ket E.S.B. (na S.A.D.E.D., a zo ur rann anezhañ)
goulennet bezañ pedet d’ar bodadegoù-se.
« Ne raimp ket deoc’h ar gunujenn d’ho renkañ e-touez an dud a glask fiziout dazont ar brezhoneg
er Stad c’hall. Er c’hontrol e welomp ez eo broudañ eneberezh Breizhiz ouzh ar Stad c’hall an disoc’h
splannañ eus ho strivoù. Kredit mat e priziomp talvoudegezh al labour distruj-se e kement ma ra hent
d’an dispac’h. An dañjer anezhañ a anavezomp ivez e kement ma’z a a-dreuz d’al labour dispac’hel :
ouzhpenn ma’z eo an distrujañ un ober a eil renk atav el labour dispac’hel, n’eo ket ar Stad c’hall
nemetken na da gentañ a zo da zistrujañ er vro-mañ.
« Ne genlabourimp ket ganeoc’h da gemmañ doare-skrivañ ar brezhoneg, dre an daou abeg-mañ :
– ar “skolveurieg”, evitañ da vezañ un heuliad eus emellerezh ar galloud gall, zo e-touez an traoù
disterañ da zistrujañ e Breizh ; a dra sur ne dalvez ket an amzer hag ar poanioù a lakait d’e freuzañ ;
– unvanet eo bet doare-skrivañ ar brezhoneg ouzhpenn tregont vloaz ’zo ha deuet eo ar skrivadur
peurunvan da vezañ unan eus binvioù al labour dispac’hel ; n’eus pa ouzomp abeg dispac’hel ebet da
gemmañ netra ennañ. »
(30 12 72)
Notenn – Daveiñ a reomp al lenner d’an testennoù-mañ :
– EMVR-213, -214, -215, Emsav 50/52-56 1971 (lizheroù eskemmet gant unan eus atebeion
Brud) ;
– EMVR-228, -229, Emsav 53/165-166 1971 (lizheroù eskemmet a-berzh Skourr an Deskadurezh
Vroadel ha S.A.D.E.D. gant an AoAo. L. FLEURIOT ha P. DENEZ, eus Université de Haute
Bretagne (Section de Celtique), a-zivout ar bodadegoù aozet gant an AoAo. P. HONORÉ ha H.
DANIELOU) ;
– EMVR-337, Emsav 66/195 & EMVR-347, Emsav 68/260 1972 (lizheroù eskemmet a-zivout
kinnigadennoù G. PENNAOD evit une graphie plus phonématique du breton) ;
– La langue bretonne et la révolution – ESB 7, stagadenn da Emsav 71 1972 (5 F, CCP Emsav
2460 10 RENNES).
EMVR-382

« En ur prantad gortoz emaomp bremañ. Ar bountad breizhek a gemer e lañs ; merzout a ran
pegen buan e tro ar gealiadurezh e-touez an dud. Un niver a dud a glask diazezañ frammoù o klotañ
gant ar bountad ; bemdez e welomp er c’helaouennoù pe e tegemeromp dre ar post keloù eus
krouidigezh aozadurioù nevez, yezhelour, pe all ; kent pell moarvat e kaouledo ar birvilh
frammaozañ-se e stumm aozadurioù ledanoc’h eget ar re hon eus anavezet betek bremañ er
Mouvement Breton. Ar C.E.L.I.B. er mare-mañ zo o klask sterniañ par ma c’hell ar bountad. Evitañ en
deus goudor ar framm gall, barregezh un nebeut arbennigourion, kred un niver mat a zilennidi. Enep
dezhañ en deus e amparadur gouvriadel, e dremened a c’hwitadennoù ha disfiz ar metaouioù kleiz.
Setu perak e vo moarvat daou stummadur bras, dehou (marteze en-dro d’ar C.E.L.I.B.), ha kleiz
(marteze en-dro da B.R.E.I.S., an aozadur nevez krouet gant ar P.S., ha PHLIPPONNEAU pergen).
Emichañs hor bo gant ar stummadurioù ul ledemsav arc’hwelidik gwirion, rak ul levezon vras awalc’h o devo er boblañs. Bennozh dezho e c’hallimp tremen gant ur prantad nevez eus ar bellerezh.
Rak, er mare-mañ, ar bountad zo er stad verus, aezhennek zoken, ha dic’hallus eo savelañ ur vaezienn
daelerezhel he defe an disterañ amplded. An aozadurioù-se a roy d’ar bountad ur stern ; forc’hellek e
vo ar stern-seevel just, rak bennozh dezhañ e vo savelet ur vaezienn daelerezhel e par ar vro a-bezh,
hogen war un dro e vo anezhañ ur c’haletadur o herzel ouzh kerzh war-raok ar bountad hag oc’h
islonkañ e nerzhoù ; an daelerezh dispac’hel en devo neuze da greskiñ gwask an nerzhoù-se betek
tarzhañ ar stern.
« Un elfenn a zeuy e kont ivez e vo emell ar galloud gall en afer, rak evit bremañ e chom mut ha
war evezh en arbenn eus aezhennegezh ar bountad na ro krap da ziarbenn ebet. Hogen pa vo kaledet
ar bountad e stumm aozadurioù derc’houezus a-walc’h, e stago da c’hoari a dra sur. Pezh a vo un dra
vat evit an Emsav, rak aze e vo oc’h arc’hwelañ an eil arvez ledemsavel eus an aozadurioù-se :
palvataet ha lakaet en arvar gant ar Stad c’hall e klaskint harp war-du an Emsav (oc’h askargañ o
c’hlaouier gant biroù kealiadel dispac’hel), pezh a briento ul lankad nevez eus ar bountad, hag o
distruj-int. »
(23 12 72)

EMVR-383

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Emzezrann
Bet ganet en ur barrez vihan a Dreger, ez on bet desavet e galleg dre ma ne ouie ket va mamm
brezhoneg, ha hi Breizhadez koulskoude.
Adalek va daouzek vloaz, gant marv va mamm, n’anavezis ket mui a vuhez tiegezhel, va zad o
vezañ moraer.
Er skol galvezel e Sant-Brieg hag e-pad va amzer soudard e vezen kemplezhiet gant doareoù ha
komzoù un darn eus ar re a oa ganin, kêriz anezho. Merzout a raen ez anavezent, ent kalvezel, kalz
muioc’h egedon. Kentelius eo bet evidon ar bloavezhioù-se, tremenet gant tud eus kêr.
Goude va amzer soudard – e miz c’hwevrer 1958 – eo e Paris ez is da labourat, evel hogos holl re
yaouank ar rannvro.
En ur greanti nijerezh – Nord Aviation – e labouris evel junter-metaloù. An dud a zarempredis eno
a zeue eus holl gornioù Frañs.
Pegen « plouk » ha dizesk eo an hini a guita e barrez vihan gant hec’h « istor dezhi », hag a gej en
un taol ouzh ar gevredigezh arnevez. Ouzhpenn se e veze graet goap ouzhin peogwir e oan Breizhad,
ar pezh a fetisae muioc’h va c’hemplezh an tru. Hogen, dre vuhezañ er gevredigezh arnevez-se e
kemmas va emzalc’h. En em voaziañ a ris ouzh ar stuzegezh ha perzh a gemeris er breutadennoù a
vez etre ar vicherourion e-pad o labour, war bolitikerezh Frañs hag ar bed.
Daoust ma’z eo emdroet doareoù-bevañ ploueziz abaoe, – a drugarez d’ar stlennerezh – evit un
darn anezho e vefe mat koulskoude mont da bParis. Anat eo e c’hoarvezfe an hevelep argerzh evito.

Perzh a gemeris en ec’hwelioù ha kompren a raen va saviad kevredadel, hogen diaes e oa din en
em c’hougevaniñ ouzh kevredigezh arallek Paris ; diwriziennet e oan, ha gant kleñved va bugale e
savas ennon ar c’hoant distreiñ da Vreizh. Al lizher kentañ a skrivis da Lanuon evit goulenn labour a
savis e du 1963. Hogen n’eo ket ul labour junter-metaloù a felle din kavout met ul labour treser, a oa
azasoc’h ouzh va barregezhioù ha gopret gwelloc’h. Setu perak e heuilhis kentelioù goude va labour,
e-pad ar bloaz 1964-1965, war ar vicher-se (Cours de promotion sociale). En embregerezh e
c’houlennis ivez bezañ lakaet en ur burev ; respontet e voe din e oa ret tremen un arnodenn, pezh a ris
e 1965. Kregiñ a ris, enta, da labourat en ur gwazva-studi d’an 13 a viz gwengolo. Pignat a ris e skeul
ar vicher ha va goproù a voe uheloc’h ivez. Ouzhpenn se e oa poellekoc’h an dud, marteze dre m’o
devoa muioc’h a intrudu ha muioc’h a zarempredoù gant an ijinourion hag atebeion ’zo. Plijusoc’h e
oa evidon al labour ha spletusoc’h an amveziadoù, hogen va soñj oa bepred distreiñ da Vreizh ha d’un
nebeut embregerezhioù e skrivis, e Lanuon, en aner koulskoude.
Da geñver darvoudoù miz mae 68, e kemeris perzh en ec’hwelioù, rak daoust din bezañ Breizhad,
amkan an darvoud-se a selle ouzh an holl vicherourion ha pa vefent breizhat, gall pe all : distardañ
kabestr ar gevalaourion evit gwellaat hon saviad. Ar stourmusañ c’hweluniad a voe ar C.F.D.T..
En hañv 1966 e c’hoarvezas un dra a gemmas va doare da welout ar c’heñverioù etre Breizh ha
Bro-C’hall. Aet d’ar marc’had e Lanuon – evel va c’henvroiz eo e Breizh e tremenen bep bloaz va
vakañsoù – e tistrois d’ar gêr gant Histoire de Bretagne an Tad CHARDRONNET.
Me, na anavezen (dre-vras) nemet istor Bro-C’hall, a zizoloe hanez ar Gelted kozh ha hanez va
bro, ar pezh a oa bet kuzhet ouzhin er skolioù gall. Dre vont gant al lennadur e save droug ennon ouzh
ar C’hallaoued ha, kenstur, un trivli brogarour breizhat.
Distro da bParis e tarempredis diouzhtu Kêr-Vreizh, gant ar c’hoant anavezout muioc’h diwarbenn Breizh. Izili ’zo eus ar M.O.B. a dapas krog ennon hag e-pad tost bloaz ez arvestis ouzh an
emvodoù gaonac’h a veze savet ganto. Pep hini a lavare e soñj hag a-fet emvodoù ne veze sevenet
netra. Kentañ labour evito oa ar bruderezh : mont gant bannieloù d’ar gevezadeg mell-droad da
skouer. Ne oa anezho nemet tud a ouie mui pe vui diwar-benn Breizh ar pezh o devoa lennet war al
levrioù savet gant skrivagnerion vreizhat e galleg. Va feukañ a raent ivez peogwir ne ouient ket
brezhoneg, rak, evidon, ouzhpenn ma oa un dlead deskiñ ar yezh, ar c’hoant gouzout brezhoneg a oa
deut ganin diouzhtu pa’z on deut da vezañ brogarour.
Er mare-se enta, e heuilhis kentelioù Skol Ober hag un nebeut dre gomz roet gant KERLANN (araok emvodoù ar M.O.B., a veze graet d’ar merc’her). Roet va dilez eus ar M.O.B. evit an abegoù
usveneget, e kejis muioc’h gant ar vrezhonegerion ; unan anezho, N. JEGOU, a’m skoazellas da gomz
brezhoneg. Gantañ ivez ez anavezis muioc’h war an Emsav devoudel. Kenderc’hel a raen da studiañ
ar yezh ha goude bezañ echuet gant Skol Ober e krogis gant kentelioù an Trec’h Kentañ. An
arnodenn-mañ a dremenis e 1968.
Er bloaz-se, e-pad an hañv, e welis evit ar wech kentañ ar gelc’hgelaouenn Emsav. Me hag a
lenne romantoù Roparz HEMON o tereout ouzh va derez brezhoneg, a zizoloas ur yezh nevez, kevatal
d’ar yezhoù all ; hogen diveizadus din. Koulskoude, gant skoazell brezhonegerion yaouank ez
embregis « digejadur ar varzhoniezh nevez-se », hag ur sadorn, e miz here, e voen pedet da asantiñ
labourat en Adkellig 75. Hogen, anat eo e labouris en un doare hiniennel dre en em stummañ ouzh ar
gerioù arnevez, rak ne oan gouest da gompren nemet pilifrennoù eus ar breutadurioù aozet er mare-se.
Ouzhpenn se ne veze ket labouret e galleg evel bremañ. Merzout a raen e oa brezhonegerion yaouank
a glaske seveniñ da vat ul labour emsavel poellek ha ne gomzent ket evel tud ’zo eus « amzer harozel
Gwalarn pe Breiz Atao » o hetiñ distro an amzer dremenet-se.
E 1969 e kavis labour e Breizh, evel treser. en ur greanti bihan anvet SIBEQUIP, a bourchas dre
garr-samm an aveadur da dreuzkas boued loened. N’eus nemet daou c’hreanti e Frañs a ra seurt
aveadur, egile o vezañ ensezet e Breizh ivez. An arvalion zo strewet a bep tu da Frañs hag en abeg da
se emañ e Paris gwazva ar patrom.

D’an 23 a viz mezheven 1969, enta, e voulc’his va c’hentañ devezh labour e Breizh. An hini a
gemeren e lec’h ne chomas nemet daou zevezh ganin, amzer re verr da zisplegañ din al labour a veze
graet.
Divarc’hañ a ris diouzhtu dirak an aveadur distremenet : va zaol-labour a oa bet arnevez, anat eo,
met ugent vloaz ’zo, koshoc’h c’hoazh oa an dennerez raktresoù, ne’m boa ket zoken al levrioù
kalvezel ret evit seveniñ va labour na netra evit renkañ ar raktresoù a veze lakaet war an daol hep
renkadur ebet. Va-unan e oan en ur burev bihan ha lous. Krediñ a rae din e vefe bet diskouezet ha
displeget din al labour goulennet diganin. Siwazh, n’on bet sikouret na gant ar mestr-micherour, na
gant ar mestr-labouradeg. N’eo nemet drezon va-unan ez on deuet a-benn d’en em ober diouzh al
labour-se.
Re zibaot e oa ar bennezh. Pep hini a oa beuzet en e labour. Pa raen goulennoù ouzh ar mestrlabouradeg e responte hemañ n’en doa ket amzer, ken mallus e oa e labour : « Tu te démerdes ».
Koulskoude ul labour a-stroll en dije aesaet hon labour, rak ar patrom a werzhe a-wechoù
aveadurioù na oant ket bet graet c’hoazh ; e berr amzer e oa ret dimp kavout un diskoulm. Ouzhpenn
al labour studi e raen tresadurioù rollad ha tresadurioù kenwerzhel.
Daoust ma oa plijus al labour e oa mantrus an aozioù : 54 eurvezh labour a raen bep sizhun (10
eurvezh muioc’h eget el lec’h m’edon a-raok) ha va gopr a oa izeloc’h a 400 F.
Aozioù ar vicherourion ne oant ket gwelloc’h : taer e veze komzet outo, hep doujañs ebet. Ne
veze ket pledet gant ar yec’hedouriezh. N’o devoa nemet teir sizhunvezh vakañsoù. An darn vrasañ
anezho a veze gopret diouzh ar SMIG. Gant ma vije bet ur c’hweluniad ne vije ket bet kont evel-se :
e-lec’h ma’z eus ur c’hweluniad e vez rediet ar patrom da heuliañ dezveg al labour peogwir ez anavez
ar vicherourion o gwirioù (kement-mañ zo bet gwiriet er C.G.E.E.). Hogen e SIBEQUIP ne oa
c’hweluniad ebet hag ar re o dije klasket sevel unan a vije bet taolet er-maez diouzhtu : « Je ne veux
pas de perturbateurs » en devoa lavaret din ar patrom pa’m boa kejet gantañ, pezh a oa sklaerius.
Bep bloaz, memes tra, e veze dilennet dileuridi. Hogen ne oant ket stummet ent c’hweluniadel hag
anavezout a raent fall dezveg al labour. Rouezded ar c’hinnig labour a zispleg amañ gouzañvusted ar
vicherourion : ne gredont ket stourm gant aon da vont dic’hwel.
Pourchaset e oa bet din ivez ur ranndi gant ar patrom, hogen ne blij ket din bezañ liammet ouzh
un implijer, diaesoc’h eo mont kuit ; dilojañ a ris ar bloaz war-lerc’h enta, gant ar soñj kavout ul
labour dereatoc’h e lec’h all. Goude meur a c’houlenn, dre hantererezh Gwazerezh ar gourc’hwel
(Agence de l’emploi) e kavis ul labour er C.G.E.E., ensezet e Lanuon. Ul labour treser a oa kinniget
din, a live izeloc’h e skeul ar vicher eget an hini a’m boa pa grogis gant ar vicher-se, met asantiñ a ris
peogwir e oa gwelloc’h an aozioù : 46 eurvezh ar sizhun hag ur gopr un tamm uheloc’h. Amañ
c’hoazh eo bet ret din en em ober diouzh al labour a oa disheñvel a-grenn : studi galvezel al linennoù
tredan.
Ar C.G.E.E. zo ensezet e Lanuon abaoe pell ’zo (war-dro 1935). Mard oa chomet er stad
dornwezhel, abaoe daou vloaz e kemer neuz un embregerezh greantel : da 145, war-dro, e sav niver an
implijidi. N’eo C.G.E.E. Lanuon nemet ur rann eus an trust CGE-ALSTHOM. Rannoù ar C.G.E.E. a
gaver e Kemper, Brest, Naoned, Angers, h.a. (144 e Frañs). E tri lod e c’haller rannañ obererezh
C.G.E.E. Lanuon : 1. An tredan a) studi ha saverezh al linennoù tredan b) studi ha saverezh tredan er
stalioù, greantioù, h.a. 2. Ar pellgomz – saverezh linennoù pellgomz 3. An dour.
Peurliesañ eo er greantioù lec’hel e vez ar fallañ an aozioù labour – ne gaver ket c’hweluniadoù
enno – hag eo en un doare hiniennel e klask ar vicherourion gwellaat o goproù.
Ar greanteladur a wella saviad labour ar vicherourion : reiñ a ra dezho binvioù evit se : al labour
hag ar c’hweluniad. E Paris da skouer e c’hell ar vicherourion reiñ o dilez ha mont da labourat d’ur
greanti all evit gwellaat o saviad, peogwir ez eus labour. En em zifenn a c’hellont dre ar c’hweluniad.
E Lanuon, daoust ma n’eus ket labour a-walc’h, e c’haller gwelout an hevelep argerzh evit a sell ar
c’hweluniadoù : en embregerezhioù lec’hel ez eus bremañ ur c’hweluniad hag e-lec’h ma n’eus ket e
klasker sevel unan. Ur c’hweluniad ez eus e C.G.E.E. Lanuon abaoe derou ar bloaz, savet gant un

dornad tud yaouank gouliet gant gwaskerezh ar bennezh : neb en dije dalc’het penn a vije bet kavet ur
gwidre d’e lakaat er-maez, pezh a dalv e oa saviad ar vicherourion damheñvel ouzh hini micherourion
ar SIBEQUIP. Bremañ avat, a drugarez d’ar c’hweluniad, eo kemmet seurt gwaskerezh. Ar
vicherourion a laka da dalvezout dezveg al labour : ar c’heñverioù untuek zo troet en ur breutadur
ergorek ; dre se, anat eo, eo gwellaet saviad ar vicherourion, ar re-mañ o tremen eus ur stad
c’houzañvat d’ur stad oberiat (dre levezon end-eeun un niver bihan a vicherourion o doa meizet ar
gudenn hag o deus trehontet sioù o mignoned). Mar dispenner an niver bihan-se a stourmerion, anat
eo e c’hallfe ar re all distreiñ d’o stad kent.
Al liamm zo enta etre va buhez fetis ha va buhez emsavel zo amañ end-eeun : dre an Emsav eo
e’m eus gounezet ar binvioù da zezrannañ va saviad ha hini ar vicherourion vrezhon. Dre an Emsav e
soñjan bremañ n’eo ket dre isdiorreadur Breizh e kompreno Breizhiz o saviad (tezenn ar M.O.B.) ; er
c’hontrol, ar greanteladur eo a ro ar binvioù da wellaat saviad ar vicherourion hag ar gwell-se a roy
dezho tro da emdreiñ ent politikel. Kement-se zo da vezañ keñveriet gant ar gallekadur. Dre an Emsav
e’m eus komprenet ivez e oa ar gevalaouriezh ur skoilh ouzh diorreadur ar broioù hag ar rannvroioù
ha n’eo ket hepken pezh a welen a-raok, – korvoerezh mab-den.
Gwelout a ran bremañ pegen gaonac’h e oa al labour ledemsavel a raen e Gwengamp o reiñ
kentelioù brezhoneg ; ouzhpenn ma ne dal netra ar yezh drezi hec’h-unan, e tenne ar Greizenn d’ur
meni klub hep digoridigezh war an diavaez. Evel da vare K.D. e kred he luskerion c’hoazh degas drezi
tud d’an Emsav.
Va saviad a emsaver a ro din an araezioù da gompren va saviad labour, hini an dud a
zarempredan, o doare da welout an darvoudoù a c’hoarvez er bed. Ul lod eo enta eus va buhez fetis ha
ne c’hell ket bezañ diliammet diouti. Va sell ledemsav a vire ouzhin a vont en ensavioù gall, pa welen
evel brein kement tra gall. Bremañ avat e lavaran diwar-benn ar c’hweluniadoù ez int talvoudus evit
gwellaat saviad ar vicherourion. Diwall a raen a gemer perzh oberiant enno rak aon na baouezfen a
vezañ un emsaver brezhon. An ergoregezh eo he deus roet din tro da welout ar mad en un hollad a
seblante din bezañ brein a-raok. Va c’henderc’hañ bremañ a bourchas din binvioù nevez d’ur
c’henderc’hañ hollel nevez.
(16 09 72)

EMVR-384

An destenn EMVR-384 zo frouezh ar c’henlabour etre an emzezranner hag e Gellig-Adkellig.
Amañ da heul e kaver arroudoù eus an evezhiadennoù kaset d’an emzezranner da heul ur maladur
kent anezhi.
Kroget ’z poa gant da emzezrann hervez ur framm faziek, hanezel e gwirionez. Ur bern elfennoù
talvoudus zo e-barzh hag a vo da adkemer (oc’h ouzhpennañ reoù all, meneget ganit e-ser an diviz),
met un dra zo azonus : gallout a rez displegañ pezh a’c’h eus graet betek ar bloaz-mañ (deskiñ
brezhoneg, mont da gKêr-Vreizh, daremprediñ Skol an Emsav hag all), nemet e chomez gennet pa
vennez displegañ perak e fell dit labourat en Emsav. Aze eo, a gav din, e vez gwelet gwander framm
da labour : a drugarez da gelennadurezh E.S.B. e’c’h eus gallet dezrannañ al ledemsav ha da
berzhiadur ennañ, met ur fazi e ve meizañ E.S.B. evel ur benveg da zezrannañ al ledemsav, pe kemer
E.S.B. evel ul luskad breizhek a ve gwelloc’h eget ar re all (pe zoken an hini gwellañ). Mard out deuet
d’an Emsav, ent hanezel, dre al ledemsav, e ve faziek lakaat un daelerezh-termenañ etre Emsav ha
ledemsav. Ent istorel ez eus un troc’h etrezomp hag al luskadoù breizhek. E lec’h all emañ bremañ
tachennoù-emgann an Emsav : an argerzh eztreiñ hon c’has da zezrannañ ar gevredigezh vrezhon
devoudel hag ar gevredigezh arallek. Diwar an devoud diwezhañ-mañ e kinnigan dit kemer sol war da
vuhez fetis ha gwirion, an hini a renez er framm arallek, evit kas da benn da emzezrann, eleze ar
C.G.E.E., ar c’hweluniad m’emaout, hag all. Kavet e oa bet azonus e veze anv e-barzh da skrid eus ar
vuhez er framm arallek betek an deiz ma kejis gant al ledemsav ; diwar neuze, n’eus mui netra azivout da vuhez, da vicher… : ar Mouvement Breton hepken.
En diviz e’c’h eus lavaret ivez « e oa ret dit gwelout hag e klote kelennadurezh an Emsav gant da
vennozioù-te ». Soñjal a ran evel M ez eus aze un arvar : kouezhañ er gealiadegezh. Da vennozioù,

kelennadurezh an Emsav n’int ket traoù sonnet. Emsav ar Geto n’en deus ket kalz da welout gant
E.S.B. hiziv, E.S.B. 72 zo gwall zisheñvel diouzh hini 69, hag all, hag evit a sell da vennozioù, int
ivez a gemm : tra ebet da welout etre ar Brezhon kemplezhiet e oas e Paris a-raok daremprediñ al
ledemsav hag ar pezh ez out hiziv, etre ar c’helenner brezhoneg e oas e Gwengamp hag an adkelligour
ez out hiziv, hag all… Faziek e ve enta klask un daelerezh kealiadel na zegaso netra dit war
anaoudegezh da saviad, da labour en Adkellig pe er framm arallek. An daelerezh gwirion zo da
savelañ etre da saviad emsavel (Emsav = saviad-kenderc’hañ) ha da saviad er framm arallek
(C.G.E.E., C.G.T., h.a.). N’eo nemet evel-se e c’helli embreger an daelerezh a zo da vuhezadur evel
emsaver : te, kenderc’her e daou saviad ma tremen dre an dislavar etrezo, an dispac’h.
(18 08 72)

EMVR-385

Aozet ez eus bet ur gendael e Rostrenen d’an 26 du 1972 war danvez an emzezrann-mañ.
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ROLL AN ANVIOÙ AOZADURIOÙ MENEGET
GANT « EMSAV » EUS 1967 DA 1972
A.G. sl. Association générale des Étudiants
A.J.S. 70/340
Aciéries du Nord et de l’Est 52/103
Aciéries Sambre-et-Meuse 52/103
Action (kelaouenn 1968) 38/67
Action catholique 8/191
Agence de l’emploi 72/393
Al Liamm 3/54*, 5/106, 12/317 hh., 330, 27/78, 36/364, 37/15, 38/57, 40, /127, 129, 140, 42/184, 45/285,
46/312, 48/392, 49/12, 53/154 hh., 185, 55/234, 57/284, 58/321, 60/404, 61/15, 64/110, 66/180 hh., 199,
200, 202
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An Avel, Avel an Trec’h 6/145 hh., 12/315, 21/266, 22/284*, 23/328, 26/46, 28/110, 116, 30/167, 33/276,
34/310, 42/183, 53/167
An Teodeg 18/188
Ar Bed Keltiek 64/110
Ar Bobl (TALDIR 1904) 70/322
Ar Brezhoneg er Skol (1934) 42/184*
Ar Falz 30/166, 51/80, 53/161, 166, 54/186, 55/212 hh., 230, 233*, 57/291, 64/117
Ar Gevnidenn 66/199 hh.
Ar Soner 42/181, 184
Ar Vro (TALDIR 1904) 70/322
Ar Vro – Gwirionez 2/16, 6/145 hh., 33/277, 40/140, 41/171, 42/184*, 68/266 hh.
Ar Vro – Jeune Bretagne 42/181, 184*
Arvor 6/136, 33/275
Association Bretonne 5/102, 26/44, 43/213* h.a., 55/232, 61/29
Association générale des Étudiants (A.G.) 18/165 hh.
Avel an Trec’h sl. An Avel
B.A.L.B. sl. Breuriezh al levrioù brezhonek
B.R.E.I.S. 72/391
Banque de Paris et des Pays-Bas 52/103
Barr-Heol 31/205*, 36/368
Bank wiring observation room 45/280
Batignolles 71/357, 72/382
Bezenn Perrot 35/348, 58/326, 61/8
Black Panthers 45/300
Bleun Brug 5/103, 9/225, 15/83, 28/115, 49/9, 50/47, 51/80, 53/166, 54/186, 67/216, 68/269 hh.
Breiz 2/18
Breiz Atao 3/65, 6/137, 140* hh., 8/192 hh., 197, 15/83, 17/137, 21/266, 23/328, 26/39 hh., 45* hh., 28/116,
30/175, 32/234 hh., 243 hh., 33/263** hh., 34/316, 35/343*, 347 hh., 38/56* hh., 63, 66, 40/127, 139,
41/165 hh., 170 hh., 42/179, 183, 43/221, 45/282, 294, 49/7 hh., 50/48, 61, 53/137, 141* hh., 146, 151*,
167 hh., 172*, 54/184, 190, 55/218 hh., 227, 230, 232, 57/280, 291, 58/324, 59/347, 60/394, 400, 61/28 hh.,
67/212, 68/265, 267 hh., 70/339, 71/357, 72/393
Breiz Dishual 43/214, 49/8, 10
Bretagne Action 35/346, 36/366, 38/66
Bretagne et Démocratie 17/142 hh.
Bretagne Intégrale 15/83
Bretagne Nouvelle (P.C.F.) 17/145
Breton News 52/113*
Bretons de Paris 54/183
Breuriezh al levrioù brezhonek (B.A.L.B.) 53/162
Breuriezh an Trec’h 65/159

Breuriezh ar Brezhoneg 7/169
Breuriezh ar Studierion vrezhon 70/320
Breuriezh republikan Iwerzhon 59/344
Brud 6/129 hh., 50/52, 51/80, 64/108, 66/180
Brug 70/309
C.A.B. sl. Comité d’action pour la Bretagne
K.A.B. sl. Kuzul ar Brezhoneg
K.A.B.E.S.K. sl. Kelennerien war ar brezoneg er skoliou kristen
C.A.BR.O. sl. Comité d’action de la Bretagne occidentale
C.A.L. sl. Comité d’action lycéen
C.A.L.B. sl. Comité d’action pour la langue bretonne
K.D. sl. Kelc’h Debauvais
C.D.J.A. sl. Centre départemental des jeunes agriculteurs
C.D.U. 47/365
K.E.A.V. sl. Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerion
C.E.C.O.R. 37/6* hh.
C.E.L.I.B. sl. Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons
C.F.D.T. sl. Confédération française des travailleurs
C.G.A. sl. Confédération générale de l’Agriculture
C.G.E. sl. Compagnie générale d’électricité
CGE-Alsthom 71/360, 72/394
G.G.E.E. 72/394 hh.
C.G.T. sl. Confédération générale du travail
C.N.J.A. sl. Centre national des jeunes agriculteurs
C.O.E.A. 43/220
C.R.J.A. sl. Centre régional des jeunes agriculteurs
K.I.S. Kreizenn Imbourc’h Sturyezhouriezh
C.L.L. sl. Comité de lutte lycéen
C.U.M.A. sl. Coopérative d’utilisation de matériel agricole
Kambr ar Birion 44/259
Kambr ar Gannaded 44/263
Kambr Kannaded an Departamantoù 44/259
Kambroù labour-douar 72/380, 384 hh.
Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerion (K.E.A.V.) 8/199, 17/148*, 57/283, 61/15, 65/158 hh., 67/225, 68/266,
69/287
Kannadig Gwalarn 33/275
Kelennerien vrezoneg ar skoliou laik (S.K.L.V.) 72/390
Kelennerien war ar brezoneg er skoliou kristen (K.A.B.E.S.K.) 72/390
Kelc’h Debauvais (K.D.) (sl. ivez Skourr an Deskadurezh Vroadel adalek 25/) 7/188, 12/313*, 14/41,
15/69** hh., 16/111** hh., 17/141** hh., 19/204** hh., 23/333, 24/354, 25/12* hh., 26/48**, 29/136 hh.,
30/175, 31/205, 208 hh., 213, 32/235, 34/310, 314, 35/333, 335*, 349, 40/139, 41/171, 46/312, 48/396*,
50/42*, 61/4, 62/70, 66/199 hh., 69/287, 71/357, 72/394
Kendalc’h 2/18** hh., 4/86** hh., 8/208, 12/326, 36/366, 53/161, 54/183
Centre départemental des jeunes agriculteurs (C.D.J.A.) 65/141, 66/206, 72/383*
Centre national des jeunes agriculteurs (C.N.J.A.) 66/206, 72/382*
Centre régional des jeunes agriculteurs (C.R.J.A.) 66/206
Kêr-Vreizh 50/50, 64/111, 116, 67/225, 72/392, 395
Cercle culturel breton 40/137
Kevre al labour-douar (Kembre) 16/99
Kevre Komunour Etrevroadel (1847) 9/242
Kevre Komunourion Yougoslavia 51/98
Kevre Etrevroadel ar C’hweluniadoù (1913) 9/242
Kevre Gouezelek sl. Conradh na Gaeilge
Kevre Poellelour 67/223
Kevredigezh Atletek Gouezelek 16/100
Kevredigezh broadus/broadel Breizh sl. Union Régionaliste Bretonne.
Kevredigezh Vreizh 49/3, 9, 70/329

Citroën 47/345** hh., 48/381, 389
Clan-na-Gael 20/234
Club breton 17/142 hh.
COMECON (KOMEKON) 25/34
Comité Central Socialiste Révolutionnaire 52/107
Comité Consultatif de Bretagne (1942) 42/179, 183* hh.
Comité d’action de la Bretagne occidentale (C.A.BR.O.) 16/116**, 17/133, 142, 33/278
Comité d’action lycéen (C.A.L.) 70/336
Comité d’action pour la Bretagne (C.A.B.) (1963) 37/6
Comité d’action pour la langue bretonne (C.A.L.B.) (sl. ivez Galv) 28/119* hh., 30/166, 172
Comité d’action pour un statut de la Bretagne 47/356** hh., 57/304
Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons (C.E.L.I.B.) 1/6, 6/145 hh., 7/168, 16/106, 109, 17/142 hh.,
18/180, 25/6, 33/278, 37/6, 42/179*, 182, 69/277, 72/386, 391
Comité de lutte lycéen (C.L.L.) 70/334** hh.
Comité de préservation du breton 55/232
Comité de Salut Public 44/256
Comité radical 52/105
Comité Républicain Radical 52/111
Comité révolutionnaire breton 38/67, 64/117
Comité socialiste 52/105
Compagnie générale d’électricité (C.G.E.) 69/277
Compagnie générale transatlantique 52/103, 110
Confédération française des travailleurs (C.F.D.T.) 18/180, 183, 21/258, 47/350 hh., 48/372** hh., 58/326,
60/394, 65/151, 72/392
Confédération générale de l’Agriculture (C.G.A.) 72/381
Confédération générale du travail (C.G.T.) 18/180 hh., 47/350 hh., 48/383, 58/323, 60/394, 64/110, 65/151,
71/352, 354*, 72/395
Conradh na Gaeilge 16/99** hh.
Coopératives d’utilisation de matériel agricole (C.U.M.A.) 42/182
Kred Gounezel 49/15, 72/380 hh.
Kreizenn Imbourc’h Sturyezhouriezh (K.I.S.) 33/292, 56/273
Kroaz ar Vretoned 3/58, 70/319
Cumann na nGadheal 16/101
Kumuniezh c’hall 46/321
Kuzul an Henaourion 44/257
Kuzul an Unaniezh c’hall 44/267
Kuzul ar Brezhoneg (K.A.B.) 12/325** hh., 17/139 hh., 146, 148*, 34/297, 38/57, 51/80 hh., 52/114, 53/166,
54/186 hh., 55/217 hh., 231, 57/283, 61/13
Kuzul armerzhel 44/267
Kuzul armerzhel ha barnerezhel 46/340
Kuzul ar Pemp Kant 44/257
Kuzul ar Republik 44/267, 269
Kuzul bonreizhel 46/339
Kuzul broadel kembreat 15/79
Kuzul ar Stad 44/258
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 20/237
Cymru Fydd (1880-1900) 15/76** hh.
Denain et Anzin 52/103
Dugelez Breiz 18/188
Drapeau rouge 68/251
E.B.V. sl. Emsav ar Bobl Vrezhon
E.G.I. sl. Euzko Gastedi
E.L.A. 52/119
E.N.A. sl. École Nationale d’Administration
E.P.V. sl. Emsav Pobl Vreizh
E.T.A. 21/260, 43/219 hh., 45/299, 52/119* hh.

E.S.B. sl. Emsav Stadel Breizh
École Nationale d’Administration (E.N.A.) 72/386
Eisteddfod 28/115 hh.
Embata 43/220, 52/121
Emgleo Breiz sl. Fondation Culturelle Bretonne
Emglev an Tiegezhioù 25/18, 65/159
Emglev Warszawa 25/34
Emsav 1/5, 3/47, 4/86** hh., 5/106, 11/287** hh., 302, 12/315, 328* hh., 17/139, 19/200* hh., 204, 21/261,
269** hh., 22/283** hh., 23/315, 327** hh., 25/2, 11, 27/74, 28/98, 119, 121*, 30/168, 170, 172,
31/205 hh., 209, 210, 215*, 32/231, 34/310, 35/337*, 340, 343, 345, 347, 348, 350, 37/16 hh., 38/62 hh.,
41/143, 44/243, 250, 45/277, 286, 306, 46/312, 47/356 hh., 48/389, 392, 50/47, 51/77, 53/137, 54/182,
60/401, 65/139, 165, 67/227, 72/394, 395
Emsav ar Bobl Vrezhon (E.B.V.) 42/185, 45/286, 48/389*, 51/79 hh., 52/113, 57/288, 58/324 hh., 64/113, 118,
66/199 hh.
Emsav Pobl Vreizh (E.P.V.) (1946) 30/167, 33/276, 34/310, 35/346
Emsav Stadel Breizh (E.S.B.) 22/289, 25/12, 13* hh., 27/74 hh., 77, 30/166 hh., 175* hh., 31/195, 197, 201,
202* hh., 206** hh., 32/231** hh., 237*, 242, 244, 246, 34/309** hh., 35/330, 333* hh., 337, 346, 349,
350, 36/372*, 37/13*, 20* hh., 38/59, 60, 67, 40/136** hh., 139, 140, 41/143, 42/185, 44/247, 45/286, 289,
290, 48/389, 390, 391, 50/40, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 51/69** hh., 52/113 hh., 53/166, 54/184, 186, 190 hh.,
55/224 hh., 57/283, 288, 290, 296 hh., 60/389, 397 hh., 61/3, 63/73** hh., 64/111 hh., 65/139 hh., 165, 166,
168, 170, 171, 173, 66/184, 186, 199 hh., 205 hh., 67/225, 226, 228, 68/274, 69/285*, 287, 70/339, 340,
71/357, 72/390, 395
Etrevroadelenn : Eil – (1889) 9/242
Etrevroadelenn : Trede – (1919) 9/242
Etrevroadelenn gomunour 39/86
Euzko Gastedi (E.G.I.) 52/119
FAO sl. Food and Agriculture Organization of the United Nations
F.D.S.E.A. sl. Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles
F.E.N. sl. Fédération de l’Éducation Nationale
F.F.A. sl. Fédération française de l’agriculture
F.G.D.S. 18/185, 186, 21/255, 60/391
F.Y.V. sl. Framm Yaouankiz Vreizh
F.J.C. 43/220
F.L.B. sl. Front de libération de la Bretagne
F.L.N. sl. Front de libération nationale
F.N.L. sl. Front national de libération
F.N.S.E.A. sl. Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles
F.R.S.E.A. sl. Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles
Fédération Anarchiste 70/337, 339*
Fédération de l’Éducation Nationale (F.E.N.) 18/180
Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (F.D.S.E.A.) 37/4, 64/110, 72/381* hh.
Fédération des bourses du travail 52/111
Fédération des Instituteurs 70/310
Fédération des travailleurs socialistes de l’Ouest 52/105
Fédération française de l’agriculture (F.F.A.) 72/384*
Fédération maritime de Bretagne 52/111
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) 37/4, 72/381* hh.
Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (F.R.S.E.A.) 72/381* hh.
Fédération Régionaliste de Bretagne (Unvaniezh Arvor) 5/103, 26/44, 43/213, 214, 49/4, 58/319, 70/310, 322
Fédération Socialiste Bretonne (Naoned 1897) 44/246, 52/107, 70/314, 318*
Fédération Socialiste de Nantes 52/106, 107
Fenians 20/234
Fianna Fail 20/238 hh.
Foi et Bretagne 5/103
Fondation Culturelle Bretonne (Emgleo Breiz) 12/326, 17/146, 25/16
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 65/152
Framm Yaouankiz Vreizh (F.Y.V.) 12/314, 25/12, 31/309

Franc-Maçonnerie 52/111
Free Wales Army 20/234** hh.
Frères du Monde 38/67, 40/140, 43/218, 57/294, 60/394, 72/383
Front Breton (1936) 42/179, 183*
Front de Libération de la Bretagne (F.L.B.) 17/142* hh., 145, 18/169** hh., 25/3** hh., 14** hh., 27/73** hh.,
28/99** hh., 31/209, 35/346, 36/366, 37/16, 38/67, 52/116, 118, 55/234, 57/283, 300** hh., 61/9, 16,
64/112, 116 hh., 67/225, 228, 68/263, 271 hh., 71/354, 355**
Front de libération de la Bretagne – F.L.B.-2 38/60, 41/162, 43/219, 45/287, 290 hh., 294, 295, 301, 302, 48/391
Front de libération nationale (F.L.N.) 10/256, 17/135, 21/255, 257, 28/116, 64/110, 67/219
Front national de libération (vietnam) (F.N.L.) 41/162
Front Populaire (1936) 9/243, 42/183
Front Rouge 71/352** hh.
G.A.E.G. 72/381
G.J.C. 43/220
G.R.E.C. 43/220
Galv (sl. ivez C.A.L.B.) 34/297, 36/366, 38/60, 50/59*, 51/80, 54/183 hh., 55/217, 219, 220, 224, 225, 230, 231,
233, 60/389** hh., 61/9, 13, 67/228
Gauche Prolétarienne 68/252, 70/339*
Gorsedd (Kembre) 28/116
Goursez 17/146, 70/322, 323, 330
Groupements de producteurs 72/381
Gwalarn 2/9, 3/55, 5/144, 6/137** hh., 7/169, 8/192* hh., 12/330, 21/266, 23/328, 26/46, 30/173, 32/234, 235,
33/233, 275, 34/310, 315, 316, 35/341, 349, 37/11, 40/115, 120, 41/154, 166, 168, 170, 171, 172 hh.,
43/221, 45/285, 288, 46/312, 47/358, 49/8, 11, 12, 50/48, 61* hh., 51/79, 53/137, 141, 142*, 145, 146,
151* hh., 167, 168, 172, 54/185, 190, 55/217 hh., 220, 226, 228, 229, 230, 232, 57/291, 58/314, 61/4, 28,
29, 66/180 hh., 67/213, 216, 68/257, 265, 268, 72/393
Gwazerezh Arbennik 11/283, 33/273, 35/348, 37/18** hh.
Gwenn ha Du 20/234
Hor Yezh 60/404
Humanité Rouge 45/291, 68/251
Chaffoteaux Maury 69/279
Chantier Karl Marx 52/111
Chantiers Nazairiens 52/103
Chevalerie du Travail Française (C.T.F.) 52/106, 111*
I.U.T. Lanuon 71/360
Irish Freedom 16/102
Irish Republican Army (I.R.A.) 20/234, 235, 28/116, 59/344
Irish Republikan Brotherhood 16/99** hh., 20/234
Iskra 39/71
J.A.C. sl. Jeunesse Agricole Chrétienne
J.R.C. sl. Jeunesse communiste révolutionnaire
J.E.B. sl. Jeunesse étudiante bretonne
Jeunesse Agricole Chrétienne (J.A.C.) 49/6, 72/383
Jeunesse communiste 70/334
Jeunesse communiste révolutionnaire (J.C.R.) 18/166 hh., 70/336, 339*
Jeunesse étudiante bretonne (J.E.B.) 30/166, 55/239, 64/117, 118
Journal Officiel 46/336
Joint Français 69/277** hh., 71/351, 72/382
L’Aurore 19/200
L’Avenir de la Bretagne 42/181, 182, 184*, 68/270, 70/335
L’Expansion 69/280, 283
L’Heure Bretonne 35/343, 41/165, 171, 42/183
L’Indépendance Bretonne 70/319

La Barre-Thomas sl. Citroën
La Bretagne (eil Brezel-bed) 42/184
La Cause du Peuple 70/337, 339*, 340
La Dépêche 42/183
La Dépêche (eil Brezel-bed) 42/184
La Janais sl. Citroën
La Résistance (kelaouenn) 70/319
La Vie Bretonne 21/270
Le Monde Diplomatique 52/118
Le Monde et la Vie 19/200
Le Patriote Breton 70/320
Le Peuple Breton (1946) 6/146, 42/183
Le Peuple Breton (U.D.B. 1964) 17/133, 21/257*, 262*, 24/365, 35/343, 36/366, 41/165, 171, 71/358
Le Populaire 41/167, 62/61
Le Prolétaire Ligne Rouge 71/357
Le Sillon 49/6
Les Frères Bretons 5/103
Lez-veur ar Reizh 46/341
Ligue Communiste 68/261, 70/340
M.O.B. sl. Mouvement pour l’organisation de le Bretagne
M.O.D.E.F. sl. Mouvement de défense des exploitations familiales
M.R.P. sl. Mouvement républicain populaire
Mebyon Kernew 59/345
Mencheviked 9/242
Minute 19/200
Mission Bretonne 52/113
Mouvement de défense des exploitations familiales (M.O.D.E.F.) 72/379, 383* hh.
Mouvement du 22 mars 18/167* hh., 70/339*
Mouvement pour l’organisation de la Bretagne (M.O.B.) 1/8, 6/145 hh., 7/163, 8/204, 208, 209, 211, 217, 218,
11/285, 16/99, 17/137, 143, 21/253, 254, 31/202, 34/311, 35/346, 36/366, 37/6, 42/178** hh., 50/49, 51/80,
54/183, 57/303, 64/110, 67/225, 68/270, 72/392 hh.
Mouvement républicain populaire (M.R.P.) 44/267, 268, 271
Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (M.R.J.C.) 72/383, 385
NATO (North Atlantic Treaty Organization) 25/34
N.P.D. (Alamagn) 47/365
Na Fianna Eireann 16/102
National Council 16/101, 106
Nord Aviation 72/391
Nouvel Observateur 17/134, 142* hh., 21/270
Office de Radiodiffusion et de Télévision Françaises (O.R.T.F.) 45/297
Ouest-Éclair 35/343, 49/6, 12*, 70/320
Ouest-France 41/170, 45/297, 58/326
P.A.B. sl. Parti autonomiste breton
P.C.B. sl. Parti communiste breton
P.C.F. sl. Parti communiste français
P.N.B. sl. Parti national breton
P.N.O. sl. Parti nationaliste occitan
P.O.F. sl. Parti ouvrier français
P.S. sl. Parti socialiste
P.S.A.N. 43/220
P.S.I. 47/368
P.S.O. 43/220
P.S.U. sl. Parti socialiste unifié
Parti autonomiste breton (P.A.B.) (sl. ivez Strollad emrenerion Vreizh, Breiz Atao) 11/283, 15/83

Parti communiste breton (P.C.B.) sl. Strollad komunour brezhon (S.K.B.)
Parti communiste français (P.C.F.) 1/8, 9/242, 17/145, 18/168, 182 hh., 19/197, 198, 37/6, 45/291, 301, 54/188,
58/323, 324, 60/392 hh., 64/115, 117, 118, 67/224, 70/340, 343, 71/352, 354*, 72/384, 389.
Parti national breton (P.N.B.) 34/311, 35/333, 37/11, 53/159, 55/230, 70/310
Parti nationaliste occitan (P.N.O.) 43/220
Parti ouvrier français (P.O.F.) 52/106
Parti socialiste (P.S.) 60/392
Parti socialiste unifié (P.S.U.) 18/183, 185, 186, 21/255, 37/6, 43/219, 45/290* hh., 48/389, 49/13, 15, 16,
58/323, 60/395, 65/165, 70/339, 71/358
Paysan Breton 18/180
Paysans en lutte 72/383
Paysans Travailleurs 71/358, 72/383
Pensée Bretonne (1913) 70/310, 314, 318*
Peuples et Frontières 42/184
Plaid Cymru 20/234** hh., 28/116, 59/344
Poellgor dispac’hel brezhon sl. Comité révolutionnaire breton
Poellgor gall an Dieubidigezh vroadel 44/266
Polytechnique 71/347, 349, 350, 72/386
Pravda 29/138, 46/315
Preder 23/328, 31/218, 35/350, 37/17, 46/312, 60/401 hh., 66/199, 200, 202, 71/342
R.S.B. (Ranndir Steuñvel Bretagne) sl. Région de Programme Bretagne
Région de Programme Bretagne 72/378
Rennes Révolutionnaire 68/250** hh.
Rivarol 19/200
S.A.D.E.D. sl. Strollad an Deskadurezh Eil Derez
S.B.A.F.E.R. 33/278
S.K.B. sl. Strollad komunour brezhon
S.K.L.V. sl. Kelennerien vrezhoneg ar skoliou laik
S.D.V. sl. Skourr an Deskadurezh Vroadel
SEATO (South East Asia (Collective Defense) Treaty Organization) 25/34
S.E.M.E.A.B. sl. Société d’économie mixte pour l’équipement et l’aménagement de la Bretagne
S.E.M.E.N.F. sl. Société d’économie mixte et d’étude du Nord-Finistère
S.E.V. sl. Strollad emrenerion Vreizh
S.F.I.O. sl. Section française de l’Internationale ouvrière
SIBEQUIP 72/393
S.I.C.A. 33/278
S.N.T.P.A. 66/206
S.N.E.S. sl. Syndicat national de l’enseignement secondaire
S.N.E. Sup sl. Syndicat national de l’enseignement supérieur
S.N.I.S.C. sl. Syndicat national indépendant des salariés Citroën
Sav Breizh 34/311, 35/346, 36/366, 64/117, 66/199
Skaouted Bleimor 16/100
Skoazell Vreizh 68/271
Skol an Emsav 53/165, 64/117, 118, 69/287, 72/395
Skol ar bobl vrezhon 55/236
Skol Ober 8/199, 12/313, 44/247, 45/290, 53/165, 65/159, 72/392
Skol Sant-Enda 16/104
Skol-veur Barzhed, Drouized hag Ovizion Breizh 11/299** hh.
Scottish Home rule Association 59/345
Scottish National Parti 59/345, 347
Skourr an Deskadurezh Vroadel (S.D.V.) 15/69** hh., 17/140, 148*, 20/228, 21/280*, 23/333, 24/354**, 25/12,
13*, 27/77** hh., 28/125* hh., 30/176*, 33/286* hh., 295, 40/136, 41/174, 42/188, 44/250*, 48/395*, 396*,
50/65, 66, 51/75, 76, 77, 53/165, 54/193, 193, 194*, 56/254*, 57/305* hh., 59/353* hh., 62/69, 65/177* hh.,
68/274*, 71/362*, 72/390
Secours Rouge 70/337, 338, 339*, 340
Section française de l’Internationale ouvrière (S.F.I.O.) (1905) 9/242, 37/6, 44/271, 52/107

Self Government Committee 59/345
Sened 44/258, 263
Service Spécial (Breizh, eil Emsav) sl. Gwazerezh Arbennik
Sinn Féin 16/101, 102, 107, 20/238* hh.
Société d’économie mixte et d’étude du Nord-Finistère (S.E.M.E.N.F.) 37/6*, 8
Société d’économie mixte pour l’équipement de la Bretagne (S.E.M.E.A.B.) 69/282
Société des Jacobins 44/256
Strollad an Deskadurezh Eil Derez (S.A.D.E.D.) (sl. ivez Skourr an Deskadurezh Vroadel adalek 25/) 2/21,
7/188, 8/195, 199, 9/233, 12/314*, 325* hh., 14/38*, 41*, 42*, 15/69** hh., 17/138* hh., 143, 148* 18/188,
21/261, 22/284*, 23/333** hh., 24/354, 25/12, 29/137 hh., 140, 30/166, 31/208, 209, 213, 32/235, 240,
246*, 34/310, 314, 315, 316, 35/329, 333, 346, 36/367, 372*, 37/11, 22, 38/67*, 39/96, 40/134, 136, 137,
140, 142*, 41/159, 174*, 42/185, 188, 45/308*, 46/312, 318*, 48/392, 395*, 50/43*, 48, 51/79, 82, 86,
53/137, 155, 165, 166 hh., 55/221, 56/252, 57/300 hh., 58/322, 59/343 hh., 60/382, 404, 61/18, 20, 27, 32,
65/139, 168, 170, 66/199, 200, 201*, 67/227, 69/277, 69/287, 71/347, 357, 72/390
Strollad bolchevik 9/242, 13/19 hh.
Strollad broadel (kentañ) 8/192, 11/283, 26/44, 28/116, 117, 43/214, 215*, 49/8, 10, 58/326, 60/382, 61/29,
70/329
Strollad broadel (eil – sl. ivez Parti national breton) (Strollad broadel Breizh, S.B.B.) 11/283, 284, 33/263, 275,
42/179, 180, 182, 183
Strollad broadel (trede, 1944) 11/285, 53/168
Strollad broadel euskarat 52/119
Strollad komunour brezhon (S.K.B., Parti communiste breton. P.C.B.) 58/323, 324*, 60/393* hh., 64/115, 117*,
66/199, 68/251, 70/339, 341
Strollad komunour U.R.S.S. 49/31** hh.
Strollad emrenerion Vreizh (S.E.V.) (sl. ivez Parti autonomiste breton, P.A.B.) 33/263, 49/9
Strollad sokialdemokratel alaman 39/73
Strollad sokialdemokrat rusian 9/242
Strollad micherour sokialdemokratel rusiat 39/73
Stur 11/283, 284, 49/10, 67/231
Syndicalisme (kelaouenn C.F.D.T.) 48/379
Syndicat national de l’enseignement secondaire (S.N.E.S.) 67/223
Syndicat national de l’enseignement supérieur (S.N.E. Sup.) 18/182, 70/339
Syndicat national indépendant des salariés Citroën (S.N.I.S.C.) 47/355
Testoù Jehova 71/353
Ti kaniri Breizh 70/321
Tribuniezh 44/258
U.D.B. sl. Union Démocratique Bretonne
U.D.R. 19/197, 199
U.G.T.A. sl. Union générale des travailleurs algériens
U.N.E.F. sl. Union nationale des étudiants de France
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Culturel Organization) 55/230, 57/277
UNO (United Nations Organization) 25/26, 34, 44/269, 45/293
U.N.R. 17/145, 46/320
U.P.C.B. sl. Unité de Production cinématographique bretonne
U.R.B. sl. Union régionaliste bretonne
U.S.B.I.F. 54/183
Union Démocratique Bretonne (U.D.B.) 1/8, 6/147, 7/172** hh., 8/204, 205, 217, 218, 11/285, 15/83, 17/137,
142, 143, 18/165 hh., 19/197, 198*, 21/253** hh., 279, 22/289** hh., 291*, 27/73, 74, 30/166, 31/202,
32/245, 34/311, 35/346, 37/16, 38/60, 41/141, 42/185, 43/219, 45/291, 294, 301, 47/355, 50/49, 51/80,
52/113, 114, 115, 116* hh., 54/184 hh., 191 hh., 55/224, 230, 234, 57/288, 304, 58/321, 60/389* hh., 61/5,
8, 13, 64/113, 118, 66/182, 190, 199, 67/229, 69/286, 71/357
Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes 70/339*
Union des syndicats ouvriers 52/105
Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) 17/135
Union nationale des étudiants de France (U.N.E.F.) 18/165 hh., 182

Union régionaliste bretonne (U.R.B., Strollad Broadus Breizh) 5/103, 26/44, 43/213*, 214, 49/4, 58/319, 61/28,
70/319, 320, 321*
Unkor (Directoire) 44/257
Unité de Production cinématographique bretonne (U.P.C.B.) 67/219
United Irishmen 16/101
Université de Haute Bretagne 53/165, 72/390
Unvaniezh Arvor sl. Fédération Régionaliste de Bretagne
Unvaniezh Etrevroadel ar Vicherourion (1864) 9/242
Unvaniezh Speredel 12/317, 318
Unvaniezh vicherourion Su Rusia (1875) 9/242
Unvaniezh Yaouankiz Vreizh (1919) 33/263, 49/7
Western Electric Company’s Hawthorne 45/280
Were Di 38/64** hh., 41/155

GERVA 1972
a-beurzalc’h 69/293
a-dreuzkiz 67/240
a-ziabell 69/293
abegelezh 68/261
addiorreerezh 64/127
adenfredañ 66/206
aezhennegezh 72/391
alvezel 64/120
amboazel 61/27
amkanañ 67/240, 69/298
amkanelezh vloc’hel 71/355
amfetis 63/100
amfraezh 68/273
amgevazas 63/95
amistorek 65/168
amluskek 67/236
amluskegezh 67/236
amplidigezh 69/295
ampoell 68/262
ampoellel 66/198
amreoliek 64/124
amselled 67/239
amvoudek 68/254
amzer alvezel 63/98, 64/120
amzerelezh 63/95
amzerelezh an talmadoù 64/127
amzerelezh an talmadoù direoliek 67/240
– ar gwengeloù oberelour hag an utopiennoù 67/243
– arouarek 67/243
– ar pebeilañ etre enraog ha goulerc’h 67/240
– kelc’htroüs 64/132, 67/243
– kevredadel 64/120
– didarzhadennek 64/132
– enraogus 64/132, 67/243
– piklammus 64/132, 67/240
– spanel 67/243
– « trell-lagad » 64/122
anadenn gevredadel 64/135
– vredel 64/135
anaoud argelel 67/244
– kantouezel ha soliadel 67/244
– kevrinel 67/244
– hiniennel 67/237
– meizadel 67/244
– merzadel 67/244
– poellel ha dassellel 67/244
– strollennel 67/237
anaoud tebouezel ha nadel 67/244
andeur 67/226
andispac’hel 71/355
anemframmel 63/99
anemframmelezh 67/246
anienek 65/174
anneuenn 64/125

anniñv 67/243
anriek 61/30
anvroad 71/361
aozadur frammet 64/121
– urzhiadek 64/121
aozioù al labour 65/149, 72/393
apoliniat 63/92
arallaus 65/143
araokaus 71/348
ardaoliñ 67/211, 69/295
aremprediñ 69/298
arempredus 69/297
argel kevredadel 64/128
– huneel 64/128
argeladur 64/129
argelañ 64/119, 128
argeled 64/128
– diwerc’hel 64/128
– gwerc’hel 64/128
argelerezh 64/129
argerzh kemmesk 67/244
– nesaat 67/244
– pellaat 67/244
arhent 63/100, 64/122
arreadek 67/234
arreadegezh 63/99, 67/234
arver 64/125
arverelour 67/237
arvezioù skeulel 61/14
arvoustr 67/245
arzivizek 69/294
askenderc’hadur 65/176
assammadur 70/341
atalad riñvoniezhel 71/373
atelad 71/371
ateladur 71/371
atelañ 69/301, 71/364
atoradur 70/332
azgwelour 71/352
azonadur broadel 70/342
balzamegadur 63/98
bed koueriadel henvoazel 72/379
belegveliel-karismel 67/234
bellerezh al ledemsav 63/77
benevel 66/182
benvegadur frammet 64/121
– urzhiadek 64/121
berrdalm 69/293
berus 64/121, 72/391
bezañs divezel 71/354
beziadek 68/259
bihanstrollel 69/288
bleinekadur 64/134
bloc’helezh 63/100
bloc’henn 67/234
boetrabezer 72/381
bon 68/265

bon-emgann 69/288
boniek 68/263, 69/303
boniekaat 68/263
bountad breizhek 69/285, 71/355, 72/391
bountad gouennel 70/323
bourc’hizelezh koueriadel henvoazel 72/379
– -etre 70/328
boz 64/133
brasneuziet 71/373
bredarnodiñ 66/183
bredek 64/134
bredegezh 64/134
bredelezh 64/133, 67/235, 71/357
bredelfennerezh 67/246
breuriezh hudel 69/290
brientinelezh vicherour 71/354
brientoù tellerezhel 69/282
brilec’h 64/133
broadelour 65/173
broadelouriezh 63/87
brouder 64/122
burev-studi 64/110
bureviadek 72/383
kaderezh 63/81
kadred 70/321
kalvezbureviad 69/303
kalvezbureviadelezh 69/303
kalvezoniezh 69/280
Kambr labour-douar 72/384
kammhent 67/234
kammvesk 67/233
kantaezadenn 67/241
kantaezañ 64/132
kantaezel 64/129
kantaezelour 66/198
kanteul 63/97
– ≠ arganteul 64/124
kantouezadur 64/130
kaoter-gloz 62/58
kaoutchoug moustret 69/277
karismel 67/234
kartell 69/296
karusted 67/245
kealiad « laosket » 63/78
kealiadegezh 63/98, 72/395
kealioù strollennel 64/131
kefred 65/168
kefredekaat 65/167
kefredelezh 65/168
kefredourion saviadek 65/168
Kelc’h Anveliour 70/336
kelligel 68/274
kellusk 64/127
kembezus 69/294
kembezusted 69/294
kemparzhded daelerezhel 63/102
kemplegerion rannvloaziat 64/125

kemplezh an tru 70/339, 72/391
kenasant 68/265
kendalc’herezh kilstourmer 67/215
– gouzañvat 67/214, 70/341
– istorek 67/215
– naturel 67/215
– oberiat 67/214, 70/342
kendavead arc’hwelel 64/132
kenderc’h-amsaviñ 62/44
kenderc’hadur 72/385
kenderc’hañ kevan 61/11
– gwerc’hek 72/388
kenkizañ 72/383
kendeurel 67/246, 69/297
kendeuzadur 67/234
kendistaol 68/265
kendreiñ egorel 62/43
– remziel 62/43
kenduad 70/318
kenetreperzhiañ 67/235
kenetresankañ 64/119
kenforc’hañ 67/245
kenforc’hus 67/233
kenforc’husted 63/90
kengerc’h 67/244
kengerc’hañ 67/244
kengerc’hus 67/236
kengerc’husted 67/244
kengladelour 70/309
kenglokausted 63/90, 64/134
– daelerezhel 63/102
kengreriadel 69/294
kengresk 67/237
kenhoaliezh 68/261
kenintradur 67/235
kenrumm 69/299
kensavlec’hiadur 64/127
kenstagiezh 69/289
kensturdaleg 62/60
kentelezh 67/237, 71/368, 370
kentod 68/251
kentodad 70/337
kentodiñ 72/382
kenunvan 67/239
kenunvaniezh 63/96, 67/237
kenvad 69/297
kenvelladur 71/372
keñver goprad/goprer 65/150
keñveriegezh wriziadek 63/101
keñverioù-beveziñ 71/353
– ouzh an hentez 67/234
Keoded henvedel 67/243
keoded vicherour 70/339
kerc’hvellerezh 64/110
kestouek 61/11, 63/95, 64/125
kevadegelezh 71/363
kevala istorek 65/176
kevamplegusted 63/90

kevamsteriegezh 63/96
kevanadel 67/237
kevandod 63/87
kevandodiñ 68/249, 263
kevanekadur 72/378
kevanenn ar merzed 71/368
– gevredadel 71/368
kevaniñ 65/150
kevanriñvad 69/290
kevanved 67/246
kevanvedek 71/373
kevarouezadur 64/130
kevarouezañ 64/132, 65/178
kevarzhelezh 61/7
kevarzhelour 65/141, 173
kevarzhe ouiziaded 69/299
keveladel 67/237
keveldodel 68/263
keveldodiñ 68/263
keveleb 65/176
kevelidi gevredigezhel 65/147
kevelstroll 69/290
kevemplegusted 64/134
kevenmanusted 64/134
keveskemmded an diarselloù 64/134
kevrat frank 65/143
kevrat-labour 65/143
kevrat-werzhañ 65/149
Kevreadur Anveliour 70/337
kevredadouriekaat 63/102
kevredadouriezh an araokaat 71/364
– – urzh 71/363
– a-zonder 64/119
kevredadventouriezh 67/246, 69/300, 71/373
kevredigezh lieselour 72/387
kevredusted 63/99
– dre enebadur darnel 67/234
– – gendeuzadur darnel 67/234
– c’houzañvat 67/240
– oberiat 67/240
Kevre Poellelour 67/223
kevrinelouriezh 70/321
kevrinour-goursavel 69/293
kevuziadoù kevredigezhel 65/146
kilezenn 69/299
– c’hounezel 66/205
kilvac’h 68/256
kilwered 68/258
kleizelour 71/353
kliched-lavar 64/122
klupeg 62/59
klupeideg 62/59
koilhen 62/55
kombodañ 67/239
kompagnunelezh 65/154
korf-micher 69/290
korfuniad 65/154, 69/296
korfuniadelezh 65/154

korrgevredadouriezh 67/233
– ar spered 67/237
korrgevredigezh 66/202
korrgevredigezhel 61/31
korrved 63/96, 67/246
kost enebec’hwel 64/112
kouerion grenn 72/380
– vihan paour 72/379
koulzad 62/44
kounerezh istorel 69/298
krakyouliñ 67/235
kraonell 70/342
krapadennañ 67/224
Kred Gounezel 72/379
Kred Morel 62/47
krenndalm 69/293
kresk kenfeuriek 65/151
– kevatal 65/151
kulturelour 63/91
kulturelouriezh 68/267, 71/364
kumuniezh 67/237
daelerezh kantouezek 63/98
– kevredadel 70/342
– diabarzh 61/7, 62/66, 63/79
daelerezhekaat an eeun 71/363
daelerezh-istorekaat 63/80
dalc’h istorek 62/66
damdreistarc’hwelel 69/295
damemouez 67/234
damfetis 67/234
damhollelezh 69/294
damintradus 69/294
damyoul 64/133
dangorenn 63/93, 64/124, 67/235
– strollennel 64/129
dangorer 71/355
danlec’hiet 63/95, 64/121
danvez anistorek 65/176
danzeer 64/129
daouvleinegezh 63/102
daranverezh 61/20
darempredoù arallek 63/80
– emsavel 63/80
darndrehontus 67/236
darnegezh 68/255
darnelouriezh chaovin 66/196
darnframmet 69/293
darngembezus 69/294
darnodiñ 61/25
daspugnadur kentaek 61/11
dassellek 69/289
dassellel 67/244
dedaolad 68/257
dedaoled 71/363
dedaoler 63/96
dedaoliñ 71/363
dedarzh 67/237

dedroadelouriezh 66/198
dedroidigezh 71/360
degemerer 64/129
degouezhel 63/77
dehentadur 63/94
dec’hmegañ 66/213
dec’hmegel 67/213
dec’hmegenn 67/237
deltu 64/113
dendouaroniezh 63/89
denegezh 67/232
denoniezh stuzegour 63/91
deol 64/125
derc’had 63/93
derc’hadur 63/98, 70/321
derc’hañ 67/235
derc’helezh 68/255
derc’helouriezh 68/255, 71/370
– c’hetoek 66/196
derc’henn 63/101, 64/124
dervaat 63/89, 65/147, 69/280
desaniañ 69/278
desavadurezh 66/189
deskadelezh 65/153
desezañ 64/130
devoud brezhon 63/84
devoudek 69/292
dezerc’hadur 64/126
dezerc’hañ 64/125
dezveg al labour 72/393
Dezveg Keodedel 65/143
dezverk 63/100, 64/122
dezvonnadur 67/236
diabarzhiañ 66/203
diabarzhiati 69/295
diabellek 65/178
dialusk 64/126
dialuskel 71/363
diarc’hadur 66/182
diarreadek 67/234
diarselliñ 63/102
diasavel 71/363
diavaeziadur 64/131
diazalc’h 64/120, 67/218
diazezadenn 69/296
diaz naturel 63/85
– stummadel 63/95
– – hag amvael 63/85
dibaberezh kealiadel 67/221
– kementadel 67/221
dibenn-studi 70/334
dibrizus 67/240
didarzhañ 64/126
diemouez 67/241
diempradur 62/68
diergorek 61/23
diflachegezh 64/121
diforc’hek 69/291

diforc’hekaat 63/95
digarzhañ 66/206
digembezus 69/294
digembezusted voniek 69/303
digempoellelezh 67/226
digendireadus 64/131, 67/236
digendireüsted 69/303
digenrumm 69/299
digent 64/130
dileizhañ 63/102
diloezadus 63/95
dinazelezh 69/294
dioniziat 63/92
diorreadurezh 67/220
diraksaveladus 69/294
direnkad 71/361
direoliek 64/127
dirummet 70/312
diskelañ 66/199
diskeler 66/199
diskiblezh 63/93
disdalc’h 69/300
disdalc’hus 63/95
disgwallded ar Skol-veur 70/336
dishadennañ 62/58
dislank 64/108
disoc’henn 67/241
Dispac’h sokialour ha stuzegezhel 68/250
dispanelezh 63/98
dispellaus 69/294
disrann 67/239
direol 64/125
disreolder 62/47
disrog 67/239
disteuñvadus 71/360
distrilhañ 63/85
distroñser 69/303
divberzhourelezh 69/300
diveliañ 69/298
divezelezh istorek 61/27
divezelouriezh 71/354
diveziadek 68/259
divezouriezh an iziunadoù 67/240
– ar c’hrouiñ 67/240
– – vertuzioù 67/240
– henvoazel 67/240
– an dec’hmegennoù-argel eorizhek 67/237
– erverkadel 67/237
– palelour hag arverelour 67/237
Divoud 68/254
divouedadur kealiadel 61/12
divrannerezh 67/211, 68/255
divredadur 67/226
divrient 71/350
divrientek 67/217
diwerzh 62/61
diwerzhekadur 65/154
dizeneliezh 65/150

dizintradus 69/294
donaerezh 63/98
donder amzerel 71/359
donder ar vaezienn istor 65/169
– istorek 71/359
dornwezhañ 65/154
douested 64/129
dreist dalc’h 63/91
dreistarc’hwel 66/186
dreistarc’hwelel 63/100, 69/293
dreistarc’hwelelezh 69/295
dreistkantouezegezh daelerezhel 64/134
dreistkeñveriegezh 64/135
dreistdiviz 69/294
dreiststrolladur 69/295, 302
dundi 62/49
e diazalc’h 67/218
eksoterek 69/297
eder 72/381
egorad 67/237
egoranted 69/304
egorelezh kevredadel 64/120
ec’honder alvezel 64/120
eilenvel 67/236
eilisrumm 68/260
eilpennus 63/101
eilpennvan 63/92, 65/174
eilsaveladur 66/185
eilsaveladurel 66/188
eilsavelañ 65/169, 71/356
elfenn-reoliata 63/93
embleustrel 64/131
emdarzh 64/133
emdarzhek 63/96
emdarzheg 70/335
emdarzhelour 71/352
emframm armerzhel 71/372
– kevredadel 71/363
– politikel 71/372
– relijiel 71/372
emframmañ 67/242
emframmelour 71/363
emfregañ 63/96
emgellidañ 62/58
emgenderc’hañ 63/91
emhevelebadur 67/234
emc’hwel 61/16
emnaon 70/336
emouezelezh 64/133
empleg 63/94
Emsav devoudel 61/6
Emsav frammet 61/15
– istorek 61/6
emsaver getoek 65/158
emsavgreizelouriezh 66/196
emsavlec’hiañ 71/358
emskiant renkadel 67/242

emskiantañ renkadel 69/301
emvac’hañ 64/122
emvataer 63/96, 69/296
emvennad 69/298
emzalc’h strollennel 64/126
endalc’hidigezh 67/245
endon an dangorelezh 64/126
endro kulturel 72/388
enebemsavek 65/172
enebrezh 64/115
eneburzhazek 64/117
enepkevarzhel 65/140
enepmilour 70/309
eneppouez 71/372
enepter 61/25
enezennad a gevarzhelezh 65/142
engwiriañ 63/88
enlakaat 67/233
enmanus 64/133
enmanusted 64/133
enmont war ziviz 69/293
ennotenn 68/260
enraog 64/132
– kealiadel 63/95
ensammañ 64/127
– daelerezhel 71/362
ensavadur 71/365
Enskriverezh-mor 62/47
ensoc’hañ 71/366
enstag 64/128
enstrollennel 67/237
entiriadur 62/40
entreiñ 64/118
eorizh 64/123
eorizhek 67/237
eorizhekaat 65/167, 69/290
eorizhekadur 69/305
eorizhegezh 64/123
eorizhel 64/123
ere devouder-devouded 63/98
ergor 64/126
ergorañ 71/356
ergorenn 63/93
ergorer 71/355
erionadur 62/60
erionerez-dorn 62/60
erioniñ 62/44
erluskus 71/367
erverk 64/123
erverkadel 67/237
erverkadur 64/125
erveziat 69/303
erzerc’h 64/133
erzerc’hadur 64/131
eskoriñ 66/185
eskrokerezh 68/268
etredalc’hiadegezh 67/235
etrekelligel 68/274

etrekeltelezh 70/331
etrehiniennel 64/133
etrepersonel 64/133
etrestrollennel 64/133, 67/237
eupatrid 69/296
ezfredadeg 64/112
ezfredadur 66/205
ezfredañ 66/205
ezfreded 66/205, 206
ezoterek 69/297
ezpleg 63/89, 94
eztiriadur 62/40
eztroadur 71/361
faezhadeg an argeloù 64/128
familh briedel 67/243
– diadel 67/243
fenotipenn 63/99
feuriader 66/181
feurroll 69/284
fiñvadenn 70/328
flakadur 64/129
folklor 64/125
forc’had 64/124
forc’hadenn 72/383
forc’hadur 64/125
forc’hellegezh daelerezhel 63/102
framm 71/365
framm-amsaviñ 65/159
– digreizennet 67/243
frammaozañ 72/391
frammata 67/240
frankiz-kelenn 72/387
fratria 69/296
furm 71/367
– istorek 65/168, 174
– strukturel 71/369
galladur 65/157
gallekadur 61/6
galloudel 63/101, 64/127, 67/235
galloudelezh 64/135
genad 71/369
genezh 70/312
genotipenn 63/99
gens 69/296
Gestalt 71/367
getoad 66/186
getoek 66/185
Geto gouzañvat 68/269
gingresk 67/237
glad an henvoaz 65/176
glad stuzegezhel 63/85
gladel 72/378
glev 64/110
glizigañ 62/54
gopr gwerc’hel 65/155
– izek 65/143

Gopr Izek Etremicherel Gwarantet 65/156
gopr merkel 65/155
gorre stummadel hag amvael 64/120
gorreenn c’hlas 69/278
gortozed 64/126
goudeskolel 72/388
gouennelouriezh 70/330
gouennlazh 68/270
gougevanenn 69/290
gougevaniñ 72/392
gouiziadoniezh 63/90
goulerc’h 64/132
– kealiadel 63/95
– saviadel 61/16
goulerc’hat 63/79
gounezerezh-stroll 72/381
gounezusted 61/16
gouruheladur 69/305
gourc’hwel prantadel 64/114
gourlakaat 63/93
gourzhbellerezh 64/110
gourzhdod 63/87
gourzhenebadur 64/127
gouverzout 64/125
gouvriadel 72/391
gouzalc’h 63/90, 67/236
gouzañvadegezh 67/243
gouzañvder 64/133
gouzougennoù gwenn 70/337
graer 64/128
gread-krouiñ 64/130
– -neveziñ 64/130
– strollennel damreoliek 64/124
greañ 62/40
greantva 69/277
gronnad kêrel 69/283
gronnadig 72/389
gwalarnekaat 68/257
gwaskellañ 62/39
gwaskeller 62/40
gwastad a-zonder 64/119
– stummadel 63/97
gwazañ 69/303
Gwazerezh ar gourc’hwel 72/393
Gwazerezh bredel 61/22
gwazva-studi 72/392
gwellvez 64/127
gwelout a-vloc’h 63/94
gweredel 63/101, 64/127, 67/235
gweredelezh 64/135, 67/235
gweredelouriezh 68/252
gwereder 70/328
gwerediñ 67/239
gwerc’h-kemmañ 63/97
– -deluskañ 62/66
– -devoudañ 64/123
– -emdreiñ 63/97
– eorizhel 64/123

– -erzerc’hañ 64/123
gwerc’heladur 64/124
gwerc’helezh 68/255
gwerc’henn 63/91, 64/124
gwerzh 65/148
gwezhiader a werc’helezh 61/31
gwiader e kambr 65/156
gwir kevanadel 67/237
– keveladel 67/237
– enstrollennel 67/237
– etrehiniennel 67/237
– etrestrollennel 67/237
– soviedel 61/26
gwiriegezh oberatael 71/368
gwirionez istorour 63/98
gwirvoudegezh 68/254
gwiskad bas 64/134
– don 64/135
haenad 69/293
– armerzhel 67/245
hanteradek 69/293
hanvoudelezh 66/197
hanvoudelour 66/197, 71/357
hanvout 71/367
harzder 64/131
hebleustr 71/372
hebrizus 67/240
helv uc’hek 72/380
heñcher 64/123
henstuzel 63/100
hentenn andaelerezhek 61/24
– -dezrannañ 63/97
– -– -reizhiata 63/98
– -hollekaat 63/98
– -reizhiata 63/97
– -unveziadekaat 63/97
heñvelek 69/290
hepkoriñ 63/102
heveleb 71/368
hevelepter 61/25
hil daelerezhel 69/287
hiladur 64/118
hirdalm 69/293
hol kulturel 72/386
hollekaat 65/176
– douaroniezhel 71/361
hollelaat 65/176
– istorek 71/361
holleladur 71/361
hollgeltiek 70/323
hollc’hermanek 70/330
hollslavek 70/323
hollveziadegezh 67/239
hollveziadel 71/361
hontkenderc’hañ 71/356
hontergorañ 71/356

chag 72/389
chagadur 64/127
chaloupenn 62/40
chaovinegezh 61/6
c’hwelgevrat 64/115
idealouriezh 68/255
ideologiezh 72/387
isamkan 67/228
iskevredad 69/277
isgourc’hwel 68/250
istorekaat hiniennel 66/182
– strollennel 66/188
istorekadur 62/182
istor naturel 71/356
izelberzhek 69/283
iziunad 66/203
iziunadek 64/126
yaelezh 68/256, 69/286
– strollennel 70/342
yezh proleter 70/311
yoc’h 67/237
yoc’hek 69/291
yonez 70/313
youladenn 67/240
youlelour 66/198
junt asbest 69/277
labour kemplezh 65/148
– kevredik 65/148
– eeun 65/148
labourva-oberiañ 69/279
lamm hanvoudel 65/159
– saviadel 71/360
lankad-krouiñ 64/132
– -dezeviñ 64/123
lavar-etre 61/27
laz dibarek 69/297
laz hollek 69/297
ledarmerzhel 70/317
ledkevredigezh 66/185
ledistor 61/7, 65/174
– -diskar 61/12
– -emsav 61/12
ledistorek 61/7
ledsevenadurel 70/317
ledstadel 69/282
lec’h-diarsell 61/17
– -ergorelaat 61/5
leianiver 70/310
lennegezh dispac’hel 71/349, 362
leviadur ar prizioù 72/384
– gladel 72/378, 387
leviadurezh ar goproù 65/146
– ar c’hoskor 65/146

levierelezh 66/204
liberter 70/311
liesamzerelezh 63/98
liesarc’hwel 63/99, 69/293
liesegezh daelerezhel 63/102
lieselouriezh 72/387
liesperzhiañ 69/299
liesventegezh 64/119
limaj 63/99
linenn ar yoc’h 68/250
logomakiezh 61/31
loc’hvan 64/126
luniad ar boblañs 62/40
– kevredadel 64/132
luniek 71/367
luskadour 68/252
lusk ar gouennoù 70/332
luskenn 66/198
lusker 66/205
maezienn gealiadel 61/14
– -weled 69/300
malestran 62/55
mammvro ouennel 70/326
manikeek 61/24
marksadegezh 65/169
marksegezh 65/169
meizadenn 67/240
meizader 65/176
meizadañ 64/130
meizelouriezh 71/370
meiz MAOZEDONG 68/250
mennozioù degemeret 64/132
merzadenn 71/368
merzed 71/368
mestr-labouradeg 72/393
– -licherour 72/393
mestraouer 62/40
mestrelezh 65/155
metou kouerel 72/377
meurgevredadel 67/234
meurgevredadouriezh 67/234, 69/289
meurgevredigezhel 61/31
meurved 63/96
modekadur 65/174
modoù ar frammata 71/372
moederezh 61/20
mog 63/100
mojennouriezh 65/158
monadenn 66/197, 68/256
monead 64/131
moneadur 64/124
nadadenn 64/133
naderezhel 67/236
nadiñ 67/240
– strollennel 67/233, 235
nac’hadur daelerezhel 66/196

nac’helezh 69/286, 70/342
nannperzhiad 64/121
nannprometeel 63/97
nañv 67/236, 245
naturelour 71/356
nemedennek 64/130
nemeurveliezh 69/297
nevent 67/245
nerzh-devoudañ 64/123
– -labour 65/148
nerzhaouek 64/121, 71/366
nerzhoniezh kevredadel 71/364
nesadur 67/245
nested vreudeurel 69/293
neuziadur 69/291, 71/367
nevezadenn 62/54
nevezkantat 63/91
nevezus 63/95
nevezvarksour 70/341
nevezvondian 69/302
ni 67/234
– dreistarc’hwelel 67/241
– gouzañvat 67/242
– liesarc’hwelel 67/241
– oberiat 67/242
– unarc’hwelel 67/241
niderezh 63/78
nidiad 65/168
nihilour 71/361
notaouiñ 68/260
oad a skiant 66/183
oaled oberoù bred 67/241
ober bedel 65/174
oberelouriezh 68/256
oberiadegezh 67/217, 243
oberoù-bred 64/133, 67/241
ofisour-stummer 64/110
ofseter 65/169
palelour 67/237
parzh kevanek 65/176
parzhiañ 71/367
parzhiat 67/244, 71/370
patrom kalvezel 64/123
– eorizhek 64/123
– pleustrek 64/123
– stuzegezhel 64/123
pegell 69/286
pelladur 67/245
pellvan 65/167
pellvanek 66/188
penndevouderezh 63/101
pennleinañ 64/117
perzhiadekaat 72/387
perzhiadur 70/336
pesketadenn 62/39
pesketadur 62/42

peurframmet 69/293
peurgenglotus 64/134
peurheñvelded 67/234
peurintradus 69/294
piaouek 67/237
piaouerezh 64/134
piklammus 64/132
pleustrel 64/123
pobl devoudel 67/211
poblidigezh 70/311
pobl istorek 67/214
pobl wengelel 67/213
poellelour 66/198
poellelouriezh 66/198
poellgor-ober 70/336
– -stourm 70/334
prantadel 64/114
primeostoù 72/378
priz nevidel 65/156
prometeel 63/97
raklinenn 63/80
rakstudienn 67/222
raktued 64/127
rakweladus 64/126
rediezh pleustrel 64/123
remzad 63/94
renad kengladel 67/234
renkad-mell 70/328
renkadelour 65/173
renkadelouriezh 63/87
reolad 64/123
Reolennadur Gounezel 61/32
reoliata 63/93
reolvirer 64/125
revelezh 67/246
reveli 70/334
revskog 67/245
rezidelour 70/339
riñvoniezhel 71/373
rizhek 67/211
rizhennoù kevredadel 63/99
rizhouriezh kevredadel 63/99
rog 62/39
roll boas 64/126
– brientek 64/126
– kevredadel 64/126
– dic’hortoz 64/126
– dirakweladus 64/126
– frammet 64/126
– gourlakaet 64/126
– ijinet 64/126
– iziunadek 64/126
– neuennus 64/126
– rakwelet 64/126
– reoliek 64/126
rollad 72/393
roued eeun 62/47

– -tro 62/52
rummataerezh 63/101
rummoù kevredadel 69/290
santad brezhon berv 65/168
santadenn 71/368
savadenn 69/299
savelegour 71/356
savelenn arbennel 71/363
– emframmel 71/363
– gensavel 71/363
saviad arlezat 71/354
– -kenderc’hañ istor 61/7
savlec’h-kenderc’hañ 71/353
savoniezh kevredadel 71/364
skeulel 61/14
skeulennad 67/245
skoaziad-aveiñ 69/282
skoliata yoc’hel 72/389
« skolveurieg » 72/390
skombreg 62/59
skosenn 70/323
skuizhadur 67/245
sevenadenn 67/241
sevenadurva 63/92
sevened 67/215, 71/363
seveniñ 67/241, 71/363
simant kevredadel 64/129
simantadur 71/371
simantañ 69/301, 71/364
sodell 64/125, 69/289
soliadel 67/244
solwez 65/148
souezhennek 64/122
souter 62/42
speredegezh strollennel 64/133
speredelour 71/356
spered skoliad 65/172
spesad 63/99
spesadegezh 63/89, 67/227
spesadel 63/95
spisverk 63/99, 64/125
sprat 62/49
stadoù-bred 64/133
stael 71/369
stal diegezhel 72/380
steriekaat 61/13
stern-daveiñ 61/24
– -oberata meizadel 64/120
steuñverezh heboell 63/101
stourm an tuadoù 67/233
– broadel 70/342
– kenelel 70/342
– diabarzh 70/342
– diavaez 70/342
– renkadel 70/342
stourmelouriezh 66/194
strinkennañ 64/122

strizhkredennour 71/352
stroll bihan 67/233, 69/290
– lec’hel 67/233
– -oad 69/294
strollad komunour diles 71/352
strolladur a lec’helezh 67/243
– arc’hwelel 63/100
– dibarek 69/289
strolladurel 63/100
strollennelour 66/198
strollennelouriezh 66/198
strollvezegerezh 64/127
struktur 71/363, 369
– kevredadel 71/369
strukturelouriezh 71/363
studiennsaver 66/200, 66/202
stummerezh entroadurel 63/79
– eztroadurel 63/79
stuz 64/125
stuzegezh 64/123
stuzegouriezh 71/364
talmad 64/127
talmadoù direoliek 67/240
talvoud kantaezel 64/132
– eorizhel 64/123
– -eskemm 65/148
– youlel 64/132
– oberel 64/132
– strollennel 64/131
tanidik 71/367
taranell 68/262
tell-dreizh 62/58
– lec’hel 69/283
telladur 62/58
tolpad kêrel 69/283
toneller 62/40
torgammerezh 65/165
trabotellañ 62/55
traelaat 65/165
traol 64/120
traziegezhel 66/188
treadegelezh 71/363
trede emvataer 71/371, 371
trehontus 71/356
treiñ-koskor 69/281
treizhidell 62/58
treloc’herezh hollek 66/181
treug berr 67/236
– hir 67/236
treuzkelennadurezh 67/226
treuzdoug doareadel-kementadel 66/196
– hollel-darnel 66/196
treuzled 67/216
trevell kevredik 65/147
trevonnañ 71/368, 370
trovezh moustrerezh-kengrediezh 70/337
trust 69/296

tudadelezh 71/356
tudoniezh 63/89
tudour 63/92
tudouriezh 63/97
tued 64/127, 68/255
tuez kevredadel 71/366
– bloc’hel 69/290
tun perzhiadurel 65/146
uc’hekaat an helvoù 65/149
uc’hekadur an helvoù 62/54
unarc’hwel 63/99, 69/293
undalc’h 71/369
unpiaouerezh 69/301
unved 69/303
unvez-kenderc’hañ 65/161
– -beveziñ 65/161
unveziadegezh 63/97, 66/183, 67/239
unveziadel 71/361
unveziadelezh 63/102
unveziat 63/97
unwerzh 62/44
unwisk 66/203
urzhazek 67/220
urzhiadek 63/96
urzhiadegezh 64/121
urzhiata 67/243
utopiezh 64/128
war drevonn 71/371
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S.A.D.E.D. : UNNEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (9)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BREIZHEK
(C’hwec’hvet testenn, PKB-1121)
Ar vrogarouriezh.
« Ha brogarour eo an emsaver ? » Ar goulenn-se, a c’halled da grediñ e oa ur goulenn euver, a ro
tro da vreutadurioù hir na zisoc’hont ket holl. Heklevioù anezho a gaver e meur a lec’h war Emsav
abaoe mizvezhioù. Souezhus eo an angerzh a sav pa doucher ouzh an danvez-se. E gwir, skañvelezh e
ve tremen kudenn ar vrogarouriezh d’unan dibouez, pa ouzer e kemeras izili an holl luskadoù breizhek
an titl a « vrogarourion » abaoe ken pell ha ma c’haller sevel en amzer, pa veze graet n’eus ket keit-se
c’hoazh heñvelsterioù eus an daou c’her « brogarour » hag « emsaver », – hag ivez p’emañ hiziv
terzhienn ar vrogarouriezh o sevel er vro.
A dra sur emañ lec’h an Emsav e-barzh ar bountad breizhek-se. Se ne vir ket ez eus c’hoarvezet ur
riskladur ster etre an termenoù « brogarour » hag « emsaver », ken m’o deus an daou bremañ
kemeradurioù disheñvel-krenn. Ar re gentañ d’henn merzout eo bet ar vrogarourion o-unan pa
damallont da dud E.S.B. bezañ divrogar : « n’eus ket Breizhiz anezho » emezo. Techet eo tud E.S. B.
da c’hodisat pa glevont se ; gwelloc’h e ve dezho evelkent kaout un emzalc’h dezrannel ha bezañ
gouest da zisplegañ ar c’heñver a zo etre an Emsav hag ar vrogarouriezh.
Ur resisadur bennak zo mat da zegas war ster an termen « brogarouriezh ». Merzet ez eus
bet e strishae reoù ’zo ar ster-se da hini « chaovinegezh » pe « fetichegezh vrogar ». En
displegadenn-mañ e talc’himp bepred d’ar ster boas. Hemañ zo dezhañ ur sterva boutin gant
ar galleg « patriotisme », – mar deu warnañ arlivioù o tennañ d’e arver gant al luskadoù
breizhek abaoe seikont vloaz, ne hañval ket ar sterva boutin-se bezañ bet kemmet kalz evit a
sell an termen brezhonek. D’e spisaat e tegasimp un nebeut frazennoù-skouer a dennomp eus
ar melladoù « patriotisme » ha « patrie » e Dictionnaire de la langue philosophique gant P.
FOULQUIÉ, Paris 1962 : ar vrogarouriezh zo « un eztaol eus karantez an dud ouzh o bro, o
douar, o fobl » (N. BERDIAEFF) ; « un dra bennak buhezet a-raok bezañ dezevet, evel ur
santad elfennel kreñv-kenan ha galloudus, evel un astennadur eus ar santad tiegezhel » (J.
LACROIX) ; « dre hec’h anien end-eeun, arc’hwel ar vammvro eo degas e par ar
“c’hevredik” ar santadoù ganet e par ar “prevez” » (J. LACROIX). Ur ster heñvel a roe
LENIN d’ar ger pa skrive : « Ar vrogarantez zo unan eus ar santadoù donañ, kensakret gant ar
c’hantvedoù hag ar milvedoù e pep mammvro » (Pravda 252, 21 du 1918, in Emsav 39/81
1970).
Ur c’houblad termenoù arveret paot gant tud an eil Emsav e-kichen hag e-lec’h
« brogarouriezh » oa « emskiant-vro », « emskiant vroadel ». Pelloc’h en o adkavimp.
« Ha brogarour eo an emsaver ? » Ur goulenn euver eo, rak ne laka ket war an hent da verzout ar
c’heñver a zo etre an Emsav hag ar vrogarouriezh.
Er riezoù ganet diwar an emsavioù broadel europat kentañ, broioù « asur anezho o-unan » (DE
GAULLE), ne vez ket ar braz eus ar boblañs chalet gant kudennoù o emskiant vroadel pe o
brogarouriezh ; er c’hontrol zoken, ken aloubus eo bezañs ar vro ma tamantont kentoc’h d’en em
zifenn outi, ha ma’z eo dallet o brogarantez gant o harzerezh ouzh an enkorfadur-se eus ar vro ez eo ar
Stad. Hogen, bezet ar vro en argoll, e tiskoach ar vrogarantez hag e savont d’he difenn war var o
buhez. Arabat e ve kemer da reolenn al luskadoù enepbrogar a weler o reuziañ er riezoù kevalaour
war atiz luskadoù sokialour ’zo ; kentoc’h e tleer sellout ouzh adsav souezhus ar vrogarouriezh er
broioù sokialour end-eeun pe, anavezetoc’h ganimp, ouzh al liv brogar splann a oa gant ar Résistance
e-doug an eil Brezel-bed, – « patriotes » e veze graet eus paotred ar Strouezh.

Petra lavarout eus ar broioù hep bezañs er bed evit c’hoazh, mammvroioù bezantoc’h « e kalon o
mibion » eget war ar gartennaoueg ? Ha n’eur ket techet neuze da reiñ pouez bras da stadoù bred ar
boblañs, d’he brogarouriezh, d’hec’h emskiant-vro ? Ha n’emañ ket Breizh bezant er bountad
breizhek, el lanv-se a vrogarouriezh vrezhon a welomp o sevel hiziv ? A dra sur ez eo eeunik an
dezenn speredelour a ra eus ar vrogarouriezh an nerzh nemetañ o krouiñ ar broioù, ar c’hentarbenn
eus o diwanidigezh hag eus o faderezh. Ken eeunik all eo an dezenn danvezelour a ra eus an
emskiant-vro un adsked diwerc’hek eus an nerzhoù gwerc’hel o ren war dinoderezh ar broioù. Tud ’zo
a zegemer dichipot, da heul MARX, ez ampleg diwanidigezh ur renkad un emskiant renkadel evel
elfenn amparus ret, ha war un dro a ra ardoù evit degemer ez ampleg diwanidigezh ur vroad an
emskiant-vro, ar vrogarouriezh evel elfenn amparus ken ret all (sl. ivez Ar vrogarouriezh evel danvez
kevredadel, Emsav 57/277-282, 281 pergen, 1971).
Perak neuze tabutal da c’houzout ha « brogarour eo an emsaver » ? E gwir, ar gudenn eo gouzout
hag ar vrogarouriezh zo bepred un nerzh istorek pe, evit a sell ouzhimp, hag ar vrogarouriezh zo an
nerzh azas da lakaat Breizh en-dro en istor ar bed.
An emsaver zo brezhon, hogen ne zifenn ket e vro evel ma ra izili ar broioù « asur anezho ounan ». Dre zaou arbenn : 1) peogwir ne zifenner ket pezh n’eus ket anezhañ 2) peogwir en deus
estreget « difenn » d’ober : krouiñ e vro a ra ; ha n’eo ket krouiñ e vro hepken, hogen krouiñ ar bed abezh. Evitañ ez eo eilsavelet al liamm-bro evel liamm saviadel (sl. Keñverioù Breizh hag ar bed,
Emsav 58/311-319, 318 pergen, 1971). Displegañ a reomp.
Un eilpennadur zo c’hoarvezet gant an trede Emsav pe, evit komz reishoc’h, drezañ ez echuas an
eil Emsav hag e teraouas an trede. Tud an eil Emsav a intente ar vrogarouriezh evel ma ra izili ar
broioù « asur anezho o-unan », eleze ouzh he c’hreizañ war ur glad broadel. Breizh a savelent evel ur
vroad werc’hek hag o c’heñver outi oa dezhañ furm an daouad mirout-difenn ; alese e c’hoarveze o
brogarouriezh eus an daou ledeneb e oa o mirelouriezh (miromp « hon yezh vroadel », « hon
gwiskamant broadel », « relijion hon tadoù », h.a.) hag o gallgasaouriezh (« ar C’hallaoued ermaez ! »). Dezrann an arvez-se eus ar c’hentañ hag an eil Emsav n’emañ ket mui d’ober : ar Vreizh he
dije kantreizhet (intentomp : er vedouriezh vroadelour a oa hini riezoù ar mare) seurt gladelouriezh, ne
oa ket anezhi ; un emzalc’h evel-pa-vije e-touez re all e oa enta. Gwelet hon eus e lec’h all (sl. Penaos
meizañ al lennegezh vrezhon hiziv ?, Emsav 50/61 1971) penaos e voe trehontet seurt dislavar, e grez
an eil Emsav endeo, gant ar c’hrouiñ yezhel ha lennegel. En devoud, e teue an hontkenderc’hañ-se,
lentik, evel treuzgeot e liorzh ar vro. Pell amzer ha darvoudoù kriz a voe ezhomm evit ma ve
damkanet holl emplegadurioù an donedigezh-se : a) da gentañ, an digembezusted etre kenderc’hañ ha
mirout ar glad ; kenderc’hañ zo krouiñ, eleze distrujañ ar glad b) d’an eil ha dreist-holl ur c’heal
dianav-krenn d’ar c’hladelourion, hini ar saviad-kenderc’hañ ; tra ma klaskent, int, « adc’hounit
gwirioù Breizh digant ar C’hallaoued », komprenomp : ober d’ar c’henderc’hañ gall paouez e Breizh
evit mirout na ve peurzistrujet an drailhoù brezhonelezh a oa c’hoazh o treiñ e-barzh, e teuas anat ez
amplege ar c’henderc’hañ brezhon ur saviad-kenderc’hañ dezhañ, diforc’h diouzh ar saviadkenderc’hañ gall k) d’an trede, un anadurezh ken pouezus all : ar saviad-kenderc’hañ, mar rank bezañ
diforc’h, a rank ivez, da dizhout e werc’hegezh leun, kevanekaat ouzh un emframm bedel a saviadoùkenderc’hañ. An eilsaveladur a zeskrivomp evel darvoud-orin an trede Emsav a c’hoarvez enta eus
erlec’hiadur ul liamm-bro dre ar saviad-kenderc’hañ ouzh ul liamm-bro dre ar glad, ha kevanekadur
al liamm-bro saviadel-se ouzh ul liamm-bed saviadel. Breizh a baouez a vezañ lec’h ur glad da
biaouañ ha da ziwall evit bezañ un emframm a saviadoù-kenderc’hañ broadel kevanekaet ouzh un
emframm a saviadoù-kenderc’hañ bedel.
Diwar vont, notomp an diforc’hioù a bouez a zo etre an Emsav hag al luskadoù
etrevroadelour ha kevreadelour. An etrevroadelouriezh pe zo kealiadel ha neuze diwerc’hek,
evel hini ar gleizelourion pa zinac’hont an devoud broadel, pe zo gwerc’hek ha neuze a zeu da
vezañ ur bennvroadelouriezh, evel hini an Unvaniezh Soviedel, e stumm mestroni ur vroad
pennholier war vroadoù amheulier. Ar gevreadelouriezh, ouzhpenn kaout an hevelep sioù hag
an etrevroadelouriezh, a wisk, pa vez kealiadel, e Breizh da skouer, furm un etregladelouriezh
(sl. Lennadennoù – Guy HÉRAUD, L’Europe des Ethnies, Emsav 18/172-179 1968, hag

ivez Emsav 19/202-204, 22/295-298 1968). Azasoc’h eo nep kelennadurezh a) oc’h anaout an
devoud broadel b) ouzh e savelañ e termenoù a saviad-kenderc’hañ k) ouzh e eilsavelañ er par
bedel (eilsavelañ lakaet gallus ent werc’hek kepken dre ur savelañ kentañ e termenoù a
saviad-kenderc’hañ).
Goulenn a reer : petra eo deuet ar vrogarouriezh da vezañ en dreuzfurmidigezh-se ? Mar greer
anezhi un arvez eus al liamm-bro dre ar glad, a dra sur ez eo aet da get. Mar greer anezhi un arvez eus
al liamm-bro dre ar saviad-kenderc’hañ, e ranker anaout ez eo « brogarour an emsaver ». Ur gudenn a
anvadur ne ve ken neuze ? Derc’hel a rafemp kont a-walc’h eus meno tud ar Mouvement Breton pa na
welont mui a vrogarourion en E.S.B.. Hag, e gwir, bras-kenan eo aet an diforc’hioù. Dezverk ar
brogarour zo ur stad vred, ergorañ keñverek d’ur ergorad ez eo ar vro ; ar vro o vezañ savelet evel ur
voudelezh trebadel (peurbadel zoken), ar stad vred-se, ha hi elfenn ampoellel, a vez grataet dezhi roll
ur bennaenn-dezvarn : priziet e vez oberoù tud ar vro, ent divezel hervez dilested vrogar ar stadoù
bred o lusk, ent embregel hervez o amkanioù mirout, difenn, enoriñ glad ar vro hag ar vro hec’h-unan.
An deberzh ez eo ar vro zo ur vevenn drehontel d’ar c’hrouiñ (alese an aon o devez ar vrogarourion
rak ar grouerion), d’an divezelezh, d’ar gwir (« my land is wrong… » : gaou eo va bro, nemet ez eo va
bro), h.a.. E Breizh eo splannoc’h c’hoazh gweredoù ar vevenn-se : e diouer ar vroad werc’hek o reiñ
un tamm dalc’h dezhi e chom truezus erzerc’hadoù ar vrogarouriezh ; petore patrom gwelloc’h zo d’ar
brogarour brezhon eget ar baotred-se hor bez tro da welout er c’hafedioù, a chaok o gwerenn da
ziskouez emañ bepred ganto vertuzioù o gouenn ? Etrezo ha forzh pe annezad eus ar Mouvement
Breton ha betek ar studierion a dremen o amzer vak o chaokat Gallaoued en o brezhoneg nevez desket
ez eus hepken un diforc’h a zerez, n’eo ket a natur. Dezverk an emsaver zo ur saviad-kenderc’hañ.
Moarvat e-keñver al liamm-bro e vez gant an emsaver stadoù bred a c’haller envel brogar ; an diforc’h
bras eo n’eus hini ebet eus e stadoù bred, ha dreist-holl ar stad vred brogar, o kaout al lec’h brientek
ha sonnet he deus ar stad vred brogar gant ar brogarour. N’eus ket enta muioc’h abeg da ober ur
brogarour eus an emsaver eget d’ober anezhañ un tiegezhkarour pe ur renkadkarour. Moarvat, al
liamm saviadel ivez a lak e kont deberzh ar vro, e-touez deberzhioù all (o reiñ dezhañ ar pouez bras en
deus en devoud evel just), hogen nag en deberzh-se nag en hini all ebet ne anavez ur vevenn, hogen er
c’hontrol en deus aze ul lec’h-tremen, resisoc’h : ul lec’h-trehontiñ hag ur c’hevala diziouerus en ur
c’henderc’hañ hollveziadel.
An emsaver ned eo ket a dra sur ur brogarour evel e ziaraogerion eus ar c’hentañ hag an eil
Emsav, met n’eo ket aet da enepbrogarour evit kelo. Gant gerioù all n’en deus ket d’ober dirak ar
vrogarouriezh un dibab eus ar seurt degemer/disteurel (sl. Modelezhioù kendro ar c’healennoù, Emsav
53/149-150 1971), hogen un eilsavelañ. N’emañ ket e zamant d’e vro en ur c’hombod hag e zamant
d’an hollved en ur c’hombod all e-kichen. Emañ ar vrogarantez bezant ha sanket en argerzh distrujañkrouiñ ez eo e genderc’hañ emsavel. An tremen eus al liamm-bro dre ar glad d’al liamm-bro dre ar
saviad-kenderc’hañ, eleze eus an eil Emsav d’an trede, zo dezhañ furm un hil daelerezhel. An tremense, eginet er bloavezhioù ugent ha deuet d’e benn er bloavezhioù c’hwegont, a c’hoarvez bewech ma
eilsavel ur Brezhon e luskoù brogar evel kenderc’hañ emsavel, e stagoù-bro evel liamm saviadel.
C’hoarvezout a ra bewech ma teu un den d’an Emsav, – ha nevez eo bepred pezh a c’hoarvez, rak un
tremen daelerezhel zo bepred ur c’henderc’hañ istor ha bewech ez eo d’un Emsav nevez e teu an den
nevez. C’hoarvezout a ra ivez da geñver pep kenderc’hadenn emsavel, rak bezant e chom al liammbro en endon ar saviad-kenderc’hañ emsavel, ha pep taol kenderc’hañ zo un eilsaveladur nevez
anezhañ.
An termenoù « emskiant-vro », « emskiant vroadel » arveret kenan gant tud an eil Emsav
a zegase un arliv ouzhpenn war an termen « brogarouriezh » : daveiñ a raent da amzer
dremenet ar vro, eleze amplegañ sevenedoù. Ar vrogarouriezh pur zo un emgarantez
strollennel, emspirus a-walc’h, na c’houlenn ket dre ret ur vent amzerel (hon chaokerion gwer
a gav o gwalc’h o komuniañ gant ul lorc’h brezhon er bremañ platañ hep damant da gas
pelloc’h nep brezhonelezh ; heñveldra, ar chaokerion Gallaoued ne intentont ket nemeur « ar
bremañ evel istor », eleze n’int ket chalet gant kenderc’hañ un istor na ve ket istor ar
C’hallaoued end-eeun). En eneb, an emskiant vroadel, o lakaat e kont sevenedoù, a stign ur
vent amzerel : ur vrogarouriezh eo c’hoazh, oc’h en em velezouriñ er sevenedoù tremenet ha

bremañ (kentoc’h tremenet eget bremañ, rak ar seveniñ zo dre ret un distrujañ glad na
c’houzañvont ket war an taol : Gwalarn, goude plantañ euzhennoù e brogarourion hec’h
amzer, zo lod eus glad brogarourion hon hini). Ned a ket pelloc’h avat ha chom a ra ur furm
stuziet a vrogarouriezh. An Emsav en deus roet d’ar sevenedoù ul lec’h daelerezhel a zo
bezañ endoniet ha nac’het e-ser an hontkenderc’hañ diwarno ; o zennet en deus diwar aoter an
azeulerezh broadel (pe denel, rak ur c’hladelouriezh denelour ez eus ivez oc’h astenn an
amgant d’an hollved) evit o sankañ en endon distrujus ar c’henderc’hañ istor. (Ha ken
argarzhus e chom an distrujañ-se d’ar vrogarourion : « Ar brezhoneg en deus daou enebour :
ar Stad c’hall ha S.A.D.E.D. » emezo, en ur arverañ endeo frouezh an distruj, « yezh
S.A.D.E.D. » emsilet en embannadur diwezhañ o geriadur).
Ar respont d’ar goulenn lakaet uheloc’h zo enta : ar vrogarouriezh n’eo ket an nerzh azas da
lakaat Breizh en istor en-dro. Ken dispredet ha diwerc’hek eo he lugan « Ar C’hallaoued er-maez »
hag he spi da fardañ ur vuhez vroadel gant an truilhoù proviñsel badezet pompadus ganti « sevenadur
brezhon ». An nerzh azas nemetañ ne c’hell dont nemet eus ur saviad-kenderc’hañ brezhon amkanet
da grouiñ ur bed nevez, Breizh nevez o vezañ parzh kevanek anezhañ.
Petra tennañ eus an evezhiadennoù-mañ war an dachenn hiziv ?
Emañ lanv ar vrogarouriezh o sevel e Breizh. Ma ne grog ket Breizhiz holl da chaokat gwer, ar re
dizhet gant ar bountad breizhek ned eont ket gwall belloc’h : dougen botoù-koad pe un arouez
c’hladel all, pleustriñ ar festoù-noz, drailhañ un tammig brezhoneg ha dreist-holl en em reiñ d’ar
c’hallgasaouriezh feulsañ. Ar vrogarouriezh-se, a natur gant hini ar broioù « asur anezho o-unan »,
displed-mat evelato en he skoaz, zo forzh penaos echu he frantad istorel, o paouez m’emañ a vezañ un
nerzh kenderc’hañ istor zoken evit ar broioù « asur anezho o-unan », – seul gent a se evit ar broioù
diasur o bezoud evel hon hini.
Er vrogarouriezh-se e rankomp anaout un arvez hanezel eus an Emsav, istorekaet bremañ dre e
endoniadur er c’henderc’hañ emsavel. El liamm-bro ez eo ar vrogarouriezh-se un erzerc’had gwarius
anezhañ e rankomp anaout ul lankad daelerezhel eus an Emsav : d’e lec’h reizh en deus da vont dre
sankañ en argerzh distrujañ-krouiñ ez eo ar c’henderc’hañ emsavel. Ur vammenn nerzh istorek ramzel
zo e par al liamm-bro, hogen erzerc’het e stumm ar vrogarouriezh ne dizh mui par an istor, ne zeu
dioutañ nerzh-istorekaat ebet ken.
Ret eo diwall diouzh un tech dedroadelour a ve anezhañ krediñ ez emdroy lanv ar vrogarouriezh
en ul luskad emsavel dioutañ e-unan. Dioutañ e-unan ne sanko en argerzh distrujañ-krouiñ ebet : an
istorekaat ne vez nepred emdarzhek. Dioutañ e-unan ne gas ar bountad breizhek da nep lec’h.
Istorekaet e vo, mar bez, gant an istor en sammo. E donkad tebekañ eo en em strinkañ el luskad
rannvroelour a zo o ren er mare-mañ en istor gall. Kenkoulz all e vreinfe war al lec’h hep lezel roud
istorek ebet. Teil an istor zo graet gant seurt bountadoù na dizhjont ket istorekaat.
Ret eo koulskoude ivez diwall diouzh an tech emsavgreizelour a lakafe un troc’h etre an Emsav
hag ar bountad breizhek, eleze poblañs Vreizh e kement ma klask reiñ eztaol d’he liamm-bro, – zoken
mar tenn an eztaol-se da wiskañ furm ar vrogarouriezh savelet gant an eil Emsav. A dra sur, ar
vrogarouriezh-se ne gaso ket d’an Emsav, al liamm-bro emdarzhek ne gaso ket d’al liamm saviadel
dre berzh un dedroadur « naturel ». Roll an Emsav evelato n’eo ket ren ur stourmad ouzh ar
vrogarouriezh, hogen degas ar vrogarourion da eilsavelañ o liamm-bro evel liamm saviadel dre grouiñ
ur saviad-kenderc’hañ emsavel. Kement-se a lavarer pa lavarer ez eo roll an Emsav daelerezhekaat
hag istorekaat ar bountad breizhek.
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(Eil testenn, PKB-1122)
Ar gleizelourion hag ar varksouriezh.
Ar varksouriezh degemeret gant ar gleizelourion he deus kollet pep ster. Dont a ra da vezañ ur
« skiant » gant pennaennoù, diazezennoù evel re ar jedoniezh. Evel ma’z eus tu da gavout respontoù
d’ur gudenn jedoniezh e-barzh al levrioù, ez eus tu da gavout respontoù da forzh petore kudenn ebarzh levrioù MARX, LENIN, MAO… Evel ma vez gwiriet pennaennoù ar fizik gant an arnodadur e
vez gwiriet « pennaennoù » MARX gant an devoudoù. Dont a ra ar strolladoù kleizelour da vezañ
strolladelour dre an divarregezh da zezrannañ ur saviad nevez e goulou ar pennaennoù. Ne vez ket
kavet respontoù da bep tra e-barzh al levrioù. A-walc’h dezho adlavarout ar pennaennoù a zeu da
vezañ un doare katekiz hep teurel pled gant ster fetis pezh a lavaront. Kantreizhet e vez ar pennaennoù
gant an darvoudoù, an darvoudoù gant ar pennaennoù. A-benn ar fin e teu ar c’healiad da vezañ ar
werc’helezh hec’h-unan. Pezh a zisoc’h gant un dogmategezh politikel hag embregel. Er c’hontrol
n’eo ket an daelerezh ur strobad kealennoù peursavelet, ur pezh-arrebeuri ma vefe a-walc’h tennañ un
diretenn anezhañ da gaout ur respont da forzh petore kudenn. An daelerezh zo ur benveg-anaout eus
ar gevredigezh hag eus an istor. E-se e chom ar gleizelourion war bastell an darvoudoù. Klask a reont
korvoiñ an dilabour, da skouer. Aozañ a reont un ervennadeg evit goulenn traoùigoù digant ar Maerdi
(an digarez), skignañ a reont traktoù, mont a reont da welout an dud a di da di, evit klozañ e aozont un
emvod : un dek bennak a zeu. Pezh na gomprenont ket eo ez eo bet dedennet an dud peogwir e krede
dezho kavout skoazell war an tu-se. Pezh a glaskont eo ur gourc’hwel, p’o deus komprenet e klasked
o zouellañ, evel just… Klask a ra ar gleizelourion « pakañ » an dud dre hentoù didro, intent a reont an
ober politikel evel un dunelouriezh. Pa stadont o c’hwitadenn e klaskont un tun all, evel ar
vicherourion amsavat. Nemet e talc’hont d’ar pennaennoù. O c’hwitadennoù ne zegasont kemm ebet
en o obererezh. Er c’hontrol n’eo ket o obererezh kempoell gant an amkan a embannont : « sevel ur
strollad komunour ». Forzh penaos, ne zeu ket an amkan-se eus ar pleustr war-eeun, hogen eus studi
MARX, LENIN… Fellout a ra dezho bezañ rakward ar renkad vicherour, pe ur waremm araokaet
anezhi, hogen chom a reont war he lerc’h. An troc’h-se zo dezrannet evel un namm, ne zeu ket eus
saviad ar vicherourion, hogen eus trubarderezh ar P.C.F.. Klask a reont « kejañ » gant ar bobl,
kendeuziñ ar varksouriezh-leninouriezh hag ar renkad vicherour. Kejet o deus gant ar varksouriezh
dre ar c’healioù ha kenderc’hel a reont d’ober gant kealioù, an amkan o vezañ gounit ar vicherourion
d’o mennozioù, dre an hevelep hent, eleze dre an deskiñ.
Penaos sevel ar strollad komunour ? « Dre zistreiñ d’ar pennaennoù, da stourm LENIN evit sevel
ar Strollad Bolchevik ; klask kompren gwelloc’h e stourm zo neuze retoc’h eget biskoazh ». Evit
Prolétaire-Ligne Rouge ez eo e derou ar bloavezhioù c’hwegont eo degouezhet ar varksourionleninourion gentañ. Devoudet e voe seurt emouezadur gant ar stourm ideologek renet e par ar bed abezh gant Sinaiz hag Albaniz. Ar pal bremañ zo kendeuziñ ar varksouriezh-leninouriezh hag al luskad
micherour. Koulskoude e laka a-wel ar redi da studiañ ar werc’helezh e Frañs. Evit sevel ar strollad e
lavaront ez eo ret labourat war-du ar renkad vicherour. Pezh a anvont « la pratique ». Hogen ret eo
ivez studiañ ar varksouriezh-leninouriezh ha meiz MAOZEDONG, ober enklaskoù, sevel ur
Programm, ur vellouriezh, hentennoù-labour. An enebour zo ar reizhkredennouriezh hag an
emdarzhelouriezh, emezo. Ar stadadenn-mañ, avat, ne zeu ket eus ar pleustr, met eus al levrioù. Perak
ne heuilh ket ar vicherourion, neuze ? Respontoù o deus : trubarderezh ar P.C.F., levezon an
ideologiezh vourc’hizel… N’o deus ket dezrannet perak eo int end-eeun a « stourm ». O divarregezh
da gompren emzalc’h ar vicherourion o laka da gouezhañ en dunelouriezh, en emdarzhelouriezh, er
reizhkredennouriezh, strolladelouriezh, er bruzhunadur. Ne heulie ket ar boblañs Breiz Atao
kennebeut, peogwir « e oa touellet gant ar Stad c’hall ». Gwelet hon eus da belec’h he deus seurt
*
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digomprenidigezh kaset Breiz Atao. Derc’helour e teu da vezañ ar gleizelourion ; lakaat a reont an
doareadelezh da greskiñ, pa vank ar gementadelezh. Echu eo ren ar vourc’hizelezh, emañ ar
vicherourion oc’h emsevel, an tuadur pennañ zo an dispac’h… Gwall wellaour ez int a-benn ar fin.
Bannañ a reont war ar werc’helezh o c’hoantoù dezho, dallet gant o fennaennoù a ouel ar
werc’helezh outo. Amañ e ranker gwelout a-dostoc’h eus petra e c’hoarvez an anaoud gouezoniel eus
ar werc’helezh ha peseurt skoilhoù a sav war e hent.
N’eo ket ar werc’helezh anavezadus war-eeun, ne ro nemet diskouezadurioù luziet, isurzhiet.
Didreuzwelus eo en he hollad dre an anaoud kantouezel. Kevandod un argerzh kemplezh-tre a
unvanadur eus al lieselezh eo, ha n’eo ket ul liesadur eus un unded orinel. Ne c’haller ket komz eus
« anien mab-den », n’eo ket an istor diorreadur un unded orinel. Eus pelec’h e loc’h an anaoud
gouezoniel ? Ar meizadoù difetis a grouomp a zeu eus ar werc’helezh, hogen ne dalvez ket ez int un
adsked eeun anezhi.
Ar skoilh kentañ en em laka war hent an anaoud eo an ideologiezhoù, eleze holl veizadoù,
displegadurioù a-zivout ar werc’helezh kenderc’het gant an dud. Ret e vo d’an anaoud stourm da
gentañ ouzh an holl veizadoù, an holl erzerc’hadurioù eus ar werc’helezh a ouel ar gweladur anezhi.
N’eo e nep doare un arvestadur. Dezrann an ideologiezhoù zo kammed kentañ an anaoud skiantel. E
boent-loc’hañ n’eo ket ar werc’helezh hec’h-unan, hogen hec’h erzerc’hadurioù ideologek. Ne zispleg
ket ar skiant « hennad » an traoù, nemet e krou damkaniezhoù a ro tu d’an anaoud. Petra eo neuze
disoc’h an dezrann-se ? Labour an anaoud skiantel hon degas d’ur « c’henderc’had » dibarek, – ken
dibarek ha kenderc’had labour-dorn ur micherour – ur c’henderc’had eus ar meiz, un ergorenn eus ar
meiz. Ar « fetis »-se kenderc’het gant labour an empenn zo diforc’h diouzh ar « fetis gwerc’hek », un
erzerc’had eo anezhañ. An ergorenn veizet zo disheñvel diouzh an ergorad. Un diforc’h ez eus neuze
etre an ergorenn hag an ergorad, hogen un unded daelerezhek ez eus etrezo. Brastresomp argerzh an
anaoud.
Loc’hañ a ra eus ur stramm stlenn, santadurioù, erzerc’hadurioù ha dre an dezrann e sav
« ergoradoù » (ergorennoù a veiz). N’eo ar meizad nag un adsked eeun eus ar werc’helezh, nag ur
faltaziadenn o tianaout anezhi. Ur savidigezh oberiant eo, a roio an tu da anaout ha da dreuzfurmiñ ar
werc’helezh.
Kemeromp ur skouer. N’eus ket eus ar saviad-kenderc’hañ dispac’hel, ergorad difetis, en un doare
pur er werc’helezh. N’eus nemet ar gevredigezh vloc’hel savelet ent istorek, eleze un hollad
kevredadel en ur prantad eus e vezoud istorel, a zo anezhi. Hogen n’eus ket a zislavar etre ar meizadse hag ar werc’helezh, un darempred daelerezhel ez eus etrezo, ar meizad o vezañ ur c’henderc’hañ
oberiant o kaout ur gwerc’h-treuzfurmiñ.
Dre an daelerezh e tosta ar c’healiad d’ar werc’helezh, met n’eus nepred kengej etrezo. Emañ ar
werc’helezh hec’h-unan war loc’h hag ur roll a c’hoari ar c’healiad en hec’h argerzh-treuzfurmiñ. An
den a dreuzfurm ar bed dre e labour ; n’eus na disrann na kendeuzadur etre ar c’healiad hag ar
werc’helezh, an tremen etrezo a zo an niderezh. Gwelet hon eus ez eo kemplezh ar werc’helezh, enni
elfennoù niverus kenintret. Pezh a ra spesadegezh ur werc’helezh zo neuze ar c’heñverioù etre an
elfennoù-se, na emdroont ket hervez an hevelep mentadur, an hevelep amzerelezh. Rankout a reer
studiañ ar werc’helezh ent vloc’hel, o lakaat a-wel hec’h emframmadur, an daelerezh a c’hoari etre ar
gwastadoù anezhi, ha se dre un hentenn daelerezhek ivez. Amañ eo ret digejañ un nebeut fazioù :
– diwelout al liamm etre an holl wastadoù eus ar gevredigezh vloc’hel hag ober anezho keñverioù
« deberzhel » nemetken. Seurt gwariadurioù a gaver hiziv e Breizh : ar renkadelouriezh pe ar
vroadelouriezh. Liammet eo seurt gweladur eus ar gevredigezh ouzh ur reizhkredennouriezh. Al Ligue
Communiste da skouer a zinac’h an arvez tudadel en ec’hwel ar Joint Français, o lavarout ez eo
diac’hinek, hep liamm gant ar werc’helezh. Tud all a lavar ez eo ur stourm eus ar « Bobl Vrezhon »,
meizad difetis evito ;
– ur fazi all eo savelañ etre ar c’henderc’hañ (armerzhel) hag an elfennoù all ul « liamm-adsked »
eeun. Seurt gweladur eus ar werc’helezh a gas d’ur gwariadur all, an armerzhelouriezh.

Gwelet hon eus uheloc’h ez eo dezrann an ideologiezhoù kammed kentañ an anaoud gouezoniel.
Ret eo gwelout, da gentañ, n’eo ket an ideologiezhoù-se un dra er-maez eus ar gevredigezh, un
deberzh, hogen ur perzh kevanek eus buhez istorel ar gevredigezh.
Tu zo da zisplegañ paderezh an ideologiezhoù dre an darempredoù hiniennel, an emledañ, an
treuzpadout kealiadel, nemet e klot seurt emledañ pe seurt treuzpadout gant un elfenn bennak eus ar
werc’helezh. Keñveriekaet, istorekaet e vez an ideologiezhoù dre an dezrannañ gouezoniel a anavez
anezho evel touellus, darnel, ersezadel. Roll ar studi ouezoniel zo, dres, savelañ petra zo, e pep mare,
keñverel. Reiñ a ra an ideologiezhoù ur ster d’ar buhezañ. Stourm a-enep d’an ideologiezhoù a c’hell
dispac’hañ anezho, hogen ne spir ket evit lemel diazez danvezel buhezet an ideologiezhoù.
Kompren a reer bremañ petra a c’haller intent dre ar ger « niderezh ». N’eo ket « pratique » ar
gleizelourion. N’eo ket ar bed direadus d’un nebeut meizadoù difetis pesketaet tu bennak hag
hollwirion. Ar werc’helezh a c’hoarvez eus traoù fetis, bepred dibarek, diforc’h, dizireadus d’unan all.
Tech ar gleizelourion d’en em repuiñ e levrioù MARX, LENIN, MAO evit kavout respontoù d’o
goulennoù zo dres anzav o divarregezh dirak ar werc’helezh (ha fellout a ra dezho gwelout o
dislavaroù ?). Rediet int da gantreizhañ an darvoudoù hervez o c’healiadurezh treuzplaket, pe nac’hañ
en degouezh kontrol. O « fratik » a zeu da vezañ un ober-brudañ (fall) kealioù. Troc’het eo pep
daelerezh etre ar werc’helezh hag ar c’healiad, n’eus mui labour-krouiñ ebet, dizeriañ a ra ar
c’healiad. Dre chañs ez eo ar varksouriezh un hollad kempoell. An emdouell a bad hiroc’h. Anavezout
ar werc’helezh a zeu da vezañ studiañ meiz MAO. Ar meizadoù marksour a zeu da vezañ gwirionezoù
difetis, diliamm gant ar bed, dizalc’h diouzh ar « varksourion-leninourion » o-unan. Dre ar c’henstok
etre an teskadoù kealioù treuzplaket-se hag ar werc’helezh ez anad dislavaroù niverus, digontrolladus
a laka an dizurzh er strolladoù kleizelour a oa o liamm nemetañ ur gealiadurezh difetis, romantelour,
trivliadelour touellwisket ha badezet « skiant ». Ganet e vez en doare-se chapelioù niverus, a zo pep
hini e piaou d’ar « wirionez », o hiraezhiñ d’an unvaniezh, a zo pep hini kelenner meur ar renkad
vicherour gant un teskad luganoù teuc’h o deus kollet pep gwerc’h.
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KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(Testenn gentañ, PKB-1123)
An emsav angolat.
Darempredoù kentañ Portugaliz gant ar vro anvet bremañ Angola a grogas e 1483, pa dizhjont
genou stêr Kongo. Edo Portugaliz o klask hent an Indez dre skeiñ e-biou da Afrika.
E dibenn ar 15t kantved he doa Portugal kemeret en Europa ur pouez hep keñver gant ment he
ziriegezh ha niver hec’h annezidi, dre he galloud war vor. Ar vro, stank he foblañs, oa dezhi un
diabarzhvro amstrujus a-walc’h, met un talbenn dispar war ar mor, gant kalz a borzhioù naturel.
Ouzhpenn se e oa gronnet ha troc’het diouzh ar peurrest eus Europa gant ur vro enebour (goude bezañ
skarzhet an Arabed o doa bet Portugaliz da zifenn dizehan o dizalc’hiezh ouzh ar Gastilhaned). An
amveziadoù naturel kenkoulz hag o istor a atize enta Portugaliz war-du ar vuhez arvorel ha morel.
Abaoe an 13t kantved o doa darempredoù kenwerzhel paot dre vor gant Katalonia, Euzkadi, Breizh,
Bro-Saoz, Flandrez ha zoken Lec’hlenn. E dibenn ar 15t kantved e kevezent gant an Italianed a-fet
anaoudegezh eus ar verdeadurezh, eus an douaroniezh, eus ar gartennouriezh.
Betek kreiz an 19t kantved ne zalc’has Portugaliz nemet un nebeut poentoù war an aod angolat.
(Hep diazez istorel eo tezenn ar gouarnamant portugalat a vremañ a-zivout « Angola bro bortugalat
abaoe pevar c’hantved »). Ar poentoù-se oa en derou arsavioù war hent ar Reter-Pellañ. Portugaliz a
stagas da gristenaat poblañs rouantelezh Kongo. Roue Kongo e-unan a voe badezet ha roet e voe
dezhañ ar c’hentanv kristen Affonso. Unan eus e vibion a voe kaset d’ober e studioù da Bortugal hag

a voe an eskob morian kentañ eus an istorvezh. Met an ober kristenaat a dremenas buan-tre d’un dra a
eil renk e-keñver ar c’horvoerezh armerzhel.
Petore frammoù politikel hag emframmoù kevredadel a gavas Portugaliz e-touez ar vorianed ?
Galloudusañ rouantelezh oa hini Kongo. Gronnet oa gant rouantelezhioù en he gwazoniezh, en o
zouez rouantelezh Loango, en norz da c’henou stêr Kongo, war an tiriad anvet bremañ Kabinda, hag
ivez rouantelezh Ndongo, er su da rouantelezh Kongo, dindan ur wazoniezh kalz laoskoc’h. Eus titl
roue Ndongo, « Ngola », e teu anv ar vro hiziv. En holl rouantelezhioù-se e oa mui pe vui heñvel
emframm ar gevredigezh. E pep derez eus an urzhaz e veze piaouet gant an hevelep tud ar galloud
politikel hag an aotrouniezh kravezel : gant ar rouaned, ar pennoù-rannvro, ar pennoù-bann, ar
pennoù-kêriadenn.
Ur reolenn a bouez e oa : ar c’hefridioù, ken uhel, ken izel, ne oant ket hêrezhel. Pa varve ur roue
e oa ret treuzkas an holl gefridioù da dud all eus kerentiadoù disheñvel. Pal ur seurt reizhiad oa
hepkoriñ tolpadur ar galloudoù etre daouarn un nebeut kerentiadoù. Kevezerezhioù ha brezelioù a
heulie a-wechoù marv ur roue. Diwezhatoc’h e ouezo Portugaliz tennañ korvo eus ar c’hevezerezhioùse. Gant seurt reizhiad ivez e kreske atav niver an uhelidi. En o zouez e kavo Portugaliz kalz
« kenlabourerion ». Un arvez all eus ar reizhiad oa tonket da vezañ pouezus-kenan : ar rummad a dud
kollet ganto o gwirioù keodedel, torfedourion a wir boutin pe prizonidi vrezel. Daoust ma ne oant ket
sklaved er ster strizh, e oa tu koulskoude d’o frenañ ha d’o gwerzhañ. Ne oa ket kalz anezho. Ar
gounezerezh oa ur gounezerezh-bevañs, e par pep kêriadenn, ha ne oa ket a blantadegoù bras. Ne oa
ket ezhomm anezho enta da c’hounit an douar.
*** Figure ***
Eilpennet e voe an traoù gant donedigezh Portugaliz. Kent dizoleiñ Angola o doa dizoloet São
Thomé, ma o doa plantadegoù korz-sukr. En derou e oa amparet ar c’hoskor gant kondaonidi a wir
boutin ha yuzevion trevvac’het (kroget oa an heskinerezh enepyuzev e Portugal a-benn neuze). Met
buan a-walc’h e teuas o niver da vezañ skort. Pezh a zegasas Portugaliz, adalek 1500, da brenañ e
rouantelezh Kongo sklaved kemeret er rummad eus ar boblañs lamet dioutañ e wirioù keodedel. A
vodadoù bihan e voent prenet en derou. Met marlonk ouzh marlonk e teuas Portugaliz da vezañ
peogwir e oa ret pourvezañ, ouzhpenn plantadegoù São Thomé, plantadegoù all savet a-nevez e
Brazil.
Portugaliz n’o doa ket aon da gevuziañ mat o fourvezerion sklaved. Kalz noblañsoù eus
rouantelezhioù Afrika, dedennet gant an arc’hant portugalat, a grogas da werzhañ, ouzhpenn an dud
ezwiriet, tud rez ivez. Mui ouzh mui e teuas an uhelidi da ankouaat o atebegezhioù e-keñver ar
boblañs. « Adalek hanterenn gentañ ar 16t kantved, e Kongo, al luniadur amparet gant an emastenn
kristen, ar morianetaerezh (hini ar wazed da gentañ), ar c’henstok etre div stuzegezh disheñvel hag e
keñverioù ’zo gourzhenebadek, a ziskouez bezañ evel ur brastres gros pe ludresadennel eus an hini a
vo krouet tri c’hantved diwezhatoc’h gant an trevadennerezh arnevez » (G. BALANDIER1).
Roomp un nebeut sifroù a-zivout ar morianetaerezh en Angola, anezho brasjedadurioù bloaziek
eus an ezporzhiadurioù sklaved er 16t hag er 17t kantved :
e 1536 e voe ezporzhiet etre 4 000 ha 5 000 sklav,
e 1576 e voe ezporzhiet etre 12 000

sklav,

e 1611 e voe ezporzhiet etre 10 000

sklav,

e 1641 e voe ezporzhiet etre 15 000

sklav,

e 1681 e voe ezporzhiet etre 8 000 ha 10 000 sklav2.
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Dibenn beaj ar sklaved oa peurliesañ ar plantadegoù braziliat. Betek an 19t kantved e voe
ezporzhiet etre 3 ha 4 milion a vorianed etrezek Brazil, hep derc’hel kont eus ar re a varvas war an
treug. Moarvat e ve ret liesaat an niver dre zaou.
An heuliadoù pennañ a voe un dibobladur eus ar vro hag un diempradur hag un diskaridigezh eus
ar c’hevredigezhioù morian. Portugaliz ne zalc’hent nemet un nebeut kreñvlec’hioù war an aod met a
astenne pell ouzh pell dre ar vro ur rouedad marc’hadourion sklaved, avanturourion wenn hag uhelidi
vorian, a c’halle kontañ war an nerzh-lu portugalat evit o skoazellañ. Dindan levezon ar mennozioù
europat e kemmas ar reizhiad politikel ha kevredigezhel kozh. Pennaenn hêrelezh an amaezhioù a voe
dilezet mui pe vui, met nepred en un doare krennus. Setu perak e roe marv ur roue tro da sevel
kevezerezhioù diniver etre e vugale hag emstriverion all. Atav e kave Portugaliz e-touez ar gevezerion
unan a c’hratae dezho e sentusted en eskemm eus o skoazell. Ouzhpenn se, atav dindan levezon ar
mennozioù europat, e tenne an noblañsoù da amparañ ur renkad diforc’h ha peurgetket ur renkad a
werzhourion sklaved.
Ar rouantelezhioù morian ne c’houzañvjont ket an aloubidigezh hep dasstourm, ha diniver eo ar
strivoù eus o ferzh da herzel ouzh Portugaliz ha da adsevel ar frammoù kozh. C’hwitañ a rejont avat
en diwezh dre arbennoù damheñvel ouzh re c’hwitadenn ar Chouaned e Breizh : klask a raent stourm
ouzh an alouber evit mirout ur gevredigezh hag ur stuzegezh o doa dres diskouezet bezañ dic’houest
da gevezañ ouzh kevredigezh ha stuzegezh an alouber. N’o doa ket soñjet treuzfurmiñ o
c’hevredigezhioù evit reiñ dezho ur furm azas ouzh an amveziadoù nevez, – ha mar o doa soñjet e
voent skoilhet gant reuzioù ar morianetaerezh.
Ret eo merkañ e voe ur roue eus Kongo, ALVARO 2, en doa meizet e oa ret perc’hennañ ar
c’halvezerezh europat. E 1605 e kasas daou gannadour da Lisboa da c’houlenn metalourion ha
mañsonerion. Evel just e voe nac’het outañ. Setu pezh a zisklerias Kuzul ar Roue : « Hañvalout a ra
d’ar C’huzul ez eo arabat dileuriañ ar vicherourion-se. N’eo ket hetadus ma ve kaset er rouantelezh-se
neb a labour ar maen pe ar raz pe an houarn rak kement-se a gasfe d’an disentusted () »3. En
diskleriadur-se emañ diverret an holl gealiadurezh trevadennel abaoe ar 16t kantved, ha pa ve
portugalat pe all.
Freuzet da vat e voe rouantelezh Ndongo e hanterenn gentañ ar 17t kantved ha rouantelezh Kongo
en eil hanterenn. Ne voe ket ken a frammoù politikel stabil e-touez ar vorianed, hag an derou e voe
d’ur prantad a vrezelioù diniver etre meuriadoù evit pakañ prizonidi gant un distro hollek d’ar
varbarelezh. Mui ouzh mui en em lede levezon Portugaliz en diabarzhvro. Ma n’o doa ket ar pep
brasañ eus Angoliz gwelet Portugalad ebet e gwirionez a-raok eil hanterenn an 19t kantved, o doa
piaouet ken abred hag ar 16t kantved armoù ha danvezioù portugalat gounezet dre genwerzh ar
sklaved. Ar boaz o doa kemeret da zoujañ d’ar stuzegezh portugalat.
Met an trevadennerezh ne voe ket hep gwered war Bortugal hec’h-unan. Ar blegenn armerzhel,
barregezh ar voraerion hag oberiantiz ar boblañs o doa roet lusk d’an embregerezh trevadenniñ.
Portugal, bro c’hounezel dreist-holl, n’he doa ket avat ur vourc’hizelezh diorreet a-walc’h evit
kellidañ seurt embregerezhioù. Lakaet o doa Portugaliz o c’hrabanoù war genwerzh an temzoù gant ar
Reter-Pellañ, an hini arc’hantusañ er 16t kantved. Met ouzhpenn al lestraz kenwerzh e oa ret kellidañ
ivez ur morlu, un tirlu hag un amaezhierezh evit an trevadennoù. Ezhomm o doa amprestañ digant
bankourion estren, en Antwerpen dreist-holl. Ar re-mañ a zeuas da gemer ur perzh bras ouzh bras e
buzadoù kenwerzh an temzoù. A-benn ar fin e kemeras Antwerpen lec’h Lisboa evel kreizenndasparzhañ an temzoù en Europa. Ouzhpenn se e oa reuziet ar vro gant an divroadur d’an
trevadennoù, da Vrazil dreist-holl. Ar gouerion a zileze ar ploue tra ma tiorree ur renkad pinvidik a
sunerion vevañs, na oant krouerion e nep doare. A-hend-all, gant lusk an Enepdisivoud e teuas Skolveur Coimbra, kreizenn gefredel ar vro, da vezañ ur greizenn a obskurantegezh goude bezañ bet ur
greizenn vleunius a zenelouriezh.
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E 1580 e kouezhas Portugal dindan veli Spagn. Ar veli estren ne zegasas argerzh-diemprañ ebet er
gevredigezh portugalat ha Portugaliz a zeuas a-benn d’en em zieubiñ e 1640 pa zeraouas
diskaridigezh ar galloud spagnat. Met e-keit-se o doa Izelvroiz hag ar Saozon lamet diouto o
zrevadennoù er Reter-Pellañ. Paouraet e oa bet ivez ar vro gant ar c’hemedoù ponner talet d’ar Stad
spagnat. E 1703 e voe sinet ur feur-emglev kenwerzhel etre Portugal ha Bro-Saoz. Edo houmañ er
mare-se o kregiñ gant he greanteladur. Digant Portugal e prene he c’henderc’hadoù gounezel hag e
werzhe dezhi aozadoù greantel. Aloubet e voe Portugal gant an oberiadoù saoz hag evel-se e kollas
betek an disterañ chañs d’en em c’hreantelaat hec’h-unan.
En 19t kantved e teuas gouarnamantoù frankizour er galloud e Lisboa ha dindan o levezon e voe
berzet ezporzhiadur ar sklaved e 1838 hag ar sklaverezh e-unan e 1878. Seurt disentezioù ne voent ket
gweredus diouzhtu en arbenn eus harzadur ar re wenn o vevañ en Angola. Tunioù a gavjont da
genderc’hel gant ar sklaverezh en un doare all. Hervez lezennoù 1878 o verzañ ar sklaverezh ne
c’halled rediañ den da skoulmañ ur gevrat labour gant ur « goprer », nemet ur c’hantreer anavezet e ve
ar « goprad ». Un aspadenn e oa eus dezvadur portugalat ar Grennamzer. O vezañ ma oa
amaezhierezh ar vro etre daouarn an drevadennerion, ne oa ket diaes dezho tolpañ morianed
graetanvet « kantreerion anavezet » ha d’o rediañ da labourat evito. Ouzh ar sklaverezh e voe
erlec’hiet al labour rediet, ken kriz, ma n’eo ket krisoc’h. « Ar boaz oa reiñ dezho [d’ar serviçais pe
‘labourerion enfredet war gevrat’] al labour tennañ ha diaesañ (), dreist-holl an dezougen pa gemerent
lec’h al loened »4. Da heul aloubidigezh vilourel an diabarzhvro o devoe Portugaliz ezhomm bras a
vicherourion evit ar plantadegoù hag evit adeiladiñ an houarn- hag an douarhentoù.
E Kuzuliadeg Berlin 1885 a-zivout rannadur Afrika e voe anavezet gwirioù Portugal war
ziabarzhvro Angola, hogen war an diviz ma ve dalc’het ent werc’hek. Ergerzhadegoù milourel a
zisoc’has enta war-dro 1910 gant krap Portugaliz war Angola a-bezh. Kalz aesaet e oa bet an argerzh
gant an diempret ma oa ar meuriadoù goude kantvedoù a genwerzh sklaved. Setu perak e welad meur
a wech ofisourion bortugalat gant un dornadig soudarded o sujañ meuriadoù a-bezh. Lidet e voent e
Portugal evel gouroned vroadel. Evel just e oa moarvat seurt ofisourion tud kalonek, met ar re a gan o
meuleudi ne welont ket – pe neuze e reont van da na welout – o deus peurliesañ sanket dorioù
damzigor endeo.
E lec’hioù ’zo avat e voe emsavadegoù ouzh alouberezh Portugaliz hag o c’hemedoù. Menegomp
unan en norz da Luanda e 1890, div all en hevelep rannvro e 1907 ha 1912, unan e 1902 e kreiz
Angola, unan er reter e 1912. Un ergerzhadeg vilourel e su Angola a zisoc’has war un drouziwezh evit
Portugaliz. Kalz empretoc’h oa chomet ar c’hevredigezhioù kozh e su ar vro ha n’eo nemet e 1915 e
voent sujet da vat. Ar vorianed a adkrogas enta gant o emsavadegoù, ha gant armoù arnevez, pezh a
rae diouer er 16t hag er 17t kantved. Bewech e voe kriz-kenan ar moustrerezh.
Ateget e voe al labour rediet gant ul lezenn eus 1899 o tiferiñ o doa holl Afrikaned ar vro ar redi
dezvel ha divezel da c’hounit o bevañs ha da wellaat o saviad kevredigezhel dre o labour. Evel just e
spered Portugaliz ne « laboure » ar vorianed nemet pa labourent evit ar re wenn. War greskiñ ez eas
divroerezh ar vorianed o tec’hout rak al labour rediet hag ar mac’homerezh. Un devoud boutin eo d’an
holl drevadennoù portugalat eus Afrika ha kendalc’het en deus betek bremañ. Etre 1937 ha 1946,
hervez GALVAO, a oa neuze Ensellour Hollek an Trevadennoù, o deus ur milion a vorianed kuitaet
Ginea, Angola ha Mozambiko.
E derou an 20t kantved e kouezhas da vat Angola e krabanoù ar gevalaouriezh etrevroadel.
Gwelet hon eus e oa chomet gwan galloud arc’hantel Portugal peogwir en em gave dindan dalc’h
armerzhel Bro-Saoz. Un houarnhent a voe savet a-dreuz d’ar vro evit eren mengleuzioù Katanga ha
Norzrodezia ouzh porzh Lobito. An houarnhent-se zo perc’hentiezh ur c’hevredad amparet gant
kevalaoù saoz evit an 90 % anezho. Korvoerezh an diamantoù angolat zo abaoe derou ar c’hantved
gwir miret ar c’hevredad Diamang, saoz ivez ar pep brasañ eus e gevalaoù.
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E 1910 e voe skarzhet ar roue eus Portugal ha diazezet ur Republik. Dister avat e oa pouez ar
gevredigezh arnevez e Portugal e-keñver hini ar gevredigezh henvoazel, houmañ o wiskañ kalz
arvezioù krennamzerel c’hoazh. Nerzhoù kevredadel ar vro ne glotent ket gant ur republik
vourc’hizel. Istor ar Republik portugalat zo hini un distabilder gouarnamantel dizehan betek taol-Stad
1926 a erlec’hias ur gouarnamant diktatourel ouzh ur gouarnamant republikan.
E 1911 e oa en Angola 3 000 000 a vorianed, 13 000 Portugalad ha 9 000 assimilados, anezho
morianed sellet evel keodedourion bortugalat. E-kerz an 20t kantved e kreskas atav niver ar
Bortugaliz hag an assimilados, ar re gentañ o vezañ 30 000 e 1930 ha 172 000 e 1960, ar re all 13 500
e 1930 ha 53 000 e 1960. Hironed koulz ha morianed a ampare stroll an assimilados. Ar re-mañ a ouie
portugaleg mat a-walc’h dre berzh studioù kentañ derez – rouez-kenan oa ar re o doa graet studioù
uheloc’h. Degemeret a-walc’h o doa ivez ar stuzegezh portugalat evit kemer perzh er vuhez
kevredigezhel portugalat. Sellet e oant evel keodedourion bortugalat daoust ma c’houzañvent ur meni
hanbarzherezh gouennel a-berzh ar re wenn.
Mar bije chomet Portugal ur republik vourc’hizel e vije deuet moarvat an assimilados da amparañ
ur vourc’hizelezh vroadel angolat. (Merkomp e oa bet harluet kalz republikaned portugalat da Angola
e-kerz an 19t kantved. Setu perak e oa bras a-walc’h o niver er boblañs wenn). Dizalc’hiezh Angola
he dije disoc’het diouzh an hevelep argerzh hag an hini a c’hoarvezas en trevadennoù saoz, gall ha
belgiat. Met o vezañ ma’z eo chomet Portugal dindan ur renad hollveliek abaoe 1926 ez eo bet ret d’ar
vroadelourion angolat kemer hent an dispac’h feuls ha boniek.
Eneberion bortugalat eo a embannas ar gelaouenn nannkefridiel kentañ en Angola e 1866, anvet A
Civilisação d’Africa Portuguesa. Diforc’h a raent enta etre sevenadur Portugal ha hini Afrika
bortugalat. Daoust d’an heskinerezh e c’hallas ar gelaouenn padout meur a vloaz. E 1873 e voe
embannet ur gelaouenn all, O Cruzeiro do Sul, republikan ha kempennelour. Un darn eus ar
gelaouennerion oa morianed, pezh a oa un dra nevez en istor al luskadoù broadel angolat. Etre 1870
ha 1926 e voe embannet e Luanda ur bern kelaouennoù-enebiñ ma skrive Portugaliz pe assimilados.
O dodennoù oa : Afrikiz ne c’hellont ket ober araokadennoù drezo o-unan. N’eus sevenadur
afrikat gwirion ebet. Ezhomm o deus Afrikiz eus ur sevenadur europat arnevez. Met er reizhiad
portugalat ez eo dic’hallus da Afrikiz tizhout ar sevenadur arnevez. Portugal zo ur vro warlerc’hiet
hag he derc’houezerion en Afrika preizhourion siek ha kriz. Ar stuzegezh degaset ganto ne oa nemet
feulster ha mac’homerezh. Ret e vo, pe degas kempennadurioù don er reizhiad portugalat (dre
ziazezañ ur renad republikan ha gwerinek) pe amsaviñ Portugaliz gant Europiz all (kalz anezho a
soñje er Saozon). Ne oa ket c’hoazh meneg eus dizalc’hiezh.
Diazezadur ar Republik e 1910 a roas ul lañs nevez d’ar mennozioù kempennelour. E 1912 e voe
savet ur strollad amparet gant Afrikaned nemetken, al Liga Angolana. Strolladoù kempennelour a voe
amparet ivez gant assimilados o vevañ e Lisboa, al Liga Africana (1910) hag ar Partido Nacional
Africano (1921). Gant hemañ e voe eztaolet mennoz ur vroad angolat : « N’omp ket Portugaliz
hepken. A-raok bezañ Portugaliz ez omp Afrikiz. Ni zo Portugaliz a ouenn du. Lorc’h zo ennomp gant
ar perzh daouel-se ». Padal ne glaskent ket lakaat en arvar ar veli bortugalat. Ersaviñ a raent ouzh al
labour rediet hag an hanbarzherezh gouennel. Kentoc’h e ve bet kavet ul luskad evit an dizalc’hiezh etouez ar re wenn, met evit abegoù disheñvel : peogwir e klaskas gouarnamant Lisboa e mare ar
Republik reoliañ ha bevenniñ al labour rediet.
Goude taol-Stad 1926 e voe freuzet ar strolladoù kempennelour en Angola hag o c’helaouennoù,
pe neuze direet da gelc’hioù dinoazus leun a atahinerion eus ar bolis.
Ne voe nemet e 1961 ma’z adkrogas kelaouennoù dispac’hel da vezañ embannet ent dirgel e-ser
ar gourzhbellerezh a oa deraouet er bloaz-se.

Saviad kevredigezhel hag armerzhel Angola e 1960.
Labourat a rae 94 % eus ar boblañs (4,6 milion a vorianed, 56 000 assimilado, 172 000
Portugalad) er gennad kentael, dreist-holl er gounezerezh hag er mengleuzioù. An ezporzhiadurioù a

c’hoarvez evit 96 % eus danvezioù krai pe damgrai : kafe (35 %), diamantoù krai (14 %), sizal,
korvoet gant kevredadoù saoz dreist-holl (11 %), maiz (4,5 %), ar c’hailh houarn korvoet gant ar
c’hevredad alaman Krupp hag ar c’hevredad amerikan Bethleem Steel (4 %), ar c’hotoñs pakadet
(4 %), ar sukr (3,5 %) h.a.5. Ret eo merzout pouez ar c’hafe. Pevare kenderc’her ar bed eo Angola.
Gounezerezh ar c’hafe en deus dedennet kalz enbroidi bortugalat. E-touez gwezhourion-douar vorian
plantadegoù kafe an norz – dalc’het gant al labour rediet – e tiwanas an emsavadeg. A-hend-all ez eo
deuet pouez an tireoul, dister-kenan e 1960, da vezañ kalz brasoc’h bremañ ha daoust m’o deus
Portugaliz savet ur c’hevredad tireoul broadel, emañ an tireoul angolat etre daouarn kevalaourion
nannportugalat, amerikan dreist-holl.
Angola zo ur marc’had gwarezet evit ar c’henderc’hadoù portugalat : ar gwiadoù, an arc’henadoù,
an diedoù, an aozadoù-boued, ar paper, an aozadoù apotikel, h.a.. Ar c’hotoñs krai a vez prenet
marc’had-mat en Angola, hogen al lien kotoñs a vez adwerzhet ker d’ar vro. A-du-rall ez enporzh
Angola eus ar broioù greantelaet tangirri, traktorioù, ijinennoù, trelosk, h.a.. Ar reizhiad armerzhel
angolat zo enta ur reizhiad trevadennel rik. Mard eo dleek mentel genwerzhel ar vro gant Portugal ez
eo kredek-kenan gant ar broioù all. Gant Ginea ha Mozambiko e teu Angola da leuniañ divigad
kenwerzh Portugal.
Etre 1950 ha 1960 e voe diberc’hennet an Afrikaned eus o douaroù strujusañ evit sevel
plantadegoù kafe ha sizal, hep degemer digoll na skoazell evit o gounezerezh dezho. Gounezerezh
henvoazel ar vorianed zo war e ziskar. Niver al loened dre annezad zo kouezhet eus 0,33 e 1948 da
0,27 e 1956. Kalz kouerion a rank kuitaat o douar ha mont da labourat evit an amaezhierezh pe evit
embregerezhioù prevez hervez reizhiad al labour rediet. Evit ar gouerion a chom war o douaroù ez eo
termenet strizh gant an amaezhierezh priz-gwerzhañ o c’henderc’hadoù d’ur sav izel-kenan. Ponner
eo a-du-rall an telloù.
Ar gouarnamant portugalat en deus atizet enbroadur Portugaliz war an amboaz sevel trevadennoù
gounezel en diabarzhvro. Met ar pep brasañ anezho o deus kavet gwelloc’h chom da vevañ e kêr. Er
c’hêrioù ez eus ur c’hevezerezh garv war nevid ar gourc’hwel etre Portugaliz nevez degouezhet er vro
hag an assimilados, pezh a zeu da greskiñ ar ouennelouriezh. (Lavarout evel ma vez klevet alies :
« Portugaliz ne anavezont ket ar ouennelouriezh » a dalvez e gwirionez n’he deus nepred
gouennelouriezh Portugaliz kemeret un arvez brientinek evel da skouer hini ar C’hallaoued pe ar
Saozon). Digevatal eo forzh penaos ar goproù roet da Bortugaliz hag ar re roet d’an assimilados : evit
an hevelep labour e oa gopr ur Portugalad an daougement eus hini un assimilado.
Ne oa Skol-veur na deskadurezh kalvezel ebet en Angola. E-touez ar 56 000 assimilado, 1100 o
doa graet studioù eil derez ha 47 studioù skolveurel (e Portugal). An hanter d’an nebeutañ eus
Portugaliz o-unan oa digelenn.
E 1960 e oa 250 mezeg evit Angola a-bezh, eleze ur mezeg evit ouzhpenn 19 000 den, hag ur
gwele klañvdi evit 1 200. An hoali keitat zo 30 vloaz. Ar feur-genel hag ar feur-mervel zo uhel odaou. (Ur splet – nac’hel – ez eus koulskoude da seurt stad a draoù. Diwar hevelep dienez ne c’halle
an disterañ folklor bleuniañ. Nepred ned eo bet ar vroadelourion angolat en arvar da gouezhañ er
folklorouriezh).

Al luskadoù dispac’hel.
Ganet eo bet an emsav dispac’hel en Angola diwar argerzh distrujañ ar gevredigezh henvoazel :
skarzhet diouzh o douaroù, e voe tolpet ar gouerion, pe war blantadegoù ar re wenn, dreist-holl evit ar
c’hafe e norz ar vro, pe evel micherourion e fabourzioù truezek anvet senzalas. (Senzala Lobito oa
enni 20 000 annezad e 1954 gant 15 kog-dour ha div skol vihan kentañ derez !)6. Gant annezidi ar
senzalas hag ar wezhourion-douar sujet d’al labour rediet e oa deuet un drederenn eus ar boblañs
afrikat er-maez eus stern ar gevredigezh henvoazel. An dienez hag an diwriziennadur a zegase
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Angoliz da zivroañ a-viliadoù d’ar broioù amezek. Ar re a chome, gwallgaset ha gopret fall, a sanke
en dic’hoanag hag en alkoolegezh.
Un tammig kent 1950 e teuas emouez Afrikaned ’zo ouzh ar blegenn dragek ma edont hag ouzh ar
ret kemmañ an traoù. En amveziadoù ar mare ne c’hallent bezañ nemet assimilados, ar re nemeto o
doa stlenn a-zivout ar broioù estren. Ne oant nemet un dornadig, e Luanda hag e Lisboa, met a bouez
e voe o obererezh. Meizañ a rejont ne oa ket mui tu da genderc’hel gant ar gempennelouriezh er renad
hollveliek portugalat, evel ma oa tu d’henn ober e renadoù gwerinek evel ar renadoù gall ha saoz. Ret
e oa embregañ un ober dispac’hel. E 1948, ur bodadig assimilados, war atiz ur barzh yaouank ugent
vloaz, Viriato DA CRUZ, a c’houlennas an aotre da embann ur gelaouenn sevenadurel. An aotre a voe
roet dezho war an diviz ma ve ar gelaouenn e portugaleg nemetken. Evel-se e teuas er-maez ar
gelaouenn anvet Mensagem (kiminiadezh). Skog bras he devoe an niverenn gentañ ha brasoc’h
c’hoazh an eil, ken ma voe lamet an aotre gant Gouarnamant Hollek Angola. Ar barzhonegoù
embannet oa arvarus, ent ameeun evit an urzh sujer. Istitl ar gelaouenn Vamos Descobrir Angola
(Deomp da Zizoleiñ Angola) oa dioutañ e-unan ur raklun dispac’hel. Freuzet oa ar gelaouenn, met ar
mennozioù stignet ganti a gendalc’has gant o hent e speredoù Afrikiz arallekaet dre an trevadenniñ ha
diframmet dre se end-eeun diouzh ar c’hevredigezhioù kozh. « Al luskad a ranke adkregiñ, dre
hentennoù all avat, gant spered emganner skrivagnerion afrikan dibenn an 19t kantved ha derou an
20t. Al luskad-se a yae a-enep da zoujañs regresket talvoudoù sevenadurel ar C’hornog (dispredet evit
ar pep muiañ) ; broudañ a rae ar re yaouank da “addizoleiñ” Afrika en hec’h holl arvezioù hag a-dreuz
d’ul labour strollennel ha frammet ; gervel a rae ar grouerion da genderc’hañ evit ar bobl ; goulenn a
rae ma ve studiet redennoù arnevez ar sevenadurioù estren, met gant ar pal adempennañ ha poellelaat
o c’hrouidigezhioù talvoudus ha yael ; ma ve eztaolet al lazioù hag an deurioù poblel hag an natur
afrikan diles, hep ober evit kelo goulezioù d’an eksotegezh trevadennel. Kement-se a ranke bezañ
diazezet war skiant ar gened, ar meiz, youl ar poell afrikan ». Viriato DA CRUZ7.
« Alese ur raklun a dorre pep fiziañs kent e kefridi sevenaer Europiz. Ne c’halle Angola bezañ
advevet nemet dre stankañ ar foz a droc’he an assimilado diouzh ar preto boçal (morian diwar ar
strouezheg) a oa bet abaoe pell gwarezet ha war un dro disprizet gant nagennerion ’zo. Mar o doa an
assimilados un dlead, eme Mensagem ent empleg e hogos hec’h holl varzhonegoù, hini an
“dibortugalaat” hag “adafrikanaat” e oa ; dienkañ diouzh an digenvez luzitan ; adkavout an darempred
gant ar “vroidi”, ha pa ve e tiez-gutez breinidik Luanda pe e diabarzh gouez ar vro, er strouezheg
(sertão) ; hag en ur stankañ ar foz, savelañ un hevelebiezh na ve ket portugalat ken, met angolat »8.
Ne c’haller nemet bezañ sebezet gant an heñvelderioù a zo etre dodennoù Mensagem ha re
Gwalarn, – betek istitl ar gelaouenn angolat a zo hogos ger evit ger titl levr Roparz HEMON : ()
Descobrir Angola – () Adkavout Breizh. Evel skrivagnerion Gwalarn, re Mensagem, e Luanda, ne
oant nemet un dornadig tud a dalvoudegezh. E Lisboa ivez, ar gefredourion afrikan o labourat
kenetrezo ne raent nemet ur bare vihan. En o zouez e oa Amilcar CABRAL*, Agostinho NETO ha
Mario de ANDRADE, diwezhatoc’h bleiniaded al luskadoù dispac’hel e Ginea-Nassau hag en
Angola, ha Deolinda de ALMEIDA a aozas e 1963 kevrenn ar merc’hed en emsav angolat.
E 1950, ar gumuniezh vihan a studierion hag a gefredourion afrikan o vevañ e Portugal a savas,
hep aotre an amaezhierezh, ur Greizenn Studioù Afrikan, a embannas barzhonegoù afrikan e
portugaleg a hil gant ar re bet embannet war Mensagem. Goude daou vloavezh e voe lakaet berz war
ar Greizenn gant ar bolis. Met yael ha pouezus e oa bet al labour sevenet.
A-benn ar fin e stagjont gant un dezrann eus o saviad politikel. Disteurel a rejont da vat pep
kempennelouriezh, dic’hallus er reizhiad portugalat, skoulmañ un nebeut darempredoù gant ar strollad
komunour dirgel ha dizoleiñ ar varksouriezh. « Deskiñ a rejomp kalz diwar ar c’henstourmoù start a
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Emañ Amilcar CABRAL, diazezer ar Strollad afrikan evit dizalc’hiezh Ginea (-Bissau) hag inizi Cabo Verde
(P.A.I.G.C.), o paouez bezañ drouklazhet e Conakry (Ginea) d’an 20 genver.

oa e Portugal, a lavare NETO e 1970. Pourvezet o deus dimp kentelioù talvoudus »9. Padal e veizjont
e oa ret adempennañ ar varskouriezh en ur stern afrikan evit ma ve frouezhus dezho. Emouez e oant
ouzh an islonk o disranne diouzh ar yoc’h. Ret e oa dezho deskiñ anaout ar werc’helezh afrikan ha
tennañ o mad anezhi, ha n’eo ket ober un treuzplakadur eus an diavaez. E 1952 e tistroas Amilcar
CABRAL da Bissau. Agostinho NETO a voe toullbac’het e 1951 e-pad un nebeut sizhunvezhioù evit
ar wech kentañ hag eus c’hwevrer 1955 da vezheven 1957 evit an eil gwech. E dibenn 1959 e tistroas
da Luanda evel mezeg. Mario de ANDRADE a yeas da chom da Paris e 1955, hag eno e labouras evel
skrivagner er gelaouenn afrikan gallek Présence Africaine. Savet e voe ar Movimento Popular de
Libertação de Angola (M.P.L.A.) e 1956. Dirgel e oa evel just.
En Angola e oa enta e 1960 kefredourion afrikan gant mennozioù dispac’hel o kemer lec’h
kempennelourion ar bloavezhioù 1900, met hep gwelout mat petore furm fetis reiñ d’an dispac’h.
Adalek 1960 avat e vuanaas an darvoudoù dre ar c’henstok etre ar mennozioù dispac’hel hag ar
mac’homerezh garv ouzh garv a-berzh ar Stad portugalat.
E dilennadeg 1958 evit Arlevierezh Portugal en doa bet DELGADO, eneber Américo THOMAZ,
an emstriver kinniget gant SALAZAR, 18 000 mouezh war 92 000 en trevadennoù portugalat, daoust
da bouezadurioù an amaezhierezh ha d’e strivoù da farlotañ ar mouezhiadur. Ma ne oa ket
DELGADO un dispac’her e oa da nebeutañ ur bourc’hiz demokrateloc’h eget SALAZAR. Seurt
disoc’h eus an dilennadeg a roas kalz goanag d’an eneberion en trevadennoù hag a zevoudas arfleu ar
metaouioù gouarnamantel. Ouzhpenn se e krogas ar c’horzherezh e Kongo belgiat e genver 1959. Ar
bolis portugalat a stagas da emellout. E meurzh 1959 e vac’has kalz tud e Luanda hag e kêrioù all. En
ebrel e teuas eus Portugal un aerlu niverus gant kadervoù harzlammerion. E gouere e kreskas niver ar
bac’hidigezhioù, dreist-holl e-touez izili an M.P.L.A.. Reoù all, klask warno gant ar bolis, oa en
estrenvro : Viriato DA CRUZ ha Mario de ANDRADE e Paris, Deolinda de ALMEIDA e São Paulo.
Bez’ e oa ivez tud eus ul luskad all, an União das Populações de Angola (U.P.A.), repuet e KongoKinshasa : Roberto HOLDEN hag Eduardo PINNOCK oa ar re bennañ.
Prosezioù ar vac’hidi a zisoc’has gant kospoù ponner. E du 1960 e voe embannet marv eizh
Afrikan e toullbac’h Luanda. Moarvat e oant bet skoazellet da vervel. Eno e voe bac’het adarre
Agostinho NETO e mezheven 1960. Evit mirout ouzh lazhadennoù nevez e voe argadet toullbac’h
Luanda e 1961 gant un engroez Afrikaned deuet eus senzalas kêr. Armet e oant gant bizhier ha
kontilli. Ar bolis a dennas warno hag o dizarbennas. Seizh poliser ha pergont Afrikan a voe lazhet.
Antronoz, goude douaradur ar boliserion e voe lazhet un nebeut tremenidi afrikan gant Portugaliz. Div
wech goude c’hoazh ez argadas an Afrikaned an toull-bac’h, en aner.
Euzhus e voe dialgerc’hioù ar re wenn. Ne ouzer pet Afrikan a voe lazhet er senzalas. Flastret e
voe an emsav broadel e Luanda, war-bouez un nebeut stourmerion a zeuas a-benn da dec’hout war-du
an norz. Ar pep brasañ eus izili an M.P.L.A. a oa bet lazhet pe bac’het. Ur gwallzisoc’h e voe enta
emsavadeg c’hwevrer 1961 e Luanda. Delusket e oa bet gant tud hep skiant-prenet politikel, o vezañ
ma oa ar re stummetañ eus an atebeion en toull-bac’h evel Agostinho NETO, pe en harlu evel de
ANDRADE pe DA CRUZ. Bountet e oant bet dreist-holl gant ar gonnar.
D’ar 15 meurzh e krogas un emsavadeg all e norz ar vro, e-touez micherourion sujet d’al labour
rediet er plantadegoù kafe. E-pad ur mare e reas berzh an emsavadeg. Met ar wech-mañ e veze
argadet ha lazhet trevourion bortugalat hag assimilados kenkoulz ha milourion. Renet oa gant an
U.P.A., diwanet eus un emsav broadelour kent a glaske adsevel rouantelezh kozh Kongo. Marv e oa e
1955 ntotela (roue) São Salvador, ur rannvro eus Kongo. Katolik e oa ha sentus e oa bet a-viskoazh
ouzh Portugaliz daoust m’o c’hasae. Ul luskad amparet gant protestanted evel Roberto HOLDEN hag
Eduardo PINNOCK a glaskas lakaat war e lerc’h ur roue kalz dieupoc’h e-keñver Portugaliz. Er
c’hevezerezh a zeuas da heul e trec’has un emstriver all a oa den-plouz Portugaliz. Luskad PINNOCK
ha HOLDEN a gemeras da bal adsevel rouantelezh kozh Kongo, a sellent evel disheñvel mik diouzh
peurrest Angola. Klask a rejont skoazell digant luskadoù broadelour e Kongo belgiat. Ur c’halvadenn
a gasjont e 1956 da sekretour hollek an UNO. Ur c’huzulier amerikan amgefridiel a zisklerias dezho e
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1958 e oa lu hag anistorek o fal adsevel rouantelezh Kongo hag e oa gwelloc’h klask dizalc’hediñ
Angola a-bezh mar felle dezho gounit skoazelloù eus an diavaez. E Kendalc’h Hollafrikan 1958 e voe
adlavaret an hevelep komzoù da HOLDEN. Hemañ, deuet da vezañ atebeg pennañ al luskad (anvet
neuze an U.P.A.), a embannas ur manifesto o c’hervel da zieubiñ Angola. Padal n’en deus nepred an
U.P.A. troc’het gant strollad broadelour Kongo hag ouzhpenn se e vage atav ar spi da gaout
kempennadurioù digant Portugaliz, pezh a zispleg e ziemglev peurzalc’hus gant an M.P.L.A..
Broadelour ha mirelour e chome an U.P.A. ha kuzuliet gant kefridiaded amerikan (sellet eo bet
HOLDEN evel ur paotr eus ar Central Intelligence Agency – C.I.A.). Tamall a rae HOLDEN d’an
M.P.L.A. bezañ lerenn-rod ar gomunouriezh soviedel, ouzhpenn ma vage an U.P.A., luskad a orin
protestant, rakvarnioù ouzh elfennoù katolik an M.L.P.A.. E 1960 e tarempredas e Tunis atebeion an
F.L.N.. Broudet e voe ganto d’an ober feuls. An M.P.L.A. a zistaole ar feulster evit an ampoent o
vezañ ma selle ouzh ar blegenn evel diazv a-walc’h. Met HOLDEN a zibabas an hent-se dre demzspered personel ha peogwir e sante e ve bet distremenet gant an M.P.L.A. dre c’hortoz re bell. Armoù
a zegemeras an U.P.A. digant an F.L.N. ha paotred an U.P.A. a voe kaset e norz Angola d’ober
korzherezh e-touez an Afrikaned, dreist-holl e-touez ar wezhourion-douar dalc’het gant al labour
rediet.
Levezon an F.L.N. en afer a hañval bezañ bet nac’hel a-walc’h : « Gout ’ouzon ne dalv ket
HOLDEN tud an M.P.L.A., met HOLDEN zo prest da gregiñ hag ar re all n’int ket. Ha kendrec’het
on ez eo ret kregiñ hag e vo goveliet un emsav dispac’hel er stourm a zeuy da heul » a lavare Frantz
FANON10. Seurt treuzplakadur eus bellouriezh GUEVARA da Afrika a zegasas heuliadoù drastus.
Flastret e voe emsavadeg an norz gant al lu portugalat kreñvaet gant trevourion enluet. Miliadoù a
Afrikaned a voe lazhadeget, miliadoù all a glaskas repu e Kongo-Kinshasa. Padal, bandennoù tud
armet eus an U.P.A. a gendalc’has da chom e forestoù norz Angola, a-gevret gant un nebeut bagadoù
dalc’hidi eus an M.P.L.A..
Degemeret mat e voe tud an U.P.A. e Kongo-Kinshasa gant gouarnamant Cyrille ADOULA,
broadelour mirelour evelto. Tud an M.P.L.A. o treistbevañ da zrouziwezh Luanda er c’hontrol ne
gavjont nemet disfiziañs a-berzh gouarnamant Léopoldville, en doa en o c’heñver un emzalc’h kenstur
da hini an U.P.A.. Gant kenwallerezh al lu kongolat e krogas lazhadegoù eus stourmerion an M.P.L.A.
gant re an U.P.A.. D’an 23 du 1961 e tiskulias an M.P.L.A. e oa bet lazhet 23 stourmer gant tud an
U.P.A.. Hemañ a nac’has an devoudoù, a voe anzavet gant HOLDEN daou vloaz goude. E-touez
stourmerion an M.P.L.A. a voe lazhet c’hoazh diwezhatoc’h gant tud an U.P.A. e voe Deolinda de
ALMEIDA, ar plac’h he doa savet kevrenn ar merc’hed an M.P.L.A.. Koulskoude en doa HOLDEN
kejet ouzh de ANDRADE e Monrovia e mae 1961 evit divizout ur raklun kenobererezh, met netra ne
oa disoc’het. E meurzh 1962 e kevredas HOLDEN gant ur strollad bihan all diwanet diwar ul luskad
kravezel broadelour, ur meni iliz kristen morian, evit sevel un aozadur anvet Frente de Libertação
Nacional de Angola (F.L.N.A.). Nav deiz goude ez embannjont amparadur ur « Gouarnamant
Dispac’hel Angolat en Harlu ». Lakaet e voe evel-se an M.P.L.A. a-gostez. Ar gouarnamant-se a voe
anavezet diouzhtu gant Aljeria a bourvezas dezhañ armoù, ha gant Stadoù afrikan all. E gouere 1964,
emvod pennoù-riez an O.U.A. (Organisation pour l’Unité Africaine) a anavezas ivez gouarnamant
HOLDEN (lamet e voe an anavezadur-se e gouere 1968 ha roet d’an M.P.L.A.)11.
E gwengolo 1962 e tegouezhas Agostinho NETO e Léopoldville, didoullbac’het. Diaes oa an
traoù neuze evit an M.P.L.A, a oa diarc’hant, heskinet gant ar bolis kongolat ha troc’het diouzh e
zalc’hidi e norz Angola gant re an U.P.A. kalz niverusoc’h. Padal, ar re-mañ ne oant ket oberiantkenan a-fet gourzhbellerezh. Eus 1961 da 1971 o deus tizhet war an dachenn vilourel daou amkan
dister a-walc’h :
– diazezadur ur bon gourdonerezh e Kongo-Kinshasa (Kamp Kinkuzu) ;
– kendalc’herezh bandennoù gourzhbellerion e koadeier norz Angola.
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O fal zo bet dreist-holl troc’hañ an araezioù-kehentiñ etre Kongo-Kinshasa hag Angola evit
mirout ouzh atebeion an M.P.L.A. a zistreiñ da Angola. Tud ’zo eus an U.P.A. o deus entuet gant an
M.P.L.A., evel Anibal de MELO. Tud all o deus en em dennet eus ar stourm. Tud all c’hoazh o deus
degemeret staeloù arc’hantus a-walc’h e framm Kongo-Kinshasa.
Tu ez eus da geñveriañ emzalc’h an U.P.A. e-keñver an M.P.L.A. diouzh un tu, e-keñver al lu
portugalat diouzh an tu all, gant emzalc’h roueelourion Yougoslavia e-kerz an eil Brezel-bed e-keñver
dalc’hidi TITO diouzh un tu, al lu alaman diouzh an tu all. Ar roueelourion yougoslaviat a zeuas ivez
da zilezel ar stourm ouzh an Alamaned evit en em reiñ d’ar stourm ouzh ar gomunourion.
E 1962 ha 1963 ne c’hallas an M.P.L.A. e Kongo-Kinshasa nemet aozañ ur skoazell d’an Angoliz
repuet. Un nebeut klañvdioù a voe savet evito. E gouere 1963 e voe diskarzhet Viriato DA CRUZ en
abeg da « oberoù digenurzhiek o tennañ da dangleuziañ unvaniezh an emsav hag awenet gant ar
c’hoant personel d’ar galloud »12. V. DA CRUZ en em dennas da Aljer. An darvoud-se a sachas war
an M.P.L.A. ur bern falstamalloù a-berzh an O.U.A. o krisaat c’hoazh digenvezded an emsav. (Da
c’houde ez eas DA CRUZ da Peking ma strivas – hervez tud an M.L.P.A. – da lakaat lemel digant e
strollad-kent skoazell Sinaiz). E gwengolo 1963 e voe paket NETO gant ar bolis kongolat evit
« piaouerezh fals paperoù » ha kondaonet an M.P.L.A. a-bezh d’un dell-gastiz evit dalc’herezh armoù.
E here e voe serret o c’hlañvdi pennañ er vro daoust ma oa gouestlet d’ar repuidi. E du e voe argaset
an M.P.L.A. eus Kongo-Kinshasa. En arvar e voe da vont da get. Neuze en dije moarvat an U.P.A.
kevraouet gant Portugaliz a-benn degas kempennadurioù pouezus er vro o tilezel da vat pal an
dizalc’hiezh.
Met dre eurvad e kavas tud an M.P.L.A. skarzhet eus Kongo-Kinshasa repu e Kongo-Brazzaville
ma oa gouarnamant Fulbert YOULOU o paouez lezel al lec’h gant gouarnamant kleiz
MASSEMBAT-DÉBAT. Eno e voe renet ul labour emzezrann hag emzezvarn. Dezrannet e voe
penaos e chome an obererezh milourel digenvezet diouzh ar boblañs, ha tamallet an diouer a
c’hourdonerezh e-touez ar c’hourzhbellerion, kemplezh an trec’h ha spered milouriek atebeion al lu
dispac’hel, an diwarez ma veze lezet ar boblañs ouzh dialgerc’hioù al lu portugalat hag an diouer a
liamm etre an ober milourel hag an ober politikel. Pennaennoù nevez a voe savet e sell un ober nevez :
« Diazezañ hon emsav e diabarzh ar vro a ampleg ma ve gwriziennet war hon tiriegezh vroadel un pe
lies bagad broadelourion angolat liammet gant pennaennoù boutin, awenet gant an hevelep mennozioù
dispac’hel ha gouest d’o zreuzkas ha d’o skignañ e yoc’hoù ar boblañs () »13.
Mar boe nac’het pep skoazell armoù ouzh an M.P.L.A. gant broioù Kornog e voe grataet gant
Tchekoslovakia hag an Unaniezh Soviedel degemer tud yaouank da reiñ dezho gourdonerezh
milourel. Divizet e voe sevel ur greizenn c’hourbellerezh e Kabinda (sankenn angolat etre an daou
Kongo, sl. ar gartenn war 73/16) ma veze renet un ober moederezh abaoe 1963. Eno e voe kavet
youlidi evit an emgann hag an tuta a reas berzh diouzhtu, nemet – poent a bouez – e-touez ar
poblañsoù n’o doa ket gouzañvet diwar al labour rediet. Ar skiant-prenet gant gourzhbellerion
Kabinda a dalvezas d’an emgannoù a voe da c’houde e reter Angola.
E 1964, Jonas SAVIMBI, Maodiern an Traoù Diavaez, a guitaas gouarnamant Roberto HOLDEN,
o tamall da hemañ bezañ ur gwazour eus ar C.I.A.. Sevel a reas ar strollad bihan União para a
Indenpendéncia Total de Angola (U.N.I.T.A.) gant repuidi angolat eus Zambia, o tegemer, war a
lavarer, skoazell Peking. Dister avat e chomas ar gourzhbellerezh e reter Angola dre ezvezañs a labour
politikel e-touez ar boblañs.
Klasket en doa an M.P.L.A. skoulmañ darempredoù gant gouarnamantoù afrikan a gleiz. E 1964 e
tigoras ur burev e Dar es-Salaam, kêrbenn Tanzania. Bloaz goude e teuas Norzrodezia da vezañ
dizalc’h dindan an anv Zambia, gant ur gouarnamant a gleiz. Hemañ a aotreas an M.P.L.A. da zigeriñ
ur burev all e Luzaka, a voe renet gant Anibal de MELO, ezofisour eus lu Roberto HOLDEN.
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An ober kentañ e voe embregañ ur bruderezh politikel e reter Angola, aozañ ar c’hehentiñ a-dreuz
Tanzania ha Zambia evit ar pourvezadurioù o tont eus ar broioù sokialour ha gourdonañ youlidi kavet
e-touez an Angoliz repuet e Zambia. Gourzhbellerion eus Kabinda a yeas da atebeion vilourel, hag an
M.P. L.A. a stagas gant berzh gant an emgann e rannvroioù Moxico ha Cuando Cubango e meurzh
1966. Abaoe ez eo aet ingal war-raok talbenn ar stourm war-du ar c’hornog. Freuzet eo bet al
linennoù-emzifenn savet gant Portugaliz, c’hwitet o deus o enebargadoù bras renet e 1968 gant harp
an aerlu ; da c’houde o deus kroget da dolpañ ar boblañs e-barzh « touinelloù bellouriezhel » war
skouer an Amerikaned e Vietnam. Adal Zambia ez eus bet savet un hent evit kas an aveadurioù hag an
dafar brezel, anvet « forzh Agostinho NETO » gant Portugaliz o-unan. Hervez Basil DAVIDSON,
kelaouenner saoz a dremenas meur a viz e-touez ar c’hourzhbellerion, e ve bremañ digor evito hent an
Atlantel, hag e-ser ledanaat an talbenn e klaskont mont e kenere gant unvezioù-stourm ar gwalarn,
lec’h m’en deus ar brezel-dieubiñ kemeret ul lañs nevez. War-bouez an izili dileuriet da vurevioù
Brazzaville, Luzaka ha Dar es-Salaam ez eo deuet poellgor-leviañ an M.P.L.A. da chom e rannvroioù
dieubet ar reter. Lañsus e oa ar c’hornad-se d’an ober dispac’hel peogwir e oa eno a) ur boblañs o
kounaat c’hoazh emsavadegoù derou ar c’hantved b) ar veli bortugalat chomet en arvar k) ur feur izel
a Bortugaliz er boblañs.
An M.P.L.A. en deus embannet bezañ digor d’an holl re a glaske dieubiñ Angola « hep diforc’h a
rev, liv, oad, a orin gouennel, a gredennoù kravezel, a lec’h genidik pe a chomlec’h », eleze da holl
Afrikaned Angola. Un talbenn broadel eo enta, met gant palioù politikel ha kevredigezhel resis :
« strivañ a reomp da zieubiñ ha da arnevesaat hon pobl dre un dispac’h daouel : enep an emframmoù
henvoazel na c’hellont ket talvezout dezhi ken hag enep ar galloud trevadennel » (diskleriadur
Agostinho NETO e 1970). Hogen dres, daoust ha tu a zo da dizhout ar palioù-se gant un talbenn
broadel digor da forzh piv, pegen izel bennak ma ve e stummadur politikel ? Santet e vez an ezhomm
da ziazezañ framm an M.P.L.A. evel hini un aozadur dispac’hel ha kaout stourmerion stummet war ar
politikerezh. War seurt klozadur e tisoc’has kendalc’h dileuridi Kabinda ha gwalarn Angola e
Brazzaville e c’hwevrer 1968 ha hini dileuridi talbenn ar reter e Moxico en eost 1968.
Unan eus an diaesterioù pennañ zo bet atav an disrann etre trevourion ha milourion, ar re-mañ o
vezañ techet d’an aotrouniegezh ha d’ar virelouriezh. Goude kendalc’h Moxico e voe amparet ur
poellgor-leviañ nevez gant ar 42 benn-tachad, pep hini dibabet evit e varregezhioù politikel koulz ha
milourel hag e ouestoni da unvaniñ an daou obererezh en e dachad. Evel just e chomas c’hoazh da
c’houde pennoù-tachad a oa skort war an dachenn bolitikel, met « pa grogas tud nevez, a ouie
gwelloc’h, da zerc’hel staeloù gourc’hemenn lec’hel, o devoe ac’hoel d’ober gant ur framm a vaste
d’o ezhommoù »14. Strewet emañ ar gourzhbellerezh war un ec’honder divent, gant kehentoù arvarus
a-walc’h, hag evit kendoniañ obererezh ar pennoù-tachad hag istachad ez eus bet savet ur c’hengorkenurzhiañ politikel ha milourel a bemp ezel.
E diabarzh ar strollad e vez renet ur stourm kealiadel ouzh ar ouennelouriezh hag ar
veuriadelouriezh. Koazhañ a ra an disrannoù etre meuriadoù diouzh un tu hag etre morianed ha
hironed diouzh an tu all. Embannet e vez dizehan ne vez ket renet ar brezel ouzh ar re wenn hogen
ouzh an impalaerouriezh hag an drevadennouriezh, ne vern pe orin a ve dezho. Savet ez eus bet
kreizennoù-kelenn dispac’hel. Dek anezho oa en Angola e 1970, pep hini o stummañ en ur bloavezh
kantadoù a stourmerion. Ar reizhiad armerzhel zo hini ar sokialouriezh e par ar gumuniezh
kêriadennel, pep kêriadenn o vezañ leviet gant ur poellgor dilennet. Ar strivoù brasañ zo bet graet gant
an M.P. L.A. da sevel skolioù ha klañvdioù er rannvroioù dieubet, daoust ma chom skort-kenan
c’hoazh o niver. Evit ar weladennerion estren e 1971 e oa anat perzhiadur ar boblañs en dispac’h :
perzhiadur ar baotred hag ar merc’hed yaouank er stourm milourel hag en aozadurioù trevourel, hini
ar re gozh er poellgorioù kêriadenn. Tu ez eus da lavarout evit rannvroioù dieubet Angola pezh a
lavare Amilcar CABRAL evit rannvroioù dieubet Ginea : « Al labourerion, ar gouerion dreist-holl,
hag int digelenn dre-vras ha chomet hep distremen biskoazh bevennoù ar gêriadenn pe ar rannvro, a
goll, er c’henstok gant rummadoù all ar boblañs, ar c’hemplezhioù o skoilhe en o darempredoù gant
strollennoù all, kenelel ha kevredigezhel (). Terriñ a reont ereoù ar bed kêriadennel evit en em gevaniñ
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tamm-ha-tamm er vro hag en hollved. Gounit a reont anaoudegezhioù nevez diharz, talvoudus d’o
obererezh bremañ ha da zont e stern ar stourm, ha kreñvaat a reont o emskiant politikel. Barrekoc’h e
teuont da vezañ da c’hoari roll krennus an nerzh pennañ en emsav-dieubiñ »15.
Argolloù diabarzh ez eus atav evel just, o tont eus an hiniennelouriezh hag eus ar virelouriezh, eus
an diouer a zarempredoù etre an diaz hag an aozadurioù-leviañ en arbenn eus ar c’hehentiñ diaes war
un tiriad egorant, seurt diouer a zarempredoù o vezañ dibaouez ur riskl da sonnañ an ober dispac’hel
ha da zevoudañ gwariadurioù o tiheñchañ an dispac’h war-du ar gempennelouriezh. Bras e rank chom
oberiadegezh an M.P.L.A. evit trec’hiñ war seurt arvaroù, rak Portugaliz ne c’hortozont nemet an tu
da gas pelloc’h ar c’hempennadurioù o deus boulc’het abaoe 1961 : freuzet eo bet ent dezvel an
diforc’h etre assimilados hag indigenos (war an dachenn n’he deus an divizadenn-se kemmet netra),
digoret skolioù nevez. Met ouzhpenn ma kresk niver ar skolioù nevez a-gevreizh gant niver ar boblañs
wenn e chom ar skolioù portugalat kreizennoù dizafrikanaat. Mui ouzh mui e teu an Afrikaned da
vezañ kizidik ouzh an devoud-se. Bepred e kav pep kempennadur, pegen dister bennak ma’z eo,
eneberezh a-berzh politikerion ’zo e Lisboa hag a-berzh kalz re wenn en Angola. Abaoe 1964 ez eo
bet lamet pep bevenn da bostadur ar c’hevalaoù estren er vro, pezh en deus dedennet kevalaourion
amerikan, saoz, gall, alaman, belgiat, japanat, suafrikan. Mui ouzh mui ez eo anat n’emañ ket ken
perc’hentiezh pinvidigezhioù ar vro etre daouarn Portugaliz. Met seurt postadurioù n’o deus graet
nemet kreskiñ korvoerezh an danvezioù krai ha n’eo ket degas un diorreadur armerzhel gwirion. Ar
gouarnamant portugalat en deus atizet enbroadur ar re wenn e kornog hag e kreiz Angola (dreist-holl
dre glask derc’hel eno ar soudarded echuet ganto o gwazerezh milourel). Ret eo bet avat lemel
c’hoazh douaroù digant an Afrikaned evit diazezañ an enbroidi nevez. Abaoe 1968 o deus Portugaliz
strivet da vodañ an Afrikaned e touinelloù bellouriezhel. Met ouzhpenn ma’z eo ret dezho arverañ an
nerzh kêrreizhel evit mirour ouzh an Afrikaned a dec’hout diouzh an touinelloù, ne reont nemet lemel
ar boblañs diouzh ar gedvuhez henvoazel hag he lakaat en ur blegenn ma vezont aesoc’h a se tizhet
gant ar mennozioù dispac’hel (e derou 1970 e oa ur milion a Afrikaned tolpet en touinelloù
bellouriezhel). Strivoù Portugaliz abaoe 1961 n’o deus graet enta nemet grevusaat dislavaroù ar
gevredigezh henvoazel.
Mard eo bet renet ar brezel betek-henn e rannvroioù ar reter ma edo hogos ezvezant ar Bortugaliz
(da nebeutañ an drevourion) ha ma ne bade ket o sujerezh abaoe pell, emañ bremañ o tifourkañ e
rannvroioù ma’z int diazezet paot a-walc’h abaoe kalz pelloc’h ha ma chom bras o levezon war ar
boblañs.
Kudennoù nevez a savo evit an emsav angolat : penaos klenkañ ar boblañs wenn en dispac’h ? Ha
ne vo ket ret disteurel da nebeutañ un darn anezhi ?
Penaos talañ ouzh ar gourdrouz nevez degaset gant emellerezh an tirlu hag an aerlu suafrikan er
brezel ? Trec’h an dispac’h en Angola, koulz hag e Mozambiko, a ve un argoll bras evit Rodezia ha
Republik Suafrika diazezet war reizhiad an hanbarzh.
Petore leviadur embregañ a-fet yezh ? Hini ar vro zo ar ki-mbundu. Ar geriadur kentañ anezhi a
voe embannet gant Cordeira DA MATTA, romantour, barzh, yezhoniour, a renas e labourioù etre
1880 ha fin ar c’hantved diwezhañ. Daoust da vorzadur ar vuhez kefredel angolat dindan dalc’h an
amaezhierezh portugalat e kendalc’has António de ASSIS mab, war-dro ar bloavezhioù ugent, gant
embannadur ar geriadur ki-mbundu-portugaleg e stumm rannoù. Er bloavezhioù pemont e kendalc’he
Mario de ANDRADE e Lisboa gant an hevelep labourioù. Klask zo enta d’ul lavar nevez daoust ma
chom c’hoazh ar portugaleg ar yezh arveretañ, peurgetket gant ar varzhed hon eus tro da lenn16.
Kounaomp evelkent en deus Basil DAVIDSON kejet e reter ar vro ouzh un atebeg milourel na ouie
ket portugaleg hag en doa desket lenn ha skrivañ e ki-mbundu. Ha mennet eo atebeion an emsav
angolat d’ober eus ar yezh ki-mbundu ur yezh stadel diwezhatoc’h ? N’eus ket tu da zegas ur respont
krenn evit an ampoent, met anat eo e chomo al lennegezh angolat eztaolet e portugaleg un
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Meneget gant Basil DAVIDSON, op. cit., p. 318.
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Mario de ANDRADE, La Poésie Africaine d’Expression Portugaise – Anthologie, OSWALD Honfleur 1969.

adkenderc’had tramor da sevenadur ar sujer ma ne gemer ket an emsav angolat, en un diarsell
kevredadel hollel, yezh ar vro evel simant d’ar gevredigezh nevez a fell dezhañ sevel.
Titouroù all a vo kavet e :
Robert DEVEZIES, Les Angolais, Éditions de Minuit, Paris 1965.
Charles E. NORWELL, Histoire du Portugal, Payot Paris 1953.
Roland OLIVER & Anthony ATMORE, L’Afrique depuis 1800, P.U.F. Paris 1970.
MPLA Informations – Bulletin d’information édité par le Mouvement Populaire de libération de
l’Angola, Stockholm (berzet eo an emsaverion angolat war diriegezh Frañs).

AN EMSAV HAG AR VRO (57)
DANEVELLOÙ OBEREREZH
Devezh Pondivi an 26 du 1972. Danevell graet gant izili eus adkellig 22.
D’an 26 du 1972 e voe aozet e Pondivi gant Emgleo Breiz, Kuzul ar Brezhoneg, Skol an Emsav,
un devezh arc’hadurioù yezhel.
Roll al luskadoù pe aozadurioù a gemeras perzh e bodadeg Pondivi : Galv, Emgleo Breiz,
Bodadeg ar Sonerion, War’l leur, Kuzul ar Brezhoneg, Skol an Emsav. Ret eo menegiñ ivez e komzas
tud en anv S.N.E.S. ha S.G. E.N. (c’hweluniadoù an deskadurezh vroadel gall).
Adkavet e veze an arc’hadurioù boas : frankiz yezhel evit Breizh, galloud-divizout armerzhel,
frammoù hag ensavadurioù demokratel o reiñ da Vreizhiz an tu da verañ o aferioù o-unan.
E-touez al luganoù pennañ e kaver : « Breizh trevadenn », « Brezhoneg e Breizh », « Brezhoneg
er skol ha war ar skinoù », hag ivez « Bec’h d’ar C.E.L.I.B. », « Ar C’hallaoued er-maez ».
Dre-vras e tiskouez al luskadoù emvodet e Pondivi ne welont ket argerzh istorek an diempradur
ha ne gomzont nemet eus kiriegezh ar Stad c’hall. O arc’hadurioù a ziskouez penaos e tegemeront
bellouriezh ar Stad : « Abaoe kant vloaz e c’houlennomp, en aner, digant ar Stad c’hall ma ve
anavezet hon gwirioù kulturel ». Hogen, daoust ha kemmet e vo tonkad ar brezhoneg mar bez lakaet
war ar skinoù pe kelennet er skolioù ? Anat eo e kendalc’hfe an dud d’ober gant ar galleg pa’z eo
hemañ yezh an darempredoù kevredigezhel hag ar c’heñverioù-kenderc’hañ (evel ma respontas ivez
Jacques DUCLOS da zileuriad U.D.B. e Kemper miz ’zo). Al luskadoù ledemsav bodet e Pondivi a
gav ster o arc’hadurioù en arc’hadurioù o-unan : emgann ar yezh evit ar yezh eo. Setu un nebeut
bommoù distaget gant prezegennerion an Devezh :
BLEUN-BRUG – « Nac’h a reomp ma ve mouget hon sevenadur ». Hogen, daoust ha mouget eo
ar « sevenadur » (e ster ar Bleun-Brug) ? Breizhiz ne welont e seurt « sevenadur » nemet dilerc’hioù
ur bed anistorek ha henvoazel o deus d’en em zizober anezhañ.
Diwar-c’horre e chom komzoù tud ar Bleun-Brug hag o arc’hadurioù ne glotont gant saviad fetis
ebet : chom a reont er par kealiadel ha divezel.
GALV – « Digredadus eo gwelout en ur Stad demokratel sevenadur hon pobl dismegañset, lakaet
a renk gant ar folklor ». Hevelebiñ ar werinegezh ouzh ar gwir da gomz brezhoneg. Anv ebet a
genderc’hañ istor pa n’o deus ket o-unan a saviad-kenderc’hañ istorek (nag a saviad-kenderc’hañ
brezhonek). An diouer-se a saviad a anad splann pa stignont ar goulenn-mañ : « Penaos reiñ un
dezvad d’hon yezh er Stad c’hall ? ».
Koll amzer e ve menegiñ holl gomzoù an dud hon eus gwelet e Pondivi : dibunet eo bet dirazomp
an arguzennoù, abegoù lakadel h.a. a zo bet dezrannet c’hoazh. Menegomp hepken hon eus adkavet
gant Y. GOURVÈS an tuginadur boas gant ar yezhelourion : « Ar moustrerezh sevenadurel hag
armerzhel a gas d’ar moustrerezh kevredadel ».

Perak bezañ aet da Bondivi ?
Un dra vat eo bet evidomp kejañ gant ar Mouvement Breton, n’anavezemp nemet dre al
lizheradur emsavel pe un nebeut hiniennoù hor boa komzet ganto e Lanuon.
E Pondivi hon eus gwelet :
1) Al luskadoù yezhelour.
2) Unan eus arvezioù ar bountad breizhek.

Er c’heñver-se eo bet pouezus Devezh Pondivi : komprenet hon eus gwelloc’h petra eo ar
Mouvement Breton – armoù damkanel hor boa evit se – ha perak ne vez ket E.S.B. e seurt abadennoù
(ha perak ivez ne vez ket pedet da zont !).

Danevell ar breutadurioù en emvod adkellig.
Un dra vat eo bet evit an adkelligourion mont da Bondivi. Tro o deus bet aze da welout « ent
fizikel » al ledemsav. En arvar e oant d’ober anezhañ un dra gealiadel hepken.
Un arvar all zo bet lakaet anat dre an divizoù a zo bet da heul Devezh Pondivi : gwelout hepken tu
nac’hel an darvoud. N’eo ket enebiñ kealiadoù disheñvel a zo d’ober hogen kompren yaelezh un dra a
c’hallfe hañvalout nac’hel hepken : al luskadoù yezhelour zo kalz muioc’h eget an abegoù lakadel
embannet gant al ledemsavioù kulturel – azonoù int eus ar bountad breizhek ma kemer Emsav ha
ledemsav perzh ennañ. (Er c’hontrol J. DUCLOS hag E.S.B. a c’hell lavarout traoù heñvel, n’emaint
ket en hevelep istor : ar gallekadur da skouer en deus evit an daou ur ster disheñvel).
Un dra zo bet merzet ivez gant an adkelligourion : diseurted an dud en em gavet e Pondivi.
Broadelourion, faskourion, rannvroelourion, araokadourion, h.a.. Daoust da se e pouezas KERAVEL
(Ar Falz) war an unvaniezh. Seurt « unvaniezh » souezhus marteze evit neb a anavez hanez al
ledemsav yezhelour zo da gompren diwar-bouez an devoud eeun-mañ : n’emañ ket mui an emgann e
par ar yezh, alese an unventegezh o ren el luskadoù n’eus tra voutin etrezo nemet o dazont : an
atoradur gant ar framm gall.
EMVR-386
Notenn da heul Danevell ar breutadurioù… en EMVR-386 :
Ret eo pouezañ war forc’hellegezh daelerezhel al luskadoù ledemsav. Sellet en o bellouriezh
dezho ez int disol ha diboell. An Emsav avat, o sellout outo en e vellouriezh, a ro dezho sol ha poell.
Nac’hel enno o-unan, ez int yael en niderezh emsavel, – evel ma teuont yael ivez e niderezh ar Stad
c’hall, arvez all eus o forc’hellegezh.
Aze e weler an ezhomm a oa a savelañ ar meizad oberatael a vountad breizhek. An Emsav en em
savlec’h ent oberiat e-barzh ar bountad breizhek. Seurt emsavlec’hiadur a empleg ur vellouriezh. Pe
zarempredoù damkanel hag embregel derc’hel gant pep hini eus elfennoù ar bountad ? Ar re-mañ drevras a ziskouez daou arvez : un tu ma c’hoari dialusk emdarzhek ar bountad, un tu sonnet en ur framm
o klask kantreizhadur en ur gemplezh kealiadel sonnet ivez da heul. Pep ober breizhek zo dezhañ enta
un tu dialuskek, redennek, emdarzhek (ken a-fet kealioù, ken a-fet embregoù, – greomp anezhañ an tu
bountad), hag un tu diasavek, diloc’h, sonnet e frammoù o terc’hel kaouledet ur meskailhez kealiadel.
An tu kaouledet ha meskailhezek-se a anver boas ar Mouvement Breton (dre antifrazenn moarvat, rak
er skorneg-se e kaver forzh petra nemet al loc’h). P’en deus enta an Emsav d’ober gant un elfenn eus
ar bountad breizhek, kentañ tra en deus da briziañ eo an daou du, an daou vlein anezhi : an tu bountad
hag an tu Mouvement Breton.
EMVR-387

Obererezh c’hweluniadel.
An destenn-mañ a c’hoarvez eus teir zestenn : ul lizher a-berzh un ezel eus kellig 35, troidigezh ur
skrid kinniget gantañ da studiañ da Gevrenn e c’hweluniad, an danevell eus ar breutadur war an div
destenn gentañ gant izili ur gellig-adkellig all (sl. ivez EMVR-342, Emsav 66/ 205-206 1972).
Daou vloaz ’zo e’m boa nac’het paeañ va skodenn d’ar S.N.A.T.P.A. (rann eus ar C.F.D.T.).
Lavaret ’m boa ne baefen ket peogwir ne oant ket a-du evit ma’z afe va arc’hant er-maez eus Breizh
hag e felle din e vefe breutaet e Kevrenn 35 ar S.N.A.T.P.A. war arver an arc’hant dastumet diwar ar
skodennoù.

A-benn ar fin, ar gudenn zo bet degaset dirak an holl en un emvod eus ar c’hweluniad, hag al
levier en deus goulennet diganin sevel ur skrid a vefe studiet warc’hoazh e-pad un emvod all eus ar
c’hweluniad.
Aozet eo bet ar skrid dre labour-stroll er Gellig. Karout a rafemp kaout ali ur Gellig all. Hon pal
aze zo klask lakaat ar c’hweluniad da c’hoari roll ul ledemsav.
(12 01 73)

EMVR-388

Kudenn ar skodennoù.
An 31t kendalc’h, e mae 1970, en deus divizet war atiz c’hweluniadourion Bretagne ha LoireAtlantique kreskiñ dregantad al lodennoù talet d’an unaniezhoù lec’hel (U.L.) ha d’an unaniezhoù
rannvroel (U.R.). E-se en deus lakaet lodenn an U.R. hag an U.D. da 22 % eus an timbr (0,91 F evit
4,10 e 1971).
En devoud, skodenn kevrenn 35 ar S.N.A.T.P.A. d’an U.D. ha d’an U.R. ne sav nemet da 8,7 %
eus hollad ar skodennoù kemedet e 1971, tra ma’z eo aet ar 61 % anezho er-maez eus Breizh (kv.
mentel gellidel 1971).
Ar 796,25 F talet d’an U.D. ha d’an U.R. e 1971 ne c’haller ket sellout evel ur perzhiadur, zoken
arouezel, er gengrediezh gant labourerion all ar rannvro hag an departamant. N’int ket kement zoken
ha gwerzh ar gwazadoù bastet gant an U.D. (salioù, sekretouriezh, gwazerezh gwirel, roneo, h.a.).
Seurt dasparzh eus skodennoù gopridi ar gounezerezh eus Ille-et-Vilaine zo un adsked eus
emzalc’h ar C’hengevreadur e-keñver al labourerion vrezhon a-vloc’h.
Ar C’hengevreadur hag ar F.G.A. ne zalc’hont ket kont nemeur eus saviad al labourerion
vrezhon : ar 480 000 goprad eus Breizh zo kement hag ar 4,7 % eus gopridi Frañs.
Savlec’h Breizh en arlez an armerzh gall eo an arbenn eus an evezh dister taolet ouzh he
c’hudennoù spesadek. Stourmoù ar vicherourion e Breizh a zegas tal-ouzh-tal ur renkad vicherour o
tont evit an darn vrasañ eus ar goueriadelezh hag ur renkad-ren warlerc’hius n’he deus e gwirionez
galloud-divizout ebet.
Dre se, bellouriezh c’hweluniadel ar C’hengevreadur, azasaet diouzh ar saviad bloc’hel e Frañs,
ned eo ket evit klotañ ouzh stourm ar vicherourion e Breizh.
Abaoe un nebeut bloavezhioù e striv unaniezhoù C.F.D.T. Breizh da azasaat o bellouriezh ouzh
saviad gwirion al labourerion vrezhon. S.N.A. T.P.A. Ille-et-Vilaine n’en deus ket da gemer ur
savlec’h argilus e-keñver an etremicherelezh.
Er stern-se eo e sav kudenn ar skodennoù. Ha reizh eo brientekaat ar frammoù-kreiz, pell eus ar
stourm, diwar goust ar frammoù rannvroel, tost dezhañ ? Hag e tleer savelañ ur gengrediezh
etremicherel pe ur gengrediezh korfuniadel arvarus ? (kv. ar Joint Français).
En amveziadoù-se ez eo ret azgwelout derannadur arc’hant ar skodennoù. E 1971 e voe derannet
an arc’hant-se evel-henn :
8,7 % da U.D. 35 ha da U.R. Bretagne
61 %

timbroù

30,7 % d’ar frammoù-kreiz
30,2 % d’ar S.N.A.T.P.A.
30,2 % da gevrenn S.N.A.T.P.A. 35

An 30,7 % derannet d’ar frammoù-kreiz zo tremen a-walc’h. Ouzhpenn se, talvezout a ra an
timbroù da gellidañ ar F.G.A. ez eo ar S.N.A.T.P.A. ur rann anezhi. Al lodenn talet betek-henn d’ar
S.N.A.T.P.A. a zlefe degouezhout d’an U.D. ha d’an U.R..
Kinnig a ran ma kemerfe ar Gevrenn un diviz diouzh ar pezh a venegan.

EMVR-389
Danevell ar breutadur a-zivout an destenn Kudenn ar skodennoù en emvod kellig-adkellig ar 14
01 73.
Lennet eo bet al lizher EMVR-388 hag an destenn EMVR-389. Dave zo bet graet ivez d’an
destenn EMVR-342 (Emsav 66/205-206 1972) a-zivout emelladenn izili kellig 35 e kudennoù
diabarzh o c’hweluniad.
Goulenn : e-ser petore bellouriezh e fell da izili 35 ren an ober-se en o c’hweluniad ?
Dre vreutaat eur degouezhet gant ar respontoù-mañ :
– klask lakaat ar c’hweluniad da c’hoari roll ul ledemsav (sl EMVR-388) ;
– eleze : (bommoù eztaolet er c’hendiviz) degas un digempouez er C.F.D.T. – lakaat ur goullo en
e gealiadurezh hag e leuniañ goude gant emzezrannoù – lakaat anat an dislavaroù ez eus o tifenn
lazioù armerzhel evel lazioù armerzhel ha diskouez n’eus tu da verañ reizh ar gudenn nemet evel
kudenn istorel-kevredadel – lakaat kealiadurezh an Emsav d’en em silañ e kealiadurezh ar C.F.D.T. –
reiñ ur furm oberatael d’ar bountad breizhek a zo o c’hoiñ e-touez izili vrezhon ar c’hweluniad.
Ent kaderezhel, an hent heuliet eo hemañ :
– kemer amkanioù savlec’hiet en amgant kudennoù fetis ar c’hweluniad devoudel (kudenn ar
skodennoù da skouer) ;
– eilsavelañ an amkanioù-se en amgant an Emsav istorek (stourm al labourerion vrezhon e stern
ur stourm armerzhel renet e par Frañs zo un touell * ; stourm al labourerion vrezhon ne c’hell bezañ
stignet reizh nemet evel un ober bloc’hel en ur stern istorel-kevredadel – alese an diskoulm a
ginnigomp da gudenn fetis ar skodennoù).
* Tri doare zo da ziskouez ez eo un touell. Stourm al labourerion vrezhon e stern ur stourm
armerzhel renet e par Frañs zo :
1) gennadel e-keñver al lazioù : ur stourm c’hweluniadel nad eo ket kevanek ouzh ur stourm
bloc’hel dispac’hel a vez gennet er armerzhelouriezh ;
2) gennadel e-keñver ar gevredigezh vloc’hel ha da gentañ e-keñver al labourerion all : ur stourm
c’hweluniadel na venn plediñ nemet gant lazioù strizh izili ar c’hweluniad a gouezh er
gorfuniadelouriezh, – pezh a c’hoarvez gant stourm ar F.N.S.E.A. pa eneb lazioù ar gouerion ouzh
lazioù ar vicherourion ;
3) gennadel e-keñver istor : savlec’hiet eo ar stourm-se en ur bremañ anistorek, oc’h ober un
troc’h tidek etre iziunadoù hiniennel hag iziunadoù strollennel al labourerion (anat eo ez eo an doaremañ da ziskouez an touell an doare klok ha reizh ; an daou zoare all a rank bezañ gougevanet outañ :
degaset ent distag e c’hallfent bezañ touelloù nevez int ivez, rak mont d’ar P.C.F. pe d’ar P.S.U. a
c’hallfe bezañ kinniget evel remed d’an armerzhelouriezh koulz ha d’ar gorfuniadelouriezh, harpañ ar
C.E.L.I.B. pe all, a c’hallfe bezañ kinniget evel remed d’ar gorfuniadelouriezh.

Adnotenn.
Pelloc’h e rank bezañ kaset dezrann stourm micherourion ar Joint Français eget pezh a lenner en
ESB 7 (p. 43, traoñ). An troc’h lakaet etre o stourm renkadel hag o stourm tudadel a denn d’an
diempradur etre o iziunadoù hiniennel hag o iziunadoù strollennel. Ar c’hweluniadoù ne reont nemet
darbenn an troc’h-se ha diazezañ neuze o stourm war an diempradur kevredigezhel, e-lec’h
savlec’hiañ emgann al labourerion en un amgant kevan oc’h enderc’hel unvan o iziunadoù hiniennel
ha strollennel. Ar gwir zo ganimp pa lakaomp a-wel an troc’h-se e stourmoù devoudel ar vicherourion
e kement ma’z int izili eus ar gevredigezh vloc’hel gall, ar c’hweluniadoù, ar strolladoù politikel, pa
stadomp ar vezañs eus daou hil daelerezhel diforc’h e stourm micherourion ar Joint Français (sl. ESB
7, p. 44) ; a dra sur, seurt troc’h, seurt bezañs eus daou hil daelerezhel estren an eil d’egile en ur

stourm zo un azon eus an diempradur ; hag e diouer piaouañ meizad an diempradur kevredigezhel e
rank U.D.B. hag ar Mouvement Breton intent ar stourm evel stourm unvan ur bobl vrezhon
gwengelel, hag al Ligue Communiste diwelout a-benvest-kaer an arvez tudadel oc’h anadiñ ennañ.
Koulskoude, diwar ar mare ma eztaol al labourerion o iziunadoù strollennel (e stumm emzalc’hioù
tudadel) war un dro gant o iziunadoù hiniennel (e stumm arc’hadurioù goprel), e rankomp gwelout
aze egin un adempradur, derou un diverkadur eus an troc’h gaou etre par hiniennel ha par strollennel o
iziunadoù. Ar buhezadur o deus al labourerion eus unded o stourm zo e dislavar gant devoud an
diempradur o troc’hañ ar stourm-se en un hil renkadel hag un hil tudadel estren kenetrezo. Fazi eo
derc’hel kont eus ar buhezadur-se hepken ha kemer sol warnañ evit nac’h diempradur devoudel ur
stourm buhezet unvan ; fazi ken bras all a rafemp avat o tianaout ar buhezadur-se a unded evel un
andon diles a adempradur. Roll an dispac’herion eo embann emañ hag ober ma ve ar gwir gant ar
buhezadur-se a unded hag ar gaou gant devoud an diempradur (diwar vont, aze emañ ster gwirion
frazenn vrudet LENIN : « Emañ ar gaou gant an devoudoù »). Fazi ar Mouvement Breton eo dianaout
devoud an diempradur hag embann un unded wengelel e dislavar devoudel, andaelerezhek gantañ :
ober evel pa na vije ket anezhañ (an oberoù evel-pa-vije, se a ouzomp, a c’hell kaout ur roll dispac’hel
evel lankad kentañ un daelerezh, n’eo ket avat pa’z eont da ensavadurioù !). Ur fazi kemparzhek da
hini ar Mouvement Breton a rafemp koulskoude o tianaout ar buhezadur unvan o deus ar vicherourion
eus o stourmoù, o kenderc’hel da verkañ un troc’h e-lec’h ma tennont d’e ziverkañ, da intent o
stourmoù hervez an divrannerezh renkadelouriezh/broadelouriezh pa strivont dres d’en em zizober
anezhañ, – e berr, o tianaout unded daelerezhel an adempradur savelet ent damkanel gant an Emsav
hag an adempradur boulc’het ent embregel gant micherourion ha kouerion Vreizh.
EMVR-390
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943
Kentañ trimiziad 1973.
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Lizheroù /69-70. Danevelloù obererezh : Gala aozet e Kemper d’an 11 du 1972 gant Gilles
Servat ha Poellgor-skoazell ec’hwelerion « Oraly » /70-74 – Emvod hollek Skourr an
Deskadurezh Vroadel e Roazhon d’ar 4 c’hwevrer 1973 /74.

S.A.D.E.D. : UNNEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (10)
KENDAEL A-ZIVOUT AR « JOINT FRANÇAIS »*
(Eil testenn, PKB-1124)
Ar « Joint Français » – Ec’hwel c’hwevrer-mae 1972.
En destenn gentañ eo bet studiet embregerezh ar Joint Français diouzh an armerzh. Kavet e vo da
heul un nebeut titouroù eus an ec’hwel a voe e Sant-Brieg e-pad c’hwegont devezh hag ivez elfennoù
evit dezrannañ an darvoud.

Hanez an ec’hwel.
An arc’hadurioù : d’ar 14 02 72, dre ul lizher erbedet kaset da renerezh an embregerezh e
c’houlenne ar vicherourion :
– ur c’hresk 0,70 F war gopr an eurvezh,
– un digresk un eurvezh labour ar sizhun,
– un arc’hopr-stael 50 F (e-lec’h 24 F),
– mizoù-dezougen 30 F (e-lec’h 10 F),
– un trizekvet mizvezh gopr1.
An ec’hwel.

C’hwevrer 72.
D’ar 14, ar c’hweluniadoù a gas da Paris al lizher gant o arc’hadurioù.
D’an 23, ar vicherourion a ra diskrogoù-labour un hanter eurvezh, ha se teir gwech an devezh.
Gant 95 % eus an implijidi e vez heuliet an diskrogoù-labour-se.
D’an 25, e vez aozet un tolp kentañ e Sant-Brieg (o vodañ nebeut tud).
D’an 29, an U.D. C.F.D.T. a grog da blediñ gant kudenn ar Joint Français2.
Meurzh 72.
D’an 02, da heul ar C.F.D.T. ez emell ar C.G.T. er stourmad. Dalc’het ez eus un eil tolp.
D’ar 04, pennezh ar Joint Français a embann bezañ a-du gant ar vicherourion en o arc’hadurioù.

*

Testenn gentañ ar gendael-mañ zo bet embannet war Emsav 69/277-284, PKB-1115, gant an titl : Ar « Joint
Français » – Armerzh. Displeget e oa bet an div destenn e Kendaeloù Bourc’h-Vriag d’an 19 hag an 20 eost 1972.
1

Pouezus eo merzout e voe kaset al lizher da Paris : gouzout a rae ar c’hweluniadoù n’eus galloud gwirion ebet e SantBrieg (sl. Emsav 69/279 1972). N’eus nemet 0,7 % a sternioù e Sant-Brieg pa sav an niver keitat anezho en un embregerezh
da 10 %.
2

Emzalc’h ar C.G.T. hag ar C.F.D.T. a voe disheñvel an ec’hwel-pad. Kalz stourmusoc’h e voe ar C.F.D.T., tra ma
klaske ar C.G.T., gouez d’ar vicherourion « terriñ an ec’hwel ». Kement-se a zispleg moarvat kresk ar mouezhioù roet d’ar
C.F.D.T. en dilennadegoù diwezhañ :
1970 – Enskrivet : 793

1972 – Enskrivet : 802

Mouezhioù talvoudek : 634

Mouezhioù talvoudek : 651

C.F.D.T. :

348

(54,88 %)

C.F.D.T. : 385

(59,13 %)

C.G.T. :

286

(45,11 %)

C.G.T. :

(40,86 %).

266

D’ar 06, da heul diskleriadur ar 04, ar renerezh a vod ar sternioù evit klask o atoriñ hogen ur
c’hwitadenn eo.
D’ar 07, ar vicherourion hag ar bennezh a zalc’h un tolp boutin. Kas a reont da renerezh an
embregerezh un eil lizher erbedet.
D’an 10 e vez mouezhiet an ec’hwel : 504 mouezh a-du, 191 a-enep.
D’an 13, gouzalc’het eo ar greanti gant an ec’hwelerion.
D’ar 15, kentañ diskeladeg e straedoù Sant-Brieg ; gouez da Ouest-France n’eus nemet kant den o
perzhiañ enni.
D’ar 17, an archerion lojet e Skol brevez Sant-Ilan a argas eus ar greanti ar vicherourion en
gouzalc’he abaoe an 13.
D’an 18-20, an ec’hwelerion a vrud al lugan : « On ne travaille pas le fusil dans le dos ». Derou ar
gengrediezh : e Sant-Brieg e saver ur Poellgor-skoazell. O kemer perzh ennañ emañ ar P.S.U., ar P.S.,
al Ligue Communiste, ar F.D.S.E.A., keneiled Politique-Hebdo… Ar P.C.F. a garez arver an nerzh
enep micherourion ar Joint Français, nemet e nac’h mont e-barzh ar Poellgor-skoazell. An tolp aozet
en deiz-se a vod 5000 den.
D’an 22-23, en em led ar gengrediezh da gouerion ar c’horn-bro a gas d’ar vicherourion laezh,
amanenn, h.a.. Un nebeut kuzulioù-kêr a gas arc’hant d’an ec’hwelerion. Arc’hant a groger da zastum
ivez dre gestoù war ar straed.
Ebrel 72.
D’ar 05, renerion Joint Français Sant-Brieg zo klozet un nozvezh-pad e-barzh burevioù Direction
Départementale de la main d’oeuvre. Lezet int da vont goude hir zivizoù n’o deus disoc’het war
netra.
D’an 10, en em led ar gengrediezh da Vreizh a-bezh. An tolp aozet e Sant-Brieg a vod 6000 den.
Ar P.C.F. a embann adarre e zisfiziañs ouzh ar re « a glask arverañ an ec’hwel evit skignañ o
luganoù », eleze ar gleizelourion ha da gentañ al Ligue Communiste.
D’an 11, renerezh Joint Français Sant-Brieg a glask terriñ an ec’hwel dre gas ul lizher personel
da bep implijad : klask a ra emglev gant ar vicherourion hep tremen dre ar c’hweluniadoù. Ur
c’hwitadenn eo.
D’ar 16, evit ar wech kentañ e komz ar renerion eus serriñ Joint Français Sant-Brieg na ve ket
kevezus.
En em bolitikaat a ra an ec’hwel : fellout a rafe d’ar gouarnamant ma ve diluziet kudenn ar Joint
Français a-raok ar poblaters. An U.D.R. a embann « ez eo dizifennadus emzalc’h renerezh ar Joint
Français, pa na ra netra evit kavout diskoulm d’an enkadenn ».
D’an 18, un diskeladeg e straedoù Sant-Brieg a vod 10 000 den. Deuet ez eus tud eus 29, 35, 56.
Gwelet e vez kichen-ha-kichen ar gwenn-ha-du hag ar banniel ruz.
D’an 19, emell ar Prefed JANNIN, a lavar ne vo ket, evel ma’z eo bet klevet, serret ar Joint
Français.
D’an 23, poblaters. Diaes eo lavarout en deus bet ec’hwel ar Joint Français delanvad war ar
vouezhierion ; merkomp evelkent e tastum ar ya 38 % eus ar mouezhioù e departamant 22 ha 36 % e
Sant-Brieg.
D’an 27, e-barzh kelaouenn U.D.R. La Nation, Jacques MONTALAIS a garez emzalc’h
« digomprenadus » renerion ar Joint Français. Gouest eo ar C.G.E. da baeañ, emezañ.
War ali René PLEVEN e kas Kuzul-Meur 22 kant lur da bep implijad.

D’an 28 (betek ar 1ñ mae) ez a atebeion C.G.T. ha C.F.D.T. da Paris, da Vaodiernezh al Labour ;
ne asantont ket d’ar c’hinnigoù graet dezho, a gavont divastus.
Mae 72.
D’ar 1ñ, trizek micherour yaouank eus ar Joint Français a zibun dre straedoù Paris – gant ar
gwenn-ha-du – da geñver an diskeladeg aozet gant strolladoù kleiz-pellañ Frañs (Ligue Communiste,
Gauche Prolétarienne, A.J.S., Lutte Ouvrière, h.a.).
D’an 03, un diskeladeg aozet e Sant-Brieg a vod 6000 den. Diskeladegoù all zo en Oriant,
Kemper, Gwened.
Deuet eo ec’hwel ar Joint Français da vezañ un darvoud politikel e par Frañs. Ne c’haller ket
gouzout pere e voe an emglevioù etre renerezh ar C.G.E. hag ar gouarnamant, met ar Maodiern
FONTANET a embann bezañ gwellaour.
D’ar 05-06, emglev etre renerezh ar Joint Français hag ar c’hweluniadoù. Gopr an OS 1
(gwezhour arbennik) a dremen eus 4,13 F da 4,78 F (ha da 4,98 e miz here). E miz here ivez e labouro
46 h 30 (e-lec’h 47 h). Gopr an OP 2 (michereg) a dremen eus 5,10 F da 5,55 F (ha da 5,75 e miz
here). Pezh a ra ur gopr miziek, evit an OS 1, eus 889 F (e-lec’h 804,40 F) e miz mae hag eus
930,60 F d’ar 1ñ here3.
D’an 08, ez eo pedet ar vicherourion da vouezhiañ war an emglev etre ar renerezh hag ar
c’hweluniadoù. A-du : 641 vouezh, a-enep : 191.
D’an 09, ez adkrog al labour da 14 h. LE FAUCHEUR (U.D. C.F. D.T.) a ziskler : « Stourm ar
Joint Français n’eo ket echu, rak hini holl labourerion Vreizh eo. Afer ar Joint Français n’eo ket
klozet, rak hini Vreizh en he fezh eo ».

3

An daolenn da heul a ro ur braslun eus emdroadur ar c’hinnigoù goulezet gant renerezh ar Joint Français bep ma’z ae
an ec’hwel en-dro.
An
arc’hadurioù
d’ar 14
c’hwevrer

Ar c’hinnigoù graet gant renerezh ar Joint Français

17 meurzh

05 ebrel

11 ebrel

15 ebrel

24 ebrel

06 mae

Izek : 0,20 F
+ 0,10 F
e gouere
+ 0,10 F
e here

0,35 F e mae
+ 0,20 F
e here

3,5 %
0,45 F e mae
0,20 F e here

Kresk dre
eurvezh 0,70 F

3 % en ebrel
Izek : 0,16 F

Izek : 0,19 F

Izek : 0,20 F
+ 0,20 F
e here

Un eurvezh
labour
nebeutoc’h

1/2 h e here

idem

idem

idem

1/2 h evit
ouzhpenn 45 h

1/2 h evit 44 h
(43 h e here)

Arc’hopr-stael
50 F
e-lec’h 24 F

mann

mann

mann

mann

eus 24 F da
28 F

idem

Mizoùdezougen 30 F
e-lec’h 10 F

mann

15 F evit
ouzhpenn 5 km

idem

idem

eus 10 F da
20 F hervez
ar pellder

5 km – 10 F
5-10 km 15 F
> 10 km 20 F

13t mizvezh

mann

mann

mann

mann

mann

Arc’hopr
diwezh-bloaz
325 F

Elfennoù evit dezrannañ ec’hwel ar « Joint Français ».
Daou viz eo padet stourmad ar Joint Français. Holl gostezennoù Frañs o deus e doare pe zoare
emellet en darvoud. N’eo ket dav menegiñ kement meno, pennad, diskleriadur a voe embannet neuze.
Kemeromp an daou zezrann brudetañ, hini al Ligue Communiste, hini ar Gauche Prolétarienne.
Hag int disheñvel en o c’hlozadurioù, ez eo savet an daou zezrann-se war an hevelep patrom
strolladelour : pep hini a gav en darvoud un digarez da wiriañ e dezennoù. Talvoudus eo koulskoude
an div destenn dre ma’z int rizhennoù eus an daou rumm dezrannoù a voe kavet :
1) ar re a zeskriv ec’hwel ar Joint Français evel ur stourm micherour ha renkadel hepken,
2) ar re – an niver brasañ – a bouez war an dudadelezh.
E-touesk ar re gentañ emañ skrid trotskiourion al Ligue Communiste. Ret eo lavarout ez eo un
dipitadenn o levr. Ouzhpenn ma’z eo bet savet war an amkan brudañ ar strollad o tiskouez penaos edo
bepred e penn a-raok ar c’hrogad, e chom bepred er par hanezel. Al lenner a gav un danevell
vunudaouet eus ar pezh a c’hoarvezas e Sant-Brieg e miz meurzh hag ebrel 1972, hogen hogos netra
evit a sell an dezrann armerzhel pe politikel.
An dudadelezh a gaver meneget p. 84 e stumm un diviz etre daou ezel eus al Ligue Communiste
dindan an istitl : La colère bretonne.
Alain – Daoust ha n’eo ket ar Joint Français un ec’hwel rannvroelour muioc’h eget ur
stourm micherour skouer ?
Claude – An aozadurioù « breizhek » o deus c’hwitet brav war o zaol. N’eo bet gwelet
U.D.B. er Poellgor-skoazell nemet d’ar pedervet sizhunvezh. Ar C.F.D.T. ha LE
FAUCHEUR dreist-holl o deus pouezet war ar gengrediezh vrezhon (). En un doare
diac’hinek, labourerion ar Joint Français o deus gwintet o bannieloù brezhon dreist-holl e
diskeladeg ar c’hentañ mae e Paris, er mare m’en em harpent war ar renkad vicherour a-bezh
() hag ar bannieloù ruz zo bet kalz niverusoc’h en diskeladegoù.
Ouzhpenn ma tiskouez aze al Ligue Communiste he strolladelouriezh (ne oa ket un ec’hwel
« brezhon » peogwir n’hon eus ket gwelet an aozadurioù pe ar strolladoù breizhek), e lak anat an
dic’houest m’emañ an drotskiourion da anavezout an dudadelezh. Merzomp ivez penaos e tremenont
e-biou d’un dezrann o lakaat arvez brezhon ar stourmad e par an « diac’hinad » ha bezañs ar gwennha-du en diskeladegoù e par ar c’hementad.
Ken hanezel all eo levrenn ar Gauche Prolétarienne ha ken paour a-fet dezrann armerzhel ha
politikel. Met an diforc’h bras etre skrid ar G.P. ha hini al L.C. eo ar pouez roet d’an dudadelezh.
Gouez d’ar Gauche Prolétarienne, ec’hwel ar Joint Français zo bet kentañ emgann ar bobl vrezhon
evit he dieubidigezh. Gant ar vaoourion ez adkaver penndezennoù ha luganoù al ledemsavioù
politikel, evel « Breizh trevadenn » hag all.
Koll amzer e ve « dezrannañ an dezrannoù », diskouez penaos ha pelec’h int faziek ; ret eo
merzout evelkent n’eo bet gwelet gant hini ebet a) an ec’hwel e-unan b) ar genskoazell emledet da
Vreizh evel div elfenn diforc’h. An elfenn b) he deus bet delanvad war an elfenn a) ha « breizhekaet »
eo bet ur stourmad lec’hel, hemañ o kemmañ ster a-hed ar sizhunvezhioù a-feur m’en em lede ar
skoazell (n’eo ket dre zegouezh moarvat ne voe gwelet ar gwenn-ha-du gant an ec’hwelerion nemet
goude miz hanter a ec’hwel).
Ret eo merzout ivez ne c’haller ket kompren emled ar skoazell dre reiñ dezhañ arbennoù
armerzhel, rak n’eo ket enframmet ar Joint Français en armerzh ar rannvro, – pa n’en deus ket
darempredoù gant embregerezhioù all ar c’horn-bro (Chaffoteaux, Sambre-et-Meuse, h.a.), – pa’z eo
europat e nevidva. Er c’heñver-se, stourmad ar Joint Français a ziskouez anat pegen disol eo an
dezenn a ro d’ar bountad breizhek un arbenn armerzhel.
PKB-1124

KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BREIZHEK
(Seizhvet testenn, PKB-1125)
An darempredoù gant al luskadoù renkadelour.
Berr e chom hon anaoudegezh eus an anadenn renkadel er gevredigezh vrezhon arallekaet. Kejet
eo bet c’hoazh gant damkaniezhoù renkadelour e-ser studiañ pennadoù MARX pe LENIN. Strivoù da
ergorelaat ar bountad renkadel eo an damkaniezhoù-se. Kejet hon eus c’hoazh ivez gant
erzerc’hadurioù ar bountad renkadel er gevredigezh dre ar studiennoù graet warni pe an darempredoù
hon eus gant an dud.
Ur pennad ’zo e vefe bet graet un afer a c’hiz eus niver bras an dud oc’h eztaoliñ mennozioù
renkadelour. « Kalz aesoc’h eo hiziv lavarout bezañ a gleiz eget anzav bezañ a zehou pe broadelour ».
Divarrek e oamp da ren dezrannoù fetis war ar gevredigezh hag alese divarrek da welout sol
kevredigezhel al luskadoù renkadelour. Ar santad renkadel a oa en un nebeut ac’hanomp a chome
isurzhiet d’ar santad brezhon. Ne oa nemet liammoù dispis e par ar finvezioù : ar rezid, ar
gevarzhelezh.
Tra ma « tarzhe an Emsav ar c’hombod broadel » ha ma tegouezhe an emsaverion war dachenn
fetis o stourm : ar gevredigezh vloc’hel hag ar bed, e teue tud nevez a gave en Emsav pezh a rae
diouer dezho er gevredigezh vloc’hel : ur benveg da zezrannañ o saviad arallek. Ur prantad a
entroadur hir a-walc’h e voe evito. Mard oa nevez ganet damkaniezh an eztroadur, an embregiezh ne
oa ket boulc’het don. Hep piaouañ an damkaniezh e stagas an dud gant an embregiezh. Un tamm
arouezel e voe an eztroadur evito. E diouer ar binvioù azas da vuzuliañ o labour e renent un eztroadur
a chome hanter zezrannet. Patouilhat a raent. Un darn anezho zo aet da heul gant o arouezioù ha gant
o c’hredennoù. Kement-se o vezañ stag ouzh o saviadoù. Dre vezañ troc’het diouzh ar gevredigezh
devoudel da skouer. Aze n’eus ket anv a liammoù kigel hepken gant ar gevredigezh devoudel. Anv ez
eus a liammoù daelerezhel, saviadel oc’h emplegañ un dezrann eus ar saviad er gevredigezh arallek
hag eus ar saviad en Emsav. Pezh a zegase tamm-ha-tamm sklerijenn war an eil saviad ha neuze war
egile, an damkaniezh o tont tamm-ha-tamm, stag ouzh an embregiezh, o kemer plas an trivliad a
gendalc’he da stankañ an tachennoù na oant ket tizhet gant an damkaniezh.
Hiziv e spurmanter ur banne sklerijenn e dibenn ar riboul. N’eo ket lavarout ez eo deuet an
devezh meur. Nann, feiz ! n’eo ket gant hunvreoù e pleder. Talvezout a ra ez omp gouest da blediñ
gant an anadenn renkadel hag emañ o tont da vezañ ergorelaet an trivliad-se e-ser sevel un
damkaniezh eus ar renkad.
Dre berzh an eztroadur e kejer gant erzerc’hadurioù liesseurt ar gevredigezh vrezhon devoudel.
Mard eo ken bras enni gwered ar bountad breizhek ez eo ken bras all hini ar bountad renkadel. E gwir
emañ an daou o kemer lañs da heul ar gallekadur. War un dro ma kresk ar strolladoù broadel e kresk
ar strolladoù renkadel pe broadelour ha renkadelour kentoc’h. Kejadennoù ez eus etrezo zoken.
Kement-se o chom e par ar c’heveldodiñ. Etre ar « Mouvement Breton » hag ar « Mouvement
Révolutionnaire » emañ ar « Mouvement Révolutionnaire Breton » o tiwanañ. Rennes
Révolutionnaire, ar Strollad Komunour Brezhon zo war an hent-se. Izili Strollad Komunour Brezhon
Naoned zo aet sañset d’ar Gauche Prolétarienne peogwir ne oa ket kreñv a-walc’h ar santad brezhon
er c’horn-bro. Kement-se a ziskouez an diouer ma emaint a zezrannañ an daou vountad evel eztaolioù
eus an hevelep kevredigezh hag an doare ma lakaont kichen-ha-kichen an div anadenn.
Stadadenn an dud-se a ziskouez perak er mare-mañ e Naoned e kroger da blediñ gant al luskadoù
renkadelour. E pelec’h kejañ gant ar bountad renkadel ma n’eo ket en ul lec’h ma’z eo kreñv ?
Ouzhpenn se e vije bet diaes kejañ gantañ hep ar saviad emsavel evit henn ober. Kement-se evit argas
pep mennoz a-zegouezh pe a youl hiniennel. Mar degas un den e hinienn dre e genderc’hañ, n’eo ket
distag e labour nag e youl labourat diouzh e saviad kevredigezhel.

Peseurt labour eo an trevell nevez-se ? Penaos tizhout ar renkad a-dreuz da erzerc’hadurioù ar
bountad renkadelour ? Labourioù a bep seurt zo boulc’het war an dachenn-se : dezrann ar c’healiad
renkadelour diazezet e-ser stourmoù fetis an 19t kantved en Europa hag an 20t kantved en Tri
C’hevandir ; dezrann kealiadurezh al luskadoù renkadelour kavet e Breizh hiziv ; studi an hevelep
strolladoù ; dezrann an anadenn renkadel. Ar renkad proleter hon eus da anavezout en istoregezh
vrezhon.
Stag eo ganedigezh ur renkad proleter e Breizh ouzh an enframmadur er gevredigezh c’hall. Araok e oa e Breizh ur gevredigezh er-maez eus an istor, skornet, hep kenderc’hañ istor. Hep
kenderc’hañ istor en ur gevredigezh ez eo diaes komz eus renkadoù. Saviad istorek ar renkad-ren o
vezañ stag ouzh piaouadur kenderc’hañ istor ar gevredigezh diwar goust anistorekadur kenderc’hañ ar
renkadoù all. Pezh a zevoud arallekadur ar renkadoù suj.
An enframmadur er reizhiad c’hall zo bet lakaat Breizhiz da genderc’herion anistorek an istor
gall. Mar degase an arallekadur e tegase war un dro an distro war-du an istor. Anistoregezh Breizhiz
arallekaet zo diforc’h diouzh anistoregezh Breizhiz henvoazel. Er blegenn gentañ n’eus liamm ebet
gant an istor, en eil ez eus ul liamm gouzañvat. Gant ar gevredigezh henvoazel e oa un disleberadur
eus ar gevredigezh dre berzh an troc’h diouzh pep istor. Ul liamm gouzañvat a chome e par ar
begennoù hepken. N’eo ket souezhus eta e krogfe gant an dud-se lankadoù kentañ un daelerezh
emgreskus o kas etrezek savidigezh ur gevredigezh vrezhon nevez. Ar gallekadur ledet d’ar vro en
deus degaset un daelerezh e par ar gevredigezh a-bezh.
Saviad Breizhiz a-geñver gant an istor gall zo heñvel ouzh hini ar renkadoù suj gall. An diforc’h a
zo en danvez kevala arallekaet. Breizhiz n’int ket div wech proleter. Arallekaet int.
An enframmadur er reizhiad c’hall en deus degaset Breizhiz da dostaat ouzh an aozadurioù savet
diwar ar bountad renkadel gall. Petra souezhus p’o deus kavet aze aozadurioù savet en ur blegenn e
kerentiezh gant an hini m’edont. Da heul eo bet renet eztaolioù al labourerion vrezhon diouzh ar
strolladoù renkadelour gall. An diforc’h zo en danvez kevalaoù istorek digenderc’h. Dangorelezhioù
diforc’h ez eus ganto. Diforc’h eo an argerzh o c’hasas d’an arallekadur. Da heul kerentiezh ar
plegennoù eo ez eo intret al luskadoù renkadelour a gavomp e Breizh gant ar mennoz e stourmont evit
an hevelep pal ha micherourion Frañs : diskar ar gevalaouriezh. Kement-se a laka er-maez ez eo pal
gwirion al labourerion arallekaet bezañ en-dro e piaou eus o c’henderc’hañ istor diles.
Pezh a zo pouezus da anavezout eo an nerzhoù kevredadel a vount a-dreñv d’an holl strolladoù
renkadelour. Da heul hepken e vo tu da luskañ an nerzhoù-se en ur c’henderc’hañ dispac’hel. Kementse a c’houlenn un dezrann eus al luskadoù, eus o c’healiadurezh. Lec’hiet emañ er c’henderc’hañ
dispac’hel renet gant an Emsav. Kas a ra neuze da zamkanañ emsavel ar renkad. Goulenn a ra
liammoù daelerezhel gant ar gevredigezh vloc’hel.
PKB-1125

(Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek, eizhvet testenn, PKB-1126)
Beziadoù ha meizadoù nidiadel.
Gant an eztroadur ez eo anadet e kelennadurezh an Emsav ar meizadoù « hollelaat » hag
« hollelezh ». E-se e kej an Emsav gant an emsavioù dispac’hel all, – pep dispac’h zo derou ur
vedouriezh nevez, oc’h amplegañ un damkaniezh eus an hollelezh. Arabat e ve koulskoude ober eus
an hollelaat hag ar c’hejañ-se disoc’hoù heulret eus ar greanteladur hag ar reverzhi stlennel. Frouezh
int d’un oberiadegezh dibarek, resisoc’h : d’un niderezh. En displegadenn-mañ e klaskin degas
binvioù-damkanañ nevez evit pleustriñ war an oberiadegezh dibarek-se, war an niderezh-se.
Mar sellomp ouzh ar skridoù ma reer anv a « hollelaat » pe a « hollelezh » e verzer e vez bepred
arveret an termenoù-se evel termenoù daelerezhel (sl. da skouer : Eus an hollelaat broadel d’an
hollelaat bedel, Emsav 60/375-388 1971). Hag e gwir, an hollelaat zo un niderezh, eleze un daelerezh

dezhañ an daou arvez anaout hag ober. An hollelaat pleustret gant an Emsav a c’haller deskrivañ evelhenn : anaout e kenderc’hadoù an tremened tuadurioù a zo kemend-all a c’halvoù d’ur c’henderc’hañ
nevez, ha dre un ober-kenderc’hañ reiñ d’an tuadurioù-se ur c’horf nevez e stumm kenderc’hadoù er
bremañ ; e-se unelaat tremened ha bremañ : seurt unelaat o tiren al liested war-du an unded o vezañ an
hollelaat.
Ar gudenn a lakaan eo : penaos termenañ an hollelaat evel anadenn gevredadel ?
An hollelaat a c’hoarvez e-ser un treug eus kenderc’hadoù an tremened da genderc’hadoù ar
bremañ. Merkomp diouzhtu an dra-mañ : ar par-loc’hañ evel ar par-disoc’hañ eus an treug a c’hoarvez
eus beziadoù stadadus ; ken kenderc’hadoù an tremened, ken re ar bremañ zo devoudoù arselladus
war-eeun, e-ser un anaoud pur, e berr : devoudoù soliadel. Penaos avat intent an treug e-unan, reiñ un
derc’hadur gouezoniel anezhañ ? Arselladenn gentañ : kenderc’hadoù ar bremañ n’int ket dezreadus
eus kenderc’hadoù an tremened : er re-mañ en deus ar c’henderc’her spurmantet barregezhioù,
gallusterioù, klevet tuadurioù, galvoù, ha diwar an atizoù-se en deus kenderc’het ; hogen frouezh e
genderc’hañ, daoust ma’z eo kenderc’hadoù an tremened bezant enno, zo krouadennoù nevez ;
muioc’h, pa seller a-dostoc’h, ar gallusterioù, an tuadurioù, ar galvoù en deus diverzet e
kenderc’hadoù an tremened hag a zo aet da zanvez d’e genderc’hadoù nevez, ne vezont anavezet
nemet goude taol, e goulou ar c’henderc’hadoù nevez : int ivez zo frouezh ar gejadenn grouus etre ar
c’henderc’her ha kenderc’hadoù an tremened. Lavarout a reer ez eo bet hontkenderc’het ar sevenedoù
nevez diwar sevenedoù an tremened, pe ez eo bet eilsavelet elfennoù eus an tremened e stumm
krouadennoù eus ar bremañ. Dre ar gallusterioù, an tuadurioù, ar galvoù en deus savelet ar
c’henderc’her e kenderc’hadoù an tremened, ez eo ar re-mañ bezant er c’henderc’hadoù bremañ. Int
eo a anver ar c’hevala istorek ; a bouez eo merkañ ez eo savelet ar c’hevala istorek war un dro gant
an hontkenderc’had krouet diwarnañ. An arvez-se eus ar c’hevala istorek zo bet lakaet a-wel meur a
wech c’hoazh, da skouer e-keñver lec’h Gwalarn er c’henderc’hañ emsavel (sl. Lec’h « Gwalarn » en
Emsav, Emsav 6/ 137-144 & 143-144 pergen, 1967, ha dreist-holl : Emsav 40/115-116 1970 – « Ar
pezh a anavezont da wirionez en oberoù o diaraogerion, an hent a zegemeront da hent reizh, zo
frouezh un diuz a reont en o rezid klok, eleze ur grouadenn ken andoniek ha ma voe krouadennoù o
diaraogerion » /116).
Alese ez eo aes kompren n’eo ket ar c’hevala istorek ur beziad soliadel ; ne c’haller e zidermenañ
nemet goude taol en dremm nevez a gemer kenderc’hadoù an tremened e goulou ar c’henderc’hadoù
nevez krouet diwarno ; e sell an anaoud pur, an anaoud goude taol, n’eo ket ar c’henderc’hadoù nevez
a zezreer eus ar c’henderc’hadoù kent, hogen ar c’hevala istorek eus ar c’henderc’hadoù nevez lakaet
e kemm gant ar c’henderc’hadoù kent ; rak, a-raok taol, ez eo ar c’hevala istorek diziverzadus ; e-ser
taol eo e vez savelet, – dre un ober a zo un anaoud hag un anaoud a zo un ober, eleze dre un taol nid :
an nidiad hontkenderc’her a zedaol war un dro ur c’henderc’had, anezhañ ur beziad soliadel, hag ur
c’hevala istorek, – a ginnigan ober ur beziad nidiadel anezhañ. Pe, evit arverañ un enebadur amprestet
digant yezh an armerzhouriezh, met ent skeudennel hepken, ar c’henderc’had zo un dedaoled
disoc’hel, ar c’hevala istorek un dedaoled treugel. Ur beziad nidiadel ne c’haller ket diraez dre ur
stadadur eeun evel nep beziad soliadel, hogen dre un dezrann eus an argerzh hontkenderc’hañ.
Ar beziadoù nidiadel zo beziadoù steuzidik, n’o deus bezoud nemet en amzer an taol nid
o savel ; n’o anavezer goude taol nemet dre an disoc’h soliadel diwarno, ar c’henderc’hadoù,
dre un dezren atorus ; kantouezet e vezont e-ser an taol nid a ro dezho o bezoud dibad ; goude
an taol nid, eleze goude o steuzidigezh, ne c’haller nemet o derc’hañ, o dianderc’hañ. Aze e
tegaser ur rummenn nevez a veizadoù, ar meizadoù nidiadel, o verkañ ur rummenn veziadoù
n’o deus bezoud nemet amzer an taol nid o savel, hag a ranker dezren diouzh ar
c’henderc’hadoù diwarno ha lakaat e kont bepred e stumm dianderc’hadoù. A bouez eo, evel
a welimp pelloc’h, spisaat ar c’hevala istorek evel beziad nidiadel, – anez se e chom ar c’healse e stumm ur skeudenn lavar hep darempred dik gant reizhiad-dezeviñ ebet ; a-walc’h eo
kounañ ar fazi gros a vez graet ingal en e geñver – e gemmeskañ gant ar glad – ha skorted an
armoù a gaved er c’heal e-unan en e stad skeudennel evit parraat ouzh ar fazi-se.

Un arbennadenn zo da lakaat e kont amañ : perak dilezel an daouad ergorel/dangorel evit
ober gant un daouad nevez soliadel/nidiadel ? Ha ne vefe ket tu da zeskrivañ ar c’hevala
istorek dres evel ur beziad dangorel ? Merzout kenderc’hadoù an tremened e stumm atizoù,
galvoù, h.a., zo un anadenn dangorel ha netra ken. Ya, gwir eo, hogen betek ar par-se hepken
e c’hell mont arver an enebadur dangorel/ergorel, rak merzout an tremened e stumm atizoù,
h.a., zo dres un arvez dizisrannadus eus al lankad ergorelaat ez eo ar c’henderc’hañ nevez.
« Da studiañ ar rolloù kevredadel e ranker distremen da vat an enebadur ergor/ dangor aet
diarveradus : en o far ez a an trec’h gant “endon an dangorelezh” strollennel ha hiniennel d’an
ampoent end-eeun ma tizhont ergorelaat e-ser disoc’hoù nevez ; heñveldra, e roont an trec’h
da ergorelezh ar saviad d’an ampoent ma teu an dangorelezh e kont e-ser o dezerc’hadur »
(hervez G. GURVITCH, in Notennoù Kevredadel, Emsav 64/126 1972). Ar rummennoù
ergorel/dangorel zo arveradus e par an anaoud pur (pur a bep niderezh), ha c’hoazh keit ma
chom an anavezer en diavaez eus maezienn an anavezed. Diwar ma reer avat gant an
niderezh, eleze gant un anaoud-ober dizisrannadus, diwar ma hontkenderc’her e teu luzius ha
diembregadus an daouad-se.
En eneb, arver an daouad soliadel/nidiadel a ro an tu da ziforc’hañ an div rummenn
beziadoù ha meizadoù oc’h anadiñ en niderezh. Klaskomp penaos emañ savlec’hiet an
daouad-se. Evel a ouzomp, an hontkenderc’hañ a empleg un treuzfurmiñ n’eo ket hepken eus
an traoù anavezet, hogen ivez eus an anaoud embreget en o c’heñver. Ur skouer eeun ha
meneget alies eo houmañ : un arz nevez a zegas gantañ, ouzhpenn an nevezded ez eo ennañ eunan, un anaoud nevez eus an arz kent, – an hevelep tra a c’haller lavarout a-zivout kement
domani ’zo eus ar c’henderc’hañ, adalek ar brederouriezh betek ar greanterezh, hag an istor
evel just. Ur beziad soliadel zo un ergorenn savelet gant un anaoud pur e-maez a bep
niderezh, – da skouer ar sevenadur evel ma vez diskouezet da skolidi al liseoù zo un teskad
beziadoù soliadel (kinniget e vez dezho evel un tremened echu eur endalc’het da zegemerout
evel m’emañ ha da zoujañ evel ur glad sakr, evit gwir un arsanailhad boledoù a glasker
klaviañ ouzh ufernioù ar grennarded ; koulskoude, roll ar skol zo pourchas danvez kevala da
zanvez krouerion, bezañ lec’h an distruj laouen eus an tremened ez eo kentañ kammed ar
c’henderc’hañ diles).
Kement-se evel just n’eo ket lavarout ez eo arabat savelañ beziadoù soliadel. En eneb, o
saveladur zo ul lankad diziouerus eus an niderezh. Kemeromp skouer un danvez a anavezomp
mat. Studiañ evel ma rafe ur c’helenner, diouzh un tu Ur Breizhad oc’h adkavout Breizh, ha
diouzh an tu all skridoù Emsav, merkañ dibaregezhioù ergorel pep hini eus an div
gelennadurezh zo ober beziadoù soliadel anezho, zo ren ul labour hanez. D’an deiz avat m’o
deus an emsaverion staget da ren ur c’henderc’hañ a anadas evel ar c’hendalc’h war un dro
eus ar Geto, Gwalarn, Breiz Atao, an Emsav kentañ hag istor Breizh en e bezh, e voe savelet
ur beziad nidiadel. Ar beziad nidiadel-se a oa disheñvel diouzh sammadur al lieselezh a
genderc’hadoù a ra ar prantadoù tremenet, – seurt lieselezh soliadel eo dres an hanez, – hogen
ur beziad nevez, krouet e-ser ar c’henderc’hañ, a gaver ennañ kenderc’hadoù an tremened,
bezant (ha n’eo ket mui tremenet), unelaet (ha n’eo ket mui e stumm ul lieselezh) : ar c’hevala
istorek eo. Anat eo n’o dije ket an emsaverion gallet savelañ ar c’hevala istorek-se hep un
anaoudegezh soliadel sirius eus an tremened. Saveladur ar beziadoù nidiadel a ampleg
saveladur ar beziadoù soliadel, piaouadur ar c’hevala istorek a ampleg piaouadur an danvez
kevala istorek ez eo an tremened anavezet ar gouezoniezhelañ gwellañ, e berr : ar
c’henderc’hañ istor a ampleg an anaout hanez (sl. Notennoù evit kelenn an istor, Emsav
26/37-47 1969).
Er skouer emaon o paouez reiñ e paker war an tomm ar gwered-unelaat a zo gant an
niderezh. Ar sell hanezel, soliadek, a wel ul lieselezh a brantadoù, ur bruzhunadur a
zarvoudoù. Ar sell istorek, nidiadek, a unela an tremened a-bezh o terc’hel anezhañ bezant en
endon ar c’henderc’hañ ; merzout a ra un Emsav hepken e-lec’h ma tiverz ar sell hanezel un
aridennad a luskadoù hag a brantadoù a-hed an amzer ventennel. Seurt unelaat n’eo ket un
ober dangorel, ur faltazi, un hetadenn kemeret da werc’henn, er c’hontrol, emañ harpet start
war ar soliadelezh end-eeun. N’eus a veziadoù nidiadel nemet e kement ma hontkenderc’her,

eleze ma kenderc’her beziadoù soliadel nevez : ar re-mañ eo a zo testoù ha gwarantoù ar
beziadoù nidiadel a zo en o andon. Mar gell an emsaverion hiziv diogeliñ ez eo unelaet
tremened Breizh hag an Emsav en un hevelep istor, n’eo ket dre berzh ur meno dangorek,
hogen dre ma anad an unelezh-se en o c’henderc’hadoù ergorel : ar beziadoù soliadel ez eo ar
re-mañ a ampleg an unelezh-se ; kenderc’hadoù an Emsav, ha n’eo ket c’hoantoù an
emsaverion, a daol war an tremened ur goulou a ra un unelezh eus al lieselezh a zeskrived
evel oadvezhioù istor Breizh, evel kentañ, eil ha trede Emsav, h.a.. An hontkenderc’hadoù,
stadadus ha gwiriadus, zo ar gwarant goude taol eus ar beziad nidiadel savelet e-ser an
hontkenderc’hañ e-unan. An doare nemetañ da brouiñ gwerc’helezh ur beziad nidiadel eo
krouiñ ar beziad soliadel a daol ar goulou ma anad ennañ e werc’helezh.
Uheloc’h e’m eus komzet eus « sell nidiadek ». A-geñver gant ar beziadoù soliadel ha
nidiadel ez eus emzalc’hioù soliadek hag emzalc’hioù nidiadek. Emzalc’h soliadek eo an hini
a wel e kenderc’hadoù an tremened ur glad echu o trebadout, ur peadra da virout ha da ziwall
diouzh pep distresadur, – adalek ar c’helenner a c’houlenn un doujañs dreistdiviz ouzh ar
c’hultur betek ar brogarour digenderc’h (sl. Ar vrogarouriezh, Emsav 73/3-10 & 8 pergen,
1973). Emzalc’h nidiadek eo an hini a ra eus kenderc’hadoù an tremened danvez ur c’hevala
endoniet en ur c’henderc’hañ nevez. An dud en istor, an nidiaded er ster leun, a gej dizehan
gant an tremened, n’eo ket avat d’e savelañ evel un aridennad beziadoù soliadel, evel hanez,
pe evel ur repu ouzh o spont rak ar bremañ, evel ur glad, hogen evel istor : o c’hejadennoù zo
kejadennoù krouus ma anad an tremened evel barregezhioù, tuadurioù, galvoù da genderc’hañ
istor nevez, eleze evel kevala istorek. An tremened a baouez a vezañ un teskad ergorennoù
yen argantvezet dre ar c’hounañ pe an diansavelañ, boled didec’hus an tonkadur, evit bezañ ur
vezañs vev en endon ar bremañ, engouestlet en embregadennoù ar c’hrouiñ.
Diouzh savboent istor ar c’healiadurezhioù, e klot erlec’hiadur an daouad
soliadel/nidiadel ouzh an daouad ergorel/dangorel gant unan eus pouezusañ degasadennoù
damkanel Karl MARX. Ken abred ha 1846 e skrive hemañ : « Ar brederourion n’o deus graet
nemet deveizañ ar bed e doareoù diseurt, e dreuzfurmiñ eo avat a zo d’ober » (Tezenn XI war
Feuerbach).
En 19t kantved ez eo bet savelet an anaoud gouezoniezhel, oc’h enebiñ ergorelezh ha
dangorelezh, o puraat maezienn an anaoud diouzh pep emell diemouez a-berzh an
dangorelezh. Perzh diazez ar gouiziad eo an ergoregezh (ar studienn wellañ war an divoud eo
hep mar levr Gaston BACHELARD : La formation de l’esprit scientifique – Contribution à
une psychanalyse de la connaissance objective, Paris 1965).
Hogen an den n’eo ket un anavezer hepken, finvez mab-den n’eo ket bezañ ur gouiziad,
un arvester. Muioc’h, ober anezhañ, evel ma ra ar ouizielourion, gwech un anavezer, gwech
un oberer o tezren ent aregel pezh en deus d’ober diouzh an anaoud savelet en ul lankad
kentañ, zo ivez skeiñ e-biou. E degouezhioù ’zo e c’hoarvez evel-se, e domani ar
c’halvezerezhioù pergen, pa c’hell an oberer en em zerc’hel penn-da-benn er-maez eus
maezienn e ober. Hogen n’eus aze nemet un degouezh bevennat. Savlec’h klok mab-den zo
bezañ, n’eo ket en diavaez eus maezienn e ober, hogen en diabarzh anezhi ha kevanek outi.
Diwar se ned eo ket c’hoari mab-den ur sammad eus daou c’hoari pur, an anaoud pur hag an
ober pur ereet o-daou gant un dezren aregel ken pur all, hogen ur c’hoari unel a c’haller
dezrannañ goude taol hervez un arvez anaoudel hag un arvez oberel, – un nid eo. Mab-den
n’eo ket ur gouiziad klokaet gant un oberiad, hogen un nidiad. Evel just, an nid a c’hell, e
degouezhioù ’zo, bezañ tanavaet betek bezañ gwech un anaoud hogos pur, gwech un ober
hogos pur (war ar c’heal a « danavenn », sl. Notenn a-zivout an naderezh, ar meizerezh, an
daelerezh, Preder 138/48-50 1970). Ouzhpenn ma’z eo seurt degouezhioù, n’eo ket ar
reolenn, hogen nemedennoù bevennat, ez amparont lankadoù eus an niderezh e-unan – henn
gwelet hon eus oc’h intent roll an hanez er c’henderc’hañ istor. An devoudoù ergorel zo un
danvez diziouerus eus an niderezh ; hogen, en eneb d’ar pezh a soñj ar ouizielourion, an
tremen etrezo hag an ober n’eo ket an dezren, n’eo ket un hent aregel. Ar c’henderc’hañ n’eo
ket ar c’hempennadur aregel eus beziadoù ergorel e beziadoù ergorel nevez, hogen un
treuzfurmadur a lak da ziwanañ war an treug ur seurt dibarek a veziadoù, dezho ur roll a

hanterad, – o anvet hon eus beziadoù nidiadel, ha roet ar c’hevala istorek da skouer anezho.
Enno emañ poent-c’hoari ar rezid, hag e-se poent-terriñ an aregelezh.
Sellomp a-dostoc’h c’hoazh ouzh an dachenn-mañ ma kej gouiziadoniezh ha
nidiadoniezh. Ar ouezoniezh a ro un derc’hadur eus ar bed e stumm savelennoù (a zo unan
eus « an doareoù diseurt » o deus « ar brederourion » da « zeveizañ ar bed »). Da ziazezañ ar
savelennoù ez eo bet ezvevennet da gentañ dangorelezh an arseller, d’an eil dibaregezh an
arselled (n’eus a skiant nemet eus an hollegezh). An derc’hadur gouezoniezhel zo hollek hag
anistorek dre dermenadur. An niderezh avat a addigor an nor d’an dangorelezh (rak ober mabden zo gwriziennet en « endon e zangorelezh »), ha d’an dibaregezh (rak an hontkenderc’hañ
ne anavez nemet beziadoù dibarek, – zoken diazezadur savelennoù ar ouezoniezh zo un
hontkenderc’hañ hag ar savelennoù o-unan beziadoù dibarek e goulou an istor). An niderezh
n’eo ket enta un dinac’hadur eus ar ouezoniezh nag un distro d’an obskurantegezh. Met ar
ouezoniezh zo un degouezh bevennat, un danavenn eus an niderezh istorek, hag ul lankad
diziouerus anezhañ : an anaoud ergorek, dre ezvevennañ an dangorelezh diouzh un tu, an
dibaregezh diouzh an tu all, a savel ur bed ergorel, degouezh bevennat, a zo eilsavelet gant an
niderezh istorek evel soliadelezh. Ar ouezoniezh ned eo e nep doare un diazez aregel d’an
istoregezh, nemet ez eo ul lankad daelerezhel brientek anezhi.
Ar rummennoù soliadel/nidiadel a ro an tu da savlec’hiañ meizad an hollelezh.
Anat eo ned eo ket an hollelezh ur beziad soliadel, ha pa ve en arbenn eus ar vent amzerel. An
hollelaat a laka bepred e kont ar vent amzerel, en em astenn a ra en tremened, ne gej ket outañ avat e
stumm an tremened hanezel, soliadel (n’eus ket anezhañ un ijinenn da argilañ en amzer !), hogen e
stumm nidiadel un endoniad bezant er bremañ (un embreg eo oc’h unelaat an tremened en endon ar
bremañ). Ar galv d’an hontkenderc’hañ klevet gant mab-den e par kenderc’hadoù an tremened zo en e
anien ur galv d’an hollelezh, eleze ur galv da unelaat al lieselezh. « Un hollelezh fetis ne c’hell bezañ
intentet nemet bennozh d’an daelerezh hec’h adsav evel unded el lieselezh » a skriv G. LUKÁCS.
An hollelezh ned eo ket muioc’h ur meizad soliadel : un « hollelezh » soliadel ne c’hell bezañ
nemet hollad ar beziadoù soliadel, eleze ur vloc’helezh, ul lieselezh o tioueriñ amplegad an unelaat
hag an hollelaat ez eo an donder amzerel, ment nidiadel.
An hollelezh ned eo ket muioc’h ur beziad nidiadel, evel ma’z eo da skouer ar c’hevala istorek.
Hemañ a vez amparet e-ser an hontkenderc’hañ ha dianderc’hadus eo dre anaout kenderc’hadoù an
tremened e goulou an hontkenderc’hadoù diwarnañ. An hollelezh avat ne vez nepred tizhet evel
beziad ; tu zo d’ober anezhi ur « meizad bevennat » (Al. Grenzbegriff) pe, gant un termen livusoc’h,
ur meizad-dremmwel, pa emañ bepred e dremmwel an hollelaat. Merkomp mat n’eo ket an hollelaat
un argerzh oc’h en em sturiañ diwar welout an hollelezh e penn e hent : keal an hollelezh eo a zisoc’h
eus embreg an hollelaat. Un egin a hollelezh evel beziad eo bezañs nidiadel an tremened unelaet en
endon ar bremañ ; an hollelezh hec’h-unan koulskoude a chom bepred en dremmwel, ha ne c’haller
nemet ober anv anezhi evel meizad, ha meizad nidiadel. Evit degas un urzh all a selledoù : ur finvez
eo. Da studiañ e vo e lec’h all ar gudenn da c’houzout hag ar finvezioù all zo ivez meizadoùdremmwel nidiadel.

Dedalvezadur d’un nebeut kudennoù.
Arver ar rummennoù nidiadel a ro an tu da zezrannañ aesoc’h un nebeut fazioù a vez graet alies e
tachenn al labour dispac’hel.
Glad ha kevala istorek.

An holl a oar ar c’hammarver a vez graet eus an termen « kevala istorek ». Berzh a ra hemañ er
Mouvement Breton, eleze e-touez tud nad int ket armet d’e intent. E gavout a reer e-barzh skridoù gall
ivez, evel da skouer war Le Monde Diplomatique, Kerzu 1972, p. 17, en ur pennad a-zivout an
Istiqlal, – e kement ma c’haller barn diwar ar c’henarroud e ro ar c’helaouenner gall d’an termen

capital historique e ster diles, hep e gemmeskañ gant ar « glad » evel ma ra ar vroadelourion vrezhon.
Deurus eo ar skouer-se, rak dres war he divoud e skriv ur c’heneil broadelour da unan ac’hanomp :
« Petra eo capital historique an Istiqlal panave sammadur an hêrezh varokat a-bezh
(berberat hag arabat) ? () Evit Breizh e ouzon ne c’hell bout nemet ur ster d’an droienn-se :
dastumad ar pezh zo bet gounezet gant an holl Vrezhoned evel perzh dezhe o-unan a-hed ar
c’hantvedoù e-ser m’en em renent evel Brezhoned, eleze Kelted, eleze Indezeuropiz, gant
adeienennoù estren a-feur ma teuent parzh da dud ar vro ; da lavarout eo e rankomp kemer
ivez da “gevala” an holl draoù bet degaset dimp gant ar Frañsizion, mat pe fall hervez hon
savboent a vremañ, o lakaat, diouzh ret, traoù da zifrouezh, evel ma vez graet e pep kevredad
en deus graet postadurioù fall, hep o nac’hañ avat, hogen o teurel hon holl nerzh ha striv ouzh
an darn frouezhus. Da skouer e kemeran Buez ar Zent : konirioù a vil vern a gaver enni o deus
maget hon c’henel a-hed kantvedoù ; ar re-se zo parzh eus hon c’hevala e kement hag o deus
kenlabouret d’hon stummañ evel m’emaomp ha da ren c’hoazh war hon emzalc’h. Ne dalv
ket e tegasont korvo dimp, ha ne chomfe dimp nemet d’o gwerzhañ da re all (mar bent
gwerzhadus !) pe d’o lezel kousket e-barzh hon doug-paperioù gwerzhek… Heñveldra evit
likaerezh ar skolioù, bet degaset dimp gant tata COMBES hag ideologiezh Vro-C’hall an 19t20t kantved : dimp da varn petra zo talvoudek, hic et nunc, evidomp a-feur ma fell dimp
adsevel ur riez vrezhon ; marse e kavfomp ez eo deut da lod donañ hon c’henel ha
degemeradus evit a sell ouzh ar pezh a vennomp adsevel, pe ez eo noazus ouzh hon
mennad. »
(29 12 72).
Evit ur gwel, seurt deskrivadur eus ar « c’hevala istorek » a glot a-walc’h gant an termenadur. Ur
stadadur n’eo ken avat eus disoc’h ar c’henderc’hañ istor e stumm ul lieselezh a elfennoù soliadel ; re
speredek eo an aozer evit difenn purded ar vrezhonelezh hag unvanded an elfennoù a ya d’hec’h
ober ; degemerout a ra dizunvanded an dafar kantvedel a zo aet hag a ya d’ober « ar vro ». Hogen ur
boulc’h a chom en e veizadurezh : penaos tremen eus lieselezh an dafar-se da unelezh ar vro ? Ur
wech stignet diouzh un tu « sammadur an hêrezh », « dastumad ar pezh a zo bet gounezet gant an holl
Vrezhoned » (pezh a reomp « glad » anezhañ, hag a zo evitañ un heveleb gant ar « c’hevala istorek »),
ha diouzh an tu all « ar vro », unelezh o tifoupañ eus al lieselezh evel Gwener eus an tonnoù, e chom
evelkent da lavarout pehini eo pennaenn an unelaat. En ul lec’h all eus al lizher e kaver ar respont :
« Evit gwir, n’hon eus nemet un abeg d’ober gant ar brezhoneg : dre ma’z eus anezhañ
yezh hon c’henel, hep mui na maes, dre ma tougomp en hon divgell hon hêrezh vevoniel
zivarv ha netra ken. » (id.)
Pennaenn an unelaat o krouiñ hag o terc’hel ar c’hevredigezhioù bloc’hel (broioù, h.a.) n’eo ket ar
c’henderc’hañ kevredigezhel, an hontkenderc’hañ istor, hogen ur glad naturel, gen an hêrerezh
bevedel. Divgell ar bobl vrezhon o tiskenn evel un deus ex machina da stankañ ar boulc’h etre
lieselezh dic’hoanagus ur glad hanezel hag unelezh ur vro wengelel, o tegas war un dro ur bennaenn a
unelaat hag ur soliadelezh vevoniezhel. Siwazh, seurt divgell vrezhoneger da virviken zo ivez divgell
wengelel. Ludresadennel eo ar skouer-mañ. Met n’hor befe poan ebet o kavout dek skouer all
disheñvel a dezennoù gladelour : pa’z eont betek ar poent ma rankont menegiñ ar bennaenn a unelaat
o kantreizhañ bezoud ar vro a lavaront difenn, e tegasont bep taol un deus ex machina, naturel pe
dreistnaturel, atav gwengelel (sl. Keal ar bobl en Emsav hag er c’healiadurezhioù ledemsav, Emsav
67/211-214 1972, « Skiant Vreizh » gant GAWAIN, Emsav 68/253-259 1972, Kealiadurezh Émile
MASSON, Emsav 70/309-318, Kealiadurezh an Emsav kentañ. 1 – TALDIR, Emsav 70/318-333
1972).
Ar « c’hevala istorek », zoken dezrevellet en termenoù azasañ evit ur gwel, keit ma reer anezhañ
ur beziad soliadel, da lavarout eo keit m’en saveler er-maez eus niderezh ar c’henderc’hañ istor, ned
eo nemet ur « glad » o tioueriñ pennaenn an unelaat en kempoellfe gant « ar vro » a glasker diazezañ
warnañ ; gant gerioù all, meizad soliadel ar glad a empleg ur c’heveldodiñ hep-mui, meizad nidiadel
ar c’hevala istorek hag eñ hepken a empleg ar c’hevandodiñ.

Anouar ABDEL-MALEK ha « donder ar vaezienn istor ».

An hevelep soliadelouriezh a gaver gant Anouar ABDEL-MALEK pa ra anv eus « donder
maezienn istor » Egipt. Kempleshoc’h eo amañ an dezrannerezh da ren, rak dre ar meizad-se emañ ar
gont diouzh un tu gant an « daelerezh kevredadel » er ster marksour hogen e stern ur gevredigezh
vroadel, diouzh an tu all gant ar vent amzerel, – ar gudenn eo gouzout natur al liamm lakaet etre an
daou. Setu penaos e termen A. ABDEL-MALEK donder ar vaezienn istor :
« Keal donder ar vaezienn istor a anad evel un elfenn amparus eus meizad ar spesadegezh
istorel.
Da gentañ, evel skor : skor er badelezh, forzh-dinijal, ar vent a-zerc’h en un doare. Mar
degemerer kendalc’herezh ur gevredigezh vroadel a-dreuz d’an istorvezh evel ar graonell don
eus kudennadur ar spesadegezh istorel, ez eo ar badelezh, anat eo, a zo e kaoz, – an amzer en
he dispanded kentoc’h eget amzer ar merzout eeun, ar c’hounañ pe an ergediañ. Ha seurt
dispanded, seurt kendalc’herezh en amzer ned eo ket nemeur ul linenn a-boentigoù, met
kentoc’h un dachenn dispakerezh, un amgant-loc’hañ. Alese an anvad “maezienn istor” a vo
he donder sellet evel he doaread azonusañ.
D’an eil, evel stern-emframmañ. Ar c’hendalc’herezh a c’hell bezañ renet ha merzet
hervez modelezhioù diseurt, evit a sell an douested, ar gempoellded. Pep kendalc’herezh n’en
deus ket dre ret an hevelep ster. Hag an argemmennoù, amañ, a zisoc’h eus etrewered div
urzh elfennoù : kevanekadur ar badelezh istorel ouzh loc’hadurezh ur gevredigezh vroadel
roet, diouzh un tu ; ar c’henstignadur spesadek eus elfennoù amparus ar gevredigezh-se,
diouzh an tu all. Keñverioù soutil, – ().
Gant gerioù all, donder ar vaezienn istor zo an dremm gwisket gant meizad an amzer en
intentadur ar c’hendalc’herezh ha douested an daelerezh kevredadel e-barzh istor ar
c’hevredigezhioù denel, ar stern hollek, mar kaver gwell, ma en em furm spesadegezh istorel
ur gevredigezh vroadel roet, e-kreiz ur sevenadurva roet, hemañ o vezañ erziwezh parzh en
unan e-touez sevenadurezhioù bras ar bed » (La notion de « profondeur du champ historique »
en sociologie, in La dialectique sociale, Paris 1972, p. 334).
Pell emañ an termenadur-mañ a vezañ sklaerius. Petra eo a-benn ar fin « donder ar vaezienn
istor » evit A. ABDEL-MALEK ma n’eo ket amzerelezh dibarek, spesadek, ar vroad o trebadout en
istorvezh ? A dra sur, pep broad e kement ma kendalc’h ent oberiat en em genderc’h evel istor, hogen
un dra eo ar c’henderc’hañ istor, o tiorren ur vaezienn nidiadel, hag un dra all eo an istor kenderc’het
– an hanez – sterniet en ur vaezienn soliadel a vuzulier he donder e kantvedoù. Mar greer eus « donder
ar vaezienn istor » amzerelezh ar vroad o trebadout, e reer anv eus ur vaezienn soliadel, rak
amzerelezh ur beziad soliadel zo un amzerelezh soliadel ; ha se eo a ra A. ABDEL-MALEK, ur
brouenn all hor bo pelloc’h p’en gwelimp o vuzuliañ « donder maezienn istor » Egipt e
milbloaziadoù. Gantañ ez adkaver un eilpennadur a anavezomp mat : n’eo ket maezienn an istor a
endalc’h ar vroad evel kenderc’had ha danvez kevala, hogen amzerelezh ar vroad eo a zo ur skor hag
ur stern d’an istor. An istor, forzh penaos, n’en deus nemet en em vataat d’ober eus kement-se, pa’z
eo ar vroad ar vengleuz puilhañ a zo a varregezhioù istorek :
« Anat eo, ar broadoù hag an tudadoù koshañ diazezet eo o deus en o c’herz ar glad (le
fonds) brasañ a varregezhioù piaouel (endogènes) evit dezeviñ, youliñ ha seveniñ ar
c’hemmañ » (id., ibid., p. 336).
Ar c’hemmañ meneget zo evel just ur c’hemmañ e diabarzh stern ar vroad, ha n’eo ket unan o
lakaat bezoud ar vroad e kaoz. En eneb, peogwir ez eo ar vroad ar gwellañ pourchaser armoù d’ar
c’hemmañ renkadel, stadel, sevenadurel, h.a., ez eus aze un abeg ouzhpenn d’he diwall : arabat e ve
lazhañ yar he vioù aour.
Rak aon da chom hep kendrec’hiñ ar varksourion all war diziouerusted ar vroad, ez a A. ABDELMALEK da glask kement arguzenn o harpañ e dezenn, evel diskouez kendalc’herezh Egipt e stumm
un devoud poblek :

« Gwelet hon eus pegen don ez emoueze Egiptiz e derou an azginivelezh vroadel kentañ
ouzh o ferzhourelezh e douar Egipt ; goude pevar c’hantved a ziskar hag a zalc’hidigezh, ar
vredoniezh strollennel poblek zo test eus penaos eo padet an doare da verzout ar bed hag ar
boudoù andoniet en Egipt faraonek, ha penaos emañ o kenderc’hel hiziv c’hoazh, alies adreuz d’an hevelep gerioù ha mouezhiadoù. Ar paderezh-se, aheurtet, didorradus, degemerus
ivez, a denn da zomani an donvredoniezh hag ar vredoniezh strollennel poblek. ()
« Ar pouez a vo lakaet () gant ar vammvro, deveizet, henn gwelet hon eus, e termenoù a
riez arnevez, o piaouañ, evit a sell Egipt, douested klok donder he maezienn istor,
seizhmilbloaziek » (Problématique de la renaissance nationale-culturelle, ibid., pp. 228-229).
Seurt kendalc’herezh poblek n’eo avat nemet ur c’hendalc’herezh gouzañvat hag hon eus aze un
deskrivadur eus pezh a ve ur « bountad egiptat » ; ni oar, dre anaout hon « bountad breizhek », n’eus
eus ar bountadoù nemet un danvez kenderc’herezh istor hag ez int divarrek dre natur da ziorren
maezienn istor ebet, ha pa ve a-dreñv dezho un hanez seizhmilbloaziek pe « ramz trimilbloaziek » ur
yezh.
Merkomp e c’halv A. ABDEL-MALEK ar vredoniezh war he skoazell da savelañ kendalc’herezh
broad Egipt evel ma c’halv broadelourion ’zo e Breizh ar vevoniezh. Anzav a ra koulskoude, pezh na
c’hell ket ober hon c’henvroiz, ez eo bet ar Stad elfenn bouezusañ ar c’hendalc’herezh-se, gwir vellkein treadegel ar vro, – o kemer furm ur c’hreizennerezh start dre redioù an dour-renerezh. Ar Stad eo
he deus dalc’het unanet en he stern an elfennoù all, armerzhel, stuzegezhel, speredegezhel eus ar
c’hendalc’herezh, hag e stumm ur c’heveldodiñ. Emaomp dirak ur vroad unelaet gant ar galloud-Stad
abaoe milvedoù. Perak klask pelloc’h ? Mard emañ maezienn an istor endalc’het er vroad, unelaat ar
vroad a rank bezañ un diazez da unelaat an istor. Seurt unelaat diwar ar soliadelezh a hañval lemel
digant A. ABDEL-MALEK pep ezhomm eus un unelaat dre an niderezh : an unelaat-se n’eo ket mui
un heveleb gant an hollelaat, n’eo ket mui frouezh ar c’henderc’hañ istor ; an istor eo a gav naoz un
unelaat broadel prest d’e zegemerout. E seurt istor avat e lez an hontkenderc’hañ al lec’h gant ur
c’hempennadur eus treuzpaderezhioù an tremened, e steuz an niderezh rak ar politikerezh. Paouez a ra
an istor a vezañ un ober, un nid, ur c’henderc’hañ evit bezañ hepken assammadur oberoù ha
kenderc’hadoù an tremened, un tonkad a rank an nid « en em zizober anezhañ » :
« Evel ma’m eus henn diskouezet c’hoazh, ar c’heveldodiñ sebezus etre ar par armerzhel
(mestroni pe reolerezh an dour hag an douar), ar par politikel (ar galloud diharzveliek
dreistkreizennet en-dro d’al lu) hag ar par kealiadel (eus ar gravez d’ar gealiadurezh politikel)
o ren war istor seizhmilbloaziek Egipt : seurt “pennaenn eus ar spesadegezh istorel” zo egiptat
dre ar moul ma’z eo skuilhet, hogen hollvedel (ha meizadus e termenoù marksour) dre an
daelerezh a empleg, eleze douaroniezh kevredadel Egipt, “an duzumañ eus ar
c’hevredigezhioù dourrenel” (K. WITTFÖGEL), lec’hiet e kroazhent Reter ha Kornog,
gronnet gant an dezerzhioù, ar skouadrennoù, ar rouedadoù kenwerzh hag ar sevenadurioù e
kenstourm hag e kevezerezh.
« Diwar neuze, e teu gallus “studiañ an istor evit en em zizober anezhañ”, – eleze
daskemmañ ent poellel, ent youlel, gant pasianted, kenstignadur an elfennoù spesadek, hag
alese, o daelerezh ergorel war hir dermen, – met bepred e stern hollek ar spesadegezh istorelse hec’h-unan. () Terriñ mallozh waskus ar c’hreizennerezh o ren e stumm ar burevierezh
diflach ha kilstourmus. An obererezh-se avat ne c’haller ket embreger mar diweler ar stern
hollek, mar dinac’her ar Stad ha roll ar c’heveldodiñ kevredadel en Egipt » (Marxisme et
sociologie des civilisations, ibid., p. 362).
An nidiad dispac’her a lez al lec’h gant ar politiker kempenner o prientiñ « daskemmañ ent
poellel, ent youlel » frammoù hag emframmoù e vro e goudor ur Stad seizhmilbloaziek. Hag eno
emañ an dalc’h. A. ABDEL-MALEK ne asant ket a priori ober eus e vro un danvez kevala istorek.
Kaer zo dezhañ asantiñ d’an dispac’h war gement tachenn all, e lak a-gostez un dachenn viret :
paderezh Egipt. A-du emañ evit brokañ pep tra nemet e vroadelezh. Degemerout a ra c’hoari an istor
war an diviz ma chomo bezoud e vro dreist diraez, ma ne vo ket lakaet kudenn warnañ : petore
savlec’h gwelloc’h kavout dezhañ eget bezañ skor ha stern an istor end-eeun ? Ha koulskoude n’eus a

emsaver leun, a zispac’her diles nemet diwar an asant da sankañ pep tra hep an disterañ miradur en
argerzh distrujañ-krouiñ ez eo ar c’henderc’hañ istor. Ret eo anzav ez eo kendrec’hus-kenan an
abegoù a ro A. ABDEL-MALEK d’e « dudadelouriezh » (pe ziforc’h etre houmañ hag ar
vroadelouriezh ?), – e daou graf e c’haller o diverrañ : a) en devoud, an dispac’hioù marksour a
c’hoarvez bepred e stern ur vroad, b) gant seul vrasoc’h berzh ma’z eo donoc’h « maezienn istor » ar
vroad-se. Hogen an abegoù-se zo warno liv an digarez : n’eus nemet lenn dek pajennad gant A.
ABDEL-MALEK evit bezañ kendrec’het n’eo ket lakaat kendalc’herezh Egipt e gwazoniezh an
dispac’h marksour a venn ober, met er c’hontrol tennañ korvo eus ar varksouriezh e gounid
kendalc’herezh Egipt.
Oc’h adkemer un arguzennadur kenstur da hini K. MARX er Judenfrage (sl. Emsav 38/44-45
1970), (gant un diforc’h a bouez, a zo lakaat ar rezid en hontkenderc’hañ ha n’eo ket er frankiz), e
lavarfen : A. ABDEL-MALEK a ra eus un deberzh, an egiptadelezh, ur retvez, pezh a stank outañ
hent an hollelaat : n’eus ket anezhañ un den rez o trehontiñ kement tra ’zo dre an hontkenderc’hañ,
hogen un den egiptat hualet gant ul liamm-bro na asant ket sankañ en argerzh distrujañ-krouiñ ez eo
an dispac’h. Eus Egipt, he zremened, he seizhmilbloaziad padelezh, e kendalc’h d’ober ur beziad
soliadel, ha ne asant ket kaout en he c’heñver un emzalc’h nidiadek, savelañ diwarni evel diwar ar
peurrest un nidiadelezh, pezh a zo koulskoude an hent nemetañ d’en em zieubiñ diouti hep he dinac’h.
Keit ma wel en e genvroiz Egiptiz a-raok gwelout denion, ne ra ket anezho danvez tud rez, rak lakaat
a ra an dra Egipt da dremen a-raok an den egiptat. Lavarout, evel ma ra ar vroadelourion, e rank an
den evit bezañ den kaout ur vro, zo forc’hellek-kenan, rak daou zoare zo da gaout ur vro, pe evel un
hual, ur soliadelezh ez eur arallekaet enni, pe neuze evel danvez d’ur c’hevala nidiadel endoniet er
saviad-kenderc’hañ, ar c’heñver nemetañ etre an den hag e vro a ve kenrezus d’ar rezid.
An den rez ne anavez er soliadelezh nemet un danvez nidiadelezh. Ar c’henderc’hañ istor a
genderc’h ivez war un dro amzerelezh an istor, a zo bepred nidiadel. Donder ar vaezienn istor zo un
hevelep gant ampled an hollelaat. Evit A. ABDEL-MALEK, « donder ar vaezienn istor » n’eo ket ur
perzh nidiadel : n’eo ket ur vent eus an hollelaat, ne denn ket d’an amzer istorek, ned eo ket krouet
war un dro gant houmañ e-ser ar c’henderc’hañ istor ; n’eus anezhañ nemet ur perzh soliadel : ur vent
eo eus an tremened, un amzer hanezel priziadus e kantvedoù ha milvedoù, kentvezant d’an istor hag o
talvezout dezhi d’ar muiañ da skor ha da stern, – gwelet hon eus penaos ez eo ar fazi-se un arvez eus e
vroadelouriezh. Un dra a ranker anaout evel just : seul hiroc’h tremened ur bobl, seul builhoc’h he
glad, ha seul vrasoc’h he chañsoù da gavout enno ar barregezhioù, ar galvoù, an atizoù d’ur
c’henderc’hañ er bremañ. Met arabat meskañ ar glad, anezhañ assammadur ar c’henderc’hadoù
tremened war o distro e poultrenn, hag ar c’hevala istorek a zo eilsaveladur ar c’henderc’hadoù-se er
c’henderc’hañ bremañ ; arabat meskañ hirder an tremened, pe « donder hanez », derc’henn soliadel a
c’haller faltaziañ o vont ken pell ha ma karer, betek Adam pe ar pitekantropoz, gant an « donder
istor », gwerc’henn nidiadel, muzul an hollelaat renet gant pep pobl en he striv da genderc’hañ hec’h
istor.
Un notenn zo ezhomm marteze evit spisaat ster an div droienn lakaet diagent gant
lizherennoù stouet. Kemeromp skouer F. VALLÉE ; lavarout a reomp ez eo bezantoc’h e
genderc’h en emsaver a ra e yezh eus ar brezhoneg diazezet gantañ (pa’z eo bezant labour
VALLÉE en endon kenderc’hañ an emsaver e stumm ur werc’henn nidiadel) eget an
hanezour a zo o sevel ul levr diwar e benn (pa na oar hemañ nemet savelañ un derc’henn
soliadel eus Tad ar Brezhoneg).
Georg LUKÁCS ha meizad an hollelezh.

E-touez an aozerion varksour o deus pleustret war gudenn an hollelezh, emañ ar renk kentañ gant
LUKÁCS4. Dodenn-diazez e levr Istor hag emskiant renkadel5, embannet e 1923, zo ar c’heñver etre
ar renkad proleterel hag an hollelezh.

4
György LUKÁCS (1885-1971), ganet ha marvet e Budapest, eus un tiegezh brientin yuzev hungariat, a reas ar pep
pouezusañ eus e studioù en Alamagn – en alamaneg e savas e oberoù. Hegeliat ha neuze marksour, ezel eus ar Strollad

An hollelezh evit LUKÁCS zo ur meizad daelerezhel intentadus e tri live : a) hollelezh ar
gevredigezh er bremañ gant an holl genderc’hadoù a zo en he ser, – « ar gevredigezh evel hollelezh
fetis », « an hollelezh armerzhel ha kevredadel », « an hollelezh armerzhel ergorel » b) an hevelep
hollelezh diawelet e diwezh an argerzh-treuzfurmiñ istorek o ren ; azonet eo gant an emskiant fraezh
anezhi hec’h-unan : evit diraez an emskiant fraezh-se (anvet gant LUKÁCS Klassenbewusstsein,
« emskiant renkadel »), e rank ar renkad proleterel, ez eo he c’hefrediezh istorel henn ober, tennañ
mab-den eus ren an traeladur hag ar redi dre vestroniañ ar c’heñverioù-kenderc’hañ armerzhel ha dre
se freuzañ ar renkadelezh ha digeriñ « ren ar rezid » (ENGELS), – « Hollelezh an ergorenn ne c’hell
bezañ diogelet ent werc’hek nemet pa vez an dangorenn he dod un hollelezh hec’h-unan ; eleze pa
rank houmañ, d’en em zezeviñ, dezeviñ an ergorenn evel hollelezh. Hogen ar savboent-mañ eus
hollelezh kevret an dangorenn hag an ergorenn n’eo bezant er gevredigezh arnevez nemet dre ar
renkadoù » k) an argerzh istorek e-unan ; eñ eo an hollelezh wirion, LUKÁCS a bouez dizehan war ar
poent-se ; heptañ ne ve an hollelezh er ster a) nemet ur rouestl hep ster hag an hollelezh er ster b) un
utopienn, – « Tuadurioù-dedreiñ an istor zo dezho uheloc’h gwerc’helezh eget “devoudoù” ar
c’hantouezañ eeun » (p. 225). « Ar werc’helezh evel “kemplezhiad argerzhioù” » (p. 250). « N’eo
nemet pa’z eo mab-den gouest da intent ar bremañ evel dedreiñ oc’h anaout ennañ an tuadurioù a ro
dezhañ an tu, dre an enebadur daelerezhel a zo etrezo, da grouiñ an dazont, e teu ar bremañ, ar bremañ
evel dedreiñ, da vezañ e vremañ dezhañ » (p. 251). « MARX hepken () en deus diazezet unelezh an
damkaniezh hag an embregiezh (praxis), o kreizañ war hag o vevennañ da werc’helezh an argerzh
istorek sevenidigezh an hollelezh anavezet, hag o savelañ dre se an hollelezh oc’h anaout ha da
anaout » (p. 61).
An termen praxis a’m eus troet amañ dre « embregiezh ». E gwir, e yezh LUKÁCS evel e yezh
marksourion all, praksiz zo pell a vezañ un heñvelster da niderezh evel m’hon eus e dermenet. War se
e tistroin pelloc’h. Da gentañ avat, klaskomp gouzout penaos e savlec’h LUKÁCS meizad an
hollelezh e-keñver an niderezh.
Kent mont pelloc’h e rankomp menegiñ an diforc’h lakaet gantañ etre an « emskiant vredel »
(psychologisches Bewusstsein), a zo an emskiant kantouezel, engludet en amveziadoù, en
devoudegezh, o deus ar broleterion er bremañ, hag an « emskiant debarzhet » (zugerechnetes
Bewusstsein) pe « emskiant renkadel » a zo an emskiant fraezh ouzh gwerc’helezh an argerzh istorek,
« furm damkanel-kealiadel an emskiantadur ouzh lazioù ar renkad » (A. SCHAFF). An « emskiant
vredel » zo emskiant devoudel ar broleterion el live a), ha n’en deus LUKÁCS poan ebet o tiskouez ez
eo un « emskiant faos », – n’he meneg nemet evit hec’h enebiñ ouzh an « emskiant debarzhet », a zo
an emskiant istorek nemeti, – lavarout a rafen, oc’h arverañ un termen bet goveliet e-keñver un
enebadur damheñvel, an emskiant « wirvoudek », tra ma’z eo emskiant vredel ar broleterion un
emskiant « dirvoudek ». Penaos e termen LUKÁCS an emskiant renkadel ?
« O taveiñ an emskiant da hollelezh ar gevredigezh, e tizoloer an dezevoù hag ar santadoù
o dije bet an dud, en ur blegenn vuhez lavaret, mar bijen bet gouest da intent peurvat ar
blegenn-se hag. al lazioù o tinaouiñ diouti ken e-keñver an ober nes ken e-keñver an
emframm azas ouzh al lazioù-se eus ar gevredigezh a-bezh ; dizoleiñ a reer enta dezevoù, h.a.
a zo azas ouzh ar blegenn ergorel. () Hogen an ersav heboell azas a rank, en doare-se, bezañ
debarzhet d’ur blegenn rizhek roet en argerzh ar c’henderc’hañ, zo an emskiant renkadel endeeun. An emskiant-se ned eo nag ar sammad nag ar c’heitad eus ar pezh a zezev, a gantaez,
h.a., an hiniennoù a ampar ar renkad, kemeret unan hag unan. Ha koulskoude an ober
devoudus ent istorel eus ar renkad evel hollelezh zo e dibenn dezrann didermenet gant an
emskiant-se ha n’eo ket gant an dezev, h.a. eus an hinienn ; an ober-se ne c’hell bezañ
anavezet nemet diwar an emskiant-se » (p. 73).
komunour hungariat e 1918, Kefridier ar C’hultur-pobl e gouarnamant Bela KUN, repuet da c’houde e Wien hag e Moskva,
en devoe meur a emzezvarn d’ober dindan levierezh STALIN. E 1956 e voe unan eus luskerion an emsavadeg ha trevvac’het
e voe e Roumania betek 1957.
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Mard emañ an emskiant renkadel ken dianav d’an emskiant vredel, ken estren d’ar pezh a soñj
hag a sant an dud, ha pa vent izili eus ar renkad proleterel, mard eo un Umbewusstheit (un
amemouezded), penaos hec’h anaout ?
« E-ser kudennoù ar stourm renkadel, e sav bepred ar goulenn : penaos e c’hell gallusted
ergorel an emskiant renkadel bezañ gwerc’helaet ? Mar selle ar goulenn-se gwechall ouzh
hiniennoù dreistordinal (() MARX), ez eo deuet hiziv da vezañ ur goulenn gwerc’hel ha
bremanel evit ar renkad a-bezh : kudenn treuzfurmadur diabarzh ar broleteriezh eo, he lusk da
sevel davit live ergorel he c’hefridiezh istorek piaouel, enkadenn gealiadel a lakay he
diskoulm da vezañ gallus a-benn ar fin diskoulm embregel an enkadenn armerzh bedel »
(p. 105-106).
An emskiant renkadel hervez LUKÁCS zo enta un evel-pa-vije danzeet, n’eo ket diwar stadoù
bred gwerc’hel izili ar renkad, hogen diwar-bouez un dezrann marksour eus ar saviad armerzhelkevredadel m’emaint. Mar o dije ar broleterion un anaoudegezh diles eus argerzh-dedreiñ an
hollelezh, ez anavezjent war-eeun an hollelezh-se, hag o emskiant vredel a raje unan hepken gant an
emskiant renkadel. Hogen, dres, o savlec’h er reizhiad-kenderc’hañ, an traeladur o ren war o saviad, a
vir outo a gaout an anaoudegezh diles-se, a ra d’o emskiant vredel bezañ un emskiant faos.
Koulskoude, emskiant vredel ar broleterion n’eo ket kondaonet da chom faos atav ; un arvez
gwerc’hel eus an hollelezh eo-hi ivez, ha perzh a rank kemer en argerzh-dedreiñ an hollelezh.
« Azvedigezh kealiadel ar broleteriezh » (p. 95) a lak gallus ar stourm renkadel e-ser ma tisoc’h eus ar
stourm renkadel. Dre seveniñ he c’hefridiezh istorek eo e teu ar broleteriezh da emouezañ outi.
« “Ren ar frankiz”, dibenn “ragistor an denelezh” a dalvez dres e krog ar c’heñverioù
ergorelaet etre an dud, an traeladur, da zaskoriñ o galloud d’an den. Seul dostoc’h ma’z a an
argerzh-se d’e bal, seul vrasoc’h e teu an emskiant he deus ar broleteriezh ouzh he
c’hefridiezh istorek, eleze hec’h emskiant renkadel, seul vuioc’h ma rank an emskiant
renkadel-se didermenañ gant nerzh pep hini eus hec’h oberoù » (p. 94-95).
« Hogen peogwir ez eo lakaet ar broleteriezh gant an istor dirak trevell un treuzfurmadur
emouiziek eus ar gevredigezh, e rank diwanañ en hec’h emskiant renkadel an dislavar
daelerezhel etre al laz nes hag ar pal diwezh, etre al lankad digenvezet hag an hollelezh »
(p. 96).
An destenn-mañ diwezhañ a ziskouez penaos e rank bezañ daelerezhekaet an troc’h etre an
« emskiant vredel » meizet evel damant ouzh lazioù nes ar broleterion hag an « emskiant renkadel » a
zo damant ouzh pal diwezh an argerzh istorek.
An nebeut spisverkoù emaomp o paouez kemer a ro dimp an tu da gompren gwelloc’h penaos e
savlec’h LUKÁCS meizad an hollelezh e-keñver an niderezh ha, da gentañ, e-keñver e veizadur eus ar
« praxis ».
E preder LUKÁCS ha, dre-vras, er preder marksour, ned eo ket ar praksiz un niderezh er ster
termenet e derou ar pennad-mañ. En niderezh, mard eus degouezhioù ma tinaou an ober eus an
anaoud dre un hent aregel6, ez int bepred degouezhioù bevennat ; ar ouezoniezh dre se ned eo ket un
diazez aregel d’an istoregezh, hogen ul lankad daelerezhel etre re all, hag he savelennoù zo beziadoù
dibarek e goulou an istor. En eneb, evit ar praksiz marksour, ez eus ur ouezoniezh a zo dreist diraez an
daelerezh istorek : « gouezoniezh an istor » eo evel ma’z eo bet savelet gant MARX (a-gostez e lezan
amañ ar gudenn da c’houzout hag ur « ouezoniezh » diles eo pe hepken ur « brederouriezh » eus an
istor, – pezh a gont evit va arvez eo ez eus anezhi un anaoud mennet gouezoniel) ; pell a vezañ
anavezet d’ul lankad daelerezhel etre re all, ez eo lakaet « gouezoniezh an istor » d’un diazez eus an
istor. E-se he deus an damkaniezh varksour div andon dizunvan : diouzh un tu e tisoc’h eus an
embregiezh dre un hent daelerezhel, diouzh an tu all eus « gouezoniezh an istor » dre un hent aregel.
An eil andon-mañ eo avat a bourchas dezhi he stern, he reteriadur hollek, dre dermenañ an istor a
6

A-zivout ster an termen aregel hag e geñverioù gant an termenoù daelerezh, meizerezh, h.a., sl. KIS-E064, KIS-E065,
Preder 138/46-50 1970.

priori evel un argerzh savelek o vont d’un diwezh erverket, d’ur pal ret. LUKÁCS a zispleg ar
c’heñver etre an div andon dre ar skeudenn-mañ :
« War ur vag dre lien, ar moraer a rank teurel pled ouzh roud resis an avel, hep lezel evit
kelo gant an avel an emell da verkañ he hent d’ar vag, hogen en eneb, e stourm outi hag e tenn
korvo anezhi evit derc’hel d’ar pal erverket en derou » (p. 299).
Aze emañ an diforc’h etre an niderezh hag ar praksiz marksour : pezh a zo nemedenn vevennat en
niderezh, eleze pleustr un hent aregel eus an anaoud d’an ober, zo reolenn-diazez ar praksiz marksour.
Hemañ zo, a-raok pep tra, kefleuniadur ur gefridiezh a zo kas an istor d’ar pal erverket dezhañ.
Alese ez anad un nebeut doareoù eus an hollelezh varksour. An hollelezh-se zo « hollelezh ar
gevredigezh sellet evel argerzh » (p. 43). « Gallusted ergorel an emskiant renkadel » (p. 106) zo ar
c’hallusted d’ober eus an hollelezh-se un ergorenn ouezoniel. Eviti da vezañ un hollelezh ergorel,
soliadel, he deus an hollelezh varksour ur vent amzerel, hag ar vent amzerel-se zo a-geñver gant an
argerzh savelek hec’h ampar : e pep mare emañ endalc’het enni ar prantadoù tremenet, ar prantad
gladdalc’hel er prantad bourc’hizel ha hemañ er prantad proleterel, ken ergorel ha ma’z eo enklozet,
lakaomp, er gwinizh ar prantadoù kent eus argerzh o c’henderc’hañ, an arat, an hadañ, an eostiñ, an
dornañ, hag ivez ar prantadoù da zont, ar malañ, ar mezañ, ar pobañ, h.a., a zisoc’ho gant pal erverket
an argerzh, ar bara. Lavarout ez eo daelerezhel an argerzh istorek (ha n’eo ket hepken steuñverezhel
evel e skouer ar gwinizh hag ar bara) ne gemm ket kalz a dra, diwar ar mare ma’z eus erverket ur pal.
Pouezañ a ra LUKÁCS war arvezioù daelerezhel ar praksiz marksour, ha prouiñ a ra direndael ez eus
ennañ un daelerezh o c’hoari ha zoken un niderezh e ster un anaoud-ober dizisrannadus oc’h
argerzhañ ent daelerezhel.
« Unelezh an damkaniezh hag an embregiezh (praxis) zo anezhi, n’eo ket hepken en
damkaniezh hogen ivez evit an embregiezh (praxis). Ar broleteriezh evel renkad ne c’hell
gounit ha mirout hec’h emskiant renkadel, sevel da live he c’hefridiezh istorek, – roet ent
ergorel, – nemet er stourm hag en ober » (p. 65).
Hogen, hag eno emañ an dalc’h, amgant an daelerezh marksour ned eo ket kevastenn d’an istor :
un arvez diabarzh, oberatael, n’eo ken eus an argerzh istorek, eus kefridiezh istorek ar broleteriezh, –
roet ent ergorel. Ar praksiz marksour zo ennañ lankadoù daelerezhel, hogen isurzhiet int bepred d’un
argerzh ergorel andaelerezhel, hemañ o kavout a-benn ar fin un eztaol azasoc’h er steuñverezh eget en
daelerezh. Un hevelep praksiz a gav he furm reol, n’eo ket en niderezh, hogen el levierezh. Diwar e
benn e c’haller ivez lavarout e steuz an niderezh rak ar politikerezh.
An hollelezh varksour zo enta un hollelezh ergorel, eleze ur beziad soliadel, da dreuzfurmiñ,
kefridi an treuzfurmiñ o vezañ hini ar broleteriezh. Ur skoilh bras zo avat a-dreuz d’an hent, henn
gwelet hon eus : an troc’h etre « emskiant vredel ar broleterion » hag « emskiant renkadel ar
broleteriezh ». Un emskiant faos eo an « emskiant vredel » ha n’he deus ket anaoudegezh ouzh an
hollelezh, evit da houmañ bezañ hollelezh ergorel. Ur c’helc’h-bac’h zo neuze : an emskiant vredel he
deus d’en em dreuzfurmiñ en emskiant renkadel, hogen evit ren an treuzfurmadur e rankje bezañ
emskiant renkadel endeo ; drezi hec’h-unan, emskiant vredel ar broleterion ne oufe nemet en em goll
e geunioù ar gwariadurioù emdarzhelour, c’hweluniadelour, koulzataer, kempennelour, h.a.. Evit ma
teufe er-maez eus ar c’helc’h-bac’h ez eus ezhomm eus ul lamm, eleze eus un eilpennadur
emframmoù armerzhel-kevredadel ar gevredigezh.
« Pennaenn-diazez an hentenn daelerezhel, eleze : “n’eo ket emskiant an den a zidermen e
voud hogen, a-c’hin, e voud kevredadel a zidermen e emskiant”, mard eo meizet reizh, zo
dezhi da heuliad ar ret () eilpennañ emframm an armerzh, kemmañ durc’hadur an argerzh,
gant gerioù all, rummenn al lamm. () Al lamm zo un argerzh poanius ha hir. Lamm eo dre
ma’z eo bepred ul lusk durc’haet etrezek un dra bennak nevez ent doareadel, dre ma kav
ennañ e eztaol an ober emouiziek troet e vennadur ouzh hollelezh anavezet ar gevredigezh. ()
Ned eo netra muioc’h eget ar ster, ar c’heñver deuet emouez eus pep lankad ouzh an
hollelezh, ar buanaat emouiziek, hervez durc’hadur ret an argerzh, buanaat o vont ur

c’hammed hepken a-raok an argerzh, na venn ket gourlakaat outañ palioù estren » (pp. 287288).
Al lamm evelkent ne c’hell ket bezañ kentodet gant ar broleterion o-unan, n’o deus nag an
emskiant renkadel ret, nag an araezioù frammel d’e ober. Anadiñ a ra roll-blein diziouerus ar Strollad
komunour.
« Amkan stourm ar Strollad komunour eo emskiant renkadel ar broleteriezh. Bezañ
dispartiet ent frammel diouti ne dalvez ket e fellfe dezhañ emgannañ e-lec’h ar renkad, evit
lazioù ar renkad (). Mar henn gra evelkent, n’eo ket da gentañ en anv palioù ergorel ar stourm
e kaoz (na c’hellont forzh penaos bezañ tizhet ha diwallet war hir dermen nemet gant ar
renkad hec’h-unan), hogen evit kas war-raok ha buanaat argerzh dedroadur an emskiant
renkadel. Rak argerzh an dispac’h zo, e skeul an istor, kenster da argerzh dedroadur emskiant
ar renkad proleterel » (p. 367).
Dizoleiñ a reomp poent-ensoc’h ar frammelezh en damkaniezh varksour. Pal an argerzh eo ma
tiraezfe ar renkad proleterel an hollelezh ; ne vern ket amañ lakaat e kemm un diraez eeun dre ar
frammelezh (ar renkad proleterel o tiraez an hollelezh e kement hag ergorenn – embregiezh STALIN),
hag un diraez ma c’hoari ar frammelezh roll un hanterad d’an emskiantekaat renkadel (ar renkad
proleterel o tiraez an hollelezh evel ergorenn ha dangorenn war un dro – damkaniezh LUKÁCS), rak
an elfenn devoudus e dibenn dezrann eo e vez graet eus an hollelezh un hollelezh ergorel, ur
soliadelezh. Da heul, an argerzhioù hollelaat hag unelaat zo ivez argerzhioù soliadek, rankout a reont
kemer furm ar frammelezh, eleze mont d’un hollveli ha d’un unveli. Kement damkaniezh eus an
hollelezh soliadel, kement hollsoliadegezh a gas dre ret etrezek an hollframmegezh hag an
hollveliegezh. Diwezh an argerzh, intentet evel soliadelezh da zont ma vo an ergorenn hag an
dangorenn unelaet en hevelep hollelezh, en em astenn diwar an derou war an danvez dangorenn, ar
renkad proleterel, e stumm damkanel an hollc’halloud istorel, e stumm embregel un hollveli piaouet
gant rakward frammet ar renkad, ar Strollad komunour, hag enkorfet e diktatouriezh ar framm stadel
evodet eus ar Strollad.
Merkomp n’eus aze netra dibarek d’ar gomunouriezh. E pep den emañ galv an hollelezh hag an
unelezh ; bewech ma paouez a vont war-du enno dre hent ar rezid (an niderezh, an hontkenderc’hañ)
ha ma ra anezho ur glad (ur soliadelezh) da berc’hennañ, e tiwan egin an hollveliegezh, – « neb a venn
perc’hennañ ar bed en brein » a lavare LAO-TZEU endeo ugent-c’hwec’h kantved ’zo. Ar gwariadurse zo bet hini an Iliz ivez en ur mare : rouantelezh Doue, intentet evel hollelezh soliadel da ziazezañ
war an douar, o kemer furm ur frammelezh, oc’h en em astenn en a-raok war he danvez sujidi, ar
gristenion, e stumm un hollveli piaouet war un dro gant frammoù kloerel an Iliz ha leuriad Doue, ar
Roue. An hevelep mennadur e oa da berc’hennañ an hollelezh evel ur glad.
Diwar an derou en deus bet an trede Emsav da ziwall gant aked diouzh an emzalc’h
soliadek a oa emzalc’h boutin an eil Emsav. Karzhet en deus gladelouriezh e ziaraogerion ;
warlene, o studiañ kealiadurezh GAWAIN (sl. Emsav 68/253-259 1972) hon eus bet tro da
ziskuliañ penaos e teuas an emsaverion gent d’ober eus Breizh un hollelezh soliadel. A-benn
reizhañ hon c’herzhed hon eus bet da spisaat un nebeut pennaennoù niderezhel, evel « reolenn
an ateb-oberoù » (sl. E/EMVR-56, Emsav 27/75-76 1969) displeget e-ser an daou aters : « pe
sol a ro ar gelennadurezh d’hon oberoù ? Pe ateb a ro hon oberoù d’ar gelennadurezh ? »
Seurt reolenn he deus miret ouzh an emsaverion a risklañ er-maez eus an niderezh war glask
d’un hollelezh soliadel e par ar vroad, ar renkad, an denelezh pe all, eleze he deus o diwallet
diouzh hentoù bac’h an dogmategezh. Pleustr an niderezh hon degas tamm-ha-tamm da
ziazezañ rummennoù nevez, evel an hini a’m eus strivet amañ da zigejañ : an nidiadelezh
(beziadoù ha meizadoù nidiadel, emzalc’hioù nidiadek) enebet ouzh ar soliadelezh (beziadoù
ha meizadoù soliadel, emzalc’hioù soliadek).
Merkomp n’eo ket nevez arver ar meizadoù nidiadel. Meizad ar c’hevala istorek zo ar
skouer anezho a anavezomp ar gwellañ ; e savelañ evel meizad nidiadel zo e c’hougevaniñ
ouzh reizhiad hollek ar preder. Evit a sell an emzalc’hioù nidiadek, ez eus tu da gavout mil
skouer anezho e forzh pe vare eus an istorvezh. Frazenn PICASSO : « Pa na’m bez ket liv

glas e lakaan liv ruz » n’he deus ster nemet o verkañ un emzalc’h nidiadek. Respont nidiadek
ivez, an hini a reas JEZUZ d’ar Yuzevion pa nac’hent kas pelloc’h un istor a freuze ar glad
legadet dezho gant o gourdad ABRAHAM : « Eus mein an hent e vo tennet bugale da
Abraham ». An hontkenderc’hañ, ar c’henderc’hañ istor, zo lec’h c’hoari ar rezid : redioù an
tremened, nerzhoù hualus an tremened, kement glad ’zo, ne vezont na darbennet na distaolet,
hogen lakaet da labourat war hentoù na anaveze ket an tremened.
Soñjal a ran ez eo a bouez kreñvaat ar gelennadurezh war ar poentoù damkanel-mañ. Rak
dañjer an dogmategezh, krinañ furm ar soliadegezh, a chomo bepred, a yelo war vrasaat
zoken bep ma tiwano ur veli bolitikel, – pa’z eo houmañ techet, dre natur hec’h arc’hwel, da
glask harp war ur gelennadurezh evel war ur soliad gwirionezioù divrall ha kantreizhus
d’hec’h oberoù. A dra sur ez eus da grouiñ un doare nevez a veli na gaver a skouer anezhi nag
er riezoù kevalaour (gladelour) nag er riezoù sokialour (kengladelour) ; ar gelennadurezh hag
an oberoù he savelo zo c’hoazh dirazomp war hent an niderezh.
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AN EMSAV HAG AR VRO (58)
LIZHEROÙ
« Emaon o labourat war levr ABDEL-MALEK, La dialectique sociale. Eñ ne gomz ket a
vrogarouriezh, hogen a “reconquête de soi” (p. 63), a “reconquête de l’identité” (p. 66) a lak da amkan
ar stourmoù tudadel hag an didrevadennerezh. () Penaos savlec’hiañ an termenoù-se : “emadpiaouañ”,
“adpiaouañ an hevelebiezh” ? Ret eo lavarout n’eus aze nemet troiennoù skeudennel, daoust d’o neuz
prederouriezhel, ha diresis evel pep skeudenn. “Adpiaouañ” a c’hell heñchañ war-du keal ur glad
kollet, skrapet gant an estren ; skogus e vez bepred gervel brogarourion da ziframmañ digant an estren
ar glad kollet, ar galvoù-se a anavezomp a-walc’h e Breizh, a-berzh adpiaouerion rivinoù. Evel just, tu
zo da gompren ivez “adpiaouañ” er ster “ademprañ”, eleze “adpiaouañ ar c’henderc’hañ istor”. Ha
petra lavarout eus an “hevelebiezh” da adpiaouañ ? Hag e fell da A. ABDEL-MALEK lavarout ez eus
dindan wastad ar stadoù bred linkret gant an estren, dindan wastad ar sevenedoù disleberet gant
distrujoù a bep seurt, ur meni “anien bobl”, “anien vroadel” o trebadout daoust da bep tra ? Hag ez
adkavfed aze mojenn ar Vreizh kevrinel a ve da zihuniñ e donder bred pep Breizhad ? Tu zo ivez da
gompren an hevelebiezh-se evel ar bersonelezh strollennel o tisoc’hañ eus ar c’henderc’hañ istor.
Studi testennoù all A. ABDEL-MALEK ne ro ket an tu da skarat fraezh. Gwech e ro d’an troiennoùse ur ster broadelour (gladelour) rik, gwech ur ster o tostaat da hini an Emsav. ()
« Diaester zo en intenterezh un termen a hañvale da gentañ bezañ sklaer ha digudenn : an termen
bountad breizhek, pa verk teskad al luskadoù brogarour, broadelour, h.a., war un dro gant an Emsav.
Diwanet eo an termen-se peogwir ez eus ezhomm eus ur skritell oberatael hollel. Hogen ur skritell
hanezel n’eo ken. Evit e savelañ e ranker derc’hel an disoc’hoù ha dianaout an argerzhioù, sellout
ouzh ar c’henderc’hadoù o tiwelout ar c’henderc’hañ ha seul gent a se an hontkenderc’hañ. Petra eo
diwelout an hontkenderc’hañ ma n’eo ket diwelout an istoregezh ? E gwir, ne c’haller savelañ keal ur
bountad breizhek nemet dre ur sellad bloc’hel oc’h emplegañ an emdennañ eus an istor. Ur skritell
diziouerus eo en oberata damkanel, ha dañjerus ivez mar deuer da ankouaat ez eo frouezh un anaoud
anistorek eus an istor. () Ur gudenn a hentennouriezh zo enta aze kent pep tra. Pa reomp gant an
termen bountad breizhek, eo dav gouzout ez arveromp ur skritell hollek o klotañ gant ur c’heal
andaelerezhek. N’eo ket didalvoud menegiñ ez eo dres roll an Emsav daelerezhekaat, istorekaat ar
pezh a verk ar skritell-se. »
(18 01 73)

EMVR-391

Ar pevar arroud da heul zo tennet eus lizheroù eskemmet da geñver ar c’henskriverezh etre an
AoAo. P. HONORÉ (S.K.L.V.), H. DANIELOU (K.A.B. E.S.K.) ha S.A.D.E.D., sl. EMVR-381, -382,
Emsav 72/390 1972.
« A-viskoazh hon eus diskuliet touell ar stourm evit ar yezh war ziazez ar frammoù gall. Ur
stourm diazezet war ar frammoù gall ne dalvez d’an Emsav nemet mar laka ar re-se en arvar, n’eo ket
avat mar laka en arvar diazezoù an Emsav. Setu koulskoude pezh a ra Kuzul ar Brezhoneg hag an
aozadurioù a zo o tilezel ar skrivadur peurunvan evel priz o c’hlenkadur er frammoù gall. »
(13 01 73)

EMVR-392

Digant ar barzh Maodez GLANNDOUR :
« An abegoù a roit [e respont S.A.D.E.D. d’an AoAo. HONORÉ ha DANIELOU] a zo sklaer ha
mat-meurbet, hag a glot gant va doare-gwelout.
« N’on ket a-du tamm ebet evit kemmañ hon doare-skrivañ a vremañ war ar poentoù bras diazezet
da vat. Mar hoc’h eus lennet niverenn diwezhañ Studi hag Ober hoc’h eus gwelet e tizarbennan ar
reolenn e oa prest hiniennoù da zegemer. »
(26 01 73)

EMVR-393

Digant ar varzhez BENEAD :
« Laouen on o kavout un dro ouzhpenn da ziskleriañ n’on ket a-du tamm ebet evit kemmañ hon
doare-skrivañ. Hag evit an abegoù end-eeun hoc’h eus roet da HONORÉ-DANIELOU, abegoù a zo
sklaer ha reizh-kenan.
(29 01 73)

EMVR-394

« Gwechall, ar soudarded a gase dirazo moc’h da duriañ minvaezioù an enebour. HONORÉ,
DANIELOU, TALBOT hag all a hañval bezañ dibabet ur roll heñvel ouzh hini ar moc’h-se. Se a sell
outo, ha ne vo ket didalvoud o labour mar gouzont chom da zifretañ e park an enebour. Met mar
troont d’ober freuz e park an Emsav ? »
(31 01 73)

EMVR-395

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Gala aozet e Kemper d’an 11 du 1972 gant Gilles SERVAT, Evgen KIRJUHEL ha
Poellgor-skoazell ec’hwelerion « Oraly » ha « Kaolins de Bretagne ».
E Kemper ez eus bet aozet ur gala gant Gilles SERVAT hag Evgen KIRJUHEL evit ec’hwelerion
Oraly (Gwidel 56) ha Kaolins de Bretagne (Plouvael 22). Etre 600 ha 700 den a oa er sal, tud yaouank
dreist-holl (20, 30 vloaz) : skolidi ha studierion, kelennerion, micherourion.
Goude kanaouennoù KIRJUHEL, e tispleg dileuriadezed micherourezed Oraly abegoù an
ec’hwel : goproù re izel, roll eurvezhioù re skuizhus, mentadurioù diaoulek, nac’h ar renerezh da
zaelañ gant ar micherourezed. E-pad an ec’hwel ez a ar bennezh da gerc’hat ar re n’o deus ket
diskroget hag o ambroug a reont evit tremen ar bardelloù savet gant an ec’hwelerion. Un arc’hopr a
vez roet d’ar re a labour. Ur c’hweluniad « emren » zo bet savet, sturiet gant ar renerez (paeet e vez
pep tra gant an embregerezh : skritelloù, h.a.). Un nebeut goulennoù zo graet gant ar selaouerion o
tennañ da emzalc’h an dud er c’horn-bro, an archerion, ersav kerent ar micherourezed, Kuzul-kêr, ar
veleion. Pouezet eo bet dreist-holl war vunudoù an ec’hwel pe war an tagadennoù hiniennel ha n’eo
ket bet lec’hiet an ec’hwel-se e-keñver an ec’hwelioù all a zo er vro. An div zileuriadez o doa
diaesterioù da gomz, da zisplegañ fraezh abegoù o stourm. An ec’hwel ne hañvale ket bezañ frammet
mat : ar C.F.D.T. zo diazezet en embregerezh abaoe miz gouere 1972 hepken (40 den zo
c’hweluniadet war 120 implijad). Un elfenn bouezus all a skoilhe an ec’hwel : ar micherourezed o
vezañ alies yaouank-tre (18 vloaz), e poueze o c’herent warno evit ma adkrogfent da labourat.
Goude ar gendael gant ar micherourezed e tegouezh Gilles SERVAT hag e krog da ganañ. Berzh
en deus graet adalek e ganaouenn gentañ. En e ganaouennoù e striv da lakaat traoù brav, barzhonius,
lipet mat, met un tamm goullo eo. E-pad e ganaouennoù e vez bannet war ur skramm skeudennoù eus
ec’hwelioù e Breizh, diskeladegoù, skritelloù U.D.B.. Lakaat a ra ar saliad da ganañ e brezhoneg war
don « We shall overcome » : « Hor bro a vo trec’h, hor pobl, hor yezh, mab-den… ». Hag a-raok
kregiñ gant ar ganaouenn-se e lavar d’ar saliad : « Ret eo d’an holl kanañ ; evit ar re ac’hanoc’h e vo
ar wech kentañ e kanot e brezhoneg, pouezus eo ». En un diviz hon eus bet gantañ a-raok an emvod,
en deus lavaret e ve bet en deiz war-lerc’h un emvod evit an holl arzourion vreizhat (hiniennoù pe
strollennoù) a-benn sklaeraat petra oa o roll « er stourm a zo da ren ».

Elfennoù evit un dezrann.
1. An ec’hwel hag an ec’hwelerion.

Pa grog un ec’hwel er vro er mare-mañ, e vez savet diouzhtu ur Poellgor-stourm evit skoazellañ
an ec’hwelerion. Pal ar Poellgor-stourm zo stlennañ an dud war an ec’hwel (al labour-se n’eo ket bet
graet dispar evit ec’hwel Oraly ; tud a rebeche en emvod na vezañ gwelet stlenn a-walc’h war ar
c’helaouennoù) ha dreist-holl dastum arc’hant. Evit se eo e vez gwelet kanerion vrudet a c’hallo

bodañ war o anv ur bern tud ; da skouer eo bet kemmet deiz an emvod evit ec’hwelerion Oraly
peogwir ne oa ket dieub SERVAT d’an deiz kentañ dibabet. War atiz ar C.F.D.T. peurliesañ e klask
neuze an ec’hwelerion lakaat da ziwanañ ar gengrediezh a oa bet ken pouezus da vare ec’hwel ar Joint
Français. Met ar wech-mañ, n’eo ar gengrediezh-se nemet un heklev eus hini ar Joint Français
peogwir ne zegas elfenn nevez ebet ha dreist-holl eo chomet diefed (goude pemp sizhunvezh ec’hwel
o deus ar micherourezed adkroget da labourat hep bezañ gounezet netra eus ar pezh a c’houlennent).
Koulskoude un nebeut devezhioù a-raok dibenn an ec’hwel e oa bet aozet c’hoazh ur gala
kengrediezh e-kichen Gwidel, gant SERVAT adarre. C’hwitadenn an ec’hwel, e-keñver disoc’h da
nebeutañ a gav hec’h arbenn e kaderezh ar renerez he deus gouezet arverañ an enebiezh a oa (hag he
doa krouet) etre ar merc’hed a ec’hwele hag ar re na raent ket. Un arbenn all empleget gant an hini
kentañ zo an diouer a stummadur eus ar merc’hed a rae ec’hwel evit ar wech kentañ.
2. Ar ganerion.

KIRJUHEL n’en deus ket graet berzh evel SERVAT. Ur ganaouenn da venegiñ koulskoude :
kanañ a ra Marv Pontkalleg oc’h ouzhpennañ gwerzennoù a denn da varv Pierre OVERNAY e greanti
Renault. Kleizelour-kenan eo ar gwerzennoù-se. Marteze e klask KIRJUHEL kavout e lec’h en daou
vountad kleizelour ha breizhek.
SERVAT, avat, a gav e lec’h penn-da-benn er bountad breizhek. Ezel eus U.D.B. eo pe eo bet ;
forzh penaos n’eo ket evel ezel eus ur strollad breizhek e ra berzh, met evel hinienn, evel kaner. E
vicher eo kanañ ; ret eo dezhañ kaout selaouerion. An ec’hwelioù, ar bodadegoù evel hini Pondivi zo
degouezhioù dibar evit se, ha ne arver ket neuze ar gengrediezh a ziwan d’ar mare-se evit ober berzh
en e vicher ? Kemer perzh en un emvod a seurt-se ne laka ket e saviad en arvar. N’en deus ket
kemeret perzh er gendael a zo bet etre micherourezed Oraly hag ar saliad. Edo en ur sal e-kichen o
c’hortoz ma ve echu ar gendael evit dont tre. Dislavarus eo neuze na zont da gomz eus ar gudenn
fetis-se ha bannañ war ar skramm, p’emañ o kanañ, skeudennoù eus ec’hwelioù n’int ket re ar mare.
Un dalvoudegezh « dispac’hel » a c’hallfe bezañ roet d’ar skeudennoù bannet, un doare evit SERVAT
da ziskouez e veiz e labour-kanañ evel ur stourm heñvel ouzh an hini renet gant ar vicherourion, gant
tud ar strolladoù breizhek. Padal, peogwir n’en deus ket kemeret perzh er gendael, n’eus mui ster ebet
gant ar skeudennoù bannet, nemet ez int un darn eus an abadenn.
Ar ganerion a gemer perzh en ur gala kengrediezh o deus da roll kanañ hepken ha skoazellañ an
ec’hwelerion o reiñ dezho arc’hant dre hanterouriezh ar selaouerion.
3. Ar selaouerion.

Petra a laka 600-700 den da gemer perzh en un emvod aozet gant ur Poellgor-skoazell ? Ret eo
lavarout da gentañ e oa deuet an darn vrasañ eus ar saliad evit selaou SERVAT, kement hag evit
bezañ stlennet war an ec’hwel pe skoazellañ an ec’hwelerion.
An dud e Breizh zo bremañ kizidik-kenan ouzh ar c’hudennoù armerzhel a ziwan er vro ha prest
int da ersaviñ dre sevel poellgorioù-stourm, dre aozañ diskeladegoù er straedoù hag all. Moarvat eo
evit an dud un doare da vezañ oberiant er bed, da dapout krog en un dra bennak, un doare da gemer
perzh en istor. Levezonet ez int gant ar pezh a c’hoarvez e Frañs, a-fet stumm : abaoe pelloc’h amzer
o deus ar vicherourion c’hall arveret an ec’hwel, an diskeladegoù evit lakaat anavezout o
arc’hadurioù. Breizhiz a ra heñvel bremañ, en un doare taeroc’h.

Klokadurioù evit dezrannañ obererezh Gilles SERVAT hag ar ganerion all.
a) Danvez ha furm o c’hanaouennoù.

Brudan a reont tezennoù an eil Emsav a zo adkemeret bremañ gant an holl ledemsavioù hag a ra
berzh er boblañs : bezañ lorc’h enno a vezañ Breizhiz, difenn ar yezh, tagañ ar C’hallaoued. Mesket e
vez gant ur gealiadurezh mui pe vui a gleiz, micherouriek, poblelour, se moarvat evit tostaat ouzh ar

boblañs. SERVAT a gan ouzhpenn kanaouennoù brezelour. Unan eus e ganaouennoù brudetañ a
gomz eus « faire la guerre aux Francs ».
b) Roll gwerc’hek ha lec’h Gilles SERVAT hag ar ganerion all en daelerezh-dieubin.

– arvez yael : dre zodennoù o c’hanaouennoù a zo dizegemeradus evit ar C’hallaoued, e tegasont
un elfenn distrujus er reizhiad c’hall hag e skoazellont ar framm gall da vreinañ e Breizh dre vrudañ er
boblañs tezennoù gourzhtroüs d’ar framm-se mar c’hoarvezfe dezho kemer korf ;
– arvez nac’hel : peogwir ez eo SERVAT hag ar re all kanerion rannvroel, arlezat ar gevredigezh
c’hall, emaint bepred en arvar da vezañ atoret gant ar gevredigezh-se. An dra-se zo c’hoarvezet gant
GLENMOR ha STIVELL o deus ul lec’h diazezet mat el luskad « arzel c’hwec’hkornek ». O
obererezh a c’hell dihentañ nerzhoù ar bountad breizhek peogwir e c’hallfe an dud bezañ laouen gant
an obererezh-se hep klask pelloc’h an dispac’h. D’ar mare-se e teuont da vezañ binvioù ar reizhiad
sujer en dihentadur-se.
k) Ar berzh a ra Gilles SERVAT hag ar ganerion all er boblañs.

Ar berzh-se, ha niver ar ganerion vreizhat, zo azonus eus kreskidigezh ar bountad breizhek, eus e
ziouer a frammoù gwirion, azonus ivez eus dibolitikadur ar boblañs, rak n’eo ket o selaou kanerion e
reer an dispac’h.
d) Klozadur.

An dislavaroù a zo en obererezh Gilles SERVAT hag ar ganerion all a c’hoarvez eus o diouer a
saviad emsavel. Tagañ a reont ar reizhiad c’hall hep kemer sol war ur framm brezhon. Ne c’hellont
ober neuze nemet ul labour distruj : distrujañ ar c’healiad arallek, prientiñ hentoù da zistruj ar framm
gall e Breizh.
Evit d’an distruj-se bezañ a bouez, n’eo ket eñ ar pep pouezusañ eus ar pezh a zo d’ober. Hogen ar
ganerion-se ne c’hellont ket ober ul labour krouiñ peogwir ne c’hell bezañ diazezet nemet war ar
saviad-kenderc’hañ emsavel.
Petra ober ganto neuze ?
Tu zo da ziskouez dezho an dislavaroù a zo en o obererezh dre o diouer a saviad emsavel (se zo
bet klasket ober da skouer, o kas ul lizher da SERVAT, sl. EMVR-397, Emsav 74/73-74 1973). An
Emsav en deus da reiñ ur ster yael da labour al ledemsavioù, d’o broudañ kement ma c’hell a-benn
rediañ ar gevredigezh c’hall da enbarzhañ dislavaroù distrujus eviti.
EMVR-396
Lizher kaset da Gilles SERVAT gant aozerion EMVR-396 (tr. br.).
Goude ma’z out bet e Kemper da geñver ar gala aozet gant Poellgor-skoazell ec’hwelerion Oraly
ha Kaolins de Bretagne, ez omp chomet gant un nebeut goulennoù, rak ar wech kentañ e oa dimp
mont d’un abadenn eus ar seurt e Kemper.
Da gentañ omp bet souezhet gant niver an dud a oa deuet, etre 600 ha 700, ha n’o doa ket moarvat
an holl an hevelep abegoù da zont d’ar sadorn-se da noz. E meur a rumm e ve tu d’o rannañ, hervez o
abegoù :
1) ar re a oa deuet dre ranellded pe evit diverraat o abardaevezh
2) ar re a oa deuet da selaou Gilles SERVAT kaner
3) ar re a oa deuet da reiñ skoazell o bezañs hag o arc’hant d’an ec’hwelerion, kizidikaet enta
ouzh ar stourmoù-arc’hañ micherour
4) ar re a oa deuet dre berzh o « breizhegezh » (eleze an dud kizidikaet ouzh kement tra a zo
warnañ un arliv brezhon bennak), hag o deus ezhomm magañ an trivliad-se ##(soñj ’c’h eus eus ar re

a zeu bep sadorn da Gêr-Vreizh evit soubañ en-dro en un « aergelc’h breizhek » ? Un ezhomm taer eo
evito : evit gallout padout e rankont askargañ ar « podoù-tredan breizhek ». Kemplezh ar forc’hadur
zo ganto ivez e-keñver Frañs ha dav eo bastañ dezhi. A-walc’h eo ganto da glevout o kanañ dodennoù
Emsav an etrebrezel war un dro gant kealioù tamm pe damm a gleiz evit ma kredfent emaint o-unan
oc’h argadiñ o enebourion.
An holl dud-se a ya d’ober ur yoc’h dizunvan (lusket dreist-holl gant an trivli) : gwelet eo bet ar
pezh a zeu da heul pa anavezer disoc’h ec’hwel Oraly. E gwir emeur da c’houlenn betek pelec’h ez ae
kengrediezh an arvesterion gant an ec’hwelerion ha betek pe boent an enluskadur-se a 600-700 den,
heuliet gant ur seurt c’hwitadenn, n’eo ket un azon a zibolitikadur klok.
Tu zo da c’houlenn ivez pehini eo lec’h ur c’haner brezhon engouestlet e seurt emgavadeg ; hag e
ve e roll kanañ hepken, hag a-benn ar fin tennañ e vad eus an abadennoù-se evit ober e vicher (zoken
hep kemer ur gwenneg) ha dre se kreskiñ e vrud ? pe, hag e zlead n’eo ket, e kement ma’z eo kaner
« engouestlet », kemer perzh gwerc’hek er breutadurioù etre an arvesterion ha dileuridi an
ec’hwelerion ?
Un dra all hon eus merzet : hogos bepred ez eo kanerion vrezhon a zeu e seurt degouezhioù. Hag
an ec’hwelioù-se o c’hoarvezout e Breizh abaoe ur pennad zo da gompren evel ul lod eus un argerzh
dispac’hel brezhon pe hepken evel un arvez eus ul luskad arc’hadurioù er reizhiad-kenderc’hañ gall ?
War a hañval ez eo nevez eus da berzh lakaat ar saliad da ganañ e brezhoneg (e Klizun, hag e
kanas ivez ar c’hevredig e brezhoneg ?) ; hag e sellfes difenn ar brezhoneg evel unan eus amkanoù ur
c’haner brezhon ? Se a rofe da gompren perak edos (mar kredomp ar skritelloù hag ar wask) e tolp
Pondivi aozet gant « difennerion ar yezh » ha m’en em gave, bepred hervez ar c’hazetennoù, ar
Mouvement Breton a-bezh. Hogen pehini eo lec’h ha roll ur c’haner (poblek pe dispac’her) en ur seurt
« mouvement » sonnet ? Ha roll ur stlejerez e ve ? Marteze eo deuet ar respont e-ser kejadeg an
arzourion vrezhon ?
Daou arvez a c’haller diverzout er roll-se :
– un tu yael : bezañ un elfenn distruj er reizhiad c’hall (dizegemeradus eo dodennoù ar
c’hanaouennoù, lakaomp e kemerfent nerzh hag e teufent da wir), ha skignañ tezennoù pe dodennoù
gouzhtroüs evit ar framm gall er boblañs ;
– un tu nac’hel hag un dañjer : an atoradur. Te hag ar ganerion all, o tont da vezañ kanerion
rannvroel arlezat ar gevredigezh c’hall, zo en arvar bepred da zihentañ ar bountad breizhek (mar
tremenfe an dud, e-giz stourm dispac’hel, gant selaou ho kanaouennoù), gant gerioù all, da vezañ
binvioù ar reizhiad-waskañ dre ar gwariadur-se. (Div skouer eus an atoradur o c’hoari war an
arzourion o-unan hon eus gant GLENMOR ha STIVELL).
Seurt daouelezh ne gaver ket hepken gant ar ganerion, hogen gant an holl luskadoù breizhek n’o
deus ket komprenet ez eo an dispac’h e Breizh kement ha dispenn ar saviad-kenderc’hañ gall e gounid
ar saviad-kenderc’hañ dispac’hel brezhon.
Stourm a rez o harpañ war ar saviad-kenderc’hañ gall ha da obererezh a denn da zegas ennañ
elfennoù arallek, dic’houzañvadus d’e boellelezh, dislavaroù o kas d’o heul eneberezh al labourerion
vrezhon ouzh ar reizhiad c’hall.
Er c’heñver-se, arnevezded kalvezel ar ganerion vrezhon zo e dargemm gant paourentez ha
dispredadur ar c’healioù a eztaolont. Mare Breiz Atao zo echu koulz hag he c’healiadurezh, ur fazi eo
gwelout er berzh a ra ar c’hanaouennoù broadelour un araokadenn eus an emskiant vrezhon.
Kealiadurezh vroadelour Breiz Atao evel kealiadurezh poblelour Ar Falz ne glotont mui gant netra ermaez eus aspadennoù an tremened.
Ar stourm bremañ a c’houlenn digant ar ganerion vrezhon un eil anal a rank sevel, n’eo ket diwar
emgann c’hwitet an eil Emsav, hogen diwar emgann an Emsav a hiziv.
(22 01 73)

EMVR-397

Emvod hollek Skourr an Deskadurezh Vroadel e Roazhon d’ar 4 c’hwevrer 1973.
Roll danvezioù an eil rummad kendaeloù ha deiziad an trede rummad eus unnekvet prantad
kendaelañ bloaziek S.A.D.E.D..
Roll an danvezioù enskrivet evit an eil rummad kendaeloù da vezañ aozet e Roazhon d’an 18
c’hwevrer 1973 :
– An darempredoù gant al luskadoù renkadelour.
– Beziadoù ha meizadoù nidiadel.
– Dezrann ar pennad « Breiz Atao hag an daelerezh-dieubiñ ».
– Daou emzezrann.
– Al luskadoù yaouankiz.
Dalc’het e vo an trede rummad kendaeloù en Oriant d’an 20 mae 1973.
Danevelloù obererezh ar reizhiad-skignañ.
EMVR-398
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943
Kentañ trimiziad 1973.

EMSAV
KELAOUENN BOLITIKEL
MIZIEK
Seizhvet bloavezh
Niv. 75 – Meurzh 1973
An niverenn : 3,00 F
Koumanant-bloaz : 30,00 F
EMSAV
B.P. 125, 35003 RENNES CEDEX
C.C.P. RENNES 2460 10
Taolenn

Breudoù 1973 « Emsav Stadel Breizh » e Saozon-Roazhon d’ar 4 meurzh .............................. 75/77-94
DOP-ROB damkanel /77-87. DOP-ROB embregel /87-92. Goulennoù ouzh an danevellerion
/93-94.
S.A.D.E.D. : Unnekvet prantad kendaelañ bloaziek (11) ........................................................ 75/95-102
Kendael a-zivout al luskadoù yaouankiz, Testenn gentañ : Ar skaoutelezh /95-102.
An Emsav hag ar Vro (59) [EMVR-399 – 406]..................................................................... 75/103-113
Lizheroù /103-105. Danevelloù obererezh : An Emsav, al ledemsav, darempredoù etre an
daou /105-107 – Ec’hwel ar studierion en I.U.T. Lanuon /107-108 – Emvod dilennel U.D.B.
an 9 c’hwevrer e Naoned /109-110 – Emzezrann /110-113.

BREUDOÙ 1973 « EMSAV STADEL BREIZH »
E SAOZON-ROAZHON D’AR 4 MEURZH
D’ar 4 meurzh eo bet dalc’het e Saozon-Roazhon Breudoù 1973 E.S.B..
War an deizroll edo :
0.

Envel Kengor an Dael ha sevel roll-labour ar Breudoù.

1.

Danevell Obererezh Politikel ha Raklun Obererezh Bloaziek.

1.1.

Danevelloù obererezh pep Kellig.

1.2.

DOP-ROB damkanel.

1.3.

DOP-ROB embregel.

2.

Kengor ar Reizhennoù.

2.1.

Mouezhiañ dezvad ar C’hengor.

2.2.

Envel Izili ar C’hengor.

3.

Kellidsteuñv ha Kengor ar Mererezh.

3.1.

Kellidsteuñv 1973.

3.2.

Envel Izili Kengor ar Mererezh.

4.

Danevell obererezh Kengor an Telloù.

5.

Kengor ar C’hendaeloù.

Da heul ez embannomp an Danevell Obererezh Politikel hag ar Raklun Obererezh Bloaziek
dindan an titloù DOP-ROB damkanel, DOP-ROB embregel.

DOP-ROB DAMKANEL
Ouzhpenn ar rannadur Danevell Obererezh / Raklun Obererezh (DOP/ ROB) ez anad er bloazmañ ur rannadur all na oa nemet gouverket er bloazioù kent, ar rannadur etre arvezioù damkanel hag
embregel an obererezh. Setu perak e reer div lodenn vras eus an destenn-mañ hervez an dasparzh
DOP-ROB damkanel / DOP-ROB embregel.
Ne c’haller ket troc’hañ kerzh an damkanañ e skejennoù bloaziek. Araokaat a ra an damkaniezh
en un amzerelezh kemplezh ma c’hoari ment an donder ur roll a bouez : pezh a zeu a-wel en ur mare
oa e gwirionez bezant abaoe bloavezhioù, hogen donoc’h, dianat. Setu perak ez eo bepred tidek awalc’h komz eus un danevell vloaziek eus al labour-damkanañ. Ken tidek all eo lakaat un troc’h etre
un DOP damkanel hag ur ROB damkanel. Ur splet bras avat zo da dennañ eus un DOP-ROB
damkanel bloaziek : ar pleustr frammel-se hon redi a vareadoù reoliek da aspakañ tremened a-bezh an
Emsav, da adskrivañ e istor pe, da nebeutañ, d’ober un tamm adskrivadur eus e istor.
An devoud a hañval bezañ e-kreiz an damkanerezh abaoe daou vloaz da nebeutañ eo an hini a zo
bet skritellet « tarzhadur ar c’hombod broadel » pe, e diarselloù all, « tremen eus al liamm-bro
saviadel d’al liamm-bed saviadel », « tremen eus an hollelaat broadel d’an hollelaat bedel ». Gant
gerioù all, kresk an Emsav abaoe daou vloaz zo bet a-raok pep tra ur c’hresk eus e vaezienn
niderezhel : diwanet en ur vaezienn vroadel, en deus distremenet bevennoù ar vaezienn-se, dre lemel
ar skoilhoù diwezhañ a vire ouzh e egor niderezhel hag e amzer niderezhel a beuremastenn. E-se ne
rae nemet dastum frouezh diwezhañ an troc’h saviadel ha kealiadel deraouet er Geto. Diwar vremañ e
c’haller lavarout n’eus d’an hollelaat emsavel harz ebet ken o tont eus an tremened : ar bevennoù en
deus zo re ar striv-kenderc’hañ emsavel hep-mui. D’e wered leun eo aet an troc’h. Keit ma chome un

asvan a gombod broadel e oa a-walc’h bezañ e-barzh evit ma ve leuniet : bezañ Breizhad,
komprenomp derc’hel un dangorelezh vrezhon, a spire da reiñ un asvan a fetisted d’ur vroadelezh
vrezhon hag un asvan a gantreizh d’an dalc’herion dangorelezh. Hiziv n’eus mui kombod ebet da
leuniañ, ret eo derc’hel saviad en ur vaezienn niderezhel noazh, ha n’eus nemet an hontkenderc’hañ a
zo azas evit, da gentañ, reiñ bezoud dezhi hag astenn he bevennoù, d’an eil, derc’hel saviad enni.
An devoud-se, a skritellomp e meur a zoare, hag a zo ivez un dremm kemeret gant an eztroadur,
n’eo ket un devoud eeun a c’haller kompren en un taol : an devoudoù daelerezhel a c’houlenn da
vezañ intentet ma astremenfed warno lies gwech, – an doare nemetañ eo d’o diraez en o donder
amzerel. Dija, niver ar skritelloù a verke a-walc’h kemplezhded an devoud, pe kentoc’h al liveoù
disheñvel ma ranker e gavout. Ivez, tidek e vez bepred an urzh dibabet da ezrevellañ un devoud
dezhañ ur c’hempoell daelerezhel, rak pep ezrevelladenn a rank kaout un derou hag un dibenn, tra ma
n’eus en un devoud daelerezhel netra a ve merket dezhañ roll un derou pe un dibenn.
Pa reomp « un tamm adskrivadur eus istor an Emsav » evel pep bloaz da geñver ar Breudoù, e
sellomp evel a bouez distreiñ war an darvoudoù a zo bet amplegadoù da « darzhadur ar c’hombod
broadel ».

Amplegadoù darvoudennel tarzhadur ar c’hombod broadel.
An amplegad pennañ eus « tarzhadur ar c’hombod broadel » eo c’hwitadenn ar vroadelouriezh.
Kondaonet oa ar stourm broadelour brezhon a-raok ma voe anezhañ, e diouer an amplegadoù a roe an
tu d’ober berzh da emsavioù broadel europat an 19t kantved pe da emsavioù-dieubiñ an Tri
C’hevandir en 20t.
Pezh na oa da gentañ nemet c’hwitadenn e galloud (gant broadelouriezh ampolitikel an Emsav
kentañ) a yeas tamm-ha-tamm e gwered a-hed ar c’hard kantved ma padas an eil Emsav. Treset eo bet
lankadoù ar gweredeladur-se e meur a bennad. Peurweredelaet e oa ar c’hwitadenn e dibenn ar
bloavezhioù pergont, gant distruj alvezel an eil Emsav.
Geto ar bloavezhioù pemont, dre berzh e vezoud pa na ve ken, a brouas e oa bet en eil Emsav un
dra bennak ouzhpenn ar vroadelouriezh. Moarvat ez eas an eil Emsav d’e zistruj dre e savelegezh
piaouel ha n’eo ket hepken dre un darvoud diavaez da armerzh e istor, – ar marv alvezel ne rae nemet
ategañ ur marv istorel. Emsav ar bloavezhioù pemont, o treistbevañ da zistruj an eil Emsav
broadelour, a daole goulou war un hil istorek bezant endeo en eil Emsav, e galloud evit e lod brasañ,
ha diforc’h diouzh an hil broadelour. En hil istorek-se e rankas an Emsav en em zerc’hel e diouer an
hil broadelour torret krenn.
Hir amzer o devoe ezhomm an emsaverion evit kompren pezh a oa c’hoarvezet en o istor, dreistholl evit ergorelaat an hil istorek nevez, diorren e embregiezh spesadek ha sevel e zamkaniezh.
Lankadoù an damkanerezh emsavel abaoe dek vloaz a c’haller renkañ hervez o mennadur e daou
rumm :
– ezvevennadur an treuzpaderezhioù broadelour,
– digejadur spesadegezh an hil istorek nevez.
A-hed al lankadoù-se en em sturias an emsaverion diouzh un niver kantreizhadurioù ; er re-mañ
ez eus tu da welout daou zerez :
– kentañ derez : kantreizhadurioù e-keñver an Emsav e-unan. An emsaver hervez an hil istorek
nevez a glaskas kantreizh en Emsav kent : e embregadoù a intentas evel kefleuniadur ergedoù an eil
Emsav, – S.A.D.E.D. da skouer a venne reiñ korf fetis d’ar gedvuhez vrezhon arnevez ergediet gant
Gwalarn. E gwir, kantreizhañ an Emsav nevez e-keñver an Emsav kent a voe kenkoulz kantreizhañ an
Emsav kent e-keñver an Emsav nevez hag, a-benn ar fin, digejañ keal an Emsav istorek evel lec’hdave da gement kantreizhadur ’zo eus an Emsav devoudel. War un dro, un damkaniezh eus
kantreizhadur istorek an Emsav a oa empleget gant meizad ar c’hevala istorek, pa ziskoueze hemañ an
ober emsavel evel hollelaat, eleze evel unelaat eus an ober tremenet hag an ober bremañ ;

– eil derez : kantreizhadurioù an emsaver evel den. Meizad ar c’hevala istorek a voe an hent
damkanel da dermenañ an Emsav evel saviad-kenderc’hañ istor ha, pelloc’h, da anaout ar saviadkenderc’hañ istor evel perzh spesadek eus mab-den. Boulc’het e par embregiezh an emsav brezhon, ar
c’hantreizhadur-mañ a gasas an emsaverion en tu all d’o brezhonelezh, o lakaat houmañ da gemer
renk e-touez an deberzhioù. An emsaver ned eo mui termenet evel « brezhon-skouer o tieubiñ e vro »
pe « den brezhon nevez », hogen evel mab-den en astenn klok eus e vaezienn niderezhel. Ar palioù
kent, « dieubiñ Breizh », « sevel ur Stad vrezhon », « krouiñ ur gevredigezh vrezhon nevez », n’int ket
mui arbennoù-bezañ an Emsav, daveoù-kantreizhañ termenel diflach, hogen arvezioù bellouriezhel,
amkanioù azgweladus o c’houlenn kantreizh da bep kammed.
Ar vroad a baouez a vezañ ur mailh ret eus kelennadurezh an Emsav ; houmañ n’emañ ket
diazezet war un damkaniezh eus ar vroad ; ned a ket da glask er stourm broadel kantreizhadur ebet,
pa’z eo ar stourm broadel a denn e gantreizh diouti. Anaout a ra al liamm-bro evel lec’h un nerzh
kevredadel bras, un andon ramzel a varregezhioù hontkenderc’hañ, – un devoud avat ne wel ken aze
ha n’eo ket ur retvez anienel pe trabedel. Poell an Emsav n’eo ket al liamm dre ur glad broadel boutin
d’an emsaverion, hogen al liamm dre ar saviad-kenderc’hañ. Mar boe diorreet ar saviad-kenderc’hañ
emsavel e-keñver al liamm-bro, ez eo aet e amgant ledanoc’h a-galz eget amgant al liamm-bro ; ekichen hemañ ez eus lec’h evit liammoù hag engouestladurioù all, reoù diazezet endeo, reoù all da
ziazezañ c’hoazh. An emsaver n’eo ket brezhonoc’h eget ma’z eo den, hag an Emsav evitañ zo
hontkenderc’hañ diwar e saviad-bed koulz ha diwar e saviad-bro.
Amplegadoù darvoudennel all eus tarzhadur ar c’hombod broadel zo bet meneget ha studiet
c’hoazh, en o zouez :
– diorreadur ul liamm saviadel oc’h eren strizh ouzh strizh holl gevredigezhioù hag armerzhioù ar
bed ;
– kresk ur bountad renkadel e Breizh hag an donedigezh drezañ eus tud nevez d’an Emsav.

Heuliadoù tarzhadur ar c’hombod broadel war balioù ha finvezioù an Emsav.
Tarzhadur ar c’hombod broadel, ezvevennadur ar vroadelouriezh o deus digoret an Emsav da holl
nerzhoù ar gevredigezh. Damkanadur an digoridigezh-se zo dezhañ furm un hir a emzezrann.
An Emsav en deus en em anavezet evel eztaol eus an nerzhoù tudadel. Hag an ober-emanaout-se
end-eeun a gevamplege tarzhadur ar c’hombod broadel : evit ergorelaat an nerzhoù tudadel en luske e
ranke an Emsav en em savlec’hiañ en un amgant ledanoc’h ma teue an dudadelezh d’ur rannbarzh etre
rannbarzhioù all. Da heul, bezañ ergorelaet an nerzhoù tudadel a dalvez e kantouez bremañ an
emsaver ar vrezhonelezh evel ergorenn ha n’eo ket evel dangorelezh. Dieubet eo diouzh an
dangorelezh vrezhon en dalle ouzh kement tra na oa ket Breizh hag a vac’he e « ober brezhon » en
diveziadegezh. An dieubidigezh-se, a ra d’an emsaver anaout an nerzhoù tudadel etre nerzhoù all ar
gevredigezh hep brientegezh ebet ken, zo war un dro patrom an dieubidigezhioù diouzh an hentoùbac’h dangorelour e-keñver an nerzhoù kevredadel all. Perzh kealiadel an niderezh eo degas mab-den
da gantouezañ an nerzhoù a c’hoari warnañ evel ergorennoù, eleze divac’hañ diouto e zangorelezh. Ar
gudenn n’eo ket kaout pe get un dangorelezh vrezhon, proleter, h.a., hogen intent an ober da ren pe
evel lusket dall gant an dangorelezh-se, pe evel oc’h emplegañ ergorelaat an nerzhoù tudadel,
renkadel, h.a.. Sklaer eo ar respont : daelerezhekaat ur bountad tudadel pe renkadel a empleg e
ergorelaat.
Dre se, ar palioù tudadel brezhon n’o deus ket da vezañ intentet ken evel disoc’h eus ober
arbennik an Emsav, hogen evel disoc’h eus ar bountad breizhek daelerezhekaet gant an Emsav. Aze e
tiverzomp un amplegad darvoudennel all, ameeun, eus tarzhadur ar c’hombod broadel : kresk ar
bountad breizhek o tisammañ an Emsav eus e roll a ziwallour ar flammenn vroadel. An ober tudadel
n’eo ket mui gwriziennet en endon dangorelezh an emsaverion, hogen en endon dangorelezh ar
boblañs ma ren ar bountad breizhek. A dra sur, savlec’h an emsaverion, soliet war ur c’hantouezadurergorelaat, o fella diouzh ar vrogarourion soliet o savlec’h war ur c’hantouezadur dangorel eus ar
vrezhonelezh, – pezh a lak ar vrogarourion da lavarout n’eus ket Breizhiz eus an emsaverion. Tra ma

vrienteka ar vrogarourion o brezhonelezh, e vrienteka an emsaverion ar savlec’h a gantouezadurergorelaat o deus diorreet end-eeun dre zivrientekaat ar vrezhonelezh. Ent diac’hinek avat, mar
disoc’h un deiz ar bountad breizhek gant ur pal istorek e stumm ur gevredigezh vloc’hel hag ur Stad
vrezhon, e vo diwar-bouez e zaelerezhekadur gant an Emsav. Rak kantouezadur dangorel ar
vrezhonelezh a gas hep mank nep « ober brezhon » d’un hent bac’h ; en eneb, an daelerezhekaat
emsavel a ro tu da sevel damkaniezh enkadennoù an nerzhoù kevredadel pennañ e Breizh, enkadenn
an nerzhoù tudadel e-touez ar re all. Dezrannañ an enkadennoù-se evel diempradur, eleze evel harz
ouzh ar c’henderc’hañ istor, zo kentañ kammed an adempradur e par an holl nerzhoù kevredadel, an
dudadelezh en o zouez.
N’eus niderezh ebet na emplegfe ket finvezioù. Gwelet hon eus endeo penaos e tiwane finvezioù
an unelezh hag an hollelezh eus pleustr an unelaat hag an hollelaat. Ken pouezus all eo heuliañ penaos
o deus dedroet finvezioù an Emsav kent a-dreuz da darzhadur ar c’hombod broadel. An eil Emsav en
doa dedalvezet da Vreizh finvezioù savelet araozañ, ar frankiz hag ar gevataliezh pergen : pep broad a
zlee piaouañ he frankiz ha bezañ kevatalwirioù d’ar broadoù all. Hil istorek diles an Emsav a ro
furmoù leunoc’h d’an div finvez se ouzh o eilsavelañ evel rezid ha kevarzhelezh : rezid mab-den zo en
hontkenderc’hañ a-raok bezañ er frankiz hiniennel pe strollennel (broadel pe all) ; ar gevarzhelezh zo
piaouerezh kevatal ar saviad-kenderc’hañ istor a-raok bezañ piaouerezh kevatal o gwirioù politikel
gant an hiniennoù pe ar strollennoù (broadoù pe all).

Notennoù a-zivout arvezioù ’zo eus an Emsav devoudel.
Pa lavarer « Emsav » hiziv ne intenter ket « Emsav devoudel » hogen « Emsav istorek », hemañ o
vezañ en e astenn klok ar c’henderc’hañ istor hollel. Kement-se ne vir ket ouzh an Emsav devoudel a
gaout e gudennoù dezhañ, e istor piaouel. Moarvat, kement a ra an Emsav a rank bezañ intentet e par
an Emsav istorek ha kantreizhet gantañ, hogen war un dro ez eo da intent a-geñver gant istor an
Emsav devoudel. Da skouer, leviadurezh yezhel E.S.B. zo disoc’h war un dro eus dezrann istorelkevredadel ar boblañs hag eus niderezh piaouel an Emsav devoudel. E seurt daouelezh e kav an ober
emsavel div daolenn-wiriañ : e pep mare e rank degemer kantreizh war un dro eus an Emsav istorek
hag eus istor an Emsav devoudel.
Ur skouer all a gaver gant ar frammelezh. E prantad an diazezadur diabarzh (1962-1969) en em
intente an Emsav evel « Emsav frammet ». Neb a asante bezañ er framm oa en Emsav, neb a nac’he
bezañ e-barzh ar framm oa e-maez an Emsav. Dic’houzañvadus e oa seurt stad a draoù da gement hini
na rene ket an niderezh emsavel, diziouerus e oa evelkent tremen drezi evit diazezañ an Emsav. Hiziv,
an niderezh emsavel ned eo ket mui un heveleb gant ar frammerezh emsavel. Frammet eo bepred an
Emsav, nemet ez eo ar frammelezh un arvez eus an Emsav devoudel. Dres, ar gudenn lakaet gant
pennaenn an div daolenn-wiriañ eo penaos kantreizhañ frammelezh an Emsav devoudel e par an
Emsav istorek ? Da vare an « Emsav frammet » e veze sellet frammelezh an Emsav evel rakkerzher
frammelezh ar Stad. Diaes e ve hiziv reiñ ar roll rakkerzher-se evel kantreizhadur da frammelezh an
Emsav ! Hogen, e-lec’h ar roll arlakadel-se, he deus ar frammelezh ur roll gwerc’hel evel benvegdaelerezhekaat ar bountadoù kevredadel. Ar roll gwerc’hel-se e-keñver emframmoù ar gevredigezh
vloc’hel eo he c’hantreizhadur e par an eil taolenn-wiriañ, an Emsav istorek.
Un trede skouer zo gant ar gevredusted. E prantad an diazezadur diabarzh, an entroadur, en em
stumme kevredusted an emsaverion diouzh ment ha doareoù an Emsav devoudel ; ne anavezent roll
ebet d’ar gevredadelezh « diavaez ». En ur prantad-tremen e voe anavezet dezhi ur roll bellouriezhel
hepken, hini ur gevredadelezh arallek da ledemsavekaat. Hiziv, ar roll bellouriezhel-se zo anezhañ
c’hoazh nemet ez eo eilrenk en niderezh emsavel. Ar renk kentañ zo gant roll an Emsav devoudel
bezañ lusker daelerezhekaat an nerzhoù kevredadel. Ar roll-se eo a ren war e gevredusted : houmañ
a) n’en em stumm ket mui diouzh ment ha doareoù an Emsav devoudel, hogen diouzh amgant an
nerzhoù kevredadel ez eo roll an Emsav daelerezhekaat b) n’eo ket mui ur gevredusted diasavel evel
hini stroll bihan ar prantad entroadur, hogen dialuskel, pa’z eo intret hec’h-unan gant an oberdaelerezhekaat. An emzalc’h emsavgreizelour (reizhet diouzh mad an Emsav devoudel hepken) a oa
boutin ha dizañjer a-walc’h da vare an entroadur zo hiziv un hual da garzhañ.

Diaester al labour emsavel eo ar ret stignañ kudennoù piaouel e termenoù a istoregezh piaouel, tra
ma vez stignet holl gudennoù ar gevredigezh e termenoù a istoregezh arallek. Petra eo stignañ
kudennoù piaouel e termenoù a istoregezh piaouel ? Ha, da gentañ, petra n’eo ket ?
– n’eo ket treuzlakaat kudennoù arallek e termenoù « emsavel » ; gwelout Breizh evel ur rannvro
isdiorreet eus ar riez c’hall, Europa pe ar bed, zo kement ha fiziout e Breizhiz an emell da ziskoulmañ
kudennoù stignet gant pobloù all : kealioù an diorreadur koulz hag an isdiorreadur zo da gentañ-holl
disoc’hoù eus ur c’henderc’hañ istor arallek, ha ne c’haller ket o zreuzplakañ a-vloc’h en un « istor
Breizh » ; « kudenn an isdiorreadur brezhon » zo ken arallek ha « meizad un isdiorreadur brezhon » eunan ; ur bobl en istor ne ziskoulm nemet ar c’hudennoù he deus stignet ;
– n’eo ket raktresañ forzh un istoregezh vrezhon e-barzh gourhent ur brederouriezh eus an istor
(pezh a ra ar re a fiz en ur sokialouriezh treuzplaket an emell da bourchas un dazont da Vreizh).
Petra eo neuze « stignañ kudennoù piaouel e termenoù a istoregezh piaouel » ? Evit gwelout
sklaeroc’h, ledanaomp ar sell.
Maezienn niderezhel an Emsav zo enni div gelc’henn :
– ur gelc’henn azonet gant gweredelezh leun an niderezh emsavel, eleze gant an daelerezh
saviad-kealiad emsavel, kelc’henn ar c’hudennoù stignet gant an Emsav e-unan, kelc’henn istor
piaouel an Emsav devoudel ; enni ez arc’hwel bepred reolenn an ateb-oberoù, pennaenn ar gentañ
taolenn-wiriañ ;
– ur gelc’henn ma chom galloudel evit un darn bras pe vrasoc’h ar c’henderc’hañ istor, rak an
nerzhoù kevredadel enni zo dezho ur roll gouzañvat en ur c’henderc’hañ istor estren dezho ; kelc’henn
an arallegezh eo enta, ha dreist-holl kelc’henn an Emsav istorek, rak eno emañ talbenn an istorekaat,
eno emañ kefridi an Emsav lakaat ar c’henderc’hañ istor da dremen eus ar par galloudel d’ar par
gweredel. En eil kelc’henn n’emañ ket bezant an Emsav evel daelerezh saviad-kealiad gweredel,
hogen evel daelerezhekaat. Daelerezhekaat ar bountadoù kevredadel, eleze dezrannañ dialusk ar
gevredigezh ha skignañ an dezrannoù, luskañ an arc’hwel ledemsav ha kreskiñ amgant ar gentañ
kelc’henn diwar goust an eil. En eil kelc’henn e kav an Emsav e eil taolenn-wiriañ.
An eil taolenn-wiriañ eo an hini disoc’hel, an hini a gont e dibenn dezrann, p’emañ savlec’hiet e
talbenn an Emsav. Nemet ez eo ameeun ar gwiriañ enni : emañ er-maez eus amgant an daelerezh
gweredel, emañ hepken war an dachenn da zaelerezhekaat ha dre se e rank ober dave bepred d’ar
gelc’henn gentañ. E gwir, an dezrannoù war dialusk ar gevredigezh zo kenderc’hadoù eus niderezh ar
gelc’henn gentañ. Tremen a rankont enta dindan daou wiriadur : er gelc’henn gentañ evel pep
kenderc’had emsavel e rankont bastañ da reolenn an ateb-oberoù (kentañ taolenn-wiriañ) ; en eil
kelc’henn, ouzhpenn bastañ da reolenn gwirionez an devoudoù, e rankont bezañ kammedoù kentañ un
niderezh istorek e lec’hioù ma n’eus na saviad-kenderc’hañ istor na kealiad istorek. E termenoù a
vellouriezh, ar bon a chom er gentañ kelc’henn, ma emañ ar saviad-kenderc’hañ emsavel, hag an eil
kelc’henn a vez dispaket tamm-ha-tamm en-dro da bennoù-pont harpet ouzh ar bon. Kompren a reer
he deus an eil taolenn-wiriañ un arc’hwel war hir dermen, hag ez eo alies arlakadel he disentezioù, pa
denn ul lod mat eus he gwiriusted eus gwerc’h-gwiriañ an daolenn-wiriañ gentañ.
Kement-mañ a ro da gompren ivez perak ez eo ken gorrek kerzh an Emsav. N’eus nemet er
gelc’henn gentañ e vez stignet kudennoù piaouel e termenoù a istoregezh piaouel. Hogen gwan bras ar
gelc’henn gentañ eo bezañ hini an Emsav devoudel. Gwelet hon eus, pezh a ra arallegezh an eil
kelc’henn eo e vez enni stignet kudennoù arallek e termenoù a istoregezh arallek. Kentañ kammed an
Emsav eo bet hepkoriñ an trap ma kouezh holl luskadoù ar Mouvement Breton, klask reiñ un
diskoulm « emsavel » da gudennoù arallek. An eil kammed eo luskañ er boblañs an ezhomm stignañ
kudennoù piaouel e termenoù a istoregezh piaouel. An emsaverion ne stignont ket kudennoù an dud
all en o lec’h, ne c’hellont nemet stignañ o c’hudennoù dezho o-unan e termenoù a istoregezh
emsavel : n’eus nemet e kement ma anavez an dud all er c’hudennoù stignet gant an emsaverion
kudennoù o sellout outo ivez, e c’hell an Emsav gounit tachenn hag ar gelc’henn gentañ kreskiñ diwar
goust an eil. Aze emañ tu yael an daelerezhekaat, ha pennaenn an eil taolenn-wiriañ, – an tu nac’hel o

vezañ gant an arc’hwel ledemsav o faosaat ar c’hudennoù arallek, o tangleuziañ an istoregezh arallek,
o prientiñ dre se stignerezh ar c’hudennoù piaouel ha kenderc’h an istor piaouel.
Labour an Emsav en eil kelc’henn zo gantañ danvez ur c’horwered muiel, diskogellerezh an
istoregezh arallek ha kresk ar gelc’henn gentañ o vezañ en ur c’heñver a zaelerezh emgreskus.
Koulskoude, ent diac’hinek, e rank an Emsav evit ar mare stourm ouzh ur meni korwered nac’hel,
bihanded e skog hag uzadur naturel e goskor o vezañ ivez en ur c’heñver a zaelerezh emgreskus. Ken
dister eo niver an emsaverion strewet a-hiniennoù e-mesk strollennoù ar gevredigezh arallek ma
hañvalont bezañ diwered krenn ; ken rouez eo c’hoazh ar c’hudennoù o deus stignet ma hañval bezañ
dic’hallus e luskfent ar boblañs da stignañ he c’hudennoù piaouel diwar goust ar c’hudennoù arallek.
Ken gorrek ez a ar c’henderc’hañ istor e Breizh ma hañval bezañ diflach. Nepred avat ne voe lavaret
ez eo an distro d’an istor un trevell bihan. Amkan kentañ an Emsav eo tizhout poent-eilpennañ ar
c’horwered nac’hel er c’horwered muiel, – anaout a reomp an hent ha gouzout ez eo tenn, gwell eo
eget e zianaout ha krediñ ez eo aes.

Notenn a-zivout an damkaniezh hec’h-unan.
Furm an damkaniezh, ar c’healioù hag ar yezh arveret ganti, zo liammet ouzh donder an distruj
dezrannel da ren evit tizhout un diaz divrall d’an ober.
Kemeromp skouer ur vro eus an Tri C’hevandir ma’z eus c’hoazh ur gwerc’h dispac’hel gant ar
vroadelouriezh. An dispac’h enni a gemer furm ur brezel-dieubiñ. Anat eo n’en devo ket emsav
dispac’hel ar vro-se ezhomm da ren al labour damkanel a rankomp-ni ren e Breizh. Ar vroadelouriezh
diouzh un tu, ar sokialouriezh diouzh an tu all a bourchas dezhañ armoù kealiadel spirus evit an
emgann ouzh un enebour estren ha kevalaour. Dizunvanded ha treuzplakadur e zamkaniezh n’int ket
hualoù d’e embregiezh.
E Breizh e ouzomp a-walc’h bremañ ne c’haller ket tremen gant un damkaniezh fardet diwar
dreuzplakadurioù ar vroadelouriezh hag ar sokialouriezh. Ar c’henderc’hañ istor ne c’hell nemet
kemer furm un niderezh piaouel, a ampleg enta un damkaniezh andoniek ha n’eo ket amprestet.
Ezvevennadur an treuzpaderezhioù broadelour a redias an emsaverion da amparañ ur binviadur
dezrannerezh dianav d’ar preder broadelour. Digejadur spesadegezh an hil istorek nevez ez eo hil
diles an Emsav a c’houlenn ur binviadur all a veizadoù a ranker krouiñ evit un darn vat. Alese un
nebeut endalc’hadurioù evit furm an damkaniezh :
– dilezel da vat ar yezh skeudennel ha dispis, « sklaer, hogen nann sklaerius », benveg ar « skiant
voutin », evelti kemmeskailhez heklevioù da lavaroù resis an tremened ;
– arverañ par ma c’haller meizadoù a) termenet mat o c’heñver ouzh pezh a verkont b) termenet
mat o c’heñverioù ouzh reizhiad hollek ar meizadoù ; chom evezhiek bepred ouzh treuzfurmadur ar
c’heñverioù-se a-hed an argerzhioù daelerezhel.
Reolenn furm an damkaniezh eo bezañ ul lavar resis, hentennek, o taveiñ bepred d’un dezeviñ
dik, na zalc’h ket enni ar skeudennoù lec’h ar meizadoù, na glask na kendrec’hiñ, na skogañ an trivli,
na livañ tezennoù e stumm anadurezhioù, o reiñ hepken spisverkoù diliv evit an dezrannañ hag an
embregañ.

DOP-ROB EMBREGEL
E 1972 ez eus anadet tuadurioù nevez en obererezh E.S.B..
Da gentañ ez eo aet war baotaat al labourioù a-zivout ar gevredigezh e Breizh, ar studiennoù
diwar-benn an darvoudoù kevredigezhel ma voe emellet emsaverion enno. A-walc’h eo sellout ouzh
ar pennadoù embannet gant Emsav warlene evit henn gwelout splann : un niver bras anezho a denn
d’ar c’hudennoù kevredigezhel o deus kavet an emsaverion en o saviad arallek.

Merkomp diouzhtu ez eo al labourioù-se difraostadurioù, dafar evit dezrannoù muioc’h eget
dezrannoù diles. Pouezus eo displegañ perak n’omp ket bet e 1972 ha n’omp ket c’hoazh bremañ evit
dezrannañ un niver bras a zarvoudoù kevredigezhel e Breizh hag e lec’h all ; perak n’omp ket evit
dezrannañ, da skouer, ar c’hudennoù stignet en hon saviad arallek. Arbenn kentañ seurt dic’halloud zo
da glask e nevezded hon perzhiadur e kudennoù pemdeziek ar vro. E-pad bloavezhioù en deus an
Emsav diforc’het mat an obererezh « en Emsav », a oa an obererezh diles, rezidek, diouzh an
obererezh « er-maez eus an Emsav », al labour bara, arallekaus ; pezh a gonte oa an obererezh renet
en Emsav, pezh a raed en diavaez n’en doa netra da welout gant an Emsav. E-se en em lec’hie an
Emsav en amgant ar bountad breizhek ha n’eo ket en amgant ar gevredigezh en he fezh. Tamm-hatamm eo bet kemmet an traoù, da skouer gant diorreadur ar preder renkadel en Emsav ; hogen pell eo
bet an Emsav o « tarzhañ ar c’hombod broadel » ; da skouer, techet e oad n’eus ket keid-all da ziren
an holl zarvoudoù kevredigezhel d’ar bountad breizhek. Ar gudenn bremañ ma n’eo ket mui gennet an
obererezh emsavel er bountad breizhek, ma’z eo diskoulmet ar c’hudennoù diabarzh a oa e devoud ar
gennadur-se, zo : petore obererezh ren ?
An armoù damkanel goveliet abaoe derou an trede Emsav ha dreist-holl abaoe krouidigezh ar
framm zo bet savet evit damkanañ obererezh ar mare : krouidigezh ar saviad-kenderc’hañ emsavel,
frammadur an Emsav, eztroadur. Nevezded an obererezh renet en amgant ar gevredigezh a-bezh, ha
n’eo ket hepken en amgant ar bountad breizhek evel ma voe graet e derou an eztroadur n’eo ket bet
kaset pell a-walc’h c’hoazh. Setu perak n’eus bet graet e 1972 koulz lavarout degasadenn damkanel
ebet. Ar pep damkanelañ zo bet embannet war ESB 7 hag er pennad Kendalc’herezh gouzañvat ha
kendalc’herezh oberiat, Emsav 67/214-217 1972. Merkomp evelato ez eus bet renet imbourc’hioù
damkanel diwar an niderezh en deus kaset an Emsav da zistremen ar vroadelouriezh e stumm
damkaniezh an hollelaat (sl. Eus an hollelaat broadel d’an hollelaat bedel, Emsav 60/375-388 1971 ;
Beziadoù ha meizadoù nidiadel, Emsav 74/48-68 1973). Echu eo bremañ prantad diazezañ ar saviadkenderc’hañ emsavel, tarzhet eo ar « c’hombod broadel » ; e berr, an Emsav en deus diskoulmet ken
er par damkanel, ken er par embregel ar c’hudennoù diabarzh a oa e re a-ziwar-lerc’h an eil Emsav, ar
Geto ha prantad ar frammañ. Treuzfurmidigezh S.A.D.E.D. a verk un termen er c’heñver-se.
E 1972 hon eus lusket ivez un obererezh nevez : skignadur reizhiadek al lizheradur emsavel.
Kroget hor boa e dibenn 1969 da skignañ ESB 1 hag abaoe hor boa embannet troidigezhioù eus
pennadoù eus Emsav. E meur a geñver e tenn danvez ESB 7 da zanvez an embannadurioù gallek kent :
un dezrann eo eus an Emsav hag al luskadoù ledemsavel. Hogen ur ster hag ur roll nevez zo bet roet e
1972 da skignadur al lizheradur emsavel. E derou an eztroadur e veze arveret ar skridoù-se evit mont e
darempred gant an dud : ar pal oa lakaat an dud d’en em lec’hiañ e-keñver an Emsav. E 1972 avat ne
oa ket ar pal lakaat an dud d’en em lec’hiañ hepken e-keñver an Emsav, arc’hwel ar skridoù gallek ne
oa ket hepken lakaat an emsaverion e darempred gant an dud. Da arc’hwel ez eus bet roet d’ar skridoù
gallek gwerediñ war ar c’healiad arallek, degas dislavaroù er saviad arallek ; d’an emsaverion da vont
e darempred gant an dud (ha n’eo ket hepken gant an dud tizhet gant ar bountad breizhek) a-zivout o
c’hudennoù fetis diziskoulm (ha n’eo ket hepken a-zivout kudennoù diskoulmet an Emsav). Kroget
eur ivez da lakaat war sav ur framm azasaet ouzh skignerezh al lizheradur e galleg. E-keit m’edo an
Emsav o tiskoulmañ e gudennoù diabarzh ne oa ket evit mont war-eeun da gudennoù fetis an dud.
Dalc’het ma oa gant e enkadennoù hag e zislavaroù, ne adkave ket an enkadennoù hag an dislavaroùse er gevredigezh arallek. Da heul, enkadennoù ha dislavaroù ar gevredigezh arallek a chome dianav
ha dreist diraez dezhañ. Dezhañ eo da ober e gudennoù eus kudennoù ar vro, ha kudennoù emsavel
eus ar re-mañ.
N’eus ket anv da sevel ur raklun obererezh munudaouet e diouer un dezrann eus stad bremañ ar
gevredigezh e Breizh. N’ hon eus ket dezrannet an dislavaroù, an enkadennoù, ar c’hudennoù na
kennebeut an nerzhoù kevredadel a wered er vro ha n’omp ket evit henn ober bremañ dre an arbennoù
meneget uheloc’h. Un nebeut sturiadurioù hollek a c’haller digejañ evelkent diwar bleustr 1972.
Da gentañ ez eo ret kas war-raok emell an Emsav e kudennoù ar gevredigezh arallek. Pazenn
gentañ an emell-se zo kemer perzh oberiant er stourmoù kevredigezhel a c’hoarvez er vro hag er bed ;

an eil pazenn zo o savlec’hiañ en istoregezh emsavel (brezhon, bedel) dre hent an hollelaat. Seurt
emell zo evel just tra pep emsaver war e dachenn, en e saviad arallek ; tra ar framm eo ivez.
An Emsav zo bet betek-henn (eleze betek tarzhadur ar c’hombod broadel) un eztaol eus ar
bountad breizhek. An emsaverion o deus kreñvaet ar bountad breizhek dre o labour emsavel end-eeun.
Dre o saviad arallek emaint e darempred strizh gant an nerzhoù kevredadel all a c’hoari er vro, an
nerzhoù renkadel pergen. Ar gudenn n’eo ket gouzout hag e vo an Emsav en dazont un eztaol eus an
nerzhoù tudadel ha renkadel pe eus nerzhoù all ; ar gudenn bremañ zo daelerezhekaat, istorekaat an
nerzhoù-se.
Abaoe pell ez eo kroget an Emsav gant daelerezhekadur ar bountad breizhek. E-pad pell ivez ez
eo bet bevennet-kenan e obererezh en arbenn eus enkted ha gwanded ar bountad breizhek. Bremañ pa
gresk ar bountad, dre arbennoù hag un argerzh a zo da zisplegañ, pa’z eus eus ar saviad-kenderc’hañ
emsavel, eus ar frammoù ledemsavel, e tresomp un hent d’ar bountad : bezañ an nerzh kevredadel a
amparo ur gevredigezh vloc’hel brezhon. Ar roll istorek a roomp d’ar bountad breizhek, ar stad ma
emañ bremañ ar bountad hag ar frammoù evodet dioutañ, a erverk d’an Emsav ur vellouriezh a zo bet
brastreset c’hoazh (sl. ESB 7). Mat eo koulskoude distreiñ war arvezioù pleustrek ’zo eus ar
vellouriezh-se.
Ar bazenn gentañ anezhi zo dezrannañ eztaolioù ar bountad breizhek, eleze dezrannañ an ober
emsavel ha ledemsavel, lakaat war wel o dislavaroù, savlec’hiañ o ober en istoregezh a ra eus ar
bountad breizhek an nerzh kevredadel a amparo ar gevredigezh vloc’hel brezhon. An dezrannoù-se
kenderc’het gant an Emsav a rank gwerediñ war ar bountad breizhek hag ar gevredigezh arallek abezh. Alese e teu a-wel an arvez eus ar vellouriezh ez eo ar stlennerezh ha pouez ar reizhiad-skignañ.
Pazenn gentañ bellouriezh an Emsav eo an distruj kealiadel a ren dre e zezrannoù. Nac’helezh ur seurt
distruj a brient an hent d’ur yaelezh nevez. Evit ar pred, ar yaelezh a ginnig an Emsav zo al lamm
hanvoudel, ar saviadekadur en Emsav. Alese an diaester hon eus anavezet er bloavezhioù tremenet
hag a anavezomp c’hoazh : yaelezh an Emsav ne anad nemet en ur par hiniennel dre al lamm
hanvoudel, an dispac’h hiniennel. Un tremen zo d’ober eus ar yaelezh er par hiniennel d’ar yaelezh er
par strollennel. Hogen n’eo ket anat e c’hell seurt tremen c’hoarvezout bremañ en amgant ar bountad
breizhek. An distruj kealiadel n’eo ket bet kaset pell a-walc’h, an dihentadurioù ledemsavel n’int ket
bet meizet evel dihentadurioù gant an dud tizhet gant ar bountad (en arbenn eus ar yaelezh strollennel
faos a ra dave dezhi an arc’hadurioù yezhelour, da skouer). Roll E.S.B. zo herrekaat an distruj
kealiadel-se hag unan eus an doareoù evit henn ober zo ledañ puilh al lizheradur emsavel.
Disheñvel eo keñverioù an Emsav gant an nerzhoù kevredadel all, an nerzhoù renkadel pergen.
Roet hon eus ur roll istorek d’ar bountad breizhek, hogen n’hon eus ket roet ur roll kevelep d’an
nerzhoù renkadel. Ne oa ket tu d’henn ober a-raok tarzhadur ar « c’hombod broadel » (nemet
treuzplakadur a ve bet). Pa zeu an nerzhoù renkadel e niderezh an Emsav ez anad amañ, muioc’h eget
e n’eus forzh pelec’h all, al lamm damkanel hon eus d’ober. En un doare anat hon eus da zezrannañ ar
renkadoù, un damkaniezh eus ar renkadelezh hon eus da savelañ, ha savlec’hiañ an nerzhoù renkadel
e-keñver an nerzhoù tudadel. Kroget eo bet al labour en un doare darnel, dre an dezrannoù saviadel a
zo bet graet eus an Emsav, eus e gealiadurezh en e brantadoù disheñvel, dre al labourioù war ar
gevredigezh, an emzezrannoù, h.a..
Daou dra zo da verkañ amañ a-zivout an nerzhoù renkadel. Da gentañ o sol armerzhel a zeu dezho
eus furm ar reizhiad armerzhel ma emañ Breizh. Er c’heñver-se n’eus ket tu da gomz eus proleteriezh
vrezhon pe eus bourc’hizelezh vrezhon, h.a. ; da heul, ar stourmoù renkadel a c’hoarvez e Breizh zo
da vezañ komprenet evel stourm etre proleteriezh ha bourc’hizelezh ar bed a-bezh. Eil tra, ur furm
arbennik zo d’an nerzhoù renkadel e Breizh, o tennañ da stad warlerc’hiet hag arlezat an armerzh ; ur
furm arbennik zo, da heul, d’ar renkadoù e Breizh. Arc’hwel an nerzhoù renkadel e Breizh, e Frañs
hag er bed hon eus da gompren en ur stern hollvedel o lakaat e kont roll ar c’hevredigezhioù bloc’hel
er stourmoù renkadel, an arver a ra ar renkadoù eus ar vloc’hennelezh (da skouer, ar c’horvo tennet
gant an dispac’hioù sokialour eus an nerzhoù tudadel, pe ar splet a gav ar gevalaouriezh en eneberezh
ar c’hevredigezhioù bloc’hel, – kv. enkadenn armerzhel ar Joint Français).

Er pleustr, hon eus da bouezañ war darnelezh ar bellouriezhoù renet e stern ar c’hevredigezhioù
bloc’hel (e stern Frañs pergen), a zo un doare da hepkoriñ ar gudenn dudadel, ha war darnelezh ar
stourm renkadel e-unan. An dispac’h n’emañ ket e trec’h ar broleteriezh, diskar ar reizhiad kevalaour,
hogen ivez e diskar an emframmoù bloc’hennel a zo, diskar ar frammoù disoc’het diouto (hag o
dalc’h war sav alies, evel en Aljeria da skouer), hag e krouidigezh kevredigezhioù bloc’hel nevez.
Emell an Emsav er stourmoù renkadel e Breizh pe e lec’h all a c’hell c’hoarvezout e stern ar
frammoù renkadel (c’hweluniadoù) pe er-maez. Linenn-vlein an ober zo, ne vern e pe stern ma ve
renet, lakaat war wel an dislavaroù a zo etre ar renkadoù, en amgant ar renkadoù, ha sol an dislavaroùse ; dezrannañ ar pleustr hag ar c’healiad renkadelour evel merket uheloc’h (o kemer perzh oberiant er
stourm).
Emañ an Emsav o kregiñ gant ur prantad nevez eus e niderezh a lak e kont n’eo ket hepken an
nerzhoù tudadel, hogen an nerzhoù kevredadel all ha, da gentañ penn, an nerzhoù renkadel. N’eo ket
mui kreizet e niderezh war ar bountad breizhek (daoust d’ar roll arbennik merket dezhañ). An
niderezh tudadel a rank lezel al lec’h gant un niderezh hollel. Evelkent ma ne ro ket an Emsav en e
zamkaniezh lec’h brientek ebet d’an nerzhoù tudadel pe d’an nerzhoù renkadel, e ve ur fazi kemer
kement-se da reolenn evit an embregiezh : el lec’hioù hag er mareoù ma anad an nerzhoù kevredadel
ez eus d’o daelerezhekaat, d’o istorekaat. Ne zibabomp ket reiñ ul lec’h brientek d’an nerzh-mañ pe
da unan all, hogen ne zibabomp ket kennebeut an amzer hag al lec’h ma anad an nerzhoù tudadel pe
renkadel.
An dekvloaziad tremenet zo bet merket e Breizh gant un diorreadur herrek eus an nerzhoù tudadel
ha renkadel, – en doare-se ez erzerc’h ar gremm kevredadel dieubet da heul diwezh ar reuziad-tremen
eus an henvoazelezh d’an arnevezelezh. War un dro gant diorreadur an nerzhoù-se ez eo bet kaset
treuzfurmidigezh an Emsav. Dieubet ma’z eo bremañ diouzh hualoù e dremened ez eo deuet dezhañ
ar pred da reiñ furm istorek da nerzhoù bev ar vro.

Goulennoù graet da geñver ar Breudoù ouzh Danevellerion DOP-ROB damkanel ha
DOP-ROB embregel.
1. Da heul DOP-ROB damkanel.
A Komz a rez eus distremen roll ar framm. Ne gavan ket se bastus : ar pezh a zo nac’hel en
Emsav zo an dezrannoù ; ar pezh a zo yael zo ar saviad-kenderc’hañ. Yaelezh an Emsav zo en e
frammelezh, eleze en e saviad-kenderc’hañ.
Daneveller Ne lavaran ket « distremen roll ar framm ». Hogen an dra-mañ : ar frammelezh zo bet
dezhi ur roll brientek en ur prantad eus an Emsav, ar mont er-maez eus ar Geto. Ken ma oa neuze
heñvelsterioù eus Emsav hag Emsav frammet. Pezh a zo distremenet eo ar prantad-se. Hiziv, ar
frammelezh ned eo ket distremenet, nemet ned eo mui nemet ur gwastad eus gwerc’helezh an Emsav.
Ar saviad-kenderc’hañ emsavel eo bremañ dezverk an Emsav hag e yaelezh, ar frammelezh avat zo un
dra all, ha ne gav ket din e c’hallfe bezañ lakaet da zezverk an Emsav ken…
B Gant ar bountad broadelour o sevel ne vo ket komprenet yezh an Emsav.
Daneveller Un diforc’h zo d’ober etre yezh an damkaniezh ha yezh an embregiezh. E tachenn an
damkaniezh ez eo ar yezh ur benveg kalvezel a imbourc’herezh ; evel pep yezh kalvezel ez eo
digomprenadus da neb nad eo ket arbennikaet. E tachenn an embregiezh ez eo ar yezh ur benvegkehentiñ ; kemplegañ a ra da yezh an dud emeur e darempred ganto. Ar yezh a arverer en emvodoùkelaouiñ pe en darempredoù ma komzer eus an Emsav ned eo ket yezh Emsav (ne gomzan ket amañ
eus an diforc’h galleg/brezhoneg). Evit yezh ESB 1, ESB 7, me oar e sav kudenn pa’z eo strizh awalc’h he c’hevredig. Arabat mont re bell avat, – anaout a reomp sañset kefredourion a lavar ne
gomprenont ket testenn ESB 7 ; e gwir emeur da c’houlenn war o divout hag un afer a stummadur war
ar yezh eo, pe neuze a youl d’en em zigeriñ d’an danvez.
K Penaos komz eus ar vroad gant ar vroadelourion ?

Daneveller Un dra zo da lakaat a-wel : ar vroadelourion a stign kudennoù nad int ket barrek da
ziskoulmañ. Dre ma chomont dall ouzh kement nad eo ket tudadel, ar c’hudennoù a stignont evel o
vezañ re ar « vroadelezh vrezhon » zo o c’hudennoù dezho ha tamm ebet re an dud a vev en-dro
dezho.
Ur gudenn werc’hel eus ar broadoù eo houmañ : al liamm saviadel kreñv-ouzh-kreñv etre an
armerzhioù a laka savlec’hiañ en amgant an hollved mui-ouzh-mui a gudennoù savlec’hiet betek-henn
en amgant ar broadoù. Diskar o diazez armerzhel zo un amprouenn evit ar broadoù, – drama DE
GAULLE e voe. Ar goulenn a reer eo : ur wech bedelaet an armerzh, hag e steuzio ar broadoù, pe hag
e tiwano tudadoù war un diazez nevez ?
An eil tezenn eo hon hini pa na strishaomp ket ar c’henderc’hañ d’an armerzh, – istoregezh an
tudadoù nevez o vezañ diazezet war ar c’henderc’hañ istor ha n’eo ket war ar c’henderc’hañ armerzh.
A Daou weladur ez eus eus ar vroad. Ur gweladur gladelour, o teskrivañ ar vroad gant azonoù
savelet goude taol, diwar an tremened : gweladur Breiz Atao e oa, o teskrivañ broad Vreizh diwar
azonoù eus Breizh a-raok an Dispac’h gall, o veizañ Breizh evel ur glad kollet. Ur gweladur all e par
ar gevredigezh vloc’hel a gemer ar vroad evel maezienn-grouiñ e-keñver ur bed nevez da sevel.

2. Da heul DOP-ROB embregel.
D Hag e welez degouezhioù brientek d’an emellerezh e darvoudoù ar vro ?
Daneveller Intrudu an hiniennoù a zle anadiñ en o saviad arallek pa’z eo an tostañ dezho.
Da skouer evit arc’hadurioù an Eilkelennerion (Maîtres Auxiliaires) er mare-mañ. Diwar pe
amkanioù, diorreadur pe nerzhoù, dezrannañ an arc’hadurioù a vez ? Penaos savlec’hiañ an
arc’hadurioù c’hweluniadel ?
Ret eo savlec’hiañ an nerzhoù kevredadel a zo er vro hag azasaat hon ober diouto. Un ober
distrujus a renomp gant ar bountad broadelour. Un ober disheñvel hon eus da ren gant an nerzhoù
kevredadel all, an nerzhoù renkadel da skouer, dre zegas ur savlec’hiadur nevez eus ar c’hudennoù.
E Perak na embann Emsav e galleg ?
Daneveller Ur gelaouenn imbourc’h eo Emsav. Treiñ ar pennadoù e galleg n’o lakafe ket kalz
aesoc’h da gompren. Ar pennañ diaester n’emañ ket gant ar yezh, hogen gant an danvez, resisoc’h :
gant an niderezh. Ur skouer : ar pennad Ar bountad yezhelour zo bet embannet gant Emsav en amgant
an Emsav ; savet eo bet ESB. 7 e galleg en amgant ar boblañs.
F Dres, a-zivout ESB 7 e’m eus klevet digant ur c’helenner, ezel eus U.D.B., koumanantet da
Emsav, an evezhiadenn-mañ : « Krediñ a raen e oa ar brezhoneg a oa diaes, e galleg avat e kavan atav
ken diaes ».
G Ar pennadoù e brezhoneg war ar gevredigezh zo dafar-prientiñ dezrannoù nad int ket savet
c’hoazh, – n’int ket azas ouzh an embann en amgant ar boblañs.
Daneveller An emell e darvoudoù ar vro a skoazello da gaout un damkaniezh eus ar gevredigezh.
Kudenn an Emsav n’eo ket ober bruderezh, met sevel ur vro. Ar bruderezh a reomp zo da vezañ
komprenet er stern-se.

S.A.D.E.D. : UNNEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (11)
KENDAEL A-ZIVOUT AL LUSKADOÙ YAOUANKIZ
(Testenn gentañ, PKB-1127)
Ar skaoutelezh.
Tu zo d’en em c’houlenn perak studiañ ar skaoutelezh, pa’z eo un aozadur ken pell diouzh buhez
wirion ar c’hevredigezhioù ha dre se ken pell diouzh pep ober emsavel. N’eo ket diaes reiñ an abeg :
e-touez emsaverion hiziv ez eus darn o deus kemeret perzh pa oant krennarded en ur framm skaout
stag ouzh an Emsav : Framm Yaouankiz Vreizh (F.Y.V.). Roll an aozadur-se oa plediñ gant bugale an
emsaverion ha reiñ dezho ur « stummadur emsavel ». Darn eus ar grennarded enrollet e F.Y.V. a oa
bet a-raok izili eus Bleimor, luskad skaout krouet e dibenn an eil Brezel-bed gant ur brogarour
brezhon, Pêr KERAOD. Pal ar framm skaout-mañ oa hep mar reiñ tu da vugale an emsaverion,
digenvezet e geto ar bloavezhioù pemont, d’en em adkavout kenetrezo. Ur gealiadurezh kristen
henvoazelour a veze kelennet dezho.
Distroet e vo diwezhatoc’h war an daou aozadur. Ar studi-mañ, emzezrann da gentañ, a glasko
ivez bezañ un dezrann eus ar skaoutelezh dre-vras gant unan eus he skouerioù brudetañ : ar
Yaouankizoù hitlerat pe Hitlerjugend. Klasket e vo ivez degas ur respont d’ar goulenn : Hag e c’hell
bezañ ur skaoutelezh emsavel ?

1. Diazezadur ar skaoutelezh.
E 1900, da geñver Brezel ar Boers etre Breizh-Veur ha Suafrika, e verzas an ofiser saoz R.S.S.
BADEN-POWELL efedusted ar grennarded evel anaouderion el lu. E 1908 e tiskoueze en e levr
Scouting for Boys roll stummus ar vuhez-se evit ar grennarded. Berzh bras a reas al levr, pa blije
diouzh un tu d’ar vugale, pa ginnige d’ar gerent diouzh an tu all ur framm gouest d’ober war-dro o
mibion. D’an hevelep mare e rene BADEN-POWELL gant un dornad tud yaouank an taolioù-arnod
kentañ a vuhez kevredigezhel awenet gant e brantad e Suafrika.
Mennad BADEN-POWELL oa stummañ ar re yaouank gant un embregerezh heñvel ouzh hini an
anaouderion ha diorren enno karantez an natur, ar vrogarouriezh, ar spered marc’hegour, ar
sentidigezh. Eeun-tre e oa an hentennoù hag ar gealiadurezh kinniget : enframmet e veze ar vugale e
bagadoùigoù pemp pe c’hwec’h ezel, ar bozennoù1, renet gant ur penn-bozenn, ha kaset gant o
zeltennoù, en o unwisk, d’ober ergerzhadegoù bras war ar maezioù. Dlead ar skaout oa bepred bezañ
sentus ha servijus, glan ha divezek. An den-skouer da dreveziñ oa marc’heg ar Grennamzer. N’eus
forzh penaos, dre hec’h urzhaz termenet strizh hag an daveoù graet d’ar glad ha d’ar relijion, e tenne
kalz ar skaoutelezh d’ur framm krennamzerel.
En un nebeut bloavezhioù e kemere ar skaoutelezh ul lañs bras. E-touez he luskerion e oa kalz tud
a soñje, evel BADEN-POWELL e oa un dañjer evit ar gevredigezh saoz, e derou an 20t kantved
gwanidigezh ar vrogarouriezh er yaouankizoù. D’ar mare-se e voe un niver bras a-walc’h a ofisourion
eus al lu saoz e sternioù an aozadur, ha Roue Breizh-Veur e-unan a erbedas start embregadenn
BADEN-POWELL. E-touez al luskerion ivez e oa niverus an dud a Iliz dedennet gant divezegezh ar
stummadur skaout.
Hogen ken prim all e tlee ar skaoutelezh en em ledañ dre vroioù trevadenner all Europa hag en
trevadennoù o-unan. Bozennoù a voe kavet a-benn nemeur en India, Pakistan, e Frañs koulz hag e
Norzafrika, en Alamagn koulz hag e Kreizafrika. Ar skaoutelezh a vaste d’un ezhomm eus ar riezoù
1

An termen bezin b. a gaver kammskrivet bezen g. en anv ar Bezen Perrot ha bozenn b. (pe c’hoazh bozen) en
embannadurioù Skaouted Bleimor. Ar skrivadoù faziek-se a virer er sterioù dibarek roet dezho gant o aozerion.

trevadenner. E diabarzh ar riezoù o-unan e vage ar spered trevadenner gant ur gealiadurezh
ouennelour. En trevadennoù e lakae da badout e spered ar yaouankizoù ar fealded d’an trevadenner.
Diouzh un tu all, ar pal arlakaet, treuzfurmiñ ar bed dre un hent divezel ha n’eo ket politikel dre
enframmañ ar re yaouank en un aozadur arlezat ha dinoaz, ne c’halle evel just nemet dedennañ ar
renkadoù-ren.
Pa voe darev ar skaoutelezh en un nebeut broioù e voe aozet kendalc’hioù etrevroadel mareadek,
anvet Jamborees. Moarvat e tennas ar skaoutelezh korvo eus an hengoun a zarempredoù etrevroadel
etre tud yaouank degaset gant luskadoù evel Wandervögel en 19t kantved. Arabat e ve evelkent
meskañ skaoutelezh ha Wandervögel, ar re-mañ o vezañ kentoc’h anveliour hag o tennañ da luskadoù
Hippies hiziv.
Skaouted eus an holl vroioù en em adkavas enta bep pevar bloaz evit « diskouez ur vreudeuriezh
hollvedel ». Anat eo e kuzhe seurt kendalc’hioù an darempredoù etrevroadel gwerc’hek. Setu ur
skouer eus tunelouriezh ar Jamborees : pa zegouezhas e Jamboree ar bloaz 1947 keloù dieubidigezh
India, ez eas ur rener skaout saoz da gaout an derc’houezerion indiat evit lidañ ganto donedigezh o bro
d’an « darevder etrevroadel » !
Sed enta a-zivout orinoù ha diazezadur ar skaoutelezh, aozadur a laka ar vugale er-maez eus
buhez ar gevredigezh evit o sankañ en ur bed krennamzerel ha diflach. Hiziv an deiz ez eo uhel
c’hoazh niver ar skaouted dre ar bed daoust dezhañ koazhañ. Ar gealiadurezh n’he deus ket kemmet
ha renerion skaout a vez c’hoazh oc’h embann ez eo ar fealded da vennozioù BADEN-POWELL
gwellañ arvez ar gealiadurezh-se, c’hwegont vloaz goude ! Er Stadoù-Unanet ma save niver ar
grennarded enrollet dreist da zaou vilion e 1958 ez eus bet aveet ordinatorioù evit merkañ
araokadurioù pemdeziek pep ezel. Un tech e ve avat krediñ emañ holl yaouankizoù ar bed en aozadurse. Daoust d’hon diouer a sifroù e c’haller gant gwir abeg soñjal e teu d’ar frammoù skaout dreist-holl
bugale ar renkadoù etre. An arvez-se n’eo ket un arvez spesadek eus ar skaoutelezh. Studiennoù
kevredadel graet er bloavezhioù seikont el luskadoù beatnik ha hippie amerikan – ha talvezout a reont
moarvat evit broioù greantelaet Kornogeuropa – a ziskouez e teu 65 pe 70 % d’an nebeutañ eus tud
yaouank al luskadoù-se eus renkadoù etre pe uhel ar gevredigezh. Kompren a reer seurt devoud dre
skorted studioù bugale ar vicherourion, ar re-mañ o vont da labourat yaouank. Ar skaoutelezh enta a
bled gant tud yaouank o deus kalz amzer vak, hag a zo gwell ganto, diouzh meno o c’herent, dont da
vezañ anaouderion eget stranañ o-unan-penn dre ar straedoù.

2. Skouer an Hitlerjugend pe ar skaoutelezh kaset betek ar penn pellañ.
Anavezet eo an Hitlerjugend – pe yaouankiz hitlerat – evit bezañ bet korvoet gant ar strollad nazi
alaman (N.S.D.A.P.)2. E gwir, n’eo ket gwall resis seurt termenadur p’hon eus gwelet e oa ar
skaoutelezh ur benveg eus ar renkadoù-ren evit pellaat ar yaouankiz diouzh ar werc’helezh
kevredigezhel. Evelkent, anat eo e voe liammet diorreadur an Hitlerjugend ouzh diorreadur ar strollad
faskour en Alamagn. Gant an nerzh a gemere e sellas an N.S.D.A.P. ouzh ar yaouankiz evel ouzh un
harp hag ur gronnvan izili. E 1926, e Kendalc’h Weimar e tivizas sevel ur strollad yaouankiz : an
Hitlerjugend. Baldur VON SCHIRACH a voe ar rener anezhañ. Pal an aozadur oa bezañ ur skolenframmañ politikel ha startaat dazont an N.S.D.A.P. dre e yaouankaat. Staget e voe an Hitlerjugend
ouzh ar Sturmabteilungen (S.A.)3, ha frammet eveltañ, betek 1933. Boutin d’an Hitlerjugend ha d’al
luskadoù skaout all e oa ar frammoù kenurzhiet strizh, hogos luel, an hevelep kealiadurezh eeun : ar
sentidigezh, ar garantez-vro hag, ouzhpenn se, azeulerezh ar mestr, meizet gant ar grennarded evel ma
veze meizet ar rouaned gant Krennamzeriz, ar mestr o vezañ HITLER.

2
N.S.D.A.P. zo teskanv « Strollad kenelwerinelour labourerion Alamagn » anvet c’hoazh « strollad nazi », renet gant
HITLER.
3

Ar Sturmabteilungen oa bagadoù-argad arveret dreist-holl evit an emgannoù-straed. Dre ma teuent da vezañ dañjerus
evit an N.S.D.A.P. e voent loezet e mezheven 1934 e-doug « Nozvezh ar C’hontilli hir ».

Gant emled ar mennozioù nazi ha kemeridigezh ar galloud gant ar strollad ne baouezas ket
levezon an Hitlerjugend a greskiñ war yaouankiz Alamagn ha se betek 1945 : difennourion diwezhañ
ar Reich a oa paotred pemzek vloaz desavet gant an Hitlerjugend hogos adal o ganedigezh.
E 1933 edo rannet ar yaouankizoù e strolladoù liesseurt, sokialour, pe dindan levezon an Iliz
katolik ha protestant, pe bodet en Herberc’hioù Yaouankiz. Hogen ne oa ket gant kalz anezho a
gealiadurezh politikel. An Hitlerjugend er c’hontrol a roe ur ster politikel resis da bep c’hoant, da bep
ezhomm eus ar re yaouank. Un diforc’h damheñvel a verzer hiziv etre ar gleizelourion hag ar
Yaouankizoù Komunour, ar re-mañ o vezañ frammet hag o tegemer harp a-berzh tud stummet. An eil
goude egile e kouezhas enta an ensavadurioù o plediñ gant ar re yaouank etre daouarn an
Hitlerjugend : an aozadurioù sportel, ar skaoutelezh nann nazi, an obererezhioù kulturel, h.a.. O
zrec’h brasañ a c’hounezjont d’an deiz ma lakajont o dorn war an deskadurezh vroadel. A-raok an eil
Brezel-bed edo an holl c’halloudoù etre daouarn izili an Hitlerjugend evit pezh a sell buhez
kevredigezhel ar grennarded alaman. E gwir, edo ar galloud gant izili ar Strollad nazi. Menegomp o
doa ar re-mañ diskaret an holl strolladoù politikel all, lakaet c’hweluniadoù kenelwerinelour e-lec’h ar
re gent hag aloubet an holl aozadurioù a rae war-dro goar al labourerion. Yaouankizoù an
Hitlerjugend n’o devoe ket ur roll arbennik en o bro. Ar c’hargoù fiziet enno gant an izili gour a roe
dezho un touell hepken a saviad-kenderc’hañ : lakaet e vezent da varmouzañ an dud gour. Merkomp
koulskoude e tistremene a-bell an Hitlerjugend ar bevennoù termenet gant ar skaoutelezh henvoazel.
Ur perzh oberiant a gemere hec’h izili e renerezh an aozadurioù yaouankiz ; e-pad ar brezel e vezent
kaset da labourat war ar maez e sell kemer lec’h ar gouerion kevodet, pe neuze e stourment er
c’hanolierezh enebaerloc’hellel Flak. E dibenn ar brezel e tiskouezas krennarded an Hitlerjugend kalz
kalon en emgannoù diwezhañ.
Skouer Alamagn n’eo ket dibar. En holl renadoù faskour e klaskas ar galloud kavout un diaz etouez ar yaouankiz. Dont a reas a-benn evel ma tiskouez degouezh ar vugale a flatre d’ar bolis o
c’herent enepnazi. En Italia, dindan renad MUSSOLINI, e veze enrollet ar vugale da eizh vloaz er
Ballile pe en « Italianezed bihan » ; eus pevarzek da eitek vloaz e vezent lakaet en Avantguardisti pe
en « Italianezed yaouank » ; etre eitek hag ugent vloaz er « Faskourion yaouank ». En aozadurioù-se e
tesked dezho doujañ d’ar Penn-Stad hag ur stummadur milourel a roed dezho war ar marc’had.

3. Bleimor.
Diazezet e voe an aozadur skaout-se un nebeut amzer goude an eil Brezel-bed gant ur Breizhad
eus Paris, Pêr KERAOD. Gwirheñvel-tre eo e ve bet KERAOD e darempred gant emsaverion ar mare.
N’eus forzh penaos, klotañ a ra ervat e vennozioù kristen henvoazel diouzh un tu gant distro an
Emsav e dibenn ar brezel da gealiadurezh an Emsav kentañ, diouzh un tu all gant ar gealiadurezh
skaout. Un distro a ra KERAOD d’ar Grennamzer pe zoken da vare ar Gelted kozh. « Hon tadoù a oa
Kelted 2000 bloaz ’zo. En nevez-amzer 1947 ez omp Kelted », emezañ. Pe c’hoazh : « An enebiezh
etre ar bed kelt hag ar bed latin a ra istor Europa ». « Bro-C’hall zo un darn eus Keltia aloubet gant ar
gouennoù latin ». Ur gweladur kevrinel en deus eus an istor : « Ar bed kelt a vo trec’h peogwir emañ
tostoc’h ouzh Doue eget ar bed latin »4. An uhelvennadoù skaout, da lavarout eo piaouañ ar perzhioù
divezel a sentidigezh, a emroüsted, a c’hlanded, en un urzhaz termenet strizh ha sonn – « Doue an Tad
en deus divizet ar grouadelezh evel m’emañ » – a glokae ar gealiadurezh a voe hini Bleimor. An
tudennoù skouer, an harozed da zreveziñ oa marc’heion ar Grennamzer, Yann-Vari PERROT ha
peurgetket Yann-Bêr KALLOC’H, lesanvet BLEIMOR, ha termenet evel : « Le prophète de la
résurrection celto-chrétienne ».
Mennozioù KERAOD zo azonus eus diskar an eil Emsav politikel gant e zistro da gealioù an
Emsav kentañ : ar pouez roet d’ar gravez, d’ar glad, da sevenadennoù an tremened, « gwir Breizhiz da
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P. KERAOD a voe rener ur gelaouenn ma voe embannet kealiadurezh Bleimor. Ar gelaouenn-se a zeuas er-maez eus
1947 da 1954 dindan an anv Sked (war un dro teskanv ar ger-stur : « Sevel Keltia evit Doue »), eus 1957 da 1960 dindan an
anv Sturier Bleimor, eus 1960 da 1964 dindan an anv Sturier-Yaouankiz, ha diwar 1965 dindan an anv Sturier.

chom war-sav ha da na blegañ ». Merzomp ne oa Breizh evit KERAOD nemet un darn eus e
henvoazelezh kristen.
E Bleimor e kaved bugale emsaverion, da lavarout eo, dre-vras, bugale bourc’hizion etre. E
skaoutelezh ar broioù all e kaver ivez krennarded eus ar renkadoù etre, ha splannoc’h c’hoazh e oa an
devoud-se e derou ar c’hantved ma laboure bugale ar vicherourion abred-tre ha ma ne oant ket dre o
saviad armerzhel evit kaout amzer vak.
Skaouted Bleimor, un nebeut degadoù krennarded anezho, a zalc’has kampoù, a reas beajoù en
estrenvro, a renas c’hoarioù bras e koadoù Breizh. Ar promesaoù skaout bloaziek, m’en em vode ar re
yaouank en-dro da vez Yann-Vari PERROT e Koadkev (Skrignag) evit touiñ o fealded d’ar feiz ha da
Vreizh oa un darvoud a roe tu d’an emsaverion d’en em adkavout. E 1964 e tennas KERAOD korvo
eus emdroadur ar skaoutelezh c’hall war-du an arnevesaat evit strollañ en-dro dezhañ holl geneiled an
henvoazelezh e Fédération du Scoutisme Européen (F.S.E.).
Tamm-ha-tamm ez anadas un troc’h etre Bleimor hag an Emsav. Mar klote oberenn KERAOD
gant stad an Emsav e dibenn an eil Brezel-bed, e voe nebeut ouzh nebeut a geñverioù etrezo pa
gemeras an Emsav hent nevez ar politikadur hag ar c’hrouiñ a amplege distruj an henvoazelezh.

4. Framm Yaouankiz Vreizh.
An aozadur-se a oa e bal, hervez raklun unan eus e renerion « lakaat ar re yaouank eus an Emsav
hag ar re a zo o tont e-barzh da studiañ ar brezhoneg, da gavout ur gevredigezh vrezhon, da zont da
vezañ emsaverion ». C’hoarvezout a rae obererezh F.Y.V. eus ur « stummadur emsavel », kentelioù
brezhoneg, istor ha douaroniezh ; ur « stummadur kalvezel », sportoù, c’hoarioù, baleadennoù.
Ouzhpenn un obererezh mareadek a-hed ar bloaz, e voe dalc’het gant Framm Yaouankiz Vreizh
(F.Y.V.) daou gamp-hañv e kastell Menez-Kamp.
Krouet e voe F.Y.V. e 1967 diwar hil Bleimor dindan lusk daou emsaver eus ar mare, Tangi
LOUARN ha Yann AR MÉE. Klotañ a rae an embregadenn gant un ezhomm eus tiegezhioù
emsaverion ’zo da reiñ ur « stummadur brezhon » d’o bugale. Er bloavezhioù 1967 ha 1968 en em
gavas enta un dek krennard a-gevret e kampoù-hañv F.Y.V.. « O reiñ kentelioù hag o tiduiñ ar
grennarded e fell da F.Y.V. lakaat anezho da gemer perzh en ur vuhez vrezhonek hag emsavel ».
« F.Y.V. a vast evel-se da gentañ d’un ezhomm eus bugale ha krennarded an Emsav. Ret eo dezho, ermaez eus o ziegezhioù bezañ en ur gevredigezh vrezhon. E-pad ar bloaz ne vez graet an dra-se nemet
ur wechig an amzer, met e-pad ar c’hamp-hañv e reomp ur gevredigezh vihan vrezhon » a zisklerie ar
renerion dre skrid.
Framm Yaouankiz Vreizh a adkemeras neuz ur framm skaout : renet e veze un embregerezh-korf,
savet ha diskennet ar banniel gwenn-ha-du bep mintin ha bemnoz. Diouzh e du ar c’helenner istor,
Yeun GOURVÈS ne guzhe ket e estlamm rak taol-dispac’h Dulenn e 1916. Hervezañ e tlefed ober un
taol heñvel e Breizh evit broudañ ar boblañs. Ar grennarded a heulias ouzhpenn se kentelioù e 1968 e
Devezhioù Studi an Deskadurezh Vroadel Gourin.
Ne zlee ket F.Y.V. padout. E 1969, da geñver an diskarzhadeg, unan eus e renerion, Tangi
LOUARN, a guitaas E.S.B., – enframmet e oa F.Y.V. en E.S.B. adalek e benn-kentañ. Hogen an
arbenn donañ eus diskar F.Y.V. zo moarvat da gavout en emdroadur an Emsav e-unan. an tiegezh, a
oa bet un emframm pouezus eus an Emsav da vare ar Geto, ne oa mui gantañ e roll kent. F.Y.V., en
doa kemeret lec’h Bleimor en e roll plediñ gant bugale emsaverion ar Geto, n’en doa mui kennebeut e
lec’h en Emsav 1969.
Pe geñveriadenn ober etre ar skaoutelezh en ur gevredigezh diazezet hag ur « skaoutelezh
emsavel » ? Unan eus dislavaroù ar skaoutelezh eo en em ginnig evel framm ampolitikel, pa’z eo
korvoet gant ar renkadoù-ren a-benn anistorekaat ar re yaouank. Dre dermenadur e pella ar
skaoutelezh ar grennarded diouzh pep embregusted politikel. Merzomp ivez e voe ur roll d’ar
skaoutelezh er riezoù diazezet ha n’eo ket er riezoù da grouiñ. Un diforc’h bras zo etre saviad Breizh

ha saviad ar broioù « asur anezho o-unan ». Ar skaoutelezh gant he c’healiadurezh sonn hag he
frammoù krennamzerel ne c’hell ket luskañ an disterañ daelerezh.
Bleimor ha F.Y.V. oa treuzplakadurioù eus aozadurioù bet ganet er gevredigezh arallek. Klasket e
voe reiñ da F.Y.V. ur ster emsavel dre e glokaat gant ur reizhiad kentelioù war ar brezhoneg, an istor
hag an douaroniezh. Diouzh meno ar renerion e oa a-walc’h bevañ en ur « gevredigezh vihan
brezhon » evit bezañ emsaver. Seurt gweladur avat a lakae a-gostez :
– youl hiniennel ar grennarded da zont da vezañ emsaverion en dazont ;
– an degouezhioù da gaout darempredoù emsavel gant ar gevredigezh arallek, ma emañ talbenn
an Emsav, ha dre se da amprouiñ o youl dispac’hel, peogwir e vezent troc’het, dre o buhez skaout,
diouzh ar bed.
Skaouted ar c’hevredigezhioù diazezet n’o deus ket an hevelep dibaboù da ober ha bugale an
emsaverion. Saviad tiegezhel bugel un emsaver ne zlefe ket e droc’hañ diouzh ar gevredigezh arallek,
hogen e brientiñ da zegemer pe da zinac’hañ ur saviad emsavel. E degouezh F.Y.V. e veze troc’het ar
vugale diouzh ar gevredigezh arallek ha graet e veze evito an dibab : « emsaverion e vint ».
PKB-1127

AN EMSAV HAG AR VRO (59)
LIZHEROÙ
« Labouret hon eus hiziv war skrid D [sl. EMVR-403, Emsav 75/105-107 1973] a-zivout al
ledemsav. Un elfenn nevez zo bet degaset o tennañ d’an arallegezh lakaet gant ul luskad ledemsavel
er gevredigezh arallek. Diforc’het hon eus arallegezh henvoazel hag arallegezh emsavel. Diouzh un tu
un arallegezh dinoaz evit ar reizhiad c’hall peogwir ne glot mui gant netra er gevredigezh, diouzh un
tu all un arallegezh distrujus. An arc’hwel ledemsav a c’hoarvez eus an arallegezh emsavel o tont gant
ul luskad bennak er gevredigezh arallek. Ar gwerc’h ledemsav a c’houlenn enta ma kreskfe pouez an
arallegezh emsavel diwar goust an arallegezh henvoazel el luskadoù ledemsavel a zo, ha ma ve lakaet
an holl luskadoù kevredigezhel a zo da zegas arallegezh emsavel er gevredigezh arallek. Ent
pleustrek, obererezh an Emsav n’eo ket hepken dezrannañ obererezh ha kealiad al luskadoù a zo ha
lakaat war wel an elfennoù henvoazel hag emsavel anezho, hogen ivez kemer an tuioù da c’hennañ al
luskadoù dezrannet. Un doare d’henn ober a ve ledañ an dezrannoù graet er metaouioù tizhet gant al
luskad meneget ##(evel ma oa bet graet gwechall gant an trakt kentañ* – a zo chomet, betek-henn, an
hini diwezhañ. »
(25 01 73)

EMVR-399

« E, ezel en hon adkellig, he deus kroget da embregañ an eztroadur war an dachenn. Aet eo gant
un ezel d’un emvod eus U.D.B.. Dipitet eo bet. Un emvod sioul-tre gant nebeut a dud. He danevell a
gaso da Emsav [sl. EMVR-405, Emsav 75/109-110 1973]. War a hañval, kement e vez komzet a
vountad breizhek er mare-mañ ma krede dezhi edo o vont da gejañ gant ar bountad er c’hafedi-se eus
Naoned ma oa an emvod. Kroget omp da reizhañ an traoù. Un erzerc’hadur fetis eus ar bountad
breizhek he deus dija gant an Emsav. Evit a sell ouzh an eztroadur ez eo heñvel. Ne c’hell ket bezañ
burzhudus pep kejadenn, pezh na vir ket ez int holl talvoudus. E a lavar bezañ dedennet kalz muioc’h
gant stourmad dilennel ar gleizelourion. Ul labour talvoudus e vefe eviti dezrannañ pezh a reont.
Tostoc’h e vefe d’un emzezrann. Klask tostaat ouzh tud ar Mouvement Breton ne vefe nemet klask
pakañ un trivliad brezhon n’he deus ket. Kement-se zo bet labour an emvod kellig diwezhañ. D’an
emvod kentañ e vo gwelet.
« Marteze e’m eus lavaret e oan aet d’un emvod aozet gant Kreizenn imbourc’h politikel Skolveur ar Gwir. An danvez oa Talbenn ar Bobl. Ur spont eo bet. Ur miliad a dud en ur c’helc’hva
ramzel. Prezegenn ar paotr, Daniel GUÉRIN, zo bet hanezek-kenan. Er c’hendaelañ da heul n’eo ket
bet boulc’het zoken donaat petra e oa bet darvoudoù 1936. Buan eo bet liammet 1936, 1968 ha
dilennadegoù 1973. Pezh a zo bet lavaret ne oa nemet evit reizhañ kaderezh pep strollad politikel
dirak an dilennadegoù. Aze e’m eus merzet c’hoazh an doare o deus an dud da arverañ disoc’h
dezrannoù a zo bet graet araozo. »
(13 02 73)

EMVR-400

« En EMVR-376, Emsav 71/357-358 1972, emañ danevell kejadennoù hon eus bet gant izili ar
strollad kleizelour Le Prolétaire Ligne Rouge. Nevez eo seurt darempredoù evidomp. War var omp
bet da gouezhañ en trap ma kouezh an dud-se. Kleizelourion P.L.R. a glask termenadurioù sonnet evit
ren o obererezh. Ar goulenn a raent : petra zo broadel e Breizh ? eilet gant pezh a lavarent a-hend-all,
a eztaole an ezhomm o deus eus un termenadur difiñv eus ar vroad, evel m’o deus en o c’herz un
termenadur difiñv eus ar “broleteriezh dispac’hel”, evit diskoulmañ an diaesterioù a sav evito gant o
izili vreizhat. Padal, seurt termenadurioù n’int nemet faltazioù troc’het eus pep gwerc’helezh. Renkad
ha broad zo an disoc’h eus nerzhoù bev bepred fiñvus o hentiñ ar gevredigezh. Ober gant un
termenadur sonnet zo degas ur renkad pe ur vroad skouer, distrujañ pep liamm oberiant, pep niderezh
*

Langue bretonne et Éducation nationale, trakt skignet gant E.S.B. e Skol-veur Roazhon e nevez-amzer 1969. An
destenn anezhi a gaver e-barzh ESB 1, p. 28, notenn 8, 1969.

etre o c’healiadurezh hag ar werc’helezh. Klask respont d’o goulennoù oa o heuliañ war an hent-se.
Kement-se zo deuet sklaer evidomp en emvod diwezhañ gant ar plac’h pa hon eus degaset dezrann ar
gevredigezh. (N’o deus ket klasket kejañ ganimp abaoe).
« Ar renkad proleter evel m’hec’h intent un toullad mat a gleizelourion hon eus kejet ganto betek
bremañ pe dre o skridoù pe dre gomz, zo un utopienn. N’eo ket ereet ouzh un dezrann eus ar
gevredigezh. Touellus eo da gentañ pa arveront dezrannoù fetis marksourion gent. Gwir eo, o
froleteriezh dispac’hel zo frouezh dezrannoù dastumet a-gleiz hag a-zehou en istor bedel. Da heul e
tanzeont ur “broleteriezh dispac’hel” n’eus bet morse anezhi ent werc’hel. Tasmant o c’healioù a ren
an dispac’h war an dachenn. Gortoz a reont ma ve gwiriet an dezrannoù a arveront gant darvoudoù ar
gevredigezh devoudel.
« Ha solutoc’h eo ar P.C.F. pe ar strolladoù sokialour ? Proleteriezh ar P.C.F. zo ar broleteriezh
devoudel. Pep obererezh lusket gant ar strollad-se a zalc’h kont eus devoudelezh ar broleteriezh. Ar
broleteriezh devoudel eo a sav he frankiz da zont o kas d’ar galloud he strollad politikel. Ster
armerzhel kenderc’hañ ar vicherourion da skouer a dalvez da gaderezh d’ar P.C.F.. Ken stag emañ
d’an devoudelezh ma’z a betek difenn an demokratelezh vourc’hiz evel benveg dieubidigezh.
Kement-se o vezañ disoc’h eus saviad ar broleteriezh devoudel ez eo ar P.C.F. un eztaol anezhi.
« N’eo ket sklaer c’hoazh kement-se. Stag eo ouzh un dianaoudegezh eus saviad ar renkad
proleter er gevredigezh vloc’hel. Sevenedoù ar renkad proleter a chom stag ouzh ar framm bourc’hiz.
Ar frammoù-se, kenderc’hadoù bourc’hiz ha binvioù ar c’henderc’hañ bourc’hiz anezho, a gas da get
kenderc’hañ ar broleterion evel kenderc’hañ istor piaouel dezho. Danvez anistorek kenderc’hañ istor
ar vourc’hizion e teu da vezañ ar broleterion. Padal, an holl a ra evel pa vije d’ar broleterion ur saviadkenderc’hañ dezho. Ne vank dezho nemet ar galloud politikel pe ar frankiz kealiadel.
« Mar kejomp gant seurt tud n’eo ket un afer a c’hiz. Erzerc’hadurioù eus ar “bountad renkadel”
ez int. Ar gudenn a vo mont en tu all d’an erzerc’hadurioù. »
(13 02 73)

EMVR-401

« Bet on en abadenn Gilles SERVAT en Olympia [e Paris] d’an 11 03. Leun oa ar sal (a zo bras !)
gant chaovineion dreist-holl. Ne’m eus gwelet chaoker gwer ebet, lonkerion chouchenn o youc’hal al
luganoù broadelour boas (“Bevet Breizh !”, “Ar C’hallaoued er-maez !”) ne lavaran ket. Evit echuiñ
en deus Gilles SERVAT lakaet ar c’hevredig da ziskanañ “Hon yezh a vo trec’h” war don “We shall
overcome”. An diskan a veze hollek a-walc’h, met lent. Azonus eur an abadenn : 18 h, etre abadennoù
an endervezh hag an noz, en arlez enta.
« Aet eo ar Gellig an deiz all d’un emvod eus Politique-Bretagne, dalc’het en ur sal-skridaozañ
eus ar gelaouenn Politique-Hebdo. 11 den a oa (unan anezho eus ar P.N.O.), deuet a-vagadoùigoù etre
20 h 30 ha 22 h. Divoud an emvod ne oa ket kemennet. Kroget en deus paotr P.B. gant un hanezadur
eus ar gelaouenn, krouet gant bodadoù labour lec’hel eus P.H. e Breizh. Eus ar bodadoù-se avat ez eus
un nebeut, evel hini Brest, a nac’h kenlabourat gant ar gelaouenn nevez. E-touez an dodennoù degaset
mesk-ha-mesk hon eus klevet komz eus “kizidigezh vreizhat”, “gwir Breizhiz da ziorren o
hevelebiezh strollennel” (arveret gant ROCARD), “boniekaat stourm ar renkadoù”, “mirout ouzh an
atoradur”, “distrujañ ar meizframmoù gourlakaet gant ar mestroniadur”. E nep mare n’eus bet meneg
eus Istor na dispac’h. P’hon eus goulennet digantañ displegañ pezh a intente dre “gizidigezh” ez eo
kouezhet ar paotr en ur flabach bredoniel en doa nebeut da welout gant ar politikerezh. Nac’het, pe
kentoc’h tremenet e voe e-biou d’an derou dezrann a felle dimp boulc’hañ ganto war ar c’hrefen all,
evit dont a-benn ar fin da zivoud gwirion an emvod : gwerzhañ ar gwellañ ar muiañ gwellañ. “An
nirvâna”, emezañ. Ezel eus ar P.S.U. eo.
« O varn diwar an emvod-se ez eus eus tud Politique-Bretagne, e 75 da nebeutañ, bugale kollet
Mae 68 o voumounañ o emdarzhelouriezh, arlezidi d’ar vuhez politikel gall ha heklev d’ar bountad
breizhek. Un devouder eo bet moarvat ec’hwel ar Joint Français e krouidigezh o c’helaouenn, hag er
mare-mañ e sellont ouzh ar ganerion vreizhat evel “stlejerezed” da arverañ. P’en deus paotr ar Parti
Nationaliste Occitan lavaret ne oa ket tu dezho da genderc’hel pell gant o artizanelezh hag e oant

kondaonet d’an heulierezh ez int kouezhet a-du. O fal zo brudañ ha skignañ ar gelaouenn e-ser ur
c’horzhvoederezh. »
(23 03 73)

EMVR-402

DANEVELLOÙ OBEREREZH
An Emsav – Al ledemsavioù – Darempredoù etre an daou.
Evezhiadennoù war an obererezh e metou ar studierion e Roazhon gant izili eus Kellig-Adkellig
35.
Evit gouzout pouez ha roll al ledemsavioù e Breizh ez eo ret lec’hiañ ar gudenn e par ar saviad.
An Istor zo Istor mab-den, eleze istor diorreadur ar gevredigezh. Ar saviad kevredigezhel zo ar
saviad-kenderc’hañ, hag emframm ar gevredigezh zo e pep mare disoc’h ar c’heñverioù-kenderc’hañ
etre an dud, ar strolloù, ar c’hendereoù. Bez’ ez eus un ere daelerezhel etre saviad ha kealiad.
Gouzañvet e vez un diempradur gant Breizhiz, eleze e roont o labour d’ur reizhiad-kenderc’hañ
arallek en ur lezel digenderc’h o danvez kevala dezho. An diempradur-se a ya da get ent naturel, o
vezañ ma ne vez kenderc’het nemet er gevredigezh arallek. Dont a ra skiant an diempradur da vezañ
un dangorelezh dispis, a-raok mont da get. Ar Breizhad zo neuze dieubet diouzh tasmant ar
vreizhadelezh hag a c’hell gwriziennañ er c’henderc’hañ gall. O krouiñ ur saviad-kenderc’hañ nevez,
e krou an Emsav ur vreizhadelezh nevez. Se a ampleg ez eo graet an dispac’h hiniennel. An dispac’h
hiniennel zo ar c’hemm saviad-kenderc’hañ a vez graet gant hiniennoù ; an dispac’h hiniennel a vez
graet oc’h en em genderc’hañ evel emsaver. Youl an den, levezon ar stroll, stad ar gevredigezh a
c’hoari amañ. An dispac’h hiniennel n’eo ket un dieubidigezh na saviadel, na kealiadel, nag un
dispac’h dangorel, ne zieub ket diouzh ar bed gall, met reiñ a ra ur ster nevez d’an diempradur, o
tonaat anezhañ.
An emsaver a anzav bezañs an diempradur ; an dispac’h zo an tremen eus ur saviad-kenderc’hañ
ergorel d’ur saviad-kenderc’hañ ergorel all. N’eus ket nag eus dispac’h dangorel, nag eus dispac’h
kealiadel. Ober an dispac’h zo kemer perzh er saviad-kenderc’hañ emsavel.
Edo Breizhiz oc’h ezvevennañ o diempradur dre an hent naturel. Gant an Emsav, e paouez ar
vreizhadelezh a vezañ un arliv lec’hel eus kealiad Frañsizion ar C’hornog evit bezañ ur saviadkenderc’hañ ken fetis hag istorek hag ar saviad-kenderc’hañ gall. An Emsav a gas da steuziadur an
arallegezh dre grouiñ ur vreizhadelezh nevez.
Arabat ankouaat e chom an emsaverion er gevredigezh arallek. Se a ampleg ur c’healiad arallek
dre ar c’henderc’hañ arallek. Dezho d’ober an diren istorek eus ar c’healiad-se evit ober an
ergoreladur emsavel anezhañ. Lakaat istor emsavel e-lec’h istor gall. Dizalc’h eo ar saviadkenderc’hañ emsavel, met n’eo ket an emsaverion ; ren a reont daou zaelerezh : e-ser ar gevredigezh
arallek hag e-ser ar gevredigezh emsavel. Kement tra a c’hoarvez er gevredigezh arallek a zle bezañ
darvoud istor ar vro nevez. Ret eo reiñ dezho ur ster emsavel evit o lakaat war un hent a zisoc’ho gant
distruj ar reizhiad arallek.

Al ledemsavioù breizhek.
Anvet e vez ledemsav pep luskad dezhañ ur c’healiad breizhek e dalc’h ar saviad-kenderc’hañ
arallek. Klask a ra diorren un daelerezh etre kealiad breizhek ha saviad-kenderc’hañ arallek. O stourm
ouzh an ensavadurioù, ar gouarnamant, h.a., e chom er reizhiad arallek. En anv ar bobl vrezhon e ren
un arc’hadur gall.
Ledemsavioù ’zo a veneg kealioù na glotont gant netra er gevredigezh evit reiñ ul liv broadel d’o
obererezh. Oc’h ober se e kasont da steuziadur an arallegezh nemetken. Krediñ a reont ez eo Breizh ur
vroad ha c’hoantaat he frankiz. N’en em dermenont nemet dre o c’healiad. Un heklev nac’hel eus ar
bed gall ez int nemetken. Stourm a reont er reizhiad arallek (o tifenn « Breizh broad », an teodyezhoù

henvoazel, an tremened) evit ur Vreizh war he zremenvan ma n’eo ket marv c’hoazh. Setu an islonk a
zo etre an Emsav hag al luskadoù breizhek. Ma ne vije nemet ar re-mañ, e tisoc’hjent gant un dra
nemetken : distrujañ ar Vreizh a vennont saveteiñ. Hogen, o vezañ ma’z eo ar Vreizh-se arallek, e sav
an Emsav a-du gant disoc’h stourm al luskadoù breizhek. Se avat ned eo nemet un amkan darnel eus
stourm an Emsav. Pal an Emsav zo krouidigezh Breizh evel bro nevez. An diforc’h etre al luskadoù
gall hag al ledemsavioù zo da gavout e danvez kealiad ar re-mañ, a zo breizhek, hag int er reizhiad
c’hall. A-wechoù e kemeront kealennoù an Emsav. D’an Emsav d’o lakaat da arverañ e gealennoù
dezhañ evit amparañ un arallegezh e diabarzh ar gevredigezh arallek. An arallegezh diabarzh-se, dezhi
ur sol emsavel, a zegas un dislavar emsavel er gevredigezh arallek. Aze emañ skoulm ar gudenn : an
arallegezh diabarzh-se zo ur poent bresk ken evit al ledemsavioù, ken evit ar bed gall :
– evito, peogwir e chom o arc’hadurioù, o vezañ arallek evit ar bed gall, un dreistezhomm evit ar
gevredigezh a zo ennañ ;
– evit ar bed gall dre ma’z eo un arallegezh ennañ : un disfiziañs vras he deus ar reizhiad sujer
ouzh kement obererezh breizhek (n’eo ket un afer a fealded, met un afer a heñvelded), rak gouzout a
oar ez eus un egin arvarus en arallegezh-se ; da heul, « a) mar gell, e teuio da neptuiñ ar “pistri”
brezhon dre ezvevennañ al luskadoù ledemsavel, pe dre spurjañ an emsavelezh eus o c’healiad ; b) pe
er c’hontrol, al luskadoù ledemsavel, dre berzh an elfennoù emsavel a zegasont er reizhiad sujer, he
gwario a-walc’h evit skoulmañ enni dislavaroù emgreskus he c’haso d’he distruj »1.
E-se, politikerezh ar galloud gall e-keñver al ledemsavioù zo diframmañ ar c’healioù emsavel
diouzh o c’healiad. Al ledemsavioù avat ne chomont ket dizarmet : aze emañ yaelezh al luskadoù
ledemsavel. Hogen al luskadoù ledemsavel a c’hell forc’hañ diouzh an arc’hwel ledemsav, eleze
paouez a zegas elfennoù dislavarus er gevredigezh arallek. Se a reont, da skouer, pa zegasont enni un
arallegezh o tont eus ar bed henvoazel brezhon. Emañ bepred ul luskad ledemsavel en arvar da
forc’hañ evel-se ha dre se e ro krap d’ar reizhiad sujer d’e atoriñ hep arvar eviti. Skouer ar skritur
ijinet gant ar Chaloni FALC’HUN henn diskouez ervat. Roll an Emsav er c’heñver-se zo troc’hañ
hent ar forc’hadur henvoazelour d’al luskadoù ledemsavel ; e arm evit henn ober zo an dezrann
didruez. Gwell d’ul luskad war hent ar forc’hadur henvoazelour mont da get eget treuzpadout, ha reiñ
lec’h d’ul luskad nevez taeroc’h eleze intret gant ur c’healiad emsavel.
« Dibaregezh dizireadus an emsaver eo bezañ harpet war saviad-kenderc’hañ an Emsav ; ageñver, al ledemsaver harpet war saviad-kenderc’hañ ar reizhiad sujer, n’eus dezhañ pal ebet na
amplegfe ket e zrouziwezh : mar pad ar reizhiad sujer e steuzio al ledemsav war un dro gant an
arallegezh vrezhon e diabarzh ar gevredigezh c’hall ; mar diflosk ar reizhiad sujer e kaso ganti da get
al luskadoù harpet warni. Al ledemsaver ne vez kempoell nemet oc’h en em anzav da gamikaze an
Emsav »2.
Emzalc’h al ledemsav zo gwrezverker labour-damkanañ an Emsav. Arabat diwelout ez eo gorrekkenan diorreadur ha kendro mennozioù an Emsav er bed arallek. Kealennoù amprestet eo hogos an
holl gealennoù a dro er gevredigezh arallek. Ar c’healioù er bed arallek a zeu da vezañ un adsked eus
ar saviad, er-maez eus an daelerezh. « An disoc’h eo ar pezh a c’hoarvez pa zeu tre kealennoù
daelerezhel en ur c’healiad andaelerezhel : ar c’healiad a denn nebeut a gorvo eus an tu-krouiñ
anezho, met er c’hontrol an tu-distrujañ zo drastus evitañ »3.

Darempredoù gant al ledemsav.
1) E meur a bennad eo bet dezrannet ar c’heñver Emsav-ledemsav. Ar gudenn bleustrek zo :
penaos lakaat al luskadoù ledemsavel, pe an danvez luskadoù ledemsavel, da gaout un arc’hwel
ledemsav war an dachenn ?

1

Pevar stael an dispac’h, Emsav 40/113-135 1970, p. 125.

2

Id., ibid., p. 125-126.

3

Id., ibid., p. 132.

2) Ur skouer : er sizhun dremenet hon eus komzet ur pennad gant tud eus Skol an Emsav, pezh a
zo gwashoc’h, hon eus debret gant un daoliad a hañvale bezañ furmet gant al ledemsav. Klasket hon
eus displegañ ESB 7 hag an Emsav dezho. E brezhoneg eo bet graet ar gejadenn-se. Roet hon eus
dezho ur gentel war ar brezhoneg arnevez.
3) An dud a zo bet gwelet en em gav mat er gevredigezh arallek, a gemeront da ziazez o
obererezh (war an digarez ez eo ret kemer an dud evel m’emaint ; an digarez-se a lavar hepken n’eo
ket aet pelloc’h al ledemsaverion eget an dud a fell dezho degas d’o heul).
Arabat koll amzer o klask o degas d’an Emsav. An Emsav n’eo ket un hent a silvidigezh
hiniennel, hogen ur framm dispac’hel.
Pep darempred gant ul luskad ledemsavel (pe ul ledemsaver) a rank bezañ sturiet diouzh
pennaenn an efedusted politikel. Da geñver seurt darempredoù e ranker lakaat bepred ar goulennmañ : penaos luskañ an arc’hwel ledemsav ? petra ober ? petra lavarout, a-benn reiñ gwerc’h-distrujañ
d’al luskad ledemsavel (pe d’al ledemsaver) er gevredigezh arallek ?
Ma n’eo ket evit tennañ frouezh politikel anezho ez eo arabat kaout darempredoù gant al luskadoù
ledemsavel pe gant al ledemsaverion.
(?? 01 73)
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Danevell gant un ezel eus Adkellig 22 da heul ec’hwel ar studierion en I.U.T. Lanuon.
Diskeladegoù diseurt a ra studierion an I.U.T.-où a-benn lakaat anaout o diplomoù e gennadoù
’zo eus an armerzh. Danevell graet en emvod adkellig an 03 02 73.
Da heul an ec’hwel a zo bet en I.U.T. e hañval din ret dezrannañ hon emzalc’h en degouezh.
Izili an Adkellig o deus ersavet evel hiniennoù hep darempred gant nep preder politikel.
Kentañ tra da lavarout eo e oa gortozadus an ec’hwel hag e ve bet tu da ginnig un dezrann eus an
I.U.T. da geñver an ec’hwel-se. Neuze hor bije bet ur galloud e-touesk ar studierion, rak emdarzhek e
oa an ec’hwel. Evit abegoù dister – vakañsoù – n’eus bet kavet studier ebet da ren an afer.

Hanez.
Adal an derou, – degemeridigezh ul lizher a-berzh I.U.T. St-Denis – o deus ar studierion nac’het
kemer perzh e kenurzhiadur an ec’hwel, pep hini o tegas arguzennoù evel : « warlene eo bet heñvel, awalc’h evel-se, h.a. ». Hini ebet n’en deus graet un dezrann politikel en dije roet d’an ec’hwel un
dremm disheñvel.
Goude un nebeut devezhioù hon eus lakaet en e blom un aozadur studierion e par an I.U.T.. Da’m
meno n’eo ket peurvat ar framm anezhañ, rak an erounid a c’hoarvez eus ar studierion dilennet er
C’huzul Departamant, ar pezh a zo lakaat an aozadur dindan aotrouniezh an Deskadurezh Vroadel.
Mar deuomp a-benn da sevel un aozadur diles emren e-keñver renerezh an I.U.T., hor bo un nerzh
gwirion en I.U.T..
P’o deus I.U.T.-où all Breizh divizet en em gavout e Roazhon ez omp aet gant ar mennoz kinnig
sevel un aozadur evit ar rannvro. Pezh n’eo ket bet diaes pa na ouie ket an dud eus petra komz. Ret eo
merzout ez eo bet degemeret mat-tre ha diouzhtu mennoz an aozadur evit Breizh (dreist-holl gant tud
Kemper).
An aozadur-se en em vodo d’an 24 hag 25 02. Unan ac’hanomp a yelo di. Krediñ a ra din e
c’haller arverañ ar Poellgor-se dre luskañ ennañ un arc’hwel ledemsav. Se a c’hallfe bezañ graet e-ser
studiennoù war ar C. E.L.I.B., ar gourc’hwel e Breizh, kejañ gant patromed ar rannvro, ar
c’hweluniadoù hag all.
Distroet eus Roazhon hon eus savet a-enep kenderc’hel gant an ec’hwel. Hogen ar studierion,
c’hoant ganto kaout vakañsoù, laouen marteze ma ve komzet diwar o fenn er c’helaouennoù, o deus
mouezhiet kenderc’hel c’hoazh hag ez int distroet d’ar gêr.

Kroget hon eus da skoulmañ darempredoù gant ar strolladoù politikel (P.S., P.C.F.), ar
c’hweluniadoù (emgavioù zo bet kemeret evit ar sizhun a zeu). Patromed hon eus klasket gwelout
ivez, met n’omp ket bet degemeret.

Divizadennoù en Adkellig.
Da heul an danevell he deus an Adkellig kendivizet war un nebeut krefen.
1) An hiniennelouriezh anadet e derou an ec’hwel zo da gompren diwar-bouez un diouer a
stummadur hag un digomprenidigezh eus roll an Adkellig. War zigarez kaout o emrended politikel e
labour an danvez izili hep darempred gant ar re all, met aze o deus diskouezet n’o doa ket e gwirionez
tizhet an emrended politikel ha n’int ket evit diskleriañ fraezh petra o deus graet, petra o deus lavaret
ha perak. Ul labour-stroll eo al labour politikel, an Adkellig a rank bezañ ur greizenn-dezrannañ.
2) Ar Poellgor a rank talvezout da ledemsav. Ur meni kelaouenn a vo savet, kreizennet e vo e
Gwened moarvat. Ar follenn-se a c’hallo servijout da skignañ dezrannoù, lakaat anat dislavaroù.
Forzh penaos eo arabat koll re a amzer gant an afer-se. Arabat e ve d’an danvez izili sammañ
labourioù a c’hell bezañ graet gant tud all. Koulskoude e vo mat lakaat war wel an dislavaroù a anad
endeo : ar Poellgor a lak war an hevelep renk C.E.L.I.B., patromed, c’hweluniadoù, strolladoù
politikel. Ret e vo degas un nebeut sklaeriadurioù : dezrannoù E.S.B. war ar C.E.L.I.B. hag all.
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Danevell emvod U.D.B. aozet d’an 9 a viz c’hwevrer gant A. TASSEL ha G. LE BRIS e
Naoned (eil pastell dilennel).
Danevell graet gant un ezel eus Adkellig 44.
Bez’ e oa daou emvod dec’h da noz e Naoned, an eil renet gant KRIVINE evit kinnig danvez
kannaded Naoned ha kantreizhañ savlec’h al Ligue Communiste e-keñver ar Programme Commun,
egile aozet gant U.D.B. da geñver an dilennadegoù evit kantreizhañ o lugan « Breizh = trevadenn » ha
respont d’ar goulenn : « Perak ur strollad eus an tu kleiz e Breizh ? ». Aet omp da emvod U.D.B. evit
lakaat an adkelligourez ez on a-stok ouzh un elfenn eus ar bountad breizhek, evit kregiñ da derriñ
moger al levrioù, ar c’homzoù, ar c’healioù a c’hell bezañ labour ur gellig hep krap war an diavaez
koulz lavarout, evit kregiñ da eztreiñ (anavezout da gentañ ar gêr ma vevomp) gant traoù aes rak
anavezet ha dezrannet e meur a bennad eus Emsav. Aet on d’an emvod dreist-holl evit distrujañ ageñver gant an ober va aon rak an eztroadur a chom dianav din e pep par eus va buhez ha diaesaet
gant un entroadur hir. Aet omp a-benn ar fin dre ranellder daoust ma ne oa ket deurus-kenan an
dodennoù kinniget. Bihan e oa sal ar c’hafedi ma’z omp degouezhet ha souezhet on bet o welout
pegen dister oa niver an dud (18 den) ha dreist-holl ar feur bras a-walc’h (war-dro an hanter) eus an
dud kozh. Borodus ha plijus war un dro e voe selaou ha bezañ gouest da zezrannañ va-unan pezh a
ouien ent ameeun betek-henn war seurt strollad dre an emsaverion. Sifroù o deus, stadadennoù a reont
war Vreizh armerzhel ha setu marteze poentoù kentelius evit tud n’anavezont ket c’hoazh ar vro. Ne
gredan ket koulskoude ez eus ezhomm anezho evit anavezout stad armerzhel Breizh peogwir e teu o
stlenn eus stadegoù an INSEE, eus stadegoù aozet gant ar gouarnamant gall evit a sell ar Ranndir
Steuñvel Bretagne hag eus stadegoù PHLIPPONNEAU. Hag ez eo ar stadegoù-se disoc’h un ober
fetis pe o labour dezho ? Forzh penaos, a-walc’h eo dezho atoriñ pezh o deus lennet en ul lec’h
bennak ha deskrivañ stad armerzhel Breizh evit kantreizhañ pezh a hañval dezho anat : Breizh evel
trevadenn. Dibunet eo bet « pep tra » : korvoerezh an danvezioù krai, ar greantioù-preizh, kudennoù
liesseurt an armerzh gant digresk dibaouez ar prizioù, kudenn ar gounezerezh a rank en em azasaat
diastal ouzh ur c’henderc’hañ kevezus, kudenn an dilabour hag an divroerezh, paouradur Breizh o
talpiñ tamm-ha-tamm. Pouezet eo bet evel just war arvez all ar gwaskerezh, an arvez kulturel. Amañ o
deus arveret dodenn an arallekadur, oc’h ober dave da Vreizhiz hep tremened, hag atoret ar frazenn
« Breizhiz div wech proleter », hep dont a-benn eus o mennoz. Goude seurt deskrivadur, ne oa ket
diaes kavout piv zo « kiriek da waskerezh armerzhel ha kulturel hon pobl » (gwaskerezh o ren
hervezo abaoe an Dispac’h gall), ha war un dro tresañ an diskoulmoù : ar sokialouriezh e Breizh hag

an emrenerezh politikel, ha, da c’hortoz an dilennadegoù, ur Programme minimum démocratique da
reizhañ ar Programme Commun mar befe trec’h ar sokialouriezh. Goude bezañ « studiet ha dezrannet
ent demokratek » (!) ar « gudenn vrezhon ken fonnus », o deus un nebeut tud (tri), ur c’homiser en o
zouez, savet un nebeut goulennoù a zo chomet bepred war dachenn an dilennadegoù : petra e vefe
savlec’h U.D.B. e-keñver an tu kleiz mar c’hwitfe ? Penaos e vefe hep prefed, hep isprefed er vro da
heul sevenidigezh ar Programme minimum démocratique ? Gortozet ’m eus, hogen den n’en deus
ersavet, den n’en deus graet dezho resisaat poentoù ’zo, den n’en deus arveret zoken ar ger
« dispac’h ». An holl zo chomet e par an amaezhiadurezh. Perak n’o deus ket ar re yaouank savet
goulennoù all ? Hag e oa se un erzerc’hadur eus ar bountad breizhek ? Peseurt diforc’h ez eus etrezo
ha tud ar P.C.F. a wel an diskoulmoù e par an ensavadurioù nemetken ? Ha ne ginnigont ket da gentañ
ha hep stourm fetis lamidigezh pep goulevierezh, paouezidigezh ar rannvroegezh, krouidigezh ur
vodadeg vrezhon dilennet gant an holl, ar brezhoneg war ar skinoù, o kemer da ziazez « gwir ar
pobloù da emsavelañ ». Dislavarus eo seurt diazez, rak meur a wech o deus izili U.D.B. lavaret n’o
doa Breizhiz, kollet ganto o c’hultur hag o fersonded, nemet nemeur a emskiant politikel : divarrek eo
pobl Vreizh ha dre chañs ez eus ur rakward evit sklerijennañ anezhi. Amañ e vez adkavet an hentenn
arveret gant meur a strollad kleizelour ha gall war un dro. Peseurt diforc’h ez eus etrezo hag al Ligue
Communiste p’o deus an daou strollad dibabet an hevelep deiz evit kantreizhañ o c’heflezadur e
gounid ar Programme Commun ?
A-benn ar fin e chom U.D.B. dic’houest da zezrannañ ha da grouiñ un dra bennak hag he stourm a
dremen dre ar par politikel nemetken : kemmomp an ensavadurioù hag e vo tu da gemmañ an dud
goude. Kempennelourion e chomont evel m’henn diskouez ent ameeun o ersav ouzh an tu dehou er
Mouvement Breton : netra da welout etrezo ha seurt tud. Ouzhpenn se, petra eo ar sokialouriezh evito
pa welont er sokialourion, ur wech distrujet an enebour renkadel, un enebour… n’o deus ket
termenet ? Evel kleizelourion ’zo ez arveront pezh a zo diavaez dezho : gwasket ha trevadennet eo
Breizh evel Chile, Vietnam, Okitania, Flandrez… Ret eo o skoazellañ. Lavaret o deus zoken ne rae
Okitania nemet kemer skouer diwarno. « Ret eo kenderc’hel da stourm ; ne vo ket echu d’ar 4 a viz
meurzh ; an dishualerezh a dremeno dre ar sokialouriezh ». Hag echu an emvod. Fuloret e oan,
dipitet ; hag e oa se ar bountad ? E gwirionez ne’m eus santet etrezo ha me liamm ebet. Gallaoued e
oant kenkoulz ha re ar strolladoù gall. Heuliet ’m eus an emvod eus an diavaez, pezh a oa tu din
d’ober bennozh d’an armoù-dezrannañ pourchaset din gant an Emsav. Gouzout a ouzon eo E.S.B.
disoc’het gant dezrann eus seurt strolladoù, hogen ne welan ket peseurt labour ez eus tu da ren e-touez
seurt tud, rak ne welan liamm ebet etre E.S.B. hag int. Hag e vije bet talvoudus kemer ar gomz ?
Breizhiz ez int hervezo, hogen ne’m eus ket c’hoant hadañ ar c’heloù mat en o zouez. Evel ma lavar
F, ez eo mallusoc’h tizhout an dud nann emouestlet er Mouvement Breton. Hogen pelec’h emañ an
dud-se tizhet gant ar bountad breizhek hag an dispac’h ? Henn goulenn a ran, rak betek-henn ne’m eus
kejet nemet gant un niver bihan-tre a dud a seurt-se : kleizelourion evel re Le Prolétaire Ligne Rouge,
Rennes Révolutionnaire, darempredoù hiniennel e-ser va labour pe dre zegouezh. Ne gredan ket eo bet
fetisaet va anaoudegezh kealiadel eus ar bountad breizhek en ur fest-noz pe e seurt emvod ; war
dachenn al labour dreist-holl e vo tu din d’henn ober.
(10 02 73)
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Emzezrann.
Kroget ’m eus da zaremprediñ E.S.B. (dre Adkellig 56) e dibenn 1971. E.S.B. oa un dra nevez
evidon. Klevet ’m boa komz anezhañ dre un ezel eus Kellig 56 un nebeut mizioù a-raok. Er mare-se e
oan, evel ur bern kelennerion ha studierion, eus an tu kleiz, pe kentoc’h eus pezh a vez anvet tu kleiz.
E mae 1968 e’m boa kemeret perzh en ec’hwel al lise m’edon, rak a-du e oan gant forzh petore
ec’hwel, a hañvale bezañ en tu kleiz, pa oa ur c’hammed war hent an dispac’h, hag ivez peogwir e oan
a-du gant an ec’hwel-mañ-ec’hwel : kudennoù an deskadurezh (arnodennoù, notennoù, h.a.). An
dispac’h a oa evidon ar « fest vras » hag eñ hepken oa ar stourm evit ar galloud. Er mare-se ivez
(derou 1968) e voen levezonet gant an anveliouriezh : anavezout a raen anveliourion el lise (dreistholl unan a oa evezhier) hag ez is ivez d’un emvod gant JOYEUX eus ar Fédération anarchiste

française (F.A.F.). An anveliouriezh a oa evidon ar frankiz, hag un denelouriezh (« Tout le monde il
est beau, tout le monde il est gentil »), ha se a glote gant va c’healiad romantelour ha hiniennelour. Epad an ec’hwel e tarempredis ivez kleizelourion. Ar re-se a glaske ivez ur « sokialouriezh denel » hag
a oa tamm pe damm a-enep forzh petore arsailh ouzh ar frankiz pe ouzh o frankiz. Klask a raen ur
strollad dezhañ ur gealiadurezh tost ouzh va hini. Kemeret ’m boa ur stuzegezh a gealioù ha ne felle
ket din kemmañ ar c’healioù-se. Un dra diazezet mat e oa.
Meur a boent ez eus evit displegañ seurt emzalc’h hiniennel, met an hini pouezusañ eo, a gredan,
va saviad e Lokrist. Er studienn-stroll a-zivout Lokrist a zo war ar stern e kavor kement-se displeget
hiroc’h. Ne roan amañ nemet un nebeut elfennoù ret.
Dre-vras edo dasparzhet annezidi Lokrist e div lodenn. Da gentañ ar re a veve aze abaoe
remziadoù (eleze abaoe derou ar c’hoverezh). C’hweluniadet e oant er C.G.T. hag un darn anezho oa
er P.C.F.. Liammet e oant kenetrezo gant ur simant a oa an ec’hwelioù tremenet ; annezet oant en ur
c’harter eus Lokrist, Kerglaw. An eil lodenn oa amparet gant tud deuet da labourat da Lokrist etre ar
bloavezhioù 1930 ha 1950. Ar re-mañ, o tont diwar ar maez, dreist-holl eus ar metou kouerel kristen
henvoazel, oa c’hweluniadet er C.F.T.C.. Va zad, deuet da Lokrist a-raok ar brezel, oa eus ar metouse.
Liammet-tre ouzh an Iliz oa tud an eil rumm. Evito, an Iliz he doa savet aozadurioù, evel ur
skeudennva, ur « patro », ur bagad sonerezh, h.a.. O darempredoù gant ar metou all ne oant nemet
darempredoù labour. O c’healiadurezh oa, war a hañval, un doare sokialouriezh kristen.
Bet on bet desavet ent kristen, hogen ur c’hristen gouzañvat e oan. Da 14 vloaz e tilezis ar
gristeniezh (en abeg d’ar pezh a’m boa desket er c’hatekiz a oa disheñvel diouzh ar pezh a welen e’m
buhez, « astenn an eil jod » da skouer, pa edo Lokristiz oc’h emgannañ evit mirout ar c’hoverezh).
Ouzhpenn se n’on bet morse dedennet gant an drabedouriezh.
Da 12 vloaz ez on bet e Lise Kalvezel an Oriant evel tud a anavezen e Kerglaw.
Un darn eus bugale Kerglaw oa er Jeunesses Communistes (J.C.). Va zud, va mamm dreist-holl,
zo a-enep d’ar gomunouriezh en abeg d’an Iliz. Gant va mignoned eus Kerglaw e vezen bepred o
komz eus ar stourm evit difenn Goverezh Henbont, ivez eus roll ar P.C.F. er stourm-se (hemañ a
c’houlenne stadeladur ar c’hoverezh), ivez eus an Unaniezh Soviedel a oa un doare « douar ar
bromesa » evidomp (lenn a raemp Études Soviétiques) hag eus stourm ar renkadoù. Trivliadel oa hon
ersav e-keñver an Unaniezh Soviedel. Ne welemp nemet pezh a oa yael (ar pezh a veze kavet e-barzh
Études Soviétiques). Ur c’hleuz a oa avat etrezon ha va mignoned en arbenn eus saviad hon tadoù. Me
oa er-maez eus o bandenn ha kuitaet ’m boa ar « Patro ». Me oa, enta, azezet etre div gador.
Dic’hallus e oa din mont d’ar P.C.F., pe d’ar J.C., en abeg da saviad kealiadel va ziegezh. Mont er
J.C. a vije bet un treuzplakadur. Edon enta etre an div lodenn (ar « Patro » hag ar re a oa tost d’ar
P.C.F.) dre berzh va saviad kealiadel. Hemañ en doa kroget da emdreiñ pa’z is d’al Lise Kalvezel
(derou ar stourm evit ar c’hoverezh e oa, hag ivez disheñvel oa ar saviad lisead diouzh va saviad
skoliad).
Bez’ e oa ur paotr en hevelep plegenn ha me. Eñ zo aet er J.C. ha goude er P.C.F.. War-dro 1968
edo atebeg war ar J.C. en Oriant. Emañ bremañ e Paris, war an hent da gaout ur stael uhel e framm ar
P.C.F..
Er blegenn-se on chomet e-pad pell, – betek 1968. E 1965-1966 eo bet c’hwitet ar stourm evit ar
c’hoverezh. Ur skouer e oa eus dic’halloud ar P.C.F., dre berzh ma veze er-maez eus ar veli. Emouez
e oan evelkent ouzh e nerzh. N’eo ket bet peurzifrouezh ar stourm pa zegasas d’an Oriant greantioù
evel ar Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique (S.B.F.M.), h.a.. Evel just on bet dipitet bras
goude mae 1968 o welout n’en doa ar P.C.F. graet netra evit kemer ar galloud (e zlead e oa evidon).
E dibenn 1968 ez on bet anvet da evezhier e Lise Kalvezel an Oriant hag eno on chomet liammettre ouzh metaouioù anveliour ha kleizelour ar gêr-se. Ne oa ket kalz a ziforc’h evidon etre an
anveliouriezh hag ar gleizelouriezh. Pezh a welen aze oa ar frankiz, ar gevatalouriezh, h.a.. Me oa aenep ar Stad. « Graet e vije bet an dispac’h en un doare emdarzhek (loc’het gant ec’hwelioù da

skouer) hag ar vicherourion o dije kemeret ar galloud dre o c’huzulioù-micherour ». Mennozioù a
seurt-se a’m boa kemeret forzh pelec’h hag ur stuzegezh e oa deuet da vezañ evel hon eus gwelet
uheloc’h.
E 1970 ez on bet anvet da gelenner e Gwened. Eno e oan liammet ouzh kelennerion all a blede
gant ar S.N.E.S.. Unan a oa en Unité-Action (U.A.), tost ouzh ar P.C.F., hag unan en École émancipée
(kleizelourion). Met un dra zo da ouzhpennañ c’hoazh, pa voen anvet da evezhier. Ur saviad nevez
a’m boa kavet, ha dislavarus oa gant va c’healiad (anveliour ma oan), o vezañ ur « flic » evit ar
skolidi. Va breur oa anveliour ivez ha divizadennoù hor boa war ar gudenn-se. Tamm-ha-tamm ez eas
da get va anveliouriezh. Dedostaat a raen ouzh kleizelourion emdarzhek ’zo, hag en em ziazezañ en
un aezamant kefredel. Er stad-se eo e tegouezhis e Gwened. Eno, dindan levezon ar paotr eus U.A. a
rebeche din va dioberiantiz, e’m eus adkroget da lenn LENIN hag ivez da glask ur framm dispac’hel
evit labourat. Ponner ez ae va aezamant kefredel a-benn ar fin.
E-pad an hañv 1971 e’m eus adkroget da zaremprediñ ar c’heneil en doa komzet din eus E.S.B. ;
darev e oan evit klevout komz eus Breizh.
Ret eo lavarout e oan a-enep Breizh betek 1968. Va c’herent a gomz brezhoneg (gwenedeg),
nemet on bet desavet e galleg ha muioc’h c’hoazh ne felle ket din klevout komz brezhoneg. Ne felle
ket da’m zud deskiñ ar yezh-se din : gallekaet e oant bet o tont da labourat da Lokrist ; ret eo ivez
lakaat e kont levezon mistri-skol Lokrist, radikalsokialourion anezho. Bepred e’m eus klevet
lavarout : « Le breton ne sert à rien, ne te servira à rien ». Pa oan bugel ivez e tremenen va ehanoù en
atant va zud-kozh en ur metou henvoazel rik hag aze zoken ne’m eus ket desket ur frazenn vrezhonek.
Betek 1968 enta e oan a-enep Breizh en abeg d’ar pezh hon eus gwelet a-us, met ivez peogwir e
kreden en etrevroadelezh a intenten evel ul liamm etre hiniennoù nemetken. Da zisplegañ ar mennoz
ez arveren ar galleg hag e nac’hen bezañ gall. Ne’m eus morse soñjet deskiñ esperanto. Poellelezh
seurt kealiad a c’halve un unventekadur eus ar vuhez war ar bed. N’anavezen ket al labour dispac’hel
hag evel just ne oa ket tu evidon da c’houzout petra oa an Emsav ha petra oa ur saviad-kenderc’hañ
dispac’hel, hag ez eo hemañ ur parzh eus kevala istorek an holl, zoken mard eus diforc’hioù bras etre
an emsavioù.
En amzer-se e oan a-du evit treuzplakañ skouer Sina pe an Unaniezh Soviedel war Gornog Europa
a-bezh. Nac’hañ a raen an harzoù : e 1971 e’m eus klasket labour e Bro-Saoz (skoilhet eo bet ouzhin
gant ar c’hweluniadoù breizhveurat). War un dro e teue an trivliad brezhon da vezañ kreñv ouzh kreñv
ganin. Me ouie, abaoe 1968, dre an arc’hadurioù e-pad an ec’hwel, e oa tud o stourm evit ar yezh ;
Galv a anavezen dre e skritelloù. Me felle din kompren ar stourm-se, rak va ziegezh a oa a-enep, hag
an abegoù a roe a chale ac’hanon (ret e oa savelañ Europa). Ne gomprenen ket perak e oa Breizh un
dañjer evit Europa. Evidon, ar gevreadelouriezh oa un tu da sevel Europa, ket ar c’hreizennerezh. Er
mare-se ivez e lennen kement tra a gaven o tennañ da Vreizh (levr Morvan LEBESQUE, Barzhaz
Breizh, h.a.).
E 1970 e’m boa komzet ur wech gant GUEGAN, ur paotr eus U.D.B., en Oriant. U.D.B. a
anavezen dre he skritelloù. Nac’het ’m eus mont pelloc’h en divizadenn pa en deus ar paotr komzet
eus ur « stad kreñv » evit Breizh (mennoz ar Stad a chale c’hoazh ac’hanon). E 1971, mignoned din o
deus kemeret perzh e labour Galv : kroget o deus da zeskiñ brezhoneg rannyezhel, baleet o deus, h.a..
Ne’m eus morse heuliet anezho, a drugarez da’m leziregezh marteze.
E dibenn 1971, dindan levezon va c’heneil a oa en Emsav, e’m eus kroget da zaremprediñ
kelligoù hag adkelligoù 56-29R ha 29K.
Deuet e oan da E.S.B. evel arseller gant va hiniennelouriezh, va c’healiad. Ouzhpenn se, tud all
eus Lokrist zo deuet da E.S.B. tost en hevelep amzer, gant kealioù tost-tre da’m re. Un disfiziañs a
chome etrezomp hag an Emsav devoudel (e-pad pell e’m eus sellet an Emsav devoudel evel an
Emsav : ne welen ket an Emsav evel ur c’henderc’hañ istor, nemet hepken evel ur benveg-stummañ,
hag ur strollad). Tamm-ha-tamm, o labourat da sevel testenn c’hallek ESB 7 hag e-pad Devezhioù
studi miz eost 1972, eo bet kemmet va c’healiad – e-kerz an Devezhioù studi-se eo e’m eus kroget da

welout an Emsav evel kenderc’hañ istor ; ar pennadoù o deus va skoazellet ar muiañ da c’hounit ar
gweladur-se zo An egor istorek, Emsav 36/ 361-371 1969 ; Broadelourion ar bloavezhioù pemont,
Emsav 53/137-164 1971, an notenn (1) pergen, /157-159 ; ha dreist-holl ar Gendael a-zivout ar
goproù, Emsav 65/140-156 1972.
Kavet ’m eus respont d’ar goulenn « perak ar brezhoneg ? » en ur labourat war ESB 7. Ret eo
lavarout ivez e oa ar brezhoneg ur redi evidon evit kemer perzh el labour ha setu holl.
Santet ’m eus e oan e-barzh E.S.B. hepken pa’z on aet da labourat da Lanuon ha da gemer perzh e
labour adkellig 22. Keit ma’m boa labouret en adkellig 56 e-touez va c’heneiled eus Lokrist, e chome
an darempredoù labour emsavel mesket ha kuzhet gant an darempredoù kentael a vignoniezh, – hag
en un doare e oa aesoc’h din labourat. E Lanuon, er c’hontrol, al liammoù emsavel a ren war al
liammoù a vignoniezh.
EMVR-406
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
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S.A.D.E.D. : UNNEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (12)
KENDAEL A-ZIVOUT AN DESKADUREZH
(Pevare testenn, PKB-1128)
Ober an Eilkelennerion abaoe kerzu 1972.
An Eilkelennerion (Maîtres Auxiliaires, M.A.) zo ur rumm kelennerion eus an Deskadurezh
Vroadel c’hall. Kelenn a reont el Liseoù, er C’helenndioù eil derez (C.E.S.) ha kalvezel (C.E. T.), h.a..
Ober a reont an hevelep labour hag ar gelennerion entitlet (bet degemeret ganto Testeni ar ouested da
gelenn en eil derez – Certificat d’Aptitude Pédagogique à l’Enseignement Secondaire, C.A.P.E.S.) :
gallout a reont kelenn eus ar 6t klas d’ar c’hlas dibenn-studi ; 18 eurvezh kentel a reont bep sizhun.
Hogen n’int ket entitlet, n’o deus ket ar C.A.P.E.S., peogwir n’o deus ket klasket e gaout, pe peogwir
int bet korbellet, – ur genstrivadeg eo amprouenn ar C.A.P.E.S. : bep bloaz e vez merket gant ar
Vaodiernezh niver ar staeloù dre zanvez. Un aotreegezh kelenn o deus evit an darn vrasañ anezho.
Enfredet e vez an M.A. evit padelezh ar bloavezh skol d’ar muiañ, ur goulenn nevez a rankont ober
bep bloaz evit kaout ur stael. Gallout a reont bezañ lakaet er-maez etre daou benn an deiz hep digoll
arc’hant ; tu zo d’o envel bep bloaz – pe e-kreiz ar bloaz – en ul lec’h disheñvel, – alies ne ouzont
pelec’h e vint anvet, pe hag e vint anvet, nemet nebeut a-raok derou ar bloavezh skol, hag a-wechoù
goude. Amparañ a reont etre 25 % ha 30 % eus koskor-kelenn an Deskadurezh Vroadel. Gopret int
30 % izeloc’h eget ar gelennerion entitlet. Ne vez roet dezho stummadur micherel ebet.
Resisaomp amañ n’en deus ket ar C.A.P.E.S. daoust d’e anv an dalvoudegezh a c’hallfed soñjal
en deus. An darn damkanel anezhañ zo dre-vras a-live gant an aotreegezh pe a-boan diaesoc’h, hervez
an danvez ; an darn embregel n’eo ket bastus evit gwiriañ gouested kelenn un den. An dud degemeret
er C.A.P.E.S. a leugn ar staeloù miret evito ; ar re all, an darn vrasañ, a leugn ar staeloù miret evit an
M.A.. Aze e kejer gant un dislavar eus ar reizhiad : gouzout a reer ervat, o korbellañ tud er
C.A.P.E.S., eleze ouzh o barn evel divarrek da gelenn, ent kefridiel da nebeutañ, e vint kelennerion
memes tra. Ar C.A.P.E.S. a dalvez enta e gwirionez da silañ an dud, da aotren isgoprañ un darn eus ar
gelennerion, ha n’eo ket da gaout kelennerion varrek. Resisaomp ivez eo diaes-tre d’un Eilkelenner
prientiñ kenstrivadeg ar C.A.P.E.S. en ur ober e labour kelenn. Un hent all a oa evit an M.A. da vezañ
entitlet (un niver a boentoù jedet en un doare luziet hag un enselladenn arbennik). An hent-se oa hir,
ha bremañ n’eus ket ken anezhañ : hervez komzoù ar Maodiern e-unan, e vo lakaet er-maez an holl
Eilkelennerion e-korf an tri bloaz a zeu. Diwar vremañ e c’haller stadañ ur stabiladur eus niver ar
skolidi ha da heul eus niver ar staeloù. Ar Vaodiernezh a gendalc’h da ginnig un niver a staeloù er
C.A.P. E.S., niver izel e gwirionez, met uhel a-walc’h e-keñver an ezhommoù he deus termenet. Bep
bloaz e vez bremañ muioc’h a dud degemeret er C.A.P.E.S. eget ma’z eus a gelennerion o vont war o
leve. Kemeret e vez enta staeloù an M.A.. Tu a ve evel just da entitlañ an holl Eilkelennerion ha da na
ginnig ken staeloù er C.A.P.E.S. evit un nebeut bloavezhioù. Met un taol reveulzi e hañvalfe bezañ, ha
moarvat e savfe ar gelennerion a-enep en un doare taer. Un diskoulm all a ve c’hoazh, a aotrefe da
virout an holl Eilkelennerion ha d’o entitlañ, ha da genderc’hel da ginnig staeloù er C.A.P.E.S. :
liesaat niver ar staeloù, digreskiñ niver uc’hek ar skolidi e pep klas.
An Eilkelennerion o deus enta lusket e dibenn kerzu 1972 un ober evit ma ve gwellaet d’o stad.
Ur c’hant bennak anezho o deus emvodet e Sant-Brieg, amparet Poellgor-difenn an Eilerion (Comité
de Défense des Auxiliaires), o ledañ o stourm d’an holl dud implijet en Deskadurezh Vroadel evel
Eilerion, eleze Kuzulierion deskadurezh ’zo (Conseillers d’éducation), sekretourion ’zo eus ar
mererezh, Gwazourion lise (Agents de lycée) h.a.. An dud bodet e Sant-Brieg a zeue eus Akademiezh
Roazhon, eleze eus 29, 22, 56, 35 ha 53 (Mayenne). Savet o deus ur skrid o c’houlenn ma ve diogelet
evito surentez al labour, ma ve entitlet diouzhtu ha hep diviz an holl Eilkelennerion implijet er bloazmañ koulz hag ar re dic’hwel, ma ve paouezet a enfredañ M.A. nevez. Divizet o deus luskañ un ober e

sell da se e par Akademiezh Roazhon, dre ec’hwelioù dreist-holl, dre stlennañ kerent ar skolidi, ha
kement-se er-maez eus ar c’hweluniadoù. Buan a-walc’h e kreskas o niver. Un ec’hwel kentañ a voe
graet d’ar 1ñ ha d’an 2ñ c’hwevrer 1973 gant diskeladegoù, ha deul emvodoù lec’hel, hag emvodoù
hollek e Pondivi. Un eil ec’hwel a voe d’ar 1ñ ha d’an 2 meurzh 1973. Rakwelet ez eus ec’hwelioù all
e-doug an trede trimiziad, ha lod eus an Eilkelennerion zo e soñj kregiñ gant an emnaoniañ.
Gallout a reer en em c’houlenn perak seurt ober a-berzh an M.A. bremañ. Bresk eo bet a-viskoazh
o saviad, diaes o aozioù labour. Hogen ne oa ket re chalus en holl keit ma vanke ur bern kelennerion ;
un den o c’houlenn ur plas Eilkelenner a oa koulz lavarout sur da gaout ur stael. Kemmet eo bremañ
pa’z eus kalz re a dud o c’houlenn bezañ M.A. e-keñver niver ar staeloù. Ouzhpenn se, abaoe derou ar
bloavezh skol 1971 ez eus bet ezfredet kalz anezho pe roet dezho hepken un hanter stael – hag un
hanter c’hopr. An dud lakaet er-maez en em gav enta hep gourc’hwel, gant arnodennoù uhel na
dalvezont ket da galz tra evit kavout labour, e Breizh dreist-holl.
Perak o deus an Eilkelennerion renet o obererezh o-unan e-lec’h tremen dre ar c’hweluniadoù ?
Meur a c’hweluniad ez eus evit koskor eil derez an Deskadurezh Vroadel, ar S.N.E.S. (Syndicat
National de l’Enseignement Secondaire) hag ar S.G.E.N. (Syndicat Général de l’Éducation Nationale)
o vezañ ar re anavezetañ hag ar re oberiantañ. Bep bloaz e lakaont an eil hag egile kudenn an M.A.
war roll o arc’hadurioù, met un obererezh gwak a-walc’h o deus renet en holl. Deuet eo a-benn ar
S.N.E.S. da ziframmañ digant ar Gouarnamant e 1968 ar Steuñv koazhañ an eileriezh (Plan de
résorption de l’auxiliariat), hogen o welout pezh a zo c’hoarvezet e gwengolo 1971 ha 1972 e ranker
stadañ eo bet divastus a-walc’h ar steuñv-se. Dirak emzalc’h ar Stad a skarzhe an M.A. n’o deus ket ar
c’hweluniadoù fiñvet kalz, ken m’o deus an M.A. soñjet ne oa netra da c’hortoz digant ar
c’hweluniadoù, ha ne oa nemet un doare da bouezañ warno : stourm hep gortoz o bennozh, desachañ
d’o heul ar muiañ gwellañ a dud, kelennerion ha kerent skolidi, ha dre an hent-se rediañ marteze ar
c’hweluniadoù da labourat evito.
Petra eo bet emzalc’h ar c’hweluniadoù ha koskor an Deskadurezh Vroadel dirak ober an
Eilkelennerion ? Ar c’hweluniadoù a chomas da gentañ digas a-walc’h, war c’hortoz. Da geñver an
ec’hwel kentañ e tiskouezas ar S.N.E.S. bezañ a-enep Poellgor-difenn an Eilerion : hennezh a rae un
ec’hwel gouez, a laboure a-enep d’ar S.N.E.S., a oa mat da rannañ muioc’h c’hoazh koskor an
Deskadurezh Vroadel, ne anaveze netra er stourm c’hweluniadel, goulenn a rae re a draoù,
dizarbennet e ve gant ar Stad. Ouzhpenn se, e oa dibabet fall ar mare : ret e oa gortoz goude an
dilennadegoù. Ar S.N.E.S., renet gant al luskad Unité et Action a zo a-du gant ar C.G.T., a zifenne
Raklun boutin (Programme Commun) an tu kleiz ; er Raklun-se e oa kinniget dres un diskoulm da
enkadenn an Eilkelennerion. Tremenet eo bremañ an dilennadegoù, hag ar S.N.E.S. zo bepred a-enep
Poellgor-difenn an Eilerion. Ret eo merzout ivez o deus rannoù lec’hel eus ar S.N.E.S. savet a-du
gant ar Poellgor-difenn ; ar rannoù-se zo a-enep a-walc’h da Unité et Action, hag a-du gant ul luskad
all eus ar S.N.E.S., L’École émancipée, luskad kentoc’h kleizelour. E gwirionez, ar S.N.E.S. zo ur
c’hweluniad tud entitlet, an M.A. n’int evitañ nemet ur bihanniver distabil, hag o difenn n’eo ket e
breder kentañ.
Emzalc’h ar F.E.N. a voe dre-vras hini ar S.N.E.S.. Ar F.E.N. (Fédération de l’Éducation
Nationale) a vod c’hweluniadoù an Deskadurezh Vroadel, ur c’hweluniad dre rann : kentañ derez, eil
derez, implijidi ar mererezh, re ar gegin, h.a. (emañ ar S.N.E.S. er F.E.N.). Ar S.N.I. (Syndicat
National des Instituteurs), a zo er F.E.N., a voe ivez a-enep Poellgor-difenn an Eilerion evit abegoù
heñvel a-walc’h ouzh re ar S.N.E.S.. Un abeg all en doa ouzhpenn. Ennañ en em gav ivez ur rann all
eus koskor an Deskadurezh : ar re a zo Kelenndiourion deskadurezh hollek (Professeurs
d’enseignement général des collèges, P.E.G. C.). Ar re-se zo etre ar gelennerion hag ar skolaerion ;
kelenn a reont er C.E.S., hag enebiezh e vez etrezo ha tud all an eil derez alies. Pa’z a ur P.E.G.C. war
e leve, pa gemm lec’h, e vez erlec’hiet peurviañ un M.A. outañ. Entitlet eo an dud-se, n’emaint ket en
arvar a-hiniennoù, hogen korf ar P.E.G.C. eo a zo lakaet en arvar gant an M.A.. Kompren a reer ne
oant ket evit difenn an Eilkelennerion. Un emzalc’h korfuniadel e voe eus o ferzh kentoc’h eget un
emzalc’h hiniennel.

Emzalc’h ar S.G.E.N. a voe disheñvel a-walc’h. Da geñver an ec’hwel kentañ e voe, en
Akademiezh Roazhon, a-du a-walc’h gant Poellgor-difenn an Eilerion, en un doare amgefridiel.
Bremañ emañ a-du ent kefridiel : lusket en deus un ec’hwel d’an 29 ha d’an 30 meurzh 1973 evit
difenn an Eilkelennerion. Meur a abeg a zo d’an emzalc’h-se : evel dre zegouezh, e oa dres soñj ar
S.G.E.N. stourm ar bloaz-mañ evit an M.A.. Ouzhpenn, heuliañ an diaz zo a-walc’h e zoare (er
C.F.D.T. emañ), ha dreist-holl ez eo evitañ un doare da gaout muioc’h a dud : kalz gwanoc’h eo eget
ar S.N.E.S., hag en afer an M.A. e kav un dro evit adpakañ tud dipitet gant ar S.N.E.S..
Ar c’hoskor e-unan a heulias e doareoù diseurt Poellgor-difenn an Eilerion ; dre-vras ne heulias
ket a-vloc’h : ar gelennerion entitlet peogwir n’eo ket o afer, peogwir n’o deus ket c’hoant koll
arc’hant evit netra, peogwir a-wechoù o deus un tammig dismegañs ouzh tud n’o deus ket kement a
arnodennoù hag int. An dregantad a ec’hwelerion en o zouez a voe disheñvel-tre hervez al lec’h. Ar
P.E.G.C. a nac’has krenn ober ec’hwel war-bouez un hinienn bennak, evit an abegoù displeget a-us,
hag ivez en abeg d’an droukrañs ha d’ar warizi o deus ouzh tud an eil derez dre-vras.
Disoc’hoù ober an M.A. betek bremañ :
N’eo ket bet kaset da benn c’hoazh an ober-se, kenderc’hel a ra. Ar Stad betek-henn n’he deus
respontet e doare ebet. Hogen disoc’hoù all a zo marteze : an ober lusket en Akademiezh Roazhon zo
en em ledet bremañ da Akademiezhoù Naoned ha Caen. Hag e c’hell en em ledañ c’hoazh ? N’eus ket
kalz M.A. er su d’al Liger, bez’ ez eus e Norz hag e Reter Frañs, er C’hornog eo avat ez int an
niverusañ. Marteze eo tizhet bremañ pezh a c’halle bezañ tizhet.
Disoc’hoù ez eus e par ar c’hweluniadoù : ar S.G.E.N. a glask atoriñ an dra, hag ur c’hemm a vo
marteze er S.N.E.S., devoudet gant ober an Eilkelennerion. Renet eo ar S.N.E.S. bremañ gant Unité et
Action en deus, hag a-bell, ar muianiver. E tri lec’h eus Su Finistère ez eus bet mouezhiet a-enep
obererezh ar S.N.E.S. en abeg da gudenn an M.A., eleze a-enep obererezh Unité et Action. N’eo ket
kalz pa soñjer e Frañs a-bezh, hogen, gouez d’ar c’hweluniadourion gozh, ez eo un dra na c’hoarvez
morse ; gallout a reer soñjal marteze n’eo ket dre zegouezh, ha n’eo ket un dra hep ster.
Ne c’haller ket lavarout kalz muioc’h a-zivout stourm an Eilkelennerion evit ar mare.
Gouverkomp hepken ez eo ur stourm tud peurhegaset, broudet dre ma ouzont ne gavint ket labour, e
Breizh da nebeutañ, ma n’int ket kelennerion. Alese e teu moarvat o nerzh, a chom evit ar mare un dra
emdarzhek ha nebeut frammet.
PKB-1128

(Kendael a-zivout an deskadurezh, Pempet testenn, PKB-1129)
Notennoù a-zivout an ec’hwel a-enep al Loi Debré hag an D.E.U.G..
Un niver a izili hag a zanvez izili eus E.S.B. o deus emellet en ec’hwelioù a zo bet aozet e Frañs
en ebrel 1973 a-enep al Loi Debré (o freuzañ an darn vuiañ eus goursezioù-enluañ ar studierion) hag
an Diplom studi skolveurel hollek (Diplôme d’études universitaires générales). Santet eo bet an
ec’hwel gant an izili hag an danvez izili o deus kemeret perzh ennañ evel un degouezh brientek evit
kas war-raok an ober emsavel. An notennoù da heul zo bet savet en amboaz dezrannañ ar perzhiadurse e darvoudoù ar reizhiad arallek.
An emell emsavel e darvoudoù ar reizhiad arallek a zle kas pelloc’h dislavaroù ar reizhiad-se.
Hogen evit kas pelloc’h dislavaroù ar reizhiad arallek ez eo ret o anavezout ; ouzhpenn se, diskuliadur
an dislavaroù zo un doare d’o c’has da benn dre an emouezañ a zegas an diskuliadur d’e heul.
Merkomp ez eo an dezrannañ ur bazenn hepken eus an emell emsavel e darvoudoù ar reizhiad
arallek. Evit ar pred hon eus tizhet ar bazenn-se ; arabat diwelout avat e vo ret mont pelloc’h.
An ec’hwel en deus lakaet war wel dislavaroù niverus etre :

1) Ar skolidi hag ar reizhiad skolel ; en un doare ledanoc’h un dislavar etre ar skolidi hag ar
reizhiad kevredigezhel (kement-mañ a ve da spisaat avat, rak dislavaroù niverus ha pouezus ez eus
moarvat etre ar skolidi o-unan ; da skouer ar re a zo sur ned aint ket d’ar Skol-veur n’o deus ket an
hevelep lazioù hag ar re a zo broudet ha skoazellet gant o c’herent da genderc’hel goude an eil derez) ;
2) Ar re yaouank hag an amzer soudard.
An dislavar diwezhañ-mañ eo an hini eeunañ ha splannañ. Evit kompren e arbennoù, an diegi a
ziskouez mui-ouzh-mui a re yaouank da vont da soudard evit ur bloaz (pezh a zo nevez-kenan e
Frañs) ez eo ret distreiñ da roll ar gwazerezh milour, al lu hag ar brezel abaoe an Dispac’h gall, ma
voe savelet an enluadur evit an holl. Abaoe an Dispac’h gall ez eo bet roll an amzer soudard, al lu hag
ar brezel unvaniñ pobloù diseurt ha disrannet d’ober ur vroad, difenn ar vroad-se a-enep an argadoù
diavaez, kadarnaat trec’hioù ar renkad vourc’hiz ha mirout na vent lakaet en arvar eus an diavaez pe
eus an diabarzh. Ar roll unvaniñ a zo bet hini al lu n’eus mui anezhañ ha ne vez mui santet arvar an
nerzhoù-digreizañ er boblañs (pe marteze ne vez mui santet an nerzhoù-digreizañ evel un arvar – en
eneb d’ar pezh a c’hoarveze da vare brezel Aljeria) ; unvanet eo bet Frañs abaoe an Dispac’h gall ha
mar chom e lec’hioù evel Breizh aspadennoù eus emzalc’hioù henvoazel n’int e nep doare ur skoilh
pe un namm. Evit Frañs e pella abaoe dibenn an eil Brezel-bed arvar un argad diavaez (abaoe ar marese eo Frañs a voe argadus – gant nebeut a verzh avat) hag ouzhpenn se gant o faezhadennoù diwezhañ
o deus kollet al luoz un tamm mat eus o lufr kent. E berr, en em c’houlenn a reer mui-ouzh-mui da
betra e talvez al lu e Frañs ; an amzer soudard a vez sellet evel un aner hag ur c’holl amzer ; d’al lu ez
a ar re hepken na ouzont ket da belec’h mont : benveg-unvaniñ ha -krouiñ ar vroad c’hall zo o tont da
vezañ ur boubellenn. Darn eus arbennoù an ec’hwel hag ar berzh en deus graet zo da gavout moarvat
aze ; evel ar c’henasant en deus kavet dre-holl er gevredigezh.
Petra ober bremañ ? Kas an dislavar da benn a ve goulenn ma ve digevodet al lu (hag an holl
gadredoù damluel). Ret eo displegañ ez eo echu roll orin al lu ha ne c’hell talvezout bremañ nemet da
gi-kolveg ar renkad vourc’hiz.
PKB-1129

AN EMSAV HAG AR VRO (60)
LIZHEROÙ
« Lennet ’m eus war Danevell ar Breudoù o doa tud ’zo diaesterioù e-keñver yezh, hag e rae
diouer S.A.D.E.D. doare kozh. Me ’gred e vefe mat eskemm skridoù, eleze lakaat tud a zo barrek war
ar yezh da genlabourat, dezho da skoazellañ ar re all. E 44 ivez ez eus diaesterioù war an treiñ.
Marteze ne vefe ket fall, pa’z eus dalc’hioù troerezh en holl gelligoù, kreizennañ al labour-se. Evel-se
e vefe pleustret don war se ha gwelloc’h eget chom en amzivin evit a sell an treiñ (pe traoù all). Petra
a soñj an dud ? »
(11 04 73)

EMVR-407

Da aozer EMVR-407 :
« Ober a rez anv eus S.A.D.E.D. () ; er prantad kentañ e oa ar Strollad un aozadur da
vrezhonekaat deskadur an dud ##(a adkave tamm pe damm e brezhoneg pezh o doa desket a-raok e
galleg ; en eil prantad e teuas da vezañ ur greizenn da stummañ emsaverion war an istor hag ar
meizadoù armerzhel, politikel ; en eil prantad-se e voe un disklot etre furm ar “c’helennerezh” (skol
dre lizher, skolek-tre) hag an amkanioù nevez ; an trede prantad, hini ar c’hendaeloù, o ren bremañ, zo
un adkempoelladur, ar c’hentoderezh o vezañ e piaou an holl, ar gendaelerion o vezañ kemeret lec’h
ar meskad dizunvan kelennerion-skolidi. An dañjer bremañ eo e tiwanfe tareadoù distuziadur, evel an
hini a verkez e-keñver ar yezh. Eus se hon eus komzet en emvod Kellig-Adkellig diwezhañ. A-du
omp evit paotaat an eskemmoù en-dro d’al labourioù war ar yezh (ket an emvodoù avat, re zo endeo) ;
da skouer, mar chom diaesterioù da heul un dalc’h troerezh e c’hallfent bezañ displeget berr war ur
follenn ha treuzkaset d’an ezel-mañ-ezel (pe d’ar bodad-mañ-bodad) a greder barrek d’o diskoulmañ.
Arabat e ve kas disoc’h al labour a-vloc’h, rak an degemerour-aliour n’en devo ket amzer da studiañ
pep tra. Ur poent all : evit labourat war ar yezh, an dud ne ouzont ket petra dibab ; da skouer e
klaskont skridoù gallek da dreiñ pe re ziaes (difetis pe re lennegel) pe didalvoud (skrivet fall en ur
yezh dispis) pe re arbennik, da skouer ivez e klaskont labourat en ur par yezhadurel resis pa na ouzont
ket mat ar yezh voutin. Anat eo e ve ret kreizennañ al labour war ar yezh, rak kalz amzer a vez kollet
un tammig e pep lec’h hep kalz frouezh. Evel just, kaout devezhioù studi arbennik a ve un hent mat ha
herrek, – hogen tremenet eo giz an Devezhioù Studi sañset. Evit gwir, ar re a embann n’eus ket
ezhomm a zevezhioù studi eo tud o deus desket mat ar yezh gwechall en Devezhioù Studi ha n’o deus
ket int ezhomm ken anezho evito o-unan. Soñjal a ran avat ez eus tud all o defe mil vad da dennañ eus
Devezhioù Studi war ar yezh (deraouidi hag araokaidi). »
(19 04 73)

EMVR-408

NOTENNOÙ KEVREDADEL (9)
AR C’HEVREDIGEZHIOÙ BLOC’HEL
HA RIZHENNOÙ O EMFRAMMOÙ
Ar c’hevredigezhioù bloc’hel, pe bloc’hennoù, zo an anadennoù kevredadel hollel amplañ,
pouezusañ, pinvidikañ ha holiekañ en ur werc’helezh kevredadel roet. Trec’h int a-fet klokted ha
levezon n’eo ket hepken war ar strolladurioù arc’hwelel hag ar renkadoù, hogen ivez war o urzhazoù e
kenstourm. Ar “meurvedoù a veurvedoù kevredadel” ez int zo e piaou d’ur riegezh wirel o tezvonnañ
kembeli an holl strolladurioù gougevanet outo (en o zouez ar Stad a zo he riegezh wirel bepred
keñveriek hag isurzhiet en desped d’ar pezh a hañval bezañ). Ur riegezh kevredadel o deus ouzhpenn
war gement strollenn parzhiat enno, eleze ur gourfouez devoudel ; piaouañ a c’hellont ivez ur riegezh
armerzhel, n’eo ket bepred avat. Pep bloc’henn zo atav emframmet (ha n’eo ket hepken
emframmadus), hag en hec’h emframm e kaver peurliesañ aozadurioù frammet. Hogen, war se e
ranker tennañ an evezh, nag an emframmoù (bloc’hel pe darnel) na, seul gent a se, ar frammoù
niverus n’int nepred an eztaol klok eus an anadenn gevredadel hollel bloc’hel, n’eo ket hepken
peogwir ez eo houmañ dreistarc’hwelel, hogen c’hoazh peogwir ez eo ar fiñvusañ hag ar pinvidikañ
eus an holl danemframmoù meurgevredadel. Gant gerioù all, e vez bepred muioc’h a loc’h hag a
vorloc’h en anadenn gevredadel hollel bloc’hel eget en hec’h emframm, an emframmoù bloc’hel o
tennañ da vezañ digefluskoc’h eget an emframmoù darnel. E-keñver an amzerelezhioù e kaver aze div
skeul : hini an emframm bloc’hel o vezañ urzhasaet strishoc’h hag unvanoc’h, hini ar vloc’henn
hec’h-unan o vezañ neuennusoc’h hag oberiekoc’h ; an div skeul a c’hell dislankañ mui pe vui, pep
hini oc’h enraogañ pe o c’houlerc’hiñ e-keñver eben. Evit a sell an diaz stummadel, ez eo peurliesañ
ar bloc’hennoù egorant-kenan ; an egoranted-se zo ur perzh ken eus ar Riezoù arnevez ken eus an
Impalaerdedoù reterat pe eus Roma impalaerel, hep menegiñ ar c’hevredigezhioù etrevroadel diseurt.
Ar meuriadoù hepken, ar c’hevredigezhioù ozhac’hmeurel ha Hengeodedoù ’zo o deus bet ur vent
vihanoc’h, hep dioueriñ evit kelo an tuadur d’en em astenn. Ur poent all : ne c’haller na dispartiañ na
hevelebiñ “kevredigezh vloc’hel” ha “sevenadurva”. Etre ur vloc’henn, hec’h emframm simantet gant
oberennoù ur sevenadur hag ar sevenadur-se e-unan e vez bepred keñverioù daelerezhel a ranker
studiañ en o holl asplegoù fetis.
Evel m’hon eus gwelet en Notennoù kent, da savelañ rizhennoù ar c’hevredigezhioù bloc’hel, e
ranker, en askont eus o finvidigezh ramzel, tremen dre o emframmoù hag o rummañ diwar-bouez un
niver dezverkoù resis eus an emframmoù-se. Ul lamm a chom d’ober dalc’hmat neoazh evit diraez, en
tu all da rizhenn an emframm, rizhenn an anadenn vloc’hel hec’h-unan ; arvarus e vez al lamm-se pa
bleder gant kevredigezhioù a anver “henstuzel” emeur diskêret enno. Setu perak e tremenimp amañ
gant studiañ rizhennoù ar c’hevredigezhioù bloc’hel prometeel, eleze istorek ; er c’hevredigezhioù
istorek, an emouiziekaat hiniennel ha strollennel a ro d’ar rezid an tu da gaout gwerc’h er gedvuhez ;
pa gemer ar gwerc’h-se stumm ur c’hemmadur, un diemframmadur, un ademframmadur pe un
tarzhadur eus an emframmoù bloc’hel, e ren un daelerezh digor hag emouiziek etre henvoaz, kempenn
ha dispac’h, – an daelerezh-se o tiogeliñ atav an ereoù etre ar c’hevredigezhioù istorek all hag hon
hini. Koulskoude ne studiimp ket ar bloc’hennoù a zo bet en istorvezh e kement hag istorourion (eleze
ouzh o unveziadekaat hag o klask an tremen etrezo) hogen evel kevredadourion (eleze ouzh o
hollveziadekaat d’ar muiañ e stumm rizhennoù doareadel spanel).
En un Notenn all (sl. Emsav 71/363-373, /371 pergen) hon eus meneget an dezverkoù pennañ da
savelañ rizhennoù an emframmoù bloc’hel ha da dremen anezho da rizhennoù ar c’hevredigezhioù
bloc’hel o-unan. Setu ar roll anezho : a) Urzhaz ar strolladurioù arc’hwelel, a-wechoù e kevezerezh
gant hini ar renkadoù b) Ar genaozidigezh c’hallus etre furmoù ar gevredusted gwerc’helaet er
vloc’helezh pe er strolladurioù dibarek k) Urzhaz ar gwastadoù a-zonder, gant nershadur unan pe unan
all hervez ar pouez kemeret gant pep hini hag ar c’heñverioù etrezo d) Ar skeul eus modoù rannadur
al labour hag an daspugnadur e) Urzhaz ar reolerezhioù kevredigezhel f) Reizhiad ar patromoù,
arouezioù, arhentoù, argeloù, reolennoù, kealioù, talvoudoù, e berr ar sevenadoù o simantañ an
emframm bloc’hel g) Skeul an amzerelezhioù kevredadel h) Urzhaz ar savelegezhioù kevredadel oc’h

amparañ luniad dibarek ar savelegezh vloc’hel e pep kevredigezh (an arvez-mañ a studiimp a-ziforc’h
en un Notenn all).
O loc’hañ diwar rizhenn o emframm bloc’hel, e studiimp enta rizhennoù ar c’hevredigezhioù
bloc’hel-mañ, anezho ar pennañ bloc’hennoù eus an istorvezh :
1) Ar belegveliezhoù karismel ;
2) Ar c’hevredigezhioù anvet ozhac’hmeurel ;
3) Ar c’hevredigezhioù gladdalc’hel ;
4) Ar c’hevredigezhioù dindan Geodedoù-Stad o vont da Impalaeriezhoù ;
5) Ar c’hevredigezhioù ma ren an diharzveliezh « sklerijennet » ha ma teraou ar gevalaouriezh ;
6) Ar c’hevredigezhioù gwerinek-frankizour ma ren ar gevalaouriezh kevezel en he barr.
Ouzh ar roll-se eus bloc’hennoù an tremened ez ouzhpennimp ar peder rizhenn-mañ a zo re ar
c’hevredigezhioù bloc’hel o kenstourm er bed a hiziv :
7) Ar gevredigezh sturiadek ma ren ar gevalaouriezh peururzhiadek ;
8) Ar gevredigezh faskour dezhi un diaz kalvezbureviadel ;
9) Ar gevredigezh steuñvek o heuliañ pennaennoù ar gengladelezh stadel kreizennet ;
10) Ar gevredigezh steuñvek o heuliañ pennaennoù ar gengladelezh lieselour digreizennus.

I. Ar belegveliezhoù karismel.
Ar c’hevredigezhioù-mañ a ziraez gant bec’h o unvanded dre ar gourfouez kemeret war bep
strolladur all gant ar Stad hag an Iliz kevanaet en ur framm enkorfet er Roue-Beleg-Doue Bev. Ar veli
piaouet gant an tiernac’hioù hag o derc’houezourion zo war un dro dreistnaturel ha personel
(karismel). Menegomp Babilon, Asiria, ar Rouantelezh hitit, Egipt, Persia, Sina, hen Japan, Tibet,
India, ar C’halifiezhoù islamek dindan diernac’hioù an Ommeyaded hag an Abasided eus an 3e d’an
12t kantved ; moarvat ivez an Impalaeriezh inka e Perou.
Azonet eo evel-henn emframmoù ar c’hevredigezhioù-se : a) Dreistelezh ar Stad-Iliz war
ar strolladurioù all ; bividik-tre e chom evelkent strolladurioù ’zo, evel ar familh
ozhac’hmeurel e Sina hag e Japan, kasta ar veleion en Egipt hag en India, ar strolladurioù
milourel hag, er bazenn izelañ, breuriezhoù micher ar varc’hadourion hag an
dornwezhourion ; b) trec’hded ar Yoc’hoù war ar C’humuniezhoù hag ar C’henunvaniezhoù
(er re-mañ e kaver hepken stroll ar veleion ha sklaeridi ’zo) ; k) E-touez ar gwastadoù azonder, nershadur ar frammoù egorant da gentañ, an diaz stummadel da heul ; en trede renk
nemetken e teu ar c’hredennoù, an argeloù kravezel ha kevrinel gant ar gwengeloù en o
goueled ; d) Rannadur al labour kalvezel kaset don-tre, kalvezerezhioù ’zo o vezañ diorreet
kalz (evel re ar valzamegerion en Egipt, ar gizellerion e Sina) ; e) En urzhaz ar reolerezhioù
kevredigezhel emañ ar renk kentañ gant ar gravez, an huderezh hag ar gwengeloù, nemet
emaint bevennet gant an divezouriezh henvoazel, an divezouriezh erverkadel, an anaoud
kalvezel, ar gwir bedel, an arz ; f) E reizhiad ar sevenadoù, ez emled kevrinegezh an
emframmoù-se war-c’horre kentoc’h eget sankañ en donder ; g) E skeul an amzerelezhioù, ez
eo trec’h an amzerelezh kelc’htroüs kevrinel-gwengelel, ambrouget gant an amzerelezh trelllagad a zo hini ar frammoù ramzel ; nemet ez eus kevezerezh etre ar skeul amzerelezhioù-se
ha hini an anadenn vloc’hel hec’h-unan ma ren ur stourm feuls etre amzerelezhioù enraogus
ha goulerc’hus, ambrouget gant amzerelezh an talmadoù direoliek.
An dislank-se gant an anadenn vloc’hel a gaver en emframm a-bezh. Un andorenn gefridiel
hebleustr eo ar velegveliezh : dindan c’holo an emframm belegveliel-karismel, emañ an anadennoù
kevredadel hollel o ren ur vuhez pinvidikoc’h ha fiñvusoc’h eget ma kreder evit ur gwel. Durc’haet eo
gwiskadoù ledan eus ar gedvuhez etrezek arver ar poell, ar jederezh armerzhel, an eskemm, ar gwir

hiniennel endalc’hus, ar gevrat, ar gouestl, ar c’hred, etrezek liesaat ar strolladurioù dibarek lik evel ar
strolladurioù micher en Egipt pe ar c’hevredadoù marc’hadourion er C’halifiezhoù. A-du-rall, e vez
yoc’hadoù bras dizunvan a bobloù trec’het hag a sklaved war glask emsevel. An emframmoù
belegveliel-karismel n’int ket habask evel ma c’hortozfed ent kefridiel ma vent ; strapañ a reont e pep
korn-pleg ha dispac’hioù a sav, – pezh a ziskouez e vezont trevonnet dizehan gant an anadennoù
hollel danlec’hiet.

II. Ar c’hevredigezhioù ozhac’hmeurel.
Amañ en eneb e vez kevazas-kenan an emframm hag an anadenn gevredadel hollel.
Er c’hevredigezhioù ozhac’hmeurel emañ kreizet an emframm gant gourfouez ar stroll tiadelfamilhel ledan diazezet war ar gerentiezh dre ar gwad, liammet peurliesañ ouzh ar maberezh gourevel,
lieswregek pe get. Ar stroll-se a euvr an holl strolladurioù all, evel ar strolladurioù a obererezh
armerzhel, a lec’helezh hag a amezegiezh, a revelezh, a oad koulz hag ar strolladurioù kevrinourgoursavel. Bodet emañ an holl obererezhioù armerzhel, politikel ha kravezel en oaled ar familh
diadel-priedel, an ozhac’h-meur o vezañ war un dro tad, perc’henn-embreger, beleg, penn politikel.
Evel-se e c’hoari ar familh roll un embregerezh armerzhel, ur Stad politikel hag un Iliz ; pouezusoc’h
eo evelkent roll an ozhac’h-meur evel tad ha perc’henn-embreger eget evel penn politikel ha dreistholl evel beleg. Rak an Doue pe an doueoù ez eo-eñ o servijer zo da gentañ un Doue pe doueoù
familhel pe tiadel. Emañ ar gravez e gwazerezh an oaled, oc’h emplegañ ur gevrinelezh dister hag o
talvezout da gentañ-penn da warantiñ an divezegezh.
Talvout a ra an deskrivadur-mañ evit ar rizhennoù emframmoù a zo daveet dezho ken gant an
Testamant kozh, ken gant an Ilias hag an Odiseia, pe evit re ar familh roman a-raok he c’hevanekadur
er Geoded, pe c’hoazh evit re an Hausgenossenschaft c’herman (anezhi ur c’hevredadur ezhec’hveur). Deurus eo merkañ e kembez ar rizhennoù-se a emframm pe a gevredigezh vloc’hel (e stumm
aspadennoù pe heñvelderioù) gant ar relijionoù diseurtañ : undoueegezh ha liesdoueegezh, paganiezh,
judaegezh, kristeniezh, – da skouer e Latifundia an Uhelimpalaeriezh roman, er Zadrugaoù slav, en
unpenniezhoù gladel evel ar Roueelezh frank eus ar 6t d’an 9t kantved. Pezh a ziskouez he deus ar
gravez ur pouez eilrenk e kedvuhez ar c’hevredigezhioù-se koulz hag e kempouez o emframmoù.
Azonet eo ar re-mañ gant andiforc’hekadur ar galloudoù, gwanded espar pe ezvezañs ar strolladurioù
dibarek hag an aergelc’h hogos poellel ha lik ma arc’hwelont (« pemdeziekadur ar c’harism » hervez
troienn Max WEBER).
An emframm bloc’hel-mañ a c’haller azonañ evel-henn : a) Dreistelezh euvrus ar stroll
tiadel-familhel ; b) Trec’hded an Nioù war ar c’heñverioù ouzh an Hentez ; ar Gumuniezh
war ar Yoc’h hag ar Genunvaniezh a-vec’h erzerc’het ; an Nioù gouzañvat war an Nioù
oberiat ; k) E lein skeul ar gwastadoù a-zonder ez eus patromoù liesseurt, sodellek dreist-holl,
gant ar greadoù reoliek keñverek, da gentañ-holl hengounel ha kustumel kentoc’h eget
argerzhadurel pe liderezhel. Diwar studiañ ar gevredigezh ozhac’hmeurel o deus
kevredadourion ha prederourion ’zo dezreet ez eo pep kevredigezh dre natur sodellek,
henvoaziek, chagus, techet d’an diflachegezh, kloz, – un hollekadur reñverek n’eus ken aze :
ned eo gwir nemet evit an emframm ozhac’hmeurel. En eil renk e-touez ar gwastadoù azonder emañ an diaz stummadel hag amvael : frouezhusted ar familh diadel-priedel, hec’h
ampled, he douested, he metou lavaret naturel. En trede renk emañ an argeloù koulz poellel ha
kevrinel. Da c’houde, ar rolloù kevredadel : mab henañ, benoni, advabed, sklav, h.a..
Dinershaet eo an holl wastadoù all, an aozadurioù frammet pergen ; d) Nebeut diorreet eo
rannadur al labour kalvezel, ha direet rannadur al labour kevredadel d’ar strolloù oad ha rev,
d’an diskennidi, advabidi ha sklaved ; e) En urzhaz ar reolerezhioù kevredigezhel emañ an
divezouriezh henvoazel ha divezouriezh an dec’hmegennoù-argel eorizhek er rakleur ; f) An
oberennoù a sevenadur a c’hoarvez a veurzanevelloù hengounel dre c’henou, a ganoù,
korolloù, festoù, a lavar skrivet ha komzet, a gehelerezhioù, liderezhioù, diskulierezhioù
kravezel ; g) e skeul an amzerelezhioù, an amzerelezh hirbad hag arouarek hag an amzerelezh
c’houlerc’hus a genaoz e peoc’h gant amzerelezh kelc’htroüs ar rannvloazioù diouzh un tu, ar

gravez diouzh an tu all. Outo e kevez amzerelezh an talmadoù direoliek devoudet pe gant
iriennoù e diabarzh ar familh ozhac’hmeurel (trokelloù ar yaouaerion ouzh an henaourion,
kenoaz etre diskennidi hag advabidi, droukvoz ar sklaved), pe gant naonderioù diwar ar
sec’hor, anoesorc’hoù, an darreuziadoù, disasunadur an douaroù, an aloubidigezhioù hag ar
brezelioù.

III. Ar c’hevredigezhioù gladdalc’hel.
En eneb d’ar c’hevredigezhioù ozhac’hmeurel, ez eus gant ar c’hevredigezhioù gladdalc’hel un
dislank bras-tre etre an emframm bloc’hel hag an anadenn gevredadel hollel danlec’hiet. En eneb d’ar
c’hevredigezhioù belegveliel-karismel, ez eo an emframm gladdalc’hel liesek-kenan : meur a urzhaz a
strolladurioù hag a reolerezhioù kevredadel a ya e kevezerezh hag e kempouezioù luziet kenetrezo.
Gwelet hon eus e oa skeul an amzerelezhioù o ren er gevredigezh velegveliel-karismel turmudekoc’h,
didarzhadennekoc’h, durc’haetoc’h d’an enraog ha d’an dazont eget skeul an amzerelezhioù o ren en
hec’h emframm. Ar gin rik a gaver er rizhenn c’hladdalc’hel : techetoc’h d’an hirbad, d’an arouar,
d’ar goulerc’h, da drec’h an tremened war an dazont eo skeul amzerelezhioù an anadenn gevredadel
hollel eget skeul amzerelezhioù hec’h emframm.
Amzeriet eo ar gladdalc’h europat etre an 10t hag ar 14t kantved, – kantvedoù a lakaer dindan an
anvad Krennamzer ; an diforc’h pennañ etre ar gladdalc’h europat (evel m’en kaver e Frañs, Alamagn,
Saoz, Flandrez) ha gladdalc’hioù all evel re Egipt, Sina, Japan, Rusia, eo liested vras an urzhazoù : an
emframm bloc’hel gladdalc’hel europat a c’hoarvez eus pemp urzhaz diforc’h ha kevezer :
1) Kevreadur urzhasaet ar strolladurioù milourel war ziaz ar wazoniezh, an emouestladur
personel d’ar pennaotrou, o reiñ tro da zalc’hioù skeulrenket oc’h emplegañ gwazadoù ha gwaredoù
milourel.
2) Urzhaz ar strolladurioù gladel, dezho ur poell armerzhel erzerc’het diouzh un tu er
c’heñverioù etre an aotrounez hag ar gouerion koumanterion an douaroù, diouzh an tu all er
c’heñverioù etre pennaotrounez ha gwizion pa zeu an dalc’h da vezañ hêrezhel ha da zegouezhout e
glad ar gwaz.
3) An urzhaz pennleinet er Stad unpennel, diwerc’h a-walc’h ken e stumm an Impalaeriezh santel
roman ha german, ken e stumm ar stroll eus pennaotrounez ur rannvro, a-vec’h liammet ouzh ar roue
gladdalc’hel « ar c’hentañ etre e birion ». Bresk-kenan eo doare ar Stad evel gronnad strolladurioù a
lec’helezh, evel teskad tiriadoù.
4) Urzhaz kloerel an Iliz roman, disheñvel-bras diouzh ar strolladurioù all, kevreadurioù hag
urzhazoù. An egorantañ eus ar strollennoù amparet e-barzh ar gevredigezh c’hladdalc’hel hag an hini
nemeti o vezañ hollvedel. He briaded, evito da berzhiañ ivez er skeuliadoù gwazel ha gladel, ne
anavezont dalc’hiadegezh nemet e-keñver urzhaz an Iliz. Alese tennderioù a gavas korf da gentañ e
Rendael an Engwiskadurioù eus an 11t d’an 13t kantved, neuze en tuadurioù da amparañ ur Stad
velegveliel. Er gevredigezh c’hladdalc’hel e termener an Iliz da gentañ-penn evel fetisadur ar c’horf
kevrinel o kevaniñ en e unelezh, en un doare, lieselezh ar strolladurioù hag o urzhazoù. Klask a ra
korvoiñ ur seurt savlec’h evit embann bezañ ur gevanenn dreistarc’hwelel o terc’houezañ an anadenn
hollel bloc’hel. Koulskoude, war-lerc’h daeloù hag arvelloù e-leizh, emañ an Iliz bevennet start gant
dreistelezh an urzhaz milourel koulz ha gant dreistelezh armerzhel ha sevenadurel ar c’hêrioù
frankizet.
5) Kevreadur ar c’hêrioù frankizet hag o urzhazoù a strolladurioù (mestrelezhioù, leouriezhoù,
breuriezhoù deskidi ha kompagnuned). Gant frankizadur ar c’hêrioù, a zo war un dro
marc’hallac’hioù pad ha penngreizennoù eus an ijinerezh, an eskemmoù, ar c’hellidoù koulz hag eus
ar c’henwerzh etrevroadel, ez eus diwanet un tachad dibarek er gevredigezh c’hladdalc’hel. Hervez an
droienn anavezet, « aer kêr a zieub ». Henri PIRENNE, arbennigour belgiat war ensavadurioù kêrel ar
Grennamzer, a gomz eus ur « gwir zispac’h dinazel » gant gouarnamantoù ersezadel. Pezh a zo
diarvar eo e c’hounezas ar c’hêrioù frankizet dizalc’hted ha nerzh a-walc’h da gevezañ gant berzh
ouzh an urzhaz milourel, an urzhaz gladel, an Iliz hag ar Stad. Amgelc’h kêr zo ur metou a

binvidigezhioù berniet, a stourmoù etre marc’hadourion ha dornwezhourion, mistri, kompagnuned ha
deskidi, ur birvilh a boellelouriezh, a gefredouriezh, a glaselezh. Seurt levezon boellelour a sil e
kelennadurezh ar Skolioù-meur, hag int aozadurioù ilizel ensezet er c’hêrioù : e-se e kemer an
domazouriezh lec’h an eostenouriezh.
Tresoù bras an emframm bloc’hel gladdalc’hel a c’haller luniañ evel-henn : a) Er
c’hevezerezh etre ar skeuliad vilourel, ar skeuliad c’hladel, an Iliz, kevreadur ar c’hêrioù
frank, hag ar Stad (houmañ moredet koulz lavarout), ez anad an tuadur d’un dreistelezh eus an
Iliz, bevennet gant pouez bras ouzh bras ar c’hêrioù frank. Bordilhañ a ra ar strolladurioù
dibarek, alies antiriadel ; b) Trec’hded an Nioù war ar c’heñverioù ouzh an Hentez
etrehiniennel hag etrestrollennel, ar re-mañ o tiorren dillo koulskoude. E-touez an Nioù,
levezon vras ar C’humuniezhoù gwech oberiat (peurgetket er c’hêrioù, er c’horfuniadoù
diseurt, breuriezhoù, kevredadoù, urzhioù marc’hegiezh, urzhioù relijiel, h.a.), gwech
gouzañvat (en aotrouniezhoù, er strolloù kouerel ha gladel, er familhoù priedel). Bevennoù o
deus a-berzh ar C’henunvaniezhoù hag ar Yoc’hoù gouzañvat (en Iliz hag er Stad) ;
k) Nershadur gwastad ar rolloù kevredadel dezerc’het e meur a zoare, gwastadoù an
emzalc’hioù, an argeloù kevrinel ha poellel, ar c’healioù hag an talvoudoù, ar speredegezh
strollennel ; emañ ar frammoù hag an diaz stummadel e kevezerezh ; d) Skort eo rannadur al
labour kalvezel, lakaet er-maez dornwezherezh ar c’hêrioù ; don er c’hontrol eo kaset
rannadur al labour kevredadel ; e) Er reolerezhioù kevredigezhel, emañ ar renk kentañ gant ar
Gwir, ar Gravez hag an Arz, an eil renk gant an Desavadurezh hag an Divezouriezh, an trede
gant an Anaoud, – ar gouiziadur prederour-doueoniour o vezañ er rakleur eus hemañ ; f) E
reizhiad ar sevenadoù, intret gant ar gristeniezh hag an hengoun hellenadel, roman, german
hag arab, ez eo trec’h keal ar corpus mysticum hag an aevum (etreat d’an aeternitas ha d’an
tempus), en ur gavout harz gant tro-spered poellelour hag arverelour ar c’hêrioù ; g) Skeul an
amzerelezhioù ma vev an emframm gladdalc’hel zo lañsus d’an amzerelezh trell-lagad ha
souezhennek a zo hini e frammoù dirveur (urzhaz milourel, Iliz, kevreadur ar c’hêrioù frank),
ha da amzerelezh ar pebeilañ etre enraog ha goulerc’h o tont eus nershadur ar rolloù
kevredadel, eus ar c’henstourmoù etre an urzhazoù diseurt, erfin eus erzerc’hadurioù ar
C’humuniezhoù oberiat. Hevelep enraog o kreñvaat e-ser ar c’hroaziadegoù hag e-barzh ar
c’hêrioù frank, a zeu war wel evel amzerelezh an apokalips dirak dremm ar yoc’hoù
spouronet gant an enkeisierezh hag an ifern.
Rak goulerc’hus-kenan e oa skeul an amzerelezhioù ma veve anadenn hollel ar gevredigezh
c’hladdalc’hel e-keñver hini hec’h emframm. Amañ e chom trec’h an amzerelezh hirbad hag
arouarek, ambrouget gant an amzerelezh kelc’htroüs, rannvloaziek ha kevrinel war un dro, hag an
amzerelezh c’houlerc’hus. Samm ponner an anadenn gevredadel hollel en deus gwasket war al luskoù
a save en hec’h emframm.

IV. Ar c’hevredigezhioù dindan Geodedoù-Stad o vont da Impalaeriezhoù.
Anavezet mat eo ar rizhenn-mañ a gevredigezh vloc’hel : ar Πολιϕ hellazat (etre ar 7t hag ar 5t
kantved kent H.O.), ar Civitas roman (etre ar 5t hag ar 1ñ kantved) eo ar skouerioù klasel anezhi.
Doareoù o tennañ dezhi a gaver ivez e kêrioù Italia e grez an Azginivelezh.
Doareet eo ar rizhenn gevredigezh-mañ gant dreistelezh ur stroll tiriadel spesadek, ar Geoded, ar
Gêr, ganti azonoù ar strolladurioù a lec’helezh hag a amezegiezh ; trec’h eo war ar strolladurioù a
gerentiezh (γενοϕ, gens curia, φρατρια) hag a gredenn gravezel (an Iliz o vezañ hepken un organ
isrenk eus ar Geoded-Stad), war ar familhoù tiadel-priedel enno ar sklaved, war ar c’hevelliac’hoù
(sodalitates) hag ar c’huntelloù (collegia) dornwezhourion h.a., war an haenadurioù armerzhel h.a..
Trec’h ar Geoded war an holl strolladurioù all a gevampleg un tuadur d’al likelezh ha d’ar boellelezh,
da ziforc’hekadur ar Gwir, an Divezouriezh, an Anaoud prederouriezhel, gouezoniezhel ha politikel
diwar goust ar Gravez hag an Huderezh argaset d’an drekleur, da lavarout eo trec’h an naturelezh war
an dreistnaturelezh. Gwerinekadur an emframm kevredadel bloc’hel a gevampleg kreñvadur pennaenn
an diriadelezh ha dreistelezh poell mab-den. E Roma he deus an hiniennelouriezh trec’het dre

hantererezh ar gwir roman, o reiñ tro en ur ser d’an dominium ha d’an imperium ; e Hellaz he deus
trec’het n’eo ket hepken en organoù politikel gwerinek hag er varnadurezh, hogen ivez en arz, er
filozofiezh, er boazioù hag er stuzioù, en eskemmoù a bep seurt, e pennaenn an daelañ end-eeun, en
tragediennoù ma stourm mab-den ouzh e donkadur.
Diorreadur ar c’halvezerezhioù hag an armerzh a chomas kalz war-lerc’h hini an anaoud
prederouriezhel ha gouezoniezhel, an arz, ar gwir, ar frammata politikel. Nag ar C’hresianed nag ar
Romaned ne ouient sterniañ ar c’hezeg ouzh un arar ; al loened ne dalvezent dezho nemet el lidoù a
bompad hag en emgannoù. Gant an digevatalderioù armerzhel bras, loc’hadeg ar yoc’hoù ledvroiz
(meteked) ha keodediz rivinet e Hellaz, an engroezioù dic’hweleion-proleterion o tiarc’hañ panem et
circences e Roma, erfin gant an emsavadegoù sklaved, e kaver un alberz eus amparadur, galloudel da
nebeutañ, ar renkadoù (dreist-holl e grez an tiranterezhioù hag ar gaezarouriezh pretorian, pa edo an
emframmoù kevredadel o linkrañ). Koulskoude, ar stummadurioù-se ne oant ket renkadoù gwirion :
ne harzent ket ouzh intradur ar gevredigezh vloc’hel ha ne biaouent nag emskiant renkadel, na
kealiadurezh, nag emframmadur spesadek, na trebaderezh ; n’o doa roll resis ebet er c’henderc’hañ
(lakaet er-maez ar sklaved) ha dic’hallus e oa dezho kehentiñ gant haenadoù kenlive eus KeodedoùStad pe Impalaeriezhoù all.
Ezrevellomp bremañ doareoù emframm ar rizhenn gevredigezh-mañ. a) O vezañ e penn
ar Stad pe an Impalaeriezh, ar Geoded pe ar Gêr zo dezhi lañs war an holl strolladurioù
arc’hwelel all, evel ar familh diadel-priedel enni ar sklaved, ar strolladurioù a orin pe a
c’hanedigezh (eupatrided, demoz, patrikiz, plebeiz), ar strolladurioù kevrozel, milourel, a
obererezh pe a nested armerzhel, erfin ar strolladurioù kevrinour-goursavel (beleion, aogured,
gwazourion ar c’hevrinoù hag an diouganoù) ; ar re-mañ diwezhañ, sujet d’ar Geoded-Stad
likaet, zo dezho ur roll isrenk. E-touez ar strolladurioù dibarek, n’eus nemet ar familhoù
tiadel-priedel hag ar strolladurioù hêrezhel (pa chom anezho c’hoazh) o lakaat harz ouzh
hollc’halloudezh ar Geoded ; b) Ar c’heñverioù etrehiniennel hag etrestrollennel ouzh an
Hentez, trec’h war ar c’hendeuzadurioù darnel, a denn da vevennañ start an Nioù. Alese e
kresk an hiniennelouriezh e pep keñver hag e pep tachenn. An tuadur-mañ ne skoilh ket ouzh
ar stadelouriezh, pa weler ar Stad o trantellañ en un uloc’had a hiniennoù strewet. E-touez an
Nioù bezant er Geoded hec’h-unan, ez eo trec’h ar C’humuniezhoù oberiat ha poellel : andon
ha livenn-gein int da vleuniadur an Hengeodedoù ; kenaozañ a reont aes gant lañs ar
c’heñverioù ouzh an Hentez ; teurel a reont da gas war-raok ar frammata, ar reizhennañ gwirel
lik hag al levierezh gwerinek ; k) E-touez ar gwastadoù a-zonder e teu e penn ar patromoù,
reolennoù, arouezioù poellel nad int na sodellek na henvoazel. Bez’ ez int, er c’hontrol,
nevezus ha kemmus, liammet emouiziek ouzh youl ha poell an dud o ijin, o c’hrou hag o
arver evel spisverkoù da dreuzfurmiñ ar gevredigezh. Emañ ar frammoù en eil renk, sentus
ouzh ar reolennoù, o vont landrammus ha brevus en dibenn hepken e grez an Impalaeriezh
roman. Da c’houde, emañ ar c’healioù hag an talvoudoù poellel ; pouezus-bras e chom an
diaz stummadel ha poblañsel ; nershaetoc’h eo ar rolloù kevredadel nevezus eget ar greadoù
reoliek, al liderezhioù, an argerzhadurioù, ar boazioù hag an arverioù ; d) Warlerc’hietoc’h
eo rannadur al labour kalvezel eget ma c’hortozfed o sellout ouzh araokadur hollek ar
sevenadurezh, ouzh diorreadur an eskemmoù, berniadur ar pinvidigezhioù hag ouzh ar
c’halloudegezh politikel ha milourel. Araokaetoc’h eo en eneb rannadur al labour kevredadel,
zoken e-touez ar pareoù sklaved ; e) An Anaoud, ar Gwir, an Arz zo e kevezerezh en urzhaz
ar reolerezhioù kevredigezhel ; war o lerc’h e teu an Desavadurezh da gentañ, an
Divezouriezh d’an eil ; ar Gravez hag an Huderezh zo e lost f) Tu zo da gomz eus ur
sevenadur hellazat-latin boutin, nemet e ranker derc’hel kont eus un diforc’h er
pennbouezioù : trec’h eo an arvezioù denelour, prederour, arzour e Hellaz, an arvezioù
gwiraour, politikour, milour, furmelour e Roma ; g) E skeul an amzerelezhioù e teu splann awel an amzer enraogus hag amzer didarzhadennek ar c’hrouiñ, hag emouiziekaet,
meizadekaet eo an amzerelezhioù-se. Taer o deus stourmet ouzh an amzerelezh c’houlerc’hus,
harpet houmañ war amzerelezh trell-lagad ar frammoù ; n’o deus ket o zrec’het avat, en
arbenn eus ar skoilhoù o tennañ d’an emframm bloc’hel e-unan (armerzhioù ha

kalvezerezhioù sklavelour, Stad o trantellañ en un uloc’had hiniennoù) hag eus an dislank etre
skeul amzerelezhioù an emframm ha skeul amzerelezhioù an anadenn gevredadel bloc’hel
danlec’hiet, goulerc’hus-kenan.

V. Ar c’hevredigezhioù ma ren an diharzveliezh « sklerijennet » ha ma teraou ar
gevalaouriezh.
Lies gwech eo bet deskrivet ar rizhenn gevredigezh-mañ gant an armerzhourion, an istorourion
hag ar gevredadourion. An ardivinkelezh, ar greanteladur, treuzfurmidigezh al labour en ur
varc’hadourezh, dinodadur ar renkadoù er ster strizh, koazhadur an dislank etre an emframm hag an
anadenn hollel danlec’hiet a lak un diforc’h krenn etre ar rizhenn-mañ a gevredigezh ha rizhenn an
Hengeodedoù hag an Impalaeriezhoù, daoust da heñvelderioù ’zo. E Kornog Europa e voe eil hanter
ar 16t, ar 17t hag an 18t kantved amzer ar gevredigezh-mañ.
Amañ, ar Stad tiriadel unpennel bras, kevredet gant bourc’hizelezh ar c’hêrioù hag an noblañs a
sae, zo trec’h war an Iliz, an noblañs a gleze, ar gloer, an trede stadoù, ar gouerion, ar c’havailhadoù
relijiel ha politikel ; lañs he deus ivez war an embregerezhioù armerzhel bet lusket ha skoret ganti
(evel an oberiadegoù, a gevez a-du-rall gant ar c’horfuniadoù, ar mestrelezhioù, al leouriezhoù). Hol
he deus ivez ar Stad war ar vicherourion bodet en oberiadegoù hag el labouradegoù. Orin ar
vicherourion eo poblañs paourañ ar c’hêrioù hag ar maezioù ; gwasket gant an davantegezh ha
targemedoù an aotrounez e rank ar gouerion dilezel o farkeier da glask fred en ijinerezh. Ar Stad a ro
he harp d’ar werin vourc’hiz, da gevalaourion an ijinerezh, d’ar varc’hadourion ha d’ar vankerion
(digant ar re-mañ pinvidikaet goude dizoloadur ar Bed Nevez ez amprest arc’hant), enep d’an noblañs
(a gleze pergen), d’ar vicherourion ha d’ar gouerion ; e-se e vount hec’h-unan un urzhaz nevez da
zislec’hiañ an hini kozh. En derou e talc’h ar renkadoù en he dorn, – ken klenk da nebeutañ ha ma
talc’h an urzhioù kefridiel, – ha sellout a ra ouzh ar greanteladur (o vont war-raok er vetalouriezh hag
er gwiaderezh) ha kresk ar gevalaouriezh evel araezioù da greñvaat he saviad armerzhel, milourel ha
kellidel. Hogen buan e kouezho e roll an danvez sorser hag e-lec’h o mestroniañ e vo mestroniet ar
Stad gant ar renkadoù.
Greomp un diverrañ eus tresoù pennañ emframm ar c’hevredigezhioù-se. a) Trec’h eo e
pep keñver ar Stad tiriadel unpennel war ar strolladurioù all, evit d’ar re-mañ kaout brasoc’h
nerzh hag oberiusted eget en Hengeoded. Ouzh urzhaz kefridiel ar c’horfoù bonsavet :
noblañs, kloer, trede stadoù, kouerion (perc’henned, feurmerion, metaerion, mevelion
c’hopret, o talañ holl gwirioù-aotrou, deogoù ha tailhoù), ouzh renkoù an noblañs hag an
ofisoù prenet, ouzh dilerc’hioù ar c’horfoù micher, h.a., e krog ar rannadur e renkadoù da
enebiñ eus an diabarzh ; b) E-touez an Nioù emañ al lañs gant ar Yoc’hoù gouzañvat ;
bevennet start emañ ar c’hendeuzadurioù gouzañvat gant kresk bras ar c’heñverioù oberiat
ouzh an Hentez. Al leviadur-unrezañ renet gant an Unpenniezh diharzveli, a-genwered gant
emastenn al labouradegoù, gant morloc’h ar boblañs o teredek d’ar c’hêrioù bras ha
dispennadur ar renad gladdalc’hel er ploue, a ampar amveziadoù lañsus da nershadur ar Yoc’h
a zo trec’h er Stad, er gedvuhez kêrel hag, evit un darn, kouerel, en embregerezhioù
kevalaour, el luoz adframmet, erfin er renkadoù o nodiñ, ar renkad vicherour pergen ; k) Ar
patromoù hag ar reizhennoù gwirel, ar patromoù kalvezel zo amañ rampo e penn urzhaz ar
gwastadoù a-zonder. Patromoù nevezus int : ar reizhennadur gwirel munudaouek ha lemm, o
tont eus al laez, a stourm ouzh ar c’hustumoù hag an arverioù dispredet ; diouzh o zu, ar
patromoù kalvezel nevez a grog da eilpennañ ar vuhez armerzhel. D’o heul e teu an diaz
stummadel-poblañsel deuet pouezusoc’h dre berzh an ezhomm a dud-labour ha kudennoù an
tuta micherourion ; en trede renk emañ ar benvegadurioù frammet hag ar rolloù kevredadel ;
d) Ar bountad ramzel e rannadur al labour kalvezel, e kenaoz gant an ardivinkelezh, a zegas
ur genderc’husted milgresket e kementad evel e doaread. Pell war-lerc’h rannadur al labour
kalvezel e chom rannadur al labour kevredadel. An daspugnadur a ra ul lamm biskoazh
gwelet, kreñvaet c’hoazh gant dizoloadur ar Bed Nevez ; e) En urzhaz ar reolerezhioù
kevredigezhel emañ an Anaoud hag ar Gwir o keveziñ evit ar renk kentañ : anaoud gouiziel
ha kalvezel zo helebini etrezañ hag an anaoud prederel ; gwir, dreist-holl dezverezhel, pe

soliet war gemennadurioù ar Roue. An Desavadurezh zo en eil renk, krog d’en em zieubiñ
diouzh goulevierezh ar gloer ; an Divezouriezh, an Arz hag ar Gravez a zeu da heul ; f) E
reizhiad an oberennoù a sevenadur emañ an naturelezh o trec’hiñ war an dreistnaturelezh, ar
boellelouriezh hag an hiniennelouriezh o kreskiñ e pep tachenn, keal « araokaat an emskiant »
o tinodiñ g) E penn skeul an amzerelezhioù emañ amzerelezh ar pebeilañ etre enraog ha
goulerc’h hag amzerelezh an talmadoù direoliek (hounnezh a-geñver gant ar c’havadennoù
kalvezel, gant ar c’heñverioù etre an trede stadoù, etre an noblañs hag ar vourc’hizelezh o
sevel, etre Stad hag Iliz, etre kêrioù ha maezioù, – houmañ a-geñver gant diwanidigezh ar
renkad vicherour, diskaridigezh ar c’horfoù micher, gant nershadur an elfenn Yoc’h, h.a.).

VI. Ar c’hevredigezhioù gwerinek-frankizour ma ren ar gevalaouriezh kevezel en he
barr.
Trec’h e voe ar rizhenn gevridigezhioù-mañ en Europa hag Amerika en 19t hag e derou an 20t
kantved da heul an Dispac’hioù breizhveurat, amerikan ha gall dreist-holl, hag ivez dre berzh
emdroadur an organoù hag ar boazioù daelel en darn vuiañ eus riezoù Kornog Europa, e Breizh-Veur,
en Izelvroioù, e broioù Lec’hlenn, h.a.. Azonet eo ar gevredigezh-se gant ar peurzarbenn eus
Diskleriadur Gwirioù an Den hag ar C’heodedour eus 1789, gant ar mouezhiañ hollek, lañs ar
galloud-dezviñ war ar galloud-erounit, peurliesañ gant an daeliegezh (eleze gant atebegezh ha
dalc’hiadegezh ar gouarnamant e-keñver ar muianiver en Dael), gant frankiz ha levezon ul lieselezh a
strolladoù politikel, gant ar frankiz c’hweluniadel, micherour ha patromel, gant frankiz ar
c’hevredadoù dre gevrannoù, an trustoù hag ar c’hartelloù, gant disrann an Iliz hag ar Stad. Ar Stad
tiriadel, gwerinek ha lik a chom e pennlein an holl strolladurioù arc’hwelel. E keñverioù ez astenn
c’hoazh he c’hembeli, oc’h emellout en armerzh, – dre he leviadurezh trevadennel o tigeriñ nevidvaoù
nevez, dre he leviadurezh c’hladaozel ha maltoutel liesstumm, dre he strivoù alies dic’hoanag da argas
an dilabour hag an enkadennoù armerzh, dre he dezvadurezh kevredigezhel o wareziñ faezhidi ar
stourm armerzhel hag o klask krouiñ sternioù hollek a-benn aesaat ar c’hwelgevratañ, dre aozañ an
deskadurezh en holl zerezioù. Koulskoude, ne zeuas ket a-benn evel ar Renad Kozh, pell diouzh eno,
da vestroniañ an armerzh ha da emellout en e frammadurioù galloudus. Arbennoù zo da se. Da gentañ,
sujet eo peurliesañ ar Stad tiriadel gwerinek d’ar renkad vourc’hiz greantel, kellidel, kenwerzhel
hec’h-unan-penn pe a-gevret gant ar renkadoù etre hag ar goueriadelezh pinvidik ; gwaskus dezhi eo o
lazioù armerzhel dibarek. Da heul e vez ur galloud-kenuzhiañ ha -reizhennañ prevez embreget bepred
muioc’h gant ar renerezh hag ar batromelezh e diabarzh ar greantioù bras, hag outañ e sent milionoù a
vicherourion en o buhez pemdeziek ; ar galloud-se, o lakaat harz ouzh aotrouniezh ar Stad, zo danvez
ur gladdalc’herezh armerzhel.
Devoudus e teu a vezañ en emframm bloc’hel-mañ ar patromoù kalvezel hag armerzhel
(terkadurioù an embregerezh hag al labour). Dispakadur klok an ardivinkelezh, al labour diouzh ar
stlej, ar greanterezh bras, ren ar glaou hag an tredan, herrekadur trumm an araezioù-dezougen
(houarnhentoù, listri dre vurezh, tangirri) ha -kehentiñ (pellskriv, pellgomz, h.a.) a ra eus an aveadur
kalvezel an diazez eus buhez ha berzh-mat ar gevredigezh.
E berr, ez eo an emframm bloc’hel-mañ azonet evel-henn : a) Ar Stad tiriadel gwerinekfrankizour a chom e penn ar strolladurioù arc’hwelel ; en o zouez avat ez eus reoù a denn da
gevezañ outi ha d’he diskogellañ : an embregerezhioù greantel ha kellidel bras, an trustoù hag
ar c’hartelloù, an uniadoù patromel ha micherour. Ar renkadoù, e kenstourm kenetrezo hag
ouzh ar Stad (lakaet er-maez an hini he deus he mestroniet), a gresk distabilded an urzhaz, en
ur amparañ e ziaz gwirion. Strewet e-mesk ar renkadoù emañ ar strolladurioù
kalvezbureviadel diseurt (« evezhierion », renerion hollek, renerion genwerzhel, renerion
gellidel an embregerezhioù, ijinourion, kevarouezourion, amaezhidi uhel, milourion uhelrez,
h.a.), – MARX endeo en doa priziet ar roll a bouez a zleent kaout ; b) Tuadur hollek etrezek
trec’hded ar Yoc’hoù oberiat, gwech strewet, gwech bodet. Dreistelezh ar C’humuniezhoù
oberiat er renkad vourc’hiz hag en hec’h organoù-derc’houezañ (da skouer en uniadoù
patromel). Tuadur d’an nershaat eus ar C’henunvaniezhoù oberiat er renkad proleter, er
c’hweluniadoù micherour hag er strolladoù politikel o terc’houezañ al labourerion. A-hend-

all, bevennadur start an Nioù gant ar c’heñverioù ouzh an Hentez, etrestrollennel hag
etrehiniennel, oberiat ; aze emañ en e varr an tuadur d’ar c’hevezerezh azonus eus an
emframm-mañ ; k) E-touez ar gwastadoù a-zonder emañ hep mar ebet ar patromoù kalvezel
hag armerzhel ar re nershaetañ. Ar gwir zo gant arlakaourion « dreistelezh ar c’halvezerezh er
gedvuhez » (da skouer L. MUMFORD e Technics and Civilisation, 1939, hag araozañ W.F.
OGBURN, e Social Change, 1923, koulz ha gant an armerzhour amerikan VEBLEN a voe o
diaraoger), hogen hepken evit a sell ouzh ar rizhenn-mañ a gevredigezh ha hini all ebet. Ar
renkadoù, ar c’hweluniadoù hag ar strolladoù politikel o derc’houez zo dezho, en emframm
kevredadel-mañ, ul lec’h ken bras ma rank o rolloù kevredadel hag o emzalc’hioù strollennel,
koulz ha roll o leviaded ha bleiniaded, o stourmerion, o eneberion, bezañ lakaet diouzhtu
goude ar patromoù kalvezel hag armerzhel, – seul vuioc’h ma’z eus er rolloù-se hiniennel pe
strollennel un tu dic’hortoz ha dirakweladus hag e vezont alies rolloù c’hoantaet ha piaouet
goude stourmoù taer-kenan. An trede lec’h a ya gant an aozadurioù frammet, rak, er vuhez
armerzhel (e mererezh an embregerezhioù bras, an trustoù ha kartelloù) koulz hag er
stourmoù kevredigezhel ha politikel (er c’hevreadurioù c’hweluniadel, o c’hreizvaoù, e
sturvodoù ar strolladoù politikel) e kemer ar benvegadurioù-se ur pouez nevez ; da lakaat ez
eus ouzhpenn kresk amaezhiadurezh ar Stad hag he gwazadurioù foran, dreist-holl ar re a
gefleugn an dezougerezh hag ar c’hehenterezh. Start e chom an diaz stummadel-amvael,
nemet e tigresk e bouez ; d) Lañs bras zo gant rannadur al labour kalvezel ha rannadur al
labour kevredadel, an ardivinkelezh diorreet-tre o tevoudañ un addasparzh eus ar rannadurioùse, hogen n’eo ket o c’hoazhadur ; e) E penn reizhiad ar « reolerezhioù kevredigezhel » emañ
an anaoud gouiziel, heuliet a-dost gant an anaoud engouestlet ez eo an « anaoud politikel » pe
« kealiadurezh » er ster strizh. War o lerc’h e teu an desavadurezh hag an deskadurezh lik, ar
Gwir, hemañ o trevonnañ lark an dezvadurezh, harpet ma’z eo war ar strolladurioù emren hag
ar c’hwelgevratoù, erfin an Divezouriezh, peurgetket divezouriezh an iziunadoù ha
divezouriezh an dec’hmegennoù-argel eorizhek piaouel d’ar renkad vourc’hiz ; f) E rakleur an
oberennoù a sevenadur emañ ar ouezoniezh ha kehelerezh an anaoud gouiziel
(gouizielouriezh), a c’heder dioutañ diskoulm an holl gudennoù ; g) E skeul an
amzerelezhioù, an amzerelezh enraogus, a stourme en aner davit ar renk kentañ en
Hengeodedoù hag en Unpenniezhoù sklerijennet, a ra berzh a-benn ar fin. E kevezerezh emañ
ouzh amzerelezh ar pebeilañ etre enraog ha goulerc’h devoudet gant harzerezh ar strolloù
brientek e-barzh ar vourc’hizelezh, gant an dreistkenderc’h ha gouzizadur an helvoù, hag
ouzh amzerelezh an talmadoù direoliek a zo hini an enkadennoù armerzh, ar stourm renkadel,
ar reuzioù stag ouzh leviadur an emastenn trevadennel hag ar brezelioù impalaerour. Da heul
e teu amzerelezh trell-lagad ar frammoù bras amaezhiadurel, politikel, c’hweluniadel,
milourel ; war wel e teu ivez an amzerelezh-mañ en oberiadegezh an trustoù hag ar
c’hartelloù o tiwanañ pa strivont da urzhiañ an armerzh diouzh lazioù prevez. Goleiñ a ra ur
stourm arloupet etre amzerelezh enraogus hag amzerelezh c’houlerc’hus.
Er rizhenn-mañ a gevredigezh werinek-frankizour n’eus ket a zislank bras etre an emframm hag
an anadenn gevredadel hollel ; chal ha dichal houmañ a sank war-eeun e hennezh. Tost-tre an eil
d’eben e vez amañ an div skeul amzerelezhioù, nemet pa c’hoarvez d’an emframm bezañ war-nes en
em dreuzfurmiñ ha tarzhañ.
Ar peder rizhenn a gevredigezhioù bloc’hel a chom bremañ da studiañ eo ar re a zo e kenstourm
hiziv an deiz.

VII. Ar gevredigezh sturiadek ma ren ar gevalaouriezh peururzhiadek.
Ar rizhenn gevredigezh-mañ zo en he barr er Stadoù-Unanet hag, evit un darn, en Alamagn a-raok
ha goude an naziezh. E meur a vro all avat e kaver tuadurioù dezhi adalek ma tiraez ar gevalaouriezh
un derez lakaet a emzispleg. An armerzh n’emañ ket ken sujet d’ar frankkevezañ, hogen steuñvet e
gounid an trustoù, kartelloù, kevredadoù a gevranneion, gant skoazell ar Stad a laka stramm he
burevierezh en arempred leun ar batromed.

Azonoù emframm ar gevredigezh-mañ a c’haller deskrivañ evel-henn : a) Lakaet eo ar
Stad, evit un darn da nebeutañ, e gwazerezh an aozadurioù prevez a steuñverezh, a denn da
gaout lañs war an holl strolladurioù all ha d’o goubrenañ a bep hent ; b) Trec’h eo direndael ar
Yoc’hoù gouzañvat, o tiskas ar C’humuniezhoù war-du an aozadurioù-steuñviñ pa vezont
oberiat, war-du ar strolladurioù a lec’helezh pa vezont gouzañvat ; k) Startoc’h eo
benvegadurioù frammet ar mestronierezh armerzhel eget nep gwastad all a-zonder ; war o
lerc’h raktal emañ ar patromoù kalvezel hag armerzhel, koulz ha luganoù an daranverezh hag
ar moederezh politikel skignet dre araezioù arwellaet diastal ; d) Digresket eo rannadur
kalvezel al labour gant diwan an emgefren ; hemañ a azlamm ivez war rannadur kevredadel al
labour en em dreuzfurm da heul ; e) E penn ar reolerezhioù kevredigezhel emañ an anaoud
kalvezel, o ren war an desavadurezh hag an deskadurezh, politikaet dre berzh o
c’hemplegusted ; an Divezouriezh (bruzhunet etre ar renkadoù hag an haenadoù), ar Gwir hag
ar Gravez a zeu da c’houde ; f) Ar « sevenadurezh kalvezour », o kalvezveliekaat n’eo ket
hepken ar reolerezhioù kevredigezhel, hogen an « darempredoù denel » o-unan a ra d’an
« ijinenn » trec’hiñ war ar seveniñ ; g) E skeul an amzerelezhioù, amzerelezh enraogus ar
steuñverezh, amzerelezh trell-lagad ar frammoù, amzerelezh an talmadoù direoliek ar
Yoc’hoù, amzerelezh c’houlerc’hus ar batromelezh hag ar burevierezh zo etrezo ur
c’hevezerezh arloupet, ha zo a-benn ar fin dilañset gant amzerelezh an ijinennoù emañ outo
an holl c’hraerion strollennel ha hiniennel en ur c’heñver a zanvez sorserion.
A-du-rall, emframm ar gevredigezh-mañ a denn d’en em zistagañ diouzh an anadenn gevredadel
hollel nerzhaouekoc’h egetañ a ginnig e darzhañ.

VIII. Ar gevredigezh faskour dezhi un diaz kalvezbureviadel.
Emframm ar gevredigezh-mañ a c’hoarvez eus kendeuzadur klok ar gevalaouriezh peururzhiadek
gant ar Stad hollveliek, meret gant ar strolloù kalvezbureviadel o tont war un dro eus benvegadur an
trustoù, kartelloù ha bankoù, eus koskor uhel an amaezhiadurezh hag eus kelc’hiadoù arbennikaetañ
ar vilourion a remzad. Ar strolloù-se o sujañ holl wiskadoù ha renkadoù ar boblañs hag o vrigadennañ
ar c’hweluniadoù a anavez ur Rener damgarismek e lein o savadur, nad eo nemet ur benveg etre o
daouarn. Harp o deus war ur steuñverezh armerzhel o lakaat en o c’herz araezioù kalvezel gallouduskenan. Ar gwengeloù chaovin ha gouennel, luganoù « adsav an urzh », ar feiz, an dizalc’hted vroadel,
ar builhentez, « salvder ar bobl » pe ar « gevanidigezh » n’int nemet andorennoù o kuzhat an
aotrouniegezh kalvezbureviadel.
Kalz heñvelderioù zo etre an emframm-mañ ha hini ar gevalaouriezh peururzhiadek.
Diforc’hioù heverk zo neoazh : kenaozidigezh an ambren gevrinel pe gwengelel, ar ginegezh
hag an dreistframmadur, Kenunvaniezhoù er gasoni hag er goursav a glasker devoudañ diwarbouez tunioù, ar brezel diskleriet da gement strolladur dibarek o chom er-maez eus
benvegadur ar renad, diskasadur start ar Gwir hag an Divezouriezh da renk diwezhañ ar
reolerezhioù kevredigezhel, e gounid ur wengelouriezh danzeel, an Arz – e stumm
gweladelloù milourel ha sportourel – hag an Desavadurezh intentet evel un darblegerezh. Ar
striv dic’hoanag d’en em unvaniñ kaset gant an emframm-se a ya d’ur c’hwitadenn en
diwezh, n’eo ket hepken pa na zeu ket a-benn da euvriñ, na da eztaoliñ, zoken a-bell, an
anadenn hollel danlec’hiet, hogen c’hoazh pa na c’hell an amzerelezhioù ma vev ar
strolladurioù kalvezbureviadel diseurt – renerion an trustoù greantel, koskor uhel an
amaezhiadurezh, ar vilourion a remzad, frammataerion an unstrollad, kelc’hiadur nesañ ar
Sturier – en em glenkañ en ur skeul nemet diwar-bouez distro an amzerelezh kelc’htroüs,
klozet warni hec’h-unan, amzerelezh piklammus e dislavar krenn gant amzerelezh an anadenn
vloc’hel danlec’hiet.

IX. Ar gevredigezh steuñvek o heuliañ pennaennoù ar gengladelezh stadel kreizennet.
An Unaniezh Soviedel, Sina abaoe 1949, an darnvuiañ eus ar Gweriniezhoù-pobl nemet
Yougoslavia a-c’houde 1950, zo skouerioù eus ar rizhenn-mañ. Enni ez eo ezvevennet ar stalioù

kevalaour hag ar renkad vourc’hiz, skarzhet « diharzveli an helv prevez » hag ar « gladdalc’h
greantel ». Ar renkad proleterel, hec’h-unan-penn pe unanet gant ar renkad koueriadel, zo bonnet ent
kefridiel da « ziktatour ». An diktatouriezh-se evelkent ne vez ket embreget gant an deuridi o-unan,
met gant ar strollad komunour a zeu da vezañ uhelañ organ ar Stad, karget da reoliñ steuñvekadur
klok an armerzh, erounezadur ar steuñvoù, al « linenn bolitikel » hag al « linenn gealiadel ». Ar
galvezbureviadelezh c’hreantel, amaezhel, milourel, steuñverezhel, eviti da vezañ galloudus-tre, a vez
dalc’het e sentidigezh gant ar Stad hag hec’h organ uhelañ, ar Strollad, a zo e-unan etre daouarn ar
frammataerion-kalvezourion (tud ar benvegadur). Nag an organoù-steuñviñ, nag ar
galvezbureviadelezh o ren war ar c’henderc’hañ, nag ar Stad, nag ar Strollad n’int reolet gant an
deuridi o-unan. Ar frankiz hag ar werinegezh werc’hek, ken e tachenn an armerzh, ken en tachennoù
politikel ha sevenadurel, zo diawelet hepken evit « eil prantad ar gomunouriezh, pa vo dizeriet ar
Stad ».
Azonoù an emframm-mañ zo : a) Mestroni an Unstrollad war ar Stad, mestroni ar Stad
war an holl strolladurioù all ha renkadoù (proleteriezh, koueriadelezh, renkadoù etre ha
kalvezbureviadel) ; b) Nershadur ar Yoc’hoù gwech oberiat, gwech gouzañvat er gevredigezh
vloc’hel, ar C’henunvaniezhoù oberiat er Strollad, ar C’humuniezhoù oberiat er
c’holc’hozioù ; k) E-touez ar gwastadoù a-zonder, dreistpouez gant steuñvoù kreizennet o
sellout n’eo ket hepken ouzh an armerzh, hogen ivez ouzh krouidigezh an den nevez hag oc’h
amparañ, kent pep tra, ur reizhiad argeloù hag eorizhoù. War o lerc’h e teu ar benvegadurioù
frammet galvet da gefleuniañ ar steuñvoù-se, da zerc’houezañ ar renkadoù micherour ha
kouer, da leviañ ar Stad, h.a. ; d) Rannadur al labour kalvezel koulz ha kevredadel kreñvaet ha
kenaozet gant ar steuñvoù-se ; e) An anaoud politikel da gentañ ; an anaoud kalvezel ha
gouiziel da c’houde ; un desavadurezh denelour ; Divezouriezh an dec’hmegennoù-argel
eorizhek hag ar c’hrouiñ ; Arz ha Gwir en diwezh ; f) An oberennoù a sevenadur a glask
kevandodiñ denelouriezh ha kalvezelouriezh ; g) E skeul an amzerelezhioù, amzerelezh
didarzhadennek ar c’hrouiñ a-geñver gant ar steuñvoù bloc’hel atizet gant ar c’healioù,
talvoudoù, eorizhoù denelour, koulz hag amzerelezh enraogus ar frammoù sturiet gant ar
steuñvoù-se hag ar greadoù nevezus, adreizhus, birvidik a engalvont, a rank herzel taer ouzh
kevezerezh amzerelezh trell-lagad ar benvegadurioù kalvezbureviadel bras hag amzerelezh ar
pebeilañ etre enraog ha goulerc’h a-geñver gant berzh-diverzh ar steuñvoù, ar stourmoù etre
ar strolloù ha renkadoù diseurt, divoz ar renkad vicherour ha harzerezh gouzañvat ar renkad
kouer. Evit ma teufe an trec’h gant amzerelezh ar c’hrouiñ hag an amzerelezh enraogus e
rankfe ar frammoù bezañ reolet gant an deuridi o-unan, paouez a vezañ gourlakaet eus al laez
ha renet gant kalvezburevidi eus benvegadur an Unstrollad, gant steuñverion didek pe gant
renerion c’hreantel o reiñ gourc’hemennoù aotrouniek d’ar vicherourion. Diaes eo priziañ
tebegezh gwerc’heladur an amplegadoù-se ha gouzout hag ez eus en anadenn gevredadel
hollel nerzhoù barrek da dreuzfurmiñ an emframm dreistlec’hiet dezhi.

X. Ar gevredigezh steuñvek o heuliañ pennaennoù ar gengladelezh lieselour
digreizennus.
Ar rizhenn gevredigezh-mañ n’eo ket frouezh an arselladur hogen an arlakadur diwar duadurioù
gwerc’hel a gaver ken e gweriniezhoù-pobl ’zo evel Yougoslavia, ken e riezoù kornogat ’zo evel
broioù Lec’hlenn ha Breizh-Veur. Savelet eo bet an arlakadur-mañ gant G. GURVITCH o heuliañ
hentennoù e gevredadouriezh. N’eus anezhañ enta nemet ur reizhiad danzeet gant ur gouiziad dre an
hent aregel, o c’hwennat an tuioù fall eus an emframmoù beziat hag oc’h empentiñ un emframm
nevez diwar o zuioù mat hepken. Mennoz-kreiz an arlakadur-mañ zo klask ar c’hempouez etre
gwerinelezh c’hreantel ha gwerinelezh politikel. Steuñvet e ve an armerzh eus al laez d’an traoñ en un
doare digreizennet, o teraouiñ gant kuzulioù-reoliñ ha -merañ an embregerezhioù, o vont dre ar
c’huzulioù ijinerezh hag ar c’huzulioù ranndirioù armerzhel betek ar c’huzul armerzhel kreiz.
Perc’hentiezh an araezioù-kenderc’hañ a ve kevreadel, eleze war un dro e piaou an holl guzulioù
usveneget hag an holl zeuridi, micherourion ha bevezerion o perzhiañ enno a-hiniennoù pe astrollennoù. Ar Stad, digreizennet hec’h-unan, a ve kempouezet gant ar framm armerzhel dizalc’h

meret war-eeun gant an deuridi, hag a-c’hin. Aozadurioù kemparek a skarfe an arguzioù o sevel etre
ar framm armerzhel hag ar Stad.
Un hevelep emframm a ve azonet evel-henn : a) Liested an urzhazoù kevatal a
strolladurioù armerzhel, diouzh un tu lec’hel, diouzh an tu all o tibennañ er framm armerzhel
hag ar Stad, an eil o vevennañ egile ; b) Trec’hded ar C’henunvaniezhoù hag ar
C’humuniezhoù oberiat ; k) E-touez ar gwastadoù a-zonder e ve startaet ar steuñvoù
darbennet e pep frankiz, ar c’healioù hag an talvoudoù krouus, ar rolloù kevredadel nevezus
ha dirakwelet, ar frammoù kevreüs digor ha liesseurt ; ouzh ar pazennadoù-se e kevezfe hini
ar patromoù reolennus e stumm ar reizhennoù gwirel ; d) Bevennet start e ve rannadur
kalvezel al labour ha donaet rannadur kevredadel al labour ; e) An anaoud dibolitikaet hag o
reiñ ul lec’h brientek da anaoudegezh an Hentez, an Nioù, ar Strolladurioù, koulz hag ar Gwir
en e holl furmoù a ve e penn urzhaz ar reolerezhioù kevredadel ; war e lerc’h e teufe an
Divezouriezh (peurgetket divezouriezh ar c’hrouiñ, divezouriezh ar vertuzioù hag an
divezouriezh erverkadel) war un dro gant an Desavadurezh hag an Arz ; f) Ur sevenadur
denelour nevez a ziwan, prederiet da sujañ da vab-den, e pep doare, ar c’halvezderioù hag an
ijinennoù galloudusañ ; g) E skeul an amzerelezhioù, o defe an amzerelezh enraogus hag
amzerelezh ar c’hrouiñ chañsoù d’en em gavout er renk kentañ. Koulskoude e vefent en arvar
da gaout skoilh gant amzerelezh ar pebeilañ hag an amzerelezh c’houlerc’hus. Houmañ a
c’hallfe disoc’hañ eus kenstourmoù etre ober-krouiñ ha -kentodiñ ar strolladurioù kevatal, eus
an digompren ma ve an deuridi eus o lazioù dibarek hag eus o eneberezh ouzh an
nevezadennoù, erfin eus un tech d’ar wirelouriezh didec’hus gant hevelep emframm.
Diaesterioù all a c’hallfe sevel c’hoazh, evel un dislank bepred c’hoarvezus etre an emframm
hag an anadenn vloc’hel danlec’hiet dezhañ, h.a..
An dek rizhenn a gevredigezhioù bloc’hel emaomp o paouez ezrevellañ n’int nemet skouerioù eus
linenn hollek an imbourc’herezh kevredadour. Kemmet e c’hellont bezañ evel just hervez ezhommoù
an enklask, ha dreist-holl klokaet gant dezrannoù dibarek eus ar c’hevredigezhioù pe an danvez
kevredigezhioù manet er-maez pe en arlez eus an hil istorek hon eus heuliet amañ. Soñjal a reomp en
ur skrivañ se er furmoù he deus kemeret ar gevredigezh e Breizh abaoe ar Grennamzer. Skouer an
(danvez) kevredigezh vloc’hel brezhon a zegas end-eeun ur c’hudennadur ledanoc’h eget an hini ma
chom bevennet kevredadouriezh G. GURVITCH : hini an diwan hag an dedarzh eus ar
c’hevredigezhioù bloc’hel. En ur seurt amgant amploc’h ma kemerer da zanvez ar gevredadouriezh
n’eo ket hepken an disoc’hoù hogen an dialusk e-unan eus an istor e wisk degasadenn G. GURVITCH
hec’h holl dalvoudegezh : bezañ savelet binvioù ha hentennoù meizadel gwevn hag arlivek, azas ouzh
ar studi eus ar bloc’hennoù hag eus o emframmoù en o holl asplegoù hag o holl binvidigezhioù.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Eil trimiziad 1973.
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S.A.D.E.D. : DAOUZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (1)
KENDAEL A-ZIVOUT AN EMBREGEREZHIOÙ ARMERZHEL*
(Trede testenn, PKB-1201)
An embregerezh « Campenon-Bernard-Europe ».
Pal ar studienn-mañ zo deskrivañ ha dezrannañ unan eus ar brasañ embregerezhioù a labourioù
foran a gaver e Frañs. Da vezañ gougevanet eo ouzh un dezrann hollekoc’h eus ar gevredigezh c’hall.
Savlec’hiañ a ra ivez Breizh, en un degouezh dibarek, en he c’heñverioù gant ar bed.
Campenon-Bernard-Europe (C.B.E.) a ren eizh chanter e Breizh : porzhlenn-baramantiñ evit
Chantiers de l’Atlantique e Sant-Nazer, pont ar Boulom war ar Blaouezh en Oriant, adeiladoù en Enez
Hir, porzh Morgad, pont war ar straed Pierre-Sémard e Brest, porzh Rosgo, Porzh Pempoull e-kichen
Kastell-Paol, pont war stêr Montroulez, – ur chanter all zo rakwelet : tulec’h leurgêr Sant-Loeiz e
Brest.
Ugent seizh chanter zo gantañ e Bro-C’hall. Hep o envel holl ez eo a-walc’h menegiñ Tour
Montparnasse, porzhlennoù Fos-sur-Mer, skluzioù Gamsheim e-kichen Strasbourg.
Perzh pouezus a gemer ivez mui pe vui C.B.E. e c’hwec’h chanter e-maez Frañs : kreizennoù
derc’hanel e Belgia ha Spagn, stankelloù e Maroko, Pakistan, Iran, Mozambiko.
Ur stal diegezhel kozh eo Campenon-Bernard-Europe. Kresket he deus dre gevrediñ gant an
aozadurioù kellidel ha greantel meneget amañ da heul, ha dre grouiñ iskevredadoù. Diouzh un tu,
emañ kevala C.B.E. (30 399 900 F) dalc’het evit 19 % gant ar Banque de l’Union Parisienne
(B.U.P.), evit 26 % gant ar Compagnie Générale des Eaux (C.G.E.), evit 18 % gant an Omnium de
Participations Financières et Industrielles (O.P.F.I.), evit 37 % gant kevranneion vihan hag etre.
Diouzh an tu all, e talc’h C.B.E. kevrannoù en unnek embregerezh gall iskevredet (90 % eus ar
c’hevrannoù e c’hwec’h anezho). Emren eo pep iskevredad en e vererezh diabarzh. E-se emañ C.B.E.
e-touez an tri c’hevredad gall pennañ evit an adeiladiñ. An hini kentañ eo evit ar sevel pontoù. Goprañ
a ra 8 900 den (kevredad + iskevredadoù).
Kemplezh eo framm an embregerezh. E pevar bodad emañ dasparzhet ar c’hoskor-ren, hervez ul
luniadur a-zerc’h :
a) Ar C’huzul-evezhiañ, amparet gant derc’houezourion eus an aozadurioù kellidel ha greantel
usveneget, eus ar gevranneion hag eus ar sternioù (12 den en holl).
b) An Unkor, atebek war ar mererezh (5 ezel).
k) Ar Renerezhioù arc’hwelel hag ar gwazerezhioù heñvelekaet (25 den), arbennikaet pep hini en
un dachenn termenet : kalvezerezh, imbourc’h, sterniadur, dafar, h.a. (sezet e Paris).
d) Ar Renerezhioù oberatael (14 den), dezho da amkan astenn o obererezh da Europa a-bezh dre
grouiñ gwazvaoù ha rannbarzhioù nevez, pep gwazva o vezañ emren en e obererezh diabarzh. Emañ
chanterioù C.B.E. e Breizh dindan atebegezh gwazva Brest.
Ar peurrest eus ar c’hoskor a c’hoarvez, hervez al luniadur boas, eus sternioù (ijinerion,
kalvezourion), pennezhourion ha micherourion.

*

Testennoù kentañ ar Gendael-mañ zo bet embannet dindan an talbenn Kendael a-zivout ar « Joint Français », Ar
« Joint Français » – Armerzh, Emsav 69/277-284 1972 ; Ar « Joint Français » – Ec’hwel c’hwevrer-mae 1972, Emsav 74/3944 1973.

Un embregerezh prevez a labourioù foran eo Campenon-Bernard-Europe. Seurt stadadenn n’eo
diac’hinek nemet evit ur gwel rak, mard eo prevez an embregerezh dre e zezvadoù, ez eo deuet dre e
ziorreadur e-tailh da gas da benn labourioù a vent gant an dachenn foran. Ar Stad neuze a emell en
afer dre zaou hent. Da gentañ dre zegas kevalaoù : an aozadurioù-kellidañ meneget en derou zo evit ar
pep brasañ aozadurioù-Stad amguzh, evel ar B. U.P.. D’an eil dre an urzhiadoù : ar Stad eo pouezusañ
arval C.B.E., dre hantererezh an Hentoù-ha-Pontoù pergen.
En amaezhierezh an Hentoù-ha-Pontoù ez eus, kenstur da aozadurioù rannvroel C.B.E., ur
Renerezh arc’hwelel e pep departamant. Gantañ emañ kentod al labourioù. Ren a ra an
diberc’hennadurioù. Bewech ma sav steuñv ur chanter nevez ez embann e titour d’an embregerezhioù
ur Cahier des Prescriptions Spéciales (Roll an erverkadurioù arbennik), anezhañ sturiadurioù kalvezel
daskemmadus diouzh ezhomm, rak pezh a ginnig an Hentoù-ha-Pontoù ne glot ket bepred gant pezh a
fell d’an embregerezh ober. Gant hemañ e c’houlezer betek ur poent al lec’hed da astresañ ar steuñv.
Pa vez kevezerezh etre meur a embregerezh bras ez eo an hini a ginnig ar priz izelañ a gas gantañ
ar marc’had. Pa na vez ket, evel e Breizh (pezh a zispleg niver ar chanterioù C. B.E. er vro), e vez
sinet ar marc’hadoù a c’hrad e grad. A-dreñv d’an Hentoù-ha-Pontoù e c’hoari neuze nerzhoù
politikel lec’hel (kannaded, dinazoù). O roll a welimp pelloc’h.
Merket e vez un termen d’an embregerezh evit kas da benn al labour. Kevuziet e vez hemañ gant
an Hentoù-ha-Pontoù, n’eo ket a-vloc’h hogen a-feur ma’z a ar chanter war-raok. Pa zistremen an
embregerezh an termen lakaet dezhañ dre arbennoù o tennañ d’e arc’hwelerezh, e rank talañ un digoll
d’an Hentoù-ha-Pontoù. E gin, p’emañ arbenn an dale gant an Hentoù-ha-Pontoù (studiennoù kalvezel
fazius da skouer), ez eo ar re-mañ a zle un digoll d’an embregerezh. Ken ma rank ar Stad pe an
dinazoù dispign a-wechoù kalz muioc’h eget ma rakwelent (dre zaou eo bet liesaet koust ar Parc des
Princes). Peurliesañ avat e c’houzañv reizhiad daoudu an digolloù ur bern kempennadurioù dre berzh
emglevioù etre an aozadurioù foran hag an embregerezhioù prevez. Ar re-mañ a chom atebek war
disoc’h al labour e-pad dek vloaz (« Adal ar mare ma talc’h an traoù en o sav ne reomp foutre kaer
gant ar peurrest »). Ar pal zo adeiladiñ buan ha marc’had-mat.
Evit se e krou ar c’hevredad iskevredadoù a bourchas dezhañ dafaroù evit dister briz (tolpadur azerc’h). A-du-rall ez eo an iskevredadoù un tun a-berzh ar c’hevredad da dremen e-biou d’an telloù :
pa grou C.B.E. un iskevredad e pren 99 % eus ar c’hevrannoù, o kemer aked da na sammañ ar 100 %.
Anez e ve daou embregerezh dindan an hevelep anvad ha seul delladusoc’h a se. (Lakaomp e krou ar
c’hevredad A daou iskevredad A′ ha B, o sammañ 100 % eus ar c’hevrannoù en A′ ha 99 % e B. An
telloù war A + B a vo skañvoc’h eget an telloù war A + A′). Ar Stad amañ a venn arverañ an telloù
evel un arm a-enep da unwerzhouriezh un nebeut kevredadoù prevez. Ar gudenn eo gouzout hag
efedus eo an arm-se.
E diouer a stlenn a-zivout liammoù armerzhel an embregerezh gant an estrenvro e c’hellomp
evelkent stadañ al liammoù kalvezel. Tour Montparnasse zo bet savet gant skoazell ijinourion an
embregerezh Collins-Tuttle eus Chicago, peogwir ez int arroutetoc’h eget an ijinourion c’hall war ar
skraberioù-oabl. E tachennoù ’zo eus an imbourc’h kalvezel e hañval an aozadurioù foran gall kaout
un dilañs bras, n’eo ket e-keñver an estrenvro hepken, hogen ivez e-keñver aozadurioù prevez ar vro.
Un azon boutin eo d’ar reizhiadoù gall hag amerikan ha moarvat d’an holl reizhiadoù kevalaour :
emañ an imbourc’h kalvezel mui-ouzh-mui e kerz ar gennad prevez diwar goust ar gennad foran.
Er c’hoskor-ren e tleer merkañ un emdroadur eus pezh a oa gwechall ar C’huzul-merañ e daou
skourr : an Unkor hag ar C’huzul-evezhiañ. Hemañ eo a zo e lein an urzhaz. Eus an diavaez e teu ar
brasniver eus e izili, anezho bankourion hag armerzhourion o tegas war un dro o c’hevalaoù hag o
barregezhioù. Dre o skiant-prenet hag o stummadur armerzhour emaint e-tailh da dalañ ouzh
kemplezhded mererezh an arc’hant, kemplezhded kresket c’hoazh gant ment o rouedadoù-postañ
(« strewet » e vez ar c’hevalaoù e meur a embregerezh). Merkomp c’hoazh e vez un nebeut izili eus ar
C’huzul-evezhiañ e darempred gant ar metou politikel ha zoken gant ar veli. Un doare eo d’ar Stad da
virout ur sell war ar mererezh a vez graet eus he c’hevalaoù e diabarzh an embregerezh.

An ijinourion hag ar galvezourion a ya da labourat a chanter da chanter. Alies o veajiñ, troc’het
diouzh pep stern kevredadel padus e-maez an embregerezh, ez amparont ur stroll a gantreerion o
c’hortoz kaout gant an oad ur stael divonedusoc’h. Mard eo an ijinourion hag ar galvezourion tud eus
ar vro e c’hoarvez avat ar peurrest eus ar c’hoskor eus labourerion enbroet. Da skouer, war ur chanter
C.B.E. eus bannlev Paris, ez eus Aljerianed ha Portugaliz eus ar 120 micherour war-bouez 10.
Gwechall en doa C.B.E. un iskevredad en Aljeria (ur greanti-ragoberiañ), nemet ez eo bet stadelaet
daou vloaz ’zo. Abaoe e vez enfredet aes war chanterioù C.B.E. Frañs an Aljerianed enbroet.
Portugaliz diouzh o zu ne gavont ket labour en o bro pa vez rastellet an hanter eus ar c’hellidsteuñv
broadel gant ar brezelioù trevadennel (sl. Emsav 73/15-30 1973), o virout ouzh un diorreadur
kempoell eus ar vrobenn. E-se e vez roet lañs da zivroadur al labourerion davet ar c’hreizennoù
kevalaour araokaetañ. (E Breizh ivez, war chanter Montroulez da skouer, e kaver an hevelep
amparadur eus ar c’hoskor, eleze Aljerianed ha Portugaliz dreist-holl).
Hesentoc’h eo ar Bortugaliz e-keñver ar batromed eget an Aljerianed, o deus un tammig emdroet
abaoe dieubidigezh o bro. Met dre-vras e chom diaes ren un ober c’hweluniadel ha, seul gent a se,
politikel en ur metou ma ra an hiniennelouriezh kement a reuz (war ar chanter-mañ n’eus ket daou
vicherour o kaout an hevelep gopr), en ur c’hoskor ken arallekaet (52 eurvezh eo ar sizhunvezh labour
hag o nebeut a amzer vak a dremen ar galvezourion hag ar vicherourion o kousket pe o foarigellañ) ha
bepred o tilec’hiañ. Tremen a reer war an aozioù-labour e gounid ar goproù. Ar pal evit ar
vicherourion bortugalat eo sammañ ar muiañ arc’hant ha distreiñ goude d’o bro. En o degouezh emañ
an devoud tudadel trec’h d’an devoud renkadel. Kempleshoc’h eo degouezh an Aljerianed : ouzhpenn
an arbennoù o tennañ da c’hwitadenn geñverel an Dispac’h aljerian e ranker lakaat e kont, evit
displegañ o divroadur da Frañs, hoal ar stuzegezh c’hall a chom bras warno, dreist-holl war ar re
yaouank. C’hoari-gaer en deus aze ar renerezh, kaeroc’h c’hoazh eget el lec’hioù-labour divonedus,
rak er greantioù gall e weler bremañ labourerion enbroet war dalbenn an ober c’hweluniadel,
peurgetket en embregerezhioù-blein. C.B.E. a ve moarvat da lec’hiañ er pellvan all. A rumm emañ
gant an embregerezhioù ma vez kaset dileuridi ar c’hoskor dirak al lez-varn war zigarez an disterañ
elfenn bolitikel a lakaont en ober c’hweluniadel.
Gwelet hon eus penaos e kenlabour an embregerezh C.B.E. el lein, en diavaez, gant ar galloud
prevez (ar bankoù) hag ar galloud foran (ar Stad) ha penaos ez arc’hwel en diabarzh. Gwelomp
bremañ penaos en em glev pe e kenlabour, en diavaez adarre, met ar wech-mañ en diaz, diouzh un tu
gant ar galloud foran lec’hel (dinazoù, kuzulioù-departamant) pe gant aozadurioù dezho amkanioù
foran (strolladoù politikel) ha diouzh an tu all gant embregerezhioù prevez lec’hel kenlive
(kengevratidi) pe islive (eilkevratidi – sl. Emsav 23/342 1968). Degouezh ar gengevratidi ma kemer
meur a embregerezh perzh kevatal el labour zo rouez e Breizh. Paotoc’h a-galz eo degouezh an
eilkevratidi. Neuze e ren ur c’hevezerezh etre an embregerezhioù bihan dirak an embregerezh bras
dres evel ma ren unan etre an embregerezhioù bras dirak ar Stad : an hini a samm ar marc’had eo an
hini a ginnig ar priz izelañ, ha pa ve diwar goust goproù ar vicherourion. An abegoù armerzhel-se a
c’hoari nebeutoc’h e Breizh abaoe m’eo kroget an dud-labour da vezañ arc’husoc’h. Evit abegoù
kalvezel e c’hell ivez C.B.E. fiziout un darn eus al labour en un embregerezh lec’hel en deus c’hoazh
studiet ha pleustret tachadoù heñvel ouzh an hini ma vo savet ar chanter nevez. Pezh a ro tu da C.B.E.
da c’hounit amzer, arc’hant enta.
Pouezusoc’h eget ar spletoù armerzhel pe ar skiant-prenet kalvezel eo an abegoù o tennañ d’an
hinad politikel ha kevredigezhel. Pa vez re a dud dic’hwel e ranker reiñ labour d’ar boblañs evit he
sioulaat. An danvez kannad a bromet neuze e-pad e stourmad ne vo ket a zic’hwel en e bastell, – evel
ma reas de BENNETOT e Brest agentaou. En em glevout a ra neuze war-eeun pe dre hantererezh ar
veli mard emañ houmañ e dalc’h e strollad gant C.B.E. evit ma teufe d’ar c’horn-bro, – pezh en deus
graet e Breizh dre hantererezh embregerezhioù lec’hel evel hini ar vreudeur MARC. Goût a ouzer ez
arver un emstriver all an hevelep armoù : LOMBARD, maer Brest ha kadoriad ar C.E.L.I.B., zo deuet
a-benn da lakaat C.B.E. da labourat gant an embregerezh CEMAT e porzh Rosgo. Ar wech-mañ avat
he deus ar Stad nac’het pourchas nep skoaziadenn. Gwir eo en deus LOMBARD en e gerz kellidoù
gouvriaded ar C.E.L.I.B..

En tu all da seurt keusteurenn e weler penaos emañ kevamzalc’het eus an diaz d’al lein, er paroù
lec’hel, riezel hag etrevroadel, galloud foran ha galloud prevez. Fellout a ra d’ar Stad mestroniañ an
armerzh pa’z eo hi a vez isurzhiet dezhañ. Pa gomz al levierezh gall eus « eurvad armerzhel » ar
Frañsizion ne ra nemet stadañ strishadur ar c’henderc’hañ istor d’ar c’henderc’hañ armerzh ha livañ
gant un droienn sioulaus un enkadenn eus ar gevredigezh vloc’hel e Frañs. Houmañ, ha Breizh ganti,
zo gougevanet ouzh ar c’heñverioù bedel, a laka en hevelep plegenn dirak ar galloud armerzhel
etreriezel an holl broleterion, breizhat ha gall, portugalat hag aljerian, anezho « goprvicherourion », pe
« goprsklaved » evel ma skrive LENIN, o tilec’hiañ da werzhañ o nerzh-labour e brezelioù armerzhel
arallekaus evel ma tilec’hie er Grennamzer goprsoudarded da werzhañ o nerzh e brezelioù milourel na
gomprenent nag ar penn nag an dibenn anezho. En degouezh kempred bevennet emaomp o paouez
studiañ hon eus gwelet penaos e fiñv hag en em dolp an tudadoù hep kenintrañ ha hep koll o nerzhoù
ebarzhel tra ma chom bihan an nerzhoù renkadel. Divoud ur studienn all a ve gouzout, en un amgant
ledanoc’h eget hemañ, penaos ez ersav nerzhoù kevredadel diseurt ar gevredigezh c’hall dirak devoud
al labourerion enbroet, peurgetket emdroadur ar vrogarouriezh e Frañs.
PKB-1201

KENDAEL A-ZIVOUT AL LUSKADOÙ SOKIALOUR
(Trede testenn, PKB-1202)
Ar strolladoù kleiz gall.
E-touez ar strolladoù a venn difenn al labourerion e Breizh e kemer ar strolladoù kleiz gall al lec’h
kentañ war un dro gant ar c’hweluniadoù. Merkomp diouzhtu ez eus bremañ strolladoù nevez da
lakaat e kont, o nac’h bezañ gall, o kemer ur skritell vreizhek, oc’h embann stourm en anv al
« labourerion vrezhon ». Ar re-se avat a chom bihan o skog evit ar mare hag, evel just, bevennet int
d’ar pemp departamant.
An holl strolladoù kleiz a embann da bal tizhout ar sokialouriezh. Pezh a anvont evel-se zo
disheñvel hervez ma kemeront ar skritell komunour evel ar P.C.F. hag ar strolladoù kleizelour pe
sokialour evel ar P.S. hag ar P.S.U..
Evit ar gomunourion e krog ar sokialouriezh gant diktatouriezh ar broleteriezh. Ar P.C.F. a
embann e feiz en un tremen peoc’hiek oc’h arverañ an demokratelezh evel ur benveg da drec’hiñ war
ar vourc’hizelezh beuzet en he dislavaroù. O ren ar yoc’h e vo douget ar P.C.F. e penn ar Stad. Neuze
tamm-ha-tamm e vo degaset ar vicherourion da embregañ o diktatouriezh bennozh da roll-diorren
levierezh ar strollad komunour ha da heul e vo tizhet ar gomunouriezh, diskaret korvoerezh an den
gant an den. Elfenn bouezusañ ar P.C.F. er-maez eus e bal zo e framm hag e niveregezh. Evit padout
ha kreñvaat en daou geñver-se e sell a-dost ouzh kedveno al labourerion hag ouzh tuadurioù ar
gevredigezh c’hall.
Mar sav dizemglevioù etre ar strolladoù kleizelour niverus (marksour-leninour) war an doare da
gas an traoù war-raok, e savont a-du war redi an emgann armet evit tremen da ziktatouriezh ar
broleteriezh. O fal zo luskañ ar vicherourion en un emgann taer ouzh ar galloud. Komzoù MARX ha
LENIN a dalvez da gantreizhañ an ober a renont, – pezh a dalvezont ivez evit ar P.C.F., hemañ oc’h
ober dave da SSSR evel bro degouezhet gant ar sokialouriezh, ar re-se oc’h ober dave da Sina.
Ouzh seurt strolladoù oc’h embann ar stourm etre labourerion ha bourc’hizion ez eneb ar
strolladoù sokialour ar stourm evit ar yonez hag ar gevataliezh er gevredigezh. Ret eo reiñ d’ar
vicherourion ur vuhez o klotañ gant ar pezh a reont evel labour. Ar P.S. a chom stag ouzh difenn ar
frankizioù hiniennel tra ma embann ar P.S.U. e feiz en emvererezh.
Breizhiz o deus kejet gant ar strolladoù-se hep bezañ kemeret perzh oberiant en hir a argerzh en
deus devoudet o stumm a vremañ. Orin ar strolladoù kleiz gall zo e treuzfurmidigezh ar gevredigezh

c’hall en 19t kantved da heul an Dispac’h gall. Ur brastres eus o emdroadur a glaskimp reiñ amañ da
heul.
Gorrek a-walc’h eo bet greanteladur Frañs ha da heul gorrek kresk ar vicherourion. Niver an
embregerezhioù bihan, niver ar gouerion (heuliad an Dispac’h gall) a grou renkadoù etre postek.
N’eus nemet an houarnouriezh, ar gwiaderezh hag ar mengleuzioù a vod yoc’hoù micherourion. Kalz
a levezon o deus ar renkadoù etre war ar vicherourion. Gant saviad ar re-mañ e vez o plediñ dreistholl ar strolladoù radikal hag aozadurioù savet gant ar renkadoù etre. Alese emañ ar vicherourion
intret-mat gant ar c’healioù bourc’hiz, – a-zivout ar berc’hentiezh prevez pergen.
Da heul Dispac’h 1848 e tigresk kalz ar c’henstourmoù etre gwiskadoù disheñvel ar
vourc’hizelezh. Sklaeroc’h e teu saviad ar vicherourion pa n’o deus ket ar vourc’hizion ezhomm ken
anezho en o stourmoù. Kregiñ a ra ar vicherourion da sevel strolladoù dezho. En o zouez ez a ul
levezon vras gant tezennoù PROUDHON. Kumum Paris e 1871 zo ar stourm kentañ kentodet gant ar
vicherourion. An emsavadeg da zifenn Paris ouzh an Alamaned zo flastret gant al lu gall. Ar
gumunourion n’o devoe ket tro da drehontiñ an dislavar etre pezh a grouent hag o lec’h er
gevredigezh vloc’hel. N’o doa ket da bal diskar ar gevredigezh vourc’hiz. Gant o faezhadeg eo merket
an troc’h etre an istor bourc’hiz ha saviad anistorek ar vicherourion ; argaset int da vat eus istor Frañs
evel oberourion. Ur pouez mojennek ne vir ken Kumun Paris evit labourerion Frañs.
Goude ar Gumun ez adsav strolladoù c’hweluniadel daoust d’ar moustrerezh garv. Betek 1878 e
pled o c’hendalc’hioù gant keal an « unaniezh kevelourel ». Dinac’h a reont ouzh ar strolladoù
politikel ha d’an neb nad eo ket micherour ar gwir da blediñ gant o c’hudennoù. Pezh na vir ket outo a
vezañ skoazellet gant bourc’hizion vihan.
E 1879 e krog prantad savidigezh ur strollad politikel. Tud eus ar vourc’hizelezh vihan (kalz
studierion) hag un nebeut micherourion bodet e Paris a venn brudañ tezennou MARX chomet peuz
dianav e Frañs betek neuze. Hervezo e voe faezhet ar Gumun dre berzh un dianaoudegezh eus ar
sokialouriezh skiantel. O amboaz a reont skignañ o mennozioù ha bodañ an dud kendrec’het eus Lille
betek Alger en ur « strollad al labourerion sokialour eus Frañs ». Da raklun ar strollad savet gant
MARX ez ouzhpennont ur mellad a ra eus an dilennadegoù ur benveg-tuta. Roll ar strollad zo dastum
izili. An obererezh pouezusañ eo ar bruderezh dre an holl hentoù gouest da dizhout ar vicherourion.
Kresk nerzh ar strollad a intenter evel kresk niver e izili. Buan avat ez a ar strollad e bruzhun, en
arbenn end-eeun eus ar pouez roet da niveregezh an izili : ar strollad o vezañ troet war-eeun etrezek an
diavaez, ez eo drastus evitañ an tuadurioù o tiwanañ en e ziabarzh ; e-lec’h bezañ danvez nerzhoùkrouiñ, ez a an tuadurioù-se, e diouer ur saviad-kenderc’hañ strolladel, d’ober danvezioù
disrannerezh. Eus ar strolladoù o tinodiñ neuze ez eo ar P.O.F.1 ar pouezusañ. GUESDE2 zo den meur
ar strollad, – ur vojenn all eus ar sokialouriezh c’hall.
Divizet e voe frammañ ar P.O.F. war skouer ar strollad sokialdemokratel alaman. Ur pouez kreiz a
gemere an ober dilennel. Ar perzhiadur en dilennadegoù a veze sellet evel un obererezh brudañ. Pal ar
strollad oa kemer ar galloud politikel. Ar c’hweluniadoù a selled outo evel rakkambr ar strollad. Elec’h dezrannañ ar gevredigezh e raed ur priziadur kaderezhel eus an nerzhoù a fiñve enni war an
amkan degas tud nevez d’ar strollad. War-dro 1892-1894 e stager da sevel raklunioù dilennel war an
dodennoù : tonket eo trec’h ar sokialouriezh ; roll araokadour ar vourc’hizelezh zo echu ; al labour zo
deuet da vezañ strollennel ha diazas eo aet keal ar berc’hentiezh prevez.
Ar stourm dilennel n’en deus ket miret ouzh ar stourm c’hweluniadel a genderc’hel. Difourkañ a
ra war vojenn an ec’hwel hollek. Ouzh ar stourm kealiadel hag an tabutoù gaonac’h gant ar
vourc’hizion ez eneb ar c’hweluniadoù an ober fetis dre vodañ ar vicherourion war dachenn werc’hel
o labour. Al labourerion a c’hell trec’hiñ war ar vourc’hizion dre nac’h labourat. Seurt mennoz avat a
ziwel lec’h gwerc’hek ar c’hweluniadoù er gevredigezh. Aozadurioù-arc’hañ ez int, o tennañ ar
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micherour eus e zigenvez dirak ar patrom, nemet ne dalvezont ket da ziskar ar gevredigezh, rak en tu
all d’an arc’hadurioù n’eus netra. Un troc’h zo etre kealiadurezh ar c’hweluniadourion dispac’helour,
en o zouez bourc’hizion vihan, hag ar werc’helezh. Evelkent e tisoc’ho o obererezh war savidigezh ur
c’hweluniad kreñv hag unvan, ar C.G.T..
Splann e teu an hent-bac’h ma sank ar P.O.F. gant savidigezh an S.F.I.O.3. War ali an Eil
Etrevroadelenn e tisoc’h unaniezh ar strolladoù sokialour e Frañs eus un treuzvarc’had etre ar strollad
gedour (dalc’hidi tezennoù Jules GUESDE) a gealiadurezh varksour, hag ar strolladoù sokialour
denelour a gealiadurezh vihanvourc’hizel a oa JAURÈS4 an den meur anezho. Hogen aes eo gwelout
n’eo ket an unaniezh-se frouezh ur c’henderc’hañ diles a-berzh ar strollad nevez ; kalfichet eo bet eus
an diavaez bepred war amboaz an niveregezh : bodañ tud da gaout nerzh ; e dibenn dezrann, pennaenn
an unaniezh-se zo unaniezh ar gevredigezh vourc’hiz hec’h-unan a ro tro d’ar strolladoù sokialour da
vezañ, da badout ha da gejañ. Rak n’eo ket ar vicherourion en em gav unanet en S.F.I.O., hogen
strolladoù emvennet derc’houezerion anezho. Pezh na vir ket ouzh ar strollad unvan nevez a lakaat an
dizemglevioù tremenet war gont ur perzh naturel eus ar gevredigezh c’hall.
Aes eo kompren neuze breskted an unaniezh-se. An divizoù kemeret gant an S.F.I.O. a glask
bepred na feukañ hini pe hini eus an tuadoù en ampar (motions nègre-blanc). Dispisoc’h e teu da
vezañ ar gelennadurezh. Nav bloaz goude e prizier nerzh gwirion ar strollad pa darzh ar Brezel-bed
kentañ : e holl atebeion a sav a-du gant ar brezel ; ar vicherourion, n’o deus netra estreget o saviadkenderc’hañ er gevredigezh vourc’hiz, a ya d’en em gannañ evit o bro. Ouzh ar re a sav a-du gant an
unaniezh sakr en anv ur vrogarouriezh dizezrann ez eneb ar sokialourion en anv un dengarouriezh a
chom ken dizezrann all, – c’hweluniadourion dreist-holl a sav a-enep ar brezel adal an derou. Padal e
chom stag an holl ouzh an Eil Etrevroadelenn.
Gant Dispac’h 1917 avat e vo diskaret an Eil Etrevroadelenn ha lakaet brall en S.F.I.O.. An
dispac’herion soviedel o kaout sol war ur saviad-kenderc’hañ bloc’hennel nevez a lusk ganidigezh ur
gevredigezh nevez. War un dro e kemer ar brezel ur ster dibarek nevez evit ar vicherourion.
Dengarourion ar sokialouriezh c’hall a gav aze un diazez evit soliañ o c’healioù. Ur stumm fetisoc’h a
gemer ar re-mañ hag un disrann a c’hoarvez en S.F.I.O..
Da ziogeliñ trec’h an Dispac’h soviedel e krouer an Trede Etrevroadelenn. Unan eus an amkanioù
nesañ anezhi oa mirout ouzh ar riezoù kornogeuropat a emellout er riez soviedel nevez-c’hanet ha
gwan-kenan c’hoazh. An heklev a gav an Dispac’h e-touez micherourion Frañs o bount da emezelañ
en Trede Etrevroadelenn. E 1922 ez eo graet an disrann hag e tiwan ar P.C.F.. Ennañ e kaver kenkoulz
tud a oa savet a-enep ar brezel ha tud a oa bet a-du gantañ, o chom aze betek ar fin gant ar spi da
virout ouzh an troc’h. Da heul sturiadennoù an Trede Etrevroadelenn e vo diazezet ar strollad nevez
war ar yoc’h ; ouzh ar framm sokialdemokratel a orin alaman e vo erlec’hiet ur framm a batrom
soviedel. Koulskoude, an adframmadur-se lusket eus an diavaez ne zegas ket ar P.C.F. da zezrannañ
saviad gwerc’hek ar gevredigezh c’hall. Kreizet e chom an embregiezh war an tuta, hag ar
gealiadurezh zo bepred intret gant mennozioù naontekvidik ar strolladoù politikel evodet eus ar
renkadoù etre.
Levezon ar patrom soviedel a grog neoazh da labourat war ar strollad komunour gall. Klasket e
vez dedalvezañ gerioù-stur evel proleterekaat hag unvaniñ dre an diaz.
Proleterekaet e vo al leviadezh, hogen ar c’heñverioù gant ar strolladoù politikel all ne vint ket
treuzfurmet nemeur, ne ziskouezint ket un troc’h etre saviadoù-kenderc’hañ. Rak embreget e vez
gerioù-stur an Etrevroadelenn bleniet gant SSSR hep an disterañ dezrann. « Desachañ » ar yoc’h a
zisoc’ho da lakaat da greskiñ kenduidi ar P.C.F. ha dre se e bouez politikel (priziet dre niver ar
gannaded en Dael, ar mouezhioù en dilennadegoù, h.a.), ha n’eo ket da bolitikaat al labourerion. Ar
pal eo sevel ur strollad politikel kreñv a sturio al labourerion war an hent mat. Proleterekaat ar strollad
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zo a-benn ar fin ober anezhañ ur benveg gouest da heuliañ ar c’hedveno micherour. Kement-se en
deus aotreet d’ar P.C.F. dont da vezañ ar strollad galloudus ez eo hiziv, gant e adstrolladoù yaouankiz,
e c’hweluniadoù micherour, kouer, h.a.. Mennout a ra bezañ par da strollad komunour SSSR. Padal,
e-lec’h durc’haat an nerzhoù endalc’het er bountad renkadel etrezek ur c’henderc’hañ kempoell gant e
gealiadurezh, ne ra nemet arc’hwelañ evel ar strolladoù politikel republikan : brudañ, sturiañ,
stummañ. Izili ar strollad o deus kemeret roll ar vihanvourc’hizion en o c’hoant da gemer ar galloud.
En enkadennoù e vez merket divarregezh ar P.C.F.. Dre un diouer a genderc’hañ diles n’en deus
gallet nemet luskañ ar vicherourion da zifenn ar gevredigezh vourc’hiz ouzh ar faskouriezh er
bloavezhioù 1930, – dre araez an dibunadegoù enep-faskour. En enkadenn o kas da Dalbenn ar Bobl
n’en deus gouezet nemet skoulmañ emglevioù gant ar strolladoù politikel a gleiz, dic’houest ma oa da
ren an unvaniñ dre an diaz. Damant brasañ ar P.C.F. eo padout. Rediet eo neuze da vezañ tost d’ar
yoc’h a-benn arverañ he zuadurioù. Barrek-kenan eo deuet da dennañ korvo eus an enkadennoù evit
kreñvaat e levezon a strollad. En ur embann amkanioù pell luganek, ne gil ket rak kemer perzh en
emgannoù fetis eus ar mare. Al lec’h kentañ a gemer ar P.C.F. er Résistance, – n’eo ket avat evit en
em zieubiñ diouzh ar vourc’hizelezh hogen evit argas an Alamaned eus tiriegezh vroadel Frañs. Stag
eo chomet ar gomunourion ouzh an emzalc’h vroadelour-se, ha setu perak n’o deus ket lusket un
emsavadeg e dibenn an eil Brezel-bed hag o deus kemeret perzh er gouarnamantoù bourc’hiz a voe
adsavet neuze e Paris. An hent e oa evit kreskiñ pouez ar P.C.F. e-touez al labourerion c’hall. Ret eo
merzout avat ez eo aet perzhiadur al labourerion e dieubidigezh Frañs da genderc’hañ istor ar
vourc’hizion. Hag e c’hortoze ur Weriniezh-pobl e disoc’h dedroadur stourm al labourerion er
Résistance ? Lakaat a ra an hent gaou kemeret, an distro d’ar galloud bourc’hiz war gont treitouriezh
DE GAULLE. Dic’hallus eo d’ar P.C.F. intent an nerzhoù engouestlet er brezel gant al labourerion ermaez eus amkan kadarnadur ar strollad. Evelkent, an nerzhoù-se o deus talvezet ent ergorel da adsevel
ar republik vourc’hiz e Frañs, ha n’o deus bet a-benn ar fin ur ster yael nemet evit ar renkad-ren. E
goulou seurt darvoud e weler n’en deus ar P.C.F. gwerc’h-politikaat ebet. N’en deus gwerc’historekaat ebet. Kement striv renet gantañ ne ra nemet sankañ ar vicherourion er c’henderc’hañ
bourc’hiz, ha mont a ra betek pegañ warno an anvad difetis a « bobl Frañs ».
Dreistbevet en deus an S.F.I.O. da zisrann 1922, ha diwarnañ eo deuet al luskadoù adunvanet er
Parti Socialiste (P.S.) hiziv. Goude disrann ar P.C.F. e oa chomet ar strollad sokialour amparet gant
tud eus ar vihanvourc’hizelezh henvoazel o klask kaout o lod eus ar galloud politikel. Arnevesaet eo
bet ar c’hoskor er bloavezhiou 1960. Gant emdroadur ar gevredigezh c’hall e kresk niver ar sternioù.
Ar re-mañ a gemer lec’h ar sternioù henvoazel dispredet o vont da get gant o strollad. Evit dont abenn e rank ar c’hoskor nevez kemer sol ivez war al labourerion. Ar S.F.I.O. kozh en deus kemeret
perzh er gouarnamant bewech ma oa tu, – zoken a-gevret gant ar gomunourion, e Talbenn ar Bobl hag
en eil goudebrezel. Kement-se ne vire ket outañ a vezañ enepkomunour hag a zisteurel tezenn stourm
ar renkadoù, a zifenn ar frankizioù hiniennel ouzh kenurzh ar strollad micherour hag a deurel war ar
P.C.F. tamall ar stalinouriezh pe all hervez an degouezhioù. Azonet e voe diskar ar strollad kozh da
heul kresk ar gennad tredeel gall gant disrann ar P.S.A.5 ken abred ha 1958. Izili ar strollad berrbadmañ, war un dro gant luskadoù bihan tud o doa kuitaet an S.F.I.O. hag ar P.C.F. abaoe an eil Brezelbed ha gant katoliged eus ar c’hleiz pellañ, en em advodas er P.S.U..
E dibenn ar bloavezhioù 1960 e kresk ivez niver ar strolladoù kleizelour. Amparet int evit an darn
vrasañ gant studierion. Kreñv ez enebont ouzh ar strolladoù kleiz kozh. Erbediñ a reont ar feulster
ouzh kement erzerc’hadur eus ar galloud bourc’hiz. Emdarzhek e chom avat an ober feuls a glaskont
boulc’hañ ha nad a ket pelloc’h eget krogadoù-straed gant ar bolis. Dic’hrataet ha kondaonet ez int
gant an darn vuiañ eus ar strolladoù all. Emañ o freder gant savidigezh ur strollad komunour gouest da
sturiañ ar broleteriezh. Klask a reont displegañ emzalc’h ar strolladoù kleiz kozh, met dre-vras ned a
ket o dezrannerezh pelloc’h eget pegañ ar skritelloù « kempennelour » pe « azgwelour » warno. Evito
e liv gevier ar P.C.F. pa lavar bezañ komunour. Evit ar gleizelourion (studierion, kelennerion, sternioù
an darn vrasañ anezho) a glask bountañ ar vicherourion d’un emgann feuls ouzh ar galloud n’eo nemet
berniañ gevier embann evel ma ra ar P.C.F. e vo peoc’hiek an tremen d’ar gomunouriezh. Chom avat,
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evel ma ra ar gleizelourion, e seurt live dezvarnerezh zo gwall zivezek, gwall gealiadek ha tamm ebet
beziadek.
E gwir, an emzalc’hioù kleizelour zo stag ouzh an diouer a genderc’hañ dispac’hel. Kenheñvel int
d’an troc’h graet gant ar sokialourion er bloavezhioù 1960. Nemet aze e vez distaolet pep tra eus ar
gevredigezh kozh hag ez adempentont pep tra diwar sol ur gealiadurezh varksour blivaet gant
Dispac’h Sina. Adkouezhañ a reont e techoù ar P.O.F. hag ar P.C.F. hag e taolont evezh da dremen
hep o dezrannañ. « Dispac’hel eo bet ar strolladoù-se nemet o deus forc’het ». Evito e chom an
dispac’h un dedroadur naturel e dalc’h enkadenn ar vourc’hizelezh. Roll ar strollad dispac’hel a zle
bezañ bountañ hepken ar vicherourion d’ar stourm dispac’hel dre ar bruderezh.
Ganet ez eus bet ivez e Breizh abaoe dibenn ar bloavezhioù pemont strolladoù a venn komz en
anv al « labourerion vrezhon » : U.D.B., P.C.B., R.R.. Lod anezho o deus da orin luskadoù broadelour
naontekvidik, evel U.D.B. hag F.L.B.. Klask a reont lakaat da glotañ stourm ar renkadoù gant ar
stourm evit Breizh dre genstrobañ elfennoù pesketaet e kealiadurezhioù termenet ur wech da vat.
Rennes Révolutionnaire a fell dezhañ ren ur stourm renkadel e par Frañs en ur reiñ da Vreizhiz ur
perzh dibar er stourm-se. Arnodoù a seurt-se a voe graet c’hoazh e dibenn ar gevredigezh henvoazel
gant MASSON6 ha BRUNELLIÈRE7. Ne ra al luskadoù-se nemet adsammañ diwerc’hegezh al
luskadoù breizhek ha hini al luskadoù renkadek e-keñver ar blegenn ma emañ ar gevredigezh e
Breizh. An devoudoù a lakaont war wel er gevredigezh a dalvez dezho da wiriañ o c’healiadurezh. Ne
reont nemet dreveziñ ar strolladoù gall ; ha pa ouzer ez eo ar strolladoù gall strolladoù niverek
peurliesañ o stourm e stern ur gevredigezh vloc’hel wirion, hag ez int daoust da se divarrek da luskañ
nep dispac’h, en em c’houlenner petra a c’hell o heñvelerion vrezhon gortoz, int n’o deus nag an niver
nag ur gevredigezh vloc’hel vrezhon da sterniañ maezienn o stourm.
Nevez eo ar blegenn m’emañ al labourerion vrezhon. An dont tre er bed greantel zo bet evito ar
c’hevanekadur er bed gall. Da heul, Breizhiz a arver kenderc’hadoù ar bed istorek gall hep bezañ
kemeret perzh en o c’henderc’hañ. Prientet e oa bet ar blegenn-se gant ar vrientinion vrezhon ha
kendalc’het gant gouvriaded an 19t kantved. E diouer ur c’henderc’hañ istor brezhon, e rank buhez ar
renkadoù e Breizh mont en-dro a-geñver gant ar c’henderc’hañ istor bev nemetañ en o amgant, eleze
hini ar renkad-ren c’hall. Aze emañ gwikefre an diempradur. Drezi e tona an troc’h etre gouvriaded ha
gwerin. A-du-rall, ar berc’henned douar a chom kevalaourion rakgreantel diatebek o lakaat ar
c’hevala da fuiñ eus ar vro ; stanket eo neuze an argerzh a gasje d’ar greanteladur. Ken divarrek eo ar
c’houvriaded all. Klask a reont piaouañ kenderc’hadoù ar bed arnevez ; pe e tachenn an armerzh, pe e
hini ar stuziadur, pe e hini ar politikerezh. Lod a gav er strolladoù republikan gall ur benveg azas da
ziorren an arnevezelezh e Breizh. Un tu e oa evito da gadarnaat o savlec’h er gevredigezh lakaet en
arvar gant an arnevezelezh dre gemer diazez warni. Dre berzh m’o deus kefridioù lec’hel, – pennoù
embregerezhioù int, mezeion, amaezhidi er staeloù foran evel barnerion, kelennerion, h.a., – e sellont
outo o-unan evel atebeion war diorreadur speredel ha danvezel ar yoc’h. O labour eo a zegas dezho ar
pezh a biaouont, hag al labour a savont da relijion. O stourm a zurc’haont ouzh ar gevalaourion
c’hounezel, an arouareion-se a zo pennoù ar gevredigezh henvoazel ; ar stourm-se a ya a-du gant
lazioù ar vourc’hizelezh c’hreantel o kreskiñ goustadik e Frañs. O relijion eus al labour koulz hag o
c’hoant da gadarnaat ar veli a zo en o c’herz dre o staeloù foran pe o hol armerzhel ha kevredigezhel o
degas da blediñ gant saviad ar vicherourion gentañ. Stourm a reont evit gwir pep hini da gaout labour.
Disheñvel en em gavont diouzh ar gevalaourion a vez o korvoiñ ar vicherourion er greantioù. Enebiñ
a reont outo en anv ar Republik : bennozh da houmañ o deus-int diraezet ar savlec’h o deus er
gevredigezh. Ret eo enta skarzhañ an hiniennoù a douell ar bobl hag a fals ar Republik. Neuze e
savont aozadurioù evit skoazellañ ar vicherourion e goudor ar galloud politikel. Kenteliañ a reont ar
vicherourion war spletoù an espern hag an deskadurezh. Ar re gentañ e Breizh e tennont gounid eus ar
gallekadur. Ken abred ha 1833 ez eo savet gant ur Roazhonad an Association Républicaine de l’Ouest
o vodañ tud eus Roazhon, Naoned ha Loudieg. Taer pe taeroc’h e vez ersavioù ar c’houvriaded
arnevezelour hervez ma’z int e piaou d’ur c’hevala kent pe tostoc’h da c’hounidoù o labour.
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Ret eo merkañ n’o deus ket krap war emdroadur ar gevredigezh. Daoust d’o youl da ziazezañ er
bed arnevez e viront tresoù e-leizh eus ar stuz henvoazel. Derc’hel a reont al labouradegoù el lec’hioù
ma oa dija anezho. Gant o skoazell ez eo ensezet al lestrsaverezh ha miret an arsanailhoù. O emzalc’h,
a denn da ziorren ar glad armerzhel, zo kenstur da emzalc’h ar re a glask diorren ar glad stuzegezhel.
Ken forc’hellek eo an daou emzalc’h ha gaonac’h a-benn ar fin an obererezh renet diwarno p’o deus
harp war ur meizadur anistorek eus an armerzh hag eus ar stuzegezh. Karout a rafent erlec’hiañ an
arnevezelezh ouzh an henvoazelezh, met ne welont ket ez eo kondaonet ar bed henvoazel, n’eo ket
peogwir ez eo henvoazel, hogen peogwir ez eo aet anistorek. An arnevezelezh a zegasont a chom ken
anistorek hag an henvoazelezh a ziskasont. An istor a genderc’hont zo en diwezh o istor hiniennel dre
ar savlec’h a dizhont kaout er framm gall. E-keñver ar gevredigezh e Breizh, e kendaolont d’he
zreuzfurmiñ, o vezañ hanterourion ar gallekadur. En dreuzfurmidigezh-se avat, evel e diskar ar bed
henvoazel, o deus hepken ur roll ankrouus a lerennoù-rod. Ar c’hreizennoù-krouiñ ken ar c’hallelezh,
ken an arnevezelezh, zo er gevredigezh c’hall.
Ken dibarek all eo savlec’h ar vicherourion e Breizh. N’eus nemet ar c’hêrioù ma oa dija
labouradegoù a zo tizhet gant an embregerezhioù nevez. Da vicherourion gentañ ez a kompagnuned
ha tud diwar ar maez. Ne vez ket eilpennet trumm an traoù. Gronnet e chomont pep hini en e gêr, pep
hini en e vicher. Dre intrudu ar c’houvriaded e vez savet kevarzheoù kenskoazell kentañ ar
vicherourion. Ar gloer ivez a bled ganto. Berzh a ra ar c’hevarzheoù-se en arbenn eus tavantegezh an
nevezvicherourion, hag ivez pa glotont gant ar spered a vicher pe a gorfuniad a gaver c’hoazh gant tud
ar c’hêrioù. Chom a reont avat lec’hel ha micherel. An uniadoù a vent rannvroel, broadel pe
etrevroadel ne dalvezont ket da liammañ kalz micherourion, – da skouer, an Etrevroadelenn Gentañ
kinniget evel aozadur skoazell e Brest ne dizh ket kalz tud. A-du-rall n’eus kengrediezh ebet etre
micherourion Vreizh.
Tra ma’z a an naontekvet kantved e-biou e tenn an aozadurioù micherour da c’hounit o
emrenerezh diouzh ar strolladoù republikan. E Naoned, da geñver Kumun Paris, ez ersav taer ar
vicherourion ouzh ar Republikaned o tamall dezho na vezañ arveret an degouezh evit trec’hiñ d’ar
gilstourmerion. Un diforc’h ez eus etre ar vicherourion hag ar c’houvriaded a-fet o liammoù ouzh ar
bed gall. Tra ma striv ar re-mañ war-eeun da berzhiañ er stuziadur, en armerzh, er framm politikel hag
amaezhiadurel gall, n’o devez ar vicherourion nemet keñverioù eildorn gant ar bed-se. N’o deus evit
c’hoazh intrudu ebet war an tachennoù-se. Stag int ouzh al lec’h ma vevont, ouzh al labour a reont hep
ma ve ezhomm da lakaat e kont gwastadoù all eus ar gevredigezh vloc’hel gall.
Degaset eo ar c’healioù sokialour gant tud a zo e traoñ ar gwiskad gouvriaded, deuet da vezañ
bourc’hizion etre. E-touez ar vourc’hizion vihan a gaver e penn al luskadoù sokialour emañ da skouer
BRUNELLIÈRE7 a zo mab un ispisour ha paramantour bihan pe PELLOUTIER7 a zo kelaouenner
republikan lec’hel. E dibenn ar c’hantved ez eus anv d’en em gannañ ouzh ar batromed. D’ar mare-se
emañ bodet ar vicherourion er c’hweluniadoù ; er re-mañ e kaver an holl vicherioù, kouerion ha
pesketaerion e-barzh. An uniadoù kouerion a chom muioc’h e stumm kevelourioù da brenañ temzoù
ha hadennoù, darn anezho o vezañ renet gant perc’henn brasañ ar barrez. War-dro ar bloavezhioù
1880 e vez savet unaniezhoù c’hweluniadoù e par ar c’hêrioù. Furmek e chom an unvaniezh tizhet
gant an F.S.B.8 evit Breizh a-bezh, rak dizalc’h-kaer e chom ar strolladoù hag ar c’hweluniadoù bodet
e-barzh (evit ul lod en arbenn eus diungenezh ar berzhourion, da skouer diouzh un tu pesketaerion
Côtes-du-Nord, diouzh an tu all anveliourion gomunour Naoned). Diwerc’hek e chomas seurt aozadur
en amgant Breizh, rak ar vicherourion a chome stakoc’h ouzh o c’hêriadenn pe ouzh o micher9. Ar
brouenn a zeuas gant drouziwezh an F.S.B. da geñver unvanidigezh al luskadoù sokialour e par Frañs
e 1905. Ar vicherourion a arver an aozadurioù c’hweluniadel ha politikel er feur ma kavont ganto
skoazell en o stourm bevañsel hiniennel, hep kemer preder gant o falioù pell. Er c’hontrol, ar re a bled
gant arc’hwel ar strolladoù sokialour o deus ul live kevredigezhel a ro tu dezho da vont er framm gall
evel PELLOUTIER ha BRIAND7.
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Eus dibenn an 18t kantved betek ar Brezel-bed kentañ ez eus bet un niver mat a ec’hwelioù er
c’hêrioù bras. Hogen emdarzhek e chom bepred ar fiñvadoù-se ha nepred ne zeu ar maezioù da gemer
perzh enno. E dibenn an 19t kantved e vez graet anveliourion eus an eneberion a gleiz ; lod anezho,
spontelourion, a gemer o-unan ar skritell-se. A-gevret e stourm labourerion ar stalioù dornwezhel ha
micherourion ar greantioù. Hogen, da heul ar Republikaned e kemer izili ar strolladoù sokialour hent
ar stourm dilennel. Izili an S.F.I.O. zo kannaded e kêrioù Sant-Brieg, An Oriant ha Sant-Nazer a-raok
ar Brezel-bed kentañ. Sokialourion ez eus ivez e kuzulioù-kêr ’zo.
Da geñver ar Brezel-bed kentañ e sav niver brasañ izili an S.F.I.O. en 29, 22, 56, gant leianiver ar
strollad, a-enep ar brezel. Kevread Sant-Brieg en e bezh a vouezh enep ar brezel adal an derou. Etre
an daou vrezel e kresk izili an S.F.I.O. en 22 ha dreist-holl en 29 ; e 44 hag e 56 e chom o niver
diflach a-walc’h. Startaat a ra diazezadur ar strollad er c’hêrioù bras. E izili vreizhat a gemer perzh e
Talbenn ar Bobl.
Oberiek-tre eo ar Résistance e Breizh. Un niver mat a gomunourion hag a sokialourion zo
toullbac’het pe fuzuilhet. Un erzerc’hadur all zo aze eus strivoù Breizhiz da vont gall.
Er bloavezhioù 1950 ez eo tizhet Breizh gant an enkadenn armerzhel frouezh ar c’hevezerezh
etrevroadel ha diskar an impalaeriezh c’hall. Ersaviñ taer a ra al labourerion. Ec’hwelioù tenn a vez
renet e Sant-Nazer e 1955 ; e Naoned ez eus lazhet un den gant ar bolis. Aloubet eo ar greantioù e
Sant-Nazer ha argaset ar C.R.S.. Disteurel a ra ar vicherourion an aozioù labour o deus gouzañvet
betek neuze. Diframmañ a reont ur c’hresk gopr a 22 % en un taol10. Nagennañ a reont an hentennoù
labour Taylor. Kentod an ober zo gant diaz ar vicherourion koulz ha gant ar c’hweluniadoù. E par ar
strolladoù politikel, emañ izili kevread Sant-Brieg e-touez ar re gentañ o tisrannañ evit sevel ar
P.S.A. : kevread P.S.A. Sant-Brieg eo an hini kentañ frammet.
Ouzh an tremen eus ar gevredigezh henvoazel d’ar gevredigezh arnevez eo stag emdroadur
stourmoù al labourerion e Breizh. Betek ar Brezel-bed kentañ e voe o emzalc’hioù e dalc’h ar
speredegezh henvoazel. Gant ar greanteladur e krogont da berzhiañ en aozadurioù micherour gall evit
difenn o lazioù. An emframm parrezel a vir ouzh diwanadur ur gengrediezh vicherour, ouzh an
emouiziekaat ouzh ur saviad boutin. An ersav-enebiñ ouzh ar Brezel-bed kentañ eo an hini diwezhañ
c’hoarvezet e-ser ar bed henvoazel. Etre an daou vrezel ez eo kudenn ar vicherourion vrezhon en em
azasaat ouzh ar bed arnevez a zo oc’h emledañ da Vreizh a-bezh. Heuliañ a reont ar strolladoù gall. Er
Résistance emañ Breizhiz e penn, a-raok ar vicherourion c’hall. O terc’hel gant lañs stourm an
dreistbevañ renet en etrebrezel e sankont donoc’h en diempradur : tizhet ganto mont tre er bed gall, e
sammont ar roll nemetañ a c’hellont kaout, bezañ binvioù anistorek an istor gall. Dre se e kemer
stourmoù al labourerion e Breizh un neuz nevez : taeroc’h hag emdarzhekoc’h eget stourmoù
labourerion Bro-C’hall. Muioc’h eget ar re-mañ e kantouezont dic’houested an aozadurioù politikel ha
c’hweluniadel da dreuzfurmiñ o saviad, koulz ha da lakaat war wel arbennoù an enkadenn dibarek ma
emaint. Strivañ a ra ar strolladoù gall da glenkañ ar c’hudennoù a sav e Breizh en o c’hadouriezh
hollek, – er c’heñver-se ez eo azonus al luganoù arveret da geñver an dilennadegoù dezverezhel
diwezhañ : « Dazont ebet da Vreizh er-maez eus ar Raklun Boutin » a embann ar P.C.F.. Ar P.S.U. a
gomz eus « emvererezh ar c’humuniezhoù rannvroel (Breizh, Okitania, Iwerzhon) ».
Stourmoù ar gouerion ivez a zegas kudennoù d’ar c’hweluniadoù gounezel gall. Kenstur int da
stourmoù rummoù all eus ar gevredigezh e Breizh, hag ur gengrediezh a sav a vez ken buan all
skritellet « kengrediezh an holl labourerion vrezhon ». Ar gouerion a harp ar vicherourion en o
ec’hwelioù. Skoazell a zeu eus Breizh a-bezh da ec’hwelerion ar Joint Français11. Ec’hwel al laezh,
kroget e kornioù eus ar vro, a emled da Vreizh a-bezh. Paotaat a ra al luskadoù er Mouvement Breton.
Evit d’ar fiñvadoù-se c’hoarvezout kempred ha kenstur e Breizh, liammet gant ur santad a
gengrediezh vrezhon, e chomont troc’het kenetrezo. Mar en em gav micherourion, kouerion, burevidi,
kenwerzhourion, dornwezhourion, studierion hag izili ar Mouvement Breton o tiskelañ a-gevret evel
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ma’z int bet e straedoù Sant-Brieg, e talc’h pep rumm da ren arc’hadurioù disheñvel. Ar vicherourion
a glask lakaat o goproù da greskiñ evit parraat ouzh kresk ar prizioù. An dornwezhourion hag ar
genwerzhourion a glask kaout un dezvad a rofe dezho an tu da herzel ouzh kevezerezh ar gourstalioù.
Ar gouerion vihan ha krenn a glask derc’hel kevezus o atantoù en desped da emdroadur an armerzh a
ginnig bezañ drastus evito. Tud ar Mouvement Breton a glask derc’hel bev goubarzhelezhioù Breizh o
steuziañ gant dilerc’hioù diwezhañ ar bed henvoazel.
Dezrannet eo bet c’hoazh bomm ar stourmoù kevredigezhel (armerzhel, tudadel) o tiflukañ e
Breizh abaoe dibenn ar bloavezhioù pemont, evel un azlamm diwar ziwezh ar gallekadur : 1) an
nerzhoù bet engouestlet en etrebrezel e stourm an dreistbevañ (arnevesaat, gallekaat) zo bremañ dieub
2) stourm an dreistbevañ, mar en deus roet da Vreizhiz o c’hombod er bed gall arnevez, a zifourk en
ur redi nevez : dre zialusk ar riez c’hall e rank ar c’hombod koazhañ 3) e disoc’h stourm an
dreistbevañ emañ Breizhiz e piaou da armoù kevredigezhel ar bed arnevez. Ar gudenn stignet dirak
Breizhiz eo enta houmañ : I/ pe ez ensammont betek penn o dedeuzadur er bed gall ; neuze e rankont
meizañ o stourm diwar vremañ ken er par bloc’hennel gall (ankouaat ar c’hombod evel m’o deus
ankouaet ar peb-all eus o brezhonelezh, asantiñ diouzh ret treuztiriañ da lec’hioù all eus Frañs hep
komz ken a zivroañ), ken er par renkadel (karzhañ pep kengrediezh rannvroel e gounid ar gengrediezh
dispac’hel bedel) II/ pe ez ensammont betek penn o brezhonelezh, hag e reteriont o stourm ken er par
bloc’hennel etrezek saveladur ar gevredigezh vloc’hel vrezhon, ken er par renkadel etrezek ar
gengrediezh dispac’hel bedel.
PKB-1202

KENDAEL A-ZIVOUT AN DESKADUREZH
(C’hwec’hvet testenn, PKB-1203)
Skol ha kevredigezh.
Eus pevar bloaz da ugent pevar bloaz on bet studier, eleze e-pad un darn vat eus va buhez e’m eus
« desket » penaos ober evit an darn all. Ar skol he doa graet ac’hanon ur Gall keitat, prest da gemer e
lec’h er gevredigezh. Va zud a lavare din e oa « ret » labourat er skol evit kaout ur saviad gwelloc’h
egeto. Labouret ’m eus mat. Me a felle din dont da vezañ ijinour. Moarvat e’m boa klevet ar ger-se
e’m ziegezh pa oan bihan. Alies e veze komzet eus an ijinourion e Lokrist. Evidon e oa ur vicher hael,
troet war-du ar skiant hag an dazont. Goude tremen va B.E.P.C. en deus va zad lavaret din e oa poent
gounit va buhez ; fellout a rae dezhañ va lakaat dindan ar Stad, o vezañ ma vez suroc’h al labour eno.
Nac’het ’m eus bepred hag ersavet taer. Fellout a rae din kenderc’hel betek an dibenn, evit dont da
vezañ ken gouest ha mibion ar vourc’hizion a’m boa darempredet el lise. Me a soñje din mont da
labourat d’an estrenvro, rak ne felle ket din krakvevañ er vro. Ouzhpenn se e kreden e oa foeterion
hent eus Breizhiz. E skol an ijinourion e’m eus kroget da brederiañ (poent e oa dibab). Ur paotr eus an
Oriant a oa ganin, e dud a oa kelennerion. Graet e veze ac’hanomp « les Bretons ». Ar re all a wele
diforc’hioù e-lec’h ma ne welen netra. Goude se ez eus bet ur bern darvoudoù o lakaat brall ennon : an
F.L.B., Mae 68. Ar mignon-se a embanne bepred mennozioù taeroc’h egedon, kleizidik. Trivliadoù
breizhek en doa ivez : ul levr a oa gantañ da zeskiñ brezhoneg. Morse n’en deus kroget. Hogen lorc’h
a oa ennañ o tiskouez e deñzor. Evidon ez on bet souezhet o welout e komprenen un nebeut bommoù.
Goude se, dre zegouezh, e’m boa kavet en ul levrdi Langue et Littérature bretonne (Collection Que
sais-je ?). Heugus e’m boa kavet al levr, tagañ a rae Breizh, va zagañ a rae ! Debron kentañ ar
vrogarouriezh ! Tagañ a rae ar brezhoneg, dre ober anezhañ ur yezh trefoet (pezh a oa gwir evit a sell
al lañgaj a veze komzet gant tud Lokrist). Tamm-ha-tamm enta ez on deuet da dreiñ va sell ouzh
Breizh. E 1967 e’m eus graet ur prantad e Belgia en ur greanti : farsadennoù a oa ivez evit Flandreziz.
Ar bloaz goude ez on aet da Suomi d’ober ur prantad en un imbourc’hva. Eno e’m eus gwelet ur bobl
vihan. Kroget ’m eus da soñjal e vefe tu ivez d’ober traoù e Breizh. Pa veze goulennet ouzhin eus
pelec’h e teuen e tisplegen e oa eus ur vro vihan, gant he yezh dezhi (c’hwezhañ a raen an traoù) met

kabestret gant Bro-C’hall. E 1969 e’m eus kroget da zeskiñ brezhoneg. Kendalc’het ’m eus en arme.
O heuliañ va foell yezhelour e oa deuet anat din e oa ret distremen ar par yezhel. Da gentañ par ar
yezh koueriadel, rak chom er par-se a oa dres anzav ne dalveze da netra, e oa ur c’hwitadenn ; d’an eil
par ar yezh hec’h-unan, rak ur yezh hep kevredigezh ne dalvez da netra. Evidon en deus talvezet
S.A.D.E.D., peogwir e’m eus desket brezhoneg. Hag e welen ur bern tud o vevañ e brezhoneg ur
vuhez arnevez hag o krouiñ ur vro nevez. Goude bezañ ezluet e’m eus klasket labour war va micher.
Hogen diaes-kenan e oa kavout gourc’hwel e Breizh ha ret e vije bet divroañ, pezh a oa pell diouzhin.
Goulennet ’m eus ur stael en Deskadurezh c’hall hag evel-se ez on bet anvet da amsavad en ur C.E.T..
Evidon ez eo ar skol lec’h va labour-bara, eleze e talvez din da c’hounit ur gopr. Evel just arabat komz
eus galvedigezh pe me oar-me. Forzh penaos emaon e soñj kuitaat an deskadurezh evit kavout ul
labour all tostoc’h d’ar pezh a’m eus desket. Ne felle ket din bezañ stern uhel peogwir e vije bet ret
gwaskañ ar vicherourion. Hag en em santan proleter. Va zud a lavare din : « Te, te zo ur penn bras
bremañ ». Keuz a’m boa memestra o tilezel va « chañs ». N’on ket mennet da remzadiñ er framm gall,
hag a-benn ar fin e’m eus klasket diogeliñ va saviad ha chañs a’m eus bet. Neuze, kemer a ran perzh
er gevredigezh arallek dre ar vicher-se. Setu perak e’m eus klasket kompren va saviad nevez ha da
betra e c’hell talvezout an Emsav. Ar bloavezh kentañ er C.E.T. e’m eus kejet gant ur vandenn
gelennerion o doa mennozioù « araokadour ». Komzet e veze kalz eus ar c’helenner-flik, an holl
gelennerion o vezañ moc’h e gwazoniezh ar gevalaouriezh. Un diskoulm nemetken : lakaat pep tra da
darzhañ, pe kuitaat pep tra ha mont da ziwall deñved en ur gumuniezh. Hogen, ent devoudel, petra a
reont ? Kempennañ o doare-kelenn, lezel ar skolidi d’ober forzh petra (betek ur poent memestra !),
diskrediñ, nagenniñ, hag erfin bezañ laouen gant o saviad. Nemet e chom ar goulenn : « Petra
ober ? ». Er mare-mañ ez eus bet embannet kalzik a levrioù war ar skol, lod gant dodennoù kleizidik :
« benveg-kevanaat », « benveg-moustrañ », « dieubiñ ar skol », « freuzañ ar skol » pe « kemmañ ar
gevredigezh dre ar skol », lod all o pleustriñ war ar gelennouriezh nevez, diskoulm da bep droug. Abenn gwelout fraeshoc’h e’m eus klasket studiañ pezh a zo bet graet e lec’h all, en SSSR, e Sina ha
taolennañ emdroadur ar reizhiad-kelenn e Frañs e sell digejañ un nebeut krefen-dezrannañ.
Er Manifesto Komunour e kaver :
« Koulskoude, a lavarot-hu, e freuzomp al liammoù nesaekañ pa erlec’hiomp an
desavadur dre ar gevredigezh ouzh an deskadurezh dre ar familh. Hag ho tesavadur, daoust ha
n’eo ket frouezh ar gevredigezh ? Frouezh an aozioù kevredigezhel ma savit ho pugale enno,
dre berzh emell eeun pe ameeun ar gevredigezh, dre ar skolioù, hag all. () Ar gomunourion
n’o deus ket ijinet lec’h ar gevredigezh en deskadurezh ; klask kemmañ al lec’h-se ne reont
ken, ha klask sachañ an deskadurezh e-maez a levezon ar renkad-ren (). Diazezañ an
deskadurezh foran ha digoust evit an holl vugale (). Kenreizhañ an deskadurezh diouzh ar
c’henderc’h danvezel, h.a. »
Goude an dispac’h (prantad 1917-1929) e voe klasket dedalvezañ ar pennaennoù-se en SSSR.
Dodennoù ar mare a gaver en oberennoù Pavel Petrovič BLONSKIJ (1884-1941). Al labour danvezel
eo sol an diorreadurezh, eleze an ezhomm da liammañ ar skol gant ar c’henderc’h. Ar pal klasket zo
amparañ un emskiant komunour dre hanterouriezh al labour er greantioù, da lavarout eo klask
koazhañ an disrann etre al labour dornel hag al labour kefredel, a zo un elfenn eus an ideologiezh
vourc’hiz. Ar skol zo neuze un araez da lakaat ar vugale e piaou d’ar bed arnevez.
E 1918 e voe embannet pennaennoù-diazez Skol Unel al Labour :
« Al labour-kenderc’hañ eo a zle amparañ diazez ar vuhez skolel (). Rankout a ra bezañ
liammet ent arc’hwelel ouzh an deskadurezh en un doare strizh (). Diouzh ar savboent-se ez
eo ar skol ur skol voutin liammet strizh ouzh ar bed tro-dro. Ar genurzh kozh a hual ar vuhez
skolel a-bezh ha diorreidigezh digabestr personelezh ar bugel n’he deus netra da ober e skol al
labour (). Al labour-kenderc’hañ strollennel hag aozadur ar vuhez skolel en he fezh a zle
diogeliñ diorreadurezh danvez keodedourion ar Republik Sokialour (). »
Unan eus an dodennoù zo ivez steuzidigezh ar skol : emañ ar gevredigezh o tostaat d’ar
gomunouriezh ha ne vo ket mui ezhomm eus ar skol. Kendeuzet e vo er vuhez kevredadel. Roll ar

skol zo hini un ensavadur-kreñvaat ha -harpañ da ziazezañ ar gevredigezh nevez. Evit diazezañ e
gelennouriezh e loc’h BLONSKIJ eus meiz MARX, eleze an den « nevez », « hollel » a zo
« kenderc’het » dre an argerzh istorel ha dre unvanidigezh an diorreadurezh gant ar c’henderc’h
danvezel. Ar greanti eo a zo kavell an den nevez, lec’h-kenderc’hañ ar gevredigezh peurziorreet ent
kalvezel a zo a-benn ar fin patrom ar gevredigezh skouer. Amañ e kaver c’hoazh an tech da welout
hepken ar c’henderc’hañ armerzhel, o tiwelout ar c’henderc’hañ istor. Deskrivañ a ra e skol evel lec’h
« buhez kulturel ar bugel, krouet gant ar vugale o-unan gant perzhiadur an oadourion ». Dodenn ar
gelennouriezh kempennelour an hini eo : diorreidigezh digabestr personelezh ar bugel. Hogen al
luskad kempennelour kornogat a loc’h eus un diazez disheñvel : ar spi da welout ur gevredigezh
nevez o tiwanañ dre un diorreadurezh nevez roet en ur skol nevez. Argerzh an istor ha hini an
diorreadurezh zo en ur c’heñver a genglokadur. Evit difennourion an dodennoù usveneget, o vezañ
m’en deus ar proleter ha da heul bugel ar proleter un emskiant komunour galloudel ha ma « santont »
an argerzh istorek o tedreiñ diouzh ur retvez naturel e vo reizhet hennezh ganto en un doare oberiat,
krouus, e pep frankiz, o terc’hel kont evel just eus an amveziadoù. En ur gevredigezh hep renkadoù e
ve tu zoken da « lezel ar bugel da greskiñ ». Amañ e loc’her c’hoazh eus ar bennaenn ez eo mat ar
bugel dre natur. Hogen n’eo ket amparet ar gevredadelezh gant daou vlein, diouzh un tu an hinienn (ar
bugel), diouzh an tu all ar gevredigezh. Ar gevredigezh zo un hollelezh dizireadus da nep anadenn
darnel. Digenvezañ ar bugel zo andaelerezhek. Dizisrannadus eo an hinienn hag ar gevredigezh, an
div o vezañ en ur vaezienn war lusk. BLONSKIJ a ra an hevelep fazioù denoniezhel hag al luskad
kempennelour kornogat hep derc’hel kont eus arvez daelerezhek ar vuhez. Taolet o deus koulskoude
da derriñ ar gelennouriezh kefredelour rik a loc’he eus an danvezioù o tianaout ar bugel hag e nerzhkrouiñ. Da vare STALIN e voe distaolet BLONSKIJ gant ar gelennouriezh kefridiel evel kelennour
brizhsokialour. Goude ur prantad a imbourc’herezh, da heul an Dispac’h, ez eo deuet ar skol en SSSR
da vezañ heñvel ouzh ar skol er bed kornogat. N’eus koulz lavarout diforc’h ebet etre an div reizhiad.
Goude 1931 ez eo bet eilpennet an traoù gant an distro d’an hentennoù boas, lakaet ar pouez gant ar
gelennadurezh levrek, gouruhelaet an arnodennoù, an testenioù, an azaouez d’ar gelennerion. Adal
neuze ez anad arwarzh ur vegenn galvezveliour er strollad komunour rusian. E 1930 eo amparet ar
Strollad gant 65,3 % a vicherourion, 14,5 % a gefredourion. E 1956 eo bet eilpennet ar c’henfeur :
32 % ha 50,9 %. Pouezet ez eus bet war ar vrogarouriezh rusiat, anv ez eus bremañ en SSSR eus
diwanidigezh ar « bobl soviedel », hag argaset e vez yezhoù ar broadoù hag ar c’henelioù diseurt war
dachenn strizh an darempredoù tiegezhel ha lec’hel. Emañ ar rusianeg oc’h emledañ dre ar skolioù (o
deus harp al levierezh ha grad-vat ar c’hevredig). Ar skolioù a led ivez patrom an den soviedel.
Da studiañ an deskadurezh e Sina e lakaimp a-wel pevar frantad a zo liammet ouzh ur c’hemm el
leviadurezh. Ar prantad kentañ (1949-1957) zo hini ar soviedeladur, prantad ar steuñv pempbloaziek
kentañ, savidigezh ar Vonreizh e 1954. An darempredoù gant an Unaniezh Soviedel a hañvale bezañ
mat-tre hag an ensavadurioù sinaat a denne kalz da re SSSR. E 1950 ha 1951 e voe kemeret
disentezioù niverus evit a sell adaozadur ar rolloù-kelenn hag ar skolioù. Hervez ar reizhiad sokialour
ez ae an deskadurezh war-du yoc’hoù ar gouerion hag ar vicherourion ha ret e oa daskemmañ ar
reizhiad chomet e dilerc’h ar Guomindang. En devoud e voe nebeut a gemmoù. Kreñv-tre e oa al
levezon soviedel, kalz kelennerion soviedel o labourat e Sina, an niver brasañ eus al levrioù o vezañ
troet war-eeun diwar ar rusianeg, hag ar rusianeg o vezañ kelennet evel yezh estren kentañ hogos ret.
An eil prantad (1958-1959) a heuilh luskad « ar C’hant Bleunienn » hag ar moustrerezh
enepdehouelour (1957) zo hini al « Lamm bras war-raok ». E 1959, Poellgor-kreiz ar Strollad hag ar
C’huzul-Stad a embannas kemennadurioù o sellout ouzh an deskadurezh en amboaz adaozañ penn-dabenn ar reizhiad. Adkemeret e vo ar gerioù-stur-se goude an « Dispac’h Stuzegezhel ». Hogen dre
arbennoù diseurt, armerzhel (gwalennoù naturel), politikel (eneberezh diabarzh ouzh mennozioù
MAOZEDONG, kenstourm sinaat-soviedel), ne zisoc’has ket an taol-arnod-se gant treuzfurmiñ ar
reizhiad desavadurezh. An trede prantad (1960-1963) anvet gant Kornogiz « prantad kerreishaat » zo
ul lankad kilañ e-keñver an hini a-raok. Kenduidi LIUSHAOQI, en deus pellaet MAOZEDONG eus
Arlevierezh ar Republik e miz ebrel 1959, a glask distreiñ d’ar reizhiad soviedel. En deskadurezh e
tiogeler dreistpouez an deskiñ skolek ha levrek. E-doug ar prantad-se ne vouezhier ket dezvoù o terriñ
ar re gent ha ne zinac’her ket pennaenn al « Lamm bras war-raok » na « Kumunioù ar Bobl ». Graet e
vez ar c’hemmoù en un doare soutil. Hogen ar strivoù kempennelour-se a gav eneberezh

MAOZEDONG war o hent, o vezañ ma n’en deus ket kollet pep reolerezh war al leviadurezh hollek.
Nebeut goude eo lusket « stourmad an diorreadurezh sokialour », kentc’hoari d’an « Dispac’h
Stuzegezhel Proleterel ». Ar pevare prantad a ya eus 1964 da 1970. Adalek 1964 ez adkemer
MAOZEDONG al levierezh hollek en e du dioutañ. Dont a ra war well holl bennaennoù al Lamm
bras, ha Sina en em zieub ur wech da vat eus al levezon soviedel dre sevel ur reizhiad sinaat piaouel.
An Dispac’h Stuzegezhel a zegas treuzfurmadurioù bras war-du an azasadur ouzh ezhommoù ha
barregezhioù gwerc’hek Sina. Ur gudenn a sav evit Sina : ret eo stummañ sternioù, hogen n’eus ket
sternioù a-walc’h evit se. Emañ an deskadurezh e dalc’h ar Stad hag ar Strollad Komunour sinaat. An
holl ziazezadurioù deskadurezh uhel hag imbourc’herezh skiantel zo meret gant izili eus ar Strollad.
Savet ez eus bet div reizhiad kenstur, an eil evit mererezh an diazezadur, eben evit kellig ar Strollad
en diazezadur. Penn ar gellig lec’hel zo ivez penn an diazezadur. Rankout a ra ar sternioù bezañ « ruz
ha kevarouez », eleze ar redi evit ar galvezourion da gaout un emskiant politikel uhel hag evit izili ar
Strollad karget eus ar mererezh ul live kalvezour uhel a-walc’h (dave d’ar c’heñver izili bolitikel / izili
gefridiadel en E.S.B.). Pennaenn « linenn ar yoc’h » zo : dont eus ar yoc’hoù ha distreiñ d’ar yoc’hoù.
N’o deus ket ar gefredourion da amparañ ur renkad vrientek nevez, – e gwazoniezh ar bobl emaint.
D’en em gendeuziñ gant ar bobl o deus d’ober. Diouzh un tu all e tle ar vicherourion hag ar gouerion
diraez un deskadurezh uhel ha kemer perzh en imbourc’herezh, tachennoù nad int ket miret d’ur
vegenn. En daou arvez-mañ diwezhañ end-eeun e oa gwalleget « linenn ar yoc’h ». Tuet oa ar
gefredourion da amparañ ur c’hendere brientek ha ne veze ket kalz a vicherourion hag a gouerion o
tizhout an deskadurezh uhel dre berzh ur reizhiad arnodennoù lañsus da vugale ar sternioù. An
Dispac’h Stuzegezhel en deus lakaet ar pouez war diorreidigezh « linenn ar yoc’h » dre derriñ ar
reizhiad arnodennoù a-benn lezel gant ar vicherourion hag ar gouerion dezho un emskiant politikel
uhel an tu da vont tre en deskadurezh uhel ; an araezioù arveret zo bet fiziout er vicherourion hag er
gouerion ar renerezh eus diazezadurioù deskadurezh uhel, boaziekaat addiorreerezh ar gefredourion
gant ar vicherourion hag ar gouerion. Ur bennaenn-diazez all eo al liamm etre an damkaniezh hag an
embregiezh, etre an desavadurezh hag ar c’henderc’h. Na ober al liamm-se zo chom e par an
anaoudegezhioù levrek, lezel ar politikerezh a-gostez, en em droc’hañ diouzh al labourerion hag abenn ar fin reiñ lañs d’ar reizhkredennouriezh, d’an drabedouriezh ha d’ar furmelouriezh.
Rankout a ra ar studierion kemer perzh el labour dorn, mont da vevañ gant ar yoc’hoù ha na
emvevennañ d’o salioù-skol pe d’o imbourc’hvaoù. Arabat d’an arbennikadur disoc’hañ gant
treuzfurmidigezh an den en un ardivink gouest da oberiañ en e arbennigiezh hepken. Rankout a ra ar
studierion « kenderc’hañ » a-benn bastañ o-unan d’o ezhommoù. Emañ an diorreadurezh e
gwazoniezh politikerezh ar broleterion. Ne vo mui roet testenioù d’ar studierion n’o devo ket ul
labour-kenderc’hañ izek. Er skolioù « leunamzer » e rank ar skolidi reiñ 33-37 sizhunvezh d’ar studi,
8-13 d’al labour-kenderc’hañ, 6-7 d’an ehanoù. Krouet ez eus bet skolioù hanter studi hanter labour.
Dre an hentenn-se e tremen ar studier hep re a stroñsadennoù eus saviad ar studier da saviad al
labourer. Hogen ar studierion zo da gentañ studierion, da lavarout eo e rankont plediñ da gentañ gant
o studioù. N’eus ket anv evit ar skolioù-meur d’ober ul labour diouzh ar stlej. Dleout a reont
pourveziñ kenderc’hadoù a berzhded uhel, strivañ evit an imbourc’herezh skiantel hag ar c’henderc’harnodiñ, klask kalvezderioù nevez. Ouzhpenn an deskadurezh reoliek en deus ar gouarnamant sinaat
pledet da ziorren reizhiadoù-kelenn kevelat, kentelioù dre lizher, dre skinoù, diouzh an noz,
prantadoù. Abaoe an Dispac’h Stuzegezhel e vez tutaet ar c’hoskor-kelenn ha -merañ e-touez ar
vicherourion, kouerion, soudarded. Evit a sell ar studierion e vez roet an tevet d’ar rummoù-se ivez ;
n’eo ket d’o bugale, hogen dezho o-unan, eleze d’ar re yaouank o deus kroget da labourat.
Freuzet eo bet reizhiad an arnodennoù gant an Dispac’h Stuzegezhel. Evit mont tre en
deskadurezh uhel e ranker :
– bezañ un elfenn oberiat en tri luskad dispac’hel (stourm ar renkadoù, stourm evit ar
c’henderc’hañ hag an imbourc’hiñ skiantel) ; – kaout 20 vloaz ; – kaout muioc’h eget tri bloavezh
pleustr er vuhez labour ; – kaout ul live par d’an eil derez kentañ pe eil kelc’hiad. N’eus bevenn oad
ebet na live anaoud ret evit ar vicherourion gozh pe ar gouerion baour pe dambaour barrek. Politikaet
eo bet ar rolloù-kelenn, danvez ret eo studi oberennoù MAOZEDONG. Adc’hraet eo bet al levrioù.
Abaoe an Dispac’h Stuzegezhel c’hoazh e kemer perzh ar studierion e mererezh ar skolioù.

Klasket e vez a-wechoù barn Sina gant reolioù n’o deus talvoudegezh ebet eno. Dre ma tiorree he
deus ar sevenadurezh c’hreantel krouet reolioù diwar amveziadoù danvezel, meizadoù prederouriezhel
ha politikel al lec’hioù ma oa diwanet. Tamm-ha-tamm eo deuet anat e oa ret d’ur skiantour bezañ
« studiet » un niver lakaet a zanvezioù e-pad un amzer lakaet hag en un doare lakaet ; e oa ret d’un
embregerezh kaout ur vent lakaet, arc’hwelañ diouzh un argerzh lakaet… Ar broioù a glaske
greantelaat o deus strivet da zrevezañ an diaraogerion ha da gefleuniañ ar reolioù. Ar broioù o deus
degemeret ar reizhiad sokialour o deus treuzfurmet ar c’heñverioù-kenderc’hañ hep lakaat e kont ar
reolioù diazezet. Stagañ a reas Sina dre heuliañ al luskad kent. Eus ar c’hlaselañ e oa he steuñv
pempbloaziek kentañ : ensezañ kemplezhioù greantel a « live etrevroadel », stummañ « skiantourion
skoueriekaet », h.a.. E 1958 avat en em c’houlennas MAOZEDONG hag azas e oa ar reizhiad-se ouzh
ezhommoù Sina hag e oa ar reolioù gourlakaet-se difaziek hag hollveziadel e gwirionez. O tivizout
adlakaat pep tra dindan gudenn ha klask un hent nevez e luske Sina an Dispac’h Stuzegezhel a zlefe
buanaat an tremen d’ar sokialouriezh. Dibaregezh Sina zo dres bezañ klasket treuzfurmiñ ar reolioù
hag an dezverkoù-diazez. Emañ c’hoazh e prantad an imbourc’hiñ.
An daou duadur e Sina zo hini LIUSHAOQI, eleze dedalvezañ ar reolioù anvet « klasel », ha hini
MAOZEDONG a nac’h reizhded ar reolioù-se. Fetisaet eo bet splann ar c’henstourm en Dispac’h
Stuzegezhel, nemet e oa war e lusk pell ’zo. Evit Sinaiz ez eo ar skol araez ur renkad da zerc’hel he
mestroni war ar gevredigezh, ha n’eo ket un ezhomm a-berzh un « den » difetis. Stourm a reont aenep d’ar gweladur kozh a lakae kichen-ha-kichen ar vugale hag an oadourion, ar re-mañ o treuzkas o
anaoudegezhioù d’ar remziad yaouank. An anaoud zoken a rank bezañ termenet. Stag eo ouzh ar
gevredigezh, ouzh ar renkadoù. D’ar gevredigezh vourc’hiz e talvez da uc’hekaat an helv. En
ideologiezh vourc’hizel e vez sonnaet an anaoudegezhioù hag e rank ar skolidi beveziñ pezh a zo
« anavezet », assammañ gwirionezioù digemm ha peurglok. Tu a vefe da dermenañ an dre-se
« kevalaouriezh an anaoudegezhioù » : Padal n’eus ket a wirionez digemm, an niderezh dispac’hel eo
a dreuzfurm ar bed. An Dispac’h Stuzegezhel en deus stourmet ouzh an touell e oa ar gweladur-se eus
ar bed, a lakae an deskadurezh evel ur c’hevala personel, o tiorren ur vedouriezh hag un divezouriezh
kevalaour (diorreidigezh ar bersonelezh, ezhommoù personel, saviad personel…). Klasket en doa an
eneberezh dehouat korvoiñ ar skol (pe ar c’hultur) evit aspiaouañ ar galloud, rak mar he doa ar
broleteriezh kemeret ar galloud ha freuzet perc’hentiezh prevez an araezioù-kenderc’hañ e chome
c’hoazh an dispac’h d’ober er stuzegezh, eleze krouiñ ur stuzegezh gant reolioù dezhi diazezet war
amveziadoù danvezel hag ar gelennadurezh sokialour.
A-raok klozañ e tegasin amañ un nebeut notennoù e stumm un damsell war istor an deskadurezh e
Kornog Europa, e Frañs pergen abaoe amzer Galia roman.
Kent aloubidigezh Galia gant ar Romaned e tegemere ar vrientinion ur stummadur divezel,
kravezel, gwirel hag istorel digant an drouized. Diazezet oa an desavadurezh war an hudouriezh ha
roet e veze dre gomz. Freuzet e voe ar reizhiad gant Julius KAEZAR er c’hentañ kantved. Ar galianeg
a badas betek ar 5t kantved war ar maezioù. Ganto e tegase ar Romaned ar c’hultur klasel hellenadek,
– gouruhelaet e voe ar c’hultur-se goude da vare an Azginivelezh. An deskadurezh evel ma voe
savelet e Galia, etre ar 1ñ hag ar 5t kantved, oa dreist-holl lennegel ha levrek. Kalz a bouez a roed d’ar
wironiezh. Emañ an deskadurezh e gwazoniezh ar Stad hag an Iliz (pa zeu ar Gristeniezh da relijionStad). E skolioù ar c’hentañ derez e vez paotred ha merc’hed etre 7 hag 11-12 vloaz dindan atebegezh
ar « primus magister » pe « magister ludi ». Gouzañvat ha destrizhus, emañ ar c’helennerezh soliet
war al lenn, ar skrivañ, ar jediñ hag an displegañ. E skolioù an eil derez e vez ur vegenn baotred ha
merc’hed etre 11-12 ha 15 vloaz. Enno e vez pleustret war al lennegezh hag ar gouiziadur :
VERGILIUS, CICERO… Er skolioù uhel (15-20 vloaz) e vez pleustret war ar prezegennerezh e sigur
danvezioù amjestr evel ar preizherezh, ar skraperezh, ar gwallerezh. Ezhomm he doa an Impalaeriezh
eus breutaerion, gwiraourion hag amaezhierion stummet.
E Galia e kaver ivez strolloù brientinion yaouank (collegia juvenum) o reiñ ur stummadur relijiel,
sportel, milourel, politikel. Ar reizhiad-se a zeu da vezañ ur gwazadur foran e derou ar gristeniezh. Er
4e kantved e teu houmañ da relijion-Stad. Adalek neuze ez a ar skolioù henamzerel war o diskar bep
ma kreñva beli an Iliz. Nebeut goude ez echu an Impalaeriezh roman hag e krog aloubadegoù ar

Varbared (5t kantved). Er 6t kantved ez a da get an deskadurezh hellenadek hag eus an tri luskad
kulturel (an henamzer, ar gristeniezh, ar varbarelezh) e tiwan ur reizhiad-kelenn nevez. Kendalc’herez
ha kevezerez an diorreadurezh henamzerel e rank ar gelennouriezh kristen sevel en ur bed reverzhiet
gant aloubadegoù ar Varbared. Setu perak e vez ahelet war zifennerezh ar relijion hag e pled da
gentañ da stummañ kloer. Bez’ ez eus skolioù e dalc’h ar manatioù, an eskoptioù, ar parrezioù. Evit a
sell an hentennoù ez int ken strizh hag a-raok. Al latin a chom yezh-diazez ha kalz a bouez a roer da
embreg an eñvor. An Iliz a lak he strivoù war ar c’hevanaat hag ar c’hreizennañ. Ar skol oa un
dachenn viret d’ar gloer. En 12-13t kantved e teu Paris da vezañ ur greizenn bouezus. Skolioù-meur
zo bet krouet. Adal neuze en em stumm ur c’hendere kelennerion o klask a bep eil skoazell ar Roue
hag ar Pab. Alies e vez dizemglev etre derc’houezour an eskob hag ar vistri, – ec’hwelioù a vez. Ar
c’hendere-se a c’hounez tamm-ha-tamm e emrended hag un dezvad (gwir-kenyuzhañ). En 13t kantved
eo ateget ar brientoù roet d’ar vistri ha d’ar studierion gant LOUIS 9 (Saint LOUIS). Tabutoù zo ivez
etre ar galloud roueel hag ar vistri (ec’hwel 1499 moustret garv gant LOUIS 12). Tamm-ha-tamm ez a
ar Skolioù-meur e dalc’h ar Roue. Neuze e teraou un hir a argerzh diskar a zisoc’ho e grez an
Dispac’h gall gant freuzidigezh ar Skolioù-meur.
Strizh-kenan eo spered ar gelennouriezh krennamzerel : skolastikel, eleze diazezet war lenn ha
breutaat al levrioù hag an oberennoù kent. Klotañ a ra ar reizhiad-kelenn dre hec’h aozadur hag e
speredegezh gant ur gevredigezh hag ur vedouriezh sonn ha difiñv.
Adal ar 16t kantved ez anad kemmoù kevredadel, armerzhel, politikel, ideologiezhel ha
stuzegezhel. Lañs ar vourc’hizelezh a zevoud un adaozadur eus an talvoudoù, e-se un treuzfurmadur
eus ar gelennouriezh ivez. Tangleuziet eo ar Skolioù-meur krennamzerel gant kevezerezh ar
breuriezhoù-kelenn (ar Jezuisted da skouer). Gerioù-stur ar re-mañ zo « pediñ evit ar Roue kristenmeurbet, sentiñ outañ hag ouzh ar pennadurezhioù ». E grez LOUIS 14 e kresk levezon ar Jezuisted
tra ma vez moustret an Oratorianed hag ar brotestanted. An tuadur nevez zo gant bedeladur an
deskadurezh, gant ul lusk arnevesaat (a-berzh an Oratorianed) hag ul lusk klasel (a-berzh ar
Jezuisted). Ret eo merkañ e chom an deskadurezh bevennet d’ar vrientinion ha d’ar re binvidik. Evit
J.J. ROUSSEAU (1712-1778) da skouer « n’en deus ket ar paour ezhomm a zeskadurezh », hag evit
VOLTAIRE « n’eo ket an darbarer eo ret kelenn hogen ar bourc’hiz mat, ar c’hêriad ». Tuadurioù all
ez eus evelkent. Evit MONTESQUIEU (1689-1755) ez eo ret sklerijennañ ar bobl. Ne vez pledet gant
ar skolioù bihan, eleze skolioù ar re baour, nemet a-benn herzel ouzh ar brotestantiezh ha gounit endro an tachennoù he deus levezonet. Lezet e vez ar stummadur micherel gant ar c’horfuniadoù hag ar
c’hompagnunelezhioù. Ezhommoù nevez a zeu a-wel avat hag ar Stad a grog da emellout er
stummerezh micherel.
An tuadur bedelaat a zisoc’h da geñver an Dispac’h gall gant freuzidigezh unpiaou an Iliz war ar
skol. Savet ez eus raktresoù niverus :
– Raktres TALLEYRAND (10 gwengolo 1791) a bouez war diorreadur ar perzhioù korfel,
kefredel ha divezel. Nemet e chom e par ar c’hempennadurioù (chom a ra ar relijion war ar rollkelenn).
– Raktres CONDORCET (20 ebrel 1792) zo kendalc’her ar spered kelc’houiziadek. Evitañ ez eo
an deskadurezh diorreidigezh ar barregezhioù hiniennel ha gwellidigezh an den. Roet e vo ur
stummadur keodedek ha pleustrek er skolioù kentañ derez, en eil derez e vo pleustret war ar skiantoù
(ar jedoniezh). Pennaenn endalc’husted ar skoliañ n’eo ket meneget ha hini ar frankiz-kelenn a chom.
Er raktres emañ meneget an herouezadur kevredigezhel (aozañ displegadennoù evit al labourerion).
Hogen ar pal gwirion zo kreskiñ askoridigezh al labour.
– Raktres LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU (13 gouere 1793), kinniget gant
ROBESPIERRE, a embanne kevataliezh an holl. Anv a rae eus endalc’husted ar skoliañ. Al labour
dorn eo diazez ar stummadur. Tuadurioù spartadek oa gant ar raktres-mañ.
Daoust d’an holl vennozioù eztaolet en amzer-se ne voe ket erounezet kalz tra en arbenn eus an
enebiezh virelour.

Gant NAPOLÉON e kouezh ar reizhiad-kelenn e dalc’h ar Stad. Renet eo ar Skol-veur gant ur
« Mestr meur » anvet war-eeun gant an Impalaer. Savet ez eus Akademiezhoù dindan atebegezh ur
Rektor, harpet gant Ensellerion hag izili ’zo eus Kuzul an Akademiezh. Ar gefridiourion-se a vez
anvet gant ar Mestr meur.
Da vare an Assavidigezh e klask an Iliz aspiaouañ he brientoù. Hogen pouezus-ouzh-pouezus e
teu evit ar vourc’hizelezh c’hreantel kreskiñ barregezhioù kalvezel rummennoù ’zo a vicherourion ha
broudañ doujañs an holl labourerion ouzh an urzh kevredigezhel. Dre ar greanteladur e roer brasoc’h
pouez da zeskadurezh ar bobl.
E dibenn an 19t kantved e kaser da benn aozidigezh ha kevanidigezh ur reizhiad-kelenn dre
ezhommoù ar c’hevezerezh hag an trevadennerezh.
Gant Jules FERRY (Trede Republik) e teu an deskadurezh da vezañ digoust, endalc’hus ha lik.
Ret eo merkañ ez eo bet kemeret an disentezioù-se a-benn gwarantiñ stabilded ar gevredigezh da heul
Kumun Paris. Hogen miret e vez pennaenn ar frankiz-kelenn, dre berzh un treuzvarc’had gant ar
virelourion. Evit a sell ar « spered » ez eo « divezouriezh hon tadoù » a ra dave d’ur brederouriezh
speredelour.
E derou an 20t kantved e krog ar stummadur kalvezel da gemer mui-ouzh-mui a bouez (lezenn
ASTIER e 1919 o savelañ an Testenioù gouested vicherel – C.A.P.). Koulskoude, an deskadurezh
kalvezel n’he deus ket c’hoazh a-raok an eil Brezel-bed ur rouedad a skolioù foran. Kreizennoù
stummadur micherel zo savet e 1939 hag e-kerz an Dalc’herezh alaman (gant ar Stad, luskadoù
yaouankiz). Roet e vez an anv « Kreizennoù-deskardiñ » dezho hag adframmet e vint e 1944 evit
amparañ an « Deskadurezh kalvezel ».
E-kichen ar reizhiad-se e chom an deskadurezh eil derez, klasel ha modern. Kenstourmoù a vez
etre ar virelourion (denelouriezh klasel) hag ar veziadelourion a het ur c’helenn modern. Diouzhtu araok an eil Brezel-bed e oa kichen-ha-kichen tri seurt skolioù o tuta pep hini e renkadoù disheñvel : al
liseoù ha skolajoù o reiñ digor d’ar Skol-veur, an deskadurezh kentañ derez uhel (E.P.S.) gant ar
rummadoù-klokaat o prientiñ d’ar B.E.P.S. hag o stummañ issternioù an ijinerezhioù hag an
amaezhierezhioù, o prientiñ ivez d’ar Skolioù normal, hag en dibenn ar skolioù kalvezel
Ar reizhiad-kelenn e Frañs zo dizunvan, disoc’h ma’z eo d’ur c’halficherezh renet e sell
ezhommoù ar renkadoù-ren.
Klasket e vez hentennoù kelennouriezh nevez e sell un « diorreidigezh klok eus an den ».
Bonreizh 1958 a gadarna : « gwarantiñ digor kevatal ar bugel hag an oadour d’an deskadurezh, d’ar
stummadur micherel ha d’ar c’hultur ». Ret eo menegiñ raktres LANGEVIN-VALLON a zo gant ar
spered-se : gwerinekadur, yonez kevredigezhel, diorreadur klok. Kinniget e 1947 en ur mare ma oa ret
d’ar vourc’hizelezh ober goulezadoù, n’eo ket bet erounezet c’hoazh.
Bremañ ez eo unan eus ar palioù embannet stummañ tud « fiñvus » (« chom sioul e-kreiz an
turmud ha deskiñ bezañ eürus er fiñvusted »). Rankout a ra ar gevalaouriezh kemmañ dizehan hag en
em azasaat e sell ur c’hevezerezh o kreskiñ. E-se e rank azasaat hec’h ensavadurioù. Alese ivez ar
bennaenn « diorreadurezh peurzalc’hus ». Hogen seurt leviadurezh askoridik ned a ket hep
dasstourmoù ha fiñvadoù niverus. Menegomp adreizhadur 1959 : endalc’husted ar skoliañ betek 16
vloaz, amparidigezh ur c’helc’hiad-arselliñ (6t ha 5t klas), adanvidigezh diazezadurioù ’zo ##(ar
C’hreizennoù-deskardiñ a zeu da vezañ Kelenndioù deskadurezh kalvezel (C.E.T.), ar Rummadoùklokaat Kelenndioù deskadurezh hollek (C.E.G.), ar Skolajoù kalvezel hag ar Skolioù micherel
broadel Liseoù kalvezel. E gwirionez ez eo diaes-tre tremen eus ur gevrenn d’unan all, daoust d’an
« treuzelloù ».
Donedigezh gwiskadoù kevredadel nevez en deskadurezh eil derez a zevoud ur birvilh nevez. Evit
tud ’zo e ve tu da goazhañ ar c’heñver a gevamzalc’hiezh etre orin kevredadel ha remzad skolel ar
skolidi gant hentennoù-kelenn nevez. Aze ez adkavomp an dodenn : « kemmañ ar gevredigezh dre ur
gelennouriezh nevez en ur skol nevez ». A-benn he c’hantreizhañ e komzer eus « skiantoù an

diorreadurezh » pe eus « psikopedagogiezh » (skolidi ar C.E.T. zo ponner, amjestr, tuet d’ar fetis…).
Ar vrasañ fiziañs o deus ar gelennerion er gelennouriezh.
Emañ ar gevalaouriezh e Frañs en un dazeilad : pe emazasaat ouzh ar gevalaouriezh arnevez, pe
chom un dachenn warlerc’hiet anezhi. Evit dienkañ e rank kas da benn kempennadurioù, adframmañ
ensavadurioù ’zo evel ar reizhiad-kelenn… Kement-se a zevoud dasstourmoù niverus a-berzh ar re a
zo tizhet gant ar c’hempennadurioù-se. Emañ ar reizhiad c’hall en ur prantad enkadennek. Atoradus e
chom an arc’hadurioù, pep rummenn gevredadel o klask difenn he flas er gevredigezh vourc’hiz, o
klask kaout he lod eus ar c’hultur bourc’hiz. Chom a reont e par an arc’hadurioù hep dont a-benn da
zisoc’hañ war un egin a saviad-kenderc’hañ diforc’h. Ar gevalaouriezh a glask gougevaniñ ar renkad
vicherour ouzh he lazioù dezhi. Amjestr avat e chom an traoù. E. FAURE a lavare : « Klok e vo ar
c’hempennadur pe ne vo ket ».
Liammet strizh eo ar skol gant ar gevredigezh. N’eo ket ul lec’h brientek, ha n’eo ket peogwir o
deus un nebeut tud tizhet ir saviad armerzhel mat a-walc’h dre an deskadurezh ez eus anezhi ur
peurlouzoù evit holl zrougoù ar gevredigezh, ha c’hoazh o chom e par ar c’henderc’hañ bourc’hiz.
N’eo ket er skol e vo graet an dispac’h. Treuzfurmet e vo ar skol gant ar gevredigezh ha n’eo ket ar
c’hontrol. Padal e rank an dachenn-se bezañ korvoet, eleze gourzhtroet, a-benn diazezañ ur saviadkenderc’hañ diforc’h.
S.A.D.E.D. zo bet krouet a-benn bastañ da ezhommoù fetis an Emsav. Talvezet en deus da
ziazezañ ar saviad-kenderc’hañ emsavel, eleze da reiñ tu d’an dud da gemer perzh er c’henderc’hañ
istor pe, gant gerioù all, da drehontiñ o saviad (ha da gentañ-penn S.A.D.E.D. e-unan). Hogen anadet
ez eus keñverioù digevarzhek mestr/skoliad a oa ur skoilh ouzh an ober emsavel. Aze c’hoazh e oa ar
skol ur benveg stag ouzh ezhommoù fetis ur mare, ha n’eo ket lec’h brientek an ober emsavel.
Tech ar gempennelourion eo gwelout an diskouezadurioù ha n’eo ket an argerzh gwerc’hek.
Kemer a reont an anadenn diavaez evit ar werc’helezh hec’h-unan ; chom e par ar vrizhergorelezh eo
a reont, pa n’o deus ket dezrannet arc’hwelerezh an ensav-deskiñ. Tu a ve d’ober eus kement-se ur
« skolgreizelouriezh ». Rankout a ra an emsaverion gougevaniñ ar saviad arallek ouzh ar saviad
emsavel, eleze kenderc’hel da ziazezañ ha da greñvaat ar saviad-kenderc’hañ emsavel, egin a saviadkenderc’hañ brezhon ; hogen rankout a reont ober un dezrann klok eus ar gevredigezh arallek da
gentañ ha sevel ur vellouriezh azas ouzh pep tachenn anezhi.
PKB-1203

KENDAEL A-ZIVOUT AL LUSKADOÙ SOKIALOUR
(Pevare testenn, PKB-1204)
Penaos kompren an arc’hadurioù a vremañ ?
Dont a ra an displegadenn-mañ evel heuliad PKB-1202, Emsav 77/153-162 1973, Ar strolladoù
kleiz gall. En abeg da se emañ renket dindan dalbenn ar Gendael a-zivout al luskadoù sokialour. E
gwir ez a he danvez en tu all da amgant ar Gendael-se.
Penaos kompren an arc’hadurioù a vremañ ? Pep hini a zifenn e c’hlad. Pep hini a zifenn e
savlec’h er c’heñverioù-kenderc’hañ a zo. Ar c’houer a stourm da zifenn e saviad kouer, ar micherour
e saviad micherour. En em glevout a reont dre berzh an enebour boutin a anavezont. (Merkomp
evelkent e tifenn ar gouerion hag ar genwerzhourion o lazioù dezho pa zifennont ar vicherourion : aet
kuit ar re-mañ e vijent dilabour. Evit ar vicherourion ne seblant ket bezañ heñvel : n’o deus ket
skoazellet ar gouerion da geñver ec’hwel al laezh).

An holl arc’hadurioù o deus un tuadur armerzhelour, gant un arliv breizhek. Tennañ a reont da
vezañ arc’hadurioù e par Breizh da zifenn an armerzh rannvroel. O fal avat ned a ket pelloc’h eget
kempenn ar reizhiad arallek.
Petra dalvez : « kempenn ar reizhiad arallek » ? Daspaket eo labour ar vicherourion, ar gouerion,
h.a., gant ur c’helc’hiad-kenderc’hañ estren d’o buhez, arallek enta. N’eo ket hepken peogwir e vez
skrapet diganto un hontwerzhad, n’eo ket hepken peogwir n’int evit kemer disentez ebet er
c’henderc’hañ a roont o labour dezhañ, hogen peogwir e chom digenderc’h un darn bras-ouzh-bras
eus o buhez. N’eus nemet un darn dister eus o danvez kevala a vez arveret en o labour armerzhel. Ar
peurrest a chom diarver, digenderc’h, o vagañ tennderioù dangorel. An tennderioù dangorel-se eo a zo
stign donañ o arc’hadurioù. E-se, an arc’hadurioù armerzhel a vez bepred muioc’h eget an
arc’hadurioù armerzhel. Pa dizh un ec’hwel e amkanioù armerzhel (kresk goproù, gwellidigezh an
aozioù labour) e chom bepred un diwalc’h, un divoz.
An dislank-se o kreskiñ etre arc’hadurioù armerzhel ha dangorelezh al labourerion, digevazasted
an arc’hadurioù armerzhel evel eztaol eus o ezhommelezh werc’hel zo unan eus kudennoù pennañ an
ober politikel ha c’hweluniadel. Rak petra eo amkan an arc’hadurioù armerzhel ? Gwellaat saviad al
labourerion en ur c’helc’hiad-kenderc’hañ estren d’o buhez, pa n’eus nemet un hent, terriñ ar
c’helc’hiad, freuzañ ar saviad-kenderc’hañ arallek. Hogen petra a ra ar strolladoù kleiz ? Diazezañ er
saviad-kenderc’hañ arallek, evit e gempenn diwar-bouez arc’hadurioù armerzhel, pe klask e zistrujañ
e-ser un difreterezh spontelour pe un nihilouriezh-komzoù. Kaer o deus ober avat ne zeuont ket abenn da derriñ kresk an tennderioù dangorel.
Kement-mañ a ro da gompren ivez pegen aes e sav an arliv breizhek war-c’horre an arc’hadurioù
armerzhel. Un eztaol eo eus an tennderioù dangorel na zeuont ket a-benn da ergorelaat dre an
arc’hadurioù armerzhel. Pell emañ an eztaol breizhek-se a zegas un diskoulm, hogen ma ne zegasfe
ket un tamm distenn, – arouezel, kantaezel, a-du on, ha n’eo ket gwerc’hek, – ne rafe ket ar
vreizhegezh ar berzh a ra hiziv. Ne lavaran ket eo dre un dargouezh rik ez eo an arliv breizhek savet
war-c’horre, nag ez eo bet leuniet ar goullo a oa gant an danvez kentañ emgavet. Hogen mar bije bet
arc’hadurioù armerzhel micherourion ar Joint Français, h.a. eztaol kevazas o dangorelezh, n’en dije
bet an arliv breizhek chañs ebet da begañ warno. Un dra zo da verkañ forzh penaos, hag a zo bet
merket meur a wech gant E.S.B. : al labourerion vrezhon zo korvoet evel labourerion ha n’eo ket evel
Brezhoned. Ar « broleteriezh vrezhon » zo un ijinadenn deol eus ar vrogarourion. Buhezet e vez an
arc’hadurioù armerzhel evel digevazas gant ar vicherourion, hag e chom ur « goullo dangorel »
dindan. An anadenn vredkevredadel-se a stader avat er bed a-bezh ha n’eo ket e Breizh hepken. Hag
evit ar santad tudadel, an emskiant vreizhek, diheverz a-raok, a zo deuet da aloubiñ ar goullo-se ha da
gemer un nerzhder dic’hortoz, ez eo un devoud all. Bras-kenan eo lod an deberzh ennañ, ha ken buan
all e c’hallfe steuziañ hep lezel roud ebet. Evel just, kendrec’het eo ar vrogarourion ez eo seurt
« bountad breizhek » un darvoud tonket, frouezh ar retvez istorek, dedalvezadur ur savelenn eus
divarvelezh ar broadoù, hag e welont ennañ eginadur naturel un hadenn a vroadelezh vrezhon, o
tianaout krenn ar c’hejadur deberzhel a amveziadoù, an degouezh darvoudennel, hogos an dargouezh
ez eo evit gwir.
Pe savlec’h eo hini an Emsav er c’heñver-se ? Aze e kav ster an hent en deus boulc’het, eleze
krouiñ ur saviad-kenderc’hañ nevez diforc’h en arlez an hini kent. Stadadur kentañ : er saviadkenderc’hañ nevez o deus an tennderioù dangorel o eztaol kevazas diles ; diles – rak an eztaol-se zo
dezhañ furm ur c’henderc’hañ ; kevazas – rak ar saviad-kenderc’hañ nevez zo gouest da ziorren hep
bevenn verkadus hervez un argerzh istorek. Pouezomp war ar roll dibar en deus ar saviad-kenderc’hañ
emsavel : reiñ un ergoreladur kentañ d’an tennderioù en arvoustr er saviad-kenderc’hañ arallek.
Merkomp war un dro ez eo dic’houest da dizhout an ergoreladur-se ken ar strolladoù kleiz (a
c’houzañv an tennderioù evel danvez gwariadurioù ha na ouzont nemet strivañ d’o atoriñ), ken al
labourerion a-hiniennoù (bac’het m’emaint er c’helc’hiad-kenderc’hañ arallek, eleze el lec’h diazasañ
da seurt ergoreladur), ken ar vrogarourion (engludet en o c’hantaezadur tudadel na c’hell disoc’hañ
nemet war douelloù a ergoreladur). Se lavaret, ar saviad-kenderc’hañ emsavel zo da gompren evel ur
c’hammed kentañ, un tun istorek e stumm un imbourc’hva savet e-ser ur gorrgevredigezh arlezat.

Prouiñ a ra ez eus tu da ziorren ur c’helc’hiad-kenderc’hañ diwar hollelezh ar vuhez ha n’eo ket diwar
un darn dister anezhi, ez eus tu da grouiñ saviadoù-kenderc’hañ piaouek ha n’eo ket mui arallek, ez
eus tu da lakaat etre an dud keñverioù dre ar c’henderc’hañ kevan ha n’eo ket dre ar c’henderc’hañ
diempret. Arabat diwelout, mar degas adempradur diouzh un tu, e tegas brasoc’h diempradur diouzh
an tu all : ouzhpenn ma ne gemm netra bremañ er c’henderc’hañ bloc’hel diempret, ez eo an
arlezadegezh priz e genderc’hañ darnel adempret. E berr, an degasadenn ez eo ar saviad-kenderc’hañ
emsavel a c’haller doareañ evel-henn : muioc’h eo eget un arlakadenn damkanel, pa’z eus anezhañ un
imbourc’hadenn daelerezhel (damkanel-embregel), un arnod-blein war an dachenn ; n’eo ket an
dispac’h, met poent-harpañ loc’henn an dispac’h.
Pelec’h emañ neuze loc’henn an dispac’h hag an daouarn d’hec’h embreger ? Penaos intent un eil
kammed diwar ar saviad-kenderc’hañ emsavel ? Un eil kammed a vo yoc’hek dre ret : al labourerion
o krouiñ ur saviad-kenderc’hañ adempret hag o tiren an arlezadegezh anezhañ, pezh a dalvez : o
tistrujañ ar saviad-kenderc’hañ arallek, o terriñ ar c’helc’hiad-kenderc’hañ arallek, – diwar ar poentharpañ divrall ez eo ar saviad-kenderc’hañ dispac’hel. Seurt linenn hollek eus an dispac’h zo
disaveladus ent embregel evel ent damkanel keit ma tiazezer er saviad-kenderc’hañ arallek.
Pelec’h e teraou al linenn hollek-se ? Un nebeut poentoù-loc’hañ anezhi a c’haller spisaat endeo.
Evel ma’z eo bet diskuliet diwerc’hegezh ar vroadelouriezh hag ar Mouvement Breton, ez eus bremañ
da ziskuliañ bevennoù ar strolladoù kleiz, a zo bevennoù ar c’helc’hiad-kenderc’hañ arallek, diskuliañ
gant nerzh kement atoradur a reont eus eztaoladoù an tennderioù dangorel ha diskouez an eztaoladoùse evel arnodoù da derriñ ar c’helc’hiad-kenderc’hañ arallek end-eeun. Alese, entuañ gant al
labourerion en o diskeladurioù tudadel, n’eo ket kement en askont eus ur vroadegezh vrezhon hag eus
ar striv etrezek ur saviad-kenderc’hañ kevan a verkont. Harpañ start kement luskad a-berzh al
labourerion evit hontkenderc’hañ, diwar an emskiant renkadel evel diwar an emskiant tudadel, un
emskiant dispac’hel wirion, eleze diazet en ur saviad-kenderc’hañ dispac’hel ha n’eo ket mui en ur
gealiadurezh dispac’helour soliet dianzav war ar saviad-kenderc’hañ arallek.
En ur ober pemont vloaz ez omp tremenet eus ar gevredigezh henvoazel anistorek d’ar bed
arnevez. Dre ur striv youlek hon eus dilezet ur bed diflach er-maez eus emdroadur istor ar bed dre ma
oa deuet an istor-se da stekiñ ouzhimp. Kammedoù kantvloaziek zo bet graet er prantad-tremen-se a
bemont vloaz. Priz torradur bac’h ar gevredigezh henvoazel zo bet an arallekadur a anavezomp hiziv :
kuitaet hon eus limboù an istor dre vont da vinvioù istor ar re all. An araokadenn hon eus graet eo
tremen eus un diempradur gouzañvet da naturel d’un diempradur anavezet da istorel. Evit en em
gavout war hon treid en istor e chom ganimp da derriñ an diempradur. Dav eo mont pelloc’h eget an
arc’hadurioù avat, dre lakaat bepred war wel ar sol fetis anezho. Pezh a vank dimp n’emañ e galloud
gouarnamant ebet, e galloud politikel pe armerzhel ebet henn reiñ, lakaet er-maez hon galloud-krouiñ
dimp. Pezh a vank dimp n’eus anezhañ e nep lec’h, bez’ hon eus d’e grouiñ en e bezh.
PKB-1204

AN EMSAV HAG AR VRO (61)
LIZHEROÙ
« () A-zivout lec’h ar politikerezh en niderezh. Er pennad PKB-1126, Emsav 74/48-68 1973, e
rebecher da Anouar ABDEL-MALEK ha d’ar varskourion bezañ dilezet an niderezh evit al levierezh.
Petore lec’h en deus ar politikerezh neuze ? Ar respont a welan evit an ampoent eo un dra bennak evel
“terkañ ar soliadelezh”. Zoken mar seller ouzh kement tra ’zo evel un danvez-krouiñ, e ranker plediñ
gantañ ennañ e-unan ; evit komz hepken eus ar c’hevala kefredel, ar c’hrouiñ a ampleg trebaderezh ar
piaouedoù (lavar, meizadoù, levrioù, levraouegoù ha kement benveg ret) koulz ha stummerezh ar
biaouerion nevez, an daou o vezañ obererezhioù e par ar soliadelezh, obererezhioù politikel. Ar
politikerezh neuze a baouez a vezañ un domani kloz oc’h enderc’hel e balioù dezhañ, – n’en deus ster
nemet isurzhiet d’an niderezh, o reiñ da hemañ e soliad ; pal ur gevredigezh n’eo ket padout, roll ar
Stad n’eo ket he lakaat da badout koustet a gousto ; ar paderezh-se ned eo nemet un amkan, ar pal
gwirion zo an hontkenderc’hañ. Er c’hevredigezhioù makiavellek, ar c’hrouiñ a vez sellet evel un
addarvoud, adarveret en un eil lankad, atoret gant ar Stad evit diogeliñ galloud ha paderezh ar
vloc’henn dalc’het ganti. En eneb, ar politikerezh, ar Stad, eo a rank bezañ en arempred ar c’hrouiñ.
Kement-se evel just a c’houlenn un adteuzadur hollek eus meizadurezh ar vuhez politikel, armerzhel
hag all. E par an armerzh, da skouer, ez eo anat ez eo dispredet an enebadur talvoud-bastañ / talvoudeskemm ; un daouad all a zeu en e lec’h, a zo talvoud-padout / talvoud-krouiñ (pe talvoudaskenderc’hañ / talvoud-hontkenderc’hañ). Pa vez dizoloet un araez-kehentiñ nevez, pe un arlakadenn
ouezoniel nevez, ez eus anv a dalvoudoù-krouiñ (a zo beziadoù nidiadel evel just) ; pa vez amledet an
araez-kehentiñ nevez pe an arlakadenn nevez-se e lakaer e kont talvoudoù-padout. An enebadur
talvoud-bastañ / talvoud-eskemm a chom moarvat, nemet e tremen en eil renk. Ar stourm da ren, a zo
da’m meno eilsaveladur unelaus ar stourmoù renkadel ha tudadel, eo ouzh isurzhiadur an enebadur
nevez d’an enebadur kozh : treiñ an talvoudoù-krouiñ e talvoudoù-eskemm (prenañ ar grouerion
goude bezañ prenet an danvez-krouiñ). Dizeriadur ar Stad zo da intent, n’eo ket e ster ENGELS :
erlec’hiadur mererezh an traoù ouzh levierezh an dud, hogen en ur ster nevez : erlec’hiadur mererezh
an danvez-krouiñ ouzh mererezh an danvez-padout (gant gerioù all : erlec’hiañ ar politikerezh meizet
e bal evel padout evit krouiñ ouzh ar politikerezh meizet e bal evel padout evit padout). Mallus eo ren
ar stourm-se bremañ, rak an denelezh zo o tont tre en ur prantad ma’z eo diskoulmet kudennoù
pennañ ar padout, – da nebeutañ ent galloudel. Betek ar c’hantved-mañ ne ouie ar braz eus an
denelezh nemet kenderc’hañ evit dreistbevañ hag un utopienn e vije bet ober evel ma c’hellomp hiziv
eus an hontkenderc’hañ (an nidiadelezh) perzh spesadek eus mab-den. Hogen hiziv n’eo ket mui un
utopienn. Emañ ar perzh-se o tiorren a-vras bennozh d’an dieubidigezh diouzh ar rediegezh naturel
degaset gant an armerzh arnevez. Ar perzh-se avat a vez dianavezet evit ar pezh ez eo, ha korvoet eo
evel ar barregezhioù all : ar galloud-krouiñ eus mab-den a vez troet e dollared. An dispac’h a gemer
furm un eilpennadur d’ober ar buanañ gwellañ : e-lec’h galloud-krouiñ an dud o talvezout da baderezh
ar riez-mañ-riez, lakaat padelezh ar riezoù da dalvezout da c’halloud-krouiñ an dud. Eilsavelet emañ
aze ar stourm tudadel (ne c’houlenner ket mui ur padout-evit-padout evit ar broadoù, hogen an tu
evito da c’hoari o roll a vinvioù-krouiñ istorek), hag ar stourm renkadel (ne freuzer ket mui ar renkad
proleter evit ober anezhi ur boblañs soviedel askognet en ur saviad-ankrouiñ, hogen evit ma piaoufe
ur saviad-kenderc’hañ istor). »
(19 04 73)

EMVR-409

« Ar pennad war ar meizadoù nidiadel ned eo e gwirionez nemet un deraouig. BACHELARD a
chom war dachenn ar ouiziadoniezh hag an astreiñ (a ra “récurrence” anezhañ) a c’hoarvez eno
gorrek-kenan a-hed istor gorrek ar skiantoù. E-se ez eo an astreiñ er ouiziadoniezh un devoud rouez a
studier bepred goude taol ha pell war-lerc’h, e stumm kelan. En eneb, war dachenn an nidiadoniezh
(ez eo ar ouiziadoniezh ur parzh anezhi) ez eus degouezhioù all, brientekoc’h, ma c’haller arselliñ an
astreiñ alies-tre ha, gwelloc’h c’hoazh, e dapout war an tomm. Anez e dapout war an tomm ne c’haller
ket digejañ meizad an nidiadelezh. BACHELARD a ro da welout penaos ar meizad nevez a zegas

treuzfurmidigezh ar meizadoù kozh, hogen ne zeskriv ket diwanadur ar meizad nevez en e argerzh
piaouel. An nidiadelezh a ro an tu da astreiñ meizad an astreiñ e-unan ! pa’z eo-hi pennaenn hollek ha
nerzh oberiant pep astroerezh. Ar beziad nidiadel zo un doare “ene” nevez engehentet diwar gorf ar
beziad soliadel evit enfurmiñ ur beziad soliadel nevez ; BACHELARD en deus studiet penaos e taol
ar beziad soliadel nevez ez eo ar meizad gouiziel nevez goulou war ar beziad soliadel kent ez eo ar
meizadoù gouiziel kent, hogen e nep lec’h ne gomz pa ouzon eus engehentadur ar meizad gouiziel
nevez. An nidiadelezh a ro dimp ar binvioù ret da ergerzhout an dachenn deñval-se. Peadra zo aze da
astreiñ un nebeut diskiblezhioù adalek ar vredoniezh betek ar vedouriezh varksour… »
(21 04 73)

EMVR-410

A-zivout PKB-1201, Emsav 77/147-153 1973 :
« An andonioù stlenn zo kannadigoù embannet gant an embregerezh end-eeun evit un darn eus ar
c’hoskor. Setu perak ne gavomp ket mat reiñ an daveoù. () Diaes eo bet dimp krennañ war ar
c’hlozadur, rak diarselloù nevez a save war ar gevredigezh c’hall en hec’h ersavioù ouzh ar vezañs en
he ser eus al labourerion enbroet. Kompren a reomp gwelloc’h da skouer emdroadur ar vrogarouriezh
e Frañs hag an diforc’hioù etre ar remziadoù er c’heñver-se. Ar re gozh a gil en ur vroadelouriezh kloz
chaovin a gemer a-wechoù arvezioù estrengas pa n’eo ket gouennelour. Ar re yaouank a dec’h en un
etrevroadelouriezh dispac’helour difetis pe a erlec’h an amerikangarouriezh ouzh ar vrogarouriezh. »
(11 05 73)

EMVR-411

Klokadurioù kaset gant an aozerion da PKB-1201, Emsav 77/147-153 1973 :
« 77/148 +12 : ##(12 den en holl, unan anezho o vezañ ivez ezel eus kuzul-merañ ar Joint
Français.
77/150 –7 : Abaoe e vez enfredet aes war o chanterioù e Frañs, war atiz ar gouarnamant gall, an
Aljerianed enbroet, rak ar re-mañ a gas d’o ziegezhioù chomet er vro ar pep brasañ eus o goproù ;
pezh a aotre ar boblañs aljerian da gaout ur barr-bevañ gwellaet. Adal neuze n’emañ ket ar Stad
aljerian a-enep da bouezadurioù ar gouarnamant gall war an embregerezhioù prevez evit ma ve roet
gourc’hwel e Frañs d’he riezidi. An Dispac’h aljerian, mar en deus torret al liammoù gwirel ha
politikel a oa gwechall etre an div vro, ne hañval ket bezañ treuzfurmet kalz an darempredoù
armerzhel etrezo, da nebeutañ evit pezh a sell kudenn an dud-labour. »
(22 05 73)

EMVR-412

« Adframmañ a reomp ar reizhiad-skignañ : korvoiñ an odeoù hon eus boulc’het mat bremañ e ti
MASPÉRO hag Élysées-Bretagne, a zo poentoù-gwerzhañ bastus, ha freuzañ poentoù-gwerzhañ ar
metou breizhek, a zo diarveradus zoken e-keñver ar skignañ lizheradur emsavel. »
(11 05 73)

EMVR-413

Da aozer EMVR-413 :
« Pezh a lavarez a-zivout ho poentoù-gwerzhañ a gavan deurus. Ereet eo dedroadur an Emsav hag
amveziadoù e labour : pellaat a ra diouzh al luskadoù breizhek kozh ha nesaat d’an amgant hollvedel,
– war un dro, war an dachenn e c’hoarvez an hevelep pelladur ha nesadur a-berzh ar metou breizhek
hag ar metou hollvedel ; skouer splann eus klotadur an div daolenn-wiriañ meneget e DOP-ROB.
« Er par bredel ivez e stadomp an treuzfurmadur o c’hoarvezout, ha penaos emañ o steuziañ
dilerc’hioù an dangorelezh vroadelour ennomp e gounid un dangorelezh kevastenn d’ar vaezienn
niderezhel war beurzigeriñ. Azonoù e-leizh a c’haller menegiñ eus an dangorelezh nevez-se : en hon
darempredoù gant an dud eo kollet ar gleuroù hon dalle ouzh kement na oa ket breizhek, – ha c’hoazh
breizhek e petore doare arbennik ! mui-ouzh-mui e kantouezomp pep den evel den en istor pe danvez
den en istor, ur goulou emsavel a darzh etrezañ ha ni, o sklaeriañ e zigordedoù hag hon re, e
strishadurioù, e hentoù-bac’h hag hon re ; kelennus eo etre traoù all hon c’hantouezadur eus al

luskadoù breizhek kozh : soñj ’m eus eus ar joa devot e oa va hini gwechall pa zegemeren Al Liamm –
ha hiziv e kavan ar gelaouenn-se re heñvel ouzh oferenn-bred ar vourc’hizion vihan : emvod
mareadek d’ober lidoù na gred mui den enno, – ha me eo pe ar gelaouenn a zo kemmet ? N’eo ket
diaes gwiriañ ! Evel just, an azonoù-se evito da vezañ prizius n’int netra e-skoaz siell an istor ez eo ar
c’henderc’hadoù : kantreizh ha gwerc’hek e vo an dangorelezh nevez pa vo bet poent-tarzhañ ar
c’henderc’hañ nevez. Deraouet eo hemañ, hogen en e darzhig emañ c’hoazh. Un tammig divarc’het,
direteriet omp en em gavet pa’z eo bet freuzet ar c’hombod broadel diwar hon tro : abafet gant ar bed
noazh. Gant ar c’hresk-se eus ar vaezienn niderezhel (kresk ha treuzemframmadur) e klot an ehan a zo
bet e kresk diaz poblañsel E.S.B. abaoe bloaz. »
(12 05 73)

EMVR-414

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 20 mae 1973.
Roll danvezioù ar c’hentañ rummad kendaeloù eus daouzekvet prantad kendaelañ bloaziek
S.A.D.E.D..
War roll Kendaeloù an Oriant d’an 20 mae 1973, edo an danvezioù-mañ :
– Dezrann un nebeut dodennoù eus kealiadurezh E.S.B. e 1969 hag abaoe.
– Dezrann an I.U.T..
– An tennadoù eus diorreadur ar maezioù e Frañs.
– Dezrann La Femme éternelle gant G. Von LEFORT.
– Metou ar studierion.
– Krefen eus al labour war ar stern : Alberz eus istor Breizh.
– Skol ha kevredigezh.
EMVR-415
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Eil trimiziad 1973.
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Kendael a-zivout ar metou kouerel e Breizh, Eil testenn : Al lankadoù eus diorreadur ar
maezioù /181-191. Kendael a-zivout an deskadurezh, Seizhvet testenn : Skol ha politikerezh
/191-201. Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek, Navet testenn : Sternioùdaveiñ d’an diforc’h etre « emsavelezh » hag « arallegezh » /201-207.
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S.A.D.E.D. : DAOUZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (2)
KENDAEL A-ZIVOUT AR METOU KOUEREL E BREIZH
(Eil testenn, PKB-1205)
Al lankadoù eus diorreadur ar maezioù.
Krennadur.

1. Digoridigezh ar bed ploueel (1815-1880).
1. Stroñsadur ijinerezhioù ar ploue.
1. Stad ijinerezhioù ar ploue.
2. Astennidigezh verrbad ijinerezhioù ar ploue.
3. Diskar ijinerezhioù ar ploue.
2. Loc’hadur ar gounezerezh.
1. Degemeridigezh an araokadennoù kalvezoniel.
2. Kreskidigezh an armerzh gounezel.
3. Pouez an emframmoù gounezel.
3. Emdroadur ha digoridigezh kevredigezhioù ar ploue.
1. Elfennoù digoridigezh kevredigezhioù ar ploue.
2. Kendreiñ ar boblañs hag an divaeziañ.
3. Kemmoù e kevredigezhioù ar ploue.
4. Dihun politikel ha micherel ar maezioù.
1. Skog ar politikerezh war ar bed ploueel.
2. Derc’houezadur micherel ar gounezerezh.
3. Diwanidigezh an aozadurioù micherel.

1. Digoridigezh ar bed ploueel (1815-1880).
Ar Reverzhi c’hreantel ha kêrel a atiz freuzadur ijinerezhioù ar ploue, a dorr ar c’hempouez
bevidigezhel stabiliet etre ar gounezerezh hag an obererezhioù kenglokaus : kevredigezhioù ar ploue a
zeu da vezañ mui-ouzh-mui kevredigezhioù kouerion hepmuiken. Ret eo d’ar reizhiad kevredigezhel
en em zigeriñ war ar bed diavaez, degemer levezonoù liesseurt.

11. Stroñsadur ijinerezhioù ar ploue.
111. Stad ijinerezhioù ar ploue.
Gant ar Reverzhi c’hreantel e krog tolpadur an ijinerezhioù strewet dre ar maezioù, – gwiaderezh,
nezerezh, tilherezh, kivijerezh, milinerezh1, labour ar c’hoad, mengleuzioù, goverezhioù.
Gwriziennet-don e oa an ijinerezhioù-se e kedvuhez ar maezioù ha, war un dro, nebeut kevanekaet
1

E Côtes-du-Nord e 1836 e oa 1822 vilin dre zour pe milin avel, e 1860 e oa diskennet an niver da 1500 evit tizhout
112 hepken e 1935.

ouzh emframmoù an nevid armerzhel2. Ar gounezerezh a bourchase ar boued, an dornwezherezh a
asure un nebeut korvoderioù3 en ur reiñ gourc’hwel da zreistniver an dud-labour.
112. Astennidigezh verrbad ijinerezhioù ar ploue.
En derou e tegas ar Reverzhi c’hreantel ur bomm da ijinerezhioù ar maezioù : ar gounezerezh a
c’houlenn mui-ouzh-mui a vinvioù hag a zilhad ; an embregerezhioù dornwezhel bihan a amprest
digant ar greanterezh kalvezderioù eeun a seblant gwarantiñ o dazont. Ouzhpenn se, an diouer a
araezioù-kehentiñ hag a gorvoerezh eus ar mengleuzioù glaou a zale an tolpadur greantel, o reiñ dre se
chañsoù d’an embregerezhioù dornwezhel. E pep lec’h war ar maez e krouer labouradegoù a bourvez
an danvez krai da vicherourion bodet e stalioù bihan pe o labourat er gêr.
113. Diskar ijinerezhioù ar ploue.
E tregont vloaz e voe kemmet don hag evit pell amzer dremm ijinerezhel Frañs. Kentañ ijinerezh
da vezañ tizhet gant an ardivinkaat e voe nezerezh al lin hag ar c’hotoñs. En ur ober ugent vloaz
(1840-1860) e steuz da vat an obererezh ploueziat-se. Tizhet eo ivez ar gwiaderezh4 : eus 1834 da
1875 e kresk eus 170 % niver ar sternioù-gwiadiñ treloc’hel, nemet e chom c’hoazh kevatal niver ar
sternioù-gwiadiñ dornreet. An hent-houarn a ro lañs, ur mare, d’ar c’henderc’hadoù lec’hel, dre
ledanaat o nevid, hogen ne zaleont ket a vezañ skubet kuit gant ar c’henderc’hadoù oberiet,
kevezusoc’h, ha dezouget marc’had-mat gant an tren.
Tizhet eo da gentañ al labourerion a ouestl ar muiañ amzer d’an obererezhioù ploueziat : reoù ’zo
eus an dornwezhourion-kouer a zibab ur vicher a-geñver gant ar gounezerezh, reoù all en em laka da
zifraostañ lanneier, hogen an darn vrasañ a glask fred war chanterioù an hent-houarn pe er greantioù
nevez digoret e kêr pe a zivro ; an drokerion a zibab micherioù frank, a bren douaroù pe a zivro gant o
c’hevalaoù.

12. Loc’hadur ar gounezerezh.
Prantad dihun bed ar ploue d’ar gevredigezh c’hreantel ha kêrel zo evel un tremen e daou lankad
eus ar c’hlozarmerzh d’an armerzh nevidel, an eil o kreskiñ diwar goust egile hep dont a-benn d’e
ezvevennañ. Eus 1815 da 1850, emañ emdroadur ar ploue e dalc’h dreist-holl ar redi bastañ d’an
ezhommoù diabarzh, da reiñ labour d’ur boblañs niverus. Eus 1850 da 1880 e teu pouezusoc’h
delanvad ar Reverzhi c’hreantel war dreuzfurmidigezh ar gounezerezh, ken e par kalvezderioù ar
c’henderc’hañ hag er par armerzhel ha kevredigezhel.
121. Degemeridigezh an araokadennoù kalvezoniel.
Kevredigezhioù ar ploue o deus klasket da gentañ an araokaat e tachenn argounezoniezh hag ar
vevoniezh a-raok an neveziñ ardivinkel peogwir ne c’houlenne ket postadurioù bras ha ne stroñse ket
emframmoù ar c’henderc’hañ.
1211. An araokadennoù gounezoniel.
Ur boblañs niverus a gouerion vihan, lammet diganto o labourioù dornwezhel, a lak o holl
nerzhoù da zifraostañ kement douar mat da vezañ gounezet5 : eus 1840 da 1880 e tigresk an douar
2

E Côtes-du-Nord e 1856 e oa 621 573 annezad, 535 072 anezho o vevañ diwar labourioù-dorn : 11 507 er c’henwerzh,
374 233 er gounezerezh, 149 132 en ijinerezhioù ploueel (100 000 gwiader en o zouez) ; e 1876 ne chome nemet 47 680 den
o vevañ diwar ijinerezhioù ar ploue.
3

Da skouer, dres a-raok an Dispac’h gall e save gwerzh al lien da 14-15 milion lur e Breizh. An arc’hant gounezet gant
an dornwezherezh a dalveze da baeañ ar feurm da berc’henn an atant, an telloù, da brenañ holen.
4
E Breizh e voe merket (niveret) 146 000 pezh e 1700, 199 000 pezh e 1786 (ur pezh oa dezhañ 100 gwalenn hed, ur
walenn o talvezout keit hag 1,2 metr). Ar sifroù-se zo sifroù kefridiel. Ret eo kontañ un drederenn ouzhpenn a dremene hep
bezañ niveret.
5
« An nerzh a heuilh dizale ar saouzan. War-dro kreiz ar c’hantved, ar wiaderion, ar wennerion, ar varc’hadourion lien
a zizolo ar brugeier, an douar fraost ec’hon, e-lec’h ma vevent hag a sellent evit difrouezhus (“al lanneier vo atav lanneier”).

fraost eus 30 %6 hag an trion eus 45 %. Ur stuz poellekoc’h zo erlec’hiet ouzh an trion a oa un doare
henstuzel da c’hounit an douar. Kroget eur da arverañ temzoù naturel pe kimiek7, da c’hounit bouedchatal ; ar gounezadurioù-mañ a zegas un diorreadur eus ar magerezh, neuze eus an teil ha dre se ur
c’hresk eus an askoradoù hag ar gorreadoù.
Kantouezek e chom ar magerezh, hogen ar boued-chatal hag ar foenn miret evit ar goañv a aotre
ur magañ kendalc’hel. E-lec’h tennañ ar bevañs denel war-eeun eus an edeier (hag al loen, nerzhlabour, zo kevezer an den war an dachenn-se), e vez degaset ar bevañs dre hantererezh al loened,
treuzfurmerion ar plant. Gwellidigezh ar c’houblad liesgounezerezh-magerezh a zegas un emdroadur
eus ar c’henderc’h gounezel. An emdroadur-se a gendalc’h drezañ e-unan ha n’eo ket dre lammoù
evel ma ra ar greanterezh.
1212. An araokadennoù ardivinkel.
Ar Reverzhi c’hreantel a aesa emdroadur ar ounezoniezh dre wellaat ar binviadur, dre lakaat
ijinañ ardivinkoù nevez. An houarn a gemer lec’h ar c’hoad e meur a venveg dre zorn, o kreskiñ dre
se askoradoù al labourerion. An dornwezhourion lec’hel a wella ar binvioù labour-douar, ar
c’harbedoù-dezougen, ar binviadur bihan n’o doa ket emdroet abaoe kantvedoù (ijinadur an arar
brabant e 1834)8.
122. Kreskidigezh an armerzh gounezel.
1221. Emdroadur ar c’henderc’hañ.
Evel en holl vroioù war ziorren ez eo brasoc’h feur ar plant gounezet eget feur al loened : keit ma
n’o deus ket ar c’hevredigezhioù lec’hel trehontet o aon kantvedel rak an naonegezh, e c’houlennont o
bevañs kentoc’h digant ar plant war-eeun eget digant an treuzfurmer loenel.
Tevetek eo ar gounezadurioù bouedel er gorreadoù aret hag en o astennadur :
– edeier : 50 % eus an douaroù-gounid (gwinizh, kerc’h, segal, ed-du ha mistilhon ; nebeut
anavezet e chom an heiz hag ar maiz) ;
– frouezh ha legumaj a chom gounezadurioù liorzh ;
– an avaloù-douar a gresk o c’henderc’h (liesaet eo dre 700 etre 1815 ha 1880 ar gorreadoù
dindan avaloù-douar) ;
– diskar an ijinerezh gwiadel hag enporzhiadur an danvezioù krai (kotoñs) a zegas d’o heul
koazadur ar plant gwiadel (lin ha kanab) a bourveze an obererezhioù dornwezhel9.
Brasañ striv ar Reverzhi c’hounezel zo da gentañ-penn e kresk ar gounezadurioù boued-chatal. Ar
c’hresk-se hag an ezhomm nevez a demzoù a zevoud un araokaat eus ar magerezh. Ne vez ket mui
maget al loened evit o nerzh-labour ha pourvezadur lec’hel al laezh hag ar c’hig, hogen deraouiñ a ra
ur c’henwerzh eus ar madoù-se.
1222. Emdroadur ha kresk an armerzh gounezel.
Tremen a ra feuriader ar c’henderc’h gounezel disoc’hel eus 44 da 79 etre 1815 ha 1880
(feuriader 100 e 1905) ; bevennet eo ar feur-kreskiñ bloaziek etre 1,07 % hag 1,47 % ; dispignoù
Hag e kroger en haelioù evit treiñ al lanneier. Eus an enkadenn distremenet-se eo bet ganet ar gounezerezh arnevez. » P.
HOUÉE, Développement et coopération agricole.
6

600 000 hektar zo bet difraostet d’ar mare-se e Breizh.

7

Kroget eur da razañ douar trenk a oa chomet betek neuze dindan lann. Hogen, daoust ma krog ar greantioù da ginnig
temzoù nitrogenek, kaliomek ha fosfatek enporzhiet eus Chile pe Tunizia, pe ganet dre enaoz kimiek, e chom c’hoazh o
arver dianav pe ez eo alies ur c’hwitadenn. N’eus nemet ar c’hounideion diorreetañ hag ar rannvroioù tost d’ar c’hreizennoù
greantel a grog d’ober ganto.
8

Diwar 1800 e paota ar binvioù arveret e Breizh-Veur hag er Stadoù-Unanet : ar c’hwennerez, an haderez, ar
falc’herez, ar vederez, an dornerez. An ijinenn dre vurezh evit dornañ a gemer lec’h ar manej kaset gant kezeg.
9

Sifroù o lakaat a-wel digresk gounezadur al lin e Côtes-du-Nord : 10000 hektar e 1838, 7 689 e 1840, 3703 e 1860.

standur an atant a gresk eus 3 % da 14 % eus ar c’henderc’h disoc’hel. Ar c’horvoder gounezel zo,
evit ur feuriader 100 e 1810, er feuriader 134 e 1850 ha 245 e 1880. Kreskiñ a ra reoliek kenderc’h an
edeier hag al loened betek 1850 ha buanoc’h eus 1850 da 1870.
An araokadennoù kalvezel a bep seurt hag hollekadur an araezioù-kehentiñ zo arbennoù pennañ ar
greskidigezh c’hounezel.
Kresk ar boblañs zo eil elfenn ar greskidigezh-se. Renet eo an obererezh gounezel gant ar redi da
vagañ ha da implijout ur boblañs niverus10, kollet ganti dreistkorvoderioù an ijinerezhioù ploueel. Pa
c’hell c’hoari dedennadur ar c’hêrioù evit degemer dreistniver an dud-labour, e lusk an araokadennoù
kalvezel ur wellidigezh eus ar c’henderc’hadoù hag un treuzfurmadur eus an emframmoù. Pa na c’hell
ket avat ar boblañs kuitaat ar maezioù e chom harzet an araokaat dre ma’z eo ret da gentañ implijout
an dud11.
123. Pouez an emframmoù gounezel.
Emdroadur gorrek an emframmoù gounezel zo ur skoilh ouzh delanvad ar Reverzhi c’hreantel er
gounezerezh.
1231. Perc’hentiezh an douar.
Ar Reverzhi galvezel hag armerzhel n’eo ket aet don a-walc’h er maezioù evit tennañ digant an
douar e roll a elfenn bennañ er c’henderc’h hag e luniadur an emframmoù kevredadel. Perc’hentiezh
an douar zo ur surentez evit ar c’houer hag e diegezh, ur postadur diarvar evit ar vourc’hizion eus ar
ploue hag eus kêr ; un arouez eo eus an hiniennegezh diwanet er gounezerezh goude an Dispac’h gall
bennozh d’an Dezveg Keodedel (« ijinenn da valañ an douar ») a skoazell al lodennerezh hêrezhel,
bennozh ivez da werzh ar fuajoù a rank darbenn ar strollelezhioù lec’hel goude 1840 evit paeañ
digoradur an hentoù ha savadur ar skolioù.

13. Emdroadur ha digoridigezh kevredigezhioù ar ploue.
Freuzadur ijinerezhioù ar ploue ha loc’hadur ar gounezerezh zo an div elfenn eus an diorreadur
diabarzh a lusk, en ur ser gant elfennoù diavaez all, ur strishadur eus kevredigezh ar maezioù dre an
divaeziadeg.
131. Elfennoù digoridigezh kevredigezhioù ar ploue.
1311. An araezioù-kehentiñ.
Gwellidigezh an hentoù ha donedigezh an hentoù-houarn12 a sank ar boulc’hoù kentañ e
klozarmerzh ar ploue, o tiorren an eskemmoù tud (amzer soudard endalc’hus diwar 1872),
mennozioù, kenderc’hadoù etre kêrioù ha maezioù, oc’h aotren an arbennikadurioù rannvroel kentañ.
Ul lezenn eus 1836 a redi ar c’humunioù da werzhañ o douaroù evit sevel ha kempenn an hentoù
hag ar pontoù o kas d’an hentoù bras. Ar reizhiad nevez-se a hentoù ha donedigezh an hent-houarn a
ro ul lusk bras (goude 1850) d’an araokadennoù gounezel, o pourvezañ dezho ar madoù hag ar
gwazadoù diziouerus d’o loc’hadur. Ganto eo bet dreist-holl buanaet stroñsadur kevredigezhioù ar
ploue : hañvalout a ra an hent-houarn reiñ da gentañ ul lañs da astennadur an obererezhioù
dornwezhel hogen ar splet-se a steuz buan rak ur c’hevezerezh didruez hag a-benn ar fin
ezvevennadur an embregerezhioù bihan. D’un dud-labour dreistniverus e tegas savidigezh an hentoùhouarn gourc’hwelioù amzeriat hag ivez an troc’h kentañ diouzh an emframmoù henvoazel. Ha pa
bella ar chanterioù, e rank al labourerion divaeziañ da vat war-du ar c’hêrioù bras.
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1312. Diorreadur an deskadurezh.
Emled an araezioù-kehentiñ hag an deskadurezh hollek ha micherel a zigor ar maezioù da
batromoù stuzegezhel nevez. An deskadurezh a grog d’en em ledañ er maezioù adalek 1815 bennozh
da gentodoù prevez hiniennel : ar v« magister »ion, soudarded kozh an Impalaeriezh kentañ pe
ezamaezhidi. Buan e teu an deskadurezh-se da vezañ kredennel, da gentañ dindan renerezh ar veleion,
goude e ser ar breuriezhioù relijiel krouet e grez an Assavidigezh. Rediet eo ar c’humunioù da zigeriñ
ur skol kentañ derez, adal 1833 evit ar baotred, adal 1850 evit ar merc’hed. Bodadennoù an Dispac’h
gall o doa rakwelet digeriñ skolioù gounezel, hogen savet e voe ar re-mañ diwar gentod prevez (da
skouer, Grandjouan, e-kichen Naoned, savet gant RIEFFEL).
E here 1848 evelkent e aoz an Eil Republik un deskadurezh c’hounezel e tri derez : a) an
Ensavadur Broadel a C’hounezoniezh b) ar Skolioù Gounezel, e par pep rannvro, o reiñ un
deskadurezh damkanel hag embregel da vibion ar berc’henned vras diorreet k) ar Skolioù-atant o reiñ
ur stummadur embregel da vibion ar verourion.
132. Kendreiñ ar boblañs hag an divaeziañ.
Dismantr an dornwezherezh ploueel, loc’hadur ar gounezerezh ha digoridigezh ar maezioù d’ar
bed diavaez a lusk un emdroadur don eus ar boblañs ha war un dro treuzfurmadurioù eus ar
gevredigezh. Stabil e chom poblañs ar maezioù etre 1815 ha 1846 ; diwar 1846 e krog da zigreskiñ, ar
rumm tizhetañ o vezañ ar gouerion. Anavezet mat eo arbennoù eus an treuztiriañ-se : diouer a
c’hourc’hwelioù, a surentez, a zouaroù, dedenn ar goproù, ar gourc’hwelioù, an doareoù-bevañ kêrel,
diforc’h ar barr-bevañ etre ar c’hêrioù hag ar maezioù.
An treuztiriañ a dizh da gentañ an dornwezhourion vihan (adalek 1850 ez eo freuzet an
obererezhioù dornwezhel gant greanteladur yoc’hek Frañs o tevoudañ ur c’hresk bras eus ar
gourc’hwelioù kêrel), ar wezhourion-douar hag an holl re na gavont ket el labour-douar korvoder awalc’h ha surentez ar mare. O disparti war-du chanterioù an hent-houarn pe ar c’hreizennoù kêrel a
gemer lec’h an treuztiriañ rannvloaziat13. Hervez a lavarer, en defe tizhet an treuztiriañ 10 % eus ar
gouerion grenn. Heuliadoù an treuztiriañ-se zo diempradur ar gevredigezh, an diouer a zeltu, an
dic’hoanag o herrekaat c’hoazh an divaeziañ. Argemmañ a ra an divaeziadeg hervez ar bloavezhioù ageñver gant trovezhioù enkil-kennez ar greanterezh ha gant enkadennoù ar bevañs e rannvroioù ’zo.
En he barr eo bet an diavaeziadeg etre 1861 ha 1865, etre 1875 ha 1881 (reuz ar filoksera ha diwerzh
ar gwinizh dre berzh ar c’hevezerezh estren), etre 1896 ha 1901 hag etre 1906 ha 1911.
133. Kemmoù e kevredigezhioù ar ploue.
Gant an armerzh nevidek hag an araokadennoù kalvezel e tigor dremmwelioù nevez d’an
obererezh gounezel ; ar c’hounideion avat a grog a-boan da zamwelout e c’hell o c’henderc’hañ mont
pelloc’h eget an dreistbevañ. Daoust ma’z eo tud yaouank dreist-holl a guita an douar, n’eo ket freuzet
evit kelo ar c’hempouez poblañsel bennozh d’ur feur-genel uhel. Freuzadur ijinerezhioù ar ploue zo
un dañjer evit ar reizhiad kevredigezhel hag al lieselezh ret d’hec’h arc’hwel. Hogen diwanidigezh un
dornwezherezh nevez e dalc’h ar gounezerezh a gemer tamm-ha-tamm lec’h an ijinerezhioù freuzet.

14. Dihun politikel ha micherel ar maezioù.
141. Skog ar politikerezh war ar bed ploueel.
An Dispac’h gall en doa atizet un derou a zihun politikel. E-pad an Assavidigezh e stourmas ar
gouerion hag ar vourc’hizion a-gevret enep d’an noblañs a glaske adkavout he gwirioù. Hogen ne
badas ket an emglev-se : ar vourc’hizion a grogas da brenañ an douaroù hag ar fuajoù a oa e kerz ar
gouerion vihan. Eus 1845 da 1848 e vez fourgas war ar maezioù enep d’an uzurerion evel d’an telloù
kresket eus 45 % gant an Eil Republik. An hinad dispac’hel-se a ro da gompren trec’h ar
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werinelourion sokialour e dilennadegoù 1849 (e 1848 e oa bet lakaet en arver ar mouezhiañ hollek).
Al luskad kleizour-se a gil rak berzh ar politikerezh bonapartour. Adkavet e vo en Trede Republik
gant stourmerion gentañ al luskadoù sokialour hag ar c’hweluniadoù gwezhourion-douar.
Ne gaver ket a unded en emzalc’h politikel ar blouezidi : deuriet eo ar re-mañ gant ar c’hudennoù
dinazel hepken ha chom a reont pell diouzh ar breutadurioù broadel : fiziañ a reont war o begennoù
evit o derc’houezañ en ensavioù-kreiz.
Aon o deus rak un distro d’ar Renad kozh hag ivez rak ur Republik a rofe ar galloud da gêriz hag
a dagfe ar berc’hentiezh prevez. An diskred-se a zispleg entuadur ar maezioù gant ar vonapartouriezh.
Gouzout a ra an Impalaer korvoiñ an entuadur-se hag en eskemm e ren ul leviadurezh a-du gant ar
gouerion (kresk ar prizioù gounezel betek 1861).
Ar Gumun ne zeu ket a-benn da dizhout ar maezioù, a chom dindan hol ar c’hourferc’henned hag
ar berc’henned vihan tadelour oc’h arverañ levezon an Iliz evit difenn o lazioù. Goude 1871 e klask ar
republikaned habaskterour diazezañ da vat ar Republik o kemer harp war ar maezioù. GAMBETTA a
ginnig ar Republik evel ur voger-greñv ouzh ar Renad kozh hag arvar an dispac’h. Ur wech gounezet
ar maezioù, e oa ret o mirout hesent e barlenn ar Republik habaskterour : renet e vez ul leviadurezh o
serriñ ar bed kouerel warnañ e-unan, – dre brofañ dezhañ ur vaodiernezh, aozadurioù arbennik, un
nebeut brientoù.
142. Derc’houezadur micherel ar gounezerezh.
Etre 1819 ha 1884 e voe klasket reiñ d’ar gounezerezh frammoù micherel kevatal da re ar
c’henwerzh, nemet e chomas tost difrouezh ar strivoù-se. Ur c’hemennadur d’an 27 genver 1819 a
groue e par ar vro a-bezh Kuzul ar Gounezerezh ; e 1829, un diferad a ziazeze Kuzulioù
departamantel ar Gounezerezh ; klokoc’h e voe dezv an 21 meurzh 1851, e grez an Eil Republik, pa
framme Bodadoù gounezel (Comices agricoles) e par ar bastell-vro, Kambroù Labour-douar e par an
departamant, Kuzul hollek ar Gounezerezh e par ar riez, hemañ amparet gant dileuridi a-berzh ar
C’hambroù. An Eil Republik a glaskas ivez diskoulmañ kudenn ar feurmoù. Freuzet e voe pep tra
gant taol-Stad 1852.
Ur wech ouzhpenn e teuas an dihun eus ar c’hentoderezh prevez : ar Société nationale
d’Agriculture de France a gemer lec’h ar Société Royale d’Agriculture ; e 1867 e voe savet ar Société
des Agriculteurs de France he deus bet e-pad ur c’hantved ur pouez bras en emdroadur ar
gounezerezh. Izili ar gevredigezh-se oa brientinion gourferc’henned, kouerion diorreet a glaske gounit
ar frankizoù armerzhel ha politikel nac’het outo. Tadelour oa. Eilpennet e voe pep tra pa savas
GAMBETTA e 1880 ar Société nationale d’Encouragement à l’Agriculture harpet gant Maodiernezh
ar Gounezerezh nevez krouet. Ar c’hevezerezh taer etre an daou ensavadur a levezonas don ar
politikerezh micherel gounezel.
143. Diwanidigezh an aozadurioù micherel.
Tra ma klask an aozadurioù parizian reiñ d’ar gounezerezh frammoù a zere outañ, e tiwan diwar
gentod prevez frammoù micherel war an dachenn : ar C’hred gounezel, ar Genskoazell c’hounezel, ar
Priziadegoù gounezel.
1431. Ar C’hred gounezel.
Bed ar maezioù, o tigeriñ war an armerzh arnevez, en deus klasket e-pad pell ur c’hred o klotañ
gant amveziadoù dibarek ar gounezerezh. Muioc’h a c’hwitadennoù eget a verzhioù a zeuas diwar an
taolioù-arnod kentañ, – 200 raksteuñv a voe kinniget etre 1791 ha 1894, bloaz ma voe savet ent
kefridiel ar C’hred gounezel. Eus Alamagn e teuas an diskoulm e stumm ur gevredigezh-kenskoazell
treuzfurmet tamm-ha-tamm e kevelouri-gredadiñ (1864) : diazezet oa war atebegezh ha kengrediezh
an holl izili. An aozadurioù-se, anvet Kefioù Raiffeisen, en em ledas en Italia, Elzas hag e Frañs e
1884.

1432. Ar Genskoazell c’hounezel.
Ar Genskoazell c’hounezel a gav he gwrizioù e stuzegezh kumuniezhel ar maezioù. O kemer
skouer war an henvoazioù-se, e krou begennoù ’zo kevredigezhioù a genskoazell vicherel a zo o roll
diogeliñ kretadur kilezel o izili, eleze talañ skorennoù pa c’hoarvez ganto tangwalloù,
gwallzarvoudoù, kleñvedoù, mervent war al loened. Berzh bras ar c’hevredigezhioù kenskoazell-se eskoaz ar c’hompagnunezhioù kretadur re goustus ha re gemplezh evit ar gouerion. Pa vez dezvadekaet
ar C’hefioù Kenskoazell e 1900, ez eus 2000 anezho en arc’hwel endeo e Frañs.
1433. Ar Priziadegoù gounezel.
Ar Priziadegoù gounezel zo aozadurioù aroueziusañ ar mare. Un digarez int evit ar veli da
emellout er gounezerezh, un tu evit bleiniaded politikel ar maezioù da grouiñ ha da eztaoliñ o
mennozioù. E dalc’h ar C’hevredigezhioù gounezel emaint. E 1855 e voe dalc’het an hini gentañ. Ar
skoazell a roont da ziorreadur ar ploue zo e dalc’h oberiantiz ar begennoù a zo en o fenn. Alies-tre ne
dalvezont nemet da zasparzhañ skoaziadoù ar Prefeti d’ar gouerion wellañ ha sentusañ, ha da skrapañ
o mouezhioù. Talvezout a reont ivez da ledañ kalvezderioù nevez, pourvezañ a reont d’o izili
hadennoù diuzouennet, temzoù, binvioù ha loened. Derou ar c’hweluniadoù gounezel int ivez.

KENDAEL A-ZIVOUT AN DESKADUREZH
(Seizhvet testenn, PKB-1206)
Skol ha politikerezh.
Aozer PKB-1203 (Emsav 77/163-172 1973) a ra eus e labour ur poent-loc’hañ. E gwir, berniet en
deus ennañ daveoù da zevoudoù diseurt. Unan eus e glozadurioù pouezusañ eo ne c’haller ket plediñ
gant ar skol hep lakaat e kont ar gevredigezh ma emañ ar skol-se ; pezh a zo soliet ent damkanel war
ar gevredadouriezh, pa erverk houmañ an diarselliñ keveskemm etre darnelezh hag hollelezh, hag ent
embregel war c’hwitadenn kement adreizherezh a venn dispartiañ ar skol diouzh ar gevredigezh.
Heñveldra, n’eo ket roll ar skol bezañ moul ar gevredigezh nevez, « n’eo ket er skol e vo graet an
dispac’h » (/172). Ar c’hlozadur-se ur wech degemeret, e ranker ober un distro war an displegadenn
hec’h-unan, rak houmañ ne heuilh ket ar reolenn he deus talvezet da zigejañ. Fellout a ra din lavarout
e pled gant an deskadurezh en Unaniezh Soviedel, e Republik-pobl Sina hag e Frañs hep lakaat e kont
nemeur an amplegadoù kevredadel, armerzhel, istorel ha dreist-holl levierezhel anezhi. Hep mar e
ranker distreiñ d’ar poent-loc’hañ hag astremen moarvat meur a wech war an dachenn divrazet, gant
ur preder tro-ha-tro kevredadour, armerzhour h.a., ha politikour. N’eo ket un trevell bihan.
Un arvez bevennet-strizh e vo va hini en destenn-mañ. Klask a rin ren, n’eo ket un dezrann
politikour, a ve dreist din, hogen ur brastres eus ar c’heñverioù etre deskadurezh ha levierezh politikel.
En teir riez meneget gant aozer PKB-1203 emañ ar skol e dalc’h ar Stad. Dre se ne c’hell ket
levierezh ar broioù-se tremen e-biou da zaou redi a zo merkañ palioù d’an deskadurezh hag engervel
finvezioù. Div lodenn a vo enta d’ar pennad-mañ : brastres ar c’heñverioù etre deskadurezh ha
levierezh politikel a) evit a sell ar palioù b) evit ar sell ar finvezioù.

Brastres ar c’heñverioù etre deskadurezh ha levierezh politikel evit a sell ar palioù.
Amañ e kinnigan arverañ daou stern-daveiñ : 1) Al leviadurezh skolel hervez ezhommoù ar
boblañs 2) Al leviadurezh skolel hervez ezhommoù ar riez. Ar sternioù-daveiñ-mañ a savelan diwar ar
pezh a anavezan ar gwellañ en dachenn studiet, eleze ar riez c’hall. Sternioù ersezadel n’int ken evel
just, savelet hervez an hentenn daelerezhek displeget c’hoazh (sl. EMVR-298, Emsav 61/20-27, & 2427 pergen), – da lavarout eo ez int o-unan un danvez da zezrannañ.

Al leviadurezh skolel hervez ezhommoù ar boblañs.

Aze e ranker lakaat e diarsell keveskemm an doare ma intent ar boblañs hec’h ezhommoù hag an
doare ma pled al levierezh war un dro gant an ezhommoù-se ha gant an intent he deus anezho ar
boblañs.
Kemeromp skouer an ezhomm a galvezourion. Al levierezh, gant ar binvioù a zo en e gerz da
studiañ ar gevredigezh, eo a dra sur an hini gwellañ lec’hiet evit anaout ha priziañ un ezhomm eus ar
seurt. E roll a vo neuze titouriñ an ezhomm-se d’ar boblañs hag aozañ an deskadurezh a-geñver
gantañ. Dav e vo d’ar boblañs darbenn titourioù ha disentezioù al levierezh evel ar re dikañ hag
azasañ : n’eus en he c’herz araez ebet evit o gwiriañ war an taol, ne vo evit o barn nemet diouzh o
disoc’hoù war hir pe hiroc’h termen. Hag, e gwir, lakaet er-maez kemplezhded kalvezel an imbourc’h
hag an dedalvezañ, ez a an disterañ kudenn a leviadurezh skolel kalz en tu all da vevennoù an
deskadurezh ent strizh. An ezhomm a galvezourion, ouzhpenn bezañ ur gudenn skolel, a sell ouzh
a) leviadurezh hollek ar riez (ha divizet he deus ar riez bezañ un damani c’hreantel-blein evel Japan,
un damani derc’hanel evel Frañs, h.a. ? – merzomp diwar vont e sav endeo kudenn gant azasted an
daou stern-daveiñ dibabet) b) leviadurezh armerzhel ar riez, ma ranker kenaozañ α) nevid ha leviadur
ar c’hevalaoù er par riezel hag etreriezel β) nevid al labour ha leviadur ar goproù er par riezel ha,
bremañ ivez, etreriezel k) stuzegezh ar boblañs (a-fet gourc’hwel, tra ma asant ar riezad soviedel ma
ve dibabet war-eeun evitañ e c’hourc’hwel ha zoken e vicher gant al levierezh, ne fell d’ar riezad gall
asantiñ nemet da redioù an nevid, zoken pa vez dorn al levierezh hag ar galloudoù armerzhel prevez er
redioù-se) d) iziunadoù liesseurt al labourerion (ur Breizhad a venn kavout labour en e rannvro, ur
Portugalad dastum ar muiañ gwellañ arc’hant e-pad m’emañ e Frañs, ur Gall kaout ur barr-bevañ uhel
kent pep tra, h.a.).
Kemeromp ur skouer all : an arc’hadurioù a sav e Breizh evit kaout war un dro « labour e
Breizh » hag ar « brezhoneg er skol ». Ar gouarnamant ne anavez ket an arc’hadurioù-se evel an
eztaol eus un ezhomm gwerc’hel nag eus iziunadoù diles eus ar boblañs. Ar boblañs c’hreantel zo
fiñvus ; ar greantelaat goulennet gant Breizhiz a ampleg enta ma teskfent fiñval ha dilezel o ledenez.
Evit ar brezhoneg, ne c’hell ket kaout en deskadurezh ur plas brasoc’h eget an hini en deus e dialusk
ar gevredigezh, eleze plas ebet. Leviadur ar gouarnamant, evel bewech dirak arc’hadurioù diwerc’hek,
eo gounit amzer betek ma paouezint diouto o-unan.
Kemplezh-kenan eo enta an devoudoù lakaet a-wel gant ar stern-daveiñ kreizet war ezhommoù ar
boblañs. An devoud pouezusañ eo moarvat hemañ : evit savelañ un anaoudegezh oberatael eus an
ezhommoù-se e ranker kaout ur benvegadur-imbourc’hiñ seurt ma n’eus nemet ar Stadoù a ve barrek
d’e gaout ; emañ al levierezh neuze e piaou, n’eo ket hepken d’ar galloud-divizout, hogen d’ur
galloud-imbourc’hiñ a ro dezhañ an tu da anaout ar boblañs hag hec’h ezhommoù kalz gwelloc’h eget
ma ra ar boblañs hec’h-unan. (Aze emañ hep mar alc’houez bellouriezh ar P.C.F., pa lak an hent wardu « diktatouriezh ar broleterion » da dremen dre ode an dilennadegoù frankizour ha piaouerezh
peoc’hiek ar galloud-Stad).
Al leviadurezh skolel hervez ezhommoù ar riez.

Un darn vat eus preder al levierezh a ya gant hol ar riez en amgant an hollved. Alese pouez bras al
luoz, an diplomaterezh, h.a. e buhez ar riezoù. Koulskoude ne c’hell an hol etrevroadel padout ha
kreskiñ nemet ha diazezet e ve war ur reizhiad-kenderc’hañ start. Houmañ zo dezhi bleinioù diseurt :
ur blein armerzhel (ent klasel er gevredigezh vourc’hiz, gwerc’helaet er renkad-ren), ur blein politikel
(anezhañ ar gwiskad-ren, amparet gant ar c’helc’hiadoù o piaouañ en devoud ar galloud politikel,
armerzhel, sevenadurel, h.a.). Arabat hevelebiñ renkad-ren armerzhel ha gwiskad-ren. Mar o devez an
daou liammoù strizh pe strishoc’h hervez ar mareoù, e kavont en o saviadoù ketep arbenn o diforc’h
krenn : saviad-kenderc’hañ ur penn embregerezh eo e embregerezh, saviad-kenderc’hañ an den a Stad
eo ar Stad ; o lazioù ne genglotont ket dre ret, enebek e c’hellont mont evel ma tiskouez hiziv an
tennderioù etre ar gouarnamantoù hag an embregerezhioù liesvroadel ; muioc’h zo, ur renkad-ren a
c’hell bezañ kaset da get, evel ar renkadoù brientin ha bourc’hiz rusian, addiwanañ a ra raktal ur
gwiskad-ren. Hemañ zo e roll pourchas elfennoù stabilañ ha diziouerusañ al levierezh, hag ennañ

hepken e vez pourchaset ar stummadur ret da « ensammañ tonkadur ar vro » hervez an droienn
anavezet.
Diwar an endalc’h-se ret-buhez da gaout ur bagad tud stummet ha kevarouez e blein ar riez, emañ
luniet an deskadurezh c’hall e div gelc’henn : ur gelc’henn-greiz strizh-tre, ahelet war ezhommoù ar
riez, enni ar skolioù o deus da gefridi stummañ tud ar gwiskad-ren ; ur gelc’henn-dro ken ampl hag ar
peb-all eus ar vro, o plediñ gant ezhommoù ar boblañs, hag isurzhiet evelkent da « laz uhelañ ar
riez », hervez an droienn all anavezet. Al luniadur-se eus an deskadurezh c’hall e div gelc’henn a glot
gant luniadur ar gevredigezh c’hall en ur gelc’henn-greiz ma kenderc’her istor ar riez, hag ur
gelc’henn-dro, lec’h un diempradur don pe donoc’h ma rank ar genderc’herion tremen gant amkanioù
isurzhiet da amkanioù kenderc’herion ar gelc’henn-greiz.
Kudenn al luniadur e div gelc’henn eus ar reizhiad-kenderc’hañ kevan ha, da heul, eus an
deskadurezh n’eo bet diskoulmet na gant an Dispac’h gall na gant an Dispac’h soviedel, an Dispac’h
sinaat pe an dispac’hioù sokialour all. Hini anezho n’en deus hepkoret ar redi da gaout ur gwiskadren, hag an holl zo tremenet e-biou d’ar gudenn pe dre embann gwir furmek pep keodedour da vont
tre er gwiskad-ren, pe dre zisplegañ roll ar gwiskad-ren nevez o deus krouet evel un arvez eus ar
prantad-tremen etrezek an diwezh eus pep renadurezh.

Brastres ar c’heñverioù etre deskadurezh ha levierezh politikel evit a sell ar finvezioù.
E meur a lec’h he deus Emsav pleustret c’hoazh war gudenn ar finvezioù en ober
kevredadel ha politikel. Un nebeut menegadurioù ne roin ken amañ a-benn savlec’hiañ ar
gudenn.
E gwir, ar politikerezh a ra dave dizehan d’ar finvezioù. Pa gemere an dispac’herion
c’hall an tri ger « Liberté, Égalité, Fraternité » da ardamez, pa roe MARX da dermen an istor
« adunvaniñ mab-den gantañ e-unan », e verkent un durc’hadur finvezel d’o falioù dispac’hel.
Heñveldra, kondaoniñ ar gevredigezh-veveziñ, rannadur al labour, diempradur ar
c’henderc’hañ, h.a., zo dre ret emplegañ finvezioù.
Meur a zoare zo evel just da intent liamm an ober kevredadel ha politikel ouzh ar
finvezioù. Menegomp da gentañ an dezenn o nac’h ar vezañs eus pep liamm, o lakaat ez eo
trehontus dre anien ar finvezioù da bep politikerezh, hag o welout hepken un hent hiniennel
hag ezvedel d’o diraez. Menegomp ivez an dezenn enep, o lakaat ar finvezioù enmanus d’an
ober politikel, tezenn difennet gant HEGEL a ra eus ar Stad gwerc’heladur ar Spered
peurvoudel. Tost a-walc’h dezhi emañ tezenn MARX oc’h erverkañ d’ar politikerezh
dispac’hel ar roll bleniañ an denelezh betek toull-dor ren ar finvezioù ez eo « prantad uhel ar
gomunouriezh ».
Ar gudenn evidomp n’eo ket ken an dezenn gentañ, hini an anistoregezh kevrinelour, a
voe un tentadur evit Breizhiz ’zo da vare diskar ar bed henvoazel. Ned eo ket kennebeut an
dezenn hegelian, a intras ar faskouriezh, hag a voe tentadur an eil Emsav. Muioc’h hon eus da
blediñ marteze gant an trede tezenn. « Lazout a ra frammañ ar bed e doare ma kavo ha ma
piaouo mab-den ennañ pezh a zo denek ent werc’hel, evit m’en em anavezo evel den. ()
Peogwir ez eo furmet mab-den gant an amveziadoù, ez eo ret furmiñ an amveziadoù en un
doare denek » (K. MARX, Ar familh santel). An dalc’h eo gouzout ha « frammañ an
amveziadoù » zo un amplegad spirus pe hepken un amplegad etre re all evit diraez finvez
mab-den. Rak mard eo un amplegad spirus ez eo a-walc’h frammañ ar bed en doare azas hep
derc’hel kont eus netra all evit ma ve dre heul ret « adunvanet mab-den gantañ e-unan » e
dibenn an argerzh ; – hogen, tezenn ar frammañ, ha hi n’eo ket bet tentadur an Emsav er
bloavezhioù c’hwegont ? Imbourc’h damkanel an Emsav en kas etrezek ur meizadur all a
c’haller azonañ dik a-walc’h o lavarout ez erlec’h an « hontkenderc’hañ diwar an
amveziadoù » ouzh ar « frammañ an amveziadoù ». An diforc’h a bouez eo ez empleg tezenn
ar « frammañ () » finvezioù a priori a ranker sigotañ e mod pe vod (ouzh o deveizañ evel
perzhioù naturel eus mab-den, da skouer), tra ma ra tezenn an « hontkenderc’hañ () » eus an
dremm gwisket gant ar finvezioù da bep prantad ar frouezh eus ar c’henderc’hañ, un
hontkenderc’had e-kichen ar re all, en ur virout ganto o hennad piaouel a finvezioù. Rak, mar

diskouez MARX penaos ez eo finvezioù pep mare ur c’henderc’had kevredadel, un
dreistframm ideologek oc’h adskediñ danframm an nerzhoù-kenderc’hañ gwerc’hel, n’en
deus nepred en em zisc’hraet eus an diaester a oa dezrannañ ar finvezioù empleget gant e
braksiz. Marksourion ’zo, evel KOSIK, a zeu ivez da intent ar « praksiz » evel un
hontkenderc’hañ diwar an amveziadoù, – en em c’houlenn a ran avat ha dereout a ra c’hoazh
ar skritell « marksour » pa groger da hontkenderc’hañ diwar ar varksouriezh, eleze p’he
lakaer da dremen e-touez an amveziadoù. Digor e chom an dachenn imbourc’hiñ ha
kendaelañ. A-walc’h eo din diskouez penaos emañ an damant d’ar finvezioù e-kreiz pep
preder politikel, – hag ivez penaos ez eo istor an Emsav istor e intenterezh eus ar finvezioù.
Penaos anaout lec’h ar finvezioù er c’heñverioù etre al levierezh hag an tachennoù eus ar
gedvuhez a zo dindan e renerezh, evel an deskadurezh ? Anat eo ne sell ket kudenn ar finvezioù ouzh
an deskadurezh hepken nag ouzh ar politikerezh hepken. Ur gudenn hollek eo ha rankout a ra bezañ
studiet da gentañ en ur par hollek. Kinnig a ran ober div lodenn eus ar rannbennad-mañ ha dastum
diouzh un tu elfennoù evit ur studi diasavel eus ar finvezioù er gevredadelezh, diouzh an tu all
elfennoù evit ur studi dialuskel. Chom a rin enta en ur par hollek, en ur venegiñ diwar vont skouerioù
ha dedalvezadurioù o tennañ da dachenn an deskadurezh koulz ha da hini al levierezh.
Elfennoù evit ur studi diasavel eus ar finvezioù er gevredadelezh.

Ur seurt studi o heuliañ luniadur ar werc’helezh a ranko tresañ kement a bazennadoù ha ma vo ret.
Ret e vo diforc’hañ a) ar finvezioù empleg en iziunadoù ar boblañs pe kentoc’h ar rummoù disheñvel
oc’h amparañ ar boblañs, – ken renkadoù (bugale ur metou micherour ha bugale ur metou bourc’hiz
zo kizidik ouzh finvezioù disheñvel), ken remziadoù ha rummoù-oad (iziunadoù ar grennarded n’int
ket iziunadoù an oadourion a ra skol dezho), ken kravezioù, kenelioù, emsavioù, h.a. (familhoù
katolik « hengounelour », katolik « araokadour », protestant, yuzev, komunour, difennour al likelezh,
brogarour brezhon, h.a., a veizo deskadurezh o bugale hervez durc’hadurioù finvezel diseurt) b) ar
finvezioù savelet gant an intelligentsia, – eleze ar c’helc’hiadoù o pleustriñ war ar c’healioù hag an
talvoudoù, oc’h ergorelaat ar finvezioù e darnod gant luskoù ar gedvuhez (bleiniaded al luskadoù
emsavel pe politikel, atebeion an ilizoù, arzourion, skrivagnerion ha kazetennerion, h.a. ; aes eo
heuliañ hent ar finvezelezh embannet gant Le Nouvel Observateur e spered ar gelennerion eil derez,
hag ar finvezelezhioù skignet gant ar gronnadoùigoù kleizelour en iziunadoù al liseidi) k) ar finvezioù
embannet gant al levierezh, – o tisoc’hañ war un dro hag e kenfeurioù diseurt eus istor ar riez hag eus
istor kostezenn an intelligentsia he deus diazezet ar renad (keñveriomp finvezioù ar skol lik gall e grez
an Trede Republik ha dindan renad Vichy, – « Travail, Famille, Patrie » –, pe ar finvezioù brogar ha
relijiel korvoet gant STALIN en eil Brezel-bed) d) ar finvezioù ma tenn dezho en devoud reizhiad an
deskadurezh en ur vro hag en ur mare, koulz hag ar finvezioù kelennet en devoud d’ar skolidi.
Dislankoù e-leizh a c’haller lakaat a-wel evel-se etre ar pazennadoù hag en o diabarzh.
Ur bazennad all a finvezioù a ranko an imbourc’her lakaat e penn-kont, ken pouezus hag an holl
re all a-gevret evit neb a ren un dezrann niderezhel, ez eo e finvezioù dezhañ. Bez’ en devo d’o
didermenañ hervez o orin ; harp a gemero evit se war studi diasavel ar finvezioù er gevredigezh ma
vev hag ivez war dezrann e obererezh dezhañ : betek pe boent ez eo e finvezioù finvezioù ensammet
diwar ur metou, ul luskad, h.a., pe finvezioù hontkenderc’het gantañ e-ser e labour ?
Moarvat ez eus aze un doare da gas pelloc’h an dezrannoù a gaver boulc’het en
displegadenn PKB-1203. Pouezañ a ra an aozer war e fealded d’ar stourm evit ar gevataliezh,
hag er goulou-se e tanevell istor an deskadurezh en teir riez dibabet. An tamm emzezrann a zo
e derou e skrid a vefe da zonaat e stumm un dezrann klokoc’h, n’eo ket hepken eus orin ar
fealded-se, hogen eus he soliadur en e genderc’hañ hag e kenderc’hañ an Emsav. An Emsav
n’eo ket hepken ul lec’h ma studier an oberoù sevenet er bed hag ar finvezioù a emplegont,
n’eo ket hepken ul luskad oc’h ensammañ finvezioù savelet araozañ pe en diavaez dezhañ,
hogen n’eus anezhañ un emsav nemet mar krou ur finvezelezh nevez diwar e labour. Ur studi
war finvezelezh oberoù estren dezhañ a rank bezañ ur priziadur eus an oberoù-se e goulou e
finvezelezh dezhañ koulz hag ur priziadur eus e finvezioù dezhañ e goulou an oberoù-se.

Elfennoù evit ur studi dialuskel eus ar finvezioù er gevredadelezh.

An elfenn-greiz amañ eo ar c’heñverioù devoudel etre ar finvezioù hag ar savelegezhioù
kevredadel. Ne vezer ket prederiet forzh pegoulz gant forzh petore finvez. En un amzer a waskerezh
politikel ha polisel e vezer kizidikoc’h ouzh ar frankiz ; en un amzer a waskerezh armerzhel e vezer
kizidikoc’h ouzh ar gevataliezh. Pa ziweler ar c’heñver strizh a zo etre ar finvezioù hag an
amveziadoù kevredadel ez eur techet d’ober eus stourm ar finvezioù ur striv platonek en arempred ur
goustiañs vat. Unan ac’hanomp a venege an hent-dall ma emañ patromed ’zo e Breizh, o klask keizañ
redioù an armerzh frankizour gant un iziunad d’ar yonez, dre gompezañ ar muiañ gwellañ an
digevatalded etre o gopridi hag int : dont a ra bepred ar mare ma rankont dibab etre kevezusted o
embregerezh hag o iziunad personel, – hemañ o vont neuze d’un trivliad platonek o c’holeiñ ar
gredenn a vezañ graet kement tra a c’hallent evit ar yonez. O fazi n’eo ket stourm evit ar yonez, hogen
aozañ o stourm diwar ur saviad skoilhus outi : klask tennañ mad o gopridi eus trec’houllo an armerzh
frankizour, e-lec’h stourm evit erlec’hiañ ur savelegezh aotreüs d’ar yonez ouzh ar savelegezh
skoilhus outi ez eo hini ar gevredigezh frankizour.
Heñveldra, reizhiad ar sklaverezh ne oa kembezus d’ar frankiz nemet e kement ma oa trec’houllo
enni : ar mestr-mañ-mestr a c’halle diskouez madelezh ouzh e sklaved betek reiñ dezho ur santad a
frankiz. Kerkent ma stegne ar reizhiad avat ha ma arc’hwele hep mui a drec’houllo e tiskoueze hec’h
estrended da bep frankiz. Reizhiad kevredadel ebet ne c’hell dre berzh he savelegezh seveniñ finvez
ebet ; ar savelegezhioù a vez hepken pe aotreüs d’ar finvezioù pe skoilhus outo.
E-se, ar striv d’ar finvezioù a wisk neuzioù disheñvel hervez an amveziadoù kevredadel ma vez
renet. Pa vez aotreüs ar savelegezh kevredadel e kemer furm un ober peoc’hiek, ur « pleustr ar
vertuzioù » ken er par prevez, ken er par foran. Pa vez skoilhus ar savelegezh kevredadel e rank kemer
furm ar stourm dispac’hel a-benn erlec’hiañ ur reizhiad dezhi ur savelegezh aotreüs ouzh ar reizhiad o
ren. Setu perak e c’haller reiñ d’an dispac’her an anv a stourmer ar finvezioù.
An traoù n’int ket ken eeun evelkent. Ar finvezioù n’int ket ideennoù platonek treamzerel ha
traistorek, hogen kenderc’hadoù istorek, hag amplegadoù zo d’o c’henderc’hadur. Souezhet eur o
welout ARISTOTELES o veuliñ gwerinegezh ar gevredigezh sklavelour ma veve. N’eus souezh ebet
da gaout koulskoude : ne oa ket bodet an amveziadoù ret da amparadur ar saviad-kenderc’hañ nevez
en dije roet tu war un dro da zistremen live ar werinegezh nemeurek a rene neuze ha da
hontkenderc’hañ finvez ur gevataliezh eus an holl dud. E gwir, ken bresk e oa e-unan saviadkenderc’hañ ar werinegezh nemeurek – henn diskouez a ra istor keodedoù Hellaz – ma oa antebek-rik
amparadur ur saviad-kenderc’hañ all en dije c’hoariet ur roll dispac’hel en e geñver. Ne voe amparet
hemañ nemet 22 gantved diwezhatoc’h hag e grouerion, an dispac’herion c’hall, ne c’halljont e sevel
nemet p’edo bodet an amveziadoù a lakae tebek e amparadur, en o zouez pinvidikadur ar renkad
vourc’hiz hag he strivoù evit kevatalaat he gwirioù gant re ar vrientinion ; an emgann davit ar pal-se a
yeas en devoud kalz en tu-hont d’e bal, rak war un dro gantañ diwar ar saviad-kenderc’hañ nevez e
loc’he ar stourm evit ar gevataliezh-finvez, – emgann ar vourc’hizion evit o lazioù politikel oc’h ober
unan gant ar stourm finvezel evit mad an denelezh veziat ha da zont. Ar stourm finvezel-se,
kenderc’hadur ur finvez nevez, eo a rae eus ar stourmerion dispac’herion wirion ha n’eo ket hepken
gourzhtroerion.
Tu zo bremañ da zezrevellañ al lankadoù eus diwan ar finvezioù :
Ur bountad kevredadel azonet gant a) an diazasted ouzh ar gevredigezh eus reizhiad hec’h
emframmoù b) skoilhusted an emframmoù-se ouzh ar finvezioù o ren er gevredigezh, a ro tro da
amparadur ur saviad-kenderc’hañ nevez a zo lec’h-krouiñ ur reizhiad emframmoù kevredadel nevez
ha finvezioù nevez.
Dispac’hel eo ar saviad-kenderc’hañ nevez peogwir e talvez da grouiñ ur gevredigezh nevez ha
dreist-holl da hontkenderc’hañ finvezioù nevez. Kefridi an dispac’h n’eo ket diskoilhañ finvezioù ar
bed kozh : taol ar marv a ro dezho koulz ha d’ar pezh o skoilhe. Gwin an dispac’h ned a nepred ebarzh seier kozh finvezioù ar gevredigezh kent, hogen e-barzh seier nevez ar finvezioù en deus krouet
e-unan.

Stourm ar vourc’hizion c’hall evit o lazioù ha war un dro evit finvezioù an denelezh a ro ur skouer
eus ar c’heñver daelerezhel a zo etre stourm ar palioù ha stourm ar finvezioù. E gwir, an daou stourm
ne reont unan nemet p’o seller a-vras. War an dachenn, e tenn stourm ar finvezioù da hontkenderc’hañ
hentoù kevredadel nevez (barnet da follentez pur war an taol – soñjomp en dirollerezh-krouiñ a renas
e mareoù ’zo eus an Dispac’h gall) diwar ar plegennoù pourchaset dezhañ gant stourm ar palioù, tra
ma tenn stourm ar palioù da atoriñ kenderc’hadoù stourm ar finvezioù. Ar stourm evit ar gevataliezhfinvez ne reas nemet unan gant stourm ar vourc’hizion evit o c’hevataliezh dezho hag atoret e voe
dizehan gantañ betek sankañ en atoradur bras an Impalaeriezh ; daoust da se, ez eas kalz en tu all da
bep atoradur pa adkrogas un nebeut dekvloaziadoù goude oc’h ober unan ar wech-se gant stourm ar
broleterion. Skouerioù all e-leizh a c’haller reiñ, evel hennezh c’hoazh : stourm ar sklerijennañ renet
en 19t kantved gant al luskadoù evit ar skoliadur hollek ne reas nemet unan gant ezhomm ar bed
greantel ma ve uhelaet barr-deskadurezh an danvez micherourion. E berr, diac’hinad ar finvezioù eo e
reont berzh er feur ma vezont atoret gant ar palioù. Pe, en ul lavar kevredadour : stourm ar palioù ha
stourm ar finvezioù zo en ur c’heñver a forc’hellegezh daelerezhel o luskellañ etre ar genglokausted
hag an daouvleinegezh.
Bremañ, pehini eo roll al levierezh e-keñver ar finvezioù ? E roll n’eo ket ren un ober dispac’hel
(arbennadenn Dispac’h stuzegezhel Sina a sko e-biou : un dedalvezadur ne voe ken eus dispac’hderou ar renad da c’hennadoù eus ar gedvuhez na oant ket bet tizhet gantañ). Roll al levierezh zo
derc’hel ar riez en he flom ha se diwar-bouez ur gwastad hepken eus ar werc’helezh kevredadel, hini
ar frammoù. Ret-buhez eo dezhañ ma chomfe stabil reizhiad emframmoù ar gevredigezh : eñ eo an
emframm breskañ a-dreñv e ziavaezioù a nerzh. E breder kentañ zo gant palioù resis evel paderezh ar
riez, e baderezh dezhañ, h.a.. Ne engalv ar finvezioù nemet e kement ma vezont atoret gant e balioù.
Gourzhenebadur klok, saviadel, zo enta dre ret etre al levierezh hag an dispac’h. Ha kement-se a dalv
ken evit Republik-pobl Sina hag evit Frañs hag SSSR. MAOZEDONG ha dispac’herion Sina o deus
furmet en o bro amvaeziadoù kevredadel aotreüs d’ur gevataliezh dilesoc’h moarvat eget e nep riez
all ; bezomp sur koulskoude eus un dra : ne c’hell ken al levierezh sinaat engervel ar gevataliezh-se
evel ur finvez nemet e kement ma’z eo atoradus gant e balioù, eleze frammañ, arnevesaat,
galloudekaat ar riez. Mar krogfe ul leviadur kevatalour da vezañ arbenn un digresk eus nerzh
armerzhel, milourel pe all ar Republik-pobl, e ve dilezet raktal.
Penaos neuze intent reizhiad an deskadurezh en ur riez evel Frañs, SSSR pe Republik-pobl Sina ?
E dalc’h al levierezh emañ. Ne c’hell ket bezañ un diaz dispac’hel. En degouezh gwellañ ez eo ur
benveg dedalvezañ saveladurioù un dispac’h kent, dindan evezh al levierezh. A-du emaon gant aozer
PKB-1203 : « N’eo ket er skol e vez graet an dispac’h ». Ar skol zo ul lod etre re all eus ar saviadkenderc’hañ arallek, ha ne weler warni azon ebet ouzh he diskouez evel danvez ur saviad-kenderc’hañ
dispac’hel.
Aozer PKB-1203 a ra anv eus S.A.D.E.D. doare kentañ, pezh a zegas ur gudenn all, hini an
« deskadurezh », ar « stummadurezh » kentoc’h er saviad-kenderc’hañ dispac’hel. Istor S.A.D.E.D. zo
aze da brouiñ ne c’haller ket dispartiañ er frammoù dispac’hel ar stummadurezh diouzh ar peb-all eus
kedvuhez an dispac’herion : an holl a vez dizehan war o stummadur. Aozadurioù a neuz skolel a
savont diouzh an ezhomm ; n’eus anezho avat nemet binvioù darnel, lec’hel hag amzeriat, eus ar
stummadurezh.
Ar goulenn a chom, ha n’eo ket unan dister, eo hemañ : petra a zeuy ar stummadurezh dispac’hel
da vezañ en tremen eus an dispac’h d’ar Stad ?
PKB-1206

KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BREIZHEK
(Navet testenn, PKB-1207)
Sternioù-daveiñ d’an diforc’h etre « emsavelezh » hag « arallegezh ».
Peadra a ve da souezhañ gant paotad an displegadennoù er Gendael a-zivout an deskadurezh ma
ne oufed ket e paota ar gelennerion en Emsav. Un doare eo evito da zezrannañ o saviad arallek hag er
feur-se ez eo talvoudek o zestennoù. Lavarout ez int « talvoudek » n’eo ket a-walc’h koulskoude : ur
gomzenn vat ha kalonekaus ne vo ket ma ne c’houlennomp ket penaos int talvoudek. N’emaomp ket
mui en amzer ma alied « Breizhiz emskiantek » da skrivañ forzh petra gant ma ve brezhoneg. Ar
skridoù embannet gant Emsav, an testennoù displeget er c’hendaeloù o deus talvoudegezhioù
liesseurt. Poent eo klask gouzout resis pere ha boulc’hañ ur rummadur anezho.
Boas eur da zispartiañ an daelerezh en anaoud, a zo un hentennouriezh ouezoniel, diouzh an
daelerezh e loc’h ar bed, e darvoudoù an istor, e devoudoù ar gevredadelezh, h.a.. Hemañ a
venegomp tost bepred en Emsav pa reomp gant ar ger daelerezh. Diforc’hioù zo d’ober en e geñver,
hervez ma’z omp arvesterion pe perzhidi diemouez pe gouzañvat, pe er c’hontrol hervez ma’z omp
perzhidi emouiziek hag oberiat ennañ, – en degouezh-mañ e roer dezhañ an anv a niderezh.
Gant an diforc’hadurioù-se ez eus tu d’ober ur rummadur kentañ eus an displegadennoù-kendael
hag ar skridoù all : a) ar pennadoù-dafariñ, danevelloù darvoudoù, deskrivadurioù devoudoù, anezho
stlennadoù orin pe eildorn, savet pe get o heuliañ un hentenn anaoud daelerezhel, – da azon nac’hel
dezho n’int ket ul lod eus ar perzh kemeret gant o aozerion en daelerezh kevredadel, dre se ne vastont
ket dre o danvez da reolenn an ateb oberoù b) an displegadennoù a zo ul lod eus ar perzh kemeret gant
o aozerion en daelerezh kevredadel dre o saviad-kenderc’hañ arallek k) an displegadennoù a zo ul lod
eus ar perzh kemeret gant o aozerion en daelerezh kevredadel dre o saviad-kenderc’hañ emsavel.
An diforc’h etre an displegadennoù b) ha k) ned eo ket unan krenn, ha kemplezh eo. Ur skouer a
ziskouezo perak. Kemeromp an destenn PKB-1129 (Emsav 76/122-123 1973), a zo ul lankad
damkanañ da heul ul lankad embregañ er saviad arallek da geñver turmud ar studierion ouzh al Loi
Debré hag an D.E.U.G.. Tud E.S.B. o deus emellet en turmud-se evel Frañsizion e-touez Frañsizion
all, – un amplegad oa d’o emelladenn, – e-se an damkanadenn ez eo PKB-1129 he deus un ateb
oberoù arallek. Hogen, war un dro, an emelladenn oa dezhi un abeg emsavel evel just. Roll an
damkanañ eo neuze α) dezrannañ ar blegenn ma’z eo bet renet an embregadenn, n’eo ket hepken en
amgant ar saviad arallek, hogen er vaezienn niderezhel klok, hini ar saviad-kenderc’hañ emsavel (sl.
Emsav 75/80 1973) β) dezrannañ an embregadenn hec’h-unan, hec’h abeg, he sol, he foell, hec’h
amkan, he berzh, he skog, h.a., e-keñver bellouriezh an Emsav. E berr, kammed kentañ an damkanañ
zo stadañ e ateb oberoù arallek, e eil kammed savelañ e ateb oberoù emsavel dre savlec’hiañ an
embregadenn e niderezh an Emsav (ha se, forzh petore disoc’h a ve d’ar savlec’hiadur : adalek ma teu
a-benn an damkanañ da savlec’hiañ un embregadenn e niderezh an Emsav, ha pa anadfe an
embregadenn ennañ evel mannelezh pe nac’helezh, e savel e ateb oberoù emsavel ; anavezomp
evelkent e vez seul aesoc’h ar savlec’hiadur ma tle an embregadenn anadiñ evel yaeloc’h !). Pep
displegadenn zo enta dezhi un ateb oberoù arallek bras pe vrasoc’h hag un ateb oberoù emsavel spis
pe spisoc’h. Pa chom dispis an ateb oberoù emsavel, eleze pa n’eo ket deuet a-benn an aozerion da
savlec’hiañ o embregadenn e niderezh an Emsav, pa chom o zestenn engortoz eus he damkanadur
emsavel, ne c’haller anaout dezhi nemet un ateb oberoù arallek, – ha spiañ hepken ul lankad
damkanañ nevez da savelañ dezhi hec’h ateb oberoù emsavel, – da renkañ emañ er rumm b).
Petra dalvez resis « savelañ ateb oberoù » un displegadenn ? Amprestet eo bet an droienn
digant lavar ar c’helliderezh : an « ateb aour » zo an aour miret e bank ar riez evel gwarant
evit he moneiz paper. En hevelep doare ez eo an oberoù ar gwarant evit an damkaniezh. An
ober zo bepred un anaout war un dro, an oberoù zo enta andon dilesañ an anaoud. O
oberourion o deus neuze ur savlec’h brientek evit a sell anaout an oberoù o-unan, ar saviadhag ar reizhiad-kenderc’hañ ma’z int bet renet, ha dre-vras kement a denn dezho. Un ateb ez

int evit pezh a c’hallo o oberourion lavarout war o divoud. Evel just n’int ket ar gwarant
nemetañ, ha gwiriadurioù all a vo d’ober, – hogen, dres, ar re diogelañ eus ar gwiriadurioù-se
a vo oberoù nevez soliet war an anaoud amparet gant ar re gentañ. Meizañ a reer penaos emañ
plezhet an oberoù hag an anaoudoù a ra an niderezh. Un ober a zo war un dro un anaoud eus
ar bed arallek a c’hallo c’hoari roll un ateb oberoù arallek ; heñveldra evit an ateb oberoù
emsavel. Forc’hellek eo avat an oberoù renet er bed arallek gant ur mennad emsavel :
amparañ a reont un ateb oberoù arallek e kement m’o lakaer da c’houlaouiñ ar bed arallek,
hag un ateb oberoù emsavel e kement m’o dezranner evel lankadoù eus niderezh an Emsav.
Rummata a c’haller enta an testennoù diwar-bouez tri aters : hag ez int testennoù-dafariñ
nemetken ? hag ez int ul lod eus ar perzh kemeret gant o aozerion en daelerezh kevredadel ? en
degouezh-mañ, hag o deus un ateb oberoù emsavel ?
Bremañ e kredan ez eus ezhomm adspisaat un diforc’h savelet un nebeut bloavezhioù ’zo ha nad
eo ket bet gwiriet ent damkanel abaoe pell. Komz a ran eus an diforc’h etre ar c’healioù « emsavel »
hag « arallek »
Daou stern-daveiñ zo bet arveret betek-henn evit displegañ an diforc’hadur-se : 1) istor an Emsav
2) ar c’henderc’hañ istor.
1) Stern-daveiñ istor an Emsav. An oberoù emsavel o vezañ frouezh ar saviad-kenderc’hañ
emsavel evel ma vez an oberoù arallek frouezh ar saviad-kenderc’hañ arallek, e tidermener pep hini
eus an daou rumm oberoù dre o dedarzh istorel, dre c’heneliezh ar saviad-kenderc’hañ keñverek.
Kement-se zo bet graet e-barzh an daou bennad-mañ dreist-holl : Pevar stael an dispac’h, Emsav
40/113-135 1970 ; Broadelourion ar bloavezhioù pemont ha geneliezh ar saviad-kenderc’hañ
emsavel, Emsav 53/ 137-164 1971. An hent-mañ a gase da dermenañ an Emsav evel an adkrog gant
Breizhiz da genderc’hañ o istor a bobl. Ar gwan a zo gant ar stern-daveiñ-mañ eo ne ro ket an tu da
zispartiañ pezh a zo deberzhek, dibarek d’an emsav brezhon diouzh ar pezh a c’hell bezañ retvezek
hag hollek e meizad an emsavelezh.
2) Stern-daveiñ meizadur mab-den evel kenderc’her istor. Da heul un emdroadur merket a-du-rall
gant « tarzhadur ar c’hombod broadel », ez eur deuet da intent emsavelezh hag arallegezh n’eo ket ken
a-zave da zegouezh unveziadel an emsav brezhon, hogen a-zave d’ur meizadur hollveziadel eus mabden : emañ mab-den en e reizh evel kenderc’her istor, eleze p’en deus e labour da frouezh un istor a
zo e hini. Emañ en ur saviad-kenderc’hañ arallek pa dalvez e labour da zanvez gouzañvat e kenderc’h
un istor nad eo ket e hini. An emsavioù neuze a veizer evel embregerezhioù-dieubiñ diouzh an
arallegezh, – ha n’eo ket mui diouzh ar mestronierezhioù tudadel pe renkadel hepken, ar re-mañ o tont
da vezañ degouezhioù etre re all eus an arallegezh. An hollveziadelaat-se zo bet un
« hollemsavelaat » : abaoe ma’z eo ar bed bed e vez ar stourm emsavel, hag an emsav brezhon zo ul
lankad anezhañ. Dre berzh an hollelaat-se e kevana hag e fetisa ivez meizad an istor : hemañ zo istor
an hollelezh intentet evel maezienn-emsaviñ. Ar gwan oc’h anadiñ gant ar stern-daveiñ-mañ eo e ra
eus an istor ur meni peurvoud, pe da nebeutañ un drehontelezh en e geñver ; menegiñ a ra bepred an
istor hep nepred lavarout petra eo ; gant gerioù all : embreger a ra meizad an istor diouzh an erdal
(oc’h ober anezhañ a-benn ar fin un « nann-anistor ») ha n’eo ket diouzh an enta, dre e savlec’hiañ eunan d’e dro e-barzh ur stern-daveiñ all en lakfe da anadiñ en e geñveriegezh.
Setu ma’z omp endalc’het da gavout un trede stern-daveiñ evit savlec’hiañ meizad an istor.
Dezrannoù kent o deus diskouezet ez eo an hontkenderc’hañ pennaenn ar c’henderc’hañ istor ha,
war un dro, evel rezid, un termenadur nevez eus ar frankiz. Da lavarout eo, an Emsav, e-ser labourat
evel embregerezh-dieubiñ, en deus kenderc’het un intent nevez eus ar frankiz, un intent nevez eus ar
gevataliezh (sl. Kevarzhelezh hag Emsav, Emsav 61/7-9 1972), h.a.. E genderc’hañ istor zo bet war
un dro ur c’henderc’hañ finvezioù. E lec’h all (sl. Emsav 78/200 1973) ez eo diskouezet
forc’hellegezh ar c’henderc’hañ finvezioù : war un dro, hemañ zo un arvez eus ar c’henderc’hañ istor,
ha trevonnañ a ra amgant ar c’henderc’hañ-se ; ar finvezioù, mard int frouezh etre re all eus ar
c’henderc’hañ istor, zo war un dro ar goulou m’en em reter dioutañ ar c’henderc’hañ-se. An Emsav,
e-ser kenderc’hañ istor, en deus kenderc’het finvezioù a zo rezid, kevarzhelezh, h.a., dre se ne c’hell

mui savlec’hiañ e stourm evit an istor nemet e stern ur stourm evit ar finvezioù. Stourm an distro
brezhon d’an istor a rank bezañ ur stourm evit ar rezid, ar gevarzhelezh, h.a., n’eo ket dre berzh un
divezegezh deberzhel degaset eus an diavaez, hogen dre emberzh, dre retvez e amparadur evel emsav.
E-se ez eus abegoù sonn da arverañ ar finvezelezh evel stern-daveiñ an istor.
Klaskomp hag ar stern-daveiñ nevez a ro tu da zonaat ha da glokaat an diforc’h etre ar c’healioù
« emsavel » hag « arallek ».
Emsavel eo an oberoù durc’haet etrezek pal an distro d’ar c’henderc’hañ istor (kentañ hag eil
stern-daveiñ) ha, war un dro, etrezek ar finvezioù kenderc’het e-ser an oberoù-se (trede stern-daveiñ).
Arallek eo an oberoù diempret diouzh kenderc’hañ istor ha, war un dro, diouzh kenderc’hañ finvezioù
o oberourion. Daveiñ a ra an oberoù arallek da finvezioù degaset eus an diavaez pe o treuzpadout
diwar brantadoù echu eus ar c’henderc’hañ istor, deberzhel enta.
Skouerioù a c’haller degas. A-raok an Dispac’h gall e rene ur gevataliezh divezel (Doue
ne rae kemm ebet etre ar Roue hag ar c’houer) ; an Dispac’h gall, o seveniñ ar gevataliezh
keodedel (an holl dud a vez ganet hag a zo kevatal o gwirioù), a savelas un diforc’h hervez ar
rizhenn emsavel-arallek : an oberoù emsavel a zavee d’ar gevataliezh keodedel hag an oberoù
arallek d’ar gevataliezh divezel oc’h anadiñ neuze evel goudor hepmui da vrientoù an noblañs
hag ar gloer. An dispac’hioù sokialour a zegasas an oberoù emsavel da zaveiñ d’ar
gevataliezh kevredigezhel, gwerc’hek, hag an oberoù arallek d’ar gevataliezh keodedel,
furmek, aet da ideologiezh ar renkadoù bourc’hiz gwasker pe kevredet d’ar waskerion.
Heñveldra, en dispac’hioù o teraouiñ e tave an oberoù emsavel d’ar gevarzhelezh, eleze d’ar
gevataliezh er c’henderc’hañ istor, hag an oberoù arallek d’ar gevataliezh kevredigezhel,
eleze d’ar gevataliezh er c’henderc’hañ armerzh, finvez kemeret da vanniel gant frammoù
skoilhus ouzh ar rezid.
Tu zo da vrastresañ heuliad ar sternioù-daveiñ kemeret gant kelennadurezh an Emsav. Er
prantad a anvfen « prantad Feiz ha Breizh » e rene ar finvezioù, nemet e oa finvezioù diflach
kemplaket da fardañ ur stern-daveiñ ardamezek na zaveed ober istorek ebet dezhañ, – tarzhet
e vije en e elfennoù diungenezh, kravezel ha tudadel. Er prantad a anvfen « prantad Skiant
Vreizh » (sl. Emsav 68/253-259 1972), e veze ar vro ur stern-daveiñ arc’hwelus a veze daveet
dezhañ un ober istorek, – met ur stern-daveiñ sonnet e oa ma talc’he ar gwengeloù lec’h ar
finvezioù, kuit a bep daelerezh. Er prantad a zo o ren, a anvfen a-walc’h prantad an hollelaat,
ez eo bet daelerezhekaet ar stern-daveiñ, eleze ez a a wastadoù kenereet dre argerzhadoù
daelerezhel. Ar finvezelezh zo ar stern-daveiñ diwezhañ, dezhañ ur roll reizhata ; dindanañ
emañ pazennaouet stern-daveiñ ar palioù (ma kav ar vro he lec’h nag ardamezek, na
gwengelek, na peurvoudek, met gwerc’hek ha keñveriek), stern-daveiñ ar frammelezh, h.a.,
dezho rolloù oberata liesseurt, etrezo holl kevamplegadurioù (evel skouer a gevamplegadur
etre palioù ha finvezioù, sl. Emsav 78/198 hh. 1973), kenglokaustedoù ha forc’hellegezhioù
daelerezhel.
An diforc’h etre ar c’healioù « emsavel » hag « arallek » zo enta e dibenn dezrann un diforc’h etre
finvezioù. An diforc’hioù arveret diagent : emsavel → brezhon / arallek → gall, emsavel → istorekaus
/ arallek → anistorekaus, h.a., a gav o sol en diforc’h etre ar finvezioù kenderc’het gant an Emsav hag
ar finvezioù kent, skoilhet, furmek, aet da vinvioù enebemsavel ha kondaonet war un dro gant ar
reizhiadoù o c’henderc’has.
Lakaat a-wel stern-daveiñ finvezel an istor hag an Emsav, pell a vezañ ur c’hemm
durc’hadur zo ur c’hammed nevez en donaat eus diazezoù an Emsav, an ergoreladur eus e
stign piaouekañ.
N’omp ket c’hoazh evit digejañ holl emplegadurioù an ergoreladur-se. Koulskoude e ro
dimp endeo an tu da zeraouiñ respont d’ar goulenn meneget uheloc’h : petra eo, ha petra n’eo
ket, an istor ?
– an istor ned eo ket direadus da c’hoari un daelerezh kevredadel hep ster ebet war hir
dermen – ar meizadur-mañ, a oa hini ur c’hevredadour evel G. GURVITCH, zo savboent un
arseller estren d’an niderezh istorek ;

– an istor ned eo ket kennebeut « un argerzh savelek o vont d’un diwezh erverket, d’ur
pal ret » (sl. Emsav 74/64 1973), ur froud daelerezhek o redek en un naoz andaelerezhek,
traistorek, evel m’en meize MARX ;
– ne c’haller ket komz eus « finvezelezh ergorel an istor » (ha nebeutoc’h c’hoazh eus
« davedelezh an istor », o lezel diziforc’h en termen-se, evel ma ra ar varksourion, sterioù
« pal » ha « finvez »), hogen eus « finvezelezh kenderc’het war un dro gant an istor » ;
– an istor zo ar pezh en gra an dud. P’en greont e-maez emouiziegezh ha rezid, eleze o
vont diouzh savelennoù kevredadel, armerzhel, bredel, h.a., e risklont diouzh un durc’hadur
savelek a zo o sankadur en andenegezh, eleze en anistor. Pa stourmont d’e ober, pa
hontkenderc’hont, p’en kenderc’hont ent emouiziek ha rezidek, ez int war un dro
kenderc’herion finvezelezh : mar en deus neuze o istor ur finvezelezh ez eo dre berzh m’en
ensammont evel hollelezh ha m’en durc’haont etrezek ar finvezioù o deus kenderc’het.
Echuiñ a rin gant un evezhiadenn bersonel-tre. Gwelet eo bet (sl. Emsav 78/200 1973) ne
c’hell stourm ar finvezioù bezañ renet nemet hag atoret e ve gant stourm ar palioù. En un
doare e vez bepred dogan stourmer ar finvezioù, an dispac’her, an emsaver. Un arbenn zo da
se, a zo hemañ da’m meno : mar intenter an istor evel maezienn an emsaviñ, ez eo arabat
diwelout emañ ar vaezienn-se gwiadet gant ar savelegezh – c’hoari retvezel houmañ o vezañ
ur riskladur tonkadek d’an anistor, d’an anden. Mar deu a-benn ar stourmerion, e predoù berr
ha rouez, da drec’hiñ d’ar savelegezh dre an hontkenderc’hañ, e chomont evelkent sujet dezhi
o buhez-pad hag ez int trec’het ganti unan-hag-unan en dibenn. Ha daoust ma ouzont se e
talc’hont gant o stourm, – aze emañ evidon kevrin an istor.
PKB-1207

AN EMSAV HAG AR VRO (62)
DANEVELLOÙ OBEREREZH
Emzezrann.
An teskad notennoù, deizskridoù, prederiadennoù da heul a embannomp evel ma’z int bet fiziet e
pep Kellig gant o aozerez.
Setu da heul pezh a’m eus skrivet d’ar mare ma’m eus kejet gant Y ha gant an Emsav, pa glasken
kompren ha sklaeriañ ar pezh a c’hoarveze. N’eus aze nemet notennoù troet diwar ar galleg hag o
verkañ evidon ur prantad-treuzfurmiñ e’m buhez.
Mezheven 1972 – « … Komz a raemp, hogen diaes e oa din bezañ gwirion. Aon ’m boa rak bezañ
barnet peogwir ne oan ket evit en em varn. E-ser hon c’hendivizoù e hañvale din an Emsav bezañ un
dra lusennek-kenan.
« Ennon e tiwane goustadik, mui-ouzh-mui, e darempred ganit ha gant ar re all eus Koadkaden, an
trivliad a vezañ estren d’ar metou (tiegezhel da gentañ-penn) ma’m boa bevet betek neuze. Bepred
e’m eus kavet plijus embann ar mennozioù a lavaront gourzhtroüs, hogen ne ouien ket hag e oant va
vennozioù din, ent werc’hel. Gouzout a ouien e tinac’hen o buhez evel m’he gwelen, hogen en em
santout a raen va-unan-penn evit stourm ouzh va zud ha dic’houest da zilezel a-grenn ar pluskad fals e
oa o buhez graet ganto. Ar pluskad-se oa evel ur rouedad danvezel ouzhpenn ma oa un ideologiezh a
anven bihanvourc’hizel.
« An Emsav (daoust ma n’anavezen tost netra anezhañ d’ar mare-se) oa ur benveg nevez da
stourm outo. Deskiñ a raen ar brezhoneg a-ouez dezho. Lorc’h a oa enno pa lavaren ez anavezen un
dispac’her brezhon ha, nebeut goude, dispac’herion vrezhon, rak merzout a raen enno un enebiezh
kuzh kerkent ha distaget an anv a zispac’her ; koulskoude ne oan ket gouest da spisaat ster ar ger-se
na penaos e c’halled meizañ ur Vreizh dieub. Ne ouien ket penaos respont d’o goulennoù hag e
responten fall. En un doare iskis en doa kroget tamm-ha-tamm an Emsav da gemer neuz.
« Pa’m eus da anavezet e hañvale din an Emsav (a endalc’he da vuhez a-bezh er-maez ac’hanon)
bezañ un harz etrezomp, rak n’anavezen ket ar pezh e oa. Krediñ a raen e nac’he holl blijadurioù ar
vuhez dres peogwir e lakaen ar vuhez er-maez anezhañ. C’hoant ’m eus bet da gaout ur mennoz
resisoc’h war e zivoud. Lennet ’m eus un nebeut follennoù. N’eo ket bet a-walc’h nemet, hep gouzout
din, e teue da vennozioù ha re ar gelennerion gleizelour da’m lakaat en-dro dirak kudennoù savet
endeo e 1968 : ne oan tamm ebet laouen gant va buhez dizoberiant ha gouzañvat ; ne’m boa ket a
hanvoud ; me oa e dalc’h va ziegezh en ur enebiñ outañ dizehan evit en em ziogeliñ. E-touez
diaesterioù danvezel ha kantaezel e oant ur skoazell na zeuen ket a-benn d’en em zizober diouti.
Emouez e oan abaoe pell e oa ret din distrujañ ur bern talvoudoù kozh na’m boa ket ar galon da
zistrujañ. Mui-ouzh-mui ez on bet enket, evel mouget. Rediet e oan da zibab etre talvoudoù a zegase
din ul laouenidigezh bennak mat diglok ha traoù all a zisoc’hfe, int ivez, war enkadennoù all. Termal
a raen etre va buhezig sioul ha gwarezet-kenan met diatebek hag ul lamm en dianav. Dic’houzañvadus
e oa aet va saviad.
« C’hoant ’m eus bet daeañ an dianav-se a gemere ul lod bras eus da vuhez ha na zeue ket
davedon, ober un dra bennak. Aet on d’hoc’h emvod ha c’hoant ’m eus bet mont en-dro. Plijus oa an
dud. Ober a raec’h un dra bennak ha c’hoant a’m bije bet kemer perzh ennañ. N’on ket aet e-barzh
E.S.B. en abeg dit nemetken ; deuet on da gompren e oa an Emsav un doare da vevañ na zisplije ket
din hag a gouezhe e koulz e’m saviad er mare-se. Pell diouzh hon disrannañ e oa ul liamm ouzhpenn
etrezomp. Bez’ e oa c’hoazh dispac’herion all hag, a-geñver ganto, ganit, a-geñver gant va
buhezadurioù tremenet ha da dizoloadennoù nevez e teue an Emsav d’en em fetisaat en ur bremañ
durc’haet war-du un dazont divevenn. Diwar an ampoent ma’m eus divizet anaout petra oa an Emsav
oc’h en em stlennañ ar muiañ gwellañ warnañ ha dre welout an dud a veve ennañ, ne c’hallen mui
chom er-maez ha na gemer perzh. Pezh a blij din eo n’eus ket a vevennoù da viken en ober-se, hogen

ez eus aze un dra bennak war emdreiñ evel ma’z on (fiñvusted etrezek ur pal resis). Komprenet ’m eus
ivez ez endalc’h an Emsav, eleze an dispac’h, ar vuhez a-bezh hag e vefe tu din, pell diouzh argas va
zremened, e drehontiñ. Ne’m boa ket da vevañ diwar gounezadurioù met da ren ur vuhez durc’haet
hag oc’h en em binvidikaat e pep mare. An anaoudegezhioù ne oant mui traoù peurglok, diatoradus,
diziraezadus, hogen bevañ a zegas an anaoudegezh er-maez eus pep sonnadur. An troc’h pe kentoc’h
an trehontiñ eus va buhez tremenet a sell ivez ouzh va zud. Ganto en em sonna pep tra, an trivliadoù,
an traoù, an dud, ar mennozioù… »
« Prantad-treuzfurmiñ e’m buhez », petra zo kemmet neuze e gwirionez e’m buhez ?
« Santout a ran eo bet kemmet va saviad en un nebeut amzer ha gwelloc’h ez eus elfennoù fetis
oc’h eztaoliñ ar c’hemm-se : bevañ a ran gant ur paotr, pezh en deus ampleget evidon dilezel mui-pevui ar metou bihanvourc’hizel ma’z on bet desavet. Dilezet ’m eus a dra sur un tamm mat eus va
buhez tremenet leuniet gant he zrivliadoù hag he c’healioù. Hogen peseurt roll en deus c’hoariet va
ziegezh hag ar metou bihanvourc’hizel ma’m eus bevet ? Penaos dezrannañ arbenn va stagadur ouzh
va zremened hag ouzh va bugaleaj en deus padet un hir a amzer ?… »
Setu goulennoù savet ganin n’eus ket pell c’hoazh, met hiziv n’on ket mui prederiet kalz gant
seurt traoù. Gwelloc’h eo krouiñ va buhez : n’eo ket o furchal en tremened evel ma ra
bredelfennourion ’zo ez eus tu da vevañ er ster leun, evel ma’m eus klasket ober ivez ez eus tu da
gompren ar saviad a vremañ. Seurt furchadennoù ne zisoc’hont war netra nemet war vennozioù ha
mennozioù c’hoazh. Un diskoulm hiniennel n’eo ken o kadarnaat ar pezh a zo dre glask en tremened,
rak n’eus ket tu da zistrujañ dislavaroù ar bed dre ar c’healiad. N’eus tu da drehontiñ an tremened
nemet dre an ober liammet ouzh an amzer. Ha gwir eo e’m eus taolet sklerijenn war va zremened dre
va oberioù a vremañ, an oberioù-se o kemer al lec’h brasañ e’m buhez. Ne vevan ket mui kement-se
troet war-du an tremened, ha gwell a se.
Hag ar c’hemm brasañ e’m buhez n’eo ket e’m eus kroget ent werc’hel da gemmañ va buhez ha
n’eo ket mui hepken ur c’hoant difetis da gemmañ an traoù, o klask un dra bennak a-hed ar vuhez hep
ober netra e gwirionez ?
Dre zegouezh dreist-holl e’m eus kejet gant E.S.B. ha gant Breizh (memes tra e oan kelennerez
war ar galleg e Breizh !). D’ar mare-se edon o klask leuniañ va buhez gant forzh petra : lennegezh,
mignoned, beajoù, trivliadoù, skrivachoù, komzoù, arzoù… en ur bed amparet gant mennozioù. Va
labour zoken, evitañ da reiñ din ur meni dizalc’hiezh, a glote gant ar seurt bed-se : kenderc’hel a raen
va buhez a studierez er metou klozet warnañ e-unan e oa hini Koadkaden, amparet evit ul lod gant
kleizelourion o hunvreal an dispac’h hag o c’hoari ar vuhez. Hag, e-keñver ar skolidi, petra a c’hallen
ober nemet c’hoazh komz ganto ?
Bevañ a raen enta en ur bed difetis, faltaziek, en ur bed diabarzh hep krap war an diavaez. Hogen
diaes e oa e leuniañ ha rediet e oan da ijinañ dizehan diverroù-amzer nevez, da zisteurel traoù ’zo evit
traoù all, mignoned evit mignoned all, hep kompren ar pezh a c’hoarveze nag al liamm etre an
devoudoù. Perak e kejen gant seurt tud, penaos e oan deuet da vezañ pezh e oan, piv oan ? Perak e
raen seurt traoù, petra a felle din ober ? D’an holl c’houlennoù-se a save e’m fenn e chomen
dic’houest da respont. D’ar mare-se e lavaren : bez’ ez eus div blac’h ennon, an eil a vev tamm-pedamm o c’hoari en he buhez, eben oc’h arvestiñ. Un arallekadur e oa. Lavarout a raen alies : « n’eo
ket me a vev, n’eo ket me a ra va buhez ». Hag evit kavout ul liamm e’m buhez e’m boa ijinet ur ger e
galleg : coïncidence, hep gouzout e oa bet arveret dija gant ur skrivagner gall anvet BRETON ;
coïncidence, c’hoazh ! Disrannet e oan, troet war-du an tremened pe war-du un dazont derc’helaet odaou e’m fenn, hag an amzer-vremañ a hañvale din difetis, goullo : « mon esprit tourne à vide » a
lavaren alies. Evel just, rak ne’m boa netra d’ober pe kentoc’h ne ouien ket petra dibab, peseurt
obererezhioù liammet etrezo dre ur pal a c’hallen ren.
Bevañ a raen er-maez eus ar bed diavaez ha, dres, klask a raen anavezout ar bed diavaez-se dre ar
skingomz, ar c’helaouennoù a striven d’o lenn ha d’o selaou bemdez. Na borodus e oa a-wechoù !
Seurt ober a chome e par un anaoudegezh difetis a-benn bezañ gouest da gomz eus forzh petra gant an
dud a gejen outo, evit leuniañ an amzer etrezomp. Un doare kenstrivadeg e oa evidon an anaoudegezh,

ur c’hwitadenn e oa ivez a roe din ur meni kemplezh. Ha lenn a raen, selaou a raen, deskiñ a raen hep
kompren netra, eleze hep treuzfurmiñ netra ennon ha da heul er bed. Studioù war al lennegezh a’m
boa graet, ha pegen diaes e oa a-wechoù yezh ar skridvarnerion. Anat e oa din neuze e oan ur plac’h
divarrek. Gwelout a raen erfin ar bed a-dreuz al lennegezh. Met perak ar sell-se ?
Desavet on bet moumounet gant va zud, gwarezet diouzh ar bed diavaez, diouzh an dianav, an
digenvezded, ar feulster, o tianavezout dislavaroù an tiegezh, goudor a endalc’h dija ar feulster hag an
digenvezded. Bourc’hizion vihan nevez ’zo e oant ha labouret o doa kalz hervezo evit tizhout o
saviad. Bountet on bet er skol evel holl vugale ar seurt metou e sell da dizhout ur stael sur er vuhez.
Hag evit gwir eo chomet ar skol an dra bouezusañ e’m buhez e-pad un hir a amzer, betek daouzek
vloaz. Ret e oa din gounit karantez va ziegezh. Hogen ar skol n’eo ket ar vuhez ha ne oa ket a-walc’h
evidon toulloù-bac’h ar skol hag an tiegezh. Tamm-ha-tamm e’m eus klasket tostaat ouzh ar vugale
eus va oad.
Seurt emzalc’h zo bet buanaet gant an devoud da heul : falset ’m eus ur c’harned-notennoù.
Gwelet eo bet evel ur fazi spontus hag en em santet ’m eus argaset ha barnet gant an holl. Diaesaet ha
grevusaet eo bet, a-geñver gant an emzalc’h aonik ha lent kresket ennon neuze, va darempredoù gant
an dud. Ne chome ganin nemet krouiñ ur bed din. Da’m skoazell eo deuet bed al lennegezh. Oc’h
ijinañ ur bed nevez e oa aesoc’h din nagenniñ ar bed ma veven. Va enebiezh ouzh va zud
bihanvourc’hizion, derc’houezourion ar gevredigezh ha binvioù ar Stad, ne oa nemet eztaol eus va
enebiezh ouzh ar gevredigezh a oa en-dro din.
Mae 1968 zo kouezhet mat e’m buhez evel ur c’hoari nevez. E-pad un nebeut mizioù e oa tu da
c’hoari keñverioù nevez etre an dud. Nerzhoù o deus tarzhet en dud d’ar mare-se ; steuziet o deus
buan hag ersavioù hiniennel, darnel ez int chomet a-benn ar fin. Kredet ’m boa e vije bet tu d’en em
dreuzfurmiñ evel-se a-geñver gant ar bed. Hogen ur wech echu pep tra ne oan na dieubet na
treuzfurmet ; komprenet ’m boa hepken e veve kalz a dud eveldon en ur gevredigezh fall-put. Met
petra ober ? Aon a’m boa rak ar feulster. Gwelloc’h oa neuze ren ur vuhez sioul en ur bed faltaziek
bennak ha sioulaat an nerzhoù enebek dihunet ennon. Hep kudenn a arc’hant e oa tu din da ijinañ
forzh petra. Soñjet ’m eus bevañ en ur gumuniezh pe beajiñ, pezh a dalveze tec’hout diouzh ar bed
fetis, mont kuit eus Bro-C’hall da skouer.
N’eus ket pell ez eus tu din da daolennañ va buhez tremenet evel ma’m eus graet a-us. Er mare
ma veven evel-se ne felle ket din anzav c’hwitadenn seurt buhez. Evel ur bern tud yaouank sanket er
bed boutin bihanvourc’hizel ha hep uhelvennad, en em repuen en ur bed iskis din, heklev nac’hel eus
ar gevredigezh-veveziñ a glasken freuzañ dre ar spered. Kouezhet oan en ur romantelouriezh
dispac’hel hag e klasken tec’hout diouzh ur bed anavezet evit ur bed dianav na’m boa ket komprenet e
oa ret e grouiñ ha n’eo ket hepken e ijinañ.
Bremañ ma’z on deuet er-maez eus ar blegenn-se ez eus tu din da gompren perak e veven en
doare-se ha penaos e fell din bevañ bremañ, petra a fell din hiziv ha perak e fell din d’ar mare ma
skrivan, kemer perzh en Emsav. Fetisadur eus elfennoù a oa dija ennon eo an Emsav.
Kejet ’m eus gant Y ha va c’hejadenn gant E.S.B. zo bet da gentañ dangorel rik ; lakaet er-maez
va orin brezhon dre va zud, va labour-bevañs e Breizh e-pad ur bloavezh, n’anavezen d’ar mare-se
netra eus Breizh nemet e stumm ur rannvro blijus eus Frañs. Spontet oan ha souezhet pa’m eus kejet
gant tud o doa c’hoant krouiñ ur Stad vrezhon. Un dra a-enep red an amzer e oa evidon hag e-pad pell
ez on bet diaesaet gant ar poent-se eus E.S.B..
Degaset hon eus pep hini, Y ha me, hon c’hudennoù ha mar hon eus dibabet bevañ a-gevret n’eo
nemet goude bezañ o distremenet dre gomz ha dre vevañ. Ur c’hwitadenn ne vefe nemet disoc’h un
diouer a zezrann hag a veizerezh o tianavezout diazezoù kreñv hon buhez ma en em gav an Emsav en
o zouez. Lavaret ’m eus : hep an Emsav ne vije ket bet abegoù niverus a-walc’h evit krouiñ hon buhez
a-gevret. Dre an Emsav en deus degaset kudennoù ha pebr e’m buhez e choman hag ez on chomet
gant Y. Rak peseurt liammoù a oa etre ur plac’h kollet er c’houmoul hag ur paotr a veve war an
douar ? Y zo kelenner war ar skiantoù ha me kelennerez war ar galleg. Evidon e oa daou ved
disheñvel. Pegen alies e’m boa gwelet tiegezhioù ma ne veze komzet eus netra nemet eus labour ar

burev. Petra ober e seurt tiegezhioù nemet labourat, mont d’ar skeudennva ha d’al lec’hioù foran,
kaout bugale evel-se, gwelout tud evel-se, e berr en em ammerdiñ a-gevret evit tremen an amzer.
Alies e’m eus dilezet an dud pe ez on bet dilezet peogwir n’hor boa netra da lavarout hag a-benn ar fin
netra d’ober a-gevret ; distabil ha kemmus e hañvalen bezañ. Anat e oa din ivez ne vefe ket tu din da
vevañ gant Y hep kemer perzh en Emsav. Dic’houzañvadus e vefe bet seurt saviad en arbenn eus an
troc’h a savfe etrezomp. D’ar mare ma’m eus anavezet Y, e’m eus komprenet tamm-ha-tamm ne’m
boa nemet daou zibab : mont kuit pe kemer perzh en hevelep ober, hemañ o vezañ moarvat al liamm
pouezusañ e’m buhez gantañ.
Perak komz eus Y. Sur eo bet pouezus hag e chom c’hoazh pouezus e roll e-keñver va ferzhiadur
en Emsav ; hogen ne gredan ket ez eus a-walc’h aze evit displegañ pezh a’m eus graet betek-henn. Pe
un tammig dallet e vijen !
Da lavarout eo, chom a ran en Emsav peogwir en deus degaset din an tu da zizoleiñ traoù, da
dreuzfurmiñ va buhez. Reiñ a ra din ivez an tu d’en em dreuzfurmiñ dizehan ha da gompren muiouzh-mui ar bed ma vevan, da nebeutañ klask e gompren.
Abaoe pell e klaskan treuzfurmiñ va buhez hag ar bed en-dro din, divizout, krouiñ va buhez, en
em ren. Bevañ a ran e Breizh ; forzh pelec’h ez eus tu d’ober se, hogen da gentañ eo ret kejañ gant tud
o deus an hevelep c’hoant (re wan eo an den e-unan) ; kejet ’m eus gant an dud-se e Breizh.
Gwelloc’h eo kregiñ da ren seurt ober el lec’h ma vever. Ouzhpenn se n’eo ket displijus na dianav din
ar vro-se. Setu perak e tibaban na vont pelloc’h da glask traoù evel en un hunvre. Aze ez eus ur vro ha
tud fetis o deus aotreet din dija mont un tammig pelloc’h o lakaat va zreid war an douar.
Sur n’eo ket aes seurt ober. Kudennoù kalvezel a’m eus bet evit dont a-benn da gomz ar yezh. Un
harz oa ennon evit kemmañ va yezh, zoken ur wech anavezet a-walc’h ar brezhoneg evit e gomz.
Perak kemmañ va yezh, pa n’anavezen tost netra e-keñver kelennadurezh ha tud E.S.B. ? Enep-natur e
oa. Pouezus eo bet an devezhioù-studi diwezhañ evit fetisaat an traoù hag anavezout tud all eus
E.S.B.. Aze e’m eus kroget ivez da lenn pennadoù Emsav. Rediet e oan d’ober un dra bennak, chom
pe mont kuit.
Gouzout a ran ne vo tu din da chom e-barzh an Emsav nemet dre lakaat a-wel an diaesterioù a
hañval din bezañ un harz e’m buhez hag e’m ober emsavel. Anat eo e vije kuitaat an Emsav un
diskoulm faziek-kenan d’an diaesterioù grevusaet gantañ hag a oa va re endeo. Peseurt diaesterioù
a’m eus ? Dre-vras ez int liammet ouzh an eztroadur. Lakaat a ran aze mesk-ha-mesk pezh a’m boa
merzet un nebeut amzer ’zo dija. Kalz a draoù o deus kroget da gemmañ hiziv.
##« Aon a’m eus rak an dud hag a-wechoù ne’m eus ket c’hoant kejañ ganto, pezh a c’hell bezañ
displeget dre va buhez renet e par ar mennozioù, dre un amzer hir a entroadur.
« Kemmet eo va saviad ; petra a dalvez se ? Komz a raen eus un troc’h etre va saviad ha va
c’healiad, da lavarout eo ne’m eus ket c’hoazh dezrannet va zremened ha chom a ra kalz kealioù eus
an amzer-se. Keuz a’m eus a-wechoù da’m ziegezh, da lec’hioù gwechall, da dud gwechall, d’un
tremened difetis ha derc’helaet, da’m saviad tremened. Staget on ouzh talvoudoù evel an natur, an
hinienn, ar mennozioù, an trivliadoù ; gwarizius on… ». Hogen ne’m boa merzet d’ar mare-se nemet
ur c’healiad na glote mui gant va saviad, hep meizañ an daelerezh etre va saviad ha va c’healiad oc’h
en em dreuzfurmiñ, hag e-se an troc’h o steuziañ. ##« Eus pelec’h e teu an dislavar etre va c’hoant
d’ur vuhez sioul hep krouiñ evel va buhez kent ha va c’hoant d’un dra all, d’ur vuhez wirion renet eser un ober. Hag ez eus tu da zibab zoken ?
« Aon ’m eus da gemer perzh en un ober dispac’hel pa na gomprenan ket emell ar feulster. Ur
gudenn bouezus eo hini va labour. Petra a dalvez labourat ? Petra ober, petra ez eus tu din d’ober ermaez eus al latin, ar gresianeg pe ar galleg ?… ».
Hogen perak skrivañ pezh a skrivan, perak esaeañ sklerijennañ va buhez ? Evit spisaat an amzervremañ a dra sur ; hogen n’eo ket a-walc’h ; kroget ’m eus da gemmañ evit gwir va buhez, a’m eus
skrivet, ha c’hoant ’m eus da vont pelloc’h. Met diaes eo hag a-wechoù ez eus skoilhoù. Pezh a
skrivan hiziv zo disoc’h kaozeadennoù, evezhiadennoù, notennoù, taolioù-emzezrann boulc’het meur

a wech abaoe va ferzhiadur en E.S.B. hag a dalveze pep hini d’ur prantad eus va buhez evit e
zistremen pe da nebeutañ derc’hel penn d’an diaesterioù a save : yezh, kelennadurezh, darempredoù,
framm al labour, roll an Emsav e’m buhez ha va flas en Emsav, kudenn an eztroadur…
Forzh penaos ne oa ket nevez seurt emzalc’h eus va ferzh, rak gouzout a ouzon dre va buhezadur
tremenet hag an dud a’m eus kejet ganto ez eo talvoudus evit en em gompren gwelloc’h skiant-varn ar
re all ; kreñvaet eo ar mennoz-se dres peogwir e klaskan kemer perzh er stroll ez eo E.S. B. : va
diaesterioù a sell ouzh an Emsav ha mont d’an Emsav, na vo morse echu, a dalvez ren, e’m c’heñver,
da gentañ, ul labour distrujañ-krouiñ a-geñver gant an ober emsavel (kendeuzet an daou hep arvar).
Da skouer pa’m eus kroget da vont d’an emvodoù, evit abegoù dangorel dreist-holl da gentañ
(bezañ dedennet gant ur paotr eus E.S.B. hag en a-dreñv bezañ dedennet gant an nebeut tud hag an
nebeut mennozioù a’m boa dizoloet), ez on bet diaezet ha spontet zoken gant hirded hag aliested an
emvodoù, seul gentoc’h ma n’anavezen ket ar yezh. En em staget ’m eus ouzh ar yezh, an emvodoù,
an damkaniezh, an ober ha tamm-ha-tamm ez ae war steuziañ diaester ar framm, dre va ferzhiadur e
labour ar Gellig ha dre an amzer. War un dro, o tilezel diaester ar framm, e kemeran muioc’h perzh e
labour ar Gellig, eleze el labour emsavel. Hiziv ne’m eus ket kalz c’hoant da genderc’hel da skrivañ
diwar va fenn evel ma’m eus graet betek bremañ e’m zaolioù-emzezrann ; n’eo ket peogwir ez eo
echu an diaesterioù degaset ha grevusaet gant an Emsav, hogen peogwir e soñjan ne vint diskoulmet
nemet dre an ober a c’hell bezañ buanaet evelkent dre c’hronnañ an diaesterioù evel ma ran.
Anat eo din da skouer ne’m bo ul labour (nemet mar bezan rediet gant un ezhomm arc’hant)
nemet a-geñver gant an eztroadur e pep keñver e’m buhez ; memes tra, da heul ur bloavezh ez eo seurt
saviad dilabour mui-ouzh-mui dic’houzañvadus ha kavout ul labour er gevredigezh a zeu da vezañ ur
redi buhezel.
A-geveskemm, eztreiñ a dalvez labourat, kemer perzh e buhez ar vro, mont er-maez koulz
lavarout eus ar Gellig, eus an tiegezh, evit kemer perzh mui-ouzh-mui en Emsav. Evel just etre
skrivañ hag ober ez eus un islonk ; hogen klask en em zezrannañ zo dija mont er-maez eus an hinienn,
rak en em anavezout a dalvez en em lec’hiañ er gevredigezh hag en istor, ha dre se anavezout
gwelloc’h ar bed tro-dro hag e dreuzfurmiñ.
(?? 05 73)

EMVR-416

Lizher da aozerez EMVR-416 :
Menegiñ a rez un tremen, pe kentoc’h meur a dremen : a) er-maez eus da diegezh b) da dalbenn
nevid al labour k) d’ar vuhez koublad d) d’an Emsav. Dindan an tremenioù-se aes da wiriañ e strivez
da zizoleiñ an treuzfurmidigezhioù gwerc’hel a zo c’hoarvezet. « Petra zo kemmet neuze e gwirionez
e’m buhez ? » a skrivez. Hag eno emañ an dalc’h. Bet hon eus bet tro da gomz eus da skrid gant levier
da Gellig. Lavaret en deus ne weles ket evit ar mare penaos mont pelloc’h. Klask a rin displegañ pezh
na gavan ket e’z testenn a oan engortoz a gavout en un emzezrann.
Kentañ tra a verzer eo emañ kreizet hogos pep diskleriadenn war ur blein hepken a zo da
vuhezadur a hinienn. Froud da vuhezadur a chom ar poell eus pep tra. E-se emañ tostoc’h ar pennad
da eñvorennoù eget d’un emzezrann. En eñvorennoù, e ra pep diskleriadenn dave d’un tan-kreiz a zo
buhez an eñvorenner o treuziñ ar bloavezhioù hag o c’houlaouiñ kement darvoud c’hoarvezet en he
c’heñver. En un emzezrann, n’eo ket hepken darvoudoù a vez lakaet e-keñver ur buhezadur, hogen
poelloù e-keñver poell ar buhezadur : poelloù all o deus an darvoudoù e-maez an hini a zegemeront
digant buhez an emzezranner. (Da skouer : ar ster a roez da’z metou tiegezhel dre berzh an distaol
a’c’h eus graet anezhañ n’eo ket ar ster nemetañ en deus ; un dezrann eus ar metou-se a chom dit
d’ober, dre veur a abeg : a) reiñ a ra da gompren evit un darn vat ar pezh ez out bremañ b) un arvez eo
eus ar gevredigezh vloc’hel nemeti a gemerez perzh enni k) un arvez eo eus an danvez kevredigezh
vloc’hel a strivez da c’henel evel emsaverez). Poell ar buhezadur personel a rank enta bezañ astennet,
klokaet, reizhet, pa n’eo ket amsavet, gant poell un anaoudegezh dibersonel, gouezoniezhel. Houmañ
avat n’eo ket pal an emzezrann, – pal an emsaver n’eo ket bezañ kevredadour, armerzhour,
bredoniour, h.a., – ur bazenn n’eo ken evit tizhout un anaoudegezh all, a zo an anaoudegezh emsavel.

An tremen d’ober zo a-benn ar fin eus un anaoudegezh personel emdarzhek d’an anaoudegezh
emsavel. War an treug etre an div emañ an anaoudegezhioù gouezoniezhel, a zo o roll terriñ
hiniennegezh, dangoregezh, deberzhegezh, berrouiziegezh, h.a., ar buhezadur personel, ha war un dro
talvezout da ziazez start ha ledan d’ar c’henderc’hañ emsavel. An anaoudegezh emsavel zo frouezh ar
c’henderc’hañ emsavel. Liv an anadurezh zo gant ar frazenn-se. Arabat d’an anadurezh evelkent
kuzhat an diaesterioù bras a zo el lakadenn. Da gentañ un diaester o tennañ da savelidigezh an anaoud
emsavel e-unan (evel kement anaoud niderezhel) ; fellout a ra din komz eus ar c’helc’h-bac’h ma
emañ an danvez emsaver : evit luskañ e genderc’hañ emsavel kentañ en deus ezhomm eus ar goulou o
tont eus e genderc’hañ emsavel end-eeun ; alese an tastornerezh, an darnoderezh ez eo pep danvez
emzezrann, ha dre-vras pep pennad a venn bezañ emsavel (rak an den a zo en Emsav abaoe
bloavezhioù n’eo ket asuroc’h anezhañ e-unan eget an hini a zo o tont d’an Emsav : goulou
kenderc’hadoù dec’h zo didalvoud endeo evit sturiañ kenderc’hañ hiziv). Un diaester all a denn d’ar
stad ma emañ c’hoazh an Emsav e Breizh : berr e chom ar c’henderc’hañ emsavel, ha rouez an
oksigen en aergelc’h sevenadurel brezhon ; ur c’henderc’hañ strollennel eo hini an Emsav, hogen
bresk eo ar strollenn, ha dav eo kaout abegoù sonn evit pegañ outi, abegoù sonn hag ivez perzhioù
start a zalc’husted, a labourusted, h.a..
Un evezhiadenn all. Da zonedigezh etrezek an Emsav he deus klotet e’z puhez gant ur
frankizadur. Da’m meno, arabat meskañ an daou dra. An Emsav devoudel n’eo ket ul lec’h a
frankizadur. Ul lec’h dreist evit krouiñ eo, ha dre se ul lec’h rezidek. Hogen ar predoù rezid a
anavezer ennañ ur wechig an amzer dre ar c’hrouiñ a baeer ker, da nebeutañ mar dalc’her da intent ar
vuhez e termenoù a frankizadur. Arabat ankouaat ez eo arlezat ar saviad emsavel, hag ez eo e
arlezadegezh kement hag e gondaonidigezh war verr pe verroc’h termen, – ur perzh nac’hel-kenan eo
enta na c’hell bezañ neptuet nemet diwar-bouez an taol-nerzh ramzel ez eo eilpennadur ar gevredigezh
vloc’hel. En ur lenn da skrid ne weler ket re vat penaos ez intentez-te an arlezadegezh-se, hag en em
c’houlenner ha na gavez ket goude-holl ur bern spletoù enni. Ha koulskoude, ken dañjerus eo d’an
emsaver en em gavout mat en Emsav hag en em gavout mat er gevredigezh arallek.
En ul lec’h e komzez eus « krouiñ va buhez ». Ne gav ket din ez eo azas an droienn-se. Den ne
grou e vuhez. Er c’hontrol, pa grouomp, en he distrujomp kentoc’h. Krouiñ zo savelañ diwar goust
hon buhez un dra estren dezhi. Da heul bloavezhioù krouiñ ez eus tu, bepred goude taol, da ziverzout
ur poell e krouadennoù un den, hogen ar poell-se n’en deus ket nemeur da welout gant poell e vuhez
personel, – er c’hontrol, liv an dibersonelezh, ar strollennelezh zo warnañ. Ar sonaozour RAVEL e
dibenn e vuhez pa gleve unan eus e oberennoù a c’houlenne piv oa an aozer, – ha n’eo ket peogwir e
oa trevariet. En eneb, er film Le Limier, ar brientin a c’haller lavarout en deus krouet e vuhez : aloubet
eo gant an emfiñverioù en deus dastumet ha dalc’het en egor kloz anezhi betek bezañ heñvel outo. Pa
denner patatez eus an douar e kaver ar « vamm » hanter vrein ha goullo e-mesk an torzhelloù nevez.
Se eo tonkad ar c’hrouer, hag ivez tonkad an Emsav.
War an divoud-se e karfen diskar ur gredenn faziek : lakaat an anv « krouiñ » hepken war ar sevel
oberennoù arz ha lennegezh, eleze war genderc’hadoù eus gwastad an argeloù. Fazi ar gredenn-se zo
klask adkavout e par ar c’hrouadennoù an hiniennegezh a lakaer evel ur perzh eus ar grouerion,
sellout ar c’henderc’hadoù evel un danvez da berc’hennañ, eleze bevennet-mat, bonnet evel ur park.
Gant ar gredenn-se n’eus tu da reiñ ster ebet d’an Emsav, ha nebeutoc’h c’hoazh da reiñ ur ster
emsavel d’an arz. Rak roll krouer an Emsav ne oufe ket bezañ bevennet da wastad an argeloù (fazi an
eil Emsav sevenadurel, al lennegelourion, an arzelourion, ar yezhelourion, h.a.) : an Emsav en deus en
em dermenet evel kenderc’her kevredigezh. Da lavarout eo e kemer ur perzh oberiat emouiziek e
diemframmadur, e tarzhadur emframmoù ar gevredigezh vloc’hel (evit c’hoari ent voniek ar roll-se e
rank bezañ en arlez anezhi), hag en ademframmadur ur gevredigezh vloc’hel nevez. Aze emañ ar
stern-daveiñ eus kement tra a ra an Emsav, eus kement ober-krouiñ renet en e ser, ar c’hrouiñ arzel
evel ar re all. Lu e ve a-berzh an emsaver klask diverzout bevennoù kenderc’hadur an Emsav ha
luoc’h c’hoazh dezvonnañ lod pep hinienn er c’henderc’hadur-se. Ar c’hrouiñ zo strollennel ha
kevredigezhel. Ret eo en em zieubiñ eus an touell a lak an oberennoù arz ha lennegezh da hañvalout
bevennet, kloz ha hiniennek ; n’int evel-se nemet dre berzh ar sell bevennus, klozus ha perc’hennus a
daoler warno, a zo frouezh ur gwariadur a ve mat dezrannañ. An oberenn arz zo ur skoulm war ur

furm a zo strollennel-kevredigezhel en he gwrizioù, strollennel-kevredigezhel en hec’h oberiadegezh,
– a’z pez soñj eus troienn GURVITCH : « ur meni simant kevredadel berus hag hollvezant o silañ etre
ar gwastadoù ». Troc’hañ ar skoulm-se diouzh e wrizioù ha diouzh maezienn e oberiadegezh
kevredadel vev zo ober eus an oberenn arz ur bravig aes serriñ an dorn warnañ, ur fetichenn ken sec’h
hag ar pennoù kurzhet suamerikat, un dra varv e-maez froud ar gedvuhez. (Ha n’eo ket evel-se e
kinniger an oberennoù arz ha lennegezh da skolidi an eil derez ?). Un drougarver eo lakaat an anv
« krouer » war an arzourion nemetken ; kement den o kemer perzh oberiat hag emouiziek en
diemframmadur-ademframmadur kevredadel, e forzh petore gwastad ma ve o labourat, zo ur
c’hrouer ; hag evit reiñ dezhañ an anv-se n’eo ket dav bezañ gouest da ziskouez kenderc’hadoù distagmat ha bevennet-fraezh, na tabutal war gudennoù mibilius a un- pe a liestadelezh. E’z testenn e
tiskouezez penaos ez eo karantez Y unan eus an nerzhoù o deus treuzfurmet da vuhez, ha penaos ivez
he deus ar garantez-se kavet kreñvadur ha padelezh dre an Emsav. Lu a-grenn e ve lakaat goulennoù
e-giz ar re-mañ : hag ez eo da garantez ouzh Y pe karantez Y ouzhit a zo e kont ? Pe lod he deus bet
ar garantez ha pe lod an Emsav ? Hag emsavel eo ar garantez-se ? h.a.. An ober-krouiñ zo e vanniel
dezhañ e-unan.
(08 06 73)

EMVR-417

Lizher da aozer EMVR-417 a-zivout EMVR-416 :
A-du penn-da-benn gant da lizher da aozerez EMVR-416. Meizañ an oberennoù arz evel bevennet
ha kloz a gas d’un dislavar en termenoù. Gwelet eo bet penaos ez eo deuet ar c’hevredigezhioù
treuzfurmet gant ar Reverzhi c’hreantel da sellout ouzh an oberennoù arz evel kenderc’hadoù da
genwerzhekaat da gentañ, eleze e teu ar c’henderc’hañ arzel da vezañ priziet hervez dezverkoù ar
c’henderc’hañ armerzhel. Hogen, ar prantadoù bleuniadur arzel n’emaint ket atav a-geñver gant ar
prantadoù a ziorreadur hollek (armerzhel hag all) eus ar gevredigezh. Hag e klote bleuniadur Gwalarn
gant un diorreadur hollek eus ar gevredigezh e Breizh ? Kudenn an daelerezh eo etre an oberennoù a
sevenadur hag an emframmoù kevredadel ma tidarzhont. GURVITCH a stad en deus MARX degaset
ar gudenn hep he diskoulmañ.
Un dra zo sur avat e par an argeloù : gourfouez gwengel Prometeus e diorreadur an hiniennegezh
a stader er strolladurioù arzel abaoe an Azginivelezh ha dreist-holl abaoe ar Romantelezh. O
arlezadegezh a zeu diwar ma n’eo ket atav ar c’henderc’hañ arzel direadus d’ar c’henderc’hañ
armerzhel. Neuze, ar c’hevredigezhioù a strisha o c’henderc’hañ istor d’ar c’henderc’hañ armerzh en
em gav en un dazeilad e-keñver ar c’henderc’hañ arz : pe en en atoront, o lakaat da skouer taolennoù
difetis e predvaoù ar vicherourion evit ma kenderc’hfent muioc’h ha sonerezh e kraou ar saout en
atantoù amerikan evit ma rofent muioc’h a laezh, pe en en distaolont en arlez. Alese, diouzh un tu,
gwengel an « arzourion milliget », diouzh an tu all komzoù ar filistined a lavar : « An arz ne sell ket
ouzhimp ». Kenstur eo o emzalc’h da hini anveliourion ’zo a lavar : « Ar veli, ar politikerezh ne
sellont ket ouzhimp ». Geo, an arz evel ar politikerezh a sell ouzh an holl. Armerzh, politikerezh, arz,
h.a. zo arvezioù dizireadus ha kenglokaus, nann digenvezadus eus an hevelep anadenn gevredadel
hollel. E lec’h nannbrientek en deus ivez an arz en niderezh emsavel. Evit aozerez EMVR-416 e ranko
an arz bezañ un hent o tifourkañ war un hollelezh niderezhel. En hollelezh-se emañ unelezh an
emsaver evel krouer istor.
(15 06 73)
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Eil trimiziad 1973.
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S.A.D.E.D. : DAOUZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (3)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH
(Testenn gentañ, PKB-1208)
Ar broviñsegezh.
Abaoe ma’z eus tud o skrivañ diwar-benn Breizh ez eus roet deskrivadurioù proviñsek eus hec’h
istor hag he c’hevredigezh. Bro ar chapelioù zo bro ar goubarzh, an disheñvel. Ouzh an dud-veur
ganet er vro-mañ, prederourion, skrivagnerion, gouizieion, kadourion, politikerion, e seller gant
sebezh hag estlamm. Etrezo hag ar vro ma teuont avat ez eus un islonk. Pep hini anezho en deus
merket e amzer, kemeret lec’h e hengoun sevenadurel Frañs, Europa hag ar bed. Evit o bro c’henidik,
ez eo bet er-maez bepred eus an darvoudoù o deus roet furm d’ar bed, zoken e dibenn ar Grennamzer
d’ar mare ma oa-hi skod an emgann etre Frañs ha Saoz. Seurt islonk zo ivez unan eus
goubarzhelezhioù Breizh. Ken pell eo aet an enkrez d’ar c’houbarzhelezh-se ma’z eus bet kavet tud
evit kreñvaat c’hoazh an traoù gant rimadelloù diniver : anavezet eo mojenn ar brezhoneg mamm da
holl yezhoù ar bed, mojenn orin kelt Jezuz, orin brezhon NAPOLÉON pe DESCARTES.
Skoet eo bet tud an eil Emsav gant ar c’hemm etre klod he zud-veur hag izelded ar vro. E meur a
lec’h e kaver heklev d’o souezh. Brudet eo frazenn Roparz HEMON : « Ne zle ket brud hon tud-veur
hon bouzarañ, nag o sked hon dallañ, betek hon lakaat da grediñ, ha da embann dirak an holl, n’eus
bro ebet he dije bet un amzer dremenet splannoc’h eget Breizh » (Ur Breizhad oc’h adkavout Breizh,
p. 150). Nebeutoc’h anavezet eo marteze al levr Tud brudet hon Bro-ni embannet e 1937 gant strollad
Dihunamb pe ar pennad Bretons race de chefs embannet e grez an eil Brezel-bed war ar gelaouenn
L’Heure Bretonne enno rolloù sañset gouroned mat da reiñ da soñjal da Vreizhiz e oant ken barrek
hag ar pobloù all da gaout tud-veur en o zouez ha, da heul, d’o c’haout da renerion en ur vro emren.
Un doare hengoun zo er vro da renabliñ he zud-veur. Anavezet eo gant an hanezourion levrioù P.
LEVOT Biographie bretonne (1852-1853) ; n’eo ket bet O. MORDREL evit mirout a daolennañ
pennoù an eil Emsav en e flemmskrid Galerie bretonne. Nevez ’zo ez eo bet kaset seurt pleg betek
penn pellañ an amoedigezh gant L’Annuaire des dix mille Bretons.
Er stuzegezh henvoazel o deus kavet hon oberourion un andon fonnus a c’houbarzhelezhioù. N’eo
ket hepken e-keñver o amezeion e oa dibar Breizhiz, hogen etrezo o-unan en em ziforc’hent dre o
zeodyezhoù, o gwiskamantoù, o c’hredennoù, o stuzioù. E-pad pell ez eus bet tud o welout er
marelladur stuzegezhel-se kalon kalonig pobl Vreizh.
Kenkoulz-all o deus hon aozourion diskoachet goubarzhelezhioù e-leizh e stummoù-spered o
c’henvroiz. Evito ez eo ar Breizhad a-bep-eil kalonek ha fallakr, gadal ha devot, kilstourmer hag
araogelour, feal ha disuj, balc’h ha mezhek. Ur vojenn degemeret dre-vras er mare-mañ er skolioù
kenwerzh pergen a ra eus Breizhiz tud divarrek dre natur d’ar c’henwerzh, seurt arguzennoù
naturelour a zeu gant Henri TOUCHARD e klozadur e levr Le commerce maritime breton à la fin du
Moyen Âge (Paris 1967) evit displegañ dizeriadur ar c’henwerzh brezhon dre vor e derou an oadvezh
modern. N’eus ket pell e tiogele an Ao. Kel. LE GALLO e oa divarrek Breizhiz da sevel
embregerezhioù bras a vent etrevroadel o kemer da skouer pezh o deus graet divroidi eus Europa er
Stadoù-Unanet.
An Ao. Kel. LE GALLO n’eo ket an hanezour kentañ o vrientekaat goubarzhelezhioù Breizh pe
oc’h ijinañ goubarzhelezhioù n’eus anezho, evel er skouer meneget, nemet en e empenn. DURTELLE
DE SAINT-SAUVEUR a ziskler en e Histoire de Bretagne des origines à nos jours (1946) : « En hon
bed kozh hejet a bep tu gant fuc’hoù arnev ne voe ket unan eus disouezhusañ arvestoù ar goudebrezel
dihun ar goubarzhelezhioù. Ar spered goubarzhelour n’en doa ket ezhomm da vezañ dihunet e Breizh,
peogwir n’en doa steuziet biskoazh » (II, p. 462). PITRE-CHEVALIER, e digoradur e levr La

Bretagne ancienne et moderne (1859-1860), a zispleg e ratozh : « Fellout a ra dimp diskuliañ da Frañs
an henañ hag an haelañ parzh anezhi, o tresañ dezhi istor ha dremm Breizh » (p. 2). Pelloc’h e komz
eus CHATEAUBRIAND « klod dinamm roet gant Breizh da Frañs » (p. 5). Diouzh e du e tispleg
KERVARKER e dibenn an digoradur d’e vBarzhaz Breizh (emb. 1867, p. LXXXII) : « Hiziv, pa
zistroan va selloù davet an douar barzhonius a Vreizh, a chom hevelep tra ma kemm pep tra en-dro
dezhi, ha ne c’hallan ket adlavarout a-unan gant Breizhiz gwechall : Nann ! ned eo ket marv ar roue
Arzhur ! »
Paot-kenan eo al levrioù gouestlet da zeskrivadur dibarderioù ar vro. Unan eus an aozerion
fonnusañ er c’heñver-se eo Anatole LE BRAZ. Anavezet eo dre-holl e La Légende de la Mort
(Kentañ emb. 1893) ; en ul levr all, La Bretagne, e ouestl ur rannbennad a-bezh da zibarelezh Breizh
hag ar rannbennad da heul da ziseurtelezh Breizh.
En e glemmgan Héros Bretons (Buhez Breiz, niv. 4, ebrel 1919, pp. 87-88), E. MASSON a aters e
lenner : « En ur c’hantved hepken hon eus roet da Frañs an daou zen brasañ a ra klod ar preder gall :
Chateaubriand ha Renan. = Hag ar brasañ eus an daou, – an eil – (marteze an hini brasañ, gant Pascal,
e-touez an holl C’hallaoued), = an hini diwezhañ eus ar re, troet penn-da-benn war-du an dazont,
diouganer dazontoù disonteadus, = a voe brezhoneger eveldomp, hag, eveldomp, a vagas spi e frankiz
hon yezh hag hon eneoù ! = Ha n’eo ket a-walc’h evit ma anavezfec’h an diventelezh a zo ennomp ? »
Klozañ a raimp ar menegoù-se gant ur bomm tennet eus eñvorennoù brezel Jules GROS : « Ha pa
zegouezh d’e zivc’har c’hoantaat krenañ, e Zoue, e Vro, e Dud a gennerzh kalon ar Breton, hag ar
Breton, hep damantiñ d’e boan, a gerzh war a-raok, bepred war a-raok ! » (Dek devezh e Verdun,
Buhez Breiz, niv. 4, ebrel 1919, p. 109).
Pell emaomp avat a vezañ graet tro ar gweladurioù proviñsek eus ar gevredigezh hag an istor e
Breizh hag er bed. Furmoù kempleshoc’h a c’hellont gwiskañ evel ma vo gwelet pelloc’h. Ar
skouerioù meneget a vo a-walc’h evelkent evit lakaat war wel arbennoù ar broviñsegezh, ar
gweladurioù proviñsek, furmoù diazez ar broviñsegezh en tu-hont da ratozhioù disheñvel pe enebek ar
broviñselourion.
An darvoudoù, ar gevredigezh, ar vuhez proviñsel a dremen e-biou d’an darvoudoù, d’ar
gevredigezh, d’ar vuhez diles, buhez ar gêrbenn. En un doare resisoc’h hag hollekoc’h, ar c’heñver
etre proviñs ha kêrbenn zo keñver an trobarzh hag ar c’hreizparzh. Ar c’heñver-se a anad a-wechoù e
doareoù disheñvel hervez ar c’helc’hiadoù eus obererezh mab-den. Ar vro-mañ, a zo kreizparzh evit
ar vuhez armerzhel, a c’hell bezañ trobarzhel evit a sell ar sevenadur, an arz, al lennegezh, ar
ouezoniezh. En eneb, ur rannvro a c’hell bezañ kreizparzh buhez armerzhel ur riez ha bezañ
trobarzhel evit ar vuhez politikel, evel Katalonia e Spagn. E Breizh e kaver abaoe kantvedoù an
drobarzhelezh hogos pur pa anad er c’helc’hiadoù armerzhel, sevenadurel ha politikel eus buhez ar
gevredigezh. Aze emañ arbenn paoted ha diseurted ar gweladurioù hag an emzalc’hioù proviñsek a zo
bet hag a zo bepred er vro-mañ.
Bred ar proviñsad zo diouzh saviad e broviñs. A-wechoù e teu a-benn hiniennoù e-touez ar
broviñsidi da sevel betek ar gêrbenn ha d’ober berzh enni ; kement-se ne vir ket ouzh o froviñs a
chom proviñs, daoust d’ar pezh a c’hell soñjal tud evel STIVELL. Er c’hontrol, berzh ar proviñsad a
gadarna proviñsegezh e genbroviñsidi. Ar re-mañ pa gomzont eus unan eus o zud-veur ne reont
peurliesañ anv ebet eus danvez e oberoù met hepken eus ar c’hlod a zeu drezañ d’e broviñs orin.
Alese ar strivoù a reont evit prouiñ ez eo start eus ar startañ liammoù an den-meur gant e broviñs,
hemañ n’en deus ket paouezet e gwirionez a vezañ proviñsad. Renan « a voe brezhoneger eveldomp »
eme MASSON. An den meur avat n’eo ket gwall chalet da dremen da broviñsad : anavezet eo an
dispriz en doa ABELAR evit azenerezh e genvroidi eus kostez NAONED. CHATEAUBRIAND
kennebeut ne oa ket gwall chalet da zistreiñ da Vreizh pemont vloaz goude bezañ he c’huitaet : e vro
wirion en doa kavet e Paris, en ur metou stuzietoc’h eget e vro orin. Gouzout a ra ervat n’eo morse
proviñsel an istor ha mar gell askouezhadurioù an istor magañ ar spered kanton, hemañ n’en deus
biskoazh maget an istor.

Mard eo an istor « an hollad eus plegennoù fetis ar wirionez », evel ma tiskler Urs VON
BALTHASAR (Die Wahrheit, emb. gallek Phénoménologie de la Vérité, Paris 1952, p. 192), ar
broviñsegezh zo ur gaou evel pep nac’hadur eus an istor hag ar proviñsad ur marmouz. Pezh a gont
evit hemañ n’eo ket gwerc’helezh an istor hogen an adskeud anezhañ o tont a-dreuz d’e gêrbenn, d’e
Roue, d’e dud-veur, h.a.. Evel pa vije dallus heol an istor evit e zaoulagad, ar proviñsad a gav bepred
da lakaat etrezañ hag eñ loar ar vammvro, ar vrobenn, ar gêrbenn, ar c’houroned, h.a..
Ar proviñsad zo enta liammet strizh ouzh e vrobenn, daoust d’ar pezh a c’hell hañvalout pe
lavarout a-wechoù. Ul liamm a garantez pe a gasoni eo, seul greñvoc’h ma’z eo diemouesoc’h.
Niverus eo hiziv an deiz e Breizh an dud a vag ur gasoni deñval ouzh Frañs, niverusoc’h c’hoazh ar re
a vag ur garantez divent outi. Chaovinegezh c’hall an eil re ha chaovinegezh vrezhon ar ar re all zo
div zremm an hevelep proviñsegezh. Petore proviñsad yaouank n’en deus ket goapaet an hañvourion
barizian gant ar gunujenn : « Parisiens têtes de chiens, Parigots têtes de veaux » ? N’eus ket keid-all
ivez e kleved alies ar bomm : « Bretons, deux fois Français ».
N’eus ket a drobarzh hep kreizparzh, nag a broviñs hep kêrbenn, nag a broviñsad hep Parizian hag
a-geveskemm. Da vred ar proviñsad e respont bred ar Parizian, emouez ouzh e zreistelezh saviadel.
War an divoud-se ez eus ur pleg ken padus all ha renabliñ an dud-veur e Breizh, fellout a ra din komz
eus renabliñ barnadennoù ar C’hallaoued vrudet a-zivout Breizh ha Breizhiz. Ur rann arbennik eus ar
gelaouenn Ar Vro (1959-1967) anvet Les bonnes lectures a oa gouestlet hepken da venegiñ an
arroudoù eus skridoù BALZAC, PÉTAIN, HUGO, h.a., disprizus ouzh Breizh, Breizhiz, ar brezhoneg
hag ar stuzegezh henvoazel. Gant an ervenn fonnus-se e talc’h ar Mouvement breton da vont, war an
hevelep amboaz eeunik : lakaat Breizhiz da daeriñ ouzh ar c’hunujennoù graet dezho gant ar vrobenn
hag ouzh ar vrobenn hec’h-unan. Yann-Ber PIRIOU en deus ahelet digoradur e levr Défense de
cracher par terre et de parler breton (1971) war ur meneg faeüs a-berzh ur c’helaouenner gall a eil
renk. Talbenn al levr e-unan zo azonus eus ar pleg bred a gaved nevez ’zo o splannañ e kelaouenn
U.D.B. (Le Peuple breton, Comment ils voient les ploucs, niv. 117, gouere 1973, p. 14), hag a zo en
orin al lugan « Bretagne Colonie »1. N’eo ket dibouez distreiñ war unan eus ar flemmadennoù o deus
graet hag a ra berzh c’hoazh er Mouvement breton. He fennaouiñ a reomp er pennad meneget eus Le
Peuple breton. « Breizhiz a gomz ur yezh varv a ra d’o meiz annezañ ur bez » eme Victor HUGO e
Quatre-Vingt-Treize. Emañ ar gwir gant Victor HUGO evel just, rak er mare ma komz anezhi ez eo ar
yezh unan eus elfennoù ar gevredigezh sonnet ma vev Breizhiz hag ez eo, evel an elfennoù all, ur
skoilh ouzh treuzfurmadur ar gevredigezh e Breizh. Hogen, hag amañ ez anad al liamm a ere ar
broviñs ouzh ar vrobenn, ar brezhoneg zo dre anien ur vougev evit HUGO, ar broviñs zo proviñs da
virviken ha heñvel evit ar vrobenn. Da naturelouriezh ar gweladurioù proviñsek e respont
naturelouriezh re ar vrobenn. E derou ar bloaz, Georges MARCHAIS a responte, e Brest, d’ur
goulenn a-zivout emzalc’h ar P.C.F. dirak ur bobl vrezhon a c’houlennfe hec’h emrenerezh : n’he doa
bezoud Breizh a ster nemet e stern unelezh Frañs. Gant komzoù all, n’eus ket a broviñs hep kêrbenn,
n’eus ket a drobarzh hep kreizparzh. Mard eo soliet er blegenn a vremañ diogeladenn sekretour ar
Strollad komunour gall, ez eo arbennadus e kement ma nac’h istorekausted ar vrezhonelezh, ma nac’h
e c’hell ar broviñs a vremañ paouez a vezañ trobarzhel evit dont da vezañ he c’hreizparzh dezhi
hec’h-unan. An hevelep ster zo d’ar rannvroeladur a vo lakaet en arc’hwel er mizioù a zeu e Frañs : un
ensavadekaat eus ar broviñselezh ez eo, un hent dall kinniget d’an nerzhoù a sav e Breizh hag e meur
a lec’h e Frañs.
Diziouerus eo ar broviñs d’ar gêrbenn, an trobarzh d’ar c’hreizparzh. Setu perak e klot ar
broviñsegezh gant lazioù ar riezoù kreizparzhek hag ez eo prest bepred ar re-mañ d’he magañ, pe da
nebeutañ da vagañ furmoù anezhi. Anavezet eo prezegennoù ar gadourion d’o c’hadredoù brezhon ma
ne gilont ket rak arverañ kanmeuloù kanton evit kas suroc’h a se o soudarded d’an emgann2. Boaziet
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A-zivout ar pleg bred-se, sl. Lennadennoù. Robert LAFONT, La révolution régionaliste, Paris 1967, Emsav 41/159165 1970.
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N’eo ket hep fouge e venege Feiz ha Breiz, kelaouenn Bleun-Brug Y.V. PERROT, komzoù kanmeulus ar c’hadvezhen
FOCH deuet war e leve da Blouyann, nepell eus Montroulez : « E pep lec’h [ar soudarded vrezhon] o deus diskouezet un

omp e Breizh da glevout maodierned, tevezeged hag arlevierion o silañ mel forzh pegement war
berzhioù heverk Breizhiz, o dibarelezh, o fealded, galvidigezhioù ar vro-mañ (ha hi ned eo ket bro ar
galvidigezhioù pa zeue anezhi e dibenn an 19t kantved tost an hanter eus misionerion an Iliz ?). N’eo
ket hep abeg e felle da DE GAULLE kaout biniawoù pa zeue da Vrest na kennebeut e vez bepred
merc’hedigoù gwisket ganto dilhad henvoazel o kinnig bleunioù d’ar pennoù politikel en o zroiadoù
er broviñs. N’eo ket hep abeg ivez e vez kinniget bep bloaz da armead an hañvourion ur skeudenn
broviñsek eus Breizh gant ar gouelioù folklorel. Mar bez ur grignouz bennak en o zouez evit gwelout
er folklor un arvar evit Frañs, an darn vrasañ zo laouen kenan : degemeradus eo ar proviñs gant ma
chom proviñs. Ken dinoaz all eo ar festoù-noz ma kaner ar Vro-Gozh, an Etrevroadelenn ha ma
hucher Breizh Atav !
Proviñseladur ar vro gant bennozh ar gouarnamant, leviadurezh trobarzhelour ar c’hreizparzhioù
n’int ket hep arvar evit ar c’hreizparzhioù o-unan avat. Adal ar mare ma tro an nerzhoù en em golle agent er broviñselezh war-du ar c’henderc’hañ istor, e krog un argerzh nevez etre ar c’hreizparzh hag
an trobarzh : hemañ en e striv da virout ar c’heñver kent etre trobarzh ha kreizparzh zo kaset da
ensavadekaat an drobarzhelezh, da reiñ dezhi en holl gelc’hiadoù ar vuhez kevredigezhel ul lec’h hep
keñver gant he zalvoudegezh istorel hag erziwezh da vougañ e-unan en drobarzhelezh, ha da vezañ
preizh d’e dro da greizparzhioù all. N’eo ket hep abeg e komz kefredourion c’hall evel J.P. SARTRE
pe kenlabourerion Europe, ar gelaouenn lennegel komunour, eus ar pennlec’h kanton ez eo deuet
Paris da vezañ evit a sell ar vuhez kefredel hag an arz. N’eo ket hep abeg kennebeut e ra kement a
verzh er mare-mañ e Frañs ar folklor brezhon.
Proviñseladur ar vrobenn n’eo ket ur pal ha nebeutoc’h c’hoazh un trec’h. Mar gell darn kavout o
dial e proviñseladur Frañs evel P. DENEZ en danevell a reas e 1964 eus levr ÉTIEMBLE, Parlezvous franglais ?3 arabat intent izeladur ar vrobenn evel un eilpennadur eus ar c’heñver
proviñs/brobenn. Proviñseladur an impalaeriezh roman e pevare ha pempet kantved hon oadvezh en
deus kaset d’ar strad ar proviñsoù kenkoulz ha Roma4. Proviñseladur ar vrobenn ne c’hell talvezout
nemet en un doare nac’hel o freuzañ ar c’heñver mougus etre trobarzh ha kreizparzh gant an arvar ma
ve adkrouet buan ar c’heñver-se en-dro d’ur c’hreizparzh nevez. Leviadurezh DE GAULLE e-keñver
ar Stadoù-Unanet zo bet awenet gant an aon na gouezhfe Frañs e renk ur broviñs eus he c’hevredad
bras.
Betek ar bloavezhioù diwezhañ e oa tizhet an Emsav gant ar broviñsegezh. Aner e ve klask
renabliñ an holl skridoù, emzalc’hioù, arc’hadurioù proviñselour a zo anadet abaoe ma’z eus anezhañ.
Pouezusoc’h eo avat dezrannañ an doare ma’z eo bet distremenet gantañ ar broviñsegezh-se.
An Emsav kentañ, mennet ma oa da ensavadekaat paderezh ar gevredigezh henvoazel, en deus
pouezekaet goubarzhelezhioù Breizhiz, o yezh, o barzhoniezh (kounaomp al labourioù diniver war ar
c’hanaouennoù-pobl, re LUZEL, PENNWERN pergen ha KERVARKER en deus roet en e vBarzhaz
Breizh un tamm skoazell d’ar gwerzioù en doa dastumet evit skogusaat o goubarzhegezh)5, o
speredegezh hag o stuzegezh (anavezet eo levr Anatole LE BRAZ, La Légende de la Mort, hogen ul
lizheradur eus ar puilhañ zo bet embannet war an hevelep danvez ha war dudouriezh Breizh an 19t
kantved). War un dro, evit aotren d’ar goubarzhelezhioù-se padout, en deus drevezet ar vrobenn :
unvanet ha reizhennet en deus ar brezhoneg evel ma voe unvanet ha reizhennet ar galleg er 16t-17t
kantved, savet en deus Breuriezh-veur ar brezhoneg anvet e galleg Académie bretonne war skouer an
nerzh-youl, ur c’haleter hag ur gred estlammus ». (Prezegenn distaget e Montroulez d’an 20 eost 1919, meneget war Feiz ha
Breiz, gwengolo 1919, p. 90).
3

« Anzav a ran, hep termal an disterañ, e’m eus lennet levr an Ao. ÉTIEMBLE gant ul levenez nebeut karantezus. Sed
enta al lavar lorc’hek-se, en deus enket kement a sevenadurioù betek o dismantrañ ha drastet kevala kefredel remziadoù abezh, setu eñ rediet d’en em zifenn, evel un trefoedach dister, evel un deodyezh displed. » (P. DENEZ, ÉTIEMBLE :
« Parlez-vous Franglais ? », Ar Vro 28/57 1964). Ar berzh a reas pennad P. DENEZ, daoust ma voe karezet d’an ampoent e
bouferezh lu gant darn, a ziskouez pegen aes en em leze neuze emsaverion ’zo da vont gant ur broviñsegezh eeunik.
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Sl. Youenn OLIER, Galia er pevare ha pempet kantved, Al Liamm, 93, 94, 95 1962.

5

Ur renabl hogos klok eus skridoù ar mare a gaveren ABEOZEN, Istor lennegezh vrezhonek an amzer-vremañ, Brest

1957.

Académie française savet gant Richelieu. Lizheradur an Emsav kentañ zo azonus eus dangorelezh
forc’hellek an emsaverion a neuze : ur gasoni feuls ouzh Frañs a gaver ennañ mesket gant un
azeulerezh diroll6. Buhez TALDIR evel e oberennoù zo leuniet gant ar forc’hellegezh-se. Siwazh
evitañ, ar rannvroeladur a hete n’eo ket bet graet endra veve ; re abred e voe ganet evit kemer al lec’h
a c’hoantae en ensavioù rannvroel. Ret e voe dezhañ tremen gant komzoù mat hag enorioù dister. Ar
broviñselezh n’he doa ket ezhomm a vezañ maget na skoazellet gant ar vrobenn peogwir ne oa nerzh
ebet da ziheñchañ war he zu d’an ampoent. Kemmet eo an traoù bremañ pa’z eo mat kement trap evit
gennañ an nerzhoù nevez.
Evit an eil Emsav, ar Vammvro-vras zo deuet da vezañ ul lezvamm fallakr hag he fealañ bugel un
enebour. Pezh a zo gall zo fall. Roparz HEMON a zispleg : « Ar wirionez eo hon eus e Breizh, – evit
bremañ da vihanañ, – da zizober kalz muioc’h eget d’ober, da ziskar kalz muioc’h eget da sevel. Hag
en ur skignañ ur gelennadurezh nevez, e rankomp stourm war un dro ouzh ar gelennadurezh kozh. Pe
e vo evel hadañ war ur bod-spern ha gortoz un eost fonnus. Diarbenn spered Bro-C’hall, eno emañ an
dalc’h evidomp. » (Ur Breizhad…, pp. 21-22). A-walc’h eo lenn ar gelaouenn Breiz Atao ha
lizheradur politikel an eil Emsav evit gwelout al lec’h bras, divent, a gemer Frañs en e gealiadurezh.
Damantus d’en em zizober eus Frañs evit tizhout an hollved (pe ar Gened, ar Wirionez, h.a.), en em
gollas an eil Emsav er stourm a-enep Frañs, pezh na reas nemet lakaat splannoc’h war wel al liammoù
kreñv a eree ar Vreizh a felle dezho disrannañ ouzh ar vrobenn, a oa muzul o c’hasoni outi. En o
strivoù da savlec’hiañ kudenn Vreizh en un amgant ledanoc’h eget Frañs ez anad zoken al liamm
kreñv o stagañ an emsaverion ouzh ar vrobenn. Kevreadelouriezh M. DUHAMEL, da skouer, a glot
gant kreizennadur Frañs ; gouennelouriezh O. MORDREL zo an dinac’h eus hironadur Frañs.
Arc’hadurioù politikel an eil Emsav, an emrenerezh hag ar Stad vrezhon, zo evit un darn un
distremenadur eus proviñsegezh rannvroelour an Emsav kentañ hag, evit un darn all, un arc’hadur
proviñselour nevez. Tud an eil Emsav a grede e ve a-walc’h kemmañ dezvad politikel ur broviñs evit
ober anezhi ur vro par d’he brobenn gent. Ne asantont ket, en eneb d’an emsaverion gentañ, bezañ
proviñsidi feal ha mervel er brezel evit Frañs war skouer KALLOC’H. En arbenn eus ar blegenn
gevredigezhel ha d’ar blegenn m’emañ an Emsav d’an ampoent, e teu ar Stad vrezhon da vezañ ur
gwengel sonnet ; e spered emsaverion ar mare ez eo an araez diziouerus da ziogelaat paderezh ar
vrezhonelezh a welont o vervel dirak o daoulagad. Ar Stad vrezhon zo nac’hadur gwengelel ar Stad
c’hall. Bevennet eo an emgann politikel d’an disrannerezh diouzh Frañs ha pa glask darn evel LAINÉ
kemer perzh en ur stourm a ya pelloc’h eget harzoù Frañs ez eo evit mont da heul nerzhoù-mougañ an
naziegezh ha kement-se e priz ur proviñseladur nevez dezhi Alamagn HITLER da vrobenn7.
Tu zo d’en em c’houlenn perak seurt proviñsegezh vroadelour. An arbennoù zo da glask er
blegenn m’emañ an eil Emsav. Hemañ n’en deus kreizparzh ebet, gant gerioù all, n’en deus ket a
saviad-kenderc’hañ emren, alese ar c’heñver a zalc’herezh ma emañ e-keñver ar c’hreizparzh a venn
disteurel. N’eo nemet dre al lennegezh ez eo deuet a-benn an eil Emsav da dizhout an
hollveziadegezh, da derriñ bac’h ar broviñsegezh.
N’eo ket souezh enta e ve bet ganet ar saviad-kenderc’hañ emsavel en-dro da lennegezh Gwalarn.
Adal ma’z eo graet al lamm hanvoudel, diazezet ar saviad-kenderc’hañ emsavel, frammet ar saviadse, e kemm buan kealiad ha kenderc’had an Emsav. En un doare daelerezhel ez eo karzhet ar
broviñsegezh kent, ken ar chaovinegezh rannvroelour ken ar vroadelouriezh ; war un dro ez eo
troc’het al liammoù gant al luskadoù proviñselour. An Emsav oc’h en em anaout hag oc’h en em
6

Setu ur skouer e-touez kantadoù all, skrivet e gwerzennoù hervez giz ar mare :
« Mistri Bro-C’hall, deus ouzhomp na vezit ket re zireizh,
Rak hoc’h harpoù nerzhusañ zo bet atav e Breizh ;
Oc’h espern ar seurt mibien gounit na reot ken :
Hon gwad zo deoc’h pa garot, hon yezh zo dimp da viken. »

(T. LE GARREC, Gwerz war stad ar brezhoneg, in Bleuniou Breiz-Izel, Eun dibab barzoniezou kurunet gant
Kevredigez Vreiz e Kemperle, Roazhon 1902, p. 74).
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D’ar barner a c’houlenne outañ ha n’en doa ket mezh a vezañ stourmet dindan ul lifre estren, e respontas Marcel
GUIEYSSE, unan eus atebeion ar Bezen Perrot, « gall pe alaman, ni Breizhiz zo boaziet da stourm dindan lifreoù estren ».

aozañ evel kreizparzh a ledana e gelennadurezh hag e bleustr. Ul lec’h a hollveziadelezh e c’hell
bezañ bremañ, pezh na c’halle ket bezañ a-raok. Seurt hollveziadelezh a anad mui-ouzh-mui abaoe un
nebeut bloavezhioù e kelennadurezh an Emsav. War un dro e steuz an damant « breizhadelour » ; ar
vrezhonelezh n’eo mui ur gudenn evit an Emsav, na damkanel nag embregel. N’eus a « ober
brezhon » nemet er broviñsegezh.
N’eo ket a-walc’h d’an Emsav bezañ karzhet e broviñsegezh evit ma ne chomfe roud ebet anezhi
er vro. Anaout a reomp mat ar Mouvement breton a zo div wech proviñselour : da geñtañ e-keñver
Frañs, d’an eil e-keñver an Emsav. Gant gerioù all, ar Mouvement breton zo trobarzhiat e-keñver daou
greizparzh. Ar gevredigezh e Breizh he deus e-pad pell argaset proviñsegezh an Emsav, ar furmoù
rannvroelour ha broadelour anezhi pergen, tra ma talc’he da furmoù gall eus ar broviñsegezh. Bremañ
avat pa’z eo bet kaset da benn argerzh ar gallekadur, ne gav mui ar furmoù rannvroelour ha
broadelour eus ar broviñsegezh un harz ken kreñv a-berzh dalc’hidi ar broviñsegezh c’hall ; dreist-holl
pa ginnig ar Stad c’hall ensavadekaat ar broviñselezh gant he rannvroeladur.
Unan eus trevelloù an Emsav a vo hiviziken kareziñ an hent dall ez eo ar broviñsegezh evit an
nerzhoù a zo o sevel er vro, diskoachañ furmoù nevez a broviñsegezh evel an treuzplakadurioù
damkanel a denn da erlec’hiañ ouzh ar c’hreizparzh gall kreizparzhioù nevez pennaouet e Sina,
Jeruzalem, Kuba pe Vietnam.
Mard eo kevamplegus hiviziken hollveziadelezh hag emsavelezh e kelennadurezh an Emsav ne
vezint an un dra nemet pa vo an Emsav tra ar gevredigezh en he fezh. Mar bez eus ar vrezhonelezh en
dazont ne c’hello bezañ nemet fetisadur lec’hel an hollveziadelezh emsavel.
PKB-1208

(Kendael a-zivout istor ha kevredigezh, eil testenn, PKB-1209)
Ar broviñsegezh – Evezhiadennoù.
An evezhiadenn gentañ eo e tegas an imbourc’hioù a seurt gant PKB-1208 an dafar kealiadel hon
eus ezhomm er mare-mañ. Goude karzhañ ar vroadelouriezh ez eo mallus reiñ en-dro un dezvad
damkanel d’ar vro, d’ar vrezhonelezh da nebeutañ. Un trap kentañ a ve, ur wech savelet an devoud
tudadel (broadel, kenelel, h.a., hervez ar skritelloù arveret) evel un deberzh, brientekaat an deberzh-se
(pobl Vreizh zo ur bobl broleter, tudad Egipt zo seikont kantved donder maezienn istor dezhi, h.a.)
betek e embreger en devoud evel ur retvez. Ar furm-se a nevezvroadelouriezh hon eus diskuliet ha
hepkoret, a gredan. Ar vroad, an dudad a embregomp evel un deberzh ; ne anavezomp dezhi un
dezvad istorek nemet evel « fetisadur lec’hel an hollveziadelezh emsavel », eleze evel lec’h
kenderc’hañ istor. Ar poent-mañ eus ar gelennadurezh a hañval bezañ fraezh ha start a-benn bremañ,
ha rankout a ra talvezout da stern-daveiñ hollek evit kement a denn d’ar vroadelezh, d’ar
vrezhonelezh, h.a.. Ur maen-bonn eo war an hent a zo da verkañ d’ar bountad breizhek. Ouzh ar
chaovinegezh a ginnig e glozañ warnañ e-unan e tleomp enebiñ an hollelaat emsavel ha bedel. Diegi
hor bez er mare-mañ o respont d’ar goulennoù a-zivout hon brezhonelezh, hon dibab eus ar
brezhoneg, h.a.. Ne zizoloomp ket war an taol an emplegadurioù war gement tachenn ’zo eus an
« deberzh lec’h kenderc’hañ istor » ez eo ar vrezhonelezh emsavel. Pennadoù evel PKB-1208 zo
dieubus er c’heñver-se, pa daolont da beurgarzhañ dilerc’hiadennoù kuzhetañ eus keal ar « retvez
lec’h skoilhañ an istor » ez eo ar vrezhonelezh proviñsel.
Aozer PKB-1208 a arver ur stern-daveiñ dibarek savelet diwar an darempredoù etre Breizhiz ha
Paris (ha Frañs), e stumm ar c’heñver proviñs / kêrbenn (brobenn). Ur stern-daveiñ frouezhus eo, rak
reiñ a ra an tu da zisplegañ ur bern devoudoù, emzalc’hioù, stadoù hag oberoù bred, sevenedoù,
patromoù stuzegezhel ha speredegezhel zoken, a stader e Breizh hag er Mouvement breton. Lakaat a
ra a-wel ar gerentiezh a zo etre kehel ar gouron (an den-meur) ha sujidigezh ar proviñsad d’ar
gêrbenn : an ezhomm eo da gaout un hanterad, « loar ar vammvro, ar vrobenn, ar gêrbenn, ar
c’houroned », etrezañ hag an hollelezh, an istor, ar peurvoud, etrezañ hag eñ e-unan (ent stummadel

hag ent frammel he deus ar Stad c’hall fetisaet ar c’heñver hanteradek-se : dre Baris e rank tremen ar
broviñs ken evit en em amaezhiañ, ken evit kehentiñ ganti hec’h-unan). « Stourm a ran evidoc’h »
eme ar gouron ; « gra va istor » eme ar proviñsad d’ar gêrbenn.
Bevennoù zo evelkent da dalvoudegezh ar stern-daveiñ proviñs / kêrbenn. Moarvat e nersha betek
re ar gwastadoù douaroniezhel ha frammel, ha se diwar goust ar gwastad anvet gant GURVITCH
« anneuennoù ar rolloù kevredadel ». Daou zurc’hadur d’an imbourc’h henn diskouezo. Er broioù enk
o ziriegezh ha dreistkêriek evel an Izelvroioù pe Japan, pe ampl o ziriegezh, kêrelaet ha nebeut
kreizennet evel Alamagn pe ar Stadoù-Unanet ez eo diaesoc’h tennañ korvo eus ar c’heñver proviñs /
kêrbenn (brobenn) evit displegañ an emzalc’hioù hanteradelour ; ar re-mañ a hañval koulskoude
bezañ ken paot er broioù-se hag e Frañs. Ur stern-daveiñ bet meneget c’hoazh (sl. Emsav 78/194 hh.),
graet gant ar c’heñver kelc’henn-greiz / kelc’henn-dro, a ve marteze bastusoc’h aze, – ha zoken evit
displegañ arvezioù ’zo eus ar gevredadelezh c’hall ; da skouer, ar rummoù-se a Frañsizion a zo war un
dro proviñsidi hag izili eus ar gwiskad-ren ; n’o deus ket diwisket o stuzioù lec’hiadel (proviñsidi en
em santont ha n’eo ket kêrbenniz) hag e sammont, ent werc’hel hag ent emouez, istor ar riez. Evito ne
c’hoari ket ar c’heñver amluskek proviñs / kêrbenn, hag ar stern-daveiñ-se zo a nebeut a skoazell evit
displegañ o saviad. En eneb, ar stern kelc’henn-greiz / kelc’henn-dro zo azasoc’h.
A-du-rall e tenn aozer PKB-1208 da arverañ diziforc’h ar c’heñver proviñs / kêrbenn (brobenn)
hag ar c’heñver trobarzh / kreizparzh (sl. Emsav 57/278 1971). Ar stern-daveiñ-mañ zo hollekoc’h
eget ar stern-daveiñ proviñs / kêrbenn, – an displet en deus ivez a vezañ kalz difetisoc’h (ouzh ar
vevenn, ez eo a-walc’h kaout ur strollenn hag enni ur c’houstrollenn oberiatoc’h eget ar peurrest).
Arveret e vez ar stern-daveiñ-se ken evit displegañ emframmadur armerzhel an hollved diouzh al
luniad broioù diorreet / broioù isdiorreet, ken evit damkanañ sujidigezh an tudadoù hag o
dieubidigezh. En ul lec’h all e vo ret studiañ pishoc’h spletoù ha bevennoù an displegerezh dre ar
c’heñver trobarzh / kreizparzh. Diwar vont, merkomp an dañjer kealiadel anezhañ : reiñ da soñjal e
rank ur vro, pe an hollved, « arc’hwelañ » diouzh ur patrom kreizenn oberiat / peb-all gouzañvat, hag
ez eo roll ret an Emsav amparañ ur c’hreizparzh nevez e Breizh.
E meur a lec’h e veneg aozer PKB-1208 forc’hellegezh an emzalc’hioù proviñsek : amluskegezh
an emsaverion gentañ o veskañ « kasoni feuls ouzh Frañs » hag « un azeulerezh diroll » anezhi.
Forc’hellegezh an danvez studiet a c’houlenn avat forc’hellegezh daelerezhel da hentenn-studi. Rak
dres proviñsegezh Breizhiz n’eo ket proviñsegezh didro Pikardiz pe Berriiz : ar re-mañ a oar (pe ne
ouzont ket) pelec’h emañ kreizenn istorek o bro ha kemer perzh a vennont (pe ne vennont ket) hag a
reont (pe ne reont ket) enni, fellout a ra (pe ne fell ket) dezho derc’hel, kempenn, astenn, treuzfurmiñ,
freuzañ, h.a., ar greizenn-se, hogen kement-se diforc’hell rik. Breizhiz, en eneb, oc’h en em ren evel
Pikardiz pe Berriiz, war un dro a ersav evel pa zinac’hfent kembeli ar greizenn istorek-se warno en
anv ur bennaenn istorek all. En dinac’hadenn-se emañ andoniet al luskadoù breizhek hag an hini
anezho a ren ar striv brasañ d’ar gempoellded, an Emsav. Hep mont betek an Emsav avat, ez adkaver
ar bennaenn istor arallek-se bezant e pep lec’h en « ober brezhon », dindan ar furmoù diseurtañ,
treuzvarc’hadus (« Hon gwad zo deoc’h pa garot, hon yezh zo dimp da viken »), tec’hus (dodenn ar
Vreizh all, ar vammvro wirion, eleze an Neñv), nac’hus (Breizhiz div wech gall), h.a., – ur
bredelfenner a rafe aze un eost puilh.
Hogen estreget ur forc’hellegezh vredel zo er broviñsegezh vrezhon, – tremen e-biou d’an dalc’h
e ve gwelout enni hepken amluskegezh ar bugel-Breizh oc’h emhevelebiñ ouzh he mamm-Frañs, ouzh
he c’hasaat war un dro, da c’hortoz diwezh an enkadenn-se a grennardiezh hag an adunvaniñ he
c’hlozo. An displegadur bredoniel ne spir ket diwar ma lakaer e penn-kont ar vent amzerel hag an
istoregezh. A-benn bremañ en deus an Emsav karzhet an amluskegezh-se, hag an emsaverion n’int ket
aet evit kelo da Verriiz, da Bikardiz pe da Barizianed. Keal an emhevelebiñ, an drevezañ, a ranker
embreger ent forc’hellek kerkent ma tigorer diarsell an istoregezh. An emsaverion gentañ o deus
unvanet ar brezhoneg, krouet un Akademiezh, h.a. ; oc’h ober se o deus moarvat heuliet skouer an
« emsaverion » c’hall a reas kemend-all en tremened ; moarvat ivez e vennent dre se mirout evel
m’edo ar Vreizh a anavezent, eleze he derc’hel en he froviñsegezh hag hec’h anistor. Seurt
« drevezerezh » avat, zoken mar boe frouezh ar c’heñver proviñs / brobenn, ent istorek a oa an

amplegad da zistremenadur ar c’heñver-se kaset da benn gant an Emsav abaoe ; hogen an Emsav endeeun, dre deurel e c’houlou warnañ, a lak da anadiñ ar forc’hellegezh a oa endeo neuze gant ar
c’heñver proviñs / brobenn e Breizh hag ar vezañs ennañ eus ar bennaenn istor arallek evel danvez
keflusker an distremenadur. An treuzplakañ, an drevezañ, an emhevelebiñ n’int ket atav dre ret
lankadoù eus ur c’henderc’hañ istor, hogen ar c’henderc’hañ istor a ampleg atav lankadoù
treuzplakañ, drevezañ, emhevelebiñ. An arseller ne oar ket a-raok taol hag un heklev gaonac’h eo a zo
dirazañ pe un andon nevez d’an istor. Azonoù a zle bezañ koulskoude, evel paderezh an
embregadennoù, pennegezh digomprenadus an « drevezerion », fo an angerzhioù, pezh a anvont o
« feiz », – kement-se a zle reiñ da amgrediñ ez eo forc’hellek o « drevezerezh » hag ez eus anezho
muioc’h eget drevezerion.
PKB-1209

NOTENNOÙ KEVREDADEL (10)
SAVELEGEZH KEVREDADEL
HA DISPLEGAÑ KEVREDADOUR
I. Kudennoù an displegañ hag ar savelegezh er gevredadouriezh.
Ar gevredadouriezh n’eo ket ur rizhennouriezh hepken, – da bal e kemer estreget deskrivañ
anadennoù. Fellout a ra dezhi ivez displegañ an anadennoù-se, da lavarout eo kavout ur poell etrezo e
stumm keñverioù savelek o reiñ tro d’o c’hevanekaat ouzh ur stern gwerc’hel dezhañ un derez
kempoellded : ur savelegouriezh eo ivez enta.
E-pad pell eo bet skoilhet ar savelegouriezh kevredadel, dre ma veized ar savelegezh en un doare
re strizh : pe he bevennañ a raed d’ar savelennoù arbennel, arc’hwelel, emdroadel, h.a., pe he meskañ
gant an unvonegezh, an dispanegezh, ar boellegezh oc’h emplegañ un « urzh unel hag hollveziadel »
eus an « natur », pe c’hoazh he hevelebiñ ouzh ar retvezegezh (poellel, trabedel, trehontel pe
jedoniezhel) hep krap war ar werc’helezh, pe, gwashoc’h, gwelout enni un tonkadur kevrinel.
Goude hepkoriñ kemend-all a hentoù-dall, e kouezher gant an daou glozadur-mañ : a) Dic’hallus
eo distagañ ar savelegezh diouzh ar sternioù gwerc’hel ha fetis, diouzh an amzerelezhioù liesel m’he
stader, – pezh a zegas d’ul lieselezh a savelegezhioù bevennet, keñveriek, diseurt, darnek, diforc’h
hervez pep kevanved fetis studiet gant un diskiblezh dibarek. b) Liesel eo o-unan an argerzhadoù
kalvezel arveret evit stadañ pep seurt savelegezh ha tu zo bepred da zizoleiñ reoù nevez : savelennoù
arbennel, savelennoù arc’hwelel, savelennoù emdroadel, savelennoù stadegel tebegel, arbennelezh
unveziadel, reoliegezhioù tuadurel, kendaveoù arc’hwelel, kevanekadur eeun ouzh an hollennoù, h.a..
Stadañ n’eo ket talvoudek un argerzhad evit ur stern gwerc’hel pe ur c’hevanved fetis zo merkañ
betek pe boent emañ bevennet eno ar gempoellded gant an deberzhegezh ; ne ro ket avat ar gwir da
zastum n’eus savelegezh ebet en domani studiet, na ne c’hell ket an argerzhad diarveradus eno bezañ
arveret da stadañ ar savelegezh e domanioù all.
Ur wech degemeret ez eus meur a seurt savelegezh, ez eus savelegezhioù rannbarzhel hag ivez
meur a zoare d’o stadañ, e chom evelkent ar goulenn : petra a lakaer dindan an termen savelegezh ?
Meizad ar savelegezh a empleg ar vezañs eus sternioù gwerc’hel pe, ledanoc’h, eus kevanvedoù
gwerc’hel ha fetis, dezho ur gempoellded a zerezioù keñveriek ha kemmus, bepred bevennet gant un
deberzhegezh kemmus ivez. Evel-henn e c’haller termenañ ar savelegezh :
Ar savelegezh zo kevanegezh an devoudoù dibarek ouzh unan eus al lies stern pe kevanved
gwerc’hel (kantouezet, anavezet, luniet) o chom bepred deberzhek ; savlec’hiañ a ra an devoudoù-se,
eleze o displegañ a-geñver gant kevnadiñ ar stern. Ar gevanegezh-se a ampleg kevnadiñ kempoellded
keñveriek ar stern deberzhek e kaoz.
Merzhout a reer, en termenadur-mañ, ez eo an displegañ hag ar c’hevnadiñ (enebet gant reoù ’zo
evel daou vlein kendispellaus) kevamplegus ha kenglokaus evit gwir, daou lankad daelerezhel ma’z
int eus un hevelep argerzh : dic’hallus eo displegañ hep kevnadiñ kempoellded ar stern. Displegañ a
c’hoarvez eus daou lankad : kevnadiñ kempoellded ar stern, kevanekaat an devoud ouzh ar stern (a zo
an displegañ ent strizh). Evel just e talc’h ar c’hevnadiñ ul lec’h kalz brasoc’h e skiantoù an den eget e
skiantoù an natur.
Ne c’houlenner ket digant ar savelegezh kevredadel, evel ma reer digant ar savelegezh naturel,
pourchas ur « rakweladusted klok eus an anadennoù », – houmañ zo dister a-walc’h er
gevredadouriezh. Ar savelegezhioù kevredadel zo azonet gant ur geñveriegezh hag ul lieselezh vras,
un distarted, ur gemmusted hervez ar sternioù ma renont, erfin gant un dibaoted a argerzhadoù
kalvezel evit o stadañ. An azonoù-se, a zo re ar werc’helezh kevredadel end-eeun, ne reont nemet
nershaat pa dremener eus ar savelegezhioù korrgevredadel (anemframmel, unventek, kevredustedel)
d’ar savelegezhioù meurgevredadel (o ren er strolladurioù, er renkadoù, er bloc’hennoù). Kement-se
avat ne vir ket ouzh ar gevredadouriezh a ziraez displegadurioù pouezus.

Kudenn an displegañ zo kudenn-greiz ar gevredadouriezh. A-zalc’h outi eo bet holl enkadennoù
ar ouezoniezh-se : pe ez eus bet klasket displegañ re, pe reiñ displegadurioù kondaonet en a-raok, pe
diskas an displegañ e gounid ar c’hevnadiñ, pe diren an displegañ ouzh e veskañ gant argerzhadoù all,
pe c’hoazh dilezel hogos a-grenn an displegañ.
Skouer an tued da zisplegañ re eo hini an emdroadouriezh o tifourkañ en ur
« brederouriezh an istor » oc’h embann bezañ e tro da c’houzout « da belec’h ez a ar
gevredigezh », petra eo « ster an istor » hag a ra « dihepkoradus » pezh a zo hepken
« c’hoantadus » diouzh savboent ur strolladur pe ur renkad.
Skouer an displegadurioù kondaonet en a-raok eo ar re a glask sol war an « devouderioù
trec’hel » (douaroniezhel, bevedel, gouennel, poblañsel, bredel, speredel, h.a.), pe war ar
« furmoù », an euladoù hag ar sterioù sevenadurel, ar sevenadurioù, o freuzañ kevanded ar
werc’helezh kevredadel ha distaget diouzh an hollennoù, o emframmoù hag o zuezioù. Ur
skouer all eo an engalv graet d’ar « savelennoù hollek » : savelennoù arbennel, arc’hwelel,
emdroadel, na c’haller prouiñ nag o gwiriegezh, nag o c’hendalc’helezh, mar lakaer e kont an
deberzhegezh, ar spanelezh, ar gemmusted hag an diasurded a zo re ar sternioù kevredadel.
Skouer diskas an displegañ e gounid ar c’hevnadiñ zo bet roet gant DILTHEY, a
gentradas dedalvezañ ar c’hevnadiñ da studi an devoudoù kevredadel hag istorel, – o
kammhevelebiñ pep displegañ ouzh an displegañ alvezelour hep merzout ez eo hemañ ivez
kevanekadur an devoudoù ouzh ur stern gwerc’hel a ranker kevnadiñ da gentañ-holl. Max
WEBER, en deus degaset an displegañ en-dro er gevredadouriezh ouzh e isurzhiañ da
« gevnadiñ-desteriañ euladoù » ar greadoù, en deus e ziskaset en un doare all : treuzfurmet en
deus kevnaderezh an hollelezhioù gwerc’hel (evel ma oa gant DILTHEY) en un emsellerezh
dangorel eus eulad ar greadoù hiniennel hag eus o liamm ouzh sterioù speredel, da lavarout eo
en deus dispennet ha bruzhunet sternioù ar werc’helezh kevredadel a oa da vezañ diaz an
displegañ end-eeun.
Ur skouer eus diren an displegañ ouzh e veskañ gant argerzhadoù all zo gant an
drougarver eus aksiomatekaat ar patromoù difetis, kammhevelebet war un dro ouzh an
emframmoù hag ar rizhennoù karnet diouzh un tu (Kurt LEWIN oc’h enebiñ « fenotipennoù »
ha « genotipennoù »), diouzh an tu all ouzh reolennoù ar greadoù hag an imbourc’hiñ
kemmesket (da skouer ar patromoù kalvezel, priedadel, stuzegezhel, h.a., lakaet war ur renk
gant ar patromoù alvezel, stadegel, standilhonel hag erfin jedoniezhel). Ur skouer a gaver gant
« kalvezderioù an untaolenniñ » a vennfe tizhout an displegañ dre an « deskrivañ stank »,
pezh a zo dic’hallus hep distremen an deskrivañ, pezh a reont ivez, hogen diemouez, eleze ent
dogmatek. Ur skouer c’hoazh a gaver gant an denesadur pe zoken an hevelebadur, er
gevredadouriezh varksour, eus an dezrannañ daelerezhel ouzh an displegañ. An daelerezh
marksour, ouzhpenn ma’z eo sujet d’un « naoz andaelerezhek », hag en desped d’e
werc’hegezh, a zisoc’h peurliesañ gant an dezrannañ ha n’eo ket gant an displegañ. Mat eo
merkañ ne c’hell nep daelerezh, ha pa ve an daelerezh nanndogmatek, nag « argrec’hus » nag
« ardraoñus » hervez termenoù G. GURVITCH, nemet degas betek toull-dor an displegañ,
hep mont nepred pelloc’h. An daelerezh a lak a-wel chal ha dichal an anadennoù kevredadel,
hogen drezañ e-unan ne bourchas ket lunioù-displegañ. Da bep lankad eus an daelerezh e rank
an displegañ adkregiñ.
Ur skouer eus an dilez krenn pe hogos krenn eus pep displegañ zo hiziv gant an
imbourc’h kantouezek amerikan. En e furm fraost ledetañ e vez soliet war ar gredenn e
c’haller deskrivañ ar gedvuhez diwar-bouez ur stramm kalvezel a sonteadurioù,
standilhonadurioù, jedadurioù, stadegoù, hep an disterañ benvegadur meizadel fraezh, evel pa
vije an devoudoù kevredadel « koad krin en deus ar c’hevredadour da zastum dindan ar
gwez ». E lec’h all (Emsav 59/367-372 1971) hon eus meneget alfo ar prouata, ar
gwantofreniezh, brientekadur ar strolloù bihan, ar strukturelouriezh, an arc’hwelelouriezh, ar
jedonielouriezh o ren war ar c’helc’hiadoù imbourc’h amerikan.
Hogen, war un dro, ne vez degaset displegadur kevredadour ebet da anadennoù pennañ
hon amzer : ar faskouriezhoù, ar c’halvezveliezhoù (ha kalvezveliekadur ar gevredadouriezh

hec’h-unan), berzh an dispac’hioù sokialour er broioù o doa an nebeutañ proleterion : Rusia,
Sina hag Azia dre-vras…
Gwan ar gevredadouriezh ez eo he diouer a zisplegerezh a zeu eus fillidigezh hec’h arlakadurezh.
E forzh pe ziskiblezh emañ diazezet an displegerezh war arlakadennoù. Er fizik, er gimiezh, er
vevoniezh e tave an displegañ da arlakadennoù hollek ; ar re-mañ a gemm gant kerzh ar ouezoniezh ;
da skouer, er vevoniezh, ez eo bet savelet lerc’h-ouzh-lerc’h arlakadenn an dreuzfurmouriezh dre an
azasaat hag ar stourm da vevañ (DARWIN), arlakadenn hêrerezh ar gen oc’h emplegañ kevosodadoù
hiniennel e-ser gouennadoù damstabil (MENDEL ha NAUDIN), arlakadenn an trummgemmoù (Hugo
DE VRIES ha LE DANTEC), h.a..
Ne c’haller displegañ e skiant ebet, nag e skiantoù an natur, nag e skiantoù an den, er
gevredadouriezh hag en istorouriezh pergen, anez goulakadurioù-labour da vezañ amprouet da wir pe
da faos e-kerz an imbourc’h. Ha gwelloc’h eo, evit kerzh ar ouezoniezh, kaout goulakadurioù faos, –
evel an emdroadouriezh, ar savelennoù arbennel pe arc’hwelel er gevredadouriezh, an
danvezelouriezh daelerezhel pe ar vredonielouriezh freudour, – eget goulakadur ebet, rak, ur wech
lakaet da zisplegañ an holl rizhennoù a anadennoù kevredadel hollel, darnel ha bloc’hel, an holl
rizhennoù a emframmoù, h.a., o droukverzh zo ur broud da glask pelloc’h an displegadurioù
gwerc’hek. Hogen, ha war se e tistroimp pelloc’h, er gevredadouriezh ez eo disheñvel an displegerezh
gant pep rizhenn gevredigezh, gant pep renkad, pep rumm strolladurioù, pep plegenn gevredadel
bloc’hel fetis.
Er gevredadouriezh evel er skiantoù all, an displegerezh zo dic’hallus hep an arlakadurezh. Seul
vui ma tisprizer an arlakadurezh, seul vui e harzer an displegerezh.

II. Reolennoù an displegañ kevredadour.
Poent eo dezrevellañ reolennoù-diazez an displegañ er gevredadouriezh evel ma tinaouont eus an
arlakadurezh brastreset en Notennoù kent.
1. – Kentañ reolenn an displegañ kevredadour : strivañ da gevanekaat an elfennoù korrgevredadel
ouzh ar strolladurioù, ar strolladurioù ouzh ar renkadoù, ar renkadoù ouzh ar bloc’hennoù, ar
bloc’hennoù ouzh an tuezioù hollel fetis ma werc’hont. Azonet eo enta an displegañ kevredadour gant
un tuadur da zreistelezh an hollel war ar parzhel, ar bloc’hel war an darnel. E-se e tremen eus an
difetis d’ar fetis. Adkavout a reomp degasadenn vras MAUSS, pa na zarbenne ket anadennoù
kevredadel hollel na vent ket « bloc’hel » war un dro. Pezh na wele ket avat eo ez eus ezhomm, evit o
diraez hag o embreger, eus spisverkoù, – an anadennoù kevredadel hollel darnel (Nioù, strolladurioù,
renkadoù), ar gwastadoù a-zonder, an elfennoù anemframmel, emframmadus, emframmet, etrezo
tennderioù, gourzhebiezh, kenglokausted, kenetresankadur.
2. – Eil reolenn an displegañ kevredadour : pa imbourc’her an anadennoù kevredadel hollel
bloc’hel, e ranker tremen dre hantererezh o emframmoù, rak ar bloc’hennoù zo dezho bepred
emframmoù hewel, hogen n’int ket direadus dezho. An eil reolenn-mañ a empleg daou zarvennad :
a) ma talc’hfed kont eus an doare etreat, gwevn, daelerezhek ez eo hini an emframm (a zo dizehan war
emframmañ, diemframmañ, ademframmañ pe difloskañ), hep ober anezhañ un diaz pe un disoc’h eus
an displegañ : un tennad n’eo ken eus ar c’herzh etrezek an anadenn gevredadel hollel, ha n’eus nemet
houmañ a c’hell bezañ an diaz hag an disoc’h-se b) na ve ket kemmesket an emframm nag an anadenn
hollel, a zo parzhioù eus ar werc’helezh, gant o rizhennoù, nad int nemet meizadoù oberatael luniet
d’o diraez.
3. – Trede reolenn an displegañ kevredadour : an tennderioù, ar c’henetresankadurioù, ar
gourzhebiezhoù etre an emframmoù (bloc’hel pe darnel) hag an anadennoù kevredadel hollel
danlec’hiet dezho, a zispleg ar c’hemmoù hag an difloskadurioù eus an emframmoù ; d’o zro, an
emframmoù a zispleg, hervez o rizhennoù, an doare, ar gwander, ar c’hemmoù pe an digemmded
keñveriek eus ar benvegadurioù frammet harpet warno hag o kemer perzh bras pe vrasoc’h en o
c’hempouez.

4. – Pevare reolenn an displegañ kevredadour : en ur zarbenn dreistelezh ar par bloc’hel, gouzout
ez eus derezioù diniver d’an dreistelezh-se, ha derc’hel kont eus an emframmoù hag an anadennoù
kevredadel hollel darnel, eus o c’henstourmoù diabarzh ha diavaez, an hini splannañ en o zouez o
vezañ stourm ar renkadoù, eus ar stokadoù etre ar strolladurioù e diabarzh hag e diavaez ar renkadoù,
eus an enebadurioù etre an Nioù kenrumm ha digenrumm, h.a..
5. – Pempet reolenn an displegañ kevredadour : na chom gant ur wastad a-zonder hepken eus an
anadenn gevredadel hollel, bloc’hel pe darnel, hogen klask bepred an holl wastadoù all, o urzhaz, o
nershadur, o gwerc’h o kemmañ hervez ar rizhennoù emframmoù ha zoken a-wechoù hervez an
elfennoù anemframmel. Pezh a zerva war un dro a) an diforc’h etre ar skiantoù kevredadel dizalc’h
diouzh un tu, kevredadouriezh hag istorouriezh diouzh an tu all b) an dic’hallusted da zistagañ diouzh
ar gevredadouriezh he skourroù dibarek (a c’hell bezañ diforc’h kenetrezo en o foent-loc’hañ ha n’eo
ket en o foent-disoc’hañ), dreist-holl evit a sell an displegañ k) erfin, kemmusted pep luniad eus ar
savelegezh kevredadel.
6. – C’hwec’hvet reolenn eus an displegañ kevredadour : diforc’hañ ar savelegezhioù
korrgevredadel diouzh ar savelegezh veurgevredadel ouzh o unelaat gant bras pe vrasoc’h berzh, ha hi
darnel pe bloc’hel. Er c’hontrol d’ar pezh a c’haller krediñ, started ha nerzhded ar savelegezhioù
meurgevredadel bloc’hel ne vezont ket bepred brasoc’h eget re ar savelegezhioù meurgevredadel
darnel (re ar renkadoù pe ar strolladurioù emframmet). Savelegezhioù unventek ar gwastadoù azonder, koulz hag ar c’horrsavelegezhioù a ro tro e degouezhioù ’zo da zedalvezañ argerzhadoùstadañ (evel ar savelennoù stadegel tebegel da skouer, arveradus evit an diaz stummadel-poblañsel
hag evit gwastad ar patromoù) ; an argerzhadoù-se avat n’int ket talvoudek evit ar sternioù kevredadel
bloc’hel. Alese e lakaer war wel ar frailhoù, an dislankoù, ar spanoù etre an tri rumm savelegezhioù
usveneget hag, e diabarzh pep hini anezho, ar frailhoù, an dislankoù, ar spanoù na reont nemet kreskiñ
ha kemer furmoù nevez bep ma tremener eus ar savelegezhioù korrgevredadel liesel d’ar
savelegezhioù meurgevredadel unelaet.
7. – Seizhvet reolenn an displegañ kevredadour : arverañ an displegusañ eus an argerzhadoùstadañ ar savelegezh a zo dedalvezadus d’ar stern kevredadel studiet. Da skouer, ar savelennoù
stadegel tebegel, zoken dedalvezadus d’ur stern kevredadel gwerc’hel, a verk ar penaoz hepken ha
n’eo ket ar perag. An arbennelezh eo a ziskouez ar gwellañ ar perag-se. Edo enta ar gwir gant
DURKHEIM pa selle ouzh an « displegañ arbennel » evel hetadus-bras er gevredadouriezh gant ma
ve klasket an arbenn er gevredadelezh hec’h-unan. Hogen savelennoù hag arbennoù ned int ket
kevamgant. Ar savelennoù arc’hwelel hag ar savelennoù tebegel, hag int a-zalc’h eeun ouzh ar
werc’helezh, ne emplegont ket arbennoù, tra ma c’hell an arbennelezh bezañ unveziadek hag amparañ
devouderezhioù diarreadek. N’eus ket da c’hortoz kalz ma ve digejet savelennoù « arbennel » er
gevredadouriezh, en askont eus ar spanelezh re vras etre devouder ha devouded. Etre rakveziad ha
dianveziad kevredadel e vez un treug re ziasur evit ma c’hallfed kadarnaat ez eo an hevelep arbennoù
a adkaver ha, seul gent a se, ez eo an hevelep gweredoù a zedaolont e-barzh sternioù hag en
amveziadoù argemmus ha neuennus bepred. D’ar muiañ enta e stader an arbennelezh unveziadek, azalc’h ouzh unveziadelezh an emframm hag an anadenn gevredadel hollel a lunier ar rizhennoù spanel
ha doareadel anezho.
En displegañ kevredadour, an arbennelezh unveziadek zo dezhi derezioù diseurt. War
unveziadekaat ez a 1) o vont eus savelegezh an diaz stummadel da savelegezh ar patromoù, ar
reolennoù hag ar rolloù kevredadel ; eus ar re-mañ da savelegezhioù an argeloù, ar c’healioù, an
talvoudoù hag ar speredegezhioù strollennel 2) o vont eus ar c’horrsavelegezhioù da savelegezhioù ar
strolladurioù dibarek hag ar renkadoù 3) erfin, o vont eus ar savelegezhioù unventek, ar
c’horrsavelegezhioù hag o uneladurioù darnel etrezek savelegezhioù an emframmoù hag an
anadennoù kevredadel hollel bloc’hel, rummet e rizhennoù. Mar deuer a-benn da eren an unvezioù
bloc’hel evel devouderioù ouzh devoudedoù resis, e vez an devouderezh unveziadek-tre. Koulskoude,
an ere-se a chom e-unan alies diasur, ken frank eo ar foz etre arbenn ha gwered, ha ken stank ar
strafuilhoù o c’hoarvezout etre rakveziad ha dianveziad pa bleder gant ar c’hevredigezhioù bloc’hel
rummet e rizhennoù. Mar chom re laosk ha diasur ar c’heñver etre arbenn ha gwered, e rank ar

c’hevredadour treiñ ouzh argerzhadoù kalvezel all da stadañ ar savelegezh veurgevredadel pe ober
gant an displegañ istorour. D’an daou hent-se e tenn an div reolenn diwezhañ a vo dezrevellet bremañ.
8. – Eizhvet reolenn an displegañ kevredadour : mar gra diouer an arbennelezh eo dav klask ober
gant « kendaveoù arc’hwelel », « reoliegezhioù tuadurel », pe « kevanegezhioù eeun ouzh an
hollennoù ».
Ar c’hendaveoù arc’hwelel zo kenglotadurioù etre daou deskad devoudoù kevredadel nad int ket
rakveziat an eil re d’ar re all, n’emaint ket er ur c’heñver a gevarbennelezh, na c’haller ket prouiñ ez
int kendalc’hel, a ranker neoazh savlec’hiañ en hevelep stern eus an anadenn gevredadel hollel. A
seurt-se eo ar c’hendaveoù arc’hwelel a stader e kevredadouriezh an anaoud, an divezelezh, ar gravez,
ar gwir, an arz. Ar sevenadoù-mañ a gollje o gwiriegezh ha, dre se, o gwerc’h kevredadel, mar bijent
sellet hep-mui evel gweredoù eus ar sternioù kevredadel ; heñveldra, e vije kontrol da werc’helezh ar
sternioù kevredadel ober eus ar sevenadoù o arbenn. Koulskoude, evit o displegañ e ranker o lakaat en
diarsell kevredadour.
Ar reoliegezhioù tuadurel ne dalvezont nemet er par meurgevredadel, – eleze e-keñver ar
strolladurioù, ar renkadoù hag ar bloc’hennoù intentet en o rizhennoù. Bez’ ez int deloc’hadurioù eus
an hollennoù hervez durc’hadurioù resis pe resisoc’h ha bepred diasur evit a sell o disoc’h. Evel-se, da
skouer, ar gevredigezh c’hladdalc’hel a c’halle kenkoulz mont etrezek ur velegveliezh, ur c’hevreadur
a gêrioù frank pe un unpenniezh tiriadel. Heñveldra, en hon amzer, e c’hell ar gevredigezh kevalaour
dedreiñ etrezek ur galvezveliezh, ur weriniezh armerzhel lieselour, ar gomunouriezh, pe all. Evel ar
c’hendaveoù arc’hwelel, e talvez ar reoliegezhioù tuadurel da argerzhadoù kalvezel a savelekadur : tu
a roont da gevanekaat ouzh an hollennoù gwerc’hel an durc’hadurioù neuennus arsellet enno.
Koulskoude e c’hoarvez ne c’haller ket eren devoudoù kevredadel ’zo ouzh ar sternioù gwerc’hel
na diwar-bouez ar c’hendaveoù arc’hwelel na diwar-bouez ar reoliegezhioù tuadurel. Ha neoazh ez eo
diarvar ez int savelekaet gant ar sternioù-se. Neuze ez arverer ar c’hevanekadur eeun ouzh an hollenn
a c’houlakaer ez int un erzerc’hadur anezhañ. Da skouer, e stader ned eo ket dre zegouezh ez eo
disheñvel ar boazioù revel, ar c’heñverioù etre ar remziadoù, eztaol an trivliadoù hervez ar rizhennoù
diseurt a gevredigezhioù pe hervez ar renkadoù eus un hevelep kevredigezh. O c’hevanekaat a reer
enta ouzh an hollennoù e kaoz, daoust ma ne c’haller ket lakaat a-wel arbennelezh ar stern studiet, na
kendaveoù arc’hwelel resis ; hag un argerzhad-displegañ kevredadour ez eo evelato.
9. – Navet reolenn an displegañ kevredadour : strivañ da zegas nesadurioù, kejadennoù, kenlabour
etre an displegañ kevredadour hag an displegañ istorour. An arnoderezh (renet ha reolet war-benn
gwiriañ goulakadurioù, disheñvel enta diouzh an arsellerezh) n’en deus bet disoc’h ebet er
gevredadouriezh e par ar strolladurioù ha, seul gent a se, e par ar renkadoù hag ar bloc’hennoù. E
diouer an arnoderezh gouiziel, – eginoù a erlec’hiad dezhañ ez eus evelkent gant ar steuñverezhioù
ledan ha hirdermen hag ivez, en un doare, gant an arnodadennoù diamboaz ez eo ar brezelioù hag ar
brezelioù, – en deus an displegañ kevredadour ezhomm eus an « arbennelezh istorel ». Rak an
arbennelezh zo startoc’h, dispanekoc’h, unveziadekoc’h en istorouriezh eget er gevredadouriezh. E-se,
a-douez holl skiantoù an den, an istorouriezh a zispleg gwelloc’h hag asuroc’h eget ar
gevredadouriezh. Dre he dezvad hollel fetis hag hec’h arbennelezh unveziadek rik evel diarreadek
strizh, – degouezh ma kej ar gwellañ ar savelegezhioù kevredadel hag ar rezid (strollennel koulz ha
hiniennel), – eo e tiraezer an displegadurioù bastusañ evit a sell ouzh dere mab-den.
E-keñver hentennouriezh, ez eo ar gevredadouriezh spanelouroc’h eget an istorouriezh, pa’z eo
hec’h emell lakaat a-wel spanelezh rizhennoù an anadennoù kevredadel hollel hag an emframmoù
koulz ha re skeulioù liesel an amzerelezhioù kevredadel. Er c’hontrol, e tenn an istorouriezh da
stankañ an torroù, da sevel pontoù etre ar rizhennoù kevredadel peurunveziadekaet, da dremen hep
troc’h eus an emframmoù d’an anadennoù kevredadel hollel bloc’hel ; en doare-se e teu a-benn kalz
aesoc’h da ziraez an anadennoù kevredadel hollel war drevonn d’an emframmoù, da heuliañ an
ardreuzadoù, da zizoleiñ an dispanelezhioù.
Ar gevredadouriezh a bourchas d’an istorouriezh sternioù meizadel an emframmoù, an anadennoù
kevredadel hollel hag o rizhennoù, sternioù meizadel an daelerezh etre emframm, tuez hag anadenn

hollel, etre emframmadur, diemframmadur, ademframmadur ha difloskadur. Ar gevredadouriezh
c’hoazh a c’hell skoazellañ an istorouriezh da goazhañ kealiadegezh he gwirionez, tech a-zalc’h ouzh
forc’hellegezh an amzerelezhioù istorel aet e-biou ha diansavelet, hag ouzh an azonoù arveret en
diansaveladur, amprestet digant ar gevredigezh veziat.
An istorouriezh d’he zro a bourchas d’ar gevredadouriezh an dafar diziouerusañ, ar braslunioùdisplegañ startañ, a-zalc’h ouzh unveziadegezh ha diarreadegezh an ere arbennel deuet dispaneloc’h,
e-se asuroc’h. Dre ar c’henlabour hag ar c’hendezvarn etre an displegañ kevredadour hag an displegañ
istorour, – an daou o kas da arverañ plegennoù hollel fetis ha strivoù fetis an dud da vestroniañ ar
plegennoù-se, – ez eus ar muiañ chañs da ziskoulmañ ar c’hudennoù.
Klask a raimp gwiriañ kement-se oc’h arselliñ an argemmoù eus luniad ar savelegezh
veurgevredadel hervez ar sternioù kevredadel bloc’hel ma ren.

III. Argemmoù luniad ar savelegezh veurgevredadel.
Plediñ a raimp gant rizhennoù un nebeut kevredigezhioù bloc’hel eus an tremened.

1. – Ar belegveliezhoù karismel.
Ar striv da unelaat ar savelegezhioù darnel o ren er rizhenn-mañ a gevredigezh a gemer da
spisverk kevanadur an Impalaeriezh hag an Iliz bennozh da garism ar Roue-Beleg-Doue bev hag e
diernac’h. Poent-harpañ gwirion ar striv unelaat eo ar benvegadur frammet egorant, dezhañ skourroù
liesseurt, ensoc’het en arvezioù disheñvel ar gedvuhez, o tennañ e nerzh eus e wikefre vureviadel.
Bevaet eo an ardivink ramzel-se war un dro gant dialusk ar c’hredennoù, ar c’heheloù hag an argeloù
kevrinel-kravezel, gant dialusk an diaz stummadel-amvael hag e ezhommoù taer, ha dialusk rodaoueg
ar patromoù kalvezel, armerzhel ha gwirel. Goude savelegezh ar framm, e ranker anaout d’an tri
dialusk-mañ ul lec’h kevatal en urzhaz spesadek ar savelegezhioù oc’h amparañ savelegezh vloc’hel
ar belegveliezhoù karismel. D’o heul e teu savelegezhioù ar strolladurioù familhel, micherel, milourel,
bureviadel, a nested armerzhel, belegel, savelegezhioù ar rolloù kevredadel c’hoariet gant ar
strolladurioù-se, o emzalc’hioù strollennel, hag erfin savelegezh rannadur al labour kalvezel kaset
don-tre. Savelegezh ar yoc’hoù brigadennet gant an impalaeriezhoù belegveliek a ro dezho un
neuennusted lañsus d’an diemframmañ herrek, aesaet c’hoazh gant an digempouez a zo e luniad ar
savelegezh vloc’hel, war stegn, darev da zifloskañ e pep korn-pleg.

2. – Ar gevredigezh ozhac’hmeurel.
Disheñvel eo degouezh ar gevredigezh ozhac’hmeurel ma’z eo eeunoc’h ha stabiloc’h luniad ar
savelegezh vloc’hel. Uneladur ar savelegezhioù darnel dibaot a gemer harp war euvridigezh hogos
klok an holl strolladurioù gant ar familh diadel ; he spisverk anatañ eo trec’hded ar patromoù sodellek
hag ar greadoù henvoazel, skoret gant savelegezhioù an diaz stummadel, rannadur al labour
kevredadel, an argeloù ken poellel ken kevrinel, ar reolennadur divezouriezhel erfin.

3. – Ar gevredigezh c’hladdalc’hel.
Kemplezh-meurbet eo, en eneb, luniad ar savelegezh o ren er gevredigezh a rizhenn
c’hladdalc’hel. Teir savelegezh darnel, trec’h ha kevatal zo e kenstourm : re ar skeuliad wazel, an Iliz
hag ar c’hêrioù frankizet ; hualet gant ar savelegezhioù gladel diouzh un tu, stadel diouzh an tu all, e
vezont unelaet dibaot a wech. En emframm bloc’hel, ez eo trec’h gant bec’h savelegezh ar
c’humuniezhoù war hini ar c’henunvaniezhoù hag ar yoc’hoù, tra ma kaver ur c’heñver gin en
anadenn gevredadel hollel bloc’hel. Emañ savelegezhioù ar rolloù kevredadel hag an emzalc’hioù
strollennel e kenaoz gant savelegezh an argeloù kevrinel ha poellel en emframm, e kevezerezh ganto
en anadenn gevredadel hollel. Ar patromoù argelel zo lañsus da savelegezh ar reizhennadurioù gwirel
(pouezus-kenan amañ) skoret war hini ar reolennadurioù kravezel, divezel, kenedel. Savelegezh ar
pleustroù-neveziñ, koulz ha hini ar c’healioù, an talvoudoù hag ar speredegezh strollennel (warni un
arliv kevrinel), zo lodek war-eeun en anadenn hollel ha trec’h da savelegezh ar patromoù kalvezel-

armerzhel (ar c’hêrioù er-maez), an diaz stummadel hag ar frammoù (an Iliz er-maez). An
digempoellded-se eus ar savelegezh veurgevredadel bloc’hel zo e devoud lieselezh an dedroadurioù
gallus a oa gant ar c’hevredigezhioù eus ar rizhenn-se.

4. – Ar c’hevredigezhioù dindan Geodedoù-Stad o vont da Impalaeriezhoù.
Ar Stad tiriadel zo amañ spisverk ar striv da unelaat ar savelegezhioù darnel, striv aesaet gant
gwanded keñverel an holl strolladurioù all nemet ar familhoù tiadel-priedel, an urzhioù hêrezhel bet
faezhet abred-tre, erfin ar strolladurioù dre nested ar saviad armerzhel (divarrek koulskoude da
amparañ renkadoù er ster strizh ha da gevezañ ouzh urzhaz ar strolladurioù arc’hwelel). Trec’hded ar
c’heñverioù ouzh an hentez hag ar c’humuniezhoù oberiat, ivez ar patromoù gwirel hag ar c’healioù
poellel, skoret gant ar frammoù o gwerc’hela tuet d’en em astenn ha da hollveziadelaat, a greñva
savelegezh ar Stad ; ar bevennadur nemetañ da houmañ a zeu eus an diaz stummadel o chom
devoudus evit an armerzh e diouer ur c’halvezerezh diorreet. Ar savelegezh vloc’hel a vount war un
dro etrezek an hiniennelouriezh hag ar stadelouriezh, o tehentañ an dominium hag an imperium wardu an degouezh bevennat : ar Stad kezarour o trantellañ en un uloc’had dirveur a hiniennoù ma’z eo
trec’h ar yoc’hoù gouzañvat. Savelegezh ar rizhenn-mañ a emframm bloc’hel zo marteze ar
c’hempoellañ hag ar startañ a ve bet biskoazh gant ur gevredigezh.
Setu perak, dalc’hidi diseurt, gant pe hep rat, eus ar « savelennoù emdroadel » o deus
klasket hollekaat luniad ar savelegezh piaouel d’ar rizhenn-mañ a gevredigezh : « An tremen
eus trec’hded an dezvad da drec’hded ar gevrat » (SPENCER ha MAINE) ; « Ledanadur
kelc’hiad an dud liammet gant an hevelep urzh a wirelezh hag an hollekadur anezhi »
(TARDE) ; « An tremen eus ar gengrediezh treloc’hel d’ar gengrediezh organel ha kresk
kenstur eus roll ar Stad hag ar gevrat » (DURKHEIM) ; « Gourzrec’h dereziek ar poell »
(HOBHOUSE, DEWEY ha zoken Max WEBER) ; an amdroadur etre aotrouniegezh,
brientinegezh ha gwerinegezh, pe etre kevrinegezh, derc’hegezh ha santadegezh
(SOROKIN) ; pe c’hoazh etre « nevez-amzer, hañv, diskar-amzer, goañv » ur sevenadur o
tileizhiñ e sevenadurezh (SPENGLER). Ar strobad-mañ a skouerioù zo boutin dezhañ an
dogmatekadur eus reoliegezhioù tuadurel un hevelep rizhenn a emframmoù bloc’hel, hini ar
C’heodedoù-Stad o vont da Impalaeriezhoù.

5. – Ar c’hevredigezhioù ma ren an diharzveliezh « sklerijennet » ha ma teraou ar
gevalaouriezh.
Er rizhenn-mañ, luniad ar savelegezh vloc’hel, heñvel war boentoù ’zo ouzh an hini diaraok, a ya
stegnoc’h ha diasuroc’h a-galz egetañ. Ar striv da unelaat ar savelegezhioù darnel a gav e spisverkoù
pennañ er Stad aotrouniek, er renkad vourc’hiz o tiwanañ hag en hec’h embregerezhioù armerzhel,
koulz hag en ur vordilh a batromoù kalvezel nevez. An teir savelegezh-se a ya koulskoude gwech e
kenintr hag e kenaoz, gwech e tennder, e kevez hag e kenstourm. An evezhiadenn-mañ a dalvez
peurgetket evit ar c’heñverioù etre an diharzveliezh sklerijennet hag ar renkad vourc’hiz, keñverioù
rouestlet c’hoazh gant aspaderezh an urzhioù kefridiel ha brientoù an noblañs. Savelegezh an argeloù,
an talvoudoù, ar c’healioù (alies « en a-raok war o amzer » eleze war an emframm beziat, hag o
tistremen zoken iziunadoù ar renkad vourc’hiz), hini ar rolloù kevredadel hag an emzalc’hioù (awechoù atizet ganto, a-wechoù pell war o lerc’h), erfin hini an diaz stummadel-poblañsel (bepred
pouezus-bras en arbenn eus ar goulenn war gresk a dud-labour) a gej hag a zigej e doareoù disheñvel,
pezh a daol da washaat diasurdedoù ha spanelezhioù ar savelegezh o ren war an emframmoù bloc’helse hag an anadennoù kevredadel hollel danlec’hiet. An nerzhoù didarzhadennek a zo er re-mañ a
drevonn alies o emframmoù hag a zeu war-c’horre e stumm greadoù strollennel -neveziñ, -adreizhañ,
birvidik, a laka raksantout an dispac’h o tont.

6. – Ar gevredigezh werinek-frankizour.
E savelegezh vloc’hel ar gevredigezh werinek-frankizour emañ ar striv-unelaat a-zalc’h eeun ouzh
stourm ar renkadoù : ar renkad-ren, trec’h, piaouerez ar veli, eo ar gwellañ lec’hiet evit gourluskañ ar

vloc’henn gant he savelegezh piaouel, oc’h arverañ ar Stad d’hec’h organ. Hogen harzerezh,
eneberezh ar renkadoù all, o nerzhoù frammet, o levezon o wanaat ar Stad, a ra ne glot ar savelegezh
vloc’hel nemet dibaot a wech gant hini ur renkad : erzerc’hañ a ra e disoc’h bepred diasur stourm ar
renkadoù hag an treuzvarc’hadoù etrezo. Savelegezh ar patromoù kalvezel hag armerzhel, a-wechoù
kreñvaet, a-wechoù er c’hontrol hualet gant stourm ar renkadoù (pe gant ar renkad-ren) a heuilh
houmañ a-dost en urzhaz ar savelegezhioù. War o lerc’h e teu : savelegezh ar Stad ha hini an
embregerezhioù armerzhel, alies e kevezerezh hag oc’h en em wanaat etrezo ; savelegezh ar yoc’hoù
hag ar c’henunvaniezhoù oberiat, koulz ha hini ar rolloù kevredadel dic’hortoz ha nevezus, an argeloù
hag an talvoudoù mui-ouzh-mui politikaet hag arlivet gant ideologiezhoù ha gwengeloù an dazont ;
savelegezh rannadur kalvezel al labour, ar c’hevezerezh armerzhel, ar pebeiladur etre an enkadennoù
armerzhel lemm hag ar marevezhioù berzh, dreistkenderc’h ha dic’hwel ; erfin savelegezh ar frammoù
a zo o egoranted hag o efedusted war greskiñ er vuhez armerzhel ha c’hweluniadel pergen, h.a.. Gant
ar greadoù-neveziñ birvidik, dispac’hel e kaver azonoù eus morloc’h an anadenn gevredadel hollel
danlec’hiet, rakstummoù eus difloskadur an emframm bloc’hel.
Goulenn a c’hallfed pe ziforc’h zo etre ar meizadur marksour hag an doare-mañ da luniañ ar
savelegezh vloc’hel a stader er gevredigezh ma ren ar gevalaouriezh kevezel. G. GURVITCH, a ra an
atersadenn-se, a respont evel-henn : talvoudek e chom ar braslun marksour evit ar rizhenn-mañ a
gevredigezh hag a emframm bloc’hel. Dezhi avat emañ bevennet strizh e dalvoudegezh hag e
wiriegezh. A-vec’h talvoudek eo evit kevredigezh derou ar gevalaouriezh. Hogos didalvoud eo evit ar
c’hevredigezhioù e kenstourm hiziv : kevalaouriezh urzhiadek, kengladelezh kreizennus,
kalvezveliezh, h.a., ma vez ar steuñvoù danzeet emouiziek o vestroniañ ar patromoù kalvezel hag
armerzhel, o ren war ar frammoù hag o treuzkemmañ savlec’h ar renkadoù. Evit a sell ar rizhennoù
kevredigezhioù rakgreantel, ned eo ar braslun marksour dedalvezadus e nep doare.
Pezh a c’haller abegiñ er meizadur marksour eo embann e pourchas ul luniad hollveziadel a
savelegezh, – pa rank ar savelegezhioù bezañ bepred luniet a-nevez gant pep rizhenn ha pep
emframm ; ouzhpenn se, bepred gouez da G. GURVITCH, e ra ar gevredadouriezh varksour tri fazi :
a) kemmeskañ a ra savelegezh darnel ar renkadoù ha savelegezh vloc’hel ar gevredigezh ma
kenstourmont ; b) eeunaat a ra savelegezh ar renkadoù, o chom hep derc’hel stad eus liested an
hiladoù a savelegezhioù e kenstourm e diabarzh pep renkad (pep renkad o vezañ ur c’hevanved a
strolladurioù hag ur c’horrved a erzerc’hadoù ar gevredusted) ; k) derc’hel a ra d’ur savelegezh re start
ha dispanek, o tiwelout ar frailhoù, an dislankoù, ar spanoù niverus a zo enni, pezh a zo
dizegemeradus pa bleder gant ar gevredigezh werinek-frankizour end-eeun ; houmañ, leun a
ziasurdedoù, drailhet gant stourmoù diabarzh, a chom, aesoc’h eget kalz re all, digor da emell ar
strivoù strollennel ha hiniennel.
Klozañ a raimp an Notenn-mañ gant un arroud eus pleustrad G. GURVITCH (Traité de
Sociologie, Paris 1962, I, p. 250) hag un nebeut evezhiadennoù war e zivoud. « An arlakadurezh
kevredadour (pe kevredadouriezh hollek, pe c’hoazh kevredadoniezh) zo dezhi ur c’halvedigezh nad
eo ket hepken lakaat war wel doareennoù spesadek ar savelegezh arveret ganti en he displegerezh,
hogen ivez kentradiñ un imbourc’herezh n’eus ket bet c’hoazh soñjet ennañ : studi gevredadour
dehentadurioù ar savelegezh a-dreuz ar sternioù kevredadel. Ar gevredadouriezh eus argemmoù ar
savelegezhioù er gedvuhez a hañval dimp bezañ kalz gouezoniekoc’h eget ar striv gin, difroueshat, a
zo gourlakaat ouzh ar gevredadouriezh ul luniad hepken a savelegezh da arverañ e pep degouezh. Ha
kevredadouriezh ar savelegezhioù a gej gant studi gevredadour dehentadurioù ar rezid : rak ar rezid
oc’h emsilañ dre gement frailh ha boulc’h a zo er savelegezhioù kevredadel, a anad war un dro evel
diziouerus-rik evit skorañ ar strivoù-unelaat ma tinaou diouto luniadoù ar savelegezh kevredadel. Ese, kevredadouriezh dehentadurioù ar savelegezhioù kevredadel ha kevredadouriezh dehentadurioù ar
rezid a gej, a gengroaz ; kenlabourat a c’hellont hag a zleont ».
N’eo ket disterañ dellid G. GURVITCH bezañ roet d’ar savelegezh ha d’ar rezid ur savlec’hiadur
daelerezhel er gevredadelezh. Tremen a ra e-biou d’an darn vuiañ eus an hentoù-dall ma chom bac’het
damkanourion ar rezid na ouzont e intent nag evel strollennel, nag evel daelerezhel. Evit ar re zibaot a
roas un dezrevell daelerezhel eus ar rezid, HEGEL ha, war e lerc’h, MARX nad eas ket gwall belloc’h

egetañ war an dachenn-se, e c’hoarvez ar rezid eus « meizidigezh ar rediegezh » hag e-se eus « ar
mestronierezh warnomp ha war ar bed diavaez, soliet war anaoudegezh savelennoù an natur » (F.
ENGELS, Anti-Düring), meizadur a ra eus ar rezid un anredi, un dieubiezh diouzh ar savelegezh
intentet evel savelegezh alvezel hepken. G. GURVITCH ne zegas ket ar savelegezh alvezel e-keñver
ar rezid, hogen un urzh liesel a savelegezhioù, dianav da HEGEL, da vMARX ha d’ar gevredadourion
all, a zo ar savelegezh kevredadel. Pelloc’h ez a : e-lec’h reiñ d’ar rezid un termenadur nac’hel evel an
darn vrasañ eus an damkanourion pa reont anezhañ un anredi, un dieubiñ diouzh ar savelegezh, h.a., e
striv d’e ziraez en e yaelezh, diouzh un tu oc’h intent ar c’hrouiñ evel furm uhelañ ar rezid, diouzh an
tu all o reiñ da azon pennañ an istoregezh « an emskiant strollennel ha hiniennel ouzh ar rezid a c’hell
dre e ober kengreizet eilpennañ ha daskemmañ an emframmoù hag emsevel, betek ur poent, ouzh an
hengoun » (Dialectique et Sociologie, Paris 1962, p. 288). Ned a ket betek penn e lusk avat, hag e nep
lec’h pa ouzomp ne dermen ar rezid evel an andoniañ fetis eus un hollelezh bepred amploc’h eget nep
hollelezh veziat, eleze evel hontkenderc’hañ, evel kenderc’hañ istor, evel niderezh. En eneb, diwar ur
poent eus e araokadur e hañval kregiñ da argilañ pa savlec’h ar rezid evel « oc’h emsilañ dre gement
frailh ha boulc’h a zo er savelegezhioù kevredadel », e trec’houllo ar rediegezh, evel pa ve ar rezid ur
meni solwez keveldodet ouzh ur solwez all a ve ar savelegezh, rezid ha redi « o kejañ, o kengroaziañ,
o kenlabourat » evel an tan hag an dour en agripaoù an amguzhourion. Hag amañ moarvat emañ ar
perag eus argiladenn G. GURVITCH : kevredadour eo ha n’eus en e zremm nemet lazioù ar
gevredadouriezh. Ne gomz ket evel ur stourmer eus ar rezid, hogen evel un arvester eus ar
gevredadelezh. Dre se, ar rezid ne c’hell bezañ evitañ nemet un elfenn etre elfennoù all oc’h amparañ
ar gevredadelezh. E lec’h all (Emsav 74/ 53 1973) e tiskouezer perak ne c’hell ket ar rezid, an
hontkenderc’hañ, an niderezh istorek bezañ displeget e stern ar ouiziadoniezh, hogen e hini an
nidiadoniezh. Ar gouezoniezhoù, pe kevredadouriezh pe bredoniezh e vent, n’int evit savelañ nemet
stad-derou ha stad-disoc’h un treug emañ dres ar rezid da gavout ennañ.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943
Trede trimiziad 1973.
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S.A.D.E.D. : DAOUZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (4)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BREIZHEK
(Dekvet testenn, PKB-1210)
U.D.B.
E soñj edon en derou studiañ U.D.B. dre Le Peuple Breton, o klask diforc’hañ ar strollad
diouzh e organ, e gelaouenn. Hogen diaes eo ober an diforc’h-se peogwir e laka izili ar
strollad o holl nerzhoù, prederioù e savidigezh ar gelaouenn. Amkan kentañ ar strollad,
ouzhpenn ledañ ar ger-stur « Bretagne colonie », zo tuta, kaout izili nevez ; hag al labour-se
zo fiziet dreist-holl er gelaouenn (ouzhpenn en un nebeut emvodoù foran da vare ar
mouezhiadegoù). « Savet en derou evel degemennour U.D.B., eo meizet hon c’helaouenn
gant al lennerion evel ur benveg da reiñ stlenn ha dezrannoù armerzhel-kevredigezhel.
Ouzhpenn ar gefridi-se, e rank emdreiñ ha dont da vezañ ur gelaouenn evit ar yoc’h, ur
gelaouenn boblek, poblek peogwir e vo prenet gant ar renkadoù labourer ha peogwir e savo
en-dro dezhi ur rouedad kenduidi. Diziouerus eo ober eus Le Peuple Breton ur benveg-brudañ
aesoc’h hon aotreo da ginnig gwelloc’h hon selledoù. » (niv. 116 1973). Er rann « Buhez ar
strollad » ma vez meneget labour pep kevrenn, a gaver e pep niverenn, e komzer alies-tre ha
dreist-holl eus gwerzh ar gelaouenn. Un nebeut kudennoù n’int ket bet displeget enni (hini ar
gleizelourion e 1969 da skouer), ha miret evit embannadur diabarzh ar strollad An Emsaver.
Hogen ar pep brasañ eus ar pezh a zo preder U.D. B. a gaver e Le Peuple Breton (P.B.). Mard
eo P.B. kelaouenn U.D.B., da lavarout eo ne c’hell bezañ komprenet nemet dre ar strollad, e
c’haller lavarout ivez ez eo U.D.B. ar strollad a embann P.B., dre ma kav e ster dre e
gelaouenn.
U.D.B. (Union démocratique bretonne, Unvaniezh demokratel Breizh) zo bet krouet e genver
1964 gant tud yaouank, izili eus ar M.O.B. an darn vrasañ anezho, na oant ket mui a-du gant
kelennadurezh ar strollad-se na gant e framm labour (pe gant e ziouer a framm kentoc’h).
Ar pezh a rebeche izili gentañ U.D.B. d’ar M.O.B. oa na vezañ kemeret un emzalc’h fraezh ekeñver brezel Aljeria. Ar M.O.B. a lavare : « An afer-se zo gall. N’hon eus netra da ober pe da
lavarout aze ». En eneb, tizhet don e oa bet krouerion U.D.B. gant ar gudenn peogwir o doa graet
brezel Aljeria pe o doa kroget da ren ur stourm politikel ha c’hweluniadel en U.N. E.F. d’ar mare-se
ha war an divoud-se. A-raok kuitaat ar M.O.B. o doa krouerion U.D.B. klasket e lakaat da emdreiñ o
c’houlenn digantañ diskleriañ fraezh edo a-du gant an F.L.N. a-enep d’ar C’hallaoued. Da heul
nac’hidigezh leviaded ar M.O.B. ha goude c’hwec’h mizvezh labour-prientiñ, e voe krouet U.D.B. ha
divizet embann ur gelaouenn viziek, Le Peuple Breton.
Ar gudenn bennañ, evit krouerion U.D.B. oa kavout ul lec’h dibarek e-touez al luskadoù breizhek
pe gall anavezet e Breizh. Al lec’h a zeree outo oa etre ar Mouvement breton henvoazel hag an tu
kleiz gall a groge da vezañ kreñv e Breizh. Da heul e voe termenet U.D.B. evel « strollad brezhon eus
an tu kleiz ». E linennoù kentañ bonskrid ar strollad (Charte, P.B. 1/1 1964) e kaver o
c’helennadurezh : « U.D.B. zo ur strollad o vodañ Brezhoned ha keneiled d’ar Vrezhoned emouez
ouzh galvidigezh vroadel Breizh ha kendrec’het ez eo ret diazezañ ar sokialouriezh en o bro ».
Displegañ a reont an droienn « galvidigezh vroadel Breizh » : « Arverañ an termen-se ne empleg
dibab ebet a priori eus ar stern ma vo embreget galvidigezh vroadel Breizh. Spi hon eus e vo tu da
sevel un Europa a c’hello reiñ d’hec’h holl rannvroioù ur chañs d’en em ziorren. () Hon
broadelouriezh zo diogeladur bezañs ar stern breizhat, ar gumuniezh vreizhat ma fell dimp stourm evit
difenn lazioù ar bobl vrezhon hag, ent arbennik, ar broleterion. Broadelourion omp e kement ma
tiogelomp ez eus eus ar bobl hag eus ur broleteriezh vrezhon dibarek. Er par etrevroadel e tiogelomp
ez eo ret d’an holl broleteriezhoù bezañ unanet evit en em skoazellañ er stourm boutin ha diforc’hek

ouzh ar gevalaouriezh hag an impalaerouriezh. Da bep pobl eo diskoulmañ he c’hudennoù piaouel er
stern a zo he hini. Evidomp ne oufe ar stern-se bezañ nemet Breizh, parzh kevanek an Europa a
hetomp » (P.B. niv. 28 1966).
Ar bobl vrezhon a gomzont anezhi zo « ar re yaouank a guita ar vro, ar gouerion dilezet ha
divrec’hailh, ar vicherourion korvoet gant an ijinerezhioù-preizh hag ezfredet, ar besketaerion… ».
Gant an diogeladennoù-se (hini ar bobl vrezhon, galvidigezh vroadel Breizh, sokialouriezh ar
strollad) e striv U.D.B. da na vezañ mesket gant ar peurrest eus ar Mouvement breton. Enebiñ a ra
« galvidigezh vroadel Breizh » ouzh diogeladenn ar M.O.B. : « Breizh zo ur vroad », o lavarout ne
empleg an termen arveret ganti stern dibarek ebet, ar bobl eo a zivizo. Da heul, n’he deus U.D.B. da
roll nemet displegañ d’ar bobl dizehan ez eo arallekaet : al labour-se a vez fiziet er gelaouenn a savo
renabl ar stourmoù renet e Breizh.
Meneget e vez alies ivez er gelaouenn abaoe krouidigezh U.D.B. ur preder all : hini siriusted al
labour, ar strollad. Sirius e fell da U.D.B. bezañ evit na vezañ mesket c’hoazh gant ar Mouvement
breton ha na vezañ taget gant an tu kleiz gall prest atav, hervezo, da ober faskourion anezho. Unan eus
o frederioù brasañ zo padout a-hed ar bloavezhioù. Goude dilennadegoù dezverezhel 1967 e kaver an
evezhiadennoù-mañ (P.B. niv. 41, Pennad-stur) : « Berzh kentañ U.D.B. eo bet padout abaoe tri bloaz.
Hon c’hendalc’hioù a ziskouez gant pe siriusted e vez graet al labour, kemeret an divizoù (). N’eo ket
ar re wellañ o deus hon c’huitaet evit distreiñ da reustl boas an Emsav. () U.D.B. ne c’hell hiziv bezañ
mesket gant luskad politikel all ebet hag anavezet eo gant kalz aozadurioù evel un afer sirius. () Hon
stourm kentañ zo, hep mar, gounezet ». Evit padout e savont aozadurioù frammet start : bodet eo an
izili e kevrennoù hervez al lec’h ma vevont ha ma labouront. Gant an holl izili emvodet er
C’hendalc’h bloaziek e vez dilennet ar Poellgor-ren (15 den)1, a zilenn d’e dro ar Gwazva-kreiz (5 den
er mare-mañ, dibabet er Poellgor-ren, pep hini o sammañ ur garg resis : Traoù diabarzh, Traoù
diavaez, Gwask, Bruderezh, Kef-kreiz). E diabarzh ar strollad ez eus darempredoù etre pep kevrenn
hag ar Poellgor-ren. En derou ne oa liamm ebet etre ar c’hevrennoù. Tamm-ha-tamm e voe klasket
diorren darempredoù etrekevrennel nemet, pa c’hoarveze un enkadenn (evel hini ar gleizelourion e
1969) e veze freuzet an darempredoù-se. Reoliek e kaver er gelaouenn displegadurioù eus an termen
« kreizennerezh gwerinek » meizet evel an « distremen daelerezhel eus an dislavar etre an daou
zarvennadur efedusted ha kenurzh diouzh un tu, gwerinegezh diabarzh diouzh an tu all » (P.B. niv. 92
1971).
Damant U.D.B. d’ar siriusted a adkaver er gelaouenn, gant kresk reoliek niver ar pajennoù (6 e
1967, 8 e dibenn 1968, 10 e derou 1970, 16 e 1973), an tennadurioù (1500 skouerenn etre 1964 ha
1968, 4000 e 1968, 5000 e 1969, 6000 e dibenn 1970, 6500 bremañ), ar goumananterion. « Abaoe
1964 he deus P.B. krouet e lec’h piaouel er wask vreizhat, bennozh da siriusted he dezrannoù ha
gwirded he stlennerezh a zo anzavet e pep lec’h » (P.B. niv. 116, mezheven 1973).
Petra a ginnig U.D.B. evel « dezrannoù » ?
a) Breizh zo un drevadenn, trevadenn doare europat, da lavarout eo ez eo arallekaet e-keñver
armerzh ha sevenadur. Evit diogeliñ e oa Breizh un drevadenn, he deus U.D.B. kemeret azonoù ar
saviad trevadennel evel ma’z int dezrevellet gant Sekou TOURE (niv. 52, meurzh 1968) pe gant
MEMMI, ha kavet e klotent gant saviad Breizh : « An dezrannerezh gant hon strollad zo savet en un
doare skiantel-kenan, dre loc’hañ diwar an dezverkoù termenet gant arbennigourion an Trede Bed ».
Anzav a reont n’eo ket ken splann azonoù an trevadennerezh e Breizh peogwir emañ tost da VroC’hall hag e c’hell an dud dilabour mont da glask gourc’hwel d’ar vro amezek, o kuzhat evel-se un
darn eus ar c’hudennoù armerzhel. Pal ar gelaouenn a vo neuze ober ar roll eus an holl gudennoù a
gaver e Breizh o tiskouez ez eo Breizh ur vro drevadennet. « P.B. zo un organ-diskuliañ eus ar
gwaskerezh trevadennel e Breizh hag un elfenn e frammadur stourmoù al labourerion vreizhat » (P.B.
niv. 74 1969).
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N’eus ket un dileuriad dre gevrenn. Meur a ezel eus ar Poellgor-ren a c’hell dont eus an hevelep kevrenn, ha
kevrennoù ’zo n’o deus dileuriad ebet er Poellgor-ren.

b) Ar Stad c’hall, evel kement stadvroad (stato-nation), Stad kreizenner zo « ur benveg da vreviñ
an nerzhoù digreizus dre zedeuziñ ar pobloù hag ar sevenadurioù arallgenel ».
En holl bennadoù ar gelaouenn e klasker gwiriañ an daou vennoz-kreiz-se ha displegañ ar stourm
a zo da ren.
Teir dodenn a adkaver bepred : 1) Breizh trevadenn 2) Ar Stad c’hall kevalaour ha mac’homer
3) An darempredoù gant ar strolladoù politikel gall.

1) Breizh trevadenn.
An dodenn-se eo a gaver an aliesañ, dindan daou stumm : ar pennadoù « arlakadel » o tisplegañ ez
eo Breizh un drevadenn, ar pennadoù « dedalvezadel » (deskrivadur ur gudenn armerzhel,
kevredigezhel, sevenadurel o tervaat ez eo Breizh un drevadenn).
Er pennadoù arlakadel e striver da ziskouez ez eo Breizh disheñvel diouzh Kornog Frañs hag ez
eo trevadennet. E derou 1968 e voe embannet ur pennad hir war bemp niverenn (eus niv. 49 da
niv. 53) d’henn prouiñ : « Un dibab-diazez : Breizh pe Kornog ». Diskleriet oa an disheñvelderioù ekeñver douaroniezh, emframmoù armerzhel, kevredadel, kouerel, dibarelezh istorel, unded-vro. Evelhenn e kloz ar studienn : « Muioc’h eo Breizh eget ur rannvro, ur genel eo, muioc’h eget un tamm eus
un diriegezh, ur bobl eo » (niv. 51). « Ster hon stourm : dibab Breizh zo adkemer hon personelezh
wirion, disteurel an arallekadur hag an trevadennadur. Evel ar rannvroioù tost e c’houzañvomp
politikerezh ar gouarnamant. Met ouzhpenn, e c’houzañvomp an impalaerouriezh c’hall e Breizh. Hon
stourm zo neuze hini un didrevadennadur ha n’eo ket hepken un ober rannvroel » (niv. 53). E dibenn
1970 ha derou 1971 e voe studiet adarre an hevelep kudenn tra ma kinnige POMPIDOU ur raktres
rannvroeladur. Goude stadañ ne oa ar rannvroeladur-se nemet un digreizennadur dañjerus o kreñvaat
ar galloudoù piaouet gant leuridi Paris, e lenner an hevelep evezhiadennoù dedalvezet da Vreizh, ha hi
disheñvel dre anien diouzh ur rannvro.
Niverusoc’h eo ar pennadoù dedalvezadel o sevel roll ar c’hudennoù, armerzhel alies, a laka war
wel ez eo Breizh un drevadenn. Pennad-stur ar gelaouenn a vez alies ur pennad a seurt-se.
« Warc’hoazh, neket muioc’h eget hiziv, ne vo arveret hon pinvidigezhioù naturel, ne vo krouet
ijinerezhioù nevez. Warc’hoazh evelkent e kendalc’ho an alkoolegezh (). A-walc’h gant an
trevadennerezh ! » (P.B. niv. 30 1966). « Ar Joint Français zo ur skouer azonus eus ar pezh a zo o
tont war Vreizh. Emañ ar Joint Français e kreizig-kreiz ar gudenn vrezhon, houmañ ur gudenn hollek
o savlec’hiañ ar bobl vrezhon evel tud trevadennet » (P.B. niv. 103 1972). Titl brasañ ar bajenn gentañ
a adkemer an hevelep dodenn : « Breizh = trevadenn. Ur brouenn nevez : ne vo ket a borzh tireoul e
Brest » (P.B. niv. 75 1970). « Rannvro Kemperle : ar gudenn drevadennel brezhon e berr ». Pajenn
diwezhañ ar gelaouenn a vez gouestlet tost penn-da-benn d’« Ar gudenn vrezhon eus Naoned da
Vrest ». Er C’hendalc’hioù e vez pouezet war ar bajennad-se o lavarout e tiskoueze, dre 10 pe 20
skouer a ziaesterioù armerzhel, azonoù an trevadennerezh.
Kalz studiennoù armerzhel a gaver er gelaouenn. « Al luskad kevelour kouerel breizhat » zo titl ur
studienn embannet war eizh niverenn e 1968. « Kouerion Vreizh hag ar C’henvarc’had » a leugn meur
a bajenn eus seizh niverenn er bloavezh 1970. Heuliet e vez aketus emdroadur ar F.N.S.E.A. hag ar
C.N.J.A.. Evit saviad ar vicherourion n’eo ket bet studiet ha dezrannet ken don met kalz pennadoù a
ziskler an diaesterioù savet en ijinerezhioù. Abaoe un nebeut bloavezhioù e tager kalz ivez
touristelezh ar re binvidik. Evel a ouzer, p’he doa diskuliet gwarzh an douaroù prenet digant ar
gouerion hag adwerzhet dek gwech keroc’h e ledenez Ruiz, e voe graet breud da U.D.B. ha kondaonet
e voe2. Liammet ouzh ar studiennoù war an douristelezh, e kaver bremañ ivez (abaoe bloaz pe daou)
kalz pennadoù war « difenn an natur ». An holl bennadoù a leugn alies an hanter eus ar gelaouenn.
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A-hed c’hwec’h niverenn eus ar gelaouenn (niv. 81-86, gouere-kerzu 1970) e voe displeget ar pezh a glaske ar
S.A.T.M.O.R. (Société d’aménagement touristique du Morbihan) sevel e ledenez Ruiz. Ar Prefeti en doa ersavet taer oc’h
embann ur pennad war ar c’hazetennoù. Ar S.A.T. M.O.R. (pe tud o labourat e-barzh ?) a reas breud da U.D.B. hag a
c’hounezas. Daoust da se e talvezas ar prosez bruderezh efedus e-touez kouerion ar c’horn-bro.

Peogwir en deus an trevadennerezh, hervez U.D.B., arvezioù sevenadurel e oa ret dezhi plediñ
gant kudenn ar sevenadur. Krouidigezh Galv dindan baeroniezh U.D.B., Ar Falz hag ar J.E.B. e 1969
zo bet an doare da zegas ar stourm ivez war an dachenn-se : « Unan eus ar poentoù pouezusañ e kresk
ar stourm evit Breizh zo bet krouidigezh Galv, a zo unan eus ar binvioù o tegas an emgann war
dachenn hon dibarelezh vroadel » (P.B. niv. 74, kerzu 1969). « Bremañ ez eus en hon pobl un
emskiantadur kenelel dizisrann en hinienn diouzh an emskiantadur kevredigezhel » (P.B. niv. 71
1969). Galv a c’houlenn : er skol, teir eurverzh bep sizhun, anendalc’hus, evit studi ar brezhoneg,
kevatalded en arnodennoù etre ar brezhoneg hag ar yezhoù bev all, studi sevenadur Breizh ; er
skinwel, teir eurvezh bep sizhun ; er skingomz, un eurvezh bemdez. Klozadur Kendalc’h Galv e
c’hwevrer 1971 zo danevellet evel-henn : « Peogwir e teu fraezh-ouzh-fraezh gant pobl Vreizh an
emskiant ouzh he saviad a dud trevadennet, e tleer ober eus Galv ar benveg brientek eus an
didrevadennadur sevenadurel. Ret eo kaout ur rakward sevenadurel gouest da enluskañ an holl
nerzhoù darev » (P.B. niv. 90).

2) Ar Stad c’hall kevalaour ha mac’homer.
Ne gaver er gelaouenn dezrann ebet nag eus ar Stad c’hall, nag eus ar Stad en un doare hollek,
met hepken evezhiadennoù da heul un diskleriadenn gant ur maodiern da skouer. « Goude dinac’h an
devoudoù kenelel ha rannvroel, e tanze ar galloud stadel ur c’hantreizhadur : al laz broadel nad eo
nemet e hini ha hini ar gevalaourion » (P.B. niv. 83, gwengolo 1970). « Al laz broadel zo pak-leue ar
c’hreizennerezh gall » (P.B. niv. 86).
Pouezañ a ra dreist-holl ar gelaouenn war an aozadurioù da lakaat e-lec’h ar Stad kreizenner-se.
« Ar Stad c’hall zo da gentañ hec’h amaezhierezh, ar c’hilstourmer bras. En e c’houdor, e c’hell ar re
a oar palvata evit o gwellañ mad dezho. () An diskoulm nemetañ zo ur c’hempennadur don a roy d’ar
c’heodedour e wirioù, d’ar c’helligoù-diazez naturel o atebegezhioù. Ret eo enebiñ ouzh ar Stad
kreizenner ar pouez eus bodadennoù hag amaezhierezhioù lec’hel atebek » (P.B. niv. 28 1966). An
diskoulm kinniget zo, da gentañ, savidigezh ur vodadenn rannvroel ha, diwezhatoc’h, krouidigezh
Frañs pe Europa gevreadel ha sokialour. « En un aozadur kevreadel, e ver ar rannvroioù o aferioù
dezho, ent werinek, goude leuriadekaat un darn eus o c’hembelioù d’ar galloud kevreadel (pe
dreistbroadel) kret evit an traoù boutin. Hogen ne vez leuriadekaet d’ar c’hevread nemet ar
c’hembelioù (moneiz, diplomaterezh, difenn) a gav gwell ar rannvroioù na blediñ ganto » (P.B.
niv. 65). Rakwelet ez eus daou organ evit ar rannvro : ur vodadenn vrezhon dilennet dre ar mouezhiañ
hollek, en he c’herz ar galloud-dezvañ ; ur c’huzul armerzhel, kevredigezhel, sevenadurel rannvroel o
prientiñ ar steuñvoù da ginnig d’ar vodadenn, a zo e izili anvet a-douez an aozadurioù kevredigezhel
ha micherel. Ar gouarnamant rannvroel a vez dilennet gant ar vodadenn.
An diskoulm eo ar framm-mañ, evit U.D.B., d’an holl gudennoù a sav e Breizh. « An diskoulm
nemetañ d’an enkadenn armerzhel zo ur steuñv breizhat : n’eus nemet ur vodadenn vrezhon, dilennet,
atebek war erounezadur ar steuñv, a gement a c’hallo ahelañ an armerzh diouzh lazioù Breizh hep
kilañ rak youloù ar gevalaouriezh parizian » (P.B. niv. 30, mae 1966). Ar c’hlozadur-se a gaver tost
en holl bennadoù o plediñ gant ar gudenn armerzhel pa fell d’an aozer hollekaat ar gudenn.
Kalz rouesoc’h ha difetisoc’h eo ar menegoù eus Frañs pe Europa gevreadel ha sokialour da sevel.
U.D.B. n’emañ ket a priori evit krouiñ ur Stad vrezhon sokialour nemet ne zistaol ket ar goulakadurse en ur c’houlenn hag e kloto gant youl ar bobl hag he lazioù meizet ganti hec’h-unan.

3) An darempredoù gant ar strolladoù politikel all, ha dreist-holl gant ar strolladoù gall.
Setu penaos e tezrann U.D.B. an darempredoù-se : « Ur bobl vrezhon ez eus, gant kudennoù
spesadek. Hogen al labourerion c’hall evel ar re vrezhon o deus un enebour boutin : ar gevalaouriezh,
alese o ezhomm da gevrediñ ha da vezañ kengret. Dic’houest eo dre anien aozadurioù an tu kleiz gall
da ziskoulmañ ar gudenn vrezhon, met o zagañ hep abeg a vije dougen dorn d’an enebour boutin. Ar
stourm ouzh an impalaerouriezh hag evit difenn ar frankizoù gwerinel a rank tremen dre vellerezh
unvaniezh an tu kleiz ez eo dleet da U.D.B. kemer perzh enni » (P.B. niv. 104, mezheven 1972).
Diazezet eo enta an darempredoù gant ar strolladoù kleiz gall war ar stourm ouzh an impalaerouriezh

vourc’hizel, hag evit U.D.B. ez int unan eus an tuioù efedusañ evit difenn lazioù nesañ al labourerion
vreizhat.
N’eo ket ken sklaer avat an darempredoù gant ar strolladoù kleiz breizhat. Alies e tiskouez U.D.B.
ar brasañ disfiz outo : « Ar strolladoù a lavar bezañ eus an tu kleiz o vagañ meskouriezh lavarel ha
kealiadel al luskadoù kleizelour gall zo kenwallerion ergorel ar c’hilstourm e Breizh » (P.B. niv. 92,
mezheven 1971). A-wechoù e hañvalont bezañ prest da genlabourat. Da skouer, gant Les Cercles Ni
deuet da vezañ Jeunesses Progressistes de Bretagne (J.P.B.) ez eus darempredoù stank, – ret eo
lavarout avat e voe savet al luskad-se war atiz un ezel eus U.D.B. ha ne zaleas ket houmañ da lakaat
he dorn warnañ. E berr, e fell da U.D.B. bezañ ar strollad kleiz nemetañ e Breizh. Ar strolladoù all a
vez skritellet ganti pe dehou pe kleizelour.
Evit ar strolladoù kleiz gall e fell da U.D.B. bezañ difennour taer o unvaniezh. Da geñver
dilennadegoù dinazel 1971 e voe a-hed peder pe pemp niverenn meneget pouez an unvaniezh-se evit
trec’h ar bobl. Da geñver dilennadegoù dezverezhel 1967 e tiskouezas U.D.B. despezh don pa na oa
ket bet graet unvaniezh an tu kleiz : « Evit abegoù a bolitikerezh izel, o deus sturvodoù Paris hag o
c’heneiled e Breizh aberzhet unvaniezh an tu kleiz hag ivez Breizh. En arbenn eus ar fazi nevez-se e
kav bezañs ha labour U.D.B. ur c’hantreizh ouzhpenn ».
Pa vez dilennadegoù e sav U.D.B. ur raklun izek demokratel rannvroel hag e ginnig a ra d’an
danvez kannaded. Er raklun-se ez adkaver ar pezh a ginnig U.D.B. atav : treuzfurmidigezh ar CODER
e Kuzulioù armerzhel, kevredigezhel, sevenadurel – bodadenn rannvroel dilennet – diorreidigezh ur
c’hultur gwirion ha poblek. Ur wech degemeret ar raklun-se gant emstriverion ’zo (eus an tu kleiz) e
vez aliet lennerion P.B. da vouezhiañ evito. An argerzh-se a gaver evit dilennadegoù dezverezhel
1967, re mezheven 1968, ha re 733, ar raklun izek o vezañ bepred an hevelep hini.
Gant aked e heuilh ivez U.D.B. emdroadur ar strolladoù politikel hag ar c’hweluniadoù evit a sell
o meizadur eus Breizh. Pa hañval ar strolladoù-se kreizennañ muioc’h o obererezh, e kav aze un abeg
ouzhpenn d’he bezoud hag e stourm ouzh ar c’hreizennerezh-se. Pa vezont tizhet gant an tuadur
rannvroelour ha prest da zegemerout gerioù-stur evel Breizh = trevadenn, e wel U.D.B. aze frouezh he
labour abaoe nav bloaz.
Abaoe 1970 dreist-holl e klask U.D.B. diorren darempredoù etrevroadel. Embann a ra reoliek
abaoe genver 1970 un « Danevell etrevroadel » o tisplegañ kudennoù diseurt ar broadoù ha
« kenelioù » estren (Kembre, Galisia, Yougoslavia, h.a.). Meur a abeg zo d’an tuadur-se : na vezañ
hec’h-unan dirak aozadurioù an tu kleiz gall (niv. 94), diogeliñ ent fetis hec’h etrevroadelouriezh
(niv. 92), displegañ kudenn drevadennel Breizh d’ar pobloù all (niv. 104), krouiñ liammoù reizhpoell
ha beziadek gant kevredidi ergorel ar bobl vrezhon er stourm da zidrevadennañ Breizh (niv. 104).
Darempredoù arbennik a fell da U.D.B. diorren gant « aozadurioù dispac’hel evel ETA a ren ur
stourm kengret gant he hini » (P.B. niv. 75 1970). Emañ bremañ o klask sevel ur Poellgor etrevroadel
a gengrediezh eus ar pobloù gwasket.
Pa studier un tammig ar pezh a embann U.D.B. war P.B., e hañval he c’healiadurezh c’hoarvezout
eus ur bern elfennoù distag a-walc’h an eil re diouzh ar re all : sokialourion e vennont bezañ, nemet e
lec’hiont o stourm e hini an emsav broadelour a zo e Breizh abaoe ur c’hantved ; nac’h a reont
kenlabourat gant ar Mouvement breton, nemet e renont ur stourm sevenadurel heñvel ouzh e hini ;
embann a reont o etrevroadelouriezh, o c’hevreadelouriezh, nemet n’int ket enep d’ur Stad vrezhon
mar bez mennadur ar bobl. Tu zo koulskoude da ziverzout daou benndurc’hadur en o c’healiadurezh :
hini ar vroadelouriezh ha hini ar sokialouriezh, an eil treuzplaket diwar an emsav brezhon, egile
treuzplaket diwar an emsavioù sokialour gall pe europat.
Anat eo an arvez broadelour pa reont anv eus « galvidigezh vroadel Breizh » (zoken mar lakaont
arlivioù d’en em zigemmañ diouzh ar Mouvement breton). Eztaolet eo dreist-holl gant ar ger-stur
« Breizh = trevadenn ». Techet eo tud U.D.B. da grediñ n’eo ket an atalad-se un treuzplakadur diwar
3

E 1973 e kinnigas U.D.B. pemp danvez kannad en dilennadegoù dezverezhel, daou e Brest, unan e Naoned, unan er
Faoued, unan e Roazhon. Ar Raklun izek a dalveze evit ar pastelloù ma ne oa ket a emstriver a-berzh U.D.B..

an eil Emsav keit ma ne ouzont ket en en kaver dija e-barzh ar gelaouenn Stur. Penaos kompren eo
deuet « Breizh = trevadenn » da vezañ ger-stur U.D.B. ? Ret eo distreiñ war grouidigezh ar strollad.
Lavaret eo bet c’hoazh penaos e oa bet tizhet holl grouerion U.D.B. gant brezel Aljeria. Abeg pe
digarez an disrann diouzh ar M.O. B. eo bet emzalc’h hemañ e-keñver an F.L.N. hag an O.A.S., ekeñver Aljeria, an drevadenn gent. Kizidikaet ouzh kudenn an trevadennerezh evel m’o doa he
buhezet e-doug brezel Aljeria, ez eo bet krouerion U.D.B. levezonet gant skouer an F.L.N., ha divizet
o deus ren ur stourm eneptrevadennelour hag enebimpalaerelour evel ar strollad aljerian.
Arouezius eo an dezrann he deus graet U.D.B. eus levr MEMMI (Portrait du Colonisé, Paris
1957) evit kompren ez eo evito kudenn Vreizh heñvel ouzh hini Aljeria : « Poellouriezh tost
dic’houzañvadus an aozer a zegas da rakwelout pep tra, da anataat pep tra. Dedalvezet da Aljeria da
skouer, ez eo rakwelet an F.L.N., trec’h ar vroadelourion, an O.A.S.. () Pa na ve nemet evit an
anatadur-se e rank al levr bezañ lennet. Ouzhpenn, anatadur MEMMI, pinvidikaet gant daveoù ha
skouerioù dibarek, a glot gant pep saviad trevadennel pe damdrevadennel. () Ret eo lenn levr
MEMMI, hon emskiantadur ha neuze, eme an aozer, hon frankizadur a dremen dre aze » (P.B.
niv. 30, mae 1966). Treuzplaket eo skouer Aljeria war Vreizh hep an disterañ dezrann. Klasket he
deus U.D.B. arverañ ar pezh a oa bet krouet gant an F.L.N. e-ser ur stourm hir hep merzout ne c’halle
talvezout da netra dezhi kenderc’hadoù Aljeria ma ne oant ket dezrannet, trehontet, hollelaet. Ur
poent-loc’hañ e c’halle bezañ skouer Aljeria evit U.D.B., ur skoazell da lec’hiañ stourm Breizh en ur
stourm kalz ledanoc’h, hag er c’heñver-se edo ar gwir ganto pa respontent d’ar M.O.B. : « Eo, Aljeria,
se a sell ouzhimp ». Hogen, e-lec’h kemer ar skouer aljerian da boent-loc’hañ o deus he c’hemeret
evel dave peurzalc’hus, sonnet, digemm hag ez int distroet buan d’ar c’houbarzhegezh, da Vreizh
heñvel ouzh Aljeria peogwir e kaver warni an hevelep azonoù a drevadennadur. E pep emvod aozet
gant U.D.B., e kement pennad ma studier ar gudenn-se war P.B., e reer ar renabl eus azonoù an
trevadennerezh ha klozet o lavarout ez eus etre Aljeria ha Breizh un diforc’h a zerezioù, ha nann un
diforc’h a anien.
A-benn diforc’hañ Breizh diouzh ar C’hornog douaroniezhel he deus U.D.B. an hevelep
emzalc’h : pouezañ a ra war arvezioù goubarzhel, sonnet evel an disheñvelderioù e-keñver
douaroniezh, yezh, stuzegezh, hanez politikel. Morse ne veneg labour an emsaverion abaoe ur
c’hantved, seul gent a se ne ziskouez nepred ar c’henderc’hañ emsavel evel azon asurañ eus distro
Breizh d’an istor4.
N’eo ket peogwir e komz tud U.D.B. eus saviad trevadennel Breizh muioc’h eget ma rae an eil
Emsav pe ma ra ar Mouvement breton ez eo disheñvel an dezrann a reont eus ar gudenn dudadel
brezhon. Heñvel mik eo, an hevelep broadelouriezh a ziskouezont. Ouzhpenn pouezañ war
c’houbarzhelezhioù Breizh e klaskont ivez en diavaez an arbennoù eus an diaesterioù a stadont en
diabarzh. Fazi ar gevalaouriezh c’hall eo mard emañ Breizh er stad m’emañ. Pa vez arbennet outo e
oa diempret ar gevredigezh vrezhon kalz a-raok ma voe anv a gevalaouriezh, e tinac’hont an devoudse oc’h arguziñ ez eo forzh penaos gant ar gevalaouriezh dreist-holl ez eo kouezhet Breizh e stad ur
vro drevadennet. Bro-C’hall eo he deus distrujet Breizh, anat eo se evito. Hag en doare-se e
tezrevellont ar gudenn sevenadurel. Breizhiz, emezo, a vez nac’het outo ar gwir da vrezhonegañ,
« yezh o c’havell, an hini bouezusañ, zo lakaet didalvoud ha flastret. Ar barzh Paol KEINEG e Breizh
zo rediet da skrivañ e galleg evit bezañ klevet, e genvroiz o vezañ dic’houest hiziv, hag e ouzer
perak ! d’e lenn en o yezh c’henidik » (P.B. niv. 70, eost 1969).
E pep Kendalc’h eus U.D.B. e tegaser kudenn ar yezh hag e saver ur c’hengor d’he studiañ. Abell-da-bell e vez anv da vrezhonekaat ar strollad, pezh a ve « gwellaat eztaol ha preder
brezhonegerion ar strollad, kreskiñ en ur prantad kentañ efedusted ar bruderezh er metou kouerel
brezhoneger » (P.B. niv. 104, mezheven 1972). « Arverañ ar galleg nemetken en U.D.B. a laka da
badout trevadennadur yezhel ar stroll brezhoneger. Un niver a geneiled, o stourm er strollad, a ankoua
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Dre un arguzenn jedoniezhel ez anataont ez eus e Breizh ur gudenn dibar : arvezioù ’zo eus an arallekadur a gaver e
rannvroioù all eus Frañs. Hogen o c’havout a reer bodet holl e Breizh. Ar c’hementad uhel-se eo a zegas an diforc’h a anien,
ha n’eo ket a zerez, etre Breizh hag ar rannvroioù all.

o yezh c’henidik, o koll pep gallusted da herouezañ evit o fobl hag evito ur sevenadur gwirion e
brezhoneg » (P.B. niv. 116, mezheven 1973). Tost e pep pennad e santer an emzalc’h kablus-se ekeñver ar brezhoneg, an dra veur, arvez aroueziusañ eus hon goubarzhelezh. En ur pennad a-zivout
krouidigezh Galv, e lenner : « il était de bon ton » meizañ gallekadur ar yoc’h evel un araokadenn
gevredigezhel. U.D.B. ne fell ket dezhi gwelout e oa dilez ar brezhoneg kammed kentañ Breizhiz evit
mont en istor. Petra eo ar brezhoneg a fell dezhi difenn ? An teodyezhoù henvoazel sanket mat endeo
en tremened, – pell diouzh emgannoù ar gefredourion war an doare-skrivañ : « Mui-ouzh-mui a dud a
soñj ne sell ket ar gudenn-se (hini ar skritur) ouzh pobl Vreizh pa na oar na lenn, na skrivañ he yezh.
Da bobl Vreizh e vo, en dibenn, da zibab un doare pe unan all da skrivañ ar brezhoneg. Da c’hortoz ez
eo ret arverañ an daou skritur evel m’emaint » (P.B. niv. 92, mezheven 1971). Azonus eo an arroudmañ eus ar pezh a lavar hag a ra U.D.B. war bep tachenn. Morse ne gemer un disentez, morse ne
ginnig un obererezh a c’hallfe lakaat an obererezh kent en arvar. Peogwir ez eo roll U.D.B. hervezi
displegañ da Vreizhiz stad an traoù e Breizh, e kinnigont dezho dezrannoù eeun, evit bezañ
« komprenet gant ar bobl », dezrannoù jedoniezhel, dreist dizarbenn. Meneget ’m eus c’hoazh an
« dezrann » o deus graet eus levr MEMMI, perzh al levr o vezañ, gouez dezho, bezañ rakwelet brezel
Aljeria. Pa reont un emvod-kelaouiñ e pouezont war siriusted jedoniezhel o dezrannerezh : « Hon
c’heneil X en deus anataet an doare trevadennel eus saviad Breizh, o pouezañ war an arvez-mañ :
dezrannerezh hon strollad a vez renet ent ouezoniezhel diwar azonoù termenet gant arbennigourion an
Trede Bed » (P.B. niv. 89, meurzh 1971). En un emvod-kelaouiñ aozet e Roazhon e 1972, e respontas
gant souezh an displeger ouzh un evezhiadenn war diouer emdroadur ar strollad abaoe e grouidigezh :
« Perak emdreiñ peogwir e reomp berzh ? ».
Er C’hendalc’h diwezhañ, ez echu an dro-sell war darvoudoù ar bloavezh e Breizh evel-henn :
« Ar stourmoù renet e Breizh abaoe ur bloavezh a ziskouez reizhded hon dezrann eus an anadenn
drevadennel en hon bro. Rakwelet e oant bet gant dezrannoù ar strollad. Koulskoude e lakaas pell
U.D.B. a-raok kemer perzh er c’hentañ stourm bras breizhat [an ec’hwel er Joint Français]. Daoust
ma oa kizidikaet dre e zezrannoù, n’en deus ket ar strollad kemeret un diviz prim a-walc’h ». Dre
sellout abaoe nav bloaz dre an hevelep lunedenn ez eo o lugan « Breizh = trevadenn » ez eus moarvat
traoù er vro o tremen e-biou d’o evezh. E nep lec’h n’o deus klasket displegañ ar bountad breizhek ; awalc’h eo dezho stadañ e reont berzh brasoc’h eget un nebeut bloavezhioù ’zo bennozh d’o labour
sirius ha dalc’hus.
Ur skouer diwezhañ a ziskouezo penaos e nac’h U.D.B. emdreiñ ha donaat he c’helennadurezh. E
1969 e voe diskarzhet izili « gleizelour » o doa klasket rediañ ar strollad da resisaat he
c’helennadurezh war ar Stad hag ar vroadelouriezh. Ur wech en em zisc’hraet eus an izili-se, e voe
divizet dilezel ar rendaeloù difrouezh war ar Stad, ar vroad hag embann muioc’h eget biskoazh al
lugan « Breizh = trevadenn » hag eñ hep-mui.
O diouer a emdroadur a glot gant o diouer a obererezh gwirion. Alies-tre en em daolont e forzh
petore difreterezh : goude harpañ an difreterezh yezhelour e harpont bremañ al luskadoù o « tifenn an
natur ». Hogen n’o deus krap ebet war an darvoudoù. Ur skouer splann zo gant ec’hwel ar Joint
Français : perzh o deus kemeret en afer pa na oa mui nemeto er-maez. Lavarout : « Ar bobl a zivizo »
a glot gant an hevelep emzalc’h. Ne gemeront atebegezh ebet, a-benn ar fin ne genderc’hont netra. Un
heklev int hepken eus an eil Emsav, pa n’o deus ket kaset pelloc’h egetañ (ha ket ken pell zoken) e
gealiadurezh. Ur skouer : U.D.B. a zispleg c’hwitadenn Breiz Atao e dilennadegoù 1931 evel ma rae
Breiz Atao hec’h-unan : diouer a ginnigoù resis d’an dud, diouer a zibab etre broadelouriezh ha
kevreadelouriezh.
Arvez sokialour ar strollad zo, evit U.D.B., ken pouezus hag e arvez breizhek. E gavout a reer
bonnet diwar linennoù kentañ ar Bonskrid : « U.D.B. a vod Breizhiz () kendrec’het ez eo ret diazezañ
ar sokialouriezh en o bro » (P.B. niv. 1 1964). E-barzh danevell Kendalc’h 1973, e lenner an arroudmañ a-zivout an dud a c’haller degemerout da ezel en U.D.B. : « An diazez izek a emglev zo
(ouzhpenn, anat eo, anzav ez eus eus ar bobl vrezhon) merzout ez eus er gevredigezh ur stourm etre ar
renkadoù hag ez eo ret lakaat un termen da gorvoerezh an den gant an den, dre ur renad
kevredigezhel, armerzhel ha politikel azas » (P.B. niv. 116 1973).

Petra eo sokialouriezh U.D.B. ? Diaes-tre eo respont pa na gaver nepred er gelaouenn ur pennad o
tisplegañ mennozioù ar strollad war an dachenn-se. Klask a reer displegañ perak ez eo U.D.B. ur
strollad breizhek, morse perak ez eo ur strollad sokialour. N’eus nemet diogeladennoù evel :
« Enebour ar broleterion vreizhat eo ar gevalaouriezh, pe lec’hel (liammet ouzh ar gevalaouriezh
etrevroadel) pe ar gevalaouriezh etrevroadel hec’h-unan. () E Breizh e tenn he mad eus an arallekadur
kenelel evit diazezañ gwelloc’h he c’horvoerezh kevredigezhel » (P.B. niv. 92, mezheven 1971). E
gwengolo 1968, goude an emell milourel e Tchekoslovakia, he deus U.D.B. displeget perak e oa
feuket gant an darvoud-se : « A-viskoazh he deus U.D.B. arc’het evit pobl Vreizh hag evit pep pobl ar
gwir da ziazezañ ar sokialouriezh hervez he goubarzhelezh hag hec’h ezhommoù spesadek. () Krediñ
a reomp n’eus nemet hent broadel ar sokialouriezh a zo mat, e spered an etrevroadelouriezh proleterel.
() Ret eo kounañ ez emdroe frammoù ar Stad tchekolosvak war-du ar gevreadelouriezh. () An
emdroadur-se zo ur rakskeud eus ar pezh a c’houlennomp evit an Heksagon hag Europa ».
N’eo ket gwall resis koulskoude ar pezh a c’houlennont : en ur prantad kentañ, mererezh emren an
armerzh hag an amaezhiadurezh, eleze ur c’hempennadur eus ar Stad c’hall ; en un eil prantad
amparidigezh Frañs pe Europa gevreadel. Ken diresis eo evit gwir o arc’hadurioù war ar poent-mañ ha
war ar poentoù all. Ha diresis int peogwir ne zisoc’hont ket eus un enklask damkanel eus o ferzh,
heklevioù n’eus ken anezho eus arc’hadurioù torkulet ar Mouvement breton pe ar strolladoù
sokialour.
Ken koumoulek eo avat evit U.D.B. hag ar peurrest eus ar Mouvement breton an Europa
gevreadel-se ha distro Arzhur. Dav eo dezho komz anezhi koulskoude, hag alies, o vezañ ma’z eo an
dra nemetañ o deus da ginnig. O vezañ ma ne zezrannont ket an istor e termenoù a saviadkenderc’hañ, ne zeraou ket an istor dindan o zreid dre berzh un ober-krouiñ, hogen en un dremmwel
stignet en o c’healioù dre berzh an tebouezañ. Hag aze emañ gwanded vras U.D.B. e-keñver ar
strolladoù politikel gall. Rak ar re-mañ, kleiz pe dehou, forzh pe kelennadurezh pe kealiadurezh o defe
a-du-rall, o deus boutin etrezo an hevelep saviad-kenderc’hañ, hini ar riez c’hall. An holl a ra dave
d’an hevelep kevredigezh vloc’hel, d’an hevelep reizhiad-kenderc’hañ armerzhel, sevenadurel,
politikel, h.a., an holl a genlabour gant an hevelep pobl da genderc’hañ an hevelep istor. U.D.B., hag
ar peurrest eus ar Mouvement breton, o tiogeliñ n’int ket gall met brezhon, a zistaol dre bennaenn ar
c’henderc’hañ istor gall en anv ur c’henderc’hañ istor brezhon. Pelec’h emañ neuze ar saviadkenderc’hañ brezhon a rofe tro da seurt kenderc’hañ istor brezhon ? E Breizh ? Ar mare eo da arverañ
un dezrannerezh skiantel. An holl zezrannoù kevredadel, armerzhel, politikel, kulturel a gouezh gant
ar c’hlozadur ez eo ar seurtanvet « pobl Vreizh » parzh kevanek er gevredigezh vloc’hel gall, ez eo an
armerzh gall hec’h armerzh, ez eus kenderc’herion c’hall eus al labourerion vreizhat. Ar c’hoari
moederezhel ez eo gourmeskañ daou ster ar ger pobl, eleze « gwerin, proleterion » ha « broad,
kevredigezh vloc’hel » ne dalvez ket er gevredadouriezh. Un dezrann sirius a zegasfe U.D.B. da
gompren he doare anatañ : hec’h arlezadegezh : diwar ma nac’h bezañ gall, emañ en arlez ar
gevredigezh vloc’hel gall, ar reizhiad-kenderc’hañ gall h.a., ez eo Breizh kevanek outo. Hogen U.D.B.
a nac’h anaout hag ensammañ hec’h arlezadegezh, hag he goleiñ a ra diwar-bouez daou dun : daveiñ
d’ur « bobl vrezhon » er bremañ, d’un « Europa gevreadel » en dazont. An div voudelezh diveziadekse avat ne amparont ket ar saviad-kenderc’hañ piaouel n’he deus ket.
Ar sokialouriezh embannet gant U.D.B. n’he deus ket muioc’h talvezet dezhi da vezañ un emsav
gwirion. Koulskoude ganti e tegase un elfenn nevez e Mouvement breton ar goudebrezel. Un elfennhollelaat e c’halle bezañ, hogen n’he deus ket roet dezhi krap war ar bed peogwir he deus U.D.B. he
degemeret digant ar strolladoù kleiz gall pe all hep an disterañ dezrann. Atav an hevelep skoilh a oa
dirazi : penaos diorren ur « sokialouriezh war un hent broadel » pa vank dres ar vroad, eleze ar
gevredigezh vloc’hel, stern d’an diorren-se ? Ne chome ganti nemet goulenn digant ar sokialouriezh
c’hall ober dezhi ur plasig e penn he bank, – war zigarez unaniñ nerzhoù sokialour an Heksagon
tennañ korvo eus saviad-kenderc’hañ ar strolladoù gall, eleze bezañ ul ledstrollad kostez gall goude
bezañ ul ledemsav kostez brezhon.
Hag e gwir, unan eus an traoù souezhusañ a gaver er gelaouenn eo ar c’hoant d’an unvaniezh gant
an holl strolladoù kleiz gall, – dreist-holl da vare an dilennadegoù. Ar strolladoù gall ne hetont ket ken

kreñv hag U.D.B. an unvaniezh-se. Amañ ez adkaver an tech boutin da holl luskadoù ar Mouvement
breton. En unan eus niverennoù diwezhañ L’Avenir, e oa un dresadenn o tiskouez an holl strolladoù
breizhat oc’h emgannañ kenetrezo ha skrivet e oa dindan : « Pa vez an tan en ti, n’eus ket da goll
amzer o klask gant pe liv e vo adlivet ar mogerioù goude an tan. Ret eo da gentañ lazhañ an tan ». Da
lavarout eo, evit ar Mouvement breton dre-vras, eo ret strivañ da ober an unvaniezh etre Breizhiz,
forzh pe liv politikel e vefent. U.D. B. a lavar : ar pep pouezusañ evit ar mare zo, e degouezhioù resis,
ober an unvaniezh etre kleiziz, ha Breizhiz pe Gallaoued e vefent. Ar c’hoant d’an unvaniezh-se, etre
Breizhiz pe etre kleiziz, zo azonus eus un hevelep diouer a saviad-kenderc’hañ. Pa n’eus nemet un
trivliad (brogar, gweringar) a gement a ve diles e tud a luskadoù disheñvel, e teuer aes da hetiñ ober
an unvaniezh dre zindan ar c’healiadurezhioù amprestet a zo e devoud ar rannadur e luskadoù. Hogen
pa vez ar c’healiadurezhioù-se diles ivez ha gwriziennet en ur saviad-kenderc’hañ hag e lazioù fetis,
renkadel, broadel, e vezer evezhiekoc’h oc’h ober unvaniezhoù. Aze emañ an diforc’h etre ar pezh ez
eo an unvaniezh evit ar strolladoù gall hag evit al luskadoù breizhek.
Penaos e c’hell U.D.B. bezañ broadelour ha sokialour war un dro ? En un doare eeun-tre pa na
wel dislavar ebet etre broadelouriezh ha sokialouriezh. Menegiñ a reont frazenn MARX : « Freuzit
korvoerezh an den gant an den ha freuzañ a rit korvoerezh ur vroad gant ur vroad all ». Menegiñ a
reont ivez skouer SSSR he deus roet gwirioù d’ar bihanniveroù. E dibenn 1967 e teuas war P.B. ar
pennad « Dispac’h Here hag ar bihanniveroù ». Enepgall eo dreist-holl : « An dispac’h rusian a laka
dispredet un dispac’h gall kozh a zaou c’hant vloaz pe-dost en devoe dreist-holl arvezioù bourc’hiz »,
ha diskouez a ra penaos « ez eo ar gevreadelouriezh soviedel un araokadenn vras, un dispac’h gwirion
e-skoaz ar reizhiad a anavezomp e Frañs vourc’hiz ha gaollek e 1967 ».
Kleizelourion 1968 ha 1969 o doa klasket diskouez da U.D. B. an dislavar-se. Fellout a rae dezho
freuzañ an arvez broadelour evit bezañ sokialourion hepken. Da skouer e felle dezho komz eus
« proleterion vrezhon » ha n’eo ket eus « pobl vrezhon ». U.D.B. gefridiel a zalc’he start d’an eil
termen hep nepred resisaat an diforc’h, dianat a-walc’h pa dermenont ar bobl evel « ar gouerion
dilezet, ar vicherourion korvoet… ». An diogeladenn da heul, graet evit respont d’ar gleizelourion zo
azonus eus ar c’heveldodiñ a ra U.D.B. : « Ar saviad trevadennel a c’hoarvez eus korvoerezh ur bobl
gant ar gevalaouriezh : ar bobl vrezhon. Se eo a ro d’ar gudenn vrezhon hec’h arvez spesadek ». Alese
da lavarout n’eus a gudennoù broadel nemet dre azlamm diwar ar c’hudennoù renkadel, ha ned eo ar
bountad breizhek nemet dazgwel tudadel ul lankad eus stourm ar renkadoù, n’eo ket hir an hent
damkanerezhel. Dre eurvad evit he feoc’h diabarzh, U.D.B. n’eo ket ur foeterez-hent eus an
damkanañ. An dibaotañ gwellañ, pa na c’hell mui ober e mod all, e savel ur poentig lent a
zamkaniezh, o teurel evezh bras d’e lezel en e stumm a boentig, eleze hep e eren ouzh nep poent all,
seul gent a se hep klask kevandodiñ ebet.
Studiet eo bet amañ U.D.B. dre he c’helaouenn. Evit klozañ e c’haller pouezañ war arvezioù
azonus ar strollad : e framm, e ziouer a emdroadur.
Ar framm, sirius, zo moarvat an dra nemetañ a zo bet krouet gant U.D.B.. Er c’heñver-se, e
troc’he gant ar Mouvement breton henvoazel. He framm eo en deus lakaet U.D.B. da badout. Hogen
ar framm-se ivez a guzh ur goullo a-fet obererezh, hag U.D.B. a gouezh er c’helc’h-balc’h : bezañ ur
framm kreñv evit ar bruderezh hag ober bruderezh evit degas tud nevez d’ar framm.
Eil arvez azonus : an diouer a emdroadur eus ar strollad, o klotañ gant e ziouer a saviadkenderc’hañ. Pa nad eo ket U. D.B. un eztaol eus nerzhoù ar gevredigezh, n’he deus nerzh saviadel
ebet, er c’hontrol d’ar strolladoù kleiz gall, hag en abeg da se eo e klask kement an unvaniezh ganto.
PKB-1210

(Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek, unnekvet testenn, PKB1211)
U.D.B. – Evezhiadennoù I.
Mar seller ouzh U.D.B. e-keñver kalvezerezh hec’h amparadur, e stader ez eus anezhi ur strollad
bet frammet a-raok ma’z eo bet lusket an damkanerezh ennañ. Ur wech savet ar Bonskrid gant
niverenn gentañ ar P.B. hag enklozet ennañ an div bennaenn a ra holl gelennadurezh ar strollad, e
tispellaer kement embregadenn damkanañ o lakaat kudenn gant an div bennaenn-se. N’eus bet lezet
lec’h ebet d’an damkanerezh er framm, ha pep strivad da zamkanañ zo bet kantouezet evel un argoll
evit ar framm. An div bennaenn en em gav enklozet er framm evel perlez liesliv ensonnet en ur voullwer. Terriñ ar voull, difloskañ ar framm a rankjed ober evit kemmañ un dra bennak er gelennadurezh,
seul gent a se evit ma c’hallje houmañ deraouiñ bevañ, dedreiñ e-ser un niderezh. Merourion framm
eo leviaded U.D.B. ha n’eo ket nidourion. Al lec’h nemetañ pa ouzon ma komzont eus daelerezh en o
embregiezh ez eo evit kantreizhañ ar « c’hreizennerezh gwerinek ».
Plijout a ra da dud U.D.B. en em geñveriañ ouzh ar P.C.F.. Un heñvelded ez eus da nebeutañ war
ar poent-mañ : ken ensonnet emañ er framm kelennadurezh an eil strollad hag egile. Un diforc’h bras
zo avat dindan an heñvelded-se : pegen laosk hag andaelerezhek bennak ma’z eo an ere etre
embregiezh ar P.C.F. hag e zamkaniezh, da nebeutañ emañ houmañ soliet war ur gelennadurezh
hollveziadek. Ur gelennadurezh eus an hollelezh eo ar varksouriezh : he fal eo bezañ un anaoud eus an
hollelezh hag un ober o taveiñ bepred d’an hollelezh. En eneb, damkaniezh U.D.B. ne ra dave da
gelennadurezh ebet, pe kentoc’h he damkaniezh hag he c’helennadurezh zo an un dra gant an div
bennaenn « galvidigezh vroadel Breizh », « sokialouriezh ». An div bennaenn-se, ouzhpenn ma n’eus
etrezo ere damkanel ebet e kelennadurezh U.D.B., zo blin o ereoù ketep gant nep kelennadurezh
tudadel diouzh un tu, renkadel diouzh an tu all. Tennañ a reont kentoc’h da zaou vaen-repu e-kreiz ar
grenegell.
Ar bennaenn gentañ, « galvidigezh vroadel Breizh », zo na mui na maez ar c’heal broadelour o
tont eus Breiz Atao via ar M.O.B., dispisaet hepken en e furm, – un tammig beziadekoc’h n’eo ken
tezenn U.D.B. eget hini ar M.O.B. : anzav a ra n’eus ket a vroadelezh vrezhon beziat, nemet e chom
ken naturelour, ken andaelerezhek en he doare d’he danzen. Koulskoude, an dispisadur, ar
beziadekadur-se, en dije gallet bezañ lankad kentañ un daelerezhekaat eus keal ar vroadelezh. Bet eo
bet kentañ ha diwezhañ daskemmadenn graet gant U.D.B. war an elfenn-se eus hêrezh damkanel an
eil Emsav.
Heñveldra evit ar sokialouriezh. Ken dispis e chom gant U.D.B. endalc’h damkanel an termenmañ m’en gweler o wiskañ tro-ha-tro ha diboan an holl sterioù a roas dezhañ an damkanourion e
mareoù hag e lec’hioù all : luskellañ a ra etre kemeradur PROUDHON ha hini MARX, etre
kemeradur Otto BAUER ha hini LENIN pa n’eo ket hini KAUTSKY, etre kemeradur MARCHAIS ha
hini GARAUDY, h.a.. PKB-1210 a zispleg arbenn ar seurt berusted kealiadel (sl. Emsav 80/264 hh.,
1973) : armerzhioù disheñvel zo d’ur c’healiad diles o sevel diwar ur saviad-kenderc’hañ ha d’ur
c’healiad kalfichet diwar amprestoù.
Se lavaret, ha mar ouzhpenner e ren, dindan skorted, sonnidigezh ha dizunvanded kelennadurezh
kefridiel U.D.B., ar brasañ meskailhez e kealiadurezhioù hiniennel hec’h izili (neb o darempred henn
goar ervat), en em c’houlenner penaos en deus ur seurt strollad gallet padout abaoe nav bloaz, – hag
« ober berzh », da nebeutañ mar seller ouzh kresk ingal tennadur ha gwerzh ar gelaouenn, niver an
izili, h.a..
Forzh petra a soñjer a-hend-all, e ranker anaout ez eo U. D.B. un « embregerezh » o vont en-dro,
ha mat zoken, ent kalvezel. Dleet eo ar berzh-mat-se moarvat da emastenn ar bountad breizhek abaoe
dek vloaz, hogen dreist-holl da ampartiz kaderezhel he leviaded, ampartiz o deus diskouezet en tri
doare-mañ :

a) amparet o deus ur framm kevanstag ha kreizennet ; seul nebeutoc’h a c’houlennent digant an
izili ent damkanel (sl. b) hag ent embregel (gwerzhañ ar gelaouenn dreist-holl), seul startoc’h e c’halle
mont dorn ar frammataerion ;
b) dalc’het o deus d’ur c’healiad izek (an div bennaenn), ouzh e izekaat c’hoazh gant an amzer,
betek e goazhañ d’ul lugan e daou c’her : « Breizh trevadenn » ;
k) diwar an derou o deus termenet ha frammataet al labour evel eztroadur hepken, e doare ma’z
eo chomet hogos dic’hallus er pleustr nep lankad entreiñ ; digant an izili e vez goulennet gwerzhañ ar
gelaouenn, skignañ al lugan, tuta, dedalvezañ al lugan dre ziskoachañ skouerioù eus ar gwaskerezh
trevadennel kevalaour ha gall e Breizh.
Deurus eo brasluniañ ar c’haderezh arveret gant leviaded U.D.B. dirak daou strivad a
amplege o amkan un entroadur. Ar strivad kentañ eo hini ar « stroll brezhoneger » a vez oc’h
ober brezel bihan abaoe bloavezhioù evit « brezhonekaat ar strollad ». Tremen e-biou d’an
arc’hadur diabarzh-se, – eleze d’an entroadur argollus e vije bet evit an holl izili en em lakaat
da labourat e brezhoneg, – e voe krouiñ Galv, eleze bountañ an arc’herion etrezek un eztreiñ
nevez, mont war an hentoù da arc’hiñ evit ar yezh. Hag, eil splet, e plede U.D.B. d’o arverañ
evel benveg-tuta. Nevez ’zo, an hevelep stroll-pouezañ brezhoneger o tistreiñ gant an hevelep
arc’hadur diabarzh, ez eo bet stlapet dezhañ an emell eus Pobl Vreizh, kelaouenn vrezhonek
ar strollad, organ hep an disterañ skog war ar boblañs, – peadra da gaout peoc’h ur wech all
gant an arc’herion ha, war un dro, da stignañ un danvez lerenn-rod d’ar strollad e-metou ar
bountad breizhek.
An eil strivad a voe hini ar « gleizelourion » GUIOMAR-LE GUYADER e 1969-1970.
Luziet eo hanez an darvoudoù a echuas gant diskarzhidigezh un darn eus koskor U.D.B. war
un dro gant an daou ezel-se ; merkomp hepken e klaskas ar re-mañ ober un dezrann damkanel
eus « kelennadurezh » U.D.B. evit a sell ar Stad, ar vroad, ar gevreadelezh, h.a. ; zoken mar
degemerer an dezenn gefridiel o reiñ amrealoù all « enepstrollad » da abeg an diskarzh, e
ranker goulenn perak U.D.B., e-lec’h resisaat he c’helennadurezh war ar c’hrefen amzaelet
goude disparti an amzaelerion, he deus er c’hontrol dilezet en he bruderezh an arguzennoù o
tennañ d’an danvezioù-se. Pezh a ziskouez e voe an diskarzhañ kement ha troc’hañ kuit n’eo
ket hepken an izili tapet ganto krign-brein an dezrannañ damkanel met zoken an danvezioù o
doa gallet kontammañ.
Ampartiz he leviaded koulskoude ned a ket pelloc’h eget lakaat U.D.B. da chom en he sav diwarbouez sonnañ he framm hag he c’helennadurezh. War an doare-se eus ar strollad he deus pouezet
aozerez PKB-1210 : ne ziverzer ket ennañ an disterañ emdroadur gant an amzer. An daelerezh a lez
penn-da-benn ennañ al lec’h gant ar c’haderezh pa n’eo ket gant an tunerezh.
Aze emañ an hêrezh displetañ he deus sammet U.D.B. a-ziwar-lec’h Breiz Atao war he diskar (sl.
Emsav 33/273 1969) : sigotañ ar c’hudennoù e-lec’h klask o diskoulmañ. Ur skouer a dunerezh etre re
all a venegin amañ. Unan eus danvezioù pleustretañ an imbourc’h dispac’hel er bed hiziv eo a dra sur
ar c’heñverioù etre sokialouriezh ha broadelezh pe, dikoc’h, etre renkadelezh ha tudadelezh. Seul gent
a se, ar c’heñverioù-se a c’hortozer da gavout e poent-kreiz damkanerezh ur strollad o kemer da
bennaennoù « galvidigezh vroadel Breizh » hag ar « sokialouriezh » ; setu pezh a glasker en U.D.B., –
en aner, dre an arbenn eeun ma n’he deus ket U.D.B. a zamkanerezh. Plegenn amjestr. Penaos e ra
U.D.B. evit en em dennañ anezhi ? Gant ampartiz bepred : « ar sokialouriezh hepken a ziskoulmo
kudennoù Breizh » emezi d’ar vroadelourion vrezhon ; ha d’ar sokialourion c’hall : « N’eus nemet
hent broadel ar sokialouriezh a zo mat ; alese, ar strolladoù sokialour gall zo dic’houest da ziskoulmañ
kudennoù Breizh ; pezh a c’hellont ober evit Breizh eo kevrediñ gant ar strollad sokialour brezhon,
U.D.B. ». Tunerezh akuit, pa ro dezhi an tu a) e-keñver bruderezh, da arverañ kaderezh an askellgroc’hen (« evned omp, sed hon divaskell ; ni zo logod, youc’h d’ar razhed ! ») b) e-keñver
damkanerezh, da gas da sutal an holl re a zeufe da guriuziñ re dost, o tinac’h ouzh ar vrogarourion
vrezhon ar gwir da welout warno pa n’int ket sokialourion, ouzh ar sokialourion all ar gwir da
emellout e hent broadel ar sokialouriezh vrezhon ; e gwir, an tu da guzhat dindan ar sokialouriezh
c’hwitadenn ar vroadelouriezh vrezhon ha dindan ar vroadelezh vrezhon trell-lagad ar sokialouriezh

rannvroel. Emvataat eus ar c’heveldodiñ evit sigotañ an hent-dall ez eo ned eo ket avat en em
zivac’hañ dioutañ.
Evit ar c’heñverioù etre U.D.B. hag ar bountad breizhek, ne welan netra da ouzhpennañ d’an
dezrann hollek graet war La langue bretonne et la révolution, ESB 7 1972, p. 39 hh.. E berr, un
aozadur oc’h ensammañ ar bountad breizhek zo, dre se end-eeun, en arlez ar gevredigezh vloc’hel
gall, eleze er-maez eus saviad-kenderc’hañ ar gevredigezh-se (ha, ret eo henn adlavarout, en arlez
emañ, n’eo ket dre c’hoari un dibab politikel, hogen dre hini ar savelegezh kevredadel). Ur ret-buhez
eo enta dezhañ amparañ ur saviad-kenderc’hañ piaouel. Dianaout ar ret-buhez-se n’en deus ket miret
ouzh U.D.B. a vezañ en arlez ar gevredigezh vloc’hel gall. E diouer pep saviad-kenderc’hañ ken
piaouel ken bloc’hel ez eo kondaonet d’an dazeilad : sonnañ pe steuziañ. Setu perak, ent istorel, e rank
U.D.B. bezañ intentet e-touez erzerc’hadurioù diwezhañ an eil Emsav, – ar mennoz a lenner warni adu-rall eo bezañ ur vBreiz Atao a rafe berzh ar wech-mañ, dre vezañ sokialour ha frammet-sirius. He
sokialouriezh avat zo un treuzplakadur war ur « bobl vrezhon » gwengelek ; he frammadur en deus
talvezet d’he sonnañ, tra ma talc’he an aspadennoù all eus an eil Emsav (M.O.B., K.A.B. h.a.) da
zizeriañ ha da steuziañ evel gwagennoù war ar froud.
PKB-1211

(Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek, daouzekvet testenn, PKB1212).
U.D.B. – Evezhiadennoù II.
Perak un dezrann eus U.D.B. ? Evit respont d’ar goulennoù : petore ster he deus e niderezh an
Emsav ? penaos hec’h arverañ ?
Pazenn gentañ seurt arver zo lakaat war wel he sol, eleze he diazez kealiadel ha saviadel. E dalc’h
al labour kentañ-se emañ an obererezh da ren a-geñver gant U.D.B..
War ar poent-se, an displegadenn PKB-1210, anezhi ur renabl ha derou un dezrann eus dodennoù
U.D.B., zo ul labour diziouerus. Da gas pelloc’h eo a-benn respont d’ar goulenn : petra ober ?
Un nebeut evezhiadennoù a rin amañ a-zivout arbennoù savidigezh U.D.B..
Diazezerion U.D.B. o deus taolet evezh bras bepred da reiñ eus krouidigezh o strollad ur
skeudenn veulus. « Ni zo eus ar remziad stummet gant brezel Aljeria » emezo. Da arbenn o disparti
eus ar M.O.B. e roont savboentoù hemañ a-zivout kudenn Aljeria, afer an O.A.S.. D’ar mare ma voe
savet U.D.B. (genver 1964) e oa ur Stad aljeriat abaoe bloaz hanter, hag abaoe ouzhpenn daou vloaz e
oa echu an emgannoù etre al luoz gall hag an F.L.N.. Da vare savidigezh U.D.B., kudenn Aljeria ne
oa mui gwall loskus evit Frañs ha nebeutoc’h c’hoazh evit ar M.O.B.. Ne fell ket din lavarout n’o
deus ket kavet diazezerion U.D.B. en emzalc’h pennoù ar M.O.B. da geñver brezel Aljeria abegoù da
zispartiañ diouto ; arbennoù krouidigezh U.D.B. avat n’int ket da vezañ mesket gant abegoù he
diazezerion.
An arbennoù a lak UDBiz e devoud savidigezh o strollad zo arbennoù diavaez evel an arbennoù a
roont da stad ar gevredigezh e Breizh. E-se n’en em ziforc’hont ket diouzh ar peurrest eus ar
Mouvement breton, eus ar M.O.B. pergen. Tu zo da verkañ diwar vont e roas pennoù ar M.O.B.
arbennoù diavaez ivez da savidigezh U.D.B., – o welout eno levezon ar P.S.U..
Arbenn savidigezh U.D.B. zo da glask en enkadenn ar M.O.B. e derou ar bloavezhioù c’hwegont.
Ar M.O.B. (sl. Emsav 42/177 hh., 1970) zo bet dezrannet evel ul luskad renet gant gouvriaded hag
amparet gant brogarourion ha broadelourion. Y. FOUÉRÉ, diazezer ha rener gwirion ar M.O.B. oa ur
gouvriad, dezhañ ar brud da vezañ brogarour ha mall warnañ adkavout al lec’h en doa kollet e dibenn
ar brezel. Ar M.O.B. oa enta un aozadur gouvriadel a gave er vrogarourion hag er vroadelourion un
nerzh da arverañ evit mad ar c’houvriaded. Pal diazezerion ar M.O.B. oa amparañ ur stroll-pouezañ

yoc’hek e-kichen ar C.E.L.I.B., stroll-pouezañ gouvriadel, a-benn diogeliñ o lazioù a welent lakaet en
arvar gant emdroadur armerzhel ar bloavezhioù pemont. Er vrogarourion vrezhon e kavjont mevelion
oberiant na gilent ket rak mont da begañ skritelloù gouvriaded evel LOMBARD da vare an
dilennadegoù5.
Gant emdroadur an enkadenn armerzhel ez anadas e Breizh nerzhoù kalz brasoc’h ha kalz
spletusoc’h eget re ar vrogarourion. Ar bagadoù kouerion a c’hronne ar prefetioù, a emganne ouzh an
archerion e dibenn ar bloavezhioù pemont hag e derou ar bloavezhioù c’hwegont a voe atoret buan
gant gouvriaded ar C.E. L.I.B.. Ar re-mañ bleniet gant PLEVEN ha MARTRAY a zeuas a-benn zoken
da sachañ war o zu ar c’hweluniadoù micherourion ha da lakaat an holl da arc’hañ terkadurioù,
greantioù hag all evit Breizh ha, da heul, evit ar c’houvriaded.
Adal ar mare-se, ar M.O.B. n’en doa mui arbenn ebet da vezañ. Dilezet mui-pe-vui gant ar
c’houvriaded, distremenet gant arc’hadurioù ar C.E.L.I.B., beuzet en nerzhoù ramzel a save, en em
gollas e tabutoù diziwezh a-zivout brezel Aljeria. Aner oa avat seurt tabutoù peogwir e oa siellet
endeo tonkad Aljeria. Azonus eo evelkent e kemerjont ul lec’h bras-ouzh-bras tra ma pellae ar
gudenn, betek dont da vezañ abeg disparti ar vrogarourion yaouank.
Arbenn savidigezh U.D.B. zo enta en enkadenn ma voe lakaet ar M.O.B. e derou ar bloavezhioù
c’hwegont gant an emdroadur kevredigezhel a reas d’ar c’houvriaded e zilezel hogos penn-da-benn
(eleze e guitaat evit ar re a oa izili, dilezel e wazadoù evit ar re all). Brogarourion yaouank ar M.O.B.
en em strollas neuze tamm-ha-tamm en-dro da U.D.B. evit abegoù ha war zigarezioù diseurt.
N’eo ket souezh e ve chomet sonnet kealiadurezh ur strollad a zo bet savet diwar un dezrann faos,
ma o deus an diazezerion kemeret o abegoù evit an arbennoù gwerc’hel. N’eo ket souezh kennebeut e
ve bet skarzhet an holl elfennoù o deus klasket luskañ dre an diabarzh un dezrann eus obererezh ha
kealiadurezh U.D.B..
Un evezhiadenn all a rin a-zivout Bonskrid U.D.B., ar Raklun izek a ginnig d’an danvez kannaded,
h.a.. Dre seurt kinnigoù izek e klask U.D.B. aozañ ur meni kensavenn, kentañ pazenn etrezek un
talbenn reolet ganti. Ur strollad politikel diles, eleze eztaol nerzhoù ’zo eus ar gevredigezh vloc’hel, a
c’hell kinnig ur raklun izek da strolladoù diles all eus an hevelep kevredigezh vloc’hel : an
treuzvarc’had a zisoc’h neuze zo intentet e-ser ur c’haderezh hag en ur blegenn resis, war amkanioù
ha davit ur pal resis. Da skouer, en dilennadegoù dezverezhel diwezhañ e Frañs, e kevredas ar P.S.
hag ar P.C.F. dre ur Raklun boutin war an amkan distroadañ ar muianiver U.D.R. (pa n’en doa pep
hini distag chañs ebet d’henn ober) ha davit ar pal kemer ar galloud (ar wech-se pep hini evitañ).
Hogen pa ginnig U.D.B. ur Raklun izek, e klasker en aner an nerzhoù kevredigezhel ez eo ar strollad
an eztaol anezho, ha da gentañ en em c’houlenner pehini eo ar gevredigezh vloc’hel kemeret da stern
an amkanioù hag ar pal kerc’het. Un azon anat eus an eil Emsav a adkaver aze : an ober evel-pa-vije.

5

Da vare ar M.O.B. e krogas ivez broadelourion ’zo da risklañ war-du bed klet ar c’houvriaded. Pennad Per DENEZ :
J’adhère au M.O.B., embannet e 1959 war ar gelaouenn Ar Vro zo e gammed foran kentañ war-du e ziazezadur gouvriadel.

AN EMSAV HAG AR VRO (63)
DANEVELLOÙ OBEREREZH
Emvod ar Stroll-Leviañ d’ar 5 eost 1973.
Amañ da heul ez embannomp arroudoù eus Danevell emvod ar Stroll-Leviañ eus ar 5 eost 1973.

Emdroadur al labour emsavel : hentennouriezh, diaz damkanel, kelennadurezh.
Lakaat a reer a-wel un arvez nevez eus ar stummadur. Betek agentaou ez alied an dud war o
stummadur da studiañ, etre traoù all, istor an Emsav hag ent resisoc’h da heuliañ, dre lenn Emsav
abaoe an derou, emdroadur an damkaniezh a vloaz da vloaz. En doare-se en em intre tamm-ha-tamm
an danvez emsaver gant « aergelc’h E.S.B. », e tape ur « spered E.S.B. ». War un dro e c’houneze an
hentennoù-labourat (dezrannañ, displegañ, ergorelaat, h.a.) diazezet gant an emsaverion abaoe dek
vloaz. Hogen an anaoudegezh hag an embreg eus an hentennoù-se a zeue un tammig war ar marc’had,
hag o fiaouadur gant an danvez emsaverion a chome bepred darvoudus ha diasur. Ouzhpenn se, ar
« spered E.S.B. » tapet ganto oa en arvar da dreiñ en ur « spered strollad » na oant ket barrek d’en em
ziwall dioutañ gant ar gorrek ma piaouent ar binvioù-dezvarn a oa ivez da gavout dre an hevelep
hent : e-kichen ar c’hontamm edo al louzoù, nemet e oa diaesoc’h da ziraez.
An emdroadur a stader bremañ eo e c’haller diraez an hentennoù war-eeun, o vezañ ma’z eur e tro
da sevel un hentennouriezh. Houmañ ned eo ket bet lakaet dre skrid c’hoazh, daoust m’he c’haver
endeo e reizh bommoù amañ hag ahont, nemet e teuer a-benn d’hec’h embreger aes-ouzh-aes e-ser al
labour. A-nebeudoù e vior evit he dezrevell e stumm skridoù damkanel.
Istor an Emsav hag al lizheradur emsavel a gavo dre se un dalvoudegezh nevez, hini ur c’hevala
istorek dieubet diouzh hual an tremened.
An emdroadur e-keñver hentennouriezh a glot gant un emdroadur e-keñver kelennadurezh.
Labour damkanerezhel an trede Emsav zo aet dre veur a lankad. Lerc’hiad ar re-mañ a c’haller
brastresañ evel-henn : ergoreladur hêrezh ar Geto hag an eil Emsav, ezvevennadur ar vroadelouriezh,
hollelaat broadel ha bedel. E-kerz an daou lankad diwezhañ en deus an damkanerezh kavet er
varksouriezh ur vengleuz a varregezhioù liesseurt a-fet hentennoù an niderezh. War un dro ez eus
c’hoarvezet un derez bras pe vrasoc’h a dreuzplakadurioù marksour war an Emsav : ur gealiadurezh
renkadelour dizezrann a denne da leuniañ lec’h ar vroadelouriezh karzhet. Bremañ ez eo echu an
darvoud treugel-se hag emañ damkanerezh an Emsav en tu-hont da gement tachenn ergerzhet
araozañ : war an talbenn emañ, un damkanerezh gwastadour ez eus anezhañ. An Emsav ne c’hell
harpañ war gelennadurezh ebet savelet araozañ. E gelennadurezh-kent dezhañ n’he deus ket
talvoudegezh drezi hec’h-unan : gwiriet e rank bezañ war an tomm dizehan. N’eus nemet lenn skridoù
kozh Emsav evit merzout e harpe an aozerion, gant pe hep rat, war diaz damkanel ur gelennadurezh
vroadelour, renkadelour pe all. Hiziv, an emsaverion a rank savelañ ha gwiriañ bep taol un diaz
damkanel nevez.
Un nebeut heuliadoù zo d’an emdroadur-se :
a) an endalc’h evit an holl emsaverion da biaouañ an hentennouriezh labour (dezrannañ,
displegañ, ergorelaat, damkanañ, h.a.) ;
b) an ezhomm da azasaat ar framm (pelloc’h e tispleger hiroc’h ar c’hraf-mañ) ;
k) ar redi da nershaat un arvez eus an eztroadur o tennañ d’an darempredoù. Techet oamp en hon
darempredoù d’ober dave, da nebeutañ a spered, da boentoù kelennadurezh an Emsav ha d’o
dedalvezañ d’an degouezh ma edod. Pezh a oa lakaat an talbenn e par saverezh ar pennadoù
kelennadurezh, ha reiñ d’an dud a gejed ganto ar roll a brizonidi vrezel a gased d’an adreñv e-barzh
kampoù ar gelennadurezh kent. Un eilpennadur zo bet graet, hogen n’eo ket e pep keñver nag ent
emouez bepred. An talbenn ma strink ar gelennadurezh dioutañ hiziv eo an darempredoù o-unan, ar

c’hejañ, ar c’henlabour, ar c’henstourm e kement lec’h ha gant kement den ma vez goulennet
diganimp kejañ, kenlabourat, kenstourm. Harzoù an Emsav devoudel n’int ket mui ampleget gant e
framm, ha n’o deus mui arbenn ebet da vezañ. Ar gelennadurezh kent n’he deus talvoudegezh nemet e
kement ma vez adkavet hag ateget gant ar gelennadurezh o tiwanañ war ar pemdez e tachenn ar
gevredigezh hollek ;
d) er par embregel, pouezañ war dezrannerezh an darempredoù. Peurliesañ e vez savet
danevelloù a-ziwar-c’horre ha hanezel-rik eus an emvodoù-kelaouiñ, ha ne gemerer ket nemeur ar
boan da zanevellañ an darempredoù anfurmel. Ret eo sellout an danevelloù-se hiviziken evel andon
bennañ ar gelennadurezh, eleze ober anezho peurzezrannadurioù strollennel. A-du-rall e vint an doare
azasañ evit an izili koulz hag evit an danvez izili da biaouañ an hentennouriezh, da studiañ ar
pennadoù eus Emsav o tennañ d’ar c’hrefen e kaoz, da labourat war ar skridaozañ hag ar yezh hec’hunan. Etre spletoù all e pourchasont un doare da hepkoriñ ar skolegezh a denn bepred d’en em silañ en
emzalc’hioù an danvez emsaverion dirak kalzenn war gresk ar skridoù emsavel.

Kudennoù ar framm.
Direizhderioù niverus a stader en arc’hwel ar framm. E keñverioù ’zo e c’haller komz eus
enkadenn e-keñver al labour frammet. Divizoù a vez kemeret hep gouzout hag e c’haller o erounit. Pa
na vezont ket erounezet ne hañval den kemer preder gant an direizh ez eo. An diouer a amkaniad
hollek evit E.S.B. a-bezh a lez gant ar strollennoù lec’hel pe an hiniennoù an emell da verkañ
amkanioù d’o labour. Anat eo evit ar studiennoù da skouer. An hiniennelouriezh he deus kemeret
pouez abaoe ur pennad.
Kudennoù a sav gant arc’hwel E.R.E.R. na ziskouez ket intrudu a-walc’h. Ur gejadeg PennoùKellig eo kentoc’h eget un ensav-kreiz o kemer divizoù e par E.S.B.. Ar goulenn lakaet eo hag
arc’hwelus eo framm E.R.E.R.. Ne vo tu da respont d’ar goulenn-se nemet pa arvero E.R.E.R. e
gembeli en he fezh.
Ar Stroll-Leviañ a arc’hwel direoliek. E roll eo perzhiañ e kenurzhierezh an amkanioù ha kinnig
amkaniadoù o talvezout evit E.S.B. a-bezh. Kinnig a ra ma ve en emvod boutin daouviziek S.L.E.R.E.R. 1) divizet an amkanioù hag eveshaet an erounezadur anezho 2) kenurzhiet al labour e par
E.S.B..
Amkanioù ar c’hinnig-mañ eo a) kaout e pep mare ur stad hollek eus al labourioù a zo o ren
b) reiñ tro da atebeion pep Kellig da steuñviñ ha da sturiañ al labourioù e diabarzh o C’hellig agevreizh gant labourioù ar C’helligoù all k) buanaat stummadur an izili hag an danvez izili n’eo ket
mui dre bleustroù mui-pe-mui skolek hogen dre ur perzhiadur eeun e labour an talbenn.
Mard eus div gelc’henn el labour emsavel, eleze kelc’henn al labourioù steuñvadus (kefridiadel
pergen) ha kelc’henn al labourioù rakluniadus (an damkanerezh da skouer), e c’hell neoazh al
labourioù rakluniadus bezañ steuñvet en un derez merket evit pep hini, – amplegad eo d’an
erounezadur strollennel anezho. Degouezh ar c’hendaeloù a ro tro da zedalvezout an evezhiadennmañ. Ne c’haller ket steuñviñ al labour imbourc’h ez eo ar c’hendaeloù. Koulskoude ez eo hetadus ma
ve a) ur c’heñver strizh a-walc’h etre danvez an displegadennoù ha kudennoù gwerc’hel an Emsav
b) nested etre an danvezioù pleustret en hevelep devezh kendael evit aesaat perzhiadur an holl. Dre se,
ur sturierezh e par dibab an danvezioù gant ar gendaelerion a hañval bezañ unan eus an doareoù
klasket evit kenurzhiañ an amkanioù.
Ar Stroll-Leviañ a ginnig diouzhtu un nebeut amkanioù o tennañ a) da zezrannerezh an
darempredoù er ster meneget uheloc’h gant ar c’hrefen k) ha d) b) da brientidigezh al lizheradur e
galleg.
Degas a ra ouzhpenn danvez amkanioù a-zivout an darempredoù gant al luskadoù all e Breizh.
A-zivout an darempredoù etre E.S.B. evel stroll hag ar gevredigezh, e ra an evezhiadennoù-mañ :
1) Evit bremañ n’en deus ket E.S.B. darempredoù evel stroll gant ar gevredigezh ; rankout a ra da
gentañ startaat hag astenn e ziaz damkanel e-ser an darempredoù a vez o ren.

2) Un ere daelerezhel strollennel a ziwano etre an Emsav ha nerzhoù gwerc’hel ar gevredigezh pa
roy dezhañ e ziaz damkanel an tu da vezañ ur blein gwerc’hek d’an nerzhoù kevredadel.
EMVR-419

Emzezrann
Setu da heul ul lodenn eus va emzezrann savet diwar notennoù dastumet abaoe an devezhioù studi
warlene.
Kreizet eo war ur monedone arlez kevredigezhel, arlez kealiadel.
Techet on bet a-benn sklaeriañ va c’healiad kent displeget e dibenn ar pennad, d’e lec’hiañ er
c’henarroud kevredigezhel ma’z eo evodet.
Edon el lise kalvezel en Oriant, pa’z eo loc’het ennon an ezhomm emellout, a greden, er vuhez
politikel. Evel diabarzhiad e tarempreden mibion pesketaerion, kouerion, micherourion dreist-holl.
Darn anezho a gemere perzh oberiant e framm yaouankiz ar P.C.F. e Lokrist pe a embanne
emsavlec’hiadurioù nes.
Ar gellig, savelet da gentañ en amgant ar c’hoverezh evit stummañ ent politikel labourerion
yaouank ar C.E.T., he doa en em astennet da holl grennarded Lokrist. Herrekaet oa bet al lañs gant
dibennfreuzadur ar greanti. An devoud-mañ dres zo bet poent-loc’hañ ur gizidigezh politikel.
Er bloavezhioù c’hwegont e reuzias an enkadenn armerzhel ha kevredigezhel diwar serradur ar
c’hoverezh. An obererezh stank, an diskeladegoù aozet gant ar P.C.F., ar C.G.T. hag ar Poellgorskoazell a-benn rediañ ar gouarnamant da stadelaat ar greanti n’o doa kemmet mann ebet.
Daoust da se, ar Strollad komunour en deus atav an hevelep hol e-touez ar vicherourion annezet e
Keoded Kerglaw ur c’hantved ’zo. Aozet eo en un doare koron. Bet eo bet an teuzlec’h lañsus d’un
argerzh a unventekadur, a gevanekadur ouzh ar bed kêrel. Kevredad ar c’hoverezh oa war un dro
perc’henn d’ar Geoded, da zouaroù ha da diez hiniennel savet tro-dro da Lokrist evit ar sternioù.
Ar vicherourion oa liammet ent saviadel kenetrezo dre berzh ma labourent en hevelep reizhiadkenderc’hañ. An aozioù labour, buhez ar Geoded a groue en o zouez un emskiant strollennel a vez
kavet en holl stourmoù renet abaoe derou ar c’hantved. Un alberz anezhi ez eus gant ec’hwelioù ar
bloavezhioù 1905, 1906. Daoust d’o andonioù diseurt o deus, hogozik, emdroet en hevelep doare.
Pell e pade ar stourmoù dre an arbenn ma ne oa ket a framm en aozadurioù micherour, nag a
vreutadurioù etre patromed ha micherourion ; ouzhpenn se, e chomas aner an ec’hwelioù feuls ha hir
dre an digenvez douaroniezhel ma edo ar c’hoverezh ha dre an digengred groñs etre micherourion ha
kouerion.
Edo korn-bro Lokrist ur sankenn armerzhel hep darempred koulz lavarout gant an diavaez.
Kichen-ha-kichen e oa ur bed greantel ha Breizh henvoazel war he diskar. Ar bagadoù-stourm savet
gant ar gouerion evit gwareziñ o eostoù ouzh ar vicherourion isvaget a laka war wel forc’hadennoù
don. Frouezh an digengred diabarzh hag an digenvez e voe un emskiantadur strollennel ; an
emskiantadur renkadel ne zeuas nemet goude, dre hantererezh ar C.G.T.U., an S.F.I.O. ha
diwezhatoc’h ar C.G.T. hag ar P.C.F.. Ar stourmoù dic’hoanag lusket gant ar vicherourion evit difenn
o saviad a chome bac’het en un anistor strollennel lec’hel ; daoust d’o diefedusted e kemerjont ster ekeñver finvezioù ar Strollad.
Padal, pal ar P.C.F., kemer ar galloud, ne veze ket degemeret gant holl vicherourion Kerglaw.
Va mignoned, intret gant an hengoun micherour, a asante da obererezh ha da bal ar P.C.F..
Evidon, ez eneben outo da gentañ-penn peogwir e nac’hen pennaenn ar mouezhiañ : galloud oa
evidon heñvelster da waskerezh pa n’eo ket da goulzataerezh. Aze oa ar meizadur goveliet gant va zad
diwar-benn gouarnamantoù ar Pevare hag ar Pempet Republik. Evitañ e vez isurzhiet pep ober
politikel da laz personel an oberour.

Dont a ra va zad eus ar metou kouerel henvoazel. Rediet da gemmañ micher goude e zimeziñ
(niverus oa an tiegezh o vevañ diwar gorvoder treut ar vereuri) ez eo chomet estren a-grenn da bep
strollad ha da bep c’hweluniad ken en Oriant pa oa danvez ebenour, ken er c’hoverezh. A-viskoazh en
deus maget disfiz leun ouzh kealioù ha talvoudoù strollennel ar vicherourion emouiziekañ. Distro d’ar
vereuri diegezhel en deus kendalc’het da ren ur gounezerezh askoridik henvoazel. Gwerzhet e veze
reoliek an eostoù war-eeun d’ar vicherourion a chome liammet dre o orin ouzh ar metou kouerel. Gant
ar c’henwerzh-se pe kentoc’h, e doareoù ’zo, gant an trokerezh-mañ e tegouezhe bep miz un dornadig
mat a arc’hant. Evel-se e veze gopret e traezoù micherourion evit an eost. Ar vicherourion-se oa
dreist-holl ar re deuet da chom da Lokrist e-doug ha goude an eil Brezel-bed. Ar c’hevredad
perc’henn d’ar c’hoverezh en deus o skoazellet da sevel tiez hiniennel. Amkan ar c’hêriekaat
sturiadet-se oa freuzañ an danvez oaledoù a eneberezh renkadel.
Hag e gwir, an treuztiriadur en deus devoudet un daskemm kealiadel ha saviadel. N’o deus ket
dilezet penn-da-benn o saviad kent, peogwir o deus kendalc’het da gemer perzh el labour-douar. Ret
eo merkañ e oa an darn vrasañ anezho darbarerion er greanti. Koskor ar pennoù-pare oa amparet gant
tud eus an hevelep dere hogen yaouankoc’h. An darn vuiañ eus micherourion Kerglaw oa er c’hontrol
tud stummet war o micher. Ar vicherourion-kouerion-se a c’halle bepred argilañ, evel p’o dije miret
un diskoulm-erlec’hiañ. Anat eo e kreskas izili ar c’hweluniadoù C.F.T.C. hag F.O. gant ar
vicherourion o tont diwar ar maez. Ster o ferzhiadur oa un ezhomm a stabilded saviadel hep-mui.
Anavezet eo amkanioù seurt c’hweluniadoù.
Ersav va zad pa oa micherour oa hini ur micherour-kouer. Ar troc’h saviadel ha kealiadel gouest,
pe kentoc’h ret da derriñ an arlezadegezh ma edo n’eo bet boulc’het morse. Hol ar C.G.T., ar P.C.F.,
ar bleinekadur lec’hel a luskjont e-touez ar vicherourion o deus bet ur skog dister warnañ. Dirak ar
c’henstourmoù kevredadel, eñ hag ar vicherourion-kouerion all zo chomet arsellerion, gant o
divezelezh kristen henvoazel hag o gwengeloù. Miret o deus un teskad talvoudoù o klotañ gant o
c’healiad kent, e dislank avat gant o saviad nevez.
An Iliz he deus bet ul levezon a bouez war ar rummad micherourion-se. Dindan he faeroniezh e
voe savet aozadurioù liesseurt (lazoù mell-droad, ur skeudennva, h.a.) war an amboaz kevezañ ouzh
oberiadegezh Keoded Kerglaw. Eno e kave tro mibion ar vicherourion nevez da vastañ d’o ezhommoù
kevredusted. Diouzh an tu all, an ezvezañs a skol brevez e Lokrist a roe tu d’ar skolaerion lik,
radikalsokialourion anezho, da garzhañ tamm-ha-tamm ar mennozioù kristen eus darn eus o skolidi.
Ar c’hengantañ er gumun a lakaas war wel al liammoù don a chome etre an dud deuet da labourat
da Lokrist etre 1930 ha 1950 hag ar metou kouerel. Dasparzh an douaroù en deus broudet arvelloù
paot etre izili eus an hevelep familh, etre tieion hag o ferc’henned, etre ar berc’henned ivez. Va zad,
da skouer, en deus difennet taer an atant tiegezhel pa n’edo ket e saviad e kaoz o vezañ ma pleustre ur
gounezerezh askoridik a zreistbevadur, pa na oa nemet kenberc’henn. Aspaderezh al liammoù etre
kouerion ha micherourion zo anadet gant emelladenn ar re-mañ er stourmoù en-dro d’ar
c’henganterezh. Santad ar berc’hentiezh prevez a ziskoueze a-walc’h n’o doa ket ar vicherourion
nevez dibourc’het c’hoazh ar gealiadurezh kouerel.
Intret gant ur speredegezh diazezet war an hinienn ne oa ket evit sevel a-du gant ar re eus va
mignoned a zaremprede ar Jeunesses Communistes (J.C.). Dic’hallus e oa kendeuziñ div speredegezh
enebet. Ar frankiz, an denelouriezh a glasken en arlezadegezh pennañ : an anveliouriezh, oa
digembezus gant kelennadurezh ar P.C.F. durc’haet d’ar sokialouriezh vurevveliek.
Sed enta va stad spered pa voen anvet da evezhier e Josilin. Eno e tarempredis keneiled a oa en
hevelep degouezh ha me, met eus metaouioù disheñvel. Daoust-pe-zaoust, al liamm nemetañ
kenetrezomp oa hon c’healiadurezh ha, seul gent a se, hon arlezadegezh. Enfredet da evezhier
hanteramzer e raen kement a eurvezhioù labour hag ar re all. Padal, o vezañ ma’z ae seitek eurvezhiad
labour gant va bevidigezh e oan hanter-c’hopret. Klasket ’m boa distreiñ d’an Oriant evel evezhierstudier, nemet e oa bet nac’het ouzhin. Diwar ar mare-se e klaskjomp dibaouez gant harp ar skolidi na
c’houlennent nemet se isañ an difreterezh er C.E.T.. An diaesterioù o sevel gant al labour pemdeziek a
chome diziskoulm en arbenn eus an enebadur a oa etre va saviad ha va c’healiad. Emouez oan ouzh an

dislavaroù, a gempennen gant un dadelouriezh, un divezelezh c’houllo. Va c’houstiañs fall a’m degase
d’ober goulezadoù dibaouez a-benn kavout ur repu en anveliouriezh disi. Ne oa nemet an oberoù
hiniennel peurzifrouezh a oa kevazas ouzh va c’healiad. En ampoent-se ne’m boa krap ebet war an
darvoudoù a c’hoarveze en-dro din, zoken war ar pezh a’m boa lusket, peogwir e nac’hen pep
engouestladur ken politikel ken c’hweluniadel ha kentoc’h meiz pep stummadur. Dianav e oa din enta
al labour dispac’hel.
Freuzet e oa bet ar gronnadig a raemp e dibenn ar bloavezh pa voe bet skignet an evezhierion e
pep korn eus an departamant ha zoken e Finistère, – e Kemper evidon.
Eno e kejis gant tud emouez ouzh o ferzhiadur er gevredigezh arallek, c’hweluniadourion pergen.
Da heul breutadurioù paot ha liesseurt, ez asantis kemer perzh er S.N.E.S. (École émancipée, E.E.).
Gouzañvat penn-kil-ha-troad e chome va emzalc’h e-barzh ar c’hweluniad-se. Klotañ a rae muioc’h
gant un emzifenn saviadel eget gant un amkan luskañ un obererezh strollennel poellek.
Un emdroadur oa c’hoarvezet evelkent e’m emzalc’hioù : ne zistaolen mui ar gevredigezh avloc’h evel a-raok. Emouez e oan da skouer ouzh nerzh ar P.C.F. er reizhiad arallek, e bevennoù ’zo o
vezañ ma ne biaoue ket ar veli. Deuet oan a-benn da liammañ freuzadur ar c’hoverezh ouzh
diazezadur ur greantva en Oriant. Mar tostaen ouzh kudennoù gwerc’hel ar gevredigezh, bennozh
d’an emskiantadur saviadel gounezet o taremprediñ kelennerion eus ar P.C.F., ne oan ket evit kemer
perzh er Strollad en abeg bepred da’m speredegezh evel displeget uheloc’h.
Ar gleizelouriezh emdarzhelour a zeree ouzhin gwelloc’h, dre ma oa un obererezh arlezadek.
Bredel koulz lavarout e chome va c’hudennoù o vezañ ma’m boa diskoulmet kudennoù saviadel
’zo (ur stael klok a’m boa e Kemper) ha bastet da’m ezhommoù a gevataliezh. E-kreiz va freder avat
edo va dazont. Ar stummadur kalvezel a’m boa a goazhe bep ma’z ae an amzer e-biou dre an diouer a
embregadur. Gouzout a ouien er mare-se e ven rediet da guitaat Breizh mar felle din kavout ur
gourc’hwel o klotañ gant va stummadur. Hogen, tremen dreist d’ar bazenn-se a gantaezen evel ur
freuzadur dangorelezh pa lakae en arvar ar stad a entroadur m’en em dennen.
E 1970 e voe aozet e Breizh diskeladegoù anvet Journées d’action bretonne, gant perzhiadur ar
c’hweluniadoù micherour, kouer, ar strolladoù kleiz gall, U.D.B. hag ar Mouvement breton dre-vras.
Nannperzhiadur c’hweluniadoù an deskadurezh, ar S.N.E.S. pergen, hag al luskad E.E., a
levezonas va savlec’hiadurioù er mare-se, – dilennet e oan bet da sekretour ar gevrenn.
Gant skoazell an evezhierion all e teuis a-benn da lakaat dilenn ur c’helenner eus Unité et Action
(U.A.), ezel eus ar P.C.F., daoust ma ne entuen ket gant mennozioù ar Strollad. Ret eo anzav e
stourmis ouzh dileuriad E.E. da gentañ dre berzh un erez personel, kroc’henel, hogen ivez dre ma
krogen da santout un ezhomm a frammelezh, a saviadekadur diles.
EMVR-420

Emzezrann.
An destenn-mañ zo eil lodenn an emzezrann a zo bet embannet e lodenn gentañ war Emsav
78/208-213 1973 (EMVR-416). Digant an aozerez ez eo degouezhet war un dro an notenn-mañ :
« Anadet ez eus bet un diaester a dermenadur evit a sell an unander o klotañ gant an anv
merc’hed arveret evel keñvereg da bpaotred. Bez’ ez eus meur a anv e brezhoneg oc’h ober dave da
rummennoù diforc’h : plac’h, merc’h, maouez, paotrez… Hogen mankout a ra ur ger-rummad o
verkañ hollad ar merc’hed : arveret e vez neuze ar ger maouez en destenn e diouer un anv azasoc’h.
Forc’hellek eo ivez al liester merc’hed e kement ma ra dave d’un dadelezh – pezh na ra ket an anv
paotr – ha da emframmoù kevredadel kozh (da vare un uheldadelezh marteze ?). Seurt diaester a
dermenadur yezhel n’eo moarvat nemet un darn vihan eus ar goulenn holleloc’h : penaos termenañ
ar vaouez, penaos termenañ ar paotr ? ».
Dilabour on bet ar bloavezh-mañ ha stadet ’m eus en devoud un nebeut traoù o tennañ d’ar
vaouez : en A.N.P.E. (Agence nationale pour l’emploi) ez on bet souezhet gant niver bras ar merc’hed

e-skoaz hini ar baotred ; un emzalc’h diforc’h o doa : tra ma ersave ar baotred gwech an amzer ouzh
ar redi da vont reoliek d’an A.N.P.E., ez enebe ar merc’hed outo o lavarout n’o doa ket amzer da
foranañ e-ser arc’hadurioù, rak traoù o doa d’ober en o zi… Kalz niverusoc’h e hañvale bezañ ar
merc’hed yaouank dic’hwel. Er straed ma edon o chom e Naoned, ur bern merc’hed a vane o-unan an
devezh-pad da c’hortoz o faotr ; digenvezet e oant ha da liamm gant ar bed n’o doa nemet ar
c’hefridioù er stalioù, ur skinwel bennak pe ar skingomz enaouet war forzh petra, pe c’hoazh o babig
da bourmen, ganto ur vignonez digenvezet evelto.
C’hoant a’m boa daremprediñ unan anezho (seul gentoc’h ma n’anavezen plac’h ebet ar bloavezhse nemet ar re eus E.S.B. a welen nebeut) a-benn kompren gwelloc’h va saviad din digenvezet ivez,
evel distaolet, en distro diouzh ar bed oberiant ; tra ma teue va hir a vuhez dic’hwel mui-ouzh-mui
dic’houzañvadus, ur goulenn a save ennon : penaos e c’hellont asantiñ d’o saviad, petra ’soñjont ?
Ne’m eus ket bet ar respont-se diganto ; ul lec’h-tremen eo an A.N.P.E., tud re niverus en ul lec’h re
vihan evit luskañ ur gejadenn hag etrezo divizoù rouez-kenan. Nemet eo savet ennon ar mennad
studiañ muioc’h arvezioù spesadek labour micherel ar merc’hed : feur ar merc’hed a labour ? pere a
labour ? peseurt micherioù ha staeloù a gavont ? diaesterioù da gavout ur gourc’hwel ? da studiañ e ve
er c’heñver-se feur ar merc’hed a ra studioù hag an doare ma’z int desavet (pouez un dremmwel
tiegezhel ?) ; hag ez eus tu hiziv c’hoazh da gomz eus tachennoù labour miret evito ? peseurt abegoù o
deus da labourat ? perak ez eus kement-se a verc’hed en o zi (e 1968 ne oa nemet 50,7 % eus ar
merc’hed dindan 35 bloaz, dimezet, dezho ur bugel, o labourat), ha desaverezh ar vugale zo a-walc’h
evit displegañ an devoud-se, pe aon o defe rak al labour ? petra a ra ar merc’hed dic’hwel a-hend-all ?
hag er broioù all ?…
Dre va saviad dilabour e’m eus komprenet ent dangorel ez eo un ezhomm evit ar vaouez labourat :
kloz eo bed ur vaouez dic’hwel warnañ e-unan hag e zarempredoù gant an diavaez a dremen dre
hanterourion a c’hell bezañ un den, un diduamant… Ar santad « e-kichen ar bed » a zeu da vezañ
kablusted, enoe, difetisted, diwerc’hegezh hag an darempredoù gant an dud zo darempredoù
treuzwisket gant ar santad-se ha falset. Da seurt kudenn n’eus nemet un diskoulm : kavout ul labour
eleze kemer perzh er gevredigezh (kaout ur saviad-kenderc’hañ arallek). Hogen dezhi hec’h-unan ez
eo da zigeriñ dor ar bed rak evit gwir n’eo ket aesaet klask ur gourc’hwel bennak. Merkomp ez eo
mui-ouzh-mui ur redi kevredadel (kentoc’h eget dangorel) hini labour ar vaouez hag e klot gant un
emdroadur eus an tiegezh hag eus ar gevredigezh ma vez aesaet labourioù an ti (dilhad, boued, h.a.
graet en diavaez) : ster gourc’hwel ar merc’hed en deus kemmet ; n’eo ket mui kement-se ur redi
danvezel met unan ret-buhez a c’hellomp lavarout : un digor ez eo ; penaos displegañ a-hend-all emañ
an hanter eus merc’hed pemont vloaz o labourat ? Evel just ez eo diglok an evezhiadennoù diagent ha
da studiañ e chom ar c’heñver etre ar vaouez hag al labour, da lavarout eo he c’heñver ouzh ar
gevredigezh ma vev. Evit a sell ouzhin, va « nanngourc’hwel » e-pad ur bloavezh zo bet a dra sur
devoudet gant amveziadoù diavaez din, a-geñver gant kudenn hollek al labour er gevredigezh a
vremañ, hogen tennañ a ra ivez da’m youl da gavout ul labour ha da labourat, eleze da’m c’heñver
ouzh ar gevredigezh a’m boa klasket tec’hout diouti evit bevañ en ur bed gwarezet : repu an tiegezh a
c’hallan lavarout evit a sell keñverioù ’zo ; gant gerioù all e tenn d’un diouer a aozadurioù
kevredigezhel azas da bourchas gourc’hwel ha da bouez an emframmoù kevredadel ha bredel. An
doare ma’m eus buhezet va dilabour zo liammet erfin ouzh va c’heñver gant ur paotr ; evel plac’h o
vevañ gant ur paotr eo a gredan e’m eus buhezet va dic’hwel.
Va-unan moarvat, e’m bije adkavet ur gourc’hwel, met « rediet » oan da chom en hevelep lec’h
hag ur paotr, pezh a vevenne tachennoù va c’hlask labour. Hogen mar ’m eus kavet plijusoc’h ober
gant ur meni frankiz ha gouestlañ va amzer vak d’ar pezh a garen ha d’ur paotr, ez eo ivez va c’heñver
ouzh ar paotr-se etre traoù all en deus va lakaet da gompren redi labour ar vaouez : dre na labourat ez
asanten e doare pe zoare da saviad ur bern merc’hed a vez dalc’hiat e-keñver un den (evit an arc’hant
da nebeutañ) ha d’ur rannadur bennak eus al labour daoust da nep striv. Ouzhpenn se e hañvale din
mui-ouzh-mui ar gourc’hwel bezañ un domani brientek hag e save ennon gwarizioù a bep seurt (unan
all eo a laboure, en deveze kejadennoù gant an dud hag ar gevredigezh…). Hag ar pep chigardusañ eo
an diglokted hag an disklotadur a verzen e’m buhez emsavel, rak ne’m boa ket kalz liammoù eeun
gant ar gevredigezh arallek : pouezus eo bet evidon an A.N.P.E. rak al liamm eeun nemetañ – pe-dost

– eo a’m boa gant ar gevredigezh : un nebeut darempredoù a’m eus bet aze gant tud Prolétaire Ligne
Rouge a glaske tuta e-touez ar re zilabour hag amparañ ur poellgor, pe gant tud all da vare an
dilennadegoù, met troet krenn o deus. Da betra e c’hell talvezout studiañ pennadoù Emsav pa n’eus
ket a ateb-oberoù. Arabat ankounac’haat ez int bet savet diwar gudennoù fetis, e-ser ur saviadkenderc’hañ ha ne c’hellont talvezout d’an hontkenderc’hañ nemet a-geñver gant goulennoù nevez
savet gant tud E.S.B. pe gant tud a gejent outo. Penaos ober ur studienn war ar merc’hed hep kejañ
ganto ?
N’eo ket hepken va saviad dilabour a ro din c’hoant studiañ saviad ar merc’hed er gevredigezh.
Moarvat e’m eus lennet pe klevet stadadennoù boutin warno (temz-spered, emzalc’h, merc’hed
gwasket, kudenn ar merc’hed…), moarvat ivez e santan ez eo ret adlakaat e kaoz ar c’heñverioù etre
an dud (en o zouez hini ar vaouez hag ar paotr), ha betek ar gendael diwezhañ ma’z eo bet klasket e
peseurt gerioù termenañ kudenn ar merc’hed, en em c’houlennen ar pezh a soñje merc’hed ha paotred
E.S.B. war an divoud. Da heul ar gendael-se, en em c’houlennan pelec’h emañ ar gudenn, hag ez eus
anezhi e gwirionez ; perak e vez sellet ouzh seurt enklask evel un dra eilrenk, pa n’eo ket evit forzh
petra en em vod ar merc’hed etrezo hag o deus graet kement-se a zifreterezh n’eus ket ken pell.
N’ouzon ket c’hoazh penaos ren seurt studienn, nemet ez eus tu din da lavarout pezh a glaskin ober :
ne gredan ket ez eo a-walc’h displegañ ar c’heñverioù etre an div rev dre ur rannadur eus al labour
nemetken. Klask a rin neuze divrazañ emdroadur ar merc’hed a-geñver gant ar c’hevredigezhioù m’o
deus bevet, a-benn sklaeriañ o ersavadurezh a vremañ (petra a fell dezho hiziv ? peseurt diaesterioù o
deus, peseurt diskoulmoù a ginnigont… ?) e-ser kejadennoù, lennadennoù, kudennoù personel…
Ret eo forzh penaos, ouzhpenn studiañ saviad bremañ ar merc’hed hag e ster er gevredigezh
arallek, ren ur studienn war dud E.S.B. ha savlec’hiañ anezhi war dachenn an Emsav, reiñ dezhi ur
ster e-keñver pal an Emsav a-geñver gant un niderezh. Meur a stern-daveiñ a c’hell bezañ arveret
(daveit d’ar gendael diwezhañ) : stern-daveiñ ar stourm renkadel (hogen ne vo ket « dieubet » ar
vaouez dre zistruj ar c’heñverioù renkadel ha dre ur sokialouriezh bennak…), stern-daveiñ ar revelezh
oc’h ober dave d’ar c’heñver paotr / plac’h ; un doare da studiañ ar merc’hed er gevredigezh arallek a
ve dezrannañ an holl sternioù-daveiñ arveret betek-henn enni da ziskouez ne dizhont ket ar
werc’helezh. Er skrid-mañ ez eo bet lakaet en-dro a-wel kudenn perzhiadur un den er saviadkenderc’hañ arallek, eleze an darempredoù etre saviad-kenderc’hañ arallek ha saviad-kenderc’hañ
emsavel. Tu zo d’en em c’houlenn da skouer hag o deus an holl da gaout ur saviad-kenderc’hañ
arallek ha da heul petore ster en deus. Evezhiadennoù a c’hell bezañ graet aze evit a sell ar merc’hed :
en Emsav kent e chome un darn vras eus ar merc’hed en ti, pe, merc’hed ’zo zo aet kuit eus an Emsav.
E seurt degouezh, hag e oa a-walc’h en em c’houlenn hag edont e-barzh an Emsav, pe hag o doa ur
youl dispac’hel… ? Ha ne c’hell ket bezañ displeget seurt devoud dres dre arlezadegezh an Emsav, da
lavarout eo dre an nebeut krap en deus c’hoazh war gudennoù ar gevredigezh arallek. En Emsav
devoudel, hiziv, ez eus merc’hed – (ha koubladoù, eleze strolloù amparet gant paotred ha merc’hed,
dezho arvezioù eus ar gevredigezh vloc’hel) – eleze tud eus daou saviad-kenderc’hañ. Betek-henn, ar
studiennoù graet war ar merc’hed hag an diskoulmoù kinniget n’o deus disoc’het war netra rak
chomet int en amgant ar saviad-kenderc’hañ arallek (da ziskouez e vefe). O vezañ m’o deus ar
merc’hed en Emsav daou saviad-kenderc’hañ ez eus tu d’en em c’houlenn : petra nevez a zegas an
Emsav dezho ? Peseurt disklotadurioù, stokadennoù… ez eus etre saviad-kenderc’hañ arallek ha
saviad-kenderc’hañ emsavel e degouezh ar merc’hed ? Gant gerioù resisoc’h, ar stern-daveiñ saviadkenderc’hañ arallek / saviad-kenderc’hañ emsavel a c’hell bezañ arveret evit deraouiñ un dezrann
emsavel war ar merc’hed a gemer perzh en Emsav ; e seurt dezrann e vefe tu da zegas « kudenn » ar
c’houbladoù, kudenn perzhiadur ar merc’hed er c’hrouiñ, bet savet er c’hendaeloù diwezhañ… Hogen
evit henn ober ez eus ezhomm a stlenn, a genlabour ; kinniget eo bet da skouer e ve goulennet digant
ar merc’hed meni emzezrannoù.
Moarvat ez anad dija diazasted seurt stern-daveiñ panave nemet en arbenn eus niver bihan an dud
a sell outo : tud an Emsav. An Emsav evel lec’h ademframmañ ur gevredigezh vloc’hel nevez n’eo
evit c’hoazh nemet ur werc’helezh korrgevredigezhel ha ledarmerzhel. Dic’hallus eo enta e gemer da
ziazez evit eztaoliñ lakadennoù o tennañ d’ur werc’helezh veurgevredigezhel hag armerzhel, an hini
ma ren « kudenn » ar merc’hed. Ur stern-daveiñ ledanoc’h eget an hini usveneget a rank neuze bezañ

hontkenderc’het, o kemer da zave merc’hed ar c’hevredigezhioù bloc’hel hag erfin merc’hed ar bed.
Aze e sav ar goulenn : peseurt strolladur a ampar ar merc’hed e-keñver an emframmoù kevredadel ?
Gant gerioù eeunekoc’h e vez savet ar goulenn er gevredigezh arallek pa vez lavaret : piv eo ar
vaouez, piv eo ar paotr ?
EMVR-421

Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 26 eost 1973.
Roll danvezioù an eil rummad kendaeloù eus daouzekvet prantad kendaelañ bloaziek S.A.D.E.D..
War roll Kendaeloù an Oriant d’an 26 eost 1973, edo an danvezioù-mañ :
– MACHIAVELLI.
– Un emzezrann (emb. EMVR-420, Emsav 80/277-280 1973).
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MACHIAVELLI.
Buhez MACHIAVELLI.
Ganet e voe MACHIAVELLI d’ar 4 mae 1469 en un tiegezh kozh en doa roet kalz amaezhidi da
Firenze. Ne anavezomp ket kalz tra diwar-benn e yaouankiz hag ar studioù a renas neuze. E vuhez
foran a grog d’an 18 mezheven 1498, deiz ma’z eo dilennet e Sekretouriezh an Eil Kañsellerezh. E
1500 ez eo fiziet ennañ sevel ur vezin bobl. Eus 1501 da 1510 emañ kannadour a-berzh Firenze, ekichen BORGIA e 1501, e-kichen an Impalaer MAKSIMILIAN hag evit echuiñ e-kichen roue Frañs,
LOUIS 12. E 1513, e tamaller dezhañ bezañ iriennet a-enep re MEDICIS ha berzet eo Firenze outañ ;
mont a ra da annezañ dek kilometr pelloc’h, e San Casciano. Eno e skriv Il Principe (An Tiern) hag an
Discòrsi sòpra la prima dèca di Tito Livio. E 1519 e sav un Displeg war adreizhañ Stad Firenze. E
1520 ez adkav ur stael : kefridier e Lucca. E 1521 e aoz un Arz ar brezel (De re militari). E 1525 e
skriv hanez e gêr : Hanezennoù Firenze ha daou bezh-c’hoari fentus ha skoemp : Clizia ha La
Mandràgola (Ar Vandragon). Mervel a ra MACHIAVELLI d’an 22 mezheven 1527 en dienez hag
ankouaet gant an holl. E 1532 e voe embannet an Discòrsi hag An Tiern.

Oberennoù MACHIAVELLI.
Discòrsi sòpra la prima dèca di Tito Livio (1513-1520). Nebeutoc’h anavezet eget An Tiern, al
levr-mañ zo pouezus-kenan, koulskoude, da anavezout preder MACHIAVELLI. Studiañ a ra
Republik Roma ha digejañ teir elfenn :
1) An diforc’h etre Sened ha gwerin, an dribuned, an dezvelezh, niver bras ar prosezioù foran a
reas eus Roma ur geoded dieub. Eno eo e kaver evit ar wech kentañ skouer fetis an darempredoù etre
preveziad ha keodedour.
2) Pouez bras ar gravez. Abaoe NUMA POMPILIUS he deus talvezet d’ar Romaned evit
adframmañ ar Geoded ha freuzañ an darsavioù. Arveret eo bet da liammañ an hiniennoù kenetrezo,
evel benveg etre daouarn ar renerion.
3) Trede elfenn : bresk eo ar frankiz en ur bobl vrein. Klask a ra MACHIAVELLI kavout pere eo
an nerzhoù a c’hell dasorc’hiñ ur bobl.
Il Principe (De Principatibus – An Tiern) (1513), zo oberenn vrudetañ MACHIAVELLI. Div
frazenn a zisplego pezh en deus an aozer mennet ober :
« Reoù o deus faltaziet Republikoù ha Rouantelezhioù na voent biskoazh anavezet evel
gwerc’hel, met pell emañ an doare ma vever diouzh an hini ma tlefed bevañ ha neb a zilezo
pezh a vez graet evit ober diouzh pezh a zlefe bezañ graet, hennezh en em gollo muioc’h eget
en em ziwallo »1.
« Savet ’m eus ul levrig, De Principatibus, ma studian eus va gwellañ ar c’hudennoù o
tennañ da seurt danvez : petra eo ar riegezh, pet rumm ez eus anezhi, penaos e teuer d’he
fiaouañ, penaos he mirer, penaos he c’holler »2.
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An amveziadoù.
An Iliz.

Ne c’haller ket kompren ar vakiavelouriezh hep he lakaat en endro ma voe ganet.
Tra m’en em ziazez en Europa riezoù kreñv evel Frañs pe Spagn, e chom Italia warlerc’hiet a-fet
buhez politikel. C’hoarvezout a ra eus ur bruzhunad Republikoù ha Rouantelezhioù lakaet dibaouez
en arvar gant luskoù diavaez ha diabarzh. Diskaret e veze ar Stadoù ken buan ha ma oant bet savet.
Penaos kompren stad truezus Italia ? MACHIAVELLI a ro daou arbenn. Da gentañ laoskentez tud
e vare a goll o amzer – hervezañ – gant an arz hag al lennegezh e-lec’h plediñ gant ar politikerezh.
D’an eil, bezañs ar Bibion en Italia : a-walc’h a c’halloud o deus da enebiñ ouzh strivoù Italia d’en em
unaniñ, met n’int ket kreñv a-walc’h evit urzhiañ ar vro dindan o beli. Mar kresk galloud al
Lombarded e c’halvont estrenion, – ar C’hallaoued, en degouezh, – evit e freuzañ :
« An Iliz a c’halvas Karl-Veur evit argas al Lombarded a oa endeo rouaned war Italia en
he fezh ; en hon mare e tiskaras galloud Veneziz gant skoazell Frañs hag ez argasas ar
C’hallaoued gant harp Helvetiz »3.
« O vezañ ma n’eo bet morse an Iliz galloudus a-walc’h evit kemer Italia a-bezh, met awalc’h koulskoude evit mirout ouzh unan all d’he derc’hel, n’eo bet biskoazh hon bro unanet
dindan ur Penn. Rannet eo bet etre aotrounez ha tierned dister () ha da gement-se eo lez Roma
kiriek »4.
An Impalaeriezh Santel.

DANTE a hete addistro an Impalaeriezh Santel Roman ha German, a vefe bet ent vedel pezh a oa
Roma ent speredel.
Abaoe an Disrog hellazat e klaske ar Bibion un emglev gant un tiern galloudus gouest d’o
gwareziñ ha da zifenn o aotrouniezh speredel. Karl-Veur a voe kurunennet en 800 gant LEON 3 ha
Germania a hañvalas kemer lec’h Roma. Ar bed katolik en devoe neuze daou vlein : an Impalaer hag
ar Pab. Tech an Impalaeriezh da emellout e politikerezh Roma, – OTTON 1ñ en doa mestroniet an
Iliz, karzhet Pibion, kengalvet senezioù, – a lakaas ar Bibion da strivañ evit renerezh ar Gristenezh. Ahed ar Grennamzer e weler stourmoù etrezo hag an Impalaerion, hep ma anadfe trec’hourion.
Deraouiñ a ra an oadvezh arnevez gant c’hwitadenn ur meizadur eus ar bed, kevan hag unvan, a
voe hini ar Grennamzer.
An troc’h etre aotrouniezh speredel ha beli vedel zo unan eus ar faoutoù a ranker anavezout evit
kompren ar vakiavelouriezh : oadvezh an impalaerion gristen zo aet e-biou, ha ne vo ket mui ar gravez
poell politikerezh ar pobloù.
Gouezoniezh ha kalvezouriezh.

Tra m’emañ ar brederourion o tispenn ar meizadur kozh eus ar bed, e kresk an imbourc’hioù
gouezoniezhel. An denelouriezh a zegas hentennoù ha doareoù nevez da welout an natur. Ul lec’h
bras-ouzh-bras a ya gant ar c’halvezerezh hag an arz. VIVES, en e levr De causis corruptarum artium
a bouez war ar ret evit ar skiantourion daremprediñ an imbourc’hvaoù ; Leonardo DA VINCI a garez
« skiantoù touellus ar meiz » nad int ket soliet war ar c’hantouezañ. Azon pennañ spered gouiziel an
Azginivelezh eo an emrended a gemer e-keñver pep aotrouniezh prederourel pe kravezel. An
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obererezh poellelour-se a dizh an holl dachennoù, o kemer mab-den e-unan da zanvez5.
MACHIAVELLI, en ul lizher da VETTORI, o komz eus al levr emañ o sevel, An Tiern, a lavar :
« Strollañ ha distrollañ a ran dizehan ar rodoù dentet bihan, sellout a ran ouzh an aheloù
munut, sonteal a ran lonezhi, nervennoù, gwinterelloù ene mab-den hag o lakaat da
arc’hwelañ dirazon ».
An Azginivelezh a droc’h digant ur meizadur eus mab-den hag eus ar gevredigezh oc’h amplegañ
un davedegezh naturel. Ar Grennamzer oa soliet war brederouriezh ARISTOTELES gougevanet ouzh
ar feiz kristen dre hanterouriezh kelennadurezh Sant TOMAZ. An den aristotelat zo kevan, unan ; ar
bed ma vev zo ur bed difaout. N’emañ ket mab-den « e-kichen » ar bed ; parzh emañ en ur bed
anavezet ha buhezet war-eeun gant ar poell. Ar wirionez neuze zo termenet evel « adequatio rei et
intellectus », evel kevazasted etre ar bed ha spered mab-den. Ar gevredigezh, ivez, zo unvan : ar
gumuniezh denel zo da gentañ an Iliz, ha Kumuniezh ar Sent.
Ar gweladur kevan-se eus ar gevredigezh, – erziwezh, kenglotusted ar politikerezh hag an
divezouriezh, – a gav e orin gant ARISTOTELES, pa skriv : « Mab-den, dre anien, zo ul loen
graet evit ar geoded »6. Pezh a dalvez e tezre ar vuhez keodedel eus anien mab-den.
Ouzhpennañ a ra : « Ned eo ket hepken evit bevañ a-gevret, met evit bevañ mat a-gevret e
saver keodedoù () ». Hag ivez : « Anat eo, andon an eürusted evit an hiniennoù hag ar Stadoù
eo an hevelep hini ». Eus kement-se e c’haller tennañ o deus an hinienn hag ar geoded an
hevelep davedelezh, – gant an divezouriezh ; pezh a aotre lakaat ar veli bolitikel dindan
domani an aotrouniezh speredel.

An hentenn.
Ne venn ket preder MACHIAVELLI bezañ ur reizhiad. Koulskoude, ar vakiavelouriezh zo dezhi
ur gempoellded kreñv ha ma ne c’haller ket komz eus reizhiad, da nebeutañ e c’hellomp merkañ ez
eus etre elfennoù e brederouriezh liammoù ret. Anat eo da skouer an ere etre hentenn
MACHIAVELLI ha disoc’hoù e imbourc’h. Bedouriezh MACHIAVELLI ned eo ket frouezh-dezren
un drabedelezh pe ur gravez : estren a-grenn eo da savelennoù ARISTOTELES pe Sant TOMAZ ha
se peogwir ne ra ket dave d’un Urzh kentveziat da vab-den hag o reiñ un termenadur dezhañ. An
anaoud nemetañ hor bez zo frouezh ur c’hantouezañ perc’hennet dre « enklask war an traoù arnevez
ha lenn dizehan henvediz ». Pell emaomp aze diouzh damkaniezhoù e ziaraogerion, o tezren o
folitikerezh diouzh gwirionezioù ar feiz. MACHIAVELLI, evitañ, a ya diouzh an anren ; embreger a
ra hentenn ar c’hantouezañ, krouiñ a ra ar bolitikouriezh er ster he deus bremañ : termenañ a ra an
ergorenn, reiñ a ra un hentenn hag he savelennoù. An damkanañ-se a ra eus MACHIAVELLI an hini
en deus evit ar wech kentañ deskrivet ar bolitikelezh evel anien emren ha distag, da lavarout eo evel
anien o kaout he foell dezhi hep ma ve ezhomm da zegas anienoù all evel an divezouriezh pe ar
gravez d’he zermenañ. E-se emañ pell diouzh DANTE hag e levr De Monarchia a veze lennet kalz da
vare MACHIAVELLI. « Evitañ, an Impalaer zo ar barner uhelañ, reizh ha madelezhus war un dro, o
tennañ e c’halloud eus Doue »7. Pell emañ ivez MACHIAVELLI diouzh un denelour evel ERASMUS
a venne adunaniñ an anienoù, lakaat speredelezh ha bedelezh da glotañ en-dro : « Jezuz en deus tennet
ar c’hleze a-dre daouarn Per nemet en deus e lezet gant an Tiern »7. Ar bolitikelezh evel anien emren a
c’hell bezañ savelet hec’h ergorenn : ar Stad. Dindan bluenn MACHIAVELLI ha GUICHARDINI e
kemer ar ger Stad ar ster a roomp dezhi hiziv.
Pezh a ranker merkañ eo e vez arveret an hentenn gantouezel gant tud an Azginivelezh evit
studiañ an natur hogen ivez ar politikerezh ha mab-den e-unan. Pouezus eo, rak kemmañ hentenn zo
ivez kemmañ dezvad gouiziadoniezhel an ergorenn. Evel ma lavar W. JANKELEVITCH : « Astennet
5

Moarvat emañ aze levezon henvediz. ARISTOTELES e De motu animalium… a geñver an divesker, an divvrec’h
ouzh « organa » (binvioù) ; ar vrec’h da skouer zo ur vannerez-vein. PLATON, e Τιµαιοσ, a zeskriv fiñv ar c’henvelloù
evel hini ur goubledenn pe mudurunoù.
6

Πολιτεια, levr II, 4.

7

Jacob BURCKHARDT, La civilisation de la Renaissance.

e vez d’ar bolitikouriezh, – ur bolitikouriezh hep divezouriezh, – ur galvezouriezh a veze arveret gant
henvediz evit studiañ ar surjianerezh, al liorzhouriezh pe an helavarouriezh ». Hag, e gwir, n’eo ket
disol keñveriañ an damkanour politikel ouzh ar gouezoniour : MACHIAVELLI a studi an istor gant
daoulagad ar gouezoniour, – an hevelep arbennoù o devez an hevelep gweredoù :
« Neb a lak e kemm bremañ ha tremened a wel ez eo bet a-viskoazh renet ar c’heodedoù,
ar pobloù, gant an hevelep angerzhioù. Setu perak ez eo aes, dre ur studi aketus ha prederiet
mat eus an tremened, rakwelout pezh a c’hoarvezo en ur republik ha neuze arverañ an
araezioù boaziet gant an dud a wechall, pe, ma n’o c’haver ket, krouiñ reoù nevez diwar
heñvelded an darvoudoù »8.
Diazezet eo hentennouriezh MACHIAVELLI war ar savelegezh : e zanvezelouriezh istorek a
zegas ar ouezoniezh soliadel war dachennoù a veze miret betek neuze d’ar brederourion ha d’ar
gevrinourion. Kemer a ra an istor da ergorenn hag e studi dres evel un ergorenn. Hogen, evel ma lavar
G. CANGUILHEM, « ar ouezoniezh zo gouezoniezh un ergorenn n’eo ket istor, n’he deus ket a
istor »9. Aze e weler penaos ez eo liammet hentenn MACHIAVELLI ouzh e veizadur eus an istor, pep
hini o kantreizhañ egile. Lavarout e c’haller rakwelout an dazoned diwar anaoud an tremened zo
termenañ an istor evel anistorek, – alese arlakadenn distro peurbadel ar renadoù. Skrivañ a ra ne zeu
ket da spered tud e vare lenn an hanez da gemer skouer dioutañ peogwir e soñjont moarvat n’o deus
ket a gentel da dennañ diwar seurt pleustr :
« Evel p’en dije kemmet an urzh a ren war an oabl, an heol, an elfennoù hag an dud ha pa
vije disheñvel eus ar pezh e oa gwechall »10.
Hag ivez :
« An dud fur a lavar gant gwir abeg e ranker, evit anaout an dazoned, studiañ an
tremened, dre m’o deus bepred darvoudoù an amzer vremañ o c’heveleb en tremened. Oberoù
tud renet gant an hevelep angerzhioù, e rankont dre ret mont d’an hevelep disoc’h »11.

An istor.
Ne gred ket MACHIAVELLI en araokaat : n’eo ket durc’haet an istor etrezek ur pal pe ur finvez.
Distrujus eo an amzer, kemmañ a dalvez kement ha disleberiñ. N’eo ket klask gwellaat ar bed pe an
dud – a zo drouk dre anien – a ranker ober, hogen anaout ar wikefre a zo d’an traoù o lusk. Pal
MACHIAVELLI zo kavout an doare da virout ouzh ar Stadoù a zisleberiñ. Renet eo ar bed gant ar
savelegezh ha digemm e chom atav ar gremm a zo ennañ.
« Pa brederian war arc’hwel an traoù denel, e kav din e chom ar bed ar pezh ez eo bet aholl-viskoazh : bez’ ez eus bepred an hevelep kementad a vad hag a zroug. An droug hag ar
mad-se ne reont nemet kemmañ lec’h ha bro. Diwar ar pezh a anavezomp eus an
impalaeriezhoù kozh, an holl zo aet da get da heul distresadur ar vertuzioù. Hogen ar bed oa
bepred an hevelep hini ; se hepken a oa disheñvel : ar virtù he doa bleuniet en Asiria a
annezas e Media hag alese e Persia ha goude se en Italia, e Roma »12.
Gwelomp penaos e teskriv MACHIAVELLI geneliezh ar geoded ha dedroadur ar renadoù.
Evel ARISTOTELES e soñj ez eo mab-den ul loen keodedel, nemet e teskriv ARISTOTELES ar
geoded evel tra naturel durc’haet etrezek ur finvez, ar vertuz. Evit MACHIAVELLI, er c’hontrol, ez
eo tolpadur an hiniennoù a c’hanas an divezouriezh ; hag ar geoded zo disoc’h darvoudoù deberzhek
n’eus sol trabedel ebet dezho. Mab-den a c’hoarvez eus an darempredoù kevredadel en deus er
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geoded. En derou e veve an dud evel loened, – dibab a reont an hini kreñvañ anezho da rener : emeur
c’hoazh el loenegezh.
« Er penn-kentañ e veve an dud a-strew, evel loened. Bep ma tremene an amzer e kreskas
o niver hag en em dolpjont d’en em zifenn gwelloc’h ouzh o enebourion. Neuze e tivizjont
dibab ur Penn ; an hini kreñvañ ha kalonekañ anezho. E enoriñ a rejont ha sentiñ outañ »13.
Adal m’emañ savet ar frammoù kentañ ha ma vez lakaet ur genurzh da ren ez anad an emzalc’h
kevredigezhel kentañ – ha pennañ, evit MACHIAVELLI, – ar sentiñ. Neuze e tiwan an divezouriezh,
hag ar wirelezh, o c’hoarvezout eus an daelerezh etre an divezouriezh hag un doareenn pouezus all
eus mab-den, al laz personel. Lavaromp : en ul lankad kentañ e krou an nerzh ar geoded hag ar geoded
a c’han an divezouriezh hag al lezennoù ; en un eil lankad eo an divezouriezh hag ar wirelezh a c’han
an Tiern.
« Dibab a rejont da dierned ar re lealañ ha reishañ ha n’eo ket ar re greñvañ ha kigennetdreist »14.
Mab-den a vez denekaet dre ar gevredigezh : ganti e vez kelennet war an droug hag ar mad. Met
MACHIAVELLI a lavar e ranko an Tiern derc’hel koun bepred eus an daouelezh den / loen.
« Daou zoare zo da stourm : unan dre al lezennoù, egile dre an nerzh. Unan zo denek,
egile loenek. Hogen alies e vez divastus an doare kentañ hag e ranker arverañ an eil. Setu
perak eo ret d’an Tiern gouzout embreger mat hag al loen, hag an den »15.
Ur wech krouet ar geoded, setu penaos e teskriv MACHIAVELLI heuliad ar renadoù.
Da gentañ e kaver ar roueelezh hêrezhel. Hogen diskennidi an tiern kentañ n’o devez ket
peurliesañ vertuzioù o hendad ; fiñval a ra ar bobl ha darsaviñ ken ma rank ar rouaned evit mirout ar
veli arverañ ar feulster, – hag e tegouezher neuze gant an tiranterezh.
Tud vertuzius evelato a chom er geoded. Kompren a reont n’eo ket mat d’ar veli bezañ etre
daouarn un den hepken : krouiñ a reont ur veli a-stroll : ar vrientinelezh eo.
Hogen an hevelep si zo gant ar vrientinelezh hag ar roueelezh : hêrezhel eo. Buan e tro ar
vrientinelezh e nemeurveliezh. Emsevel a ra neuze ar werin oc’h embann emañ ganti ar riegezh.
Ensavet e vez ur galloud nevez, ar werinelezh. Disleberiñ a ra ivez ar renad nevez-se ha dirak an
dizurzh o ren, ar werin a glask ur Rener a vo lakaet da Roue… hag ez adderaou an amdroad.

An tiern. Ar vakiavelouriezh.
Stadkreizelour eo preder MACHIAVELLI. Ul liamm ez eus etre ar Stad hag an anienoù all, ar
gravez, an divezouriezh, nemet eo bet eilpennet urzh an davedennoù : ar Stad eo ar pal da bep tra,
arbenn-furmiñ hag arbenn-davediñ. Ar gravez zo e gwazoniezh ar Stad, araez-gouarn anezhi. Dav e
vo d’an tiern embann ur feiz, hogen gwell e vo dezhañ bezañ difeiz rak ar gravez n’eo nemet ur
benveg etre e zaouarn.
Evit gwir n’eus ket a zivezouriezh gant MACHIAVELLI er ster m’he meizer peurliesañ : an ober
a gav e gantreizhadur e-maez anezhi. An disoc’h eo an dezverk ha n’eo ket ar mennoud. E-lec’h ma
komz an divezouriezh voutin eus « torfed » ez arver MACHIAVELLI – kalvezour ha gouezoniour –
an termen « fazi ».
Ret eo merkañ ivez e ra MACHIAVELLI muioc’h gant ar gementadelezh eget gant an
doareadelezh. Ne gred ket en hennadoù, er solwezioù : un ober a c’hell bezañ mat, pe gwelloc’h, fall,
pe falloc’h hervez an amveziadoù, ha diwar ar re-mañ e rank an tiern jediñ. Marteze e vo ret dezhañ
lazhañ – n’eo ket re koulskoude – met bepred goude prederiañ, muzuliañ.
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Ne vo ket durc’haet divezouriezh an tiern diouzh e silvidigezh personel hogen diouzh mad ar
Stad : evit se e rank bezañ en e zamani holl aozadurioù ar Stad ; rankout a ra ivez anaout an denelezh
hag an araezioù d’he ren ha d’he mestroniañ : mab-den o vezañ drouk dre anien, n’en deus ket an tiern
da vezañ reizh ha madelezhus a priori en e geñver. N’eus ket anv kennebeut da wellaat an dud, – ne
gred ket MACHIAVELLI en araokaat ha diazezet eo e reizhiad war badusted an traoù, – hogen da
arverañ techoù ha sioù an den evit meurded ar Stad.
« Gwelet e vez tud o tizhout o fal dre araezioù diseurt, unan gant avizded, egile gant
taerded, unan gant feulsted, egile gant arz ; ha kement-se zo da gompren diwar-bouez an
amveziadoù, a glot pe na glotont ket gant o doare ober »16.
Pezh a ra an tiern meur eo an dibab. Ned eo ket ar vakiavelouriezh ur washaouriezh eeunik. Ne
gred ket MACHIAVELLI en araokaat moarvat, hogen mab-den eo a zo danvez an istor hag unan eus e
berzhioù heverkañ eo an distabilded. Trevell an tiern eo reiñ neuz d’an danvez krai, evel ma ra an
arzour. N’eo ket amdro ar renadoù ur wikefre o treiñ kompez. Meizet evel-se e ve gwall zipitus ar
vakiavelouriezh. Evit gwir, ne ve ket tu da gompren An Tiern hep an daelerezh etre anavezed hag
arnevez, hep ar c’heñver etre fortùna ha virtù17.
An daou geal-mañ a gaver fonnus dindan bluenn MACHIAVELLI. Ne c’haller o zermenañ nemet
dre ar c’heñver ouzh o liammañ en ur monedone daelerezhel hag istorek, a zo lec’h ar rezid.
Diwar-benn an tonkad (fortùna) e lavar MACHIAVELLI :
« Ne c’hell an dud nemet reiñ skoazell d’an tonkad, met n’eo ket stourm outañ »18.
Hag ivez :
« E-lec’h ma vez an dud dinerzh ha digalon e plij d’an tonkad embann e c’halloud »19.
Ken start eo an ere a liamm fortùna ha virtù ma kaver a-wechoù an eil pa c’hortozed egile – hag ageveskemm.
« Pa fell d’an tonkad erounit ur ratozh veur e tibab un den a vo bras a-walc’h e spered pe
e virtù da anavezout ar chañs kinniget. Heñveldra pa fell dezhañ freuzañ un impalaeriezh e lak
en he fenn tud a herrekay he diskar »20.
Pezh a dalvez enta ez eo bet Roma ur geoded veur dre berzh un dibab eus an tonkad, hag ar virtù
ned eo nemet ur rummenn dezreadus anezhañ. Koulskoude e kaver en un destenn all :
« Ar virtù he doa bleuniet en Asiria a annezas e Media, hag alese e Persia ha goude se en
Italia, e Roma »12.
E gwir, evit kompren an arver a ra MACHIAVELLI eus an daou geal-se, a c’hallfe diskouez
bezañ dislavarus, e ranker derc’hel soñj ez eo gerielour. Goapaat a ra ar solwezioù ha n’eo ket eñ a
grouo hennadoù nevez. Ne glask ket termenañ boudelezhioù, hogen lakaat a-wel keñverioù. Komz eus
c’hoari gwezboell a-zivout ar vakiavelouriezh zo deuet da vezañ ul lec’hienn voutin, met skeudennus
e chom an droienn evelkent. Fazi prederourion ar politikerezh zo faltaziañ reolennoù n’eus ket
anezho. MACHIAVELLI a lavar n’emañ ket en hon galloud kemmañ reolennoù ar c’hoari : d’o
anaout hon eus ha d’o arverañ. An tiern eo an hini a zistruj hag a adsav, dre zilec’hiañ ar pezhioù, ar
c’hoariadenn. N’eus ket a engouestladur donoc’h eget hini an tiern pa rank hemañ ha gouarn dindan ar
retvez hag an deberzh – ha stourm ouzh an daou. Diouzh ar savboent-se ez eo an Diazezour – krouer
ar gravez evel NUMA POMPILIUS, pe ur geoded evel ROMULUS – a zedenn ar muiañ an evezh :
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petra eo sevel lezennoù ur republik ma n’eo ket savelañ keñverioù nevez etre an dud, hag erziwezh
lakaat pep hini en e blas.
N’eo ket, neuze, didalvoud keñveriañ bedouriezh ARISTOTELES hag amkanelouriezh
MACHIAVELLI.
Evit ARISTOTELES ez eo diazezet urzhaz an Natur war ar perzhiadur er furnez : en diaz emañ ar
sklaved (a zo binvioù), goude ar vugale hag ar merc’hed, ha neuze ar wazed, hag er penn uhelañ ar
Brederourion, arvesterion kelc’htro peurbadel ar stered.
Ha setu urzhaz MACHIAVELLI :
« E-touez an dud a vez graet meuleudi dezho n’eus hini a ve brasoc’h e vrud eget
diazezour ur gravez. Goude e teu ar grouerion Stadoù. Da heul e teu ar gadourion veur o deus
kresket o riegezh pe hini o bro. En o c’hichen e lakaer ar skrivagnerion : ar re-mañ zo bras pe
brasoc’h o c’hlod hervez ar berzh o deus graet en o arz. An holl re all, hag int diniver, a vez
meulet hervez an embreg o deus eus o arz, o gourc’hwel »21.
Rizhennouriezh MACHIAVELLI zo soliet war an damant d’ar badusted : diazezour ar gravez eo
a zegas er gevredigezh ur stabilded a vo kadarnaet gant an den a Stad, hag all. Tra heverk, avat :
termenet eo mab-den dre e berzhiadur er Stad, e buhez er riez. Ar Stad eo an davedenn : pep tra ha
pep den a vez termenet dre ar c’heñver en liamm outi.
Pell emeur eus ARISTOTELES, – ha ken pell all eus ar gristeniezh, a veiz mab-den dre e
c’halvedigezh hag e liamm ouzh Doue.
Digeriñ a ra an oadvezh arnevez : ur c’heodedour eo mab-den.

Oberennoù MACHIAVELLI
I. – Istorouriezh ha politikouriezh.

Il Principe – De principatibus, 1513.
Discòrsi sòpra la prima dèca di Tito Livio, 1513-1520.
L’Arte della guèrra – De re militari, 1518-1520.
Istòrie fiorentine, 1520-1524.
Discòrso dell’ ordinàre lo Stàto di Firènze alle àrmi.
II. – Lennegezh.

La Mandràgola, 1532.
Clizia, 1532.
Belfagor, arcidiàvolo, 1512.
PKB-1213

(Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù bedel, eil testenn, PKB-1214)
MACHIAVELLI – Evezhiadennoù I.
Pezh a zo d’ober bremañ eo ur c’hendezrann eus kelennadurezhioù MACHIAVELLI, MARX hag
an Emsav. Dafar a fell din degas amañ d’ar c’hendezrann-se.
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Karout a rafen distreiñ war an termen fortùna arveret ken paot gant MACHIAVELLI. Hemañ a
zistaol davedegezh naturel koulz ha davedegezh trabedel ar bed, hag erlec’hiañ outo ur poell a
ziskouez bezañ ar savelegezh, – o vezañ ma venn savelañ ar poell-se dre ren ur studi gantouezel eus ar
riezoù ha kevredigezhioù. Un hentennouriezh vodern eo e hini enta. Hogen mont a ra dreist disoc’hoù
e imbourc’h kantouezel pa ra ur savelenn gant amdro ar renadoù, ha pa zezre diouti keal ur fortùna, un
tonkad « na c’hell an dud nemet reiñ skoazell dezhañ met n’eo ket stourm outañ ». Personelaat ar
fortùna evel ma ra – « Pa fell d’an tonkad erounit ur ratozh veur, e tibab un den, h.a. » – ne c’halle ket
diaezañ tud an Azginivelezh, pitilh evel ma oant gant an adammegoù nevezhenvedel. D’ar muiañ
moarvat, ar rikañ lennerion a wele eno eztaol unan eus an anadurezhioù kantaezel-se rakkerzher d’an
anadurezh kantouezel. Un displegadur all avat a c’haller kinnig hiziv. Seurt arver gant
MACHIAVELLI eus an troidelloù-stil ne oa ket diantek : reiñ a rae dezhañ an dro da zibradañ diouzh
par rik ar gantouezegezh evit difourkañ en ur « brederouriezh an istor », pe kentoc’h en ur
« brederouriezh an anistor », – an dibradadenn heñvel c’hoarvezet gant MARX eo a ro dimp ar goulou
da anaout dibradadenn MACHIAVELLI. Diforc’hioù a bouez zo etre an div « brederouriezh an
(an)istor ». An div a embann gouzout da belec’h ez a ar c’hevredigezhioù : argrec’hiñ a reont war-du
« prantad uhel ar gomunouriezh » eme MARX o tifenn tezenn emdroadour davedegezh vedel ar bed ;
treiñ a reont war gelc’h, eme MACHIAVELLI, difennour tezenn amdroadour distro peurbadus ar
renadoù. An dispac’her marksour a vount war rod an istor ; an den a virtù a skurz rod an diskar.
Preder MACHIAVELLI zo ahelet war derc’hel ar Stad en he sav ; preder MARX war « gwilioudiñ an
istor » diwar un den nevez « adunvanet gantañ e-unan », – ar renkad dispac’her ned eo ket ar pal
evitañ evel ma’z eo ar Stad evit MACHIAVELLI, hogen hepken graer an istor a ranko en em freuzañ
da seveniñ e gefridiezh. Nemet en tu all d’an diforc’hioù ha d’an enebadurioù etre an div
gelennadurezh, e tiverzer un doareenn voutin : an ezhomm kriz da reiñ ur sol peurvoudel d’an ober
politikel, ha dreist-holl d’ar veli, – sol peurvoudel ez eo divarrek an imbourc’h kantouezel da
bourchas. Faoutet ar gevanded kent bed-trabed (ha pa ve bet ar gevanded naturel aristotelour pe ar
gevanded kevrinel tomazour), e sank ar faout betek endon an den modern, o tevoudañ an disrann
tragek etre anaoud hag ober. Kollet ar c’hantreizhadur a roe ar gevanded-se d’an ober politikel, d’ar
veli, ez eo enket an den modern da zibab etre bezañ un arlakadour harpet war ar c’hantouezañ, eleze
ur gouiziad diober, ha bezañ un damkanour o tanzen gwengeloù ha prederouriezhoù da soliañ e ober,
e veli, eleze un oberiad digantreizh.
Lakaat a ran ez eo amkan donañ an emsavelezh hiziv distremen an enkadenn-se eus an den
modern. Anv ebet da argilañ etrezek ar gevanded henvedel pe krennamzerel, kentveziat da vab-den,
diasavel hag estren d’ar rezid ; hogen da dreiñ ouzh ur gevanded dialuskel a zo he fennaenn er rezid
intentet evel nid istorek, – an nidiad o kemer lec’h ar gouiziad anistorek koulz hag an oberiad
gwengelour.
Un aters a zo, – ha n’eus nemet roll da zont an emsavelezh a responto dezhañ, n’eus nemet un
anadurezh kantaezel a oufe respont dezhañ bremañ, – eo hag e c’hell an niderezh gougevaniñ ar
politikerezh, pe, gant gerioù MACHIAVELLI, hag e c’hell an den gougevaniñ al loen, gant gerioù
MARX, hag e c’hell ar riez dizeriañ.
PKB-1214

KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BREIZHEK
(Trizekvet testenn, PKB-1215)
Ar sturyezhouriezh eus an eil d’an trede Emsav.
« Sturyezhouriezh VALLÉE a voe anezhi : a) unvaniñ ar yezhadur, ar geriadur, ar skrivadur
b) lakaat war ar stern yezh ar vuhez arnevez » Emsav 3/61 1967. Va arvez en displegadenn-mañ eo

keñveriañ sturyezhouriezh an eil Emsav gant ar sturyezhouriezh a vremañ, o klask displegañ doareoù
pep hini hag an tremen eus an eil d’eben e stern istor an Emsav.
Bevennañ a rin va labour d’ar c’hraf b) usveneget, o lezel a-gostez enta an embreg « reizhañ » hag
« unvaniñ » furmoù ar yezh, evit plediñ hepken gant an azasadur anezhi diouzh ezhommoù ar
yezherion.
Unan eus amboazioù bras VALLÉE, Meven MORDIERN ha Roparz HEMON d’o heul e voe
lakaat ar brezhoneg da vezañ kevatal d’ar yezhoù arnevez a-fet barregezh-eztaoliñ. Ereet oa an
amboaz-se ouzh ur mennoz broadelour, – intentet e veze al labour evit ar yezh evel ul labour evit ar
vro, gant VALLÉE ha HEMON da nebeutañ. Nemet an ober fetis da gemmañ ar yezh ne oa kevanek
ouzh nep ober fetis da gemmañ ar gevredigezh. D’ar muiañ, pa veze anv da gemmañ un dra bennak er
vro, e tiskoueze Roparz HEMON ar yezh bepred evel an alc’houez :
« Saveteet e vo Breizh en deiz m’hor bezo desket d’hon c’henvroiz lenn ha skrivañ hon
yezh ; en deiz m’hor bezo displeget dezho hon istor ; en deiz m’hor bezo gwellaet hon yezh,
graet hon lennegezh, savet hon skolioù gant hon mistri hag hon levrioù paeet gant hon
arc’hant » Gwalarn 9/4 1929.
A bouez eo ar strizhvevennadur-se eus amboazioù sturyezhourion an eil Emsav evit displegañ
doareoù ’zo eus o sturyezhouriezh.
Kentañ poent : intent a raent ar sturyezhañ evel un afer a yezh hepmuiken. A-walc’h e oa dimeziñ
« ijin » ar brezhoneg hag an ezhommoù a vremañ melezouret gant ar yezhoù arnevez evit genel ar
brezhoneg arnevez. E berr, roll an Emsav meizet evel krouiñ yezh ha n’eo ket evel krouiñ
kevredigezh.
Eil poent, dianlenad an hini kentañ : ur wech savlec’hiet ar werc’helezh e par ar yezh, e teuas
« saveteiñ Breizh » da vezañ « saveteiñ ar brezhoneg », ar gerioù o kemer lec’h an dud evel meni
soudarded an emgann-dieubiñ. Ar brezhoneg eo en doa da stourm ouzh ar galleg ha d’e argas er-maez
eus ar vro.
« Bez’ e c’haller e brezhoneg lavarout kement a c’haller lavarout e galleg. Ha bez’ e
c’haller kavout tud da lenn ha da gompren.
An neb a venn, hennezh a c’hall,
An neb a venn a gas ar Gall,
pe ar galleg da vihanañ » Roparz HEMON, Gwalarn 6, 1926, ademb. Ur Breizhad
oc’h…, p. 177-178 1972.
Evit ma ve gouest ar brezhoneg da stourm ouzh ar galleg e ranke piaouañ kement a varregezhioù
hag eñ, hag evit se kaout en e gerz gerioù evit kement ster a gaved gant ar gerioù gallek. E berr e veze
intentet arnevesaat ar brezhoneg evel trokañ termenoù brezhonek ouzh ar re c’hallek war stervaoù ar
re-mañ.
Klotañ a ra an intentadur-se, dec’heriañ en ur yezh ar sterioù eztaolet en ur yezh all, gant embreg
an troerezh. Pa droer un destenn saoznek e galleg e tremener eus ur sevenadur d’unan all. Merkomp
ez eo ar sevenadurioù saoz ha gall, evel sevenadurioù sevenet22, diorreet ha stabil a-walc’h evit ma ve
an tremen eus an eil d’egile kefleuniet en e bezh dre ar yezhoù, ar re-mañ o vezañ hanteradoù feleun
eus ar sevenadurioù a eztaolont. Pa dremener avat eus ur yezh all d’ar brezhoneg, ez eo disheñvel ar
blegenn, rak ar brezhoneg n’eo ket kevatal ouzh ar yezhoù all, moarvat peogwir e vank dezhañ un
darn vat eus an termenoù ret, hogen dreist-holl peogwir ne ra ket dave gwerc’hek da vuhez ur
gevredigezh vrezhon : e berr, peogwir n’eus ket a sevenadur brezhon a c’hallfed lakaat a-dal d’ar
sevenadur gall, saoz, h.a. e-ser an troerezh. Tri hent zo neuze dirak diorreer ar brezhoneg : a) ober
evel pa vije ur sevenadur eus aspadennoù ar stuzegezh rakgreantel e maezioù ar C’hornog b) ober evel
pa vije ur gevredigezh vrezhon hag ur sevenadur brezhon diles ha diorren ar yezh evel hanterad ar
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seurtanvet sevenadur-se k) intent diorreidigezh ar yezh evel kevanek ent daelerezhel ouzh
diorreidigezh ur gevredigezh istorek.
Merkomp n’eo ket bras er pleustr an diforc’h etre an hentoù a) ha b). Pleustrerion an hent
b), eleze dalc’herion yezh Gwalarn, o deus a-viskoazh strivet da ziverkañ pe da oueliañ an
islonk etre yezh Gwalarn hag an teodyezhoù henvoazel ; pleustrerion an hent a) a ra en
devoud gant yezh VALLÉE ha Gwalarn evel pa vije yezh ar maezioù, – an daou rumm o
vezañ a-unan evit skritellañ « sevenadur » an dilerc’hioù eus stuzegezh rakgreantel ar ploue.
Lezel a ran amañ a-gostez ar gredenn dreistyezhelour e gwerc’h al lavar, ar yezh, evit
furmiñ ar bed. Moul ar werc’helezh eo ar gerioù : a-walc’h diorren ar brezhoneg evit ma
tiwanfe ur bed brezhon, ur vroad vrezhon, h.a.. An dreistyezhelouriezh-se zo un emzalc’h
evel-pa-vije azonus eus an eil Emsav ha kaset betek an amoedigezh. En amoedigezh-se e
sanke c’hoazh n’eus ket pell dreistbevidi an eil Emsav : « Bevomp evel pa vije Breizh dieub
diwar vremañ ha dieub e vo a-benn ar fin » a lavare MEAVENN e-tro 1965.
An hent b) a voe hini VALLÉE, Meven MORDIERN, Roparz HEMON hag an eil Emsav.
Penaos e c’halljont diorren ar brezhoneg oc’h ober evel pa vije ur sevenadur brezhon, pa na oa
sevenadur brezhon ebet ? Gant gerioù all, penaos e c’halljont sevel kanteulioù23 brezhonek pa rae
diouer o c’heñveregoù, an arganteulioù pourchaset gant ur gevredigezh vrezhon ? An toull bras-se a
lakajont o ijin da stankañ, da c’holeiñ kentoc’h, ha dre veur a zoare :
1) Un darn vat eus arganteulioù ar bed kouerel henvoazel a chome arveradus ; dre erv al
lennegezh rakgwalarnek e voe tu da atoriñ ar c’hanteulioù keñverek el lennegezh arnevez hep gwariañ
re o ster, – ha da vagañ ar gredenn e oa un ateb-arganteulioù da yezh Gwalarn.
2) Atoradus en hevelep doare e oa barregezhioù ar c’hrenn-hag an henvrezhoneg, ha zoken ar
c’hembraeg, ar c’herneveg ha, perak ket, an iwerzhoneg… N’eo ket ar c’hantreizhadurioù a vanke :
graet e veze an amprestoù en anv ar glad da aspiaouañ, unvaniezh ar Gelted, h.a.. Pelec’h avat edo an
harzoù d’an ampresterezh ? Perak na astenn ar c’helc’h betek an indezeuropeg ha pelloc’h ? Hopala !
a c’harme ar sturyezherion gozh pa zalc’he ar re yaouank da ledanaat an dachenn gorvoet. Hogen da
arguzenn n’o doa nemet hini ar skiant-vat hag ar pennaennoù tidek o doa kemeret o-unan evit o
labour. Hag, e gwir, e diouer un atebarganteulioù e stumm ur gedvuhez fetis a-berzh arvererion ar
c’hanteulioù, ne oa harz ebet da « vonc’hwezh an nevezc’herioù », d’ar gerc’hwezh panave nerzhc’hwezhañ an nevezc’herierion.
3) Un darn vat eus arganteulioù ar bed gall arnevez oa e gwirionez boutin d’an holl bobloù ;
lakaat en o c’heñver kanteulioù brezhonek oa na mui na maez ober pezh a ra kement pobl a zo. An
diforc’h o tennañ d’ar gevredigezh yezher, beziat er broioù all, diveziat e Breizh, ne gemme netra e
disoc’h ar sevel kanteulioù. An ezvezañs a fizikourion vrezhon ne vire ket ouzh ar brezhoneg
« nerzh » a vezañ un termen diles e-kichen ar galleg hag ar saozneg « force », an alamaneg « kraft »,
h.a..
4) Un domani all a obererezh evel-pa-vije a voe stag ouzh an diorren yezh : al lennegezh eo.
Obererezh evel-pa-vije e-keñver kevredadelezh, e voe neoazh lennegezh Gwalarn ur c’henderc’hañ
enni hec’h-unan, darnek, hogen diles, o pourchas neuze arganteulioù. An arganteulioù-se gwech
nevez, emsavel, gwech amprestet, arallek, pe hiron ha gourlivet brezhon a zeuas da leuniañ un taread
all eus bed eilemsaviz, betek o lakaat da santout en-dro dezho bezañs ur sevenadur brezhon, kevatal –
petra lavaran ? – dreist d’ar sevenadur gall, saoz, h.a..
5) Un elfenn all a veze graet stad vras anezhi eo pezh a anved ijin ar yezh, eleze goubarzhelezh ar
brezhoneg a-fet stummadurezh, kevreadurezh, h.a.. Ne rin ket renabl kement bomm ha kement bam
eztaolet war « ijin » ar brezhoneg, – aner e ve forzh penaos, peogwir, gouez d’an eztaolerion o-unan e
oa un danvez ken soutil m’edo dreist pep eztaol. Daveiñ a rin hepken d’an dezrann a zo bet graet
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agentaou eus ar c’houbarzhelouriezh en Emsav kent (sl. Ar broviñsegezh, Emsav 79/219-229 1973).
Prizius e voe keal ijin ar yezh en armerzh sturyezhouriezh an eil Emsav. Keuziañ a raed d’ur
fillidigezh eus galloud-kreskiñ ar brezhoneg, ken e tachenn an amprestañ, ken, ha seul gent a se, e
tachenn ar c’hrouiñ. Eus ar remziad a save anv « An Haor Nevez » d’ar remziad a ra hiziv gant
troiennoù evel « Me zo klañv dans les cars », anat eo ne ra ijin ar yezh nemet mont digant ar
vrezhonegerion. Evit arbennoù ar fillidigezh avat ned aed ket d’o c’hlask er-maez eus amgant ar
yezh : edo ar galleg oc’h aloubiñ ha Breizhiz o plegañ dezhañ, en ur lezel o yezh-int da vervel. Ne oa
enta nemet ur remed : « lakaat da dalvezout an holl binvidigezhioù, an holl c’halloudegezhioù, an holl
ampartizoù a zo enni, hag a zo lakaet muioc’h-mui en argoll gant levezon drastus ar galleg » (Meven
MORDIERN, Prederiadennoù…, V, Gwalarn 86/29 1936) ; advevaat ar yezh, advlivaat hec’h ijin, o
tistreiñ d’an hentoù-kreskiñ a wechall evit dedeuziñ an amprestoù ha dreist-holl evit krouiñ gerioù
nevez. Seurt kenderc’hañ yezh, renet ent ouiziek gant tud peuremouestlet, a daolas frouezh puilh ha
splann. Hogen, ur wech c’hoazh, e kuzhas ar goullo a oa dindan, ha na oa ket evit leuniañ : an
ezvezañs a genderc’hañ kevredadel kevan. Diskouez barregezh ar brezhoneg da eztaoliñ gwelloc’h
eget ar galleg (« Trec’h d’ar geriadur gallek a sevenadurezh eo ar geriadur brezhonek, n’eo ket hepken
dre ma’z eo sklaeroc’h, furmet evel m’emañ a c’herioù brezhonek aesoc’h da intent, aesoc’h da
zistagañ hag aesoc’h da gounañ eget gerioù iskis ar galleg » Meven MORDIERN, id., ibid. /31), pe da
lakaat kemm etre arlivioù un arganteul (enebiñ da skouer « hollniveradelezh ar bed » ouzh
« hollniveradegezh Pitagoraz », evel ma rae VALLÉE, Grand dictionnaire…, xviij) a lakae ur meni
perc’hentiezh vrezhon war an arganteulioù, o oueliañ an ezvezañs a werc’helezh kevredadel brezhon o
dije bet an arganteulioù-se o lec’h enni. Keal ijin ar yezh oa un doare deus ex machina o kemer lec’h
ijin an dud, eleze ar c’henderc’hañ kevredadel kevan.
Gaou bras e ve avat diskouez sturyezherezh tud an eil Emsav evel un ober diwerc’hek war zigarez
m’en renjont a-geñver gant ur sevenadur brezhon na oa ket anezhañ. Krouerion diles e voent. E diouer
kenderc’hañ arganteulioù, – eleze danvez kevredadel-istorel leun, – e kenderc’hjont kanteulioù, –
eleze danvez lavarel. Lakaet er-maez ar c’henderc’hañ arganteulioù o teraouiñ lentik en ober lennegel
Gwalarn (hag eñ douger an dazont), e voe dre-vras savet kanteulioù nevez an eil Emsav a-geñver gant
arganteulioù sevenet endeo (en tremened pe en arallvro). Ha n’eo ket « dispac’h ar prenester » a
gemmas netra : Roparz HEMON, o verzout an namm e oa da Vreizhiz ober o holl amprestoù digant ar
bed gall, a ginnigas evel remed « digeriñ ar prenester » ha lakaat ar bed holl da gemer lec’h ar bed
gall ; pezh a oa fiziout war gwerc’h ar yezh evit krouiñ ur bed : bed gall pe bed holl, bed Breizhiz a
chome ur bed arallek, – ur bed na genderc’hent ket. Arabat diwelout koulskoude ez eo ar
c’henderc’hañ yezh un arvez eus ar c’henderc’hañ kevredadel. Pelloc’h hor bo tro da vrastresañ an
doare m’emañ an eil kevanek ouzh egile. Perzh dibarek sturyezherion an eil Emsav eo e oa koazhet,
skoanet ar c’henderc’hañ kevredadel da vezañ ur c’henderc’hañ yezhel. Ar c’hanteulioù nevez a
savent diwar ar c’hanteulioù kozh o taveiñ, gant pe hep rat, d’ur gevredadelezh derc’hek, n’edo ket
enni enta keflusker ar c’henderc’hañ. Edo hemañ er werc’hegezh nemeti a oa e kont, an hini a zo bet
anvet c’hoazh ar werc’hegezh-vammenniñ (sl. Preder 72-73/65 1965). Durc’haet e oant, n’eo ket
etrezek ar gevredigezh veziat na ziskoueze ezhomm ebet eus frouezh o labour, hogen etrezek ur
gevredigezh diveziat, – ha diveziat peogwir edo en dazoned. Ne oant ket evit displegañ penaos e
c’hallfe ar gevredigezh-se diwanañ ha kaout da yezh an hini edont o c’hoveliañ, – pe an
displegadurioù a roent a broue dre o diwerc’hegezh, o gwengelegezh, ned ae ket o aozerion pelloc’h
eget un akt a feiz.
Hiziv n’eus ket muioc’h a gevredigezh vrezhon eget e grez an eil Emsav. Nemet ez eus bet graet
kammedoù war-du enni. Ar c’henderc’hañ emsavel, a oa emdarzhek, en amgant ar yezh hag al
lennegezh, hep saviad nemet hiniennel, zo bremañ emouiziekaet, astennet da amgant ar
gevredadelezh, gant ur saviad strollennel emren. Ar saviad-kenderc’hañ strollennel-mañ, evitañ da
vezañ arlezat ha ledarmerzhel, a zegas gantañ ur forc’hellegezh a vern dimp lakaat a-wel mar
mennomp kompren mat doareoù ar sturyezhañ a vremañ. Al lec’h eo bepred d’ur werc’hegezhvammenniñ evel ma oa saviadoù-kenderc’hañ hiniennel ha yezhel-lennegel VALLÉE, HEMON, h.a. :
durc’haet emañ etrezek an dazont, dedaoliñ a ra danvezioù n’o devo gwerc’hegezh veziadel nemet en
dazont ; hogen, war un dro, e kenderc’h un danvez kevredadel en deus e werc’hegezh veziadel

diouzhtu, e kedvuhez-bremañ ar genderc’herion ; hag, azon-diforc’hañ, ar c’henderc’hañ ar
gedvuhez-bremañ zo deuet da vezañ poell an ober emsavel. An emsaverion ne reizhont ket mui o
labour diouzh ezhommoù ur gevredigezh diveziat derc’het er bremañ pe en dazont, hogen diouzh
ezhommoù-bremañ an Emsav beziat evel kenderc’her fetis ar gevredigezh-se. An emzalc’hioù evelpa-vije o deus lezet da vat o lec’h gant emzalc’hioù beziadek. Pell a vezañ bet dilezet, ar
werc’hegezh-vammenniñ a anad bremañ evel un arvez, un hontvent, eus gwerc’hegezh veziadel ar
c’henderc’hañ emsavel. Rak n’eus nemet diwar e werc’hegezh veziadel e c’hell ar c’henderc’hañ
bezañ daelerezhek : damkanadenn bennañ an trede Emsav eo ne c’haller krouiñ evit an dazont nemet
o krouiñ ur bremañ.
Ar reolenn embregel ma kemer korf an damkanadenn-se eo reolenn an ateb-oberoù, hag he
dedalvezadenn he deus war-eeun er sturyezhañ e stumm reolenn an ateb-arganteulioù. En hevelep
doare ma ne vez na stur na harz da neraderezh ar c’healioù, – d’ar c’healc’hwezh, – anez un ateboberoù, ne vez na stur na harz da neraderezh an nevezc’herioù, – d’ar gerc’hwezh, – anez un atebarganteulioù : hiziv e krou an emsaverion gerioù, n’eo ket mui a-geñver gant ezhommoù faltaziet ur
bed derc’hek, hogen a-geñver gant ezhommoù fetis o c’henderc’hañ kevredadel gwerc’hek.
Ha se zo kement ha lavarout eo bet dilezet doareoù sturyezhañ an eil Emsav ? Pell diouzh eno.
Evel ma tiskouezin pelloc’h dre an devoudoù, an eilpennadur disoc’het gant dilez an emzalc’hioù
evel-pa-vije zo bet evit gwir un eilsaveladur eus ar sturyezhañ kent. E diouer ur werc’hegezh veziadel,
e chome frouezh ar sturyezhañ kent e stumm kinnigoù evit an dazont : e-se e vane bepred an
hontkenderc’hañ hanter-hent o vezañ ma vanke lankad-distreiñ ar c’henderc’had da gevala ur
c’henderc’hañ nevez, – pa c’hortozed ar c’henderc’hañ nevez-se en dazont hepken. Dre soliañ
gwerc’hegezh-vammenniñ ar c’henderc’hañ war ur werc’hegezh veziadel, e c’haller diorren an
hontvent ez eo, eleze ober eus ar c’henderc’hañ un hontkenderc’hañ gwirion. Da heul, e c’hell
doareoù sturyezhañ an eil Emsav bezañ dalc’het (evel ma’z eo bet dalc’het un darn vras eus ar gerioù
krouet drezo), nemet ez int eilsavelet en ur c’henderc’hañ liesventek ma ren ur forc’hellegezh
daelerezhel etre gwerc’hegezh veziadel ha gwerc’hegezh-vammenniñ, – e-lec’h ma rene unventegezh
ur c’henderc’hañ yezh sanktraezhet diouzhtu e derc’hegezh ur bobl a laboured eviti ha na oa ket
anezhi.
Gwelomp bremañ en devoudoù doareoù sturyezhañ an eil Emsav hag an tremen anezhañ da
sturyezhañ an trede Emsav.
Lavaret ’m eus ez intente an eil Emsav ar sturyezhañ evel sterioù da zec’heriañ. Er pleustr, an
amboaz oa reiñ kevatalioù brezhonek d’ar gerioù gallek evel m’edont gouzedet er geriadurioù, eleze e
kement ma oant dougerion ster : ar gudenn oa erlec’hiañ un douger brezhonek ouzh an douger gallek
war bep ster. Evel just, e ouie sturyezherion an amzer-se, yezhourion ma oant, ne glot ket bepred eus
ur yezh d’eben bevennoù ar stervaoù, nemet, pell a welout e dialusk bevennadur ar stervaoù ur gwered
eus ar c’henderc’hañ kevredadel, e kredent anaout aze ur merk eus « ijin ar yezh », ur perzh naturel,
anienel, sonnet anezhi, a zleed akediñ da blegañ dezhañ.
Unhentek a-walc’h e oa neuze embreg an nevezc’heriañ. E berr, e c’hoarveze eus un treug d’ober
etre, diouzh un tu, an termen estren a elfenned e ster hervez kalvezerezh ar c’heriadurourion, ha,
diouzh an tu all, an elfennadoù brezhonek kevatal d’an elfennadoù estren, a oa neuze da adstrobañ
hervez reolennoù ijin ar yezh. Seurt hentenn ar sterelfennerezh, a oa hentenn-diazez VALLÉE,
HEMON, h.a., mar he deus pourchaset miliadoù termenoù bepred en arver, zo un hentenn skort,
eilrenk hag argollus ma ne arverer nemeti. Ne gomzan ket eus he sioc’hanadoù evel *hirberrberrad
(daktilenn), *beginvenveg-sonerezh (akordeoñs), *rakvoud (ergorenn), h.a., a ziskouez hepken he
bevennoù kalvezel, hogen eus an hent-dall ez eo mar he c’hemerer da bennhentenn. Krouiñ kanteulioù
ur yezh a-geñver gant an arganteulioù tizhet a-dreuz da ganteulioù ur yezh all (ha pa ve bevennoù
heñvel pe get d’ar stervaoù) zo lakaat ar yezh kentañ war an hent da vezañ diezhomm, – e gwir, zo
stadañ ez eo aet diezhomm o vezañ ma n’eus mui a gevredigezh evit ober dezhi kreskiñ e-ser ur
c’henderc’hañ kevredadel, – nemet, koulskoude, e ve aze al lankad kentañ eus un daelerezh-distreiñ
d’ar c’henderc’hañ kevredadel… Ne vije forzh ebet mar bije bed an arganteulioù ur bed amparet ur
wech da vat, ken peurbadel ha sonnet ha bed ideennoù PLATON, – ne vije ezhomm neuze nemet eus

ur yezh hepken evit an hollved hag an istorvezh a-bezh (mar galler komz a istor evit ur seurt bed).
N’emañ ket ar gont evel-se avat. An arganteulioù zo kenderc’hadoù kevredadel : e pep kevredigezh ez
eo ar c’henderc’hañ kanteulioù-arganteulioù kevanek ouzh ar c’henderc’hañ kevredadel, ha bed an
arganteulioù ur bed war loc’h evel ar peurrest eus ar werc’helezh kevredadel. Hentenn ar
sterelfennerezh a c’hell d’ar muiañ talvezout evit an arganteulioù boutin etre ar sevenadurioù, –
pelloc’h e tistroin war ar rummenn-se a arganteulioù. Ne oufe avat talvezout da netra er c’henderc’hañ
kanteulioù-arganteulioù, a zo andon diles he yezh evit pep kevredigezh. Meizañ a reer perak ne oa
sturyezhourion an eil Emsav evit arverañ nemet hentenn ar sterelfennerezh : e diouer ur c’henderc’hañ
kevredadel o vezañ war un dro ar c’henderc’hañ kanteulioù-arganteulioù piaouel d’ar sevenadur
brezhon, e rankent en em grennañ da amprestañ arganteulioù kenderc’het e lec’h all ha da wiskañ
warno kanteulioù brezhonek.
Henn gwelet hon eus, an dec’heriañ ster, harpet war hentenn ar sterelfennerezh, zo un doare
sturyezhañ eilrenk ; hag ar sturyezhañ klok, reol, a vez renet e par ar c’henderc’hañ kanteulioùarganteulioù, eleze e-ser ar c’henderc’hañ kevredadel e-unan ; ned eo enta na dizalc’h nag emren :
sturyezhourion an eil Emsav oa hiniennoù en o frankiz leun, dizalc’h diouzh bevezerion o
c’henderc’hadoù pa na oa ket anezho c’hoazh ; re an trede Emsav a labour a-zalc’h ouzh ur
c’henderc’hañ kevredadel fetis. An ezhommoù o deus da genblediñ ganto n’int nepred yezhel hepken,
un arvez yezhel o deus. Ster an termenoù a savont ne zeu ket hepken eus ster termenoù all, eus
domani ar c’hanteulioù-arganteulioù sevenet endeo, hogen evit un darn bras pe vrasoc’h eus domani
ar c’henderc’hañ kevredadel, ent resisoc’h eus an eul kevredadel. Setu perak e ranker reiñ an
dec’heriañ eul da zezverk ar sturyezhañ klok.
E-maez amboaz an displegadenn-mañ e ve ober ur studienn war geal an eul24. Un nebeut
spisverkoù ne roin ken, dreist-holl dre geñveriañ eul ha ster. Ar ster zo an eul ergorelaet, distaget
diouzh ar c’heflusk kevredadel ha staget ouzh un arouez oberatael, ur ger da skouer. Dre se en em
gav, ma n’eo ket bevennet-strizh, ac’hoel hiniennekaet, ma n’eo ket sonnet, ac’hoel eoriet ouzh un
elfenn (ar c’hanteul) arveradus, evel lavar da skouer. An eul, en eneb, a chom kevanek ouzh ar
c’heflusk kevredadel. Ur ger zo dezhañ enta ster evel termen-lavar, hag eul evel elfenn gevredadel : e
ster zo termenet ha digemm a-walc’h, e eul zo ken kemmus hag ar plegennoù kevredadel m’en lakaer
da werc’hañ. Diwar vont, merkomp un anadenn voutin e buhez ar yezhoù : eul nevez a vez ergorelaet
ha staget ouzh gerioù en arver endeo, oc’h amparañ warno gwiskadoù ster nevez. Kelc’h ar
gevredadelezh eo lec’h an eul, kelc’h al lavar eo lec’h brientek ar ster. Sevel un termen nevez en ur
yezh a c’hell bezañ dec’heriañ ur ster amprestet digant ur yezh all pe digant ar yezh hec’h-unan, eleze
reiñ ur c’hanteul nevez d’un arganteul sevenet endeo ; pe dec’heriañ eul da geñver un ezhomm eus ar
strollenn a ra gant ar yezh-se, – an ober-dec’heriañ o vezañ neuze kevanek ouzh un ober-krouiñ
kevredadel o tisoc’hañ gant kenderc’hadur un arganteul nevez a-gevret gant ur c’hanteul nevez. Ober
brientek ar sturyezhañ eo enta dec’heriañ an eul, – an dec’heriañ-se o vezañ lodek en un argerzh
hontkenderc’hañ kevredadel. En daou vraslun da heul e klaskan diskouez an diforc’hioù etre an
dec’heriañ eul hag an dec’heriañ ster :
*** Figure ***
An daou vraslun I ha II ne verkont ket daou argerzh kendispellaus. Moarvat e c’hell an dec’heriañ
ster c’hoarvezout hep an dec’heriañ eul. Hogen ne c’hoarvez nepred an argerzh I hep bezañ
goustennet gant ur stirad a argerzhioù II : er bir I1 ez adkaver bepred ar bir II1.
24
A-zivout an diforc’h etre eul ha ster, sl. ivez Preder 79-81/45-46 1966 : « Ster ur ger a verk e geñverioù hollek gant
yoc’had ar gerioù all, an eul en eneb a verk lec’h un elfenn-yezh en un emframm yezhañ dibar » ; Preder 138/36-37 1970 :
« Ur forc’had zo etre va eulad (ar ster a roan d’ar [blegenn], a “enskrivan” er bed dre va ersavadenn () ha ster ergorel ar
[blegenn] werc’hel) » ; Emsav 59/359 1971 : « Setu perak e komz bepred WEBER eus “kevnaderezh-desteriañ” (deutendes
Verstehen). Ent furmel, n’eus aze e kont nemet an euladoù (sterioù dangorel) enebet ouzh ar “sterioù ergorel”, danvez ar
brederouriezh ». Evit d’an diforc’h etre eul ha ster bezañ savlec’hiet un tammig disheñvel e pep hini eus an tri arroud-se, e
kaver neoazh boutin etrezo an intent eus ster evel disoc’h un ergorelaat, hag eus eul evel arvez eus plegennoù dibarek.
Arzaeladus-kenan eo evel just amañ arver an daouad ergorel-dangorel evit merkañ an diforc’h etre ster hag eul ; war ar
poent-se, sl. Emsav 74/50 hh., 1973.

Div skouer a daolo sklerijenn war ar pezh a zo bet lavaret a-raok.
Skouer gentañ, kemeromp dizoloadenn an derc’han (an hontkenderc’hadenn a voe anezhi savelañ
an ergorenn fizikel ez eo derc’han an atom). An hontkenderc’hadenn-se a zisoc’he war un dro gant
a) amparadur un arganteul nevez b) amparadur kanteulioù nevez keñverek dezhañ e pep yezh :
« noyau », « nucleus », « Kern », h.a.. En degouezh-mañ ez eo a nebeut a bouez e ve bet roet un anv
evit ar wech kentañ d’an dizoloadenn er yezh A kentoc’h eget er yezhoù B, K pe D ; dre an arbennmañ : an arganteul ez eo an derc’han zo boutin d’an holl sevenadurioù, pe kentoc’h ur c’henderc’had
eo d’ar sevenadur hollvedel ez eo ar ouezoniezh, hag ar c’hanteulioù yezhel n’int e gwirionez nemet
adkanteulioù, ar c’hanteul diles o vezañ eztaolet e lavar ar jedoniezh hag ar fizik. Hemañ eo a zo bet
benveg an hontkenderc’hadenn (en e ser eo bet renet an daelerezh brasluniet uheloc’h gant ar bir I6),
an dec’heriañ eul ; reiñ anvioù d’an dizoloadenn e pep yezh da c’houde zo bet un dec’heriañ ster hepmui, pe d’ar muiañ un askenderc’hadenn, e kement ma adsaveled dre al lavar yezhel an ergorenn
savelet da gentañ dre al lavar jedoniezhel.
Da eil skouer e tibabin amparadur meizad an diempradur kevredadel. An diforc’h etre an
arganteul-mañ ha hini ar skouer gentañ zo splann : an daelerezh-anaout a zisoc’has gant dizoloadenn
an derc’han a gave gwiriadur da bep kammed er bed alvezel. En eneb, an daelerezh-anaout-ober (an
niderezh enta) disoc’het gant meizad an diempradur kevredadel he devoe da wiriadurioù ar re a gave
ur strollenn dibarek en hec’h istoregezh, – frouezh ur c’henderc’hañ nidiadek eo bet enta ar meizadse. Roll ar brezhoneg evel benveg ar c’henderc’hañ nidiadek-se zo da vezañ keñveriet e doareoù ’zo
ouzh roll ar jedoniezh e kenderc’hañ gouiziadek meizad an derc’han. E doareoù ’zo hepken, rak ar
bed alvezel zo ur bed diforc’h diouzh ar ouezoniezh a bleustr warnañ, pezh a ro da houmañ an tu da
sevel ul lavar gouiziadek ergorek d’e anaout, – tra ma’z eo istoregezh ar strollenn an hevelep bed hag
an niderezh o werc’hañ en he ser, ha m’o deus an hevelep lavar nidiadek a zo (pe a zeu da vezañ) yezh
ar strollenn.
Hollvedel dre wir ha n’eo ket hepken dre zevoud eo al lavar gouiziadek ; kalz strishoc’h
eo e amgant eget hini al lavar nidiadek (ur gennad eus hemañ n’eo ken, sl. Emsav 74/52-53
1973), strishoc’h ivez eget amgant ar yezhoù boutin. E gin, al lavar nidiadek zo dre ret lavar
ur strollenn nidiat, eleze un unvez-kenderc’hañ istor, hag en deus an amgant ledanañ ha
liesventekañ a zo, ledanoc’h ha liesventekoc’h eget hini ar yezhoù boutin a gav drezañ an tu
da ziorren. Komz a reer a-wechoù eus yezh hollvedel : e kement ma tenn an hollved da
amparañ ur strollenn nidiat, da c’hoari evel un unvez-kenderc’hañ istor, e tenn ivez da
unyezhekaat dre berzh al lavar nidiadek boutin d’an holl zenion kenderc’het neuze.
E-keñver al lavar nidiadek, an dec’heriañ ster a ampleg an askenderc’hañ. Ur strollenn nidiat ne
c’hell degemer e-touez he binvioù-kenderc’hañ istor, – en he c’hevala istorek, – nemet meizadoù he
deus savelet hec’h-unan pe he deus amprestet hag adsavelet diwar-bouez hec’h istoregezh. Lakaomp
meizad an daelerezh, en deus an Emsav amprestet digant HEGEL, MARX, GURVITCH, h.a. ; n’eo
deuet ar meizad-se da gaout perzh leun e kevala istorek an Emsav nemet goude bezañ bet adsavelet
gantañ dre e bleustr istorek. Merkomp e vez peurliesañ trevonnet an askenderc’hañ nidiadek gant un
hontkenderc’hañ (sl. EHK-1 : Divrazadur…, Emsav 41/143-153 1970).
Diwar se e c’haller braswelout peder rann vras d’ar sturyezhañ :
1) Ar sturyezhañ a-geñver gant an hontkenderc’hañ gouiziadek, renet e par al lavar gouiziadek
yezhel pe anyezhel, a zo ul lavar hollvedel dre wir, etrevroadel en devoud hiziv.
2) Ar sturyezhañ a-geñver gant an askenderc’hañ gouiziadek, anezhañ gwiskañ er yezhoù dibarek
hontkenderc’hadennoù ar ouiziaded, reiñ kanteulioù broadel d’an arganteulioù etrevroadel. War ar
rann-se o deus pleustret kenan sturyezhourion an eil hag an trede Emsav, adalek an Essai de
Technologie bretonne embannet gant VALLÉE diwar 1922 betek kentelioù S.A.D.E.D. hag an
Notennoù armerzhel, politikel, kevredadel.
3) Ar sturyezhañ a-geñver gant an hontkenderc’hañ nidiadek. Aze emañ an dachenn-vlein, an
andon wirion eus pep yezh. Kevanek eo ar sturyezhañ-mañ ouzh an niderezh istorek.

4) Ar sturyezhañ a-geñver gant an askenderc’hañ nidiadek. Gwelet hon eus uheloc’h e chom an
askenderc’hañ nidiadek dibaot a wech e stumm un askenderc’hañ. Luskellañ a ra etre an treuzplakañ a
zo c’hwitadur war adsavelañ an amprest diwar-bouez an istoregezh piaouel, hag an hontkenderc’hañ a
zo e arbenn-bezañ gwirion. E tachenn al lavar, merzomp penaos e c’hell dont un amprest dre ziv zor
disheñvel er yezh. Da skouer, an Al. Dialektik, mar bez sellet diouzh savboent ar gouiziad oc’h
imbourc’hañ e ster e preder HEGEL, h.a., a vo un danvez evit an askenderc’hañ gouiziadek ha
peurliesañ (daoust ma n’eus reolenn ebet er c’heñver-se) e vo troet dialektik e brezhoneg ; an hevelep
meizad bet pleustret gant an askenderc’hañ nidiadek – adalek 1967 – zo deuet buan da vezañ un
danvez d’an hontkenderc’hañ nidiadek, ha kantreizh oa neuze dibab un termen disheñvel diouzh
dialektik : daelerezh. Heñveldra evit praksiz ha niderezh, h.a.
PKB-1215

AN EMSAV HAG AR VRO (64)
LIZHEROÙ
« Betek-henn he deus bet G ar vrasañ dismegañs ouzh ar Mouvement breton (ar yezhelourion he
deus anavezet he deus atav sellet evel oristaled). Evel just e’m eus degaset dezhi ar perag eus ar
Mouvement breton, he deus degemeret hep poan. Hep poan he deus degemeret ivez an doare ma
veizomp an istor, ar c’henderc’hañ istor, an anistoregezh ma emañ an darn vrasañ eus poblañs Frañs.
N’eo ket kendrec’het avat war ur c’henderc’hañ istor brezhon. Meur a wech he deus goulennet ouzhin
perak e labouremp e brezhoneg ; ar gwechoù kentañ e’m eus roet respontoù damkanel : an abeg ne oa
ket da gavout er bremañ, er gevadegelezh, hogen en ur gwel treadegel, holleloc’h ; hep bezañ
komprenet. Ar respont mat, an hini en deus graet tilt, eo hemañ : a-raok kuitaat Breizh ne welen me
ivez netra dibarek ; nemet e Paris e’m eus dizoloet e oa disheñvel an dud, – hag o tegas hanezenn ar
blenier taksi a gejen gantañ ur wechig an amzer e-kichen va skol – ur Brezhon e oa – hag a lavaras din
un deiz o tiskouez an dud a dremene dirazomp war ar straed : “Kaer vo lavarout, ar re-se n’int ket
eveldomp, ha ni n’omp ket evelto”. Se a glote rik gant pezh a santen. Nemet e’m eus graet an dezrann
eus ar santadur-se bloavezhioù goude hepken. Tennañ a ra d’un devoud istorel-kevredadel : ar pobloù
zo lec’hioù pennañ an istoregezh, ha zoken en un danvez pobl evel Breizhiz, an hent eeunañ hag aesañ
d’an istor eo an hini a gas an danvez pobl-se da vezañ pobl en-dro. Evit degouezhout gant ar poent-se
avat hon eus ranket kendivizout e-pad eurvezhioù. Komprenet he deus, a gredan, e oamp brezhon en
un doare nevez, evidomp da zisteurel gant nerzh ar Mouvement breton. »
EMVR-423
« Aet on d’un emvod aozet gant Festival Lanester : Les partis politiques français face à la
Bretagne. Sañset e oa ur vreutadeg etre GUÉGAN (U.D.B.), LE PENSEC (P.S.), LEROUX (P.C.) ha
LE FOLL (P.S.U.). Truezus eo bet GUÉGAN e meur a geñver. Da gentañ en deus displeget
diwanadur U.D.B. en un doare anistorek a-grenn (un nebeut tud oc’h en em vodañ evel-se evit sevel
U.D.B. da respont da ezhommoù eus ar mare) ; d’an eil en deus en em zisrannet diouzh U.D.B. pa’z
eo bet diskarzhet n’ouzon ket piv, o lavarout ne oa ket a-du gant an diskarzhadur-se. Ne oa ket en e
vleud ; diaes e oa dezhañ komz ha mut eo chomet e-pad an darn vrasañ eus an amzer, pezh en deus
lakaet an emvod da dreiñ en ur vreutadeg etre derc’houezourion gleiz Frañs. Pell e veze diouzh an
danvez breizhat, dreist-holl pa veze LEROUX o komz. LE FOLL a save a-enep d’ar veli barizian, o
chom bepred er par armerzhel. Anat eo e roe d’ar ger Breizh ur ster douaroniezhel ; evit LE PENSEC
e oa eñ marteze a dostae ar muiañ d’ur sellad istorek eus ar gudenn ; atebek eo war B.R.E.I.S. abaoe
miz. En arbenn eus an nebeut amzer-se, hervezañ, n’en deus ket gallet komz en anv B.R.E.I.S..
« Aet on ivez da welout filmoù edo VAUTIER o vannañ, Ti Pri en o zouez, film brezhonek
isskridennet e galleg, ur film un tammig “cucu” ha romantel o taolennañ buhez kouerion gozh ha
paour eus Menezioù Arre. Savet eo bet testenn vrezhonek ar film gant B. AN NAIL hag Alan
STIVELL, – mouezh hemañ eo a gleved. Souezhet on bet gant ar yezh implijet a oa arnevez kenan, –
armerzh, kenderc’hañ, kevala, h.a.. Erfin, dispar ha dic’hortoz e’m eus kavet an destenn. Tud ar sal o
deus kavet anezhi fall-put, chimik, kefredek ha me ’oar. Unan zo aet betek lavarout e oa yezh
kefredourion Paris ! Hervezo e tisklote yezh an destenn gant an daolenn. Trefoedach ar c’horn-bro en
dije klotet muioc’h ha perak ket ar galleg ? Met aze ne vijent ket bet laouen kennebeut.
« Dindan baeroniezh U.P.C.B. e oa graet an dalc’h bannañ filmoù, gant VAUTIER da gadoriad.
Rebechet ez eus bet dezhañ chom hep bannañ e filmoù (pezh en deus degaset tabutoù hir a ziskoueze
pe ne ra VAUTIER netra vat, netra bannadus, pe en deus aon rak ar fliked rak sañset n’en defe ket bet
an aotre da vannañ e filmoù dezhañ ; hogen filmoù all zo bet tremenet ha n’o doa ket degemeret an
aotre kennebeut). A-hend-all ez eus bet gwelet filmoù diwar-benn ar mouezhiadegoù er Réunion,
kenganterezh an douaroù e Breizh, labour ur Breizhad harluet e Sochaux e greanti Peugeot.

« Lennet ’m eus an testennoù diwar-benn U.D.B. [Emsav 80/251-274]. Deurus-tre int. Dres e lak
H ar biz war ur gudenn a ve dav diskoulmañ : UDBiz n’int ket evit o lenn. Ha ne vefe ket mat embann
un droidigezh anezho ? Pouezus-kenan eo embann troidigezhioù. Da skouer an termen “poussée
bretonne” zo tremenet en ur gelaouenn evel Lorient Hebdo a drugarez da bluenn Gweltaz AR FUR en
doa lennet ESB 7. »
(06-24 09 73)

EMVR-424

Da aozer an emzezrann EMVR-420, Emsav 80/277-280 1973.
« An derou-mañ eus da emzezrann a gavan loc’het mat. Drezañ e rez un dezrann kevredadel eus
ur c’horn-bro brientek eus Breizh peogwir ez eo an hini ma voe krouet ur sankenn c’hreantel distag
diouzh un diabarzhvro manet rakgreantel. An azlammoù kealiadel hervez saviadoù pep rumm eus ar
boblañs zo deurus-tre ivez. Ur rebech, daou zoken : ne roez ket bloaziadoù a-walc’h, nag ivez
skouerioù a-walc’h. Ar skouerioù a roez avat zo dibabet mat stlennus.
« Spi ’m eus e teui a-benn, el lodennoù all eus da emzezrann, da zeskrivañ an tremen ez eo bet
evidout da zonedigezh d’an Emsav. Rak gouleier nevez zo da gaout war an darempredoù etre framm
ha saviadegezh. An Emsav en deus en em frammet evit abegoù o tennañ d’ar prantad eus e istor a
zeskrivomp evel donedigezh er-maez eus ar Geto. A-hend-all ez eo en em gavet saviadek tost hep
gouzout dezhañ er Geto. An daou berzh-se, frammelezh ha saviadegezh, deberzhel dre o orin
devoudel, o deus bremañ un dalvoudegezh retvezel evit an Emsav, – ne vije ket a Emsav hepto.
Hogen evit o anaout en o retvezelezh ez eo mat, diziouerus zoken, kaout an testeni eus tud eveldout a
zo deuet d’an Emsav goude prantadoù-orin ar frammelezh hag ar saviadegezh hag o deus kavet enno
pezh a vanke dezho. Un diarsell nevez a zegasont a c’hell reiñ ur bern anaoudegezhioù nevez war
berzhioù hollveziadel an Emsav, – e frammelezh hag e saviadegezh da gentañ. »
(11 09 73)

EMVR-425

Da aozerez an emzezrann EMVR-421, Emsav 80/280-283 1973.
« Prometet oa bet kas dit an evezhiadennoù graet gant ar Gellig-Adkellig war lodenn gentañ da
emzezrann [EMVR-416, Emsav 78/208-213 1973]. Setu un diverradur eus pezh en doa lavaret hemañ
pe hounnezh en emvod an 24 mezheven 1973 evel ma voe skrivet e dibenn ar vreutadeg :
“Pezh a vank d’an emzezrannerez eo bezañ emouiziek ouzh ar stuz a ziskouez en hec’h emzezrann
end-eeun. He zud o deus stourmet evit he lakaat da sevel er gevredigezh hag he fiziet o deus er skol
c’hall. Stuz ar skol c’hall zo warni muioc’h eget stuz ur metou. Hogen evit ober an dezrann eus ar
stuz-se e ranker bezañ en ur stummadur all.
“Ar skrid-se zo ur skeudenn, ur melezouradur eus an aozourez. An emzezrann a grog gant
dezrann ar melezouradur.”
« Deurusoc’h e kavan evidon an eil lodenn nevez embannet war Emsav. Aze ez ez er-maez eus da
gelc’h hiniennel, er-maez ivez eus an doare lennegour a santed betek re war al lodenn gentañ (pezh na
vir ket ouzh da yezh a wellaat, – war-bouez un nebeut krefen a yezhadur hag a droiennoù e stagez da
berc’hennañ ar brezhoneg).
« Ur poent a gavan abegadus e dibenn an eil lodenn-se. Goude bezañ dibabet ar c’heñver saviadkenderc’hañ arallek / saviad-kenderc’hañ emsavel da stern-daveiñ, e tamallez dezhañ e ziazasted “en
arbenn eus niver bihan an dud a sell outo : tud an Emsav”. Div abegadenn a rin evidon d’an tamall-se,
unan a hentennouriezh, unan all o tennañ da amgant ar c’heñver e-unan. An abegadenn a
hentennouriezh eo ned eo ket an niver bihan un harz ouzh ar studi gevredadour : diwar ar mare ma
kaver e par ur stroll bihan ur rumm anadennoù kevredadel hollel, e ranker o studiañ el lec’h
m’emaint ; klask un amgant ledanoc’h, bloc’hel, a-raok bezañ o studiet a harzo er c’hontrol ouzh ar
studi-se. Ur wech studiet anezho en o amgant fetis, eleze bezañ savelet ur blein darnel, netra ne vir
ouzhimp a gemer un diarsell bloc’hel, a savelañ ur blein bloc’hel, a-benn arverañ hentenn an diarselliñ
keveskemm. Evit distreiñ d’an danvez a bleustrez, an Emsav eo evidomp al lec’h brientek evit anaout

ar c’heñver saviad-kenderc’hañ arallek / saviad-kenderc’hañ emsavel ; an Emsav, zoken gant e niver
bihan, a ro dit an tu da arverañ ar c’heñver-se evel stern-daveiñ fetis. En un eil lankad, – eleze ur wech
savelet ur blein e par an Emsav, – e rankez klask savelañ ur blein bloc’hel. Evit e savelañ avat e
rankez, ent daelerezhel, loc’hañ diwar ar blein kentañ, diwar an Emsav (kement-se zo bet displeget ent
hir en E/EMVR-61, Emsav 28/105-111, /108-109 pergen, 1969). Amañ emañ diaester bras ar
gevredadouriezh emsavel : goustennet eo bepred gant an niderezh, hag ar gevredigezh vloc’hel a ra an
Emsav dave dezhi eo an hini a zo en disoc’h anezhañ. Savelañ ar blein bloc’hel n’eo ket hepken un
argerzh-anaout, hogen un argerzh-krouiñ niderezhel. Se hon degas d’an eil abegadenn a fell din ober :
an Emsav, evitañ da vezañ hon lec’h brientek dimp emsaverion evit anaout ar c’heñver etre an daou
saviad, ned eo ket al lec’h nemetañ ; displegañ a ran : emsavioù all zo er bed moarvat, hogen n’eo ket
an emsavioù all a lakaan e kaoz amañ daoust ma c’hellont bezañ prizius dimp evit harpañ an hollelaat,
hogen an hollelaat e-unan ; ar goulenn a lakaan eo hemañ : hag an emframm amparet gant an daou
saviad zo un dra dibarek d’an emsav brezhon, diwanet gantañ ha tonket da steuziañ gantañ, pe daoust
ha ne ziskoacher ket aze un emframm hollel eus mab-den en istor ? Gant gerioù all, ar c’heñver etre
an daou saviad ne vefe ket hepken un arvez eus kerzh an emsav brezhon etrezek ur gevredigezh
vloc’hel, hogen ivez un arvez eus kerzh mab-den etrezek un istoregezh hag ur gevredadelezh nevez ?
Kudenn ar merc’hed evel ur bern kudennoù all a rankfed neuze meizañ diwar ar finvezioù nevez
kenderc’het (pe da genderc’hañ c’hoazh, aze emañ diaester an afer), ha n’eo ket diwar finvezioù an
istoregezh hag ar gevredadelezh kent (a zo doujadus-kenan moarvat, a ranker arverañ da c’hortoz,
hogen a vo da zisteurel abred pe ziwezhat e gounid ar re emsavel). Setu perak e kendalc’han da
atersiñ : hag ur gudenn evel hini ar merc’hed zo ur gudenn evit an Emsav bremañ ? Hag emañ en hon
c’herz ar pezh a zo ret evit pleustriñ warni gant splet ? Ur fazi bras e ve en em aheurtiñ da glask
diskoulm d’ur gudenn n’emañ ket bodet c’hoazh amplegadoù emsavel he diskoulm ; techet e vefed
neuze da zegas, gant pe hep rat, amplegadoù, finvezioù, h.a. eus an istoregezh kent, arallek, da
stankañ an toulloù, pezh a ve brasoc’h fazi c’hoazh. Da’m meno, un dezrann gwirion o lakaat a-wel
gant rikted vras pezh a zo emsavel ha pezh a zo arallek a zle hon diwall diouzh ar fazioù-se. Evel just,
kement-se ne vir ket ouzhimp a genlabourat hag a genstourm gant dalc’hidi ar finvezioù kent, hogen
arabat eo lakaat ar skritell “emsavel” war ar stourmoù a zo echu o amzer a emsavelezh, a zo heklevioù
diwezhañ eus dispac’hioù an tremened (war se, sl. Emsav 78/205-206 1973). »
(14 09 73)

EMVR-426

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Danevell gant un ezel eus Kellig 22 da heul ur c’hendiviz er greanti ma labour.
Danevell graet en emvod Kellig-Adkellig ar 14 09 73 e Lokemo.
E sal-debriñ L.T.T. (Lignes Télégraphiques et Téléphoniques, e Lanuon), e lavare va c’heneiled, o
paouez komz eus ar brezelioù, « e vije lakaet un termen dezho mar komzje ar pobloù an hevelep yezh,
peogwir en em gomprenje an dud neuze ». Hag int da hetiñ ur yezh hepken evit an darempredoù a
vremañ, er c’henvarc’had, a zeufe da vezañ yezh ar veli, en dazont, pa vo peurunvanet broioù Europa.
Respont ’m eus dezho e oa ar yezh ur benveg krouiñ sevenadur, istor. Koll he yezh, evit ur bobl,
zo kement hag arallekaat. Dont a ra ar bobl-se da vezañ un elfenn c’houzañvat e krouidigezh
sevenadur hag istor ar vro he deus degemeret ar yezh anezhi.
N’eus ket a sevenadur dreist d’ar re all : kenglokaus int. Unyezhekaat evel ma kinnigent ober zo
impalaerour.
N’emañ ket an diskoulm e par ar yezh, hogen e par ar politikerezh.
Embann a rit ur preder sañset etrevroadelour, hogen, mar befec’h kaset gant renerion Frañs da
argadiñ a-enep ur vro all, ez afec’h. (N’o deus ket respontet). Micherourion Alamagn ha re Frañs n’o
deus ket c’hoant da vrezeliañ.

Da unan anezho e’m eus lavaret ne gomprenen ket e emzalc’h : hiziv e veulez an emglev etre ar
pobloù, met an deiz all e’c’h eus ersavet a-enep aloubidigezh Elzas gant an Alamaned a bren douaroù
eno. – A-du on evit ma ve prenet douaroù e Frañs gant estrenion, met pa vo steuziet an harzoù. Hiziv
n’eo ket heñvel.
Lavaret ’m eus ivez e oa eeunik krediñ e vo sevenet ar beurvadelezh hollvedel dre unyezhekaat pe
« unriezekaat ».
EMVR-427
Danevell ar vreutadenn graet a-zivout EMVR-427 en emvod Kellig an 21 09 73 e Lokemo.
Ma ne vije nemet ur yezh en em gomprenje gwelloc’h an dud. Emañ arbenn ar brezelioù e liested
ar yezhoù. Seurt frazennoù a glever alies. N’eo ket a-walc’h avat lavarout ez int lu ha se hepken
peogwir ez omp-ni kizidikaet ouzh lieselezh ar yezhoù.
Da gentañ e ranker merkañ e kavomp aze ur striv da gompren ar stourmoù etre an dud. Faziek eo
moarvat kudenn ar re a wel en unyezhekaat un diskoulm, met ur perzh mat zo d’hon meno ganti :
lakaat a ra arbennoù ar brezel, an tabutoù, h.a., e par ar c’heñverioù, an eskemmoù, ha ket e par an
Natur pe ar solwezioù. Menegomp ar re a soilh o frederouriezh eus an istor war ar ouenn, an
amveziadoù naturel, pa n’eo ket an heol pe tro ar stered.
Faziek eo koulskoude ar gredenn er peoc’h dre an unyezhekaat, rak mard eo e par ar c’heñverioù
emañ an dalc’h, n’eo ket ar yezh ar stern-daveiñ azas.
Da ziskouez kement-se e c’haller degas un nebeut skouerioù skogus.
Ar c’hevredigezhioù bloc’hel a anavez kevezerezhioù, tabutoù hag emgannoù padus, daoust d’ar
geodedourion arverañ an un yezh. N’eo ket komz an hevelep yezh a ray eus ar broleterion hag ar
vourc’hizion bezañ keneiled, ha stourm ar renkadoù e Frañs pe Saoz n’en deus ket steuziet gant emled
ar galleg pe ar saozneg. Er c’hontrol al lavar boutin zo bet unan eus an amplegadoù a aotre d’ar
stourm-se diorren.
Tu a vefe, evel just, da zegas skouer Breizh ha daelerezh ar gallekadur : an unyezhekaat zo bet
dres amplegad diwanadur an Emsav. Ha zoken hep mont ken pell : c’hwi a oa ouzh taol o taelañ, o
komz an hevelep yezh enta, ha ne oac’h ket a-du evit kelo.
Dav eo burutellañ un nebeut poentoù eus respontoù hon c’heneil.
An impalaerouriezh (EMVR-427, trede dilin.).

Aze e ranker ober un tammig hanez ar gudenn. Ned eo ket e forzh petore kevredigezh(ioù) e vez
diskoachet seurt gwengeloù a-zivout an unyezhekaat. Ar fazi a ve arabat ober enta e ve dezrannañ ar
c’hredennoù-se evel sorc’hennoù hiniennel. E gwir, ar mennozioù-se war an unyezhekaat ne c’hellont
bezañ ganet nemet e kevredigezhioù a embreg (pe o deus embreget) fraezh pe fraeshoc’h an
impalaerouriezh. Kounomp an degadoù a levrioù a zo bet skrivet etre ar 16t hag an 18t kantved o
kemer da zodenn : « Galleg yezh hollvedel ». Er 17t kantved e voe pouezet war sklaerded ar galleg ha
displeget war an hir ar mennoz naturelour-mañ e oa ar galleg ar yezh azasañ da zeskrivañ an traoù, ar
bed, ar boud… Da vare an Dispac’h gall ha goude e voe eus ar galleg yezh ar Frankiz, Sklerijenn ar
pobloù. Hep gouzout dezho, an dud a gomz eus unyezhekaat a gendalc’h gant an hevelep ervenn,
nemet hiziv eo Breudeuriezh ar pobloù a embannont da finvez. Arabat eo bezañ touellet gant seurt
aelegezh, koulskoude, ha pa lavaront : « Ur yezh hepken, forzh pehini », n’eus aze nemet un
diflipadenn : pet anezho a zilezfe ar galleg evit ar sinaeg da skouer ?
« N’emañ ket an diskoulm e par ar yezh, hogen e par ar politikerezh » (EMVR-427, pevare
dilin.).

Mat en deus graet hon c’heneil o kinnig ur stern-daveiñ estreget ar yezh. Tu a vije bet da ziskouez
e kemeront an traoù dre an tu gin : lavarout a reont e vo savet ur riez hepken pa gomzo an holl dud an

un yezh. Skouerioù en istor, avat, a ziskouez ar c’hontrol : n’eo ket ar yezh a grou ur riez, hogen ar
galloud politikel eo a led an hevelep yezh war he ziriegezh…
Evit distreiñ da zanvez hollek an divizadenn, diseurt eo mennozioù, lazioù, h.a., an dud a oa o
vreutaat. Un dra zo sur avat, pezh a lavare pep hini oa da gompren diwar-bouez e saviad. Meneget hon
eus an hir a hengoun o deus ar C’hallaoued evit a sell an hollvedekaat ha penaos e oa paotred an
unyezhekaat kendalc’hidi an hengoun-se, – kement-mañ hep gouzout dezho evel just, rak ar c’healiad
ne vez ket peurliesañ emouiziek. Evit a sell hon c’heneil, ken anat all eo : komzet en deus evel
perzhiad en un istor all : an Emsav. Ken ez eo moarvat hemañ an doare gwellañ da ginnig an afer :
meno e geneiled eo krediñ e komzont en o anv-int, pa chomont eveltañ, tud ur saviad fetis savelet mat.
Faziek eo ar meno-se avat, e kement m’o lak da veizañ ar gevredigezh evel un teskad hiniennoù ha ket
evel ur reizhiad frammoù hag emframmoù, lazioù ha kealiadoù. Hag e tegouezher gant an diac’hinadmañ : an etrevroadelouriezh a gredont embann zo e gwirionez hiniennelouriezh, rak ar saviadoù ne
vezont ket anavezet ganto evel amplegadoù ret evit an dud da gejañ, hogen evel skrammoù etre an
hiniennoù. Se a dalvez evit ar yezh (yezh = skramm el lavar), ha moarvat ivez evit ar Stad (Stad =
skramm etre ar pobloù, da skouer), hag all… Seurt nac’hidigezh eus an daelerezh kevredadel a
c’haller keñveriañ gant ar pezh a welomp a-wechoù er Mouvement breton : « Na ruz, na gwenn » a
dalvez kement ha : politikerezh = skramm etre Breizhiz. Preder an dud a gomz evel keneiled L.T.T. zo
faziek e kement ma tiskouezont ar yezh, ar Stad, ar gevredigezh erziwezh, evel beziadoù diavaez da
vuhez an dud, ha tizhet gant an dud eus an diavaez. Pezh a zo da lakaat a-wel eo e vezer er saviadoù
hag en amveziadoù a-raok emouezañ outo, hag ivez n’eo ket an emouezañ ul « lakaat etre
krommelloù ». Paotred L.T.T. o deus emouezet ouzh ar yezh, hogen evit he lakaat etre krommelloù, –
ret e vije komz an un yezh a dalvez : ret e vije distrujañ (ar skramm-se etre an dud ez eo) ar yezh.
Ur sell bruzhunet, diempret o deus eus ar gevredigezh. E-se n’emaint ket pell, pezh a zo
diac’hinek a-walc’h diouzh ar sell kentañ, eus o « enebourion », ar yezhelourion ; da lavarout eo an
dud a zifenn a priori lieselezh ar yezhoù (pa n’eo ket ar rannyezhoù, isrannyezhoù pe n’ouzer petore
tunodo). Skeudenn eilpennet ar yezhelourion int, rak petra a lavar ar yezhelourion ma n’eo ket :
« Salvomp ar yezh(où) hag e vo salvet pep tra », hag ar re all a ziskan : « Distrujomp ar yezh(où) hag
e vo breudeur an dud, dieubet mab-den ». An eil re hag ar re all a zisoñj ez eo bepred ur yezh yezh ur
gevredigezh, da lavarout eo, yezh ur saviad-kenderc’hañ ha war un dro elfenn-genderc’hañ hec’hunan.
EMVR-428
Evezhiadennoù a-berzh un ezel eus 29R-56 war EMVR-427, -428 da geñver ar Gendael etrekellig
eus an 23 09 73 e Rostrenen.
A-du on dre-vras gant dezrann Kellig 22 war an displegadenn EMVR-427. Ar geneiled eus L.T.T.
a fazi e meur a zoare pa damallont da lieselezh ar yezhoù lakaat skrammoù etre an dud ha bezañ dre se
un hadenn a stourm hag a vrezel :
– da gentañ pa reont eus lieselezh ar yezhoù arbenn ar stourmoù a zo etre ar strollennoù ;
broadoù, renkadoù, strolladurioù micherel, h.a., zo etrezo tennderioù ha kenstourmoù dizehan o kemer
a-wechoù furm an emgann armoù, hogen evel m’he deus Kellig 22 diskouezet ervat, ar yezhelezh
n’he deus ket nemeur da welout eno ;
– d’an eil, pa reont eus ar skrammoù un arbenn eus ar stourmoù – kompren a ran « skramm » er
ster a ziaested pe a zic’hallusted da gehentiñ, d’en em gompren. N’eus skramm ebet er c’heñver-se
etre patromed ha micherourion ur greanti, pe da nebeutañ mar bez ur skramm, e tenn da goazhañ seul
vuanoc’h ma taera ar stourm etre an eil re hag ar re all : da geñver un ec’hwel e paota ar c’hehentiñ
etrezo war un dro gant strivoù pep kostezenn da gompren eben (a-benn trec’hiñ dezhi), – er seurtanvet
« emziviz bouzared » e klev re vat pep hini mennadoù don egile, kuit a bep skramm !
– d’an trede, pa reont eus ar peoc’h (an ezvezañs a stourmoù) un amplegad d’ar vreudeuriezh,
pa’z eo ar c’hontrol a zo gwir. N’eus ket par d’ur strollenn sujet (pobl, renkad, h.a.) evit bevañ e
peoc’h gant he sujer keit ma ne grog ket da soñjal er rezid, – daoust hag ez eus breudeuriezh evit kelo

etrezi hag he sujer ? En eneb, ar stourm-dieubiñ eo amplegad kentañ da embreg ar vreudeuriezh, ken
etre ar sujidi o-unan p’o dieub da gentañ diouzh an emzispriz, ken etre ezsujerion hag ezsujidi ur wech
amparet ar gevataliezh etrezo. A-hend-all, ur strollenn dud en o rezid, o pleustriñ ar vreudeuriezh, zo
etrezo koulz hag etrezo hag ar strollennoù all tennderioù ha kenstourmoù a zo furm reizh embreg ar
rezid, ar c’henderc’hañ istor. Istor Aljeria zo skouerius er c’heñver-se : goude prantad ar peoc’haerezh
a beursujas ar boblañs e teuas ar brezel-dieubiñ a voe ar mont tre en istor, kentañ embreg ar rezid ;
bremañ pa’z eo torret ar sujerezh gall e c’hell Aljeria diorren darempredoù a gevatal da gevatal gant
Frañs ha, ma n’int ket breudeuriezh drezo o-unan, zo evelkent un amplegad d’ar vreudeuriezh.
Aze ez adkaver unan eus klozadurioù dezrannerion 22 : abostoled ar peoc’h koustet a gousto, a zo
an hevelep re dre-vras hag abostoled an unyezhekaat, ne zifennont e gwir nemet al lazioù hiniennel, o
sioulded a hiniennoù hollekaet d’an uloc’had hiniennoù a welont ar voull zouar poblet ganto.
Keodedourion eus ar c’hentañ ez int evit al levierion na oufent kaout klenkoc’h danvez d’an
zunventekadur ma fontont o aotrouniezh.
Kement-se ne vir ket emañ ar gwir gant keneiled L.T.T. e kement ma eztaolont c’hoant don mab
den d’an hollelezh ha d’an unelezh. Diskuliañ o fazioù eztaolerezh a zle kaout da amkan degas a-wel
dezho amplegadoù gwirion an hollelezh hag an unelezh. Bezañ dilec’hiet o freder diouzh tachenn ar
yezhelezh evit e greizañ war dachenn ar saviad-kenderc’hañ zo ur c’hammed a bouez war an hent-se,
– zoken ma ne vez ket graet en un devezh.
E labourioù (kendivizout – dezrannañ) a seurt gant an hini o deus graet aze tud Kellig 22 emañ
bremañ, da’m meno, talbenn an Emsav. N’eo ket diskouez hon sevenadennoù d’an dud na brudañ hon
c’healioù dirazo hon eus d’ober (pezh a vije lakaat ur c’houbarzhelouriezh emsavel e-lec’h ar
c’houbarzhelouriezh vreizhat), hogen emellout el lec’hioù ma amparont o c’healiadurezh, – en doare
end-eeun ma ra tud 22.
EMVR-429
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
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S.A.D.E.D. : DAOUZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (6)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH
(Eil testenn, PKB-1216).
Notennoù a-zivout Brastres ar c’heñverioù etre an Emsav hag emdroadur armerzhel ha
kevredigezhel Breizh – An Emsav kentañ (1800 – 1914), EHK-3, Emsav 43/211-217
1970. – An eil Emsav (1918 – 1944), EHK-13, B-VI, Emsav 49/3-12 1971.
E dibenn hanterenn gentañ an 19t kantved e tiwan al luskadoù o tegas an elfennoù a zo en andon
an Emsav. Er mare-se he deus ar gevalaouriezh un neuz fetis gant derou ar greanterezh. Amsavet eo
bet da vat ar c’hevredigezhioù henvoazel gladdalc’hel gant ar c’hevredigezhioù bourc’hiz arnevez
evel devouder an istor e par ar bed. Tra ma veze renet ar c’hevredigezhioù diwar-bouez un urzhaz a
bennaennoù difiñv, ar gravez o sonnañ pep tra, e teuer da sellout al labour evel an elfenn a bouez. An
disivouderion o doa boulc’het mat an argerzh ken abred hag ar 16t kantved ; e-lec’h pennaenn an
urzhaz rakveziat o reiñ da bep hini e lec’h, Doue, Roue, h.a., e tegemerer ur bennaenn nevez oc’h
anaout da bep den ul lec’h a-geñver gant e labour hag e berzhiadur e savelidigezh ar bed.
Betek ar c’hantved-mañ e pado koulskoude dilerc’hioù ar c’hevredigezhioù kozh. An
emframmoù, ar renkadoù kozh ne steuziont ket trumm evito da vezañ kollet stur ar c’henderc’hañ
istor. Padout a reont o kenvevañ gant an emframmoù hag ar renkadoù nevez, e doareoù liesseurt
hervez pep kevredigezh. Entroadur ar c’hevredigezhioù bloc’hel betek ar Brezel-bed kentañ a aesa an
diforc’hekadur etrezo. E gwir, bevennet e chom an darempredoù etre ar riezoù. En e zerou n’emañ
ken ar c’hevezerezh armerzhel, pep bloc’henn o tiorren hec’h armerzh e-barzh harzoù he riez.
Diforc’hioù bras pe vrasoc’h a gaver da skouer etre ar Stadoù-Unanet, Breizh-Veur, Frañs, Alamagn,
an Izelvroioù, – e Frañs e chom trec’h an atantoù bihan ; a-du-rall, diorreadur ar gounezerezh
amerikan a zevoud un enkadenn-ved ; mirelouriezh ar Stad c’hall he degas da gemer un emzalc’h
gwarezour pa oar an Izelvroioù tennañ korvo eus an enkadenn evit diorren ur gounezerezh kevezus
dre zilezel an edeier ha kreskiñ ar magerezh chatal.
E Frañs ez eo gorrek kenan an emdroadur, e dargemm gant loc’hadur prim Breizh-Veur. Ar
skoilhoù pennañ a zeu digant derc’houezourion ar Renad Kozh hag o urzhaz sonnet. Tost e chom o
emzalc’h ouzh ar c’hladdalc’helezh. Al labour n’eo ket o afer. Ne fell ket dezho emellout er gounitdouar. Da heul e c’hoarvezo ur reverzhi c’hounezel e-kreiz an 19t kantved nemetken pa vo ar
gevredigezh saoz greantelaet mat. Bihan e chom kresk ar boblañs e Frañs etre 1870 ha 1913 : 2 % bep
bloaz. Padal ez eus ezhomm eus ur c’hresk herrek evit deraouiñ ar greanteladur, – er c’heñver-se ez eo
bet an Dispac’h Gall un arbenn dale : mar startaas an dispac’h politikel lec’h ar vourc’hizelezh er
gevredigezh, e c’hoarvezas en ur vro n’he doa ket graet he dispac’h armerzhel. Aoz ar berc’hentiezh
prevez e Breizh-veur a roas tro d’ar Reverzhi c’hounezel da gavout an atantoù bras he doa ezhomm
d’ober berzh, tra ma tegase an hevelep Reverzhi c’hounezel meizet e Frañs en un dremmwel politikel
ha n’eo ket armerzhel paotadur an atantoù krenn ha bihan (sl. Maurice NIVEAU, Histoire des faits
économiques contemporains, P.U.F., Paris 1969).
Greanteladur Frañs a chom bevennet d’un nebeut lec’hioù. Ar c’hreantourion gentañ a ra gant an
emgellidañ. Un darn vat anezho a bost o buzadoù en douar. Ar c’houvriaded, eleze an noblañsoù hag
ar berc’henned vras a gav gwelloc’h postañ o arc’hant en amprestoù stadel hag en talvoudennoù
estren (SORLIN in La société française, eil levrenn, a verk e c’hoarvez an espern gall a-raok 1914 eus
110 milmilion F aour : 40 anezho zo e talvoudennoù estren hag 25 e prestoù d’ar Stad, – 18 milmilion
postet en amprest rusian a vo kollet evel-se).
Da heul e chom e Frañs ur bruzhunadur a stuzegezhioù kouerel (SORLIN, id., a gomz eus ul
lieselezh a vedoù ploueel, o venegiñ an doareoù-bevañ disheñvel, an eur zoken o kemmañ, eus ur

gêriadenn d’unan all). N’eo nemet e dibenn an 19t kantved ez eo diskogellet da vat an « emframmoù
ha kealioù kozh », ar vourc’hizelezh c’hreantel o kreskiñ he fouez. « An emframmoù ha kealioù
kozh » zo re ar vourc’hizelezh kellidel, pa’z eo drezi e treuzpad ar skoilhoù ouzh diorreadur ar
greanterezh. Ne soñj nemet e kreskiñ hec’h arc’hant hep gwelout ar pouez a zo gant ar greanterezh
evel kellidoù oberiant, kevalaoù. Un hol bras a viront war ar boblañs. Padal mar mir an dud o fiziañs
er c’houvriaded-se, e tileuriont bourc’hizion etre d’ar staelioù foran, – rak tostaat d’ar frammoù
politikel zo tostaat d’ur gevredigezh c’hreantel. Ar vourc’hizion etre, mezeion, amaezhidi,
embregerion vihan, zo nes d’ar vourc’hizelezh c’hreantel hag enebet ouzh ar gellidourion
(santsimonourion, GUÉPIN da skouer). N’eus ket un troc’h krenn etre an daou rumm a vourc’hizion,
an eil amparet gant perc’henned douar ha leveidi a bep seurt o klask derc’hel al lec’h o deus, egile
gant dalc’herion ar greanterezh a striv da c’hounit o lec’h er gevredigezh. Ar rumm kozh avat ne zaleo
ket da vont da get pa na oar nemet menel difiñv dirak dialusk ar rumm nevez.
E Breizh e ren ar stuzegezh kouerel. Ne vez ket kavet un egin a c’hreanteladur fetis, – aze e
c’haller gwelout un heuliad da emzizalc’h ar renkadoù-ren er Grennamzer tra m’en em stumme ar
c’hevredigezhioù bloc’hel en Europa. E-kreiz an 19t kantved ez eus c’hoazh ur bed krennamzerel e
Breizh. An unvez kevredigezhel zo ar barrez. Gouzañvat e van ar boblañs rak an darvoudoù ha dister
delanvad an diavaez warni. An enkadennoù a zisoc’h en divroerezh, ha diwarno ne sav nerzh oberiat
ebet.
Ar c’houvriaded a zalc’h ar roll pennañ en armerzh dre ma piaouont ar c’hellidoù. Nemet ez eo o
leveoù hepken a gont evito. Diorreadur al labour-douar zo bet ur striv da ziwall o arc’hant. An
enkadennoù o reuziañ e Frañs goude 1875 da heul donedigezh an edeier amerikan o lak da glask
postadurioù suroc’h evit o arc’hant. Evel an niver brasañ eus ar c’houvriaded c’hall e roont o fiziañs
d’an amprestoù Stad. Ne sammont roll politikel gwerc’hek ebet. En em dennañ a reont eus an ober
kevredigezhel fetis hag o hol ne ra nemet treuzpadout. Unan eus disoc’hoù o emzalc’h eo an
divroerezh. An entroadur ma edo ar gevredigezh c’hall ne oa ket evit aesaat un eztroadur e Breizh.
Eus metou ar c’houvriaded e teu an emsaverion gentañ. O c’healiadurezh n’eo ket gwall zisheñvel
diouzh hini ar c’houvriaded c’hall. Plegenn an armerzh gall nad eo ket c’hoazh un armerzh greantel o
laka da soñjal ez eus tu da virout ouzh an emdroadur a genderc’hel, – kredenn aesaet gant ar pell
m’emaint diouzh ar c’hreizennoù greantel kentañ. O hetadenn eo e padfe ar bed ma vevont. War an
tu-se ez a strivoù an emsaverion gentañ. Enklaskoù an istorourion a dalvez da startaat lec’h ar
c’houvriaded er gevredigezh (LA BORDERIE da skouer).
E-kichen ar c’houvriaded henvoazel o treuzvevañ e ranker lakaat ar vourc’hizion etre o kemer
lañs. Stag int ouzh ar greanteladur o tont goustadik er c’hêrioù. Ouzhpenn frankvicheridi ez eus en o
zouez embregerion vihan hag amaezhidi evel ar skolaerion. An hol a gemeront war ar boblañs a zeu
evit kalz eus o ferzhioù micherel, ha nebeut eus ur galloud politikel. Lerennoù-rod int d’ar
gelennadurezh vourc’hiz. Savlec’hiet int etre an emframmoù politikel hag armerzhel o chom eus an
tremened ha kelennadurezh ur renkad-ren oc’h arnevesaat ez int an degaserion anezhi dre ar vuhez
politikel hag ar skolioù.
Liesseurt e vo emzalc’hioù ar vourc’hizion etre e Breizh. Darn en em denno eus an diaesterioù o
vevañ diwar o leveoù. Darn a yelo d’ar strolladoù politikel republikan o klask kemer perzh er galloud
gall en anv ar gevataliezh. Darn a sammo elfennoù eus ar gevredigezh kozh o tiarc’hañ evito ar gwir
da badout evel Breizhiz. An diarc’hadur-se a emplege neuze ur c’henderc’hañ en dazont diwar an
« elfennoù breizhek » e kaoz. Koulskoude e tifennent hepken kenderc’hadoù Breizh o klask sonnañ ar
gevredigezh. Aze e tegouezher gant eil prantad an Emsav kentañ gant bourc’hizion evel VALLÉE,
TALDIR, CHOLEAU, MASSON. En anv ar gevataliezh e tifennent gwirioù Breizh da genderc’hel ha
zoken da vezañ kevatal ouzh Frañs (banniel, kan broadel). Evel just e vo disheñvel an emzalc’hioù
hervez ar saviadoù hiniennel. Tud a zifenno paderezh ar bed brezhon e-barzh ar bed gall en anv
gwirioù al labourerion o pouezañ pe war Vreizh hec’h-unan pe war al labourerion (BRUNELLIÈRE
ha MASSON).

Ne vez kemmet netra en emframmoù kozh. Dister e chom ar greanteladur. Stourmoù al
labourerion ned eont ket pelloc’h eget bevennoù ar barrez. Evel e Frañs a-bezh emañ ar
vihanvourc’hizion e penn al luskadoù micherour. Ganto e tegasont amjestregezh o saviad. Amañ e ve
ivez da voulc’hañ un dezrann eus lec’h ha roll ar gloer e Breizh.
Brezel 1914-1918 a verk un emdroadur don er bed. Hag eñ heuliad da gudennoù diabarzh ar
riezoù ez eo ar stroñsadenn gentañ o tigeriñ ar riezoù war an hollved. Betek ar brezel-se e veze ar
c’hlozarmerzh o ren. Mar klaske ar riezoù korvoiñ douaroù ar c’hevandirioù all (edo aze Breizh-Veur
e penn, diorreetoc’h a-fet armerzh eget Frañs), ne gemerent ket preder betek re gant ar riezoù all. Pep
hini a welear c’hevredigezhioù all hervez hec’h ezhommoù diabarzh. Kentoc’h eget lakaat e kont
kenderc’hañ fetis ar riezoù all edo e darempred ganto e talc’he he damantoù kreizet war hec’h aferioù
diabarzh.
Brezel 14 a dalvez da brientiñ an eztroadur, eus an diabarzh. Ar renkad oberiant eo a denn gounid
eus ar stroñsadenn : dre berzh he c’henderc’hañ e tarbar an emframmoù armerzhel, politikel ha
kevredigezhel nevez. Adlufr zo gant ar vrogarouriezh ; adunvanet eo bet an holl en-dro d’ar vroad.
Lusket e vez an treuzfurmadur armerzhel dre derriñ talm gorrek ar greanteladur : lañs a roer d’an
treloc’herezh, d’ar gimiezh, d’an ijinerezh tredanel. Ur framm patromel a saver e par ar riez :
Confédération Générale de la Production Française, e gouere 1919, – dont a ray da vezañ
Confédération Générale du Patronat français e 1936. Freuzet gant an eil Brezel-bed ez adsav dindan
an anv Confédération Nationale du Patronat français gant an hevelep tud. Niver ar gouerion lazhet er
brezel ha treuzfurmadur ar re a zistro zo e devoud kemmoù don er maezioù. Argaset e vez d’an
drekleur ar c’houvriaded henvoazel hag o c’healiadurezh. Seurt argerzh ne zeu ket da benn a-daoltrumm hogen padout a ra a-hed an etrebrezel. Evel just, e klot seurt emdroadur eus an emframmoù
kevredadel gant un emdroadur ken bras eus ar metou labourer.
Dre berzh treuzfurmadur Frañs e vez degaset Breizh er bed arnevez. Kemmet e vez da vat an
emframmoù kevredadel. Ar metou kouerel a chome gouzañvat en ur paderezh anistorek a rank
sammañ an tremen d’ar bed arnevez dre ar gallekadur. Boulc’hañ a ra al lusk kevredadel brasañ a zo
bet e Breizh. Kenderc’hañ a ra danvez istorek. War un dro avat, en tremen-se e tilez Breizhiz o danvez
kevala dre zont da genderc’herion anistorek ar bed gall. O luskañ freuzidigezh kelc’h-bac’h an
emframmoù henvoazel e voulc’hont war un dro argerzh an arallekadur.
An diforc’hioù splann etre an emframmoù kozh hag ar re nevez a verk dezho un durc’hadur anat.
Ar gallekadur zo un ober istorek, ha perzh en deus e krouidigezh ur saviad nevez. Anistorek e oa en
eneb an oberoù sevenet en emframm parrezel kozh ; war gelc’h e troent hag e tistroent hep nemeur a
gemm. Padal, gant an emframmoù kozh e veze keñverioù fetis etre an dud, tost e veze o amkanioù
d’an dud. Bremañ ar gallekadur zo ur pal savet en a-raok, ha pep hinienn en em zibab d’e dizhout
diouzh he zu. Evit an emframmoù parrezel, e kendalc’hont da dreiñ goullo, divastus ma’z int d’ar
gallekaat. Kejañ a ra al labourerion war-eeun gant ar gevredigezh c’hall. En em gavout a reont e
darempred gant an holl aozadurioù renkadel, kendereel gall intret gant kenderc’hadoù ar renkad-ren
(S.F.I.O., P.C.F., Sillon, c’hweluniadoù, h.a.).
Dirak unanadur ar batromelezh e Frañs, ul lod bras eus ar c’hreantourion vihan a gemer an tec’h.
Gwerzhañ a reont o stalioù evit bevañ diwar o leveoù. Kement-se ne ra nemet azlañsañ an divroerezh.
Ar gallekadur zo deuet da vezañ saviadek : an alc’houez eo evit Breizhiz d’o saviad-kenderc’hañ
nevez. An hent kemeret gant Breizhiz a glot gant ar pezh a venn ar renkad-ren gall. Aesaet eo saviad
ar vourc’hizion etre. An diaester ne c’hell dont nemet eus an elfennoù a chom e dilerc’h tarzhidigezh
an emframmoù kozh.
Kenderc’hadoù (e tachenn ar yezhouriezh pe an istorouriezh) an emsaverion gentañ a gemer ur
ster nevez er goudebrezel : anadiñ a reont evel prouennoù ha startaerioù ur bezoud brezhon. Dre se, ar
re a gemer harp warno evit luskañ un « ober brezhon », daoust ma teuont ivez eus ar metou bourc’hiz
etre ha bihan, o vezañ avat m’emaint en ur blegenn disheñvel diouzh hini o diaraogerion, o devez un
emzalc’h nevez. Un emzalc’h azonus eus o renkad o deus pa fell dezho ledañ d’ar gevredigezh a-bezh
o saviad hag o c’healioù a sellont evel reizh. N’o deus ket galloud ar renkad-ren, eleze n’int ket

mac’homerion, ha padal e piaouont kenderc’hadoù kent ar renkad-se. N’int ket bac’het ha dall evel ar
boblañs. Neuze d’o meno eo ret e ve an holl evelto ha mat e vo pep tra. Dibarelezh ar re a ya d’an
Emsav eo ez ensammont o brezhonelezh. Aspiaouañ a reont kenderc’hadoù o diaraogerion hag en o
zouez keal paderezh Breizh. Aes eo kompren neuze penaos ez int degaset da gareziñ ar gallekadur, pa
gas hemañ da get ar bed henvoazel a zo evito an elfenn solut, fetis nemeti oc’h enderc’hel o
brezhonelezh. Amoet eo evito emzalc’h ar boblañs o strivañ oberiat d’en em c’hallekaat, – ne c’hell
dont nemet diwar un diouer a stlenn. Kentañ gwrizienn eo da geal ur bobl wengelek.
Pouezus eo ar saviad renkadel. Emsaverion an etrebrezel a garez emzizalc’h o renkad. E zisplegañ
a reont dre un dianaoudegezh eus ar vro. Unvaniezh Yaouankiz Vreizh koulz ha Gwalarn a venn
labourat evit an dud digor o spered, eleze tud evelto, tud a skiant ha n’eo ket tud a levezon. Un elfenn
ken pouezus all eo freuzadur klozded ar bed henvoazel. Anat eo d’an dud yaouank-se perzhiat er
stuzegezh c’hall ne c’hallo mui o bro bleuniañ e diabarzh Frañs da heul diskar ar bed henvoazel.
Drailhañ trefoedachoù pe enoriñ an hendadoù n’eo ket mui a-walc’h da zerc’hel ar vro. Neuze e troont
ouzh diskoulmoù all a zo ar Stad vrezhon, ar yezh vroadel, ar vroad. Labour kentañ an emsaverion eo
fraeshaat evit an holl keal an diskoulm sklaer-se. O loc’hañ diwar o savlec’h kevredigezhel dizezrann
ha diwar ar pezh a c’hoarvez er vro nad int ket muioc’h evit dezrannañ, e tanzeont keal ur vro da zont
ma vo parraet ouzh techoù ar mare ha ma aspiaouo Breizhiz ar barregezhioù o deus diskouezet en
tremened. Diwar lusk an danzeadur-se e tiwan al lennegezh evel-pa-vije gant Gwalarn, ar bruderezh
en-dro da geal ar Stad gant Breiz Atao. War un dro ez anavezont da bal paderezh Breizh devoudel, hag
e sammont pep kiriegezh war an diavaez : gwasket eo Breizhiz gant ar C’hallaoued, ar brezhoneg gant
ar galleg ; alese ar ger-stur : ar C’hallaoued, ar galleg er-maez !
Un elfenn a bouez a vanke da dud an eil Emsav evit mont pelloc’h eo bezañ kavet ster emzalc’h ar
boblañs. Chomet int stag ouzh o amkan mirelour. Da elfennoù yael o deus degaset o c’henderc’hadoù
lennegel, kentañ poent a unvanadur e diempradur ar gevredigezh e Breizh, ha keal an digembezusted
etre brezhonelezh ha gallelezh. Padal o amkan mirout Breizh meizet a-dreuz d’an henvoazelezh a harz
outo a ober al liamm etre o c’henderc’hañ ha saviad gwerc’hel ar boblañs. Ne arveront ket o
c’henderc’hadoù da deurel sklerijenn war o saviad. O kenderc’hel gant hent ur c’hladelouriezh
treuzpadet diwar an Emsav kentañ, e paouezont a-benn ar fin a genderc’hañ evit lakaat degemerout o
c’henderc’hadoù gant ar boblañs.
O ijin a droont da gavout hentennoù evit ledañ o c’healioù, keal ar Stad hag ar yezh unvan da
skouer. Taolioù Gwenn ha Du o kavout un heklev bras er boblañs a ziskouez war un dro ar foz a zo
etre kealiadurezh an emsaverion hag ar werc’helezh kevredadel. Tud Gwenn ha Du a zifenn ur Vreizh
aet da get keit ma’z eo prederiet ar boblañs gant an enkadenn armerzhel. An Emsav n’eo mui nemet ur
strollad-brudañ gant un nebeut kealioù da ledañ : ar yezh, Breizh trevadenn, goubarzhelezh Breizhiz,
ha tezennoù gladelour ha gouennelour all. Ar pal da dizhout oa kendrec’hiñ a-raok ma’z afe pep
brezhonelezh da get. E gwir ne welent nemet restachoù ar gevredigezh kozh, o chom dall ouzh an
tamm kenderc’hañ emsavel piaouel a oa diwar neuze an hini nemetañ a gonte. Azonus eo er c’heñverse ersav Raymond DELAPORTE, bet pennrener ar P.N.B. e-doug an eil Brezel-bed : harluet e 1945
hag o tistreiñ da Vreizh er bloavezhioù 60, spouronet gant gallekadur maezioù Kernev, n’en devoe
ken c’hoant nemet mont war e giz da Iwerzhon.
Pa darzh an eil Brezel-bed emañ an Emsav sanket mat en un hent bac’h. An eil Brezel-bed a
zisoc’h gant peursaveladur ul liamm saviadel etre holl riezoù ar bed. Emframmadur armerzhel pep
riez zo e dalc’h he darempredoù gant ar riezoù all. USA hag SSSR en em glev evit klenkañ ar
blanedenn e-barzh o daou holgant. Gant an didrevadennerezh e ren broioù evel Sina hag Aljeria o
dispac’h, o lakaat en arvar kempouez ar c’heñverioù politikel hag armerzhel er bed a-bezh. Disheñvel
eo an dispac’hioù-se diouzh emsavadegoù broadel Kreiz Europa a-raok ar Brezel-bed kentañ. E
dibenn ar brezel, e Frañs, e teu a-benn ar renkad-ren da reiñ d’ar Résistance ul lec’h kempoell en he
c’henderc’hañ istor dezhi.
Evit Breizhiz e torr ar brezel al lusk kevredadel ma oant. Derou ar brezel a verk derou ur
baouezenn. Divarc’het int o stadañ divarregezh ar Stad c’hall. Goude ur prantad a neuennadur merket
gant berzh keñverel ar c’healioù ledet gant ar vroadelourion vrezhon, ez adkav poblañs Vreizh lusk ar

gallekadur e stumm fetis ar stourm ouzh an Alamaned. Kouezhañ a ra difetisted pal kent ar gallekadur
dirak an amkan « argas an Alamaned ». Degaset eo Breizhiz da gemer intrudu, da sammañ o-unan o
zonkad er-maez eus frammoù ar Stad c’hall steuziet.
Mar kav Breizhiz er Résistance an tu da eztaoliñ o youl da zistreiñ d’an istor, e chom o lusk
emdarzhek rik. Ken dispis all e veze frammoù ar Résistance o-unan : frammoù savet emdarzhek
dindan wask un alouber o lakaat en argoll un elfenn buhezet evel diziouerus ne oant ken. Kendonkad
e voe ar Résistance e Breizh gant ar Résistance e Frañs. Pa zistro galloud ar vourc’hizion uhel e
dibenn ar brezel gant o frammoù, o falioù, o amkanioù, gant o c’henderc’hañ istor erfin, e roont d’ar
Résistance ul lec’h kempoell en o reizhiad, e kenderc’hañ o istor. Ret eo lavarout ne oa bet er
Résistance hec’h-unan embreg efedus ebet d’he lakaat kempoell gant he sol ha d’ober anezhi ur
c’henderc’hañ istor dibarek. Aesoc’h a se e voe d’ar galloud nevez hec’h atoriñ, pe da nebeutañ hec’h
eilsavelañ en e istor dezhañ.
E Breizh ez eo dibenn an eil Brezel-bed derou ur prantad nevez. Peurc’hallekaet eo Breizhiz.
Emaint e-barzh ar reizhiad-kenderc’hañ bourc’hiz. Echu eo striv ar gallekaat. Tizhet o deus don an
arallekadur.
Disheñvel eo an eil goudebrezel diouzh an hini kentañ. Diskaret eo da vat dilerc’hioù emframmoù
ar rakvrezel. Ar greanterezh henvoazel, an dornwezhelezh a goll pep pouez. Derou ar greanterezh
arnevez eo : kenderc’hañ traoù nevez o krouiñ ezhommoù nevez. Tennet e vez korvo war-eeun eus ar
ouezoniezh en armerzh diwar-bouez imbourc’hioù reizhiadek renet gant an embregerezhioù o-unan.
Ar Stad a emell mui-ouzh-mui en armerzh dre ar broadeladurioù hag ar steuñvoù armerzhel. En ur ser
ez emdro ar frammoù politikel ; ar Pempet Republik a bled pervezh gant adframmadur al levierezh.
Diwar se e starta al liammoù etre politikerezh hag armerzh. Kefridierezh ar Steuñv a gemer pouez
abaoe 1954 e leviadurezh an armerzh. Kemmoù bras zo ivez er gevredigezh. Ne gaver mui ar
c’houvriaded a veize adsavidigezh ar vro evel adsav an traoù diskaret. Klask a reer sevel frammoù
nevez o tennañ gounid eus reuzioù ar brezel. Komzet ez eus bet c’hoazh eus an durc’hadurioù nevez a
anadas er bloavezhioù 50 gant al labourerion.
Tizhet don eo ar gevredigezh e Breizh gant an treuzfurmadur. N’eo ket bet diouennet ar boblañs
evel e 1914-1918. Emzizalc’h ar renkadoù uhel heuliet gant hini ar vourc’hizion etre ha bihan a ra
n’eus ket a greizennoù greantel e Breizh. Gennadoù hepken zo tizhet. Rediet eo ar gouerion vihan ha
krenn da bostañ o holl arc’hant en o atantoù ken ma teu diaes dezho bevañ. Embregerezhioù ’zo,
kouezhet e dalc’h kevredadoù bras, a vez dilezet diwar ar mare m’o seller evel digevezus.
En arvar emañ lazioù ar renkadoù etre. Mard a Breizh d’un dezerzh e kollint o leveoù. Abaoe pell
o deus kollet pep soñj er galloud. Da heul, er bloavezhioù 50 ez eo savet gant bourc’hizion vihan al
luskadoù armerzhelour kentañ. Goulenn a reont ouzh ar Stad c’hall diwall an armerzh brezhon. War
an dachenn-se e kejont gant ar c’hoskor kefridiadel a ouenn nevez diwanet gant prantad arnevesaat ar
gevredigezh c’hall. Diouzh un tu e vo un tuadur derc’houezet gant gouvriaded henvoazel a glask sevel
gourc’hwelioù e bevenn ar pezh a zo : bouederezh chatal, bouedvirerezh, hag o tisteurel kement
embregerezh a c’hallfe degas kemmoù don. Er c’hontrol, an atebeion arnevez a zegaso
embregerezhioù greantel.
Evit al labourerion, an enkadenn o heuliañ an adsavidigezh a ro tro dezho da embreger pezh o
deus gounezet e-pad ha goude ar brezel. N’eo ket mui ar vuhez c’hall ar peurvoud da ziraez : emaint
e-barzh. Dic’houzañvusoc’h e teuont da vezañ ouzh an destrizhoù a c’houzañvent keit ma ne oa ket
echu prantad ar gallekadur. War un dro emañ o ferzhiadur er gevredigezh strishaet d’an dachenn
armerzhel dre berzh o saviad a arallekaidi. Da heul e tarzh diskeladegoù ken gant ar gouerion, ken
gant ar vicherourion a-benn kaout ur saviad dereatoc’h.
E-keit-se ez eo kouezhet an Emsav en dunelouriezh. Heskinerezh gall an dibenn brezel ne ra
nemet e sankañ muioc’h en arlezadegezh. Koulskoude, un nebeut tud yaouank a glask adkavout, n’eo
ket mui Breizh evel ma reas Roparz HEMON goude ar Brezel-bed kentañ, hogen an Emsav ; dre se,
ez adkavont hag ez ensammont kenderc’hadoù an eil Emsav ha kelennadurezh Gwalarn, da nebeutañ
he c’helennadurezh eus ar bloavezhioù 20. Eus ar renkadoù etre e teu ivez ar re yaouank-se. O

dic’hoanag rak an dismegañs ma’z eo lakaet oberoù o diaraogerion, rak emdroadur ar boblañs, rak an
distro gant ur bern brogarourion d’ar rannvroelouriezh, o degas da glask o gwrizioù donañ e
kenderc’hadoù an emsaverion gent. An arnodoù a reont war un dro evit sevel strolladoù troet ouzh ar
boblañs zo kemend-all a c’hwitadennoù. Distaolet e vezont. Ent ergorel, ent dangorel ivez, n’int ket
diforc’h a-walc’h c’hoazh diouzh Emsav derou ar bloavezhioù pergont enepgall hag adualaman, hag
ar boblañs ne oar gwelout enno nemet un aspadenn eus ar mare argarzh-se. A-hend-all, ar boblañs,
engouestlet e stourmoù evit difenn he bevañs, n’he deus iziunad ebet boutin gant o re. Ken ma’z eo
berzet ouzh an emsaverion nevez betek an hentoù goulezet gant o diaraogerion. Argaset gant o
c’henvroiz e stagont da grouiñ etrezo pezh a oa bet an Emsav o klask en aner e Breizh e-pad pemont
vloaz : ur bed brezhon. Brezhonekaat a reont o buhez hiniennel, o ziegezh. Krouiñ a reont ur vuhez
sevenadurel ha korrgevredigezhel en-dro da gelaouennoù, da gampoù-hañv, h.a.. Asantet o deus en
devoud d’an troc’h gant ar peurrest eus ar boblañs, pa greizont bremañ o strivoù war ar c’henderc’hañ
diabarzh. Prantad ar Geto eo. Evel-se, hep gouzout, hep fellout dezho, ez amparont ur saviadkenderc’hañ nevez diforc’h ha distag krenn diouzh ar saviad-kenderc’hañ boutin, e savelont an troc’h
etre ar saviad-kenderc’hañ emsavel hag ar saviad-kenderc’hañ arallek. Gwriziennet eo ar saviadkenderc’hañ nevez e kenderc’hadoù an Emsav, eleze en istoregezh vrezhon, ha drezañ e kav an
Emsav e ster istorel donañ : bezañ an eztaol oberiant ha daelerezhek eus dislavaroù ar gevredigezh.
Tra ma tiorre en digenvez an Emsav nevez diwar ur saviad-kenderc’hañ emren, e krog ur
gealiadurezh tudadel d’en em ledañ e Breizh adalek ar bloavezhioù 60. Al luskadoù folklorelour ha
kulturelour, neuze armerzhelour, neuze broadelour, azbevadur er goudebrezel eus luskadoù breizhek
ar rakvrezel, zo haderion ar gealiadurezh-se en ur boblañs a grog da ziskouez he youl vevañ. Mar deu
bepred atebeion al luskadoù-se eus ar renkadoù etre, ar gealiadurezh a dreuzkasont a dizh mui-ouzhmui renkadoù ar gouerion, ar vicherourion, an implijidi. En doare-se e tiwan ur bountad breizhek o
kemer ur vent yoc’hek e derou ar bloavezhioù 70. Ken kemplezh eo luniadur ha kealiadurezh ar
bountad breizhek hag an nerzhoù diseurt a zo en e zevoud, seul gent a se ma ne denn ket ar bountad da
gaout ur c’hempoell diabarzh na diavaez ha ma chom e elfennoù en ur c’heñver a geveldodiñ. Drevras e c’haller diverzout ennañ daou rumm arvezioù pennañ : diouzh an ahel treadegel ez eus anezhañ
ur bountad tudadel (kadarnaat a ra e vrezhonelezh, oc’h atoriñ dodennoù an eil Emsav), diouzh an
ahel kevadegel e venn bezañ lod en ur bountad hollvedel (poblek, gwerinek, sokialour, o lakaat poell e
hollvedegezh e kealiadurezhioù danzeet diwar amprestoù, en ur sokialouriezh evel-ma-tleje-bezañ, en
ur werinegezh anveliour utopek pe en ur gevreadelouriezh kevrinek). Ret eo merkañ e chom ar
bountad breizhek, daoust d’e yoc’hegezh ha da emvennadur e aozadurioù da c’hoari ur roll er vuhez
politikel, un anadenn arlezat d’ar gevredigezh c’hall. Tu zo da zisplegañ an arlezadegezh-se. Al liamm
saviadel nemetañ etre tud ar bountad breizhek eo liamm saviadel ar gevredigezh vloc’hel gall ; o
c’healiadurezh avat a zistaol pennaenn ur gevredigezh vloc’hel gall end-eeun, – pezh o laka da vezañ
perzhiat er gevredigezh-se dre o saviad hag arlezat dezhi dre o c’healiad ha kement aozadur a
ziorreont diwarnañ. Un troc’h krenn zo enta etre o c’henderc’hañ saviadek er gevredigezh vloc’hel
hag o c’henderc’hañ kealiadek (labour an aozadurioù-brudañ hag -arc’hañ), pezh a ro da gompren ar
perag eus o saviad brezhon diwerc’hek (digenderc’h, gwengelek, evel-pa-vije) hag eus o c’healiad ken
gaonac’h all, na oar mont en-dro nemet diwar amprestoù.
A-geñver gant ar bountad breizhek arlezadek emañ al levierezh gall o prientiñ un emazasadur e
stumm ar rannvroeladur. Frammoù ar rannvroeladur zo o vont da euvriñ un darn eus ar bountad, an
elfenn c’houvriadek da gentañ. Evit an elfenn boblek, ez eo antebek e kavfe he lec’h enno. Er
bloavezhioù 60 e kejas preder armerzhelour ar c’houvriaded hag arc’hadurioù ar gouerion hag ar
vicherourion. A bep tu hag e pep doare e voe klasket difenn ar gourc’hwelioù e Breizh. En dibenn ez
anadas ar c’haonac’hted eus seurt stourmoù. Dister e voe niver ar gourc’hwelioù krouet hag an
embregerezhioù a gendalc’has da serriñ, ar gouerion da goll arc’hant gant o atantoù. Er bloavezhioù
70 ez a taeroc’h emgann al labourerion. Al luskadoù micherourion, kouerion, kenwerzhourion vihan a
gemer arlivioù dibarek e Breizh o ren un obererezh stankoc’h eget er peb-all eus Frañs. Kement-se
avat a daol frouezh dister. An embregerezhioù greantel ensezet e Breizh zo e dalc’h kevanennoù
kevalaour pe rouedadoù kenwerzhel meizet hervez ment Frañs, Europa pe ar bed ha ne gemeront pled
ebet gant lazioù ar rannvro. Kudenn bennañ ar c’henderc’hañ gall zo emazasaat ouzh e amveziadoù

bedel, o stourm da gentañ ouzh enkrog ar c’hevredadoù liesvroadel. Amkan ar rannvroeladur eo
kevodañ nerzhoù nevez evit stourm bedel ar riez c’hall ha n’eo ket reiñ d’ar rannvroioù an tu da
vastañ da arc’hadurioù o labourerion.
An Emsav en deus kadarnaet e roll : bezañ war dalbenn ar bountad breizhek, pezh a anavez da
amplegad ar bezañ war dalbenn an istor. E labour kentañ zo bet ober renabl dilañsoù ar bountad
breizhek, a zo dilañsoù Breizh hag e re. Diskuliet en deus an dilañsoù kealiadel, ha dreist-holl an
hentoù-dall gladelour, broadelour ha rannvroelour, yezhelour hag armerzhelour, oc’h emledañ d’ar
vro gant hêrezh an eil Emsav (an dudadelezh, sellet evel sol ha pal an ober emsavel, en deus
adsavlec’hiet evel unan eus elfennoù ar gevredadelezh), koulz hag an hentoù-dall renkadelour,
strolladelour, stadelour (ar renkadelezh, lakaet da alc’houez an istor, en deus eilsavelet e stern ar
c’henderc’hañ istor). Diskuliet en deus ivez an dilañsoù saviadel : en em grennañ da genderc’hañ
diwar ur saviad piaouel arlezat zo reiñ ur furm fetis, kevredadel d’an arlezadegezh m’emañ, n’eo ket
hepken ar bountad breizhek, hogen poblañs Vreizh ha meur a boblañs er bed ; zo ivez reiñ ur furm
oberatael da youl an arlezidi da vezañ kenderc’herion o istor.
PKB-1216

(Kendael a-zivout istor ha kevredigezh, trede testenn PKB-1217).
Notennoù a-zivout Brastres ar c’heñverioù… – Evezhiadennoù I.
Un dalc’h labour zo bet graet war an Notennoù PKB-1216 e Kellig-Adkellig 35. Setu un darn eus
an evezhiadennoù a zo bet graet.
Lec’hiañ an traoù evel ma ra an aozer en amgant ar gevredigezh c’hall a zegas sklaeriadurioù
nevez war emdroadur ar gevredigezh e Breizh ha war an Emsav. Kement-se a zegas d’e dro kudenn
gant un darn eus ar rummennoù hon eus arveret betek-henn evit damkanañ seurt emdroadur, ar
c’heñverioù etre ar gevredigezh e Breizh hag e Frañs. Meizadoù an henvoazelezh, an arnevezelezh, ar
vrezhonelezh, ar c’hallelezh zo da adwelout e goulou ar savlec’hiadur nevez degaset gant PKB-1216.
Lakaat a ra war wel an emframmoù boutin da Vreizh ha da Frañs ; da skouer emframmoù ar
gevredigezh henvoazel gant ar barrez, an tiegezh, h.a., ar renkadoù hag o c’healiadurezhioù. Tu zo da
ouzhpennañ ar frammoù politikel hag armerzhel boutin. Bevennoù ar meizadoù henvoazelezh,
brezhonelezh h.a., evel ma’z int bet arveret, a anad amañ. Ober a reont dave d’un troc’h splann
(egorel, emframmel, politikel, armerzhel, stuzegezhel, istorel) etre div gevredigezh. Diskouez a ra
PKB-1216 ne oa ket ken splann an troc’h ha ma kredemp betek-henn.
Klask a reomp amañ boulc’hañ un dezrann eus ar meizadoù a henvoazelezh, arnevezelezh,
brezhonelezh, gallelezh hag eus an arver a zo bet graet anezho gant an Emsav. Arveret eo bet meizad
an henvoazelezh evit ar wech kentañ gant P. PENNEK en e bennad Isdiorreadur hag armerzh
(Kendael war an isdiorreadur, Preder 84-85 1966) evit diskouez e oa Breizh ur vro isdiorreet. Tezenn
an isdiorreadur ha damkaniezh an isdiorreadur hon eus kroget da zezrannañ warlene pa na glask
gwelout nemet darempredoù untuek etre ar broioù « diorreet » hag ar broioù « isdiorreet » hag e tiwel
ar c’heñver a gevamplegadur a zo etre an daou rumm (sl. EMVR-306, Emsav 62/68-69 1972). P.
PENNEK en deus pouezet en e bennad hag abaoe war un dra : meizad an isdiorreadur zo
darempredel : an darempred etre kevredigezhioù arnevez ha kevredigezhioù henvoazel a ra eus ar
c’hevredigezhioù henvoazel kevredigezhioù isdiorreet ha diempret. Evel ma tiskouez aozer PKB-1216
avat ne oa diforc’h-diazez ebet etre ar gevredigezh henvoazel e Breizh hag e Frañs ; da heul, meizañ
keñverioù Breizh ha Frañs (pe ar c’heñver brezhonelezh / gallelezh) dre an daouad henvoazelezh /
arnevezelezh zo divastus a-walc’h : etre Breizh ha Frañs e ve an hevelep keñver hag etre n’eus forzh
petore parzh eus Frañs ha Frañs, pe etre tachennoù greantel hag an tachennoù ploueel anezhi. E berr,
meizad an henvoazelezh ne spir ket da zeskrivañ ar c’heñver etre Breizh ha Frañs en 19t kantved. Evit
a sell tezenn isdiorreadur Breizh ez eo da lakaat, a gredomp, war un dro gant tezenn « Breizh
trevadenn ».

Koulskoude meizad an henvoazelezh en deus taolet frouezh puilh er bloavezhioù tremenet.
Talvezet en deus da zamkanañ istor an Emsav kentañ hag an eil, ar gallekadur hag an arvezioù niverus
anezhañ. An Emsav kentañ o veskañ henvoazelezh ha brezhonelezh en deus lakaet e nerzh da virout
war sav ar gevredigezh henvoazel a-enep lanv an arnevezelezh na rae, evitañ, nemet unan gant ar
c’hallelezh. An eil Emsav, luskellet etre emzalc’h an Emsav kentañ ha saviadekadur an trede, zo bet
distaolet gant ar boblañs a wele ennañ un nerzh henvoazelour. E berr, an daouad henvoazelezh /
arnevezelezh en deus talvezet da ziforc’hañ emzalc’hioù an emsaverion dirak ar gevredigezh,
emzalc’hioù ar boblañs er plegennoù diaes ma en em gavas etre an daou vrezel-bed, hec’h emzalc’h ekeñver an Emsav pergen. Evel ma emañ avat, an daouad henvoazelezh / arnevezelezh en deus roet
pezh a c’halle reiñ, a gav dimp.
Abeget eo bet bredelouriezh darn eus an dezrannoù a zo bet graet eus an Emsav, soñjal a reomp e
dezrann Breiz Atao da skouer (sl. Emsav 33/263-277 1969). Re a bouez hon eus roet d’an arvezioù
bredel en arver hon eus graet betek-henn eus an daouad henvoazelezh / arnevezelezh. Un termenadur
kevredadouriezhel hon eus da reiñ eus an henvoazelezh hag an arnevezelezh a-raok klask mont
pelloc’h gant an div rummenn-se ; an doare surañ eo da hepkoriñ an techoù bredelour a gaver c’hoazh
en hon dezrannoù.
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KENDAEL A-ZIVOUT ISTOREKADUR AR MERC’HED
(Testenn gentañ, PKB-1218).
Stad anistorek ar merc’hed.
Anv a oa bet graet tost tri bloaz ’zo eus « kudenn ar merc’hed », e-pad Devezhioù Studi. Dre
zegouezh e oa bet dibabet an danvez-se, evel digarez da lakaat an deraouidi war ar yezh da gomz ; war
ar prim e oa bet kavet an anvad « frankizadur ar merc’hed », o treiñ diresis ur c’herienn c’hallek
lakaet diouzh ar c’hiz abaoe nebeut. Ne oa ket bet klasket mont gwall zon er gudenn, hag e oa chomet
an dud e par an arc’hadurioù, pa n’eo ket ar c’hlemmichadennoù, klevet amañ hag ahont ha brudet
gant luskadoù benevelour a seurt gant an M.L.F. (Mouvement de libération de la femme) e Frañs.
N’eo ket war zigarez emañ ar gudenn-se diouzh ar c’hiz er gevredigezh arallek abaoe un nebeut
bloavezhioù e vennan he studiañ amañ. Hogen kement plac’h o kemer perzh en Emsav a gemer perzh
ivez er gevredigezh arallek. Ne c’hell ket tremen hep anavezout ur gudenn a zo stag ouzh he saviad er
gevredigezh-se. Ne c’hell ket tremen kennebeut hep gwelout ha buhezañ ur c’heñver daelerezhel etre
he saviad arallek hag he saviad emsavel, ha kement kudenn stag ouzh ur saviad a wered en un doare
war egile. Un ere ez eus etre an doare ma kenderc’h – pe get – ur plac’h en Emsav hag an doare m’eo
bet kenderc’het ar merc’hed er gevredigezh arallek, abaoe an Dispac’h gall pergen.
Petra eo enta « kudenn ar merc’hed » ? Anv ez eus bet graet a frankizadur. Gant pe hep rat, komz
eus frankizadur zo un doare da lec’hiañ ar gudenn en ur par hiniennel, ha dre se ober anezhi ur gudenn
a eil renk : a-hiniennoù e c’hell ar merc’hed, pe lod anezho, « en em frankizañ », da skouer dre gaout
ur vicher o lak emren ent armerzhel diouzh o gwaz, dre arverañ an hilastaliñ arnevez. Se zo degouezh
ur bern kelennerezed. Gallout a reont evel-se bezañ « dieub », kaout frankizioù, hepkoriñ kudennoù a
samm ar re all, met n’eus evit-se netra kemmet e saviad kevredigezhel ar merc’hed, evel ma welimp
pelloc’h.
Gant « kudenn ar merc’hed » ez eus anv a istorekadur, n’eo ket a frankizadur. Abeget e vo e ra an
Emsav e gudenn eus istorekadur ur bobl, istorekadur an holl zenion, ha n’eus enta meneg arbennik
ebet da ober a-zivout ar merc’hed. Eleze e ve diskoulmet pep tra gant an Emsav, dre vurzhud ? Dre
eurvad e ve re aes. Goude Dispac’h 1917 ivez ez eus bet tud evit soñjal e ve diskoulmet kudenn ar

merc’hed gant ren ar sokialouriezh, Simone de BEAUVOIR da skouer (sl. Le deuxième sexe) ; ranket
o deus anzav ne oa nemet un hunvre.
Lakaat ar pouez war istorekadur ar merc’hed a empleg emaint bremañ er gevredigezh arallek en
ur stad anistorek. Resisoc’h, peogwir on degaset da se gant al levr a studiin arbennik, La femme
éternelle, gant Gertrud von LEFORT1, emañ ar merc’hed en ur stad anistorek er renkad vourc’hiz
deuet da renkad-ren e Frañs en 19t kantved. Kement-se a vevenn ar studi ha pouez an diogeladenn
graet a-us. Hogen stad ar merc’hed er vourc’hizelezh, hag ar gealiadurezh savet da gantreizhañ ar
stad-se, o deus er gevredigezh arallek pouez ar renkad vourc’hiz hec’h-unan.

La femme éternelle.
Savet eo bet al levr e dibenn hanterenn gentañ ar c’hantved-mañ. G. von LEFORT zo Alamanez,
katolik, diskiblez da CLAUDEL. Pezh a venn studiañ en he levr eo roll arouezel ar vaouez en holl
amzerioù. He lavar zo arouezel ivez, pezh na aesa ket komprenidigezh hec’h oberenn.
Touellus e c’hell bezañ talbenn al levr : La femme éternelle. Arabat e ve klask amañ renabl ha
studi un nebeut arvezioù eus roll ar vaouez o dije trebadet a-hed ar c’hantvedoù hag ar
c’hevredigezhioù ; na kennebeut ur skeudenn eus un éternel féminin koumoulek a reer alies anv
anezhañ. N’eus anv amañ nemet eus peurbadelezh Doue. Mar lavar « ar vaouez peurbad » ez eo dre
ober dave da beurbadelezh Doue. Plediñ a ra G. von LEFORT gant skeudenn orin ar vaouez, he
skeudenn beurglok e Doue. Ar vaouez peurbad zo Mari, hi hepken, « benniget e-touez an holl
vaouezed », hogen Mari zo ivez arouez ar vaouez.
Rannet eo al levr e teir lodenn : ar vaouez peurbad, ar vaouez en amzer, ar vaouez er-maez eus an
amzer. Teir modelezh ez eus d’ar bezañ plac’h : ar werc’hez, ar wreg, ar vamm, pep hini o seveniñ en
un doare klok tonkad ar vaouez en e anien. E Mari en em gav sevenet hag unvanet an teir modelezhse : hi eo ar werc’hez-vamm, gwreg ar Spered Santel.
Ar vaouez peurbad.

Damani ar vaouez zo ar bed relijiel, tonket eo d’an talvoudoù relijiel, hec’h obererezh a ra bepred
dave d’an trabed. Aze e kejer gant unan eus dodennoù al levr : dodenn ar ouel ; ar vaouez zo bepred
dindan ar ouel, kement tra a ra zo graet dindan ar ouel, ne vez ket gwelet. He zachenn zo hini an traoù
na weler ket : karantez, truez, madelezh, skoazell, h.a. ; diouganerezh an dazont ivez (kv. Sibulla en
Henved). Ar ouel a c’holo ar vaouez en diwezh zo an drabedelezh ; hag ent arouezel da vareoù pennañ
he buhez emañ ar vaouez dindan ar ouel, hini ar plac’h nevez, hini al leanez, hini an intañvez. Dodenn
ar ouel zo unan eus elfennoù ar vaouez peurbad. An eil zo dodenn ar c’henlabour, an emroüsted, an
emaberzh. Ger-stur ar vaouez zo komz Mari o respont d’an ael : « Fiat mihi… » (ra vezo graet
ac’hanon hervez komz Doue). Ster komz Mari zo : asantiñ bezañ benniget gant Doue, ober pezh a
c’hortoz, pezh a c’hortoz an denelezh ; e par ar vevedelezh e talvez asantiñ engehentañ. Ar « fiat » a
zispleg an heug ouzh ar vaouez kouezhet, Eva. Ar pec’hed orin zo ur pec’hed en urzh relijiel, evel
maouez he deus Eva pec’het, setu perak eo hi a zo mallozhet, n’eo ket Adam ; e-lec’h distagañ « fiat »
Mari, he deus kredet komzoù Satan « eritis sicut dei » (evel doueoù e viot). Evit an hevelep abeg ez
eus bet roet un dremm spouronus d’an Erinues, da Medousa en Henved : alese ivez tonkad ar
sorserezed er Grennamzer. An holl skouerioù-se a ziskouez heug an denelezh ouzh ar vaouez a zistaol
an talvoudoù fiziet enni. Er c’heñver-se e kaver en Henved un doare diougan eus ar bed kristen. Ar
vaouez oc’h asantiñ, o tegemer, oc’h adkemer « fiat » Mari zo arouez ar bed, an den, oc’h asantiñ
kenlabourat d’e silvidigezh. Ar vevedelezh a dalvez c’hoazh da arouez : « kentañ lec’h ar silvidigezh
war an douar a voe kof ar vaouez » eme G. von LEFORT. Dodenn ar ouel ha hini ar c’henlabour, an
asant, a gaver dibaouez a-hed al levr. Aze emañ daou vlein buhez ar vaouez, ster he roll hag he bezañs
er bed.
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Die ewige Frau, tr. c’hallek La femme éternelle, Éd. Cerf Paris 1968.

Ar vaouez en amzer.

Ar merc’hed oc’h amparañ an hanter eus an denelezh, e c’hallfed soñjal e reont ivez an istor, evit
an hanter. A-walc’h eo sellout un tammig ouzh ar c’hantvedoù trement evit gwelout n’eo ket evel-se
emañ an traoù. Ar baotred a ren ar politikerezh, a ro furm d’an istor. Ar paotr a arver e zonezonoù,
dre-se en o distruj ; ar vaouez ne ra nemet legadiñ he re d’he diskennidi, hep o uzañ en un ober. Ar
vaouez a arouez kendalc’h ar remziadoù, ar paotr ur mare eus an istor. Er paotr ez eo enkorfet
talvoudegezh peurbad ar mare, ar vaouez anvevennelezh ar ouenn. Ar vaouez bezant en istor ne vez
ket merzet (dodenn ar ouel), evel ar vamm a ro ar vuhez d’he bugale hep reiñ dezho hec’h anv. Ar
vaouez en amzer eo ar werc’hez. (Dindan an anvad gwerc’hez e lak G. von LEFORT an holl verc’hed
dizemez, rak ar werc’hted zo gwir furm an nanndimeziñ hervez an natur). An holl amzerioù o deus bet
azaouez ouzh ar werc’hez ; er werc’hted o deus gwelet amplegad ar c’hefridioù uhelañ, koulz evit ar
baotred hag evit ar merc’hed (kv. marc’heion ar Grennamzer). Ar werc’hez a dorr chadenn ar
remziadoù dre ma nac’h engehentañ ; dre se e tiogel talvoudegezh uhelañ ar bersonded, kantreizhañ a
ra neuze an engehentañ renet gant ar mammoù. Ster ar werc’hted zo bezañ gwreg ar C’hrist. Diouzh
an tu all, ar werc’hez oc’h aberzhiñ ar briedelezh hag ar vammelezh d’ar c’hefridioù uhel fiziet enni a
dizh ar vammelezh speredel. Adkavout a reer an teir modelezh meneget a-us. Pa na seven ket ar
vaouez he zonkad a vamm en em sant rediet da genlabourat d’an istor, da sevenadur he fobl. Ne ra se
avat nemet pa’z eo ret-holl evit ar bed, evel Janed ARK, eleze en em ro, en em aberzh ; ren a ra neuze
un obererezh karismel, hag ez adkavomp aze dodenn ar ouel : ren un obererezh zo c’hoazh ur « fiat »,
chom a ra ar vaouez « matezh an Aotrou », goloet gant gouel ar Spered Santel. Ar vaouez en amzer
n’eo ket hepken ar werc’hez o tont dirak al leurenn e mareoù brientek eus an istor, met ivez ar wreg,
ha dre hent ar sevenadur dreist-holl. Ar vaouez peurliesañ ne grou ket war-eeun, kenlabourat a ra da
oberenn he gwaz, en un doare nann oberiant. Ar vaouez zo an hanter eus ar boud, degas a ra d’he
gwaz an hanter eus ar bed. Ar wreg zo etre ar werc’hez hag ar vamm, etre ar bersonded hag ar ouenn.
Ar werc’hez a ziogel evit ar paotr talvoudegezh ar bersonded, ar wreg a ro dezhañ kenlabour an hanter
eus ar bed. Peurliesañ n’eo ket hi aozourez, met den ne grou e-unan, ha perzh he deus en oberenn he
gwaz. Pezh a zegas zo prizius : dre he bezañs kuzh e tegas ar vaouez talvoudoù benevel er
sevenadurioù, ha pa argaser an talvoudoù-se eus ar sevenadurioù, e tisleberont. Peogwir ez eus un
disrann marvus etre an div hanterenn eus ar boud, disrann azonet gant an dibriediñ, an avoultriezh.
Perzhiadur dizanv ar merc’hed er sevenadurioù zo da dostaat ouzh dizanv ar re o deus savet an ilizoùmeur : ar baotred o deus heuliet hent ar merc’hed, met ar merc’hed eo peurliesañ a arouez an dizanvse, hini Doue.
Aze e komz G. von LEFORT eus luskadoù benevelour derou ar c’hantved : ar vaouez, en arbenn
eus sotoni ha spered strizh an tiegezh bourc’hiz, ne c’halle ket kenseveniñ he c’hefridi a garantez er
stern-se ; torret he deus ar stern marvus, e guitaet, evit kavout er bed, er reuzeudigezh hollvedel,
danvez brientek da embreger he barregezhioù karout, sioulaat, prederiañ, trueziñ, h.a.. Kavout a reas,
pezh zo ar pep pouezusañ, an atebegezh kevredigezhel. Arc’hadurioù al luskadoù benevelour zo da
gentañ-penn speredel, ha n’eo ket armerzhel. Hogen, hervez an urzh peurbad, ne c’hell ar vaouez
kaout nemet ur roll sevenadurel : bezañ gwreg spered ar paotr. E disleberadur ar sevenadur en hon
c’hantved e voe disoñjet liammoù an natur ha lezennoù Doue, hag e tegouezhad gant stourm an div
rev. Ar vaouez, o nac’hañ en em reiñ d’ar paotr, a glask mont e bed speredel ar paotr, kaout ur plas
ennañ (ur plas paotr), hag e teu da vezañ ur benveg er wikefre savet gant ar baotred ; dinac’hañ a ra an
talvoudoù benevel. Disoc’hoù yael ez eus bet da obererezh al luskadoù-se : an holl vicherioù pe-dost
zo digor d’ar merc’hed ; nemet ez eus ivez heuliadoù tragek da se : anadiñ a ra un diouer a verc’hed
dizalc’h ha karantezus er Groaz-ruz, da skouer ; un diouer a verc’hed a-du evit skoazellañ mammoù
tiegezh re sammet, ha prest da ren « labour hael an ti, a voe labour kentañ ar vaouez ». Hag aze ez eus
un arbenn eus disleberadur ar sevenadur : gouizieg ebet, arzour ebet n’en deus morse gallet krouiñ hep
ma ve ur vaouez aketus ha karantezus o tisammañ anezhañ eus trubuilhoù pemdeziek ar vuhez. Ma
n’eus mui plac’h ebet evit ober se ?… Ezvezant ez a ar vaouez eus ar micherioù benevel a orin.
Dilezel a ra an talvoudoù a zo he re ; arouezius eo steuziadur gouel ar plac’h nevez, ha hini an
intañvez.

Nac’het eo d’ar vaouez – ha da viken moarvat – kemer perzh war-eeun e buhez ar pobloù, en
istor, er politikerezh ; n’eo ket se a zo pouezus, he roll n’emañ ket aze. Pezh he deus da ober ar vaouez
en amzer zo lakaat a-wel adarre war zremm ar paotr tresoù ar wreg, reiñ adarre plas ha pouez da eil
hanterenn ar boud, degas er bed gourevel ar vadelezh, an deneridigezh, ar garantez, an druez a vank
ennañ. Pa gred ar vaouez bremañ ober he flas e bed ar baotred, ez eo e gwirionez distaolet dioutañ.
Skoazell Doue evit neveziñ an douar aet e nerzhoù da get a dremeno dre « fiat mihi » ar vaouez.
Ar vaouez er-maez eus an amzer.

Ar vamm eo. Hogen ar vammelezh n’eo ket ken un dra a ya dioutañ e-unan evit ar merc’hed a
vremañ. Skeudenn an anvevennelezh douarel eo ar vamm. An engehentañ hag ar c’hanidigezh zo
kevrin ar vuhez, ha kevrin ar vaouez. Tremen a ra ivez dindan ar ouel (gouel ar plac’h nevez o tont da
vezañ gouel ar c’havell), en didrouz. Ar bed arnevez a denn c’hoazh da zistrujañ se : bremañ
peurliesañ e wiliouder er c’hlañvdioù, pezh a zo mat evit yec’hed ar vamm hag ar babig, met ur
c’hanidigezh n’eo ket ken darvoud kreiz ha kuzh buhez an tiegezh. Mestroniañ a reer nerzhoù an
natur, spletoù ez eus : nebeutoc’h a vugale nevezc’hanet a varv, hogen ar vaouez a c’hell aesoc’h
nac’hañ kaout ur bugel, pezh a ya a-enep d’ar « fiat ». Ne weler ket ken bremañ ar vaouez sujet da
nerzhoù an natur ha leun a zoujañs relijiel en o c’heñver.
An nebeut skouerioù-se a ziskouez n’eo ket a-walc’h studiañ ar merc’hed a vremañ evit kompren
petra eo anien ar vamm. Ret eo goulennata an Arz da skouer. Pa gomz an Arz eus ar vamm, ne eztaol
netra, lezel a ra an traoù e gouzispleg : ar vamm a aberzh d’he bugel betek he fersonelezh, met en
didrouz hag er pemdez, dre vil tra dister ha boutin. Evit an Arz, n’he deus ar vamm a furm resis ; an
arz hellazat ne ziskouez morse ar vamm : ar vamm n’he deus ket a dresoù, an hevelep hini eo a-dreuz
ar c’hantvedoù, he c’harantez ivez zo an hevelep hini, divent ha roet adalek an eilenn gentañ. Abeget e
vo e kaver skeudennoù eus ar vamm en arz kristen : ar vamm nevetaet eo, ne ra nemet dougen ar
bugel-Doue. N’eus nemet ar « mater dolorosa » he deus ur furm hag un dremm dibarek, en arbenn eus
he foan ; an hevelep tra eo evit Niobea, en Henved. Disrannet diouzh he bugel, ez adkav ar vamm he
furm : Medea, Iokasta…
Ar bed en deus ezhomm e vefe ar vamm mamm an holl, se eo a eztaol ar gwaz pa lavar
« mammig » d’e wreg. Merc’hed ar Bibl, a sav a-raok an holl, a ro boued d’an holl, a oar bezañ
mamm an holl. Bemdez ez adkrogont gant an hevelep traoù, bemdez e trec’hont war ar pemdezieg dre
m’en lakaont da vezañ gouzañvadus. Mammelezh ar vaouez zo hollveziadel. Abeget e vo ez eus
merc’hed n’o deus ket bugale. Met ken naturel hag ar vammelezh vevedel eo ar vammelezh speredel a
zo o lod. Ha merc’hed hep bugale a c’hell bezañ mammoù diles. Bezañ mezeg, skorourez, skolaerez
h.a., n’eo ket evit ur plac’h ober ur vicher hepken, met furmoù a vammelezh speredel. Ur rouanez zo
mamm he fobl, gwreg ur c’hannadour en estrenvro ivez. Ar vammelezh ha hi hepken a lak
degemeradus bezañs ur vaouez er politikerezh (kv. pezh a zo bet lavaret a-zivout ar vaouez en amzer).
Empleg e mammelezh ar vaouez eo he roll a ziwallourez eus an talvoudoù speredel, sevenadurel pe
all ; a anien eo mirelour ar vaouez, dre vondoug, rak divarrek eo da gas d’an distruj un dra en arvar ;
evel mamm emañ e dalc’h ar re wan, ar re vihan, ar re zilezet, ar re c’hwitet… Sklerijennus eo ivez
emzalc’h an Iliz e-keñver ar vamm. Un emzalc’h « natur » eo : goulenn a ra groñs digant ar vamm en
em reiñ penn-da-benn d’he bugel, reiñ betek he buhez ; pa’z eus da zibab etre ar vamm hag ar bugel
da vare ar c’hanidigezh, e tibab an Iliz ar bugel. An natur ivez a ra an hevelep dibab, pa nad a ket ar
vezekniezh da emellout en dra. An Iliz, mamm hi ivez, a ersav aze evel mamm, a eztaol pezh a fell
d’ar vamm a zo er vaouez. War un dro e warez an natur, kendalc’h ar ouenn. Ar vamm, ent vevedel
hag ent speredel, ne grou ket, ne gemer ket, ne stumm ket hervez he c’hoant, ne ra nemet degemer ha
gwareziñ pezh a vez fiziet enni gant he gwaz ha gant Doue. Aze c’hoazh n’eo hec’h obererezh nemet
ur c’henlabour. An Iliz a ro c’hoazh skouer Mari evit enkorfañ mammelezh hollveziadel ar vaouez :
pa goll he mab war ar groaz, e teu da vezañ mamm an holl (kv. komzoù ar C’hrist ouzh Yann hag
outi). Ma n’he deus an Iliz roet morse belegiezh ebet d’ar vaouez, eo peogwir n’en em seven morse ar
vamm enni hec’h-unan, met en he bugel. Ar vamm, muioc’h c’hoazh eget ar wreg pe ar werc’hez, zo
dindan ar ouel, betek koll he dremm, he furm, he fersonelezh.

Notennoù-dezrannañ.
Gertrud von LEFORT a wel roll ar vaouez evel un dra merket a-holl-viskoazh gant Doue ; ur
wech an amzer e ra anv eus kevredigezhioù, lec’hioù disheñvel, met hepken evit kadarnaat pezh a
lavar, evit diskouez penaos, dindan arvezioù un tammig disheñvel a-wechoù, ez adkaver bepred
lezenn Doue, o heñvelaat da skouer ar Werc’hez Vari hag ar Sibulla. E gwirionez, ar gealiadurezh a
zispleg zo diwanet en 19t kantved, klotañ a ra gant ur prantad eus istor ar gevredigezh e Kornog
Europa : amparadur ar vourc’hizelezh evel renkad-ren. Dodennoù La femme éternelle a vez adkavet
en oberennoù ar romantelourion c’hall. G. von LEFORT a dermen roll ar vaouez evel ur c’henlabour,
ur skoazell diwelus ha tavedek a verzer hepken pa ra diouer. Lec’h ar vaouez er bed zo an eil, n’eo ket
he roll en em ziskouez war al leurenn, ret eo dezhi chom « dindan ar ouel ». An dra-se en deus anadet
dreist-holl en 19t kantved. Er Renad Kozh e Frañs, dodenn ar ouel n’eo bet un dra wir nemet evit ar
rouanezed. Bezañ rouanez e Frañs oa bezañ gwreg pe mamm ar Roue. Pa he deus ur rouanez renet e
gwirionez eo bet bepred evel Adrenourez, eleze da c’hortoz ma ve he mab en oad da gemer penn ar
Stad. Tu zo evel just da lavarout n’o doa ar merc’hed en noblañs nemet an eil plas ivez, met ne oa ket
evel en 19t kantved un dra resis ha fraezh, un doare ensavadur. Merc’hed an noblañs, ur wech leuniet
ganto o c’hefridi dibar, ar gouennañ, a c’halle ober pezh a garent. Den n’eo aet da rebech da Madame
de SÉVIGNÉ he lec’h e bed lennegel he mare, na da Madame de RAMBOUILLET he levezon war
stuzegezh ar Gêrbenn. Pa’z eus bet graet d’ar merc’hed ar rebech emellout e traoù na oant ket o
damani, e teue eus ar vourc’hizelezh hag e venne tizhout merc’hed ar vourc’hizelezh : setu pezh a
ziskouez MOLIÈRE e-barzh Les femmes savantes, pa lak un dudenn da lavarout :
« De son étude enfin je veux qu’elle se cache [la femme]
Et qu’elle ait du savoir sans vouloir qu’on le sache ».
hag unan all :
« La poule ne doit point chanter devant le coq ».
Levezon arzel, sevenadurel dre-vras, merc’hed an noblañs ne lakae ket en arvar roll ar renkad
vrientin, er c’hontrol. Ar vourc’hizelezh eo he deus lakaet ar vaouez « dindan ar ouel », bevennet he
roll d’ur c’henlabour d’ar muiañ, merket ne c’halle kemer perzh er bed nemet dre hanterouriezh ur
paotr, ha kantreizhet se dre anien kuzh ar vaouez, pe gant mennad Doue. Kounaomp Victor HUGO o
klaviañ e-pad bloavezhioù Juliette DROUET en ur ranndi, hag o virout outi a gaout darempred gant
den nemetañ.
Evit ar romantelourion c’hall e teu ar vaouez da vezañ andon an awen, pa ve VIGNY gant Eva, pe
LAMARTINE gant Julie. Aze ez adkavomp dodenn ar c’henlabour. Helavar eo er c’heñver-se ar
gwerzennoù-mañ gant VIGNY, e La maison du berger, dediet da Eva ; amañ arouez ar vaouez :
« Mais, si Dieu près de lui [l’homme] t’a voulu mettre, ô femme !
Compagne délicate ! Eva ! sais-tu pourquoi ?
C’est pour qu’il se regarde au miroir d’une autre âme,
Qu’il entende ce chant qui ne vient que de toi :
– L’enthousiasme pur dans une voix suave.
C’est afin que tu sois son juge et son esclave
Et règne sur sa vie en vivant sous sa loi ».
Ha pelloc’h :
« Ta pensée a des bonds comme ceux des gazelles,
Mais ne saurait marcher sans guide et sans appui ». ()
« Mais aussi tu n’as rien de nos lâches prudences,
Ton cœur vibre et résonne au cri de l’opprimé ()
Tes pleurs lavent l’injure et les ingratitudes,
Tu pousses par le bras l’homme… Il se lève armé.
C’est à toi qu’il convient d’ouir les grandes plaintes ».

Pa glask ur plac’h bezañ traoù all, evel Madame de STAEL, o deus ar baotred muioc’h a spont
outi eget a garantez.
En 19t kantved ivez eo bet roet d’ar vaouez ar perzhioù benevel skouer : ar garantez, an druez, ar
gizidigezh, h.a., e berr, « perzhioù ar galon », an trivliadoù, an tech da vezañ madelezhus ouzh ar re
wan. VIGNY c’hoazh a ra eus Eloa salverez ar re o deus pec’het.
Nevetadur ar vamm ivez zo deuet war un dro. En ur varzhoneg ma kont Victor HUGO e
yaouankiz, ne oar lavarout diwar-benn e vamm nemet an dra-mañ :
« Ma mère ; était ma mère ! »
Merkomp ivez eo en 19t kantved he deus ar Werc’hez en em ziskouezet e meur a lec’h hag eo bet
saludet evel Mamm a Druez ; n’eo ket estren kennebeut moarvat d’an dibab a ra G. von LEFORT
anezhi evel skouer ar vaouez.
Ar gealiadurezh-se, displeget gant G. von LEFORT hag a gaver e pep lec’h en oberennoù ar
romantelourion pa gomzont eus ar vaouez, a glote gant ur saviad resis graet gant ar vourc’hizelezh
d’he merc’hed. Er vourc’hizelezh n’o doa – ha n’o deus – ar merc’hed nemet ur roll-diazez : ar
gouennañ, rak ezhomm ez eus da ziogeliñ padelezh al lignezioù arc’hant kement da nebeutañ ha re an
noblañs gwechall. N’o doa ar merc’hed er vourc’hizelezh a-benn ar fin, netra all da ober, hag an tech
d’an trivliadoù, d’ar re baour ha gwan – eztaolet gant an aluzon a rae an Itron da eurioù resis – ne oant
nemet ijinadennoù a denne da leuniañ ur vuhez c’houllo. Ret mat e oa ijinañ kefridioù sañset a bouez
bras, evel ar skoazell d’ar gwaz, ha pa ve ar skoazell-se ur vezañs dous er gêr. Ret mat e oa ivez reiñ
ul lufr bennak d’ur vammelezh a chome bevedel, rak ar merc’hed-se ne soursient ket zoken gant
desevel o bugale, hag ez eus bet klasket kempouezañ ur goullo saviadel gant ur gealiadurezh o
tiogeliñ uhel haelded ar vammelezh.
Graet ez eus bet eus ar vaouez sparlet en he zi ur rouanez-sklavez, ha roet dezhi e gopr evit he
devezhioù goullo hag enoeüs karantez ar gwaz. Rak ar meskach dimeziñ-karantez zo ivez un
ijinadenn eus ar vourc’hizelezh, a venne kreñvaat an dimeziñ, hag al lignezioù, d’ar mare ma veze
aotreet an dibriediñ gant al lezenn. Aes e oa d’ar mare-se meskañ ivez an dimeziñ nevez-se gant
uhelvennad kristen ar briedelezh, hag e welomp eo se a ra G. von LEFORT.
En ur c’heñver all e welomp emañ G. von LEFORT e dalc’h ur gealiadurezh vourc’hiz diwanet en
19t kantved. En he levr e kaver ur bed hep korf, daoust d’an daveoù puilh d’an natur, d’ar vevedelezh.
Termenet eo roll ha kefridi ar vaouez war un dro gant ar beved ha Doue. (Merzomp ivez ne vez graet
anv eus bevedelezh el levr nemet e par ar gouennañ, morse ne vez anv zoken a revelezh a-hend-all ;
ha ken « speredel » eo al levr ma kreder a-boan ober dezhañ ur rebech ken gros). Kenstur eo an natur
hag an drabedelezh, respont a reont an eil d’eben. Hogen etre ar vevedelezh hag an drabedelezh, an
natur ha Doue, emañ dres lec’h an den hag an istor, pezh na weler e nep doare el levr. Kement-se zo
ivez un dodenn romantelour : ar varzhed er mare-se a wel en Natur skeudenn Doue, a gav Doue en
Natur :
« Roulez dans vos sentiers de flamme,
Astres rois de l’immensité !
Insultez, écrasez mon âme
Par votre presque éternité !
Et vous, comètes vagabondes,
Du divin océan des mondes
Débordement prodigieux,
Sortez des limites tracées
Et révélez d’autres pensées
De Celui qui pensa les cieux ! »
eme LAMARTINE e-barzh Harmonies poétiques et religieuses.
Pezh a ra, hervez G. von LEFORT anien ar vaouez zo e gwirionez frouezh ur saviad
kevredigezhel. Met o vezañ ma tremen dreist d’an istor ha da bep kevredigezh fetis, eo degaset da

ober diogeladennoù tidek, a-zivout mammelezh ar vaouez da skouer hag ar ster he deus. Lavarout a ra
e seven ur plac’h forzh petore kefridi evel mamm, ez eo hec’h ober, en degouezhioù m’he deus unan,
un eztaol eus he mammelezh speredel. An hevelep tra a c’haller lavarout a-zivout ar baotred pa
sevenont ur gefridi ivez, pa ve evel den a Stad pe evel arzour. Ouzhpenn se, mard eo gwir en em lak ar
vaouez er-maez eus an amzer, e chadenn ar remziadoù, hag en em nac’h neuze evel personded dre an
engehentañ, eo ken gwir all evit ar paotr. Ar c’hoant, ar youl da drebadout dre ar vugale, da steuziañ
er ouenn ha da badout kement ha hi, a anad evel un dra don en emzalc’h an dud, met se zo da
gompren kentoc’h evel un dic’halloud dirak ar c’hrouiñ eget evel ur perzh benevel bennak.
Faos eo ivez lavarout e kemer ar merc’hed perzh er c’hrouiñ pa skoazellont o gwaz, dre aesaat
dezhañ e vuhez pemdeziek. Rankout a reer stadañ ez eus ur bern merc’hed o soñjal se ; met un touell
n’eo ken, pe un digarez. Gant seurt poellata e c’haller lavarout e kemer forzh petore strollenn
anistorek perzh en istor dre m’he deus keñverioù gant ar strollennoù istorek.
En diwezh, en he levr e klask G. von LEFORT kantreizhañ dre emell ha mennad Doue ur stad a
draoù o padout en ur renkad resis abaoe ouzhpenn ur c’hantved. Ar vaouez a zeskriv hag a ro da
skouer zo patrom ar vourc’hizez diwanet en 19t kantved ; n’eus aze netra hollvedel na peurbad. Ne
glot ket an deskrivadur gant merc’hed ar renkadoù micherour pe kouer nag en 19t kantved na bremañ.
Gallout a reer hepken lavarout e talvez bremañ c’hoazh ar vaouez a liv da rizhenn, gant arlivioù
diwar-c’horre : rizhennoù ur gevredigezh zo rizhennoù he renkad-ren.
Ne ra ket G. von LEFORT anv eus an dislavar lakaet gant ar vourc’hizelezh pa dermen saviad he
merc’hed : nac’hañ a ra outo pezh a ra danvez he buhez hag he galloud, pa nac’h outo kemer perzh e
nep kenderc’hañ, zoken armerzhel.
La femme éternelle, o tiogeliñ uhel hag en anv Doue ez eo mat ar pezh a zo hag ez eo arabat
kemmañ netra zo e gwirionez ur striv da virout ar merc’hed en o stad anistorek, ha dre se eo
anistorekaus al levr e-unan.
Ar gudenn a sav bremañ eo gouzout hag ez eus er mare-mañ strivoù da istorekaat ar merc’hed, ha
pelec’h.
Ur bern luskadoù benevelour a ra bremañ trouz er bed kornogat. Perak en em sav ar merc’hed,
hag a-enep petra ? Petra a vennont tizhout ? Nac’hañ a reont en un doare emdarzhek enoeiñ, poaniañ
pe gouzañv kement.
Dre berzh luskadoù benevelour derou ar c’hantved o deus ar merc’hed e Frañs gounezet ar gwir
da ober forzh petore micher, pe-dost, hag ar gwir da vouezhiañ. Dre o micher e kemeront perzh er
c’henderc’hañ armerzhel – evit an dregantad anezho a labour – pezh o lak da gemer ur perzh
bevennet, met da nebeutañ dihanterat er bed ; dre ar gwir-mouezhiañ e kemeront perzh furmek er
vuhez politikel.
Treiñ a ra bremañ arc’hadurioù al luskadoù benevelour en-dro da deir dodenn : arc’hadurioù
armerzhel (goproù kevatal da re ar baotred, gwir kevatal d’al labour) ; arc’hadurioù revel (na vezañ
traelaet, frankiz an hilastaliñ hag ar sioc’hanañ) ; arc’hadurioù o tennañ d’ar stuzegezh (na vezañ
sellet evel preizh da hemolc’hiñ, er straed, er skeudennva pe e lec’h all, na vezañ goapaet pa glaskont
ober traoù sellet evel damani ar baotred, h.a.). En arc’hadurioù-se ez eus anv muioc’h a na ober eget a
ober, hag e hañvalont alies nac’hel a-walc’h. Alese emzalc’hioù eus merc’hed « frankizet » a nac’h
bezañ gast, gwreg pe mamm, pe a glask d’o zro traelaat ar baotred, dial gaonac’h. Seurt arc’hadurioù
n’int ket nevez. Simone de BEAUVOIR e-barzh Le deuxième sexe, a zegas skouer merc’hed Roma
war he diskar : nac’hañ a raent bezañ matronae, nac’hañ a raent kaout bugale, gounezet o doa bezañ
perc’henn war o madoù, kaout ar gwir da broseziñ, kaout un dezvad oadourion ha n’eo ket bugale.
Frankizioù o doa gounezet, hag uzet o deus o nerzhoù en dirollerezh, rak ne c’hallent ober netra all :
n’o doa gwir keodedel na politikel ebet ; pa o doa ul levezon bennak war bolitikerezh o mare e oa
c’hoazh dre hantererezh ur paotr, mab, gwaz pe oriad. Puilh eo er mare-mañ al lennegezh o tiskouez
merc’hed a seurt-se. Christiane ROCHEFORT e-barzh Les stances à Sophie, a liv tudenn Cécile,
plac’h milmicher, a ra eus he buhez pezh a gar a-raok bezañ anavezet he gwaz (stern uhel) ha goude

bezañ e guitaet, met ne ra ivez nemet foranañ he nerzhoù hag he barregezhioù. Roparz HEMON e
Mari Vorgan a ziskouez, e-kichen Adela, bourc’hizez skouer a c’hortoz he gwaz en ur luskellat he
bugel, Levenez, ar plac’h dieub he deus argaset dereadegezh he metou ; hogen hi kennebeut ne ra
netra, eus ar mezeg eo e c’hortoz un ober.
N’eus ket tu da lavarout ez eus aze kennebeut ur c’hammed war-du an istorekadur.
En arc’hadurioù al luskadoù benevelour kempredel, evel er pezh a zo bet gounezet endeo, ez eus
koulskoude elfennoù istorekaus, met ne vezont ket arveret. Al labour da skouer a zegas ur c’hemm e
saviad ar merc’hed. Hogen, er renkadoù bihanvourc’hizel n’eo ket buhezet evel ur benveg-istorekaat,
met evel un tu da uhelaat barr-bevañ an tiegezh, da veveziñ muioc’h, da varmouzañ ar vourc’hizion
vras. D’ar muiañ e ro d’ar merc’hed muioc’h a bouez en tiegezh a-dal d’ar gwaz, met ne dremen ket
harzoù an tiegezh. Er renkadoù proleterel eo disheñvel : alies e vez buhezet al labour gant ar merc’hed
evel ur samm ponner ouzhpenn, hag hag e chomont gouzañvat. A-wechoù e ro tro dezho da gemer
perzh er stourmoù c’hweluniadel, ha dre se ez eo istorekaus. Met dre-vras ne vez ket tennet eus se ar
c’horvo a ve tu da dennañ.
Heñveldra eo evit an hilastaliñ. Diorreadur an hilastaliñ arnevez a gemm don saviad ar merc’hed :
reiñ a ra dezho an tu da vestroniañ an natur, da gaout dirak ar vammelezh un emzalc’h atebek, e-lec’h
plegañ d’un tonkad naturel merket a-viskoazh, pe moustrañ war o revelezh evel ma veze graet betek
n’eus ket pell. Hogen, pa vez arc’het evit an hilastaliñ, ez anad hennezh evel un tamm paradoz a zo ret
tapout peogwir eo reizh ne ve ket sammet ar merc’hed gant bugale diniver. Evel-se e hañval bezañ
meizet ivez gant an holl strolladoù gall o deus graet anv anezhañ da geñver an dilennadegoù
diwezhañ. Ne vez arveret evel benveg-istorekaat, met evel elfenn sonnet, un tamm tachenn a zo ret
diframmañ digant ar galloud evit ma ve plijusoc’h ar vuhez.
E nep doare ne ra al luskadoù benevelour anv eus kudenn ar merc’hed e termenoù a istorekadur.
Simone de BEAUVOIR e-barzh Le deuxième sexe zo an hini he deus tostaet ar muiañ d’ar
gudenn. Lavarout a ra ez eus bremañ un dislavar e buhez ar merc’hed etre o zonkad a vaouez, sammad
kefridioù resis ha termenet mat, hag o zonkad a zen, eleze a grouer. Un diempradur a verk, a zo
marteze breutadus ; hogen da nebeutañ ez eus ur c’hammed war-raok e-keñver ar merc’hed en em gav
mat er saviad o deus, hep merzout emaint en anistor, pa vent merc’hed frankizet pe get.
Kudenn ar merc’hed a vo diskoulmet pa gemerint perzh oberiant en istor. Kompren a reer aze
perak n’eo ket bet diskoulmet gant an Dispac’h sokialour : e bal oa lakaat an dud e piaou d’an
araezioù-kenderc’hañ armerzhel ha kevredigezhel, ket d’an araezioù-kenderc’hañ istor. Aze ivez e
weler penaos emañ kudenn ar merc’hed e darempred gant an obererezh a ren an Emsav bremañ, ha
perak eo er mare-mañ ez anad ar gudenn ennañ. E-barzh Breiz Atao ez eus pennadoù gouestlet d’ar
merc’hed ma vez displeget dezho ar roll a ziwallourez d’an talvoudoù a zo da vezañ o hini, pezh a glot
gant an eil Emsav gladelour ha broadelour.
An Emsav, lec’h-krouiñ, benveg-istorekaat, a c’hell ivez talvezout d’ar merc’hed en o striv wardu an istor, – gant ma ouezint ober gantañ.

AN EMSAV HAG AR VRO (65)
LIZHEROÙ
« Emañ J o sevel testennoù a skiantoù natur evit ar vugale. Marteze e lavar da gantreizhañ ar pezh
a ra : al labour-se ned eo ket graet evit arvererion amzeriet en dazont, peogwir ez eus eus ar vugale a
labouran evito bremañ. Respont a ran koulskoude ez eo an amkan labourat en doare-se evit ar
vrezhonegerion vihan un tun o c’holeiñ c’hoazh un ober evel-pa-vije. Troet eo an dezrann-mañ ouzhin
va-unan, ouzh pezh a’m eus graet e-doug bloavezhioù, muioc’h eget ouzh J. Holl vugale Vreizh,
bugale an emsaverion evel ar re all, zo parzhioù eus ar gevredigezh vloc’hel gall. En em ren outo evel
pa vijent parzhioù eus ur gevredigezh vrezhon n’eus ket anezhi zo adkemer emzalc’h diwerc’hek an
eil Emsav, – hep ma ve tu ar wech-mañ d’ober anezhañ lankad kentañ un daelerezh istorek. Anaout ar
vugale evit ar pezh ez int, ha reiñ evelkent dezho un deskadurezh vrezhonek pe divyezhek zo klask
brezhonekaat parzhioù eus ar gevredigezh c’hall, – a-walc’h ez eus bet skrivet (ESB 7 h.a.) war an
touell-se, – ha pa ve emdouell ar re a gred e roll-dieubiñ ar brezhonekaat-se, pe an touellañ embreget
gant ar re a arver ar rumm kentañ evel benveg-pouezañ en o gounid.
« Mar galler ober un dra bennak evit ar vugale, ne c’hell bezañ nemet war-benn aesaat o
donedigezh d’an Emsav pa vint en oad da gemer perzh er c’henderc’hañ emsavel. E-se moarvat e
c’haller deskiñ dezho ar brezhoneg da yezh kentañ hag o lakaat da bleustriñ war ar yezh-se da
c’houde. Hogen al labour desaviñ, skoliañ pe ledskoliañ-se n’en deus da vezañ kevatal e nep doare
d’an deskadurezh ha d’ar stummadurezh a zegemeront dre berzh o ferzhiadur, o farzhiadur er
gevredigezh c’hall. Dreist-holl n’en deus ket da vezañ erlec’hiet ouzh an deskadurezh c’hallek, rak ur
wech c’hoazh ar vugale zo parzhioù eus ar gevredigezh c’hall ha n’eo ket eus ur gevredigezh vrezhon
n’eus ket anezhi. N’eo ket peogwir int dizifenn ha digenderc’h c’hoazh o deus da vezañ moc’h-Indez
o c’herent ha kefleunierion ar gweladur hunvreel o deus ar re-mañ eus ar bed.
« An emsaverion o-unan zo parzhioù eus ar gevredigezh c’hall. N’int emsaverion nemet peogwir
ouzhpenn ar c’henderc’hañ kevredadel er gevredigezh c’hall e renont ur c’henderc’hañ dispac’hel en
arlez ar gevredigezh-se. Ker-tre e koust ar c’henderc’hañ dispac’hel-se, ouzhpenn se ez ampleg un hir
a stummadur hag ul labour start na c’hellont ket a dra sur bezañ sammet gant bugale. Ur gudenn diaes
eo hini ar vugale en dispac’h. Evidomp-ni ne lakaomp ket hon eus he diluziet. Hogen ivez ez eo dimp
ur c’hoari diskouez ez eus touelloù eus kement diskoulm bet kinniget pe embreget (reoù ’zo ganimp
en tremened) er c’heñver-se e Breizh. »
(08 10 73)
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DANEVELLOÙ OBEREREZH
Emvod hollek Skourr an Deskadurezh Vroadel e Roazhon d’ar 7 here 1973.
Sell war al labourioù o ren : embannadur kentelioù K.D. ha S.A.D.E.D.. Reizhiadskignañ.
Gorrek-kenan eo aet al labour embann divizet e 1971 ha 1972. Prest eo pe-dost Kentelioù
brezhoneg eil bloavezh K.D.. Embannet e vint gant Preder er mizioù a zeu. Al labour azgwelout
kentelioù S.A.D.E.D. ned eo deraouet nemet war ar c’hentelioù Douaroniezh ; ur c’haier kentañ eus ar
c’hentelioù azgwelet a zeuy er-maez e derou 1974. Evit ar c’hentelioù Istor, emañ o azgweladur e
dalc’h imbourc’herezh ar bodad o plediñ gant Alberz eus istor Breizh a zle ober danvez ESB 8.
Kinnig a reer strobañ e kaieroù ar pezh a chom eus staliadoù kentelioù S.A.D.E.D. hag o lakaat er
c’henwerzh war-eeun da c’hortoz embannidigezh an testennoù azgwelet.

Mont a ra en-dro ar reizhiad-skignañ gant berzh-diverzh hervez al lec’hioù. Hetadus eo ober ur
renabl eus an obererezh kefleuniet ganti betek-henn.

Breutadeg war roll bremañ Skourr an Deskadurezh Vroadel.
« Krouet eo bet ar Skourr e diwezh 1967 evit kenframmañ an aozadurioù-kelenn ha -stummañ o
labourat e stern Emsav Stadel Breizh : S.A.D.E.D., Kelc’h Debauvais, Framm Yaouankiz Vreizh, stag
ouzh ar Skourr ent kalvezel ; da c’hortoz emañ ivez er Skourr ar gelaouenn Emsav hag ar Greizenn
Imbourc’h Sturyezhouriezh.
« Sammet en deus ar Skourr enta ur roll kevreañ hag ur roll klokaat. An aozadurioù ennañ a chom
emren betek ur poent. » (Danevell Skourr an Deskadurezh Vroadel da geñver Bodadeg Vloaz 1969,
d’an 9 meurzh). Rannoù obererezh a voe krouet d’ar Skourr : Kelenn, Koskor, Kelaouiñ (sl. Emsav
28/125 1969).
Bep m’en deus framm E.S.B. kendalc’het gant e emdroadur, ez eo aet digant ar Skourr an
obererezhioù bodet ennañ. Kelennerezh ar yezh ha stummerezh an danvez izili zo aet d’un arc’hwel
eus ar c’helligoù. Emsav zo deuet da vezañ ur benveg-labour damkanañ e dalc’h an aozadurioù-kreiz.
S.A.D.E.D. ha Poellgor an Devezhioù Studi, aozadur all krouet e derou 1971, a labour bremañ dindan
atebegezh E.R.E.R. war-eeun ha kemmet don eo bet o framm koulz hag o arc’hwelerezh. F.Y.V. n’en
doa morse graet estreget krakvevañ zo bet freuzet. K.I.S. zo deuet da vezañ emren.
Labour piaouel nemetañ ar Skourr zo koazhet da gefridioù dibad, evel prientiñ embannidigezh
kentelioù S.A.D.E.D. pe pell a-walc’h diouzh e dachenn orin, evel gouleviañ ar Reizhiad-skignañ.
Sammet e c’hell bezañ ar c’hefridioù-se aes-tre gant aozadurioù all en atebegezh E.R.E.R..
E-se e tiviz ar Poellgor daveiñ dirak E.R.E.R. ar mennad freuzañ Skourr an Deskadurezh Vroadel.
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Danevell gejadenn gant un Ezel eus Kellig 29 K.
Deuet eo D, danvez adkelligour, d’un emvod-labour a-zivout ESB 7. D zo studier war ar saozneg,
echu en deus gant e studioù ar bloaz-mañ, anavezet en deus mat metou « breizhek » Skol-veur al
Lizhiri e Roazhon. Lennet en doa ESB 7 (« Dispar eo, emezañ, rak gwir eo pezh a gont »).
Degouezhet e oamp e dibenn ar skrid (Framm dispac’hel ha politikerezh yezhel). Komzet ez eus bet
koulz diwar-benn an Emsav, E.S.B. hag e obererezh, ha skrid ESB 7.
D en deus diskouezet bezañ diaezet gant al lec’h roet d’ar brezhoneg gant E.S.B. : zoken meizet
evel benveg-kenderc’hañ, ha n’eo ket evel pal enni hec’h-unan, ur yezh zo ur yezh, eleze ur benvegdaremprediñ ivez. Ar brezhoneg zo yezh nebeut a dud, ha pa ve un deiz yezh holl Vreizhiz, ne rafe
nemet lakaat un troc’h etre Breizhiz hag ar bed. Ar yezhoù a lak troc’hoù etre an dud, n’eo ket
liammoù. En hevelep doare, plediñ gant ar c’hudennoù tudadel, gwelout enno kudennoù pouezus, zo
treiñ kein da gerzh-war-raok an denelezh war-du an unvaniezh, ar sokialouriezh, an
etrevroadelouriezh, ar gengomprenidigezh… An dispac’h er c’hontrol a gas d’an traoù-se. Met
gwelout an traoù e par Breizh zo chom e par ur vroad, reiñ ul lec’h brientek d’an dibareg, ha n’eo ket
d’an elfenn voutin d’an holl denion.
Diouzh un tu all e lavar D eo mat anavezout ar brezhoneg, mirout ha diwall « sevenadur » Breizh,
rak ur binvidigezh eo evit an holl. Se a zo bet komprenet en SSSR da skouer, ma he deus pep
broadelezh miret he yezh, doareoù dibarek, h.a..
Arbennet e voe outañ e oa en SSSR ur yezh a dalveze da venveg-krouiñ, ar rusianeg (o klotañ
moarvat gant amparadur ur bobl soviedel), hag e oa marteze yezhoù all, sellet evel ur glad, eleze
difrouezh, ha diezhomm. Ouzhpennet e voe e oa an dazont-se a ijine-eñ evit ar brezhoneg, met ne oa
ket se an arver a rae an Emsav anezhañ. « Memes tra, emezañ, n’emaout ket o vont da erlec’hiañ ar
brezhoneg ouzh ar galleg ! N’eus ket tu da dremen hep ar galleg ».

Evit distreiñ d’an enebadur hollvedel/dibarek, e voe graet anv eus krouiñ evel poent-kejañ
daelerezhel eus an daou. Se kennebeut ne lavaras netra dezhañ ; anavezout a rae an hollvedel hag an
dibareg e pep den evel diouzh elfenn roet, o vevañ kichen-ha-kichen.
Ur frazenn eus ESB 7 a lakaas anezhañ da lammat : « Talvezout a reont [al labourerion vrezhon]
da zanvez anistorek en ur c’henderc’hañ istor gall ha bourc’hiz, hogen pa vefe gall ha proleterel, evel
brezhon ha bourc’hiz, ha zoken brezhon ha proleterel, keit ma ne genderc’hint ket o-unan o istor wareeun dre o labour, ne vint ket deuet a-benn eus an diempradur kevredigezhel, hag e chomo an dispac’h
da ober ».
Feuket e voe D gant ar frazenn-se, moarvat dreist-holl gant ar bomm « ha zoken brezhon ha
proleterel ». Kement a zo proleterel zo nevet evitañ. Ar pal da dizhout, un doare stad paradozel na
c’haller ket mont pelloc’h egeti, eo ren ar broleteriezh etrevroadel. Ur c’henderc’hañ istor brezhon ha
proleterel en doa, hervez D, pep tra evit plijout dezhañ ha d’an Emsav war un dro.
Evel ma anad en danevell, ez eus evit D daou gombod a dalvez da veizañ ar bed pe da glenkañ an
darvoudoù a c’hoarvez ennañ : ur vroadelouriezh meizet evel diwallerezh ur glad, ur « varksouriezh »
klasel sonnet, he fal ren ar broleteriezh etrevroadel. Ne c’hell D disteurel nag an eil nag eben eus an
div elfenn-se, rak stag eo outo. Hogen an div elfenn-se zo dislavarus, ha ret eo kavout un tun d’o
lakaat da genvevañ e peoc’h ; un urzh a vo lakaet etrezo, ar gudenn neuze zo gouzout pehini a vo
lakaet da elfenn gentañ. D a lakae ar « varksouriezh », tud all a lakfe ar vroadelouriezh, an hevelep
emzalc’h e vefe. Bez’ ez eus aze ur c’heveldodiñ kealiadel, n’eus anv ebet a zaelerezh etre an div
elfenn. D oa danvez adkelligour, eleze e klaske marteze kemer perzh en obererezh an Emsav. Hogen
en ur gemer perzh en emvod-labour, e klaske gouzout e pe gombod klenkañ an Emsav, gwelout hag e
oa ur c’hengloterezh kealiadel etrezañ hag an Emsav. Pa en deus merzet e oa diglenkadus eo bet
diroudennet. »
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Danevell gejadenn gant daou ezel eus Kellig 29 K.
An daou zen a voe kejet ganto zo E, beleg, 45 bloaz, bet tri bloaz e Paris evel aluzener broadel ar
J.E.C. ha distro hevlene evel person en ur gêr eus 56, ha P, 25 bloaz, o paouez echuiñ daou vloavezh e
Paris evel « permanent » J.E.C.. Rakwelet e oa bet ar gejadenn gant E. Dre zegouezh edo P aze, eñ
avat a gomzas dreist-holl, E oc’h ober evezhiadennoù ur wech an amzer. P a voe kinniget dimp gant E
evel « permanent J.E.C. » dreist-holl (a-boan ma venegas e vo kelenner ar bloaz a zeu). Ni zo bet
kinniget da P, gant E, evel kelennerez ha derc’houezour kenwerzh.
Tost diouzhtu e voe kroget da gomz eus an Emsav peogwir hor boa bet tro da lavarout e oamp o
paouez echuiñ un devezh-studi en Oriant. P n’anaveze tamm ebet an Emsav. N’eo ket bet tizhet gant
ar bountad breizhek daoust m’en deus graet e studioù e Roazhon ha ma tistro bremañ da Vreizh goude
e zaou vloavezh e Paris. Evit E, en deus kroget da glevout komz eus an Emsav hevlene peogwir hon
eus bet tro da gejañ gantañ meur a wech, peogwir ivez ez eo tizhet ar veleion a labour gantañ gant ar
bountad breizhek, ha peogwir e verz un trivliad breizhat e-touez e barrezianiz.
E-doug ar gejadenn eo distro reoliek an hevelep dodennoù. Komzet ez eus bet dreist-holl eus
saviad, saviad-kenderc’hañ, broadelouriezh ha sokialouriezh.

1) Saviad, saviad-kenderc’hañ, bloc’helezh.
O komz eus ar studienn war U.D.B. hon eus bet tro da venegiñ Breiz Atao hag hec’h emdroadur
faskour. Da gentañ hon eus displeget e oa ar c’hiz faskour en Europa d’ar mare-se evel ma’z eus ur
c’hiz sokialour bremañ. Feuket eo bet P gant an displegadenn-se : hervezañ, Breiz Atao oa deuet da
vezañ faskour peogwir e oa faskourion enni. Aergelc’h ar mare n’en doa netra da ober aze. N’en deus
ket degemeret kennebeut « giz sokialour ar mare-mañ ». Roet eo bet skouer ar micherour a vefe roet
dezhañ 4 000 lur ar miz ha da heul ne ve ket mui sokialour peogwir en defe kemmet saviad. Feuket
don eo bet gant ar skouer diwezhañ-mañ : ar micherour zo an den pur, nevet, n’eus ket tu d’e dagañ. O

tistreiñ war emdroadur faskour Breiz Atao, hon eus displeget penaos e oa enebet lazioù ar gevredigezh
vreizhat a glaske en em zizober diouzh he brezhonelezh ha dont da vezañ gall evit dreistbevañ, ha
lazioù Breiz Atao a zifenne er c’hontrol ar vrezhonelezh henvoazel-se. Hañvalout a rae P bezañ
dedennet gant an displegadenn-se eus faskouriezh Breiz Atao, met n’en deus ket graet goulennoù
ouzhpenn.
A-du tre eo P gant ar gefredourion a zilez o studioù evit mont da labourat en un embregerezh gant
ar vicherourion. Mat-tre e kav an emzalc’h-se peogwir, hervezañ, eo ret bezañ kalonek-tre evit dilezel
e studioù, e lec’h klet er gevredigezh ha kregiñ da labourat evel ur micherour. N’en deus ket
komprenet pa’z eo bet graet ar goulenn-mañ outañ : « Met da betra e talvez evito mont da labourat
gant ar vicherourion ? ». Nac’h a ra P e saviad a gefredour ha koulskoude ez eo bet gopret e-pad daou
vloaz evit prederiañ ha sturiañ, gant tud all, damkaniezh ar J.E.C., – kinniget e oa bet dimp evel an
damkanour-se.
P’hon eus komzet eus E.S.B., hon eus bet diaesterioù da zisplegañ petra eo ur saviad-kenderc’hañ
peogwir e komprenent atav ar ger « kenderc’hañ » er ster armerzhel rik. E-lec’h « kenderc’hañ » hon
eus arveret neuze ar ger « krouiñ », met n’omp ket bet komprenet gwelloc’h. Da heul, hon eus roet
evel skouer eus ur saviad-kenderc’hañ Bro-C’hall, Frañs. P en deus nac’het ar skouer-se peogwir e
nac’h Frañs evel bloc’helezh : enebiñ a ra ar Stad (an arc’hant, al lu, politikerezh ar gouarnamant)
ouzh Frañs a zo evitañ an holl bobloù disheñvel bezant war he ziriegezh ha gwasket gant ar Stad.

2) Broadelouriezh ha sokialouriezh.
Degaset eo bet ar gudenn-se dre venegiñ c’hoazh U.D.B.. Hervez P, n’eus ket a zislavar
kennebeut etre broadelouriezh ha sokialouriezh peogwir e vez isurzhiet pep tra da stourm ar renkadoù.
Da skouer, hervezañ, e Sina, ez eo bet arveret ar vroadelouriezh evit diazezañ ar sokialouriezh. Nac’h
a ra ma ve klasket un displegadenn da emdroadur ar bed er-maez eus stourm ar renkadoù. Evitañ,
n’eus ket tu da dremen hep an dezrann marksour, n’eus netra gwelloc’h, n’eus netra a-hend-all. Ne
ijin ket e ve tu da gas an dezrannoù pelloc’h, da glask un dra nevez. Komzet hon eus neuze eus ar
bountad breizhek. Displegañ a ra da skouer ar c’hoant da zeskiñ brezhoneg evel ur c’hoant eus tud ar
renkad vourc’hiz : al liseidi hag ar studierion eo o deus amzer vak a-walc’h evit deskiñ brezhoneg.
Displegañ a ra ivez ar bountad evel enkadenn ar yaouankiz, enkadenn a adkaver e lec’hioù all e Frañs
hag er bed dindan stummoù disheñvel (hipied da skouer). Evit diskouez dezhañ ne oa ket ar gudenn
broadelouriezh-sokialouriezh ur gudenn spesadek da Vreizh, hon eus komzet eus an damkanourion
(LUKÁCS, ABDEL-MALEK, h.a.) o deus pledet gant ar gudenn. Met peogwir n’en doa ket klevet
anv anezho, eo tremenet da draoù all ha da dud all (MARCUSE da skouer) en doa lennet.
Goulennet eo bet ivez diganimp petra oa bellouriezh nesañ E.S.B.. Respontet hon eus ne oa ket
E.S.B. ur strollad politikel, ne rene ket ur stourm evel ar strolladoù politikel gall da skouer ; evit ar
mare ne emell ket E.S.B. evel stroll en darvoudoù, hogen pep ezel eus E.S.B., el lec’h m’emañ o
labourat da skouer, a gemer perzh en darvoudoù hag a striv d’o dezrannañ.

Evezhiadennoù.
Ar pezh hon eus merzet dreist-holl en emzalc’h, e komzoù P, eo ne oar ket petra eo ur saviad, ne
ro pouez ebet d’ar saviad. Istor ar micherour zo arouezius er c’heñver-se, hini ar c’hefredour a ya da
c’hoari ar micherour ivez. Ur skouer all a c’hellomp menegiñ : komzet ez eus bet eus an dañjer da
vezañ paket gant ar gevredigezh kevalaour dre hantererezh un dimeziñ, ur vicher, un ti da sevel.
Hervez P. n’eus dañjer ebet gant an holl emframmoù-se keit ha ma chom pur ar c’healiad.
(« Gwelloc’h eo kaout un ti bras a c’hallan digeriñ da’m holl geneiled eget ur gambr ma ne c’hallan
ket ober pezh a blij din enni »). Kement tra a ra a chom e par ar mennozioù. Tu zo da zisplegañ se dre
e saviad er bloavezhioù tremenet. A-boan echu e aotreegezh, ez eo aet da Paris evel jekour. N’en doa
saviad-kenderc’hañ armerzhel ebet. N’en doa ket mui ur saviad a studier, n’en doa ket c’hoazh ur
saviad a « zen armerzhel ». Diaes-tre moarvat e oa dezhañ en em savlec’hiañ er gevredigezh ha, da
heul, e gealiad, distag diouzh pep saviad, zo aet gantañ ur pouez bras, direizh : pa zisplegemp un dra

bennak, e klaske P, hag E ivez, petra oa marksour er pezh a lavaremp, ha petra na oa ket. Pa gomze P,
e lavare E dezhañ : « Pa lavarez se, ez out sakremañ marksour ; ne ouien ket edos ken marksour-se ».
Unan ac’hanomp en deus lavaret en doa c’hoant lenn levr GARAUDY : L’alternative, embannet
ur bloaz pe daou vloaz ’zo. An ersav zo bet : « Distremenet eo, emañ o paouez embann ul levr all,
kalz gwelloc’h, hennezh eo a zo da lenn ». Goulennet eo bet diganto : « E-keñver petra eo
distremenet ? ». « En e geñver dezhañ » zo bet ar respont. Ar pep pouezusañ neuze eo bezañ en taol,
anavezout an dra diwezhañ embannet, zoken mar displeg gwelloc’h ul levr koshoc’h stad ar
gevredigezh en ur mare resis. Un evezhiadenn all : ar varksouriezh, ar vicherourion zo traoù nevet
evito. Komzet en deus P eus P. OVERNAY, bet lazhet e greanti Renault. « marvet eo evit netra » en
deus lavaret, eleze e rae ur merzher eus ar paotr. Mard a ur c’hefredour da c’hoari e vicherour, e
tiskouez evel-se ez eo distag diouzh madoù ar gevredigezh kevalaour, ha se eo a zo mat.
Moarvat ez eus aze emzalc’h kristenion ’zo a zo techet da ober eus ar sokialouriezh ur relijion
nevez. Evel ma sell ur c’hristen ouzh an Aviel (komzoù ar C’hrist), e sell ar gleizelourion gristen-se
ouzh ar varksouriezh (komzoù MARX). Aze ez eus bet gwelet un diforc’h etre P a soñje ne oa ket tu
da glask en tu all d’ar sokialouriezh, hag E (ar beleg) a lavare : « Stourm ar renkadoù ne zispleg ket
pep tra, marteze emañ ar gwir ganeoc’h pa glaskit pelloc’h ».
Evezhiadennoù all war hon emzalc’h er gejadenn-se : n’hon eus ket gouezet ren an dael, da gentañ
peogwir ne oa ket gortozet, neuze ne oamp ket prientet, ha tapet omp bet er c’hoari : pa oa ar paotr
ken sur eus e sokialouriezh evit displegañ pep tra, hon eus pouezet, ni, war arvez spesadek kudennoù
’zo e Breizh, evit klask e lakaat en ur saviad gwan. P’en deus displeget da skouer ar bountad breizhek
evel un enkadenn eus ar yaouankiz, e-lec’h e c’houlennata muioc’h war ar poent-se, hon eus klasket
diskouez dezhañ skouerioù enebek. Hegaset omp bet gant e emzalc’h ken sur eus pep tra. Ar fazi hon
eus graet eo moarvat klask tabutal gantañ, daelañ gantañ. Peogwir ne hañvale kaout kudenn ebet (mar
en doa ne felle ket dezhañ diskouez da nebeutañ), ne c’halle ket bezañ gwall frouezhus ar gejadenn :
evit P e oa un eskemm mennozioù, un doare plijus da dremen un nebeut eurvezhioù a-gevret.
Un diaester all zo da venegiñ : an diaester a yezh. Penaos komz da skouer e galleg eus saviadkenderc’hañ evit bezañ komprenet gant an dud ? Ar gerioù a arveromp o deus ur ster a glot gant al
labour a reomp, labour nad eo ket anavezet gant ar re a ziviz ganimp.
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Danevell gejadenn gant izili ha danvez izili eus Kellig 35.
Kejadenn gant izili an A.J.S. (Alliance des Jeunes pour le Socialisme).
An A.J.S. en em ginnig evel framm yaouankiz staget ouzh ar strollad trotskiour O.C.I.
(Organisation Communiste Internationaliste) daoust ma n’eo ket fraezh ar c’heñverioù kenetrezo. Ar
pal boutin zo an dispac’h sokialour ; evit dont a-benn e fell d’an A.J.S. sevel « ar strollad
dispac’hel » ; diouzh he zu, an O.C.I. he deus da bal prientiñ ar « steuñv-tremen » a-benn adsevel ar
Pevare Etrevroadelenn.
Abeg bezañs an A.J.S. eo meizad ur spesadegezh eus ar yaouankiz e-keñver ar peb-all eus ar
gevredigezh ; ar meizad-se o vezañ peget ouzh kealioù marksour. Termenet e vez ar spesadegezh-se
dre :
– spered boutin ar yaouankiz. N’he deus ket ar yaouankiz an hevelep emskiant eus ar stourmoù
politikel hag ar broleteriezh ; hogen muioc’h a « entan », dre se muioc’h a youl dispac’hel (« n’he
deus netra da goll ») ;
– un istor dibar dezhi ; ne gantreizhont kement-se nemet dre venegiñ devoudoù : da skouer ar
yaouankiz he deus diskouezet dibaregezh hec’h istor o vezañ egin tarzhus Mae 68 hag oc’h ersaviñ
ouzh al lezenn Debré.

Gant meizad « spesadegezh ar yaouankiz » ez eus ur splet en tuta : ar striv da sevel « Stadoù Meur
ar yaouankiz » (États Généraux de la jeunesse) a ve heñvel ouzh « talbenn unel » ar broleterion.
Fetisadur ar meizad-se n’eo ket ken anat dre ma n’eus nemet studierion en A.J.S..
Un arvez all eus dedalvezadur o c’healiadurezh zo lakaat an « azvidigezh politikel » da vont warraok dre ar skignañ kealioù marksour er boblañs. Graet e vez ar skignañ dre begañ skritelloù ha
gwerzhañ ar gelaouenn. Setu holl obererezh an izili ; ar c’healioù marksour a vez treuzplaket war an
darvoudoù hag an darvoudoù a gantreizh ar c’healioù. Evito, ent empleg, an anaoud eus ar
werc’helezh zo klok ha se gant ar varksouriezh ; n’eus nemet dedalvezañ an anaoud-se. An
disheñvelderioù a sav gant ar strolladoù kleiz all a veizont dre un dedalvezadur disheñvel eus ar
varksouriezh. Ar stourm dispac’hel a veizont evel un dunelouriezh da arverañ. N’eo ket an embreg a
renont a gemmo un dra bennak en o anaoud. Seurt poellata a empleg meur a zodoù :
– ar werc’helezh zo anavezadus e pep mare ; pezh a empleg ez eo diflach ;
– an anaoud zo sonnet ivez. Mar bez kudenn e teu eus un anaoudegezh re wan eus ar
varksouriezh a zo skiantel evito (pa’z eo bet goulennet e-pad un emvod-kejañ petra a rae an dud aze
ha petra a c’hortozent, eo bet respontet e teuent evit deskiñ).
N’eus enta daelerezh ebet etre an anaoud hag ar werc’helezh. Anavezadus eo ar werc’helezh e pep
mare gant ar varksouriezh hag ar varksouriezh zo « gwiriet » gant ar werc’helezh. Ur skouer splann zo
bet roet pa’z eo bet goulennet petra a dennent ent damkanel eus darvoudoù Chile, petra oa an heuliad
anezho en obererezh an A.J.S.. Respontet eo bet : « Ne zesk netra d’an dud ent damkanel, diskouez a
ra an “argerzh-azviñ” eus ar renkad proleterel ». Hervezo n’eus disklot ebet etre an anaoud hag ar
werc’helezh.
Pa vez graet goulennoù war zarvoudoù na dennont ket d’ar varksouriezh, ar bountadoù tudadel da
skouer, e vez klasket distreiñ da gealioù marksour, zoken dre arverañ un divezouriezh nannmarksour
(« ar gwir d’ar c’hultur »). Evito n’eus ket a gudenn dudadel e Breizh ; respont a reont evel ar P.C.F.
(a sellont koulskoude evel trubard d’ar broleteriezh) o lavarout n’eus diskoulm ebet e-maez ar stourm
renkadel er stern gall (eleze stern ar Stad c’hall hiziv). Memes tra ez anzavont « goubarzhelezhioù ar
c’hulturioù » a rank bezañ aotreet ha gwarezet. Forzh penaos, « ar broleteriezh a zivizo pa vo bet
diskaret ar vourc’hizelezh ».
Dre an darempred renet gant izili an A.J.S. e felle dimp tizhout ar c’hudennoù a gemerent da
ziazez o dispac’helezh. Hervezo, ar gevredigezh a c’hoarvez hepken eus an daou rummad enebek : ar
broleteriezh hag ar vourc’hizelezh. Ne lec’hiont ket o saviad da geñver an daou rummad-se : ul lec’h a
gavont o komz eus « spesadegezh ar yaouankiz ». Ur saviad ken mojennek ha se, na aotre darempred
gwerc’hek ebet gant ar gevredigezh, a lez evelkent digor ar par speredel : par an deskiñ eo. Er par-se
eo sklaer an hentenn hag ar pal dibabet : ne c’hell ket bezañ hini an anaoud-embregiñ, hini ar
« paotaat-an-anaoudegezhioù-war-ar-varksouriezh » eo ; pal an hentenn-mañ zo gwellaat an anaoud
eus ar varksouriezh. Gant seurt gweladur ne sav kudenn nemet en deskiñ : bezañ dispac’her zo
embregiñ an argerzh « deskiñ-kelenn ». Meur a skouer a c’hellomp reiñ :
– e derou pep emvod e vez un danevell bolitikel a zo kentoc’h danvez ur gentel war zarvoudoù ar
mare (skouer meneget uheloc’h : Chile). Heuliet e vez gant ur brezegenn-kentel graet gant ur meni
levier. Ersav an « arvesterion » n’eo nemet he degemerout evel dour benniget ;
– e-pad un emvod ez eus bet goulennet digant ar meni levier ober ur « gentel » war an
emvererezh. Abeg ar c’hinnig a oa un « diouer a anaoudegezhioù war an divoud » ;
– gortoz a raent diganimp ur brezegenn war ar Mouvement breton hag al lec’h hor boa en e
geñver.
Divastus e hañvale dimp bezañ seurt goulenn dre ma ne oamp ket deuet evit reiñ boued hogen
gwelout kudennoù resis. Degaset eo bet enta ar c’hudennoù (ar gudenn dudadel da skouer) e stumm
goulennoù. Ken souezhet int bet hag o deus klasket respont dre gombodiñ (anvet oamp « les
Bretons » ; kemeret oamp evit difennourion ar c’hultur, h.a.). Diwezhatoc’h eo deuet zoken ar meni
levier da c’houlenn « diskretamant » diganimp : « Met idealourion pe marksourion ez oc’h ? ». Klask

a rae anaout hon daveoù-deskiñ : « War biv eo soliet hoc’h obererezh ? ». Pa’z eo bet respontet
dezhañ e oa dister an daveoù-deskiñ e-keñver ar frouezh tennet anezho dre an argerzh daelerezhek
anaout-ober, hon eus klevet : « Tud speredek-meur ez oc’h neuze ! »…
Azonus e oa seurt ersavioù eus ster an darempredoù a ren kenetrezo : an hini a oar ar muiañ en
deus ar gwir gantañ. Strishaet e vez an anaoudegezhioù d’ar varksouriezh. E dibenn ez anzavas ar
meni levier e oa kollet-mik pa gomzent a draoù estreget ar varksouriezh. Seurt lavarennoù a ziskoueze
anat ne oa netra boutin etrezo ha ni ; ur c’holl amzer e vije bet kenderc’hel gant seurt darempredoù.
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Evezhiadennoù a-zivout un arvez eus obererezh diavaez Kellig 35 : gwerzh al lizheradur
emsavel e pretioù ar studierion.
Gwerzhet ez eus bet ingal bep sizhun, e-pad c’hwec’h miz, lizheradur (e brezhoneg –
embannadurioù Preder h.a. – hag e galleg – ESBoù) e darn eus pretioù studierion Roazhon e-doug ar
bloavezh Skol-veur 1972-1973. Pemp ezel eus Kellig-Adkellig 35 o deus kemeret perzh er gwerzhioù.
Evit meur a abeg eo bet lusket seurt obererezh. Da gentañ e oa e dibenn 1972 un niver a studierion
e Kellig hag Adkellig 35 ; d’an eil ez eo degouezhet e du 1972 gant ar Gellig he c’hementad a ESB 7
da werzhañ ha savet eo bet war un dro ar Reizhiad-skignañ. Eus ar gwerzhañ e c’hortozemp mont e
darempred gant tud dedennet gant an Emsav, skignañ ar gealiadurezh emsavel.
Hiziv an deiz, tost bloaz goude m’hon eus kroget da werzhañ lizheradur e pretioù ar studierion,
n’omp ket evit priziañ frouezh hon labour evit a sell gwered kealiadel al lizheradur gwerzhet.
Gwerzhourion E.S.B. zo bet gwelet gant kalzig studierion ha darempredet, war a hañval, gant tud a
glaske gouzout petra oa al luskad nevez-se na anavezent ket hag e lec’hiañ e-touez al luskadoù niverus
a gaver e metou ar studierion.
Dre al lizheradur lakaet e gwerzh (dornlevrioù e brezhoneg, ESB 7 a-zivout ar yezh, dezrannoù
war an Emsav hag ar Mouvement breton) hon eus roet eus E.S.B. un dremm yezhelour. Gwashaet eo
bet an traoù c’hoazh gant an traktoù1 hag ar skritelloù hon eus savet e derou 1973 a-benn tennañ korvo
eus ar reuz a save en-dro d’al lezenn Debré ha d’an D.E.U.G. : anv a raemp enno eus unan eus
arc’hadurioù studierion Rann ar C’heltieg e Roazhon – un aotreegezh war ar brezhoneg. Azonus eo
ivez eus levezon an danvezioù a werzhemp hag eus pouez an tremened ar pretioù a zo bet dibabet evit
aozañ ar gwerzhioù. Da gentañ ez eo bet graet dre-vras tro an holl bretioù. Buan ez omp deuet da
werzhañ en ur preti nemetken : an hini ma veze studierion Rann ar C’heltieg (ne welemp nemeto evit
prenañ dornlevrioù Preder ha piv muioc’h egeto a ve bet dedennet gant danvez ESB 7, a soñjemp).
Fazioù niverus hon eus graet aze ha n’eo ket re ziwezhat evit o dezrannañ : a) pouezekaet hon eus
diezhomm ar yezh gant an traktoù hag ar skritelloù savet ; gwell e vije bet o arverañ evit reiñ eus
E.S.B. un dremm nebeutoc’h yezhelour eget an hini a ginnige an danvez a skignemp b) o klask tennañ
korvo eus an darvoudoù hon eus graet anv eus pezh a anavezemp, pezh hor boa dezrannet (eleze ar
Mouvement breton), ha lezet a-gostez ar pep pennañ ; e-lec’h mont da gudennoù ar mare hon eus
klasket degas an dud da gudennoù distremenet abaoe pell evit an Emsav ; klasket hon eus kemer harp
war un arvez dister ha diskog eus an darvoudoù evit tennañ korvo eus an degouezh k) mar hor boa da
stourm ouzh arc’hadurioù studierion Rann ar C’heltieg e oa da stourm en amgant ar Rann ha n’eo ket
en diavaez ; merzet eo bet kement-se gant darn eus ar studierion war ar c’heltieg a souezhe o welout
traktoù eus E.S.B. er Skol-veur ha den eus E.S.B. evit en em zisplegañ dirazo.

1
Titl an traktoù oa : E.S.B. et la LICENCE DE BRETON. Enebiñ a raent an daou zoare da intent an arc’hadur
yezhelour : « Arc’hañ digant an Aotrou FONTANET un aotreegezh er brezhoneg a c’hell dont eus daou intentadur :

–
–

ned eo ar brezhoneg evit dreistbevañ () nemet mar bez kelennet ar Skol-veur
ar brezhoneg o vezañ ur c’horf estren er Skol-veur c’hall, e c’houlenner e gelennerezh evit ma taolfe da vreinañ ar
reizhiad c’hall e Breizh ». Da heul e teue un dezrann eus an daou veizadur, hag ez echue an destenn evel-henn :
« Diarc’hit un aotreegezh er brezhoneg evit breinañ ar reizhiad c’hall e Breizh, hogen dreist-holl, lennit ha lakait
lenn ESB 7, La langue bretonne et la révolution ».

Kement-mañ a ziskouez pegen aes eo forc’hañ diouzh an hent a glasker heuliañ. N’eo e nep doare
avat un digarez evit paouez gant an embregadenn, gant ma ne gemero ket ul lec’h hep keñver gant he
zalvoudegezh. Er feur-se, pezh a zo bet graet gant Kellig 35 e 1972-1973 a ziskouez e c’hell ar Gellig
skignañ ingal lizheradur el lec’hioù kevannez hep ma ve ur samm re vras evit an izili hag an danvez
izili.
Pouezus eo bezañ war al lec’h pa c’hoarvez un dra bennak, bezañ gwelet, anavezet evit ar pezh ez
eur. Er c’heñver-se hon eus kredet e Kellig 35 e oa talvoudus dezrannañ ar Mouvement breton evit
bezañ anavezet ha komprenet gant an dud. Ne gredemp ket mont war un dachenn nevez, dezrannañ
war al lec’h pezh a c’hoarveze ha komz eus se ; re stag omp chomet ouzh an danvez a werzhemp. En
dazont e vo arabat kilañ rak neuiñ en donvor, kuitaat bourzh sederaus an dezrannoù graet ha tout : roll
an Emsav zo degas respontoù da gudennoù an dud ha n’eo ket astommañ respontoù da gudennoù a zo
bet e re hogen a zo distremenet a bell ’zo.
Divizet hon eus adkregiñ gant ar gwerzhañ kerkent ha ma vo deuet er-maez ESB 8 hag a-raok se
zoken mar hor bez danvez diouzhimp hon-unan da skignañ. Kudenn zo bet lakaet war al lec’h da
zibab evit skignañ al lizheradur emsavel. Darn n’emaint ket a-du gant al lec’h dibabet warlene : perak
gwerzhañ war-eeun al lizheradur e metou ar studierion nemetken ? Ha ne vemp ket techet da
gouezhañ en hevelep trap ha warlene, eleze bevennañ ar gwerzhañ d’ar preti ma vo ar paotañ
studierion eus ar Mouvement breton ?
Kinnig a reomp an evezhiadennoù-mañ da Gelligoù E.S.B. evel poentoù-loc’hañ eus un diviz war
skignerezh al lizheradur emsavel.
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S.A.D.E.D. : DAOUZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (7)
KENDAEL A-ZIVOUT AR C’HWELUNIADEREZH
(Testenn gentañ, PKB-1219).
Digoradur d’ur studi eus ar c’hweluniaderezh.
Evit studiañ ar c’hweluniaderezh eo dav plediñ gant un niver bras a elfennoù, kevredadel,
armerzhel, gwirel, politikel. Ar skrid-mañ da heul, a zo muioc’h un dastum notadurioù eget un
dezrann, a ziskouezo e ranker kemer da stern-daveiñ ar c’hevredigezhioù bloc’hel nad eo ar
c’hweluniadoù nemet un arvez anezho.
N’eur ket evit komz eus luskadoù micherour a-raok ar Reverzhi c’hreantel. Se ne dalvez ket ne oa
ket, a-raok, aozadurioù spesadek a labourerion, ar c’horfuniadoù dreist-holl, hogen ar re-mañ n’o doa
ket an hevelep ster hag ar c’hweluniadoù diwanet da heul an ardivinkadur hag an disrann etre labour
ha kevala.
Evit Georges LEFRANC1, n’emañ ket orin ar c’hweluniaderezh en ardivinkadur, met kentoc’h en
troc’h etre al labour ha perc’hentiezh ar madoù-kenderc’hañ. Lavarout a ra ouzhpenn ne zinodas ket
an uniadoù kentañ diouzh un emsavadeg eus ar yoc’hoù paour ouzh ar c’horvoerezh kevalaour. N’eo
ket ar vicherourion baourañ, mevelion vereuri, mengleuzierion pe darbarerion a glask en em strollañ,
rak, evel ma lavare ar sokialourion saoz Beatrice ha Sydney WEBB, krouerion e 1882 ar Fabian
Society : « Sevel aozadurioù dizalc’h evit stourm ouzh youl ar vistri a c’houlenn un derez a
zizalc’hted personel hag a demz-spered »2. Ar c’hweluniaderezh a ziwanas e-touez rummadoù
micherourion a oa bet gwarezet o barr-bevañ abaoe kantvedoù gant reoliadurioù amaezhel ha
kustumel ha reizhennet aozioù o micher, eurvezhioù labour, niver an deskidi, amzer an deskadelezh,
h.a.. Krouet e voe an uniadoù kentañ muioc’h evit difenn ur saviad dereat eget evit gwellaat unan
dister, – mirelour oa enta an abegoù ha n’eo ket dispac’hel.
N’eo ket diwanet ar c’hweluniaderezh kennebeut da heul un digresk hollek eus ar goproù nag eus
an diforc’h war gresk etre gopr gwerc’hel ha helv (etre 1850 ha 1870, e Frañs, e kreskas ar gopr
gwerc’hel keitat eus 128 % tra ma kreske an helv eus 386 %3). Pezh a zo da lakaat evel arbenn eo
kentoc’h an aon o doa micherourion ar stalioù bihan da gouezhañ e renk ar vicherourion
labouradegoù4.

1

« An devouder pennañ n’eo ket an treuzfurmadur kalvezel, hogen an disrann etre al labour ha perc’hentiezh ar
binvioù-perc’hennañ. El lec’hioù ma’z eo anadet an disrann ez eus bet krouet uniadoù zoken ma n’eo ket c’hoazh
degouezhet an ardivinkoù. El lec’hioù ma n’eo ket bet graet c’hoazh an disrann, n’eus ket a uniadoù micherourion, zoken
mar arverer ardivinkoù » Georges LEFRANC, Le syndicalisme dans le monde, P.U.F., Que sais-je ? 7t emb. 1969, p. 8.
2

Georges LEFRANC, id., ibid., p. 8.

3

« Gwiskadoù paourañ ar gevredigezh n’int bet biskoazh talbenn an aozadurioù dispac’hel. Nag ar renkad vicherour,
ma ne vez ket tutaet an izili emouiziekañ e-touez ar vicherourion izelañ gopret ; na kouerion ar C’hornog, o deus bepred
diskouezet bezañ mirelouroc’h eget ur broleteriezh he doa ur saviad gwelloc’h egeto koulskoude ; na zoken emsavioù an
Trede Bed ma enluskas an talbennoù broadel da gentañ ar feurmerion vihan en arvar ar skraperezh kentoc’h eget ar
wezhourion-douar. Drezi hec’h-unan ne gas an davantegezh nemet d’ar jagadeg, d’ar gorreadennoù ha peurliesañ d’ar
sujidigezh, diouti hec’h-unan ne zisoc’h ket gant ur raklun dispac’hel » Frédéric BON & Michel-Antoine BURNIER, Classe
ouvrière et révolution, Seuil, Politique 1971, p. 15.
4
« Ar michereg () zo dezhañ anaoudegezhioù kalvezel n’int ket distag diouzh ar skiant-prenet hag an ampartiz, a ro
dezhañ an tu d’o azasaat ouzh danvezennoù pe ardivinkoù kemmus ; () aozañ a ra e labour hag a-wechoù {367}hini ar bare
a ren. Ar rumm micherel-se zo enta ivez ur rumm kevredigezhel : ar vicher zo war un dro remzad hag andon a aotrouniezh »
Alain TOURAINE & Bernard MOTTEZ, Métiers et professions, in La civilisation industrielle (1914-??), levrenn IV eus
Histoire générale du travail, Nouvelle librairie de France, p. 19.

War an divoud-se eo dav merkañ roll ar vichereion el luskadoù micherour e prantad kentañ ar
gevalaouriezh. Ar reizhiad houarn-glaou hag an ijinerezh diazezet war an ardivinkoù liesarver a laka
da ziwanañ ur gwiskad labourerion vrientek : ar vichereion. Ar « vrientinelezh vicherour »-se
(minterion, houarnerion, staenerion, teuzerion, ebenourion, barazherion, h.a.), dezhi ur stummadur
kalvezel hag ur gopr uhel ent keñverel5, n’en em zisrann ket diouzh braz ar labourerion. « En holl
vroioù greantel bras e vez o ren ur mac’haon er c’hreizennoù micherour : mont dilabour. Er
gevredigezh frankizour n’eus diskoulm ebet : an diskar hag an davantegezh eo war verr dermen »6. En
anv an tonkad armerzhel boutin-se ez asant yoc’h ar gorvoidi e sammfe ar vrientinelezh vicherour roll
ur vegenn gevredigezhel ha politikel er c’hweluniadoù hag en aozadurioù anveliour pe sokialour.
E pep lec’h e voe feuls ersavioù kentañ ar vicherourion. An ardivinkoù nevez a lakaed kiriek d’an
dic’hwel, hag en holl vroioù war c’hreantelaat e tarzhas reuzioù, al « ludouriezh » diwar anv LUDD,
ar micherour a ve bet lusker an distruj ardivinkoù c’hoarvezet er Midlands e 1811. Diseblant e chom
ar renkadoù all ouzh reuzeudigezh ar vicherourion, hag e meur a lec’h ez eus emsavadegoù. Unan eus
ar re vrudetañ eo gorreadeg ar vicherourion sidanerezh (canuts) eus karter Croix-Rousse e Lyon
(1831).
A-wechoù e klask ivez ar vicherourion un diskoulm en difreterezh politikel, evel e Breizh-Veur
gant al luskad kartaour, – diwar Karta ar Bobl kinniget e 1838 d’an Dael gant un aozadur
micherourion ha dornwezhourion. Ur c’hwitadenn e voe. E derou ar gevalaouriezh, n’o doa ket ha ne
c’halle ket kaout ar broleterion ur gwered politikel war-eeun na dre o obererezh armerzhel na dre o
arc’hadurioù. « Ne stourm ket c’hoazh ar broleterion ouzh o enebourion dezho met, er c’hontrol, ouzh
enebourion o enebourion, dilerc’hioù an unpenniezh diharzveli, ar berc’henned douar, ar vourc’hizion
nann greantel, ar vihanvourc’hizion. Dre-se emañ kreizennet al luskad a-bezh etre daouarn ar
vourc’hizelezh ; kement trec’h gounezet en amveziadoù-se zo un trec’h eus ar vourc’hizelezh »7.
Ar frankizouriezh armerzhel eo kealiadurezh pennañ derou ar greanteladur. Tezennoù Adam
SMITH (1723-1790), Thomas Robert MALTHUS (1766-1834) ha David RICARDO (1772-1823) a
gantreizh ar frankizouriezh, izelded ar goproù en anv un urzh naturel eus an armerzh. Hogen al « lezel
ober, lezel tremen » zo untuek pa warezer en e anv frankiz ar c’hoprerion ha pa lakaer berz e pep lec’h
war aozadurioù emzifenn ar c’hopridi. Lezenn LE CHAPELIER (1791) e Frañs hag ar Combination
Acts (1799-1800) e Breizh-Veur zo ganto ar roll-se : herzel ouzh krouidigezh korfoù-etre e diabarzh ar
Stad. Evit lezenn LE CHAPELIER, n’eus mui korfuniad ebet er Stad. N’eus mui nemet al lazioù
hiniennel hag al lazioù hollek. N’eo aotreet da zen ebet diskouez d’ar geodedourion lazioù etreat er
Republik gant ur spered a gorfuniad. A-enep d’ar frankiz ha da zDiskleriadur Gwirioù an Den hag ar
C’heodedour e sav pep emglev etre keodedourion a hevelep micher ma ne asantont reiñ o labour pe o
c’henderc’hadoù nemet evit ur priz termenet.
Adalek an derou enta e voe hualet ar renkad vicherour. Se ne viras ket ouzh ar c’hweluniadoù a
ziorren, kalz a-raok ma voe anavezet ar gwir-kevrediñ e 1825 gant gouarnamant Breizh-Veur hag e
1884 gant hini Frañs.
« E derou ar gevalaouriezh da skouer e tifluke ar c’hweluniadoù war-eeun eus al luskadoù-enebiñ
hag -arc’hañ lec’hel, darnel ha berrbad : kerkent echu an difreterezh ez ae ar framm da get. Kalz
diwezhatoc’h e kemeras ar c’hweluniadoù ur vent all, o’n em aozañ en uniadoù hollekoc’h ha
kempleshoc’h, padus. Ar poellgorioù-oberiañ, an aozadurioù kenskoazell ha kengrediezh, ar
c’hevarzheoù, ar c’hefioù-harzerezh, ar c’hambroù c’hweluniadel a droas tamm-ha-tamm e
5

« Rannet eo bet ar bed micherour e daou rumm : diouzh un tu ar vichereion atebek war an oberiañ, diouzh an tu all an
darbarerion, karget eus al labourioù-harpañ : dezougerezh, deleuñverezh, naetaerezh. Bras eo ar foz etrezo e skeul ar
goproù ; un darbarer en tisaverezh pe en houarnerezh a c’hounez div wech nebeutoc’h eget ur micherour perzhek » François
BEDARIA, La civilisation industrielle à la conquête du monde, in L’ère des révolutions (1765-1914), levrenn III eus
Histoire générale du travail, id., p. 327-328.
6
7

François BEDARIA, op. cit., p. 326.

Karl MARX & Friedrich ENGELS, Manifesto ar Strollad komunour (1847), pennad I : Bourc’hizion ha proleterion,
Preder 114/22-23, 1968.

c’hweluniadoù micher ; ar re-mañ d’o zro en em dreuzfurmas e kevreoù micherel, neuze da heul
diorreadur ar c’henderc’hañ, e c’hweluniadoù ijinerezh, hag a-benn ar fin e kengevreoù (broadel pe
etrevroadel) c’hweluniadoù ijinerezh, staget ouzh strollad politikel ar broleteriezh pe zoken ouzh an
Etrevroadelenn »8.
Hogen e dibenn an 19t kantved hepken ez anado ar c’hweluniadoù bras ha stabil a anavezomp
hiziv : Trade Union Congress (1874) e Breizh-Veur, Confédération Générale du Travail (CGT, 1895)
e Frañs, Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftbund (ADGB, 1892) en Alamagn, American Federation
of Labor (AFL, 1886) er Stadoù-Unanet. An disheñvelderioù bras etre an aozadurioù-se zo evel just e
dalc’h an diforc’hioù etre ar c’hevredigezhioù bloc’hel o deus o ganet.
A-raok erruout betek ar par-se e voe renet un emgann dibaouez evit gounit gwirioù, – emgann a
zo da lec’hiañ erstern hollekoc’h eus emdroadur ar frankizioù foran e Kornog Europa. Mard eo
emdroet saviad ar vicherourion, gorreet o barr-bevañ ha ledanaet o gwirioù, n’eo ket hepken da heul
ar stourmoù taer-se renet abaoe an 19t kantved gant dispac’herion, kempennelourion,
c’hweluniaderion. An disoc’h eo ivez d’un emdroadur eus ar gevalouriezh a hañval bezañ bet boutin
d’an darn vrasañ eus ar renadoù kevalaour9. « Un emdroadur a c’haller merzout goude 1850 e saviad
ar vicherourion. Liesek eo an arbennoù : peurvec’hiadur an nevid etrevroadel, enkadennoù kentañ an
dreistkenderc’hañ, a redi da adstudiañ kudenn bevezerezh diabarzh ar yoc’hoù, eleze da greskiñ ar
goproù evit mirout ar c’henderc’h hag an helv, gant an tremen tamm-ha-tamm eus ar gevalaouriezhpostañ d’ar gevalaouriezh-veveziñ ; emzifenn ar vicherourion, a c’hell dre ar vent en deus kemeret
stourm ha trec’hiñ war goazhadur ar goproù ; araokadennoù kalvezel, a ro tro da wevnaat renad
diabarzh ar greantioù ; araokadennoù ar c’hehenterezh, a lak da c’hoari penn-da-benn ar “c’hlapedoùsurentez” hag an divroerezh etrezek ar broioù nevez, o tichoukañ ar c’hreizennoù micherour hag oc’h
aotren war un dro ur pourvezerezh gwelloc’h eus ar c’hêrioù »10. An evezhiadenn-mañ a ziskouez
hepken e rank nep studi eus ar c’hweluniaderezh bezañ renet bepred keñver-ha-keñver gant ur studi
eus an armerzh, pa na ve nemet evit meizañ ster an arc’hadurioù e pep mare.
Ar c’hweluniadoù zo dezho da amkan hollek difenn lazioù ar c’hopridi dirak ar c’hoprerion. O
c’hefridi, ur wech termenet en doare-se, a lakafe da grediñ ez eo heñvel ar c’hweluniadoù eus ur
gevredigezh d’unan all, heñvelded an arc’hwelioù o tegas d’he heul heñvelded ar frammoù, ar
c’healiadurezhioù, h.a.. N’eo ket se a gaver en devoud : kemmoù bras zo e gwir etre ar c’hweluniadoù
eus broioù disheñvel, koulz hag etre ar c’hweluniadoù diseurt eus un hevelep bro. « Kealiadurezhioù
an emsav micherour, a gaver c’hoazh elfennoù ’zo anezho hiziv, a voe goveliet d’ar mare-se, gant o
daou arvez azonusañ :
– Diouzh un tu, hag oc’h eeunaat moarvat betek re, e c’haller enebiñ Norz Europa, ma vez
kreizennet ar greanteladur ha merket don ar c’hweluniaderezh gant ar gealiadurezh sokialdemokrat (al
levezon alaman, kelennadour, a verzer dreist-holl en Aostria, Sveden, Danmark, o vezañ kempouezet
a-wechoù, evel e Suomi, gant al levezon vreizhveurat, embregelour), ouzh Su Europa, ma vez
peurliesañ strewet ha nebeutoc’h diorreet ar greanteladur ha kreñv ar gealiadurezh anveliour (Italia,
Spagn) ; Frañs, ma’z a alies a-genstok an div froud, a gav un diskoulm o tiogeliñ dizalc’hted ar
c’hweluniaderezh (Karta Amiens, 1906) hag oc’h embann selledoù hollc’hweluniadelour.
– Diouzh an tu all, kresk an arvarioù a zoug ar c’hweluniaderezh da grouiñ ur gealiadurezh
peoc’helour hag etrevroadelour o kinnig parraat ouzh ar brezel dre an ec’hwel hollek dispac’hel.
Hogen pa darzho ar brezel, e vo kaset da get gant ur bountad broadelour kreñv an divizoù hag an
diskleriadurioù kelennadek »11.
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Gant se omp degaset da lakaat goulennoù war an darempredoù etre c’hweluniaderezh ha
politikerezh. Pell a zegas un dezrann eus ar gudenn, ne venegin nemet ur skouer : an darempredoù etre
ar c’hweluniaderezh hag ar varksouriezh.
Ar varksouriezh ne lak troc’h ebet etre an arc’hadurioù lec’hel berrdermen hag ar pal, skraperezh
ar galloud gant ar renkad proleterel. Rak, evel ma lavar ar Manifesto : « A-wechoù ez a ar maout gant
ar vicherourion, hogen dibad e vez o zrec’hioù. Gwir splet ar c’hrogadoù-se n’eo ket ar berzh a reont
diouzhtu, met kresk unvaniezh ar vicherourion »12. Evit MARX ez eo roll ar c’hweluniadoù harpañ
strollad politikel ar broleteriezh, diorren emskiant renkadel hag emgannusted ar vicherourion. Ar
c’hweluniad, skol gentañ derez ar gomunouriezh, zo ivez ur benveg etre daouarn ar strollad.
Diouzh o zu, ar gempennelourion a laka o holl evezh er sevenadennoù kentizhek, en ur lezel agostez kement tra a denn d’ar pal. Bourc’hizek eo e dibenn dezrann ar politikerezh a renont, pa na
glaskont tizhout nemet pezh a zo gallus e stern renad an ampoent.
Evit a sell an anveliourion, e tistaolont kement obererezh politikel. Ent politikel, n’eo ket
souezhus enta e kemerfe an anveliourion an hevelep savlec’h hag ar gempennelourion. E gwir, pezh a
zo boutin d’an div froudad eo e nac’hont ar ret ez eo d’ar broleteriezh ren ur politikerezh dizalc’h hag
enepbourc’hiz. Ouzhpenn kaout heñvelderioù gant ar gempennelouriezh, e teu an anveliouriezh d’he
c’hlokaat en tachennoù n’he deus ket tizhet c’hoazh, da skouer en obererezh c’hweluniadel a glask
sevel e-kichen ar c’hweluniadoù bras aet da gempennelour.
An digoradur-mañ, daoust pegen darnek ez eo, a ro evelkent da welout ar ret ez eo, pa studier ar
c’hweluniaderezh, ledanaat ar selloù d’ar muiañ ha prederiañ e stern hollek ar c’hevredigezhioù
bloc’hel.
PKB-1219

KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH
(Pevare testenn, PKB-1220).
Ar gaou daelerezhel.
Gant an div zisplegadenn PKB-1216, -1217 (Emsav 82/321-335 1973) e starta un tuadur a zo
azonus eus ar prantad m’emañ an Emsav eus e istor. Ar prantad-se a anvfen a-walc’h hini
karzhidigezh ar gaou daelerezhel. Evit e zisplegañ eo dav e adlakaat e senario an darvoudoù
c’hoarvezet abaoe daou c’hant vloaz.
Da geñver an Dispac’h Gall e steuzias da vat Breizh eus kartenn ar bed. Tud ’zo evelkent a
gendalc’has da soñjal enni, da gomz diwar he fenn, da arc’hañ gwirioù eviti digant ar gouarnamant.
Met hemañ a chomas diflach : ha ne genderc’h ket tud an departamantoù-se en armerzh gall evel ar re
all ? Ha ned a ket o soudarded d’ober istor Frañs evel ar re all ? Ar Vreizh e kaoz ne oa ket anezhi
evitañ ha n’eo ket Breizhiz a vije deuet da lavarout edo ar gaou gantañ. Paotred Breizh koulskoude a
zalc’has pennek da gomz anezhi, da arc’hañ eviti, hag ivez da labourat eviti, hag evel ma n’eus ket a
labour hep kenderc’hañ, da genderc’hañ eviti. P’o deus bet kenderc’het a-walc’h, o deus gallet tremen
hep an emdouell a roe dezho kalon da labourat abaoe kant pemont vloaz. Ar pezh o doa kenderc’het
eo o deus anvet Breizh, – Breizh e oa hag, e gwir, kalz muioc’h eget Breizh.
An doare eeunik-mañ da gontañ istor an Emsav zo da nebeutañ gantañ ar splet da lakaat a-wel
divoud an displegadenn-mañ : an emdouell a roas kalon da Vreizhiz ’zo da labourat evit ur Vreizh na
oa ket anezhi eo ar gaou daelerezhel a glaskin bremañ dezrannañ, o tiskouez ar roll diziouerus en deus
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bet en armerzh ar furm amzeriek gwerc’helaet gant niderezh an Emsav, o lakaat war wel ivez ez eo
deuet poent kas da benn e garzhidigezh.
Un emell a bouez eus pep niderezh eo amprouiñ gwiriegezh e veizadoù. Bevennet eo
bepred amgant gwiriegezh ar meizadoù niderezhel, – ent kevadegel : merzout a reomp penaos
e harzont ouzh an hollekaat (dodenn an enebour trevadenner, gwerc’hek evit Aljeria, zo
diwerc’h evit Breizh), – ent treadegel : bevennet eo o hoali (PKB-1217 a ziskouez « en deus
meizad an henvoazelezh taolet frouezh puilh er bloavezhioù tremenet », nemet « en deus roet
pezh a c’halle reiñ »). Stadañ emañ ar meizad-mañ-meizad war dalaroù e hoali niderezhel a
vern kement ha derc’hel war wel stern-daveiñ ar meizadoù e barr o oad.
Evezhiadenn all : gwiriegezh ned eo ket kement ha gwirded. Ar c’heal « Breizh-vroad »
he deus bet gwiriegezh e-doug hanterenn gentañ ar c’hantved (emañ e diazez holl
sevenadennoù an Emsav) hep kaout gwirded evit kelo.
Un danevell eeunaet eus istor an Emsav ne zle ket hon lakaat da zezren e c’hell forzh petore
« gaou » kaout gwiriegezh. An hent da veizañ mat ar gudenn eo marteze mont dezhi dre he zu
tanavañ, hag ensellout roll ar « gaou » en imbourc’h gouiziel (a zo, henn gwelet hon eus e lec’h all
(Emsav 74/53 1973), un degouezh brientek eus an niderezh). En imbourc’h gouiziel ez eus ivez ur
« gaou daelerezhel », a anver goulakadur-labour. Kas a reer al labour evel pa vije gwir ar martezeadmañ-martezead. Tonkad nep goulakadur eo bezañ distrujet : e dibenn o hoali e vezont pe dervaet,
anavezet da wir, da gevazas, ha darbennet da savelennoù, pe er c’hontrol dizervaet, anavezet da faos,
da ankevazas, ha dizarbennet. Un tammig kempleshoc’h eo an traoù evit gwir, rak dibaot a wech e
c’hoarvez d’ur goulakadur disoc’hañ rag-eeun en ur savelenn : kentoc’h e lez al lec’h gant ur
goulakadur all solietoc’h egetañ ha diwar-bouez un droellenn arlakaat-(arnodiñ-) arselliñ ez araoka an
hiladoù goulakadurioù dre hent an hontkenderc’hañ etrezek ar savelennoù. Tizhet e vez ar re-mañ dre
un argerzh lieslankadek dervaat-karzhañ. Aes eo neuze kompren penaos ne ra ket an imbourc’herion
forzh petore goulakadur, hervez o faltazi, hogen bepred ar goulakadur solietañ gwellañ, hag argerzh
an imbourc’h gouiziel zo e dibenn dezrann un argerzh-solietaat. Hogen petra a dalvez evit ur
goulakadur bezañ « soliet » ? Pep goulakadur zo ar furm oberatael roet d’un dislavar etre an
derc’helezh ez eo ar ouezoniezh diazezet, eleze korf kempoell ar savelennoù darbennet, hag ar
werc’helezh, e bal o vezañ diazezadur ur savelenn nevez o kemer lec’h un pe lies savelenn gent hag o
taskemmañ an holl re all, e-ser un argerzh-hollelaat : pep savelenn nevez zo eilsaveladur korf an
devoudoù savelet endeo en ur c’horf nevez oc’h enderc’hel an devoudoù chomet dislavarus betek
neuze ha displeget ganti (adkavout a reer aze meizad an astreiñ, sl. LAVAR 05, vº récurrence, Preder
159-160 1972, hag ivez EMVR-410, Emsav 77/177 1973). Diazezañ ur savelenn nevez zo enta
daskemmañ an derc’helezh ez eo ar ouezoniezh hevelep ma kresk he c’hevazasted ouzh ar
werc’helezh ; trec’hiñ d’un dislavar hag e-se kas pelloc’h talbenn an istor, – en dachenn-mañ en deus
an istor da furm gwirded al lavar ; reiñ d’un dislavar furm oberatael ar gaou daelerezhel ez eo ar
goulakadur ha disoc’hañ en tu-hont dezhañ en ul lavar gwiroc’h.
An hevelep argerzhioù a gaver en niderezh kevan, hogen klokoc’h. An diforc’h eo e taskemm an
niderezh ar werc’helezh ha n’eo ket hepken an derc’helezh evel ma ra an imbourc’h gouiziel.
Ouzhpenn dre an droellenn arlakaat-(arnodiñ-) arselliñ, ez araoka an niderezh dre an droellenn
damkanañ-embreger. Lec’h an dislavar evitañ n’emañ ket kement etre derc’helezh ha gwerc’helezh
hag e-barzh ar werc’helezh hec’h-unan. Da heul, ar goulakadurioù-labour n’o deus ket an hevelep
arc’hwel hag er ouezoniezh : n’int nemet un arvez kealiadel (damkanel d’ar muiañ) eus ar pezh a
anvin an dodiñ nidiadel.
Sklaeriet e vo an termen-mañ dre ur skouer deuet klasel : dodiñ nidiadel eo bet labour
Gwalarn. Ar goulakadur-labour, ar gaou daelerezhel empleg ennañ oa beziadelezh ur
gevredigezh vrezhon. An dodiñ nidiadel-se ne oa ket disol avat, pa venne reiñ ur furm
oberatael d’un dislavar er werc’helezh. Dezrannet eo bet an dislavar-se evel diempradur etre
diouzh un tu an istor bloc’hennel gall a oa Breizhiz kenderc’herion c’houzañvat anezhañ ha
diouzh an tu all ar galvoù d’un istor bloc’hennel piaouel, – galvoù a c’houzañvent pe evel
eginoù mouget ha dic’halloud, pe evel aspadennoù skoilhus ouzh o ferzhiadur oberiat en istor

gall. Un dezrann kevredadour a-zonder a ro tu da dresañ trolinenn an diempradur-se : bezant
oa ar vrezhonelezh e kevredadelezh Breizhiz e par ar patromoù kevredadel, stuzegezhel
pergen, an emzalc’hioù strollennel, an argeloù, ar c’healioù hag an talvoudoù strollennel, ar
speredegezh, – ha c’hoazh ne oa nepred bezant eno hec’h-unan, tra ma oa ar c’hallelezh
bezant ha trec’h e pep gwastad, o ren digevez e gwastadoù-alc’houez emframmoù pennañ ar
gedvuhez : ar greadoù strollennel birvidik, -neveziñ ha -krouiñ diouzh un tu, ar
benvegadurioù frammet diouzh an tu all, eleze er gwastadoù ma vez goveliet an araezioùkenderc’hañ ha kenderc’het an istor. An dislavar etre stuzegezh, yezh, speredegezh vrezhon
ha kevredadelezh vloc’hennel gall a voe pleusket gant an emsaverion evel an dislavar etre div
istoregezh, div furm amzeriek digendireadus, brezhon ha gall.
An dodiñ nidiadel n’en doa gwiriegezh nemet en amgant ar furm amzeriek vrezhon. E
gwir, edo soliet enni dreist-holl diouzh ar vent treadegel, harpet ma oa da gentañ war
roadennoù an istorouriezh (kv. pouez houmañ a-viskoazh e kealiadurezh an Emsav) ha war
erverkadur adsevel ur gevredadelezh vrezhon klok en dazont. Diouzh ar vent kevadegel avat
edo an dodiñ nidiadel e dislavar gant an devoudoù : rak an dodiñ e oa eus un istoregezh
vrezhon dizireadus d’an istoregezh c’hall, tra ma tiskoueze un ensell eus an devoudoù ur
boblañs proviñsel kevanekaet ouzh ar vloc’helezh c’hall, e piaou d’ar muiañ da
c’houbarzhelezhioù sonnet ha war steuz. Aze e soñjer e frazenn LENIN : « Emañ ar gaou gant
an devoudoù ». Diouzh ar vent kevadegel e kemere an dodiñ nidiadel furm ur gaou
daelerezhel. Hag an doare d’e eztaoliñ e voe diogeliñ Breizh evel broad.
Forc’hellek e veze bepred an diogeladenn-mañ : e kement ma chome parzhiat en dodiñ
nidiadel kevan (eleze ma oa dezhi un ateb labour-kenderc’hañ o kas war-raok gwerc’heladur
ar furm amzeriek vrezhon dodet) e vire he gwiriegezh ; nemet e kement ma tianke diouzh an
dodiñ nidiadel kevan ha ma venne bezañ un dodiñ soliadel (un dezrevell eus ar werc’helezh o
tioueriñ kenderc’hañ ar werc’helezh-se) ez ae d’ur gaou frank, devoudel, hep ateb
daelerezhel, hep gwiriegezh ken. Kantreizh e chome ar meneg eus Breizh-vroad e kement ma
oa ar meneg-se kevanek ouzh al labour krouiñ Breizh-vroad. Digantreizh e teue da vezañ
diwar ma venned e arverañ evel meneg ur veziadelezh, ha da heul, disol an oberoù difenn,
arc’hañ, kempenn, h.a. embreget e gounid ar falsveziadelezh-se.
Lavaret e vo ne weler ket nemeur e rae tud Gwalarn pe ar Geto an diforc’h a reomp etre
dodiñ nidiadel ha dodiñ soliadel. Ha ne raent ket a dra sur, – n’eo ket hepken peogwir n’edo
ket en o c’herz ar binvioù-dezrannañ hon eus bremañ, hogen peogwir n’o doa ket ezhomm, pa
oant gwarezet gant pezh a anvin « diantegezh an orinoù » : an troc’h mennet pe rediet diouzh
ar peb-all eus ar gevredigezh diouzh un tu, entan ar c’hrouiñ diouzh an tu all a rae d’an
emsaverion kenderc’hañ Breizh ha soliañ war o c’henderc’hadoù (« pezh a oa bet an Emsav o
klask en aner e Breizh e-pad pemont vloaz : ur bed brezhon » Emsav 82/331) ken ma chome
unvan a-walc’h dodiñ nidiadel ha dodiñ soliadel. Hogen pa rankjont mont diouzh ar vi ha
sammañ an troc’h, ne spiras ket mui vertuzioù an Eden : ar re na lezjont ket an diantegezh evit
ar ouiziegezh a ziankas buan el luskadoù bruderion, arc’herion, kempennerion.
Evel goulakadurioù an imbourc’h gouiziel ez eo tonket an dodiñ nidiadel d’an distruj. Hogen tra
ma tedro ar goulakadurioù en derc’helezh, e tedro an dodiñ nidiadel er werc’helezh kevan. Dorn an
imbourc’her zo a-walc’h da varrennañ ar goulakadurioù dizarbennet, an darvoudoù eo avat a rank kas
an dodiñ nidiadel d’e dermen. Ar goulakadur-labour zo ur bon-derc’helezh savlec’hiet en arlez an
derc’helezh kent ; an troc’h etre an div ne vez diverket nemet gant distruj ar gaou daelerezhel, dre
zaou hent kendispellaus ; unan a zaou : pe e kas ar goulakadur-labour d’ur wirded vrasoc’h eget hini
an derc’helezh kent, hag e vez eilsavelet houmañ diwar ar wirded nevez-se ; pe e c’hwit war e daol
hag e vez karzhet.
En un doare damheñvel, e krou an dodiñ nidiadel en arlez ar werc’helezh kevredadel ur bon a
werc’helezh nevez a ro ur furm oberatael d’an dislavar o tangleuziañ ar werc’helezh kent, – termenet
hon eus c’hoazh ar bon-gwerc’helezh-se evel lec’h-kenderc’hañ-gwerc’helezh, evel saviadkenderc’hañ. Ar saviad-kenderc’hañ arlezat-se, evitañ da vezañ frouezh an dodiñ nidiadel, a ro tro
d’un dodiñ soliadel dre berzh ma’z eo ur vammenn a werc’helezh. An troc’h etre an div werc’helezh

ne c’hell bezañ diverket nemet gant distruj ar gaou daelerezhel, dre zaou hent kendispellaus ; unan a
zaou : pe e kas an niderezh d’ur wirionez vrasoc’h, e vez trec’h da zislavaroù ar werc’helezh kent, hag
ez eo eilsavelus da houmañ ; pe e c’hwit war e striv da drec’hiñ da zislavaroù ar werc’helezh hag e
vez karzhet.
Petra eo distruj ar gaou daelerezhel en niderezh ? Ar gaou daelerezhel zo ezhomm anezhañ da
zerc’hel lec’h ur werc’helezh da zont e maezienn ar beziadoù (kv. roll « Breizh-vroad » e niderezh an
Emsav) ; drezañ, an dodiñ nidiadel a verk er gevadegelezh plas un dazont erverket diouzh an
dreadegelezh. Adalek ar mare avat ma tiwan el lec’h dalc’het ur werc’helezh nevez kenderc’het diwar
erverkadur an dodiñ nidiadel, e rank hemañ lezel e gembeli war dachenn ar werc’helezh-se da vont
gant un dodiñ soliadel. Seurt erlec’hiadur eus an dodiñ soliadel ouzh an dodiñ nidiadel zo kement ha
karzhañ ar gaou daelerezhel diwar dachenn ar werc’helezh nevez. Dre se e c’hoari an dodiñ nidiadel e
roll a zo bezañ un treug, ur pont treadegel (Emsav 74/48 1973) etre un dodiñ soliadel kent hag un
dodiñ soliadel nevez.
Karzhañ ar gaou daelerezhel zo dezhañ daou heuliad a bouez, rak ar gaou daelerezhel zo a) un
harz ouzh an hollelaat b) un harz ouzh ar politikerezh.
Keit ma voe dodiñ-diazez an Emsav an dodiñ nidiadel eus Breizh-vroad e oa dic’hallus d’an
emsaverion kas an hollelaat. Rak ar gaou daelerezhel Breizh-vroad a vire outo a ren un dodiñ soliadel
eus Breizh veziat, Frañs, ar bed. P’en deus gallet an Emsav soliañ war ar bon a werc’helezh nevez ez
eo e saviad-kenderc’hañ, en deus gallet da gentañ ren an dodiñ soliadel anezhañ e-unan (pezh a oa bet
dic’hallus betek neuze o vezañ ma ne werc’he ket en hevelep « egor » ha Breizh-vroad), ha da heul
astenn an dodiñ soliadel-se d’ar peurrest eus ar veziadelezh, eleze anaout Breizh veziat, Frañs, ar bed
hag eñ e-unan en amgant un hevelep ergorelezh. E-se en em gave diskoilhet an hollelaat emsavel
diouzh ar vent kevadegel, ha tu a voe da savelañ un anaoudegezh eus istor ha kevredadelezh Vreizh
hag ar bed, anaoudegezh a chome an Emsav prennet outi betek neuze. Evel-se en deus anavezet an
ezvezañs a vloc’hennelezh vrezhon hag ar peragoù istorel anezhi ; ur sol kempoell en deus gallet reiñ
d’ar stadadurioù a oa bet dav dezhañ ober, evel an touell ez eo komz eus « sevenadur brezhon »,
« pobl vrezhon », « proleteriezh vrezhon », h.a.. Tra ma hañvale kilañ o karzhañ ar gwengeloù
broadelour, ez araokae an Emsav o tonaat n’eo ket hepken e istoregezh dezhañ, hogen ivez gwirionez
an istoregezh hec’h-unan : meizadoù al liamm saviadel, ar c’henderc’hañ istor a verk kammedoù an
donaat-se.
Un harz e oa ar gaou daelerezhel ouzh ar politikerezh. Hemañ zo stignet e vaezienn-werc’hañ
diouzh ar gevadegelezh, pa’z eus anezhañ ur pleustr eus ar c’heñverioù nerzhoù beziat er gevredigezh
(tudadelezh, renkadelezh, h.a.). An dodiñ nidiadel o reiñ pouez d’an dreadegelezh diwar goust ar
gevadegelezh a denn da dorgammañ gwel ha pleustr ar beziadoù kevadegel (kounaomp emzalc’hioù
strizh ha brizh ar vroadelourion vrezhon dirak Frañs hag an darvoudoù gall). Bezañ e piaou d’ar bon a
werc’helezh andoniet en e saviad-kenderc’hañ en deus roet d’an Emsav an tu da garzhañ ar gaou
daelerezhel ma tiazeze e obererezh abaoe an Dispac’h gall ha, war un dro gantañ, an emzalc’hioù
gwengelek dianket dioutañ. Pegen dister bennak ez eo ar bon-se, ez eus etrezañ hag ar peb-all eus ar
werc’helezh keñverioù fetis a zo an egin eus keñverioù nerzh. E-se e teraou ur prantad nevez eus an
Emsav ma’z eo ar pleustr politikel kevanek ouzh e niderezh. Ober eilsavelus an Emsav war Vreizh
veziat, Frañs hag ar bed zo bremañ goustennet gant e roll evel pleustrer keñverioù-nerzh en hevelep
maezienn.
Istor an niderezh emsavel brezhon a chom da skrivañ. An emzalc’h evel-pa-vije, anv all ar gaou
daelerezhel, hon eus bet tro da zeskrivañ c’hoazh evel tra an eil Emsav, a sav e gwirionez kalz
pelloc’h en tremened, ha marteze a-raok an Dispac’h gall. Ne anavezomp netra eus geneliezh istorel
an Emsav en 19t kantved (an hanez anezhi n’hon eus ken graet) nag eus an doare ma teuas betek enni
eus ar c’hantvedoù kent an hil istorel brezhon. An neudenn-stur d’ar studi-se eo an dodiñ nidiadel eus
Breizh-vroad. Brastresañ a c’haller dedro an dodiñ-se evel ur c’hresk gorrek betek an eil Emsav ; eno
e tizhas bezañ oberatael hag ez eas, goude prantad klokted ar Geto, d’e dermen e dibenn ar
bloavezhioù c’hwegont gant karzhadur ar vroadelouriezh emsavel.

A-geñver gant istor an niderezh emsavel brezhon e chom ivez da skrivañ istor ar politikerezh
brezhon. Diskouezet e vo hep poan ne voe nepred hennezh ur politikerezh emsavel, rak bepred e voe
renet diwar emzalc’hioù gwengelek dianket diouzh ar gaou daelerezhel. Daou rumm zo a-walc’h evit
klenkañ an holl luskadoù o deus mennet pe a venn ober politikerezh brezhon :
– Ar politikerezh o kemer diazez war an dodiñ nidiadel evel pa vije un dodiñ soliadel. Evitañ,
« Breizh-vroad » (pe e zeveradoù « pobl vrezhon », « proleteriezh vrezhon », h.a.) zo ur beziad
ergorel a ranker dieubiñ (B.A., F.L.B.), arc’hañ gwirioù evitañ digant ar gouarnamant (M.O.B.,
U.D.B.), diorren (M.O.B.), sokialekaat (U.D.B.), kevreadelaat, h.a..
– An politikerezh a lak termen d’an dodiñ nidiadel o tistreiñ d’an dodiñ soliadel kent, o tinac’h
an dodiñ soliadel nevez war un dro gant ar gaou niderezhel (e galleg ez eus un droienn da skeudenniñ
ar giladenn-se : « teurel ar bugel gant dour ar gibelladenn »). Ar politikerezh-mañ zo alies disoc’h ur
beziadekadur eus an hini diagent : e bleustrerion, poellekoc’h, o deus merzet abred pe ziwezhat an
diveziadegezh ma vez lakaet politikerion ar rumm kentañ gant ar gaou devoudel ez eo o diogeladenn
eus Breizh-vroad, hag un distro frank o deus graet d’an istoregezh c’hall. An distroerion a gas ganto
kenderc’hadoù an Emsav kent (yezh, kealiadurezh, h.a.), hag a stourm d’o ebarzhiñ er gedvuhez
c’hall, o c’houlenn digant ar gevredigezh c’hall (ken levierion, ken levidi) o ensammañ. War arbenn
d’ar politikerezh-se e teu er mare-mañ ar rannvroeladur aozet gant al levierezh gall, – hag ivez ar
rannvroeladurioù kinniget gant kement strollad politikel a zo e Frañs. Pleustrer pennañ, ha berzhusañ
evit ar c’houvriaded en ampar, ar politikerezh-mañ eo ar C.E.L.I.B..
E-giz klozadur e ran un evezhiadenn a zo war un dro rakveneg danvez un displegadenn all : seurt
politikerezhioù, e kement ma enluskont nerzhoù nes ent devoudel d’an Emsav, a stign ur vaeziennemell vrientek evit ar politikerezh emsavel o teraouiñ.
PKB-1220

AN EMSAV HAG AR VRO (66)
LIZHEROÙ
« Durc’hadurioù nevez a bouez a anad en displegadenn PKB-1216 [Emsav 82/321-333 1973], a
veizan evel ur mont d’ar politikerezh : meizañ keñverioù an Emsav evel keñverioù nerzh. Anat eo
n’en deus ket an Emsav kenderc’het a-walc’h c’hoazh evit m’en defe e genderc’had pouez merzadus e
mentel e zarempredoù gant Frañs. Koulskoude n’eus nemet dre ziorren ur saviad-kenderc’hañ piaouel
e c’hell ar pouez-se kreskiñ. Ar Mouvement breton o tianaout pe o tilezel ar c’henderc’hañ emsavel
evit mont da vrudañ ar c’henderc’hadoù kent pe da arc’hañ en o anv (o poufal evel just : en anv
“Breizh”, “pobl Vreizh”, h.a.) ne greskont ket ar pouez-se eus ur miligramm, ha ne reont nemet uzañ
un nerzh a zo e lec’h war an talbenn nemetañ a ve gallus, ar framm emsavel. Skouerioù e-leizh eus
dilez an talbenn evit dazgwelioù ar brudañ-arc’hañ a c’haller menegiñ. Ar skouer splannañ eo U.D.B..
Ur skouer ken splann all eo Skol an Emsav : kutuilhet he deus frouezh labour S.A.D.E.D. etre 1963 ha
1969 ha kroget d’o amledañ. E-keit-se avat en deus an talbenn araokaet, frouezh nevez zo deuet, o
treuzfurmiñ penn-da-benn dremm ar c’henderc’hadur. Diouzh o zu, o deus tennet kement a c’halle
bezañ tennet eus ar c’henderc’hadoù kentañ hag e rankont anzav n’int aet da neblec’h, emaint chanet
e-kreiz an dezerzh. Tri hent zo dirazo : pe kilañ hag entuañ gant bruderion-arc’herion o korvoiñ
kenderc’hadoù amprestet e lec’h all (emañ Yeun GOURVÈS o paouez heuliañ an hent-se : entuañ
gant kleizelourion degemerus d’ar vroadelouriezh ; ur c’hwitadenn eo emezañ) ; pe dont war-du
E.S.B. evit askargañ o fodoù gant kenderc’hadoù nevez hag adkregiñ gant un droienn all ken
gaonac’h ; pe neuze kregiñ da vat gant ur c’henderc’hañ emsavel piaouel ha kempoell. Tra azonus eo
stad o yezh gant an dud emouestlet d’ar brudañ-arc’hañ-amledañ : yezh Youenn OLIER hag e
genlabourerion evel m’he c’haver er Geriadur armerzh ha kevredigezh (Imbourc’h 39 1973) zo un
dilavadur diaked diwar ar yezh arveret gant Emsav ha S.A.D.E.D. a-raok 1969 ; yezh brezhonegerion
U.D.B., S.A.V., h.a., zo ur gwalarneg war linkrañ. Diwar glevout ur brezhoneger eus ar Mouvement
breton e c’haller lavarout betek pe vloavezh eus ar c’henderc’hañ emsavel en deus en em vataet
anezhañ. Heñveldra evit ar c’healiadurezhioù.
« Aze e weler ar c’hammed bras a zo bet graet war-du ar werc’hegezh dre emzieubiñ diouzh an
emzalc’hioù evel-pa-vije ha diouzh an “daspugnadur gwengelek” a rank ren dizehan ar vruderionarc’herion a-benn reiñ ster d’ar pezh a reont : evit difenn Breizh hag arc’hañ he gwirioù o deus
ezhomm ma ve anezhi, hag evit prouiñ ez eus anezhi e rastellont hag e taspugnont kement bruzhunenn
a ziskoachont, adalek NEVENOE betek S.A.D.E.D., adalek ar festoù-noz hag ar Joint Français betek
LAENNEC, DESCARTES hag ar Bonedoù Ruz, hag ar bern uloc’h-se a simantont evel ma karfent
ivez simantañ holl Vreizhiz gant ger-stur an unvaniezh. »
(14 11 73)
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DANEVELLOÙ OBEREREZH
Evezhiadennoù war ec’hwel L.M.T. Lanuon (21 gwengolo – 23 here 1973) – Danevell
gant un Adkelligourez eus 22.
Kellig 22 he deus klasket emellout en un ec’hwel a c’hoarveze war he ziriad hag e zezrannañ.

Greanti L.M.T. (Le Matériel Téléphonique).
Digoret e miz here 1967, ar greanti L.M.T. a zeraouas gant un ugent implijad bennak o labourat
45 eurvezh ar sizhun.
Diwar an derou e voe tenn an aozioù labour gourlakaet. P’he deus ur vicherourez en em voaziet
outo e c’hell, o labourat dizehan, gounit un arc’hopr pe boni.

Koskor ar greanti zo kresket a vloaz da vloaz betek tizhout, bremañ, 500 den. Ar pemp kant dense zo rannet etre an arnodlec’h, al labouradeg ha gwazadur ar burev hag ar c’hempenn.
Abred e voe savet ur skol stummañ ar wezhourion arbennik (O.S.) e Lanuon. Ar micherourezed a
rank labourat dindan reolerezh un amzervuzulier. Diaes e vez ar mentadurioù da heuliañ ha kalz
micherourezed n’int ket evit ober al labour. Enskrivet eo ar roll-labour war minikasedoù, ha ne vez
roet pep urzh nemet ur wech, ne c’haller ket ober d’ar vandenn kilañ1.
Ar micherourezed ne c’hellont mui heuliañ ar mentadurioù. Ned eo ket bet uhelaet ar goproù
daoust ma’z eo bet kresket ar c’henderc’had goulennet.

Istoradur an ec’hwel.
21 gwengolo. – Diskrog-labour. Derc’houezourion ar c’hoskor a zegas an arc’hadur-mañ : kresk
12 % eus ar goproù evit difenn ar galloud-prenañ.
1 here. – Ec’hwel 24 eurvezh aznevezadus. Heuliet eo gant 80 % eus an implijidi. Asantiñ a ra ar
renerezh d’ur c’hresk a 6,6 % (75 F evit an O.S.).
2, 3, 4 here. – Ar vicherourion a endod ur mennad en isprefeti Lanuon. En em ledañ a ra ar
skoazell. Meur a ziskrog-labour zo er greantioù nes hag aozet ez eus un tolp a gengrediezh gant holl
implijidi greantioù Lanuon.
8 here. – Ar vicherourion, en o zouez 70 % a verc’hed, a c’houzalc’h ar greanti.
16 here. – Trede sizhunvezh ec’hwel. Ar vicherourion a c’houzalc’h ar greanti zo lakaet er-maez
gant an archerion. Ar re na raent ket ec’hwel a adkrog gant al labour.
Ret eo lavarout ivez e teuas an archerion goude ma voe anavezet disoc’h ur vouezhiadeg aozet
gant ar renerezh. Tri c’hinnig a oa bet graet d’an ec’hwelerion :
1) Ec’hwel gant gouzalc’herezh ar greanti.
2) Ec’hwel hep gouzalc’herezh ar greanti.
3) Adkregiñ gant al labour.
Enskrivet : 438. Mouezhierion : 397 (en o zouez rener L.M.T. Lanuon).
1)

207

2)

16

3)

172

223

Didalv. 2
Aozet e voe ar vouezhiadeg da 14 h. A-boan anavezet an disoc’h anezhi e c’halve rener L.M.T.
archerion pastell Lanuon a zegouezhas un hanter eurvezh goude. Lakaet e voe er-maez neuze an
ec’hwelerion a c’houzalc’he ar greanti abaoe an 8 here.
Ret eo ouzhpennañ ivez e oa bet kaset an deiz a-raok ul lizher da bep implijad eus L.M.T.. El
lizher nannsinet-se e lavared dezho e oant atahinet ha palvataet gant strolloù diavaez d’an
embregerezh e sigur amkanioù politikel2.

1

« Labourat a ran dindan urzhioù ur sonenskriver a lavar din dibaouez : “neudenn c’hlas melen AR 16… neudenn ruz
glas Gh 38… gell du Pq 24…” ha kement-se e-pad eizh eurvezh. Ouzhpenn se e vezomp rediet d’ur c’henderc’hañ a zo
dreist d’hon nerzhoù-korf. Gwelet ’m eus keneilezed kaset war ur c’hravazh. » (Tennet eus un trakt skignet gant
micherourezed L.M.T.).
2

Setu testenn al lizher kaset da implijidi L.M.T. : « Ur c’hwitadenn eo bet ar c’hendivizoù boulc’het d’an 13 here etre
ar renerezh ha dileuridi ar c’hoskor da heul an eneberezh hag an atahinerezh a-berzh tud estren a-grenn da L.M.T.. Anat eo
bremañ ned eo ket derc’houezus dileuridi ar c’hoskor hag ez eo arveret gouzalc’hadur hon greanti war amkanioù estreget
mad an implijidi. Kement hini a soñj ez eo ar gouzalc’hadur hag an atahinerezh diavaez ur gwallerezh-frankiz zo pedet d’en

19 here. – Atebeion C.G.T. an U.L. hag ar greanti a skoulm darempredoù gant renerezh L.M.T.
hep ma oufe d’an implijidi na d’ar c’hweluniadourion.
20 here. – Pedet eo derc’houezourion an implijidi da studiañ un emglev.

Pezh o deus gounezet an ec’hwelerion.
– 2 F muioc’h evit o mizoù dezougen.
– Pontoù Nedeleg ha Kalanna. Unan a vo paeet, egile atoret.
– An arc’hopr-arnodiñ a dremen da 6 %.
– Ne vez ket mui enfredet tud war ziazez an OS1a hogen war ziazez an OS1b.
– An arc’hopr magouri a dremen eus 6,50 F da 7,25 F.
– Roet e vez un devezh evit obidoù tadoù-kozh, tadoù-kaer.
– 40 % kresk evit oberierezh ar pimpatromoù.
– 40 eurvezh ehanoù tiegezhel.
22 here. – Dont a ra G. SERVAT da ganañ evit an ec’hwelerion. Fall eo an deltu gant ar
vicherourion. Goude an abadenn ez emvod ar vicherourion ha divizout a reer adkregiñ gant al labour
a-benn ar meurzh endervezh.
Dimeurzh 23 here. – An derc’houezourion C.G.T. a adkrog gant al labour ar re gentañ. Ar
vicherourion all a c’hortoz an endervezh. Ent arouezel e reer un diskrog-labour tri c’hard eur.

Penaos kompren c’hwitadenn an ec’hwel ?
Gouez d’ar vicherourion o-unan ez eo bet an ec’hwel ur c’hwitadenn. Penaos kompren se ?
Ret eo merkañ ne oa ket prientet an ec’hwel, hag ur wech kroget n’eo ket bet frammet, – ne oa ket
da skouer a boellgor-ec’hwel.
En eneb d’ar Joint Français, an amveziadoù politikel lec’hel a oa kontrol d’an ec’hwelerion : tra
ma save Kuzul-kêr P.S.U. Sant-Brieg a-du gant ar micherourion ar Joint Français, MARZIN
(senedour-maer Lanuon) ha BOURDELLES (kannad) a sav a-du gant ar batromed. Int eo o deus
lakaet ar greanti da zont da Lanuon ha gouez dezho ez eo reizh an diforc’hioù etre goproù Breizh ha
re Paris3.
Un dra a c’hoarias ivez : pouez an daou c’hweluniad C.F.D.T. ha C.G.T. en L.M.T. Lanuon. Gant
ar C.G.T. emañ ar muianiver ha hervezi ne oa ket ar « mare mat » da aozañ un ec’hwel.
em unaniñ gant ar re o deus soñjet diwar an derou ez eo an ec’hwel-mañ arveret e sell amkanioù politikel noazus ouzh mad
al labourerion. »
3

Evit gwir e vez an hevelep goproù e Lanuon hag e Paris : heñvel e vez gopret an OS1b en daou lec’h ; an diforc’h eo o
devez ar vicherourion dezvadoù disheñvel evit an hevelep labour : unan a ve ATl e Paris ne vo nemet OS2b e Lanuon, da
skouer.
Ret eo ouzhpennañ evelkent ez eus ivez diforc’hioù evit a sell ar goproù etre ar greantioù ensezet e Lanuon. Sed amañ
goproù miz gwengolo 1973 evit 40 eurvezh sizhuniek en L.M.T., S.A.T., L.T.T. :
OS1

L.M.T.

S.A.T.

L.T.T.

1 060,00 F

1 100,64 F

1 141,00 F

OS2

1 158,60 F

OS2a

1 085,00 F

1 166,52 F

P1a

1 161,00 F

1 315,57 F

P2a

1 327,00 F

1 573,83 F

P3a

1 440,00 F

1 729,83 F

Un elfenn all pouezus e seurt stourm : emzalc’h ar boblañs. Savet ez eus bet buan a-walc’h ur
poellgor-skoazell en eil sizhunvezh an ec’hwel, met ar c’hestoù, festoù-noz hag all, n’o deus ket
dastumet arc’hant a-walc’h evit ma c’hallfe ar vicherourion kenderc’hel e-pad pell da ec’hwelañ : e
Montroulez, daoust d’ar C’huzul-kêr komunour bezañ mouezhiet ur skoazell arc’hant d’an
ec’hwelerion, n’eo ket bet degemeret mat ar re-mañ gant ar boblañs : embannadurioù Montroulez Le
Télégramme ha Ouest-France ne gomzent ket eus an ec’hwel.

Evezhiadennoù-dezrannañ.
Klasket hon eus dezrannañ er Gellig degouezh ec’hwel L.M.T. hag ivez emzalc’h ar C.G.T..
Arbennoù c’hwitadenn an ec’hwel, meneget a-us zo gwirheñvel. Un ec’hwel a rank bezañ prientet
– hini ar Joint Français a oa bet prientet abaoe pell amzer, abaoe 1968, gouez da LE FAUCHEUR
(unan eus atebeion C.F.D.T. en 22).
Evit a sell emzalc’h ar C.G.T. – a zo bet rebechet outi, evel boaz – bezañ torret an ec’hwel, e kav
dimp e ranker mont donoc’h en dezrann.
Evit ar C.G.T., un ec’hwel a zo – hag a rank chom – un darvoud diabarzh d’an embregerezh. Un
darvoud eo etre re all er vuhez c’hweluniadel. Disfiz he deus ouzh ar poellgorioù-skoazell na grogont
da blediñ gant kudennoù ar greanti nemet pa vez en ec’hwel. E-barzh ar gelaouenn La Cause du
Peuple e veze gouestlet ur bajennad a-bezh d’an ec’hwelioù, dindan an talbenn arouezius : « Les
usines où il se passe quelque chose ».
Ne c’haller kompren enta emzalc’h ar C.G.T. nemet pa zegemerer e lak en he dezrannoù, etre
traoù all, amzerelezh ha padusted buhez ar greanti.
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Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 25 du 1973.
Roll danvezioù an trede rummad kendaeloù eus daouzekvet prantad kendaelañ bloaziek
S.A.D.E.D..
War roll Kendaeloù an Oriant d’an 25 du 1973, edo an danvezioù-mañ :
– Ar c’hweluniaderezh (emb. PKB-1219, Emsav 83/361-367, gant an titl : Digoradur d’ur studi
eus ar c’hweluniaderezh).
– Notennoù war an Dispac’h soviedel.
– An obererezh c’hweluniadel.
– Kendael war danvez an div zisplegadenn PKB-1216, -1217, Emsav 82/321-335 (emb. PKB
1220, Emsav 83/367-374, gant an titl : Ar gaou daelerezhel).
– Renabl an dodennoù korvoet e-barzh Les Temps modernes 324-326, 1973, niverenn gouestlet
d’ar bountadoù tudadel e Frañs.
– An anveliouriezh.
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NOTENNOÙ KEVREDADEL (11)
KEVREDADOURIEZH AR PLOUE
Forc’hellek eo studi kevredadelezh ar ploue : imbourc’het e vez ar metou kouerel gant
gouezoniezhoù diseurt (an douaroniourion, pa zezrannont an darempred etre mab-den hag e amva
naturel koulz ha dasparzh egorel an anadennoù denel, o deus studiet da gentañ ar maezioù ;
armerzhouriezh ar ploue zo e-touez koshañ skourroù an armerzhouriezh ; an istorouriezh, o vezañ ma
oa al labour-douar gourc’hwel an darn vuiañ eus an dud gwechall, a rank reiñ ur plas bras da
zeskrivadur buhez ar maezioù ; an dudoniourion o deus da zanvez an emframmoù « henstuzel » ma
vez kerc’herezh ha kenderc’herezh ar boued emell an holl zenion. Evel kêriz, ez eo ploueziz danvez
studi ar vredoniezh, ar boblañsouriezh hag an holl ziskiblezhioù) ; ha, war un dro, ez eo ar ploue ur
metou dibarek o c’houlenn un arbennikadur hag ur c’hudennadur a-ziforc’h.
Ar plouegevredadour, evel an tudoniour, a rank anaout hentennoù ha kalvezderioù an holl
skiantoù kevredadel all pe, gwell, kaout skoazell ul laz derc’houezourion eus an diskiblezhioù-se. Da
skouer, GUSTI, e Roumania, en deus kenlabouret gant ur bodad arbennigourion (gwironiour,
gounezoniour, h.a.) evit ren ur studi reizhiadek eus kêriadennoù Nerej1. En eneb, e tenn ar
blouegevredadourion amerikan d’en em gantañ en un diskiblezh hepken. En o zouez e kaver
arbennigourion war bep kudenn : ar c’hemmañ kalvezel, an talvoudoù, ar strolladurioù a amezegiezh,
h.a.. Aes eo kompren perak : er Stadoù-Unanet e voe diorreet kevredadouriezh ar ploue er Skolioù
labour-douar gant harp Maodiernezh kevreadel ar Gounezerezh a glaske korvoiñ kalvezderioù ar
gevredadouriezh evit gwellaat hentennoù al ledañ-deskadur. E-se, evel kevredadouriezh ar
greanterezh, kevredadouriezh ar ploue zo parzh kevanek en ur rizhenn emframm kevredadel a fell
dezhi gwellaat ha ned eo ket prederiet nemeur da studiañ an emframm-se en e hollelezh. Un nebeut
tudoniourion amerikan hepken o deus pledet gant studi ur gontelezh c’hounezel diouzh ar savboent
hollelour ez eo o hini.
Ma n’he strishaer ket d’ur gevredadouriezh c’hounezel arbennikaet, e termener kevredadouriezh
ar ploue dre he maezienn-studi, ar c’hevredigezhioù ploueziat, o terc’hel kont e c’houlenn an
diskiblezh-se kevelerezh an holl skiantoù kevredadel a-benn kevanaat arvezioù disheñvel buhez ar
maezioù. E-se en deus ar plouegevredadour div gefridi da gas war un dro : da gentañ studiañ e-unan ar
gevredigezh o tennañ d’e arbennigiezh, d’an eil deveizañ ha kevanaat an dafar o tont digant
imbourc’herion an diskiblezhioù all. An termenadur-mañ dre an ental a zere ouzh
plouegevredadouriezh ar broioù hengoueriadel evel Frañs. Enno e chom emren a-walc’h c’hoazh
kevredigezh ar ploue e-keñver ar gevredigezh vloc’hel ha ne c’haller ket he diren d’ur strolladur
micherel, d’ur gennad armerzhel na zoken d’ur renkad etre re all.
A-du-rall, e rank ar c’hevredadour azasaat e hentennoù-imbourc’h ouzh emframm ar gevredigezh
a studi. Ar gêriadenn, ar paou (Gl. « pays ») a chom c’hoazh, evel a welimp, kevanvedoù damemren a
ranker studiañ eus an diabarzh evit kompren o c’hempoellded. Ar studiennoù astennidik war un
anadenn dibarek e stern tachadoù-bro amploc’h, hag int diziouerus, ne c’hellont ket tremen hep
untaolennadoù lec’hel o reiñ an tu da savlec’hiañ ar gudenn studiet en hollelezh ur gevredigezh fetis.
Amved ur c’houer, da skouer, zo e dalc’h doareoù dibarek e gêriadenn, ha ret eo dezrannañ ar re-mañ
d’e gompren. Setu perak an untaolennañ kêriadenn pe paou zo unan eus an hentennoù frouezhusañ
evit kevredadour ar ploue.
Erfin, ezhomm ’zo eus an istorouriezh evit ren studi ar c’hevredigezhioù kouerel henvoazel,
zoken pa vezont o tegemmañ herrek. Domani kevredadelezh istorel maezioù Frañs, difraostet evit un
darn gant an istorourion, zo o paouez bezañ boulc’het hepken gant ar gevredadourion.
Mar dle ar plouegevredadour diwall diouzh an harzoù kefredel, e rank neoazh spisaat bevennoù e
dachenn imbourc’herezh. Ar bevennoù-se avat a zisoc’h eus an imbourc’herezh e-unan ha ne oufed
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ket o erverkañ a-raok taol ; etre ar metou kouerel hag ar metou kêrel ez eus un tremen a-zerezioù, un
tachad arlezat o neuenniñ dizehan. Evit pep broezenn e vo ret studiañ an anadenn-se war al lec’h, hag
evel a welimp, an azonoù-dezrannañ hag ar rizhennoù ardreuzadek o tennañ d’an tachad etreat-se a
chom c’hoazh da dermenañ.
Padal, e saveler ar metou kouerel a-geñver gant kêr. Keit ma ne vez ket a gêrelezh, n’eus ket a
gevredigezh kouerel, hogen ur gevredigezh « ouez », « kentidik », « henstuzel ». Hervez an tudoniour
amerikan R. REDFIELD2, ar « ouezidi » a vev e « kumuniezhoù » lec’hel strizh, enno dibaot a wech
ouzhpenn kant mog, ma kemer perzh an holl e gounidigezh ar boued, ha ma ampleg ar genstagded
kreñv an distaol krenn eus ar bed diavaez : ar re n’emaint ket er stroll n’int ket denion koulz lavarout.
En eneb, ar gouerion a anavez bezañs ur gevredigezh ledanoc’h m’en em savlec’hiont. Er
Grennamzer, mare ma oa koueriek dreist-holl ar gevredigezh vloc’hel, ez anaveze ar gouerion ar
c’hastell hag ar gladdalc’h evel ur werc’helezh kevredadel disheñvel diouto, zoken mar rebekent o
plegañ dezhi. E berr, ar gevredigezh kouerel zo bepred un elfenn en ur gevredigezh ledanoc’h hag, en
hon c’hevredigezhioù ma’z eo trec’h ar gêrelezh, un elfenn arlezat ha mestroniet.
Klask a raimp bremañ digejañ tresoù dezverkusañ ar metou kouerel.

1. – Ar sujadur d’an egorelezh.
Sujet eo al labourer-douar d’ar metou naturel. An douaroniourion o deus studiet an holl geñverioù
a c’hell bezañ etre ar gounideg hag an douar a c’hounez3, ha n’eo ket roll ar c’hevredadour adober
dindan an talbenn « trevoniezh » un dendouaroniezh nevez. Evitañ, ar gudenn-greiz zo, muioc’h eget
gouzout penaos en deus mab-den krouet an trevved, studiañ an dianveziadoù, evit kevredigezhioù ar
ploue, diwar sujadur mab-den d’an egor.
Dishualet eo bet kêr hag ar greanterezh diouzh ar sujadur-se dre dolpañ tud hag ijinennoù en un
egor strizh ha zoken dindan un hevelep toenn. Ar gounideg, en eneb, a labour en un egor frank, pa’z
eo an atil war un dro e zanvez- hag e venveg-kenderc’hañ. Ha pa ve o chom en ur gêr c’hounezel eus
Su Italia pe en un atant eus Breizh, e chom ar pellder un elfenn a bouez evitañ : mar digresk ar pellder
etrezañ hag e bark, e pella-eñ diouzh e amezeion hag, o startaat e liammoù ouzh an douar, e laoska e
liammoù ouzh an dud all.
Er broioù kozh en deus an istor lezet e pep rannvro emframmoù disheñvel a voe amparet en un
amzer a zreistpobladur, hag a zo hiziv krouizet gant an divaeziadeg. Aze ivez e c’haller lavarout ez eo
a-vec’h boulc’het e Frañs ar studioù war bobladur gwellek ar broezioù kouerel. Koulskoude, an
arvezioù poblañsel hag armerzhel oc’h anadiñ eus ar gudenn-se a ziskouez a-walc’h he fouez hag he
lemmded.
Gwechall, ur gêriadenn pe ur stroll kêriadennoù a yae d’ober ur bed niverek ha diseurtek a-walc’h
da spirout dezhañ e-unan ha da vevañ betek ur poent en emvasterezh armerzhel, poblañsel,
kedvuhezel ha stuzegezhel. Pep tiegezh a genderc’he un tamm eus pep tra, o pourchas evel-se d’e
ezhommoù pennañ ; an dornwezhourion a glokae ar c’henderc’h tiegezhel evit an oberiadoù o
c’houlenn brasoc’h arbennikadur. Fortuniañ a raed en amezegiezh tostañ. Dre se, edo serret ar
gedvuhez e kelc’h ar gêriadenn pe ar paou. Pep hini en doa e stuzegezh, disheñvel un tammig diouzh
hini e amezeion.
Amplegad an emvasterezh-se oa, dindan unneuzded an doare-bevañ, diseurted ar saviadoù
armerzhel, tiegezhel ha personel : dornwezhourion, tieion perc’henn da un pe lies ave, devezhourion o
vevañ diwar-bouez o divvrec’h hag int perc’henn a-wechoù d’un ti ha d’ul logell douar. Hag etre al
labourerion-douar, nag ur c’hemm etre perc’henn ur c’houblad saout ha mestr un domani gant lies
koubl oc’hen ha kezeg, ozhac’h-meur ur gerentiezh vras ha patrom ur « gliantelezh » niverus a
zevezhourion o tont da labourat e zouaroù, amprestañ un ave pe eskemm ur gwazad bennak all. Ahend-all, an dudoniourion o deus deskrivet roll hag arc’hwelioù ar strolloù-oad hag ar pouez bras o
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doa er gevredigezh ploueziat, ar re yaouank o vezañ luskerion ar gouelioù, an oadourion o kas en-dro
an armerzh hag an henaourion o terc’hel glad stuzegezhel ar strollenn. Pep rev e diabarzh ar strolloùoad oa dezhi arc’hwelioù dibarek erverket dezhi gant an henvoaz. Erfin, edo dasparzhet ar bri etre an
tiegezhioù « mat », « kozh » hag ar re all ; ar priziadur arouezel-se, harpet war ur priziadur armerzhel,
a rene war an dimezioù hag an darempredoù pemdeziek. E-se e veze ur reizhiad daveennoù o reiñ tro
da savlec’hiañ pep hini war dablez kedvuhez ar gêriadenn, ha ne oa nepred daou zen azonet heñvel :
bez’ e oa kement a rolloù unveziadel hag a dud dindan unvanded neuzel ar strollenn.
En arlez ar gevredigezh kouerel-se edo ar c’houvriaded, brientinion pe bourc’hizion, perc’henned
na labourent ket o-unan o douaroù, mezeion, notered, kouraterion, oberiadegourion, h.a., roll a ranker
klokaat gant ar bersoned ha, nevesoc’h, gant ur staelad dibarek, ar skolaerion. O vevañ war-eeun pe
ameeun diwar an douar, e oant eus ar gêriadenn pe eus ar paou hag e perzhient en o stuzegezh. A dra
sur, lazioù e-leizh o enebe ouzh ar gouerion ; ar re-mañ avat, ha p’o darbennent pe p’o distaolent, ne
virent ket a welout enno kefleuniadur o eorizh, o skeudenn-vlein, hag o hanterourion gant ar
gevredigezh vloc’hel a chome he rinoù dianav dezho. Ar c’houvriaded oa ar re nemeto o fortuniañ emaez ar « vro » hag o terc’hel darempredoù fetis gant ar bed diavaez, e-se ne oant ket bac’het en egor
pemdeziek evel ar gouerion hag e trevonnent ar stroll kevanaoudeion edont evelkent izili anezhañ.
Ar gevredigezh kouerel henvoazel-se zo bet en he barr poblañsel e-kerz an 19t kantved, abred pe
abretoc’h hervez ar rannvroioù. He c’hempouez a yeas d’ur poent-torr pa na spiras ket mui he
barregezhioù da vevañ he foblañs, digeriñ a rankas d’ar bed diavaez ha freuzañ hec’h emvasterezh. Ar
re gentañ d’he c’huitaat, ar wezhourion-douar a yeas da glask fred e greantioù kentañ ar c’hêrioù.
Nepell goude, e loc’has ur bern gouvriaded da boblañ korfoù ar Stad ha da bostañ o gwenneion er
greanterezh. An oberiadoù greantel o vezañ marc’hadmatoc’h eget kenderc’h an dornwezhourion, e
rankas ar re-mañ treuztiriañ d’o zro. Da heul, e krogas ar c’hêrioù bihan da zizeriañ, o oberiadegoù da
serriñ, o bourc’hizion da gimiadiñ. Ne voe o chom er « vro » nemet ar gouerion, ha c’hoazh edo o
mibion o kemer hent kêr. Koazhet eus an hanter, a-wechoù eus an daoufarzh, kollet ganti hec’h
egorad kevredadel hag he diseurtegezh, amplegadoù d’hec’h emrended armerzhel ha stuzegezhel, ar
gevredigezh kouerel ne c’hoarvez ken nemet eus ur stroll gounideion. Un aspadenn a gedvuhez
koueriek a zalc’has c’hoazh un taluad er c’hêriadennoù diboblet a-raok mont da get gant araokaat an
dezougerezh hiniennel : marc’hoù-houarn, marc’hoù-tan, tangirri a roas buan mentoù nevez d’an egor
henvoazel.
Koulskoude, gant ar c’henwerzh hag an oberiadegezh tredeel o tiorren e-ser ar gounezerezh, e teu
un azbuhez gant ar bourc’hioù hag ar c’hêrioù bihan a wele o c’hefridi a bennlec’h-paou o vont
diganto abaoe un hantergantved. An azbuhez-se a gemer a-wechoù furm azginivelezh ur
vourc’hadenn gozh, a-wechoù furm diwanidigezh ur greizenn nevez. E-se, e tinod war ar gartenn
dindan daoulagad ar c’hevredadour un emframm gounezel nevez, disheñvel e skeul diouzh an hini
kent.
Gwechall edo ar gumun kellig-diazez ar maezioù, moarvat warc’hoazh e vo ar c’hanton pe un
unvez nevez o sammañ ar roll-se. Poblet gant gounideion hepken, ez a ar pennkêr d’un douinell
divarrek da vagañ ur gedvuhez. E-keit-se ez adeilader er gêriadenn-greiz, er vourc’h pe er gêr vihan,
siloioù kevelouri, oaledoù ploueel, skolioù, h.a.. Endeo alies e vez goullo iliz ar gêriadenn-dro, anv e
vez da serriñ ar skol ha da zastum ar vugale d’o bodañ e gronn skolel ar pennlec’h-kanton. E diouer
un iliz hag ur skol, e rank ivez ar maerdi mont diouzh ar gêriadenn. Skoulmet e vez ur rouedad
liammoù kevredadel etre ar c’humunioù diwar-bouez an ensavadurioù gounezel (c’hweluniadoù,
kevelourioù, kefioù kred), al luskadoù yaouankiz hag aozadurioù diseurt ; ar balioù, o tedennañ a-bell
ur yaouankiz kefluskeret, a ro tro da zimezioù er-maez eus tachad an endogamiezh henvoazel.
Sujet e vez bepred kevredigezh ar ploue d’an egorelezh douaroniezhel, nemet ez eo bet kemmet
skeul an egorelezh-se gant digresk an dudegezh ha diorreadur an araezioù-dezougen. Ar c’houer zo
atav den eus ar c’hanton-mañ-kanton hag e amved a chom tamm-pe-damm kantet e bevennoù
douaregorel kentoc’h eget kevredadel. Aze ez eus da c’hortoz kalz digant un enklask bredkevredadel :
penaos e vez buhezet an egorioù diseurt gant ar gouerion, petore azlamm en deus bet treuzfurmadur
an trevva war speredegezh ar gouerion ? Moarvat ez eus bet kemmoù don en egor kedvuhezel

ploueziz hag ur gounideg a hiziv ne wel ket mui e ganton hag ar peurrest eus ar bed evel m’o gwele e
dad-kozh.
E tachenn o labour ivez e chom ar gouerion sujet d’an egorelezh. Dre flipadenn e lavarer ez eo ar
stal c’hounezel ur stal dezougerezh. Er greanterezh, e vez diloc’h an ijinenn ha heloc’h an dafar ; er
c’hontrol, er gounezerezh, an ijinenn eo a loc’h war-c’horre an atil. E-se e komprener perak e voe
kemmet nebeut a dra el labour-douar gant an ijinenn dre vurezh : a-vec’h askorusoc’h eget ar javed e
veze ar stlejerioù dre vurezh arveret e dibenn an 19t kantved en atantoù bras ar Middle West pe
Pomerania. A-benn ar fin ne dalvezas an ijinenn dre vurezh nemet da gefloc’hañ an dornerezed.
Gant ar c’heflusker dre darzhañ e c’hoarvezas ar c’hemmadur don kentañ el labour-douar, heñvel
ouzh an hini a zegase en daremprederezh. Ar stlejer a gemm feur ar mentoù : gwechall e veze
muzuliet an douar e devezhioù-arat, hiziv e vez muzuliet en eurvezhioù stlejer pe mederez-dornerez.
Buanoc’h e tilec’h ar gounideg e parkeier brasoc’h, nemet eo dav merkañ e chom e geñver ouzh an
egorelezh a hevelep natur. N’eus marteze nemet ar vederez-dornerez en dieubfe diouzh ar sujadur
egorel : kas a ra ganti al leur-dornañ, oc’h espern e-giz-se charreadoù ha deleuñvadurioù e-leizh ;
hogen un nemedenn n’eo ken.
En ur ser gant an degasadur eus ijinennoù nevez ez a an embregadur eus emelloù bevoniezhel :
arver an temzoù, gounezadur ar geot, diuzouennerezh ar chatal hag e vouetaerezh heboell o reiñ an tu
da zaou- ha zoken da bempkementiñ askorad an atil hag ar greioù.
Ma ne voe ket kemmet nemeur ar maezioù gant ar reverzhi c’hreantel kentañ, ha mar hañvale er
c’hantved tremenet ar gounezerezh bezañ, dre zargemm ouzh ar greanterezh, repu ar c’horregezh hag
an digemmusted (« n’eus netra kemmet abaoe HÊSIODOS »), ez eus er c’hontrol ur wir reverzhi
c’hounezel o c’hoarvezout da heul an eil reverzhi galvezel, ha buanoc’h ez arnevesa ar maezioù eget
meur a c’hennad greantel : aet eo karbedeg c’hall ar stlejerioù eus 50 000 da 300 000 en ur ober dek
vloaz.
Aloubidigezh labour ar gounideg gant ar c’halvezerezh, ar ouezoniezh, a zegas ur c’hemm
gwriziadek en e emzalc’h e-keñver an natur. Ar c’houer henvoazel a arvere an argerzhioù naturel,
hogen n’o mestronie ket, sujet e chome dezho. Ur c’hile kozh mac’hom oa an douar hag e ranke
gouzañv e froudennoù. Ar gounideg arnevez, en eneb, a vestroni an natur, he suj d’e youl hag he
fleusk evel ma kar. An douar n’eo mui nemet un elfenn-genderc’hañ e-touez ar re all hep talvoud
kevrinel ken. Ar c’houer arnevez zo dezhañ ar speredegezh kalvezour.
A-du-rall e kemer ivez tamm-ha-tamm ur speredegezh armerzhour. Er reizhiad armerzhel arnevez
ned eo ket mui pal ar stal c’hounezel bastañ da ezhommoù un tiegezh, hogen kenderc’hañ evit an
nevid4. Tud ’zo o deus dastumet diwar se e ranke ar gounezerezh heuliañ skouer ar greanterezh hag en
em dolpañ en embregerezhioù bras kevalaour pe kengladek. Hogen ar sujadur d’an egorelezh ha
c’hwitadenn an ijinenn dre vurezh o deus er c’hontrol roet an trec’h d’ar stal diegezhel. An ijinenn
vrasañ arveret, ar vederez-dornerez, zo a-walc’h gant tri den war he zro, hag arverañ meur a ijinenn agevret ne ra ket d’an askorusted sevel kalz.
Kalvezegezh war gresk ar c’hounezoniezh o kevamplegañ un arbennikadur brasoc’h a-berzh ar
c’hounideion zo enta e dislavar gant paderezh ar stalioù tiegezh. Ar gounideg zo war un dro tieg, rener
kenwerzhel, dalc’her-kontoù, arnoder, treloc’her, arer ha mager hag, an darn vuiañ eus an amzer,
darbarer. Dic’hallus eo dezhañ en em stlennañ war holl araokadennoù ar c’halvezerezhioù a arver ha
war neuennadurioù an nevid. Unan eus an doareoù da hepkoriñ an dislavar-se eo an ungounid : ar
gwinier pe al larder zo arbennigourion ne anavezont nemet ar gwini pe ar bioù, – nemet e rankont
ouzhpenn bezañ kenwerzhourion ; an eil pergen, pa rank arvrokañ war briz an treudenned a bren agevreizh gant ar priz-gwerzhañ rakjedet.
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2. – Kemmesk ar rolloù.
Seurt kemmesk eus ar rolloù en embregerezh a gas d’e heul kudennoù armerzhel ha kedvuhezel
grevus. Savidigezh kevelourioù diseurt (prenañ, gwerzhañ, kred, studioù kalvezel, arverañ ar
binviadur, h.a.) a ro tu d’ar gounideg d’en em zisammañ eus rolloù ’zo war arbennigourion (renerion
genwerzhel, bankerion, gounezoniourion, h.a.) en ur virout evelkent e c’halloud-divizout. En
embregerezh gounezel e chom an ijinour un alier, ne zeu nepred d’ur rener evel er greanterezh. Bez’
en deus enta da c’hounit asant ar c’houer mar bez leuriet gant an amaezhiadurezh pe da vezañ gopret
gant ur stroll gounideion (Kreizennoù Studioù kalvezel ar Gounezerezh). En daou zegouezh ez
ampleg an emziviz etre an ijinour hag ar gounideg ez anavezfe hemañ talvoudegezh ar ouezoniezh, e
paouezfe enta a fiziout hepken war ur chem kantouezek henvoazel. Heñveldra eo evit arvez armerzhel
ar mererezh : d’ar muiañ e c’hell ur rener kevelouri pe ul lusker c’hweluniad titouriñ an hentoù
spletusañ d’ar c’henderc’hañ. Ur gudenn a bouez bras eo enta gwikefre an divizadoù strollennel ha
hiniennel evit emdroadur ar gounezerezh, ha se ken er broioù frankizour, ken er broioù sokialour : ar
c’hevelourioù liesarc’hwelel krouet e Sina hag e Yougoslavia a ziskouez a-walc’h ez eo forc’hellek e
pep lec’h an arbennikadur gounezel.
Kemmesk ar rolloù en embregerezh a ya alies en ur ser gant kenlec’hded an tiegezh hag an
embregerezh, ken ma kemer alies ar gounideg e zisentezioù dre abegoù tiegezhel koulz ha dre abegoù
armerzhel. An tieg zo war un dro ozhac’h, penn-stal ha deskour evit e vugale. Ar vamm eo peurliesañ
a zalc’h ar c’honterezh. Erfin n’eus kemm ebet etre al labour-kenderc’hañ, ar sermoul hag ar goar. Ar
micherour a ya, goude e zevezh er greanti, d’e liorzh da balarat pe d’e lab da aozañ lunelloù kirri-nij
en deus ur « goar oberiat ». N’eo ket heñvel ar gont gant ar gounideg o plezhañ paneroù pe o lenn
kazetenn e c’hweluniad. Souezh ebet e verfe e stal evel un « ozhac’h mat » hag e ve gantañ spered ur
bevezer kentoc’h eget hini un ardead. Prenadur ur stlejer zo ur postadur, hogen ivez un doare da
espern nerzh al labourerion, ur benveg arwarzh evit an tiegezh hag a-benn ar fin, ur goulezad a-berzh
an tad evit derc’hel e vab war ar vicher. E berr, e jed ar gounideg en un doare gwall zisheñvel diouzh
hini an armerzhour, ha hentennoù e jederezh « armerzhel » a c’houlennfe moarvat un dezrann
reizhiadek a zisoc’hfe gant ur meizadur eus an armerzh pell-bras diouzh hini an armerzhourion glasel,
ken talvoudek avat ha ken sklaerius all.
Ar gevredigezh kouerel hec’h-unan zo merket gant seurt kemmesk eus ar rolloù, pa c’haller he
deskrivañ evel ur strolladur a gevanaoudegiezh ma he deus pep hinienn ur merzadur bloc’hel, ha n’eo
ket arc’hwelel, eus personded an hentez. E kuzul-kêr e kaver an hevelep tud pe-dost hag e kuzulmerañ ar c’hweluniad pe ar gevelouri (nemet e c’hoarife tuadurioù politikel enebek), ha pep kuzulier,
pep amaezhier a anavez holl rolloù, holl arvezioù personel pep hini eus e genwazed. Diwar se ne vez
ket distaget an arc’hwelioù hag an ensavadurioù diouzh o atebeion : ar maerdi eo ar maer, pe ar
sekretour, an iliz eo ar person. Ar gedvuhez a veizer evel etrewered persondedoù ha pep darvoud zo e
orin e youl un den ; c’hoari an ensavadurioù hag an arc’hwelioù difetis, « poell ar blegenn » a chom
gwerc’hennoù estren da gantouezadur kevredadel ar gouerion. Alese ar boan vras o devez ar re-mañ
da veizañ arc’hwelerezh ar reizhiad politikel hag armerzhel bloc’hel. An doare ma terc’hont ar
gevredigezh vloc’hel hag al levierezh-Stad a zeu a-wel er c’hendivizoù hag e lizheradur an aozadurioù
gounezel.
A-du-rall, reizhiad ar gevanaoudegiezh a harz ouzh pep diuz en darempredoù. Ne vez ket a
vignoned war ar maez, hogen amezeion ha kerent hepken. Re a nesaegezh strollennel ez eus evit ma
tiwanfe liammoù na vent ket diazezet war an nested douaregorel pe kerentiezhel, pe war heñvelded al
lazioù armerzhel pe an damantoù politikel pe relijiel.
Arc’hwelerezh mat kevredigezh ar ploue a ampleg ivez e tarbennfe pep hini, a-neuz da nebeutañ,
reoleg ar moneadurioù ha skeul an talvoudoù trec’hel. Neb a glask en em esparelaat a strafuilh kerzh
mat ar gedvuhez. E-se e komprener perak, en un emvod, ne venn den reiñ e soñj ar c’hentañ, da
c’hortoz ma tinodfe ur meno boutin a vo neuze degemeret pe distaolet. Ret eo merkañ ouzhpenn an
nebeut a stad a reer er metou kouerel eus ar menoioù hag eus o eztaol dre gomz. Er greadoù e vez
anavezet an emzalc’hioù don, rak anat int d’an holl hag ur ster direndael o deus. Komz ne zegas netra
muioc’h, ha talvout a ra da c’holeiñ ster gwirion ur gread aliesoc’h eget da zisplegañ ar savlec’h

kemeret. E seurt amveziadoù e vez embreget ar reolerezh kevredadel dre wikefreoù disheñvel-bras
diouzh ar gwikefreoù kêrel. A-walc’h d’un arseller gwelout Pêr pe Yann el lec’h-mañ-lec’h d’an eurmañ-eur evit dianren e roll-amzer. Mar bez divoas e vezañs eno, e vo tu, dre gejañ gant arsellerion all,
d’he displegañ dillo.
An hiniennoù ganet ha kresket er metou kevredadel-se o deus evel just tresoù neuzid dibar. Dav
eo anzav avat e ra diouer razh pe-dost ar studiennoù war stummadur ar bersonelezh en tiegezh hag er
gevredigezh ploueziat. Kenempret don eo bugale ar maezioù ouzh kedvuhez o metou ; emhevelebiñ a
reont didro ouzh o c’herent ha sammañ abred o atebegezhioù. Lañsus eo enta ar metou kouerel da
gevanadur ar bersonelezh. En eneb, an dic’halloud ma’z eo ar c’houer yaouank da biaouañ e
emrended klok keit ma chom e dad e penn ar stal hag an tiegezh, a lak dale war werc’heladur e staelad
a oadour. A-hend-all, bugale ha oadourion a ziskouez ur c’hoant bras a eztec’h hag un anvoz bras ekeñver o dere er gevredigezh.
Gant an diskeud berr-mañ ez anad dibarelezh kevredigezh henvoazel ar maezioù e-keñver
kevredigezh kêr. Ur vaezienn studi dispar ez eo d’ar c’hevredadour dre egorad strizh he strollennoù ha
dibarded o emframmoù. Re nebeut a stlenn zo en hon c’herz evit c’hoazh koulskoude evit ma
c’hallfed kas war-raok ur studi glok eus kedvuhez ar ploue. Kemeromp da skouer anadenn an
daouvleinegezh er c’hêriadennoù, en-dro d’un niver a zaouadoù : pinvidion ha peorion, paotred ha
merc’hed, re wenn ha re c’hlas, h.a. : da imbourc’hiñ e ve dre enklaskoù paot a rofe an tu da gompren
gwelloc’h, etre kudennoù all, ar c’hoari politikel lec’hel, ha riezel.

3. – Kemmadur hag intradur gant ar gevredigezh vloc’hel.
Digor e vez avat mui-ouzh-mui ar gevredigezh henvoazel da intradur ar sevenadurezh vloc’hel, ha
diwar an digoridigezh-se e sav kenstourmoù ha tennderioù. Keit ma veze ar pep muiañ eus ar boblañs
o vevañ diwar al labour-douar ha m’he deveze ar renkad-ren lazioù er gounezerezh, e veze tamm-pedamm kemmesket kevredigezh kouerel ha kevredigezh vloc’hel. Da heul ar c’hêrelaat hag ar
greantelaat ez eus deuet ur faout etre an div ; hiziv en em gav ar c’houer en arlez ar vroad, hag un
derc’hadur gwariet en deus anezhi. Diouzh o zu, kêriz o devez darempredoù dibaot-ouzh-dibaot ha
pellaek-ouzh-pellaek gant ar maezioù, tra ma pourchas dezho an araezioù-stlennañ yoc’hek un
derc’hadur bloc’heiladek ha kammamzeriek eus kedvuhez ar ploue. Diaes-ouzh-diaes ez a enta an
adkejañ. Koulskoude, war un dro, ez eo deuet ar gouerion emouez ouzh o dilerc’hiadur kalvezel ha
kulturel hag e strivont gant fo d’e stankañ.
Kreizet oa penn-da-benn ar c’hevredigezhioù kouerel henvoazel war drebaderezh ur c’hempouez
emframmel a oa disoc’h un hir emdroadur. Istor ar maezioù a laka war wel an emdroadur bras
c’hoarvezet abaoe an Henamzer er c’halvezerezhioù, er renadoù gladaozel hag en emframmoù
kevredadel. Ar Grennamzer hec’h-unan zo bet ur prantad a wellaerezh : ar gwakol, ar segal, aradur
mezheven, h.a.. A-zivout istor ar gounezerezh abaoe an Azginivelezh e vreuta istorourion ha
douaroniourion da c’houzout hag ez eus bet ur « reverzhi c’horrek » pe un « emdroadur herrek ».
Koulskoude ez eus un diforc’h-diazez etre an emdroadur henvoazel-se ha lankad an arnevesadur a
vremañ. Gwechall e c’hoarveze gorrek ar c’hemmañ hag un nevezadenn a ranke gortoz da nebeutañ ur
remziad da vezañ enkorfet er reizhiad ha degemeret gant an holl evel un elfenn eus hengoun ar
strollenn. Hiziv, er c’hontrol, e teu ar c’hemmañ herrek ha diastal da vezañ ur redi groñs evit an tieg.
Mar striv gant taerijenn ar gouerion da arnevesaat ez eo, evit an darn vrasañ anezho, gant ar spi da
adkavout o c’hempouez en ur stabilded nevez ; dibaot-kenan eo ar re o deus komprenet o doa da
gemer diazez war ar c’hemmañ hag en distabilded.
Kudenn ar seurtanvet « sodell » goueriadel ned eo ket bet stignet reizh betek-henn. E difiñvded ar
gounezerezh ez eus bet gwelet un dianlenad da c’horregezh azonus an « ene kouerel », pa oa e kont araok pep tra, henn gwelet hon eus, un anadenn galvezel : c’hwitadenn an ijinenn dre vurezh war ar
maez. Bremañ ma vez kalvezerezhioù azas en o c’herz, n’eo ket diek ar gouerion oc’h ober ganto,
pa’z eont re bell zoken : gouez d’an armerzhourion ez int bremañ dreistaveet. Koulskoude e talc’hont
da vevañ en emframmoù gladaozel, kevredadel ha bredel dispredet o c’habestr hag a zihent o strivoù.

Un dezrann reizhiadek eus ar c’henstourmoù emframmoù a daol ur goulou nevez war ar gudenn-se :
a-walc’h eo ober anv amañ eus an haenadegezh hag eus ar fiñvusted kevredadel.
Er broezioù ma c’hoarveze ar gevredigezh a haenadoù, eus an devezhour d’ar c’hastellan, e veze
ivez ur reizhiad danzeet-kenan a fiñvusted a roe tro d’ur familh, e-kerz un nebeut remziadoù, da
grapat a bazenn e pazenn, an devezhour o tont da vetaer ha, piaouet gantañ chatal, o kemer un atant e
feurm, hag o sevel ur stal vihan ; e vab pe e vab-bihan o vont da genwerzhour pe zoken da vourc’hiz
hag, a-benn ar fin, da berc’henn d’un domani, peadra, ac’hoel e grez ar Renad Kozh, da vezañ
noplaet. En ur seurt reizhiad, gounit an arwarzh diazezet war berc’hentiezh an douar, oa al luskenn
bennañ, hag ar berzh armerzhel ne oa nemet un araez ret, hogen nann spirus da greskiñ an arwarzh.
Ar c’hastellan hepken a veze o taremprediñ ar c’helc’hioù gouiziek hag o piaouañ an araezioù
armerzhel ret d’ober taolioù-arnod, hag eñ hepken oa gouest da zegas nevezadennoù er reizhiad
c’hounidel. Lenn a rae kazetennoù ha levrioù, ha tremen e c’hoañvezhioù e kêr. Pa lakae amprouiñ en
ur park un argerzhad pe un ardivink nevez, mar c’hwite ne veze ket rivinet gant ar postadur, mar grae
berzh e veze e tro da gas an arnoderezh betek poent an dedalvezañ. A-walc’h oa neuze d’ar c’houer
goulenn kuzul digantañ ha heuliañ e skouer evit gounit korvo, diriskl, gant an araokadenn. A-du-rall
edo seurt gwikefre-amledañ kevanek ouzh ar reizhiad hollel, peogwir edo gant ar c’hastellan an hol
brasañ hag e talveze-eñ da zec’hmegenn-stur d’ar gêriadenn a-bezh. O heuliañ e skouer galvezel, e
keveled gantañ hag e perzhied en e arwarzh. Fiñvusted kevredadel hag araokaat kalvezel a geje en ur
reizhiad o reiñ pouez d’ar saviad kevredadel ha n’eo ket d’ar c’horvoder armerzhel.
N’eus ket da c’hortoz he defe ar gevredigezh kouerel a welomp o tiwanañ un haenadegezh
dibarek, kenstur da hini ar gevredigezh vloc’hel. Er broezioù a liesgounid tiegezhel, e vez tolpet an
douaroù dindan stalioù krenn da heul steuziadur ar re vihan ha didammadur ar re vras ; e broezioù ar
gounid bras, ez eus mesk-ha-mesk stalioù a vent tiegezhel ha stalioù bras o c’hoprañ un dud-labour
niverus. En daou zegouezh ez a da get ar saviadoù etreat d’ar goprad ha d’an tieg (ha pa ve hemañ
perc’henn d’an douar pe hepken d’ar chatal), pezh a lak hogos dic’hallus an tremen eus ur saviad
d’egile : aet eo ar metaerezh da get, lakaet er-maez tareadoù enk-tre, ha gant kresk herrek ar c’hevala
ret da luskañ ur stal, n’eus ket tu ken da zeraouiñ gant nebeut.
Gwechall e rae an douar ar pep pennañ eus kevala un atant krenn. Ar c’heñverioù perc’hentiezh a
ranked enta studiañ da gompren emframmoù ha haenadur ur gevredigezh kouerel, – gant gwir abeg eo
gouestlet dezho un darn vat eus lizheradur kevredadour ar c’hantved tremenet. Hiziv c’hoazh er
broezioù ma’z eo trebadet ar muiañ ar gevredigezh henvoazel, e chom perc’hentiezh an douar andon
hag arouez galloud ar re vras evel danvez kouetiz ar re vihan ; en-dro dezhi en em aoz ar gedvuhez abezh. En eneb, en atantoù arnevez ez eo gwerzh ar c’hellidoù, ar chatal hag ar binviadur kevatal d’an
nebeutañ da hini an douar hag an adeiladoù. Diwar se, ar feurmer, piaouer ar c’hevala-tiekaat ha pennstal, a zeu da gaout ur roll-kreiz er gevredigezh kouerel, tra ma tistera roll ar perc’henn. E Frañs, an
dezvoù diwezhañ a daol da startaat gwirioù ar c’houmanantad. E gwir, ez eo diseurt-kenan c’hoazh
aoz ar glad hervez rannbarzhioù ar riez : ar gêriadenn eus Diazad Paris ma kemer e feurm un dornadig
meurourion vras kantadoù hektaroù digant ur c’halz a berc’henned vihan, ar gêriadenn vreizhat dindan
he c’hastellan perc’henn d’un toullad mereurioù krenn, hag ar gêriadenn bireneat ma’z eo perc’hennet
an darn vuiañ eus an douaroù gant kumuniezh an « nesaourion » (« voisins ») zo an teir rizhenn
vevennat d’ur vordilh a rizhennoù etre o klotañ gant perc’henned-tiekaerion.
En ur gevredigezh graet gant tiekaerion hepken, e koll an arwarzh kevredigezhel e ster, ar
perzhioù kalvezel hag ar berzh armerzhel eo a ro d’ar gounideg e savlec’h hag e hol e-touez e
getpared. Daspugnadur ar c’hevala na seller ket ken ennañ e-unan, hogen evel amparadur un araezkenderc’hañ, hag ar c’horvoder eo an dezverk kentañ, dreist-holl pa ro an tu da vont e kêr ha da
drevezañ doare-bevañ kêriz. Bep ma fetisa ar reizhiad kevredadel nevez-se e kemer kudenn ar
c’hemmañ hag an araokaat kalvezel un dremm nevez, pa grog da c’hoari gwikefre an abegelezh
armerzhel.
Steuzidigezh an haenadegezh henvoazel a denn da dreuzfurmiñ ar metou kouerel e renkadoù a zo
parzhioù eus re ar gevredigezh vloc’hel. Gwechall e c’hoarveze an tremen eus an eil skeuliad d’eben

etre pazennoù kevatal : ar gwezhour-douar a yae da vicherour greanti, an tieg bihan da genwerzhour
bihan pe da amaezhiad, an tieg bras a rae eus e vugale mezeion, notered pe uhelamaezhidi. Hiziv er
broioù emdroet, pa fell da vugale ar c’hounideion lezel labour an douar, ez eont war o studi da vezañ
sternioù pe kenwerzhourion, da lavarout eo e tremenont er renkadoù etre. Tra ma tezranned an
divaeziadeg gwechall evel an tremen eus ur gevredigezh, eus ur metou d’unan all, e tenn hiziv da
vezañ hepken ur furm a fiñvusted e diabarzh un hevelep kevredigezh. E Frañs, ez eo aet ar
gemmadenn-se d’he fenn er rannvroioù kêrelaetañ ma vez ar c’hounideion e darempred strizh ha
padus gant ar c’hêrioù, pa gavont enno gwerzhlec’hioù d’o c’henderc’hadoù, gwazadurioù gounezel
hag o aozadurioù micherel.
Setu perak, goude bezañ kemeret da stern-daveiñ an enebadur etre metou kouerel ha metou kêrel,
e rankomp bremañ mont diouzh an diarsell gin ha kreizañ hon preder war anadenn kêreladur ar
maezioù, hag en un doare ivez war anadenn ploueeladur kêr. Tamm-ha-tamm ez a ar c’hounideion
emouez ouzh nevezded o aozioù kevredigezhel, hag e verzont n’int ket mui « an diaz eus ar bikernenn
vroadel » nag ar « muianiver eus pobl Frañs », nemet e tennont da vezañ ur gennad armerzhel ha
kevredadel etre re all. Sellout a reont enta ouzh ar strolladurioù hag ar gennadoù all ha, diwar o
skouer, e savont c’hweluniadoù ha strolloù-pouezañ, e aozont diskeladegoù, ec’hwelioù, sparladegoù
hentoù.
Koulskoude, an arver a reont war un dro eus hentennoù ar strolloù-pouezañ armerzhel hag eus
hentennoù an arc’herezh yoc’hel a ziskouez a-walc’h e viront ur saviad dibar. N’int na patromed na
micherourion, hogen war un dro patromed ha micherourion o tifenn ur gopr a zo dezhañ furm ur
buzad, oc’h amprestañ geriaoueg hag o trevezañ frazennadurezh ar renkad vicherour e-ser stourm ar
prizioù. Seurt saviad forc’hellek a ro dezho ivez un derc’houezadur politikel dibar, peogwir o devez
tost an holl gannaded dilennerion kouerion. Ur pouez bras o devez enta en Dael hep ma ve
koulskoude eus ur strollad kouer kenheñvel d’ar strolladoù micherour.
Digresk ar gouerion a zlefe degas, war a hañval, digresk levezon ar gennad gounezel e levierezh
ar riez. Ent diac’hinek, e kresk al levezon-se, dre berzh ma teu ar gouerion emouez ouzh o araezioùgwerediñ politikel, ha dreist-holl dre berzh m’o deus freuzet kelc’h an emvasterezh armerzhel
henvoazel, ma sankont en nevid ha ma teuont da vezañ un nerzh armerzhel. E broezioù ’zo e chom
pouezus c’hoazh an unanvevezerezh, atantoù tiegezhel o kenderc’hañ hogos kement a zo ret evit
bevezerezh an tiegezh hag o kenwerzhelaat hepken dreistadoù ar c’henderc’hañ bevañsel (un nebeut
sac’hadoù gwinizh, moc’h, laezh, yer, h.a.). Hogen, war dareadoù bras-ouzh-bras, an arbennikadur
hag an ardivinkadur a dreuzfurm ar gounideg en ur prener hag en ur gwerzher : ezhomm en deus
ijinennoù, trelosk, temzoù, hadoù ha loened diuzouennet, diouzh an tu all e kas d’ar gevelouri pe d’ar
c’henwerzher daou pe tri c’henderc’had, ral a wech muioc’h, met a gementadoù bras. E wreg a rank
mont da brenañ he fourvezioù, evel ma ra ur gêriadez, – eleze kement na genderc’h ket an atant ha
kement ez eo boazet ar gouerion hiziv da veveziñ (kig, frouezh, primeostoù) diwar skouer kêriz.
Emdroadur ar boazioù-emvagañ zo ul lod hepken eus emdroadur bloc’hel an doare-bevañ.
Ur studienn vras a c’hallfed ober war skignidigezh ar stuzegezh kêrel dre ar maezioù. El luskaddestuziañ-se e tegemer ar gouerion arverioù ha moneadoù ’zo eus ar stuzegezh kêrel en ur virout
henvoazioù dibarek all. Koulskoude, dre Frañs a-bezh e stader un unneuziekaat eus an azonadur
rannvroel koulz hag ur c’hêreladur eus an doare-bevañ ploueel. Roll ar stlennañ yoc’hel zo bras
moarvat e seurt destuziadur.
War un dro gant kêreladur ar maezioù e noter ur ploueeladur eus kêr. Betek agentaou, ar c’hêrioù,
gronnet gant mogerioù pe kelc’hiet gant saezhennadoù greantel, a veze e dargemm gant ar maezioù. A
dra sur, etre kêr ha pennkêr e veze kavet an holl zerezioù, ha meur a gêr vihan a oa tu da sellout evel
ploueel. Hiziv avat emañ strewet annezioù kêriz pell-ouzh-pell diouzh kreiz-kêr ken ma’z eo
dic’hallus tresañ ar genvevenn. Rannvroioù a-bezh a ya da « hundrevioù » pe zo aloubet gant
adannezioù diwezh-sizhun ; 85 % eus kumunioù Belgia a gas labourerion da dolpad Brussel. Hag en
tachad hundrev-se e tiwan un doare-bevañ, nad eo ket mui koueriek, a zo koulskoude ploueel, –
splann eo kement-se war an doare d’en em wiskañ da skouer.

E-se ez eo displetus enebiñ kêrioù ha maezioù. Peder rizhenn vetaouioù zo kentoc’h da
ziforc’hañ :
a) ar graonell gêrel, kreizenn amaezhiadurel, kenwerzhel ha greantel, tudet stank gant annezidi pe
labourerion, zo aes da spisaat ;
b) en tu enep, an tareadoù gounezel-rik ma vev ar boblañs a-bezh diwar al labour-douar ; etre an
daou bar pellañ-se e tiforc’her :
k) ar gourizad amgêrel, a c’hoarvez eus an tolpadoù hundrev stag ouzh ar graonell gêrel hag eus
an enezennadoù gounezel o pourchas bevañs da gêriz ; diaes a-walc’h eo ar rizhenn-mañ da spisaat :
feur ar boblañs o vont da labourat e kêr hag an diouer keñverel a aveadur kenwerzhel ha kulturel o
vezañ an daou azon-stur eus ar spisadur-se ;
d) ar maezkêrioù, kêrioù bihan o talvezout da greizennoù amaezhiadurel, kenwerzhel ha kulturel
d’ar rannvroioù gounezel, a ranker sellout evel ploueel e kement ma n’o deus nemet un arc’hwel
greantel eilrenk.
Ar peder rizhenn-se a ro tu da savlec’hiañ gwelloc’h kudenn ar c’heñverioù etre kêriz ha ploueziz.
En tareadoù amgêrel e kej war-eeun gounideion ha micherourion. A-wechoù ne vez liamm ebet etre
an daou vetou ; ar vicherourion a vev e-barzh keodedoù adeiladet evito hag ar gouerion a chom en o
atantoù5. Hogen pa grog ar greantioù da zedennañ ploueziz ha da zastum tud-labour dre ar maezioù
diwar-bouez amredadoù kengirri, e tiwan ur seurt nevez a « vicherourion-kouerion »6, o reiñ tu d’an
tieg da virout e atant, da labourat war un dro er greanti ha da gas di e vugale. Neuze e tenn an atantoù
da vezañ adarre lec’h ur gounezerezh-emvastañ peogwir e pourchas ar goproù greantel an arc’hant ret
d’an tiegezh. A-vec’h loc’het eo imbourc’h treuzfurmadurioù ar gounezerezh en amgêrioù ha
koulskoude ez eus aze un danvez studi stlennus-dreist war degemmadur ar maezioù. Diaes e ve
neoazh dastum a gement-se emañ kêriz ha ploueziz oc’h emdreiñ etrezek ur rizhenn unel. Anat eo
emañ ar c’houer henvoazel a veze evitañ al labour-douar ur stad, un doare-bevañ muioc’h eget ur
vicher, o steuziañ. E kevredigezhioù Kornog e kemer ar gounideg ur spered kevalaour ha sellout a ra
ouzh ar gounid-douar evel un ober armerzhel e-touez ar re all. An embregerezh gounezel a rank degas
helv hag ar c’horvoder arc’hant a zeu da vezañ pal ha handal ar bre. Gant an damant kenwerzhour hag
ar c’hefluskeriñ e kemm speredegezh ha bedouriezh ar gounideg. Evel m’hon eus, uheloc’h, lakaet un
troc’h krenn etre ar goueziad hag ar c’houeriad, e rankomp moarvat lakaat un troc’h ken krenn all etre
ar c’houeriad henvoazel hag ar gounideg evel m’emañ bremañ er broezioù emdroetañ. Div rizhenn
dud ez eus aze oc’h azonañ div gevredigezh disheñvel, hag an holl gemmadurioù hon eus meneget a
c’haller dezrannañ e stern-daveiñ an tremen eus ur rizhenn d’eben.
Re abred eo koulskoude evit ma ve tu da dermenañ rizhenn glok ar gounideg arnevez, rak er
broioù ma’z eus bet ha ma’z eus c’hoazh kouerion henvoazel emañ ar gounideg arnevez oc’h en em
bleuskañ, hag er broioù nevez e wisk doareoù n’en devo ket e lec’h all. Daoust da se, e kendalc’h
aozioù ’zo eus ar metou kouerel da dalvezout evit gounideion hiziv ha warc’hoazh evel ma talvezent
evit o zadoù. Ar c’hefluskeriñ a grenn ar pellder, hogen n’en lam ket. Ar gounideg a vev bepred ebarzh kêriadennoù war ziboblañ pe en atantoù digenvez ; levezonoù an araezioù-skignañ yoc’hel,
diempret diouzh bed kêr, n’o devez ket an hevelep roll evitañ hag evit kêriz ; ur gedvuhez diouti
hec’h-unan a ren bepred war ar maez.
Da ziskouez dibarelezh dizireadus ar bed kouerel, e venn reoù ’zo pouezañ da gentañ war
delanvad an Natur hag an argerzhioù bevedel ; e gwir ez eus aze ur gudenn o c’houlenn imbourc’hioù
ha dezrannoù pervezh. A dra sur, amdroad ar rannvloazioù, kelc’htroioù liesseurt ar c’hreskiñ gant ar
plant hag al loened a zarbleg labour ar gounideg. Diskouezet eo bet da skouer ne gonte ket an eur
kement evit ploueziz hag evit kêriz : hag ez eus da welout aze un azlamm eus lusk an natur war an
hini he labour pe hepken ur goulerc’h stuzegezhel tonket da goazhañ bep ma kresko roll ar
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c’halvezerezh hag an armerzhouriezh ? Hervez termenoù Georges FRIEDMANN, daoust hag ar
« metou kalvezel » zo o vont da zislec’hiañ ar « metou naturel » diouzh ar ploue ?
Anadenn kenlec’hded ar rolloù ha personekadur an arc’hwelioù a chom, war a hañval, unan eus
an diforc’hioù pennañ etre kevredigezhioù kêrel ha kouerel. Keit ma vo kemmesket an atant gant an
tiegezh, ez ay en-dro disheñvel war ar maez ar gwikefreoù hag an ensavadurioù. Uheloc’h hon eus
meneget heuliadoù ar c’hemmesk-se evit a sell kemer an divizoù pergen. Ent hollekoc’h, ez eo
lec’hiet disheñvel e kêr hag er ploue an arc’hwelioù hag ar gwikefreoù hervez urzhaz ar strolladurioù :
ar stroll tiegezhel pe ar gêriadenn a gefleugn arc’hwelioù a vez sammet gant ur strolladur brasoc’h e
kêr, hag a-geveskemm.
Tudoniourion amerikan a ginnig diazezañ ur « skiant keveratael eus ar goueriadelezh ». An
amboaz uhelvennus-se a rofe an tu da vrastresañ ur rizhennouriezh eus ar c’hevredigezhioù kouerel
adalek ar re « henstuzel » betek ar furmoù kevanekañ ouzh ar gevredigezh vloc’hel eus ar
gounezerezh arnevez.
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S.A.D.E.D. : DAOUZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (8)
KENDAEL A-ZIVOUT AR POLITIKEREZH
(Testenn gentañ, PKB-1221).
Emsav ha politikerezh.
Ar stad ma emañ an Emsav, e bleustr hiziv, ar pleustr a zo bet e hini er bloavezhioù tremenet, an
doare ma empenner e obererezh da zont, e gelennadurezh zo diaes da intent peogwir n’int ket
displeget e termenoù politikel, eleze e termenoù a nerzh. Evezh bras hon eus taolet er bloavezhioù
tremenet da zisplegañ ne oa ket an Emsav ur strollad politikel hogen ur framm dispac’hel. Kement-se
a dalvez ez eo an Emsav ur framm amparet gant tud a gemer da vent ha da ziazez o obererezh
damkaniezh ha kevala istorek an Emsav ; o unvaniezh a zeu eus seurt ment ha seurt diazez ha n’eo ket
eus ur pal politikel boutin etrezo. Evel furm amzeriek, an Emsav bremañ nebeutoc’h eget biskoazh ne
gav e boell en ur pal politikel. Er c’hontrol, ar pal politikel zo e pep mare savelet diwar amveziadoù
diseurt (kevredadel, darvoudennel, politikel, h.a.) ha tremeniat. E gerioù all, obererezh an Emsav a ya
kalz en tu-hont d’ar palioù politikel a erverk dezhañ e-unan ha na oufe nepred bezañ bevennet d’ar remañ.
Kement-se n’eo ket lavarout ez eo dister hag a eil renk an obererezh politikel en niderezh
emsavel. Koulskoude, an arvez politikel n’en deus graet nemet steuziañ eus obererezh an Emsav
abaoe faezhidigezh an eil Emsav e 1945 betek an deiz a hiziv ma n’en deus an Emsav obererezh
politikel ebet.
Seurt anadenn zo da gompren n’eo ket hepken a-benn ergorelaat arbennoù un diaezamant, un
diroudennadur, a sant un niver a emsaverion, met dreist-holl a-benn digejañ sturiadurioù d’an
obererezh politikel emsavel. Ar palioù kent zo steuziet gant steuziadur an obererezh politikel, an
nerzhoù sellet gwechall evel nerzhoù kontrol zo bet dezrannet a-wechoù evel nerzhoù a-du. Pelec’h
emañ bremañ an nerzhoù kontrol, an nerzhoù a-du ? penaos bodañ ar re-mañ, war-du petore amkanioù
ha palioù ? E petore maezienn bolitikel ez eo da ren an obererezh emsavel, petore kaderezh zo da
arverañ ?
An Emsav kentañ en doa termenet ur pal politikel o klotañ gant lazioù renkad ar c’houvriaded
henvoazel eus Breizh : ar rannvroeladur. Bevennet-kenan e oa seurt pal politikel, ha gwall zister,
hogen a-walc’h e oa evit gouvriaded an Emsav kentañ na glaskent nemet diogeliñ paderezh ar
gevredigezh henvoazel ha da heul paderezh o renkad. Gouestlet e voe an darn vrasañ eus strivoù an
Emsav kentañ d’an obererezh politikel. Da hemañ ne voe nemet ur frouezh : broadelouriezh an eil
Emsav.
Er vaezienn bolitikel savelet gant an Emsav kentañ e oa an nerzhoù kontrol dre-vras an nerzhoù
republikan, kreizennour ; an nerzhoù a-du an nerzhoù mirelour. N’eo ket souezh enta gwelout kalz a
roueelourion e-touez emsaverion ar mare. Ret eo merkañ evelkent e voe tud evel TALDIR pe
MASSON evit lavarout bezañ republikan. Er vaezienn bolitikel a savelent e raent nerzhoù kontrol eus
nerzhoù ar renkad vourc’hiz, penngaoz diskar ar gevredigezh henvoazel, ha nerzhoù a-du eus nerzhoù
ar werin hag ar Republikaned, – lakaet ez asantfe an eil re hag ar re all bezañ sklerijennet gant goulou
an Emsav (dodenn an Emsav pe Breizh tour-tan a rae berzh bras er mare-se).
An eil Emsav en deus savelet ar pal stadel. Abred-kenan ez eus anv e Breiz Atao eus ur Stad da
sevel (ken abred hag er bloavezhioù ugent). Ret e voe gortoz enkadenn 1931 avat evit ma ve kemeret
ar Stad da bal gant Strollad Broadel Breizh, war zigarez ma ne deurveze ket ar Stad c’hall selaou ouzh
goulennoù fur ha didaer Strollad emrenerion Vreizh (Parti autonomiste breton, savet e 1927 ha
divodet e 1931). Mar merk saveladur ar pal stadel ur c’hammed war-raok eus an Emsav (tizhout a ra
an dachenn bolitikel diles a zo hini ar veli ha dilezel ar bruzhunoù anezhi gant rannvroelouriezh an

Emsav kentañ), e verk ivez un argil bras, peogwir e tle ar veli a glask an eil Emsav sevel talvezout da
wareziñ ar pezh a chom eus ar vrezhonelezh. E maezienn bolitikel an eil Emsav ez eo an nerzh kontrol
hini ar Stad c’hall. Da gentañ e strivo an Emsav da vodañ an nerzhoù broadelour (hag e vodo muiouzh-mui a nerzhoù henvoazelour) betek kompren ne oa ket seurt nerzhoù evit stourm ouzh hini ar
Stad c’hall, zoken gwanaet gant trec’h an Alamaned. D’ar mare-se e sellas darn, da heul LAINÉ,
diskar ar Stad c’hall evel un amplegad da savidigezh ar Stad vrezhon hag ez ejont da vevelion ar re o
doa, war o meno, diskar ar Stad c’hall da bal : HITLER hag e dud.
Da heul diskar an eil Emsav e voe graet taolioù-arnod evit adluskañ un obererezh politikel. Ur
c’hwitadenn e voe : pal politikel an Emsav n’en doa skog ebet war ar boblañs degouezhet en ur
prantad a herrekadur eus an destuziañ. An Emsav ne c’hallas neuze nemet dilezel an obererezh
politikel ha bevennañ e labour d’ar yezh, d’al lennegezh, d’ar sevenadur. Mare derou al ledemsav e
voe ivez, ma kavas darn eus ar vroadelourion gwelloc’h kas o obererezh e goudor (nebeut
herberc’hus) ar framm gall tra ma nac’he an Emsav pep darempred gant hemañ. Al ledemsaverion, o
lec’hiañ o obererezh en amgant ar framm gall, a zistroas da rannvroelouriezh an Emsav kentañ,
luskadoù evel Ar Falz a adkave poblelouriezh henvoazelour MASSON, tra ma strive darn evel
MARTRAY da strollañ ar c’houvriaded er C.E.L.I.B. ; ar re gentañ a yae betek nac’h an devoudelezh
evit kantreizhañ o arc’hadurioù sevenadurel (mojenn ar brezhoneg « yezh-mamm » ar vugale).
E-pad amzer ar Geto, an Emsav a viras pal politikel an eil Emsav ouzh e adkas en dazont pellañ
(darn a yae betek e adkas er « bed all » : « ar rannvroelourion o devez o gopr er bed-mañ » h.a.). An
obererezh emsavel a dremene neuze dre ar fealded da balioù, obererezh, kealiadurezh an eil Emsav.
An nerzh da ziskar oa ar Stad c’hall, hogen den ne wele penaos e ve tu d’henn ober na penaos kregiñ.
Da c’hortoz stourm a-enep d’ar Stad c’hall war-eeun e stourmas an Emsav ouzh al ledemsav. Digarez
ar stourm a voe ar skritur. Nerzhoù an Emsav a voe stignet a-enep arnod ar framm gall da vougañ ar
yezh unvan ; treiñ a rejont gant taerded ha gant berzh a-enep benveg ar Stad c’hall en afer-se : al
ledemsav nevez c’hanet. Mar en deus bet ar stourm evit ar yezh unvan ur ster politikel ha gwelloc’h
c’hoazh ur ster dispac’hel, ne oa ket tachenn ar skritur hag ar yezh un dachenn bolitikel. Ne c’halle ket
an Emsav lakaat en arvar beli ar Stad c’hall peogwir ne oa keñver ebet etre e nerzh ha nerzh houmañ.
Diouzh he zu ne c’halle ket ar Stad c’hall ober muioc’h evit diskar an Emsav eget m’he doa graet e
1945 : ne c’halle nemet klask degas ar preñv ennañ dre hantererezh al ledemsav.
Emouez ouzh disterded e nerzhoù e voe hoalet an Emsav e dibenn ar bloavezhioù pemont gant an
nerzhoù a groge da sevel er vro : re ar gouerion hag ar vicherourion. Darn e-touez an emsaverion a
gredas gwelout enno an nerzhoù barrek da ziskar an nerzh kontrol, hini ar Stad c’hall, hag en em
gavjont en un aozadur gouvriaded vrogar, ar M.O.B., a glaske ivez arverañ an nerzhoù nevez-se evel
ma rae ar C.E.L.I.B., aozadur ar c’houvriaded e karg. C’hwitadenn ar M.O.B. a lakaas un termen d’ar
goanagoù a o doa darn en e varregezh da strollañ nerzhoù ar vro en un emgann broadelour. Ouzhpenn
se e oa kroget an Emsav da ren warnañ e-unan an dezrann na c’halle ket heptañ astenn a-nevez e
labour d’an obererezh politikel : a-raok klask adsevel ar vro e oa poent urzhiañ an Emsav na oa bet edoug prantad ar Geto nemet ur stroll hiniennoù, hiniennelourion damantusoc’h d’o hiniennelouriezh
eget da dreuzfurmadur ar vro, prederietoc’h da virout o dizalc’hted hiniennel eget da strollañ o
nerzhoù evit an emgann.
Mare ar frammañ a voe digoret neuze gant S.A.D.E.D.. Kement a veze graet a raed e dave d’ar
Stad da sevel. S.A.D.E.D. a oa rakfurm framm hollek an deskadurezh er Stad vrezhon. Heñveldra
Kelc’h Debauvais oa rakfurm framm hollek an deskadurezh kentañ derez. Poell an ober emsavel er
bloavezhioù c’hwegont n’emañ ket da gavout er pal erverket na kennebeut er vaezienn bolitikel
savelet gant an eil Emsav politikel a adkemered neuze dizezrann. Poell an ober emsavel er
bloavezhioù c’hwegont zo en e dreuzfurmadur diabarzh : treuzfurmadur e framm, dezrann ha
treuzfurmadur e gealiad, hag erziwezh karzhadur ar vroadelouriezh.
E prantad ar frammañ ez eus bet renet ivez stourmoù niverus, stignet eo bet nerzhoù an
emsaverion a-enep ar re na felle ket dezho ren war an Emsav an dezrann a rae S.A.D.E.D., ha dreistholl na vennent ket ren war o obererezh dezho an distruj a oa heul reizh seurt dezrannoù. Ar sañset
broadelourion a yae zoken betek kilañ rak an dave a rae S.A.D.E.D. hag an aozadurioù diwanet

dioutañ d’ar Stad vrezhon. Klozet e voe ar stourm diabarzh-se e 1969 gant diskarzh Y. OLIER hag e
heulierion vroadelour. Seurt diskarzh a lakae un termen d’an troc’hoù graet er bloavezhioù a-raok
diouzh aozadurioù ar Geto bodet e Kuzul ar Brezhoneg.
Gant karzhadur ar vroadelouriezh, damkanadur an obererezh emsavel, ez eo anat ne glot mui
palioù kent an Emsav na kennebeut ar vaezienn bolitikel ma lec’hie e obererezh. Maezienn bolitikel
an eil Emsav a rae eus ar Stad c’hall an nerzh kontrol, dezrann ar gallekadur en deus diskouezet en
eneb e voe nerzh ar Stad c’hall un nerzh a-du evit a sell diskar ar gevredigezh henvoazel. Pal stadel an
eil Emsav zo bet adkemeret hogen lec’hiet en un amgant kevredadel hag e dave da finvezioù emsavel.
Ur Stad kevarzhelour zo da sevel a-benn amparañ e Breizh ur gevredigezh vloc’hel. Ar Stad n’eo mui
ur pal pe ur finvez hogen merk ha benveg istorekadur ar gevredigezh e Breizh. Ar Stad n’eo mui
gwarezour ha diwaller ar « glad brezhon », ar « vrezhonelezh » hogen ar framm politikel diwanet
diouzh an dispac’h kevredigezhel.
Ar Stad da sevel n’eo nemet un amkan evit un emsav (n’eo ket da lavarout ez eo un amkan dister),
ha pal politikel an Emsav zo trec’hiñ war an nerzhoù enebemsavel ha diogeliñ an trec’h-se gant ar
Stad. Abaoe derou an eztroadur ez eus bet renet un niver a labourioù war ar gevredigezh, lakaet a-wel
nerzhoù kevredadel oberiat pe gouzañvat (da skouer nerzh gouzañvat ar gevredigezh henvoazel,
nerzhoù oberiat ar genderc’herion, nerzhoù politikel ha renkadel). Dezrannet ez eus bet darn anezho
evel nerzhoù a-du, darn all evel nerzhoù kontrol. Pell emaomp avat a vezañ graet tro an holl nerzhoù o
kenstourm er vro ha ken pell all a vezañ lakaet war wel an nerzhoù war greskiñ.
Fazioù zo bet graet, da skouer sellout ouzh nerzhoù ar bountad yezhelour evel nerzhoù a-du (gant
K.D. da skouer), ha diazezañ ur c’haderezh war seurt dezrannoù faos.
Er bloavezhioù tremenet eo bet ledanaet selledoù an Emsav war ar gevredigezh. E dibenn ar
bloavezhioù pemont eo bet hoalet an Emsav gant an nerzhoù a wele o sevel er vro ha kredet en deus
gwelout enno nerzhoù a glaske hent an Emsav pa ziskouezent stourm ouzh politikerezh ar Stad c’hall.
Ned ae ket an Emsav betek gwelout an dislavaroù don a oa a-dreñv seurt luskoù nevez.
Abaoe ez eo bet kaset pelloc’h an dezrann kevredigezhel. Ar metou kouerel, da skouer, n’eo ket ar
bloc’h unvan a ijined kent. Digejet hon eus ennañ dislavaroù don a denn d’ar saviadoù disheñvel a zo
er gounezerezh. Heñveldra, ar boblañs n’eo ket ar yoc’henn dispis a weled kent evel un unvez
didroc’h, dallet ma oad gant an troc’h etre an Emsav ha hi. War wel hon eus lakaet nerzhoù mirelour
ar c’houvriaded henvoazel a zalc’h d’o lazioù, nerzhoù gouvriadel nevez o deus stourmet hag a
stourm bepred ouzh an nerzhoù gouvriadel henvoazel a-benn o distroadañ, an nerzhoù proleterel (re
an dud n’o deus nemet o nerzh-labour evit bevañ), nerzhoù all hanter-hent etre ar broleteriezh hag an
henvoazelezh (re ar vicherourion-kouerion o labourat e greantioù Citroën e Roazhon, da skouer).
Pledet hon eus kalz gant an nerzhoù tudadel oc’h anadiñ er bountad breizhek. Anv hon eus graet ivez
eus nerzh ar Stad c’hall hep e lec’hiañ en un doare spis e-touez an nerzhoù tudadel pe an nerzhoù
renkadel. Hag emañ ar Stad c’hall e dalc’h ar vourc’hizelezh « vroadel » eus Frañs, pe hag emañ e
dalc’h ar vourc’hizelezh « etrevroadel » ?
Ma n’emaomp ket c’hoazh evit lec’hiañ an holl nerzhoù o kenstourm e Breizh hag e lec’h all, dre
ma n’hon eus ket savet c’hoazh un damkaniezh hollek eus an istor, ez eus tu evelkent d’o urzhiañ, da
ziskouez e pelec’h emañ an nerzhoù oberiat, ar re bennañ, na ve ket eus an nerzhoù all hepto. E gerioù
all, tu zo da gregiñ da savelañ an enebour. Kement-se avat n’eo ket un trevell eeun ; liesdremm ha
liesarc’hwel eo an nerzhoù kevredadel. Meneget eo bet nerzh ar Stad c’hall a zo bet yael evit a sell
diskar ar gevredigezh henvoazel. An hevelep Stad c’hall a glask bremañ ensavadekaat an
henvoazelezh, ar broviñselezh, evit he mad dezhi gant ar rannvroeladur.
An ensavioù rannvroel amparet er mare-mañ e Frañs o deus ur roll resis : touellañ an nerzhoù o
sevel hag o uzañ. Linenn Maginot ar veli ez int. Ur skouer hon eus bet er sizhunvezhioù tremenet eus
an arver emañ ar gouarnamant o vont d’ober anezho, gant diskleriadur an tevezeg MESSMER azivout staliadur ar burerezh tireoul e Brest. An tevezeg en deus diskleriet e oa da Vreizhiz d’en em
glevout kenetrezo war seurt afer hag e oa aze un diviz e kembeli an ensavioù rannvroel. E-se e sacho

ar re-mañ warno atebegezh an diviz a vo kemeret hag e-pad keid-all e chomo ar gouarnamant
dinamm.
En ur bern broioù all ez eo astennet ar rannvroeladur a welomp o teraouiñ e Frañs. An hevelep
kefridioù politikel o deus an holl ensavioù rannvroel en Italia, Alamagn, USA, Breizh-Veur, h.a. :
uzañ an nerzhoù a sav ouzh un asvan a veli. Unan eus kefridioù an Emsav eo diskuliañ seurt galloudmargodenn na ginnig nemet diheñchañ nerzhoù emsavel ar gevredigezh.
Politikadur an Emsav a c’houlenno moarvat treuzfurmadurioù don en e framm hag en e obererezh,
ma n’eo ket en e anvad. E.S. B. zo an Emsav stadel. Ar pouez roet d’ar ger « stadel », o vrientekaat ar
pal politikel, a glot gant un diouer a obererezh war an dachenn bolitikel ouzhpenn ma toug merk ar
mare ma voe savet : prantad stadelour an Emsav er bloavezhioù c’hwegont.
Hent ar politikadur a dremen avat dre ul lamm damkanel hag un daelerezhekadur eus an nerzhoù a
zo sonnet pe dihentet er gevredigezh. Benveg seurt daelerezhekadur zo an damkaniezh emsavel hag
emell fetis an Emsav er stourmoù a c’hoarvez er vro.
PKB-1221

KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BREIZHEK
(Pevarzekvet testenn, PKB-1222).
Renabl an dodennoù arveret gant Breizhiz e-barzh Les Temps modernes, niv. 324-326,
1973 : Minorités nationales en France.
Al levrenn-se a 555 pajenn zo rannet e teir lodenn : Savlec’h ar gudenn – Eus ur vroadelezh
d’unan all – Diaweladoù. E pep lodenn e kaver pennadoù gant Breizhiz, Okitaniz, Kataloniz,
Euskariz, Korsikiz, Yuzevion. Ar pennadoù a denn da gudennoù an tudadoù dibarek, da istor Frañs pe
d’ur par damkanel hollek. Fiziet eo bet aozidigezh an niverenn e Yves PERSON. Displeget eo bet an
destenn da heul da geñver ar C’hendaeloù dalc’het en Oriant d’an 25 du 1973.
Amkan an darn vrasañ eus ar pennadoù skrivet gant an aozerion vreizhat zo lec’hiañ ar stourm
brezhon er stourm dispac’hel pe dispac’helour e Frañs. Evit se e klaskont gant tunioù disheñvel
gourmeskañ ar stourmoù renkadel ha tudadel.
Evit Y. PERSON (Impérialisme linguistique et colonialisme, pp. 90-118) ez eo ar stourm renkadel
hag ar stourm tudadel daou stourm kenstur, o vezañ ma’z eo kenstur ar gwaskerezh tudadel hag ar
gwaskerezh renkadel. « Er c’hevredigezhioù denel e stader anadennoù gwaskerezh e par ar renkadoù
evel e par ar broadelezhioù pe ar strolladurioù kulturel ha mar en deus e gwirionez ar stourm evit ar
sokialouriezh dieubidigezh mab-den da bal, e rank bezañ embreget en daou bar-se a-gevret. Netra ne
aotre da vrientekaat an eil e-keñver egile, ha peogwir emañ an daou stourm en ur c’heñver
daelerezhel, ez eo sklaer-tre e lakaer en arvar an eil dre wallegañ egile. Ret eo merkañ o deus kalz
sokialourion, en anv trec’hded ar stourmoù renkadel, nac’het sevel kudenn ar gwaskerezh broadel »
(p. 92). Evit PERSON eo disoc’het ar varksouriezh war daou wariadur : 1) lec’hiañ ar yezh en
dreistframm pa emañ en danframm : « mar galler lakaat anadennoù gwirel ha kealiadel ’zo en
dreistframm, n’eur ket evit ober kemend-all gant hollad an devoudoù kulturel. Emañ ar c’hultur e pep
lec’h ha da gentañ er galvezouriezh. () Ar yezh pergen, benveg-kehentiñ hag -eskemmañ e par ar
c’halvezerezh, zo evel just da lakaat en danframm » (p. 91). Ne ro avat PERSON termenadur ebet eus
ar gerioù « yezh », « lavar », « kultur » ouzh o arverañ. 2) diskouez ar vroad evel ur grouadenn eus ar
vourc’hizelezh, pa’z eo kalz koshoc’h eget ar vourc’hizelezh. En arbenn eus an daou wariadur-se o
deus ar varksourion diwelet ar gwaskerezhioù yezhel, kulturel ha broadel, – hevelebet eo « yezh »,
« kultur » ha « broad » gant PERSON. Ur skouer a veneg eo hini S.F. I.O. dirak brezel Aljeria.

En en bennad all, L’idéologie de l’unité (pp. 119-127), e klask PERSON tizhout an hevelep
amkan gant tunioù disheñvel : 1) diouzh un tu e c’hourmesk renkadoù-suj ha broadelezhioù arallekaet
dre reiñ dezho an hevelep enebour, ar vourc’hizelezh. « Ar meizadur hiniennelour-se eus ar
c’heodedour digenvez dirak ar Stad en deus roet an tu da ziazezañ galloud ar vourc’hizelezh,
gronnadur ar re binvidikañ hag ar re greñvañ. Arveret eo bet ken a-enep ar renkadoù labourer, ken aenep ar broadelezhioù arallekaet, o lakaat a-wel al liamm a zo etre an daou seurt gwaskerezhioù a vez
o reuziañ abaoe derou an istorvezh » (p. 124) ; 2) diouzh an tu all e sav kenheñveliezhoù evel
houmañ : ar c’heñver etre rannvroelezh arnevez ha proviñsoù kozh zo an hevelep hini hag etre
c’hweluniaderezh arnevez ha korfuniadoù kozh. « Ken lu eo enta sevel a-enep ar rannvroelezh
arnevez o tiskuliañ enni un distro d’ar ‘proviñsoù kozh’ ha klask berzañ ar c’hweluniadoù heñvelaet
ouzh ar c’horfuniadoù a wechall » (p. 125).
Ronan ROUDAUT, en e Histoire du Mouvement breton, a glask ivez reiñ d’ar stourm brezhon e
lec’h er stourm dispac’hel e Frañs (pp. 170-194). Difenn a ra div dezenn :
1) Ned eo ket disrannadus stourm ar Mouvement breton diouzh ar stourm renkadel e Breizh.
D’henn prouiñ e ra ur renabl eus degouezhioù istor ar Mouvement breton ma voe hemañ ur « stourm
gwerin », ul « luskad poblek », – Bonedoù Ruz, Émile MASSON, Ar Falz, War Sao, h.a..
2) Bennozh da U.D.B. e tifourk bremañ stourm ar Mouvement breton war ur stourm dispac’hel
gwirion : « Evit ar wech kentañ en e istor, e teue ar Mouvement breton er-maez eus e c’heto evit
plediñ gant ar gudenn wirion : korvoerezh al labourerion vreizhat gant ar vourc’hizion vreizhat ha
gall » (p. 188). « E-se, holl zispac’herion diles an heksagon zo o dlead anaout kantreizhded ar stourm
brezhon, anez e tougint dorn d’ar vourc’hizelezh a vez o ren warnomp he skraperezh armerzhel hag he
gwaskerezh kulturel ouzhpenn ur c’hantved ’zo. » (p. 193). ROUDAUT ivez a ra gant an termenoù
« dispac’h », « arallekadur », « bourc’hizelezh Vreizh », « bourc’hizelezh Frañs » hep resisaat pezh a
laka dindano.
Damheñvel eo pennad Pierre DORIDAM : La Bretagne et le socialisme (pp. 223-233). Atav gant
an amkan lec’hiañ ar stourm tudadel brezhon er stourm sokialour e Frañs, e krog ivez oc’h ober evel
Ronan ROUDAUT ur renabl eus an degouezhioù ma kejas ar stourm brezhon gant ar stourm
« sokialour » (Bonedoù Ruz, Yann SOHIER, h.a.). Da c’houde e tiverk al liv faskour degaset war ar
rannvroelouriezh gant Breiz Atao dre venegiñ ar perzh kemeret gant ar Vrezhoned er Résistance, hag e
tiskouez en ur stroll unvan a-walc’h al luskadoù a vremañ, o renkañ kichen-ha-kichen U.D.B., P.S.U.
hag F.L.B./A.R.B., hemañ « aet, a luskad broadelour eeun ha dispis, d’ur framm politikel dispac’her
evit an dieubidigezh vroadel hag ar sokialouriezh » (p. 230). Klozañ a ra gant an hevelep gouzavadenn
ha Ronan ROUDAUT, graet ar wech-mañ d’ar sokialourion c’hall, ar P.S. pergen : « Emañ ar
sokialouriezh c’hall, forzh pe furm pe framm anezhi e ve, en arvar klomañ ha sankañ er vouilhenn ma
ne sko ket war-du ur rannvroeladur e daou live, – an eil e stumm an digreizennadur evit tiriegezh abezh ar vrobenn, egile e stumm anavezadur ar c’henelioù, evit ar broadoù bihanniver » (p. 233).
Dindan an ustitl Document hag an titl pompadus un disterig État actuel de la réflexion dans un
mouvement de tradition laïque, ez embann Ar Falz ur « ratozhiad » (Résolution) a venn bezañ
termenadur ar meizadoù « broadelezh », « bihanniver broadel », « broadelouriezh », « rannvro »,
« likelezh ». Azonus eo an termenadurioù-se eus ar oueskadennoù a rank ober ar Mouvement breton
evit gwiskañ ar c’healiadurezhioù diouzh ar c’hiz. Sachañ a ra gantañ avat pilhoù eus ar gizioù kent, –
aes da amzeriadañ. « Broadelezh. Adalek he fenn-kentañ, emañ rannet an denelezh e strolloù kulturel
stabil a-walc’h a zo unan eus diazezoù he buhez strollennel. () D’ar stummadurioù kulturel-se nad int
ket, pe nad int ket ken, enkorfet en ur Stad, e roimp an anv “broadelezhioù” (“nationalités”). Ar
vroadelezh vrezhon zo en he c’herz ur yezh dezhi, ar brezhoneg ; ober a ra ivez gant ur yezh all, ar
galleg, a zo boutin etrezi ha broadelezhioù all. Ar brezhoneg zo perc’hentiezh ar vroadelezh vrezhon a
zo, a-stroll, he fiziadourez nemeti. () Dlead ar Stadoù hag ar gouarnamantoù eo reiñ lañs d’ar yezhoù
arallgenel komzet war an tiriadoù a amaezhiont » (pp. 234-235). Ar vroadelouriezh « zo un
ideologiezh o todiñ an devoud broadel evel ur roed dreistdiviz ha ‘kentael’, andon ha finvez da bep
tra, talvoud peurvoudel. Dre zrougarver e reer gant an termen-se da venegiñ ar santad a berzhouriezh
en ur vroadelezh, pe an arc’hadur-dieubiñ a-berzh ur vroadelezh-suj. Er ster kentañ nemetken e tenn

da garzhañ stourm ar renkadoù ha dre ret ez eo anhollveziadelour (). An daou ster all, er c’hontrol, a
veneg gwerc’helezhioù a zo, n’eo ket hepken kembezus gant ar sokialouriezh, hogen ret dezhi, ar
sokialouriezh o vezañ he fal dieubidigezh hollel mab-den » (pp. 234-236).
Merkomp n’eo ket ur preder hiniennel a gaver aze : unan eus ar c’hoshañ aozadurioù breizhek eo
Ar Falz hag abaoe an derou, e 1933, eo chomet unvan he linenn. Houmañ a c’haller termenañ evel
hini ar yezhelouriezh arc’hadelour ha koulzataer.
– yezhelouriezh, rak kevreizhet eo he c’healiadurezh a-bezh diouzh an damant d’ar brezhoneg ;
mar kemer neuz ur « yezhvroadelouriezh » ez eo hepken dre un tun moederezhel ; tu zo d’en em
c’houlenn avat ha dibabet mat eo an tun-se : gwengel naturelour ar « vroadelezh » arveret gantañ zo o
tont eus ar romantelourion alaman dre hent Otto BAUER el luskadoù sokialour, dre hent TALDIR,
Stur hag an eil Emsav war e ziskar el luskadoù breizhek ;
– arc’hadelour, rak obererezh gwerc’hel Ar Falz abaoe 40 vloaz zo hini ur stroll-arc’hañ
skolaerion-Stad o c’houlenn digant ar Stad c’hall reiñ digor d’ar brezhoneg en he skolioù, – pezh a
gaver adskedet er par kealiadel e stumm ar bennaenn : ar yezhvroadelezh zo dleet dezhi un dezvad er
stadvroad ;
– koulzataer, rak goude ma ra eus ar Stad c’hall benveg ar renkad-ren vourc’hiz, e kemer Ar Falz
da bal he lakaat da anaout gwirioù d’ar brezhoneg dre anzav d’ar vrezhonegerion « ur vroadelezh
vrezhon » e-kichen o « c’heodedourelezh c’hall » (p. 237), rak goude ma tamant da stourm ar
renkadoù, ne ziazez ket warnañ evel ma rafe marksourion gempoell, a-walc’h eo dezhi diskouez he
yezhvroadelouriezh evel kembezus ha zoken lañsus dezhañ.
Gwir eo e c’haller meizañ ivez kealiadurezh Ar Falz evel ur bersonelouriezh dangorelour (kv. « ar
santad a berzhouriezh », p. 236) ha moarvat diverzout un toullad all a spesoù el latar ideologek taolet
en-dro d’he c’healiad diles, hemañ a chom e 1973 pezh e oa e 1933 : ur yezhelouriezh.
Ar pennad klokañ ha kempoellañ diwar zorn ur Breizhad eo studienn Etienne de SAINTLAURENT : Pour une idéologie régionaliste révolutionnaire (pp. 405-440). Alies e tistro ar ger
« krouiñ » a-hed an 35 pajenn-se, – hag ar rannvro zo evit an aozer ar stern arnevez azas d’ar c’hrouiñ.
« Hiziv ez eus e Frañs un ideologiezh rannvroelour dispac’her. () Ar c’hudennoù damkanel stignet
gant ar “rannvroeladur” hag ar sternidigezh anezhañ er stourm sokialour zo kemplezh-kenan. N’eus
den evit o mestroniañ. E-se n’eo ket poent reiñ ur ster re resis d’ar gerioù “rannvro”, “rannvroelezh”.
Ar pennañ diaester eo, mard emañ gwrizienn an arc’hadur rannvroelour en tremened, ez eo evit
saveteiñ un dazont. E berr, muioc’h eo ar rannvro da grouiñ eget da zifenn. Da gentañ e-lec’h ma’z
eus bihanniveroù kenelel, a dra sur, hogen e lec’h all ivez ». Kregiñ a ra ar pennad gant un dezrann
eus enkadenn Frañs : « Frañs n’eus ket ken anezhi. Ne chom nemet ur c’hevredad arc’hantus “UnionVe République” karget da dreuzfurmiñ ar vro en ur broviñs vihan eus un Europa aet da drevadenn
amerikan » (pp. 405-406) « En diarsell-se eo e ranker kompren mennozioù ar rannvroelourion () o
zezenn a c’haller diverrañ evel-henn : 1) Trevadennoù diabarzh eo ar proviñsoù gall ha dezrann an
anadennoù trevadennel a dalvez evito 2) Ereet strizh eo an impalaerouriezh armerzhel ouzh an
impalaerouriezh kulturel gall. Pezh a zo d’ober enta eo stourm ouzh ar gevalaouriezh ha diarc’hañ ar
gwir d’an azginivelezh a zo hini ar c’hulturioù hag ar broadoù gwasket e diabarzh an heksagon endeeun. Bez’ ez eus ur bihanniver war gresk o tifenn ar mennozioù-se gant gred hag intrudu. Distaolet
int, gant feulster, ha reol eo, gant ar re a zalc’h da hejañ an andorenn driliv ; distaolet int, e-ser un
tammig muioc’h a arlivioù, gant un darn vras eus ar sokialourion, ar gomunourion hag an dud a
“gleiz”, pezh a ra souezh ha poan d’ar rannvroelourion » (p. 407). Ar peb-all eus ar pennad zo ur
plaenadur hag un donadur eus an dodennoù-se, evel ma tiskouez an etretitloù : Dislavaroù an tu kleiz
(gall) ; Dezvarn an « armerzhelouriezh » arnevez (askorusted, kevezusted ha kenvarc’hadoù,
kevredigezh-kenderc’hañ/beveziñ, skraperezh hollekaet ha saotrerezh greantel) ; Petore nerzhoùkenderc’hañ diorren ? « An den rez, an den klok a grou ouzhpenn madoù danvezel, krouiñ a ra evit ar
blijadur da grouiñ, oberennoù arz da skouer. () Ar c’hultur gwirion, zoken sokialour, zo nebeutoc’h ur
mad-beveziñ eget ur mad-krouiñ » (p. 421). Goude diskuliañ unvanidigezh ar bed gant an armerzh
arnevez hag an impalaerouriezhoù a gav ennañ o arm efedusañ, e tro an aozer e selloù etrezek

lieselezh ar yezhoù hag ar c’hulturioù hag an diforc’hioù a lakaont etre an dud ; enno e wel un arm
ken efedus all evit stourm ouzh an armerzhelouriezh unneuziekaus hag an impalaerouriezh. Ouzhpenn
ma n’eo ket ar yezhoù hag ar c’hulturioù bihan un harz ouzh an diorreadur, ez int ar gwarant ma ne vo
ket hemañ dizenek. An amboaz eo denekaat an armerzh o tegas ar vent kulturel dezhañ, eleze
eilpennañ an argerzh a vremañ ma vez an armerzh o tizenekaat ar c’hultur dre e unventekaat. Ret eo
enta stourm ouzh an unelouriezh, ken hini ar Stadoù, ken hini an armerzh, ken hini ar c’hultur, ha se
dre reiñ lañs ar brasañ gwellañ d’an diforc’helezh, d’an diseurtelezh, d’al lieselezh, – en ur ger, d’ar
rannvroelezh, pa’z eo houmañ ar gilvac’h m’o deus kavet repu. Ar rannbennad-klozañ « Diaweladoù
un diskoulm rannvroelour » a ginnig ar rannvroelouriezh evel remed da seurt diempradur
armerzh/kultur. Un nebeut poentoù zo da verkañ : « Ar rannvro n’he deus ket da gaout ur
c’halvidigezh e-barzh ar riez (Nation), pezh a ve ur brouenn a sujidigezh. He galvidigezh dezhi he
deus ar rannvro, ha setu holl » (p. 435). An hent da gemer eo lieselaat, diseurtelaat ar c’henderc’hañ
armerzhel war skouer lieselezh ha diseurtelezh ar c’hulturioù, e-lec’h an hent gin heuliet hiziv a zo
unelaat ar c’hultur war skouer an armerzh. « Ouzh ar fiñvusted dre dreuztiriañ e tleer erlec’hiañ ar
fiñvusted dre an anarbennikadur hag al liesvarregezh. Ul labourer a zle bezañ gouest da gavout
gourc’hwel e-lec’h ma vev, mar kar, eleze bezañ liesvarrek » (p. 436). Heuliad kempoell d’ar
frammadur lec’hel-se : « Ret eo reiñ lañs da zizeriadur ar Stad ha n’eo ket klask kemer ar galloud
enni. Gwir eo. Kement-se avat ne vo gallus nemet mar boaz al labourerion emouiziek ha frammet da
ziskoulmañ war al lec’h ha drezo o-unan an holl gudennoù lec’hel a sell outo » (p. 436). N’emañ ket
pell ar meno-mañ diouzh an emvererezh hep mar, – koulskoude ne zeu ket ar ger dindan bluenn de
SAINT-LAURENT. Meizet en doare-se e tifourk ar rannvroelouriezh er sokialouriezh hag en un
etrevroadelouriezh diles anvet gant an aozer « etrerannvroelouriezh » (p. 438). Un dezrann eus pennad
deurus Etienne de SAINT-LAURENT en devo da savlec’hiañ ar c’healioù arveret gantañ e sternioùdaveiñ solietoc’h ha rikoc’h eget ar braslunioù dizezrann ma harp warno. Petra eo ar « c’hultur »
evitañ ? Petore keñverioù zo etre an daouad armerzh/ kultur hag an istor ? Penaos e stign kudenn ar
finvezioù ? h.a..
Da heul pennad de SAINT-LAURENT, e hañval ar pennadoù all bezañ skort, ac’hoel darnekoc’h.
Evit Antoine LE ROUZ (La nation dévorante, pp. 441-454) n’eus ket a vroad c’hall, hogen ur renkadren vroadel o sujañ meur a vroadelezh. Pouezañ a ra ivez war an dodenn a ra eus ar sujerezh
armerzhel hag ar sujerezh kulturel an daou du eus un hevelep sujerezh. Da verkañ eo e ra an aozer
gant troiennoù evel « kenderc’herion ul lavar all » (p. 444), o tisplegañ fraezh : « Pellaomp pep
droukvesk a-zivout an dihun-se diziouerus eus ar broadelezhioù. Ne c’hell ket bezañ an atoradur
folklorel eus yezhoù aet da get, en o doareoù a wechall. Adc’henel ar brezhoneg hag an okitaneg hiziv
eo a-raok pep tra teurel da bourchas an elfennoù eus ul lavar disheñvel ha bremanel da strolloù
kevredadel mestroniet, o reiñ dezho an tu da adkavout ha da adtermenañ o hevelebiezh a-dal d’ar
strolloù kevredadel mestronier. Bez’ ez eo ivez ober d’an ademhevelebiñ-se pegañ ouzh ar vuhez
pemdeziek bloc’hel – ha n’eo ket hepken ouzh kelc’h ar jestr micherel – ha d’ar yezhoù-se adkavet
hag adkrouet talvezout da sol d’ar c’hehenterezh etre ar renkadoù ha d’ar yuzhoù kevredadel ret da
ziskar an urzh kevalaour » (p. 445). « Pezh a zo e kaoz enta, en anneuenn ar stourmoù rannvroel
nevez, deuet da vezañ ken pouezus er vellouriezh hag ar stourmoù micherour, eo enebiñ ur gwir
zanvez kevredigezh ouzh ar gevredigezh veziat. Gourzherged ur gevredigezh o tieubiñ an holl
nerzhoù liestudadel krouerion lavaroù, unvezioù disheñvel ha kengret, gouest da enebiñ ouzh ar
gevalaouriezh vroadel unventek » (p. 445). Pouezañ a ra kalz Antoine LE ROUZ war roll ar skol er
mestronierezh kulturel hag armerzhel hag er breverezh rannvroel. Ur roll bras a rakwel da heul d’an
deskadurezh evit « krouiñ ur c’hultur-dieubiñ (). N’eus ket a c’hourzhgalloud hep
gourzhdeskadurezh » (p. 454).
Pennad Michel PHLIPPONNEAU : La Bretagne : perspectives de développement dans un
système socialiste non centralisé zo pell a vezañ ken deurus : c’hwez ar bledeadenn dilennel zo
gantañ, hag ouzhpenn se e chom kantet e tachenn an armerzh, diarsell a vez santet mui-ouzh-mui gant
an holl evel dispredet.
Ne raimp nemet menegiñ daou skrid all, an eil gant Yann-Ber PIRIOU : Usage spontané et usage
littéraire du breton (pp. 195-212), egile gant Fanch ELEGOËT : Bilinguisme ou domination

linguistique ? (pp. 213-222). An dodennoù displeget ganto zo bet dezrannet meur a wech ganimp ha
gant tud all : re ar yezhelouriezh eo, hag eztaolet en un doare ken boas ma n’eus mui netra e gwirionez
da dennañ diouzh ur menegadur nevez anezho.
PKB-1222

(Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek, pemzekvet testenn, PKB1223)
Dodennoù Emsav 1967.
Ar gelaouenn Emsav krouet pevar bloaz goude S.A.D.E.D. a venne astenn tachenn S.A.D.E.D.
dre vezañ organ an obererezh politikel lusket diwar an dachenn-se : S.A.D.E.D. o vezañ lec’hstummañ hollek an obererion, e teue Emsav war un dro evel lec’h arbennik o stummadur politikel ha
benveg kentañ o labour politikel.
E gwir ez eo bet Emsav muioc’h ha nebeutoc’h eget ar pezh a venne bezañ. Lec’h eo bet da
emdroadurioù liesseurt na oant ket bet rakwelet hag etre traoù all lec’h-ergorelaat ur gealiadurezh
puilh. Er pennad-mañ e strivin da zigejañ linennoù pennañ ar gealiadurezh-se hag he
zreuzfurmadurioù kentañ evel m’o c’haver er bloavezhiad 1967 eus ar gelaouenn.
Evit meizañ an hent pleustret gant skridaozerion Emsav, e ranker brastresañ stad o zachennloc’hañ. Int oa diraezidi bountad breizhek ar bloavezhioù c’hwegont, hag ensammet o doa hêrezh an
eil Emsav. Diwar derou S.A.D.E.D., e 1962, e stagjont da zanzen an hêrezh-se hervez hentennoù
dibarek. Met da gentañ, petra chome a-ziwar-lerc’h an eil Emsav ? Ur pal politikel : ar Stad vrezhon.
Ul labour yezhel, Gwalarn. Nebeut a dra e gwirionez.
An hent eeunañ da adkregiñ gant al labour e-lec’h ma oa bet lezet e skourr oa kenderc’hel didro
gant roudoù Breiz Atao ha Gwalarn. Hag e gwir e voe, ez eus bepred, brogarourion o vont gant an
hent-se : ar M.O.B., ar gelaouenn Ar Vro, U.D.B., S.A.V., a yae diouzh an erv boulc’het gant Breiz
Atao, da lavarout eo e kasent un ober brudañ hag arc’hañ war dodennoù « broadelezh Breizh »,
« galvidigezh vroadel Breizh », « Breizh trevadenn », o vukañ etrezek savidigezh ur Stad vrezhon. En
o c’hichen, Al Liamm, Ar Bed Keltiek, hag un nebeut kelc’hiadoù a genderc’he oberennoù brezhonek,
o kemer lec’h Gwalarn.
Dibarded S.A.D.E.D. e voe reiñ d’ar c’henderc’hañ yezhel ar pal sevel ur Stad vrezhon. Amoet
oa, met heboell :
– amoet, rak dija ne rae ket berzh bras ar stourm politikel renet er yezh komprenet gant an holl, ar
galleg, petra vije ur wech renet en ur yezh komprenet gant 200 den ? dija e oa hantervouget an
embannerezh brezhonek, petra e teuje da vezañ ur wech bac’het en un dachenn enk ha dizarempred, ar
politikerezh ?
– heboell, rak unvanet ha kenglokaet en em gave an daou obererezh lusket gant an eil Emsav : elec’h un ober politikel o verkañ ur pal hep e genderc’hañ e-kichen un ober yezhel o kenderc’hañ hep
merkañ pal ebet, e lakaed un ober nevez o verkañ ur pal hag ouzh e genderc’hañ war un dro.
Al labour kevaniñ-se, gwerc’hekaat ar stourm politikel, paliekaat ar c’henderc’hañ yezhel, a voe
e-kreiz preder hag ober S.A.D.E.D. hag Emsav er bloavezhioù kentañ. Eñ a gemeromp da stern-daveiñ
hon studi eus dodennoù 1967 Emsav. Ensellout a raimp tro-ha-tro pep hini eus an daou arvez-se.

Gwerc’hekaat ar stourm politikel.
Enskrivet oa an embreg-mañ en ur redenn greñv e Breizh abaoe an eil Emsav ha dastumet digant
an emsav iwerzhonat Sinn Féin : ober hon-unan. E-lec’h arc’hañ digant Gouarnamant Paris
kelennerezh ar yezh, aozañ hon-unan ar c’helennerezh-se ; e-lec’h aspediñ Breizhiz da virout o yezh,
he derc’hel bev hon-unan hag ober anezhi ur yezh eus ar bed arnevez. « Saveteet e vo Breizh en deiz

m’hor bezo krouet, daoust d’an holl hag a-enep d’an holl, ur vuhez vroadel e Breizh. Saveteet e vo
Breizh en deiz m’hor bezo desket d’hon c’henvroiz lenn ha skrivañ hon yezh ; en deiz m’hor bezo
gwellaet hon yezh, graet hon lennegezh, savet hon skolioù gant hon mistri hag hon levrioù paeet gant
hon arc’hant () » Roparz HEMON, Gwalarn 9, 1927. An hevelep linenn oa da dresañ ivez e domani ar
politikerezh. E-lec’h goulenn an emrenerezh ha gortoz an emsavadeg poblek pe an darvoudoù
etrevroadel a lezfe war o lerc’h ur Stad vrezhon, stagañ da aozañ hon-unan ar Stad-se hep gortoz mui,
dre he lakaat en he sav war gement tachenn ma c’haller. Ne oa enta netra nevez en termenadur roet da
Emsav en he niverenn gentañ : « Ar gelaouenn-mañ zo enta hini al labourerion o deus staget a-zevri
da sevel ar Stad vrezhon ». Netra nevez, nemet moarvat an adverb a-zevri. Merkañ a rae e paouezed
da vat gant doareoù kent an « ober brezhon » diverret er bennaenn : « Grit forzh petra gant ma ve evit
Breizh », hag e staged da zamantiñ ouzh poell ar pezh a raed, ha da gentañ ouzh poell an Emsav eunan :
« An Emsav n’eo ket ur strollad tud () ; an Emsav n’eo ket muioc’h ur mennoz pe ur
c’horf a vennozioù (). Ur c’horf a oberoù eo, ereet strizh dre geñverioù kedvezañ ha
bonvezañ. Un unvez kenstag diouzh ar sell kevadegel, ha dreist-holl diouzh ar sell treadegel.
« Laosk eo bet e-pad pell amzer ar genstagded kevadegel en Emsav, al liammoù a
genober skoulmet etrezo gant an emsaverion eus pep remziad o chom hiniennek, dibad, bresk
en holl. N’eus nemet abaoe pemp bloaz e labourer a-zevri da ziazezañ frammoù a anien
stadel, – ha ma roer dre se korf start d’ar genstagded kevadegel » Penaos anaout an Emsav
war an dachenn ? Emsav 7/170, gouere 1967.
Merkañ a rae ivez e tilezed an oberoù erlec’hiadek, – pe gant ur ger all, an odeata : erlec’hiañ
palioù faos diraezadus ouzh ar pal gwirion dreistdiraez, hag e kroged da fetisaat ar poell etre an ober
renet hag ar pal dre savelañ amkanioù ; da heul, da zezrannañ palioù erlec’hiat an Emsav kent e
termenoù a amkanioù ha da garzhañ ul lod mat anezho. Betek neuze e veze komprenet ar stourm
politikel evel moederezh : brudañ mennozioù, kendrec’hiñ kenvroiz, ober abostolerezh evel ma
lavared, hag e-keñver ar galloud gall, arc’hañ, pouezañ pe spontañ. An ober-se, pal nemetañ ar
strolladoù politikel brezhon, ne gavas lec’h ebet e-touez amkanioù an Emsav ha karzhet e voe :
« Ne c’hell ket an aozadur politikel brezhon bezañ ur strollad-brudañ hepmuiken evel
ma’z eo bet en tremened ; en eneb, e tle adal bremañ gwiskañ furmoù ar Stad, ha da gentañ
kenurzhiañ strizh skourroù obererezh pennañ ar vuhez stadel : deskadurezh, armerzh,
darempredoù etrevroadel, diogelroez diabarzh ha diavaez, – ar brudañ e-unan pe, resisoc’h, ar
stlenn o kavout e lec’h e stumm ur skourr ereet start ouzh ar re all » Kudennoù pleustrek an
aozadur politikel brezhon, Emsav 11/286, du 1967.
Nebeut-ouzh-nebeut e termened an emsaverion evel « stourmerion », « difennerion »,
« bruderion », ha mui-ouzh-mui evel « labourerion », « krouerion », – ne veze ket c’hoazh arveret ar
ger « kenderc’herion ».
Ar reolenn oa enta meizañ pep ober e diarsell ar Stad da grouiñ ha savelañ e pep mare ar muiañ
gwellañ a stadelezh. An durc’hadur-se a zisoc’has gant dodenn ar rakstad.
« An aozadur politikel ne c’hell kaout ar gwir da gomz en anv ar Stad vrezhon nemet mar
stag diwar an deiz kentañ, ha dre an hentoù efedusañ, da sevel ar Stad vrezhon. “Politikel” e
Breizh er mare-mañ ne c’hell talvezout nemet “rakstadel” » Un aozadur politikel, Emsav 3/48,
meurzh 1967.
« Roll an Emsav zo urzhiañ en ur framm rakstadel kement striv renet en anv ar vro.
« Roll an Emsav zo en em urzhiañ evel ur rakstad vrezhonek () » Roll an Emsav, Emsav
4/91, ebrel 1967.
En armerzh niderezhel an Emsav e oa kevempleg keal ar rakstad d’ar reolenn-mañ – dezrevellet
diwezhatoc’h evel reolenn an ateb-oberoù : evit « kaout ar gwir da gomz en anv ar Stad » e ranker
bezañ krog d’he sevel. Ar rakstad oa enta ar stadelezh bezant er bremañ, kentizh, maezienn-labour
werc’hek, – egin devoudel ar Stad e selledoù ar mare, hogen, en armerzh niderezhel, divrazadenn
gentañ ar saviad-kenderc’hañ emsavel.

Petra eus ar stadelezh oa e galloud an Emsav savelañ diouzhtu ? Perzhioù ’zo oa dic’hallus dezhi
kaout : tiriegezh, beli, h.a.. Perzhioù all a c’halle piaouañ diouzhtu : frammelezh ha gwirelezh. Goût a
ouzer e voe nevezadenn vras S.A.D.E.D. bezañ diazezet ur framm start, reizhennoù niverus ha
munudaouet. Ne oa ket ar wech kentañ evelkent ma lakae an Emsav frammoù ha reizhennoù da
dalvezout. Frammataerion ha reizhataerion a oa bet eus ar re o doa unvanet ar yezh, GONIDEG en 19t
kantved, skrivagnerion emglevioù 1907 ha 1941. O abegoù da unvaniñ ar brezhoneg avat oa liesseurt :
reiñ dezhañ hec’h unvanded a wechall pe un unvanded par da hini ar galleg, e lakaat degemeradusoc’h
gant an Deskadurezh vroadel gall, h.a. ; n’eo ket sur e voe lakaet e kont ar mennad stadel gant un
unvaner pe unan all, ha ne vern ket : ha pa ve aze ensammadur pe eilsaveladur, tud S.A.D.E.D. hag
Emsav ne anavezent mui nemet ur ster d’an unvanidigezh : diazezadur ar yezh-Stad.
« Aet eo an Emsav dreist da ziv bazenn a ranked tizhout a-barzh kregiñ gant ur pennad
hent nevez. Da gentañ eo bet unvanet ar yezh. D’an eil, treset eo an hent a gas d’ar pal nesañ a
rank Breizh diraez koustet a gousto : ar Stad vrezhon » Perak Emsav ?, Emsav 1/5, genver
1967.
« Emaomp bremañ en ur marevezh all : hini diazezidigezh ar brezhoneg evel yezh-Stad, –
evel yezh an deskadurezh en holl zerezioù hag en holl skourroù, yezh ar mererezh, yezh an
armerzh, ar ouezoniezh hag ar micherioù, yezh an darempredoù broadel hag etrevroadel, en ur
ger, yezh ar gouarnamant » Hag-eñ ez eus ur gudenn eus an teodyezhoù e Breizh ?, Emsav
4/82, ebrel 1967.
Met an dachenn vrientek a voe d’ar frammelezh ha d’ar wirelezh eo an darempredoù labour etre
an emsaverion, ensavadekaet strizh diwar derou S.A.D.E.D.. Aze ivez moarvat e voe diseurt abegoù
kentañ ar frammatadur hag ar reizhatadur : efedusted al labour-kelenn, youl pellaat diouzh
hiniennelouriezh, stuz tiegezhel, laoskentez ha dizurzh al luskadoù breizhek all. Buan avat ne voe
dalc’het da abeg ar frammelezh hag ar wirelezh nemet bezañ perzhioù stadel. Ken ma lakaas al luskad
S.A.D.E.D.-K.D.-Emsav warnañ an anvad « Emsav frammet », – a-raok kemer an anv a Emsav Stadel
Breizh.
Penaos e wele tud Emsav 1967 an tremen eus ar rakstad d’ar Stad ?
Dre-vras en un doare didro-kenan : an Emsav frammet a greske ken e niver, ken en arc’hwelioù,
betek en em astenn d’ar vro a-bezh ha bezañ ur Stad wirion. En ur poent bennak eus e gresk e tarzhfe
ar brezel etrezañ hag ar framm gall, pezh a rofe tro dezhañ da argas krap ar Stad c’hall diwar Vreizh.
« Dre se e rank an aozadur rakstadel kenderc’hel gant an holl strivoù renet araozañ gant
an emsavioù darnel ; e gefridi zo o c’henurzhiañ en ur framm hollel a zeuy da vezañ framm ar
Stad » Un aozadur politikel, Emsav 3/50, meurzh 1967.
« Ar gudenn () eo () krouiñ ar pezh he deus Breizh ezhomm anezhañ, ha n’eus ket bet
klasket e grouiñ betek hon mare : ur framm stadel.
« An dalc’h eo gouzout penaos ren ar grouidigezh-se. Etre daou dalbenn e c’haller rannañ
al labour : diouzh un tu, diazezañ tamm-ha-tamm war an dachenn skourroù ar vuhez
kevredigezhel brezhon nevez kenurzhiet gant ar framm stadel e-unan ; diouzh an tu all, ren an
embregerezh dispac’hel a zo anezhañ lakaat ar framm brezhon e-lec’h ar framm gall ».
Kudennoù pleustrek an aozadur politikel brezhon, Emsav 11/285, du 1973.
Oc’h eeunaat c’hoazh an diawel eeunek-se e lavarfed e veze meizet an Emsav evel ur meni
plantenn, bezant holl endeo en he greunenn, o kreskiñ hag oc’h euvriñ tamm-ha-tamm an holl
Vrezhoned betek mont kevastenn d’ar vro a-bezh. Pelloc’h e welimp ne oa ket ken eeunek koulskoude
ar meizadur o doa an emsaverion : keal kresk struzherezhel an Emsav, taolet war ar paper evel braslun
da c’hortoz, oa tangleuziet endeo e 1967 gant dislavaroù a oa amplegadoù ur c’hresk daelerezhel. An
dislavaroù-se, o tennañ dreist-holl d’an nerzhoù ha d’ar c’heñverioù kevredadel diwelet gant an
emsaverion neuze, ne voent ket ergorelaet e 1967.

Paliekaat ar c’henderc’hañ yezhel.
Dav eo da gentañ sklaeriañ kudenn ar palioù gant an eil Emsav sevenadurel. Ne c’haller ket
lavarout n’o doa ket Roparz HEMON hag e geneiled selledoù kevredigezhel ha politikel :
« () Olier MORDREL a skrive n’eus ket pell e oa Gwalarn o riklañ mui-ouzh-mui a-ziwar
an dachenn lennegel war an dachenn gevredigezhel. Ha gwir eo. () Pa’m eus savet Gwalarn e
kave din ne oa nemet un dra hepken a rae diouer d’ar brezhoneg : ul lennegezh. Ma vije roet
da Vreizh ul lennegezh vras en he yezh, e teuje buan, a greden, d’he c’harout ha d’he
azaoueziñ, ha lakaat ar yezh en he sav-plom ne vije nemet ur c’hoari. Klaskomp sevel ul
lennegezh, hag ar peurrest a vo tizhet hep poan na tregas.
« Daoust pegen eeunek ha diskiant e oa ar gredenn-se, he lakaat a ran amañ hep keuz na
mezh, rak ur gredenn gaer e oa. ()
« () Ar vuhez a dle magañ al lennegezh. Hogen peseurt lennegezh a c’hell diwanañ elec’h n’eus ket a vuhez ? Brav eo krouiñ ul lennegezh, hogen bravoc’h ha retoc’h krouiñ ur
vuhez. ()
« Ne’m eus ket ezhomm kennebeut lavarout e vin mui-ouzh-mui dalc’het gant al labour
kevredigezhel, a gemero mui-ouzh-mui a lec’h marteze e Gwalarn. Betek an deiz ma vo
medet eost kentañ hon striv : ma vo krouet e Breizh ur vuhez speredel, ma kellido diwarni ul
lennegezh nevez () » Gwalarn 1930, Gwalarn, goañv 1929, ademb. Ur Breizhad oc’h…
pp. 246-252.
« Pennad ABANNA, Eil Derez hon Dispac’h [Ar Vro, 19/31-36 1963] () a ziskouez
splann an araokadenn a zo deuet e stumm-spered ar re a labour e Breizh da ziazezañ ur
gevredigezh vreizhat-rik. Merkat a ra ervat e oa pal Gwalarn “reiñ ul lennegezh da Vreizh”,
daoust n’on ket sur e klaske strollad Gwalarn “dre al lennegezh, stagañ ar bobl ouzh he yezh,
ha dre stagañ ar bobl ouzh he yezh, advevañ broadelezh Vreizh”. E-kichen Gwalarn, e oa un
emsav politikel oberiant, hini Breiz Atao, hag emsavioù graet evit ar bobl, evel ar Bleun-Brug.
Gwalarn en doa dibabet ur c’horn hepken eus an dachenn, an hini aesañ marteze da c’hounit »
Dre ar c’helaouennoù, Ar Bed Keltiek 56-57/139 1963.
An daou arroud-mañ gant Roparz HEMON a ziskouez e oa a dra sur deuet emouez ken abred ha
1929 ouzh bevennoù al labour lennegel, ouzh ar ret mont « war an dachenn gevredigezhel », ha war
un dro pegen dispis e chome e skiant kevredadel, – o veskañ « buhez speredel » ha « buhez
kevredigezhel », oc’h intent e gwirionez al « labour kevredigezhel » evel brudañ ha skignañ ar
brezhoneg e-touez ar bobl. An eil Emsav sevenadurel n’en doa ket palioù kevredigezhel na politikel er
ster strizh. N’eus nemet lenn an arroud Penaos e vo saveteet Breizh, Gwalarn 9, 1927, in Emsav
6/142, evit merzout e tiawele « ar frankiz politikel » evel o tont war ar marc’had eus al labour yezhel.
Ur meni adpal heulret e oa. E par ar yezh e chome ar palioù gwirion evel ma voent termenet gant
Meven MORDIERN : « Unvaniñ, unyezhañ, gwellaat, kreskiñ » (Prederiadennoù… V, Gwalarn
86/25 hh., 1936). Harpet oa ar palioù-se ouzh finvezioù : ar Gened, ar Wirionez pe c’hoazh ar yezh
hec’h-unan lakaet d’un talvoud speredel ha peurbadel. Ar vellouriezh erbedet gant Roparz HEMON
ha darbennet gant an eil Emsav sevenadurel, ar Geto hag un darn vat eus o warlerc’hidi hiziv, a
zalc’he en ur ger-stur : « Grit forzh petra gant ma vo e brezhoneg ».
Ezhomm oa eus ar spisadurioù-se evit kompren penaos en em ziforc’has al luskad S.A.D.E.D.K.D.-Emsav diouzh an eil Emsav sevenadurel ;
– kentañ poent : war an dachenn-mañ ivez, e stagas da fetisaat ar poell etre an ober renet hag ar
pal dre savelañ amkanioù. Pezh a oa dezrannañ an ober sevenadurel evel ober erlec’hiadek, evel
odeata, hag ar gealiadurezh sevenadurel evel yezhelouriezh :
« () Ar gredenn da skouer ez eo a-walc’h komz, skrivañ ha brudañ brezhoneg evit ma vo
“saveteet” ar yezh en diwezh. () Kemend-all a opiomoù eo ar c’hredennoù-se, opiom ar
yezhelouriezh, opiom an armerzhelouriezh » « Kuzul ar Brezhoneg »hag an Emsav, Emsav
12/331, kerzu 1967.

« Meur a wech en deus S.A.D.E.D. embannet e selle outañ e-unan evel pazenn gentañ ar
Stad, hag ar re a labour e-barzh a labour gant ar mennoz-se. A-hend-all ne labourfent ket, sur.
Rak poanius-bras eo evit an holl bezañ e S.A.D.E.D., ken kelennerion, ken kefridiaded, ken
skolidi. Ma n’o dije ket ur pal a dalvoudegezh hag ur pal hollek dirazo, sur ne rojent ket
kemend-all a amzer, kemend-all a boan d’ar pezh a reont » Penaos urzhiañ al labour
emsavel ?, Emsav 8/199-200, eost 1967.
E-lec’h « ar yezh evit ar yezh » e teue ar ger-stur da vezañ « ar yezh evit ar Stad ». E-lec’h
« Breizh dieub adpal heulret e-kichen ar brezhoneg evel pal devoudel » e teue an emframm : « ar Stad
vrezhon da bal dre araez ar brezhoneg ». Pelloc’hik e welimp an arc’hwelioù a endalc’hed er roll-se a
araez ;
– eil poent : evit d’al labour yezhel bezañ lakaet e renk an amkanioù ha roet dezhañ staelad un
araez, e chome gant ar brezhoneg e spered tud al luskad nevez un tamm mat eus an arwarzh bec’hiet
warnañ gant o diaraogerion. Embann a raed e oa diziouerus ar brezhoneg da stummadur an
emsaverion, da savidigezh ha da arc’hwelerezh ar Stad :
« Roll an Emsav zo en em urzhiañ evel ur rakstad brezhonek a-benn seveniñ e brezhoneg
ar c’hefridioù a vo un deiz re ar Stad (), rak ar Stad a ranko bezañ brezhonek adalek an deiz
kentañ.
« Roll an Emsav zo stummañ dispac’herion. N’eus a oberoù dispac’hel e Breizh nemet
oberoù brezhonek : ar brezhoneg zo danvez-diazez stummadur an dispac’her » Roll an
Emsav, Emsav 4/91, ebrel 1967.
hogen e nep lec’h ne gemered ar boan da zisplegañ perak ha penaos e oa diziouerus. Labour, pe
evel ma lavared, « trec’hioù » an Emsav kent a spire d’henn kantreizhañ. Pell edo c’hoazh tud Emsav
1967 a vezañ kaset da benn renabl dezrannel hêrezh an eil Emsav, ha karzhet e yezhelouriezh. A
bouez eo merkañ avat e oa yezhelouriezh an eil Emsav sevenadurel an diazez frank eus e
gealiadurezh, tra ma voe yezhelouriezh S.A.D.E.D.-K.D.-Emsav un elfenn dreuzpadet, digempoell
gant ar peb-all eus ar gealiadurezh ha kondaonet endeo gant durc’hadur houmañ. Ar goulerc’h
kealiadel-se a ro da gompren ar fazioù a voe graet betek 1969 : fiziout en aozadurioù o kelenn ar yezh
ur roll stummañ dispac’hel ha, gwashoc’h c’hoazh, tuta.
« Gwelet hon eus ivez e krog stummadur an emsaver gant ar brezhoneg da gentañ. Kentañ
tra a zle bezañ diazezet, hag aze emañ pazenn gentañ stummadur pep emsaver, eo an
aozadurioù evit deskiñ brezhoneg d’an dud. () O enframmañ da gentañ dre zeskiñ dezho
benveg kevredigezhel, sevenadurel ha benveg labour an Emsav, ar brezhoneg, ha goude se o
lakaat da gemer perzh el labour frammet » Petra eo al labour emsavel bremañ ?, Emsav 8/203,
eost 1967.
Kevaniñ an daou roud o tont eus an eil Emsav dre o diren d’an un poell, henn gwelet hon eus, a
dreuzfurmas don an eil hag egile. Ouzhpenn o zreuzfurmiñ a reas. Lakaat a reas da zont war-c’horre
dislavaroù a ziskogellas an Emsav betek en e ziazezoù donañ. E 1967 koulskoude ne voe graet nemet
dastum dafar an dislavaroù-se. Ar gentañ bralladenn a voe roet ken abred hag an eil niverenn :
« Daoust hag he deus Breizh ur sevenadur gwirion er mare-mañ ? Dav eo respont nann,
ha resisaat perak » Hag-eñ ez eus ur sevenadur brezhon ?, Emsav 2/5, c’hwevrer 1967.
Evit diac’hinek e oa al lakadenn-se d’an toullad luskadoù a gendalc’he, a gendalc’h bepred, da
gomz eus « sevenadur Breizh », ne oa anezhi nemet kentel Gwalarn : Breizh zo da grouiñ. Ha pa
embanne Emsav : an den brezhon, ar gevredigezh vrezhon zo da grouiñ, ne lavare c’hoazh netra all.
« Pal an Emsav zo krouiñ ur gevredigezh nevez e Breizh hag e bal kentañ eo. Ur
gevredigezh nevez, da lavarout eo tud nevez » Buhez an emsaver, Emsav 8/206, eost 1967.
Pa zigejad tamm-ha-tamm emplegadurioù al lakadenn, e tegouezhad gant enebiñ div Vreizh : ar
Vreizh veziat na oa nag ur Stad, nag ur vroad, nag ur bobl, nag ur gevredigezh, n’he doa sevenadur
ebet, hag ar Vreizh edod o krouiñ a oa war un dro Stad, broad, pobl, kevredigezh, sevenadur. Hag e
node an dislavar : ar Vreizh a oa anezhi ne oa ket Breizh, ha Breizh wirion ne oa ket anezhi.

Ur pennad amzer ’oa edo an dislavar-se o kemer neuz e preder an emsaverion. GAWAIN eo en
displegas da gentañ, gant ur furm hogos kevrinel, en e studienn Skiant Vreizh (Gwalarn 1941).
ABANNA, d’e heul, e 1965 a reas un dezrann boudoniezhel anezhañ er pennad Keal ar gwirvoud en
Emsav (Preder 72-73). Nag an eil aozer nag egile avat ne ziskoueze bezañ chalet da gavout dezhañ ur
furm gevredadel. Houmañ end-eeun a groge da anadiñ e-ser ar c’henenebadurioù savelet unan-hagunan a-hed niverennoù Emsav :
« Stad politikel Breizh e diwezh 1966 a c’hell bezañ termenet evel-henn : ur boblañs
dibolitikaet en he fezh war-bouez un nebeudig ; () an Emsav en diwezh, bihan e niver, a zo
gantañ holl c’hoanag pobl Vreizh » Al luskadoù politikel e Breizh e diwezh 1966, Emsav 1/89, genver 1967.
Hag er pennad usveneget ma lakaed war wel n’eus ket a sevenadur brezhon, ez enebed ouzh an
ezvezañs-se
« al labourioù kaset da benn gant an Emsav, evel unvanidigezh ar yezh, savidigezh ur
yezh lennek pe krouidigezh ul lennegezh arnevez, n’int nemet derou ur sevenadur nevez a zo
o vont da vleuniañ e Breizh » Hag-eñ ez eus ur sevenadur brezhon ?, Emsav 2/6, c’hwevrer
1967.
An dislavar a dreuzfurme ivez an intenterezh en doa an Emsav anezhañ e-unan evel benveg
politikel :
« Mar savomp ur “strollad” politikel, n’en devo ket kalz da welout gant ar strolladoù a
saver er broioù dezho Stad ha gouarnamant. Ar “strollad” politikel brezhon a vo dezhañ da bal
kentañ sevel ar Stad, hag he sevel diwar netra, diwar an dezerzh politikel a ren e Breizh » Un
aozadur politikel, Emsav 3/49, meurzh 1967.
o pourchas dre se diazezoù ur furm nevez, dispac’hel, a obererezh politikel : etre ar Stad c’hall
kiriek d’an dezerzh ez eo Breizh veziat hag an Emsav, gwerc’heladur Breizh wirion, n’eus lec’h evit
« emsav » ebet. O loc’hañ diwar al lakadenn-se e krogas Emsav da zezrannañ politikerezh al luskadoù
breizhek all :
« C’hwitañ a ra Kendalc’h evit abegoù sklaer. () Gwech e ra dave d’ar framm brezhon ha
drezañ, gant rat pe get, d’ar Stad vrezhon, gwech, ha peurliesañ, e ra dave d’ar framm gall,
d’ar Stad c’hall, n’en deus nepred paouezet a-hend-all a sellout evel framm reizh ar vro-mañ.
()
« An eil abeg da c’hwitadenn Kendalc’h, heuliad an hini kentañ, eo ar mennoz faos en
deus eus ar sevenadur. () Petra a welomp ? Ar galleg o ren e Kendalc’h, ar brezhoneg o vezañ
renket e-touez an danvezioù folklorek all e-lec’h bezañ diskouezet evel ar yezh-Stad da zont.
() Hag aze emañ c’hwitadenn vrasañ Kendalc’h, rak n’eus ket plas evit un emsav gallek e
Breizh » Emsav ha Kendalc’h, Emsav 4/90-91, ebrel 1967.
Hag o harpañ war o dezrannoù e stagas an emsaverion da zaskemmañ o darempredoù gant an
aozadurioù breizhek :
(Lizher Poellgor-Leviañ Emsav da Kuzul ar Brezhoneg) « S.A.D.E.D. zo ur strollad o
plediñ gant an deskadurezh, diazezet er framm politikel a zo dezhañ da bal sevel ar Stad
vrezhon.
« Dre nac’h freuzañ al lizher ho poa savet evit an “dilennidi” c’hall [lizher o c’houlenn
ma ve reizhskrivet an anvioù-lec’h war ar panelloù-hentoù], e tiskouezit ez oc’h mennet da
c’houlenn digant ar Stad c’hall ur goudor na c’hell bezañ roet d’al labour sevenadurel nemet
gant ar Stad vrezhon pe gant an aozadur politikel o komz en hec’h anv. ()
« An diouer-se a ziazez, ouzhpenn, zo noazus ouzh ar c’hevredigezhioù o deus fiziet o
anv e Kuzul ar Brezhoneg, ken e-keñver efedusted o labour, ken e-keñver o brud vat, ken e
keñver o surentez.
« Dre se e roomp urzh da S.A.D.E.D. d’en em dennañ eus Kuzul ar Brezhoneg » « Kuzul
ar Brezhoneg » hag an Emsav, Emsav 12/328, kerzu 1967.

Diwar an embregoù politikel kentañ-se e voe diorreet un damkaniezh kevredadel-politikel, hini al
ledemsavioù,
« unvezioù hiron (), o tennañ war un dro d’an Emsav ha d’ar galloud gall. Hep an Emsav
drevezet ganto n’o dije neuz ebet ; hep ar galloud gall a ro lec’h dezho n’o dije bezoud ebet. ()
Diwanet int diouzh youl ar galloud gall da zistrujañ an Emsav ; binvioù a c’hellont bezañ etre
daouarn an Emsav evit distrujañ ar galloud gall » Al ledemsavioù, Emsav 5/114-115, mae
1967.
a zo ar skouer gentañ a bleustr daelerezhel en Emsav. Krog e oa an emsaverion da « boblañ » an
dezerzh a chome en o reizhiad etre daou vlein an dislavar, etre framm emsavel ha framm gall, etre
Breizh veziat gouzañvat ha Breizh wirion oberiat. Hag er « boblidigezh »-se, ne asantent elfenn ebet
n’he defe ket ur ster emsavel. Ar reolenn-se, amoet ha heboell, heuliet diwar an derou, a zo e-touez an
nebeudig traoù chomet divrall en Emsav abaoe dek vloaz, a voe anavezet da c’houde evel unan eus
hentennoù-diazez an niderezh.
Diwar an hevelep dislavar bepred e voe boulc’het ivez un erv kevredadour, – gant an enebadurioù
etre sevenadur ha stuzegezh, etre sevenadur-seveniñ ha sevenadur sevenet (Pelec’h gwriziennañ ?,
Emsav 6/129-132, mezheven 1967), un erv bredoniour gant keal an dispac’h hiniennel :
« Edo pep tra da grouiñ er vro gouezhet, pep tra adalek ar c’hentañ Brezhon. Ar pep
diaesañ hag ar pep hirañ e voe krouiñ an den brezhon nevez, disheñvel diouzh an den gall,
hogen ivez disheñvel diouzh ar Breizhad gallekaet ha neurozek a bobl ar c’hêrioù hag ar
maezioù en-dro deomp. Dre an Emsav, ha dre an Emsav hepken, e teu Breizhiz yaouank da
vezañ an den brezhon nevez krouet er c’hantved-mañ. Poanius, freuzus alies e vez an
dreuzfurmidigezh don a c’hoarvez ganto e-ser o stummadur a emsaverion ; ha n’eo ket dindan
ur miz e vez sevenet seurt dispac’h hiniennel a zo da gentañ ur pare. Hogen, henn lavarout a
reomp gant nerzh, n’eus hent all ebet dezho evit bezañ tud e Breizh » Emsav ha Kendalc’h,
Emsav 4/89-90, ebrel 1967.
E gwir, edo an emsaverion o tastum n’eo ket hepken danvez ur Vreizh nevez, hogen danvez un
den hag ur bed nevez. Kement-se oa un heuliad ret da reolenn ar ster emsavel. Un heuliad ken ret all
eo e ranke an Emsav e-unan tremen ivez d’e dro dre grouer ar reolenn-se. Hag e gwir, ne zaleas ket an
dislavar da ziraez meizad end-eeun an Emsav. Termenet e voe « n’eo ket evel ur gevredigezh
diazezet » hogen evel « un embregerezh-diazezañ » (7/168), evel « ur c’horf a oberoù » (7/170).
Enebet e veze dispisted bevennoù an Emsav er gevadegelezh, e kement m’o c’hlasker etre an dud pe
ar strolladoù, – eleze diouzh ar sell kevredadel-politikel ; hag o spisted mar o c’hlasker en
dreadegelezh, e kement m’o seller etre an oberoù, – eleze oc’h arverañ diarselloù niderezhel. Un
termen amprestet digant ar Gestalttheorie : « furm amzeriek », astennet e ster d’an istorelezh, a
dalvezas da zisplegañ anien an Emsav :
« Pouezomp war ar perzh-mañ eus an Emsav : bezañ un unvez kenstag diouzh ar sell
treadegel, – pezh a lavarer c’hoazh : bezañ ur furm amzeriek. Unanet emañ ennañ dre ar
bonveziad an tremened, ar bremañ hag an dazont. Dre hon oberoù ez anavezomp endeo ar
vroad nevez brezhon, rak diouzh an hevelep andon, diouzh an hevelep bonveziad hag int e
strinko » Penaos anaout an Emsav war an dachenn ?, Emsav 7/171, gouere 1967.
Aze en em gave boulc’het un treuzfurmadur gwriziadek eus an Emsav. Ent galloudel, reolenn ar
ster emsavel a astenne ober an Emsav d’an hollveziadelezh pa rae anezhañ embregerezh-diazezañ ur
vedouriezh nevez, – pezh en lakae e dislavar gant e vrezhonelezh : tamm-ha-tamm e kroge an Emsav
d’en em nac’h evel emsav brezhon e sell d’en em grouiñ evel emsav hollveziadel.
Gant luskadur an dreuzfurmidigezh avat e voe diskogellet an Emsav evel bon d’un ober politikel.
Tra ma oa bet an eil Emsav o ren digudenn un ober politikel war diazezoù fraezh (brudañ ha difenn ur
vreizhadelezh veziat, arc’hañ gwirioù dezhi digant ar galloud stadel evit mad ur boblañs ken beziat
all), e teraoue an trede Emsav e remzad dre fontañ an diazezoù-se : ar vreizhadelezh veziat n’he doa
ket da vezañ brudet na difennet hogen distrujet e gounid ur vreizhadelezh wirion da grouiñ ; muioc’h,

o tisteurel ar vreizhadelezh veziat e tistaole an Emsav un darn vras eus e ziazezoù. Ken ma teuas
emell kentañ an emsaverion dezrannañ o diazez devoudel a-benn krouiñ un diazez emsavel nevez
diogel o vastañ da reolenn ar ster emsavel, – eleze ne zegemerent d’e adeiladiñ netra na ve bet gwiriet,
n’eo ket evel brezhon evel ma rae o diaraogerion, hogen evel emsavel. Nemet e chome da dermenañ
petra eo bezañ « emsavel ». Ken m’en em gave an emsaverion er blegenn-mañ : ne c’halle un ober
politikel bezañ renet nemet diwar an diazez nevez, ha hemañ a oa a-vec’h boulc’het e amparadur.
Alese ar riskladur a verzer a-hed skridoù 1967, ha na oa ket prest da echuiñ : ar preder politikel o
steuziañ, an damant da eztreiñ o kilañ rak un entreiñ diziouerus. Klevomp ar c’hemm deuet dija etre
meurzh hag eost :
« Politikaat. Tapout peg en dachenn bolitikel ha chom hep diskregiñ diouti, forzh petra
c’hoarvezo. Forzh pegen fall ez afe an traoù, forzh pegen dic’hortoz ha digalonekaus e ve an
darvoudoù, e ouzomp ez int hon istor, ha n’hon eus istor all ebet » Enkadenn ar bloavezhioù
pemont, Emsav 3/57, meurzh 1967.
« Ar vro a rank bezañ stummet e diabarzh an Emsav, da lavarout eo, tamm-ha-tamm e tle
ar stourm, stourm ar gevredigezh warc’hoazh bezañ stummet e diabarzh an Emsav » Buhez an
emsaver – An Emsav evel kevredigezh, Emsav 8/207, eost 1967.
An nebeut oberoù politikel a renas an emsaverion e-doug ar bloavezh, ouzh Kuzul ar Brezhoneg
da skouer, zo da gompren evel o c’hammedoù diwezhañ a vroadelourion (en anv ur gengrediezh
vroadelour e vezent renet), ha war un dro evel an egin eus ur politikerezh emsavel (daveiñ a raent d’an
diazez nevez en ur c’houlenn digant ar gendivizerion dilezel o diazezoù hiron – « arallek » evel ma
voent anvet diwezhatoc’h). Ned eas ket gwall bell an taolioù politikerezh-se : buan e paouezas al
luskadoù breizhek a gendivizout gant ar « verourion vennozioù goullo » evel ma rae atebeg Kendalc’h
eus skrivagnerion Emsav (4/86), hag e kendalc’hjont gant o roud kozh. An emsaverion a gomze en
anv ur saviad-kenderc’hañ n’en doa c’hoazh pouez kevredigezhel ebet, hag an hent heboell a
ginnigent a dremene da amoet ha da zibleustradus.
Ar vaezienn-werc’hañ stignet en derou evel un dachenn a stourm politikel etre an Emsav hag ar
galloud gall a voe tangleuziet gant ur vaezienn-werc’hañ all stignet e diabarzh an Emsav. Bremañ e
roomp ur ster klokoc’h d’an entroadur-se. Er mare-hont ne ouie an emsaverion nemet heuliañ evel un
nadoz-vor el latar an div reolenn a-vec’h ergorelaet, reolenn an ateb-oberoù ha reolenn ar ster
emsavel. Ken skort all e oa o skiant eus an daelerezh, – ur wech hepken e kaver ar ger en Emsav 1967
ha c’hoazh e c’haller en em c’houlenn ha steriet reizh eo (sl. 11/286). Pell edont a c’houzout ne vez a
zaelerezh nemet diabarzh. O mirerezh eus an div reolenn o degasas da zilezel ar vaezienn-werc’hañ
legadet dezho gant an eil Emsav hep gouzout dezho e oa ur vaezienn broviñsel a zistaolent ; o bac’has
e maezienn diabarzh an Emsav, hep gouzout fraezh dezho e oa ar vaezienn-se an hini diles nemeti ha
n’o defe hiviziken hini all ebet : gant he div vent kevadegel ha treadegel e tlefe hollelaat, tarzhañ ar
c’hombod broadel, bedelaat, hag enni e tlefe bezañ stignet ar c’heñverioù daelerezhel gant ar galloud
gall (ar re end-eeun a oa e kaoz war niverenn du 1967, sl. 11/286), ar wech-mañ n’eo ket evel
keñverioù diavaez etre div vaezienn vroadel, hogen evel keñverioù diabarzh en ur vaezienn emsavel
bedel. (Notomp diwar vont ne voe ket an eztreiñ deraouet e 1969 ar gin eus an entreiñ renet e 1967 ;
hemañ a voe kement ha treuziñ dor an hollelaat, hennezh kement ha distremen, dre an diabarzh,
harzoù kent ar c’hombod broadel).
Lavaret hon eus uheloc’h e voe keal al ledemsav saveladenn daelerezhel nemeti ar bloavezh 1967,
– frouezh kentañ e voe ivez d’an imbourc’h kevredadour emsavel. Sterioù e-leizh zo bet kavet dezhañ
abaoe, evel ma c’hoarvez bepred d’an elfennoù daelerezhel. Ur staelad forc’hellek en doa endeo e
1967. An disoc’h e voe ar c’heal-se d’ur gudenn a bolitikerezh pleustrek : penaos en em ren e-keñver
al luskadoù breizhek all ? Al ledemsav oa al lec’h o doa al luskadoù-se er vaezienn-werc’hañ kentañ,
an hini stignet etre Emsav ha galloud gall. Hogen un arc’hwel en devoe ivez al ledemsav en eil
maezienn-werc’hañ, an hini diabarzh. Benveg da savelañ pellder kevredadel, kevadegel, etre an
Emsav devoudel hag al luskadoù all, e voe ivez ha muioc’h ur benveg da savelañ pellder istorek,
treadegel, etrezañ hag e dremened : talvezout a rae d’an Emsav da zezrannañ pezh edo o paouez
bezañ. Meizad al ledemsav a voe « annezer » kentañ an egor istorek savelet da c’houde.

A se ar forc’hellegezh o verkañ an doare ma intente an emsaverion al luskadoù breizhek all.
Diouzh un tu e sellent outo evel ouzh izili divellet an Emsav, « emsavioù darnel » :
« E tle an aozadur politikel kemer da lakadenn en deus pep hini eus an emsavioù darnel
termenet da vat unan eus ezhommoù-diazez ar vro. An emsav sevenadurel da skouer en deus
embannet gwir pobl Vreizh da ren he sevenadur, ha prientet en deus danvez ar sevenadur-se.
An emsav armerzhel en deus diazezet gwir pobl Vreizh da verañ he madoù, ha prientet en
deus tresoù bras armerzh ar riez vrezhon. Arvez ebet eus buhez ar vro ne voe lezet a-gostez
gant an emsavioù o deus poaniet war hon douar araozomp. Frouezh o zrevelloù a yelo d’ober
danvez ar Stad da zont. Dre se e rank an aozadur rakstadel kenderc’hel gant an holl strivoù
renet araozañ gant an emsavioù darnel ; e gefridi zo o c’henurzhiañ en ur framm hollel a zeuy
da vezañ framm ar Stad » Un aozadur politikel, Emsav 3/50, meurzh 1967.
diouzh an tu all e lakaent da amplegad an dont d’an Emsav ur gwriziennañ ennañ, un dispac’h
hiniennel seurt na c’halle an aozadurioù breizhek nemet bezañ dispennet gantañ. Ar « c’henurzhiañ »
a ginnige an emsaverion ne denne ket da vodañ al luskadoù breizhek en ur meni « talbenn broadel »,
hogen da luskañ en o metou an distrujañ-krouiñ a zo an doare emsavel da araokaat. Evel just, pell edo
an holl er mare-se a welout an traoù ken fraezh ha m’o displegomp amañ. Koulskoude, en
darempredoù gant Kuzul ar Brezhoneg e voe drouksantet an dañjer gant atebeion aozadurioù ’zo, –
gant un den da nebeutañ, an hini a oa bet piler ar Geto, Per DENEZ, nemet e prestas hemañ da dud
S.A.D.E.D. – Emsav ur c’hoant mestronierezh, hag e se e fazie : gwashoc’h eget ma krede e oa youlet
an emsaverion, rak n’eo ket kabestrañ dilerc’hioù an eil Emsav a vennent ober, met o dibennfreuzañ.
Azonus eo keñveriañ ouzh an arroud diagent klozadur pennad diwezhañ ar bloavezh :
« An obererezhioù darnel, al labour sevenadurel pe ar stourm kevredigezhel hag
armerzhel, n’o deus reizhpoellegezh, nag unvaniezh, na reizhwiriegezh drezo o-unan. Ne
c’hellont kaout ar perzhioù-se nemet e-keñver ar Stad ma sellont outi en o dremmwel. E-se ez
eo an ober politikel e Breizh disheñvel diouzh ar pezh ez eo e Bro-C’hall, rak kent loc’hañ e
rank dibab e pe stern stadel en em lakaat : pe er stern gall, anezhañ ar Stad hag ar
c’hostezennoù gall, pe er stern brezhon, anezhañ an Emsav rakstadel. Dav eo gouzout avat
n’eo ket an Emsav sammad a-vloc’h an obererezhioù darnel a zo e Breizh, – seurt sammad o
vezañ un danzead-spered o c’holeiñ an digenurzh hag ar fillidigezh war an dachenn, – met ar
framm istorek unvan ma kemer pep obererezh e lec’h ennañ, ha ma kav ster, gwir ha
galloud » « Kuzul ar Brezhoneg » hag an Emsav, Emsav 12/333, kerzu 1967.
Un arvez all eus skridoù 1967 Emsav, an hini a souezh hag a feuk al lennerion hiziv eo an diouer
razh a breder kevredigezhel ha renkadel. Edo ar gwir gant Emsav enep d’al luskadoù breizhek pa
stade ne oa ket a gevredigezh vrezhon, n’eo ket avat pa zastume diwar se ne oa ket a gevredigezh e
Breizh :
« Ar gevredigezh a zo e Breizh bremañ n’eo ket ur gevredigezh wirion, rak Breizhiz a vev
enni evel laou e-barzh blev unan bennak, evel arvevaded. En un doare gouzañvat » Buhez an
emsaver – An Emsav evel kevredigezh, Emsav 8/208 1967.
Distuz ma oa an emsaverion war ar gevredadouriezh, n’edo en o c’herz hini ebet eus ar binvioùdezrannañ ret da ergorelaat an doareoù kevredadel eus ar pezh a raent hag o c’heñverioù gant ar
gevredigezh vloc’hel. Ur skouer eus al lavar dispis arveret neuze eo an arroud usveneget.
Diwezhatoc’h e voe pleustret en-dro war an hevelep danvez e termenoù a ziempradur kevredadel, a
genderc’hañ istor, a vloc’hennelezh, h.a..
Seul gent a se evit an devoudoù kevredadel a chome e-maez o fleustr eus ar mare : mil bell e oant
a veizañ ar gevredigezh e termenoù a emframmoù hag a renkadoù. Ha p’o redie o darempredoù gant
U.D.B. da gomz eus sokialouriezh, ne ouient nemet distagañ komzoù mat ha goulezus e-keñver
emzalc’h renkadelour o daremprederion, o terc’hel da bouezañ war ar ret sevel ur Stad vrezhon :
« Evel an U.D.B. e soñjomp ne c’hell ket ar Stad vrezhon, diazez pleustrek ar gumuniezh
vrezhon nevez, bezañ forzh petore Stad. Hent an U.D.B. avat n’eo ket kilañ rak ar Stad

vrezhon, met prientiñ frammoù sokialour dezhi. Hent an emsaver sokialour n’eo ket
diwriziennañ diouzh an Emsav, met er c’hontrol kas e wrizioù pelloc’h war-du glad an ober
hollvedel : dre an Emsav e tremen hent ar sokialouriezh e Breizh » Hent ar sokialouriezh e
Breizh, Emsav 7/176, gouere 1967.
Ha pa skrive Youenn OLIER :
« Dre se e fell deomp merkañ n’en deus politikerezh an Emsav e-keñver kendereoù ar
boblañs nemet un dalvoudegezh kadoniel ha pleustrek-rik. An emskiant a vroad ha n’eo ket
an emskiant a renkad en deus da ziorren e Breizhiz. Mar degemer er mare-mañ-mare skor ar
rummad-mañ-rummad, ez eo o terc’hel kont eus e nerzh gwirion e-keñver emgav ar mare, ha
n’eo ket eus ur roll mesiazel a brestfe dezhañ » Kendereoù ha politikerezh e Breizh, Emsav
10/256-257, here 1967.
ez eztaole moarvat mennozioù na oant ket re e geneiled, a oa re broadelourion vrezhon an
etrebrezel intret gant ar gealiadurezh vihanvourc’hiz, hogen e geneiled ne gavent netra da arbennañ
outañ. Int ivez oa hêred an eil Emsav hag ar Geto, bourc’hizion vihan a-vec’h digejet diouzh ar bed
kouerel henvoazel, hag o azenerezh ludresadennel war ar gevredadelezh oa, ouzhpenn, priz o mirerezh
eus reolennoù an ateb-oberoù hag ar ster emsavel : mar komzent kalz a gevredigezh, e raent bepred
anv eus kevredigezh an Emsav, egin ar gevredigezh vrezhon nevez, met evit a sell ar gevredigezh
veziat e oa skort o skiant ken embregel, ken damkanel, – pa ouzer e veskent ingal « frammoù » hag
« emframmoù », « Stad » ha « kevredigezh », h.a..
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AN EMSAV HAG AR VRO (67)
DANEVELLOÙ OBEREREZH
Emvod ar C.F.D.T. e Pondivi d’ar 17 du 1973 – Danevell gant un adkelligourez eus 22.
Tregont-pempet Kendalc’h ar C.F.D.T. en deus divizet un adframmadur e par ar rannvroioù. E
1964 endeo e oa bet savet an Union Régionale C.F.D.T. de la Bretagne o vodañ an departamantoù 22,
29, 35, 56. E 1969 e voe krouet stael ar Sekretour rannvroel evit Breizh. E 1973, erziwezh, e voe
bodet Kendalc’h kentañ an U.R.I. (Union Régionale Interprofessionnelle).
E-pad ar C’hendalc’h kentañ e voe studiet kudennoù kalvezel o tennañ d’ar frammoù nevez
(dezvadoù, skodennoù hag all). Ar pep talvoudusañ evidomp avat eo bet an dezrann a zo bet kinniget
eus saviad Breizh hiziv.

Goproù izel ha korvoerezh.
Liammet eo kudenn ar goproù izel ouzh hini ar gourc’hwel e Breizh. Politikerezh ar batromed evit
a sell ar goproù zo hini ar c’horvoerezh. Alese stourmoù kalet en embregerezhioù liesseurt (Joint
Français, Kaolins de Bretagne, gourstalioù, h.a.). Seurt stourmoù a vez komprenet mat gant ar
boblañs.
Ouzhpenn ar goproù izel e kavomp un doare all a gorvoerezh : ar skoazell roet gant ar c’hêrioù
ma tiazez an embregerezhioù ; ur skoazell gellidel a c’hell a-wechoù paeañ 25 % eus ar greanti,
tachennoù gwerzhet ur priz izel-kenan, arc’hoproù roet dre stael, h.a. (sl. Kendael a-zivout ar Joint
Français, Emsav 69/277-284 1972). « Al labourerion a rank paeañ o fatromed evit gallout labourat.
Un anv zo da se : trevadennerezh eo ».

An aozioù labour.
An aozioù labour zo dic’houzañvadus. Al labourerion a skuizh hag a gosha abred. Ned eo ket
diaes d’ar batromed ezfredañ ar c’hoskor : tud yaouank a vez o c’hortoz labour, merc’hed dreist-holl,
na gredont ket fiñval pa n’o deus tamm anaoudegezh eus o gwirioù. Politikerezh ar batromed eo
hemañ : « mar fell deoc’h uhelaat ho koproù, n’hoc’h eus nemet labourat buanoc’h ha bepred
buanoc’h ». En elektronik e vez sellet ouzh ur vicherourez 28/30 vloaz evel re gozh endeo.

Ar stummadur kendalc’hus.
Evit ar batromed ez eo ar stummadur kendalc’hus un doare da wellaat kenderc’husted ur
micherour en e stael.
Ret eo stourm en embregerezhioù evit kaout an eurvezh stlennerezh e-pad an amzer labour. Ret eo
stourm ivez evit m’o defe ar vicherourion ar « prantad stummadur », sellet evel amzer labour ha
gopret.

Perak he deus ar C.F.D.T. kuitaet ar C.E.L.I.B..
E-pad bloavezhioù eo bet ar C.F.D.T. ezel eus ar C.E.L.I.B.. Fellout a rae da hemañ difenn lazioù
Breizh. Dre harpañ war stourmoù yoc’hel, – kouerion, micherourion, – e oa deuet a-benn da c’hounit
un nebeut spletoù digant ar galloud-kreiz (stourm an hent-houarn zo skouerius er c’heñver-se).
Abaoe un nebeut bloavezhioù ez ae an traoù war luziañ en arbenn eus krouidigezh ar C.O.D.E.R.,
dre ma oa an hevelep den e penn ar C.E.L.I.B. hag ar C.O.D.E.R.. Luzietoc’h ez eas c’hoazh pa voe
an den-se anvet da vaodiern. Goulenn a reas neuze ar C.F.D.T. ma ve kemmet rener, hogen ne voe ket
heuliet.
Donoc’h ez eas c’hoazh an dizemglev pa nac’has ar C.E.L.I.B. kondaoniñ ar C’hwec’hvet Steuñv.

Erziwezh e tivizas ar C.F.D.T. kuitaat ar C.E.L.I.B. « en ur lavarout e oamp mennet da
genderc’hel da stourm evit diorreadur Breizh, stourm a gavomp efedusoc’h ren er-maez eus ar
C.E.L.I.B. ».

Darempredoù gant ar C.G.T..
Ret eo labourat gant ar c’hweluniadoù all an aliesañ ma’z eus tu, gant ar C.G.T. pergen.
Koulskoude e vez diaes a-wechoù d’ar C.F.D.T. ha d’ar C.G.T. en em glevout. Anat eo bet da
vare ec’hwel ar Joint Français. Penaos kompren an diaesterioù-se ? Tri devoud a c’haller digejañ :
– an amveziadoù politikel a c’hoari war gadouriezh ar C.G.T.. Ne vroud ket stourmoù kalet pa
vez mouezhiadegoù. Sl. ar Joint Français : da vare an ec’hwel e oa bet ur poblaters. Ret eo merkañ
ivez he deus an hevelep emzalc’h zoken pa na vez ket mouezhiadegoù…
– se a c’haller kompren moarvat diwar studiañ nerzh keñverel an daou c’hweluniad abaoe un
nebeut bloavezhioù. Ar C.G.T. a oa boas da vezañ ar brasniver a gav bremañ en he c’hichen ur
c’hweluniad all kreñv-ouzh-kreñv, a-wechoù kreñvoc’h egeti. Setu perak e kil bremañ rak an
unvaniezh.
– trede arbenn : abaoe 1968 e vez arnodet doareoù nevez er stourm micherour (ec’hwelioù gouez,
Lip, Joint Français, h.a.) a zo pell a-walc’h diouzh hengoun ar C.G.T..

Lec’h ar poellgorioù-skoazell en ec’hwelioù.
Pa vez stourmoù e rank ar gengrediezh renkadel en em ziskouez e par ar c’hweluniadoù met ivez
er boblañs. Renet e vez labour ar c’hweluniad e par an embregerezh, hini ar poellgor-skoazell e par ar
boblañs (stlenn, skoazell, kestoù, h.a.).

Perak krouiñ frammoù e par ar Rannvro ?
Emdreiñ a ra ar gevredigezh e Breizh. Setu un nebeut sifroù o reiñ luniad ar gennadoù armerzhel e
Breizh warc’hoazh.
1962

1968

1985

%

%

%

niver

Gennad kentael

45

34

10

110 000

Gennad eilvedel

22,1

26,9

37

402 500

Gennad tredeel

33,6

39

53

567 500

Holladoù

100

100

100

1 080 000

Da lavarout eo :
Ar gounezerezh a goll 11 poent etre 1962 ha 1968, ar pezh a ra 20 % ha tost 100 000 labourer.
Etre 1950 ha 1985 e voe bet kollet 340 000 gourc’hwel er gounezerezh, eleze 75 %.
Er gennad eilvedel e tremen al labourerion eus 207 700 da 254 000 etre 1962 ha 1968.
Emañ Breizh enta o tremen eus ar gounezerezh d’ar gevredigezh c’hreantel, ha se en un amzer
verr a-walc’h : 35 bloaz. Ar c’hemmoù don-se o c’hoarvezout er gevredigezh a c’houlenn un
obererezh c’hweluniadel azasaet : ar gouerion a yelo da labourat er greantioù n’o devo ket a hengoun
micherour. Ar c’hemm-se a zevoudo kemmoù all : ar c’hêriekaat, kresk ar c’hopridi, kresk niver ha
ment an embregerezhioù, alese ur c’hweluniaderezh brasoc’h.

Ar rannvroeladur.
Abaoe ar brezel diwezhañ ez anad an devoud rannvroel hag ez a ar boblañs emouez outañ. E-pad
pell en deus ar galloud-kreiz nac’het an devoud rannvroel. Abaoe un nebeut bloavezhioù en deus

kemmet bellouriezh : klask a ra e reoliñ dre atoriñ ar c’houvriaded. Ur skouer splann a weler eus
kement-se e Breizh gant emdroadur ar C.E.L.I.B., diazezadur ar C.O.D.E.R., ha hiziv gant ar
rannvroeladur.

Pouez an devoud rannvroel.
E Breizh ez eur kizidik ouzh an devoud rannvroel dre arbennoù istorel liesseurt, hogen ivez evit
abegoù a denn ent spesadek d’ar c’hultur.
Pouez ar yezh evel dremm ene ur bobl, he sevenadur, he c’hizidigezh, he doare-bezañ zo un dra
diazez. Un bobl troc’het diouzh he zremened zo ur bobl mac’hagnet. Ur bugel en deus bepred
ezhomm da anavezout e dud ha n’eus anezhañ nemet pa c’hell assammañ ent yael e dremened evit
kerzhout gant fiziañs war-du an dazont. An emzalc’h nevez a weler gant ar re yaouank ned eo ket un
distro d’an tremened, hogen ur youl vezañ, troet war-du an araokaat.

Evezhiadennoù war ar C.F.D.T. en emvod Kellig-Adkellig.
Alies e vez keñveriet, pa n’eo ket enebet, C.F.D.T. ha C.G.T.. Kinniget e vez ar C.G.T. evel ur
c’hweluniad o krennañ, o vougañ nerzhoù (dispac’hel) ar stourmoù micherour. Kleizelourion a ya
betek ober anezhi un aozadur kilstourmer, gwerzhet d’ar batromed hag all. Er c’hontrol e vez
diskouezet ar C.F.D.T. evel un aozadur damzispac’hel, bepred e penn a-raok ar stourmoù. Kavout a ra
dimp ned eo ket ken eeun an traoù.
Ar C.F.D.T. a ziskouez alies arvezioù kleizelour – hag e Breizh, broadelour ; se a ziskouez e
c’hell, evel an tu kleiz gall nannkomunour, bezañ kizidikaet ouzh fiñvadoù ha bountadoù ’zo eus ar
boblañs.
Kleizelouriezh – Ar C.F.D.T. a ensez aesoc’h eget ar C.G.T. er greantioù nevez. An emzalc’h
kleizelour a vez ganti zo azon eus daou zevoud :
– ar c’hoant da gevezañ ouzh ar C.G.T. o tiskouez « mont pelloc’h egeti » ;
– hogen, o vezañ ma n’o deus ket alies c’hweluniadourion ar C.F.D.T. un hengoun micherour, an
daerded embannet a chom e par ar gementadelezh, tra ma chom skort a-walc’h an doareadelezh, –
dezrannoù war ar gevredigezh, an amveziadoù, keñver an nerzhoù…
Dislavar ar C.F.D.T. eo hemañ : ne gav ket el labour kealiadel an intrudu he deus en embregoù.
Kizidik eo ouzh emdarzhegezh ar boblañs, hogen, o vezañ ma n’he dezrann ket, e chom gouzañvat en
he c’heñver.
*** Figure ***
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Bethleem Steel 73/21
Bleimor 75/95, 99 hh, 102
Bleun-Brug 73/21, 84/420
Bodadeg ar Sonerion 73/31
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C.E.G. sl. Collèges d’Enseignement général
C.E.L.I.B. sl. Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons
C.E.M.A.T. 77/152
C.E.T. sl. Collèges d’Enseignement technique
C.F.D.T. sl. Confédération française des travailleurs
C.F.T.C. sl. Confédération française des travailleurs chrétiens
C.G.E. sl. Compagnie Générale d’Électricité
C.G.T. sl. Confédération générale du travail
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K.I.S. sl. Kreizenn Imbourc’h Sturyezhouriezh
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C.O.D.E.R. 80/258, 84/430, 431, 432
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Kreizenn Imbourc’h Sturyezhouriezh 82/350
Kreizennoù-deskardiñ 77/171
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Kuzulioù departamantel ar Gounezerezh 78/188
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Deskadurezh Vroadel (Frañs) sl. Éducation Nationale
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E.R.E.R. sl. Ensav da reoliñ erounezadur ar reizhennoù
E.S.B. sl. Emsav Stadel Breizh
E.T.A. 80/259
École Émancipée 75/112, 76/120, 80/279, 280
Éducation Nationale 76/117 hh, 77/164
Élysées-Bretagne 77/178
Emgleo Breiz sl. Fondation Culturelle Bretonne
Emsav 73/3, 4, 5, 6, 7, 74/49, 50, 51, 52, 56, 67, 69, 72, 75/87, 88, 89, 93, 94, 103, 104, 109, 113, 78/195, 202,
212, 80/275, 282, 81/313, 82/350, 84/415 hh
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Emsav Stadel Breizh 73/3, 6, 32, 74/45 hh, 75/77 hh, 75/101, 103, 108, 110, 112, 113, 76/122, 77/167, 173, 178,
78/202, 206, 80/275, 276, 277, 281, 282, 82/350, 353, 356, 357, 84/407, 419
États Généraux de la Jeunesse 82/354
Études soviétiques 75/111
Etrevroadelenn : Kentañ – 77/160, 83/364
Etrevroadelenn : Eil – 77/156
Etrevroadelenn : Trede – 77/156
Etrevroadelenn : Pevare – 82/354
Europe (kelaouenn lennegel) 79/225
F.A.F. sl. Fédération anarchiste française
F.D.S.E.A. sl. Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles
F.E.N. Fédération de l’Éducation Nationale
F.L.B. sl. Front de libération de la Bretagne
F.L.N. sl. Front de libération nationale
F.N.S.E.A. sl. Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles
F.O. sl. Force ouvrière
F.S.B. sl. Fédération socialiste bretonne
F.S.E. sl. Fédération du scoutisme européen
F.Y.V. sl. Framm Yaouankiz Vreizh
Fabian Society 83/361
Faskourion yaouank (Italia) 75/99
Fédération anarchiste française (F.A.F.) 75/110
Fédération de l’Éducation Nationale (F.E.N.) 76/120
Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (F.D.S.E.A.) 74/40
Fédération du scoutisme européen (F.S.E.) 75/100
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) 73/34, 80/255
Fédération socialiste bretonne (F.S.B.) (Naoned, 1897) 77/160
Festival Lanester 81/312
Fondation Culturelle Bretonne 73/31
Force ouvrière (F.O.) 80/278
Framm Yaouankiz Vreizh (F.Y.V.) 75/95, 101 hh, 82/350
Frente de Libertação National de Angola (F.L.N.A.) 73/26
Front de libération de la Bretagne (F.L.B.) 77/158, 163, 83/373, 84/410
Front de libération nationale (F.L.N.) 73/25, 80/252, 260, 272
Galv 73/31, 75/112, 80/256, 262, 270
Gauche Prolétarienne 74/41, 42, 43, 46
Gouarnamant dispac’hel angolat en harlu 73/26
Gwalarn 73/23, 74/49, 51, 75/80, 78/215, 79/227, 81/301, 302, 304, 82/327, 330, 83/370, 84/415 hh
Gwenn ha Du 82/328
Hentoù ha Pontoù sl. Ponts et Chaussées
Herberc’hioù Yaouankiz 75/98
Hitlerjugend 75/95, 97, 98, 99
Chaffoteaux 74/43
Chantiers de l’Atlantique 77/147
I.N.S.E.E. 75/109
I.U.T. Lanuon 75/107, 108
I.U.T. St-Denis 75/108
Iliz katolik 80/279, 81/288, 82/340
Imbourc’h 83/375
Institut National d’Agronomie 78/186
Italianezed bihan (Italia) 75/99

Italianezed yaouank (Italia) 75/99
Yaouankiz komunour sl. Jeunesses communistes
J.C. sl. Jeunesses communistes
J.E.B. sl. Jeunesse étudiante bretonne
J.E.C. sl. Jeunesse étudiante chrétienne
J.P.B. sl. Jeunesses progressistes de Bretagne
Jamborees 75/96
Jeunesses communistes (J.C.) 75/98, 111, 80/279
Jeunesse étudiante bretonne (J.E.B.) 80/256
Jeunesse étudiante chrétienne (J.E.C.) 82/351, 352
Jeunesses progressistes de Bretagne (J.P.B.) 80/258
Joint Français 73/13, 33, 34, 35, 74/39 hh, 71, 75/91, 105, 77/161, 173, 177, 80/255, 262, 263, 83/375, 377,
84/430, 431
Journées d’action bretonne 80/280
L.T.T. sl. Lignes Télégraphiques et Téléphoniques
L.M.T. sl. Le Matériel Téléphonique
La Cause du Peuple 83/378
La Nation 74/41
L’Avenir 80/265
L’Heure Bretonne 79/219, 220
Le Matériel Téléphonique (L.M.T.) 83/376 hh
Le Monde Diplomatique 74/54, 55
Le Nouvel Observateur 78/197
Le Peuple Breton 79/223, 80/251 hh
Le Prolétaire Ligne Rouge (P.L.R.) 75/104, 110, 80/282
Le Sillon 82/326
Le Télégramme 83/377
Les Cercles Ni 80/258
Les Temps modernes (J.P. SARTRE) 84/407
Liga Africana 73/20
Liga Angolana 73/20
Lignes Télégraphiques et Téléphoniques (L.T.T.) 81/314, 317, 318, 83/378
Ligue communiste 73/13, 35, 74/40, 41, 42, 43, 75/109, 110
Lip (greanti) 84/431
Liseoù kalvezel sl. Lycées agricoles
Lorient Hebdo 81/313
Lutte ouvrière 74/41
Lycées agricoles 77/171
M.L.F. sl. Mouvement de Libération de la Femme
M.O.B. sl. Mouvement pour l’organisation de la Bretagne
M.P.L.A. sl. Movimento Popular de Libertação de Angola
Maspero 77/178
Mensagem (istitl : Vamos descobrir Angola) 73/22, 23
Mouvement de Libération de la Femme (M.L.F.) 82/335
Mouvement pour l’organisation de la Bretagne 80/251, 252, 253, 260, 269, 272, 273, 274, 83/373, 84/404, 415
Movimento Popular de Libertação de Angola (M.P.L.A.) 73/24, 25, 26, 27, 28, 29
NSDAP 75/98
O.A.S. sl. Organisation de l’Armée secrète
O.C.I. sl. Organisation communiste internationaliste
O.P.F.I. sl. Omnium de Participations financières et industrielles
O.U.A. sl. Organisation pour l’unité africaine
O Cruzeiro do Sul (kelaouenn) 73/20

Omnium de Participations financières et industrielles (O.P.F.I.) 77/148
Oraly 74/70, 71, 73
Organisation de l’Armée secrète (O.A.S.) 80/260, 272
Organisation communiste internationaliste (O.C.I.) 82/354
Organisation pour l’unité africaine (O.U.A.) 73/26
Ouest-France 74/40, 83/377
P.A.I.G.C. 73/23
P.C.B. sl. Parti communiste breton
P.C.F. sl. Parti communiste français
P.L.R. sl. Le Prolétaire Ligne Rouge
P.N.B. sl. Parti national breton
P.N.O. sl. Parti nationaliste occitan
P.O.F. sl. Parti ouvrier français
P.S. sl. Parti socialiste
P.S.A. sl. Parti socialiste autonome
P.S.U. sl. Parti socialiste unifié
Parti autonomiste breton (P.A.B.) (sl. ivez Strollad emrenerion Vreizh, S.E.V.) 84/402
Parti communiste breton (P.C.B.) (sl. ivez Strollad komunour brezhon, S.K.B.) 77/158
Parti communiste français (P.C.F.) 73/34, 74/40, 75/104, 108, 109, 111, 112, 77/153, 156, 157, 158, 161,
79/224, 80/268, 274, 277, 278, 279, 280, 81/312, 82/326, 355
Parti national breton (P.N.B.) 82/328
Parti nationaliste occitan (P.N.O.) 75/104, 105.
Parti ouvrier français (P.O.F.) 77/155, 158
Parti socialiste (P.S.) 74/40, 75/108, 77/154, 157, 80/274, 81/312, 84/410
Parti socialiste autonome (P.S.A.) 77/157, 161
Parti socialiste unifié (P.S.U.) 73/34, 74/40, 75/105, 77/154, 161, 80/273, 81/312, 84/410
Partido National Africano 73/20
Peugeot (greanti) 81/313
Pobl Vreizh 80/270
Poellgor an Devezhioù Studi 82/350
Poellgor-kreiz ar Strollad (Sina) 77/166
Politique Bretagne 75/104, 105
Politique-Hebdo 74/40, 75/104, 105
Ponts et Chaussées 77/148, 149
Pravda 73/4
Preder 74/52, 82/350, 356, 84/423
Présence africaine 73/24
Priziadegoù gounezel 78/189, 190
Programme commun 75/109, 110, 76/120, 77/161, 80/274
Programme minimum 80/274
Programme minimum démocratique 75/109
R.R. sl. Rennes révolutionnaire
Ranndir Steuñvel Bretagne (R.S.B.) sl. Région de Programme Bretagne
Région de Programme Bretagne 75/109
Reizhiad-skignañ 82/350, 354
Renault (greanti) 82/353
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Skol unel al Labour 77/164
Skolioù atant 78/184
Skolioù gounezel 78/186
Skourr an Deskadurezh vroadel (S.D.V.) 82/349, 350
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Strollad kenelwerinelour labourerion Alamagn, sl. NSDAP
Strollad komunour brezhon (S.K.B.) 74/46
Strollad komunour sinaat 77/166
Strollad emrenerion Vreizh (S.E.V.) (sl. ivez Parti autonomiste breton, P.A.B.) 84/402
Studi hag Ober 74/70
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Sturier 75/100
Sturier Bleimor 75/100
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U.D.B. sl. Union Démocratique Bretonne
U.D.R. 74/41
U.N.E.F. sl. Union nationale des étudiants de France
U.N.I.T.A. sl. União para a Indenpendéncia total de Angola
UNO (United Nations Organisation) 73/25
U.P.A. sl. União das Populaçãoes de Angola
U.P.C.B. sl. Unité de Production cinématographique bretonne
U.R.I. sl. Union régionale interprofessionnelle C.F.D.T.
União das Populações de Angola (U.P.A.) 73/24, 25, 26
União para a Indenpendéncia total de Angola (U.N.I.T.A.) 73/27
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Unité de Production cinématographique bretonne (U.P.C.B.) 81/313
Unvaniezh Yaouankiz Vreizh 82/327
Vamos Descobrir Angola (istitl da Mensagem) 73/22
Wandervögel 75/97
War Sao 84/409

GERVA YEZHEL 1973
Rakskrid Gerva 1968 a zispleg ez eus ennañ « daou zoare termenoù » : « termenoù o taveiñ d’un arroud ma
kaver meneget pe studiet an danvez a verkont, termenoù nevez er yezh » (Emsav 24/369 1968). War ar patromse eo bet savet gervaoù holl vloavezhioù Emsav eus 1967 da 1972. Hevlene eo bet dispartiet an daou zoare
termenoù ha savet daou c’herva :
– ur Gerva yezhel, ennañ : a) an nevezc’herioù arveret er gelaouenn evit ar wech pe ar gwechoù kentañ
b) an termenoù roet dezho un arver nevez,
– ur Gerva dodennel, o reiñ daveoù d’an testennoù ma vez meneget, diskleriet pe studiet an danvez-mañdanvez.
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retvez 81/295
retvezek 78/204
retvezegezh 79/233
retvezelezh 81/313
rizhek 74/62
rodaoueg 79/243
roed 84/410
saezhennañ 83/394
sal-skridaozañ 75/104
sankenn 81/313
sanktraezhañ 81/306
santadegezh 79/245
santsimonour 82/323
savelekadur 79/240
savelegouriezh 79/233
skogusaat 79/225
skolgreizelouriezh 77/172
Skol normal 77/171

silo 83/384
sioc’hanad 81/306
sokialekaat 83/373
sodellek 76/129, 79/243
doliad 74/68, 77/176
soliadek 74/51
soliadel 74/49
soliadelezh 74/51, 77/176
soliadelouriezh 74/56
solietaat 83/369
solwez 79/248, 81/294, 295, 315
sonenskriver 83/378
sonteadur 79/236
soviedeladur 77/166
sparladeg hentoù 83/393
spartadek 77/170
stadkreizelour 81/294
stadvroad 80/254, 84/411
staelad 83/383, 389, 84/421
stag-bro 73/8
standilhonadur 79/236
standilhonel 79/235
startaer 82/326
ster 81/311
sterelfennerezh 81/306
sternidigezh 84/411
steuñverezhel 74/65
stirad 81/308
strapañ 76/128
strizhvevennadur 81/300
struzherezhel 84/419
stummus 75/95
sturiadek 76/127
sturvod 76/139, 80/258
tablez 83/383
talvoudenn 82/322
tanavenn 74/52
taolenn-wiriañ 75/83
targemed 76/136
tebek 73/9, 78/199
tebegel 79/233
tebegezh 76/142
tebouezañ 80/264
tevet 77/167
tevetek 78/184
tiekaer 83/392
tiegezhkarour 73/7
tiriadelezh 76/133
tolp 74/39, 83/376
tomazour 81/298
tomazouriezh 76/132
tonkadek 78/207
torgammañ 83/373
touellwiskañ 73/14
traeladur 74/63
traistorek 78/199
trebaderezh 77/176

trec’houllo 78/198
treudenn 83/386
treuzkemmañ 79/246
treuzell 77/171
treuzemframmadur 77/178
treuzlakaat 75/84
treuzvarc’hadus 79/232
trevoniezh 83/381
trevva 83/384
trevved 83/381
trobarzhelezh 79/222
trobarzhelour 79/224
trobarzhiat 79/228
troidell-stil 81/298
trovezh 78/187
trummgemm 79/236
tudadelouriezh 74/59
tunerezh 80/270
turmudek 76/130
uhelrez 76/138
uhelvennus 83/397
uloc’had 76/134, 81/318
unkor 77/148
unded-vro 80/255
uneladur 79/239
unelaus 77/176
unhentek 81/306
unyezhekaat 81/310, 315
unneuzded 83/382
unneuziekaat 83/394, 84/412
unrezañ 76/136
unriezekaat 81/315
untadelezh 78/215
unvonegezh 79/233
war drevonn 79/242

GERVA DODENNEL 1973
Sl. rakskrid Gerva yezhel 1973, Emsav 84/449.
Hervez ar pouez roet d’an dodennoù en arroudoù a zaveer dezho, e kaver un pe div steredennig (* pe **)
da heul an daveoù.
Er roll-mañ e kaver meneget dodennoù an holl bennadoù embannet gant Emsav e 1973, lakaet er-maez an
Notennoù Kevredadel. Gerva dodennel ar re-mañ a vo embannet diwezhatoc’h.
a-zonder : dezrann kevredadour 83/370
adkanteul 81/309
adempradur : buhezadur evel andon a 73/35* ; dezrann an diempradur evel derou an – 75/82
adpal : frankiz politikel evel heulret al labour sevenadurel (eil Emsav) 84/420*
adpiaouañ an hevelebiezh 74/69*
Afrika : rannadur – e Kuzuliadeg Berlin 1885 73/19
alkoolegezh (U.D.B.) 80/255
Aljeria : brezel – ha kenderc’hañ istor 81/317 ; brezel – ha savidigezh U.D.B. 80/272 hh* ; brezel – hag U.D.B.M.O.B. 80/251 hh ; – ha Breizh 80/260 ; labourerion – e Frañs 77/151, 177
amkanelouriezh : – MACHIAVELLI 81/296*
amkanioù : – azgweladus 75/80 ; eilsaveladur an – 73/34*
amemouezded (LUKÁCS) 74/63
ampolitikel : framm – ar skaoutelezh 75/102
amzer : ar vaouez en –, er-maez eus an – (G. VON LEFORT) 82/338, 340 ; – hanezel 74/60 ; – niderezhel
75/78 ; – ventennel 74/51
amzerel : donder – 74/53 ; ment – hag emskiant vroadel 73/8
amzerelezh : – soliadel 74/57*
anadenn renkadel : – –, kevredigezh vrezhon hag Emsav 74/45 hh**, 77/153 hh**, 77/172 hh*
anaoud : argerzh – ar werc’helezh 73/12 hh** ; – emsavel, niderezhel 78/217 hh ; – gouezoniezhel 78/217 ; –
hag ober 78/209, 81/298, 299*
anarbennikadur : fiñvusted dre an – 84/413*
anavezed : daelerezh -/arnevez (MACHIAVELLI) 81/294
ankrouiñ : saviad-- soviedel 77/177
andoniek : damkaniezh – 75/86 hh*
Angola : emsavadegoù en – 73/17, 19, 24 hh ; gourzhbellerezh en – 73/26 hh ; – trevadenn 73/18 hh* ;
trevadennadur – 73/15 hh ;
angolat : an Emsav – 73/20 hh**
anistorekaat : roll – ar skaoutelezh 75/102
anistoregezh : – Breizhiz arallekaet ha Breizhiz henvoazel 74/47*
anveliouriezh 75/110, 80/279 ; – ha kempennelouriezh er c’hweluniaderezh 83/366
aotrouniezh speredel : – – ha beli vedel 81/288 hh*
aozadur dispac’hel : – – an emsav angolat 73/28
aozioù labour : – – greantel e Breizh 84/430
arallek : kevredadelezh – an Emsav 75/83 ; kevredigezh – ha saviad emsavel 75/102* ; dislavaroù ar reizhiad –
76/122 hh* ; diskogellañ an istoregezh – 75/86 ; diskoulm « emsavel » da gudennoù – 75/85 ; perzhiadur an
Emsav e darvoudoù ar reizhiad – 75/108*, 76/122 hh* ; saviad – 78/204* ; pennaenn istor – 79/231 hh*
arallekadur : – e Breizh hag e Frañs 74/47* ; – kenelel (U.D.B.) 80/264
arallekaet : anistoregezh Breizhiz – ha Breizhiz henvoazel 74/47* ; pobl – (U.D.B.) 80/252
arallegezh : emsavelezh hag – 78/201 hh** ; – hag anistor 78/205 hh ; – henvoazel hag – emsavel 75/103 ; –
saviad-kenderc’hañ ar merc’hed 80/282 hh
aregel : dezren – 74/52
arganteul 81/301 hh* ; ateb--ioù 81/302, 305*
arc’hadelour : yezhelouriezh – (Ar Falz) 84/411*
arc’hadur : --dieubiñ ur vroadelezh-suj (Ar Falz) 84/410
arc’hadurioù : – a vremañ al labourerion e Breizh 77/172 hh** ; – al luskadoù benevelour 82/336 hh*, 347 ; – an
eilkelennerion 76/117 hh* ; – ar c’hweluniadoù deskadurezh 76/119 hh* ; – en L.M.T. Lanuon e 1973
83/376 ; – yezhelour 75/91 ; – micherourion ar Joint Français 74/39 hh* ; penaos savlec’hiañ an –
c’hweluniadel 75/94 ; rannvroeladur hag – al labourerion 82/332*
arc’hañ : brudañ-- breizhek 83/375* ; brudañ-- en eil Emsav 84/417*

arc’hoproù : – e greanti L.M.T. 83/376*
arlakaat-(arnodiñ-) arselliñ 83/369
arlez : – kevredigezhel 80/277 hh* ; –, gouezoniezh ha niderezh 83/371* ; saviad-kenderc’hañ en – 83/371*
arlezadegezh 78/214, 215 ; – an Emsav 80/282 ; – ar bountad breizhek 82/332* ; – U.D.B. 80/264, 265, 271,
272, 274
arlezat : kenderc’hañ diwar ur saviad piaouel – 82/333 ; armerzh brezhon – 75/91
armerzh : – bedelaet 75/93 ; bountad breizhek hag – 74/43* ; emell ar Stad en – 82/329 ; – ha kultur
84/413 hh* ; c’hweluniaderezh hag emdroadur an – en 19t kantved 83/364 ; stad warlerc’hiet hag arlezat an
– brezhon 75/91
armerzhel : Brezel 14 hag emdroadur ar c’henderc’hañ – 82/325 ; emrended – ar merc’hed 82/336 ; enkadenn –
ar bloavezhioù pemont e Breizh 80/273 hh* ; hollelezh – (LUKÁCS) 74/61 ; lakaat anaout stad – Breizh
(U.D.B.) 75/109 ; leviadurezh – ha leviadurezh skolel 78/193
armerzhelour : arc’hadurioù – e Breizh 77/173
armerzhelouriezh 73/13* ; – ar stourmoù c’hweluniadel 73/34 ; – arnevez 84/412 ; – unneuziekaus 84/412
armerzhouriezh : – frankizour 83/363
arnevez : daelerezh anavezed/- (MACHIAVELLI) 81/293
arnevezelezh : frouezh ha bevennoù meizad an – 82/333 ; henvoazelezh, – ha gallelezh 82/333 hh*
arouezelezh : – ar vaouez (G. VON LEFORT) 82/337 hh*
arz : – ha niderezh 74/51
arzel : kenderc’hañ – 78/215
askenderc’hañ 81/309
assammadur : – ≠ nid 74/58*
assimilados : – en Angola 73/20 hh, 29
astreiñ 77/177*, 83/369*
ateb : --arganteulioù 81/302, 305* ; – daelerezhel 83/370* ; -oberoù 74/67 ; reolenn an --oberoù 75/84, 78/202,
203*, 80/282, 81/305 ; 84/418*
atorus : dezren – 74/50
avoultriezh 82/339
awen : ar vaouez evel andon an – 82/343
azeulerezh : – ar mestr (Hitlerjugend) 75/98
Azginivelezh 81/288 hh*
azvedigezh kealiadel (LUKÁCS) 74/63
bed arnevez : kemer perzh er – – 73/18 hh
bedel : davedegezh v- ar bed (MARX) 81/298
bedelaat : – emsavel 84/427
bedouriezh : Emsav diazezer ur v- nevez 84/425*
beli : aotrouniezh speredel ha – vedel 81/288 hh* ; – ar Stad c’hall 84/402
bellouriezh : – an Emsav 75/90 hh** ; – c’hweluniadel 73/33
benevel : talvoudoù, perzhioù – 82/338 hh* 344
benevelour : luskadoù – 82/335 hh*
benvegadurioù frammet : – – ha brezhonelezh 83/370*
bevedel : hêrerezh – 74/55
bevedelezh 82/337 hh*
bevennat : meizad – 74/54
beziadoù : – nidiadel 74/48 hh**, 77/176 ; – soliadel 74/49 hh*, 77/177 ; – kevadegel 83/373
bihanvourc’hizel : metou – 78/209, 210, 211 ; orin – an emsaverion 84/429
bihanvourc’hizion : – er strolladoù sokialour en 19t hag 20t kantved 77/155, 157
blein : – darnel, – bloc’hel an dezrann kevredadel 81/314*
bloavezhioù pemont : Emsav ar – – 75/79 ; enkadenn armerzhel ar – – e Breizh 77/161, 80/273 hh
bloc’helezh : pouez ar v- 82/352, 353
bloc’hennelezh : – ha renkadelezh 75/91
bodadenn rannvroel brezhon (U.D.B.) 80/257, 258
bon : --derc’helezh ha gouezoniezh 83/371* ; --gwerc’helezh ha niderezh 83/371**
bountad breizhek 74/58, 74/70 hh*, 75/103, 109, 110, 80/262, 271 ; – – ar bloavezhioù c’hwegont 84/415 ;
arlezadegezh ar – – 82/331, 332* ; bountad renkadel ha – – 74/46* ; daelerezhekaat ar – – 75/81, 82 ; – –
evel keal andaelerezhek 74/69* ; – – evel lec’h labour an Emsav 75/88, 90 ; – – evel meizad oberatael

73/32 ; ganedigezh ar – – 82/331, 332* ; – – ha luskad rannvroelour 73/9* ; – – hag armerzh 74/43* ; – –
hag Emsav 73/9, 10* ; luskadoù yezhelour ha – – 73/32
bountad egiptat 74/58
bountad renkadel 75/81, 104 ; – – ha bountad breizhek 74/46*
bountad sokialour hollvedel 82/331
bountad tudadel 75/81, 82/331
bountadoù kevredadel 75/81 ; daelerezhekaat ar – – 75/81 hh*, 90
bourc’hiz : kealiadurezh v- 82/342 hh* ; kevredigezhioù henvoazel ha – en 19t kantved 82/321* ; merc’hed ar
renkad v- 82/336 hh*, 334 ; renkad v- 84/402 ; tiegezh – 82/339*
bourc’hizel : ideologiezh v- 73/11
bourc’hizelezh : – kellidel ha – greantel en 19t kantved e Frañs 82/321 hh* ; dislavar saviad ar merc’hed er v82/346* ; – etrevroadel 84/406 ; – vroadel e Frañs 84/406
bourc’hizion : – etre en 19t kantved e Breizh 82/324*
bredel : « emskiant v- » (LUKÁCS) 74/62*
bredelouriezh : – an dezrannoù 82/333 hh*
bredoniezh : – strollennel 74/57
Breizh : – kenderc’het gant an Emsav 82/326*, 83/368 ; keñverioù etre – ha Frañs 82/333 hh ; kevredigezh
vrezhon ha kevredigezh e – 84/428 ; – ha Kornog (U.D.B.) 80/254 hh ; – « tour-tan » 84/402 ; « –
trevadenn » 73/31 ; – trevadenn (Breiz Atao) 82/328 ; – trevadenn (Gauche Prolétarienne) 74/43 ; –
trevadenn (U.D.B.) 75/109, 80/251, 254 hh*, 259, 260, 263 ; – veziat ha – wirion 84/422 hh** ; gwiriegezh
ha diwirded ar meizad --vroad 83/368 hh*
breizhek : arliv – an arc’hadurioù armerzhel 77/173 hh* ; darempredoù gant ar metou – 77/178 ; bountad – sl.
bountad breizhek
Breizhiz : – en istor gall 83/367 hh
« Bretagne colonie » sl. Breizh trevadenn (U.D.B.)
breudeuriezh : – hollvedel (skaoutelezh) 75/97 ; unyezhekaat ha – ar pobloù 81/316
brezel : – ha kenderc’hañ istor 81/317 ; roll ar – en unvanidigezh Frañs 76/123*
Brezel 14 : – – hag emdroadur ar c’henderc’hañ armerzhel 82/325 ; – – hag an S.F.I.O. 77/155, 161*
brezhon : bed – 83/371 ; pobl v- (U.D.B.) 80/252 hh*, 265*, sl. ivez pobl vrezhon ; strollad – eus an tu kleiz
(U.D.B.) 80/252, 265 hh* ; « --skouer » 75/80
brezhonekaat : – ar strollad (U.D.B.) 80/270 ; – ur parzh eus ar gevredigezh c’hall 82/349
brezhoneg : – arnevez ha – henvoazel 81/312 hh ; kelenn ar vugale e – 82/349* ; – diziouerus d’ar Stad vrezhon
84/421* ; « – e Breizh » 73/31 ; « – er skol » 78/193 ; « – er skol ha war ar skinoù » 73/31 ; – evel
kenderc’had an Emsav 83/375 ; film e – 81/312 hh ; gwir da v-añ (U.D.B.) 80/261 ; – hag U.D.B.
80/261 hh* ; – yezh-Stad 84/418* ; labourat e – 81/312* ; – perc’hentiezh ar « vroadelezh » vrezhon (Ar
Falz) 84/410 ; stourm evit ar – (U.D.B.-Galv) 80/256 ; unvaniñ ar – 84/418*
brezhonelezh 74/55, 79/219, 227 hh*, 84/405, – an emsaverion evel deberzh 75/80* ; brientekaat, divrientekaat
ar v- 75/82* ; – evel dangorelezh 75/81 hh* ; – evel ergorenn 75/81* ; – ha benvegadurioù frammet
83/370* ; frouezh ha bevennoù meizad ar v- 82/333 hh* ; – ha kealioù strollennel 83/370* ; – ha
kevredadelezh 83/370* ; – ha gallelezh 82/333 hh* ; – ha greadoù strollennel birvidik 83/370* ; – ha
henvoazelezh 82/333 hh* ; – ha patromoù kevredadel, stuzegezhel 83/370* ; – ha talvoudoù strollennel
83/370* ; – hag argeloù 83/370* ; – hag emframmoù kevredadel 83/370*
brientinelezh : – (MACHIAVELLI) 81/293
bro : – wengelel ar vroadelourion 74/55
broad : kenderc’hañ armerzh evel diazez ar -où 75/93 ; – krouadenn ar vourc’hizelezh 84/408 ; – e
kelennadurezh an Emsav 75/80* ; – evel deberzh 79/229** ; – evel glad 75/94 ; – evel lec’h kenderc’hañ
istor 79/229** ; – evel maezienn-grouiñ 75/94* ; – ha gladelouriezh 75/93* ; renkad, – ha nerzhoù ar
gevredigezh 75/104* ; termenañ ar v- 75/104*
broadel : kendalc’herezh ur gevredigezh v- (A. ABDEL-MALEK) 74/56 ; emskiant v- 73/8* (sl. ivez emskiantvro) ; galvidigezh v- Breizh (U.D.B.) 80/252, 259 hh*, 268 hh*, hent – ar sokialouriezh (U.D.B.)
80/264 hh ; tarzhadur ar c’hombod – 74/45, 75/78 hh**, 77/178 ; unelaat – evel naoz an istor (A. ABDELMALEK) 74/58
broadelezh : – evit Ar Falz 84/410 ; – gwengel naturelour (Ar Falz) 84/411 ;-ioù arallekaet 84/408 ; --suj (Ar
Falz) 84/410 ; – vrezhon 75/78
broadelour : karzhañ ar gwengeloù – 83/372* ; ezvevennañ an treuzpaderezhioù – 75/79, 87* ; hil – 75/79* ; ion ar M.O.B. 80/273 ; -ion vrezhon hag an doare ma stignont o c’hudennoù 75/93 ; ledemsav – en Angola
73/24 hh* ; nerzhoù – 84/402

broadelouriezh : – ampolitikel an Emsav kentañ 75/79 ; karzhañ ar v- emsavel 83/373* ; – an eil Emsav 84/402 ;
ezvevennadur ar v- 75/79, 81* ; – ha kleizelouriezh 73/13* ; – ha sokialouriezh en U.D.B. 80/266 hh*, 271 ;
– ha tudadelouriezh A. ABDEL-MALEK 74/59 ; – c’hladelour ha marksouriezh sonnet 82/351 ;
c’hwitadenn ar v- 75/79 hh** ; – P.C.F. 77/157 ; – U.D.B. 80/252, 259 hh*, 268 hh*
brobenn : proviñseladur ar v- 79/225*
brogarouriezh : dezverkoù ar v- 73/6* ; dezrann ar v- 73/3 hh** ; emdroadur ar v- e Frañs 77/177 ; – ha
skaoutelezh 75/96, 98 ; – vrezhon 75/82
broioù : – asur anezho 75/102 ; – asur anezho ha – hep bezañs er bed 73/4, 5, 8
brudañ-arc’hañ : --- breizhek 83/375* ; --- an eil Emsav 84/417*
bugale : – an emsaverion (F.Y.V.) 75/95, 101 hh* ; – an emsaverion evel parzh ar gevredigezh c’hall 82/349* ;
– kevredigezh 77/165 ; merc’hed hep – 82/341
bugel : ar vamm oc’h en em seveniñ en he – 82/342 hh
buhezadur : – e dislavar gant an devoudoù 73/35* ; – evel andon adempradur 73/35*
C.A.P.E.S. : arnodenn ar – ha koskor an deskadurezh 76/117 hh
K.D. : yezhelouriezh S.A.D.E.D. ha – 84/421*
C.E.L.I.B. : – ha C.F.D.T. 84/430* ; – ha rannvroeladur 83/374
C.F.D.T. : adframmadur rannvroel ar – 84/430* ; dislavaroù ar – 84/432 ; – ha C.E.L.I.B. 84/430 hh* ; – ha
C.G.T. 84/431 hh* ; – ha kleizelouriezh 84/432 ; – ha rannvroeladur 84/431 hh*
C.G.T. : – ha C.F.D.T. 84/431 hh*
kadouriezh : – an ober c’hweluniadel 73/33 ; kudennoù Breizh ha – ar strolladoù kleiz gall 77/161
kalvezel : deskadurezh – e Frañs 77/171
kanerion vreizhat 74/70 hh*, 75/104 hh ; – – hag an arc’hadurioù micherour 74/70 hh* ; – – hag ec’hwel L.M.T.
Lanuon 1973 83/376
kanteul 81/301 hh*
kantouezadur-ergorelaat 75/82*
kantouezel : hentenn g- MACHIAVELLI 81/290 hh*
kantreizhadurioù : – an Emsav 75/80 hh*
karantez : ar vaouez hag ar g- 82/337 hh ; meskad dimeziñ-- 82/344*
karismel : obererezh – ar merc’hed (G. VON LEFORT) 82/339
Karta ar Bobl (Breizh-Veur 1838) 83/362
kealc’hwezh 81/305
kealiad : – diouzh ar saviad 82/353 ; – ha treuzfurmiñ ar werc’helezh 73/13* ; saviad tiegezhel ha – 75/111 ; –
sonnet U.D.B. 80/262 hh*, 269 hh*, 274 ; troc’h etre saviad ha – 78/212
kealiadel : azvedigezh – (LUKÁCS) 74/63
kealiadurezh : -ioù ar frammoù micherour en o dedroadur 77/153 hh** ; – MACHIAVELLI ha stad Italia e 1500
81/288 hh* ; – sonnet ar gleizelourion 73/10*, 75/104*, 82/351 ; – trevadennel Portugal 73/18 hh ; –
vourc’hiz 82/342 hh*
kedvuhez vrezhon arnevez 75/80
kehenterezh : – ha gounezerezh e Frañs en 19t kantved 78/182 ; diorreadur ar c’h- e Frañs en 19t kantved
78/184 hh
kelennadurezh : – an emsav angolat 73/23 hh* ; – E.S.B. 80/275 hh**, 82 hh*
kelennerion : saviad ar g- entitlet 76/117
kelennouriezh : – kempennelour 77/164 hh* ; – e Frañs 77/171*
kelc’henn : an div g- eus maezienn niderezhel an Emsav 75/84** ; --dro e kevredigezh ur riez 79/230* ; --greiz
e kevredigezh ur riez 79/230*
kempennelour : c’hweluniaderezh – an anveliourion 83/366 ; ledemsav – en Angola 73/20 hh* ; leviadurezh –
Portugaliz en Angola 73/29 ; raklun – U.D.B. 75/109 hh ; kelennouriezh – 77/164 hh*
kendaeloù : – E.S.B. 80/277
kendalc’herezh : – ur gevredigezh vroadel (A. ABDEL-MALEK) 74/56
kendereoù : – ha deskadurezh e Frañs 77/170 ; – ha deskadurezh e Sina 77/167
kenderc’hañ : – armerzh evel diazez ar broadoù 75/93* ; – armerzh ≠ – istor 78/215* ; – arzel 78/215 ;
dangorelezh ha – 77/178 ; – diles 74/51 ; – diwar ur saviad piaouel arlezat 82/333* ; – emsavel 78/214,
81/304, 83/375 ; yezh er c’h- kevredigezhel 81/315 hh* ; paliekaat ar c’h-yezhel 84/416 hh**
kenderc’hañ armerzhel : deskadurezh ha – – 77/164 hh* ; deskadurezh ha – – e Sina 77/165 hh* ; – – er
gounezerezh e Frañs en 19t kantved 78/183 hh

kenderc’hañ istor 74/51 hh*, 83/372 ; – – ha brezel 81/317 ; – – ≠ kenderc’hañ armerzh 78/215* ; – – ha diskar
ar gevalaouriezh 74/47* ; – – evel diazez an tudadoù nevez 75/93 ; – – ha stourm renkadel 77/177 ; – – ha
stourm tudadel 77/177
kened : – finvez an eil Emsav 84/420
kenelel : emskiantadur kenelel (U.D.B.) 80/255 hh* ; arallekadur – (U.D.B.) 80/264
kengantañ : – e Lokrist 80/279
kengladelouriezh : – ≠ gladelouriezh 74/68
kengrediezh : – al labourerion vrezhon 77/161 hh ; – ar boblañs hag an ec’hwelioù 74/71 hh* ; – ar boblañs hag
ec’hwel L.M.T. Lanuon 1973 83/376 ; – korfuniadel 73/33 ; – etre micherourion en 19t e Breizh 77/160 ; –
etremicherel 73/33 ; – hag ec’hwel ar Joint Français 74/40 hh*
kenlabour : dodenn – ar merc’hed (G. VON LEFORT) 82/337 hh*
kenskoazell : ec’hwel ar Joint Français ha – 74/40 hh*
keoded : – ha divezouriezh (MACHIAVELLI) 81/290, 292 hh*
kêrbenn : keñver etre – ha proviñs 79/221 hh*, 230 hh*
kêriekaat : – e Lokrist 80/277 hh
kevadegel : beziadoù – 83/373
kevadegelezh : ha niderezh 83/372* – ha politikerezh 83/372*
kevala : orin ar c’hweluniaderezh hag an disrann labour/- 83/366 hh*
kevala istorek 74/49 hh* ; – – ≠ glad 74/50 hh* ; – – hag Emsav istorek 75/80*
kevalaour : Stad c’hall – ha mac’homer (U.D.B.) 80/254 hh*
kevalaouriezh : diskar ar g- ha kenderc’hañ istor 74/47* ; – etrevroadel en Angola 73/19, 21, 29* ; – parizian
(U.D.B.) 80/254
kevan : bed – 81/290, 298
kevandodiñ : – empleget gant meizad ar c’hevala istorek 74/56*
kevarzhelezh 78/206
kevataliezh 82/324 ; – keodedel 78/206 ; – kevredigezhel 78/206 ; – ivezel 78/206 ; – evel finvez 75/82
kevarzhelezh : – evel finvez 75/82 ; – ha saviad-kenderc’hañ istor 75/82
keveldodiñ : – empleget gant meizad ar glad 74/56* ; – kealiadel 82/351 ; – egiptat (A. ABDEL-MALEK)
74/58 hh* ; – stourm renkadel ha stourm tudadel 80/266 hh, 77/158
kevelourel : « unaniezh – » e Frañs goude Kumun 1871 77/154
kevreadel : Europa g- (U.D.B.) 80/257 hh ; Frañs – (U.D.B.) 80/257
kevreadelouriezh : – an eil Emsav 79/226 ; – hag Emsav 73/6* ; – U.D.B. 80/264
kevredadelezh : azenerezh an emsaverion war ar g- 84/429 ; – « diavaez », arallek an Emsav 75/83
kevredadouriezh : – an Emsav 84/429
kevredigezh : bugale ha – 77/165 ; kudennoù ar g- arallek hag emell an Emsav 75/89 ; -ioù makiavellek 77/176 ;
pal ar g- 77/176 ; skol ha – 77/163 hh*
kevredigezh e Breizh : an eil Emsav hag ar g- – – etre an daou vrezel 82/327 hh* ; ar gallekadur ha nerzhoù ar
g- – – 77/161 hh* ; emdroadur ar g- – – hag ar strolladoù kleiz gall 77/158 hh* ; Emsav ar Geto hag ar g- –
– goude an eil Brezel bed 82/330 hh* ; – – – hag e Frañs en 19t kantved 82/321 hh* ; – – – ha kevredigezh
vrezhon 84/428
kevredigezh henvoazel : diskar ar g- – en Angola 73/17, 19, 22 ; frammoù ar g- – en Angola 73/15 hh
kevredigezh c’hall : – – en 19t kantved 82/321 hh*
kevredigezh vloc’hel : ar c’hweluniaderezh hervez ar c’h-ioù – 83/364 ; krouiñ -ioù – nevez 75/92 ; – – evel
disoc’h ar bountad breizhek 75/82 ; – – ha krouiñ hiniennel 78/214 ; – – nevez hag Emsav 80/283
kevredigezh vourc’hiz : – – ha P.C.F. 77/156 hh
kevredigezh vrezhon : anadenn renkadel, – – hag Emsav 74/45 hh*, 77/153 hh*, 172 hh* ; – – ha kevredigezh e
Breizh 84/428 ; – – ha F.Y.V. 75/101 hh ; – – nevez evel amkan azgweladus 75/80
kevredusted : – dialuskel en Emsav 75/84* ; – diasavel en Emsav 75/84*
kevrinel : gweladur – eus an istor 75/100*
kizidigezh vreizhat : – – (Politique-Bretagne, Politique-hebdo) 75/105
kleiz : strollad brezhon eus an tu – (U.D.B.) 80/252 hh*, 265 hh ; strolladoù eus an tu – e Breizh 75/109 ;
strolladoù – gall 77/153 hh** ; unaniezh an tu – (U.D.B.) 80/257 hh, 265 hh*
kleizelour : kanaouennoù – 74/71 ; kealiadurezh ar strolladoù – e Frañs 77/153* ; hanez ar strolladoù – e Frañs
77/157 hh* ; -ion en U.D.B. 80/270* ; metou – e Koadkaden 78/209
kleizelouriezh : C.F.D.T. ha – 84/432 ; – emdarzhelour 80/280 ; – en Oriant 75/110 hh ; – ha marksouriezh
73/10 hh* ; – hag U.D.B. 80/263, 266, 267, 270*
klozarmerzh : – hag armerzh nevidel en 19t kantved e Frañs 78/181 hh*
Combination Acts (Breizh-Veur 1799, 1800) 83/363

komunour : kealiadurezh ar strollad – e Frañs 77/153* ; hanez ar strollad – e Frañs 77/156 hh*
korfoù-etre : lezenn LE CHAPELIER (1791) hag ar c’h--- 83/363
korfuniadelouriezh 73/34
Kornog : Breizh ha – (U.D.B.) 80/254 hh
korvoerezh : – greantel e Breizh 84/430 ; orin ar c’hweluniaderezh ha – ar yoc’hoù 83/361
kouerel : kealiadurezh – henvoazel 80/278 ; metou – 84/406 ; metou – kristen henvoazel 75/111 ; metou –
henvoazel 80/278
kouerion : micherourion ha – e Lokrist 80/278 hh
koulzataer : yezhelouriezh – Ar Falz 84/411*
kravez : – ha politikerezh 81/288 hh*
kreizennerezh : – ar Stad c’hall (U.D.B.) 80/254, 257 ; – gwerinek (U.D.B.) 80/253
kreizennour : nerzhoù – 84/402
kreizparzh : keñver trobarzh/- 79/221 hh*, 231*
Krennamzer : an deskadurezh er G- 77/169
kristen : kealiadurezh – henvoazelour 75/95, 99 hh ; -ion ha sokialouriezh 82/353 ; metou kouerel –
henvoazelour e Lokrist 75/111 ; uhelvennad – ar briedelezh 82/344
kristenaat : – en Angola 73/15
krouiñ : – evel addarvoud er c’hevredigezhioù makiavellek 77/176 ; yezh benveg-- 82/351 ; meizad ar c’h78/214 hh*
kudennoù : – ar gevredigezh arallek hag emell an Emsav 75/89 ; – ar vro ha – emsavel 75/88 ; – ar
vroadelourion vrezhon 75/93 ; – Breizh ha kadouriezh ar strolladoù kleiz gall 77/161 ; – diziskoulm ar
gevredigezh ; – pemdeziek ar vro 75/88 ; – piaouel e termenoù a istoregezh arallek 75/84
kultur : ar c’h-ioù 84/413 ; --dieubiñ 84/414 ; – hag armerzh 84/413 hh** ; – poblek (U.D.B.) 80/258
kulturel : arvezioù – an trevadennerezh (U.D.B.) 80/256 ; gwirioù – (Galv) 73/31 ; trevadennerezh – e Breizh
(U.D.B.) 75/109
Kumun 1871 : anadenn renkadel ha – – 77/154, 160* ; – – hag ar bed ploueel 78/188
Kuzul ar Brezhoneg : darempredoù S.A.D.E.D. gant – – – 84/428*
D.E.U.G. 76/122 hh, 78/202 hh
daelerezh : – kevredadel (A. ABDEL-MALEK) 74/56* ; – e loc’h ar bed 78/202 ; – Emsav/Stad c’hall 84/427* ;
– en anaoud 78/202 ; – ha niderezh 74/48 hh* ; – ≠ levierezh 74/65 ; – marksour 74/65 ; – ≠ meizerezh,
naderezh 74/52 ; – ≠ steuñverezh 74/65
daelerezhekaat : – an nerzhoù kevredadel 75/81 hh*, 90, 84/407
daelerezhel : kempoell – 75/78 ; kresk – an Emsav 84/419* ; darempred – etre meizad ha gwerc’helezh 73/13* ;
devoud – 75/78
dalc’hiat : merc’hed – 80/281
damkanañ-embreger 83/369
damkanel : diaz – 80/275 hh** ; lamm – 84/407
damkaniezh : – andoniek 75/86 hh* ; – emsavel 75/77* ; furm an – emsavel 75/86 hh* ; – ha dezeviñ dik
75/87* ; yezh an – 75/93* ; lavar an – 75/87* ; meizadoù an – 75/87* ; -où renkadelour hag anadenn
renkadel 74/45, 46, 48*
danframm : yezh en – 84/408
dangorel : ≠ nidiadel 74/50 hh*
dangorelezh : brezhonelezh evel – 75/81 hh* ; endon an – 74/53 ; – proleter 75/81 ; – vrezhon 75/78, 81
dangorelour : personelouriezh – Ar Falz 84/411
darempredel : meizad – an isdiorreadur 82/334
darvoudoù : emell an Emsav e – ar vro 75/94
daspugnadur : – gwengelek ha kealiadurezh unvanelour ar Mouvement breton 83/375
davedegezh : – naturel ar bed 81/290, 292, 297* ; – trabedel ar bed 81/290, 298 ; – vedel ar bed 81/298
debarzhet : emskiant – (LUKÁCS) 74/62*
DEBRÉ : Loi – 78/202 hh, 76/122 hh, 82/356
dedroadelouriezh 73/9*
dec’heriañ : – eul 81/307 hh* ; – ster 81/306 hh*
den : daouelezh -/loen (MACHIAVELLI) 81/293 ; silvidigezh an – (G. VON LEFORT) 82/338
denelezh : « ragistor an – » (marksouriezh) 74/63
deskadurezh 77/163 hh** ; koskor an – e Frañs 76/117 hh* ; diorreadur an – war ar maez e Frañs en 19t kantved
78/186 ; div gelc’henn an – e Frañs 77/170 hh* ; – en Angola trevadenn 73/18, 19, 20, 22 ; – en emsav
angolat 73/28 ; ezhommoù ar boblañs a-fet – 78/192 hh* ; ezhommoù ar riez a-fet – 78/194 hh* ; – ha

levierezh politikel 78/191 hh** ; – stadel ha stummadur dispac’hel 78/201* ; – vrezhonek ha – c’hallek
82/349
devoudel : Emsav – 80/276
dezrannerezh : – skiantel (U.D.B.) 80/254, 262*
dezeviñ dik : damkaniezh ha – dik 75/87*
dezren : – aregel 74/52 ; – atorus 74/50
dianderc’hañ 74/50, 54
diansavelañ 74/52
« diantegezh an orinoù » 83/370
diarselliñ : hentenn an – keveskemm 81/314
diavaez : klask en – arbennoù stad ar gevredigezh e Breizh (U.D.B.) 75/110, 80/273
diaz : – damkanel 80/275 hh** ; unvaniñ dre an – (P.C.F.) 77/156 hh*
diberc’hennadur : – Afrikiz en Angola 73/21, 29
dibobladur : – Angola
dibriediñ 82/339, 344
diktatouriezh : – portugalat 73/19 hh
diempradur 75/105, 83/370* ; – armerzh/kultur 84/413* ; dezrann an – evel derou an adempradur 75/82 ; – en
Angola 73/17, 19 ; – etre iziunadoù 73/34 hh* ; gwikefre an – 77/158* ; – ha yezh 73/31
dieub : plac’h – 82/347
dieubiñ Breizh : – – evel amkan azgweladus 75/80
diforc’helezh : – rannvroel 84/413*
dic’hwel : merc’hed – 80/280 hh* ; saviad – 78/213, 80/282
dimeziñ : meskad --karantez 82/344*
diorreadur : tellerezh e Frañs ha – un embregerezh 77/149
dirvoudek : emskiant – (LUKÁCS) 74/62*
dishualerezh : – broadel dre ar sokialouriezh (U.D.B.) 75/110
dislavaroù : – an Emsav 84/422 hh** ; – e koskor an deskadurezh e Frañs 76/120 hh*
dispac’h : « – ar prenester » 81/303 ; – hiniennel 75/91, 105, 84/424, 428* ; kevataliezh en -ioù sokialour
78/206 ; -ioù sokialour ha nerzhoù renkadel 75/91
Dispac’h gall : an – – hag ar bed ploueel 78/187 hh ; brezel ha – – 76/123 ; kevataliezh en – – 78/206 ; – – ha
deskadurezh 78/194 hh ; – – ha geneliezh an Emsav 83/373 ; – – hag Emsav 83/367
Dispac’h 1848 : anadenn renkadel ha – – 77/154*
Dispac’h sinaat : – – ha deskadurezh 78/194 hh
Dispac’h soviedel : ha deskadurezh 78/194 hh ; – – hag S.F.I.O. 77/155
Dispac’h stuzegezhel proleterel : – – – ha deskadurezh e Sina 77/166, 167, 168*
dispac’hel : emsav – en Angola 73/22 hh** ; labour politikel hag obererezh – 77/154 hh* ; obererezh – ha
levierezh stadel 78/200 hh* ; stourm – en Angola 73/20 hh ; stummadur – ha deskadurezh stadel 78/200*
distruj : – kealiadel e bellouriezh an Emsav 75/90
divaeziañ : – en Angola 73/21
divezegezh : – ha skaoutelezh 75/96
divezouriezh : keoded ha – (MACHIAVELLI) 81/290, 292 hh* ; ober politikel ha – 81/293 hh*
divroerezh : – en Angola
dizeriadur ar Stad 84/413
doare-skrivañ : --- hag U.D.B. 80/262
dodiñ : – nidiadel 83/369 hh** ; – nidiadel ha pont treadegel 83/372 ; – soliadel 83/370 hh**
dogmategezh 74/67, 68
donder amzerel 74/53, 75/77 hh
donvredoniezh 74/57
dornwezhel : ijinerezh – ha rakgreantel en 19t kantved e Frañs 78/181 hh
douar : perc’hentiezh an – en 19t kantved e Frañs 78/185
Doue 82/337 hh*, 342, 345
dreistframm : yezh en – 84/408
dreistyezhelouriezh 81/301
E.S.B. : – hag an anadenn renkadel 74/45 hh* ; frammadur E.S.B. hag S.D.V. 82/350* ; dremm yezhelour
E.S.B. 82/356
egor : – istorek 84/427 ; – niderezhel 75/78

ec’hwel : – ar Joint Français e 1972 74/39 hh* ; – kelennerion ar Grennamzer 77/169 ; – e greanti L.M.T.
Lanuon e 1973 83/376 hh* ; emell an Emsav en un – 76/122 hh* ; mojenn an – hollek 77/155* ; – Oraly
1972 74/70* ; – studierion I.U.T. Lanuon 75/107 hh* ; emell emsavel en -ioù 82/356 ; -ioù ha poellgorioùskoazell 84/431* ; skoazell ar ganerion vreizhat d’an -ioù e Breizh 74/70 hh*
eil Brezel-bed : liamm saviadel hag – --- 82/328
eil Emsav 81/299 hh ; brudañ-arc’hañ en – – 84/417* ; kened finvez an – – sevenadurel 84/420 ;
kevreadelouriezh an – – (DUHAMEL) 79/226 ; dibennfreuzañ dilerc’hioù an – – 84/428* ; diskar an – –
84/403 ; distruj alvezel an – – 75/79 ; fealded d’an – – 84/403 ; finvezioù an – – 75/82, 78/206, 84/420 ;
frankiz politikel adpal heulret al labour sevenadurel evit an – – 84/420* ; gouennelouriezh an – –
(MORDREL) 79/226 ; – – ha brogarouriezh 73/5, 8* ; – – hag ar gevredigezh e Breizh 82/327 hh* ; – – hag
ar c’hrouiñ 78/214 ; hêrezh an – – 84/415** ; yezhelouriezh an – – 84/421* ; marv istorel an – – 75/79 ; pal
politikel an – – 84/402 hh ; proviñsegezh an – – 79/227* ; tezennoù an – – er c’hanaouennoù a vremañ
74/73 hh*
Eil Etrevroadelenn : unaniezh en – – 77/155
eilkelennerion : arc’hadurioù an – 76/117 hh**
embreger : damkanañ-- 83/369
embregerezh Campenon-Bernard-Europe 77/153 hh**
embregiezh : yezh an – 75/93* ; – = praksiz 74/62 hh
emdarzhegezh : – ar stourmoù micherour 77/158 hh*
emdarzhelouriezh : – ar gleizelourion 80/280 ; – P.L.R. 73/11 hh
emrended : – armerzhel ar merc’hed 82/336*
emrenerezh : evel diskoulm (U.D.B.) 75/109
Emsav : anadenn renkadel, kevredigezh vrezhon hag – 74/45 hh*, 77/153 hh**, 172 hh* ; – ar bloavezhioù
pemont 75/79 ; – ar Geto hag ar gevredigezh e Breizh 82/330 hh* ; ar merc’hed en – 82/335 hh* ;
bellouriezh an – 75/90 hh** ; bihanded skog an – 75/86 ; kantreizhadurioù an – 75/80 hh* ; kenderc’hadoù
an – ebarzhet er gedvuhez c’hall 83/374 ; kerzh gorrek an – 75/85 ; kevala istorek hag – istorek 75/80 ;
kevredadouriezh an – 84/429 ; kevredusted en – 75/83* ; kresk daelerezhel an – 84/419* ; kresk
struzherezhel an – 84/419* ; daelerezh – /Stad c’hall 84/427* ; darempredoù -/ledemsav 75/110 ;
deskadurezh en – 77/172 ; – devoudel 80/276 ; – diazezer ur vedouriezh nevez 84/425* ; dislavaroù an –
84/422 hh** ; emell an – e kudennoù ar gevredigezh arallek 75/89 ; emell an – e darvoudoù ar vro 75/94 ;
enkadennoù an – 75/86 ; – evel diwallour ar flammenn vroadel 75/82 ; – evel eztaol eus an nerzhoù tudadel
75/81 ; – evel furm amzeriek 83/368* ; – evel hontkenderc’hañ diwar ar saviad-bro / diwar ar saviad-bed
75/81* ; – evel istorekaat an nerzhoù kevredadel 75/90* ; finvezelezh hag – 81/314 hh ; finvezioù an –
75/82* ; frammelezh an – 75/83, 93* ; frammelezh an – benveg daelerezhekaat ar bountadoù kevredadel
75/83* ; frammelezh an – rakkerzher frammelezh ar Stad 75/83* ; – frammet 75/83, 84/419* ; – furm
amzeriek 84/425* ; geneliezh an – en 19t kantved 83/373 ; gwriziennañ en – 84/428 ; – ha bountad breizhek
75/88* ; – ha brogarouriezh 73/3 hh** ; – ha kevredigezh a-bezh 75/88* ; – ha Dispac’h gall 83/367 ; – ha
nerzhoù renkadel 75/91* ; – ha politikerezh 83/375, 84/401 hh**, 415 hh** ; – ha Stad c’hall 84/423* ; –
hag ar bountad breizhek 73/32* ; – hag istorouriezh 83/370 ; hil istorek an – 75/79 hh** ; – hollveziadel
84/425 hh* ; istor an – 80/275, 83/367 hh** ; istor piaouel an – devoudel 75/83 ; – istorek 75/80* ;
maeziennoù-gwerc’hañ an – 84/426 hh** ; nerzhoù an – 84/403 hh ; obererezh « en – » 75/88* ; obererezh
« er-maez eus an – » 75/88* ; obererezh politikel an – 84/375, 84/401 hh, 415 hh ; poell an – 75/80,
84/417* ; proviñsegezh an – 79/219 hh* ; skaoutelezh hag – 75/101 hh* ; stourm an – ouzh al ledemsav
84/403 hh ; talbenn an – 83/375 ; taolennoù-gwiriañ an – 75/83 hh** ; – tour-tan 84/402 (sl. ivez eil –, –
kentañ, trede –)
Emsav (kelaouenn) : – evel kelaouenn-imbourc’h 75/94 ; yezhelouriezh – 84/421*
emsav angolat 73/20 hh**
Emsav kentañ : broadelouriezh ampolitikel an – – 75/79 ; kealiadurezh an – – ha Bleimor 75/99 hh ; maezienn
bolitikel an – – 84/402* ; pal politikel an – – 84/402 ; savlec’h kevredigezhel izili an – – 82/323 hh*
emsavioù : – broadel europat 75/79 ; – darnel 84/427 ; --dieubiñ an Tri C’hevandir 75/79
emsavadegoù : – en Angola 73/17, 19, 24 hh
emsavelezh : – hag arallegezh 78/201 hh** ; – hag hollveziadelezh 79/227 hh*
emsaver : – evel « brezhon-skouer o tieubiñ e vro » 75/80
emsavgreizelouriezh 75/83*
emskiant : « – debarzhet » (LUKÁCS) 74/62* ; « – dirvoudek » (LUKÁCS) 74/62* ; « – faos » (LUKÁCS)
74/62* ; – politikel dister e Breizh (U.D.B.) 75/109 ; – renkadel (LUKÁCS) 74/61 hh* ; « – vredel »
(LUKÁCS) 74/62* ; – vroadel 73/8* ; « – wirvoudek » (LUKÁCS) 74/62*

emskiantadur : – kenelel ha kevredigezhel (U.D.B.) 80/256 ; – renkadel 80/278 ; – saviadel 80/280 ; –
strollennel 80/278
emvererezh : – lec’hel 84/413
emvod : perzhiadur en un – foran 75/110
enbroet : labourerion – 77/149 hh*, 177
enkadenn armerzhel : – – ar bloavezhioù pemont e Breizh 77/161 ; ar renkadoù etre hag – – ar bloavezhioù
pemont 82/329 hh*, 332
endoniad : – bezant er bremañ 74/53
enebour : savelañ an – 84/406* ; – trevadenner 83/368
enframmañ : – ar re yaouank 75/95 hh*
engehentañ : asantiñ – 82/337 hh*
entroadur 80/279 hh ; – 1967 84/426* ; prantad an – 75/83
ergorad : – ≠ ergorenn 73/12 hh*
ergorelaat : – an nerzhoù kevredadel 75/81
ergorelezh : – ≠ soliadelezh
erlec’hiadek : ober – 84/417*
erlec’hiat : palioù – 84/417*
éternel féminin 82/337
etremicherelezh 73/33
etrerannvroelouriezh 84/413*
etrevroadelezh : – ar skaoutelezh 75/97
etrevroadelouriezh : frammoù politikel hag – 81/316 hh ; – hag Emsav 73/6* ; – proleterel (U.D.B.) 80/264 ; –
U.D.B. 80/259 ; unyezhekaat hag – 81/316*
eul 81/307 hh*
Eva 82/337 hh
evel-pa-vije 73/35, 81/301 hh, 82/327, 332, 349 ; emzalc’h – en eil Emsav 73/5 ; emzieubiñ diouzh an
emzalc’hioù – 83/375* ; – evel gaou daelerezhel 83/367 hh** ; – hag emskiant renkadel 74/63 ; ober –
(U.D.B.) 80/274
ezhommoù : – ar boblañs a-fet deskadurezh 78/192 hh*
eztroadur 74/48, 75/78, 103, 78/212, 213 ; – (E.S.B.) 80/276 ; – hag anadenn renkadel 74/45 hh* ; – 1969
84/427* ; – U.D.B. 80/270
faltaziek : bed – 78/210 hh
faskouriezh : – an etrebrezel ha P.C.F. 77/156 ; Mouvement breton ha – 84/409
fealded : – d’an eil Emsav 84/403 ; – ha skaoutelezh 75/96, 98
Fiat mihi (merc’hed) 82/337 hh*
finvezelezh : – hag Emsav 78/206 hh*, 81/314 hh
finvezioù : an eil Emsav 75/82, 78/206 ; – an Emsav 75/82* ; – an trede Emsav 75/82* ; – en ober kevredadel ha
politikel 78/195 hh* ; – er stourm dispac’hel 78/198* ; – evel meizadoù-dremmwel nidiadel 74/54* ;
mennozioù renkadelour ha – 74/45* ; stourm ar – ha stourm ar palioù 78/195 hh, 200*
fiñvus : stummañ tud – 77/171
fiñvusted : – dre al liesvarregezh 84/413* ; – dre an anarbennikadur* 84/413* ; – dre an treuztiriañ 84/413
forc’hadur : – diouzh an arc’hwel ledemsav 75/105* ; – henvoazelour (ledemsav) 75/107*
fortùna : daelerezh -/virtù (MACHIAVELLI) 81/294*
framm : – E.S.B. 80/276** ; – sonnet U.D.B. 80/269 hh* ; stourmoù ar – 84/404* ; tellerezh e Frañs ha – un
embregerezh 77/149
frammelezh : – an Emsav 75/83, 93* ; – an Iliz 74/67 ; – evit LUKÁCS 74/66 ; – ha saviadegezh 81/313 ; –
stadel an trede Emsav 84/418*
frammoù : stourm evit ar yezh er – gall 74/69 ; – politikel hag etrevroadelouriezh 81/316 hh
frankiz : – evel finvez 75/82 ; – politikel Breizh adpal heulret al labour sevenadurel (eil Emsav) 84/420* ; « ren
ar – » (LUKÁCS) 74/63
frankizadur : – ar merc’hed 82/335 hh, 347 hh* ; – ha rezid 78/214
frankizoù : – ar merc’hed e Roma 82/347
frankizouriezh : – armerzhel en 19t kantved 83/363
Frañs : « – n’eus ket anezhi » 84/412
furm amzeriek 83/368**, 84/425*
Gallaoued : « ar C’h- er-maez ! » 73/8, 31, 75/104 ; « ar C’h- er-maez ! » (Breiz Atao) 82/327

gallekadur 75/112, 82/325 hh* ; – ha nerzhoù ar gevredigezh e Breizh 77/161 hh* ; – hag ar bountadoù breizhek
ha renkadel 74/47* ; – hag U.D.B. 80/262 ; unyezhekaat ha – 81/316*
galleg : « ar – yezh hollvedel » 81/316
gallelezh : – ha brezhonelezh, – hag arnevezelezh 82/333 hh*
Galia : deskadurezh e – 77/169
gaou : – daelerezhel 83/367 hh** ; – daelerezhel ha politikerezh 83/372* ; « emañ ar – gant an devoudoù »
(LENIN) 73/35*, 83/370* ; – frank, devoudel 83/370 hh*
Geto 84/404 ; – ar bloavezhioù pemont 75/95, 101 hh ; stourmoù ar – 84/403 hh*
glad 74/54 hh ; broad evel – 75/94 ; – ≠ kevala istorek 74/50* ; hollelezh perc’hennet evel ur – 74/67 ; yezh evel
sevenadur ≠ yezh evel – 82/351 ; liamm dre ar – broadel 75/80*
gladelouriezh 73/5, 6, 7*, 74/55, 67 ; – ≠ kengladelouriezh 74/68* ; – ha broad 75/93 ; – er skaoutelezh 75/96,
99
goproù : – e Breizh hag e Paris 83/377 hh ; – izel e Breizh 84/430
goubarzhelouriezh 79/219 hh**, 81/303 ; – U.D.B. 80/260, 261, 264
gouel : dodenn ar o- 82/337 hh*
gouenn : kendalc’h ar o- 82/338, 342, 345* ; hanbarzherezh ar -où en Angola 73/20, 22
gouennelouriezh : – an eil Emsav 79/226 ; – en emsav angolat 73/12 hh*
gouezoniezh 74/52 hh** ; – an istor (LUKÁCS) 74/64 ; – evel derc’helezh 83/369*
gouiziad : –, oberiad ≠ nidiad 74/52*, 81/299*
gouiziadoniezh : – ≠ nidiadoniezh 74/53* ; astreiñ ha – 77/177
gouizielouriezh 74/52
goulakadur-labour : --- ha niderezh 83/368 hh*
gounezel : armerzh – en 19t kantved e Frañs 78/183 hh* ; armerzh – hag ar Reverzhi c’hreantel e Frañs
78/181 hh* ; kenderc’hañ – e Frañs en 19t kantved 78/183 hh*
gounezerezh : – ha metou kouerel 78/181 hh*
gounezoniezh : diorreadur ar c’h- e Frañs en 19t kantved 78/183
gourmeskañ : – stourm renkadel ha tudadel 84/408 hh*
gouron : dodenn ar – el luskadoù breizhek 79/219 hh*
gourzhbellerezh : – en Angola 73/26 hh
gourzhdeskadurezh 84/414
gouvriaded : – an 19t kantved hag ar gallekadur 77/158 hh* ; – ha rannvroeladur 83/374 ; M.O.B., aozadur –
vrogar 84/404 ; C.E.L.I.B., aozadur – e karg 84/404 ; renkad ar c’h- e Breizh 84/402
Goverezhioù an Henbont 75/111, 80/277 hh, 81/313
greantel : sankenn c’h- ha diabarzhvro rakgreantel 80/277 hh*, 81/313
greanteladur : – an Oriant 81/313 ; – an Oriant (S.B.F.M.) 75/111 ; – Frañs en 19t kantved 82/322 ;
greanterezh : kedvuhez ha – e Breizh 84/431 ; doareoù al labour er – e Breizh 84/430
Gwalarn (kelaouenn) : keñveriadur – gant an emsav angolat 73/23 ; – ha dodiñ nidiadel 83/370 ; – ha labour
kevredigezhel 84/420 ; –, he labour yezhel 84/415 ; lennegezh – 81/302
gwaskerezh : – yezhel 84/408 hh*
gwengel : broadelezh evel – naturelour (Ar Falz) 84/411 ; karzhañ ar -où broadelour 83/372*
gwengelek : bro w- 74/55 ; karzhañ an emzalc’hioù – 83/373 ; daspugnadur – 83/375*
gwerc’hekaat : – ar stourm politikel 84/416 hh**
gwerc’hegezh : --vammenniñ 81/304* ; – veziadel 81/304
gwerc’helezh : anaout ha treuzfurmiñ ar w- 73/12 hh* ; kealiadurezh kleizelour ha – 73/10 hh*, 14
Gwerc’hez 82/338 hh, 344
gwerc’hted 82/338 hh
gwerin : nerzhoù ar w- 84/402
gwerinelezh (MACHIAVELLI) 81/293
gwezhourion : – arbennik e L.M.T. Lanuon 83/376
gwir-kevrediñ 83/363
gwir-mouezhiañ : --- ar merc’hed 82/346*
gwirded : – ur meizad 83/368 hh*
gwirelezh : – stadel an trede Emsav 84/418*
gwiriegezh : – ur meizad 83/368 hh*
gwirionez : – ha niderezh 83/371* ; reolenn – an devoudoù 75/85 ;
gwirvoudek : emskiant w- (LUKÁCS) 74/62*
gwriziennañ : – en Emsav 84/428

hanezel : amzer – 74/60
hanteradelour : emzalc’hioù – 79/222*, 230*
hentennouriezh 80/275 hh**
henvoazel : anistoregezh Breizhiz arallekaet hag anistoregezh Breizhiz – 74/47* ; ar c’hweluniadoù e Breizh en
19t kantved hag an emframmoù – 77/160 hh* ; kevredigezh – e Breizh hag e Frañs 82/333 hh ;
kevredigezhioù – ha bourc’hiz en 19t kantved 82/321* ; metou kouerel – 80/278 ; nerzhoù hanter proleterel
hanter – 84/406
henvoazelezh : rannvroeladur oc’h ensavadekaat an – 84/406* ; frouezh ha bevennoù meizad an – 82/333 hh*
henvoazelour : nerzhoù – 84/402 hh
hêrelezh : – an amaezhioù en Angola raktrevadennel 73/15 hh
hêrerezh : – bevedel 74/55
hevelebiezh : adpiaouañ an – (A. ABDEL-MALEK) 74/69* ; – strollennel 75/105
hil : – broadelour 75/79 ; – daelerezhel 73/35 ; – istorek an Emsav 75/79 hh* ; – istorel brezhon 83/373
hilastaliñ 82/336, 343*
hiniennegezh 78/214, 215
hiniennelouriezh 84/104
hipied : – ha skaoutelezh 75/97
hollelaat 74/45 ; – bedel 75/78 ; – broadel 75/78 ; diskoilhañ an – emsavel 83/372* ; – emsavel 75/78, 84/427 ;
embreg an – 74/54* ; hollelaat hag Emsav istorek 75/80 ; – ha savlec’hiañ ar stourmoù kevredigezhel en
istoregezh emsavel 75/90
hollelezh : – armerzhel (LUKÁCS) 74/61 ; – kevredadel (LUKÁCS) 74/61 ; – ergorel (LUKÁCS) 74/65 hh ; –
evel finvez 75/82 ; – fetis (LUKÁCS) 74/61 ; c’hoant d’an – 82/351* ; – evel disoc’h eus embreg an
hollelaat 74/54* ; – perc’hennet evel ur glad 74/67 ; – meizad-dremmwel nidiadel 74/54* ; – soliadel
74/67* ; – varksour 74/65* ; unyezhekaat hag iziunadur d’an – 81/315 hh*
hollframmegezh 74/67
hollsoliadegezh 74/67
hollveliegezh : an Iliz 74/67 ; ar gomunouriezh 74/67
hollveziadek : kelennadurezh – 80/268
hollveziadelezh : brezhonelezh hag – 79/227 hh*
hon-unan : ober --- 84/416*
hontkenderc’hañ 74/49 hh*, 81/305 hh ; – ha maezienn niderezhel 75/78 ; – ha rezid 74/59*, 75/82 ; –, perzh
spesadek eus mab-den 77/176
chaovinegezh 75/104, 79/219 hh
chouanerezh 73/17
c’hweluniad : arc’hwel ledemsav ar – 73/34* ; – emren (Oraly 1972) 74/70 ; -où an deskadurezh 76/119 hh*,
80/278 ; -où bras kentañ 83/363 hh* ; -où e Breizh en 19t kantved hag an emframmoù henvoazel
77/160 hh* ; -où e Frañs en 19t kantved 77/154 ; -où e Lokrist 80/278 ; -où hag ober dispac’hel 77/155* ; où hag ec’hwel L.M.T. Lanuon 1973 83/377 ; skodenn d’ar – 73/33*
c’hweluniadel : obererezh – C.F.D.T. en Oraly 1972 74/70
c’hweluniaderezh 83/361 hh** ; – e Breizh 84/432
ideennoù Platon 81/307
ideologiezhoù : dezrann an – hag anaoud ar werc’helezh 73/12 hh*
ijin ar yezh 81/300 hh*
Iliz : an – e Lokrist 75/111, 80/279 ; an – hag ar vamm 82/341 hh* ; deskadurezh hag – 77/169 hh* ;
frammelezh an – 74/67 ; hollveliegezh an – 74/67
Impalaeriezh Santel 81/289*
impalaerouriezh : – armerzhel 84/412 ; – kulturel 84/412 ; – c’hall e Breizh (U.D.B.) 80/255 ; unyezhekaat hag
– 81/316* ; – vourc’hizel (U.D.B.) 80/258
isdiorreadur : – brezhon evel keal disoc’h eus ur c’henderc’hañ istor arallek 75/84 ; meizad an – (P. PENNEK)
82/334*
istor : – an Emsav 80/275 ; adskrivañ an – 75/77 ; distro d’an – 75/86 ; gouezoniezh an – (LUKÁCS) 74/64 ;
gweladur kevrinel eus an – 75/100* ; meizad an – 78/204 hh* ; meizadur an istor gant MACHIAVELLI
81/291 hh* ; pal erverket d’an – (marskouriezh) 74/64 ; pennaenn – arallek 79/231 hh** ; prederouriezh an
– 74/64
istorek : Emsav – 75/80* ; niderezh – 81/310* ; strollennoù – hag anistorek 82/346*

istorekaat : – an nerzhoù kevredadel 75/81 ; – ar merc’hed 82/335 hh** ; talbenn an – 75/84* ; – ur bobl, an holl
zenion 82/336*
istoregezh : – arallek 75/84, 86 ; diskogellañ an – arallek 75/86 ; distro d’an – c’hall 83/374* ; – ha
brogarouriezh 73/5 hh* ; – c’hall 83/370 ; – piaouel 75/84 ; pobloù evel lec’hioù a – 81/312 ; savlec’hiañ ar
stourmoù kevredigezhel en – emsavel 75/90* ; – vrezhon 75/84, 83/370 ;
istorouriezh : – hag Emsav 83/370
iziunadoù : – hiniennel ha strollennel 73/34 hh*
yaelezh : – strollennel faos ar Mouvement breton 75/91
yaouankiz : bountad breizhek hag enkadenn ar – 82/353 ; spesadegezh ar – 82/354 hh* ; Stadoù Meur ar –
82/354
yezh : – adkrouet evel benveg-dieubiñ renkadel 84/414* ; – an damkaniezh 75/93* ; – an embregiezh 75/93* ;
brezhoneg --Stad 84/418* ; – en danframm 84/408 ; – en dreistframm 84/408 ; – en emsav angolat 73/30 ; –
er c’henderc’hañ kevredigezhel 81/315 hh* ; – evel kenderc’had dispac’hel 84/414* ; – ha sturyezhouriezh
81/299 hh** ; – hag unyezhekaat 81/315 hh* ; – c’henidik (U.D.B.) 80/261 ; « ijin ar – » 81/300 hh ; labour
treiñ hag an ezhomm da labourat war ar – 76/124* ; – sevenadur ≠ – glad 82/351 ; stourm evit ar – er
frammoù gall 74/69
yezhel : arc’hadurioù – 73/31 hh*, 75/91 ; gwaskerezh – 84/408 hh* ; labour – Gwalarn 84/415 ; leviadurezh –
E.S.B. 75/83 ; paliekaat ar c’henderc’hañ – 84/416 hh**
yezhelour : tuginadur – 73/31* ; unyezhekaerion skeudenn eilpennet ar -ion 81/317*
yezhelouriezh : – an eil Emsav 84/421* ; – arc’hadelour ha koulzataer Ar Falz 84/411* ; – S.A.D.E.D.-K.D.Emsav 84/421* ; – SERVAT 74/74
yezhoù : en SSSR 77/165 hh ; lieselezh ar – ha stourm etre ar pobloù 81/315 hh* ; lieselezh ar – ha c’hoant d’an
unelezh 82/350 hh*
yezhvroadelezh : – Ar Falz 84/411
Yougoslavia : roueelerion – keñveriet ouzh ledemsav angolat 73/26
Joint Français : ec’hwel c’hwevrer-mae 1972 er – – 74/39 hh** ; ec’hwel ar – – devouder krouidigezh PolitiqueBretagne 75/105
« La Femme éternelle » (G. VON LEFORT) 82/336 hh*
labour : – rediet en Angola 73/19, 21* ; relijion al – ha gouvriaded Breizh 77/158 hh ; « – e Breizh ! » 78/193* ;
nevid al – ha leviadurezh skolel 78/193 ; orin ar c’hweluniaderezh hag an disrann -/kevala 83/366 hh*
labourerion : – enbroet 77/149 hh*, 177 ; kengrediezh al – vrezhon 77/161 hh ; – e Breizh goude ar gallekaat
82/330 ; rannvroeladur hag arc’hurioù al – 82/332* ; orin ar c’hweluniaderezh ha korvoerezh al – 83/361 ;
arc’hadurioù a vremañ al – e Breizh 77/172 hh**
lamm : – (LUKÁCS) 74/66* ; L- bras war-raok – ha deskadurezh e Sina 77/166* ; – damkanel e-keñver an
nerzhoù renkadel 75/91 ; – hanvoudel 75/90
lavar : – an damkaniezh 75/87* ; – gouiziadek 81/309* ; – hollvedel 81/310* ; – yezhel, anyezhel 81/310* ; –
jedoniezhel-fizikel 81/309* ; – nidiadek 81/309 hh*
LE CHAPELIER : Lezenn – – (1791) hag ar c’horfoù-etre 83/363
ledemsav : arc’hwel – 75/105 hh*, 108 ; arc’hwel – ur c’hweluniad 73/34 ; – kempennelour en Angola
73/24 hh* ; damkaniezh kevredadel-politikel al – 84/424* ; darempredoù gant al – 75/103, 105 hh*, 110 ;
derou al – 84/403 ; forc’hañ diouzh al – 75/107* ; forc’hellegezh daelerezhel al – 73/32* ; gwerc’h –
75/103* ; – saveladenn daelerezhel kentañ an Emsav 84/427* ; stourm an Emsav ouzh al – 84/403
« Les Femmes savantes » (MOLIÈRE) 82/343
levierezh : – ≠ daelerezh 74/65 ; deskadurezh ha – e Sina 77/168 ; deskadurezh ha – politikel 78/191 hh**
lezel ober, lezel tremen 83/363
lezenn Doue 82/342*
liamm : --bed 73/5 hh* ; --bed saviadel 75/78*, 81, 83/372 ; --bro 73/5 hh* ; --bro evel lec’h un nerzh
kevredadel 75/80* ; --bro ha saviad-kenderc’hañ emsavel 75/80 ; -- bro saviadel 75/78* ; – saviadel
73/5 hh* ; – saviadel hag eil Brezel-bed 82/328
lik : skolaerion – e Lokrist 80/279
lieselezh : – ar c’hulturioù 84/413 ; – ≠ unelezh 74/51
liesvarregezh : fiñvusted dre al – 84/413*
« linenn ar yoc’h » (Sina) 77/167*
lizheradur : – brezhonek (S.D.V.) 82/350 ; dremm yezhelour al – emsavel 82/356* ; gwered kealiadel al –
emsavel 82/356* ; roll al – emsavel 75/89* ; skignerezh al – emsavel 75/89 hh*, 103, 77/178, 82/356*

loen : daouelezh -/den (MACHIAVELLI) 81/293
lu : roll al – gall evel benveg krouiñ ur vroad 76/122 hh*
ludouriezh 83/362*
mab-den : lec’h --- er bed (MACHIAVELLI) 81/290 hh*
makiavellek : kevredigezhioù – 77/176*
makiavellouriezh 81/287 hh**
Mae 68 75/110, 111, 78/210 ; – – ha Politique-Bretagne 75/105
maezienn : – bolitikel 84/402* ; broad evel --grouiñ 75/94 ; div gelc’henn eus – niderezhel an Emsav
75/84 hh** ; donder ar v- istor (A. ABDEL-MALEK) 74/56 hh* ; – niderezhel 75/78 hh*, 84 ; – soliadel
74/57* ; --werc’hañ an Emsav 84/426 hh**
mammelezh (G. VON LEFORT) 82/338 hh
Manifesto ar Strollad komunour ha deskadurezh 77/164
maouez 80/280 ; kefridioù ar v- (G. VON LEFORT) 82/339* ; – evit Breiz Atao 82/348 ; – hanter eus ar boud
82/339 hh ; – peurbadel (G. VON LEFORT) 82/337 hh* ; roll arouezel ar v- 82/336 hh ; tonkad ar –
82/348* ; sl. ivez merc’hed.
marskouriezh : broadelouriezh c’hladelour ha – sonnet 82/351 ; kleizelourion ha – 73/10 hh* ; – en emsav
angolat 73/23 ; – ha daelerezh 74/65 ; makiavellouriezh ha – 81/297 hh*
marc’had gwarezet : – – en Angola trevadennel 73/21
marc’hegour : spered – ha skaoutelezh 75/96
meizad : – bevennat 74/54 ; darempred daelerezhel etre – ha gwerc’helezh 73/13* ; --dremmwel 74/54 ; –
gouiziel 77/177 ; – niderezhel 83/368 ; – nidiadel 74/48 hh**, 77/177 ; -où an damkaniezh 75/87*
meizerezh : – ≠ naderezh, daelerezh 74/52
mentadurioù greantel 83/376
merc’hed : kudenn ar – 80/280 hh**, 81/314, 82/336 hh** ; – dic’hwel 80/280 ; – en emframmoù kevredadel
80/283 ; istorekadur ar – 82/335 hh** ; micherioù ar – 82/336 hh* ; saviad ar – 80/281 hh*
meuriadelouriezh : – en emsav angolat 73/28
michereion : – en obererezh c’hweluniadel an 19t kantved 83/362, 366, 367*
micherour : aozadurioù – ha saviad gwerc’hek al labourerion 77/153 hh** ; arc’hadurioù – e Lokrist
80/277 hh* ; -ion-kouerion e Lokrist 80/277 hh* ; -ion e Breizh en 19t kantved 77/158 hh* ; metou – e
Lokrist 75/111, 80/277 hh* ; obererezh politikel ar v-ion en 19t kantved 83/362 hh*
mignoniezh : liammoù emsavel ha liammoù a v- 75/113
milourel : beli bolitikel ha beli v- en emsav angolat 73/28
mirelour : anien v- ar vaouez 82/341 ; ledemsav – en Angola 73/24 hh* ; nerzhoù – e Breizh 84/402, 406
Mouvement breton 73/35, 81/312 ; anskog an dezrannoù war ar -- 82/356 hh ; – – ha faskouriezh 84/409 ; – – ha
sokialouriezh 84/409 ; – – hag unvaniezh 83/375* ; yaelezh strollennel faos ar – – 75/91
naderezh : – ≠ meizerezh, daelerezh 74/52
natur : karantez an – (skaoutelezh) 75/96 ; difenn an – (U.D.B.) 80/256 ; keal kevrinel an – hag ar merc’hed
82/340 hh*
naturel : davedegezh – ar bed (MACHIAVELLI) 81/290 hh*
naturelour : broadelezh evel gwengel – (Ar Falz) 84/411
nerzh : keñverioù-- ha niderezh 83/373* ; keñverioù-- ha politikerezh emsavel 83/375*
nerzhoù : – kevredadel-politikel e Breizh hag an Emsav 84/401 hh* ; daelerezhekaat an – kevredadel 75/81 ;
damkaniezh enkadennoù an – kevredadel 75/82 ; --digreizañ 76/123* ; gallekadur ha – ar gevredigezh e
Breizh 77/161 hh* ; istorekaat an – kevredadel 75/90 ; – renkadel ha dispac’hioù sokialour 75/91
nevet : proleteriezh – 82/351, 352 ; mamm -aet 82/341 hh
nevezc’heriañ 81/302*
nevid : – al labour ha leviadurezh skolel 78/193
nevidel : klozarmerzh hag armerzh – e Frañs en 19t kantved 78/181 hh*
nid 74/50 hh
niderezh 74/48 hh*, 78/202 ; – emsavel brezhon 83/373 hh** ; – ha gwerc’helezh 83/371* ; – ha gwirionez
83/371* ; – ha levierezh 77/176 ; – hag an darempredoù kealiad/gwerc’helezh 73/13* ; meizadoù an
niderezh 83/368 ; – ha politikerezh 74/59*, 77/176**, 81/299, 83/372 hh** ; – ha « pratique » ar
gleizelourion 73/11, 14*
niderezhel : amzer – 75/78 ; egor – 75/78 ; maezienn – 75/78*
nidiad 74/50 hh* ; –, gouiziad, oberiad 74/52, 81/299*
nidiadek : kenderc’hañ – 81/309 hh* ; emzalc’h – 74/51 hh* ; lavar – 81/309 hh* ; sell – 74/51*

nidiadel : beziad – 74/48 hh**, 77/176* ; – ≠ dangorel 74/50* ; dodiñ – 83/369 hh** ; gwerc’henn – 74/60* ;
meizad – 74/48 hh** ; 77/177
nidiadelezh : – perzh spesadek eus mab-den 77/176*
nidiadoniezh 74/53* ; astreiñ ha – 77/177
nidiat : strollenn – 81/310
niveregezh : – hag obererezh dispac’hel 77/154 hh*
noblañs : merc’hed an – 82/342 hh*
O.S. sl. gwezhourion arbennik
ober : anaoud hag – 81/296, 299 ; – brezhon evel diveziadek 75/81
oberiad : –, gouiziad, oberiad 74/52*, 81/299*
obskurantegezh 74/53
odeata 84/417*
padout-evit-krouiñ 77/177
padout-evit-padout 77/177
paderezh : – ar framm (U.D.B.) 80/253 hh
padusted : damant d’ar b- (MACHIAVELLI) 81/296
pal : – erverket d’an istor 74/64 ; – politikel an Emsav 84/401 hh**, 415 hh* ; stourm ar finvezioù ha stourm ar ioù 78/195 hh*
paliekaat : – ar c’henderc’hañ yezhel 84/416 hh**
pellder : – kevadegel, kevredadel 84/427 ; – treadegel, istorek 84/427
peoc’h : – amplegad d’ar vreudeuriezh 81/317 ; unyezhekaat amplegad d’ar – 81/315 hh*
perc’henned-douar : --- e Breizh en 19t kantved 77/158*
perc’hentiezh : – an douar en 19t kantved e Frañs 78/185
personelezh : adkemer hon – (U.D.B.) 80/255
personelouriezh : – dangorelour Ar Falz 84/411
perzhouriezh : santad ar b- en ur « vroadelezh » (Ar Falz) 84/410, 411
peurvoudel : reiñ ur sol – d’an ober politikel 81/298 hh*
Pevare Etrevroadelenn 82/354 hh*
piaouel : kudennoù – e termenoù a istoregezh – 75/84*
pinvidigezhioù : arverañ hon – naturel (U.D.B.) 80/255
ploue : bed ar – e Frañs en 19t kantved 78/181 hh**, 82/322 ; stuzegezh rakgreantel ar – 81/301
pobl : « ar b- a zivizo » (U.D.B.) 80/253 hh* ; – arallekaet (U.D.B.) 80/252 ; deskadurezh ar bobl 77/170 hh
pobl vrezhon : – – ha gaou daelerezhel 83/372 hh** ; – – (U.D.B.) 80/252 hh, 265*
poblelouriezh : – henvoazelour 84/403
pobloù : – evel lec’hioù a istoregezh 81/312* ; lieselezh ar yezhoù ha stourm etre ar – 81/315 hh*
poellgorioù-skoazell : --- hag ec’hwelioù 84/431*
politikaat : – an Emsav 84/407 ; – ec’hwel ar Joint Français 74/41 ; labour politikel ha gwerc’h-- 77/155, 157*
politikel : beli b- ha beli vilourel en emsav angolat 73/28 ; live – ur saliad 75/103 ; maezienn b- 84/402 ; ober –
ha divezouriezh 81/293 hh* ; obererezh – ar vicherourion en 19t kantved 83/362 hh, 365 hh* ; reiñ ur sol
peurvoudel d’an ober – 81/298 hh*
politikelezh : – evel anien emren (MACHIAVELLI) 81/290 hh*
politikerezh : – brezhon 83/373** ; kravez ha (MACHIAVELLI) 81/288 hh* ; – emsavel 83/373 hh**,
84/401 hh**, 426 hh* ; – en arempred ar c’henderc’hañ istor 77/176 ; – ha gaou daelerezhel 83/372* ;
maouez ha – 82/340 hh* ; niderezh ha – 74/59 ; 77/176**, 81/299, 83/372 hh** ; palioù ar – 77/176 ; – evel
terkañ ar soliadelezh 77/176
pont : – treadegel ha dodiñ nidiadel 83/372
Portugal : hanez – 73/15, 19, 20 ; trevadennadur Angola gant – 73/15 hh*
praksiz 78/196 ; – ≠ niderezh 74/62 hh, 81/311
« pratique » : niderezh ha – ar gleizelourion 73/11, 14*
prederouriezh : – an istor 74/64
prevez : embregerezh – ha galloud foran 77/148 hh, 151 hh*
priedelezh 82/338 hh
proleter : « Breizhiz div wech proleter » 74/47*, 75/109 ; -ion vreizhat (U.D.B.) 80/264 hh
proleterekaat : – (P.C.F.) 77/156 hh*
proleterel : nerzhoù hanter – hanter henvoazel 84/406 ; nerzhoù – 84/406

proleteriezh : – dispac’hel (kleizelourion) ha – devoudel (P.C.F.) 75/104* ; – nevet 82/351 hh ; – vrezhon
83/372 hh
Prometeus : gwengel – 78/215
proviñs : keñver etre – ha kêrbenn 79/221 hh*, 230 hh* ; -où gall trevadennoù 84/412
proviñsegezh 79/219 hh**, 229 hh**, – an eil Emsav 79/223 hh* ; arbenn ar b- 79/222* ; rannvroeladur evel
ensavadekadur ar – 84/406
proviñseladur : – ar rannvroioù hag ar vrobenn 79/224 hh*
rakgreantel : sankenn c’hreantel ha diabarzhvro – 80/277 hh*, 81/313 ; stuzegezh – ar ploue 81/301
raklun : – izek demokratel rannvroel U.D.B. 75/109, 80/258 hh*, 274*
rakluniadus : steuñviñ labourioù – 80/276
rakstad : amkan ar – e 1967 84/417 hh** ; – ha saviad-kenderc’hañ emsavel 84/418 hh* ; tremen eus ar – d’ar
Stad 84/419*
rakward (U.D.B.) 75/109
ragistor : « – an denelezh » (marksouriezh) 74/63
rannvro : proviñseladur ar – 79/224*
rannvroel : arc’hadurioù – 73/31* ; bodadenn – brezhon (U.D.B.) 80/255 hh ; ensavioù – 84/406* ; raklun izek
demokratel – (U.D.B.) 75/109, 80/258 hh*, 274*
rannvroeladur 79/224*, 84/402, 406* ; – hag ar strolladoù kleiz gall 81/312 ; – kenderc’hañ gall ha strolladoù
kleiz gall 81/312, 84/332* ; – ha C.E.L.I.B. 83/374 ; – ha C.F.D.T. 84/431 hh* ; – ha gouvriaded 83/374 ; –
ha politikerezh brezhon 83/374* ; – ha sokialouriezh 84/411 hh ; – hag U.D.B. 80/255, 257
rannvroelouriezh : – arnevez 84/409* ; bountad breizhek ha – 73/9* ; – dispac’her
84/411 ; – ha tud ar Geto 84/403 ; – henvoazelour an Emsav kentañ 84/403
reizhkredennouriezh : – P.L.R. 73/11 hh
reizhskrivadur 74/69 hh*
relijiel : bed – 82/337 hh*
remzadiñ : skol ha – er framm gall 77/163 hh
renad : tezenn distro peurbadus ar – (MACHIAVELLI) 81/293, 298
Renad kozh : kevataliezh er – – 78/206 ; – ha bed ploueel 78/188
renkad : – ar c’houvriaded henvoazel e Breizh 84/402 ; –, broad ha nerzhoù ar gevredigezh 75/104* ; –
vourc’hiz 84/402 ; --ren e Breizh 73/33 ; – vicherour e Breizh 73/33 ; merc’hed ar – vicherour 82/346
renkadel : bountad – 75/81 ; kelennadurezh – 80/268 ; emell an Emsav er stourm – 75/92, 94* ; Emsav ha
nerzhoù – 75/91* ; emskiant – (LUKÁCS) 74/61 hh* ; emskiantadur – 80/278 ; eneberezh – 80/278 ;
gourmeskañ stourm – ha tudadel 84/408 hh** ; nerzhoù – 75/91 hh ; nerzhoù – ha dispac’hioù sokialour
75/91 ; nerzhoù – hag o sol armerzhel e Breizh 75/91 ; stourm – ha kenderc’hañ istor 77/177 ; – renkadel ha
saviad ar merc’hed 80/282 ; stourm – hag ec’hwel ar Joint Français 74/42*
renkadelezh : damkanadur emsavel ar -* 74/46*, 75/91 hh ; – ha bloc’hennelezh 75/91 ; – ha tudadelezh
75/91 hh
renkadelouriezh : – ha finvezioù 74/45*
renkadoù etre : ar – – en enkadenn armerzhel ar bloavezhioù pemont 82/329 hh*, 332 ; – – ha skaoutelezh 75/97
Republik : – portugalat 73/19 hh ; – Roma (MACHIAVELLI) 81/287 hh*
republikan : gouvriaded Breizh er strolladoù republikan 77/158 hh ; nerzhoù – 84/402
Résistance : komunourion ha sokialourion er – 77/157, 161* ; – e Frañs hag e Breizh 82/328
revelezh 82/345, 348 ; – ha saviad ar merc’hed 80/282
Reverzhi c’hounezel : – – e Frañs hag e Breizh-Veur 82/322
Reverzhi c’hreantel : armerzh gounezel ha – – e Frañs 78/181 hh ; deskadurezh ha – – e Frañs 77/170, 78/200
rezid : – evel finvez 75/82*, 78/205 ; – ha nidiadelezh e dezrann al liamm-bro 74/59 hh* ; – ha hontkenderc’hañ
75/82 ; « ren ar – » (ENGELS) 74/61
rizhennouriezh : – MACHIAVELLI 81/296
Roma : frankizoù ar merc’hed e – 82/347*
romantelouriezh : – c’hall hag ar merc’hed 82/342 hh*
roueelourion : – e Breizh 84/402 ; – Yougoslavia hag al ledemsav angolat 73/26
S.A.D.E.D. : darempredoù – gant Kuzul ar Brezhoneg 84/428* ; yezhelouriezh – 84/421* ; palioù –
84/416 hh**
S.D.V. : frammadur ha freuzadur – 82/350*
SSSR : darempredoù --Sina 77/166* ; deskadurezh en – 77/164 hh**

savelennoù gouezoniezhel : diazezadur ar – – evel hontkenderc’hañ 74/53* ; diazezadur ar – – evel eilsaveladur
ar ouezoniezh 83/369 hh*
saviad-bed 75/81 ; sl. ivez : liamm-bed
saviad-bro 75/81 ; sl. ivez : liamm-bro
saviad : derc’hel – 75/78 ; – piaouel arlezat 82/333 ; pouez ar – 82/352 hh ; – tiegezhel ha kealiad 75/111
saviad-kenderc’hañ : amparadur ar --- emsavel 82/331* ; --- kevan hag arc’hadurioù al labourerion 77/173 hh* ;
--- dispac’hel lec’h-krouiñ emframmoù ha finvezioù nevez 78/199* ; --- emsavel evel bon an ober politikel
75/85*, 83/372 hh* ; --- istor evel perzh spesadek eus mab-den 75/80* ; --- istor evel termenadur eus an
Emsav 75/80* ; --- hag ateb-oberoù 78/202 hh* ; liamm dre ar --- 75/80* ; prantad diazezadur ar --emsavel 75/88 ; rakstad furm gentañ ar --- emsavel 84/418 hh* ; stern-daveiñ --- emsavel/--- arallek
81/314* ; 80/282 hh* ; U.D.B. ha kudenn ar --- 80/264 hh* ; --- ur strollad politikel 77/154 hh
saviadegezh : – ha frammelezh 81/313
saviadel : goullo – 82/344* ; liamm – 83/372, sl. ivez : liamm
savlec’hioù-kenderc’hañ : arc’hadurioù e Breizh ha --- 77/173*
skaoutelezh 75/95 hh**
skiantel : dezrannerezh – U.D.B. 80/254, 262* ; marksouriezh – ar strolladoù kleizelour 73/10*
skignerezh : – alizheradur emsavel 75/89 hh*, 77/178
skog : bihanded – an Emsav 75/86
skol : dislavaroù ar – 76/122 hh ; – evel benveg dispac’hel 77/172, 78/191, 201, 84/414 ; – ha kevredigezh
77/163 hh** ; – ha kultur-dieubiñ 84/414 ; – ha politikerezh 78/191 hh** ; roll ar – er c’henderc’hañ istor
74/51
sklaverezh : – en Angola 73/17 hh
skrivadur : – ar brezhoneg hag enkadenn ar Geto 84/403 hh*
serviçais : – en Angola 73/19, 21
sevenadur : disleberadur ar – (G. VON LEFORT) 82/339 ; – ha glad 82/351 ; merc’hed ha – 82/339 hh* ; n’eus
ket a – brezhon 84/422* ; --seveniñ ha – sevenet er sturyezhouriezh 81/301
sevenadurel : frankiz politikel adpal heulret al labour – (eil Emsav) 84/420*
sevenedoù : eil Emsav ha – an tremened 73/8
Sina : darempredoù SSSR-- 77/166* ; deskadurezh e – 77/166 hh**
siriusted : – al labour (U.D.B.) 80/253, 254
sokialour : strolladoù – e Frañs 77/154 hh*
sokialouriezh : – an emsav angolat 73/28 ; kristenion ha – 82/353 ; – ha broadelouriezh en U.D.B. 80/266 hh*,
271 ; – ha rannvroeladur 84/411 hh ; – hag ar merc’hed 82/336* ; – c’hall ha stourm brezhon 84/410 ;
Mouvement breton ha – 84/409 ; – treuzplaket war an istoregezh vrezhon 75/84 ; – U.D.B. 75/109 hh,
80/263 hh*, 268 hh*
soliadek : emzalc’h – 74/52 hh* ; sell hanezel, soliadek ≠ sell istorek, nidiadek 74/51 hh*
soliadegezh 74/51 hh, 68
soliadel : amzerelezh – 74/57* ; beziad – 74/49 hh*, 77/177 ; derc’henn – 74/50* ; devoud – 74/49* ; dodiñ –
83/370 hh** ; – ≠ ergorel 74/50* ; hollelezh – 74/67* ; maezienn – 74/57*
soliadelezh : – ha politikerezh 77/176
solietaat : imbourc’h gouiziel evel argerzh – 83/369*
sonnadur : – kealiadel ar gleizelourion 73/10* ; – kealiadel ar gristenion gleizelour 82/351 ; – kealiadel
kleizelourion P.L.R. 75/104* ; – kealiadel U.D.B. 80/262 hh*, 268 hh*, 274* ; – frammel U.D.B.
80/268 hh ; – gwengel ar Stad vrezhon 79/227
spesadegezh : – istorek (A. ABDEL-MALEK) 74/56
Stad : deskadurezh ha – 77/170 ; dizeriadur ar – 84/413 ; emell ar – en armerzh 82/329 ; – en arempred ar
c’henderc’hañ istor 77/176 ; frammelezh an Emsav, rakkerzher frammelezh ar – 75/83* ; – ha
hontkenderc’hañ 77/176 ; – hag unelaat broadel (A. ABDEL-MALEK) 74/58 ; – c’hall (U.D.B.) 80/254,
256 hh* ; – (MACHIAVELLI) 81/291 hh* ; paderezh ar – 77/176 ; palioù ar – 77/176 ; tremen eus ar
rakstad d’ar – 84/419* ; – vrezhon (U.D.B.) 80/257 ; – wasker 82/352
Stad c’hall : beli ar – – 84/402 ; kiriegezh ar – – en arc’hadurioù yezhel 73/31 ; daelerezh Emsav/- – 84/423*,
427* ; diskar ar – – 84/403 hh ; nerzhoù ar – – 84/403 hh ; U.D.B. ha – – 80/254, 256 hh*
Stad vrezhon : brezhoneg diziouerus d’ar – – 84/421* ; dave d’ar – – 84/402 hh, 405*, 407* ; – – evel disoc’h ar
bountad breizhek 75/82 ; – – evel gwengel sonnet 79/227 ; – – pal an Emsav 84/415 ; U.D.B. ha – – 80/257
stadkreizelouriezh : – MACHIAVELLI 81/294 hh*
stadel : levierezh – hag obererezh dispac’hel 78/200 hh* ; pal – 84/402 hh, 405, 407* ; stummadur dispac’hel ha
deskadurezh – 78/200*
stadvroad : – (Ar Falz) 84/411 ; – (U.D.B.) 80/254

ster : – er sturyezhouriezh 81/306 hh*
ster emsavel : reolenn ar – – 84/424 hh**
sterelfennerezh 81/306 hh*
stern-daveiñ : kudennadur ar --- 80/282 hh*
steuñverezh : – ≠ daelerezh 74/65
stourm politikel : gwerc’hekaat ar – – 84/416 hh**
stourm renkadel : unyezhekaat ha – – 81/316 hh*
strollad : an Emsav n’eo ket ur – politikel 84/401 ; ar -où politikel gall hag ar rannvroeladur 81/312 ; –
komunour sinaat hag an deskadurezh 77/166 hh* ; -où kleiz gall hag arc’hadurioù al labourerion
77/173 hh ; roll blein ar – komunour (LUKÁCS) 74/66
strollenn : – nidiat 81/310
strollennel : emskiantadur – 80/278
studiennoù : – diwar-benn an darvoudoù kevredigezhel 75/87
studierion : ec’hwel – I.U.T. Lanuon 75/107 hh
stummadur : – kendalc’hus er greanterezh 84/430 ; – emsavel (F.Y.V.) 75/95 hh* ; – politikel en emsav angolat
73/28
sturyezhouriezh 81/299 hh**
stuzegezh : – ar boblañs ha leviadurezh skolel 78/193 ; – rakgreantel ar ploue 81/301
sujerezh : – armerzhel ha kulturel 84/414
struzherezhel : kresk – an Emsav 84/419*
talbenn : – an Emsav 83/375 ; – an istorekaat 75/84 ; T- ar Bobl (1936) 75/103, 77/156, 161
talvoud : --askenderc’hañ, -bastañ, -krouiñ, -eskemm, -hontkenderc’hañ 77/176* ; -où fiziet er merc’hed
82/338 hh*, 341 hh* ; --padout 77/176*
tanavenn : – er ouiziadoniezh hag en nidiadoniezh 74/52*
taolennoù-gwiriañ : --- an Emsav 75/83 hh*
tonkadur : – hag istor 74/52
tellerezh : – e Frañs ha framm un embregerezh 77/149
teurel ar bugel gant dour ar gibelladenn 83/374
ti : maouez sparlet en he z- 82/344
tiegezh : – bourc’hiz 82/339 hh*
tiegezhel : saviad – bugale an emsaverion 75/102*, 82/349*
tiranterezh (MACHIAVELLI) 81/293
touinelloù bellouriezhel en Angola 73/27, 29
touristelezh : – ar re binvidik (U.D.B.) 80/256
tour-tan : tezenn Breizh, Emsav --- 84/402
trabedel : davedegezh – ar bed 81/290, 298
traeladur : ren an – (marksouriezh) 74/61 hh
treadegel : dodiñ nidiadel = pont – 83/372*
treadegelezh : – ha niderezh, politikerezh 83/372*
trede Emsav : darempredoù an – – gant dilerc’hioù an eil Emsav 84/428* ; finvezioù an – – 75/82 ; frammelezh
stadel an – – 84/418* ; – – ha brogarouriezh 73/5* ; sturyezhouriezh an – – 81/306 hh*
treiñ : labour – hag an ezhomm da labourat war ar yezh 76/124* ; – ha sturyezhañ 81/300
treuzfurmiñ ar bed (MARX) 74/52
treuzpaderezhioù : ezvevennadur an – broadelour 75/79, 87
treuzplakadur : – kealiadel ar strolladoù kleizelour 73/10 hh*, 14 ; – kealiadel U.D.B. 80/265, 269 ; – evel
c’hwitadenn an askenderc’hañ 81/311 ; – evel lankad eus ar c’henderc’hañ istor 79/232*
treuztiriadur : – kouerion Lokrist 80/278 ; –, diavaeziadeg en 19t kantved e Frañs 78/186 hh
trevadenn : Angola – 73/18 hh* ; sl. ivez : « Breizh trevadenn » ; proviñsoù gall -où 84/412
trevadennel : armerzh – Angola 73/21 hh* ; kealiadurezh – portugalat 73/18 hh ; leviadurezh – Portugaliz en
Angola 73/15 hh* ;
trevadennerezh : – Aljeria ha Breizh (U.D.B.) 80/260 hh ; – armerzhel, kulturel, yezhel e Breizh (U.D.B.)
75/109, 80/255, 260, 261 ; deskadurezh ha – 77/170
trevadenner : broioù – Europa hag ar skaoutelezh 75/96 ; enebour – 83/368
Tri C’hevandir 75/79
trobarzh : keñver -/kreizparzh 79/221 hh*, 231*
trobarzhegezh 79/222*
trobarzhelour : leviadurezh – 79/224

troc’h : – kealiadel 75/78 ; – emsavel 83/371 ; – saviadel 75/78 ; – etre ar gevredigezh e Breizh hag e Frañs
82/333 hh*
trubarderezh : – ar P.C.F. (kleizelourion) 73/11
tudad : kenderc’hañ istor evel diazez an -où nevez 75/93
tudadel : bountad – 75/81 ; kelennadurezh – 80/268 ; kudennoù – hag iziunad d’an unelezh 82/350 hh* ;
gourmeskañ stourm renkadel ha stourm – 84/408 hh** ; nerzhoù – 75/91 hh, 84/406 ; stourm – ha
kenderc’hañ istor 77/177 ; stourm – e kelennadurezh an Emsav 75/80
tudadelezh : – evel rannbarzh 75/81 ; – ha renkadelezh 75/91 hh ; – hag ec’hwel ar Joint Français 74/43*
tudadelouriezh : – A. ABDEL-MALEK 74/59*
tunelouriezh : – ar strolladoù kleizelour 73/10 hh ; – U.D.B. 80/271*
unaniezh : – ar strolladoù politikel gall e grez an Eil Etrevroadelenn 77/155*
unelaat : – broadel = naoz an istor (A. ABDEL-MALEK) 74/58 ; – evel argerzh daelerezhel 74/48 hh* ; – hag
Emsav istorek 75/80
unelezh : – evel finvez 75/82
unneuziekaat 84/412
unvaniezh : – an tu kleiz gall (U.D.B.) 80/257 hh*, 265 hh* ; – en arc’hadurioù yezhel 73/32* ; – er Mouvement
breton 80/265 hh*, 83/375
unventekaat : – dre an armerzh 84/413 hh*
unvez-kenderc’hañ istor 81/310
unyezhekaat : – dre berzh al lavar nidiadek 81/310* ; – amplegad ar peoc’h er bed 81/315 hh*
virtù : daelerezh fortùna/- (MACHIAVELLI) 81/294*
Wandervögel : – ha skaoutelezh 75/97
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S.A.D.E.D. : DAOUZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (9)
KENDAEL A-ZIVOUT AR C’HWELUNIADEREZH
(Eil testenn, PKB-1224)
Dezrann obererezh c’hweluniadel.
Abaoe meur a vloaz, un niver eus izili Kellig 35 a gemer perzh oberiant en ur c’hweluniad eus
implijidi ar gounezerezh (S.N.A.T.P.A.), anezhañ ur rann eus an F.G.A. (Fédération générale de
l’agriculture), unan eus kevreadoù bras ar c’hengevread C.F.D.T. (Confédération française
démocratique du travail). E meur a zegouezh o deus graet danevelloù eus o obererezh c’hweluniadel
(sl. Obererezh c’hweluniadel, Emsav 66/205-206 1972, Emsav 73/32-34 1973) ha degaset
breutadennoù warnañ (sl. EMVR-390, Emsav 73/34-35 1973).
Kemeret hon eus perzh en obererezh standur ar c’hweluniad en hon embregerezhioù hag e par
departamant 35. An obererezh-se a c’hoarvez eus studiañ ar c’hudennoù a sav etre an implijidi hag ar
batromed, divizout war an emzalc’hioù da gaout en o c’heñver (da skouer klemm ouzh un diviz,
savelañ arc’hadurioù, bodañ an dud, o stlennañ, mont e darempred gant ar batromed, h.a.). E par an
departamant e vez dreist-holl danevellet an obererezh renet e pep embregerezh, a-wechoù klasket e
zezrannañ (a-wechoù hepken). Perzh oberiant hon eus kemeret ivez, er-maez eus hon embregerezhioù,
en afer difredadur implijidi ar C.D.J.A. (sl. EMVR-342, Emsav 66/205-206 1972), hag e kudenn ar
skodennoù c’hweluniadel (sl. EMVR-388, -389-390, Emsav 73/32-35 1973).
Ouzhpenn se ez eo bet hon obererezh c’hweluniadel en orin labourioù war ar metou kouerel e
Breizh (sl. PKB-1119, Emsav 72/377-386 1972) hag ar c’hengevread C.F.D.T. (sl. Ar C.F.D.T. ha
Breizh, Emsav 48/379-383 1970).
Hon perzhiadur e c’hweluniad hon embregerezhioù en deus un diazez saviadel : gopridi omp hag
ezhomm hon eus d’en em zifenn ouzh patromed a zo ganto ur stuz eus ar c’hantved tremenet. Perak
c’hweluniadiñ er C.F.D.T. ? Ar respont hon eus graet d’ar goulenn-se en deus feuket meur a
c’hweluniadour a zisklerie bezañ dibabet mont er C.F.D.T. peogwir e klote he mennadoù gant o re ;
respontet hon eus e kemeremp perzh er C.F.D.T. peogwir e oa ar c’hweluniad oberiekañ en
embregerezhioù ma labouremp. Abegoù all a oa evelkent d’hon perzhiadur en ur c’hweluniad, unan
anezho o vezañ an amboaz luskañ er C.F.D.T. un arc’hwel ledemsav evel m’eo bet termenet er pennad
Ar C.F.D.T. ha Breizh, Emsav 48/379-383 1970, un eil amboaz o vezañ tuta.
N’hon eus tutaet den ha n’eo ket deuet ar S.N.A.T.P.A. da vezañ « ul lec’h-treluskañ evit an
emskiant vroadel e Breizh », n’eo ket bet kennebeut « enfurmet ennañ gant kealiad an Emsav » an
« emdarzhegezh vrezhon » (/383).
Komprenet eo bet da gentañ an arc’hwel ledemsav evel levidigezh « ar gweredoù ledemsav e
doare ma prientont arc’hwel an Emsav, da skouer dre reiñ lañs d’ar brezhonelezhioù war ar
c’hallelezh, dre dangleuziañ ar riboulioù a aesaio diskar ar foranelezh c’hall » (Raklun obererezh
bloaziek 1971, Emsav 51/84 1971). Abaoe ez eo bet lakaet war wel divastusted ar stern-daveiñ
brezhonelezh-gallelezh evit diforc’hañ emsavelezh hag arallegezh (sl. PKB-1207, Sternioù-daveiñ
d’an diforc’h etre « emsavelezh » hag « arallegezh », Emsav 78/201-207 1973).
Koulskoude diwar dermenadur kentañ an arc’hwel ledemsav eo bet sturiet evit un darn hon
obererezh c’hweluniadel : gant an tezennoù difennet a-zivout ar skodennoù hon eus klasket reiñ lañs
d’ar vrezhonelezh, d’an diseurtelezh. Seurt obererezh a glote, ret henn anzav, gant ul lusk diabarzh
eus ar C.F.D.T. e Breizh. Al lusk-se, en deus kemeret pouez e-korf ar bloavezhioù pemont, a denn da
azasaat frammoù ar c’hweluniad ouzh an amveziadoù nevez : digresk herrek niver ar gouerion, kresk
bras niver ar c’hopridi, micherourion hag implijidi hep tremened micherour (sl. EMVR-439, Emvod

ar C.F.D.T. e Pondivi d’ar 17 du 1973 – Danevell gant un adkelligourez eus 22, Emsav 84/430-432
1973).
Ar peurrest eus hon obererezh c’hweluniadel zo bet kaset en un doare emdarzhek, a-zeiz-da-zeiz,
mui-pe-vui e dave d’ar pezh a zo bet embannet gant Emsav war ar goproù (sl. Kendael a-zivout ar
goproù, PKB-1101, -1102, -1103, -1104, Emsav 65/140-156 1972, PKB-1106, Emsav 66/181 1972).
Luskañ un arc’hwel ledemsav en amgant ur c’hweluniad n’eo ket ober eus ar c’hweluniad ul
luskad ledemsavel hogen, da gentañ, savelañ ur c’hweluniadouriezh emsavel hag ober d’ar
c’hweluniadouriezh emsavel-se arverañ ar c’hweluniadouriezh ledemsavel a anado en he c’hichen.
Kevanadur an hil daelerezhel tudadel (hini an Emsav) hag an hil daelerezhel renkadel (hini ar
c’hweluniadoù hag ar strolladoù renkadelour) ne c’houlenn ket ma ve graet luskadoù ledemsavel eus
an holl strolloù-se ; tremen a ra, en eneb, dre savlec’hiadur emsavel ar stourmoù renkadel, dre
emsavekaat ar stourmoù-se. Gant gerioù all : ret eo bezañ emsav war dachenn ar c’hweluniad hag ar
strolladoù renkadelour evit ma ve tu da luskañ un arc’hwel ledemsav en o amgant. Pezh hon eus
ezhomm bremañ n’eo ket kement eus an arc’hwel ledemsav hag eus un enraog damkanel hag
obererezhel. Al ledemsav ne dalvez nemet da ziskouez an hentoù dall. An arc’hwel ledemsav ne c’hell
gwerediñ nemet mar diskouez an Emsav an hentoù dall ez eo re al ledemsavioù.
Er c’heñver-se, an nebeut kammedoù hon eus graet betek-henn zo kalonekaus. N’int ket gwall
niverus avat ha gwall zister eo ar pleustr emsavel war an tachennoù estren d’an dudadelezh. Evit a sell
an obererezh c’hweluniadel end-eeun eo ret kas da benn an dezrann kevredadel-istorel eus ar
c’hweluniaderezh a zo bet boulc’het. D’an eil, d’an emsaverion a zo engouestlet en obererezh
c’hweluniadel da zegas danvez-dezrannañ, da emellout a-dost n’eo ket hepken er stourmoù pemdeziek
evel m’hon eus graet dreist-holl e 35, met ivez el labourioù all, er prantadoù studi ha stummañ ma vez
goveliet kealiadurezh ar c’hweluniadourion. Ne c’hell bezañ a c’hweluniadouriezh emsavel ma n’eus
ket eus an emsaverion c’hweluniadour emsaverion ha c’hweluniadourion er ster leun.
Un evezhiadenn evit klozañ : ne lavaromp ket ez eo ret d’an holl emsaverion kemer perzh er
c’hweluniaderezh, hogen d’ar re en gra mont betek penn.
PKB-1224

(Kendael a-zivout ar c’hweluniaderezh, trede testenn, PKB-1225)
Tarzhañ ar c’hombod renkadel.
An displegadenn-mañ zo bet savet e-ser ur gendael dre lizher a gaver testennoù all anezhi en
EMVR-446, -447, -448, -449, Emsav 85/32-35. Da heul EMVR-449 e skrive B d’e aozer :
« Emaon o labourat war ar pennad a-zivout an obererezh c’hweluniadel e Roazhon [emb.
PKB-1224, Emsav 85/3-5 1974]. Studiet ’m eus evit se evezhiadennoù Kellig 29R-56
(embannet war Emsav 73/34-35, EMVR-390, 1972). Un nebeut traoù ne veizan ket mat en
evezhiadennoù-se : a) an heñvelekadur a ziskouezer ober etre arc’hadurioù goprel hag
iziunadoù hiniennel, b) an heñvelekadur etre an arc’hadurioù tudadel hag an iziunadoù
strollennel k) an daou hil daelerezhel o klotañ gant an daou rumm iziunadoù d) petore
diforc’h zo lakaet etre iziunadoù “hiniennel” ha “strollennel”. Sklerijenn a ve deuet mat. ()
« Deurus eo an displegadennoù a zo e’z lizher eus an 21 [EMVR-449]. Chom a ran
evelkent war va naon. Ret e ve, a gredan, spisaat ar strolladurioù a zo dindan ar skritell
“yezhelour” ; anez da se n’eus ket tu, a gredan, da lavarout ha dilerc’hioù eus an eil Emsav pe
get eo an iziunadoù “kulturel”.
« Ne welan ket gwall vat pezh a verkez gant “kombod renkadel”. Pe geñver a lakaez etre
“bountad armerzhelour” ha “bountad renkadel” ? »
(22 01 74)

Ar pezh a zo e-kreiz ar gendael evidon eo holleladusted ar stourm renkadel. En hevelep doare ma
reer anv eus hollelaat an ober tudadel ha tarzhañ ar c’hombod broadel, e tegasan kudenn holleladur ar
stourm renkadel ha tarzhadur ar c’hombod renkadel. An darvoudoù a ro dimp ar gwir da welout aze ur
gudenn vremanel, da skouer an arc’hadurioù kulturel ha zoken tudadel difennet alies-ouzh-alies gant
ar c’hweluniadoù micherour, ar strolladoù hag aozadurioù eus an tu kleiz, pe e-kerz fiñvadoù
emdarzhek al labourerion. Goulenn a c’haller hag ez eo an arc’hadurioù-se azon un holleladur eus ar
stourm renkadel, pe ur gwariadur dizezrann eus ar stourm renkadel gant ur bountad tudadel, pe
c’hoazh un atoradur kadouriezhel eus hemañ gant hennezh. Tuet e vefed da brestañ an trede tezennmañ d’ar C.F. D.T. hag an eil d’ar C.G.T.. Nebeutoc’h e kont avat pezh a soñj pe a venn an atebeion
c’hweluniadel ha strolladel hiziv eget ar ster o deus an darvoudoù en un amgant kevredadel-istorel
amploc’h.
Unan eus prederioù dalc’husañ MARX eo bet reiñ da vab-den an tu da vezañ den, eleze d’en em
zieubiñ diouzh ar relijion, ar vroadelezh, ar renkadelezh, kemend-all a « anienoù » o prizoniañ mabden er-maez eus an anien denel diles, arallekaus enta. E-barzh Die Judenfrage (Ar gudenn yuzev,
1843) e tiskouez da skouer n’eo ket a-walc’h d’ar yuzevion ha d’ar gristenion bezañ dishualet diouzh
o relijion, ret eo dezho ivez bezañ dieubet diouzh o c’heodedouriezh, – o broadelezh-stadelezh. (Agostez e lezan amañ ar gudenn da c’houzout petra oa evit MARX bezañ den diles e-lec’h bezañ
kredennour, keodedour, den a renkad).
Koulskoude ar pal erverket gant MARX n’eo ket dieubiñ mab-den diouzh ar relijionoù hag ar
stadelezhioù, hogen diouzh ar pezh a zeskrive evel an arallekadur pennañ, ar renkadelezh.
Freuzidigezh houmañ a zlee kas d’he heul dre ret freuzidigezh ar re all : ar relijionoù evel
dieubidigezhioù derc’hek diouzh korvoerezh an den gant an den o steuziañ anezho o-unan rak an
dieubidigezh werc’hek e ve lamidigezh ar renkadelezh, arbenn pep korvoerezh ; ar stadelezh evel
benveg-mestroniañ o tizeriañ gant distruj hec’h arverer ar renkad-ren.
An dispac’h evitañ oa enta distruj ar renkadelezh : ar renkad vourc’hiz kaset da get, ar renkad
proleter o tont da vezañ an denelezh. Aze emañ hent MARX da darzhañ ar c’hombod renkadel, – ha
da heul, ar c’hombodoù all. Ar c’hombod renkadel oa ar c’hombod boniek : ur wech tarzhet e ranke
tarzhañ dre heulret ar re all. Alese pennaenn ar vellouriezh varksour : lakaat kement stourm
kevredadel ’zo da anadiñ evel stourmoù renkadel, – gant gerioù all : o boniekaat. Lakaet e ve ar
vroadelezh anstadel (an dudadelezh) ur perzh eus an denelezh diles, aner e ve kemer da bal he difenn
pe he dieubiñ eviti hec’h-unan : pep dieubiñ nad eo ket an dieubiñ diouzh ar renkadelezh zo un touell ;
pep dieubiñ en tu-hont d’an dieubiñ diouzh ar renkadelezh ne c’hell bezañ nemet un adpal heulret ha
n’eus ket da stourm evitañ enta. Evit a sell ar stourmoù-dieubiñ broadel devoudel, e rankont bezañ
boniekaet, eleze savelet e stern ar vellouriezh renkadel.
Un arvez all eus ar renkadelezh er bed kevalaour lakaet a-wel gant MARX eo an diren eus an holl
dalvoudoù e renk an talvoudoù-eskemm, ar gwerzhioù : al labour ha da heul an den labourer zo direet
e renk ar marc’hadourezhioù, eleze traelaet, kementadelaet, armerzhelaet. Pal an embregerezh eo
uc’hekaat an helv, an hontwerzhad, – an ezhomm anavezet d’al labourer o vezañ neveziñ e nerzhlabour ha gouennañ. Ar gevrank etre ar renkad vourc’hiz hag ar renkad proleter a vez enta stignet
bepred e termenoù a armerzhelezh. Alese bellouriezh MARX : trec’hiñ d’an enebour war e dachenn,
ober eus an armerzhelezh lec’h-emgann ar broleterion ha skod an dispac’h. Hogen, evit d’an
armerzhelezh bezañ stourmvaez brientek an dispac’h, n’en deus ket hemañ d’en em gantañ en
armerzhelezh. En eneb : an armerzhelaat o vezañ furm glokañ ha gwriziadek an arallekaat,
diarallekaat mab-den a c’hoarvezo dre ret a ziarmerzhelaat ar c’heñverioù kevredadel. Kement-mañ a
zispleg daou arvez diac’hinek eus ar varksouriezh a zo, diouzh un tu, dezrannañ keñverioù kevredadel
ar c’hevredigezhioù frankizour e termenoù a armerzhelezh, diouzh an tu all disteurel gant nerzh pep
armerzhelouriezh.
An diac’hinad-mañ a aesa kompren an darempred forc’hellek a zo bet bepred etre marksouriezh
ha c’hweluniadouriezh. Hor bezet koun e krogas ar varksouriezh d’en em ledañ pa oa dija ar stourm
c’hweluniadel en e lañs.

« Pehini eo e-barzh genou MARTYNOV1 ster fetis, gwirion, ar gefridi a erverk d’ar
sokialdemokratiezh : “Reiñ d’ar stourm armerzhel2 e-unan doareoù politikel” ? Ar stourm
armerzhel zo ar stourm a-stroll eus ar vicherourion ouzh ar batromed evit gwerzhañ gant splet
o nerzh-labour, evit gwellaat aozioù o labour hag o bevidigezh. Dre ret ez eo ar stourm-se ur
stourm micherel, dre ma’z eo diseurt-kenan an aozioù-labour hervez ar micherioù ha, da heul,
dre ma rank ar stourm evit gwellaat an aozioù-se bezañ renet en amgant ar vicher (gant ar
c’hweluniadoù e Kornog, gant an uniadoù micherel ersezat ha diwar-bouez traktoù e Rusia,
h.a.). Reiñ « d’ar stourm armerzhel e-unan doareoù politikel » zo enta klask lakaat an
arc’hadurioù armerzhel end-eeun da zisoc’hañ, klask gwellaat an aozioù-labour e pep micher
dre hent an « diferadennoù dezvel hag amaezhel ». Se eo dres a ra hag o deus graet a-viskoazh
ar c’hweluniadoù micherour. Lennit oberoù gouizieion sirius (ha koulzataerion « sirius ») evel
ar priedoù WEBB3 hag e welot o deus ar c’hweluniadoù micherour e Bro-Saoz meizet abaoe
pell hag e kefleuniont ar gefridi ez eo « reiñ d’ar stourm armerzhel e-unan doareoù
politikel » ; e stourmont abaoe pell evit lakaat anaout ar frankiz-ec’hwelañ, freuzañ ar
skoilhoù gwirel a bep seurt ouzh al luskad kevelourel ha c’hweluniadel, gourbonnañ lezennoù
da wareziñ ar merc’hed hag ar vugale, gwellaat an aozioù-labour dre un dezvadurezh
yec’hedel, ha greantel, h.a.
« E-se, dindan e neuz don ha dispac’hel “spontus”, ez eo enta ar frazenn bompadus :
“Reiñ d’ar stourm armerzhel e-unan doareoù politikel” ur golo evit an tuadur boas da izelaat
ar politikerezh sokialdemokratel e live ar politikerezh c’hweluniadelour (), ne verk ket an
disterañ tra en tu all d’ar stourm evit ar c’hempennadurioù armerzhel. » V.I. LENIN, Petra
ober ?, 1902 ; emb. gallek : Que faire ?, Seuil 1966, pp. 116-117.
« Ar sokialdemokratiezh a vlegn stourm ar renkad vicherour, n’eo ket hepken evit gounit
divizoù spletus e gwerzhidigezh an nerzh-labour, hogen ivez evit distrujañ an urzh
kevredigezhel – a redi an nannperc’henned d’en em werzhañ d’ar binvidion. Ar
sokialdemokratiezh zo derc’houezour ar renkad vicherour en he c’heñverioù n’eo ket hepken
ouzh ur stroll dibarek a implijerion, hogen ouzh holl renkadoù ar gevredigezh veziat, ouzh ar
Stad evel nerzh politikel frammet. » V.I. LENIN, id., p. 112.
Alese an tri stern-daveiñ ma ranker savlec’hiañ an ober c’hweluniadel :
1) barr-bevañ al labourerion (goproù, aozioù-labour, gwarantoù, h.a.), – pe, gant termenoù
LENIN : armerzhelezh ;
2) hollelezh istorek, – pe, gant termenoù LENIN : dispac’helezh ;
3) galloud politikel, – politikelezh.
Ret eo evezhiañ ez eo ar stern 1) stern-daveiñ-orin ar c’hweluniaderezh : diwanet eo hemañ, ha
chomet eo, evel un emzifenn a-berzh al labourerion. An emzifenn-se, aozet ent strollennel, a selle
ouzh arvezioù hiniennel ar c’henderc’hañ : ar goproù, an aozioù-labour, h.a., – e nep doare ne selle
ouzh ar c’henderc’hañ strollennel, broadel pe all. Heñveldra edo kreizet war arvezioù armerzhel buhez
al labourerion : e kement ma’z eo abegelezh an embregerezh uc’hekaat an helvoù, ent kemparzhek ez
eo abegelezh ar c’hweluniaderezh difenn ar goproù, eleze uc’hekaat gwerzh an nerzh-labour.
1

A. MARTYNOV (1865-1935), dispac’her rusian a voe tro-ha-tro spontelour, sokialdemokrat, menchevik ; goude
Dispac’h 1917, harpet gant STALIN e voe degemeret er Strollad komunour hag en aozadurioù diseurt eus ar benvegadurStad ; echuiñ a reas e vuhez e peoc’h evel ur “bolchevik diles” ha sentus. Taget garv e voe gant LENIN e-barzh Petra ober ?
en askont eus e emdarzhelouriezh hag e armerzhelouriezh.
2
« Dre stourm armerzhel ez intentomp (hervez ar c’heriaoueg arveret en hon touez) ar “stourm armerzhel embregel” a
zo bet anvet gant ENGELS “harzerezh ouzh ar gevalaourion”, hag a anver, er broioù dieub, stourm micherel pe
c’hweluniadel » (Notenn gant LENIN, id., p. 110).
3
Beatrice WEBB (1858-1943) ha Sydney WEBB (1859-1947), diazezerion ar Fabian Society e 1884, aozerion levrioù
niverus, en o zouez Industrial Democracy, a voe troet ul lodenn anezhañ gant LENIN e-pad e harlu e Siberia. Sidney WEBB
a voe div wech maodiern en ur gouarnamant labour hag anvet da Arloz. LENIN a rae eus ar priedoù WEBB « meulerion diot
an distervez vihanvourc’hizel breizhveurat ». Goude ur veaj da SSSR e 1932 ez embannjont ur pikol levr o veuliñ ar renad
soviedel, Soviet Communism.

Un eil evezhiadenn a ranker degas da glokaat an hini gentañ. Hiziv e tenn ar c’hweluniaderezh da
gemer amkanioù strollennel ha ledanoc’h eget an armerzhelezh, – pezh a zo bet deskrivet evel un
tremen eus diarsell ar gementadelezh e diarsell an doareadelezh, a zo avat kalz muioc’h eget se.
Lavaromp diouzhtu ne gaver ket an tuadur-se gant an holl c’hweluniadoù, – e Frañs da skouer, n’eus
koulz lavaret nemet ar C.F.D.T. en diskouezfe fraezh. Stourmerion ar c’hweluniad-mañ a loc’h diwar
dachenn an aozioù-labour ha -bevidigezh hiniennel evit emellout en aozioù ar vuhez strollennel : an
trevva, ar rannvroelezh, ar c’hultur, an dudadelezh ; loc’hañ a reont diouzh sell ar gevrank hiniennel
goprer-goprad evit erbediñ furmoù all, strollennel, a gevrat e diabarzh an embregerezhioù, evel an
emvererezh. E Breizh hon eus gwelet penaos e pouezont war furmoù emdarzhek ar gengrediezh
renkadel-tudadel4.
Penaos kompren an tuadur-se ? Ober anezhañ un tremen eus par an « arc’hadurioù kementadel »
da bar an « arc’hadurioù doareadel » ne zispleg netra : ober un deskrivadur faos eo diskouez an
arc’hadurioù c’hweluniadel « klasel » evel arc’hadurioù kementadel ; da skouer, stourm da wellaat an
aozioù-labour ned eo ket ren arc’herezh kementadel ; ouzh ar vevenn, an arc’hadurioù goprel zo da
veizañ evel arc’hadurioù doareadel e kement ma seller ouzh ar gopr evel an doare evit al labourer da
ren ur vuhez dellezek, denek.
Ken divastus all eo displegañ treuzfurmadur ar stourmoù micherour dre an diwanadur eus un
emskiant rannvroel, kenelel, broadel brezhon pe all. Da gentañ, n’eo an dudadelezh nemet unan etouez an tachennoù ma erzerc’h an tuadurioù c’hweluniadel nevez, – anv ebet anezhi da skouer en
ec’hwel Lip sellet koulskoude evel pimpatrom an ec’hwelioù a rizhenn nevez. D’an eil, pa anad ar
preder tudadel er stourm micherour ez eo atav en ur stumm eildorn, deberzhel, darvoudennel, – etouez an dianveziadoù da stuz nevez ar stourmoù en en kaver bepred, nepred e-touez ar rakveziadoù
ha nebeutoc’h c’hoazh e-touez an arbennoù (a-zivout « breizhekadur » ec’hwel ar Joint Français, sl.
Emsav 74/43 1973 ; a-zivout arvezioù bredkevredadel ar « breizhekadur »-se, sl. Emsav 77/173-174
1973).
Da c’hortoz un displegadur klokoc’h e ranker tremen gant an deskrivadurioù. Ur riskladur a
c’haller stadañ er stourmoù micherour, – da nebeutañ en embregerezhioù ma’z eo kreñv a-walc’h ar
C.F.D.T. : tra ma felle d’ar stourmerion c’hweluniadel « klasel » difenn ar labourerion evel
labourerion (eleze evel gwerzherion nerzh-labour, – alese an doareadur armerzhel ha hiniennel eus al
lazioù difennet), e tenn ar stourmerion nevez d’o difenn evel denion gevan (eleze en o buhez
armerzhel ha hiniennel evel just, met ivez en o buhez strollennel – tiegezhel, rannvroel, tudadel – ha
kulturel). E berr, tarzhañ a reont ar c’hombod renkadel. Ne welont ket mui er vicherourion rummoù
gopridi dezho pep a saviad armerzhel ha dezvel resis, a lazioù micherel dibarek, met tud gant o
iziunadoù hiniennel ha strollennel, armerzhel ha kulturel, h.a..
Hogen amañ dres e kejer gant un arbennadenn danzeet en eil stern-daveiñ, hini an hollelezh
istorek hag an dispac’helezh. MARX ivez a gemer da amkan tarzhañ ar c’hombod renkadel, hogen e
savlec’hiañ a ra evel lankad eus un argerzh dispac’hel kevastenn da hollelezh an istor. Moarvat ez eo
ar renkadelezh an droug pennañ, gwrizienn an holl arallekadurioù, hogen enni end-eeun e vo kavet ar
benveg barrek da ziskar an holl arallekadurioù war un dro ganti : dre en em amparañ e renkad
emouiziek ha frammet e tispenno ar vicherourion ar renkad vac’hom ha war un dro pep renkadelezh.
Goulenn digant ar broleterion stourm evel denion dezho ur vammvro, ur c’hultur, h.a., zo un touell,
4

Da geñver ec’hwel ar Joint Français, ma voe ar roll-blein gant ar C.F. D.T., e kemeras an arc’hadurioù ul liv tudadel
splann (sl. Emsav 74/42-43 1973). ##« Aozet hon eus ur sonteadenn en ur bare eus ar Joint. E-tro 120 labourer zo bet pedet
da zibab an droienn a sellent evel azasañ da dermenañ al labourerion vrezhon :
1) micherourion e-touez micherourion all ;
2) labourerion korvoet a-ziforc’h dre m’emaint e Breizh ;
3) perzhourion en ur vroad gwasket gant ar Stad c’hall : Breizh.
« Dastumet hon eus 33 respont dasparzhet evel-henn : 1 evit an termenadur 1 ; 22 evit an termenadur 2 ; 1 o nac’h
dibarzh etre 1 ha 2 ; 6 evit an termenadur 3 ; 3 o kavout ar goulennoù savet fall hag o nac’h respont. » (Jacques GALAUP,
pour la Section P.S.U. de Saint-Brieuc, in Critique Socialiste, revue théorique du P.S.U., Spécial Bretagne, janvier-février
1973, pp. 29-30).

rak dres ar broleterion n’int ket denion : n’o deus mammvro ebet, kultur ebet, n’int netra nemet
proleterion, eleze lec’hioù-korvoiñ an nerzh-labour. Dre ma n’int netra eo ez int barrek da vezañ pep
tra : an istor a verk dezho ur roll dispac’hel a zo kas da get an denelezh veziat evit bezañ un denelezh
nevez diarallekaet, – dieubet diouzh pep kombodadur. Ouzhpenn un touell eo enta goulenn digant ar
broleterion stourm evel perzhourion en un denelezh veziat, en ur vroad, ur c’hultur, h.a., ez eo ivez ur
fazi istorek : tarzhañ bremañ ar c’hombod renkadel zo tarvañ benveg an dispac’h ha foeltrañ egin un
denelezh nevez diarallekaet. An arc’herezh armerzhel zo a dra sur ul lankad kentañ, durc’haet e tle
bezañ avat, n’eo ket etrezek un eil lankad a arc’hadurioù denel-kevan (armerzhel-kulturel-trevvaeltudadel-…), hogen etrezek ar stourm dispac’hel, distruj ar gevredigezh vourc’hiz ha diktatouriezh ar
broleterion. Setu da nebeutañ an dezrann marksek-leninek eus ar riskladur a stadomp hiziv er stourm
micherour, – riskladur ambilhet a-wechoù, aliesoc’h kretaet goude taol, gant ar C.F.D.T.. An dezrannse a c’hallje ar C.G.T. e ober, ha koulskoude n’en gra ket. Aes eo lavarout perak : dre an arbenn m’o
deus hogos an holl broleterion paouezet a vezañ an andenion deskrivet gant MARX, dre m’o deus ur
vammvro (hag ar P.C.F.-C.G.T. o erbed d’he c’harout), dre m’o deus, pe da nebeutañ o bugale, perzh
er c’hultur broadel ha denel. Hogen, mar kav ar C.G.T. diaesterioù oc’h ober un dezrann dispac’hel
marksour eus « gwariadur » ar C.F.D.T., hemañ ne hañval ket bezañ prest, na prederiet zoken, da
zisplegañ ar riskladur a c’hoarvez en e stourm.
An displegadur-se a ranko atebeion ar C.F.D.T. ober abred pe ziwezhat, hag e daou wastad,
kelennadurezhel ha c’hweluniadel.
– Er gwastad kelennadurezhel : o vezañ ma tistaol ar C.F.D.T. damkaniezh varksour ar renkad
evel hollelezh koulz hag an embregiezh varksour-leninour amkaniet war diktatouriezh ar broleterion
(distaol azonet gant tarzhadur ar c’hombod renkadel), e rank pourchas : a) an dezrann eus an
damkaniezh hag an embregiezh varksour ez eo soliet an distaol-se warnañ b) ar gelennadurezh eus an
hollelezh he deus erlec’hiet ouzh ar gelennadurezh varksour ha ma kantreizh drezi an damkaniezh hag
an embregiezh nevez he deus ivez lakaet e lec’h an damkaniezh hag an embregiezh varkour.
– Er gwastad c’hweluniadel : an daelerezh marksour a c’hoari etre blein an hollelezh war-zont ez
eo ar renkad proleter (sl. Georg LUKÁCS ha meizad an hollelezh, Emsav 74/61 hh. 1973) ha derezioù
diseurt ar gevredadelezh veziat : hiniennelezh, tudadelezh ha riezelezh, renkadelezh veziat ha
c’hweluniadelezh, h. a.. Fiñvadoù ar gevredadelezh veziat avat n’o deus pouez istorek nemet e kement
ma taolont da gas ar renkad proleter d’he fal : bezañ an hollelezh werc’hek. Arc’hadurioù ar
broleteriezh veziat, seul gent a se he binvioù-arc’hañ, ar c’hweluniadoù, n’o deus ster enta nemet e
kement ma tigoront an hent d’an ober dispac’hel. Heñveldra, hec’h iziunadoù ne dalvezont nemet e
kement ma tennont d’an « emskiant renkadel », ma’z int « debarzhet », – a-hend-all n’int nemet
arvezioù eus an « emskiant vredel, faos » (sl. resisadurioù war an termenoù-se war Emsav 74/62
1973). E berr, an oberoù hiniennel ha strollennel ne vezont nepred, drezo o-unan, an ateb eeun,
kentizhek da istoregezh ebet ; un ateb ameeun, handizhek o lakaer da vezañ : nag an hiniennoù nag ar
strollennoù ne reont o istor o-unan war-eeun, hogen ezhomm zo eus un hanterad, ar Strollad
komunour, ar Stad pe an Diktatour komunour, kenderc’her galloudeget o istor. Petore lec’h zo en afer
d’ar c’hweluniadoù ? D’ar muiañ e vez fiziet enno ur roll a lerenn-rod, – ar roll he deus ar C.G.T. ekeñver ar P.C.F.. Amañ e teu splann, ma ne oa ket c’hoazh, an diforc’h don a zo hiziv etre ar
strolladoù hag ar c’hwelunidoù komunour hag ar gelennadurezh empleg e riskladur ar stourm
micherour a glaskan studiañ amañ. An distaol eus ar varksouriezh a lenner er riskladur-se zo, kent pep
tra, un distaol eus an handizhegezh istorel marksour ; ar gredenn empleget gantañ eo e ra an dud
(hiniennoù ha strollennoù) o istor o-unan war-eeun pe n’o deus istor ebet ; ne c’hell ket an istor bezañ
graet dre hanterouriezh. Erzerc’hañ a ra ar gredenn-se en erlec’hiadur an arc’herezh denel-kevan ouzh
an arc’hadurioù « klasel », eleze pe micherel strizh, pe « debarzhet » gant ar Strollad komunour ;
erzerc’hañ a ra ivez el lusk d’an emvererezh, – ra vin komprenet : azonoù ne welan ken aze, ha n’eo
ket ar brouenn ez eo hent an arc’hadurioù denel-kevan pe an emvererezh hentoù eus ar c’henderc’hañ
istor !
Kement-se hon degas dirak an trede stern-daveiñ, hini ar galloud politikel. Stern-oberata an
hanterad marksour, lec’h piaouel an handizhegezh istorel marksour eo ar politikerezh. Ar

vicherourion, eme LENIN e Petra ober ?, lezet da ren o stourmoù emdarzhek, ned aint nepred
pelloc’h eget ar c’hweluniadelouriezh hag an armerzhelouriezh ; d’o c’has betek an dispac’h ez eus
ezhomm eus ur framm dispac’herion a vicher. Dedalvezadur an damkanadenn-mañ, krouidigezh ar
Strollad bolchevik, pimpatrom ar Strolladoù komunour, eo ateb-oberoù damkaniezh an handizhegezh
istorel. E berr, ar Stad frammet-start e furm diktatouriezh ar Strollad komunour zo hent an dispac’h
proleterel, ha n’eus hepti goanag ebet evit ar broleterion. Seurt diogeladenn a ampleg ma ve dalc’het
sonn ar c’hombod renkadel, eleze ma ve kaset ar pellañ gwellañ an diforc’hioù kevredadel (armerzhel,
speredegezhel, stuzegezhel ha kealiadel) etre proleterion ha bourc’hizion, ma ve sterniet strizh ha
frammet ar broleterion gant aozadurioù politikel ar Strollad ha pleusket tamm-ha-tamm un emskiant
renkadel, iziunadoù renkadel, arc’hadurioù renkadel, – e berr ma ve graet eus ar renkad proleterel
kondoniad gremm an dispac’h. Anv ebet da asantiñ d’an emdarzhegezh, da lezel ar yoc’h frammet da
vagañ iziunadoù tudadel pe da aotren arc’hadurioù kulturel anrenkadel, – anv ebet da darzhañ ar
c’hombod renkadel.
Dav eo klask gouzout petra a veneger pa gomzer eus « kombod » broadel, renkadel pe all. Tro
hon eus bet da welout penaos « tarzhañ ar c’hombod broadel » zo c’hoarvezet war un dro gant ur span
hir en ober politikel an Emsav. Pep politikerezh a ampleg ur gemplezhiad sternioù kelennadurezhel,
finvezel, damkanel, embregel kevanek start pep hini ouzh ar re all, a rank bezañ oberatael, eleze
kempoell kenetrezo kentoc’h eget heboell ent difetis, gwiriek, eleze goustennet gant nerzhoù
kevredadel padus kentoc’h eget gwir ent devoudel (sl. Emsav 83/368 1973), stabil, eleze oc’h ober
naoz ar c’henderc’hañ istor kentoc’h eget bezañ e-kreiz an argerzhioù distrujañ-krouiñ a ra froud an
istor. Ar gemplezhiad-se, dalc’hek ha kempouez, a ya d’ober azezenn donañ an ober politikel e-doug
dekvloaziadoù pe kantvloaziadoù : he derou hag he dibenn a verk derou ha dibenn un oadvezh eus un
hil istorek, – emeur aze en amzerelezhioù hirbad hag arouarek. Azonet eo pep hini gant ur
gealiadurezh unvan pe unvanoc’h. Evel-se, e-pad ur c’hantved ez eo bet gwerc’helaet hil an Emsav en
ur gemplezhiad sternioù azonet gant ar vroadelouriezh. Dezrannañ ha dispenn ar gemplezhiad-se eo ar
pezh a anvomp « tarzhañ ar c’hombod broadel ». Anat eo e tremen un hil istorek dre ur prantad a span
politikel, a entroadur, a « vuzadur » etre an ampoent ma krog da zisteurel ur gemplezhiad sternioù hag
an ampoent ma’z eo savelet ha deuet oberatael ar gemplezhiad sternioù nevez. En hevelep doare ma
voe un dislank o kreskiñ etre niderezh an emsav tudadel brezhon hag ar gemplezhiad sternioù
broadelour ma harpe, betek disoc’hañ gant tarzhadur ar c’hombod broadel, e tiverzer ivez un dislank o
kreskiñ etre niderezh an emsav micherour hag ar gemplezhiad sternioù renkadelour a ra diazez e
bolitikerezh. En diarsell-se eo e c’haller komz eus tarzhadur ar c’hombod renkadel.
Un dra zo anat : pezh a zo politikel er stourmoù micherour eo ar furmoù « klasel » eus ar
stourmoù-se, an arc’hadurioù armerzhel pergen ; o gwerc’h politikel a dennont eus an azez a gemeront
war ar gemplezhiad sternioù adeiladet gant an emsav micherour abaoe ur c’hantved hanter. En eneb,
ar furmoù nevez a stourm (amkaniet war danvezioù anrenkadel evel an dudadelezh, h.a., pe o taveiñ
da elfennoù na voent ket kevanekaet ouzh ar gemplezhiad sternioù renkadelour evel an anveliouriezh),
mar greont trouz, ne zisoc’hont nepred war un ober politikel gwirion. Digempoell int diouzh ar
gemplezhiad sternioù renkadelour, ha dioueriñ a ra c’hoazh ar gemplezhiad sternioù nevez a rofe
dezho diazez. Aze emañ, da’m meno, ar perag eus ar c’hwitadennoù war hiroc’h termen ez eo evit
gwir an trec’hioù gounezet war an taol dre an ec’hwelioù a furm nevez evel hini ar Joint Français pe
hini Lip. Tarzhet ar c’hombod, e ren an dienez politikel. Er c’hontrol d’ar C.F.D.T., prest bepred da
gretaat seurt furmoù nevez eus ar stourm micherour, e talc’h start ar C.G.T. d’ar furmoù klasel,
mennet ma hañval bezañ da c’hounit korvo betek ar fin gant ar gemplezhiad sternioù renkadelour, –
anv ebet ganti da darzhañ ar c’hombod renkadel !
An tuadurioù nevez a verzer er stourmoù micherour a ziskouez nesaelezh gant an tuadurioù oc’h
anadiñ en Emsav. Marteze e soñjor diouzhtu er stad a vez graet eus an dudadelezh er stourmoù-se, –
n’eus aze koulskoude nemet un azon gorreel ha bepred forc’hellek ; azonusoc’h eo koulskoude eget
an arnodoù kendeuziñ a ra luskadoù broadelour ha kleizelour, – kendeuziñ pe da nebeutañ eskemm
dilhad, rak ned eont ket pelloc’h eget an treuzplakadurioù, dre berzh an dizamant-kaer ma chom an
arnoderion ouzh kudennadur ar c’hombodoù end-eeun. E gwir, pezh a ra nesaelezh an daou rumm
tuadurioù ha, drezo, an daou hil istorek, ez eo moarvat durc’hadurioù heñvel e-keñver an istoregezh,

ar rezid, an hollveziadelezh, da lavarout eo durc’hadurioù n’emaint ket o tont eus ar c’hombodoù
broadel pe renkadel, hogen emeur o paouez savelañ en tu-hont dezho. Emañ an daou hil, distremenet
ganto ar c’hemplezhiadoù sternioù diforc’h ma oant gwerc’helaet agentaou, o kenderc’hañ finvezioù
amezek pa n’eo ket hevelep. An aters d’ober eo hag ar finvezioù-se zo parzh en egin kemplezhiad
sternioù unel a roy d’an eil hil ha d’egile an tu d’en em werc’helaat a-nevez. An darvoudoù eo a
responto, hag an dud er feur ma krouint an darvoudoù.
Krediñ a ran ez eus aze un ditourenn evit ar politikerezh emsavel diwar vremañ : stagañ a-zevri da
savelañ sternioù kelennadurezhel, finvezel, damkanel, embregel o taveiñ d’an daou hil war un dro ha,
par ma c’hellomp, e kenlabour gant ar stourmerion vicherour nevez ; diouzh ezhomm, emellout e
tarzhadur ar c’hombod renkadel, ha se gant ar spered hollveziadek gounezet diwar darzhadur ar
c’hombod broadel. An ober politikel pleustrek-se a glot war-eeun gant finvez donañ an Emsav, an
hollelaat, rak hent fetis an hollelaat eo unelaat an hiloù istorek.
PKB-1225

KENDAEL A-ZIVOUT AL LUSKADOÙ SOKIALOUR
(Pempet testenn, PKB-1226)
Notennoù war an dispac’h soviedel : emdroadur ar Soviedoù.
An dispac’h soviedel a chom unan eus pouezusañ devoudoù an istor en 20t kantved. Kemeret e
vez da ardamez gant an darn vrasañ eus ar re a venn bezañ dispac’herion, met darnel e chom o
c’homprenidigezh eus ar gudenn. Da skouer, kleizelourion ’zo a bouezeka ar Soviedoù hag a sav ur
meni gwengel anezho, pe c’hoazh an drotskiourion a ra troc’hoù tidek en emdroadur an dispac’h pa
roont un deiziad tost resis da ziwanadur ar vurevveliezh hag an enepdispac’h : 1923.
Dav eo enta hepkoriñ an holl drapoù-se a-benn kaout ur gomprenidigezh emsavel eus ar gudenn.
N’eo ket pal ar studienn-mañ ober un dezrann hollek eus an dispac’h soviedel, met gwelout an dialusk
anezhañ e goulou emdroadur ar c’heñverioù etre ar Soviedoù hag ar strolladoù dispac’hel, peurgetket
ar volcheviked. Diwar zaremprediñ an tu kleiz pellañ e Frañs eo deuet anat e oa mat kreskiñ diaz
damkanel an Emsav war ar poent-se : gwelout an dispac’h soviedel e goulou an Emsav hag ageveskemm.
Evit kompren ervat emdroadur an dispac’h eo ret kaout un anaoudegezh hanezel pizh eus ar mare,
setu perak e roomp da gentañ un deskrivadur eus ar gevredigezh rusian a-raok an dispac’h.

1. – Plegenn gevredadel an impalaeriezh tsarel a-raok an dispac’h.
E-kichen ar gouerion a zo muianiver ar boblañs (81 %) hag a bleustr ur gounezerezh
krennamzerel, sujet c’hoazh gant gourferc’henned brientinion peurliesañ, e weler ur gevalaouriezh
arnevez o tiorren, heñvel ouzh hini ar Stadoù-Unanet oc’h implijout ur broleteriezh tolpet e greantioù
bras.
Betek an 20t kantved ez eo sonnet emframmoù ha frammoù ar gevredigezh rusian en ur stad etreat
da re Europa hag Azia. Damdrevadennet eo Rusia e derou ar c’hantved. Stekiñ a ra ar greanterezh
ouzh ur vro warlerc’hiet renet gant ar vrientinelezh5. An treuzfurmadurioù kevredadel a oa deuet
lerc’h-ouzh-lerc’h en Europa ar C’hornog zo c’hoarvezet an holl war un dro e Rusia, pezh a zispleg
evit un darn dialusk an dispac’h.
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Dre berzh ar mennadur kornogelaat a oa gant ar Tsared en 18t kantved e tiwanas ar greanterezh, nemet, diazezet war
ar servelezh, e chome skort. En 19t kantved, da heul kempennadurioù ALEKSANDR 2 (lamidigezh ar servelezh e 1861) e
kresk tud-labour ar greanterezh. Daoust da wander an nevid diabarzh e tiorre ar greanterezh rusian bennozh da gevalaoù
estren ha da galvezderioù nevez o reiñ an tu da aveiñ ar c’hehenterezh e dibenn an 19t kantved.

Dre youl he levierion ez eo Rusia ur vro ezporzhier a genderc’hadoù gounezel. E-se emañ he
gounezerezh e dalc’h strizh an nevid-bed. Ar greanterezh c’hoantaet, broudet ha zoken a-wechoù
krouet gant ar Stad a sil a-dre he daouarn : gant kevredadoù saoz eo reolet eztennerezh ar platin,
kevalaoù gall ha belgian zo muianiverek e postadurioù greanterezh an Donetz, kevalaoù alaman en
tredangalvezerezh. An drederenn eus an enporzhiadurioù a c’hoarvez eus kenderc’hadoù pleusket gant
ar greanterezh kornogeuropat. Emañ Rusia en ur stad a drevadenn armerzhel e-keñver ar
gevalaouriezh etrevroadel.
Bodet emañ ar gouerion – moujiked – e kumuniezhoù-kêriadenn, – mirioù – a zo o c’hefridi ren
un dasparzh reoliek eus al lodennoù douar a-benn derc’hel ar parder etrezo. War vihanaat avat ez a al
lodennoù gant kresk ar boblañs6. Ouzhpenn se eo brevet ar gouerion gant an telloù hag ar bloaztaloù a
rankont reiñ da berc’hennañ an douaroù legadet dezho da heul freuzadur ar servelezh7. Dizesk eo an
darn vrasañ eus ar voujiked, bras e chom warno levezon ar bobed techet d’an obskurantegezh. Boazet
da blegañ o c’hein, e toujont d’an aotrounez. A-wechoù e tro an aon hag ar vezh ganto e konnar, alese
an emsavadegoù feuls ha moustret garv a zo ul lod eus hanez koueriadel Rusia. Diwar derou ar
c’hantved e kresk ar c’hoant da biaouañ douar war un dro gant niver an dud da vagañ. Emañ ar
palevarzh eus an douaroù e perc’hentiezh 140 000 familh vrientin. Ar stourm evit an douar a vo unan
eus kefluskerioù galloudusañ Dispac’h 1917.
Diaes eo merkañ ar vevenn etre kouerion ha micherourion. Evit tri milion a vicherourion er ster
strizh ez eus tri milion all o kemer perzh tro-ha-tro el labour greantel ha gounezel. Etre an daou rumm
e vez liammoù kreñv, a gerentiezh da gentañ. Un hevelep live stuzegezh zo etrezo, ouzhpenn ma’z eo
an holl sujet da aozioù labour tenn-tre. Ent saviadel avat ez eo ar vicherourion an nerzh kreñvañ agalz, dre berzh ma’z int gopret izel-kenan ha tolpet en embregerezhioù bras : e 1911 e labour 54 %
anezho e greantioù ouzhpenn 500 implijad (31 % er Stadoù-Unanet), 40 % e greantioù etre 50 ha 500
implijad ha 12 % e stalioù dindan 50 micherour. Ar broleteriezh yaouank-se zo dezhi un dremmwel
ledan ha disheñvel diouzh bed kloz ar gouerion. Feulsoc’h eo ivez ha stourmusoc’h eget proleteriezh
Kornog Europa gant he benvegadurioù kempennelour ha sonnet. En arbenn eus ar moustrerezh tsarel
hag alese eus gwanded an aozadurioù-derc’houezañ boas (c’hweluniadoù, strolladoù) ez eo douget da
ijinañ doareoù stourm nevez, evel ar Soviedoù e 1905.
Un nemeurveliezh a ren war ar greanterezh, anezhi un dornad familhoù liammet strizh ouzh ar
bankoù mestroniet gant ar c’hevalaoù estren. N’eus ket a wir vourc’hizelezh rusian, met ur stroll
bureviourion, kevalaourion ha gourferc’henned kevreet ouzh an impalaerouriezh estren.
Etre an nemeurveliezh-se diouzh un tu, ar gouerion hag ar vicherourion diouzh an tu all, ez eus un
uloc’had a renkadoù-etre, brientek e-keñver ar werin a-fet stuzegezh ha deskadurezh, met hep galloud
politikel, o luskellat etre an daou vloc’h war glask d’ur roll dizalc’h lakaet dic’hallus gant o
dislavaroù.
E-skoaz Kornog Europa gant he c’hresk armerzhel dillo, ez eo ar gevredigezh rusian evel dalc’het
en un hobregon gant ar Stad tsarel ; houmañ, gant he burevierezh galloudus urzhasaet strizh hag he
folis arnevez, a zalc’h dindan hec’h evezh ken ar renkadoù perc’henn ken ar renkadoù-suj ; hañvalout
a ra bezañ diaes da ziskar. Nemet e derou an 20t kantved e kresk an dislavar etre an ezhomm en deus
ar galloud armerzhel da reoliñ ar vuhez politikel a-benn kas an diorreadur hag ar veli bolitikel a nac’h
anaout an ezhomm-se. Kantreizhañ a ra ar Tsar e hentennoù mac’hom dre ideologiezh ar riegezh a wir
doueel.

2. – Ar strolladoù politikel eus an tu kleiz a-raok an dispac’h.
Un doare disheñvel da veizañ kudenn an dispac’h en doa devoudet un troc’h er Strollad
sokialdemokrat etre mencheviked ha bolcheviked, e 1903.
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Herrek e kresk ar boblañs e derou ar c’hantved (feur-genel 48‰), pezh a c’hrevusa ar c’hudennoù war ar maez.

Torret e voe ar gengrediezh koueriadel gant kempennadurioù STOLYPIN e derou ar c’hantved oc’h adreizhañ
perc’hentiezh an douar ; an disoc’h e voe derou ar gevalaouriezh war ar maez hag ar gouerion pinvidik (koulaked).

Evit ar vencheviked e tisoc’hfe eus an dispac’h ur renad bourc’hiz a gasfe da benn ar
c’hempennadurioù kevredigezhel, o reiñ ul lusk nevez d’ar sokialdemokratiezh ha da emskiant ar
yoc’hoù diouzh un tu, hag o tegas diouzh an tu all treuzfurmadurioù armerzhel (greanteladur, kresk ar
broleteriezh). E-se, pa darzhfe an dispac’h e broioù greantelaet Kornog Europa, e ve tu da ziazezañ un
« diktatouriezh eus ar muianiver » ha n’eo ket an « diktatouriezh eus al leianiver » evel ma rebechent
d’ar volcheviked mennout ober. Difenn a raent ger-stur an « emamaezhiañ dispac’hel » war skouer
Kumun Paris, – pezh a ro da gompren al lec’h ambilh o devoe er Soviedoù e derou 1917. Hogen un
dislavar oa etre an « emamaezhiañ dispac’hel »-se hag ar gouarnamant bourc’hiz arc’het a-hend-all.
Marksourion dogmatek, e treuzplakent emdroadur kevredadel Alamagn ha Breizh-Veur, ha
dedroadelouriezh MARX war Rusia.
Evit ar volcheviked e tlee an dispac’h c’hoarvezout e daou lankad : 1) « diktatouriezh werinek ar
broleterion hag ar gouerion » gant ur gouarnamant dispac’hel ersezadel a ve e gefridi freuzañ ar
tsarelezh o reiñ hent d’an dispac’h en Europa a-bezh 2) « diktatouriezh ar broleterion » a-benn kas an
dispac’h sokialour. Hemañ a ve un darsav poblek renet gant ar strolladoù kleiz, dreist-holl gant ar
Strollad bolchevik, framm dispac’herion a vicher, kenurzhiet hag urzhasaet mat, o kevreañ labour
dirgel ha labour diskel. An aozadurioù « emdarzhek » evel ar Soviedoù a sellont diouzh ur savboent
kaderezhel evel organoù-stourm pe evel an egin eus ur veli nevez. Evit LENIN n’eus ket da
dreuzplakañ plegenn ha frammoù ar broioù greantelaet war Rusia, hogen azasaat ar varksouriezh ouzh
plegenn Rusia.
Kendalc’herion dispac’herion rusian an 19t kantved, an narodniki, eo ar sokialourion dispac’her.
Pouez a roont d’ar Bobl rusian, dreist-holl d’ar gouerion, a-benn diazezañ ur sokialouriezh orinel war
an emvererezh hag ar c’hevelourioù, ha hepkoriñ en doare-se arvezioù nac’hel ar marevezh kevalaour.
Difenn a reont ivez araezioù-stourm spontelour.
An anveliourion hag an uc’hegourion o deus an un pal hag ar sokialourion, nemet e stourmont
nann evit kemer ar galloud hogen evit distrujañ ar frammoù stadel forzh pere e vent dre obererezhioù
yoc’hek ha diazezañ ur c’hevreadur a unvezioù emren hag emveret. Tost emaint da spered ar
Soviedoù ha, daoust d’o niver bihan, ne vint ket evit netra e boniekadur ar Soviedoù.

3. – Ar Soviedoù ha leviadurezh ar Strollad komunour etre 1917 ha 1921.
Ar Brezel-bed kentañ a voe ur buanaer d’an dislavaroù a zegasas difloskadur ar frammoù tsarel ha
dispennadur an armerzh hag al luoz. Goude ur prantad « brogar » e derou ar brezel ez adkrogas an
ec’hwelioù hag ar c’henstourmoù, an arc’hadurioù o tremen buan eus ar par armerzhel d’ar par
politikel (arc’hadur evit lakaat fin d’ar brezel). War un dro e teuas disrannoù en emsav sokialour etre
dalc’hidi ar brezel-emzifenn (sokialourion dispac’her), ar peoc’h hep destagadurioù na digolloù
(mencheviked), treuzfurmidigezh ar brezel impalaerour en un enbrezel (bolcheviked).
Evit adurzhiañ an armerzh e voe krouet e 1915 Poellgor ar Greantioù-brezel (PGB), renet gant
izili ar Strollad bonreizhel-demokrat ha Hereidi8 unanet e bloc’h araokadour an Douma. Rakwelet e
oa amparañ strolloù micherour e-ser Poellgor-kreiz ar Greantioù-brezel (PKGB) dalc’het e
Petersbourg. E doareoù ’zo e oa reizhiad strolloù micherour ar PGBoù evodet eus mouezhiadegoù er
greantioù damheñvel ouzh ar reizhiad-dileuriañ he doa ganet Sovied Petersbourg e 1905.
Pa darzhas darsav c’hwevrer e Petersbourg ha pa voe diskaret ar gouarnamant tsarel e voe div
greizenn o klask reiñ ur stumm frammel d’an emsavadeg emdarzhek : diouzh un tu nerzhoù bourc’hiz
ha brogarour Poellgor an Douma, diouzh an tu all nerzhoù micherour ha milour ar Sovied9. Dre
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Strolladoù eus ar vourc’hizelezh frankizour unpennelour, berzet goude Dispac’h Here.

Ar sovied pe kuzul micherour oa un aozadur eus an emsav micherour nevez. Da geñveriañ e ve gant Kumun Paris.
Evel-henn e c’haller deskrivañ geneliezh sovied Petersbourg e 1905 : evit ren un ec’hwel hollek e aozer dilennadegoù en holl
c’hreantioù. Amparet eo ar sovied gant an holl zileuridi vicherour. Buan ez emdro arc’hwelioù ar sovied eus re a boellgorleviañ an ec’hwel da re un « Dael » vicherour o plediñ gant an holl gudennoù (an dasparzh, ar vezin, h.a.). Pa ziviz padout en
tu-hont da fin an ec’hwel ez eus ennañ un egin a veli. War ar skouer-se e voe savet soviedoù 1917. Dezverkoù ar c’huzul

gendiviz e voe savet ur Gouarnamant ersezadel ma ne oa ezel ebet eus ar Sovied10. Hemañ a selle
outañ e-unan evel un organ-reoliñ eus ar « werinelezh dispac’hel » war ar Gouarnamant.
Ganet e voe ar Sovied diwar gentod izili vicherour ar PKGB. D’an 27 c’hwevrer e savas Poellgorerounit ersezadel Kuzul an Dileuridi vicherour a c’halvas ar vicherourion hag ar soudarded da zilenn
o dileuridi ; neuze e voe amparet ar Sovied ha buan e teuas da vezañ un Dael ramzel a vicherourion ha
soudarded o sezañ ent peurzalc’hus. E gin da Zispac’h 1905 ma oa ar Sovied un aozadur proleterel rik
aozet evit ren ha kenderc’hel un ec’hwel hollek, e voe Sovied 1917 savet diwar gentod levierion
vicherour ar PKGB ur wech diskaret an nerzhoù tsarel, ar pezh a zispleg an hol o devoe diouzhtu ar
strolladoù sokialour warno ; ouzhpenn se e oa ivez amparet gant soudarded eleze gant tud a orin
kouer.
Goude daou viz e teuas Sovied Petersbourg da vezañ ur pikol benvegadur amaezhel o treiñ mat,
rak rannadur al labour a yae war gresk (poellgorioù, kengorioù, burevioù) bep ma kreske ar
c’hudennoù. El laez edo Gwazva ar Poellgor-erounit. Pezh a veze gounezet e tachenn an
arc’hwelerezh a veze kollet e tachenn ar werinegezh, evit a sell da skouer reolerezh an dileuridi war
an erounid, – doareoù o rakskeudenniñ emdroadur ar Soviedoù goude Here 1917.
Buan e voe goloet tiriegezh an ezimpalaeriezh tsarel gant soviedoù o tiflukañ emdarzhek, hep
liamm kenetrezo, war skouer Sovied Petrograd pe hini Moskva11, ken er c’hêrioù ken war an talbenn,
nebeutoc’h war ar maez en arbenn eus ar Poellgorioù gounezel amparet diwar gentod ar
Gouarnamant ersezadel.
Ouzhpenn ar soviedoù e tinodas Poellgorioù oberiadegoù na rejont buan nemet unan gant ar
C’huzulioù terennoù. Ne oa bevenn fraezh ebet etre arc’hwelioù ar soviedoù hag ar poellgorioù-se,
nemet e veze ar poellgorioù tostoc’h da gudennoù armerzhel ar greantioù ha da iziunadoù ar yoc’h, ha
politikeloc’h ha stabiloc’h ar soviedoù. Lusk an dispac’h a lemmo an dislavaroù armerzhel hag ar
Poellgorioù oberiadegoù a gemero pouez mui-ouzh-mui, o talvezout da von da voederezh ar
volcheviked.
Tra ma’z ae war stegnañ an dislavaroù renkadel o tiaesaat daouelezh ar veli etre ar soviedoù hag
ar Gouarnamant ersezadel, e kreske galloud ar soviedoù diwar goust dismantroù ar benvegadur-Stad
kent hag ensavioù ar Gouarnamant ersezadel. Emren-ouzh-emren e teue ar soviedoù da vezañ ha, mar
chome dre-vras Sovied Petrograd en ambilh ar re all, e veze e meur a gêr ar sovied o tivizout war bep
tra, o ren war dasparzh ar boued pe o tizorniañ ar renerion embregerezh, ha betek embann ar Republik
war e diriad evel ma reas hini Kronstadt d’ar 16 mae 1917.
Hini eus ar strolladoù politikel nemet ar volcheviked ne rae stad eus ar soviedoù. Ar re o doa ar
muianiver enno, ar sokialourion dispac’her hag ar vencheviked, a zistaole lugan ar volcheviked : « An
holl veli d’ar soviedoù », – ar re gentañ dre ma ne oa ket frammet c’hoazh ar gouerion, an eil re
peogwir e tifennent tezenn an dispac’h bourc’hiz.

micherour zo : a) Al liamm gant ur rumm kevredigezhel a zo en un dere a sujadur pe a zalc’hiadegezh b) Ar werinelezh eeun
k) Bezañ un ensavadur dispac’hel.
Diwar se e c’haller diforc’hañ teir furm bennañ a guzulioù :
1) Ar c’huzul a rizh Kumun, eleze ar « bobl » emamparet evel beli-Stad (skouer : Kumun Paris e 1871).
2) Ar c’huzul a rizh Poellgor dispac’hel, eleze un organ bevennet e badelezh, da gefridi dezhañ ren ur stourm
dispac’hel (skouer : ar C’huzulioù soudarded en Dispac’h saoz).
3) Ar c’huzul a rizh Kengor micherour, derc’houezour al lazioù micherour (skouer : Kengor al Luxembourg e Dispac’h
1848 e Frañs).
Gougevanet en em gavas an tri rizh-se ouzh rizh ar soviedoù rusian e-ser emdroadur an dispac’h (sl. Oskar
ANWEILER, Les Soviets en Russie, Gallimard 1972).
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Nemet KERENSKIJ.

E Petrograd e oa unanet micherourion ha milourion en hevelep sovied ; e Moskva e oa ur sovied micherour hag ur
sovied milour kenurzhiet.

LENIN, distro e Rusia, a embannas fraezh petra oa evitañ dazont ar soviedoù : kemer ar galloud
ha bezañ ar veli nevez oc’h amparañ Republik ar Soviedoù. Ar Strollad e-unan ne oa ket a-du gantañ
pa hañvale an damkaniezh nevez-se mont enep al linenn varksour kreizennour. Anat e oa un dislavar
evel ma lavare KAMENEV etre ar greizennouriezh volchevik hag ar soviedoù ma klote kentoc’h ar
veli digreizennet gant an tezennoù anveliour pe anveliour-c’hweluniadour.
Padal ez eo tezennoù LENIN a voe trec’h ha diwar neuze e voe pal ar Strollad gounit ar muianiver
er soviedoù. Torret e voe avat lañs ar Strollad war an hent-se gant Darsav gouere lusket gant
moederezh ar volcheviked e Petrograd ha moustret gant al lu gouarnamantel goude asant ar Sovied.
Dilezet e voe neuze al lugan, ha tri miz a-raok Darsav here, e oa enta un troc’h krenn etre ar Strollad
hag ar soviedoù.
Gant poutch KORNILOV (30 eost 1917) ha roll ar volcheviked evit e zizarbenn ez adarveras ar
re-mañ al lugan hogen gant ar ster : an holl veli d’ar soviedoù bolchevik. Adalek eost e kreskas pouez
ar volcheviked er soviedoù hag e derou an diskar-amzer o doa ar muianiver er soviedoù pouezusañ.
Neuze e voe tu da lakaat war an deizroll kudenn an darsav ha kemeridigezh ar galloud. Mar nac’has
LENIN gortoz ma ve kemeret ar galloud gant Kendalc’h ar Soviedoù evel ma c’hoantae KAMENEV,
pe lakaat da glotañ mare an darsav gant hini ar C’hendalc’h evel ma venne TROTSKY, eo en abeg
d’ar blegenn : dre m’o doa ar muianiver er soviedoù e c’halle ar volcheviked diskar diouzhtu
KERENSKIJ hep gortoz ar C’hendalc’h. Evel-se n’en defe ket KERENSKIJ amzer d’en em brientiñ
na da greñvaat e nerzhoù hag ar volcheviked en em gavfe o-unan e penn.
D’an 24-25 here 1917 e tiskare ar volcheviked ar Gouarnamant ersezadel dre nerzh ar frammoù
milourel o doa savet e-ser Sovied Petrograd. Antronoz an darsav e fizient ar veli e Kendalc’h
hollrusian ar Soviedoù.
Er Gouarnamant nevez ne oa nemet bolcheviked ha sokialourion dispac’her pa nac’he an holl
strolladoù all anaout reizhveli ar volcheviked, – ar re-mañ o doa aloubet ar veli teir sizhun a-raok
emvod ar Vodadenn-vonreizhañ sellet gant ar re all evel derc’houezourez wirion pobl Rusia. Goude
loezadur ar Vodadenn gant Gouarnamant LENIN d’an 18 genver 1918 e voe savelet tamm-ha-tamm
reizhiad volchevik ar soviedoù. Hervez Bonreizh 1918 e oant ensavet evel organoù-Stad o piaouañ
war un dro ar galloudoù-dezvañ, -erounit ha -barn.
E dibenn 1917 hag e derou 1918 e renas ur wir veli digreizennet, pep sovied oc’h arc’hwelañ
dioutañ e-unan, ha betek ober fae eus urzhioù Sovied Kefridierion ar Bobl.
Tamm-ha-tamm avat e teuas war wel an dislavar etre kreizennouriezh damkanel al leninouriezh
ha digreizennouriezh anienel ar soviedoù bep ma washae dispennadur an armerzh hag al luoz ha,
dreist-holl, ma reuzie an enbrezel. A-benn ar fin ne voe mui ar soviedoù nemet ur stagadenn d’ar
Strollad karget da erounit er boblañs urzhioù al levierezh pe, gouez da TROTSKY, unan eus rodoù
dantek ar gevredigezh sokialour etre rod vihan ar Strollad ha rod vras ar boblañs. A organoù-stourm ar
broleteriezh ha daeloù gwerinek ez ejont da aozadurioù amaezhel eus ar Strollad komunour.
Diaesterioù an enbrezel a zegasas ar veli nevez da lakaat berz war ar strolladoù sokialour all hag
e-se da freuzañ pep eneberezh er soviedoù. A-c’houde 1919 e c’hallas ar gomunourion ren ar vro ounan hep ar soviedoù. Daoust ha ne c’halle ket, evel ma skrive LENIN e derc’hent Dispac’h Here,
240 000 ezel ar Strollad, bezañ ken gouest da ren ar vro ha 130 000 perc’henn-douar araozo ?
Emsavadeg Kronstadt (02-17 meurzh 1921) a voe an taol-enebiñ diwezhañ a-berzh ar soviedoù ouzh
hollveli ar Strollad komunour.

Notennoù-dezrannañ – Kealioù dispac’herion hiziv a-zave d’an dispac’h soviedel.
E goulou emdroadur ar soviedoù hag al leviadurezh leninour, klaskomp sklaeraat un nebeut
kudennoù a ra dave dezho an dispac’herion hiziv :
1) Kudennadur ar soviedoù evel ensavadurioù gwerinek ha digreizennet.
2) An dispac’h trubardet.

An anadenn nevez ez eo ar c’huzul micherour zo bet hollvedel a-walc’h12 evit ma ve klasket
gwelout enni framm politikel an dazont ha sevel un damkaniezh anezhi evel ma reas LENIN pe
PANNEKOEK13 : beli digreizennet ha gwerinelezh eeun, eleze unanadur en hevelep ensav eus an
erounid, an dezvañ hag ar barn. Ar galloud enkorfet er sovied n’eo ket mui ensavadekaet dre ar
wirelezh hogen dre an dispac’helezh, pa’z eo ar sovied amparet gant dileuridi dizorniadus e pep mare,
er c’hontrol da izili un Dael a vez dilennet evit ur badelezh merket. Distabilded ar veli eo an tu nac’hel
eus seurt gwerinelezh. Ur gwan bras eo se, rak kizidikoc’h eo ar soviedoù ouzh an neuennadurioù
politikel eget ar bodadennoù oc’h embreger ar werinelezh derc’houezel hag o chom dre se e-maez a
reolerezh peurzalc’hus an diaz, hag aesoc’h eo d’ur stroll aotrouniek skrapañ ar galloud enno gant
skoazell hag en anv ar yoc’hoù. Diwar ar poent-se ez a ar c’huzulioù da gorfoù marv, pezh a
c’hoarvezas end-eeun e grez Dispac’h Here gant trec’h ar volcheviked.
E-keñver digreizennouriezh e sav kudenn termenadur an unvez politikel. En damkaniezh
soviedelour, emañ unvez politikel ar sovied diazezet war un diriegezh piaouel. Hogen un unvez
politikel ne anavez ket div foranelezh disheñvel en hec’h amgant, alese an diaesterioù ken damkanel,
ken embregel a savas : en e zamkaniezh soviedelour e klask LENIN kevanaat reizhiad an unvezioù
galloud ez eo ar soviedoù gant ur veli-greiz. En devoud, ne voe ket ar soviedoù evit talañ ouzh an
enbrezel hag an enepdispac’h. Ne voe nemet beli greizennet ar Strollad komunour hag al Luoz ruz evit
bezañ gouest da ziskar an enebour. Tu a ve da lakaat e kemm Kumun Paris hag an Dispac’h alaman e
1918 evel gourzhskouerioù.
En damkaniezh leninek eus ar Stad e kaver enta ur c’heveldodiñ kealioù, diouzh un tu ur c’horf
kealiadel kempoell o tont eus ar varksouriezh hag ar volchevikouriezh : un dezrann bloc’hel eus ar
gevredigezh, roll-blein ar Strollad hag ar broleteriezh, « kreizennouriezh werinek », h.a., diouzh an tu
all, elfennoù o tont eus an argerzh dispac’hel e Rusia evel ar soviedoù, ar werinelezh eeun hag an
digreizennouriezh. N’eo ket ar wech kentañ ma kaved ar seurt arallegezh er preder marksour. E-barzh
Denarc’h ar Poellgor-kreiz da Gevre ar Gomunourion14 e meurzh 1850 e stign endeo MARX
kudennadur ar c’huzulioù : evitañ ez eo ar c’huzulioù dinazel dispac’hel na mui na maez organoù ar
stourm politikel, o c’hefridi luskañ an emsav met n’eo ket emellout en ademframmadur ar
gevredigezh, se o vezañ graet dre al laez gant ar veli-Stad proleterel kreizennet. Gourzhenebadur a
chom evelkent etre an ensavadurioù politikel lec’hel berrbad erbedet evit abegoù a gadouriezh hag ar
greizennouriezh proleterel. MARX ne glaskas ket diskoulmañ ar gourzhenebadur-se. Koulskoude e
kejas gantañ da geñver Kumun Paris evel ma reas ivez LENIN d’e dro e 1917. Ne voe ket hemañ evit
daelerezhekaat ar c’heñverioù etre ar soviedoù hag ar Strollad : hemañ o arveras evit diazezañ ar veli
nevez ha nebeut-tre a bouez o devoe en ademframmadur ar gevredigezh goude an dispac’h. Merkomp
ivez ar moederezh renet ouzh an Daeloù bourc’hiz en-dro da werinegezh ar soviedoù war-benn
kadarnaat hollveli ar Strollad.
E seurt arallegezh kealiadel, o klotañ gant un arallegezh saviadel (Strollad komunour / Soviedoù)
en dispac’h soviedel emañ da gavout an diforc’h etre al leninouriezh hag ar stalinouriezh. Betek 1930
e padas mui-pe-vui elfennoù eus an arallegezh-se. Da c’houde ne chomas nemet hollveli an unstrollad
o vont war greñvaat tra ma veze kreizet an ober war adeiladur diaz armerzhel arnevez SSSR.
A-zivout an dispac’h soviedel e komz alies an tu kleiz pellañ ha dreist-holl an drotskiourion eus
« dispac’h trubardet ». Evito ez echu ar prantad dispac’hel e 1923 hag e krog adal ar mare-se
bureviekadur ar reizhiad evit difourkañ gant an enepdispac’h dindan STALIN. E mestroniadur ar
gevredigezh gant gwiskad ar vurevveliourion e wele TROTSKY un anadenn bolitikel ha n’eo ket un
anadenn gevredadel o vezañ ma oa sokialour ar c’heñverioù-kenderc’hañ. Anat eo skorted an dezrannse, zoken diouzh ur savboent marksour : penaos e vefe tu da gaout un dreistframm enepdispac’hel
gant un danframm sokialour ? Ar c’hentañ e voe TROTSKY da voulc’hañ dezvarnerezh ar reizhiad
12

Kv. soviedoù an Dispac’h hungarian (1918), alaman (1918), darvoudoù Hungaria ha Polonia (1956).
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Ret eo diforc’hañ gwerc’helezh ar c’huzulioù hag an eorizh disoc’het eus ar gealiadurezh o deus ganet, – ha bras awechoù ar c’hemm. Anat eo se ken gant LENIN, ken gant PANNEKOEK.
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In Karl Marx devant les jurés de Cologne, Emb. Costes.

soviedel, nemet ne c’halle ket mont re bell anez dispenn e dremened a zispac’her hag a zen a Stad.
Kas an dezvarn betek penn en dije anataet al liamm etre ar stalinouriezh hag al leninouriezh.
Ar volcheviked a ouezas tennañ korvo eus enkadenn ar gevredigezh vloc’hel rusian kroget gant
emsavadeg c’hwevrer 1917 evit diazezañ o beli dezho. Mar en em gavjont o-unan e penn eo dre m’o
doa ur framm start hag un damkaniezh eus ar Stad hag eus ar renkadoù, pezh a vanke d’ar strolladoù
all, seizet gant o aon hag o divarregezh da sammañ levierezh ar vro. En ur vroudañ stourm ar
renkadoù dre an obererezh a renent war an dachenn e ouie ar volcheviked e kase an dispac’h pelloc’h
eget kempennadurioù armerzhel (amkan ar vencheviked) pe treuzfurmadurioù gennadel (amkan ar
sokialourion dispac’her).
Diwar ma tiazez al leninouriezh he damkaniezh eus ar Stad n’eo ket war c’hoari dieub an nerzhoù
kevredadel, hogen war levierezh ar Strollad, rakward distag diouzh ar broleterion hag oc’h embreger
ar galloud en o anv, e verk d’ar Strollad roll ur gwiskad-ren. E-lec’h bezañ perc’henn ent hiniennel
war an araezioù-kenderc’hañ edo ar vurevveliourion perc’henn « ent strollennel » warno. Gant gerioù
all, e oant « merourion » ar Stad, o terc’hel en o daouarn war un dro ar galloud politikel hag ar galloud
armerzhel. Ur wir renkad-ren e teujont da vezañ e-kerz ar bloavezhioù ugent, dezhi he zalvoudoù hag
hec’h emskiant strollennel. An dispac’h soviedel a lakaas ar gevredigezh da dremen eus emframmoù
kevredadel gounezel da emframmoù greantel ; seurt ademframmadur lusket gant ar Stad a ziouere ar
vourc’hizelezh evit mont eus ar bed henvoazel d’ar bed arnevez. Ouzh ar c’hemmañ diaz kevredadel e
klote amparadur ur renkad nevez, hini ar vurevveliourion.
Edo enta ar stalinouriezh e go el leninouriezh, ha houmañ zo bet arveret gant STALIN diouzh e
ijin personel. Displegadus eo da skouer an hollveliouriezh stalinour evit un darn dre ar c’hudennadur
leninour, peurgetket evit a sell meizadur ar werinelezh. Ar werinelezh a ra LENIN dave dezhi eo ar
werinelezh jakobin15 : ar bobl (ar broleteriezh), o vezañ ma ne c’hell ket faziañ, ne c’hoarvez dezhi
nemet bezañ faziet ; ar gudenn eo neuze he difaziañ dre an deskadurezh sturiet e doare da zeskiñ d’ar
geodedourion lazioù gwirion ar bobl (ar broleteriezh) ; al levierion, en em ziskleriet o-unan rakward ar
bobl (ar broleteriezh), zo galloudeget ganti.
Un diempradur a gaver en dispac’h soviedel, en damkaniezh leninour hag e preder MARX da
gentañ. An dezrann marksek-leninek eus dialusk ar gevredigezh, evitañ da vezañ un dezrann
daelerezhel o lezel pell war e lerc’h an imbourc’hioù kempredel war ar gevredadelezh, zo c’hoarvezet
dezhañ forc’hañ. Evel-henn e c’haller brasluniañ ar forc’hadur-se : eus an tri rumm daelerezhioù e
kaoz (a/ hil daelerezhel an damkaniezhoù b/ an daelerezhioù o werc’hañ er gevredigezh k/ ar
c’heñverioù daelerezhel etre an damkanerion (-embregerion) hag ar werc’helezh kevredadel), ar rumm
a/ zo aet mui-ouzh-mui d’ur brederouriezh eus an istor, ar rumm k/ zo dizeriet evel lec’h a niderezh ha
zo aet d’ul lec’h a levierezh. Brientek eo studi emdroadur ar soviedoù er c’heñver-se. Diskouez a raent
bezañ lec’h istorek ar rumm k/, mailh-kreiz an niderezh dispac’hel, kenderc’herion an istor. Ar roll-se
a yeas buan diganto, ha ne chomas diouto nemet ur benveg displed etre daouarn politikerion o doa
kent pep tra da adeiladiñ ur riez. Na STALIN na LENIN avat ne c’haller tamall dezho bezañ
« trubardet » an dispac’h. En eneb, feal int manet dezhañ hag ensammet o deus an dislavar a zo ennañ
adalek an derou etre finvezioù ar werinelezh hag amplegadoù ar gwerc’h politikel. An dislavar-se avat
n’o deus ket trehontet.
PKB-1226
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A-zivout an daouad gwerinelezh rezidek / gwerinelezh jakobin, sl. J. FREUND, L’essence du politique, Sirey Paris
1965, pp. 399-402.

AN EMSAV HAG AR VRO (68)
LIZHEROÙ
Amañ da heul ez embannomp testenn al lizheroù eskemmet da heul an embann gant ar gelaouenn
Al Liamm (160/390-391 1973) eus danevelloù labour ar « bodadegoù-studi a-zivout kudenn doareskrivañ ar brezhoneg ». Sl. ivez EMVR-381, 382, Emsav 72/390 1972 ; EMVR-392, 393, 394, 395,
Emsav 74/390-391 1973. En EMVR-382 e kaver daveoù all.
Da Rener Al Liamm :
« Te ’oar ar respontoù en deus graet E.S.B. d’ar pedadennoù kaset da S.A.D.E.D. gant DENEZFLEURIOT e mae 1971 ha gant HONORÉ-DANIÉLOU e kerzu 1972. Respontoù fraezh e oant, o
tisplegañ an abegoù hon eus da nac’h kemer perzh er bodadegoù aozet evit kemmañ ar reizhskrivadur.
« Gwelout a reomp ez embann Al Liamm ingal disoc’hoù labour ar bodadegoù-se. Ha ne gav ket
dit e ve mat da Al Liamm ivez embann fraezh he mennad. Hemañ ne c’hell bezañ, unan a zaou, nemet
derc’hel d’ar reizhskrivadur diazezet e 1941, pe e zilezel. Rak deraouiñ danevell labour ar bodadegoù
gant : “Pedet omp da embann…” n’eo ket ur respont degemeradus : er bodadegoù-se e kenlabour
dileuridi Kuzul ar Brezhoneg, da lavarout eo dileuridi Al Liamm, a zo ezel eus Kuzul ar Brezhoneg ».
(24 11 73)

EMVR-440

Digant Rener Al Liamm :
« Lakaet em eus : “Pedet omp da embann…” dre ma’z eo bet kaset din ar baperenn-se. Ne oan ket
er vodadeg.
« A-hend-all kement-se a zo kinnigoù hepken graet gant ar re a oa er bodadegoù hag a zo en em
gavet a-du war ar poentoù-se. N’eo ket un dra divizet, kement ha ma ouzon.
« Evel rener Al Liamm e c’hellan, evel just, kaout va menozioù war an divizoù-se, hogen d’am
soñj, rener Al Liamm n’eo ket Al Liamm.
« Gouzout a ran n’eus ket tu da gaout un doare-skrivañ peurvat. Ha n’eo ket peurvat hon hini. Da
skouer, morse n’on bet a-du gant ar V a gaver e piv, pe riv, na Maodez GLANNDOUR kennebeut. R.
HEMON e-unan ne oa ket a-du gant ar skritur-se kennebeut, se a ouiez ken mat ha me1.
« E gwirionez ne ran nemet reiñ keloù war ar poent-se ».
(27 11 73)

EMVR-441.

Da Rener Al Liamm :
« Un dra eo bezañ pedet da embann, un dra all eo embann. Ne gemerez ket perzh e “bodadegoù an
doare-skrivañ”, ne savez ket a-du ganto, ne savez ket enep dezho ivez.
« Rener Al Liamm n’eo ket Al Liamm, emezout. Al Liamm n’eo ket Kuzul ar Brezhoneg
kennebeut, hemañ n’eo ket ar C.E.L.I.B., na hennezh ar Gouarnamant. Nemet e striv ar C.E.L.I.B. da
1

Ret eo avat keñveriañ an arroud-se eus lizher Rener Al Liamm gant arroudoù lizheroù all diwar zorn an daou aozer
meneget : « Diskleriet em eus va c’hredenn a-zivout an divizoù evit adaozañ an doare-skrivañ. Skrivet em eus d’an Ao.
FLEURIOT ha da re all ez eo gwelloc’h chom hep kemmañ netra. Anat eo, ne vern petra a c’hallfe bezañ divizet ne rafe
nemet lakaat rouestl ha dizurzh er yezh. Ha tud ’zo a fello dezho kemmañ c’hoazh. Diouzh va zu e pouezin war rener Al
Liamm evit ma vo miret digemm doare-skrivañ ar gelaouenn hag he mouladurioù. Kemmañ a vefe taol ar marv evit ar
gelaouenn hag he zi-embann, ha R. HUON a zo fur a-walc’h hep mar evit kompren an dra-se » (Roparz HEMON, 30 10 73).
Goude lenn al lizher-mañ diwezhañ e skrive Maodez GLANNDOUR d’ar 14 11 73 : « Laouen on gant respont R. HEMON, a
viran em dielloù gant evezh, rak diskouez a ra ne vimp ket hon-unan oc’h enebiñ ouzh ar follentezioù nevez, mar bez ret ».
Digant Roparz HEMON c’hoazh : « Bep tro ma skriver din diwar-benn an doare-skrivañ e respontan : arabat kemmañ netra
er brezhoneg unvan. Tud ’zo a gompreno marteze » (01 01 74).

vezañ benveg rannvroeladur ar Gouarnamant, Kuzul ar Brezhoneg zo deuet a-benn da gaout bod er
C.E. L.I.B., ha bremañ e kenlabour da aozañ un doare-skrivañ evit ar rannvroeladur.
« An doare-skrivañ-se a gemero lec’h ar falc’huneg. N’eo ket peogwir en em gavo a-dreñv dezhañ
lod eus ar re a zistaole ar falc’huneg e vo kemmet netra. An hevelep diforc’h a chomo etre ar re a
glask diazezañ o labour en aozadurioù ar Gouarnamant hag ar re a labour er-maez anezho.
« Perzh mat ar rannvroeladur eo e tosta dimp benvegadur ar Gouarnamant ha ne c’hallo mui den
tremen hep dibab etre ar Gouarnamant hag e rannvroeladur diouzh un tu hag an aozadurioù a zo
enebourion diskleriet dezho. An emzalc’h a gemerez e-keñver prienterion ar rannvroeladur e tachenn
ar brezhoneg a ziskouez a-walc’h e karfes derc’hel Al Liamm ken distag diouzh an eil tu ha diouzh
egile. Moarvat eo da bal he derc’hel en he sav. Diwall evelkent, evit mirout koumananterion dezhi, a
aberzhiñ traoù a zo priziusoc’h egeti. Ar rannvroeladur dres a’z redio da zilezel da neptuegezh ha da
zibab an eil tu pe egile, evel an holl »
(14 12 73)

EMVR-442

Digant Alan DURAND, ezkefridiad e Skol an Emsav :
« Pezh a’m boa kontet dit a-zivout an eilskolveurieg ne oa ket brudoù a’m boa klevet, met pezh a
gav din a zo hag a vo. Klasket ’m eus resisaat dre skrid pezh a soñjan.
« Tu zo da gounaat un nebeut darvoudoù c’hoarvezet etre 1970 ha 1974 :
– savidigezh Kevredigezh an Deskadurezh nevez (K.D.N.) bet kinniget evel c’hweluniad ar
gelennerion war ar brezhoneg peurunvan,
– adsavidigezh Hor Yezh, (dale adtapet, hag all),
– kresk ar Gevrenn Geltieg e Skol-veur Roazhon,
– kresk obererezh Kuzul ar Brezhoneg,
– adframmadur Skol Ober,
– emvodoù evit sevel ur reizhskrivadur all,
– adsavidigezh Skol,
– savidigezh Evit ar brezhoneg (kelaouennig divyezhek krouet war atiz ur c’helenner eus Skolveur Roazhon. Moulet ez eus bet 30 000 skouerenn eus an niverenn gentañ, a vez roet ha n’eo ket
gwerzhet),
– savidigezh Brezhoneg bev (gronnad a ya da livañ ar panelloù-lec’h e brezhoneg).
« Aes eo gwelout :
– ez eo liammet an darvoudoù-se gant an hevelep tud o kemer perzh enno,
– ez eo liammet an darvoudoù-se o vezañ lec’hiet holl el ledemsav sevenadurel,
– ez eo liammet an darvoudoù-se dre ar c’hoant tizhout ar yoc’h.
« Tu zo da rannañ an darvoudoù-se e daou brantad :
1) Da gentañ ez eo bet tutaet ar muiañ ma oa tu el ledemsav sevenadurel ha klasket frammañ ha
stummañ an dud bodet evel-se e-barzh K.D.N.2. Kemeret eo bet ar penn er pezh a anvin “tu ar
peurunvan”, eleze e Kuzul ar Brezhoneg. E-ser kemer penn K.A.B. e voe adsavet Hor Yezh ha, da

2

Lakaet e oa bet an darn vrasañ eus kelennerion Skol an Emsav (S.A.E.) da emezelañ e K.D.N.. P. DENEZ ha Gw. AR
MENN o doa klasket lakaat S.A.E. da emezelañ e K.A.B., rak goulennet e oa bet gant S.A.E. adkemer ar gelaouenn Skol ; abenn ar fin ne voe ket asantet gant S.A.E. emezelañ e K.A.B..

heul, Skol, rak ret oa d’ar re a gemere ar penn kantreizhañ o bezañs e K.A.B. hag o devout ar brasañ
pouez ma oa tu e-barzh3. War un dro e veze kresket pouez ar Gevrenn Geltieg e Skol-veur Roazhon.
2) Ur wech kemeret ar penn e “tu ar peurunvan”, e voe da gentañ renet un obererezh foran gant ar
C.E.L.I.B. o kemer perzh e rannvroeladur kefridiel ar Stad c’hall, d’an eil e voe skoulmet
darempredoù gant “tu ar skolveurieg” evit sevel ur reizhskrivadur all e sell da gelenn ent kefridiel ar
brezhoneg en deskadurezh c’hall4.
« Anat eo neuze ez eus tud a labour start abaoe un nebeut bloavezhioù gant ur pal resis : kemer
penn ul ledemsav sevenadurel poblelour5.
« Framm ha diazez al ledemsav-se a zo hag a vo ar skol c’hall. Kelennet e vo ar brezhoneg er skol
c’hall (dv. ar reuz evit an D.E.U.G. hag an aotreegezh war ar brezhoneg e 1972 e Roazhon). Stummet
e vo kelennerion, graet raktresoù ha levrioù. Ret eo enta ma ve tu da gelenn ur yezh unvan. Ha pa
skrivan ur yezh eo kentoc’h ur skrivadur, rak evit pezh a sell ouzh ar yezhadur e vo ar c’hontrol : da
bep hini e rannyezh gant ma vo aroueziet heñvel gant an holl.
« Lec’hiet eo prientidigezh ar skrivadur nevez el ledemsav sevenadurel. An dud a lavar (a lavar
met na skrivont ket) : “N’eus ket peadra d’ober biloù rak ne gemmint ket’, a lavar gevier. Kenderc’hel
a reont gant al ledemsav, kenderc’hel a raint da brientiñ ar skrivadur nevez.
(01 01 74)

EMVR-443

« E-ser ar rannvroeladur e klasko ar galloud gall lakaat ar muiañ gwellañ a dud da zilezel ar yezh
diazezet gant an Emsav abaoe derou an 19t kantved ha, war zigarez distreiñ da yezh ar bobl, da ober
“brezhoneg” eus un trefoedach diarveradus. Afer an eilskolveurieg n’eo (goude ar skolveurieg kentañ)
nemet ur bazenn eus ar raktres-se ».
(22 01 74)

EMVR-444

« Kudenn an eilskolveurieg ne c’hell bezañ pleustret warni nemet en un amgant ledanoc’h, hini ar
rannvroeladur. Hemañ a ziskouez bezañ ur benveg galloudus da unaniñ tud a oa fozioù etrezo n’eus
ket pell c’hoazh. Un darvoud sklaeraus e vo forzh penaos : obererezh ar re a yelo e stern ar
rannvroeladur a vo disheñvel da vat diouzh obererezh ar re saviadet er-maez. An Emsav ne vo ket eunan o stourm ouzh ar rannvroeladur ; en derou e vo an hini nemetañ saviadet er-maez hag o reiñ ur
ster resis dispac’hel d’ar saviadiñ-se. Mare an amprou evitañ n’emañ ket pell moarvat : ha gouest eo
da c’hoari ur roll-blein e-keñver an nerzhoù enebet ouzh ar rannvroeladur ? »
(23 01 74)

EMVR-445

Lizher da atebeg un aozadur kulturel a c’houlenne ouzh unan ac’hanomp : « Hag hoc’h eus
divizoù bennak, traoù da ober pe da sevel evit ar bloaz nevez, da skouer harpañ kelennerion ar
brezhoneg e skolioù ar gouarnamant ? » (26 12 73) (troidigezh an destenn c’hallek daveet d’ar
c’henskriver) :
« Betek ar bloavezhioù c’hwegont e oa o ren ar stourm evit lakaat kelenn ar brezhoneg gant an
Éducation Nationale un nebeut degadoù a skrivagnerion, yezhadurourion, skolaerion, hag ar
3
Arouezius e voe er c’heñver-se ar pennad embannet e-barzh levr-bloaz Ar C’hevre Keltiek e 1972. Diwar-benn ar
c’helenn brezhoneg e Breizh e oa. Aozerez ar pennad, Anna AR BEG (sekretourez K.D.N. hag ezel e S.A.E. war un dro) ne
skrivas nemet meuleudi evit K.D.N., ger ebet diwar-benn S.A.E. hag Emgleo Breiz, daoust ma oa d’ar poent-se, evel bremañ,
nebeut-tre a bouez gant K.D.N. e-skoaz S.A.E. hag Emgleo Breiz.

Anat eo, pa seller a-dost ouzh pezh a voe (hag a zo) embannet gant Hor Yezh, ne gonte nemet kantreizhañ ur vezañs hag
ul « labour », netra ken. Nag a niverennoù didalvoud (re zo, moulet diouzh un tu hepken, gant ar vrasañ etrelinennad ma oa
tu da gavout, « pennadoù evit ar skolioù », a oa ur wir laeroñsi).
4

E-barzh rentaoù-kont an emvodoù evit prientiñ ar skrivadur nevez e c’haller merzout frazennoù azonus-kenan :
« stumm ret evit al levrioù skol… ».
5

Anv ar gronnad Brezhoneg bev zo arouezius.

Gouarnamant ne rae forzh anezho. Hiziv, an degadoù zo aet da viliadoù hag emañ ar Gouarnamant o
tont war arbenn dezho gant ar rannvroeladur.
« Muioc’h eget biskoazh e tleer diskuliañ an hent-dall hag an trap ez eo an “arc’hadur kulturel”se.
« Petra zo e kaoz ? reiñ d’ur gevredigezh ar gwir da vezañ skoliet en he yezh ? Hogen ar yezh o
talvezout e Breizh, gant ar renkadoù labourer pergen, n’eo ket ar brezhoneg, – n’eus ket a gevredigezh
vrezhoneger. A-hend-all n’eo ket roll ar skol krouiñ ur gevredigezh nevez, nebeutoc’h c’hoazh roll ar
skol c’hall krouiñ ur gevredigezh vrezhon.
« Evit gwir, “stourmerion ar yezh” a ra anezhi banniel ar c’houbarzhelezh vrezhon. N’int netra
muioc’h eget proviñsidi stag ouzh o c’horn-bro hag o c’houlenn ma ve anavezet ent kefridiel o
goubarzhelezh. Emañ poell an arc’hadur kulturel er marc’had-mañ kinniget d’an amaezhiadurezh
c’hall : “Grit Breizhiz ac’hanomp hag e vimp Frañsizion didroell”.
« O goulenn o devo gant ar rannvroeladur. A dra sur, e rankint plegañ war boentoù ’zo.
“Brezhoneg” evit an amaezhiadurezh a dalvez ar parlantoù lec’hel hogos aet da get e maezioù kornog
Breizh, – ha neket ar yezh arnevez pleustret gant ar strolloù arlezat a zo o fal lakaat termen d’an
amaezhiadurezh hec’h-unan. Houmañ, bep ma asanto da gelennerezh ar brezhoneg, a gemero
evezhioù evit tostaat an danvez kelennet d’ar parlantoù lec’hel – didalvoud a-grenn er vuhez arnevez
– ha dianaout ar brezhoneg arnevez, an hini nemetañ gouest da gemer lec’h ar galleg e pep gennad eus
buhez ar gevredigezh. Hogen “stourmerion ar yezh” a ziskouez bezañ prest d’an holl varc’hadoù : elec’h ma aozer kelennerezh ar brezhoneg e stern an Éducation Nationale, ez erbedont endeo an distro
d’ar parlantoù lec’hel.
« Lakaat ar brezhoneg er skol e-touez danvezioù all a dalvoudegezh lec’hel zo ur c’hraf eilrenk
eus ar rannvroeladur. N’eus aze, evel er peb-all eus ar rannvroeladur, nemet un trap ma vo paket meur
a Vreizhad, un hent-dall m’o skoazello an amaezhiadurezh da sankañ ha da badout e touellerezh o
“stourm kulturel”. »
(08 01 74)

EMVR-446

Digant aozer EMVR-446 :
« Savet ’m eus ar skrid-se war amboazioù estreget respont d’ur c’henskriver. War glask d’ur stil
da gentañ. Ar rebech kantreizh graet da ESB 1 ha da ESB 7 eo e oa re ziaes ar yezh. Aze e’m eus
strivet da ober gant ur yezh aesoc’h hag eeunoc’h. Ha pell a-walc’h on aet war hent an eeunidigezh ?
« Klasket ’m eus ivez heuliañ pennaennoù an ober politikel, ha da gentañ an hini a anvin
pennaenn ar gevadegelezh : menegiñ hepken devoudoù beziat stadadus gant an holl, ha n’eo ket
elfennoù nad int tizhadus nemet dre an hent treadegel. Skouerioù :
– anv a ran eus div furm d’ar brezhoneg : an teodyezhoù hag ar yezh arnevez. Ne ran ket anv eus
ar gwalarneg. Hemañ zo dija un dra eus an tremened. Un tremened na echu ket da vervel, gant ur
rumm-etre a vrezhonegerion a zo dilerc’hioù an eil Emsav. Ent daelerezhel, ent veziadek war un dro,
e ranker o dianaout, – dezho da vont da get dre ober an dibab etre dont d’an Emsav pe kenlabourat da
leviadurezh rannvroel ar Gouarnamant, – ha neuze kavout o gwalc’h gant ar parlantoù. An dibab-se
emaint oc’h ober, forzh penaos. Dav e vo d’ar re a gred tremen e-biou dezhañ, HUON da skouer,
gouzout ez int rediet d’e ober, n’eo ket da heul un ultimatom a-berzh an emsaverion, hogen gant nerzh
an darvoudoù o-unan. O sklaeriañ war ar poent-se zo o skoazellañ d’ober an dibab emsavel, – se o
vezañ lavaret ent damkanel ha kuit a bep emdouell. E gwir, evit distreiñ da gudenn HUON, laz Al
Liamm eo mont da heul ar gostezenn broviñselour : goude ar goanagoù lakaet enni en derou, setu pell
’zo ma ne sav ket mui dreist al live proviñsel hag, o klask he hent er rannvroeladur, ne ra nemet
heuliañ poell he saviad gwirion ;
– ne venegan an Emsav nemet en ur furm gevredadel ergorel, stadadus gant an holl : “strolloù
arlezat”, “o fal lakaat termen d’an amaezhiadurezh”.

« A-hend-all e tennan korvo eus imbourc’hioù na oant ket bet korvoet c’hoazh en testennoù
gallek, evel an imbourc’hioù renet nevez ’zo war ar goubarzhelezhioù, ar broviñsegezh, hag an trap ez
eo ar rannvroeladur evit ar bountad breizhek.
« Ne arveran ket an termenoù “dispac’hel”, “kevredadel” h.a., a gaver puilh e-barzh ESB 7, dre an
abeg m’o deus kollet pep ster resis e galleg (hag e brezhoneg ivez alies !) ha ma ne anavez ket al
lennerion deboner o ster resis peurliesañ. »
(11 01 74)

EMVR-447

Lizher da aozer EMVR-446, -447 :
« Studiet eo bet dec’h da gasadenn en emvod Kellig ha labouret hon eus hiziv A ha me war an
danvez. Setu frouezh hon daeloù.
« Prizius-kenan e kavomp pennaenn ar gevadegelezh en ur skrid eus ar seurt gant an hini a’c’h eus
savet. Ret eo merkañ evelkent petore roll a reomp d’ur skrid eus ar seurt, evit piv ez eo skrivet, piv a
glask tizhout.
« A-geñver gant danvez ar skrid ez eus daou rumm tud : ar yezhelourion hag ar re all. Evit ar pred
ne gav ket dimp ez eus tra d’ober gant ar yezhelourion ; ne glaskomp ket o bodañ war-du un amkan
bennak na kennebeut degas war an hent mat ar re o deus dilezet an Emsav. An dud all ne reont ket
forzh gant ar brezhoneg ; tizhet ez int padal gant ar rannvroeladur. An ensavioù nevez savet a sell
war-eeun outo.
« Kement-se a ziskouez e tenn da skrid d’un danvez a glot gant prederioù ar yezhelourion ha na
glot ket gant prederioù an dud all. Lavarout a rez e dibenn da skrid ez eo ar politikerezh yezhel renet
e-ser ar rannvroeladur ur poent a eil renk. Ret e ve reiñ dezhañ al lec’h en deus en ur skrid a-zivout ar
rannvroeladur.
« Afer ar rannvroeladur a zegas turmud er vro, n’eo ket hepken e-touez ar c’houvriaded hogen
ivez e-touez an aozadurioù micherour. Gouzout a rez o deus nac’het ar c’hweluniadoù sezañ er
C’huzul armerzhel ha kevredigezhel en abeg da vezañs un ezel eus ar C.F.T. (int ivez a bouezeka an
arvezioù dister eus ar rannvroeladur o skeiñ war ur vargodenn eus ar C.F.T. e-lec’h embann ur
savboent fraezh war an ensavioù nevez amparet). Mar fell dimp tennañ korvo eus an darvoudoù evit
embann savboent an Emsav war ar rannvroeladur ez eo ret ober anv da gentañ eus ster ha roll an
ensavioù rannvroel ha da heul, da heul hepken, dedalvezout kement-se d’ar brezhoneg.
« Ret eo merkañ avat ez eo darnel ar pezh hon eus embannet a-zivout ar rannvroeladur pa denn
tost hepken d’ar stuzegezh. Setu penaos e welomp an traoù e 35, da heul an dalc’hioù-labour a reomp
war ar gevredigezh e Breizh hag e Frañs. Ar rannvroeladur zo un heuliad eus an treuzfurmadurioù
kevredigezhel a zo c’hoarvezet e Frañs abaoe 1950 gant an eil Reverzhi c’hounezel hag an
digreizennadur greantel kaset war un dro. Er broioù all, Alamagn, Breizh-Veur, Italia, h.a. ez eus bet
lakaet en arc’hwel ensavioù rannvroel kalz abretoc’h eget e Frañs peogwir e oa c’hoarvezet abretoc’h
enno an treuzfurmadurioù kevredigezhel a zo bet e Frañs abaoe 1950. Roll an ensavioù-se zo bet
merket c’hoazh. Priziañ a c’haller an nebeut a nerzh o devo e Frañs gant ar c’hellidoù a vo en o
c’herz, an hanter o vezañ lonket gant mizoù-arc’hwelañ an ensavioù o-unan.
« Merket hon eus ar frazenn : “Traitez-nous en Bretons et nous serons Français sans réserve”. An
enebadur Breton/Français en deus ster evit ar vroadelourion ha ster ebet evit an dud all. Diezhomm eo
enta en ur skrid nad eo ket graet evit broadelourion pe o c’hendirvi gompez, ar yezhelourion. Un
evezhiadenn all a ran (n’emañ ket A a-du) : gwell e ve ober anv eus MESSMER e-lec’h
“administration française” evit mont diouzh ar bennaenn a gevadegelezh, arverañ un anvad
nebeutoc’h difetis eget ar ger “administration”, hepkoriñ “française” a ra dave d’an enebadur merket
uheloc’h. A-hend-all, ar yezh zo bet kavet eeun a-walc’h ; den n’en deus kavet e oa ret eeunaat.
« Ar stil, etreat d’ar stil damkanel a zo gant ESB 1 hag ESB 7 ha d’ar stil bruderezhel a oa hini an
trakt kentañ (embannet e-barzh ESB 1) zo mat. Ne gav ket dimp ez eus tu da vont pelloc’h : ar stil
azas eo evit embann savboentoù emsavel war an darvoudoù ; n’eus ket anv a sevel skridoù bruderezh

– evit brudañ petra ? un obererezh politikel n’eus ket anezhañ c’hoazh – seul gent a se n’eus anv ebet
da sevel luganoù. Anv a rez e’z lizher eus stil ESB 1 hag ESB 7. Ne welan netra da abegiñ er stil-se :
klotañ a ra gant an danvez meret. Ur roll zo da seurt skridoù, ur roll disheñvel da skridoù a seurt gant
an hini a ginnigez hiziv. »
(14 01 74)

EMVR-448

Digant aozer EMVR-446, -447 :
« Amañ e lakain hepken un notenn da heul lizher B [EMVR-448].
« Arzael a zegasan war an termen “yezhelour” lakaet da skritell gant B war gement den o plediñ
hiziv gant ar “stourm kulturel” e Breizh.
« Hent kent ar stourm pobl, eleze an hent armerzhel, a vez buhezet evel nebeut-ouzh-nebeut
bastus gant ar stourmerion. War glask emaint d’un dachenn stourm ledanoc’h ma ve an armerzhelezh
ur rannbarzh brientek moarvat anezhi, hogen darnel ha kevanek outi. N’eus nemet sellout a-dost ouzh
dedroadur pep ec’hwel : loc’hañ a reont diwar amkanioù goprel ; buan avat e vez an amkan goprel-se
eilsavelet en ur par holleloc’h. Ret eo merkañ ned a ket an eilsaveladur da benn. En em goll a ra en
hent, sanktraezhañ a ra en iziunadoù difetis, hollek, finvezek : bri mab-den, hevelebiezh kulturel,
tudadel, denel, h.a., o tioueriñ pep oberatausted.
« Ne c’haller ket gwelout en iziunadoù “kulturel”-se, hag int yezhel alies, un dilerc’h eus an eil
Emsav sevenadurel. Anvomp “yezhelouriezh”, mar karomp, ar stourm yezhel-se, hogen greomp un
diforc’h etrezañ ha yezhelouriezh an eil Emsav hag e zilerc’hioù. Ur gwiskamant da c’hortoz n’eo ken
d’ur bountad a zo c’hoazh war emglask, hogen a zo holleloc’h eget ur bountad armerzhelour hag
holleloc’h war un dro eget ur bountad yezhelour. Evidon e kredan e c’hoarvez er bountad renkadelarmerzhel ar pezh a zo c’hoarvezet ganimp e kement ma oamp ur bountad broadel-yezhel : tarzhadur
ar c’hombod.
« Seurt finvezelouriezh, kulturelouriezh, tudadelouriezh, denelouriezh hon eus da intent n’eo ket
kement evel hentoù-bac’h treuzpadet a-ziwar-lerc’h hon tremened echu a emsaverion, hogen evel
krogadoù-talbenn a-berzh un hil emsavel all deuet nes-kenan d’hon talbenn dimp.
« Al lakadenn-mañ, mar bez dervaet, a zegas elfennoù war daou zurc’hadur :
– un dezverk nevez eo evit savelañ an enebour ; petore nerzhoù a c’hoari a-du gant tarzhadur ar
c’hombod renkadel ha pere a-enep ? Petore nerzhoù zo aotreüs ha pere skoilhus ouzh hollelaat an
emsav nevez o tiwanañ diouzh uneladur an hiloù emsavel broadel ha renkadel ?
– n’eus netra par da gejadur hag uneladur daou hil evit teurel goulou war an diazezoù donañ ;
spisadurioù puilh zo da zont diwar an uneladur-se war finvezioù an Emsav, meizad an istor, h.a..
« B a denn hon evezh war ar poent-mañ : ar c’hweluniadoù “int ivez a bouezeka an arvezioù
dister eus ar rannvroeladur o skeiñ war ur vargodenn eus ar C.F.T. e-lec’h embann ur savboent fraezh
war an ensavioù nevez savet”. Komz eus aour ne ra ken, ’m eus aon ! Pep hini a lop war e vargodenn :
ni war ar vroadelourion goudoret gant ar framm gall, ar Skol-veur, h.a., ar c’hweluniadoù war ar
c’hweluniadourion goudoret gant an hevelep framm. Ha se peogwir nag an eil re nag ar re all n’omp
gouest c’hoazh da rakluniañ ur vellouriezh kevazas ouzh an dremmwel a hollelezh ma emaomp o
paouez difourkañ pep hini diouzh hon tu. »
(21 01 74)

(Sl. ivez : PKB-1225, Emsav 85/6-15, 1974).

EMVR-449

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Emvod foran aozet gant ar C.F.D.T. e Pempoull d’ar 15 kerzu 1973 – Danevell gant un
ezel eus Kellig 75.
Kemeret ’m eus perzh en ur vreutadeg aozet gant ar C.F.D.T. e Pempoull (22), en-dro da zaou
film : 1) ar stourm c’hweluniadel e greanti SIMCA Poissy (78) aozet gant ar C.F.D.T. 2) ec’hwelioù e
Kaolins de Bretagne e Plouvael (22) aozet gant ar stroll Torr e benn. Deuet ez eus ivez, pezh na oa ket
rakwelet, dileuridi eus micherourion al lazhdi yer DOUX eus Pederneg (22) da zisplegañ o saviad
goude div sizhunvezh ec’hwel.
Ar saliad a c’hoarveze eus war-dro c’hwegont den, an daoufarzh anezho tud eus ar c’horn-bro, ar
peurrest ur stroll studierion-kelennerion eus Paris, me en o zouez.
Goude ar filmoù eo deraouet ar breud gant ur c’heneil din o c’houlenn petra ’dalveze en eil film
dodennoù evel an « enporzhiadur marc’hadourezhioù eus Frañs » pe c’hoazh ar « broleteriezh
vrezhon ». Respontet en deus un dileuriad eus ar C.F.D.T. e oa se diwar ul levezon diavaez, hini an
S.K.B. en doa kemeret perzh en ober en-dro d’an ec’hwel. Klozet eo bet an afer ha kendalc’het gant
goulennoù o tennañ d’an arvez renkadel rik eus an ec’hwel.
Ur wech echu ar breud war se e’m eus savet un aters evit adkemer ar goulenn kentañ : penaos e
wel ar C.F.D.T. ar c’heñver etre ar stourm a renkad hag an devoud tudadel bezant en daou film.
Kadoriad ar C.F.D.T. en deus adkemeret va aters o lakaat « broadelour » e-lec’h « tudadel » hag oc’h
en em c’houlenn petra ’dalveze ar ger-se. Anat eo e oa diaesaet, gant an amzer en deus lakaet evit
respont : evitañ eo korvoet rannvroioù evel Breizh gant ar c’hreizparzh Paris ma vez kemeret an holl
zisentezioù. Evit ur CFDTour all eo div wech proleter ar micherour breizhat, evel proleter hag evel
Breizhad. Respontet ’m eus e oa arabat hevelebiñ div anadenn gevredadel disheñvel, ar stourm
renkadel hag an devoud broadel. Mard eo korvoetoc’h ar vicherourion vreizhat, n’eo ket peogwir ez
int Breizhiz, met en arbenn eus stumm arbennik an diaz armerzhel kevalaour e Breizh evel e
rannvroioù all eus Frañs. A-benn displegañ petra a dalveze an devoud tudadel e’m eus keñveriet
Breizh ha Berry : setu div rannvro o deus an hevelep dislank armerzhel e-keñver Paris hag an hevelep
diouer a c’halloud-divizout, koulskoude n’eus ket e Berry ur bountad evel e Breizh ma weler miliadoù
a dud o teskiñ brezhoneg, oc’h embann tezennoù broadelour hag all. Ouzhpennet en deus unan all he
doa Breizh un tremened kulturel, ur yezh… Diouzhtu, ur c’henskoliad din en deus respontet ne oa ket
un tremened kulturel a gonte met ur bremañ « kulturel ». Ouzhpennet ’m eus ne oa ket ar « c’hultur »,
ar brezhoneg traoù da zifenn, hogen ret e oa ober anezho danvezioù oberiat ha n’eo ket gouzañvat evel
ma ra al luskadoù « kulturel ». Aze o deus meur a hini er sal enebet o lavarout e oa ar brezhoneg yezh
ar bobl, ar gouerion moustret gant ar Stad c’hall hag ar gevalaourion. Dres, a’m eus lavaret, n’eo ket
ar brezhoneg un elfenn oberiat evit ar gouerion pa n’eo ket yezh ar c’heñverioù-kenderc’hañ.
Displeget ’m eus neuze emdroadur ar gevredigezh e Breizh abaoe 1914 ha peurgetket ar gallekadur.
A-du dre-vras e oa ar saliad nemet « difennerion ar brezhoneg hag ar c’hultur ».

Notennoù-dezrannañ.
Forc’hellek eo emzalc’h ar C.F.D.T. e-keñver ar bountad tudadel e Breizh. Entuañ a ra gantañ
diouzh un tu betek kavout reizh komz eus « proleteriezh vreizhat » da skouer, diouzh un tu all e chom
gwerc’hek eviti saviad-kenderc’hañ ar gevredigezh vloc’hel gall. Klasket ’m eus diskouez e oa tu da
hepkoriñ an trap broadelour o ren en hevelep maezienn niderezhel ar stourm renkadel hag ar stourm
tudadel, met se ne hañval ket bezañ bet komprenet na gant gladelourion ar sal, na gant tud ar
C.F.D.T., na gant va c’heneiled eus Paris o deus gwelet diouzhtu forc’hellegezh ar C.F.D.T. hag an
dañjer da ziheñchañ ar vicherourion diouzh ar stourm renkadel war-du ar vroadelouriezh ha n’int ket
prest (se a’m eus gwelet goude an emvod e-ser breutadurioù ganto) da lakaat e kaoz ar vloc’henn
c’hall evel m’emañ.
Seurt emvod a ziskouez intradur ar frammoù c’hweluniadel gant ar bountad breizhek hag an
divarregezh ma’z int da dalañ ouzh an devoud. Evito hag evit ar renkadelourion a oa eno, ar birvilh

tudadel zo un arvez eus ar stourm renkadel pa n’eo ket ur buanaer anezhañ. Poent eo daelerezhekaat
seurt metou : skignañ an dezrannoù war ar gevredigezh e Breizh hag e Frañs evel ar re a zo war ar
stern pe c’hoazh dezrannoù evel Ar varksourion hag ar vroad, Emsav 38, 39, 1970, a vo moarvat un
arm pouezus evit se.
EMVR-450
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
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S.A.D.E.D. : DAOUZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (10)
KENDAEL A-ZIVOUT AR POLITIKEREZH
(Eil testenn, PKB-1227)
An amveziadoù politikel e derou 1974.
Gwalldaolioù, ec’hwelioù, trekou gant ar gouerion hag all, an holl zo a-du evit lavarout ez eus un
enkadenn bremañ. Ar gouarnamant a striv da atoriñ an nerzhoù a sav er gevredigezh gant ar
rannvroeladur. Pezh a anad eo disterded an ensavioù rannvroel hag un dezrann klokoc’h a ve da ober,
hogen n’eo ket ret bezañ ur mailh evit gwelout ez eo divarrek a-grenn an ensavioù-se da dalañ ouzh ar
c’hudennoù. Chom a ra ur goulenn neoazh : da belec’h ez aio an nerzhoù-se ? Hag etrezek ur pal fetis
emaint durc’haet ? Ar c’hladelourion a zifenn ar glad (« evit ar brezhoneg ») par ma c’hellont. En em
savlec’hiañ a reont bepred er saviad arallek hag o spontelouriezh zo dres anzav o c’hwitadenn. Ar
gouerion a emgann ouzh ar bolised hag ur pellskrid a gasont d’ar maodiern CHIRAC da c’houlenn e
skoazell ; micherourion Pederneg a c’houlenn ur c’hresk gopr ha fellout a ra dezho kevraouiñ. E gwir,
n’eus pal politikel ebet d’an arc’hadurioù-se ha ne c’hellont nemet bezañ atoret e tu pe du. Atoret gant
ar Muianiver pe gant an Eneberezh. Alese ar strivoù niverus, an diskleriadurioù a gengrediezh a zo o
fal nemetañ desachañ ar bountadoù.
Evit ar sokialourion (P.S., B.R.E.I.S., diskleriadenn MITTERAND a-du gant ar brezhoneg), emañ
an diskoulm gant an armerzh. En dalc’h aozet gant kevread 22 ar P.S. e kenlabour gant ar c’hevreadoù
all hag ar B.R.E.I.S. e Pondivi (17 02 74) ez eus bet pledet dreist-holl gant terkadur an diriegezh hag
an armerzh rannvroel. Evito ez eo devoudet enkadenn Vreizh gant kresk digevatal ar gevalaouriezh ha
n’eus nemet ur remed da se, ur galloud rannvroel an hini eo hag ar sokialouriezh evel just. An holl
arc’hadurioù (kulturel, armerzhel, h.a.) zo keveldodet en ur seurt kelennadurezh koumoulek badezet
emvererezh a zo tre diouzh ar c’hiz er mare-mañ. Evito, « an digempouez zo devoudet gant ar
c’hreizennerezh kellidel hag armerzhel diwar-goust ar rannvroioù trobarzhel evel Breizh. Grevusaet
eo ar saviad-se gant an doareoù da gemer an disentezioù, eleze gant roll gourfouezus ar frammoù
kalvezbureviadel () ».
E-keit-se e sav ivez ar P.C.F. a-enep d’ar rannvroeladur. Evitañ e tiskouez ar C’huzul rannvroel
« bevennoù ar rannvroeladur a zo arveret gant ar galloud evel un astenn eus e zioueroù hag e
skortedoù ». Evit a sell ar saviad armerzhel ha kevredigezhel ez eo ar renkad vicherour dreistkorvoet e
Breizh, ken e-keñver goproù, ken e-keñver aozioù-labour. Al luskadoù breizhek zo skritellet
faskourion ur wech da vat. An diskoulm ? « Bodañ an holl nerzhoù micherour ha demokratek » hep
ankouaat evel just ar Raklun boutin.
Kevread radikal-sokialour 35 zo a-du ivez gant ur galloud rannvroel diles. Pezh a c’hoarvez e
Breizh, gouez dezhañ, ez eo ar Galloud « kiriek dezhañ p’en deus nac’het ensevel ur galloud
rannvroel diles e stumm ur vodadenn rannvroel dilennet dre ar mouezhiañ hollek hag un ensav-erounit
atebek ». An holl, pe-dost, zo a-du evit gwelout un enkadenn e Breizh, « un aergelc’h a zisurentez hag
a drekou », evel ma lavar ar P.C.F.. An holl a glask ivez atoriñ ar bountadoù kevredadel hag o
luganoù a lez pell war o lerc’h a-wechoù re ar strolladoù breizhek, evel U.D. B. da skouer gant he
Raklun izek hag hec’h arc’hadur evit ur vodadenn rannvroel, – pe roll he deus ar strollad-se pa’z eo
distremenet hec’h holl arc’hadurioù gant re ar strolladoù kleiz gall ? Marteze ez eus da c’hortoz ur
c’haletadur eus ar strolladoù breizhek o vezañ ma’z eus bet atoret kalzik a-walc’h eus o luganoù. Ret e
vo dezho kavout traoù all da ober ha marteze hon eus d’henn lavarout dezho.
Peseurt bleinoù politikel a gaver hiziv e Breizh ? Ha kevanstag eo ar bleinoù-se en o diabarzh ?
Peseurt politikerezh a ve d’an Emsav ?

Ar blein kentañ zo amparet gant ar Muianiver hag e bolitikerezh ahelet war ar rannvroeladur. Anv
ebet d’ober eus an ensavioù rannvroel ur bon d’an nerzhoù digreizus e Frañs. Tra ma kinniger
burzhudoù gant ar rannvroeladur (hentoù, klañvdioù, greantioù, ar brezhoneg er skol, h.a.), e klasker
mougañ an emzalc’hioù disrannelour dre lakaat ar benvegadur polisel da arc’hwelañ (loezadur an
daou F.L.B.) pe zoken dre arverañ al ledemsavioù da lakaat ar mesk en-dro d’an Emsav (afer ar
skrivadur nevez). Politikerezh ar vazh hag ar garotezenn eo. N’eo ket unvan ar Muianiver avat. Tu zo
da ziforc’hañ ennañ daou duadur, an eil frankizek, egile aotrouniek. Diaz kevredadel an tuadur kentañ
eo ar gevalaouriezh nevez enebet ouzh levezon ar galloud politikel war an armerzh, ereet ouzh an
trustoù, aduamerikan enta. Deuriet eo gant ar prevezekadur hag an digreizennerezh. Hol o deus
dalc’hidi an tuadur-se er Gouarnamant, met n’o deus ket kenduidi a-walc’h en Dael. Diaz kevredadel
an tuadur aotrouniek eo ar vourc’hizelezh henvoazel. Derc’houezet mat int en Dael hag er
Gouarnamant. A-du int gant ar c’hreizennerezh hag an « dizalc’hiezh vroadel ». Er par-se e vo ret kas
an dezrann donoc’h, dreist-holl evit pezh a sell ar c’heñver etre galloud armerzhel ha galloud politikel,
roll ar c’hevredadoù liesvroadel.
Roll an Emsav amañ eo diskouez an touell ez eo ar rannvroeladur, boniekaat al ledemsavioù ha
lakaat ur rannlinenn fraezh etre ar rannvroelourion hag an Emsav. An Emsav a zle diorren ar saviadkenderc’hañ emsavel a-enep da dagadennoù ar Gouarnamant. Da ziskouez en deus fraezh e hil istorek
ha diskuliañ war un dro margodennoù ar rannvroeladur.
Amparet eo an eil blein gant an nerzhoù kleiz (P.C.F.-C.G. T., P.S., C.F.D.T.). Amañ e ranker
diforc’hañ ivez. Daou duadur pennañ a zo, hini ar P.C.F.-C.G.T., ha hini ar C.F.D.T..
D’ar 16 kerzu 1972 ez eus bet aozet gant ar C.F.D.T. ur gendael a-zivout an emvererezh. Pedet
gant ar c’hweluniad e oa ar P.S., ar P.S.U. hag ar Comité de liaison pour l’autogestion socialiste
(C.L.A.S.). Ar C.F.D.T. a eneb an emvererezh ouzh ar sokialouriezh kreizenner ha bureviadek. Un dra
diveziadek eo an emvererezh, rak ne c’hell ket bezañ sevenet er reizhiad kevalaour. Evit ar C.F.D.T. e
laka ar stourmoù a vremañ iziunadoù al labourerion war wel, emaint war glask d’ur patrom a
emvererezh, ha kement-se abaoe 1968 dreist-holl. Ar gendael he deus diskouezet diforc’hioù etre an
aozadurioù. Evit ar P.S. e chom ar Raklun boutin ar pep pouezusañ, tra ma’z eo ar stourmoù a zo
tevetek evit ar C.F.D.T.. Ur pal dilennel zo moarvat d’ar P.S., tra ma klask ar C.F.D.T. mont er-maez
eus he digenvezded o tegas kudenn an emvererezh en tu kleiz. Ret eo merkañ n’he doa ket ar C.F.D.T.
pedet ar C.G.T.. Anadiñ a ra daou duadur en tu kleiz, a c’hallfemp skritellañ sokialouriezh emverour
ha sokialouriezh kreizennour. Ar sokialouriezh kreizennour zo hini ar P.C.F. hag e lerenn-rod ar
C.G.T.. Eeun eo o bellouriezh : « bodañ an holl nerzhoù micherour ha demokratek » hag aloubiñ ar
galloud dre an dilennadegoù gant ar P.S. derc’houezour ar renkadoù bihanbourc’hizel (sternioù, h.a.).
Enebour ar P.C.F. eo an tuadur frankizek eus ar Muianiver, rak hemañ zo derc’houezour ar
c’hevredadoù liesvroadel hag an unwerzhouriezhoù aduamerikan hag atlantelour. Ahelet eo penn-dabenn politikerezh ar P.C.F. war an dilennadegoù. Klask a ra diskouez un dremm sirius, atebek,
broadelour a-benn desachañ ar renkadoù etre na ve ket evit kemer ar galloud hepto. Derc’houezour eo
ar P.C.F. eus ar vrientinelezh vicherour steuñvelour ha bureviadek he deus c’hoazh ul levezon vras
war ar renkad vicherour. Klask a ra amparañ un dazeilad kredadus gant ar gevalaouriezh.
Pe vellouriezh zo d’ar C.F.D.T. ? N’he deus ket sinet ar Raklun boutin. Perak ? Respont a ra :
« Ha pa vent an hevelep re, amkanioù, arc’hwelioù piaouel ar c’hweluniadoù zo da vezañ doujet ».
« Ne stourm ket ur c’hweluniad evit ar galloud ». Ur savboent arlivek he deus ar C.F.D.T. e-keñver ar
Raklun boutin. A-du eo gant ur bern krefen (disentezioù da gemer diouzhtu da skouer) a zo kevazas
ouzh arc’hadurioù ar c’hweluniadoù ; en eneb, n’emañ ket a-du penn-da-benn war an doare diorren
armerzhel empleget gant ar Raklun, na kennebeut gant e greizennouriezh. Evelkent he doa ar C.F.D.T.
erbedet mouezhiañ a-du gantañ. Kemmet eo an amveziadoù avat abaoe an dilennadegoù. Ar C.F.D.T.
a laka a-wel adframmadur ha kreñvadur ar P.S., an enkadenn armerzhel ha kudenn ar gremm (ar
prizioù, ar monc’hwezh). Hervez ar C.F.D.T. e c’hell ar blegenn ma emañ Frañs emdreiñ e tri doare
disheñvel : a) emdroadur aotrouniek ha polisek ar renad b) distro d’ul leviadurezh-arneveziñ
kevalaour gant distardadur an enkadenn k) donedigezh an tu kleiz er gouarnamant, skoret gant lusk
an nerzhoù poblek. Diwar ar goulakadur diwezhañ-mañ en deus ar C’hengevread kinniget ur

vellouriezh, « unaniezh an nerzhoù poblek » ahelet war ar c’hrefen da heul : a) kenderc’hel ar
c’henober hag ar c’hendiviz damkanel gant ar C.G.T. b) klask kenvodañ an nerzhoù emverelour oc’h
anadiñ en tu kleiz gall (kv. ar Gendael) k) klask gant an nerzhoù politikel ha c’hweluniadel pennañ
(C.G.T., F.E.N., P.C.F., P.S., P.S.U., Radikaled) sevel ur gensavenn amkanioù azonus evit an tremen
d’ar sokialouriezh. Ret eo d’an amkanioù-se bezañ a-unan gant ster don ar stourmoù kevredigezhel ha
bezañ lodek en ur vellouriezh o lakaat e kaoz ar Galloud ha renkadoù-ren ar gevredigezh c’hall.
An enkadenn ma emañ ar gevredigezh c’hall zo dezhi arvezioù tuezel hag emframmel. Tu zo da
ziforc’hañ : 1) Un enkadenn armerzhel ha kellidel ; er c’heñver-se e laka ar C.F.D.T. e rank an tu kleiz
sevel ur gempoellelezh all da gemer lec’h pennaenn ar c’hresk divevenn, – kareziñ a ra amañ ar
Raklun boutin 2) Un enkadenn gevredigezhel ; ar genwerzhourion vihan, ar gouerion, ar vicherourion
a zifenn o lazioù ; amañ e ranker sellout a-ziforc’h ouzh saviad pep rumm kevredigezhel o vezañ ma’z
eus dislavaroù a-wechoù etrezo 3) Un enkadenn bolitikel ; uzet eo ar Galloud hag anadiñ a ra
tuadurioù disheñvel er Muianiver ; divarrek eo hemañ da dalañ ouzh ar c’hudennoù a sav 4) Un
enkadenn savenadurel o sellout war-eeun ouzh talvoudoù ar bed kornogat (roll al labour, an trevva, ar
« bihanniveroù broadel »). Evit sevel ur vellouriezh e rank ar C.F.D.T. derc’hel kont eus hec’h
atebegezhioù piaouel, eus he roll c’hweluniadel hag eus he barregezhioù gwerc’hel. a) Hec’h
atebegezhioù, anezho dreist-holl degas kudenn an emvererezh, rak ur bern tud a chom diaes gant ar
patrom sokialour klasel kinniget gant ar Raklun boutin. b) He roll c’hweluniadel : ne zle ket ar
C.F.D.T. kemer perzh er galloud ; hec’h obererezh zo c’hweluniadel pemdeziek, ahelet war amkanioù
krenndermen (gwarantiz al labour, ar goproù, gwelladur an aozioù-labour) ; er c’heñver-mañ e c’hell
ar C.F.D.T. kevrediñ gant ar c’hweluniadoù all. k) He barregezhioù gwerc’hel : digenvezet e chom ar
C.F.D.T. el luskad bras politikel-c’hweluniadel-kulturel.
E seurt amveziadoù, peseurt politikerezh a c’hell an Emsav ren er mare-mañ ? An Emsav en deus
tarzhet ar c’hombod broadel ha dre se en em gav e tro da emellout er stourmoù kevredadel na sellont
ket war-eeun ouzh an dudadelezh. Diouzh un tu all emañ ivez ar stourmerion vicherour en ur blegenn
nevez, war-nes tarzhañ ar c’hombod renkadel, alese evito an diaezamant a ziskouezont, al latar
damkanel m’emaint hag an tastornadurioù embregel ma tifretont. Roll an Emsav war an dachenn-se
zo dres, diwar-bouez e skiant-prenet, savelañ ur gelennadurezh kevandodus, eleze c’hoari d’e dro ur
roll bleinekaat e-keñver an nerzhoù a sav. Ha kement-se dre gemer perzh leun er stourmoù. E lec’h zo
da reiñ d’ar politikerezh en Emsav. Ateb-oberoù an Emsav eo e saviad-kenderc’hañ, eñ hepken a ro
pouez ha talvoudegezh d’ar pezh a ra hag a lavar an Emsav. Rankout a ra ar saviad-kenderc’hañ-se
dont da vezañ bloc’hel pe mervel. Al labour da gas da benn zo : 1) Dezrannañ hiladur istorek an
nerzhoù a sav, o lakaat war wel o c’hempoellded diabarzh 2) Skeiñ war-du an hollelezh, eleze savelañ
ar vaezienn ma lusk an hiladurioù-se, hini an Emsav en o zouez, da unelaat, – o tiwall diouzh
atoridigezh un hil gant unan all 3) A-geñver gant ar vaezienn-se, prientiñ bonsternioù an ober
politikel. Er pleustr, diouzhtu, e ranker bountañ an daelerezh etre an Emsav hag al luskadoù all, er par
damkanel hag embregel. Er par damkanel : sevel dezrannoù (e kenlabour gant stourmerion al
luskadoù all bewech ma vez tu) ha ledañ an disoc’h. Er par embregel : emellout war an dachenn er
stourmoù o ren, pep hini dre e saviad arallek. An hent eo da greñvaat ar saviad-kenderc’hañ emsavel,
d’e astenn da greizennoù kevredigezhel nevez, d’e sturiañ etrezek ar vloc’helezh.
PKB-1227

(Kendael a-zivout ar politikerezh, trede testenn, PKB-1228).
Ur gloued evit an ober emsavel.
A-benn sklaeraat stad an obererezh e kinnigan e rummata diwar-bouez ur gloued nav zirenn :

LABOURIOÙ
WAR VERR

EMBREGER

DAMKANAÑ

AVEIÑ

EB

DB

AB

DERMEN
LABOURIOÙ
WAR GRENN
DERMEN

EK

DK

AK

LABOURIOÙ
WAR HIR
DERMEN

EH

DH
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LABOURIOÙ WAR VERR DERMEN
Dindan an talbenn-mañ e venegan an oberoù renet e diarsell ar pemdezieg.

Embreger war verr dermen (tirenn EB)
En direnn-mañ e welan klenket ar perzhiañ e fiñvadoù ar gevredigezh. Eleze :
– en ec’hwelioù hag er poellgorioù-skoazell,
– e diskeladegoù ar studierion, en ec’hwel an I.U.T.,
– en ober an eilkelennerion,
– e diskeladegoù al luskadoù breizhek hag e poellgorioù-skoazell evit ar sponterion bac’het,
– e darvoudoù pemdeziek E.S.B. intentet evel parzh eus ar gevredigezh, dezhañ e fiñvadoù evel
nep parzh all.
Notenn. – Karzhadur ar gaou daelerezhel broadelour (sl. PKB-1220, Emsav 83/367-374
1973) a ro dimp bremañ an tu da embreger an diarselliñ keveskemm etre an Emsav hag ar
peb-all eus ar gevredigezh : eleze anaout ar gevredigezh e diarsell an Emsav (diarsell
niderezhel eilsavelus d’ar gevredigezh), hag anaout an Emsav e diarsell ar gevredigezh (evel
unan eus an nerzhoù o werc’hañ enni).

Damkanañ war verr dermen (tirenn DB)
En direnn-mañ emañ dezrannañ ar perzhiadur e fiñvadoù ar gevredigezh. Eleze an danevelloù
obererezh a gaver puilh-ouzh-puilh en EMVR. Seurt dezrannañ perzhiadur a bourchas an ateb-oberoù
da zezrannerezh ar fiñvadoù o-unan hag ar gevredigezh ma c’hoarvezont. Merkomp avat ned eo ket
nep ateb-oberoù kement hag ur « skodenn vont-tre » o reiñ an tu pe ar gwir da zezrannañ forzh petra
er gevredigezh. Un « ateb » n’eo ken, da lavarout eo ur vammenn c’houlou a ro tu da sklaeriañ
arvezioù bevennet ’zo ha betek ur poent hepken. Gant gerioù all : n’eo ket a-walc’h bezañ kemeret
perzh en un darvoud evit krediñ gouzout pep tra eus an darvoud-se ha nebeutoc’h c’hoazh evit kaout
ur gwel emsavel anezhañ. Anat eo, damkanerezh an direnn DB a rank bezañ renet a-zave start-ouzhstart da zamkanerezh an tirennoù DK ha DH.

Aveiñ war verr dermen (tirenn AB)
En direnn-mañ emañ kement prienterezh pleustrek ’vez d’an embreger war verr dermen :
skoulmañ an darempredoù ret, enrollañ er poellgorioù-skoazell, dre-vras kement ober hag emzalc’h
pemdeziek ahelet war berzhiañ e fiñvadoù ar gevredigezh. An « aveiñ »-mañ a rank evel just emdreiñ
war un dro gant an damkanañ-embreger war verr dermen. Da skouer e 1973, a-benn reiñ lañs d’ar
perzhiañ er fiñvadoù renkadel ha gwerc’helaat en embregiezh tarzhadur ar c’hombod broadel, ez eo
bet koazhet an darempredoù gant al luskadoù tudadel. Ret eo merkañ ivez e klote ar politikerezh war
verr dermen-se gant durc’hadurioù eus ar politikerezh war grenn dermen (prientidigezh uneladur an
hil tudadel hag an hil renkadel).

LABOURIOÙ WAR GRENN DERMEN
Dindan an talbenn-mañ e venegan an oberoù renet en un diarsell politikel er ster strizh ; eleze
a) ez eo enebet an oberoù-se ouzh an oberoù war verr dermen evel an amgant ma tanzeer ar
vellouriezh politikel ouzh an amgant m’he dedalvezer hag, etre bevennoù ’zo, m’hec’h amprouer b) ez
int enebet ivez ouzh an oberoù war hir dermen evel m’emañ enebet an diarsell kevadegel ouzh an
diarsell hollel (sl. Emsav 83/372 hh 1973 ; 85/33 1974).

Embreger war grenn dermen (tirenn EK)
Amañ emañ ar perzhiadur « politikel » (enebet ouzh ar perzhiadur « kefridiadel », sl. Emsav
31/220, 225 1969 ; 35/329 hh 1969) er saviadoù-kenderc’hañ emsavel. Lakaet ’m eus al liester hag e
tisplegan perak.
« Luskañ un arc’hwel ledemsav en amgant ur c’hweluniad n’eo ket ober eus ar c’hweluniad ul
luskad ledemsavel hogen, da gentañ, savelañ ur c’hweluniadouriezh emsavel hag ober d’ar
c’hweluniadouriezh emsavel-se arverañ ar c’hweluniadouriezh ledemsavel a anado en he c’hichen. ()
Ne c’hell ket bezañ a c’hweluniadouriezh emsavel ma n’eus ket eus an emsaverion c’hweluniadour
emsaverion ha c’hweluniadourion er ster leun » (Emsav 85/5 1974). An diogeladennoù-se a gas da
benn an diforc’hekadur boulc’het er bloavezhioù tremenet etre an « emsavelezh » hag an « Emsav
devoudel ». Betek agentaou e oa bet lakaet a-wel an diforc’h-se diouzh an dreadegelezh : an « Emsav
istorek », furm amzeriek, dezhañ ur vent amzerel enta, a lakaed e kemm gant an « Emsav devoudel »
o werc’hañ er gevadegelezh (sl. Emsav 60/380 hh 1971 ; 61/6 1972 ; 84/425 1973). Hiviziken e
saveler an diforc’h diouzh ar gevadegelezh ivez : e-kichen an Emsav devoudel ez eus emsavioù all
(pezh a zarbenned pell ’zo) ; pezh a zo nevez avat eo e lakaer a-wel an dislavar-mañ : a) an
emsavelezh zo unel : emsavelezh an emsav micherour zo an hevelep hini hag emsavelezh an emsav
brezhon b) tud eus an hevelep kevredigezh zo, reoù en emsav micherour, reoù en emsav brezhon ; an
daou emsav o vezañ dezho an un emsavelezh ha koulskoude o vezañ, ent devoudel, diforc’h, distag,
estren. Un hent d’an unelaat embregel eo bezañ war un dro emsaver brezhon hag emsaver micherour.
Embregoù-unelaat zo bet erbedet c’hoazh : gwerc’helaat tarzhadur ar c’hombod broadel war bep
tachenn eus an embregiezh ; « stagañ a-zevri da savelañ sternioù kelennadurezhel, finvezel, damkanel,
embregel o taveiñ d’an daou hil war un dro ha, par ma c’hellomp, e kenlabour gant ar stourmerion
vicherour nevez ; diouzh ezhomm, emellout e tarzhadur ar c’hombod renkadel, ha se gant ar spered
hollveziadek gounezet diwar darzhadur ar c’hombod broadel » (Emsav 85/15 1974). Ur rakskeudenn
eus uneladur an daou hil tudadel ha renkadel a c’hellomp gwelout e kevanadur an « emsav
sevenadurel » hag an « emsav politikel » er bloavezhioù c’hwegont (sl. Emsav 84/415 hh 1973).
E 1973, n’eo ket bet stank ar c’henderc’hañ politikel e par an emsav brezhon : skignet ez eus bet
lizheradur gallek, hogen n’eus ket bet savet testennoù nevez ; koulz lavaret e nep lec’h n’en deus
E.S.B. roet e vouezh da glevout. An arbennoù a welan da seurt blinded politikel eo ar re-mañ :
a) turmud zo e Breizh gant al luskadoù broadelour diouzh un tu, gant al luskadoù renkadelour diouzh
an tu all b) E.S.B. zo e dibenn ar prantad argilañ ez eo bet dibourc’hañ ar vroadelouriezh : e vouezh
n’he deus skog ebet war an durmuderion vroadelour ; ne vez ket o wiskañ evit kelo ar
renkadelouriezh : skog ebet enta war ar renkadelourion k) an amplegad kentañ da skog an Emsav eo
ez anadfe dre an darvoudoù diwerc’hegezh, c’hwitadur, al luskadoù broadelour ha renkadelour ;
anatoc’h eo er boblañs c’hwitadur al luskadoù renkadelour klasel (pa zigresk ar re-se ent keñverel eskoaz fiñvadoù micherour brizhrenkadelour evel ar fiñvadoù kretaet gant ar C.F.D.T.) eget c’hwitadur
al luskadoù broadelour (pa weler ar vroadelouriezh o kreskiñ er boblañs hag o tevoudañ gwariadurioù
el luskadoù micherour) d) an eil amplegad da skog an Emsav eo e tremenfe eus ar stad a zibourc’hted
m’emañ (goude dibourc’hañ ar vroadelouriezh) d’ur pourc’hadur nevez e stumm ur reizhiad sternioù
boniek (sl. Emsav 85/13 hh 1974) o werc’helaat uneladur an hil brezhon hag an hil micherour eus an
emsavelezh.
E par an emsav micherour ez eo bet skort, n’eo ket mannel avat, embregiezh E.S.B. e 1973. An
obererezh c’hweluniadel, ar strivoù emdarzhek da bolitikaat ar saviad-kenderc’hañ micherel, ma n’o
deus ket disoc’het war dreuzfurmadur splann ar c’hweluniadoù pe ar saviad-se, o deus amparet

evelkent un ateb-oberoù prizius evit an dezrannadurioù a bouez a zo bet graet, ha pa ve hepken an
damkanadenn meneget uheloc’h (Emsav 85/5 1974).

Damkanañ war grenn dermen (tirenn DK)
Ken dibourc’h emañ an Emsav er mare-mañ a-fet ar bonsternioù ret d’an ober politikel ma teu ar
bihanañ ober politikel da vezañ ateb-oberoù d’an damkanadennoù pouezusañ, – da nebeutañ pa ouzer
korvoiñ an ober politikel evel danvez da zamkanañ.
Ret eo derc’hel kont eus an devoud-se evit an ober da zont. Ar reizhiad bonsternioù ret d’an ober
politikel ne c’hallor ket savelañ hep ren un ober politikel o pourchas an ateb-oberoù d’he saveladur ;
hogen e-pad ur pennad mat e rankimp ren an ober-se a-geñver gant daou bal : pal piaouel an ober eunan, hag an adpal a bouez bras ez eo adeiladiñ ar bonsternioù na c’hell ket hepto an ober politikel
kaout ampled ha skog.

Aveiñ war grenn dermen (tirenn AK)
Amañ emañ da venegiñ an amplegadoù liesek d’an ober politikel emsavel :
– stummerezh micherel an emsaverion hag amparadur gant pep hini eus e saviad-kenderc’hañ
micherel ;
– stummerezh emsavel an emsaverion (en emsav brezhon ha, diouzh an dro, en emsav micherour,
evel c’hweluniadourion, h.a.) ; er mellad-mañ e ranker menegiñ an emzezrannoù, oc’h ouzhpennañ o
deus ivez lec’h da gaout, e degouezhioù ’zo, en direnn DK ;
– amaezhierezh an emsavioù ha perzhiadur kefridiadel enno (E. S.B., c’hweluniadoù, h.a.) ;
– studiennoù war ar gevredigezh diouzh ar gevadegelezh pe an hanezelezh, – renet pe gant izili
E.S.B. hepken pe e kenlabour etre izili E.S.B. hag izili ar c’hweluniadoù, h.a. ; ar c’hammed nevez
war-du an hollelaat ez eo damkanañ unelezh an emsavelezh a zegas azveradennoù er rummata
embannet war Emsav 78/202 1973 : ar rumm b) a steuz ha ne chom nemet daou rumm : A) an aveiñ,
renet en holl saviadoù-kenderc’hañ ken arallek, ken emsavel B) an embreger-damkanañ emsavel er
saviadoù-kenderc’hañ emsavel.
Priziañ a c’haller an araokadenn graet abaoe pevar bloaz o lakaat a-geñver an arroud-mañ
eus Pevar stael an dispac’h :
« Damkaniezh an Emsav zo dre ret damkaniezh ar reizhiad klok Emsav + reizhiad
arallek ; e-ser ar reizhiad klok-se oc’h en em amparañ ent embregel en ur furm
amzeriek, e teu war bep elfenn eus ar reizhiad arallek ur ster emsavel a ra dezhi
kemer un hent o tisoc’hañ gant distruj ar reizhiad arallek. » Emsav 40/124 1970.
Ne intented neuze unded ar reizhiad klok nemet diwar-bouez ur furm amzeriek, eleze dre
lakaat e kont an dreadegelezh. Aes eo displegañ perak. Edod bac’het c’hoazh er c’hombod
broadel, ar gaou daelerezhel a harze ouzh an diarselliñ keveskemm en dije roet tu d’an
embreger kevredigezhel ; dre se ne ouied kantouezañ ar reizhiad arallek nemet evel ur
bloc’had diemsavelezh da zistrujañ (hiziv ez anad gwengelegezh seurt kantouezadur) ; war un
dro avat e chome an Emsav dic’halloud da ren an embregadenn distruj ; un hent hepken a
chome : savlec’hiañ an distruj e-barzh ur furm amzeriek. Ret oa saveteiñ koustet a gousto
unded damkanel an Emsav evel kenderc’her ur gevredigezh nevez, ha saveteet e voe, nemet e
kouste ker, rak ne oa tu da intent an embreger nemet diouzh ar vent treadegel ; diouzh ar vent
kevadegel, e ranked tremen gant « donedigezh ur ster emsavel » war ar reizhiad arallek,
askouezhadur kudennadek diwar un embregiezh da zont. Hiziv ma’z eo karzhet ar skoilhoù
ouzh embregiezh kevredigezhel an Emsav, n’en deus ket ezhomm hemañ ken da glask hent e
zarempredoù gant nerzhoù all ar gevredigezh dre ober un distro dre zonderioù e furm
amzeriek ; emañ e piaou d’un unded embregel war an dachenn, diouzh ar vent kevadegel ; ar
reizhiad-kenderc’hañ arallek pergen zo gougevanet ouzh ar « reizhiad klok » evel lec’h-aveiñ
d’al labour emsavel. Bez’ ez eo ivez ul lec’h a stourm hag a enebouriezh, hogen an

diemsavelezh a gaver ennañ a vez bepred embregek, gwerc’hek, politikel, ha n’he deus netra
da welout gant an diemsavelezh damkanek, gwengelek, dibleustradus ent politikel, a
zeskrived a-raok karzhañ ar gaou daelerezhel broadelour.
– studiennoù arbennik war ar politikerezh pleustrek hag ar pleustr politikel kempredel (ar
strolladoù gall, ar c’hweluniadoù, ar rannvroeladur, h.a.).

LABOURIOÙ WAR HIR DERMEN
Dindan an talbenn-mañ e venegan an oberoù renet e diarsell an hollelaat.

Embreger war hir dermen (tirenn EH)
Diaes eo evit bremañ menegiñ an embregoù war hir dermen en un doare na ve ket arlakadel hag
hollek evit un darn vras.
O zermenañ a c’haller evel kenderc’hañ talbennel, kenderc’hañ darvoudoù istorek en holl
dachennoù eus an obererezh : politikerezh, kevredadelezh, gwirelezh, arz, lavar, gouezoniezh, h.a..
Forzh penaos, an embregoù war hir dermen ne c’hellont ket bezañ ensellet etre daou benn ur
bloavezh. Taluad an ensell a rank bezañ padelezh an Emsav a-bezh, ma n’eo ket istor Breizh hec’hunan hag, ouzh ar vevenn, istor an denelezh. Penaos kompren da skouer ar c’henderc’h eus un
istoregezh nevez, eus finvezioù nevez, ma ne zegaser ket e kont an istor a-bezh evel furm amzeriek
fetis.

Damkanañ war hir dermen (tirenn DH)
Ent diac’hinek ez eo aesoc’h savelañ endalc’h an direnn-mañ eget endalc’h an direnn EH. Rak
kenderc’hadennoù talbennel an Emsav, evel pep kenderc’h istor, zo anatoc’h dre ar pennadoù ouzh o
damkanañ eget war an dachenn.
Da skouer, ez eo bet ret gortoz ur pennad war Emsav miz du 1973 evit gouzout ne oa bet
biskoazh a bolitikerezh emsavel e Breizh ha perak, ha petore amplegadoù a oa d’ur
politikerezh emsavel diles.
Da skouer, ez eo bet ret gortoz ar pennadoù embannet diwar 1968 war an diempradur
kevredigezhel evit anaout ar c’henderc’h istor renet gant an Emsav abaoe pemont vloaz e
stumm an adempradur.
Heñveldra, e rankas an Emsav en em zezrannañ evel lec’h a istoregezh evit en em
dermenañ evel lec’h kenderc’hañ istor ha termenañ mab-den evel kenderc’her istor.
Tennañ a ra evelkent da goazhañ goulerc’h an damkanañ war an embreger. Ha marteze ez eo aze
ar c’hemm bras o c’hoarvezout gant an Emsav e 1973 : an damkanañ o paouez a vezañ damkanañ un
embreger deraouet pell ’zo evit bezañ damkanañ un embreger da zeraouiñ. Ar c’hemm-se a c’haller
sellout evel merk eus derou ur politikerezh emsavel diles.

Aveiñ war hir dermen (tirenn AH)
En direnn-mañ e ranker menegiñ an holl labourioù ampleget gant ar c’henderc’hañ talbennel. Ar
roll anezho ne c’haller ket sevel a priori ; dav eo tremen gant ur renabl eus al labourioù renet gant an
emsaverion abaoe dek pe ugent vloaz, o c’houzout ervat ez eo deberzhel ar renabl-se : bep ma araokay
an talbenn e c’hoarvezo kemmoù er roll.
Menegomp stummerezh an emsaverion war an armerzhouriezh, ar bolitikouriezh, ar
gevredadouriezh, an istorouriezh, ar yezhoniezh, al lennegouriezh hag an arzouriezh, ar
gouezoniezhoù diseurt…
Aze e talomp ouzh un dislavar pleustrel : an hollelaat a c’houlenn diganimp ma amparfemp
ateboù-oberoù war gement tachenn ’zo eus an istorelezh (hag an damant-se a gantreizh al labourioù

renet war ar skol, ar vugale, ar merc’hed, an arz, h.a.) ha, war un dro, ar gwerc’h politikel a c’houlenn
diganimp kreizañ hon holl nerzhoù war un talbenn strizh.
EMBREGER
LABOURIOÙ PERZHIAÑ E
WAR VERR
FIÑVADOÙ AR
DERMEN
GEVREDIGEZH
ec’hwelioù,
poellgorioù-skoazell, ober
an eilkelennerion,
diskeladegoù ar studierion
diskeladegoù al
luskadoù breizhek
darvoudoù pemdeziek
an Emsav
LABOURIOÙ PERZHIAÑ
WAR
« POLITIKEL » ER
GRENN
SAVIADOÙDERMEN
KENDERC’HAÑ
EMSAVEL
en emsav brezhon
en emsav micherour
(amledañ kealiadel, ober
c’hweluniadel, h.a.)

LABOURIOÙ KENDERC’HAÑ
WAR HIR
TALBENNEL
DERMEN
kenderc’hañ darvoudoù
istorek en holl dachennoù
an obererezh :
politikerezh,
kevredadelezh, gwirelezh,
arz, lavar, gouezoniezhoù
h.a.

DAMKANAÑ

AVEIÑ

DEZRANNAÑ AR
PERZHIADUR E
FIÑVADOÙ AR
GEVREDIGEZH HA,
DREZAÑ, AR
GEVREDIGEZH

PRIENTEREZH
PLEUSTREK AR
PERZHIAÑ E
FIÑVADOÙ AR
GEVREDIGEZH

DEZRANNAÑ AN
OBER POLITIKEL
EMSAVEL

AMPLEGADOÙ AN
OBER POLITIKEL
EMSAVEL

– e-keñver pal piaouel
an ober e-unan
– e-keñver an adpal ez
eo adeiladiñ ar reizhiad
bonsternioù diziouerus
d’an ober politikel da zont

stummerezh micherel
hag amparadur saviadkenderc’hañ micherel pep
emsaver
stummerezh emsavel
amaezhierezh an
emsavioù ha perzhiadur
kefridiadel enno
studiennoù kevadegel
ha hanezel / ar
gevredigezh
studiennoù war ar
politikerezh pleustrek
kempred
AN HOLL LABOURIOÙ
AMPLEGET GANT AR
C’HENDERC’HAÑ
TALBENNEL

DEZRANNAÑ AR
C’HENDERC’HAÑ
TALBENNEL
(amzerelezh an
damkanañ goulerc’het ekeñver amzerelezh an
embreger zo o tont da
vezañ enraogus en he
c’heñver e 1973).

skoulmañ darempredoù
enrollañ er poellgorioùskoazell, h.a.

stummerezh an
emsaverion war an
armerzhouriezh, ar
bolitikouriezh, ar
gevredadouriezh, an
istorouriezh, ar
yezhoniezh, an arzouriezh,
ar gouezoniezhoù, h.a.
(dislavar pleustrel etre
talbenn an hollelaat hag an
talbenn politikel).
PKB-1228

KENDAEL A-ZIVOUT AN EMBREGEREZHIOÙ ARMERZHEL
(Pevare testenn, PKB-1229)
UNICOPA
UNICOPA (Union Régionale de Coopératives agricoles) a genderc’h dreist-holl vioù, yer, moc’h,
bioù, avaloù-douar, ha meot (abaoe 1971).
Krouet eo bet e 1963 diwar an unanadur eus kevelourioù eus 29 arbennikaet e kenderc’h ar vioù
hag eus un oberiadeg boued-chatal. Kevelourioù dizalc’h 29 o deus en em vodet ha krouet UNICOPA
evit gallout enebiñ ouzh levezon Kevelouri Landernev (Coopérative des Agriculteurs de Bretagne).
Houmañ, krouet e 1911 gant gouvriaded eus ar vro, chomet mirelour ha tadelour, a groge da gemer ur
pouez bras e Breizh, – e 1966 eo he deus kemeret an anv he deus bremañ, o venegiñ dre se ez astenne
he levezon da Vreizh a-bezh.
En arbenn eus hec’h orin he deus UNICOPA miret un hengoun « a gleiz » oc’h erounit tezennoù
ar C.N.J.A. (Centre national des Jeunes Agriculteurs), eleze na vezañ e dalc’h an embregerezhioù
prevez, krouiñ ur « galloud armerzhel kouer » dre bleuskañ ar muiañ gwellañ kenderc’hadoù ar
gouerion. Evit se he deus UNICOPA krouet iskevredadoù karget da bourvezañ ar gouerion, da
dreuzfurmiñ pe da werzhañ o c’henderc’hadoù.
Kroget he deus UNICOPA da gemer lañs goude 1964 p’he deus askemeret embregerezh LE
MÉLINER e Langedig (ul lazhdi yer hag un oberiadeg boued-chatal). LE MÉLINER oa bet unan eus
ar re gentañ o c’hreantelaat kenderc’h ar yer ha diazezet en doa mat ar c’henderc’h-se e 56. Da heul e
freuz-stal e teuas ur bern kouerion da UNICOPA.
Kevelourioù all zo deuet da UNICOPA abaoe. Bremañ ez eo-hi an eil kevelouri e Breizh goude
hini Landernev gant ur c’hengreadur a 900 milion F e 1972 evit 10 milion F nemetken e 1963.

Amparadur UNICOPA
UNICOPA a c’hoarvez eus : 4 iskevredad, 4 rann, 18 kevelouri.
An iskevredadoù.

Iskevredadoù UNICOPA zo anezho SICAoù (Sociétés d’intérêt collectif agricole à capital et
personnel variables). Arc’hwelañ a reont evel ar c’hevelourioù nemet e c’hell 49 % eus ar c’hevala
bezañ degaset gant nannkouerion (ar C’hred gounezel dreist-holl). Ur SICA a c’hell labourat gant tud
n’int ket izili eus ar Gevelouri ha kemer kevrannoù en ur c’hevredad kevranneion. Evel er
c’hevelourioù ne vez ket dasparzhet ranndaloù, met ur c’hampi na c’hell ket bezañ dreist da 6 %.
– Ar SOBANA (Société bretonne d’approvisionnement et de nutrition animale). Kenderc’hañ a
ra boued-chatal evit ar yer, ar moc’h, ar bioù, h.a.. Pevar greanti he deus : e Pensez (e-kichen
Montroulez), e Langedig, e Gwened hag e Gwengamp (hemañ savet e 1972). E 1972 he deus ar
SOBANA kenderc’het 363 000 tonenn boued-chatal, evit 100 000 t e 1968. Emañ e soñj kenderc’hañ
500 000 t e 1975.
– Ar SOBAC (Société bretonne d’abattage et de commercialisation des volailles) he deus
greantioù e Langedig hag e Sant-Yec’han-Brevele, e-kichen Logunec’h. Lazhet ez eus bet 15 000 t
yer e 1968, 21 600 t e 1972.
Ezporzhiet e vez ar c’henderc’had dreist-holl war-du ar Reter-Nesañ, Helvetia, SSSR, Alamagn,
Hellaz hag ivez Reter Frañs. Abaoe un nebeut bloavezhioù e klasker digreskiñ an ezporzhiadurioù ha
pleuskañ muioc’h a-raok gwerzhañ, – digresket e vez an ezporzhiadoù peogwir ne vez ket mui roet
arc’hoproù gant ar C’henvarc’had.

– An ULB (Union laitière bretonne) zo bet krouet e 1967. Gant al laezh gwerzhet dezhi gant
kevelourioù UNICOPA e kenderc’h amann, keuz, laezh poultr (evit ar chatal). Greantioù he deus e
Karaez (sez an ULB), Gwengamp ha Gwened (ma vez kenderc’het keuz gavr).
– An EAO (Éditions agricoles de l’Ouest) a embann ur gelaouenn viziek : Le Temps de l’Ouest,
o plediñ gant kudennoù kalvezel hag armerzhel ar gounezerezh, ar C’henvarc’had gounezel, buhez
UNICOPA (ur pennad anvet « Ar stroll » a gaver e pep niverenn). Embannet e vez ivez pennadoù a
bolitikerezh nemet e chomont dister a-walc’h. Graet eo ar gelaouenn evit ar gouerion izili eus
UNICOPA, n’eo ket evit ar c’hopridi. Ne ra tost morse anv anezho nemet pa ec’hwelont.
Ar rannoù.

Peder ez eus anezho : Rann an avaloù-douar, Rann ar moc’h, Rann ar c’hig, Rann an ordinatorioù.
Roll ar rannoù zo dastum kenderc’hadoù ar c’hevelourioù n’o deus ket ezhomm da vezañ treuzfurmet
pe a zo bet treuzfurmet dija gant ar gevelouri, evit o gwerzhañ.
Ar c’hevelourioù.

13 000 ezel zo da gevelourioù UNICOPA.
11 kevelouri zo en 29 : Coopérative de l’Arrée, Coopérative la Briécoise, Coopérative de
Châteaulin, Coopasud, Coopérative de la Douphine, Coopérative de Lennon, la Montagnarde, la
Morlaisienne, la Trégoroise, Coopérative du Poher, CAPS (e Pleiber-Krist) ;
4 c’hevelouri zo en 22 : Coopadin (e Dinan), la Pélémoise, Coopérative du Trieux (e Gwengamp),
la Copall (e Loudieg) ;
2 gevelouri zo e 56 : Coopérative de Kergonan, CAM (Kevelouri kouerion ar Morbihan) ;
1 gevelouri zo e 44 : COPARL (e Naoned).
Pep kevelouri zo rannet e kevrennoù arbennikaet hervez ar c’henderc’hañ (laezh, moc’h, avaloùdouar, pourvezadurioù, h.a.), pep kevrenn o vezañ liammet ouzh ur rann pe un iskevredad eus
UNICOPA (kevrenn al laezh gant an ULB, kevrenn ar pourvezadurioù gant ar SOBANA da skouer).
Derc’houezourion kevrennoù ar c’hevelourioù zo izili er C’hengor arbennikaet (Commission
spécialisée) evit ar rannoù pe izili er C’huzul-merañ evit an iskevredadoù. Emren eo pep kevelouri en
he mererezh diabarzh. An holl izili eus pep kevelouri en em gav bep bloaz er Vodadeg veur. Dilenn a
reont amaezhierion karget da verañ ar gevelouri. Envel a reont ar C’hadoriad a zo dre ret unan eus an
amaezhierion hag ur Rener gopret.

Arc’hwelerezh UNICOPA
Arc’hwelañ a ra UNICOPA evel pep kevelouri. He framm a c’hoarvez eus :
– ar Vodadeg veur : an amaezhierion eus holl gevelourioù UNICOPA bodet bep bloaz da geñver
ar Vodadeg veur zo o c’hefridi termenañ politikerezh UNICOPA ;
– Ar C’huzul-merañ (13 ezel), dilennet gant ar Vodadeg veur. Ret eo merkañ ne vouezhier ket
evit un den, met evit ur gevelouri (pep kevelouri o vezañ derc’houezet he c’hadoriad er C’huzulmerañ). Karget eo ar C’huzul-merañ da erounit an disentezioù kemeret gant ar Vodadeg veur.
– Ar Gwazva (4 ezel). Dilennet gant ar C’huzul-merañ, ez eo karget da skoazellañ Kadoriad
UNICOPA (unan eus ar pevar).
« An efedusted armerzhel, an diorreadur rannvroel, herouezadur an dud a chom diazezoù
obererezh UNICOPA » (Le Temps de l’Ouest, niv. 2 1970).
Ne fell ket da UNICOPA bezañ ur bodad kenderc’herion nemetken, eleze un aozadur da zastum
ar c’henderc’hadoù evit o lakaat en nevid, hogen bezañ un embregerezh greantel. Klask a ra
perc’hennañ, e krec’h hag e traoñ an treug-korvoiñ, he binvioù greantel dezhi, evit chom e-maez
dalc’h an embregerezhioù prevez pe en dalc’h bihanañ gwellañ anezho. An iskevredadoù zo bet

krouet en amboaz-se. Gwan e chom avat obererezh UNICOPA a-fet pleuskañ. Abaoe un nebeut
bloavezhioù e vez miret ur parzh bras eus ar postadurioù evit diorren gennad ar pleuskerezh :
postadurioù evit krouiñ ur geuzerezh en ULB, evit brasaat ar SOBANA (ur greanti nevez e 1972,
unan all da vezañ savet a-raok 1975). Perzh a gemer ivez UNICOPA e savidigezh ur vreverezh soia e
Brest a-gevret gant kevelourioù all eus Breizh ha kevalaoù amerikan (A.D.M. : Archers-DanielsHidlands, a zo unan eus pennañ kenderc’herion soia ar Stadoù-Unanet). Emañ ivez e soñj prenañ ul
lazhdi greantel evit kenwerzhelaat hec’h-unan ar c’hig a genderc’h. Sinet he deus un emglev gant an
ULN (Union laitière normande) a zo ur gevelouri ivez evit kenwerzhelaat he c’henderc’hadoù (al
laezh hag an amann dreist-holl), gant Négobeureuf, iskevredad da ULN, brudetoc’h eget UNICOPA.
An diorreadur rannvroel zo ivez unan eus krefen politikerezh UNICOPA. N’eus ket a
c’hreanteladur e Breizh ha n’eo nemet dre ziorren ar gounezerezh e vo diorreet armerzh ar rannvro.
Krouiñ gourc’hwelioù e Breizh gant ar gevelouri zo derc’hel er vro ar gouerion rediet da guitaat an
douar.
Evit kreskiñ hec’h efedusted armerzhel e klask UNICOPA gougevaniñ ar gouerion ouzh ar
gevelouri diwar-bouez kevratoù. Pourchas a ra dezho pezh o deus ezhomm (boued-chatal, temzoù,
h.a.) ha prenañ diganto o c’henderc’h. Evel-se ez eo rediet ar gouerion da werzhañ o c’henderc’h abezh d’ar gevelouri. E derou ar gevelouriezh dreist-holl e werzhent d’o c’hevelouri pezh na oant ket
evit gwerzhañ d’an embregerezhioù prevez, ar restachoù.
Krouet gant ar C.N.J.A., UNICOPA zo bet levezonet gant e gealiadurezh. Politikerezh
UNICOPA : krouiñ ur gevelouriezh kreñv o kenvodañ ar c’hevelourioù re arbennikaet, krouiñ merkoù
broadel (war skouer kevelourioù ’zo : Even, Yoplait) evit gallout kevezañ ouzh an embregerezhioù
prevez, zo ivez an diskoulmoù kinniget gant ar C.N.J.A. en e zevezhioù studi (25-26 mae 1971).
Koulskoude, UNICOPA o vezañ un embregerezh armerzhel hag ar C.N.J.A. ur c’hweluniad, e sav
kudennoù etrezo, abaoe un nebeut bloavezhioù dreist-holl, – deuet a-wel da skouer e-pad Ec’hwel al
laezh. Ar C.N.J.A. a rebech da UNICOPA (ha d’ar c’hevelourioù bras all) bezañ lodek e rodaoueg an
armerzh kevalaour. Ar galloud n’emañ ket mui etre daouarn ar gouerion, hogen etre daouarn ar
sternioù amaezhel. Ret eo pouezañ war ar c’hevelourioù evit ober dezho difenn an holl gouerion izili
e-lec’h en em zerc’hel evel embregerezhioù prevez.
Diouzh savboent UNICOPA, roll ar c’hweluniaderezh zo difenn lazioù ar gouerion, met ivez
difenn ar gevelouriezh ha n’eo ket stourm outi. Ar gevelouriezh zo « merc’h » ar c’hweluniaderezh,
obererezh ur gevelouri hag obererezh ur c’hweluniad zo kenglokaus. Ar c’houer e-unan oc’h emzifenn
a zifenn ivez ar « farmer » parizian (ur c’hweluniad nemetken evit an holl gouerion). Ar gevelouriezh
zo evit UNICOPA un araez-emzifenn ha kenskoazell e kerz ar gouerion.
Emañ UNICOPA e kevezerezh gant embregerezhioù prevez kevalaour, ha rediet eo da arverañ
gwikefreoù kevalaour an embregerezhioù-se, eleze : reiñ arc’hoproù war ar c’hementad, darvennout
ur gorread douaroù izek pe un niver izek a bennoù chatal evit bezañ ezel, o tisteurel evel-se ar
gouerion vihan nad eo ket askorus o atant henvoazel. Klasket e vez reiñ muioc’h a c’halloud d’an izili
a genderc’h ar muiañ (ar re-se o vezañ e penn ar c’hevelourioù-diazez) o tilezel pennaenn ar
gevelouriezh : un den = ur vouezh.
Gant ur politikerezh a seurt-se n’eus ket mui kalz diforc’h etre UNICOPA hag un embregerezh
prevez. Bremañ, zoken, e vez emglevioù etrezi hag an embregerezhioù prevez. He derc’houezourion
en em vod bep miz gant derc’houezourion ar re-mañ evit jediñ priz al laezh.
Ar gevelouri ne stourm ket ouzh ar reizhiad kevalaour, klask a ra kavout he flas enni. Ur bern
kouerion izili ar gevelouri zo deuet e-barzh evit abegoù hiniennel nemetken, n’o deus ket ur spered a
stroll. Kevalaourion vihan int, en em vodet evit enebiñ ouzh an embregerezhioù kevalaour bras. Ne
lakaont ket ar reizhiad en arvar, klask a reont kentoc’h arverañ he hentennoù evit kreskiñ o helv.
An « efedusted armerzhel » a ampleg alies-tre goproù izel evit ar vicherourion. Mil tri c’hant ez
eus anezho, dasparzhet etre iskevredadoù UNICOPA hag ar c’hevelourioù. Evit gopridi UNICOPA

n’eus evel just diforc’h ebet etre UNICOPA hag un embregerezh kevalaour nemet e vez graet bepred
anv anezho er Vodadeg veur.
Pa vez ec’hwel e sav bepred kudennoù etre kouerion ha micherourion. E-pad ec’hwel an ULB
(here 1970), kouerion ’zo o deus lakaet ar greanti da arc’hwelañ gant skoazell ar sternioù. An hevelep
tra zo c’hoarvezet e-pad ec’hwel Coopasud (gouere-gwengolo 1973). N’eus nemet tuad Paysans
Travailleurs ar C.N.J.A. en deus savet a-du gant ar vicherourion da geñver o ec’hwelioù. Evito, lakaat
ar greanti da arc’hwelañ zo klask terriñ an ec’hwel. Diouzh he zu, ar F.N.S.E.A. n’he deus lavaret
netra a-du pe a-enep. Un emzalc’h patromed eo bet hini ar gouerion. Dezho eo ar greanti, int o deus
kemeret riskloù o postañ arc’hant d’e sevel. N’eus ket mui pennoù-embregerezh anezho, met pennoùoberiadeg, gougevanet int. N’o deus mui kentod ebet, ar gevelouri a ziviz evito. Neuze e klaskont
adkavout e par ar gevelouri ar c’hentoderezh o deus kollet evel hiniennoù.
Un darn eus ar c’hevala o vezañ etre daouarn ar gouerion, en em gav ar gevelouri ereet ouzh un
departamant pe ur rannvro (evel ma’z eo an dro evit UNICOPA) ; kement-se zo ur gwarant evit ar
c’houer, gwarant n’en dije ket gant un embregerezh prevez, a c’hell kuitaat ar vro pa fell dezhañ.
PKB-1229

KENDAEL A-ZIVOUT AL LUSKADOÙ SOKIALOUR
(C’hwec’hvet testenn, PKB-1230)
An dispac’h sinaat – I.
Tu zo d’en em c’houlenn perak e studier bremañ MACHIAVELLI pe IBN KHALDOÛN pe
GURVITCH… Ar gudenn a zo e-kreiz preder an Emsav eo hini an dispac’h, amparadur pe kentoc’h
eilpennadur ar gevredigezh veziat en ur gevredigezh vloc’hel nevez, ar roll c’hoariet gant an Emsav
en diemframmadur hag en ademframmadur kevredadel. Alese ar studiennoù boulc’het war dachenn an
argemmadurioù hag an degemmadurioù kevredadel, e-touez traoù all an dispac’hioù, amparidigezh ar
c’hevredigezhioù bloc’hel… Alese ivez ar studienn boulc’het war « proviñsegezh hag
hollveziadegezh ». Seurt studiennoù a ziskouez, en un doare bennak, ar par en deus tizhet an Emsav ;
fellout a ra din komz eus tarzhadur ar c’hombod broadel hag eus ar striv hollelaat renet gant an
Emsav. Klotañ a ra ivez gant dezrann ar vroadelouriezh hag ar varksouriezh a oa sol damkanel an
Emsav, ha neuze ar « goullo » m’en em gav an Emsav dirazañ.
Pelec’h lec’hiañ ar studienn-mañ hervez diforc’hadurioù PKB-1207 (sl. Emsav 78/202 1973) ? Ur
pennad-dafariñ eo, a dra sur, un tamm mat anezhañ o vezañ eildorn ha tennet eus danvez levr Lucien
BIANCO, Les origines de la révolution chinoise, Gallimard 1967 ; ul lod eo ivez eus ar perzh a
gemeran en daelerezh kevredadel dre va saviad-kenderc’hañ arallek (an darempredoù a’m eus bet da
skouer gant kleizelourion, maoourion) ha dre va saviad-kenderc’hañ emsavel (un « abeg » emsavel he
deus seurt studienn, evel termenet a-us). Fellout a ra din studiañ an dispac’h sinaat a-benn kompren
unan eus an eilpennadurioù pennañ a zo c’hoarvezet er bed kempred ha seurt amboaz zo liammet ouzh
va ferzhiadur en Emsav. Ateb-oberoù ar studienn-mañ zo dres ar perzh a gemeromp, ni, e
diemframmadur hag en ademframmadur ar gevredigezh ma vevomp. Klask a rin brastresañ
emdroadur ar gevredigezh e Sina adalek donedigezh Kornogiz betek trec’h ar Gomunourion e 1949.
Ar brastres-se a dalvezo da stern evit studiañ krefen all evel Strollad komunour Sina, an arbennoù
kevredadel eus an dispac’h, al liamm etre ar vroadelouriezh hag an dispac’h e Sina, pouez al luoz en
dispac’h sinaat…
Sina, Impalaeriezh ar C’hreiz (Zhongguo), an Impalaeriezh Neñvel n’he doa bet a-hed he hir a
istorvezh nemeur a zarempredoù gant an diavaez. An impalaeriezh egorant-se a veve, tamolodet warni
hec’h-unan, e goudor ar Voger vras he digenveze diouzh ar peb-all eus ar bed. Kreizennet oa en-dro
d’an Impalaer ha d’e diernac’h a biaoue ar gefridi neñvel. Ur greizenn a sevenadur e oa, ha pobloù

diseurt o doa degemeret he levezon. Harpet oa an unelaat-se war ur benvegadur frammet ramzel a
denne e nerzh eus e wikefre vureviadel. War-dro 1840 e konte Sina 400 milion a annezidi. Dre
genstrivadegoù e veze tutaet an amaezhierion, – ar vandarined. War an tiegezh edo diazezet ar
gevredigezh : azeulerezh an hendadoù oa pouezus kenan. Sina he doa degemeret al levezon eus div
brederouriezh ganet tost en hevelep mare hag ar voudaegezh (kravez Sina) : ar gonfusiegezh (diazezet
gant Konfusius, 551-479 kent H.O.) hag an daoegezh (diazezet gant LAO-TZEU er pevare kantved
kent H.O.) a erbede bevañ hervez lezennoù an Natur. An emzalc’h-se ne c’halle disoc’hañ nemet war
ar sodell hag an disec’hadur. E 1553 e voe berzet pep kenwerzh etre Sina hag Europa, gant an aon da
welout ar gristeniezh o tistroadañ ar relijion henvoazel. Betek 1840 e padas an digenvezded-se.
Breizh-Veur a werzhe opiom eus India e Sina, hogen ar gouarnamant sinaat a lakaas berz war an
enporzhiadurioù hag ar gwerzhadur. An arbenn eus Brezel an Opiom e voe, flastret e voe Sinaiz.
Hong-Kong a gouezhas etre daouarn ar Saozon ha digoret e voe pemp porzh da Gornogiz gant feuremglev Nankin e 1842. An drouziwezh-se a voe en orin un droukvoz hag un emsavadeg e Su Sina. An
digarez e voe evit NAPOLEON 3 ha Breizh-Veur da ren un ergerzhadeg a-enep Sina eus 1858 da
1860. Ur wech ouzhpenn e voe trec’het Sinaiz. Gant feur-emglev Pekin (1860), ouzhpenn reiñ un
digoll d’an drec’hourion, e rankas Sinaiz digeriñ unnek porzh all d’ar c’henwerzh etrevroadel.
Anadiñ a rae en Impalaeriezh nerzhoù didarzhadennek o lakaat en arvar beli an Impalaer.
Menegomp ar gilverzadeg Taiping a zeuas a-benn da ziazezañ un diernac’h nevez o kevezañ ouzh an
diernac’h vandchou. « Rouantelezh neñvel ar Peoc’h bras » (1851-1864) a laka en arvar e-pad ur
pennad Pekin ha Tientsin. Pouezusted dibar al luskad Taiping n’emañ ket en ec’honder an tiriadoù aet
dindan e veli, na zoken e grevusted an dañjer lakaet gantañ war an diernac’h o ren. Tennañ a ra da
zaou arvez a ra an diforc’h gant an emsavadegoù all ken paot en istor ar vro : a) disteurel a ra ar
gonfusiegezh oc’h erlec’hiañ outi ur c’hemmeskad kravezel levezonet gant ar gristeniezh b) kentradiñ
a ra ur gomunouriezh koueriadel (ar gounezerezh a-stroll da skouer) ha tuadurioù kevredadel nevez
(kevataliezh ar revioù, berzidigezh ar serc’herezh ha boaz an treid lienet…). An nevezadurioù-se avat
ne viront ket ouzh al luskad a genderc’hel gant ar boazioù a fell dezhañ terriñ (goubrenerezh,
lelligouriezh, enebiezh etre al leviaded, diouer a levierezh kreñv). Harpet eo bet an emsavadeg gant
donedigezh Kornogiz e Sina. An diernac’h he deus en em ziskouezet divarrek da argas ar varbared ha
tangleuziet eo bet he hol. Ar faezhidigezh a lak brall en Impalaeriezh Neñvel, o tiskogellañ ar
sinagreizelouriezh. Hogen ne c’haller ket displegañ c’hwitadenn an emsavadeg dre he gwanderioù
diabarzh hepken. Lakaet en arvar, an Impalaeriezh he doa ersavet, kevodet luioù nevez, mouget
oaledoù a drekou. An assavidigezh en em roas da eorizh konfusiek ar gouarnamant mat. Klasket e voe
reiñ azbuhez d’an ideologiezh konfusiek, nagennet gant talvoudoù an estrenion hag ar gilverzidi
Taiping. Ar striv da virout an tremened oa koulskoude tonket da c’hwitañ. Elfennoù kornogel o doa
en em silet e leviadurezh an assaverion : arsanailhoù, levrioù gouezoniezh ha kalvezerezh, diazezadur
ur skol jubennourion e Pekin. Durc’haet e vez an amprestañ war-du ar c’halvezerezhioù, an
armerzhelezh pergen (« An anaoud sinaat da ziazez, an anaoud kornogel da hentenn »). Studierion a
vez kaset d’ar Stadoù-Unanet, ambrouget neoazh gant kelennerion karget d’o deskiñ war al levrioù
konfusiek. Gant an nevezadurioù-se e padas tangleuzierezh an talvoudoù henvoazel. Gorrek e chom
evelkent an araokadennoù, er greanterezh dreist-holl, dister an disoc’hoù, pa van bepred ken kreñv ar
virelouriezh er gwiskad-ren, – ken ma ranker komz eus fillidigezh Impalaeriezh ar C’hreiz. Ret e vo
gortoz ar brezel japanat-sinaat (1894-1895) ha trec’h ken aes ha dic’hortoz Japan evit lakaat istor Sina
en ul lankad nevez ha reiñ dezhañ un dialusk nevez. Rak goude ar brezel-se ez ay pep tra a-herr.
N’eus ket kalz skouerioù en istor an denelezh eus eilpennadurioù ken don ha ken herrek hag ar re he
deus anavezet Sina a-c’houde 1894. Etre 1894 ha 1911 e plaou an impalaerouriezhoù war gelan Sina.
Un taol-arnod a voe evit pareañ ha saveteiñ ar benvegadur impalaerel, hogen ne viras ket Impalaeriezh
vrasañ ar bed a zifloskañ. Brastresomp tri lankad en argerzhad-se.
An enkadenn (1894-1901)

Kempennourion ar C’hant Devezh (1898) a glaske c’hoazh azasaat an urzh impalaerel kozh, he
neveziñ hep he dinac’h. War o hent e kavjont al lenneion virelour. Ar re-mañ, digenvezet hag e
kenstourm ouzh o dere dezho, a chome o-unan e diabarzh ar reizhiad. N’he deus ket bet Sina hec’h

Oadvezh Meiji, en arbenn eus kenstagded diabarzh hag eus harzerezh Sina henvoazel. Nebeut goude e
tarzh gorreadeg ar vBokserion, stourmerion Sina henvoazel ouzh an « diaouled wenn ». Ar Vokserion
zo kouerion baour kouezhet en dienez da heul al liñvadennoù, ar sec’hor, h.a., pe dornwezhourion
kondaonet gant kevezerezh ar c’henderc’hadoù arnevez. War-raok ez a mestronierezh armerzhel an
impalaerouriezhoù : emañ glaouegi Kaiping e dalc’h Breizh-Veur, glaouegi Fushun ha houarnegi
Anshan e dalc’h Japan. Enporzhiet e vez kotoñsadoù ha kenderc’hadoù oberiet diseurt, tra ma tigresk
an ezporzhiadurioù (an te dreist-holl). Henvoazelour eo al luskad bokser : brizhkredennoù, boazioù
hudel, emzornataerezh sakr, lidoù dic’hloazadusaat. Harpet e vez alies, kalonekaet, sturiet gant
lenneion hag amaezhidi e-touez ar re virelourañ oc’h atizañ an estrengas. Dont a ra da vezañ difenner
an diernac’h ha, da heul, ez eo diskleriet ar brezel d’an damanioù estren (1901). Er par-se n’eo ket
mui un « darsavadeg », hogen ur brezel gwirion etre an impalaerouriezhoù ha Sina « gefridiel », ur
brezel mennet gant an henvoazelourañ eus ar re a zo er galloud, en ur ger gant enebourion ar
gempennourion eus 1898. Dre eurvad evit an diernac’h emañ bevennet ar brezel en Norz diwar-bouez
ur meni emglev etre ar c’houarnourion broviñs hag an impalaerourion. An diernac’h, e priz un digoll
ponner, a dizh kaout ur goursez, a bado dek vloaz.
Ar goursez (1901-1911)

E-doug an dek vloaz-se e klask an diernac’h QING diazezañ un unpenniezh vonreizhel, o luskañ
adreizhadurioù amaezhel, barnerezhel, kellidel, o krouiñ ul lu arnevez, o harpañ ar greantelaat
(gwiaderezh, houarnhentoù), o freuzañ reizhiad an arnodennoù (diazez ar vandarinelezh), o teurel
diazezoù an deskadurezh nevez. Hogen re ziwezhat e teu ar strivoù-se. An deskadurezh uhel a stumme
lenneion doujus d’ar veli a grog da zedeurel dispac’herion.
El lu nevez, pe er skolioù milourel nevez, en em ampar strolloù ofisourion yaouank brogar ha
gweredelour : da gentañ arnevezourion ha goude dispac’herion dre vrogarouriezh (CHIANG KAISHEK, ZHU DE, a vo Penngourc’hemennour al Luoz Ruz). Ar greantelaat, lent, a zevoud
amparidigezh un dere nevez, hini ar genwerzhourion, al lenneion hag an amaezhidi, o deus
arc’hadurioù disheñvel diouzh re an ezrenkad-ren. Ar Bodadennoù-proviñs (krouet e 1909) a zeu da
vezañ oaledoù a zifreterezh. Arc’hañ a reont frankizekadur ar renad hag enebiñ ouzh ar
c’hreizennerezh. Kareziñ a reont ivez an diernac’h vandchou evit hec’h orin estren. Adal 1910 ned eo
mui an difreterezh-se nemet an arvez diavaez ha « kefridiel » eus an eneberezh ouzh ar renad. An
nerzhoù gwirion a gemer intrudu neoazh : iriennoù a vez steuet el luoz hag e-touez ar studierion
harluet e Tokyo.
An dispac’h (1911-1912)

SUN YAT-SEN (1866-1925) a stroll en-dro dezhañ ha d’e gelennadurezh (brogarouriezh,
gwerinegezh, sokialouriezh dispis) un nebeut tud o tont eus gwiskad arnevesaet ar vro : studierion,
ofisourion, kevalaourion ar porzhioù digor. E Tokyo eo e oa bet diazezet an Tongmenghui (ar C’hevre
touet) gant e gelaouenn Minbao (ar Bobl) o tifenn an ideologiezh republikan. An arc’hant a zeu eus
Sinaiz tramor, a welel luskad-se unan broadel hag arnevezour. Aozañ a reont taolioù-fourgas, iriennoù
a chom bepred difrouezh. An unnekvet taol-arnod aozet e Wuchang a c’hwit evel ar re all, diskuliet eo
an irienn (1911) ; ar soudarded avat a striv d’en em zifenn ken ma teuont da vezañ mistri da Wuchang.
Daou viz goude, holl broviñsoù Kreiz, Su ha Gwalarn Sina o deus diskleriet o dizalc’hiezh. SUN
YAT-SEN, a oa en estrenvro (USA, Breizh-Veur, Frañs), a zegouezh e Shanghai (24 kerzu 1911) evit
bezañ dilennet da Arlevier ersezadel Republik Sina.
Peadra ez eus da vezañ souezhet gant un taol-berzh ken herrek. Mar o deus kement a broviñsoù
kemeret gorreadeg Wuchang da zigarez da embann o dizalc’hiezh, n’eo ket a dra sur un dargouezh.
Ledet kenan oa an enebiezh ouzh an diernac’h QING ha zoken e metaouioù al « laez ». An devoud
nevez zo eilpennadur un darn eus ar renkadoù-ren, ha zoken un darn eus an ezrenkad-ren (amaezhidi,
gouvriaded, atebeion vilourel ha trevourel), eleze harpoù ar renad impalaerel. Hogen bez’e kaver ivez
ar youl da virout, da zifenn pe da greskiñ an emrenerezh proviñsel, da zifenn al lazioù dibarek. Da
skouer, er Sichuan e oa kroget an difreterezh e stumm ul luskad da « wareziñ » an hent-houarn o doa

ar c’houvriaded hag ar c’hourferc’henned postet ur bern arc’hant en e savidigezh, – alese al lugan
mirelour ha goubarzhelour : « Ar Sichuan da Sichuaniz ». Stadeladur an hentoù-houarn e 1911 a
dalveze kement hag alouberezh ar c’hevalaoù kornogat, ha dav e oa en em sevel ouzh ar
mestronierezh impalaerour koulz hag ouzh ur gouarnamant a oa o « werzhañ ar vro » d’an estrenion.
An unvaniezh etre renkadoù diseurt ar « bobl sichuanat » a zeuas da vat e-ser ul luskad broadelour.
Difloskadur an Impalaeriezh zo bet frouezh kejadur div enebiezh diforc’h, unanet gant un hevelep
argarzhidigezh ouzh an diernac’h. Ar studierion, an ofisourion, ar gevalaourion ne amparont ket
c’hoazh ur renkad, hogen strolladurioù kevredadel war emfurmiñ. E berr, « dispac’h » 1911 en deus
diskaret an Impalaeriezh, nemet ne voe netra kemmet don. Ar vroadelouriezh eo a ra unelezh an
dispac’h sinaat kentañ, troet ma’z eo a-enep an estren mandchou ha kornogat, hogen ret e vo
distremen par ar vroadelouriezh evit diverzout arbennoù an enkadenn.
C’hwitadur ar Republik

En ur ober un nebeut bloavezhioù en em gav diberc’hennet an dispac’h gant un uhelgargiad eus ar
renkad kozh a glask assevel an Impalaeriezh en e c’hounid : YUAN SHIKAI, den « kreñv » Sina,
mandarin, amaezhiad remzadek, en doa savet ul lu e dibenn an Impalaeriezh. An dispac’herion ned int
nemet ur bihanniver dianav d’ar yoc’hoù. An impalaerourion a brest arc’hant da YUAN SHIKAI ha
SUN YAT-SEN a rank emzizerc’hel e c’hwevrer 1912. An diktatour a zeu a-benn da startaat e
c’halloud ha pa glask ar republikaned luskañ an « eil dispac’h » e 1913 e vezont moustret garv. An
trec’h milourel-mañ a ro tro da YUAN SHIKAI d’en em zizober eus eneberezh ar Guomindang en
Dael hag eus endalc’hioù furmek ar renad bonreizhel. E 1915 e klask diazezañ un diernac’h nevez.
Kentizh ez emsav eizh proviñs enep dezhañ. Mervel a ra trumm e 1916. Strivet en doa da adkrouiñ ur
renad heñvel ouzh an hini a oa bet diskaret. Marv da vat e oa an Impalaeriezh.
« Aotrounez ar brezel »

Pell a rein ur chañs nevez d’ar Republik e herreka c’hwitadenn YUAN SHIKAI he diskar. Ent
furmek eus eus anezhi, hogen difloupañ a ra ar galloud gwerc’hel diouzh ar gouarnamant-kreiz.
Rannet eo Sina etre un nebeut pennadurioù o vrezelekaat an eil re ouzh ar re all, – alese o lesanv :
« aotrounez ar brezel ». A-vec’h dek vloaz a oa bet a-walc’h evit kas ar Republik da get. Kouezhet oa
an Impalaeriezh en ur bruzhunadur a c’halloudoù lec’hel. Reoù ’zo, o kemer ar bruzhunadur-se da
ziazez, a erbed ur meni kevreadelouriezh : kreñvaat ar galloud proviñsel, pa na c’haller ket startaat
galloud ar Stad-kreiz. Dav eo amañ pouezañ war un elfenn eus buhez politikel-kevredadel Sina :
kreñvded an nerzhoù rannvroel hag an tuadurioù digreizus. Emañ ar vro dirak an islonk, pa ziwan
eginoù Sina nevez :
– Luskad ar Pevar Mae, diskeladegoù studierion e Pekin d’ar 4 mae 1919.
– Boniekadur ar vuhez politikel. luskadoù dispac’helour. Ar Guomindang en em dreuzfurm :
CHIANG KAI-SHEK zo kaset da Voskva e 1923 ha degemeret e vez hentennoù an Dispac’h soviedel
a-fet frammerezh hag obererezh. E 1924, SUN YAT-SEN, a-raok mervel, a laka darbenn gant
Kendalc’h Adframmadur ar Guomindang pennaenn an « tri leviadur nevez », eleze : 1) kevredadur
gant SSSR 2) harperezh al luskadoù micherour ha kouer 3) kenlabour gant Strollad komunour Sina
diazezet tri bloaz a-raok. Unanet en hevelep aozadur, an daou strollad a grou e Huangpu un
akademiezh vilourel evit stummañ sternioù al lu dispac’hel. Hemañ, daou vloaz goude, a ya en hent
dre Sina ; « Ergerzhadeg an Norz » (Beifa) eo, o trec’hiñ didenn d’hec’h enebourion dizunvan,
« Aotrounez ar brezel », oc’h enaouiñ en ur vont ur birvilh dispac’hel a aesa dezhi he c’herzh warraok.
« An etreren broadelour » (1927-1949)

Lakaat a ra ar Beifa termen da varevezh Aotrounez ar brezel ha digeriñ a ra hini ar Guomindang.
CHIANG KAI-SHEK, penngourc’hemennour ar Beifa zo hiviziken den « kreñv » Sina ; dimeziñ a ra
da SONG MEILING, c’hoareg SUN YAT-SEN liammet-tre ouzh ar Stadoù-Unanet. Diouzhtu e tro
enep d’ar gomunourion. Amañ ez anad pouez al lu e Sina. An armoù eo a ra ar reizhveli. Echu eo gant

an « tri leviadur nevez » hag e tiskouez gouarnamant Nankin e enebiezh ouzh al luskadoù micherour
ha kouer. Strivañ a ra al levierezh nevez da unvaniñ ar vro ; an unvanadur tizhet avat a chom bresk,
nagennet ma’z eo dizehan gant Aotrounez ar brezel. An dañjer brasañ evitañ eo neoazh ar
gomunourion, eleze an dispac’h. Derc’hel a ra warno, ober dezho kilañ, hogen enebourion nevez a zeu
war al leurenn : Japaniz o deus aloubet ar Mandchoukouo ken abred ha 1931 ; tamm-ha-tamm e
krignont Norz Sina, o tiskogellañ ar renad. Ar brezel sinaat-japanat a roy dezhañ taol ar marv.
Ar brezel (1937-1945) hag an enbrezel (1946-1949)

Dirak araokadegoù Japaniz e kiz ar gouarnamant betek Hankou, neuze Chongqing er Sichuan.
Dalc’hegezh ha stourmusted CHIANG KAI-SHEK zo arouez harzerezh dizoñvadus ar bobl sinaat.
Hogen klask a ra gounit amzer goude Pearl Harbor (1941) o lezel an Amerikaned krog-ha-krog gant
Japaniz e sell da virout e holl nerzhoù enep d’ar gomunourion. Hiroshima (1945) a lez an div
gostezenn sinaat keñver-ouzh-keñver, tarzhañ a ra an enbrezel e 1946. En desped da harp an
Amerikaned ez eo trec’h ar gomunourion. E 1949 ez eo gourbonnet Republik-pobl Sina.
Er brastres hanezel-mañ n’eus anv, koulz lavarout, eus an darvoudoù politikel. Talvezout a raio da
stern evit o savlec’hiañ ha mont donoc’h en displegañ. Ne’m eus ket komzet kalz, da skouer, eus
Luskad ar Pevar Mae. Evit istorourion Sina e krog ar marevezh arnevez e 1919. E-ser ar
rannbennadoù da heul e vo distroet war grefen hanezel ’zo, rak chom a ra teñval c’hoazh traoù ’zo er
pezh a zo bet lavaret a-us. Ne’m eus ket komzet kalz kennebeut eus Strollad komunour Sina a zo un
elfenn bouezus a vo ret brientekaat evit kompren dispac’h Sina.

Orinoù kefredel an dispac’h sinaat.
Evit istorourion Sina e teraou ar marevezh kempred e 1919. Evito ez eo 1919 ar bloaziad pennañ
ha n’eo ket 1911. Petra eo Luskad ar Pevar Mae ? Un neveziñ kefredel eo, anvet a-wechoù an
« Azginivelezh sinaat ». E 1919 ne dager ket hepken an Impalaeriezh o kouezhañ en he foull, hogen
diaz kealiadurezhel ar renad impalaerel, ur vedouriezh kozh a zaou vilved. « D’an traoñ stal
KONFUSIUS » eo lugan ar studierion. Kudenn a vez lakaet war hêrezh sevenadurel Sina e-keñver
sevenadur Kornog. Ar Pevar Mae zo distaol krenn ha taer ar gonfusiegezh, arouez an tremened.
Rakveziadoù ar Pevar Mae

Gwelet hon eus endeo en doa al luskad Taiping nagennet ar gonfusiegezh. Ne oa ket mui
sevenadur Sina ar Sevenadur, ne oa anezhañ nemet unan e-touez re all, ha marteze ne oa ket an hini
azasañ da ziogeliñ paderezh Sina en ur bed o luskañ war hent an araokaat kalvezel ha greantel. Hogen
er mare-se, e strived c’hoazh da zerc’hel d’ar furnez konfusiek, evel ma tiskouez an amprestadurioù
end-eeun graet digant Kornogiz. Bevennet oa ar re-mañ d’ar vrezelouriezh, a ro ar galloud, d’an
ijinerezh, a ro ar binvidigezh, ha d’ar skiantoù dedalvezadel ampleget ganto, nemet e veze doujet d’ar
pezh a chome ar pep pennañ, ar pep digemmusañ, glad hengounel Sina. Hogen, tamm-ha-tamm en em
silas talvoudoù Kornog hag ez eas an trec’h ganto. E dibenn an 19t kantved e veze troet levrioù a
brederouriezh kornogel ha digoret skolioù o reiñ un deskadurezh arnevez. War un dro e kreske niver
Sinaiz yaouank o vont da studiañ e skolioù-meur Europa, Amerika ha Japan. E 1906 ez eus 13 000
studier sinaat e Japan. Er bloaz-se ivez e voe freuzet reizhiad henvoazel an arnodennoù : unan eus
diazezoù ensavadurel ar renad a gouezhe. N’eo ket mui, evel a-raok, bandennoù emsavidi a laka en
arvar ar c’hreñvlec’h konfusiek, hogen al lenneion o-unan. Kinnig a reont d’an Impalaer o gweladur
nevez (Kempennourion ar C’hant Devezh). Kreñv e chom warno avat levezon ar gealiadurezh kozh.
Gwelet hon eus penaos e voent dizarbennet gant al lenneion virelour.
Menegomp c’hoazh skignadur ar mennozioù anveliour e-touez kefredourion ’zo. E Frañs hag e
Japan o deus dizoloet BAKUNIN ha KROPOTKIN. Kevredigezhioù a ziazezont e Sina, met ne
amparont nemet kelc’hiadoù bihan. Evito e talvez « arnevez » kement ha « kornogel ».

Ar Pevar Mae

Bevennet e chom al luskad-mañ d’ur bihanniver, o lezel a-gostez 95 % eus ar boblañs. Ul luskad
amparet gant kefredourion ha dreist-holl gant studierion ha kelennerion. Tennañ a ra e anv eus un
diskeladeg studierion aozet e Pekin d’ar pevar a viz mae 1919 evit enebiñ ouzh an disentez kemeret
gant Kuzuliadeg ar Peoc’h emvodet e Paris a zreuzkase gwirioù Alamagn war broviñs Shandong da
Japan. Dindan an anv Pevar Mae avat e lakaer al luskad deraouet e 1919 hag o kenderc’hel da
c’houde, a oa e bal neveziñ ar sevenadur. Unan eus e arvezioù pennañ eo pezh a zo bet anvet an
« dispac’h lennegel », a voe a-raok pep tra sturiet gant ar skrivagnerion. An div embregadenn a roas ar
berzh d’al luskad, savidigezh ur gelaouenn evit ar gefredourion, adreizhadur Skol-veur Pekin, a
chomas tra kelc’hiadoù strizh an intelligentsia.
HU SHI hag an « dispac’h lennegel »

E 1917 e c’houlenn HU SHI, neuze oc’h echuiñ e dezenn e Skol-veur Columbia, digant an holl
skrivagnerion dilezel ar wenyan, yezh skrivet daouvilvloaziek, ha skrivañ hiviziken er baihua, yezh
komzet en devoud. Goulenn a ra ivez liammañ al lennegezh ouzh buhez fetis ar bobl. Ned eas kementse hep ersavioù taer a-berzh ar « glaselourion ». Trec’h e voe mennozioù HU SHI en un doare aes ha
souezhus koulskoude.
CHEN DUXIU ha Xin Qingnian – La Jeunesse

Ar gelc’hgelaouenn bouezusañ da vare ar Pevar Mae a voe Xin Qingnian (Ar yaouankiz nevez),
dezhi an istitl gallek : La Jeunesse. CHEN DUXIU, he diazezer, zo pimpatrom ar c’hornogelour
boniek, – eus un tiegezh mandarined, e tilezas ar studioù henvoazel o dije graet anezhañ un
uhelamaezhour, evit heuliañ kentelioù gallek war al lestrsaverezh e Hangchow ha mont goude war e
studi da Tokyo. Nac’h a reas emezelañ e strollad SUN YAT-SEN a gave re vroadelour. Perzh a
gemeras evelkent e dispac’h 1911 hag anvet e voe da Gefridier en Deskadurezh e gouarnamant e
broviñs c’henidik. Enebiñ a ra ouzh YUAN SHIKAI ha tec’hout da Japan goude drouziwezh an « eil
dispac’h ». Pa zistro da Shanghai e 1915, e sav Xin Qingnian a ra berzh bras e metou ar studierion. E
bellvanegezh, e voniegezh a glot neuze gant lusk donañ ar rakward kefredour.
CAI YUANPEI ha Skol-veur Pekin

Den daou stummadur, CAI YUANPEI zo bet stummet en Alamagn hag e Frañs goude bezañ
heuliet kelc’hiad klok an arnodennoù mandarinel. Anvet da skridaozer impalaerel, e roas e zilez da
heul c’hwitadenn ar C’hant Devezh. Ezel eus an Tongmenghui, maodiern an Deskadurezh vroadel e
gouarnamant SUN YAT-SEN, e ro e zilez adarre pa zeu YUAN SHIKAI da arlevier. E 1916 ez asant
bezañ Rener Skol-veur Pekin, – houmañ, diazezet da geñver ar C’hant Devezh a veze anavezet evit he
spered mirelour. Ar studierion zo mibion amaezhidi uhel hag evito ez eo ar Skol-veur an nor war ar
staeloù bras. Mandarined eo ar gelennerion, ha barnet int, n’eo ket war o mailhoni hogen war o renk
en urzhaz. Izel eo divezegezh ar gelennerion hag ar studierion, ken ma lesanver Skol-veur Pekin an
« tripod », « brigadenn ar vordel », h.a.. CAI YUANPEI a stourm ouzh an dirollerezh. E zellid bras
koulskoude eo bezañ diazezet ar frankizegezh en deskadurezh sinaat. Difenn a ra ar frankizioù
skolveurel ouzh pouezadurioù ar gouarnamant, endorniañ a ra kelennerion a dalvoudegezh, digeriñ a
ra ar Skol-veur d’an holl skolioù preder. Buan ez a ar Skol-veur d’ul lec’h kenstourm etre al lenneion
henvoazel hag ar gefredourion arnevez.
Luskad ar Pevar Mae zo ul luskad a dud yaouank, a dorrerion-skeudennoù. E-barzh Xin Qingnian
– La Jeunesse e tager an henvoazelezh, ar re gozh, o c’houruhelaat ar yaouankiz. An divezouriezh
konfusiek a erbede an azaouez ouzh ar gozhidi hag ouzh an hengoun, ar sentidigezh ouzh an dezvoù
hag al lidoù, an emzalc’husted, ar gemplegouriezh. Entan ar yaouankiz a lakae bec’h war bep tra. E
berr, ur meni dispac’h stuzegezhel e oa, bevennet d’un nebeut tud. Tu zo d’en em c’houlenn ha n’eo
ket bet Dispac’h stuzegezhel 1966 ar striv da ledañ d’ar boblañs a-bezh, d’ar gwiskadoù na oant ket
bet tizhet, un dispac’h graet endeo pemont vloaz a-raok gant ar begennoù kefredour. Sevel a reer aenep an holl voazioù kozh : an dimezioù rakdivizet, an treid lienet, sentidigezh ar yaouaerion. Dinac’h

a reer an tri liamm a ra eus ar gonfusiegezh sol ar gevredigezh : isurzhiadur ar sujed d’ar rieg, ar mab
d’an tad, ar wreg d’he gwaz. Arc’hañ a reer peurgetket frankizadur ar vaouez, an hini wasketañ evel e
lec’h all gant an destrizhoù henvoazel. Lakaat a reer ar gonfusiegezh dindan un dezvarn kefredel
didruez. Ar striv-se da azgwelout henamzer Sina a ziskouez e pella ar gefredourion diouzh pezh a ra
dibarelezh sevenadur hengounel ar vro. Ereet ouzh an distaol-se emañ an degemer a reer eus
talvoudoù Kornog. Al lugan zo : « Peurgornogelaat ». Evel hon eus gwelet diagent, e roer istitloù e
yezhoù Kornog d’ar c’helaouennoù : Xinchao, rollenn bouezus all eus prantad ar Pevar Mae, zo dezhi
un istitl saoznek : Renaissance. Pedet e vez prederourion estren : DEWEY a ra displegadennoù e-pad
daou vloavezh gant berzh bras, B. RUSSELL, a levezonas don ar gefredourion yaouank dre e
gentelioù koulz ha dre e levrioù. Troidigezhioù e-leizh a vez embannet diwar aozerion gornogat.
Broadelouriezh ha distaol ar sevenadur broadel

Evit savetein Sina hag he fobl eo e tistaoler ur sevenadur marv, a zo un hual. CHEN DUXIU a
skriv : « Mar dalc’homp da hunvreal en hon tiernac’hoù tremenet (), e vo lakaet hon pobl er-maez eus
an 20t kantved ha rediet da vevañ evel ar sklaved hag al loened », ha : « Ar bed a ya war-raok ha
n’hon gortozo ket ». Ha war un dro diskeladeg ar Pevar Mae oa un ersav broadelour ouzh an
impalaerouriezh hag alouberezh an douar broadel. N’eus aze dislavar ebet. Tagañ ar sevenadur sinaat
hengounel hag erbediñ ar c’hornogelaat a ra an daou ledeneb eus an hevelep amkan gant tagañ an
impalaerouriezh kornogat ha difenn ar vroadelezh sinaat. Ar Pevar Mae zo en orin ar Guomindang ha
Strollad komunour Sina.
Eus ar Pevar Mae d’ar varksouriezh

Etre an « dispac’h lennegel » (1917) hag ar brezel sinaat-japanat (1937) ez emdro an intelligentsia
sinaat war-du ar varksouriezh. Trec’h ar Pevar Mae zo bet herrek, krenn ha splann. Paotañ a ra ar
c’helaouennoù, krouet e vez kevredigezhioù lennegel. Buan avat ez eus un torr el luskad etre ar re a zo
a-walc’h evito an dispac’h lennegel hag ar re a fell dezho mont pelloc’h. E 1920, e tarzh Xin Qingnian
– La Jeunesse, an habaskterourion o vont kuit. Dont a ra da vezañ ur gelaouenn gomunour. E-doug ar
bloavezhioù da heul e tona an disrann. Anadiñ a ra levezon war-gresk ar varksouriezh e-touez ar
gefredourion. Diazezet e voe ar Strollad komunour e 1921, hogen adal 1920 edo CHEN DUXIU o
prientiñ e savidigezh gant ur c’hefridiad eus ar c’hKomintern. Dre roll an danvezioù breutaet e
c’haller heuliañ emdroadur ar vuhez kefredel sinaat etre 1920 ha 1937 : kornogelour da gentañ, e teu
da vezañ soliadelour ha gouizielour, neuze danvezelour hag erziwezh marksour. Ar vreudvell
diwezhañ, renet etre danvezelourion en-dro da venoioù YE QING, a gloze gant an tamall reiñ re a
bouez da ziaraogerion dispredet evel HOLBACH, HELVETIUS pe DIDEROT e-keñver klaseion ar
varksouriezh. Un emdroadur kenstur a stader el lennegezh : Eus an dispac’h lennegel d’al lennegezh
dispac’hel, titl ur pennad embannet e 1927, a ro un alberz feleun a-walc’h eus an emdroadur-se. Tabut
zo etre ar werc’helouriezh tuet d’ar sokialouriezh ha difennerion an arz evit an arz. E 1930 ez eo
krouet Kevre ar Skrivagnerion a Gleiz dindan levezon ar gomunourion. Diwar neuze e kresk dalc’h
Strollad komunour Sina war al lennegezh. E-kichen, e chom ul luskad frankizour, mirelour ha
broadelour a vo ur repu evit kefredourion douget d’ar Stadoù-Unanet. Bras eo hol SSSR war ar
skrivagnerion : e-touez an aozerion a droer ar paotañ o oberoù e teu e penn MARX, ENGELS,
LENIN, BUXARIN.
An diskoulm da gudennoù ar vro a vez bremañ klasket dre ur c’hemmadur don, un eilpennadur
krenn eus ar gevredigezh sinaat. Setu aze stad spered ar re o deus ugent vloaz e 1937 hag a c’hell
soñjal en estreget o skudellad riz pemdeziek, eleze sternioù Sina a vremañ.
Perak ez eo bet emdroadur ar mennozioù ken herrek, an eilpennadur ken krenn ? Luskad ar Pevar
Mae en deus degaset e Sina talvoudoù ar frankizouriezh ; er prantad-se he deus bevet ar vro en ur
stad-difrae. Ne oa ket anv da c’hortoz. Evel just, emdroadur ar mennozioù ne spir ket, ur sol fetis a
ranker kavout. Evit bremañ e c’haller lavarout he deus poaniet Sina dindan redi an impalaerouriezh ha
drougoù kevredigezhel spontus. Ar Strollad komunour en deus dedennet dezhañ hêrezh ar Pevar Mae.
Ar varksouriezh he deus gougevanet ar bountad tudadel a oa kreñv-tre e Sina. Deuet eo da vezañ an

hentenn nemeti da ziogelaat ar vroad ha da ziskoulmañ ar c’hudennoù kevredigezhel, ar
gelennadurezh a laka Sina war hent ar bed arnevez, kuit eus ar mezhekadur a chom war-lerc’h ar
riezoù all, er c’hontrol he blegn davit ar pal a zo ober anezhi ur riez c’halloudus er bed, marteze an
hini gentañ hervez hengoun ar vro. Eus bedouriezh Impalaeriezh an Neñv d’ar varksouriezh, setu an
hent graet gant an intelligentsia sinaat e-doug tri remziad.
PKB-1230

AN EMSAV HAG AR VRO (69)
LIZHEROÙ
Da aozer EMVR-449, Emsav 85/34-35 1974 :
« Petra eo ar stourm pobl ? Hag ez eo ersavioù ar boblañs ouzh ar saviad a vez graet dezhi ? Da
skouer an ec’hwelioù ha diskeladegoù renet gant al labourerion e Breizh dreist-holl er bloavezhioùmañ ?
« Nac’hel eo seurt stourmoù war an dachenn ma vezont renet : e diabarzh ar c’heñverioùkenderc’hañ arallek. Lakaet e vez en arvar ar c’hempouez kevredigezhel o c’houlenn un addaparzh
eus ar c’henderc’hadoù bezant er gevredigezh hep keñver gant savlec’h an deuridi er c’henderc’hañ.
Diskouez a ra ledistorekadur saviad ar stourmerion dre ar c’heñverioù-kenderc’hañ arallek. Padal ne
stign ket keñverioù-kenderc’hañ nevez, ne gas ket etrezek ur c’henderc’hañ nevez. Kinnig a ra seurt
lusk kas da get ar c’henderc’hañ arallek hep lakaat netra en e lec’h. Trobarzheladur eus ar
c’hreizparzh ez eo bet graet eus seurt degouezh, a gav din. Un harz ouzh an istor eo muioc’h eget ur
stourm istorekaus. An noblañsoù e grez an Dugelezh pa nac’hent galloud an Dug, pe ar chouanerezh
pa zinac’he redioù an Dispac’h gall o doa emzalc’hioù damheñvel (disheñvel-bras ar plegennoù avat
dre berzh disheñvelded an emframmoù kevredadel). “Klask un dachenn stourm ledanoc’h” a denn da
zifetisaat an ober. En eneb, ar C.G.T. a wel e seurt ec’hwelioù gouez ur gwanadur eus ar benveg
stourm nemetañ a zo evit ar mare e kerz al labourerion en o embregerezh : ar c’hweluniad. Eviti emañ
stignet ar gudenn war dachenn ar stourm ouzh ar galloud, eleze war dachenn stourm ar P.C.F. :
“stourm pobl evit an demokratiezh hag ar sokialouriezh”.
« Ar stourmoù a “dachenn ledanoc’h” lakaet e kont gant aozer EMVR-449 zo diazezet war ar
bountadoù. Ar bountadoù a anad evel nerzhoù kevredadel galloudel andaelerezhek. Savlec’hiet int er
c’heñverioù-kenderc’hañ : emaint e trobarzh ar c’henderc’hañ istor renet gant ar gevredigezh vloc’hel.
Kreskiñ pe mont da get a c’hellont ober hep tizhout gwerc’helaat. Kresk ar bountadoù a c’hell bezañ
stag ouzh diskar ar c’henderc’hañ istor a dalveze dezho da greizparzh ; an diskar-se avat ned eo ket
devoudet dre ret gant diwan ur c’henderc’hañ istor nevez e par ar bountadoù ; merkañ a c’hell hepken
trobarzheladur ar c’hreizparzh dindan hol hag e gounid ur c’hreizparzh all ken estren dezhañ ha d’ar
bountadoù. Ar P.C. F. a venn gwelout er rannvroeladur renet e-ser ur gevreadelouriezh europat un
diskar eus ar vroad c’hall e gounid ar c’hevredadoù liesvroadel stag ouzh ar Stadoù-Unanet. Pezh a zo
c’hoarvezet e Frañs dindan an Eil Impalaeriezh a ziskouez e c’hell bezañ isurzhiet birvilh ar
bountadoù kevredadel ouzh kenderc’hañ istor ar renkad-ren. En degouezh ez eo anadet stourmoù al
labourerion evel devoudet gant dislavaroù piaouel da genderc’hañ ar renkad-ren. Trehontet eo bet ar
re-mañ gant ar renkad-ren ha n’eo ket e gounid al labourerion o deus bet en holl ur roll anistorek. Ar
yaelezh a wele MARX en darvoudoù-se (fetisadur stourm ar renkadoù) ne oa yaelezh nemet e diarsell
ar saviad-kenderc’hañ arlezat piaouet gant an dornadig tud a ampare neuze al luskad komunour, ha
n’eo ket e diarsell al labourerion o-unan a chome stag ouzh ur saviad-kenderc’hañ arallek evito.
« Tarzhañ ar c’hombodoù, unvaniñ ar bountadoù en ur bountad hollekoc’h ne c’hell bezañ graet
nemet o taelerezhekaat an nerzhoù e-barzh keñverioù-kenderc’hañ nevez. Un distruj e rank bezañ eus
kempouez ar c’heñverioù-kenderc’hañ beziat o reiñ gwerc’h d’an nerzhoù kevredadel endalc’het er
bountadoù hag ouzh o istorekaat. Gant an hent-mañ emañ krog an Emsav. Amparadur ar saviadkenderc’hañ zo bet ar c’hammed kentañ. Padal ne gas ket dre heul ret d’an istorekadur. Da skouer, ar
Geto bevennet d’an dachenn yezhel a oa ur benveg dister evit daelerezhekaat ar bountad breizhek. En
diwezh n’eo ket mui ar saviad-kenderc’hañ diforc’h a zalc’he tud ar Geto en arlez, hogen tachenn enk
ar stourm yezhel. Ar re o deus dalc’het d’an dachenn-se zo bet rediet da zistreiñ e-barzh ar
c’heñverioù-kenderc’hañ arallek. Douget int bremañ gant ar bountad breizhek.
« An amkan eo lakaat an nerzhoù kevredadel galloudel da genderc’hañ. Evit se e ranker astenn
keñverioù-kenderc’hañ ar saviad emsavel d’an tachennoù ergerzhet gant ar bountadoù kevredadel. An
tu nemetañ eo da reiñ gwerc’h d’ar bountadoù ha d’o c’has etrezek un hollelaat. Ar c’henderc’hañ

emsavel o soliañ er bountadoù ne c’hell nemet stignañ dislavaroù en o diabarzh. Evel-se e c’hell ar
bountadoù paouez a vezañ anadennoù trobarzhel e-keñver ur c’henderc’hañ istor estren dezho ha
stagañ gant un danvez kenderc’hañ nevez. »
(28 01 74)

EMVR-451

Da aozer PKB-1227, An amveziadoù politikel e derou 1974, Emsav 86/39-44 1974 :
« Gant ar pennad-se ez adskoulmomp gant ur rumm skridoù hor boa dilezet koulz lavarout abaoe
1968. Er mare-se e roe Y. OLIER ingal a-walc’h savboentoù war ar politikerezh gall hag etrevroadel
hag Emsav a embanne lod anezho, gant mui-ouzh-mui a ziegi. Abegoù an diegi zo bet displeget e here
1969 (sl. Emsav 34/310 hh.) ; e berr, savboentoù Y. OLIER ne amplegent ket ur saviad-kenderc’hañ
piaouel, ne ziskouezent damant da ateb-oberoù ebet, ne oant ket un emzezrann a-ser gant an dezrann
darvoudoù a vennent bezañ. Ar pennadoù ma vezent eztaolet ne oant ket zoken pennadoù-dafariñ, –
nemet hor bije klasket dafar war gealiadurezh politikel an eil Emsav advalet a-dreuz personelezh Y.
OLIER. An techoù-se a zleomp diwall diouto bremañ ma stagomp en-dro gant ar pennadoù politikel.
Hag ar reolenn-diazez da heuliañ bepred eo amplegañ ur saviad-kenderc’hañ piaouel, eleze daveiñ en
un doare gwiriadus d’un ateb-oberoù. Un diaester zo koulskoude. Ar reolenn-se zo aes da zedalvezout
pa’z eo an Emsav e-unan a zo e kont ; hemañ, termenet evel “korf a oberoù” a bourchas neuze wareeun an ateb-oberoù. Hogen n’eo ket dre ret an Emsav a zo e kont er pennadoù politikel, zoken e
c’haller lavarout n’eo ket alies e vo graet anv anezhañ evit bremañ. Petore ateb-oberoù hor bez neuze
d’hon displegadennoù war bolitikerezhioù a zo estren d’an Emsav evit ur gwel ? An hentenn a rin
anezhi “daelerezhekaat al liamm saviadel”. Ur skouer : Brezel Here 1973 en deus bet heuliadoù fetis
evidomp, ha pa ve hepken kresk priz Emsav. Heuliadoù eus ar seurt avat zo hepken azonoù hanezel,
andaelerezhek, ledistorek d’ar muiañ eus al liamm saviadel hon ere ouzh pobloù ar Reter-Nesañ, –
hag a dra sur n’eo ket en diarsell-se e tiorreimp ur preder politikel emsavel. Hogen ar pobloù eus ar
parzh-se eus ar bed, ha spisoc’h, an emsavioù eus ar parzh-se eus ar bed o deus kudennoù a zo ivez re
an emsav brezhon : menegomp, peogwir hon eus dres pledet gantañ, kudennadur an dudadelezh hag ar
renkadelezh en Egipt hon eus diskouezet e taole goulou war an hevelep kudennadur e Breizh, hag ageveskemm. E dibenn dezrann, maezienn ar c’hudennadur-se (hag ar c’hudennadurioù emsavel all) zo
hollvedel dre m’emañ stignet gant istorelezh an emsavioù eus pep parzh eus ar bed, emsavioù a zo
kengret-ouzh-kengret, n’eo ket dre ur meni kengrediezh kealiadel romantel, met diwar-bouez al liamm
saviadel bedel. Enkerzh ha perzh oberiat hon eus er vaezienn-se diwar-bouez hon c’henderc’hañ
emsavel ; hemañ, e kement ma ampar ar blein brezhon anezhi, zo kenderc’her eus ar vaezienn ha war
un dro emvataer eus kenderc’h ar bleinoù ez eo an emsavioù all. Ha dres, e kement ma’z eo an Emsav
kenderc’her ar vaezienn emsavel hollvedel, e pourchas dimp ateb-oberoù hon damkanerezh eus ar
vaezienn-se. An hentenn-mañ a lak a-wel ar stumm all eus reolenn an ateb-oberoù a zo reolenn ar ster
emsavel : an emsavelezh zo un devoud hollvedel a-raok bezañ tudadel, renkadel, pe all. Hon
emsavelezh (ha hi bevennet d’un emsav dibarek, priz he gwerc’hegezh) a zigor dimp dor kement
emsav a zo, ha war un dro a ro dimp ar binvioù da zamkanañ kement politikerezh a zo. War un dro
avat, reolenn an ateb-oberoù hon endalc’h da zamkanañ, n’eo ket hepken pep emsav, pezh a zo aes awalc’h, hogen ivez pep politikerezh, e termenoù a emsavelezh, – dre se da heuliañ strizh reolenn ar
ster emsavel. Pa zezrannomp leviadurezh POMPIDOU ha MESSMER, bellouriezh ar P.C.F. hag ar
P.S., e rankomp teurel pled da arverañ bepred ar rummennoù pourchaset gant an emsavelezh ; ur fazi
e ve adkemer dizezrann an diarselloù pleustret gant U.D.B., ar gleizelourion pe Le Monde, – pe
c’hoazh diarselloù kent an Emsav e-unan ; ur fazi all e ve eoriañ hon diarsell e Breizh pe en emsav
brezhon evel ma ra ar vroadelourion, pe e lazioù ur strollad komunour evel ma ra ar renkadelourion.
An emsavelezh diazet er saviadoù-kenderc’hañ emsavel dre ar bed, ha hi nevesaet gant pep
kenderc’hañ emsavel bemdez, eo hon hanterad da zamkanañ, – ha da embreger, – pep politikerezh.
Anat eo e chom da grouiñ hentoù ha kalvezderioù hon ober politikel hervez patromoù a zo ivez
c’hoazh o-unan da gavout.
« Da reolenn bleustrel evit bremañ, e c’hellomp lakaat n’eo nepred a-walc’h barn an darvoudoù,
barn hon barnadennoù a rankomp ober ouzhpenn : lakaat a-wel an daveoù a gemeront, priziañ o
c’hantreizhded a-zave d’an embreger ha d’an damkanañ emsavel.

« Dre-vras e kredan e’c’h eus heuliet reolenn an ateb-oberoù hag ar ster emsavel. Gant un arroud
koulskoude e kavan diaester : “ur seurt kelennadurezh koumoulek badezet emvererezh a zo tre diouzh
ar c’hiz er mare-mañ” [/39-40] ; diaester a gavan pa n’hon eus e nep lec’h c’hoazh dezrannet kudenn
an emvererezh, ha da varnadenn, hep degas dezrann ebet, ne ziskouez ket an daveoù a gemer, ha ne
hañval ket arverañ rummennoù o taveiñ d’an ober emsavel. »
(01 03 74)

EMVR-452

« D’an 22 genver ez omp aet d’ar Mutualité da unan eus ar bodagegoù1 aozet eno e-pad ur sizhun
gant ar Centre d’Études et de Recherches marxistes. Ar sizhunvezh kendaeloù-se a hañval bezañ
dedennet ur bern tud, rak leun-tenn e oa ar sal gant ur c’hevredig a ziskouezas bezañ deuriet a-hed an
amzer. Diwar ar 6 den o kemer perzh er gendael edo 3 eus ar P.C.F., 1 eus ar P.S. ha 2 gatolig. Pep
hini d’e dro a ra un displegadenn war an doare en deus da welout an darempred etre divezouriezh ha
dispac’h (an divoud a oa : Hag ez eus eus un divezouriezh dispac’hel ?). Evit ar gomunourion ez eo
eeun an traoù : ar gevredigezh vourc’hiz, dre m’emañ diazezet war an helv, zo andivezek. Dre ret e
tegas diktatouriezh ar broleteriezh un divezouriezh nevez. Evit ar gatoliged ez eo dispac’hel dre natur
pep divezouriezh nann distreset. Forzh penaos n’eus ket a zivezouriezh difetis. Daou amplegad zo da
vezoud un divezouriezh wirion : 1) amplegad ar beziadoù ; an divezouriezh a c’hoarvez neuze eus
ijinañ un diskoulm d’ur gudenn veziat, hervez ma varnomp war hir pe hiroc’h termen pezh a zo mat
ha pezh a zo fall 2) amplegad an hollveziadelezh ; amañ e komz Jean LACROIX eus brasañ
diorreadur ar bersonelezh hag ar personelezhioù. Evit Claude GEFFRE ivez ez eo an divezouriezh un
ijinañ peurzalc’hus, diwar un emskiant boutin d’ur strollenn o talañ ouzh retvezioù istorek. Met tra ma
veule LACROIX ar varksouriezh da vezañ “un enezennig a boell en ur mor a ampoell” e rebech
Claude GEFFRE dezhi bezañ gwalleget talvoudoù nann armerzhel ar gedvuhez. Er c’heñver-se,
emezañ, n’eo ket an divezouriezh varksour dispac’hel a-walc’h. O vezañ ma ne hañval ket ar
gomunourion gwelout aze ur gudenn e tistro ar c’homzour d’un deskrivadur eus ar gevredigezh
kempred ha d’un diskuliadur eus ar meizadoù denelour a gaver paot enni : bri mab-den, an doujañs
ouzh ar frankiz hiniennel, h.a., na dalvezont nemet da c’holeiñ ar c’heñverioù gwerc’hel etre an dud.
Evit treuzfurmiñ ar c’heñverioù-se e rankor dont er-maez eus an troc’h etre divezouriezh prevez ha
divezouriezh foran, etre an divezouriezh a gendrec’hadur hag an divezouriezh a atebegezh (hervez
Max WEBER) pe c’hoazh, evel ma lavar Lucien SÈVE, paouez a zigenvezañ an emwellaat hiniennel
(divezouriezh prevez) diouzh ar gevredigezh a ya war fallaat (divezouriezh foran) peogwir ez eus anv
da gemmañ an den hag ar bed. Adalek ar mare-se e rank an dispac’her kempred ensammañ an
divezouriezh varksour. Pezh a ro tro da GEFFRE da damall d’an Iliz tagañ ar gevalaouriezh, n’eo ket
en hec’h anien, met hepken en he reñverioù. (Arabat enta bezañ touellet gant embannadennoù an
eskibion er mare-mañ e Frañs, en-dro da zroukskouerioù ar brokerezh peurgetket).
« Un enkadenn eus ar gevredigezh kempred eo pouez an araezioù o kreskiñ dibaouez diwar goust
ar finvezioù hag he divarregezh da welout, en tu all d’ar gweredoù (ar paradozioù artifikel da skouer),
arbennoù ergorel ar gweredoù-se. Ar finvezioù a greder tizhout er paradozioù artifikel ; azonus eo ar
re-mañ diouzh un tu eus an dec’hadenn rak ar brometeegezh, al labour, diouzh un tu all eus an
nac’hadenn eus paradoz bedel ar varksourion evel eus paradoz trabedel ar gristenion. Prouenn ez int
enta eus ar skuizh m’eo ar c’hevredigezhioù kempred gant ar brometeegezh. Met dres, ha n’eo ket
prometeegezh ar varksourion par da hini ar vourc’hizion ? Hag emañ ar gwir gant ar varksouriezh pa
ra ur peurvoud eus al labour ? Ha n’eo ket ret erlec’hiañ ur ger all ouzh ar ger labour ?
« Roland LEROY a gloz an abadenn oc’h adkemer un arroud eus displegadenn GEFFRE (“Gant
ar c’hedober e teu mab-den gouest d’an deznadiñ divezel”), e stil ur plede dilennel avat, troet war-du
derc’houezour ar P.S.. Padet eo ar vodadeg betek 11 h 30. Diaes digejañ un neudenn-stur e seurt
“confrontations d’idées”. Azonus eo, diouzh ur savboent saviadel, merzout n’eus bet graet hogos
1

Raklenn an 22 genver : ##« An AoAo. Jean-Michel CATALA, sekretour-meur aozadur ar yaouankiz komunour, ezel
eus poellgor-kreiz ar P.C.F. ; Claude GEFFRE, dominikan, kelenner en Ensavadur katolik Paris ; Jean LACROIX ; Roland
LEROY, ezel eus sekretouriezh ar P.C.F. ; Didier MOTCHANE, ezel eus sekretouriezh ar P.S. ; Lucien SÈVE, ezel eus
poellgor-kreiz ar P.C.F. o devo da respont d’ar goulenn : « Hag ez eus un divezouriezh dispac’hel ? »

nepred dave da zegouezhioù fetis ar gevredigezh veziat c’hall. GEFFRE, ha nebeutoc’h LACROIX, o
deus klasket degas ur stern-daveiñ : ar c’hrouiñ, a zo e-kreiz pep dispac’hadenn. Ar gomunourion n’o
deus ket heuliet. Edo an holl a-unan avat evit stadañ ez eus e Frañs nerzhoù o klask ur gwiad
kevredigezhel nevez hag ez eo kevredadouriezh an iziunadoù ar benveg brientek d’o anaout. Ne
c’halled ket sevel goulennoù dre ma oa ur c’henbrezeg kentoc’h eget ur gendael. Krediñ a ran
evelkent e oa ur splet d’ar Gellig bezañ aet eno : didermenañ ar mennozioù e sell gouzout resis-ouzhresis eus petra e komzer ha spisaat ar meizadoù a-benn aesaat an damkanadur. »
EMVR-453

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Emvod eus Poellgor-harpañ ec’hwelerion Doux Pederneg, e Brest d’ar 6 c’hwevrer 1974
– Danevell gant un adkelligour eus 29k.
En emvod-se e oa endeo 14 ezel eus ar Poellgor-harpañ : 8 paotr ha 6 plac’h, an darn vrasañ
anezho studierion, ma n’eo ket an holl. P eus an ezLigue Communiste, un den eus ar P.S.U. hag unan
all, maoour war a seblant. Un tuadur kleizelour a oa d’ar saliad. Un tammig droukrañs o doa an izili
ouzh ar C.F.D.T., a oa savet (a-hervez) a-enep da grouidigezh ar poellgor en ur lavarout : « Arabat
astenn ar stourm », pe « Ne fell ket dimp kaout bihanvourc’hizion en hon stourm ». Ret e vo avat
studiañ a-dostoc’h emzalc’h ar C.F.D.T. e-keñver ar poellgorioù-stourm.
Lusker an emvod a zeraouas dre lenn un danevell eus emvod hollek Poellgorioù-skoazell Doux e
Bear d’ar sul 3 a viz c’hwevrer. Da c’houde en em glevas an izili war zeiziadoù : rakwelet e voe ur
gala gant kanerion ; un tolp ivez ma ve bannet filmoù ha komzet diwar-benn ec’hwel Doux.
Darn bouezusañ an emvod a voe pluennadur un trakt. Unan eus ar berzhidi a ginnigas un destenn
da vezañ adwelet gant ar re all. Derou an trakt a zanevelle e berr istor an ec’hwel, a zeskrive balc’hted
ar vicherourion, pennegezh ha troioù-kamm ar patrom DOUX, hag a c’houlenne digant ar boblañs
harpañ an ec’hwelerion. Ar c’hlozadur a lakaas ur breud da sevel etre tud ar poellgor. Peseurt ster reiñ
d’an ec’hwel ? Peseurt ster he doa ar skoazell o tont eus Breizh a-bezh etrezek an ec’hwelerion ? (Ar
skoazell-se he deus degaset da bep ec’hweler ur yalc’had 1 350 F dindan 10 sizhun. A-hed an ec’hwel
o deus enta ar vicherourion bevet diwar un hanterc’hopr). Peseurt ster en defe un trec’h eus ec’hwel
Doux.
Un eneberezh taer a ziwanas etre P, eus an ezLigue Communiste, hag ar maoour harpet en e
gomzoù gant paotr ar P.S.U.
P a lavare e oa ken pouezus an ec’hwel hag arskoazell anadet en-dro dezhañ. Un trec’h eus stourm
Doux a ve da gentañ un trec’h eus ar vicherourion korvoet met ivez un trec’h eus an holl Boellgorioùskoazell e Breizh.
Ar maoour ha paotr ar P.S.U. a wele an traoù en un doare kalz eeunoc’h. Un trec’h eus
ec’hwelerion Doux a vefe un trec’h eus ar vicherourion er magerezh-yer, ur bazenn gentañ er stourm
ouzh ar batromed lazherezhioù-yer a glask astenn o beli war genderc’h ar yer, adalek ar vi betek ar
c’hig-yar skornet.
P a yeas e fulor dirak seurt emzalc’h. Tamall a reas d’e zaou gendivizer bevennañ o sell war an
dachenn armerzhel ha na welout ez eus ur vent all d’an ec’hwelioù e Breizh, o devez un delanvad war
ur bern gwiskadoù eus ar boblañs. Hep arverañ an termen « devoud brezhon » e lavaras P ne gaved
ket e rannvroioù all eus Frañs an ersavioù a zo e Breizh.
Ar maoour, en anv an daelerezh, a lavaras e oa ret da gentañ gwelout ar pep pouezusañ da
lavarout eo trec’h ar vicherourion.
Paotr al Ligue a eilgerias taer : « Met perak neuze mont en ur Poellgor-stourm ma n’emañ nemet
micherourion ar magañ-yer e kaoz ? N’on ket ur seurez. Mard a un niver bras a dud eus gwiskadoù
kevredigezhel disheñvel er poellgorioù ez eo dres peogwir e welont aze un tu da stourm ouzh

kudennoù a denn dezho war-eeun, ha da Vreizh a-bezh. P’o deus liseidi Gwengamp diskelet er
straedoù, ne zougent ket ur bolez, hogen ur banniel gwenn-ha-du ! »
Goulenn a ris digant ar maoour hag e anzave da nebeutañ e oa un devoud brezhon, nerzh
kevredadel. Ezel ar P.S.U. hag ar maoour ne roent pouez ebet d’an devoud tudadel.

Notennoù-dezrannañ.
Emzalc’h an ezel eus an ezLigue Communiste zo azonus-tre eus un emdroadur a anad e-touez
kleizelourion ’zo dirak an devoud brezhon. P, a zo unan eus leviaded lec’hel al L.C., lusker ur bern
ec’hwelioù, en deus merzet an enkadenn ma edo al luskadoù kleiz e Breizh pa na ensammont ket ar
bountad tudadel. Un ezel all eus al Ligue en doa diskleriet en un emvod foran evit sevel ur poellgorskoazell da F.L.B. edo e geneiled hag eñ o studiañ ar « gudenn vrezhon ».
Hag emañ P ivez en ur prantad-enklask ? Evit se e lak e droad en holl emvodoù foran aozet gant
an aozadurioù breizhek e Brest, hag ez eo aet e-barzh ar Poellgor-skoazell da F.L.B.. Lizheradur
emsavel zo bet pourchaset dezhañ (ESB 7 h.a.). Frouezhus eo bet enta an darempredoù etre P hag an
adkellig p’o deus un dachenn enklask boutin : trehontiñ war un dro ar stourm renkadel hag ar stourm
tudadel.
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Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 24 c’hwevrer 1974.
Roll danvezioù ar pevare rummad kendaeloù eus daouzekvet prantad kendaelañ bloaziek
S.A.D.E.D..
War roll Kendaeloù an Oriant d’an 24 c’hwevrer 1974, edo an danvezioù-mañ :
– Retvez an arz.
– Dezrann Deschooling Society gant Ivan ILLICH.
– Alberz eus obererezh gounezel Kevredigezh Vreizh.
– Un emzezrann.
– Dezrann Compagnie Téléphonique de Bretagne.
– Dezrann UNICOPA (emb. PKB-1229, Emsav 86/52-57 1974).
– Ar rannvroelouriezh hag ar rannvroeladur.
– Dafar da zezrannañ an obererezh – Prienterezh ar Breudoù (darn emb. PKB-1227, Emsav
86/39-44 1974, gant an titl : An amveziadoù politikel e derou 1974 ; PKB-1228, Emsav 86/44-51
1974, gant an titl : Un gloued evit an ober emsavel).
EMVR-455
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Kentañ trimiziad 1974.
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BREUDOÙ 1974 « EMSAV STADEL BREIZH » E SAOZON-ROAZHON D’AN
3 MEURZH
D’an 3 meurzh eo bet dalc’het e Soazon-Roazhon Breudoù 1974 E.S.B..
War an deizroll edo :
0.

Envel Kengor an Dael ha sevel roll-labour ar Breudoù.

1.

Danevelloù obererezh pep Kellig.

2.1.

Dezrann obererezh politikel 1973.

2.2.

Raklun obererezh bloaziek 1974.

3.

Envel izili Kengor ar Reizhennañ evit 1974.

3.1.

Mouezhiañ reizhennoù a-zivout an Emvod boutin daouviziek.

3.2.

Mouezhiañ reizhennoù a-zivout amparadur Kengor ar Mererezh.

4.

Danevell Kengor ar Mererezh.

5.

Danevell obererezh Emsav.

DAFAR EVIT DEZRANN OBEREREZH POLITIKEL 1973
I. Ur gloued evit an ober emsavel (sl. PKB-1228, Emsav 86/ 44-51, c’hwevrer 1974).
II. Damsell war obererezh E.S.B. hag an darvoudoù e Breizh e 1973.
Komz eus dezrann obererezh politikel E.S.B. e 1973 zo dislavarus. Obererezh E.S.B. e 1973 hag
er bloavezhioù kent n’eo ket bet un obererezh politikel, n’eo ket bet raktreset na komprenet e
termenoù a bolitikerezh. Padal ez eus tu da gomz eus kammedoù war-du an ober politikel. Ar
c’hammedoù-se zo da zezrannañ.
An dezrannoù obererezh savet er bloavezhioù tremenet a rae anv eus obererezh E.S.B. hep komz
avat eus ar gevredigezh ma veze renet an obererezh-se. Renet e vez pep ober politikel a-geñver gant
fiñvadoù ar gevredigezh, gant an nerzhoù a sav. Dezrannañ an obererezh politikel zo enta, da gentañpenn, dezrannañ ar gevredigezh ma vez renet. D’an eil ez eo studiañ pezh a zo bet graet a-geñver gant
an darvoudoù, ar c’hemmoù, ar fiñvadoù a zo bet er gevredigezh.
Arbennet e vo moarvat en deus an Emsav savelet un dezrann eus ar gevredigezh e Breizh gant
damkaniezh an diempradur kevredigezhel. An damkaniezh-se avat n’eo ket klok hag evel m’emañ ne
spir ket da gompren ar gevredigezh arallek na da dresañ ul linenn bolitikel. An durc’hadur treadegel a
ro damkaniezh an diempradur kevredigezhel ne c’hell kaout un dalvoudegezh politikel nemet harpet
war un dezrann kevadegel eus ar gevredigezh. Loc’hañ a ra pep ober politikel diwar ur c’heñver a
nerzhoù. Pere eo an nerzhoù kevredigezhel, ar re a sav, ar re a goazh ? petra eo o sol ? pe nerzhoù zo
enket ? penaos daelerezhekaat an nerzhoù enket ? Sed aze ar goulennoù a zo da lakaat e derou pep
dezrann obererezh politikel ha pep raklun obererezh politikel.
N’eo ket hepken an nerzhoù kevredigezhel a zo da lakaat e kont pa gomzer eus obererezh politikel
an Emsav. Nerzh an Emsav e-unan zo da briziañ ivez. N’eo ket un dra nevez lavarout n’emañ ket
nerzh an Emsav e niver an emsaverion met en e gelennadurezh. Petore arver hon eus graet eus hon
nerzh er bloavezh 1973 ? Ha kresket eo ? Pe zurc’hadurioù zo dezhañ ?

Ar bloavezh 1973 e Breizh.
E 1973 ez eo bet kreñvaet an emskiant renkadel e-touez ar vicherourion hag an implijidi, ar re
anezho dreist-holl n’o deus ket a hengoun micherour. Azonet eo seurt kreñvadur gant niver ar
stourmoù, padelezh ha taerded un darn anezho. Ec’hwelioù evel hini Coopasud a ziskouezer evel
ec’hwelioù-skouer e-touez an implijidi eus ar gounezerezh c’hweluniadet er C.F.D.T..
Kreñvaet eo bet ivez an emskiant tudadel. Azonet eo ar c’hreñvadur amañ gant berzh ar
c’houbarzhelezh vreizhat dre froudad ar ganerion, ar festoù-noz, ar c’hentelioù brezhoneg, berzh al
lizheradur o tennañ da Vreizh hag ar gealiadurezh rannvroelour ha broadelour.
Gant ar rannvroeladur ez eo deuet ar Gouarnamant war arbenn d’an daou vountad ma emañ
antellet nerzhoù ar vro, ar bountadoù tudadel ha renkadel. Betek pelec’h ez ay an arnod
gouarnamantel ?
An darvoudoù c’hoarvezet er sizhunvezhioù tremenet a ziskouez evelkent ne c’hoari ket penn-dabenn an ensavioù rannvroel ar roll gortozet diganto : atoriñ ar bountad renkadel hag ar bountad
tudadel pe, hervez komzoù ar Maodiern PEYREFITTE « digreizennañ an nagennerezh » (19
c’hwevrer 1974). Gwalldaolioù an F.L.B.-A.R.B., loezadur an aozadurioù emrenelour, harzidigezh
izili eus an F.L.B.-L.N.S. a ziskouez emañ al luskadoù yezhelour, kulturelour, stuzegelour,
armerzhelour ha broadelour en un enkadenn n’eo ket deuet a-benn ar rannvroeladur da guzhat. Ar
gudenn bolitikel eo houmañ : hag e teuy an ensavioù rannvroel a-benn da unventekaat ar bountadoù
kevredigezhel oc’h anadiñ el luskadoù-se betek o lakaat diemouez ouzh o enkadenn ?
Dija e kemer ar Stad disentezioù (kar d’ar re a voe kemeret e derou brezel Aljeria) : greanteladur,
terkadurioù, ospitalioù, h.a., ha war un dro tostadur war an disrannourion. Er senario e klasko
gouvriaded an ensavioù rannvroel c’hoari roll ar gompezourion, ar C’hallaoued vat a ranker en em
glevout ganto. E-se e sammint ar roll merket dezho gant ar Gouarnamant : bezañ ur benveg e-touez re
all ma c’hoario dre e greñvaat pe e zisteraat diouzh an ezhomm.
Un amplegad zo evelkent da efedusted an ensavioù rannvroel : an asant a gavo ar c’houvriaded o
ampar er boblañs. Aze, reiñ dorn da gement striv a denn da zigenvezañ an ensavioù rannvroel zo
hastañ c’hwitadur arnod ar gouarnamant da atoriñ an nerzhoù nevez o sevel er gevredigezh.
Er mare-mañ ez anad un herrekadur eus an darvoudoù. An enkadenn ma emañ al luskadoù
diwanet diouzh ar bountad breizhek ha luskadoù all diwanet diouzh ar bountad renkadel, ar feulster
devoudet gant an enkadennoù-se ne c’hellont ket lezel ar Gouarnamant diseblant. Estren e chom da
hemañ arbennoù ar feulster ha dre se ne c’hell ket muzuliañ e ersavioù diouzh an arvar a zo evitañ.
An darvoudoù o-unan hon c’has da herrekaat an argerzh a-boan boulc’het : mont tre en dachenn
bolitikel.

RAKLUN OBEREREZH BLOAZIEK
I. An amveziadoù politikel e derou 1974 (sl. PKB-1227, Emsav 86/39-44, c’hwevrer
1974).
II. Krouiñ un diaz poblañsel d’an Emsav.
Obererezh an Emsav er bloavezhioù tremenet zo chomet er-maez eus an dachenn bolitikel dre
arbennoù diseurt a zo bet displeget c’hoazh (sl. Emsav ha politikerezh, Emsav 84/401 1973).
Dispac’hel eo bet e obererezh ha n’eo ket politikel. Evit kaout gwerc’h avat e rank an Emsav kas e
stourm war dachenn ar politikerezh, gant gerioù all en deus da bolitikaat e obererezh.
Komz eus obererezh politikel zo da gentañ-penn komz eus keñverioù a nerzh. Evit ar pred ez eo
ken dister nerzh kevredadel an Emsav m’emañ ar c’heñver etre an nerzhoù emsavel hag an nerzhoù
arallek e gounid ar re-mañ. An dilive etre an nerzhoù emsavel hag an nerzhoù arallek zo ar skoilh

brasañ a vir ouzh an Emsav a gaout gwerc’h politikel war-eeun. Pazenn gentañ an obererezh politikel
a dremen enta dre amparadur un nerzh kevredadel enframmet gant an Emsav a-dal d’an nerzhoù
kevredadel arallek hag o frammoù. Kudenn politikadur an obererezh emsavel zo, er mare-mañ,
kudenn amparadur seurt nerzh kevredadel emsavel.
Er stad ma emañ ar gevredigezh hag an Emsav e Breizh, gant an enkadennoù a zo lod ar
bountadoù kevredadel, gant an niver bihan ez omp, hon eus da blediñ a-zevri da grouiñ un diaz
poblañsel d’an Emsav. E-touez an dud tizhet gant enkadenn ar bountad tudadel hag ar bountad
renkadel hon eus da labourat peogwir ez int ar re dostañ, dre o obererezh hag o frederioù, da
obererezh ha da brederioù an Emsav.
Petra a dalvez krouiñ un diaz poblañsel d’an Emsav ? Kement-se a dalvez savelañ etrezañ hag ar
rann eus ar boblañs tost dezhañ dre hec’h obererezh hag he frederioù darempredoù liesfurm dezho da
bal reiñ d’an Emsav an nerzh kevredadel n’en deus ket. Un argerzh daelerezhel e tle bezañ seurt
saveladur : an Emsav o tegas e zezrannerezh war enkadennoù ar gevredigezh hag e ziaz poblañsel o
reiñ furm nevez d’e obererezh ha d’e zezrannerezh.
Kroget omp dija da grouiñ an diaz poblañsel-se gant an obererezh renet er bloavezhioù tremenet
war al lec’hioù labour, gant al lizheradur e galleg. Amañ e ranker degas an evezhiadenn a zo bet graet
alies en hon touez : n’hon eus bet heklev ebet eus ESB 7. E gwir n’hon eus ket bet an heklev a
c’hortozemp (gwelout tud o tont da zaelañ gant an emsaverion ha kavout danvez emsaverion en o
zouez), hogen heklev zo bet peogwir ez eo bet gwerzhet mat ul levr a denne d’un dachenn arbennikkenan hag ez eus tud o c’hortoz gant mall danvez all digant E.S.B..
An obererezh kent zo da genderc’hel ha da ledanaat. An emell e fiñvadoù ar gevredigezh,
perzhiadur an izili hag an danvez izili er Poellgorioù-skoazell, en emvodoù hag er strolloù labour, er
c’hweluniadoù, zo da gas e goulou hon obererezh kent hag e sell d’an diaz poblañsel. Hogen an niver
bihan ez omp n’hon aotre ket da astenn hon darempredoù hep skoazell al lizheradur. Setu perak ez eo
ret-holl, evit krouiñ an diaz poblañsel, plediñ a-zevri gant al lizheradur.
Roll al lizheradur hon eus komprenet diouzh ar skeudenn a veze gwechall war ar geriadurioù
Larousse : « Hadañ a ran da bep avel », gant ar spi ma savfe un dra bennak da heul. Ha souezhet e
vezemp o na glevout an heklev. Al lizheradur hon eus da gompren evel unan eus binvioù hon
darempredoù frammet gant ar boblañs ; evel unan eus binvioù hon diazezadur poblañsel. Lavarout a
ran unan, rak arabat reiñ d’al lizheradur ar perzhioù n’en deus ket. Ne c’hell ket kemer lec’h an dud.
Ne c’hell nemet reiñ un tammig astenn d’o labour, teilañ, da c’hortoz al labourer hag e arar.
E kembeli E.R.E.R. hag ar S.L. e vo dibab ar skridoù savet er C’helligoù hag an doare d’o
embann. Ur bennaenn hon eus da heuliañ amañ : fiziout ar muiañ ma vo tu war embannerion a vicher
evit tizhout muioc’h a dud ha, war un dro, disammañ Rann an Embann eus an aneradoù.
Politikadur obererezh E.S.B., krouidigezh an diaz poblañsel, a c’houlenn ma ve kaset war-raok an
dezrannerezh politikel hag an embreger politikel en E.S.B.. Tennañ korvo eus an nerzhoù a zo, evel
m’emaint, zo d’ober. Klevout a reer dre-holl, da skouer, ez eo kuzhet o istor da Vreizhiz : lakaomp e
gwerzh un dezrann eus istor Breizh. An doare gwellañ e vo da ziskouez ster an dodenn veneget.
Pouezet hon eus war bolitikadur an obererezh emsavel e rann gentañ eus ar Raklun obererezh
bloaziek. Gallet hon eus henn ober peogwir emaomp o tostaat tamm-ha-tamm ouzh tachenn an
obererezh politikel emsavel bennozh d’al labour a zo bet graet er bloavezhioù tremenet war holl
dachennoù an obererezh emsavel. Al labourioù-se, a aotre dimp bremañ kregiñ gant politikadur an
obererezh emsavel, n’int ket da zilezel, pell ac’hano. Anez kenderc’hel gant al labourioù war hir
dermen a zo bet boulc’het ned ay ket gwall bell ar politikadur pa ray diouer dezhañ an diazezoù
damkanel, al labourerion hag ar c’henderc’hadoù retañ. Heñveldra, anez reiñ astenn d’al labourioù
war verr dermen, d’an darempredoù pemdeziek ha frammet ne c’hell ket an diaz poblañsel kemer
korf.

III. Lec’h ar skridoù gallek en hon obererezh.
Penaos kompren lec’h ar skridoù gallek en hon obererezh ? Ar pennadoù brezhonek a verk
lankadoù eus an imbourc’h. Hemañ, keit ma n’en deus ket disoc’het, n’en deus ster nemet evit an
imbourc’herion. Adalek m’en deus disoc’het, e kemer ster evit estreget an imbourc’herion. Divrazañ a
c’haller aze un diforc’h etre ar skridoù gallek hag ar skridoù brezhonek : ar skridoù gallek a rank ober
brasoc’h stad eus disoc’h an imbourc’hioù eget eus an imbourc’hioù o-unan.
Ouzh petore dezverkoù gouzout ez eus disoc’h gant un destenn ? Pa gaver enni stignadur emsavel
ha gwerc’hek ur gudenn eus ar gevredigezh ; a) stignadur emsavel : rankout a ra bastañ da reolennoù
an ateb-oberoù hag ar ster emsavel b) stignadur gwerc’hek : rankout a ra bezañ oberatael war an
dachenn.
Merkomp ez eo an aters war an emsavelezh un aters dre ya pe nann, hag an aters war ar
werc’hegezh un aters war an derez bras pe vrasoc’h anezhi. Setu perak, ur wech gwiriet emsavelezh
un destenn, e ranker barn he disoc’helezh diouzh he gwerc’hegezh. An dezverk-mañ a ensellin da
gentañ evit distreiñ goude war dezverk an emsavelezh.
1) Evit diforc’hañ er skridoù, ha dre-vras er c’healioù, pezh a zo disoc’hel diouzh pezh a zo
treugel e rankomp bep tro didermenañ o gwerc’hegezh. Kemeromp da skouer ar pennad Pevar stael an
dispac’h (Emsav 40 mae 1970) ; ne stigne en un doare oberatael kudenn ebet eus ar gevredigezh ermaez eus an Emsav d’an ampoent, ne oa gwerc’hek nemet evit tud an Emsav ; mar galled sellout
outañ evel disoc’hel evit tud an Emsav, e ranked sellout outañ evel treugel evit ar peb-all eus an dud.
ESB 7, diouzh e du, oa disoc’hel evit un darn eus tud Vreizh, ar re a bled gant ar brezhoneg e mod pe
vod, ha treugel evit ar re all. An diforc’hadur disoc’hel/treugel zo un doare all da respont d’ar
goulenn : ar gudenn a stignomp zo kudenn evit piv ? An doare-mañ da lakaat ar goulenn a ro tu ivez
da lakaat kemm etre gwerc’hegezh ha skogusted. ESB 7 a ro ur stignadur gwerc’hek eus kudenn an
ober yezhel ; skogus n’eo ket bet betek bremañ war an darn vuiañ eus an oberourion yezhel : stignet
hon eus o c’hudenn en un doare oberatael ; int avat n’int ket degouezhet er poent m’o devo ezhomm
d’he stignañ.
ESB 7 a ro an dro d’ober un evezhiadenn all. Kudenn an ober yezhel e Breizh zo ur gudenn
darnel. Reizh eo soñjal ez eo stignadur ur gudenn darnel ur stignadur darnel : p’en devo an Emsav
stignet kudennoù all eus ar gevredigezh, e ranko azgwelout en o ser stignadur ar gudenn yezhel. Evit
ar peb-all eus ar c’hudennoù da stignañ emañ an dafar : a) kostez kevredigezh, e stumm tennderioù,
fiñvadoù, hag ivez e stumm an imbourc’hioù hag ar stignadurioù na anavezomp ket da emsavel
b) kostez Emsav (pe kentoc’h kostez emsavelezh, rak n’eo ket an emsav brezhon hepken a zo e kaoz),
e stumm an imbourc’hioù renet, reoù ’zo o vezañ nes pe nesoc’h d’un disoc’h, pe degouezhet en o
disoc’h hep ma ve hemañ amprouet c’hoazh.
Fazi e ve divizout embann ar skrid-mañ-skrid hep dezrannañ ar peragoù eus an embann. Pa fell
dimp kregiñ gant ur studienn ez omp endalc’het da zisplegañ hon abegoù. Seul gent a se, pa fell dimp
sevel ur skrid gallek ez eo dleet dimp displegañ perak.
2) Evel ma lakaomp e kont dezverk ar werc’hegezh e rankomp ivez lakaat e kont dezverk an
emsavelezh. Reolenn an ateb-oberoù hon endalc’h da wiriañ ha kempoell eo pep ober nevez gant hil
ar c’horf oberoù kent ; heñveldra, reolenn ar ster emsavel hon endalc’h da zegemer en hon gweladur
eus ar bed ar pezh hepken hon eus meizet diouzh ar sell emsavel. Reolennoù strizh-kenan int : int o
deus graet ez eo chomet ken enk ha skort hon bed emsavel e-doug bloavezhioù. Bremañ m’emañ ar
bed-se o frankaat hag o fetisaat – oc’h hollelaat –, hon eus da zerc’hel muioc’h eget biskoazh d’ar
reolennoù-se, a zo bet diwallourezed an Emsav en amzer e davantegezh, – zoken pa na oa ket
emouiziek fraezh outo. Bez’ hon eus bremañ d’o arverañ dizehan, rak adalek m’en em gavo hon
tezennoù en nevid e rankimp emellout er stourmoù kealiadel. Ma n’omp ket gourdonet da zedalvezañ
ar reolennoù-se war an tomm ha hep faziañ, e kabouilhimp. Lakaomp da skouer e ve bet embannet e
galleg testennoù ar gendael war ar goproù, ha gouest e vijemp bet da zifenn an tezennoù displeget e
PKB-1103 (Emsav 65/143 hh 1972) o tedalvezañ reolenn ar ster emsavel ? Gwerc’hek hag emsavel e
oa dezrann MARX war ar goproù a-zave d’an emsavelezh e broioù greantel an 19t kantved. Mar

chom skogus, ned eo mui na gwerc’hek nag emsavel a-zave d’an emsavelezh a vremañ. An
emsavelezh er mare-hont a ranke ahelañ he gwerc’h e-keñver ar c’henderc’hañ armerzhel. Hogen
dilec’hiet eo ahel-gwerc’h an emsavelezh abaoe. Ne vuk ket mui ouzh ar c’heñverioù-kenderc’hañ
armerzhel. N’eo mui e-ser ar re-mañ e tiwan an ober emsavel : en un eil lankad hepken e vezont
diraezet gant ar sell emsavel, – roet e vez dezho ur saveladur emsavel diwar-bouez holleladur,
hollelaet e vezont evel arvezioù eus ar c’henderc’hañ istor. Arverañ ar stignadur marksek eus kudenn
ar gopr enta zo terriñ reolenn ar ster emsavel. Moarvat e tostaomp d’ar mare ma vimp e tro da embann
stignadurioù emsavel ha gwerc’hek eus ar c’hudennoù armerzhel, – da c’hortoz avat, gwell na embann
tra warno, en anv an Emsav da nebeutañ.
3) Un damant all a rank ren war arver al lizheradur gallek eo urzhiañ e skignidigezh diouzh ur
vellouriezh. Ne c’haller ket lavarout ne oa ket ur preder bellouriezhel er skignidigezhioù kaset en-dro
betek bremañ. Er preder-se e tiverzer meur a zurc’hadur : lakaat anaout istor Breizh evel istor un
emsavelezh, daelerezhekaat ar bountad breizhek dre ziskuliañ e hentoù-dall, h.a.. Erbedadur-kreiz
ROB 1973 e voe al lamm damkanel hag embregel deuet gallus da heul tarzhadur ar c’hombod
broadel. Kefleuniet eo bet an erbedadur-se war ar poentoù-mañ : a) kaset eo bet al lamm damkanel
ken pell ha ma roe tu an embregiezh : peurgarzhet eo bet dilerc’hioù an emzalc’hioù soliadek e-keñver
tudadelezh ; kroget ez eus bet da garzhañ an emzalc’hioù soliadek e-keñver renkadelezh e-ser ar perzh
kemeret en emsav micherour b) kaset eo bet al lamm embregel α) dre ziren an darempredoù gant al
luskadoù breizhek d’ar stourm ouzh o emzalc’hioù soliadek tudadelour, dre ziskuliañ o yezhelouriezh
pergen (heuliad an durc’hadur-se : rouesadur an darempredoù devoudel gant al luskadoù tudadelour)
β) dre zeraouiñ kemer perzh er stourmoù e-maez ar stourm tudadel, er stourm micherour da gentañ ;
pegen bihan bennak ez eo bet ar perzhiadur-se, ez eus gant an ateb-oberoù savelet ur gwerc’hdamkanañ bras endeo : tu zo da zigejañ ur brastres emsavel eus an nerzhoù kevredadel war loc’h
(diverzout pere zo darev da darzhañ o c’hombod) ; binviet omp evit diskuliañ an emzalc’hioù soliadek
o skoilhañ an emsav micherour.
ROB 1974 a verk da amkan amparadur un diaz poblañsel. An amkan-se a ampleg mont tre e
keflusk an nerzhoù kevredadel. Ar mont tre-se a rank bezañ kaset dre an hentoù damkanel hag
embregel boulc’het e 1973, eleze a) kenderc’hel gant dezrann emsavel an nerzhoù war loc’h er
gevredigezh b) kreizañ an dezrann-se war al luskoù darev da darzhañ o c’hombod (ha pa ve hemañ
tudadel, renkadel pe all) k) stankaat an darempredoù gant al luskoù-se war ziazez ar perzhiadur
saviadel. An hentoù-se a ra an ahel ma rank bezañ kaset dioutañ an embannerezh gallek. Pep kinnig
embann zo da vurutellañ a-geñver ganto.
Un evezhiadenn all a-zivout furm an testennoù gallek da embann. Dibaot a wech e c’hallimp
arverañ troidigezhioù eeun diwar bennadoù eus Emsav. Er re-mañ ne vez ket divesket an imbourc’h
diouzh an disoc’hoù, – pep disoc’h oc’h azlañsañ diouzhtu imbourc’hioù nevez ; diaester all, omp bet
alies skoilhet gantañ : disheñvel-bras eo sternioù-daveiñ skridaozerion Emsav diouzh sternioù-daveiñ
al lennerion c’hallek, ha pa ve hepken pa ra pennadoù Emsav dave dizehan da bennadoù kent ar
gelaouenn.
An diaester-mañ diwezhañ a c’haller ivez kompren evel arvez eus un diaester hollekoc’h
a vez alies priziet fall gant tud ar c’helligoù hag an adkelligoù en o darempredoù : an diaester
da ziveskañ pezh a zo anat evito diouzh pezh a zo anat evit an dud a zarempredont. Da skouer,
ez anad dimp ar vrogarouriezh hag an emsavelezh evel daou dra diforc’h, – tra ma’z eus muiouzh-mui a dud e Breizh o kaout an alberz kentañ eus an emsavelezh e stumm ar
vrogarouriezh. Fazi eo kemer hon anadurezh dimp da zogmenn hag o hini da zisivoud ; an
hent eo bezañ brogarour ganto war glask da hentoù o danvez emsavelezh. O degas da zifenn o
brogarouriezh enep dimp e ve d’ar muiañ tagañ o c’hombod eus an diavaez. O degas da
darzhañ o c’hombod eo avat hevelebiñ hon emsavelezh gant o hini (un doare eo ouzhpenn da
amprouiñ houmañ) hag ober ganto ur pennad hent evel brogarourion. Ar c’haderezh-se o deus
arveret ar re ac’hanomp a zo bet e darempred gant ar gleizelourion ; prouet eo bet buan ne oa
ket a emsavelezh diles gant ar stourmerion darempredet, – dispac’helourion hep saviadkenderc’hañ dispac’hel, hep durc’hadur d’an hollelezh. Bremañ ma’z eomp e tachenn ar

stourmoù micherour dezho ur saviad-kenderc’hañ hag un durc’hadur d’an hollelezh (fetisaet e
tarzhadur ar c’hombod renkadel), n’hon eus ket da heuliañ ur c’haderezh all : anaout un
emsavelezh hepken hag ober diouzh ret pennadoù hent evel renkadelourion.
An evezhiadennoù-mañ a denn muioc’h d’an darempredoù hiniennel war an dachenn eget d’al
lizheradur gallek e-unan. Mar piaouomp ur frankiz kaderezh kalz brasoc’h en darempredoù hiniennel,
e rank al lizheradur, dre ma’z eo strollennel ha savet war hiroc’h dermen, bezañ intentet gant brasoc’h
damant d’ar vellouriezh, pezh a dalvez e rank bastañ da gentañ da zezverkoù an emsavelezh hag ar
werc’hegezh emsavel.

S.A.D.E.D. : DAOUZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (11)
KENDAEL A-ZIVOUT AN DESKADUREZH
(Eizhvet testenn, PKB-1231)
« Deschooling Society » gant Ivan D. ILLICH1.
Pa’z eo bet embannet levr ILLICH, Deschooling Society, e dibenn 1971, e’m eus klevet ur bern
tud, studierion, kelennerion, o lavarout e oa ul levr mat-tre, disheñvel-krenn diouzh al levrioù all
embannet war an divoud, ul levr a zegase mennozioù nevez, dispac’hel. Hag abaoe, e komzer c’hoazh
eus al levr-se : anat eo e levezon dreist-holl war ar gelennerion c’hweluniadet er C.F.D.T., – pa grog
un nebeut anezho da emvodañ evit prederiañ war o roll a gelenner da skouer, e savont roll al levrioùdiazez da lenn, ha hini ILLICH zo e-touez ar re gentañ ma n’eo ket an hini kentañ war ar roll. O
welout e hañval padout « giz » levr ILLICH, e’m eus bet c’hoant e studiañ evit gouzout ar pezh a
ginnig ha perak en deus graet berzh e metou ar gelennerion, da nebeutañ kelennerion ar skolioù
kristen a anavezan.

Dodennoù pennañ al levr.
1) Da gentañ e klask ILLICH displegañ perak ez eo ret paouez gant ensavadur ar skol : noazus eo
ar skol ouzh an desavadurezh peogwir e soñjer n’eus nemet ar skol a zo gouest da blediñ ganti. Muiouzh-mui a arc’hant a vez postet e deskadurezh ar vugale ha n’eus nemet ar re binvidik a denn korvo
eus an arc’hant-se. Meskañ « skoliadur ret » ha « diraez kevatal evit an holl d’an desavadurezh » zo
meskañ Iliz ha silvidigezh. Deuet eo ar skol da vezañ relijion ar broleterion arnevez. Fazi eo meskañ
desavadurezh ha deskadurezh peogwir ez eo er-maez eus ar skol e tesker ar muiañ : « Mar soñjer ez
eo frouezh pouezusañ labour mab-den e zesavadurezh hag an tu en deus da gemer perzh e
desavadurezh ar re all, ez eo neuze arallekadur desavadurel ar gevredigezh gwashoc’h eget hec’h
arallekadur armerzhel ». Rak ar skol a laka disrann etre div werc’helezh : er-maez eus ar bed emañ
lec’hiet an desavadurezh, hag ar bed n’en deus talvoudegezh desavadurel ebet.
2) ILLICH a stag neuze da zeskrivañ ar skol hep ober dave d’an desavadurezh. Ar skol zo al
lec’h ma vez bodet en-dro da gelennerion tud o deus un oad resis, termenet. Rediet eo an dud-se da
vezañ aze ha da heuliañ programmoù. Kudenn a ra gant an oad, rak n’eus ket pell e vez graet diforc’h
etre bugale ha tud c’hour, – perak divizout ez eo d’ar vugale ha n’eo ket d’an dud c’hour e vo roet
deskadurezh ? Kudenn a ra ivez gant ar gelennerion, na dalvezont da netra. Padal, e talvez ar skol da
reiñ gourc’hwel d’ar gelennerion hep derc’hel kont eus ar pezh a gelennont d’o skolidi. Diskouez a ra
evit klozañ dañjer ar skolioù evit ar vugale dalc’het evel-se a-hed an amzer er-maez eus ar bed, dindan
levezon o c’helennerion.
3) En trede pennad, Lid an araokaat, e tiskuilh an holl wengeloù difennet gant ar skol :
– gwengel an talvoudoù ensavadekaet : kelenn a ra ar skol ez eo an desavadurezh kenderc’h an
deskadurezh. An hevelep doare poellata hon degas da lakaat hon fiziañs en ensavadurioù all : da heul,
den n’en deus mui intrudu, mouget eo an ijin ;
– gwengel an talvoudoù stalonet : dre an diplomoù, an arnodennoù a bep seurt, ne vez roet
talvoudegezh nemet d’ar pezh a c’hell bezañ muzuliet ; neuze e tistrujer ar c’hoant krouiñ na vez
muzuliet gant stalon ebet ;
– gwengel an talvoudoù darblegadel : ne zesker d’ar skolidi goulenn pe c’hoantaat nemet ar pezh
a c’haller degas en nevid ;
1
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– gwengel an araokaat peurbadel : rediet e vez ar skolidi da veveziñ mui-ouzh-mui ; bep bloaz, e
kinnig an adreizhoù ar pep gwellañ, ar pep nevesañ, o tisteurel an anaoudegezhioù kozh. Ne veizer
mui ar greskidigezh nemet evel ur vevezidigezh hep termen. Kemer a ra ar gwengel-se lec’h ar
gredenn er vuhez peurbadel. Deuet eo ar skol da vezañ relijion ar bed arnevez : ne vez roet ar c’hras
nemet d’ar re a vergn ar bloavezhioù-skol.
Goude sevel roll an holl wengeloù difennet gant ar skol, e resisa ILLICH pezh a zo evitañ an
arallekadur nevez : ragarallekaet eo ar re yaouank gant ur skol o dalc’h er-maez eus ar bed : « O
tiforc’hañ an desavadurezh diouzh ar vuhez wirion, al labour diouzh ar c’hrouiñ, e prient an
deskadurezh ensavadekadur arallekaus ar vuhez, o kelenn an ezhomm da vezañ kelennet ».
Echuiñ a ra ar pennad o tiskouez gallusterioù dispac’hel an diskoliañ. Evit en em zizober eus ar
beveziñ aloubus e ranker en em zieubiñ diouzh ar skol ret. Anadenn an diskoliañ a brientfe ar re
yaouank d’un dispac’h nevez gouest da freuzañ ur reizhiad kevredigezhel a ra eus ar yec’hed, ar
binvidigezh, an diogelroez, traoù ret. Keit ma ne gomprenimp ket e vez stummet an dud gant ar skol
evit beveziñ an araokadurezh, e vo dic’hallus dimp terriñ ar c’helc’h-bac’h ha lakaat un armerzh
nevez da ziwanañ.
4) Evit lec’hiañ ar skol e-touez an ensavadurioù all e ren ILLICH un dezrann skalfadel anezho
holl : a-zehou e lec’h an ensavadurioù a balvata an dud, ar re eur rediet da arverañ : ar bolis, al lu, an
ospitalioù, an toull-bac’h ; a-gleiz, ar re a aesa amrealoù an dud, ar re n’eur ket rediet da arverañ : ar
post, an dezougerezh. E-kreiz e laka ar genwerzhourion vihan, ar vreutaerion, an ostalerioù,
kenderc’herion ar madoù kollidik. En dezrann-se emañ lec’hiet ar skol e tu dehou-pellañ ar skalfad, pa
na ra nemet krouiñ ezhommoù beveziñ e-lec’h desevel an dud da grouiñ o-unan.
5) A-raok kinnig ur framm hollek a gemerfe lec’h ar skol, e tizarbenn en ur pempet pennad an
holl re a glask gwellaat ar skol : « Ahelet eo an holl raksteuñvoù-se war-du gwellidigezh ar pezh a
anvan ‘ar gevredigezh-skoliañ’. An holl a gred ez eo ret skoazellañ ar re yaouank da gemer plas en ur
gevredigezh a c’houlenn un arbennikadur kenurzhiet, ken a-berzh ar genderc’herion, ken a-berzh ar
vevezerion, hag ivez ur fealded dreistdiviz da ideologiezh ar c’hresk armerzhel. » « N’eus redenn
breder ebet o tagañ an ensavadurioù a bled gant an desavadurezh meizet evel un dra ret. »

Rouedadoù ar gouzoud.
Kregiñ a ra dre respont d’an aters : « Perak klask sevel pontoù na gasont da neblec’h e-lec’h en
em ouestlañ da gemm da gentañ ar reizhiad armerzhel pe politikel ? ». Respont ILLICH zo : « En
diazez, n’emañ ket mui ar skolioù e dalc’h ur gealiadurezh embannet gant ur gouarnamant pe un
aozadur armerzhel dibarek. E pep lec’h he deus ar skol ur frammadur heñvel : krouiñ a ra ur bevezer
na roy mui talvoudegezh nemet d’ar gwazadoù pourchaset gant an ensavadurioù. »
Tri amkan a rank kaout ur wir reizhiad desavadurel : reiñ an tu, d’an holl re a fell dezho deskiñ, da
ziraez an anaoudegezhioù a zo ; lezel an dud da gejañ pa fell dezho eskemm o anaoudegezhioù ; lezel
an dud o deus mennozioù nevez d’o embann. Hag evit tizhout an amkanioù-se, e rakwel peder
rouedad :
1/ Ar gwazerezhioù kefridiet da reiñ d’an holl an traezoù desavadurel (kement tra a c’hell degas
anaoudegezhioù d’an dud : un embregerezh, ul levraoueg, ul liorzh, ur c’heflusker). Er gevredigezh a
vremañ ez eo luziet-tre ar binvioù ha da heul ne c’hellont bezañ arveret nemet gant arbennigourion.
Ouzhpenn, e chom kuzh un darn vat eus an anaoudegezhioù skiantel hag arc’hwel ar binvioù arveret :
un doare eo da reiñ muioc’h a bouez, a briz dezho. « Mar paouez ar reolerezh embreget gant ar
gennad prevez war an danvez desavadurel a zo en traezoù, e vo diraezet un emskiant nevez eus ar
berc’hentiezh, termenet neuze evel ur mad foran e gwirionez. »
2/ Eskemm an anaoudegezhioù, meizet evel kejadenn etre daou zen, an eil o c’houzout ha laouen
da gelenn, egile laouen da zeskiñ. En eskemm-se e vez diskouezet « penaos ober », evel ma vez
desket penaos bleniañ ur c’harr. Evit broudañ an dud o deus anaoudegezhioù d’o c’helenn da dud all,
e c’haller ijinañ un doare bank : pep keodedour o kaout ar gwir da biaouañ anaoudegezhioù-diazez, o

tleout kelenn a-benn amparañ kredadoù a roy dezhañ ar gwir da zeskiñ d’e dro digant tud desketoc’h
egetañ.
3/ « Bodidigezh ar getpared » : ar gudenn eo krouiñ un ensav a aesafe ar c’hejadennoù etre tud o
deus, en ur mare resis, ar c’hoant da studiañ an hevelep tra. En ensav-se e ve kreizennet anvioù an dud
dedennet gant un danvez. A-walc’h e ve goulennata ur jederez evit gouzout piv a zo e soñj studiañ an
danvez-mañ-danvez. Ar c’hejadennoù etre « ketpared » zo ur bazenn gentañ evit en em zieubiñ diouzh
an amaezhierezh.
4/ « Desaverion a vicher » : gant diorreadur an teir rouedad kentañ e vo ezhomm a zesaverion
dizalc’h. Tri seurt barregezhioù a vo ezhomm : unan evit krouiñ ha lakaat da arc’hwelañ ar rouedadoù
meneget (amaezhidi an desavadurezh) ; unan evit skoazellañ ar studierion da arverañ ar rouedadoù
(kuzulierion gelennouriezh) ; hag un trede, kalz diaesoc’h da dermenañ, evit skoazellañ ar studierion
en o enklaskoù, « evit o skoazellañ e beajoù diaes an ergerzh kefredel » (enhenterion desavadurezh).
Ur wir vicher eo bezañ amaezhiad an desavadurezh pe kuzulier kelennouriezh, tra ma n’eo ket ur
vicher bezañ enhenter desavadurezh. Dispis e chom forzh penaos an termenadur a ro ILLICH eus ar
roll-se ; menegiñ ne ra ken an dañjerioù da zoujañ : un enhenter o vont d’ur mac’homer.
Kent klozañ gant ar pennad e tezrevell pennaennoù an dispac’h desavadurel :
– gallout diraez an traoù dre freuzañ reolerezh an ensavadurioù warno ;
– dieubiñ kevrannadur ar gouestonioù dre ar gwir d’o c’helenn ;
– dieubiñ barregezhioù krouiñ ha dezrannañ an dud dre o lezel da emvodañ ;
– dieubiñ mab-den diouzh an darblegerezh.
Ne bouezin ket war ar pennad diwezhañ : « Azginivelezh an den » ma klask ILLICH ledanaat e
sell pe e studienn o lavarout e het azginivelezh un den o krediñ e madelezh an natur, o karout e nesañ,
o karout an douar, o skoazellañ e vreudeur. Danvez eo an dodennoù-se d’un eil levr : Ar
genfestadelezh.

Notennoù-dezrannañ.
Lakaet en arvar ha gwanaet eo emrenerezh mab-den gant ar beveziñ ret, beveziñ ar madoù ha
dreist-holl beveziñ ar gwazadoù. Sed aze mennoz-kreiz ILLICH. Hag evit diskouez an dañjer-se en
deus dibabet skouer ar skol, o lavarout e vije bet tu da ren an hevelep studi o kemer skouer an tiegezh,
al lu, an Iliz, ar wask. Dre studiañ un ensavadur dibarek, ar skol, e klask ren un dezrann eus ar
gevredigezh-veveziñ greantel, un dezrann a ve ivez un distruj, evit prientiñ ar prantad goudegreantel :
bevennet eo kresk ar greantelaat, n’eo ket hepken en arbenn eus dreistkenderc’h ar madoù, hogen ivez
dre berzh arbennikadur ar gwazadoù.
Fellout a ra ivez da ILLICH skoazellañ broioù an Trede Bed da hepkoriñ ar prantad greantel endeeun : evito klask tremen dre hemañ a ve koll re amzer, re arc’hant evit disoc’hoù na dalvezont ket ar
boan. Kenkoulz eo dezho mont e-biou d’ar bazenn drastus-se na zegas ket ar binvidigezh, met a grou
er c’hontrol ur baourentez nevez kalz donoc’h ha gwashoc’h eget an hini a anavezont.
Emañ Ivan ILLICH o vevañ e México goude bezañ labouret e New York hag e Puerto Rico. O
stadañ er gevredigezh amerikan disoc’hoù ha heuliadoù ar greanteladur hag o welout e kemer broioù
an Trede Bed an hevelep hent, e fell dezhañ diskouez dre e levr hag e holl skridoù penaos ez eo hent
ar greantelaat un hent-dall.
Berzh en deus graet al levr Deschooling Society p’o deus al lennerion savet a-du gant an dezrann
graet eus ar skol. N’eo ket bet ken bras marteze an entan evit kinnigoù an aozer, met tu zo da venegiñ
da gentañ arvezioù yael an dezrann.
Ar skol a grou tud sentus, prest da veveziñ kement tra a vo roet dezho, tud dic’houest da grouiñ en
arbenn eus ar pouez re vras roet d’an ensavadurioù ; anadiñ a ra da skouer sonnded ar skol er
gwengeloù miret ha difennet ganti. Ar pezh a lavar ILLICH eus ar skol a dalvez ivez evit ar

gevredigezh a-bezh. Hogen hervezañ ez eo er skol emañ orin an droug. Lakaat a ra a-wel an diouer a
intrudu a zo en dud dre berzh ar skoliadur : peogwir ne roer pouez nemet d’an ensavadurioù, n’o deus
ket an hiniennoù da glask diskoulmoù d’o c’hudennoù : roll un ensavadur eo. En ur gelaouenn ma
tispleg e vennozioù, e kemer ILLICH skouer Frañs : « Me ’gred en deus ar gouarnamant gall divizet
lakaat an desavadur revel war roll an danvezioù studiet er skol. Na ne ziskouez ket en un doare splann
n’emañ an ijin nemet e dalc’h ar skol ? »
O pouezañ war an diouer a intrudu, an diouer a grouiñ a zo, hervez ILLICH frouezh ar skoliañ, ez
eo degaset an aozer da zifenn an hinienn ouzh an holl ensavadurioù mougus. Enebiñ a ra an hinienn
ouzh an ensavadurioù, hag oc’h eeunaat un tammig, e c’haller lavarout : evit ILLICH, an hinienn zo
mat, an ensavadurioù zo fall.
Anadiñ a ra hiniennelouriezh ILLICH dreist-holl er pennad Rouedadoù ar gouzoud. An tri amkan
meneget a c’haller brastresañ evel-henn : skoazellañ an dud a fell dezho deskiñ, a fell dezho kejañ, a
fell dezho embann o mennozioù. Un ober hiniennel eo an desavadur, diazezet war ar c’hoant deskiñ. E
pep lec’h el levr ez eus meneg eus an dud o deus c’hoant studiañ un danvez, o deus c’hoant kejañ gant
ketpared, o deus c’hoant kaout ali un desaver. Met perak o deus ar c’hoantoù-se, perak e fell dezho pe
o deus ezhomm deskiñ ? E neblec’h el levr ne gaver respont d’ar goulenn-se. E neblec’h ne vez
displeget da betra e talvez desavadurezh mab-den. Er c’hontrol e hañval an desavadurezh bezañ ur pal
evit ILLICH : « Mar soñjer ez eo frouezh pouezusañ labour mab-den e zesavadurezh () » (arroud a’m
eus meneget c’hoazh).
Anat eo ivez hiniennelouriezh ILLICH en e zoare da veizañ ar gevredigezh. Evitañ e c’hoarvez ar
gevredigezh eus un teskad hiniennoù. Kejañ a ra an hiniennoù pa fell dezho, p’o devez c’hoant, n’eus
ezhomm a ensav ebet evit kreizennañ an ezhommoù-se. Pe neuze an ensav kreizenner ned eo nemet ur
jederez evit kas da benn « bodidigezh ar getpared » da skouer. Mar bije kreñvoc’h an ensav e kemerje
lec’h an hiniennoù, o tistrujañ o intrudu, o c’hoant krouiñ.
Evel ma ra un dezrann hiniennelour eus ar skol, e ra ivez un dezrann dibolitikel anezhi. Fraezh eo
e gomzoù : « En diazez, n’emañ ket mui ar skolioù e dalc’h ur gealiadurezh embannet gant ur
gouarnamant () » Moarvat he deus ar skol ur frammadur damheñvel en ur bern broioù met n’eo ket
evit-se n’emañ ket e dalc’h ar Stad, n’he deus ket arvezioù politikel. Ne hañval ket ILLICH merzout
emañ ar skol dindan veli ar Stad, hag e klot emdroadur ar skol gant hini ar Stad. Da skouer, mard eo
bet lakaet an desavadur revel war roll an danvezioù-skol e Frañs, ez eo evit lakaat bevennoù d’an
dieubidigezh revel gouez a zo bremañ. Ha n’eo ket ar gerent a c’halle ober se. ILLICH a ro skouer
Sina he deus marteze graet, hervezañ, ur gwir zispac’h er skol dre an Dispac’h stuzegezhel. Hogen, an
emdroadur a zo c’hoarvezet er skol e Sina a glot gant ezhommoù armerzhel ha politikel ar mare ha
n’eo ket gant ezhommoù pe c’hoantoù an dud da blediñ gant an desavadurezh.
Un eilpennadur a ra ILLICH er roll a ro d’ar skol. E-lec’h bezañ ur benveg etre daouarn ar Stad, e
laka ar skol a-us d’ar politikerezh, pa lavar da skouer e ve aesoc’h ober un dispac’h politikel ur wech
graet an dispac’h en desavadurezh : « Anadenn an diskoliañ a brientfe ar re yaouank d’un dispac’h
nevez gouest da freuzañ ar reizhiad kevredigezhel a ra eus ar yec’hed, () traoù ret ». Met petra eo an
dispac’h-se ? Morse ne ro resisadurioù. Heñveldra, pa gomz eus krouiñ, e hañval bezañ un arc’hwel etouez arc’hwelioù all, dispis-kenan.
Pezh a ra krisañ diouer en dezrann graet gant ILLICH war ar skol hag an desavadurezh eo ar sell
istorel : perak ez eo ar skolioù ar pezh ez int hiziv, perak da gentañ ez eus skolioù, petore savlec’h eo
o hini en hiloù istorek ma werc’hont, pe orin zo d’ar c’healiadurezhioù a ra anv anezho ha, da gentañholl, da gealiadurezh ILLICH hec’h-unan ? Setu goulennoù na hañval ket ILLICH bezañ graet outañ
e-unan.
Pegen divastus bennak ma’z eo an dezrann-se, e c’haller neuze goulenn perak en deus graet berzh
kement, e metou ar gelennerion da skouer.
Klotañ a ra ar mennozioù embannet el levr gant re ur bountad a anvfen « naturelour ». Er bountadse e kaver ar re a stourm ouzh pistriadur ar bed gant ar greanterezh (ILLICH ivez en e levr a ro

skouerioù eus saotradur an trevva), ar re a dag ar gevredigezh-veveziñ (ILLICH a dag alies beveziñ ar
madoù hag aliesoc’h beveziñ ar gwazadoù), ar re a zifenn an hinienn ouzh an holl ensavadurioù
(« N’on ket Breizhad, n’on ket Gall, me zo Den » zo ur rimadell a anavezomp, – gwelet hon eus awalc’h penaos e tifenn ILLICH an hinienn ouzh an holl ensavadurioù ha, dre-vras, ouzh pep nerzh
strollennel), e berr, an holl re a erbed an distro d’an natur, o lavarout ez eo an dispac’h kentañ d’ober.
Er bountad-se ez eus ur bern kefredourion : studierion hag ez-studierion, kelennerion, ha frazennoù
diwezhañ levr ILLICH ne c’hellont nemet plijout dezho : « Ret e ve dimp kavout un anv evit ar re a
gar o nesañ kentoc’h eget o madoù, () ar re a gar an douar ma c’hellomp kejañ warnañ, () ar re a
skoazell o breur da enaouiñ an tan ha da c’hoveliañ an houarn, hag a ra se evit diorren o barregezhioù
da skoazellañ an dud all ».
PKB-1231

KENDAEL A-ZIVOUT AR POLITIKEREZH
(Trede testenn, PKB-1232)
Feulster ha dispac’h, pe : F.L.B. ha tremenvan ar vroadelouriezh vrezhon.
Tarzhadennoù diwezhañ F.L.B. e Breizh, gwalldaolioù an disrannerion gorsikat o deus tennet an
evezh war gudenn ar feulster. Gouez d’ar sponterion o-unan ez eo o feulster ur respont da feulster ar
Stad a lakaont da gentarbenn stad dizegemeradus ar vro ha, da heul, da gentarbenn o feulster dezho ounan. Pelloc’h ez eont zoken o tiogeliñ ne vo diskaret ar Stad nemet dre ar feulster hag ez eo ret
kregiñ diouzhtu. Moarvat e vagont ar spi da luskañ un argerzh dizistro a waskerezh-kengrediezhsponterezh.
Kent mont pelloc’h eo ret diskuilhañ ur c’hemmeskadur a weler mui-ouzh-mui, zoken gant
stourmerion c’hredus ; ober a reer anv a feulster armerzhel, tiegezhel, revel, skolel, kealiadel ha me
oar. An hollfeulzelouriezh-se a glask gwelout feulster e pep tra (betek feulster ar morzhol ouzh an
tach) zo kar d’an holldrevadennelouriezh a wel trevadennerezh e pep lec’h : trevadennerezh ar vugale,
ar merc’hed, ar rannvroioù, ar c’hêrioù, ar gouerion hag ar genwerzhourion vihan. Er meskach
kealiadel-se e ranker diskuliañ unan eus trapoù soutil ar gevredigezh unventek : mard eus
trevadennerezh e pep lec’h ha feulster e pep tra ez eur kaset da lavarout evel va fatrom : « Pep hini zo
goprad da unan bennak », ha da heul n’eus mui a renkadoù, a sujerion, a sujidi. Lavarout ez eus
gwaskerezh e pep lec’h, e pep darempred zo kement ha lavarout n’eus ket a waskerezh. Unan eus
armoù ar renkadoù-ren er c’hevredigezhioù unventek eo degas ar brasañ meskach kealiadel,
ezvevennañ an ergorelezh dispac’hel ouzh he beuziñ er flabach. Ar feulster evel an trevadennerezh zo
anadennoù termenet mat a stader e degouezhioù termenet ; arverañ ar meizadoù-se a-dreuz ne c’hell
nemet degas mesk evit brasañ gounid ar feulzourion hag an drevadennourion.
Gant ar Stadoù emañ unpiaou dezvel ar feulster. Araezioù o feulster zo al luoz, ar gêrreizh, ar
gwir hag ar barnerezh. Ret eo merkañ avat an dra-mañ : ar Stadoù ne arveront ar feulster nemet pa na
c’hellont ket ober a-hend-all, – gwell eo ganto tremen heptañ ha peurliesañ n’o deus ket ezhomm d’e
embreger.
En o displegadurioù evel en o obererezh e tiskouez ar sponterion a vremañ e Breizh hag e Korsika
e tianavezont penn-da-benn anien ar feulster politikel a zo hini ar Stad. Da heul E. DÜHRING e
kredont ez eo ar saviadoù kevredigezhel furmet gant ar feulster politikel, ez eo ar « c’hoant
mestroniañ » a zo en orin ar sujidigezh renkadel ha broadel. Droukc’hoant ar Stad a ve, hervezo,
pennkaoz ar gallekadur, an divroerezh pe ar vezventi. E gwir, ar feulster politikel zo e dalc’h ar
saviad-kenderc’hañ, e dalc’h diorreadur an nerzhoù- hag an araezioù-kenderc’hañ. Ezhommoù ar
reizhiad armerzhel eo a zo en orin amparadur ar sklavelezh en Henamzer ha da heul e devoud ar

feulster a aotree d’an dud rez mestroniañ ar sklaved2. Heñveldra, ezhommoù kenderc’h ar c’hotoñs zo
en orin ar sklavelezh er Stadoù-Unanet ; el lec’hioù ma ne veze ket gounezet kotoñs ne oa ket a
sklaved peogwir ne oa ket ezhomm anezho.
Steuziet eo ar servelezh e Breizh en 11t kantved pa’z eo deuet da vezañ ur skoilh ouzh diorreadur
ar gounezerezh, difraostadur ar vro ha, da heul, n’eus ket bet ezhomm eus ar feulster evit derc’hel d’ar
c’heñverioù served-tud rez.
Kaer en deus bet F. ENGELS displegañ se dre an hir3 kant vloaz ’zo, hon sponterion n’o deus ket
komprenet c’hoazh ar gentel. N’o deus ket komprenet muioc’h petra eo anien ar feulster dispac’hel ;
rak n’eo ket a-walc’h dezho lakaat bombez, fellout a ra dezho tremen da zispac’herion.
Ar feulster dispac’hel a c’hoarvez eus kenstourm ur saviad-kenderc’hañ emsavel hag ur saviadkenderc’hañ arallek. N’eo ket a-walc’h ma ve eus an daou saviad-kenderc’hañ evit ma krogfe ar
stourm feuls etrezo, – pep dispac’h zo er c’heñver-se un degouezh dibar. Hogen ar feulster a grog
peurliesañ pa’z eo bet kresket ha kreñvaet ar saviad-kenderc’hañ emsavel betek dont da vezañ
dic’houzañvadus evit ar saviad-kenderc’hañ arallek. Pell emaomp a vezañ degouezhet er par-se e
Breizh ha ken pell all emeur e Korsika. Ar feulster dispac’hel n’eo nepred ur feulster hiniennel hogen
bepred frouezh ar c’heñver saviad-kenderc’hañ emsavel / saviad-kenderc’hañ arallek. Er stourm etre
an daou saviad e tegouezh ar feulster da ziwezhañ. N’eo ket war zigarez m’o deus an dispac’hioù kent
diogelet o zrec’hioù dre ar feulster ez eus tu da gregiñ gant ar feulster evit diogeliñ an dispac’h.
Ma n’eo ket dispac’hel na politikel feulster an F.L.B., emañ e anien, evel ma’z eo bet displeget
c’hoazh (sl. Petra respont d’an dud ?, Emsav 25/3-5 1969) e kehelerezh an emdarzhegezh. An F.L.B.
n’en deus ket tennet kentel eus pezh a lavare LENIN seikont vloaz ’zo a-zivout al liamm don a eree
spontelourion hag armerzhelourion4. Da heul en deus adkemeret an hentoù-dall a zo bet ergerzhet abell ’zo e pep korn eus ar bed.
Emdarzhelouriezh an F.L.B. ne ra nemet unan gant emdarzhelouriezh luskadoù ar Mouvement
breton daoust d’ar pezh a c’hell embann ar re-mañ. An holl e Breizh a oar emañ luskadoù broadelour,
kulturelour, armerzhelour ar Mouvement breton da lakaat en hevelep sac’h gant an F.L.B.. Kement
hini a zigor e zaoulagad, eleze nav Breizhad diwar zek, a oar ervat n’eus diforc’h-diazez ebet etre
U.D.B., S.A.V., S.K.B., K.A.B., S.A.E., Bleun-Brug, Ar Falz hag F.L.B.. Pa skriv U.D.B. e lak
gwalldaolioù an F.L.B. en arvar « la cause »5, ez anzav he deus an hevelep pal hag eñ. Pezh a ra ar
c’hemm etre an F.L.B. hag ar peurrest eus luskadoù ar Mouvement breton eo ar galonegezh hag ar
poell. Dre anien ez eo enket ha c’hwitus al luskadoù armerzhelour, broadelour, kulturelour er prantadmañ eus istor ar bed. Dre anien enta ez eo enket ha c’hwitus ar Mouvement breton. An F.L.B. zo un
azon eus ar c’hwitadenn-se. Dre ar sponterezh e klask an F.L.B. dienkañ ar Mouvement breton. E-se e
tiskouez ur spiswel a ra diouer d’ar Mouvement breton na verz ket zoken emañ en un enkadenn hag
emañ o c’hwitañ. Lavaret eo bet dre-holl ez eo gwalldaolioù an F.L.B. an azon eus enkadennoù ar
gevredigezh e Breizh ; e gwir, ar sponterezh zo azon splannañ eus gaonac’hded ar Mouvement breton
en e bezh.
Ar Mouvement breton n’en deus tennet kentel ebet eus c’hwitadenn ar vroadelouriezh vrezhon.
Tregont vloaz goude diskar ar P.N.B. n’en deus ket komprenet e oa echu da vat e Breizh (hag e lec’h
all) gant ar vroadelouriezh. Ha perak se ? Peogwir ez eo chomet feal d’an idealouriezh
vihanvourc’hizel ha d’an emdarzhelouriezh. E-lec’h sellout ouzh an traoù evel ma emaint e kav
gwelloc’h erlec’hiañ outo ijinadennoù n’o deus da arbenn-bezañ nemet kantreizhadur e fazioù.
Kavout a ra moarvat ne ziskouez ket ar Stad feulster a-walc’h. Ret eo dezhañ ijinañ
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Merkomp un dra na fell ket da abostoled an hollwaskelouriezh gwelout : en Henamzer eo bet niverus an dud o deus
kavet gwell, diouto o-unan, en em werzhañ evel sklaved, ha n’eo ket chom rez.
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« gwaskerezhioù » n’eus anezho nemet en e faltazi. Unan eus mojennoù karetañ ar Mouvement breton
eo ar « gwaskerezh kulturel » he defe Breizh gouzañvet hag a c’houzañvfe c’hoazh a-berzh ar Stad.
Evitañ e ve ar gallekadur frouezh eeun « feulster kulturel » ar Stad.
Ar Mouvement breton ne oar ket ar pezh a oar an holl nemetañ e Breizh : ar gallekadur zo bet
frouezh an dedroadur armerzhel er c’hant bloavezh diwezhañ ha n’eo ket bet frouezh « youl feuls » ar
Stad. An holl, war-bouez ar Mouvement breton, a oar abaoe pell ne c’halle an teodyezhoù henvoazel
talvezout da netra en amveziadoù armerzhel disoc’het eus ar Reverzhi c’hreantel. Gwelloc’h :
Breizhiz o deus holl komprenet e oa paderezh an teodyezhoù henvoazel (hag ar stuzegezh henvoazel
dre-vras) ur skoilh bras evit gounit o bara er-maez eus an enezennadoù a henvoazelezh.
Ne vank nepred ar Mouvement breton da lakaat en a-raok ar feulster o deus diskouezet ar
skolaerion evit rediañ ar vugale da gomz galleg er skol. Diwelout a ra e oa seurt feulster diret a-grenn.
Gred ar skolaerion hag amaezhidi an deskadurezh a zo en e orin. Rediet o deus ar vugale da gomz
galleg evel m’o deus o rediet da zeskiñ taolennoù ar sammadurioù hag al liesadurioù, gant hentennoù
kelennouriezh feuls ar mare. Ouzhpenn se e tiwel ar Mouvement breton ez eo dister ar feulster
diskouezet gant ar skolaerion evit gallekaat o skolidi e-skoaz ar feulster o deus lakaet Breizhiz o-unan
evit destuziañ. Un azon eus ar feulster-se eo ar rukun o deus bet Breizhiz ouzh ar brezhoneg hag ouzh
kement tra a oa un arliv brezhon warnañ. Broadelourion ar Mouvement breton a fazi ur wech
ouzhpenn pa livont seurt emzalc’h evel merk « feulster ar Stad » ; faziañ a reont peogwir ez eo an
doare nemetañ evito da hepkoriñ ar c’hentelioù o deus tennet an holl nemeto eus an darvoudoù. Gant
nerzh an dic’hoanag o deus Breizhiz kemmet yezh, stlapet kuit ar stuzegezh henvoazel ; hogen an
dic’hoanag-se ne zeue ket eus feulster ar Stad, met eus enkadenn ar gevredigezh henvoazel e Breizh
divarrek da dalañ ouzh an amveziadoù kevredadel hag armerzhel nevez krouet gant ar Reverzhi
c’hreantel. Pa oa ar stuzegezh henvoazel ur skoilh evit kaout peadra da zebriñ ne oa nemet un dra
d’ober, he disteurel. Sed ar pezh o deus komprenet ervat Breizhiz hag ar pezh o deus graet. Sed ar
pezh na fell ket d’ar Mouvement breton kompren peogwir e ve taol ar marv evitañ. Evel an
alkimiourion a wechall, emañ bepred war glask da rekipeoù nevez evit ober d’e vojennoù kemer lec’h
er werc’helezh. Ar brezhoneg n’eo bet biskoazh yezh ar brasniver e Breizh, n’eo ket yezh-kavell ar
Vrezhoned yaouank. Ne vern : dre forzh lavarout hag azlavarout ez eo bet gwasket hag ez eo bepred
gwasket Breizhiz « ent kulturel » gant ar Stad e klask reiñ d’e obererezh ar sol a ra diouer dezhañ. Elec’h loc’hañ diouzh ar werc’helezh evit he zreuzfurmiñ, e loc’h diouzh e vojennoù evit o gourlakaat
gant feulster d’ur bobl he deus o distaolet, gant rat ha jourdoul, a-bell ’zo. E-se en em gav unanet ur
wech ouzhpenn feulster an armoù ha feulster ar c’homzoù gant ar Mouvement breton.
Heklevioù diseurt o deus kavet er boblañs gwalldaolioù an F.L.B. er bloavezhioù tremenet. E
1968-1969 hon eus anavezet kengrediezh ar boblañs gant ar sponterion, dreist-holl goude taol C.R.S.
Sant-Brieg. C’hoarvezet eo prantad kentañ sponterezh an F.L.B. en ur mare enkadennek-kenan eus ar
gevredigezh e Breizh hag e Frañs. Diaesterioù ar re yaouank, ar gouerion, ar vicherourion a yae war
washaat e dibenn ar bloavezhioù c’hwegont. Degemerus eo en em gavet an dud d’ar feulster da heul
c’hwitadur ar stourmoù armerzhelour pa hañvale stouvet an holl hentoù dirak an arc’hadurioù
armerzhel. Ar sponterezh n’en deus degaset netra d’ar vro, lakaet er-maez ar gwiskad strizh eus ar
boblañs en deus tennet gounid anezhañ : ar re a gavomp hiziv an deiz o pauniñ en ensavioù rannvroel
ha tro-dro, gouvriaded a bep ment hag a bep gouenn o doa klasket ha, betek ur poent, tizhet arverañ
feulster armerzhelour ar gouerion, ar vicherourion hag ar vroadelourion vrezhon er bloavezhioù
c’hwegont a-benn startaat o levezon gevredigezhel a santent o vrallañ abaoe dibenn ar brezel.
Eil prantad ar sponterezh broadelour en deus klotet gant feulster ar gouerion vihan hag ar
genwerzhourion vihan e Breizh. Un arnod gaonac’h eo bet a-berzh ar vroadelourion vrezhon da
unaniñ kouerion ha kenwerzhourion vihan en-dro d’an taolioù feuls. Ur wech ouzhpenn o deus ar
vroadelourion klasket lakaat an arar da sachañ war ar marc’h. Krediñ a raent degas d’ar
vroadelouriezh ar rummadoù eus ar boblañs dedennet gant ar feulster (da heul c’hwitadur o
arc’hadurioù armerzhelour) diwar-bouez un dreistkresk eus ar feulster, – n’eo ket gant o zeod ar
wech-mañ, met gant bombez.

Anaout a reomp bremañ trede prantad ar sponterezh broadelour e Breizh. Anadiñ a ra hiziv pezh a
zo bet mouchet en daou brantad kentañ gant an amveziadoù armerzhel-kevredigezhel : an dislank a zo
etre ar vroadelouriezh vrezhon hag he bugel ar sponterezh broadelour diouzh un tu, ar werc’helezh
kevredadel diouzh an tu all. Ne glot ar sponterezh a vremañ nemet gant enkadenn al luskad broadelour
e Breizh. Ur c’henwerzhour eus Montroulez aterset gant ur c’hazetenner a lakae diskar adkaserez
Roc’h-Tredudon war an hevelep pazenn ha liñvadennoù ar goañv : gwalennoù, ken digomprenadus an
eil hag eben, o kouezhañ war an dud evel gwechall ar vosenn. Mar gallas tremen ar sponterezh
broadelour evit un eztaol eus enkadennoù ar gevredigezh er bloavezhioù tremenet, ez eo bremañ echu.
Digomprenadus e chom d’an neb na anavez ket ar vouilhenn vroadelour ma viton ar Mouvement
breton. Divouchet ar skrammoù kent, e tremen ar sponterezh broadelour evit ar pezh ez eo : furm
gempred enkadenn al luskadoù broadelour e Breizh. Gant tarzhadennoù diwezhañ an F.L.B. ez
arvestomp ouzh tremenvan ar vroadelouriezh vrezhon.
Salv na bado ket re bell an tremenvan. Rak ar sponterezh, ar feulster emdarzhek, na c’hell degas
netra da Vreizhiz, zo ur benveg prizius-kenan evit ar Gouarnamant hag ar renad a-bezh. Ouzhpenn
ma’z eo un digarez da startadur ar veli, da gigennadur al levierion, spontelouriezh an F.L.B. (evel
broadelouriezh ar Mouvement breton), lec’hiet evel m’emaint e stern an istoregezh c’hall, n’int mat
nemet da douellañ an nerzhoù a sav, d’o dihentañ diouzh an istoregezh vrezhon, diouzh an
emsavelezh evit o gennañ en arallegezh. Dizañjer eo evit ar Stad c’hall difreterezh broadelour ar
Mouvement breton peogwir ne lak ket kudenn gant he diazezoù istorel. Da heul ez eo dizañjer kement
kengrediezh a savfe er boblañs ouzh ar vroadelourion. Bevez eo kentoc’h d’ar Gouarnamant : dezhañ
e prof ar Mouvement breton ur gaoued evit bac’hañ an nerzhoù nevez a sav er vro.
PKB-1232

AN EMSAV HAG AR VRO (70)
LIZHEROÙ
A-zivout al lizheradur emsavel e galleg, da heul displegadennoù ar Breudoù, sl. Emsav 87/79, 81
1974.
« Me ’gav din e rankimp embann kalzik c’hoazh a-raok kaout ur gweladur sklaer eus ar gudenn,
an nevid pergen. Evit a sell an dezrann eus stignadur ar gudenn gant ESB 7 (/81), n’on ket re a-du.
Kenderc’hel a ran da soñjal ne ra ket ar yezhelouriezh kudenn evit ar yezhelourion. Lakaat a rez e
tegouezhint un deiz er poent m’o devo ezhomm da stignañ ar gudenn. Evidon, ar gudenn zo bet
stignet ouzhpenn dek vloaz ’zo : reoù o deus klasket disoc’hañ hag o deus savet an Emsav ; evit a sell
ar re all, ne welan ket perak e tegemerfent eus an diavaez un dezrann na glot ket gant ar pezh a soñjont
eus lec’h ar yezh… hag all, na perak e krogfent a-greiz-holl d’ober an dezrann hon eus graet hogen o
deus a-viskoazh nac’het ober.
« Da’m meno, ne c’haller ket kemer da nevidva luskadoù a zo enket “dre anien” evel ar
Mouvement breton yezhelour. Mar hon eus da glask dienkañ luskadoù n’eo ket ar re-se hogen reoù all
evel ar C.F.D.T., ar P.S. ha me oar, a zo krog da arverañ luganoù ha kealiadurezh ar Mouvement
breton. Ret e ve neuze sevel skridoù azasaet outo o tiskouez dezho, da skouer, penaos ez eo ur
giladenn evit ul luskad saviadek evel ur c’hweluniad degemer mennozioù disaviadek evel re ar
Mouvement breton. Ur giladenn hag un hent-dall. »
(26 03 74)

EMVR-456

Respont da aozer EMVR-456 :
« A-du gant da evezhiadenn a-zivout ar yezhelourion. N’int “yezhelourion” nemet evit ar re a ra
un dezrann politikel eus ar pezh a reont, – hogen evel ma “ne reont ket a bolitikerezh” (evel ma
lavarent gwechall, ha daoust d’ar pezh a lavaront bremañ rak n’o deus ket kemmet), e chom estren
dezho nep dezrann politikel. Ar gwir zo ganit enta pa lavarez “ne ra ket ar yezhelouriezh kudenn evit
ar yezhelourion”.
« N’on ket a-du avat pa glenkez en hevelep karrad an holl dud prederiet e mod pe vod gant ar
yezh. En o mesk emañ a dra sur ar yezhelourion, met n’eus ket yezhelourion eus an holl. Ent resis e
tere ar skritell “yezhelour” ouzh an neb a wel un dazont d’ar brezhoneg hep amplegañ ur saviadkenderc’hañ piaouel d’ur gevredigezh vloc’hel brezhon, eleze, diwar vremañ, ur saviad-kenderc’hañ
emsavel. Er bloavezhioù c’hwegont eo bet derou ar poent-forc’h etre ar re a zalc’he kont eus an
amplegadur-se, eleze an emsaverion a vremañ, hag ar re a venne hepken “stourm evit Breizh, he yezh,
hec’h armerzh, h.a.” hep derc’hel kont eus diazadur ebet eus ar seurt. Ar poent-forc’h-se ez eus
anezhañ bepred : neb a grog hiziv da blediñ gant ar c’hudennoù kevredadel-politikel en deus e mare
pe vare da zibab etre diazañ e labour e-barzh ar saviad-kenderc’hañ arallek pe er-maez anezhañ. Ar
skritelloù “broadelour”, “yezhelour”, “armerzhelour” avat ne zereont nemet ur wech m’o deus graet
an dud o dibab ha kemeret da vat hent al ledemsav. Aze ez eus meur a zegouezh hervez m’o deus an
dud anaoudegezh pe get eus hent an Emsav. Evit ar re a labour el ledemsav n’eus kudenn ebet :
padout el ledemsav zo azon a-walc’h n’emañ o lec’h en Emsav e nep doare. Bez’ ez eus re all
koulskoude, ha niverus, o deus anavezet al ledemsavioù hepken, o deus o distaolet, ha n’int ket deuet
d’an Emsav dre an arbenn ma n’o deus ket e anavezet. Aze emeur e gwir d’ober ar goulenn : petra a ra
an Emsav evit bezañ anavezet evel emsav ? Adlavarout a ran pezh a’m eus lavaret er Breudoù : ar
oqq;goullo” a zo er remziadoù yaouank en em leugn gant ar pezh a gav, amañ gant an damant d’ar
renkadelezh hag an dodennoù kleizelour, ahont gant an damant d’an dudadelezh hag an dodennoù
broadelour, yezhelour, h.a.. An dud yaouank a glevomp oc’h eztaoliñ an dodennoù-se n’eo ket lavaret
en o c’havint bastus pell amzer. Pa zegouezhint en o foent-forc’h avat, hag ez anavezint a-walc’h an
Emsav evit gallout e lakaat e kemm gant ar peurrest ? Amoetat ersav e ve forzh penaos a-berzh an
emsaverion gwelout enno yezhelourion pe all hag o c’has da sutal. Ar c’haderezh nemetañ eo ober eus

o dodennoù yezhelour, broadelour, armerzhelour pe renkadelour ur poent-krog d’ar stlennañ emsavel.
Evel just, n’omp nepred asuret da gavout un danvez emsaver e kement den yaouank a fell dezhañ
“ober un dra bennak”. Hogen soñjomp en hon tremened dimp hag en dodennoù disol a leunias
“goullo” hon yaouankiz. Ha ne gav ket dit ez eo ESB 7 ur benveg eus ar c’haderezh-se ?
« Un doare all zo da zisplegañ ar gudenn. Etre an daou Vrezel-bed en em c’houlenne ar milion a
dud eus ar brezhonegva : “Da belec’h ez afemp gant hon brezhoneg ?”, hag an emsaverion ne oant ket
evit reiñ respont dezho. Hiziv, an Emsav n’en deus netra da lavarout kennebeut d’an dek den o deus
frammet bep a aozadur-stourm yezhelour na d’o c’hant ezel oberiant, na zoken d’o mil heulier. Hogen
d’an dek mil o deus kroget da zeskiñ ar yezh, d’ar c’hant mil a lavar e teskint ha d’ar milion a soñj ez
eo mat he deskiñ, e c’hell lavarout d’e dro : “Da belec’h ez eot gant ho prezhoneg ?”, ha gouest eo
ouzhpenn da reiñ ar respont.
« A-hend-all ez enebez luskadoù enket, disaviadek ar Mouvement breton ouzh luskadoù saviadek
evel ar c’hweluniadoù, ar strolladoù politikel gall. A-du on ivez, rak ar Mouvement breton gant e
saviad gall hag e gealiad enepgall ne c’hell nemet bezañ enket ha c’hwitañ. Ar C.F.D.T. diouzh he zu
avat, eviti da vezañ saviadek (diwar ur saviad-kenderc’hañ armerzhel) ned eo dre anien nag un
aozadur politikel, nag un aozadur emsavel, – hag aze emañ arbenn hec’h arlezadegezh e-keñver ar
c’henderc’hañ istor gall, kondaonet ma’z eo d’an enkadenn ivez gant an disklot etre he saviad
dibolitikel hag he c’healiad dispac’helour. Ar C.G.T., en eneb, zo dezhi saviad-kenderc’hañ politikel
ar P.C.F. ha saviad-kenderc’hañ kevan an istor gall ez eo ar P.C.F. unan eus an oberourion bennañ
anezhañ. Koulskoude, mar troomp-ni etrezek ar C.F.D.T. kentoc’h eget etrezek ar C.G.T., n’eo ket
peogwir ez eo arlezat eveldomp, hogen peogwir e ro hec’h arlezadegezh an dro dezhi da vezañ lec’h
da nerzhoù a zurc’hadur emsavel. Merkomp diouzhtu n’eo ket an nerzhoù-se nerzhoù ar C.F.D.T. evel
aozadur, n’int ket nerzhoù eus saviad-kenderc’hañ piaouel ar C.F.D. T. ; er c’hontrol, ez eo dre ma ne
gavont ket ur stern azas er C.F.D.T. nag e lec’h all eo e kemeront ar furm o deus, hag e tarzhont ar
c’hombod renkadel-armerzhel. Ne ran ket anezho “nerzhoù emsavel” peogwir n’o deus ket evit
c’hoazh savelet saviad-kenderc’hañ emsavel ebet goude ma amprouont hini ar c’hweluniad evel
divastus (aferioù ar Joint Français, Lip o deus lakaet war wel an dislank o kreskiñ etre lazioù ar
c’hweluniad hag amkanioù an nerzhoù micherour nevez, koulz hag an diouer a saviad-kenderc’hañ
piaouel eus ar re-mañ) ; “nerzhoù a zurc’hadur emsavel” a ran anezho koulskoude dre ma vukont d’an
hollelezh evel ma tiskouez an tarzhadur a reont eus ar c’hombod renkadel-armerzhel. Ne zeuint da
vezañ emsavel nemet dre grouiñ ur saviad-kenderc’hañ piaouel ; diegi o deus oc’h ober al lamm, hag
aes eo da gompren. Da c’hortoz e klaskont krediñ ez eo ar C.F.D.T. hec’h-unan en he fezh a ray al
lamm, o treiñ d’ur framm dispac’hel diles, – diwar goust he gwerc’h c’hweluniadel hag o c’hrevusaat
he digenvezded. Hogen an hent kontrol dres emañ atebeion-greiz ar c’hweluniad o pleustriñ bremañ,
en o strivoù da dennañ ar C.F.D.T. eus hec’h arlezadegezh ha d’he staliañ er vuhez politikel gall.
« Evit ar mare avat e ranker anaout e c’hoari ar C.F.D.T. e-keñver an nerzhoù a zurc’hadur
emsavel ur roll heñvel a-walc’h ouzh hini ar Mouvement breton : reiñ dezho an dro da zibradañ, en ur
vezañ ul lec’h-stourm ma emañ an nerzhoù-se en arvar da chom enket da viken, – enebiñ
gwerc’hegezh ar C.F.D.T. evel lec’h-stourm c’hweluniadel ouzh diwerc’hegezh ar Mouvement breton
evel lec’h-stourm yezhel, armerzhel, politikel, ne gemm netra en diarsell-mañ. N’eo ket enta ar
C.F.D.T. pe ar P.S. hon eus da zienkañ, hogen an nerzhoù a zurc’hadur emsavel oc’h enaouiñ en o ser,
hag int ken estren dezho e dibenn dezrann ha ma’z eo estren d’ar Mouvement breton an nerzhoù a
zurc’hadur emsavel a welomp o tibradañ e-ser ar stourm tudadel.
« Penaos kompren ar menegoù a ra ar C.F.D.T. eus ar “c’hultur” brezhon, eus ar “bersonelezh”
vrezhon, h.a. ? Un azlamm n’eo ken diwar ar strivoù a ra an nerzhoù a zurc’hadur emsavel evit
tarzhañ ar c’hombod renkadel-armerzhel. Tapout a reont krog e kement elfenn a hañval digeriñ dezho
hent an hollelezh ; un elfenn arouezel ne dapont ken aze o wiskañ an dibourc’hioù lezet war e lerc’h
gant an emsav brezhon, – petra hon eus-ni graet pa edomp o tarzhañ ar c’hombod broadel ma n’eo ket
gwiskañ ivez ar pilhoù kealiadel a gavemp e dilerc’h an emsav micherour ? Moarvat, atebeion-greiz ar
C.F.D.T., e kement ma tamantont da baderezh o c’hweluniad, n’int ket dilaouen o welout an nerzhoù
diankus oc’h ensammañ dodennoù dizañjer ar Mouvement breton : evel-se ned aint ket gwall bell.

Ren a reont an hevelep poellata hag ar Gouarnamant : o reiñ pouez d’ar Mouvement breton, e
pouezekaont un hent-dall diogel evit an nerzhoù nevez o kinnig lakaat brall er frammoù a zifennont. »
(28 03 74)

EMVR-457

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Emzezrann.
Labouret ’m eus e Paris e-pad daou vloaz. Abaoe va distro da Vreizh un nebeut mizioù ’zo e’m
eus soñjet e’m boa d’ober un emzezrann evit klask gouzout pelec’h emaon degouezhet goude daou
vloavezh tremenet en Adkelligoù. Deuet eo ar mare d’e ober ivez peogwir en em adkavan dirak un
islonk en abeg da’m saviad arallek.
Komz a rin buan a-walc’h eus metou Lokrist peogwir ez eo bet dezrannet dija en emzezrannoù all.
Komz a rin kentoc’h eus elfennoù ha merzadurioù a zo bet pouezus evidon. Va ziegezh a zeu eus ar
metou kouerel, kristen henvoazel. Va zad en deus labouret e-pad ugent bloaz e goverezh an Henbont.
C’hweluniadet e oa da gentañ er C.F.T.C. ha goude er C.F.D.T., en abeg d’an Iliz. Daoust da
ec’hwelioù bras, da gerzhadegoù merc’hed war-du an isprefeti e voe serret ar c’hoverezh. Ur
c’hwitadenn e oa evit al labourerion, ar c’hweluniadoù hag ar strolladoù politikel o arvere (S.F.I.O.,
P.C.F.). Gant seurt c’hwitadenn e’m eus gwelet bevennoù ar c’hweluniaderezh. Rediet eo ar
c’hweluniadoù da stourm dre an dezverezh bourc’hiz hag a-benn ar fin n’o deus ket kalz galloud evit
kemmañ an traoù. Soñj ’m eus eus frazenn Maodiern ar Greanterezh (JEANNENAY er mare-se) da
vaer Lokrist : « Gouzout a rit, goverezh an Henbont n’eo nemet ur banne dour en armerzh gall ». Ha
reizhet pep tra.
Kizidik-tre e oan ouzh an enebadurioù a oa e Lokrist, dres ouzh an enebadur etre tud Kerglaw,
annezet eno abaoe derou ar c’hantved, c’hweluniadet er C.G.T., komunourion saloñs evit an darn
vrasañ, hag ar re a zeue eus ar metou kouerel, henvoazel kristen evel va ziegezh. Goude serradur ar
c’hoverezh o deus paouezet an holl enebadurioù a-ser ma koazhe ar gedvuhez e Lokrist : an darn
vuiañ eus an dud difredet a yae da labourat d’an embregerezhioù nevez savet en Oriant, pe d’ar
rannvroioù all. Emdroadurioù all a voe, evel al lañs kemeret gant ar C.F.D.T. er stourmoù
c’hweluniadel, ar bountad breizhek oc’h ober berzh.
Er mare-se e oan hiniennelour, un deiz a-du gant ur mennoz, un deiz all a-enep dezhañ hervez al
lennadurioù a raen. Goveliadus e oa va mennozioù.
Daou vloaz goude serradur ar c’hoverezh e voe darvoudoù Mae 68. Edon neuze e lise an Oriant.
Ne gemeris ket perzh en ec’hwelioù. Ur c’hoari kartoù bras e oa evidon. Memes tra e oan dipitet gant
an diaesterioù a gave an dud a gleiz evit en em glevout dres pa oa deuet ar stourm dre luskadoù
emdarzhek. A-dreuz da’m hiniennelouriezh e welen an darvoudoù, hag e lavaren : « Emañ an traoù da
eilpennañ, met n’eo ket va micher ».
Paouezet ’m eus gant va studioù ha goude va servij-soudard e’m eus graet ur prantad kalvezel evit
kaout ur vicher. Chomet on tri miz en dic’hwel e Breizh goude ar prantad-se hag ez on aet da labourat
da bParis. Degouezhet on en ur chanter bras e bannlev Paris. Dedennus oa al labour evidon, nevez ha
divent. Morse avat n’on bet azasaet ouzh buhez Paris. Goude va devezh labour e lennen kazetennoù
evel a-raok, evit tremen an amzer, met ne oa aze netra soliet war ar fetis, da lavarout eo gant ur ster
politikel. Goude tri miz tremenet e Paris ez on deuet da E.S.B. dre hantererezh un ezel. Degouezhet on
evel un arseller. Kroget ’m eus da gemer perzh en emvodoù. Se a blije din peogwir ne oa netra
dogmatek. En derou ne’m eus ket komprenet perak komz brezhoneg. N’eo nemet goude an devezhioù
studi e’m eus gwelet ar ster : ur yezh zo ur benveg evit krouiñ ha kenderc’hañ istor en ul lec’h resis.
Petra oa Breizh evidon a-raok mont en E.S.B. ? Chomet oan stag outi en un doare trivliadel, met
dedennet oan gant kudenn Vreizh e-keñver an armerzh. E Paris e labouren gant Aljerianed ha
Portugaliz. E-touez ar vicherourion e oa un niver dister a C’hallaoued. O kuitaat Breizh en em santen

tost da saviad an dud divroet. Perak arverañ tud divroet en armerzh ? Peogwir e vezont gopret izeloc’h
eget ar C’hallaoued er rannvroioù greantelaet hag, ouzhpenn, ez int un dud-labour aes da zilec’hiañ.
Diwar o fenn e vez lavaret : « C’est le Tiers Monde à domicile ». O taremprediñ an Aljerianed e’m
eus komprenet e oant degouezhet dirak daou ziskoulm : chom e Frañs, da lavarout eo heñvelekaet er
gevredigezh c’hall hag er renkadoù suj, – pe distreiñ da Aljeria. Ar gudenn evito eo penaos kemer
perzh en istor. Rak bez’ ez eus tu da arverañ ha da gorvoiñ forzh pegement an dud pa vezont er-maez
eus an istor.
O tegouezhout en E.S.B. pa oan e Paris e welen kudenn Vreizh evel hini un drevadenn e-keñver
armerzh, o welout ur bern tud o kuitaat ar vro evit kavout labour. Hogen o lenn FANON ha dreist-holl
MEMMI e’m eus distrujet ar mennoz-se. Rak heñvelekaet eo Breizhiz er gevredigezh c’hall, an
hevelep gwirioù o deus hag ar C’hallaoued. Ar c’hontrol eo an heñvelekadur d’an trevadennerezh
peogwir drezañ e vez mesket trevadennerion ha tud trevadennet, hag ez eo enta distrujet an arc’hwel
trevadennañ.
Distroet on da Vreizh evit labourat en un embregerezh digreizennet. Dipitus-kenan eo al labour
evidon, rak enfredet on bet evit klokaat niver ret ar c’hoskor nemetken, ha roet e vez din d’ober pe ul
labour lu pe netra. O chom evel-se diober e-pad devezhioù ha devezhioù ne oan mui dedennet gant
netra. Lavaret e vez din : « Perak e huchez, pa’z out gopret oc’h ober netra ». Dañjerus-kenan eo seurt
saviadoù. Riskl zo da vont en avanturouriezh. Komprenet ’m eus pegen pouezus eo ar saviad arallek.
Lenn a ran levrioù o tennañ d’ar gudenn-se.
Evidon, ar roll pouezusañ evit E.S.B. eo anaout kudennoù hag ezhommoù an dud dre o saviad
arallek. Aze e rank bezañ graet an istorekaat. An hent eo evit kavout an diaz poblañsel a zo bet anv
anezhañ er Breudoù diwezhañ.
Echuiñ a ran va emzezrann gant ur frazenn eus A. MEMMI : « N’eus ket a gudenn na c’hallfe ket
uzerezh an istor dont a-benn anezhi. Emañ e dalc’h an amzer hag ar remziadoù ».
EMVR-458

Ec’hwel enep al Loi Fontanet e Lise Kastellin (14-21 meurzh 1974) – Danevell gant un
adkelligourez eus 29 R.
En ebrel 1974 he devo an Dael c’hall da vouezhiañ war un danvez dezv kinniget gant Maodiern
an Deskadurezh vroadel, an Ao. FONTANET, evit adreizhañ deskadurezh an eil derez. An danvez
dezv-se, anvet Loi Fontanet, zo enni melladoù o tennañ d’an daou gelc’hiad studi, d’ar mont tre er
Skol-veur, da zezvadoù ar gelennerion, da framm ar c’helenndioù. Setu, e berr, ar poentoù anezhi o
deus tennet ar muiañ an evezh el liseoù :
– Er c’helc’hiad kentañ (eus ar 6t d’an 3e klas) : savidigezh gronnoù a live evit kemer lec’h an
teir naoz e talvoud bremañ (an naoz I o tegemer ar skolidi wellañ hag ouzh o c’has etrezek ar
« micherioù mat » ; an naoz II, lec’h-didoueziañ evit ar skolidi etre, o tifourkañ dreist-holl en naoz
III ; houmañ anvet c’hoazh naoz-ardreuziñ, o tastum ar skolidi « gwan » pe dilañset evit o heñchañ
war-du ar c’helenndioù kalvezel pe ar c’hlasoù pleustrel). Gant ar reizhiad nevez, ez eo freuzet an
naozioù, freuzet ivez an azdoublañ evit ar c’hlasoù dindan an 3e ; e dibenn pep bloavezh skol e vo
renket ar skolidi e tri gronn evit pep danvez-kelenn ; ar gronnoù gwan a vo heñchet, evel bremañ an
naoz III, war-du an deskadurezh kalvezel pe pleustrel. An diuzouriezh, a zo si ar reizhiad a vremañ, a
vo enta grevusaet, ha pa ve dre ma ne vo ket ar skolidi dilañset evit azdoublañ.
– Er c’helc’hiad kentañ bepred, e vo amparet ur c’horf unel hag unvan a gelennerion, dezho ur
stummadur berroc’h ha lakaet da gelenn an holl zanvezioù. Ar gelennerion stummet-mat a vo miret
evit an eil kelc’hiad : begenn ar gelennerion da vegenn ar skolidi.
– En deskadurezh kalvezel ha pleustrel (al Loi Fontanet ne bled ket gant ar rann-mañ ; sklaerius
eo evelkent heuliañ ar skolidi a vez heñchet eno, a ra an 3/4 eus skolidi an eil derez). Ar re chañsusañ
a ya, goude un arnodenn, d’ar c’helenndioù kalvezel (CET) ; gwezhourion berzhek (OQ) e vint,
peurliesañ e rankint treuztiriañ da gavout fred. Ret eo merkañ e vez reolet an deskadurezh kalvezel

gant ar batromed, a dal taosoù-deskardiñ d’ar CET a zibabont, a sez er bodadoù-arnodennañ. Ar
skolidi o deus c’hwitet war an arnodenn mont tre er CET a ya er 4e, neuze en 3e pleustrel, ma ne
zeskont netra ; gwezhourion arbennik (OS) e vint peurliesañ. Kempennet eo bet ar reizhiad-mañ gant
al Loi Royer, oc’h erlec’hiañ ouzh ar c’hlasoù pleustrel ar « c’hlasoù rakvicherel a live » (CPPN) o
klotañ gant ar 4e, ar « c’hlasoù-prientiñ an deskarderezh » (CPA) o klotañ gant an 3e, hag ar
« c’hreizennoù-stummañ an deskarded » (CFA). Er reizhiad nevez e vo rannet amzer ar skolidi etre ar
skol hag an embregerezhioù : en eil bloavezh e labouront en embregerezh ur sizhunvezh diwar ziv, en
trede bloavezh teir sizhunvezh diwar beder. Ne vezont ket gopret, n’o deus ket ar gwir da
c’hweluniadiñ ; ne vez koulz lavaret reolerezh ebet war ar batromed o degemer en o stal, a c’hell enta
fiziout enno al labourioù na fell ket d’an implijidi all ober, hep soursial an disterañ gant o
stummerezh. Ret eo ouzhpennañ e vez kellidet ha meret an trede bloavezh (CFA) gant an
embregerezhioù prevez.
– En eil kelc’hiad (eus an 2t d’an dibenn-studi) ez eus kemmoù er rolloù-kelennadurezh : diret e
teu da vezañ an danvezioù « dezvarnek », an istor hag ar brederouriezh, en darn vuiañ eus ar
rummadoù ; kresket eo pouez ar jedoniezh en holl rummadoù. Ar vachelouriezh ne roy ket mui digor
d’ar Skol-veur ; ar c’heitad 10 a vo a-walc’h d’he c’haout, nemet e ranko ar c’heitad-se tizhout 14 ha
muioc’h e danvezioù ’zo evit ar mont tre er Skol-veur. Ar Skolioù-meur, diouzh o zu, hervez niver ar
plasoù a c’hellont kinnig, a verko keitadoù uheloc’h c’hoazh diouzh ret. Ar skolidi na vint ket
degemeret er Skol-veur a vo degemeret en aozadurioù stummerezh peurzalc’hus, kellidet ha reolet
gant implijerion ar gennad prevez, ma tremenint ur bloavezh kent bezañ laosket er « metaouioù
micherel ».
– Koskor ar gelennerion a heulio un naoz dibarek : daou vloavezh Skol-veur hepken ha daou pe
tri bloavezh a stummadur arbennik.
– Kreñvaet e vo beli ar brovizored, ken war ar gelennerion hag o c’helennerezh (domani an
ensellerion betek-henn), ken war ar skolidi ##(gwir o devo da skouer da ziskarzhañ an « elfennoù
direizhus » hep goulenn ali kuzul ar genurzh.

Hanez an ec’hwel.
Yaou 14 meurzh.

Da 1 h 15, emvod evit an eil, ar c’hentañ hag an dibenn-studi. Ur skoliad a lenn dirak ar re all un
trakt kaset dimp gant Lise an Harteloire (Brest), a zo un diverrañ eus al lezennoù Fontanet ha Royer.
An darn vrasañ eus ar skolidi ne anavezent ket al lezennoù, a huch ken heuget int. Ec’hwel vo ? 45 %
a fell dezho kregiñ dilun hepken evit kaout amzer da lenn kelaouennoù, nemet an dañjer eo ar gerent.
D’ar skolidi da zivizout o-unan penaos stourm. 50 % a gav gwelloc’h kregiñ diouzhtu. 5 % a guita ar
sal evit mont d’ar c’hentelioù, n’o deus ket fiziañs (soñj o deus eus ec’hwelioù 73). Ur c’hlas dibennstudi D a-bezh a ya d’ar c’hentelioù skiantoù-natur.
Krouiñ a reer ur poellgor-ec’hwel gant ur skoliad pe zaou eus pep klas (25 ezel zo ennañ). Adlenn
a reer testenn al lezennoù d’ar skolidi na oant ket er sal da 1 h 30, – ret eo d’an holl gouzout perak
n’int ket a-du gant lezenn Fontanet.
Da 3 h 30 e peder ar provizor da zont da gomz dirak an holl, asantiñ a ra. Displegañ a ra e
kompren emzalc’h ar skolidi, eñ kennebeut n’eo ket a-du penn-da-benn gant lezenn Fontanet. Met e
labour en deus d’ober : goude un nebeut devezhioù ec’hwel, pellgomz da rektor an akademiezh.
Ar skolidi a gan, a c’hoari gitar, a zañs korolloù breizhat e-pad m’en em vod ar poellgor-ec’hwel.
Disentezioù kentañ kemeret gant hemañ :
– mont e darempred gant ar gelennerion, – mont e darempred gant skolidi an dibenn-studi D a
nac’h ec’hwelañ, – mont e darempred gant skolioù all Kastellin (Saint-Louis, Skol Labour-douar), –
digwener e nac’ho ar skolidi dibenn-studi tremen ar vachelouriezh wenn, – ar pennoù-klas a yelo da
gemer perzh er c’huzul-klas, – an diabarzhidi a chomo el lise.

Da 5 h, ez a un dileuriadur da Saint-Louis (kelenndi eil derez dalc’het gant frered). Pegañ a reomp
skritelloù ha traktoù war un daolenn en trepas. Taolet omp er-maez gant Frer LECLERC (breur
« ispisour Landerne » ha penn-moeder U.D.R. er c’horn-bro). War ar straed e kendalc’homp da
ziskouez ar skritelloù d’ar skolidi a stou o fenn evit chom hep lenn. Dont a reomp a-benn da gomz
gant skolidi dibenn-studi eus Saint-Louis, soñjal a reont ez eo dic’hallus kas un ober da benn en o
skol.
Da 5 h ivez ez a un dileuriadur d’ar Skol Labour-douar ; ar skolidi a nac’h ec’hwelañ gant aon da
vezañ taolet er-maez evel warlene.
Da 6 h e prientomp pennadoù evit lakaat war Ouest-France ha Le Télégramme. Embannet e vint,
met spurjet.
Diouzh an noz e oa ur film da dremen war al labour-douar. Ur skoliad a gav an tu da zont dirak ar
gouerion da zisplegañ ar pezh a c’hoarvez el lise. Ersav ebet avat a-berzh ar gouerion.
Gwener 15 meurzh.

82 % eus ar skolidi a ra ec’hwel. Ur bern kelennerion zo ezvezant. Lenn a reer d’ar saliad
pennadoù a-zivout an ec’hwelioù e Breizh, tennet eus Libération, Le Monde, Ouest-France, Le
Télégramme. Peget ez eus ur skritell vras war voger ar sal : « N’eo ket un ec’hwel a leziregezh ».
Gourzhkentelioù a brienter : fizik, jedoniezh, saozneg, alamaneg, spagnoleg, brezhoneg. Pep skoliad a
c’hell dibab an danvez a blij dezhañ. Ur bagad a chom er sal-emvod da brientiñ traktoù a vo
dasparzhet da skolidi Saint-Louis.
Dileuridi eus Fédération Cornec (kevread kerent skolidi, kleisoc’h eget ar c’hevread all,
Fédération Armand) a zeu da gomz ganimp. A-du int, nemet e kavont fall ar mare dibabet evit an
ec’hwel. « Nac’h zo mat, emezo, met ret eo lakaat traoù all e plas ». Rakwelout a reomp un emvod er
maerdi a-benn al lun da noz evit displegañ da gerent ar skolidi perak ez ec’hwelomp.
An dibenn-studi D a gendalc’h da vont d’ar c’hentelioù.
Da 14 h ez a un dileuriadur da Saint-Louis. Kunujennet omp hag argaset. Skignañ a reomp ar
muiañ traktoù ma c’hellomp.
En endervezh, ouzhpenn gourzhkentelioù e reer berrzisplegadennoù war danvezioù evel « an
hunvre », « an dramm ». Evit ar re n’o deus ket c’hoant kemer perzh e netra ez eus kentelioù dañsoù
breizhat, pe gitar.
Sadorn 16 meurzh.

Dastum a reer arc’hant evit paeañ traktoù ha timbroù : pep ec’hweler a ro 1 F.
Kas e reomp lizheroù da gement lise, kelenndi, CET, IUT, skol labour-douar h.a. a anavezomp
skolidi enno, evit goulenn diganto stourm an holl a-gevret a-benn mirout na ve serret ar skolioù, –
hervez al Loi Guichard emañ ar rektor e gwir da serriñ ur skol goude daou zevezh ec’hwel. Kas a
reomp lizheroù da skolioù Brest, Gwaien, Kemper, Kemperle, Karaez, Konk-Kernev, Douarnenez,
Montroulez, Pleyben, Pont-’n-Abad, Pondivi, Lanuon, Landerne, Dinan, Sant-Malou, Roazhon, An
Oriant, Naoned, Gwened, Pont-ar-Veuzenn.
En em astenn a ra lusk an ec’hwelioù e meur a skol : e Karaez, 80 % a ec’hwelerion ; e KonkKernev, ne chom nemet 10 skoliad ; e Kemper, ez eus 150 ec’hweler e Lise Cornouaille, 95 % e
Thépot ; e Kemperle e krog an ec’hwel hiziv.
Ar provizor a zeu da lavarout dimp e vo serret ar skol dilun mar kendalc’h an ec’hwel.
Lun 18 meurzh.

Distreiñ a reomp holl d’ar c’hentelioù evit ma ne ve ket serret al Lise. Diaes eo heuliañ kentelioù
o soñjal e raimp ec’hwel an deiz war-lerc’h.

Pellgomzadenn eus Lise Kerichen (Brest) : 25 % a ec’hwelerion. Ec’hwelet o deus diriaou ha
digwener, heuliet ar c’hentelioù disadorn ha dilun hag emaint e soñj ec’hwelañ en-dro dimeurzh betek
an ehanoù. Kinnig a reont ober diskeladegoù e-kerz an ehanoù. Unan a vo e Kemper diriaou.
Digenvezet en em gavont. C’hwitet eo an ec’hwel e Lise an Harteloire, daoust d’an trakt mat o deus
savet : 40 ec’hweler en deiz kentañ, 4 en eil devezh !
Da 16 h, e tegouezh skolidi eus Pont-ar-Veuzenn : ec’hwel zo er CET.
Da 21 h, bodadeg e sal-skeudennva Aulne-Palace : ar poellgor-ec’hwel en deus pedet ar gerent,
dileuridi ar c’hevreadoù Cornec hag Armand, dileuridi ar c’hweluniadoù kelennerion. War al leurenn
ez eus 5 ezel eus ar poellgor-ec’hwel ha pep a zileuriad eus an aozadurioù-mañ : Fédération Cornec,
Fédération Armand, F.E.N., S.N.E.S., S.G.E.N., S.N.I., S.N.E.P. (Syndicat national de l’Éducation
physique). Er sal, a zo leun, kalz a skolidi hag a gelennerion, nebeut a gerent. Goude displegañ abegoù
an ec’hwel, e c’houlenn dileuridi ar poellgor-ec’hwel pe skoazell a c’hellont gortoz digant ar gerent,
ha digant an aozadurioù derc’houezet. Pep dileuriad a gomz d’e dro, pep hini oc’h abegiñ lezenn
Fontanet, o veuliñ « siriusted » an ec’hwelerion ; pa c’houlenn adarre ar skolidi petore harp o devo
digant ar c’hweluniadoù hag ar c’hevreadoù e tiflip pep hini war zigarez pe zigarez : « Un ober
startoc’h a vo goude ehanoù Pask » eme dileuriad ar S.G.E.N.. « Ar c’hweluniad en em vodo e dibenn
ar miz ha divizet e vo neuze » eme dileuriad ar S.N.E.S., oc’h ouzhpennañ : « Evit an ampoent e
roomp deoc’h “skoazell hon dezevoù” (“soutien moral”) – Mar bez serret al Lise e kinnigin d’ar
geneiled en em vodañ da c’houzout petra ober ». Dileuriad ar S.N.I. : « Arc’hadurioù all hon eus da
zifenn, ha pa ve evit hon goproù. Ne c’hellomp ket ec’hwelañ bepred. Ouzhpenn se, re nebeut a dud a
bled gant an ober c’hweluniadel. Aloubet eo ar vicher gant ar merc’hed. Ne c’hellomp netra ».
Dileuriad ar S.N.E.P. : « Ar gelennerion zo re brederiet gant o dazont dezho evit reiñ skoazell vras da
arc’hadurioù ar skolidi ». Dileuriad ar C’hevread Cornec : « Poent eo paouez. N’emaoc’h ket e soñj
kenderc’hel gant hoc’h ec’hwel betek ma vo breutaet gant an Dael a-benn miz ? ». Evit dileuriad ar
C’hevread Armand, e ra ur plede kaer : « Hon c’hevread zo dezhañ e dog e Paris. Setu perak e lavarin
an dra-mañ : hon bugale o vezañ breizhat zo spazhet diwar o ganedigezh. Ho pugale a gomz ouzhoc’h
e galleg, hogen a soñj e brezhoneg. Komzet ez eus bet eus kelenn ar brederouriezh. Ni zo muturniet aviskoazh eus prederouriezh hon gouenn. Eus kelenn an istor. Petra a ra dimp istor Charles Martel hag
all, pa n’anavezomp ket hon istor dimp. Me n’anavezan ket zoken istor va faour kaezh bro vihan »
(stlaket an daouarn ha youc’het e vez outañ gant gred – an deiz goude ez eus aozet ur c’hourzhkentel
war istor Breizh hag engroez zo). Pa c’houlenner digant dileuriad Armand savlec’h e gevread, e lenn
ur baperenn « deuet eus Paris, na gompren ket ervat evel kement a vez skrivet e Paris » a zispleg emañ
ar Fédération Armand a-du gant al Loi Fontanet war-bouez un nebeut krefen eilrenk. Ar gerent, pedet
meur a wech da gomz, a chom tavedek. Unan hepken a sav taer a-du gant an ec’hwelerion. Un
normalian eus Kemper, ezel eus ar J.C., bet skoliad e Lise Kastellin warlene, a c’houlenn ouzh
dileuridi an ec’hwelerion hag e tegemeront savlec’h ar Programme commun war gudennoù an
deskadurezh. Diouzhtu e sav tousmac’h er sal e-touez ar skolidi. An holl zo a-unan evit disteurel aters
an normalian, reoù ’zo gant erez (ar gleizelourion), reoù all gant poell hag ampartiz : « Dileuriet omp
amañ gant 300 den unanet evit stourm ouzh lezenn Fontanet, ha n’eo ket evit komz eus ar Raklun
boutin » a respont unan eus pemp skoliad al leurenn, hag eñ ezel eus ar J.C..
Da glozañ ar vodadeg e rank al liseidi stadañ ne c’hellont kontañ nemet warno o-unan, hep gortoz
skoazell ar c’hweluniadoù na hini ar gerent.
Meurzh 19 meurzh.

Da 8 h, emvod hollek. Mouezhiadeg : 84 % eus ar skolidi a sav a-du evit kenderc’hel an ec’hwel.
Gourzhkentelioù a aozer. An 3/4 eus an ec’hwelerion a zibab mont d’ar c’hourzhkentel war istor
Breizh.
Da 1 h 30 e teu ar provizor da gemenn dimp e vo lakaet er-maez ar re a gendalc’ho gant an
ec’hwel. Mouezhiañ a reer en-dro. Ouzhpenn 50 % zo a-du evit kenderc’hel. Hervez an diviz kemeret
gant an holl a-raok ar vouezhiadeg e rank al leianiver heuliañ ar muianiver. Koulskoude, un tregont

skoliad a zistro d’ar c’hentelioù. Izili ar J.C. a oa er poellgor-ec’hwel o deus mouezhiet enep da
gendalc’hidigezh an ec’hwel, a ro o dilez eus ar poellgor nemet e chomont ec’hwelerion.
Gweladenn a-berzh dileuridi ar poellgor-ec’hwel eus CET Pont-ar-Veuzenn, a venn aloubiñ o skol
diriaou pa vo bet serret ; a-berzh dileuridi Lise Thépot (Kemper). Prientiñ a reer diskeladeg diriaou.
Ar provizor en deus pellgomzet d’an akademiezh a zeu da reiñ dimp ar respont : pedet eo an
ec’hwelerion da guitaat al Lise, anez e vo serret evit an holl glasoù eus an daou gelc’hiad. Divizout a
reomp kuitaat ar skol, – ne fell ket dimp direnkañ ar c’hlasoù bihan.
Merc’her 20 meurzh.

Da 10 h, emvod e kêr gant holl ziavaezidi al Lise. Keloù zo eus an diskeladeg aozet war ar prim e
Kemper en derc’hent, eus an ec’hwelioù er skolioù all, eus serridigezh liseoù ’zo. El Likès (skol
frered eus Kemper) ez eus bet taolet er-maez tri skoliad betek dibenn ar bloavezh skol.
Da 2 h, emvod gant dileuridi eus poellgorioù-ec’hwel eus 8 skol eus Brest, Kemper, Landerne,
Konk-Kernev, Pont-ar-Veuzenn, Kastellin. E Lise Cornouaille (Kemper), 400 skoliad o deus
mouezhiet dilun evit an ec’hwel enep 235 ; ar gelennerion a ra ec’hwel gant ar skolidi ; da heul eo bet
serret al Lise ; ar skolidi o deus nac’het sinañ ar Circulaire Guichard (bezañ adkemeret en eskemm
eus ar bromesa da chom peoc’h hiviziken). Ur skoliad eus Kastellin a ginnig kas un dileuriadur liseidi
gant micherourion Doux Pederneg ; un dileuriad eus Thépot a nac’h : ec’hwel a reomp, n’eo ket
politikerezh. Dileuridi Konk-Kernev a ginnig lakaat termen d’an ec’hwelioù goude an ehanoù ha ren
ar stourm dre ar stlennerezh : embann traktoù, startaat an darempredoù etre ar skolioù, ober emvodoùkelaouiñ lec’hel gant ar boblañs, h.a.. Da heul ar c’hinnig-se e vez divizet sevel ur poellgor-kreiz evit
an departamant a vo e roll kenurzhiañ framm an darempredoù etre an holl skolioù. En em glevout a
reer evit ober un emvod bep sizhun gant dileuridi an holl skolioù.
En abardaez e kejomp gant skolidi eus Saint-Louis (Kastellin) war o goulenn : en o skol, an hanter
eus ar skolidi ne anavezont ket lezenn Fontanet. Ar re hec’h anavez mui-pe-vui ne reont forzh. Evit
mirout ouzh ar skolidi a vont d’ar vodadeg dilun da noz, o deus kelennerion Saint-Louis divizet war ar
prim aozañ amprouennoù ar vachelouriezh wenn en deiz-se etre 20 h ha 22 h.
Diriaou 21 meurzh.

Diskeladeg e Kemper. Pemp mil skoliad a gemer perzh enni, o tont eus skolioù eil derez an
departamant (dreist-holl eus Kemper, Kastellin, Brest, Konk-Kernev, Landerne, Pont-ar-Veuzenn),
eus an IUT hag eus Skol-veur al Lizhiri.
Rakwelet ez eus emvodoù eus ar poellgor-kreiz e-doug an ehanoù, kejadennoù lec’hel etre skolidi
ha kerent, unan e Kast da skouer gant skolidi CET Pont-ar-Veuzenn.

Evezhiadennoù-dezrannañ graet da geñver an emvodoù Kellig-Adkellig.
An traktoù skignet gant al liseidi enep al Loi Fontanet a ra un dezrann renkadel eus amkanioù an
danvez dezv : « Al lezenn-se a glot gant lazioù war verr dermen ar gevalaouriezh lakaet ranklesoc’h
c’hoazh gant ar c’hevezerezh etrevroadel garv-ouzh-garv hag un emsav micherour kreñv-ouzh-kreñv,
o nac’h kretaat ur skol a stumm ficherion-reuz hag un dud-labour diazas ouzh ezhommoù an nevid
labour kevalaour » (trakt gant Poellgor-ober liseat Harteloire). Darnek eo an dezrann-se. Amkan an
adreizh zo, anat eo, azasaat an danvez tud-labour ouzh ezhommoù an armerzh, – hag an armerzh gall
zo maezienn-werc’hañ ar gevalaouriezh. Hogen, fazi eo eeunaat ar c’heñverioù-nerzh bedel betek o
deskrivañ evel ar c’henstourm etre daou gamp enebek, kevalaourion ha proleterion. Keñverioù-nerzh
all ez eus ha n’int ket direadus d’ar c’heñver-nerzh renkadel, ar re bouezusañ ha padusañ o vezañ ar
c’heñverioù-nerzh skoulmet en-dro d’ar riezelezh. E degouezhioù ’zo e pleg ar galloud riezel d’ar
galloud armerzhel (e prantad barr ar gevalaouriezh da skouer), e degouezhioù all ez eo mestroniet ar
galloud armerzhel gant ar galloud riezel (er riezoù sokialour da skouer). Met peurliesañ e tedro pep
hini diouzh savelegezhioù piaouel ha diwar diazoù kevredigezhel disheñvel. E lec’h all (sl. Emsav
78/194 1973) ez eo bet lakaet a-wel an diforc’h etre renkad-ren ha gwiskad-ren. Ur blein a genstourm

eo ar renkad-ren en ur gevredigezh vloc’hel, ur blein all eo ar gwiskad-ren. Lazioù an eil hag egile a
c’hell kenlec’hiañ, n’int nepred hevelep. E Frañs er mare-mañ ez eus tennderioù o kreskiñ etre ar
gevalaouriezh kenkizet gant ar c’hevredadoù liesvroadel dindan hol amerikan diouzh un tu, ar
gouarnamant hag ar gwiskad-ren diouzh an tu all, – tennderioù diabarzh o sevel er re-mañ diwezhañ
en heklev ouzh an tennderioù diavaez (sl. Emsav 86/41 1974).
Mard eo ar renkad ur furm amzeriek stignet dreist-holl diouzh ar gevadegelezh (herrek a-walc’h
hec’h amzerelezh, a-gevreizh gant an amzerelezh kalvezel-armerzhel), ez eo ar riez ur furm amzeriek
stignet dreist-holl diouzh an dreadegelezh (gorrek hec’h amzerelezh, a-gevreizh gant gwastadoù
stabilañ ar gevredadelezh) ; – daoust d’he zrec’hded treadegel, pe en arbenn dezhi, ez eo gouest ar riez
da ziorren nerzhoù kevredadel ha politikel kreñvoc’h eget re ar renkadoù, skouerioù puilh a gaver
abaoe derou ar c’hantved. Pa seller ouzh istor ar riezoù e c’haller lavarout : ar renkadoù-ren a ya ebiou, ar riez a chom. Setu perak ne c’hell bezañ nemet darnek an dezrann eus amkanioù ur maodiern
mar bez graet e diarsell ar renkadelezh hepken. An dezrann klok a ranker ren e diarsell ar renkadelezh
hag ar riezelezh war un dro. Ha mar o deus ar skolidi da stourm evel danvez proleterion ouzh ar
galloud kevalaour, o deus ivez da stourm ken taer all ma n’eo ket taeroc’h evel elfennoù diempret eus
ar gelc’henn-dro mestroniet gant kelc’henn-greiz ar riez c’hall.
Deurus eo keñveriañ an ec’hwel aozet hevlene e Lise Kastellin gant an ec’hwelioù kent.
Anavezet eo Lise Kastellin evel ul lise sioul. Diazezet en ur gêr vihan, e tegemer e skolidi eus ar
ploue dreist-holl : bugale kenwerzhourion, amaezhidi, frankvicheridi, micherourion ha kouerion, –
bugale ar gouerion avat, ar gouerion aezet pergen, a ya kentoc’h da Saint-Louis, dalc’het gant frered.
Izel a-walc’h eo barr politikadur ar skoliad keitat. Goude darvoudoù 1968, pellik goude zoken, e voe
un tamm turmud kleizelour kaset gant ur graonellig bodet en ur Poellgor-stourm liseat (C.L.L., sl.
EMVR-363, Emsav 70/334-335 1972). Ar C.L.L., savet e 1971, a voe kenkizet e 1972-1973 gant al
luskad Rennes Révolutionnaire ; abaoe mezheven 1973 ne glever mui anv anezhañ, e luskerion o
vezañ kuitaet ar skol. Ouzhpenn ar gronnadig berrbad-se ez eus al Lise izili eus ar Jeunesses
Communistes. Kompesoc’h en em renont, ha pa gemeront perzh en un ober e santer un azvded dianav
d’ar gleizelourion.
Warlene e voe aozet daou ec’hwel, an eil ouzh al Loi Debré e stern an ec’hwelioù aozet dre Frañs
a-bezh, egile enep renerezh al Lise goude an diskarzh eus un nebeut skolidi « evit ober ur skouer » ha
parraat ouzh an dizurzh o kreskiñ e pep lec’h er skol. Atizerion an ec’hwelioù-se e voe dreist-holl ar
gleizelourion ; ne guzhent ket ne oa an abegoù embannet nemet sigurioù evit luskañ ar c’horzherezh.
Eneberezh taer oa etre ar gronnadig kleizelour hag izili ar J.C.. Etre an daou, ar peurrest eus ar skolidi
a rae ur yoc’h verus, abaf a-walc’h, hoalet gant « spered Mae 68 » ar gleizelourion, kizidik evelkent
ouzh hol ar gomunourion. En ec’hwel enep renerezh ar skol o doa kemeret perzh un dregantad uhel a
skolidi nemet, goude un nebeut devezhioù, e kouezhas pep tra a-blad. Ar beure end-eeun eus an deiz
ma paouezas an ec’hwel e oa bet koulskoude mouezhiet « gant ur muianiver brevus » kenderc’hel
anezhañ. Etretant, o doa paotred ar J.C. taolet o levezon war an ec’hwelerion ha lakaet an holl da
zistreiñ d’o c’hentelioù.
Kemmoù zo er bloaz-mañ.
Lusket eo bet an ec’hwel diwar an diaz ha n’eo ket delusket gant ur gronnadig moederion o kemer
an ec’hwel da sigur korzhañ. Seurt gwerinegezh devoudel ne c’hell bezañ nemet pa’z eo ar skolidi
hevlene atebekoc’h hag emouiziekoc’h eget warlene. A bouez eo merkañ ez a an atebegezh hag an
emouiziegezh-se en ur ser gant ur meni disfiz ouzh ar « politikerezh ». En traktoù, el luganoù e kaver
daveoù ideologek ha politikel, nemet e hañvalont bezañ dilerc’hioù, heklevioù kentoc’h eget
arguzennoù diles. N’o adkaver ket en arguzennadur displeget dre gomz gant an ec’hwelerion. Krediñ
a rafed ez eo al liseidi fastet gant ar stambouc’h kealiadel a vez o reuziañ abaoe 1968 hag e fell dezho
derc’hel kont hepken eus ar c’hudennoù fetis a gantouezont. Merkomp ivez n’eo ket o lazioù personel
a zifennont – e-touez an ec’hwelerion emañ ar re galvet da vezañ ar begennoù gant ar reizhiad o ren ;
ha forzh penaos, al Loi Fontanet ne vo erounidek nemet e 1978 ha ne sell ket outo war-eeun. Ne
zifennont ket kennebeut lazioù ur gennad eus ar gevredigezh, stourm a reont ouzh ul lezenn a zo evito

dinac’hadur ar gevataliezh. E berr, stourmerion ar finvezioù int kent pep tra, hag a-raok bezañ
stourmerion bolitikel. Nac’h a reont groñs bezañ politikaet eus an diavaez ha rannet kenetrezo, evel
warlene, diwar-bouez ideologiezhoù gourlakaet ; ne seblantont ket direnket a-hend-all gant an tamall a
« zibolitikelezh » a reer dezho.
Ar c’hinnig zo bet graet en emvod Kellig-Adkellig dezrannañ ober al liseidi e stern-daveiñ an
emsavelezh ha, evit kregiñ, gwelout ennañ un egin a zurc’hadur emsavel.
Klaskomp enta dezverkoù an emsavelezh : an hollelaat, saveladur ur saviad-kenderc’hañ piaouel.
Hag e tleer sellout evel ur youl hollelaat an damant a ziskouezont ouzh ur finvez, ar gevataliezh ?
Nac’h a reont enkañ o dremmwel er Raklun boutin pe en ideologiezhoù kleizelour. Kadarnaat a reont
o c’hengrediezh gant ar rummadoù dilañset, korvoidi pe danvez korvoidi ar gevredigezh o ren :
diskuliañ a reont gwarzh ar c’hlasoù-ardreuziñ nad int alies nemet boestoù skubion ma klenker ar
vugale o deus diaesterioù da heuliañ ar re all ; ul lisead a venne disrannañ stourm al liseoù diouzh hini
ar CEToù zo bet dizarbennet raktal ; breutadegoù zo bet da c’houzout ha kaset e ve un dileuriadur
liseidi da gemer perzh en un diskeladeg aozet gant micherourion Doux.
Un arbennadenn a ranker ober amañ. Da seitek vloaz, ne c’houlenn an iziunadoù nemet digeriñ
war an hollelezh : gwerzennoù a saver, sonaozer ez eur, emeur o vont d’ober an dispac’h, da
eilpennañ ar bed. A-douez ar re a grog evel-se da genderc’hañ arz pe emsavelezh, pere a vo arzourion,
emsaverion da vat ? Eeun ar respont ken ma’z eo nay : ar re a labouro o buhez-pad da seveniñ iziunad
hollelour o seitek vloaz. « Ne varve ket an holl, met an holl a oa tizhet » : aze eo e vuzulier didalvoud
ha noazusted ar skol evel m’emañ. Tra pouezusañ ar vuhez eo mirout na ve mouget an iziunad d’an
hollelezh o tihuniñ er grennarded, ha deskiñ dezho an hentennoù da zerc’hel an iziunad-se evel
durc’hadur ar c’henderc’hañ a-bezh. Petra a ra ar skolioù a anavezomp evit derc’hel bev tra priziusañ
mab-den ? netra. En eneb, pep tra a reont evit e vougañ. E-se ez eo un dlead emsavel harpañ e pep
doare kement ober a-berzh ar re yaouank ma tiverzer merk o iziunad d’an hollelezh. An harp-se, da
vezañ emsavel, a rank mont pelloc’h eget « skoazell hon dezevoù » kinniget gant ar c’hweluniadoù
kelennerion, pelloc’h ivez eget heuliañ an diskelerion hag ec’hwelañ ganto. Bez’ hon eus da zizober
labour ar skol ha kadarnaat an hentennoù da zerc’hel o c’henderc’hañ diouzh an durc’hadur d’an
hollelezh. Eeun eo an hentennoù hag aes da zisplegañ en un nebeut gerioù : padout, derc’hel ur
c’henderc’hañ rez, – titouroù kalvezel n’int ken a-benn ar fin.
Padout a ampleg frammañ. Un araokadenn vras eo bet hevlene e Lise Kastellin (hag e liseoù all)
an damant a oa da frammañ an ec’hwel hag, e-ser an ec’hwel, da lakaat en e sav ur framm poellgorioù
etreskolel. An dalc’h e vo bremañ lakaat ar framm-se da badout en tu all d’ar stourm ouzh al Loi
Fontanet, da gemer amkanioù e-maez tachenn an deskadurezh. Diaes eo empentiñ seurt paderezh, pa
anavezer ar vuhez er skolioù : lec’hioù-diframmañ ez int ha pa ve hepken pa’z int lec’hioù-tremen ;
un abeg ouzhpenn n’eo ken da astenn ar frammoù er-maez eus ar skolioù.
Kenderc’hañ rez a ampleg saviad-kenderc’hañ piaouel. Amañ ivez e stader azonoù yael e stourm
al liseidi : an troc’h a daolont pled da lakaat etre ar pezh a reont hag emellerezh al luskadoù ha
strolladoù a glask o atoriñ ; an distaol a reont eus ar gealiadurezh kenderc’het er-maez eus o
obererezh. Lavarout a reont ne fell ket dezho « ober a bolitikerezh » ha se a vez rebechet dezho gant
an aozadurioù a garfe teurel o c’hrabanoù warno. Betek gouzout, o nac’hadur d’ober politikerezh zo
da gompren evel an nac’h ma ve gourlakaet outo ur politikerezh o chom estren d’o iziunadoù ha d’an
derou kenderc’h renet diwarno. Ha n’eo ket se un damant emsavel rik, o klotañ gant pennaenn ar
saviad-kenderc’hañ piaouel, o heuliañ reolennoù an ateb-oberoù hag ar ster emsavel ?
Lavaret e vo dimp e kemeromp hon c’hoantadoù evit gwerc’hennoù. A c’hell bezañ. Hogen betek
pe boent n’eo ket emsavel henn ober, pa c’hell reiñ d’ar stourmerion c’hoant da vat da seveniñ ar
gwerc’hennoù ? Pa vez kemend-all a c’halloudoù kevredet, ar skol da gentañ-penn, evit o dic’hoantaat
a seveniñ netra. Evel just ez eo strizh ha bresk saviad-kenderc’hañ al liseidi, riskloù bras ez eus evit
ma tizerio an egin a welomp aze. A bouez bras eo avat anaout e koulz an eginoù a zurc’hadur emsavel
o nodiñ amañ hag ahont er gevredigezh, ha harpañ o c’hresk par ma c’hellomp.
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S.A.D.E.D. : DAOUZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (12)
KENDAEL A-ZIVOUT AN EMBREGEREZHIOÙ ARMERZHEL
(Pempet testenn, PKB-1233)
Greanti « Constructions Téléphoniques de Bretagne » Pont-ar-Veuzenn.
Digoret e voe greanti Pont-ar-Veuzenn e 1963. Goulennet e oa bet gant tiez-kêr Pont-ar-Veuzenn,
Pleiben ha Kastellin. O vezañ ma paoueze poultrerezh Pont-ar-Veuzenn a oberiañ binvioù-pellgomz
hag an Itron PLOUX o vezañ kannad ha maer ar gumun-se, ez eo eno e voe staliet al labouradeg.
Ur rann eo ar Constructions Téléphoniques de Bretagne (C. T.B.) en un embregerezh brasoc’h a
zo Constructions Téléphoniques Depaepe (C.T.D.). An Aotrou DEPAEPE a savas e c’hreanti kentañ
tregont vloaz ’zo e Bois-Colombes. Neuze, gant e dri mab hag e ziv verc’h, e krouas ur c’hevredad
hag e tigoras greantioù all, e Baule (Loiret), e Colmar (e-kichen Paris) ; brasoc’h eget an daou
c’hreanti-mañ eo hini Pont-ar-Veuzenn. E mae 1971, e-lec’h e vrasaat, e kavas gwell ar c’hevredad
digeriñ ul labouradeg nevez e Douarnenez (Ploare). Arbennikaet eo pep greanti war un darn eus al
labour, – da skouer, e Baule e vez oberiet sifrennerioù1 hag elfennoù diabarzh ar c’homzelloù. Evit
oberierezhioù ’zo o deus ar C.T.D. ur gevrat gant ar c’hevredad Picard Le Bas, diazezet e-kichen
Paris.
Ur c’hevredad kevranneion eo ar C.T.D.. Daou vloaz ’zo e e save ar c’hevala da 660 000 F ha
bremañ e sav da 2 700 000 F. Buan-tre eo kresket enta kevala ar c’hevredad. Un embregerezh
tiegezhel eo : ne vez ket dasparzhet ranndaloù, da lavarout eo e chom ar buzadoù en embregerezh, ha
tud an tiegezh o devez staeloù uhel er c’hevredad. An Aotrou DEPAEPE zo Kadoriad Pennrener
(P.D.G.) ar C.T.D.. Parizianed eo renerion ar greantioù. Eus Paris ivez e teu ar c’hellider lesanvet « le
banquier » gant ar micherourezed.
Rener Pont-ar-Veuzenn ne gemer disentez ebet nemet evit enfredañ pe ezfredañ ar vicherourion.
E Bois-Colombes emañ ar burevioù-kreiz hag e Paris sez ar c’hevredad.
Er C.T.B. ez eus bremañ 370 den o labourat, e-tro 40 paotr ha 330 plac’h, ur bern re yaouank en o
zouez. Da vezañ enfredet n’eus da gaout stummadur micherel pe skolel ebet. Eus ar vro emañ an holl
vicherourezed. An darn vrasañ anezho a zeu a-ziwar ar maez, dont a ra ivez merc’hed ha gwragez
micherourion eus ar boultrerezh ; merc’hed dibriedet ha mammoù dizimez ez eus ivez.
E 1973 e pade an devezh labour eus 7 h 30 da 18 h 30, gant un ehan un eurvezh hanter da
greisteiz, nemet d’ar yaou ha d’ar merc’her ma veze echuet da 17 h 30. Bremañ ez echu al labour da
18 h, nemet d’ar merc’her, d’ar yaou ha d’ar gwener ma paouez da 17 h 30.
Pellgomzerioù a vez oberiet e greanti Pont-ar-Veuzenn. Betek bremañ ez eus bet lakaet ar
c’homzelloù1 da zont eus greanti Baule. Brasaet e vo moarvat stal ar C.T.B. a-benn o c’henderc’hañ
war al lec’h.
Rannet eo ar greanti e tri labourva :
1) Kentañ labourva, ma oberier klevelloù1, kanelloù1 ha ma stroller pezhioù. Pep micherourez zo
dezhi un daol-labour. Daou stlejad bihan zo evit ober ar c’hlevelloù ; diwarno e vezont kaset d’ar
reolerezh. Pevar fenn-pare zo el labourva-mañ : teir flac’h, anvet monitourezed, oc’h evezhiañ al
labour hag o renkañ ar pezhioù oberiet, hag ur paotr, anvet penn-pare, oc’h evezhiañ al labour hag an
dud, o reizhañ hag o ratreañ ar binvioù-labour.

1

An termenoù klevell, komzell, sifrenner a gaver displeget war Preder 123-124/91-92 1969. Ar funig eo an neudenn
oc’h eren ar yevenn ouzh korf ar pellgomzer. Krogenoù a reer eus frammennoù mezell ar yevenn hag ar c’horf.

2) Eil labourva, ennañ daou stlejad-frammañ bras, 75 den ouzh pep hini, gant ur penn-pare evit
an daou stlejad.
3) Trede labourva, ma labour 30 faotr dindan evezh ur penn-pare. Ennañ e vez oberiet krogenoù1
ar pellgomzerioù hag ar c’hanelloù. Pleusket e vez ar pezhioù mezell-se dre argerzhad an
darlouc’hañ : greun mezell a daoler e mouloù, e tommer hag e tivouler yen. An ijinennoù-darlouc’hañ
a arc’hwel noz-deiz. Setu perak e labourer eno diouzh an tri-eizh, hag ez eus teir fare. Ouzhpenn un
darlouc’herezh ez eus ul levnerezh evit peuraozañ ar c’hrogenoù.
Un darlouc’herezh zo e greanti Douarnenez bremañ ivez. Brasaet e vo stal Douarnenez evit
oberiañ funigoù1.
E-tro 2 800 benveg-pellgomz a veze kenderc’het bemdez evit ar P.T.T.. Abaoe kresk ar pae ha
digresk an eurvezhioù labour, e vez oberiet 3 000 benveg bemdez. Gwechall ez ae 200 anezho d’ar
gennad prevez ; hiziv e vez graet ar re-se e Douarnenez. Ar pellgomzerioù oberiet a vez kaset da
Frañs ha da Afrika a-bezh (evit Kongo e lakaer ur stignad sidan arbennik war ar c’hanelloù en askont
eus an hin domm).
Bemdez e tremen ensellerion kaset gant ar P.T.T. eus Paris (kemmet e vez den bep 15 devezh) da
lakaat ur siell war an holl bezhioù (klevelloù, kanelloù) a ya d’ober ar pellgomzerioù. Ar merk siellet
a c’hoarvez eus an deiziad hag eus lizherennoù. Pa vez kavet daou pe tri fezh nammek en ul lod e lez
an enseller disiell al lod a-bezh (120 pezh).
El labourvaoù o deus ar vicherourion ar gwir da gomz etrezo, – a-hend-all, hervez reoliadurioù al
labour, e rankfe ar stal bezañ aveet gant sonerezh, ha re ger e koustfe, o vezañ ma tlefe pourchas un
talgen-selaou da bep micherour, gant an trouz a vez o ren er salioù.
Derc’houezet e vez ar vicherourion gant ur poellgor-stal ha dileuridi ar c’hoskor.
Ar poellgor-stal, dilennet gant ar vicherourion, pemp den ennañ, zo e roll : evezhiañ meradur ar
greanti (pezh na ra ket) ; aozañ gouelioù ha festoù (evit Nedeleg da skouer) ; grataat profoù d’an
implijidi, da geñver o dimeziñ pe ganedigezh o bugale ; urzhiadañ diedoù, gwastilli, paper-moger,
h.a. ; plediñ gant oberoù kevredigezhel. Ur wech ar bloaz e vez bodet e Paris holl boellgorioù-stal ar
C.T.D. gant ar renerion, – pep poellgor-stal o leuriñ daou eus e izili. Dastalet e vez dezho o mizoù
beaj gant an embregerezh. Diwar vont, notomp e nac’h rener ar C.T.B. da zileuriadez ar c’hweluniad
ar gwir da zerc’houezañ ar poellgor-stal en emvod Paris.
Dileuridi ar c’hoskor, dilennet gant ar vicherourion, seizh ezel ouzhpenn dileuriadez ar
c’hweluniad, zo o roll degas arc’hadurioù an implijidi dirak ar renerezh.
Bep miz e vez emvod evit kompezañ kudennoù an embregerezh gant ar poellgor-stal, dileuridi ar
c’hoskor, ar c’hellider hag an isrener. Ar c’hellider a c’houlenn bremañ ma ve graet an emvod-se bep
eil pe trede miz nemetken.
Ar c’hellider (« le banquier ») a zeu div wech bep miz da welout penaos e tro ar stal. En e gefridi
emañ ivez sinañ ar c’hevratoù-prenañ ha -gwerzhañ. Tri bloavezh eo ar c’hevratoù-gwerzhañ gant ar
P.T.T., – klask a ra kaout kevratoù pemp bloaz.
Evit a sell mod ar goprañ ez eus tri rumm :
– mizvezhourion, o tegemer an hevelep pae bep miz (pennoù-pare, sekretourezed da skouer) ;
– mizvezhiekaidi (kontet e vez dezho 174,5 h evit ar miz, ouzhpenn eurvezhioù diwar ar sizhun).
Evit bezañ mizvezhiekaet e ranked da gentañ kaout daou vloavezh hended, bremañ ur bloavezh. Pa
vez ar vizvezhiekaidi en ehan-kleñved, e tegemeront o gopr klok ur miz diwar zaou, un tri c’hard gopr
an eil miz ;
– eurvezhourion : talet e vez 5,90 F an eurvezh (pa’z eo ar SMIC da 5,32 F). E Douarnenez e
vezent paeet diouzh ar SMIC en derou ; bremañ e tegemeront 5,68 F.
Serr e vez ar stal e-pad peder sizhun e miz eost evit an ehanoù.

Merkomp c’hoazh e kendro buan ar c’hoskor : eus implijidi 1963 ne chom nemet tri pe pevar den.

Ec’hwel ar C.T.B. e 1970.
A-raok 1968 ne oa c’hweluniadet micherour ebet er C.T.B.. Taolet e veze er-maez ar re a
c’hweluniade. Goude 1968 e klaskas ar C.G.T. tuta er greanti. C’hwitañ a reas « peogwir ez eo
paotred a voe kinniget da zileuridi, hag ar merc’hed a nac’has mont d’o heul » (displegadur roet gant
micherourezed eus ar mare-se). F.O. a glaskas d’e dro pegañ er C.T.B. hag a c’hwitas ivez.
Hanez an ec’hwel.

Kregiñ a ra an ec’hwel er C.T.B. d’an 2 here 1970. En devezh kentañ o deus seikont micherourez
diwar 274 implijad diskroget diouzh al labour ; en eil devezh ez eus 200 ec’hweler. Ar re a gendalc’h
da labourat eo ar merc’hed a zo er stal abaoe nebeutoc’h eget tri miz, hag ar baotred. Ar pennoù-pare,
daoust m’o doa bountet ar merc’hed d’an ec’hwel (o tiskouez dezho penaoz e oant « dismegañset »
gant ar renerezh), o deus ivez kendalc’het gant al labour. N’eus er stal na kevrenn c’hweluniadel na
dileuridi eus ar c’hoskor. Un ec’hwel emdarzhek eo.
Arc’hadurioù ar micherourezed zo :
1) kresk gopr 0,70 F dre eurvezh, eus 3,50 F da 4,20 F, – edo ar SMIG e-tro 3,70 F ;
2) ur c’hantin ;
3) ur skeuliad a berzhegezh vicherel ;
4) un adc’hopr-hended ;
5) un digresk eus an eurvezhioù labour ;
6) freuzañ ar poentañ diouzh an noz ;
7) mizoù-dezougen ;
8) ur gopr klok goude ur gwallzarvoud labour.
Da geñver un emvod gant an Aotrou ARNOLD, rener, hag an Aotrou DEPAEPE, mab ar P.D.G.,
e kinniger 0,10 F kresk dre eurvezh e-lec’h ar 0,70 F goulennet. Renerion ar C.T.B. a denn arguzenn
eus ur gevrat da vezañ graet gant ar P.T.T. : mar bez sinet ar gevrat, e vo labour e Pont-ar-Veuzenn
betek 1980, nemet eo bet jedet ar prizioù kinniget d’ar P.T.T. diouzh ar goproù a vremañ.
En hevelep mare e teraou an darempredoù etre an implijidi hag an Itron S. PLOUX, kannad ha
maer Pont-ar-Veuzenn, he deus pouezet evit ma teufe ar C.T.B. da ensezañ en he c’humun.
War un dro e kej an implijidi gant dileuriad C.F.D.T. ar metaloù e Brest, an Aotrou CARADEC.
Un emvod etrezañ ha renerion ar C.T.B. ne zisoc’h war netra.
D’ar 6 here e tibun ar micherourezed dre straedoù kêr gant an Aotrou CARADEC, o skignañ
traktoù da zisplegañ o arc’hadurioù : yen a-walc’h eo an degemer a ra dezho tud Pont-ar-Veuzenn.
Abaoe derou an ec’hwel o deus ur bern merc’hed emezelet er C.F. D.T.. Derc’houezour an U.D.
C.F.D.T., an Aotrou LUCAS, a aoz un emvod-kelaouiñ, a laka urzh en ec’hwel, a ro stlenn d’ar
micherourezed war c’hreantioù all DEPAEPE ma vez ar gopr izek 4,60 F dre eurvezh. An U.D.
C.F.D.T. a embann un trakt : Perak an ec’hwel e C.T.B. Pont-ar-Veuzenn ?, o c’houlenn skoazell.
Kevrennoù C.G.T. ha C.F.D.T. ar boultrerezh, kevrenn S.N.I. ar C.E.T. a embann bezañ kengret
gant stourm ar C.T.B..
D’an 12 here ez embann an U.D. C.F.D.T. ur gemennadenn er c’hazetennoù, o lec’hiañ stourm ar
micherourezed e stourmoù labourerion ar rannvro evit ar gourc’hwel hag ar barr-prenañ2.

2
« La C.F.D.T. du Finistère et le conflit de la C.T.B. – () L’U.D. C.F.D. T. dénonce vigoureusement l’exploitation dont
sont victimes les ouvrières de cette entreprise, payées au S.M.I.C. quelle que soit leur ancienneté, alors que les salaires

D’an 12 here ivez e tibun ar merc’hed hag an Aotrou LUCAS e Kemper betek ar Prefeti ; e dibenn
an diskeladeg e tivizer kenderc’hel gant an ec’hwel ha krouiñ ur poellgor-ec’hwel.
D’ar 14 here ez eus un tolp e Pont-ar-Veuzenn gant perzhiadur ar C.F.D.T., ar C.G.T., F.O., ar
F.E.N., ar S.N.I.. Amkanioù an ec’hwel eo trec’h arc’hadurioù ar C.T.B. ha greanteladur ar Finistère.
Renet eo ar breud gant an Aotrou LUCAS. E dibenn an tolp e tivizer an ec’hwel dibenndermen.
Emledañ a ra ar gengrediezh : da heul kevrennoù c’hweluniadel Pont-ar-Veuzenn, e teu
kevrennoù C.F.D.T. implijidi ar Prefeti, C.F.D.T. an Direction Départementale de l’action sanitaire et
sociale, S.G.E.N. Pleiben, kevread ar P.S.U. : « Est-ce que les travailleurs bretons supporteront encore
longtemps d’être le réservoir de main-d’œuvre au rabais et à la merci du pouvoir capitaliste ? ».
Dastumet e vez arc’hant e labouradegoù ar vro, en arsanailh Brest ; kuzul-kêr Kastellin a ro 1 000 F,
ti-kêr Pont-ar-Veuzenn a skoazell ar micherourezed ec’hweler.
Un eskemm lizhiri taer zo etre an Itron PLOUX hag an Aotrou DEPAEPE, ezel eus kuzul-kêr
Pont-ar-Veuzenn3.
Ar renerezh a glask lakaat ar micherourezed da adkregiñ gant o labour, o kas da bep hini ul lizher
personel4. An ec’hwelerezed a ya holl a-gevret da zeviñ al lizhiri war hent-houarn Pont-ar-Veuzenn.
D’an 19 here ez eus un emvod dindan gadoriadezh Rener departamantel al Labour hag ar
Gourc’hwel, ma kemer perzh ar batromed hag ar c’hweluniadoù : 10 kentim ouzhpenn zo kinniget dre
eurvezh.
Dileuridi ar c’hoskor gant teir sekretourez an U.L. C.F.D.T. zo degemeret gant an Isprefed en
Traoù armerzhel. Diskuliañ a reont ez eus bet enfredet micherourezed abaoe derou an ec’hwel.

moyens pour la profession, à Paris, excèdent de plus de 100 F de l’heure ceux pratiqués à Pont-de-Buis. Cette situation est
d’autant plus scandaleuse que l’entreprise est prospère, réalise des bénéfices et effectue de nouveaux investissements
importants. L’U.D. C.F. D.T. se déclare décidée à apporter tout son appui à cette action qui rejoint la lutte menée par les
travailleurs de la région pour le plein emploi et l’amélioration de leur pouvoir d’achat. »
(12 10 70).
3

En ul lizher d’an Itron PLOUX, kannad ha maer, e roe an Aotrou ARNOLD, rener ar greanti, da abeg evit nac’h
kreskiñ goproù ar vicherourion ar gwirioù (patente) a ranke talañ da gêr Pont-ar-Veuzenn, a oa hervezañ div wech keroc’h
eget e Paris. An Itron PLOUX a respontas : « On peut avoir l’opinion que l’on veut de la grève, mais dans le cas présent, je
dénoncerai le mensonge. Je trouve d’ailleurs inadmissible que M. DEPAEPE, qui est mon conseiller municipal, ait pu
m’adresser une telle lettre. Notre municipalité a consenti à l’exonération de patente jusqu’en 1968. L’établissement a
également perçu la prime d’encouragement pour création d’emplois nouveaux et la patente qui est recouvrée à Pont-de-Buis
n’est pas deux fois plus chère que dans d’autres villes, bien au contraire. »
4
Setu pennañ arroudoù al lizher : « Madame, Mademoiselle, c’est avec regret que nous constatons la persistance du
mouvement de grève auquel vous participez au sein de l’usine du Pont-de-Buis. Sans contester le bien-fondé de vos désirs
d’amélioration de vos revenus, nous pensons qu’à l’heure actuelle, la persistance de l’arrêt du travail est préjudiciable à tous,
aussi bien à l’entreprise qui avait déjà des difficultés qu’à vous-même, car ce qui est perdu ne se récupère jamais. Nous
pensons que plutôt que de déclencher un mouvement brutal, l’ensemble du personnel aurait pu élire des représentants
qualifiés avec lesquels nous aurions pu discuter de tous vos problèmes et essayer de trouver un terrain d’entente étalé sur
l’avenir. Comme nous l’avons déjà dit, aux délégués syndicaux, à l’inspection du travail et à Madame PLOUX, notre Société
a accepté de créer dans la zone du Pont-de-Buis une usine procurant du travail au maximum de personnes possible.
Malheureusement, nos fabrications se heurtent à une concurrence très vive, donc à des prix très bas et nous ne pouvons payer
de ce fait des salaires élevés, ceci à notre grand regret. Mais nous pensons que vous serez d’accord avec nous pour dire
comme nos pères dans leur sagesse qu’il vaut mieux quelque chose de sûr et de durable même si ce n’est pas très reluisant
pour l’instant que rien du tout ou qu’une situation très brillante qui s’écroule en peu de temps.

« Nous vous avons offert, sans contrainte, un travail simple, propre et sans risque de licenciement saisonnier et nous
nous sommes engagés à vous l’assurer pendant des années. Nous vous demandons de faire encore un effort et de nous faire
confiance. Jusqu’à maintenant, nous avons embauché sans cesse, ce qui a été profitable à tous. Nous vous demandons de
bien reconsidérer votre position dans cette affaire et de ne pas oublier que les beaux parleurs de l’extérieur ne vous ont
jamais rien donné et ne vous assureront sûrement pas le dixième de ce que nous pouvons faire pour vous. Nous vous
demandons de bien vouloir reprendre le travail de suite sans tenir compte des pressions extérieures. Nous vous rappelons
qu’à compter du 1er Octobre, le minimum de 3,50 est porté à 3,60 (). Nous avons déjà fait un premier pas et nous restons à
votre disposition pour toute entrevue personnelle que vous désireriez (). » Le Directeur : P. ARNOLD, le 13 10 1970.

Un emvod all gant an Isprefed en Traoù armerzhel, an Aotrou DEPAEPE, ar c’hweluniadoù,
dileuridi ar c’hoskor, ne zisoc’h war netra.
Ar gengrediezh en em led :
– ar C.F.D.T. a skign traktoù en departamant, hag a aoz un emvod-kelaouiñ e Kemper : « Le
développement ne peut se faire sans le respect des hommes. C.T.B. n’est pas un cas unique » ;
– ar C.D.J.A. : kengrediezh klok gant an holl arc’hadurioù ;
– U.D.B.5, ar S.N.E.S. a embann ivez bezañ kengret ;
– an F.D.S.E.A. a embann : « Seules s’installent en province des industries qui y ont intérêt ;
l’industrialisation est un leurre si elle ne tient pas compte des besoins d’une région ».
D’an 28 here ez embann d’he zro ar C.F.D.T. : « Mar bez ezkaelet ar stal e c’hallo ar C.F.D.T.
gant skoazell ar micherourezed lakaat ar greanti da vont en-dro ». Ret eo merkañ o doa ar baotred ivez
paouezet gant al labour, pezh a seize ar c’henderc’h e greantioù all DEPAEPE.
Ar micherourezed a dreuzfurm salioù al labourvaoù e predva, hunva, hag a ziviz kenderc’hel an
ec’hwel gant skoazell tud eus Brest. Hogen den eus Brest ne zeu, ha mouezhiañ a reont adkregiñ gant
al labour.
Heuliadoù an ec’hwel.

1) Berzh darnel an arc’hadurioù :
– ar gopr dre eurvezh a ya eus 3,50 F da 3,65 F d’ar 1ñ du ha da 3,75 F d’ar 1ñ genver 1971 ;
– ur predva zo lakaet e kerz ar vicherourion, nemet e rankont kas o boued o-unan ;
– n’eus grataet skeuliad perzhegezh vicherel ebet ;
– roet e vo adc’hoproù-hended hervez ar c’hwelgevratoù ;
– digresket eo an eurvezhioù labour ;
– buan a-walc’h goude an ec’hwel ez eo lamet ar redi da boentañ diouzh an noz ;
– ne vo ket talet ar mizoù-dezougen ;
– roet e vo gopr klok goude ar gwallzarvoudoù labour.
2) Emdroadur an darempredoù :
– gant poblañs Pont-ar-Veuzenn ez eo gwellaet kalz an darempredoù abaoe an ec’hwel ;
– gant ar renerezh, n’eus gwellaenn ebet, er c’hontrol ;
– gant an Itron PLOUX, ez eo forc’hellekoc’h ; ar micherourezed n’o deus ket merzet he doa
ersavet hepken dre ma oa-hi taget ; kredet o deus, ha krediñ a reont c’hoazh, en em ganne an Itron
PLOUX evito ; dervaet eo bet ar mennoz-se moarvat gant an troc’h etrezi ha DEPAEPE.
3) Krouidigezh un « hengoun c’hweluniadel » er greanti. Un diaester zo amañ, o tennañ da
gendro herrek ar c’hoskor er C.T.B.. Hiziv, da skouer, ne chom o labourat er stal nemet teir pe peder
flac’h o deus kemeret perzh en ec’hwel. Ar re all o deus klevet komz anezhañ, anv a reont dreist-holl
eus an degouezhioù fentus, evel an tantad war an hent-houarn, met n’o deus ket c’hoant adkregiñ gant
un ec’hwel hir. N’o deus ket c’hoant kennebeut diskouez o c’hengrediezh gant ec’hwelioù all ar vro
dre ziskregiñ diouzh al labour e-pad pell amzer ; a-du int avat evit ehanañ un eurvezh ha reiñ arc’hant
da skoazellañ an ec’hwelerion.
An disoc’h pouezusañ zo moarvat diazezadur ar C.F.D.T. er greanti ha dreist-holl « difreterezh »
dileuriadez ar c’hweluniad.
5

Sl. Le Peuple breton, no. 86, kerzu 1970.

Obererezh ar C.F.D.T. er greanti.
Da geñver ec’hwel 1970 he deus ar C.F.D.T. en em ziazezet en embregerezh. Goude ar mizvezh
ec’hwel e voe betek 225 micherour c’hweluniadet. Bremañ ez eus 202, – an digresk o tennañ d’an
niver bras a implijidi nevez : furoc’h eo dezho gortoz tri miz a-raok c’hweluniadañ.
Degaset e vez arc’hadurioù ar vicherourion dirak ar renerezh dre hantererezh dileuriadez ar
C.F.D.T.. P’o devez ar vicherourion ezhomm eus un dra e lakaont o goulennoù en ur voest lizhiri ;
peurliesañ ez arc’hont traoùigoù evel paper er privezioù, luduegoù, pe all. Ur banell vras zo e kerz ar
c’hweluniad ma vez staget traktoù, lizheradur diwar-benn an embregerezh pe embregerezhioù all,
kemennoù eus an emvodoù. En emvodoù e c’houlenn dileuriadez ar c’hweluniad (ar re all ne gomzont
ket) gwelladurioù en aozioù labour, da skouer :
– netaerezh ar salioù er-maez eus an eurvezhioù labour (arc’hadur darbennet) ;
– ur c’hlañvlec’h (arc’hadur darbennet) ;
– ur c’hantin (ur predva ez eus, met ne vez ket prientet boued) ;
– un trizekvet mizvezh gopr (n’eo ket bet darbennet c’hoazh) ;
– ur c’hresk goproù (0,15 F dre eurvezh e gouere 1974) ;
– digresk an eurvezhioù labour (un hanter eurvezh nebeutoc’h e 1973) ; heuliet e vez
c’hwelgevrat an U.I.M.M. ;
– ur sal evit aozañ o emvodoù pe prezegennoù gant tud pedet gant asant ar rener.
Abaoe m’he deus an atebegez c’hweluniadel goulennet ma’z afe ar vicherourion d’an dalc’hioù
stummadur kendalc’hus, ez eus muioc’h a izili er c’hweluniad. Goude ur bloavezh en embregerezh pe
tri bloaz da heul ar C.A.P. ez eo aotreet pep micherour da enrollañ er stummadur kendalc’hus. An
atebegez c’hweluniadel he deus kinniget an danvezioù-mañ : jedoniezh, galleg, elektronik,
dezvadurezh, treserezh greantel. C’hwegont den o deus roet o anv evit heuliañ ar c’hentelioù. Ur
prantad studi a c’hoarvez eus 170 eurvezh, dek eurvezh bep sizhun. Ar rener en deus aotreet ez afe
daou vodad 8 den, pep hini evit ur bloavezh.
E greanti C.T.D. Douarnenez n’o deus ket kaset seurt arc’hadurioù ha n’o deus ket ar spletoù-se.
Ar c’hweluniad eo ar C. G.T., – deuet eo da gentañ o vezañ ma oa diazezet-mat endeo en
embregerezhioù all Douarnenez. Pouezet o deus micherourezed eus an div stal (unan da nebeutañ e
greanti Douarnenez) evit ma ve an holl er C.F.D.T. a-benn aesaat an darempredoù hag an obererezh.
N’int ket deuet a-benn. Ret eo lavarout ivez n’en deus ket c’hoant rener ar C.T.B. gwelout
micherourezed Douarnenez o taremprediñre Pont-ar-Veuzenn. Ur wech zoken en deus nac’het prestañ
ur sal evit un emvod etre implijidi an daou c’hreanti.
E 1972, en ur mare, e veze dibleg ar renerezh. Ar vicherourion a oa bet gwelet o komz e-pad o
labour a veze kaset dezho ul lizher-gouzaviñ erbedet ; d’an trede gwech e veze kemennet dezho o
ezfredadur. War al lizher-gouzaviñ ne veze meneget abeg resis ebet, nemet « digenurzh ». Evit ar re
na oant ket c’hweluniaded ne rae ar c’hweluniad netra. Evit teurel er-maez un den eus ar poellgor-stal
pe un dileuriad eus ar c’hoskor ez eo kalz diaesoc’h. Mouezhiet e vez er poellgor-stal, ha hervez an
disoc’h e vez galvet enseller al labour. E gwir, e rank ar fazi labour bezañ grevus evit ma ve ezfredet
an den. Mat eo gouzout ivez ned eo ket endalc’het ar rener da adkemer ur micherour en deus ezfredet,
zoken goude tremen dirak kuzul an dredeoged goprerion-gopridi (Conseil des Prud’hommes).
E dibenn 1973 en doa divizet ar rener kreskiñ kenderc’h pemdeziek ar pellgomzerioù. Skritellet
en doa e ginnig war ar banell. Diouzhtu, an atebegez c’hweluniadel a skignas an trakt-mañ e-touez ar
micherourezed :
« ÊTES-VOUS POUR L’AUGMENTATION DES CADENCES ?
Prime proposée : 5 F de majoration par mois ; 100 postes supplémentaires correspondent
à 1/2 h de travail supplémentaire par jour, soit 25 centimes (même pas un jus).

Pendant ce temps nous rapportons à l’établissement : 10 018, 80 F, soit un million dixhuit cent quatre-vingts anciens francs de plus pour ces 100 postes. »
Sinet e voe an trakt gant an holl vicherourezed eus C.T.B. ha staget ouzh ar banell ivez. An deiz
war-lec’h e oa steuziet lizher-kinnig ar rener.
A-hend-all he deus an atebegez goulennet digant ar rener kaout c’hwec’h eurvezh dieub bep
c’hwec’h miz evit plediñ gant stlennerezh ar micherourezed (displegañ dezho o gwirioù, roll ar
c’hweluniad, h.a.). Div eurvezh zo bet aotreet dezhi, – pezh a zo un dra vat, rak ne vez ket roet alies ar
goulenn-se. Emañ o vont da embann ul levrig dindan an talbenn : Connaître nos droits. Un
embannadenn evel-se zo bet savet e greanti Thomson C.S.F. Brest.
PKB-1233

(Kendael a-zivout an embregerezhioù armerzhel, c’hwec’hvet testenn, PKB-1234).
Greanti « Constructions Téléphoniques de Bretagne » Pont-ar-Veuzenn –
Evezhiadennoù I.
Savet ’m eus an evezhiadennoù-mañ o soñjal en emvod rakwelet gant un nebeut micherourezed
ha n’eo ket e sell da reiñ ur c’hlozadur d’ar pennad. N’eus ezhomm klozadur ebet, peogwir n’eus
netra da glozañ, ar pennad e-unan zo un digor war vuhez labourerion ar C.T.B. e Pont-ar-Veuzenn ha
war an darempredoù a vo skoulmet.
Istor greanti C.T.B. Pont-ar-Veuzenn a ziskouez ez anad buan ar c’heñverioù goprer-goprad (pe
kentoc’h goprer-gopridi) zoken en embregerezhioù nevez staliet en ur metou kouerel. Merc’hed n’o
doa hengoun micherour ebet, met o doa anavezet moarvat er skol aergelc’h Mae 1968, o deus ersavet
a-dal d’o fatrom. En un doare emdarzhek o deus lakaet a-wel an dislavar a zo etre lazioù ar batromed
ha re al labourerion ; en un doare ken emdarzhek all o deus klasket er-maez eus o embregerezh an
harp n’o dije ket gallet padout heptañ. An ec’hwel e-unan en deus paouezet pa’z eo aet da get ar
skoazell diavaez.
Merket mat eo er studienn frouezh pennañ an ec’hwel : diazezadur ur c’hweluniad er greanti. Tu a
ve d’en em c’houlenn perak ar C.F.D.T.. Merket eo er pennad ez eo manet difrouezh arnodoù ar
C.G.T. hag F.O. peogwir e oant kaset gant paotred. Marteze ivez ez eo da lakaat e kont degemerusted
ar C.F.D.T. e-keñver an emdarzhegezh. Un dra n’eo ket merket avat eo perak he deus ar C.F.D.T.
dibabet D da atebegez ? Tu zo da stadañ n’eo ket gwall oberiant an dud war an dachenn c’hweluniadel
lakaet er-maez dileuriadez ar c’hweluniad, hogen n’int ket nebeutoc’h oberiant eget en darn vrasañ
eus an embregerezhioù. Un elfenn a bouez eo ar fiziañs o deus an dud e dileuriadez ar c’hweluniad,
pezh a c’hell bezañ dañjerus evit an obererezh c’hweluniadel mard a kuit. An dizeur a ziskouez an dud
ouzh an obererezh c’hweluniadel zo moarvat e dalc’h an dizeur o deus ouzh o embregerezh hag ouzh
al labour a reont ennañ (setu moarvat unan eus arbennoù kendro herrek ar c’hoskor en ur rannvro ma
c’hortozfed kentoc’h ar c’hontrol en arbenn eus dibaoted ar gourc’hwelioù). Al labourerion a bost o
buhez er-maez eus ar greanti, hogen e pelec’h ?
Goulennoù zo d’ober aze. Pere eo iziunadoù hiniennel ha strollennel labourerion C.T.B. Pont-arVeuzenn ? E pe strolladurioù e perzhiont er-maez eus ar greanti ? Perak an entan gant ar stummadur
kendalc’hus ? Hag ez eo bet kavet bastus seurt stummadur gant ar brantadourion ?
Pere eo ivez kudennoù dileuriadez ar c’hweluniad ? Penaos e kompren hec’h obererezh
c’hweluniadel e diabarzh an embregerezh hag er-maez ? Anat e klask lakaat keflusk en he zud gant he
c’hinnigoù, he galvadennoù da skoazellañ ec’hwelerion eus Brest. Marteze e c’hortoz un dra bennak
eus an emvod rakwelet er c’heñver-se.
Evit a sell an emvod rakwelet, me gred eo ret kas an traoù en un doare ma komzo an dud. Ar
goulennoù a zo d’ober war ar pennad a ziskouez splann ez eo diglok. Gwell a se ! Ur skrid klok ha

peurechu ne zigorfe ket war ur breud. Ur skrid diglok, gant ma tenn da elfennoù tost d’an dud, a zigor
war un dael. Diouzh ar pezh a vo lavaret en dael-se e vo tu da vont pelloc’h.
PKB-1234

AN EMSAV HAG AR VRO (71)
LIZHEROÙ
Da aozer an displegadenn : Feulster ha dispac’h, pe F.L.B. ha tremenvan ar vroadelouriezh
vrezhon, Emsav 87/93-98 1974 :
« Lavaret ’m eus dit ar perzhioù mat a gavan er skrid, dreist-holl an tri derez a ziskoachez en “hil”
an F.L.B.. Hemañ en deus klasket gourmeskañ kaoz rummadoù enket ’zo gant kaoz ar vroadelourion ;
c’hwitet en deus div wech ; an trede gwech ez eo ken dister an digarezioù ma weler splann ez eo
enkadenn ar vroadelourion, ha hi hepken, en deus klasket diskoulmañ. O c’hwitañ c’hoazh. Kementse zo displegadurioù sklaerius ken evit an Emsav, ken evit an holl, – displegadurioù disoc’hel hervez
ar ster roet d’an termen-mañ e ROB 1974 (Emsav 87/80-84 1974). Da’m meno e tlefe ar skrid gallek
bezañ kreizet war dezrevell an tri derez-se, ar peurrest o tiverañ diouto.
« Daou graf all zo e’z pennad : 1) anien ar feulster (a) hervez ENGELS b) feulster dispac’hel
hervez damkaniezh an daou saviad-kenderc’hañ k) meizadur gaou an F.L.B.) 2) ar vroadelouriezh zo
un hent gaou e Breizh.
« Pell a vezañ ken bastus e kavan an displegadurioù war an daou graf-se. Reiñ a rin va
evezhiadennoù en urzh :
1a) A-zivout anien ar feulster e lavarez re pe re nebeut. E gwir ez eus aze ur gudenn liesek
astennet d’ar vevoniezh, d’ar vredoniezh, d’ar gevredadouriezh, d’ar bolitikouriezh, d’an
divezouriezh, d’an drabedouriezh. Goude ar morad a studiennoù embannet warni ha dreist-holl er
mare-mañ (an argadusted, ar feulster kefredel ha bredel, h.a.), ez eo diaes lavarout traoù eeun ha
direndael. Mont da gerc’hat ENGELS, daoust d’ar stadadennoù fraezh a reas, ne zegas pouez ebet d’ar
pezh a lavarez ; en eneb : evit ar varksourion e vo skort an displegadur, rak mennozioù ENGELS zo
bet pleustret ha donaet abaoe ganto, hag evit an nannmarksourion… Heñveldra, evit an dave da
LENIN hag an ere etre spontelouriezh hag armerzhelouriezh. Ereet eo ar spontelouriezh ouzh ur bern
traoù all, hag e Breizh dreist-holl – pa’z eo ereet ouzh ar vroadelouriezh pur ! Forzh penaos, da gentañ
ne welan ket petore gwerc’hegezh zo oc’h ober dave da LENIN hag all (na zoken petore skogusted er
mare-mañ), d’an eil, ret eo diwall diouzh hentoù aes an amprestoù eus ar seurt (torret e vez buan
reolenn ar ster emsavel pa na daoler ket pled).
1b) Diazezetoc’h e kavan displegadur ar feulster dre zamkaniezh an daou saviad-kenderc’hañ, –
gant ma ve meizet “saviad-kenderc’hañ istor” ha n’eo ket hepken “saviad-kenderc’hañ armerzh”.
(Aze emañ degasadenn vras MARX hag ENGELS : ar feulster zo un arvez deberzhel eus ar saviadoùkenderc’hañ ha n’eo ket ar vammenn ret anezho, pe, gant gerioù all, an ober politikel zo un arvez eus
ar gevredadelezh hag eus an istor ha n’eo ket ar gin. Ober politikel ha feulster al luskadoù breizhek,
mil bell a vezañ lodek e bellouriezh diwall, startaat ha kreskiñ ur saviad-kenderc’hañ piaouel, ned eo
ha ne c’hell bezañ nemet ur marmouzerezh a ober politikel). Dav eo teurel evezh koulskoude, rak
n’hon eus ket dezrannet c’hoazh an dispac’hioù kent diwar-bouez damkaniezh ar saviad-kenderc’hañ
istor. Aon ’m eus e padomp hep henn merzout gant damkaniezh varksour an armerzhelezh lusker an
istor e dibenn dezrann. (Evit MARX hag ENGELS, e c’hoarvez an istor eus stourm ar renkadoù, ha
stourm ar renkadoù a vez lusket gant an armerzhelezh ; an dispac’h zo e bal enta lakaat termen d’an
armerzhelezh, d’ar renkadelezh ha d’an istor war un dro ; echu eo hiziv evit an holl, nemet evit un
nebeut dogmatourion, an dazgwel a eree en doare-se an teir elfenn-se). Setu perak e kavan diaes klask
arguzennoù en un displegadur eus ar feulster diazezet e-unan war un damkaniezh hanter-hent,
brastreset hepken. Pelec’h emañ ar studiennoù o reiñ dimp deskrivadur an dispac’hioù kent ha,
ledanoc’h, an istor nes e termenoù an damkaniezh emsavel ? Pe kentoc’h : pelec’h emañ ar bodadoùstudi o plediñ gant an imbourc’hioù-se ?

Atav pennaenn an displegadurioù disoc’hel : gwell e vo lakaat a-wel fazi feulzelourion an F.L.B.
en e bep amoetañ eget reiñ un alberz eus un damkaniezh pe dispredet (ENGELS) pe da beursevel (hini
an Emsav).
1k) Kentoc’h eget boulc’hañ un displegadur damkanel war ar feulster, e kav din e ve aesoc’h
loc’hañ diwar stadadur c’hwitadenn an F.L.B. evit reiñ an displegadur anezhi evel heuliad da dri fazi :
α) Ur fazi bellouriezhel : kregiñ gant ar feulster evit diogeliñ an dispac’h β) Ur fazi kadouriezhel :
klask gourmeskañ stourm ar rummadoù enket gant ar stourm broadelour γ) Ur fazi politikel : na
verzout he deus c’hwitet ar vroadelouriezh vrezhon.
E berr, degas da gentañ un devoud anat d’an holl : an F.L.B. o c’hwitañ mui-ouzh-mui ; d’an eil,
displegañ perak e c’hwit, hep ober re a addisplegoù difetis (war anien ar feulster, pe all).
2) Ne gredan ket ez eo degaset mat kudenn ar vroadelouriezh. Ur pikol tamm eo ar
vroadelouriezh. Diogeliñ ez eo ur c’hwitadenn hep lavarout perak zo risklet, – ur wech c’hoazh e
lavarez re pe re nebeut. Da heul e tagez ar vroadelourion, oc’h ober goap anezho, – pezh a zo ur meni
feulster lavarel a vo kredet e kemer lec’h an dezrann a c’hortoz an dud. Aze c’hoazh, e kav din e
rankez strishaat maezienn an displeg evit komz hepken eus devoudoù gwiriadus gant an holl, kuites
d’ober evezhiadennoù damkaneloc’h da heul.
Evit an Emsav, tagañ ar vroadelourion vrezhon zo un tammig evel degas ar c’holera er vro ha
rebech d’an dud bezañ tapet anezhañ ! Pa gomzer eus vroadelouriezh vrezhon e ranker komz eus an
Emsav, rak eñ zo e kaoz hag eñ da gentañ-holl. An Emsav eo en deus degaset ar vroadelouriezh e
Breizh : furmet diwar nerzhoù kevredadel ’zo en deus en em dermenet evel stourm broadel. Etre
dibenn an 18t kantved hag ar bloavezhioù pemont eo padet lankad an emdermenadur-se ma voe
emsavelezh ha broadelouriezh pe an un dra pe ac’hoel a-gendu. Ul lankad nevez zo deraouet gant ar
bloavezhioù c’hwegont, azonet gant karzhadur ar vroadelouriezh. Houmañ zo bremañ un dilerc’h
istorek o steuziañ dioutañ e-unan. Diezhomm, digadouriezhek eo tagañ ar vroadelourion evel pa vijent
enebourion ; ar Gouarnamant o arver evel kaoued evit bac’hañ an nerzhoù nevez, an Emsav en deus
d’o arverañ ivez evit stignañ trapoù d’ar Gouarnamant ha kreskiñ an nerzhoù emsavel.
Arabat e ve kuzhat gant an trouz a reomp en-dro d’ar vroadelourion hon diouer a bolitikerezh
tudadel. Diskuliet hon eus ar yezhelouriezh ha, da heul, brastreset ur politikerezh yezhel. Diskuliet
hon eus ar vroadelouriezh, an dudadelouriezh, ar renkadelouriezh, hogen n’hon eus termenet evit
c’hoazh politikerezh tudadel, riezel na kevredigezhel ebet. An diouer-se, a c’houzañvomp seul
grisoc’h bremañ ma teu da vezañ un harz ouzh hon ober politikel, hon eus da anzav da gentañ. Pelec’h
emañ ar studiennoù hag ar bodadoù-studi o poaniañ da stankañ an toull-se ?
Unan eus ar c’hentañ trevelloù hon eus da gas en-dro, ha krediñ a ran omp armet diwar vremañ
evit e gas en-dro, eo sevel kevredadouriezh an Emsav. Ur bern studiennoù darnel zo bet graet endeo
ha diwarno e c’haller, a gredan, disoc’hañ buan. Kinnig a rafen a-walc’h ur gloued c’hoazh, arveradus
e pep prantad eus an Emsav. Setu penaos e vrastresan ar gloued-se, o kemer, evit bezañ fraeshoc’h, da
aters-loc’hañ hemañ : perak en deus an Emsav en em dermenet evel stourm broadel betek 1950 ?
Arbennoù an emdermenadur-se zo da gavout :
I. Er strivoù da glotañ gant e ergorelezh kevredadel, eleze : a) da zamkanañ an nerzhoù
kevredadel antellet ennañ b) da savelañ palioù a-zalc’h war un dro ouzh an nerzhoù-se hag ouzh
finvezioù k) d’en em lakaat en dro wellañ da dizhout ar palioù merket.
II. Er c’healiadurezhioù o ren er bed en-dro dezhañ hag o pourchas dezhañ an elfennoù na
genderc’he ket hag en doa ezhomm anezho evelkent evit gwerc’hañ.
III. Er saviad hag er c’healiad eus e ziaz poblañsel.
Ar gloued-mañ a c’hell talvezout, a gredan, evit studiañ an Emsav e pep prantad eus e istor. Setu
un nebeut diskleriadurioù evit kantreizhañ an termenoù dibabet, e-ser skouerioù studiet c’hoazh.

I. Strivoù an Emsav da glotañ gant e ergorelezh kevredadel.
E pep mare o deus an emsaverion embannet ar peragoù eus o stourm. Ur c’hoari eo hiziv
keñveriañ ar peragoù-se gant an nerzhoù kevredadel a werede hag an doare m’o intentent ; ur c’hoari
evit a sell prantadoù tremenet an Emsav, un tamm mat amjestroc’h evit ar prantad a vremañ.
Frazennoù evel “an nerzh a labour drezomp eo hini pobl Vreizh o tihuniñ” hag an holl re all eus ar
seurt zo frouezh eus strivoù an emsaverion da ergorelaat ar werc’helezh kevredadel-istorel, strivoù
diles peurliesañ, hogen armet fall e oant a-fet binvioù-dezrannañ.
Ia. Strivoù an Emsav da zamkanañ an nerzhoù kevredadel antellet ennañ.

Daveiñ a ran c’hoazh d’ar frazennoù a seurt gant an hini a ra anv eus “nerzh pobl Vreizh o
tihuniñ”, h.a.. “Damkanadennoù” gwengelek e-leizh zo bet savet : n’eus nemet adlenn ar studiennoù
war gealiadurezh al luskadoù breizhek evit o c’havout holl, ar vroad, ar ouenn, ar bobl, ar broleterion
vrezhon, Breizh wirvoud, ar brezhoneg ramz trimilbloaziek, h.a.. Alies en o distaoler gant fae, e-lec’h
gwelout enno arnodoù evit damkanañ ar werc’helezh kevredadel. Hag ar werc’helezh-se, fetis ha
bezant d’an emsaverion, oa kent pep tra int o-unan : penaos displegañ an nerzh ramzel a laboure enno
evel m’en doa labouret e tud all araozo hag evel ma kroge da labourat e tud all war o lerc’h ?
Displegadurioù dizampart, amouezoniezhek, ideologek, eus stil an displegadurioù a roe eus an
devoudoù bevedel ha fizikel “gouizieion” eus an 18t kantved.
Ib. Strivoù an Emsav da savelañ palioù a-zalc’h war un dro ouzh an nerzhoù “damkanet”
gantañ hag ouzh finvezioù.

E pep mare ez eo bet stignet ober an Emsav etre daouadoù amparet gant un nerzh hag ur finvez.
Al lugan splannañ er c’heñver-se eo “Feiz ha Breizh” ; pe c’hoazh : “Ar brezhoneg hag ar feiz zo
breur ha c’hoar e Breizh” ; MASSON o koublañ proleteriezh, yezhelezh diouzh un tu ha frankiz,
yonez, denelouriezh diouzh an tu all ; Roparz HEMON o koublañ yezh, nerzh-krouiñ gant kened ha
gwirionez, h.a.. Aze ivez eur techet da welout emzalc’hioù gwengelek, arallekaet zoken. Ha
koulskoude, ar c’houbladurioù-se oa an azon pennañ eus an emsavelezh. Hiziv, pa dermenomp an
emsavelezh dre an daou azon : saviad-kenderc’hañ piaouel, durc’hadur d’an hollelezh, ne reomp
nemet eztaoliñ en un doare boniekoc’h an daouadoù eztaolet araozomp gant hon diaraogerion. An
daouadoù-se eo al linenn-stur a ro dimp an tu da heuliañ hil an Emsav, da wiriañ ez eo an hevelep
Emsav a zo o kenderc’hel ganto ha ganimp.
Ik. Strivoù an Emsav d’en em lakaat en dro wellañ da dizhout ar palioù merket.

Diwar dezrannoù skort, damkanadennoù gwengelek ne oa ket an Emsav e tro da savelañ palioù
gwerc’hek. Aes eo kompren ar c’hwitadennoù ez eo bet e re dizehan. N’eus nemet ezrevellañ reoù
bennak eus ar stourmoù stultennus a vennas ren : ar stourm ouzh an Dispac’h gall pe ouzh an
emframmoù kevredadel disoc’het dioutañ, ar stourm ouzh an arnevezelezh, ar stourm da zifenn ar
vrezhonelezh evel ur parzh eus ar c’hallelezh, ar stourm da grouiñ ur Stad vrezhon dre ar politikerezh
hag an armoù, h.a.. Kalz kalonegezh zo bet lakaet bepred, ha dreist-holl un trec’h souezhus zo bet
d’an digalonekaat, – a zo marteze an abeg brasañ hon eus da gaout fiziañs en dazont : pa vez gouest
tud da chom ken dalc’hus ha da virout kalon a-dreuz d’ur c’hantvedad a c’hwitadur peurzalc’hus, e
c’haller moarvat gortoz kalz diganto c’hoazh ! Pe kentoc’h, mar o deus padet abaoe tost daou c’hant
vloaz hep gouzizañ na disleberiñ, er c’hontrol, an nerzhoù antellet en Emsav, e c’haller gwelout enno
ar gwered eus elfennoù don ha pouezus eus ar werc’helezh kevredadel-istorel.

II. Ar c’healiadurezhioù o ren er bed o pourchas d’an Emsav an elfennoù na genderc’he
ket hag en doa ezhomm anezho evelkent evit gwerc’hañ
An izilded-dezrannañ ez eo bet hini an Emsav a ro da gompren penaos ez eo bet tentet da
“enporzhiañ” pe a-vloc’h pe e pezhioù distag ar c’healiadurezhioù o ren er bed tro-dro, pa roent un
asvan a gantreizhadur da iziunadoù an emsaverion. En doare-se he deus en em amparet ar
vroadelouriezh. Un dezrann pishoc’h en devo da imbourc’hiñ, evit pep elfenn eus ar vroadelouriezh

vrezhon en eil Emsav, an derez a zilested hag a andilested emsavel a oa ganti. Penaos ivez ez eo aet
tamm-ha-tamm da get an dilestedoù-se betek ar mare ma risklas kuit an Emsav diouzh ar
vroadelouriezh evel un naer er-maez eus he c’hroc’hen kozh.
Displegañ a ran an arroud : “an derez a zilested hag a andilested emsavel” dre ur skouer :
Gwalarn dre sellout ouzh Breizh evel ouzh ur vroadelezh he deus dieubet al lennegezh vrezhon
diouzh he distervez proviñsel ha graet anezhi un oaled a grouiñ hollvedel (eno emañ dilested emsavel
broadelouriezh an eil Emsav). Priz ar selladur broadel-se avat zo bet strishaat gwel an emsaverion war
amgant ar yezh hag al lennegezh, lec’h ar c’hrouiñ broadel ; an Emsav a yeas da “Emsav
sevenadurel”, oc’h ezwelout ar peurrest eus ar gevredadelezh a vane e-maez diraez ar c’hrouiñ
broadel ha, dre se, proviñsel, – kounaomp kealiadurezh GAWAIN – (eno emañ andilested
broadelouriezh an eil Emsav). Evel a ouzomp ez eo aet an dilested da get, rak al lañs a zibrade ar
c’hrouiñ yezhel war-du ar vroadelezh zo aet d’en em derriñ ouzh speurenn ar c’hombod yezhel endeeun, o kas da get war un dro ar c’hrouiñ yezhel ha lennegel (Al Liamm bac’het en arched Gwalarn,
ganti un asvan a vuhez keit ma’z eus bet un dra bennak da grignat, o tizeriañ truezek bremañ war an
eskern). Eus broadelouriezh sevenadurel an eil Emsav ne chom hiziv nemet an difreterezh yezhelour.

III. Saviad ha kealiad diaz poblañsel an Emsav.
Kaset ez eus bet dezrannoù a-zevri eus ar c’heñverioù etre saviad-kenderc’hañ, renkad an
emsaverion hag o c’healiad. Keit ma ne voe ket dispartiet ent dezrannel kealiad an emsaverion etre ur
c’healiad emsavel hag ur c’healiad arallek, e oa dic’hallus dezho dezrannañ an elfennoù a ampare o
c’healiad. Diwar ma’z eo bet savelet an troc’h ez eo an emsaverion evit reoliñ o c’healiad, n’eo ket pa
vefent emouiziek ouzh o c’healiad arallek ha mistri warnañ, hogen dre ma’z eo amparet o saviadkenderc’hañ emsavel e doare da reiñ d’o c’healiad emsavel furm ur benvegadur-dezrannañ. Diverzout
a reer penn ha dibenn al lamm graet gant an Emsav : savet eo diwar un diaz poblañsel na oa ket evit
dezrannañ, na oa ket emouez zoken ouzh an deberzhioù renkadel hag all anezhañ ; hiziv, gounezet
gantañ emouiziegezh, e krog da amparañ un diaz poblañsel nevez e pep anaoudegezh.
An nerzhoù antellet en Emsav kentañ, en 19t kantved, hag an nerzhoù antellet en Emsav hiziv a
chom bepred da anaout. An dezrannoù a gevredadouriezh a roy un alberz, un drolinenn anezho. Ma
n’hor bije avat nemet ar gevredadouriezh evit o anaout, ned ajemp ket pell, – d’o anaout hon eus dre
genderc’hel gant an ober emsavel diwarno. Hon diaraogerion o deus kredet e tenne an nerzhoù-se da
zerc’hel Breizh en he sav hep-mui, ha klasket o deus ober dezho labourat evit mirout ur vroad na oa
ket anezhi. C’hwitet o deus. C’hwitet o deus pa na gredent ket bukañ pell a-walc’h. Hon c’hudenn
dimp-ni zo heñvel ouzh o hini : petore palioù merkañ d’an nerzhoù-se ? Gant gerioù spisoc’h : ar
gudenn eo hini ar politikerezh tudadel, kevredigezhel, bedel emaomp o vont da ren. »
(05 04 74)

EMVR-460

« Ha lennet ’c’h eus pennad Denis de ROUGEMONT e-barzh Le Monde diplomatique a viz
meurzh ? Ha ne gav ket dit e kej, evit ul lod, gant savboent E.S.B. er mare-mañ ? »##1

1
Titl ar pennad zo : La révolte des régions – L’État-nation contre l’Europe (p. 30). Setu ur brasdiverrañ anezhañ. « Da
heul ar berz lakaet e Frañs war bevar luskad rannvroelour ez eus bet diskleriadurioù angerzhek, evito da zont a-berzh Stad,
n’eo ket enep mennoz ar rannvro, a selle DE GAULLE outañ evel “adreizh bras hon c’hantved”, hogen enep Europa ar
rannvroioù, – na vo hepti koulskoude nag a Europa, nag a rannvroioù ». Da skouer, Michel DEBRÉ : « Terriñ ar riezoù da
lakaat rannvroioù en o lec’h ? Amoetat tuadur da sevel an dazont war ur reizhiad krennamzerel… ». SANGUINETTI : « Ar
mad priziusañ eo an unded vroadel ». Addispleg de ROUGEMONT : « Komprenomp an unvanidigezh mui-pe-vui dre nerzh
eus c’hwec’h pe seizh “broad” e ster kozh ar ger hag eus kenelioù niverusoc’h c’hoazh gant ur vroad all o c’hourlakaat outo
he yezh ».

Perak unaniñ Europiz en 20t kantved ? Evit o diwall diouzh trevadennerezh politikel Soviediz ha diouzh trevadennerezh
armerzhel an Amerikaned. Europa da vezañ unanet a rank bezañ kevreadel. Dic’hallus eo avat kevreañ ar riezoù, ar
stadvroadoù a anavezomp, re vihan da c’hoari ur roll bedel, re vras da luskañ ar vuhez keodedel en o rannvroioù. DE
GAULLE en doa meizet se, nemet e nac’h e warlerc’hidi gwelout ar wirionez-se en anv « ar pergont roue a reas Frañs edoug mil bloaz », lugan kozh an Action Française. Alese ar stourmoù taer renet gant ar stadvroad ouzh hec’h enebourion : ar

(25 03 74)

EMVR-461

Respont da aozer EMVR-461 :
Hag e kej pennad de ROUGEMONT « gant savboent E.S.B. er mare-mañ » ? Evit ul lod marteze,
koulskoude e kav din ez eus, evit an diazez, un diforc’h krenn.
Denis de ROUGEMONT a lavar ez eo diazas ar riezoù a vremañ. Tennañ a reomp da soñjal se
ivez. Lavarout a ra e ve amoet erlec’hiañ outo ur bruzhunadur a riezoù savet war o fatrom. A-du krenn
emaomp gantañ. Ne gav ket din avat ez a pelloc’h an heñvelded eget an daou boent-se a gendegouezh.
Komz a ra de ROUGEMONT evel pa vije ar politikerezh o ren war dedroadur kevredadel-istorel
ar c’hevredigezhioù, pa nad eo nemet ul lankad eilek ha bevennet eus an dedroadur-se. Ur skeudenn
n’eo ken « ar pergont roue a reas Frañs » : an arouez eo o steudad d’ar steudadoù brientinion, kloer,
kefredourion, bourc’hizion, micherourion ha kouerion o deus krouet ar saviad-kenderc’hañ gall pe
kavet spletus diazañ ennañ. Pa lavaran saviad-kenderc’hañ, e tavean d’ar c’henderc’hañ armerzhel
evel just, hogen ivez da holl arvezioù all, kedvuhezel, speredel, sevenadurel, gouezoniezhel, politikel,
dispac’hel ar c’henderc’hañ, – en ur ger, d’ar c’henderc’hañ istor. Ar politikerezh en afer n’he devez
nemet ur roll diwall, startaat ha kreskiñ ar saviad-kenderc’hañ ur wech amparet ; ha ret eo pouezañ
war an dra-mañ : ar saviad-kenderc’hañ eo a ro tro d’ar politikerezh da ziwanañ, n’eo nepred ar gin.
Sell ouzh istor an Dispac’h gall : ar pep pouezusañ eus ar c’henderc’hañ istor zo bet graet etre dibenn
ar galloud politikel kozh ha derou ur galloud politikel nevez gwirion. Etretant, seul greñvoc’h an
didarzhadennoù dispac’hel, seul wanoc’h ha dibadusoc’h ar frammoù politikel. An daou lankad bras
eus buhez pep kevredigezh eo da gentañ amparañ he saviad-kenderc’hañ piaouel, d’an eil kenderc’hañ
diwarnañ, pezh a ampleg e zezvekaat, e amaezhiañ, e ziwall en diabarzh hag en diavaez. En
arc’hwelioù diwezhañ-mañ e kav ar politikerezh e lec’h ha n’eo ket a-raok.
Fazi de ROUGEMONT eo ober eus buhez ur gevredigezh un afer a bolitikerezh nemetken. Intent
a ra istor Frañs evel frouezh un aridennad strivoù a-berzh politikerion oc’h ober fae war ar
werc’helezh kevredadel, o vestroniañ nerzhoù gwirion ar gevredigezh evit seveniñ ur mennad estren
da iziunadoù ar boblañs. An disoc’h a ve ur bloc’had artifikel, ar riez c’hall a anavezomp, estren ivez
d’ar gevredigezh werc’hel. Alese ne wel nemet un diskoulm : distrujañ ar bloc’had artifikel-se a-benn
lezel ar gevredigezh werc’hel d’en em aozañ diouzh hec’h emframmoù gwirion, – ar re-mañ o vezañ
ar rannvroioù. Ne lavar ket avat petore nerzh a vo lakaet da werediñ evit distrujañ ar stadvroad
kondaonet, evel ma ne lavar ket ivez a belec’h e tenn ar bolitikerion an nerzh evit mestroniañ nerzhoù
« gwirion » ar gevredigezh. Kenkoulz-all, poell e reizhiad n’en redi ket d’ober kudenn gant se, o
vezañ ma ra eus ar politikerezh nerzh kentañ ha diwezhañ an istor : a-walc’h e vo d’ar bolitikerion (ar
re a vremañ pe re all, ne vern ket) dizoleiñ ez eo ar stadvroad un hent gaou evit he dilezel ha dont da
ginnig o gwazoniezh d’ar gevredigezh werc’hel, eleze d’ar rannvroioù…
Moarvat ne glot ket ken frammoù politikel ar riez c’hall gant ar saviadoù-kenderc’hañ devoudel.
Aze koulskoude n’emañ ket kalon ar gudenn, met amañ : ha klotañ a ra emframmoù ar gevredigezh
gant he saviadoù-kenderc’hañ ? E dibenn an 18t kantved e Frañs ez ae war greskiñ disklotadur ar
saviadoù-kenderc’hañ gant emframmoù ar gevredigezh. Ar vourc’hizion, o tastum diwar o
c’henderc’hañ armerzhel ur galloud na c’houlenne nemet mont en tu all d’an armerzhelezh, prest enta
c’henelioù hag an armerzh. An obererezhioù birvidik ha liesseurt renet hiziv en-dro d’ar c’henelioù, adalek an imbourc’hioù
istorel ha kevredadel betek ar plastikadurioù, a ziskouez a-walc’h pelec’h emañ an hent evit Europa.
Dañjer an dasstourm « rannvroelour » eo koulskoude klask lakaat e-lec’h ar riezoù a zo, miniriezoù adeiladet war an
hevelep patrom, o verniañ distervez an dremmwel war amoedigezh an harzoù nevez. Amkan bras ur rannvroelouriezh
heboell ne c’hell bezañ nemet « krouiñ ur wiadenn a zarempredoù denek », – amplegañ a ra freuzidigezh ar stern
stadvroadel, dañjerus evit mab-den, an natur, ar vuhez end-eeun war an Douar.
Klozañ a ra de ROUGEMONT evel-henn : « An dihun rannvroelour ha kevreadelour en Europa zo ul luskad galloudek,
don ha digor war an dazont, a hañval ar bolitikourion usveneget diwelout war un dro e luskedoù, e finvezioù hag e ampled. ()
Anv zo da adkrouiñ e Kornog skiant ar gumuniezh, ha pa ve houmañ unan a genderc’h pe a gustum, a lavar, a imbourc’h, a
labour pe a c’hoari, pe zoken a c’hortoz speredel. Anv zo da reiñ en-dro ur ster d’ar gerioù-mañ eus hon yezh, ankouaet gant
ho jedadennoù : kumuniezh, mignoniezh, amezegiezh. »

d’un hontkenderc’hañ kevredigezhel, o kantouezañ a-hend-all mui-ouzh-mui an durc’hadur d’an
hollelezh a c’hoe e gwiskadoù kefredour ar gevredigezh (Filozoferion, h.a.), a gave enk-ouzh-enk
kombod an Trede Stad. A-dreuz d’o hent edo saviad-kenderc’hañ kevan ar riez dalc’het gant e
grouerion, ar roue, ar vrientinion hag ar gloer, o vont arallek dre berzh end-eeun ma tenne ur saviadkenderc’hañ bourc’hiz da risklañ en e arlez. Emsavelezh oa enta e-touez ar vourc’hizion (evel ma
c’haller lavarout hiziv ez eus emsavelezh e-touez ar Vrezhoned, – pezh na empleg ket e oa
emsaverion eus an holl vourc’hizion !), azonet gant un egin a saviad-kenderc’hañ piaouel hag un
durc’hadur d’an hollelezh. Kevampleg d’an emsavelezh-se e oa arallegezh saviad-kenderc’hañ kevan
ar riez : emframmoù urzhazel ar gevredigezh a rae eus ar vourc’hizion kefluskerion armerzhel un istor
a oa nebeut-ouzh-nebeut o hini. An Dispac’h a voe a) amparadur ur saviad-kenderc’hañ istor nevez
hollvedel (a adkouezhas buan e vevennoù e bevennoù ar riez c’hall, n’eo ket dibouez henn merzout,
an « Nation » o kemer lec’h ar Rouantelezh) b) dispennidigezh ar saviad-kenderc’hañ riezel kozh a
zalc’he dreist-holl diwar-bouez e frammoù politikel, – ar re-mañ, ar Stad, ur wech diskaret, e
puzuilhas an emframmoù k) ademframmadur ar gevredigezh diwar ar saviad-kenderc’hañ nevez ; en
devoud, ar renkadelezh o kemer lec’h an urzhazelezh d) stabiliadur frammoù politikel nevez, ar
Republik vourc’hiz oc’h emfurmiñ tamm-ha-tamm diwar geflusk emframmoù ar gevredigezh nevez.
Keñveriet e c’hell bezañ ouzh an Dispac’h gall (hag ouzh an dispac’hioù all) an dispac’h ez eo an
Emsav an test hag ar graer anezhañ. N’eo ket mui un afer c’hall, met hollvedel. En Dispac’h gall, an
durc’hadur d’an hollelezh ne dizhas ket par an hollvedelezh, – ne oa tamm liamm saviadel bedel d’an
ampoent, – un tre a voe, ha klenket en em gavas ar saviad-kenderc’hañ nevez war-bouez nebeut e
bevennoù douaroniezhel an hini kent (alese an dislavar a gaver bepred en emzalc’h ar C’hallaoued pa
veskont « hollvedel » ha « riezel gall »). Hiziv e klot an durc’hadur d’an hollelezh gant un
hollvedelezh devoudel, pa’z eus ur saviad-kenderc’hañ bedel o nershaat diwar goust ar saviadoùkenderc’hañ riezel. Da heul e tiskeud un emframm nevez : n’eus mui a genderc’hañ istor nemet ha
bedel e ve, ha daou vlein zo dezhañ, pe kentoc’h div vleinelezh, unan vedel (an hollved zo hiviziken
maezienn-werc’hañ pep ober), unan lec’hel (andonioù diles an istoregezh zo oaledoù-krouiñ an
emsavioù). Penaos ez emdroy an emframm-se a zo c’hoazh o klask e hent ? Ha degas a ray
dispennidigezh ar vleinelezh kozh ez eo ar saviadoù-kenderc’hañ riezel ? Ne weler ket penaos e vefe
a-hend-all. Petore emframmoù a vo d’ar c’hevredigezhioù diwar an emframm-diazez-se ? Den ne oufe
henn lavarout. Seul gent a se evit ar frammoù politikel a zisoc’ho diouzh an emframmoù
kevredigezhel nevez. Pe roll o devo an dudadelezh hag an nerzhoù kevredadel all ? Hon brogarouriezh
a c’hell ober dimp hetiñ na ve ket ankouaet Breizh gant an istor, nemet ez omp emsaverion a-raok
bezañ Breizhiz.
Pennañ amkan politikel an Emsav hiziv eo diorren (diwall, startaat ha kreskiñ) e saviadkenderc’hañ piaouel ha, war un dro, diorren (diwall, startaat ha kreskiñ) an emframm o nodiñ etrezañ
hag ar bleinoù all a emsavelezh. Pe zoareadur en devo saviad-kenderc’hañ an Emsav pa vo deuet d’e
vent kevredigezhel ? Den kennebeut ne oufe lavarout. N’omp ket chalet d’henn gouzout, aze n’emañ
ket ar gudenn evit ar mare. Setu perak e santomp ken estren dimp prederioù evel re Denis de
ROUGEMONT, FOUÉRÉ, U.D.B., S.A.V. hag al luskadoù « politikel » brezhon pa lakaont e kont
rannvroioù, kenelioù, Breizh rannvro, Breizh vroad pe all.
E gwir, n’eus nemet unan a c’hell komz eus rannvroioù en un doare politikel, ar galloud gall eo.
Eñ hepken a c’hell reiñ dezho an doareadur politikel : diouto o-unan n’o deus hini ebet ; n’o deus
saviad-kenderc’hañ piaouel ebet ; riezel gall eo an emframmoù kevredadel a stader enno : n’eus ha ne
c’hell bezañ a bolitikerezh rannvroel nemet krouet gant ar galloud riezel. Ha mar krou hemañ
rannvroioù bremañ, ez eo evit ezhommoù ar saviad-kenderc’hañ riezel hep-mui-ken. Unan eus
amkanioù ar rannvroeladur eo dres skoilhañ ouzh nodadur an nerzhoù kevredadel nevez o tisklotañ
n’eo ket hepken gant ar frammoù riezel, met dreist-holl gant emframmoù ar gevredigezh vloc’hel.
Amoet eo komz a zistrujañ ar riezoù, ar stadvroadoù, evit mad ar rannvroioù, Europa ar rannvroioù
hag all, – a dra sur emañ ar gwir gant DEBRÉ ha SANGUINETTI war ar poent-se. Ar riezoù hepken
a c’hell politikaat ar rannvroioù pe Europa ; mar henn greont, ne c’hell bezañ nemet dre ezhommoù o
folitikerezh, eleze evit diwall, startaat ha kreskiñ ar saviadoù-kenderc’hañ ez int an amaezhierion
anezho.

N’en deus an Emsav netra da lavarout evit c’hoazh war an doare da frammañ ar c’hevredigezhioù,
dre an arbenn ma chom da grouiñ ar c’hevredigezhioù a sell outañ. Me oar, ur savlec’h diglet-meurbet
eo. Ne zibaber ket avat, ha gwell bevañ en digletadurezh eget en emdouell, evel ma ra ar
« rannvroelourion dispac’her », ar « sokialourion vroadelour » ha kement hini a glask kemenañ ur sae
d’ar bed nevez e lostoù ar bed kozh.
(10 04 74)

EMVR-462

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Perzhiadur tri adkelligour eus 29 K er Poellgor-skoazell da F.L.B.-L.N.S. eus Brest.
Savidigezh ar Poellgor-skoazell.
E dibenn genver 1974 e oa bet harzet pevar ezel eus F.L.B.-L.N.S. (Libération nationale et
socialisme), tamallet dezho bezañ gaouet ouzh diogelroez ar Stad.
D’ar gwener 1ñ c’hwevrer e tivizas atebeg ar Centre breton d’information (C.B.I.), ur paotr eus
Oaled ar vro bagan hag ur paotr eus S.K. B. sevel ur Poellgor-skoazell da izili toullbac’het F.L.B.L.N.S.. Evit se e voe rakwelet un emvod foran d’ar meurzh 5 c’hwevrer. Ouzhpenn reiñ harp da
Skoazell Vreizh da zastum arc’hant, e fell dezho displegañ d’an dud mennozioù F.L.B.-L.N.S. hag en
un doare hollekoc’h diskouez ar gudenn vrezhon.
Diouzh un tu all, d’ar sadorn 2 c’hwevrer e skrivas an ezLigue communiste d’an holl aozadurioù
kleiz, strolladoù ha c’hweluniadoù : P.C.F., P.S., P.S.U., Gauche révolutionnaire, Drapeau Rouge
(kelaouenn Rennes Révolutionnaire), U.D.B., C.G.T., C.F.D.T., h.a.. Fellout a rae d’an ezligue ma ve
savet ur c’hartell a gleiz evit difenn F.L.B.-L.N.S.. N’eus nemet ar P.S.U. a respontas, evit lavarout ne
c’halle ket engouestlañ e nerzhoù en afer-se na oa ket tevetek ent politikel. An ezLigue ne c’hortoze
ket ur respont digant P.C.F. pe U.D.B. da skouer2. Dipitet e voe evelkent gant an nebeut a respontoù.
Divizout a reas neuze kemer perzh er Poellgor-skoazell savet gant aozadurioù ar Mouvement breton.

Emvod foran ar 5 c’hwevrer.
E-tro 45 den a oa er sal, en o zouez tud eus ar C.B.I. (en doa aozet an emvod), S.A.V., U.D.B.,
S.K.B., Bleun-Brug, Oaled ar vro bagan3, Skoazell Vreizh, hag an ezLigue communiste.
Pa zegouezhas an tri adkelligour er sal edo Charlez AR GALL o tisplegañ penaos e oa bet lamet
eus e gasadenn skinwel an arroud ma kemenne un emvod foran e Brest evit skoazellañ toullbac’hidi
an F.L.B.-L.N.S.. « Abaoe dek vloaz, emezañ, hon eus gallet lavarout ar pezh a felle dimp. Biskoazh
ne oa bet difennet ouzhimp reiñ keloù eus pezh a c’hoarvez e Breizh ». « Emañ ar gwaskerezh o
kouezhañ warnomp » eme unan. Unan all a zisklerias e oa faskour ar gouarnamant gall, ha zoken
muioc’h eget faskour.
Atebeg ar C.B.I. a zisplegas neuze e oa dav sevel ur Poellgor-skoazell evit an doullbac’hidi. Roll
ar poellgor-se a ve reiñ ur skoazell arc’hant ha sevel deltu d’ar brizonidi, skignañ traktoù ha pegañ
skritelloù o tisplegañ da Vreizhiz petra eo an F.L.B..
Goulennet e voe er sal hag e tlee ar poellgor kaout ur gealiadurezh resis. « Stourm an F.L.B.L.N.S., eme atebeg ar C.B.I., zo ur stourm evit an dieubidigezh vroadel hag ar sokialouriezh ». Tabut
a voe neuze er sal. Evit S.A.V. e oa afer tud an F.L.B. difenn o mennozioù dirak al lez-varn, roll ar
2

N’eo ket ar wech kentañ ez arver al Ligue Communiste ar gadouriezh-se. Bewech ma tiviz harpan un aozadur pe un
ec’hwel, e c’houlenn kenlabour digant al luskadoù kleiz all. Pa nac’h ar re-mañ, e c’hell diskleriañ : « C’hwi ’wel n’eus
nemedomp war dalbenn ar stourmoù ! ».
3

Oaled ar vro bagan zo ur gronnad tud yaouank a gorn-bro Brignogan, bodet en-dro d’ar gelaouenn divyezhek An
Avel. Embann a reont bezañ « liberterion vreizhat ». Darn anezho zo brezhonegerion hag a ro kentelioù brezhoneg e-lec’h
Skol an Emsav n’eus mui anezhi e Brest.

poellgor o vezañ skoazellañ pevar den en toull-bac’h, pevar Breizhad digenvezet diouzh o c’henvroiz.
Tud Oaled ar vro bagan a ginnige adkemer tezennoù F.L.B.-L.N.S. evel an doare gwellañ da
skoazellañ an doullbac’hidi.
Tud an ezLigue communiste a zisklerias e oant prest da skoazellañ an F.L.B. evit daou abeg : da
gentañ peogwir e savent a-enep d’ar gwaskerezh renet gant ar gouarnamant gall war an aozadurioù
ken breizhek, ken gall (ne oa ket pell e oa bet loezet al Ligue), ha d’an eil peogwir ez embanne an
F.L.B. mennozioù sokialour.
Un eil lankad a voe d’an tabut pa glaskas atebeg ar C.B.I. un diazez kelennadurezhel boutin evit
m’en em glevfe an aozadurioù disheñvel a oa er sal. « Mat, emezañ, n’eus forzh penaos, emañ an holl
amañ a-du gant ar stourm-dieubiñ broadel hag ar sokialouriezh ». Un adkelligour a eilgerias e oa kant
ster gant ar gerioù-se. Paotr Skoazell Vreizh, pergont vloaz bennak, a savas e vouezh : « An
emrenerezh da gentañ, da c’houde en em glevo Breizhiz kenetrezo ».
Atebeg ar C.B.I. a stagas da bluennañ ur gemennadenn evit ar c’helaouennoù, he fal degas da
goun da Vreizhiz e oa pevar den en toull-bac’h, ha displegañ e stourme an dud-se evit an emrenerezh
broadel. D’ur mare e komzas ar skridaozer eus gwaskerezh ar gouarnamant gall. Un adkelligour, A, a
arbennas : « Peseurt gwaskerezh ? Tud an F.L.B.-L.N.S. o deus graet gwalldaolioù ha reizh eo e
diabarzh ar framm gall ma vent kondaonet ». Eilgeriet e voe dezhañ e oa ur gwaskerezh yezhel.
« N’eo ket, eme A, n’eus gwaskerezh yezhel ebet ». Trumm e tavas an holl. « Penaos ? eme Charlez
AR GALL, biskoazh ne’m eus klevet kemend-all abaoe 25 bloaz ! Ur Breizhad, ur c’hamalad, ur
stourmer mat o lavarout se ! » Ha setu eñ o vont en e sav hag o tisplegañ penaos e oa bet miret outañ a
gomz brezhoneg pa oa bugel, penaos e chome ar gouarnamant gall hep goprañ ar gelennerion war ar
brezhoneg, h.a.. A a respontas e oa bet gwaskerezh pemont vloaz ’zo da vare ar gallekadur, ha n’en
doa ket mui ar pouez en doa bet.
Atebeg ar C.B.I. a gasas betek penn ar gemennadenn en anv ar Poellgor-skoazell da brizonidi an
F.L.B.-L.N.S.. Perzhidi ar poellgor a zisplege enni penaos e oa al loezadurioù diwezhañ ur
c’hreñvadur eus ar moustrerezh ouzh an emsavioù-dieubiñ, penaos e oant kengret gant ar pobloù
gwasket, Euskariz pergen ; pediñ a raent Breizhiz da reiñ ur skoazell arc’hant d’ar brizonidi ha gervel
pobl Vreizh da gemer perzh er Poellgorioù-skoazell.
Divizet e voe aozañ ur fest-noz gant kanerion d’ar 17 c’hwevrer ; ivez prientiñ un tolp a-benn ar
1ñ meurzh.
Neuze e c’houlennas atebeg ar C.B.I. piv a garfe kemer perzh en ur c’hengor-labour. Ur paotr eus
S.A.V. hag unan eus an ezLigue en em ginnigas diouzhtu ; unan eus S.K.B., goude termal, a asantas
ivez. Kinniget e voe d’an adkelligourion kemer perzh ; divizout a rejont ez afe unan anezho.

Emvod ar c’hengor-labour d’ar 7 c’hwevrer.
Evel ma oa bet divizet e dibenn emvod foran ar 5, en em vodas ar c’hengor d’ar gwener 7 da noz.
Eizh paotr a oa ennañ : un adkelligour, pep a ezel eus an ezLigue, S.A.V., Oaled ar vro bagan,
S.K.B., atebeg ar C.B.I. hag un ezel, micherour en arsanailh, ur c’helenner eus S.A.E.-Brest.
Evel rakwelet e voe klasket sevel un trakt a-zivout bac’hidigezh ar pevar faotr eus an F.L.B.L.N.S.. Ne oa nemet paotr an ezLigue en doa prientet un danvez trakt, – o lavarout e tisoc’he
gwalldaolioù an F.L.B.-L.N.S. eus moustrerezh ar gouarnamant gall e Breizh, o venegiñ loezadur an
daou F.L.B., Enbata, Front paysan pour une Corse libre hag al Ligue, o tiskuliañ feulster ar batromed
er greantioù, DOUX e Pederneg da skouer.
Izili Oaled ar vro bagan, S.A.V., S.A.E.-Brest hag atebeg ar C.B.I. a save a-du gant testenn an
trakt. Paotr S.A.E.-Brest a ouzhpenne e ve bet graet da nebeutañ un dra bennak er poellgor, kuit a
dabutoù aner. Paotr an arsanailh, broadelour, a oa un tammig nec’het oc’h en em c’houlenn hag e ve
a-du tud ar poellgor evit skoazellañ en hevelep doare izili an F.L.B.-A.R.B. ; a-du e oa evelkent gant
an trakt kinniget. Evit an adkelligour n’en doa krap war elfenn ebet eus an destenn er-maez eus pezh a
denne d’ar gudenn « gulturel ». Anv oa eus ar yezh berzet gant ar Stad c’hall. Tabut a savas etre an

adkelligour hag ar re all a-zivout ar gwaskerezh kulturel. A-benn ar fin e voe asantet lemel ar frazenn,
evit kaout peoc’h dreist-holl.

Emvod ar Poellgor-skoazell d’an 12 c’hwevrer.
Ugent-tri den a gemer perzh en emvod : 2 eus S.K.B., 6 eus S.A.V., 3 eus Oaled ar vro bagan, 3
eus ar C.B.I, unan eus an ezLigue, 2 eus R.R. (a weler en emvod ar poellgor evit ar wech kentañ), ur
c’helaouenner eus Le Télégramme, ha pevar den all.
Un ezel eus S.A.V., bet en F.L.B.-1, a zegas d’ar poellgor keleier eus ar pevar faotr toullbac’het.
Paotr R.R., micherour en arsanailh, a c’houlenn pe ziazez kealiadel zo d’ar poellgor. Atebeg ar
C.B.I. a respont : « Ret eo reiñ ar gomz da dud an F.L.B.. Ar poellgor ne ray nemet brudañ un dezrann
ergorek eus stad an traoù e Breizh ». Paotr R.R. a zispleg savlec’h e strollad : « Pal R.R. eo reiñ ar
galloud d’al labourerion. Ar stourm a zle dont da gentañ ha, goude se diouzh an degouezh, evel e
Breizh, ar stourm evit an emrenerezh. Prest eo R.R. da harpañ an F.L.B., n’eo ket evel aozadur, met
evel gronnad hiniennoù kalonek ha gwirion. Ne fell ket da R.R. avat reiñ dorn d’ar mennozioù
brogarour embannet gant F.L.B.. Er stourm broadel e vez dañjer ma ve kemeret ar galloud gant
aozadurioù dehouat. Ne fell ket dimpen em glevout en anv ar vrogarouriezh gant tud eus an tu dehou
evel S.A.V. ». Goude un ersav taer a-berzh tud S.A.V. na fell ket dezho tremen da dud eus an tu
dehou, e lavar atebeg ar C.B.I. da baotr R.R. : « Setu ur brezegenn vrav ! Ni avat er poellgor a zifenn
war un dro ar stourm broadel hag ar sokialouriezh ». Yenaet eo tud R.R. gant enebiezh perzhidi all ar
poellgor ha ne respontont grik.
Atebeg ar C.B.I. a ginnig ma ne ve ket mui kollet amzer gant tabutoù a seurt se, ha ma ve lennet
an trakt savet gant ezel an ezLigue. An ezel eus S.A.V. bet en F.L.B.-1 a sav a-du gantañ ; evitañ eo
eeun an traoù : pevar faotr zo bet lakaet en toull peogwir e stourment evit Breizh, un dlead eo o
skoazellañ dre gas arc’hant d’o ziegezhioù ha dre vrudañ mennozioù an F.L.B. er boblañs ; chom da
dabutal war ar mennozioù zo koll amzer.
Ezel an ezLigue a lenn enta an trakt en deus prientet : ur meskad ampart eo a gealioù kleizelourpoblelour ha brogar. Graet ez eus un evezhiadenn war furm ar skrid : re hir eo evit ober un trakt. Met
bastus eo kavet an danvez gant ar poellgor. Ne voe ket kalz heklev enta da ziv evezhiadenn a-berzh an
adkelligour : – Faos eo lavarout eo bet aloubet Breizh gant ar renkadoù-ren eus Frañs ma ne
ouzhpenner ket edo ar gevredigezh war he diskar endeo. Tud er sal a lavaras ne ve ket deurus skrivañ
se en un trakt. – Faos eo komz eus gwaskerezh yezhel. Ar paotr eus S.A.V. bet en F.L.B.-1 a lavaras e
tikone an adkelligour. Un den all a lavaras e oa gwaskerezh yezhel pa na veze ket kelennet ar
brezhoneg er skol, na gopret ar gelennerion, h.a.. An adkelligour a respontas ne oa ket tu da envel se
gwaskerezh yezhel : « Gwaskerezh yezhel zo bet pemont vloaz ’zo pa zifenned ouzh ar vugale komz
brezhoneg. Pezh a c’hoarvez hepken hiziv eo e vez dizarbennet arc’hadurioù an aozadurioù
yezhelour ». Unan er sal a lavaras he doa ar skol lazhet ar brezhoneg. An adkelligour a zisplegas o doa
Breizhiz o-unan kemmet yezh pa oa ar brezhoneg yezh ar bed henvoazel hag ar galleg yezh ar bed
arnevez. « Komzet hon eus c’hoazh war an divoud-se. Emañ ar gwir gantañ » a lavaras atebeg ar
C.B.I. da glozañ an tabut ha da gaout peoc’h. Daoust da eneberezh un nebeut tud, evel ezel S.A.V. bet
en F.L.B.-1, ne voe ket komzet eus gwaskerezh kulturel e testenn an trakt.
Ezel S.A.V. bet en F.L.B.-1 a lakaas neuze tud ar poellgor da sinañ ul lizher-kalonekaat d’ar pevar
frizoniad.
Evit echuiñ e voe breutaet war al lec’h da aozañ ur gala-tolp.

Emvod an 19 c’hwevrer.
Pevarzek den a gemer perzh en emvod : 3 eus S.K.B., unan eus an ezLigue, 2 eus ar C.B.I., 3 eus
S.A.V., 3 adkelligour.
Tarzhadenn Roc’h-Tredudon zo bet d’ar 14 c’hwevrer.

Da c’hortoz ma ve aze an holl e komz ar berzhidi eus fest-deiz an derc’hent he deus degaset
1000 F. Atebeg ar C.B.I. a veneg an tolp rakwelet evit ar 1ñ meurzh. Den ne ra anv eus tarzhadenn
Roc’h-Tredudon, pezh a ziskouez ez eo gwall ziaezet tud ar Poellgor-skoazell pa na c’hellont ket mui
ober eus F.L.B. talbenn ur bobl vrezhon.
Ar paotr eus S.A.V. a c’hortozed a zegouezh, o komz eus an darzhadenn. Tri degouezh, emezañ :
pe ez eo ur gwallzarvoud, pe un atahinadenn gant ar bolis, pe un taol gant F.L.B.. Paotr S.A.V.F.L.B.-1 : « Forzh penaos ez eo an hevelep tra evidomp. Aozadur dispac’hel ebet ne zinac’h un taol
lakaet war e gont ».
Goude gourdrouz MARCELLIN, e c’hortoz an dud disoc’h Kuzul ar Vaodierned da vezañ
antronoz. Paotr S.A.V. a ziskouez aon rak an heuliadoù : S.A.V. n’eo ket diazezet abaoe pell a-walc’h
evit gallout pakañ taolioù digant ar gouarnamant hep bezañ lakaet en arvar. Ezel an ezLigue : « Ma ne
harpomp ket an F.L.B., piv henn gray ? N’hon eus ket da gilañ, prest omp da bakañ taolioù. Ret eo
diskouez ez eus tud e Breizh a zo a-du gant an F.L.B., daoust d’an tagadennoù a-berzh ar
gouarnamant, ar strolladoù politikel hag ar c’helaouennoù ». Ur micherour eus an arsanailh a ziskler
ez eo dic’hallus dezhañ harpañ an F.L.B., pa’z eo aet an dud re a-enep, en arsanailh pergen. Evit paotr
S.A.V.-F.L.B.-1 eo arabat derc’hel kont eus ersavioù ar boblañs : kerkent ha distro ar skinwel ez
adwisko ar boblañs imoret he c’hofignonoù hag e vo graet an dispac’h hepti. Trouz a sav er sal, darn
zo a-du, darn a-enep. Unan a ginnig embann dre un trakt ez eo un taol gant ar fliked, evit sioulaat ar
boblañs, ha displegañ en hevelep trakt an abegoù mat en dije bet F.L.B. d’ober an taol : ar gwaskerezh
dre ar skinwel. Ezel S.K.B. a lenn al lizher kaset gant e aozadur d’ar wask : a-du e sav S.K.B. gant ar
gwalldaol a zo ur respont da waskerezh ar vourc’hizion c’hall oc’h arverañ ar skinwel evit arallekaat
proleterion Vreizh.
Aet eo kuit tud S.A.V. endeo pa ziviz ar berzhidi gortoz Kuzul ar Vaodierned kent divizout tra.

Emvod an 22 c’hwevrer.
E-kerz ar gala evit harpañ ec’hwelerion DOUX Pederneg en em vod tud ar Poellgor-skoazell da
F.L.B.-L.N.S. : 1 eus an ezLigue, 3 eus S.K.B., 3 eus Oaled ar vro bagan, 1 eus ar C.B.I., 3 eus
S.A.V. hag un adkelligour. Un ezel eus S.K.B. en deus c’hoant terriñ e fas d’un adkelligour (n’edo ket
eno) p’en doa hemañ lavaret ne oa ket a waskerezh yezhel.
Komzet ez eus eus ar gala da zont, pep hini o klask ur sal.

Emvod an 26 c’hwevrer.
Dek den zo en emvod : 2 eus C.B.I., 3 eus Oaled ar vro bagan, 2 eus S.A.V., 2 adkelligour ; un
ezel eus an ezLigue zo deuet da gas testenn un trakt.
Un adkelligour a zeraou o verkañ an daou roll eus ar poellgor : dastum arc’hant evit Skoazell
Vreizh ha ledañ er boblañs mennozioù war ar gudenn vrezhon. Stadañ a ra ez eo dilezet an eil roll. Adu gantañ emañ atebeg ar C.B.I..
Lenn a reer an trakt lezet gant paotr an ezLigue. Heñvel eo ouzh hini ar 7 c’hwevrer. Evel ur
ganaouenn gant SHEILA, bepred an hevelep rimadell, ne vez lec’hiet kudenn ebet. Goulenn a reer
ouzh an daou adkelligour ar pezh a ginnigont neuze. Displegañ a reont ez eo stad an traoù e Breizh an
disoc’h eus un diempradur kevredigezhel. An ec’hwelioù gant skoazell ar boblañs, an arc’hadurioù
yezhel o vezañ azonoù eus un enkadenn e Breizh, an F.L.B. o vezañ an disoc’h eus diefedusted an
arc’hadurioù-se, aozadur oc’h arverañ ar feulster peogwir ne gemm ket an traoù en un doare all.
Goude ur c’hardeur tabut etre un adkelligour hag ur paotr eus F.L. B.-1, emañ an holl a-du war an
dezrann. Divizet eo e prientfe pep hini un danvez trakt a-benn emvod ar sizhun war-lerc’h.

Emvod ar 5 meurzh 1974.
Daouzek den a gemer perzh en emvod : 2 eus C.B.I., 2 eus S.A.V., 1 eus an ezLigue, 1 eus
S.K.B., 2 eus Oaled ar vro bagan, 3 adkelligour ha daou all.

E derou an emvod e tiskouezer un trakt bet skignet en ur fest-noz e-kichen Naoned, o tifenn war
un dro ec’hwelerion DOUX Pederneg ha toullbac’hidi an F.L.B.. Er fest-noz e oa bet un ezel eus an
F.L.B. o kemenn d’ar c’hevredig e oa deuet poent ren ar c’herc’hvellerezh kêrel e Breizh.
Neuze e lakaomp da dremenn skouerennoù eus an trakt hon eus savet :
« LA TÉLÉ EST REVENUE, EUX SONT TOUJOURS EN PRISON.
« M. SALOMON, M. TANGI, P. MORVAN, J.P. LE BRETON arrêtés début février
pour atteinte à la sûreté de l’État.
« Leur action montre qu’il y a une crise en Bretagne.
« Depuis quelques années une agitation sociale est apparue : grèves longues et dures
(Joint Français, DOUX) soutenues activement par la population ; guerre du lait en 72…
« Par ailleurs, la Bretagne connaît des tentatives de renouveau culturel : intérêt accru pour
la langue, résurgence des festoù-noz, succès des chanteurs autonomistes.
« Devant cette situation, le mouvement breton, relayé par les partis de gauche et les
syndicats, multiplie les revendications tant économiques que culturelles.
« Le F.L.B. s’explique par l’échec de ces revendications.
« Mais si les plasticages n’apportent pas non plus de solutions, ils ont l’avantage de
montrer la gravité de la crise et l’incapacité des organisations traditionnelles à la résoudre.
« AUJOURD’HUI SI QUATRE TRAVAILLEURS BRETONS SONT EMPRISONNÉS,
« C’EST POUR AVOIR VOULU SORTIR DE L’IMPASSE.
« VENEZ TOUS AU MEETING DU … À … »
Diouzhtu e krog ar breutadurioù. Da gentañ ez eo abeget ar frazenn : « le mouvement breton,
relayé par les partis de gauche et les syndicats », « relayer » o talvezout e ve bet adkemeret gant ar
strolladoù kleiz hag ar c’hweluniadoù ur stourm bet dilezet gant ar Mouvement breton ; ouzhpenn se,
an holl luskadoù a gleiz n’o deus ket ensammet an arc’hadurioù armerzhel ha kulturel. A-du eo an tri
adkelligour evit kemmañ an destenn : « le mouvement breton, des partis de gauche et des syndicats
() ».
Dibenn an trakt dreist-holl a zegas tabut, taget eo an holl.
Gant paotr S.A.V.-F.L.B.-1 : « Evel just, dislavaroù ez eus e diabarzh ar Mouvement breton,
biskoazh n’eo deuet a-benn da dizhout an unvaniezh. Met n’hon eus ket ezhomm ledañ hon
gwanderioù dirak ar boblañs. Gwell diskouez destrizh ar gouarnamant gall, displegañ penaos e vez
Breizhiz, pa reont un dra bennak, dirak an dibab : pe ober hervez al lezenn ha ne vezont ket
dispac’herion, pe ren un obererezh e-maez lezenn a lakafe an traoù da vont war-raok hag en em
gavont en toull ». Un adkelligour a arbennas : « Anat eo, an neb a fell dezhañ bezañ dispac’her, eleze
lakaat ar gouarnamant en arvar, a vez kastizet gantañ. Met ni ra un dra bennak ha n’emaomp ket emaez lezenn ».
Paotr an ezLigue a fulor goude lenn an danvez trakt : « Da gentañ e klaskit krennañ en ur frazenn
un dezrann hir hoc’h eus savet eus an F.L. B.. D’an eil emaoc’h o plavañ penn-da-benn. Mat eo ober
dezrannoù soutil eus ar bountad, met ne welit ket zoken an traoù fetis : feulster ar gouarnamant gall o
loezañ aozadurioù eneber (Ligue communiste, Enbata, F.L. B.), feulster ar batromed er c’horvoerezh
armerzhel, sujidigezh Vreizh gant an arme c’hall, h.a.. Mar en deus an F.L.B. arveret ar feulster ez eo
evit respont d’ar feulster a-berzh ar gouarnamant hag ar batromed ». Un adkelligour a respont emañ ar
paotr o tikoniñ : « N’eo ket fazi ar gouarnamant gall mar bez gwaskerezh e Breizh. Roll ar Stad dre
anien eo bezañ gwasker ». An daou adkelligour all a ouzhpenn n’eo ket forzh penaos feulster ar
gouarnamant kudenn bennañ ar boblañs e Breizh. Komz eus feulster ar gouarnamant zo muioc’h
adkemer ur ganaouenn anavezet e-touez ar gleizelourion eget kinnig un dezrann eus an F.L.B.. Evit an
darn vrasañ eus ar berzhidi ez eo ret lakaat an dud da vezañ emouez ouzh ar gwaskerezh. Ezel S.K.B.
a ziskler : « F.L.B. zo un dra vat, nemet eo deuet un tammig re abred ».
D’ur mare e lavar ezel an ezLigue : « Ret eo diskouez d’an dud sujidigezh Vreizh ». Un
adkelligour : « Breizh n’eus ket anezhi ». C’hoarzhadeg er sal. An daou adkelligour all a gendalc’h o
tisplegañ ne c’haller ket komz eus Breizh er-maez eus an Emsav. Klask a reont displegañ da baotr

S.K.B. petra eo an obererezh istorek. Egile ne glask ket kompren ha goap a ra. Goulenn a ra diganto
petra eo ar politikerezh evito. Displegañ a reont e teu ar politikerezh eus kenstourm an nerzhoù
liesseurt en ur gevredigezh. Seurt respont a souezh kenan ar berzhidi, na respontont grik. Unan a lavar
diouzh e du : « N’hor bo biken sklaerded spered tud E.S.B. ».
Atebeg ar C.B.I. hag ur paotr eus Oaled ar vro bagan a glask kompezañ an traoù dre bluennañ un
trakt o loc’hañ diwar an hini kinniget, o komz war un dro eus gwaskerezh ar gouarnamant hag eus
c’hwitadenn arc’hadurioù ar bountad breizhek o tifourkañ war an F.L.B.. Ezel Oaled ar vro bagan a
gemer skouer war un trakt embannet gant un aozadur breizhek all o tamall liñvadennoù miz c’hwevrer
(Montroulez, Kastellin, Kemper, h.a.) d’ar gouarnamant gall (liñvadennoù, kengantadur,
gouarnamant). Paotr an ezLigue avat ne fell ket dezhañ ma ve anv eus c’hwitadenn ar bountad
breizhek : « Petra a ra se d’an dud ? » emezañ. Re all, hag int a-du gant hon tezennoù, ned int ket a-du
evit o embann en un trakt : re arallakaet eo c’hoazh ar boblañs e Breizh, mesk a vije lakaet er
speredoù. Seurt emzalc’h zo taget garv gant un adkelligour : « Ar paour kaezh proleterion,
hervezoc’h, zo re goñ evit kompren hon mennozioù. Eus hollad an arc’hadurioù oc’h anadiñ e Breizh
e komzomp. Arabat lavarout n’o deus ket ar paour-kaezh proleterion biskoazh klevet anv eus an
arc’hadurioù ». Paotr an ezLigue, na oar ket petra lavarout, a respont : « Te oar… an dud n’int ket fintre… ». An tri adkelligour a gav digarez er respontoù diwezhañ evit kuitaat ar sal-emvod gant trouz.
Heuliet int gant ur paotr eus ar C.B.I. a zo a-du tre ganto ha na fell ket dezhañ koll e amzer kennebeut.
Unan all a ziskler bezañ a-du ganimp, met n’eo ket asur-tre anezhañ e-unan hag e chom en emvod.
Bennozh dezhañ ez anavezimp dibenn an emvod.
Paotr an ezLigue ha hini S.K.B. a lavar, goude hon disparti, ez omp leueed o lakaat reuz e pep
lec’h. Un darn vat eus ar poellgor a sav a-du ganto. N’eus nemet atebeg ar C.B.I. a ziskouez konnar
peogwir e tispriz e geneiled kealioù E.S.B.. Ur c’hardeur hepken goude ma’z omp loc’het e teu an holl
a-benn d’en em glevout war destenn un trakt :
« 4 TRAVAILLEURS BRETONS EMPRISONNÉS () vaste mouvement de répression de
l’état français contre les militants des minorités nationales de l’Hexagone : –
DISSOLUTIONS (). – ARRESTATIONS (). – DÉCLARATIONS de “hauts personnages”
comme Sanguinetti (), “imbéciles” tous ceux qui refusent que la Bretagne crève ! tous ceux
qui refusent que le peuple breton disparaisse pour que prospère l’état national français au
service de tous les exploiteurs. () DÉFENDONS LES MILITANTS BRETONS
EMPRISONNÉS ! EXIGEONS LEUR LIBÉRATION IMMÉDIATE ! ILS SE SONT
BATTUS POUR TOUS LES TRAVAILLEURS BRETONS ! »

Evezhiadennoù-dezrannañ.
Evit lec’hiañ emelladenn adkelligourion Vrest er Poellgor-skoazell, ez eo mat savlec’hiañ hemañ
en ur c’helc’h ledanoc’h oc’h ober un damsell war ersav ar boblañs hag ar strolladoù gall ouzh
amrealoù an F.L.B., spisaat ivez durc’hadur kealiadel izili ar Poellgor-skoazell a-geñver gant an
aozadurioù ma kemeront perzh a-hend-all.

Ersav ar boblañs.
Gant tarverezh Roc’h-Tredudon en deus an F.L.B. kollet kenduadur gouzañvat ar boblañs. E
Kemper e felle da dud ’zo ma ve lazhet FLBiz, evit ober ur skouer, hag en arsanailh Brest e oa gwell
na ziskouez trivliadoù breizhkar. Taer a-walc’h e voe ersav kentañ an dud. Tamm-ha-tamm avat en
em voazjont da vevañ hep skinwel, evel ma tiskouez an enklask graet gant Ouest-France. Chaletoc’h
oant da c’houzout pegoulz e ve skinwel en-dro eget da c’houzout pegoulz e ve paket ar sponterion.
War an un live e voe lakaet an diouer a skinwel hag al liñvadennoù c’hoarvezet en hevelep mare. Edo
an daou zarvoud kement-ha-kement e-maez krap ar poell, hep ster, nag an eil nag egile ne gave lec’h e
steudad darvoudoù ebet : ar gudenn oa parraat outo. Skoazellet e voe an dud da welout an traoù en
doare-se gant ar c’helaouennoù hag ar skingomz, – abadennoù arbennik a veze evit « hon mignoned
eus Breizh » (paour kaezh tud memes tra, goude al liñvadennoù, ar skinwel !). Ar gouarnamant diouzh
e du a strive kalz muioc’h da ratreañ ar skinwel eget da herzel an darverion.

Ersav ar strolladoù gall hag U.D.B..
Daou seurt ersavioù a verzed gant ar strolladoù gall.
– Heñvel a-walc’h e oa emzalc’h ar P.C.F. hag an U.D.R. o kondaoniñ garv ar gwalldaol hep
klask digarezioù da dud an F.L.B.4. An U.D.R. a baouezas buan a gomz eus an darvoud, evel ar
gouarnamant pa ra brasoc’h meneg eus distro ar skinwel e Breizh.
– Ar P.S. a gondaonas ivez ar gwalldaol en ur reiñ digarezioù dezhañ5, dre e lakaat war gont ar
gouarnamant gall a zispriz an arc’hadurioù breizhek.
Diouzh he zu, U.D.B. a embann ez eo gwalldaol Roc’h-Tredudon un ober noazus ouzh ar gaoz
vrezhon. N’eo ket deuet c’hoazh mare ar feulster e Breizh. Arverañ ar feulster bremañ zo lakaat en
arvar goanagoù un dieubidigezh vroadel eus ar bobl vrezhon ha sachañ war an aozadurioù breizhek
moustrerezh ar gouarnamant ha dic’hratadur Breizhiz o-unan. Anzav a ra U.D.B. e veiz ar gudenn
vrezhon en hevelep doare hag an F.L.B.-L.N.S., nemet he deus aon da vezañ gourmesket gantañ.
Ouzhpenn gant disfiz ar boblañs, ez eo chalet gant barnedigezh ar P.C.F..

Aozadurioù-orin izili Poellgor-skoazell Brest.
Goude bezañ c’hwitet da sevel ur poellgor-skoazell da doullbac’hidi an F.L.B.-L.N.S. gant an
aozadurioù kleiz, ez eas Rouge (an ezLigue communiste) er poellgor aozet gant ar Mouvement breton.
Da heul an emvod kentañ ne chomas er poellgor nemet un ezel, ur paotr a oa tizhet endeo gant ar
bountad breizhek. Ar re all a zisklerias ne felle ket dezho kemer perzh peogwir n’o doa ket mennozioù
sklaer war an devoud tudadel e Breizh, – emaint ouzh e studiañ a-hend-all. Ne oa ket disheñvel-tre o
savlec’h diouzh hini tud Rennes Révolutionnaire a reas un dro er poellgor dreist-holl evit tuta.
Izili Strollad ar Vro, brogarourion, oa un dlead evito skoazellañ Breizhiz toullbac’het en anv
Breizh. Klask a raent ledañ ar gengrediezh gant ar brizonidi. Dizemglev oa avat en o zouez : daou
anezho oa mennet da genderc’hel hep derc’hel kont eus ersavioù ar boblañs pe al luskadoù all ; un
trede, er c’hontrol, chaletoc’h gant an ersavioù-se, a guitaas ar poellgor.
Tud ar Strollad komunour brezhon, tost-tre o c’healiadurezh da hini an F.L.B.-L.N.S., oa aze evit
reiñ o skoazell frank d’an doullbac’hidi : o lizher d’ar c’helaouennoù henn diskouez splann.
Ar Centre breton d’information, hiziv Ti an Emsav, krouet e meurzh 1973 gant tud o tont eus
Jeune Bretagne ha dalc’het bev gant un dornadig tud yaouank bodet en-dro d’un atebeg, a gemer da
4
Collectif régional ar P.C.F. : « Un tel acte, qui est le fait d’aventuriers fascistes, dessert gravement les intérêts de la
Bretagne, donne des armes au pouvoir pour s’opposer à une régionalisation démocratique et encourage la répression » (19 02
74). MARCELLIN, Maodiern an Diabarzh : « Le temps de la clémence est passé (), le territoire français est un et indivisible
et c’est un crime que de vouloir porter atteinte à l’intégrité nationale » (Ouest-France 18 02 74).
5

D’an 19 02 74 ez embann ar P.S. e savlec’h : « ferme condamnation concernant l’attentat contre le pylone de Roc
Trédudon ». Ouzhpennañ a ra : « néanmoins, il estime que, si une telle situation de violence s’est réalisée, les responsabilités
incombent en grande partie au pouvoir qui, depuis des décennies, méprise les revendications bretonnes ».
Ar P.C.F. a zisklerie ivez : « Ces attentats ne sauraient masquer la responsabilité qui est celle du pouvoir ». Hag an daou
strollad o kinnig evel just ar peurlouzoù : ar rannvroeladur gwirion ha demokratek.
En doare da ginnig ar peurlouzoù-se avat ez eus un diforc’h azonus. Pa gomz ar P.C.F. eus rannvroeladur, e veneg hini
ar Programme commun : « La volonté de changement est forte dans la région. Le Programme commun de la Gauche ouvre
des perspectives, donne un moyen pour assurer le renouveau de la Bretagne » (L’Unité, kelaouenn viziek kelligoù Brest,
c’hwevrer 1974). En eneb, pa ra ar P.S. anv a rannvroeladur, e komz eus « véritable pouvoir régional, permettant de
promouvoir l’économie et la culture bretonne », met ne gomz morse eus ar Raklun boutin. Arabat disoñjal al liammoù a zo
etre ar P.S. e Breizh hag aozadurioù evel ar Bleun-Brug, na krouidigezh ar B.R.E.I.S. (Bureau régional d’études et
d’informations socialistes). E-touez diskleriadurioù emvod hollek kevreadoù breizhat ar P.S. hag ar B.R.E.I.S. e c’hwevrer
1974 e Pondivi e lenner : « Depuis un an on assiste à un développement considérable des effectifs du P.S. en Bretagne, les
militants étant de plus en plus jeunes ».
Erfin n’eo ket dic’hortoz klevout MITTERAND o hiraezhiñ, e-barzh L’Unité (22 02 74), da drefoedach ar Charentes
implijet gant e vamm-gozh, hag o tiskleriañ : « Moi, Français de France, je témoigne pour mes frères de Bretagne que je ne
sais pas un traître mot de leur histoire, s’ils en ont une, avant le jour où cette histoire devint la nôtre ».

bal skignañ lizheradur, aozañ emvodoù foran, e berr, bezañ poent-kejañ holl aozadurioù breizhek
Brest. En e gefridi edo enta sevel ar Poellgor-skoazell.
Ouzhpenn derc’houezourion an aozadurioù-se, e kaved er poellgor un nebeut hiniennoù, darn izili
eus Oaled ar vro bagan, darn bet e darempred gant Skol an Emsav pe gant luskadoù kleizelour.

Perzhiadur adkelligourion 29 K er Poellgor-skoazell.
N’eus ket tu da gompren perzhiadur an adkellig er Poellgor-skoazell hep e lec’hiañ e-keñver an
obererezh he doa renet betek neuze.
A-raok perzhiañ er poellgor.

Degouezhet e Brest ne ouie ket re an adkelligourion peseurt labour a c’hallent ober. War al lec’h
n’en em santent adkelligourion nemet e kement m’o doa ul labour hiniennel ha ma komzent etrezo eus
danvezioù pleustret gant E.S.B.. Abegoù disheñvel o bountas da gemer perzh er poellgor. A, nevez
deuet eus ar metou ledemsavel, a oa un tammig kollet en un aozadur na rae ket bruderezh. B,
adkelligour e Brest warlene, oa chalet ivez dre ma rae E.S.B. nebeut a vruderezh. Evit K, na grede ket
re en derou en efedusted an darempredoù gant ar Mouvement breton, e soñjas goude an emvod da
vrudañ ar gelaouenn Evit ar brezhoneg m’o doa e geneiled lakaet reuz ha dedennet evezh ur bern tud,
e oa tu marteze da c’hounit korvo en un doare nevez gant emvodoù ar Mouvement breton. A ha B o
doa gwerzhet kalz lizheradur ha, goude komz gant perzhidi ’zo eus al luskadoù breizhek, o doa gallet
stadañ ar goullo kealiadel a rene en o metou. Hervezo e ve frouezhus kenderc’hel da gejañ ganto, war
an amboaz tuta pe ledañ kealiadurezh E.S.B..
Er poellgor.

En emvod da sevel ar Poellgor-skoazell e voe goulennet o c’henlabour hag asantiñ a rejont, da
gentañ peogwir o doa c’hoant displegañ ar mennozioù o doa stlapet en un doare digomprenadus en
emvod kent, d’an eil peogwir ne felle ket dezho, goude ar reuz o doa lakaet en holl emvodoù, kilañ
rak ul labour resis, erfin peogwir e vennent korvoiñ ar poellgor dre gemer ar gomz en tolp rakwelet ha
skignañ traktoù.
En emvodoù kentañ ar poellgor ne voent ket aloubus-tre. Tagañ a raent dreist-holl dezrannoù an
hini nemetañ a ginnige testennoù evit an trakt : paotr an ezLigue, a gave respontoù ken soutil da bep
tra ma save ar ra all a-du gantañ.
Goude taol Roc’h-Tredudon e santed endeo e ve diaes d’ar poellgor prientiñ un tolp. War goazhañ
buan ez ae niver ar berzhidi ha diaesoc’h e oa diwar neuze skignañ traktoù.
Paotr an ezLigue a gendalc’he evelkent da sevel testennoù traktoù a veze abeget bep gwech taerouzh-taer gant an adkelligourion. War un dro e voe degaset ar re-mañ da studiañ pishoc’h dezrann
E.S.B. war an F.L.B.. An dezrann-se a glaskjont displegañ en un emvod. Mennet oant, goude bezañ
chomet pell e par an nagenniñ, da lakaat ar poellgor da zegemerout an dezrann-se.
Neuze e savjont un danvez trakt ma kinnigent elfennoù ’zo eus an dezrann ha ma tavent war reoù
all evit na feukañ re an dud. Daoust d’ar c’hempennadurioù ne voe ket touellet izili ar poellgor gant ur
skrid a anatae evit gwir emañ ar Mouvement breton en un hent bac’h. Taer ez ersavjont : ne fell ket
dezho klevout komz eus hent bac’h ha dreist-holl war un trakt. Merzout a reas neuze an
adkelligourion ne oant ket evit kenlabourat pelloc’h gant ar Poellgor-skoazell pa oa ken klok an
dizemglev etrezo hag eñ. O dilez a rojont.
Klozadur.

Perzhiadur adkelligourion eus 29 K er Poellgor-skoazell en deus roet tro da werzhañ kalz
lizheradur. Darn eus al lennerion zo bet strafuilhet gant an dezrannoù ha kollet o deus fiziañs en
obererezh ledemsav. Dav eo lavarout ne oa ket an dud-se izili e luskad ebet. Unan anezho en deus
kroget da genlabourat gant an adkellig : perzh en deus kemeret en un emvod evit dezrannañ ar

Poellgor-skoazell, goulennoù e-leizh en deus graet war danvez al lizheradur gallek skignet gant
E.S.B..
Elfenn yael all : krog eo an adkelligourion da zeskiñ komz en emvodoù foran.
Ar pep pouezusañ avat eo bezañ gwelet mat war an dachenn ne c’haller ket kenlabourat gant al
ledemsav. A-raok, n’hor boa nemet mennozioù treuzplaket. Evit an adkelligour o tont eus ar metou
ledemsavel eo bet frouezhus-kenan, peogwir en deus komprenet ne oa ket dre strolladelouriezh ez
enebe E.S.B. ouzh ar Mouvement breton. War ar poent-se ned eo ket nevez moarvat an disoc’h evit
E.S.B., frouezhus eo avat evidomp.
Kejet hon eus gant un den eus an ezLigue communiste a ziskoueze bezañ dedennet gant an devoud
tudadel ha kaout mennozioù sklaer war an danvez. Krediñ a raemp e klaske trehontiñ ar renkadelezh
hag an dudadelezh ha soñjal ivez e oa tu da genlabourat gantañ. Buan hon eus merzet avat ned ae ket
ar paotr pelloc’h eget deskiñ brezhoneg ha difenn kealiadurezh vrogarour luskadoù kleiz al ledemsav.
EMVR-463
Digant un Ezel eus ur Gellig all da aozerion EMVR-463 :
Un teul prizius eo ho tanevell obererezh evit an neb a glasko un diell war geflusk ar metaouioù
breizhek ha kleizidik er bloavezhioù seikont, – dafar evit un anaoudegezh eus ar gevredigezh e
Breizh. Ouzhpenn bezañ deurus evit an istorour hag ar c’hevredadour, ez eo ivez pouezus evit an
emsaverion : danvez a zegas d’hon anaoudegezh embregel eus gwiskadoù kizidik ’zo eus ar boblañs,
ha, dreist-holl ez eus anezhañ un derou emzezrann.
Lavarout a ran un derou emzezrann hepken, rak ar santadur en deus al lenner o vont gant ho
testenn eo hoc’h eus renet hoc’h obererezh en un doare reizh peurliesañ, met ur wech deuet ar mare da
zisplegañ perak ho poa graet an dra-mañ-dra e chomit bourt pe e tegouezhit gant klozadurioù diazas.
Skouerioù a roin pelloc’h. Da’m meno, pezh a ra n’hoc’h eus ket kaset gwall bell an dezrann emsavel
eus ho labour er Poellgor-skoazell, eo ar pouez re zister a roit d’ar saviadelezh. Klask a ran displegañ.
Ne hañvalit ket bezañ merzet al « lamm saviadel » ez eo bet evidoc’h dont da izili er poellgor.
Keit ma oac’h arsellerion en emvodoù ar Mouvement breton ne save ket kudenn, dre ret, gant ho
saviad-kenderc’hañ emsavel. Diwar m’hoc’h eus asantet kemer perzh en un framm anemsavel e
c’hoarveze un treuzfurmadur (dibad, met gwerc’hel) eus ho saviadoù-kenderc’hañ, ha ne zleec’h ket
lezel an treuzfurmadur-se dizezrann.
Arbenn-bezañ ar poellgor oa enebiñ ouzh ur poent eus arc’hwel al levierezh gall (bac’hidigezh
pevar sponter), eleze kemer perzh e dialusk ar riez c’hall e tu an eneberezh. Gouez d’e gealiad, edo ar
poellgor o skoazellañ difennerion ar bobl vrezhon, ar vroad vrezhon, h.a. ; hogen ar « bobl vrezhon »,
ar « vroad vrezhon » n’eus ket anezho, gwengeloù n’int ken, ken ma oa a-benn ar fin roll gwerc’hel ar
poellgor kenderc’hañ eneberezh er riez c’hall, eleze perzhiañ en un arc’hwel eus ar riez c’hall, e berr :
diazañ er saviad-kenderc’hañ riezel gall, – pe, diouzh ar sell emsavel, diazañ er saviad-kenderc’hañ
arallek.
An amkan a zo deuet da vezañ hoc’h amkan-kreiz, mar lenner pizh ho tanevell, oa ensilañ
kealiadurezh E.S.B. er poellgor. Ar priz hoc’h eus paeet evit henn ober eo mont da izili er poellgor,
eleze kemer e saviad-kenderc’hañ d’ho hini. Diwar ar saviad-kenderc’hañ arallek-se hoc’h eus renet
un arc’hwel ledemsav. Aze emañ, a gredan, ar stern-daveiñ a zo da gemer evit dezrannañ hoc’h
obererezh er Poellgor-skoazell.
Ur goulenn a c’haller ober amañ : ar poellgor drezañ e-unan zo dija ul ledemsav ; penaos e oa tu
da ziorren un arc’hwel ledemsav diwarnañ ; da betra e talvez ledemsavekaat al ledemsav ? Un nebeut
spisverkoù zo da zegas. Evel kement luskad breizhek ’zo, en doa ar poellgor ur saviad gall hag ur
c’healiad enepgall. Dre an disklotadur-se e oa kondaonet diwar an derou. Pouezus ivez eo merkañ e oa
ar c’healiad enepgall-se frouezh ul ledemsavekaat kent : amparet oa diwar ensiladurioù kealiadurezh
an eil Emsav. C’hwi, o tegas kealiadurezh an trede Emsav, ne raec’h nemet nevesaat, blivaat kealiad
ar poellgor : e-lec’h kealioù torkulet ha gaonac’h an eil Emsav e teuec’h da ginnig kealioù azasoc’h an

trede Emsav. Pa lavarer azasoc’h, n’eo ket azasoc’h ouzh saviad-kenderc’hañ ar poellgor evel just. Er
c’hontrol, pezh a raec’h oa goulenn digant tud ar poellgor tremen eus ar stad a ziboellded kensakret,
unventek ha stabil, simantet diwar-bouez ar gwengeloù a ra krakvuhez ar Mouvement breton
(gwengel ar vroad vrezhon o vezañ maen-bolz ar reizhiad), d’ur stad a ziboellded drastus evit o
frammoù, o oberoù, o c’hredennoù (kinnig distrujañ gwengel ar vroad vrezhon zo kinnig lakaat ar
reizhiad e bruzhun). Alese an ersavioù diseurt a-berzh an izili ouzh ho taol ledemsavekaat (ent resis :
ho taol d’o lakaat da dremen eus ar stad a ledemsav gaonac’h d’ar stad a ledemsav gwerc’hek) :
adalek eneberezh taer ar broadelour eus S.A.V.-F.L.B.-1 o tifenn kempoellded wengelel e gealiad,
betek « komprenusted » atebeg ar C.B.I. a oar e vez neptuet ur c’heal gant unan all hag ez eo ar
Mouvement breton ul lec’h-unventekaat ma koll buan pep mennoz dispac’hel e vinim e-barzh soubilh
sukret unvaniezh ar c’halonoù, – ha betek ar paotr en deus kuitaet ar poellgor war un dro ganeoc’h,
c’hoant gantañ mont etrezek lec’hioù-kenderc’hañ kealiadurezh an Emsav.
E-se ez eo bet hoc’h emelladenn er Poellgor-skoazell saveladur hag embregadur un arc’hwel
ledemsav diles. Drezi hoc’h eus stroñset don ar gealiadurezh vroadelour e meur a hini (diwar vont, e
ranker notañ hoc’h eus gouezet ivez diskregiñ hag en em dennañ en un doare kadouriezhek, pezh a zo
pell a vezañ dibouez). Moarvat ez eo bet rebechet deoc’h azezañ war ar skourr edoc’h o troc’hañ, pa’z
oc’h aet da ziazañ en ur saviad-kenderc’hañ ha da genderc’hañ diwarnañ kealioù a oa drastus evitañ.
Evel-se koulskoude e tleer ren an taolioù ledemsavekaat : ur perzh eus an arc’hwelioù ledemsav eo
kaout gwerc’h hepken d’an ampoent ma tiwanont ; buan e kollont o nerzh hag e ranker o dilezel (pezh
hoc’h eus graet ivez). Tra ma oa ar peder bac’hidigezh un digarez evit ar boellgoridi all da skignañ ar
c’healiadurezhioù broadelour, kleizelour, h.a., ez int bet evidoc’h an digarez da skignañ (e diabarzh ar
poellgor) ar gealiadurezh emsavel. E-keñver ar pal merket gant ar poellgor d’an trakt e oa
emzislavarus an destenn a ginnigec’h : oc’h ober van da zifenn ar brizonidi e tiskouezec’h e oa diboell
ar pezh o doa graet hag en doa talvezet ar prizon dezho ; aze ne raec’h nemet lakaat war wel an
diboellded koachet e mennad ar Poellgor-skoazell : dre zifenn ar brizonidi, difenn ur gealiadurezh
dizifennadus.
Bremañ, evit d’hoc’h emelladenn bezañ bet reizh evel arc’hwel ledemsav, ne hañvalit ket
kompren perak ha penaos ez eo bet reizh, da nebeutañ mar seller ouzh ho klozadurioù. Krediñ a rafed
hoc’h eus he renet dre berzh ur meni bondoug emsavel, hep bezañ atav emouiziek fraezh ouzh ster
hoc’h oberoù. Kement-se a denn marteze evit ul lod d’an arver laosk a rit eus un nebeut binvioù
daelerezhel, evel da skouer ar meizad a ledemsav. Pa rit gant an termen « ledemsav » e hañvalit
menegiñ bep taol teskad al luskadoù breizhek ; pezh nad eo ket un arver gaou, nemet ez eo evelkent
un arver eilster. En degouezh-mañ, e oa d’ar poellgor neuz ul ledemsav, mar karer, peogwir e kouble
ur c’healiad eil Emsav gant ur saviad riezel gall, – hogen dres, kaout ur c’healiad eil Emsav a lame
dioutañ pep gwerc’h ledemsav ; ul ledemsav marv e oa, un anemsav e gwirionez (ar Gouarnamant
henn goar ervat pa arver bremañ ar vroadelouriezh vrezhon evel kaoued da vac’hañ an nerzhoù
kevredadel nevez). En eneb, degas kealiadurezh an trede Emsav oa savelañ ul ledemsav gwerc’hek,
pezh hoc’h eus graet. Hogen al ledemsav ne oa ket el lec’h ma soñjec’h : n’eo ket ar poellgor a
c’hoarie ur roll ledemsav e-keñver ar boblañs, hogen c’hwi e-keñver ar poellgor. (Amañ e kejer gant
forc’hellegezh ar meizadoù daelerezhel : mard eo al ledemsav evit ar sell kevredadour un anadenn
disheñvel-mat diouzh an Emsav devoudel evel ma tiskouez dezrann o emframmoù ketep, evit ar sell
nidiadek ez eo un arc’hwel eus an Emsav, – pe, o treveziñ ar c’hrennlavar brudet a-zivout ar brezel
hag ar vilourion, e lavarimp ez eo al ledemsav un arc’hwel re sirius evit bezañ fiziet el
ledemsaverion !).
Arverañ a rit an tri zermen : « Mouvement breton », « bountad breizhek » ha « ledemsav » tost
evel heñvelsterioù. En ESB 7 e kaver displeget an diforc’h etre « bountad breizhek », skritell
gevredadour o tavein d’ur sell andaelerezhek (sl. ivez EMVR-391, Emsav 74/69 1973), ha
« Mouvement breton », skritell gazetennel o taveiñ d’ar sell o deus izili al luskadoù breizhek outo ounan ; « ledemsav » diouzh e du zo nep ober o koublañ ur c’healiad a orin emsavel gant ur saviadkenderc’hañ anemsavel. Merzout a rit pegen kemplezh ha forc’hellek eo keñverioù an Emsav gant an
tri meizad-se… Evit distreiñ d’ho klozadurioù, ez eo da skouer anster lavarout : « darn (eus tud ar
poellgor) o deus kollet fiziañs en obererezh ledemsav ». Anster eo, rak n’eus nemet an emouiziegezh

ouzh ar saviad-kenderc’hañ emsavel a ro tu da intent meizad al ledemsav, – emouiziegezh n’o doa ket,
anat, izili all ar poellgor. Anster eo ivez, rak n’eus ket anv da goll fiziañs en obererezh ledemsav, a zo
un obererezh pouezus, hag eñ neoazh a eil pouez, eus an Emsav. Arbennadennoù heñvel a c’haller
ober ouzh frazennoù all eus ho klozadur, evel houmañ : « Ne c’haller ket kenlabourat gant al
ledemsav ».
Yael-kenan eo bet enta hoc’h emelladenn er Poellgor-skoazell, ken dre an disoc’hoù fetis a zo
d’an arc’hwel ledemsav hoc’h eus savelet hag embreget, ken dre an ezhomm he deus dizoloet da gas
war-raok ho parregezh-dezrannañ.
EMVR-464
Da reizhañ en Emsav 87/102, linenn gentañ :
(), komunourion a galon ()

Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
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S.A.D.E.D. : TRIZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (1)
KENDAEL A-ZIVOUT AN EMBREGEREZHIOÙ ARMERZHEL
(C’hwec’hvet testenn, PKB-1301)
Ec’hwel greanti « Doux » Pederneg (4 kerzu 1973 – 27 c’hwevrer 1974).
Deskrivadur an embregerezh.
Un embregerezh tiegezhel eo Doux, a c’hoarvez eus peder stal diazezet e Chantonay (85), Ploure
(56), Meilh-ar-Wern (29), Pederneg (22).
Amañ da heul an titouroù roet warlene gant ar gelaouenn Entreprise :

1971

kengreadur

Kevalaoù piaouel1

read liñvel2

buzad

koskor

43 111 000

1 733 000

2 112 000

708 000

215

1973
67 978 000
6 750 000
4 024 000
1 837 000
310
N’eus c’hweluniad nag e Chantonay nag e Meilh-ar-Wern. Unan (C.F.D.T.) zo bet savet e Ploure,
e-kerz an ec’hwel. E Pederneg ez eus ur c’hweluniad C.F.D.T. abaoe 1973.
E 1972 eo bet digoret greanti Pederneg, war-dro 100 den a labour ennañ.

An ec’hwel e Pederneg (4 kerzu 1973 – 27 c’hwevrer 1974).
Hanez an ec’hwel.

D’an 26 here 1973, ar c’hweluniad C.F.D.T. a ro d’ar renerezh ur c’haier arc’hadurioù o
c’houlenn an tri zra-mañ :
– ma ve kresket ar goproù-enfred eus 5,93 F an eurvezh da 6,17 F (e Chantonay e tizhe ar gopr
6,21 F) ;
– ma ve talet 30 F miziek evit ar mizoù-dezougen ;
– ma ve roet aozioù labour dereatoc’h (azezennoù e staeloù ’zo hag all).
O vezañ ma chom ar renerezh direspont e vouezh ar vicherourion an ec’hwel d’an 3 kerzu, 58 den
eus ar c’hoskor diwar 81 o vezañ a-du.
N’eus ersav ebet a-berzh DOUX betek diwezh kerzu. D’ar c’hazetenner a c’houlenn outañ hag
emañ e soñj kevraouiñ : « Kendivizout, ya, kevraouiñ, nann ». Aozet e vez Poellgorioù-skoazell e
Gwengamp, Lanuon, Sant-Brieg.
D’ar 4 genver 1974 ez eus aozet un emvod etre renerezh Doux (3 den), ensellerion al labour (2
zen) ha derc’houezourion ar c’hweluniad (6 den, en o zouez LE FAUCHEUR, atebeg an U.D.
C.F.D.T.). Da 18 h e troc’h ar renerion an divizoù, hogen ar vicherourion o c’hronnañ ar sal-emvod a
vir outo a dremen. Ret eo dezho chom betek hanternoz hanter.

1

Kevalaoù piaouel un embregerezh a c’hoarvez eus ar c’hevalaoù degaset en derou gant ar gevranneion, eus ar buzadoù
nann rannet ha miret hag eus al lodenn piaouet endeo eus buzad ar bloaz, lamet diouti an traoladurioù hag an telloù.
2

Ar read liñvel (Sz. cash flow) zo hollad al liñveladoù rik degemeret gant un embregerezh e-doug un amzervezh roet,
dre berzh e obererezh reol. Kevatal eo d’an enkefiañ kriz, lamet dioutañ an ezkefiadoù a bep seurt (dispignoù e danvezioù
krai, goproù, kargoù kellidel, telloù, binvioù nevez, postadurioù, h.a.). Ar read liñvel zo enta kresk ar c’hwelad liñvel (pe
arc’hant-c’hwel, Sz. working funds, Gl. fonds de roulement) ; pourvezet eo gant an helvoù dreist-holl.

D’ar 4 genver ivez, kerzhadeg liseidi Gwengamp war-du Pederneg.
D’ar 6 genver, DOUX hag e genlabourerion a droc’h ar c’hevraouerezh. Dalc’het int e ti-kêr
Gwengamp gant an ec’hwelerion. Dieubet int gant an archerion.
D’ar 7 genver, e tiskrog koskor greanti Doux Ploure diouzh al labour, war atiz ec’hwelerion
Pederneg. Savet ez eus ur c’hweluniad war an tomm.
D’an 9, 10 hag 11 genver, ez emvod e Pederneg ar vagerion-yer a bourchase loened da lazherezh
Doux. Klask a reont pouezañ war an ec’hwelerion evit ma adkrogfent gant al labour. Da heul an
ec’hwel e rankont lazhañ 350 000 poñsin bep sizhun. Ar vagerion-se zo evit an darn vuiañ pennoùembregerezh pinvidik eus 29.
D’an 12 genver, tolp e Pederneg – 400 den bennak – aozet dindan aotrouniezh C.F.D.T., C.G.T.,
F.O., F.E.N., C.D.J.A., M.O.D.E.F., F.D.E.A..
D’ar 15 genver, e tegemer ec’hwelerion an daou c’hreanti pep a lizher digant ar renerezh o
c’houlenn outo adkregiñ gant al labour a-barzh ar 17 genver da 8 h. Na adkregiñ a dalvezo reiñ an
dilez.
E Ploure n’eus mui nemet 30 % a ec’hwelerion.
D’an 19 genver, tolp diwezhañ e Ploure, gant 150 perzhiad. Strafuilhet gant lizher ar patrom e
tiviz ec’hwelerion Ploure adstagañ gant al labour d’an 21 genver. Un diskrog a reont evelkent.
D’an 22 genver n’eus mui nemet un ec’hweler e Ploure.
D’an 25 genver, c’hwitadenn an emvod e Roazhon etre patromed Doux ha derc’houezourion
ec’hwelerion Pederneg.
D’an 28 genver, mouezhiadeg : ar vicherourion a ziviz kendalc’h an ec’hwel dre 60 mouezh ouzh
1.
Ur vombezenn a zistruj ordinator stal Doux Meilh-ar-Wern. Sinet eo an taol F.L.B..
D’ar 4 c’hwevrer, e karez DOUX diatebegezh ar c’hweluniad : « Ni patromed a samm hon
atebegezhioù. Pa vo c’hweluniadoù galloudus gant pennoù gouest da zerc’hel o zud e vo gwelloc’h an
traoù ».
Ec’hwelerion Pederneg a ijin un doare nevez da ren o stourm : lazhañ ha gwerzhañ yer o-unan.
« Ul Lip nevez » a embann ar c’helaouennoù. Seurt lazherezh gouez a aozont dreist-holl evit derc’hel
deltu an ec’hwelerion.
Anvet ez eus un hanterour gant Prefed 22 : rener Oberiadeg Vutun Montroulez.
D’an 27 c’hwevrer ez eus emglev etre an ec’hwelerion ha renerezh Doux. Ne adderaou ket al
labour diouzhtu avat, dre m’o deus ar bourchaserion yer paouezet a vagañ poñsined abaoe ur pennad
amzer. Betek miz ebrel en em gavo an ec’hwelerion dilabour.
Ar skoazelloù arc’hant.

Dre gestal o deus ar Poellgorioù-skoazell dastumet peadra da reiñ 700 F da bep micherour betek
diwezh meurzh.
E miz ebrel e tegemerjont etre 50 F ha 190 F digant Doux evel dic’haou da heul an dic’hwel
kalvezel.

Evezhiadennoù war ec’hwel Pederneg.
Ur c’hwitadenn eo bet an ec’hwel ha ne gredomp ket e ve kavet tud evit lavarout ned eo ket unan.
Amañ da heul e kaver an evezhiadennoù graet gant Kelligourion hag Adkelligourion 22 e-ser
emvodoù war an divoud.

Ar C.F.D.T. hag an ec’hwelioù hir.

Disheñvel eo bellouriezhoù ar C.F.D.T. hag ar C.G.T. en ec’hwelioù. Meno ar C.F.D.T. eo e rank
un ec’hwel bezañ un « darvoud-skouer », ken evit an ec’hwelerion, ken evit labourerion all ar vro. Un
degouezh dibarek eo evit ar c’hweluniad da ledañ e vennozioù war ar gevredigezh, an emvererezh hag
all. Alese al leviadur en deus e-keñver ar Poellgorioù-skoazell a zo evitañ fetisadur emdarzhegezh ar
boblañs en-dro d’un darvoud resis. Un ec’hwel a rank bezañ un digarez evit an dud da emouezañ ouzh
kudennoù al labourerion, kudennoù ar vro hag all. Un ec’hwel a sell ouzh ar boblañs a-bezh ha ned eo
ket hepken ouzh implijidi an embregerezh en ec’hwel.
Daoust ma lavar ar C.F.D.T. e rank obererezh ar Poellgor-skoazell chom ul labour diavaez
hepken3, ez eo roll ar Poellgor forc’hellek kenan. Drezañ e sav hag en em genurzh un nerzh e-kichen
an ec’hwel ha ned eo ket ar c’hweluniad evit gwerediñ warnañ. (Ret eo menegiñ ez eo darempredet
fonnus ar Poellgorioù-skoazell gant kleizelourion a bep seurt a gav eno ur c’hevredig). Hogen n’eo
ket e par ar gwaradurioù damkanel emañ an arvar : ar Poellgorioù-skoazell a zegas ur sikour
danvezel ; arc’hant ar c’hestoù, al legumaj, an amanenn hag ar vioù profet gant ar C.N.J.A. o deus
diskouezet kaout ur roll yael – ar Joint Français zo skouerius er c’heñver-se – met en un doare, ar
skoazell a c’hell ivez bezañ arvarus pa lak an ec’hwelerion da grediñ emañ disoc’h ar stourm e par ar
skoazell – elfenn diavaez – ha da zisoñjal ar c’heñver nerzhoù ec’hwelerion / patromed – elfenn
diabarzh. Skouer ar Joint Français he deus degaset ar C.F.D.T. da adkemer e degouezhioù ’zo ar
gadouriezh he doa talvezet neuze : Kaolins de Bretagne (Plouvael), Big Dutchman (Sant-Karreug),
L.M.T. (Lanuon) ha hiziv Doux (Pederneg)4.
Dre ma sell ar C.F.D.T. ar Poellgorioù-skoazell evel parzhiat er stourm (diouzh un tu emañ an
ec’hwelerion + ar c’hweluniad + ar Poellgorioù-skoazell, diouzh an tu all ar batromed), e tiwel ez eo
bepred un ec’hwel un darvoud diabarzh d’an embregerezh hag un darvoud – c’hoarvezet a c’hoarvezo
– bevennet en amzer5. Techet eo da ziwelout ned eo ket hirder an ec’hwel a gont, hogen padusted ar
c’hweluniad. Un ec’hwel n’eo, erziwezh, nemet un degouezh taeroc’h er stourm a vez renet bemdez.
Met ar stourm pemdeziek padus ne c’hell ket bezañ renet hep framm padus ar c’hweluniad. Un
ec’hwel a rank bezañ un digarez evit ar c’hweluniad da greñvaat e c’halloud en embregerezh.
Daoust ha kreñvaet e vo bet saviad ar c’hweluniad C.F.D.T. en embregerezh Doux goude un
ec’hwel c’hwitet ? Tu zo da lavarout o devo an dud dastumet skiant-prenañ diwar o stourmadenn
gentañ, met pet micherour en devo dilezet Doux ha klasket labour e lec’h all evel ma c’hoarvez en
holl ec’hwelioù hir ?

Ar goproù
(skeul a hended)

An arc’hadurioù d’an 3 kerzu
Gopr-enfred
6,37 F

6,73 F

Ar pezh o deus gounezet

Ar pezh a oa rakwelet a-benn
ar lñ ebrel

Kentañ hag eil miz
6,19 F

id.
6,39 F

Eus an 3e d’ar 6t miz
6,47 F

id.
6,67 F

En tu all d’ar 6t miz

id.

3

Sl. Emsav 84/431 1973 : « Lec’h ar poellgorioù-skoazell en ec’hwelioù. Pa vez stourmoù e rank ar gengrediezh
renkadel en em ziskouez e par ar c’hweluniadoù met ivez er boblañs. Renet e vez labour ar c’hweluniad e par an
embregerezh, hini ar poellgor-skoazell e par ar boblañs (stlenn, skoazell, kestoù, h.a.). »
4

Ne dalv ket ar boan moarvat menegiñ an holl ziforc’hioù a zo etre Doux hag ar Joint Français ; merkomp evelkent ne
oa ket ar Joint Français kevanek ouzh armerzh ar vro ; er c’hontrol, Doux a zegemer e yer digant magerion annezet er vro, –
ar re-mañ o deus paouezet, goude un nebeut sizhunvezhioù ec’hwel, a genderc’hañ yer, alese an dic’hwel m’o deus en em
gavet micherourion Pederneg goude dibenn an ec’hwel.
5

Disfiz he deus ar C.G.T. ouzh ar Poellgorioù-skoazell : diazezet eo ar stourm war 1) ar c’hweluniad 2) emgannusted ar
vicherourion.
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id.
id.
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Ya

Ur reoliadur diabarzh

Ya
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A-hend all n’eo ket bet
aotreet an eurvezh stlennadur
c’hweluniadel paeet.
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KENDAEL A-ZIVOUT AR POLITIKEREZ
(Pevare testenn, PKB-1302)
Ar rannvroeladur. I. – Al luskad rannvroelour gall, e gelennadurezh.
E 1900 e voe krouet an F.R.F. (Fédération régionaliste française) gant J. CHARLES-BRUN.
Diwar neuze en em ledas an termen « rannvroelouriezh » (régionalisme6). Ur gevarzhe7 oa an F.R.F..
Ur gelaouenn, L’Action Régionaliste, a embannas eus 1901 da 1961.

Diazezoù kealiadel kelennadurezh al luskad rannvroelour gall.
Ar rannvroelouriezh en em dermen da gentañ en un doare nac’hel, evel un dasstourm ouzh ar
jakobinegezh hag ouzh ar vaorasouriezh. Ne sav ket enep ar c’hreizennerezh politikel – a zo un dra ret
–, hogen ouzh ar c’hreizennerezh amaezhiadurel. « Arabat faziañ : mard eo an unelezh politikel an
nerzh, ez eo an unelezh amaezhiadurel an despotegezh » (L. BLANC, meneget gant an A.R. e 1903).
Er c’hontrol ez eo douget ar jakobinourion d’ar greizennouriezh aotrouniek, d’an unfurmegezh ha d’ar
stadelouriezh. E diazez ar radikalouriezh emañ ar spered jakobin.
Enebiñ a ra ivez ar rannvroelouriezh ouzh kelennadurezh MAURRAS. Evit hemañ ez eo
digembezus Republik ha rannvroelouriezh : pal gouarnamant ar Republik zo padout, eleze bezañ
dilennet en-dro. En amkan-se e rank kreizennañ. E 1905 e voe ur vreutadenn etre MAURRAS ha
PAUL-BONCOUR, derc’houezour an F.R.F.. Tezenn MAURRAS oa : emañ ar rannvroelaat e dalc’h
ar renad politikel : an unpenniezh hepken a c’hell rannvroelaat. Evit PAUL-BONCOUR, er c’hontrol,
e c’hell ne vern pe renad rannvroelaat, – hag ar Republik pergen. « Rannvroelaomp da gentañ »,
kuites da zaskemmañ ar renad goude.
Liesseurt eo andonioù kealiadel ar rannvroelouriezh : kevreadelouriezh PROUDHON,
sokialouriezh, kelennadurezh BARRÈS, soliadelouriezh A. COMTE, frankizouriezh A. de
TOCQUEVILLE, katoligiezh sokial.
6
7

Gant BARRÈS, e 1899, e ve bet krouet an termen régionalisme.

Er gwir gall e tiforc’her kevarzhe (association) ha kevredad (société) evel-henn : ar gevarzhe zo « kendivizad daou pe
lies den oc’h unaniñ ent padus o gouiziadur pe o obererezh evit ur pal estreget rannañ buzadoù » (Lezenn ar 1ñ gouere
1901) ; en eneb, ur c’hevredad zo un unvez-stroll unanet dre gevrat evit ur pal arc’hantus.

Kevreadelouriezh PROUDHON.

Rannvroelouriezh CHARLES-BRUN zo un dedalvezadur eus kevreadelouriezh PROUDHON en
un amgant strishoc’h. Evit PROUDHON e vez e pep kevredigezh un dislavar etre beli ha frankiz ;
n’eus nemet un hent da gompezañ ar c’hourzhebiezh : ar gevrat a gevreadur, kendleadek ha
keideskemmek, pep kevratad o virout en e ser muioc’h a wirioù, a aotrouniezh, a berc’hentiezh eget
ma tilez. Pezh a intente CHARLES-BRUN evel an dilez gant ar pastelloù tiriadel (kantonioù,
proviñsoù, rannvroioù pe Stadoù) eus o c’hembelioù politikel evel ar politikerezh etrevroadel hag ar
barnerezh e gounid ar galloud-kreiz, en eskemm eus kembelioù brasoc’h e tachenn an armerzh hag an
amaezhierezh. Deurus eo merkañ ez a ar c’hevreañ hag an digreizennañ diouzh argerzhioù gin : n’eo
ket ar galloud-kreiz a zilez un darn eus he c’hefridiezhioù evit mad ar pastelloù tiriadel, hogen er
c’hontrol, ar pastelloù tiriadel a asant fiziout er galloud-kreiz un darn eus o beli. Alese ar bennaenn a
ra d’ar gevrat bezañ ar strishañ gwellañ : ar proviñsoù hag ar rannvroioù zo dleet dezho leuskel an
nebeutañ gwellañ eus o c’hembelioù da vont gant ar Stad-kreiz.
He mad he deus tennet ar rannvroelouriezh ivez eus an hentennouriezh erbedet gant PROUDHON
evit diraez ar gevreadelezh. Kinniget eo houmañ evel ur grouidigezh wevn ha pazennek, ar c’hontrolbev da ziskoulmoù trumm ha feuls an despotegezh jakobin ; ivez evel un azasadur kendalc’hek ouzh
ar c’hemmañ hag an diseurtelezh. Doujus eo ar rannvroelouriezh da c’houbarzhelezh ar proviñsoù ha
d’ar c’hulturioù lec’hel. « Kevreadur argreskus » eme PROUDHON. Hir basianted, a lavar
MISTRAL. Intret eo ar rannvroelouriezh c’hall gant keal ur c’hefleuniadur gorrek hag evezhiek eus ar
gevreadelezh oc’h emplegañ un hirstummadurezh eus ar geodedourion.
Holl elfennoù ar rannvroelouriezh evel m’he c’homprene CHARLES-BRUN hag an F.R.F. a
gavent endeo e kelennadurezh PROUDHON : a) galvidigezh ar proviñsoù : « Broad Frañs a c’hoarvez
eus ugent broad diforc’h da nebeutañ ». « Grit eus Frañs daouzek republik kevreet, hag e kavot Frañs
ken yaouank hag e 1793 ». « D’ar proviñsoù da sevel o mouezh da gentañ. Paris, eus kêrbenn o tont
da gêr gevreadel, n’he deus netra da goll en treuzfurmadur » b) emrenerezh ar proviñsoù : ar
gevreadelezh « a denn da reiñ da bep broadelezh, proviñs pe kumun, ar muiañ gwellañ buhez,
oberiantiz ha dizalc’hiezh ». Roll ar Stad-kreiz a zle bezañ « ur roll a zezverezh, a ensaverezh, () a
gentañ lusker hag a uhelrener () a organ pennañ eus al lusk kevredadel (), an nebeutañ gwellañ ur roll
erounit ». MISTRAL, muioc’h c’hoazh eget CHARLES-BRUN, a veize ar rannvroelouriezh evel ur
gevreadelouriezh.
Sokialouriezh ha rannvroelouriezh.

Sokialourion zo bet izili eus an F.R.F., evel Ch. LONGUET, deuñv K. MARX, marksour e-unan,
a voe e-touez diazezerion an F. R.F.. Div eus redennoù preder ar sokialouriezh o deus levezonet don
ar gelennadurezh rannvroelour : un hengoun digreizennelour ereet ouzh arc’hadur ar frankizioù
lec’hel, ur striv da frammañ ar rannvro e stern ar c’hweluniaderezh.
An tuadur digreizennelour, enebet ouzh ar « c’hreizennerezh gwerinek », zo bet difennet gant
damkanourion gentañ ar sokialouriezh c’hall ha chomet eo buhezek e Frañs. L. BLANC, J. GUESDE,
ALLEMANE, MILLERAND, L. BLUM hag an S.F.I.O. a erbede an dilennadur eus ar galloudoù
lec’hel ha rannvroel. « An adreizhoù amaezhel ne dalvezint da netra ma ne lakaer ket en e sav ar
buanañ gwellañ an adreizh pennañ ez eo an adreizh rannvroelour » (A. MILLERAND). Evit M.C.
POINSOT e tle zoken ar rannvroelouriezh « talvezout da ziazez » d’ar sokialouriezh, ar rannvroeladur
o vezañ unan eus an hentoù nemeto da sokialekaat an armerzh.
Damkanourion gentañ ar c’hweluniaderezh a save a-du gant frammoù digreizennet ha rannvroel.
Tost-tre oa BAKOUNIN da PROUDHON war an dachenn-se. Kevread Yalc’hoù al Labour lusket
gant PELLOUTIER, ar C.G.T. a-raok ar Brezel-bed kentañ a embann bezañ rannvroelour ha
digreizennelour. « A bouez eo tuadur rannvroelour ar c’hweluniaderezh hiziv. () Al labourerion en em
stroll e par ar rannvro evit disoc’hañ, evel ma skriv BAKOUNIN, gant freuzidigezh ar berc’hentiezh
prevez hêrezhel ha gant ensavidigezh ar berc’hentiezh-stroll ; gant freuzidigezh ar wirelezh hag ar
Stad, hag an erlec’hiadur outo eus frammadur ha kevreadur dieub ar c’hevarzheoù kenderc’herion »

(E. POITEVIN). PAUL-BONCOUR diouzh e du a lak a-wel ez eo ar c’hweluniadoù « riegezhioù
armerzhel gwirion, a denn da reoliañ dre ret doareoù al labour evit ar vicher hag ar rannvro a
zerc’houezont ». An egin ez int eus ur « gevreadelezh armerzhel dre gevelstrollañ ar riegezhioù
c’hweluniadel e stern ar rannvro ». Seurt disoc’h a vo frouezh « ar savelegezh istorek », – aze e verzer
levezon anat ar varksouriezh. Tuadur kilezelour PROUDHON a adkaver ivez gant JAURÈS :
« Fellout a ra din frammañ labourerion ar ploue en hon rannvro, perc’henned, tieion, metaerion, e
kilezennoù a gred gounezel, e c’hweluniadoù kevreet » (1902).
M. BARRÈS.

Sokialour en derou, ez emdroas BARRÈS etrezek ur furm a hengounelouriezh a chom stag ouzh e
anv (« An douar hag ar re varv ») hag ar vroadelouriezh. Don e voe hag e chom e levezon, pa ouezas
savlec’hiañ ar rannvroelouriezh evel prederouriezh hag evel bedouriezh. Diskuliañ a ra heuliadoù
drastus un desavadurezh kantour a ra disprizout an dibaregezh hag an diseurtelezh en anv an
hollegezh hag an unfurmelezh, o tiwriziennañ an hiniennoù dre derriñ o liammoù ouzh o rannvro
c’henidik. « Desav a reer ar Frañsizion yaouank evel p’o defe un deiz da zioueriñ o mammvro. () Ar
Gall ned eo nemet un amaezhied – amaezhied e tachenn ar politikerezh, () ar preder, () ar santerezh ».
An hent reizh eo ar gwriziennañ : gwriziennañ an dud en o rannvro c’henidik, o liammañ dre se ouzh
o hendadoù. « Pep proviñs eus Frañs zo un doare dibarek da santout, ul liamm ouzh an tremened ».
« Va fal n’eo ket prouiñ un dreistelezh, hogen lakaat anaout an diforc’helezh » (dalc’homp koun eus
an dodenn-mañ a gavomp hiziv bonnet gant ur prederour marskour evel H. LEFEBVRE ha korvoet
gant politikerion sokialour evel MITTERRAND). An diforc’h eo e poueze BARRÈS war ar vent
treadegel : « Va mennoz e dibenn dezrann eo degas koun ez eus ur c’halloudezh eus ar glenn (“le
terroir”), un ene assammet e poblañs ur vro », hag e tifourke e rannvroelouriezh c’hladelour er
vroadelouriezh : ar rannvro, gwriziennet en he zremened – pe gondon a ve difiñvoc’h eget ar re varv ?
–, eo an diazez divrall d’ar vroad ; en eneb, sokialourion rannvroelour hon amzer a gav furoc’h chom
kantet er vent kevadegel : erbediñ a reont doujañ d’an diforc’helezh, o welout enni muioc’h ur perzh
naturel eget un dedaolad eus an istor. Da heul, tra ma oa arveradus preder BARRÈS er politikerezh –
ma voe arveret ha ma reas ar berzh a ouzer er riezoù faskour – ned a ket pelloc’h arc’hadurioù ar
« sokialourion rannvroelour » eget difennerezh mab-den evel parzh eus e drevva8.
« Ar vroadelouriezh zo darbennadur ur savelegezh ». Er frazenn-mañ emañ krennet gladelouriezh
politikel BARRÈS. Disheñvel-bras eo avat savelegouriezh diouzh savelegouriezhoù COMTE ha
MARX. Ar savelegezh soliadel, tezenn TAINE ha COMTE, a empleg delanvad an « endro » hag
emdroadur retvezek ar gevredigezh war-du an trede stad, ar « stad soliadel ». Ar savelegezh
kenderc’hadel a ra MARX dave dezhi eo hini an emdroadur retvezek war-du ar gevredigezh direnkad.
En eneb d’an div gelennadurezh oc’h embann ez eo desavelet kerzh an denelezh gant un dazont
erverket, e klask ar varrezouriezh he diazez war savelegezh an tremened o lakaat ez eo desavelet mabden gant glad e zouar hag e hendadoù.
Oc’h ober eus ar rannvroelouriezh un arvez eus ar vroadelouriezh hag o pourchas dezhi un
damkaniezh hollveziadel klok, adalek ur vedouriezh betek pennaennoù ur politikerezh pleustrek, e roe
BARRÈS d’ar rannvroelourion c’hall kalz muioc’h eget a c’houlennent. Ha n’eo nemet er
bloavezhioù-mañ ma teuont a-benn d’en em wennañ ha da goachañ o gwrizioù gladelour-barrezour
(hag o astennoù faskour) dindan o gwrizioù sokialour-proudhonour.
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Un neudenn-stur zo da gaout aze evit meizañ penaos e kej al luskadoù rannvroelour-broadelour brezhon hag al
luskadoù kleiz nannkomunour a hil sokialour gall war dachenn an damant d’an trevva. Setu un nebeut skouerioù etre re all :
an dodenn brudet gant sokialourion (P.S., P.S.U.) ha kleizelourion ’zo e Breizh : « Ar brezhoneg lod eus an trevva » ; an
droiad graet e Breizh gant an emstriver da Arlevierezh ar Republik DUMONT en ebrel diwezhañ, o c’hourmeskañ
trevvaelezh ha brezhonelezh ; komzoù MITTERRAND e-doug an hevelep stourmad arlevierel, o prometiñ doujañ d’an
diforc’helezh trevvael, stuzegezhel, yezhel, oc’h erbediñ evit ar peurrest da Vreizhiz bezañ « Frañsizion mil dre gant ».

A. COMTE hag ar soliadelouriezh.

H. TAINE ha dreist-holl A. COMTE o deus bet ul levezon don ivez war ar rannvroelouriezh
c’hall. Hervezo, e vez desavelet mab-den gant e endro rannvroel ; studi ouezoniezhel an desaveladurse a rank reiñ un diazez skiantel d’ar rannvroelouriezh. Ne vankas ket ar rannvroelourion eus derou ar
c’hantved da gorvoiñ al lakadenn-se : « Pennaenn veur an dispanelezh eo a redi an nerzhoù naturel ha
kevredadel da vont en-dro reoliek ha direustl. Dezhi e kempleg ar rannvroelourion ; n’o deus ket da
bal mont a-c’hin da red an amzer, na zoken d’e herzel » (E. NOLENT, A.R. 1903). Etre tremened ha
bremañ, etre mab-den hag e endro ne oufe bezañ a droc’h. Da wareziñ al liammoù diziouerus a zo e
tleer doujañ d’an hengoun ha diwall frouezh an tremened.
Diouzh an diazez damkanel-se, soliadelour ha gouizielour, e voe tennet hentennoù a chom re ar
rannvroelouriezh c’hall : ur frammadur skiantel e rank bezañ ar rannvroeladur ; un arselladur
gouezoniezhel eus an devoudoù istorel, douaroniezhel, armerzhel ha kevredadel a ranker ren kent
kregiñ ; ar frammañ rannvroel e-unan a rank bezañ kaset en-dro diwar-bouez hentennoù kantouezek,
emdarzhek ha pazennek.
A. COMTE, en e Système de politique positive, a ginnige rannañ Frañs e seitek « melestradur »
(intendances) ensavet e « republikoù soliadek », amparet pep hini gant pemp departamant strollet
hervez an nesaelezhioù lec’hel. « O fennoù, bepred anvet ha dizorniet gant ar galloud-kreiz, a vo en o
c’hembeli divizout war an darnvuiañ eus ar c’hudennoù amaezhel danzeet hiziv e Paris ». Un heklev
bras a gendalc’h da gaout raktres A. COMTE, hag en un doare e c’haller lavarout emañ ennañ orin ar
rannvroeladur renet er bloavezhioù-mañ gant ar Gouarnamant.
Ar frankizouriezh.

Pouezus eo bet ivez degasadennoù ar veizourion frankizour d’ar rannvroelouriezh c’hall. B.
CONSTANT evel LAMENNAIS hag A. de TOCQUEVILLE a vennas stourm evit ar frankizioù
hiniennel ha lec’hel ouzh arlankadurioù ar Stad kreizennour. « Ar c’hreizennerezh zo an taol-gwad er
c’hreiz hag ar seizi er bleñchoù » eme LAMENNAIS, hag ar frazenn-se zo chomet brudet, e Kengor
ar Vonreizh e 1848.
Natur ar werinelezh eo genel ar c’hreizennerezh : ar renkad-ren, da zerc’hel ar galloud, ne gav
nemet un arm : kreizennañ. « Douget e vez ur bobl werinek da greizennañ ar galloud n’eo ket hepken
dre he lusk dezhi, hogen ivez dre angerzhioù he levierion. Aes eo intent e strivo dizehan an holl
geodedourion uhelvennus ha barrek a zo en ur weriniezh da astenn kembelioù ar galloud-kreiz, p’o
deus holl ar spi da vezañ e penn un deiz. () E-touez tud foran ar gweriniezhoù n’eus nemet tud
diemzamant-tre pe neuze dister-tre a vez prederiet da zigreizennañ. Dibaot eo an eil re, dic’halloud ar
re all » (A. de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique). An harz nemetañ ouzh an
despotegezh-se eo ar stourm evit ar frankizioù.
Evit LAMENNAIS koulz hag evit de TOCQUEVILLE ez eo ar gumun ar stourmvaez-diazez. Dre
an diaz e vez adeiladet ar werinelezh : dre arc’hañ ar frankizioù kumunel ez arc’her ar frankizioù
rannvroel, hag an ensavadurioù kumunel ha proviñsel, diazezet war ar frankiz, a intro ar Stad hec’hunan gant ar frankizouriezh. « An ensavadurioù kumunel a c’hoari e-keñver ar frankiz roll ar skolioù
kentañ derez e-keñver ar skiant. () Hep ensavadur kumunel () ur vroad n’he devez ket spered ar
frankiz » (A. de TOCQUEVILLE, id.).
Ken diziouerus eo an « ensavadurioù proviñsel », – er Stadoù-Unanet o deus kendaolet da ziorren
ar spered gwerinek : « Frammadur ar gumun hag ar gontelezh er Stadoù-Unanet zo diazezet war ar
mennoz emañ pep hini el lec’h gwellañ evit barn pezh a sell outañ, er stad wellañ evit bastañ d’e
ezhommoù dezhañ. Karget eo ar gumun hag ar gontelezh da blediñ gant o lazioù o-unan. Roll ar Stad
eo gouarn, n’eo ket amaezhiañ » (A. de TOCQUEVILLE, id.). Kumunelour ha rannvroelour, ez
erbede de TOCQUEVILLE ar rannvroeladur, o kenaozañ kreizennerezh politikel ha digreizennerezh
amaezhel, – disteurel a rae, evit Frañs da nebeutañ, ar gevreadelouriezh a vije bet un arvar evit unded
ar riez. Seurt diforc’h etre politikelezh hag amaezhelezh a chom bev-buhezek e kealiadurezh ar
rannvroelourion hiziv bepred.

Diouzh he zu, emañ frankizouriezh LAMENNAIS en andon ar gatoligiezh sokial.
Ar gatoligiezh sokial.

Diarsell ar gatoligiezh sokial n’eo ket ar frankizioù, hogen ar c’horfoù etre pe, evel ma’z eo bet
lavaret abaoe, pennaenn ar c’housezadelezh : an ensavadurioù lec’hel, rannvroel pergen, a seller evel
korfoù hanterat etre ar Stad hag an hinienn. Diziouerus int, evel ar c’horfoù etre all, an tiegezh an
aozadurioù micherel, h.a., d’an hinienn evit bleuniañ hag emziorren e-ser hec’h amva naturel,
douaroniezhel, istorel, koulz hag evit kemer perzh er vuhez keodedel ha politikel. « Ar gouarnamant
zo dreistadeilad ar gevredigezh. An ensavadurioù lec’hel, a forzh pe natur e vent, a ra an danadeilad ;
hemañ ne zle ket bezañ na peurzizalc’h, na hep buhez piaouel, hogen lakaet e tro da genober gant an
dreistadeilad ha dindan e warez, e sell da bal ar gevredigezh a zo ar c’henvad eus hec’h holl izili » (E.
DUTHOIT, 1933). Seurt strolladurioù etreat a roy d’ar Stad un diazez start, en ur wareziñ an hinienn.
Reiñ d’an hinienn he lec’h en-dro e-barzh ar c’humuniezhoù naturel ha bezañ framm-diazez ar Stad,
setu roll ar rannvro evel korf etre.
Ur c’horf etre ken pouezus all eo an aozadurioù micherel a ranko bezañ frammet e stern ar
rannvro. LA TOUR du PIN a ginnig amparañ « Stadoù rannvroel » diazezet kent pep tra war
« derc’houezadur ar gwirioù hag al lazioù micherel ». Evit H. de GAILHARD-BANCEL e ve d’ar
vicherelezh frammet dre rannvro da reoliañ ar c’hudennoù kevredigezhel. M. LEFAS a ziawel, ken
abred ha 1910, « Kuzulioù armerzhel ha kevredigezhel, o terc’houezañ an holl vicherioù, dilennet e
stern pep rannvro hag o piaouañ ur galloud-kuzuliañ ».
Ar rannvroelouriezh erbedet gant ar gatoliged sokial zo, e dibenn dezrann, diazezet war ar
bersonelouriezh. He difenn a reont pa welont enni un araez da vleuniadur personelezh mab-den. « Ar
rannvroelouriezh zo war un dro ur starderez hag ur gourzhred o kaout da bal diwall gwirioù
personelezh mab-den er froud vezevellus a gas an hiniennoù hag ar pobloù war-du an ardivinkelezh,
ar gefluskerelezh hag an diktatouriezh » (F.C. CLAPIER, 1936).

Kelennadurezh al luskad rannvroelour gall.
El lodenn-mañ eus an displegadenn e roimp an arguzennoù pennañ a-du gant ar rannvroelouriezh
evel m’o diskler ar rannvroelourion c’hall o-unan. En un displegadenn all e vo renet an dezrann eus ar
rannvroelouriezh c’hall.
Ar rannvroelouriezh a nac’h bezañ ur reizhiad evel ar varksouriezh pe ar gevalaouriezh. Fellout a
ra dezhi bezañ un hentenn hag ur raklun.
Ar rannvroelouriezh zo un hentenn.

Ar rannvroelourion a ziskouez o hentennouriezh evel gwerc’hek, kantouezek, unvanus.
Ar rannvroelouriezh zo ur werc’helouriezh.
« Ar rannvroelour zo ur gwerc’helour » a lavare alies CHARLES-BRUN. Diazezet war an
diseurtelezh, e pourchas diskoulmoù disheñvel da blegennoù disheñvel, hag e pep tachenn : amaezhel,
armerzhel, kevredigezhel, kulturel, arzel. Ouzh an diskoulm jakobin, kreizennelour, a zo unfurmekaat,
ez eneb diskoulm ar c’hendoniañ, kalz diaesoc’h da dizhout pa zouj d’an diseurtelezh kenelel, istorel,
douaroniezhel ha kulturel. Kejañ a reer aze ouzh an diforc’h-diazez etre unfurmegezh hag unaniezh,
etre unfurmekaat hag unaniñ. Ar rannvroelouriezh, eme he dalc’hidi, o stourm ouzh an unfurmegezh,
a starta an unded vroadel dre grouiñ ur gendoniezh vrasoc’h e-barzh korf ar gevredigezh.
Un arvez all eus damant ar rannvroelourion d’ar werc’helezh eo ar stad a reont eus an « elfenn
amzer », lavarout a rafemp : eus ar vent amzerel, eus an dreadegelezh. Mennet int da zoujañ da
hengounioù istorel pep rannvro, da aesaat gwriziennadur mab-den e douar e hendadoù. O harpañ war

an tremened, eme c’hoazh ar rannvroelourion, o terc’hel kont eus diseurtelezh ar bremañ, ez eo ar
rannvroelouriezh an hentenn azasañ da ziawelout ha da brientiñ an dazont : un hentenn-dervantiñ9 eo.
Ar rannvroelouriezh zo ur gantouezelouriezh.
An hentenn rannvroelour a nac’h bezañ dogmatek, tidek ha feuls : un hentenn gantouezek eo,
eleze emdarzhek ha pazennek.
An doare-ober jakobin, diwar-bouez lezennoù ha devedoù, zo diazas d’ar rannvroelourion. Ne
c’hell ar rannvroelezh bezañ sevenet nemet diwar an diaz ha n’eo ket dre urzhioù o tont eus al laez.
« D’ar proviñsoù, da gentañ, da sevel o mouezh » (PROUDHON). D’ar rannvroioù d’en em savelañ
diouto o-unan ha n’eo nemet goude taol he devo ar Stad da gefridielaat o bezoud. E-kerz seurt
emc’hwel e tifluko moarvat rannvroioù nevez, – amañ e stader an arvez daelerezhel degaset gant
PROUDHON.
Pa vez ar c’hentod en diaz e teu an disoc’h dre ret gant gorregezh, a-zoug-kamm, a-bazennadoù.
« Ar rannvroelouriezh ne c’hell bezañ nemet un tuadur hag un azasadur » (F.C. CLAPIER, 1938).
Diziouerus eo luskañ un emskiantadur en diaz, un desavadur war hir dermen er par lec’hel ha
hiniennel.
Ar rannvroelouriezh zo unvanus.
O tisteurel an diskoulmoù pellvanek, e tibab bepred ar rannvroelouriezh an hentoù ar c’hreizvan,
an treuzvarc’had. Strivañ a ra da unvaniñ an aotrouniezh hag ar frankiz : etre ar greizennouriezh
jakobin hag an emrenouriezh lec’hel ez erbed un hent-kreiz nad eo nag ar gevreadelouriezh nag an
diktatouriezh, a ra da unded ar Stad ha d’ar frankizioù lec’hel bezañ kembezus.
Strivañ a ra ar rannvroelouriezh da genaozañ an hengoun hag an araokaat. Ne venn bezañ na
kilstourm, na dispac’h. « Ar rannvroelouriezh ned eo nag un adsavadur gouestlet d’ar marv, nag un
arvestadur gaonac’h eus an tremened. () Ne amprest digant an tremened nemet ar pezh a zo reizhpoell
ha bev. Ne c’hell ur rannvro mont a-raok nemet mar anavez he hengoun, kuites d’he desteriañ » a
skrive CHARLES-BRUN oc’h enebiñ an hengounelouriezh, gouzañvat ha mirelour, ouzh ar
rannvroelouriezh, oberiat hag araokadek.
Un amkan all eus al luskad rannvroelour eo kompezañ lazioù an hinienn hag ar strollenn. Emañ an
diskoulm evitañ er strollelezhioù lec’hel, er c’horfoù etre. Disteurel a ra an hiniennelouriezh a ra eus
ar gevredigezh un uloc’had ma ne oufe bezañ a werinelezh. Disteurel a ra ar gengladelouriezh koulz
hag ar stadelouriezh, ken kreizennus an eil hag eben. « En hon c’helennadurezh e tle an hinienn
goulezel gant ar strolladurioù naturel ha hengounel, kumunioù, kevarzheoù, kevelourioù, rannvro,
broad, kement hini eus he gwirioù, hag ar re-se hepken, a zegouezho dezhi spletoù brasoc’h ouzh o
dioueriñ eget ouzh o derc’hel. E-se, dre seurt goulezadurioù poellek e sav ar gendoniezh a denn da
seveniñ ar rannvroelouriezh » (CHARLES-BRUN).
Brogarouriezh ha goubarzhelouriezh, unelezh ha diseurtelezh a gav ivez o c’hempouez er
rannvroelouriezh, gouez d’he dalc’hidi atav : « Ul lusk brogar eo kent pep tra c’hoantaat ma ve
buhezek ha bleunius pep rannvro eus Frañs, mar deu nerzhder an hollenn eus nerzhder he farzhioù » a
skriv CHARLES-BRUN evit prouiñ ez eo ar rannvroelouriezh ur c’hevandodiñ.
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Dervantiñ (Gl. prospective) zo diawelout war hir dermen e tachennoù ar gevredadelezh, an armerzh, h.a.. Unan eus
meizadoù birvidikañ hon amzer eo. « Un nebeut tud o tont eus kelc’hiadoù disheñvel () o deus diazezet e 1957 ar Greizenn
etrevroadel a Zervantouriezh : “Stroll amparet evit imbourc’hiñ an arbennoù kalvezel, gouezoniezhel, armerzhel ha
kevredadel a zo da vuanidigezh emdroadur ar bed arnevez hag evit diawelout ar plegennoù a c’hallfe disoc’hañ eus o
delanvadoù kevret” » (Dezvadoù ar Greizenn). « Dervantiñ zo klask ur mod-anaout nevez dre arveziñ pep plegenn da zont
evel an heuliad d’hon oberoù rez pe resoc’h ha da ersavioù rakweladus pe rakweladusoc’h ar peb-all eus ar bed » (P.
MASSÉ). An dervantiñ hag ar rakwelout zo daou vod eus an diawelout. Ar rakwelout a gemer harp war an dezren, an
traletodiñ (sl. Preder 159-160/63-64 1972), o chom kantet e tachennoù darnel (da skouer : bevezerezh an danvez-mañdanvez en ur vro) hag en un amzervezh verr (10 pe 15 bloavezh). En eneb, an dervantiñ a glask savelañ an durc’hadurioù
bras eus emdroadur ar c’hevredigezhioù ha kaout ur gweladur bloc’hel eus an dazont pellañ gwellañ. Ouzh ar vevenn ez
ampleg an dervantiñ un engouestlañ : « Ratozh an dervantouriezh n’eo ket divinout an dazont bezus, hogen prientiñ an
dazont hetus ha strivañ zoken da vont pelloc’h : ober d’an dazont hetus bezañ tebekoc’h » (J. de BOURBON-BUSSET).

Ar rannvroelouriezh zo ur raklun.

Abaoe he diazezidigezh e 1900 e kinnig an F.R.F. ur « raklun izek » savet gant CHARLESBRUN, a zo e bal brudañ un nebeut mennozioù ha kinnig un dornadig adreizhoù. Ar re-mañ a
vraswelimp dindan an daou ditl : rannvroelouriezh amaezhel ha rannvroelouriezh armerzhel ha
kevredigezhel.

Ar rannvroelouriezh amaezhel.
Div gudenn a sav : a) penaos dezvonnañ ar rannvroioù ? b) petore dezvad reiñ d’ar rannvro ?

Penaos dezvonnañ ar rannvroioù ?
Hogos an holl rannvroelourion a zistaol an dezvonnadur departamantel evel estren d’ar
werc’helezh naturel ha hengounel hag evel dispredet e-keñver amaezhiadurezh. Disteurel a reont ivez
an dezvonnadur proviñsel dre abegoù damheñvel : seurt dilerc’h eus an tremened a glot dibaot a wech
gant ar werc’helezh a vremañ, ha ken digevatal eo an tiriadoù proviñsel kozh ma’z int diarveradus
gant un amaezhierezh arnevez.
Penaos neuze reiñ he bevennoù d’ar rannvro ? Daou hent zo bet kinniget : pe dre gevelstrollañ ar
pastelloù a zo, pe dre zigevelstrollañ an tiriad broadel. Dilezet eo bet hent ar c’hevelstrollañ gant an
darn vrasañ eus ar veizourion rannvroelour : CHARLES-BRUN, CLÉMENTEL, HENNESSY,
VIDAL de LA BLACHE, FONCIN, MESTRE, B. APPERT ha M. BRUN. Evito ez eo kevelstrollañ
an departamantoù kement ha meizañ ar rannvroeladur en un doare emgefreek ha furmek. En eneb,
gant hent an digevelstrollañ en deus argerzh ar rannvroelaat emdarzhek an dro wellañ da
c’hoarvezout. Rak an eil hent-mañ a zegouezh gant un dazeilad all etre « rannvro emdarzhek » ha
« rannvro ensavet », hag ar rannvroelourion a zistaol argerzh an ensavidigezh a-raok taol. Ur pouez
bras a roont avat da elfennoù ’zo o sturiañ amparadur emdarzhek ar rannvroioù, an elfenn devoudusañ
o vezañ ar c’hêrioù bras o c’hoari roll kreizennoù rannvroel (VIDAL de LA BLACHE). Un elfenn all
eo arbennikadur ar rannvro : rannvroioù gounezel, houarnouriezhel, gwiaderezhel, h.a. (L. MARIN) ;
nagennet e vez an elfenn-mañ koulskoude gant un niver mat a rannvroelourion evel diveziadek.
Bevennoù zo d’an emdarzhegezh, hag an holl rannvroelourion a anzav ez eo ret « skoazellañ ar
rannvro d’en em ober » hervez troienn CHARLES-BRUN. Setu perak en deus hemañ dres savet ur
roll dezverkoù e sell da heñchañ ar rannvroelaat : a) an unvanded douaroniezhel, armerzhel hag istorel
b) un derez a zizunvanded armerzhel evit ma c’hallfe an obererezhioù bezañ kenglokaus k) ar vezañs
eus « nesaelezhioù armerzhel » d) ur gorread hag ur boblañs gwellek, gouest da reiñ tro d’ur vuhez
emren (an darn vrasañ eus ar raktresourion a didroc’he tiriad Frañs en e-tro 20 rannvro) e) ar
c’hempouez a-fet gorread ha poblañs etre ar rannvroioù. Un diferadenn all lakaet gant CHARLESBRUN eo ma ve renet ar rannvroelaat, dezvonnadur ar rannvroioù, h.a., gant ar pennadurezhioù
lec’hel ; kement-mañ a ampleg amparadur ur « c’hoskor rannvroelour » lec’hel ha, da gentañ,
diwanadur begennoù lec’hel : hep ur sterniadur denel start ne vo ket a rannvroelezh, rak houmañ ne
c’hell bezañ savelet nemet diwar an diaz.

Petore dezvad reiñ d’ar rannvro ?
Evit ma ve ar rannvro un unvez vuhezek e rank kaout ur benvegadur amaezhel start hag efedus.
Tri arvez a vo deskrivet d’ar benvegadur amaezhel-se : ensavadekadur ar rannvro, derez emrended ar
rannvro, azrannadurioù ar rannvro.
Ensavadekadur ar rannvro.

Daou amplegad zo da ensavadekadur ar rannvro : krouiñ bleingêrioù rannvroel, krouiñ un
amaezhiadurezh rannvroel.
VIDAL de LA BLACHE a wele er c’hreizennoù rannvroel poent-loc’hañ devoudel ar
rannvroelezh. Evit FONCIN, e rae anezho « kreizennoù-dedenn evit ar vro, poentoù-herzel ouzh
Paris ». Arzaelet eo bet evelkent tezenn ar bleingêrioù : « ne vo anezho nemet adsavlec’hioù ar

c’hreizennerezh parizian » (R. LIZOP, 1954) ; ouzh ar c’hreizennañ broadel e ve erlec’hiet ur
c’hreizennañ rannvroel. Ar remed kinniget gant LIZOP eo krouiñ ur « steredeg », ur strewad a
vleingêrioù rannvroel bihan evit kempouezañ ar vleingêr vras, eleze amparañ meur a vlein-diorren
war diriad pep rannvro. Kalvezder ar « poultrennerezh » eo. Burutellet eo bet d’he zro tezenn ar
poultrennerezh gant an armerzhourion, gant F. PERROUX pergen, a lak war wel spletoù ar bleinoùdiorren bras.
Pep amaezhiadurezh a c’hoarvez eus tri ensav peurliesañ : un organ-kevareizhañ, un organerounit, un organ-kuzuliañ.
Breutadennoù hir zo bet etre ar rannvroelourion a-zivout natur, amparadur ha roll an organkevareizhañ, eleze ar vodadenn rannvroel. A-du eo bet a-viskoazh an holl evit disteurel tezenn ar
vodadenn bolitikel, a vije un distro da Vreudoù ar Renad Kozh, anezho oaledoù-nagennañ hag -enebiñ
ouzh ar galloud-kreiz. HENNESSY ha PAUL-BONCOUR, henn gwelet hon eus, a zifenn tezenn ar
vodadenn vicherel, nemet e sav CHARLES-BRUN hag an darn vuiañ eus ar rannvroelourion ouzh
seurt korfuniadouriezh rannvroel. A-benn ar fin ez eo aet an holl a-du gant un diskoulm etreat oc’h
ober eus ar vodadenn rannvroel an derc’houezadur eus al lazioù rannvroel ent strizh. Evit se e
tiawelont daou vod-ezholiñ war un dro : lod eus an izili a ve dilennet dre ar mouezhiañ hollek, ha
dilennet e ve ul lod all gant aozadurioù rannvroel evel ar c’hambroù kenwerzh, ar c’hambroù labourdouar, ar c’hweluniadoù. Evit an izili dilennet dre ar mouezhiañ hollek, e tistaoler ar mouezhiañ
dereziek koulz hag an derc’houezadur kenfeuriek e gounid an dilenn-unan divdro e stern ar c’hanton.
A-benn parraat ouzh arvar ur rec’halloud, e kinnig CHARLES hag APPERT ma ve mareadek, ha n’eo
ket pad, ar vodadenn, o tiawelout daou pe tri estez bep bloaz.
Meizet e vez kembeli ar vodadenn rannvroel gant an holl rannvroelourion evel a) studi holl
gudennoù armerzhel ar rannvro (urzhiata al labour, ar c’hred, an deskadurezh vicherel, an
dezougerezh, an enporzhiañ hag an ezporzhiañ) b) mererezh an holl skolioù, kefioù, aozadurioù
kalvezel ha micherel, ar gwazadurioù ha labourioù foran fiziet enni k) alierezh an erounid-kreiz war
gement kudenn armerzhel a sell ouzh ar rannvro. CHARLES-BRUN ha B. APPERT a intent
disentezioù ar vodadenn evel erounidek drezo o-unan. Diferañ a reont ivez bevennoù goulevierezh ar
veli-greiz a rank chom dindan reolerezh ar galloud-barn.
Evit a sell amparadur an organ-erounit, o deus bet ar rannvroelourion da zibab etre tri diskoulm ;
embreget e ve ar galloud-erounit gant a) un derc’houezour anvet gant ar galloud-kreiz, ur prefed evel
bremañ, benveg ar c’hreizennerezh, – anat o deus an holl kavet dizegemeradus an diskoulm-se b) un
derc’houezour anvet gant ar vodadenn rannvroel (danvez lezenn BONNEVAY, 1910) ; distaolet eo
bet ivez ar c’hinnig-se : re bolitikaet e ve ur seurt derc’houezour, re didek e zisentezioù ; ezhomm zo
eus ur gwazour a-berzh ar galloud-kreiz, n’eo ket en e lec’h, hogen en e gichen, d’e reoliñ ha da
ziogeliñ unelezh an amaezhierezh hag ar Stad k) setu perak e sav an holl a-du gant an trede diskoulm :
un erounid daoubennek. « Ret eo troc’hañ e daou ar c’hembelioù a zo re ar brefeded bremañ :
disentezioù an organ-kevareizhañ rannvroel a vo kaset da benn gant un erounid dilennet : arlevier ar
vodadenn rannvroel, tra ma embrego un derc’houezour eus ar Stad ur galloud-reoliñ war arc’hwel
amaezhiadurezh ar rannvro ha war mererezh ar gwazadurioù foran broadel er rannvro » (CHARLESBRUN ha B. APPERT, 1938).
Koulskoude, gant kemplezhded ha kalvezegezh war-gresk ar c’hudennoù armerzhel, he deus ar
vodadenn rannvroel ezhomm eus un organ-kuzuliañ : ar c’huzul-rannvro e vo. E gembeli, ouzhpenn
skoazellañ ar vodadenn war an danvezioù kalvezel (ennañ e ve derc’houezourion eus an aozadurioù
micherel ha c’hweluniadel), a ve kemer lec’h al lezioù-barn amaezhel (ennañ e sezfe ivez
gwiraourion).
Derez emrended ar rannvro.

Aze emañ kudenn-greiz ar rannvroeladur : penaos debarzhañ ar c’hembelioù etre ar Stad, ar
rannvro hag ar gumun ? Un droienn doull eo ar bomm brudet : « Traoù ar gumun d’ar gumun, traoù ar
rannvro d’ar rannvro, h.a. », rak tremen a ra e-biou d’ar gudenn loskus eo gouzout petra eo end-eeun

« traoù ar gumun, traoù ar rannvro, traoù ar Stad ». En devoud, o deus ar rannvroelourion studiet
unan-hag-unan pep kraf fetis ha kinniget disentezioù dibarek evit pep hini hervez an dachenn e kaoz.
Da skouer, n’eus ket anv ganto da zigargañ ar Stad eus ar « c’hefridiezhoù broadel » evel an Traoù
diavaez, ar Barnerezh, an Diabarzh, an Arc’hant broadel, an Deskadurezh vroadel. En eneb, e lakaont
an holl gudennoù amaezhel, armerzhel, kevredigezhel ha kulturel a sell ouzh ar rannvro e kembeli an
aotrouniezhoù rannvroel.
Hervez an tachennoù e ve bras pe vrasoc’h ar c’hembelioù debarzhet d’ar rannvro. E tachenn an
armerzh e vent bras-kenan : debarzhadurioù er gennadoù gounezel, greantel, troiadourel ; evit al
labourioù foran hag an dezougerezh e ve diforc’het an adeiladoù hag ar rouedadoù hervez ma vent a
arver kumunel, rannvroel pe broadel. En dachenn gevredigezhel, evit a sell ar gwazadurioù yec’hedel,
ar gwarederezh kevredik, ar c’hedskor, ar gêraozouriezh, an adeiladerezh kevredik, e ve doujet d’an
hevelep debarzhadurioù e tri live. En dachenn gefredel ha kulturel, e kav dereat an darn vuiañ eus ar
rannvroelourion ma ve rannvroelaet an deskadurezh, ken e par al luniadoù skolel, ken e par ar rolloùkelenn. Ar re-mañ a ve enno div lodenn, an eil boutin da Frañs a-bezh, eben azasaet ouzh ar rannvro,
he douaroniezh, he hanez, he stuzegezh, he goubarzhelezhioù, hec’h armerzh ; heñveldra evit ar
mirdioù, ar savadurioù istorel, ar stlennañ yoc’hel, h.a.. E tachenn ar gêrreizh e ve ivez un
debarzhadur kembelioù etre ar Stad hag ar rannvro.
Pe ensav a varnfe war an arguzioù o sevel etre ar Stad hag ar rannvro a-fet o debarzhadurioù
ketep ? E Raklun izek an F.R.F. e tiawele CHARLES-BRUN ur « varnadurezh tredeok », a ve ur
c’hevatal d’al Lez-Uhelañ amerikan.
Hogen emañ kent pep tra derez emrended ar rannvro e dalc’h nerzh ar reolerezh embreget gant ar
galloud-kreiz war amrealoù an aotrouniezhoù rannvroel. An holl rannvroelourion a anavez
goulevierezh ar Stad evel diziouerus, nemet ez erbedont ur goulevierezh skañvaet (o wiriañ dezvegezh
ha n’eo ket koulzegezh an disentezioù) ha fiziet en ur barner amaezhel pe da nebeutañ devennadus
dirak ar barnerezh amaezhel (barnadekadur ar goulevierezh).
Ur gudenn all eo merkañ betek pe zerez ha pe live kas an emrended rannvroel. Aet d’e bar pellañ
e kasfe an digreizennañ dre vruzhunadur ar veli d’ar gumunelouriezh ha d’ar gevreadelouriezh
kumunel. Fellout a ra avat d’ar rannvroelouriezh bezañ ur c’hevandodiñ a greizennerezh hag a
zigreizennerezh : un digreizennañ pe un didolpañ broadel e gounid ur c’hreizennañ rannvroel a zigorfe
an hent d’un digreizennañ rannvroel en ul lankad all. Ret eo lavarout ez eus tuadurioù disheñvel etouez ar rannvroelourion hervez ma pouezont war an digreizennañ pe war ar c’hreizennañ rannvroel.
Azrannadurioù ar rannvro.

A-du eo bet an holl rannvroelourion war ar bennaenn-mañ : ar Stad, ar rannvro hag ar gumun, hag
int hepken, zo strollelezhioù foran hag o deus da gaout organoù-derc’houezañ : bodadennoù broadel,
bodadennoù rannvroel, kuzulioù dinazel, – da freuzañ eo an departamantoù.
Levezon don A. de TOCQUEVILLE, LAMENNAIS ha PROUDHON a adkaver er preder o deus
kemeret ar rannvroelourion gant an ensavadur kumunel. « Skol wirion an emc’houarnerezh en holl
bobloù eo ar gumun » eme P. DESCHANEL e 1895. Ma n’eo ket ar rannvroelouriezh ur
gumunelouriezh e tle diazezañ war ar gumunelouriezh : mard eo re strizh amgant ar gumun da ziorren
an armerzh, e tenn kedvuhez ar rannvro he sev eus kedvuhez ar c’humunioù. Aozourion ’zo, evel M.
LEROY e 1928, a erbed ur gevreadelezh kumunel, ar c’humunioù o kemer perzh war-eeun er
c’hevareizhadurioù rannvroel. Ar c’hinnig-mañ a zigor un diarsell nevez o kas d’e heul kinnigoù
adreizhañ an ensavadur kumunel e-unan : da gentañ kempouezañ an diforc’hioù ment etre ar
c’humunioù a vremañ, dre strollañ ar c’humunioù bihan (en uniadoù kumunioù, emglevadoù
kumunioù), pe dre ensaviñ meur a seurt renadoù dinazel (E. TARBOURIECH, 1909) ; d’an eil,
dilezel an erounid unpennek a vremañ evit un erounid unkorek, ennañ etre tri ha seizh ezel o
kevareizhañ a-gevret hag o sammañ pep a rann eus amaezhierezh ar gumun ; d’an trede, frankaat pe
freuzañ goulevierezh ar Stad war amaezhierezh ar gumun, – E. TARBOURIECH a ginnig ma ve aze

ivez erlec’hiet ar gwiriañ-dezvegezh ouzh ar gwiriañ-koulzegezh ha fiziet en ur varnadurezh,
barnadekaet, ar reolerezh a-berzh Stad eus amrealoù an ensav dinazel.
Ur gudenn all he deus roet tro d’ur vreudvell daer etre ar rannvroelourion eo saveladur an azrann
etreat d’ar gumun ha d’ar rannvro : kanton pe arondisamant ? Reoù ’zo, CHARLES-BRUN pergen, a
ginnig diskoulm an « distrig », eleze un arondisamant kempennet, dezhañ ur c’hellidsteuñv hag un
amaezhiadurezh strishaet hep ma ve anavezet da strollelezh lec’hel ha derc’houezet gant ur vodadenn
dilennet.

Ar rannvroelouriezh armerzhel ha kevredigezhel.
Ar rannvroelezh ne oufe bezañ amaezhel hepken : un touell e ve ma ne ve ket war un dro
arc’hantel, armerzhel ha kevredigezhel.

Kelliderezh ar rannvro.
Amplegad emrended ar rannvro eo emrended he c’hellidsteuñv. « Ar c’heñver etre ar galloudkreiz pe kevreadel hag ar galloudoù lec’hel pe kevreet zo erzerc’h e dasparzh ar c’hellidsteuñv »
(PROUDHON).
Dasparzhet e rank bezañ an ezkefiañ hag an enkefiañ etre ar Stad hag ar rannvro. Gant
CHARLES-BRUN ha B. APPERT eo bet dezrevellet ar bennaenn-mañ : « Er c’hellidsteuñv rannvroel
e tleer enskrivañ ezkefiadoù ar gwazadurioù foran rannvroel, an holl ezkefiadoù-se, an ezkefiadoù-se
hepken ». Evit an enkefiañ e sav kudennoù skoemp : telloù ’zo ne c’hellont bezañ diferet ha kemedet
nemet gant ar Stad, da skouer an telloù war ar c’horvoder, an telloù war ar c’hevredadoù (ar re-mañ a
dreuztirfe d’ar rannvroioù ma ve ar c’hemederezh skañvañ), an telloù war ar c’hevalaoù. Ken m’en
deus HENNESSY termenet un dezverk eus an telloù rannvroel : rannvroel e c’hallo bezañ un dell ma
ne zevoud ket he rannvroeladur fuadurioù tud ha kevalaoù. Hervez an dezverk-se e ve rannvroelaet an
telloù ameeun, an telloù war an diedoù, war ar buzadoù greantel ha kenwerzhel.
D’ar veli rannvroel e ve da sevel kellidsteuñv ar rannvro. Hogen bevennet e ve an emrended
kellidsteuñviñ gant un dezvadurezh boutin d’an holl rannvroioù ha gant ur reolerezh fiziet ivez en ur
varnadurezh, – barnadekaet.

Rannvroelezh ha kennez armerzhel.
Ar stern azas e hañval ar rannvro bezañ evit ur vuhez armerzhel war gennezañ : lusk a rofe ar
rannvroelaat d’ar c’hennezañ evel ma rofe ar c’hennezañ tizh d’ar rannvroelaat ; krouidigezh ar
bleinoù-diorren da skouer a startafe emrended ar rannvro. A-hend-all ez erbed CHARLES-BRUN
sevel luniadoù-degemer : kevredadoù-kennezañ rannvroel, kambroù-kenwerzh rannvroel, ha
digreizennañ reizhiad ar bankoù. Diouzh o zu, A. MILLERAND ha G. LECARPENTIER a c’houlenn
an emrended rannvroel evit ar porzhioù-kenwerzh hag ar mererezh anezho gant ar c’hambroùkenwerzh, an dinazioù hag uniadoù emren.

Rannvroelezh hag ober kevredigezhel.
Hervez ar rannvroelourion e rank ar c’hilezennoù, ar c’hevelourioù, aozadurioù ar c’hedskor
bezañ frammet e stern ar rannvro ; heñveldra evit ar c’hefioù-diamaezh, ha dre-vras evit an
dezvadurezh kevredigezhel. An ober c’hweluniadel renet en amgant ar rannvro a vo aesoc’h e tro da
zisoc’hañ gant diskoulmoù azas ouzh ar saviadoù fetis. Da geñver enkadenn vras ar gwini e 1907,
CHARLES-BRUN ha CHARLES-THIERRY a alie gwiniourion Su Frañs d’en em frammañ en
amgant o rannvro ha da ziskoulmañ o-unan o c’hudennoù.
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KENDAEL A-ZIVOUT AL LUSKADOÙ SOKIALOUR
(Seizhvet testenn, PKB-1303)
An dispac’h sinaat – II*
Ar Strollad komunour sinaat en e zerou.
1921-1949, 28 bloavezh hepken a yeas e-biou etre diazezadur ar Strollad komunour sinaat
(S.K.S.) hag alouberezh ar veli. Tu zo d’en em c’houlenn petore lec’h zo bet d’ar varksouriezh en
taol-berzh-mañ, ha petra a nevez en deus an dispac’h sinaat degaset. Diforc’hañ a raimp daou brantad
en istor ar Strollad ha studiañ ar prantad kentañ, 1921-1935, – 1935 zo bloaz ar Gerzhadeg hir, ar
mare ivez ma vez arveret gant kevrennoù broadel ar c’hKomintern kadouriezh an talbenn unvan gant
ar sokialdemokrated hag an enepfaskourion. Gant an talbennoù-pobl e Frañs hag e Spagn e klot e Sina
ul leviadurezh ma vez roet an tevet d’ar stourm broadel. Goude 1935 ez eo an S.K.S. emren, diliamm
diouzh ar c’hKomintern.
Klask a ra an S.K.S. da gentañ gorren micherourion ar c’hêrioù : al lankad reizhkredennour eo.
Goude e kil war ar maezioù : al lankad ploueel eo.

*

Lodenn gentañ an displegadenn-mañ, PKB-1230, a gaver war Emsav 86/58-66, c’hwevrer 1974.

Al lankad reizhkredennour (1921-1927).

En derou ez embann an S.K.S. bezañ strollad ar renkad vicherour. Klask a ra kas an dispac’h warraok dre en em harpañ war ar vicherourion, e armoù o vezañ an ec’hwelioù hag an emsavadegoù
kêrel. Ret eo diforc’hañ daou vare : 1921-1924, 1924-1927.
1921-1924. Bevennet-kenan eo levezon ar Strollad, amparet gant kefredourion dreist-holl.
Diazezet eo bet gant 12 den e 1921 e Shanghai, CHEN DUXIU, pennskrivagner La Jeunesse, zo anvet
e penn ar poellgor-kreiz. An 12 den-se a zerc’houez 57 ezel. N’eo ket unvan ar Strollad e-keñver
kelennadurezh, pa gaver ennañ radikaled, anveliourion ha marksourion ; daou ezel eus ar poellgorkreiz a echuo zoken evel maodierned e gouarnamant Nankin a-du gant Japaniz. E genver 1923 ez eo
sinet gant Soviediz manifesto SUN-YOFFE, ma anzav Soviediz n’eus ket tu da sevel ur renad
komunour e Sina evit ar mare hag ez eo mallusoc’h plediñ gant an unvaniezh hag an dizalc’hiezh
vroadel, – pezh a oa raklun ar Guomindang end-eeun. E Trede Kendalc’h ar Strollad (1923) ez eo
darbennet amparidigezh un talbenn unvan gant ar strollad Guomindang. Evel just, pezh a glaske SUN
YAT-SEN eo harp SSSR hag evitañ e oa dister kevezerezh ur gronnadig evel an S.K.S. (300 ezel e
1923). Ur chañs dic’hortoz e vo evit an S.K.S..
1924-1927. Kenlabour an S.K.S. gant ar Guomindang a ro tu d’ar gomunourion da oberiañ en ur
par kalz ledanoc’h. Ar bloavezhioù 1924 ha 1925 a vo ur prantad araokadennoù evit an daou strollad.
Alierion soviedel hag izili gomunour a ray eus ar Guomindang ur benveg dispac’hel start ha
kenurzhiet. Anadiñ a ra diouzhtu an S.K.S. evel an elfenn deltuekañ er yuzh. Un arouez : kresk niver
an izili, dreist-holl da geñver an Tregont Mae 1925 (ec’hwelioù, diskeladegoù enebimpalaerour,
boikoterezhioù, h.a., da heul drouklazh dek diskeladegour gant polis Anzavad etrevroadel Shanghai).
Mare ar Beifa a-enep da Aotrounez ar brezel eo. Ar c’heflusk en em led da Sina a-bezh. Pouez an
S.K.S. a gresk, e nerzh oc’h anadiñ en e varregezh da enluskañ ar yoc’hoù. Hogen ne zale ket
CHIANG KAI-SHEK da dreiñ a-enep d’e gevredidi. E pep lec’h e tag ar gomunourion hag ar
vleiniaded vicherourion ha kouerion. Peuzflastret eo an S.K.S. ha rediet d’an dirgel. Setu disoc’h al
lankad hon eus anvet reizhkredennour. Perak reizhkredennour ? Klasket en deus an S.K.S. frammañ
ha gorren micherourion dreist-holl. C’hwitadenn 1927 zo, hep mar, hini Moskva. Gant ar
c’hKomintern, hervez kelennadurezh LENIN, e oa bet divizet an unvaniezh gant ar Guomindang.
Hogen ne glote ket gwerc’helezh Sina. E gwirionez e veze kemeret pep disentez gant ar
c’hKomintern, ar skouer da heuliañ o vezañ an dispac’h soviedel. Ispriziet eo bet roll ar gouerion,
ispriziet ivez CHIANG KAI-SHEK hag a-benn ar fin e teu hemañ da vezañ mestr Sina. Ret e vo
gortoz ma tiazezo kostezenn gleiz ar Guomindang he gouarnamant e Wuhan (CHIANG zo e
Nanchang) evit ma ve roet d’an S.K.S. an aotre d’en em unvaniñ ganti. Hogen, e diabarzh yuzh
Wuhan, e kendalc’h an S.K.S. da voustrañ « dirollerezhioù » ar gouerion (trekou, preizherezh,
lazhadegoù gourferc’henned). En diwezh e vo freuzet an emglev gant emsavadeg Nanchang (un darn
eus ar gwarnizon dindan urzh daou gadvezhen komunour) a emsavo ivez ouzh gouarnamant Wuhan ;
goude ur prantad a gabouilh en em adunano an div gostezenn eus ar Guomindang. Fellout a rae da
Soviediz ren an dispac’h a-bell, hep anaout ar werc’helezh sinaat. E gwirionez eo a-geñver gant
leviadurezh diabarzh SSSR (kenstourm STALIN-TROTSKY) e veze kemeret an disentezioù. Goude
drouziwezh an S.K.S. e tec’h an alierion soviedel p’emañ an trec’h gant ar strollad o deus frammet : ar
Guomindang. Hogen ar c’hwitadenn-se a ziskouez ivez gwander an S.K.S.. Kresket evel un arvevad
war ar Guomindang, ne oa ket evit ren an traoù dre harpañ war ar vicherourion pa na ampare ar remañ nemet o,5 % eus ar boblañs. Rediet da gilañ war ar maezioù, e krogo da ziazezañ ur saviadkenderc’hañ dispac’hel en arlez ar gevredigezh vloc’hel.
Al lankad ploueel (1927-1935).

Adal 1927 e kav an S.K.S. repu en ur rannvro dilezet ha warlerc’hiet, ar Jiangxi. Amparet eo
neuze gant kouerion, gourdonet gant kefredourion hag eilet gant un nebeut bandennoù riblerion.
Diazezañ a ra un amaezhierezh lec’hel, gant ur raklun evit a sell adaoz ar glad. Kregiñ a ra ivez gant
ar c’herc’hvellerezh. N’eo ket avat un dra nevez e Sina. Ken abred ha 1922 en doa PENG PAI
frammet kouerion ar Guangdong ha diazezet ur gouarnamant « soviedel » berrbad. Hogen ar poent-

loc’hañ zo emsavadegoù kouerion an Hunan (1926-1927). MAOZEDONG a oa deuet d’ober un
enklask a gav eno e hent, dont a ra anat dezhañ e rank an dispac’h e Sina en em harpañ war ar
gouerion. Skrivañ a ra Danevell an enklask a-zivout luskad kouerel an Hunan na vez ket taolet pled
outi gant leviadezh ar Strollad. Hogen, adal 1927 e klask MAO gorren adarre ar gouerion en Hunan.
Ar wech-mañ e c’hwit ; harzet eo ha darbet eo dezhañ bezañ fuzuilhet. Evel just e oa bet « glanaet » ar
c’horn-bro etretant. Gant un nebeut saveteidi (e-tro 1000) e sank MAO er menezioù a zo war harzoù
an Hunan hag ar Jiangxi, o heuliañ kadouriezh ar gilverzed Nian e mare an d’Taiping’ed, eleze hini ar
marzoù etre lies proviñs. Diazezañ a ra ar c’hentañ bon dispac’hel kouerel e here 1927. En ebrel 1928
e tegemer aznerzh dilerc’hioù ul lu dispac’hel faezhet, en e benn ZHU DE, ha nebeut goude ez entu
gantañ un unvez eus lu ar Guomindang. Kendrec’het eo diouzhtu ar gouerion gant ar ZHUMAO-se
(MAOZEDONG + ZHU DE) a zasparzh an douaroù etrezo. Un diforc’h ez eus evelkent etre
mennadurioù ar gomunourion hag ar gweladur o deus ar gouerion anezho. En o spered ez eo
ZHUMAO un den hollc’halloudek a venn eurvad ar bobl. Diaesterioù ar gouarnamant a ro dezho an tu
d’en em ziazezañ gwelloc’h. E 1928 e tizarbennont teir zagadenn lerc’h-ouzh-lerc’h. Diwar neuze
emañ ar Strollad hag e luoz diazezet mat er Jiangxi, gwir arnodva an dispac’h gounezel hag an
amaezhierezh komunour.
« Republik soviedel Sina » hag ar « Gerzhadeg hir ».
E 1931 eo diazezet « Republik soviedel Sina » gant MAOZEDONG da arlevier. Er mare-se ez eus
dindan veli ar gomunourion, ouzhpenn ar « bon dispac’hel-kreiz », ar Jiangxi, ur pemzek bennak a
vonioù ploueel, an darn vrasañ anezho strewet er proviñsoù war c’hlannoù ar Yangzi. Ar bon-kreiz a
zizarbenn pemp « stourmad-distrujañ » kenheuilh. Tamm-ha-tamm ez eo rediet ar gomunourion da
zilezel ar Jiangxi, dirak dreisted al luoz enebour. Derou ar Gerzhadeg hir eo e 1934. Un hir a vloavezh
a vo ret evit tec’hout, betek kavout repu en ur vroezenn digenvezet er penn all eus Sina, ar Shenxi er
Gwalarn. Kant mil den o loc’hañ, seizh mil o tegouezhout. A-vec’h tizhet ar Shenxi e krogont da
sevel ur sovied (kuzulioù kouerion, micherourion ha soudarded). Pezh a ra pouez prantad ar Jiangxi
n’eo ket hepken ar vellouriezh koueriadel, hogen ivez ar skiant-prenet milourel. Er soviedoù ploueel e
vez spisaet kalvezderioù ar c’herc’hvellerezh a vo dedalvezet diwezhatoc’h.
*** Figure ***
An etrevroadelenn hag ar soviedoù sinaat.
N’eo taol-arnod ar Jiangxi dleour a netra d’ar c’hKomintern, hag ouzhpenn se ez eo bet renet gant
ur bihanniver en S.K.S.. Eus 1927 da 1931 emañ an S.K.S. « kefridiel » e lec’h all. Klasket e vez da
gentañ tennañ kentel eus c’hwitadenn 1927. Kondaonet eo CHEN DUXIU, kiriek da vezañ roet d’ar
Strollad ul leviadur « koulzataer ha dehouelour » (diskarzhet e vo e 1929, sevel a ray ur gronnadig
trotskiour). Goude se en em daoler en avanturioù kleizelour. Emsavadeg Nanchang (1927) zo bet
lusket war al lec’h hogen Kumun Kanton, delusket gant ar c’hKomintern zo moustret garv : 6000
komunour zo lazhet. Menegomp c’hoazh un devoud : tagadenn Changsha (kêrbenn an Hunan) gant al
Luoz ruz a-benn lakaat « al luskad soviedel dindan renerezh ar broleteriezh » a c’hwit. CHOU ENLAI, unan eus difennerion al leviadur kleizelour-se, goude anzav e « goulzataerezh brein », a ya d’ar
Jiangxi gant ar Poellgor-kreiz.
Dianavezet eo bet ar Jiangxi gant an Etrevroadelenn ; eus 1921 betek 1930 ez emell e Sina hag un
heuliad c’hwitadennoù eo bet. Goude donedigezh ar Poellgor-kreiz er Jiangxi e rank MAOZEDONG
enebiñ ouzh ar « volcheviked », komunourion yaouank anezho, n’eus ket ken pell-se c’hoazh
studierion e Moskva hag a-vec’h degouezhet o skrapañ ur bern atebegezhioù uhel. N’eo nemet e-doug
ar « Gerzhadeg hir » e teuy MAO da vezañ penn direndael ar gomunourion sinaat.
E derou ar pennad hon eus en em c’houlennet peseurt lec’h zo bet d’ar varksouriezh en dispac’h
sinaat, ha petra a nevez a zegase an dispac’h-se. Hag ez eus tu da gomz eus marksouriezh sinaat ? eus
maoouriezh ? A dra sur eo bet ar Jiangxi un dra nevez, e-keñver an dispac’hioù all ha da gentañ ekeñver an dispac’h soviedel. Arabat ankouaat ivez ez eo bet an eil Brezel-bed ar prantad ma reas
berzh an S.K.S.. N’eo ket bet a-walc’h evitañ, evel er Jiangxi, korvoiñ reuzeudigezh ar yoc’hoù

kouerion, hogen ivez an trivli broadel. Diverzomp div elfenn er prantad-se : adaoz ar glad,
diorreidigezh ul lu kreñv. Un « direizhenn » eo, memes tra, e-keñver ar varksouriezh ur strollad
komunour repuet war ar maez o klask kas an dispac’h war-raok gant kouerion warlerc’hiet. Kempred
eo an « dispac’h kouerel »-se da « ziskoulm diwezhañ » kudenn ar goulaked en SSSR. Menegomp
ivez flemmadennoù MARX, ENGELS, TROTSKY ouzh ar gouerion « ar renkad a zerc’houez ar
varbarelezh e-kreiz ar sevenadurezh » ; ur renkad a oa rakwelet he steuzidigezh gant MARX.
Keñveriet eo ivez komunourion ar Jiangxi ouzh an Narodniki gant TROTSKY ha STALIN, a lavare :
« Komunourion, ar gomunourion sinaat ? D’ar gomunourion ez int pezh ez eo ar margarin d’an
amanenn ! » Diouzh un tu all e teu evit istorourion yaouank Sina ar goueriadelezh da vezañ ar Renkad
dispac’hel, o c’houruhelaat emsavadegoù kouerel an tremened. Neoazh n’eo bet morse bac’het
dispac’herion Sina gant stumm-spered ar gouerion. O arveret o deus da nerzh istorek hep bezañ
sac’het gant o iziunadoù berr. MAO n’en deus ket « dizoloet » un damkaniezh, ergerzhet en deus un
dachenn fraost. Pezh en deus klasket ober zoken, eo kuzhat ar pezh a rae a-dreñv diavaezioù
reizhkredenn : ar Republik « soviedel » a zo un diktatouriezh eus ar broleteriezh hag ar
##« goueriadelezh », al luoz zo « Luoz Ruz ar vicherourion hag ar gouerion ». E dezvadurezh ar
Republik e kaver dezvoù evit al labour, gant an devezh eizh eurvezh, evit ur broleteriezh n’eus ket
anezhi. An dra nevez zo bet dilezel ar « reizhkredennoù » ha ren an ober a-geñver gant ar werc’helezh
hec’h-unan, – savelañ un niderezh. Gant an dispac’h sinaat eo kouezhet gwengel « kefridi dispac’hel
ar broleteriezh ». Arabat erlec’hiañ outi « kefridi dispac’hel ar goueriadelezh » pe treuzplakañ skouer
an dispac’h sinaat, pledomp kentoc’h gant ar werc’helezh hec’h-unan, n’eus patrom dispac’h ebet a
c’hallfe bezañ roet en a-raok, pep dispac’h o vezañ ergerzhout un dachenn fraost. Goude trec’h an
dispac’h o deus Sinaiz embannet ivez ez eo o dispac’h patrom an dispac’hioù er broioù trevadennet ha
damdrevadennet, hogen tu zo da grediñ e soñjont bremañ muioc’h e diogeladur ar riez o deus savet
eget en dispac’h. Ar pobloù ne ziskoulmont nemet ar c’hudennoù o deus savet.

Ar gevredigezh hag ar renkadoù.
Ar c’hêrioù.

Diorreadur – bevennet ha lec’hel – ur greanterezh arnevez en deus lakaet ur renkad proleterion da
ziwanañ er c’hêrioù. Hir an devezh labour, rouez an devezhioù diskuizh, merc’hed ha bugale isgopret
(er gwiaderezh pergen), paot ar gwallzarvoudoù, kleñvedoù, … ; strizh ar reolennadurioù, izel ar barrbevañ, ponner an dleoù… Tu a ve da genderc’hel evel-se da daolenniñ saviad ar vicherourion e-pad
pell. Ur saviad tost a-walc’h da hini micherourion Kornog e derou an 19t kantved. Tamm-ha-tamm ez
a war wellaat, dreist-holl etre ar bloavezhioù 1936 ha 1946 ma kresk ar gopr gwerc’hel, ma tigresk an
devezh labour (dek eurvezh e 1946). Tamm-ha-tamm e steuz ivez implij ar vugale hag e koazh ar
c’hemm gopr etre merc’hed ha paotred. Da vare an dispac’h ez eo aet digrisoc’h saviad ar
vicherourion, – dav eo lavarout ne ra ar re-mañ nemet 1 % eus ar boblañs.
Tolpet eo ar boblañs vicherour en un nebeut oaledoù greantel a zo ivez bleinoù politikel ar vro.
Abred a-walc’h he deus ar renkad vicherour diskouezet intrudu (ec’hwel Hong Kong e 1922) betek
emhevelebiñ a-wechoù ouzh ar bountad dispac’hel (ec’hwel Shanghai aozet gant an S.K.S., 19251927). Hogen ar broleteriezh n’he deus c’hoariet nemet ur roll a eil renk e lankad diwezhañ an
dispac’h. Nag ec’hwelioù pouezus, nag emsavadegoù o tigeriñ an hent d’al Luoz Ruz evel e 1927 e
Shanghai. Ouzhpenn se ez eo rouez ar vicherourion el Luoz Ruz a zo amparet dreist-holl gant
kouerion. Perak kement-se ?
E gwirionez ne oa ket niverus ar broleterion sinaat, hag int o chom tost a-walc’h d’o orin kouer.
Ret eo menegiñ ivez moustrerezh 1927-1928 hag an aozidigezh eus c’hweluniadoù « damgefridiel ».
Lazhadeget eo bet ent reizhiadek ar c’hweluniadourion, flastret eo bet al luskad micherour ha lakaet
dindan gazelge gant ar benvegadur gouarnamantel. Dre ret ez eo atebeion ar c’hweluniadoù izili eus ar
Guomindang hag a-wechoù anvet war-eeun ; pourchaset e vez arc’hant ar c’hweluniadoù gant
kemedoù arbennik talet gant an embregerezhioù. Roll ar c’hweluniadoù neuze ned ae ket pelloc’h eget
arc’hañ gwellaennoù e-keñver an aozioù labour hag ar goproù. E-kichen ar c’hweluniadoù-se e kaver
ivez reoù « dieub » hogen hep levezon war ar vicherourion.

Greanteladur lent, bourc’hizelezh treut. Houmañ ne glask ket enebiñ ouzh ar renkad-ren
henvoazel, met en em dreuzfurmiñ a ra tamm-ha-tamm en ur renkad vrientek nevez. Dre
vrogarouriezh eo bet gounezet d’ar mennozioù nevez. Liammet eo ouzh renad ar Guomindang hag he
mad a ra eus se. Dister e chom avat hag un tammig en arlez. Divarrek eo da luskañ fiñvad pouezus
ebet er gevredigezh. Ret eo koulskoude menegiñ an intelligentsia, he deus c’hoariet ur roll a bouez.
Hec’h izili a zeu eus ar gwiskadoù brientekañ : gouvriaded, bourc’hizelezh kenwerzhel. N’eo ket ar
blegenn ma emañ ar boblañs he deus o bountet, hogen ar santad eus diskar Sina, an emskiant vroadel.
Kudennoù spesadek o deus evel just : dic’hwel an desteniidi, ar monc’hwezh (e-pad ha goude an eil
Brezel-bed). Evito n’eus aze nemet prouennoù ouzhpenn eus stad truezus Sina. Reoù en o zouez a
glasko ivez plediñ gant ar yoc’h, ar bihanniver e vint.
Ar gouerion.

Reuzeudik kenan eo dere ar gouerion : gwalennoù natur, brezelioù, warlerc’hiadur,
brizhkredennoù a bep seurt, kargoù ponner…
Unan eus heverkañ devoudoù eus hanez poblañsel ar bed eo kresk herrek poblañs Sina e-doug ar
c’hantvedoù tremenet. Setu un nebeut sifroù : ≈ 60 milion er bloaz 2 kent H.O. ; etre 50 ha 60 milion e
1651 ; 432 vilion e 1851 (priziadur kefridiel) ; 580 milion e niveridigezh 1953 ; ≈750 milion e 1967.
Daougementet – ha marteze pevarc’hementet – eo bet poblañs Sina en ur ober daou gantved. Ha se araok donedigezh Kornogiz hag ar greanteladur. Alese un tennder bras-ouzh-bras war zasparzh an
douaroù. E 1930-1935 e oa etre un ha daou hektar gorread keitat an douar gounezet dre diegezh.
Argemmoù oa hervez ar rannvroioù, an hin, strujusted an atil, – er Yunnan da skouer e oa war-dro div
bempedenn hektar e kerz pep tiegezh. Keñveriet eo bet labour ar c’houer sinaat ouzh al liorzhouriezh,
ul liorzhouriezh henvoazel e oa avat, hep temzoù, gant ur binviadur dister. Miret pizh e veze mon an
dud da vezañ skuilhet a loaiadoù ouzh troad pep plantenn. Rouez e oa ar magerezh chatal. Menegomp
ivez boazioù hag arverioù bredel, kevredadel, stuzegezhel a oa kemend-all a skoilhoù ouzh an
araokaat, ar sodelloù, kehelerezh an hendadoù, an diouer a yec’hedouriezh. Bruzhunet edo ar glad dre
ar reizhiad hêrezhel, hag an disoc’h oa foranerezh an nerzh-labour. Ar baourentez eo planedenn ar
c’houer sinaat, padout a ra a-viskoazh, ha ne oa nemet plegañ ar c’hein d’ober. Un armerzh a zienez
enta. Hualet eo e ziorreadur gant an emframmoù kevredadel. Perc’hennet eo un darn vras eus an douar
gant tud n’int ket kouerion, a zastum leve diwar labour ar gouerion : setu kalon ar gudenn.
Koulskoude n’eus ket kalz gourferc’henned e Sina. Ar re binvidikañ o deus peurliesañ un nebeut
hektaroù. SUN YAT-SEN a lavare e oa e Sina div renkad : ar re a zo paour-razh hag ar re a zo
nebeutoc’h. Ouzhpenn se ez eo niverus a-walc’h ar berc’henned vihan, – an hanter eus ar gouerion a
berc’henn an douar a c’hounezont. Perc’henned ez eus ivez eus an darn vrasañ eus ar verourion :
gounit a reont o zamm douar, re vihan d’o magañ, hag un tamm all o deus feurmet. A-benn ar fin
n’eus nemet 20 % eus ar gouerion a zo merourion e gwirionez (er Su e sav an dregantad-se da 75 %).
Nemet ez eo perc’hennet an hanter eus an douaroù gant 10 % eus an tiegezhioù.
Ar c’houvriaded.

N’int ket brientinion evel e Kornog Europa. Arwarzh kefredel, beli bolitikel, galloud armerzhel,
setu ar brientoù o deus roet dezho an tu da ren ar gevredigezh sinaat abaoe daou vilved. Ar
c’hemmadurioù degaset gant Kornogiz o deus kroget da dangleuziañ o gourfouez, hogen derc’hel a
reont start d’o brientoù lakaet en arvar. Penaos ez emell ar gouvriad e buhez armerzhel ar maezioù en
20t kantved ? Pa vez perc’henn, e tegemer digant e verourion al leve diwar an douar ; amaezhiad, e
chakod digolloù ha gwerzhioù-butun a bep seurt. Ar goubrenerezh a ren. Marc’hadadour greun eo
ivez, al leve diwar e zouaroù o vezañ talet dezhañ e traezoù. Uzurer ha trakiker eo ivez, hag uhel
kenan e vez ar c’hampi. Diforc’hioù bras ez eus hervez ar rannvroioù. En Norz ez eo ar c’houvriaded
amaezhidi drevour pe vilour da gentañ-penn (nebeutoc’h strujus eo an douar hag izeloc’h al leveoù) ;
er Su, strujusoc’h ha diorreetoc’h, ez int peurliesañ leveidi hag uzurerion ; e Kreiz hag e Su Sina eo e
kaver ar berc’henned douar wirion. Ne glaskont ket kreskiñ an askoradoù pe diorren ar gounezerezh.
N’eo ket gwerzh ar gounezadurioù a glaskont korvoiñ, met leveidi a vennont chom, o skoilhañ pep
emdroadur.

Rummadoù all.

Ar c’houvriaded eo ar re nemeto er c’hêriadennoù o chom hep labourat an douar. Menegomp ivez
ar wezhourion-douar nad int ket niverus. Evit ar gouerion, ez eo diaes-tre lakaat kemm etre ar re
binvidik, ar re baour hag ar re dambaour. Meur a elfenn a c’haller degas da azonoù : gorread an douar,
an nerzh-labour, sammad an dleoù. Ar gomunourion o deus pledet a-dost gant kement-se adal prantad
ar Jiangxi. Dave zo d’ober da levr MAOZEDONG : Penaos savelañ ar renkadoù war ar maezioù
(1933). Ar re a vo tizhet gant amkaniad ar gomunourion eo ar gouerion baour. Sav al leve war an
douar a gemm eus ur broviñs d’eben hag an doare d’e dalañ zo liesseurt ivez. Sevel a ra al leve keitat
da e-tro an hanter eus gwerzh an eost. Pezh a chom gant ar c’houer zo a-vec’h spirus evit dreistbevañ
en degouezhioù gwellañ. Bras eo a-hend-all ar c’hevezerezh etre ar gouerion, pezh a gadarna saviad ar
perc’henn. A-wechoù e vez talet al leve en a-raok, hag ar c’houer a rank amprestañ arc’hant digant ar
perc’henn e-unan. Anerioù zo ivez e broezioù ’zo. Koulskoude ned eo ket ar c’houer sinaat ur serv.
Ar merour a dal d’e berc’henn, ar gounideg bihan a dal d’an amaezhiad. D’an dell hec’h-unan e
vez ouzhpennet dreisttaosoù a bep seurt, ken ma’z eo liesaet a-wechoù dre zaou ha betek dre zek.
Alies e vez goulennet an telloù en a-raok. Ar maout zo aet gant ar Sichuan : e 1933 e voe kemedet
telloù 1971 pe 1974. Meur a wech emañ ar c’hemederezh e piaou ur c’hasta hêrezhel a vir un darn
evitañ.
Evel just e ve tu da gavout direizhoù e-leizh c’hoazh. E berr e vez ar gouerion dizehan en ur
blegenn arvarus. Alies ez eo gwerzh ar pezh a chom gant ar c’houer ar vammenn nemeti eus e
gorvoder. Ouzhpenn, e chom amjestr ar c’henwerzheladur : diouer a arc’hant, araezioù-kehentiñ
diglok ha kozh, treizhwirioù, taosoù a bep seurt, nevid skort. Hep kontañ ar riblerezh hag an
disurentez. Gant an naonegezh e ranker dibab : pe bezañ ribler, evit ar re greñv, pe bezañ kloc’her.
Hogen a-viskoazh e pade seurt stad a draoù ha gallet en dije kenderc’hel e-pad pell c’hoazh. Tu zo da
lavarout evelkent ez a saviad ar gouerion war washaat a-raok an dispac’h : tolperezh an douar,
proleterekadur ar gouerion, kresk an dic’hweleion war ar maez, digresk ar goproù gounezel,
kevezerezh ar c’henwerzh arnevez, enkadenn armerzhel er bed. Da gentañ-penn o doa
dornwezhourion ar maezioù tennet gounid eus an arnevesadur (er gwiaderezh da skouer) ha dreist-holl
eus an digoradur hentoù nevez. Neoazh seurt gwellaenn ne oa ket evit padout. Ar maezioù o doa bevet
e klozarmerzh ha kreñv e oa an harz ouzh an arnevesaat. E 1949 edo ar bed kouerel a-vec’h boulc’het
gantañ.
Paot eo bet a-viskoazh en istorvezh Sina an emsavadegoù kouerion. A-wechoù e vezent trec’h. An
disoc’h avat oa ur c’hemm tiernac’h hepmuiken. Gant ar gomunourion, ar pezh a zo nevez eo ul
luskad dispac’hel frammet, gant ur saviad-kenderc’hañ piaouel, a oar da belec’h ez a hag a zo prest da
gorvoiñ, ren ha treuzfurmiñ an droukvoz.
Stad ar gevredigezh, an drougoù hag an direizhoù n’o deus ket spiret da luskañ an dispac’h. Ne
ampar ket ar goueriadelezh un nerzh dispac’hel dre emberzh. Al luskad kouerel zo laosk, diframm,
strewet ha dreist-holl ned a ket pelloc’h eget an emzalc’hioù-emzifenn. Drezañ e-unan ne oa ket evit
mont en tu all d’an arc’hadurioù, evit talañ ouzh arbennoù don e saviad. Un nerzh krai, dall e oa
droukvoz ar yoc’hoù. Diskar ar gevredigezh kouerel ne zouge ennañ egin ebet a gevredigezh nevez.
Ar Strollad komunour sinaat eo a zegase un durc’hadur spiswel ha krouus d’ar rouestlad nerzhoù
kevredadel, a sanke enno eginoù ur bed nevez.
PKB-1303

AN EMSAV HAG AR VRO (72)
LIZHEROÙ
Da heul EMVR-460, Emsav 88/125-129, 1974 :
« [El lizher-se] ez eus kinniget un nebeut sternioù-daveiñ, harpet o-unan war an imbourc’hioù a
zo bet renet er bloavezhioù diwezhañ war istor an Emsav hag ar c’healiadurezhioù e Breizh. Anat eo
avat e rank an imbourc’hioù-se bezañ kaset kalz pelloc’h eget ma’z int bet evit ma talvezfe o frouezh
da sevel ar gevredadouriezh e kaoz. Ur c’henetresklaeriadur a rank bezañ etre an imbourc’h istorel
hag an imbourc’h kevredadel. Pell-tre emaomp a vezañ didermenet an nerzoù kevredadel o deus
erzerc’het en Emsav abaoe daou c’hant vloaz. Un nebeut anezho zo bet lakaet a-wel, met n’omp ket
c’hoazh evit reiñ un displegadur bastus eus an anadenn gevredadel ez eo bet hag ez eo an Emsav. Ha
koulskoude emañ aze, a gredan, al labour pouezusañ hon eus d’ober. Diwar e zisoc’hoù e vo tu da
reteriañ ar politikerezh a zo da ren. Gorrek kenan e chom avat an imbourc’hiñ. Setu bloavezhioù
m’emañ L, M o pleustriñ war grefen a istorouriezh ; degaset o deus sklerijenn war grefen a bouez ;
war un dro ivez o deus hon lakaet da verzout pegen diouiziek omp war hon istor, ha pegen disheñvel
ez eo hemañ diouzh ar pezh a soñjomp ez eo. Setu mizvezhioù m’emañ N war Kevredigezh Vreizh…
Diouzh e du, P en deus lakaet ouzhpenn dek vloaz evit kregiñ da gaout ur sell istorek war ar Geto elec’h m’en doa kroget gant al labour emsavel. Seurt kenderc’hañ gorrek zo koulskoude kenderc’hañdiazez an Emsav ; eñ eo a verk e dizh d’an Emsav. N’hon eus ket da vezañ digalonekaet gant an
amzerioù diflach, an dezerzhioù da dreuziñ. »
(10 05 74)
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« Q en deus komzet ganin eus emzalc’h ar C.F.D.T. da geñver dilennadeg an Arlevier e Frañs.
Stadet hon eus ez eo bet dilezet tost penn-da-benn an arc’hadurioù abaoe ma’z eo kroget ar stourmad
dilennel. N’eus mui a obererezh c’hweluniadel koulz lavaret. Ar gudenn, abaoe marv POMPIDOU, zo
lakaat an dud da vouezhiañ evit MITTERRAND hag ober peoc’h war ar peurrest.
« Evit Edmond MAIRE, dilennadur MITTERRAND ha donedigezh an tu kleiz er gouarnamant a
aotrefe diluziañ un toullad kudennoù a zo e skourr abaoe pell (sl. Edmond MAIRE, Pour rendre le
succès de la gauche irréversible, Le Monde, 28-29 avril 1974). Evitañ e ve tu gant MITTERRAND da
vastañ diouzhtu d’an ezhommoù mallusañ (kresk ar S.M.I.C. ha leveoù ar re gozh, digresk an amzerlabour) ha da lakaat war ar stern treuzfurmadurioù donoc’h, o tennañ dreist-holl da zasparzh ar
galloud en amgant an embregerezhioù, lankad kentañ war-du an emvererezh. Evit MAIRE, war a
hañval, trec’h MITTERRAND a c’houlenn ma ve paouezet e-pad miz hanter gant an holl stourmoù,
kement ha ken bihan ma ne vez mui anv er C.F.D.T. (hag er c’hweluniadoù all, ’m eus aon) nemet eus
an dilennadeg.
« Mard eo gwirheñvel e tegaso MITTERRAND gwellaennoù diouzhtu evit ar S.M.I.C. hag ar re
gozh, netra ne aotre da grediñ e tuo en dazont gant goanagoù MAIRE hag ar C.F.D.T.. Netra ne aotre
kennebeut da grediñ e ve skoilhet an emstrivour gant kendalc’h ha diorreadur ar stourmoù.
« MITTERRAND en deus da bal ar veli. Pal ar P.C. hag ar P.S. eo ivez. Padal, ar C.F.D.T. ne fell
ket dezhi embreger ar veli (zoken en anv al labourerion). Er c’heñver-se ez eus ur pennad souezhus
gant MAIRE er skrid meneget uheloc’h : goulenn a ra un addasparzh eus ar galloud en amgant an
embregerezh, met lavarout a ra e rank ar c’hweluniad nac’h sammañ nep galloud mererezhel en
amgant an embregerezh. Ur framm nagennel a fell d’ar C.F.D.T. bezañ, e-kichen ar veli, en
embregerezhioù. E-se ez eo kondaonet ar C.F.D.T. d’an ampolitikelezh ha da vont da heul
politikerezh ar re all, kaset gant lusk-unvaniñ an tu kleiz e Frañs.
« E seurt dislavar emañ bevenn ha talvoudegezh ar C.F.D.T.. Bevenn, peogwir ez eo nac’hel
hec’h emzalc’h ha ne c’hell ket kemer furmoù politikel. Talvoudegezh, peogwir ez eo he nac’helezh
hec’h-unan un trelusker, digor war an dazont ha n’eo ket klozet en ur furm bolitikel a zo da zifenn.

« Koulskoude, ar C.F.D.T. n’he deus ket c’hoariet he roll a nagennerezh da vare ar stourmad
dilennel. Darn a soñjo moarvat ez eo bet c’hoariet ar roll-se gant ar gleizelourion, KRIVINE,
LAGUILLER. E gwir, ar re-mañ n’o deus ket nagennet ar Raklun boutin ; nagennet o deus onestiz
MITTERRAND hag ar P.C., pezh a zo pell eus an nagennerezh politikel. N’o doa netra nevez da
lavarout, ouzhpenn ar pezh a lavar ar P.C. ha MITTERRAND, n’o doa nemet un doare d’en em
ziforc’hañ diouto o lakaat an disfiz war o ratozhioù.
« Kudenn ar veli zo ur gudenn gempred a bouez bras. Hogen lec’hiet fall ez eo gant
MITTERRAND. War e skritelloù e lenner : “An tu dehou en deus skrapet ar veli, va emell kentañ a
vo he daskoriñ deoc’h”. Ya, me gred ! Ar veli zo unan. Ha n’eo ket o kinnig kemer lec’h DE
GAULLE ha POMPIDOU e teuy a-benn MITTERRAND da dreuzfurmiñ ar veli e Frañs. Komz a ra
eus unded Frañs, “gant angerzh” emezañ. Sed aze tachenn ar riezelezh ha hini ar veli ma’z eus traoù
da lavarout. MITTERRAND evel penn-Stad ne c’hallo nemet difenn ar Stad hag he c’hreñvaat.
Kement-se n’eo ket pal an Emsav, nag a-bell nag a-dost. »
(10 05 74)
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« N’eo ket skedus stad an traoù en hon c’hellig (). Dilusked e hañval bezañ an dud. N’eo ket
bezañ dilusked a rebechan dezho, hogen na vezañ nec’het gant an dilusked m’emaint. Krediñ a ran
santout ez eus aze ur gudenn a vredoniezh emsavel : an Emsav a zinac’h pep emzalc’h soliadek (en
em hevelebiñ ouzh – en em arallekaat en – ur vroad, ur renkad, ur strollad), ha ne anavez da emsavel
nemet an emzalc’h nidiadek (en em zieubiñ diouzh pep soliadelezh dre genderc’hañ ur soliadelezh
nevez bastusoc’h, holleloc’h, h.a.). Un tech boutin eo avat kavout bastusoc’h ar soliadelezh veziat,
piaouet, eget an nidiadelezh, eleze ar striv-dieubiñ ez eo en em zizober diouzh ar soliadelezh veziat
evit krouiñ ur soliadelezh nevez denekoc’h. Emaomp o paouez en em zizober diouzh ar soliadelezh
vroadel pe renkadel ; anat eo ez eus ur soliadelezh emsavel o tinodiñ e disoc’h hon strivoù-dieubiñ –
urzh reol an traoù eo. Pezh a zo nec’hus eo ez omp techet da gaout un emzalc’h soliadek en he
c’heñver, da c’houlenn hep rat dimp ma kemerfe lec’h ar soliadelezh hon eus en em zieubet diouti.
Pezh a zo nec’hus eo gwelout tud oc’h en em ziazezañ e kealiadurezh E.S.B. en hevelep doare
m’emañ diazezet ar vroadelourion er vroadelouriezh pe tud ar P.C.F. er gealiadurezh komunour.
« Ne lavaran ket e rank an emsaver disteurel ar soliadelezh, evel just. Ne c’hell den na vezañ stag
e galon ouzh e dud, e geneiled, e di, e zouar, e vro, h.a.. Ne c’haller ket ober politikerezh ma ne
gemerer ket da bal diogeliñ an trebaderezh eus urzhioù ’zo o soliadelezhioù. Hogen an emsavelezh zo
un dra all : ar striv-dieubiñ diouzh ar soliadelezh forzh pehini ’ve ez eo. Karout e vro, h.a., kaout ar
spered politikel zo moarvat perzhioù prizius, ned eont ket er-maez eus an emzalc’hioù soliadek. An
emsavelezh a zeraou gant an nidiadelezh hag an emzalc’hioù nidiadek. Ouzhpenn se, goulenn a ran :
petore karantez a c’haller kaout, ma ne vez ket an dra karet o vont war-du dremmwelioù holleloc’h,
denekoc’h, h.a., ma ne vez ket dispac’het gant an nidiadelezh ? Petore ster a c’hell kaout ar
politikerezh ma ne vez ket kaset etrezek an hevelep dremmwelioù ar soliadelezhioù a gemerer da bal
diogeliñ o zrebaderezh ? An emzalc’h soliadek avat zo natur (an natur a-bezh en-dro dimp zo
soliadegezh pur, perak e ve disheñvel ennomp ?), an emzalc’h nidiadek eo a zo enepnatur. Setu perak
eo an emsavelezh diaesoc’h ha breskoc’h eget forzh petra all. Kaer dezhi mougañ koulskoude, ez
adenaou bepred.
« Dezrannet e voe ar berzh graet gant E.S.B. a-fet tuta e 56 e 1970 evel un heuliad d’ar
vroadelouriezh nevez diwanet en dutaidi. Turmud an F.L.B. en doa entanet ur bern tud gant an trivli
brogar, hemañ a reas ar pont etrezo hag E.S.B.. E.S.B. diouzh e du n’en doa ket peurgarzhet ar
vroadelouriezh, ha war ziazez un treuzintent ez eas en-dro ar Gellig-Adkellig e-doug un nebeut
mizioù. Aon ’m eus e kendalc’has da c’hoari an emzalc’h soliadek-se evit ar re a chomas. Krediñ a
rafen a-walc’h ez eo ar garzhidigezh anezhañ o laka er stad a zilusked m’emaint. Ne gavont ket mui er
vrogarouriezh al luskedoù o bounte d’ober un dra bennak ; ne gavont ket c’hoazh en emsavelezh rik
luskedoù nevez galloudus a-walc’h.
« A dra sur ez eo poent bremañ en em lakaat a-zevri d’an ober politikel, c’hweluniadel, h.a.. An
abeg eo ez eo aet “diaz soliadel” E.S.B. d’e strishañ. E-pad an amzer ma kase an Emsav an

eilpennadur a zisoc’has war saveladur an emsavelezh evel nidiadelezh, en deus paouezet gant pep
obererezh politikel. Bremañ e komprenomp ne c’halle ket ober a-hend-all : keit ma ne oa ket evit
termenañ fraezh maezienn e ober politikel, – ha se ne c’halle ket ober peogwir n’eo ket hepken ar
vaezienn dibarek-se en doa da dermenañ, met ar meizad end-eeun a vaezienn ober politikel, – e chome
dic’hallus dezhañ boulc’hañ nep politikerezh. Ar politikerezh nemetañ a renas a voe hini e ziaz
soliadel piaouel, eleze politikerezh diabarzh e gelligoù hag e aozadurioù frammet. Hiziv avat, ma’z eo
echu an eilpennadur, ma’z eo diforc’het mat pennaennoù an nidiadelezh hag ar soliadelezh, ma’z eo
termenet ar politikerezh evel “mererezh ar soliadelezh”, emañ ar goulou gwer dirak an Emsav. Kentañ
amkan eo astenn en-dro e “ziaz soliadel” (kreskiñ an “diaz poblañsel”, lugan ar Breudoù diwezhañ, ne
dalvez netra all). Evit se hon eus da dermenañ tamm-ha-tamm, war an dachenn, ur politikerezh
tudadel, ur politikerezh c’hweluniadel ha renkadel, h.a..
« N’eo ket an danvez a vanko dimp er mizioù a zeu. Hep komz eus politikerezh rannvroel ar
gouarnamant kent, e c’hellomp gortoz ur politikerezh “kenelel” eus ar gouarnamant da zont (ma n’eo
ket ar wech-mañ e vo an tu kleiz e penn, ne vo ket pell goude moarvat). Ha klevet ’c’h eus
prezegennoù Roazhon ha dreist-holl Brest MITTERRAND ? Ar “gwir d’an diforc’helezh”, h.a., zo
dimp kemend-all a vein-krog ma c’hellomp mont tre en dachenn bolitikel fetis drezo. An holl armoù
zo en hon c’herz evit dezrannañ reizh ha klok an dodennoù-se a vo lakaet da dalvezout er politikerezh
gall nevez.
« Aze ivez e ranker kas war-raok labourioù sirius. A-du krenn on ganit pa gomzez eus “kiañ war
un amkan resis hag e gas da benn”. Anat eo ez eus bet boulc’het ur bern studiennoù en E.S.B., nebeut
anezho avat o deus kaset d’un disoc’h arveradus dre ma’z eo chomet an darn vuiañ en o deraouig. »
(01 05 74)
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« Emaon o labourat war [an destenn c’hallek a-zivout] MASSON. An traoù a ya war-raok buan
bremañ bennozh da R ha d’un nebeut re all. Setu dre-vras danvez ar skrid.
1) Digoradur war an dislank a gresk etre ar stourmoù hag ar c’healiadurezhioù ma harpont warno,
ar gealiadurezh vroadelour pergen.
2) Dezrann kealiadurezh MASSON
a) an dodennoù,
b) saviad MASSON ha stad ar gevredigezh en e vare,
k) dezrann e gealiadurezh : dislavar e breder o vezañ ur furm dibarek eus dislavar-diazez an
Emsav kentañ ; seurt dislavar evel lankad kentañ an daelerezh emsavel,
3) An amprestoù kempredel digant kealiadurezh MASSON pe d’ar gealiadurezh vroadelour
a) an arbennoù : an ezhomm da gaout ur gweladur kevan eus ar c’hudennoù e Breizh,
b) un nebeut skouerioù,
k) an dislank etre seurt kealiadurezh hag ar werc’helezh ; roll seurt kealiadurezh e
dihentadur an nerzhoù nevez,
4) Klozadur
a) ar ret ez eo karzhañ ar vroadelouriezh evit an abeg usveneget,
b) an ezhomm a zo da grouiñ kreizennoù-dezrannañ piaouel ha da baotaat o niver.
Notennoù a vo lakaet evit ma kompreno pep deuriad ar pezh a zo evitañ. »
(28 05 74)
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DANEVELLOÙ OBEREREZH
Kudenn savet gant un Ezel eus 35 en e c’hweluniad da geñver perzhiadur hemañ en
arnodennoù an A.F.P.A..
Amañ da heul e kaver teir zestenn : troidigezh ar skrid daveet dirak ar c’hweluniad ha daou
lizher klokadurioù.
1. Troidigezh ar skrid daveet dirak e c’hweluniad gant an Ezel eus 35 da zisplegañ perak en deus
nac’het kemer perzh e bodad-arnodennañ an A.F.P.A..

An obererezh c’hweluniadel e Kreizennoù an A.F.P.A..
« Gouvennet on bet evit derc’houezañ ar c’hweluniad e bodadoù-arnodennañ an A.F.P.A.
[Association pour la formation professionnelle des adultes]. Nac’het ’m eus dre an abegoù-mañ :
– roll ar c’hweluniad n’eo ket kemer perzh gant ar batromed e diuzerezh an emstriverion d’ar
C.A.P. [Certificat d’aptitude professionnelle] ;
– roll devoudel Kreizennoù an A.F.P.A. eo azasaat ar re yaouank a ya dezho ouzh ezhommoù
berrdermen ar batromed diouzh un tu ha, diouzh an tu all, sankañ ar brantadourion en o hiniennegezh
dre berzh an arnodennañ end-eeun hag an niver bihan a staeloù da gaout. Kreizennoù an A.F.P. A. zo
lec’hioù mat da vroudañ ar genoaz etre an hiniennoù ha n’eo ket ar c’hengred nag an emouiziegezh
ouzh kudennoù gwirion ar gourc’hwel hag ar stummerezh micherel.
« N’en deus ket enta ar c’hweluniad da gretaat ur seurt stad a draoù dre e vezañs, ouzhpenn ma
tenn digantañ pep levezon an doare ma vez aozet an arnodennoù. Ar batromed a zeu di da zibab
danvez o micherourion, hag ar c’hweluniad a vez eno evit kaougantañ pezh a zivizont pe o chom
dic’halloud rak o c’hammdroioù.
« Gant an afer-mañ, eilrenk enni hec’h-unan, en em gav stignet un niver a gudennoù :
– roll Kreizennoù an A.F.P.A. ;
– savlec’h ar c’hweluniad e-keñver ar C’hreizennoù-se hag al leviadur renet enno.
« Evit a sell ouzh kevrenn an tisaverezh en A.F.P.A. Roazhon, he c’hefridi zo sañset reiñ da re
yaouank n’o deus ket kavet labour an tu da zeskiñ ur vicher. En devoud e tesk ar re yaouank o micher
war ar chanter. Ouzhpenn se, an A.F.P.A. zo un trell a ro da grediñ dezho e kavint labour dre ret gant
o C.A.P.. Div skouer, etre re all, a brou ar c’hontrol :
– daou baotr a anavezan o deus heuliet ur prantad en A.F.P.A., unan evel tredaner, egile evel
plomer. An eil en deus labouret en S.P.L.I. ha goude c’hoazh en un dilhaderezh all eus korn-bro
Roazhon ; egile zo bet liorzher ha neuze darbarer-koufrer en embregerezh Héloin-Lemarchand a-raok
gallout labourat war e vicher.
« An A.F.P.A. a ya en-dro ivez, e Roazhon da nebeutañ, evel ur stagadenn d’ar C’hef dic’hwel, –
reñveradoù an A.N.P.E. [Agence nationale pour l’emploi] o vezañ heñchet reoliek war-du an
A.F.P.A..
« Mar gell an A.F.P.A. skoazellañ tud yaouank ’zo a-hiniennoù, ent vloc’hel e tenn hec’h
obererezh da guzhat kudennoù gwirion ar gourc’hwel hag ar stummerezh micherel, peurgetket en un
tachad ken nebeut diorreet ha Breizh.
« Disterdra eo evit ar c’hweluniad e berzhiadur e bodadoù-arnodennañ an A.F.P.A., rak leuskel a
ra an emell-se gant izili a youl vat. O bezañs avat pa na ve ken e-kichen an implijerion o lak da
dremen evit kevelerion d’ar batromed.
« En diwezh, emañ savlec’h ar c’hweluniad e-keñver ar C’hreizennoù stummerezh micherel da
dermenañ war ziazezoù nevez en un diarsell bloc’hel : kudenn ar gourc’hwel hag ar stummerezh
micherel. »

(?? 04 74)

EMVR-469

2. Klokadurioù a-berzh aozer EMVR-469 :
« Labourat a ran abaoe gouere 1973 e Roazhon en ur greizenn labour diazezet eno nevez ’zo.
« Emañ sez an embregerezh e Naoned. 40 % eus ar c’hoskor zo amparet gant micherourion o tont
eus un embregerezh freuzet daou vloaz ’zo. An tremen eus an eil embregerezh d’egile en deus aesaet
herouezadur un nebeut hiniennoù. Daoust ma’z eo bet kemmet saviad ar re-mañ nevez ’zo n’o deus
ket lakaet a-wel ar c’heñverioù nevez a oa etrezo hag ar peurrest eus ar vicherourion ; en eneb, klasket
o deus o c’huzhat.
« Strivet ’m eus a-zevri da lakaat anat ar c’heñverioù nevez dinaouet diouzh an treuzfurmadurioùse. Da heul ez eo koazhet an darempredoù e-maez labour etre penn ar c’hoskor (bet dileuriad ar
C.F.D.T. en embregerezh freuzet) hag ar vicherourion a oa bamet rak e obererezh kent. An troc’h etre
ar vicherourion ha penn ar c’hoskor o vont bras-ouzh-bras, ez eo bet startaet al liammoù etre ar
vicherourion o-unan. Savet ez eus bet neuze ur gevrenn c’hweluniadel C.F.D.T. er greizenn labour
roazhonat e derou miz meurzh.
« Plediñ a ran gant an obererezh c’hweluniadel en embregerezh hag e par kêr Roazhon (Union
Locale) abaoe daou viz.
« En amgant an obererezh c’hweluniadel lec’hel eo ez on bet gouvennet da arnodenner e kevrenn
A.F.P.A. Roazhon war an tredanerezh.
« Da c’houde, penn ar c’hoskor en deus goulennet diganin pe abegoù en doa c’hweluniad an
embregerezh da nac’h kemer perzh en dalc’hioù-arnodennañ eus an A.F.P.A.
« Diwar neuze ez on bet degaset d’ober un dezrann eus an obererezh c’hweluniadel en
embregerezh hag er par lec’hel war ar c’hraf resis-se.
« An dezrann-se a zegasin en emvod c’hweluniad kentañ er par lec’hel (U.L.). An danvez anezhañ
a’m eus displeget c’hoazh e’m embregerezh. »
(12 05 74)
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3. Klokadurioù all a-berzh aozer EMVR-469, -470 :
« An A.F.P.A. zo bet savet e 1946. E miz kerzu 1973 e oa 135 Kreizenn e Frañs. Roll pennañ
Kreizennoù an A.F.P.A. eo stummañ micherourion hag implijidi perzhekaet, kalvezourion. Al live
stummadur tizhet gant ar brantadourion a ro dezho an tu da dremen ar C.A.P. pe ar B.E.P. (Brevet
d’études professionnelles).
« An anaoudegezhioù piaouet gant ar galvezourion goude ur prantad-studi hiroc’h a ro tro dezho
da gaout ur stummadur kevatal d’ar vachelouriezh kalvezel.
« Abaoe 1968 ez eus bet klasket diorren en amgant an A.F.P.A. prantadoù-rakstummañ. Pal ar
prantadoù-se zo prientiñ tud yaouank, etre 16 hag 18 vloaz, da zeskiñ ur vicher ha da gemer perzh er
vuhez vicherel.
« Un trede roll zo barrekaat ar vicherourion hag an implijidi dre ar stummadur kendalc’hus.
« Maodiernezh al Labour eo a bled gant arc’hwel an A.F.P.A.. Diazezet eo an amaezhiadurezh e
tri live : broadel, rannvroel, departamantel.
« Emañ an A.F.P.A. e darempred gant an A.N.P.E., peogwir e rank an danvez prantadour bezañ
enskrivet enni pe en A.P.E.C. (Association pour l’emploi des cadres et des ingénieurs). Ar
brantadourion, da nebeutañ ar re a gemer perzh er prantadoù-prientiñ d’ar C.A.P. pe d’ar B.E.P., a vez
gopret diouzh ar S.M.I.C. (Salaire minimun interprofessionnel de croissance).
« N’on ket en ampoent evit reiñ stlenn war nevid al labour e korn-bro Roazhon.

« Padal, an degouezh m’emañ greantioù Citroën (dic’hwel kalvezel) zo enkadennek, war a
hañval ; adlusket eo ar c’henderc’hañ en tisaverezh goude ec’hwelioù ar goañv er greantioù simant.
« Marc’hadoù brasañ an embregerezh m’emaon eo marc’hadoù ar Stad (skolioù, ospitalioù, h.a.).
E labour zo staliañ an tredan, ar pellgomz, h.a.. E anvad zo S.A.A.E. VIVANT (Société anonyme des
anciens établissements Vivant), nemet e chom stag ouzh un embregerezh diazezet e Paris anvet
S.A.A.E. CLEMANÇON. Dic’hallus eo din gant ar stael a’m eus en embregerezh (gwezhour perzhek,
OQ 3, on), ha pa na gemeran ket perzh e poellgor an embregerezh, anaout orin kevalaoù ar
c’hevredad.
« Muioc’h a stlenn a c’hallan reiñ war an arbennoù o deus va degaset er garg a atebeg
c’hweluniadel en embregerezh hag en U.L.. An arbenn pennañ eo e oan a-du evit henn ober. D’an eil
eo ret lakaat e kont an hol a’m eus e-touez ar vicherourion dre berzh an dezrannoù pemdeziek a ran
eus an darvoudoù a c’hoarvez en embregerezh. An dezrannoù a ran en amgant an embregerezh a laka
bepred nerzhoù e kont. Roll ar vicherourion eo en em savlec’hiañ e-keñver an nerzhoù. Trede arbenn :
klasket ’m eus politikaat va obererezh emsavel dre sevel ur c’hweluniad en embregerezh. Anat eo ez
eus bet dienket un nebeut nerzhoù. Er par lec’hel (U.L.) e ran an hevelep labour o tezrannañ an
nerzhoù hag ar fiñvadoù a c’hoari er C.F.D.T.. »
(25 05 74)

EMVR-471

Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 19 mae 1974.
Roll danvezioù ar c’hentañ rummad kendaeloù eus trizekvet prantad kendaelañ bloaziek
S.A.D.E.D..
War roll Kendaeloù an Oriant d’an 19 mae 1974, edo an danvezioù-mañ :
– Dalc’h studi war ar gevredadouriezh.
– C.F.D.T., stourm c’hweluniadel ha dilennadegoù.
– Kealiadurezh MASSON en e amzer ha hiziv.
EMVR-472
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Eil trimiziad 1974.
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S.A.D.E.D. : Trizekvet prantad kendaelañ bloaziek (2)......................................................... 90/187-212
Kendael a-zivout istor ha kevredigezh :
(6t testenn, PKB-1304) Breizh gwelet gant Balzac, hervez e romant « Les Chouans »,
/187-193.
(7t testenn, PKB-1305) Breizh gwelet gant Balzac, hervez e romant « Les Chouans » –
Evezhiadennoù I : Roll ar varbariezh en istor, /193-200.
Kendael a-zivout an deskadurezh :
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Kendael a-zivout an embregerezhioù armerzhel :
(8t testenn, PKB-1307) Ec’hwel greanti « Doux » Pederneg (4 kerzu 1973 – 27 c’hwevrer
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S.A.D.E.D. : TRIZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (2)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH
(C’hwec’hvet testenn, PKB-1304)
Breizh gwelet gant BALZAC, hervez e romant « Les Chouans ».
Ar romant, embannet e 1828, a zeskriv eil prantad ar Chouanerezh e Breizh, e dibenn an
Directoire ha da vare taol-Stad an 18 Brumaire a ziazezas ar Consulat hag a reas eus BUONAPARTE
ar C’hentañ Konsul. Tremen a ra an istor e 1799 e korn-bro Felger. A-raok skrivañ e romant eo aet
BALZAC da dremen ur pennad amzer e Felger, a-benn studiañ war al lec’h pezh a chome c’hoazh eus
darvoudoù a oa c’hoarvezet a-boan tregont vloaz a-raok, a-benn anavezout an dud o doa kemeret
perzh, gouzañvat pe oberiat, er stourmoù a zeskriv. Tu zo d’en em c’houlenn evel just hag ez eo ar
Vreizh a zeskriv hini 1800, pe hini 1830, – gant ma ve bet en 30 vloaz-se un emdroadur bennak er
maezioù-se, pezh a zo evit gwir nebeut kredadus pa ouzer pegen kreñv eo c’hoazh an hengoun chouan
e korn-bro Dol pe Felger.
Roueelour e-unan, BALZAC a ziskouez en e romant ar stourm evit ar roue evel un dra tonket da
c’hwitout, echu zoken e 1799, ha se daoust da nerzh gouez ar Chouaned (ar gouerion), daoust d’ar
veleion a vount taer o zropellad war-du an emgann, daoust da ampartiz ha kalonegezh ar jeneral
roueelour kaset eus London evit ren ar stourm ha sevel Breizh a-bezh a-enep ar Republik. Azonus eo
komzoù diwezhañ ar jeneral-se, trec’het gant ar republikaned (skoazellet gant ur vaouez yaouank ha
kenedus) : « () Je compte sur votre probité pour annoncer ma mort à mon jeune frère qui se trouve à
Londres, écrivez-lui que s’il veut obéir à mes dernières paroles, il ne portera pas les armes contre la
France, sans néanmoins jamais abandonner le service du Roi ». En em c’houlenn a reer penaos e
c’hallo ober ar breur yaouank, er pleustr. An dodenn-se a ziougan endeo pezh a vo displeget
diwezhatoc’h e romantoù all, Les Paysans da skouer, ma tiskouez BALZAC penaos eo distroadet e
pep lec’h an noblañsoù, penaos eo tud all a gemer o roll er gevredigezh hag o brientoù, penaos ez eus
nerzhoù nevez o stourm ouzh an nerzhoù en em harpe warno ar rouantelezh e Frañs (sl. LUKÁCS,
Balzac et le réalisme français, tr. gl. Maspero 1967).
Evit BALZAC, Breizh a hañval da gentañ bezañ un douar a gened, evel ma anad en
deskrivadurioù a ra eus korn-bro Felger ; n’eus netra bravoc’h eget ar maezioù a zizoloer eus kern ar
Pélerine, netra arlivusoc’h, boemusoc’h, zoken evit ar soudarded republikan o deus koulskoude
prederioù all : « Les officiers ne se lassaient pas d’examiner cet espace où jaillissaient tant de beautés
champêtres », pe « La multitude des haies vives qui entourent d’irréguliers et de nombreux héritages,
tous plantés d’arbres, donnent à ce tapis de verdure une physionomie rare parmi les paysages de la
France ». Hag evel-se e-pad teir fajennad. « La fraîcheur embaumée des brises d’automne, la forte
senteur des forêts, s’élevait comme un nuage d’encens et enivrait les admirateurs de de ce beau pays
() ».
Lakaet er-maez ar gweledvaoù, n’eus e Breizh hervez deskrivadur BALZAC netra sevenaet, na
zoken denel. Breizh zo ur vroad tud tost c’hoazh d’al loen, ren ar varbariezh.
Rannet eo ar boblañs, diouzh ezhommoù ar romant evel just, e Republikaned, nebeut-tre anezho,
ha bourc’hizion holl, kalonek, prest da vervel evit ar Republik, ha diouzh un tu all Chouaned, pe da
nebeutañ tud a-enep ar Republik, ma adkaver noblañsoù ar vro, diskouezet evet tud dister, didemz ha
boutin, nemet ar jeneral yaouank (Markiz de Montauran) ; en o zouez emañ c’hoazh ar veleion,
arouezet gant unan anezho : « ce gros homme de qui vous me demandiez le nom est un homme
redoutable, l’abbé Gudin, un de ces jésuites assez obstinés, assez dévoués peut-être pour rester en
France malgré l’édit de 1793 qui les en a bannis. Il est le boute-feu de la Guerre dans ces contrées et le
propagateur de l’association religieuse dite du Sacré-Cœur. Habitué à se servir de la religion comme

d’un instrument, il persuade à ses affiliés qu’ils ressusciteront, et sait entretenir leur fanatisme par
d’adroites prédications ». Gwelout a reer aze roll ar veleion er stourm, ha d’ur mare e tiskouez
BALZAC un oferenn lidet en ul lec’h kuzh war ar maez, ma teu a-benn an hevelep person da entanañ
gant ur sarmon ar Chouaned en selaou. Dre se e weler ivez an trede rann eus an eneprepublikaned, ar
gouerion hegredik ha feuls, a ampar « luoz » ar roueelourion, ar Chouaned, a zo mistri er vro. Ar
markiz yaouank deuet eus London evit o c’has d’an trec’h n’en em douell ket warno : gouzout a ra
ervat ne vint morse soudarded, ne vo tu morse d’o lakaat da gompren netra ; o arverañ a ra evel
binvioù galloudus en emgann dre ma’z int un nerzh krai. BALZAC a wel e seurt poblañs
dilerc’hiadoù eus un tremened meuriadel disoñjet abaoe pell gant ar broioù sevenaet, dilerc’hiadoù
ivez eus ar vertuzioù hengounel : « () la foi du serment ; () la simplicité patriarcale et d’héroïques
vertus s’accordent à rendre les habitants de ces campagnes, plus pauvres de combinaisons
intellectuelles que ne le sont les Mohicans et les Peaux-Rouges de l’Amérique septentrionale, mais
aussi grands, aussi rusés, aussi durs qu’eux. La place que la Bretagne occupe au centre de l’Europe la
rend beaucoup plus curieuse à observer que ne l’est le Canada ». BALZAC a ra anv aze eus vertuzioù,
met morse en e levr ne weler ar Chouaned o tiskouez anezho, er c’hontrol : unan a weler, paotr ar
rederig, o vont a-enep al le en doa touet, – nemet en un doare furmek, distreiñ a raimp war se. A-hendall ez eo ar boblañs, eleze ar Chouaned (rak an holl zo chouan war ar maez, a galon pe dre aon),
deskrivet evel loened : gwisket int gant ur c’hroc’hen gavr, da gentañ, pezh o lak da dennañ d’un
tropellad, a-bell. Setu penaos emañ deskrivet Marche-à-Terre, ur Chouan a c’hoari roll ur penn-brezel
er vro : « Cet inconnu, homme trapu, large d’épaules, lui montrait une tête presque aussi grosse que
celle d’un bœuf, avec laquelle elle avait plus d’une ressemblance. Des narines épaisses faisaient
paraître son nez encore plus court qu’il ne l’était. Ses larges lèvres retroussées par des dents blanches
comme de la neige, ses grands et ronds yeux noirs garnis de sourcils menaçants, ses oreilles pendantes
et ses cheveux roux appartenaient moins à notre belle race caucasienne qu’au genre des herbivores.
Enfin, l’absence complète des autres caractères de l’homme social rendait cette tête nue plus
remarquable encore ». Ha pelloc’h : « La grossièreté de cet homme taillé comme à coups de hache, sa
noueuse écorce, la stupide ignorance gravée sur ses traits, en faisaient une sorte de demi-dieu barbare.
Il gardait une attitude prophétique et apparaissait là comme le génie même de la Bretagne, qui se
relevait d’un sommeil de trois années () » (ur paouez er chouanerezh). Ne c’haller ket bezañ
sklaeroc’h.
Ur perzh all eus ar Chouaned eo o feulster : feuls int en o holl c’hoantoù, barrek int da argadiñ ar
Republikaned, da goll ur c’hant bennak anezho, evit teurel o dorn war an arc’hant dezouget gant ar
rederig. Ne bardonont netra da zen, nebeutoc’h c’hoazh da unan anezho ; n’eus nemet ur c’hastiz, ar
marv, hag o doare da lemel ar vuhez zo war un dro diskiant ha skrijus : krediñ a reont en deus ur
Chouan treitouret anezho (evit gwir ez eo un treitour, met n’eo ket en degouezh-se), e varn a reont
d’ar marv ; kefridiet ez eus daou zen evit kas an disentez da benn ; hag i mont betek ti ar paotr,
marvailhat gantañ, evañ ur banne sistr ha debriñ un tamm ; neuze e c’houlennont digantañ degas e
gontell-giger, e nac’hont selaou e zigarezioù, hag e tibennont anezhañ ; ha mont en ur c’hwitellat
goude ispilhañ ar penn ouzh dor an ti.
N’eus nemet daou drivli e kalon an dud-se : ar stag m’emaint ouzh o bro, hag ouzh ar relijion.
Deuet eo ar Republikaned da enluañ tud e Breizh, dastumet o deus un nebeut bourc’hizion,
republikaned dizaon, hag ur bern kouerion ; klask a reont o c’has ar buanañ gwellañ betek Mayenne,
ul lec’h sur. Degouezhet war harzoù Breizh, war ar Pélerine, e stranont forzh pegement ; ar
c’homandant en em c’houlenn perak ; roet eo ar respont dezhañ gant Marche-à-Terre : « C’est que,
répondit le sombre interlocuteur avec un accent qui prouvait une assez grande difficulté de parler
français, c’est que là, dit-il en étendant sa rude et large main vers Ernée, là est le Maine, et là finit la
Bretagne ». Hag a-boan kroget an argad gant ar Chouaned, e steuz an nevezenluidi er c’hleuzioù.
Ar Chouaned a gompren ar relijion en un doare arbennik-tre, baranek. Eus o c’hredennoù e
tennont un darn vat eus o nerzh ; kenderc’het int bet e rafent o silvidigezh dre stourm ouzh ar
Republik, hag e talvez lazh pep soudard gall induljañsoù, ha gant kalon ha jourdoul e klaskont gounit
o faradoz. E-kerz emgann ar Pélerine, o welout emañ ar Chouaned o koll tachenn, e huch ar markiz
yaouank : « Ici Saint-Lescure est mort ! Ne le vengerez-vous pas ? » ha BALZAC a ouzhpenn : « À

ces mots magiques, l’effort des Chouans devint terrible () ». Evit gwir, eo hudek o relijion ; bez’ ez
eus jestroù da ober, gerioù da lavarout. Ur Chouan prizoniet gant ar Re c’hlas en deus treset war e
vruched arouez ar Galon Sakr ; ur c’hastiz spontus eo mervel digofez, ha ne reer ket se, zoken d’un
treitour. Doujañs o devez d’al leoù, hogen en un doare furmek : Coupiau, paotr ar rederig, en deus
touet dre Santez Anna Wened kas da Felger hep an disterañ droug ur beajour ; argadet eo ar c’harr
gant ar Chouaned a fell dezho skrapañ an arc’hant, pezh a reont ; hogen, pa anavezont le ar blenier, en
en lezont da vont, gant e veajour : « Laisse-le donc, reprit Marche-à-Terre en poussant Pille-Miche par
le coude ; il a juré par Sainte-Anne d’Auray, faut qu’il tienne ses promesses ». Damc’houde, e vez
argadet a-nevez ar c’harr, e doare ma ne c’hallfe ar blenier ober netra ; n’eo ket torret al le. En ul lec’h
all eus ar romant, e weler ar Chouaned, a oa o voureviañ un den evit kaout e arc’hant, o tec’hout kuit
spontet, pa o deus kredet gwelout ar Werc’hez. Ne oa e gwirionez nemet ur plac’h yaouank,
penndudenn ar romant, o sevel en amc’houlou, gwisket e gwenn. E nep doare ne zeu d’o soñj un
displegadenn eeun ha poellek eus an darvoud : bevañ a reont en ur bed ma o deus ar gweledigezhioù o
lec’h, met ket ar poell.
Un islonk zo etre bed Breizhiz, ha hini ur Parizian e 1828, un islonk ivez etre ar Vreizh chouan
hag ar Frañs republikan. A-boan ma oa eus Breizh a-raok ar stagidigezh evit BALZAC ; setu pezh a
lavar a-zivout ur maner kozh : « Enfin, la forme des portes, la grossièreté des ornements, le peu
d’ensemble des constructions, tout annonçait un de ces manoirs féodaux dont s’enorgueillit la
Bretagne, avec raison peut-être, car ils forment sur cette terre gaélique une espèce d’histoire
monumentale des temps nébuleux qui précédèrent l’établissement de la monarchie ». Mard eus bet un
istor eus Breizh a-raok ar stagidigezh, ez eo un dra vut ha sonnet.
Breizhiz a vev en ur bed kloz, dic’houzvez eus kement tra nevez a zo, a-boan tizhet gant an
darvoudoù a eilpenn Frañs hag Europa er mare-se ; n’eus ket ezhomm lavarout moarvat ne gav taolStad an 18 Brumaire heklev ebet e Felger. An dilhad e Breizh n’int merket e nep doare gant ar gizioù
foll anavezet dindan an Directoire : « Ceux-ci (an nevezenluidi) () n’offraient presque rien dans leur
costume qui appartînt à la civilisation nouvelle ». N’eo ket evel just ar gwiskamant un elfenn bouezustre, hogen un azon eo. Pouezusoc’h eo deskrivadur ar stuzegezh a ren war vaezioù Felger : n’eus ket
an disterañ darempred etre ar gouerion, pep hini a vev en e log rukunus dre forzh bezañ paour ha
kentidik, a labour e-unan : « La disposition pittoresque de ce pays, les superstitions de ses habitants
excluent et la concentration des individus, et les bienfaits amenés par la comparaison, par l’échange
des idées. Là point de villages. Les constructions précaires que l’on nomme des logis sont clairsemées
à travers la contrée. Chaque famille y vit comme dans un désert. Les seules réunions connues sont les
assemblées éphémères que le dimanche ou les fêtes religieuses consacrent à la paroisse ». N’eus ket a
vuhez kevredigezhel, nebeutoc’h c’hoazh kefredel. BALZAC a zispleg se dre an diouer a hentoù, a
ganolioù, dre vezañs ar c’hleuzioù a ra eus pep park ur c’hreñvlec’h, emezañ, dre gasoni ar boblañs
ouzh pep nevezinti ivez : « Les efforts tentés par quelques grands esprits pour conquérir à la vie
sociale cette belle partie de la France, si riche de trésors ignorés, tout, même les tentatives du
gouvernement, meurt au sein de l’immobilité d’une population vouée aux pratiques d’une
immémoriale routine ». An disoc’h zo forzh penaos eo chomet Breizh e 1800 evel un testeni eus ur
mare bennak eus emdroadur an denelezh, met er-maez eus an emdroadur e-unan : « Là les coutumes
féodales sont encore respectées. Là les antiquaires retrouvent debout les monuments des Druides. Là
le génie de la civilisation moderne s’effraie de pénétrer à travers d’immenses forêts primordiales ».
Da heul, stourm ar Chouaned zo aes da zisplegañ : sevel a reont feuls a-enep d’ur Republik a
glask freuzañ o bed, o rediañ da gemer perzh er bed hag en istor. Arveret gant an Iliz hag ar
roueelourion, e savont da zifenn Doue hag ar Roue, arouezioù o bed. Azonus eo ar pennad-mañ :
« “Le Gars (Markiz de Montauran) est sans doute ce jeune ci-devant à cravate noire ? Il a été envoyé
par le tyran et ses alliés Pitt et Cobourg”. À ces mots, le Chouan, qui n’en savait pas si long, releva
fièrement la tête : “Envoyé par Dieu et le Roi !” ».
Ar Chouaned ne ouzont netra eus politikerezh ar roueelourion, ha ne reont forzh. « Nous avons à
faire la guerre à la République, et non aux diligences » eme dezho ar Markiz. Ober brezel d’ar

Republik ? N’eo ket gwall fetis evito. Mennet int da lazhañ ar Re c’hlas, da c’hounit o faradoz, da
argadiñ ar c’hirri leun a arc’hant. Morse ne reont anv a adlakaat ur roue war e dron, e Paris.
Soudarded ar Republik er c’hontrol a oar e tifennont un dra nevez en deus ur ster evit Europa abezh, gouzout a reont eo aet an istor war-raok gant an Dispac’h gall. Hag, evel a zo bet lavaret
uheloc’h, ar jeneral roueelour a gompren e dibenn ar romant ez eo e stourm un hent-dall.
Mar kredomp BALZAC enta, eo Breizh e 1800 er-maez eus an istor, hag e stourm evit chom ermaez eus an istor.
PKB-1304

(Kendael a-zivout istor ha kevredigezh, seizhvet testenn, PKB-1305).
Breizh gwelet gant BALZAC, hervez e romant « Les Chouans » – Evezhiadennoù I :
Roll ar varbariezh en istor.
A-dal d’an taolennadurioù eus Breizh gant BALZAC en e romant Les Chouans (1828) pe gant
Victor HUGO en e levr Quatre-vingt-treize (1873), emañ da lakaat Barzhaz Breizh (deuet er-maez e
1838). Diouzh un tu « gouezidi veunek hag espar » (V. HUGO), « tost da rummad ar geotdebrerion »
(BALZAC), diouzh an tu all, ur bobl a varzhoniezh hag a uhelvennadoù, « ramzed ez eo ar pobloù all
korred e-skoaz dezho » (George SAND, goude lenn Barzhaz Breizh)1. Diaes e ve gouzout e komz an
eil aozerion hag ar re all eus an hevelep poblad tud.
Seurt menoioù dargemmek a-zivout ar pobloù manet pell diouzh « graerion an istor » pe gorreet
outo ne oant ket nevez. Ur c’hantved a-raok, ez erbede J.J. ROUSSEAU mirout ouzh ar gouerion a
stuziañ o spered evit ma chomfent en ur stad a eeunded hag a ziantegezh, tra ma rae DIDEROT, er
c’hontrol, eus kevredigezh stuziet ar gêr vras lec’h nemetañ an denegezh, – « lakait un den en ur
goadeg, emezañ, hag ez ay d’ul loen gouez ». Heñveldra, en hon c’hantved, MASSON a gehele
kouerion Vreizh « nes d’ar stad natur, boudoù pur, entanet gant ar rezid, an dizalc’hiezh », er
bloavezhioù end-eeun ma save brud da Bécassine, pimpatrom dilerc’hentez an hevelep kouerion
vreizhat.
Kemm zo koulskoude hiziv. Barnadurioù BALZAC, HUGO war ar gouerion vreizhat pe, drevras, barnadur ar sevenaidi war ar pobloù sañset hep sevenadur a vez renket gant an denoniezh a
vremañ dindan ar skritell a europagreizelouriezh ha karezet war un dro gant kreizelouriezhoù all,
kulturel, renkadel, riezel, kêrbennel, gourevel, oadourel, h.a.2. Pelloc’h ez eer zoken, hag o tuginañ an
tech kondaonet, e teuer, da heul J.J. ROUSSEAU, da lakaat ar varbariezh dreist d’ar sevenadur, da
ijinañ ur bern perzhioù burzhudus a ve chomet e kerz ar « varbared » ha kollet a-bell ’zo gant ar
sevenaidi ; da zizoleiñ, da skouer, e stuzegezhioù ar proviñsoù warlerc’hietañ ar c’hulturioù gwirion
nemeto. Hag e saver prederouriezhoù o kanmeuliñ an diforc’helezh, o teurel war ar « c’hulturioù »
toc’hor-se gwirioù istorek na c’houlennont ket hag ez int divarrek mik da sammañ. En un doare ez eo
deuet Breizh da vezañ arouez ar « c’hulturioù »-se manet « nes d’ar stad natur », ha n’eus ket un aozer
o pleustriñ warno hep gouestlañ dezhi ur pennad en e levr.
An diforc’helouriezh avat ne ziskoulm ket kalz tra. Ne zispleg ket, da skouer, perak ar gouerion a
oa gouezidi evit araokadourion dibenn an 18t kantved zo hiziv, eviti a venn bezañ e beg
araokadouriezh an 20t, piaouerion ar « c’hultur » diles hag er feur end-eeun m’o deus miret pezh a rae
o goubarzhelezh a ouezidi. Diogeliñ edo ar gwir war un dro gant ar Re c’hlas e kement ma kefleunient
an Dispac’h ha gant ar Chouaned e kement ma tifennent an Diforc’h zo lakaat an istor e bruzhun,
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Un arroud eus Quatre-vingt-treize hag an destenn gant George SAND a gaver war Ar Vro – Gwirionez 3/42, 43 1959.

Elfennoù diwar-benn diskuliadur an europagreizelouriezh a gaver en ABANNA, A-zivout keal ar stuzegezh, Preder
92-94/45-53 1967 ; Anouar ABDEL-MALEK, Le phénomène nationalitaire, La dialectique sociale 63-244 1972 ; Henri
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pladañ pep donder amzerel, hag a-benn ar fin kemer da raklun ar c’houzañvadegezh en anv ar
c’houzañvusted3.
Frouezhusoc’h a-galz eo treiñ ouzh pezh a anvin roll ar varbariezh en istor, – ar varbariezh, pe
c’hoazh ar jentiliezh, ar baganiezh. Diwanañ a ra ar c’healioù-se en ur furm pe unan all a-geñver gant
pep sevenadur, – intent a ran « sevenadur » n’eo ket er ster « kultur » hogen er ster kevan a hil istor.
Da stern-daveiñ e kinnigan kemer intentadur ar varbariezh (ar jentiliezh, ar baganiezh, h.a.) evel
ul lankad daelerezhel eus pep hil istor, eleze evel ur meizad nidiadel.
Ensellomp da gentañ ar meizad soliadel keñverek. Ober eus ar varbariezh ur meizad soliadel eo
sonnañ ar c’heñverioù daelerezhel steuzidik sevenaidi-barbared e vez drezo an eil re hag ar re all o
trehontiñ an troc’h sevenadur-barbariezh end-eeun, da lavarout eo derc’hel an troc’h-se difiñv,
kondaoniñ ar bobl-mañ-bobl d’ur c’hendere padus a varbariezh, eleze d’an anistor, – pezh o deus
graet Europiz oc’h ensavadekaat o zrevadennoù, o reiñ un dezvad da bobloù a sellent evel barbared,
« indigènes ». En hevelep doare, dinac’h meizad ar varbariezh evit erlec’hiañ outañ ur meizad soliadel
a gevataliezh, zo sonnañ kenkoulz-all ar c’heñverioù daelerezhel dre wiskañ warno ur gaou frank o
vouchañ an troc’h, hini ur gevataliezh devoudel ; zo kevatalaat dre bennaenn istor hag anistor, – pezh
a ra an holl riezoù pa guzhont dindan vantell o istor poblañsoù anistorek, pezh a ra ivez ar
gevreadelourion, an diforc’helourion, h.a., pa hunvreont ar bed evel ur marelladur kevatalour a
bobloù, a strollennoù, h.a., anistorek.
Penaos intent meizad ar varbariezh (h.a.) evel ur meizad nidiadel ? Ur sevenadur ne c’hell bezañ
ha mont war-raok hep en em gantouezañ evel hollveziadel (eleze evel hollel hag unel), – pezh a
lavarer c’hoazh pa stader ne c’haller ket diraez ur furm amzeriek, un hil istor dre an diavaez, dre an
arbenn eeun ma n’o deus ket a ziavaez4, ma n’eus ket a zaelerezh diavaez. An emgantouezadur-se a
empleg kantouezadur an « diavaez devoudel » evel andaelerezhek, anistorek, – evel barbariezh,
jentiliezh, paganiezh, h.a.. N’eo ket dav dimp mont pell evit gouzout penaos e kantoueze an eil Emsav
an diavaez, ar bed gall pergen, pa na ouie gwelout ennañ nemet diskar, linkradur, barbariezh, ha
penaos e ra an trede Emsav « bed arallek » eus kement a zo en diavaez devoudel anezhañ. Ur gaou eo,
anat, kantouezañ an diavaez evel barbariezh pe arallegezh, hogen ur gaou daelerezhel (a rumm gant
unan all brudet : « En diavaez eus an Iliz, silvidigezh ebet »), hag ar meizadoù-se a varbariezh, a
arallegezh zo meizadoù nidiadel : ned eo ket an Emsav chomet sonnet enno ; en eneb, en em zioueliet
eo ar gaou daelerezhel evel ul lankad eus an hollelaat bedel.
Aze e ranker degas anv eus un treuzfurmadur c’hoarvezet en hon c’hantved : hollvedeladur ar
gedvuhez, pezh hon eus anvet c’hoazh saveladur al liamm saviadel bedel. Betek ar c’hantved tremenet
e c’halle meur a sevenadur, meur a ved kenvezañ war ar blanedenn. E-pad pell o deus ar c’hevanved
sinaat hag ar c’hevanved europat en em zianavezet. En Europa an 19t, edo pep riez o ren hec’h istor,
gronnet gant an estrenvro evel ur frankizenn gant ur goadeg a anistor. Hiziv eur boas da lavarout n’eus
ken lec’h nemet evit ur sevenadur hollvedel. Ha koulskoude, war un dro, e paota an hiloù istor e
stumm riezoù nevez. Penaos meizañ e ve war un dro ur sevenadur hollvedel ha hiloù istor
(sevenadurioù) dibarek ? Un dislavar zo aze, ha n’eo ket nevez : n’en deus ket gortozet hon c’hantved
evit dinodiñ ; ken kozh eo hag an istorvezh e-unan, pa vez o c’houstignañ an darempredoù etre ar
pobloù. Daou ziskoulm zo dezhañ :
1) un diskoulm andaelerezhel, an hini end-eeun a ra eus ar varbariezh ur meizad soliadel ;
emplegañ a ra ur reizhiad amparet gant ur sevenadur pennholier o kemer da bal « sevenaat ar
varbared » ez eo ar sevenadurioù amheulier en e zalc’h. An diskoulm-se eo a vez dibabet bewech ma
ro ur sevenadur d’e hollveziadelezh furm an hollelezh soliadel (sl. Emsav 74/67 1973), ma tenn da
ziazezañ un impalaeriezh, ha pa ve houmañ politikel, armerzhel, kravezel, kulturel. Merzomp ne
3
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Un alberz eus al luskad diforc’helour a gaver en Henri LEFEBVRE, levr meneget.
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empleg an diskoulm andaelerezhel nemet keñverioù kevadegel etre ar sevenadurioù, – d’an hini
kreñvañ bezañ trec’h, – ha n’en deus koulz lavarout netra d’ober gant an donder amzerel ;
2) un diskoulm daelerezhel ; hervez hemañ ne c’hell ur sevenadur (un hil istor) kaout keñver
ouzh ar sevenadurioù (an hiloù istor) all nemet dre o anaout en e endoniad, d’e gevala istorek, pezh a
empleg ez eo ar c’heñver-se treadegel. An diskoulm daelerezhel a aotre da bep sevenadur (pep hil
istor) kaout an hollved da gevala, – tra ma ra an diskoulm andaelerezhel eus an hollved ur glad da
aloubiñ ha da vestroniañ.
E berr, ar c’heñver andaelerezhel etre ar sevenadurioù zo ur c’heñver a gevadegelezh, a
ziavaezded, hag ouzhpenn se ur c’heñver untu, mestronier-mestronied ; ar c’heñver daelerezhel zo ur
c’heñver a dreadegelezh, a ziabarzhded hag a geveskemmded, kenderc’had pep hini o vezañ hegerz
evit mont da gevala ar re all. Adkavout a reomp amañ un diforc’h a anavezomp mat, etre sevenadurseveniñ (anvet c’hoazh kenderc’hañ istor) ha sevenadur sevenet (en deus ster evel kevala istorek). Ne
c’hell pennaenn ur sevenadur hollvedel nemet bezañ ar c’hevala istorek, evel ma ne c’hell pennaenn
ar sevenadurioù dibarek nemet bezañ ar c’henderc’hañ istor.
Pa gomzomp eus diforc’helezh, evel just ez eus da zerc’hel kont eus an hini difennet gant an
diforc’helourion, eleze an diforc’helezh diouzh ar vent kevadegel, etre ar c’henderc’hadoù dibarek, ar
strollennoù kenderc’herion, h.a.. Ret eo gouzout avat ned eo an diforc’helezh kevadegel nemet un
dedaoled, hogos un heklev, diwar an diforc’helezh andoniek o c’hoari diouzh ar vent treadegel, a zo
he fennaenn en hontkenderc’hañ. An hontkenderc’hañ eo andon nemeti an diforc’helezh, – e pep lec’h
all e tenn an diforc’helezh da goazhañ. Ne oar an diforc’helourion nemet pokat d’ar skeud ha lezel ar
goantenn da ziflipout. Daoust ha ne glot ket ar « gwir d’an diforc’helezh » a vonnont gant laz ar
riezoù ? N’o deus ar re-mañ netra da goll oc’h anaout un diforc’helezh kevadegel etre gladoù. En
doare-se eo en em anavezont kenetrezo. Dizañjer eo evito reiñ un dezvad d’ar goubarzhelezhioù
lec’hel, rannvroelaat, h.a., – an dañjer a ve kentoc’h e tasorc’hfe an diforc’helezh treadegel ez eo an
diforc’hioù etre goubarzhelezhioù an dilerc’hioù anezhi. Rak ne c’hell ar riezoù hep emgondaoniñ
anaout ur c’henderc’hañ istor a ve e-maez krap o reolerezh.
Diwar vont, notomp penaos e steuz ar c’henderc’hañ istor etre daouarn ar riezoù : en ur
ser ez a nerzhadur al levierezh diwar goust an niderezh (sl. Emsav 74/58 hh. 1973) gant
dizeriadur an hontkenderc’hañ (ar c’henderc’hañ istor), – hemañ o tiemprañ e gennadoù
disrann a zo ar c’henderc’hañ politikel, ar c’henderc’hañ armerzhel, kravezel, kulturel
(kounaomp bodadur ar pennadurezhioù milourel, trevourel ha relijiel da geñver al lidoù
kefridiel) ; a-genstur, e pep hini eus ar gennadoù diempret, e tenn ar c’heñverioù-kenderc’hañ
da wiskañ furm keñverioù-mestroniañ. Kemeromp da skouer gennad ar c’hultur : kultur ar
mestronier a denn da vezañ stuziadur nemetken (a c’hoursanker gantañ ar poblañsoù dre ar
skol, ar stlenn, h.a.), kultur ar mestronied a denn da vezañ stuzegezh nemetken (a lakaer da
drebadout evel folklor, trevva, diforc’helezh, h.a.).
Tangleuziet eo avat ar riezoù e kement ma tiazezont war ur glad broadel. Saveladur al liamm
saviadel bedel a ro mui-ouzh-mui da bep kenderc’had un amgant bedel ha nebeut-ouzh-nebeut un
amgant broadel. Echu ar mare ma veze termenet ur sevenadur, un hil istor, diwar-bouez ur glad
broadel, – echu eo oadvezh ar vroadelouriezh-gladelouriezh. D’ar goulenn : « hag un dazont zo d’ar
broadoù ? » ne c’haller ober nemet ur respont arzivizek : an diforc’helezh kevadegel, diasavel, etre ar
gladoù, etre ar Stadoù evel naozioù istor, a steuz o tioueliañ an diforc’helezh treadegel, dialuskel, a zo
hini an hiloù istor, eleze an talbennoù-kenderc’hañ istor, an emsavioù ; n’eus dazont d’ar broadoù
nemet e kement ma klotint gant emsavioù.
Soudarded ar Republik er bloavezhioù naogont ne ouient gwelout er Chouaned nemet barbared.
Moarvat na BALZAC, na Victor HUGO ne roont da verzout e oa aze ur gaou daelerezhel, hag e oa ar
varbariezh-se ur meizad nidiadel5. Ar soudarded, lod anezho, a ouie edont war dalbenn-kenderc’hañ
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Ur skouer all a c’haou daelerezhel zo lakaet a-wel gant G. LUKÁCS e romant BALZAC, Les Paysans. O stadañ en
deus BALZAC lakaet ur prezeg renkadelour e genou ar c’houer Fourchon, e tiskler LUKÁCS : « Evel just, nepred n’en dije
ur c’houer gall kozh komzet er furm-se e 1844. Koulskoude, tudenn BALZAC, e kement tra a ra dezhi lavarout, zo peurfeal

an istor, en em gantoueze evel graerion ur bed a sklerijenn, – kement a denne d’ar bed kozh oa
teñvalijenn, kement hini a zifenne ar bed kozh oa par d’ul loen gouez. « An unpenniezh n’eo ket ur
roue ; an torfed eo ; ar republik n’eo ket ur sened ; ar vertuz eo » a lavare SAINT-JUST. Kement
kammed gant ar Re c’hlas dre vrousgwez Breizh pe Vande oa ur c’hammed en hollelaat hag en
unelaat. Ar gouerion a stourme outo oa nerzhoù diwezhañ un tremened a sklavelezh, an aerouant
anistorek da beurflastrañ.
Heñveldra, pa ziskoueze KERVARKER an hevelep kouerion e seurt doare ma wele George
SAND enno gouroned ha barzhed ken bras hag ar re vrasañ en istorvezh, e oa ivez na mui na maez ur
gaou daelerezhel : gantañ ez addiwane un talbenn-kenderc’hañ istor, an emsav brezhon. Kalz a boan
zo bet kollet abaoe gant ar ouizieion da brouiñ e oa bet KERVARKER ur falser, – ha gant ar
vrogarourion vrezhon da chikanal war niver e « falsidigezhioù ». E gwir, n’eus nemet an dezrann
daelerezhel a oufe reiñ da KERVARKER e lec’h, – gant degemerout evel just emañ al « lec’h »-se ebarzh un hil istor, eleze displegañ Barzhaz Breizh dre an Emsav, ha n’eo ket hepken displegañ an
Emsav dre Varzhaz Breizh evel ma ra ar vroadelourion hag an enepbroadelourion6.
Evit distreiñ d’ar Chouaned, ez eo aes prouiñ ne oant ket en devoud evel m’o zaolennas BALZAC
ha V. HUGO. Aze avat n’emañ ket an dalc’h. N’eo ket a-walc’h o savlec’hiañ evel diavaezelezh d’an
Dispac’h gall hag o savelañ e rummenn nidiadel ar varbariezh. Ret eo ivez imbourc’hiñ an hil istor ma
edont, ar gaou daelerezhel a oa o hini. Betek gouzout, ne voe ket ar gaou-se an alc’houez d’un
hollelaat, hag e sonnas e stumm ur gaou devoudel : o zrec’h ha distro ar Renad kozh ne oa ket youl
Doue, ha n’eus hiziv emsav ebet a ve displeget drezañ ar Chouanerezh. Brogarourion vrezhon ’zo a
venn gwelout er Chouaned « emsaverion » o mare. Ar gudenn eo houmañ : hag edo ar Chouaned oc’h
emgannañ war dalbenn an hil istor ma emañ an Emsav hiziv ? pe, resisoc’h : hag ar re a ziogele an
istoregezh vrezhon en 18t kantved a voe un hevelep emsav gant ar Chouaned ? daoust ha stourm ar
Chouaned a voe un holleladur diwar o stourm ? Moarvat en em gavas an eil re hag ar re all en diavaez
eus an Dispac’h gall. Hogen n’eus ket aze arguzenn a-walc’h evit ma klozfed gant ur stadadur a
hevelepted. Amañ c’hoazh, an dezrann daelerezhel, e kement ma tiazez war an dialusk treadegel ha
ma tispleg an tremened dre an emsavelezh a c’houde, a zegas dimp sklerijenn : gant an 19t kantved ez
advevaas an hil istor brezhon, tra ma’z ae ar Chouanerezh re heñvel ouzh un hent-dall e-barzh an hil
gall ; en 20t kantved, dre an hollelaat, e kav an Emsav an Dispac’h gall en e endoniad pell-mat a-raok
kavout ar Chouanerezh.
PKB-1305

d’ar werc’helezh, ha dres dre an trehontadur-se eus bevennoù ar pemdez, () BALZAC a zegas war eztaol pezh a zo mut hag
o stourm war dav () hogen ne ra e-se nemet luniañ ar pezh a stourm ent werc’hel evit emeztaoliñ hervez ur retvez
kevredigezhel ha hiniennel war un dro » (Balzac et le réalisme français, tr. gl., Maspero 1967, p. 43). Da heul e lak e kemm
gwerc’helouriezh BALZAC ha naturelouriezh ZOLA. Merkomp ne gomz LUKÁCS e nep lec’h a « c’haou daelerezhel ».
Hervez ar retvezegouriezh varksour, ouzhpenn ma tispleg LUKÁCS kouerion BALZAC dre zispac’hioù sokialour an 20t
kantved, pezh a zo reiñ dezho ur wiriegezh nidiadel, e tiogel e oant endeo e 1844 ul luniadur gouezoniezhel eus ar
werc’helezh veziat, pezh a zo reiñ dezho ouzhpenn ur wiriegezh soliadel. E-se n’eus ket a c’haou daelerezhel (nemet e
welfed unan en diogeladenn-mañ diwezhañ a-berzh LUKÁCS e-unan), an daelerezh ned eo nemet un hentenn-anaout hag ambrougañ dedroadur ar retvez, an arz ned eo nemet ur skourr eus ar gevredadouriezh, h.a.. Un dezrann eus soliadelouriezh
LUKÁCS a gaver er pennad Beziadoù ha meizadoù nidiadel, Emsav 74/61 hh. 1973.
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F. GOURVIL, F. FALC’HUN, en anv ar ouezoniezh hag o lealegezh c’hall, a damall da faltaziennoù Barzhaz Breizh
bezañ bet hadenn ar gredenn en ur « vroadelezh vrezhon » n’eus ket anezhi. E gwir, gouez d’un niver mat a vroadelourion
eus an eil Emsav ez eo levr KERVARKER a zihunas o « emskiant vroadel ».

KENDAEL A-ZIVOUT AN DESKADUREZH
(Navet testenn, PKB-1306)
Ar Greizenn-brientiñ d’ar Sekretouriezh e Roazhon.
Arroudoù eus al lizher-kinnig gant aozerez an displegadenn :
« Setu disoc’h un hir a vloavezh tremenet er Greizenn-brientiñ d’ar Sekretouriezh e
Roazhon.
« Liammoù zo moarvat etre ar studienn-se ha va soñj studiañ ar merc’hed hag al labour.
Re bell emañ ar skol-se diouzh ar vuhez-labour hag ar c’hudennoù a gemer eno neuzioù
difetis.
« Klasket ’m eus deskrivañ arvez anatañ ha soutilañ ar Greizenn, hini an darblegerezh.
« Diaes eo din koulskoude difourkañ war draoù damkanekoc’h, ken anat e hañval din e
rank an darblegerezh-se prientiñ an dud da asantiñ diwezhatoc’h d’ar batromed (pe da
nebeutañ da zestrizhoù al labour) ; ha se, dre an danvezioù pleustret ha, dreist-holl, dre an
aergelc’h a ren er Greizenn. Seurt darblegerezh a ren ivez e forzh peseurt skol en un doare
anat pe anatoc’h. Pezh a zo iskis erfin er Greizenn eo gouzañvadegezh an dud na zeuan ket abenn da gompren.
« Ar c’henasant gouzañvat – pe nann – a-berzh ar merc’hed, setu ar pezh a zispleg
padusted ar skol-se evit un darn.
« Skolioù all eus ar seurt zo e Frañs, evel Skol Pigier, skolioù prevez zo o paotañ. Mat e
vije bet kaout titouroù anezho da reiñ digor d’ar studienn. »
E sell da gaout ur stummadur micherel war verr dermen en em gavan ar bloaz-mañ er Greizennbrientiñ d’ar Sekretouriezh (Centre de Préparation au Secrétariat) dalc’het gant Kambr ar
C’henwerzh hag ar Greanterezh e Roazhon.
Gant va zad e’m boa klevet anv eus ar skol da heul ur bloavezh dilabour. Va studioù uhel n’o doa
roet din stummadur dedalvezadus ebet ; al labour nemetañ a’m boa kavet (jedadurioù a-hed an
devezh) ne oa ket un diskoulm, ha forzh penaos, on bet lakaet er-maez buan. Dedennus e hañvale din
bezañ ar skol enta e kement ma aotrefe din kavout labour plijusoc’h. Krediñ a raen e ve tremenet buan
ar bloavezh ; e gwirionez, ken dic’houzañvadus eo deuet da vezañ ma’z eo bet goulennet diganin ober
un dezrann eus ar Greizenn.
Moarvat n’eo ket ar wech kentañ e vez komzet eus deskadurezh e-barzh Emsav ; amañ e vo
studiet unan eus arvezioù ar skol dreist-holl : an darblegerezh renet war an dud e pep keñver. Klasket
’m eus kompren penaos e c’hell an darblegerezh padout dindan furmoù diseurt hep ersav ebet a-berzh
an dud en gouzañv.
Ar bloaz-mañ ez eus 40 skoliadez etre 17 hag 28 vloaz, an hanter anezho o vezañ 20 vloaz pe
muioc’h. Dindan ur bloavezh e tegemeront ur stummadur a sekretourez-verañ « klok ha sirius ». Bez’
o deus ur vachelouriezh da nebeutañ ; reoù ’zo o deus boulc’het studioù uhel hag o dilezet da c’houde
dre veur a abeg : pe n’int ket bet plijet gant an danvezioù kelennet er Skol-veur, pe stadet o deus o doa
nebeut a chañsoù da gavout ul labour o klotañ gant o studioù, pe n’o deus ket graet berzh en o
arnodennoù. Reoù all o doa dija kroget gant ur vicher : eilkelennerezed e oant ha kollet o deus o stael.
Erfin e vez dibabet merc’hed e piaou d’ul lod mat a stuziadur ; plijet kenan eo ar renerez gant an
diplomoù, a ro lufr d’ar skol. Arbennoù all zo da vezañs ar merc’hed eno : lakaet er-maez an A.F.
P.A. ma’z eo diaes mont tre dre ma’z eus goulenn bras war ar stummadur a sekretourez, ez eo ar
Greizenn-brientiñ d’ar Sekretouriezh an hini nemeti ma pad ar studi ur bloavezh. An diouer a zibab
enta hag ar stummadur pourchaset en un amzer verr, setu ar pezh en deus dedennet anezho. Un arbenn
eo ivez al liamm strizh etre ar skol hag an embregerion gouest da bourchas labour.
Un dislavar a anad etre oad ar merc’hed (20 vloaz da nebeutañ) hag o liammoù tiegezhel kreñv
evit an darn vrasañ : o zud eo a bae o studioù pe a vount anezho ; evito eo e heuliont ar skol hag aon o

deus a bakañ notennoù fall (e reizhennoù ar Greizenn ez eo pouezus roll ar gerent ; dezho e vez kaset
an notennoù, hag all). Tu zo da stadañ ez eus 6 ac’hanomp a zo dimezet.
Evit a sell orin kevredigezhel ar skoliadezed, e teuont evit un darn vras eus ar renkadoù etre ; ma
n’eo ket uhel ar skod arc’hant talet d’ar skol bep trimiziad (e-skoaz skolioù prevez all), bez’ o deus ar
merc’hed dre berzh o zud ur saviad armerzhel madik ; lec’hiet mat eo kerent ’zo evit kavout
gourc’hwel d’o merc’h. Dont a ra ar pep muiañ anezho eus Kornog Frañs (Breizh, Mayenne, Sarthe),
eus ar Mervent e teu reoù ’zo. Ul lec’h-tremen eo ar skol evito.
An holl arvezioù usveneget a laka a-wel gwander saviad ar merc’hed : evel skoliadezed en em
gavont en arlez ha grevusaet eo an arlezadegezh-se gant an diaester da gavout ur vicher ; ha gouzout a
oar ar gelennerion tennañ korvo eus ar gwanderioù-se.
Ar skol he deus feurmet ur solieradur en un adeilad gouestlet da wazadurioù all. Emañ aergelc’h
ar burevioù da zont, ar gwazvaoù o ren enni endeo : kavet e vez arrebeuri ker e-giz un daolenn he doa
he friz spontet ar skoliadezed, pallennoù zo war al leur, kadorioù klet.
Ar renerez hec’h-unan he deus kinniget dimp ar skol evel frammet war batrom un embregerezh
prevez pe ur gwazva amaezhel : evit a sell an euriadur, ez eus 35 eurvezh skol bep sizhun (7 eurvezh
bemdez) ; da dostaat ouzh un embregerezh ez eo bet lezet vak hevlene ar sadorn a-bezh. E derou ar
bloavezh o deus klemmet ar merc’hed : n’o doa ket amzer a-walc’h da greisteiz : echuiñ a rae al
labour da 12 h 30 hag adkregiñ da 14 h tra ma ranke ar merc’hed mont da verennañ da bretioù ar
studierion ma c’hortozer pellik a-wechoù. Goulennet e voe digant ar renerez echuiñ abretoc’h diouzh
ar beure dre lemel ar 15 munutenn ehan ; dre heg he deus asantet, seul gentoc’h ma tegouezhe alies ar
gelennerion gant dale. Ouzhpennet he deus e klaske dres lakaat ar skol da arc’hwelañ evel un
embregerezh, ha degaset he deus kudenn an devezh didroc’h arc’het gant al labourerezed… « C’hwi
oar mat e rankot plegañ d’ho patrom pa c’houlenno diganeoc’h labourat munutennoù ouzhpenn ». En
hevelep doare, pa vez ezvezant ur c’helenner, diouzhtu e vez leuniet an toull gant un eurvezh galleg
da skouer ; labour pe get, e rank an dud chom war o lec’h labour.
Ha leuniet mat eo an devezhioù, rak er-maez eus ar skol e rank ar merc’hed labourat adarre :
labour dre skrid, kentelioù da zeskiñ. Evit gwir, an hini a fell dezhi kaout he zesteni e dibenn ar
bloavezh a zistremen ar 40 eurvezh labour, a-galz. E-kerz ar bloavezh ivez ez eus arnodennoù dre
skrid ha dre gomz, notennoù dibaouez ; e dibenn ar bloavezh e tremenimp un arnodenn ma vo ret
dimp diskoulmañ kudennoù a c’hell un embregerezh kejañ ganto. Evel ma lavar ur plac’h, e ren er
skol « reizhiad ar c’hastiz » : un notenn evit pep tra.
Pal ar c’hentelioù zo reiñ dimp ur stummadur hevelep ma vemp gouest da labourat e forzh petore
embregerezh, da respont da holl ezhommoù un embregerezh, e berr : « pourchas d’ar pennoùembregerezh, mui-ouzh-mui beuzet gant labourioù-amaezhiañ a bep seurt, kenlabourerezed dezho ur
stummadur evit estreget an eilodiñ », sed unan eus amkanioù ar skol.
Kinniget e vez dimp an deskadurezh evel reteriet war-du an ober pleustrel : an danvezioù kelennet
a denn, diouzh un tu, da galvezderioù ar sekretouriezh – berrskrivañ, skriverezañ, lizheroù, renkadur,
urzhiadur al labour burev, arver ar binviadur burev –, diouzh an tu all, da anaoudegezh buhez an
aferioù – kelliderezh, bankerezh, konterezh, gwir armerzhel, dezvadurezh al labour, post ha
pellgehenterezh, kedskor, kretadurioù, stadegouriezh… ha douaroniezh armerzhel ha galleg evit hon
stuziadur.
Sifroù, lezennoù, traoù hollek e-leizh a rank ar merc’hed deskiñ dindan eñvor ; rediet int da
skrivañ dizehan hep kaout amzer da brederiañ, da zezrannañ. Aloubet int ivez gant paperachoù a bep
seurt : kelennerion ’zo a dremen an eurvezh o lenn ar follennoù liestennet o deus dasparzhet.
Difetis ha dizeur e chom an danvezioù-se e kement ma n’int ket lakaet a-geñver gant ar
gevredigezh ma vevomp hag e kement ma chomont e par an anaoudegezhioù. Klemm a ra ar
skoliadezed a vezañ beuzet gant al labour : n’o deus mui amzer – na c’hoant – da lenn ; hogen int eo a
asant d’ar pezh a zo : prest int da c’houlenn poelladennoù ouzhpenn a-benn gwellaat o zizhberrskrivañ ; krediñ a reont ez eo pep danvez kelennet diziouerus d’o micher da zont evel m’henn

lavar an holl er skol. Hag o vezañ ma n’anavezont ket al lec’h ma kavint labour nag ar pezh a vo
diziouerus d’o micher evit gwir, e kavont gwell akediñ ouzh pep tra gant ar soñj e vo talvoudus
evelkent ; pe laouen int ivez o krediñ e teskont ur bern traoù nevez. Gwelloc’h e kavont enta
kantreizhañ ar pezh a vez graet.
E seurt amveziadoù e c’hell an darblegerezh bezañ aesoc’h embreget. Ar gelennerion zo
kelennerion a vicher pe arbennigourion war o micher. Forzh penaos ez int tud diazezet mat en
deskadurezh pe en amaezhiadurezh. Heugus eo emzalc’h reoù anezho en hon c’heñver : goap a reont
ingal eus ar merc’hed. Unan zoken a ziskouez e zispriz ouzh ar skoliadezed dre reiñ flac’hadoù
dezho ; hennezh a lavar ivez : « Vous verrez, quand vous serez prolétaires », pe c’hoazh : « Les
ouvriers sont des intellectuels et les employés des salauds de manuels ». Pe tadelour eo unan all hag e
ra war-dro hon yec’hed e-pad un hanter eurvezh ; eñ eo ivez en deus lavaret d’an hini goshañ : « Je
vais vous donner une fessée ».
Kollet e vez ur bern amzer e-giz-se ; klask a reont silañ en hon touez keñverioù a genduerezh
n’eus ket anezho. Ar merc’hed ne gavont netra gwelloc’h eget c’hoarzhin ha hekleviñ, mont tre er
c’hoari ; ha pa’z eont re bell, ken aes ha tra e oar ar c’helenner o lakaat en o stern en-dro.
Nepred ne ersav ar skoliadezed, rak aon o deus ; aon o deus ivez rak ar renerez, a zo ur vaouez etro 55 bloaz, pa vije tu alies d’he c’has d’he nask. Bezant e vez evit holl zisterachoù ar vuhez skolel :
hi a laka ar genurzh da vont en-dro, a gemer an holl zisentezioù evit a sell urzhiadur al labour. Startaet
he deus reoliadur ar skol hevlene war-benn parraat ouzh an ezvezouriezh (poentoù a lamer).
Ur wech nemetken o deus ar merc’hed kredet ersaviñ, da vare an ec’hwel enep ar gernez : n’int
ket aet d’ar skol. Lamet ez eus bet poentoù digant ar re ezvezant, ha n’int ket prest da adkregiñ. Rouez
e voe ar re o deus soñjet eo ar gwir da ec’hwelañ a oa lamet diganto.
Diemskiantegezh, dibolitikadur a ziskouezont ha seul aesoc’h a se eo silañ enno emzalc’hioù,
mennozioù a vo diaes dezho dilezel ; bugelelaus eo an aergelc’h.
Un arvez all zo d’an darblegerezh, dindan stumm ar patrom meur, strizh ha stultennus a vo
marteze hon hini diwezhatoc’h. « Pa vo ret deoc’h mont da gerc’hat sigaretennoù evitañ, e rankot
henn ober ». En hevelep doare e vez kinniget dimp ar poelladennoù : « C’hwi zo sekretourez en
embregerezh Z ; goulennet e vez diganeoc’h… Grit. ».
Pal an holl verc’hed zo a-benn ar fin echuiñ ar bloavezh ha tapout o zamm paper. « Le placement
des élèves est en définitive la véritable sanction des cours ». E berr gomzoù, hervez an notennoù e vo
pourchaset dimp labour.
Anadiñ a ra un dislavar etre an anaoudegezhioù ledet hag al labour a vo kinniget dimp e dibenn
hon stummadur : hini ebet ac’hanomp ne vo sekretourez-verañ, daoust ma’z eo se pal diskleriet ar
skol, ha n’eo ket an testeni gounezet a roy dimp al live ret. A-raok bezañ sekretourez-verañ e ranker
tremen dre ur prantad-embreger hir, ha war se e c’hell ar gelennerion c’hoari pa lavaront e vo ret dimp
asantiñ d’ar c’hentañ labour, gopret fall zoken (800 F !). Ar gudenn zo bepred an hevelep hini : kaout
skiant-prenet, labourat forzh pelec’h ha gounit ur sellad hollek eus arc’hwel un embregerezh ; goude
labourat e vo aesoc’h kavout gourc’hwelioù gwelloc’h.
E-giz-se e vez kantreizhet an holl zanvezioù kelennet : kelennet e vez dimp evel-pa-vije, hag e
kred ar merc’hed, evit un darn vat anezho, e vint sekretourezed-merañ, pa n’eus aze nemet un titl
ijinet gant ar batromed.
Tizhout ur saviad mat, eus se o deus c’hoant. Prest int da guitaat Breizh, da vont da bParis pe da
zivroañ (pezh na glot ket kalz gant unan eus amkanioù ar skol : « Bastañ da ezhommoù an
digreizennadur greantel er rannvro »). Hunvreal a reont en ur gourc’hwel plijus en Ouest-France, er
Skol-veur, en UNO hag all…
Un emdouell n’eo ken avat, rak kudenn zo gant o chañsoù da gavout labour : anaout a reont mat
kemennadennoù ar c’hazetennoù ma c’houlenner « ur vizskriverez dezhi meur a vloavezh skiantprenet, ha neket un deraouerez ».
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KENDAEL A-ZIVOUT AN EMBREGEREZHIOÙ ARMERZHEL
(Eizhvet* testenn, PKB-1307)
Ec’hwel greanti « Doux » Pederneg (4 kerzu 1973 – 27 c’hwevrer 1974) –
Evezhiadennoù I.
Da geñver un ec’hwel e teu a-wel d’an holl e par un embregerezh resis an enebadur etre pal ar
vicherourion ha pal ar batromed.
Un deskrivadur kentañ a c’haller ober eus an enebadur-se er c’henderc’hañ armerzhel greantel er
bed kevalaour.
Ar micherour diouzh un tu a werzh e nerzh-labour : da heul ne labour ket evit kenderc’hañ un dra
resis, ar gopr eo pal e labour. Kudenn ar vicherourion zo enta hini ar goproù hag an aozioù labour.
Kudenn ar batromed eo hini ar c’henderc’had. Ar goulennoù petra kenderc’hañ, penaos
kenderc’hañ zo kudennoù ar renerion – o fal derc’hel o stael – hag ar batromed – o fal diogeliñ
buzadoù izek.
Ar c’henderc’hañ armerzhel a laka e darempred micherourion ha patromed e stern ur reizhiadkenderc’hañ resis : kalvezderioù-kenderc’hañ, leviadurezh armerzhel.
En un ec’hwel e kej nerzh micherourion un embregerezh ouzh nerzh patromed an embregerezh.
Nerzh ar batromed zo diouzh lec’h an embregerezh en nevid ha kementad e vuzadoù, diouzh niver
ar gourc’hwelioù a ginnig, diouzh savlec’h ar batromed hag o embregerezhioù er gevredigezh.
Nerzh ar vicherourion zo diaesoc’h da zielfennañ : dre-vras ez eo diouzh nerzh ar c’hweluniad en
embregerezh hag er par bloc’hel.
Mar anad an daou nerzh enebet en un doare fraezh da geñver un ec’hwel ez int en em amparet eser un heuliad darempredoù-kenderc’hañ. Studiañ en amzer roll pep hini eus an obererion er er
reizhiad-kenderc’hañ a zle enta skoazellañ da gompren ar c’heñver a nerzh stignet gant an ec’hwel. Ageveskemm e c’hell an ec’hwel reiñ da anaout stad an daou nerzh e par an embregerezh hag er par
bloc’hel.
E degouezh ec’hwel Doux Pederneg eo ret lec’hiañ an embregerezh e diorreadur an ijinerezh
gounezvouedel abaoe 1955 e Frañs.
Evit a sell kalvezderioù ar c’henderc’hañ e c’hoarvez er mare-mañ kemmoù bras er magerezh, e
magerezh ar yer da gentañ, ar moc’h hag an oc’hen goude, al leueoù bremañ. (War se, e ve mat
gouzout e pe vloaz eo bet staliet Doux, pelec’h, penaos eo bet diorreet an embregerezh).
Diwar 1955 e vez skoulmet darempredoù nevez etre al lazhdioù-yer hag ar gouerion e stumm
kevratoù : er mare-se eo e vez sinet ar c’hevratoù-gougevaniñ kentañ (sl. EMVR-476, Emsav 90/ 218.
Pe gevratoù zo etre Doux hag e bourchaserion ?).
Evit anaout nerzh an embregerezh Doux ez eo pouezus enta anaout emdroadur e stalioù (pegoulz
eo bet savet pep hini, pe vent ez int, pet gourc’hwel a ginnigont), emdroadur e gellidoù (doare ar
c’helliderezh : penaos e tisterañ dregantad ar c’hellidoù tiegezhel – hag arvezioù tiegezhel an
embregerezh war un dro – bep ma tiorree an embregerezh, roll ar Stad hag ar strollelezhioù lec’hel er
c’helliderezh-se), delanvad al leviadurezh c’hounezel war an emdroadurioù-se.
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Mar seller ouzh an amveziadoù nes ez eo ivez doareet nerzh an embregerezh Doux gant an
diaesterioù e nevid ar yer abaoe du 1973, ha diouzh derez ar gougevaniñ merket gant ar c’hevratoù en
liamm ouzh ar vagerion-yer. (Hag ez int holl pennoù-embregerezh bras eus 29 ?).
An nerzh pouezus all zo amparet gant micherourion Doux. Nerzh ar c’hweluniad en embregerezh
a c’hell bezañ e dalc’h orin ar vicherourion (pe orin eo re Pederneg : a-vaez Frañs evel e Meilh-arWern pe a-ziwar ar maez pe c’hoazh tud o deus labouret c’hoazh en un embregerezh greantel ?), e
dalc’h nevid al labour (penaos emañ er c’hornadoù m’en deus en em staliet Doux ?), e dalc’h ar
goproù hag an aozioù labour a ginnig an embregerezh (penaos emaint e Doux Pederneg e-keñver
embregerezhioù all an hevelep gennad er c’horn-bro ?). Deskrivañ orin ha savlec’h ar vicherourion en
embregerezh a hañval bezañ ret da zisplegañ o arc’hadurioù ha nerzh an arc’hadurioù-se.
Un trede nerzh a c’halle bezañ pouezus amañ eo hini ar vagerion-yer : nebeut gougevanet e vez ar
berc’henned vras hag e kollont pa rankont distrujañ ar yer na gavont ket sav ; gwarezet e vez en eneb
ar re vihan gant o c’hevratoù-gougevaniñ. (Pere eo pourchaserion Doux, pe roll o deus bet ar
c’hweluniadoù kouerion er skoazell d’an ec’hwel, pe skoazell o deus bet an ec’hwelerion digant ar
gouerion ?).
Nerzh ar gouarnamant a anad ivez e seurt degouezhioù : evel tredeog evit lakaat an div gevrenn
d’en em glevout met ivez dre e leviadurezh c’hounezel (ha merket ez eus ur priz izek d’ar yer evel
ma’z eus da skouer evit an artichaod ?) hag en degouezh-mañ dre an tellerezh (petra eo deuet da vezañ
afer DOUX gant ar maltouterezh e-doug an ec’hwel ?).
Erfin emañ da lakaat e kont nerzh ar c’hedveno, a voe a bouez da geñver ec’hwel ar Joint
Français hag a hañval bezañ bet gwanoc’h amañ.
Kentoc’h eget evezhiadennoù ez eo goulennoù a zeu goude lenn an displegadenn war ec’hwel
Pederneg. Buan e tremen an aozerion war an elfennoù armerzhel, ar re o tennañ d’an embregerezh
Doux pergen, ha diaes eo deskrivañ ar gevrank etre daou nerzh en ur lezel unan a-gostez. Da heul, dre
ret, ne c’haller nemet stadañ c’hwitadenn an arc’hadurioù.
En hevelep doare e ve da venegiñ penaos emañ nerzh patromed Doux goude an ec’hwel,
displegañ da skouer penaos ez eo bet an ec’hwel evito ur skoazell ouzh diaesterioù an nevid.
Klozadur ar pennad a bouez dreist-holl war disoc’hoù hirdermen an ec’hwel en embregerezh : ha
kreñvaet eo nerzh ar vicherourion gant c’hwitadenn o arc’hadurioù e disoc’h un ec’hwel hir ?
Aozerion ar pennad a vurutell bellouriezh ar C.F.D.T. e-keñver hirbad an ec’hwelioù ha roll ar
poellgorioù-skoazell. Klozañ a reont o tiogeliñ ez eo an ec’hwel un darvoud diabarzh d’an
embregerezh ha, dre se, ne c’hell ket bezañ kreñvaet gant an ec’hwel-mañ savlec’h ar c’hweluniad e
stal Pederneg.
Bevennañ an ec’hwel da stal Pederneg a ampleg bezañ resisaet penaos ez eo arbennik an
darempredoù-kenderc’hañ en embregerezh Doux. Tennañ a ra da zigenvezañ ec’hwel Doux diouzh an
ec’hwelioù all pa’z eus anv da anaout nerzh ar vicherourion, eleze, en degouezh-mañ, da geñveriañ un
ec’hwel gant an ec’hwelioù all.
Abegiñ a ra an aozerion bellouriezh ar C.F.D.T. en hec’h arver eus ar Poellgorioù-skoazell pa’z eo
ar striv c’hweluniadel anatañ evit reiñ ur ster d’an ec’hwel en tu all da amgant an embregerezh. Petra
a garezont ? arver ar Poellgor-skoazell pe ar striv da reiñ ur ster hollekoc’h d’an ec’hwel, pe c’hoazh
kadouriezh ar c’hweluniad ? Petra eo bellouriezh ar C.G.T. en degouezh ? Penaos e striv da reiñ ur
ster hollek d’an ec’hwel ?
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KENDAEL A-ZIVOUT AL LUSKADOÙ SOKIALOUR
(Eizhvet testenn, PKB-1308)
An dispac’h sinaat – III*
C’hwitadenn ar Guomindang.
Dre berzh an dispac’h feuls ez eo deuet ar Guomindang er galloud. Chañs diwezhañ Sina e oa da
emdreiñ tamm-ha-tamm war-du ar bed arnevez. Gouarnamant Nanking, daoust d’e sioù, oa ar
gouarnamant arnevesañ he doa biskoazh anavezet Sina, un dra nevez e oa ha ret-mat eo ensellout ha
barrek oa ar Strollad broadel da zegas un diskoulm bennak da gudennoù ar vro. Studiañ a raimp amañ
obererezh ar Guomindang er bloavezhioù 1928-1937, prantad anavezet dindan an anv a « dekvloaziad
Nanking ». Adal 1937, ar brezel hag an enbrezel ne lezjont ket gantañ an amzer da embreger
kempennadurioù war hir dermen.
Div gudenn, arnevesaat Sina, degas ur gevataliezh izek er gevredigezh, a voe lezet a-gostez gant
leviadurezh ar Guomindang. A-hend-all, war dachenn ar gudenn loskusañ, saviad ar gouerion, e
c’hwitas penn-da-benn. Liesaet e voe an ensavadurioù da gas ar gounezerezh war-raok ha da
dreuzfurmiñ buhez ar gouerion, ha se dreist-holl goude 1933 war-benn enebiñ ouzh ar gomunourion
er Jiangxi ; notomp enklaskoù kevredadel-armerzhel, kalvezderioù nevez (temzoù, treiñ-eostoù,
labourioù dourrenouriezh, adkoaderezh, yec’hedouriezh, h.a.). Bevennet-kenan ha lec’hel e chom ar
strivoù-se. Rann ar c’hellidsteuñv evit an « adsav ploueel » zo dister. Ouzhpenn se e klasker da
gentañ-penn uhelaat an askoradoù ha n’eo ket treuzfurmiñ ar c’heñverioù kevredadel. Evit ar
gouarnamant ez eo kenster kudenn ar gouerion da arnevesaerezh ar gounezerezh. Mann ebet a-enep
d’ar riblerezh, d’an uzurerezh, d’an droukkemederezh. E 1924 e oa a-du ar Guomindang evit
digreskiñ eus 25 % al leve war an douar. E 1930, ur wech e piaou d’ar veli, e toug un dezv evit
bevennañ al leve war an douar da 37,5 % eus gwerzh an eostoù, – dezv na voe nepred erounezet avat.
E 1934-1935 er Jiangxi, goude disparti ar gomunourion e vez daskoret an douaroù d’ar
berc’henned. Aliet e veze ar Guomindang da blediñ gant ar gudenn, nemet e talc’has d’ober skouarn
vouzar.
E-keñver armerzh e chom dister an disoc’hoù. Eus 1 % e kresk ar c’henderc’h gounezel etre 1932
ha 1936 tra ma kresk ar boblañs eus 0,5 % bep bloaz e-keit-se. Menegomp stad treuzus an araezioùkehentiñ e Sina. Evit a sell ar c’helliderezh e voe krouet pevar bank. E 1935 e teu un adreizhadur
moneizel da startaat pouez ar reizhiad vankel nevez savet, e-keñver ar c’helliderezh estren hag ivez ar
bankoù proviñsel. Ar bankoù-se koulskoude n’o deus ket nemeur a levezon war an armerzh. E
gwirionez e kendalc’h ar brokerezh da vont en-dro e gounid un nebeut amaezhiaded uhel eus Nanking
(an tiegezh SONG da skouer). Ret eo lavarout ivez ez a ar peurrest eus an arc’hant d’al lu. Un arm e
voe ar bankoù a-benn ar fin evit ar gwiskad a oa e piaou d’ar veli da deurel e zorn war gennadoù
pennañ (ha gounidusañ) an armerzh. Diaes-ouzh-diaes e teu ober un diforc’h etre ar Strollad broadel
hag ar gouarnamant. SUN YAT-SEN a rakwele daou lankad : unvanidigezh vilourel ar vro en-dro
d’ar Guomindang da heul ur goulevierezh a zegasfe tamm-ha-tamm ar bobl d’an azvidigezh werinek.
Ar goulevierezh-se a zeu evit gwir da vezañ diktatouriezh ar Strollad. E-keit-se e diabarzh ar Strollad
e-unan, e kresk pouez al leviadezh ha, goude, pouez un den. Savet ez eus ur gerreizh kuzh, ar
Rochedoù glas, a liv faskour. Daoust da embannadur un danvez Bonreizh e 1936 ha da savidigezh ur
Vodadenn-guzuliañ e 1938, ne dremener ket eus ar « goulevierezh » d’ar werinelezh. Hogen, dindan e
ziavaezioù a nerzh e chom gwan ar renad. E-se ne c’haller ket keñveriañ ar Guomindang ouzh
renadoù faskour Kornog Europa. Ledet-tre e chom ar goubrenerezh en amaezhiadurezh ; peuzdigemm
eo saviad ar yoc’h ; ne vez ket erounezet disentezioù ar gouarnamant ; leviañ a ra war ar paper : ar
*
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pennoù proviñsel a nac’h erounit da skouer an dezv war an douar. A-benn ar fin e chom ar renad hep
krap war ar werc’helezh.
Unvanaat ar vro, kreñvaat beli al levierezh-kreiz, setu war betore tachennoù e labour CHIANG
KAI-SHEK. Kounaomp an nerzhoù digreizus kreñv, an enbrezelioù niverus hag ivez gourdrouz
Japaniz war ar vro. Dizehan e vez emsavadegoù, dizehan e sav Aotrounez ar brezel a-enep d’al
levierezh-kreiz, dizehan e sav arvelloù etre al leviaded. Souezh ebet neuze en defe CHIANG KAISHEK pledet muioc’h gant an iriennoù politikel eget gant kudennoù an diorreadur. Klask a ra
diazezañ e veli ha hini ar Stad. Unvanidigezh ar vro, setu an trevell tevetek en deus ar Guomindang
kreizennet pep tra warnañ. Ar c’hevalaoù dastumet gant ar pevar Bank stadel n’int ket adpostet en
armerzh, hogen en dispignoù milourel o deus bevezet tost an hanter eus korvoder ar gouarnamant.
Pouezus oa sevel ul lu arnevez evit enebiñ ouzh Japan ha dreist-holl – ar pep mallusañ eo – stourm
ouzh Aotrounez ar brezel, hep kontañ an emgannoù koustus gant ar « forbanned komunour ». Ne oa
an adreizhadur kellidel nemet un araez politikel, an tevet roet da unvanidigezh ar vro o tisplegañ, evit
un darn vras, disterded ar sevenidigezhioù armerzhel, an dispriz pe an digasted evit a sell ar
c’hudennoù kevredigezhel. Dezo meur ar Strollad broadel oa unvaniñ ar vro, koustet a gousto.
Hogen n’eo ket un den a ra ar Guomindang. Ur wech e piaou d’ar veli eo deuet an ezdispac’herion
da vezañ mirelourion ha kilstourmerion. Displeget e c’hell bezañ berzh ar Beifa dre harp ar boblañs
d’ul luskad araokadek. Daou vloaz goude e klasker en em ziazezañ diwar-bouez nerzh al lu hag ur
politikerezh a dunioù. Ar Guomindang en deus dilezet arm an emsavadegoù-pobl evit fiziout er
vilourion pa rank stourm ouzh an nerzhoù proviñsel heñvoazel en ur vont war an un live hag int. Arm
ar gomunourion eo deuet da vezañ an emsavadegoù. Er par lec’hel, izili ar Guomindang zo
gouvriaded na mui na maez, eleze izili ar renkad vrientek deuet d’ar Strollad goude skarzhidigezh ar
gomunourion. Dav eo derc’hel kont eus ar riskladur mirelour-se evit meizañ perak en deus ar
Guomindang kilet rak adreizh ar gounezerezh. Stagañ gant ar gudenn-se a vije bet lakaat en arvar
brientoù ar gouvriaded deuet da vezañ skoroù ar renad. Hent an dianav e oa, ha pal ar Strollad eo
mirout ar veli hag an nerzh a zo an araez anezhi. Ar c’hempennadurioù teusk en deus kaset da benn a
dalvez dezhañ da enebiñ ouzh ar gomunourion. Gant an « adsav ploueel » eo bet kreñvaet zoken
saviad ar re binvidikañ. Seurt kengrediezh etre ar c’houvriaded hag ar Guomindang a daol goulou ivez
war vevennoù gouarnamant Nanking evit a sell ar c’hreizennerezh politikel hag amaezhiadurel. An
troc’h zo anat : diouzh un tu, ar Guomindang hag e gevredidi, ar c’houvriaded, diouzh an tu all, ar
Strollad komunour sinaat o klask harpañ war ar gouerion baour. Diaz kevredadel ar Guomindang zo
hini an Impalaeriezh. Estren e chom ar Strollad d’ar yoc’h. Diouzh e virelouriezh hag e ziwerc’hegezh
emañ e gealiadurezh : ar « vuhez nevez » lusket e 1934 evit herzel ouzh ar gomunourion ha reiñ un
ene d’ar bobl (« Bezit naet, na dufit ket er straedoù, nozelennit mat ho kwiskamant, en em zalc’hit
mat, na rit ket trouz o tebriñ ») zo un distro ezpleg d’ar gonfusiegezh : gouruhelaat divezouriezh an
hendadoù, an hengoun broadel hag ar furnez konfusiek.
Evit echuiñ, menegomp taolioù-esae niverus, evel re ar « c’hevelourioù greantel » lusket gant un
Aostralian ; pe re misionerion gristen o klask stourm ouzh reuzeudigezh ar gouerion. E-keñver an
dispac’h ez int ar c’hempenn, derc’houezourion ur C’hornog demokrat ha gwellaour. Ur c’hwitadenn
vrav eo bet an disoc’h. Utopourion e oant, o krediñ e ve a-walc’h gant o skouer evit luskañ ar bobl.
Bevennet-kenan ha disterbouez eo bet an disoc’hoù. Ne oa ket un trede hent etre ar Guomindang hag
ar Strollad komunour sinaat. En ur C’hevre demokratel en em vodas koulskoude tud an trede hent :
frankizourion, demokrated, digemplegourion a bep seurt ; mont a rejont da « genvaleerion » e grez ar
Republik-pobl, – merzherion dindan CHIANG, e voent galvet d’an emzezvarnioù dindan MAO. Hep
diaz kevredadel, hep nerzh er gevredigezh d’o harpañ, n’o doa ar gempennelourion krap ebet war ar
werc’helezh sinaat. En arlez edont.
Da glozañ e c’haller lavarout e voe ar Guomindang, evit ur prantad, ur c’hammed war-raok en
emdroadur Sina arnevez. Chomet eo feal d’ar vroadelouriezh, hogen c’hwitet en deus war an dachennse ivez. Ar brezel gant Japan a roas un nerzh didarzhadennek d’an dislavaroù chomet diziskoulm.
Divarrek e voe ar renad da herzel an alouber estren hag e zic’halloud rak an dismeg graet d’an trivli
broadel a sono eur ar marv evitañ. D’ur saviad ken kemplezh ne oa nemet un diskoulm : an dispac’h.
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AN EMSAV HAG AR VRO (73)
LIZHEROÙ
Da heul an Dalc’h studi war ar gevredadouriezh en Oriant d’an 19 mae 1974 (sl. EMVR-472,
Emsav 89/183) :
« Disul tremenet, en Oriant, ez eus bet komzet eus kevredadouriezh en un doare hollek, hag etouez traoù all eus amzerelezh kelc’htroüs, eus rogusted ar c’hrouiñ. N’on ket bet gwall zedennet gant
an amzerelezhioù, kelc’htroüs pe get, ez eus bet graet anv anezho. Kement-se a chom evidon, pa vez
kinniget evel-se, gerioù goullo, e nep doare ne c’hell dont da vezañ un hentenn-anaout. Soñjal a ran ez
eus marteze hiniennoù all eus va seurt, ha setu perak e karfen reiñ amañ ur skouer a zo deuet din keit
ha m’edo an dud o taeliñ gouiziek war amzerelezhioù liesseurt.
« Eus ar film Andrej Rublev e fell din ober anv. An istor a dremen e Rusia er 15t kantved (pe 14t,
marteze) ; diskouezet e vez menec’h, en o zouez Andrej Rublev, a zo livour, hag en deus kudennoù
gant e arz. Aloubet eo ar vro gant an Dartared, a lazh, a wall, a vourev hag a dangwall. E derou ar
film, a-raok an aloubadeg, e weler unan eus ar venec’h, Kirill, a guita ar manati o kunujenniñ ar
venec’h all a vev, hervezañ, sioul-tre ha pilpous-tre er-maez eus ar vuhez hag eus ar bed. E dibenn ar
film e tistro, marnaoniet, skuizh ha heuget, da c’houlenn e bardon digant ar Superior. Da binijenn en
deus da adskrivañ 15 gwech ar Skridoù sakr. “Gant ma vevin a-walc’h evit echuiñ”, emezañ. Gwelet e
vez aze mat-tre an amzer o treiñ er goullo, er-maez eus an istor, er-maez eus pep krouiñ, hag azonet
gant an hevelep labour da adkregiñ pemzek gwech, ha c’hoazh, n’eo ket da adober, met da adskrivañ.
Evit ar manac’h, distreiñ d’e vanati zo distreiñ d’an amzerelezh kelc’htroüs goudorus, rakkambr ar
baradoz.
« Enebet ouzh se ez eus un darvoud krouus, e dibenn ar film ivez. Er vro drastet gant an Dartared
e klasker bevañ, pe krakvevañ, evel ma c’haller. Ur wech aet kuit an alouberion e venn ar brientin (an
Dug meur, a gav din) lakaat teuziñ ur c’hloc’h, rak evel just ne chom kloc’h ebet er vro. Klask a reer
enta un teuzer kleier, met an holl zo bet lazhet. Ur c’hrennard, mab d’un teuzer kleier, a dou en deus
bet e dad amzer da reiñ dezhañ ar c’hevrin a-raok mervel (faos eo evel just), ha fiziet eo ennañ al
labour. Ober a ra ar c’hloc’h, hag ar c’hloc’h a son. Ar gêriadenn hag ar vro a vev en-dro ; Andrej
Rublev, en doa gouestlet chom mut betek fin e vuhez peogwir en doa lazhet un den, a gomz adarre, a
liv adarre. Rogus eo darvoud ar c’hloc’h, da gentañ evel krouiñ, peogwir e torr kelc’h ar vuhezioù
sioul, zoken gant bezañs an Dartared (gwelout a reer er film skeudennoù hogos peoc’hus eus Tartared
o tebriñ en ur porzh keit m’emañ ar gouerion oc’h ober o labour boas, degas dour pe keuneud). Terriñ
a ra ivez an nac’helezh ma en em repue Andrej Rublev. Ouzhpenn, n’eo ket dre zegouezh ez eus
ezhomm eus ur c’hloc’h, er bed krennamzerel-hont, evit reiñ adarre buhez d’ar vro. Son ar c’hloc’h zo
mouezh ar bobl, hag o tont a-benn eus e daol-krouiñ, e torr ivez ar c’hrennard mudelezh ar bobl. War
ar marc’had, hag ez eus aze ur rogadur all c’hoazh, e krou a-raok anavezout ar c’halvezerezh.
« Er pennad a’m eus lennet war Europe (niv. 501, genver 1971, pennad gant Paul SUDAKA) ez
eus un deveizadur disheñvel a-walc’h war ar poent-se (ha poentoù all) : darvoud ar c’hloc’h, anavezet
evel rogus, zo diskouezet evel un touell koulskoude : kaset eo da benn gant ur c’hrennard na anavez
ket ar c’hevrin, eleze “ne dalvez an istor hag ar pezh a dreuzkas da netra, pa c’haller krouiñ (ha bevañ)
hep hêrezh”. Ne gredan ket e c’haller heuliañ aze aozour ar pennad, nemet o kemer darvoud ar
c’hloc’h evel arouezel hepken ; rak a-hend-all, e tiskouez ar c’hrennard un diouiziegezh kalvezel, met
ne welan ket penaos ez eus tu da ziogeliñ ez eo ivez dic’houzvez eus e istor, ha hep hêrezh. Aozour ar
pennad a ya pelloc’h, hag e tiogel eo tezenn ar film ez eo an istor un touell evel ar c’hrouiñ. »
(24 05 74)
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« Un evezhiadenn a zeu din goude lenn ar skridoù a zo o paouez bezañ, pe zo da vezañ, embannet,
al lizher a-zivout ar C.F.D.T. hag an dilennadegoù pergen [EMVR-466, Emsav 89/178-179 1974],
houmañ : etre al lec’hioù-ober a zo er bed bremañ, gouarnamantoù, strolladoù politikel,

c’hweluniadoù, luskadoù-nagennañ, emsavioù, n’eus nemet daou a ve bleinoù-istor, ar
gouarnamantoù hag an emsavioù.
« Blein-istor a ran eus al lec’hioù ma vez savelet durc’hadurioù nevez evit mab-den, eleze hentoù
nevez d’an niderezh, ken dre neveziñ ar ouezoniezh hag ar galvezoniezh, ken dre grouiñ
kevredadouriezhoù, armerzhouriezhoù, politikouriezhoù nevez, ken dre dermenañ bedouriezhoù ha
finvezioù nevez. Mui-ouzh-mui e teu ar gouarnamantoù da vezañ bleinoù-istor : e-keñver
gouezoniezh ha kalvezoniezh, ez a da get an imbourc’h prevez e gounid an imbourc’h “broadel”
dindan evezh aketus ar gouarnamantoù ; heñveldra evit ar gevredadouriezh, an armerzhouriezh hag ar
bolitikouriezh, e vez ar c’hreizennoù-divizout o pellaat diouzh ar c’hentod emdarzhek ha prevez evit
emstaliañ en amgant ar galloud riezel, pe da nebeutañ en amgant ar steuñverezh pe ar c’hendonierezh
gouarnamantel. Evit a sell ar bedouriezhoù hag ar finvezioù, e c’haller digemmañ daou ziarsell : en
devoud, dre ar stlennañ yoc’hel, a zo pe etre daouarn ar gouarnamant pe e kenere gantañ hervez ar
riezoù, emañ al levierion e tro da herrekaat ha da sturiañ an daelerezh kevredigezhel (dav eo dilezel
displegadur diwar-c’horre an ober gouarnamantel dre ar moederezh pur ; moederezh pur eo palvata ar
c’healiad a-zisrann diouzh ar saviad ; hogen ar gouarnamantoù a wered war un dro e par ar saviad hag
e par ar c’healiad : ouzh ar vevenn, hag o laz eo, e viront na c’hoarvezfe ket un diempradur re vras
etre an daou ; kalz bastusoc’h eo war hir dermen sturiañ an daelerezh kevredigezhel diwar-bouez ar
saviad eget palvata ar c’healiad ; ar moederezh zo dija ur pleustr dispredet ! kalz efedusoc’h eo an
darblegerezh dre ar saviad, – skouerioù e-leizh a gaver e levr H. MARCUSE, One-dimensional man) ;
eil diarsell : er frammoù (n’eo ket hep ster en defe GISCARD d’ESTAING krouet Maodiernezh doare
ar vuhez – goude an deskadurezh, ar stlennerezh, en em gav frammet hol ar gouarnamant war ar
vedouriezh ha, drezi, war ar finvezioù).
« E-kichen ar gouarnamantoù, ar strolladoù politikel zo eginoù dic’halloud a oar ervat e chomint
“spesoù” keit ma ne vo ket ar galloud-Stad etre o daouarn : un doare sal-c’hortoz int, ur spluseg a
bourchaso tud d’ar gouarnamant, hep nepred piaouañ ar galloud-Stad o-unan (zoken an U.D.R. ne
biaoue ket ar galloud-Stad, DE GAULLE ha POMPIDOU ne lavaran ket). N’eo ket an U.D.R., ne vije
ket bet ar P.S. nag ar P.C.F. o dije renet an imbourc’h gouiziel, armerzhel, kevredadel, politikel hag
emvataet anezhañ (bruzhun hepken o dije tapet evel chas dindan an daol). Petra lavarout eus ar
c’hweluniadoù ? Nebeutoc’h c’hoazh eget ar strolladoù politikel ned int evit amparañ ur blein-istor :
nerzhoù-pouezañ n’int ken, da lavarout eo elfennoù eus an daelerezh kevredadel a c’hell ar
gouarnamant studiañ ent ouezoniezhel (pezh nad int ket evit ober o-unan dre ziouer a araezioù), – ha
ne c’hellont ket kemer da amkan, evel ma ra ar strolladoù, piaouañ un deiz ar galloud hag ar
benvegadur-Stad. E-keñver kenderc’hañ istor e c’hellont d’ar muiañ bezañ binvioù etre daouarn
strolladoù an eneberezh evit skrapañ ar galloud digant strolladoù ar muianiver. Un azon eo e komzfe
MITTERRAND a c’hourzhtevezvod, a c’hourzhgouarnamant, a “shadow cabinet”, – pa oar ervat ne
c’hell an eneberezh bezañ muioc’h eget ur “skeud”, ur “spes”, zoken gant 49 % eus ar boblañs adreñv dezhañ, keit ma chomo ar galloud gouarnamantel er-maez eus e zaouarn.
« Anv a reer eus ur furm all a eneberezh, boniekoc’h, hini ar gefredourion eztuat en Unaniezh
Soviedel. Hag e c’haller sellout outo evel ouzh ur blein-istor ? Ret eo merkañ ez oberiont a-hiniennoù
hag e chom bihan-tre o ober strollennel ; ouzhpenn se, kemmoù bras a hañval bezañ etre o
durc’hadurioù, n’eus nemet lenn an abegoù grevus a gav SAXAROV e SOLŽENICYN. O unaniezh a
zeu a-ziavaez : kenvroiz int, hag eneberion ouzh furm bremañ o riez (pa lavaran “a-ziavaez”, e fell din
lavarout n’eus netra boutin dezho a ve war un dro piaouel dezho : Soviediz (pe Rusianed) int evel o
enebourion, enepsoviedel evel enebourion o enebourion). Mar seller outo a-hiniennoù, e c’haller
diverzout azonoù ’zo eus ar bleinoù-istor, hag anaout e SOLŽENICYN da skouer ur c’henderc’her
istor e tachenn ar finvezioù, – betek gwiriañ. Hogen ret eo merkañ ez eo an hinienn divarrek drezi
hec’h-unan da amparañ ur blein-istor ; he c’henderc’hañ ne c’hell bezañ kenderc’hañ istor nemet e-ser
ur furm istorek o pourchas dezhi kevala istorek hag o tastum he c’henderc’had. Hogen dres, ar furmoù
istorek zo bleinekaet kreñv-ouzh-kreñv gant ar riezoù. Ha dre heg pe dre het e rank an eztuidi kemer
saviad en ur furm istorek pe unan all. Ar galloud soviedel, o harluañ SOLŽENICYN, a venn lemel
digantañ an tu da gemer saviad er riez. Ar gudenn evit an harluad eo bremañ dibab e furm istorek, –

derc’hel daoust da bep tra d’ar furm rusian, pe diazañ en ur furm istorek europat, bedel ? Ha gallus
eo ? Hag e c’haller komz bremañ eus ur furm istorek europat, bedel ?
« Tra ma vez bleinekaet kenderc’hañ istor ar c’hevredigezhioù bloc’hel gant ar gouarnamantoù, e
tiskeud a-dal d’ar re-mañ bleinoù-istor nevez, ar re nemeto gouest da herzel ouzh o hol, an emsavioù.
Ar gudenn damkanel, hon eus brastreset meur a wech met n’hon eus ket donaet a-walc’h c’hoazh, eo
diskouez penaos ez int bleinoù-istor. Er pleustr hag en hon degouezh dibarek e c’hoarvez un
eilpennadur eus an diarsell : savelet hon eus da gentañ keal ar saviad-kenderc’hañ istor e par an
Emsav ha, dre un hollekaat harpet war an hollelaat, hon eus anavezet ar riezoù evel saviadoùkenderc’hañ istor ivez hag, en ul lankad all, savlec’hiet an Emsav en arlez ar saviad-kenderc’hañ
riezel gall. Ar gudenn bremañ eo, diwar rizhenn ar saviad-kenderc’hañ istor riezel anavezet da gevan
ha da vlein-istor, prouiñ ez eus ur rizhenn all a vleinoù-istor a zo an emsavioù. E dibenn dezrann ez eo
ar gudenn savelañ azonoù ret ar blein-istor. Daou azon hon eus termenet a-bell ’zo : 1) bezañ talbenn
d’ur furm istorek pe, evel ma lavaromp c’hoazh, d’un hil istor (pezh a ampleg kenderc’hañ kevan ha
saviad-kenderc’hañ piaouel) 2) ren un niderezh durc’haet d’an hollelezh (pezh a ampleg un dremmwel
hollvedel, an hollveziadelaat treadegel ha kevadegel). Evel just ez eus da zonaat betek munudoù an
ober pemdeziek hag ar vellouriezh pleustrek an daou azon-se. Enno emañ, a gav din, anien an
emsavioù hag ar pezh a ra anezho bleinoù-istor dizireadus.
« Un dedalvezadur eeun. E-pad ur prantad e klaskas an Emsav en em ziskouez evel strollad
politikel. Un amkan e oa, un azon eus e drec’h e ve bet, bezañ anavezet evel strollad politikel e-kichen
hag a-dal d’ar strolladoù politikel gall (war an erged-se e talc’h da redek U.D.B., S.A.V., h.a.). En un
eil prantad en deus an Emsav embannet ne c’halle ket bezañ ur strollad politikel peogwir ne arc’hwele
ket evel ar strolladoù politikel en amgant ur Stad ; war un dro avat e lakae ar Stad en e zremmwel
ouzh he c’hemer da bal, o klask eoriañ e boellelezh er pal-se ; splet ar savlec’h nevez : kendivizer an
Emsav ne c’hell bezañ nemet ar Stad c’hall, ha n’eo ket ar strolladoù politikel gall ; displet : ar
c’hendiviz ne oa ket anezhañ, ampellet oa en un dazont dirakweladus, gwengelek a-walc’h. Ar
prantad a vremañ a ro d’an Emsav e werc’hegezh : daou seurt bleinoù-istor a zo er bed, ar
gouarnamantoù, an emsavioù ; istor fetis, gwerc’hel, a genderc’hont an eil re hag ar re all. O
c’henvaezienn-werc’hañ eo an daelerezhioù kevredigezhel. Ar strolladoù politikel a gav neuze o
savlec’h en adreñv eus talbenn an istor, ha nepred war an talbenn. Echu eo an amzer ma poueze ur
strollad politikel e tonkad ur riez. LENIN e 1902 en dizoloas pa zivizas troc’hañ gant ar Strollad
sokialdemokrat ha krouiñ un emsav (zoken mar dalc’has ar skritell “Strollad sokialdemokrat” war ar
framm emsavel bolchevik). Lakaet er-maez o dibouez politikel, ez eus un doare eeunoc’h da verzout
distervez ar roll kenderc’hañ istor dalc’het gant ar strolladoù, eo ensellout o c’healiadurezh hag an
dezerzh kealiadel a ren enno. Drama ar P.S.U. eo : evel azen Buridan emañ etre an daou hent, pe
diskenn er redva d’ar galloud-Stad hag aberzhañ an tamm saviad-kenderc’hañ piaouel en deus, pe
diorren hemañ da vat ha tremen ivez da vat en arlez. Un azon all eus savlec’h keñverel an emsavioù
hag ar strolladoù : ar veizourion a venn chom kempoell (da nebeutañ er c’heñver-mañ : ne fell ket
dezho goleiñ gant ur gealiadurezh kleiz un asant devoudel d’ar bleinekadur gouarnamantel, soñjal a
ran e SARTRE, LEFEBVRE, h.a.), a gas o selloù en tu all da amgant ar strolladoù politikel, eleze da
amgant ar blein-istor riezel, etrezek an arlez ma tle bezañ “ar beg, ar ‘penn-furch’ eus ar gevredigezh”
(H. LEFEBVRE). MARCUSE ivez a rae an hevelep distremen, nemet e venne ouzhpenn termenañ en
a-raok furm, roll ha pal ar “pennoù-furch”, ar bleinoù arlezat-se.
« Un evezhiadenn all a fell din ober. Aze e kav ar vrezhonelezh he lec’h hag he c’hantreizh, evel
(danvez) furm istorek. Evel ma lavar A. ABDEL-MALEK, pa zegas damkaniezh donder ar vaezienn
istor, pe kentoc’h evel ma reomp dezhañ lavarout, rak pell a vezañ fraezh emañ e zisplegadurioù (sl.
Emsav 74/56 hh. 1973), emañ nerzh an emsavioù en o donder istor. An emsavioù ne c’hellont bezañ
bleinoù-istor, n’o deus chañs da zisoc’hañ, nemet dre berzh donder ar vaezienn istor, eleze an hil istor,
ma werc’hont. Mar he deus ar vroadelezh un dra d’ober en ur bed hollvedelaet eo pourchas da vabden un dra n’eus ket a zenegezh heptañ : donder ar maeziennoù istor, an hiloù istor, rak an den n’eo
den nemet evel kenderc’her istor. Un dro-veizañ n’omp ket boas c’hoazh da vont diouti eo daveiñ d’ar
vrezhonelezh evel endoniad ar blein-istor ez eo an Emsav. Distaolet hon eus an dave d’ar
vrezhonelezh evel goubarzhelezh, pezh a zo bet ul lankad nac’hel diziouerus. Ur fazi e ve erlec’hiañ

ouzh an dave distaolet un dave d’an hollvedelezh soliadel. Techet omp bet, ha reoù ac’hanomp
muioc’h eget re all, da intent distaol an dave d’ar c’houbarzhelezh vrezhon evel distaol ar
vrezhonelezh. A dra sur e nac’homp bezañ arallekaet en ur vrezhonelezh soliadel, hogen ne
zistaolomp ket ar vrezhonelezh (forzh pegen dister ma ve hec’h erzerc’hadurioù kempredel), dre an
arbenn ma’z eo an hil istor brezhon hon hini ha, dre se, ma’z eo ar vrezhonelezh amplegad an Emsav
evel blein-istor.
« E gwir ne reomp nemet adlavarout se abaoe bloavezhioù. Pezh a zo fraeshoc’h ganimp hiziv eo
ur gwel eus ar bleinekaat o vont en-dro buan-ha-buan er bed a vremañ. Anatoc’h eo bemdez e chom
tal-ouzh-tal ar bleinoù-istor gouarnamantel hag ar bleinoù-istor emsavel. Tu zo da soñjal e vo feuls ar
stourm un deiz a vo, daoust ma n’omp ket c’hoazh evit empentiñ ar palioù politikel a vo re ar bleinoù
emsavel (ha tonket int dre ret da vezañ d’o zro bleinoù gouarnamantel ?). Hon labour eo deskrivañ ar
pleustrekañ gwellañ an daou seurt bleinoù-se hag ar vaezienn stignet etrezo. »
(11 06 74)

EMVR-474

« An emdroadurioù a zo hiziv e pep gennad eus ar yezh, ken er geriadoù, ken er yezhadoù, ne
c’hellont bezañ meizet ha sturiet nemet diwar un anaoudegezh eus istor (ket hepken eus hanez) ar
yezh arnevez. Setu perak e soñjan e tle neb a venn studiañ an emdroadurioù-se plediñ da gentañ gant
istor ar yezh arnevez. Meur a wech eo bet raktreset an istor-se. Nepred avat n’eus bet renet
imbourc’hioù munudaouet war an dielloù o reiñ dimp an tu da harpañ direndael hon lakadennoù.
« Setu ar stern-daveiñ a ginnigfen. Tri frantad zo bet e dinodadur ar brezhoneg arnevez, o klotañ
dre-vras gant an tri frantad eus an Emsav (pouezus eo henn merkañ a-benn digeriñ diarselloù
keveskemm).
« Kentañ prantad (VALLÉE, MORDIERN, ERNOD, h.a.) : renabl ar pinvidigezhioù, luniadoùdiazez ar yezh ; digejadur genezh ar yezh, a-geñver gant ar yezhoù all ; tresadur ul leviadurezh yezhel
kreizet war diorreadur barregezhioù ar yezh (dre stadañ, stabiliañ, krouiñ ar barregezhioù-se). Preder
arbennik ebet a-zivout ar bed ma tlee ar yezh bezañ arveret : daveiñ a raed d’ar bed evel m’en
gweled ; mar lakaed e-keñver adsav ar yezh un adsav eus ar vro, n’he doa ar vro adsavet netra
muioc’h pe nebeutoc’h, lakaet er-maez an emrenerezh amaezhel, eget ar “vro” veziat.
« Eil prantad (HEMON, h.a.) : tostaat ar brezhoneg ouzh yezhoù arnevez Europa (eeunaat ar
frazennadurezh, skoueriekaat ar yezhadur hag ar geriadur, kempenn ar yezh a-geñver gant ar glad
lavar etrevroadel arnevez). Kudenn ar glad lavar etrevroadel-se, a chom unan eus stignoù pouezusañ
kealiadurezh HEMON, a chom da zezrannañ. Ul lusked kreñv eo bet da arnevesaat ar yezh, ha war un
dro un harz ouzh an istorekaat anezhi. Rak, diouzh un tu en deus HEMON kendaolet d’ober eus ar
brezhoneg ur benveg a gedvuhez arnevez, hogen diouzh an tu all en deus e vac’het en ur geto
anistorek : intent an hollvedelezh evel e dalc’h ur glad boutin etre ar broadoù ha sellout ar yezh evel
benveg-tizhout ha -mirout ar glad-se oa koll an tu da veizañ al lavar, ar yezhoù, evel arvezioù eus ar
c’hrouiñ kevredadel, eus an niderezh istorek ; ar yezh d’ar muiañ oa ur benveg da sevel oberennoù
lennegel kevatal d’an oberoù savet e-ser ar yezhoù all, da askenderc’hañ en amgant ur glad hollvedel.
En un doare enta ez eo bet embregadenn HEMON un araokadenn e-keñver prantad VALLÉE, p’he
deus lakaet ar brezhoneg da vont tre er bed arnevez ; ur giladenn eo bet war un dro, p’he deus graet
ouzh ar brezhoneg evel ouzh ur benveg-askenderc’hañ ha klozet anezhañ en ur geto lennegelanistorek (evel-pa-vije). Azonet eo ar giladenn-se er sturyezhañ gant an dilez eus ar barregezhioù
savelet gant VALLÉE na glotent ket gant ezhommoù ar mont tre er glad lavar etrevroadel (an daouad
-el/-ek, da skouer, diforc’het gant VALLÉE hag oc’h anadiñ hiziv evel ur benveg prizius a breder hag
a zaelerezh, oa bet gwalleget gant HEMON, sl. KIS-E093, Preder 159-160/68-73 1972), ha dre-vras
eus kement barregezh eus ar yezh ampleget gant an hontkenderc’hañ (techet eo bet HEMON ac’houde 1930 da zigeriñ frank an dorioù d’an termenoù etrevroadel, – evel pa vije bet an hollvedelezh
kempredel an dremmwel pouezusañ da reiñ d’an Emsav, evel pa vije bet an diforc’helezh pe an
hevelepted diouzh ar vent kevadegel ar re bouezusañ, sl. PKB-1305, Emsav 90/193-200 1974).

« Trede prantad (K.I.S.) : adlec’hiañ ar yezh en daelerezh kevredadel, he zermenañ evel lec’h
dibarek en niderezh istorek, hec’h intent evel elfenn oberiat er c’henderc’hañ. An daveoù-kreiz ne
vezont ket mui graet d’ur bed evel m’emañ pe evel m’en gweler, evel m’o graed e grez an Emsav
kentañ ; ne vezont mui graet, diwar ur saviad lennegel, d’un hollvedelezh eus ar sevenedoù, evel m’o
graed e grez an eil Emsav ; emañ ar yezhañ hag ar sturyezhañ e kendave gant an nid emsavel, eleze
gant al labour da dreuzfurmiñ ar bed beziat. “Manifesto” an trede Emsav a c’hell mont en un nebeut
lakadennoù : ar saviad-kenderc’hañ istor zo ar perzh spesadek eus mab-den ; ar c’henderc’hañ istor a
vez bepred strollennel, hag amplegañ a ra furmoù dezho ment kevadegel ha ment treadegel, eleze
istorek ; ne c’hell den diraez talbenn an istor nemet ha dre ur furm istorek e ve ; an emsav brezhon zo
lec’h-gwerc’helaat ar furm istorek vrezhon ; ar brezhoneg n’en deus ster nemet evel arvez oberiat eus
ar furm istorek vrezhon ; el lankad-mañ eus ar furm (ma n’eus ket a gevredigezh vrezhon, hogen
hepken un emsav brezhon), ez eo pouez kevredigezhel ar brezhoneg eilrenk e-keñver e bouez
emsavel : isurzhiet eo e roll evel benveg kevredigezhel lec’hel d’e roll evel benveg eus talbenn an
istoregezh denel. Ur blegenn dibarek eo, hag arabat e ve sellout ar c’heñver etre an daou roll-se evel
ur c’heñver sonnet ha difiñv.
« Muioc’h zo : roll ar brezhoneg evel benveg kevredigezhel lec’hel (eleze a-geñver gant ar
soliadelezh, – hag ar roll nemetañ empleget gant sturyezhañ VALLÉE ha HEMON) zo an diazez
diziouerus d’e roll evel benveg emsavel (eleze a-geñver gant an nidiadelezh). Gant gerioù all, mard eo
gwir n’eus ket a emsav brezhon hep ma ve war un dro lec’h-gwerc’helaat ar furm istorek vrezhon ha
talbenn an istoregezh denel, mard eo gwir n’eus ket a emsav brezhon hep brezhoneg (pezh a lavare
hon diaraogerion en o doare : hep brezhoneg Breizh ebet), ez eo ken gwir all ne c’hell ket ar
brezhoneg talvezout war dalbenn an istoregezh denel ma ne dalvez ket da gentañ war lec’hgwerc’helaat ar furm istorek vrezhon. Gant gerioù eeunoc’h : ar brezhoneg en Emsav a rank bezañ da
gentañ yezh voutin ar pemdez hag al lennegezh (sellet en he roll diorren ar yezh voutin).
« Setu dre-vras ar stern-daveiñ a ginnigan evit studiañ istor ar brezhoneg kempred, – ha savelañ e
emdroadur.
« Kentañ tra a vo d’ober, a gredan, eo donaat hon anaoudegezh eus embregadennoù VALLÉE,
MORDIERN, h.a., HEMON, h.a.. En o skridoù, en studiennoù a yezhadurezh pe a sturyezhouriezh, e
disoc’h o labourioù yezhadurourion, geriadurourion, sturyezhourion, emañ da gavout ar furmoù a
gemeras o freder, ha drezañ eginoù hon preder yezhel a vremañ war un dro gant lankadoù kent an
niderezh ma emaomp engouestlet. »
(17 06 74)

EMVR-475

A-zivout Ec’hwel Pederneg, PKB-1301, Emsav 89, PKB-1307, Emsav 90 :
« Souezhus eo e ve bet embannet warlene gant Entreprise kontoù 1973, pa na oa ket echu ar
bloavezh (pe neuze emañ ar c’hontoù a-c’haoliad war daou vloavezh ?). Gant stankadur an nevid e
dibenn 1973 e kavan souezhus e ve bet 1973 gwell eget 1972 e-keñver dregantad ar buzad.
« Souezhus eo ivez an emdroadur etre 1971 ha 1973 (?) : kengreadur × 1,5 ; kevala piaouel × 4 ;
buzad × 2,5 ; koskor × 1,5. Dic’hallus eo displegañ ur c’hresk ken bras eus ar c’hevala piaouel gant ar
buzadoù hepken : eus pelec’h eo deuet an arc’hant ? Souezhus ivez e kreskfe ar c’hevala piaouel
buanoc’h eget ar c’hengreadur. Sebezus dregantad ar marz (buzad/kengreadur) hag e dremen eus ul
live uhel : 16 % (IBM 14 % !) d’ul live a 27 %.
« Mat eo gouzout e c’hell forzh piv kaout stlenn resis war dezvad ha kontoù bloaziek ur
c’hevredad kevranneion. Hervez al lezenn e c’hell forzh piv mont da lez-varn ar sez ha goulenn
gwelout an teulioù-se, pe prenañ luc’heiladoù diwarno. Evit an dezvad ez eo a-walc’h gouzout e pe
gelaouenn lec’hel ez eo bet embannet.
« EMVR-1307 a ra anv eus “kevratoù-gougevaniñ”. Kevratoù-gougevaniñ zo etre un
embregerezh evel Entremont pe Kevelouri Landerne hag ar gouerion : gouestlañ a ra an embregerezh
prenañ al laezh en ur priz rakverket. Ker e koust avat dastum al laezh a vereuri da vereuri ha laz an

embregerezh eo ma ve kementadoù bras da bep arsav. Tri heuliad zo da se : arbennikadur ar gouerion,
diskar ar re vihan, roll ar guzulierion er stalioù gounezvouedel.
« Bras pe vrasoc’h e c’hell bezañ an derez gougevaniñ. Doux a c’hell prenañ ar poñsined, bezañ
perc’henn d’ar yer, pourchas ar boued-yer ha reiñ ur sav merket dre benn-yer. Bep ma kresk an derez
gougevaniñ e tisterañ galloud-divizout ar c’houer hag e tosta e saviad da hini ur goprad. »
(28 06 74)
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Eil trimiziad 1974.
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S.A.D.E.D. : TRIZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (3)
KENDAEL A-ZIVOUT AN DESKADUREZH
(Dekvet testenn, PKB-1309)
Ar Greizenn-brientiñ d’ar Sekretouriezh e Roazhon – Evezhiadennoù I : Skol Pigier.
Setu un nebeut notennoù savet goude lenn ar pennad ma c’houlenn an aozourez titouroù eus Skol
Pigier.
Enskrivet ’m eus daou viz ’zo e Skol Pigier e sell da vezañ sekretourez vezegel. Ar skol dre lizher
a’m eus dibabet rak n’eus kreizenn ebet e Kemper ha diaes e ve din mont da Roazhon pe Brest da
heuliañ kentelioù dre gomz.
Ul levrig bruderezh arbennik a vez kaset a-zivout an doare kelenn dre lizher gant Skol Pigier.
Ennañ e vez brudet hentennoù arnevez Pigier : « Pigier, un enseignement à distance où vous ne serez
jamais seul », « Pigier, un dialogue permanent élèves-professeurs ». E gwirionez n’eus darempred
ebet etre ar skolidi hag ar gelennerion. Ar skoliad a skriverez pemont gwech myosotis pe a verrskriv
## evit automobile. A-walc’h eo d’ar c’helenner difaziañ ar poelladennoù ha skrivañ e-kichen an
notenn war ugent : mat, damvat, mat-kenan, kendalc’hit. Evit ober goulennoù ouzh ar gelennerion azivout ar c’hentelioù pe urzhiadur al labour ez eus follennoù arbennik, nemet eo ret gortoz ouzhpenn
miz evit kaout ar respont.
Un doare kelenn dre lizher boutin-kenan eo, hogen kinniget gant troiennoù diouzh ar c’hiz ha
lorbus : « dialogue permanent », « insertion dans la vie moderne », hag all.
War ar bajenn gentañ eus al levrig bruderezh hollek e lenner ar frazenn-mañ : « Chañs vras ar re a
fell dezho ober berzh buan », ar gerioù « ober berzh buan » o vezañ lakaet mat a-wel. Pouezet e vez
dreist-holl war an hentenn verrskrivañ : kinniget eo evel an hini eeunañ da zeskiñ, an hini eeunañ da
skrivañ, an hini eeunañ da adlenn ; ha koulskoude, bennozh dezhi, e teu ar vizskriverez da
sekretourez, ar sekretourez da sekretourez-verañ, ar vicher-mañ o vezañ an nec plus ultra eus ar berzh
kevredigezhel. « Le secrétariat de direction n’est plus un emploi, mais une vraie situation de cadre,
passionnante et fort bien rémunérée, qui vous assure une vie agréable et indépendante. C’est alors la
vraie réussite sociale et professionnelle ». Ar sekretourez-verañ he deus ur bern atebegezhioù, dont a
ra da vezañ un den pouezus (« sentiment réconfortant de participer efficacement à la vie, au renom et
à la prospérité de l’entreprise »). Darempredoù pinvidikaus he deus gant ar patrom ha dre-vras gant ur
metou kefredel ha kevredigezhel uhel a-walc’h (« plus élevé que celui des subalternes »). Er vicher-se
e c’hallo a-benn ar fin ar sekretourez diorren ar perzhioù arbennik d’ar merc’hed : kizidigezh
vredoniel, ijin, evezhiegezh. Paeet mat e vo, ur vuhez plijus he devo gant, ur wech an amzer, peadra
d’ober ur veaj pe da brenañ un dra gerik (« ces petites folies qui sont le sel de la vie »). An holl
verc’hed a c’hell klask tapout ar stummadur-se : dre-vras an hanter eus ar batromed a gav gwelloc’h
ar merc’hed o deus ar vachelouriezh, an hanterenn all ar merc’hed o deus prenet skiant e-pad
bloavezhioù zoken ma n’o deus ket arnodennoù.
Evit harpañ an deskrivadur ha lorbañ da vat ez eus luc’h-skeudennoù : ur plac’h yaouank,
meleganez, gwisket berr, e-kichen he mini Austin, pe unan all ur sae hir en-dro dezhi, lampoù arnevez
o sklerijennañ flour an torchennoù strewet war leur he saloñs.
E dibenn ar bajennad hepken ez eus anv eus an uvelded a rank pep plac’h nevezdegemeret
diskouez. En derou e ranker kemer un tammig forzh petore gourc’hwel ; goude un nebeut
bloavezhioù, ar re o devo labouret start a gavo ur plas o klotañ gant o barregezhioù.
Lorbus kenan eo enta bruderezh Pigier. Hegarat ha doujus, a c’hallfed lavarout, evit an holl : ar re
o deus graet studioù hag ar re n’o deus ket graet. Soutil-kenan eo gant ar merc’hed ivez, o pouezañ

war daou dra : ar c’hoant a ziskouez ar merc’hed a vremañ da gaout ur vuhez emren, da gaout ur roll
er gevredigezh, da ziskouez bezañ frankizet, ha war un dro ar c’hoant da chom plac’h, kizidik,
gwregel, an hini a oar ober war-dro ar munudoù re soutil evit ur paotr. E-se e ro bruderezh Pigier ur
skeudenn dik a-walc’h eus ar roll roet d’ar merc’hed hag eus ar roll a fell d’ar merc’hed araokaetañ
kaout. Ar roll-se a ginnig Pigier dezho : ne vint ket sekretourezed evel gwechall, gwir vinvioù evit ar
batromed, hogen intrudu o devo ha doujet e vo dezho.
Padal, pa lenner mat ar bruderezh e c’haller merzout ez eo untu an darempredoù etre ar
sekretourez hag he fatrom : hi hepken a vo pinvidikaet bennozh dezhañ, hi eo a sav er gevredigezh,
ned eo ket eñ a vo pinvidikaet ; anaoudek e tle bezañ outañ evel ma tle ivez bezañ laouen gant berzh
an embregerezh ma labour. N’eus aze diforc’h ebet diouzh ar roll he deus ur sekretourez doare kozh
en un embregerezh tiegezhel ha tadelour. An eil hag eben n’int nemet binvioù evit ar patrom, n’o deus
ar gwir na da vezañ klañv na da vezañ trist, o damant nemetañ a rank bezañ an embregerezh ha
teneraet e vo ar patrom gant an eil hag eben mar diskouezont levenez rak berzh an embregerezh.
Pigier a hañval enta ivez stummañ merc’hed da sentiñ ouzh ar batromed, hogen en eneb da
Greizenn Kambr Genwerzh Roazhon, e kuzh he falioù gwirion dindan ur bruderezh lorbus ha faos.
Touellus eo ivez ar bruderezh-se e kement ma tiskouez an darempredoù labour evel darempredoùpinvidikaat dre ret. Da lavarout eo, diouzh un tu e vez kinniget metou ar batromed evel ur metou
stuziet – ha douetañs a c’haller kaout war ar poent-se –, diouzh an tu all e vez lavaret e kemero perzh
ar plac’h er metou-se ha merket e vez dezhi ur roll arvesterez.
A-zivout danvez ar c’hentelioù e c’hallan lavarout hepken e’m eus lennet gant souezh, en ur
gentel Gwir al labour gouestlet d’an deskadurezh, e veze heñchet ar skolidi en un doare dispar abaoe
lezenn 1971, hervez o barregezhioù, o c’hoantoù hag ezhommoù an armerzh. En tri bloavezh e’m eus
labouret en Deskadurezh vroadel gall, ne’m boa ket merzet kement-se.
E berr, ez eo lorbusoc’h ha touellusoc’h bruderezh ha doareoù Pigier eget re Kreizenn Kambr
Genwerzh Roazhon. Evit disoc’hoù pleustrek ar stummadur a roont avat ez eo ken dispis an eil hag
eben : hini ebet ne ro dregantad ar re a gas o studioù da benn hag a gav labour goude se.
PKB-1309

(Kendael a-zivout an deskadurezh, unnekvet testenn, PKB-1310).
Evezhiadennoù war « Kreizenn-brientiñ d’ar Sekretouriezh » Roazhon ha « Skol
Pigier »*.
Liesseurt eo ar skolioù a bled gant ar stummadur micherel. Ar re bouezusañ eo re an Deskadurezh
vroadel, a ra dreist-holl war-dro ar re yaouank. Da skouer, evit dont da vezañ sekretourez e c’haller
prientiñ an diplomoù C.A.P., B.E.P. berrbizskrivañ, pe ar B.T.S. sekretourez-verañ er skolioù-Stad (er
C.E.T. evit ar C.A.P. hag ar B.E.P., el lise kalvezel evit ar B.T.S.), pe er skolioù prevez e kevrat strizh
pe strisoc’h gant ar Stad.
Evit an oadourion e c’hellont heuliañ prantadoù-stummañ diouto o-unan pe en un aozadur
stummañ kendalc’hus. An A.F. P.A., ar C’hambroù Kenwerzh ha skolioù prevez niverus, Pigier en o
zouez, a vez oc’h aozañ seurt prantadoù o prientiñ da arnodennoù-Stad (C.A.P., B.E.P., B.T.S.) pe da
arnodennoù arbennik da bep skol, mui-pe-vui anavezet.
***
Lezenn ar 16 gouere 1971 ha devedoù an 10 kerzu 1971 a-zivout ar stummadur kendalc’hus o
deus roet lañs d’an holl aozadurioù stummañ micherel.
*

Sl. PKB-1306, Ar Greizenn-brientiñ d’ar Sekretouriezh e Roazhon, Emsav 90/200-205 ; PKB-1309, Ar Greizennbrientiñ d’ar Sekretouriezh e Roazhon – Evezhiadennoù I : Skol Pigier, Emsav 91/221-223.

Hervez al lezenn ez eo endalc’het pep embregerezh ennañ ouzhpenn 10 goprad da ouestlañ un
dregantad eus ar goproù (0,8 % e 1972, 2 % e 1976) da stummadur kendalc’hus al labourerion.
Prantadoù liesseurt a c’hell bezañ1 ha, diouzh an degouezh, e c’hell ar Stad dastalañ d’an embregerezh
un darn eus an arc’hant en deus gouestlet da stummadur kendalc’hus e c’hopridi.
An embregerezh a c’hell aozañ e-unan dalc’hioù-stummañ ; aotreet e vez neuze da ziskontañ e
zispignoù eus ar skodenn dleet evit ar stummadur kendalc’hus. Gallout a ra ivez fiziout stummerezh e
c’hopridi e forzh pe aozadur stummañ micherel (Kambroù kenwerzhel, greantel, micherel, gounezel,
skolioù-Stad, skolioù prevez evel Pigier, h.a.). 10 % eus ar skodenn a c’hell reiñ d’un aozadurstummañ. Tu zo dezhañ ivez da gellidañ ar Fonds d’assurance formation. Rankout a ra talañ d’ar Stad
an arc’hant nann arveret.
Raktres bloaziek an embregerezh e-keñver stummadur kendalc’hus hag ar c’helliderezh anezhañ a
rank bezañ kevareizhet gant ar Poellgor-stal, hemañ o reiñ e ali hag o stlennañ ar c’hopridi. Gant ar
batromed e hañval chom an disentez2.
***
Gant al lezenn-se ez eus bet roet lañs d’an aozadurioù-stummañ tostañ d’an embregerezhioù, en o
zouez ar C’hambroù Kenwerzh ha Greanterezh. Dezho e vez daveet ar brantadourion pa vez
goulennoù, dezho e vez talet an 10 %.
Un hent all he deus heuliet Skol Pigier evit tennañ frouezh eus lezenn 1971. Ken abred ha 1967 e
veze anv eus ar stummadur kendalc’hus ha tu oa da rakwelout ul lañs nevez evit an holl aozadurioùstummañ micherel. A-du-rall, ur skol brevez evel Pigier oa ur preizh dibar evit un embregerezh
brasoc’h : he frenañ ha kas dezhi prantadourion oa derc’hel e-barzh an ti arc’hant ar stummadur
kendalc’hus, – hep kontañ ar skoaziadoù a-berzh Stad. Kement-se a zispleg moarvat perak eo deuet
Pigier da vezañ iskevredad ITT3 e 1970.
Ur skol gozh eo Pigier, pa voe savet e 1848. Hiziv e ro kentelioù dre gomz ha dre skrid war an
danvezioù-mañ : sekretouriezh, jedouriezh, yezhoù, stlennouriezh, prienterezh d’ar c’henstrivadegoù
armerzhel. Evel un embregerezh ez arc’hwel, diwar an arc’hant o tont eus ar skolidi, o kinnig d’an
arvalion ez int ar gwazad ez eo ar c’hentelioù. Niver he skolidi a ra he galloud armerzhel4. Alese ar
1

Meur a seurt prantadoù a c’hell bezañ : prantadoù-dastreiñ ha -diawelout evit an oadourion ezfredet pe treuzstaelet,
evit ar re yaouank o c’houlenn labour abaoe c’hwec’h miz pe o tont eus ar gwazerezh broadel, evit ar mammoù-tiegezh hag
ar merc’hed dizemez e karg a diegezh a venn labourat ; paeet e vez ar prantadoù-dastreiñ gant ar Stad diouzh ar SMIC, ar
prantadoù-diawelout gant ar Stad evit 70 % ha gant an implijer evit 30 %.
Ar prantadoù-azasaat a dalvez da brientiñ d’ur gourc’hwel kentañ pe nevez ; kellidet e c’hellont bezañ betek 50 % gant
ar Stad.
Ar prantadoù-herouezañ, evit tizhout ur berzhegezh uheloc’h, a vez kellidet diouzh an degouezh gant ar Stad pe an
embregerezh.
Ar prantadoù-trezerc’hel hag-arwellaat ar gouiziadur a vez ivez war garg ar Stad pe an embregerezhioù.
Erfin, gant ar Stad e vez kellidet ar prantadoù-rakstummañ o prientiñ ar re yaouank d’ar vuhez vicherel. (C.F.D.T.,
Guide pratique 1973, pp. 78-79).
2

« Ar Poellgor-stal ha dileuridi ar c’hoskor o deus da reiñ o ali ha da vezañ stlennet war holl gudennoù ar stummadur
micherel kendalc’hus » (C.F.D.T., id., p. 76).
3

Ur c’hevredad liesvroadel eo ITT, o c’hoprañ 400 000 den er bed, an hanter anezho en Europa, tost da 30 000 e Frañs :
27 000 en oberierezh hag er gwerzherezh (CGCT, LMT, SPI-ITT, Claude, Sonolor, Oceanic, h.a.), 300 er gwazerezh (AVIS,
Claude Publicité, Pigier, h.a.), 800 en arnodvaoù (LCT, h.a.), ha 600 en dasparzherezh (GROKO, FLYGT, h.a.). Evit Frañs
bepred e sav sammad kevalaoù piaouel iskevredadoù ITT da 300 milion F. (Anthony SAMPSON, ITT l’État souverain, Paris
1973, pp. 14 & 439 hh..)
E-tro 500 000 F a zle bezañ gouestlet bep miz gant ITT-France d’ar stummadur kendalc’hus. Ma ne vez roet da Pigier
nemet an 10 %, ez eo enta 50 000 F a gouezh bep miz e kef ar Skol hep na rofe netra en eskemm. Ouzhpenn se gant
prantadourion ITT-France ez eus moarvat peadra da lakaat Pigier da arc’hwelañ.
4

E Pigier ez eus bodet 200 skol pe anzavadourion (concessionnaires) oc’h implijout en holl 252 zen. Kevala piaouel an
embregerezh a sav da 3,36 milion F. (Anthony SAMPSON, id., p. 440).

bruderezh lorbus evel pep daranverezh, lorbus e-keñver kalvezderioù – arver ar skeudennoù – hag ekeñver luganoù : berzh, diogelded ar gopr ha frankizadur, kizidigezh wregel, tro an tri S a vez graet5.
Touellus eo evit a sell an arbennigiezhoù kinniget. Da nebeutañ ouzh an titl a sekretourez-verañ e klot
un diplom stadel ha peurliesañ staeloù e pep embregerezh ; evit an titl a sekretourez vezegel avat ez eo
un ijinadenn eus Skol Pigier ha netra ken. Kudenn Pigier a-raok pep tra eo kaout ar muiañ gwellañ a
skolidi. Un eil amkan eo pourchas implijidi sentus o c’houzout derc’hel o renk er gevredigezh. An
darblegerezh a vez silet eeun gant danvez ha doare ar c’hentelioù : dezvadurezh al labour evel ma vez
kelennet a verk ervat da bep hini e lec’h, ar c’hentelioù berrbizskriverezh a ro un tañva eus labour ur
sekretourez.
Evit kentelioù Kambr Genwerzh Roazhon e vezont kellidet war-eeun gant an embregerezhioù
lec’hel. O fal eo stummañ kenlabourerezed evit patromed ar c’horn-bro. Stad nevid al labour a zispleg
doareoù gros ha heugus ar gelennerion ; gant ar c’hentelioù e teu ur skeudenn lu – ur skeudenn
evelkent – eus stumm an darempredoù patrom/sekretourez e Breizh. E lec’h all e c’hell an
darempredoù gwiskañ stummoù all, met an hevelep doare darempredoù eo bepred, oc’h adskediñ
galloud ar rener war gourc’hwel e sekretourez.
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KENDAEL A-ZIVOUT AN EMBREGEREZHIOÙ ARMERZHEL
(Navet testenn, PKB-1311)
Lennadenn : L’emprise des capitaux américains se renforce sur les secteurs modernes
de l’économie française gant J. POUTGE in Le Monde diplomatique, mezheven 1974.
Tezenn gentañ J. POUTGE eo n’eus diforc’h ebet e Frañs etre ar c’hevredadoù broadel brasañ hag
ar c’hevredadoù liesvroadel. En un eil lankad e verk J. POUTGE penaos ez eo a orin amerikan an
darnvuiañ eus ar c’hevredadoù liesvroadel staliet e Frañs, eleze penaos ez eo bleniet armerzh Frañs
eus an diavaez.

1. – Soliadur an dezenn : studi ar postadurioù e Frañs.
Dic’hallus eo da J. POUTGE harpañ e dezenn war stadegoù resis o tennañ war-eeun d’ar
c’hevredadoù liesvroadel : hentennoù liesseurt o deus ar c’hevredadoù evit disoc’hañ gant o c’hontoù
bloc’hel, ha n’eus hini a ve arveret gant an holl war un dro ; da heul n’eus ket a stadegoù war ar
c’hevredadoù liesvroadel. Diwar gontoù broadel Frañs e loc’h J. POUTGE evit studiañ orin ar
postadurioù.
Bihan eo e Frañs dregantad ar postadurioù nevez o tont war-eeun eus an diavaez (7 %) en hollad
ar postadurioù (danzeadur kriz a gevala sonn6). Met d’ar werzhad-se e ranker ouzhpennañ ar
postadurioù diwar vuzadoù an iskevredadoù estren – sellet evel diabarzh er Jederezh broadel. En holl
e vez priziet da 16 % eus an danzeadur a gevala sonn gwerzh ar postadurioù dindan levezon an
estrenvro.
En tu all d’ar pouez kementadel ez eus ur pouez gennadel gant ar c’hevredadoù liesvroadel
(KLV). Ar gennadoù ma emaint eo ar re dolpetañ, ar re muiañ war ziorren, ar gennadoù blein, ar re
ma vez ar buzadoù brasañ ha ma vez adpostet an dregantad uhelañ eus ar buzadoù.
Evit orin amerikan ar KLV, ne ro J. POUTGE nemet ur sifr : 40 % eus ar postadurioù estren e
Frañs a zeu eus ar Stadoù-Unanet. D’an dregantad-se avat ez eo ret ouzhpennañ ar postadurioù o tont
5
6

Troienn amerikan, dezrevell an iziunadoù-diazez : « Sex, Security, Success ».

An danzeadur kriz a gevala sonn (Gl. formation brute de capital fixe) a c’hoarvez eus an arc’hant nevezpostet
(buzadoù nann dasparzhet, kevrannoù gwerzhet) hag eus an traoladurioù. Sl. Emsav 11/306, 309, 1967.

eus an iskevredadoù amerikan staliet er-maez eus ar Stadoù-Unanet – hag eus Frañs –, e Breizh-Veur
pe en Alamagn da skouer.

2. – Dezreadoù diwar an dezenn : penaos bevennañ diorreadur ar c’hevredadoù
liesvroadel e Frañs hag er bed.
N’eo ket leviadurezh ar gouarnamant gall evit enebiñ ouzh astenn ar KLV, eme J. POUTGE. En
eneb, tennañ a ra da skoazellañ tolpadur, frammadur ha diorreadur an embregerezhioù brasañ, blein pe
war ziorren. Da heul e tenn abred pe ziwezhat da reiñ lañs d’ar KLV e Frañs : abred mar bez an
embregerezh skoazellet iskevredad d’ur KLV, diwezhatoc’h evit an embregerezhioù dizalc’h c’hoazh
met a vo gougevanet deiz pe zeiz ouzh ur KLV.
Emañ an harz ouzh astenn ar c’hevredadoù liesvroadel da gavout, hervez J. POUTGE, en
diorreadur armerzhel e-unan, hini Frañs en degouezh. Evit bremañ e tenn korvo ar KLV eus an
diforc’hioù etre stad diorreadur Frañs ha hini ar Stadoù-Unanet evit a sell ouzh ar goproù hag an
araokadur kalvezel. Hogen estreget spletoù ar vent7 evit a sell an imbourc’h ha d’an neveziñ, n’eus
netra a rofe un nerzh dibarek d’an embregerezhioù-se. Alese, pa vo tizhet gant Frañs barr-diorreadur
ar Stadoù-Unanet, e kollo ar KLV o zrec’hded.
Evit astennadur ar KLV en Trede Bed ez eo bevennet, hervez J. POUTGE, gant kenderc’husted
izel al labour eno. Izel eo hag izel e chomo, eme POUTGE, en arbenn eus gorregezh an treuzfurmadur
kevredigezhel.
Da c’hortoz stadegoù resisoc’h e hañval tezenn J. POUTGE bezañ soliet a-walc’h : an
embregerezhioù brasañ pe pouezusañ eus armerzh Frañs zo KLV, a orin amerikan dreist-holl.
Arzaeladus eo avat an dezreadoù a denn eus e dezenn.
Dislavarus eo krediñ ez eus bevennoù armerzhel rik da astennadur ar KLV goude stadañ ne c’hell
ket ar gouarnamant gall enebiñ outo. Mar paouez ar vent a c’henel espern7, ne baouezo ket a reiñ
galloud.
Ar pezh a zo gwir eo ne eneb ket ar gouarnamant gall ouzh ar KLV : enebiñ outo a vije enebiñ
ouzh an embregerezhioù brasañ eus Frañs. Mard eus da vevennañ galloud ar KLV ez eus da vevennañ
galloud an embregerezhioù brasañ, ha pa vent gall pe estren.
Dislavarus pe diglok eo ar pezh a ziogel J. POUTGE a-zivout ar KLV en Trede Bed. Mard eo ken
izel kenderc’husted al labour eno ha ma ned a ket war greskiñ, penaos ez eus kement a KLV oc’h en
em staliañ en Trede Bed hag o steuñviñ o fostadurioù war hir amzer ? E gwir e komz J. POUTGE
buan-tre eus an Trede Bed. Ne gemer ket ar boan da zeskrivañ diwar-bouez stadegoù pezh a anv
kenderc’husted izel al labour8. Ne glask ket kennebeut lakaat a-wel an diazalc’h a zo etre « gorregezh
an treuzfurmadur kevredigezhel » hag an doare ma ra ar KLV o ensezadur en Trede Bed :
enezennadoù ez int, o chom kreizennet er vro orin, hep nemeur a zarempred gant an armerzh lec’hel,
hag o kinnig da dud ar vro labourioù a berzhegezh izel – alese nebeut kenderc’hus. Diwar skañv e
komz enta J. POUTGE eus ar gudenn-se, hep menegiñ zoken roll an aozadurioù etrevroadel o vodañ
riezoù an Trede Bed.
En holl, pezh a zo da zerc’hel eus pennad J. POUTGE eo an div stadadenn a ra : ez eo ar KLV e
Frañs an embregerezhioù brasañ, ez int a orin amerikan. Da heul, mar sav kudenn etre ar gouarnamant
gall hag ar c’hevredadoù liesvroadel ez eo hini an darempredoù etre ar veli bolitikel ha galloud an
embregerezhioù bras er reizhiad kevalaour.
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Amañ e kejer gant kudenn an armerzhegezh diouzh ar skeul, sl. Emsav 19/218-219 1968.

Mar bez aes jediñ askorad ur c’heflusker e sav kudenn evit muzuliañ labour un den pe ur stroll tud. Kudenn an talvoud
eo, an talvoud da zibab evit muzuliañ an nerzh labour hag e genderc’had. Mar dibaber da dalvoud ar priz en nevid, emañ
kenderc’husted un den a-gevreizh gant e c’hopr.

KENDAEL A-ZIVOUT AL LUSKADOÙ SOKIALOUR
(Navet testenn, PKB-1312)
Lennadenn : Maria-Antonietta MACCIOCCHI, Pour Gramsci, Seuil, Paris, 1974.
En he levr Pour Gramsci e studi M.A. MACCIOCCHI9 tresoù pennañ al labour dezrannañ ha
damkanañ renet gant ar c’homunour italian Antonio GRAMSCI10 etre ar Brezel-bed kentañ ha 1935.
Diskouez a ra ivez an arver a vez graet eus tezennoù GRAMSCI en Italia gant komunourion ’zo. An
dezrann eus an tezennoù-se a ginnig evel an doare nemetañ da adskoulmañ gant un daelerezh
dispac’hel er gevredigezh italian.
M.A. MACCHIOCCHI a ziskouez kealioù GRAMSCI evel binvioù oberatael, en o fal lakaat warwel an nerzhoù kevredigezhel ha gwerediñ warno. Amañ e pledin dreist-holl gant ar rann eus al levr
talbennet Ar gefredourion.
Evit GRAMSCI ez ampar ar gevredigezh ur « bloc’h istorek » ennañ an danframm hag an
dreistframm pe « nerzhoù danvezel ha nerzhoù kealiadel »
« An nerzhoù danvezel zo an endalc’hed hag ar c’healiadurezhioù ar furm. Amañ, an
diforc’hadur etre furm hag endalc’hed zo deskrivadurel nemetken, rak an nerzhoù danvezel ne
oufent bezañ meizet ent istorek hep furm, hag ar c’healiadurezhioù a ve faltazi hiniennel glan
9

Maria-Antonietta MACCIOCCHI zo ezel eus ar P.C.I.. Ezel e oa dija e mare ar Strouezh (Resistènza). Kannad Napoli
eo bet. Skoazellerez war ar gevredadouriezh eo bet e Skol-veur Vincennes e 1972-1973. Eno he deus graet kentelioù war
GRAMSCI.
10

Antonio GRAMSCI (1891-1937) a voe ganet e Sardègna. Ober a reas studioù war ar gwir hag al lizhiri e Torino. E
1914, e kenlabour gant ar gelaouenn Il grido del pòpolo. E 1915 emañ e bodad-skridaozañ ar gelaouenn Avànti. E 1919
emañ e-touez luskerion ar gelaouenn a gultur sokialour Ordine nuovo. E 1920 e klask adunvaniñ ar P.S.I.. E 1921 emañ etouez saverion ar P.C.I., rener eo da Ordine nuovo deuet pemdeziek. E 1924 ez eo kannad Veneto. E 1926 eo lakaet en toullbac’h hag e chomo bac’het betek 1936. Labourat a reas da sevel ar poellgorioù micherour e 1919.
Amañ da heul e roomp levrlennadur oberoù A. GRAMSCI :
Skridoù ar prantad 1914-1926, anezho dreist-holl pennadoù kelaouennoù, dastumet e peder levrenn embannet gant
Einaudi e Torino :
Scritti giovanili (1914-1918), 1958 ;
Scotto la mole (1916-1920), 1960 ;
L’ordine nuovo (1919-1920), 1954 ;
L’ordine nuovo : Socialismo e fascismo (1921-1922), 1966.
Lizheroù A. GRAMSCI a ya d’ober ul lodenn a bouez eus e skridoù. Meur a embannadur anezho zo bet graet ; an hini
klokañ a hañval bezañ embannadur Einaudi (1965) dindan renerezh Sergio CAPRIOGLIO hag Elsa FUBINI :
428 Lettere del carcere,
adembannet e galleg gant Gallimard e 1971, dindan an titl :
Lettres de prison, 622 p..
E-doug e vac’hadur, en doa GRAMSCI leuniet 32 gaierad a notennoù hag a zezrannadurioù (2848 pajenn en holl).
Danvez ar skridoù-se zo bet embannet gant Einaudi, goude o advodadur diouzh an dodennoù pleustret :
Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, 1948 ;
Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, 1949 ;
Il risorgimento, 1949 ;
Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, 1949 ;
Litteratura e vita nazionale, 1950 (en dastumad-mañ ez eus ouzhpenn skridvarnadennoù c’hoariva savet evit
Avanti eus 1916 da 1920) ;
Passato e presente, 1949.
Da venegiñ ouzhpenn an dibab pennadoù o pleustriñ war ar gelennouriezh embannet dre aked G. URBANI :
La formatione dell’ uomo : scritti di pedagogia, Editori Riuniti, Roma, 1967.

hep an nerzhoù danvezel. » Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, Torino,
1949.
« Ar bloc’h istorek ne c’hell, e nep doare, bezañ meizet evel kevredadur pe evel gourmesk
distumm ar renkadoù liesseurtañ peogwir e klot ar pennholierezh a seven e genstagded gant ur
gweladur hollel eus ar bed (dreistframm) hag en em ginnig evel barregezh ar renkad nevez
war sevel da sammañ an hollad eus kudennoù ar werc’helezh vroadel ha da ziskouez an
diskoulmoù fetis anezho » Pour Gramsci, « Pennholierezh » ha « bloc’h istorek », p. 162.
GRAMSCI ha, d’e heul, M.A. MACCHIOCCHI a ro ur roll a bouez d’an dreistframm en
obererezh ar riezoù. Evit diskouez fraeshoc’h roll kealiadel ha leviadurel an dreistframm, e ra an
diforc’h etre « kevredigezh keodedel » ha « kevredigezh politikel ».
Ar Stad n’eo ket hepken ur benveg emzifenn. Ouzhpenn an destrizhadur e kas da benn ar
pennholierezh. Ar riez zo amparet gant ar Stad hec’h-unan hag ar « gevredigezh keodedel ». Ar Stadkevredigezh politikel a samm ar gourc’hemenn, an destrishañ, an nerzh-ensavadekaat. Ne gemer al
lec’h kentañ nemet en ur prantad enkadennek. En ur prantad reol ez eo ken pouezus roll ar
« gevredigezh keodedel ». Enni e vez sevenet « kenglev kealiadel » ar yoc’h en-dro d’ar stroll trec’h.
El live-se e vez sevenet « unvaniezh kealiadel ha divezel » ar bloc’h. Dre ar gevredigezh keodedel e
vez roet da amkanioù ha da gealioù ar renkad trec’h o zalvoudegezh hollveziadel. Aze e kav ar
gefredourion o roll diles : ledañ patromoù ar renkad trec’h, stummañ ar c’henglev « emdarzhek » a zo
ret d’ur renkad evit ren war holl strolloù ar gevredigezh.
Da heul e tegas GRAMSCI e vez stag ar gefredourion ouzh ur renkad. N’eus ket a emrended eus
ar gefredourion, ne amparont ket ur renkad diforc’h. Emañ holl gwiskadoù kefredourion ar bloc’h
istorek dindan stur kefredourion ar gwiskad uhelañ, a zo kefredourion ar renkad-ren. Er Mezzogiorno
e tiforc’h GRAMSCI tri gwiskad kevredigezhel : 1) yoc’h ar ploue, amstumm ha dizunvan 2) ar
vihan- hag ar grennvourc’hizelezh gant o c’hefredourion 3) ar berc’henned vras hag ar gefredourion
vras. Er gwiskad kentañ ez eus birvilh dibaouez, nemet e chomer divarrek da eztaoliñ an iziunadoù.
Obererezh politikel ha kealiadel an eil gwiskad zo lusket gant an trede. Ar berc’henned vras er par
politikel hag ar gefredourion vras er par kealiadel a ren war an hollad. Ar gwiskad daou zo
bourc’hizion ploue ar Mezzogiorno, eleze amaezhiaded, frankvicheridi. Hag int a-wechoù a orin
kouer e talvezont da glenkañ yoc’h ar gouerion e patromoù kealiadel ha divezel ar renkad-ren. Er
yoc’h kouerel n’eus ket a gefredourion ha ne denn ket da lonkañ ar gefredourion etre. N’eus ganti
nemet obererezh-dorn. Stur ar gefredourion vras a anad dre ar spered kasta a gaver en holl wiskadoù a
gefredourion. Isurzhiadur ar gefredourion etre d’ar gefredourion uhel a anad er c’hargoù strizh hag
arbennikaet a zalc’hont, tra ma vez kempleshoc’h labour ar gefredourion uhel. Tennañ a ra war-eeun o
labour evelkent da ziogelaat pennholierezh ar renkad-ren.
Dre an dezrann a ra GRAMSCI eus ar « gefredourion henvoazel » (termen arveret en enebadur
ouzh ar broleteriezh sellet evel nerzh araokadek) e tiskouez ar roll hollveziadel o devez ar
gefredourion en ur « bloc’h istorek » : kadarnaat an unvanded kealiadel. Eleze, ur renkad ne ren ket
hepken dre berzh he labour danvezel, hogen ivez dre he labour kefredel. Roll ar gefredourion zo
diorren dre o labour kefredel an emskiant renkadel e diabarzh ar renkad ha diorren an unded kealiadel
e diabarzh ar « bloc’h istorek ». Ne vez nag a emskiantañ nag a unvanded emdarzhek. An div elfennmañ zo disoc’h un ober renet da enluskañ en dreistframm ur sell unelour. Dre o arc’hwel politikel ha
kealiadel ez eo ar gefredourion ar vudurun etre dreistframm ha danframm.
Neuze e tistroomp d’an renkad araokadek. Gennet eo dre an troc’h etre he labour danvezel a
bouez er « bloc’h istorek » hag he diouer a labour kefredel he laka dindan bennholierezh ar renkad-ren
henvoazel. An diskoulm nemetañ eviti eo kaout he gwiskad kefredourion dezhi. Ar re-mañ a lusko
enni al labour unvaniñ hag emskiantañ. Al lañs o devo war ar gefredourion henvoazel dre berzh ma
vint kefredourion araokadek a zegaso pennholierezh ar renkad dispac’hel war ar strolloù
kevredigezhel all. Ur skouer eus ur seurt roll c’hoariet gant ar gefredourion zo anat en Dispac’h gall :
kantved ar Sklerijennadur en deus digoret an hent d’ar renkad-ren vourc’hiz. An degemer graet gant ar
vourc’hizelezh italian da luoz NAPOLEON ned eo displegadus nemet mar lakaer e penn-kont
intridigezh bourc’hizion Europa gant frouezh al labour kefredel kealiadel renet abaoe ur c’hantved.

Pouezañ a ra GRAMSCI war an ezhomm a zo eus « kefredourion saviadek (organiques) ar
broleteriezh ».
Penaos e c’hell bezañ « kefredourion saviadek » er renkad proleter ? Ar strolloù dindan
bennholierezh ar renkad-ren henvoazel zo askognet el labour-dorn. Dre se emañ bevennet o eztaolioù
da arc’hadurioù a sell ouzh ar bevañs, hag ouzhpenn se e chomont hiniennel. « Kultur ar bobl » zo en
he « skiant voutin », en he « skiant vat ». Bevennet e chom kealioù ar renkad dispac’hel dre m’emaint
digempoell, a-strew. En ul live all, ez a ar broleterion d’un arc’hañ-stroll, korfuniadel. Ret eo sevel
d’ul live all c’hoazh, mont en tu all d’an diaz armerzhel, ledanaat an dremmwel, tizhout ar politikadur.
Aze end-eeun e sav kudenn ar gefredourion. [Evit GRAMSCI eo boulc’het an argerzh dispac’hel o
vezañ ma ra eus ar broleterion « ar renkad dispac’hel ». Ne gomz a « gefredourion saviadek » nemet
a-zivout ar renkad proleter. Kenkoulz-all e ve tu da ober ivez kefredourion saviadek eus ar
gefredourion vras en o roll e-keñver ar renkad-ren henvoazel. Anat eo avat n’eo ket gant ar re-mañ
diwezhañ emañ preder GRAMSCI].
« Kefredour saviadek ar broleteriezh » zo ur c’hefredour a gemer da sol « kultur ar bobl ».
Loc’hañ a ra eus saviad ar bobl evel eus ar werc’helezh a roy dezhañ an tu da zeveizañ ar bed. Eleze e
kemer da zanvez e labour ar gweladur he deus ar bobl eus ar bed. Ne labour ket mui da erounit kefridi
ur garg (evel ar gefredourion etre). Labourat a ra da anavezout ha da dreuzfurmiñ ar yoc’h. Tremenet
eo eus ar c’halvezerezh evel labour d’ar c’halvezerezh evel skiant. N’eo ket ur c’hefredour a gelenn ur
yoc’h gant ur skiant diduek, hogen un den lodek en un daelerezh o treuzfurmiñ ar yoc’h.
Ar c’heñver etre « skiant voutin » ar bobl ha prederouriezh ar gefredourion a c’hoarvez eus ur
« brederouriezh ar praksiz ». Dre an dezrann eus ar skiant voutin kemeret da sol e vez trehontet ar
meizframm kozh hag ar meiz fetis devoudel, ha tizhet live uhelañ ar preder bedel araokaetañ. Ar
gefredourion o tezrannañ kultur ar bobl a denn elfennoù a dalvez dezho da guitaat ar meizframm
kozh. Aesoc’h eo dezho neuze kaout gwerc’h war veizadoù ar bobl. Ur monedone ez eus neuze a denn
da zieubiñ ar pezh a veze gennet ken e prederouriezh ar gefredourion ken e kultur ar bobl. Diseizet eo
an dilerc’hioù prederouriezh chomet e kultur ar bobl eus prantadoù diseurt hec’h emdroadur. Kementmañ a ro tro d’ar gefredourion da zezrannañ ar brederouriezh a oa o hini e derou an argerzh, eleze hini
ar renkad-ren henvoazel. Derou un « en em anavez da-unan » evel argerzh-istorek eo. Krouet e vez ur
brederouriezh dezrannus a dreuzfurm ar « gefredourion henvoazel » e « kefredourion saviadek ar
broleteriezh ». Dre ren un dezrann eus ar gevredigezh kevalaour e vez kadarnaet emskiant unelour ar
broleteriezh. Erfin e vez krouet un dra a bouez : ur rumm nevez a gefredourion a vo war-eeun
kefredourion saviadek ar broleteriezh hep bezañ bet kefredourion henvoazel a-raok.
Ur bloc’h nevez zo savet neuze, treuzfurmet ennañ « santout » ar « c’hultur pobl » en ur
« meizañ » ha liammet-strizh ennañ kefredourion ha yoc’hoù. An argerzh lusket diwar ar yoc’h gant
ar gefredourion a zistro d’ar yoc’h e stumm araokaat speredel. Liammet-strizh emañ gouzoud ar
c’hefredour ha santoud ar yoc’h. Ar yoc’h a labour war-eeun da dreuzfurmiñ hec’h ober kefredel.
Krouet ez eus bet ur sevenadur nevez a zo prederouriezh ar praksiz hec’h-unan. N’eo ket hepken
kantreizhañ an tremened a ra, hogen en em gantreizhañ hec’h-unan ent istorek. Derez uhelañ an
istoregezh eo, an dieubidigezh diouzh pep kealiadurezh difetis.
E termenoù all e tiskouez GRAMSCI an argerzh evel an amparidigezh, a-dal d’ar « bloc’h
istorek » kozh, eus ur « bloc’h istorek » dispac’hel a zo danvez ur « bloc’h istorek » nevez. E-lec’h
chom enket e diabarzh ar frammoù-meizañ ledet gant ar renkad-ren kozh, nerzhoù araokadek ar
renkad proleter a labour da grouiñ o frammoù-meizañ piaouel ha da brientiñ o fennholierezh. N’eo ket
ur skeud proleterel eus prederouriezh ar renkad-ren, hogen ur brederouriezh nevez stag ouzh an
embregiezh hag o reiñ gwerc’h d’an holl nerzhoù endalc’het er bobl e-ser an daelerezh istorek. [Da
verkañ eo al lamm a ra GRAMSCI etre renkad proleter ha pobl-vroad. Stag eo ouzh ar roll dispac’hel
a anavez d’ar renkad proleter. Ar « bloc’h istorek » kent, eleze ar vroad dindan bennholierezh ar
renkad-ren kent, a lez al lec’h gant ar « bloc’h istorek » nevez a zo an hevelep broad dindan
bennholierezh ar renkad-ren nevez. En dislec’hiadur-se e c’hoari ar gefredourion ur roll dibarek ha
diziouerus. O ferzhegezh a « gefredourion saviadek ar broleteriezh » a ro dezho an tu da ziskoulmañ
kudennoù ar bobl-vroad en un doare istorek].

Ar gefredourion ne gemeront ket koulskoude, e reizhiad GRAMSCI, al lec’h erverket er
reizhiadoù komunour all d’ar Strollad. Hemañ zo an Tiern arnevez, frammataer ha skigner an
adreizhadur divezel ha kefredel. Terkañ a ra an hent d’ar youl vroadel-poblel etrezek kefleuniadur ur
furm dreist ha klok a sevenadur. Emañ war un dro ar frammataer hag ar gwerc’heladur eus ar youl-se.
An adreizhadur kefredel ha divezel sammet gantañ a c’hoarvez a dolpañ en ul luskad dispac’hel an
holl iziunadoù d’ar rezid ha d’an araokaat diframmet diouzh an divezouriezh vourc’hizel. « Gwiadkevreañ » ar bloc’h istorek eo, eleze ez eo drezañ en em furm ar c’heñverioù rakward – Strollad –
yoc’hoù. Roll ar gevredigezh politikel eo e hini. N’eo ket avat evel en ur gevredigezh sonnet. Rak e
gefridi zo politikaat an dud, o zreuzfurmiñ. Diziouerus eo enta evit krouiñ ar bloc’h istorek dispac’hel.
Emdreiñ a ra war un dro gant ar stourm.
Erfin e c’haller lavarout e sell GRAMSCI an dispac’h evel kaset da benn pa vez eilet an distrujañkrouiñ kefredel gant diskar ar c’heñverioù danvezel kozh ha savidigezh keñverioù nevez.
PKB-1312

AN EMSAV HAG AR VRO (74)
LIZHEROÙ
« Evit pezh a sell an troerezh, diwar al labourioù renet er gellig-mañ pe e-ser ar c’henlabour gant
ar c’helligoù all e-kerz an Devezhioù Studi tremen, e ve tu da zegas un nebeut evezhiadennoù o
talvezout da sklaeriañ amkanioù an obererezh-se :
1) disoc’hañ gant an droidigezh resisañ ha klokañ, pe evel ma lavarer, ar “fealañ”. Dre resisañ e
fell din lavarout ar skrid ma vo kavet stervaoù ar gerioù, an troiennoù, h.a., kemeret er yezh-treiñ o
klotañ an dikañ gant stervaoù ar gerioù, an troiennoù, h.a., o tont eus ar yezh troet. Dre glokañ e fell
din lavarout an destenn na lez a-gostez netra eus eztaol an aozer, forzh pegen arlivet ma ve. Amañ e
rank ar stervaoù bezañ n’eo ket hepken dik, met ivez kevastenn. Hogen ster ar gerioù hag an troiennoù
arveret er yezh troet a zeu a-wel, n’eo ket eus un anaoudegezh eus ar gendestenn, nebeutoc’h c’hoazh
eus ar ger-ha-ger, met eus an oberenn a-bezh, pa n’eo ket eus holl oberennoù an aozer. Neuze eo e
tizher un droidigezh hervez ar spered, ha n’eo ket hervez al lizherenn.
2) pinvidikaat ar c’heriaoueg. An droidigezh resisañ zo a-walc’h evit amparañ ul labour skolek
reizh. Ar pezh na vez arveret a vez taolet d’ar blotoù, ha mat pell ’zo. Dav eo d’an emsaver avat en em
vataat eus ar sammad gerioù, troiennoù, brezhonegadurioù a vez anv anezho e-pad al labourioù-treiñ.
Hag a-wechoù e klasker treiñ buan ha well-wazh. Un dibab etre meur a c’halluster zo d’ober bewech
ma vez un diaester o tennañ d’ur ger, d’un droienn, h.a.. Emeur neuze evel ur beajour en ur
c’hroazhent. An diforc’h eo e rank an troer ergerzhout an holl hentoù, distreiñ d’ar c’hroazhent ha
dibab neuze an hent barnet mat gantañ. Hir ha poanius, a-wechoù borodus eo an ergerzhout-se.
Frouezh stank a zegas avat, gant skoazell un tamm paper, ur bluenn, ur yezhadur hag ur geriadur. En
degouezh-mañ ez eo binvioù ar skol a dalvez da zistremen ar skolegezh e kement ma klasker mont en
tu all d’ar skrid a droer.
3) daelerezhekaat an hentenn, dre eilpennañ an argerzhad, eleze treiñ ar brezhoneg er yezh orin
en-dro, met kement-mañ en un eil lankad. N’eo nemet diwezhatoc’h e teu a-wel pezh a chom divastus
pe disklotus en ul lankad kentañ, hag an eil lankad eo hon aotre da zezrannañ peragoù an
disklotadurioù. Azgweladus e vez bepred un droidigezh. Setu perak emaon a-du gant kinnig N da
zegas troidigezhioù graet c’hoazh. Anat eo avat ne c’hell ket an argerzh deskrivet amañ bezañ kaset
da benn e-korf un nebeut Devezhioù Studi.
« An tri amkan-se a stign ur gudenn a chom bevennet d’ar c’heñver troer-troed.
« Ur gudenn all eo hini ar pennaennoù a rank ren war zibab ar skrivagnerion da dreiñ. Daou rumm
anezho a c’haller diforc’hañ :
1) ar re o deus degemeret ur gevredigezh vloc’hel beziat da vaezienn o c’hrouiñ : er c’heñver-se e
chom romanterion veur an 19t kantved (DICKENS, BALZAC, DOSTOEVSKY) aozerion vrientek
evit kaout alberzoù fetis ha munudaouet eus ar gedvuhez ma perzhient hag a daolennent. An domani
etrevroadel eo, ma c’haller arverañ puilh ar miradoù chomet diwar an Emsav kentañ ha diwar an eil.
Setu perak e kinnigan degas un arroud eus rakskrid BALZAC da La Comédie Humaine ma klask
savelañ un damkaniezh eus al lennegezh sellet evel adsked ha kenderc’had eus un hollelezh
kevredadel.
2) ar re o deus kemeret da vaezienn ar c’hrouiñ ur gevredigezh vloc’hel da vezañ : er c’heñver-se
e tlefed treiñ barzhed an emsavioù. An etre-emsavelezh eo, ma veizer al lennegezh evel benveg da
dreuzfurmiñ ar bed beziat, ma klever galvoù a zo, evit un darn vat, re an trede Emsav. Amañ e
kinnigan un destenn gant Paul ÉLUARD, ha marteze unan all gant Jean AMROUCHE.
« Diouzh e du e kinnig P testennoù gant VOLTAIRE (Zadig, eus Romans et Contes),
FLAUBERT (L’Éducation Sentimentale), Louis-Ferdinand CÉLINE (Voyage au Bout de la Nuit),
Bertolt BRECHT (Les Arts et la Révolution). »

(09 07 74)

EMVR-477

« Setu un nebeut evezhiadennoù a’m eus graet e-ser ur weladenn da Q [skrivagner eus an eil
Emsav], e dibenn mezheven, ha dres un nebeut devezhioù goude an emvod en Oriant ma’z eo bet
degaset kudennoù o tennañ d’ar yezh. An dro a’m eus bet da wiriañ traoù zo a oa bet lavaret en
emvod.
« Q, daoust dezhañ bet kemeret perzh en eil Emsav sevenadurel, ne hañval ket bezañ chalet gant
komz ur yezh reizh a-fet ereadur. Ne hañval ket gouzout da skouer ne vez ket savet an islavarenn en
hevelep doare hag ar bennlavarenn. N’eo ket chalet kennebeut gant ar c’heriaoueg nevez krouet, a zo
dreistezhomm evitañ. Degouezh Q zo hiniennel evel just, met azonus a-walc’h ha, pa en lakaan ekichen degouezh al ledemsaverion a’m eus bet tro da gejañ outo, ez on kendrec’het mui-ouzh-mui
n’eus nemet an Emsav a zo prederiet e gwirionez gant diorreadur ar yezh hag hec’h azasted ouzh ar
bed a vremañ.
« Se lavaret, e rebech Q gant gwir abeg d’an nevezvrezhonegerion yaouank na biaouañ anien ar
yezh hag ober ur bern treuzplakadurioù diwar ar galleg, daoust d’o geriaoueg vrezhonek diorreet-tout
(pezh a zo dezhañ un digarez evit ober fae war ar c’heriaoueg arnevez). Hag e piaou mat-tre eñ e-unan
anien ar yezh ? Se zo un afer all. Met sur eo ez eo un tammig re baot an treuzplakadurioù diwar ar
galleg en hon touez. »
(14 07 74)

EMVR-478

Da aozer EMVR-478 :
« Pezh a lavarez a-zivout Q a glot gant pezh a soñjan diouzh va zu, ivez pezh a lavarez diwarbenn yezh palevarzh un niver, ma n’eo ket an holl, ac’hanomp. Koulskoude e kav din e talc’homp en
hon c’herz diwar vremañ an abegoù soliet, kempoell ent istorek, d’an arver a reomp eus ar brezhoneg.
Ken fraezh all, soliet ha kempoell, hon abegoù da biaouañ ar yezh en he dibaregezhioù. Emañ ar gwir
gant Q pa rebech dimp hon anaoudegezh dister eus dibaregezhioù ar brezhoneg hag hon arver stank a
droiennoù gallek, met ne oar ket perak emañ ar gwir gantañ, tra ma ouzomp-ni. Aesoc’h a se e vo
dimp emvataat eus e rebechoù. Gwazh a se evitañ mar chom e vrezhoneg dezhañ un deodyezh kargetmat a droiennoù idiomatek, met sonnet ha hep dazont.
« En devezhioù Studi [sl. EMVR-480], hon eus pleustret hepken war ar yezh voutin, troiennoù
idiomatek ha tout. Degemeret eo bet an embreg-se gant an holl evel un dra diziouerus, hag un azon
mat eo. Koulskoude, daoust d’ar strivoù damkanel a zo bet graet en Devezhioù Studi end-eeun a-benn
kantreizhañ seurt “distro d’ar yezh”, n’eo ket sur ez eo bet ergorelaet an arbennoù don anezhi. Setu
pezh a glaskin ober ur wech ouzhpenn amañ.
« Evit emsaverion ar c’hentañ hag an eil Emsav e oa ul labour d’ober war ar yezh. Un talbenn
istor gwirion a voe krouet en amgant ar yezh. Hogen, an talbenn o tegouezhout gant bevennoù an
amgant, e rankas chom a-sav hag e steuzias evel talbenn istor. Graet e voe neuze un eilpennadur :
goude embreger an istor en amgant ar yezh, e voe embreget ar yezh en amgant an istor, evel araezkenderc’hañ. Se eo labour an trede Emsav. (Ar re na rejont ket an eilpennadur, a vennas kenderc’hel
gant an erv kent oc’h ober labour yezhel hepken, a grogas da dreiñ war gelc’h, – Al Liamm, Brud h.a.,
petra bennak ma vennont bezañ Gwalarn où o mare, zo ken heñvel ouzh Gwalarn ha klor goullo ouzh
ur vi fresk ; Gwalarn a groue, a gase war-raok un talbenn istor ; int zo dispeget diouzh nep talbenn, zo
oaledoù-kenderc’hañ heklevioù enkistet er bed gall).
« Eilpennadur savlec’h ar yezh e-keñver an istor zo bet ivez an eilpennadur eus meizadoù evel an
hini a ra ar yezhelourion kement a stad anezhañ, “anien ar yezh”. Kemeromp ur skouer vrientek, hini
an troiennoù idiomatek, ar re ma anadfe ar muiañ “anien ar yezh”. Ar yezhelourion o difenn evel ur
glad. Enno ez adkavont “spered an hendadoù, ar vro, ar ouenn” ha me oar, pe uveloc’h, un tamm bev
eus stuzegezh maezioù Breizh-Izel sellet evel skrin ar vrezhonelezh. An emsaver a gav enno danvez
kevala. Hogen, petra dalvez “danvez kevala” pa reer anv eus ar yezh, ha resisoc’h, eus an troiennoù
idiomatek ? Dav eo, evit gwelout sklaeroc’h, ober un distro war doareoù arbennik eus ar yezhelezh.

a) Pa gomzan, pa skrivan, marteze e ouzon “oad” ar ger-mañ-ger, an droienn-mañ-troienn, e
ouzon da skouer en o c’haved endeo e grez an henvrezhoneg pe, en eneb, ez int bet goveliet gant
K.I.S. e 1973. Kement-se a ouzon pe get, hogen ne’m eus tra d’ober gantañ ; “oad hanezel” ar gerioù
ne vern ket d’an hini a ra ganto ; pezh a gont eo e vent leun-barr gant yaouankiz al lavar a zifluk er
bremañ end-eeun. Aze ez anad un doare eus ar yezhelezh : ar barr-yaouankaat (en ur yezh varzhoniel
e ve komzet eus “yaouankiz peurbadel” ar gerioù, met dikoc’h eo komz eus “barr-yaouankaat”, rak,
mard eus gerioù henvrezhonek, ar re emaomp o paouez adlakaat en arver, a zo ken yaouank e 1974 ha
mil bloaz ’zo, e vez en holl yezhoù termenoù o koshaat, henstummoù, – ar yezherion o virout bepred
ar varregezh evelato d’o adlakaat en arver).
b) Barr-yaouankaat ar yezh zo un anv all evit ar perzh he deus da zehentiñ diouzh ar vent
treadegel, hag a ra anezhi un araez brientek d’ar c’henderc’hañ istor. Rak ar perzh-se a empleg ar
gembezusted eus an hevelepted soliadel hag an dihevelebiñ nidiadel (gerioù eus hiziv ha gerioù eus
dec’h zo an hevelep re, gant an hevelep sterioù, ha war un dro gant sterioù nevez oc’h astreiñ ar
sterioù kent). Ar c’henderc’h tremenet a chom bezant e stumm un endoniad bev e yaouankiz ar gerioù.
k) Ur ger (ur geriad, ur yezhad, un droienn, h.a.) zo parzh kevanek ouzh ur yezh dibarek. Ar
yezhoniourion henn diskouez dre lakaat war wel un teskad klotadurioù diseurt ; ne ouzont reiñ avat
nemet arguzennoù tebegel, stadegel, h.a., e berr, gouezoniezhel, eleze soliadek. En tu-hont d’an hent
soliadek-se ez eus un hent nidiadek, a zo lakaat da strinkañ andon ar gevanegezh end-eeun,
gwerc’helaat dre ar c’henderc’hañ, ha dreist-holl an hontkenderc’hañ, endoniad bev ar ger : rak
endoniad bev ur ger zo parzh kevanek ouzh endoniad bev ur yezh dibarek hag, en tu all dezhi, ouzh an
endoniad bev gwerc’helaet gant ur strollenn dibarek dre genderc’hañ hec’h istor. An endoniad bev-se,
dezhañ ment treadegel, donder istor, zo pennaenn kevanded ha stabilded bed ar strollenn koulz ha
pennaenn hollelausted ar bed-se ; war un dro ez eo pennaenn kevanded, stabilded hag hollelausted
yezh ar strollenn.
d) Dre se, ur yezh dibarek zo dezhi un unded a zo hini ar furm istorek ez eo kevanek outi. Pa
steuz ar furm istorek, e steuz ivez unded, kevanded, stabilded hag hollelausted ar yezh. Ur skouer
glasel eo bruzhunadur teodyezhel ar brezhoneg. Ar c’henderc’hañ istor o vont da get, e skoan an
endoniad bev : ar yezh a lez al lec’h gant ur parlant dizunvan, digevan, distabil, anhollelaus, n’en deus
mui an hollelezh da zremmwel, met ar barrez pe d’ar muiañ ar broviñs. Pa adkrog ar c’henderc’hañ
istor, o werc’helaat ar furm istorek en-dro, e teu unded ar furm istorek da vezañ unded ar yezh ivez :
un emframm start a zeu dezhi, stignet ennañ poelloù e-leizh e par ar furmoù, ar sterioù, an arverioù,
h.a., adalek ar poelloù sec’h, jedoniezhel, betek ar poelloù skoempañ o tennañ da zomani ar
varzhoniezh. Poelloù ar yezh, ret eo pouezañ war gement-mañ, zo muioc’h eget poelloù yezhel : e
gwir, ez int poelloù eus bed ar strollenn yezher (poelloù kevredadel, istorel, emsavel, e berr :
niderezhel – e-lec’h all ez eo bet merket ar pouez niderezhel o deus kemeret ar poelloù stignet gant an
enebadurioù “istor”-“hanez”, “emsavel”-“arallek”, pe gant an enebadur etre al lostgerioù -el hag -ek).
e) Ken pouezus all eo lakaat splann a-wel an dra-mañ : mard eo ar furm istorek, hag ar yezh e
kement ha ma’z eo kevanek outi, ul lec’h a hollelaat, e chomont furm istorek dibarek ha yezh dibarek.
E-se ez int amparet gant deberzhioù, gant dibaregezhioù. O c’heñver ouzh an hollelezh zo ur c’heñver
nidiadel, ha furm istorek ebet, seul gent a se yezh ebet ne c’hell emvennañ soliañ er retvez pe en
hollelezh, piaouañ ur c’heñver soliadel ouzh an hollelezh, ar wirionez, h.a.. Mar sellomp bremañ ouzh
ar pezh a c’hoarvez gant ar brezhoneg, e verzomp e tenn ur yezh o tiistorekaat da goll he
foellelezhioù, hag ur yezh oc’h adistorekaat da startaat he foellelezhioù en-dro. Un tuadur eus ar
brezhoneg oc’h adistorekaat eo bet startaat he foellelezhioù jedoniezhel diwar goust ar poellelezhioù
a’m eus anvet uheloc’h, e diouer un anvad azasoc’h, barzhoniezhel. Dañjer ar jedoniekaat eo
arberzhiñ un niver dibaregezhioù, – hag en o zouez an troiennoù idiomatek. Al lankad jedoniekaat
lusket gant Gwalarn hag adlusket gant E.S.B. oa dezhañ a dra sur arbennoù-bezañ kantreizh, hag ul
lankad diziouerus eo bet : drezañ he deus gallet ar yezh en em ziframmañ diouzh ar bruzhunadur, al
laoskentez hag an holl vrizhfurmoù a oa en arvar d’he mougañ ; drezañ ivez he deus gallet
adskoulmañ gant ar furm istorek ha mont hep stroñs en argerzhioù ar c’henderc’hañ istor : diziouerus
eo evit al labour emsavel gallout deskiñ ar yezh ha bevañ e brezhoneg dindan c’hwec’h miz. Leun eo

yezh an emsaverion nevez gant troiennoù gallek, nemet drezi, mat pe fall, eo e teuont betek
tachennoù-labour an Emsav ha drezi e kenderc’hont. Bremañ avat ma’z eo tizhet amkanioù al lankad
jedoniekaat, ma’z eo diogelaet emframmoù-diazez ar yezh hag he c’hevanekadur ouzh ar furm
istorek, e c’haller plediñ gant ar poellelezhioù gwalleget betek-henn. A dra sur, un toullad troiennoù
gallek a chomo er yezh, – ne vo ket ar re gentañ, – sammet e vint gant emframmoù ar yezh, enno en
em gavo stignet poelloù e-leizh a ray anezho troiennoù brezhonek diles. Mallusoc’h eo evelato reiñ
en-dro o lec’h d’an troiennoù brezhonek dibarek, idiomatek, na c’hortozont en amc’houlou nemet un
dra : ma ve stignet an danvez poellelezhioù a zougont. Ret eo sellout ouzh pep dibaregezh evel ouzh
poent-krog ur boellelezh nevez, – anat eo e vo ar poellelezhioù nevez-se war un dro hevelep ha
dihevelebet ouzh pezh e oant en o arver kent gant ar yezherion anistorek, – ha se dre berzh pennaenn
ar barr-yaouankaat hag an istorekaat. An troiennoù dibarek, an troiennoù idiomatek pergen, zo na mui
na maez barzhonegoù o tennañ o yaouankiz peurbadel eus hini ar yezh, hag evel barzhonegoù diles,
emaint bemdez da zesteriañ a-nevez. »
(19 08 74)
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DANEVELLOÙ OBEREREZH
Devezhioù studi war ar yezh dalc’het en Oriant eus an 2 d’ar 6 eost 1974.
Amkan ar pemp devezh studi oa gwellaat ar yezh voutin. Frammet oa al labour diouzh nav
bodad :
– ur bodad gouestlet da studi Brezhoneg eil bloavezh (kentelioù Kelc’h Debauvais) evit an
deraouidi ;
– daou vodad o ren ur studi yezhel hag arzel war An tri Boulomig kalon aour, gant Roparz
HEMON ;
– ur bodad o studiañ Pevar Skourr ar Mabinogi – Manaouezan mab Lir e troidigezh ABEOZEN ;
– pevar bodad labou war droidigezhioù, testennoù gant BALZAC, de BEAUVOIR, COLETTE,
KESSEL, MAUPASSANT, MÉRIMÉE, RADIGUET ;
– ur bodad o pleustriñ war an displegerezh hag ar frammañ pennadoù ;
– ur bodad erfin war gudennoù arbennik eus ar yezh.
Bemdez e veze aozet tri dalc’h labour, eus 9 h da 12 h, eus 14 h da 16 h 30 hag eus 17 h da 19 h
30. Dasparzhet edo an dud hervez ar bodadoù e seurt doare ma kemere pep hini perzh e meur a vodad,
nemet en em gave hogos bepred gant an hevelep tud en hevelep bodad eus un dalc’h d’egile.
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NOTENNOÙ KEVREDADEL (12)
KEVREDADOURIEZH C’HREANTEL :
I – KEVREDADOURIEZH AL LABOUR HAG AR C’HALVEZDERIOÙKENDERC’HAÑ
Ganet eo bet ar gevredadouriezh c’hreantel evel diskiblezh arnodel da geñver un darvoud
imbourc’hel e greanti Hawthorne ar Western Electric. Edod o studiañ gwered ar goulaouadur war ar
genderc’husted : houmañ a greske a-gevreizh gant ar goulaouadur, hogen, en un eil prantad eus an
arnodadenn, e-lec’h digreskiñ war un dro gantañ evel gortozet, e kendalc’he da sevel. Bez’ e oa un
elfenn dianav o c’hoari. Bloavezhioù-pad e strivas bredoniourion d’he lakaat war wel. Dav e voe
anzav e teue e-barzh ivez darempredoù al labourerion kenetrezo hag gant o amva. Komzet e voe eus
gwereder denel hag eus un arvez anezhañ pergen, ar gwereder kevredadel.
Diwar an derou eo bet ar gevredadouriezh c’hreantel e dalc’h daou amplegadur : a) hogos
dic’hallus eo d’ar greantkevredadour kas e zezrannerezh hep damantiñ ouzh an dedalvezadurioù a vo
tennet dioutañ, rak ur roll a bouez he devez ar gevredadouriezh c’hreantel er gevredigezh ma vez
renet, – en tu all d’un arlakaat dezhañ ar ouezoniezh da bal, e rank bezañ un damkanañ e sell d’an
embregiezh ; b) kemplezhded an danvez studiet he redi da drevonnañ an amgant kemeret da gentañ :
da gompren ersavioù al labourerion er greanti, e ranker anaout ar peurrest eus o buhez, en o ziegezh
hag e kement strolladur ma perzhiont. Lakaomp ouzhpenn o deus ar c’halvezderioù-kenderc’hañ
treuzfurmet ar gedvuhez, n’eo ket hepken el lec’hioù-labour, hogen er gevredigezh a-bezh. Amgantstudi ar c’hreantkevredadouriezh zo da gentañ an embregerezh hep mar, hogen ivez ar gevredigezh
c’hreantel en he fezh.
An daou amplegadur-mañ a verk a-walc’h n’eo ket kudennoù kalvezel he devez kevredadouriezh
ar gevredigezh c’hreantel da studiañ, hogen kudennoù kevredadel.

A. – Emdroadur ar c’halvezderioù-kenderc’hañ.
Diorreadur ar greanterezh ned eo ket un anadenn distag e treuzfurmadur ar gevredigezh arnevez.
War un dro devouder ha devouded, emañ ereet ouzh kresk ar boblañs, ar c’hêrelaat, astenn an armerzh
nevidel. Ur fazi e ve gwelout ennañ un argerzh assammadel a zizoloadennoù gouezoniezhel pe a
gavadennoù kalvezel. Ur c’heñver a gevarbennelezh, a gevamplegadur, ha n’eo ket a zevouderezh
untu, e vez etre ar greantelaat hag an arvezioù all eus ar gevredadelezh, – da skouer etre ar jedadurioù
stadegel kentañ ha diorreadur ar gretadurezh e kenwerzh hollandat ar 17t kantved.

1. – Doareoù hollek eus emdroadur ar c’halvezderioù greantel.
Unan eus amplegadoù-diazez an eil reverzhi c’hreantel eo bet an dont e kerz ar greanterezh eus ur
gremm hebleustr-kenan, an tredan. Marc’had-mat, aes da arverañ, e tigor an hent d’ar c’heflusker
hiniennel. Reiñ a ra an tu da zesezañ ar staeloù, n’eo ket mui hervez o ereadur ouzh ur vammenn-greiz
a c’hremm ##(diwar-bouez stignadurioù-treuzkas luziet ha dañjerus, hogen hervez urzhiatadur al
labour e-unan. Ha, pezh a oa chomet dic’hallus gant an ijinenn dre vurezh pe ar c’heflusker dre
darzhañ, e ro an tu da erlec’hiañ e pep degouezh ar gremm ijinel ouzh ar gremm denel pe loenel.
E-se ez eo bet kaset kalz donoc’h rannadur al labour. Mard eo hemañ, e reizh arbennigiezh ar
micherioù, ken kozh hag an denelezh hec’h-unan, ez eo bet azlañset gant ar greantelaat : en tu all da
rannadur kevredadel al labour e micherioù, e tegas ur rannadur kalvezel anezhañ a ya betek ar
bruzhunadur en oberatadurioù-labour, e gwezhiatadurioù. Deskrivet endeo gant Adam SMITH e
1776, ar rannadur kalvezel zo bremañ astennet d’an holl ijinerezhioù. Renet e vez diwar-bouez ur
c’halvezerezh a-ziforc’h a zo elfennerezh al labour ha kemeret eo da bennaenn an urzhiataerezh
greantel.
Un amplegad all eo araokadur ar resisted. Ur gourdeiz en istor ar greanterezh eo an deiz-hont a
here 1906 ma teuas a-benn LELAND, war ul leurgêr e London, goude digenstrollañ pevar Cadillac ha

meskañ ar pezhioù, da adsevel pevar c’harr e stad da arc’hwelañ : echu oa da oadvezh ar saverezh dre
genetrejuntañ ar pezhioù, ha digor oadvezh ar c’henderc’h steudadel. Seurt koazhadur eus an
aotrevarzioù, ouzhpenn bezañ araokadenn a-fet ar c’hementadoù, zo amplegad d’un urzhiatadur ha
d’ur rannadur nevez eus al labour.

2. – Treuzfurmadur an ijinennoù.
Diouzh an ostilh eo diwanet an ijinenn. E-pad pell n’eus bet anezhi nemet ur skor da ampartiz ar
micherour : en ur bourchas dezhañ araezioù-oberiañ nevez, e chome evelato sujet dezhañ, ha perzhded
an disoc’h a veze dalc’hmat diouzh dorn an den en doa labouret. E-se e c’halled komz eus ijinenn
hollarver : ne oa ket bet savet evit kenderc’hañ un aozad dibarek, hogen evit talvezout d’ur rumm,
ledan-tre, a wezhiatadurioù.
Rannadur kalvezel al labour en deus kaset d’e heul rannadur hag arbennikadur an ijinennoù. Savet
eo an ijinenn arbennik evit un arver strizh, ur gwezhiatadur resis. Roll an den eo he reizhañ, he
darbariñ, hec’h evezhiañ. N’emañ ket mui an disoc’h e dalc’h perzhioù mat pe fall ar micherour, pe
nebeut-tre. Titouroù ar c’henderc’hañ zo bet enkorfet en ijinenn d’ar mare ma’z eo bet savet, pe a vez
enanket enni ent emgefreek e-kerz ar c’henderc’hañ end-eeun ; heñveldra, ez eo bet diferet en a-raok
an aotrevarzioù, ar micherour n’en deus ket da blediñ ganto. Da emellout en deus hepken mar
c’hoarvez d’an ijinenn fellel.
Istor an turgn a dalvezo da skouer. Diwar an turgn hollarver e voe ijinet tamm-ha-tamm
turgnoù arbennik : e 1800, e voe an turgn-sazilañ ur c’hammed kentañ war-du emgefreegezh
al labour. A-raok pep taol-gwezhiata avat, e ranke an treloc’her perzhek kemmañ ostilh ha, da
heul, reizhañ ar sav- hag ar c’horn-skejañ. Da hepkoriñ ar c’holl amzer-se e voe ijinet an
dourell e-kreiz an 19t kantved : outi e varc’hed ur stellad ostilhoù rakreizhet, hag ar c’hemm
gwezhiata a zeue da vezañ un desezadenn hep-mui, – fiziet e c’halle bezañ al labour neuze en
ur gwezhour arbennik. E 1870 e voe ouzhpennet kemenn emgefreek an dourell. An darbar
emgefreek a zeuas goude ha gantañ an oberiañ didroc’h na vez harz dezhañ nemet gant
uzadur ar binvioù. Erfin, o vezañ ma chom bevennet niver an ostilhoù a c’haller gronnañ ouzh
ur ber, e saver ijinennoù liesver. An disoc’h eus hollekadur an argerzhad-mañ eo an
dreuzkasijinenn.
Aze e teraou un tennad nevez eus treuzfurmadur an ijinennoù a reer anezhañ ar peuremgefreekaat,
pe emgefren. Hemañ a zeskriver dezhañ tri arvez :
a) Un astenn eus an ardivinkaat o reiñ tu da ziren pe da lemel emell ar wezhourion en un niver a
wezhiatadurioù : emgefreegezh desezañ, treuzkas ha diskas ar pezhioù. Ar skouer eo an
treuzkasijinennoù, anezho kevreadur ur steudad benvegijinennoù gant tremen emgefreek ar pezhioù
eus an eil d’eben. Arveradus eo an ijinennoù-se evit an holl genderc’hadoù a vrassteudad. Daou
duadur zo e kevez : an dreuzkasijinenn strizharbennikaet en ur c’henderc’h resis, hag an ijinenn
azasadus, isrannet en unvezioù (pennoù tredandreloc’hel kemmadus diouzh stad treuzfurmadur ar
c’henderc’had).
Ent kalvezel, n’eus troc’h ebet etre an doare emgefren-mañ hag an ardivinkaat anavezet abaoe
daou gantved. E kement ma amsav ar striv kigennel gant ar gremm ijinel, ned eo ket nevez.
Koulskoude, o lemel « toulloù an ardivinkelezh », e lam ivez al labourioù-klokaat a roe tro d’an den
da emellout war-eeun c’hoazh er c’henderc’hañ, ha dre se e treuzfurm don roll al labourer.
b) Un astenn eus ar reoliñ emgefreek, nad eo ket kennebeut un ijinadenn wriziadek. Abaoe ar
reizher dre voulloù kavet gant WATT, ez eo aet ingal war-raok an argerzhadoù treloc’hel a reolerezh
emgefreek. Gant an elektronik ez eus bet ul lamm bras, dreist-holl evit a sell finded ha surded ar
muzuliañ. Eeun eo ar bennaenn : ur benveg-muzuliañ a vez o wiriañ ent kendalc’hel un nebeut
doareennoù eus ar c’henderc’had (gwrezverk, gwask, gleboregezh, tevder, h.a.). Pep forc’hadenn
diouzh an aotrevarzioù erverket a vez titouret d’un unvez-reoliñ o kemenn d’he zro un unvezdivankañ. E-se, dre gorwered, e vez dalc’het an doareennoù reolet an tostañ d’ar gwerzhadoù erverket.

Erlec’hiet emañ an ijinenn n’eo ket hepken ouzh kigennoù, hogen ivez ouzh nervennoù ar
micherour. Ar fazioù a vez stadet ha reizhet emgefreek, sammet eo gant an ijinenn arc’hwelioù ar
merzout hag an evezhiañ. Kenaoz an div rizhenn gentañ a emgefren a ra an hollennoù kevanek. Ganto
ez a hogos da get emell ar micherour en argerzhioù ar c’henderc’hañ.
k) Erfin, arver ar jederezed elektronek a ro an tu da embreg emgefreek ar stlenn. Hag int enstaelet
da gentañ ouzh al labour burev (sevel follennoù-gopr, lizheroù-dle, derc’hel plasoù kirri-nij, h.a.), e
vezont mui-ouzh-mui lakaet da ren ar reolerezh kevanek en argerzhioù liesseurt ar c’henderc’hañ
(greantioù emgefreek). Ur skoazell a bouez a bourchasont ivez d’ar renerezh ha d’ar mererezh e
stumm ur stlennadur klokoc’h, herrekoc’h ha danzeetoc’h.

3. – Urzhiatadur ar c’henderc’hañ.
Ar c’hemm brasañ etre ur rann en ur greanti tangirri arnevez hag ul labouradeg treloc’herezh a
c’hiz kozh, ez eo evel just an ijinennoù arveret, met dreist-holl an doare m’emaint kenstignet en egor.
Harpet e vez o c’henstignadur war elfennerezh al labour a ro an tu, dre zigemmañ ha kevreañ strizh ar
gwezhiatadurioù, da intent ar c’henderc’hañ evel un hollenn gevanek.
Imbourc’hioù F.W. TAYLOR, kentrader urzhiataerezh gouezoniezhel al labour (sl. Emsav 7/79
1967), o doa da amkan anaout gwezhiennoù ar c’henderc’hañ, eleze pep lankad eus al labour ret d’ur
c’henderc’hañ lavaret, evel kudennoù kalvezel. An nevezded oa poellelaat al labour dre ober eus al
labourer un elfenn ergorel e-touez ar re all. Koulskoude, an elfennerezh tailorel a gavas dirazañ
bevennoù o tennañ d’ar vevedelezh (ar « c’heflusker denel » n’eo ket peurheñvel ouzh ur c’heflusker
dre darzhañ, ar jestroù n’int ket un teskad loc’hadoù en egor, kelluskoù brientek zo d’ar bevedeg,
koulz hag amzerelezhioù nad int ket direadus d’an amzerelezh alvezel) ha d’ar vuhezelezh
(bredouriezh an den o labourat zo enni ouzhpenn ar c’hoant d’ar « brunenn vras » hag an aon rak ar
skourjez ; bez’ e vez tuedoù, luskedoù ha deurioù hiniennel ; ne c’haller ket dianaout an divred hag ar
pennveud diwar an untonelezh, nag ivez ar c’heñverioù hag an darempredoù e diabarzh ar strolllabour, an ersavioù-emzifenn ouzh gwask an askorusted). Eviti da vezañ c’hwitet en he striv da ziren
al labour d’un nebeut argemmennoù kalvezel, he deus an dailoregezh treuzfurmet neuz al labour.
Dispartiet he deus krenn an daou lankad a ya d’ober pep gwezhienn, an danzen hag an erounit ; ma
n’eus ket mui un dogmenn eus divrannerezh al labour, – ijinourion o kentodiñ, micherourion oc’h
eilodiñ, – e chom evelkent un devoud, ha pell emañ a vezañ distremenet. Ouzhpenn se, oc’h elfennañ
ar gwezhiennoù, urzhiataerezh al labour en deus lakaet ar micherioù kemplezh da zifloskañ e
gwezhiatadurioù eeun. Treuzfurmet en deus kudennoù ar c’henderc’hañ oc’h ober dezho tremen eus
par ar c’heveliñ etre micherioù pe perzhegezhioù hiniennel da bar ar c’hevaniñ gwezhiatadurioù
kenurzhiet.
Riskladur zo bet enta en amkanioù an dailoregezh. Ar skouerioù roet gant TAYLOR oa c’hoazh
labourioù hiniennel a glasked da askorusaat dre hepkoriñ ar fiñvadoù diezhomm. Preder FORD ken
abred ha 1913, en eneb, ne oa mui gwellaat ar gefleuniusted hiniennel, hogen kenurzhiañ rik lankadoù
al labour, kevreañ dre ur jederezh strizh ar gwezhiatadurioù a yae d’ober pep gwezhienn. Evel a
ouzer, e c’hwitas ar stlejadoù kentañ. Seizet e vezent dre choukerezh pa ranke o disoc’hadoù gortoz
sav, pe dre heskerezh pa chome skort pourchaserezh ur rumm pezhioù : da vezañ arc’hwelek, e rankas
an urzhiataerezh bezañ astennet d’ar greanti a-bezh.
Buan ivez e teuas a-wel darvennadoù ar gwereder denel pa savas kudennoù an tuta, an herouezañ,
ar stummañ, an deltu, o kas da get an emdouell kalvezelour e oa bet krediñ ober eus an den un elfenn
galvezel e-touez ar re all.

B. – Treuzfurmadur al labour.
Petore heuliadoù zo bet da rannadur al labour war al labour e-unan ?

1. – Eus ar vicher d’ar stael labour.
An horolajer oc’h « anaout ar montr » zo hiziv un dornwezhour pe ur ratreer. Micherour an
horolajerezh greantel ne « anavez ket ar montr » : gouzout a oar ober ur pezh, e zesezañ ha, d’ar
muiañ, e reizhañ. Dre se, e labour zo ur parzh bihan en un hollenn : ent resis, un nebeut
gwezhiatadurioù savelet ur wech da vat hag adc’hraet gantañ e zevezh-pad. Pell emañ diouzh ar
vicher unelour oc’h emplegañ un anaoudegezh hollel eus an dra kenderc’het. Ar micherour oberierezh
zo dezhañ ur wezhienn bevennet, bruzhunek, atav heñvel, arreadek.
Aes eo degas skouerioù. En dilhaderezh da skouer. Oberiadur ur chupenn waz a vez hiziv
rannet en ur pemont stael arbennik : ur wezhourez zo he labour krafañ doubleür ar milginoù,
unan all gwriadurioù ar c’hein, un trede ar c’houzougenn, – kemend-all a wezhiennoù eeun a
zesker ober en ur par berr. Seurt micherourezed n’int ket kemenerezed, hogen gwezhourezed
arbennik en dilhaderezh.
E-se ez a da get ur gouiziadur henvoazel a veze gwechall hirzastumet dre ar pleustr. Anaoudegezh
an danvezioù da gentañ : ar pastezer perzhek oc’h evezhiañ ur bare a vicherourion arbennik hag a
zarbarerion, a bled kalz muioc’h gant an ijinennoù eget gant ar vioù, ar bleud pe ar goell. Micherour
ar gwiaderezh n’en deus ket ezhomm ken da anaout ar gwiennoù nezet, – alese an tremen didenn a
vez eus ar gwiennoù naturel d’ar gwiennoù kevanaozel. Dre-vras, an dastreiñ eus un oberiadur d’unan
all, mar laka kudennoù e-keñver azasadur an dud-labour, a chom peurliesañ digudenn evit a sell an
danvezioù pleusket.
Heñveldra ez a diezhomm ar skiant-prenet. Kollet e vez an troioù-chem. An tommer, a ouie
gwechall gwrezverk ar metal teuz diwar e liv, zo deuet da vezañ ul lenner dremmoù. Ar gwezhiataer a
reizhe e viñsoù-stardañ hervez neuz ar follennoù-houarn, a sell hiziv ouzh paperenn ur gwezhroll o
titouriñ dezhañ penaos embreger e lankerioù.
E berr, pezh a ya kuit eo ar vicher. E-lec’h ma oa ezhomm eus ur michereg hirstummet ha gouest
da gaout an intent eus al labour en e bezh, ez eus a-walc’h hiziv gant ur gwezhour arbennik o tarbariñ
un ijinenn. Diaes e c’hell bezañ e stael da zerc’hel, nemet an trevell da gas ennañ a vez bepred
raktermenet ha bevennet strizh. Ar michereg, da skouer « ar junter a ziviz an araezioù da arverañ, al
labourioù da gas, a glask e-unan an danvezenn ret d’e labour (). Embrederiañ a ra e-pad pell, mont
davit barrennoù ha follennoù-houarn, embreger lies ijinenn lerc’h-ouzh-lerc’h hag arnodiñ e-unan an
darlouc’hadur en deus oberiet (). Ar pezh a zo bet boulc’het gantañ ne c’hell ket ur micherour all e
genderc’hel » (A. TOURAINE). Azonoù ar vicher glok eo an heuliad-se a lankadoù, an ezhomm da
brederiañ, da gentodiñ. En eneb, labour ar gwezhour arbennik keitat (« arbennik » dre ma’z eo stag
ouzh un ijinenn arbennikaet hec’h-unan) a vez heñchet dik gant ur gwezhroll o titouriñ dezhañ
doareadoù ha kementadoù ar pezhioù da bourchas ; n’emañ ket en e gefridi prientiñ al labour : ur
reizher zo deuet da lakaat e ijinenn e stad da arc’hwelañ ; e lec’h all eo bet kempennet ha ratreet ar
binviadur hag ar stignadurioù, – eilodiñ rik eo e roll.
Seurt sujidigezh eus ar gwezhour d’an diavaez, anat el labour standur, a ya anatoc’h c’hoazh pa
c’hoarvez d’an argerzhadoù, d’an hentennoù kemmañ. Bewech ma ijiner un ostilh azasoc’h, ma
arwellaer un ijinenn, ma adaozer furm ur pezh pe treugenn un oberiadur, e rank ar gwezhour plegañ
d’an trevell nevez, d’an amzerioù nevez. Seurt daskemmoù gourlakaet outañ, ouzhpenn ma
kontroliont lañs ar boazañ, a greñva c’hoazh santad an arallren devoudet gant divrannerezh al labour.
E-se ez emdro darvennadoù al labour. Ezhomm e vez hiziv a nebeutoc’h a striv-korf, a galeter, ha
kuñvoc’h a-galz eo an aozioù labour. Da skouer, e vez gwezhiataerion al laonennerioù war azezennoù
klet, gwarezet diouzh ar wrez hag ar fulennadoù gant ul log hinaozet gwerennoù gwer outi. Ar strivkorf en deus lezet al lec’h gant an evezhiegezh rak ar stlenn da bakañ hag ar c’hemennoù da gas. War
un dro ez eo bet erlec’hiet ouzh ar skuizhnez kigennel ur skuizhnez a c’hiz nevez o c’houlenn ur
c’haleter nevez. Herrekoc’h eo mentadur al labour ; an nervennoù a rank chom bepred war api dirak
ur bourzhad kemplezh a arhentoù hag a lankerioù. Asuroc’h ha resisoc’h e rank an ersavioù bezañ pa
vez grevusoc’h ha koustusoc’h ar fazioù. Diezhomm eo aet kigennoù kreñv al laonenner a wechall
koulz hag e verzadurioù spis harpet war ar skiant-prenet ; pezh a zo rekis bremañ eo un evezh didorr,

primded ar merzout, herrded ar respont. Gwezhourion ar greanterezh arnevez zo o roll teurel meiz
d’ur maeziad arhentoù ha fiñvren ur rezad lankerioù. Ganto ez eus ur rizhenn nevez a vicherourion o
nodiñ.
Ur skouer a ziskouezo penaos ez a war startaat an durc’hadur-se. Oberiet e veze
plakennoù an daspugnerioù tredan dre stagañ ouzh un daolenn diwar-bouez meudoù al
laonennoù raktroc’het ha dre o soubañ en un dileizhenn. Eeun oa trevell ar gwezhour
arbennik : desezañ ar plakennoù etre ar meudoù, sankañ an daolenn er soubadur, he sevel
goude un amzer verket, distagañ ar plakennoù, – gwezhienn vruzhunek klasel. Da c’houde
avat ez eus bet ijinet un argerzhad nevez, a zo troc’hañ ar plakennoù da heul ar soubadur
hepken : ur rollad metal a vez dibunet diastal, o treuziñ ar soubadur war c’hourgamm, ha
neuze sec’het ha punet en-dro. Roll ar gwezhour arbennik zo evezhiañ ar gwezhiatadur ; ne
emell nemet mar bez darvoud, torradur ar vandenn pe all. Un derez ouzhpenn hag e vo graet
an oberiadur e diabarzh un ijinenn, dindan reolerezh binvioù-muzuliañ. Emell ar gwezhour a
c’hoarvezo hepmuiken a zastum stlennadoù diwar dremmoù ha gervel ar michereg mard a un
dra bennak a-dreuz.
Lakaet er-maez an degouezhioù dibaot ma rank c’hoazh darbariñ an ijinenn, ez eo koazhet kefridi
ar gwezhour arbennik d’ur roll evezhiañ. En eneb, ez eo kresket e atebegezh : uhel-ouzh-uhel e sav
koust ar fazioù ; seul brimoc’h dinoet ha titouret ar chanadoù, seul vuioc’h arc’hant erbedet.
Aze e sav kudenn ar stummadur da c’houlenn digant hevelep micherourion. N’eus ezhomm ebet a
zeskarderezh. En eneb, e rankont gouzout desteriañ arhentoù kemplezh, meizañ pouez pep arvez eus
an arc’hwelerezh, zoken mar dianavezont ar gwikefreoù, kaout ur skiant lemm eus an atebegezh.
Greantioù ’zo a ziuz o danvez micherourion diwar-bouez prouadoù bredkalvezel oc’h imbourc’hiñ an
evezhded hag an herrded-ersaviñ, greantioù all a venn harpañ war merkoù a stummadur hollek, evel
an diplomoù, h.a., ma welont ur gwarant a veizegezh hag a siriusted. Da skouer er greanti oc’h
oberiañ ent didroc’h ar plakennoù daspugner, e oa bet enfredet ar penn-pare diwar un testeni gouested
vicherel a drolimer, a broue e oa « desket ». En ul labourva amezek e voe enfredet ur bachelour, – dre
abegoù heñvel evit gwir. E-se, ar perzhioù goulennet n’int ket mui spesadek diouzh ul labour pe un
ijinerezh. Muioc’h, ar perzhioù ret d’ur gwezhour greantel, evezhded, herrded-ersaviñ, skiant an
atebegezh, zo a-benn ar fin tost-tre d’ar perzhioù goulennet digant an implijidi vurev.
Evito da bellaat diouzh ar vicher henvoazel hag ar skeulenn gemplezh a ampartizoù a oa stag outi,
o deus ar vicherourion arnevez ar santad eus ur berzhegezh uheloc’h. Ar santad-se a denn dreist-holl
da arnevezded ar gwikefreadurioù, da wellidigezh an aozioù labour, d’ar barr-deskadur. Ret eo anaout
avat n’en deus ket an termen « perzhegezh » an hevelep ster ha degas ar gudenn war meizad ar
berzhegezh end-eeun.

2. – Treuzfurmadur ar berzhegezh.
N’eo ket aes brastresañ emdroadur ar rummennoù micherel bras : gwezhourion berzhek (pe
michereion), gwezhourion damberzhek (pe arbennik), darbarerion. Mar studier ar stadegoù amerikan e
teu a-wel tri durc’hadur :
a) Ur c’hresk herrek eus ar wezhourion damberzhek (daougementet etre 1910 ha 1950), gorreadur
ar feur anezho e-touez labourerion-dorn ar greanterezh (30,7 % e 1910, 40,7 % e 1940).
b) Un digemm pe-dost e kenfeurioù ar vichereion hag ar bennwezhourion (24,4 % e 1910, 22,8 %
e 1940, 25,7 % e 1950).
k) Un digresk heverk eus kenfeur an darbarerion.
Evit Frañs ha Breizh-Veur ez eo amjestroc’h deveizañ ar stadegoù, dre ma’z eus bet
disneuziadurioù niverus o c’hoari. Da skouer, ereadur ar perzhegezhioù hag ar goproù en deus
devoudet e Frañs, er mareoù ma veze skornet ar goproù, gourstaeladurioù reizhiadek. Pe c’hoazh, ar
rummadur gall, hag eñ kefridiel (ensavet gant an devedoù PARODI e 1945), zo dezhañ
talvoudegezhioù disheñvel-bras hervez an ijinerezhioù. E gwir, e ranker mont donoc’h da gaout

skoulm an diaesterioù : n’eus dezverk ebet da savelañ ar berzhegezh. Meur a bennaenn zo bet
kinniget, hini ebet avat ned eo peurvastus.
Ne c’haller ket kemer ar goproù evel dezverk ar berzhegezh. Zoken e diabarzh an hevelep
ijinerezh o deus stad nevid al labour, savlec’h-stourm ur strolladur micherel pe unan all, koust ar
postadurioù ret da grouiñ ur stael, h.a., ken bras delanvad war ar goproù hag ar berzhegezh hec’hunan. Aliezik zoken e sav gopr ur gwezhour arbennik uheloc’h eget hini ur michereg dre berzh an
arc’hoproù d’an askorad. Kentoc’h meiz pa geñverier ar staeloù etre daou ijinerezh.
P. NAVILLE en deus kinniget da zezverk padelezh ar prantad stummadur, – an hini a zo dezvek e
Frañs hag ivez an aesañ da briziañ. Koulskoude, mard eo pleustrek evit an armerzhourion, e chom
displetus a-walc’h evit an imbourc’h kevredadour. Da gentañ, an amzervezh muzuliet aze n’eo ket
unvan ; tri seurt zo anezhi : un amzervezh voazadur (ma ranker destuziañ ouzh ar reizhiad kevredadel
ha kalvezel, kustumiñ ouzh aozioù hag amva al labour) ; un amzervezh deskarderezh ent strizh (ma
tesker ar roadennoù kalvezel diziouerus da embreger ar stael) ; erfin un amzervezh pleustradur ha
gourdonadur (ma taper an troioù-micher, an tizh ret, h.a.). Hogen, hervez ar micherioù ez eo
disheñvel-mat ar c’henfeur etre an teir amzervezh-se : e-pad bloavezhioù e rank ur gounideg en em
stummañ, ar boazadur, ar pleustradur hag ar gourdonadur o terc’hel al lec’h brasañ ; bloavezhioù ivez
e rank an deskard mouler gortoz a-benn kemer renk etre ar vicherourion, – en eneb, mar bez stummet
ent reizhiadek, e c’hell deskiñ e vicher kalz buanoc’h. Heñveldra, un deskarderezh renet e kreizennoùstummañ an oadourion, ma tegemerer ar pep retañ eus ar gouiziadur kalvezel, a c’hell bezañ krennet
d’un nebeut mizvezhioù. A-du-rall, ned eo ket padelezh ar stummadur un argemmenn devoudus dre
ret. Evitañ da vezañ ur michereg rummet Pl, e vez ar gwezhiataer laonenner stummet en un nebeut
devezhioù. Kantreizh eo avat ar renk en deus er perzhegezhioù dre ma’z eo diaes e labour ha bras e
atebegezh ; e berr, ar perzhioù a rank kaout ne c’haller ket diren d’ur stummadur kalvezel.
Kouezhañ a reer gant ar c’hlozadur-mañ : ar berzhegezh n’eo ket mui tra an den, met tra ar stael.
Ret eo komz n’eo ket mui eus ur rummadur ar vicherourion, hogen eus ur rummadur ar staeloù. Er
c’heñver-se, ar « job evaluation », dewerzherezh ar gourc’hwelioù pe, gwelloc’h, ar staeloù (sl. Emsav
9/240 1967), a dalvez da sklaeriañ keal ar berzhegezh. Dre an hentenn-se ez elfenner pep stael e
gwerederioù hag e roer un notenn da bep gwereder. Prouenn wellañ eus gwiriegezh an hentenn eo e
reer dave dezhi hag e tizher drezi an emglev da geñver an arguzioù etre goprerion ha gopridi. Daou
boent-diazez zo avat da lakaat a-wel :
a) N’eo ket a-walc’h diforc’hañ gwerederioù, ret eo merkañ pouez, daspouezañ, pep hini. Aes eo
gwelout, war an dachenn, ne vez ket savelet an daspouezadur dre un hentenn ergorek. Renket e vez an
hevelep arc’hwelioù evel perzhek pe get hervez ar broioù, eleze hervez ar stuzegezhioù hag ar
reizhiadoù armerzhel. Mar keñverier an Unaniezh Soviedel hag ar Stadoù Unanet da skouer, e verzer
e vez prizietoc’h en Unaniezh Soviedel an ampartiz da vleniañ un ijinenn hag ivez ar varregezh
kefredel rik.
b) Forc’hellek eo an hentenn da zewerzhañ ar berzhegezh : an elfennerezh a lak a-wel ar pezhioù
kalvezel ret, hogen ivez an euverioù, eleze displetoù ar stael. Uheloc’h e vez gopret staeloù ’zo
peogwir e c’houlennont brasoc’h barregezh, ha staeloù all peogwir ez int euverek ha dre se n’eus ket
klask warno. Ur skouer eo o tiskouez n’eo ket « perzhegezh » kevatal da « varregezh » hepken, hogen,
amañ da nebeutañ, da « rouezded ».
War a hañval, ez eus tu da zigemmañ peder elfenn en ental ar berzhegezh evel m’hec’h intenter er
pleustr :
α) ur varregezh kalvezel, muzuliadus alies dre amzervezh ar stummadur, gant diforc’hañ
stummadur hollek, stummadur kalvezel, gourdonadur ;
β) ur savlec’hiadur en ur skeul an arwarzh a-geñver gant ar stuzegezh, – o kemmañ eus ur
rannved d’eben, eus un amzer d’eben ;
γ) dibaoted keñverel ar perzhioù rekis, ha pa ve ar re-mañ perzhioù enganet (gouestedoù) pe
arzeuet (gourdonadur da ren an ijinennoù) ;

δ) un atebegezh er c’henderc’hañ, – uheloc’h e vez perzhegezh ar vicherourion o ren un niver
brasoc’h a ijinennoù pe o pleuskañ un danvez prizius.
Emdreiñ a ra ar perzhegezhioù e-ser ur c’hemm eus pouezder keñverel an elfennoù-se. Da anaout
an emdroadur avat ez eo priziusoc’h an untaolennadoù eget dezrannerezh ar stadegoù. Ar re-mañ,
zoken dik, ne roont nemet an disoc’h krai eus luskoù kemplezh. Ster al luskoù a zeu war wel dre an
untaolennadoù.
Ul lusk kentañ eo kresk bras an trevelloù a wezhourion arbennik. Ul lusk diberzhekaat eo
er feur ma kas da get un niver bras a vicherioù henvoazel, evel ar minterezh da skouer. Ret eo
merkañ evelkent ez eo ivez ul lusk perzhekaat er feur m’en deus an ardivinkaat kaset da get ur
bern staeloù darbarerion ha, gant kresk ramzel an dud-labour greantel, en deus a-benn ar fin
lamet nebeut a staeloù michereion. Ent stadegel ez eo bet hennezh al lusk pouezusañ betek
agentaou.
An eil lusk zo bet, er c’hontrol, ul lusk adperzhekaat. Ouzhpenn trevelloù gwezhourion
arbennik, en deus an ardivinkaat krouet arc’hwelioù nevez : trezalc’herezh, binvierezh,
reizhidigezh, prienterezh al labour. A dra sur ez eo bet diskouezet ervat ar bevennoù en deus
pezh a rae FORD anezhañ un « dornwezhouriezh nevez » ; da gentañ, e-keñver niver ; d’an
eil, dre ma tegas muioc’h a staeloù kalvezourion (tresourion, prienterion, amzervuzulierion),
eleze muioc’h a c’hourc’hwelioù-burev eget a c’hourc’hwelioù-dorn ; erfin eo dav merkañ e
teu ar binvierezh a vrassteudad da vezañ ul labour nebeut perzhek, e c’hoarvez d’ar reizher
war ijinennoù ’zo bezañ ur gwezhour arbennik hep-mui. Trezalc’h an ijinenn gant an oberier
kentoc’h eget gant an arverer a zigresk ivez niver ar vichereion ret. Gant an emgefren e vuana
al lusk, – tra ma koazh afo gwezhiennoù ar c’henderc’hañ, e sav a gemend-all kenfeur ar
gwezhiennoù trezerc’hel. Test eo eus ar seurt tuadur kresk ar vichereion a stader abaoe 1948 e
greantioù Renault ha muioc’h c’hoazh er greantioù emgefreekaet kenan evel ar purerezhioù
tireoul ma sav ar vichereion betek ober an daoufarzh eus ar c’hoskor micherour.
Ha reizh eo komz eus « dornwezhourion nevez ». A. TOURAINE en deus diskouezet e oa
anezho kalvezerion muioc’h eget michereion, o piaouañ, n’eo ket anaoudegezhioù kantouezek
nag ar skiant-prenet a ra ar vicher, hogen ur stummadur hollek, war un dro kalvezel ha
gouezoniezhel.
Erfin, an trede lusk a c’hoarvez eus treuzfurmadur ar gwezhiennoù damberzhek. Tennañ a
ra an emgefreekaat da freuzañ emell ar wezhourion berzhek er c’henderc’herezh evit o
gronnañ en trevelloù evezhiañ ha reoliñ. Klotañ a ra an trevelloù-mañ nebeut-ouzh-nebeut
gant an oberierezh-mañ-oberierezh ha mui-ouzh-mui gant rizhennoù ar gwezhiatadurioù. Da
heul, an arc’hwel pennañ evit ar wezhourion berzhek zo un arc’hwel-kehentiñ. Termenet e
vez o stael evel parzh kevanek en ur reizhiad, ha diaes alies da zigenvezañ diouzh ar re all. Un
anaoudegezh, hollek da nebeutañ, eus ar reizhiad-kenderc’hañ zo diziouerus da evezhier an
tredanva, da skouer. A-zalc’h emañ talvoudegezh ar stael ouzh ar reizhiad kevredadel ez eo
hini an embregerezh, ha seul vuioc’h ma vez dasparzh ar staeloù nebeutoc’h e dalc’h
kalvezerezh ar c’henderc’hañ ha muioc’h e dalc’h frammadur bloc’hel an embregerezh.
Un anadenn all a c’haller lakaat e kont, ha hi arselladus e gennadoù ’zo eus ar greanterezh
ma oberier dafar gourresis : ul ledanaat eus amgant ar gwezhiennoù, e dastaol ouzh rannadur
reñverek al labour. E greantioù I.B.M., ez a gwezhienn ar micherour-oberiañ betek reoliñ ar
pezhioù en deus oberiet, ha zoken reizhañ e-unan e ijinenn. Askorus eo seurt adperzhekaat, ahend-all ne c’hoarvezfe ket, rak n’eo ket dre berzh un dasstourm kealiadel e torr I.B.M.
reolennoù urzhiataerezh gouezoniezhel al labour. Azonusoc’h a se n’eo ken.
Arabat diwelout ur gwereder a bouez a zo e devoud al luskoù-se, an armerzhegezh. Betek
agentaou e rene an tuadur da « hepkoriñ ar vicheregezh », eleze da erlec’hiañ ouzh
michereion paeet mat hag armet evit an arc’hadurioù ur vostad a wezhourion arbennik
kevamsavadus. Hiziv avat e c’hoari an tuadur gin : gant ar bihan ez eo aet ar c’hemm etre
goproù ar rummennoù disheñvel, ned eo ket ken askorus dioueriñ ar wezhourion berzhek ; ahend-all, e kement ma’z eo deuet ar c’hweluniaderezh da vezañ yoc’hel ez eo aet ar

wezhourion diberzhek ken doujadus, ma n’eo ket doujadusoc’h, hag ar vichereion ; erfin, dre
ma teu diaes-ouzh-diaes kavout tud evit ar staeloù euverek, e striver da freuzañ ar re-mañ.

3. – Ar framm micherel.
Ouzhpenn kenfeurioù ar rummennoù micherel a vez oc’h emdreiñ. Roll pep rummenn hag he
c’heñverioù gant ar re all, e berr : ar framm micherel, ivez zo kemmet.
Da gentañ e voe ar michereg elfenn-greiz ar c’henderc’herezh. Dre e berzhioù e oa-eñ an atebeg
gwirion. En e c’hourc’hemenn ur bare darbarerion ha damberzheion war herouezañ, eñ eo a urzhiatae
al labour hag a rene war e gefleunierezh. Ar bare laonennerezh a wechall oa enta ur bare frammet
start : en-dro d’ar c’hentañ laonenner ha dindan e urzhioù e veze ar starder biñsoù hag ar
wikefreourion o labourat a-gor. Un hevelep framm a gavfed er pareoù-ratreañ bihan. Hiziv avat eo
kemmet penn d’ar vazh : n’eo ket al laonenner ken a ro urzhioù d’ar bare, pa’z eo erverket
gwezhiennoù houmañ gant ar gwezhrolloù. Evezhiañ a ra, reoliñ, emellout pa vez bec’h tu bennak.
Hogen n’emañ ket mui e-kreiz ar c’henderc’herezh.
Dre-vras e c’haller lavarout ez a ar vichereion war rouesaat e gwezhiennoù ar c’henderc’hañ, ha
war baotaat en trevelloù trobarzhel evel an trezalc’herezh, ar binvierezh, ar reizhidigezh. An ere
etrezo hag ar wezhourion arbennik n’eo ket ken unan a urzhaz. Eus al laez e teu termenadur hag
urzhiatadur ar gwezhiennoù, hag ar wezhourion berzhek zo dezho ur roll a arbennigourion arc’hwelel.
Pa vezont izili e gwazadur an trezerc’hel da skouer, en em gavont distag diouzh linenn eeun an
urzhaz.
N’eo ket sur avat e padfe pell an neuz-se eus ar framm. Gant an emgefren emañ o kemmañ endeo.
O lakaat liammoù strishoc’h etre gwezhourion arbennik an evezhierezh ha michereion an
trezalc’herezh pe arbennigourion, e tistera an urzhazelezh e gounid an ereoù arc’hwelel. P. NAVILLE
a ziskouez ez eus aze o nodiñ ur rizhenn nevez a bare frammet disheñvel-mat diouzh ar brizhpareoù o
labourat war ar stlejadoù, anezho « sammadoù pe teskadoù gwezhiataerion hiniennel ». Paregenderc’hañ ar bloc’hoù-keflusker er Régie Renault oa enni, en ur prantad kentañ a emgefren, 120
gwezhour arbennik a genderc’herezh, 15 reizher ha 12 michereg trezalc’her distag ; en un eil prantad,
ne chom nemet 20 gwezhour arbennik a genderc’herezh, 12 reizher ha 12 trezalc’her stag. Kevanekaet
eo bet enta an trezalc’herezh ouzh ar bare, ha kreñv eo kenstagded houmañ. « Nebeutoc’h a bouez o
deus ar staeloù drezo o-unan ha kalz muioc’h dre o c’hevamzalc’h » (P. NAVILLE). Dre an emgefren
e ve neuze diazezet en-dro kenstagded ar bare a oa bet kaset da get gant bruzhunadur ar gwezhiennoù.
Evel ma’z eus tu da gomz eus un daelerezh an ardivinkaat, o loc’hañ diwar gwezhiennoù unvan, oc’h
ober dezho tarzhañ e-ser un diskejennadur eus al labour hag oc’h adstrollañ ar gwezhiatadurioù ebarzh hollennoù emgefreek, e c’haller ivez diverzout un daelerezh e framm ar bare, da gentañ unanet
en-dro d’ar michereg, neuze diskejennet, ha goude advodet diwar-bouez ereadur ar gwezhiennoù
evezhierezh ha trezalc’herezh.
Gant bruzhunadur al labour e oa bet diskogellet ar bed micherel kent en e bezh, e hengounioù, e
frammoù. Da heul ez eo aet da get ar c’hweluniadoù micherel o doa c’hoariet ur roll a bouez en emsav
micherour. Ledanadur amgant ar c’hweluniadoù, an treuzfurmadur anezho en aozadurioù yoc’hel a ya
en ur ser gant treuzfurmadur ar perzhegezhioù. Hag an tuadurioù nevez emaomp o paouez menegiñ zo
o vont da eilpennañ al lusk adarre ? Moarvat ne raint ket, rak gwerederioù all a zo e kont, ha pa ve ar
yoc’helezh end-eeun. Koulskoude ez eus tu da rakwelout e kemmo aozioù embreger ar galloud
c’hweluniadel gant ar pouez nevez o deus kemeret ar vichereion.
Urzhasaet start oa ar framm micherel kent. Rouez oa ar vichereion ha doujet. Ar c’hentañ
laonenner da skouer oa er pempet renk en urzhaz ar greanti hag ur gwiskamant dezhañ en deveze.
Hiziv ez eus anezhañ ur michereg mat evel kalz re all. Blinaet eo an urzhaz evit a sell ar c’hemmoù
gopr pe arwarzh. E keñverioù ’zo ez eo steuziet zoken, da skouer e kement ma n’emañ ket ken ar
wezhourion arbennik e dalc’h urzhioù ar vichereion. En eneb, an urzhaz kent oa peurliesañ undalc’h.
An darbarer oa ezel er bare ha, hervez e aked, e labour, e varregezh, e c’halle gant ar bloavezhioù
pignat betek lein an urzhaz micherour. Hiziv n’eus netra e labour ar gwezhour arbennik a rofe dezhañ

an tu da arwellaat. Savelet eo bet e labour ur wech da vat ha n’en deus netra ken da welout gant un
deskarderezh pazennek. Mar fell dezhañ krapat, e ranko kaout skoazell ha degemerout ur stummadur
er-maez eus ar greanti. An urzhaz, aet laosk, zo troc’hek ivez. Hag aze ne zegas an emgefren kemm
ebet : brasoc’h zoken eo an troc’h etre savlec’hioù gwezhour arbennik an evezhierezh ha michereg an
trezalc’herezh, lakaet e ve deuet aesoc’h na nesaekoc’h an darempredoù etrezo ; hag an herouezadur,
mar gell bezañ un amkan eus leviadurezh ar greanti, ne c’hoarvez nepred dre hent al labour micherel.
Erfin, diorreadur ar sternezh hag ar gwazadurioù kalvezel a dreuzfurm c’hoazh ar framm
micherel. Evit gwezhour arbennik ar c’henderc’herezh, an « den a oar » n’eo ket ken ar michereg,
hogen ar c’halvezour pe an ijinour. Krennet mat en em gav kentoderezh ar vichereion gant kresk ar
gwazadurioù-prientiñ hag -urzhiata.
War un dro gant roll ar vicherourion ez emdro roll ar bennezh. Gwechall e oa ar pennwezhour ur
patrom bihan o piaouañ ur galloud bras a-walc’h, e tachenn an enfredañ hag ar genurzh pergen. O reiñ
e urzhioù dre hantererezh ar « gompagnuned », e touje d’o boazioù ha d’o barregezhioù. Tost dezho
dre e ouiziadur (hogos atav e oa ur michereg herouezet), ha pellaet dre e c’hopr, e veli, e zezvad, ez
enkorfe ar galloud personel gant a zo ennañ a nesaek hag a didek. Ar poellelaat tailorel a amkane
lemel kuit ar pennwezhour, o rannañ e gembelioù etre eizh arbennigour arc’hwelel. En devoud, ez eus
bet distaget arc’hwelioù ’zo : prienterezh al labour a vez fiziet e gwazadurioù distag, ar genurzh a vez
reolennet gant renerezh ar c’hoskor, ar reolerezh zo peurliesañ ur wezhienn arbennik ha reolidigezh an
ijinennoù a vez graet gant ur gwezhour perzhek. Enframmet en un urzhaz arc’hwelel kenereet strizh, e
koll ar pennwezhour ul lod mat eus e veli hag eus e gentoderezh. Bras e chom evelkent e atebegezh,
ha n’emañ ket a-geñver gant e c’halloud. Ouzhpenn ar gefridi dasparzhañ ar gwezhiennoù, ez eus
chomet gant ar pennwezhour un arc’hwel en laka diamsavadus : ar gourc’hemenn. E kement ma
c’houlenn doareoù nevez ar c’henderc’hañ un derez brasoc’h a genstagded hag a genlabour er bare, ez
eus ezhomm eus ul leviad dezhañ barregezhioù resis : intrudu, ampartiz da ren, spisweled bredoniel.
War ar poent-mañ e harz ar pennwezhour ouzh ar freuzidigezh amkanet gant TAYLOR.
Diaesoc’h eo spisaat emdroadur arc’hwel ar sternioù. Evel a ouzer e kresk o fouez gant an
ardivinkaat : er Régie Renault ez eont eus 1,31 % eus ar c’hoskor e 1938 da 2,60 % e 1954 ; a-du-rall,
mar amparont 1 % eus ar c’hoskor er glaouerezh, e sav ar c’henfeur-se da 4,7 % en ijinerezh kimiek
ha da 6,8 % en tireoulerezh.
Hag e c’haller kaout ur gwel hollek eus an emdroadur micherel ha kalvezel c’hoarvezet e-doug ar
pemont vloaz diwezhañ ? « Emdroadur micherel ar greanterezh arnevez a ranker sellout en e bezh,
evel an tremen eus ampartiz ar c’hompagnun kent da evezhierezh an ijinennoù hag an ardivinkoù, o
vont dre amsavadur pazennek michereion an oberierezh gant darbarerion arbennik » (A.
TOURAINE). Pezh en deus kemmet n’eo ket hepken niver ar berzheion, met natur ar berzhegezh, roll
al labour micherour, framm ar bare, ster dasparzh ar gwezhiennoù. E berr, n’eo ket evel un
adkempenn gwerederioù en ur reizhiad ez eo displegadus an emdroadur, hogen evel an tremen eus ur
reizhiad labour d’unan all. Evel just, an treuzfurmadurioù n’int ket c’hoarvezet en hevelep mare nag
en hevelep doare hervez an ijinerezhioù. Dislankoù ez eus e-leizh ha stadoù-ardreuziñ hiron a gaver.
Ur fazi e ve koulskoude ober eus emdroadur ar c’halvezerezh ar penndevouder. A dra sur ez eus
anezhañ un amplegad d’an emdroadur micherel ha kevredadel dre-vras. Hogen amplegañ a ra d’e dro
emdroadur istorel ar c’hevredigezhioù. Ar poellelaat hag an urzhiataerezh a zo e diazez diorreadur ar
greanterezh ned int ket gwirionezioù treamzerel. Emaint a-zalc’h ouzh ur reizhiad dibarek a
dalvoudoù kevredadel ha, drezi, ouzh rizhennoù kevredigezhioù. Hep mont ken pell, ez eus bet
diskouezet, o studiañ houarnouriezh ar Ruhr, e klote frammadur ar reizhiad-kenderc’hañ gant luniadur
ar boblañs : ur roll pouezus o deus ar barr-deskadur, savlec’h kevredigezhel an dud-labour,
gwellvezioù ar boblañs, h.a., war daskemmadurioù ar c’halvezerezh ; paouez an enbroerezh ha
steuziadur un dud-labour prest da gemer ar staeloù euverek zo gwerederioù-herrekaat war gerzh an
ardivinkaat. A-hend-all hon eus gwelet ivez e koazhe ar savelegezh kalvezel-micherel gant araokadur
an ardivinkaat hag an emgefreekaat pergen, perzhegezh ar vicherourion o vezañ kalz nebeutoc’h e
dalc’h o barregezh kalvezel.

Mard eus amañ ur savelegezh, ez eo ur savelegezh kevredadel, kemplezh, keñveriek ha darnek.
Emdroadur ar vicherelezh zo kevanek ouzh luskoù istor ha ne c’haller ket e ziren da gerzh eeun un
nebeut argemmennoù.

K. – Ar stummadur micherel.
Pe astenn bennak ma ve hiziv d’ar gwezhiennoù nebeut perzhek, eo arabat dezren e c’hell an
deskarderezh bezañ eeunaet, berraet, direet d’un titouradur hep-mui. E gwir, zoken ma lezer a gostez
an tuez a vremañ hag an ezhommoù bras a dud-labour perzhek a zo en darn vuiañ eus an ijinerezhioù,
ez eo gwirheñvel e kresko an ezhommoù-se c’hoazh gant araokadur an ardivinkaat hag an
emgefreekaat. Ouzhpenn se, uhel-ouzh-uhel ez ay live ar stummadur goulennet, hemañ o kemer furm
ur stuziadur-diazez gouezoniezhel ha kalvezel. Talvout a ra seurt linenn-stur ivez evit stummadur ar
wezhourion damberzhek. Heñveldra, ar wezhourion arbennik a ranko mui-ouzh-mui piaouañ, a-raok
pep anaoudegezh kalvezel, un deskadur-diazez o lakay barrek da gompren an titouroù sifrennet, da
ober stlennadennoù resis, h.a.. Stummadur ebet war an dachenn, pegen pervezh bennak ma ve renet,
ne oufe kemer lec’h ar stummadur hollek-se. Diziouerus eo hemañ ivez evit meizañ urzhiatadur
bloc’hel al labour ha kehentiñ dillo eus ul live d’egile en urzhaz.
A-hend-all, o devo diorreadur an armerzh ha treuzfurmadur ar c’halvezerezh da wered bras-ouzhbras an treuzlec’hiañ tud-labour hag an dastreiñ micherel. Seul aesoc’h e vo m’o devo ar vicherourion
degemeret ur stummadur ledanoc’h ha n’eo ket strishaet da zalc’hadur ur stael. An embregerezhioù o
devo da blediñ o-unan gant un darn vat eus ar stummadur-se, – ha pa ve dre an arbenn ma ne vo ket ar
c’hreizennoù-deskardiñ evit prenañ an dafar koustus-ouzh-koustus ret d’e aozañ.
Erfin ez eo dav menegiñ un diarc’hadur a-berzh al labourerion, a denn da welout o buhez-labour
evel ur remzad. Araokadur an deskadurezh, iziunadoù ar boblañs, an ober c’hweluniadel, dre berzh ar
gwarantoù hag an araezioù-arwellaat gounezet, a daol da adober eus ar micherour piaouer ur vicher ha
n’eo ket mui dalc’her ur stael hepken. Evel e pep micher arnevez, e ranko deskadur-loc’hañ an danvez
micherourion c’hoarvezout, n’eo ket eus ur stummadur arbennikaet kloz, hogen dreist-holl eus an
diazezoù hollek diziouerus evit kenderc’hel da zeskiñ.

Levrlennadur.
Diazezet eo an Notenn gevreadel-mañ war destenn Georges FRIEDMANN ha Jean-Daniel
REYNAUD : Sociologie des techniques de production et du travail, in Traité de Sociologie, ren. G.
GURVITCH, levrenn I, pp. 441-458.
BRIGHT James R., Automation and Management, Boston, Harvard School of Business
Administration, 1958, 270 p..
DIEBOLD John, Automation. The advent of the Automatic Factory, New York, Van Nostrand, 1952,
181 p. (tr. gl. : Automatisme. Vers l’usine automatique, Paris, Dunod, 1957, 156 p.).
FRIEDMANN Georges, Problèmes humains du machinisme industriel, Paris, Gallimard, 1955. Le
travail en miettes, Paris, Gallimard, 1956.
FRIEDMANN Georges, Naville Pierre, Traité de sociologie du travail, Paris, Colin, levr. I & II, 1961
& 1962, 468 p. & 448 p..
NAVILLE Pierre, Essai sur la qualification du travail, Paris, M. Rivière, 1956. Vers l’automatisme
social ? Problèmes du travail et de l’automation, Paris, Gallimard, 1963.
TOURAINE Alain, L’évolution du travail ouvrier aux usines Renault, Paris, C.N.R.S., 1955. La
qualification du travail, histoire d’une notion, in Le travail, les métiers, l’emploi, Journ. Psych.,
1955, I.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Trede trimiziad 1974.

EMSAV
KELAOUENN BOLITIKEL
MIZIEK
Eizhvet bloavezh
Niv. 92 – Eost 1974
An niverenn : 4,00 F
Koumanant-bloaz : 40,00 F
EMSAV
B.P. 125, 35003 RENNES CEDEX
C.C.P. RENNES 2460 10
Taolenn

S.A.D.E.D. : Trizekvet prantad kendaelañ bloaziek (4)......................................................... 92/261-289
Kendael a-zivout an embregerezhioù armerzhel :
(10t testenn, PKB-1313) Lennadenn : L’internationalisation du capital et le rôle des États,
gant Suzanne DE BRUNHOFF in « Le Monde diplomatique », mezheven 1974, /261263.
(11t testenn, PKB-1314) Lennadenn : Un phénomène inhérent au besoin d’expansion
mondiale des économies capitalistes, gant Charles-A. MICHALET in « Le Monde
diplomatique », mezheven 1974, /264-267.
Kendael a-zivout ar politikerezh :
(5t testenn, PKB-1315) Ar rannvroeladur. II. – Al luskad rannvroelour gall, e levezon.
Derou ar rannvroeladur (betek 1964), /267-279.
Kendael a-zivout al luskadoù sokialour :
(10t testenn, PKB-1316) An emvererezh. I. – Ar gealiadurezh emverelour, /280-289.
An Emsav hag ar Vro (75) [EMVR-481 – 485]..................................................................... 92/290-295
Lizheroù, /290-295.
Danevelloù obererezh :
Devezh studi dalc’het en Aljer d’ar 16 eost 1974, /295.
Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 18 eost 1974, /295.

S.A.D.E.D. : TRIZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (4)
KENDAEL A-ZIVOUT AN EMBREGEREZHIOÙ ARMERZHEL
(Dekvet testenn, PKB-1313)
Lennadenn : L’internationalisation du capital et le rôle des États gant Suzanne DE
BRUNHOFF in Le Monde diplomatique, mezheven 1974.
S. DE BRUNHOFF a studi kudenn an darempredoù etre ar Stadoù broadel hag ar c’hevredadoù
liesvroadel (KLV). Sevel a ra a-enep ar meno o ren, e ve galloud ar Stadoù broadel o tizeriañ dirak
hini ar KLV1. Hervezi, gant diorreadur ar KLV ez anad war un dro bevennoù ar roll o devez en
armerzh ar Stadoù kevalaour hag an ezhomm o deus anezho ar KLV.
Bevennet eo ar Stadoù broadel en o leviadurezh voneizel. A-viskoazh o deus ranket derc’hel kont
eus gwerzh o moneiz en eskemmoù etrevroadel. Abaoe pemzek vloaz avat ez eo aet war greñvaat
kreizennerezh etrevroadel ar c’hellidoù dindan vestroni ar KLV a orin amerikan hag ar bankoù stag
outo2, ha dre se e strisha bevennoù al leviadurezhioù moneizel broadel. Kement-se koulskoude n’eo
ket lavarout en em gav kreizennet ar re-mañ en-dro « d’ar blein-kellidañ ez eo an dollar », ha
nebeutoc’h c’hoazh ez eo tremenet ar moneizioù a-zindan beli ar Stadoù betek etre daouarn ar KLV.
An daspugnadur kevalaour ne c’hell bezañ graet hep ur mererezh stadel eus ar moneiz. « Drevras, ar c’hevredadoù liesvroadel bras n’int ket, daoust d’o bellouriezh hollvedel, Oberiaded
armerzhel a c’hallfe kemer lec’h an Oberiaded politikel broadel. Liammet eo dre ret pleustroù
armerzhel ha politikel ar gevalaouriezh, dre arbennoù ergorel ha n’eo ket dre berzh youl Oberiaded an
Istor. Hep ar Stadoù, a glaskont koulskoude dioueriñ ar muiañ gwellañ, ne oufe ar c’hevredadoù
liesvroadel na diorren na padout ». Daveiñ a ra an aozourez da studienn R. MURRAY3 o pouezañ war
gevamzalc’h ar c’hevala prevez hag ar Stad vroadel. Hervezañ ne c’hell ket an armerzh kevalaour
dioueriñ arc’hwelioù stadel-diazez ’zo evel gwarantiz ar gwir d’ar berc’hentiezh diwar-bouez al lu
hag ar gêrreizh, skoueriekadur reolennoù an eskemm war un tiriad roet, reolerezh ar pourvezadurioùdiazez (gremm ha kehenterezh pergen), h.a.. Ar KLV o deus ezhomm eus ar Stad en o riez-orin, ar
Stadoù-Unanet, hogen ivez eus ar Stad er riezoù-ostiz, daoust ma teu kempleshoc’h an darempredoù
hervez ar c’haelerezh embreget gant ar Stadoù-ostiz ouzh an ensezadur amerikan, hervez derez o
emellerezh en o armerzh broadel, h.a..
S. DE BRUNHOFF a ziskouez ar gwan a zo e meizadur arc’hwelelour R. MURRAY : mar taol
hemañ goulou war ar c’heñverioù etre an armerzh hag ar politikerezh kevalaour, e lez en deñvalijenn
renkadegezh ar galloud politikel ha rolloù ketep ar bourc’hizelezhioù broadel. Dave a ra neuze da
bennad N. POULANTZAS4 war roll ar bourc’hizelezhioù europat : « Ar goulennoù displeget en
doare-mañ : “petra a c’hell pe ne c’hell ket ar Stad dirak ar firmoù bras liesvroadel”, “pehini eo derez
pe furm ar c’holl galloud gant ar Stad dirak barregezhioù ar ramzed etrevroadel” (troiennoù nes da
galon J.J. SERVAN-SCHREIBER), h.a., zo faos penn-da-benn, peogwir an ensavadurioù pe ar
benvegadurioù ne “biaouont” ket ur “galloud” dezho, hogen ne reont nemet eztaoliñ ha strinkennañ
galloudoù renkadel. Ar goulenn neuze a gemm lec’h o tont da vezañ a-raok pep tra hini ar c’heñverioù
1

Hervez ar meno o ren, a ouzhpenn S. DE BRUNHOFF, « e c’hoarvezfe un diempradur eus an armerzhioù broadel » ha
« war un dro e ve erlec’hiet galloud ar c’hevredadoù liesvroadel ouzh riegezh ar Stadoù broadel ».
2

E 1970, en ijinerezhioù-pleuskañ seizh bro (Kanada, Breizh-Veur, Belgia, Frañs, Alamagn-Gornog, Brazil ha
Mec’hiko) e kinnig ar KLV amerikan ouzhpenn 12 % eus ar gourc’hwelioù hag 20 % eus ar gwerzhioù. Gant ar bankoù stag
outo e ve reolet 190 milmilion $ arc’hant berrdermen, – pa ouzer e sav miradoù ar Bank-kreiz e Frañs da 9 milmilion $. (S.
DE BRUNHOFF diwar J. GRAPIN : Les internationales capitalistes, Le Monde, 11-12 du 1973).
3

The multinational enterprise, emb. J.H. DUNNING, ALLEN & UNWIN, 1971.

4

L’internationalisation des rapports capitalistes et l’Etat Nation, Les Temps modernes, c’hwevrer 1973.

etre ar bourc’hizelezhioù europat hag ar c’hevala amerikan ». Da heul, e ve sujet ar Stadoù broadel
d’ar Stadoù-Unanet er feur ma’z eo sujet o bourc’hizelezhioù d’ar vourc’hizelezh amerikan ; en eneb,
e chom broadel ar stourmoù renkadel e kement ma kendalc’h ar Stadoù broadel da ziogeliñ an urzh
diabarzh, h.a.. E-se, furm ar Stadoù a gemm, hogen ne zizeriont ket evit kelo. Sevel a ra S. DE
BRUNHOFF a-du gant N. POULANTZAS pa ziskuilh tezenn faos ur gevrank « embregerezhioù
liesvroadel » / « Stadoù kevalaour europat », pa ziskouez ez eo treuzfurmiñ ha n’eo ket dizeriañ a ra ar
Stadoù, nemet e kav abeg e tezenn ar gevrank « kevala amerikan » / « bourc’hizelezhioù europat ». Ar
gudenn bolitikel lakaet a-wel e par ar re-mañ zo ezwelet e par ar « c’hevala amerikan », evel pa vije
hemañ dioutañ e-unan un oberiad politikel-armerzhel dreistgalloudek, evel pa vije ar mestronierezh
etrevroadel amerikan ur roadenn dreist-krog, salv a zislavaroù. « Ha stignañ mat a c’haller kudennoù
ar bourc’hizelezhioù europat pa lezer e-maez kont kudennoù politikel ar vourc’hizelezh amerikan ? »
a c’houlenn aozourez ar pennad. Tremen a ra gant ur c’hlozadur evezhiek hep-mui : « An
embregerezhioù liesvroadel amerikan ne gasont ket ar “Stad ostiz” da get na kennebeut ar “Stad orin”.
Ezhomm en deus bepred ar c’hevala prevez ma ve ur galloud stadel ».
Dellid pennad S. DE BRUNHOFF eo merkañ an digempouez a zo etre ar c’hreizennadur kellidel
o vont war greñvaat e-doug ar pemzek vloaz diwezhañ dindan vestroni ar c’hevredadoù liesvroadel
diouzh un tu ha, diouzh an tu all, ar strewadur eus al leviadurezhioù moneizel en amgant ar Stadoù
broadel. Anadiñ a ra an digempouez-se en diaesterioù o devez ar moneizoù broadel hag ivez e
kudennoù ar gremm. Diskouez a ra fraezh gwanderioù ha bevennoù al leviadurezhioù stadel.
Pell emañ avat a ziskouez ken fraezh all penaos o deus ar KLV ezhomm eus ar Stadoù. Ar
rannadur galloud-kellidañ / galloud-moneizañ ned eo ket a-walc’h da zisplegañ an darempred etre ar
KLV hag ar Stadoù. Ouzhpenn se, e ve ret spisaat ar c’hevamzalc’h etre an daou arc’hwel. Da heul e
rank mont da gaout skoazell gant displegadurioù kevredadel pe politikel evel re R. MURRAY ha N.
POULANTZAS nad int ket, pegen bastus bennak ma vent war o zachenn, evit sklaeriañ ar gudenn
stignet gant S. DE BRUNHOFF en he fennad.
PKB-1313

(Kendael a-zivout an embregerezhioù armerzhel, unnekvet testenn, PKB-1314).
Lennadenn : Un phénomène inhérent au besoin d’expansion mondiale des économies
capitalistes gant Charles-A. MICHALET in Le Monde diplomatique, mezheven 1974.
Ch. A. MICHALET a studi arvez meurgantel ar c’hevredadoù liesvroadel (KLV). Penaos ez
emdro ar KLV a-geñver gant diorreadur bedel an armerzhioù kevalaour ? Setu ar pezh a venn
MICHALET displegañ o savelañ ur rizhennouriezh istorel eus ar KLV.
Burutellañ a ra da gentañ rummadur ar c’helenner PERLMUTTER o lakaat e kemm ar
c’hevredadoù riezkreizet, lieskreizet ha douargreizet, teirrannadur oc’h ober eus ar firmoù
boudelezhioù dizalc’h diouzh istor ar bed, oc’h emdreiñ diouzh o savelegezh diabarzh, distag pergen
diouzh emdroadur ar gevalaouriezh, « boudoù divroadelaet, disi o foellelezh, pur a bep angerzh,
gouestlet da eürusted an denelezh ». Ha strivañ a ra en eneb da zigejañ istoregezh ar KLV ha, da
gentañ, al liamm strizh a zo etrezo hag istor ar gevalaouriezh. Mar o deus graet o lammgresk abaoe ar
bloavezhioù pemont, edo an darn vrasañ anezho o tiorren endeo etre an daou Vrezel-bed ha zoken,
evit reoù ’zo, ken abred ha dibenn an 19t kantved. Pelloc’h e sav c’hoazh en amzer pa’z a da glask ar
KLV kentañ e grez ar gevalaouriezh kenwerzhel hag arc’hantel. Pemp rizhenn a zeskriv.
Kentañ rizhenn a ra eus ar c’hevredadoù kenwerzhel evel Kompagnunezh India, o roll
kenwerzhelaat ar c’henderc’hadoù europat, da lavarout eo astenn ar marc’had-gwerzhañ.
An eil rizhenn eo ar c’hevredadoù « kentael », savlec’hiet er gennad kentael (kompagnunezhioù
tireoul, mengleuzioù, plantadegoù), – « kentael » ivez peogwir ez int ar furm gentañ eus
etrevroadeladur ar c’henderc’hañ. Diorreet da vare ar Reverzhi c’hreantel hag an impalaeriezhoù

trevadennel, e kendalc’hont da bourchas danvezioù krai, danvezioù gremm ha kenderc’hadoù
gounezel en ur priz izel d’ar broioù greantel pe war c’hreantelaat.
Anvet eo an trede rizhenn kevredadoù dre erlec’hiadur ouzh an ezporzhiañ. (Damzave a ra an
anvad-mañ d’an argerzh greantelaat dre « erlec’hiadur ouzh an enporzhiañ » madoù-beveziñ,
c’hoarvezet e Suamerika da geñver enkadenn 1929 hag e-doug an eil Brezel-bed pa na oa ket mui ar
Stadoù-Unanet nag Europa evit ezporzhiañ evel a-raok). An argerzh amañ eo mont da genderc’hañ er
broioù end-eeun ar madoù a zo deuet diaes pe displetus ezporzhiañ enno. An daou arbenn pouezusañ
d’al liesvroadelaat dre an argerzh-mañ eo a) leviadurezh warezour ar riezoù enporzhier b) kresk ar
c’hevezerezh lec’hel. Evel just, evit diazezañ o iskevredadoù-kenderc’hañ e tibab ar firmoù bras ar
broioù ma’z eus (Europa, Japan) pe ma vo (Brazil, Argantina) ur barr-prenañ uhel. « Erlec’hiadur
ouzh an ezporzhiañ » ne dalvez ket forzh penaos kement ha « steuziadur an ezporzhiañ » : mar digresk
kas an ezporzhiadoù kent a vadoù-beveziñ, e tiwan ur c’has nevez a ezporzhiadoù madoù-aveiñ evit
an iskevredadoù o-unan.
Ur pevare rizhenn a c’hoarvez eus ar c’hevredadoù dre arbennikadur etrevroadel ar
c’henderc’hañ, evel IBM, Ford Renault, Zeis, h.a., oc’h emastenn dillo abaoe kreiz ar bloavezhioù
c’hwegont. Amañ ez eo kevanekaet strizh an iskevredadoù, nad int mui nemet labourvaoù
arbennikaet, ouzh ur steuñv-kenderc’hañ hollvedel, pep hini oc’h oberiañ, n’eo ket disoc’haozadoù,
hogen treugaozadoù. Renet e vez neuze leviadurezh an ensezañ, n’eo ket diouzh an digorvaoù lec’hel,
hogen diouzh ar broezioù ma vez izel ar goproù hag ampart an dud-labour. Ar furm-se a bosterezh a
denn da gevanekaat ar broioù war ziorren hag an armerzhioù greantel. Devoudañ a ra un doare nevez
a rannadur etrevroadel al labour, o kas da get tamm-ha-tamm ar c’heñverioù-kenderc’hañ
rakkevalaour hag o tarbar ur reizhiad unvan eus an armerzh hollvedel.
Ar pempet rizhenn, erfin, eo ar c’hevredadoù kellidel. En he derou emañ c’hoazh. An
digreizennadur dre ranndir pe dre aozad eus ar c’henderc’hañ, ar c’henwerzhelaat, ar postañ hag eus
leviadur ar c’hoskor zo kempouezet gant kreizennadur strizh ar c’helliderezh hag an dibaboù bras
koulz ha gant reolerezh pervezh ar c’hasoù kellidel. Barnet e vez pep iskevredad diouzh e helvusted.
Buan e teu ar penngevredad da vezañ ur c’hevredad-merañ, un holding, ha se seul vuanoc’h ma
etrevroadela ar bankoù o-unan.
Ur c’hlozadur e tri foent a ro Ch. A. MICHALET d’e bennad :
– da gentañ, ned eo ket emren ar KLV : e dibenn dezrann ez int an diskoulmoù o deus lerc’houzh-lerc’h ranket an armerzhioù kevalaour reiñ d’an diaesterioù, d’ar rediezhoù ha d’ar skoilhoù a
gavont war hent o diorreadur ;
– d’an eil ez eo bet ganet hag e vev ar KLV diwar an digevatalded etre ar riezoù. Daelerezh al
liesvroadelaat a c’hoarvez eus daou lusk enebet : diouzh un tu korvoiñ an digevatalded etre ar broioù
evit kenderc’hel gant un diorreadur askorus, ha diouzh an tu all amparañ un egor armerzhel unvan, –
an hini krouet e-ser etrevroadelaat ar c’hevala. MICHALET a verk evelkent ne zegas pep KLV
kempoellded er c’henderc’hañ nemet e-barzh e egor korrgantel dezhañ ;
– « A-benn ar fin, ez eo anadenn al liesvroadelaat an azon eus un argerzh donoc’h. An tamm a
weler eus ar skorngrec’h n’eo ken ar KLV. Ganto, dindan hon daoulagad, ez a en-dro kevanekadur
strizh an armerzhioù broadel digevataldiorreet ouzh reizhiad an armerzh hollvedel kevalaour.
Koulskoude, bloc’heladur ar mod-kenderc’hañ trec’hel ned eo ket dre ret kement ha steuziadur e
zislavaroù ».
Ar pemp rizhenn digejet gant Ch. A. MICHALET a ro un deskrivadur kentañ eus ar c’hevredadoù
liesvroadel e stern emdroadur an armerzhioù kevalaour : ar c’hevredadoù kenwerzhel oc’h astenn ar
marc’had-gwerzhañ, ar c’hevredadoù kentael o ledañ domani ar pourchas, an iskevredadoùkenderc’hañ o talañ ouzh diaesterioù an ezporzhiañ, an iskevredadoù-labourva o tennañ korvo eus
rannadur etrevroadel al labour, ar c’hevredadoù-merañ o tegas spletoù an digreizennañ renerezhel hag
ar c’hreizennañ kellidel.

En emdroadur ar KLV ez anad o ersavioù ouzh ar skoilhoù a zo en em gavet dirak kresk ar
c’hevredadoù. Da heul e tezre MICHALET ned int ket emren. Hogen kenkoulz e c’hallfed lavarout ez
eo ar KLV ar brouenn e oar an armerzhioù kevalaour en em azasaat ouzh amveziadoù nevez, mont en
tu all d’ar skoilhoù a sav war hent o diorreadur. E gwir, e tiskouez rizhennouriezh MICHALET
penaos ez eo stag dedroadur ar c’hevredadoù bras ouzh emdroadur an armerzhioù kevalaour.
Evit an daou lusk merket gant MICHALET, – amparadur un egor armerzhel unvan dre
etrevroadeladur ar c’hevala ha korvoadur an digevatalded, – ned int enebet nemet e kement ma kas
etrevroadeladur ar c’hevala da lemel an digevatalded. Hogen MICHALET e-unan a veneg an
emglevioù etre an nemeurneviderion e piaou d’ar c’hevala etrevroadel. A-walc’h eo an emglevioù-se
da zisteraat pep kevezerezh ha da herzel ouzh an eskemmoù, seurt ma ne c’haller ket komz eus egor
armerzhel unvan.
Ch. A. MICHALET a echu o stadañ ned eo anadenn ar KLV nemet an elfenn anatañ eus
etrevroadeladur ar c’henderc’hañ. Dres ned eo ar KLV nemet un elfenn eus an armerzh bedel, unan all
o vezañ an ensavioù politikel. Mard eus un dislank ez eo etre ar galloud o deus ar KLV dre ar c’hevala
hag an helv, hag an hebeut a veli etrevroadel pe broadel a gavont dirazo. Mard eus dislavar, ez eo etre
amkan an helv – amkan nemetañ pep KLV – hag amkanioù an diorreadur broadel pe bedel kemeret
gant ar Stadoù pe an aozadurioù etrevroadel. Evel ma verk MICHALET, ar KLV ne c’hellont degas
kempoellded er c’henderc’hañ nemet pep hini e-barzh e zomani korrgantel dezhañ. Un egor armerzhel
unvan a vo krouet en amgant ur veli bolitikel ha n’eo ket en amgant ar c’hevredadoù liesvroadel ma
vez diraezet etrevroadeladur ar c’hevala diwar-bouez ar c’hlask d’an helv.
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KENDAEL A-ZIVOUT AR POLITIKEREZH
(Pempet testenn, PKB-1315)
Ar rannvroeladur. II. – Al luskad rannvroelour gall, e levezon. Derou ar rannvroeladur
(betek 1964)*.
Oberiant-kenan e voe al luskad rannvroelour dindan an Trede Republik, ha koulskoude e c’hwitas
e holl strivoù da adreizhañ framm amaezhel ar riez c’hall. Penaos displegañ hevelep disklotadur etre
an obererezh hag an disoc’hoù ?
Ar Fédération régionaliste française (Kevread rannvroelour gall, F.R.F.) he deus c’hoariet roll ul
leurenn digor, nemet ez eus savet harzerezhioù niverus ouzh he mennozioù.

Levezon al luskad rannvroelour gall war verr dermen.
E-doug un hanter gantved ez eo deuet an darn vuiañ eus politikerion an Trede Republik da
gendaelañ er gelaouenn L’Action régionaliste (A.R.) a-zivout adreizhañ an amaezhiadurezh :
CLÉMENCEAU, POINCARÉ, BRIAND, JAURÈS, MAURRAS, Émile COMBES, BARTHOU,
MILLERAND, TARDIEU, Édouard HERRIOT, Léon BLUM, Robert SCHUMAN, hep kontañ izili
an F.R.F. : BARRÈS, MISTRAL, RIBOT, DESCHANEL, Paul DOUMER, PAUL-BONCOUR.
Nevesoc’h, Claudius PETIT, neuze Maodiern an Adsavadur, ha Michel DEBRÉ, neuze senedour, o
deus kemeret perzh e labour an F.R.F..
Roll ul leurenn digor en deus gallet c’hoari al luskad rannvroelour dre ma oa dibolitikel. « Emañ
an F.R.F. dreist hag e-maez an holl strolladoù politikel, unaniñ a ra an holl strollennoù hag an holl
hiniennoù prederiet da advevaat ar vuhez lec’hel hag o hetiñ un digreizennerezh yac’hus », eme
Manifesto an F.R.F. skridaozet gant CHARLES-BRUN e 1901. Azasadus dre dermenadur e venn ar
*
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rannvroelouriezh c’hall bezañ ouzh an holl renadoù politikel, hep liamm ouzh renad ebet. Aze emañ
danvez ar vreudvell a enebas an F.R.F. ouzh MAURRAS, pa ziogele hemañ e oa ar rannvroelezh
liammet dre ret ouzh an unpenniezh.
Fellout a ra d’ar rannvroelouriezh bezañ un urzhiataerezh amaezhel heboell, hag ur striv da
unvaniñ an holl Frañsizion en tu all d’ar stourmoù politikel. Seurt dibolitikelezh he deus roet d’al
luskad rannvroelour an tu da emellout evel m’en deus graet er stourmadoù dilennel hag e breudoù an
dael.

Emell al luskad rannvroelour er stourmadoù dilennel.
Nac’het he deus bepred an F.R.F. bezañ e dalc’h ur strollad politikel da geñver ar stourmadoù
dilennel. « Ne fell ket dimp e c’hallfe ur strollad teurel e zorn warnomp. Hon c’hefridi eo prientiñ ur
raklun izek a arc’hadurioù ma ve an holl strolladoù a-unan gantañ » (CHARLES-BRUN, A.R., 1932).
E-se, adalek 1900, evit an darn vuiañ eus an dilennadegoù dezverezhel, he deus an F.R.F. embannet ur
raklun-diazez ma c’halle ar strolladoù bezañ a-du aes gantañ. Nepred avat n’he deus kinniget
emstriverion hec’h-unan : tennañ evezh an danvez kannaded war gudenn ar rannvroelezh ne fell ken
dezhi. E dilennadegoù ’zo evelkent, he deus kaset hec’h emellerezh pelloc’h, o tarvenn digant an
emstriverion ma tisklerfent savlec’hiadoù rannvroelour en o raklunioù dilennel.
A-benn deduañ ar strolladoù politikel he deus an F.R.F. embannet, da geñver an dilennadegoù,
manifestoioù ma taole evezh da enklozañ ar mennozioù hollekañ gwellañ, degemeradus gant an holl.
Da skouer, e 1906, e tisklerie kement-mañ :
« Ar werinelezh hag ar Republik n’int evit bevañ nemet diwar frankiz ; ar frankiz eo an
emlevierezh, eleze ar galloud en deus kement hini a zo deuriet gant un dra da verañ an dra-se
war-eeun (). Frañs zo ur Stad republikan gant un amaezhierezh unpenniezhel ; an
digreizennadur a zaskoro an dizalc’hiezh d’ar gumun, d’an departamant, d’ar rannvro, d’ar
c’hweluniad, d’ar gevarzhe, d’ar c’horf forzh pehini e ve, hag eñ hepken a c’hell ober
ac’hanomp ur bobl a dud dieub. Spi hon eus e vo eñ oberenn an daelvezh kentañ. »
Resisoc’h e voe manifesto 1924 :
« An F.R.F. a engalv holl izili al luskadoù kevreet ganti, an holl rannvroelourion. Ra
zalc’ho pep hini war an emstriverion, ma harpint, mar bezont dilennet, an div bennaenn :
savelañ rannvroioù amaezhel, bihanoc’h o niver ha poellekoc’h o bevennoù eget an
departamantoù, – krouiñ bodadennoù rannvroel karget da blediñ gant traoù ar rannvro, ha da
ren al labourioù rannvroel bras. »
Dav eo merkañ neoazh, lakaet er-maez manifestoioù 1902 ha 1924, ez eo bet dispis an
diskleriadurioù embannet gant an F.R.F..
E 1902 ivez e pleustras un hent all : ar poellgorioù lec’hel ; hag e 1951 ez arveras un araez nevez :
ar rolloù-goulennoù daveet d’an emstriverion.
a) Ar poellgorioù lec’hel.
O roll oa pouezañ war an emstriverion hag ober dezho diskleriañ o savlec’hiad e-keñver
adreizhadur rannvroel an amaezhierezh : goulennata anezho en emvodoù foran, embann harpañ ar re
oc’h entuañ gant ar raklun rannvroelour. Ar poellgorioù a ziogele o dibolitikelezh, ouzh he frouiñ dre
un arguzennadur « treuzstrolladel » :
« Mard int unpennelour, e c’hallo an emstriverion ober diouzh ali Dug Orléans ;
broadelour, – diouzh ali Barrès, de Marcère pe Lemaître ; melinour, – diouzh ali Deschanel pe
Legrand ; radikal, – diouzh ali Bourgeois pe Beauquier ; sokialour, – diouzh ali Millerand,
Longuet pe Aristide Boyer ; liberter, – diouzh ali Ricard. »
Da c’houde e tlee ar poellgorioù lec’hel daveiñ d’an F.R.F. engouestladurioù an emstriverion, e
sell da amparañ er Gambr ur muianiver a-du gant an adreizhadur rannvroel. Diefed avat e vanas

hevelep gwikefre. Dibaot e voe ar poellgorioù ha dister o levezon. En Dael dilennet ne voe anv ebet
eus an adreizhadur c’hoantaet.
b) Ar c’houlennaoueg.
E 1951, e kasas an F.R.F. ur c’houlennaoueg d’an emstriverion. E kentezrevell ar roll-goulennoùse e tegase da goun e c’hell frammadur rannvroel Frañs klotañ gant amkanioù an holl strolladurioù
politikel. Hervezi edo an adreizhadur diouzh c’hoant :
« – ar P.R.L. hag an dizalc’hidi, o deus a-viskoazh embannet o c’harouriezh ouzh ar
frankizioù lec’hel ;
« – an R.P.F., en deus anavezet an ezhomm a zo eus ur stern rannvroel betek en e
frammadur diabarzh, oc’h ensevel dileuridi rannvroel a-us d’ar c’huzulioù departamant ;
« – ar radikalsokialourion, o deus lakaet endodiñ d’an 25 here 1921 gant unan eus o zud,
M. Marraud, neuze maodiern an Diabarzh, un danvez lezenn oc’h ensaviñ rannvroioù e
Frañs ;
« – an M.R.P., en deus alies diskleriet bezañ a-du gant an digreizennañ ha gant un
adreizhañ hardizh eus ar wikefre amaezhel ;
« – an S.F.I.O., en deus he degemennour helavarañ ha selaouetañ, Léon Blum, en ur
rummad pennadoù heverk, diogelet estreget ur wech e wellvez ouzh ar rannvroelezh ;
« – ar gomunourion, erfin, dalc’hidi ar reizhiad kevreadel degemeret gant an Unaniezh
Soviedel, nad eo nemet furm bellañ ar rannvroelezh. »
Evel e 1902, e talc’he an F.R.F. d’he mennoz deduañ kement strollad a oa er skalfad politikel. Da
heul ar gentezrevell-se e teue ar goulennoù-mañ :
« 1º Ha soñjal a rit ez eo re vihan ha skort stern an departamant evel m’emañ hiziv ? da
heul, hag e savit a-du evit rannañ Frañs e rannvroioù amaezhel ?
« 2º Hag emaoc’h a-du gant un digreizennadur don a startafe ar frankizioù kumunel, ha,
hep noazout ouzh unded ar vroad, a savelfe rannvroioù amaezhel dezho bodadennoù dilennet,
e doare da zisammañ ar Stad eus ar re e-touez he c’hembelioù a vremañ n’emaint ket dre o
natur en he c’hefridi ? »
An F.R.F. a alie hec’h izili hag he c’heneiled da reiñ o mouezhioù hepken d’an emstriverion o
defe respontet dre ya d’an daou c’houlenn-se. Respontoù yael a zeuas digant strolladoù bras evel
M.R.P., P.R.L., R.G.R., radikalsokialourion, R.P.F., S.F. I.O.. Koulskoude, en Dael dilennet ne voe
amparet muianiver ebet a-du gant an adreizhadur rannvroel, hag ankouaet e voe hemañ.

Emell an dilennidi rannvroelour e labour an Dael
E-keñver an Dael en deus al luskad rannvroelour klasket c’hoari roll ur stroll-pouezañ.
Koulskoude, e kemm ouzh ar strolloù-pouezañ arnevez, n’he deus an F.R.F. nepred amparet ul lobi
frammet. E nep degouezh n’he deus steuñvet he stourm diouzh ur vellouriezh ha tremenet eo gant un
ober primsavet ha spanaus.
An doare emellout pennañ eo bet endodiñ danvez dezvoù, – merkomp n’eo nepred en anv an
F.R.F. e kinnige an daelidi o mennadoù, zoken pa oant izili anezhi, met en o anvioù personel.
E-touez ar mennadoù-lezenn endodet war daol ar Gambr gant ar gannaded rannvroelour,
menegomp :
– mennad-lezenn HOVELACQUE (mae 1890), oc’h astenn tiriad an departamantoù, o
krouiñ 18 rannvro ;
– mennad-lezenn LANJUINAIS, d’ALLIÈRES, de RAMEL (ebrel 1895), o freuzañ an
departamantoù, oc’h ensaviñ 23 rannvro ;
– mennad-lezenn Louis MARTIN ha CHASSAING (du 1901), o kinnig en-dro mennad
HOVELACQUE ;
– mennad-lezenn Charles BEAUQUIER (c’hwevrer 1902), oc’h erlec’hiañ 25 rannvro
ouzh an departamantoù ;

– mennadoù-lezenn Jean HENNESSY (ebrel 1915, c’hwevrer 1916), o rakwelout
frammadur Frañs en 18 rannvro ;
– mennad-lezenn E. ROGNON (here 1916), o treistlakaat ur framm 34 rannvro war
framm an departamantoù ;
– mennad-lezenn Charles BELLET (1923), o terc’hel ivez an departamantoù hag o
savelañ 28 rannvro.
An holl vennadoù-se a reas tro-wenn, o tastum un niver dister-kenan a vouezhioù. Reoù ’zo a reas
trouz er wask, o tizhout ar c’hedveno.
Un doare all da labourat en Dael e voe evit ar rannvroelourion emellout dre gomz e breudoù
Kambr ar Gannaded hag ar Sened. Hogen aze ivez ne voe na kenurzh na steuñv ebet en
devennadennoù a-berzh an daelidi rannvroelour, ha disoc’h ebet.
Un trede araez-oberiañ en Dael a voe arnodet. Izili eus an holl strolladoù politikel o vezañ war un
dro izili eus an F.R.F., houmañ a glaskas levezonañ ar strolladoù war-eeun. Met ne voe ket
frammetoc’h an darempredoù. N’eus nemet gant ar Parti démocrate populaire (P.D.P.) e voe
kejadennoù reoliek. Hemañ, en e Gendalc’h 1929 e Nancy, a zisklerie : « A-du omp gant un
adreizhadur amaezhel don oc’h erlec’hiañ ar rannvro ouzh ar rannadurioù a vremañ, oc’h eeunaat
gwikefre hon amaezhierezh, o seveniñ un digreizennerezh ampellet dibaouez ».
Hogen, ouzhpenn skorted ar frammañ a voe unan eus sioù an F.R.F., e ranker, evit displegañ he
c’hwitadenn, lakaat e penn-kont un elfenn all a bouez : harzerezh ar c’hedveno ouzh ar mennozioù
rannvroelour. Dav eo menegiñ da gentañ, evelkent, an disoc’h nemetañ a voe d’ar stourm
rannvroelour e grez an Trede Republik.

Saveladur ar « rannvroioù Clémentel ».
E 1919, Étienne CLÉMENTEL, maodiern ar C’henwerzh, hag e genlabourer nesañ Henri
HAUSER, harpet gant kenlabourerion eus an F.R.F. (J. HENNESSY, h.a.), a lakaas krouiñ dre zeved
seitek « strolladur armerzhel-rannvroel » o vodañ kambroù kenwerzh an departamantoù. Meret oa pep
strolladur gant ur « poellgor rannvroel », anezhañ daou zileuriad dre gambr genwerzh, – hag ar
brefeded hag isprefeded, gant mouezh-kuzuliañ. Kembeli ar strolladurioù nevez a c’hoarveze a
« savelañ hag amaezhiañ an holl aozadurioù, diazezadurioù hag ensavadurioù a zo, dre o amkanioù, e
tro da aesaat pe da ziorren ar c’henwerzh hag an ijinerezh er rannvro amaezhel » (Deved ar 5 ebrel
1919).
Ne oa eno nemet un adreizhadur rannvroel a eil renk, hag ur roll dister o devoe ar « rannvroioù
Clémentel ». « N’o doa na stabilded, na beli, nag arc’hant ; war un diazez faos e oant harpet. Setu,
d’hon meno, ar pevar arbenn eus o droukverzh » (Maurice BRUN, Départements et régions, Paris,
1938, p. 196).

Harzerezh ar c’hedveno ouzh ar rannvroelouriezh digreizenner.
A-raok an eil Brezel-bed e oa ar rannvroelouriezh ul luskad a zehou evit un darn vras eus ar
c’hedveno : he dibolitikelezh oa golo un hengounelouriezh argilus. Ouzh anvioù BARRÈS,
MISTRAL, MAURRAS e chome liammet. N’eo nemet goude an eil Brezel-bed ez eo aet diwarni al
liv politikel dehou-se. Kemmet eo bet hec’h endalc’hed : paouezet he deus a vezañ ur meizad politikel
evit bezañ ur c’heal amaezhel. Hiziv emañ ar rannvroeladur e raklun an holl strolladoù : n’emeur ket
mui a-du pe a-enep, hogen evit ur rannvroeladur diles a-enep ur rannvroeladur trell-lagad.
Rannvroelouriezh hanterenn gentañ ar c’hantved oa tra un nebeut hiniennoù a venne chom e-maez
a bep stourm politikel, resisoc’h : dreist ar strolladoù politikel. « Diglok eo bet ar rannvroelouriezh
c’hall. Betek-henn ez eo bet disaviadek (inorganique) ; rak aon a rankout degas resisadurioù oc’h
enderc’hel d’an ober, emañ chomet er c’healiadurezhioù » (Joseph ANGOT, Vers le régionalisme
intégral, 1912, p. 41). Evit derc’hel d’ar splet a welent en dibolitikelezh, an unvaniezh etrezo, ar
rannvroelourion zo chomet sac’het en hentoù-dall.

Koulskoude, mar en deus c’hwitet war verr dermen, e ranker anaout e toug al luskad rannvroelour
frouezh war hir dermen : mar menne dalc’hidi ar rannvroeladur e-doug an Trede Republik chom dreist
ar strolladoù politikel, ar strolladoù politikel o-unan eo a venn, hiziv, kaout ar rannvroeladur en o
raklunioù.

Derou ar rannvroeladur hag emdroadur ar rannvroelouriezh.
Kalz mennozioù difennet gant al luskad rannvroelour a adkaver en adreizhadurioù amaezhel
abaoe 1940 : gouarnamantoù Vichy, an Dieubidigezh hag ar Pevare Republik o deus graet an holl
anezho kammedoù war-du ar rannvroeladur, kammedoù kendalc’het gant adreizhadurioù 1964 ha
1973 dindan ar Pempet Republik. Diaes eo gouzout evelkent ha levezonet eo bet graerion an
adreizhadurioù rannvroel gant kelennadurezh al luskad rannvroelour. Pezh a ranker notañ avat eo
bremanegezh ar gelennadurezh rannvroel : mennozioù a hañval hiziv bezañ nevez zo bet evit gwir
eztaolet ur pemont vloaz ’zo.
E-touez an dud a Stad o deus kemeret perzh er rannvroeladur, ez eo bet reoù ’zo e darempred paot
gant an F.R.F.. Michel DEBRÉ, da skouer, a reas un displegadenn a bouez e Kendalc’h an F.R.F. e
mezheven 1948 ; e 1958, hag eñ maodiern ar Reizh, e skrive da Jules MIHURA, kadoriad an F.R.F.,
kement-mañ : « Gant deur e’m eus lennet savlec’hiadurioù an F.R.F. ha diogeliñ a c’hallan deoc’h e
vo dalc’het kont eus ar sellboentoù a zisplegit, pa vo pleustret war an adreizhadurioù frammel ».
En ur gemer lec’h e leviadurezh ar Stad, he deus ar rannvroelezh emdroet. An emdroadur-se a
studiimp o heuliañ lerc’h-ouzh-lerc’h e dri ahel pennañ :
– eus ar rannvroelezh ensavadel d’ar rannvroelezh arc’hwelel,
– eus ar rannvroelezh armerzhel d’an armerzh rannvroel,
– eus ar rannvroelezh diabarzh d’ar rannvroelezh europat.

Eus ar rannvroelezh ensavadel d’ar rannvroelezh arc’hwelel.
An doare en deus bet ar gouarnamant da anaout ar rannvroelezh eo ober anezhi ur bazenn e
frammadur armerzhel ar riez, eleze ober d’ar rannvro sammañ arc’hwelioù. E-se e c’haller lavarout ez
eo ar rannvro arnevez ul lec’h arc’hwelioù muioc’h eget un ensavadur (J.L. QUERMONNE, Vers un
régionalisme « fonctionnel » ?, Revue française de Science politique, kerzu 1963). An aozour-mañ a
ziforc’h pevar arc’hwel bras d’ar rannvro : an arc’hwel-steuñviñ, an arc’hwel-kenurzhiañ, an
arc’hwel-didolpañ hag an arc’hwel-perzhiadekaat. Mar lakaer er-maez an arc’hwel-steuñviñ, edo an
arc’hwelioù all endeo war roll raktresoù al luskad rannvroel pemont vloaz ’zo.
Devedoù ar 14 meurzh 1964.

Devedoù 1964 n’o deus ket kemmet an 21 bastell a ober rannvroel savet e 1956 gant an anv a
« ranndirioù steuñvel » (régions de programme), nemet o deus ensavadekaet ur rannvroelezh manet en
egin betek neuze. Savelet o deus an tri ensav rannvroel hogos evel ma oant bet erbedet gant al luskad
rannvroelour :
a) an erounid rannvroel, pe prefed rannvro, dezhañ ur gefridi luskañ, reoliñ, kenurzhiañ en
armerzh hag en amaezhierezh. Ur roll a bouez en deus e prienterezh an darnenn rannvroel eus ar
steuñv, e danzeerezh ar raklunioù hag an erbaroù aveadurezh foran departamantel ha rannvroel. Dav
eo merkañ ar c’hemm a zo etre an doare erounid-mañ hag arc’hadur ar rannvroelourion : un erounid
daoubennek a c’houlennent (sl. Emsav 89/164 1974), hag e tistaolent groñs an erounid unpennek
anvet gant ar galloud-kreiz. Anzav a ranker evelkent e klot a-walc’h kembelioù ar prefed rannvro gant
ar re a ziawele ar raklun rannvroelour.
b) ar vodadenn rannvroel, pe Kengor-diorren an armerzh rannvroel (Commission de
développement économique régional, C.O.D.E.R.). Amañ ivez emañ an organ diazezet gant devedoù
1964 tost da raktresoù ar rannvroelourion. Pal ar C.O.D.E.R. eo reiñ tu d’ar geodedourion da gemer
perzh aesoc’h e mererezh al lazioù rannvroel ha lec’hel. Kenaoz ar c’hengorioù-diorren a glot gant an

derc’houezusted a venne J. HENNESSY ha CHARLES-BRUN reiñ d’ar bodadennoù rannvroel : etre
20 ha 50 ezel e pep hini, ur palevarzh anezho o vezañ dibabet gant hag e-touez an dilennidi lec’hel, an
hanter o vezañ ezholet gant an aozadurioù micherel foran ha gant aozadurioù micherel hag uniadel
implijerion hag implijidi ar greanterezh, ar gounezerezh, ar c’henwerzh, ar palevarzh diwezhañ o
vezañ anvet dre ziferad gant an Tevezeg, dibabet e-touez personelezhioù ar rannvro en askont eus o
barregezh. Ar C.O.D.E.R. – où zo dezho ur roll-kuzuliañ nemetken.
k) an aozadur-kuzuliañ rannvroel pe kuzuliadeg amaezhel ar rannvro. E kemm ouzh ar
C.O.D.E.R., dezhi doareoù derc’houezel ha politikel, ez eo ar guzuliadeg amezhel, evel ma tiskuilh
hec’h anv, un organ amaezhel rik. Klotañ a ra gant « aozadur-kuzuliañ rannvroel » ar rannvroelourion.
He c’hefridi eo ameilañ ar prefed rannvro, ha plediñ gant kudennoù ar postadurioù foran en o
c’heñverioù ouzh buhez armerzhel ha kevredigezhel ar rannvro. Ouzh hec’h amparañ emañ ar
brefeded departamant, teñzorier-talour meur ar rannvro, enseller an armerzh broadel ha
derc’houezourion rannvroel ar vaodierned deuriet.
E-kichen ar guzuliadeg amaezhel e kendalc’h ar poellgorioù-kennezañ da arc’hwelañ, ha bras e
chom o roll kizidikat ar c’hedveno hag enluskañ an nerzhoù lec’hel war-benn prientiñ ul leviadurezh
armerzhel evit ar rannvro.
Rannvroelezh-didolpañ ha rannvroelezh-kenurzhiañ.

An rannvroelezh ensavet gant devedoù ar 14 meurzh 1964 n’eo ket digreizenner, hogen didolper
ha kenurzhier. Ar rannvro, pell a vezañ ur strollelezh digreizennet, ne vez graet anezhi nemet, a-benn
ar fin, un azhenter d’an amaezhierezh-kreiz.
« An adreizhadur zo e bal pennañ ensaviñ e par ar rannvro al luniadoù o reiñ d’ar
gouarnamant an tu da ren e leviadurezh terkañ an diriegezh dre un didolpañ brasoc’h e
domani ar steuñverezh hag ar posterezh foran » (Titouroù kefridiel an 29 ebrel 1964).
Didolpañ an amaezhiadurezh-kreiz, kenurzhiañ gwazadurioù hag aozadurioù foran ar rannvro, –
gant an daou arc’hwel amaezhel rik-se, emañ rannvroeladur 1964 pell diouzh diaweladoù an F.R.F..

Eus ar rannvroelezh armerzhel d’an armerzh rannvroel.
Diouzh lusk e emdroadur, e tenn an armerzh arnevez da vezañ rannvroel ; ur stern azas eo dezhañ
ar rannvro. Dre se eo kemmet endalc’hed an ober rannvroel : a bolitikel ma oa en derou ez a da
armerzhel. Merkomp o doa meizourion al luskad rannvroelour, CHARLES-BRUN, HENNESSY,
PAUL-BONCOUR, diawelet an treuzfurmadur-se.
Terkadur an diriegezh e stern ar rannvro.

An droienn « aménagement du territoire » zo bet arveret evit ar wech kentañ e 1911 gant
CHARLES-BRUN. Terkadur an diriegezh a empleg an dasparzh gwellek eus an dud hag an
obererezhioù en egor ar riez a-benn diraez un diorreadur kempoell eus ar vro en he fezh. Hervez
Olivier GUICHARD, « an terkadur zo kent pep tra ur striv da genurzhiañ ha da gendodiñ
oberatadurioù liesek e sell da dizhout un amkan bloc’hel en ur rannvro » (Aménager la France, Paris,
1965, p. 51). Oc’h ober dave dizehan da veizourion al luskad rannvroelour, evel Vidal de LA
BLACHE, Olivier GUICHARD a zona en e levr dodennoù ha mennozioù a dalveze endeo da
bennaennoù-stur d’ar rannvroelourion. Da skouer « an daelañ (dialogue) gant an amzer » :
« An terkadur ne c’hell ket ober taolenn noazh hag adstummañ ur rannved, ur rannvro, ur
gêr, ur gweledva hep gouzañv destrizhennoù start an tremened. Hogen an amzer-se zo da
zistremen dibaouez ivez. An terkadur ne vev ket en amzer-vremañ ; he diaraogiñ a rank ober
bepred, he bannañ war an dazont » (Olivier GUICHARD, id., p. 26).
Da skouer, dodenn an ober youlel ha kendoniet :

« Terkañ an diriegezh a ra dimp mont eus ar gouzalc’h emdarzhek hag armerzhel d’an
urzhiata youlel eus ur gêr, ur rannvro pe un diriegezh a-bezh : merzout eo enta, ober eo enta »
(Olivier GUICHARD, id., p. 179).
Da skouer, keal an diazalc’h etre rannvroelezh ha terkadur an diriegezh :
« He nerzh a zeu d’ar rannvro e Frañs eus an terkadur, hag a-geveskemm. Un hevelep
anien a hañval bezañ d’an daou. Hogen, o perzhiañ e natur an terkadur, bevennoù ar rannvro
ne gavont ket ennañ pennaenn an trebaderezh. Ar stern zo kevreizh d’an doare ma vez
embreget, en un ampoent lavaret, terkadur an diriegezh » (Olivier GUICHARD, id., p. 197).
Da skouer, ar « vleingêr-gempouezañ », a zo unan eus an dodennoù pleustretañ abaoe 1960 :
« Bez’ ez eus anezho kreizennoù-divizout, kreizennoù-imbroudiñ ha kreizennoù
gwazadurioù rouez » (J.F. GRAVIER, L’aménagement du territoire et l’avenir des régions
françaises, Paris, 1964, p. 130).
« Leviadurezh ar bleingêrioù zo benveg dreist an ober rannvroel » (Olivier GUICHARD,
id., p. 69).
Hag, en devoud, e tenn leviadurezh terkadur an tiriegezh da vezañ renet e stern ar rannvroioù,
unan eus he frederioù pennañ o vezañ kempouezañ ar rannvroioù kenetrezo, oc’h amheuliañ an
tachadoù kreñv hag o teraogiñ an tachadoù gwan. Ar c’hevredadoù-diorren rannvroel krouet e
mezheven 1955 o deus bet ur roll a bouez e kefleuniadur an amkan-se, – klotañ a reont dik gant ar
« c’hevredadoù-kennezañ rannvroel » mennadet gant CHARLES-BRUN hag ar rannvroelourion.
Ar steuñverezh rannvroel.

Tennañ a ra ivez steuñverezh armerzhel ar riez da vezañ meizet hag embreget e stern ar rannvro.
Un arbenn eeun zo d’an devoud-se : re gemplezh ez eo aet an armerzh arnevez evit bezañ steuñvet er
par bloc’hel ; ne c’hell an diaweladoù war hir dermen bezañ talvoudek nemet er par rannvroel.
Ma n’o deus ket CHARLES-BRUN ha damkanourion all ar rannvroelezh arveret an termen
« steuñverezh rannvroel », bez’ o deus evelkent arc’het lies a wech ma ve ensavet er rannvro ur
benvegadur a stadegouriezh ha ma ve dreset rakweladoù armerzhel ar riez e stern ar rannvroioù.
Diazezet eo ar steuñverezh rannvroel war wikefre an « darnenn rannvroel », – hervez ur bennaenn
erbedet endeo gant ar rannvroelourion. Termenet eo bet evel-henn e Titouroù kefridiel an 24 ebrel
1964 :
« An darnenn rannvroel zo ar bannadur douaregorel e par ar rannvro eus diaweladoù ar
c’henderc’hañ hag eus amkanioù ar posterezh foran evel ma vezont savelet gant ar steuñv ;
enni e vez enta selladoù war diorreadur armerzhel ar rannvro ha war an aveadurioù foran a vo
kaset da benn er rannvro ».
Meizad ar steuñverezh rannvroel, evitañ da gaout e ziazez er gelennadurezh rannvroelour, zo ur
meizad-kevandodiñ nevez ; tro a roy da seveniñ ar rannvroeladur, n’eo ket en amgant ar riez hepken,
hogen en amgant Europa, evel ma rakwele CHARLES-BRUN hag e geneiled.

Eus ar rannvroelezh diabarzh d’ar rannvroelezh europat.
Ur gelennadurezh emdroadek oa rannvroelouriezh CHARLES-BRUN, HENNESSY ha PAULBONCOUR. He disoc’h reol eo ar gevreadelouriezh, o trevonnañ ar stern riezel hag oc’h emastenn da
Europa. Jean HENNESSY, en e levr Régions de France (Paris, 1916), a erbed « ur Frañs rannvroelaet
en un Europa gevreadelaet ». Diouzh e du, CHARLES-BRUN a ren stourmad evit ur gevreadelezh
europat a ve dezhi ar rannvro da unvez-diazez.
Ar rannvroelourion a venn gwelout en aozadurioù etreriezel evel ar Gumuniezh armerzhel europat
(European Economic Community, EEC, Communauté Économique Européenne, CEE) hag ar
C’henvarc’had kammedoù kentañ ur vent tiriadel nevez a gendaolo da savelañ ar rannvroelezh ha

neuze ar gevreadelezh europat : ne c’hell Europa bezañ kevanekaet hep ma ve kendoniet ar
rannvroioù.
« Armerzh Europa ne c’hallo derc’hel da gennezañ a-vloc’h, dispan hag herrek, hep ul
leviadurezh rannvroel nerzhek » (Robert MARJOLIN, Documents de la conférence sur les
économies régionales, CEE, Bruxelles, kerzu 1961, Rapport introductif, p. 21).
Kengor ar Gumuniezh armerzhel europat en deus erbedet an niver a 31 « rannvro gevredigezhelarmerzhel vras » etre 6 riez, – 9 evit Frañs. An dezverkoù arveret d’ober an didroc’hadur-se zo bet
war un dro douaroniezhel, poblañsel, kevredigezhel-armerzhel, politikel-amaezhel. Da skouer, ar
rannvro « Ouest » eus Frañs zo enni an teir ranndir « Bretagne », « Basse-Normandie », « Pays de la
Loire ». E spered aozerion an didroc’hadur ned eo ket bevennoù ar rannvroioù harzoù sonnet : fiñval a
c’hellint ober war un dro gant ezhommoù al leviadurezh rannvroel hec’h-unan. E-kichen dodennoù ar
stern bloc’hel europat, fiñvusted ar bevennoù rannvroel, e tegasont un dodenn all nad eo ket
armerzhel, a zo « diwall diseurtelezh ar rannvroioù ».
Ar rannvroelezh, kammed war-du ar gevreadelezh.

Evit CHARLES-BRUN, Jean HENNESSY ha PAUL-BONCOUR, ez eo ar rannvroelezh ur stad
distabil, ur bazenn-ardreuziñ etrezek ar gevreadelezh ha, war un dro, evit an hiniennoù koulz hag evit
ar broadoù, ur skol a gevreadelouriezh. Pell emañ avat ar gouarnamant gall, ha dre-vras ar gwiskadren gall, a heuliañ anezho war an hent-se. Ret eo merkañ ez eo, evit ar rannvroelourion all er-maez eus
an tri-se, ar rannvroelezh ur peurbal ennañ e-unan ha tamm ebet ur bazenn etrezek ar gevreadelezh.
An tri-se nemetken zo chomet feal da andonioù proudhonek o luskad.
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KENDAEL A-ZIVOUT AL LUSKADOÙ SOKIALOUR
(Dekvet testenn, PKB-1316)
An emvererezh. I. – Ar gealiadurezh emverelour.
Abaoe 1968 emañ ar voull gant an emvererezh. An holl strolladoù kleiz ha kleiz-pellañ a lavar
bezañ emverelour, lakaet er-maez ar P.C.F. hag un nebeut gronnadigoù stalinour (Humanité Rouge,
Prolétaire Ligne Rouge…). Evit ur wech e weler an holl a-du, ken c’hweluniadoù (C.F.D.T.), ken
trotskiourion (F.C.R., MANDEL, A.H.R.), ken anveliourion evit c’hoantaat ur gevredigezh emverour.
Pell a vezañ atav unvan eo o meizadur eus an emvererezh, setu perak e-lec’h kevaniñ gweladurioù
dibarek e vo deskrivet ha dezrannet an emvererezh a-zave 1) da gealiad hag embreg ar C.F.D.T. he

deus an hini gentañ evel aozadur yoc’hek degaset ar gudenn 2) da gealiad ar P.S.U. en deus savelet an
emvererezh evel raktres politikel.
Un abeg all da zibab kealiad an daou aozadur-se eo e kaver ganto azonoù tarzhadur ar c’hombod
renkadel, tra ma chom alies gant al luskadoù dispac’helour all ur c’hudennadur leninour rik dindan
luganoù emverelour, – menegomp amañ da skouer an aozadurioù trotskiour. En eneb, an emvererezh
a zo e kont gant C.F.D.T. ha P.S.U. a ampleg un treuzfurmadur boniek eus ar c’heñverioù kevredadel
en amgant un dispac’h kevredigezhel5.

I. Deskrivadur an emvererezh hervez ar C.F.D.T. hag ar P.S.U..
Diwar dezrann ar gevredigezh kevalaour emañ treset diarsell an emvererezh. Azonet eo ar
gevredigezh kevalaour gant :
a) ar c’horvoerezh : al labourerion a werzh o nerzh-labour, n’int ket e piaou da frouezh o labour.
Korvoet e vez mab-den bewech ma seller outañ evel ouzh ur varc’hadourezh, un draezenn ; en
embregerezhioù, dre reizhiad ar c’hopradelezh a gevuz an nerzh-labour ha n’eo ket al labour ; e pep
tachenn eus ar gedvuhez dre boellelezh an helv ;
b) an arallekadur : bezañ arallekaet eo bezañ rannet, estren d’an unan. En embregerezh, ez eus un
troc’h etre ar c’henderc’her hag ar c’henderc’had. Er gevredigezh, dre ar patrom-beveziñ ez eus un
troc’h etre an ezhommoù gwerc’hel hag an ezhommoù gourlakaet gant ar gevalaouriezh ;
k) ar mestronierezh : bezañ mestroniet zo bezañ ur pezh en ur framm-gourc’hemenn renet el laez.
Er gevredigezh kevalaour e vez sellet ar braz eus an denion evel tud disteraet gant ur bihanniver
dezhañ galloud-divizout hag aotrouniezh.
Stagañ a-zevri da zistrujañ an tri dezverk-se eo tresañ diarsell an emvererezh. An emvererezh er
ster strizh, eleze « lodennadur ha reolerezh gwerc’hek ar galloud-divizout » embreget ent strollennel
gant al labourerion eo a ro he zermenadur d’ar sokialouriezh ; e-se ez eo azonet houmañ evel-henn :
1) perc’hentiezh kevredigezhel an araezioù-kenderc’hañ ha -dasparzhañ ;
2) diorreadur ar steuñverezh gwerinek ;
3) keñverioù kedvuhezel kevatalour.
Etre an tri azon-se hag an emvererezh ez eus keñverioù a gevamplegusted : n’eus ket a
berc’hentiezh kevredigezhel hep emvererezh hag a-geveskemm, h.a.. Er par-se e kaver termenadur
klok an emvererezh pe ar sokialouriezh emverelour, – eleze ar rizhenn a gevredigezh vloc’hel ez eo ar
gevredigezh emverelour.
Gwelomp bremañ penaos ez arc’hwel ar gevredigezh-se diwar un nebeut dezverkoù-kreiz.

Emvererezh ha perc’hentiezh kevredigezhel.
Ar sokialouriezh a c’houlaka ezvevennadur ar c’hevala prevez hag ar gevalaourion : erlec’hiet eo
galloud al labour ouzh hini ar c’hevala. Heuliadoù zo da se : al labourerion o deus ar galloud-divizout
en o embregerezh hag e tennont korvo eus frouezh o labour. Seurt galloud-divizout (an emvererezh er
ster strizh) zo an un dra gant ar berc’hentiezh kevredigezhel, ha houmañ n’he deus ster nemet dre an
emvererezh. Frankiz, galloud pep unvez emveret zo bevennet gant frankiz, galloud an unvezioù all ha
gant ar mennoud kevredin savelet dre ar steuñv. Kevampleg eo enta diorreadur an emvererezh ha live
an emskiant kevredigezhel e-touez al labourerion. Ar c’heñver etre arc’hwelerezh emveret an

5
Forc’hadoù zo evelkent etre ar C.F.D.T. hag ar P.S.U.. Hemañ a bouez war ar prantad-tremen d’ar sokialouriezh, war
an treuzfurmadurioù d’ober diouzhtu goude trec’h an tu kleiz, war e roll evel strollad politikel ; klask a ra diskouez ez eo
gwelloc’h e raktres eget hini ar P.C.F.. Ar C.F.D.T. er c’hontrol evit merkañ moarvat he fellder e-keñver raktresoù ar
strolladoù politikel, ar bouez war ar reizhiad emverour evel ma tle bezañ sevenet en he zermen. Kreizet e vo enta ar
studienn-mañ dreist-holl war raktres ar C.F.D.T..

embregerezhioù ha steuñverezh gwerinek an armerzh a-bezh a vo, hervez an emverelourion, unan eus
kudennoù-kreiz an emvererezh.
N’eo nemet e stern ar berc’hentiezh kevredigezhel – dizisrannadus diouzh an emvererezh – e
c’hallo dizeriañ tamm-ha-tamm ar c’hopradelezh evel troc’h etre al labourer hag e genderc’had, etre al
labour ha frouezh al labour, e-ser dispenn keñverioù-mestroniañ ar c’hevala ouzh al labour.

Emvererezh ha steuñverezh gwerinek.
An emvererezh, o savelañ ur vestroni strollennel eus ar vuhez armerzhel ha kevredigezhel, a
ampleg er par bloc’hel ur steuñv a zo an disoc’henn eus kenurzhiadur an unvezioù armerzhel ha
kevredigezhel digreizennet. Roll ar steuñv eo urzhiata gwask ar beveziñ war ar c’henderc’hañ agevreizh gant dibaboù politikel ha n’eo ket gant seurtanvet dibaboù armerzhel. Ar steuñv evel
reizhiad-frammañ ar vuhez armerzhel ha kevredigezhel zo enebet ouzh 1) an nevid frankizour 2) ar
galvezveli pe/hag ar vurevveli.
Penaos e vo savelet ar steuñverezh gwerinek-se ? Savelet e vo e-ser un argerzh kendalc’hel a
geverata etre ar steuñvoù prientet gant an embregerezhioù, ar strollelezhioù tiriadel diouzh un tu hag
an durc’hadurioù broadel diouzh an tu all.
Ne lavarer ket fraezh avat piv a zivizo an durc’hadurioù-se na piv a skaro ar c’henstourmoù etre
steuñvoù an diaz hag int. Ar c’henstourmoù n’int ket da vezañ kuzhet. Er c’hontrol, ar c’henstourmoù
hinienn/embregerezh pe strollenn/bloc’henn a zegas un dialusk o vont war sklaeriañ betek fin ar
c’henstourmoù ; aze e komz ar P.S.U. eus prantad uhel ar gomunouriezh.
Bevennet eo an nevid gant diorreadur ar gennad nann marc’hadourezhel (madoù ha gwazadoù
evel an dezougen, ar yec’hed…), ha gant erlec’hiadur dibaboù fraezh hag emouez ouzh gwikefreoù
« difetis » an nevid kevalaour.
Deskrivet e vez dre ar munud an emvererezh diouzh ar savboent armerzhel en embregerezhioù,
liveoù liesek a frammelezh hag a atebegezh pergen. Bewech ma vez tu, e ren en unvezioù labour ar
werinelezh eeun hag an emgenurzh. Derc’houezourion ar genderc’herion, dilennet ha dizorniadus, a
vez frammet e kuzulioù. O roll eo dilenn renerezh an embregerezh ha kefleuniañ ar c’henere gantañ,
gant an unvezioù-labour, gant an embregerezhioù all hag ar Stad ; ouzhpenn se e tleont prientiñ
raktresoù-kenderc’hañ o rakwelout an dibaboù disheñvel gallus. Arver hollek ar stlennouriezh a seller,
anat, evel diziouerus.
E kembeli kuzul an derc’houezourion emañ an holl zivizoù o sellout ouzh mererezh ha diorreadur
an embregerezh. Evit ar strollelezhioù tiriadel (kumunioù, rannvroioù) ez embregont war unvezioùkenderc’hañ o amgant « ur goulevierezh en dezvegezh hag e doujañs ar steuñv ».
An emvererezh avat ne sell ket hepken ouzh ar c’henderc’hañ en embregerezhioù met ivez ouzh
ar vevezerion hag an arveriaded. E-se e vo aozadurioù emverour e pep gennad eus ar gedvuhez :
kuzulioù tiriadel (kumun, rannvro), lec’hel (karter), kuzulioù bevezerion hag arveriaded.

Emvererezh ha patrom diorreadur.
Ret eo derc’hel kont eus an amveziadoù etrevroadel : ha darbenn a reer pe get doareoù
mestroniezhel an diorreadur, ar binvidigezh ha furm a vremañ an eskemmoù etrevroadel ? Respont
nann d’ar goulenn-se a empleg 1) e par broioù an Trede Bed, ma tizarbennfent pennaenn ar
greantelaat ret treuzplaket hag enporzhiet enno gant ar broioù mestronier hep derc’hel kont eus stad an
armerzh er broioù mestroniet 2) e par ar gevredigezh emverelour, darempredoù nevez gant broioù an
Trede Bed ha krouidigezh ur reizhiad-diorren da lakaat termen da gorvoerezh broioù all, eleze
labourerion all.
Digembezus eo dazont an denelezh gant ar reizhiad-kenderc’hañ kevalaour : ar c’hresk kemeret
da bal an armerzh marc’hadourezhel, ar gealiadurezh vevezelour ne glotont ket gant iziunadoù mabden, ouzhpenn ma kasont ar bed d’an drouziwezh (kudennoù an trevva, ar saotradur). Lakaet e vez
kudenn gant ar c’hresk a) ent kementadel : perak kenderc’hañ muioc’h mar labourer muioc’h hep

gounit korvo gant al labour ? b) ent doareadel : mat e vo da skouer tevetañ an dezougen-stroll
kevredik kentoc’h eget an dezougen hiniennel prevez. Evel-se e vo savelet ur patrom-beveziñ nevez
enebet ouzh ar patrom hiniennelour frankizour.
Da vevennañ diwar vremañ rannadur al labour eo ret echuiñ gant « gwengel an arbennigour » evel
benveg kealiadel a gorvoerezh hag a vestronierezh. Ret eo enta diorren ar stummadur kalvezel ha
politikel a-benn reiñ tu d’ar barregezhioù-krouiñ, d’an intrudu kabestret hiziv an deiz d’en em
seveniñ. Un dasparzh kempouesoc’h eus ar gwezhiennoù hag eus an atebegezh zo ivez ramparzhioù
ouzh diwan ar galvez- hag ar vurevveli e-touez al labourerion. Roll an arbennigourion, an ijinourion
eo luskañ ha kenurzhiañ ar c’hrouiñ strollennel. Ent kalvezel, ez ampleg ar patromoù nevez-se a
stummerezh un arver hollekaet eus ar stlennouriezh, eleze astenn an emgefren reizhiadek d’ar
greanterezh. Tra ma oa an emvererezh ur c’hoantad dreistdiraez en 19t kantved, e teu bremañ gallus a
drugarez d’an emgefren, eme an emverelourion.
Kudenn ar stummadur zo da vezañ savlec’hiet en un amgant ledanoc’h, hini un dispac’h
kelennouriezhel (gouez d’ar C.F.D. T.), un dispac’h stuzegezhel (gouez d’ar P.S.U.).
Harpañ a ra ar P.S.U. keal an dispac’h stuzegezhel war meizad an « hevelebiezh strollennel ».
Echu eo gant ar proleter evel m’en deskrive MARX. Eus « ar broleterion n’o deus nemet o chadennoù
da goll » ez eur tremenet d’al labourer a zo war un dro keodedour, tad a familh, « parent d’élève »,
ezel eus un aozadur sportel pe kulturel. He mad a oar ar gevalaouriezh tennañ eus al liested-se a
staeladoù dre gas ur bellerezh-rannañ. En tu all d’ar c’horvoerezh armerzhel en embregerezhioù e ren
ur mestronierezh hollekoc’h er gedvuhez a-bezh. Abaoe un nebeut bloavezhioù e sav reuz gant
rummadoù kevredadel ’zo na glotont ket gant bevennoù anavezet ar renkadoù, pa vez trevonnet ar
renkad gant ar strolloù oad ha rev, an dudadelezh, h.a.. Diskouez a reer gwaskerezh ha korvoerezh
war ar rummadoù-se, met ne zifourkont ket c’hoazh war un emskiant a neuz renkadel. Dav eo
kentoc’h komz eus enkadennoù a hevelebiezh strollennel. Pezh a vank d’ar rummadoù-se ha d’al
luskadoù a venn o difenn eo ur stuzegezh (culture) boutin. Fellout a ra d’ar P.S.U. menegiñ aze teskad
ar c’hredennoù, menozioù, reoladoù, talvoudoù speredegezh o talvezout da hiniennoù un hevelep
metou da gehentiñ etrezo ha da reiñ gwerc’hegezh d’o ezhommoù. Ur stroll kevredadel ne c’hell
emziogeliñ nemet dre ur stuzegezh piaouel o reiñ d’e izili an tu d’en em gompren ha da enebiñ ouzh
ar mestronierezh en ur blegenn dibarek. Da skouer e roer ar gengrediezh hag ar geveleriezh el labour
e-touez ar wezhourion berzhek. Met ar stourm gwerc’hel a ampleg ur furm startaet endeo eus an
emskiant renkadel, ha houmañ n’eus anezhi nemet dre ur stuzegezh voutin o reiñ tu d’ar stroll-mañstroll da dizhout an hevelebiezh strollennel. Al luskad dispac’hel a zle enta skoazellañ furmoù nevez
an emskiant renkadel e kement lec’h ma tinodont, ha se dre ar stourm kealiadel ouzh ar gevalaouriezh.
Stourm ar bihanniveroù anvet kenelioù pe tudadoù zo er penn-kentañ d’ar c’hlask d’an
hevelebiezh strollennel. Ensammet e rank bezañ gant al luskad dispac’hel ha n’eo ket hepken evel un
diarc’hadur a zigreizennouriezh. Merkomp avat e sav ar P.S.U. enep amparadur Stadoù dizalc’h evit
ar bihanniveroù.
Ar gevredigezh emverelour n’eo ket he fal teuziñ pep unan en ur moul unvan, hogen er c’hontrol
anavezout dezho ster o zonkad o toujañ d’ar « gwir d’an diforc’helezh » ha d’al lieselezh.

Emvererezh ha levierezh.
A-fet framm ar veli, e tistaol an emverelourion urzhaz pikernek ar galloudoù micherour
(soviedoù) koulz hag ar greizennouriezh werinek, rak degas a reont buan da ziktatouriezh ur strollad
pe un den. Disteurel a reont ivez meizad emdarzhelour ar werinelezh lavaret eeun. Pleustr houmañ a
ziskouez e kas an ezvezañs a bep furmegezh d’un disoc’h a zo ren ur bihanniver (lezenn an hini
kreñvañ). An emvererezh, er c’hontrol, a ro tu da liesaat kreizennoù-embreger ar galloud ha da
zerc’hel kevrank etrezo, – ha dre se da virout pennaenn ar c’henetrereoliñ ha da warantiñ ur
werinegezh werc’hek ha birvidik er gedvuhez.
Evit ar P.S.U. da skouer ez anad luniadur al liveoù-divizout dindan furm ur bikernenn daouek a
guzulioù a) er c’henderc’hañ b) en diriadelezh, o klotañ a-getep gant par ar c’henderc’hañ ha par

steuñverezh an ezhommoù. Roll ar Stad eo eztaoliñ ar galloud strollennel, eleze emañ en he
c’hembeli :
1) termenadur hag erounezadur an dibaboù hag an tevetoù bloc’hel ; roll un aozadur-steuñviñ eo ;
2) atebegezhioù armerzhel ha kellidel, er par bloc’hel ivez ;
3) an difennerezh ;
4) an darempredoù etrevroadel.
Un termenadur nac’hel a roer eus ar Stad. N’eus ezhomm anezhi nemet en arbenn eus pouez an
tremened hag eus strivoù an diavaez da ziskar ar gevredigezh nevez. Prientiñ a ray hec’h-unan he
dizeriadur oc’h en em nagennañ hag a feur ma’z ay war-raok an emouiziegezh e-touez al labourerion.
Pehini eo roll ar strolladoù hag ar c’hweluniadoù ? Evit diwall diouzh mestronierezh an unstrollad
e ranker derc’hel d’al lieselezh. Roll ar strolladoù a vo stourm ouzh gwariadurioù ar veli nevez,
spisaat ha damkanañ an dibaboù politikel.
Ar c’hweluniadoù a zleo chom e-maez tachenn ar merañ en embregerezhioù. Nemet e tleint
mirout o galloud-nagennañ, broudañ an obererezh emverour hag ivez bezañ skolioù emvererezh o
prientiñ ar geodedourion d’an emc’houarn. Pouezañ a ra an emverelourion war ar ret ez eo derc’hel
d’ar frankizioù furmek a vremañ hag o astenn. War elfennoù all ar renad politikel e chom dispis o
c’healiadurezh. Ne spisaont ket kefridi organoù kevreadel an emvererezh. Da skouer, hag an
derc’houezañ strollennel a vo disoc’h ur c’hevreadur a guzulioù e par an embregerezhioù hag ar
c’humunioù ? pe disoc’h un dilennadur dre ar mouezhiañ hollek ? pe disoc’h an daou war un dro ? ha
pehini a vo tevetek mar bez kenstourm en degouezh-mañ diwezhañ ? Ne weler ket ervat kennebeut
eus petra e c’hoarvez ar Stad nag he darempred gant lec’hioù all ar veli evel ar c’huzulioù. Raktres
politikel an emverelourion zo enta kalz dispisoc’h eget o raktres armerzhel.

An emvererezh hag an tremen d’ar sokialouriezh.
Meizet eo an tremen d’ar sokialouriezh evel un argerzh a dreuzfurmadurioù politikel,
kevredigezhel, armerzhel, kealiadel, – gant lammoù doareadel, da skouer aloubidigezh ar veli-Stad dre
lusk ar yoc’hoù ha/pe ar mouezhiadegoù.
Dalc’hidi an emvererezh a gav kantreizhadur dezhañ er stourmoù a hiziv e kement ma tiskouezont
un tuadur d’ar reolerezh micherour. Anadiñ a ra an tuadur-se :
a) e par ar furmoù : bez’ ez eus emvererezh er stourmoù bewech ma vez ar c’hentod gant al
labourerion, ma vez digreizennet an obererezh hag embreget ar werinelezh vicherour (da skouer e roer
ec’hwelioù Lip ha Le Joint Français) ;
b) e par an endalc’hed : bewech ma nagenner aozioù ar c’hopradelezh diouzh savboentoù ar
c’horvoerezh, ar mestronierezh hag an arallekadur.

II. Notennoù-dezrannañ.
Diaes eo dezrannañ an emvererezh a-dreuz d’ar gealiadurezh emverelour, dre ma ne glot houmañ
peurliesañ gant saviad ebet. Setu perak ne vo ket kavet amañ un dezrann klok eus an emvererezh, met
hepken notennoù-dezrannañ a roy tu da savelañ sternioù-daveiñ nevez da studi an emvererezh.
Alies e vez termenet an emvererezh dre ar pezh ned eo ket : 1) ur c’hempennadur armerzhel 2) ar
sokialouriezh vureviadek (SSSR). Sellomp pishoc’h ouzh an eil poent-se. An emverelourion a zistaol
ar sokialouriezh kreizennour, an unstrollad, ar steuñv gourlakaet eus al laez, e gerioù all ateb-oberoù
damkaniezh an handizhegezh istorel, da lavarout eo ar Stad frammet start e furm diktatouriezh ar
broleteriezh (diktatouriezh ar Strollad komunour). An emvererezh a anad enta evel un distaol eus an
handizhegezh istorel marksour : an dud, hiniennoù ha strollennoù, a ra o istor o-unan war-eeun pe n’o
deus istor ebet, ne c’hell ket an istor bezañ graet dre hanterouriezh. Kemeromp div skouer : enebet eo
ar steuñviñ gwerinek emverour ouzh ar steuñviñ evel m’en intent ar P.C.F. (ar Stad o tivizout pere eo

ezhommoù ar boblañs hag o sevel ar Steuñv) ; enebet eo ar reolerezh micherour embreget en ec’hwel
Lip ouzh pleustr ar C.G.T.-P.C.F. en ec’hwel Rateau.
Mard eo arallek bremañ diouzh savboent an emsavelezh an hentennoù marksour-leninour evel
m’henn diskouez kerzh an emsavioù eo dav en em c’houlenn hag emañ an emvererezh war an hent
d’ar c’henderc’hañ istor, gant gerioù all, hag emsavel eo an emvererezh. Pezh a zo kement ha
dezrannañ an emvererezh e stern-daveiñ ar finvezelezh : emsavel eo an oberoù durc’haet etrezek pal
an distro d’ar c’henderc’hañ istor ha, war un dro, etrezek ar finvezioù kenderc’het e-ser an oberoù-se
(sl. Emsav 78/204 hh., 1973).
Daveiñ a ra an emvererezh e dibenn dezrann c’hoazh d’ur brederouriezh an istor, da brantad uhel
ar gomunouriezh, da fin ar c’henstourmoù, – evel ar varksouriezh-leninouriezh. Ar pezh a zo
disheñvel eo ar prantad-tremen, eleze ar sokialouriezh hag an hentennoù d’he diraez. Ne vez ket mui
komzet eus diktatouriezh ar broleteriezh, eus rakward frammet al labourerion. Goulenn a reer stagañ
diouzhtu da vevennañ rannadur al labour, da zistrujañ ar gevredigezh-veveziñ, da vevennañ an
organoù-Stad, da lakaat ar c’hopradelezh da zizeriañ, – gwerc’helaat diouzhtu enta iziunadoù al
labourerion ha n’eo ket gortoz ar gomunouriezh.
Ateb-oberoù an emvererezh zo a-benn ar fin strivoù al labourerion da ren o-unan o stourmoù hag
e-se lakaat a-wel o iziunadoù piaouel : terriñ gant aozadur al labour greantel, diorren o atebegezh,
chom da vevañ en o bro ha war o micher, h.a., eleze embreger ar reolerezh micherour, evel m’o deus
graet labourerion Lip, Le Joint Français, Doux, h.a.. Met o vezañ ma vez renet ar reolerezh micherour
er saviad arallek (ne bad ket en tu all d’an ec’hwel, chom a ra bevennet d’an embregerezh-mañembregerezh), ne aotre ket ur c’hendalc’herezh oberiat o tegas frouezh er par bloc’hennel war hir
dermen.
Tu zo da sellout ouzh ar reolerezh micherour evel derou ur c’henderc’hañ istor a-berzh al
labourerion, hag aze emañ yaelezh ar stourmoù a rizh nevez. Dav eo anaout evelkent ned eo ket gwall
zaelerezhel evit ar mare ar c’heñver etre ar c’healiad emverelour hag ar reolerezh micherour. Un
dislank ez eus etrezo ha mard eo savelet ar reolerezh micherour evel ateb-oberoù d’an emvererezh
gant an damkanourion emverelour, ez eo goude taol. Ar c’healiad emverelour n’en deus ket a saviadkenderc’hañ strollennel piaouel. Chom a ra damkanadenn kefredourion ’zo diaesaet gant ar patrom
sokialour klasel ha mennet da reiñ lufr nevez d’ar sokialouriezh saotret gant ar stalinouriezh.
Kealiadek rik e chom war veur a boent (ar Stad ha kudenn al levierezh) hag e-se ez eo diaes
dezrannañ patrom an emvererezh, – dav eo lakaat a-geñver gantañ dispisted ha forc’hellegezh ar
reolerezh micherour war ar poentoù-se. Er c’hontrol, kalz spisoc’h eo ar raktres armerzhel
emverelour, peogwir ez eo bet embreget c’hoazh ar reolerezh micherour war an dachenn-mañ hag,
ouzhpenn se, e klot gant un durc’hadur eus an armerzh arnevez hag un treuzfurmadur eus ar renkad
vicherour.
Ur studi saviadel eus an emvererezh a ranko kaout enta daou stern-daveiñ all. Unan treadegel :
kreizennouriezh-digreizennouriezh en hil dispac’hel micherour (Kumun 1871, Soviedoù 1905-1917,
brezel Spagn, h.a.) ; unan all kevadegel : emdroadur an armerzh arnevez (diorreadur an emgefren) hag
ar renkad vicherour gant he hentennoù-stourm nevez.
Yaelezh an emvererezh pe da nebeutañ ar reolerezh micherour zo er striv da reiñ tu d’an denion
d’ober o istor ent emouiziek daoust ma chom c’hoazh ar striv-se dindan ur c’healiad amspis ha
forc’hellek. Ar gudenn a zo eo e teufe ar yaelezh-se a-benn da grouiñ, astenn, kreñvaat un ateboberoù, ur saviad-kenderc’hañ piaouel. Aze emaomp degaset dirak kudenn an hiloù istor ; tarzhañ a ra
an emvererezh ar c’hombod renkadel, – da skouer pa gomz ar P.S.U. eus « hevelebiezh strollennel »,
ez eo anat ne sell mui ouzh ar renkad « klasel » nemet evel ur strollenn etre re all. Daoust ma tiskler
bezañ mennet da lakaat ar stourmoù-se d’en em zisplegañ evel stourmoù renkadel, an hentenn
kinniget, saveladur ur « stuzegezh piaouel », zo anrenkadel krenn.
Ne glot ket ar c’healiadurezhioù kozh gant ar bountadoù kevredadel nevez. Ar gudenn evit an
« emvererezh » eo enta en em werc’helaat en ur gemplezhiad sternioù nevez a roy d’ar yaelezh a zo
ennañ an tu da grouiñ istor.
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AN EMSAV HAG AR VRO (75)
LIZHEROÙ
« Kenderc’hel a ran gant ar Bonedoù Ruz. Un nebeut elfennoù dezrannerezh a’m eus kavet.
« Emsavadeg ar Bonedoù Ruz ned eo ket un dra dibar er 17t kantved hag ur bern emsavadegoù
heñvel zo bet e Frañs er mare-se. Ret e vo keñveriañ ar pezh a zo c’hoarvezet e Breizh hag an
emsavadegoù e kornioù all eus Frañs. Disheñvelderioù a vo kavet ; taget e veze an dudjentil da
skouer, hogen se a denn da sonnadur ar gevredigezh e Breizh : eno e c’hoarie an noblañsoù roll
amaezhidi ar Roue e lec’h all (sl. R. MOUSNIER, Fureurs paysannes). Kement-se a’m eus displeget
an deiz all en Oriant hag a glaskin displegañ dre ar munud er pennad a gasin da Emsav dizale.
« Ur gudenn all a chome ha hi kalz luzietoc’h da studiañ, a gav din : hini roll MANER en afer hag
ar jezuistadur a zo bet da heul, evit arverañ troienn R.
« Meur a emzalc’h a c’haller kavout dirak an darvoud : 1) hini ar gatoliged (hag int broadelourion
pe get) : kriz eo bet de CHAULNES hag e soudarded, hogen a drugarez da vMANER eo bet skañvaet
poanioù pobl Vreizh (POCQUET, POISSON, CHARDRONNET…) 2) an emzalc’h kleiz (U.D.B.,
S.K.B.) a zeu splann e gwerzennoù Gilles SERVAT :
“Pas de colonie sans missions,
Faut prêcher la soumission.”
« An hevelep dodenn a gaver e-barzh niv. 18 Sav Breizh dindan bluenn Erwan VALLERIE en e
raklavar d’an Exerciçou eus ar vuhez christen adembannet gant e gelaouenn : “Ecrits au début du
XVIIIe siècle et donc dans la foulée de la croisade de Maunoir et de la répression de la révolte des
Bonnets Rouges, ils illustrent fort bien () l’esprit ‘terroriste’ () de cette véritable colonisation
religieuse de la Bretagne du siècle de Louis XIV. Il s’agissait de mater un peuple rebelle, de briser son
expression propre. L’esprit du christianisme celtique vivait encore au XVIIe siècle.” hag all…
« Amañ e kav din e vo ret ivez diskar mojennoù war gristeniezh ekologek hon hendadoù :
testennoù ar mare a ro dimp da c’houzout e veve Breizhiz n’eo ket er “christianisme celtique” aet da
get abaoe kantvedoù, hogen e treuzkredennoù pagan disleberet.
« Me gav din e ranker studiañ pouez ar gravez e Frañs er 17t kantved : tabutoù etre jezuisted ha
jansenourion, etre FÉNELON ha BOSSUET, gallikanouriezh, kuietouriezh, Édit de Nantes ha me
oar… Lakaomp e berr : roll an Iliz hag an dud a Iliz a oa eus ar pouezusañ er c’henderc’hañ speredel
ha kefredel, – kenderc’hañ o lakaat e kont ar gevredigezh vloc’hel en he fezh. Ne gredan ket e ve
kavet skouerioù keñveriadus en hon amzer. An hanvoudelourion hag ar gomunourion, an
emframmelourion hag ar varksourion a ro skeudennoù dister eus tabutoù kefredel ar 17t kantved.
« Alese an dezenn a zegasin : roll ar jezuisted zo bet araokadek e kement m’o deus distrujet an
henvoazelezh evit degas kenderc’hadoù bed arnevez o mare. Mutatis mutandis roll ar skol lik e Breizh
etre an daou vrezel.
« Gant se e kav din hon eus ur c’hlozadur da c’hortoz.
« An dezenn vroadelour a ra evel pa vije ur c’henderc’hañ istor diles e Breizh : un hil istor a
dremen dre ar Bonedoù Ruz, PONTKALLEK, ar Chouaned…, ur speredelezh espar zo e Breizh
(christianisme celtique Erwan VALLERIE). Er c’hontrol, degouezh ar Bonedoù Ruz a ziskouez dimp
a contrario, “en creux”, ne vez ket kenderc’het istor forzh penaos, dre zegouezh hag ent emdarzhek :
ar Bonedoù Ruz a grou un darvoud, met n’int ket evit leviañ anezhañ. Tezenn voas c’hoazh : ma ne
vije ket bet lazhet AR BALP ha ma n’o dije ket gallet Izelvroiz dilestrañ e Montroulez…, neuze, a
c’hellomp respont, neuze e vije bet div gevredigezh vloc’hel oc’h en em vatiñ war zouar Breizh,
hogen Breizhiz ne vijent ket bet muioc’h en taol evit kelo.

« Ar Bonedoù Ruz a grou un darvoud, hogen al leviadurezh hag an intrudu a chom gant ar Stad
c’hall ; ent vilourel evel just, ivez ent politikel (Stadoù kaset da Wened e-pad 15 vloaz), ent kealiadel
erziwezh : rak ar jezuisted a zistruj an henvoazelezh, hogen ne zegasont nemet iskenderc’hadoù
kravezel ha kefredel. Breizhiz a zegemer en un doare gouzañvat ar gravez kristen hag ar Stad
arnevez. »
(16 09 74)
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Da heul Lennadenn : Maria-Antonietta MACCIOCHI, « Pour Gramsci », Seuil Paris, 1974,
Emsav 91/229-235, 1974 :
« Diouzh va zu, e’m eus lennet pennadoù war skridoù GRAMSCI e niverenn 4-5 ar gelaouenn
Dialectiques (meurzh 1974) a zo gouestlet dezhañ penn-da-benn.
« Merzet ’m eus ne’m boa ket meizet mat pezh e oa ar gefredourion henvoazel (ne oa ket fraezh
gant M.A. MACCHIOCHI). Sklaeroc’h eo da heul lenn Le concept d’hégémonie chez A. Gramsci,
gant Luciano GRUPPI, studi diazezet war Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura. Diskouez
a ra e oa anat evit GRAMSCI bezañs kefredourion saviadek ar renkad ren. Ar gefredourion henvoazel
a zeu eus renkadoù disheñvel. Dougen a reont un henvoaz “treuzistorel hag etrerenkadel”.
“Derc’houezourion int d’ur c’hendalc’herezh istor na vez ket troc’het zoken gant ar c’hemmadurioù
kempleshañ ha boniekañ en nerzhoù kevredigezhel ha politikel”. Pezh a glot gant deskrivadur ar
gefredourion etre (sl. Emsav 91/231), eleze kefredourion arbennikaet-strizh, ar gefredourion uhel o
vezañ kefredourion saviadek ar renkad-ren. Hep ma ve liammoù danvezel pe frammel d’henn
diskouez, ez eo isurzhiet ar gefredourion henvoazel ouzh ar renkad-ren. N’int ket emouez ouzh seurt
saviad a isurzhiadur, alese ar mennoz o deus eus “emrenerezh ar gefredourion”.
« M.A. MACCHIOCHI a lavar ez eo sanket mat e Frañs ivez ar mennoz-se. Evel skouer e ro
keñverioù ar P.C.F. hag ar gefredourion. Menegiñ a ra laouen anvioù ar begennoù o kenduañ gant ar
Strollad. Ar c’heñver en deus ARAGON ouzh ar yoc’hoù zo bevennet d’e emziskouezidigezh er Fête
de l’Humanité ha da werzh e levrioù a zor da zor gant “stourmerion an diaz”. E-keit-se emañ-eñ
kantet en e “embreg arzel”. An disoc’h zo gwariadurioù stil GARAUDY, pe degouezh
SOLŽENICYN en SSSR. Menegiñ a ra ivez skouer PICASSO. E Frañs eo bet ijinet an termen
“kefredour engouestlet” na ra nemet pellaat diouzh an amkan da dizhout a zo ar saviadekadur.
« Dudius eo pezh a lavar Jean THIBAUDEAU diwar-benn studi c’hoariva PIRANDELLO gant
GRAMSCI etre traoù all (Premières notes sur les écrits de prison de Gramsci pour placer la littérature
dans la théorie marxiste, o taveiñ da Letteratura e vita nazionale). GRAMSCI a ra eus doare c’hoariva
PIRANDELLO ur “gefredelouriezh difetis”. Un dra a zo devoudus gant PIRANDELLO eo bezañ war
un dro sikilian, europat hag italian ha kaout emskiant ouzh kement-se. Ar c’hoariva a savas en derou a
ziskouez en un doare ludresadennel strivoù ar proviñsad a glask gwiskañ doareoù ur broadour pe un
europad. Met, eme GRAMSCI, keit ma vanko d’ar bobl italian ur sevenadur unvan e chomo an italian
un adsked a vroadour hag a europad hepken. Ha PIRANDELLO, daoust d’e emdroadur, a chom ul
ludresadenn a broviñsad o kas un ober evel-pa-vije. Un troc’h ez eus diwar neuze etre an diaz
(kouerion Sikilia) a roe da c’hoariva PIRANDELLO e stummoù poblek ha rannyezhel war un dro
gant dislavaroù ar bobl, hag e ziaz nevez a aozer lennegezh, a skrivagner a vicher. Derc’hel a ra da
ziskouez drama ar vuhez evel hini an dislavaroù a zo en dud, war skouer ar pezh a c’houzañv-eñ,
hogen an diaz a zo kollet, argaset. Pezh a oa arz zo aet da get e gounid ar gefredelouriezh difetis.
« GRAMSCI a studi an hevelep kudennoù a-geñver gant ar bobl, – eleze gant gwiskadoù ar
gevredigezh a zo dindan bennholierezh ar renkad-ren ##(sl. pennad Alberto M. CIRESE, Conception
du monde, philosophie spontanée, folklore, a ra dave da Letteratura () hag ivez da Passato e presente,
ha da Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce. Kreizennet eo ar studienn war al
lodenn talbennet “Evezhiadennoù war ar folklor” e-barzh Letteratura ().
« GRAMSCI a glask gwelout e pe stad emañ ar “c’hultur poblek”. Ar folklor zo stumm
emdarzhek eztaolioù kulturel ar bobl. Termenet eo evel un treuzpadout gouzañvat, un treuzplakañ dre
amprestadur elfennoù ’zo eus ar c’hultur kefridiel (hini ar renkad-ren) distaget diouzh an hollad a ro

dezho o c’hempoellded. Ar meizadur folklorel zo stag ouzh ar c’houzañvadegezh. Padal, ar folklor
n’eo ket kevanek ouzh kultur ar renkad-ren. Doare meizañ ar bobl ne sent ket bepred ouzh youl ar
stroll-ren. A-zivout ar c’hanaouennoù-pobl e lavar GRAMSCI n’int bet skrivet na gant ar bobl nag
evit ar bobl, nemet e klotont ouzh un dibab a-berzh ar bobl. Isurzhiet eo ar folklor, hogen ned eo ket
gougevanet. An argerzh dispac’hel a lak a-wel pezh a zo yael er folklor ha pezh a zo nac’hel er
c’hultur kefridiel.
« Kudenn ar c’hultur-pobl zo hini kementad an elfennoù doareadel. An holl dud zo prederourion,
dre ma prederiont. An elfenn bouezus a vank eo urzhiadur o freder, e reizhiadekadur. Alese an
ezhomm da zegas pe da vroudañ er meiz en deus ar bobl eus ar bed an elfennoù a ya war an tu-se. An
treuzfurmadur, kementadel en derou, a zeu da vezañ doareadel, pa ziwan ur preder oberiat nevez.
N’eus troc’h ebet avat etre an div bazenn. Emañ ar preder nevez en hiladur an hini kozh. Padal ez eus
enebadur groñs etre an daou : gouzañvat hag argilus eo ar meiz folklorek, oberiat hag araokadek eo ar
meiz broadel-poblek.
« Er studi war PIRANDELLO evel er studi war ar folklor ez eo treuzfurmadur ar gevredigezh abezh a zo e-kreiz ar preder. En argerzh dispac’hel e ro GRAMSCI ur pouez bras d’ar c’heñverioù
rakward-strollad-yoc’hoù : saveladur ar bloc’h istorek dispac’hel zo e kaoz aze. An dezrannoù a ra a
vez bepred a-zave d’ar c’heñverioù-se : dezrann ar bobl hag he meizadoù, dezrann ar gefredourion
henvoazel hag o meizadoù, dezrann ar gevredigezh italian erfin. Gant e embregiezh dezhañ e klot
ivez, da skouer gant ar Poellgorioù micherour. E-kichen ar c’hweluniad, a chom ur benveg-arc’hañ er
bloc’h istorek kozh, e tenn ar Poellgor micherour da fetisaat ar c’heñverioù rakward-strollad-yoc’hoù.
Ennañ e vez bodet ar vicherourion war al lec’h end-eeun eus o obererezh er reizhiad. Aze e c’hellont
degas buhezadur o saviad hag o enkadennoù a vestronidi. Diouzh o zu, ar gomunourion a zegas
hentenn o foellata evel araez da derriñ kelc’h-bac’h ar saviad mestroniet. Ar vicherourion a grog da
stummañ ur boellelezh nevez war un dro gant ar gomunourion. Amprouet e vez an damkaniezh e-ser
an danvez nerzhoù kevredigezhel ha roet korf d’ar bloc’h istorek. Ur skouer all zo en darempredoù o
devoe GRAMSCI hag ar gomunourion italian gant Strollad komunour an Unaniezh Soviedel.
GRAMSCI a nac’has kemer penn ar P.C.I. nevez savet evel ma c’houlenne dileuriad ar S.K.U.S. : eus
diabarzh ar P.C.I. e tlee dont an disentez-se.
« Tostaet ’m eus saviad ar gefredourion henvoazel ouzh hini Émile MASSON. Hanterour oa
hemañ etre iziunadoù ar yoc’h distuz ha kultur ar renkad-ren. Ent saviadel n’emañ nag en eil nag en
eben. Ne vuhez ket emframm henvoazel Breizh. N’emañ ket o perzhiañ e saviadigezh ar c’healioù
bourc’hiz a arver. An arver a ra eus an utopienn zo un eztaol eus e saviad a chom diemouez dezhañ.
Evel PIRANDELLO e tilez an dislavaroù a zo en e saviad evit diazezañ war an utopienn : mab-den
evel hinienn zo piaouer ur skiant andoniek. Ar skiant-se a ra ur barzh eus MASSON en laka da
dizhout un hollved nad eo ket liammet ent daelerezhel ouzh an diaz poblel. Un danzeadur kefredel
n’eo ken, o tiwelout ar werc’helezh. Oc’h embann ar vezañs eus nerzhoù kevredigezhel er bobl
vrezhon pa na oa ket anezho, e krou un hent bac’h : n’en deus ket mui ezhomm d’o devoudañ. Chom
a ra gant e skridoù un tuadur lennegelour a vir outañ a stagañ gant ul labour sirius war ar c’healioù a
arver pe a brest d’ar bobl. Tud evel LA BORDERIE pe VALLÉE o deus degaset danvez d’o
heulierion, rak daoust d’o amkanioù e kemerent da sol un danvez a oa stag ouzh kudennoù an dud. »
(16 09 74)
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A-zivout an destenn da vezañ embannet war Émile MASSON :
« Setu penaos e welan framm an destenn-se.
« Kentañ lodenn : deskrivadur hanezel saviad ha kealiad an den, amveziadoù e saviad (stad ar
gevredigezh ma edo, e lec’h enni, – kement-mañ a gaver ervat en diwezhañ maladur), amveziadoù e
gealiad (e savlec’hiadur en istor ar preder europat, brastres ar redennoù mennozioù a ziverzer en e
skridoù, en e emzalc’hioù, – reoù ’zo eus e gredennoù a gavomp souezhus pa oant e gwirionez
lec’hiennoù boutin e kelc’hiadoù kefredel an 18t hag an 19t kantved). Ur falskudenn zo da hepkoriñ el
lodenn gentañ-mañ, e ve klask gouzout petra nevez a-fet mennozioù en defe degaset MASSON.

Falskudenn eo, rak n’eo ket roll un deskrivadur hanezel, eleze soliadel, diskoachañ an nidiadelezh.
D’ar muiañ e c’hell ober ur renabl stadegel eus an elfennoù kealiadel testeniet er pezh a chom aziwar-lerc’h MASSON, imbourc’hiñ e pe ampoent eus an istorvezh emañ testeniet pep hini anezho
evit ar wech kentañ, un tammig evel ma ra ar gerdarzhour evit termenoù ur yezh. Hogen pa na gav
testeni ebet eus kentvezoud ur mennoz, ne c’hell ket evit kelo diogeliñ ez eo bet krouet ar mennoz-se
gant an eztaoler kentañ anavezet anezhañ. Ned eo ket evit distremen par an tebegoù. Setu perak n’hon
eus ket ni da zispign ar gremm bras a zo ret evit peurgas ar c’hwilierezh-se, – gouezoniourion a vo
kavet bepred evit henn ober, ha pa ve razhed ar Skolioù-meur na petra ’ta !
« Eil lodenn : saveladur emsavel MASSON, gant gerioù all : saveladur istorel pe, gwelloc’h
c’hoazh, nidiadel. Dall eo ar ouiziaded ouzh pep tra nemet ouzh ar soliadelezh ; ken gwir all, n’eus
nemet evel nidiad e c’haller imbourc’hiñ an nidiadelezh. E berr, ez eo dre ret diwar hon emsavelezh a
hiziv, en he deberzhekañ dibaregezh, e c’hellomp diverzout emsavelezh MASSON. Aze ez anad
mibiliezh an enklask a venegen uheloc’h da c’houzout “petra a nevez” a zegase MASSON. Rak, mar
lavaromp da skouer ez eo “an hollveziadelezh”, e vo re aes diskouez dimp e oa eus “an
hollveziadelezh” a-raok MASSON ; ar respont diles eo “an hollveziadelezh en hil istor ma emañ an
Emsav”, hogen ar respont-mañ ned eo gwiriek nemet evit nidiaded an hil istor ma emañ an Emsav
end-eeun ; ne dizho ar wiriegezh hollvedel nemet e kement ma tizho an hil istor-se hollelaat, eleze ma
teuy e hollveziadelezh da vezañ hollveziadelezh nevez evit an hollved. Reiñ a ran ur skouer. MARX a
verk d’ar broleterion ar gefridi krouiñ ur bed nevez, hag o anaout a ra evel barrek d’e grouiñ dre berzh
ma n’o deus netra, ma n’int netra (pur int a bep deberzh, n’o deus mammvro ebet, h.a., dre se ez int
retvez pur, alese sol diles d’un hollveziadelezh nevez) ; gant gerioù all, dispac’h MARX zo an
dispac’h dre an nac’helezh : “nac’h an nac’helezh”, h.a.. MASSON a verk da Vreizhiz ar gefridi
krouiñ ur bed nevez dre berzh ma piaouont peadra da grouiñ ar bed-se (lakaat a ra o deberzhelezh da
sol d’an hollveziadelezh nevez) ; gantañ e paouez an dispac’h a vezañ dispac’h dre an nac’helezh, –
dispac’h dre ar yaelezh eo. Kement-mañ zo deuet anat hiziv hepken, dre berzh araokadur an dispac’hse, ez eo an Emsav ur graer anezhañ, araokadur a ro tu d’henn damkanañ. An dispac’h “dre ar
yaelezh” a) zo un hontsaveladur diwar dispac’h MARX, ar c’heñver nac’her/nac’helezh o vezañ
eilsavelet evel keñver nidiad/soliadelezh (holleloc’h eget damkaniezh MARX na ouie gwelout en
deberzh nemet ur beziad soliadel ha, da heul, e nac’h, an damkaniezh nevez a ra eus an deberzh ur
beziad nidiadel evel “deberzh diziouerus” d’ar c’henderc’hañ istor) b) zo ar gwellañ goulou a c’haller
teurel war MASSON evit e anaout, an alc’houez treadegel o reiñ ster istorek d’an dislavaroù a verker
en e skridoù hag en e emzalc’hioù. Setu patrom saveladur emsavel diogeladennoù MASSON :
1) diogeladenn (pe diouganadenn mar kaver gwell) : “Breizhiz zo dezho an holl zoareoù (broadegezh,
yezh, vertuzioù) a ra anezho graerion an dispac’h a zo o tont – gwaskerion-diavaez, ar Stad, an Iliz, ar
vourc’hizion, a ra anezho ur bobl chatalaet – dieuberion-diavaez, ar sokialourion, a ray dezho bezañ ar
pezh ez int : an dispac’herion gortozet gant ar bed” (aes eo dimp hiziv lakaat a-wel ar gwanderioù, an
emzislavaroù a zo en diogeladenn-se) 2) embregiezh : an Emsav o savelañ an doareoù meneget gant
MASSON (broadegezh, h. a.) evel deberzh diziouerus d’an dispac’h (da genderc’h un hollveziadelezh
nevez) ; an tremen eus 1 da 2 dre niderezh an Emsav zo bet, gant krouidigezh ur saviad-kenderc’hañ
dispac’hel, treuzfurmadur diogeladenn MASSON e doare m’en em gav ezvevennet diouti he
gwanderioù : gouzañvadegezh graerion an dispac’h, gwengel an orinoù, mesiazegezh naturelour, h.a.
3) damkaniezh : an dispac’h “dre ar yaelezh” (evel hollelaat diwar an deberzh, h.a.). Ar par 3 eo a ro e
ster istorek da MASSON. Dre se ez adkaver pennaenn ar saveladur emsavel (a voe meneget evit ar
wech kentañ en Notennoù evit kelenn an Istor, Emsav 26/37-47, p. 41 hh. pergen, 1969) : diraez
kenderc’hadoù MASSON pe, dre-vras, an Emsav pe an emsavioù all diwar-bouez an hollelaat
emsavel. An hentenn-mañ a dremen e-biou da falskudenn ur sañset hiladur hanezel a gaver stignet
evel-henn : “Pe ‘levezon wirion’ en deus bet MASSON war dud e amzer, war an Emsav, h.a. ?” – ur
gudenn evit razhed ar Skolioù-meur o toullañ riboulioù e-barzh gruier ar soliadelezh, ha pa gavont un
toull e tezennont war pezh a c’halle bezañ eno… Ar gudenn n’eo ket didermenañ spis bevennoù
hiniennel an den MASSON hag e gealiadurezh (pezh a ve pavata en ur pikol lagenn !), hogen kas
goulou an emsavelezh donañ gwellañ en amzer hag en egor e pep mare a-benn savelañ ar furm istorek
ma labouromp ; hag e pep mare ez eo ar pezh a zo sklerijennet eo a dalvez da gompren ar peurrest. Ur
wech c’hoazh, MASSON zo da zisplegañ dre an Emsav, ha n’eo ket hepken an Emsav dre MASSON.

« Trede lodenn : lodenn vellouriezhel. En hevelep doare ma tleer loc’hañ diwar ar pep araokaetañ
eus talbenn an Emsav evit ober saveladur emsavel MASSON, e ranker loc’hañ diwar ar pep
hollveziadelañ, ar pep hollelaetañ eus ar saveladur-se evit barn an doareoù ma vez korvoet MASSON
gant al luskadoù diseurt. N’eo ket ar MASSON soliadel hon eus da lakaat e kont, hogen an
damkaniezh emsavel evel eilsaveladur eus MASSON. Aes e vo diskouez ne c’hell al luskadoù
anemsavel nemet tennañ dioutañ nemet tezennoù euver, – emaint evel pilhaouerion o tidoueziañ er
boubellenn an truilhoù n’int ket re deuc’h, – pa ouzer ne gav MASSON e wirionez nemet gougevanet
ouzh an hil istor, ar furm istorek emañ an Emsav o tiorren ; sellet a-zistag e tiskouez faosterioù ha
dislavaroù e-leizh ; seul gent a se mar seller ouzh arvezioù darnel anezhañ ! Kemeromp skouer
dodenn MASSON : “Breizh bon an dispac’h hollvedel” ; ar saveladur emsavel a ziskouez emañ
empleg enni meizadoù an “deberzh diziouerus d’an hollelaat” (Breizh bon an dispac’h hollvedel), ar
“saviad-kenderc’hañ istor” (Breizh bon an dispac’h hollvedel), h.a.. Al luskadoù broadelour a blij
dezho moarvat ar stambouc’h romantel a verzont en dodenn-se, nemet ne gomprenont ket muioc’h
eget “dispac’h-dieubiñ Breizh”. Al luskadoù trotskiour (GUIOMAR) a wel aze hepken an daou
dermen “dispac’h hollvedel”, ha ne welont e “Breizh bon” nemet un deberzh hanezel da ezvevennañ.
D’an trede lodenn enta e welan al luniad-mañ : saveladur emsavel, saveladurioù anemsavel diskouezet
evel argilus e-keñver hollelaat. An Emsav a loc’h e pep mare diwar an deberzh, nemet n’en em
ziskouez ket evel deberzh : en em ziskouez a ra evel ar pellañ en hollelaat, evel eilsaveladur hollelañ
an emsavelezh kent.
« Anzav a ran ne’m eus ket prederiet war an doare da zisplegañ tout an traoù-se e galleg
bevezadus… Tu a dle bezañ memes tra. »
(18 09 74)

EMVR-483

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Devezh studi dalc’het en Aljer d’ar 16 eost 1974.
War roll-labour an devezh studi edo an danvezioù-mañ :
– Poentoù dibarek eus istor Aljeria.
– Keñverioù etre trevadennerezh Aljeria hag emdroadur ar gevredigezh e Frañs.
– Kudenn ar rannvroioù en Aljeria a vremañ.
EMVR-484

Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 18 eost 1974.
Roll danvezioù an eil rummad kendaeloù eus trizekvet prantad kendaelañ bloaziek
S.A.D.E.D..
War roll Kendaeloù an Oriant d’an 18 eost 1974, edo an danvezioù-mañ :
– Ar c’hevredadoù liesvroadel (sl. PKB-1311, Emsav 91/227-229 ; PKB-1313, Emsav 92/261263 ; PKB-1314, Emsav 92/264-267).
– An emvererezh (sl. PKB-1316, Emsav 92/280-289).
– Sell kevredadour FRANCASTEL ouzh an arz. Div reizhiad-derc’hennañ : an Azginivelezh, an
« Nouvelle peinture ».
– Emdroadur lec’h ar goproù en arc’hadurioù.
– Ar Bonedoù Ruz.
EMVR-485

Liesskrivet gant ar gelaouenn. Armerour :G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Trede trimiziad 1974.
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S.A.D.E.D. : TRIZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (5)
KENDAEL A-ZIVOUT AR METOU KOUEREL E BREIZH
(Trede testenn, PKB-1317)
An ober gounezel e Breizh. I. – Eus 1750 da 1858.
Ober gounezel Stadoù Breizh eus 1750 d’an Dispac’h gall.
Adal 1750, perc’henned vras « sklerijennet », gounezoniourion, armerzhourion a glaskas diorren
ar gounezerezh war skouer ar Soazon (ken abred ha derou an 18t kantved e oa kroget ar reverzhi
c’hounezel e Bro-Saoz, o heuliañ hentennoù Norfolk) ha war atiz damkaniezhoù ar Fiziokrated
(Taolenn an armerzh gant F. QUESNAY). D’an 28 genver 1757, e savas Stadoù Breizh Kevredigezh
ar Gounezerezh, an Arz hag ar C’henwerzh ha derc’houezet e oa houmañ e pep eskopti gant ur
poellgor, ennañ c’hwec’h den dibabet e-touez ar begennoù. Pal ar gevredigezh-se oa reiñ d’ar
gouerion an tu da zibab loened oriner, hadennoù diuzouennet, degas plant nevez (melchon tric’hresk)
pe magerezhioù nevez (preñved-seiz), astenn gounezadurioù ’zo (an avaloù-douar, al lin hag ar
c’hanab evit ijinerezh al lienoù-bigi). Plediñ a reas ivez gant oberierezh an amanenn, gant magerezh ar
c’hezeg. Erbediñ a reas arver an temzoù kimiek (poultr-eskern). Diwar ar c’hentodoù-se e teuas lañs
d’al labour-douar e Breizh.
Stadoù Breizh a bledas ivez gant kudenn an douar fraost, an douar liñvet hag ar fuajoù.
Tost un drederenn eus gorread Breizh oa douaroù fraost1, fuajoù un darn vat anezho.
Gorread divent an douaroù-se oa unan eus arbennoù pennañ ar morgousk m’edo gounezerezh
Breizh abaoe kantvedoù.
Daou seurt douaroù fraost a gaved :
1) douaroù bet labouret c’hoazh ha lezet da dirioniñ en-dro, goude un diwerzh war
an trevadoù2 ;
2) douaroù na oant bet nepred labouret : re dreut, re drenk, re c’hleb, re veinek, war
ziribin pe goloet a lann hag a vrug.
Er fuajoù e kaved ivez daou seurt :
1) fuajoù gladdalc’hel a oa ul lodenn eus domani prevez aotrou an douar-dalc’h, –
peurliesañ e veze grataet ar gwir-fuajiñ en eskemm eus kemedoù ponner da
hiniennoù pe da gumuniezhoù ;
2) fuajoù a oa perc’hentiezh annezidi ar gwigoù pe strollennoù bennak (seurt
perc’hentiezh a gaver c’hoazh hiziv e geunioù Grande Brière hag en un doare
laoskoc’h e geunioù Redon). Seurt diforc’h etre ar fuajoù a sav betek donedigezh
Vreizhiz da Arvorig. Bevennet oa ar gwir-fuajiñ da beuriñ ar chatal ha da
droc’hañ gouzer.
E-kreiz an 18t kantved e voe santet e oa ret, evit splet ar gounezerezh, difraostañ an holl zouaroùse (kevareizhoù Stadoù Breizh ar 4 c’hwevrer 1758). Un disamm telloù a veze asantet gant ar Stadoù
d’an hiniennoù pe d’ar c’hevredigezhioù a blede gant an disec’hañ pe an difraostañ douaroù. Er mare1

« Breizh zo enni gorreadoù ec’hon a zouar fraost. Diouer a ra d’an douaroù-se frouezhusted, kevalaoù, tud,
greanterezh dreist-holl. Ur milion a hektaroù dindan lanneier ! kement ha gorread daou zepartamant o chom digenderc’h. »
(RIEFFEL, e Kendalc’h Kevredigezh Vreizh, 1843).
2

Er 17t kantved, SULLY, o reiñ frankiz an ezporzhiañ a vroudas Breizhiz da zifraostañ a-benn kreskiñ kenderc’h an
edeier a werzhent da Vro-Saoz ha d’an Izelvroioù. Pemont vloaz goude, COLBERT, o tiazezañ ur reizhiad kenwerzhel
berzus, a skoilhas krenn al lañs-se hag an douar a zistroas e lanneier hag e brugeier.

se e voe staget da zisec’hañ geunioù bro Redon ha kontelezh Naoned, koulz ha geunioù ha
paludennoù bro Zol gounezet war ar mor##. Hervez un enklask graet gant Isdileuridi Melestrerezh
Breizh e 1767, e kave an difraosterion pevar skoilh a-dreuz d’o hent :
1) Kustumoù an douar-koñje3 (Kernev, Treger-Gouelou, Ereg, Roc’han), da skouer ar
c’hamparzh, deog savet gant perc’henn ar font war an eostoù tennet eus an douar bet difraostet.
2) Ponnerded ar gwirioù-kerz, ar pennwir, an anerioù hag ar c’hargoù all lakaet war ar fuajoù.
3) Ar gorread bras a fuajoù arveret da beuriñ ar chatal. Amresis e chome peurliesañ ar
berc’hentiezh hag ar bevennoù anezho.
4) Eskantadur douar an atantoù.
D’an 18 genver 1781, e kemeras Stadoù Vreizh an diviz da vat da zasparzhañ ar fuajoù, – pezh na
voe ket erounezet avat en arbenn eus ar reuzioù politikel a c’hoarvezas ken e Breizh, ken e BroC’hall. Gant devedoù 1792 ha 1793 e klaskas ivez an Dispac’h gall ren an dasparzh. Hemañ, evit
gwir, ne voe echu nemet e dibenn an 19t kantved goude breudoù hir ha diniver.
Un termen a lakaas enta an Dispac’h gall da obererezh ar Stadoù, hag ar gevredigezh o doa savet a
zeuas da vezañ Kevredigezh Gounezerezh Departamant Ille-et-Vilaine.

Eus an Dispac’h gall betek 1843.
An Dispac’h a lakaas harz ouzh loc’hadur ar gounezerezh, dre ar feulster en heulias, dre an
deogadennoù dibaouez (chatal, kezeg, edeier, keuneud evit al luoz ha pourvezadur ar c’hêrioù), hag
ivez dre ma ne gredas ket ober un adreizhadur don eus aoz ar glad.
Derou ur jagadeg a voe e korn-bro Karaez pa voe anavezet devedoù 1791 war an douarkoñje. War c’halv ar c’hloc’h-euzh en em dolpas an damanierion hag ez ejont a-vagadoù da
dagañ ar c’hestell o tiarc’hañ an teulioù-perc’hentiezh evit o distrujañ. O fal oa diberc’hennañ
an aotrounez. E parrezioù all, e paouezas an damanierion a dalañ ar pennwir. Gant lezenn ar 6
eost 1791 e voe dalc’het ar gwir-diskouviañ nemet, en eskemm, e voe roet d’an damanierion
ar gwir da gaout gwerzh an adeiladoù pa guitaent an atant. Gant lezenn an 27 eost 1792, e voe
lakaet an damanierion da berc’henned digemmus ar font, hogen, e 1797, e teuas a-benn ar
berc’henned dibourc’het da lakaat freuzañ al lezenn-se.
An aliesañ ned eas ket adreizhadur an dispac’herion pelloc’h eget un treuzdoug perc’hentiezh : ar
c’humunioù a voe lakaet da berc’henn war ar fuajoù, nemet e taleent d’o dasparzhañ ken ampoblek
ma oa an dasparzh-se, – ezhomm o doa ar gouerion vihan eus an douaroù-se evit bevañ. Evit madoù
an noblañs divroet, e vezent prenet dreist-holl gant ar vourc’hizion hag ar gouerion aezet. « Ar
vourc’hizelezh a sevenas, evit he mad, amañ evel e pep lec’h war an diriegezh, un treuzdoug divuzul a
vadoù diwar-goust ar renkadoù-ren kent. Diazezañ a reas evit pell amzer he fennholierezh, ha didruez
e savas ouzh an holl strivoù a c’halle lakaat en arvar he fiaouioù divent, ha pa zeufent a-berzh izili ar
3

E Kernev, da vare an Dispac’h gall, e oa 95 % eus an atantoù gant dezvad an douar-koñje (sl. Emsav 56/245 hh.,
1971). E 1776 e oa 400 000 damanier e Finistère, Morbihan, Côtes-du-Nord. E 1891 ne chome nemet 20 000 e Finistère ha
Morbihan, hini ebet e Côtes-du-Nord. Mard eo bet mat seurt koumanant da vare diazezadur Breizhiz en Arvorig, e oa deuet
da vezañ ur skoilh en emdroadur ar gounezerezh en arbenn eus an holl wirioù a ranke ar c’houer talañ a-benn feurmiñ un
dalc’h, en arbenn eus andiogelded feurm an douar-koñje (gallout a rae perc’henn ar font diskouviañ an damanier pa blije
dezhañ, zoken pa veze eostoù en douaroù, hogen an damanier ne c’halle kuitaat an dalc’h nemet o lezel gwirioù-digoll gant
perc’henn ar font). Evit en em staliañ war un dalc’h e ranke an damanier talañ d’ar perc’henn :
– ur yalc’had-kretaat, a save betek teir gwech priz ar c’houmanant, evit na vezañ diskouviet a-raok dibenn ar
c’houmanant ;
– ar gwirioù-digoll talet evit prenañ an adeiladoù, plantadegoù, puñs, kanolioù ha kaelioù. Daoust ma oa an damanier
gwir berc’henn war an traoù-se, e oa rediet da c’houlenn aotre perc’henn ar font evit ober ratreadurioù bras pe
gwellidigezhioù, ha roet e veze an aotre-se dezhañ en eskemm eus ur yalc’had arc’hant ;
– ar pennwir, feurm-bloaz a save betek 10 % eus gwerzh an dalc’h.
Lezenn ar 16 gwengolo 1947 he deus gwellaet kalz stad an damanierion diwezhañ o reiñ dezho dezvad ar feurmerion.

renkad diskaret pe a-berzh ar broleteriezh koueriadel » (A. SIGNOR, La Révolution à Pont-l’Abbé,
p. 363). Eus 1789 da 1850 e voe ar berc’hentiezh prevez o kemer lec’h ar renad gladdalc’hel hag ar
gevalaouriezh eeun o tiorren war ar maez. Koulskoude, mar boe ezvevennet tamm-ha-tamm ar
c’hladdalc’helezh evel reizhiad, e chomas sanket don en darempredoù etre perc’henn ar font hag ar
merour, etre ar merour hag ar mevel. « E rannvroioù all, evel Kornog Frañs, e veze sujidigezh
personel ar mevel d’ar merour ken kreñv ha ken gwriziennet en istor ma oa dic’hallus terriñ al
liammoù gladdalc’hel-se. Ouzhpenn se e oa ret kontañ gant nerzh mirelour enkrog an Iliz » (P.
GRATTON, Les luttes de classe dans les campagnes, p. 405).
Dister e chomas lec’h ar gounezerezh e preder NAPOLEON lñ, daoust ma roas ar C’haeladur
kevandirel lañs da c’hounezadurioù ’zo. Koulskoude, e voe savet un nebeut kevredigezhioù gounezel
(e Kemper e 1804, da skouer) ha dalc’het priziadegoù (Kemperle, 1798 ha 1799 ; Ploueder, 1817).
Unpenniezh Gouere a roas lusk d’ar priziadegoù, pa voe gourc’hemennet sevel unan e pep pastell.
Azlañset e voent ivez gant distro an noblañs vourbonelour war he douaroù, en he c’herz « milmilion
an divroidi ». Ar gwan a oa gant ar priziadegoù-se eo ez ae en-dro pep hini diouzh he zu hep liamm
gant ar re all. « Gwelet ez eus bet o tiwanañ, war zouar Breizh, evel war douar an darn vrasañ eus ar
proviñsoù all, un niver bras a greizennoù-araokaat ha -kevezata, hogen bevennet an holl anezho d’ur
gêriadenn vihan : amañ e kaver ur gevredigezh c’hounezel, aze ur briziadeg, ahont strolladoù-barn
kantonel. » (RIEFFEL e Kendalc’h kentañ Kevredigezh Vreizh, 1843). Jules RIEFFEL4 a bedas neuze
holl Vodadoù gounezel Breizh da emvodañ e Gwened d’an 3 mae 1843. Ugent seizh den en em gavas
eno. Dalc’het e voe an emvod dindan baeroniezh Prefed ar Morbihan ha divizet e voe sevel ur
gevredigezh war skouer an Association Normande.
Krouet oa bet an Association Normande e 1831, o vodañ derc’houezourion eus pemp
departamant Normandie. E 1843 e oa enni 1100 ezel. O sevel an Association Bretonne
(Kevredigezh Vreizh), ne ra RIEFFEL nemet kemer skouer diwar ar pezh a oa endeo e meur a
lec’h e Frañs pe er riezoù all. Kevredigezh c’hounezel Dugelezh-veur Baden en Alamagn,
savet e 1831, oa dezhi 6304 ezel dek vloaz goude. Padal ne dizhe ket Kevredigezh Vreizh en
tu all da 700 ezel er mare m’edo en he barr, e 1880.
Kevredigezh Vreizh a gemeras da bal buanaat diorreadur ar gounezerezh e Breizh, ha bezañ ur
greizenn a studi hag a zarempredoù.

Ober gounezel Kevredigezh Vreizh eus 1843 da 1858.
E-kreiz an 19t kantved e rene ur birvilh bras er gounezerezh ; diniver oa an dud, ar
c’hevredigezhioù, ar bodadoù gounezel a blede, en dizurzh, gant kudennoù kalvezel ar maezioù. J.
RIEFFEL, prenet gantañ skiant o tifraostañ douaroù e zomani, a glaskas lakaat urzh en difreterezh-se.
Skoazell a gavas en noblañs ; houmañ, kollet ganti ar veli bolitikel ha distroet war he douaroù, en em
gavas dedennet gant traoù al labour-douar. Amzer vak hag arc’hant he doa, hag an douaroù oa en he
c’herz ; desket a-walc’h e oa evit lenn ha dedalvezañ ar c’hentelioù a gave er c’helaouennoù hag en
embannadurioù arbennikaet war ar gounezerezh. Edo tudjentil Vreizh e darempred gant gwiskadoù
diorreet eus ar gevredigezh c’hall ha digor d’ar pezh a veze graet er bed a-bezh. Stad krennamzerel ar
gounezerezh a aotree an holl gentodadennoù (sl. Kevredadouriezh ar ploue, Emsav 83/379-397 &
390-391 pergen, 1973). Pep tra oa d’ober en holl dachennoù. Setu perak e reas berzh Kendalc’h
kentañ Kevredigezh Vreizh dalc’het e Gwened dindan baeroniezh Enseller meur ar Gounezerezh,
4
Jules RIEFFEL, ganet e Barr (Elzas) e 1806, diskibl da DOMBASLE e Roville (nepell eus Nancy) e kentañ skol
bleustrel ar gounezerezh. E 1826 e kemeras renerezh un domani bras (ha da c’houde e teuas perc’henn dezhañ) : Grandjouan,
450 hektar douar fraost war gumun Nozay (44). Dindan seizh vloaz e teuas a-benn da zifraostañ Grandjouan ha da zigeriñ
ennañ ar skol-atant kentañ e Frañs, bennozh da skoaziadennoù ar C’huzul Departamant. Deuet da vezañ Ensavadur gounezel
ar C’hornog e 1842, Skol rannvroel ar Gounezerezh e 1848, e kendeuzas diazezadur RIEFFEL e 1886 gant atant-skouer
Trois-Croix e-kichen Roazhon a-benn dont da vezañ Skol vroadel ar Gounezerezh. E 1840, ez embannas RIEFFEL ur
gelaouenn drimiziek, Agriculture de l’Ouest de la France, evit klask gounit ar gouerion d’ar gounezerezh nevez, hag ar
gelaouenn-se a zeuas da vezañ, goude 1843, al liamm etre izili Kevredigezh Vreizh. War e zomani e krouas ivez ur stal da
imbroudiñ hag oberiañ ardivinkoù. RIEFFEL zo bet kadoriad Kevredigezh Vreizh eus 1843 da 1850 hag eus 1873 da 1885.

derc’houezour Maodiern ar C’henwerzh hag ar Gounezerezh, ha dindan gadoriadezh Prefed ar
Morbihan.
Edo Kevredigezh Vreizh derc’houezet gant un enseller e pep arondisamant eus pemp departamant
ar broviñs. E darempred e oa an enseller-se gant holl gevredigezhioù gounezerezh hag holl vodadoù
gounezel an arondisamant. Bep bloaz e veze bodet Kendalc’h Kevredigezh Vreizh, e miz gwengolo pe
here, e-pad c’hwec’h pe seizh devezh, lerc’h-ouzh-lerc’h e pennañ kêrioù ar pemp departamant. Pedet
oa holl aozadurioù al labour-douar, holl gouerion ar broviñs da genstrivañ gant o loened, o
gounezadurioù hag o holl eostoù. Ur roll kefridiel en doa ar C’hendalc’h : dasparzhañ, e stumm
prizioù-kenstrivadeg, skoaziadennoù ar Stad5 d’al labour-douar. E-se en doa an titl a-berzh Stad a
Genstrivadeg hollek ar Gounezerezh evit ar pemp departamant. Ouzhpenn skoaziadennoù ar Stad e
veze lodennet ivez re an departamantoù, ar c’hêrioù hag ar c’hevarzheoù lec’hel.
Ne blede Kevredigezh Vreizh nemet gant kudennoù o tennañ d’ar gounezerezh ha difennet oa
komz enni a bolitikerezh pe a relijion. Kreizennet e veze he labour war ar C’hendalc’h bloaziek.
Rannet edo al labourioù etre eizh kevrenn-studi :
1. – Stadegouriezh c’hounezel Breizh, kevrenn a oa he roll ren enklaskoù war ar boblañs, ar
c’henderc’hañ, ar beveziñ, pinvidigezhioù an natur hag ijinerezhioù an dud.
2. – Mererezh gounezel, kevrenn o plediñ gant ar c’heñverioù etre aozioù al labour-douar (ar
reizhiadoù-korvoiñ, an treiñ-eostoù, h.a.) ha mererezh an atantoù, ar c’hevalaoù, ar c’houmanantoù, ar
wezhourion-douar, an domanioù hag ar c’hoataerezh.
3. – Ar gounezadurioù, kevrenn o studiañ arvezioù kalvezel ar gounit-douar : an hin, an atiloù, an
temzoù, an difraosterezh, kalvezderioù an arat, an hadañ, ar plantañ, an eostiñ ; ar gounezadurioù :
edeier, brouskon, pradoù naturel ha danzeel ; ar c’hanouc’hellerezh, ijinerezh ar sidan, kleñvedoù ar
plant, an amprevaned noazus.
4. – Ar chatal, kevrenn gouestlet d’ar magañ, d’al lardañ, d’ar vezekniezh-chatal.
5. – Ar wezegouriezh, kevrenn arbennikaet war ar gounit-gwez, ar splusegoù, ar plantadegoù, ar
c’hoataerezh.
6. – Armerzh kevredigezh ar ploue, kevrenn prederiet gant ar glad hag ar madoù, ar
c’henderc’hañ, ar beveziñ hag an dasparzhañ, ar c’hehenterezh, an telloù, ar maltouterezh, kudennoù
an houarn, ar chatal, ar sukr, al lin, ar gloan, an druzennoù, dezvadurezh ar ploue.
7. – Al liorzherezh, kevrenn oc’h ober war-dro gounezadur ar gwez-frouezh, ar bleunioù, ar
broutioù, ar plant arallhin, h.a..
8. – Kevrenn an hetadennoù.
Gouel meur al labour-douar e oa Kendalc’h Kevredigezh Vreizh, gant bolzioù-enor,
trompilhadegoù, sonadegoù. Aloubet e veze e-pad ar sizhunvezh ar gêr degemerer, aozerez ar
C’hendalc’h, gant diskouezadegoù, kenstrivadegoù, kendaeloù. War un dro e veze dalc’het hec’h
emvodoù gant Rann an Hendraouriezh (Section d’Archéologie, a rae gant Rann ar Gounezerezh, enni
an eizh kevrenn usveneget, daou skourr Kevredigezh Vreizh). Pedet e veze holl bennadurezhioù
trevourel, milourel ha relijiel an departamant da gemer perzh er Vodadenn-veur gentañ deraouet gant
oferenn ar Spered Santel. E daou e veze rannet labour ar C’hendalc’h : diouzh un tu, Kenstrivadeg
hollek ar Gounezerezh, diouzh an tu all, an emvodoù-studi.
5

Roet e veze 80 000 lur skoaziadennoù da c’hounezerezh Frañs a-bezh, pa zegemere daou c’hoariva eus Paris
1 200 000 F. E Kendalc’h Naoned, da skouer, e voe lodennet 12 441 lur prizioù en arc’hant pe en ardivinkoù evit
1) an doareoù gwellañ da c’hounit an douar, da dreiñ an eostoù, da zifraostañ, da zisec’hañ, da ganouc’hellañ, da
c’hounit ar brouskon, da ober war-dro an teil ; evit an ijinañ binvioù, evit ar gwellaennoù d’an ardivinkoù ; hag ivez
d’ar vevelion wellañ ha d’ar skolaerion evit o c’hentelioù war al labour-douar – en holl : 4 491 lur ;
2) skoazellañ magerezh ar c’hezeg – 4 320 lur ;
3) skoazellañ magerezh ar bioù hag ar moc’h – 2 630 lur ; ha 1 952, 70 lur e stumm levrioù (Catéchisme agricole ha
Fermière bretonne), medalennoù ha priajoù evit an tri rumm usveneget.

Ar Genstrivadeg hollek a yae en-dro evel ur briziadeg evit Breizh a-bezh : loened o tont a bep
korn eus ar vro (kontañ a read un niver mat a bennoù chatal eus Finistère e Kendalc’h Naoned e
1851), kenstrivadegoù gounezadurioù hag eostoù a bep seurt, aradegoù, kevezatadeg atantoù6,
diskouezadegoù binviadur, ardivinkoù, plant, loened, bleunioù, arnodoù-keñveriañ an ardivinkoù
(erbedet e veze goude se d’ar gouerion ar re o doa bet an disoc’hoù gwellañ). Pouezus oa an arnodoùkeñveriañ dre ma chome da ijinañ tost kement binviadur a oa ezhomm war ar maez, ha dre ma lakae e
kevezerezh stalioù pe greantioù bihan ar vro (Leroux et Lotz eus Naoned, Huart eus Kastell-Briant,
Garnier eus Redon da skouer), pe zoken goved. Ar re-mañ, ouzhpenn ratreañ, a zeue a-benn da
arwellaat an ardivinkoù en arver pe zoken da imbroudiñ re nevez.
En emvodoù-studi, e plede an izili gant ar goulennoù a oa war ar roll-labour7. Roll ar c’hudennoù
a veze kaset da bep ezel c’hwec’h miz a-raok ar C’hendalc’h. Pep hini a blede gant an danvezioù en
dedenne hag a zegase disoc’h e imbourc’hioù er c’hendaeloù. D’an nebeut perc’henned tiekaer e oa
aes arnodiñ temzoù, gounezadurioù, ardivinkoù ha kalvezderioù nevez. Degas a raent danevell o
zaolioù-arnod ha frouezh o skiant-prenet. Izili ’zo evel de KERJEGU eus Sant-Gwazeg, a grogas da
zegemerout en o atant d’o stummañ mibion o merourion, hag e teuas an atantoù-se da vezañ atantoùskol pe atantoù-skouer. Daouzek atant-skol a voe digoret e tri departamant kornog Breizh.
En departamant a aoze ar C’hendalc’h e veze graet un enklask resis-kenan, dre ganton, war stad ar
gounezerezh a-benn gwiriañ an araokadennoù hag ivez lakaat a-wel ar skoilhoù. « Berrded ar
c’houmanantoù, an doareoù diheboell d’ober war-dro an teil, arver ur binviadur moñsek, ur c’hesad
gwech disasunus, gwech diefed, gorread re vihan ar pradoù danzeel hag ar gounezadurioù c’hwennet,
diouer a zigorva ken evit an ed ken evit al loened-korn, skorted ar c’hevala-tiekaat dre hektar, setu
aze, Aotrounez, an drougoù lakaet a-wel a-unvan gant an danevelloù, ha setu aze an arbennoù o
skoilhañ berzh hon gounezerezh. » (Kendalc’h Naoned, 1851).
E gwirionez he deus Kevredigezh Vreizh pledet gant an holl gudennoù o tennañ a-bell pe a-dost da
ved ar ploue. War dachennoù ar maltouterezh e kasas stourmoù ouzh renad ar frankeskemm sellet evel
brasañ enebour ar c’hounideion, dreist-holl evit kenwerzh an ed ; an dezvadurezh, e kinnigas lezennoù
evit reoliñ oberierezh ha kenwerzh an temzoù ; ez emellas e reizhiad ar bankoù, ar gwarezioù, an
telloù, e pourvezerezh al lu, ha betek e buhezegezh ar maezioù. Dre ma selle ouzh ar gounezerezh evel
obererezh kentañ ar vro, e venne kaout al lec’h kentañ er vro ivez : « Rouesat hag eürusat strollad, ar
c’hementad-mañ a 23 milion a dud diwar 35 deuriet gant ar gounit-douar ! Pebezh yoc’had unvan dre
he lazioù ! » () « Kudennoù pennañ diorreadur ar gevredigezh zo liammet-strizh ouzh ar gudenn
c’hounezel » (Kendalc’h Naoned, 1851). O tennañ o mad eus al lec’h a zalc’hent er riez, e klaskas
degemennourion ar bed kouerel pouezañ war divizoù al levierezh. Betek 1852 o devoe ul levezon
bennak, dre m’o doa « skouarn ar gouarnamant ». Goude taol-stad NAPOLEON 3 avat, e krogas o
darempredoù gant an amaezhiadurezh da drenkañ.
6

Ur c’hengor a weladenne an atantoù o doa goulennet kenstrivañ ha pep tra en atantoù a veze lakaet e penn-kont :
adeiladoù, loened, gounezadurioù, doareoù-gounit, h.a.. E 1851, evit Kendalc’h Naoned, e oa 40 atant eus al Loire-Inférieure
war ar roll, hag e-pad teir sizhunvezh en doa ar c’hengor redet an departamant evit o gweladenniñ.
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E Kendalc’h Naoned e 1851, edo an danvezioù-mañ war ar roll-labour :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

kenwerzh an edeier ha priz kevuziek evit ar c’henderc’had-se ;
gwellaennoù da zegas d’an holl ouennoù loened-korn ;
amaezhiadurezh ar stalioù-roñseed : pourvez al lu ha gwellaat ar gouennoù kezeg ;
ar skoilhoù a gaver en difraostañ ;
floderezh ha falserezh an temzoù ;
kenaoz an atil e-keñver temzañ ;
perak ne fell ket d’ar gouerion arverañ ar binviadur arnevez : klask an abegoù gwirion ;
kanolioù Breizh : penaos e c’hallfent bezañ talvoudus d’ar gounezerezh ;
ar c’hanouc’helladur ;
ar feurmoù : studi eus an holl zoareoù feurmiñ ;
adsevel pe krouiñ ijinerezhioù ploueel e Breizh ;
klask doareoù evit bravaat ha kinklañ tiez ar berc’henned evit ma chomfent war o douaroù ; (ur remed all a voe
kinniget e-kerz ar C’hendalc’h evit stourm ouzh ezvezidigezh ar berc’henned : an digreizennañ amaezhel).

Diaes eo muzuliañ ar skog he deus bet Kevredigezh Vreizh war diorreadur ar gounezerezh e
Breizh. Menegiñ a c’haller ur frouezh d’he labour, merzadus c’hoazh hiziv : diuzouennerezh ar
c’hezeg ; er bloavezhioù 1840 e krogad da barañ bideded menezioù Breizh ha gouenn vras Breizh a oa
c’hoazh hiniennoù anezhi tost pur, gant gouennoù kezeg eus Frañs ha Breizh-Veur a-benn krouiñ ur
ouenn unvan, a voe brudet diwezhatoc’h dre ar bed a-bezh, – er bloavezhioù 1950 e teue c’hoazh da
Vreizh kefridiezhoù eus Japan, Roumania, Spagn, Italia, evit prenañ kezeg.
Bep bloaz, goude ar C’hendalc’h, e veze embannet e stumm levr div zanevell, an eil evit Rann an
Hendraouriezh, eben evit Rann ar Gounezerezh, enno testenn ar studiennoù hag ar c’hendaeloù
pouezusañ.

Arvez mirelour Kevredigezh Vreizh.
Ouzhpenn plediñ gant kudennoù kalvezel al labour-douar, e felle da izili Kevredigezh Vreizh
astenn o freder betek ar c’hudennoù hollekañ eus kedvuhez ar ploue. Kement-se oa en o c’hefridi a
vlenierion a-berzh Doue, hervez a soñjent. Edo ar Reverzhi c’hreantel o lakaat brall er gevredigezh
c’hall, hag un heklev eus ar birvilh-se a dizhe Breizh dre chanterioù an hent-houarn, ar c’hanolioù hag
an hentoù a vezed o toullañ e pep lec’h. Spletoù a gavent e seurt diorreadur ar rouedadoù-kehentiñ :
« N’eo ket hep abeg he deus ar Vodadenn vroadel dalc’het al lezenn war an anerioù hag an neshentoù,
gant an disoc’hoù ervat he deus e Frañs a-bezh, an astenn dre ar vro eus ur rouedad-kehentiñ o lakaat
an holl gumunioù e darempred gant ar peb-all eus an diriegezh (). E kement lec’h ma tigor un henthouarn, ur ganol, un hent, aze, dre vurzhud e tegouezh ar c’hevalaoù, al labour a seblant diwanañ
diouzh an douar, ar gounezadurioù a gemer lec’h ar fraostegi, ar boblañs a aloub an dezerzh, ar
binvidigezh hag an aezoni a skarzh ar reuzeudigezh. » (9t Kendalc’h, Naoned, 1851). Met, diouzh an
tu all, an holl chanterioù-se a denne tud-labour eus ar maezioù. An abeg pe an digarez e oant evit
mont d’ar c’hêrioù, dedennet ma oa al labourerion gant goproù uheloc’h. « Kement eo troet an traoù
er Finistère ma’z eus kêrioù a zo daougementet o foblañs abaoe derou ar c’hantved tra ma’z eo
kresket eus 5 % hepken ar boblañs e kantonioù e-touez ar re strujusañ. Ha koulskoude e vez ar genel
kalz paotoc’h, ent keñverel, er maezioù eget er c’hêrioù. Ret eo lakaat e kont un truaj a dud talet gant
ar maezioù d’ar c’hêrioù. Hag ar re-mañ a dal d’ar maezioù en eskemm truajoù a gerseoù, a
zirollerezh, a reuzeudigezh hag a dorfedoù. » (du CHATELLIER, er C’hendalc’h kentañ, Gwened,
1843). Start e save Kevredigezh Vreizh ouzh kement tra a c’halle lakaat en arvar he galloud war ar
maezioù. Gwall zister e chome avat an armoù arveret da stourm ouzh dibobladur ar ploue hag enkerzh
ar greanteladur : pa na chome ket an armoù-se e stumm kinnigoù pe hetadennoù, e c’hoarvezent a
strivoù da wellaat annezadur ar gouerion, a rakweladoù eus ur vezekniezh paeet gant ar berc’henned,
a c’hoproù dalc’het kevatal da re ar c’hêrioù ; kinniget e veze ivez digreizennañ an amaezhierezh evit
parraat ouzh ezvezañs ar berc’henned re zedennet gant Paris, pedet « an dud vat da dennañ o selloù
diwar ar greanterezh hag ar c’henwerzh evit plediñ muioc’h gant ar gounezerezh », goulenn ma ve
digresket an enluerezh, rak ar baotred yaouank a golle en arme blaz al labour-douar. Unan eus an
hetadennoù a veze adc’hraet bep bloaz hag a c’hortozed anezhi al louzoù burzhudus da bareañ holl
gleñvedoù ar maezioù oa krouidigezh ur Vaodiernezh arbennik d’ar gounezerezh. « Gant ar
Vaodiernezh, e vije bet tu da hepkoriñ naonegezh 1847-1848, koulz hag an diskar eus ijinerezh al lien
e Breizh pe aloubidigezh ar marc’had gall gant an ed estren, da skañvaat ar c’hargoù lakaet war an
douaroù, da skarzhañ ar vezventi. » (Kendalc’h 1858). Preder a gemere Kevredigezh Vreizh gant ar
vezventi hag ar gwallreuz a groge da ober war ar maezioù. « Strivañ a ra an amezhierezh a bep hent
da lakaat digreskiñ ar gwirioù a zo war al likorioù kreñv hag an diedoù dre-vras ; da heul eo
daougementet bevezadur an diedoù alkoolek en ur ober 14 vloaz, e Finistère dreist-holl. Disoc’h
anatañ an amrealoù-se eo bastardadur ar ouenn hec’h-unan, kleñvedoù diniver, nammoù, an
dilignezadur o vont war greskiñ e kantonioù ’zo, kement ma c’hell a-boan ar baotred yaouank galvet
d’an arme pourchas ar bloavezhiadoù goulennet. » (du CHATELLIER, id.). Hogen, Prefed ar
Morbihan a respont e vo a-walc’h diorren an deskadurezh hag an divezegezh evit stourm efedus ouzh
al lonkerezh.

Arvez rannvroelour Kevredigezh Vreizh.
War atiz KERVARKER e voe divizet, er C’hendalc’h kentañ, stagañ ouzh Rann ar Gounezerezh
ur Rann an Hendraouriezh. Pal houmañ oa studiañ istor, savadurioù ha henvoazioù Breizh. « Al
labourioù hendraouriezh ne zleint ket bezañ hepken studi ar savadurioù, met ivez studi ar yezh ha
zoken ar c’hanaouennoù pobl » (KERVARKER, 1848). E-barzh ar Rann-se en em gavas gant
KERVARKER, tud evel BRIZEUG, Aymar de BLOIS, A. de COURSON, Ch. LEVOT, A. de LA
BORDERIE ; krog e oa hemañ da studiañ istor Breizh hag, da geñver pep Kendalc’h, e kinnige an
disoc’h eus e enklaskoù.
Adal an derou e voe meizet krouidigezh Kevredigezh Vreizh evel an assavidigezh eus Kevredigezh
ar Gounezerezh diazezet gant Stadoù Breizh e 1758, pe zoken evel assavidigezh Stadoù Breizh ounan, se dreist-holl gant un nebeut izili a oa mibion pe douarened da gannaded ar Stadoù. Dizehan e
veze graet dave da obererezh ar Stadoù, pe da labourioù Kevredigezh ar Gounezerezh, an Arz hag ar
C’henwerzh, a oa chomet kreñv-kenan an eñvor anezho. « Tost ur c’hantved ’zo, e vleunie en hon
proviñs Kevredigezh ar Gounezerezh savet gant Stadoù Breizh. Eñvoradoù prizius he deus lezet ar
gevredigezh-se war he lerc’h, daoust ma n’he deus ket padet pell amzer. Darvoudoù politikel dibenn
an 18t kantved ha, da c’houde, brezelioù bras an Impalaeriezh o deus distroet ar speredoù diwar
remzad ar maezioù. » (RIEFFEL, 1843). Mar graed dave da Stadoù Breizh, e raed muioc’h c’hoazh da
Vreizh proviñs, da Vreizh « hon broad karet ». « An hini en deus an enor da gomz dirazoc’h, () o
tiskouez d’e vugale araokadennoù hon Breizh karet, a vo laouen o welout ez eo sevenet hon goanagoù
() ha da vezañ kemeret perzh ganeoc’h, Aotrounez, en araokadennoù gortozet ganimp holl, bugale
emouestlet da Vreizh. » (de SESMAISONS, kadoriad Kevredigezh Vreizh, 1851). Komzet e veze eus
Breizh, Bro veur, eus he gouenn hael, eus he yezh, koshañ savadur Europa, eus he henvoazioù ra vint
doujet. « Breizh hag he gouennoù kozh ne c’hoantaont ket hepken araokadennoù danvezel hag ur
vuhez welloc’h ; karout a reont ivez an tremened, karout a reont ar mojennoù a adkrou anezhañ, ar
savadurioù hag ar c’hanaouennoù o vroudañ pe o lorc’h, pe o doug d’an traoù marzhus. Met hon
remziad dreist-holl a gar ivez an holl draoù-se ha, lakaet dindan ul lezenn nevez, e doareoù keodedel
ha politikel nevez, e verz abaoe pell en deus un dle relijiel da gefleuniañ : mirout eus tremened e
dadoù kement tra a voe meur, hael ha klodus. » (du CHATELLIER, Sekretour-meur Kevredigezh
Vreizh, 1843). Digant an hevelep du CHATELLIER, un arroud saourus all, distaget e 1844 :
« Prezegennerion skedus ha kadourion skedusoc’h c’hoazh ganet en hon touez a brientas d’hon broad
karet an tonkad eürus a redias meur a wech Bro-C’hall d’en em stagañ ouzh hon planedenn. » Zoken
RIEFFEL, hag eñ Elzasad nevez degouezhet e Breizh a gomz eus e « galon vreizhat ». Anat eo ar
seurt rannvroelouriezh en holl Gendalc’hioù betek 1854, pa rankas atebeion Kevredigezh Vreizh
gwaskañ war o entan chaovin evit klask padout.

Loezadur Kevredigezh Vreizh gant NAPOLEON 3 e 1858.
E 1850 e lezas J. RIEFFEL e stael a gadoriad gant O. de SESMAISONS, kannad evit al LoireInférieure d’ar Vodadenn-dezvañ. Mard oa chomet peurliesañ RIEFFEL war an dachenn galvezel, ne
glaskas ket de SESMAISONS hag izili all ar renerezh kuzhat o froviñsegezh vreizhat, o komz dizehan
eus « hon c’halon vreizhat, hon Breizh karet ». E 1854 e voe berzet ar C’hendalc’h bloaziek, moarvat
en abeg d’an dibaboù proviñsel. Evit kompezañ an traoù e ro de SESMAISONS e zilez hag ar C’hont
de CAFFARELLI a zeu da gadoriad en e lec’h. Hemañ, kannad Ille-et-Vilaine, oa tost dre hengoun e
diegezh ouzh an Impalaeriezh. Mar kane Kendalc’hioù Kevredigezh Vreizh meuleudioù da Vreizh e
grez RIEFFEL ha de SESMAISONS, e stagont neuze da ganmeuliñ an Impalaer. « Hon c’hadoriadezh
ne c’hell ket bezañ anaoudek a-walc’h evit ar skoazell he deus degemeret digant gouarnamant an
Impalaer ken hegarat hag uhel e spered. Hag ar perzh a vimp laouen ouzh ho kwelout o kemer en hon
daeloù, Aotrou Prefed, a vo ar brouenn anat, hon eus spi, eus hon c’harantez evit ar mad hag eus an
harp a zegasomp, el lec’h dister m’emaomp, d’hon Impalaer. » (de CAFFARELLI, Kendalc’h
Kemper, 1858). Prefed ar Finistère a respontas : « Mar fell d’ar Gevredigezh bevañ, ne vo nemet oc’h
asantiñ heuliañ he c’hadoriadezh hag o harpañ ar Gouarnamant ». De CAFFARELLI c’hoazh : « Hon
anavezout a rit, Aotrou Prefed, deoc’h eo da lakaat anavezout [d’ar gouarnamant impalaerel] ar pezh
ez omp hag ar pezh a reomp, hon soñjoù hag hon oberoù ; kontañ a reomp war ho skoazell ».

Er C’hendalc’h-se end-eeun e voe diaes koulskoude da GERVARKER moustrañ war e c’hred
broadelour : « A-benn bloaz, hon eus spi da welout en hon C’hendalc’h, n’eo ket hepken Brezhoned
Kembre, met ivez hon breudeur eus Kernev-Veur, ha zoken hon c’hendirvi eus Skos hag Iwerzhon.
Evel-se e terc’houezo ar vodadeg, e-lec’h an daou skourr arvorigat ha kembreat eus ar familh geltiek,
hon broad en he fezh. Neuze, dre un darvoud, burzhudus e gwirionez, en istor ar gouennoù denel, e
teuy da wir un diougan kalonek graet, daouzek kant vloaz ’zo, gant ur barzh eus pobloù ar
Vrezhoned ».
An hini diwezhañ eus an Eil Impalaeriezh e voe Kendalc’h 1858. NAPOLEON 3, hêr da hengoun
kreizenner jakobin an Dispac’h hag an Impalaeriezh Kentañ, ne oa ket evit gouzañv ma ve
kevredigezhioù o vodañ departamantoù ar proviñsoù diskaret. Kement a zegase da goun ar gwirioù
proviñsel kozh a feuke selledoù diharzveliour an Impalaer. E-se e voe loezet Kevredigezh Vreizh.
Taolenn I

Bloavezh

Lec’h ar
C’hendalc’h

Niver an
izili o
paeañ
skodenn

29

56

44

35

22

Depart.
all

42

88

21

19

32

30

135

40

106

31

32

/

1843

Gwened

232

1844

Roazhon

400

1850

Kemper

1851

Naoned

344

1856

St-Brieg

309

1858

Kemper

300

Dasparzh an Izili dre zepartamant

Koskor Kevredigezh Vreizh.
Amparet oa koskor Kevredigezh Vreizh evit un hanter gant an noblañs, hag evit hogos an hanter
all gant bourc’hizion (kenwerzhourion vras, greantourion), frankvicheridi (noterion, barnerion,
breutaerion, apotikerion, mezeion), amaezhidi uhel (prefeded, isprefeded, kargidi an tellerezh, ar
postoù), un niver bihan a vilourion hag a dud a Iliz ; dister-tre e oa niver ar gouerion. Evel ma
tiskouez an daolenn I e kreske evit ur bloaz pe zaou niver an izili en departamant a aoze ar
C’hendalc’h. Amañ da heul, an daolenn II a ziskouez dasparzh an izili hervez o c’hendere evit ar
bloavezh 1851.
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KENDAEL A-ZIVOUT AR C’HWELUNIADEREZH
(Pevare testenn, PKB-1318)
Obererezh c’hweluniadel ha stummadur kendalc’hus.
Dindan an anvadoù formation continue, formation permanente, promotion sociale, formation
professionnelles des adultes, ez anad damant ar Stad da emellout a-dost e stummadur al labourerion,
er-maez eus framm an Deskadurezh vroadel hag alies dre hantererezh aozadurioù-stummañ prevez.
Meur a amkan zo e-keñver an damant-se. Setu un darn anezho :
1) Aozañ fiñvusted an dud-labour o reiñ tro d’al labourerion da zeskiñ micherioù nevez. Un doare
eo da reoliñ nevid al labour o lakaat da genglotañ ar goulenn hag ar c’hinnig. Ar prantadoù kinniget
d’ar gouerion evit kuitaat o atantoù pe re o zud zo skouerioù rizhek eus seurt leviadur. Merkomp e
pouezer war ar fiñvusted douaregorel (an dud-labour ne rank ket kilañ rak an treuztiriañ), da nebeutañ
kement ha war ar fiñvusted vicherel.
2) Azasaat an dud-labour ouzh ar c’halvezerezhioù arnevez a-benn reiñ lañs d’an embregerezhioù
ambilh.
3) Stummañ an estrenion hag aesaat o enteuzadur (e Roazhon, da skouer, 30 % eus prantadourion
an A.F.P.A. zo estrenion).
4) Talañ ouzh enkadennoù an embregerezhioù o kinnig un dazont na ve ket re deñval d’al
labourerion ezfredet. Ar stummadur kendalc’hus zo diazezet e Frañs war an un pennaenn hag an
deskadurezh vroadel : ar berzh hiniennel. N’eo ket mont re bell lavarout e karfe pennoù ar Stad
gwelout hiniennelouriezh an dud-labour kreskiñ diwar-goust hec’h emzalc’hioù strollennel. Ur muzul

zo avat da seurt hiniennelouriezh : ar poent ma n’eo mui an aozadurioù micherour evit ezvevennañ an
nagennerezh hiniennel.
Diouzh o zu ar batromed o deus abegoù kalvezel da reiñ dorn d’ar stummadur kendalc’hus :
barrekaat o zud-labour. Kement-se avat zo gwir dreist-holl evit an embregerion a arver kalvezerezhioù
arnevez ha fiñvus, n’eo ket ken gwir evit ar re a c’hopr dreist-holl darbarerion. Spletoù niverus a
c’hellont forzh penaos tennañ eus ar stummadur kendalc’hus en o leviadurezh ar c’hoskor. O tibab ar
brantadourion hag ar prantadoù e c’hellont bountañ evel ma karont an dud sentus hag ober anezho
pennezhourion pe sternioù feal. Gallout a reont ivez broudañ hiniennelouriezh o zud-labour o vagañ
helebini, avi ha gwarizi en he zouez. Ar batromed, evel just, a glask tennañ ar muiañ ar gwellañ eus ar
stummadur kendalc’hus. Evit darn zoken, ar pep gwellañ eo hepkoriñ an trevell ez eo ha talañ d’an
tailhanter dregantad ar stummadur kendalc’hus. Kavout a reer ivez patromed a arver an arc’hant evito
o-unan a-benn en em varrekaat war ar c’honterezh, an tellerezh pe, na petra ’ta, war leviadurezh ar
c’hoskor.
An implijidi, int, zo deuriet gant ar stummadur kendalc’hus pa gavont un dra bennak da dennañ
anezhañ. Se zo degouezh ar re na gavont ket gourc’hwel war o micher, ar re a fell dezho pignat en
urzhaz, ar re a rank en em varrekaat evit mirout o staeloù, ar re a rank kemm arbennigiezh rak aon da
vezañ ezfredet pe c’hoazh ar re o deus spi da c’hounit ouzhpenn dre gemm micher (evel tud C.T.B.
Pont-ar-Veuzenn a c’houlenne holl prantadoù war an elektronik e sell da gavout gourc’hwel er
Boultrerezh ma vezed gopret uheloc’h). An darn vrasañ eus an dud-labour avat n’int ket gwall chalet
gant ar stummadur kendalc’hus peogwir e ouzont ervat ne vint ket paeet gwelloc’h goude ar prantad
ha ne vo ket kemmet o saviad evit kelo. N’o deus ket ezhomm jediñ evit gouzout e c’hell ar
stummadur kendalc’hus talvezout hepken d’un niver bihan a dud. En un embregerezh ma labour 100
den ez eus tu en ur bloaz gant ur yalc’had par da 1 % eus ar goproù, da gas 1 den da ober ur prantad 1
bloaz, pezh a zo berr evit tapout un arbennigiezh, dreist-holl pa vezer darbarer ; ret e ve d’an holl
labourat e-pad 100 vloaz en embregerezh evit bezañ sur pe-dost da gaout ur bloavezh a stummadur
kendalc’hus.
Diouzh o zu, ar c’hweluniadoù a dremen saveladur ar stummadur kendalc’hus evit un trec’h eus al
labourerion. E Roazhon, aozadur lec’hel ar C.F.D.T. en deus difretet adal an derou en-dro d’an afer.
Ingalet ez eus bet levrioù moulet kaer. Er mare-mañ e ren ar c’hweluniad ## ur striv dibar evit brudañ
ar prantadoù aozet gant an Université de Haute-Bretagne. Aliet e vezer zoken, e kuzulig, da heuliañ ar
prantad-mañ-prantad a zo lusket gant « unan ac’hanomp ». Erbedet start e vez ar prantadoù o tennañ
da vererezh an embregerezhioù pe da zezvadurezh al labour : pa ouezo an dud penaos ez arc’hwel o
embregerezhioù e komprenint e pe stad emaint hag e ouezint penaos en em ren.
Gallout a reer damwelout en damant a ziskouez ar C.F.D.T. ouzh ar stummadur kendalc’hus un
arvez, er stad eginel, eus tarzhadur ar c’hombod renkadel : ar stourmoù o vezañ kaset n’eo ket hepken
war dachenn an armerzh met ivez war hini ar gouzoud. Gwall gemmesket eo evelkent seurt arvez gant
mennozioù disol.
Ar mennozioù-se a c’haller krennañ evel-henn : 1) Ret eo arverañ ar stummadur kendalc’hus evit
reiñ ur stummadur c’hweluniadel d’al labourerion 2) Pa vo stlennet an dud war arc’hwel o
embregerezhioù, war o gwirioù, war an armerzh, h.a., e kemmo o emzalc’hioù hag e teuint d’ar
stourm c’hweluniadel, d’ar sokialouriezh.
Penaos krediñ e vo pourchaset ur stummadur c’hweluniadel er-maez eus ar c’hweluniad d’an dud
n’o deus ket kemeret ar boan da heuliañ prantadoù-stummañ ar c’hweluniad ? Penaos fiziout war dud
na asantont d’ar stummadur c’hweluniadel (eleze d’an obererezh c’hweluniadel) nemet mar bez kaset
war an amzer-labour ? Penaos krediñ e vo ampartoc’h ar gelennerion da ober c’hweluniadourion eus o
frantadourion eget stummerion ar c’hweluniad ? Seurt treuzkredenn zo kar da hini an Narodniki. Dont
a ra marteze eus niver bras ar gefredourion c’hweluniadet er C.F.D.T. hag eus an trouz o deus amzer
da ober.
Ouzhpenn se, kefredourion ar C.F.D.T. a gred moarvat emañ o emzalc’h e dalc’h o skiant hag e
vo a-walc’h dezho pourchas o gouiziegezh d’ar vicherourion evit ober dezho en em ren evelto. Kaer o

devo koulskoude ober prantadoù, ne dreuzfurmint ket ar vicherourion e kefredourion. Ar
vicherourion, diouzh o zu, n’int ket gwall chalet da eskemm, amzer ur prantad, aotrouniezh armerzhel
o fatromed ouzh aotrouniezh ouiziadel o stummerion.
Petore emzalc’h eo enta an emzalc’h c’hweluniadel azas evit a sell ar stummadur kendalc’hus ?
An emzalc’h dirak an ehanoù gopret : goulenn kement a zle bezañ roet hag ouzhpenn, evezhiañ war
zasparzh ar prantadoù. Mar bez diseblant an implijidi ouzh ar prantadoù : kareziñ ar patrom ;
heñveldra ma ne vezont ket laouen gant o frantadoù. Tu zo evel just da aliañ c’hweluniadourion
oberiant da heuliañ, evit mad o c’hweluniad, ur prantad pe unan all met arabat e ve dreist-holl
emellout e « dibaboù » an dud all.
Ar c’hweluniad a rank ivez merkañ gwanderioù ar reizhiad :
1) arvez hiniennel ar stummadur, graet evit rannañ an dud ;
2) ar galloud-divizout a zo gant ar patrom a ra eus « galloud-dibab » an deuriad hag eus e « wir
d’an anaoud » ur galloud hag ur gwir furmek.
A-hend-all e c’haller lakaat en a-raok un nebeut arc’hadurioù liammet ouzh ar stummadur
kendalc’hus. Setu un nebeut skouerioù :
1) goulenn ur c’hresk-gopr evit ar c’hoskor a-bezh da heul ur prantad-stummañ ;
2) goulenn ma ve aozet prantadoù strollennel ;
3) goulenn ma ve al labourerion o-unan o tivizout war o frantadoù, h.a..
Forzh penaos, ar c’hweluniad a zle tennañ korvo eus pep degouezh, berzhus pe get, evit kreñvaat
an emskiant strollennel en dud-labour, kareziñ emzalc’h ar batromed e stern un dezrann eus ar
reizhiad kevredigezhel.
(Sl. EMVR-469, -470, -471, Emsav 89/181-183, 1974).

PKB-1318

KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Trede testenn, PKB-1319)
« Les Femmes Savantes » gant MOLIÈRE
Diouzh ar c’hiz eo gwelout er pezh-c’hoari Les Femmes Savantes gant MOLIÈRE rakstourm al
luskadoù benevelour a vleugn abaoe derou ar c’hantved : an dodennoù zo an hevelep re, an
arc’hadurioù an hevelep re ha bremañ ivez (gwir d’an deskadurezh evit ar merc’hed, gwir da emellout
en holl dachennoù, ar politikerezh pergen, e-lec’h bezañ bevennet ha gouestlet d’an ti, d’ar vugale, ha
sujet d’ar gwaz, h.a.) ; hag an enebarc’hadurioù ivez zo heñvel ouzh pezh a glever bremañ. Pegen
arnevez e oa MOLIÈRE ! Ha setu tudennoù ar pezh-c’hoari lakaet da rakward an M.L.F.. Den ne
hañval soñjal ez eus aze kentoc’h peadra d’en em chalañ eget da vezañ laouen : n’eus bet neuze war a
hañval araokadenn ebet abaoe tri c’hantved ? Kudenn ar merc’hed n’eo ket bet kaset war-raok eus ur
c’hammed ?
An dra gentañ, evit gouzout da belec’h e kas ar pezh-c’hoari-se, zo marteze e adlakaat en e vare,
ha sellout un tammig ouzh ar gevredigezh c’hall er 17t kantved, ouzh roll ar merc’hed el luskadoù
lennegel d’ar mare-se. MOLIÈRE a ra anv eus « merc’hed gouiziek », a venn tagañ hag a glask
diskouez evel lu. Paot int bet adalek derou ar 17t kantved, en o zouez e kaver Mme de
RAMBOUILLET, Mme de LA FAYETTE, Mme de SÉVIGNÉ, ha zoken Mlle de SCUDÉRY, evit
menegiñ hepken ar re anavezetañ. Kemeret o deus holl perzh el luskad précieux, diwanet e saloñs
Mme de RAMBOUILLET. Hounnezh a zo deuet a-benn buan da vodañ en-dro dezhi lennegourion ha
kefredourion ar mare, aet skuizh evelti gant grosiri ha boutinder lez HENRI 4. Diskiblezed a reas

Mme de RAMBOUILLET, hag a-hed ar 17t kantved e voe merc’hed oc’h ober evelti eus o saloñs ur
greizenn a vuhez kefredel birvidik. Ret eo merkañ mat eo bet diorreet ar préciosité e Bro-C’hall
bennozh d’ar merc’hed. Pal al luskad ne oa ket hepken puraat ar yezh, goveliañ ur benveg barrek da
eztaoliñ soutilderioù an trivliadoù, met ivez ledañ an anaoudegezhioù, broudañ ar c’hrouiñ lennegel,
imbourc’hiñ ha donaat pep tachenn eus preder ar mare. « Nulle science n’est pour elles trop
profonde » a lavar c’hwerv un dudenn eus Les Femmes savantes, pezh a ro ur skeudenn wirion awalc’h eus « plac’h ouiziek » ar 17t kantved. Ar préciosité he deus bet war ar 17t kantved a-bezh ul
levezon ramzel. Tu zo da lavarout eo evit kalz e lañs al lennegezh klasel gall, n’he dije ket gallet
bezañ hepti. Morse n’eo bet goapaet al luskad précieux e-unan, nag an dud a gemere perzh ennañ ; er
c’hontrol eo bet anzavet gant ar skrivagnerion vrasañ ar vad en deus graet, pa o deus holl korvoet
anezhañ evit sevel o oberennoù. Darempredet eo bet saloñs Mme de RAMBOUILLET gant
RICHELIEU, MALHERBE, CORNEILLE, BOSSUET, hag an itronezed meneget uheloc’h.
D’ar vrientinion stuziet-se, oberourion o-unan, eo en deus MOLIÈRE diskouezet e « verc’hed
gouiziek », ha deuet eo a-benn d’o lakaat d’ober goap war un dro gantañ. Bez’ ez eus aze un dislavar a
zo ret sellout a-dostoc’h.
Les Femmes savantes a ziskouez div dezenn a-zivout desavadurezh ha roll ar merc’hed, dodenn
diouzh ar c’hiz er mare-se. Da gentañ, eus tezenn ar baotred difennet gant ar bourc’hiz kozh,
Chrysale, an tad :
« Il n’est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes
Qu’une femme étudie et sache tant de choses »
ha c’hoazh :
« () une femme en sait toujours assez
Quand la capacité de son esprit se hausse
À connaître un pourpoint d’avec un haut-de-chausse. »
Evit he roll, he deus da evezhiañ war he bugale, he zi, he mitizhien. Adkemeret eo an hevelep
mennoz gant CLITANDRE, ur paotr yaouank o vont da zimeziñ gant unan eus merc’hed
CHRYSALE :
« Les femmes docteurs ne sont point de mon goût.
Je consens qu’une femme ait des clartés de tout,
Mais je ne lui veut point la passion choquante
De se rendre savante afin d’être savante.
()
De son étude enfin je veux qu’elle se cache,
Et qu’elle ait du savoir sans vouloir qu’on le sache. »
(Se a lak da soñjal e dodenn ar ouel, gant G. von LEFORT) Hag evit kantreizhañ tezenn ar
baotred, ez eus tudenn HENRIETTE, danvez pried CLITANDRE, a zo penn-da-benn a-du gant se ha
mennet mat da lakaat ar pennaennoù-se da dalvezout en he buhez.
An dezenn enebet zo hini ar « merc’hed gouiziek » o-unan, teir anezho, a c’houlenn evit ar
merc’hed ar gwir da emellout e kement tachenn ’zo eus ar vuhez kefredel. Mennet int da studiañ, da
skrivañ :
« Car enfin je me sens un étrange dépit
Du tort que l’on nous fait du côté de l’esprit
Et je veux nous venger, toutes tant que nous sommes,
De cette indigne classe où nous rangent les hommes,
De borner nos talents à des futilités,
Et nous fermer la porte aux sublimes clartés. »
eme PHILAMINTE, gwreg CHRYSALE.

N’eo ket a-walc’h displegañ an dezenn, ret eo he diskouez lakaet da dalvezout e buhez ar re he
difenn, eleze e buhez an teir flac’h « ouiziek ».
Da gentañ, BÉLISE, ar plac’h yaouank-kozh a nac’h ar garantez-korf hag a gred ez eo an holl
baotred yaouank amourous outi. Tudenn aes, a ra berzh hep mank. Ouzhpenn n’eo ket gouiziek, met
hepken lu ha hegasus o fougeal gant hec’h anaoudegezhioù nevezc’hounezet.
D’an eil, ARMANDE, ur plac’h yaouank, c’hoar da HENRIETTE, a nac’h an dimeziñ, evel
BÉLISE :
« Ne concevez-vous point ce que, dès qu’on l’entend,
Un tel mot à l’esprit offre de dégoûtant ? »
emezi e derou-tout ar pezh-c’hoari. Adalek ar mare-se e reer goap anezhi, ha kement tra a c’hallo
ober, soñjal, lavarout, a hañvalo lu. Hi hec’h-unan a hañvalo zoken bezañ un tammig direizh, gant he
heug ouzh an dimeziñ ; n’eo ket evel BÉLISE, a zo aet forzh penaos e-biou d’an oad, ha na c’houzañv
ket, met a zo er c’hontrol eürus ; sot hag eürus. Ouzhpenn se, MOLIÈRE n’eo ket bet tener gant
ARMANDE : hi, a nac’h an dimeziñ, a ra kinnigoù da CLITANDRE. Ha pelloc’h er pezh-c’hoari, ar
plac’h sañset stuziet ha kefredourez ez eus anezhi, a gred lavarout :
« Nous serons par nos lois les juges des ouvrages.
()
Nul n’aura d’esprit, hors nous et nos amis. »
Bez’ ez eus, en diwezh, PHILAMINTE, ar vamm, na vev nemet evit ar studi, hag a zo diskouezet
evel ur gwir dirant en he zi. Met aze, piv eo al luañ, hi a ren pep tra, pe he gwaz a gren hepken o
sellout outi ? Gwelout a reomp anezhi o skarzhañ ur vatezh na oar ket komz reizh. Lu e hañval bezañ.
He gwaz, aze, a gred lavarout n’eo ket a-du : ar vatezh-se a ouie keginañ, ne vez ket goulennet
ouzhpenn ouzh ur geginourez. Keginourez pe get, PHILAMINTE ne daol ket evezh ouzh se, hag en
diwezh, piv a sell ouzh ar vatezh evel ouzh un den, PHILAMINTE, pe he gwaz ? N’eo ket se c’hoazh
a ziskaro an dudenn. Neuze e teu TRISSOTIN, helavar e anv. PHILAMINTE a briz anezhañ dreist
forzh piv, ne wel ket ne glask ar paotr nemet dimeziñ gant ur plac’h pinvidik – HENRIETTE – hag ez
eo fall-put e varzhonegoù. Aze, evel just, e rank an holl ober goap eus PHILAMINTE : n’eo ket ar
« plac’h ouiziek » gwall gizidik ouzh al lennegezh, war a hañval. Rankout a reer neuze lavarout eo
MOLIÈRE a feiz fall. Sammet en deus kalz ARMANDE endeo ; met evit PHILAMINTE ez eo
dizegemeradus. Mard eo ur sodez lorc’hus, perak eo diskouezet evel speredek a-raok ? Mard eo sec’h
hag aotrouniek a-hed ar pezh-c’hoari, n’eo na foll na direizh. Leun a youl eo, hag a onestiz. Un
uhelvennad he deus, klask a ra buhezañ betek an arvest diwezhañ he frederouriezh stoikian. Ne lavar
morse forzh petra evel BÉLISE pe ARMANDE, n’eus nemet e-keñver TRISSOTIN n’eo ket spiswel.
Iskis eo, da nebeutañ.
Pezh a zo splann e-barzh Les Femmes savantes eo enta ar strivoù en deus graet MOLIÈRE evit
dont a-benn d’o diskouez lu. Rak, en diwezh, lu eo lenn DESCARTES ha PLATON ? Lu eo klask
sevel oberennoù lennegezh ? D’ar muiañ, e c’haller goapaat an disoc’h, mard eo fall. Eus petra e ra
goap MOLIÈRE neuze ? Eus an arvezioù lu a zo bet d’ar préciosité e kelc’hioù a live izel ? Gwall
zister eo neuze, ha graet en deus se c’hoazh e pezhioù-c’hoari bihan evel Les Précieuses ridicules.
Met Les Femmes savantes zo un dra all. Hag arabat disoñjal en deus ar pezh-c’hoari graet berzh gant
tud (merc’hed en o zouez) o doa sevenet mennadoù PHILAMINTE.
CHRYSALE eo a ro dimp an alc’houez : rebech a ra d’e wreg, en diwezh, na chom en he lec’h,
ober war-dro traoù na sellont ket outi (ar skiant, al lennegezh, h.a.). Ha se eo ivez a rebeche al lez da
verc’hed MOLIÈRE, met war un dachenn all : bourc’hizezed int, pa’z eo bourc’hizion tudennoù ar
gomedienn glasel. N’o deus ket da glask drevezañ merc’hed an noblañs, pe an noblañs dre-vras. Da
chom en o lec’h o deus, eleze en o zi, pe a-dreñv o zaol-gont. Ha n’eo ket mont da lenn PLATON.
Berzh Les Femmes savantes dirak al lez a ziskouez un ersav a vrientinion ouzh ur vourc’hizelezh
deuet da vezañ re binvidik evit tremen hec’h amzer o labourat, kalz muioc’h eget un ersav ouzh ar
« merc’hed gouiziek » dre-vras. An danjer n’emañ ket ganto, met gant ar vourc’hizelezh. Er pezh-

c’hoari hon eus skouer ur vourc’hizez yaouank a oar chom en he lec’h, HENRIETTE, hag ivez hini ur
bourc’hiz kozh a oar pelec’h emañ e vuhez :
« Je vis de bonne soupe et non de beau langage ! »
« Le beau langage », e-touez traoù all, zo perc’hentiezh ar vrientinion. CHRYSALE zo ar
bourc’hiz mat, ar bourc’hiz evel ma tle bezañ, sioulaus : e ved zo e di, hag evitañ a zo e-kreiz ar bedse, e tle – pe e tlefe – pep tra bezañ graet a-geñver gantañ. An traoù na sellont ket outañ a lez gant an
arbennigourion, ar ouiziegezh, al lennegezh, hag ar politikerezh ivez moarvat.
MOLIÈRE a zlee diduiñ ar Roue hag al lez, paeet e oa evit se. O lakaat a rae da c’hoarzhin gant
Les Femmes savantes, oc’h arverañ un doare enebiezh renkadel, ha netra ken. Les Femmes savantes
rakward an M.L.F. ? Kentoc’h rakward ur vourc’hizelezh a grogo a-raok pell da ober « war-dro an
traoù na sellont ket outi ».
PKB-1319

AN EMSAV HAG AR VRO (76)
LIZHEROÙ
« Lenn a ran atav Emsav gant aked. Mont a rit pennek war-raok ; hogen ne welan ket mat da
belec’h. Aon ’m eus ne ve ar c’henderc’hañ nemet ur pal ha neket un araez, un hent.
« Distaolet hoc’h eus ar vrogarouriezh, ha ret eo anzav ez eus anezhi un diamzeriegezh ; bez’ e
c’hallfe bezañ bet degemeret en he lec’h ezhomm an diforc’hañ da gantreizhadur an niderezh ;
distaolet eo bet adarre ganeoc’h. Petra eo hoc’h eus neuze da gantreizhañ un Emsav breizhat ?
« Ma n’eo ket ar bezañ diforc’hañ diouzh an navout, ma n’eo ket ar bezañ den diforc’hañ diouzh
ar bezañ tra pe loen, ma n’eo ket ar bezañ breizhat diforc’hañ diouzh ar bezañ gall, ne welan ket
petore kantreizh a van d’un Emsav breizhat.
« Er c’hontrol, gwelout a ran er ret da vezañ diforc’h, evit bezañ, hag en ezhomm da vezañ heñvel,
evit bevañ en ur gevredigezh, bonad an daelerezh etre den ha tud.
« Ur gevredigezh zo, dre anien, un tolpad heñvelderioù, ha ne c’hell bout ezel anezhi nemet an
hini a zenesa ar muiañ gwellañ ouzh ar c’hendelv. Seul heñveloc’h, seul aesoc’h bevañ er
gevredigezh ; seul zisheñveloc’h, seul vezantoc’h. Ha seul vevoc’h, peogwir e ranker neuze embreger
holl c’halloudezhioù mab-den da harpañ an daelerezh, evit bezañ degemeret e-barzh, daoust d’an
diforc’hioù diouzh ar c’hendelv.
« N’ankounac’haan ket ez eus meur a zisoc’h all da ginnig, hag hollvedeloc’h, da gudenn an
daelerezh den-kevredigezh ; aes e ve da skouer groñsaat n’eus a zaelerezh nemet etre ar gevredigezh
ha hi hec’h-unan. Lakomp ; nemet e rank un ober politikel bezañ kantreizhet gant mennozioù eeun
hag aes da ziverrañ. N’ouzon ket hag emañ Emsav war hent ar mennozioù-se.
(25 08 74)

EMVR-486

Lizher da aozer EMVR-486 :
« Ya, pellderioù zo etrezomp, evel ma verkit. Hañvalout a rit gouzañv diwar se. N’eus ket peadra.
N’eo ket pellderioù diavaez, re an digarantez, an “deñvalijenn diavaez”, hogen, henn krediñ a ran
start, pellderioù diabarzh, ar re a vrasa an egor. Hevelepterioù sonn zo dimp, ha pa ve hon bro, daoust
ma tiskouezit krediñ hon eus he distaolet. Hon savlec’hiad en he c’heñver a denn d’ur saviad
disheñvel : ar vro zo deoc’h un ezvezañs, en douaregor, met ivez en amzer (ne’m eus ket ankouaet ho
kerse un deiz ma tistroec’h eus korn-bro Montroulez : “Ne’m eus ket adkavet va bro”) ; dimp ez eo
ouzhpenn ur vezañs : ken leun, ken intret omp ganti ma’z eo un dlead merkañ dezhi he lec’h ; mar hon
eus kas outi, ez eo e ster an aviel : “neb n’en deus ket kas ouzh e vamm hag e dad,…” ; goût a
ouzomp ervat, pa’z eomp war-raok, ez eo hi a ya war-raok. Sellit ouzh pezh a c’hoarvez en un
dachenn nes d’ho kalon, hini ar yezh. Gallet hor bije, o soublañ d’ar vrogarouriezh, gouestlañ hon
buhez da voem ar vuhez er vro, stagañ hon c’halonoù ouzh gleinoù ha sonerezh yezh ar bobl, pe
zoken koleziñ yezh Gwalarn gant doujañs. Goût a ouzoc’h penaos hon eus graet ur pakad gant ar
pilhoù-se hep tenerded na doujañs ha stlapet pep tra e beol-virviñ hon greanti-paper, – e gwir ne
raemp nemet heuliañ an hent digoret gant Gwalarn, zoken mar kav mat tud Walarn o zruilhoù bepred.
Koulskoude hiziv endeo, ar vro a c’hoarvez mui-ouzh-mui eus kenderc’hadoù hon greanti, gouez d’ar
vrogarourion o-unan, ha nebeut-ouzh-nebeut eus “yezh ar bobl”. Mard eus yec’hed er bobl, hag ez
eus ! ar yec’hed-se hon eus sammet o tisteurel, war un dro gant ar bobl, an truilhoù mezhus a dalveze
dezhi da lavar ha krouet diwarno ul lavar nevez n’he devo ket da nebeutañ da gaout mezh gantañ.
Mard eus bet tud o tianaout yec’hed ar bobl hag o stagañ a-nerzh-korf ouzh kleñved ar bobl, ar
vrogarourion e voe. »
(23 09 74)

EMVR-487

« Prederiet ’m eus war ar pezh en deus lavaret S disul : an den politikel o kas war-raok un ober e
diabarzh framm ur vro riek a rank kutuilh an nerzhoù darev da vezañ arveret. N’en deus ket an amzer
da c’hortoz darevidigezh politikel tud c’hoazh diemouez ha dibolitikaet. Seurt darevidigezh a c’hell
bezañ un afer a zekvloaziadoù ha zoken a remziadoù. Kefridi un emsav eo dres devoudañ
emouiziegezh ur renkad pe un dudad chomet diemouez betek neuze, hag he sturiañ war-du an
dispac’h. Un obererezh war dermen hir-tre eo diouzh ret. Un diforc’h krenn ez eus etre obererezh un
emsaver ha hini un den politikel klasel. Un islonk e oa etre MASSON ha politikourion ar c’hleiz gall,
republikaned ha sokialourion, a oa evito Breizh ur rannvro warlerc’hiet na oa netra da dennañ diouti.
Hag en derou e chom e-pad pell un emsav un dra en arlez, dister-tre ha difetis e hañval bezañ e
sevenedoù. Amañ e kejer a gredan gant kudennoù T hag U. War a’m eus klevet e rebeche T d’an
Emsav na blediñ a-walc’h gant kudennoù ar vro. E-pad ar prantad en doa tremenet en un aozadur
kleizelour e oa bet boaziet moarvat ouzh obererezhioù war dermen berr-tre. A-benn tri bloavezh
tremenet en Emsav, en deus kroget da zezevout ne oa ket gwall fetis pezh en doa graet betek neuze.
Kroget en deus moarvat da gaout diskred war efedusted an Emsav. N’en doa ket gwelet mat ar redi
evit an Emsav da gaout ur saviad-kenderc’hañ digenvezet evit an ampoent. Ha distroet eo da labourat
e diabarzh ar framm gall, o plediñ gant traoù a hañvale dezhañ bezañ war un dro fetisoc’h ha
mallusoc’h eget ar pezh a rae en E.S.B.. Evit U ez eo damheñvel. Ur plac’h eo nad eo ket droch hag a
vev en ur bed fetis. Sevenedoù an Emsav ne hañvalent ket dezhi bezañ traoù fetis a-walc’h kennebeut,
a gredan. Arbennoù all ez eus moarvat d’he felladur diouzh an Emsav, hogen kendrec’het on en deus
an arbenn-se c’hoariet ur roll bras. E Breizh ez on sur e teuio ur bern tud d’an Emsav p’o devo
kemeret sevenedoù an Emsav un neuz fetisoc’h.
« A-hend-all e teu ur mennoz all din. Ur c’hiz e oa e-touez ar vrientinion c’hall e-doug
Unpenniezh Gouere hag an Eil Impalaeriezh servijout evel ofisour el lu gall eus Aljeria. Deurus e ve
gouzout, e kement ma’z eus tu da gaout stlenn diwar se, hag ez eo bet ur c’hiz heuliet gant brientinion
an Emsav kentañ. »
(17 09 74)
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Da aozer PKB-1316, An emvererezh. I. – Ar gealiadurezh emverelour, Emsav 92/280-289, 1974 :
« Boulc’het mat ’c’h eus dezrann emsavel an emvererezh, o kregiñ da lec’hiañ al luskad
emverelour e-keñver istoregezh. Merkañ a rez ez adkemer dizezrann da zavedenn (pal ?, finvez ?)
gwengel marskour “fin ar c’henstourmoù”, ez arver paot baodruchennoù an “diforc’helezh” hag an
“hevelebiezh strollennel” diazezet war ar stuzegezh. Da’m meno e rank an dezrann bezañ kaset da
benn bremañ, – marteze emañ aze da arvez evit lodenn II an displegadenn ? Levr TOURAINE war
“genderc’hañ ar gevredigezh” [Production de la société, Paris 1973] a daol goulou ivez war seurt
kealiadurezh, a zo da’m meno hentoù-atoriñ ar varksouriezh. Ar varksouriezh veur en he
diforc’helezh uhelañ evel ma evode diouzh hontkenderc’herezh he c’hrouerion zo aze o pladañ tammha-tamm, o treiñ e furmoù-beveziñ yoc’hek. Trist e vez bepred diwezh an impalaeriezhoù, ha pa vent
politikel pe kealiadel.
« Un evezhiadennig o tennañ d’ur c’hraf a hentenn. Skrivañ a rez : “Ar pezh a zo kement ha
dezrannañ an emvererezh e stern-daveiñ ar finvezelezh : emsavel eo an oberoù durc’haet etrezek pal
an distro d’ar c’henderc’hañ istor ha, war un dro, etrezek ar finvezioù kenderc’het e-ser an oberoù-se.”
Aze ez arverez an dezeviñ aregel hep gwiriañ ha menegiñ a rez ergorennoù savlec’hiet en un hevelep
maezienn-dezeviñ. Dija ne c’haller pleustriñ an hentennoù aregel (evel an treren) e diabarzh an
hevelep furm istorek pa vez ur pellder treadegel etre an ergorennoù : faos e ve da skouer an
embregadenn a ve barn oberoù renet e grez an eil Emsav dre ur poellata a lakfe e kont an emsavelezh
evel m’he meizomp bremañ ; stignet-lemm eo bet ar gudenn-se da geñver al labour war MASSON.
Seul gent a se ez eo didalvoud ur poellata a vennfe treren eus un hil istor d’unan all. E berr, e ranker
bepred diwall diouzh an hollekaat (argerzh aregel), ha klask ar muiañ gwellañ hentoù an hollelaat
(argerzh nidel). Evel just ne hollelaer ket bemdez nag evel ma karer, tra ma c’hell an nep piv bennak
hollekaat e pep mare evel ma kar. Ar gudenn evit barn an emvererezh (pe forzh pe luskad all) zo : hag
an hollelaat emsavel zo degouezhet er poent ma c’hell diraez al luskad e kaoz ? Hag ateb-oberoù an

Emsav a ro dezhañ an tu da stadañ hevelebiezh (nidiadel) etre e genderc’hañ hag ar c’henderc’hañ a
zo arbenn (abeg, sigur pe digarez) al luskad e kaoz ? Hevelebiezh nidiadel zo da skouer etre
hollveziadelezh MASSON ha hini an trede Emsav (intentet diouzh hil an Emsav, ha n’eo ket diouzh
preder soliadek un hanezour). Ar gudenn stignet ganit eo : ha hevelebiezh nidiadel zo etre X en Emsav
ha Y er reolerezh micherour ? N’eo ket ar poellata a roy ar respont, na zoken ar c’heñveriañ poent-hapoent e-ser ur c’hendezrann, hogen an hollelaat ma emañ an Emsav o loc’hañ hag an hollelaat ma
emañ ar reolerezh micherour o loc’hañ : mar degouezh an daou hollelaat-se da vezañ unan, e
c’hallimp komz eus hevelebiezh. Betek gouzout e rankomp chom war hon c’hemend-all ha gortoz araok respont.
« Aze emaomp war un dachenn nevez a-walc’h : tamm-ha-tamm hor bo da zigejañ pennaennoù un
“dezevouriezh” nidel, an dezeviñ kevanek ouzh an niderezh. Ar varksourion (goude HEGEL) o deus
boulc’het an dezevouriezh-se, nemet int aet buan e-biou dre berzh disleberadur ar praksiz ganto. Ne
hañval ket SARTRE diouzh e du (Critique de la raison dialectique, 1960, levrenn I chomet unanik)
bezañ diluziet kalz tra, – mar komprenan mat, e kemer ar furm istorek da ergorenn, pezh a zo
dic’hallus dre anien ; henn ober a ra da heul ar varksourion, n’eo ket avat gant un amboaz politikour,
hogen gant un amboaz prederour, pezh a ra eo kouezhet ar politikerezh marksour en dogmatouriezh
(hag er spontouriezh) hag ar preder sartrour en idealouriezh. An dezevouriezh nidel a gavo ar
prederouriezhoù kent evel kevrennoù anezhi, hag ivez an aksiomatik arnevez (hag o c’havo evel
tanavennoù dibarek, – evel just ar gougevanadur-se a vo oberataet diwar-bouez un eilsaveladur a
lakay a-wel an dindanad saviadel istorek a zo d’ar prederouriezhoù, imbourc’h ivez boulc’het ha
gwariet gant ar varksourion, kendalc’het gant ar gevredadourion (GURVITCH) dindan an anv
“kevredadouriezh an anaoud”). Merkomp tuadurioù enebek evit ur gwel eus an aksiomatik hag eus an
dezeviñ nidel : an aksiomatik a venn bezañ pur a bep preder nidel, en eneb n’eus gwiriegezh gant an
dezeviñ nidel nemet e kement ma chom kevanek ouzh an niderezh. »
(20 09 74)
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DANEVELLOÙ OBEREREZH
François MITTERRAND e Lanuon d’an 8 gwengolo 1974.
Deuet eo F. MITTERRAND betek Lanuon. Evit gwir ne vo ket kavet traoù burzhudus da lavarout
war an darvoud. Danevellet eo bet e-barzh Le Télégramme ha Ouest-France, – meneget eo bet ur
wech war France-Inter ha tra ken. Kouviad a enor e oa e gouel Kevread sokialour 22, ha tro en devoe
da gomz dirak ur 15 000 den.
Fest vras enta. Ouzhpenn ar c’hoarioù boas a c’haller kavout e seurt degouezh e veze gwelet ha
klevet kanerion vreizhat : Ar Skloferion, Youenn GWERNIG, Patrick EWEN, GLENMOR hag ar
barzh yaouank Yvon LE MENN. A-us d’al leurenn ma kane an holl dud-se ha ma reas erziwezh F.
MITTERRAND e brezegenn e oa bet istribilhet ul lien ma c’halled lenn : « Pour la démocratie avec
les socialistes », ha dindan, (troet ?) e brezhoneg : « Gwelloc’h ar vuhez gand ar socialisted ».
Bannieloù gwenn-ha-du oa bet lakaet un tamm dre-holl.
N’eo ket komzoù gwall zivoutin a zeuas gant F. MITTERRAND. Ne chomas ket re bell amzer da
dagañ leviadurezh GISCARD, nemet e stagas da zisplegañ d’an dud e oa ar Caisse d’épargne ul
laeroñsi pa na vez roet ganti nemet ur c’hampi a 6 % e-keit ma’z eus ur monc’hwezh eus 14 % pe
ouzhpenn. Komz a reas ivez eus koueriaded ’zo a daol legumaj war an hentoù, hogen a gendalc’h da
vouezhiañ evit ar gostezenn dehou. Stlakadennoù daouarn a voe neuze hag ivez pa gunujennas an
F.N.S.E.A., re sentus ouzh ar gouarnamant.
Anv a voe ivez eus Breizh. Mat eo da Vreizhiz, emezañ, karout o bro, karout ar brezhoneg, nemet
e ranker diwall, rak « ar sevenadur – en e ster donañ – ne dalvez nemet dre ur striv etrezek an
hollvedelezh ».

Ouzhpenn komzoù F. MITTERRAND e c’haller menegiñ un trakt a veze skignet en deiz-se gant
sokialourion Lanuon hag 22, dezhañ an titl :
POUR UNE RÉFORME DÉMOCRATIQUE DES RÉGIONS
POUR LA BRETAGNE
POUR LA LANGUE ET LA CULTURE BRETONNES.
Istitl : « Obererezh ar sokialourion.
« Ar Strollad sokialour en deus enskrivet en e Raklun Levierezh ar savidigezh eus Rannvroioù
meret ent werinek, koulz ha herouezadur ar yezhoù hag ar c’hulturioù kenel.
« En amboaz-se, en deus Stroll ar Sokialourion hag ar Radikaled kleiz er Vodadenn vroadel
endodet div destenn a bouez bras :
1º Ur mennad-lezenn war ar frammadur rannvroel, kinniget gant Louis LE PENSEC (29), A.
CHANDERNAGOR (Creuse), Y. ALLAINMAT (Morbihan), Ch. JOSSELIN (Côtes-du-Nord), h.a..
Ar mennad-se a rakwel Rannvroioù anavezet evel Strollelezhioù tiriadel, meret gant ur Vodadenn
rannvroel dilennet dre ar mouezhiañ hollek gant derc’houezadur kenfeuriek, en he c’herz kembelioù
bras ha barregezhioù ret da embreger ar re-mañ, – an erounid o vezañ fiziet e Kadoriad ar Vodadenn
(o kemer lec’h ar Prefed Rannvro).
2º Ur mennad-lezenn a-zivout lec’h ar yezhoù hag ar c’hulturioù bihanniver eus Frañs en
deskadurezh, en diorreadurezh kendalc’hus, en traoù kulturel, er skingomz hag er skinwel, kinniget
gant L. LE PENSEC (Finistère), R. BAYOU (Hérault), P. ALDUY (Pyrénées-Orientales), ALFONSI
(Corse), Y. ALLAINMAT (Morbihan), Ch. JOSSELIN (Côtes-du-Nord), h.a.. Ar mennad-se a
rakwel : – aozidigezh un deskadurezh rannvroel en holl liveoù (kelennerezh e pep lec’h eus ar
stuzegezh rannvroel, e galleg ; kelennerezh diret, hogen rakwelet e pep lec’h er rannvroioù deuriet,
eus ar yezh bihanniver : brezhoneg, okitaneg, euskareg, kataloneg, korsikeg, alamaneg, flandrezeg) ; –
arver ar yezhoù ha kulturioù bihanniver eus Frañs en diorreadurezh kendalc’hus, en holl obererezhioù
kulturel, er skingomz hag er skinwel (raklennoù ledan a-walc’h).
« Gant aozadurioù all an tu kleiz, ar Raklun boutin a rakwel, eñ ivez, ur Rannvro werinek ha
bleuñvidigezh ar c’hulturioù rannvroel.
« AR STROLLAD SOKIALOUR A ZIARC’H :
– MA VE LAKAET E TALVOUD UN ADREIZHADUR RANNVROEL GWIRION, e-lec’h ar
brizhadreizhadur eus 1972 ;
– MA VE DIFERET UN DEZVAD EVIT AR YEZHOÙ HAG AR C’HULTURIOÙ
BIHANNIVER HERVEZ AR C’HENDIVIZADURIOÙ ETREVROADEL HA GWIR AR
POBLOÙ. »
Klozañ a rae an trakt gant ar gerioù-mañ :
EVID DIAZEZA AMZER-DA-ZOND BREIZ HA DIVENN GWIRIOU AR VRETONED,
KEMERIT PERZ E STOURM AR SOSIALISTED !
GAND AR SOSIALISM EO E VO SAVETEET OR BRO !
Kanerion vreizhat, bannieloù gwenn-ha-du ha Mouvement Breton Lanuon o youc’hal a-du gant F.
MITTERRAND (unan, koulskoude, a embanne bezañ heuget : ##« Ur meskach, emezañ, freuzet eo
pennaenn Aristoteles an hevelebiezh, A zo B – fellout a rae dezhañ lavarout ne ouied mui pelec’h oa
Frañs ha pelec’h oa Breizh, pa weled ar vrogarourion vrezhon oc’h ober o den-meur eus ezdanvez
Arlevier Frañs, ha hemañ o prezegenniñ e-kreiz ar bannieloù brezhon). Evel just e c’haller komz eus
unventekadur – seurt abadenn a zlefe bezañ digalonekaus evit ar re a embann ar gwir d’an
diforc’helezh !
O lenn trakt ar P.S. e soñjan er pezh a lavare atebeion U.D.B. goude dilennadegoù warlene : « Ar
strolladoù kleiz gall a vir ouzhimp a ober berzh dre ma kemeront hon luganoù diganimp ». Da welout
eo, rak n’eo ket sur zoken ez eo bet U.D.B. ken spis hag ar P.S. evit a sell ar Vodadenn rannvroel. Tra

souezhus, gwirioù Breizh hag ar pobloù bihan all ne vezont ket sellet hepken evel kudennoù diabarzh
eus Frañs, hogen lakaet e vezont er par etrevroadel !
Bez’ ez eus tu da gomz ivez eus atoradur. Kempleshoc’h eo a gav din ha mat e vo studiañ penaos
e wered kenetrezo strolladoù pe ensavioù evel ar C.E.R.E.S. (kostezenn « gleiz » ar P.S.), B.R.E.I.S.
hag ar Bleun-Brug. Anavezout a ran tud a zo e-barzh an tri (B.B., C.E.R.E.S., B.R.E.I.S.). Ur meni
ebarzhata a vez renet e-keñver ar P.S. ha kalz tud er Bleun-Brug a soñj e c’hallfe ar Mouvement
Breton bezañ ur stroll-pouezañ bras-meurbet war « ar strolladoù kleiz klasel a chom evit un amzer hir
a-walc’h c’hoazh an hent fetisañ da gemmañ un dra bennak e Breizh » (Cahiers du Bleun-Brug,
niv. 11-12).
EMVR-490
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S.A.D.E.D. : TRIZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (6)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BREIZHEK
(C’hwezekvet testenn, PKB-1320)
An deberzh diziouerus.
Meizad an deberzh diziouerus a verk e berr ar poentoù ma pella an Emsav koulz diouzh ar
vroadelourion ha diouzh marksourion ’zo. Ar vro, pe ent resis an dudadelezh, zo retvez d’ar
vroadelourion pa na oufe bezañ estreget deberzh evit an Emsav. Deberzh pur eo evit marksourion ’zo,
an drotskiourion pergen, tra ma vez diziouerus e meur a zoare evit an Emsav. An damkanadenn-mañ
degaset e-kerz prientidigezh ar studienn war É. MASSON (sl. EMVR-483, Emsav 92/293-295, 1974)
he deus lakaet da sevel un niver atersoù a zo diverret mat er roll-mañ :
– pe ziforc’h zo etre an deberzh diziouerus hag un deberzh a ve dioueradus ?
– pe ziforc’h zo etre deberzh diziouerus ha retvez ?
– penaos intent ar vrezhonelezh evel deberzh diziouerus evit É. MASSON ?
– petore keñver zo etre seurt deberzh diziouerus hag ar c’hevala istorek ?
– petore keñver zo etre an deberzh diziouerus hag ar soliadelezh ? hag e c’hell forzh petore
soliadelezh dont da vezañ deberzh diziouerus ?
– pe geñver zo etre deberzhelezh hag hollveziadelezh ?
N’eo ket arvez an displegadenn-mañ respont d’an holl atersoù a-us. A-raok pep tra eo dav resisaat
meizadoù ar retvezh hag an deberzh, rak, war a hañval, ar skoilhoù a gavemp er vreutadeg a denne
muioc’h d’hon poan oc’h embreger an daou veizad-se eget d’an danvez a dalvezent da verañ.

Arver klasel meizadoù ar retvez hag an deberzh.
Meur a gemerad o deus an daou veizad-se hervez bed ar prezeg, ha dreist-holl hervez m’en em
savlec’hier er boelloniezh, er bed kantouezel pe en ur bed tebouezel.
Retvez ha deberzh er boelloniezh.

« Retvezek rik eo ul lakadenn a c’haller diren da heveleboù hag a empleg he c’hontrolienn
dislavar (). Deberzhek ez anvan pezh n’eus ket dezhañ seurt retvez ; erfin pezh a empleg
dislavar, pe a zo e gontrol retvezek, a lavarer dic’hallus. » (LEIBNIZ).
Er boelloniezh ez eo an emplegadur furm ar retvez.
Retvez ha deberzh er bed kantouezel.

E doareoù reol a wask, ez eo ret tommañ an dour da 100ºC evit ma vervfe. Er bed-mañ ez eo an
amplegadur furm ar retvez. Setu perak e reer anezhañ retvez amplegadel. Ur gevreizhenn riñvel :
bervverk = f(gwask) zo eztaol hollek an amplegadur er skouer roet. E-keñver ar gevreizhenn-se ez eo
kementad an dour un deberzh, – dizalc’h eo he gwirded diouzh tolz an dour. Mar astenner ar
gevreizhenn d’al liñvennoù all, e vo ivez un deberzh eus natur al liñvenn, h.a..
Retvez ha deberzh en ur bed tebouezel.

Tu zo da empentiñ ur retvez na ve ket amplegadel, eleze hini un X na ve e dalc’h amplegad ebet
evit bezañ. An X-se dezhañ retvez diamplegadel pe dreistamplegadel zo bet hevelebet ouzh Doue gant

prederourion ’zo (DESCARTES), ouzh ar solwez gant re all (SPINOZA), h.a.. Da heul, kement tra na
oa ket gantañ ar perzh-se oa deberzhek.
« Santout a ran e c’hallan na vezañ bet () ; n’on ket ur boud retvezek enta. » (PASCAL).
« Fellout a ra dimp bezañ retvezek, savelet a-viskoazh. An holl gravezioù, hogos an holl
brederouriezhoù, un darn zoken eus ar ouezoniezh a ro testeni eus striv difaezhus, gouronek
an denelezh o nac’h gant dic’hoanag he deberzhegezh. » (J. MONOD).
« Ar pep pennañ [evit kompren an doñjer] eo an deberzhegezh. An dra-mañ a fell din
lavarout : dre dermenadur, an hanvoud n’eo ket ar retvez. Hanvout zo bout aze, hep-mui ;
anadiñ a ra an hanveziaded, ha reiñ tu da gejañ outo, o dezren avat ne c’haller nepred. Tud
’zo, a gav din, o deus komprenet se. Nemet o deus klasket tremen dreist an deberzhegezh oc’h
ijinañ ur boud retvezek, arbenn anezhañ e-unan. Hogen boud retvezek ebet ne c’hell pourchas
displegadur an hanvoud : an deberzh n’eo ket un asvan, un neuziad a c’haller da argas ; ar
peurvoud eo, alese an disol rik. Disol eo pep tra, al liorzh-mañ, ar gêr-mañ ha me va-unan. »
(J.P. SARTRE, La nausée).
Ar rebech d’ober d’ar c’hemeradoù-mañ diwezhañ (retvez dreistamplegadel, h.a.) eo bezañ
diazezet war an hironded veizadel. Ar peurvoud zo ur meizad-dremmwel (sl. Emsav 74/54, 1973), ha
ne c’haller ket e embreger evel o verkañ un ergorenn soliadel. Koublañ gantañ meizadoù kantouezel
pe poelloniezhel ar retvez pe an deberzh evit komz eus « retvez Doue » pe « deberzh-peurvoud » zo,
war zigarez ober trabedoniezh, fardañ termenoù diarveradus gant nep preder dezrannel. Moarvat ez eo
roll ar preder dezrannel dres klask penaos e tiwan ar meizadoù-dremmwel, hogen ivez diskuliañ an
tun surrealour a zo embreger ar meizadoù-dremmwel evel meizadoù soliadel : tun DESCARTES
damantet, goude ar Cogito, da saveteiñ Doue ouzh e lojañ e neñv ar preder, er « retvez peurvoudek » ;
tun ar romantelourion hag an hanvoudelourion oc’h eztaoliñ santad an adavidigezh (an « déréliction »,
o dodenn mignet) dre islonkañ mab-den en « deberzh peurvoudek ». A dra sur, mar o deus seurt
kealioù d’ober gant ar preder dezrannel, ez eo evel danvez da zezrannañ ha n’eo ket evel binvioùdezrannañ. Un dra eo eztaoliñ an dangorelezh e stumm ul lavar dangorek, un dra all eo dezrannañ an
devoud ergorel ez eo an dangorelezh.
Evit ar mare enta e lezin a-gostez kemeradoù an doueoniezh tebouezel koulz ha re al lennegezh
romantel ha hanvoudelour. A-gostez e lezin ivez meizad ar retvez emplegadel a zo er-maez eus stern
an displegadenn-mañ. Klask a rin hepken dezrannañ meizadoù ar retvezh hag an deberzh er bed
kantouezel.

Dezrann meizadoù ar retvez hag an deberzh er bed kantouezel.
Boas eur da intent ar c’heñverioù er bed kantouezel hervez teir maezienn, alvezel, bevedel,
buhezel. E pep hini eus an teir maezienn-se e wisk ar modelezhioù retvez/deberzh furmoù disheñvel.
Retvez ha deberzh er vaezienn alvezel.

Er vaezienn alvezel (hini ar skiantoù anvet c’hoazh « fizikel »), e kemer ar retvez furm ar
savelennoù riñvel, – er vaezienn-mañ e talvez sturienn Lord KELVIN : « Ne anavezer ervat un
anadenn nemet pa c’haller he displegañ dre riñvoù ». Pa gouezh an aval eus ar wezenn, ar retvez zo
dezhañ furm ar savelenn o verkañ ar c’heñver etre mentennoù ’zo : e dreug, e dizh, h.a. ; an deberzh
zo dezhañ furm ar mentennoù hag an doareennoù all hep keñver gant an anadenn e kaoz : e dolz, e
genaoz kimiek da skouer ; mar kouezh an aval er stêr, ur savelenn all a verko ar c’heñver etre
mentennoù all (e ec’honad, e dolz). Ar savelennoù alvezel zo distrilhadek : merkañ a reont keñverioù
savelek n’eo ket etre an traoù fetis o-unan, hogen etre distrilhadoù, doareennoù darnel ha difetis
distrilhet diouto hag eztaolet e stumm riñvoù (ha pa ve ur maen, un aval pe korf un den a gouezhfe en
dour, ez eo an hevelep savelenn, o lakaat e kont tolzioù hag ec’honadoù hepken, a zisplego perak e
sank pe e neuñv pep hini eus an tri c’horf).
« Savelennoù an natur zo retvezek, hogen () red an darvoudoù en natur zo deberzhek.
Retvezegezh ar savelennoù ne lak ket an darvoudoù da vezañ retvezek, rak ar savelenn a ra

dave, e doare pe zoare, d’an anienoù hollveziadel distrilhet diouzh an traoù, tra m’emañ
savlec’hiet an darvoudoù er werc’helezh hanvoudel, fetis, hiniennel, digor da genc’hoari
linennoù devouderezhel dizalc’h. » (J. MARITAIN, Pour une philosophie de l’histoire).
Un heuliad eus riñvelezh ar savelennoù alvezel eo e pourchasont ur « rakweladusted klok eus an
anadennoù », ha dre se an tu da savelañ « linennoù devouderezhel dizalc’h » er vaezienn alvezel.
Gwelout a raimp ez eo an « trec’houllo » etre al « linennoù »-se, an deberzh alvezel, un amplegad,
anspirus, eus ar maeziennoù all.
Retvez ha deberzh er vaezienn vevedel.

« Maezienn vevedel » a verk hollad anadennoù ar beved, evel ma ra ar galleg « biosphère ».
N’eus ket eus ar beved ur maez kendalc’hel evel an alvez avat : e kement lec’h m’emañ ar beved
emañ an alvez, hogen ar gin n’eo ket gwir. Emaomp o paouez gwelout keñver kentañ ar beved ouzh
an alvez : ar beved a gorvo an deberzh, an dargouezh, an « trec’houllo savelennel » a zo en alvez. Ese, anadennoù ar beved n’emaint ket e dislavar gant savelennoù an alvez. Ar beved ne zegas d’an
alvez netra a gement a c’hallfe un dezrann alvezel eus un dra bev lezel un dilerc’h na ve ket alvezel.
N’eus netra a-fet hentennouriezh da rebech enta d’an diskleriadur-mañ gant ar bevoniour J. MONOD :
« An dezenn a ginnigin amañ eo n’eus ket er vaezienn vevedel [biosphère] ur rummad
rakweladus a ergorennoù pe a anadennoù, nemet ez eus anezhi un darvoud dibarek, kembezus
gant ar pennaennoù kentañ [= savelennoù an alvez], hogen nann dezreadus diouzh ar
pennaennoù-se. Dre se dirakweladus rik. Ra vin intentet ervat. () Ar beved zo evidon
dirakweladus, na mui na maez, en hevelep doare ma’z eo dirakweladus al luniad atomennoù a
ra ar maen-mañ e’m dorn. Den ned afe da rebech d’un arlakadurezh hollveziadel na ziogeliñ
ha na rakwelout bezoud al luniad-mañ atomennoù ; a-walc’h eo dimp ma ve an ergorenn-mañ
dirazomp, unel ha gwerc’hel, kembezus gant an arlakadurezh. Ar maen-mañ n’en deus ket,
hervez an arlakadurezh, an dlead da vezout, nemet en deus ar gwir. » (Le hasard et la
nécessité, p. 62).
A-walc’h eo d’un alvezour gouzout ez eo anadennoù ar beved kembezus gant savelennoù an
alvez, – diziouerus eo da skouer ar c’heal-se d’ar bevgimiour ha d’ar bevfizikour. N’eo ket a-walc’h
avat d’ur bevedour gouzout ez eo dirakweladus anadennoù ar beved diwar « arlakadurezh
hollveziadel » an alvez. Danvez-studi ar bevoniour zo dres an « derez a urzhiata a zegas ar beved en
dargouezh alvezel ». Da heul an arroud diwezhañ usveneget, e kendalc’h MONOD evel-henn : ##« Awalc’h eo dimp pa’z eus anv eus ar maen, n’eo ket avat pa’z eus anv ac’hanomp. Fellout a ra dimp
bezañ retvezek, () sl. 94/330). Ar gudenn n’eo ket ober trabedoniezh marc’had-mat, hogen, goude
stadañ divastusted « pennaennoù kentañ » ar vaezienn alvezel da zisplegañ ar beved, mont war glask
d’ar pennaennoù a roy an tu d’e gompren. Mar dalc’han un aval pe ul labous e’m dorn, e stadan un
urzhiatadur na gavan ket er maen. Goude bezañ savlec’hiet ar beved e kalon an alvez hag e
kembezusted klok gantañ, – ha diziouerus eo ar prantad nac’hel-se, ken pegus e chom an
treuzkredennoù vitalour hag animour, – e vern mont donoc’h en anien ar beved e-unan.
Ar beved eilsaveladur an alvez.
Etre alvez ha beved e stadomp ul « lamm ». An alvez zo dezhañ bezañs klok en traoù bev, ha
koulskoude ar re-mañ a ziskouez un urzhiatadur na gaver nemet enno, e stumm savelennoù arc’hwelel
a zezreveller evel « emvagañ », « kreskiñ », « gouennañ », h.a.. Ar beved zo enta un azveradur eus an
alvez seurt m’en em gav drezañ urzhiatadur an alvez gougevanet ouzh un urzhiatadur a anien nevez, –
eleze ar beved zo un eilsaveladur eus an alvez. Da skouer, er sparfell o plavañ a-blom war e breizh e
c’hoari savelennoù ar fiñvoniezh, nemet ar ster o reiñ hec’h unvez d’ar blavadenn eo « tapout ur
preizh », pe, ledanoc’h, « en em vagañ », ledanoc’h c’hoazh, « en em zerc’hel bev ».
Al « lamm » o verkañ eilsaveladur an alvez er beved zo enta a-raok pep tra ul lamm a-fet unvez :
tra ma’z eo an unvez alvezel an alvez e-unan, ez eo an unvez vevedel ar bevedeg (ar bev, loen pe
plantenn). Er ster boas, ar bevedeg zo bevennet da gorf ar bev, – ar ster-se a viran amañ daoust ma ve
reishoc’h a-galz reiñ dezhañ da vevenn egorel hini e amva, astennet etrezañ hag an traoù m’emañ e

darempred gwerc’hek ganto, ha da vevenn amzerel e hoali, – da lavarout eo sellout outañ evel ouzh ar
furm amzeriek ez eo. Rak an eilsaveladur bevedel zo a) saveladur un egorelezh nevez nad eo ket
alvezel : stignet eo egor al loen etre bleinoù bevedel evel an neizh pe ar faou, an taread-hemolc’hiñ, an
dourlec’hioù, ar preizhoù, h.a. b) saveladur un amzerelezh nevez nad eo ket alvezel : stignet eo amzer
al loen etre e c’hanedigezh hag e varv gant kelc’hioù liesek an arc’hwelioù bevedel, h.a..
Mar sellomp ouzh an amzerelezh vevedel, e stadomp ez eo durc’haet. Kemeromp da skouer an
emvagañ : al lerc’hiad fiñvoù a ra al loen a zispleger dre un arc’hwel savelek a ra anezho un unvez
amzeriek kevreizhet diouzh amkanioù (klask ar preizh, e dapout, h.a.), diouzh ur pal ergorel (en em
vagañ), h.a. ; deskrivet e vez al lerc’hiad fiñvoù-se evel moneadur ha meizet dre e ster bevedel, e-se e
lakaer a-wel ennañ bezañs un davedelezh.
« E pep gread [eus al loen], e tizoloer war un dro ar c’hevreizhadur diouzh e bal, an
davedelezh en durc’ha, ha dedaolidigezh ur fiñvadur evel furm vloc’hel, evel Gestalt, a
geñver kendalc’hus gant ar blegenn veziat hag hec’h emdroadur gallus. » (F.J.J.
BUYTENDIJK, Traité de psychologie animale, tr. gl. Paris, 1952, p. 150).
Amañ eo dav diwall diouzh ar fazi denheñvelour a ve lakaat ez eo anavezet ar ster, an davedelezhse gant al loen evel ma’z int anavezet gant an den arseller, hogen ivez diouzh ar fazi kemparzhek,
alvezelour, o tinac’h ouzh al loen pep furm a anaoud hag oc’h intent e fiñvoù evel kefloc’h un ijinenn,
eleze evel displegadus en o fezh dre ar savelennoù alvezel. Graet ez eus bet arnodoù e-leizh da
sklaeriañ ar poent-se. An holl, – hag ar re eeunañ, an arnodoù-darblegañ ijinet gant PAVLOV : ur c’hi
a c’hlaoure da gentañ o welout un tamm kig a c’hlaour, ur wech darbleget, o klevout ur c’hloc’hig, – a
ziskouez ne gemer ket an traoù perzh e moneadur al loened dre o doareennoù alvezel, hogen diwarbouez doareennoù « gwisket » warno e-ser ar moneadur e-unan. An doareennoù-se a reer anezho
eulioù, doareennoù eulel : bez’ ez int ar « ster » a ro al loen dre e ersav, ha dre e ersav nemetken, d’an
elfenn-mañ-elfenn eus e gelc’hiadur. A bouez eo merkañ mat an diforc’h a zo etre an « eul » hag ar
« ster » : barrek eo an den da zisrannañ an anaoud diouzh an ersaviñ, da zistrilhañ an eul diouzh ar
fiñv ha d’e zastum el lavar oc’h ober anezhañ ur ster ; al loen avat ne zisparti nepred an anaoud diouzh
an ersaviñ, an eul diouzh ar fiñv. Mar loc’h an eul er vaezienn vevedel, n’eo ket dre zistrilhadur evit
« pignat » el lavar, hogen dre zilec’hiañ eus un elfenn d’unan all er c’helc’hiadur (ar c’hi a c’hlaoure
ouzh ar c’hig, a c’hlaour ouzh ar c’hloc’hig). Dre se e ra F.J.J. BUYTENDIJK eus anaoud al loened, –
termenet evel o vezañ unan gant o fiñval, hag enebet ouzh anaoud distrilhet, ergorelaus, mab-den, –
« skeud an anaoud ».
Evel-henn, e berr, e c’hellomp dezrevell azonoù-diazez an eilsaveladur bevedel : ar galloud en
deus ar bev da amparañ eulioù zo ivez ar galloud da reiñ d’an egor ha d’an amzer ul luniadur nevez, –
kendave eo ar galloud-se d’ar bezañ furm amzeriek. Houmañ a empleg un egorelezh nevez : eilsavelet
eo ar c’helc’hiadur en amva ; hag amzerelezhioù nevez : amzerelezhioù bevedel klec’htroüs o
« wiskañ » kelc’hioù alvezel an devezh hag ar bloavezh, amzerelezh an arc’hwelioù goustennet gant o
davedelezh, h.a.. Ar furm amzeriek bevedel zo azonet enta gant un egor hag un amzer eulek, disheñvel
diouzh an egor hag an amzer alvezel, riñvek, disheñvel ivez diouzh an egor hag an amzer buhezel,
sterek, istorek, – ha koulskoude o kinnig ur « skeud » eus ar re-mañ diwezhañ.
Daelerezh naoziet ar beved.
An arsellerezh a ziskouez ez eus un ere etre an doareennoù riñvel, piaouel d’an traoù, hag an
doareennoù eulel, gwisket war an traoù gant ar beved. An ere-se zo stabil a-walc’h (an hevelep
digempouez kimiek er bevedeg zo peurliesañ keñverek d’an hevelep ersav a sec’hed – ha hemañ a gas
al loen peurliesañ etrezek an hevelep elfenn gimiek a zo an dour), nemet ez eo un ere gwevn, dre
berzh ma c’hell an eulioù dilec’hiañ, evel m’hon eus gwelet, eus un elfenn d’unan all er c’helc’hiadur
(an digempouez kimiek a « ro » peurliesañ an ersav a sec’hed a c’hell « reiñ » a-wechoù ersavioù
disheñvel – hag un ersav a sec’hed a c’hell kas al loen, goude darblegadur lakaomp, da bellaat diouzh
an dour ha da evañ ul liñvenn all). Seurt gwevnded eus an ere eulel-riñvel a verk enta un
« trec’houllo » ivez er vaezienn vevedel, ul lec’h ma ren an dargouezh er beved. E daou bar e stader
bezañs an dargouezh-se :

– e par ar c’helc’hiadur : an traoù a ya d’ober kelc’hiadur ur bevedeg zo eno dre zargouezh, da
lavarout eo n’en deus « istor » pep hini netra da welout a priori gant « istor » ar bevedeg, – hemañ
neoazh a strivo da wiskañ warno e eulioù, a ray e voued gant an danvez-mañ, e neizh gant an danvezse, h.a. ; ar striv-se da amparañ un amva diwar ur c’helc’hiadur eo a anver an azasadur ; pa c’hwit, e
steuz ar bevedeg eus ar c’helc’hiadur ;
– e par ar genom (teskad ar gen piaouel da bep bevedeg, o tevoudañ e ouennad, e rev, e holl
zoareoù bevoniezhel) : bremañ e ouzer ez eo dargouezh rik pep kammed eus an emdroadur ;
« An dargouezh nemetañ zo an andon eus pep nevezinti, eus pep krouidigezh e maezienn
ar beved [biosphère]. An dargouezh rik, an dargouezh nemetañ, frankiz klok met dall, zo er
wrizienn end-eeun eus adeilad marzhus an emdroadur : ar c’heal-kreiz-se eus ar vevoniezh
arnevez n’eo ket mui hiziv ur c’houlakadenn etre re all gallus pe ac’hoel danzeadus. An hini
danzeadus nemetañ ez eo, pa’z eo an hini nemetañ a zo kembezus gant devoudoù an
arsellerezh hag an arnoderezh. » (J. MONOD, l.m., p. 148).
dre berzh un dargouezh rik – zoken mar en deus c’hoariet milionoù a vloavezhioù ’zo – e vo ar
bev-mañ ur wennili, hennezh un tarv, henhont ur gontronenn, hag e stignint pep a amva ma wisko ar
gentañ hec’h eulioù-emvagañ war ar c’hwibu, an eil war ar geot, an trede war ar c’helanoù.
An « trec’houllo » zo stadadus ivez er « frankiz » a verzer e moneadur al loen, pa arseller ne ersav
ket div wech heñvel ouzh an hevelep degouezh.
« Arreadur ur gread [gant al loen] ned eo nepred heñvel, ned eo ket ur plakadur
ardivinkel, hogen un eiladur kenheñvelek, kevatal. » (F.J.J. BUYTENDIJK, l.m., p. 130).
An hent da dizhout ur pal ned eo nepred treset ent jedoniezhel ; treugoù neuennus zo dezhañ, gant
eilstummoù diniver. An neuennusted-se, gallus dre berzh « aotrevarzioù » an eulioù e-keñver an traoù
a wiskont, a ro tro d’al loen da c’hounit deskadur : dirak ur skoilh, e c’hoari skalfad an eilstummoù
evel un troñsad alc’houezioù : darnodet e vezont en dargouezh, ha mar c’hoarvez da unan degas an
diskoulm e teu da vezañ patrom an treug nevez.
Deskusted al loened a ro dimp ur goulou nevez war ar beved. Ur c’hemm er c’helc’hiadur, ur
skoilh o virout ouzh al loen a dizhout ken e balioù-beved, en lak en enkadenn : kollet eo kevazasted e
ersavioù ouzh ar c’helc’hiadur, e berr : distrujet eo e amva. Mar deu a-benn (dre an darnoderezh
dargouezhek usveneget) da zizoleiñ an ersav oc’h addigeriñ an hent d’ar pal ez eo saveteet : krouet en
deus un treug nevez ha, drezañ, un amva nevez. Stadañ a reomp en deus « istor » al loen-se heuliet un
argerzh daelerezhel : distruj an amva a gase ar furm amzeriek ez eo d’he dibenn (d’ar marv) war verr
dermen, hogen dre ul lamm-emdreuzfurmiñ he deus krouet un amva nevez kevazas. An taolemdreuzfurmiñ-se a ran ul « lamm » anezhañ, rak dirakweladus e oa evel pep darvoud a zo e dalc’h an
dargouezh. O vezañ avat ma c’hoarie an dargouezh etre bevennoù strizh pe strishoc’h, re an
eilstummoù-ersaviñ a ra an hent d’ar pal, e ranker anaout e oa tu da ziawelout al lamm-se e stumm un
debegezh. Mar koller ur c’hazh-ranndi e-kreiz ur c’hoad, ez eus tebegezh vras a-walc’h evit ma kroufe
un amva nevez dre zeskiñ ersavioù ha tunioù an hemolc’hiñ ; mar stlaper anezhañ e-kreiz un dezerzh
e kouezho an debegezh da hogos mann.
Al lammoù-emdreuzfurmiñ-se koulskoude a chom bepred bevennet gant « ribloù » an hent ha
dreist-holl gant ar pal, digemm : kefleuniañ arc’hwelioù ar beved, trebadout. Mard eus daelerezh, n’eo
ket un daelerezh digor, gouest da grouiñ davedelezhioù nevez, da dreuzfurmiñ don ster ar moneadur
bloc’hel ha, drezañ, ar c’helc’hiadur e-unan. Un daelerezh naoziet eo, enklozet e davedelezh ar beved,
o tifourkañ en degouezhioù gwellañ war azasadur al loen ouzh e gelc’hiadur. Mar bez digoret treugoù
nevez d’an hent, e chomont « kenheñvelek, kevatal », amezek, kenster, hag o disoc’h zo peuzheñvel
bepred. Ur c’hazh gouez hag ur c’hazh doñv zo dezho kelc’hiadurioù disheñvel-bras, koulskoude ez
eo damheñvel an doare ma tiorre o ersavadurezh eus o ganedigezh d’o oad-gour, ha n’eus ket a
gemmoù splann etre emframmoù o moneadur a oadourion.
Doareoù arnodel zo da lakaat a-wel an naoz o heñchañ daelerezh-amparañ moneadur al loened.
Da skouer e tarbleger ur c’hi e doare ma klasko kediañ ouzh ar c’hiezed ganto ur rollenn ha ma pellay

diouzh ar re n’o deus rollenn ebet. Ar perzh « kaout ur rollenn » a vo gwisket warnañ un eul
diziouerus en arc’hwel revel ar c’hi-se ; an arsellerezh a ziskouez e steuz buan pe vuanoc’h an
darblegadur, eleze an eul diziouerus-se, a vo enta chomet e stumm ur meni « sankenn » estren en
« istor » ar c’hi, hag ezvevennet a-benn ar fin : al loen a adkavo an naoz war un dro gant ar moneadur
revel boutin d’an holl chas.
Ar vaezienn vevedel zo enta domani an daelerezhioù naoziet, merket dezho o falioù en a-raok,
ganto bevennoù strizh pe strishoc’h d’o dehentadurioù gallus. E-se ne c’hell bezañ enni nemet
« skeudoù » eus ar vuhez : gant al loen ez eus ur « skeud » a anaoud, ur « skeud » a istoregezh, ur
« skeud » a hiniennegezh, e berr ur « skeud » a rezid.
Amveziadoù ar beved.
Uheloc’h ez eus bet anv eus davedelezh greadoù ar bevion, ha dezrannet eo bet evel poell ergorel
arc’hwelioù ar beved. Pep gread zo dezhañ ur pal resis, dibarek, bevennet, da skouer tapout ur preizh,
distreiñ d’ar faou, h.a.. Pep arc’hwel zo ivez dezhañ davedennoù ; palioù an emvagañ, da skouer, zo
pourchas danvezioù delvek ha gremmek d’ar bevedeg, h.a.. O vont evel-se eus ar pep dibarekañ d’ar
pep hollekañ, e tegouezher gant un dezreadenn a zo : davedelezh ergorel ar beved zo trebadout,
trebadout evel hinienn, trebadout evel gouennad, trebadout evel beved end-eeun.
Amañ un nebeut evezhiadennoù. Mar lenner oberoù ar vevedourion, e weler e kemeront
da reolenn na zisplegañ anadenn pe arc’hwel ebet dre an davedelezh. Emañ ar gwir ganto a
dra sur pa reont anv eus an davedelezh degaset a-raok taol, eus stil gouizieion ar 17t kantved a
grede a-zevri embann bommoù a seurt gant hemañ : « Ragevezh an natur en deus lakaet blev
ouzh kaezour ar merc’hed evel ur ouel a elevez ». Zoken, hep mont da heul seurt lizheradur ez
eo bepred arvarus displegañ un devoud dibarek eus ar beved dre an davedelezh ; diaes eo evel
just nac’h emañ e davedelezh al lagad gwelout pe e hini ar skouarn klevout, nemet e ve ur fazi
gouezoniezhel soñjal bezañ lavaret pep tra diwar-benn arc’hwelioù un organ ur wech gwiriet
an arc’hwelioù o klotañ gant an davedelezh a anavezed a-raok taol. Dre studiañ al lagad hep
sellout outañ evel graet a-ratozh evit gwelout, o deus ar vevedourion dizoloet e roll en
urzhiataerezh arc’hwelioù trovezhiek ar bevedeg ; dre studiañ ar skouarn hep ober anezhañ ar
benveg krouet a-ratozh evit klevout, o deus dizoloet e oa, ouzhpenn organ ar c’hleved, organ
kempouez treloc’hel ar c’horf. Un dra eo an davedelezh a-raok taol a glasker dedalvezañ da
zevoudoù darnel, un dra all eo an davedelezh kantouezet goude taol diwar ur sell bloc’hel
ouzh an holl zevoudoù anavezet ent ouezoniezhel e maezienn ar beved.
« Unan eus ar perzhioù-diazez oc’h azonañ an traoù bev gwitibunan : bezañ
ergorennoù gant un erged (). Kentoc’h eget disteurel ar c’heal-se (evel m’o deus
bevoniourion klasket ober), ez eo er c’hontrol a bouez bras e anaout evel diziouerus
evit termenañ ar bevion. Lavarout a raimp ez eo ar re-mañ diforc’h diouzh holl
luniadurioù an holl reizhiadoù a zo er bed, dre ar perzh-se a anvimp teleonomiezh
(“ergedegezh”, davedegezh) » (J. MONOD, l.m., p. 25).
« Da vezañ ergorek, e rankomp anaout davedegezh [caractère téléonomique] ar
bevion, anzav e kefleuniont hag e talc’hont un erged en o luniadurioù hag en o
greadurioù. » (id., p. 38).
Eil evezhiadenn. Aozerion ’zo, o stadañ davedelezh ar beved, a venn astenn kelc’h ar
preder ha sellout ar vuhez evel davedenn ar beved. Diaes eo nac’h e ve diwanet ar vuhez
diouzh ar beved, hogen diogeliñ « n’eus eus ar beved nemet evit prientiñ diwanadur ar
vuhez » zo eztaoliñ ur gredenn drabedel ha n’eo ket ur gantouezadenn ouiziel. An
hentennouriezh kantouezek, mar hon aotre da ziogeliñ davedelezh vloc’hel ergorel ar beved, a
zifenn ouzhimp a astenn an davedelezh-se en tu all da gelc’h ar c’hantouezed. En domanimañ e rank ren bepred ar brasañ damant da ziforc’hañ pezh a zo kantouezet diouzh pezh a zo
tebouezet hepken. Moarvat, hervez al live kalvezel ha durc’hadur an imbourc’h, ez eus tu da
reiñ un termenadur disheñvel d’an davedelezh ergorel-se. J. MONOD, da skouer, a ziskler e
derou e levr : « Da vezañ resisoc’h, e tibabimp, ent tidek, da dermenañ an erged teleonomek

pennañ evel o vezañ an treuzkas, eus ur remziad d’egile, eus teskad an doareoù digemm
azonus eus ar ouennad » (l.m., p. 30). En displegadenn-mañ e kavan spirus lavarout ez eo
davedelezh ergorel ar beved trebadout, – mar fazian, ez eo hepken dre ziouer enta.
Lakaat a ran ur podad dour war an tan. Oc’h anaout an doareennoù ret, e c’haller rakwelout ar
pred dik ma krogo an dour da virviñ. Er vaezienn alvezel ez eo a-walc’h ma ve bodet amplegadoù un
anadenn evit ma c’hoarvezfe. Ur skouer hon eus aze eus ar retvez amplegadel.
Leuniañ a ran ur c’hased gant rotel, dourañ, klouarañ. Ne zeuy netra er-maez ma ne’m eus ket da
gentañ lakaet had e-barzh ar rotel. Er vaezienn vevedel e tiverzer daou seurt amveziadoù : a) un
amveziad alvezel : ar c’helc’hiadur b) un amveziad bevedel : ar beved e-unan.
a) un amveziad alvezel : ar c’helc’hiadur. Ar c’helc’hiadur n’eo ket amplegad war-eeun d’ar
beved pe, resisoc’h, d’ar furm amzeriek bevedel ; n’en deus perzh e houmañ nemet evel eilsavelet en
amva. Etre an amva hag ar furm amzeriek ez eus ur c’heñver a gevamplegadur : hep amva, furm
amzeriek bevedel ebet, hag, evel just, hep furm amzeriek bevedel, amva ebet ; etre ar c’helc’hiadur
alvezel hag an amva ez eus ur c’heñver a eilsaveladur. E lec’h all (sl. Emsav 7/169, 1967 ; Preder
159-160/59, 1972) ez eus bet graet bonveziad eus ar rakveziad dre ur c’heñver a eilsaveladur. E-se e
c’haller ober eus an amveziad alvezel ez eo ar c’helc’hiadur ur bonveziad d’ar beved.
A-benn spisaat ar c’heal-se, greomp un dezrann « diskejennel » eus ar c’heñver kelc’hiadur-amva,
o tidroc’hañ e pep hini an elfennoù, an hennadoù en ampar. Greomp hennadoù eulel eus elfennoù an
amva, hennadoù ergorel eus elfennoù ar c’helc’hiadur. An arsellerezh a lak a-wel an ere kemplezh a
zo etre an daou seurt hennadoù : ersavioù al loen a savelo er poent-mañ eus an egor an hennad eulel
« boued », er poent-se an hennad eulel « repu », er poent-hont an hennad eulel « tremenlec’h », h.a. ;
ent ergorel, ar boued a c’hello bezañ ur frouezhenn, ul loen all, h.a. ; ar repu, ul log er strouezh, ur
faout etre reier, h.a.. E berr, pep hennad eulel zo en ur c’heñver a rummenn ouzh an hennadoù ergorel.
Diwar vont, notomp e kavomp aze en egin ar galloud a zo hini mab-den da urzhiata ur
bed diwar-bouez rummennoù. An diforc’h etre an « egin »-se, ar « skeud »-se a rummataerezh
poelloniezhel, eo dres e chom ar rummennoù er stumm eulel gant al loen, tra ma’z eo barrek
an den d’o distrilhañ, d’o ergorelaat e-ser al lavar, eleze d’o embreger evel ergorennoù. Dre se
omp gouest da gompren al loen kuit a bep denheñvelouriezh, rak hon ersavioù dimp ivez a
savel hennadoù eulel evel e re end-eeun ; hogen, endra ned a ket ar rummennoù arveret gant
al loen pelloc’h eget ar par eulel, e c’hellomp-ni treiñ outo a-ziforc’h, o digejan dre an
dasselliñ hag ober ergorennoù anezho.
An amva, e kement ma’z eo arvez egorel eus ar furm amzeriek bevedel, zo dezhañ ur retvez
kevamplegadel (sl. Preder 159-160/59, 1972). Eñ eo ar c’heveleb diles er vaezienn vevedel eus
amplegadoù an anadennoù er vaezienn alvezel.
Ar c’helc’hiadur, petra bennak ma vennfe ar sell alvezelour, ned eo ket ar c’heveleb-se, ne biaou
ket ur staelad a amplegad e-keñver ar bevedeg. Aes eo henn gwiriañ. Anat eo ne c’hell ket forzh pe
vev bevañ e forzh pe gelc’hiadur. A bouez eo perzhioù alvezel hemañ, nemet ne c’hoariont ket war
anadennoù ar beved ar roll a c’hoariont war anadennoù an alvez. E doareoù savelet e verv an dour da
100ºC dik ; en eneb, ur blantenn a « c’houlenno » gwrezverkoù lakaomp etre 5ºC ha 40ºC ; dreist ha
dindan ar bevennoù-se e varvo, e steuzio ar beved ; etrezo e vevo ar blantenn, e pado ar beved, nemet
e furm a chomo dizalc’h-rik diouzh gwerederezh ar c’helc’hiadur.
« Luniadur un dra bev () ned eo dleour a hogos netra da wered an nerzhoù diavaez, hogen
a bep tra, adalek e furm hollek betek ar munud disterañ, da etreweredoù “stummdarzhel”
[“morphogénétiques”] diabarzh d’ar bev e-unan. Luniad o testeniañ enta ur savelegezh emren,
resis, rik, dezhañ ur “frankiz” peuzkloz e-keñver ar gwerederioù hag an amveziadoù diavaez,
a zo ar re-mañ gouest da skoilhañ e ziorreadur, n’eo ket avat d’e sturiañ, na da c’hourlakaat e
urzhiatadur d’an dra bev. » (J. MONOD, id., p. 26-27).
Ar c’heñver a stadomp etre ar bev hag e gelc’hiadur a adkaver ivez etre ar bev ha hennadoù
alvezel e vevedeg, pezh a anver c’hoazh e « gorf ergorel » (M. MERLEAU-PONTY). Ar

bevoniourion o deus da skouer diskouezet e c’hoari an hormonoù ur roll arhent heñvel ouzh hini an
ergorennoù diavaez (un arhent a zisoc’h eus an ere stabil etre un ergorenn alvezel hag an eul gwisket
warni). Gant gerioù all, ar bevedeg zo en hevelep keñver ouzh an devoudoù alvezel, ha pa ve ar remañ o c’hoarvezout en e ziabarzh pe e gelc’hiadur, – stadadenn o tont da zervaat meizad ar furm
amzeriek bevedel. Ar c’heñver-se hon eus deskrivet evel ur c’heñver a eilsaveladur, an devoudoù
alvezel o kaout, e pep degouezh, staelad ur bonveziad.
Ur gudenn a boelloniezh a sav amañ. Ha kantreizh eo savelañ ur vodelezh nevez er-maez eus ar re
a zigejas KANT (gallusted/ dic’hallusted, bezoud/divezoud, retvez/deberzh) ha komz eus
bonveziadelezh ? O kemer an traoù a-vloc’h ez eo direndael ez ampleg ar beved an alvez, ha keñver
hemañ ouzh ar beved zo enta dezhañ modelezh ar retvez amplegadel. Hogen ar vodelezh-mañ ne
eztaol ket anien dibarek ar c’heñver ; gwelet hon eus n’eo ket ur c’heñver a amplegadur a vez etre
anadennoù ar beved hag anadennoù alvezel ar bevedeg hag e gelc’hiadur ; o roll a amveziadoù nann
amplegadek a vir ouzhimp a anaout d’o c’heñver ouzh ar beved modelezh ar retvez ha, mar
dalc’homp da anvadur KANT, hon endalc’h d’ober anezhañ ur c’heñver deberzhek. Ar
forc’hellegezh-se zo hini ar beved e-unan, hag eztaolet emañ er c’houblad lakadennoù dislavarus :
« dezrann alvezel an dra bev ne lez dilerc’h ebet na ve ket alvezel » / « an dra bev zo dezhañ ur
savelegezh emren, ur “frankiz” peuzkloz e-keñver an amveziadoù ». E gwir, ar forc’hellegezh-se a
c’hallemp bezañ engortoz anezhañ diwar m’hon eus termenet keñver ar beved ouzh an alvez evel ur
c’heñver daelerezhel a eilsaveladur. Anat eo hon eus amañ ur vodelezh nevez na c’hell kavout lec’h e
stern modelezhioù KANT, dre an arbenn ma’z eus ur vodelezh daelerezhel anezhi. Ar gudenn a chom
da ziluziañ zo unan a anvadur : resisoc’h eo moarvat ober bonveziadelezh eus ar vodelezh nevez ; un
anvad all zo bet arveret c’hoazh, hag eñ eztaolusoc’h peogwir ez eus warnañ un dra bennak eus
forc’hellegezh e arganteul, ez eo an termen deberzh diziouerus.
b) un amveziad bevedel : ar beved e-unan. N’eus d’ar beved nemet un amplegad er ster strizh, ez
eo eñ e-unan : ar vi a ampleg ar yar, ar yar a ampleg ar vi. Ken e diabarzh ar furm amzeriek bevedel
(eus ar vi d’ar yar), ken en tremen eus ur remziad d’unan all (eus ar yar d’ar vi), ar beved eo a c’han ar
beved : keñver ar beved outañ e-unan zo dezhañ modelezh ar retvez, – ur retvez amplegadel pe, mar
kaver gwell, emamplegadel, (diwar vont, e c’haller martezeañ emañ aze moul ar « retvez di- pe
dreistamplegadel » karteziat ha spinozat, hini ar boud a zo arbenn anezhañ e-unan). Penaos e c’hell ar
beved kaout ur c’heñver a amplegadur rik, a zoare alvezel, outañ e-unan ?
Emaomp aze e domani ar palioù. En arc’hwelioù ar beved e tiforc’her daou dennad : an hent d’ar
pal, kefleuniadur ar pal. Gwelet hon eus ez eo an hent lec’h ar moneadur, o savelañ eulioù, o wiskañ
eilstummoù diniver a zo kemend-all a dreugoù kevatal evit tizhout ar pal, e berr : ez eus d’an hent
furm hollek un naoz stabil ma piaou al loen en e ziabarzh ur frankiz bennak e-ser un egin a zaelerezh.
E penn an hent avat emañ ar pal, savelek, retvezek, dizalc’h diouzh an treugoù deberzhek o tifourkañ
ennañ : goude dazc’hoari ar frankiz, « goude e stad ha pompadoù, gwiskamant ha paramantoù », e
sank ar beved e noz ar retvez yen ; ur wech degouezhet an hent en e bal, e steuz eilstummoù, frankiz
ha daelerezh, e strisha an naoz, unventegezh an alvez eo a ren adarre. Ur wech lonket ar preizh, goude
sport an hemolc’h ha fest ar plaouierezh, e teraou ar c’hoazhadur, labour kimiek a ec’haozañ-enaozañ
o treiñ danvez ar preizh e danvez ar preizher hervez titouroù riñvel ur voneg na anavez na frankiz na
daelerezh. Ur wech echu bragerezh an embaradenn ha frouezhiget ar vi, ez a en-dro ul labourva
emgefreek all evit oberiañ bevedegoù nevez hervez un argerzh linennek sturiet dik gant an hevelep
boneg.
« En holl, er bevedeg reol, e ro ar mekanik gourresis ha mikroskopek-se* d’an argerzh
troerezh ur feleunded dreist. Ar voneg o vezañ diforc’hellek (evit treiñ stlenn an ADN e
protein) (), stlenn all ebet n’eo rekis na zoken gallus, war a hañval, pa n’eus plas ebet evitañ
er wikefre evel m’hec’h anavezer. () Ar reizhiad a-bezh zo mirelour strizh, kloz warni hec’hunan, divarrek mik da zegemerout forzh pe zeskadur e ve eus ar bed diavaez. Evel a weler, ar
*

Gwiennoù trenkenn dezoksiribonukleek (a roan dezhi amañ he zeskanv gallek ADN) a ra ar genom, bezant e nukleüz
pep kellig, dezhañ roll ur voneg ma emañ enskrivet holl zoareoù ar bevedeg.

reizhiad-se, dre he ferzhioù, dre hec’h arc’hweladur a horolajerezh mikroskopek o savelañ
darempredoù untu etre ADN ha protein, evel etre bevedeg ha kelc’hiadur, a zifi pep
deskrivadur “daelerezhel”. Karteziat rik ez eo ha n’eo ket hegeliat : un ijinenn eo ar gellig.
« War a hañval enta, e tlefe ar reizhiad-mañ, dre he luniadur end-eeun, herzel ouzh pep
kemmadur, pep emdroadur. Hep mar ebet ez eo evel-se emañ ar gont, hag aze e kavomp an
displegadur eus un devoud a zo evit gwir kalz diac’hinekoc’h eget an emdroadur e-unan,
stabilder marzhus gouennadoù ’zo o deus gallet padout hep daskemmadoù merzadus abaoe
kantmilionoù a vloavezhioù. » (J. MONOD, l.m., pp. 144-146).
Forc’hellek eo hon anaoudegezh eus ar beved evel ma’z eo forc’hellek ar beved e-unan. Ur
vaezienn etreat eo, ha ne c’haller mont dezhi hep loc’hañ diwar an eil pe eben eus an div vaezienn all.
Mar loc’her eus an dachenn alvezel, o klask displegañ anadennoù ar beved dre ar savelennoù
alvezel, evel ma ra ar vevoniourion, e teuer a-benn d’o displegañ hogos en o fezh, – war-bouez un
tachad dister. Araokadennoù ar vevoniezh a ro hiziv an tu da veizañ dre ar gimiezh hag ar sturoniezh
anadennoù a chome ken kevrinus hag emdroadur ar gouennadoù pe diwanidigezh stummadoù hag
arc’hwelioù ar bevedeg. Gwikefre an emdroadur pergen a ziskouez penaos en em ampar ar retvez
alvezel e maezienn ar beved.
« Ur wech enskrivet e luniadur an ADN, an darvoud unveziat [anezhañ ur fazi kimiek er
volekulenn, dargouezhek rik] hag e-se dirakweladus krenn a vez dasplaket ha troet, eleze war
un dro liesaet ha dedalvezet e milionoù hag e milmilionoù a skouerennoù. Tennet eus domani
an dargouezh pur, e teu tre e hini ar retvez, an divarded didec’husañ. » (J. MONOD, l.m.,
p. 155).
An tachad dister zo hini moneadur ar bevion ; domani an deberzh eo, pa emañ dalc’het ar
moneadur-se en un naoz retvezek n’en deus delanvad ebet warni. E gwir, diouzh ar savboent alvezour,
e c’haller gwallegañ an tachad deberzhek-se eus ar vaezienn vevedel, en hevelep doare ma walleg ar
fizikourion an deberzh a zo en alvez.
Mar loc’her eus an dachenn vuhezel, ez eo an tachad dister ar ster nemetañ en deus ar beved, ar
steredenn o lintrañ e noz ar retvez, ar maen distaolet gant adeiladourion ar vevoniezh o tont da vaenkorn meizidigezh ar beved : heptañ, ned eo ar beved nemet ur rummad anadennoù kimiek kemplezh ;
gantañ, ez eo eilsaveladur an alvez. Heptañ ez eo digomprenadus bezoud mab-den. Rak evel ma’z eo
ar beved korvoidigezh an deberzh en alvez, ez eo ar vuhez korvoidigezh an deberzh er beved.
Ar gwan bras a zo gant ar bedoniezhoù alvezelour evel an hini a vrastres J. MONOD e dibenn e
levr eo an dic’hallusted hentennel m’emaint da savelañ mab-den. Pe en em aheurtont d’e zeskrivañ e
termenoù alvezel hag e reont, evel PAVLOV, eus al lavar un « eil reizhiad arhenterezh », pe dre un
taol sigoterezh e silont marc’h Troia ar rummennoù buhezel e-touez ar rummennoù alvezel, evel J.
MONOD, pa ra ur pempet derez en arc’hwelioù an empenn eus an « arc’hwelioù gouest da grouiñ
kantouezadoù dangorel » (l.m. p. 190) ; – pe ziforc’h zo etre an dezenn-se ha hini gouizieion an 19t
kantved a lakae an empenn da vorc’hañ ar preder evel ma welent an avu o vorc’hañ ar vestl ?
Da zeskrivañ keñverioù keveskemm an alvez hag ar beved e’m eus graet gant meizadoù ar
c’hevamplegadur, an eilsaveladur, an deberzh diziouerus, h.a., a zo meizadoù nidiadel. E gwir, an
dezeviñ nidiadek, dre an arbenn ma’z eo al « lamm » e anien, zo an dezeviñ nemetañ gouest da
savelañ al lamm etre alvez ha beved, etre beved ha buhez. An dezeviñ soliadek, spirus peurliesañ e
skiantoù an alvez, en devez ezhomm eus ur sol didroc’h ; pa gav harz gant al lammoù, ne c’hell nemet
chom bac’het en e vaezienn pe kenderc’hel gant un astenn gwengelel.
Retvez ha deberzh er vaezienn vuhezel.

Ar vaezienn vuhezel a ranker da gentañ termenañ. Hervez ar c’hantouezañ eeun, ar vaezienn
vuhezel zo domani mab-den, evel ma’z eo ar vaezienn vevedel domani al loened hag ar plant, hag ar
vaezienn alvezel domani ar mein hag an anvev. Met mar klasker kas donoc’h an teirrannadur-se dre
un dezrann soliadek, e sav diouzhtu diaesterioù. Pelec’h ez echu an alvez ha pelec’h e teraou ar beved
en traoù bev ? pelec’h, en den, ez echu ar beved ha pelec’h e teraou ar vuhez ? N’eus diforc’h ebet

etre dazgweredoù kimiek an hormonoù er bevedeg ha dazgweredoù kimiek all en alvez. N’eus
diforc’h ebet etre moneadur un den marnaoniet o vont d’e yenerez ha hini forzh pe loen o tostaat d’e
voued. Evel a verkemp a-us, an dezeviñ saviadek zo dic’houest da savelañ al lamm a zo etre an teir
maezienn. En eneb, un dezrann nidiadek eus ar beved a ra anezhañ un eilsaveladur eus an alvez, –
savlec’hiañ a ra « talbenn » ar beved er moneadur evel lec’h ur frankiz hag un daelerezh, evel lec’h ar
« skeudoù » a anaoud, a istor, a rezid, h.a.. Holl anadennoù ar beved zo da zezrannañ diwar an
talbenn-se. Ar gemplezh alvezel bevedeg-kelc’hiadur a zezranner evel bonveziad ar furm amzeriek
bevedel, ar gemplezh amva-moneadur o vezañ an erzerc’hadur egorel anezhi. Ur seurt gwel bloc’hel
ne gav diaester ebet oc’h anaout ar beved er plegennoù ma steuz pep diforc’h furmel etrezañ hag an
anadennoù alvezel : en degouezhioù bevennat eus ar moneadur (ersavioù ul loen enket a ya
« unventek », bloc’heiladek, an naoz a strisha d’ul linennad fiñvoù dezreadus – ar skouer glasel eo
arnodoù PAVLOV ma virer ouzh al loen a savelañ e amva ha m’en enker da arc’hwelañ evel un
ijinenn emgefreek) ; e degouezh ar prantadoù eginat (ar groueell, ar greun), ar pazennadoù trobarzhiat
(ar gouennadoù izel). Rak, pa lavar an deveziñ soliadek : « beved », ez intent an dezeviñ nidiadek :
« bonvezusted vevedel », eleze gallusted da vezañ bonveziad da furmoù amzeriek bevedel. An
enklask a ra an dezeviñ soliadek war azonoù ar beved (emvagañ, kreskiñ, gouennañ, mervel, hervez ar
vevoniezh klasel ; teleonomiezh, stummdarzh emren, digemmusted, hervez ar vevoniezh arnevez) zo,
e stern an dezeviñ nidiadek, un enklask war bonvezusted vevedel ergorennoù an alvez.
Diwar vont, notomp ar c’heñverioù a-fet anaoud a zo etre dezeviñ soliadek ha dezeviñ
nidiadek. An dezeviñ soliadek a verk ar vevenn etre traoù bev ha traoù anvev dre stadañ
bezañs pe ezvezañs azonoù termenet evel re ar beved. Ret eo gouzout avat ez eo bet an
dermenidigezh-se, evel danzeidigezh pep meizad gouezoniezhel, un argerzh eus an dezeviñ
nidiadek ; nemet ar ouezoniezh zo dleet dezhi derc’hel da bennaenn an ergoregezh, eleze
forc’hiñ an anavezed diouzh an anavezer, troc’hañ ar funig-vegel o stagañ he dezeviñ ouzh an
dezeviñ bloc’hel, e berr, soliañ hepken war azonoù ergorel : bezañ un dezeviñ soliadek. Emañ
ar gwir ganti e kement ma toull ur frankizenn a heboellded e-kreiz koadeier gouez dezeviñ
bloc’hel mab-den. Hogen ar c’hoadeier gouez-se zo da vezañ heboellaet ivez ; o
heboellaidigezh a savel dezeviñ mab-den evel kevanek ouzh un niderezh, ha dezeviñ bloc’hel
mab-den evel dezeviñ nidiadek. Frankizenn ar ouezoniezh a anad evel tanavenn en niderezh
(sl. Emsav 74/50-53 1953). Diwarnañ e-unan ez anavez mab-den ar bed : ar beved zo ar bed
dizenheñvelekaet, an alvez ar bed divevheñvelekaet. Dezeviñ soliadek ar ouezoniezh a spir
dezhañ imbourc’hiñ an ergorennoù bevedel hag alvezel en amgant an ergorelezhioù ersavel ha
fizikel. An dezeviñ nidiadek a zegas e penn-kont ouzhpenn argerzhioù-amparañ an
ergorelezhioù-se, eleze an daelerezhioù dizenheñvelekaat ha divevheñvelekaat. Ha diwall a ra
a ziverkañ an hentoù-se, rak goude talvezout dezhañ da vont betek pennoù pellañ ar bed, e
talvezont d’e zistro : ganto e ra al lammoù, an eilsaveladurioù a zo kement hag
advevheñvelekaat ar beved, hag addenheñvelekaat mab-den.
Heñveldra, an dezeviñ nidiadek a anavez ar vuhez en he zalbenn a zo talbenn an istor. Daveiñ ne
ran ken d’an holl studiennoù a zo bet gouestlet en Emsav d’an danvez-se. E berr, an dezeviñ nidiadek
a anavez ar vuhez n’eo ket hepken evel disoc’h un eilsavelañ eus ar beved, hogen evel an obereilsavelañ e-unan. Taotologek eo an termenoù « bezañ e maezienn ar vuhez », « bezañ den », « bezañ
hontkenderc’her », « bezañ kenderc’her istor », « bezañ en istor ».
Seurt taotologiezh n’eo nag eztaol un akt a feiz, na kennebeut un amkaniad emsavel, politikel pe
prederouriezhel. Merkañ a ra hepken ur retvez kevamplegadel. Arbennañ a reer e c’haller « bezañ
den » hep bezañ « kenderc’her istor ». An dezeviñ soliadek, hini ar ouezoniezh, hon c’haso d’ar
c’hlozadur-mañ : evidomp, denoniourion, azonoù an denelezh (al lavar, ar meud enebadus ouzh ar
bizied all, h.a.) a ro an tu da lakaat bevennoù fraezh da deskad an denion. Bremañ, kaout ur staeldivizout, krouiñ, pe en eneb bezañ arveret evel loened pe ijinennoù ne gemm netra e natur denel an
denion. An devoud-se a vez studiet, forzh penaos, gant skourroù all ar ouezoniezh, an armerzhouriezh,
ar gevredadouriezh, h.a.. Ent soliadek, ne c’haller nemet e stadañ, – pennaenn an ergoregezh n’hon
aotre ket da vont pelloc’h. E varn evel un droug, ur gwarzh, zo afer an divezouriezh, n’eo ket hini ar
ouezoniezh. Aze, henn merzout a reer, emañ diazez al lugan : « gwelout, barn, ober » kemeret gant

kristenion araokadour hon amzer, a ve moarvat e wrizioù da gavout gant an humanouriezh kornogat
(MONTAIGNE hag e « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »), – ar gouiziad o wiskañ
chupenn un divezouriezh evit mont da oberiad (sl. Emsav 74/52, 1973). Penaos e respont an dezeviñ
nidiadek d’an arbennadenn ouiziel e c’haller « bezañ den » hep bezañ « kenderc’her istor » ? Kejet
hon eus ouzh an arbennadenn gevelep e maezienn ar beved : ar chas darbleget a c’hell « bezañ loen »
hep « kaout ur moneadur ». Kemeromp ur skouer ken pellaek all, hini ar vicherourion evel m’o
deskrive LASSALLE e derou an oadvezh greantel, sujet da « lezenn dir ar goproù » (« Nepred ne dle
ar gopr keitat tremen dreist ar pezh a zo diziouerus evit ma talc’hfe ar vicherourion da vevañ ha da
ouennañ »). An devoud ne oa ket al « lezenn »-se ur savelenn wirion ne denn netra eus gwirder an
deskrivadur a ro eus dere labourerion an amzer-se. Denion e oant, ar sell soliadek en dije kavet warno
azonoù an denelezh ; koulskoude, ur gwel nidiadek kevadegel en dije ranket dinac’h outo staelad an
denion : al « lezenn dir » o enke en arc’hwelioù ar beved, eleze en ur staelad a loened ; hogen, diouzh
ar gwel nidiadek klok (kevadegel-treadegel), o saviad en doa ster denel leun e kement m’en em
ampare un talbenn istor, a oa hini stourm ar sokialourion, hag e-se ur furm istorek ma piaouent ur
staelad, n’eo ket a zenion e ster difetis an dezeviñ soliadek, n’eo ket a vevion dizenekaet evel m’he
dije o zermenet un divezouriezh humanour, hogen a zenion en amveziadoù anistorek.
Adkemeromp « hent an addenheñvelekaat » e-lec’h m’hon eus e lezet. Greadoù ar beved zo dezho
an hevelep palioù digemmus o trebadout eus ur penn d’egile d’ar furm amzeriek. Al loen a c’hell
« adkrouiñ » e amva da heul ur c’hemm kelc’hiadur, nemet ez eo an amva nevez un eilad dik eus an
amva kent. « Derc’het » eo – e furm en deus – amva al loen ur wech da vat, araozañ ha heptañ. En
eneb, mard eo derc’het ivez araozañ ha heptañ « amva » an den, n’eo ket ur wech da vat : kenderc’her
eo mab-den. Mab-den zo kenderc’her ster, kenderc’her trevva, kenderc’her kevredigezh, kenderc’her
istor. E meur a lec’h ez eo bet diskouezet ar c’heñver a gevamplegadur a zo etre ar pevar arvez-se. Tra
ma’z eo an ersav poell an eul gant al loen, ez eo ar ster poell an ersav gant mab-den : kevreizhet eo
ersavioù mab-den diouzh amkanioù a c’hell amparañ, n’eo ket hepken eilstummoù d’an hent etrezek
ar palioù bevedel, hogen ivez palioù nevez o kevezañ outo.
Deurus eo degas amañ ur skouer roet gant J. MONOD eus ar forc’hellegezh o sevel dre
berzh kevezerezh ur pal nevez, buhezel, ouzh ur pal bevedel. « Faltaziomp ur barzh amourous
ha lent na gred ket anzav e garantez d’ar vaouez a gar ha na oar eztaoliñ e c’hoantoù nemet
dre hent an arouezelezh, er barzhonegoù a ginnig dezhi. Lakaomp ez asant an itron, gounezet
a-benn ar fin gant seurt merkoù uhel a vri, kousket gant ar barzh. E varzhonegoù o devo
kendaolet da gefleuniañ an erged pennañ () treuzkas an hêrezh vevedel digemmus » (l.m.
pp. 31-32). Ma ne heuliomp ket ar bevoniour en e unventegezh, e c’hellomp kenkoulz klozañ
ez eo bet eilsaveladur buhezel un eul bevedel ur c’henderc’hadur ster hag amparadur ur pal
trehontel d’ar vaezienn vevedel.
Ar c’henderc’hañ ster a ra eus amva mab-den un trevva. Amva al loen zo ul luniad eulioù,
skeudek ha dinerzh, gwisket war ar c’helc’hiadur ; an trevva zo ar c’helc’hiadur trevet, eleze
gounezet, pleusket, treuzfurmet (o kemer furm ar sterioù a ro mab-den dezhañ), en ur ger :
kenderc’het gant labour mab-den. A bouez eo merkañ e teu war-c’horre an daouad amva-kelc’hiadur
stignet ent kevadegel er beved, an daouad kevala-kenderc’had stignet ent treadegel er vuhez. Evel
ma’z eo ar c’helc’hiadur bonveziad d’an amva, ez eo ar c’hevala bonveziad d’ar c’henderc’hañ.
Amañ e kavomp danvez d’un dezrann eus keal ar vro. Ar vro, evel trevva ned eo nepred
peurdrevet. Evel trevva trevet e pourchas kevala d’ar c’henderc’h : an holl genderc’hadoù ha
sevenadoù a zo enni, an danvezioù krai a eztenner diouti, h.a.. Evel trevva didrev ez eo skor
an trebaderezh. Dezrannet e vez ar vro enta evel bonveziad, pe gwelloc’h, evel amveziad
bonvezus. Evel lec’h a genderc’hadoù tremenet, eleze a gevalaoù bremañ, ez eo amveziad
bonvezus d’ar c’hrouiñ ha da amzerelezh ar c’hrouiñ ; evel egorelezh unvan, hogos digemm,
ez eo amveziad bonvezus da drebaderezh ar remziadoù, d’an amzerelezh hirbad, arouarek. Pa
ouzer ez eo amzerelezh ar c’hrouiñ diouzh un tu, an egorelezh unvan hag an amzerelezh
hirbad diouzh un tu all elfennoù ret ar c’henderc’hañ istor, ez intenter penaos ez eo ar vro
unan eus pouezusañ deberzhioù diziouerus d’ar c’henderc’hañ istor.

Kenderc’hañ, ouzhpenn kenderc’hel da zerc’hañ un trevva, a dalvez kenlabourat o terc’hañ. Pep
den a zegouezh war ur chanter a oa digor araozañ ha ma rank kenderc’hañ gant denion all, eleze mont
en ur reizhiad keñverioù-kenderc’hañ, pe c’hoazh kenderc’hañ ganto ur gevredigezh.
An hini kentañ o komz eus keñverioù-kenderc’hañ e voe Karl MARX. Deskrivañ a rae ar
c’heñverioù-kenderc’hañ kevalaour ma’z a nerzh-labour an eil re da gevala ar re all, hep
keveskemm, o tiorren evel-se ur retvez amplegadel : « Mod-kenderc’hañ ma n’eo mui an den
nemet ar skor, ar gwereder eus un emframm kevredigezhel en mestroni hag en desavel : ar
gevalaouriezh, ren ar retvez ». E-keñver ar retvez-se ez eo an dud a zeu da vezañ deberzhioù
diziouerus : « Graerion bennañ ar mod-kenderc’hañ-se, ar c’hevalaour hag ar micherour
gopret, enno o-unan, zo na mui na maez an enkorfadur, an emzenadur eus ar c’hevala hag eus
al labour gopret ». Seurt keñverioù-kenderc’hañ oc’h ober eus an denion, n’eo ket
kenderc’herion, hogen amveziadoù bonvezus d’ar c’henderc’hañ (kounaomp penaos e tibab da
skouer ar c’hevredadoù liesvroadel al lec’hioù er bed da ensezañ o greantioù hervez
labourusted hag anarc’husted an danvez gopridi) a ra anezho keñverioù anistorek hag
anistorekaus.
A-dal dezho e c’haller imbroudiñ evel ar c’heñver-kenderc’hañ buhezel, istorek, an hini ma’z a
kenderc’had an eil re da gevala ar re all, hag a-geveskemm, o tiorren e-se ur furm istorek ma ren ur
retvez kevamplegadel, – keneiled o kenderc’hañ an hevelep istor a zo o hini.
An hir a zisplegadenn-mañ ne respont ket d’an holl c’houlennoù a zo bet graet en dalc’hioùlabour diwezhañ.
Pouezet ’m eus moarvat betek re war gudennoù an deberzh hag ar retvez er vaezienn vevedel. Da
nebeutañ e’m eus bet tro aze da amprouiñ meizadoù daelerezhel a c’hell bezañ talvoudus estreget e
tachenn ar beved, evel ar vonveziadelezh.
Lezet ’m eus a-gostez un dachenn a bouez bras a oa dreist da’m barregezh dezrannañ, ha pa ve
hepken e-keñver retvez ha deberzh, fellout a ra din komz eus an armerzh. E intent a c’haller evel un
eilsaveladur diwar un arvez eus ar beved a zo bastañ d’an ezhommoù, hogen tra ma’z eo ezhommoù al
loen rakverket ha digemmus, ezhommoù an den zo kenderc’hadoù istorek. A-hend-all, ne c’haller ket
studiañ un « armerzh denel » en difetis : goude boulc’hañ kudenn ar c’heñverioù-kenderc’hañ evel
ma’m eus graet, e vije d’un dezrann bezañ graet eus pep hini eus ar reizhiadoù armerzhel devoudel.
Un dachenn all ne’m eus ken meneget eo hini an hiloù istor. Ur strollenn oc’h en em amparañ e
kevredigezh hag o kenderc’hañ hec’h istor war veur a gantved zo d’he faderezh ha d’he berzh-mat
amveziadoù bonvezus a ve ret ivez dezrannañ o studiañ unan-hag-unan kevredigezhioù an istorvezh.
Anouar ABDEL-MALEK en e Dialectique sociale en deus kroget da zezrannañ an amveziadoù
bonvezus-se. Ur burutelladur eus e dezennoù a ve d’ober ivez.
Klasket ’m eus dreist-holl goveliañ diwar ar meizadoù en arver er preder kornogat, ha reoù ’zo
gwall deuc’h, un nebeut binvioù a vo, a’m eus spi, amveziadoù bonvezus, ma n’int ket deberzhioù
diziouerus, d’hon labour.
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KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(Eil testenn, PKB-1321)
An emsav aljerian. I. – Istor Aljeria eus 1830 da 1851.
Er 16t kantved e voe krouet ar Stad aljerian kentañ, anvet Adrenouriezh Aljer (Gl. Régence
d’Alger), dezhi an hevelep bevennoù ha bremañ gant Maroko ha Tunizia. Diresis a-walc’h e oa ar
bevennoù er su (enklozañ a raent kêrioù Norz Sahara : Ouargla, Touggourt, h.a.). Gant an Durked e oa

bet krouet Adrenouriezh Aljer ha betek 1830 e chomas renkad-ren ar vro ur renkad-ren vilourel tutaet
e Turkia, daoust ma teuas tamm-ha-tamm ar vro da vezañ dizalc’h diouzh sultan Turkia. Ur riez
dizalc’h e voe Aljeria ent devoudel goude an 18t kantved. Ar renkad-ren a oa anezhi ul luoz, anvet
odjak, amparet gant dek mil Turk ha pemp mil koulougli1 (a dad turk hag a vamm aljerian). Ent
damkanel e veze dalc’het ar goulouglied er-maez eus an odjak. Ent devoudel avat e voe mui-ouzh-mui
anezho e-barzh, en arbenn eus enkadenn an engouestladur e Turkia e derou an 19t kantved.
E penn an odjak e oa un dai, gantañ pemp maodiern hag ur c’huzul anvet Diwan, anezhañ ur
c’hwegontad bennak a ofisourion hag a amaezhidi uhel. An Diwan eo a zilenne pep dai. Rankout a rae
an dilennadenn bezañ kaougantet gant sultan Turkia, nemet e oa deuet seurt kaougantadur da vezañ
furmek rik. En devoud e oa an daied e dalc’h froudennoù soudarded an odjak, a emsave ouzh an dai
na zeree ket outo, pa gave dezho da skouer ne oant ket gopret a-walc’h, o vont zoken betek e
zizorniañ ha zoken e lazhañ. Etre 1671 ha 1830, war 28 dai e voe lazhet 14.
Ur rummad all a Durked a blede gant ar preizherezh-mor ha kenwerzh ar sklaved kristen. Hogen
war ziskar e oa seurt obererezh e derou an 19t kantved. Ar pep brasañ eus ar broioù europat a dale
truajou da zai Aljer avit gwareziñ o bigi. Pa zegouezhas ar C’hallaoued en Aljer e 1830, ne gavjont
nemet 120 prizoniad europat.
An odjak turk a rene ar vro en un doare aotrouniek ha garv. Ar vilourion durk o doa diazezet ur
reizhiad amaezhel a dalveze dreist-holl da bourchas arc’hant dezho. Evit arc’hwel an odjak e talveze
da gentañ an arc’hant dastumet. Ne oa nag an deskadurezh, nag al labourioù foran, na gopr ar
gefridiaded dispignoù stadel anezho.
Lakaet er-maez rannvro Aljer (« Dar-el-Soltan », pe Ti ar Sultan) dindan amaezhierezh eeun an
dai, edo rannet Aljeria e tri belik (Oran, Aljer pe belik an Titteri, Constantine) isrannet e ‘watan’ où.
Edo pep belik dindan renerezh ur be, skoazellet gant ur c’halif. E penn pep watan e oa ur c’haid a
ezhole ar pennoù-meuriad war e diriad. An gefridiaded-se, beed, kalifed, kaided, a oa Turked pe
koulouglied. Dleout a rae pep be dastum an telloù war e velik hag o c’has da Aljer da zeiziadoù
termenet div wech ar bloaz. Ur saviad bresk e oa o hini. Dizorniet pe zoken lazhet e vezent aes awalc’h ma ne blijent ket d’an dai. Eus 1790 da 1825 e voe dizorniet eizh ha lazhet c’hwezek anezho.
Evit dastum an telloù e veze kefridiet ar meuriadoù mařzen1 feal d’ar gouarnamant hag endalc’het
d’an telloù koranek nemetken, e kemm ouzh ar meuriadoù all, anvet « raia », evit diframmañ digant ar
re-mañ, ouzhpenn an telloù koranek, an telloù nannkoranek anvet telloù « c’haradj ».
E pep meuriad e veze klannoù enebet anvet « soff ». Ar veli durk en em harpe war an eneberezh
etre ar meuriadoù hag ar « soff »où. Ouzhpenn se e tiazeze war vrientinelezh vilourel ar meuriadoù, ar
djoued (un. djouad), o doa ar gwir da gorvoiñ ar gouerion gant ma asantfent d’ar veli durk. Klask a
raent deduañ ar vrientinelezh kravezel (ar varabouted). Koulskoude e save kudennoù gant ar
breuriezhoù relijiel, bodet en-dro d’ar « zaouia »où a oa war un dro ostalerioù, manatioù, skolioù, hag
1

Ur gudenn hon eus kavet a-dreuz d’hon hent evit skridaozañ an displegadenn-mañ eo hini skrivadur an termenoù a
orin arabek. Karet hor bije heuliañ an delizherennadur embannet gant K.I.S. (sl. LAVAR 06, Preder 170-171, 1973), nemet
hon diouiziegezh eus an arabeg (kenyezh ha rannyezhoù) he deus hon enket da arverañ skrivadurioù disheñvel ha digempoell
a-walc’h. Hervez ar bennaenn degemeret e brezhoneg, e tiforc’her skrivadur un termen hervez m’en roer evel ger estren (sk.
Gl. Blaise PASCAL ; Ru. kolxoz) pe m’en degemerer evel ur ger brezhonek (Br. (ur) paskal (unanenn wask) ; Br. kolc’hoz).
An hevelep pennaenn hon eus strivet da zedalvezout d’an termenoù a orin arabek. Tidek a-walc’h eo bet an hentenn hon eus
heuliet ha n’he roomp ket da reolenn ; soniadoù ’zo, pell diouzh soniadoù ar brezhoneg, hon eus gwisket gant skrivadoù
dibabet muioc’h o sellout ouzh ar boazioù er yezhoù europat all eget ouzh savelennoù ar yezhoniezh (da skouer, ar soniad
skrivet ##[arabe] en arabeg, delizherennet γ pe ř gant K.I.S., hon eus roet dezhañ ar c’hevatal g er gerioù brezhonek dre an
abeg ma’z eo delizherennet gh e galleg hag e yezhoù europat all ; sk. KIS : aγa (ařa), Gl. agha, Br. aga). Dre se e kaver an
termenoù a orin estren dindan beder furm en destenn-mañ :
1)
2)
3)
4)

furmoù a gaver endeo e brezhoneg, evel Aljer, Aljeria, be, belik, h.a.,
anvioù-lec’h gallek eus kêrioù Aljeria : Constantine, Bône, h.a.,
termenoù arabek delizherennet (nebeut anezho) : mařzen, h.a.,
termenoù a orin arabek pe all, brezhonekaet : koulougli, cheic’h, habou, zaouia, h.a. (nemet ez adlavaromp he devo
an hentenn diasur hon eus heuliet da vezañ reizhiadekaet).

a veze kreizennoù harzerezh enepturk (hag enepgall diwezhatoc’h). O levezon, a-gevret gant delanvad
an telloù ponner, a zevoudas lies emsavadeg, flastret kriz bewech.
O vezañ ma kemere pep kefridiad e lodenn war an treug eus an telloù eus traoñ an urzhaz betek al
laez, ne zegouezhe gant ar Stad nemet un darn vihan anezho, – ar gefridiaded ne vezent ket gopret
gant ar Stad, evel m’hon eus gwelet. Ponner-kenan e oa ar c’hemedoù evit ar boblañs. Diempret e oa
ar vro : ur foz don oa etre ar werin, anezhi Berbered arabekaet evit an darn vrasañ hag islamekaet
abaoe ar Grennamzer, hag ar renkad-ren durk a oa he freder pennañ derc’hel he beli ha dastum ar
muiañ gwellañ arc’hant diwar-goust ar vro, – ha na oa ket chalet tamm ebet gant an diorreidigezh
anezhi. War ziskar edo armerzh Aljeria e derou an 19t kantved. Aet e oa tost da get ar preizherezhmor hep ma ve bet klasket reiñ lañs da obererezhioù merdeadurezhel all. War ziskar edo ivez an
ijinerezhioù dornwezhel. Goude bezañ bet ur gêr a 100 000 den er 17t kantved e oa kouezhet Aljer da
30 000, anezho 4 000 Turk, 18 000 Maour, 2 000 Morian, ur mil bennak a Gabiled hag a Arabed,
5 000 Yuzev. Ar Vaoured oa diskennidi eus muslimiz skarzhet diouzh Spagn pe eus prizonidi gristen
renavi ; dornwezhourion ha kenwerzhourion e oant, tud stuziet mat peurliesañ ; klask a raent en em
ober diouzh ar reizhiad ha tennañ o mad armerzhel anezhi ; da skouer e klaskent dimeziñ o merc’hed
gant Turked ; dismegañsed e vezet gant Berbered hag Arabed an diabarzhvro o zremene da dousegi.
Kalz gwashoc’h e oa saviad ar Yuzevion, kenwerzhourion ha dornwezhourion ivez, met gwallgaset ha
heskinet, endalc’het da delloù ponner ha rediet d’en em verniañ en ur geto ; bez’ e oa koulskoude ur
rumm brientek en o zouez, ar « Yuzevion frank » a orin livournat, pinvidik-mor, a oa ar c’henwerzh
diavaez en o fiaou, – deuet e oant da vezañ bankourion an dai, e zerc’houezourion amgefridiel ; unan
anezho zoken, Nephtali BUSNACH, a voe mestr devoudel Aljeria e-pad 25 bloavezh (1780-1805)
betek an deiz ma voe drouklazhet gant ur soudard eus an odjak. A-hend-all e veve en Aljer
micherourion ha darbarerion arab, kabil, ha sklaved pe ezsklaved vorian.
Evel Aljer e oa ar porzhioù all war o diskar : Oran, Tenes, Cherchell (3 000 annezad d’ar muiañ),
Bougie (nebeutoc’h eget mil annezad), Bône. Kêrioù an diabarzhvro ivez oa o tilañsañ, nemet
Constantine a oa chomet ur marc’had gounezel buhezek-tre, ur greizenn eskemm etre Norz ha Su ar
vro hag ivez gant Tunizia. Poblañs ar c’hêrioù a save da 5 % eus ar boblañs hollel (tri milion). Emren
oa ar c’hêrioù, dezho ensavadurioù dinazel, ar c’horfuniadoù o c’hoari bepred ur roll bras daoust
m’edo ivez an armerzh o tizeriañ. Un troc’h don oa etre kêrioù ha maezioù : war ar maez e veve 95 %
eus an dud, diwar ar gounezerezh, ar wezegouriezh hag ar magerezh astennidik. Ur reizhiad a
glozarmerzh, a armerzh-emvastañ e oa, – un darn eus an eostoù a veze kenwerzhelaet evelkent, ar
c’henwerzh-se o vezañ etre daouarn kenwerzhourion yuzev. Aljeria a ezporzhie edeier da Europa.
E derou an 19t kantved en em ziskouez Aljeria evel ur vro diempret ha bruzhunet. Troc’hoù don
ez eus er gevredigezh, etre Turked hag Aljerianed, etre kêriz ha ploueziz, etre meuriadoù mařzen ha
meuriadoù raia, etre sofoù e diabarzh ar meuriadoù. An diouer a araezioù-kehentiñ ne rae nemet
gwashaat ar bruzhunadur (ne oa nemet un hent dellezek eus an anv, an hent Oran-Aljer-Constantine).
Rannvroioù a-bezh evel Kabilia a chome tost emren. Pezh a rae unvanded ar vro ne oa ket enta ar
framm stadel, met ar stuzegezh, ereet strizh ouzh an Islam. Sonnet oa ar stuzegezh abaoe pell. Aet e
oa da get sevenadurioù bras Norz Afrika ar Grennamzer. Ur vrogarouriezh kreñv a rene, met ur
vrogarouriezh liammet ouzh ar gravez hag ouzh ar meuriad ha n’eo ket un emskiant vroadel. Forzh
penaos, daoust d’an emsavadegoù, ne glaske ket an Aljerianed lakaat ar reizhiad en arvar. Tenn e oa
saviad an dud dre berzh an telloù ponner ha prizioù izel ar c’henderc’hadoù gounezel gourlakaet gant
ar genwerzhourion vras, hogen n’edo ket perc’hentiezh an douaroù lakaet en arvar, na kennebeut ar
stuzegezh henvoazel, gant ar renad turk. Ret eo notañ e oa ledet a-walc’h an deskadurezh. Er pep
brasañ eus ar c’hêriadennoù e oa skolioù koranek. A-du-rall e veze kempouez etre ar c’henderc’h hag
ezhommoù ar boblañs. Ne veze ket anavezet an naonegezhioù bras a c’hoarvezas en Aljeria e
prantadoù ’zo eus an trevadennerezh gall.
Abeg kefridiel ergerzhadeg Aljer embreget gant ar C’hallaoued a voe un taol aveler roet gant an
dai d’ar c’honsul gall e 1827, da heul ur breutaerezh a-zivout un dle gant ar Stad c’hall da zaou
nevidour yuzev eus Aljer, un dle a chome e skourr abaoe 1798. Met arbenn gwerc’hel an ergerzhadeg
a voe e gwirionez un enkadenn eus ar renad politikel gall hag eus ar gevredigezh a-bezh. An

Assavidigezh, ar renad savet e Frañs da heul diskar NAPOLÉON ha distro ar Roue, oa harpet dreistholl war ar vrientinion, ar gloer hag ar boblañs diwar ar maez e kement ma oa sterniet ganto, eleze
war elfennoù henvoazel ar gevredigezh. Dre an Assavidigezh o doa klasket ar vrientinion adkavout ar
veli bolitikel a oa bet o hini a-raok an Dispac’h. Hogen dirazo e kavent ar vourc’hizelezh a oa he
galloud armerzhel o kreskiñ dizehan dre ar greanteladur. Istor politikel an Assavidigezh eo hini ar
stourm etre ar vrientinelezh hag ar vourc’hizelezh, ar vrientinion o klask kaelañ ouzh ar vourc’hizion
hent ar veli bolitikel. Forzh penaos, dre berzh ar gevroz dilennel, ne oa nemet ar vrientinion hag ar
vourc’hizion a c’halle kemer perzh er vuhez politikel. Ouzhpenn se e oa un enkadenn armerzhel
grevus o reuziañ er vro. Devoudet oa bet an enkadenn armerzhel e 1825 e Frañs hag e Breizh-Veur
war un dro gant ur greanteladur gouez (ne oa ket c’hoazh a reolerezh stadel war an armerzh). Torret e
oa bet ar c’hempouez etre ar c’hevalaoù klaviet hag ar c’hevalaoù dienlen. Re a gevalaoù a oa bet
postet en un taol. Tizhet e voe Yilc’hier London ha Paris. An bankoù a nac’has pourchas kredadoù
d’an embregerezhioù. Freuzioù-stal e-leizh e voe ha miliadoù a zic’hweleion. Ur prantad eo bet an
Assavidigezh ma kreskas buan ar c’hêrioù e Frañs, Paris evel just, met ivez an holl gêrioù a oa
kreizennoù greantel. Karterioù nevez a voe adeiladet, poblet gant micherourion. War un dro e kreskas
niver ar vicherourion hag e krogas ar c’hudennoù micherour da gemer pouez. War un dro gant an
enkadenn c’hreantel e c’hoarvezas un enkadenn c’hounezel. Eostadoù fall edeier hag avaloù-douar a
zevoudas ur paourekadur eus ar maezioù hag ur c’hresk priz eus ar bara hag eus ar boued dre-vras er
c’hêrioù. Tizhet e voe enta gwiskadoù a-bezh eus ar gevredigezh gant an enkadenn : ar gouerion, ar
vicherourion, an dornwezhourion, ar genwerzhourion vihan. Kabaduilhoù a veze war ar maez,
kouerion oc’h argadiñ an dezougadegoù edeier pe bandennoù gwezhourion-douar aet da glaskerionvara o redek bro hag o lakaat reuz. Droukvoz a save er boblañs. Al luoz ivez oa ur metou a eneberezh
ouzh ar renad. O sternioù oa c’hoazh stourmerion an Dispac’h hag an Impalaeriezh. Neradiñ a rae ar
c’hevredigezhioù kuzh, an hini vrudetañ o vezañ ar Glaouerezh, a oa e orin en Italia (Carbonari).
Seurt kevredigezhioù kuzh oa paot ivez e-touez ar studierion, ar pep brasañ anezho o vezañ a orin
bourc’hiz hag a-enep d’ar renad.
Harpet oa ar renad war elfennoù henvoazel ar gevredigezh, ha kavout a rae a-enep dezhañ an
nerzhoù oberiant anezhi. E-lec’h klask un diskoulm diabarzh d’e enkadenn, pezh a oa dic’hallus forzh
penaos o vezañ ma oa troc’het diouzh nerzhoù gwerc’hel ar gevredigezh, e klaskas un diskoulm
diavaez. E dibenn genver 1830 e voe divizet ergerzhadeg Aljer, porzh Aljer o vezañ kaelet gant ar
morlu gall abaoe afer an taol aveler. Gant kemeridigezh Aljer e felle d’ar gouarnamant kreskiñ e
arwarzh e Frañs, o tennañ korvo eus ar vrogarouriezh a oa chomet kreñv-kenan abaoe brezelioù an
Dispac’h hag an Impalaeriezh. Krediñ a rae CHARLES 10 hag e vaodierned en defe an tuadur
mirelour graet berzh en dilennadegoù ur wech paket Aljer.
Ergerzhadeg Aljer zo da enskrivañ ivez e stern leviadurezh diavaez hollek Bro-C’hall en 19t
kantved. Goude drouziwezhioù ar morlu gall e-pad an Dispac’h hag an Impalaeriezh Kentañ o doa ar
C’hallaoued lezet gant ar Saozon pep mestroni er Meurvor Atlantel. Koulskoude e kendalc’hent da
gevezañ outo er Mor-Kreiz. Ergerzhadeg NAPOLÉON en Egipt e 1798 he doa diskouezet daou dra :
pouez hent India evit ar Saozon ha gwander an Impalaeriezh turk. Gant India o doa ar Saozon kavet
un drevadenn dispar da gorvoiñ a-benn reiñ lañs d’o armerzh. Setu perak o doa enebet ouzh ar
C’hallaoued p’o doa ar re-mañ aloubet Egipt hag e-se gourdrouzet hent India. Bezant e ranke bout ar
morlu saoz er Mor-Kreiz evit reiñ tu d’ar Saozon da emellout e darvoudoù ar Reter-Kreiz ha gwareziñ
hent India. War an amboaz-se o doa ar Saozon skrapet digant ar Frañsizion e grez NAPOLÉON inizi
Malta ha Corfu, a dalveze da vonioù d’o morlu. Anat e oa d’an holl e oa tonket an Impalaeriezh turk
da darzhañ e tammoù. Ur riez kreñv a c’halle diazezañ war he rivinoù, ha preder ar Saozon oa mirout
outi a noazout ouzh o lazioù. Dres e oa pacha Egipt MEHEMET-ALI deuet da vezañ hogos dizalc’h
diouzh sultan Turkia e mare an Assavidigezh. Gant skoazell kuzulierion c’hall e klaske ober eus Egipt
ur vro arnevez. Strivet en doa da wellaat gounezerezh ar vro ha dreist-holl en doa krouet un tirlu hag
ur morlu arnevez. Aloubet en doa un darn eus Arabia hag ar Soudan (diazezet e voe Khartoum e
1824). Deuet e oa da vezañ kalz kreñvoc’h eget e bennaotrou sultan Turkia. Darempredoù en doa
MEHEMET-ALI gant Frañs. Sellet e veze gant ar C’hallaoued evel kendalc’her ober NAPOLÉON en
Egipt. Tamm-ha-tamm e riskle Egipt en holgant gall. E 1829 en doa de POLIGNAC, maodiern an

Traoù Diavaez, soñjet lakaat MEHEMET-ALI da aloubiñ Adrenouriezh Aljer. Ar raktres n’en doa ket
disoc’het en arbenn eus eneberezh ar Saozon. E grez an Assividigezh edo enta Bro-C’hall ha BroSaoz o kevezañ evit mestroni ar Mor-Kreiz. Lakaat o c’hrabanoù war Aljer oa evit ar C’hallaoued un
dro da gas a-raok o ratozh.
Al lu gall a zilestras d’ar 14 mezheven e Sidi-Ferruch. Al lu aljerian a oa niverekoc’h, hogen
daoust d’ar galonegezh vras a ouezas diskouez, e chomas diefed e strivoù en arbenn eus an
dizemglevioù etre Turked, Kabiled, Arabed. D’ar 5 gouere en em zaskoras Aljer. An dai a gavas repu
en Italia. Maoured Aljer o doa bountet d’an emzaskoridigezh. Diouzhtu e kevelerjont gant ar
C’hallaoued, o freder kentañ o vezañ mirout o saviadoù hag o finvidigezhioù.
Kemeridigezh Aljer ne saveteas ket renad CHARLES 10. Prederiet oa ar bobl c’hall gant
kudennoù kalz nesoc’h dezhi. Gouarnamant CHARLES 10 o vezañ klasket loezañ Kambr ar
Gannaded ma oa ar muianiver gant an eneberezh ha freuzañ frankiz ar wask a voe diskaret goude tri
devezh emgann dre straedoù Paris, eus an 27 d’an 29 gouere 1930. Emzizerc’hel a reas CHARLES
10. Ur renad nevez a voe diazezet, LOUIS-PHILIPPE d’ORLÉANS o vezañ roue, – Unpenniezh
Gouere. Gant ar renad nevez e veze ar vrientinelezh skarzhet da vat diouzh ar veli, hag e teue houmañ
etre daouarn ar vourc’hizelezh.
Goude kemeridigezh Aljer e kouezhas Aljeria en anveli. Kreizenn ar reizhiad turk oa Aljer, ha
houmañ a gouezhas en he foull diouzhtu. Ken diempret e oa ar vro ma ne voe ket anv eus un
emsavadeg hollek evit argas an alouberion. Preizhet e voe Aljer gant ar soudarded c’hall ha kaset an
holl Durked er-maez. A-fet gouzout ha miret e ve pe get ar gemeradenn, ne zeue na gouarnamant
CHARLES 10 na hini LOUIS-PHILIPPE a-benn da zivizout krenn. Skoilhoù a oa : eneberezh ar
Saozon, na blije ket dezho gwelout ar C’hallaoued o kreskiñ o galloud er Mor-Kreiz, kudennoù
arc’hant savet diwar dalc’hidigezh ul lu en Aljeria, ar redi da zifenn dizehan Aljer ouzh un
diabarzhvro c’halenus. Hogen diwar an derou e tiskouezas al lu gall bezañ mennet da chom en Aljer.
Ne felle ket dezhañ leuskel ar pezh en doa gounezet. E drec’h kentañ e oa abaoe brezelioù
NAPOLÉON. Adalek an derou ez ersavas lu gall Aljeria evel un nerzh emren, distag diouzh ar vro.
Dilestrañ a reas en Oran e derou 1831 hep goulenn ali ar gouarnamant. Preizhet ha dismantret e voe
Oran. Un neuz kriz-kenan a wiskas ar brezel diwar ar penn-kentañ. E du 1830 e voe lazhadeget
poblañs Blida, reuziet ha tangwallet ar maezioù tro-war-dro. An armeoù gall a adkave en Aljeria
boazioù o doa kemeret e brezelioù Spagn ha Portugal, – CLAUZEL, penngourc’hemenner gall en
Aljeria a oa bet e 1811 e penn al lu impalaerel e Portugal.
Rannet oa ar c’hedveno gall a-zivout kudenn Aljeria, darn o vezañ a-du da zilezel pep tra, darn all
o vennout n’eo ket hepken derc’hel Aljer hogen ivez trevadenniñ ar vro a-bezh. Ar vourc’hizelezh
c’hreantel oa a-enep d’an trevadennerezh. Un dra hep deur e oa eviti, ur foranerezh arc’hant. Ar
voetrabezerion pergen, gourferc’henned an diazad parizian ha patromed ar sukrerezhioù, a oa a-enep,
pa veze anv da ziorren gounezerezh ar c’horz-sukr en drevadenn. Ha galloudek e oant er vuhez
politikel abaoe ar C’haeladur kevandirel. A-enep e oa ivez kambroù-kenwerzh Le Hâvre ha Bordeaux
dre un abeg heñvel : aon o doa na gemerfe Marseille o lec’h en enporzhierezh ar c’henderc’hadoù
trovanel. Ouzhpenn se, kannaded, maodierned, atebeion vilourel a zisklerias o eneberezh. A-c’hin e oa
a-du kambr-genwerzh Marseille evel just, rak ar brezel a roe lañs da borzhioù ar Mor-Kreiz,
Marseille, Toulon, Sète. A-hend-all, ezhommoù al lu gall en Aljeria a greske ar goulenn a oberiadoù
greantel e Gevred Frañs, da skouer an arc’henadoù graet e Toulon, ar mezheroù gwiadet e Lodève,
Castres ha Mazamet. E Gevred Frañs e save ar c’hedveno a-du gant an trevadennerezh, ar
vourc’hizion en abeg d’o lazioù armerzhel, an noblañsoù pa oa kemeridigezh Aljer un embregadenn
lusket gant renad an Assavidigezh a chome stag o c’halon outañ, ar renkadoù paourañ pa c’hoanagent
douaroù en drevadenn. E Paris e oa ul lobi, ur stroll-pouezañ a-du, ennañ tud diseurt, brientinion evit
un darn vat. Noblañsoù ’zo, argaset eus ar veli gant Dispac’h 1830, a glaske c’hoari ur roll politikel
dre ober eus kudenn Aljeria o afer dezho. Noblañsoù e voe ivez a-hend-all e-touez an drevidion
gentañ diazezet e rannvro Aljer, o sevel domanioù bras. Heñveldra, un niver mat anezho en em gavas
e-touez ofisourion ha penngadourion al lu alouber. E gwir, trevadennerezh Aljeria ne voe nemet unan
eus an tunioù klasket gant ar vrientinelezh c’hall evit dont war-c’horre en-dro. An Emsav kentañ e

Breizh a voe ivez ur strivad eus o ferzh da adkavout ul levezon bolitikel. Evit ur gwel ez eus aze
darvoudoù disheñvel ha pell an eil diouzh egile, evit-se ez eus dezho arbennoù boutin.
Er stroll-pouezañ trevadennelour e kaved ivez tud o doa postet arc’hant da brenañ douaroù en
Aljeria. Ken abred ha 1830 e krog ar vrokerion, hiniennoù pe kevredadoù, da brenañ douaroù ha tiez
marc’had-mat-tre e trowardroioù Aljer oc’h ober buzadoù bras, – tec’hout a rae ar c’hounezerion
aljerian o werzhañ o madoù evit tost netra. CLAUZEL e-unan a gemeras perzh er brokerezh. Reoù all
o doa leuniet o godelloù dre breizherezh Aljer, en o zouez penngadourion, ofisourion, kefridiaded
uhel. Mojennoù a rede, komzet e veze eus Aljeria evel eus un Amerika nevez ma ve tu da ziorren ar
gounezadurioù trovanel, ar c’horz-sukr, ar c’hotoñs, ar c’hafe, ha da reiñ fred d’an holl dud dilabour
eus Bro-C’hall. Kregiñ a reas bourc’hizion ’zo da empentiñ a-zevri an divroerezh da Aljeria evel un
doare d’en em zijabliñ diouzh ur yoc’had vicherourion dilabour a lakae an urzh en arvar. An
diaesterioù armerzhel ha kevredigezhel a gendalc’has goude Dispac’h 1830. Ar goproù izel hag an
dic’hwel a zegasas emsavadegoù micherourion, evel hini ar Ganuted e Lyon e 1831. Ouzhpenn e voe
un darreuziad kolera e Frañs e 1832, e Paris hepken e varvas 18 000 den. Emledet e oa ar c’hleñved
dre wiskadoù paourañ ar gevredigezh, ar vicherourion dreist-holl, a veve en aozioù yec’hedel truezus.
Ken ma krogas ar vourc’hizion, e Paris da gentañ, da gaout aon rak ar vicherourion. Hoalet e voe kalz
anezho gant an diskoulm skarzhañ ar muiañ gwellañ a vicherourion war-du Aljeria. Pell amzer e
chomas ar mennoz-se ganto en 19t kantved. Adkavet e voe e 1871 da geñver ar moustrerezh a heulias
ar Gumun.
Betek 1834 e termas ar gouarnamant gall evit kemer un disentez. Savet e voe ur gefridiezhenklask a ensellas Aljeria etre an 2 gwengolo hag an 19 kerzu 1833. Amparet oa gant daou Bar Frañs,
pevar c’hannad, ur c’hadvezhen, un ofisour eus ar morlu. Gwelout a rejont Aljeria en ur stad fall awalc’h : brokerion oc’h argas an Aljerianed hag o teurel o c’hrabanoù war an tiez hag an douaroù,
gwander ar savlec’hioù milourel. Argadet e voe ar gefridiezh teir gwech e-pad he zroiad. En he
danevell ez abegas garv an trevadennerezh, al leviadurezh armerzhel, al leviadurezh e-keñver an
Aljerianed, o venegiñ al lazhadegoù o doa graet ar soudarded c’hall (e 1832 e oa bet diouennet ar
meuriad El-Ouffia, annezet dek kilometr diouzh Aljer, ha penn unan eus al lazhidi a ve bet lodennet,
hervez PELLISSIER de REYNAUD, e roll-meuzioù ur pred etre soudarded). Da glozadur e tisklerie
ar gefridiezh e oa trevadennerezh Aljeria ur c’hwitadenn, nemet e tlee ar Frañsizion chom en Aljeria
gant ma rafent ar c’hempennadurioù ret, – en amboaz-se e kinnige ur raklun adreizhadurioù. Kementse evit na vont enep kas ar c’hedveno, ma rae berzh mui-ouzh-mui ar mennozioù trevadennelour,
harpet war ar vrogarouriezh hag ur vroadelouriezh a oa kreñv-kenan en holl renkadoù ar gevredigezh
c’hall. Chom en Aljeria a anade evel un dlead a arwarzh hag a enor broadel. Un aberzh d’ar c’hedveno
e voe e gwirionez klozadurioù an danevell.
E kerzu 1833 e voe ezholet gant ar Roue ar Gefridiezh Uhel, pe Kefridiezh Afrika, amparet gant
izili ar gefridiezh-enklask a-gevret gant tri Far, pemp kannad hag uhelamaezhourion. Disoc’hañ a reas
war an hevelep klozadurioù. En ebrel 1834 e voe mouezhiet en Dael kellidsteuñv 1835. Daoust d’un
eneberezh kreñv, en e douez un darn eus ar vaodierned, o pouezañ evit ma tilezfed Aljeria, e voe
darbennet ar goulenn kredadoù milourel evit an drevadenn.
A-benn ar fin e voe kemeret un diviz krennus a-zivout Aljeria. Dre Gemennadur an 22 gouere
1834 e voe lakaet e penn « an dalc’hadennoù gall eus Norz Afrika » ur Gouarnour-meur, en e biaou ar
galloudoù trevourel ha milourel. Ur gwir ziktatour e oa. Evit ar c’hellidsteuñv edo Aljeria e dalc’h
Maodiernezh ar Brezel. Mellad 4 ar C’hemennadur a zisklerie : « Betek ma vo kemeret un disentez all
e vo renet an dalc’hadennoù gall eus Norz Afrika dre gemennadurioù ». Devedet e veze ar re-mañ
gant ar Roue. Da lavarout eo e veze fiziet er Roue, penn an Erounid, an dezverezh evit Aljeria, ha
leuriadekaet ar galloud-dezvañ-se gantañ d’ar Gouarnour-meur. Un direizhder grevus e oa e-keñver ar
gwir bonreizhel. Koulskoude ne ersavas ket Kambr ar Gannaded, ha hi piaouerez ar galloud-dezvañ.
Gwir eo o doa dilennadegoù mezheven 1834 degaset d’ar Gambr ur muianiver brevus a-du gant ar
gouarnamant. Echu oa ar bloavezhioù enkadennek ha deraouiñ a rae ur prantad a gennez. Prederiet e
oa izili ar Gambr nevez gant ar c’hudennoù armerzhel diabarzh dreist-holl. Betek 1946 e padas an
direizhder bonreizhel-se. Raksellout a rae ar C’hemennadur e ve ameilet ar Gouarnour-meur gant ur

melestrour evit an amaezhierezh trevourel. Dindan hemañ, o chom en Aljer, e oa daou isvelestrour en
Oran hag e Bône ha daou gefridier trevourel e Bougie ha Mostaganem. Raksellet oa dinazioù e kêrioù
Aljer, Oran ha Bône. Pep dinaz a zlee bezañ amparet gant Frañsizion, Muslimiz ha Yuzevion. E penn
pep dinaz e oa ur maer, un eilmaer gall, un eilmaer muslim. Ezholet e veze izili an dinazioù gant ar
Gouarnour-meur, nemet maer Aljer a veze ezholet gant maodiern ar Brezel.
Seurt disentezioù a ziskoueze e oa mennet da vat ar C’hallaoued da chom en Aljeria. Gant an
drevadennelourion e oa aet an trec’h. Bodet e oant bet diwar an derou e strolloù-pouezañ, tra ma ne oa
ket bet an eneptrevadennelourion evit aozañ un talbenn, ha ma stourment a-hiniennoù. Kreñv a-walc’h
e voe ar gostezenn drevadennelour evit diframmañ diouzh ar gouarnamant e kerzu 1831 dizorniadur ar
penngadour BERTHEZENE, deuet da benngourc’hemenner al lu en Aljeria war-lerc’h CLAUZEL.
Enebet edo ouzh an trevadennerezh ha stourmet en doa ouzh ar brokerezh hag ouzh an holl
zrougarverioù. E-pad pevar bloavezh enta en doa termet ar gouarnamant a-raok kemer un disentez evit
Aljeria. Gwir eo e hañvale kudenn Aljeria bezañ ur gudenn eilrenk e-skoaz an diaesterioù diabarzh ha
diavaez, – emellet oa ivez al lu gall e Belgia da zifenn dizalc’hiezh ar riez-se ouzh Izelvroiz. E-keit-se
e veze lezet pep kentoderezh en Aljeria gant al lu hag an drevidion. Harz ebet ne veze lakaet ouzh ar
brokerezh. N’o deveze an Aljerianed tu en nep doare da zifenn o gwirioù hag o ferc’hentiezhoù.
D’an 27 gouere e voe anvet da C’houarnour-meur ar penngadour DROUET D’ERLON, ur
c’hozhiad blin. Savet e voe dinazioù en Aljer, Oran ha Bône evel raksellet. Ne oant ket emren,
gouleviet ma oant gant ar melestrour en Aljer, an isvelestrourion en Oran hag e Bône. En devoud e
voe kaset da netra roll an eilmaer muslim. Taosoù nevez a voe kemedet gant an dinazioù o kreskiñ ar
geraouez. E bannlev Aljer e voe krouet 14 kumun-bloue, met ne voent ket frammet. Dre gemennadur
an 10 eost 1834 e voe divizet mirout barnadurezhioù diforc’h evit pep kumuniezh, nemet e voe
krennet kembeli ar barnadurezhioù yuzev ha muslim hag a-benn ar fin ez ejont da get.
En ebrel ha mae 1835 e voe breutaet en Dael kellidsteuñv 1836. Argadet e voe ur wech ouzhpenn
ar gouzalc’herezh gall en Aljeria gant an eneptrevadennelourion. Nemet e oa kemm. A-du e oa an
darn vrasañ eus ar birion hag eus ar gannaded evit derc’hel un nebeut porzhioù nemetken a vefe
talvoudus evit ar morlu hag ar c’henwerzh diavaez gall. Endorniet e vefe pennoù aljerian gallgar evit
derc’hel an diabarzhvro. Tennañ a rae da steuziañ an eneberezh etre trevadennelourion hag
eneptrevadennelourion. A-du e kouezhent war bennaenn ar « gouzalc’herezh bevennet ». Da liammañ
eo seurt emdroadur ouzh al lammgresk armerzhel deraouet er bloavezhioù 1833-1834. Dilennadegoù
1834 o doa degaset d’ar Gambr kannaded a oa « armerzhourion » ar pep brasañ anezho. Ne oant ket
deuriet gant an diabarzhvro, a sellent evel displetus ent armerzhel, met gant ar porzhioù-mor.
Prezegenn ar maodiern GUIZOT d’an 20 mae 1835 a resisaas mennadoù ar gouarnamant. Hervezañ
ne oa ket tu, dre abegoù a vriegezh vroadel, da zilezel Aljeria, hogen an arvor nemetken a oa da vezañ
gouzalc’het ; arabat oa embreger un aloubidigezh hag un drevidigezh eus an diabarzhvro. Darbennet
oa gant ar gouarnamant enta pennaenn ar « gouzalc’herezh bevennet ». Ur wech ouzhpenn e voe
mouezhiet ar c’hredadoù milourel evit Aljeria.
Adalek derou ar gouzalc’herezh gall o doa an Aljerianed klasket dont er-maez eus an anveli ma
oant kouezhet, amplegad kentañ d’ur stourm efedus ouzh an alouberion. Ken abred ha 1833 en em
ziskouezas daou benn politikel en diabarzhvro : be turk Constantine, chomet en e garg, aet enebour
d’ar C’hallaoued abaoe m’o doa skrapet Bône digantañ e meurzh 1832, hag ur brientin a orin
maraboutek anvet ABD-EL-KADER, e rannvro Mascara. E gwengolo 1830 o doa Marokiz aloubet
belik Oran, galvet gant Aljerianed Tlemcen d’o skoazellañ en o stourm ouzh Turked ha Koulouglied
ar gêr o doa en em gaeet er « mechouar » (gwikadell Tlemcen). Menel a reas Marokiz er belik betek
ebrel 1832. E here 1831 zoken e voe sezizet Oran ganto e-pad div sizhunvezh. Kuitaat a rejont belik
Oran en ebrel 1832 da heul pouezadurioù diplomatel ar C’hallaoued. E derou ebrel avat o doa
meuriadoù rannvro Mascara dilennet da benn ur marabout kozh anvet MAHI-ED-DIN, en abeg d’e
vrud a santelezh. Pa dennas sultan Maroko e lu eus belik Oran e roas an titl a Galif (eilrener) da
MAHI-ED-DIN, ha gantañ ar gefridi da aozañ an harzerezh ouzh ar Frañsizion. MAHI-ED-DIN a
c’halvas ar meuriadoù d’ar brezel santel a-enep d’an alouberion gristen. E mae ez argadas Oran, hep
berzh avat. Ne zeuas ket a-benn kennebeut da zeduañ ar meuriadoù mařzen. Forzh penaos, e oa

MAHI-ED-DIN gwanaet gant ar gozhni. E du 1832, ar meuriadoù a zilennas en e lec’h e vab ABDEL-KADER a oa 24 bloaz hag en doa un arwarzh bras en arbenn eus e berzhioù personel ha d’e vrud
a santelezh war un dro gant ur stuziadur relijiel, hep kontañ ar pirc’hinerezh en doa graet e Mekka. Eñ
ivez a c’halvas an Aljerianed d’ar brezel santel. Evel e dad e tegemeras an titl a Galif digant sultan
Maroko. Ar penngadour DESMICHELS, a c’hourc’hemenne en Oran, a gavas gwelloc’h en em
glevout gantañ eget ren outañ un emgann arvarus. Ur feur-emglev a voe sinet e c’hwevrer 1834 etre
an daou benn-brezel. Anavezet e oa ABD-EL-KADER evel « Gourc’hemenner ar Grederion », da
lavarout eo evel tiern riek, war un dro politikel ha relijiel, war e diriad. Grataet e voe dezhañ unpiaou
porzh Arzew e-kichen Oran. Sinet oa bet ar feur-emglev gant DESMICHELS hep gouzav ar
gouarnamant. Diouzhtu e voe kresket oberiadegezh porzh Arzew gant ABD-EL-KADER. Armoù a
brenas eus Europa, tra ma pourchase DESMICHELS armoù all dezhañ. Brasaat a reas e diriad, o
testagañ Miliana ha Medea. Porzh Oran a grogas da c’houzañv diwar gevezerezh Arzew. Ar
Gouarnour-meur DROUET d’ERLON a damallas da DESMICHELS e wander e-keñver ABD-ELKADER. Erlec’hiet e voe outañ ar penngadour TRÉZEL e c’hwevrer 1835. Kroget en doa ABD-ELKADER da argas diouzh e diriad dilerc’hioù an odjak turk. TRÉZEL a gevredas gant an Durked,
nemet e voe trec’het al lu gall en El-Makta. Un dasson bras en devoe El-Makta e Frañs. Dizorniet e
voe war un dro TRÉZEL ha DROUET d’ERLON. Gant CLAUZEL e voe amsavet hemañ diwezhañ.
Met al lu gall a gendalc’has da c’hwitañ. Gronnet e voe gant lu ABD-EL-KADER kamp milourel gall
Rachgoun e-kichen Oran. Evit dic’hronnañ ar c’hamp e voe ret kas eus Frañs ul lu gourc’hemennet
gant BUGEAUD a drec’has ABD-EL-KADER e-kichen Oued Sikkak, hag a zistroas da Frañs da
c’houde. Poblegezh a savas da heul d’ar penngadour BUGEAUD e Frañs. Trec’h oued Sikkak en doa
loavet ar balc’hter broadel.
Seziz Constantine embreget e du 1836 gant CLAUZEL a yeas d’ur c’hwitadenn. Da heul e voe
dizorniet CLAUZEL ha lakaet en e lec’h ar penngadour DAMRÉMONT. Anvet e voe BUGEAUD e
penn rannlu Oran ha fiziet ennañ ar gefridi da gevraouiñ ur feur-emglev gant ABD-EL-KADER.
BUGEAUD a renas ar c’hevraouerezh kalz muioc’h evel ur politiker eget evel un atebeg milourel.
Kannad an Dordogne e oa. Gouzout a ouie ervat e ve bet degemeret laouen un diskoulm peoc’hiek
gant ar c’hedveno. Setu perak e reas goulezadurioù bras d’ar penn aljerian, goulezadurioù na voent ket
tamm ebet e grad ar Gouarnour-meur DAMRÉMONT. D’an 20 mae 1837 e voe sinet etre
BUGEAUD hag ABD-EL-KADER feur-emglev an Tafna. Roet e oa da ABD-EL-KADER belikoù
Oran ha Titteri, da lavarout an div drederenn eus Aljeria, lakaet er-maez kêrioù an arvor hag o
zrowardroioù dalc’het gant ar C’hallaoued2. Renet e voe ivez kevraouerezh gant be Constantine,
nemet e c’hwitjont peogwir e nac’has ar be anzav an disterañ riegezh c’hall warnañ. Lakaet e voe
seziz war Constantine e here 1837 gant araezioù kalz brasoc’h eget ar wech kentañ ha paket e voe ar
gêr. Lazhet e voe DAMRÉMONT e-kerz ar seziz. Amsavet e voe gant VALÉE. Ne oa ket a-du
VALÉE gant an ergerzhadurioù milourel en diabarzhvro. Evitañ e tlee ar veli c’hall en em ledañ er
geinvro dre hentennoù peoc’hiek. Harpañ a rae e leviadurezh vilourel war ur reizhiad savlec’hioù
difiñv. Darev oa VALÉE da zaskoriñ Constantine hag ar belik d’ar be, nemet e nac’has ar be
kevraouiñ. Diskaret e voe neuze, dilezet gant brientinion ar belik. Ne felle ket dezhañ kevrediñ gant
ABD-EL-KADER na oa ket Turk eveltañ. Goude kantren er vro e-pad bloavezhioù dindan guzh, hep
dilezel ar brezel koulskoude (e 1843 ez argadas kamp gall Batna gant ar meuriad Ouled Soltan), en em
zaskoras d’ar C’hallaoued e 1848. En Aljer e voe lezet da chom betek e varv e 1850. Ur penngadour
gall a voe anvet e Constantine e-lec’h ar be ha lakaet e voe dindan amaezhierezh eeun an tric’horniad
Stora-Constantine-La Calle. Dastroc’het e voe ar peurrest eus ar belik ha fiziet e kalifed ha kaided
dibabet e-touez ar vrientinion vilourel, a c’hallas, war an diviz talañ truaj d’ar Frañsizion ha pourchas
soudarded d’o lu, korvoiñ ar boblañs forzh pegement. Ensaviñ a rejont telloù ponner ha lakaat o
c’hrabanoù war un darn eus ar greoù ha zoken war ar madoù « habou », da lavarout eo madoù an
2
Ouzhpenn divizoù embannet ar feur-emglev e oa divizoù kuzh. Gouestlañ a rae BUGEAUD pourchas 3000 fuzuilh da
ABD-EL-KADER, harluañ pennoù ar meuriadoù mařzen o doa emgannet e tu ar C’hallaoued. Evel enebwerzh e tlee
BUGEAUD degemerout 180 000 lur-aour. Mennet oa da arverañ 100 000 anezho evit aozañ hentoù en e bastell dilennel. Ne
voe ket erounezet avat an divizoù kuzh peogwir e teujont da vezañ anavezet gant ar gouarnamant gall. Ur gwarzh a darzhas,
na viras ket ouzh BUGEAUD a vezañ anvet Gouarnour-meur Aljeria a-c’houdevezh.

diazezadennoù relijiel a oa o fal skoazellañ an davanteion, sellet evel diarallaus gant muslimiz. Gant
seurt skrapadurioù ez eas buan war ziskar armerzh ar belik. Nemet e oa deuet a-benn ar C’hallaoued
da wallveskañ brientinion ’zo na c’hallent ket mui sevel a-enep dezho. Ar boblañs ne chomas ket
gouzañvat dirak seurt stad a draoù. Emsavadegoù e-leizh e voe, flastret bewech gant skoazell al lu
gall. En ul lizher da BUGEAUD e genver 1841 ez anzave ar c’hadvezhen SOULT, a oa war un dro
Tevezeg ha maodiern ar Brezel d’an ampoent, ne veze dastumet an telloù en un doare bastus nemet e
rannvro Constantine, hag e veze gouzañvet, met n’eo ket degemeret, gant ar boblañs ar pennoù lec’hel
ezholet gant ar C’hallaoued. Ar reizhiad nevez ensavet gant an alouber n’en doa graet nemet gwashaat
gladdalc’hegezh ar reizhiad turk.
E-keit-se edo ABD-EL-KADER o frammañ e Stad nevez. Rannañ a reas e diriad en eizh
kalifelezh. Isrannet oa pep kalifelezh e meur a agalik (ařalik), ha pep agalik e meur a gaidelezh. Ar
gefridiaded, kalifed, agaed, kaided, a veze gopret gant ar Stad, pezh a oa un araokadenn vras e-keñver
ar renad turk. Ne oant ket mui aotreet da gemer o lodenn diwar ar c’hemedoù. Dibabet e vezent etouez ar vrientinion gravezel (ABD-EL-KADER e-unan oa ur marabout). N’eo ket bourc’hizelezh ar
c’hêrioù nag ar vrientinelezh vilourel o doa kemeret penn an harzerezh broadel. En eneb, ar re-se o
doa kenlabouret gant an Durked da gentañ, gant ar C’hallaoued da c’houde, a-benn mirout o saviadoù
hag o finvidigezhioù. Ar vrientinelezh kravezel en em ziskoueze evel un nerzh gouest da ren ar
stourm ouzh an alouber ha da unvaniñ ar vro. Evit ar pep brasañ eus an Aljerianed e oa an un dra ar
brezel da zifenn ar vro hag ar brezel ouzh an digredenneion, dlead groñs hervez ar C’horan. Freuzet e
voe gant ABD-EL-KADER an diforc’h etre meuriadoù mařzen ha meuriadoù raja. Freuzet e voe an
telloù nannkoranek. Savelet e voe ar gevataliezh rak an telloù : an holl Aljerianed dindan veli ABDEL-KADER a ranke talañ an deog war an eostadoù anvet « achour », un dell war ar greoù anvet zakat
(1 % evit an deñved, 3 % evit ar bioù, 2,5 % evit ar c’hañvaled), hag un dell arbennik en arc’hant
liñvel anvet « maouna » evit ar « djihad », ar brezel santel ouzh an digredenneion. En doare-se e teuas
luoz ABD-EL-KADER da gaout en o c’herz miradoù greun ha loened evit o bevañs. Fuzuilhoù ha
kanolioù a brenas ABD-EL-KADER en Europa, pezh a roas dezhañ an tu da grouiñ arsanailhoù ha da
arnevesaat e luoz. Ar re-mañ a c’hoarveze e 1840 a 9 900 soudard reoliek, en o zouez 8 000 troadeg.
Frammet-start e oant ha strizh e oa ar genurzh ; rannet oant en unvezioù stabil : kompagnunezhioù
100 den evit an droadegiezh, skouadronoù 50 den evit ar varc’hegiezh, – dezho ur frammadur
arnevez. E-kichen edo an amreolieion, kemmus a-walc’h o niver, na oant ket frammet ken start nag
armet kenkoulz. Talvezout a raent dreist-holl evit an difennerezh lec’hel, daoust ma c’hallent kemer
perzh ivez en ergerzhadegoù hir gant ar soudarded reoliek.
ABD-EL-KADER a glaskas diorren ar greanterezh war diriad e Stad, dre abegoù milourel dreistholl. Savet e voe meilhoù, fornioù, heskennerezhioù, kivijerezhioù, goverezhioù, teuzerezhioù,
oberiadegoù armoù, labouradegoù dilhad. Kreñvlec’hioù a voe adeiladet ivez, en o zouez Tagdempt,
ar gêrbenn dibabet gant ABD-EL-KADER, enni ur gwezhva ma veze skoet moneiz, un oberiadeg
armoù, miradoù poultr, houarn, plom, kouevr, argant, gwinizh, heiz. Diazezet e voe an urzh war an
tiriad a-bezh, dre voustrañ an eztuidi (meuriadoù kantreat su belik Oran, meuriadoù rannvro Bořar en
Titteri, meuriad koulougli an oued Zeitoun e Kabilia). Pakañ a reas Biskra diwar-goust be
Constantine. Hemañ, en doa kavet repu e Biskra goude koll Constantine, a rankas tec’hout ha chom
dindan guzh. En diavaezvro, e talc’has ABD-EL-KADER darempredoù gant pennadurezhioù eus ar
Reter-Kreiz ha dreist-holl gant sultan Maroko. En em sellout a rae atav evel kalif eus ar Sultan, evel
ma oa bet e dad MAHI-ED-DIN. Bepred e nac’has kemer an titl a sultan, o kavout bastusoc’h bezañ
anvet emir (« Amir al Munimin », Gourc’hemenner ar Grederion), titl a hañvale dezhañ klotañ
gwelloc’h gant e gefridi a varabout. Klask a rae bezañ stlennet ar muiañ gwellañ war ar vuhez
politikel ha kevredigezhel gall. Troet e veze dezhañ ar c’helaouennoù gall. E zerc’houezour e Maroko
en stlenne ivez a-zivout darvoudoù Frañs. A-hend-all e veze stlennaozerion o labourat evitañ er
c’hêrioù dalc’het gant ar C’hallaoued3.
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Hervez Marius GARCIN, ijinour gall o servijout ABD-EL-KADER e-doug ar prantad peoc’h a heulias feur-emglev an
Tafna, en defe bet an emir da stlennaozer e Paris ur penngadour gall war e leve, hag e roe dezhañ 3000 piastr evel kevuziad
bloaziek.

Ne c’halle ket ar peoc’h etre an emir hag an alouber padout atav. Ret e oa da ABD-EL-KADER
difenn e vrud a benn ar « djihad ». Kendrec’het e oa ivez e c’hoarie an amzer a-du gant ar Frañsizion.
Diouzh o zu e sante ar re-mañ an ezhomm da generen o dalc’hadennoù eus rannvro Aljer gant re
rannvro Constantine. E dibenn here 1839, dug Orléans, mab ar Roue, o weladenniñ ent kefridiel an
dalc’hadennoù gall en Aljeria, a yeas war-eeun eus Constantine da Aljer gant un ambrougadeg
vilourel a-dreuz da diriad ABD-EL-KADER. Pezh a roas da hemañ an digarez a c’hortoze evit
adkregiñ gant ar brezel. E du 1839 ez aloubas rannvro Aljer, o lazhadegañ un darn eus an drevidion
c’hall. Gouzavet e oa bet VALÉE gant an emir div sizhun en a-raok, nemet o doa an drevidion nac’het
mont dindan warez al lu (tennderioù oa endeo etre trevourion ha milourion). Argadennoù al lu gall aenep ABD-EL-KADER e 1840 a zisoc’has war c’hwitadennoù.
E mae 1840, pa voe breutaet en Dael kellidsteuñv 1841, e voe anv adarre a zilezel Aljeria. Anat e
oa deuet da vezañ goude argadenn ABD-EL-KADER e rannvro Aljer e oa arvarus-kenan reizhiad ar
« gouzalc’herezh bevennet ». Ret e oa dilezel pep tra pe aloubiñ ar vro en he fezh ha diskar ar Stad
krouet gant ar penn-brezel aljerian. An eneptrevadennelourion a harpas o arguzennoù war ar blegenn
etrevroadel. Gourdrouz brezel oa etre Frañs diouzh un tu, Breizh-Veur, Prus, Rusia hag Aostria
diouzh an tu all en abeg d’ar c’henstourm etre pacha Egipt MEHEMET-ALI ha sultan Turkia, Frañs o
sevel a-du gant ar pacha, ar riezoù all gant ar sultan. Amoet e hañvale d’an eneptrevadennelourion
klaviañ un darn eus an arme c’hall gant brezel Aljeria p’he doa ar vro ezhomm eus he luoz a-bezh. Un
dra vat oa bezañ goveliet ur c’horf-emgann gourdonet mat dre vrezel Aljeria, nemet e oa dav e zegas
en-dro da Frañs ar buanañ gwellañ a-benn diwall ar vro. Dodenn an aloubidigezh hollel a oa bet
difennet dirak an Dael gant THIERS, tevezeg abaoe ar lñ meurzh 1840. Koulskoude en askont eus ar
gourdrouz brezel en Europa, ne gasas ket da VALÉE ar skoazelloù a c’houlenne, – zoken edo e soñj
deren da Frañs un darn eus nerzh-lu Aljeria. Kroget oad da adeiladiñ kreñvvogerioù en-dro da Paris.
LOUIS-PHILIPPE avat a venne mirout ar peoc’h en Europa, a gave re dagus leviadurezh diavaez
THIERS. Nac’h a reas kreskiñ koskor al luoz betek ar sifr arc’het gant an Tevezeg, ha d’an 28 here
1840 e tisplegas un denarc’h peoc’hiek na blijas ket da THIERS. Hemañ a roas e zilez en deiz-se endeeun hag antronoz e voe savet un tevezvod nevez gant ar c’hadvezhen SOULT en e benn, met gant
GUIZOT er renerezh gwirion evel maodiern an Traoù diavaez. An tevezvod SOULT-GUIZOT a
badas betek 1847.
E vrud en doa kollet VALÉE. Rebech a raed dezhañ e fazioù bellouriezh hag urzhiataerezh.
Tamallet e veze dezhañ dreist-holl stad truezus ar c’hlañvdioù milourel. Miliadoù a soudarded a varve
diwar gleñvedoù hep louzaouerezh gwirion. A-hend-all e oa aet hogos dizalc’h diouzh Maodiernezh
ar Brezel, dre ma oa bet houmañ etre daouarn tud dister a-walc’h e-doug ma oa VALÉE Gouarnourmeur. Enebet oa ivez ouzh tezenn an aloubidigezh hollel. Ouzhpenn se, evel ma oa c’hoarvezet evit
BERTHEZÈNE, he doa e gewerded talvezet dezhañ enebiezhoù taer. Stourmet en doa ouzh ar
brokerezh war an douaroù. Ar soudarded hag an ofisourion ne gredent ket preizhañ pa veze en o
zouez. Amsavet e voe VALÉE gant BUGEAUD e kerzu 1840. E-pad pell e oa bet BUGEAUD enebet
ouzh aloubidigezh Aljeria, « ur vro, emezañ, a rankimp dilezel, dre gaer pe dre heg, abred pe
ziwezhat ». Kemmañ a reas meno avat pa savas ennañ ar c’hoant da vezañ Gouarnour-meur en Aljer.
E mae 1840, e-kerz ar vreutadeg war gellidsteuñv 1841, e stourmas evel kannad an Dordogne ouzh an
eneptrevadennelourion, o tifenn tezenn an aloubidigezh hollel. E Kambr ar Gannaded ha dirak
THIERS e tezvarnas garv reizhiad VALÉE diazezet war savlec’hioù difiñv. Kinnig a reas kas an
aloubidigezh diwar-bouez korfoù heloc’h-kenan hag aveet ar skañvañ gwellañ. THIERS en doa e
c’houvennet evel amsaver VALÉE, ouzh e ginnig evel ##« an den nemetañ en doa trec’het ABD-ELKADER (en emgann oued Sikkak e 1836). Anvet e voe ent kefridiel gant SOULT ur wech pellaet
arvar ar brezel en Europa. Gant ezholadur BUGEAUD e kloze prantad ar « gouzalc’herezh bevennet »
hag e tigore hini an « aloubidigezh hollel ». Mennet oa BUGEAUD da ziskar ABD-EL-KADER.
Hogen an arbennoù eus eilpennadur al leviadurezh c’hall en Aljeria a yae kalz pelloc’h eget ur
gudenn a bersonelezhioù. Lusket e voe an aloubidigezh hollel peogwir e oa deuet an amveziadoù
politikel lañsus dezhi. Edod e derou ur prantad hir-tre a stabilder politikel en ur ser gant ul lammgresk
armerzhel. Pellaet e oa bet an dañjerioù diavaez. Krog e oad gant un oadvezh a emglev gant ar riezoù
europat all, gant Bro-Saoz pergen. Ne oa ket da zoujañ eneberezh ur riez all ouzh alouberezh Aljeria.

Ouzhpenn se e oa bet atizet ar vroadelouriezh c’hall e 1840 gant gourdrouz ar brezel en Europa hag
ivez gant distro relegoù NAPOLÉON. E diouer ur brezel en Europa e voe korvoet ar birvilh
broadelour evit azlañsañ ar brezel en Aljeria. Gant ur prantad a zistabilder politikel en doa klotet
prantad ar gouzalc’herezh bevennet ; daoust ma kemere al lammgresk lec’h an enkadenn armerzhel e
1834, ne oa ket deuet ar renad diouzhtu a-benn da gaout tevezvodoù padus : re strizh e oa ar
muianiver orleanour en Dael, gennet etre ar vourbonelourion, dalc’hidi an diernac’h kent diouzh un tu
hag an tu kleiz diouzh an tu all. Ar strollad orleanour, evitañ da gaout ur vedouriezh frankizour, n’en
doa kelennadurezh resis ebet. Tuad araokadour ar strollad en doa bet ar galloud eus 1830 da 1832,
nemet e oa bet divrudet dre berzh e zivarregezh da lakaat termen d’an enkadenn armerzhel. Da
c’houde en doa bet an tuad mirelour an trec’h er strollad. Tamm-ha-tamm e oa deuet kalz noblañsoù
bourbonelour da goll spi da adwelout tiernac’h CHARLES 10 o sevel war an tron, ha da entuañ gant
ar renad nevez, sioulaet ma oant ouzhpenn gant ar virelouriezh gwisket gantañ. Tonket oa ar renad
orleanour da dizhout ar stabilder peogwir e klote mat gant kevredigezh ar mare, anezhi ur gevredigezh
mestroniet gant ar c’houvriaded, hanterhent etre ar Renad kozh hag ar gevredigezh kevalaour arnevez.
E-pad Unpenniezh Gouere ez eas poblañs Frañs eus 32,5 milion a annezidi e 1831 da 35,4 milion
e 1846. Ur c’hresk dister e voe, nemet e c’hoarvezas dreist-holl er bloavezhioù 1841-1846, da lavarout
eo er prantad a vleuniusted armerzhel. Kresk ar boblañs a zevoudas un astenn eus ar gorreadoù dindan
c’hounid. Ar Reverzhi c’hounezel a yae war-raok. Unpenniezh Gouere a welas ar gorread dindan
winizh o kreskiñ a 20 %, ar gorread dindan avaloù-douar a 50 %. Kenderc’h ar glaou a savas eus 1,49
milion t e 1834 da 4,21 milion t e 1845. Niver an ijinennoù dre vurezh er greanterezh a dremenas eus
625 e 1830 da 4 850 e 1847, o galloudezh o kreskiñ c’hoazh muioc’h. Kenderc’h ar potin, eus
197 000 t e 1824, a zegouezhas e 439 000 t e 1845. Ur c’hresk herrek a voe ivez er gwiaderezh hag en
nezerezh, daoust ma’z ae da get gennadoù ’zo chomet dornwezhel. Lakaet er-maez un nebeut
bloavezhioù a enkadenn, e voe Unpenniezh Gouere ur prantad a ziorreadur armerzhel herrek. An
diorreadur-se a yeas en ur ser gant araokadennoù bras er c’halvezerezhioù hag un astenn eus an
araezioù-kehentiñ : douarhentoù, houarnhentoù, kanolioù. Diorreet e voe ar porzhioù-mor ha savet
linennoù merdeadurezhel reoliek evel an hini a eree Le Hâvre ha New York. Ar rouedadoù-kehentiñ
rannvroel a denne da enteuziñ en ur rouedad vroadel. War un dro e kreske barr-bevañ ha live
deskadurezh ar boblañs : e-doug Unpenniezh Gouere e taougementas niver skolidi an derez kentañ.
War efedusaat ez eas an amaezhierezh hag ar gêrreizh. Tamm-ha-tamm e voe torret d’an
amsentidigezh ouzh ar gwazerezh milourel ha da zilerc’hioù ar riblerezh. Er gevredigezh c’hreantel
arnevez a zinode e Frañs ne oa mui plas d’ar feulster hiniennel ha direol. Brezel Aljeria a dalveze da
ezporzhiañ ar feulster.
An diorreadur brasañ avat a voe kaset er prantad 1841-1846, e-doug aloubidigezh hollel Aljeria
end-eeun. Etre 1838 ha 1840 e oa bet tizhet Frañs gant azlammoù un enkadenn armerzhel a reuzie
armerzh ar Stadoù-Unanet. E 1840 zoken, diwar ar geraouez e Paris e tarzhas ec’hwelioù ha
kabaduilhoù, darvoudoù na oant ket bet estren da ziskar tevezvod THIERS. Derou ar gouarnamant
SOULT-GUIZOT a glote gant dibenn an diaesterioù armerzhel hag un azlañs eus an diorreadur o vont
en ur ser gant ur stabiladur eus ar vuhez politikel. Daoust ma oa bet gouzizet ar gevroz dilennel eus
300 da 200 lur goude dispac’h 1830 ne oa nemet ar c’houvriaded o kemer perzh er vuhez politikel :
noblañsoù, bourc’hizion vras hag etre. E 1840 e oa 250 000 dilenner, en o zouez 56 000 o talañ 500
lur pe ouzhpenn a gevroz ha dilennadus. E seurt prantad a lammgresk armerzhel e veze prederiet an
dilennerion, tud o tennañ korvo anezhañ dre o saviad, gant kudennoù an armerzh a-raok pep tra. Muiouzh-mui e teu ar c’hannad da vezañ un difenner eus al lazhioù armerzhel lec’hel pe rannvroel ha n’eo
ket un atebeg politikel a vent vroadel. En arbenn eus niver bihan ar c’horf dilennel e vez liammoù
etrepersonel kreñv etre dilennerion ha dilennidi. Dilennet e vez ar gannaded dreist-holl evit o
gouestoni da gaout spletoù evit o fastelloù. War zibolitikaat ez a enta ar c’horf dilennel. Ar pep muiañ
eus ar mouezhioù a yae d’ar strollad orleanour, pa selled an emstriverion orleanour evel gouestoc’h da
c’hounit spletoù dre ma oant tostoc’h d’ar gouarnamant. Da heul, ar strolladoù frammet dezho ur
gelennadurezh resis : bourbonelourion, kleiz tiernac’hek (orleanourion eus an eneberezh), radikaled,
republikaned, a golle o enkrog war an dilennerion. A-nebeudoù e teuas ar Gambr da vezañ graet gant
« armerzhourion » ganet goude 1789 (57 % e 1839), – tud digizidik a-walc’h ouzh an enebadurioù

don degaset gant an Dispac’h. A-c’hin e voe ur politikadur eus an amaezhierezh. Ar brefeded, ar
reizhaouerion, an uhelamaezhourion a veze ezholet dreist-holl en askont eus o fealded d’ar renad. E
1840 e oa deuet hemañ a-benn da gaout diazezoù stabil, evit d’ar vuhez politikel bezañ diyac’h awalc’h. Pezh a zispleg e padas tevezvod SOULT-GUIZOT betek 1847.
E 1841 ez echuas enta prantad an tevezvodoù berrbad. Echu oa ivez reuziad ar benngadourion
trec’het gant ABD-EL-KADER ha dizorniet an eil re war-lerc’h ar re all. Ar renad, diazezet mat, oa
dleet dezhañ bezañ efedus war bep tachenn, – eleze kas ar brezel d’e dermen dre hent an aloubidigezh
hollel. Gouzout a ouie ez ae nerzh Stad ABD-EL-KADER war greskiñ ha ret oa he diskar kent ma’z
afe re greñv. Roet e voe da BUGEAUD ar skoazelloù a oa bet nac’het ouzh VALÉE. Lu Aljeria a oa
63 000 den pa’z eas kuit VALÉE, a save da 83 000 e 1842, da 90 000 e 1844 ha da 108 000 e 1846
(ennañ enta un drederenn eus an arme c’hall). E kerz ABD-EL-KADER e oa d’ar muiañ 50 000
soudard strewet war an tiriad a-bezh, – rannet oa e luoz etre an holl galifed. Ur wech degouezhet en
Aljeria e tennas BUGEAUD diouzhtu al lu er-maez eus ar savlec’hioù difiñv ma oa bet lakaet gant
VALÉE. Evel m’en doa kinniget, e savas kolonennadoù heloc’h-kenan, aveet skañv, o tezougen an
dafar ponner war gein muled. Anat eo o deus ar C’hallaoued e-ser brezel Aljeria tennet korvo eus
kentelioù ar brezelioù e Spagn hag e Portugal e-doug an Impalaeriezh kentañ, ma o doa trec’het aes
war luioù klasel, hogen ma voent faezhet a-benn ar fin gant ar gourzhbellerezh harpet war ar boblañs.
BUGEAUD e-unan en doa kemeret perzh e brezel Spagn penn-da-benn evel ofisour. Alese ar
vellouriezh a lakaas da dalvezout en Aljeria : mestroniañ ar boblañs dre reoliñ hec’h araezioù-bevañs,
dre o distrujañ diouzh ret, dre lazhadegañ ar meuriadoù a gendalc’he da stourm. « Arabat redek warlerc’h an Arabed, ret eo mirout outo a hadañ, a eostiñ, a vesa » a lavare BUGEAUD, – reizhiadekaat
hentenn ar raziaoù, kerc’hoù renet ouzh ar meuriadoù disuj evit skrapañ diganto ar gwragez, ar
vugale, al loened, goullonderiñ ar miradoù greun, tangwallañ an annezioù. Lodennet e veze frouezh ar
skrapadegoù-se etre an holl soudarded, hag o vezañ ma’z arc’hwele fall-tre ar melestrerezh milourel, e
teuas buan ar raziaoù da vezañ un doare spletus da zivankañ e skorterioù, o vont a-benn ar fin d’ur
pleustr boutin er-maez pep amkan bellouriezhel. Buan e tisleberas buhezegezh ar soudarded c’hall. Ar
preizhañ, ar gwallañ, an tangwallañ, an distruj eostadoù ha gwez-frouezh a zeuas da vezañ boas en
holl oberatadennoù milourel, o treiñ d’an drasterezh hollek. Dizale en devoe al lu gall kemeret kêrioù
pennañ tiriad ABD-EL-KADER, ha distrujet e voe Tagdempt, e gêrbenn, met ar gourzhbellerezh a
voe kalz diaesoc’h da drec’hiñ. En ur hepkoriñ an emgannoù a-renk e hege an emir dizehan al lu gall
oc’h argadiñ hag o lazhadegañ ar rannadoù bihan. Evel ma lavare ar penngadour SAINT-ARNAUD :
« Mar reder war o lerc’h ez eont kuit evel evned, ha pa’z eer kuit en ho heuliont evel bleizi ».
Ur vrogarouriezh taer a ziskouezas an Aljerianed o stourm ouzh an aloubidigezh c’hall : ha hi
manet e bevennoù ar meuriad betek neuze, e tenne da gemer ur vent vroadel e-ser ar Stad krouet gant
ABD-EL-KADER. Gwelet o doa ar framm turk o kouezhañ en e boull hep kement-se a geuz, war a
hañval, nemet e oa bet dav dezho da c’houde strivañ evit dont er-maez eus an anveli ha sevel
frammoù nevez. Ur gevredigezh aljerian kenempret oa o tiwanañ, a oa ar gravez ar simant kreñvañ
anezhi, – pezh a zispleg ar roll c’hoariet gant ar vrientinelezh kravezel en he diorreadur. Ur broud
galloudek e voe evit an Aljerianed ivez gouzout e tiwallent o douaroù, o madoù, o ziegezhioù. Ar
raziaoù, al lazhadegoù, e-lec’h mougañ an harzerezh, en adluske. Tarzhañ a rae an emsavadegoù er
meuriadoù sellet evel sujet. Da skouer e voe a-walc’h da ABD-EL-KADER en em ziskouez e derou
1843 e menezieg an Ouarsenis bet sujet gant BUGEAUD er goañv kent evit adlañsañ ar
gourzhbellerezh eno. Ar c’hevraouegoù arnodet gant BUGEAUD evit distagañ kalifed ABD-ELKADER diouzh o emir a c’hwitas. Ar vrogarouriezh aljerian a drec’he d’an eneberezhioù kent etre
kenelioù ha meuriadoù.
Kriz e oa bet brezel Aljeria adalek an derou, met goude 1841 e wiskas un neuz a c’hriziested, aberzh ar C’hallaoued evel a-berzh an Aljerianed, daoust da zenegezh personel ABD-EL-KADER4.
Koulskoude e hañvale an emgannoù treiñ e gounid an alouberion a oa en o c’herz araezioù kalz
kreñvoc’h eget re o enebourion. Skarzhet diouzh e gêrioù e rankas ABD-EL-KADER dilec’hiañ gant
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ABD-EL-KADER a stourmas ouzh ar boaz kemeret gant e soudarded da droc’hañ pennoù ar brizonidi c’hall a-benn
degemerout ur c’hopradenn arc’hant.

e « smala », doare kamp heloc’h ennañ tiegezh ha madoù an emir, gant e deñzor hag e amaezhierezh.
Souprenet ha paket e voe ar smala gant ar C’hallaoued d’ar 14 mae 1843 e rannvro Bořar, an emir o
vezañ en ur rannvro all oc’h oberata gant e lu reoliek. Un taol kriz-kenan e voe evitañ : diskaret oa
organoù ar framm stadel en doa savet, koll a rae pep darempred gant kalz meuriadoù. En em repuiñ a
rankas e Maroko ha goulenn skoazell digant e bennaotrou, ar sultan. D’an 31 gouere 1843 e tisklerie
BUGEAUD : « Lavarout a ran deoc’h dizaon ez eo echu ar brezel sirius. ABD-EL-KADER a c’hallo
c’hoazh ervat, gant an dornad marc’hegerion a chom gantañ, kas da benn un nebeut argadennoù enep
Arabed sujet an harzoù, met ne c’hell embreger netra a bouez ». Koulskoude, ABD-EL-KADER a
brezegas ar djihad e Maroko hag a engouestlas soudarded varokat. A-du e save ar c’hedveno e
Maroko gant ar brezel ouzh ar C’hallaoued. D’an 30 mae 1844 e tarzhas ar brezel dre ur fuzuilhadeg
etre un dorf eus al lu gall ha direoleion varokat. Bombezet e voe Tanger ha Mogador gant ar morlu
gall. Trec’het e voe an tirlu marokat e-kichen oued Isly d’ar 14 eost 1844. Dre feur-emglev Tanger e
gwengolo 1844 etre Maroko ha Frañs e voe lakaet ABD-EL-KADER e-maez lezenn e Maroko hag en
Aljeria.
« Peoc’haet » e hañvale bezañ Aljeria d’ar C’hallaoued. Hogen edo ar meuriadoù en ur blegenn
griz, rivinet o armerzh gant ar raziaoù, rediet da dalañ telloù ponner ha da c’houzañv tidelezh an
amaezhierezh milourel gall. Ne c’hortozent nemet an dro da adkregiñ gant ar brezel. E menezieg an
Dahra e voe prezeget ar djihad gant ur marabout ugent vloaz, Mohammed BEN ABDALLAH,
lesanvet BOU MAZA (paotr e c’havr) en abeg d’e vuhez askezek. Prezegennoù BOU MAZA a
adluskas ar brezel e meneziegi an Dahra hag an Ouarsenis hag e traonienn an oued Chelif.
Emsavadegoù a darzhas ivez e menezieg an Hodna hag en Titteri dindan levezon breuriezh an
Taibiya. Reuziet e voe ur wech ouzhpenn gant al lu gall ar rannvroioù emsavet. E menezieg an Dahra
e voe mouget dre ar moged kantadoù tud eus meuriadoù Ouled-Riah ha Sbeah repuet er mougevioù.
Hogen ar moustrerezh, pegen kriz bennak ma voe, ne lakaas ket fin d’ar c’horreadeg. ABD-ELKADER a guitaas Maroko ma chome dindan guzh hag a zegouezhas e rannvro Oran o trec’hiñ div
wech torfoù eus al lu gall e Sidi-Brahim hag e Sidi-Moussa, e dibenn gwengolo 1845, o pakañ
kantadoù a brizonidi. E-keit-se edo Mostaganem dindan c’hourdrouz BOU-MAZA. Hañvalout a reas
d’ar C’hallaoued e oa pep tra da adober. E 1846 e voe savet al lu gall en Aljeria da 108 000 den.
Aozet e voe kolonennoù bras, un darn anezho o reuziañ ar rannvroioù emsavet, un darn all o
hemolc’hiñ ABD-EL-KADER ha BOU-MAZA. En em repuiñ a reas ar re-mañ e Maroko. E 1846,
BUGEAUD a aloubas Kabilia-Veur hep goulenn ali ar gouarnamant. Karezet e voe en ebrel 1847 gant
Kengor ar C’hredadoù eus Kambr ar Gannaded, – aon o doa ar Gannaded na greskfe betek re an
dispignoù milourel5. A-hend-all e voe tamallet da BUGEAUD bezañ aet re zizalc’h diouzh
Maodiernezh ar Brezel. E gwirionez e oa techet da welout er Vaodiernezh ur benveg en e wazoniezh
evit pourchas dezhañ ar skoazelloù ret. Ouzhpenn se, an Dael a zizarbennas raklun BUGEAUD a
drevidigezh vilourel en Aljeria. Ken ma roas ar penngadour e zilez e mae 1847. E gwengolo e voe
anvet en e lec’h Dug AUMALE, mab LOUIS-PHILIPPE.
BOU MAZA a zistroas da venezieg an Dahra e 1847. Hogen drastet e oa bet ar vroezenn gant al
lu gall ha c’hwitañ a reas e c’halvadennoù d’ar djihad. En em zaskoriñ a reas d’ar C’hallaoued en
ebrel 1847. Repuet oa ABD-EL-KADER e menezioù ar Rif e Maroko. Daoust da feur-emglev Tanger,
sultan Maroko ne glaske ket e argas, betek an deiz ma kavas e oa deuet levezon ar penn aljerian re
vras war boblañs ar Rif. Ul lu marokat en argadas hag a voe trec’het. Ur gerseenn vras e voe avat d’an
emir gwelout sultan Maroko, ur ri muslim, oc’h entuañ gant ar C’hallaoued hag ober brezel dezhañ.
Distreiñ a reas da Aljeria hag en em zaskoriñ d’al lu gall e kerzu 1847. Chom a reas toullbac’het e
Frañs betek 1852. Dieubet e voe gant NAPOLÉON 3 ha mont a reas da vevañ da Damas betek e varv
e 1883. E dibenn Unpenniezh Gouere enta e oa bet aloubet Adrenouriezh Aljer en he fezh, nemet
Kabilia-Veur ha glasvodoù ar Sahara, a voe kemeret e-doug an Eil Republik hag an Eil Impalaeriezh.
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Tra ma veze nagennet e Kambr ar Birion divezegezh an hentennoù arveret gant BUGEAUD en Aljeria, e veze izili
Kambr ar Gannaded kizidik da gentañ ouzh arvez kellidel ar gudenn. Ur c’hemm bras a live oa etre an div Gambr. Edo ar
galloud gwerc’hel e piaou Kambr ar Gannaded avat ha n’eo ket e piaou Kambr ar Birion.

Koulskoude, ar C’hallaoued ne oant ket deuet a-benn da gavout ur reizhiad vastus evit a sell an
amaezhierezh trevourel. Freuzet e oa bet stael ar Melestrour trevourel e 1838 en abeg d’an
dizemglevioù dizehan a veze etrezañ hag ar Gouarnour-meur. Da c’houde e voe ameilet ar
Gouarnour-meur evit an amaezhierezh trevourel gant tri uhelamaezhour : Rener an Diabarzh, Rener ar
C’hellidoù, hag ar Prokulor-meur. E gwirionez e veze ar gwazadurioù diseurt oc’h en em dolc’hiñ
kenetrezo, hag an dizurzh, an diefedusted a rene. Izel e veze live ar gefridiaded a-fet barregezh ha
buhezegezh. Alies e oant skarzhidi eus amaezhiadurezh ar vrobenn. Ouzhpenn se, o vezañ ma ranke
pep disentez bezañ kemeret gant ar Gouarnour-meur, ha hemañ o vezañ peurliesañ o plediñ gant ar
brezel hag ezvezant eus Aljer, e chome an aferioù e skourr. E gouere 1844 e voe karezet e Kambr ar
Gannaded digempoellded an amaezhierezh trevourel en Aljeria ha tamallet dezhañ e goufonerezh
kredadoù, ken ma rankas ar gouarnamant prometiñ adreizhadurioù. Diouzhtu e lakaas SOULT da
studiañ un adframmidigezh eus an amaezhiadurezh en Aljeria. Kemennadur a 15 ebrel a ensavas ekichen an tri uhelamaezhour ur pevare : Rener-kreiz an Traoù arab. Pezh a ziskoueze e roe ar
gouarnamant ur pouez bras d’al leviadurezh e-keñver an Aljerianed. Hogen ar pevar uhelamaezhourse oa dindan urzhioù ur Pennrener eus an Traoù trevourel, isurzhiet e-unan d’ar Gouarnour-meur, met
emren a-walc’h en devoud en e geñver. A-du-rall e voe rannet Aljeria e tri rumm tiriadoù hervez
douested ar pobladur europat : an tiriadoù trevourel ma oa kalz Europiz, an tiriadoù arab amaezhiet
gant ar vilourion, hag etre an daou tiriadoù kemmesk (peurliesañ kampoù milourel galvet da vezañ
kêrioù europat evel da skouer Orléansville). Ar rannadur-se etre tiriadoù trevourel ha milourel a badas
betek an 20t kantved, ha disheñvel-mik e voe atav an endalc’hed kevredadel en daou rumm.
BUGEAUD a nac’has ma ve lamet digantañ an amaezhierezh trevourel, daoust ma ne oa ket
gwall varrek war an dachenn-se. E seizh gwellañ a reas evit tarvañ erounezidigezh ar c’hemennadur.
Ar renerion wazadur, a oa chomet sioul betek neuze dre ma oa divarrek BUGEAUD war an
amaezhierezh trevourel, en em unanas gantañ a-enep Pennrener an Traoù trevourel. Dic’halloud e
vanas an uhelamaezhourion hag e rojont o dilez an eil war-lerc’h egile. Padout a reas an dizurzh
amaezhiadurel betek diwezh Unpenniezh Gouere. An drevourion, kefridiaded pe trevidion, n’o deveze
gwarant ebet evit o gwirioù keodedour. Al lu a harze, a doullbac’he pe a zistirie trevourion Aljeria ent
tidek. An dismegañs vrasañ en doa BUGEAUD ouzh kement na oa ket milourel. Diwar an amzer-se e
renas en Aljeria ur gasoni don etre trevourion ha milourion, hag e padas betek fin an 19t kantved.
Daou dra dreist-holl a damalle an drevourion d’ar vilourion : krennañ war o gwirioù keodedour,
mirout outo a skrapañ douaroù diwar-goust an Aljerianed.
An tiriadoù milourel a rae ar pep brasañ eus gorread ar vro. Berzet oant d’ar c’horvoerezh
trevourel. Mirout a reas BUGEAUD en tiriadoù milourel ur framm heñvel ouzh hini ABD-ELKADER, o lakaat da glotañ gantañ ur framm milourel : bevennoù an tri belik kozh oa re ur rannlu.
Lodennet oa tiriad pep rannlu en « isrannoù milourel » o klotañ gant ur galifelezh pe ur bachagalik ;
erfin, e pep isrann vilourel e oa meur a « gelc’h » o klotañ gant un agalik. War diriad ar « c’helc’h » e
oa ur c’haid e penn pep meuriad hag ur cheic’h e penn pep ferka (rann veuriad). Eus ar c’halif d’ar
cheic’h o deveze an holl bennoù da gefridi derc’hel ar veli c’hall ha dastum an telloù : an achour war
an eostoù hag ar zakat war ar greoù (hemañ erlec’hiet outañ e proviñs Constantine ur gevroz arc’hant
liñvel hervez ar boaz chomet a-ziwar-lerc’h an Durked, anvet hokor). Evel kevuziad e tegemerent an
dekvedenn eus ar c’hemedoù hag ar gwir da sujañ ar boblañs da anerioù war o douaroù dezho.
BUGEAUD a roas kalz muioc’h a bouez da amaezhierezh an tiriadoù milourel eget da hini an tiriadoù
trevourel. An Aljerianed – ur wech trec’het ha sujet evel just – a oa dezhañ deurusoc’h eget an
drevidion c’hall, a zisprize a-walc’h. Kaout a rae dezhañ e veze gounezet an douar siriusoc’h gant ar
vroidi eget gant an entrevidi, na oant dedennet nemet gant ar brokerezh6. Mennozioù mirelour en doa,
– e penn ar moustrerezh ouzh ar vicherourion barizian e oa bet e 1834, – ha ne felle ket dezhañ degas
kemmoù e saviad ar meuriadoù, dre grennañ war o douaroù ha pa na ve ken, rag aon d’o heñchañ war-
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Deuriet-tre oa BUGEAUD gant ar gounezerezh. Diskarzhet e oa bet eus al lu e-pad un nebeut bloavezhioù goude
diskar NAPOLÉON. E-keit-se en doa pledet gant e zouaroù en Dordogne ; unan eus luskerion ar Reverzhi c’hounezel er
vroezenn-se ez eo bet.

du an dispac’h. Setu perak e voe atav enebet groñs ouzh un astenn eus an entrevadur diwar-goust ar
meuriadoù. Unan eus arbennoù an droukrañs taer a vage outañ an drevidion e voe.
E-touez brientinion vilourel ar Djoued e veze ezholet ar gefridiaded uhelañ, kalifed, bachagaed,
agaed. Evel m’hon eus gwelet c’hoazh e oant darev da geveleriñ gant ar C’hallaoued evel m’o doa
graet gant an Durked, gant gallout mirout o brientoù hag o finvidigezhioù. Ar gaided hag ar cheic’hed
a veze dibabet e-touez gouvriaded a renk izeloc’h. Evel hanterourion etre an amaezhierezh milourel
hag an Aljerianed e oa Gwazvaoù an Traoù arab, o devoe meur a furm hervez ar mareoù : e 1830 e
voe ensavet un « aga eus an Arabed », gwech aljerian, gwech gall ; e 1833, e teuas en e lec’h ur
« Gwazva arab » a yeas da « Renerezh an Traoù arab » e 1837, ha fiziet e PELLISSIER de
REYNAUD. An dizemglevioù etre hemañ hag ar Gouarnour-meur a zisoc’has war freuzidigezh ar
« Renerezh », a voe amsavet gant « Gwazvaoù an Traoù arab » er par lec’hel adalek 1841. Diziouerus
e oant evit ar C’hallaoued. Evit amaezhiañ an tiriadoù poblet gant Aljerianed e oa ret kaout organoù
arbennik amparet gant arabegerion oc’h anaout ervat stuzegezh ar c’hornioù-bro hag ar gwir islamat.
En ebrel 1845, evel hon eus gwelet, e voe savet ur Renerezh-kreiz da Wazvaoù an Traoù arab.
Amparet e veze ar Gwazvaoù gant ofisourion ha jubennourion. Berzet oa outo ober amaezhierezh
eeun. Rankout a raent tremen dre ar gefridiaded aljerian. Taolioù-arnod a oa bet embreget e 18431844 : heptreuget e veze ar gefridiaded aljerian uhel ha tremenet dre ar gaided hag ar cheic’hed
hepken. Hogen e-kerz emsavadegoù bras 1845-1846 e voe gwelet ar vrientinion o kefleuniañ ar
c’hefridioù uhel o chom feal d’ar C’hallaoued dre ma oant re wallvesket ganto, tra ma entue gant an
emsavidi ar gefridiaded vihan manet tostoc’h ouzh ar werin. Dilezet e voe enta seurt reizhiad a
amaezhierezh dameeun a oa bet kentradet e lec’hioù ’zo gant ofisourion republikan, – en o zouez ar
penngadour CAVAIGNAC a c’hoarias ur roll politikel bras e-pad an Eil Republik. Mennoz
BUGEAUD o trevezañ framm stadel ABD-EL-KADER eo e ve ar frammadur-se ken efedus evit al lu
gall ha ma oa bet evit al lu aljerian. Hogen savet e oa bet framm stadel ABD-EL-KADER e-ser ur
gevredigezh aljerian war genemprañ ha riek. Disheñvel e voe an disoc’hoù gant ur gevredigezh sujet.
Ar vrientinion lakaet e karg n’o doa na fiziañs ar C’hallaoued a ouie ervat ne entuent ganto nemet dre
aon pe dre laz personel, ha hini ar boblañs a selle outo evel ouzh tousegi. BUGEAUD a lavare : « Hon
holl bennoù o deus bet morc’hedoù a vezañ hon servijet ha damyouloù d’hon bratellat. Kement-se zo
e natur an traoù. Na vezomp na re fizius na re veizik ». Prederi vrasañ kefridiaded aljerian an tiriadoù
milourel a hañval bezañ bet kreskiñ ar muiañ gwellañ sav an telloù a-benn prouiñ o fealded d’ar
C’hallaoued ha leuniañ o godelloù. Evel ma skriv Charles-André JULIEN : « Eus ar c’halif d’ar
cheic’h, en holl zerezioù eus an dasparzherezh hag eus ar c’hemederezh, e flouped ar fella, na ouie
herzel ». Dindan wask ar vrientinion ez eas an « telloù arab » (achour, zakat, hokor) eus 300 000 luraour e 1840 da 4 milion e 18457. An telloù ponner ne rejont nemet grevusaat saviad ar meuriadoù.
Diskogellet e oa bet o armerzh gant ar raziaoù : preizhet e oa bet ar greun hag al loened, diskaret ar
gwez-frouezh a-vras dre ar vro a-bezh. Ne c’hallas an Aljerianed dreistbevañ nemet diwar-bouez
strivoù divent. Kregiñ a rejont da anaout an naonegezhioù hag an darreuziadoù. A-du-rall, ar
C’hallaoued o doa merzet pouez ar c’hreizennoù speredel e harzerezh ar vroidi ha freuzet o doa kalz
skolioù koranek ha zaouiaoù, o lazhañ pe o harluañ ar gelennerion. Daraezet don e oa bet enta ar
gevredigezh aljerian en hec’h armerzh koulz hag en he spered gant brezel an aloubidigezh. Derou he
diskar e voe.
Etre 1830 ha 1840 ez eas tamm-ha-tamm douaroù rannvro Aljer (Mitidja ha Sahel) eus daouarn ar
vroidi e daouarn Europiz. An entrevidi oa 25 000 anezho e 1839, en o zouez 11 000 Gall :
micherourion barizian, gwezhourion-douar ha kouerion baour eus Gevred Frañs. Ar peb-all a
c’hoarveze eus Spagnoled, Italianed, Maltiz, Helvetiiz, Alamaned. Tavantek oa peurliesañ an enbroidi
o tont eus broioù ar Mor-Kreiz. Ar vicherourion barizian a oa bet diazezet e stern un entrevadur
kefridiel embreget a-benn parraat ouzh an dic’hwel hag ar gorreadegoù micherourion. Koulskoude e
chomas dister an entrevadur kefridiel-se e-skoaz goanagoù ar re en aoze. Fall e voe an disoc’hoù
kentañ : er mare ma kreske ar c’henderc’h gounezel en Europa ne reas ar c’henderc’h gounezel nemet
7

Dre reizhiad an « telloù arab » e voe savelet un hanbarzherezh kevrozel etre Europiz hag Aljerianed evit brasañ
diemsav ar re-mañ. Seurt gwall-ziforc’herezh a badas betek 1918.

digreskiñ, hag afo, e stalioù Europiz Aljeria. En o zouez e veze ar brokerezh dreist d’ar gounezerezh.
Ar madoù « habou » zoken a gouezhas etre daouarn ar vrokerion. Drastet e voe an trevadurioù europat
e 1839 gant ergerzhadeg ABD-EL-KADER. Hogen an darvoudoù-se end-eeun a dalvezas da zigarez
evit diberc’hennañ Aljerianed rannvro Aljer tremenet da genwallerion an emir. Dre un diferad sinet
gant BUGEAUD e 1851 e voe diskleriet diarallaus al lodennoù douar roet d’an drevidion, nemet e
c’halle ar re-mañ bezañ diberc’hennet gant an amaezhierezh ma ne c’hounezent ket o douaroù en un
doare bastus. Un harz efedus e voe d’ar brokerezh. Evit pourchas douaroù d’an entrevidi o
tegouezhout dizehan e voe lakaet, dre gemennadur ar 1ñ here, da berc’hentiezh Stad an douaroù
« habou » ha domanioù perc’hennet gant an ezStad turk. En doare-se e voe degerzet 200 000 hektar
douar e rannvroioù Aljer, Oran ha Bône, ar pep muiañ anezho o vont da berc’hentiezh an drevidion pe
ar Stad, ha 32 000 o vezañ daskoret d’an Aljerianed da c’houde. E 1847 e oa en Aljeria 109 400
entrevad europat, en o zouez 47 200 Gall. Dre gemennadur an 28 gwengolo 1847 e voe rannet an
tiriadoù trevourel e kumunioù. Koulskoude, e kemm ouzh ar reizhiad c’hall e veze kevuziet ar vaered.
Renet e veze al leviadurezh dinazel e gounid ar geodedourion c’hall a oa ur bihanniver er c’humunioù,
daoust ma veze karget ar c’hefioù dinazel evit ar pep muiañ gant kevrozioù o tont eus an
nannkeodedourion (Aljerianed, Europiz nanngall). Diwar an derou enta e voe gwariet pennaenn an
enteuzidigezh embannet en tiriadoù trevourel : an Aljerianed a c’houzañve diemsavioù an dezverezh
gall hep kaout ar spletoù. A-hend-all e voe dibennfreuzet en tiriadoù trevourel pep dilerc’h eus an
ensavadurioù islamat.
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Pevare trimiziad 1974.

EMSAV
KELAOUENN BOLITIKEL
MIZIEK
Eizhvet bloavezh
Niv. 95 – Du 1974
An niverenn : 4,00 F
Koumanant-bloaz : 40,00 F
EMSAV
B.P. 125, 35003 RENNES CEDEX
C.C.P. RENNES 2460 10 Z

Kasit gwerzh hoc’h adkoumanant adal bremañ, mar plij. Trugarez.

Taolenn

S.A.D.E.D. : Trizekvet prantad kendaelañ bloaziek (7)......................................................... 95/373-404
Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù bedel :
(3e testenn, PKB-1322) An anveliouriezh, /373-387.
Kendael a-zivout istor ha kevredigezh :
(7t testenn, PKB-1323) Dafar evit studiañ emsavadeg ar « Bonedoù Ruz », pe ar « Paper
Timbr ». I. – Ar « Reolennadur gounezel », /387-392.
Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek :
(17t testenn, PKB-1324) An deberzh diziouerus. Evezhiadennoù I, /393-398.
(18t testenn, PKB-1325) Dezrann eus levr Jean-Pierre LE DANTEC : « Bretagne, renaissance d’un peuple », /398-404.
An Emsav hag ar Vro (77) [EMVR-491 – 492]..................................................................... 95/405-408
Danevelloù obererezh :
Ec’hwel ar P.T.T., /405-408.
Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 24 du 1974, /408.

S.A.D.E.D. : TRIZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (7)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BEDEL
(Trede testenn, PKB-1322)
An anveliouriezh.
Klask a reer er studienn-mañ termenañ an anveliouriezh, dezrevellañ ha deskrivañ elfennoù
pennañ ar gealiadurezh anveliour, lakaat a-wel an orinoù anezhi, brastresañ ar c’heñverioù etre
anveliouriezh ha marksouriezh, dezrannañ obererezhioù fetis an anveliourion a geñver gant ar
c’hevredigezhioù bremanel ha savelañ barr-istorekaat an anveliouriezh.
Daou gemerad zo d’an termen anveliouriezh hervez m’en intenter
a) e ster gerdarzhel strizh ar gresianeg αναρχια, gwellaus, o venegiñ an ezvezañs a veli pe a
levierezh en ur gevredigezh ma vevfe an holl dud e kendon un urzh naturel, diazezet war ar frankiz
hag ar gengrediezh,
b) er ster deveret, astennet, gwashaus, o verkañ klokañ diaozadur ar gevredigezh dre an dizurzh
hag ar reustl.
Mar menn an anveliouriezh er ster kentañ bezañ gouezoniezhek hag ergorek, en eil ster e teu da
vezañ lec’h brientek an trivli hag an dangorelezhioù hiniennel. Bernout a ra diforc’hañ naet an daou
gemerad, rak an anveliourion o-unan (PROUDHON, BAKUNIN) o deus alies dalc’het d’an
droukvesk etrezo evit ezhommoù kaderezhel. E sell da bellaat diouzh hevelep forc’hellegezh, e
c’hovelias Joseph DÉJACQUE e 1858 un eil termen, libertaire, arveret adalek neuze gant un darn eus
an anveliourion evit diverkañ arvezioù nac’hel o c’healiadurezh ha lezel a-wel arvezioù yael un urzh
naturel nevez savet war dismantroù ar gevredigezh kozh, pezh na oa nemet distreiñ d’an anveliouriezh
reizhkelenn. A-benn ar fin e chom an daou c’her anveliour ha liberter anvadurioù disheñvel eus an
hevelep anadenn.
Azonoù an anadenn-se eo ar gourfouez lakaet gant an hinienn diouzh un tu, gant ar yoc’h diouzh
an tu all, difennerezh an emdarzhegezh, an emvererezh, a gevreadelezh, an etrevroadelouriezh, met
dreist-holl gant an distaol eus nep Stad, – ha pa ve bourc’hiz frankizour pe sokialour aotrouniek.
Hiniennelouriezh an anveliourion a gav hec’h andon en ur gwariadur eus damkaniezh gwirioù an
hinienn evel ma oa bet savelet, evit un darn vat, gant filozoferion an 18t kantved. Unan eus ar
gwirioù-se eo ar frankiz-harzadur, eleze ar gwir da enebiñ ouzh ar gwaskerezh pe ar reolerezh renet
gant ar Stad. Ur gwir all avat a savelent a-geñver gant an hini kentañ eo ar frankiz-perzhiadur, eleze ar
frankiz roet da bep hinienn en ur gevredigezh da gemer perzh e furmidigezh ar mennoud kevredin (sl.
Emsav 34/318-322, 1969), hemañ sellet evel sol d’ar veli. An hinienn, o chom en amgant ar
gevredigezh, a chom en ur c’heñver daelerezhel gant ar veli. An anveliourion, o kas an
hiniennelouriezh betek ar par pellañ, a zinac’h war un dro ar veli hag ar gevredigezh he c’henderc’h.
Emaint neuze dirak an dazeilad :
– pe klask distrujañ, dre ar sponterezh mar bez ret, ar vaezienn daelerezhel-istorek ez eo ar
gevredigezh,
– pe mont en arlez anezhi.
Lod kaer anezho, forzh pe hent a zibabont, a zistaol n’eo ket hepken ar veli hag he frammoù
diseurt (gwazerezh milourel, tellerezh, deskadurezh, reolerezh al labour hag ar yec’hed, h. a.), met
ivez emframmoù ar gevredigezh (tiegezh, relijion, strolladurioù micherel ha strolladoù politikel) :
« Emaoc’h c’hoazh o komz eus aozadur, h.a.. Diskouez a rit dre se pegen faziet
oc’h. N’eus ket a aozadur estreget hini ar youloù n’en em liammont ket ; ar youloù

dibourc’h engouestlet da vezañ gwir, dieub (). Keit ma ne vo ket deuet an hinienn abenn d’en em zieubiñ diouzh ar re all, diouzh an holl re all, hep sellout ouzh ar renk,
ar menoioù, ar relijion, ar strolladoù, ar renkad, h.a., an divezouriezh a gendalc’ho da
batouilhat e moradoù gwad. Aze hepken emañ ar wirionez ! » (Émile MASSON da
Louis ha Gabrielle BOUET, 30 kerzu 1914).
Digant MASSON bepred, da Jean GRAVE, d’an 22 meurzh 1908 :
« Pezh a rebechan d’ar bruderezh anveliour pe liberter dre-vras eo pouezañ
hepken war gwirioù dinagennadus an hinienn d’ar vuhez ha d’al levenez, hep morse
komz dezhañ eus amplegadoù groñs embregadur ar gwirioù-se. »
Pere eo neuze an amplegadoù-se ? Ar mont er strollenn ? Nann, rak kement-se a ve e
dislavar gant an « dieubidigezh diouzh ar re all ». An diskoulm evit Émile MASSON eo pezh
a vez anvet gantañ an « emvestroni » (conquête de soi). N’eo nemet pa ouezo pep hini en em
ren ma vo salv an divezouriezh ha ma vo tu neuze da dizhout ar c’henvad. Bac’het e chom e
kelc’h e hiniennegezh pa laka an divezouriezh prevez trec’h d’an divezouriezh foran (sl. ivez
EMVR-453, Emsav 86/69-70, 1974).
Kevala a gave MASSON gant an anveliour en doa klasket diazezañ un damkaniezh eus an
hiniennelouriezh, Max STIRNER (1806-1856). Gouez da hemañ, an nerzhoù a lusk ar bed hag a zo
andon gentañ an dispac’h eo re an hinienn. Alese an nevetadur a ra eus ar me. Hemañ a chom e-maez
diraez « impalaeriezh ar meiz, ar preder, ar spered ». An hinienn a vez gwelet gantañ e pep degouezh
evel nemedenn, eleze dibar, ur skouerenn hepken eus pep hini en natur a-bezh (anveliourion ’zo a
soilh hevelep lakadenn war imbourc’hioù diwezhañ ar vevoniezh). Ne wel na frankiz na skiant-varn
nemet ar re a vez gounezet gant an hinienn hec’h-unan. Ar frankiz grataet, ha pa ve evit herzel ouzh ar
veli pe evit perzhiañ enni, n’eo ket ur frankiz, met « ur varc’hadourezh laeret ». « Evidon, n’eus netra
a-us din () ; brezel a zisklerian da nep Stad ha pa ve an hini werinekañ (). N’eus barner all nemedon a
c’hell divizout hag emañ ar gwir ganin pe get ». « Mard eo reizh evidon, ez eo reizh. E c’hell bezañ
n’eo ket reizh evit ar re all ; o afer eo ha n’eo ket va hini : en em zifennent ». Diwar se emañ an
hinienn dieub da ren hec’h oberoù evel ma kar peogwir e vint atav barnet ha kantreizhet ganti hervez
dezverkoù personel dizave, soliet war ur gweladur hag ur youl untu. Anadiñ a ra avat arbenn
gwerc’hel hevelep emzalc’h pa skriv STIRNER e-unan ez eo degaset – pa skoulm darempredoù gant
an nesañ – da vevennañ e frankiz hiniennel, n’eo ket en anv ar gevredigezh, met « en anv e laz
personel ».
Tra ma laka STIRNER ar pouez gant an hinienn, e laka Pierre-Joseph PROUDHON (1809-1865)
ar pouez gant ar yoc’hoù (« ar bobl ») meizet evel enebet ouzh ar veli. Spisweloc’h eo ar bobl,
emezañ, pa vez renet gant he bondoug hepken, hec’h emdarzhegezh, eget pa vez kaset gant
leviadurezh he blenierion. Eus ar yoc’hoù e tifluk an dispac’h pa respont da c’halv an tonkadurioù ;
chom a ra a-sav pa’z a da get an nerzh kevrinus en deus graet dezhañ diwanañ. Dre an diaz, eleze ar
bobl, ar yoc’hoù, e rank enta an dispac’h bezañ renet ha nann dre ar c’hrec’h, eleze ar bihanniver
emouiziek. An hevelep mesiazegezh ha dodennoù damheñvel ken andaelerezhek a zifenn Mixail
BAKUNIN (1814-1876) :
« An dispac’hioù ne vezont ket savet war ar prim. Ne vezont ket graet ent tidek
gant an hiniennoù na zoken gant ar c’hevredadurioù galloudusañ. Er-maez eus pep
youl hag eus pep iriennadur, e vezont atav degaset dre nerzh an traoù. O rakwelout a
c’haller, o raksantout pa vezont o tostaat, met morse ne vez herrekaet an
didarzhadenn anezho. » (L’Égalité, nº 32, 28 eost 1869).
(Un dave da MARX ha d’an Etrevroadelenn Gentañ (1866-1872) eo ar meneg graet amañ
eus « an hiniennoù » hag eus « ar c’hevredadurioù galloudusañ ». An « iriennadur » eo hini an
aozadurioù dirgel spontelour – carbonaro e oa bet BAKUNIN kent dont d’an anveliouriezh).
Meizadoù ken koumoulek eus an dispac’h ne c’hallent ket sklaeriañ an hent d’un embreg
gwerc’hek e kevredigezh ar mare. An anveliourion a glaskas neuze boulc’hañ un dezrann armerzhel

anezhi, hep mont gwall bell avat. Anavezetañ oberenn PROUDHON er c’heñver-se eo Petra eo ar
Berc’hentiezh ? (1840). Skog he devoe dre ma lakae kudenn gant ar gwir d’ar berc’hentiezh prevez
sellet betek neuze evel sakr. Ar berc’hentiezh-se, emezañ, zo nebeutoc’h ar gwir d’un den da gorvoiñ
un dra eget ar gwir da virout ouzh ar re all d’henn ober. Ar gwir eo da ziberc’hennañ ha da zispellañ
ar re all diouzh ar madoù. O vezañ ma n’eus eus ar re-mañ nemet ur c’hementad bevennet, ar
berc’hentiezh anezho gant un nebeut tud vrientek a vir ouzh labourerion an unnekvet eurvezh a
berc’hennañ int ivez a) ar binvioù ret d’o labour b) frouezh o labour. Alese ar stad a vrezel
peurzalc’hus etre ar re o deus hag ar re n’o deus ket, an digempouezioù en arc’hwel an armerzh. Ret
eo neuze kempouezañ, kempenn ar reizhiad armerzhel beziat dre savelañ ar pezh a anver hiziv
« kevataliezh ar chañsoù er poent-loc’hañ », lakaat pep hini e piaou kevatal d’ar madoù-kenderc’hañ.
Erlec’hiet e vo ar gerziaded ouzh ar berc’henned (sl. Emsav 56/246-247, 1971), ar re gentañ, eme
PROUDHON, o tennañ frouezh eus al labour a renont o-unan war ar madoù-kenderc’hañ, tra ma tenn
frouezh an eil re eus an arc’hant a lakaont da « labourat » en o flas. Met en tu all d’an diforc’h etre
perc’henned ha kerziaded ne zegas paotr Besançon spisadur ebet war dezvad ar re-mañ. Da skouer,
daoust hag e vo ar c’herziad nebeutoc’h dieub eget ar perc’henn da nac’h ouzh al labourerion all an
arver eus frouezh e labour ? Neblec’h, pa ouzomp, ne ro PROUDHON respont fraezh ebet. El levrmañ e chom kantet en armerzhelezh ha zoken en armerzh kevalaour :
« Perak n’eus nemet ar penn-stal en deus ar gwir da vuzadañ ? Perak e vez nac’het ouzh
ar micherour ar gwir-se a zo a-benn ar fin ar gwir end-eeun d’ar berc’hentiezh ? Hervez
termenoù an armerzhouriezh ez eus ur c’hevala eus ar micherour ; hogen pep kevala,
ouzhpenn e vizoù-ratreañ ha -trezerc’hel, a rank dougen ur c’hampi ; setu pezh a ra ar
perc’henn gant aked evit e gevalaoù hag evitañ e-unan : perak ne aotreer ket d’ar micherour
ober heñvel ha kemer ur c’hampi war e gevala a zo eñ ? » (Petra eo ar berc’hentiezh ?, IV,
9).
Ne wel ket ez eo politikel ar gudenn adal ma lakaer e kont ar c’heñverioù etre ar genderc’herion.
Pe da nebeutañ, mar henn gwel, e nac’h mont war an dachenn-se. Un emzalc’h boutin d’an holl
anveliourion ha kempoell gant un arvez eus o c’healiadurezh a gaver amañ gantañ : dispellañ ar
politikerezh hag ar gudenn-greiz anezhañ, hini ar veli-Stad :
« Prouet ’m eus gwir ar paour, diskouezet ’m eus skraperezh ar pinvidig ; goulenn a ran
yonez ; erounezadur an disentez ne sell ket ouzhin » (id., V, 1, 3).
A-walc’h eo ar gerz hep ar berc’hentiezh, emezañ, evit ma ve « dalc’het d’an urzh
kevredigezhel ». E dibenn kont ne venn PROUDHON nemet adreizhañ ar gwir-perc’hennañ e sell da
astenn d’ar vicherourion « spletoù » ar gevalaouriezh, da skouer dre hantererezh kefioù kilezel lec’hel.
War an amboaz kempennelour-se e klaskas e 1849 diazezañ Bank ar Bobl, a voe diouzhtu ur
c’hwitadenn razh. Tremen a rae e-biou d’an dalc’h pennañ, d’ar gudenn bolitikel-diazez, hini ar veliStad, hanterourez e-ser ar c’heñverioù-kenderc’hañ beziat etre ar binvidion hag ar beorion. Anv ebet
evitañ d’hec’h aloubiñ gant ar pal he zreuzfurmiñ pe he mougañ.
Studiet eo bet c’hoazh ar gealiadurezh emverelour bremanel (sl. PKB-1316, Emsav 92/280-289,
1974). Bremanel, rak hevelep kealiadurezh n’eo ket nevez pa rene endeo e-touez an anveliourion kant
pemont vloaz ’zo. An hini kentañ e voe PROUDHON da ginnig ur meizadur enepstadel eus ar
mererezh armerzhel, ha kement-se diwar un niver a uniadoù-kenderc’hañ micherour difluket en un
doare emdarzhek da geñver Darsav C’hwevrer 1848 e Paris hag e Lyon. An emvererezh-se, eme
PROUDHON, n’eo ket bet ijinet gant un damkanour, prezeget gant kelennadourion. Enlusket eo bet
gant ar bobl. Aliañ a ra al labourerion da gevrediñ gant ar berc’henned vihan, ar genwerzhourion
vihan hag ar c’hreantourion vihan, da c’houde gant ar berc’henned vras hag ar pennoù-stal vras, h.a.,
hag evel-se, tamm-ha-tamm, « dont da vistri war bep tra ». Setu doareoù pennañ an emvererezh
micherour hervez PROUDHON :
Ur gwir dirann he devez pep hinienn war fred ar stal.
Pep micherour a rank sammañ e lod eus an anerioù doñjerus ha poanius.

Ret eo dezhañ heuliañ ur rummad labourioù hag anaoudegezhioù a roy dezhañ ur
stummadur hollek (« ober d’ar micherour ergerzhout teskad a-bezh gwezhiatadurioù an
ijinerezh ma emañ »).
Dilennadel e vez ar c’hefridioù ha kinniget ar reizhennoù da zarbennadur ar gevelerion.
Emañ ar c’hevuziadoù a-genfeur gant natur ar gefridi, pouezusted ar chem, ment an
atebegezh. Perzhiañ a ra pep keveler er buzadoù a-genfeur gant e wazadoù.
Dieub eo pep hini da guitaat an uniad pa gar, o kaout gwarant d’e wirioù.
Al labourerion a zibab o blenierion, o ijinourion, o adeiladourion, o c’hontourion.
PROUDHON a bouez war an diouer a ra ar galvezourion d’ar vicherourion. Alese ar redi evit
an emvererezh micherour da gevrediñ gant « gouvriaded ar greanterezh hag ar c’henwerzh » a
zeskonio ar vicherourion war an doare da ren an aferioù hag a vo kevuziet dre ur gopr merket.
« Plas ez eus evit an holl dindan heol an dispac’h ».
Forzh pegen kaer ar raktresoù, dipitus e voe an disoc’hoù. Eus ar c’hantadoù a uniadoù micherour
krouet e 1848, ne chome mui e 1857 nemet un ugent bennak. Arbennoù ar c’hwitadenn oa an
dianaoudegezh eus ar werc’helezh armerzhel, ur meizadur strizh eus an emvererezh a reas da bep
uniad arc’hwelañ, en diabarzh evel ur strolladur aozet diouzh urzhaz henvoazel ar c’horfuniadoù, en
diavaez evel un unvez-kenderc’hañ digenvezet diouzh an unvezioù all. Daou zurc’hadur a voe d’an
diskar : a) ar verourion, ur wech barrek war an aferioù, oa en em dennet evit en em staliañ en diavaez
evel patromed ha bourc’hizion b) kalz eus ar gevelerion o doa goulennet ma ve lodennet o
c’henderc’hadoù.
Da heul ar c’hwitadenn-se e tistaolas PROUDHON perc’hentiezh o stalioù gant an uniadoù
micherour evit kinnig ma vent hepken kerziaded ar binvioù-kenderc’hañ, hervez an diforc’h deskrivet
uheloc’h. Erlec’hiet e ve ouzh ar berc’hentiezh mod kent ur genberc’hentiezh kevreadel debarzhet
n’eo ket d’ar Stad, met da hollad ar genderc’herion bodet en ur c’hevread gounezel ha greantel.
Meizet eo ar reizhiad kevreadel evel un doare da stourm ouzh kreizennadur ar veli.
Mennozioù ar gerz hag ar gevreadelezh oa ivez re BAKUNIN, a rakwele « diazezadur ur
c’hevredad meur (kevelouri) a vevezadur hag a eskemm, harpet war ar strollenn, stag ouzh an
Etrevroadelenn ha dindan he renerezh dihanterat ». (L’Égalité, nº 33, 4 gwengolo 1869). An
Etrevroadelenn oa fetisadur an etrevroadelouriezh ma kase dre heulret, eme an anveliourion,
kevreadelouriezh PROUDHON.
Pezh a oa kement ha lakaat e kaoz an devoudoù broadel ha war un dro ar Stadoù. Ret eo neuze,
evit kompren an anveliouriezh, gwelout ivez penaos eo bet krouet ar veli, an doare m’he deus emdroet
hag arc’hwelet. Ne anad ket al luskadoù anveliour a-raok an 19t kantved moarvat peogwir ne veze ket
c’hoazh arveret gant ar veli hentennoù ken destrizhus ha ken arallekaus hag ar re a voe dedalvezet dre
berzh ar Reverzhi c’hreantel. Met a-raok dont d’ur geñveriadenn etre anveliouriezh ha marksouriezh,
e stader emañ an hiniennegezh boutin d’an anveliourion ha d’ar re o deus, a-raok an 19t kantved,
savelet meizadoù ar veli arnevez ha krouet ar Stadoù broadel dizalc’h e derou an Oadvezh Modern.
Gant gerioù all, e ve bet un tremen eus hiniennegezh ezpleg levierion ar 16t kantved da hiniennegezh
ezpleg levidi an 19t. Displegadus eo marteze hevelep diac’hinad dre an orin boutin d’an eil ha d’eben,
dengreizelouriezh an Azginivelezh, 1789 o vezañ ar pont etrezo.
A) En Azginivelezh, dindan wered an dizoloadennoù gouezoniezhel ha douaroniezhel, hag an
Disivoud, e tarzh ar gumuniezh kristen ha ganti ar meizadur krennamzerel eus ar bed. Hemañ n’en em
gav ket ken gant an trabed en un hollenn gempoell. E kreizig-kreiz ar bed emañ mab-den. Ouzh youl
Doue emañ erlec’hiet youl mab-den en e c’halloud nevez da ren war ar bed. Neuze, evit ar wech
kentañ en istorvezh, e kred an denion kontañ warno o-unan en o iziunadoù da vestroniañ o zonkad. An
emzalc’h prometeel-se eo hini Niccoló MACHIAVELLI (sl. Emsav 81/287-297, 1973) en e
zamkanadur eus an doareoù nevez da veizañ, piaouañ (It. pigliare ; emaomp er prantad-ardreuziñ etre
gladdalc’helezh ha kevalaouriezh) ha stummañ ar bed dre adeiladiñ unvezioù politikel nevez, ar
Stadoù.

Un arreadur eus an argerzh kealiadel-se, a-geñver gant kemmoù saviadel don, a voe e
Breizh e derou an 20t kantved, ent kempredel ar wech-mañ. Anadiñ a ra neuze, hogos war un
dro, an tuadurioù stadelour hag an emzalc’hioù anveliour p’emañ ar braz eus ar boblañs o
tilezel bedouriezh krennamzerel ar gevredigezh henvoazel. Neuze e tiwan
a) en he ser, an hiniennelouriezh azonus eus ar frankizouriezh ma tremen Breizh evit
dont d’ar bed arnevez,
b) en arlez anezhi, diouzh un tu stadelouriezh an eil Emsav, diouzh an tu all an
anveliouriezh (Émile MASSON).
En devoud, da geñver amparadur hag emdroadur ar Stadoù-se, e tro alies youl mab-den da nerzh
an hinienn, an dengreizelouriezh da hiniennelouriezh. Setu perak e komz Luigi RUSSO eus StatoForza, Stato-Individuo. Abred avat e kav ar belioù nevez-diazezet nerzhoù o werediñ pe o klask
gwerediñ enep dezho, nerzhoù anvet gantañ anarchia feudale. Ur skouer eo ar Fronde e Frañs er 17t
kantved. Ouzh harzerezh tangleuzius an uhelidi o klask skoilhañ kreizennadur ar veli hag ouzh
difreterezh poblañs Paris o sevel bardelloù er straedoù ez ersav LOUIS 14 dre fetisaat betek ar pellvan
meizad ar Stad-Hinienn : « Ar Stad, me an hini eo ! ».
Ar gudenn amañ eo gouzout hag e c’haller renkañ nep stourm ouzh ar veli dindan ar skritell
« anveliouriezh » evel ma vez intentet hiziv an deiz gant al luskadoù anveliour emvennet dispac’hel,
pe da nebeutañ araokadek, – eleze e vefe anveliouriezh ha dispac’helezh, pe da nebeutañ
araokadegezh, an un dra. Er c’heñver-se e tiskouez an droienn anveliouriezh c’hladdalc’hel ar
forc’hellegezh istorel a zo gant an termen « anveliouriezh » pa verk, gwech an hiraezh d’an tremened,
gwech al lusk d’an dazont. E degouezh ar Fronde, donoc’h eget an enebadur anat etre noblañsoù hag
unpenniezh, etre anveli ha beli, emañ an enebadur gwerc’hel etre urzh kozh ar c’hladdalc’herion hag
urzh nevez ar vourc’hizion. Hogen ar re-mañ, o tont mui-ouzh-mui da luskerion an talbenn istor, a
skor ar veli ouzh anveli ar re a chom war e lerc’h. Pezh a ziskouez e c’hell an anveliouriezh bezañ
kilstourmer hag ar veli-Stad araokadek. Resisoc’h, nag an anveliouriezh nag ar Stad n’int, drezo ounan, na kilstourmer nag araokadek. Setu perak e c’hell Luigi RUSSO ober anveliourion eus
difennerion an tremened e oa ar c’hladdalc’herion. An hevelep durc’hadur ergorel o deus pa
c’houlennont an distro d’ar Grennamzer hag an anveliourion tostoc’h dimp pa c’houlennont an distro
d’an « urzh naturel ».
B) Goude 1789, emañ ar c’healiadurezhioù hiniennelour, divezelour ha naturelour (ar
Romantelouriezh) en o barr gant ar renadoù frankizour. Div stadadenn :
a) strishadur an ober politikel d’un niver bihan ha dibolitikadur an niver brasañ : galloud ar bobl a
zeu da vezañ ent furmek hini ar Vroad hag ent werc’hek hini ur renkad (ar vourc’hizelezh) ;
b) entroadadur an divezouriezh war an dachenn bolitikel. Barnet e vez ar politikerezh diouzh
dezverkoù divezel, hervez rummennoù an droug hag ar mad. Evit ROUSSEAU ez eo an den mat dre
natur (gwengel ar bon sauvage) ; ar politikerezh eo, hag ouzh ar vevenn ar gevredigezh, a zeu da
hadañ an droug ennañ ha d’e vreinañ. Kontrol-mik eo ar mennoz-se da hini MACHIAVELLI a ziogel
ez eo dre ar gevredigezh e vez sevenaet an dud hag e rank an Tiern o c’has dre an nerzh hag ar gwidre
en abeg d’o drougiezh enganet (la nativa malizia dei sudditi). Hevelep manikeegezh he deus ganet ar
gweladur eeunek a gaver er gealiadurezh vihanvourc’hizel (« touellerion eo ar bolitikerion ») ha kaset
ivez da ampolitikelezh an anveliourion (« erounezadur an disentez ne sell ket ouzhin ») ha zoken da
hini ar varksourion pa rakwelent steuziadur ar Stad hag ar veli, diwezh ar politikerezh.
Rak durc’hadurioù kenstur e oa etre PROUDHON ha MARX e kement ma tezvarnent o-daou ar
c’horvoderioù gounezet hep labour. Hanter-hent avat e chom an hini kentañ pa nac’h plediñ gant an
« disentez », a zo evit an eil kondaonidigezh dizistro ar veli veziat en anv ur veli da vezañ, hini ar
renkad vicherour. Digembezus e oa kempennelouriezh PROUDHON gant kelennadurezh MARX, a
reas anezhañ ur « bihanvourc’hiz, difenner lazioù ar c’hounideion vihan hag an dornwezhourion ».
MARX ne c’halle ket asantiñ muioc’h da armerzhelouriezh BAKUNIN. Evit hemañ, henn gwelet
hon eus, e c’hoarvez an dispac’h « dre nerzh an traoù ». Da c’hortoz e rank ar c’horzherezh micherour
bezañ armerzhel da gentañ-penn hag anadiñ dre an uniadoù : an trade-unions, aozidigezh ha

kevreadur ar c’hefioù-harzerezh ; pezh a vez anvet c’hoazh gantañ ar « frankizadur dre an embreg »,
eleze « stourm kengret ar vicherourion ouzh ar batromed » o tisoc’hañ war an ec’hwel hollek. Ar
stourm-se, evit MARX diziouerus met divastus keit ma chom bevennet d’an ober c’hweluniadel, zo
sellet gant BAKUNIN evel ar peurlouzoù d’an holl digevatalderioù. An anveliourion wirion, emezañ,
eo ar re a zalc’h ar veli, eleze ar vourc’hizion, a vir evito ar politikerezh, ha dre se an digevatalderioù
heñvelekaet gantañ ouzh an dizurzh, an anveliouriezh er ster b).
Tra ma chom an anveliourion a-sav war un dezvarnadur bas eus un nebeut ensavadoù – ar gwir
d’ar berc’hentiezh evit PROUDHON, ar gwir d’an hêrezh evit BAKUNIN – en deus MARX kaset un
dezrannadur donoc’h eus ar reizhiad kevalaour ha fiziet diouzhtu er renkad vicherour ar gefridi da
luskañ donedigezh ur gevredigezh ma ne ve ket korvoet mab-den. En ur vukañ d’ar gevredigezh-se ne
ziwel ket ar varksourion kudenn-diazez ar politikerezh, hini ar veli, a zo gwalleget gant BAKUNIN :
« Ur wech freuzet ar Stadoù politikel ha da heul reizhiad kozh aozadur ar gevredigezh eus
ar c’hrec’h d’an traoñ, dre hent ar veli, lakaet dic’hallus da viken, dre be hent e c’hallo ar
gevredigezh nevez en em aozañ en-dro ? Dre gevreadur dieub an uniadoù lec’hel – n’eo ket
mui politikel, evel m’emaint bremañ, met kenderc’hus ent armerzhel evel ma teuint da vezañ
dre ret kerkent ma vint dishualet diouzh pep goulevierezh politikel – en un uniad bras
etrevroadel. » (L’Égalité, nº 22, 19 mezheven 1869).
« Met penaos degouezhout eus an islonk a ziouiziegezh, a reuzeudigezh hag a sklavelezh
ma emañ sanket bremañ proleterion ar maezioù ha ar c’hêrioù, er baradoz-se, er
gwerc’heladur-se eus ar yonez hag eus an denegezh war an douar ? » (L’Égalité, nº 11, 3 ebrel
1869).
Diverrañ a c’haller kealiadurezh BAKUNIN evel-henn : greomp gant an uniadoù hag ar c’hefioùharzerezh. Dieubomp ar vicherourion ent armerzhel da gentañ. Na vezomp ket re chalet gant ar
politikerezh, a zo « parzh eus katekiz ar vourc’hizion ». Forzh penaos « e teuy an dispac’h dre nerzh
an traoù », ha neuze e vo oadvezh aour an denelezh.
Splann eo amañ ar genheñveliezh etre anveliourion ha marksourion : sol a gemeront war ar
stadadenn voutin ez eo an hevelep arbennoù armerzhel a gaver da gorvoerezh mab-den. Durc’haet
emaint d’an hevelep finvezioù, prantad uhel ar gomunouriezh pe oadvezh aour an denelezh, eleze ur
bed pur a bep destrizh hag a bep arallekadur, skarzhet a bep politikerezh sellet diouzh ur savboent
renkadelour ha divezelour evel araez-korvoiñ hag arbenn-breinañ. An hentoù a forc’has abalamour da
gudenn ar Stad, a ranke evit an anveliourion mont da get diouzhtu, o tieubiñ dre se an dachenn evit
gwerc’heladur dihanterat o iziunadoù, tra ma oa ret evit ar varksourion derc’hel d’ar pal a oa
aloubidigezh ar veli hag he distruj pazennek da c’houde dre hantererezh mennel ar renkad vicherour,
gwerc’hel ar strollad.
« E c’hell c’hoarvezout, ha moarvat e c’hoarvezo, ma vin rediet dizale da stourm outañ
[MARX] () evit ur gudenn a bennaenn, a-zivout ar gomunouriezh-Stad, a zo difennet start
gantañ ha gant ar strollad a ren, saoz hag alaman. » (BAKUNIN, lizher da HERZEN, 28 here
1869).
« Ar Stad n’eo ket freuzet, dizeriañ a ra. Setu pezh a ro tu da zezvarn an droienn gleuz
war “ar Stad-pobl dieub”, ken diouzh savboent he c’hantreizhadur amzeriat evel araezkorzhañ, ken diouzh savboent he divastusted dizistro evel mennoz gouezoniezhel ; da zezvarn
ivez arc’hadur ar re a anver anveliourion, a c’houlenn ma ve freuzet ar Stad etre daou benn an
deiz. » (F. ENGELS, Sokialouriezh utopek ha sokialouriezh ouezoniezhel, p. 114).
Pe disoc’hoù fetis zo bet, abaoe PROUDHON ha BAKUNIN, da embregiezh al luskadoù
anveliour ? Perak o deus a-wechoù graet berzh (war verr dermen) hag aliesoc’h c’hwitet (war hir
dermen) ? Pe varr-istorekaat a ziskouez an anveliouriezh ?
Ur sell war obererezhioù al luskadoù anveliour a-geñver gant kevredigezhioù an 20t kantved a ro
tro da welout o valigerezhioù.

Ar renadoù frankizour.
Ar re-mañ a zeu a-benn aes a-walc’h da atoriñ an anveliourion. Pa na vezont ket atoret, – pe e
chomont dizañjer evit ar renad ha neuze e kendalc’hont da oberiañ evel klapezioù-surentez ar reizhiad
(stourmadoù ouzh al luoz, ar vaksinerezh, perzhiadur eilrenk en diskeladegoù c’hweluniadel pe all,
hep gwered ebet war ar boblañs na war ar c’hweluniadoù), – pe e teuont da vezañ skoilhus evit ar
renad, dre an ober feuls hag ar sponterezh (SACCO, VANZETTI, stroll BAADER-MEINHOF) pe
zoken forbannerezh (Bande à BONNOT), ha neuze, diouzh un tu e krog ar gevredigezh d’en em zifenn
hag ar veli da galetaat, diouzh an tu all ez a an anveliourion muioc’h c’hoazh en arlez ar werc’helezh
kevredadel a fellfe dezho treuzfurmiñ.

Ar renadoù faskour.
Penaos kompren ar « gerentiezh » a veneger a-wechoù etre ar c’healiadurezhioù anveliour ha
faskour ?
a) Er frankizouriezh e vez

– brientekaet an hinienn diwar-goust ar
gevredigezh,
– isurzhiet ar politikerezh d’an divezouriezh.

b) En anveliouriezh e vez

– kaset an hiniennelouriezh betek azeulerezh ar
me hag ar mont en arlez ar gevredigezh,
– disteraet ar politikerezh en anv un
divezouriezh c’hlanelour (petra zo pur ? petra
zo ampur ?).

k) Er faskouriezh e vez

– kaset azeulerezh ar me betek hini an dreistme
hag eilpennet keñver an arlezadegezh : an
hinienn a zeu d’en em astenn war an hollelezh
kevredadel e stumm an diktatouriezh personel
(ne vern ket amañ kontrolded an
durc’hadurioù, o vezañ m’o deus an hevelep
orin, an hiniennelouriezh),
– ezvevennet ar bolitikelezh en anv an
divezouriezh tadelour pe gouennelour.

Evel just, pep glanelouriezh n’eo ket gouennelouriezh, tra ma’z eo gwir ar gin. Kement-se ne
empleg ket ivez e ve un danvez anveliour pe un danvez faskour e pep frankizour, nag un danvez
faskour e pep anveliour. Bezet a vezo e par an hiniennoù, ent dezrannel ez eo anat e kaver d’an
anveliouriezh ha d’ar faskouriezh an hevelep andon ergorel : ampolitikelezh ar frankizouriezh, ent
devoudel e stader ez eo e teir bro Europa ma voe douesañ an amrealoù anveliour etre an daou Vrezelbed ma voe ganet ar renadoù faskour : Alamagn, Italia, Spagn.
Kentelius eo skouer ar Republik spagnat. An anveliourion a ouestle kement a amzer hag a breder
da gudennoù an emvererezh m’o doa dilezet pep politikerezh. A zo muioc’h, ne baouezent ket abaoe
dekvloaziadoù a lakaat ar boblañs war evezh ouzh « touelloù » ar politikerezh ha da brezeg kentelezh
an armerzhelezh. Pezh a oa kement hag aesaat diskar ar Republik ha lezel an hent digor d’ar
frankoouriezh, – kont nann dalc’het eus an arbennoù diavaez, leviadurezh STALIN pergen.

Ar renadoù sokialour.
An emvererezh zo unan eus tezennoù an anveliouriezh roet dezhi un derou fetisadur gant ar
Gweriniezhoù-pobl hag ar broioù ma voe klasket dedalvezañ ar pennaennoù sokialour da heul an
dieubidigezhioù broadel. Pell emañ an devoudoù a vezañ respontet d’ar gortozioù, e Kuba da skouer.
En Aljeria, ar veli eo he deus devedet ensavadekadur an emvererezh e 1963 : diwar ar buzadoù ne
chom nemet ur palevarzh gant al labourerion hag ar peurrest a ya e kefioù ar Stad. E Yougoslavia e

chom bras roll ha kreizennadur ar veli, seul vui ma n’eo ket bet framm kevreadel ar riez (un arc’hadur
all eus an anveliourion eo ar gevreadelezh) evit diskoulmañ kudenn ar broadelezhioù ha diren an
digempoellderioù armerzhel. E Norzvietnam ez eur rediet er mare-mañ da genstrollañ an unvezioùkenderc’hañ re niverus ha re vihan e-ser unvezioù brasoc’h.
Skouerioù Darsav 1848 e Frañs, ar Republik spagnat er bloavezhioù tregont ha Yougoslavia
nevez ’zo a ziskouez dañjerioù an emverelouriezh : un distro d’ar c’horfuniadoù, ur strishadur eus an
dremmwelioù o tevoudañ ur c’houbarzhegezh lec’hel e stumm ar rannvroelouriezh pe ar
vroadelouriezh. Ouzhpenn ma’z eus e gwir da c’houlenn digant an emverelourion gant lazioù piv e
klot o arc’hadurioù, e rankfed ivez gouzout diganto e diarsell petore kevredigezh vloc’hel en o
stignont, rak betek-kenn, an unvezioù emveret zo bet atav pe distroadet war un dro gant ar reizhiadoù
politikel o goustenne, pe atoret gant ar c’hevredigezhioù beziat.
Gwelet hon eus penaos e kas an anveliouriezh da galetadur ar veli hag, ouzh ar vevenn, d’an
hollveli. Gant gerioù all, an anveliourion, en o mennad da zistrujañ ar veli, ne zeuont a-benn dre an
araezioù a arveront nemet d’he c’hreñvaat. N’eus nemet an hentenn daelerezhel a dorrfe hevelep
kelc’h-bac’h, met neb a zo bet en un emvod anveliour zo bet e tro da stadañ ar fae a reer war an
daelerezh, c’hoazh pa na reer ket anezhañ « an treuzvarc’had ». An daelerezh amañ a c’hoarvezfe a
sammañ armoù an enebour evit dont a-benn anezhañ, eleze savelañ ur framm nevez diwar ur saviadkenderc’hañ nevez (rak n’eus nemet ur saviad-kenderc’hañ a c’hell distrujañ ur saviad-kenderc’hañ
all, pezh a zo bet prouet a contrario gant didarzhadenn ampolitikel Mae 68). Pezh a ro d’ar frammoù o
lec’h reizh, eilrenk met diziouerus. Berrwelded an anveliourion a zeu marteze diwar ur gweladur
soliadek eus ar veli hag ar frammoù stadel, oc’h ober anezho binvioù-gwaskañ dre anien war zigarez
ma’z int bet araezioù ergorel ur renkad da gorvoiñ ur renkad all, pa n’eus netra a priori a verkfe ez eus
eus ar veli drezi hec’h-unan, en ul lavar divezour, un dra vat pe drouk, en ul lavar istorour, ur benveg
kilstourmel pe dispac’hel.
Ouzhpenn se e ra an aozourion anveliour un direadur dangorek eus ar gwaskerezh d’an destrizh.
A dra sur ez eus destrizhoù d’ar Stad, nac’helezh enta. Met nac’h an nac’helezh o buhez-pad evel ma
ra an anveliourion gozh ne hañval ket o degas d’ar yaelezh evit kelo. O dieubidigezh a c’hallfe dont
diwar emouezañ ouzh ar rezid da c’hounit en tu all d’an destrizhoù, d’an nac’helezh. O venel a-sav
avat e lankad kentañ ar rezid ez eo an nac’hañ, o venel en arlez evit an arlez, e van an anveliourion en
anistor. Setu perak eo hogos mannel o barr-istorekaat. Evel just, adlakaat e kaoz holl frammoù hag
emframmoù ar gevredigezh veziat (tiegezh, deskadurezh, relijion, luoz, h.a.) a ra an emsaver kenkoulz
hag an anveliour, ken m’en em gavont o-daou en arlez. An diforc’h eo e kemer an emsaver harp
diouzh un tu war an arlez, diouzh an tu all e sank er gevredigezh veziat evit gwerc’helaat kammed-hakammed un hollelezh kevredadel nevez. Pezh a oa arlezadel a zeu da vezañ daelerezhel.
En hollelezh kevredadel nevez-se, daoust hag e vo eus ar veli ? Houmañ zo deuet tro-ha-tro eus
Doue, eus an arc’hant, eus ar Strollad ha bremañ mui-ouzh-mui, en un doare anat pe amguzh, eus ar
galvezourion hag ar burevioù, biskoazh avat eus an holl genderc’herion, nann « hollad ar
genderc’herion bodet en ur c’hevread gounezel ha greantel », eleze armerzhel, evel ma venne
PROUDHON, met hollad ar genderc’herion istor. An anveliourion a gred e c’haller tizhout ur
gevredigezh diveli ha dibolitikaet dre an distro d’an tremened, d’un oadvezh aour. Evel-se emañ da
gompren « paradoz » BAKUNIN hag ivez « prantad uhel ar gomunouriezh » hervez MARX pa ra eus
ar bolitikelezh un dilerc’hiadenn eus an arallekadur, eleze e ve ar bolitikelezh da deurel d’ar blotoù.
Tu a ve da respont dezho dre flipad Victor HUGO : « En istor n’eus ket a boubellenn ». An nidiad a ra
e vad eus pezh a gav war e hent evit treuzfurmiñ an hollelezh kevredadel. Troc’hañ diouzh an
hollelezh-se ar bolitikelezh a zo an elfenn-vloc’helaat anezhi, daoust ha ne ve ket muturniañ an istor,
paouraat ar vuhez ?
Barnadennoù garv an dispac’herion war an anveliourion a c’haller kompren dre berzh
dizunvanded o c’healiadurezh a zedennas tud ken disheñvel ha, diouzh un tu HO CHI-MINH, a
skrivas e-barzh Le Libertaire, ha Charles MAURRAS, damkanour al luskad unpennelour goude 1900,
difenner an dezenn gevreadelour e stumm kevreadur ar rannvroioù, pezh a oa e gwir an tu evitañ da
gavout en-dro ar proviñsoù kozh.

En em c’houlenn a c’haller goude-holl ha n’emañ ket un darn vat eus ar gealiadurezh anveliour,
dre wengeloù ar baradoz kollet hag an distro d’an natur, en un hiladur a dremenfe eus PLATON gant
e republik idealour da ROUSSEAU ha MARX gant o c’hevredigezhioù dibolitikaet dre Thomas
MORE (1478-1535), den a Stad ha denelour, tager ar gevalaouriezh o tiwanañ ha war un dro aozer an
Utopia (1518), deskrivadur ur gevredigezh derc’hek ma vez reoliet pep tra evit eurvad pep hini en ur
bed skarzhet a bep kenstourm. Pezh a ra diouer d’an anveliourion eo savelañ an utopienn evel un
teskad finvezioù na c’hellont ket bezañ kinniget gant ar bolitikelezh, met na c’hellont ket ivez bezañ
gwerc’helaet hep amkanioù ha palioù redius a zo dres roll spesadel ar bolitikelezh o savelañ. Anat eo
adal neuze ne c’haller ket hepkoriñ ar gudenn-diazez anezhi, hini ar veli.
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KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH
(Seizhvet testenn, PKB-1323)
Dafar evit studiañ emsavadeg ar « Bonedoù Ruz », pe ar « Paper Timbr ». I. – Ar
« Reolennadur gounezel ».
A-hed ar 17t kantved ez eus bet emsavadegoù kouerel e Frañs. Etre an emsavadegoù-se ez eus
elfennoù boutin – an arbenn nesañ anezho a voe peurliesañ ur stourm ouzh an tellerezh – hogen, ne
studiimp ket er pennad-mañ an elfennoù a laka keñveriadus darvoudoù 1675 e Breizh hag
emsavadegoù all e Frañs en hevelep mare. Pal ar studi-mañ zo hepken dezrannañ ar skrid savet gant
an darsaverion, ar Code paysan, omp boas abaoe kentelioù S.A.D. E.D. war an Istor da envel
Reolennadur gounezel, da zisplegañ o mennadoù.

Kudenn dilested ar skrid.
Merkomp diouzhtu ez eo rouez a-walc’h kavout seurt diskleriadurioù a-berzh kouerion emsavet,
alese deur an istorourion evit ar Bonedoù Ruz, alese ivez moarvat, an douetañs embannet gant reoù ’zo

a-zivout dilested ar skrid1. Un dra zo sur, n’eo ket ar skrid orin a zo bet etre daouarn LA BORDERIE,
ha neuze, daoust hag ez eo bet azgwelet ha « kempennet » ar Reolennadur gant tud o doa anavezet an
Dispac’h gall, n’eus ket tu d’henn lavarout ; hogen, un dra zo ken diogel all, ur Code paysan zo bet
evel a ziskouez ul lizher kaset gant de CHAULNES da COLBERT d’an 9 gouere 1675 :
« An holl lizheroù a zegemeran a ro din da c’houzout ez eo sioulaet kalz an traoù en
eskopti Kemper ; c’hwezek parrez o deus prometet d’an Aotrou Markiz de Nevet na gemer an
armoù ken ha ## stourm ouzh ar re a dokfe ar c’hloc’h (). Da brouiñ o habaskadur o deus
devet ur skrid a anvent Code paysan, ma oa diferet o holl vennadoù. Ennañ e kaved dre-vras
ar pezh a lennot en hini a gasan deoc’h, nemet n’eo ket ken dizoare ar furm anezhañ ; neuze e
welot pegen gouez ez int, pa na gred ket dezho ez eo ar ger révolte anv un torfed en o
yezh. »2.

Ar Reolennadur gounezel3.
Copie du réglement fait par les nobles habitants des quatorze paroisses unies du pays
armorique situé depuis Douarnenez jusqu’à Concarneau, pour être observé inviolablement
entre eux jusqu’à la Saint-Michel prochaine sous peine de TORRÉPEN.
1. Que lesdites quatorze paroisses, unies ensemble pour la liberté de la province,
députeront six des plus notables de leurs paroisses aux Etats prochains pour
déduire les raisons de leur soulèvement, lesquels seront défrayés aux dépens de
leurs communautés, qui leur fourniront à chacun un bonnet et camisole rouge, un
haut-de-chausses bleuf, avec la veste et l’équipage convenable à leurs qualités.
2. Qu’ils (les habitants des quatorze paroisses unies) mettront les armes bas et
cesseront tout acte d’autorité jusques audit temps (de la Saint-Michel 1675), par
une grâce spéciale qu’ils font aux gentilshommes, qu’ils feront sommer de
retourner dans leurs maisons de campagne au plus tôt ; faute de quoi ils seront
déchus de ladite grâce.
3. Que défense soit faite de sonner le tocsin et de faire assemblée d’hommes armés
sans le consentement universel de ladite union, à peine aux délinquants d’être
pendus aux clochers, aussi de leur assemblée, et (ou) d’être passés par les armes.
4. Que les droits de champart et corvée, prétendus par lesdits gentilshommes, seront
abolis, comme une [violation] de la liberté armorique.
5. Que pour affirmer (confirmer) la paix et la concorde entre les gentilshommes et
nobles habitants desdites paroisses, il se fera des mariages entre eux, à condition,
que les [filles] nobles choisiront leurs maris de condition commune, qu’elles
anobliront et leur postérité, qui partagera également entre eux les biens de leurs
successions.
6. Il est défendu, à peine d’être passé par la fourche, de donner retraite à la gabelle
et à ses enfants, et de leur fournir ni à manger ni aucune commodité ; mais, au
contraire, il est enjoint de tirer sur elle comme sur un chien enragé.

1

LA BORDERIE en deus embannet ar Code paysan e meur a lec’h, menegomp : Revue de Bretagne et de Vendée, 7,
1860 ; La Révolte du Papier timbré, Saint-Brieuc, 1884.
A-zivout an tabut war dilested ar Reolennadur e c’haller lenn R.F. LE MEN, Bulletin de la Société archéologique et
historique du Finistère, 1877-1878. D. TEMPIER, Mémoire de la Société archéologique des Côtes-du-Nord, 1885-1886.
F.M. LUZEL, Bull. de la Soc. archéol. et hist. du Fin., 1887.
Ne grede ket KERVARKER e oa diles skrid ar Reolennadur : « ne gredan ket e dilested ar Code paysan ; savet eo bet e
burev un tablezer bennak eus kêr (). Kalz a rofen evit ur skrid brezhonek kozh ma kavfed ar youc’hadenn “Torr-he-benn” ».
2
3

DEPPING, Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, Paris, 1850-1855, levrenn III.

Reiñ a ran amañ an destenn kinniget gant LA BORDERIE en e levr La Révolte du Papier timbré advenue en Bretagne
en 1675 – Histoire et documents, Saint-Brieuc, 1884. Er p. 92 e skriv : « Ne gemman netra en destenn, nemet e skrivadur, a
reizhan ».

7. Qu’il ne se lèvera, pour tout droit, que cent sols par barrique de vin horet, et un
écu pour celui crû de la province, à condition que les hôtes et cabaretiers ne
pourront vendre l’un que cinq sols, et l’autre trois sols la pinte.
8. Que l’argent des fouages anciens sera employé pour acheter du tabac, qui sera
distribué avec le pain bénit, aux messes paroissiales, pour la satisfaction des
paroissiens ;
9. Que les recteurs, curés et prêtres, seront gagés pour le service de leurs
paroissiens, sans qu’ils puissent prétendre aucun droit de dîme, novale, ni aucun
autre salaire pour toutes leurs fonctions curiales ;
10. Que la justice sera exercée par gens capables choisis par les nobles habitants, qui
seront gagés avec leurs greffiers, sans qu’ils puissent prétendre rien des parties
pour leurs vacations, sur peine de punition ; – et que le papier timbré sera en
exécration à eux et à leur postérité, pour ce que tous les actes qui ont été passés
[sur papier timbré] seront écrits en autre papier et seront par après brûlés, pour en
effacer entièrement la mémoire ;
11. Que la chasse sera défendue à qui que ce soit depuis le premier jour de mars
jusqu’à la mi-septembre, et que fuies et colombiers seront rasés, et permis de tirer
sur les pigeons en campagne.
12. Qu’il sera loisible d’aller aux moulins que l’on voudra, et que les meuniers seront
contraints de rendre la farine au poids du blé ;
13. Que la ville de Quimper et autres adjacentes seront contraintes par la force des
armes d’approuver et ratifier le présent règlement, à peine d’être déclarées
ennemies de la liberté armorique et les habitants punis où ils seront rencontrés ;
défense de leur porter aucune denrée ni marchandise jusqu’à ce qu’ils aient
satisfait, sur peine de torrében ;
14. Que le présent règlement sera lu et publié aux prônes des grandes messes et par
tous les carrefours et aux paroisses, et affixé aux croix qui seront posées.
Signé TORRÉBEN et les habitants.
Evit kompren an destenn-mañ e kav din e ranker reiñ termenadur un nebeut gerioù arveret enni.
« Armorique » : amañ n’eo ket Breizh istorel a zo anv anezhi, hogen an « arvor », enebet ouzh an
« argoad ».
« champart » (Br. kamparzh), eus al latin campi pars : lodenn eus an eost dleet d’an aotrou ; talet e
veze peurliesañ e stumm gwinizh. Sevel a rae a-wechoù betek an drederenn eus an drevad, met
peurliesañ ned ae ket uheloc’h eget ar bempedenn, ar c’hwec’hvedenn pe zoken an ugentvedenn ; ar
feur keitat oa 12 %. Ne oa ket bloaziek ar c’hamparzh.
« corvée » (Br. aner) : redi evit ar partabl da reiñ devezhioù labour, evit kempenn hentoù pe ratreañ ar
c’hestell ; evel just, ne veze ket gopret al labour-se.
« mariage », dimeziñ noblañsel : ur plac’h eus ar werin a zimeze gant ur paotr eus an noblañs a
zegouezhe dezhi holl vrientoù he gwaz, – zoken mard ae da intañvez. Er c’hontrol, ur plac’h eus an
noblañs o timeziñ gant ur paotr eus ar werin a golle he brientelezh, nemet en hec’h adkave mar
c’hoarveze d’he gwaz mervel. Graet e veze an diforc’h etre « rannañ e nobl » (partage noble) ha
« rannañ e bilen » pe « rannañ e partabl » (partage roturier) ; en hini kentañ e chome an anv, an titloù
hag an hêrezh gant ar mab henañ, en eil e veze lodennet an hêrezh etre an holl vugale.
« gabelle » : tellerezh war an holen ; ne veze ket savet ar gabell e Breizh, alese moarvat komzoù
souezhus ar Code paysan o tiskouez anat ne ouie ket e aozerion petra oa (« la gabelle et ses enfants »).
« Ne c’haller ket na grediñ e selle Breizhizeliz ar gabell evel un den gwirion, oc’h evañ hag o tebriñ »4
(LA BORDERIE, La révolte du papier timbré, p. 96).
4
Un hanezenn all, danevellet gant Madame de SÉVIGNÉ a zerva tezenn LA BORDERIE : « M. BOUCHERAT a gonte
din an deiz all en doa ur person degemeret dirak e barrezianed un horolaj bet kaset dezhañ “eus Frañs” (rak evel-se e

« horet » : estren.
« fouages anciens » (gwir domaniel) : tellerezh war ar mogoù (feu) ; e Breizh e oa kevatal d’ar pezh e
oa an « taille » e lec’h all. « Ancien », amañ, a dalvez « eus ar bloaz tremenet ».
« dîmes novales » : tellerezh war zouaroù nevez difraostet, pe difraostet endeo met nevez gounezet.
Sevel a rae da 10 % eus an eost. Frouezh an tellerezh-mañ a veze roet d’ar gloer. A-raok ar
c’hamparzh e veze dastumet an deogoù-nevezenn, dre ma tremen Doue a-raok an aotrou.
« chasse » : ar gwir da hemolc’hiñ oa unan eus brientoù an noblañs. An hemolc’hiñ a dalveze evit ar
vrientinion da embregerezh armoù en amzer beoc’h. Drastus e veze alies evit an eostoù. Ar c’houldri a
oa ivez unan eus brientoù an noblañs oa ket gwastus all evit an eostoù.
« moulin » : boutinelezh oa d’ar vilin, ar forn, ar waskerell ; ur gwir noblañsel e oa : rediet oa ar
gouerion e dalc’h un aotrou da arverañ milin, forn, gwaskell hemañ, hag evit se paeañ.

Notennoù-dezrannañ.
Setu enta ar Reolennadur gounezel. Reoù o deus soñjet e oa anezhañ ur skrid rakzispac’hel o
tiouganañ Kaieroù-klemm 1789. N’eur ket aotreet, d’hon meno, da vont ken pell. Ul lun dispac’hel a
empleg ur sell kevan eus ar gevredigezh na gaver ket nemeur gant ar Bonedoù Ruz. Ne c’houlont ket
diskar ar reizhiad da sevel unan all, hogen kempenn anezhi. Meur a skouer a c’haller reiñ da gadarnaat
an dezenn-mañ.
N’eus ket anv a eilpennañ ar gevredigezh : meneg ebet eus ar Stad, ar gouarnamant pe zoken an
ensavioù proviñsel. Goulenn a ra hepken ar Bonedoù Ruz ar gwir da gas dileuridi d’ar Stadoù ha
c’hoazh seurt dileuriadur a hañval bezañ sellet ganto evel dreiststandur.
Ouzhpenn se ne hañvalont ket soñjal e c’hallfe o emsavadeg lakaat brall er reizhiad : an dileuridi a
zisplego hepken abegoù o darsav (mellad 1) ; (sl. ivez lizher de CHAULNES da COLBERT
(95/388)). Ar mellad 5 a ziskouez anat, a gredan, ne oa ket mennadoù dispac’hel gant an emsavidi.
Hervez Roland MOUSNIER (sl. levrlennadur), mard eo bet ken taer emsavadeg kouerion BreizhIzel e 1675 ez eo peogwir e oa sonnetoc’h ar gevredigezh eno eget e lec’h all : klasket o defe ar
gouerion en em silañ en noblañs dre an dimeziñ. Hag evit gwir, petra a c’houlenn ar Reolennadur
gounezel : a) ma ve astennet ar « rannañ e bilen » d’an dimezioù a c’hoarvezfe etre kouerion ha
merc’hed eus an noblañs b) ma ne gollfe ket merc’hed an noblañs dimezet gant kouerion o
brientinelezh. Hogen, pa embann ar Bonedoù Ruz e fell dezho pignat en urzhaz ar gevredigezh ez
embannont dre se end-eeun e vennont e chomfe an urzhaz-se en e sav.
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KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BREIZHEK
(Seitekvet testenn, PKB-1324)
An deberzh diziouerus. Evezhiadennoù I.
Ar meizad merket gant an termenoù deberzh diziouerus, bonveziad, amveziad bonvezus n’eo ket
dianav er preder kornogat. An damveneg anezhañ a gaver e meur a oberenn, ken gouezoniezhel, ken
prederouriezhel, ken lennegel. Un nebeut skouerioù a roin amañ, gant an amboaz distreiñ
diwezhatoc’h war reoù anezho e-ser studiennoù all.

FREUD hag an dreistdesaveladur.
Ar skouer gentañ a venegin eo keal an dreistdesaveladur pe liesdesaveladur (Überdeterminierung
pe mehrfache Determinierung) degaset gant FREUD (Die Traumdeutung, 1900 : « () pep hini eus
elfennoù eus endalc’hed dizolo an hunvre zo dreistdesavelet, derc’hennet emañ lies gwech e dezevoù
goloet an hunvre »). Merkañ a ra aze e vez d’un hunvre, d’un azon neuroz, lies rakveziad war un dro.
An dreistdesaveladur « a ra e c’hell, diouzh an dro, bezañ strollet en un hunvre dizolo div steudad
vennozioù goloet disheñvel en holl d’an holl, seurt ma c’haller ren un desteriadur eus an hunvre a zo
bastus evit ur gwel, hep merzout e chom gallus un desteriadur en eil derez » (Vorlesungen zur
Einführung in die Psychoanalyse, 1916-1917). A-geñver gant an dreistdesaveladur emañ enta an
dreistdesteriadur (Überdeutung).
A a ra an hunvre emañ o vougañ ur c’hi. An dezrann eus an hunvre-se a ziskouez buan
meur a wiskad ster. Dindan an displegadur kentañ roet gant A : « Debret ’m boa re dec’h da
noz », e lakaer a-wel elfennoù-displegañ all. E gwir, en noz kent en deus koaniet gant e
batrom, a gorvo anezhañ o tiskouez ur vadelezh a-c’horre ken m’en em sant A mouget hep
gallout ersaviñ. A zo klañv gant ar berranal abaoe e vugeliezh, nemet ez eus bet gwashadur
d’e gleñved diwar ar mare ma’z eo aet da labourat dindan ar patrom-se. Hemañ a vez bepred
gantañ en e vurev ur c’hi-bleiz a spont a-walc’h neb a zeu tre. A en doa un tad aotrouniek, ha
lec’h zo da grediñ n’en deus nepred en em zisc’hraet ervat eus e gemplezh Edipos.
Damwelout a reer rouedad an desteriadurioù gallus :
–
–
–

rakveziadoù bevedel : koazhadur poanius, berranal ;
rakveziadoù plegennel : keñver amluskek ouzh ur patrom kasaet ha doujet war un
dro ;
rakveziadoù bredemframmel : keñver amluskek ouzh an tad ebarzhekaet er
c’heñver neurozek etre me ha dreistme.

An hunvre zo frouezh liesek an holl rakveziadoù-se war un dro. Tu zo da rakluniañ al
liesdesaveladur o c’hoari :
–

« mougañ » ← berranal ; bezañ mouget gant an tad, ar patrom ; c’hoant mougañ
an tad, ar patrom. (Merkomp an amluskegezh bezant forzh penaos er verb
gwan/tre « mougañ » : « mougañ gant ar berranal » / « mougañ an tad, ar
patrom »).

–

« ur c’hi » : un dislec’hiadur (Verschiebung) ’zo, un odeata : ar c’hoant mougañ
an tad, ar patrom o vezañ karezet, moustret, e teu war-c’horre gant ur maskl ; en
endalc’hed dizolo an hunvre, un argel a gemer lec’h an tad, ar patrom : ki hemañ ;
amveziad aesaus d’an dislec’hiadur : an aon rak ar c’hi ereet en devoud ouzh an
aon rak ar patrom.

Anat eo n’eo ket e termenoù a zevouderezh alvezel e c’haller dezrannañ an hunvre. « An hunvre »
zo ouzh « ar c’hoazhadur poanius » er c’heñver m’emañ « amva » al loen ouzh e « gelc’hiadur ». An
hunvre zo eilsaveladur ar c’hoazhadur poanius, ha hemañ zo bonveziad d’an hunvre, – pe, evit
adkemer geriaoueg FREUD, zo desaveler d’an hunvre. Hogen ar c’hoazhadur poanius n’eo ket awalc’h evit displegañ an hunvre : e-kichen ar bonveziad-se e ranker lakaat e penn-kont bonveziadoù
all ; an desaveladur-se zo elfenn en ul liesdesaveladur. « Ar goan gant ar patrom » hag an holl
zarempredoù all gantañ, an holl zarempredoù kent gant an tad, zo boutin dezho – zo gwisket warno –
un hevelep eul amluskek a zo ar « mikeliom » (FREUD) ma aoz A e hunvre gantañ, a zo ar
bonveziad-kreiz (etreat, eil derez, treugel) d’an hunvre. En domani-mañ, ar c’heñverioù rakveziaddianveziad a vez bepred keñverioù bonveziad-eilsaveled.
« Freud e-unan, en e zezrannoù fetis, a guita an dezeviñ alvezelour, pa laka war wel o
devez an azonoù bepred lies ster, pe, evel ma lavar, e vezont “dreistdesavelet”. Pezh a zo
kement ha darbenn e kav un azon, er mare ma tiwan, e arbennoù bezañ bepred er gouziviad,
hevelep ma n’eus en ur vuhez darvoud ebet a zo desavelet eus an diavaez. Keñveriañ a ra
Freud an darvoud diavaez ouzh ar c’horf estren nad eo evit an istrenn nemet an dro da
vorc’hañ ur berlezenn. Sellout da sk. Cinq Psychanalyses, I, p. 91, notenn 1. » (M.
MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris, 1945, p. 184).
En ur studienn all gouestlet da gudenn an istor gant an hanvoudelourion ha gant M. MERLEAUPONTY dreist-holl, e’m bo tro da zistreiñ war an arver a ra eus ar c’heñverioù a vonveziadelezh hag a
eilsaveladur. Amañ e venegin hepken, e-ser un nebeut skouerioù, an doareoù en devoe da wiskañ ar
meizadoù-se en e lavar prederouriezhel.

M. MERLEAU-PONTY, ar « reiñ tro » hag an « eilsammañ ».
M. MERLEAU-PONTY (1908-1961), en e zaou levr La structure du comportement (1942),
Phénoménologie de la perception (1945), en deus, etre traoù all, studiet keñverioù an alvez, ar beved
hag ar vuhez (pe kentoc’h an hanvoud) er maeziennoù bevedel ha buhezel ha dreist-holl el lec’h
brientek ez eo hon c’horf. Gant nerzh en deus diskouezet ned eo nepred amplegadel ar c’heñver etre
an darvoudoù hag ar pezh a c’hoarvez er bevedeg.
« Ar c’hentraouennoù (stimuli) alvezel ne weredont war ar bevedeg nemet o tegas ennañ
un ateb bloc’hel a argemmo ent doareadel pa argemmint ent kementadel ; reiñ tro (occasion) a
reont kentoc’h eget devoudañ ; kentoc’h eget e dalc’h perzhioù alvezel ar c’hentraouennoù,
emañ an ersav e dalc’h o zalvoudegezh vevedel (signification vitale). » (Struct. comp.,
p. 174).
An daouad cause/occasion zo arveret amañ er ster amplegad/ bonveziad.
Un arver stank a ra ivez M. MERLEAU-PONTY eus meizadoù an trehontiñ hag an eilsavelañ.
« Ar pezh a dermen mab-den n’eo ket ar varregezh da grouiñ un eil natur, – armerzhel,
kevredigezhel, kulturel, – en tu-hont d’an natur vevedel (biologique), hogen ar varregezh da
drehontiñ an emframmoù krouet a-benn krouiñ reoù nevez. » (Struct. comp., p. 189).
« Ansavelek eo an hanvoud ennañ e-unan dre berzh e emframm-diazez, e kement ma’z eo
an oberata end-eeun ma kemer drezañ ur ster pezh n’en doa ster ebet, ma kemer ur ster
hollekoc’h pezh en doa ur ster revel, ma teu an dargouezh da vezañ poell, e kement ma’z eo
eilsammadur (la reprise) ur blegenn devoudel. Trehonterezh (transcendance) a reomp eus al
lusk ma eilsamm (reprend à son compte) an hanvoud ur blegenn devoudel. » (Phénom.
percept., p. 197).

« Mar fell d’an dasselliñ bezañ kantreizh evel dasselliñ, eleze evel araokaat etrezek ar
wirionez, e rank, n’eo ket tremen gant erlec’hiañ ur gweladur eus ar bed ouzh unan all, hogen
diskouez dimp penaos e vez eilsavelet (comprise et dépassée) gweladur kentsellus (vue naïve)
ar bed gant ar gweladur dassellus (vue réfléchie). » (Phénom. percept., p. 247).
Amañ emañ hoalusted ha diaester yezh MERLEAU-PONTY – hoalusted : e zaou levr en deus
skrivet (mat eo gouzout e oa anezho div dezenn evit ar Skol-veur), n’eo ket e yezh ar pemdez marteze,
hogen o wiskañ meizadoù nevez gant gerioù kozh, prederouriezhek ha pemdeziek, pezh a gresk
c’hoazh talvoudegezh lennegel e skridoù ; diaester : rak al lenner a rank adkavout an hevelep
meizadoù dindan wiskamantoù disheñvel, – pezh a lak ouzhpenn se amjestr an digejadur anezho evit
arverioù nevez.

SAINT-EXUPÉRY hag ar « bezañ dieil er bed ».
Degas meizadoù nevez n’eo ket brient ar brederourion pe ar ouezoniourion. Lavarout a c’haller
zoken ne ra ar re-mañ nemet annezañ en un ti n’o deus ket graet, tresañ hentoù war ur bed a vez
krouet gant re all, gant ar re a ra an istor. E-touez ar re a ra an istor emañ a dra sur ar varzhed. Da
brouenn e roin un arroud eus oberenn vrudet SAINT-EXUPÉRY, Ar Priñs bihan, ma kaver displeget
fraeshoc’h eget e nep studienn galvezel meizad nidiadel an deberzh diziouerus.
(Emañ ar Priñs bihan, kouezhet eus e blanedenn, ken bihan houmañ ma n’eus lec’h warni
nemet evitañ hag e rozenn, o kantren e dezerzh Sahara).
« – Piv out-te ? eme ar priñs bihan. Te zo koant…
– Ul louarn on-me, eme al louarn.
– Deus da c’hoari ganin, a ginnigas ar priñs bihan. Ken trist ez on…
– Ne c’hallan ket c’hoari ganit, eme al louarn. N’on ket doñvaet.
– A ! digarez, eme ar priñs bihan.
Met goude bezañ prederiet ez ouzhpennas :
– Petra dalvez “doñvaat” ?
– N’out ket eus ar vro, eme al louarn, petra glaskez ?
– Klask a ran an dud, eme ar priñs bihan. Petra dalvez “doñvaat” ?
– An dud, eme a louarn, o deus fuzuilhoù hag e hemolc’hont. Kasaus eo ! Magañ a reont
yer ivez. An deur nemetañ a gavan ganto. Klask a rez yer ?
– Nann, eme ar priñs bihan. Klask a ran mignoned. Petra dalvez “doñvaat” ?
– Un dra disoñjet eo, eme al louarn. Talvezout a ra “krouiñ liammoù”…
– Krouiñ liammoù ?
– Evel just, eme al louarn. Evidon n’out c’hoazh nemet ur paotr bihan heñvel ouzh kant
mil paotr bihan. Ha ne’c’h eus ket ezhomm ac’hanon kennebeut. N’on evidout nemet ul
louarn heñvel ouzh kant mil louarn. Met mar doñvaez ac’hanon, hor bo ezhomm an eil eus
egile. Evidon e vi dieil er bed. Evidout e vin dieil er bed…
– Me gav din on krog da gompren, eme ar priñs bihan. Bez’ ez eus ur vleunienn… me
gav din he deus va doñvaet…
()
– Met al louarn a zistroas d’e soñj :
– Unton eo va buhez. Hemolc’hiñ a ran ar yer, an dud a’m hemolc’h. An holl yer zo
heñvel, an holl dud zo heñvel. Neuze ez enoean un tammig. Met mar doñvaez ac’hanon, e vo
va buhez evel sklerijennet. Anaout a rin un trouz kammedoù a vo disheñvel diouzh an holl re
all. An holl re all a’m lak da dec’hout dindan an douar. Da hini a’m galvo er-maez eus va
faou, evel ur sonerezh. Ha sell ! Gwelout a rez, du-hont, an edeier ? Ne zebran ket bara. An ed
zo didalvoud din. An edeier ne zegasont netra da soñj din. Ha trist eo ! Met da vlev zo liv an
aour. Neuze e vo dispar pa’z po va doñvaet ! An ed, a zo alaouret, a zegaso din soñj
ac’hanout. Hag e karin trouz an avel en ed…
Al louarn a davas hag a sellas pell ouzh ar priñs bihan :
– Mar plij,… doñva ac’hanon, emezañ !

– A-du on, a respontas ar priñs bihan, met ne’m eus ket kalz amzer. Mignoned a’m eus
da gavout ha kalz traoù da anavezout.
– Ne anavezer nemet an traoù a zoñvaer, eme al louarn. An dud kennebeut n’o deus mui
amzer da anavezout netra. Prenañ a reont traoù graet ha tout e ti ar varc’hadourion. Met o
vezañ ma n’eus ket marc’hadourion mignoned, an dud n’o deus ket mui mignoned. Mar fell
dit ur mignon, doñva ac’hanon ! »
(Hag ar priñs bihan a zoñvaas al louarn. Hemañ, pa voe deuet poent kimiadiñ, a lavaras
d’ar priñs bihan :)
« Kae en-dro da welout ar roz. Kompren a ri ez eo da hini dieil. ()
Ar priñs bihan a yeas en-dro da welout ar roz :
– N’oc’h ket tamm ebet heñvel ouzh va rozenn, n’oc’h netra c’hoazh, emezañ. Den n’en
deus doñvaet ac’hanoc’h c’hoazh, ha n’hoc’h eus doñvaet den. C’hwi zo evel ma oa va
louarn. Ne oa anezhañ nemet ul louarn heñvel ouzh kant mil louarn all. Met graet ’m eus
anezhañ va mignon, ha bremañ eo dieil.
Hag ar roz a oa gwall ziaezet.
– Brav oc’h, met goullo, emezañ dezho c’hoazh. Ne c’haller ket mervel evidoc’h. Evel
just, va rozenn-me, un tremeniad boutin a gredfe e tenn deoc’h. Met hi hec’h-unan zo
pouezusoc’h egedoc’h holl, peogwir eo dezhi ’m eus roet dour. Peogwir eo hi a’m eus lakaet
dindan ur voullenn. Peogwir eo hi a’m eus goudoret gant un andorenn. Peogwir eo hi a’m eus
lazhet he biskoulennoù (nemet div pe teir, evit ar balafenned). Peogwir eo hi a’m eus selaouet
o klemm, o fougasiñ, pe a-wechoù zoken o tevel. Peogwir eo va rozenn. » (Ar priñs bihan, Tr.
P. KERMOAL, Preder, 1974).
Ur barabolenn eo emziviz ar priñs bihan hag al louarn. O tiskouez penaos e teu ur paotr bihan etre
kant mil paotr bihan, ul louarn etre kant mil louarn all da vezañ dieil er bed dre berzh ma’z int bet
doñvaet an eil gant egile, e kinnig dimp patrom an deberzh o vont dieil er bed, diziouerus. Hag e lak
a-wel ar vent treadegel a chom bezant, enkorfet er meizad : o vont dieil er bed, diziouerus, ne baouez
ket a vezañ deberzh, ha bresk, ha nagennet, – « evel just, va rozenn-me, un tremeniad boutin a
gredfe… ». An tremeniad boutin, an tourist, a ya e-biou d’an istor hep e anaout, n’en deus « mui
amzer da anavezout netra ». Diwanet eo an Emsav diwar ma’z eus chomet a-sav tremenidi eus an
anistor da vezañ doñvaet gant ur vro, – eleze gant un danvez hil istor na oa « netra c’hoazh », « brav,
met goullo », na c’halle den mervel evitañ. An tremen boutin zo dargouezh pur, ne zeu da vezañ dieil
er bed nemet dre zont da vonveziad, eleze da vezañ bon an istor. Rak anien an istor eo an dieil, unel
eo an istor. Pezh a ra d’ar rozenn bezañ dieil evit ar priñs bihan eo ar furm istorek ganet dre o
c’hejadenn. Deberzh eo pep tra e maezienn ar vuhez, evel ma verk SARTRE hag an hanvoudelourion,
nemet dre ma’z eo deberzh end-eeun e c’hell ar vuhez bezañ eilsavelet en hollelaat istorek. Dre ma’z
eo deberzh hon bro e c’hellomp hec’h eilsavelañ en emsav, eleze, hep he c’holl, diorren drezi en tuhont dezhi an hollveziadelezh ma en em anavezomp en un istor gant emsaverion all ar bed.
E testenn SAINT-EXUPÉRY ivez e kavomp diskeudet roud an hollelaat-unelaat a zo azon asurañ
an istoregezh. « An ed zo didalvoud din » eme al louarn : hep ster, hep istoregezh ; met mar’m
doñvaez, mar bez ganet un istor a vo hon hini, an ed a zeuy talvoudek din, ur bern traoù a zo hiziv
deberzhek o devo ster hag a vo dieil evel ma’z omp dieil hon-unan. An istor zo istorekaus. E
maezienn an istor, an deberzhioù a zeu da vezañ diziouerus, pep « paotr bihan etre kant mil paotr
bihan » a zeu da vezañ « dieil er bed ». Aze ez eus un diac’hinad : dont da vezañ « dieil er bed » n’eo
ket mont d’ur meni monadenn gloz ha digenvez, evel ma lakae Max STIRNER (sl. Emsav 95/375),
hogen, er c’hontrol, « krouiñ liammoù », kaout un istor, derc’hel saviad e maezienn an istor, skeiñ
etrezek dremmwel an hollelaat, – savelañ un hollveziadelezh. Aze ivez eo splann faosted an
diforc’helouriezh pa venn anaout d’an hinienn, d’ar strollenn « naturel » he dieilded er-maez eus
maezienn unel an istor, o tianaout dremmwel an hollelaat hag o tisteurel pep hollveziadelezh.
PKB-1324

(Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek, eitekvet testenn, PKB1325)
Dezrann eus levr Jean-Pierre LE DANTEC : Bretagne, re-naissance d’un peuple,
Collection « La France sauvage », Gallimard, Paris, 1974.
Ur poblelour-brogar.
Jean-Pierre LE DANTEC, unan eus levierion an ezstrollad kleizelour Gauche Prolétarienne, bet
skridaozer er gelaouenn La cause du peuple, en deus savet en e levr Bretagne, renaissance d’un
peuple, un dezrann eus emdroadur Breizh abaoe ar bloavezhioù c’hwegont, en ur bouezañ dreist-holl
war ar c’henstourmoù kevredigezhel, an arc’hadurioù kulturel, h.a.. Adalek derou al levr e weler e
peseurt stern-daveiñ e lec’hio an aozer e studienn war Vreizh. Pezh a zedenn anezhañ e Breizh a
c’hoarvez eus elfennoù disheñvel lakaet en hevelep renk :
– ar broleterion : micherourion, kouerion ha kenwerzhourion vihan ; o arc’hadurioù armerzhel, o
ec’hwelioù ha diskeladegoù ;
– ar bountad tudadel, an arc’hadurioù kulturel.
An elfennoù-se a ya d’ober buhez, azginivelezh ar « bobl vrezhon ». LE DANTEC, douget gant e
boblelouriezh hag e vrogarouriezh, a wel proleterion Vreizh evel un unvez « diforc’h » en heksagon,
ur yoc’h prest da stourm ouzh ar c’horvoerezh kevalaour ha mennet war ar marc’had da ensammañ he
« diforc’helezh ».

Touell an diforc’helouriezh5.
Distroomp war geal an diforc’helezh, a zo unan eus diazezoù kelennadurezhel dezrann LE
DANTEC. Henri LEFEBVRE, er « Manifesto diforc’helour »6 a zispleg he deus pep hinienn, pep
goubarzhelezh ar gwir da vezañ « diforc’h » diouzh arore all, da genderc’hel da vezañ ar pezh ez eo,
da na blegañ da rizhennoù hollek. Evitañ n’eus ket a strolloù brientek : pep strollenn zo dleet doujañs
dezhi adalek ar mare ma tiogel he « diforc’helezh ». Ar gelennadurezh-se a adkaver e levr LE
DANTEC, pa zeu a-benn da gompezañ an holl dennderioù ha dislavaroù evit disoc’hañ war an daouad
« pobl vrezhon gwasket » / « kevalaouriezh wasker ». Arverañ a ra betek penn ar preder
diforc’helour : da gentañ e termen ur c’houbarzhelezh : bezañ proleter breizhat ; war an teskad savelet
en doare-se e peg un emskiant-pobl broleterel ; en un trede lankad e tifenn gwirioù an unvez diforc’hse a zo ar « bobl vrezhon ».

Atoriñ ar Bountad breizhek kleiz.
Dezrann LE DANTEC, eeun, sklaer, dedennus, en deus an holl berzhioù-mat nemet unan : bezañ
gwerc’hek. An aozer ne hañval ket bezañ gwall chalet forzh penaos gant soliadur ar studienn. N’eo
ket sevel un dezrann azas a fell dezhañ da gentañ, met, anat, atoriñ al luskadoù kleiz breizhat.
Displegañ a ran : kempleshoc’h ha donoc’h eo tezennoù LE DANTEC eget an holl re a gaver e
lizheradur al luskadoù breizhek. N’eo ket estren an tezennoù-se da gealiadurezh ar Bountad breizhek.
Er c’hontrol : ur bern kealioù eus ar Mouvement breton kleiz a adkaver en o hed el levr.
Agentaou ne veze ket kalz a dud deuriet gant ar Bountad breizhek, gant an difreterezh yezhelour
ha kulturel. Hiziv, daoust d’an devoud bezañ atav dister e ra trouz hag ez enlusk brogarourion forzh
pegement. Ha korvoadus eo seurt bouilhenn ? Korvoadus a-walc’h hep mar pa weler ar P.C.F. oc’h
aozañ festoù-noz, ar P.S. o krouiñ ar B.R.E.I.S..
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A-zivout an diforc’helouriezh, sl. Roll ar varbariezh en istor, Emsav 90/193-200, 1974.
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Henri LEFEBVRE, Le manifeste différentialiste, Gallimard, Paris, 1970.

D’o zro e klask ar strolladoù kleizelour tennañ frouezh eus an devoud arlezat-se evit reiñ en-dro
buhez d’o stourm toc’hor-ouzh-toc’hor. Ha penaos atoriñ pezh a zo atoradus er Bountad ? Evel just
dre en em gannañ war dachenn gealiadel al luskadoù a venner atoriñ.
Diskouezet eo bet – er skridoù war ar bountad yezhelour hag en ESB 7 – ne oa ar gealiadurezh
yezhelour, h.a., nemet un digarez d’un ober brogar. Heñveldra moarvat evit an darn vrasañ eus an
ober kleizelour. Brudit ur gealiadurezh bastusoc’h – o toujañ d’ar rakvarnioù met o hañvalout
diskoulmañ kudennoù kelennadurezhel ’zo – hag ez atorot a dra sur ! Aze emañ da’m meno ster an akt
a feiz kleizelour-brogar embannet gant ezlevier ar Gauche Prolétarienne.

Ur skouer fetis.
Ar skouer a zibabin, evit diskouez penaos e c’hell bezañ atoret aes ar Mouvement breton, zo
marteze dister, nemet ez eo azonus-bras. Fellout a ra din menegiñ ar Poellgor-skoazell da F.L.B.L.N.S. e Brest e derou 19747. Ar poellgor a c’hoarveze eus brogarourion a bep seurt, o tont eus
luskadoù laosk evel S.A.V., S.K.B., h.a.. Ur poent boutin oa etrezo : kleizelourion e oant ha
brogarour-tre. Lakaet er-maez an trivliadoù kentael-se n’o doa kealiadurezh solut ebet ha ne felle ket
dezho e nep doare donaat o savlec’h.
An adkellig a strivas da ergorelaat pezh a hañvale anat d’an holl ha da zezrannañ o
c’healiadurezh. Evit a sell an ezel eus Rouge a oa eno, e savas un dezrann ma enteuze ur gealiadurezh
kleizelour gant tezennoù brogar – dezrann a blijas kement d’an holl m’en em gavas a-benn ar fin ar
paotr e penn ar poellgor hag adalek neuze e renas pep tra ennañ.

An elfennoù kemmesket.
LE DANTEC a glask gourmeskañ en e levr meur a elfenn, n’o deus a priori netra da welout
kenetrezo :
– ar Bountad breizhek, nerzh kevredadel oc’h anadiñ, er par hiniennel, dre ar vrogarouriezh, ar
chaovinegezh, hag er par strollennel dre aozadurioù liesseurt ;
– kealiadurezh ar bountad-se, treuzplakadur diwar ar c’healiadurezhioù kenderc’het e-ser
emsavioù, dreist-holl an eil Emsav met ivez an emsav sokialour ;
– ar c’henstourmoù kevredigezhel e Frañs – stourm ar gouerion, ec’hwelioù ar vicherourion – a
zo taeroc’h e Breizh eget e lec’h all ;
– kealiadurezh ar strolladoù kleiz pellañ, deveret eus ar varksouriezh-leninouriezh bremanaet
gant troioù-ouesk kealiadel evel an « diforc’helouriezh ».
Eus ar peder elfenn-se ne ra LE DANTEC nemet unan, ha tu zo da estlammiñ ouzh ampartiz an
aozer d’o arverañ holl ha d’o c’hendeuziñ en hevelep moul.
Ar bountad tudadel a vez ensammet hep kudenn pa ziskler an aozer bezañ breizhat ha pa na guzh
e nep degouezh e vrogarouriezh. Ur frazenn azonus eus e boblgarouriezh a gaver, p. 92 : « Pa
dremener hiziv dirak savadurioù merglet ar C’hoverezh kozh a-hed ar Blaouezh, en ur heuliañ
talbennoù serr ar c’hafedioù micherour kozh a guzh a-boan ar foukennoù “bidonville” m’en em vergn
tiegezhioù a-bezh, ne c’haller ket na fuloriñ o soñjal en emgann-se kollet gant hon pobl ». Evit n’eus
forzh pe vrogarour breizhat ne c’hell seurt diskleriadur dont nemet eus genou ur « Breizhad
emskiantek » !
Kealiadurezh ar Bountad a vez adkemeret ken aes all gant LE DANTEC : 300 pajenn gentañ al
levr, gouestlet da zeskrivañ emdroadur armerzhel ha kevredigezhel Breizh abaoe 1960, ar stourmoù
kouer ha micherour, ar bountad kulturel, a zo awenet splann gant skridoù U.D.B. e-barzh Le Peuple
Breton. Pa arver ar c’heal « pobl vrezhon » – hollad ar gouerion, ar vicherourion, ar besketaerion hag
ar genwerzhourion vihan e Breizh ar pemp departamant – ha pa lavar, p. 69 : « Goude-holl, pa vez
7
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skrapet he finvidigezhioù, forbannet hec’h annezidi er c’hreizennoù greantel bras, ha n’eo ket tonkad
reizh un drevadenn dont da vezañ un drevadenn-hañv ? », ez anad ar ratozh-se da c’hoari gant ar
gwengel Breizh.
Pa sell an aozer ouzh ar c’henstourmoù kevredigezhel e Breizh abaoe 1960, e tiverz daou
brantad :
– Ar prantad kempennelour, da lavarout eo stourm ar « fellagaed vreizhat », arc’hadurioù ur
gennad kouerion yaouank bodet en-dro da GOURVENNEC. Perzh mat an emgann-se, eme LE
DANTEC, eo bezañ bet poblek : enlusket en deus holl gouerion Frañs a-enep da emframm kozh ar
gounezerezh. Met keneiled GOURVENNEC, al luskerion, o deus « touellet » ar gouerion all dre dreiñ
ur stourm sañset « dispac’hel » en derou en ur stourm kempennelour. Hag e gwir, deuet eo ar « vleizi
yaouank » derc’houezet gant GOURVENNEC da vezañ kevalaourion c’hounezel.
Mar komprener mat enta e rebech LE DANTEC d’un emgann arc’hadurel, zoken loc’het diwar un
diaz ledan, bezañ bet atoret e diabarzh ar reizhiad gant ur gennad bihan a arc’herion. Ne hañval ket
gwelout eo tonkad n’eus forzh pe stourm arc’hadurel bezañ atoret gant nerzhoù armerzhel pe all. Ar
skouerioù bras a anavezer en istor zo atoradur an Trade Unions breizhveurat, c’hweluniadoù taer en
derou ha hiziv ensavadurioù doujet ha galloudus er reizhiad kevalaour saoz. Un touell eo enta komz,
evel ma ra LE DANTEC, eus un « derou dispac’h » a ve bet en emgann ar gouerion.
– An eil prantad, hiziv, zo ur prantad « dispac’hel ». Evel er bloavezhioù c’hwegont, eme an
aozer, ez eo poblek ar stourmoù micherour, kouer ha kulturel oc’h anadiñ en ec’hwel ar Joint
Français, e « Brezel al Laez » hag en obererezh ar ganerion vreizhek. Met ouzhpenn se eo troet ar
stourm-se a-enep d’ar gevalaouriezh ha n’emañ ket e gwazoniezh lazioù ur gwiskad danvez
kevalaourion.
Evel a weler, ez eo hualet dezrannoù LE DANTEC gant barnadurioù divezel : poblegezh
devoudel ar stourm zo a-walc’h drezi hec’h-unan evit gwarantiñ ar bobl vrezhon diouzh an atoradur
kevalaour. Hogen, komz eus « pobl vrezhon » zo en em douellañ. En devoud, n’eus ket a unvez
saviadel a c’haller envel « pobl vrezhon » nag e par ar c’henderc’hañ kevredigezhel gall, ha
nebeutoc’h c’hoazh e par ur c’henderc’hañ brezhon. Ur gaou daelerezhel e c’hallfe bezañ ar « bobl
vrezhon »-se, – gant ma ve neuze diskouezet un derou a saviad-kenderc’hañ proleterel ha brezhon.
Pell diouzh eno, LE DANTEC, feal d’e weladur diforc’helour, a nac’h sellout ouzh arc’hwel ar
saviadoù. Evit kaout ar gwir da vezañ diforc’h, ez eo a-walc’h bezañ emouez ez eur diforc’h ha
diogeliñ ar stadadenn-se.
C’hwitadenn ar gleizelouriezh hiziv zo dreist-holl marv an nerzh kevredadel ma voe harpet ar
varksouriezh warni a-raok 1914, da lavarout eo youl ar broleterion da gemer perzh e buhez ar vroad.
N’eo ket, evel ma fell da LEFEBVRE lavarout, c’hwitadenn ar finvezelouriezh varksour. Evit
LEFEBVRE ez eo ken kemplezh an darempredoù kevredigezhel, ez eus kement a zislavaroù er bed –
hag e kelennadurezh MARX hec’h-unan ! – ma n’eus ket da glask sevel un dezrann hollek hag
hollvedel. N’eus mui nemet un dra wir hag hollvedel : an diforc’helouriezh. Pep hinienn, pep strollenn
a zle klask enni pezh a ra ez eo diforc’h. P’he devo diskouezet d’ar re all penaos emañ diforc’h, neuze
he devo ar gwir da vezañ doujet, e berr : « ar gwir da vezañ ». N’eo ket souezh enta e rofe seurt
gweladur levrioù diouzh stil hini LE DANTEC. N’eo ket a-walc’h ober ur c’hruz en ur lenn an
oberenn-se, rak dañjerus eo seurt levr : dre ma teu a-benn da gemmeskañ en un doare akuit
kleizelouriezh, brogarouriezh, stourm evit an trevva pe evit ar c’hultur gant ur brederouriezh seul
zedennusoc’h ma’z eo eeun, e c’hell gwerediñ evel an tezennoù rakgouezoniezhel bet dezrannet gant
G. BACHELARD, da lavarout eo evel un opiom evit an dangorelezhioù.
LE DANTEC a brest d’ar broleterion vreizhat ur gealiadurezh dispac’helour, o reiñ da intent ez eo
ar gealiadurezh-se un arvez « naturel » eus ar broleteriezh : ar broleterion a ziogelfe o diforc’helezh a
zo bezañ dispac’herion-ganet, – a-walc’h eo bezañ proleter evit ober an dispac’h evel ma kan al
labous… Ne hañval ket gouzout e vez bepred kenderc’het ar c’healiadurezhioù e-ser un niderezh.

Klozadur.
Zoken mar seller ouzh an dezrann armerzhel-kevredigezhel a ra LE DANTEC eus Breizh abaoe
1960, ne gas ket pell e studi, dre ma’z eo dibabet fall ar stern-daveiñ. Ha dreist-holl, gwander bras al
levr eo na ziskouez emdroadur ar gevredigezh hag ar c’henstourmoù e Breizh evel emdroadur ar
saviadoù-kenderc’hañ met evel emdroadur ar c’healiadurezhioù.
E-lec’h komz difetis eus « youl ar bobl vrezhon d’ur werinegezh dispac’hel », e ve kalz siriusoc’h
studiañ ar saviadoù krouet, ha gwelout penaos e c’hell ar saviadoù-kenderc’hañ arallek reiñ tro da
ziorreadur saviadoù-kenderc’hañ emsavel (politikel, arzel, h.a.).

AN EMSAV HAG AR VRO (77)
DANEVELLOÙ OBEREREZH
Ec’hwel ar P.T.T..
D’an 8 du on bet en un emvod karter aozet gant an A.P.F. (« Association populaire des familles »
pe un dra bennak evel-se) a-zivout ec’hwel ar P.T.T.. Izili ar C.F.D.T., ar C.G.T. hag an F.N.T.
(Fédération nationale des télécommunications, emren) a oa deuet evit sklaeriañ an dud war ar pezh a
oa en o ec’hwel. Pedet e oant bet gant an A.P.F.. Un emvod a seurt-se o doa graet c’hoazh en A.C.B.
(lestrsaverezhioù Naoned). War-dro 60 den e oa, en o zouez kalz implijidi eus ar P.T.T.. Azonus e
c’hell bezañ eus un diouer a zarempredoù etre an implijidi war o lec’h labour pe en o c’hweluniadoù.
E berr, setu ar penndodennoù digejet eus ar breud a zo bet :
1) an ec’hwel n’eo ket troet a-enep ar c’hevredig, er c’hontrol ;
2) stourm a reomp ouzh ar prevesaat ;
3) difenn a reomp stad ar gourc’hwelioù.
Arc’hwelañ a ra ar P.T.T. evit mad an embregerezhioù kevalaour :
a) ar prizioù izel graet d’an embregerezhioù bras a grou un toull er c’hef a vez leuniet gant kresk
ar prizioù paeet gant ar c’hevredig (da skouer an timbr da 0,80 F) ;
b) an embregerezhioù kevalaour a werzh d’ar P.T.T. ar binviadur o deus ezhomm. Ar stalioù
prevez eo a ren war dibab ar binviadur. Da heul, hemañ zo diouzh helvoù ar gevalaourion ha n’eo ket
diouzh gwelladur al labour hag askorusted ar P.T.T. (roet eo skouer L.M.T.) ;
k) ne vez mui fiziet en implijidi ar P.T.T. nemet labourioù anhelvus. Ar staliañ linennoù, binvioù,
an tresañ kartennoù, h.a., a vez graet gant embregerezhioù prevez paeet er priz uhel. Ar P.T.T. a zeu
da vezañ ur gwazerezh goude-gwerzhañ o ratreañ digoust fazioù ar staliadurioù graet gant an
embregerezhioù prevez.
Bevennet e vez ar c’hoskor. Pa dremen 3000 eiler da gargidi ez eo peogwir ez eus aet 3000
kargiad war o leve, pe pa’z eus bet staeloù vak dre un arbenn all. Ma ne vez ket enfredet eilerion
nevez, e vo gwelet zoken niver ar staeloù o tigreskiñ. Aze o deus diskouezet an aon o doa rak gwelout
tamm-ha-tamm ar P.T.T. o reiñ labourioù nevez d’ar gennad prevez (skouer : ar faktourion).
Klozadur gant ur plac’h ezel eus ar C.F.D.T. : diskouezet eo bet ne c’hell ket bezañ a wazadurezh
foran en ur gevredigezh kevalaour. Stourm implijidi ar P.T.T. evel stourm implijidi all eus an
amaezhiadurezh a chom darnel. Anat eo ne gav e ster nemet o venegiñ ur pal na c’hell bezañ nemet ur
gevredigezh kevalaour.
Echuet eo bet evel-se. Ne’m eus ket kemeret perzh er breud.
D’an 10 du ez on aet d’ar gala-skoazell evit ar bosterion ec’hweler. Aozet oa gant etrec’hweluniad
44. Ar pal embannet oa degas arc’hant ha poblekaat an ec’hwel. An abadenn a oa gant prezegennerion
ar c’hweluniadoù ha kanerion o doa holl un arliv breizhek, en o zouez Gilles SERVAT.
Ar saliad (Palais du Champ de Mars, leun-chouk) oa amparet dreist-holl gant tud yaouank deuet
evit Gilles SERVAT. Hennezh en deus graet e numero boas. Lec’hiet mat e oa e brezegenn evit ar
brezhoneg. Ar brezegennerion zo chomet stag ouzh al lugan « P.T.T., usagers, solidarité ». Hilliget o
deus an trivli breizhek, pezh a lakaas ar saliad en ur joa vras.
Izel eo chomet al live ha n’eus ket tu da lavarout ez eo bet poblekaet an ec’hwel, kresket
poblegezh Gilles SERVAT ne lavaran ket.

Evel ma tiskouez al lugan, e vez galvet ar c’hevredig, arvalion ar P.T.T. da genduañ gant an
implijidi. Poblekaat an ec’hwel a ve neuze ober eus paderezh ar gwazadur foran ur gudenn eus ar
« bobl ».
Ret eo bremañ tostaat seurt savboent ouzh ar breud a zo bet en emvod an A.P.F.. O loc’hañ
diouzh an hevelep pal : diwall ar gwazadur foran, e tegas elfennoù nevez o tiskouez ez eo lodek ar
gwazadur re reizhiad hag e chom stourm implijidi ar P.T.T. darnel. Emvod an A.P.F. a zegas un
dezrann chomet e skourr hogen a zo a-walc’h evit lakaat anat ur si tu bennak en ec’hwel ar P.T.T..
Al labour boulc’het en emvod an A.P.F. ne ra nemet degas elfennoù hep disoc’hañ.
N’eo ket bet kaset d’ar penn pellañ displegadenn gwikefre ar gwazadur foran. Pegoulz eo bet
savet ar P.T.T. ha perak ? Penaos ez emdro ? Tro ez eus bet da verzout e tremen tamm-ha-tamm d’ar
gennad prevez an obererezhioù deuet da vezañ helvus. Mar kresk priz an timbroù e vo tu d’un
embregerezh prevez da zehentañ al lizhiri. A-hend-all, mar be prevesaet penn-da-benn e koustfe
keroc’h ar gwazadurioù stil CEDEX, TELEX, h.a. d’an embregerezhioù, rak ret e ve dezho bezañ
helvus war-eeun. Da heul e ve tu da vont betek un dezrann klok eus ar gennad foran : E.D.F., h.a.,
gwelout perak ez eus anezhañ o studiañ e emdroadur hag e lec’h er reizhiad.
Resisadur pal an ec’hwel a chom ivez e skourr. E derou an emvod, ar pal embannet oa difenn ar
gwazadur foran. En dibenn e oa ar gevredigezh sokialour. An elfennoù displeget e-doug an emvod a
zegas, ouzhpenn se, dislavaroù e stourm implijidi ar P.T.T.. War un tu e kroged da ziskouez ez
arc’hwel ar gwazadur evit mad an embregerezhioù ha n’eo ket evit mad ar c’hevredig. War un tu all e
c’houlenned digant ar c’hevredig kenduañ evit difenn ar gwazadur. Chomet eo an displegerion hep
dezrannañ o emzalc’h-emzifenn : « ne stourmomp ket ouzhoc’h evel ma lavar ar gouarnamant ». Elec’h klask prouennoù diles eus reizhded o stourm, e troent e nac’hadenn kadarnadenn ar
gouarnamant.
N’o deus ket donaet mennoz darnelezh ar stourm. Chomet eo ar c’hweluniadoù stag ouzh keal ar
gwazadur foran lusket er c’hedveno. Klasket o deus ober an unvaniezh en-dro d’ar gwazadur foran.
Hogen ar gwazadur foran zo lodek er reizhiad. Klotañ a ra gant lazioù estren da re al labourerion. Evel
poent-kejañ diles etrezo o deus al labourerion o savlec’h boutin er reizhiad-kenderc’hañ. Seurt
savlec’h n’eo ket stag ouzh an embregerezh ma labouront, hogen ouzh ar reizhiad a-bezh. Implijidi ar
P.T.T. oc’h emzifenn evel « izili » ar P.T.T. o deus graet un troc’h etrezo hag al labourerion all.
Pouezet o deus war un deberzhegezh o kuzhat o darempredoù diles gant al labourerion all deuet en
degouezh da vezañ arveriaded1. E-lec’h donaat an dislavar etre bezañ benveg ar P.T.T. hag iziunadoù
boutin d’an holl labourerion, dre ar savlec’h boutin, ez int chomet diazezet war an dislavar. Ar
gouarnamant eo en deus antellet dezho seurt hent bac’h ha reizh eo. Pezh a zo chalus eo ersav ar
c’hweluniadoù.
E nep ampoent eus ar breud n’eus bet derou un dezrann eus an ec’hwel. Trec’hiñ war an
darnelezh a amplege anavezout an elfennoù stadadus, muzuliadus, ergorel a oa en orin an ec’hwel.

1

E daou zegouezh e’m eus bet tro da gejañ gant seurt emzalc’h :

1) Trakt etrec’hweluniadel bankoù Naoned da geñver ec’hwel meurzh 1974 (C.F.D.T., F.O., S.N.B., C.F.T.C.,
C.G.T.). An implijidi a arc’he evit ar goproù hag an aozioù labour. An trakt a echue gant : Nous sommes soucieux
de la clientèle ; vous devez pouvoir prétendre à un service d’une bonne qualité () Neuze ez arc’hed gwelladur an
aozioù labour pour le plus grand profit de notre clientèle que nous estimons bien, nous, et que nous avons le souci
de servir. Evel just ne oa anv ebet eus pal ar « gwazadur » ez eo ar bankoù. Al liammoù etre al labourerion a zeue
da vezañ ar gwazadoù pourchaset gant an implijidi d’an arvalion.
2) Prezegenn plac’h ambilh ar C.G.T. evit ec’hwel an 19 du (Galeries Lafayette) : « Tud ar P.T.T. a zifenn stad ar
gourc’hwelioù. Ma ne labour ket an dud n’o devo ket arc’hant. Ma n’o devez ket arc’hant ne brenint ket. Ma ne
brenont ket n’hor bo ket mui arvalion ».
En holl zegouezhioù-se, pezh a gont eo tizhout an dud ar muiañ gwellañ hep m’o defe ezhomm da brederiañ re. Neuze e
vez klasket an elfenn hollekañ hag e pesketaer er c’healiad arallek. Klask a reer ledañ ar stourm dre un difetisaat. Klask a
reer tizhout an dud dre an trivli eeunañ ha n’eo ket dre o saviad.

Kroget eo bet an ec’hwel d’an 18 here e dezlennva porzh-houarn Lyon e Paris (titouroù tennet eus
Syndicalisme Hebdo (nº 1520, 31 here 1974, p. 5, er rann A travers professions et rêgions). War-dro
1500 labourer ez eus en dezlennva. Buan eo en em ledet an ec’hwel d’ar vro a-bezh. Ar C.F.D.T. hag
ar C.G.T. o deus kemeret penn an ober. Eilet int bet gant an F.N.T. ha stourmerion eus F.O.. Pezh a
chale an ec’hwelerion a hañvale bezañ surentez al labour. En dezlenn ez eus dreist-holl eilerion hag
un treiñ-koskor herrek (ouzhpenn se, n’ouzon ket ha ne ve ket anv a arverañ ardivinkoù-dezlenn).
Buan he deus ar wask ledet ar meno e oa an ec’hwel arvarus evit an armerzh ha direnkus evit ar
c’hevredig. Ken buan all eo deuet al lugan « P.T.T., usagers, solidarité » ar pep brasañ eus obererezh
ar c’hweluniadoù en-dro d’an ec’hwel. O roll eo bet reiñ stummoù sifret d’an arc’hadurioù : gopr izek
da 1700 F, digresk an amzer labour ha goulennoù all war an aozioù labour. Don e oa an divoz e-touez
an implijidi mar en muzulier diouzh ment an ec’hwel.
Hag o deus ar c’hweluniadoù degaset perzhioù nevez da ersav emdarzhek an implijidi ? Ar remañ a chome en un emzalc’h emzifenn rak breskadur o saviad. Ar c’hweluniadoù zo chomet gant un
emzalc’h emzifenn a-geñver gant an ec’hwel. Ret e oa d’an ec’hwel dont a-benn. Arabat e oa paouez
gantañ a-raok diraez un disoc’h yael sifradus. Devezh an 19 du a ziskouez seurt tuadur. Neuze ez
anadas un troc’h etre ar frammoù c’hweluniadel hag an implijidi. Ezwelet eo orin an ec’hwel (divoz
an implijidi) gant an ec’hwel e-unan. Dont a ra da vezañ afer ar c’hweluniadoù evel frammoù, a venn
reiñ lañs drezañ d’o lazioù : padout, diskouez barregezh. Evel just e rankjont derc’hel kont eus ar
c’hoant klozañ a groge da sevel gant al labourerion goude ur mizvezh ec’hwel. Padal e kendalc’hont
gant ar c’haderezh emzifenn. Pleustret mat e oa bet ar c’hedveno. Dre se en em santas ar
c’hweluniadoù rediet da embann e tifennent ar gwazadur foran ha war un dro e arvalion, – skritell
lakaet gant ar wask war al labourerion all evit an degouezh, oc’h ober anezho ur muianiver mut a veze
kargidi ar Stad ha derc’houezourion ar P.M.E. oc’h ober trouz en o anv er stlennerezh##. Un ec’hwel
a vent vroadel oa respont d’an dagadenn.
Pezh a zo splann ha chalus eo al leviadurezh war-hed gwel, ar politikerezh diouzh an deiz, renet
gant ar c’hweluniadoù. E diouer ar binvioù ret d’ur politikerezh war hir dermen, e reont gant ar pezh a
gavont. En degouezh ez eo bet gant dodenn ar « gwazadur foran ».
Met petra eo ar P.T.T. ? Un elfenn dizisrannadus eus ar reizhiad, lodek e stad ar gevredigezh.
Arvarus eo soliañ warno ar gengrediezh etre al labourerion. Da gentañ-penn ez eo chom e par an
darnelezh diskuliet a-hend-all. Gwashoc’h c’hoazh eo chom beuzet e dislavaroù ar gevredigezh hep o
gwelout, hep gwelout ez int andon da savlec’h al labourerion en o saviad-kenderc’hañ kevredigezhel.
(Pa labouran ez eus un troc’h etrezon hag an arvalion eus ar stal ma labouran. Ul labour a
gefleunian evit ar stal hag an arvalion a bae al labour-se. Ret eo din tennañ arc’hant diganto ha dezho
kaout ar pezh a c’houlennont. En eskemmoù-se eo ar stal a ren, ar gevranneion a zo a-dreñv o c’hortoz
an helv. Ar stal a vev diwar ezhommoù an arval ha va labour. Mar ouzhpenner ez eo va gopr e dalc’h
paderezh ar stal e vo anat diouzhtu an troc’h etrezon hag an arval. D’an 19 du e oamp er straed, me
hag an arval, – hemañ o vezañ lakaomp implijad er P.T.T.. Pa hon eus diskroget diouzh hon labour,
hon eus paouezet a gejañ evel binvioù eus hon embregerezhioù. An abegoù don hor boa da vezañ en
ec’hwel n’o doa ket evel hon labour da welout gant lazioù L.M.T. pe kevredadoù all, pe arc’hwel ar
reizhiad. Stag e oant ouzh ar savlec’h boutin hon eus er c’heñverioù-kenderc’hañ).
Ar c’hweluniadoù zo chomet e par an darempredoù arallek etre al labourerion. Klasket o deus
bezañ skogus war verr dermen, pezh o redias da gouezhañ er « gealiadurezh arallek ». (Tud Decré zo
chomet implijidi Decré. An diskeladeg o tremen dirak o stal, o deus huchet kreñv o c’hasoni ouzh o
fatrom. Kement-se ne rae nemet startaat al liammoù a ra anezho binvioù ar stal. Ouzhpenn ma ne ro
ket ur sol ergorel d’o divoz e lak hemañ da zisleberiñ e-ser un eztaoladur trivliadel kroc’henel
didronoz). Chomet eo an darempredoù etre al labourerion e par o staeladoù a ijinennoù. N’eo ket bet
an ec’hwel un ober istorekaus evit an dud a gemere perzh ennañ.
Ec’hwel ar P.T.T. n’eo ket bet un darvoud krouet gant al labourerion. Emañ da renkañ e-touez an
ersavioù devoudet gant an enkadenn armerzhel. Ar c’hweluniadoù o deus klasket arverañ an degouezh
evit stankaat o obererezh, kadarnaat o bezañs, kreskiñ o levezon. O obererezh avat a chom e dalc’h

arc’hwel ar reizhiad. Sellet e diarsell ar saviad-kenderc’hañ kevredigezhel (arallek d’al labourerion
dre ar savlec’h o deus er reizhiad-kenderc’hañ) e chom o obererezh en amgant an enkadenn duezel.
Dre se ne c’houlennont nemet un azgweladur er « metaouioù-ren ». An dislavaroù krouet a zegas
tennderioù er gevredigezh a-bezh. O reiñ stummoù sifret d’an tennderioù etre al labourerion hag ar
« metaouioù-ren », e c’hoari ar c’hweluniadoù ur roll diziouerus d’ar reizhiad. Kas a reont un
ergoreladur el lavar istorek o ren : ur roll hanterour o deus.
Ar goulenn na weler e nep lec’h eo daoust hag ez eus tu d’ober eus an enkadenn armerzhel (evel
eus an holl zislavaroù o tegas tennderioù) un elfenn ma harpo al labourerion warnañ un obererezh
istorekaus. Penaos eilpennañ dislavaroù ar reizhiad en un dislavar istorekaus evit al labourerion ? Un
dislavar zo da grouiñ etre al labourer arallekaet benveg ar reizhiad hag al labourer en e rezid. Ret eo
d’al labourer arallekaet emskiantañ ouzh e saviad hag en em nac’h e-unan e-lec’h en em zifenn. Al
labourerion o deus da ren o emzezrann, eleze stourmerion ar c’hweluniadoù ivez. Al labour-se zo da
ober. Ne vo ket dic’hwel war seurt tachenn.
EMVR-491

Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 24 du 1974.
Roll danvezioù an trede rummad kendaeloù eus trizekvet prantad kendaelañ bloaziek
S.A.D.E.D..
War roll Kendaeloù an Oriant d’an 24 du 1974 edo an danvezioù-mañ :
– Ar c’hweluniadoù micherour kristen eus 1870 da 1930.
– Coopérative des Agriculteurs de Bretagne (ez Office Central Landerne).
– GRAMSCI : kefredourion ha bloc’h istorek.
– LENIN : Impalaerouriezh, stad diwezhañ ar gevalaouriezh.
– Aljeria eus 1830 da 1851.
EMVR-492
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Pevare trimiziad 1974.

EMSAV
KELAOUENN BOLITIKEL
MIZIEK
Eizhvet bloavezh
Niv. 96 – Kerzu 1974
Priz an niverenn-mañ : 6,00 F
Koumanant-bloaz : 40,00 F
EMSAV
B.P. 125, 35003 RENNES CEDEX
C.C.P. RENNES 2460 10 Z

Echu eo koumanant 1974.
Koumananterion 1975 hepken a zegemero niverenn genver.
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S.A.D.E.D. : TRIZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (8)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH
(Navet testenn, PKB-1326)
Dafar evit studiañ emsavadeg ar « Bonedoù Ruz ». II. – Evezhiadennoù war arvezioù
renkadel, dispac’hel ha broadel an emsavadeg.
Emaon o paouez lenn levr PORŠNEV war an emsavadegoù-pobl e Frañs er 17t kantved1 ha derou
e studienn war ar Bonedoù Ruz2.
PORŠNEV a dag an istorourion a ra eus ar 17t kantved ur prantad ma voe ar vourc’hizelezh war
he lañs e Frañs, dorn-ouzh-dorn gant ar Roue evit kannañ ar vrientinion. Evitañ, renoù HENRI 4,
LOUIS 13 ha LOUIS 14 zo gladdalc’hel ha n’eus dislavar don ebet etrezo hag ar renkad vrientin.
Diskouez a ra ervat penaos o deus klasket ar rouaned atoriñ ar vourc’hizelezh o sevel dre hec’h
enframmañ er reizhiad c’hladdalc’hel o werzhañ d’ar vourc’hizion, eleze d’ar re o doa arc’hant,
kargoù a Stad. Seurt prevesadur eus ar galloud foran, ouzhpenn an arc’hant a zegase e kefioù ar Roue,
a greñvae gladdalc’helezh ar renad oc’h astenn diaz poblañsel hemañ d’ar vourc’hizelezh.
En dezrann a ra PORŠNEV eus an emsavadegoù-pobl e Frañs er 17t kantved e tiforc’h teir rann er
boblañs : dalc’herion ar reizhiad c’hladdalc’hel (Roue, brientinion, kloer), ar vourc’hizion, ar werin
(pobl ar c’hêrioù ha kouerion ar maezioù). Arlivioù niverus a zegas avat e pep degouezh evit diskouez
e oa diforc’hioù bras e-barzh ar vourc’hizelezh evel e-barzh ar vrientinion pe ar werin. Merkañ a ra
bepred arvezioù yael an emsavadegoù-pobl hag ivez o bevennoù. Ne ra ket ar fazi a ve digenvezañ
seurt emsavadegoù diouzh darvoudoù all ar mare na kennebeut diouzh an emsavadegoù kent pe ar re a
zo deuet da heul en hevelep lec’h pe e lec’hioù all. Darn a gav abeg e PORŠNEV oc’h arbennañ ne oa
ket a « emskiant renkadel » er mare-se, da nebeutañ er werin. Da gentañ petra ouzont eus se ha petra
eo an « emskiant » a gomzont anezhi ? Aon ’m eus na rafent anv nemet eus pezh a ijinont a-zivout
pezh he dije dleet bezañ an emskiant renkadel pe ar renkadelezh. PORŠNEV a zezrann ar Fronde evel
ur c’hwitadenn eus an dispac’h bourc’hiz e Frañs, en eneb d’ar pezh a c’hoarvezas en hevelep mare e
Bro-Saoz ; c’hwitadenn peogwir n’edo ket prest, ent ergorel hag ent dangorel, ar vourc’hizelezh da
amparañ un talbenn boutin gant ar gouerion a-enep ar reizhiad c’hladdalc’hel ; c’hwitadenn he deus
disoc’het war ur c’hreñvadur eus ar c’hladdalc’helezh (daoust d’ar stourmoù renet ouzh ar Roue gant
brientinion ’zo). Emsavadegoù-pobl ar 17t kantved zo bet, evit PORŠNEV, prientadur Dispac’h
1789 ; enno e kaver en egin an dispac’h sokialour gant an dislavar etre bourc’hizelezh ha gwerin,
eginadur ar broleteriezh (anvet gantañ rakproleteriezh).
Ent dibarek, pa gomz eus ar Bonedoù Ruz, e pouez PORŠNEV war arvezioù renkadel, dispac’hel
ha broadel an emsavadeg. Al lec’h a ra d’an arvez broadel a ro moarvat da gompren perak n’eo ket bet
embannet c’hoazh e galleg e bennad eus 19402. Soñjomp un tammig, ur bolchevik reizhkredennek,
brudetañ arbennigour ar bed war an emsavadegoù-pobl, o tont da zihuniñ tasmantoù broadelour
brezhon evit 150t deiz-ha-bloaz an Dispac’h gall (1939) ! Gouestlañ a ra un hir a zisplegadenn da
zezrannañ ar Reolennadur gounezel. Ober a ra da gentañ anv eus tri skrid hag e vreuta o dilested.
Merkañ a ra, gant gwir abeg, ez eo savet an destenn en ur yezh digomprenadus d’an darn vrasañ eus
an emsavidi, pezh a ziskouez e toug ar merk eus ur rann arbennik ha strizh anezho : ar gouerion
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binvidikañ ha kefridiaded izel gounezet d’an emsavadeg. Dezrannañ a ra neuze ar mellad 5 a gomz
eus dimezioù etre kouerion ha tudjentil evel ur goulezadur a-berzh ar gouerion baour a-benn ledanaat
talbenn o stourm d’ar gouerion binvidik ; ouzhpennañ a ra ivez, pezh n’eo ket dibouez, e oa seurt
dimezioù an doare gwellañ n’eo ket da lakaat ar gouerion da vont da vrientinion, met da ober bilened
eus noblañsoù ar vro en un nebeut rummadoù. Ret eo teurel evezh ouzh un elfenn na verk ket
PORŠNEV : an darn vrasañ eus brientinion Vreizh er 17t kantved a oa paour-razh, hag o vevañ evel
bilened (da nebeutañ ar re anezho a gave gwell labourat un tammig e-lec’h landreantiñ o c’hortoz
skoazelloù digant ar Roue pe ar Stadoù) ; aesoc’h a se ne oa ken o enteuzadur er werin.
En amveziadoù ar mare e tiogel PORŠNEV ne oa brezhoned diles nemet eus ar gouerion, o doa
miret un tammig eus ar « c’hultur » brezhon. An telloù, ar gwaskerezh o tont a-vaez bro a zevoude dre
heulret ur stourm broadel ouzh an estren. Un hir a zisplegadenn deurus a ra PORŠNEV a-zivout ar
gabell komprenet evel enkorfadur an estren. Evitañ emañ e seurt arvez broadel an diforc’h etre
emsavadeg ar Bonedoù Ruz hag emsavadegoù ar gouerion a Vreizh er 15t hag er 16t kantved.
Ne’m eus ket lennet penn-da-benn labour PORŠNEV war ar Bonedoù Ruz, netra a-zivout an
emsavadeg er c’hêrioù, da skouer. Forzh penaos, adal bremañ e hañval din e dezennoù bezañ kalz
solietoc’h eget re MOUSNIER3. Pa lavar hemañ da skouer e oa sonnetoc’h ar gevredigezh e Breizh
eget er peurrest eus Frañs, e karfen gwelout war betra e harp e ziogeladenn.
Dont a ran bremañ d’al lizher EMVR-481 (Emsav 92/290-291, eost 1974) ha d’an displegadenn
PKB-1323 war ar Reolennadur gounezel (Emsav 95/387-392, du 1974). Lakaat a ran ar gudenn : e pe
steudad darvoudoù e kemer emsavadeg ar Bonedoù ruz he ster ? Arabat e ve kouezhañ en
dogmategezh ha mirout an anvad dispac’hel pe an anvad istorek d’ar renkadoù, broadoù, stourmoù,
h.a., o deus kaset da benn pe o deus disoc’het war un dispac’h. Kudenn an dispac’helezh zo a eil renk
evit kregiñ gant dezrann ar Bonedoù Ruz : pa vo bet diskoulmet ar c’hudennoù all e vo diskoulmet ar
gudenn-se ivez. Hogen pere eo ar c’hudennoù all ? Unan anezho a dermenfen a-walc’h evel-henn :
petore nerzhoù a oa e Breizh hag e Frañs da vare ar Bonedoù Ruz ? E petore kempouez edont ? Zoken
mard emaomp en arvar da gouezhañ en un nerzhoniezh kevredadel eeunik ez eo ret, a gredan, kemer
ar gudenn dre an tu-se. Rak erfin dre an nerzh, nerzh ar boaz, ar gravez, an urzh kevredigezhel, ar
barnerezh, ar reizhiad kloerel, aotrouniezhel, al luoz, h.a., e chome war sav ar gevredigezh e Frañs er
17t kantved. Gouzout a reomp e oa graet buhez pemdeziek ar gouerion e Breizh evel e Frañs eus o
stourm ouzh an natur ha mui-ouzh-mui ouzh an urzh kevredigezhel : pezh a veze tuet diouzh an
tailhanter, an aotrou, ar beleg, h.a., oa kemend-all evit bevañ. Er c’heñver-se ar Reolennadur gounezel
a ziskouez o doa ar skridaozerion mennadoù resis war urzh ar gevredigezh. Anv a ra aozer PKB-1323
eus sevended ar skrid : gwall zichek e oa evit ar mare pa grede bilened reiñ urzhioù d’an noblañsoù.
Roll ar jezuisted (ma n’eo ket o mennad) goude an emsavadeg zo bet kantreizhañ ar gwaskerezh hag
ar saviad kevredigezhel he doa devoudet an emsavadeg gant ur vouilhenn gevrinelour a rae eus an
urzh kevredigezhel ur parzh kevan eus an natur. Kreñvaat ar baganiezh eo bet roll ar jezuisted, a
gredan, kalz muioc’h eget degas da Vreizh tabutoù saloñs ar 17t kantved.
Anv a ra aozer PKB-1323 eus an desteriadurioù « a gleiz » hag « a zehou » roet gant ar
vroadelourion vrezhon. Mat e ve ober un dezrann klok eus an daou zesteriadur ha diskouez penaos ez
int tezennoù gevell o kemer harp war vojenn ur gevredigezh vloc’hel vrezhon. N’eus bet disoc’h
« broadel » ebet da emsavadeg ar Bonedoù Ruz peogwir ne oa ket a-walc’h a nerzh diouzh o zu.
Daoust d’ar pezh a hañval krediñ aozer PKB-1323, arc’hadurioù ar Reolennadur gounezel zo tost
da re Kaieroù-klemm 1789. Ouzhpenn se, kinniget int en un doare kalz taeroc’h eget e 1789, harpet
ma’z int war un emsavadeg.
Kudennoù a ve da studiañ : 1) stad ar berc’hentiezh er parrezioù emsavet, 2) emzalc’h ar
parrezioù-se e-pad an Dispac’h gall, ar Chouanerezh.
Evel a weler ez eus danvez un dael, da nebeutañ. Emaon bremañ gant levrioù FRÉVILLE,
L’intendance de Bretagne evit ar prantad a zo deuet goude an emsavadeg.
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PKB-1326

KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(Trede testenn, PKB-1327)
An emsav aljerian. II. – Istor Aljeria eus 1848 da 1870.
Tizhet e voe Aljeria gant an enkadenn armerzhel a reuzias Frañs e dibenn Unpenniezh Gouere.
Devoudet e voe an enkadenn e Frañs gant eostadoù fall an hañv 1846. Izel e voe ar c’henderc’h evit
an edeier, an avaloù-douar (ar re-mañ oa bet tizhet c’hoazh er bloavezh kent) hag ar plant bouedchatal. Rediet e voe ar gouerion da werzhañ un darn eus o bioù en ur priz izel. Evel e bloavezhioù
diwezhañ an Assavidigezh e voe dienez er ploue, o kas d’he heul kabaduilhoù, fourgas, skrapadennoù
greun. Gwelloc’h e voe trevadoù 1847, hep lakaat termen d’an enkadenn koulskoude. E kêr e savas
herrek priz ar bara hag ar bevañs. Da brenañ boued ez ae ar pep brasañ eus korvoder an dud, ha
diwerzh a veze war ar c’henderc’hadoù greantel. Diaes en em gavas ar gwiaderezh hag an
adeiladerezh pergen. Freuzoù-stal e-leizh e voe. An dic’hweleion chomet niverus e-doug Unpenniezh
Gouere dre an dic’houest ma oa gennadoù ’zo da heuliañ an emdroadur armerzhel, a yeas war baotaat
goude 1846. War un dro e tarzhe un enkadenn gellidel dre ma ranked prenañ edeier en estrenvro tra
ma ranke ar c’hevredig, gwasket gant an ezhomm, lemel ar fiziadoù eus ar bankoù. Grevusaet e voe
an enkadenn gant an digempouez o tont war wel e dibenn ar bloavezhioù pergont etre ar rannvroioù
greantelaet hag ar rannvroioù manet henvoazel.
E 1847 e tarzhas ivez gwarzhoù er metou-ren o lakaat e kaoz pirion, kannaded,
uhelamaezhourion, reizhaouerion hag o tiskuliañ ar goubrenerezh o ren er c’hoskor politikel, direet e
breder politikel d’an damantoù armerzhel ha liammet re strizh ouzh berzh-mat al lammgresk greantel.
Diskogellet e voe kealiadurezh ar renad, ar frankizouriezh, gant an enkadenn. Mui-ouzh-vui e sellad
ouzh emell ar Stad en armerzh evel ret. Gant ar studierion pergen, hag int a orin bourc’hiz, e veze
abeget ar frankizouriezh. E-touez ar vicherourion en em lede kealioù ar sokialouriezhoù utopek
diseurt. Gant un dezv eus an 22 meurzh 1841 e voe berzet labour ar vugale dindan 8 vloaz, hogen
lakaet er-maez al lezenn-se ne embregas ar renad dezverezh kevredigezhel ebet4. An droukvoz a
greske er werin hag e-touez ar vourc’hizion vihan. Dilennadegoù 1846 o doa degaset d’an Dael ar
muianiver orleanour brasañ gwelet betek neuze. Met troc’het oa ar « vro dezvek », anezhi an 250 000
gouvriad oc’h amparañ ar c’horf dilennel diouzh ar « vro werc’hek ». Estren e vane d’ar c’houvriaded
droukvoz ar boblañs. Evito ez arc’hwele mat ar reizhiad ha ne felle ket dezho he c’hemmañ. E meurzh
1847 e voe dizarbennet un danvez dezv o c’houzizañ ar gevroz dilennet da 100 lur koulz hag unan all
o savelañ an digembezusted etre ar gannadelezh hag an amaezhiadelezh. D’ar c’hedveno e teu anat e
tro ar vuhez politikel en ur c’helc’h kloz ha n’eus mui netra da c’hortoz digant ar renad. E-kreiz ar
bloavezh 1847, pa’z eo aet e-biou taolad tennañ an enkadenn ha pa grog an armerzh da frankaat
dezhañ, e stag ar boblañs, dalc’het betek neuze gant kudennoù mallus, d’en em brederiañ war
giriegezh ar reuziadenn ha da damall mui-ouzh-mui politikourion ar renad. Ar c’hleiz tiernac’hek
(orleanourion an eneberezh) a drawel an argoll hag a fell dezhañ treuzfurmiñ ar renad dre ledanaat an
diaz dilennel. E dud politikel a lusk ur « stourmad ar banvezioù » diwar gouere 1847 e Paris hag er
c’hêrioù bras. E-touez an dud bodet e-giz-se e vez graet bruderezh evit un treuzfurmadur eus ar
reizhiad dilennel ha kempennadurioù all. Dont a ra ar radikaled hag ar republikaned ivez da gemer
perzh, oc’h arc’hañ ar mouezhiañ hollek. Nec’het eo ar gouarnamant rak emled ar stourmad. Da heul
berzidigezh ur banvez e Paris ez eus aozet un diskeladeg poblek bras d’an 22 c’hwevrer 1848, a dro
buan en emsavadeg. Ar gward broadel parizian amparet evit ar pep brasañ gant bihanvourc’hizion
eneberion d’ar renad a entu gant an emsavidi, o ren an emgann ouzh al lu dindan urzhioù BUGEAUD.
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Goude tri devezh emgann dre straedoù Paris, eus an 22 d’an 24 c’hwevrer, ez eo diskaret ar renad.
LOUIS-PHILIPPE a dec’h da Vro-Saoz ha bonnet eo ar Republik.
Trevidion c’hall Aljeria o vezañ e dalc’h armerzhel ar vrobenn a c’houzañvas ivez ar geraouez
hag an dilabour. Grevusoc’h c’hoazh e oa saviad an Aljerianed. An enkadenn ne rae nemet gwashaat
heuliadoù ar brezel : an dienez, an naonegezh, an darreuziadoù, ken ma chomjont digas a-walc’h ouzh
ar c’hemm renad. En eneb, e voe hemañ degemeret el levenez gant Europiz, en em zisklerias
republikan tost gwitibunan. Gortoz a raent digant ar renad nevez an hevelep gwirioù keodedour ha
Gallaoued ar vrobenn, an dieubidigezh diouzh ar veli vilourel, astenn ar renad trevourek d’an tiriad
aljerian a-bezh. Ret eo lavarout ez ae mennozioù republikan an entrevidi en ur ser gant ur
ouennelouriezh taer5. Lu gall Aljeria ne fiñvas ket. Dug AUMALE, mab LOUIS-PHILIPPE,
Gouarnour-meur, a roas e zilez hag a yeas da adkavout e dad da Vro-Saoz d’an 3 meurzh 1848.
Erlec’hiet e voe outañ ar penngadour CAVAIGNAC.
D’an 24 c’hwevrer e voe savet e Paris ur Gouarnamant ersezadel a 11 ezel. Unan eus e gentañ
disentezioù e voe reiñ ar gwir-mouezhiañ d’an holl Frañsizion (Gallaoued Aljeria en o zouez). Louis
BLANC ha daou sokialour all oa er gouarnamant. Ar penngadour BEDEAU, a oa bet ameiler
BUGEAUD en Aljeria, oa Maodiern ar Brezel. Levezon ar vaodierned sokialour o vont en ur ser gant
gwask ar vicherourion barizian, chomet armet abaoe devezhioù C’hwevrer hag o terc’hel atav ar
straedoù, a redi ar veli nevez da embreger un dezverezh kevredigezhel. Bevennet eo an devezh labour
da 10 eur e Paris ha da 11 eur er broviñs. Mar boe nac’het sevel ar Vaodiernezh al Labour arc’het gant
ar vicherourion, e voe krouet ur « C’hengor ar Gouarnamant evit al Labourerion » diazezet e Palez al
Luxembourg. Stagañ a reas da hanterouriñ e kenstourmoù an embregerezhioù. War un dro e teuas da
vezañ ur meni kreizenn a imbourc’herezh sokialour. Dreist-holl e voe krouet gant ar Gouarnamant
ersezadel ar « gwezhvaoù broadel », chanterioù gwastaderezh kellidet gantañ dezho da bal reiñ
gourc’hwel d’ar vicherourion dilabour. Gwezhvaoù broadel a voe savet e Paris hag e kêrioù pennañ ar
broviñs. Kreizennoù a vruderezh sokialour e voent. Anat e oa levezon ar sokialouriezh utopek war
leviadurezh kevredigezhel al levierion nevez6. Ur seurt sokialouriezh, a gavomp milis a-walc’h hiziv,
a rae aon bras d’ar vourc’hizion e 1848. Enni e sante an holl berc’henned ur gourdrouz. A-hed an Eil
Republik e stourmas taer ar vourc’hizelezh evit argas an dañjer sokialour.
Dre vouezhiadegoù an 23 ebrel 1848 e voe dilennet ur Vodadenn vonreizhel, enni ur muianiver
brevus gant ar republikaned vourc’hizel. Ar sokialourion ne oant nemet ur gronnad bihan. D’ar 4 mae
en em vodas ar gannaded hag e rejont bonnadur kefridiel ar Republik. D’ar 5 mae e voe ezholet ur
C’hengor-erounit a bemp ezel, ameilet gant ur vaodierneg. CAVAIGNAC, Gouarnour-meur Aljeria a
oa Maodiern ar Brezel. Kroget e voe diouzhtu gant ar stourm ouzh ar sokialourion. Un diskeladeg
vicherourion lusket gant atahinerion he deus aloubet ar Palais-Bourbon ma sez ar Vodadenn a ro an
dro d’ar 15 mae da doullbac’hañ ar bolitikourion sokialour pennañ, BARBÈS, BLANQUI, RASPAIL,
ALBERT. D’an 21 mezheven e freuzer ar gwezhvaoù broadel war zigarezioù kellidsteuñvel. Ar
vicherourion a laboure enno zo enket d’an dic’hwel ha d’an dienez. D’an 22 e nac’h ar gouarnamant
degemer o dileuridi, neuze e teraou diskeladegoù a zisoc’h antronoz war savidigezh bardelloù hag
emgannoù armoù. Gorren a ra karterioù reter Paris annezet gant micherourion. Ouzh 50 000
micherour armet e vod CAVAIGNAC ouzhpenn 150 000 soudard ha gward broadel, skoazellet gant
ur c’hanolierezh galloudek. Flastret eo an emsavadeg goude tri devezh emgannoù feuls. Bez’ e voe
miliadoù a lazhidi. Eilet oa CAVAIGNAC gant ar benngadourion LA MORICIÈRE ha DUVIVIER, o
doa kemeret perzh eveltañ en aloubidigezh Aljeria. Ar vourc’hizion c’hall a gave e lu Aljeria an dud o
doa ezhomm evit kas ar moustrerezh enepproleterel. N’eo ket dre zegouezh e voe lakaet, e tost an holl
vaodiernegoù eus an Eil Republik, da Vaodiern ar Brezel ur penngadour o tont eus Aljeria. D’an 28
mezheven e loezas ar Vodadenn ar C’hengor-erounit, o tamall dezhañ e ziratozhiegezh rak an
darvoudoù. CAVAIGNAC a zeu da vezañ penn an Erounid. Ezholiñ a ra ur vaodierneg nevez ma’z eo
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fiziet Maodiernezh ar Brezel e LA MORICIÈRE. Bevennet e voe frankiz ar wask hag ar frankizemvodañ a oa bet ensavet diharz gant ar Gouarnamant ersezadel. E gwengolo 1848 e voe lakaet
padelezh an devezh-labour da 12 eurvezh.
Gallaoued Aljeria o doa kaset pevar c’hannad d’ar Vodadenn vonreizhel, republikaned
vourc’hizel anezho. Da heul devezhioù mezheven 1848 e voe toullbac’het 450 den e « kasbah »
(gwikadell) Bône. E meurzh 1852 e voent trevvac’het e kamp Lambèse (hiziv Tazoult) e-kichen
Batna. Goude devezhioù mezheven e voe mouezhiet gant ar Vodadenn 50 milion evit trevidigezh
Aljeria a-benn dijabliñ Paris diouzh ar vicherourion dilabour sellet evel gourzhtroüs. E-se, 100 000
micherour ha dornwezhour, parizian evit ar pep brasañ anezho a c’houlennas ul lodenn-douar en
Aljeria. A-benn ar fin, 20 000 anezho a enbroas en Aljeria, en o zouez 15 000 Parizian. Diazezet e
voent e 42 gêriadenn nevez, lakaet dindan evezh an amezhierezh milourel, na roas ket dezho ar
skoazell prometet. Rankout a rejont talañ ouzh amveziadoù tenn-kenan. Ar pep muiañ anezho ne
anavezent netra a-fet labour-douar, – reoù o deveze aon rak al loened a vagent. Darreuziadoù a
darzhas en o mesk. 3000 anezho a varvas, 7000 a zistroas da Vro-C’hall digalonekaet.
Trevidion c’hall Aljeria a c’hortoze digant ar renad nevez ul leviadurezh a enteuzidigezh hollek
evit Aljeria. War an amboaz-se e kasjont ervennadennoù d’ar Gouarnamant ersezadel dre hantererezh
o dileuridi e Paris. Gouez dezho, he dije an enteuzidigezh lakaet fin d’an enkadenn armerzhel o trastañ
ar vro. Betek ur poent e voe bastet d’o arc’hadurioù. Dre ziferadoù ar 16 hag an 20 eost 1848 e voe
destaget un darn eus an amaezhierezh trevourel ouzh maodiernezhioù Paris. Ne chomas gant
Maodiernezh ar Brezel, eleze gant ar Gouarnour-meur, nemet ar Gêrreizh, al labourioù foran, ar
gounezerezh, ar c’henwerzh, ar c’helliderezh (nemet ar maltouterezh). Evel-se e voe kentradet
« leviadurezh an destagadurioù », a voe astennet d’an holl c’hennadoù eus an amaezhierezh e 1881.
Un diferad all eus ar 16 eost 1848 a ensavas kumunioù war an tiriad trevourel a-bezh. Dilennet e veze
ar c’huzulioù dinazel dre ar mouezhiañ hollek. An Aljerianed hag Europiz nanngall a c’halle kaout un
derc’houezadur o sevel betek an drederenn eus an dinaz, hogen keodedourion c’hall hepken a c’halle
bezañ maer pe eilmaer. Ezholet e veze maered hag eilmaered gant ar Gouarnour-meur evit ar
c’humunioù dindan 3000 annezad ha gant ar gouarnamant evit ar c’humunioù dreist 3000. Evit tri
bloavezh e veze dilennet an dinazoù. Diwar an derou avat ez arc’hweljont fall en arbenn eus an
dizemglevioù etre izili c’hall hag izili nanngall. Ar geodedourion c’hall ne asantent ket a c’hrad vat
rannañ ar galloud dinazel gant Europiz nanngall ha dreist-holl gant Aljerianed. Ouzhpenn se e oa ur
bihanniver sokialour e-touez an drevidion hag ar vuhez dinazel a zeuas da vezañ un dachenn a
zifreterezh sokialour e lec’hioù ’zo, ken ma voe seizet obererezh ar c’huzulioù. E 1851 e voent loezet
an holl anezho hag amsavet gant kengorioù arbennik. E 1854 e tistroad da reizhiad dinazel 1847.
D’ar 4 du 1848 e voe darbennet ur Vonreizh nevez gant ar Vodadenn vonreizhel : un Dael
unkambrek (ar Vodadenn vroadel) e piaou d’an Dezvañ hag un Arlevier ar Republik e penn an
Erounid. Ar Vonreizh a vonne Aljeria « tiriad gall » evel an holl drevadennoù, nemet e veze dindan
un dezverezh arbennik da c’hortoz. Dre zevedoù an 9 hag ar 16 kerzu 1848 e voe rannet tiriadoù
trevourel Aljeria e tri departamant : Oran, Aljer, Constantine, isrannet o-unan en arondisamantoù
azrannet d’o zro e kumunioù. Lamet oa digant ar Gouarnour-meur ezholerezh maered hag eilmaered
ar c’humunioù dindan 3000 annezad ha fiziet er brefeded. Heptreuget e veze ar Gouarnour-meur evit
an amaezhierezh trevourel : edo ar brefeded e darempred eeun gant Gwazadur Aljeria e Maodiernezh
ar Brezel pe gant ar Maodiernezhioù all. N’o deveze d’ober gant ar Gouarnour-meur nemet a-zivout
poentoù dibarek o tennañ d’an entrevadiñ. Raksellet e oa tri C’huzul-meur evit an departamantoù,
nemet ne voent ket krouet e-pad an Eil Republik. Freuzet e voe amaezhierezh an tiriadoù kemmesk.
Dasparzhet e voe ar re-mañ etre an tiriadoù trevourel hag an tiriadoù milourel. Amaezhierezh an
tiriadoù milourel a chomas fiziet el lu, na felle ket dilezel e veli gant an drevourion. CAVAIGNAC ha
LA MORICIÈRE (hemañ e penn an traoù aljerian dre ma oa Maodiern ar Brezel) a oa dedaolidi eus lu
Aljeria hag a ziskoueze ar vrasañ diegi o plegañ da zarvennadurioù an drevourion ; ne blegent nemet
rediet gant an amveziadoù nevez krouet gant an Eil Republik.
D’an 10 kerzu e voe dilennet an Arlevier. War ar renk edo Louis-Napoléon BONAPARTE, un niz
da NAPOLÉON 1ñ, kinniget gant « Poellgor straed Poitiers », anezhañ mirelourion ezroueelourion

evel THIERS, MOLÉ, BERRYER, Odilon BARROT. Dezho e hañvale o emstriver bezañ ur paotr
dister ha dizañjer, aes derc’hel warnañ. Emstriver ar republikaned dehou oa CAVAIGNAC, hini ar
c’hleiz oa LEDRU-ROLLIN. Dilennet e voe BONAPARTE gant ur muianiver brevus : 5 400 000
mouezh evit 1 400 000 da CAVAIGNAC ha 400 000 da LEDRU-ROLLIN. Mouezhioù
BONAPARTE a zeue dreist-holl eus ar ploue. Liammet oant ouzh ersav ar gouerion da heul an telloù
ensavet gant an Eil Republik, liammet ivez ouzh ar « gwengel napoleonek » seul c’halloudekoc’h en o
metou ma oant dibolitikaetoc’h. Merzet e veze gant ar gempredidi o-unan an diazalc’h etre
bonapartouriezh ha dibolitikadur. Ur c’hemm a anade etre Frañs istorek ha Frañs an trobarzh (Breizh
pergen). Ar pep brasañ eus Gallaoued Aljeria a vouezhias evit BONAPARTE, dipitet ma oant gant
leviadurezh CAVAIGNAC en doa lakaet bevennoù d’an enteuzidigezh ha dalc’het beli al lu en
Aljeria.
E genver 1849 e voe savet ur vaodierneg nevez gant ezroueelourion. Ne oa republikan ebet en o
zouez. Ar vourc’hizelezh c’hall a yae eus an dasstourm enepsokialour d’an dasstourm
eneprepublikan7. Ar Republik ne hañvale ket dezhi bezañ ur renad diogel a-walc’h evit he lazioù.
Kenstourm a voe diouzhtu etre an Erounid hag ar Vodadenn, enni ur muianiver republikan, o
tisoc’hañ war he loezadur e mae 1849, a-raok m’he doa mouezhiet war an holl dezvoù frammel stag
ouzh ar Vonreizh. Amsavet e voe goude dilennadeg an 13 mae gant ur Vodadenn-dezvañ, enni 500
mirelour ezroueelour, 100 republikan bourc’hizel ha 200 « menezour », strollad o vodañ ar republikan
kleiz hag ar sokialourion, a oa e ziaz dilennet amparet gant micherourion, kouerion,
bihanvourc’hizion. Etre an tri c’hannad dilennet gant Gallaoued Aljeria e oa ur menezour, ar
santsimonour Émile BARRAULT, a oa bet trec’h evit un darn a drugarez da vouezhioù ar
vicherourion barizian nevez enbroet.
Ur gwir diskuliadur e voe dilennadegoù an 13 mae 1849 : ne oa ket ar mennozioù araokadour
bevennet d’ar vicherourion eus kêr, met tizhet e oa ivez un darn vat eus ar gouerion. Ar pep brasañ
eus ar gannaded venezour a zeue eus departamantoù ploueziat eus Kreiz Frañs, Elzas, Franche-Comté,
Okitania. Liammet oa an emdroadur-se ouzh an enkadenn c’hounezel : eostadoù fonnus oa bet e 1848,
nemet e oa kouezhet prizioù-gwerzhañ ar c’henderc’hadoù gounezel. Ar venezourion a luskas ur
bruderezh start evit prientiñ dilennadegoù dezverezhel 1852. O c’healiadurezh oa ur c’heveldod a
gealioù gwerinek, sokialour utopek hag enepkloer. E 1849 ez eo echu an enkadenn c’hreantel, nemet
n’eo ket azlañset c’hoazh ar c’hennez : gortoz a ra ar gevalaourion ur renad politikel muioc’h diouzh o
c’hoant evit ober postadurioù bras ha krouiñ ijinerezhioù nevez. Ha mar rofe dilennadegoù 1852 an
trec’h d’ar venezourion ? Daou rummad zo koulskoude e-touez ar gevalaourion : ur rummad kozh,
derc’houezet gant tuad mirelour ar Vodadenn, o klask distreiñ d’ur renad heñvel ouzh hini
Unpenniezh Gouere, laouen a-walc’h gant ar reizhiad armerzhel o ren ; ur rummad yaouankoc’h,
levezonet gant ar santsimonouriezh, mennet da eilpennañ ar reizhiad armerzhel dre ur greanteladur avras, en o zouez bankourion evel ar vreudeur PÉREIRE, Achille FOULD8. Int eo a skoazellas
BONAPARTE da gas da benn e daol-Stad eus an 2 kerzu 1851. Achille FOULD e-unan a voe
Maodiern an Arc’hant en ur vaodierneg savet gant BONAPARTE d’an 31 mae 1850.
Unezholadeg an 20 kerzu a gaougantas an taol-Stad dre 7 500 000 ya ouzh 640 000 nann ha
1 500 000 anvouezh. Dister e voe muianiver ar yaoù en Aljeria. Stag-tre oa Gallaoued an drevadenn
ouzh ar Republik he doa roet dezho an hevelep gwirioù politikel ha d’ar Frañsizion all. Dre-vras e
vouezhias nann kêrioù Aljeria ha ya ar maezioù, ar vicherourion barizian enbroet pergen. Dre an
deved eus ar 17 c’hwevrer 1852 e voe freuzet frankiz ar wask. An holl gazetennoù a gouezhas dindan
grap ar gouarnamant. Gant ur benveg ken galloudek e c’hallas BONAPARTE prientiñ ar c’hedveno
da addiazezidigezh an Impalaeriezh, en Aljeria evel e Frañs. Unezholadeg du 1852 aozet war gudenn
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Arveret e oa bet ar renkadoù-etre republikan gant ar vourc’hizelezh vras evit embreger ar moustrerezh enepmicherour.
Ur wech pellaet an argoll micherour ha sokialour e voent o-unan skarzhet diouzh ar veli.
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Edo ar rummad nevez-se a gevalaourion en eneberezh e-doug Unpenniezh Gouere. Diskaret e voe renad LOUISPHILIPPE peogwir ez enebe outañ ar werin hag ar vihanvourc’hizelezh moarvat, met ivez un darn eus ar vourc’hizelezh
vras.

adsavidigezh an Impalaeriezh a roas 7 800 000 ya ouzh 250 000 nann er vrobenn. En Aljeria e voe
90 % a yaoù.
An enkadenn armerzhel a gendalc’has en Aljeria a-hed an Eil Republik. Skoilhet oa ar vuhez
armerzhel er c’hêrioù dre an diouer a gretioù. A-benn parraat ouzh se e voe krouet Bank Aljeria en
eost 1851 gant ar gouarnamant9. Daoust d’an enkadenn e kreskas niver an entrevidi. E dibenn 1851 e
oa 131 000 Europad en Aljeria (66 000 Gall, 65 000 Nanngall), 33 000 anezho o vevañ war ar maez.
An edeier oa ar gounezadur pennañ. Adalek derou an trevadur e 1830 e oa bet stadet ne zeree ket
Aljeria ouzh ar gounezadurioù trovanel. Ar sec’hor hag an nijadegoù karveged oa bet e devoud
eostadoù fall ar bloavezhioù 1846-1848 ; fall e voent c’hoazh e 1849-1851 da heul digresk al loened
hag an diouer a hadoù. Naonegezhioù ha darreuziadoù a gendalc’has da walennañ an Aljerianed.
Kouezhet oa ar boblañs Aljeria da 2 320 000 annezad e dibenn 1851 (mui ar 190 000 annezad eus
Kabilia-Veur, chomet dizalc’h).
Lezenn ar 16 mezheven 1851 a glaskas reiñ un dezvad da berc’hentiezhoù an Aljerianed. Un
diforc’h a veze graet etre ar berc’hentiezh prevez (« melk ») ha perc’hentiezh ar meuriadoù (« arch »
pe « sabega »), – ur c’hammster oa aze : sellout an douaroù « arch » evel perc’hentiezh kengladel ar
meuriadoù pa oant e gwirionez perc’hentiezh dirann etre izili ar meuriadoù. Bonnet e voe diarallaus
an douaroù « arch ». Ar Stad nemetken a c’halle dont da berc’henn warno evit ezhommoù kevredin.
Endodet e oa bet an danvez dezv gant ur c’hannad eus Aljer ; drezi ne chome gant ar meuriadoù
nemet kerz o douaroù, ar Stad o kaout ar berc’hentiezh anezho ; ar pal oa aesaat an
diberc’hennadurioù. O vouezhiañ al lezenn, ar Vodadenn he zreuzfurmas o lakaat ar Stad perc’henn
war goadegi Aljeria ; dindan an anvad-se e voe renket ar brouskoadoù hag ar strouezhegi a dalveze da
beurvanoù d’ar meuriadoù. Ur bern magerion aljerian a voe argaset evel-se diouzh o feurlec’hioù.
A-hend-all e oa bet divizet en ebrel 1848 gant ar Gouarnamant ersezadel dieubiñ ar sklaved
vorian, disentez a dalveze dreist-holl evit inizi Antilhez ha Réunion, met a selle ivez ouzh 18 000
morian sklaved eus bourc’hizion ha brientinion aljerian. Didenn e voe dedalvezet an disentez war an
tiriadoù trevourel, nemet e voe diaesoc’h an traoù en tiriadoù milourel. Pa zouje ersavioù taer a-berzh
ar vrientinion, ez argerzhas an amaezhierezh milourel gant evezh bras. Ne voe freuzet da vat ar
sklaverezh nemet e dibenn an 19t kantved, pa aloubas ar C’hallaoued Kornog Afrika hag ar Sahara, da
lavarout eo pa zalc’hjont tachennoù ar sklaveta ha hentoù ar c’henwerzh.
E 1849 e rankas al lu gall talañ ouzh un emsavadeg e rannvro Batna ; gorren a rae ar boblañs ouzh
an telloù. E penn an emsavidi edo c’hoazh ar marabout BOU ZIAN. An darvoud pennañ e voe seziz
glasvod Zaatcha, a badas meur a vizvezh. Pa voe kemeret ar glasvod gant ar C’hallaoued d’an 28 du
1849, e voe lazhadeget an difennourion hag an holl annezidi, BOU ZIAN en o zouez. 1500 Gall a voe
lazhet pe gloazet. Seziz Zaatcha zo ur skouer eus ar vent kemeret gant ar vrogarouriezh en Aljeria da
heul savidigezh Stad ABD-EL-KADER. Adalek 1830 o doa an Aljerianed kroget gant ar
gourzhbellerezh a-enep ar C’hallaoued e trowardroioù Aljer, met e diouer a ere politikel etre ar
meuriadoù e chome seurt brezelaat un embreg lec’hel rik. An ere savelet gant ABD-EL-KADER etre
an Aljerianed a chomas gwerc’hek goude freuzidigezh ar Stad : e-mesk difennourion Zaatcha e oa
Aljerianed o tont eus broezennoù diseurt eus Aljeria.
E derou 1851, ar penngadour d’HAUTPOUL, Gouarnour-meur, a reuzias Kabilia-veur hep dont abenn d’he sujañ avat. An ergerzhadeg pouezusañ a voe renet eus mae da c’houere 1851 gant ar
penngadour SAINT-ARNAUD e Kabilia ar Reter. Drastet e voe tiriad pergont meuriad. E gouere ez
embanne ar gouarnamant ar sujidigezh eus Kabilia ar Reter, – pezh a oa diwir, ar meuriadoù a
c’horreas en-dro goude loc’hadur al lu gall. Tremen a reas SAINT-ARNAUD eus ar rez penngadour
droue d’ar rez penngadour rannlu. War gentod BONAPARTE e oa bet embreget e gwirionez an
ergerzhadeg-se. Goût a ouie e oa SAINT-ARNAUD ur paotr divorc’hed hag uhelek, hag an Arlevier
en doa ezhomm anezhañ evel Maodiern ar Brezel evit kas da benn e daol-Stad. Hemañ a c’hoarvezas
d’an 2 kerzu 1851, SAINT-ARNAUD o vezañ e penn Maodiernezh ar Brezel hag o tiogeliñ
kenwallerezh al luoz.
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E genver 1851 e voe freuzet hogos an holl wirioù maltouterezh etre Frañs hag Aljeria.

D’an 2 kerzu 1852 e teuas ar Priñs-Arlevier Louis-Napoléon BONAPARTE da Impalaer dindan
an anv NAPOLÉON 3 da heul unezholadeg du 1852. Ar renad nevez a venne bezañ war un dro
aotrouniek ha gwerinek. Dispac’h 1789 en doa digoret un oadvezh a dreuzfurmadurioù, a zistabilder,
a stourmoù : NAPOLÉON 3 a fell dezhañ reoliñ an treuzfurmadurioù, oc’h erlec’hiañ ouzh an
dispac’hioù un emdroadur kendalc’hus ha distroñs. Ar seurt gweladur a glot gant hini rummad ar
gevalaourion yaouank. Kavout a ra dezho emañ an diskoulm e kenweadur an aotrouniezh personel
hag ar weriniezh. Mard eo freuzet frankiz ar wask hag ar frankiz-emvodañ gant ar renad nevez ez eo
miret ar mouezhiañ hollek gant Bonreizh 1852. Hemañ zo un arm galloudek evit an Impalaer, a zo
diazezet e ren war div unezholadeg (kerzu 1851 ha du 1852). Aotrouniek eo ar renad : ouzhpenn
bezañ penn tost diharzveli an Erounid, en deus an Impalaer ar gwir-kentodiñ hag ar gwir-gourbonnañ
war dachenn an dezvañ, – ne vez merket dezhañ gant ar Vonreizh amzeriad ebet evit gourbonnañ an
dezvoù mouezhiet gant an Dael. Houmañ a c’hoarvez eus ar Sened, ar C’huzul-Stad hag ar C’horfdezvañ. Izili ar Sened hag ar C’huzul-Stad a vez ezholet gant an Impalaer, re ar C’horf-dezvañ a vez
dilennet. Gwariet e vez an derc’houezadur dre adaoz ar pastelloù dilennel ha gant erbedadur kefridiel
an danvez kannaded bonapartour. En ur saviad dislavarus emañ ar renad : klask a ra en em harpañ war
un dro war ar vourc’hizelezh ha war ar werin, ar vicherourion. Evit NAPOLÉON 3 e rank an
enebiezhoù renkadel steuziañ mar bez lakaet an holl da dennañ gounid eus al lammgresk armerzhel.
Ar renad nevez a ro fiziañs d’ar gevalaourion a sell outañ evel ouzh ur renad a urzh. Postet e vez
ar c’hevalaoù a oa bet skornet betek neuze. Ouzhpenn se e teu an aour dizoloet e California hag en
Aostralia da zaougementiñ fonn ar moneiz e Frañs evel en holl riezoù kevalaour etre 1850 ha 187010,
pezh a zo e devoud un diorreadur bras eus ar greanterezh a-ser gant un treuzfurmadur eus ar
c’halvezerezh. E-doug an Eil Impalaeriezh e kresk ar potin a 6,7 % keitat bep bloaz, tra ma’z a
kenderc’had ar gloan eus 5 da 13 milion a donennoù. Bennozh d’ar frankembreger e kresk ment an
embregerezhioù ; ar stalioù bihan a vez kendeuzet pe dasprenet gant ar re vrasoc’h. Paotaat a ra ar
c’hevredadoù dre gevrannoù. Bleuniañ a ra ar bankoù. E 1859 e krouer ar « Crédit Industriel et
Commercial », e 1863 ar « Crédit Lyonnais », e 1864 ar « Société Générale ». Ur prantad a dolperezh
kevalaour eo ivez, a-zremm hag a-zerc’h. Da skouer e teu ar familh PÉREIRE-THURNEYSSEN da
reoliñ pemont kevredad. Mui-ouzh-mui en em ampar ur meni brientinelezh kevalaour liammet-strizh
ouzh ar galloud politikel. Ur prantad a gennez armerzhel eo enta an Eil Impalaeriezh, nemet e
c’horreka ar c’hresk goude 186011. Ar bevennadur a denn da gresk gorrek ar boblañs c’hall (36 milion
e 1852, 38, 5 e 1870) ha d’an diouer a c’hlaou. Derou eo neuze d’an diaesterioù armerzhel.
An Impalaer a ziskouezas nebeut a zeur evit Aljeria betek 1860. Gwir eo en doa dalc’het
droukrañs ouzh trevidion Aljeria o doa mouezhiet gant ur muianiver dister a yaoù da geñver
unezholadeg kerzu 1851, met n’emañ ket aze an abeg pennañ. E preder an Impalaer hag al leviaded all
reteriet war-du an diorreidigezh c’hreantel ne oa plas ebet evit Aljeria. Ouzhpenn se e voe kerse
dezhañ da geñver brezelioù Krimea hag Italia kaout un darn vras eus al luoz klaviet en Aljeria. Evitañ
ne oa mat an drevadenn nemet da zastum ar republikaned eztiriet diouzh Bro-C’hall. Un eizh mil
bennak anezho a voe trevvac’het en Aljeria da heul ar moustrerezh goude taol-Stad kerzu 1851, ur
pevar c’hant goude gwalldaol ORSINI e 1858. An niver brasañ anezho a zistroas da Frañs goude
1859, – 250 a chomas e-touez an drevidion, oc’h amparañ ur meni begenn gefredourion, oc’h atizañ
Gallaoued Aljeria dre o skridoù a-enep d’an Impalaeriezh ha d’ar renad milourek. Difennourion eus
an enteuzidigezh e voent. Ne glaskjont ket difenn an Aljerianed : ar re-mañ n’o doa gwir ebet gouez
dezho, o vezañ ma edont er-maez eus ar sevenadur gall.
Goude an 2 kerzu 1851 e voe anvet gant BONAPARTE da C’houarnour-meur Aljeria ar
penngadour RANDON. Hemañ a beurechuas gounezidigezh ar vro dre aloubiñ glasvodoù Norz
Sahara ha Kabilia-Veur. E kerzu 1852 e voe paket Laghouat, ma oa ur cherif, diskennad sellet evel
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Gant kresk herrek kementad an aour er par etrevroadel e c’houzizas e briz. Ar postadurioù henvoazel, an douar da
skouer, a zeuas da vezañ arvarus, pezh a vroudas kalz kevalaourion da dreiñ war-du ar greanterezh.
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Ur prantad dibarek e voe an Eil Impalaeriezh en istor ar greanterezh gall. Hemañ en doa kresket gorrek a-hed an 19t
kantved keñveriet ouzh ar broioù greantel all. N’eus nemet e-pad an Eil Impalaeriezh ez anavezas un talm-kreskiñ heñvel
ouzh hini Bro-Saoz pe Alamagn.

gwirion eus an Diouganer MOHAMMED, anvet Mohammed BEN ABDALLAH, a brezegenne ar
« djihad » a-enep ar C’hallaoued. Lazhadeget e voe an holl annezidi na c’hallent ket tec’hout evel ma
reas BEN ABDALLAH. Hemolc’het e voe hemañ da c’houde gant ar bachaga SI HAMZA hag e
« c’houmoù » (« goum » : unvez skoazellerion aljerian eus al lu gall), ken ma rankas ar Cherif en em
repuiñ e Tunizia. SI HAMZA a c’houzalc’has glasvod Ouargla e kerzu 1853 en anv ar Frañsizion. E
1854 en em ziskouezas en-dro Mohammed BEN ABDALLAH e Touggourt o luskañ ar brezel
ac’hano. Flastret e voe gant al lu gall a gemeras Touggourt hag ivez El-Oued hag an holl c’hlasvodoù
eus broezenn ar Souf. E 1853 e voe gwastet adarre Kabilia ar Reter gant al lu gall, hep bezañ sujet. Abenn ar fin eus mae da c’houere 1857 e voe kaset da benn aloubidigezh ar rannvro-se. Tenn e voe ar
vrezeliadenn evit ar C’hallaoued : 1500 lazhiad pe gloaziad a gontjont en o renkoù. Da zigoll-brezel e
rankas ar Gabiled talañ 2 vilion a lurioù-aour. A-hend-all e voe ensavet ar warezveli c’hall war
vroezenn ar Mzab, annezet gant Islamiz disivouderion, e mae 1853, hep emgann. Emren e chomas ar
Mzab betek 1882 ma voe kevanekaet ouzh ar peurrest eus Aljeria.
Goude an 2 kerzu 1851 e voe ar veli en Aljeria etre daouarn ar vilourion. Isurzhiet e voe ar
brefeded da Vaodiernezh ar Brezel. Dre zeved an 2 c’hwevrer 1852, e voe dilamet derc’houezadur
Gallaoued Aljeria en Dael c’hall. Dindan un diktatouriezh vilourel e vevas neuze an drevidion. Padal
en em astennas an entrevadur : etre 1853 ha 1859 e voe krouet 56 kêriadenn nevez. Korvo a voe
tennet eus dezv ar 16 mezheven 1851 o tiferañ e c’halle ar Stad kemer douaroù digant ar meuriadoù
evit ezhommoù kevredin. E 1857 e oa bet tennet 61 000 hektarad. Koulskoude e verzas RANDON e
troe seurt leviadurezh da ziskas an Aljerianed diouzh an tiriadoù, ha pa voe Maodiern ar Brezel e 1858
e klaskas herzel outi. Ouzhpenn an entrevadiñ steuñvet gant ar Stad, e tiorreas ivez un entrevadiñ
frank, embreget gant prevezidi pe kevredadoù. Ar c’hevredadoù a zegemere digant ar Stad domanioù
bras war an diviz sevel kêriadennoù ha staliañ trevidion, met ne dalc’hent ket o fromesaoù peurliesañ.
Da skouer e tegemeras ar « Société Genevoise », ur c’hevredad helvetiat, 12 340 ha e-kichen Setif hag
e stalias warno 2956 trevidig. O skarzhañ a reas da c’houde oc’h erlec’hiañ outo metaerion aljerian.
Padal e 1860 e save ar boblañs europat en Aljeria da 189 000 annezad, 83 000 anezho war ar maez.
Abaoe 1856 e voe atav ar feur-genel dreist d’ar feur-mervel e-touez Europiz Aljeria.
Pouezusañ gounezerezh e voe bepred an edeier. Ar butun a reas berzh ivez e grez an Eil
Impalaeriezh (6000 t bloaziek). C’hwitañ a reas ar strivoù da c’hounit ar c’hotoñs, azlañset
koulskoude e-pad ar Brezel-digevrediñ pa rae diouer ar c’hotoñs amerikan. C’hwitadennoù e voe ivez
kenderc’h ar sidan hag an tane. Mengleuzioù a voe digoret : e 1857 ez ezporzhie Aljeria 4205 t kailhhouarn, 1413 t kailh-kouevr, 5424 t kailh-plom. Astennet e voe rouedad an douarhentoù ha savet ar
c’hentañ houarnhentoù. Kendalc’het e voe gant disec’hadur geunioù ar Mitidja. Ar Gwazvaoù arab a
glaskas lakaat an Aljerianed da gemer perzh en araokaat armerzhel. Int o doa ar veli werc’hek war an
tiriadoù milourel, – 40 e oa anezho, amparet gant 200 ofisour. Gant ar c’hoskor stag ouzh pep
Gwazva, ur mezeg, ur jubennour, ur sekretour ##(xoža), daou eilsekretour, un urcher (šauš), un niver
kemmus a spahied (marc’hegerion) hag a boliserion aljerian (moxzani), e c’haller lavarout e oa
dalc’het ar pep brasañ eus Aljeria gant 1500 pe 2000 den. Enebiñ a reas ar Gwazvaoù arab ouzh
diberc’hennadur ar meuriadoù ha klask stabilaat ar vesaerion gantreat, o lakaat toullañ puñsoù ha
sevel stankelloù. Strivañ a rejont ivez d’ober d’an Aljerianed degemer binvioù ha hentennoù gounezel
arnevez, gounezadurioù evel ar c’hotoñs, an avaloù-douar, ar butun. Diorreet e voe ar wezegouriezh
ha magerezh an deñved. War un dro aotrouniek ha tadelour oa emzalc’h ar Gwazvaoù arab. An
disoc’hoù avat ne voent ket atav a-geñver gant o strivoù pa’z aent betek re a-enep da voazioù ar
gouerion aljerian. Koulskoude e ranker merkañ e tennas ar re-mañ splet eus lammgresk armerzhel
bloavezhioù kentañ an Eil Impalaeriezh12. Gwerzhet mat e veze ar gwinizh hag an heiz. Nemet e voe
kresket an telloù warno. Ouzhpenn se e waske mui-ouzh-mui an uzurerion war ar c’hounideion
aljerian, ken ma chome izel-tre o barr-bevañ. Eostadoù fall 1857 o lakaas zoken da adkouezhañ en
dienez.
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Strivoù ofisourion ar Gwazvaoù arab a yae en ur ser gant diorreidigezh kenwerzheladur ar c’henderc’hadoù gounezel
ha kevanekadur ar gounezerezh aljerian ouzh ar reizhiad-kenderc’hañ gall. Seul vui ma perzhie an Aljerianed er reizhiad
c’hall avat, seul vui e c’houzañvent diwar an enkadennoù a reuzie enni.

Adframmet e voe ivez ar barnerezh islamat. Arnevesaet e voe. Bez’ e oa lezioù-barn ensav kentañ
anvet « mahakma » (un. : « mahakem ») ha lezioù-engalv anvet « medjles » (un. : « majâlas »). Ur
barnerezh digoust hag herrek e voe, degemeret mat gant an Aljerianed. Koulskoude, ur prosez a
ziskulias sioù ar Gwazvaoù arab, hini ar c’habiten DOINEAU e 1856, a voe kondaonet d’ar marv evit
bezañ lazhet un aga. Kalz ofisourion eus ar Gwazvaoù arab oa breinet mik gant ar veli hogos diharz o
doa. Lakaat a raent telloù-kastiz tidek, a gouezhe peurliesañ en o godelloù, kospidigezhioù ken tidek
all evel ar bazhata, an toull-bac’h ha zoken ar marv. Jules FAVRE, politikour republikan ha breutaour,
a zeuas da Aljeria evit difenn unan eus kenwallerion DOINEAU. An dro a gemeras evit arzaelañ garv
ent foran reizhiad ar Gwazvaoù arab hag an amaezhierezh milourel. Ar c’hedveno a savas enep ar
reizhiad vilourel, n’eo ket hepken e-touez an drevidion, met ivez er vrobenn. E 1857-1858 e voe ur
prantad a ziaesterioù evit an Impalaeriezh : un enkadenn armerzhel berrbad ha derou ur fiñvad
eneberezh ouzh ar renad er c’hedveno. Dilennadegoù 1857 o doa diskouezet e talc’he ar c’hêrioù bras,
ar vicherourion pergen, d’ar mennozioù republikan. Diwar dek kannad e Paris, pemp oa republikan.
Krog eo ar vourc’hizion yaouank, ar studierion, da ziskouez enebiezh ouzh ar renad. NAPOLÉON 3 a
goll e asurded. E mezheven 1858 e freuz ar reizhiad vilourel en Aljeria oc’h ensaviñ ur Vaodiernezh
evit Aljeria hag an trevadennoù. Lamet eo karg ar Gouarnour-meur. E kembeli ar Vaodiernezh nevez
emañ amaezhierezh a-bezh Aljeria, lakaet er-maez an Deskadurezh hag ar Relijionoù. Daougementet
eo an tiriadoù milourel, ha krouet ez eus c’hwec’h isprefeti nevez. Ensavet ez eus pemp kefridier
trevourel war an tiriadoù milourel. E pep departamant ez eus bremañ ur C’huzul-meur a vez ezholet e
izili gant an Impalaer. Emdreiñ a rae ar reizhiad enta war-du an enteuzidigezh.
Dre un deved eus c’hwevrer 1859 e voe aotreet an holl gengreadoù war an douaroù en Aljeria abezh, hep diforc’h ken etre an tiriadoù. Pezh a roas d’an drevidion an dro da sevel 17 kêriadenn nevez
eus 1858 da 1860. Ar Gwazvaoù arab a gendalc’has da vont en-dro, nemet e voent reolet gant an
amaezhierezh trevourel. Ne c’halljont ket mui enebiñ ouzh skraperezh an douaroù diwar-goust ar
meuriadoù. Tizhet don e voe kalz meuriadoù en o armerzh. Aljerianed e-leizh a zeuas da labourat war
an douaroù dalc’het gant Europiz evel metaerion pe gwazourion-douar, ha se a dennas da derriñ
liammoù diabarzh ar meuriadoù ha dreist-holl ar redioù a gengrediezh hag a genskoazell henvoazel.
Distruj ar gevredigezh islamat herrekaet en doare-se a zeuas da c’hrevusaat gweredoù enkadenn
armerzhel dibenn an Impalaeriezh. Dizifenn en em gavas tud ar vro rak amrealoù an drevadennerion.
Lod a zivroas da vroioù muslim all. Emsavadegoù nevez a darzhas : e menezieg an Aurès e 1859, e
menezioù an Hodna e 1860. Al lu gall a rankas ren argadennoù war zouar Maroko e 1859 evit lakaat
fin da obererezh ur marabout aljerian repuet eno a brezege ar djihad a-enep d’ar C’hallaoued. Ar
Gwazvaoù arab hag ar vilourion a c’houzavas NAPOLÉON 3 edo an traoù o tisleberiñ en Aljeria. An
Impalaer a zeuas da dremen tri devezh en Aljer (17-19 gwengolo 1860), ma stadas diefedusted an
amaezhierezh trevourel hag enebadur al lazioù etre trevidion ha broiz. Kendrec’het e voe e oa ret
diwall an Aljerianed ouzh an drevidion. Dre un deved eus du 1860 e voe freuzet Maodiernezh Aljeria,
adsavet ar C’houarnouriezh-veur hag ar renad milourek, daoust da eneberezh an drevidion. Ret eo
lavarout e oa bet ur c’hemm e saviad NAPOLÉON 3. Brezel Italia en doa disoc’het war ar berzh
milourel ha diplomatel. Ouzhpenn se e oa poblek-tre e-touez ar werin, e-touez ar republikaned ivez,
pezh a greñvaas savlec’h ar gouarnamant.
Skoazellet e oa ar Gouarnour-meur gant un Isgouarnour milourel, ur Pennrener eus an Traoù
trevourel ha daou guzul : ar C’huzul-leviañ hag ar C’huzul-uhelañ. Da C’houarnour-meur e voe anvet
ar c’hadvezhen PÉLISSIER, ur c’hozhiad en dije graet gwelloc’h o vont war e leve hag a oa
dic’houest da blediñ gant an amaezhierezh. Lezel a reas Pennrener an Traoù trevourel da genderc’hel
gant leviadurezh an diberc’hennañ. Kondaonet e voe houmañ avat gant ar C’horf-dezvañ e 1861, pezh
a lakaas termen d’ar skrapadurioù douar e-pad ur prantad.
Levezonet e voe NAPOLÉON 3 gant tud evel ar C’huzulier-leviañ Ismaïl URBAIN, ar prefed
Frédéric LACROIX, ar benngadourion FLEURY ha MORRIS, ar mael LAPASSET, ha ganto e voe
kendrec’het e oa trevadennadur Aljeria evel ma oa bet embreget betek neuze ur fazi bras, ur
c’hammamzeriadur politikel hag armerzhel. En Aljerianed e tlee bezañ fiziet ar gounezerezh, an
drevadennerion o plediñ gant ar c’henwerzh, ar greanterezh hag ar gounezadurioù arbennik dianav
d’an Aljerianed. En e levr Aljeria evit an Aljerianed embannet e 1861, e skrive Ismaïl URBAIN :

« Kouer gwirion Aljeria eo an henvroad ». Diorreadur Aljeria ne c’halle dont nemet eus kevredadur
Aljerianed hag Europiz, dindan hanterouriezh ar Gouarnour-meur. A-walc’h a skrapadurioù douar
diwar-goust tud ar vro a oa bet evel-se. Seurt kealioù a glote gant durc’hadur ur renad politikel
gouestlet d’an diorreadur greantel. E denarc’h an 12 genver 1863 ez abegas NAPOLÉON 3 gant
rusted leviadurezh an diberc’hennañ. En e lizher eus ar 6 c’hwevrer 1963 da PÉLISSIER eo dreistholl e resisaas e veiz politikel. Goude arzaelañ an diberc’hennañ e skrive : « D’an henvroidi magerezh
ar c’hezeg hag ar chatal, gounezadurioù naturel an douar. Da oberiantiz ha da ijinegezh Europiz
trevekaerezh ar c’hoadoù hag ar mengleuzioù, an disec’hadurioù, ar c’hanouc’helladurioù, degasadur
ar gounezadurioù arwellaet hag an ijinerezhioù-se o tont kent pe oc’h ambroug bepred araokadennoù
an trevadennerezh ». Hiviziken e vefe embreget an trevadur gant bankourion ha greantourion,
skoazellet gant gounezoniourion evit ar gounezadurioù arbennik, an Aljerianed o plediñ gant ar
gounezadurioù-bevañs. A-geñver edo ar meizadur politikel eus an trevadennerezh gant ar meizadur
armerzhel. NAPOLÉON 3 a skrive c’hoazh : « Aljeria n’eo ket un drevadenn ent strizh, hogen ur
rouantelezh arab. An henvroidi o deus, evel an drevidion, ur gwir kevatal da’m gwarez, hag impalaer
an Arabed ez on koulz hag impalaer ar Frañsizion ». Embannet e voe al lizher, o lakaat un droukvoz
bras da sevel e poblañs europat Aljeria. PÉLISSIER e-unan ne guzhas ket e enebiezh. Darbet e voe
dezhañ bezañ dizorniet. Daoust da se e padas an Impalaer gant e leviadurezh, zoken goude
emsavadegoù aljerian 1864. Dre senatuskonsult an 22 ebrel 1863 e voe diskleriet an Aljerianed
perc’henned war an douaroù en o c’herz, en an douaroù « melk », ken an douaroù « arch », ken an
douaroù boutin (tremenvaoù evit ar greioù). Tennañ a rae ivez ar senatuskonsult da astenn ar
berc’hentiezh prevez evit an henvroidi. Raksellet e oa teir oberatadenn : dezvonnañ tachennoù ar
meuriadoù, rannañ tiriad pep meuriad etre ar rannoù-meuriad (« ferka ») hag etre ar c’hêriadennoù
(« douar »), savelañ ar berc’hentiezh prevez etre izili pep « douar » ; kemennet e oa erounit an
diferadenn « e kement lec’h m’hec’h anavezor evel gallus ha hegoulz ». Diawelet e oa ivez krouiñ
kumunioù, pep « douar » o vont d’ur gumun, war an tiriadoù milourel. Lakaet e veze er-maez eus ar
rannadurioù an douaroù a oa da vezañ douaroù kumunel, an tremenvaoù evit ar greioù pergen. Ne voe
ket dedalvezet an dezv da Gabilia-veur avat en abeg d’ar promesaoù graet gant RANDON e 1857 da
heul an aloubidigezh. Zoken an douaroù « melk » a voe lakaet divizoù ken kemplezh d’o
gwerzhidigezh ma vanjont diarallaus en devoud. An amaezhierezh a rankas ren ul labour ramzel evit
dezvonnañ an douaroù. Rannañ a rae droukvoz an drevidion ouzh ar senatuskonsult, hag alies ez
astennas domani ar Stad diwar-goust ar meuriadoù war zigarez n’o doa ket ar re-mañ prouennoù
direndael eus o ferc’hentiezh. Dedalvezadur ar senatuskonsult a chomas bevennet da rannadur an
douaroù meuriadel etre « ferkaoù » ha « douaroù ». Diazezadur ar berc’hentiezh prevez ned eas ket en
tu all da 7355 ha eus an « douar » Tilmouni e-kichen Sidi-Bel-Abbès e 1870. Ar Gwazvaoù arab hag
ar c’houvriaded aljerian a skoilhas an argerzh war diriad ar meuriadoù evit stankañ an hent ouzh
ensiladur an drevidion europat.
Dre-vras e voe degemeret mat ar senatuskonsult gant ar gouerion aljerian. En eneb, ar vrientinion
a wele ennañ moarvat ur gwarez evit ar berc’hentiezh aljerian, met war un dro an diskar eus an
emframmoù meuriadel hag eus diazezoù o galloud. Kevanekadur ar gevredigezh aljerian er reizhiad
c’hall a zegase hec’h arnevesadur ha, da heul, drastadur an emframmoù kozh. Dija e oa bet krennet
kalz war veli ar vrientinion gant ar Gwazvaoù arab. Anat oa, dre an treuzfurmadurioù o tont gant ar
senatuskonsult, e oa tonket o beli da vont furmek hep-mui. E 1864 e tarzhas emsavadeg ar meuriad,
ha breuriezh kravezel, Ouled Sidi Cheic’h. An aon rak an diberc’hennadur ha mezhekadur ar pennoùmeuriad gant Gwazva arab Géryville (hiziv El-Biadh) a luske an emsavidi. Da heul termadurioù
PÉLISSIER, he doa ar c’horreadeg amzer d’en em ledañ d’an holl dachennoù etre an Djebel Amour
hag an Titteri ha betek menezieg an Dahra ha Kabilia. Ar C’hallaoued a rankas degas skoazelloù eus
Frañs evit dont a-benn anezhi. PÉLISSIER a varvas a-raok dibenn ar vrezeliadenn, o lezel al lec’h
gant ar c’hadvezhen MAC-MAHON. Pa voe echu ar moustrerezh, e tamallas an drevidion d’ar
vilourion bezañ atizet an emsavadeg a-benn diskouez e oant diziouerus en Aljeria, – techet oant da
grediñ e oant gouest da zerc’hel an urzh o-unan hep skoazell al lu.
Da heul emsavadegoù 1864 e voe kresket c’hoazh ar galloud milourel en Aljeria. Freuzet e voe
Pennrenerezh an Traoù trevourel. E pep proviñs e voe isurzhiet an amaezhierezh trevourel d’ar

penngadour penngourc’hemenner. An drevidion a gasas dileuridi da Paris evit klemm dirak an
Impalaer. Hemañ avat a nac’has o degemerout. En eneb, e reas ur veaj-enklask en Aljeria eus an 3
mae d’ar 7 mezheven 1865, ha d’an 20 mezheven e taveas da MAC-MAHON ul lizher heñvel ouzh an
hini en doa skrivet da PÉLISSIER, o c’houlenn ma paouezfe amaezhierezh an domanioù stadel hag ar
c’hoadeier a zibourc’hañ an Aljerianed ; dleet oa un digoll pa veze diberc’henned an henvroidi ;
arabat oa lakaat gwerzh war ar perc’hentiezhoù aljerian evit dleoù o sevel a-raok 1863 ; ret oa
diskleriañ keodedourion c’hall ar Vuslimiz en ur zerc’hel dezho o dezvad piaouel ; adframmet oa da
vezañ ar barnerezh islamat hag adsavet an deskadurezh islamat ; kresket e tleed koskor unvezioù
aljerian al lu gall ; ar pobladur europat oa da vevennañ d’an teir c’hêr bennañ ha d’o ardroioù. Ur
gwarzh gwirion e voe al lizher e-touez an drevidion. O abagadennoù a voe adkemeret gant an
eneberezh er vrobenn.
Dre senatuskonsult ar 14 gouere 1865 e voe roet ar riezadelezh c’hall d’an Aljerianed, ar re-mañ o
virout un dezvad dibarek evel Muslimiz. Remzadiñ a c’hallent en tirlu hag er morlu gall kenkoulz hag
ar Frañsizion all ; bezañ anvet ivez en holl staeloù an amaezhierezh trevourel en Aljeria ; war o
goulenn, e oa tu dezho da gemm dezvad zoken ha dont da geodedourion c’hall. An hevelep gwirioù a
voe roet ivez da Yuzevion Aljeria. Nebeut-tre e-touez an Aljerianed vuslim ha yuzev a c’houlennas
kemm dezvad (371 Muslim etre 1865 ha 1875 ha 142 Yuzev etre 1875 ha 1870), – mont da geodedour
gall oa evito kement ha bezañ renavi d’o relijion. Ret eo lavarout ivez o deveze an drevidion nanngall
diegi da c’houlenn ar riezadelezh c’hall, daoust ma c’hallent he c’haout goude tri bloavezh annezadur
en Aljeria (e-lec’h dek bloavezh er vrobenn). Bez’ e oa gronnadoù stank a Spagnoled e rannvro Oran
hag a Italianed e Reter Aljeria, o virout o yezh an aliesañ.
Da heul senatuskonsult 1863 e voe frammet ivez kumunioù nevez war an tiriadoù milourel. An
« douaroù » a zeuas da vezañ kumunioù azrannat. En tachadoù eus an tiriadoù milourel ma oa Europiz
o vevañ niverus a-walc’h e voe krouet kumunioù kemmesk, an ofisour e penn ar « c’helc’h » o
kefleuniañ kefridi ar maer hag o vezañ ameilet gant ur c’hengor dinazel ezholet gant an amaezhierezh
milourel. Raksellet oa ez emdrofe ar c’humunioù kemmesk betek bezañ kumunioù leunembreg.
Kumunioù an tiriadoù trevourel oa kumunioù leunembreg an holl anezho. Deved an 27 kerzu 1866 a
ensavas pevar bodad er c’huzulioù dinazel : bodad ar geodedourion c’hall, bodad Europiz nanngall,
bodad Muslimiz, bodad ar Yuzevion. Gant ar geodedourion c’hall ez ae an daoufarzh eus an
derc’houezadur hollel.
Ar gouarnamant gall a glaskas adluskañ an deskadurezh e-touez an Aljerianed. An amaezhierezh
milourel a vroudas adsavidigezh ar skolioù koranek, – 2000 anezho oa e 1863. Er c’hêrioù e voe
krouet skolioù kentañ derez arabek ha gallek : arabeg a veze kelennet er beurevezh, galleg en
endervezh. Ar gouarnamant a rankas skoaziadennañ ar skolioù arabek-gallek hag o difenn dirak an
dinazioù europat a nac’he reiñ dezho ar c’hredadoù o doa ezhomm. E 1870 e oa 36 anezho hag evit
stummañ ar skolaerion e voe krouet ur skol vistri en Aljer e 1865. A-hend-all e voe aotreet an
Aljerianed da zaremprediñ ar skolioù kumunel gall, nemet ne zeujont ket : an hevelep emzalc’h o
deveze e-keñver an deskadurezh c’hall hag e-keñver ar riezadelezh c’hall. Ur c’helenndi arabek-gallek
a oa bet savet endeo e 1857 en Aljer ha daou all a voe digoret en Oran hag e Constantine. Ur Skol an
Arzoù hag ar Micherioù evit Henvroiz a voe adeiladet e Fort-Napoléon (Fort-National en-dro goude
an Eil Impalaeriezh, hiziv Larba Nath Iratten) e 1867. Hag evit stummañ ar gefridiaded, ar
reizhaouerion hag ar gelennerion vuslim e voe krouet tri « medersa » (skolioù-meur arabek). A-hendall e voe ensavet ur « C’huzul Uhelañ eus ar Gwir muslim » evit studiañ ar gwir koranek. E-se e
tiskoueze NAPOLÉON 3 e oa mennet da zerc’hel ar gevredigezh aljerian e-kichen ar gevredigezh
c’hall en Aljeria, an div o vezañ liammet dre un ere a gevredadur. Ne felle ket dezhañ koulskoude
sonnañ ar gevredigezh aljerian, met he lakaat da emdreiñ ha d’en em arnevesaat. An Aljerianed a zlee
kaout o lec’h er reizhiad arnevez gall. O c’hefridi enni oa plediñ gant ar gounezerezh bevañsel. O
vezañ ma oant kenderc’herion er reizhiad c’hall e tleent kaout an hevelep gwirioù hag an hevelep
spletoù hag ar C’hallaoued, o virout o ensavadurioù dibarek enstag ouzh an Islam. A-c’hin e oa un
amoedigezh a-berzh an entrevidi klask skrapañ douaroù digant an Aljerianed ha da embreger
gounezadurioù bevañsel en o lec’h.

Seurt leviadurezh gant NAPOLÉON 3 e-keñver an Aljerianed a yae war-enep da lazioù ha da
amkanioù an drevidion. Ar re-mañ a felle dezho lakaat ar gevredigezh vuslim da darzhañ ha da
vruzhunañ a-benn diraez un enteuzidigezh he dije roet dezho an tu da lakaat o c’hrabanoù war
zouaroù strujusañ ar vro. Ouzhpenn se e oa kenstur o enebiezh ouzh leviadurezh an Impalaer d’o
enebiezh ouzh ar renad milourek. Atizet e vezent gant an eztrevvac’hidi republikan chomet en o zouez
abaoe 1848 ha 1851. Ensammet e veze o arc’hadurioù gant eneberezh republikan ar vrobenn.
Koulskoude e pledas ivez ar gouarnamant impalaerel gant an trevadur. Krouet e voe unnek kêriadenn
nevez eus 1861 da 1864 hag unnek all e 1870. Ar boblañs europat war ar maez a yeas eus 86 000 e
1860 da 116 000 e 1870. Kompagnunezh an houarnhentoù aljerian, strobellet gant diaesterioù
arc’hant, a voe dasprenet gant ar Gompagnunezh PLM, piaouerez da houarnhentoù Gevred Frañs.
Embreget e voe labourioù foran bras (hentoù, porzhioù, stankelloù-kanouc’hellañ, h.a.) a zedennas da
Aljeria 50 000 Europad hag a ziazezas un danadeilad armerzhel a roas lañs da ziorreidigezh an
trevadur e grez an Trede Republik.
Dre zezv ar 17 gouere 1867 e voe lamet an holl wirioù maltoutel etre Frañs hag Aljeria, pezh a
zeue da gantgadiñ kevanekadur Aljeria ouzh ar reizhiad armerzhel gall. Ur salead a fillidigezh
armerzhel e voe avat evit Aljeria bloavezhioù diwezhañ an Eil Impalaeriezh. Adalek 1866 e voe
reuziet an trevadoù gant nijadegoù karveged ha gant ar sec’hor. Darreuziadoù a ziouennas an dud hag
al loened. Greioù a-bezh a yeas da get. Stroñset e voe broezenn Blida gant ur c’hren-douar. Abaoe ma
veze kenwerzhelaet ar c’henderc’hadoù gounezel e oa bet dilezet arver ar siloioù ma veze miret
dreistad ar bloavezhioù fonnus ha ne oa ket tu ken da barraat ouzh ar verrenn er bloavezhioù fall. Evit
an Aljerianed dreist-holl e voe drastus. Gougevanadur ar gounezerezh aljerian ouzh ar reizhiad c’hall
ha diskar an emframmoù meuriadel, daou zevoud o vont en ur ser, o wanaat al liammoù henvoazel a
gengrediezh hag a genskoazell, a gondaonas un darn eus an henvroidi d’ar marv, – ha se seul
vuanoc’h ma taleas ar gouarnamant o kemer an darbaroù ret13. Etre du 1867 ha mezheven 1868 e
varvas da nebeutañ 300 000 Aljerian gant an naon. Meuriadoù a-bezh a guitae o ziriad hag a veze
gwelet o kantren en ur lezel kelanoù war o lerc’h. Brientinion ’zo, evel ar bachaga MOKRANI, unan
eus blenierion da zont emsavadeg kabil 1871, a amprestas arc’hant evit skoazellañ o c’henvroiz, o
sammañ dleoù ponner (ur milion lurioù-aour a amprestas MOKRANI). Goude 1869 ez eas an traoù
war wellaat un tammig, nemet e rae diouer an dud-labour hag al loened. Europiz Aljeria o doa bet ivez
da c’houzañv an enkadenn he desterias hervez o lazioù : ar giriegezh anezhi a sammjont war ar renad
hag an amaezhierezh milourel, o tamall ivez reizhiad ar berc’hentiezh veuriadel dirann. Evel boaz e
voe kinniget da ziskoulm freuzañ beli ar vilourion, kas da benn an enteuzidigezh ha dedalvezañ d’an
douaroù aljerian en o fezh reizhiad ar berc’hentiezh prevez.
E Bro-C’hall ivez edo ar renad e-kreiz an diaesterioù. Evel m’hon eus lavaret c’hoazh e
c’horrekaas talm ar c’hresk armerzhel goude 186014. Blinaat a ra nerzhaouegezh an armerzh gall.
Ouzhpenn se e krog an Impalaeriezh da goll he diaz poblañsel. Emañ ar Gatoliked a-enep da vrezel
Italia, a lakae en arvar beli bolitikel ar Pab, hag an Iliz ne ro ket mui un harp dreistdiviz d’ar renad
evel ma rae en derou. A-du-rall, an darn vrasañ eus ar c’hreantourion zo yenet en abeg d’ar feuremglev kenwerzhel sinet gant Bro-Saoz e 1860 o c’houzizañ ar gwirioù maltouterezh etre an div riez,
ha disfiz a sav er vourc’hizelezh. Ret eo d’ar renad klask un diaz poblañsel nevez. Aze avat e sav
kudennoù. A-c’houde 1860 e teu war wel amveziadoù nevez. Ar greanteladur herrek, an
araokadennoù skiantel ha kalvezel bras zo lañsus d’ar boellelouriezh ha d’ar ouizielouriezh diwargoust ar gravez. Ur vuhez kefredel nevez zo o tiorren er-maez eus ar gwiskad-ren hag a-enep dezhañ.
Taget e vez an Iliz ha war un dro ar renad a chom liammet outi daoust da strivoù NAPOLÉON 3 evit
pellaat diouti ; ne c’hell ket terriñ krenn ganti ha tamallet e vo dezhañ betek ar fin e gloerelouriezh.
An degemerusañ d’ar mennozioù nevez eo ar renkadoù etre hag ar studierion ; tizhet eo ivez ganto
13

Ne ersavas ket buan a-walc’h ar gouarnamant peogwir ne fellas ket dezhañ anzav diouzhtu ampled an drouziwezh
armerzhel.
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Anavezet eo arbennoù gorrekadur ar c’hresk greantel goude 1860 : kresk dister ar boblañs c’hall dic’houest dre se da
amparañ un nevid spirus, an diouer a c’hlaou e Frañs, grevus rak ar glaou oa ar vammenn c’hremm pennañ, hag evit ar
gwiaderezh an diouer a gotoñs da heul ar Brezel-Digevrediñ en Amerika. Koulskoude e chom c’hoazh un imbourc’h d’ober
evit a sell an arbennoù kevredadel ent strizh.

Europiz Aljeria. Daoust m’en deus berzet groñs outi pep bruderezh kristen e-touez an Aljerianed, e
toug an Impalaer kalz bri d’an Iliz en Aljeria. Lakaet en deus sevel eskopti Aljer da arc’heskopti ha
krouiñ daou eskopti nevez en Oran hag e Constantine. Ret eo merzout a-hend-all n’eo ket kemmet
kalz ar c’hoskor politikel e Frañs abaoe derou an Impalaeriezh, tennañ a ra da goshaat ha da sonnañ.
Ar vourc’hizion yaouank na ziawelont dazont ebet evito gant ar renad a dro enep dezhañ. Grevusaet
eo ivez ar c’hudennoù micherour gant ar greanteladur. Ment nevez ar greanterezh (5300 ijinenn dre
vurezh dezho 16 000 marc’h-galloudezh e 1850, 28 000 ijinenn dezho 341 000 marc’h e 1866) a
zevoud ur goulenn bras a dud-labour. Kreskiñ a ra buan ar c’hêrioù tra ma tibobl ar maezioù. Paris a
ya eus 1,5 milion a annezidi e 1856 da 1,8 milion e 1866. Etre 1851 ha 1856 e kresk Saint-Étienne ha
Lille a-getep eus 56 000 da 97 000 hag eus 76 000 da 155 000 annezad. Er c’hêrioù greantel e fetisa
mui-ouzh-mui ar c’hemm etre ar renkadoù. Ma ne baoura ket ent dizave ar vicherourion, e tona ar foz
etre o barr-bevañ ha hini ar vourc’hizion. Ar re-mañ zo aet d’ur metou kloz na c’hell mui tud
herouezet eus ar werin dont tre ennañ. Bed ar vicherourion ha bed ar vourc’hizion a denn da vezañ
daou ved estren rik. Emdreiñ a ra kealiadurezh ar vicherourion. Dilezet o deus ar sokialouriezh utopek
hag emled ar varksouriezh zo en e zerou. Houmañ ne ra ket berzh koulskoude evit an ampoent e-touez
micherourion o tont diwar ar maez d’ar greantioù bras nevez savet, proleterion flastret gant o aozioù
bevañ nevez, met kentoc’h e-touez koskor ar stalioù dornwezhel eus Paris ha Lyon, dezho brasoc’h
dizalc’hted armerzhel war un dro gant ur stuziadur hag un tremened dispac’hel, gouest enta da gaout
ur gweladur treadegel eus an traoù. Int eo a ampar an dileuriadur gall a grou e London e 1864, en ur
ser gant an dileuriadur micherourion saoz, an Etrevroadelenn gentañ.
A-benn tostaat ouzh ar renkadoù etre hag ouzh ar werin e krog NAPOLÉON 3 da frankizekaat e
renad. Dre un deved eus kerzu 1860 e ro ar gwir-atebiñ (« droit d’adresse ») d’ar C’horf-dezvañ ha
d’ar Sened. E 1861 ez eo kreñvaet reolerezh ar C’horf-dezvañ war ar c’hellidsteuñv. Neoazh,
dilennadegoù 1863 a lak a-wel ur c’hresk eus an eneberezh a zo aet eus 665 000 mouezh e 1857 da
1 954 000 e 1863. E Paris, nav c’hannad war zek zo republikan. Ar c’hêrioù bras ivez o deus
mouezhiet evit an eneberezh. Mouezhioù ar ploue a gas d’an Dael ur muianiver bonapartour, nemet e
sant NAPOLÉON 3 an argoll o vrasaat. A-benn deduañ ar vicherourion e c’hrata dezho ar gwirec’hwelañ dre zezv an 25 mae 1864, e laka freuzañ e 1864 ivez ar mellad eus an Dezveg keodedel a
roe pouez brasoc’h da desteni ar patrom eget da hini ar micherour dirak al lezioù-barn. Ar
vicherourion a denn korvo eus o gwirioù nevez : ec’hwelioù bras a darzh e 1864, 1865, 1866. Klask a
ra ar galloud deduañ zoken skourr gall an Etrevroadelenn gentañ : pep frankiz a lez gantañ en devoud
da emvodañ ha da aozañ e vruderezh. Ned eo ket gounezet ar vicherourion evit kelo ; skort e kavont ar
c’hempennadurioù : n’o deus ket ar gwir dezvel da gevrediñ na da c’hweluniadañ. A-du-rall en em
zistag mui-ouzh-mui ar vourc’hizelezh virelour diouzh ar renad nad eo mui eviti diwaller an urzh.
Ouzhpenn se e teraou an droukverzhioù en diavaez : trec’h Prus war Aostria e 1866, c’hwitadenn
brezel Mec’hiko e 1867. En Aljeria, un enkadenn armerzhel nevez a c’hoarvez diwar eostadoù fall e
1867-1868. Er blegenn amjestr ma emañ, an Impalaer a asant da gempennadurioù nevez : e 1867 e ro
d’an Dael ar gwir-devennañ, e mae 1868 ez adsav frankiz ar wask hag e mezheven ar frankizemvodañ. Skort e vez kavet avat ar c’hempennadurioù-se gant an eneberezh a fell dezhañ kaout ur
renad daeliek gwirion. Koulskoude, ar gwir-emvodañ ha frankiz ar wask zo binvioù prizius d’an
eneberezh. Hemañ a zastum 3 355 000 mouezh e dilennadegoù 1869, evit 4 438 000 d’ar
gouarnamant.
Er C’horf-dezvañ nevez ez eus 216 kannad bonapartour, un eikont bennak o vezañ eus an tu
dehou pellañ, ar re all o vezañ frankizourion. Ar pep muiañ eus ar vonapartourion frankizour o deus
dinac’het an erbedadur kefridiel er stourmad dilennel, o sellout outañ evel ur skoilh kentoc’h eget ur
skoazell dirak ar c’hedveno. Derc’houezet eo an eneberezh gant 74 c’hannad, anezho 49 frankizour
hag 25 republikan. Diwar neuze en em harpo NAPOLÉON 3 war ur c’hevre eus ar frankizourion
vonapartour hag eus frankizourion an eneberezh, a hañval dezhañ derc’houezañ en un doare bastus awalc’h nerzhoù gwerc’hek ar vro. Alese un heuliad nevez a gempennadurioù o tisoc’hañ war ur renad
daeliek. Dre senatuskonsult an 8 gwengolo 1869 e teu ar C’horf-dezvañ da rannañ gant an Impalaer ar
gwir-kentodiñ ha da biaouañ reolerezh strizh ar c’hellidsteuñv, hag ar vaodierned a zeu da vezañ
atebeg dirazañ. D’an 2 genver 1870 ez eus savet un Tevezvod gant Émile OLLIVIER, un

ezrepublikan entuet gant ar renad, da devezeg, hag izili eus an eneberezh frankizour e-touez ar
vaodierned. Dre senatuskonsult an 20 ebrel 1870 e koll ar Sened e roll a ziwaller eus ar Vonreizh
(gant ar galloud degas daskemmadurioù) hag e teu da vezañ ur Gambr Uhelañ heñvel ouzh Kambr an
Arlozed e Bro-Saoz. Kantgadet eo atebegezh daouek ar vaodierned dirak an Impalaer ha dirak ar
C’horf-dezvañ. Dre boblvouezhiañ an 8 mae 1870 ez eo kaouganted an adreizhadoù frankizour ha
daeliekadur ar renad : 7 350 000 ya ouzh 1 538 000 nann. Ur wech ouzhpenn o deus mouezhioù ar
ploue harpet ar renad. Hemañ a gred bezañ adkavet diazezoù stabil ha ne glask ket ken deduañ ar
renkad vicherour. OLLIVIER a gas al lu a-enep da ec’hwelerion Le Creusot. E mezheven 1870 e loez
skourr gall an Etrevroadelenn o toullbac’hañ ar vlenierion bennañ.
En Aljeria ivez e vez frankizekaet an ensavadurioù. Deuet mat eo an adreizhadurioù, rak an
ensavadurioù zo bet lakaet gant ar c’hedveno da giriek da enkadenn vras 1867-1868. Goude beajenklask ar c’hannad LE HON en Aljeria eus an 29 ebrel d’ar 17 gouere 1868 e teuas anat d’ar
gouarnamant e oa ret distartaat ar veli vilourel. Pezh a zegasas ar c’hadvezhen NIEL, Maodiern ar
Brezel, da grouiñ d’ar 5 mae 1869 ur c’hengor-studi war Aljeria kadoriadet gant RANDON, bet
Gouarnour-meur. Fiziet oa er c’hengor breutaat ur Vonreizh evit Aljeria. Skridaozet e voe ar raktres
Bonreizh peurglok gant ar senedour Armand BEHIC e c’hwevrer 1870. Hervezañ e tlee bezañ
astennet an tiriad trevourel evit e lakaat da dremen eus 478 000 da 800 000 annezad. Renet e vefe
Aljeria gant ur Maodiern annezat a ve un trevour pe ur milour. Ne chomfe stag ouzh maodiernezhioù
Paris nemet ar barnerezh, ar relijionoù, an deskadurezh, an tirlu hag ar morlu. Rannet e ve Aljeria etre
departamantoù trevourel ha departamantoù henvroat. Dieubet e ve prefeded an departamantoù
trevourel diouzh pep reolerezh a-berzh ar veli vilourel. Gant an amaezhierezh milourel e ve amaezhet
an departamantoù henvroat. Roet e ve an emrenerezh kellidsteuñvel da Aljeria, ha mouezhiet e ve ar
c’hellidsteuñv gant ur C’huzul-uhelañ, ennañ derc’houezourion eus ar C’huzulioù-meur. Derc’houezet
e ve keodedourion c’hall Aljeria en Dael c’hall gant tri c’hannad, met an Aljerianed koulz hag an
Europiz nanngall a c’hallfe ivez kemer perzh en holl zilennadegoù, eus ar c’huzulioù dinazel d’ar
C’huzul uhelañ.
Raktres Bonreizh BEHIC a voe degemeret fall gant Europiz Aljeria, pa na roe ket dezho an
enteuzidigezh a arc’hent. Nac’h a reas RANDON eilsinañ ar raktres pa abege lu gall Aljeria. An
drevidion oc’h emziskleriañ republikan, ez ensammas ar c’hleiz gall arc’hadurioù Europiz Aljeria.
War gentod kannaded an tu kleiz e voe mouezhiet gant ar C’horf-dezvañ d’an 9 meurzh 1870 ur
mennad a-du gant astennadur ar renad trevourek da Aljeria a-bezh. Raktres BEHIC a dlee dont da
zanvez ur senatuskonsult, met diwar an 20 ebrel 1870, evel m’hon eus gwelet, e kolle ar Sened ar gwir
da zevedañ senatuskonsultoù ha da glokaat pe daskemmañ ar Vonreizh, ha douaret e voe ar raktres.
Dre boblvouezhiadeg an 8 mae 1870 e tiskouez Gallaoued Aljeria o eneberezh ouzh ar renad (13 852
nann ouzh 11 156 ya). D’an 31 mae ha d’an 11 mezheven 1870 ez embann ar gouarnamant devedoù o
tizalc’hediñ ar brefeded diouzh an amaezhierezh milourel, o raksellout rannidigezh an douaroù
meuriadel e lodennoù hiniennel hag o tiferañ an dilennadegoù d’ar C’huzulioù-meur gant pevar bodad
disheñvel evit ar geodedourion c’hall, Europiz nanngall, Yuzevion ha Muslimiz. An drevidion ne
gavjont ket bastus an devedoù-se pa choment pell bepred diouzh an enteuzidigezh. An Aljerianed, ar
vrientinion dreist-holl, kennebeut, en abeg da rannidigezh an douaroù meuriadel. Hogen nag an eil re
nag ar re all ne grede bezañ gouest da aozañ un emsavadeg.
Pa darzhas ar brezel etre Frañs ha Prus en eost 1870 e oa diasur a-walc’h dazont Aljeria. Torret oa
ar c’hempouez etre an amaezhierezh trevourel hag an drevidion diouzh un tu, etre an amaezhierezh
milourel hag an Aljerianed diouzh an tu all e gounid an drevidion hag an amaezhierezh milourel. An
Aljerianed a wele gant nec’h ar gourdrouz o kreskiñ war berc’hentiezh o douaroù.
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AN EMSAV HAG AR VRO (78)
LIZHEROÙ
« () a-zivout un danvez hon eus labouret warnañ a-gevret p’edon e Kellig 44, a zo ar c’heñverioù
etre an Emsav hag emdroadur armerzhel ha kevredigezhel Breizh.
« Degaset on bet da gomz ouzhit diwar-benn se peogwir ez eus bet graet en emvod Kellig 56-29R
an 8 kerzu e Kastellin un dezrann gant V eus levr J.P. LE DANTEC : Bretagne, re-naissance d’un
peuple [sl. PKB-1325, Emsav 95/398-404, 1974] ; lakaet eo bet a-wel gant an dezrann an diouer a
liamm etre emdroadur ar c’healioù e Breizh er bloavezhioù diwezhañ hag emdroadur ar saviadoù. LE
DANTEC a zeskriv ar c’healiadurezhioù diseurt oc’h amparañ ar Bountad breizhek, met hep komz
eus an diaz saviadel anezho. Emaon ivez o lenn ul levr eus an dastumadenn Que sais-je ? : Le
gauchisme, a ra un dezrann eus ar gealiadurezh kleizelour ; met kealiadel rik e chom ivez an dezrann,
dibaot e vez ennañ an daveoù saviadel. Merzet ’m boa an hevelep diouerenn pa’m boa lennet ar
pennad PKB-1216, Emsav 82/321-333, here 1973. Ennañ eo skrivet : “Tra ma tiorre en digenvez an
Emsav neuze diwar ur saviad-kenderc’hañ emren, e krog ur gealiadurezh tudadel d’en em ledañ e
Breizh adalek ar bloavezhioù 60. Al luskadoù folklorour ha kulturelour, neuze armerzhelour, neuze
broadelour, azbevadur er goudebrezel eus luskadoù breizhek ar rakvrezel, zo haderion ar
gealiadurezh-se en ur boblañs a grog da ziskouez he youl-vevañ. Mar deu bepred atebeion al
luskadoù-se eus ar renkadoù etre, ar gealiadurezh a dreuzkasont a dizh mui-ouzh-mui renkadoù ar
gouerion, ar vicherourion, an implijidi”. Perak he deus kroget ar werin da vezañ tizhet gant ar
menozioù broadelour pe ledvroadelour er bloavezhioù 60, pa oa bet distaolet seurt mennozioù ganti
betek neuze ? O pleustriñ war ar gudenn e Naoned hor boa stadet e chome skort-kenan hon
anaoudegezh eus diazezoù saviadel an trede Emsav hag ar Bountad breizhek. N’hon eus ket evit o
dezrannañ an diabell hon eus evit dezrannañ ar c’hentañ hag an eil Emsav. Ne reomp nemet deraouiñ.
A-du e oamp evit lavarout ez eus d’ar bountad arbennoù dibarek da Vreizh, nemet ez eus arbennoù all
liammet ouzh un emdroadur e par an hollved. Da’m meno ez eo dav liammañ an deglevusted
diskouezet bremañ gant ar werin ouzh ar gevredigezh-veveziñ. Koulskoude he deus ar gevredigezh-se
frankaet kealiad tud ar werin, e Breizh hag e lec’h all, dre aesaat o saviad. Tremenet eo an dud eus
renad ar redi armerzhel rik d’ur renad ma vez lezet ganto ur marz bras pe vrasoc’h a frankiz-dibab.
Dindan renad ar redi rik ne oa netra d’ober nemet asantiñ d’an urzh savelet. Ar frankiz-dibab a ro tro
da nagenniñ. Derou ar gevredigezh-veveziñ o klotañ e Breizh gant ar peurc’hallekadur en deus lakaet
da emdreiñ emzalc’h ar werin vreizhat e-keñver ar frammoù politikel. An arc’hadurioù “kulturel” zo
liammet ouzh seurt kemm en amveziadoù-bevañ. Al levrioù, ar pladennoù breizhek n’o deus gallet en
em ledañ nemet peogwir o devez an dud bremañ peadra d’o frenañ. Gwechall n’en dije ket ur c’houer
soñjet zoken ur c’hard eilenn-pad prenañ un troer-pladennoù. Mar en dije prenet unan e vije tremenet
d’ur farouell ha d’ur c’houfoner arc’hant evit e amezeion. Bremañ eo kaout un troer-pladennoù un dra
voutin zoken war ar maez.
« Dre dizhout un dizalc’hiezh armerzhel bras pe vrasoc’h, peogwir o deus bremañ arc’hant da
brenañ traoù estreget an traoù ret, ez eo deuet an dud kizidikoc’h ouzh an devoud n’int er gevredigezh
nemet kenderc’herion armerzhel hag ez int dalc’het er-maez eus pep kenderc’hañ all. Kregiñ a reont
da soñjal o deus ivez ar gwir da gemer perzh er c’henderc’hañ estreget armerzhel. Kement-se zo bet
lañsus d’ar gleizelouriezh dre-vras hag e Breizh lañsus d’ar bountad tudadel (bountad tudadel ha
kleizelouriezh o vezañ liammet alies e Breizh). Tamm-ha-tamm o deus kroget an arc’hadurioù d’en
em astenn en tu-hont d’an arc’hadurioù boas, da zistremen an dachenn renkadel rik. Daoust ma n’eo
ket bevennet ar Bountad breizhek d’ar yaouankiz ez eo dav notañ ar roll lusker c’hoariet ganti. Ur
c’hemm bras zo bet degaset e saviad ar re yaouank adalek ar bloavezhioù 60. Etre traoù all ez eo bet
hiraet padelezh ar studioù. E Naoned e’z poa meneget feur uhel ar studierion e-touez ar re yaouank
ken abred ha derou ar bloavezhioù c’hwegont, un darn vras anezho o vezañ deuriet gant ar brezhoneg.
Da’m meno e oa chomet dibaot-kenan ar studierion war ar brezhoneg betek neuze peogwir e ranke an
holl lakaat ur pal bevañsel d’o studioù. An amveziadoù nevez degaset gant ar gevredigezh-veveziñ a

roas tro, d’un darn anezho da nebeutañ, da empentiñ palioù estreget bevañsel d’o studioù, da studiañ
danvezioù ’zo dre zudi personel nemetken. N’eo ket dibouez kennebeut, a gredan, menegiñ ar
c’hemm en aozioù ar gwazerezh milourel adalek 1962 : e-lec’h daou vloavezh da dremen en Aljeria,
ur c’hoñje berraet ha skañvaet.
« Me gred ez eo dre studiañ gwikefreoù ar gevredigezh-veveziñ e teuor a-benn da lakaat a-wel
diaz saviadel ar Bountad breizhek. Evel just ez eus aze un hir a labour da gas. Forzh penaos e vo dav
din va-unan plediñ gant se e-ser va studienn a-zivout Aljeria. Kregiñ a ra gwiskadoù ’zo eus ar
gevredigezh aljerian da vezañ tizhet gant ar stuzegezh-veveziñ, pezh a zegas un troc’h etre ar
gwiskadoù-se hag ar re all. »
(23 12 74)

EMVR-493

Da aozer EMVR-493 :
« Da lizher a zeu en e goulz evit azlañsañ an imbourc’hioù war geñverioù an Emsav ouzh e
amveziadoù armerzhel ha kevredigezhel. Ne c’haller ket ken avat sellout ouzh Breizh evel amgant an
Emsav, henn prouiñ a rafes, mar befe ezhomm c’hoazh, o tezrevell an amveziadoù-se e stern ar
gevredigezh-veveziñ.
« Gant pezh eur boas bremañ da envel “kevredigezh-veveziñ” ez eus bet frankaet da saviad ar
werin e Breizh hag e lec’h all, alese ar “frankiz-dibab” a venegez. Lavarout a rez ez eo bet an
amveziad-se lañsus d’ar Bountad breizhek. Ar gudenn eo gouzout avat hag istorekaus eo bet da
Vreizhiz.
« E par ar Bountad ez eus un nebeut poentoù a hañval bezañ sklaer. Broadelourion an eil Emsav
oa techet da enebiñ pezh a oa breizhek ouzh pezh a oa estren, gall dreist-holl, ar c’horolloù broadel
leun a elevez ouzh dañsoù lik ar Barizianed, ar vuhezegezh vrezhon ouzh an dirollerezh gall, h.a., –
kement-se zo bet dezrannet mat c’hoazh. Hiziv, e-touez ar vrogarourion yaouank ez eo diverket an
troc’h : ar c’hultur brezhon zo ur c’hultur etre re all, ar pop keltiek ned eo nemet un doaread etre
doareadoù all ar pop ; blazañ a reer ar sonerion ha kanerion saoz, gall, amerikan koulz hag ar sonerion
ha kanerion vreizhat. N’eo ket enebiñ Breizhiz hag estrenion a glasker ober o kanmeuliñ stuzioù an eil
re hag o tisprizout stuzioù ar re all, hogen kompezañ an eneberezhioù en ur zoujañ da ziforc’helezh
pep hini. Pezh na lavarer ket avat eo ez ampleg seurt kompezañ ha seurt doujañ un hevelep maezienn
istor hollvedel hag ez eo talbenn ar vaezienn istor-se dalc’het gant ar genderc’herion amerikan.
Eeunaat a ran, me oar, met o vezañ ma lakaan amañ e kont ar Bountad breizhek ha ma’z eo bleniet
hemañ evit un darn vras gant kanerion ha sonerion, n’he deus ket va displegadenn da c’houzañv betek
re diwar an eeunadur a ran : e gwir, ar patromoù stuzegezhel amerikan hag o ardamez splannañ, ar
sonerezh pop, a zere outo an adanv “hollvedel”, pa’z int trec’h d’an holl stignoù-houarn, pa silont er
broioù sokialour koulz hag er broioù kevalaour. Kenkoulz-all, ar perzh heverkañ anezho n’eo ket
bezañ amerikan, hogen bezañ danvez-beveziñ. An evezh a fell din tennañ war an doare dibarek o deus
da vezañ danvez-beveziñ.
« Etre an daou vrezel e tileze gwerin Vreizh tamm-ha-tamm ar c’hanaouennoù henvoazel evit ar
c’hanaouennoù diouzh ar c’hiz e Paris, An durzhunell evit Viens, poupoule. An argerzh n’en deus
graet nemet kenderc’hel, ar c’hiz amerikan-etrevroadel o kemer lec’h ar c’hiz parizian. Diouzh o zu,
ar vrogarourion vrezhon, a feulze ouzh houmañ, a ra min vat d’ar c’hiz amerikan-etrevroadel.
Imbourc’h zo d’ober war arbennoù an degemerusted-se (setu un nebeut devoudoù o teurel ur bann
goulou warno : broadelourion yaouank o vont da saoznegañ da Vreizh-veur evit paouez a c’hallegañ,
unan zoken o vont da chom da Jersey evit na ve ket ar galleg yezh e vugale ; STIVELL o c’holeiñ an
dimeziñ a ra eus ar stuz pop hag an danvez henvoazel brezhon, iwerzhonat, gant an diogeladenn ez eo
ar pop un dra gelt, krouet gant Kelted ar Stadoù-Unanet !). Un dra zo diogel bepred, eo e kej ar
vrogarourion vrezhon gant gwerin Vreizh er mare-mañ. Berzh a ra ar ganerion ha sonerion vreizhat,
ha seul vuioc’h ma korvoont ampartoc’h an dimeziñ etre luskadoù ar gevredigezh-veveziñ ha danvez
ar stuzegezh henvoazel. Pezh a zo da zezrannañ eo doareoù dibarek ar gejadenn-se end-eeun. Ha da
gentañ, petra a gej gant petra ?

« A-raok an eil Brezel-bed, ar stuzegezh dedaolet gant ar bed arnevez (an T.S.F., ar
c’hanaouennoù diouzh ar c’hiz e Paris) a aloube tamm-ha-tamm ar broviñs, o vougañ ar stuzegezhioù
henvoazel. War un dro, an arzourion c’hall, pa c’hoarveze dezho sevel oberennoù gant dodennoù ar
werin, gant danvez Breizh da skouer, a chome ar pezh e oant, eleze bourc’hizion c’hall o krouiñ evit
bourc’hizion c’hall, – ar werin, Breizhiz, o vezañ hepken ur sigur d’o c’henderc’hadoù na mui na
maez evel ar c’hoadoù, ar reier pe ar mor, anv ebet evito a gaout ur roll a genderc’herion nag a
vevezerion. Hiziv, ez eo disheñvel an traoù ; fazi bras e ve lavarout o deus an Amerikaned kemeret
lec’h ar C’hallaoued e-keñver Breizh. N’eo ket hepken ur gudenn a skeul hag a bellder. A dra sur, ar
patromoù stuzegezhel amerikan en em skign dre an hollved evel m’en em skigne ar patromoù parizian
dre ar broviñs. Un doare dibarek o deus avat ar patromoù amerikan : ar re yaouank o degemer, e forzh
pe vro ma vent, ouzhpenn bezañ bevezerion, a zeu da vezañ kenderc’herion diwarno, dre deurel
danvez o stuzegezh lec’hel (henvoazel pe get) er moul ez int. Ne c’hoari ket amañ an dispellerezh a
staded a-raok an eil Brezel-bed etre ar patromoù henvoazel hag ar patromoù arnevez. Ne c’hoarvez
krouerezh ebet kennebeut : kenderc’her eo STIVELL, n’eo ket hontkenderc’her, – e genderc’hadoù zo
anezho danvez henvoazel lec’hel kempennet en ur furm etrevroadel enporzhiet. Un ergorenn
gevredadel a seurt nevez a ranker anaout aze, a rafen a-walc’h anezhi “moulbatromoù stuzegezhel”
pe, gwelloc’h, gourfatromoù stuzegezhel ; ha dezho e c’haller anaout an doareennoù-mañ :
– o astenn hollvedel (klotañ a reont gant stuzegezh ar stlennañ yoc’hek),
– o hollegezh pe, resisoc’h, o dreistbroadegezh (ne glotont gant dibaregezhioù nep broad, met
gant tresoù hollek, eeun, ar yoc’h en amveziadoù keitat termenet evel re ar c’hevredigezhioù
“goudegreantel”, “-beveziñ”, h.a.),
– an ezhomm o deus eus danvez ar stuzegezhioù dibarek (lec’hel, henvoazel) evit leuniañ o
goullo diabarzh (sternioù kleuz int, mouloù o c’hortoz danvez teuz).
« Merzout a reer petra zo kemmet : kevezerezh oa etre patromoù ar stuzegezh arnevez gall ha
patromoù ar stuzegezh henvoazel brezhon dre an arbenn ma oant, an eil re koulz hag ar re all,
patromoù dibarek, tudadek, oc’h arc’hwelañ en hevelep live, ne c’hallent neuze kenvezañ pell amzer
en hevelep poent. En eneb, patromoù ar stuzegezh amerikan-etrevroadel zo patromoù hollek,
dreisttudadek : pell a gevezañ ouzh patromoù dibarek ar stuzegezhioù broadel, tudadel, o deus
ezhomm anezho da gemer korf ha da vleuniañ. Hon brogarourion na ouient gwelout er sevenadur gall
nemet mouger hakr o “sevenadur”, a gav hiziv er gevredigezh-veveziñ hag er stuzegezh amerikanetrevroadel gourfatromek ar bevlec’h ma c’hell trebadout e peoc’h ; penaos ne rafent ket min vat
dezho ? Ar goulenn a zlefe hon brogarourion sevel eo hag ez eo hollvedelezh ar stuzegezh amerikanetrevroadel un hollveziadelezh wirion, gant gerioù all, hag ez eus anezhi frouezh un hollelaat istorek.
Aes e ve dezho respont ha stadañ he deus ar stuzegezh-se gounezet hec’h hollvedelezh, n’eo ket dre
un hollelaat, hogen dre un hollekaat, eleze ur paouraat, un disteraat, un unventekaat. Ha mar gra un
tamm hej da stuzegezhioù all ar bed, o vont betek dizouarañ ar re varv, n’eo ket evit o advevaat, met
evel ar vampir evit sunañ pezh a chom enno a wad. Ar mac’homerezh dre an istor evel ma veze
embreget gant ar riezoù broadel zo o lezel al lec’h gant ur mac’homerezh a zerez izeloc’h, efedusoc’h,
ar mac’homerezh dre an helv : ar genderc’herion c’hall a implije Breizhiz evel darbarerion o istor ; ar
genderc’herion amerikan-etrevroadel a arver pobloù ar bed evel darbarerion o helv. Seurt
mac’homerezh n’eo ket an arbenn eeun eus ar gevredigezh-veveziñ hag ar stuzegezh c’hourfatromek
evel just. Nemet e ranker stadañ ereoù start, keñverioù a gevamplegadur etre an teir elfenn : ne vije
ket eus unan hep an div all. N’eo ket hep ironiezh e welomp ez eo karezourion feulsañ ar
gevalaouriezh hag impalaerouriezh an helv a ya laouenañ da dañva eürustedoù ar stuzegezh
henvoazel, an distro d’an natur, an diforc’helezh wenngalonus, e goudor ar gourfatromoù amerikanetrevroadel.
« Rak kensturiegezh a c’haller lakaat a-wel etre emframmoù nevid an arc’hant hag emframmoù
nevid ar c’hultur, etre amred ar c’hevalaoù armerzhel hag amred ar c’hevalaoù stuzegezhel. Ar staelad
o doa Breizhiz er vaezienn istor gall a-raok an eil Brezel-bed a glote gant furm ar gevalaouriezh
vroadel : danvez armerzhel ha kulturel Breizh a veze pe disprizet pe korvoet gant ar c’henderc’h gall ;
pa veze korvoet avat, e chome Breizhiz en arlez ar c’henderc’h : bourc’hizion c’hall oa eus ar

genderc’herion hag ar vevezerion. Ar staelad o deus Breizhiz hiziv er vaezienn istor amerikanetrevroadel a glot gant furm ar gevalaouriezh liesvroadel : ouzhpenn beveziñ kenderc’hadoù ar riez
pennholier, e kenderc’hont oberennoù diwar o danvez dezho, e moul ar gourfatromoù pourchaset
ganti ; n’eus diforc’h ebet e dibenn dezrann etre STIVELL o teurel danvez henvoazel breizhek e moul
ar c’hiz amerikan hag ar greantioù diazezet war douar Breizh gant ar c’hevredadoù liesvroadel. Araok an eil Brezel-bed e oa gwerin Vreizh danvez gouzañvat en istor gall, na kenderc’herion, na
bevezerion, met proleterion hep an disterañ frankiz-dibab, – staelad hon eus skritellet evel “anistor”.
Hiziv, evel ma tiskouezez, e piaouont ur frankiz-dibab ; kenderc’herion ha bevezerion int deuet da
vezañ ; o vont tre er gevredigezh-veveziñ avat, ne grogont ket evit kelo da genderc’hañ un istor a zo o
hini, nag evel Breizhiz, nag evel Frañsizion pe Europiz, nag evel denion. Paouezet o deus a vezañ
danvez gouzañvat ha traelaet : oberiaded int, kenoberiaded avat en ur brizhistor a zo gwashoc’h eget
an anistor ma edont a-raok, pa nad eo istor den, nag o istor dezho, nag istor ar pennholier amerikan
zoken, – un istor “war vod an dic’hour”, andiles, setu perak e ran anezhañ ur “brizhistor”. STIVELL
(gwazh a se mar en menegan c’hoazh, met rizhenn ar c’henderc’her stuzegezh c’hourfatromek ez eoeñ) ne genderc’h nag un istor brezhon, nag un istor gall, nag un istor amerikan, nag istor ebet ;
kenoberiañ ne ra ken da leuniañ gant danvez keltiek ar gourfatromoù, mailhoù ar roued taolet gant ar
galloud amerikan-etrevroadel war ar blanedenn, dres evel ma leugn gant helvoù lec’hel renerion
greantioù ar c’hevredadoù liesvroadel mailhoù all eus an hevelep roued.
« Ar Bountad breizhek, e kement ma tle e vezoud pe e gendalc’herezh da skor ar gourfatromoù
stuzegezhel, zo un hent-dall hag un trap kalz arvarusoc’h eget ma oa ar Mouvement breton “klasel” er
vaezienn istor gall.
« Ur goulenn a c’haller ober eo : hag ez eus c’hoazh un “istor” amerikan ? Daoust ha n’o deus ket
an Amerikaned, o c’hourlakaat ur brizhistor war ar pobloù all, sanket ivez ennañ ? W a gomz eus
“pistriadur an istor” gant an Amerikaned. Bez’ hon eus a dra sur da blediñ gant ar gudenn-se a sell
ouzhimp evel ouzh kement hinienn ha kement strollenn a zo war ar bed. »
(05 01 75)

EMVR-494

« Emaon o studiañ preder MERLEAU-PONTY ha da gentañ an doare ma savele an istor. Krog on
da welout sklaeroc’h. Kudenn ar poent-loc’hañ zo bepred e kaoz. Loc’hañ a ra MERLEAU-PONTY
diwar an hanvoud, eleze diwar an talbenn istor hiniennel. En doare-se e teskriv ervat keñverioù an
hinienn gant he c’horf ha gant ar bed, gant an amzerelezh, h.a., – ur vredoniezh anadennoniezhel a
sav. Pa fell dezhañ avat komz eus an istor er ster klok, e rank traletodiñ diwar an talbenn hiniennel
hag e c’hwit. Aze e stoker ouzh un doare savelenn a nidiadoniezh : hon anaoudegezh (hon
gouezoniezh) a ziazezomp bepred war un talbenn istor ; diwar an talbenn istor-se e loc’homp evit
anaout (ha gouezoniezhañ) ar bed ; ne c’hellomp avat anaout nemet ar pezh a zo en tu-mañ d’an
talbenn : dic’hallus eo d’an anaoud (d’ar ouezoniezh) tizhout pezh a zo en tu-hont. Pezh a zo en tuhont a vez savelet gant an niderezh da gentañ ; eñ eo a gas talbenn an istor pelloc’h. E-se ez eo diles
nep anaoud (nep gouezoniezh) o kemer da ergorenn pezh a zo en tu-mañ d’an talbenn istor ma emañ
diazezet (bredoniezh anadennoniezhel MERLEAU-PONTY diorreet diwar dalbenn istor an hinienn ;
ar vevoniezh, diorreet diwar dalbenn istor mestroniadur an alvez, h.a.) ; andiles avat nep anaoud (nep
gouezoniezh) a venn kemer da ergorenn pezh a zo en tu-hont d’an talbenn istor ma emañ diazezet
(strivoù MERLEAU-PONTY da zamkanañ hag embreger un ober strollennel hanvoudelour ; strivoù J.
MONOD goude re all da vrastresañ ur vedoniezh diwar ar vevoniezh, h.a.). Aze emañ da’m meno ar
junt da vont tre er gudenn a zo bet alies e-kreiz hon c’hendaeloù : hag ez eus ur ouezoniezh emsavel,
dispac’hel ? Keñverioù zo a dra sur etre gouezoniezh hag istor, pe resisoc’h etre gouezoniezh ha
niderezh, ar ouezoniezh o vezañ un danavenn en niderezh, un embreg soliadek oc’h entrevadañ an
tachennoù gounezet gant an niderezh, gant araokadur talbenn an istor. E-se ar ouiziadoniezh a vez
bepred diazezet war an nidiadoniezh. »
(27 12 74)
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Da reizhañ en Emsav here 1974 :
94/350, – 24 : () edo rannet Aljeria e tri belik (Oran, Médéa pe belik an Titteri, Constantine). ()
94/368, – 23 : () Dre un diferad sinet gant BUGEAUD e 1841 ()
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PKB-12 (9)................................................................................................................................... 85/3-28
Kendael a-zivout ar c’hweluniaderezh :
2l testenn, PKB-1224, Dezrann obererezh c’hweluniadel, /3-5.
3e testenn, PKB-1225, Tarzhañ ar c’hombod renkadel, /6-16.
Kendael a-zivout al luskadoù sokialour :
5t testenn, PKB-1226, Notennoù war an dispac’h soviedel : emdroadur ar soviedoù, /1628.
EMVR (68) [440-450] ............................................................................................................... 85/29-36
Lizheroù, /29-35.
Danevelloù obererezh :
Emvod foran aozet gant ar C.F.D.T. e Pempoull d’ar 15 kerzu 1973 – Danevell gant un
ezel eus Kellig 75, /35-36.
C’hwevrer 1974
PKB-12 (10)............................................................................................................................... 86/39-66
Kendael a-zivout ar politikerezh :
2l testenn, PKB-1227, An amveziadoù politikel e derou 1974, /39-44.
3e testenn, PKB-1228, Ur gloued evit an ober emsavel, /44-51.
Kendael a-zivout an embregerezhioù armerzhel :
4e testenn, PKB-1229, UNICOPA, /52-57.
Kendael a-zivout al luskadoù sokialour :
6t testenn, PKB-1230, An dispac’h sinaat – I, /58-66.
EMVR (69) [451-455] ............................................................................................................... 86/67-72
Lizheroù, /67-70.
Danevelloù obererezh :
Emvod eus Poellgor-harpañ ec’hwelerion Doux Pederneg, e Brest d’ar 6 c’hwevrer 1974
– Danevell gant un adkelligour eus 29K, /71-72.
Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 24 c’hwevrer 1974, /72.
Meurzh 1974
Breudoù 1974 « Emsav Stadel Breizh » e Saozon-Roazhon d’an 3 meurzh ............................. 87/75-84
Dafar evit dezrann obererezh politikel 1973 :
II. Damsell war obererezh E.S.B. hag an darvoudoù e Breizh e 1973, /75-77.
Raklun obererezh bloaziek :
II. Krouiñ un diaz poblañsel d’an Emsav, /78-80.
III. Lec’h ar skridoù gallek en hon obererezh, /80-84.
PKB-12 (11)............................................................................................................................... 87/85-98

Kendael a-zivout an deskadurezh :
8t testenn, PKB-1231, « Deschooling Society » gant I.D. ILLICH, /85-92.
Kendael a-zivout ar politikerezh :
4e testenn, PKB-1232, Feulster ha dispac’h, pe : F.L.B. ha tremenvan ar vroadelouriezh
vrezhon, /93-98.
EMVR (70) [456-459] ............................................................................................................. 87/99-110
Lizheroù, /99-101.
Danevelloù obererezh :
Emzezrann, /101-103.
Ec’hwel enep al « Loi Fontanet » e Lise Kastellin (14-21 meurzh 1974) – Danevell gant
un adkelligourez eus 29R, /103-110.
Ebrel 1974
PKB-12 (12)........................................................................................................................... 88/113-124
Kendael a-zivout an embregerezhioù armerzhel :
5t testenn, PKB-1233, Greanti « Constructions Téléphoniques de Bretagne » Pont-arVeuzenn, /113-123.
6t testenn, PKB-1234, Greanti « Constructions Téléphoniques de Bretagne » Pont-arVeuzenn – Evezhiadennoù I, /123-124.
EMVR (71) [460-464] ........................................................................................................... 88/125-143
Lizheroù, /125-132.
Danevelloù obererezh :
Perzhiadur tri adkelligour eus 29K er Poellgor-skoazell da F.L.B.-L.N.S. eus Brest, /132143.
Mae 1974
PKB-13 (1)............................................................................................................................. 89/147-177
Kendael a-zivout an embregerezhioù armerzhel :
7t testenn, PKB-1301, Ec’hwel greanti « Doux » Pederneg (4kerzu – 27 c’hwevrer 1974),
/147-152.
Kendael a-zivout ar politikerezh :
5t testenn, PKB-1302, Ar rannvroeladur. I. – Al luskad rannvroelour gall, e
gelennadurezh, /152-169.
Kendael a-zivout al luskadoù sokialour :
7t testenn, PKB-1303, An Dispac’h sinaat – II, /170-171.
EMVR (72) [465-472] ........................................................................................................... 89/178-183
Lizheroù, /178-181.
Danevelloù obererezh :
Kudenn savet gant un Ezel eus 35 en e c’hweluniad da geñver perzhiadur hemañ en
arnodennoù an A.F.P.A., /181-183.
Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 19 mae 1974, /183.
Mezheven 1974
PKB-13 (2)............................................................................................................................. 90/187-212

Kendael a-zivout istor ha kevredigezh :
6t testenn, PKB-1304, Breizh gwelet gant Balzac, hervez e romant « Les Chouans », /187193.
7t testenn, PKB-1305, Breizh gwelet gant Balzac, hervez e romant « Les Chouans » –
Evezhiadennoù I : Roll ar varbariezh en istor, /193-200.
Kendael a-zivout an deskadurezh :
9t testenn, PKB-1306, Ar Greizenn-brientiñ d’ar Sekretouriezh e Roazhon, /200-205.
Kendael a-zivout an embregerezhioù armerzhel :
8t testenn, PKB-1307, Ec’hwel greanti « Doux » Pederneg (4 kerzu 1973 – 27 c’hwevrer
1974) – Evezhiadennoù I, /206-209.
Kendael a-zivout al luskadoù sokialour :
8t testenn, PKB-1308, An Dispac’h sinaat – III, /209-212.
EMVR (73) [473-476] ........................................................................................................... 90/213-218
Lizheroù, /213-218.
Gouere 1974
PKB-13 (3)............................................................................................................................. 91/221-235
Kendael a-zivout an deskadurezh :
10t testenn, PKB-1309, Ar Greizenn-brientiñ d’ar Sekretouriezh e Roazhon –
Evezhiadennoù I : Skol Pigier, /221-223.
11t testenn, PKB-1310, Evezhiadennoù war « Kreizenn-brientiñ d’ar Sekretouriezh »
Roazhon ha « Skol Pigier », /224-226.
Kendael a-zivout an embregerezhioù armerzhel :
9t testenn, PKB-1311, Lennadenn : « L’emprise des capitaux américains se renforce sur
les secteurs modernes de l’économie française » gant J. POUTGE in « Le Monde
diplomatique », mezheven 1974, /227-229.
Kendael a-zivout al luskadoù sokialour :
9t testenn, PKB-1312, Lennadenn : Maria-Antonietta MACCIOCCHI, « Pour Gramsci »,
Seuil, Paris, 1974, /229-235.
EMVR (74) [477-480] ........................................................................................................... 91/236-240
Lizheroù, /236-239.
Danevelloù obererezh :
Devezhioù studi war ar yezh dalc’het en Oriant eus an 2 d’ar 6 eost 1974, /239-240.
Notennoù kevredadel (12)...................................................................................................... 91/241-258
Kevredadouriezh c’hreantel : I. – Kevredadouriezh al labour hag ar c’halvezderioùkenderc’hañ, /241-258.
Eost 1974
PKB-13 (4)............................................................................................................................. 92/261-289
Kendael a-zivout an embregerezhioù armerzhel :
10t testenn, PKB-1313, Lennadenn : « L’internationalisation du capital et le rôle des
États » gant Suzanne DE BRUNHOFF in « Le Monde diplomatique », mezheven
1974, /261-263.

11t testenn, PKB-1314, Lennadenn : « Un phénomène inhérent au besoin d’expansion
mondiale des économies capitalistes », gant Charles-A. MICHALET in « Le Monde
diplomatique », mezheven 1974, /264-267.
Kendael a-zivout ar politikerezh :
6t testenn, PKB-1315, Ar rannvroeladur. II. – Al luskad rannvroelour gall, e levezon.
Derou ar rannvroeladur (betek 1964), /267-279.
Kendael a-zivout al luskadoù sokialour :
10t testenn, PKB-1316, An emvererezh. I. – Ar gealiadurezh emverelour, /280-289.
EMVR (75) [481-485] ........................................................................................................... 92/290-295
Lizheroù, /290-295.
Danevelloù obererezh :
Devezh studi dalc’het en Aljer d’ar 16 eost 1974, /295.
Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 18 eost 1974, /295.
Gwengolo 1974
PKB-13 (5)............................................................................................................................. 93/299-321
Kendael a-zivout ar metou kouerel e Breizh :
3e testenn, PKB-1317, An ober gounezel e Breizh. I. – Eus 1750 da 1858, /299-313.
Kendael a-zivout ar c’hweluniaderezh :
4e testenn, PKB-1318, Obererezh c’hweluniadel ha stummadur kendalc’hus, /313-316.
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
3e testenn, PKB-1319, « Les Femmes savantes » gant MOLIÈRE, /317-321.
EMVR (76) [486-490] ........................................................................................................... 93/322-326
Lizheroù, 322-324.
Danevelloù obererezh :
François MITTERRAND e Lanuon d’an 8 gwengolo 1974, /325-326.
Here 1974
PKB-13 (6)............................................................................................................................. 94/329-369
Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek :
16t testenn, PKB-1320, An deberzh diziouerus, /329-349.
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
2l testenn, PKB-1321, An emsav aljerian. I. – Istor Aljeria eus 1830 da 1850, /349-369.
Du 1974
PKB-13 (7)............................................................................................................................. 95/373-404
Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù bedel :
3e testenn, PKB-1322, An anveliouriezh, /373-387.
Kendael a-zivout istor ha kevredigezh :
8t testenn, PKB-1323, Dafar evit studiañ emsavadeg ar « Bonedoù Ruz », pe ar « Paper
Timbr ». I. – Ar « Reolennadur gounezel », /387-392.
Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek :
17t testenn, PKB-1324, An deberzh diziouerus. Evezhiadennoù I, /393-398.

18t testenn, PKB-1325, Dezrann eus levr Jean-Pierre LE DANTEC : « Bretagne, renaissance d’un peuple », /398-404.
EMVR (77) [491-492] ........................................................................................................... 95/405-408
Danevelloù obererezh :
Ec’hwel ar P.T.T., /405-408.
Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 24 du 1974, /408.
Kerzu 1974
PKB-13 (8)............................................................................................................................. 96/411-432
Kendael a-zivout istor ha kevredigezh :
9t testenn, PKB-1326, Dafar evit studiañ emsavadeg ar « Bonedoù Ruz ». II. –
Evezhiadennoù war arvezioù renkadel, dispac’hel ha broadel an emsavadeg, /411414.
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
3e testenn, PKB-1327, An emsav aljerian. II. – Istor Aljeria eus 1848 da 1870, /415-432.
EMVR (78) [493-495] ........................................................................................................... 96/433-437
Lizheroù, /433-437.
Taolenn ar c’hendaeloù embannet e 1974.............................................................................. 96/439-440
Roll ar pennadoù embannet gant « Emsav » e 1974 .............................................................. 96/441-444
Roll an anvioù-tud meneget gant « Emsav » e 1974.............................................................. 96/445-447
Roll an anvioù aozadurioù meneget gant « Emsav » e 1974 ................................................. 96/449-452
Gerva yezhel 1974 ................................................................................................................. 96/453-456
Gerva dodennel 1974 ............................................................................................................. 96/457-461

ROLL AN ANVIOÙ – TUD MENEGET GANT « EMSAV » E 1974
ABANNA 90/199
ABD-EL-KADER 94/357 hh, 96/421
ABDEL-MALEK A. 90/199, 216, 94/349
ABEOZEN 91/240
AGERON C.R. 96/432
AGULHON M. 96/432
ALBERT 96/417
ALDUY P. 93/325
ALEKSANDR 2 85/28
ALFONSI 93/325
ALLAINMAT Y. 93/325
ALLEMANE 89/154
ALLEN 92/263
ALLIÈRES d’ 92/271
AMROUCHE J. 91/237
ANGOT J. 92/273
ANWEILER O. 85/28
APPERT B. 89/162, 164, 167, 169
AR BALP 92/291
AR BEG A. 85/31
AR GALL C. 88/132, 133
AR MENN Gw. 85/31
ARISTOTELES 93/326
ARNOLD P. 88/117, 122, 123
ATMORE A. 96/432
AUMALE d’ 94/365, 96/416
BAADER 95/383
BAKUNIN 86/63, 89/154, 155, 95/373 hh
BACHELARD G. 95/403
BAYOU R. 93/325
BALZAC H. de 90/187 hh, 193 hh, 91/236, 240
BARBÈS 96/417
BARRAULT É. 96/419
BARRÈS M. 89/153, 155, 156, 168, 169, 92/268, 269, 272
BARROT O. 96/418
BARTHOU L. 92/268
BEAUQUIER Ch. 92/269, 271
BEAUVOIR S. de 91/240
BEDEAU 96/416
BEHIC 96/431
BELLET Ch. 92/271
BEN ABDALLAH 94/365, 96/422 (sl. ivez BOU MAZA)
BERCÉY. M. 95/392
BERGER S. 93/313
BERRYER 96/418
BERTHEZÈNE 94/356, 361
BIANCO L. 86/58
BLANC L. 89/152, 154, 96/416
BLANQUI 96/417
BLOIS A. 93/308
BLUM L. 89/154, 92/268, 270
BOYER A. 92/269
BONAPARTE L.N. 96/418 hh (sl. ivez NAPOLÉON 3)

BONNEVAY 89/16
BONNOT 95/383
BOSSUET 92/290, 93/318
BOU MAZA 94/365 (sl. ivez BEN ABDALLAH)
BOU ZIAN 96/420
BOUET G. 95/374
BOUET L. 95/374
BOUCHERAT M. 95/392
BOURBON-BUSSET J. de 89/169
BOURGEOIS 92/269
BRECHT B. 91/237
BRIAND A. 92/268
BRIGHT J.R. 91/258
BRIZEUG 93/308
BRUN M. 89/162, 92/272, 279
BUGEAUD 94/358 hh, 96/416, 437
BUYTENDIJK F.J.J. 94/334 hh
BUONAPARTE N. 90/187 (sl. ivez NAPOLÉON 1)
BUSNACH N. 94/351
BUXARIN 86/66
CAFFARELLI 93/309
CAI YUANPEI 86/64
KAMENEV 85/22, 23
KANT 94/341
CARADEC 88/117
CARNÉ de 93/313
CATALA J.M. 86/70
CAVAIGNAC 94/367, 96/367 hh
CÉLINE L.F. 91/237
KELVIN 94/331
KERENSKIJ 85/23, 28
KERJÉGU de 93/305
KERMOAL P. 95/397
KERVARKER 90/198, 200, 93/308, 310, 95/392
KESSEL J. 91/240
QING 86/60, 61
CIRESE M.A. 92/292
CLAPIER F.C. 89/159, 160
CLAUZEL 94/354, 356
CLÉMANÇON 89/183
CLÉMENCEAU G. 92/268
CLÉMENTEL E. 89/162, 92/272
COBOURG 90/192
COLBERT 93/311, 95/388, 391
COLETTE 91/240
COMBES É. 92/268
COMTE A. 89/156, 157, 169
KONFUSIUS 86/63
CONSTANT B. 89/157
CORNEILLE 93/318
KORNILOV 85/22
COURSON A. 93/308
KRIVINE A. 89/179
KROPOTKIN 86/63
QUERMONNE J.L. 92/274
QUESNAY F. 93/299

DAMRÉMONT 94/358
DANIEL H. 93/313
DANIÉLOU H. 85/29
DE BRUNHOFF S. 92/261 hh
DE GAULLE Ch. 88/129, 89/179, 90/214
DEBRÉ M. 88/129, 132, 92/268, 273, 280
DEJACQUES J. 95/373
DENEZ P. 85/29, 31
DEPAEPE 88/113, 117 hh
DEPPING 95/392
DESCARTES R. 93/320, 94/330, 331
DESCHANEL P. 89/166, 169, 92/268, 269
DESMICHELS 94/358
DEWEY 86/65
DIDEROT D. 86/66, 90/193
DIZERBO A.H. 93/313
DOINEAU 96/423, 424
DOMBASLE 93/311
DOSTOEVSKY F. 91/236
DOUMER P. 92/268
DOUX 85/35, 86/71, 88/134 hh, 89/148, 149
DROUET d’ERLON 94/357
DÜHRING E. 87/94
DUMONT 69/168
DUNNING J.H. 92/263
DURAND A. 85/30
DUTHOIT E. 89/159
DUVIVIER 96/417
ÉLUARD P. 91/237
ENGELS F. 85/15, 86/66, 87/94, 98, 88/125, 126, 89/173, 95/383, 387
ERNOD É. 90/217
EWEN P. 93/325
FALC’HUN F. 90/200
FANON F. 87/102
FAVRE J. 96/424
FÉNELON 92/290
FLAUBERT G. 91/237
FLEURIOT L. 85/29
FLEURY 96/425
FLORY T. 89/169, 92/278
FONCIN 89/162, 163
FONTANET J. 87/103
FORD 91/246, 252
FOUÉRÉ Y. 88/131
FOULD A. 96/419
FRANCASTEL P. 92/295
FEUD S. 95/393, 394
FREUND J. 85/28, 95/387
FRÉVILLE 96/414
FRIEDMANN G. 91/258
FAILHARD-BANCEL H. de 89/159
GALAUP J. 85/16
GARAUDY 92/291
GARCIN M. 94/369
GAWAIN 88/128

GEFFRE C. 86/69, 70
GISCARD d’ESTAING V. 90/214, 93/325
GLANNDOUR M. 85/29
GLENMORD 93/325
GORZ A. 95/387
GOURVENNEC A. 95/402
GOURVIL F. 90/200
GRAMSCI A. 91/230 hh, 92/291, 292, 95/408
GRAPIN J. 92/263
GRATTON P. 93/301, 313
GRAVE J. 95/374
GRAVIER J.F. 92/276, 280
GRIGNAN de 95/392
GRUPPI L. 92/291
GUÉRIN D. 95/387
GUESDE J. 89/154
GUIHAIRE A. 93/313
GUICHARD O. 92/276, 280
GUIOMAR 92/295
GUIZOT 94/357, 361, 362, 363.
GURVITCH G. 86/58, 91/258, 93/324
GWERNIG Y. 93/325
HAUSER H. 92/272
HAUTPOUL d’ 96/421
HEGEL F. 93/324
HELVETIUS C. 86/66
HEMON R. 85/29, 88/127, 90/217, 218, 91/240
HENNESSY J. 89/162, 163, 167, 169, 92/271 hh
HENRI 4 93/317, 96/411
HERRIOT É. 92/268
HERZEN 95/383
HINCKER F. 95/392
HO-CHI-MINH 95/386
HOLBACH P. 86/66
HONORÉ P. 85/29
HOVELACQUE A. 92/271
HU SHI 86/64
HUGO V. 90/193, 194, 198, 95/386
HUON R. 85/29, 33
CHANDERNAGOR A. 93/325
CHARDRONNET 92/290
CHARLES 89/164
CHARLES 10 94/353, 354, 362
CHARLES-BRUN J. 89/152 hh, 92/274 hh
CHARLES-THIERRY 89/168
CHASSAING 92/271
CHATELLIER du 93/307, 309
CHAULNES de 92/290, 95/388, 391
CHEN DUXIU 86/64, 65, 89/170, 173
CHIANG KAI-SHEK 86/60, 62, 89/171, 90/210, 211
CHIRAC 86/39
CHOU EN-LAI 89/173
IBN KHALDOUN 86/58
ILLICH I. 86/72, 87/85 hh

YE QING 86/66
YUAN SHIKAI 86/61, 62, 64
JARDIN A. 96/432
JAURÈS J. 89/155, 92/268
JEANNENAY 87/101
JOSSELIN Ch. 93/325
JULIEN C.A. 94/368, 96/432
L’ESTOURBEILLON de 89/169
LA BLACHE V. de 92/276
LA BOÉTIE É. 95/387
LA BORDERIE A. 92/293, 93/308, 95/388, 390, 392
LA FAYETTE de 93/317
LA MORICIÈRE 96/417 hh
LA TOUR DU PIN 89/159
LACHERAF M. 96/432
LACROIX F. 96/425
LACROIX J. 86/69, 70
LAGUILLER A. 89/179
LAMENNAIS H. 89/157, 158, 166
LANJUINAIS 92/271
LAO-TZEU 86/59
LAPASSET 96/425
LASSALLE 94/346
LE BRETON J.P. 88/136
LE DANTEC J.P. 95/398 hh, 96/433
LE FAUCHEUR 89/148
LE HON 96/430
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LE MEN R.F. 95/392
LE MENN Y. 93/325
LE PENSEC L. 93/325
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LECLERC 87/104
LEDRU-ROLLIN 96/418
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LENIN V.I. 85/8 hh, 16 hh, 86/66, 87/198, 88/125, 89/171, 90/216, 95/408
LEFEBVRE H. 89/155, 90/199, 216, 95/399, 403, 404
LEIBNIZ 94/330
LEROY R. 86/70
LEROY M. 89/166
LEVOT Ch. 93/308
LIZOP R. 89/163
LONGUET Ch. 89/154, 92/269
LOUIS 13 96/411
LOUIS 14 96/411
LOUIS-PHILIPPE 94/354, 361, 365, 96/416 hh, 432
LUKÁCS G. 85/12, 90/188, 199, 200
LUCAS 88/117, 118
LUZEL F.M. 95/392
MAC-MAHON 96/426
MACCHIOCCHI M.A. 91/229, 92/291

MAHI-ED-DIN 94/357, 360
MACHIAVELLI N. 86/58, 95/379, 381, 387
MAIRE É. 89/178, 179
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MANER 92/290
MAOZEDONG 89/171 hh, 90/211
MARCELLIN 88/135, 140
MARCÈRE de 92/269
MARCUSE H. 90/214, 216
MARIN L. 89/162
MARITAIN J. 94/332
MARJOLIN R. 92/278
MARRAUD M. 92/270
MARTEL C. 87/106
MARTIN L. 92/271
MARTYNOV 85/8, 15
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MAUPASSANT G. de 91/240
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MÉHEUST P. 93/313
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MORRIS 96/425
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NAPOLÉON 3 86/59, 93/305, 309, 310, 94/365, 96/421 hh (sl. BONAPARTE L.N.)
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OLLIVIER É. 96/430
ORSINI 96/422
PANNEKOEK 85/24, 28
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A.H.R. 92/280
A.N.P.E. sl. Agence nationale pour l’emploi
A.P.E.C. sl. Association pour l’emploi des cadres et des ingénieurs
A.P.F. (Association populaire des familles) 95/405
A.R. sl. Action régionaliste
Action française 88/129
Action régionaliste (kelaouenn an F.R.F.) 89/152 hh, 92/268
Agence nationale pour l’emploi 89/182 hh
Al Liamm 85/29 hh, 33 hh, 88/128, 91/238
An Avel (Kelaouenn Oaled ar Vro bagan) 88/140
Ar Falz 87/95
Association Bretonne sl. Kevredigezh Vreizh
Association Normande 93/302
Association pour l’emploi des cadres et des ingénieurs (A.P.E.C.) 89/183
Association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) 89/181, 183, 91/224, 93/313 hh
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Centre breton d’information (C.B.I.) 88/132 hh, 142
Centre départemental des jeunes agriculteurs (C.D.J.A.) 88/118, 89/148
Centre d’étude et de recherche marxiste 86/69 hh
Centre national des jeunes agriculteurs (C.N.J.A.) 86/52 hh
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Comité de liaison pour l’autogestion socialiste (C.L.A.S.) 86/41
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F.E.N. sl. Fédération de l’éducation nationale
F.G.A. sl. Fédération générale de l’agriculture
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Gwazva ar poellgor-erounit (Sovied Petersbourg) 85/21
Héloin-Lemarchand 89/182
Hereidi 85/20
Hor Yezh 85/30
Humanité Rouge 92/280
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Ouest-France 87/104, 88/138
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PTT 88/116, 95/405 hh
Parti communiste français (P.C.F.) 86/40, 69, 87/100, 101, 88/132, 138, 140, 89/178, 179, 90/214, 92/280, 287,
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Parti socialiste (P.S.) 86/39, 69, 87/99, 88/132, 138, 140, 89/168, 178, 93/325, 95/400
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Poellgor ar greantioù brezel (PGB) 85/20
Prolétaire ligne rouge 92/280
R.G.R. 92/270
R.P.F. 92/270
Régie Renault 91/254, 92/265
Rennes révolutionnaire (R.R.) 87/108, 88/132
Rochedoù glas (Sina) 90/210
Rouge 95/400
S.A.A.E. Vivant (Société anonyme des anciens établissements Vivant) 89/183
S.A.A.E. Clémançon (Société anonyme des anciens établissements Clémançon) 89/183
S.K.S. (Strollad komunour sinaat) 86/58, 62, 89/170 hh, 90/211
S.A.D.E.D. (Strollad an deskadurezh eil derez) 85/29, 86/72, 89/183
S.A.E. (Skol an Emsav) 85/30, 87/95, 87/133
S.A.V. (Strollad ar Vro) 87/95, 88/131, 138, 142, 90/215, 95/400
S.K.B. (Strollad komunour brezhon) 85/35, 87/95, 88/132, 92/290, 95/400
S.K.U.S. (Strollad komunour an Unaniezh Soviedel) 92/292, 85/15, 23.
S.F.I.O. sl. Section française de l’Internationale ouvrière
S.G.E.N. sl. Syndicat général de l’éducation nationale
S.N.A.T.P.A. 85/3
S.N.B. 95/408
S.N.E.P. sl. Syndicat national de l’éducation physique
S.N.E.S. sl. Syndicat national de l’enseignement secondaire
S.N.I. sl. Syndicat national des instituteurs
S.O.B.A.C. (Société bretonne d’abattage et de commercialisation des volailles) 86/53
S.O.B.A.N.A. (Société bretonne d’approvisionnement et de nutrition animale) 86/53
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S.P.L.I. 89/182
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Section française de l’Internationale ouvrière (S.F.I.O.) 87/101, 89/154, 92/270
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U.D.B. sl. Union démocratique bretonne
U.D.R. 87/104, 138, 90/214
U.I.M.M. 88/120
U.L.B. (Union laitière bretonne) 86/53
U.L.N. (Union laitière normande) 86/55
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Université de Haute-Bretagne 93/315
Western Electric 91/241
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Zeis 92/265
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alvezelour 94/334
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amzervuzulier 91/252
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arreadek 91/246
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assaver 86/59
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astreiñ 91/238
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azhenter 92/275
aznerzh 89/172
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bachaga 94/367
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baodruchenn 93/323
baranek 90/190
barnadekaat 89/167
barnadekadur 89/166
barrezouriezh 89/156
be 94/350
belik 94/350
benevelour 93/317
berrbizskrivañ 91/224
berrbizskriverezh 91/226
berrzisplegadenn 87/105
bevedelezh 91/245
bevfizikour 94/333
bevgimiour 94/333
binvierezh 91/254
bleinelezh 88/131
bleingêr 89/163
blivaat 88/142
bloaztal 85/17
bloc’h-keflusker 91/254
bloc’heladur 92/266
bokser 86/60
bodad 96/427
bodidigezh 87/88
bolchevikouriezh 85/25
boneg 94/342
boniekaat 85/7
bonnadur 96/417
bonstern 86/48
bonveziad 94/339
bonveziadelezh 94/341
bonvezusted 94/345
bourbonelour 93/302, 94/362
bourzhad 91/248
brassteudad 91/244
bredkalvezel 91/249
bredemframmel 95/394
breizhkar 88/138
breizhekadur 85/10
bremanegezh 92/273
breudvell 86/66, 89/167
brizhadreizhadur 93/326
brizhistor 96/436
brizhpare 91/254

broadour 92/291
brouti 93/304
bugelelaus 90/205
burevveli 92/282
buzadañ 95/377
kadoriadañ 96/431
kadoriadezh 88/118
kaid 94/350
kaidelezh 94/359
kalif 94/350
kalifelezh 94/359
kalvezveli 92/282
kanell 88/114
kantañ 85/8, 89/156
kantin 88/117
kantour 89/155
kantreat 96/423
kanut 94/355
kaoz 88/125
karouriezh 92/270
kas 92/265
kedober 86/70
kefleuniusted 91/246
kefluskerelezh 89/159
kefredelouriezh 92/291
kefridielaat 89/160
kefridiezh 93/306
kefridiezh-enklask 94/355
keideskemmek 89/153
kellider 88/113
kementadelaat 85/7
kendleadek 89/153
kendodiñ 92/276
kenduerezh 90/204
kenetrejuntañ 91/243
kenetrereoliñ 92/285
kenetresklaeriadur 89/178
kenfestadelezh 87/89
kengread 96/424
kenheñveliezh 95/377
kenheuilh 89/172
kennezañ 89/168
kentarbenn 87/93
kentezrevell 92/270
kentizhek 85/12
kentraouenn 95/395
kentsellus 95/395
kenvaleer 90/211
kerc’h 94/363
kerziad 95/376
ketpar 87/88
keuzerezh 86/55
kevamplegadur 94/339
kevamsavadus 91/253
kevandodus 86/44
kevarbennelezh 91/242
kevarzhe 89/152

keveldod 96/419
kevelouriezh 86/56
kevelstrollañ 89/155
kevezatadeg 93/304
kevrank 90/208
kevraoueg 94/208
kevraouerezh 94/358
kevrat-c’hougevaniñ 90/207
kevredad-merañ 92/265
kevuziek 93/312
kilezelour 89/155
kilverz 89/172
kilverzadeg 86/59
klañvlec’h 88/120
klaseg 86/66
klaviañ 94/360
klevell 88/114
koleziñ 93/322
kolonennad 94/363
komzell 88/113
konfusiegezh 86/59
kontrolienn 94/330
koranek 94/352
kornogelaat 85/27
kornogelour 86/64
korwered 91/244
koufrer 89/182
koulougli 94/350
koulzegezh 89/166
krakvuhez 88/142
krafañ 91/246
kredadus 86/42
kreder 94/358
kreizelouriezh 90/194
kreizvan 89/160
kreti 96/420
krogen 88/114
kroc’henel 95/407
kuietouriezh 92/290
kumun-bloue 94/357
daelañ 92/276
daeliekadur 96/430
dai 94/350
dalc’hek 85/14
damanier 93/301
dambaour 89/176
damberzhek 91/249
damberzheg 91/253
danadeilad 89/158, 96/428
daraezañ 94/368
darblegadel 87/86
darlouc’hañ 88/114
darlouc’herezh 88/114
darnenn 92/274
darreuziad 94/355
dasparzherezh 91/226
dasplaket 94/343

dasselliñ 94/340, 95/395
dassellus 95/395
dastreiñ 91/226
dazgwel 88/126
dedaoled 96/418
deduañ 92/269
degemennour 93/305
degerzañ 94/368
deglevusted 96/433
dehouelour 89/173
deltuek 89/171
delvek 94/338
deraogiñ 92/276
derc’hennañ 95/393
dervantiñ 89/160
dervantouriezh 89/169
desavadurel 87/85
desavadurezh 87/85
desavelañ 89/156
desaveler 95/394
deskusted 94/336
desezadenn 91/243
desezañ 91/242
destrizhenn 92/276
devennadenn 92/271
devennadus 89/166
devennañ 96/430
dezevouriezh 93/324
dezlenn 95/407
dezlennva 95/406
deznadiñ 86/70
dezougadeg 94/352
dezvarnek 87/104
diamplegadel 94/330
diamsavadus 91/256
diamzeriegezh 93/322
diankus 87/101
dianveziad 85/10, 95/394
diarallaus 94/358
diarmerzhelaat 85/8
diazadur 87/99
diazañ 87/99
dibenndermen 88/118
diberzhekaat 91/252
didrev 94/348
dieilded 95/398
diemsavelezh 86/49
dienlen 94/352
diforc’helouriezh 90/194
digadouriezhek 88/126
digenstrollañ 91/242
digevataldiorreet 92/266
digevellstrollañ 89/162
dihevelebiñ 91/238
dic’hloazadusaat 86/60
diistorekaat 91/239
dilusked 89/179
dinagennadus 95/374

dinoiñ 91/248
diouerenn 96/433
diratozhiegezh 96/417
direizhenn 89/173
direizhus 87/104
disaviadek 87/99, 92/272
diskas 91/244
diskel 85/19
disklot 87/100
diskoliañ 87/91
diseizañ 91/233
diseurtelezh 85/4
dislec’hiadur 95/394
disneuziadur 91/250
disoc’haozad 92/265
disoc’helezh 87/80
disoc’henn 92/282
disrannelour 86/41
disterbouez 90/211
distiriañ 94/366
distrilhad 94/332
distrilhadek 94/332
diuzerezh 89/181
diuzouriezh 87/103
divevheñvelekaat 94/345
divred 91/245
divroadelaat 92/264
Diwan 94/350
diwerc’hegezh 90/211
dizalc’hediñ 96/431
dizenekaat 94/347
dizenheñvelekaat 94/345
dizoksiribonukleek 94/342
djihad 94/359
djouad 94/350
doaread 91/247
doareenn 91/244
douaregorel 92/277, 93/313
douargreizet 92/264
dreistadeilad 89/158
dreistamplegadel 94/330
dreistbroadegezh 96/435
dreistkresk 87/97
dreistdesaveladur 95/393
dreistdesavelañ 95/393
dreistdesteriadur 95/393
dreistlakaat 92/271
dreisttaos 89/176
dreisttudadek
droukkemederezh 90/210
droue 96/421
druzenn 93/304
ebarzhata 93/326
ebarzhekaat 95/394
ekologek 92/290
eginat 94/345
eilodiñ 90/203, 91/245

eilsammadur 95/395
eilsammañ 95/395
eilskolveurieg 85/30
eilster 88/143
emamaezhiañ 85/19
emamparañ 85/28
emamplegadel 94/342
emberzh 89/177
emdermenadur 88/126
emdroadek 92/277
emeztaoliñ 90/199
emfurmiñ 86/61
emgantouezadur 90/195
emgenurzh 92/282
emglask 85/35
emglevad 89/166
emc’houarn 92/286
emc’houarnerezh 89/166
emlevierezh 92/269
emsavekaat 85/5
emvennañ 91/239
emverelour 92/280
emvestroni 95/375
emwellaat 86/70
emzenadur 94/348
emziogeliñ 92/284
emziskouezidigezh 92/291
enankañ 91/243
enkistañ 91/238
enbrezel 85/20
enebarc’hadur 93/317
enepmicherour 96/432
enepproleterel 96/417
eneprepublikan 96/419
enepsokialour 96/419
eneptrevadennelour 94/356
enhenter 87/89
ensavadel 92/273
enstaelañ 91/244
eorizh 85/28
erbar 92/274
ergedegezh 94/338
eskantadur 93/300
etrec’hweluniad 95/405
etrec’hweluniadel 95/407
etreren 86/62
etrerenkadel 92/291
etreskolel 87/110
europagreizelouriezh 90/194
euver 91/251
euverek 91/251
ezkaelañ 88/119
eztiriañ 96/422
eztuad 90/215, 94/360
eztuat 90/215
ezvezidigezh 93/312
ezwelout 88/128

ferka 94/366
finded 91/244
finvezek 85/34
fiñvren 91/248
fonn 96/421
frammenn 88/122
fuajiñ 93/299
funig 88/114
funig-vegel 94/345
gabell 95/390
gallikanouriezh 92/290
genezh 90/217
genom 94/336
glein 93/322
gopradelezh 92/280
gouested 91/252
gouezoniezhañ 96/437
gouiziadel 93/316
goulaouadur 91/241
goulennaoueg 92/270
gounezvouedel 90/207
gourbonnañ 96/421
gourdeiz 91/242
gourfatrom 96/435
gourfatromek 96/436
gourstaeladur 91/250
gourzhkentel 87/105
gourzhebiezh 89/153
gourzhgouarnamant 90/215
gourzhred 89/159
gourzhskouer 85/25
gourzhtevezvod 90/215
gousezadelezh 89/158
goustignañ 90/158
gouzalc’h 92/276
greantkevredadour 91/241
greantkevredadouriezh 91/241
grosiri 93/317
gwallveskañ 94/359
gwarezveli 96/422
gwarzh 87/109
gwellvez 91/257
gwenngalonus 96/436
gwereder 91/241
gwerc’hañ 88/127
gwezhiata 91/243
gwezhiataer 91/251
gwezhiatadur 91/242
gwezhienn 91/245
gwezhroll 91/247
gwezhva 96/416
gwikefreadur 91/249
gwikefreour 91/253
habou 94/359
handizhek 85/12
handizhegezh 85/12, 92/287

hanterad 85/12
hanterouriñ 96/416
hanveziad 94/330
heptreugiñ 94/367, 96/418
hereidi 85/20
hirstummadurezh 89/154
hirstummañ 91/247
hirzastum 91/247
hollarver 91/243
holldrevadennelouriezh 87/93
holleladusted 85/6
hollelausted 91/238
hollfeulzelouriezh 87/93
hollwaskelouriezh 87/98
humanour 94/347
humanouriezh 94/346
chanad 91/249
cheic’h 94/366
c’hwelad 89/151
c’haradj 94/350
idiomatek 91/237
ijinel 91/242
ijinegezh 96/425
ironiezh 96/436
isdileuriad 93/300
isgouarnour 96/425
islamekaat 94/351
isrann 94/366
isvelestrour 94/356
yevenn 88/122
jagadeg 93/301
jedoniekaat 91/239
jezuistadur 92/290
lanker 91/247
lavarel 88/126
ledvroadelour 96/433
ledemsavekaat 88/142
ledistorekadur 86/67
lennegelour 92/293
leunembreg 96/427
levidigezh 85/4
lieskreizet 92/264
liesdesaveladur 95/393
liesver 91/243
liesvroadelaat 92/265
liñvelad 89/151
livournat 94/351
loc’had 91/245
lusked 88/129
maltoutel 96/428
maorasouriezh 89/152

marabout 94/350
maraboutek 94/357
meizegezh 91/249
meizframm 91/233
melestradur 89/157
melestrerezh 93/300
melestrour 94/356
melinour 92/269
menezour 96/419
mennadiñ 92/277
mestronied 90/196
mestroniezhel 92/283
mikeliom 95/394
micheregezh 91/253
micherelezh 89/159
miniriez 88/129
mizvezhiekaat 88/116
mizvezhiekaed 88/116
moeder 87/104
monitourez 88/114
moulbatrom 96/435
nammek 88/115
Nanngall 96/420
nannperc’henn 85/9
napoleonek 96/419
navout 93/322
nemeurnevider 92/267
nershaat 88/131
neshent 83/306
nevezenlued 90/191
normalian 87/106
numero 95/405
oberatausted 85/35
oriner 93/35
orleanour 94/362
pazennek 89/157, 91/255
pellvanegezh 86/64
penn-furch 90/216
pennkaoz 87/94
penndevouder 91/257
penngevredad 92/265
pennholierezh 91/230
personelezh 92/275
perzhekaat 89/183
peuremgefreekaat 91/243
peurgornogelaat 86/65
plakadur 94/336
plastikadur 88/336
pleustrel 86/69, 87/103
poentañ 88/119
poblvouezhiadeg 96/431
poblvouezhiañ 96/430
pop 96/434
poutch 85/22
prevesaat 95/405

prevezekadur 86/41
primsavet 92/271
proleterekadur 89/176
prometeegezh 86/70
protein 94/342
prouad 91/249
proudhonour 89/156
provizor 87/104
raklenn 93/326
rakreizhañ 91/243
rakstourm 93/317
rakstummañ 89/183, 91/226
raktresour 89/162
raktroc’hañ 91/248
rakveziad 85/10, 95/393
rakvicherel 87/103
ragarallekaat 87/86
raia 94/350
ranndal 86/53
rannlu 96/421
razia 84/363
read 89/147
rec’halloud 89/164
reizhidigezh 91/254
retvezegouriezh 90/199
reuziadenn 96/416
rezad 91/248
riezkreizet 92/264
sanktraezhañ 85/34
saviadek 91/232
saviadiñ 85/32
sazilañ 91/243
skalfad 87/87, 92/270
skalfadel 87/87
skeudek 94/347
skeulenn 91/347
skoaziadennañ 96/427
skorted 86/40
sekretourez-verañ 90/201
sifradus 95/407
sifrenner 88/113
sichuanat 86/61
sinagreizelouriezh 86/59
smala 94/364
soia 86/55
sonteadenn 85/16
soviedelour 85/24
spahi 96/423
speredegezhel 85/13
stadvroad 88/129
staelad 92/284
stal-roñseed 93/312
stellad 91/243
sternezh 91/255
stlennadenn 91/257
stlennaozer 94/360

stoikian 93/320
stummdarzh 94/345
stummdarzhel 94/340
tailoregezh 91/245
tailorel 91/245
talm-kreskiñ 96/432
taoegezh 86/59
taolad 96/415
teleonomiezh 94/338
terenn 85/21
testenied 89/175
tiekaer 93/305
tiernac’hek 94/363
tirenn 86/44
titourenn 85/15
torf 94/364
traletodiñ 89/169, 96/437
tredandreloc’hel 91/244
treren 93/324
treug-korvoiñ 86/55
treugaozad 92/265
treuzkasijinenn 91/243
treuzistorel 92/291
treuzlec’hiañ 91/258
treuzstaelañ 91/226
treuzstrolladel 92/269
trevadennelour 94/355
trevvael 85/11
trevvaelezh 89/168
trezalc’h 91/252
trezalc’her 91/254
trezalc’herezh 91/252
trezerc’hel 91/226, 252
tric’hresk 93/299
tro-chem 91/247
trobarzheladur 86/67
trobarzhiat 94/345
troc’hek 91/255
trolimer 91/249
tuad 86/57
tudadek 96/435
tutaed 89/180
uhelamaezhour 86/64
uhelgargiad 86/61
uhelrener 89/154
uc’hegour 85/20
undalc’h 91/255
unezholadeg 96/419
uniadel 92/275
unpiaou 87/93
untonelezh 91/245
urzhazelezh 88/131
utopour 90/211
vampir 96/436
vitalour 94/333

war-zont 85/12
watan 94/350
zakat 94/359
zaouia 94/350

GERVA DODENNEL 1974
Sl. rakskridoù Gerva yezhel 1973 ha Gerva dodennel 1973, (Emsav 84/449 ha /453, 1973).
Er roll-mañ e kaver dodennoù an holl bennadoù embannet gant Emsav e 1974.
A.F.P.A. : – ha c’hweluniadoù 89/181 hh** ; – hag aozadurioù-stummañ micherel 91/224 ; – ha stummadur
kendalc’hus 93/313 hh
ABD-EL-KADER : – hag ar Stad aljerian kentañ 94/357 hh*, 96/421
ADDENHEÑVELEKAAT 94/345 hh
ADRENOURIEZH ALJER : – ha beli durk 94/349
ALJERIA : hanez – (→1850) 94/349 hh** ; hanez – (1848-1870) 96/415 hh**
AMVA : – ha trevva 94/347*
AMZERELEZH : – kelc’htroüs 90/213
ANERIOÙ : – (a. 1789) 95/390
ANVELIOURIEZH 95/373 hh** ; – BAKUNIN 95/376 hh ; – ha faskouriezh 95/383 ; – ha frankizouriezh
95/383 ; – ha MACHIAVELLI 95/379 hh ; – ha MARX 95/381 hh ; – ha sokialouriezh 95/384 ; – hag
Azginivelezh 95/379 ; – MASSON 95/374 ; – STIRNER 95/375
ARHENT 94/341
ARC’HADURIOÙ : – kulturel ha kevredigezh-veveziñ 96/433 hh*
ARC’HWELELOUR : meizadur – an darempredoù etre Stad ha kevredadoù armerzhel 92/261
ARMERZHEGEZH : – diouzh ar skeul 91/228 ; – kevelourioù kenderc’herion 86/56*
ARMERZHELEZH : – ha marksouriezh 85/8*
ARNEVEZELEZH : – ha henvoazelezh e Sina an 20t 86/59 hh*
BALZAC : Breizh henvoazel gwelet gant – 90/187 hh* ; renkadelouriezh – 90/199 hh
BARBARIEZH : – evel meizad nidiadel 90/193 hh*
BARZHAZ BREIZH : –, broadelourion hag enepbroadelourion 90/198 hh* ; – ha talbenn istor 90/198
BENEBELOUR : « Les Femmes savantes » hag ar stourm – 93/317*
BLOC’H ISTOREK : – (GRAMSCI) 91/230 hh*
BOLCHEVIKED – ha soviedoù 85/16 hh*
BONEDOÙ RUZ 92/290 hh*, 95/387 hh**, 96/411 hh** ; emskiant renkadel ar – (PORŠNEV) 96/411 ;
emskiant vroadel ar – (PORŠNEV) 96/413
BONVEZIADELEZH 94/341**, 95/393 hh*
BOUNTAD BREIZHEK : atoradur ar – (J.P. LE DANTEC) 95/399 hh* ; – er vaezienn istor amerikanetrevroadel 96/434 hh* ; – ha kevredigezh-veveziñ 96/433 hh** ; – ha diforc’helouriezh 95/399 hh*,
96/434 ; –, ledemsav ha Mouvement Breton 88/143*
BOUNTADOÙ KEVREDADEL : emsavekaat ar – 86/67*
BOURC’HIZELEZHIOÙ : roll ar – en darempredoù etre Stad ha kevredadoù armerzhel 92/261
BREDELFENNEREZH 95/393 hh*
BREIZH : ar gevredigezh e – er 17t 95/391, 96/411 hh* ; nerzhoù a sav e – 86/39
BREZEL AN OPIOM 86/59
BREZHONEG : – ha yezhelourion 85/33 hh, 87/99 hh ; – ha politikerezh 85/29 hh*, /32 hh* ; – rannvroeladur
(eilskolveurieg) 85/29 hh* ; – ha renkadelourion 85/34 hh
BREZHONELEZH : – hag istoregezh 90/216*
BRIZHISTOR : istor, anistor ha – 96/436*
BRO : – dezvek ha – werc’hek 96/415 ; – evel deberzh diziouerus 94/329, /348, 95/397 ; – ha hil istor
90/197 hh ; – hag emsavelezh 90/197 hh
BROADELEZH : – pourchaser un donder istor 90/216
BROADELOURIEZH : –, emsav ha ledemsav 87/99, 88/128 ; « enporzhiadur » ar – gant an emsav brezhon
88/128 ; c’hwitadenn ar – 88/125 hh ; – ha sokialouriezh en dispac’h sinaat 86/62 hh ; tremenvan ar –
vrezhon 87/93 hh**, 88/125 hh
BROGAROURIEZH : – hag Emsav 87/84*, 93/322 hh, 95/397 ; – ha kleizelouriezh 88/132 hh, 95/399 hh ; –
hag atoradur ar Bountad breizhek 95/399 hh
BUREVVELI : – en Unaniezh Soviedel 85/25

C.F.D.T. : bellouriezh ar – 86/42 ; – en ec’hwel C.T.B. 1970 88/117 hh ; – en ec’hwel Doux Pederneg 19731974 89/149 hh ; – ha dilennadeg an Arlevier e Frañs 89/178 ; – ha stummadur kendalc’hus 93/315 hh ; –
hag emdarzhegezh 88/124 ; – hag emsavelezh 87/100 hh*
KAMPARZH 95/390
KAIEROÙ-KLEMM 1789 95/391, 96/414
KANERION : – ar Bountad breizhek 96/434*
KEFREDOURION : – ar C.F.D.T. 93/316 ; – en Dispac’h sinaat 86/63 hh ; – ha GRAMSCI 91/231 hh*,
92/291 hh ; – hag Emsav 92/292
KENGREDIEZH : – ar boblañs e Breizh 89/148, 88/117
KEÑVERIOÙ-KENDERC’HAÑ : – ar saviad emsavel 86/68
« KERZHADEG HIR » (Sina) 89/172
KEVADEGELEZH : pennaenn ar – 85/33
KEVALA : – piaouel 89/151 ; – prevez ha galloud stadel 92/261 hh* ; danzeadur kriz a – sonn 91/229
KEVALAOURIEZH : – c’hall an 19t 96/421 hh*
KEVATALIEZH : – ha barbariezh 90/195
KEVELOURI : – c’hounezel UNICOPA 86/52 hh** ; –, c’hweluniadoù, reizhiad kevalour 86/56 hh*
KEVRATOÙ-GOUGEVANIÑ 86/55, 90/207*, 218*
KEVREDADOÙ LIESVROADEL : kelliderezh ha – 92/265 ; digevatalded etre broioù ha – 92/266 ; emdroadur,
rizhennadur ar – 92/264 ; gremm, danvezioù krai ha – 92/264 ; – en Trede Bed 91/228 hh* ; ensavioù
etrevroadel ha – 92/267 ; erlec’hiañ ouzh an enporzhiañ ha – 92/265 ; gouarnamant gall ha – 91/227 ; – ha
stadoù broadel 92/261 hh**, 267 ; – ha kevredadoù bras e Frañs 91/227 hh* ; rannadur etrevroadel ar
c’henderc’hañ ha – 92/265.
KEVREDADOURIEZH : – an Emsav 89/178 ; – ar bed greantel 91/241 hh** ; – an arz 90/213
KEVREDIGEZH : enkadenn ar – c’hall 86/43 ; distruj ar – henvoazel en Aljeria 96/425 hh* ; --veveziñ ha
Bountad breizhek 96/433 hh** ; --veveziñ ha diforc’helouriezh 96/434 ; --veveziñ ha frankiz-dibab
96/433 hh.
« KEVREDIGEZH VREIZH » (Association Bretonne) 93/302 hh** ; mirelouriezh – 93/306 ; ober gounezel –
93/302 hh** ; rannvroelouriezh – 93/308
KLEIZ : – e Frañs 86/41, 69, 89/178, 90/216, 93/325
KLEIZELOURIEZH : – ha brogarouriezh 88/132 hh, 95/398 hh*
KOUERION : keñver -/micherourion 86/57 ; – ha kevelourioù 86/52 hh* ; metou ar – e Breizh (1750-1858)
93/299 hh** ; – oc’h emzerc’hel evel patromed en UNICOPA 86/57
KRAVEZ : – e Frañs er 17t 92/290
KREIZENNEREZH : – gwerinek 85/25 ; – ha rannvroelouriezh c’hall 89/152 hh*, 92/267 hh* ; – ha
digreizennerezh er soviedoù 85/22
KROUIÑ : – hag amzerelezh 90/213
KULTUR : – ha GRAMSCI 91/232, 92/292 ; nevid ar – ha nevid an arc’hant 96/436*
KUZUL MICHEROUR 85/28
KUZULIADEG AR PEOC’H (Paris, 1919) : – ha Sina 86/63
DAELEREZH : sturiañ an – kevredigezhel 90/214 ; – naoziet 94/335 hh*
DAELEREZHEKAAT : – al liamm saviadel 86/68
DARANVEREZH : – evit ar stummerezh micherel 91/221 hh
DARBLEGEREZH : – er stummerezh micherel 90/200 hh*, 91/221 hh, 226*
DASPUGNADUR KEVALAOUR : – ha Stad vroadel 92/261*
DAVEDELEZH : – ergorel ar beved 94/338
DEBERZH : – ha beziad soliadel 92/294 ; – hanezel 92/295
DEBERZH DIZIOUERUS 92/294, 94/329 hh**, 95/393 hh* ; – d’an hollelaat 92/294* ; – ha yezh 91/239
DEOGOÙ-NEVEZENN (a. 1789) 95/390
DERVANTOURIEZH 89/169
DIAZ POBLAÑSEL : – an Eil Impalaeriezh c’hall 96/429 hh ; – an Emsav 87/78 hh*, 88/128 hh ; – ar
roueelezh e Frañs er 17t 96/411
DIKTATOURIEZH AR BROLETERION 85/19
DIFORC’HELEZH : – kevadegel ha treadegel 90/197*
DIFORC’HELOURIEZH 90/194 hh** ; – kevredigezh-veveziñ 96/434 hh ; – hag atoradur ar Bountad breizhek
95/388 hh ; – MITTERRAND 89/180
DIFRAOSTAÑ : – e Breizh 93/299
DIGREIZENNAÑ : – ha rannvroeladur 92/272 hh ; – ha rannvroelouriezh 89/153 hh

DISKOLIAÑ (ILLICH) 87/85 hh**
DISPAC’H : – dre an nac’helezh, dre ar yaelezh 92/293 hh* ; – ha divezouriezh 86/69 hh ; – lennegel (Sina)
86/64 hh
DISPAC’H GALL : – evel emsavelezh 88/130 hh* ; – ha gounezerezh e Breizh 93/301 hh* ; – ha talbenn istor
90/198 hh
DISPAC’H SINAAT 86/58 hh**, 89/170 hh**, 90/209 hh**
DISPAC’H SOVIEDEL 85/16 hh** ; – Brezel-bed kentañ 85/20 ; kreizennerezh ha digreizennerezh en –
85/22 hh* ; gouarnamant ersezadel ha soviedoù en – 85/21 ; nidererezh ha politikerezh en – 85/25**
DISPLEGADURIOÙ DISOC’HEL 87/80 hh*, 88/125
DOUAR-KOÑJE : – e Breizh 93/301 hh, 311 hh*
DREISTDESAVELADUR (FREUD) 95/393*
EGOR ARMERZHEL : – unvan ha beli bolitikel 92/266 hh*
EC’HWEL : – ar PTT (1974) 95/405 hh* ; – CTB (1970) 88/116 hh* ; – Doux Pederneg (1973-1974)
89/147 hh**, 90/206 hh* ; – ha patromed/micherourion 90/206 ; poblekaat – ar PTT 95/406* ; roll ar
gouarnamant en – CTB (1970) 88/117 ; roll ar gouarnamant en – Doux Pederneg 90/208 ; roll ar poellgorskoazell en – 89/150, 90/209 ; -IOÙ e Frañs en 19t 96/430 hh
EILSAVELADUR 95/394 hh* ; – an alvez, ar beved 94/333 hh*
EMBREGEREZH : – C.T.B. 88/123 hh* ; – C.T.D. 88/113 hh ; kaout stlenn war un – 90/218 ; – Doux
89/147 hh*, 90/218* ; – ha stummerezh micherel 90/203 hh, 91/225 ; – UNICOPA 86/53 hh*
EMGEFREN : – er greanterezh 91/243 hh*
EMSAV : kevredadouriezh an – 88/126 hh*, 89/178 ; – ha bountadoù kevredadel 86/67 ; – ha brezhoneg
90/217 hh*, 91/237 hh* ; – ha bro 89/179 hh, 93/322 hh ; – ha kefredourion 92/292 hh ; – ha diforc’helezh
93/322 hh ; – ha lennegezh 90/218 ; – ha nidiadelezh 89/179 hh ; – ha politikerezh 86/49 hh, 87/75 hh**,
89/180 hh, 93/323 ; – ha rannvroelezh 88/130 hh ; – ha soliadelezh 89/179 hh ; – ha stadelezh 88/131 hh ; –
raklun obererezh an – 86/44 ; palioù ha finvezioù an – 88/127 hh ; diouer a bolitikerezh tudadel en –
88/126 hh ; rummataerezh ober an – 86/44 hh** ; – evel strollad politikel 90/215
EMSAV ALJERIAN 94/349 hh**, 96/415 hh**
EMSAVADEGOÙ-POBL : – e Frañs er 17t (PORŠNEV) 96/411 hh
EMSAVEL : dilested hag andilested – 88/128 ; nerzhoù a zurc’hadur – 87/78*, /100*
EMSAVELEZH : ahel-gwerc’h an – 87/82* ; – ha broadelouriezh 88/126 hh* ; gwiriadur an – 87/80 hh*
EMVEREREZH 89/178, 92/280 hh**, 93/323 hh*
ENTEUZIDIGEZH : – Aljeria 96/418 hh
EUL : – ha ster 94/334 hh*
EUROPAGREIZELOURIEZH 90/194
F.L.B. 87/93 hh, 88/125 hh ; poellgor-skoazell da F.L.B.-L.N.S. 88/132 hh* ; strolladoù gall ha F.L.B.-L.N.S.
88/132, 138*
FEULSTER : – al luskadoù breizhek 87/93 hh ; anien ar – 87/93*, 88/125 ; – arvez deberzhel eus daou saviadkenderc’hañ istor 88/125* ; – ha dispac’h 87/93 hh* ; – marksouriezh 87/93, 88/125.
FRAÑS : ar gevredigezh e – er 17t 92/290, 96/411 hh ; ec’hwelioù e – en 19t 96/430 ; enkadennoù armerzhel e
– en 19t 96/415 hh ; hanez – (1830-1848) 94/352 hh** ; hanez – (1848-1870) 96/415 hh** ; – istorek ha –
an trobarzh en 19t 96/419
FRONDE 96/412
FUAJOÙ 93/299 hh*
FURM AMZERIEK : – vevedel 94/333 hh* ; – vuhezel (furm istorek) 94/346 hh* ; – hag embregiezh 86/49
GABELL : – ha Bonedoù Ruz 95/390, 96/413
GALLEKADUR : – ha frankiz-dibab e Breizh 96/433
GLAD : aoz ar – e Breizh hag an Dispac’h gall 93/301 hh*
GLADDALC’HELEZH : – e Frañs er 17t (PORŠNEV) 96/411
GOPR : ar – hag ar c’heñver goprer/goprad 88/123
GOUENNELOURIEZH : – ar republikaned c’hall en 19t 96/416, 422
GOUEZONIEZH : – emsavel, dispac’hel 96/437 ; – evel tanavenn 94/345* ; – ha niderezh 94/345* ; – hag istor
94/346 hh, 96/437
GOUNEZEREZH : – e Breizh (1750-1858) 93/299 hh** ; frankeskemm ha – Breizh en 19t 93/305
GOUNEZVOUEDEL : ijinerezhioù – e Frañs abaoe 1955 90/207 hh*
GOURFATROMOÙ STUZEGEZHEL 96/435 hh*

GOURC’HWEL : – kentañ 90/204, 91/222
GRAMSCI : – ha kefredourion 91/231 hh*, 92/291 hh ; – ha kultur 91/232, 92/292 ; – ha prederouriezh 91/233,
92/292
GREANTEREZH : diorreadur ar – gall en 19t 96/421 hh*
GREANTEREZH ARNEVEZ : kevredadouriezh ar – 91/241 hh** ; labour er – 91/243 hh** ; micherourion er –
91/253 hh* ; perzhegezh er – 91/249 hh* ; stummadur micherel er – 91/257 hh*
GWASKEREZH : – yezhel e Breizh 88/133 hh*
GWERC’HEGEZH : – ur c’heal, ur skrid 87/81*
GWERINELEZH : – jakobin LENIN 85/27*
GWAZVAOÙ ARAB 96/423 hh
GWEZHVAOÙ BROADEL : – e Frañs e 1848 96/416 hh
GWIR : – domaniel 95/390 ; --fuajiñ 93/299 hh*
HANDIZHEGEZH : – istorel marksour 85/12*
HANVOUDELOURION : – hag an istor 96/437
HELV : – amkan nemetañ ar c’hevredadoù liesvroadel 92/267 ; mac’homerezh dre an – 96/436 hh*
HENBONT : goverezh an – 87/101 hh*
HENVOAZELEZH : – hag arnevezelezh e Sina 86/59 hh*
HIL ISTOR : – ha barbariezh 90/195* (sl. ivez : ISTOR)
HOLLELAAT : – hag hollekaat 96/436
HOLLVEZIADELEZH : – ha Dispac’h gall 88/131 ; – hag hollvedelezh 96/436
HUMANOURIEZH 94/346
CHOUANEREZH : – evel kilstourm 90/187 hh* ; – ha gweladur kravezel eus ar bed 90/190 hh* ; – ha
brogarantez 90/190 hh ; – ha talbenn istor 90/193 ; – hag Emsav 90/198
C’HWELAD LIÑVEL 89/151
C’HWELUNIADEREZH : – marksouriezh 85/9 hh* ; – ha stummadur kendalc’hus 89/181 hh, 93/313 hh ; –
hag A.F.P.A. 89/182 hh ; – hag arc’hadurioù doareadel 85/9 ; – hag arc’hadurioù tudadel 85/10, 85/35,
87/101 ; – hag emsavelezh 85/3 hh* ; – ledemsavel 85/5
C’HWELUNIADOÙ : arc’hwel ledemsav ar – 85/4 hh ; – kouerion hag ar c’hevelourioù 86/52 hh* ; - en
embregerezh CTB 88/119 hh* ; – ha doareoù da intent an ec’hwelañ 89/149 ; – evel lec’h a nerzhoù
emsavel 87/100 ; – hag emdarzhegezh 88/124 ; – hag iziunadoù al labourerion 88/124 ; roll hanterour ar –
95/407 hh*
IMPALAERIEZH TSAREL 85/17 hh*
ISTOR : Amerikaned ha pistriadur an – 96/437 ; azonoù ret ar blein – 90/214* ; blein – riezel 90/216 ;
bleinekadur kenderc’hañ – ar c’hevredigezhioù bloc’hel 90/215 ; kenderc’hañ istor gall 87/100 ; – ha
brezhonelezh 90/216 ; – ha gouezoniezh 96/437 ; hanvoudelourion hag – 96/437 ; hil – ha kevredigezhioù
bloc’hel 90/215 ; maezienn – amerikan-etrevroadel 96/434* ; mac’homerezh dre an – 96/436* ; saviadkenderc’hañ – riezel 90/215 ; – « war vod an dic’hour » 96/436
YAOUANKIZ : – ha Bountad breizhek 96/434 ; – ha kevredigezh-veveziñ 96/434
YEZH : distro d’ar – 91/237 hh ; – e Sina 86/64 ; – ha deberzh diziouerus 91/239 ; – ha ledemsav 87/99 ; – ha
sturyezhañ 90/217 hh*, 91/238 hh* ; – hag istoregezh 90/217 hh*, 91/238 hh ; istor ar – arnevez
90/217 hh**
JEZUISTED : roll araokadek ar – e Breizh er 17t 92/290 ; roll gwaskañ ar – e Breizh er 17t 96/144
LEDEMSAV : arc’hwel – 88/142* ; –, Bountad breizhek, Mouvement Breton 88/143*
LENINOURIEZH : – ha stalinouriezh 85/24 hh
LENNEGEZH : – hag Emsav 90/218
LISEIDI : ec’hwel al – e meurzh 1974 87/103 hh* ; – saviad-kenderc’hañ 87/109
LOKRIST : kevredigezh e – 87/101 hh
LOI FONTANET 87/103 hh*
LOI ROYER 87/103
LIZHERADUR E GALLEG : – hag amparadur an diaz poblañsel 87/79 hh** ; nevid al – 87/99
LUOZ : – en Dispac’h sinaat 86/60 hh, 89/173 hh, 90/211

MAC’HOMEREZH : – dre an istor, – dre an helv 96/436 hh*
MASSON : saveladur emsavel – 92/293* ; saviad ha kealiad – 89/181, 92/293* ; – kefredour henvoazel 92/292
MENCHEVIKED 85/19
MERC’HED : – an noblañs hag ar vourc’hizelezh e Frañs er 17t 93/317 hh*
MESTRONIEREZH : – ha barbariezh 90/197, 96/416, 422
MICHEROUR : stourmoù – nevez 87/100 ; ar c’heñver -ION/patromed en UNICOPA 86/57 ; ar c’heñver ION/kouerion en UNICOPA 86/57 ; -ION divroet 87/102
MITTERAND : – ha Breizhiz 89/180, 93/325* ; – ha kudenn ar veli 89/179 ; – hag an hollvedelezh 93/325
MONEIZEL : leviadurezh – ha kevredadoù liesvroadel 92/261
MOUVEMENT BRETON : atoradur ar – gant ar P.S. 93/226 ; atoradur ar – gant ar gleizelourion 88/132 hh,
95/399* ; –, Bountad breizhek ha ledemsav 88/143* ; darempredoù gant ar – 88/132 hh* ; – luskadoù
disaviadek 87/100 ; ebarzhata ar – er P.S. 93/226
NATURELOURIEZH : – ILLICH 87/92*
NIDEREZH : dezevouriezh an – 93/324 ; – ha gouezoniezh 93/324, 94/345*, 96/437 ; – ha levierezh en
Dispac’h soviedel 85/25* ; hentennoù an – 93/324
NIDIADEK : dezeviñ – 94/345*
P.C.F. : bellouriezh ar – e 1974 86/42
PTT : – ha prevesaat 95/405 hh*
PAPER TIMBR sl. BONEDOÙ RUZ
POBLELOURIEZH : – hag atoradur ar Bountad breizhek 88/132 hh, 95/399*
POELLGOR-EMBREGEREZH 88/115
POELLGOR-SKOAZELL 89/149, 90/209
POELLGOR-STAL 88/115
POLITIKEL : beli – hag egor armerzhel unvan 92/266* ; bleinoù – e Frañs e 1974 86/40 hh ; obererezh – E.S.B.
87/75 hh*.
POLITIKEREZH : bonsternioù ret d’ar – 85/13 hh* ; – gall hag etrevroadel 86/68 ; – ha furm istorek 86/49 ; –
hag obererezh an Emsav 87/75 hh**, 88/126 hh ; istor – an Emsav 88/126 hh** ; – yezhel 88/126
POP : sonerezh – ha Bountad breizhek 96/434
« PRÉCIOSITÉ » : – e Frañs er 17t 93/317*
PRIZIADEGOÙ GOUNEZEL : – e Breizh en 19t 93/301
RAKLUN BOUTIN 86/40
RAKPROLETERIEZH (PORŠNEV) 96/412
RANNADUR : – kalvezel, kevredadel al labour 91/242*
RANNAÑ : – e nobl, – e bilen 95/390
RANNVROELADUR : – e Frañs 86/39 hh, 92/273 hh**.
RANNVROELEZH : – ha BARRÈS 89/156 ; – ha frankizouriezh 89/157 ; – ha gousezadelezh 89/158 ; – ha
PROUDHON 89/153 ; – ha sokialouriezh 89/154 ; – ha soliadelouriezh 89/156 ; – ha stadelezh 88/129 ; –
ha terkadur an diriegezh 92/276 ; – hag Europa 88/129
RANNVROELOURIEZH : – « Kevredigezh Vreizh » 93/306 hh* ; – c’hall 89/152 hh**, 92/267 hh** ;
kelennadurezh ar – c’hall 89/155 hh* ; – c’hall hag ar politikerezh e Frañs (1900-1964) 92/267 hh* ; –
c’hall hag ar rannvroeladur (1940-1964) 92/273 hh** ; raklun amaezhel, armerzhel, kevredigezhel ar –
c’hall 89/161 hh*
READ LIÑVEL 89/151
REIZHKREDENNOURIEZH : – er Strollad komunour sinaat 89/170 hh
RENKADEL : stourm – ha stourm tudadel 85/10, 36, 87/101 ; tarzhadur ar c’hombod – 85/6 hh**, 34 hh*
RENKADELEZH : – ha marksouriezh 85/7* ; – hag ober c’hweluniadel 85/9*
RENKADOÙ : – en Dispac’h sinaat 88/171 hh, 176 hh*
« REOLENNADUR GOUNEZEL » 95/387 hh**, 96/412 hh*
RETVEZ : – amplegadel 94/330 hh* ; – kevamplegadel 94/340 ; – emamplegadel 94/342 ; proleteriezh evel –
pur 92/293
ROC’H TREDUDON : tarverezh – 88/135 hh
RUSIA : ar gevredigezh e – a-raok an Dispac’h soviedel 85/18 hh* ; ar metou kouerel e – e derou an 20t
85/17 hh* ; an nemeurveliezh kellidel e – e derou an 20t 85/18
S.I.C.A. 86/53 hh

SSSR : – hag an Dispac’h sinaat 86/62, 66*, 89/170, 173*
SAVELADUR : – anemsavel 92/295 ; pennaenn ar – emsavel 92/294*
SAVIAD-KENDERC’HAÑ : – al labourerion ha stourm kevredigezhel 95/408* ; – ha Bountad breizhek,
kleizelouriezh 96/433 hh* ; pouez ar – arallek 87/102* ; – riezel gall 90/215 ; – emsavel dre ar bed 86/69
SAVIADEK : luskadoù – ha luskadoù disaviadek 87/100
SAVIADELEZH : lec’h ar – en ober politikel 88/141 hh* ; stourm pobl ha – 86/67*
SKOL : – brevez evel embregerezh 91/225* ; – ha diskoliañ (ILLICH) 87/85 hh** ; – sekretouriezh 90/200 hh*,
91/224 hh* ; darempredoù etre ar -IOÙ hag an embregerezhioù 91/225 ; ar c’heñver skoliad/kelenner
90/204 hh
SEKRETOUREZ : ar c’heñver -/patrom 90/202 hh*, 91/223
SINA : Dispac’h – 86/58 hh**, 89/170 hh**, 90/209 hh** ; gounezerezh e – en 20t 90/209 hh* ; hanez – (16t20t) 86/58 hh* ; hanez – (20t) 89/170 hh*, 90/209 hh* ; renkadoù – en Dispac’h 90/209 hh* ; Republik –
86/61 hh
SOKIALDEMOKRAT : strollad – e Rusia 85/19*
SOKIALOURIEZH : – e Frañs (1848-1870) 96/415 hh** ; – ha broadelouriezh en Dispac’h sinaat 86/62 hh* ; –
utopek 96/415 hh
SOLIADEK : dezeviñ – 94/345* ; emzalc’hioù – e-keñver tudadelezh, renkadelezh 87/83*
SOLIADELOURIEZH : – LUKÁCS 90/200
SOVIEDOÙ 85/16 hh**
SPONTEREZH : –, armerzhelouriezh, broadelouriezh 87/93 hh*
STADOÙ BREIZH : ober gounezel – 93/299 hh**
STERNIOÙ : – oc’h amparañ ar c’hombod broadel, renkadel 85/13 hh*, 86/48
STOURM : – pobl ha saviad-kenderc’hañ 86/67*
STROLLADOÙ POLITIKEL : – e Frañs e 1974 86/39 hh ; – Rusia e derou an 20t 85/19* ; – ha kenderc’hañ
istor 90/214 hh*
STUMMADUR : – micherel, ar sekretouriezh 90/200 hh*, 91/221 hh* ; – micherel, lezenn 1971 hag an
aozadurioù-stummañ 91/224* ; – kendalc’hus 89/181 hh*, 93/313 hh*
STUZEGEZH : – amerikan-etrevroadel 96/434 hh* ; – c’hall arnevez ha – vrezhon henvoazel en etrebrezel
96/434 hh* ; – c’hourfatromek 96/435 hh* ; – c’hourfatromek ha STIVELL 96/435 hh
TAILOREGEZH 91/245 hh**
TANAVENN : gouezoniezh – en niderezh 96/437
TEZENN : – dreugel, disoc’hel ha lizheradur emsavel 87/80 hh*
TREDE BED : ar c’hevredadoù liesvroadel en – 91/228 hh* ; kenderc’husted al labour en – 91/228
TREVADENNEREZH : – Aljeria hag ar gevredigezh e Frañs 94/352 hh**, 96/415 hh**
TREVVA : brezhoneg ha – 89/168 ; – hag amva 94/347*
TROEREZH : kudennoù an – 91/236 hh*
TUDADEL : devoud – ha c’hweluniadoù 85/10 ; 35, 87/101 ; stourm renkadel ha stourm – 85/10, 35, 87/101,
95/399 hh,
UNEZHOLADEGOÙ : – L.N. BONAPARTE 96/419 hh
UNPENNIEZH GOUERE : – hag ar gounezerezh 93/301* ; – ha trevadennerezh Aljeria 94/354 hh*, 96/411 hh
UNVANIEZH : gwengel an – 88/133, 137
UNVENTEGEZH : – ar stuzegezh amerikan-etrevroadel 96/436
URZHIATAEREZH GOUEZONIEZHEL AL LABOUR 91/245 hh*
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S.A.D.E.D. : TRIZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (9)
KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Pevare testenn, PKB-1328)
« Nenn Jani » gant Roparz HEMON (emb. Al Liamm, 1974).
A. – Emaon o labourat war Nenn Jani hag An tri Boulomig Kalon Aour. Setu e div frazenn ar
mennoz a’m eus betek-henn.
E pep hini eus an div oberenn-se e weler ur bed mat, gant tud vat, brav eo pep tra. Eus an daou
ved-se, unan, hini an Tri Boulomig, zo ur bed faltaziek, hag egile, hini Nenn Jani, zo ur bed gwirion
aet da get ha douaret da vat. Ouzhpenn se, ar bed gwirion aet da get zo bravoc’h c’hoazh eget ar bed
faltaziek, pezh a zo souezhusoc’h c’hoazh. E Nenn Jani, n’eus ket unan eus ar penndudennoù a zo
fall. An holl zo madelezhus, onest, kalon vat (pe aour), prest da rannañ an nebeut o deus. Stourm a
reont kalonek evit dont a-benn da c’hounit o buhez en un doare onest hag ober plijadur d’ar re a gar
anezho. Zoken Ivoñ, ar mab arzour, an hini n’eo ket tre evel ar re all, hag a ra un tammig sotonioù, a
zistro a-benn ar fin d’an oaled. (Ha ret eo ouzhpennañ an daou c’hweluniadour a zilez o c’hweluniad
evit eürusterioù an tiegezh). Ret eo furchal evit kavout traoù kriz, kalonoù sec’h : ne weler nemet an
div vourc’hizez a nac’h skoazellañ Nenn Jani da gavout labour da Lizig (teir linennad er romant) ;
zoken pa’z eo gloazet Ernest, n’eo nemet un draig a bare buan a-walc’h. Gallet en dije bezañ friketmik, met re griz e vije bet. Pep tra a echu mat : Emili zo er baradoz, pep hini eus ar re yaouank en
deus kavet e hini, an holl en em gar.
En Tri Boulomig, mar echu mat pep tra ivez, en un daolenn deneraus a hollgarantez, ez eus
memes tra tudennoù drouk, hag a ra droug : ar Razhed, ar C’hazh Sardanapal, ha dreist-holl Adrian eunan.
Mar kavan perzhioù mat gant Nenn Jani, dreist-holl e-keñver ur bern euzhadennoù a weler amañ
hag ahont, n’on ket sur a-benn ar fin e talvez kalz tra. Evit-se n’eo ket heñvel an Tri Boulomig.
N’ouzon ket re petra a zeuio er-maez eus ar studi-se. Emaon e soñj ivez keñveriañ gant ar Vugale
fall1 : n’eo ket marteze hep darempred gant Nenn Jani. A-hend-all ne welan e neblec’h en oberenn
Roparz HEMON roudoù eus ar vadelezh c’hludek-se : nag e Mari Vorgan, nag er barzhonegoù, nag er
c’hontadennoù. E-barzh Meurlarjez, un tammig, hogen eilpennet eo an traoù : an tudennoù, divasklet
ha karantezus ur pennad, a zistro buan d’o dremmoù kuzhet ha d’o doareoù kintus.
B. – Ya, penaos kompren ar vadelezh oc’h intrañ romant diwezhañ Roparz HEMON ? An aozer o
leuskel a-benn ar fin e santimantoù mat da silañ en e lennegezh ? Ur bourc’hiz oc’h adkavout ar
bobl ? An « harluad » kozh o teneraat ouzh e vugeliezh vrestat ? Marteze. Hini eus ar
martezeadennoù-se avat ne ro dimp hon gwalc’h, ne ziskouez dimp pezh a zo evit gwir dindan ur
gorre gwellaour pe da nebeutañ dizoanius.
Dres, petra zo dindan ? Broueziñ a ra Roparz HEMON pa fell d’ur skridvarner prestañ dezhañ
mennadoù na vent ket bet e re. Na vezomp ket harzet gant e vrouez koulskoude, ha klaskomp digejañ
pezh a zo goloet diouzh pezh a zo dizolo, pezh a zo empleg diouzh pezh a zo ezpleg.
An ezpleg eo chanter an arzour. Emouez ha dieub en deus degaset di aergelc’h e yaouankiz,
Brestiz anavezet gwechall, darvoudoù ha plegennoù tennet krai eus ar pemdez pe pleusket endeo gant
un danzeadur lennegel. Diwar an danvezioù-se en deus kenaozet, e pep emouezded hag e pep frankiz,
ur bed, « evit va flijadur hag ho hini », emezañ. Met o vezañ ma n’eo ket hon plijadur hepken a
1

Ar vugale fall, Gwalarn 13-23, 1928-1930, « zo muioc’h c’hoazh stag ouzh kig ha gwad an Emsav, o vezañ n’eo
nemet istor romantaet ar rummad tud yaouank a grouas hag a heulias er bloavezhioù kentañ strollad an Emrenerion ». (X…,
Pemp bloavezh e lennegezh Vreizh, Gwalarn 21/4, 1930).

glaskomp el lennegezh, e c’houlennomp muioc’h a sklerijenn, ma n’eo ket war mennadoù an aozer,
ac’hoel war wrizioù e oberenn.
An empleg n’eo ket aes da ergerzhout avat. Hentennoù a ranker piaouañ. Hentennoù graet ha tout
a c’haller amprestañ, hini MARX o tiren an empleg d’an danframm stignet war ar c’heñverioùkenderc’hañ, hini FREUD, en dire da zialusk an diemouez. Arabat o disteurel, na sujañ dezho ivez,
nag emglozañ en eil pe en eben. Gwell eo savelañ un hentenn a zezrann lennegel a denno arver eus an
dezrannoù marksour ha freudour, en ur chom emren evelkent : mar ranker lakaat ar gevredadelezh pe
ar vredelezh e penn-kont, e tle bezañ dre o degas e stern an oberenn studiet, ha n’eo ket dre zegas
houmañ en ur stern kevredadel pe bredel ; netra paourausoc’h eget displegañ un oberenn dre renkad
pe neuroz hec’h aozer ; sklaerius eo er c’hontrol diskouez penaos ez eo bet an amveziadoù-se, ha re
all, pe kevalaoù pe karc’harioù dezhañ (penaos int bet amveziadoù bonvezus pe naozius d’e
genderc’h).
Mar gell enta an aozer hon touellañ dre an dibaboù a ra ent ezpleg, e tle dezrann an empleg
leuskel ganimp ar wirionez. E Nenn Jani eo kenaozet an tudennoù diwar dresoù tennet war un dro eus
metou micherourion gêr hag eus metou ar gouerion. Kouerion int, o tont da broleterion, hag o chom
intret gant doareoù-soñjal ha divezouriezh henvoazel ar ploue. Evit an dud wirion taolennet aze e oa
darvoud-kreiz o buhez (gant pe hep rat dezho) o riskladur eus ar saviad kouer henvoazel d’ar saviad
proleter er bed arnevez ha, dre se, an dislank o kreskiñ etre o c’healiadurezh diflach hag o saviad o
treiñ. Ha gouezet en deus Roparz HEMON skeiñ e-barzh hag ober eus darvoud-kreiz kevredigezh ar
mare-se darvoud-kreiz e romant, pe da nebeutañ un darvoud a bouez anezhañ ? Tamm ebet. Skoet en
deus e-biou. Pezh a ra sol e oberenn, an atil ma wrizienn holl oberoù pe-dost e dudennoù eo an
divezouriezh kouer henvoazel. E nep lec’h ne vez diskouezet ar gudenn a zo warni, lezet eo da welout
evel « o vont diouti hec’h-unan », evel ur perzh anienel eus Breizhiz ; hag an diflach ez eo a ra da ved
ar romant bezañ ur bed diflach ivez. E-lec’h bezañ pezh e oa, blein un tennder kevredadel, ur
c’henderc’had istorel a-ziwar-lerc’h ur saviad tremenet e disklot gant ur saviad nevez hag e kenstourm
gant ur gealiadurezh nevez, en he lezer da verzout evel un elfenn-diazez difiñv ha digudenn, naturel,
eus ar bed. N’eo ket ezvezant koulskoude danvez ar blein all. Ar bed arnevez, an ec’hwelerion, ar
c’hweluniadourion avat zo degaset hep an diaz, hep an empleg saviadel ha kealiadel a rofe ster d’ar
pezh a reont ; kendivizadek e chomont, arlezat, lakaet aze muioc’h evel elfennoù eus ar c’hinkladur
eget evel derc’houezerion ar bed nevez en doa, da nebeutañ ent galloudel, kemeret endeo lec’h ar bed
kozh na c’hortoze mui nemet stroñsoù diavaez evit mont da get.
Tud ar Mouvement Breton (sl. da skouer pennad I.M. war Al Liamm2) a ra mil vam ouzh karantez
Roparz HEMON evit tud ar bobl. Karus eo moarvat lagad an aozer ouzh e dudennoù. Pell a-walc’h
emañ neoazh ar re-mañ diouzh ar bobl werc’hel. Ganet int bet, n’eo ket diouzh e garantez ouzh ar
bobl werc’hel, diouzh e hiraezh d’e yaouankiz ha d’ar bed henvoazel brezhoneger ne lavaran ket. Ur
goulou nevez a daolfe kement-mañ war ar « vadelezh » ledet er romant.
Ne vank ket an hevelep lennerion a genhiraezhiñ gant Roparz HEMON d’ar baradoz kollet. Da
heul an aozer e tegasont da arguzenn ez eus e Nenn Jani un deskrivadur feal eus ur metou brestat e
derou ar c’hantved. An elfennoù dibabet evit an deskrivadur, mard int diles, n’int ket ar re a lak a-wel
an nerzhoù gwirion a luske tud ha traoù kevredigezh werc’hel an amzer-hont, – ha pa ve hepken
peogwir int bet dibabet diouzh o nesaelezh ouzh blein diflach ar blegenn-greiz. Ur geñveriadenn a
rafen a-walc’h o venegiñ daou skrivagner all : BALZAC a ouezas dibab an elfennoù o lakaat a-wel
istoregezh ar gevredigezh vourc’hiz ; Victor HUGO, gant Les Misérables, ne ouezas nemet skrivañ un
Nenn Jani.
A-zivout ar « vadelezh » ivez, eo dav menegiñ un arroud gant Youenn OLIER3. Goude kontañ
tremenvan e vamm, maouez vat ha santel, e kred tagañ an dud a ra eus « bezañ en istor » azon ar
wirionez. Nepred n’he doa e vamm pledet gant « bezañ en istor », ha koulskoude edo er wirionez.
Hogen tu zo da c’houlenn : ha santelezh, ha madelezh ar mammoù breizhat-se a vire ouzh o mibion
2

I.M., Nenn Jani, Al Liamm, 165/322-324, 1974.
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Youenn OLIER, A-hed an deizioù, Al Liamm 153/330-337, 336 pergen, 1972.

martoloded ha soudarded a vezañ binvioù d’ar mac’homerezh war bobloù all, en Afrika ha, diouzh an
dro, e Breizh ? O santelezh ned ae ket pelloc’h eget lorc’h ar galoñs pe ar vedalenn, testoù an « devoir
accompli », o madelezh ned ae ket pelloc’h eget lakaat o bugale e surentez « dindan ar Stad ». N’eus
ket d’o bec’hiañ pa choment dall ouzh ment hollvedel kudennoù nevez an divezouriezh, gant ur
speredegezh graet evit kelc’hig ar gêriadenn-bloue. Bec’hiañ a zleomp avat ar skrivagnerion a glask
hon touellañ o livañ gant neuzioù habaskaus ur bobl krog da vuhezañ gant enkrez an dibourc’h
dramaek ma edo rak ar redi d’en em azasaat ouzh ar bed greantel er gevredigezh frankizour ; a glask
hon touellañ, hag en em douellañ ivez hep mar, o kinnig ur « vadelezh » dispredet evel ur peurvoud
hag ur skouer. E gwir, ur gweladur anistorek eus an anistor a ren war div bajennad diwezhañ Nenn
Jani. « Ur bed kozh bremañ. Gant ar Brezel Bras e tlee bezañ direnket, ha distrujet a-grenn gant an eil
Brezel… » Pell emeur diouzh emsaver « an hunvreoù kaer trec’h d’ar bed » !
A-du on gant A, ar romant-se ne dalvez ket kalz tra. Test eo eus al linkridigezh ma’z eo kouezhet
dreistbevidi an eil Emsav.
Un dezrann bredkevredadel a rofe marteze da veizañ ar perag eus seurt liñvadenn gant ar
« vadelezh » a stader en o levrioù. Ne gav ket din eo a-walc’h he displegañ gant teneridigezh ar
gozhni hag he hiraezh da ved ar yaouankiz. Muioc’h zo. Tud an eil Emsav oa un troc’h a vire outo a
gemer perzh e darvoudoù kevredadel, armerzhel, kulturel, politikel bed o mare. Henn lavaret hon eus
c’hoazh : bevañ a raent evel pa vije bet endeo eus ar bed edont o sevel. O « hunvreoù kaer » oa trec’h
d’ar bed boutin a zianavezent hag a zistaolent a-vloc’h. Ne oa tu da badout ha da vevañ e seurt
plegenn nemet diwar-bouez un tennder feuls ha diastal o lakae da gemer perzh en ur werc’helezh all,
an hini a genderc’hent – a hontkenderc’hent – hag a oa en a-raok war werc’helezh voutin o amzer.
Evel just, an troc’h ne oa ket a-walc’h d’ober anezho krouerion an dazont, nemet e oa evelkent un
amplegad d’an amzerelezh enraogus a zispakent, goustennet houmañ gant tennder didarzhadennek ar
c’hrouiñ. E berr, ha se zo bet lavaret c’hoazh, ar Geto ne oa istorekaus nemet e kement ma oa dezhañ
furm ur « puñs treadegel » o tifourkañ war an dazont, o tedaoliñ an dazont. Da gompren aesoc’h
emframm bred emsaverion ar Geto, – hag ar Geto a grog evit gwir gant Gwalarn, – eo dav degas daou
veizad termenet gant FREUD : « pennaenn ar blijadur » (Lustprinzip), a ren war oberoù an den o
heuliañ e c’hoantoù hep-mui, ha « pennaenn ar werc’helezh » (Realitätprinzip), o verkañ ar reolerezh
embreget gant mab-den war e oberoù diwar bleustriñ ar werc’helezh. Mar c’hoari buan ha hep mank
ar werc’helezh voutin he roll a reolerezh er saviad arallek (pa ranker gounit e vara e kejer buan gant
gwerc’hennoù an armerzh, ar gevredadelezh, h.a., ha kement-se dre berzh tennderioù redius ar beved),
e chom diredi ha spanaennek reolerezh ar werc’helezh emsavel (na oar c’hoari nemet dre berzh
tennderioù buhezel an hontkenderc’hañ naoziet start pe startoc’h gant frammoù arlezat an Emsav). Da
heul, ma ne vez ket embreget ur reolerezh strizh, frammel ha dezrannel, war ober an Emsav, e tenn
pennaenn ar blijadur da gemer ur perzh brasoc’h e hemañ eget en ober arallek. Aes eo kompren pezh a
c’hoarvez pa zistard an evezh frammel ha dezrannel, gwashoc’h pa steuz an tennder kenderc’hañ istor
o vountañ an emsaverion en a-raok war o amzer : adkouezhañ a reont e strad ar puñs, an hiraezh d’an
tremened a gemer lec’h al lusk d’an dazont, ar puñs treadegel a ya d’ur glorenn serr a bep tu ma ren
hogos pur pennaenn ar blijadur. N’eus diforc’h ebet etre « ar blijadur » en deus bet Roparz HEMON
« o sevel Nenn Jani » (gerioù diwezhañ ar romant) ha plijadur c’haonac’h triperion ar festoù-noz.
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KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BREIZHEK
(Naontekvet testenn, PKB-1329)
An deberzh diziouerus. Evezhiadennoù II.
A. – Bevennet strizh eo an evezhiadennoù-mañ d’ar pezh a denn war-eeun d’al labour boulc’het
war É. MASSON.

Aozer PKB-1320 a zezrann ar broioù evel deberzhioù diziouerus d’ar c’henderc’hañ, evel un
amveziad bonvezus d’ar c’henderc’hañ istor e-touez ar re bouezusañ (sl. Emsav 94/348, 1974).
Diouzhtu e teu ar goulenn : pe amveziadoù bonvezus all zo d’ar c’henderc’hañ (istor) ? Kement-se
avat ne lavar ket petra eo ur vro, ne zispleg ket kennebeut diziouerusted ar vro-mañ-bro. Tu zo d’en
em c’houlenn zoken hag ez eo ar vro ken diziouerus-se. Ar Yuzevion argaset a bep bro o deus
kenderc’het a-hed an istorvezh o hiraezhiñ d’an distro da Jeruzalem. Tennañ a ra un tammig da
emzalc’h MASSON a hiraezhe d’ur Vreizh na oa ket anezhi. Evit reiñ diazez d’ar pezh a hete ez
ervanne ar vro hunvreet en tremened : e diouer ur saviad-kenderc’hañ piaouel edo rediet d’ober galv
d’ur saviad-kenderc’hañ (ijinet) lec’hiet en tremened. Tu zo da verkañ, diwar vont, an eilpennadur a ra
GAWAIN pa ra eus hunvre MASSON ur gwirvoud lec’hiet en dazont pellañ. An daou emzalc’h zo
kar avat ; MASSON, e-unan, en deus skrivet un utopienn e dibenn e vuhez.
Mard eo ar « vro » un amveziad bonvezus d’ar c’henderc’hañ istor, n’eo ket n’eus forzh pe vro
amveziad bonvezus da n’eus forzh piv, da n’eus forzh petore kenderc’hañ (istor). Div elfenn a ve da
zegas amañ, a gredan : 1) ar renkadelezh, 2) ar paderezh. Ur vro a « bad » pa vez enni un doare
kenasant hollek, ur c’henasant broadel, ar c’hoarvez eus perzh ar vro-se da vezañ amveziad bonvezus
d’ar c’henderc’hañ istor. Seurt kenasant hollek zo da gentañ-holl ur c’henasant d’ar vro er renkad-ren
ha tro-dro dezhi. Ar broioù a zo bet distrujet, pa n’eo ket dindan daolioù an estren, zo aet da get
peogwir ne oant mui amveziadoù bonvezus d’ar c’henderc’hañ (d’ar c’henderc’hañ istor pergen) ha
da heul ne oa mui enno eus ar c’henasant broadel.
Pa gomz aozer PKB-1320 eus ar c’hevredadoù liesvroadel (sl. Emsav 94/348, 1974) a ra eus an
dud deberzhioù diziouerus (hag eus hollad ar broioù ur retvez), e soñjan en elfennoù ar c’henderc’hañ
en armerzhouriezh klasel a ro an un staelad d’al labour ha d’ar c’hevala.
Distreiñ a ran amañ d’ur goulenn a’m eus lakaet c’hoazh : pe staelad zo d’ar bonveziad ur wech
kemeret da vonveziad ?
Un dra evit echuiñ : ne’m eus ket komprenet gwall vat ar meneg a ra aozer PKB-1320 a-zivout al
lugan « gwelout, barn, ober » (sl. 94/346, 1974). [Gwelout ivez EMVR-496, Emsav 97/36-37].
B. – Gant atersoù A emañ da gentañ stignet ur gudenn a hentennouriezh : ur c’heñver a
vonveziadelezh ne c’hell ket bezañ danzeet evel ur c’heñver a arbennelezh. Etre an daou emañ an
diforc’h a lak GURVITCH etre ar savelennoù arbennel hag ar « savelennoù » stadegel, ar
« reolegezhioù tuadurel », ha kement rumm keñverioù en deus renket dindan an anvad « savelegezh
kevredadel » (sl. Emsav 79/233-248, 1973) :
« Ne c’houlenner ket digant ar savelegezh kevredadel, evel ma reer digant ar
savelegezh naturel, pourchas ur “rakweladusted klok eus an anadennoù”, – houmañ
zo dister a-walc’h er gevredadouriezh. Ar savelegezhioù kevredadel zo azonet gant ur
geñveriegezh hag ul lieselezh vras, un distarted, ur gemmusted hervez ar sternioù ma
renont, erfin gant un dibaoted a argerzhadoù kalvezel evit o stadañ. » (id. /234).
Arzaeladus eo an arver a ra GURVITCH eus an termen « savelegezh » (déterminisme) er
gevredadelezh. Pezh a ra eo, na mui na maez, deskrivañ devoudoù ar vaezienn vuhezel diwarbouez termenoù amprestet digant deskrivadur ar vaezienn alvezel hag arveret ent skeudennel.
Da heul, ne c’hell ket ober estreget deskrivañ ar c’heñverioù buhezel evel ur rumm distreset,
disteraet, eus ar c’heñverioù alvezel. Pezh a vanke dezhañ eo ur gwir lavar daelerezhel,
meizadoù nidiadel.
Merket en deus bezañs ur bennaenn o tirenkañ urzh alvezel, arbennel, an devoudoù
kevredadel, o strafuilhañ o rakweladusted, o herzel ouzh o difetisadusted hag o
hollekadusted :
« Meizad ar savelegezh (kevredadel) a empleg ar vezañs eus sternioù gwerc’hel
pe, ledanoc’h, eus kevanvedoù gwerc’hel ha fetis, dezho ur gempoellded a zerezioù
keñveriek ha kemmus, bepred bevennet gant un deberzhegezh kemmus ivez. » (id.
/234).

Hogen n’eo ket aet betek termenañ ar bennaenn-se evel ar vonveziadelezh. Merkañ a ra ez
eo bezañs ar rezid a ra « rakweladusted dister an anadennoù er gevredadouriezh ». Hogen
kevredadour n’eo ken, hag evel gouiziad e chom kantet e tanavenn ar ouiziadelezh ma rank
plegañ da bennaennoù an ergoregezh hag ar savelegezh ; dioueriñ a ra maezienn gevan an
nidiadelezh ma c’haller savelañ staeladoù diles war un dro d’ar rezid ha d’ar savelegezh. Ha
kondaonet eo d’an tunioù : en em zibab a ra da frankaat, da laoskaat pennaennoù an
ergoregezh hag ar savelegezh, oc’h ijinañ meizad-oberata hiron ar « savelegezh kevredadel »,
o skeudenniñ ar rezid evel un doare arvevad sanket e sunerioù e « frailhoù » ar « savelegezh
kevredadel »-se :
« Kevredadouriezh ar savelegezhioù a gej gant studi gevredadour dehentadurioù
ar rezid : rak ar rezid oc’h emsilañ dre gement frailh ha boulc’h a zo er savelegezhioù
kevredadel, a anad war un dro evel diziouerus-rik evit skorañ ar strivoù-unelaat ma
tinaou diouto luniadoù ar savelegezh kevredadel. E-se, kevredadouriezh
dehentadurioù ar savelegezhioù kevredadel ha kevredadouriezh dehentadurioù ar
rezid a gej, a gengroaz ; kenlabourat a c’hellont hag a zleont. » (id. /247).
Anat eo diaezamant aozer an arroud-se. Emouez eo ouzh diazasted an dezeviñ a zo en e
gerz ouzh an danvez emañ o studiañ : an dezeviñ zo soliadek hag an danvez nidiadel. E-se ne
zeu ket a-benn da hepkoriñ ul lavar onest moarvat, skeudennus hep mar, met tamm ebet
sklaerius.
Fazi brasoc’h e ve avat arverañ meizadoù nidiadel e-ser un dezeviñ arbennel, soliadek. Ar vro
n’eo ket amveziad bonvezus dre berzh un anien soliadel, naturel a ve he hini ; an hevelep niderezh eo a
lak ar vro da vezout ha da vezañ bonvezus ; arabat e ve he intent evel diaz ret d’an istor. Pa lavaromp
ez eo « ar vro un amveziad bonvezus d’ar c’henderc’hañ istor », ne ziskouezomp nemet un tu eus an
traoù, rak ar c’henderc’hañ istor zo ken diziouerus da vezoud ar vro. Ken deberzhek eo an istorelezh
hag ar vroelezh : n’eus retvez ebet na da vezoud an istor na da vezoud ar broioù. Evel an dimeziñ eo
ar vro : tu zo da gaout un hil hep dimeziñ, tu zo da zimeziñ hep kaout un hil : ken deberzhek eo kaout
un hil ha dimeziñ, nemet ez eus evelkent un ere etre an daou, hag un ere a vonveziadelezh. « N’eo ket
n’eus forzh pe vro amveziad bonvezus da n’eus forzh piv » eme A, pezh a zo kement ha lavarout, er
geñveriadenn diaraok, « ne zimezer ket gant forzh piv », en principe da nebeutañ ! N’eus savelenn
ebet da dennañ alese (nemet ha mar sellfed ar « savelennoù stadegel » evel savelennoù gwirion, pezh
na c’haller ket ober hep kouezhañ er skeudennusted emaon o paouez diskuliañ), peogwir emeur aze e
domani an deberzhegezh.
Rak, dav eo pouezañ war se, an deberzh o tont diziouerus a chom deberzh, – bezañ diziouerus ne
ra ket ur retvez anezhañ ; ne zeu da vezañ nag hollek, nag hollveziadel.
Rozenn ar priñs bihan ned eo dieil nemet evitañ ; evit an tremeniad, evit al louzawour, ez
eo ur rozenn evel ar re all. Douar ar Bromesa, ar Jeruzalem ma heted en em gavout a-benn
bloaz, ne oant nemet gwengeloù evit ar « goyim », evit ar gevredadourion ; n’o doa
gwerc’helezh – gwirvoud e ster GAWAIN – nemet evit ar Yuzevion. Deuet eo ar werc’helezh
diveziat, nidiadel-se, d’ur werc’helezh veziat, soliadel, gant krouidigezh Stad Israel. Evit ar
« goyim », evit ar gevredadourion, ez eo Stad Israel un devoud e-touez devoudoù deberzhek
all eus ar bed kempred ; evit ar Yuzevion ez eus dezhi un hevelepted treadegel gant Douar ar
Bromesa hag an holl furmoù beziat pe diveziat gwisket gant o « bro » a-hed hil o istor. Retmat eo enta diforc’hañ arver ar ger « bro » evel o verkañ ur beziad soliadel, (« bro » ar
gevredadourion, h.a.), hag ar ger « bro » evel o verkañ ur beziad nidiadel (« bro » an hil istor,
Jeruzalem an hetoù, Frañs DE GAULLE, Breizh MASSON ha GAWAIN, h.a.). Mar galled
lavarout enta e oa, ent soliadel, ent kevredadel, ar Yuzevion un dudad hep bro, ne c’halled ket
henn lavarout ent nidiadel, – ent istorel. E-se, emzalc’hioù MASSON ha GAWAIN, o taveiñ
d’ur Vreizh na oa ket anezhi, a c’haller moarvat o barn evel gwengelek gant ar preder
soliadek kevredadour ; met o barn a zleomp dreist-holl diouzh ar sell nidiadek, diwar-bouez
daou aters resis : a) petore bonvezusted oa d’an amveziadoù a harpent warno (eleze pe
chañsoù he doa Breizh da vont beziat, da vezañ bro istorek en-dro) ? b) ouzh pe embreg-

kenderc’hañ ar vro-se edo kevanek an emzalc’hioù meneget o taveiñ dezhi ? Ent nidiadek,
n’omp aotreet da zisteurel un emzalc’h o taveiñ d’ur werc’helezh diveziat nemet diwar an
ampoent ma paouez a vezañ gwerc’hek. Evit distreiñ da MASSON, hon imbourc’h emsavel
ne c’hell ket en em gantañ en un ensell eus beziadegezh e dezennoù (goût a ouzomp kent
kregiñ e oant diveziadek), o gwerc’hegezh eo hon eus da lakaat a-wel, ha se en amgant ar
furm istorek a zo boutin dimp ha dezhañ, diwar dalbenn hon istor.
Kement-se lavaret, n’hon eus ket da wallegañ evel just studi ar broioù, studi amparadur ar broioù,
evel devoudoù kevredadel. Ar preder-mañ a glot gant an aters lakaet uheloc’h dindan a) : « petore
bonvezusted zo d’an amveziadoù ma harp ar re a venn sevel ur vro ? » ; pe chañsoù he deus an danvez
bro-mañ da vont d’ur vro wirion, he deus ar vro-mañ-bro da badout ? War an dachenn-se emañ an
imbourc’h renet gant A. Gortoz a reomp ar studienn na ro amañ nemet an tañva anezhi.
Un evezhiadenn pe ziv ne rin ken war an elfennoù-boulc’hañ degaset gant A.
Arzaeladus eo, a gav din, menegiñ ar renkadelezh evel elfenn-greiz e kudennoù ar
vroelezh. Ar renkadelezh zo un anadenn eus ar c’hevredigezhioù kevalaour : ne c’haller komz
anezhi er ster strizh nag er c’hevredigezhioù rakkevalaour, nag er c’hevredigezhioù
sokialour ; ha koulskoude ned eo ezvezant ar vroelezh en hini ebet eus an daou rumm-mañ
diwezhañ. Anat eo evelkent ez eus bet a-viskoazh e pep bro ur rumm tud o plediñ war-eeun
gant kenderc’h istor ar vro, hag ur rumm kenderc’herion ameeun eus an istor-se ; ar
genderc’herion eeun o tennañ bepred d’en em frammañ en ur frammañ ar vro a-bezh, e-se
oc’h astenn o beli war ar rumm all. Ar stourm en-dro d’ar veli-se, deskrivet gant MARX evel
stourm renkadel, a c’haller deskrivañ gant muioc’h a wirionez, a gredan, evel stourm davit
talbenn istor ar vro. Ar paderezh zo hini an talbenn-se, ar renkad o vezañ unan eus ar fiñvadoù
o luskañ war-du ennañ, – n’eo ket istor ar broioù frankizour o vont da sokialour a’m
dislavaro. Deurus eo degas amañ arroudoù eus ar pennadoù en deus gouestlet A. ABDELMALEK da gudenn ar c’hendalc’herezh broadel pe, evel ma lavar c’hoazh, bloc’hennel
(sociétale) :
« Bernout a ra lakaat a-wel, dre ur studi dezvarnus eus diorreadur istorel un unvez
kevredadel-armerzhel broadel roet, pehini eo bet mod spesadek he c’hendalc’herezh
evel bloc’henn. Ar mod spesadek-se a gendalc’herezh zo e gwir ar mod (pattern) dazurzhiañ hag -etrewerediñ eus ar peder elfenn-alc’houez vras a ya d’ober
kendalc’herezh pep bloc’henn : kenderc’h ar vuhez danvezel e stern an douaregor hag
an trevva (ar mod-kenderc’hañ) ; ar gouennañ (ar revelezh) ; an urzh kevredigezhel
(ar galloud hag ar Stad) ; ar c’heñverioù ouzh an amzerelezh (harzegezh buhez mabden, kravezioù ha prederouriezhoù). En hollad-se eus dazurzhiadur ar mod
kendalc’herezh emañ kenderc’h ar vuhez danvezel el lec’h devoudus, – hogen e
dibenn dezrann hepken. » (La dialectique sociale, Paris, 1972, pp. 50-51).
« Ar gudenn e vo digejañ a-douez elfennoù ar mod dibarek a gendalc’herezh ar
vloc’henn (ar vroad) an hini a hañval an devoudusañ er mod-se. Ret e vo loc’hañ
diwar an dezrann evezhiek eus ar rakveizad, kemeret da c’houlakadur-labour gouiziel,
ez eo an dispanded er badelezh, eleze ar pezh hon eus kinniget envel donder ar
vaezienn istor, a ra eus pep hini eus an elfennoù (kedvuhez, douaregor, unded
armerzhel, yezh, bredelezh-stroll) un elfenn amparus eus ar vroad, endra c’hallfe pep
hini anezho, e diouer an donder eus ar vaezienn istor, talvezout da amparañ
anadennoù kevredadel all, dezho un donder istor bras pe vrasoc’h pe hini ebet.
Diwanañ a c’hell ur gumuniezh – hini ur c’hampuz skol-veur – hep bezañ amparus
d’ur vroad evit kelo ; un douaregor a c’hell talvezout e-doug ur prantad da lec’hbevañ d’ur gumuniezh nad eo ket ar gumuniezh henvroat – evel Elzas-Loren etre
1870 ha 1918, Palestina abaoe 1948 – hep bezañ amparus d’ur vroad evit kelo. Bez’
ez eo hepken dre genvezout er badelezh istorel dispan – houmañ o vezañ rannet heunan e meur a zoare – e teu an elfennoù-se da vezañ amparus d’ar vroad. » (id.,
p. 51).

Tennañ an evezh ne vennan ken war an daou arroud-se a zo enno, a gav din, kalon kelennadurezh
A. ABDEL-MALEK. Da boent-loc’hañ e c’hallfemp o c’hemer evit ur studi eus kudenn ar vro. Ne
arver ket an Egiptad ar meizadoù nidiadel : daoust d’an neuz treadegel a zo gant e « zonder ar
vaezienn istor », n’eus amañ nemet ur meizad soliadel, evel ma’z eo bet diskouezet c’hoazh (sl.
Emsav 74/56-61, 1973) ; hag e soliadegezh a glot gant e vroadelouriezh (sl. da skouer an arver a ra
amañ diaraok eus keal ar « gumuniezh henvroat »). Kement-se ne vir ket ez eo e skridoù eus an
dafarusañ evidomp.
A-zivout « gwelout, barn, ober » (Emsav 94/346, 1974), n’eus aze nemet un addispleg eus ar
stadadenn : « Mab-den n’eo ket ur gouiziad klokaet gant un oberiad, hogen un nidiad » (Emsav 74/52,
1973). Hiroc’h e rankimp komz eus savlec’h an divezouriezh en niderezh, hogen mat eo diskuliañ
endeo ar roll roet dezhi gant ar frankizouriezh : bezañ reolerezh ha gwarant an ober diempret. Rak an
diempradur etre gouzout hag ober ned eo nemet un arvez eus ur rumm diempradurioù all o vruzhunañ
ar vuhez er bed frankizour ; da skouer, e tachenn an divezouriezh, ez eus un divezouriezh evit ar
vuhez prevez, unan all evit ar vuhez foran, un trede evit an aferioù, h.a.. Al lugan « gwelout, barn,
ober » zo adsked ur speredegezh o vont a-c’hin da bep hollelaat.
PKB-1329

KENDAEL A-ZIVOUT AR C’HWELUNIADEREZH
(Pempet testenn, PKB-1330)
Istor ar c’hweluniaderezh kristen e Frañs. I. – Etre 1871 ha 1914.
Deurus eo istor ar c’hweluniaderezh kristen e Frañs evit daou abeg :
– da gentañ e ro tro da studiañ orin hag emdroadur an aozadur a zeuy, e 1964, da vezañ ar
C.F.D.T.. Adalek ma kemer ar C.F. T.C. (Confédération française des travailleurs chrétiens) (1919)
ur pouez er riez c’hall, ez aotre ar studi anezhi diverzout arvezioù ’zo eus ar stourmoù araokadour a
hejas ar gevredigezh c’hall. Rak meur a wech ez eus bet finvezioù dispac’hel d’an emgannoù
c’hweluniadel. A-du-rall, seul zerc’houezusoc’h ur c’hweluniad, seul fealoc’h e vez e amkanioù hag e
arc’hadurioù da iziunadoù don al labourerion a zifenn ;
– d’an eil, ez eo bet ar c’hweluniaderezh kristen, d’an nebeutañ en e zerou, unan eus tachennoù
azonusañ ar c’henstourm a enebas e-pad ur c’hantved ar finvezioù kristen hag ar re bet degaset gant
an Dispac’h gall. LAMENNAIS, an demokrated kristen ha gwerinelourion Le Sillon a c’haller sellout
evel an emsaverion o deus graet Dispac’h 1789 en Iliz. Dre se, en askont eus ar pouez he deus e
Kornog a-bezh evel nerzh politikel hag evel mirad speredel a finvezioù, ez eo mat studiañ da gentañ
an Iliz katolik, hag ivez al luskadoù he deus enaouet.

1. « Oberenn ar C’helc’hioù katolik micherour » (1871-1891).
E 1871, daoust ma oa an iliz enepfrankizour, ne oa ket ar gatoliged evit empentiñ ur gevredigezh
na ve ket diazezet war ar frankizouriezh armerzhel. Mar komze katoliged ’zo – en-dro da
VILLENEUVE-BARGEMONT – eus emellerezh ar Stad, ne wele an darn vrasañ diskoulm ebet da
reuzeudigezh vras ar vicherourion en tu all d’o skoazellañ da sevel kilezennoù.
Ar Gumun a stroñsas ar speredoù, hag a zegasas ar gristenion da glask « diskoulmoù » efedusoc’h
da stourm ar renkadoù. E-pad ugent vloaz e voe en o raklun diazezañ ur renad korfuniadel e Frañs. Ar
re gizidikañ anezho ouzh ar c’hudennoù kevredigezhel, ar « gristenion sokial », a gavas un heklev d’o
mennozioù er c’helc’hlizher Rerum Novarum embanne e 1891 gant ar Pab LEON 13.

I. – Brastres ur renad korfuniadel.
Ar c’hweluniaderezh kristen a ziwanas enta e 1871, pa voe diazezet gant Albert de MUN ha René
de LA TOUR DU PIN « Oberenn ar C’helc’hioù katolik micherour » (Œuvre des Cercles catholiques
ouvriers). Pal an aozadur-mañ oa stourm ouzh ar frankizouriezh armerzhel ha politikel, ha krouiñ
korfuniadoù e pep lec’h e Frañs. Evit an diazezerion, edo an Dispac’h gall en orin an holl walleurioù a
reuzie er werin ; disoc’h eus preder poellelour an 18t kantved, en doa torret al liammoù a veze
gwechall etre patromed ha micherourion. Gant piv e tle bezañ boulc’het ar stourm-se ? A. de MUN a
respont : gant ar renkadoù-ren, an « aotrouniezhoù kevredigezhel », ar re a zo en o c’herz « ar galloud
pe an arc’hant, sked an anv pe diforc’h an dellid ». Gant skol LE PLAY eo bet termenet gwirioù ha
dleadoù ar renkadoù dreist-se. Ger-stur Oberenn ar C’helc’hioù a voe « emroüsted ar renkad-ren evit
ar renkad vicherour ». Hec’h amkan eo lakaat ar c’houvriaded, bodet e poellgorioù lec’hel, e
darempred gant ar vicherourion strollet e kelc’hioù.
E 1875 e c’halled niveriñ 130 poellgor, 150 kelc’h evit 3000 gouvriad ha 15 000 micherour.
Skoilhet e voe avat diorreadur an Oberenn gant disfiz ar gloer ouzh un aozadur lik hag eneberezh ar
gouarnamant he barne evel kilstourmer.
E 1880 e tizhe an Oberenn he barr uhelañ : 40 000 micherour, niver na voe ket tremenet. E gwir e
chome diseblant a-walc’h yoc’h ar vicherourion ouzh ar salioù-lenn hag ar c’hefioù-espern a ginniged
dezho. Diouzh o zu ne oa ket prest ar renkadoù-ren da c’hoari ar roll a verke A. de MUN dezho.
Ezeladur ar greantour Léon HARMEL a zegasas gwad nevez da Oberenn ar C’helc’hioù.
Diazezer ur c’hef-espern e 1842, ur c’hef-skoazell-kleñvedoù e 1846, e veze sellet HARMEL evel ur
skouer eus keveleriezh ar renkadoù, ur patrom en arempred e goskor hervez spered ar c’horfuniadoù
kristen a-wechall.
E 1877, e voe krouet e-barzh an Oberenn un imbourc’hva dindan renerezh LA TOUR DU PIN,
anvet Kuzul ar Studiennoù, a oa e roll embann tezennoù ar gatoliged sokial. Dre ma oa ezhomm eus
ali ar batromed katolik e voe savet ur Poellgor-kuzuliañ, a vode 5000 penn-embregerezh e 1878.
E 1883, e vrastrese LA TOUR DU PIN diazezoù ar c’horfuniadoù a zlee bezañ katolik, urzhazek
ha micherel :
– katolik, pa n’oufe ket unvaniezh ar renkadoù bezañ tizhet hep skoazell ar relijion o kelenn
karantez ha doujañs an nesañ ;
– urzhazek, pa nad eo ar gevatalded klok nemet un hunvre ;
– micherel, pa dremen ar stourm ouzh droukweredoù ar Reverzhi c’hreantel dre adsavidigezh ar
c’horfoù micherel.
Evit kaout gwerc’h e tlee ar c’horfuniad micherel bezañ frammet e meur a live : e par ar greanti,
ar gumun, ar rannvro hag ar vroad.
Pa glaskas avat an Oberenn seveniñ he raklun, ne zeuas disoc’h ebet : ne felle ket d’ar batromed
klevout anv a gorfuniadoù. D’ar muiañ ez asantent kemer perzh e breuriezhoù relijiel gant ar
vicherourion. Evito e tlee an darempredoù patromed-micherourion mont e furm ur gevarzhe pe,
gwelloc’h, ur gilezenn.
D’an hevelep mare, e Kendalc’h Marseille e 1879, ez arc’he ar sokialourion dalc’hidi Jules
GUESDE ar reolerezh micherour war an aozioù labour, ar gopr izek ha reoliadurioù-labouradeg.

II. – Ar c’horfuniadoù dirak an Dael.
Anv zo e 1883, da heul raklun WALDECK-ROUSSEAU, da zezvekaat ar c’hweluniadoù
micherour. Kerkent e klask Oberenn ar C’helc’hioù gounit spletoù evit ar « c’hweluniadoù
kemmesk » – a vode gopridi ha patromed – o lakaat ne oa nemet ar re-se a c’halle war un dro gwellaat
stad danvezel ar vicherourion ha teurel da stankañ ar foz war greskiñ etre ar renkadoù. Tezennoù an
Oberenn ne rejont ket berzh koulskoude : 7000 hepken diwar 35 000 patrom katolik a roas o sinadur.

Perak seurt c’hwitadenn ? Goulenn brientoù evit ur c’horfuniaderezh na oa ket anezhañ koulz
lavarout ne gase da netra. Seurt gweladur eus an darempredoù patromed-micherourion n’en doa chañs
ebet d’en em ledañ er Gambr. Kondaonet e oa bet c’hoazh ar c’hweluniadoù kemmesk e grez an Eil
Impalaeriezh (1852-1870), taget taer gant Manifesto ar C’hwegont, degemeret evelkent a-benn ar fin
gant ar galloudoù foran. An harp dister a-berzh ar batromed o-unan a voe e devoud an dro-wenn.
Goude Kumun Paris e kolle ar c’hweluniadoù kemmesk pep chañs d’en em astenn ; en eneb, e kreske
an emskiant renkadel e-touez al labourerion war un dro gant levezon ar P.O.F. (Parti ouvrier français)
ambilhet gant Jules GUESDE.
Tezennoù Oberenn ar C’helc’hioù a voe difennet dirak an Dael gant LA BASSETIÈRE, nemet e
tiskaras Charles FLOQUET e holl arguzennoù. Diazezañ an urzh kevredigezhel war ar vertuz, an
emroüsted, ne oa ket sirius. Ouzhpenn se e rebechas d’ar c’hweluniadoù kemmesk lakaat ar
vicherourion izeloc’h rez eget ar batromed, pezh a oa kontrol da bennaenn ar gevataliezh embannet e
1789. De MUN a arguzas d’e dro a-du gant paeroniezh ar renkadoù-ren war al labourerion, o sachañ
warnañ un arzaeladenn daer digant CLÉMENCEAU.
An disoc’h nac’hel-se ne zigalonekaas ket diazezerion an Oberenn. Koulskoude, an tu kleiz abezh, radikal ha sokialour, a save enep ar c’horfuniad katolik hag urzhazek. Ne verzas ket ar gatoliged
pouez an darvoud politikel-se.

III. – Mennozioù LA TOUR DU PIN.
E preder LA TOUR DU PIN ez eo hep mar ar relijion an elfenn bouezus en ur c’horfuniad. N’eo
ket avat an elfenn bennañ : ar c’hweluniaderezh ne zever ket eus an doueoniezh pe eus an
divezouriezh katolik. Ar gwir-kevrediñ zo ur gwir naturel, hag ur c’hweluniad ne oufe ket bezañ
heñvelekaet ouzh ur vreuriezh relijiel dezhi skourroù armerzhel kilezel.
E-kichen ar c’hweluniaderezh kelennadek ez asant enta LA TOUR DU PIN d’ur
c’hweluniaderezh neptu enaouet gant ar gristeniezh. Met penaos adaozañ reizhiad al labour pa n’eus
ket a gorfuniadoù c’hoazh ? Penaos distanañ reuzioù ar c’hevezerezh, penaos urzhiañ ar
c’henderc’hañ hep ma emellfe ar Stad en armerzh ? Gant gerioù all : penaos disteurel ar
frankizoureizh hep « kouezhañ » er sokialouriezh ? LA TOUR DU PIN a respont : dre vrientekaat ar
c’horfuniadoù. An divizoù kemeret gant ar c’horfuniad a dalvezo da holl izili ar vicher dre ul lezenn
organek eus al labour. Ar c’horfuniad a zivizo war :
– sav ar gopr reizh ;
– gwirioù ha dleadoù ar berc’hentiezh. Bastañ a ray da holl ezhommoù e izili :
– goproù dic’hwel ;
– leveoù-diwaz ha skoazelloù liesseurt ;
– skolioù deskarderezh.
E 1889 e kred moarvat c’hoazh LA TOUR DU PIN e dazont ar c’hweluniadoù kemmesk, diazez
ar gevredigezh keodedel da grouiñ.

IV. – C’hweluniadoù kemmesk Norz Frañs.
Lezenn meurzh 1884 a denn evezh ar batromed war ar bountad c’hweluniadel gall. En e
gelc’hlizher Humanum Genus, ez ali ar Pab LEON 13 krouiñ c’hweluniadoù kemmesk, « korfuniadoù
kristen » « azasaet ouzh ezhommoù an amzer-vremañ » « dindan baeroniezh an eskibion ».
Greantourion Oberenn ar C’helc’hioù a stag neuze gant an ober, ambilhet gant Kevredadur kristen
patromed an Norz (1884). Korfuniadoù a vez savet dreist-holl en embregerezhioù bihan, e Lille,
Roubaix, Tourcoing.
Ar c’hreantourion gristen a gav dezho evelkent e tle an ober armerzhel bezañ prientet gant
kempennadurioù divezel-kravezel e metou ar vicherourion. Evito, n’eus mar ebet : mar kresk an
droukvoz e-touez al labourerion ez eo peogwir e steuz ar feiz, – anv ebet eus garventez an aozioù

labour, eus izelded ar goproù, diasurded an dazont. Setu perak e pouezont da gentañ war salvidigezh
ar relijion, e aozont retredoù ha pirc’hirindedoù micherour da Roma, e staliont kroazioù ha delwennoù
deol el labouradegoù, e tispartiont ar baotred diouzh ar merc’hed el labourvaoù, e verzont ar sakreal
hag e kastizont an alkoolegezh.
Pell edo seurt sevenadennoù diouzh mennozioù LA TOUR DU PIN pa ginnige sevel ur reizhiad
korfuniadel rediek oc’h emellout e merkadur ar prizioù-gwerzhañ, o tifenn reizhwir an holl
aozadurioù c’hweluniadel, katolik pe get.
Emzalc’h patromed Norz Frañs ne oa ket disheñvel diouzh hini yoc’h ar gatoliged : o nac’h ur
c’horfuniaderezh gwirion e tiskouezent o fealded da bennaennoù ar frankizouriezh armerzhel. O
damkanourion bennañ, Ch. PERRIN, G. THÉRY, P. LEROY-BEAULIEU, D’HAUSSONVILLE,
Claudio JANNET, Lucien BRUN, a zisplege o savlec’hiadoù e-barzh La Revue des deux mondes, Le
Correspondant, La Revue catholique des Institutions et du Droit, Études. E pep lec’h en o skridoù e
kaved an hevelep tezenn : heuliad eo an dizurzhioù kevredigezhel da ziskar ar c’hredennoù relijiel hag
ar sujidigezh d’an Iliz ; er c’hweluniaderezh ne welent nemet un elfenn a zizurzh ouzhpenn.
Tremen eus live ar vreuriezh relijiel da hini ar c’horfuniad ne voe ket aes. Alies e ranke izili ar
c’hweluniadoù kemmesk bezañ da gentañ izili en ur vreuriezh, evel e Lille da skouer, ma voe
disoc’hoù bleunius a-walc’h. E 1890 e oa e Norz Frañs, war 169 c’hambr c’hweluniadel, 15
c’hweluniad kemmesk, 6 anezho o vezañ katolik.
Strivoù A. de MUN a zifourke a-benn ar fin war un dadelouriezh – brokus moarvat – met pell
diouzh arc’hadurioù ar vicherourion. Kilezennoù a voe savet, na zifennent ket avat lazioù al
labourerion.
Er bloavezhioù 1889-1890, an darn vrasañ eus ar gatoliged ne sellent ket c’hoazh ar gwirkevrediñ evel ur gwir naturel, hogen evel ur prof grataet gant ar batromed e degouezhioù ’zo.

V. – C’hweluniad pe korfuniad ?
E 1886, 1887 ha 1889 e voe aozet et Liège gant ar c’hweluniadoù kristen europat kendalc’hioù
etrevroadel ma pouezed war emled ar c’horfuniaderezh d’an holl vicherioù.
Diaesterioù a save e micherioù ar gounezerezh : disheñvel oa lazioù ar berc’henned diouzh re ar
vetaerion. Daoust da se e tiwanas kevelourioù-prenañ ha -gwerzhañ, kevredadoù-kretaat ha bankoùkred. Aze, evel er greanterezh, e tenne muioc’h ar c’horfuniaderezh d’ar genskoazell gevredigezhel
eget d’un difenn eus lazioù al labourerion.
Ar gudenn-mañ a stigned ivez : hag e tle ar c’horfuniadoù dougen an anvad « katolik » ? A-benn
ar fin ez asant ar gristenion d’ar c’hweluniadoù micherour, gant ma ne vint ket serret ouzh an
ijinourion, ar verourion hag ar batromed.
E 1889 n’o deus ar c’horfuniadoù diaz sirius e bro ebet, nemet e tremenont d’al « louzoù gwellañ
ouzh stourm ar renkadoù ». Ar batromed a gred e dazont o ensavadurioù, seul vui ma chom rouez-tre
ar c’hweluniadoù micherour kristen. Ur goulenn a van koulskoude : hag e kavo ur c’hweluniaderezh
kristen e lec’h en urzh korfuniadel ? Ar c’helc’hlizher Rerum Novarum (1891) a ro un derou a respont.

VI. – Ar c’helc’hlizher Rerum Novarum (1891).
Forc’hellek a-walc’h eo kelc’hlizher ar Pab LEON 13. Goude deskrivañ reuzeudigezh ar renkad
vicherour, e kinnig un diskoulm : « Ober madelezhus an Iliz, emellerezh ar Stad, bevennet e
degouezhioù ’zo, hag adsavidigezh ar c’hevredadoù micherel ». LEON 13 a bouez gant nerzh war
unvaniezh ar batromed hag ar vicherourion, met ne spisa ket e stern pe obererezh. Ouzhpenn se, dre
ma veule an holl strivoù gwitibunan renet gant ar gatoliged sokial, e c’halle pep hini meizañ an
diskleriadurioù diouzh e zibaboù personel, – pezh a reas ken difennourion ar c’horfuniadoù, ken
difennourion ar c’hweluniadoù.
Tuadurioù liesseurt a ziflukas e-touez ar gristenion sokial. Teir redenn vras a c’halled diforc’hañ :

– diouzh un tu, al luskad a venne tremen gant korfuniadoù kelennadek ;
– diouzh an tu all, LA TOUR DU PIN hag e geneiled, prest da zegemer ar c’hweluniaderezh
micherour, war daou ziviz : ma tiskouezfent ur spered kristen, ma vent prest da genlabourat gant
aozadurioù oc’h aotren unanadur ar vicherourion hag ar batromed ;
– erfin an demokrated kristen, mennet da grouiñ c’hweluniadoù micherour evit lemel digant ar
sokialourion unpiaou ar stourm proleterel.

2. Luskad an demokrated kristen (1891-1901).
Kelc’hlizher ar Pab a galonekae ar gatoliged o doa boulc’het un obererezh korfuniadel pe
c’hweluniadel ouzh o fediñ da genderc’hel gant hent un adframmidigezh eus ar vicherelezh. LEON 13
a leze dieub an dibab etre « kevredadoù kemmesk » (micherourion ha patromed) ha « kevredadoù
dizalc’h » (micherourion hepken), pezh a vroudas kerkent ar goanag er re a felle dezho, e Frañs hag e
Belgia, diazezañ ur c’hweluniaderezh micherour kristen e diabarzh ul luskad, hini an demokrated
kristen. Keal ur c’hweluniad kristen distag n’edo ket e dislavar gant ar reizhiad imbroudet gant LA
TOUR DU PIN. Met an tabutoù kozh war ar c’hweluniaderezh, atizet gant an demokrated kristen, a
zaleo krouidigezh c’hweluniadoù katolik hag a skoilho war un dro diorreadur korfuniadoù gwirion.

I. – Ar werinelouriezh kristen.
Dre e gelc’hlizher e fell d’ar Pab distreiñ ar renkad vicherour d’an Iliz, o tiskouez ne oa ket ar
gloer diseblant ouzh he stad. Spi en doa ivez da zinañviñ an Iliz hag ar Republik. Heuliadoù all a voe
avat d’ar skrid-se : breutadurioù taer a savas en-dro d’ar c’hudennoù c’hweluniadel, ha dreist-holl azivout ar c’helc’hioù-studi, ar c’hweluniadoù dizalc’h hag ar c’huzulioù-hanterouriñ.
a) Ar c’helc’hioù-studi.

Ensavadur ar « c’helc’hioù-studi » a oa bet lusket, e Reims, goude embannidigezh Rerum
Novarum, diwar gentod un nebeut micherourion a venne kaout anaoudegezhioù war an armerzh hag ar
gevredigezh hag a gave divastus Oberenn ar C’helc’hioù. An nevezadenn-se, harpet evit un darn gant
ar greantour Léon HARMEL, a voe barnet fall gant ar gatoliged. Enkrezet e voe patromed an Norz pa
zistaole micherourion o faeroniezh en doare-se. Evit stourm outo e kroujont d’o zro e 1893 ur
« Poellgor micherour a studioù kevredigezhel ». Merket e veze gant ar batromed roll an danvezioù da
studiañ, – ar c’hudennoù o tennañ d’ar c’hevratoù labour ha da saveladur ar goproù a veze lezet agostez. Kreñv a-walc’h e voe avat ar « c’helc’hioù-studi » micherour evit genel ul luskad nevez : an
Demokrated kristen.
b) Ar c’hweluniadoù demokrat kristen.

Luskerion kelc’hioù gwerinelour Reims oa dezevet da studiañ an holl gudennoù kevredigezhel.
War roll-labour Kendalc’h 1893 e oa dodenn ar c’hweluniaderezh.
Er bennaenn, ne save diaester ebet, p’en doa LEON 13 diogelet reizhwir ar c’hweluniadoù
micherour eilet gant kengorioù patromed. Hogen ar c’hweluniaderezh kristen emren ne oa
derc’houezet er mare-se nemet gant C’hweluniad ar wir labourerion a oa o paouez bezañ krouet e
mae 1893 gant ur beleg hag ur micherour. Manifesto ar renkad vicherour embannet en degouezh-se a
ziskoueze gant nerzh ur youl a zizalc’hted diouzh pep levezon, ken sokialour, ken patromel. « Fellout
a ra dimp studiañ, breutaat ha diskoulmañ (hon c’hudennoù) diwar gengrad, hep aberzhañ hini eus
hon gwirioù, en ur hepkoriñ an ec’hwelioù hollek pe darnel. An oberenn a voulc’homp zo enta un
oberenn a beoc’hadur hag a yonez ». Difennet e voe savboent ar c’hweluniad gant ar micherour
Fernand LECLERCQ. Dindan e levezon e tivizas ar C’hendalc’h ma ve lusket, e pep micher,
c’hweluniadoù dizalc’h kevelat d’ar c’hweluniadoù kemmesk, dezho da bal kaout d’ar vicherourion
goproù reizh, aozioù labour dereat, kretadurioù, e berr : plediñ gant diorreadur danvezel, kefredel ha
divezel al labourerion. Ar raklun-se a zeuas da vezañ karta ar bountad demokrat kristen a-bezh.

E 1893, e tiazez LECLERCQ c’hweluniadoù e Lille hag e krog da embann ar gelaouenn Le
Peuple, a zo he mennoz-kreiz e tle ar c’hweluniad tizhout breutaat a-genrez gant ar batromed. E 1895
e teu Le Peuple da vezañ organ Unaniezh demokratel an Norz, a c’hoarvez eus pemp c’hweluniad e
Lille, Roubaix, Arras ha Halluin.
E 1896, e trede Kendalc’h Reims, ez eo kondaonet da vat ar c’hweluniadoù kemmesk. Ar
C’hendalc’h a c’houlenn a-hend-all ma ve save kambroù rannvroel al labour hag ar greanterezh ha
kambroù labour-douar. En hevelep mare e c’houlenne dileuriad Hazebrouck ar gwir da sevel
reoliadurioù-labouradeg, da gemer perzh e reolerezh al labour hag e kambroù-derc’houezañ al lazioù
micherel. Seurt emdroadur oa disoc’h al labour-stummañ gorrek renet er c’helc’hioù-studi. Eneberezh
taer a zeuas a-berzh ar virelourion c’hall hag ivez a-berzh katoliged Oberenn ar C’helc’hioù.
E 1897 e tivizas an demokrated kristen gwriziennañ da vat e bed al labourerion o vont tre e
Yalc’hoù al Labour ; ar re-mañ oa dindan reolerezh ar C.G.T., krouet daou vloaz a-raok.
Daoust d’ar strivoù-se ne rae ket berzh ar c’hweluniadoù micherour kristen. Ken e tivizas an
« demokristenion », e 1900, sevel kambroù-labour heñvel ouzh ar c’huzulioù-labour diazezet gant
MILLERAND, uniadoù a oa enno kement-ha-kement a vicherourion hag a batromed, o roll
sklerijennañ ar galloud-dezvañ.
Etre Rerum Novarum (1891) a ro lañs d’ar werinelouriezh kristen hag ar c’helc’hlizher Graves de
communi (1901) a lak strafuilh e luskad war ziskar an demokrated kristen ez eas e-biou an dek vloaz a
oa bet ret da zamkanañ ur c’hweluniaderezh kristen micherour dizalc’h. Evel Oberenn ar C’helc’hioù,
e lak an demokrated kristen ar relijion e diazez an holl adreizhoù kevredigezhel. Hep disteurel an
ec’hwelioù e klaskont da gentañ skoulmañ emglevioù peoc’hiek gant ar batromed.
Daoust da harp ar gloer, ne ra ket berzh mennozioù an demokrated kristen. Niverus eo e 1900 ar
c’helaouennoù kevredigezhel, ar c’hendalc’hioù rannvroel, ar c’helc’hioù-studi, sekretourvaoù ar
bobl, ar c’hevelourioù-beveziñ, ar c’hefioù-tiegezh, ar c’hefioù-dic’hwel ha -diwaz, – hir eo roll an
oberennoù micherour. Gwall verr avat e chom hini ar c’hweluniadoù.
Ar c’hweluniadoù micherour kristen a zle kalz da bersonelezh kreñv LECLERCQ, skoazellet gant
ar beleg SIX, diazezer Démocratie Chrétienne. E 1900 ez eus enno a-boan 2500 ezel. Arbennoù ar
c’hwitadenn zo da gavout en tabutoù relijiel, en diouer a renerion, e kenstourm ar personelezhioù, en
abafted ar gatoliged, e kevezerezh ar c’hweluniadoù dispac’hel, en eneberezh ar batromed katolik
diziouerus o skoazelloù arc’hant.
k) Eneberezh patromed Norz Frañs.

Kevredad katolik patromed an Norz, frammet start, aliet gant un nebeut jezuisted, harpet abaoe
1893 war ar gelaouenn daouviziek Conférences d’études sociales de Notre-Dame de Haumont a sav
gant feulster enep ar c’hweluniaderezh micherour. D’o meno ez eo ar gudenn gevredigezhel ur
gudenn relijiel. Enepgwerinelour int evel just ha mennet start da chom mistri en o greantioù. Ar
c’hweluniaderezh, arc’haduriek dre anien, a vir outo a embreger o santadoù a garitez hag a vadelezh
e-keñver o implijidi. Peoc’helour e oa ar c’hweluniadoù kristen kentañ ; daoust da se e nac’he ar
batromed o gouzañv. Tennderioù a savas ken abred ha 1893. Diouzh un tu, Roma a gondaone ar
batromed na felle ket dezho derc’hel kont eus kelennadurezh Rerum Novarum ; diouzh an tu all, ur
stourm taer a reuzie etre ar batromed hag ar gloer yaouank bodet en-dro d’ar beleg SIX. Rediet, da
heul emelladur ar Vatikan, da anaout mui pe vui ar c’hweluniadoù dizalc’h goude bezañ o heskinet, e
striv ar batromed da astenn o c’hweluniadoù kemmesk, n’o deus e gwir nemet ur roll dister. Aze evel
e lec’h all betek 1914, e vo hepken o vleuniañ an oberennoù kevredigezhel, kefioù, kevelourioù ha
kilezennoù.
E-kreiz an tabutoù e fellas da A. de MUN reiñ e savboent da anaout.

d) Termadennoù A. de MUN. Ar c’huzulioù-hanterouriñ.

A. de MUN, prezegenner a dalvoudegezh, a oa bet difenner ar c’hweluniadoù kemmesk e 1883
dirak an Dael. Pell amzer e chomas stag ouzh ar furm aozadur-se a oa d’e veno an hent gwellañ da
dizhout emglev ar renkadoù. Gant c’hwitadenn ar c’horfuniadoù e kemmas savboent nebeut a-raok ar
brezel hag e savas a-du gant ar c’hweluniadoù dizalc’h. E 1891 en doa troc’het gant an demokrated
kristen p’o doa ar re-mañ savet ur strollad politikel digor d’ar c’hopridi hepken. Met ned eas ket enep
d’ar c’hweluniadoù micherour kristen keit ma klaskjont emglevout gant ar batromed.
Ken abred ha 1883 e oa bet anv en Dael eus un ensavadur breizhveurat, ar « c’huzulioùhanterouriñ hag -adunvaniñ », a oa o roll, e kenlabour gant an Trade Unions, aesaat an emglevioù etre
micherourion ha patromed ha hepkoriñ an ec’hwelioù. E 1887 ez eus endodet ur mennad-lezenn war
an hanterouriñ. E 1895 e stourm de MUN en Dael a-du gant ar c’hweluniadoù kemmesk, pezh a ro
kalon da batromed an Norz. E 1898 e krouer ar c’huzulioù-hanterouriñ kentañ. E 1900 ez erbar ar
maodiern MILLERAND ul lezenn o kinnig ma ve dilennet dileuridi ar c’hoskor e pep embregerezh o
c’hoprañ ouzhpenn pemont den. An erbar-lezenn-se a ro tro d’ar batromed da dagañ ar gouarnamant,
o tamall dezhañ lakaat en arvar aotrouniezh ar penn-stal. Evit a sell ar c’huzulioù-hanterouriñ,
pouezusoc’h e kav ar batromed stourm ouzh an arc’hadurioù eget o diskoulmañ.
E 1903, an ec’hwel hollek a dizh 51 greanti ha 13 000 micherour. Evit degas ar peoc’h en-dro, e
krou ar beleg MALAQUIN Unaniezh c’hweluniadel micherourion ar gwiaderezh. Ar C’hengor
kemmesk (1904) a gresk eus 8 % sav ar goproù, en ur zerc’hel kont eus digresk an eurvezhioù labour
pemdeziek eus 12 da 10. E dibenn an ec’hwel e kompren ar batromed ne oar ar C’hengor kemmesk
nemet magañ an enebiezh renkadel.
Tamm-ha-tamm, A. de MUN e-unan a goll fiziañs er c’hweluniadoù kemmesk. An argil-se aberzh an hini en doa graet ar muiañ evito oa kement ha kondaonidigezh ar stourm korfuniadel.
En istor ar gatoligiezh sokial e dibenn an 19t kantved en deus al luskad demokrat kristen ul lec’h
pouezus dre ar goanagoù en deus enaouet e metaouioù ’zo ha dre an tabutoù en deus degaset e
metaouioù all. E-touez gouvriaded Oberenn ar C’helc’hioù, ar batromed eo a zo direnket dreist-holl
gant krouidigezh ar c’hweluniadoù dizalc’h a lak en arvar an urzhaz a zifennont. En devoud, e talc’h
an tabutoù da reuziañ, tra ma chom sac’het ar c’hweluniaderezh kristen.
E-keit-se avat, LA TOUR DU PIN hag e Guzul ar Studiennoù a striv da zamkanañ ar stourm
micherour.

II. – Degasadenn LA TOUR DU PIN.
Goude ar Gumun, renerion Oberenn ar C’helc’hioù, o stadañ an enebiezh taer a oa etre ar
renkadoù, o doa hetet da gentañ adsavidigezh ar c’horfuniadoù hag aliet start ar c’hreantourion da
ziazezañ kevredadoù-micher gant o implijidi gristen. Ne oa nemet LA TOUR DU PIN a ziawele ur
framm micherel digor d’an holl labourerion, kristen pe get. Chomet eo stag e anv ouzh ur reizhiad
vicherel a sturias e-pad pell n’eo ket hepken kalz katoliged prederiet gant ar peoc’h kevredigezhel,
hogen ivez ur bern kempennelourion a bep seurt.
a) Reizhiad korfuniadel ha reizhiad derc’houezadel.

Er reizhiad korfuniadel e tiforc’h LA TOUR DU PIN teir elfenn :
– ar c’horfoù-micher – holl dud ur vicher en ur rannvro ;
– ar c’hevredad micherel – stroll ma asant mont meur a ezel eus ur c’horf-micher,
– ar c’horfuniad – o vodañ hep o meskañ izili ur vicher, patromed ha micherourion.
Diseblant e van LA TOUR DU PIN ouzh an holl dabutoù o reuziañ en-dro d’ar c’hweluniaderezh
kemmesk pe dizalc’h, – gwelout a ra ervat ne zeu ket ar re gentañ d’en em ledañ.

E raklun LA TOUR DU PIN e vez bodet an aozadurioù patromed ha micherourion e kuzulioù
korfuniadel a zo o roll reizhennañ ar vicherelezh, termenañ an holl gevratoù o tennañ d’al labour ha
d’e gevuziadur, merañ an ensavadurioù kevredigezhel evel ar c’hefioù. Met diglok ha diefed e chomfe
ar reizhiad korfuniadel hep ur reizhiad derc’houezadel, da lavarout eo politikel. War liveoù disheñvel
e ve sternioù ar reizhiad-mañ : ar gumun, an arondisamant, ar broviñs. Ar c’hevredadoù micherel a
gas leuridi da beder C’hambr o plediñ a-getep gant al lazioù relijiel, greantel hag armerzhel, gounezel,
foran, hag oc’h amparañ ar Stadoù proviñsel.
LA TOUR DU PIN a glask ober un taol-arnod en Dauphiné. Ur c’hwitadenn eo, met war un dro
un taol bruderezh. « Ar c’hweluniad dieub er vicher frammet » a zeu da vezañ ger-stur ar gatoliged
sokial.
Skignet e voe ar mennozioù-se adalek 1895 gant ar gelaouenn Association Catholique. Keal
frammidigezh ar vicher a ro tro d’ur bern kejadegoù etre skridaozerion a grouo e 1902 Bodad-studi ar
Gatoliged sokial, aozadur-pad bleniet gant A. de MUN.
b) Roll ar c’hweluniaderezh.

Lezenn 1884 he doa daskoret ar gwir-kevrediñ bet lamet e 1791. O kemer da ziazez ar raklun
savet gant LA TOUR DU PIN e 1891, ez embann ar gatoliged sokial nav mennad e 1899. E pep korfmicher e vez krouet c’hweluniadoù dieub, karget da zifenn war un dro lazioù ar vicher ha lazioù he
holl izili. Stroll al leuridi c’hweluniad a ya d’ober ar c’huzulioù korfuniadel.
E 1898 e c’houlenn ar gatoliged sokial un astennadur eus lezenn 1884 d’an holl vicherioù ; war un
dro ez arc’hont ar gwir-perc’hentiezh evit ar c’hweluniadoù ha dreist-holl un dezvad o reiñ dezho an
tu da zont er-maez eus an dachenn brevez ma emaint bac’het. E 1899 e ro MILLERAND un dudelezh
keodedel klok dezho, gant ar gwir d’ober kenwerzh. An dezveg a warez o izili ouzh an ezfredañ pe an
nac’h enfredañ. Un darn eus izili Oberenn ar C’helc’hioù, ar batromed dreist-holl a eneb atav ouzh ar
c’hweluniaderezh kristen. Dre-vras e kroger d’o degemer er metaouioù kristen all : ur c’hweluniad
n’eo ket gourzhtroüs dre ret.
E 1899 ivez ez ensav MILLERAND Kuzul uhel al Labour, o reiñ dezhañ un diazez
c’hweluniadel ; krouiñ a ra ivez Poellgorioù-kuzuliañ al Labour a vez anvet o izili gant ar
c’hevredadoù micherel, hag a zo o roll reiñ o ali war holl gudennoù al labour, kejañ ouzh Kuzul uhel
al Labour e-ser enklaskoù, – e berr, ar roll en doa termenet LA TOUR DU PIN evit ar c’huzulioù
korfuniadel.
E 1899 e kinnig MILLERAND un erbar-lezenn war ar reolennoù o tennañ d’an aozioù labour :
hervezañ, pa ve ec’hwel, e ve e kembeli Poellgorioù-kuzuliañ al labour emellout ha klask kompezañ
an dizemglev. Distaolet eo an erbar-lezenn. Hogen ar breutadurioù hag ar c’hentodoù diseurt o deus
lakaet war wel dinodadur ul luskad c’hweluniadel hag e youl da reoliñ ar vicher.
Dindan an tabutoù edo div skol, div dezenn, e kenstourm : ar skol gatolik sokial, mennet da
frammañ ar vicherelezh ha da reoliñ an aozioù labour, hag ar skol gatolik frankizour chomet stag ouzh
pennaenn ar c’hevratoù hiniennel.

3. Tabutoù ar vodernouriezh kevredigezhel (1901-1914).
E derou an 20t kantved e hañval bezañ gwall zister c’hoazh ar c’hweluniaderezh kristen, ha dreistholl ar c’hweluniaderezh micherour a spered demokrat, – mar en keñverier da nebeutañ gant strivoù ar
gatoliged sokial hag an « demokristenion ». E gwir, e vez prederietoc’h ar gatoliged dre-vras gant afer
ar breuriezhoù-leaned hag ar C’honkordad e-unan eget gant ar c’hudennoù kevredigezhel. Daoust
d’an digasted-se ha da steuziadur an demokrated kristen goude ar c’helc’hlizher Graves de communi
(1901), e tiwan tuadurioù nevez. Al labour-damkanañ renet betek neuze a grog da zougen frouezh.
Raklun ar frammidigezh vicherel a zedenn an A.C.J.F. (Association catholique de la jeunesse
française) hag, en un doare all, Le Sillon. Ar Semaines Sociales a ouestl d’ar gelennadurezh-se un
darn vat eus he studiennoù. Ar preder c’hweluniadel nevez a zifluk gant kement a nerzh ma enaou

arvelloù taeroc’h eget ar re gent, a lakaer dre-vras dindan an anvad : tabutoù ar vodernouriezh
kevredigezhel. Evit disoc’h embregel ar studiennoù, ne voe gwelet nemet goude ar Brezel-bed kentañ.

I. – Ar c’hweluniaderezh kristen.
E 1900 ez eus daou seurt c’hweluniadoù kristen : ar c’hweluniadoù demokrat hag ar
c’hweluniadoù katolik. Ar re gentañ a arc’hwel gant poan betek 1914, skoilhet ma’z int en o
diorreadur gant eneberezh ar batromed, kevezerezh ar « c’hweluniadoù melen » hag ar rebechoù graet
dezho gant Graves de Communi. Tostoc’h eo ar re all da gilezennoù eget da c’hweluniadoù gwirion.
Ar c’hweluniad kristen kentañ, ar S.E.C.I. (Syndicat des employés du Commerce et de
l’Industrie), a voe oberenn frered ar skolioù kristen a felle dezho chom e darempred gant o skolidi
gent. Ar gelaouenn L’Employé a ro pouez d’ar stummadur kevredigezhel, damant a zo ivez hini ar
c’hengor-studi bodet en-dro da J. LE ROLLE, rener da zont an A.C.J.F.. Dav eo gortoz 1899 evit ma
krogfe ar S.E.C.I. da blediñ gant kudennoù c’hweluniadel dindan levezon J. ZIRNHELD ha Ch.
VIENNET, ha da gemer perzh e dilennadegoù Kuzul uhel al Labour. Moarvat ne oa ket ar S.E.C.I.
ken dizalc’h na ken arc’hus hag ar c’hweluniadoù demokrat, dioutañ avat ha diouzh e luskad eo e
tiwanas, goude ar brezel, ar Confédération française des travailleurs chrétiens.
Kalz gorrekoc’h e tiorreas ar c’hweluniadoù kristen, gennet ma oant etre enebiezh ar batromed ha
tagadennoù skol gatolik frankizour LE PLAY, eget ar c’hweluniadoù sokialour.

II. – Degasadennoù al luskadoù katolik sokial.
Pe roll a c’hoarias aozadurioù evel an A.C.J.F. pe ul luskad evel Le Sillon er stourm
c’hweluniadel kristen ?
An A.C.J.F., diazezet gant Albert de MUN e 1886, a venne reiñ ur stummadur relijiel ha
kevredigezhel d’ar yaouankiz. Digor oa dreist-holl d’ar metaouioù bourc’hiz, dornwezhour ha kouer.
Ne zegasas ket kalz danvez war an dachenn gealiadel. Evel luskad yaouankiz ne c’houlenned diganti
na krouiñ c’hweluniadoù na kemer perzh er c’henderc’hañ kelennadurezhel, met brudañ tezennoù ar
c’hweluniaderezh e-touez ar vicherourion hag ar batromed. Talvoudus e voe an aozadur evit skignañ
mennozioù er bed katolik.
Le Sillon, luskad bleniet gant Marc SANGNIER, a voe disteroc’h, arvarusoc’h e zegasadenn.
Luskad speredel muioc’h eget kefredel, e pledas koulskoude gant ar c’hweluniaderezh. Hetiñ a rae
dedalvezañ ar gristeniezh da holl dachennoù ar vuhez ha diorren intrudu ar gristenion. N’en doa ket ur
raklun kevredigezhel resis. Adal 1903 en em c’houlenn ha dav eo amparañ c’hweluniadoù nevez pe
mont er re a zo endeo. « Pep “ervennour” (sillonniste) a zibabo diouzh e du ». Ar bruderezh graet gant
Le Sillon en holl broviñsoù gall evit ar c’hweluniaderezh a oa marteze prizius. Koulskoude ne gave
ket bastus-tre ar c’hweluniadoù katolik. Dedennetoc’h oa SANGNIER gant ar c’hweluniaderezh
gwirion, micherel ha gwerinek, – « Ar broleterion o deus ezhomm eus ur c’hweluniaderezh o toujañ
d’an nerzhoù divezel evit mont etrezek o dieubidigezh pazennek ». Hogen ar c’hweluniadoù katolik
oa kelennadek ha peurliesañ enepgwerinek, c’hweluniadoù ar C.G.T. eneprelijiel ha gwerinek, ar
c’hweluniadoù « melen » na relijiel na gwerinek. Ar c’hweluniadoù demokrat eo a zedenn
SANGNIER, ken ez adkemero un darn eus ar raklun demokrat. Met petra chome anezho e 1906 ?
Kondaonet e voe Le Sillon gant Roma dre Lizher an 25 eost 1910. Daoust ma steuzias al luskad neuze
e chomas bev ar spered : diazezerion ar c’hweluniadoù goude ar brezel a damallad dezho bezañ
ervennour pe modernour. Ar rebech-mañ avat a voe graet dreist-holl da ziazezerion ar Semaines
sociales.

III. – Levezon ar Semaines sociales.
An A.C.J.F. ha Le Sillon o doa dreist-holl poblekaet tezennoù ar c’hweluniaderezh. Ar Semaines
sociales a voe ur wir greizenn-enklask ha -stummañ, dezho da lugan « ar Skiant evit an Ober ». Bez’ e
voent lec’h-kejañ izili gent ar C’helc’hioù, an demokrated kristen, tud an A.C.J.F., atebeion ar
c’helaouennoù Action Populaire ha Chronique du Sud-Est hag ervennourion ’zo. O luskerion ne fell

ket dezho studiañ hepken ar c’hweluniaderezh, met ivez holl gudennoù an armerzh hag ar
gevredigezh. Ar Semaines sociales, kreizennet e Paris hag e Lyon, a voe krouet e 1904 gant GONIN,
rener Cercles du Sud-Est, ha BOISSARD, kelenner war ar gwir en Institut catholique.
Roet e vez ul lec’h a bouez d’ar c’hudennoù micherour e rolloù-studi ar « Sizhunvezhioù ». E
gwir, an darvoudoù o-unan a denn an evezh warno : ar bloavezhioù 1905-1910 zo ur prantad a
ziaesterioù kevredigezhel. An tezennoù dispac’hel embannet gant ar C.G.T. e Kendalc’h Amiens
(1906) hag ec’hwelioù bras 1907-1909 ne daolont ket da sioulaat ar speredoù.
Unan eus ar c’hudennoù pennañ studiet eo derc’houezusted ar c’hweluniadoù. Evit H. LORIN e
tleont derc’houezañ ar vicher en he fezh. Ar « Sizhunvezhioù » a glask termenañ ur c’hweluniaderezh
na ve na frankizour na dispac’hel. LORIN a soñj ez eo ar c’hweluniad un ensavadur a wir naturel,
BOISSARD a gav dezhañ ez eo un ensavadur a wir foran. Seurt enklask war an termenadurioù a lak
droug da sevel er frankizourion. A-benn ar fin e savo an holl gant DUTHOIT pa zisklerio : « Ar
c’hweluniad a zle bezañ un organ derc’houezus eus lazioù hollek ar vicher ha n’eo ket hepken ur
c’hevredad o tifenn lazioù hiniennel e izili ». (Ar C.G.T. diouzh he zu ne ziskoueze ket bezañ
prederiet gant ar gudenn-se. Prederioù all he doa d’an ampoent : startaat he dizalc’hted diouzh an
S.F.I.O., kompezañ ar c’henstourm diabarzh etre kempennelourion ha dispac’helourion. Empleget oa
en he stourm avat tezenn ar c’hweluniad derc’houezer ar vicher a-bezh). Ar « Sizhunvezhioù » a lak o
aked da dermenañ roll ar c’hweluniad : dougen handaloù, sinañ kevratoù strollennel, reiñ urzhioù
ec’hwel, kemer perzh e prientadur an dezvoù kevredigezhel, – roll na vankas ket an eneberion a
abegiñ evel « tiranterezh c’hweluniadel ». Evit DUTHOIT e tlee ar c’hweluniad kaout beli ivez war ar
vicherourion nann c’hweluniadet. MILLERAND avat en doa diskleriet e 1899 : « Ma n’en deus ket ur
patrom ar gwir da ezfredañ ur micherour dre ma’z eo c’hweluniadet, heñveldra n’en deus ket ar
c’hweluniad ar gwir da wegañ ur micherour nann c’hweluniadet ».
Aze edo avat skoulm ar gudenn, rak evit kaout gwerc’h e ranke ar c’hweluniad enluskañ yoc’h ar
c’hopridi. Ar gempennelourion mennet da ziorren ar c’hweluniadoù a glaske lakaat ar gevrat
strollennel da dalvezout er gwir foran. A-raok 1906, ne dalveze ar c’hevratoù strollennel nemet en
amgant an embregerezhioù, hag un nerzh gwirel dister o deveze. E 1906 e voe erfin anavezet
gwiriegezh dezvel ar c’hevratoù strollennel gant G. DOUMERGUE. Evit ar gatoliged sokial e tlee ar
gevrat strollennel bezañ peurzalc’hus hag engouestlañ holl labourerion ur vicher ; ouzhpenn se, ne
c’halle ket an ec’hwel terriñ ar gevrat-labour, e bal o vezañ er c’hontrol e greñvaat dre c’houlenn ma
ve fealoc’h ha dedalvezet klokoc’h.
Ul levezon bras a-walc’h o devoe embannadurioù ar Semaines sociales er metaouioù katolik ha
kempennelour. Ar c’hweluniad, « gouarnamant ersezadel ar vicher » hervez LORIN, a zle bevennañ
hep he moustañ beli ar batromed. « Al luskad c’hweluniadel zo nes-tre d’an div bennaenn gatolikmeurbet : ar frammañ hag ar yonez ».
Dav eo ouzhpennañ ar gelennadurezh embannet gant jezuisted an Action populaire e Reims,
luskad a c’hoarias ur roll-stlennañ heverk. E 1903 ez embann an Annuaire-Almanach ; e 1904, kentañ
niverenn ar Guide Social ; e 1908, e tiazez ar Revue de l’Action populaire ; e 1909, ez adkemer ar
gelaouenn gozh L’Association Catholique gant an titl Le Mouvement social, an holl dindan renerezh
ZAMANSKY. E 1910 e krog da embann L’Année sociale internationale, kelc’houiziadur gwirion eus
ar bountad kevredigezhel e Frañs hag er bed.
Ar Semaines sociales hag an Action populaire, mennet da erlec’hiañ ouzh an armerzh frankizour
un urzh kevredigezhel kristen, a ziskoueze an hevelep feiz e dazont ar c’hweluniaderezh.

IV. – Enkadenn ar vodernouriezh kevredigezhel.
Modernouriezh kevredigezhel : setu an anv roet gant ar gatoliged frankizour d’al luskad a
stourmont outañ. Dezhañ e tamallont dinac’h an holl disheñvelderioù etre an dud, tiranterezh ar
c’hweluniadoù, an emglev gant ar sokialourion hag ar gengladelourion, dianaoudegezh « pennaennoùdiazez » ar gwir naturel. En e lizher Pascendi en doa PIUS 10 merket « dañjer ar gwariadurioù gallus
war an dachenn gevredigezhel ». Ar fazi meneget gant ar Pab oa an distaol eus aotrouniezh an Iliz hag

eus he c’helennadurezh koulz ha diskouez evel retvezioù iziunadoù an « ene modern ». An tamalloùse a voe un arm galloudus etre daouarn an holl re a intente terriñ lañs ar c’hweluniaderezh kristen. E
1907 e teraoue ur prantad tabutoù taer merket gant div enkadenn, e 1909-1912 hag e 1913.
a) Enkadenn 1909-1912.

E 1907 e rebech an Tad LOISELET d’ar Semaines sociales bezañ kontammet gant ar
vodernouriezh, kenkizet gant an ervennourion, enebour d’ar gatoliged frankizour ha serret ouzh ar
c’hreantourion. Dibouez oa an tri zamall diwezhañ. An hini kentañ oa grevusoc’h, hag eñ dispis. Ar
jezuist P. FONTAINE, en e levr Le modernisme social, en doa termenet evel-mañ ar vodernouriezh
kevredigezhel : « En anv ar vreudeuriezh kristen, e prezeg ur gevataliezh digembezus gant nep urzhaz,
nep aotrouniezh ha nep sujidigezh. Hetiñ a ra emrended ar bersonelezh, kevatalded ar c’hraerion
denel, kevatalder ar gwirioù () oc’h emplegañ dre ret ez eo ar berc’hentiezh kement ha korvoerezh
madoù ar bed-mañ. Da heul, e tle steuziañ ar berc’hentiezh, liesek ha digevatal evel ar mammennoù a
zo en he orin ». Ar gondaonidigezh-se en em harpe war ar c’helc’hlizher Pascendi. FONTAINE a
ziskare tezennoù muiañ-karet LORIN : briegezh an denion ha kevatalded ar c’hraerion denel, o rebech
dezhañ dianaout ar berc’hentiezh prevez e gounid al labour, nagennañ gwirioù an tiegezh, chom hep
tagañ evel dleet ar gengladelourion. Dre hevelebiñ an hinienn hag ar bersonelezh eo e tizhe
FONTAINE seurt kemmesk, rak evit ar Semaines sociales, briegezh an denion ha kevatalded ar
c’hraerion denel ne oa ket e dislavar gant an diforc’hioù etre an dud.
An tamall-se oa tennad kentañ ur raklun antellet da zivrudañ ar « Sizhunvezhioù ». E 1911 ez
adkrog FONTAINE gant e dagadennoù : ar gatoliged sokial zo gwerinelourion, diskennidi da
ROUSSEAU, o kelenn ar gevatalded rik hag o klask diskar an urzh kevredigezhel ; a-du int gant ar
Stad dizoue a wask ar frankizioù relijiel hag a zinac’h ar gwir naturel. Da DUTHOIT e tamall klask
ober eus ar c’hweluniad « un aozadur emgann, ur benveg brezel ». DUTHOIT a respont dezhañ.
Breudvelloù diniver a darzh en-dro d’ar bountad katolik sokial hag a-benn ar fin ez eo daveet an arguz
dirak lez Roma. LA TOUR DU PIN hag A. de MUN a ro o ali d’o zro. Roma a ersav e 1913.
b) Enkadenn 1913.

Tra ma kresk eneberezh patromed an Norz ouzh ar « Sizhunvezhioù » ha dreist-holl ouzh Action
populaire Reims, e klask Roma kompezañ an arvelloù evit ma ve diwallet enor ar vleiniaded katolik.
E Norz Frañs e kendalc’he ar batromed da nac’h anaout ar c’hweluniaderezh micherour kristen,
hag eñ deuet mat koulskoude gant an eskob. An Tad LOISELET a stourmas evit kemmañ emzalc’h ar
pennoù-embregerezh. E 1910 ez embanne bezañ a-du gant unvaniezh ar c’hweluniadoù micherour ha
patromel e kengorioù kemmesk, – tezenn a ao bet hini an demokrated kristen ugent vloaz a-raok.
Emelladurioù Roma a zleer intent evel lodek el luskad enep-modernour. Ar gatoliged « kevan »
(intègres) evel m’en em anvont a zifenn ar gatoligiezh diouzh al linkradurioù. Ur c’hristen sokial,
emezo, ne c’hell ket bezañ ur c’hristen mat p’en deus ezhomm ouzhpennañ un adanv d’e ditl. Al
luskad integrour zo derc’houezet e Frañs dreist-holl gant ar beleg BARBIER, aozer Critique du
libéralisme, ar chaloni GAUDEAU, rener La Foi Catholique, hag an eskob DELASSUS, eus Semaine
catholique Cambrai, sturiet eus Roma gant Mgr BENIGNI. Ouzhpenn an obererezh diskel ez eus ur
reizhiad dirgel, ha hi brudet, ar Sapinière, a zo he c’hefridi spiañ pezh a lavar hag a ra ar gatoliged.
E 1912, an eskob MARGERIN, rektor Skol-veur gatolik Lille a zave da DUTHOIT, a-berzh
Roma, ur skrid-gourdrouz tamallus ma n’eo ket kondaonus. A-zivout ar c’hweluniaderezh e lavar ar
skrid-se ne oufed ket dastum eus frankiz-kevrediñ ar vicherourion ez eo ar c’hweluniad un aozadur a
wir naturel hag ez eo endalc’het ent divezel ar vicherourion da emezelañ ennañ. « Emañ amañ ar
wirionez er c’hempouez etre kevala ha labour. Evit he ferc’hennañ eo dav sellout ouzh an daou du war
un dro. Met hañvalout a ra ar gatoliged sokial bezañ boemet gant ar vicherourion ». Kentañ tra a reas
DUTHOIT ha LORIN e voe sentiñ. Uvel e tisklerjont d’ar c’hardinal Merry DEL VAL o youl da
hepkoriñ diwar neuze an dañjerioù diskuliet hag e kasjont dezhañ un akt a feiz da vezañ embannet er
Semaines sociales o tont. Ennañ e touont anzav 1º ez eo sakr ar gwir-perc’hentiezh ha n’oufe ket an
arver fall anezhañ bezañ abeg d’e lemel 2º n’eus nemet div gevredigezh naturel : ar gevredigezh

tiegezhel hag ar gevredigezh politikel ; frammidigezh ar micherioù e-barzh ar gevredigezh-mañkevredigezh n’eo nemet un degouezh 3º ez eus un diforc’h splann etre karitez ha yonez ; hag ez int
prest da zegemer urzhioù ar Sez-Santel.
Stad e voe en integrourion gant emdroadur LORIN ha DUTHOIT, a freuze evel-se berzh-mat ar
« Sizhunvezhioù ». E 1913 e tegouezhas ivez gant ar c’hont A. de MUN a-berzh ar Sez-Santel ur
gourdrouz, ma tiwallfe diouzh gwariadurioù ar gatoliked sokial, – e 1912 e oa savet de MUN a-du
gant ar c’hweluniadoù dizalc’h.
E genver 1913 e tamallas ar c’hardinal Merry DEL VAL d’ar gatoliged sokial kouezhañ er
vodernouriezh. « Mar ledanaer betek re tachenn ar yonez e tistrujer ar garitez ; mar isurzhier ar gwirperc’hentiezh d’an arver anezhañ e teu da vezañ, n’eo ket mui ur gefridiezh a garitez, hogen a yonez ;
en anv ur meizadur faziek eus stummadurioù kevredigezhel ’zo, gwirioù ha dleadoù ijinet penn-dabenn, () e steuz ar garitez he-unan en ur vreudeuriezh dispis ». « Gwashoc’h zo, a gloze ar prelad,
daoust ha ne weler ket ur gwir naturel, seurtanvet katolik, o klask diazezañ n’eo ket mui war ar
pennaennoù peurbadel enlouc’het don er goustiañs, hogen war deberzhioù ar c’hantouezañ hag an
istor ? »
Embannet e voe al lizher da A. de MUN. An Tad DESBUQUOIS en addisplegas er gelaouenn
Études : ar c’hweluniad, nad eo ket ur stroll naturel retvezek evel an tiegezh, ne c’hell ket embreger
un destrizh re vras. Ar gatoliged sokial o doa adkemeret troienn LORIN : « Tiegezh, micher, keoded,
strolloù retvezek ar gwir naturel ». Met evit Roma, – ha gant reizhadurioù LORIN ha DUTHOIT, « ne
ampar ket ar yoc’hoù micherel ur gevredigezh naturel, daoust ma roont peadra da ziazezañ unan ».
Tabutoù ar vodernouriezh a ziskouez bezañ a-benn ar fin muioc’h ur breudad tuadurioù eget ur
breudad kelennadurezh ouzh atebeion L’Œuvre des Cercles, an A.C.J.F., an Action populaire hag ar
Semaines sociales. Klozet e voe an tabutoù gant ar brezel o teraouiñ hep ma ve bet anavezet reizhwir
ar c’hweluniadoù kristen.
Er prantad 1901-1914 ez eus un dilive bras etre obererezh puilh ar gefredourion gatolik hag
araokadennoù dister ar c’hweluniaderezh kristen. Skedusoc’h e voe ar c’hendalc’hioù eget ar
c’hevredadoù. Daoust da strivoù ar « Sizhunvezhioù » n’he doa ket ar skiant difourket war an ober.
E derc’hent ar brezel e tiforc’hed pevar rumm c’hweluniadoù kristen :
– c’hweluniadoù ar skolaerion libr, bodet adalek 1905 en ur c’hevread broadel ;
– c’hweluniadoù an implijidi, deuet eus c’hweluniad kentañ ar Petits-Carreaux, oc’h ober
Fédération nationale des employés catholiques ;
– ar c’hweluniadoù micherour, re ar Boulouard Poissonnière ha Straed l’Université, kevread an
Norz ha kevread arsanailh Brest ;
– ar c’hweluniadoù merc’hed, niverus en-dro da Paris, e Lyon hag en Isère.
En holl, nebeutoc’h eget 30 000 ezel war ouzhpenn ur milion a labourerion c’hweluniadet, –
sifroù izel p’o c’heñverier ouzh sifroù ar broioù all. Ha n’eus ere frammel ebet etre ar c’hevreadoù
broadel, zoken mar greer anv eus kengevreadoù.
Dre ma klask ar c’hweluniadoù kristen, dres evel ma ra ar C.G.T. ivez, startaat o dizalc’hted ha
herouezañ begennoù micherour, en em gav skoilhet kement an eil re hag ar re all gant digomprenusted
ar c’hopridi hag eneberezh ar batromed. Ar re-mañ ne reont diforc’h ebet etre ar re a glask lakaat o
aotrouniezh en arvar.
Pa voe degaset ar c’hweluniaderezh kristen da genlabourat gant ar C.G.T. e tizhas an enkadenn
vodernour he far strishañ.

Levrlennadur
Diazezet an darn gentañ-mañ eus an displegadenn a-zivout ar c’hweluniaderezh kristen e Frañs
war levr Robert TALMY : Le syndicalisme chrétien en France (1871-1930), Paris, 1966.
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AN EMSAV HAG AR VRO (79)
LIZHEROÙ
Lizher a-berzh aozer PKB-1329 A, Emsav 97/8-9, 1975 :
« Da heul hon divizoù [en emvodoù-kreiz eus an 2 c’hwevrer] hag ar breud a’m eus bet gant K
[en emvod labour ar 1ñ c’hwevrer] a-zivout kudenn ar vro evel amveziad bonvezus e fell din degas un
nebeut spisadurioù da’m lizher eus an 19 genver [PKB-1329 A].
« Evit kregiñ e c’haller stadañ un nebeut anadennoù kempred : dilañs ar vrogarantez er riezoù
kornogat, gougevanadur Europa ouzh ar Stadoù-Unanet hag ar strivoù berzhus da grouiñ un emskiant
“atlantel” gant ledadur ar stuzegezh norzamerikat, an didrevadennerezh, ar stourmoù tudadel e Frañs
hag e lec’h all.
« Amzere eo en em ziskleriañ brogarour hiziv an deiz e Frañs e kelc’hiadoù niverus eus ar
gevredigezh. N’eo ket hepken er metou kefredour henn merzer met ivez e-touez ar vicherourion. Edon
an deiz all o lenn, e burev gwiraour ar C.F.D.T. e Roazhon, al lezennoù hag an devedoù a-zivout
derc’houezusted ar c’hweluniadoù ; degouezhet gant ar mellad a ra anv eus “emzalc’h brogar” ar
c’hweluniadoù e-pad gouzalc’hadur Frañs gant Alamagn eo tarzhet da c’hoarzhin ar micherour
yaouank a oa ouzh va selaou. Ouzhpennaña c’haller n’eus ket ken e Frañs abaoe 1939 eus ar
c’henasant broadel a oa bet en-dro d’ar Brezel-bed kentañ. Rouez eo hiziv an deiz an ezvilourion a
fougas gant o c’hurioù eus 1940, eus ar Résistance, eus o bac’hidigezh en Alamagn, eus brezelioù
Indezsina pe Aljeria. Ar chaovinegezh o kreskiñ, ar spered proviñsek oc’h en em ledañ zo ivez azonoù
eus koazhadur ar vrogarantez e Frañs. E gwir ar vrogarourion c’hall diles eo ar re o deus stourmet
ouzh mac’homerezh Frañs ha kavet en istor Frañs un amveziad bonvezus d’an istor a grouont.
« Goude an eil Brezel-bed ez eo bet karezet ar sternioù broadel kozh e Kornog Europa a ziskleried
diazas dre veur a abeg. Da gentañ, re enk e oa pep bro evit ma ve tu da ziorren enni un armerzh
kevalaour lañsus. D’an eil, bezañs ar bloc’had sokialour a c’houlenne a-berzh ar riezoù kevalaour ma
amparfent un talbenn boutin ouzh ar gomunouriezh (bourc’hizelezh Alamagn o vezañ an europatañ
peogwir edo an tostañ d’ar bloc’had sokialour ; bourc’hizelezh Breizh-Veur o vezañ an hini
diseblantañ en abeg d’an nevid a gave er Commonwealth ha d’an ereoù a bep seurt he liamme a-bell
’zo ouzh ar Stadoù-Unanet). D’an trede, divezouriezh peoc’helour ar sokialdemokrated hag ar
gristendemokrated a embanne parraat ouzh ur brezel nevez etre ar riezoù europat (eleze parraat ouzh
un trede brezel-bed) o tiazezañ un urzh europat nevez war unvaniezh Frañs hag Alamagn. An
divezouriezh-se he deus pourchaset an arguzennoù divezel a zo bet kinniget evel diazez d’ar
C’henvarc’had. E gwir ne oa nemet un digarez, un trell-lagad rak, d’ar mare ma oa savet ar
C’henvarc’had, ne oa mui an tennder etre Frañs hag Alamagn met etre an daou vloc’had. An
divezelezh kristendemokrat, mar bije bet gwirion, he dije disoc’het war ur politikerezh a denne da
unvaniñ an daou vloc’had ha n’eo ket da ebarzhiñ Europa en hini kreñvañ anezho.
« War un dro ez eus luskoù kreñv en Europa evit startaat al liammoù gant ar Stadoù-Unanet. Ne
gomzer ket c’hoazh a ober un unvez politikel gant ar Stadoù-Unanet ; evit ar pred n’eus anv nemet eus
“saveladur politikel Europa” ; koulskoude ez a afo amerikanadur ar c’hevredigezhioù eus Kornog
Europa, war un dro gant liesadur ha startadur an ereoù armerzhel, politikel, milourel, h.a. a ra anezhañ
ur rannvro eus ar Stadoù-Unanet. Er c’heñver-se ez eo azonus an doare m’eo bet echuet ar brezelioù
trevadennel kaset gant Frañs goude 1945 : an holl – Indezsina, Suez, Aljeria, Madagaskar – zo bet
echu pa o deus paouezet ar Stadoù-Unanet a bourchas skoazell (milourel, bellouriezhel, aveadurel,
kellidel, diplomatel, gouezoniezhel, h.a.) da Frañs.
« Gant an didrevadennerezh ez eo anadet ar splannañ an adframmadur broadel a c’hoarvez er bed
abaoe dibenn an eil Brezel-bed. An impalaeriezhoù kent o vezañ dispredet ken evit an
drevadennerion, ken evit an drevadennidi ez eus anadet un doare goullo broadel a zo bet leuniet gant

emsavioù pe gant margodennoù. Tu zo d’en em c’houlenn neuze pegen hir e vo hoali ar broioù
nevezkrouet.
« Ar stourmoù broadel e Frañs, pe kentoc’h ar stourmoù tudadel, a ziskouez ivez e laoska ar
c’henasant broadel er vro-se evel er broioù all.
« A-zivout seurt kenasant eo ret diforc’hañ kenasant oberiat ar genderc’herion istor diouzh
kenasant gouzañvat ar re n’int nemet un amveziad d’ar re gentañ.
« An holl anadennoù meneget a ziskouez n’eo mui ar sternioù broadel kozh, pe da nebeutañ un
darn anezho, amveziadoù bonvezus d’ar c’henderc’hañ : anat a-walc’h eo evit an armerzh, ken anat all
evit an istor. Ar vroad c’hall he deus kollet a-hed an istor, tamm-ha-tamm, he gwerc’h-istorekaat.
Deuet eo da vezañ ur skritell war un dra n’eus mui anezhañ. Diouzh ma vezer dispac’her pe tourist, pa
gomzer eus Frañs, e reer dave d’an Dispac’h gall, d’ar Gumun pe da Pigalle. Eus an istor ez eo risklet
ar vroad c’hall d’ar folklor.
« Merzout a ri ar gensturiegezh a zo etre ar meizad “ar vro evel amveziad bonvezus d’ar
c’henderc’hañ istor” hag an termenadur bet roet d’ar vroad (en displegadenn graet evit ar gendael gant
U.D.B., sl. Emsav 21/ 269-279, 277-279 pergen, 1968), “ar vroad evel maezienn gevredadel a
genderc’hañ uc’hek”.
« Ne respontan ket d’ar goulenn a’m eus graet c’hoazh : perak ez eo ar vro-mañ ha n’eo ket unan
all a zo bet diwanet. Krediñ a ran n’eo ket ur gudenn, pe kentoc’h ez eo eilpennet. Tu zo da c’houzout
perak, pegoulz, penaos n’eo mui ar vro-mañ-bro un amveziad bonvezus d’ar c’henderc’hañ (istor,
armerzh, h.a.) ; gant gerioù all, tu zo da heuliañ furmidigezh ur “goullo broadel”. Seurt goullo a vez
leuniet en un doare pe unan all ; pezh a gont eo e ve leuniet. Gwelout a reomp seurt goullo oc’h en em
furmiñ dindan hon daoulagad e Breizh. Aze emañ roll an Emsav : reiñ ster ha gwerc’h dezhañ, eleze
kemer ster ha gwerc’h eñ e-unan, reiñ ster ha gwerc’h d’ar paderezh ez eo un azon anezhañ.
« Aze e kemer ster MASSON evel diouganer diskar ar vroad c’hall ha “dihun” ar vroad vrezhon.
Abretoc’h eget darn all en deus gwelet gaonac’hded broioù evel Frañs evit a sell ar c’henderc’hañ
istor. »
(07 02 75)
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« Distreiñ a ran war gudenn an arbennikadur en Emsav. Er mare-mañ en E.S.B. ez eo mui pe vui
arbennikaet an izili war un dachenn pe unan all eus al labour (labourioù war verr, grenn, hir dermen,
embreger, damkanañ, aveiñ, sl. Emsav 86/44-51, 1974). Un niver bihan a izili a bled, da skouer, gant
ar sturyezhouriezh, nebeut a bled gant an damkaniezh, darn a labour dreist-holl war studiadennoù
kevadegel pe hanezel, re all a emell dreist-holl e fiñvadoù ar gevredigezh pe ar c’hweluniadoù, un
nebeut c’hoazh a sav skridoù lennegel. Pezh a ra kudenn evidon eo perzhded seurt labourioù arbennik
ha da heul frouezhusted an dasparzh eus al labour a zo bremañ.
« Soñjal a ran, da skouer, en ur studiadenn war ar Joint Français en doa D karezet pa zisklote gant
kealioù eeun an armerzhouriezh. Diziouerus e oa e evezhiadenn, a gredan, met n’he deus talvezet da
netra. Setu perak e soñjan e rankomp kaout en E.S.B. ul leviadurezh eus al labour, eleze ul
leviadurezh eus an arbennikadur na c’hell bezañ diazezet nemet war un dezrann munudaouet eus al
labourioù strollennel ha hiniennel a-fet perzhded ha kementad kaset e pep korn eus an Emsav. Ne
bleustromp ket a-walc’h an dezrannerezh war al labour graet en E.S.B. (peurliesañ pa zezranner al
labour ez eo kentoc’h an dilabour a zo e kont) ha mar greomp dezrannoù a seurt-se ne dennomp ket
anezho bepred ar c’hlozadurioù a zlejemp. Gwelout a ran aze, evit un darn, un heuliad eus dibennfreuzadur S.A.D.E.D. evel skol : o paouez gant barnadennoù pe evezhiadennoù ar gelennerion war
labour o skolidi hon eus paouezet tamm-ha-tamm gant dezrannañ aketus hon labour ha hini izili hon
c’helligoù. Gouzout a ran e c’houlenn seurt dezrannerezh un evezh bras evit na stankañ hentoù nevez
d’an ober emsavel na kennebeut digalonekaat an dud a gemer intrudu, met bezañ evezhiet n’eo ket
bezañ tavedek.

« Spi ’m eus e vo kaset e pep kellig an dezrannoù munudaouet-se war al labourioù. An doare
nemetañ eo da savelañ ul leviadurezh eus al labour en E.S.B., d’ober eus an arbennikadur ur benveg
eus enraog an Emsav ha n’eo ket frouezh an dargouezh. »
??????????????????
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Kentañ trimiziad 1975.
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S.A.D.E.D. : TRIZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (10)
KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Pempet testenn, PKB-1331)
« Nenn Jani » gant Roparz HEMON (emb. Al Liamm, 1974). – II.
Ar pezh a verzer da gentañ pa lenner Nenn Jani zo an hollvadelezh hag an hollgarantez ma soub
ar romant. An tudennoù zo mat, n’o deus nemet perzhioù mat, bevañ a reont en ur bed ma n’eus
nemet santimantoù mat ivez, ha mar c’hoarvez un nebeut traoù fall ha displijus, pep tra a echu mat
daoust da se. Roparz HEMON koulskoude n’en deus ket hon boaziet ouzh seurt teneridigezh, e
dudennoù alies a vez tud dister, dister o freder, enk o bed, sec’h o c’halonoù, evel merc’hed yaouank
kozh Kleier Eured, da skouer, pe laosk, evel mezeg Mari Vorgan, pe kintus… C’hwitadennoù eo a
gont peurvuiañ, c’hwitadennoù « hervez ar bed » da nebeutañ, hervez ur rouedad vennozioù
degemeret ; pa ra anv eus istorioù karantez, ez echuont fall, pa ve Emer ha Kouc’houlin, Fand ha
Kouc’houlin, Levenez hag ar mezeg, Adela hag ar mezeg… E Nenn Jani er c’hontrol ez echuont mat,
dre un dimeziñ, evel ma’z eo dleet. N’eus ket a warizi, n’eus ket a boan ; Karo, ar gemenerez, an hini
nemeti a zo dilezet, ne leñv ket kalz, n’eo forzh penaos nemet un dudenn o tremen a-bell er romant, ha
buan e tisoñjer he foan war un dro ganti. Oberenn Roparz HEMON, dre-vras, a lez ur blaz a
c’hwervoni, ha seul souezhusoc’h a se eo aergelc’h e romant diwezhañ. (Er c’heñver-se ez eus evel
just un nemedenn all : An Tri Boulomig Kalon Aour, ma par ivez madelezh ha karantez, ma santer
ivez karantez an aozour ouzh e dudennoù. Ret e vo distreiñ war an oberenn-se ; evit ar mare,
tremenomp o lavarout eo aesoc’h marteze degemer madelezh ha karantez er bed marzhus ma komz al
loened hag ar c’hoarielloù).
Nenn Jani a dremen e Brest, er metou micherour a-raok ar Brezel-bed kentañ. Alies en doa
Roparz HEMON livet Brestiz, e Kleier Eured, pe Mari Vorgan, pe Ar Vugale fall, e dudennoù o
vezañ peurvuiañ bourc’hizion pe damvourc’hizion. Morse n’en doa diskouezet outo teneridigezh, er
c’hontrol. Perak ’ta an apriori a vadelezh a welomp e Nenn Jani ? Dre hiraezh d’ur bed c’hoazh
brezhoneger ? Dre hiraezh da ved e yaouankiz ? Pe dre hiraezh d’ur bed tremenet, brav dreist-holl
peogwir ez eo tremenet ? Feal eo an daolenn en deus treset Roparz HEMON eus an dud vunut e Brest,
a glever. Penaos, feal ? Pa daolenn ar reuzeudigezh ? Evel just, bezañ en dienez zo bepred kaout naon,
riv, na gaout arc’hant da brenañ an dilhad ret, bevañ seizh e daou bezh, n’eus ket kalz arvar da faziañ.
Feal, pa ziskouez an holl verc’hed-se o tont diwar ar maez, lod o tilezel o c’hoef, evit hañvalout
« bezañ eus kêr », lod o virout anezhañ, er c’hontrol, en un doare feuls, dilerc’h eus ar bed henvoazel
ma teuont, digarez da doullañ kaoz gant an hini a zoug an hevelep koef, da gomz eus ar vro, d’en em
gompren : « Ambrozin ha me en em glevo. Eus Sibiril eo. » eme Nenn Jani. Feal, pa zeskriv ar Vali
d’Ajot, pe Santez-Anna-ar-Porzhig. Feal, pa welomp plac’h-al-laezh o tont, « ur vaouez vras e koef
Lambezelleg », soutilder na c’hell bezañ tañvaet nemet gant Brestiz a orin : an holl verc’hed a zegase
al laezh a zouge koef Lambezelleg. Met penaos e c’hell hon aozour ken feal, hag e lennerion o vamiñ
rak e fealded, ar Vrestiz kozh ez eus anezho, disoñjal o doa karterioù Sant-Loeiz ar vrud fallañ e
Brest ? Penaos e c’hellont disoñjal ne vijent morse tremenet, int, en noz pe war an deiz, e straedoù
Sant-Loeiz, Keravel, Louis-Pasteur ? Ar c’harterioù-se ne oant ket, daoust da bezh a gavomp e Nenn
Jani, ur baradozig, hag ar re a venn hon touellañ a zisoñj n’int skedus nemet a-dreuz d’o daeroù. Eno
e oa ar reuzeudigezh flaeriusañ, ur boblañs chatalaet, bugale isvaget, gant kleñvedoù rukunus en o
blev, mezvierion a bep oad hag a bep rev, un neizhiad laeron pa na oa ket torfedourion. Na brav e oa
an traoù gwechall ! Evel just, lavarout eo faos an daolenn a liv Roparz HEMON a hañval bezañ
diac’hinek, pa’z eus ur bern traoù, ur bern munudoù a zo gwir ; moarvat, zoken e karterioù SantLoeiz, e oa peorion naet ha na vezvent ket. N’eo ket gwall zeurus klask gouzout pe zregantad oa
anezho. Ha ne vir ket ouzh an daolenn hon eus e Nenn Jani a vezañ gwariet penn-da-benn en abeg
d’ar vadelezh a skuilh warni an aozer, gwariet betek bezañ dinerzhet, diziles.

Gwirionded pe faosted taolenn buhez an dud vunut e Brest a-raok ar Brezel-bed kentañ n’eo ket,
enni he-unan, ur gudenn. Pouezet ez eus bet war an dra-se dreist-holl peogwir ez eo skouerius eus roll
ar vadelezh er romant. Pep tra en em gav en hevelep doare distreset, sonnet, dre ar vadelezh hag ar
garantez. Hag ar vadelezh a anad e meur a geñver. Da gentañ a-berzh an aozour ouzh e dudennoù :
holl berzhioù ar galon en deus roet dezho, haelded, truez, brokusted. Madelezh a-berzh an aozour
ouzh e lennerion : klask a ra reiñ dezho pezh a c’hortozont, un daolenn fromus ha brav, o doaniañ a ra
diouzh un tu evit o frealziñ gwelloc’h goude, o reiñ dezho div wech plijadur an daeroù. Madelezh aberzh al lennerion ouzh an aozour, madelezh na wered ket war-eeun war an oberenn he-unan, met a zo
gortozet gant an aozour ; seul denerausoc’h eo Nenn Jani evit al lenner ma wel ennañ ar bourc’hiz
bihan ez eo an aozour oc’h anavezout dreistperzhioù ar werin.
Madelezh an aozour ouzh e dudennoù hag ouzh e lennerion a wered avat er romant, hag en un
doare reuzius.
En abeg da se ne c’hellomp ket krediñ en tudennoù-se. N’int ket gwirion, n’o deus ket a
bersonelezh, n’int ket. Enno e kaver hepken patromoù anavezet, rizhek, azonañ a reont ur rummad
tud, hag a-walc’h eo. Petra a ouzomp eus Nenn Jani ? Un tammig hanez eus he buhez : ganet eo bet e
Kastell-Paol, deuet da Vrest da labourat, dimezet eo bet, intañvez eo, ha keginourez, hep bugale. He
zemz-spered ? Plac’h a benn eo, a-wechoù un tammig diaes, ha kalon vat, pimpatrom ar chikolodenn
hervez Roparz HEMON, hag a-hed ar romant e vez graet anezhi « ar chikolodenn gozh ». Un dudenn
anavezet eo, evel Malvina, skolaerez yaouank skouer eus derou ar c’hantved, a gred en he c’hefridi,
prest bepred da zibunañ « katekiz ar Re Ruz » evel ma lavar he moereb. Dizoue eo, evel just. An div
gabellerez un tammig war an oad zo istrogellezed hepmuiken, dizrouk avat, ha den ne c’hallfe
diforc’hañ tudenn Zita diouzh hini Lila. An Aotrou d’Herlemont zo ur « vieux beau », e geneil Linard,
adjudant war e leve, zo, evel ma c’halled gortoz, ur soudard eeun e galon moarvat, ha divarrek da
gomz brav. Ivoñ zo ar bleiz e-touez an deñved, ur bleiz gwall verr e zent. Mamm an Aotrou Baruel zo
ivez patrom ar mammoù er renkad-se, n’o deus nemet ur preder, dimeziñ mat o mab, hag a zo bepred
un tammig feuket ha war un dro plijet-bras gant kement tra a ra ar mab-se. Nizez an Itron Drouineau
zo « arouez ar vourc’hizelezh o valeadenniñ () ». N’eus nemet an div dudenn diwezhañ-mañ a zo
rizhek eus ur renkad ; tudennoù a eil renk ez int er romant. Ar re all, int, a enkorf a-vloc’h ar werin,
met a-hinienn ne reont ket dave d’ur renkad ; d’ar muiañ e ra Malvina dave d’ur strollenn nevez. Ar re
all zo tudennoù evel ma c’hortozer kavout er romantoù poblek, romant feilheton pe romant polis :
bepred an hevelep re, treset diwar-c’horre, hag a ro d’al lenner ar santad aesaus d’o anavezout en araok. Emili, ar vamm, chomet intañvez gant pemp bugel da heul marv mezhus he gwaz, a zeu wareeun eus an drama romantel poblek. Dirak tudennoù Nenn Jani, al lenner zo fromet, pezh a blij
dezhañ, ha ne sant kudenn ebet, pezh a blij dezhañ muioc’h c’hoazh.
Elfennoù all o tennañ d’ar romant poblek a gaver e Nenn Jani : dibab da skouer da benndudennoù
intañvezed hag emzivaded ; dibab tud eus ar werin, tud reuzeudik, evel m’en deus graet Victor HUGO
meur a wech. Lakaat e kalon an tudennoù-se un andon diheskus a garantez ouzh an nesañ. Lakaat an
tonkadur da bouezañ un tammig warno : marv gwaz Emili, marv Emili he-unan, sotonioù bihan Ivoñ,
a zo toullbac’het e-pad un nebeut devezhioù. Tu zo da soñjal ez eus aze kalz gwalleurioù evit an
hevelep tiegezh. Met evit gwir, en darn vrasañ eus ar romantoù poblek, ez eo kalz gwashoc’h eget se,
ha Roparz HEMON ne heuilh ket ar romant poblek, elfennoù a gemer hepken. (Mankout a ra da
skouer an dudenn drouk, a glask noazout betek ar penn). An elfenn diwezhañ o lakaat da soñjal er
romant poblek eo moarvat bezañs un toullad bourc’hizion vadelezhus a gompren pegen kalet eo ar
vuhez evit an dud paour, hag a skoazell anezho un disterig##.
Pa’z eo tudennoù Nenn Jani margodennoù eskemmadus hep personelezh wirion, – evel Harlikin,
Izabel ha tudennoù all ar c’hoariva italian, – ez eo ivez o buhez diwir ha kleuz. Evit gwir, ne vevont
ket. O c’havout a reomp er romant d’ur mare eus o buhez. Hañvalout a ra d’al lenner o deus bevet araok, marteze. Kuitaet o deus o c’hêriadenn evit dont da glask labour er gêr vras ; evel-se eo bet ; an
darvoud-se n’en deus, war a hañval, lezet warno roud ebet, nemet ar spered kloc’hdi. Dimezet int bet ;
gant marv o fried eo bet gwashaet stad Emili ha Nenn Jani, ret eo dezho labourat kaletoc’h, ha setu
tout. Er c’heñver-se eo azonus an doare m’en deus Roparz HEMON diskouezet an dimezioù er

romant ; morse n’eo bet tener gant ar briedelezh, amañ eo disheñvel : souezhus eo niver an intañvezed
a zo e-barzh Nenn Jani. An darn vrasañ eus an dimezioù zo echu, nemet hini tud Jenovefa, met ne
weler ket anezho kalz, ha hini Malvina ha Kaourintin. Aze e vije tu d’o gwelout o vuhezañ o dimeziñ.
Tamm ebet. O dimeziñ ivez zo un dra gleuz, azonet gant un nebeut darvoudoù : da gentañ ez eus
tabutoù etre Malvina hag he mamm, broc’hañ a reont, pezh a zo amveziadoù boas an dimezioù.
Goude o deus Malvina ha Kaourintin ur bugel ; penaos azonañ gwelloc’h o eurvad ? Hag e kuitaont o
c’hweluniadoù. Diwar se e vije tu da lavarout ez eo an dimeziñ ar marv evit Roparz HEMON, mar
bevje an tudennoù-se a-raok, goude, pe er-maez eus o dimeziñ. Evit gwir, tudennoù ar romant zo ermaez eus ar vuhez, en un amzer a dro hep ma oufe den perak. Madelezhus ez int.
Preder Roparz HEMON e Nenn Jani ne hañval ket bezañ gant tresañ tudennoù a c’hallfemp
krediñ enno, met hepken fromañ al lenner, ober plijadur dezhañ. Plijadur ar romant zo plijadur an
daeroù, daeroù a druez pe daeroù a deneridigezh. Klask a ra an aozour tro-ha-tro doaniañ ha frealziñ
al lenner, pezh a zo c’hoazh un arvez eus ar romant poblek. Hogen ned a ket re bell en doan. Bewech
ma’z eus un elfenn drist ez eo kempouezet gant un elfenn sederaus.
Ar penndudennoù zo peorien, doanius eo o stad : Emili ne oar ket petra a roio da zebriñ d’he
bugale, n’he deus mui ur gwenneg. Emañ o jediñ penaos e c’hallo arboellañ ar glaou hag ar
c’heuneud. Ha dres d’ar mare-se e tegouezh ul lizher-arc’hant digant he mab ar martolod. « Bugale
vat a’m eus » emezi. Dizoaniet eo buan al lenner en taol-se, rakwelet gant un tonkad a oar ivez bezañ
madelezhus a-wechoù. Dre-vras, ar beorion-se a vroud truez al lenner ; un disterig ouzhpenn, hag e ve
doñjer al lenner. Met tudennoù Nenn Jani zo peorion dellezek : labourat a reont kalonek, ne blegont
ket dindan an tonkad, n’en em roont ket d’ar vezventi, desavet mat eo o bugale, Emili zo dezhi
doareoù un itron, hag he zi zo paour, met kempenn-tre (rideozioù ar gwele zo nevez gwalc’het).
Peorion sentus, doujus, ivez, n’eo ket int a yafe da glask eilpennañ ar gevredigezh. En ur ger, peorion
dereat, a ve tu zoken da zaremprediñ : an Itron Drouineau a ya betek ti Nenn Jani, da c’houlenn hag ez
asanto keginañ eviti ; tud a c’haller daremprediñ betek ur poent, evel just. Hag al lenner zo teneraet.
N’eur ket evit mirout a soñjal koulskoude ez eus aze merk ul levr skrivet gant ur bourc’hiz evit
bourc’hizion.
Mantrus e kav Nenn Jani an arc’hant a vez foranet en un ti bourc’hiz evit ur pred hepken, pa’z eus
kement a dud o deus naon. War un dro ganti eo mantret al lenner. Hogen, nag ur frealz gwelout
bourc’hizion leun a garitez o kavout labour da vugale Emili, o reiñ arc’hant zoken evit skoazellañ o
desevel, goude marv o mamm.
El levr eo Ivoñ an elfenn ankenius : arzour eo, gwerzhañ a ra e kuzh butun saoz ha paket eo ; met
dre chañs e kompren ar bolis ez eo un aferig a yaouankiz, n’eo ket grevus. Kuitaat a ra Brest, ne gas
ket keloù, met distreiñ a ra d’an neizh e dibenn al levr. Elfenn ankenius c’hoazh, bugel Malvina ne vo
ket badezet. Met ar vamm-gozh he deus e vadezet e kuzh. Emili a varv o lezel pevar bugel war he
lerc’h. Met Nenn Jani a zigor dezho he zi hag he c’halon, gant ur jestr a lak da soñjal e Victor HUGO
(« Tiens, dit-elle en ouvrant les rideaux, les voilà ! »)
Dibaouez er romant e vez c’hoariet war an daou drivli eeunik-se, truez ha teneridigezh, evit
derc’hel bepred ar from en e varr.
Gwelout a reomp pegen gaonac’h eo an apriori a vadelezh ez eo hini Roparz HEMON. E-lec’h
tresañ kevredigezh Vrest, e teskriv ur vreuriezh eus an dud vat. Ar vadelezh a ziverk kement troc’h,
kement eneberezh a c’hell bezañ etre an dud. Bez’ ez eus peorion ha bourc’hizion, met gant madelezh
e c’hellont en em glevout, n’eus ket a islonk etrezo pa’z eo skoazellet ar re baour da grakvevañ gant ar
re binvidik. Lakaat a ra da grediñ, pe e klask lakaat da grediñ, n’eus kudenn ebet. Evel-se emañ an
traoù, difiñv, war a hañval, ha n’eus den kiriek d’ar stad a zo. Amañ ez eus bourc’hizion evel ma het
ar beorion, ha peorion evel ma het ar vourc’hizion. Gant kalon, vertuz, fiziañs, diglemmusted, e teuer
a-benn da vevañ daoust da bep tra, gant ma’z eo an holl unvanet en hevelep kengarantez.
Hag evit gwir, er romant, ar beorion dellezek o deus o gopr : Emili he deus ar baradoz, Nenn Jani
un tiegezh, bugale Emili ur vamm all, hag ul labour ivez, ouzhpenn ur wreg pe un danvez pried ;

kinniget ez eus bet ur yalc’had zoken da Herri, evit ma c’hallfe kenderc’hel gant e studioù, rak ur
paotrig barrek ha sirius e oa.
Ar vicherourion en ec’hwel, er c’hontrol, o deus « esper da gaout hanter-kant kentim kresk ar
sizhun », ha c’hoazh, n’eo ket sur.
Diaes eo a-wechoù na soñjal el lennegezh kentelius rakgwalarnek.
PKB-1331

KENDAEL A-ZIVOUT AR C’HWELUNIADEREZH
(C’hwec’hvet testenn, PKB-1332)
Istor ar c’hweluniaderezh kristen e Frañs. II. – Etre 1915 ha 1929.
Goude ar Brezel-bed kentañ e voe lañsusoc’h an amveziadoù politikel d’ar c’hweluniaderezh
kristen. An eskibion a gendalc’he da arzaelañ ar gatoligiezh sokial, ar vourc’hizelezh ne baoueze ket a
dagañ ar c’hevredadoù micherour, hogen e Vatikan edo an emdroadur. PIUS 11, pab adal 1922, a sav
a-du krenn gant ar gatoliged sokial en e gelc’hlizher Quadragesimo Anno (1931). Al luskad integrour
ne rae mui kement a verzh e Roma. E-se ez adkavas ar Semaines Sociales kalon da stourm evit ur
frammidigezh eus ar micherioù. O respont da glemmoù ar batromed ouzh ar c’hweluniadoù kristen e
kavo tro ar Sez-Santel da spisaat he savlec’h e-keñver ar c’hweluniaderezh.

1. Savidigezh ur gelennadurezh armerzhel ha kevredigezhel (1915-1920).
Daoust d’an diaesterioù degaset gant ar brezel e talc’h Kevredadur kristen patromed an Norz da
studiañ ar « gudenn » c’hweluniadel. O dioberiantiz a aotre dezho prederiañ war abostolerezh
Oberenn ar C’helc’hioù katolik micherour ha prientiñ ar goudebrezel. Penaos e vo graet en dazont
ouzh ar c’hweluniaderezh kristen ?

I. – Emvodoù patromed 1915-1918.
A-raok ar brezel o doa merzet ar batromed diefedusted an aozadurioù kemmesk. Trivliet oant bet
gant skog ar C.G.T. ha tezennoù ar gatoliged sokial. Deuet oa zoken patromed Norz Frañs d’en em
c’houlenn ha n’edo ket ar sokialouriezh o vont da drec’hiñ dizale ken e ve ret en em glevout ganti.
Izili ar c’hweluniadoù kemmesk ne oant bet biskoazh gwall niverus. Anat, ne ersave ket ar
vicherourion evel ma vezent pedet d’henn ober gant ar c’hreantourion. An oberennoù relijiel o-unan,
rannoù eus an aozadurioù kemmesk, a dreuzveve gant poan. Gouez d’ar batromed e oa arbennoù ar
c’hwitadenn da lakaat e youl emrended al labourerion, en diouer a gentod lezet ganto er c’hevredadoù
kristen, en diouer a vrokusted diskouezet gant ar pennoù-embregerezh hag e kevezerezh ar
sokialourion. Evit an holl avat « ne oa ket micherel a-walc’h ar c’hweluniadoù kemmesk peogwir ne
oant ket kelennadek a-walc’h ». Pezh a emplege e chome c’hoazh da sevel ar gelennadurezh anezho.
Ar batromed a glaskas enta resisaat skeudenn an « tiegezh micherel » he doa atav o dedennet.
E 1916 e soñje an Tad LEBEAU ne ve ket skedus dazont ar c’hweluniaderezh micherour dizalc’h,
en arbenn eus ar vreudeuriezh krouet war an tachennoù emgann etre ar renkadoù ha peogwir e ve
skoilhet pep difreterezh, goude ar brezel, gant rouezded an dud-labour. D’ar batromed e kinnig enta
ober fae war ar c’hweluniadoù kristen ha ren un obererezh e-maez ar greantioù e-touez ar
vicherourion. « An aozadur da grouiñ » eme an Tad LEBEAU, « a zle bezañ un aozadur relijiel ha
micherel a laouenay ar re a c’hoanta unaniñ ar c’hevala hag al labour ». An aozadur-se, reolennet gant
lezenn 1901 war ar c’hevarzheoù, zo orinel pa’z eo kevredigezhel kentoc’h eget micherel ha pa zle
deuriañ ar renkad vicherour a-bezh ha n’eo ket hepken izili ar c’hweluniadoù kemmesk. An
ensavadur, anvet endeo Familia, a ve kelennadek. An holl vicherourion avat, zoken sokialour, a ve e

tro da dennañ frouezh eus e vadoberoù. Ar batromed nannkatolik n’o defe ivez netra da goll gant
kensentidigezh divezel ar vicherourion. Evit harpañ ar Familia e ve savet un aozadur kevelat, ar
Providentia, o vont en-dro gant profoù ar batromed katolik hag o reiñ kentelioù hag oc’h ober
bruderezh. Diawelet e oa ivez krouiñ ur C’hef-kreiz-ragevezh ha -skoazell evit kellidañ an oberennoù
a ve o amkan gwellaat an darempredoù etre pennoù-embregerezh ha koskor ; ouzhpenn se, sevel
kilezennoù-kretaat ouzh an dic’hwel, ar c’hleñvedoù, an darvoudoù labour, o roll ivez pourchas
arc’hoproù-ganedigezh, -mammelezh ha -tiegezh niverek, adeiladiñ annezioù micherour ha luskañ
kevelourioù-beveziñ. Pep embregerezh lodek er Familia a virfe e emrended. Divazet e ve arver ar
c’hellidoù gant un dileuriadur micherour aliet gant patromed.
Ur bern spletoù a zamwele ar c’hreantourion e seurt obererezh kreizennet hag unfurmek : gwellaet
e ve o darempredoù gant ar vicherourion ; tennet e ve digant ar Stad an dro da c’hourlakaat dre
lezennoù ensavadurioù kevredigezhel ; gant brokusted ar batromed e ve dedennet an dud-labour. War
un dro e klote ar raklun-se gant strivoù ar batromed katolik eus ar rakvrezel : stourm ouzh ar
c’hweluniaderezh dre he lakaat diezhomm, – petra a c’hell ur c’hweluniad ober dirak ur patrom
ragevezhiek, kevion ha brokus ?
Ar batromed a zisoñje avat an tamalloù a dadelouriezh na vankjont ket a vezañ graet dezho. An ##
VANNEUFVILLE a ziskouezas dezho dañjer ur seurt leviadurezh untu : hag aotreet e oa ur greantour
katolik da zianaout ent reizhiadek ar c’hweluniadoù micherour ? An Tad LEBEAU a respontas en anv
an Iliz. « Ar gatoliged sokial » emezañ, « a gemer harp war Rerum Novarum evit diogeliñ
diziouerusted ar c’hweluniaderezh hag arc’hañ, dindan emellerezh ar Stad, ar c’hevratoù strollennel.
Ma n’o dije ar vicherourion en o c’herz nemet an hentenn-se da hepkoriñ ar sokialouriezh, e vije
kantabeg o difreterezh. Nemet e c’hellont arverañ hentennoù all, e Norz Frañs dreist-holl. Daoust ha
n’en deus ket LEON 13 aliet da embreger an intrudu hiniennel kentoc’h eget engervel ar galloudoù
foran ? ». Kalz patromed eus ar gwiaderezh, bodet en-dro d’ar greantour E. MATHON, a savas a-du
gant an Tad LEBEAU. En ur pikol levr ma stourme ouzh tezenn ar c’hweluniad diziouerus e skrive
MATHON : « Adalek ma lakaer ar c’hweluniad d’ur retvez e vezer kaset d’ar gevrat strollennel, d’an
hanterouriñ ret, d’ar gevelouri-genderc’hañ, da emellerezh diastal ar Stad ». Sevel a rae enep
perzhiadur ar c’hweluniadoù e reolennerezh al labour. Evitañ, an doare gwellañ da vougañ ar
c’hweluniaderezh oa diorren ar yonez hag ar garitez en o holl arvezioù, reiñ ur gopr reizh, plegañ d’an
deverioù relijiel, annouezh d’an espern, dibab sternioù talvoudek ha grataat d’ar vicherourion ar gwir
d’ober arc’hadurioù hiniennel. En eneb, e kinnige VANNEUFVILLE kevraouiñ gant ar
c’hweluniaderezh kristen a-benn herzel ouzh ar C.G.T. na vankfe ket a greskiñ c’hoazh goude ar
brezel. Rak d’e veno ne ve ket ar Familia evit kaelat ouzh ar bountad gwerinelour a oa o sevel ; pell a
ziskar an aozadurioù c’hweluniadel, ne rafe er c’hontrol nemet feulsaat ar c’hweluniaderezh
dispac’hel. Div dezenn enebek oa enta o kenstourm e metou ar batromed katolik.
Difennourion Familia a yeas ar maout ganto a-benn ar fin, kendrec’het ma oant e spire brokusted
ar batromed evit distreiñ ar vicherourion diouzh ar c’hweluniadoù.

II. – Diaesterioù ar peoc’h.
Evel rakwelet, kerkent hag echu an emgannoù e krogas ar C.G.T. da ren ul leviadurezh vroadel e
stumm arc’hadurioù ouzh ar galloudoù foran hag ar batromed. En ur zisteurel ar c’hweluniaderezh
dispac’hel, e lakaat L. JOUHAUX Kendalc’h kengevreadel kerzu 1918 da zegemer ar raklun-mañ :
perzhiadur ar renkad vicherour e leviadurezh an armerzh, stadeladur an embregerezhioù bras,
krouidigezh ur C’huzul armerzhel al labour ha, war an dachenn gevredigezhel, ar goproù-tiegezh hag
an devezhiad labour 8 eurvezh. Distro ar c’hweluniaderezh a freuzas en un taol diaweladoù ar
batromed katolik, a rankas talañ outañ en un doare dic’hortoz.
E mizvezhioù kentañ 1919 ez adkrogas ar stourmoù kevredigezhel. Mouezhiet e voe div lezenn a
bouez en Dael : hini an 25 meurzh war ar c’hevratoù strollennel ha hini an 25 ebrel war an devezh
eizh eurvezh. 660 000 ezel oa neuze er C.G.T., hag ar c’hweluniad CGT-La Paix a yeas e darempred
gant ar batromed e Norz Frañs. Sioul e chome evelkent ar rannvro-se en askont eus an tabutoù a enebe
kempennelourion ha bihanniver dispac’hour e diabarzh ar c’hweluniad ; en Norz ivez koulskoude e

voe sinet ar gevrat strollennel o tivizout an devezh eizh eurvezh, ar sizhun pergont eurvezh. Ar
batromed, souprenet gant ar gevrat-se na oa ket diouzh o raklun, a grouas ur c’hengor
etrec’hweluniadel evit reolennañ he dedalvezadur. E penn ar c’hengor ez anvjont un ezvicherour
aotrouniek, D. LEY, a arveras buan-tre an aozadur galloudus-se evit enebiñ taer ouzh ar C.G.T. ha
muioc’h c’hoazh ouzh ar c’hweluniadoù kristen.
Etretant, d’ar 16 c’hwevrer 1919, e oa bet diazezet ar Confédération française des travailleurs
chrétiens (C.F.T.C.), war ali Kengevread etrevroadel ar c’hweluniadoù kristen. Er C.F.D.T. edo bodet
350 c’hweluniad.
E Roubaix-Tourcoing avat e voe ar c’hweluniaderezh kristen oberenn ar beleg DEBUSSCHE.
Hemañ, enkrezet rak levezon ar CGT-La Paix, a yeas da gaout e Eskob, Mgr CHAROST, a anaveze
mat an Tad LEBEAU, aluzener ar batromed. Mgr CHAROST a bedas ar batromed da lezel ar
c’hweluniadoù kristen e peoc’h hag a aotreas DEBUSSCHE d’en em ouestlañ d’e oberenn vicherour,
hag evel-se e voe krouet ar Syndicat libre des travailleurs de Roubaix-Tourcoing et des environs. Da
heul, ar batromed katolik a loezas o c’hweluniadoù kemmesk, en ur zerc’hel koulskoude da harpañ ar
c’hilezennoù stag outo. E-se, e korf un nebeut mizioù e oant bet rediet da zilezel ar raklun danzeet
gant pasianted e-pad ar brezel ha da anaout ar c’hweluniaderezh milliget betek asantiñ kevraouiñ gant
ar C.G.T.. Diwar neuze e strivas LEY, pennsekretour ar c’hengor etrec’hweluniadel, da enluskañ ar
batromed enep an aozadurioù micherour. Ouzh tadelouriezh patromel ar c’hweluniadoù kemmesk e
voe erlec’hiet a-nebeudoù un dadelouriezh vurevveliek hag aotrouniek, andon a genstourmoù taerouzh-taer.
A-du-rall, hentenn ar c’hevratoù strollennel gourlakaet a oa hervez youl al labourerion da gemer
perzh e leviadurezh an armerzh. Didec’hus e oa aet ar c’henstourmoù hag ec’hwelioù a voe e 19191920 bewech ma nac’has ar batromed plegañ.
Dav eo merkañ edo distennet emgannusted ar c’hweluniadoù e Norz Frañs gant an dic’hwel. Ar
batromed, souezhet a-walc’h evelkent gant eneberezh ar c’hweluniadoù kristen hag ar skoazell a
gavent en eskopti, a ziazezas Familia e dibenn ar brezel. Daoust d’o brokusted wirion avat ne zeuas
ket ar peoc’h kevredigezhel en-dro. Dipitet, e kiljont rak ober eus Familia un ensavadur kelennadek.
En ebrel 1920 e savjont un aozadur all kalz ledanoc’h, neptu-krenn, ar Consortium textile de RoubaixTourcoing.
Evit kompren emdroadur savlec’hiad ar batromed eo dav derc’hel kont eus levezon ar greantour
MATHON. Hag eñ enebour bras ar c’hweluniaderezh micherour, en doa gouezet touellañ e-pad ur
pennadig e geneiled eus an Action Française, en o zouez G. VALOIS a glaske krouiñ ur c’hengevread
digor d’an holl c’hweluniadoù. Dindan levezon an Action Française en doa koulskoude MATHON
studiet kelennadurezh korfuniadelour LA TOUR DU PIN. He zreuzkomprenet en doa n’eus forzh
penaos, rak morse ne oa savet LA TOUR DU PIN enep ar c’hweluniaderezh, pa roe dezhañ ul lec’h
dereat en e raklun broadel1. Korfuniadouriezh MATHON oa nevez dre ar youl a ziskoueze da stourm
ouzh an arc’hadurioù micherour a-dreñv ur voger greñv ha kevan. Ne oa en e reizhiad plas ebet nag
evit ur c’hweluniaderezh micherour emren, na zoken evit ur c’hweluniaderezh kristen. A-hend-all ne
oa ket ket kelennadek ar reizhiad-se, rak, evel ma tisklerie VALOIS en Économie Nouvelle, e venne
studiañ an holl gudennoù, ha pa vent armerzhel, divezel pe politikel, e doare ur fizikour. E. MATHON
en doa ivez diazezet ar Consortium war an neptuegezh relijiel, ha labourat a rae en un niver bras a

1
LA TOUR DU PIN a lakae kemm etre daou rumm korfuniadoù : ar c’horfuniadoù armerzhel, a ve o c’hefridi urzhiañ
ar c’henderc’h ha parraat ouzh an enkadennoù ; enno ne ve kavet nemet patromed : evel ar galloud politikel, ar galloud
armerzhel n’oufe bezañ rannet ; hag ar c’horfuniadoù kevredigezhel, o plediñ gant kudennoù ar goproù, an aozioù labour, ar
c’hretadurioù ouzh riskloù diseurt, renet gant kuzulioù-korfuniad o c’hoarvezout eus dileuridi a-berzh ar batromed hag ar
vicherourion, – dileuridi ar vicherourion o vezañ dilennet gant an holl labourerion ha n’eo ket dibabet gant ar c’hweluniadoù,
na zerc’houezont nemet un darn eus ar c’hopridi. Ar c’huzulioù-c’hweluniad a ve o roll sevel lezennoù o tennañ da
zezvadurezh al labour ; ar vicherourion o terriñ al lezennoù-se, dre ec’hwelañ digantabeg da skouer, a ve ezfredet hag an
embregerezhioù kevredet a c’hallfe nac’h reiñ fred dezho ; en eneb, ma ne ve ket doujet d’al lezennoù gant ar batromed e ve
ar vicherourion e gwir da ec’hwelañ ha da gaout fred diouzh ezhomm er greantioù all.

aozadurioù patromel neptu, – rener oa etre traoù all eus skourr Roubaix eus an Union des syndicats
patronaux des Industries textiles de France.
An enebiezh ne reas nemet kreskiñ etre ar framm patromel, mennet da zerc’hel yoc’h al
labourerion en e c’hourc’hemenn hag ar c’hweluniadoù. Kenstourmoù 1919-1920 oa ar gentarouez
eus re all, kalz tennoc’h.

2. Ar c’henstourm gant ar c’hweluniadoù kristen (1920-1928).
Ar c’henstourm a enebas, eus 1920 da 1928, patromed ar gwiaderezh e Roubaix-Tourcoing ha
c’hweluniadoù dizalc’h Norz Frañs zo unan eus darvoudoù pennañ istor ar c’hweluniaderezh kristen ;
lodek eo ivez en istor ar mennozioù kevredigezhel en 20t kantved hag en istor an Iliz e Frañs. Emañ e
orin e nac’hadennoù ar batromed da vreutaat gant dileuridi ar c’hweluniadoù war an aozioù labour
hag an doareoù kevuziañ, ha taolet en deus da greñvaat ar stourm renkadel a strive ar C.G.T. ha dreistholl ar C.G.T.U., komunour, da adluskañ goude dibenn an « Unaniezh sakr ».

I. – Diorreadur ar c’hweluniaderezh kristen.
Emzalc’h aotrouniek ha dibleg renerion ar Consortium zo heuliad da ziorreadur ar C.G.T. hag ar
C.F.T.C., ha da youl an dileuridi c’hweluniadel da zerc’houezañ an holl labourerion. Ec’hwelioù 1920
– hag int tra ur bihanniver hepken er C.G.T. –, kresk an tuadurioù dispac’hel e-touez ar
c’hweluniadoù dedennet gant Moskva, krouidigezh ar C.G.T.U. stag ouzh an Trede Etrevroadelenn
gomunour e 1921, ne reont nemet isañ enebiezh ar c’hreantourion ouzh an holl aozadurioù micherour.
Koulskoude e kemere ar C.F.T.C. ar boan da embann e sente ouzh kelennadurezh Rerum
Novarum, e touje d’ar yonez ha d’ar garitez, e tistaole pep stourm renkadel hag ez engalve an nerzhoù
relijiel, divezel ha kefredel. En he C’hendalc’h kengevreadel kentañ e tiogelas he emstag ouzh an
tiegezh, ouzh pennaenn an aotrouniezh hag ouzh ar vreudeuriezh etre an denion. O tifenn hollekadur
ar c’hevratoù strollennel hag ar c’hengorioù kemmesk, arver an hanterouriñ hag an unaniñ, emrended
ar c’hweluniaderezh, e tifenne ar C.F.T.C. pennaenn keveleriezh ar renkadoù. E gwir, an dañjer ne oa
ket gant diankidigezh ar c’hweluniadoù kristen diouzh krog an Iliz, hogen kentoc’h gant
reouestlidigezh ar veleion en trepetoù amzerel.
Nann, an urzhaz katolik ne zouje ket a welout ar C.F.T.C. o wariañ. Ar breladed a gave seul
bouezusoc’h ar c’hweluniadoù kristen ma tifennent ouzh katoliged o eskoptioù a emezelañ er C.G.T..
Ar c’hardinal MAURIN, en ul lizher da batromed ha da labourerion gatolik e eskopti, ne gile ket rak
tamall ar c’hreantourion a nac’he kevraouiñ gant ar c’hweluniadoù. Mgr CHAROST, e Norz Frañs, a
reas kalz ivez evit ar c’hweluniadoù kristen. Goude kargañ ar beleg DEBUSSCHE da duta evit an
aozadurioù katolik dizalc’h kentañ, e lakaas distreiñ da Lille ar beleg SIX a oa bet pellaet hag e fizias
ennañ renerezh an oberennoù micherour en e eskopti. E 1921 e voe dalc’het e Halluin eil kendalc’h an
Union régionale des Syndicats libres du Nord, gant stourmerion an derou evel SIX. En aozadur-se, a
embanne ar gelaouenn Le Nord social, e nivered 10 000 ezel bloaz goude, gant meur a zileuriad d’ar
Conseil Supérieur du Travail, d’ar Commission Départementale des Pupilles de la Nation ha d’ar
Commission du coût de la vie. E du 1924 e voe digoret e Tourcoing ur Yalc’h al Labour eus ar
c’hweluniadoù kristen. E 1929, bloavezh ma roas Roma he harp frank d’an Union régionale, e oa
30 000 ezel enni. Keñveriet ouzh nerzh ar C.G.T. hag ar C.G.T.U. ne oa ket an Union Régionale ul
luskad dister, nemet e ranke dibaouez mirout a gouezhañ etre krabanoù ar batromed pe dindan levezon
ar C.G.T..
Diouzh o zu, ne oa ket ar batromed douget nemeur da gejañ gant ar c’hweluniadoù, seul
nebeutoc’h ma edo e raklun ar C.G. T.U. diskar ar galloud patromel. Hogen politikerezh
kevredigezhel ar c’hreantourion, daoust da vrokusted ar roerion, a atize muioc’h eget nep tra all
tabutoù taer e-touez ar gatoliged sokial. Hag e oa ar goproù-tiegezh ur prof hepken pe ur gwir dleet ?
Ar batromed a intente evel just merkañ o-unan sav ar goproù-se, hag uheloc’h e savent e Norz Frañs
eget e lec’h all. Ar Consortium avat, dre forzh kemer disentezioù hep goulenn ali ar c’hweluniadoù
kristen, a gollas fiziañs ar re-mañ. Daoust da se, VALOIS, na golle ket feiz en ur reizhiad korfuniadel

da zont diazezet war genlabour ar « genderc’herion gevredet », a glaskas bodañ e 1923 « Stadoù-meur
ar C’henderc’h ».
Er bloavezhioù 1924-1925 e savas broc’h etre ar greantour MATHON hag izili an Action
Française, VALOIS en o zouez. Troc’het diouzh an Action Française, e kollas ar Consortium un
tamm mat eus e levezon war ar c’helc’hiadoù c’hweluniadel katolik. En hevelep mare, ar C.G.T. a
varne ar goproù-tiegezh evel un tun evit derc’hel izel live ar goproù, tra ma c’houlenne ar C.F.T.C. ma
vent lakaet d’un endalc’h a-berzh lezenn.
E 1924 ivez e kreskas an tennderioù e Roubaix-Tourcoing etre ar Consortium hag ar
c’hweluniadoù dizalc’h en abeg da c’horreadur koust ar bevañ. Ar Consortium a nac’has mont e
darempred gant dileuridi ar c’hweluniadoù hag a zisklerias bezañ ar mestr nemetañ war verkadur ar
goproù. Ar c’hweluniadoù a enebas, o tamall d’ar batromed terriñ kevratoù strollennel 1919. Tud ar
Consortium ne guzhjont ket o despezh. Etre 1920 ha 1923 o doa asantet grataat ar goproù-tiegezh abenn chom divizerion nemeto war sav ar goproù, ha ne eostent nemet droukvoz ar c’hweluniadoù. Abenn ar fin, aet skuizh gant gwask ar C.G.T. na golle ket tachenn (daoust ma oa bet kondaonet gant an
Dael evit bezañ aozet un ec’hwel hollek e 1920) ha gant tagadennoù ar c’hweluniadoù katolik, e fellas
da MATHON tennañ evezh an urzhaz war dañjerioù ha gwariadurioù galloudel un ober c’hweluniadel
kristen.

II. – Klemmoù ar Consortium.
E. MATHON a gasas div destenn d’ar c’hardinal SBARETTI, prefed Breuriezh ar Sened Iliz, d’ur
mare m’he doa an Action Française enebourion daer e-touez nesaourion ar Pab PIUS 11. Kondaonet e
voe an Action Française e 1926. En destenn gentañ (1923) e tamalle MATHON d’ar veleion plediñ re
gant ar stourm micherour hag aotren re aes an ec’hwelioù. Rebech a rae ivez da renerion ar Semaines
Sociales, Le Sillon hag an Action Populaire bezañ c’hoariet ur roll gourzhtroüs. Aze ez adskoulme
MATHON gant tagadennoù an integrourion a-raok ar brezel. Ur seurt skrid ne c’halle ket lezel Roma
diseblant, pa lakae ar gudenn war reizhkredennouriezh un dornad tud a Iliz ha dreist-holl war diazezoù
kelennadurezhel ar C.F.D.T.. A-hend-all o doa MATHON hag an Action Française a-getep kenduidi
e-touez preladed Vatikano. Ar c’hardinal SBARETTI a c’houlennas digant Mgr CERETTI, legad e
Paris, ha digant Mgr QUILLIET, eskob Lille, ma ve enklasket war an divoud. MATHON, en doa
klevet anv eus an enklask, a oa nec’het a-hend-all gant trec’h Cartel des Gauches, a gasas un teuliad
all d’ar c’hardinal, gouestlet ar wech-mañ a-ziforc’h d’ar c’hweluniadoù kristen (eost 1924). Tamall a
rae dezho difenn savboentoù sokialour pa vennent fiziout er Stad reolerezh ar goproù-tiegezh, p’en em
glevent alies gant ar c’hweluniadoù dispac’hel evit ren arc’hadegoù taer ; diskuilhañ a rae ivez e oant
reteriet ent politikel, liammet ma oant ouzh ar Strollad republikan demokrat.
An tamalladennoù-se ne oant ket soliet. Rak mar arc’he ar C.F.T.C. hollekadur ar goproù tiegezh
ez eo pa gemere ar batromed digarez ganto evit nac’h kreskiñ ar goproù ; mar goulenne emellerezh ar
Stad ez eo pa felle dezhi ma ve endalc’het dre lezenn an holl c’hoprerion da emezelañ er c’hefioùdigoll. N’eo ket gwir kennebeut e kenlaboure ar C.F.T.C. gant ar c’hweluniadoù dispac’hel, nag e oa
liammet ouzh ar Parti démocrate populaire, – a voe krouet hepken e miz du 1924. Ouzhpenn se e oa
kounskrid E. MATHON un disterik distremenet pa zegase da soñj ar stourmoù politikel ha
kevredigezhel a oa bet a-raok ar brezel.
Goulennet e voe koulskoude digant Mgr QUILLIET e 1924 ober un danevell eus stad an traoù araok ma teraoufe an enklask. D’an ampoent e oa tabutoù etre ar C’hengor etrec’hweluniadel renet
gant LEY hag ar c’hweluniadoù dizalc’h war jedadur ar arc’hopr-keraouez. Mgr QUILLIET a chome
en entremar, rak ne venne ket lakaat termen d’ar skoazell en doa roet e ziagentour, Mgr CHAROST,
d’ar c’hweluniaderezh kristen, na kennebeut feukañ ar c’hreantourion a gellide oberennoù an eskopti.
Ali a c’houlennas ouzh an arc’heskob doueoniour Mgr CHOLLET, evel ma veze graet alies er
plegennoù diaes. A-du e tisklerias bezañ Mgr CHOLLET gant ar c’hweluniadoù a zouje d’an tiegezh
ha d’ar berc’hentiezh, a asante d’an hanterouriñ hag a gomprene ne zerc’houezent ket an holl
vicherourion. Evit a sell ar goproù tiegezh, e save enep rediañ ar batromed d’o faeañ.

Dav eo menegiñ ivez e oa daou duadur enebek e-kreiz ar Consortium. Izili Kevredadur kristen
patromed an Norz, bodet en-dro d’an Tad LEBEAU a hete kaout darempredoù gant ar c’hweluniadoù
katolik, met ur bihanniver ne oant ken e diabarzh an aozadur leviet gant MATHON.

III. – Prientidigezh ar breudad.
Re c’hrevus oa tagadennoù E. MATHON evit ma tremenfe ar Sez-Santel gant respontoù dispis.
An daou gounskrid a c’houlenne ur savlec’hiadur fraezh ha resis a-berzh an Iliz. Eskibion Cambrai ha
Lille ar re gentañ a ersavas o kas « sturiennoù kevredigezhel » d’ar gloer ha d’ar fideled en o
eskoptioù.
a) Sturiennoù kevredigezhel Mgr CHOLLET.

Mgr CHOLLET a ra van da grediñ n’eo ket ken stegn hag e 1890 an darempredoù etre patromed
ha micherourion. Kinnig a ra enta pennaennoù gwevn a zle aesaat unanidigezh ar renkadoù. En
devoud e chome ar sturiennoù-se levezonet don gant tezennoù enebourion ar gatoliged sokial eus ar
rakvrezel, ha da gentañ gant kondaonidigezh ar gwariadur modernour. Evel ar chaloni integrour
GAUDEAU, e hevelebe Mgr CHOLLET ar gevrat-labour ouzh ur gevrat-werzhañ, e tiree dleadoù ar
batromed da endalc’hioù ar reizh keideskemmek, o vont betek diskleriañ dibouez ha zoken diezhomm
studi ar c’hudennoù kevredigezhel. An titourennoù mirelour-se, o taveiñ da gelennadurezh un
integrour, a blijas kalz d’ar batromed. Trouz a reas avat er c’helc’hiadoù kleiz a wele enno diazez un
emglev nevez etre an Iliz hag ar bed kevalaour.
b) Emelladur Eugène DUTHOIT.

Ar Sez-Santel ne oa ket mall warni embann he barnedigezh. Ar c’hardinal SBARETTI n’en doa
ket kuzhet ouzh Mgr VANNEUFVILLE e amboaz ampellañ respont Breuriezh ar Sened Iliz betek
disoc’h un enklask sirius. Mgr VANNEUFVILLE e-unan, kelenner er Semaines Sociales, skridaozer e
La Croix ha keneil da gatoliged sokial Norz Frañs, a c’halle harpañ ar c’hweluniaderezh kristen e
kelc’hioù Roma. En ur ziskuliañ da atebeion ar c’hweluniadoù an tamalloù a oa warno, e roe dezho an
tu da brientiñ o emzifenn.
Met gwellañ alvokad ar c’hweluniaderezh kristen e voe E. DUTHOIT, a oa bet taget taer a-raok ar
brezel gant an integrourion hag a veize gwelloc’h eget nep piv bennak dañjer flatradennoù MATHON.
DUTHOIT a zizarbennas an eil goude egile tamalloù MATHON, o tiskouez e kave ar C.F.T.C. he
diazez en divezouriezh katolik hag e Rerum Novarum ; edo e darempred gant aozadurioù patromed
katolik evel an Union fraternelle du Commerce et de l’Industrie hag an Union fédérative
professionnelle de catholiques ; ne c’houlenne ket stadeladur ar goproù tiegezh met hepken un astenn
hag ur c’hevanadur anezho dindan reolerezh ar Stad ; evitañ erfin, n’en doa ar c’hweluniaderezh pal
politikel ebet. DUTHOIT a rebechas d’ar batromed nac’h mont e darempred eeun gant ar
c’hweluniadoù kristen hag implijout un hanterour – LEY, na oa na patrom na micherour. E 1927 e
lakaas da verzout neptuegezh relijiel ar Consortium : perak ez ae an aozadur-se, na oa ket katolik, da
gehuzañ dirak lez Roma aozadurioù micherour kristen a heulie kelennadurezh ar Pab ? DUTHOIT a
wele ivez e reizhiad untuel ar goproù tiegezh difennet gant ar batromed « ur meni tadelouriezh dizanv
kefridielaet » ha dic’houest da vastañ da arc’hadurioù reizh ar vicherourion. E berr, e rebeche d’ar
batromed skoilhañ a-ratozh-kaer ar stummidigezh eus begennoù kevredigezhel.
Diouzh o zu, an aluzenerion SIX ha LESAGE a stourme ouzh MATHON hag a ziskulie techoù ul
leviadurezh kevredigezhel gourlakaet.
D’an 20 meurzh 1925, e voe karget gant Breuriezh ar Sened Iliz un den a fiziañs, ar jezuist
DANSET, da ren an enklask.
k) Enklask an Tad DANSET.

An Tad DANSET, en doa pledet gant Revue de l’Action Populaire, a oa kelenner ivez er
Semaines Sociales. E-korf un nebeut mizioù, goude bezañ imbourc’het ar c’hweluniaderezh

micherour hag an aozadurioù patromel e Norz Frañs, e savas un danevell ma tiskoueze e-ser ur studi
war metou kevredigezhel Roubaix-Tourcoing arbennoù ar c’henstourmoù hag an diskoulmoù gallus.
Kemm a lakae etre micherourion flandrezat eskopti Cambrai o labourat er glaouegi hag en
houarnouriezh, ha labourerion ar gwiaderezh e Roubaix-Tourcoing chomet pell amzer dindan levezon
an oberennoù relijiel hag an aozadurioù kelennadek. C’hoarvezet oa an difeizadur evelkent, daoust da
strivoù ar gatoliged sokial, en askont eus ar reuzeudigezh hag eus ar stourmoù sokialour. Diouzh o zu,
ar batromed katolik n’o doa ket graet brasoc’h berzh en o folitikerezh tadelour eget an demokrated
kristen en o labour c’hweluniadel. Skouer ar c’hweluniaderezh « melen » a roe da grediñ d’ar
vicherourion ne c’halle an aozadurioù o komz en anv keveleriezh ar renkadoù nemet bezañ gwerzhet
d’ar batromed. War se, kounskridoù MATHON n’o doa graet nemet dihuniñ an tabutoù lec’hel kozh.
An Tad DANSET a veule brokusted ar Consortium nemet e keuzie d’e hollveliegezh o rebech dezhañ
nac’h pep emglev gant ar c’hweluniadoù. Abegiñ a rae ivez ar « sturiennoù kevredigezhel » pa
nac’hent anavezout ar c’hweluniaderezh. En un eil lankad e tisplege an daneveller penaos e tlee bezañ
pluennet lizher Breuriezh ar Sened Iliz. Da gentañ e kinnige ma ve degaset da goun pennaennoù
kevredigezhel an Iliz ; d’an eil, ma ve kevarc’het Kevredadur kristen patromed an Norz hag ar
Consortium evit o madoberoù ha ma ve kalonekaet ar c’hweluniadoù katotik da c’hounit skiant war ar
c’hudennoù kevredigezhel ; en diwezh, ma ve pedet an holl, labourerion ha patromed, da zistremen
par an tabutoù personel evit herzel ouzh emled ar sokialouriezh.
Peursavet e voe skrid DANSET e kerzu 1925 ha kaset da Roma. D’an ampoent edo prederiet ar
Sez-Santel gant kondaonidigezh an Action Française. Kavout a rae dezhi ivez e ve kompezet an
tennderioù gant an amzer. Hogen, e Norz Frañs, e-lec’h sioulaat ne rae an eneberezhioù nemet
garvaat.

IV. – Ar brezel kevredigezhel e Norz Frañs (1925-1928).
Ar c’henstourm, bevennet en derou d’an daskêriad Lille-Roubaix-Tourcoing, a zeuas da vezañ un
afer vroadel. Rak ne selle ket mui hepken ouzh un dornad katoliged sokial, hogen ouzh ar C.F.T.C. en
he fezh hag ouzh kelennadurezh kevredigezhel an Iliz katolik.
Ar stourmad renet gant D. LEY ouzh ar c’hweluniadoù kristen zo lod er stourm hollekoc’h ouzh
ar gomunouriezh ha kenkizadur ar renkad vicherour gant ar c’helligoù-embregerezh. Darvoudoù
1924, trec’h ar Cartel des Gauches e miz mae, kellidsteuñv an tevezeg HERRIOT, an diskeladeg ayoc’h aozet gant an S.F.I.O. hag ar C.G.T. da geñver obidoù broadel Jean JAURÈS a nec’he kalz ar
vourc’hizion. E miz here 1924 en doa D. LEY savet ur c’helc’hlizher dangel evit atizañ ar
c’hreantourion da stourm ouzh ar gomunourion. Karget e voe neuze rener ar c’hengor
etrec’hweluniadel da « hemolc’hiñ » ar c’hweluniadoù. Digarez a gemeras en ec’hwel ar bankoù e
miz eost 1925 evit klask diskouez o noazusted. Harpet oa an ec’hwel gant ar C.F.T.C. a ensamme
arc’hadurioù ar c’hopridi : anavezidigezh ar gwir c’hweluniadel, kevreizhded ar goproù gant an
hended, ehanoù gopret, goproù diwaz, kleñved ha tiegezh. LEY, o faeañ pep gwir c’hweluniadel, a
ginnigas tud-labour da renerion ar bankoù en erlec’h ouzh an ec’hwelerion.
Un etreweladenn a voe e 1926 etre D. LEY ha rener Le Journal de Roubaix a ginnige hanterouriñ
er c’henstourmoù. Ar c’hweluniadoù kristen a c’hortoze kalz eus an etreweladenn-se, nemet e
c’hwitas, ha da heul e tonaas ar foz etre patromed katolik ha c’hweluniadoù kristen, hogen ivez etre ar
vourc’hizelezh c’hreantel ha kloer an Norz. Ur pluennstourmer taer, ar beled MASQUELIER – en doa
rendaelet c’hoazh gant an integrourion – a grogas da dagañ frank ar c’hadoriad LEY. Diouzh e du, ar
beleg BATAILLE a c’houlennas ma ve paouezet gant ar c’helc’hlizheroù dangel, anez e prezegfe en e
sarmonioù « kelennadurezh kevredigezhel wirion an Iliz hag he meno war ar c’hweluniadoù kristen ».
Nebeut a-raok, e 1925, en doa nac’het ar beleg-se reiñ anvioù ha chomlec’hioù an tiegezhioù
micherour a zegemere arc’hant digant an oberennoù patromel, – ha diwar neuze o doa ar re-mañ
digresket o roadurioù. Keloù eus an afer a oa aet betek COTY2. rener ar Figaro, a embannas e 1927 en
2

COTY a gellide L’Action Française ha Le Nouveau Siècle. Prenet en doa Le Figaro ha Le Gaulois. Ne guzhe ket an
doujañs en doa ouzh D. LEY, ar c’hadoriad aotrouniek a ouie trec’hiñ d’ar c’hweluniadoù.

e gelaouenn : « Trizek beleg demokrat eus Roubaix-Tourcoing o deus miret nad afe an arc’hant profet
gant Gallaoued vat da skañvaat poanioù an tiegezhioù micherour ». Ur gwarzh a voe ha gant an « afer
COTY » e voe brudet dre Frañs a-bezh savlec’hiadurioù ar gloer e-keñver ar c’hweluniaderezh
kristen.
E seurt amveziadoù ne oa ket ar Pab evit daleañ ken da respont.

3. Emelladur ar Sez-Santel (1928-1929).
Roma a embannas he respont da gounskridoù MATHON e miz eost 1929, en ur prantad a
drubuilhoù kevredigezhel. Daou ec’hwel hir a oa bet e Halluin er bloavezhioù 1928 ha 1929. An
ec’hwel kentañ, deraouet e meurzh 1928, a roas tro d’un azreuziadur eus ar brezel etre patromed ar
Consortium hag ar c’hweluniadoù kristen. E kêr Halluin, e-kefin harzoù Belgia, e oa niverus an izili
eus ar C.G.T. hag eus an Union régionale des Syndicats libres du Nord. D’an ampoent-se e oa anv da
zigreskiñ ar goproù. E derou meurzh e tegouezhas gant an Union régionale ul lizher a-berzh ar
batromed o kemenn ne ve ket gouzizet ar goproù. Da heul ar bromesa-se e chomas ar c’hweluniad
kristen hep kemer perzh en ec’hwel lusket gant ar C.G.T.U.. Ar c’hadoriad LEY, o tiogeliñ ne oa
nemetañ a oa gouest da flastrañ an ec’hwel, a gemeras penn an traoù. Kentañ a reas e voe izelaat ar
goproù evit lakaat an diskred war an Union régionale hag an dizemglev etre ar c’hweluniadoù.
Hogen, daoust a amrealoù LEY, e reas berzh an ec’hwel. Ar gatoliged sokial a savas poellgorioùskoazell ha ken fonnus e teuas an arc’hant da harpañ an ec’hwelerion ma rankas ar batromed plegañ abenn ar fin da arc’hadurioù o gopridi.
Eil ec’hwel Halluin (gwengolo 1928 – ebrel 1929) a voe harpet frank ar wech-mañ gant eskob
nevez Lille, Mgr LIÉNART. Ret eo merkañ he doa ar C.F.D.T. kollet lañs da heul an ec’hwel kentañ,
tamallet ma oa bet dezhi treitouriñ al labourerion, hag e oa bet kreñvaet ar C.G.T.U.. E derou
gwengolo 1928 o doa klasket ar batromed terriñ un ec’hwel lec’hel dre lakaat ar bennwezhourion da
labourat e-lec’h ar vicherourion. Seurt torr eus ar gwir-ec’hwelañ oa bet heuliet gant un ec’hwel
hollek er gwiaderezh. D’an 20 gwengolo e oa war-bouez nebeut seizh mil ec’hweler. Goude pevar
miz e voe staget adarre da sevel poellgorioù-skoazell. Ar c’hweluniadoù kristen a embannas bezañ
prest da zegemer un hanterouriezh. LEY a nac’has, pezh a lakaas ar c’hedveno da dreiñ enep dezhañ.
Eskob Lille a yeas e-unan da gaout ar batromed war glask d’un diskoulm. Goude seizh mizvezh
ec’hwel ez eas an trec’h gant ar vicherourion hag ar c’hweluniadoù.
Lizher Breuriezh ar Sened Iliz, embannet e 1929, a save a-du krenn gant ar c’hweluniaderezh
katolik. Ouzhpenn reiñ d’al labourerion ar gwir da gevrediñ evit difenn o lazioù, e verke d’ar
gatoliged an endalc’h divezel da ziorren ur c’hweluniaderezh kristen a-benn tec’hout diouzh levezon
enebourion ar relijion, saveteiñ ar feiz hag an divezouriezh. Hep he envel e roe enta an Iliz he bennozh
d’ar C.F.T.C.. Respont ar Sez-Santel a venne bezañ ur gread a beoc’h, o lakaat da bal emglev ar
renkadoù. Al lizher-se, a voe addispleget dre an hir gant an eskibion, a dalvezas da ziazez d’ar
c’helc’hlizher Quadragesimo Anno (1931).

KLOKADURIOÙ HAG EVEZHIADENNOÙ
Goude an digoradur hanezel-mañ eo dav kinnig un derou a zezrann eus istor prantad
kentañ ar c’hweluniaderezh kristen. Deurus eo gwelout penaos e voe stignet ar c’hudennoù
kevredigezhel hag armerzhel gant ar gatoliged sokial e stern o obererezh. Intret mat e oa ar
c’hweluniaderion gristen gentañ gant spered an Iliz katolik ha mennet da zedalvezañ an
divezouriezh kristen d’ar vuhez armerzhel en ur chom sujet d’ar Sez-Santel. Pell amzer avat e
chomas al luskad-se arlezat en Iliz. Rak d’ar mare ma kroge ar c’hweluniaderion gristen da
welout pouez hag orinelezh ar Reverzhi c’hreantel, ne oa prederiet c’hoazh an Iliz nemet gant
diwall he brientoù ha nagennañ ar spered frankizour a aloube Kornog. Emouez edo mui pe vui
yoc’h ar gristenion evel just ouzh pezh a anved en 19t kantved « ar gudenn gevredigezhel » –
da lavarout eo proleterekadur al labourerion da heul ar greantelaat – met dibaot-kaer e oa ar re
a wele er Reverzhi c’hreantel an darvoud nevez ha dieilpennadus e oa. Istoregezh al luskad
katolik sokial eo bezañ komprenet, nebeut goude MARX, nevezded an emdroadur-se hag ar

ret e oa kaout diskoulmoù nevez d’ar c’hudennoù a save. Savlec’hiadoù ’zo eus an Iliz en 19t
kantved, ar perzh a gemer – e Su Amerika pergen – er stourmoù enepkevalaour zo disoc’h ar
bountad-se diwanet e dibenn an 19t kantved.
Amkan kentañ va studienn zo degouezhout gant ar C.F.D.T.. An daou dech arvarus a
noter hiziv er C.F.D.T., ar gourdrouz atoradur gant ar galloudoù foran (un nebeut bloavezhioù
’zo e voe war-nes kouezhañ, war un dro gant ar C.G.T., e trapoù ar perzhiadur er steuñvekaat
broadel, da skouer) diouzh un tu ha, diouzh an tu all, ar fiñvadoù emdarzhelour o virviñ en
diaz (evel e mae 1968 ma voe rediet ar C.F.D.T. da heuliañ luskad nagenner ar studierion),
n’int ket nevez en istor ar c’hweluniad-se. Ar c’henstok etre kristeniezh ha marksouriezh, en
derou, a lakae war wel strivoù bras ar C.F.T.C. d’en em azasaat ouzh stourm ar renkadoù hep
dinac’h he orin katolik. Dafar a chom enta da zegas war an divoud. An notennoù a gaver da
heul a glask sklaeraat poentoù ’zo eus prantad kentañ ar c’hweluniaderezh kristen.

Korfuniadoù ha korfuniaderezh.
E raklun ar gatoliged sokial goude 1871 edo assavidigezh ur reizhiad korfuniadel. Goude merzout
pegen souezhus eo o defe begennoù eus an tu dehou gall evel LA TOUR DU PIN hag A. de MUN
pledet gant kudennoù kevredigezhel, ez eus tu d’en em c’houlenn gant petra e klot o raklun
korfuniadel, penaos edo aozet gwechall ar c’horfuniadoù, petra eo ar c’horfuniaderezh.
Ur c’horfuniad zo ur stroll dornwezhourion pe varc’hadourion arbennikaet oc’h emunaniñ evit
reolennañ o micher ha difenn o lazioù. Dindan levezon kealiadurezhioù ha renadoù kempredel a
spered faskour, o deus an damkanourion bolitikel ha kevredigezhel « korfuniadelour » n’eo ket
hepken meulet gwengel un urzh hag ur c’hempouez a ve bet diraezet gant ar c’horfuniadoù, hogen
ivez kresket pouez ar framm korfuniadel en tremened. Mard eus bet, e Kornog er Grennamzer da
skouer, korfuniadoù marc’hadourion evel korfuniadoù dornwezhourion, e chome kalz micherioù emaez ar reizhiad korfuniadel.
E pep amzer, etre an 12t hag an 19t kantved ez eus chomet, ouzhpenn un toullad micherioù,
gennadoù a-bezh eus an armerzh kêrel – e daou benn pellañ eus an urzhaz kevredigezhel – estren d’ar
framm korfuniadel. El live uhelañ, stroll araokadour ar varc’hadourion emellet er c’henwerzh
etrevroadel dre ar c’hompagnunezhioù bras ne oa ket endalc’het da reolennoù ar micherioù, – ar
rakskeudenn e oa eus an armerzh hag ar gevredigezh kevalaour. En diaz, an dud-labour anarbennikaet,
koeñvet gant enkêridi, a ampare ur yoc’h na veze ket gwarezet gant gant an dezvadoù korfuniadel.
Dalc’het e veze er-maez eus ar c’horfuniadoù ar micherioù anvet « displed », evel e Bologna, da
skouer, ar vilinerion, an davarnourion, al legumerion, ar charretourion, ar vageerion, ar simidi, an
drevellerion.
Reizhiad ar c’horfuniadoù a arc’hwele dre-vras en armerzhioù ploueel, er c’hevredigezhioù a
emframm gladdalc’hel ha brientinek, ma tismeged an dornwezhourion. Daoust ma talc’he hepken
gwiskadoù etre ar gevredigezh eo arabat koulskoude disteraat betek re he roll. Er c’hêrioù etre (e-tro
10 000 annezad, etre 20 000 ha 30 000 en Italia) eus an 13t d’an 18t kantved eo o deus ar
c’horfuniadoù c’hoariet ar roll brasañ : en un armerzh dreist-holl lec’hel ha rannvroel, en ur
politikerezh ma o deveze levezon dre ar c’horfoù dinazel ma oant derc’houezet, – da nebeutañ gant o
rummoù uhelañ. Zoken er broezioù ma veze ar vuhez politikel hag armerzhel e dalc’h gwiskadoù a
rez etrevroadel, e veze un hol don gant ar c’horfuniadoù war ar c’hevredigezhioù kêrel, – testeni an
arz zo aze d’henn prouiñ : kloc’hdi hag izelvosoù GIOTTO (1266-1336), OR SAN MICHELE, h.a. e
Firenze ar 14t ha 15t kantved, ar c’hêrioù flandrezat eus ar 14t d’ar 17t kantved (koc’hu Ieper ha
leurgêr vras Brussel ; livouriezh izelvroat hanterenn gentañ ar 17t gant VAN RAVESTEYN, HALS
(1580-1666), REMBRANDT (1606-1669), FLINK, VAN DER HELST).
Tri frantad zo da ziforc’hañ en istor ar c’horfuniadoù :
1) Eus an 11t d’ar 16t kantved e tiorreont war un dro gant ar c’hêrioù, moarvat ivez diwar un hil
roman, – an diforc’hioù etre korfuniadoù roman an Henamzer ha re ar Grennamzer a ziskouez
barregezh ar reizhiad korfuniadel d’en em azasaat ouzh plegennoù istorel disheñvel-bras. E dibenn an

13t e verke an dezvadoù korfuniadel tri derez : ar vistri, an deskarded (galvet da vezañ mistri d’o zro)
hag ar vevelion (« kompagnuned » adal ar 15t). An deskarded hag ar vevelion a veze dalc’het start ent
armerzhel, ent kevredigezhel hag ent divezel gant o mistri, a oa perc’henned war an darn vrasañ eus ar
c’hevala. Reolennet pervezh e veze a-hend-all perzhded ar c’henderc’hadoù hag ar
marc’hadourezhioù. Tamm-ha-tamm ez anadas un urzhaz etre ar micherioù, – darn, evel « micher
vras » ar gloan e Gent, ar varc’hadourion binvidik hag ar vankourion-eskemmerion e Firenze a biaoue
brientoù – hag etre mistri un hevelep micher, – al leourion o kaout ar vrasañ beli.
2) Oadvezh-aour ar c’horfuniaderezh (15t-16t kantved). An darsavadennoù e kêr hag an diouer a
dud-labour goude Bosenn Vras ar 14t kantved a dennas da gentañ da werinekaat ar c’horfuniadoù
(kuzulioù-kêr o tigeriñ d’ar « micherioù bihan », mevelion o tizhout dont da vistri), met seurt
herouezadur ne gasas ket da wall bell. E gwir, marc’hadourion, ha n’eo ket dornwezhourion, e oa ar
vistri korfuniadoù a save d’ur renk kevatal da hini ar vrientinion, ha bepred e voe ur gwiskad uhel ha
bevennet eus ar vourc’hizelezh o terc’hel ar galloud er c’hêrioù hag er c’huzulioù-kêr. Beli ar rouaned
e Frañs, Saoz hag Italia, o vont war greskiñ, ne reas nemet kreñvaat aotrouniezh ar vistri. Er mare-se
eo e krog ar c’horfuniadoù da emglozañ ha da sonnañ. E Brussel e teu a-benn un dornad mistri (29
edont) da unpiaouañ an nevid kêrel. Pleustr ar bennoberenn a vir mui-ouzh-mui e pep lec’h ouzh ar
gompagnuned a sevel da vistri. Dasstourmoù a voe ouzh seurt hanbarzherezh kevredigezhel :
emsavadegoù kompagnuned e 1512-1513 e kêrioù Alamagn (Köln, Ulm, Spire), ec’hwelioù e Frañs (e
Lyon hag e Paris eus 1539 da 1542), ha reuzioù kevredigezhel e Paris etre 1560 ha 1570, darsav an
dud a vicher e Gent e 1540, flastret gant Karl 5.
Kement-se avat ne viras ket e voe ar 16t ha derou ar 17t kantved un oadvezh a vleuñvidigezh evit
ar c’horfuniadoù. Paotaat a rejont hag adkavout e stern ar broadoù unpenniezhel ar pouez a hañvalent
koll gant diskar politikel ar c’hêrioù. EDWARD 6 e Bro-Saoz a stagas d’o gwareziñ e 1547, hag e
Frañs, e pledas HENRI 3 ganto ken abred ha 1581, tra ma tivizas HENRI 4 e 1597 o adframmañ hag
astenn o reizhiad.
3) Oadvezh an diskar (18t-19t kantved). E dibenn ar 16t kantved e stagas ar c’horfuniadoù da
zizeriañ, ha da goll o levezon. Mistri ar micherioù pinvidikañ a glaskas disteurel o reolerezh. E Frañs,
er 17t hag en 18t kantved e veze bodet enno nebeutoc’h eget an hanter eus an dornwezhourion. Eno,
evel e Breizh-Veur, e voe renet ar greanteladur en diavaez hag a-enep d’ar reizhiad korfuniadel.
Tra ma kareze VOLTAIRE « laeroñsioù » ar c’horfuniadoù e 1776, e sine LOUIS 16 an edit a
verze ar reizhiad-se, a voe lamet da vat nebeut goude gant an Dispac’h e Frañs, hag ivez er peb-all eus
Europa en anv ar frankiz-embreger. Mont a reas ar c’horfuniadoù da get enta da vare ar Reverzhi
c’hreantel gant an dispac’hioù hag ar c’hempennadurioù politikel (berzadur ar c’horfuniadoù gant ar
Vodadenn-vonreizhañ e meurzh 1791, lamidigezh brientoù ar guilds saoz e 1835).
Hep mar o deus ar c’horfuniadoù ha luskedoù o izili emdroet a-hed an amzer : er penn-kentañ e
stourment evit lazioù armerzhel nevez ar gwiskadoù o sevel ; en dibenn e tifennent dreist-holl an
difiñv, e harzent ouzh an nevezadennoù kalvezel, o c’hoari ur roll a greñvlec’hioù ar virelouriezh. O
damant pennañ oa evelato derc’hel an nevid kêrel salv a gevezerezh hag aozañ ur reizhiad
unwerzhouriezhel e gounid un nebeut hiniennoù ha tiegezhioù. N’eo ket sklaer-tre o roll e digroniadur
an dreistadoù eus ar c’henderc’h gladdalc’hel hag e dibradadur un armerzh bedel ha kevalaour.
Evit an Iliz katolik, he deus kemmet emzalc’h e-keñver ar c’horfuniadoù hervez ar c’hantvedoù.
En derou e vage disfiz outo ha ken abred ha 832 e savas HINCMAR, arc’heskob Reims, enep al liv
pagan a oa war boazioù ar breuriezhoù micherel, – ar potacio da skouer, banvez tost d’ar vezvadeg.
Diwezhatoc’h e kavas gwell un darn eus ar gloer kaout harp war ar c’horfuniadoù evit lakaat doujañ
d’an divezouriezh. Ar gefredourion a vicher bodet er c’horfuniad skolveurel a rae eus ar skolastik
reizhiad kefredel ar bed korfuniadel, hag an domazouriezh a c’haller sellout evel teologiezh ur
gevredigezh eus ar micherioù frammet. Diaes eo a-hend-all diverzout pouez ar feiz relijiel e buhez ar
c’horfuniadoù (ar genskoazell gevredigezhel ha speredel – aluzenoù, oferennoù, pedennoù – a hañval
bezañ enni a bouez bras) pa veze intret d’an amzer-se ar gedvuhez a-bezh gant ar relijion.

LA TOUR DU PIN ha de MUN a venne enta seveniñ « an div bennaenn gatolik-meurbet : ar
frammañ hag ar yonez » dre ziazezañ e Frañs e dibenn an 19t kantved ur reizhiad korfuniadel nevez.
Emeur e gwir da c’houlenn war betore nerzhoù kevredigezhel edo an daou zamkanour e soñj diazezañ
o oberenn, gant pe c’hennad eus ar boblañs e c’hortozent ma ve ensammet o finvezioù.
Penaos kompren ar c’horfuniaderezh ? Pal ar gelennadurezh korfuniadour zo frammañ pep micher
hevelep ma kemero perzh an holl izili anezhi – goprerion, kalvezourion, micherourion, gopridi – en he
reolennerezh hag en he gwarezerezh. Ar vicher, frammet en ur c’horfuniad, a zeu da vezañ un
« ensavadur a urzh foran », dezhañ ur galloud-divizout, -dileuriañ ha -kenurzhiañ war an tachennoù
kevredigezhel, armerzhel ha marteze politikel. Daoust da liested an tuadurioù korfuniadour e c’haller
digejañ un diazez boutin :
– an doujañs da bennaennoù istorel ar c’horfoù micher eus ar Renad Kozh ;
– an degasadennoù pouezusañ a-berzh ar gatoliged sokial, LA TOUR DU PIN ha de MUN
pergen, a stourmas e dibenn an 19t hag e derou an 20t kantved evit an « urzh kevredigezhel kristen » ;
– ar gredenn e c’haller tizhout ar c’hempouez etre nerzhoù ar gevredigezh dre genlabour
kenderc’hus holl izili pep micher ha dre obererezh eeun ar micherioù frammet a-gevreizh gant
raklunioù ha leviadurezhioù armerzhel ar Stad.
1) Korfuniad armerzhel ha korfuniad kevredigezhel.

Evit dalc’hidi LA TOUR DU PIN – pe « korfuniadelourion reizhkelenn » – e tle an dileuridi eus
holl izili an embregerezhioù kemer perzh er breutadurioù hag en disentezioù war an holl gudennoù
kellidel, armerzhel ha kevredigezhel o sevel er vicher. Pep rumm a zilenn enta e zileuridi en ensavioù
ar c’horfuniad. A-du e kouezh an holl zamkanourion gant redi an tri derc’houezadur : ar batromed, ar
galvezourion hag al labourerion. Pezh a ra diforc’h etrezo eo niver an dilennidi hervez an tri rumm-se
hag ivez ar galloud-divizout armerzhel piaouet gant pep stroll dilennidi en ensavioù korfuniadel. Ul
luskad « sokialidik » a erbed ma ve an hevelep galloud-divizout gant pep hini eus an tri stroll. Ul
luskad all, o tifenn tezennoù F. PERROUX (Capitalisme et communauté de travail, 1936) zo a-du
gant ar gevatalded etre dileuriadur ar batromed ha hini ar vicherourion, dileuriadur ar galvezourion o
c’hoari roll an hanterour. Erfin, un trede tuadur, « mirelour », a c’houlenn e ve diogelet ar muianiver
dreistel d’ar batromed en hollad an dileuriadurioù. Darn a ya betek anaout d’an ensavioù tristrollek ur
gwir-breutaat hepken, an disentezioù o chom tra ar batromed.
Korfuniaderezh micher ha korfuniaderezh embregerezh.
Damkaniezh ar c’horfuniaderezh micher a c’houlenn ma ve dilennet dileuridi pep rumm gant o
c’hetpared en holl embregerezhioù eus ar vicher, e doare ma termenint reolennoù dedalvezadus d’ar
vicher en he fezh ha da heul d’an holl stalioù. Ar c’horfuniaderezh-se a zegemer, e dibenn dezrann, e
ve c’hweluniadoù en diaz, hag int ret, o tileuriañ o renerion en ensavioù korfuniadel.
En eneb, damkaniezh ar c’horfuniaderezh embregerezh a zistaol ar framm c’hweluniadel-se. Eviti
e tle dileuridi an holl rummoù bezañ dileuridi embregerezh, o roll pennañ o vezañ kenlabourat da
verañ an embregerezh hag o eil roll kemer perzh er framm micherel etreembregerezhel.
Korfuniad kevredigezhel ha tadelouriezh.
E-kichen ar gelennadurezh strizh a laka an holl rummadoù kevredigezhel da gemer perzh e
mererezh armerzhel koulz ha kevredigezhel ar vicher, ez eus korfuniadelourion all, o taveiñ alies da
Frédéric LE PLAY, a lez gant an ensavioù korfuniadel kemparek galloud hepken war an dachenn
gevredigezhel. Evito e tle leviadurezh kellidel ha kalvezel an embregerezhioù chom afer an
amaezhierion a-berzh ar c’hevala, ameilet gant sternioù diouzh o dorn. Hetiñ a reont evelkent e ve un
ensav kemparek, ennañ daou pe tri stroll hervez an degouezh, e roll termenañ rummidigezh ha
perzhegezh ar micherioù, feurrolloù ar goproù, ar spletoù kevredigezhel ; goulenn a reont ivez ma ve
krouet ur « glad korfuniadel », pourvezet gant skodennoù ret an embregerezhioù ha meret ent
kemparek pe zoken fiziet e mererezh ar c’hopridi o-unan, e bal gwellaat aozioù bevañ ar c’hopridi. Ar
gorfuniadelourion reizhkelenn a ra « korfuniaderezh diglok » eus an tezennoù-mañ, ouzh o barn evel

« tadelouriezh korfuniadel », pa na welont enno araokadenn heverk ebet e-keñver ar c’hinnigadennoù
dengarour a-berzh ar batromed pe ar c’hweluniadoù.
2) Damkaniezh politikel ar c’horfuniaderezh.

War dachenn ar mennozioù politikel eo dizunvan-tre an damkaniezhoù korfuniadelour.
Darn a soñj e tle an holl vicherioù, war-eeun pe dre hantererezh ar c’hambroù etremicherel, dilenn
izili un Dael armerzhel a ve an dezvour nemetañ war gement a sell ouzh armerzh diabarzh pe diavaez
ar vro.
Darn all a wel er c’horfuniadoù ensavadurioù foran, n’o defe ket avat da emellout er gallouddezvañ. Endalc’het e ve ar gouarnamant da c’houlenn o ali war an holl gudennoù o tennañ dezho, ne
ve evit kemmañ o dezvad nemet gant o asant, ha dleet e ve dezhañ plegañ d’an disentezioù kemeret
gant ar c’hweluniadoù war ar genurzh, ar genskoazell, ar stummerezh hag ar perzhegezh micherel, ar
goproù hag ar spletoù kevredigezhel. Evit ar peurrest e ve d’ar c’horfuniadoù da zegemer disentezioù
ar galloudoù foran hag atebek e vent war an erounezadur anezho.
3) Korfuniaderezh Stad ha korfuniaderezh kevarzhe.

An diforc’h etre korfuniaderezh Stad ha korfuniaderezh kevarzhe zo ken pouezus ma troc’h e
daou ar skol gorfuniadelour. Ar c’horfuniaderezh Stad eo an hini nemetañ a zo bet dedalvezet er bed
arnevez, er renadoù aotrouniek. Ar galloud-Stad eo a grou neuze penn-da-benn an aozadurioù
korfuniadel ; rediet eur da emezelañ enno, ha sujet strizh e vezont da sturiadur ha da reolerezh ar Stad.
Alese faskouriezh MUSSOLINI, korfuniadouriezh SALAZAR, ar falangouriezh spagnat hag, en un
doare, kenelwerinelouriezh HITLER. E Frañs, ez embannas ivez gouarnamant Vichy mennadoù
korfuniadour e-ser raklun hollek un armerzh sturiet. Er eneb, ur c’horfuniaderezh kevarzhe a loc’hfe
diouzh an diaz hag e c’halloud, pell a vezañ leuriadekaet dezhañ gant ar Stad, a yafe da vevennañ
galloud ar Stad.
Ar gorfuniadelouriezh a glask enta en em lec’hiañ keit-ha-keit diouzh an hiniennelouriezh ha
diouzh ar gengladelouriezh. Un devoud ’zo avat na c’haller ket diwelout : ar renadoù politikel o deus
he dedalvezet a voe anezho holl diktatouriezhoù. Koulskoude e ranker stadañ e ra hiziv un dave
ezpleg pe empleg d’ar mennoz korfuniadel an holl zamkaniezhoù a fell dezho kreskiñ galloudreizhennañ ha derc’houezusted ar micherioù, diorren ar c’henlabour etremicherel e par ar riez pe ar
rannvro, frammañ ar c’hweluniadoù ha diazezañ perzhiadur al labourerion e mererezh an
embregerezhioù.
PKB-1332

KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH
(Dekvet testenn, PKB-1333)
Dafar evit studiañ emsavadeg ar « Bonedoù Ruz ». III. – An emsavidi ha kevredigezh o
amzer. Meizadur emsavel an darvoud.
A. – Sed amañ un nebeut evezhiadennoù war PKB-1326 (Emsav 96/411-414, 1974).
Emskiant renkadel : lavarout n’hon eus ket prouennoù ne oa ket anezhi ned eo ket a-walc’h da
soñjal e oa unan. Da’m meno, evit ma ve tu da gomz eus renkad e ranker digejañ an amplegadoù
anezhi, ergorel ha dangorel. Ergorel : ma ve lazioù boutin, saviad boutin, amveziadoù boutin etre an
dud (lakaomp, en degouezh, etre kouerion Kernev, re Beauvaisis, Normandie, hag all). Dangorel : e
oufe an holl dud-se o doa lazioù boutin war un dro gant an anaoudegezh eus o lec’h er gevredigezh. Er
c’heñver-se n’eo ket sur e c’haller komz eus renkad « kouerel » en 18t kantved. Evit an hevelep

abegoù e soñjan ez eo arzaeladus keal ar rakproleteriezh, hervez termenadur PORŠNEV. Aon ’m eus
e ve ur c’heal diresis ma c’haller lakaat un tammig forzh petra…
Dilested ar skrid : da’m meno e ve arvarus klask tennañ re eus an doare ma’z eo savet. A-benn ar
fin, ne ouzer ket piv en deus skrivet anezhañ. Marteze ur c’hefridiad bennak, rediet d’e ober gant an
emsavidi evel ma c’hoarvezas a-wechoù e seurt emsavadegoù. Lakaomp e ve bet savet gant
kefridiaded izel, penaos kompren ne ouient ket petra oa ar gabell ?
Un draig : n’eo ket me a gomz eus « sevended » ar skrid, hogen de CHAULNES en ul lizher da
COLBERT. Lavarout a ra e kas da COLBERT ar Reolennadur gounezel adaozet (gantañ ?) en un
doare sevenoc’h. N’eo ket bet adkavet ar maladur-se eus an destenn.
Setu pezh a lavar MOUSNIER a-zivout sonnadur ar gevredigezh e Breizh :
« En Bretagne, si les troubles de Rennes et de Nantes furent graves, les soulèvements
paysans de la Cornouaille et du pays de Porhoet purent apparaître comme une jacquerie ou
comme un prélude à une révolution.
« C’est peut-être parce que la seigneurie bretonne présente des caractères archaïques. En
Bretagne, où la société avait changé moins vite que dans le reste du royaume, la justice était
“inhérente” au fief. Alors que sur 149 fiefs situés à Paris, 25 seulement avaient droit de
justice, en Bretagne tout seigneur féodal était justicier. Mais de plus, il n’y avait pas de francalleu en Bretagne : “Tous les héritages situés dans la province sont sous le fief d’un seigneur
ou du roi”. Toute seigneurie était fief. Selon les rôles dressés en 1711, l’on comptait à cette
époque en Bretagne environ 3800 fiefs pourvus de justice, 282 ecclésiastiques, 3518 laïques,
par paroisse, en moyenne deux justices. » (Roland MOUSNIER, Fureurs paysannes,
Calmann-Lévy, Paris, 1967, p. 124).
B. – Fellout a ra din distreiñ war an emskiant renkadel a venegez e’z lizher hag ar savboent a’c’h
eus difennet en hon divizoù eus an 2 c’hwevrer. Diouzh an azonoù a roez d’an emskiant renkadel ne
gav ket din e c’haller lavarout ne oa ket anezhi e Breizh da vare ar Bonedoù Ruz (pe e maezioù Frañs
er 17t kantved).
Da gentañ an amplegadoù ergorel. Ur saviad boutin oa d’ar gouerion dre berzh o sujidigezh d’an
anerioù, d’ar barnerezhioù aotrouniezhel ha d’ar reizhiad c’hladdalc’hel dre-vras. An diforc’hioù a
c’haller gwelout etre stad ar gouerion en un domani pe unan all ne oant ket diforc’hioù saviadeldiazez.
D’an eil an amplegadoù dangorel. An holl gouerion a ouie ervat pe lec’h oa o hini er gevredigezh
(zoken mar en em douellent war an diavaezioù anezhi ; ar roue e-unan a grede bezañ bet dilennet gant
Doue evit ren war Frañs). Setu perak e oa ken niverus ar re a glaske tec’hout diouzh seurt saviad a oa
seul dic’houzañvadusoc’h ma oa un hent, strizh, evit e guitaat : dont da vrientin – ha ne oa ket re
ziaes : ne oa nemet kemer un anv nobl, dougen ar c’hleze, embann e pep lec’h e oad a ouenn vrientin,
kavout testoù, pe o frenañ, evit henn dervaat – pe prenañ ur garg ha kemer renk er vourc’hizelezh a
sae evel kargiad eus ar roue, da c’hortoz gwelloc’h.
Diouzh a welan, emsavadeg ar Bonedoù Ruz zo bet devoudet gant kenglotadur daou froud : ur
froud tuezel hag ur froud kantvedel a stourm ouzh ar reizhiad c’hladdalc’hel. An darvoudoù tuezel :
a) an enkadenn armerzhel da heul brezelioù LOUIS 14, o rivinañ Breizh goude ar peurrest eus Frañs ;
b) an adreizhadur eus an noblañs kaset afo war urzh COLBERT bepred evit rastellañ betek ar
gwenneg diwezhañ (o tigreskiñ niver an noblañsoù e kreske war un dro niver ar gevrozourion ha
korvoderioù ar roue) ; k) kresk priz ar c’hargoù ha digresk o zalvoudegezh wirion. An daou zarvoud
diwezhañ a stank hent an diskoulm hiniennel ouzh ar gouerion binvidikañ.
Al lusk kantvedel. Abaoe pell e klemme ar gouerion ouzh ar reizhiad c’hladdalc’hel, ouzh an
anerioù hag ar barnerezhioù aotrouniezhel. A-hed ar c’hantvedoù ez eus bet emsavadegoù lec’hel.
Meur a vrientin zo bet rostet en e gastell gant kouerion aet e gouez. Arabat krediñ ez a an dud d’an
darsav hep ma ve nerzhoù kreñv ouzh o bountañ, hep ma ve prientet ar speredoù pell en a-raok en un
doare bennak. Techet eur en deiz a hiziv da sellout ouzh un emsavadeg evel ouzh un darvoud

pemdeziek : gant an araezioù-stlennañ arnevez e klever anv eus pezh a c’hoarvez e pep korn eus ar
bed, met ne lavar ket emañ bepred tud an holl vroioù oc’h en em sevel. Un emsavadeg zo un darvoud
dreiststandur, er metou kouerel pergen. An emsavidi a rank mont dreist da harzoù bredel, kevredadel,
kravezel, armerzhel niverus a-benn sevel a-enep an urzh kevredigezhel hag he nerzh. Er c’heñver-se,
emsavadeg ar Bonedoù Ruz a ziskouez e kreske er metou kouerel an enebiezh ouzh ar reizhiad
c’hladdalc’hel. Seurt enebiezh, evit bezañ priziet, a rank bezañ keñveriet gant an asant a gavas ar
reizhiad c’hladdalc’hel en he derou e-touez ar gouerion : an dud rez o-unan a zeue da c’houlenn bezañ
served, dalc’herion an douar-koñje e Breizh a rae kevratoù deurus gant o fennaotrounez. Ar Bonedoù
Ruz a ziskouez ne oa mui a genasant e Breizh ouzh ar reizhiad c’hladdalc’hel e-touez ar gouerion.
Evelkent, mard oa prest ar gouerion d’en em zistagañ diouzh ar reizhiad c’hladdalc’hel, mard oant
kroget zoken d’he distrujañ, n’o doa netra da lakaat en he lec’h. Aze emañ bevennoù an emsavadeg.
Koulskoude ur wech anat ne oa mui a-du ar gouerion gant ar reizhiad, ne chome gant ar vourc’hizion
nemet sevel a-enep d’o zro evit reiñ dezhi taol ar marv.
Un dislank a c’haller gwelout marteze etre bedouriezh ar Bonedoù Ruz hag o darsav. Ret e ve
kaout stlenn war gedveno ar gouerion d’an ampoent avat evit gallout lavarout traoù soliet. Pezh a
hañval din anat eo ez eo bet stummet bedouriezh ar Chouaned gant MANER hag e heulierion niverus.

A & B. – Framm an digoradur da skridoù LA BORDERIE ha PORŠNEV2.
1. – Trede kantveder an emsavadeg.
11. Hanezadur berr eus an emsavadeg :
1)
2)
3)
4)

an amveziadoù politikel, armerzhel, kevredadel, relijiel e Breizh hag er bed ;
an diferadennoù roueel, arbennoù, heuliadoù er werin hag e-touez ar vrientinion ;
an darvoudoù e kêr ha war ar maezioù ;
an tostadur, Mme de SÉVIGNÉ, ar Jezuisted.

12. Brud an emsavadeg, niver ar skridoù embannet war he divoud hep keñver gant ar gwerc’h he
deus bet, tavedegezh an istorourion c’hall pe o striv da folkloraat an darvoud. Perak seurt
emzalc’hioù. Pouez an darvoud, ster ar skridoù embannet war e zivoud.

2. – Ar skridoù a embannomp.
21. Daou istorour :
1) LA BORDERIE : danevell vuhez berr ;
2) PORŠNEV : id. ;
22. Daou skrid azonus eus :
1) o mare, o aozerion, div brederouriezh eus an istor ;
2) daou emzalc’h, daou weladur rak eilpennadur ar c’hevredigezhioù o c’hoarvezout en hon
amzer abaoe ar Reverzhi c’hreantel.

3. – Skrid LA BORDERIE.
1) Sigur e labour : un Istor Breizh betek 1789, alberz eus e labourioù all.
2) Brogarouriezh LA BORDERIE, amjestregezh e vrogarouriezh, an hil brogar e Breizh
abaoe KERVARKER, siriusted LA BORDERIE (e labour war PONTKALLEG).
3) Amveziadoù politikel ha kevredigezhel ar mare : enkadenn e Breizh, dihun ar
sokialouriezh, stourmad politikel ar roueelourion e Frañs.
4) Tezenn LA BORDERIE : keñveriadenn (splann hag a-wechoù ezpleg) etre emsavadeg ar
Bonedoù Ruz hag ar Gumun, ren LOUIS 14 ha NAPOLÉON 3 : an hevelep arbennoù a
gas d’an hevelep heuliadoù, nihil novi sub sole.

5) Dislavar etre broadelouriezh ha renkadelezh LA BORDERIE. Broadelouriezh LA
BORDERIE evel kammed kentañ saveladur ar c’hudennadur broadel eus enkadenn ar bed
kempred.

4. – Skrid PORŠNEV.
1) Sigur e labour : istor eus an amveziadoù bonvezus d’an Dispac’h gall.
2) Amveziadoù ar mare : krouidigezh SSSR, ar brezel, feur-emglev MOLOTOVRIBBENTROP.
3) Tezennoù PORŠNEV (en e labour war ar Bonedoù Ruz hag en e labourioù all war an
emsavadegoù pobl) : unaniezh ar vourc’hizelezh hag ar goueriadelezh he deus aotreet
d’an Dispac’h gall tarzhañ ; paderezh ar reizhiad c’hladdalc’hel ; dispac’helezh ar
gouerion ; rakproleteriezh.
4) Broadelouriezh ar Bonedoù Ruz. Dislavar gant o dispac’helezh. Diskouez n’eo ket
pellsturiet seurt tezenn (evit dizarbenn en a-raok abegadennoù a ouenn gant re Nina
GOURFINKEL o welout a-dreñv displegadur broadelour PORŠNEV un amboaz politikel
heñvel a-walc’h ouzh hini hitleriz).

5. – Klozadur.
1) Bezañs un emskiant vrezhon kreñv hag an eztaolioù feuls ha kuñv anezhi.
2) An enkadenn ma emañ ar broadoù « kozh » er bed a vremañ.
3) War-du broadoù nevez.
A2. – Me a gav din ne ve ket an hentenn vat klask ober un dezrann hanezour eus ar Bonedoù Ruz.
N’eo ket diskar tezennoù PORŠNEV pe re MOUSNIER ha klask silañ hon re a zegaso kalz tra dimp.
Roll an Digoradur zo kentoc’h lakaat a-wel e peseurt argerzh e kemer ster an tezennoù degaset azivout emsavadeg 1675.
1) Kemeromp da skouer dibenn dezrann LA BORDERIE en e levr La Révolte du Papier Timbré3
(pp. 101-102) : « Les exaltés, au contraire, ne s’en tinrent pas là, et descendirent logiquement la pente
où ils s’étaient engagés. Peu de temps après, ils étaient rendus au communisme et aux violences
contre les prêtres. Tant il est vrai que rien n’est nouveau sous le soleil et que les passions populaires,
une fois affranchies du frein social, se précipitent d’un seul bond au gouffre de la barbarie ». Setu
enta, evit an istorour roueelour LA BORDERIE, an dezrann a zo d’ober eus emsavadeg ar Paper
Timbr, ha PORŠNEV a verk gant gwir abeg ez eo bet skrivet ar gerioù-mañ un nebeut bloavezhioù
goude Kumun Paris, e 1884. Mard emañ ar Bonedoù Ruz en un hil istor bennak, eo hini ar varbariezh
a gaver bepred gant ar werin, prest bepred da darzhañ ha d’ober reuz pa na vez ket dalc’het start awalc’h. Petra lavarout diwar-benn tezennoù LA BORDERIE ? Hag e vo klasket diskouez war an hir
emañ ar gaou gantañ pa fell dezhañ keñveriañ un emsavadeg kouerion eus ar 17t kantved gant un
emsavadeg kêriz eus ar bed greantel ? Aroueziuz ivez al lec’hienn voutin a zeu dindan e bluenn :
« netra nevez dindan an heol » a zo un tun eeunik arveret kalzik gant ar virelourion d’en em frealziñ
pa na gomprenont mui dedroadur ar bed o kemm dirak o daoulagad. En un doare, levr LA
BORDERIE zo talvoudus dimp, n’eo ket evit an displegadur a ro eus emsavadeg 1675, hogen evit ar
sklerijenn a daol war an Emsav kentañ hag ideologiezh an dud, anezho bourc’hizion ha noblañsoù, a
yae d’e ober.
Kinnig skrid LA BORDERIE zo da’m meno displegañ d’al lenner petra eo bet an Emsav kentañ
(amveziadoù, kealiadurezh, h.a.).
2) En hevelep doare, skrid PORŠNEV n’eo ket da vezañ burutellet dre zegas hon gweladur-ni eus
ar Bonedoù Ruz – arvarus e ve degas tezennoù war ar renkadelezh da vare LOUIS 14 pa chom skort awalc’h c’hoazh studi ar gudenn renkadel gant an Emsav. Talvoudegezh studienn PORŠNEV eo e
kemer plas en hengoun « broadelour » istorioù Breizh. Sed e daou c’her an dezenn vroadelour : a-hed
3

Arthur de LA BORDERIE, La Révolte du Papier timbré advenue en Bretagne en 1675, Saint-Brieuc, 1884.

ar c’hantvedoù ez eus bet Breizhiz evit stourm da zifenn o bro ouzh ar galloud gall. Ha neuze e vez
kavet dorn-ouzh-dorn AR BALP hag iriennerion 1721, PONTKALLEG hag ar Bonedoù Ruz, Markiz
LA ROUERIE gant Arme Conlie ha KADOUDAL gant KERATRY. Seurt tezenn zo arzaeladuskenan, rak n’eo ket a-walc’h d’an darvoudoù dont lerc’h-ouzh-lerc’h evit ma ve ul liamm kenetrezo.
A zo gwashoc’h, diazezet eo an dezenn vroadelour war gwengel Breizh-vroad (sl. Ar gaou
daelerezhel, Emsav 83/367-374 1973). Difennourion an dezenn-se a ra evel pa vije bet a-hed ar
c’hantvedoù ur gevredigezh vloc’hel e Breizh keñveriadus gant an hini oc’h emframmañ e Frañs. (E
gwir, ne gomzont ket eus kevredigezh vloc’hel : ur gwel diasavel eus ar vroad o deus).
Evit distreiñ da skrid PORŠNEV, e lavarin ez arver dichek poellata ar vroadelourion : Breizhvroad a ro da gompren emsavadeg ar Bonedoù Ruz evel ma ro da gompren an diaesterioù en deus
c’hoazh ar gouarnamant gall gant ar Vrezhoned, hiziv an deiz (eleze e 1939). Hevelep arbenn, hevelep
gwered. Gant ar meizadur diasavel en deus PORŠNEV eus ar vroad, n’emaomp ket pell diouzh
gweladur anistorek LA BORDERIE. Aze eo, da’m meno, da lakaat a-wel poellata faziek PORSNEV,
– poellata ar bloavezhioù tregont en SSSR… Ar pezh a venn bezañ daelerezh a dro buan e skolastik.
C’hoari a ra an Dispac’h gall en e skrid roll ur causa finalis : stadañ a ran ez eus bet un dispac’h e
1789 ha neuze, kement darvoud a zo bet a-raok zo rakdispac’hel, pezh a zo un daotologiezh ha na
zegas ket kalz sklerijenn… Ret eo merkañ ez arver PORŠNEV an hevelep hentenn pa gomz eus
Breizh-vroad : hiziv e stadan ez eus un emsav e Breizh ha neuze e oa arvezioù ragemsavel en
emsavadeg 1675.
Dislavarus eo tezenn PORŠNEV war ur poent, da’m meno : pa ziskouez emañ emsavadeg ar
Bonedoù Ruz en hil istor ma emañ an Dispac’h gall, e ra eus an darvoud un afer na c’hell bezañ
diskoulmet nemet dre freuzadur ar saviad gall e 1789. Evit bezañ poellek e tlefe lavarout en deus an
Dispac’h gall diskoulmet kudennoù Breizhiz ent kevredigezhel hag ent vroadel. Er c’hontrol, e hañval
PORŠNEV gwelout yaelezh e bountad breizhek an etrebrezel. Ret e ve dezhañ displegañ penaos e
c’haller ober daou istor war un dro##4.
3) Ur perzh mat zo e skrid PORŠNEV : stadañ a ra bezañs an Emsav ha war se eo e vo ret
pouezañ, zoken ma n’eo ket bastus e hentenn (stadañ a ran ar yar, neuze e c’hallan lavarout ez eus bet
ur vi – ar Bonedoù Ruz, en degouezh).
Ar pezh hon eus da lakaat anat – ha se eo, a gav din, an degasadenn emsavel hon eus d’ober, eo
roll an Emsav evel kenderc’her istor (enebet ouzh un « emsav » a ve un doare derc’houezour eus ar
vroad hag oc’h arc’hañ eviti). Aze e vo deuet mat arroudoù tennet eus Ar gaou daelerezhel o tiskouez
an eilpennadur bet kaset gant an trede Emsav. Lakaomp, evit mont buan, n’eus ket tu da brouiñ, anez
gwallañ an darvoudoù, e kav an Emsav e orin e darvoudoù a seurt gant emsavadeg 1675, hogen ar
pezh a c’hell ervat ober an Emsav eo kompren an arver a vez graet hiziv an deiz eus afer ar Bonedoù
Ruz, ar perag hag ar penaoz, ha se dre an abeg eeun-mañ : ma ne vije ket eus an Emsav, lakaomp, eus
ar bountad breizhek, ne vije ket graet trouz en-dro d’an afer-se.
An arvar a zo eo e chomfe an dud da gomz eus ar Bonedoù Ruz evel ma komze GOURVIL ha
Maodez GLANNDOUR a-zivout ar Barzhaz Breizh ; an eil o tiskouez penaos n’en deus ket an Emsav
abeg da vezañ pa n’eo ket diles ar skrid, egile o kantreizhañ bezañs ar vroadelourion dre glask prouiñ
e voe dastumet an testennoù war ar maez…
Dimp-ni e vo d’ober e seurt ma ne chomo ket ar breud e par an hanez, Breizh-vroad diasavel…
Elfennoù lervlennadurel all a gavor war Emsav 95/392 & 96/414, 1974.
PKB-1333
Da reizhañ en Emsav genver 1975 :
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Boris PORŠNEV, Palioù hag arc’hadurioù ar gouerion e-doug emsavadeg vrezhon 1675 (e rusianeg), Moskva, 1940.

97/36, +9 : () er riezoù kornogat, unvanadur armerzhel Europa hag ar strivoù gaonac’h da grouiñ
un emskiant europat, gougevanadur Europa ().

AN EMSAV HAG AR VRO (80)
LIZHEROÙ
« Pezh a lavar EMVR-494 (Emsav 96/434-437, 1974) a-zivout ar skrivagnerion c’hall o korvoiñ
ar werin pe ar proviñsoù evel danvez d’o oberennoù etre an daou Vrezel-bed a’m laka da soñjal en ur
c’heneil a oa ganin er c’helenndi. Eus Muzilhag e oa ar paotr, ha diskouezet en doa din ul levr gant
René BAZIN ma c’hoarveze an darvoudoù e trowardroioù Muzilhag. Ul lorc’h bras e oa er paotr
peogwir en doa René BAZIN komzet eus e gorn-bro. Lennet ’m boa ivez al levr ha milis e’m boa e
gavet. Ar paotr zo hiziv gouvriad en e bastell, harper start ar c’hannad U.D.R.. »
(11 02 75)

EMVR-498

Da heul ar pennad PKB-1331, Emsav 98/41-47, 1975 :
« Un nebeut evezhiadennoù a-zivout yezh ha stil. O c’hreizañ a rin war dri c’hraf : da c’halleg, da
vrezhoneg, da stil.
« Da c’halleg. Ar yezh-se a anavezez, mat moarvat. Met n’out ket emouez bepred ouzh an derez
gallegezh a zo gant elfennoù da lavar. E pep yezh ez eus ul liv (troioù, plegoù, luskoù, h.a.) a zo
dezverkus anezhi, hag a adkaver mui pe vui e pep hini en he elfennoù. Pe kentoc’h, e c’haller
diforc’hañ an elfennoù er yezh hervez derez o “livegezh”, reoù ’zo o vezañ livek-kenan, reoù all diliv
rik. A bouez eo, er blegenn ma emaomp, e vemp an emouesañ gwellañ ouzh al livegezh c’hallek, ouzh
an derez gallegezh, a zo gant ar galleg a arveromp.
« Da vrezhoneg. Deuet out e-barzh dre an hent digoret gant Roparz HEMON : o tremen dre an
“derez diliv”. An hent nemetañ eo, evit gwir. Tud evel Jakez RIOU, Youenn DREZEN, Yeun AR
GOW, o deus kredet hepkoriñ betek ur poent an tremen dre an derez diliv dre ma perzhient c’hoazh en
ur metou kevredigezhel brezhoneger. Dezouget o deus rag-eeun livegezh ar yezh a glevent en-dro
dezho en o skridoù. Dav eo dezrannañ livegezh ar yezh-se evit kavout enni an hevelep dizunvanded,
linkridigezh, en ur ger : an hevelep diempradur, hag er gwiskadoù kevredigezhel a rae ganti. Setu
perak e chom ul liv proviñsel war oberennoù ar skrivagnerion-se, ha ned eo nemet dre vurzhud e
c’hoarvez dezho en em zizober dioutañ ; setu perak ne c’hell ket o oberoù talvezout da ziaz d’ur
c’henderc’hañ lennegel, nemet ha sellout a rafed evel lennegel stil brizhkoueriadek HELIAS ha
skrivagnerion nevez Al Liamm. Roparz HEMON en deus diskouezet dre e skouer e ranke ar
skrivagnerion arnevez diles mont dre an nor izel, skrivañ da gentañ en derez diliv. An doare nemetañ
oa da gaout ur yezh adempret. Ur wech treuzet an nor izel, distouiñ, lezel ar yezh da adlivañ hep
diemprañ. Kement-se a ampleg un emouiziegezh lemm ouzh livegezh al lavar, ouzh gallegezh hon
lavar-loc’hañ (gallegezh pe breizhizelc’hallegezh !) ; a ampleg barregezh da ober gant ul lavar diliv ha
da zegas ennañ unan-hag-unan takennoù al livegezh nevez, diles e-keñver kedvuhez ar yezherion, ha
kenempret. War ar poentoù-se ez eus rebechoù d’ober da’z prezhoneg, – evel da vrezhoneg pep hini
ac’hanomp. Ne c’haller ket rebech dit skrivañ ent emdarzhek, hogen lezel da vont gant froud da
emdarzhegezh elfennoù a chom warno liv ar galleg ; eleze, na vezañ kaset da benn burutellerezh da
lavar ha spislec’hierezh an elfennoù anezhañ e-keñver an daou ahel gallegezh-diliv, dilivbrezhonegezh.
« Ur skouer a gemerin : “Marv o fried en deus gwashaet stad Emili ha Nenn Jani” a skrivez. Daou
c’hallegadur zo er bomm frazenn-se : 1) lakaat un darvoud da rener, eleze sellout evel oberour un dra
bennak na ren ober ebet 2) arverañ “en deus” gant ar verb “gwashaat” dres evel ma arverer “avoir”
skorverb e galleg. En derez diliv e teu ar frazenn da vezañ : “Da heul marv o fried ez eo bet gwashaet
stad Emili ha Nenn Jani”. Un tamm liv brezhonek a zeu warni, mar he stignez evel-henn : “Gant marv
o fried eo gwashaet da stad Emili ha Nenn Jani”.
« Un arbennadenn a sav amañ : “perak klask ul liv brezhonek ?”. A-du emaon : n’eus ket da glask
ul liv brezhonek evitañ e-unan, evel ma ra kement bastrouilher ’zo diwar ma venn embann ur

gontadenn war Brug pe Al Liamm. Mar ebarzhomp en hon yezh troiennoù “brezhonek”, n’eo nepred
dre un damant d’al liv lec’hel, met bepred war glask d’un amkan hollveziadel : eztaolusted, nerzh,
kened, h.a., e berr dre ma vukomp da leunded ar c’hrouiñ. Hag aze e tegouezhan gant trede rann va
flede.
« Da stil. Goude an triñchin ar pour. Anat eo n’emaout ket pell a zigejañ ervat da stil. Ur stil
sec’h, nervennek, nerzhek, leun a daolioù goustilh, treset ken resis hag un engrav. D’e vleuñv e teuy
avat gant ar barregezhioù paot a zo o kousket e mengleuzioù ar brezhoneg ha na’c’h eus ket korvoet.
Poent eo dit tapout krog e’z pigell ha diskenn er puñs ! »
(10 03 75)

EMVR-499

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Ec’hwel e Galeries Lafayette Naoned, 1-3 here 1974.
Ar skridoù da heul zo bet savet e dibenn an ec’hwel a zo bet e Galeries Lafayette (G.F.) Naoned e
derou miz here 1974. Al lodenn gentañ zo hanez an ec’hwel (notennoù zo bet ouzhpennet evit ma vo
komprenadusoc’h da dud n’o deus ket perzhiet en darvoud). An eil tamm zo bet savet en amboaz
boulc’hañ un dezrann. Hemañ n’eo ket bet graet. N’eus ket bet eus an emvod ma tleed degas ar skrid
dre ma voe savet un trakt-klozañ gant plac’h ambilh ar C.G.T.. An trakt a stade disoc’hoù moneizel an
ec’hwel, o tegas koun eus an ec’hwel e termenoù trivliadel (eurvezhioù stourm dispar…). An doare
ma’z eo bet savet an trakt a laka ur foz etre implijidi ha c’hweluniad dre ma ro ar roll pennañ da
hemañ ; echuiñ a ra o c’houlenn ouzh ar c’hoskor bezañ prest da skoazellañ ar c’hweluniad en e
stourm da zont.

Danevell an ec’hwel.
Bep bloaz e aoz ar G.F. un taol-bruderezh, anvet « gwezhiad harz ar prizioù » (« opération frein
sur les prix ») pe c’hoazh « 3J ». Hevlene e pade ar wezhiad 3J pevar devezh e Naoned (2-5 here), ha
tri devezh e Paris. Ur werzh ramzel a vez graet e pep trev eus ar c’hevredad. Un arc’hopr 70 F a oa bet
goulennet evit ar c’hoskor a-bezh da geñver an 3J ha, war un dro, ur c’hresk gopr 7 % adalek ar 1ñ
here. Distaolet oa bet an daou c’houlenn gant ar renerezh. Setu perak, d’ar 1ñ here, ez eas dileuridi ar
c’hoskor da welout ar rener, tra ma tiskrogemp diouzh al labour1.
Ar rener a ginnig kreskiñ arc’hopr gwengolo2 eus 32 da 70 F. Kreskiñ arc’hopr an 3J eus 10 F dre
bazenn3, kreskiñ ar goproù eus 4 % adal ar 1ñ here. Ar c’hoskor bodet dirak ar poenterezed4 a nac’h ar
c’hinnigoù hag a ziviz derc’hel da ziskregiñ. Keloù a vo kaset d’ar patrom, nemet e kinnig an dileuridi
gortoz betek 17 h, amzer d’ar rener da gaout ali ensavioù-kreiz ar c’hevredad e Paris5.

1

Pa’z eo bet lusket an ec’hwel, e save ar gopr-dave, hini ar werzhourez pemp bloavezh hended, da 1176 F.

2

Ouzhpenn ar « wezhiad harz ar prizioù » e oa bet e Paris ur werzh arbennik. Da heul e oa bet grataet un arc’hopr
diouzh al labour-ouzhpenn (ket an eurvezhioù-ouzhpenn) sammet gant pep stael, – da skouer ar c’hefiourezed, ganto ar 5 %
da ziskontañ war ar prenadennoù, o deus bet an arc’hopr uhelañ e-touez an implijidi (emañ ar sternioù en ur reizhiad aziforc’h).
3

Roet e vez un arc’hopr dibenn-miz bewech ma vez tizhet ar c’hengreadur erverket e derou ar miz, – e-tro 30 F eo an
arc’hopr-se. E miz here, ouzhpenn an arc’hopr miziek e vez talet « arc’hopr an 3J » a sav da hogos 300 F, – pazennoù ez eus
hervez ar c’hengreadur.
4

A-hed an ec’hwel hor bez emvodet en doare trepas ma tremen ar c’hoskor evit mont tre er stal. Ar re daerañ (izili ar
c’hweluniadoù) a zeue abretoc’h eget ar re all hag a c’hronne ar poenterezed. Evel-se en em gave skoazellet ar re a oa war
vordo, – ar re mennet da labourat a dremene dre zorioù an arvalion.
5

Bewech ma oa un disentez da gemer da heul un arc’hadur e ranke ar rener en em glevout gant Paris a-raok respont.
Evel-se en deveze tro da bellgomz ha da brederiañ un tammig.

An ec’hwelerion chomet war al lec’h o deus keleier a-zivout an ec’hwel a zo e trev Montpellier ; e
Lyon ivez ez eus bet kaset ur rakkemenn ec’hwel evit an 2 here##6.
Emvod an atebeion c’hweluniad. N’eo ket ali an holl war stad an traoù. Divizet eo mont betek
penn daoust ma tiskouez an disoc’h bezañ arvarus. Mennet eur da c’houlenn ur c’hresk izek da
dalvezout war azgweladur kloued ar goproù, ha komz a reer eus 100 F7.
Da 18 h 30 e tistro an dileuridi eus ar renerva gant un nac’hadenn all. Goulennet o deus ivez ma
ve gopret an eurvezhioù ec’hwel. Emgav a gemerer a-benn antronoz.
2 here. Goude ma ro ar rener da c’houzout ez eo mennet da nac’h, e talc’h ar c’hoskor da
ec’hwelañ an devezh-pad, o lakaat en arvar an arc’hopr 3J. Implijidi en em lak dirak dorioù ar stal o
klask kendrec’hiñ an arvalion da vont e-biou. Ec’hwel zo bepred e Montpellier ha dileuridi ar stalvamm o deus kaset tud d’ar renerezh-kreiz. Da 17 h e kuitaomp ar stal. Keloù zo kaset d’ar gazetenn
lec’hel. Pellgomzadennoù gant Montpellier ha Paris. Emvod an atebeion c’hweluniad e Yalc’h al
Labour C.G.T. Niveriñ a reer ar re n’o deus ket diskroget8. Stagañ da azgwelout kloued ar goproù. Ekreiz an noz e tegouezh e Montpellier un den kaset gant ar renerezh-kreiz evit breutaat ha kaout un
adkrog labour.
3 here. Da 8 h e stag ar c’hoskor d’en em zastum en-dro d’ar poenterezed. Da 10 h, ar rener, a
anavez stad an traoù e Montpellier9, a ginnig, ouzhpenn ar 4 %, ur yalc’had 20 F evit an holl da
dalvezout war gloued nevez ar goproù – a vo azgwelet e here pe e du. Nac’hañ a ra goprañ an
eurvezhioù ec’hwel.
An implijidi a nac’h bepred adkregiñ gant al labour. Da 10 h 30, e kemenner dimp hon eus
gounezet gwarant an arc’hopr 3J izek ha gopridigezh devezh ar 5 here e feur an eurvezhioù-ouzhpenn
(+ 50 %), gant ma ve adkroget diouzhtu gant al labour. Neuze, da heul un displegadur dispis gant ar
rener, e komprenomp e vo dastalet dimp 50 % eus gwerzh an eurvezhioù ec’hwel evel e Montpellier.
Ar c’hoskor a asant paouez a ec’hwelañ. Buan avat e teu an diskemenn. A-vec’h ur c’hardeur goude,
displegadurioù nevez gant ar patrom : n’eo ket tre pezh en doa roet da intent da gentañ. Diskregiñ a
reomp en-dro. Echuiñ a ra ar beurevezh gant un dibunadeg hag ur brezegenn er stal. Dervaet eo ez eo
adkroget al labour e Montpellier, an implijidi du-hont o deus asantet d’an divizoù a nac’homp-ni.
Implijidi Paris a gas dimp o skoazell (-dezevoù).
Da 13 h 30 e teu an ec’hwelerion da stankañ an dorioù. Ar stal a chom serret. Da 14 h, ez a un
dileuriadur a-berzh ar sternioù da gaout ar rener. Hemañ, da 14 h 30, a ro da c’houzout e vo lakaet ur
yalc’had 50 F en arc’hopr an 3J. Da 15 h ez echu an ec’hwel10.

Spisadurioù.
An embregerezh zo Société Anonyme Nantaise des Galeries Lafayette de Paris. Emañ e-barzh ur
rouedad stalioù na anavezan ket. Evit pezh a zo dindan an anv Galeries Lafayette ez eus teir stal e
korn-bro Paris, ha re all e Cannes, Lyon, Montpellier, Nantes ha Nice. E Naoned e vez gopret tost 250
implijad. Ur c’hourstal eo, diazezet war an nevezioù. Disheñvel eo diouzh ar gourleurioù ma vez
diazezet ar werzh war an ispiserezh. An troc’h-se a adkaver e par an aozadurioù patromel ha
6

N’eus ket bet ec’hwel e Lyon. Dileuriadez ar C.G.T. n’he deus ket degemeret c’hoazh danevell ec’hwel Montpellier.
Deraouet o doa d’an 27 gwengolo gant an hevelep arc’hadurioù hag e Naoned.
7

Ar vrasañ dizurzh a voe en emvod-se. Lakaat 100 F en tu all d’ar 4 % kinniget evel kresk izek a gase un tamm
pelloc’h eget 7 %.
8
War-dro 80 den o doa kendalc’het da labourat. En o zouez edo ar sternioù (pennoù- hag ispennoù-gwazadur), an
diskouezourezed gopret gant stalioù all (aozadoù kened), ha tud degaset a-ziavaez, en o zouez leveidi ha mab an isrener. Ret
eo gouzout e vez bepred enfredet tud eus an diavaez evit an 3J.
9

Ar rener a anaveze araozomp disoc’hoù ec’hwel Montpellier.

10

Ec’hwelerion ’zo ne oant ket a-du gant dasparzh an arc’hoproù : an arc’hopr 3J a vez dezhañ ar gwezhiader 2 (eleze e
sav da 100 F) evit an ispennoù-gwazadur, ha 3 (150 F) evit ar pennoù-gwazadur. Gant an dizurzh o ren hag an doare dispis
ma’z eo bet embannet an disoc’h, n’o deus ket bet tu da enebiñ ha divizet eo bet adkregiñ gant al labour.

c’hweluniadel. Un troc’h all zo c’hoarvezet nevez ’zo etre gourstalioù gwig Naoned hag ar stalioù
bihan – pe stalioù arbennikaet – a oa a-raok en hevelep c’hweluniad hag en hevelep aozadur patromel.
Daou c’hweluniad zo e G.L. Naoned. Muianiverek eo ar C.G.T. gant ouzhpenn 100 ezel. Ar
C.F.D.T. zo dezhi 20 ezel. E mouezhiadegoù-dilenn ar poellgor-stal e mezheven ez eus aet 150
mouezh d’ar C.G.T. ha 50 d’ar C.F.D.T..

Notennoù-dezrannañ.
Hag eo ret ober mentelad an ec’hwel ? Peseurt ster en deus bet evidomp ? Peseurt pouez en deus ?
Penaos kompren emzalc’h ar renerezh, ar sternioù, an implijidi, ar c’hweluniad, an dud
c’hweluniadet ? Penaos o deus an emzalc’hioù liesseurt-se delanvet war emdroadur an ec’hwel ?
Pep embregerezh padus a rank ober ur ventelad evit gouzout e pelec’h emañ degouezhet : petra a
chom eus an nerzhoù en doa lakaet en afer, pere eo an nerzhoù nevez krouet. Dimp da c’houzout ha
pouezus eo bet pe get an ec’hwel.
Mard emaomp a-du er C.F.D.T. evit anaout pouez an ec’hwel, arabat dimp lezel da gas. Ret eo da
bep hini lakaat e kerz an holl ar skiant en deus tennet eus e berzhiadur en ec’hwel.
Setu un nebeut elfennoù.
Ar renerezh : a ro buan e asant d’an arc’hoproù ; a nac’h soublañ d’ar c’hreskoù gopr ; a nac’h
goprañ an eurvezhioù ec’hwel (gwell ganti leuskel un digoll e stumm an arc’hopr 3J ha gopradur
eurvezhioù reol evel eurvezhioù-ouzhpenn).
Ar sternioù : a asant kemer lec’h an ec’hwelerion, a ya enta e tu ar renerezh.
An implijidi : a ouezas diskouez o mennegezh, o ’n em santout kreñv dre ma oant strollet ; o deus
nac’het plegañ da emzalc’h ar renerezh d’an 2 here ; d’an 3, gant an deltu a rene, o deus divizet
stankañ dorioù ar stal ouzh an arvalion, – ne voe ket disi an urzh avat, an holl o vont d’ober war-dro
an hevelep enkerzh !
Ar c’hweluniad hag ar c’hweluniadidi : harpet e youl an ec’hwelerion, o deus, bennozh dezhi,
gallet derc’hel penn.
An disoc’h : zo mat ent kellidel, daoust ma chom ar c’hresk gounezet dindan ar barr izek a 7 %
(pell emeur diouzh ar SMIC da 1500 F).
Ar gadouriezh hag ar frammata : zo chomet gwan – pep tra o chom diazezet war ar skiant
hiniennel. Splann e voe hon gwander en darempredoù gant an trevoù all ha gant Paris – dezevel
kentoc’h eget danvezel e voe o skoazell. Montpellier oc’h adkregiñ gant al labour a skoilhe hon ober.
An deltu hepken ne oa ket a-walc’h da lakaat an ec’hwel da badout. Stankañ an dorioù hag adkregiñ
gant al labour oa enta an diskoulm nemetañ.
Ra dalvezo dimp da gentel. Ret eo kreñvaat frammadur ar gevrenn c’hweluniadel-embregerezh.
Heuliet e vo dre ret gant kreñvadur an darempredoù etre an holl implijidi. Da heul hepken e c’hallimp
diawelout an darempredoù gant labourerion all ar rannvro hag ar vro. Rak ned eo ket emzalc’h ar
renerezh tra ar rener nemetken, hogen tra un hollad, tra ar stroll kevredigezhel a c’houzañvomp. En un
doare ez eo soliet digarezioù ar rener evit nac’h kevraouiñ : n’eo ket me a ziviz, emezañ. Padal n’int
ket degemeradus, peogwir eo eñ an atebeg eeun war hon stad hag hon oberioù. Ni, en eneb, a rankfe
gortoz gant furnez e ve kemeret preder ganimp.
Ar renerezh a gonte war an arc’hoproù (3J) evit hon derc’hel dindan e levezon. N’hon eus ket
kilet rak o lakaat en arvar. Moarvat peogwir ez eo ouzhpenn arc’hant a vank dimp. Pe neuze peogwir
ez omp ar geodedourion eil renk, an anatebeion, e fell d’ar stroll kevredigezhel hon ren e vefemp.
Hag e vo graet ur ventelad eus an ec’hwel ? Hag e vo kreñvaet frammadur ar gevrenn
c’hweluniadel-embregerezh ?

Klozadur da c’hortoz.
Div elfenn a’m eus merzet dreist-holl :
1) ar youl a oa gant an implijidi da chom dibleg dirak ar renerezh,
2) an diouer a striv-emouiziekaat ha -frammañ a zo ber gant ar c’hweluniad.
EMVR-500

Kendaeloù dalc’het en Oriant d’ar 16 c’hwevrer 1975.
Roll danvezioù ar pevare rummad kendaeloù eus trizekvet prantad kendaelañ bloaziek
S.A.D.E.D..
– Roll ar Stad e kelliderezh an embregerezhioù.
– An emvererezh. II.
– Ar vro evel deberzh diziouerus.
– Ar Bonedoù Ruz, devoud broadel pe devoud renkadel ?
– Bodad da brientiñ an ober lennegel.
– Bodad da brientiñ skridaozerezh geriadur ar yezh arnevez.
– Bodad da brientiñ DOP-ROB – Kudenn an arbennikadur.
EMVR-501
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Kentañ trimiziad 1975.
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S.A.D.E.D. : TRIZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (11)
KENDAEL A-ZIVOUT AL LUSKADOÙ SOKIALOUR
(Unnekvet testenn, PKB-1334)
Emsavelezh ha diaz poblañsel en emsav micherour en 19t hag en 20t kantved*.
Lodenn gentañ dezrann emsavel an emvererezh (PKB-1316, Emsav 92/280-289, 1974) a verk un
nebeut sternioù-daveiñ nevez da studi saviadel an emvererezh. Hogen merket ez eus bet ivez
bevennoù an dezrann dre an hollekaat (an dezeviñ aregel, sl. EMVR-489, Emsav 93/323-324, 1974)
pa dremener eus un hil istor d’unan all.
Dilec’hiet ’m eus enta ahel an dezrann d’ur studi dreadegel eus ar c’heñver etre an emsavelezh
hag an nerzhoù kevredadel en hil renkadel ha displeget e vo dre se lec’h dibarek an emvererezh en hilse. Seurt kemm derc’hadur n’eo ket dargouezhek : e go edo el labour enklask war an emvererezh pa’z
eus bet klasket gouzout gant lazioù petore strollenn gevredadel e klote ar gealiadurezh emverelour. Ar
gudenn zo enta hini ar c’heñverioù etre an emsavioù hag o diaz poblañsel. Evit se e vo studiet
emdroadur ar renkadoù labourer en 19t hag en 20t kantved gant o luskadoù politikel, dispac’hel,
c’hweluniadel a-geñver dreist-holl gant emdroadur armerzhel-kalvezel ar c’hevredigezhioù kornogat,
eleze gant emdroadur al labour greantel.
A-raok heuliañ emdroadur ar renkad vicherour en 19t kantved e vo dav gwelout a-dostoc’h pezh a
ra dibaregezh ar c’heñver etre al luskadoù dispac’hel sokialour hag o diaz poblañsel, eleze pezh a
anvin bonlakadenn ar sokialouriezh.

I. MARX ha bonlakadenn ar sokialouriezh.
Bonlakadenn ar sokialouriezh a zesavel ar broleteriezh evel renkad hollveziadel : galvet eo da
vezañ ur renkad-ren o tistrujañ da viken ar gwaskerezh hag ar c’horvoerezh. An holl sokialourion, eus
ar sokialdemokrated d’ar vaoourion, a zegemer kefridiezh istorek ar broleteriezh en un doare ezpleg
pe empleg, ar gudenn o vezañ penaos tizhout ar pal-se. Met skoulm ar gudenn ne vez ket lakaet e
kaoz : pe retvez a ra ez eo dispac’hel ar renkad vicherour, a belec’h e tenn ar broleteriezh he
c’hefridiezh istorek ?
Evit gwelout sklaeroc’h, ar pep gwellañ eo distreiñ da MARX, an hini en deus levezonet ar muiañ
an emsav micherour. Hogen, evel keal ar renkad kevredadel, ar gudenn-se n’eo ket bet studiet morse
ent spesadek gantañ : danlec’hiet en e holl oberennoù, n’eo ket bet reizhiadekaet. Daoust da se, ez eus
tu da ziforc’hañ daou gudennadur hervez oadoù MARX e-unan.

a) MARX yaouank.
Peogwir e vez nac’het ouzh ar broleteriezh holl zoareennoù an denelezh – betek ar gwirioù hag an
araezioù-bevañ – eo e toug enni hec’h-unan dazont an denelezh, hag, e-se, « ar renkad-se a rank bezañ
un amgant na c’hallo ket en em zieubiñ hep en em zieubiñ diouzh an holl amgantoù all eus ar
gevredigezh ha, da heul, hep o dieubiñ holl ; un amgant a vo, en ur ger, peurgoll mab-den, na c’hallo
enta en em adpiaouañ anez peuradpiaouañ mab-den. Disleberadur ar gevredigezh evel renkad dibarek
eo ar broleteriezh »1.

*
An displegadenn-mañ zo eil lodenn ar studienn war an emvererezh (sl. An emvererezh. I. – Ar gealiadurezh
emverelour, Emsav 92/280-289, 1974). En digoradur e tispleger perak ez eo bet dilezet gourzitl al lodenn gentañ, eleze « An
emvererezh ».
1

Karl MARX, Contribution à la critique de la Philosophie du droit de Hegel, emb. Costes.

Seurt arguzennadur a empleg ur meizadur davedelour eus an istor, – hemañ o vezañ un dedroadur
poellel war-du un diwezh termenet. Komprenadus eo an istor peogwir en deus ur pal – adunvanadur
mab-den gantañ e-unan – kaset da benn dre stourm ar renkadoù. Pep prantad anezhañ zo da zesteriañ
evel un tennad eus ar wirionez da zont. Ar c’henstourm etre brientinion ha served, etre mistri ha
kompagnuned en tremened zo kaset da benn bremañ gant ar broleteriezh. Alese div lakadenn da
gantreizhañ daelerezh an anden :
α) dedroadur ar gevalaouriezh a gas da beurdavantekaat ar renkad vicherour ; pezh a zo lakaat
n’eo ket hepken ez a barr-bevañ ar broleteriezh war zigreskiñ bepred, hogen e tenn houmañ da vezañ
ar baourañ eus ar renkadoù paour hag ar gorvoetañ eus ar renkadoù korvoet (lakadenn dislavaret gant
dedroadur ar c’hevredigezhioù greantel) ;
β) seul druekoc’h ar yoc’hoù ha seul zispac’hekoc’h. Ken dizegemeradus all eo an eil lakadennse : gwiskadoù paourañ ur gevredigezh n’int bet nepred ambilh an aozadurioù dispac’hel. Er renkad
vicherour, ar stourmerion emskiantekañ ne zeuont ket a-douez ar rummoù izelañ gopret, hag e broioù
an Trede Bed, an talbennoù-dieubiñ o deus enlusket da gentañ an dieion vihan ha n’eo ket ar
wezhourion-douar (Sina, Vietnam, Aljeria). An davantegezh a gas d’ar jagadeg, d’an emsavadeg ha
goude alies d’ur sujidigezh c’harvoc’h ha n’eo ket drezi hec’h-unan d’un erged dispac’hel2.
Hep e zezvarn ent ezpleg e tilez MARX daelerezh an anden, idealour ha dislavarus, war un dro
gant e erged prederour ha levezon HEGEL, evit en em reiñ d’un erged gouezoniour ha plediñ gant ar
gwikefreoù armerzhel ha kevredadel, – sevel a ray neuze Degasadenn da zezvarn an armerzhouriezh
hag Ar c’hevala. Hogen kreñv e chomo levezon e zurc’hadur kentañ war an emsav micherour.
Roudoù eus an durc’hadur-se zo c’hoazh war Manifesto ar Strollad komunour a zo oberenn-vudurun
MARX ha zoken war Ar c’hevala. E adkavout a reer en emskiant strollennel an emsav micherour, e
komzoù An Etrevroadelenn da skouer : « N’omp netra, bezomp pep tra » pe c’hoazh el luskadoù
kleizelour a vremañ pa vennont gwelout er vicherourion enbroet graerion surañ an dispac’h
kevredigezhel.

b) MARX goude Manifesto ar Strollad komunour.
Ouzh an imbourc’h prederouriezhel ez erlec’h MARX dezrann ar reizhiad kevredigezhel beziat.
Ar pezh a zo e kont eo diskouez pennaenn-arc’hwelañ ar gevalaouriezh evit dizoleiñ he fennaenndedreiñ ha dre se he fennaenn-dizeriañ. Kempoell eo seurt brastres : an teir fennaenn ne reont nemet
unan, an hevelep gwikefre o tisplegañ war un dro arc’hwel, dedroadur ha dizeriadur ur reizhiad
armerzhel roet. E kenderc’hadur an hontwerzhad e lak MARX gwikefre bennañ ar gevalaouriezh,
oc’h anadiñ splann gant ar c’hlask d’an helv ha d’al leve. Dislavarus eo avat ar wikefre en hec’h
anien : klask an hontwerzhad a c’houlaka perc’hentiezh prevez an araezioù-kenderc’hañ ha frouezh al
labour ; nemet an hontwerzhad krouet gant diorreadur ar greanterezh a c’houlaka ur sokialekaat eus an
nerzhoù-kenderc’hañ3. Aze, etre nerzhoù-kenderc’hañ ha keñverioù-kenderc’hañ emañ dislavardiazez ar gevalaouriezh : re enk eo deuet ar reizhiad vourc’hiz da vezañ evit enderc’hel ar
pinvidigezhioù krouet en he ser. Evit ar renkad-ren ez anad al lusk-se e stumm gouziz tuadurel feur an
helv a zo an azon eus he diskar da zont. MARX e barr an oad a gas e zezrann e-barzh ur reizhiad
termenet en istor : ar werederion istorek – renkad vicherour, bourc’hizelezh – a lak e penn-kont e
kement ma c’hoariont ur roll armerzhel er reizhiad. En eneb, evit MARX yaouank, ar vourc’hizelezh
o c’henel ar broleteriezh, nac’hadur da nac’hadur mab-den, a groue an hini a rofe dezhi taol ar marv ;
en Ar c’hevala, ez eo ar reizhiad hec’h-unan a anad evel kondaonet dre zarevidigezh he dislavaroù
diabarzh.
Met petra e teu ar broleteriezh da vezañ e seurt meizadur eus dedroadur an istor ? ENGELS eo a
respont en anv MARX e-barzh e Anti-Dühring : kefridiezh istorek ar broleteriezh a vez deveret war2
sl. deskrivadur roll kilstourmer ar stronkproleteriezh (Lumpenproletariat) e-barzh Karl MARX, Le Dix-huit Brumaire
de Louis Bonaparte.
3

Evit MARX hag ENGELS, sokialekaat an nerzhoù-kenderc’hañ a dalvez kement ha kenderc’hañ strollennel enebet
ouzh arvez hiniennel al labour er c’hevredigezhioù rakkevalaour.

eeun eus dezrann ar c’hevala dre heñvelekaat a-grenn an dislavar bourc’hizelezh/proleteriezh ouzh
dislavar-diazez ar gevalaouriezh etre nerzhoù-kenderc’hañ ha keñverioù-kenderc’hañ. Ar stourm etre
ar c’hevala hag al labour a zeu da vezañ an eztaol kevredigezhel ha politikel koulz hag ar stok
armerzhel etre nerzhoù- ha keñverioù-kenderc’hañ. Splet bras ar poellata-mañ eo lakaat diezhomm al
lavar davedelour : paouez a ra ar sokialouriezh a vezañ un hunvre pe ur bromesa evit bezañ ur meizad
gouezoniour oberatael. Rik eo an dezreadenn : kresk an nerzhoù-kenderc’hañ a skarzho ar
c’heñverioù-kenderc’hañ kozh : didec’hus eo diskar ar gevalaouriezh. Dre ma’z eo divarrek ar
reizhiad vourc’hiz da reoliñ sokialekaat an nerzhoù-kenderc’hañ, e ranko ar reizhiad he heulio
embreger ar sokialekaat-se : strollennel e vo piaouerezh an araezioù-kenderc’hañ. War un dro, e verk
dislavar ar gevalaouriezh piv a vo graer istorek ar c’hemmadur : ar broleteriezh, danvez ar renkad-ren
nevez. E-se, gant ar gevalaouriezh emañ savelet he c’hontrol – ar sokialouriezh – meizet evel
diktatouriezh ar broleterion.
Nemet e vank ur pezh-diazez : ne gantreizher ket heñvelekadur an dislavar etre nerzhoù- ha
keñverioù-kenderc’hañ ouzh an dislavar etre ar c’hevala hag al labour. Na MARX nag ENGELS ne
savont kudenn gant se a zo koulskoude mell-kreiz ar poellata. Daou gemeradur a c’haller degas da
gompren en heñvelekadur-se. Hervez an hini kentañ ez eo ar broleteriezh ar renkad dispac’hel
peogwir ez eo ar stroll korvoetañ eus ar gevredigezh kevalaour, – hogen n’eus nemet ur brederouriezh
eus an istor a c’hell reiñ ur gefridiezh istorek d’ar renkadoù suj ; un distro e ve da zaelerezh an anden.
Un devoud eo korvoadur ar renkad vicherour : ne ro dezhi brient istorek ebet. Hoalusoc’h eo an eil
kemeradur : bez’ ez eus kenglotadur hag etrewered etre an elfenn lusker ha distrujer eus ar
gevalaouriezh er par armerzhel – an nerzhoù-kenderc’hañ – hag ar graer istorek gouest da ziskar ar
reizhiad – ar broleteriezh. Ur roud eus ar mennoz-se a gaver e-barzh Truegezh ar brederouriezh :
« Pep kevredigezh diazezet war c’hourzhenebadur ar renkadoù a ampleg ma ve ur renkad gwasket.
Dieubidigezh ar renkad gwasket a ampleg enta ma ve krouet ur gevredigezh nevez. Evit ma c’hallfe ar
renkad gwasket en em zieubiñ, e rank ar galloudoù-kenderc’hañ hag ar c’heñverioù kevredadel beziat
paouez a vout kembezus. A-douez an holl vinvioù-kenderc’hañ, ez eo ar renkad dispac’hel hec’h-unan
ar galloud-kenderc’hañ brasañ. Frammidigezh an elfennoù dispac’hel en ur renkad a c’houlenn an holl
nerzhoù-kenderc’hañ a c’halle diwanañ er gevredigezh kozh »4. Goulou a daol an arroud-mañ war
gwander an arguzennadur. Diwar vonlakadennoù empleg e tegas MARX div roadenn ret met nann
spirus : 1) mar fell d’ar broleteriezh en em zieubiñ, e rank krouiñ ur gevredigezh nevez 2) mar gell en
em zieubiñ – mard eo barrek enta da sevel ur gevredigezh nevez – hec’h erged dispac’hel a vo en e
greñvañ pa vo bet tizhet gant an nerzhoù-kenderc’hañ ar par uhelañ kembezus gant ar c’heñverioùkenderc’hañ kozh : ar mare gwellañ eo an hini ma vo ar gevredigezh en he gwanañ hag ar broleteriezh
en he galloudusañ. E nep lec’h n’eo prouet e venn ar broleteriezh en em zieubiñ, nebeutoc’h c’hoazh
ez eo barrek d’e ober : an div roadenn ne dermenont nemet amveziadoù gwellañ an erged dispac’hel.
E gwir, ezvannet eo an dislavar-diazez e par stourm ar renkadoù. Hogen ar c’henstok etrezo a
c’hell gwiskañ furmoù diseurt : difourkañ da skouer war an dic’halloud ma ve an holl renkadoù da
vestroniañ dazont ar gevredigezh. Hag ar Manifesto a gas da glozañ en doare-se : den rez ha sklav,
brientin ha serv, mestr ha kompagnun, ar « renkadoù » a ya a-goubladoù o tizeriañ a-gevret pa steuz ar
reizhiad he deus o ganet. Ar renkad suj ne zeu ket da renkad-ren, renkadoù nevez a zifluk eus an
enkadenn a lonk ar gevredigezh kozh. Ar varksouriezh a ziskouez splann e ranko ar gevalaouriezh
mont da get d’he zro : kement-se n’eo ket kevatal da savelañ ar broleteriezh evel he legadour hollek.
Ret eo enta degemer, enep MARX, ne genglot ket an daou zislavar kevala/labour ha nerzhoùkenderc’hañ/keñverioù-kend-erc’hañ : daoust d’o etreweredoù ez int disheñvel. An eil a savel an
enebadur en urzhiadur kevredigezhel ar reizhiad, – etre bourc’hizelezh ha proleteriezh –, egile etre ar
reizhiad-kenderc’hañ ha poellelezh ar reizhiad hec’h-unan. Ouzh ar vevenn, ez eo ar broleteriezh ur
c’henderc’had eus an dislavar-diazez, evel ar vourc’hizelezh : er feur-se en en gouzañv. En Ar
c’hevala, MARX ne gomz ket ken eus stourm ar renkadoù evel lusker an istor, lec’hiañ a ra pennaenn
an dedreiñ e dialusk ar gevalaouriezh ha n’eo ket e kenstourm parzhioù ar reizhiad. Ne oufe ket bezañ
a dremen heulret eus daelerezh ar parzhioù – bourc’hizelezh ha proleteriezh – da hini ar reizhiad :
4
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dizireadus int an eil da egile. Ar c’henstok etre ar c’hevala hag al labour zo enta kement hag ur
c’henstourm armerzhel : gourzhenebadur ar broleteriezh hag ar vourc’hizelezh n’eo netra estreget
fetisadur ar c’heñverioù-kenderc’hañ kevalaour. Met evit a sell ar poell armerzhel hollek, n’eo ar
gevalaouriezh nemet un elfenn etre re all, rak isurzhiet eo d’ar poell-se. Apriori, netra ne ro d’an
elfenn dibarek ez eo stourm ar renkadoù an tu da zont er-maez eus he c’hombod evit ezteurel ar
reizhiad a-bezh, he desteriañ ha kemmañ he dedroadur. An daou zislavar a dizh danframm ar
gevalaouriezh, met an eil – an dislavar kevala/ labour – a zedro e diabarzh ar reizhiad, hag egile – ar
gourzhenebadur etre nerzhoù-kenderc’hañ ha keñverioù-kenderc’hañ – zo dislavar diabarzh ar
reizhiad. Mankout a ra ur c’henvelladur o reiñ tro d’an tremen eus ar gwikefreoù armerzhel d’ar
c’hraerion istorek ha d’o dazont.
Amañ e stoker ouzh ur gudenn gendalc’hel er preder marksour : hini un daelerezh o liammañ
liveoù diseurt ar werc’helezh armerzhel ha kevredigezhel. An damkaniezh a chom enta divarrek da
savelañ ar renkad vicherour evel renkad dispac’hel drezi hec’h-unan. Ar pezh a ziskouez MARX
gouezoniour eo ez eus er gevalaouriezh dislavaroù diabarzh a c’hell he c’has da get. E-keñver dezeviñ
dik e kav aze ar poellata e vevenn : reiñ a ra an tu da zeskrivañ dezverkoù ’zo eus ar reizhiad da zont,
– houmañ da skouer a ranko bezañ gouest da reoliñ sokialekadur an araezioù-kenderc’hañ ; reizhpoell
eo er ster-se hec’h envel « sokialour ». Hogen he gourmeskañ gant hunvre an utopourion hag he
meizañ apriori evel reizhiad-dieubiñ mab-den zo un traletodiñ direizh. Ur vonlakadenn eo enta
kefridiezh istorek ar broleteriezh. Ma ne ziazez ket ar varksouriezh ent damkanel roll istorek ar
broleteriezh, e kantreizhe avat ar broleteriezh en devoudoù diogeladurioù ar varksouriezh dre he
c’hresk ha dre frammadur an emsav micherour en eil hanterenn an 19t kantved.

II. Emdroadur ar renkad hag an emsav micherour en 19t kantved.
A-zalc’h e voe araokadennoù ar sokialouriezh da gentañ ouzh kresk ar broleterion. E Frañs e
tremen niver micherourion ar greanterezh eus 1 300 000 (e 1851) da hogos 5 000 000 (e 1911) ; en
Alamagn, eus 7 300 000 (e 1882) da 10 200 000 (e 1895), eleze kement ha 40 % kresk. Ar gorvoidi a
emouez ouzh o dere ha pell a emvac’hañ en ur stourm korfuniadelour, e krouont o aozadurioù
politikel hag e tistremenont o amkanioù piaouel da savelañ un erged hollveziadel : adeiladiñ ur
gevredigezh nevez dre an dispac’h. Displegadus eo diwan un emskiant renkadel kreñv dre emframm
dibarek ar broleteriezh e lankad kentañ he dedroadur, – ≈ 1850-1900, lankad houarn-glaou, urzhiadur
greantel diazezet war an ijinenn liesarver5. Ganet ez eus ur gwiskad brientek a labourerion, ar
vichereion hag ur c’hweluniaderezh arbennik, ar c’hweluniaderezh a vicher6. Met n’eus ket ur c’hasta
anezho : e pep micher ez a skeul ar perzhekadur eus an darbarer d’ar michereg. Ar vichereion a ampar
ur vrientinelezh – ar vrientinelezh vicherour – met brientinelezh an dellid eo : eorizh ar micherour eo
evit ar yoc’h. Ar reoladoù kevredadel a zo o re – lorc’h micherel, kengrediezh ha kenskoazell
vicherour – zo o andon en urzh kent ar gompagnuniezh. Dre ar seurt kendalc’herezh istorel ez eus
diwanet ur stuzegezh vicherour, atil ma kresko ar sokialouriezh utopek e derou an 19t kantved :
damkanourion ur bed gwelloc’h, micherourion pe dornwezhourion emzesket evit an darnvuiañ a
empent ur gevredigezh kevatalour, – skouerioù anezho a gaver gant tud evel PROUDHON hag an
darn vrasañ eus izili an Etrevroadelenn gentañ. N’eo ket dargouezh mar kav gwell ar preder utopek
alies an tremened eget an dazont ha mar en devez hiraezh da oad aour ar c’horfuniadoù.
Kealiadurezh piaouel al lankad-se eus an emskiant renkadel eo an anvelic’hweluniadouriezh
(merkomp diwar vont e kaver orin ar gealiadurezh emverelour gant an anvelic’hweluniadouriezh).
« Al labouradeg a vo ar gouarnamant » : seurt mennoz a eztaol ervat stad spered ar vichereion o
sellout outo o-unan evel rakward ur renkad gwasket galvet da gaout ur roll-ren er gevredigezh nevez.
Heñveldra gant keal an ec’hwel hollek : gouzout a ra ar vichereion ez int ar genderc’herion hag ivez
an urzhiataerion eus ar c’henderc’hañ ; dre se e rank an nac’h labourat hollek degas difloskadur
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trumm ar reizhiad kevalaour arvevat penn-da-benn, peogwir n’eus anezhi nemet dre ar broleteriezh.
Ur wech diskaret ar Stad, e tiwano ar gevredigezh nevez diwar emastenn ar c’hevarzheoù micherour
en o flom endeo, hag e vleunio gant kevredadur kendoniet ha naturel ar c’horfoù micher. Hogen an
ec’hwel hollek a chom ken utopek hag ar gevredigezh nevez a vennont adeiladiñ.
Kresk ramzel ar renkad vicherour ha lec’h brientek ar vichereion a zegas e Kornog Europa
amparadur un emsav proleterel galloudus. Ar bezoud end-eeun eus an emsav-se a gendrec’h ar
broleterion ez int ar renkad dilennet gant an istor, pezh a daol da greñvaat balc’hded ar vrientinelezh
vicherour ha da reiñ un dic’haou politikel da zistervez an darbarer. Mirout a ra ivez ar gengrediezh
renkadel a vije hepti ebarzhet begennoù ar renkad er gevredigezh vloc’hel. Hogen gant emdroadur an
armerzh ha dreist-holl ar c’halvezerezh e kinnig an amveziadoù kemmañ ha kas da get ar
vrientinelezh vicherour ken abred ha fin an 19t kantved, evel ma welimp pelloc’h. A-benn ar fin, ez eo
er mare-se entan dispac’hel ar broleterion koulz un aspadenn eus an tremened hag ul lusk etrezek an
dazont : darvoudoù 1848, 1971, erzerc’hadurioù kentañ ar stourm micherour, zo ivez darsavioù
diwezhañ an dornwezhourion.
Er c’hontrol, gant ar varksourion e oa un anaoudegezh resis eus gwikefreoù ar reizhiad kevalaour.
Gouzout a ouient e oa ret kas ar frammadur greantel kalz pelloc’h eget amgant al labouradeg. Anaout
a raent roll araokadek ar vourc’hizelezh, he deus diogelet kresk an nerzhoù-kenderc’hañ en un
emframm kevredadel roet. Galvet eo ar reizhiad vourc’hiz da vont da get, n’eo ket dre abegoù mui pe
vui divezel, met dre arbennoù armerzhel : ur skoilh eo da ziorreadur an nerzhoù-kenderc’hañ he deus
ganet ha na c’hell ket mui reoliñ. Diwar neuze n’eo ket mui amkan ar sokialouriezh distrujañ diouzhtu
ar Stad, hogen goulakaat a ra un adframmadur eus ar c’henderc’hañ hag eus ar gevredigezh e gounid
ar broleteriezh. Daoust da eneberezhioù diseurt, e fin an 19t kantved ez a ar maout gant ar
varksouriezh, hag araezioù-stourm gwerc’hekoc’h a zeu e piaou an emsav micherour : strolladoù
politikel ha bellouriezhoù heboell. En Alamagn e tremen ar frammoù reolet gant ar
sokialdemokratiezh eus 50 000 ezel e 1869 da 700 000 e 1900. Ar strollad e-unan a zastum 100 000
mouezh e 1871, 4 250 000 e 1912 en dilennadegoù. E Frañs, daoust d’ar C.G.T. anvelic’hweluniadour
ez emled marksouriezh GUESDE. Tamm-ha-tamm e tiwan strolladoù micherour kreñv dre Europa abezh. E 1881 ez eo krouet an Eil Etrevroadelenn hag ENGELS bezant : darbennet eo ar varksouriezh
da gelennadurezh kefridiel. E 1913 ez eus 3 500 000 a genduidi er bed a-bezh, etre 11 ha 12 milion a
zilennerion.
Hogen da c’hortoz ar stok dispac’hel bras ez eo degaset luskadoù politikel ar broleteriezh da zont
tre e c’hoari politikel ha kevredigezhel ar reizhiad : un amplegad eo da drec’hioù darnel a ro d’ar
framm nerzh ha levezon war ar boblañs : « distremenet eo an emsavadeg giz kozh, stourm ar
bardelloù », eme ENGELS7. Bev e chom an erged dispac’hel hag an iziunad d’ur gevredigezh nevez.
Met ar stourm a zo e bal distrujañ an urzh kevredigezhel a c’hoarvez bremañ e stern end-eeun ar
gevredigezh veziat. Evit ren ar stourm-se e diabarzh an ensavadurioù bourc’hiz e c’halv an emsav
micherour d’e skoazell an darn voniekañ eus ar gefredourion vourc’hiz (mezeion, kelennerion,
barnerion, h.a.). An anadenn-mañ a dizh an holl strolladoù sokiakour, o vont en ur ser gant o
c’hreskidigezh.
Un dislavar don zo gant an Eil Etrevroadelenn : nerzh he framm zo evit un darn vat e dalc’h he
c’hevanekadur ouzh ar gevredigezh vloc’hel. Merk eus se a gaver en arguzadur BERNSTEINKAUTSKY : kinnig a ra an azgwelourion azasaat ar gealiadurezh ouzh ar pleustr tra ma ne zegas ar
reizhkelennourion ar pennaennoù da goun nemet da gantreizhañ gwelloc’h o c’hadouriezh
strolladelour ha daelelour. Etrevroadelour en he C’hendalc’hioù, koulzataer en devoudoù, e tarzh an
Eil Etrevroadelenn e 1914. Da heul, e sank an emsav micherour er chaovinegezh vourc’hiz : abaoe
pell e oa bet postet berzh-mat an dispac’h e bank an dilennadegoù.
Displegadus eo kement-se moarvat dre leviadurezh an Eil Etrevroadelenn, met ivez ent donoc’h
dre ziskar ar gwiskad kevredadel a ampare diaz poblañsel an emsav micherour : ar vichereion. Adal
derou an 20t kantved emañ dilignezet ar vrientinelezh vicherour dre dreuzfurmadurioù al labour
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greantel degaset gant tud evel TAYLOR, FORD, h.a.. Ouzh an ijinenn liesarver, ar vicherelezh, ar
remzad, al labour-pare, e vez erlec’hiet tamm-ha-tamm an ijinenn arbennik, ar stael, an haenadoù, al
liveoù micherel, ar stlejad5. E vicher zo bet kollet gant ar michereg, ha dre se ez a divarrek da
vestroniañ an argerzh greantel koulz hag hollad an argerzhioù kevredigezhel hag istorel. Steuziañ a ra
diazez pennañ an erged dispac’hel a oa hini proleterion eil hanterenn an 19t kantved. Anat e teu d’ar
micherour diberzhekaet an dra-mañ : ar gevredigezh nevez ne vo ket evit kemmañ a-grenn an aozioù
labour ha sujet e chomo al labourerion d’an hevelep destrizhoù frammadurel gant ar greanterezh. Dont
a ra an arc’hadur strollennel hag an herouezadur hiniennel da vezañ dremmwel e stourm. Diorren a ra
c’hweluniadoù yoc’hek diazezet war ur c’hweluniaderezh a ijinerezh6. Diouzh he zu, ar
vourc’hizelezh a dal priz ar c’hevanekadur : e Frañs e tremen gopr gwerc’hel ar micherour
(gwezhiader 100 e 1910) eus 39 (e 1800) da 710 (e 1935) ; e derou an 20t e c’hoarvez ar c’hresk
brasañ : 90 e 1900, 400 e 1921.

III. LENIN hag ar saviad-kenderc’hañ dispac’hel.
Evit al leninouriezh, ar gudenn eo a-raok pep tra sevel un nerzh dispac’hel diavaez d’ar reizhiad
veziat. Mar degemer bonlakadenn MARX war roll istorek ar broleteriezh, ez a pell-bras diouzh
damkaniezh hag embregiezh ar sokialdemokratiezh.
Evit MARX hag evit atebeion an Eil Etrevroadelenn ez eo ar renkad vicherour dispac’hel dre he
saviad er gevredigezh kevalaour pa’z eo digembezus ganti. Kudenn ar strollad dispac’hel zo ur
gudenn frammel eeun. Ar strollad n’eo nemet ur furm deberzhek eus ar renkad ; ar Manifesto a gomz
eus frammadur ar broleterion e renkad ha dre se e strollad politikel. Hogos heñvelster eo evitañ
« renkad » ha « strollad ». MARX, KAUTSKY ha diwezhatoc’h Rosa LUXEMBURG, TROTSKI, ha
betek Maurice THOREZ ne gemmint ket ar stern-daveiñ : bep ma kresk ent niverel hag ent politikel e
kresk ar renkad vicherour he nerzh hag he furnez. Ur skeul didorr a ya eus ar stourm arc’hadurel d’ar
stourm dispac’hel : dre voniekaat ar c’hentañ eo e tizher ent poellel an eil, – poellata o tisoc’hañ war
un hewirded : ar strollad sokialdemokrat pe ar strollad komunour zo dispac’hel peogwir ez eus
anezhañ ur strollad micherour, eleze ur strollad eus ar vicherourion evit ar vicherourion. Ar
gwariadurioù pe ar c’houlzatadurioù a zeu neuze eus trubarderezh ar pennoù pe eus distennadur al
liammoù etre yoc’h al labourerion hag al leviaded : un distro da iziunadoù gwirion ar broleterion a
rank degas d’al linenn reizh en-dro. Diskuliet eo bet endeo gaonac’hded kudennadur trubarderezh ar
yoc’hoù8. E gwir, kudenn ar gevazasted etre ar framm dispac’hel pe politikel ha gwerc’helezh ar
renkad vicherour, eleze kudenn ar c’heñver etre emsavelezh ha diaz poblañsel n’eo ket bet stignet gant
MARX peogwir ne oa ket eus ar gudenn en e reizhiad-dezeviñ, evel m’hon eus gwelet uheloc’h ; da
heul, ez eo bet sigotet gant an Eil Etrevroadelenn koulz ha gant an darn vuiañ eus an damkanourion
varksour.
LENIN a droc’has gant ar c’hudennadur kozh, ha gantañ e teuas kudenn ar strollad, ar framm
dispac’hel da vezañ kreiz ar preder damkanel. War ur bennaenn emañ kreizet ar meizadur leninour :
kement strollenn pe renkad o werc’hañ en ur gevredigezh vloc’hel, ha pa ve ar re gorvoetañ, a gendaol
da arc’hwelerezh ar reizhiad ma emaint. Rak daou arvez ez eus d’ar stourm proleterel : an arvez
c’hweluniadour kempennelour a gendaol da emdroadur ar vloc’henn gevalaour, hag ar stourm
dispac’hel renet e diarsell ur Stad hag ur gevredigezh nevez ; ha div emskiant o klotañ ganto, an
emskiant c’hweluniadelour a zo un emskiant strollennel na zistremen ket ar c’heñverioù patromedmicherourion (stern-daveiñ an armerzhelezh), hag an emskiant dispac’hel – ar wir emskiant renkadel
(stern-daveiñ ar bolitikelezh hag an dispac’helezh9) na c’hell bezañ degaset nemet dre an diavaez,
eleze eus diavaez ar stourm armerzhel. Ar gudenn n’eo ket enta « mont d’ar vicherourion » met, « evit
pourchas d’ar vicherourion an anaoudegezhioù politikel ha kevredigezhel, e rank ar sokialdemokrated
kas en holl zurc’hadurioù rannoù o lu »10. An anaoud-se ez eo ar varksouriezh an eztaol azas anezhañ
8

Notennoù war an dispac’h soviedel : emdroadur ar Soviedoù, Emsav 85/ 16-28, & 26 pergen, 1974.

9

Tarzhañ ar c’hombod renkadel, Emsav 85/8-16, & 9 pergen, 1974.

10

LENIN, Que faire ?, Seuil, Paris, 1966, p. 135. 11 sl. 17.

ne c’hell ket bezañ embreget war-eeun gant ar broleteriezh er gevredigezh kevalaour, met gant ur
graer istorek bezant e pep live eus ar vuhez armerzhel, kevredigezhel ha politikel : ar framm
dispac’hel, eleze ar strollad bolchevik, piaouer saviad-kenderc’hañ strollennel an dispac’herion a
vicher, pourchaser ateb-oberoù an damkaniezh varksour hec’h-unan.
E-se, mar krou ar gevalaouriezh ul lieselezh a vicherioù : an darbarer hag ar patrom, ar politikour,
ar beleg, ar polis ha betek burevveliour an aozadurioù micherour, ez eus unan na c’hell ket ober : hini
an dispac’her. O tont da zispac’her en em lak ar stourmer er-maez a bep renkad. Ar framm dispac’hel
zo ur benveg-brezel evit aloubiñ ar veli. Mont a ra e-maez ar vaezienn gevredadel termenet gant ar
vourc’hizelezh ; mard emañ er gevredigezh vourc’hiz, n’eo ket un elfenn eus ar gevredigezh
vourc’hiz. Evit LENIN, ar gudenn n’eo ket frammañ ar vicherourion (e ober a reont drezo o-unan eser ar c’heñverioù kevredigezhel beziat), met frammañ an dispac’herion. O tiazezañ ur saviadkenderc’hañ dispac’hel distag diouzh ar saviad bloc’hel, e savel war un dro arallegezh ar saviad
bloc’hel hag an holl elfennoù anezhañ, en o zouez ar renkad vicherour, diaz poblañsel an dispac’h
proleterel. Seurt disrannadur etre ar « strollad » hag ar renkad a zegas war un dro un diskoulm hag ur
gudenn nevez : penaos bodañ goude ar pezh a zo bet disrannet a-grenn ? petra a ra d’ar Strollad bezañ
strollad ar renkad vicherour ? Respont a ra LENIN e-barzh Kleñved bugeliezh ar gomunouriezh,
goude amprouenn an devoudoù : ar gejadenn etre ar strollad hag ar renkad a c’hoarvez d’ur mare
brientek hag amzeriat eus an istor : an enkadenn dispac’hel11, pa gej ar renkad devoudel gant ar
renkad istorek. Hogen n’eus gwarant ebet a-raok taol evit ma skoanfe ar strollad, d’ar muiañ ez eus un
nebeut diarbennoù da gemer : prouet e vez proleteregezh ar strollad goude taol dre e varregezh d’ober
an dispac’h.
Al leninouriezh a assav kempoellded ar varksouriezh : bez’ ez eus e pep live ur c’hengerc’h etre
an damkaniezh hag an embregiezh, ar moneadur politikel hag an erged dispac’hel. LENIN ne gred ket
ez eo douget an dispac’h gant ur savelegezh davedek. An dispac’h n’emañ ket penn-da-benn en
amgant ar redi, nag en amgant ar frankiz : emañ dik en o foent-kejañ. O tistremen an amveziadoù
ergorel he lak gallus, ez eo an didarzhadenn dispac’hel ur gwallzarvoud devoudet emouiziek en
amveziadoù dibarek. Met LENIN a lak bepred e andon – hep muioc’h a gantreizhadur damkanel – en
ur renkad a rankfe bezañ gouest da gas da benn ar gwallzarvoud-se.
War un dro gant droukverzh an Eil Etrevroadelenn, degasadennoù LENIN a-zivout ar renkad
devoudel, ar framm dispac’hel hag an erged dispac’hel a oa ken gwerc’hek ma lakjont tremen e-biou
d’un adsell war vonlakadenn ar sokialouriezh ha roll istorek ar broleteriezh. Un eil gwech, ar brouenn
gantouezel a vir ouzh ar stourmerion a lakaat kudenn gant ar vonlakadenn : e Petrograd, dindan stur ar
Volcheviked, he deus ar renkad vicherour aloubet ar veli, – ha dervaet eo penn-da-benn an dezrann
leninour.

IV. Ar gevredigezh goudegreantel.
Adalek 1950 e teu tre ar broioù kevalaour araokaet en ul lankad nevez eus o emdroadur. Azonet
eo gant ar pezh a anver ar reverzhi ouezoniezhel ha kalvezel. Tra ma oa ur meni emrenerezh gant ar
ouezoniezh en 19t kantved, ez eo unan eus elfennoù pouezusañ ar reizhiad c’hreantel en eil hanterenn
an 20t kantved. Seurt reverzhi a gevampleg un treuzfurmadur eus ar gevalaouriezh frankizour. An
emdroadur kevredigezhel n’eo ket diforc’h diouzh lusk war-raok an anaoudegezhioù : kreizennadur ar
greanterezh, heboellaat ar c’henderc’hañ, an emgefren, emellerezh ar Stad er steuñviñ, ar
c’hendoniadur kevredigezhel, azonoù pennañ ar gevredigezh goudegreantel zo liammet strizh
kenetrezo. En emframm kevredadel nevez-se doareet gant roll gourfouezus ar ouezoniezh hag ar
c’halvezerezh emañ amsavet gwiskad saviadek kozh ar vourc’hizelezh (mezeion, breutaerion,
kelennerion) gant ur gwiskad nevez : ar galvezveliourion. « Ar galvezveliouriezh n’eo ket amsavadur
an dibaboù politikel gant an dibaboù kalvezel. Hevelep termenadur ne glot ouzh rizhenn vloc’hennel
ebet (). Ar galvezveli zo ar veli embreget en anv lazioù ar benvegadurioù-kenderc’hañ ha -divizout,
politikel hag armerzhel, a zo o fal ar c’hresk hag ar galloud ha na sellont ouzh ar gevredigezh nemet
11
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evel ouzh hollad an araezioù kevredigezhel da arverañ a-benn kreskiñ ha kreñvaat ar benvegadurioùren ouzh he reoliñ »12.
Er penn all d’ar skeul gevredigezhel e tiwan ivez gwiskadoù nevez en em gav e poent-kejañ an
nevesadur armerzhel-kalvezel hag an destrizh : graerion, ha war un dro kenderc’hidi, ar reverzhi
ouezoniezhel ha kalvezel e-tal urzhazoù seul bonneroc’h ma’z int breskoc’h, ar galvezerion hag ar
studierion o vuhezañ ur c’henstourm hag un enkadenn a zo un adsked eus gourzhenebadurioù ar
gevredigezh en he fezh. Diforc’h eo hiziv an arc’hwel-kreskiñ, -merañ, -skignañ, -arverañ ar gouzoud,
a oa tra kefredourion ar renkad-ren agentaou, diouzh arc’hwel ar galloud. O tiorren ez eus enta ur
gwiskad spesadek : ar galvezerion. Kemeret e vez ar ger en e ster ledan : bodañ a ra hollad ar c’hoskor
gouezoniour ha kalvezour, eus ar fizikour da goskor-trezerc’hel an ijinennoù elektronek ; eus ar
c’himiour d’ar bredour hag ivez ar studierion ken war ouezoniezhoù an natur ken war ouezoniezhoù
an den, ar skol-veur o vezañ teuzlec’h ar « renkad » nevez-se13 hag ivez teuzlec’h he c’healiadurezh.
Forc’hellek eo ober eus ar gwiskadoù nevez-se ur renkad vicherour nevez evel ma ra Serge
MALLET da skouer14. Emziforc’hañ a ra ar galvezerion dre natur o gouiziadur hag o fleustr.
Disheñvel int diouzh michereion ar reverzhi c’hreantel gentañ. Ar re-mañ oa o ferzhekadur ur
stuziadur kalvezel-kantouezek, frouezh an dro-chem vicherel. Ar re-se zo o ferzhekadur ur stuziadur
kalvezel-gouezoniezhek o c’houlenn ur stummadur dre ar c’helenn er-maez eus al lec’hioù-labour
peurliesañ. Aze emañ orin degemmadur ar skol-veur, koulz hag ar c’henstourmoù o deus he stroñset
er broioù greantel : evit an darn vrasañ anezho, ar studierion n’o devo ket staeloù-ren, pezh a c’hallent
bezañ engortoz a gaout e skol-veur vegennelour hanterenn gentañ an 20t kantved. E-maez an danvez
kalvezveliourion, stroll dibabet dreist-holl en amgant arbennik ar « Grandes Écoles », ar milion a
studierion enskrivet e frammoù an deskadurezh uhel gall a bourchaso an darn vrasañ eus ar sternioù
isrenk hag eus ar galvezourion he deus ezhomm an nevezkevalaouriezh. Loc’het eus ar skolioù-meur,
ar gealiadurezh enebaotrouniek zo deuet da vezañ tamm-ha-tamm kealiadurezh ar gwiskadoù kalvezer
hag ar yaouankiz. Daou benngeal zo ennañ : 1) an trozañ 2) an emdarzh. « An neb a droz reolenn ar
gevredigezh a baouez a vezañ un ergorenn en argerzh-moustrañ evit diraez par an dangorenn »15. Ar
studier o c’houzerc’hel ur savadur eus an amaezhierezh, an diskeler o stourm war ar straed ouzh ar
bolis, ar micherour o vac’hañ e batrom a eztaol ur werc’helezh heñvel : pep hini a ziouel lezenn
hollvezant ar gevredigezh vourc’hiz, ar moustrerezh. An emdarzh n’eo nemet an trozadur adkemeret
gant an niver bras, ar yoc’h.
Ezvannet e vez en dazont ar gevredigezh kengladelour. En egin er c’humuniezhoù ez eus anezhi
ur skeudenn tuginet eus ar c’hevredigezhioù kornogel : ken kevatalour ha ma’z int urzhazek, ken
liberter ha ma’z int moustrer. Amprestoù a ra ar gealiadurezh enebaotrouniek ouzh arsanailh an emsav
micherour : emhevelebiñ a ra alies ouzh ar broleteriezh evel ma rae dispac’herion 1848 ha 1871 ouzh
re 1789. Leun eo a zislavaroù : frouezh purañ ar reverzhi ouezoniezhel ha kalvezel, e venn ledañ ul
lavar enebouezoniezhek, – tu a ve d’ober aze ur geñveriadenn gant ar vicherourion a zistruje an
ijinennoù e derou ar greanteladur.
Kengejañ a ra ar gealiadurezh enebaotrouniek hag iziunadoù ar renkad kalvezer en un dodenngreiz : an emvererezh16. An dodenn-se a denn da c’hoari ur roll-unvaniñ evit ar gwiskadoù kalvezer o
vezañ ma’z eo liesstumm ha ma’z eus ur bern kemeradurioù anezhi. E-se e klot gant diarselloù
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dispac’helour al luskadoù studier hag underground koulz ha gant lazioù kalvezerion ar c’henderc’hañ
a nagenn galloud ar stroll kalvezveliour.
E berr, ez eus tu da lavarout : evit ar wech kentañ en istor kevredigezhioù Kornog e vez treuzkaset
ar gouzoud gant ur gwiskad kevredigezhel mestroniet, er-maez eus ar galloud, sujet da balvatadurioù
ar gevredigezh nevezkevalaour.
A-hend-all, ar renkad vicherour, a bourchas bepred an darn vrasañ eus al labour greantel, n’eo ket
ken avat ar c’henderc’had araokaetañ en emdroadur kevredigezhel. Ar gourzhenebadur korvoerkorvoed a zeu da vezañ un degouezh dibarek eus ar gourzhenebadur palvataer-palvataed, doareenn
hollek eus ar gevredigezh nevezkevalaour. Dilec’hiet eo ahel an dialusk renkadel : eus ar c’henstourm
bourc’hizelezh-proleteriezh e tremener d’ar c’henstourm bourc’hizelezh (+ kalvezveliouriezh) –
renkad kalvezer.

V. Dezverkoù an dispac’helezh en hil renkadel abaoe an 19t kantved.
An holl zispac’hioù, ha pa vent bourc’hiz, proleterel pe studier, trec’h pe trec’het, o devez da ziaz
kevredadel ur strollenn a zo dezhi doareoù resis.
Ar strollenn-diaz-se zo brientek e-keñver yoc’h vras ar boblañs, e-keñver ar gwiskadoù suj pergen
(evel ar vichereion e Frañs e 1871 e-keñver ar peb-all eus ar vicherourion, evel ar broleterion e Rusia
e-keñver ar gouerion, evel ar studierion en eil hanterenn an 20t kantved e-keñver ar vicherourion) ;
bihanniverek-kenan (ar broleterion a rae 1,8 % eus poblañs Rusia) ; ar c’henderc’had araokaetañ eo
eus an emdroadur armerzhel-kevredigezhel (ar vichereion en 19t kantved, ar galvezerion hiziv) ;
kevanegezh dister zo dezhi ouzh ar gevredigezh vloc’hel ha dispellded diouzh amgant ar veli. An
doareennoù-se a ro d’ar strollenn-diaz ur savlec’h forc’hellek e-keñver ar reizhiad kevredigezhel
veziat : emañ war un dro en diabarzh hag en diavaez anezhi. Dav eo merkañ n’eo ket an doareennoù
kevredadel-se drezo o-unan devoudus d’an dispac’h, – d’ar muiañ ez int amveziadoù bonvezus
dezhañ. An dispac’h, pa c’hoarvez, a zeu bepred e derou ul lankad eus an emdroadur kevredigezhel
pa’z eus diwanet ur strollenn vrientek, bihanniverek, amgevanek ouzh ar vloc’henn, en dispell diouzh
amgant ar veli ; nepred ne c’hoarvez diwezhatoc’h, pa’z eo deuet ar strollenn d’he ment ha p’he deus
kavet he lec’h hag he roll armerzhel, kevredigezhel, politikel er reizhiad vloc’hel, e berr, pa’z eo
kevanekaet ouzh ar gevredigezh, – evel ma’z eo ar renkadoù micherour europat abaoe dibenn an 19t
kantved. Dres, emdroadur ar re-mañ a ziskouez n’eo ket a-walc’h e ve un danvez strollenn-diaz, ur
« renkad dispac’hel », evit ma tarzhfe an dispac’h ; dre berzh he forc’hellegezh, ez eo digor d’ar
strollenn vrientek koulz hent ar c’hevanekadur kompezus ha hent an eilpennadur dispac’hel.
Ouzhpenn doareennoù kevredadel zo ret enta evit displegañ un dispac’h. Ar c’hevredigezhioù
ma’z eus bet un didarzhadenn dispac’hel eo ar re en em gave en un « enkadenn dispac’hel » ; gant an
termen-mañ ez intente LENIN war un dro ur c’henstourm (enebadur etre ur renkad gwasket hag ur
renkad gwasker), hag un enkadenn o lakaat brall en emframmoù armerzhel ha kevredigezhel (brezel
1914 da skouer, « herrekaer an istor ») : « N’eo nemet pa na venn ket mui re an traoñ ha pa na c’hell
ket mui re al laez kenderc’hel da vevañ evel gwechall, e c’hell an dispac’h trec’hiñ »17. Hogen ar
plegennoù tuezel ne spiront ket ivez da ziogeliñ un argerzh dispac’hel, evel a welimp pelloc’h gant
skouer Kumun Paris. Ha LENIN pa gomz eus « re an traoñ » a wel muioc’h eget ar strollenn-diaz :
ervat e oar n’eus ket a-walc’h gant « na vennout » ar broleterion evit luskañ an dispac’h hag e gas da
benn.
En tu all d’an doareennoù kevredadel ha d’ar plegennoù tuezel ez eus un elfenn all, an hini nemeti
a ve retvezek : ar saviad-kenderc’hañ dispac’hel. O tennañ korvo eus kevanegezh dister ar strollenn
vrientek ouzh ar vloc’henn, en em ziazez ar saviad-kenderc’hañ nevez en diavaez rik eus ar reizhiad
kevredigezhel veziat, – e-se ez eo saviad-kenderc’hañ piaouel ar strollenn ; hogen, mar rank bezañ
piaouel, e nac’h bezañ goubarzhel : ober a ra d’ar strollenn distremen he goubarzhelezh evit krouiñ un
hollveziadelezh nevez, ur galloud nevez, ur gevredigezh nevez. N’eus nemet ar c’hrouiñ-se a gement
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a c’haller envel dispac’h. Setu perak e lavaromp ez eo ar saviad-kenderc’hañ piaouel retvezek d’an
dispac’h ; rak, mard eo doareennoù kevredadel ar strollenn vrientek ha plegennoù tuezel ar
gevredigezh vloc’hel kement ha deberzhioù diziouerus, amveziadoù bonvezus d’an dispac’h, emañ ar
saviad-kenderc’hañ piaouel hag an dispac’h en ur c’heñver a gevamplegadur. Ar saviad-kenderc’hañ
piaouel a vez dalc’het gant ur stroll dispac’herion frammet o deus da bal boniekaat ar strollenn
vrientek, eleze he feurzigevanekaat diouzh ar vloc’henn ha dre se ober anezhi un diaz kevredadel
gwerc’hek, neuze diwarni stagañ da zigevanekaat strollennoù all ha prientiñ adkevanekadur ar
gevredigezh en tu all da zifloskadur an emframmoù beziat. Gwelout a raimp er skouerioù roet pelloc’h
ne c’hell ket tud emsavet tremen pazenn an darsav hep ur gwiskad saviadek o savelañ o amkanioù
politikel, armerzhel, kevredigezhel, o bellouriezh, h.a., a-zave d’ur gelennadurezh nevez eus an
hollelezh.
Ur gudenn a vellouriezh dispac’hel eo an hini emaomp o paouez menegiñ evel « digevanekaat
strollennoù all », a anver c’hoazh ar c’hevredadur kevredigezhel. Dre an argerzh-se ez astenn ar
framm dispac’hel e ziaz poblañsel da renkadoù pe strollennoù nad int ket dispac’hel drezo o-unan,
met a zo en ur blegenn a zroukvoz dre ma ne gavont ket er reizhiad an tu da seveniñ o iziunadoù.
Anez kevrediñ ganto ez a ar strollenn emsavet d’an digenvezadur ha d’ar faezhidigezh. Hevelep
kevrediñ ne empleg avat treuzvarc’had ebet a-berzh an dispac’herion war o c’helennadurezh na war ar
stern damkanel hag embregel a bourchas houmañ d’o amkanioù ha d’o bellouriezh. Da skouer, daoust
d’ar c’hevredadur gant ar gouerion e ro ar veli soviedel ar gourfouez d’ar c’hêrioù diwar goust ar
maezioù e Bonreizh 1918.
Tu zo bremañ da zezrannañ un nebeut dispac’hioù, trec’h pe trec’het, eus an hil renkadel diwarbouez an dezverkoù pennañ termenet uheloc’h : 1) ar gevanegezh ouzh ar reizhiad kevredigezhel 2) ar
c’heñver etre emsavelezh (dispac’helezh) ha diaz poblañsel 3) ar gwiskad saviadek 4) ar c’hevredadur
kevredigezhel.

a) Kumun Paris 1871.
1) dister eo kevanegezh ar gwiskad brientek (ar vichereion) ouzh ar vloc’henn ; emañ en o derou
al lankad eus emdroadur ar vloc’henn en deus o c’henderc’het koulz hag o emdroadur evel strollenn aziforc’h ; ouzhpenn se, evito da gaout un emskiant renkadel greñv e chomont estren d’ar frammoù
politikel bloc’hennel ;
2) ambilh ar stourm proleterel eo ar vrientinelezh vicherour ;
3) houmañ, daoust d’he stuzegezh vicherour, zo divarrek da savelañ frammoù hag ur vellouriezh
azas, e diouer ur saviad-kenderc’hañ piaouel hag ur gelennadurezh nevez eus an hollelezh ;
4) n’eus ket a gevredadur gant gwiskadoù korvoet all eus ar boblañs ; digenvezet e chom enta an
darsav ha trec’het eo.

b) An Eil Etrevroadelenn en he bloavezhioù diwezhañ.
1) war gevanekaat ez a an emsav micherour ouzh ar reizhiadoù bourc’hiz dre berzh ar roll brasouzh-bras en deus asantet c’hoari en o ensavadurioù politikel ha kevredigezhel ;
2) sigotet eo bet kudenn ar c’heñver dispac’h/diaz kevredadel, evel gwelet uheloc’h ;
3) n’eus ket a wiskad saviadek piaouel en arbenn eus ar roll gourfouezus roet d’ar stourm diskel e
stern ar frammoù arallek ; aet eo da get roll ambilh ar vrientinelezh vicherour hag amsavet eo bet
houmañ gant ar vourc’hizion vihan (kelennerion, mezeion, h.a.), eleze gant tud eus an hevelep
gwiskad ha hini kefredourion ar renkad-ren ;
4) mar c’hoarvez ur c’hevredadur kevredigezhel, n’eo ket en-dro d’an dispac’herion, met en-dro
d’ar gouarnamantoù (an Unaniezh sakr) pa darzh ar brezel, o kas da get an Eil Etrevroadelenn.

c) Dispac’h Here 1917.
1) Emañ Rusia e derou emdroadur ur reizhiad kevredadel nevez, dre ar greanteladur ; ar renkad
vicherour, en he derou ivez pa’z eo kenderc’had araokaetañ al lankad nevez, ned eo ket kevanekaet
nemeur evit c’hoazh ouzh ar gevredigezh vloc’hel ; dirgel eo an darn vrasañ eus ar stourm proleterel ;
2) aze emañ degasadenn vras LENIN : dre grouiñ ur saviad-kenderc’hañ piaouel d’an
dispac’herion (dispac’herion a vicher) e lak keñverioù nevez da ziwanañ etre ar framm dispac’hel hag
e ziaz kevredadel ;
3) e gin da wiskad-ren ar vrientinelezh vicherour e-kreiz an 19t kantved diazezet e diabarzh ar
reizhiad vourc’hiz, da ezvezañs ur gwiskad piaouel en Eil Etrevroadelenn, e krou LENIN ur gwiskad
saviadek piaouel e diavaez ar reizhiad hag ar renkad ;
4) o reiñ diouzhtu goude aloubidigezh ar veli « an douar d’ar gouerion », ez astenn diaz poblañsel
an emsav bolchevik d’an darn vrasañ eus ar boblañs, o kas an dispac’h d’an trec’h.

d) Didarzhadenn Mae 1968 e Frañs.
1) Ar reizhiad goudegreantel zo e derou hec’h emdroadur ; daoust d’o diouer a veli ez eo ar
gwiskadoù kalvezer kedelfennoù eus ar gevredigezh-veveziñ ;
2) ur saviad-kenderc’hañ piaouel a ra diouer dezho ; an trozadur hag an emdarzh, anezho an div
elfenn bouezusañ eus ar gealiadurezh enebaotrouniek, koulz hag an emvererezh a sellont evel spirus
da ober d’ar yoc’hoù dispac’hañ ; daoust d’an daveoù a venn ar gealiadurezh-se ober d’ar
varksouriezh, ned eo ket evelti ur gelennadurezh eus an hollelezh ; divarrek eo an darsaverion da
stignañ keñverioù nevez etre dispac’helezh ha diaz poblañsel ;
3) studierion ha kelennerion zo dezho ur savlec’h forc’hellek e-keñver ar reizhiad kevredadel
veziat : sammañ a reont un arc’hwel-talbenn eus ar reizhiad-se, a zo piaouañ ha merañ ar gouzoud, ha
war un dro e tigresk o c’hevanegezh outi koulz hag o dispellded diouzh ar veli ; hogen, e-lec’h
korvoiñ ar forc’hellegezh-se ha krouiñ ur saviad-kenderc’hañ piaouel er-maez eus ar reizhiad, e
kasont o stourm diwar o saviad-kenderc’hañ arallek, o piaouañ ha merañ kealiadurezhioù dispac’hel
evel nep gouzoud all e diabarzh ar reizhiad ; nepred ne gemeront an hent da amparañ ur gwiskad
saviadek piaouel18 ;
4) e-doug un nebeut devezhioù e c’hoarvez ur c’hevredadur kevredigezhel, gant ar renkad
vicherour dreist-holl ; hogen, e-lec’h derc’hel o amkanioù, o bellouriezh hag o c’helennadurezh salv a
bep treuzvarc’had, e striv an « dispac’herion » studier da ziverkañ pep kemm etre ar vicherourion hag
int, e klaskont tremen da broleterion ; paouez a ra ar c’hevredadur kerkent ma ro ar veli o
arc’hadurioù d’ar vicherourion, ha luskad Mae 1968, digenvezet, a ya da get e derou mezheven.

VI. An dodiñ nidiadel en hil renkadel abaoe an 19t kantved.
Evel m’hon eus gwelet, ar pezh a ra dibaregezh ar c’heñver etre emsavelezh ha diaz poblañsel en
hil renkadel abaoe an 19t kantved eo kefridiezh istorek ar renkad vicherour, eleze ar gaou daelerezhel
a zo bet en orin an holl gealiadurezhioù renkadelour.
Ar renkad vicherour e grez ar vichereion oa arlezat d’ar gevredigezh vloc’hel, rak parzhiat e oa
enni dre he saviad-kenderc’hañ ha war un dro digentod enni ent armerzhel, ent kevredigezhel, ent
politikel. Un egin kealiadel a zispac’helezh oa ganti, pa zistaole ar gevredigezh vourc’hiz en anv ur
gevredigezh kevatalour da zont kerkent ha skarzhet an « arvevaded kevalaour ». Ar prantad ma voe
bodet en o stankañ amveziadoù bonvezus un dispac’h kevredigezhel e-ser ar renkad vicherour a yeas
d’e dermen gant steuzidigezh ar strollenn vrientek dre berzh emdroadur armerzhel-kalvezel
kevredigezhioù Kornog Europa, hep d’an dispac’h c’hoarvezout.
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Diazezet eo kudennadur MARX war un dodiñ nidiadel, ur gaou daelerezhel, ur vonlakadenn o
lakaat ar broleteriezh da renkad istorek : gouest ha mennet eo ar renkad vicherour drezi hec’h-unan da
drec’hiñ hec’h enebour ha da ziazezañ ar gevredigezh komunour war zismantroù ar gevredigezh kozh.
An dodiñ nidiadel-se en deus roet tro da MARX da grouiñ un egin a von a werc’helezh nevez e
stumm damkaniezh. Stadomp n’eo ket aet MARX pelloc’h. Hag evit a sell an Eil Etrevroadelenn, aboan savelet diwar an dodiñ nidiadel un derou a zodiñ soliadel nevez, he deus strivet d’e ebarzhiñ er
reizhiadoù bourc’hiz dre gemer perzh er frammoù politikel ha c’hweluniadel arallek ha dre gempenn
he bellouriezh da heul. Ar gaou daelerezhel oa aet d’ur gaou frank.
LENIN, er c’hontrol, en deus advoulc’het an erv o krouiñ ur bon a werc’helezh nevez e stumm ur
saviad-kenderc’hañ piaouel dalc’het gant ar framm bolchevik, diwar an damkaniezh varksour. Ar bonse a roe tro d’un dodiñ soliadel nevez : tu oa diwar neuze da sevel e goulou an emsavelezh un
amkaniad hag ur vellouriezh emsavel ha da gas an dispac’h betek penn.
Hogen ur gudenn a chom diziskoulm, hag ar gudenn-greiz eo eus ar c’heñver etre emsavelezh ha
diaz poblañsel er varksouriezh-leninouriezh. Mar en deus ar gaou daelerezhel marksour roet an dro
d’un dodiñ soliadel nevez, n’eo ket bet karzhet an dodiñ nidiadel ha hemañ zo aet d’ur gaou frank.
Eno emañ enta forc’hellegezh ar varksouriezh-leninouriezh : diouzh un tu e reer evel pa vije gouest
drezi hec’h-unan ar broleteriezh da zispac’hañ ar gevredigezh, diouzh an tu all ez adeilader binvioù
damkanel hag embregel evit parraat ouzh an dic’houest ez eo ar broleteriezh en amveziadoù ar
gevredigezh vourc’hiz da gas he c’hefridiezh da benn.
Merkomp ez eo anadet ar forc’hellegezh-se diouzhtu goude darsav Here 1917 e stumm
diktatouriezh an unstrollad war holl strollennoù ar gevredigezh. « Ar gaou zo gant an devoudoù »,
frazenn vrudet LENIN, a oa na mui na maez eztaol ar gaou frank oc’h en em stummañ tamm-hatamm, daoust ma oa bet karzhet, evit ur prantad berr-tre, gant an devoudoù pa voe ar c’hentod e piaou
ar soviedoù8.
E Mae 1968 e stader arlezadegezh ar gwiskadoù kalvezer, dreist-holl ar rann skolveurel anezho, ar
studierion hag ar gelennerion, pa’z eo ar re-mañ war un dro saviadet ha digentod er gevredigezh
c’hall ; un egin kealiadel a zispac’helezh a oa ganto e kement ma tistaolent ar gevredigezh-se evel
maezienn-grouiñ. Ar gaou daelerezhel, bonlakadenn ar varksouriezh, a gaver ganto dindan ar furm
emdarzhegezh ar yoc’hoù ; evit d’ar furm bezañ nevez avat, ne ro tro da zodiñ soliadel nevez ebet,
seul gent a se, ned a ket ar gaou betek e garzhidigezh.
Istor an emsav micherour a zegas goulou war ur poent-kreiz : an dañjer ez eo evit un emsav na
garzhañ ar gaou daelerezhel en deus e c’hanet.

Levrlennadur.
Diazezet eo ar studienn-mañ evit un darn war levr F. BON & M.A. BURNIER, Classe ouvrière et
révolution, Seuil, Paris, 1971.
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KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(Pevare testenn, PKB-1335)
An emsav aljerian. III. – An trevadennerezh gall en Aljeria en 19t kantved gwelet gant
Alphonse DAUDET en e levr « Tartarin de Tarascon ».
Embannet e voe Tartarin de Tarascon gant Alphonse DAUDET en e stumm peurgloz e 1872,
goude bezañ bet embannet e stumm danevelloù berroc’h e 1863 hag evel feilheton er gazetenn Le
Figaro e c’hwevrer ha meurzh 1870.

Keñveriadus eo Tartarin de Tarascon gant Don Quijote, daoust ma n’en doa ket moarvat
DAUDET ijin CERVANTES. Dre gontañ troioù chin ur brientin diarc’hant ha hunvreer, troc’het
diouzh ar werc’helezh ha trellet e spered gant ar romantoù marc’hegouriezh, en deus klasket
CERVANTES diskar gwengel ar marc’hegour. Dre gontañ troioù chin ul leveour eeunik eus Tarascon
o vont da hemolc’hiñ al leoned da Aljeria a-benn tec’hout diouzh divredadur ur gêr broviñsel vihan,
en deus ivez DAUDET klasket diskar ur gwengel all : barzhoni ha marzhusted Aljeria. Ledet paot e
oa seurt gwengel e Bro-C’hall e-kerz an 19t kantved dre ur vrizhlennegezh liammet ouzh
trevadennerezh Aljeria. Anavezet oa da skouer kurioù al letanant Jules GÉRARD, al lazher-leoned
meur. Levrioù al letanant GÉRARD ha levrioù all a leze da grediñ ne oa ket unan eus kefridioù
bihanañ al lu gall en Aljeria diwall ar meuriadoù ouzh al loened ferv. DAUDET a anaveze mat awalc’h Aljeria. E 1862 en doa gweladennet Aljer, Blida, Miliana, Orléansville ha traonienn an oued
Chelif, dres ar c’hêrioù hag ar broezennoù deskrivet en e levr. Eus 1860 da 1865 e oa bet kargiad e
gwazvod Dug MORNY, kadoriad ar C’horf-dezvañ ha lezvreur an Impalaer. Ne oa ket dic’houzvez
eus ar c’hudennoù o tennañ d’an drevadenn. Baleet en doa en Aljeria a-gevret gant ur c’henderv
dezhañ anvet REYNAUD, a bourchasas dezhañ mui pe vui tudenn Tartarin. Ur paotr hegredik e oa
REYNAUD, o krediñ « en almeezed hag er vuezined, en dremedaled hag en holl draoù a fell d’al
levrioù kontañ ». Evel Tartarin, e wiskjont o-daou dilhad turk o krediñ degouezhout en Aljer en ur gêr
reterat hag eveltañ ivez e tegouezhjont en ur gêr broviñsel c’hall ma tremenjont da istrogelled.
Dedennet oa REYNAUD gant hemolc’h al leoned ha war an amboaz-se e tesachas DAUDET gantañ
war-du ar su. Degouezhout a rejont e Blida evit klevout ne oa mui leon ebet en Aljeria. Koulskoude e
talc’hjont da veajiñ o weladenniñ traonienn an oued Chelif ma voent degemeret gant meur a bennmeuriad bennozh da stael kefridiel Alphonse DAUDET.
DAUDET en deus klasket diskar mojennoù dre fentigellañ ha n’eo ket skrivañ ur romant
gwerc’helour a-zivout Aljeria, met a-dreñv da droioù chin Tartarin e spurmanter drama an
trevadennerezh gall. Er romant eo deiziadet loc’hadur Tartarin eus Marseille d’ar 1ñ kerzu 186., da
lavarout eo ez eo spisaet an deiz, ar miz, an dekvloaziad hep meneg eus ar bloaziad. Koulskoude,
diwar ar gendestenn, ez eus tu da amzeriadañ darvoudoù al levr er bloavezhioù 1867-1869, mare an
naonegezh vras e dibenn an Eil Impalaeriezh (sl. Emsav 96/428, 1974). DAUDET a zeskriv an teir
c’hevredigezh o kenvevañ en Aljeria : an hini vilourel, an hini drevourel, an hini henvroat, ken brein
ha ken brein an teir. Ur gêr vrein eo Aljer, poblet gant milourion o foarigellañ diouzh un tu, diouzh an
tu all gant trevourion europat hag aljerian, anezho arvevaded a bep liv, adalek an arvevaded cheuc’h
ha bourc’hiz betek al laeron, ar gisti hag ar glaskerion-vara, pep hini o kas skrapañ e lodennig diwar
vuzadoù ar c’horvoerezh trevadennel. N’eus kenderc’h gwirion ebet en Aljer, n’eus nemet
brokerezhioù a bep seurt. N’eo ket gwelloc’h an traoù en diabarzhvro. Amaezhiet eo meuriadoù an
tiriadoù milourel gant ofisourion aotrouniek ha berrsperedek harpet war gefridiaded aljerian herouezet
en abeg d’o liperezh-reor (« ezvrousterion ur penngadour bennak ») na soñjont nemet e leuniañ o
c’hofoù hag o godilli tra m’emañ ar boblañs o tiwaskañ an naonegezh, « oc’h ober korfadoù gant kig
dañvad rostet p’emañ ar meuriad a-bezh o kreviñ gant an naon dirak o zeltenn hag o tiframmañ diouzh
al levrini ramagnoù ar chervad aotrouniezhel ». Beli diharz zo d’ar vilourion er vro : forzh petore
beulke gant ur galabousenn c’haloñset a vez sentet izel outañ gant an holl. Evel ma lavar unan eus
tudennoù ar romant : « E berr, evit gouarn Aljeria n’eus ket ezhomm eus ur penn kreñv, na zoken eus
penn ebet. A-walc’h ez eus gant ur c’hepi, ur c’hepi brav galoñset o lintrañ e penn ur gefienn evel tog
Gessler ». Daoust da se e chom an amaezhierezh milourel dic’halloud rak an naonegezh. Ha klask a ra
ober un dra bennak ? O tiskar atav ar mojennoù e teskriv DAUDET evel-henn traonienn ar Chelif,
unan eus broezioù strujusañ Aljeria : « Neuze, tro-war-dro, kompezennoù fraost, geoteier losket,
bodennoù moal, strouezhegi kaktuz ha lentisk, grignol Bro-C’hall !… Grignol dic’hreun, siwazh ! ha
pinvidik ag aourgon hag a louezaeed nemetken. ##‘Douar’où dilezet, meuriadoù strafuilhet, o vont
hep gouzout da belec’h, o tec’hout rak an naon hag o hadañ kelanoù a-hed an hent. Bep pell-ha-pell,
ur pennkêr gall, gant tiez dismantret, parkeier dic’hounid, karveged konnaret o tebriñ betek gouelioù
ar prenester, hag an holl drevidion er c’hafedioù, oc’h evañ huelenn en ur vreutaat war an danvez
adreizhoù ha bonreizh ».

Petra a c’hoarvez d’hon leveour eeunik e-touez seurt bodad evned-preizh ha laeron ? Koll a ra
tamm-ha-tamm e arc’hant hag an emdouelloù en doa goveliet oc’h empentiñ Aljeria evel ur vro reterat
spouronus ha kevrinus. Pa zegouezh e lestr e porzh Aljer ez eo aloubet ar bourzh gant ur vandennad
Arabed ha Morianed « hanternoazh, hakr, spontus ». Tennañ a ra e gontell-hemolc’h evit difenn ar
vag, rak evitañ ez eo atav Aljer kêr-veur ar morbreizherezh. Dre eurvad, ar penn-bourzh a harz outañ
p’edo war-nes toullgofañ unan eus an arsailherion : ar re-mañ zo simidi davantek. Aljer, ma tilestr en
e wiskamant turk, zo ur prefeti proviñs divlaz. Mont a ra da dremen un nozvezh war api er-maez eus
kêr, « er gouelec’h », ha lazhañ ul loen braouac’hus a ziskouez bezañ ul leon. Da c’houlou-deiz en em
gav e-touez liorzhoù bannlev Aljer : ur paour-kaezh azen eo e leon. Dav eo dezhañ dic’haouiñ ar
perc’henn. Hemañ, un trevidig, o welout ouzh piv en deus kont, a c’houlenn ugent gwech gwerzh an
azen, ha Tartarin a bae gant grad-vat. Neuze e ped Tartarin da bredañ en e davarn, « un davarn
vannlev evel ma weler e Vanves pe e Pantin ». Ouzh taol, e tiskler d’e gouviad ez eo dav mont war-du
ar su evit kavout leoned. Hogen ned a ket an Taraskonad en hent diouzhtu. Un nebeut mizvezhioù e
chom en Aljer, o vevañ gant ur vaourez. Bourrus eo, daoust ma ne oar ket galleg ar plac’h. Un deiz
avat e sav koun dezhañ ez eo deuet da Afrika evit hemolc’hiñ al leoned ha setu eñ e traonienn ar
Chelif gant ur priñs montenegrat en deus anavezet en Aljer. Dre forzh kantren dre ar maezioù ha hejañ
pep bod e kav Tartarin a-benn ar fin an dro da lazhañ ul leon, an hini diwezhañ a zo er vro, ul loen
dall doñvaet gant ur vreuriezh kravezel islamat, ha dre se gwarezet gant al lezenn. E-keit-se eo tec’het
ar priñs montenegrat gant doug-paperoù Tartarin fiziet ennañ gant an hemolc’her p’edo en api. Galvet
eo Tartarin dirak ar barnerezh gall evit lazhidigezh al leon. « Goude Aljeria ar meuriadoù edo o
paouez ergerzhout ez anavezas Tartarin a Daraskon un Aljeria all, ken lu ha ken skrijus, Aljeria ar
c’hêrioù, prosezus ha breutaouriek. Anaout a reas ar brizhvarnerezh keusteurennet e goueled ar
c’hafedioù, stultennegezh an dud a lezenn, an teuliadoù o teurel c’hwez an huelenn, ar frondennoù
gwenn brizhellet gant ar “champoreau” ; anaout a reas an urcherion, an abiennerion, ar gouraterion, an
holl garveged-se eus ar paper-timbr, lontek ha treut, a floup an trevidig betek korf e heuzoù hag en lez
diskolpet delienn ha delienn evel ur penn-maiz ». Pe varnerezh avat zo dezhañ kembeli da varn
Tartarin ? An hini milourel pe an hini trevourel ? Kement-se zo hervez dezvad al lec’h ma’z eo bet
lazhet al leon. Goude un hir a enklask ez eo prouet en deus an tamallad graet e daol war an tiriad
milourel, nemet en deus tennet diwar an tiriad trevourel. Erzont a ra enta dirak ul lez-varn drevourel
ha kondaonet eo d’un dell-gastiz a zaou vil pemp kant lur. Hogen e wenneion zo aet gant ar priñs
montenegrat ha rankout a ra gwerzhañ e holl armoù hag e holl harnezadur. Didra eo pa zistro da Aljer.
O tegouezhout e ti Baia, ar « vaourez » a zo bet e serc’h, en he c’hav e-ser penn-bourzh al lestr en
deus e zegaset eus Marseille da Aljer. N’eo Baia nemet ur c’hast deuet ivez war-eeun eus Marseille,
ha kribellek a-walc’h eo evit dichekañ Tartarin e provañseg. Ar penn-bourzh a frealz Tartarin, o
prometiñ dezhañ an treizh-distro digoust da Marseille. Ouzhpenn se e ro da c’houzout dezhañ eo bet
paket ar seurtanvet « priñs montenegrat » o laerezh en Aljer ha kondaonet da bemp bloavezh toullbac’h. Ul laer a vicher ne oa ken, ha ne oa ket e vloavezhioù toull-bac’h kentañ. Antronoz e loc’h
Tartarin eus Aljer o vezañ « lezet war c’hlann ar Maour e gefiad armoù hag e emdouelloù ».
Oberenn DAUDET a lak enta a-wel nac’helezh ha gaonac’hded an trevadennerezh gall en Aljeria
en 19t kantved. Ar C’hallaoued o deus kaset ar boblañs d’an naonegezh hep dont a-benn da sevel
netra talvoudus er vro. Da lec’hiañ e ve moarvat ar romant er stourmad ouzh ar renad milourel e
dibenn an Eil Impalaeriezh hag e derou an Trede Republik. Hogen ken didruez all eo DAUDET ekeñver an amaezhierezh trevourel ; ne hañval ket gortoz un diskoulm dre erlec’hiadur an drevourion
ouzh ar vilourion. Nac’hel rik eo mentelad an trevadennerezh. E sigur fentigellañ en deus enta
DAUDET stignet kudenn dazont Aljeria adalek ar bloavezhioù 1860-1870.
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KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(C’hwec’hvet testenn, PKB-1336)
« Gouelec’h an Dartared » gant Dino BUZZATI.
Gouelec’h an Dartared, kentañ romant ar skrivagner italian Dino BUZZATI, zo bet embannet e
kerzu 1949.
Giovanni Drogo, tudenn bennañ ar romant, zo un ofisour yaouank o paouez dont er-maez eus ar
skol ; anvet eo bet en ur c’hreñvlec’h, ar c’hreñvlec’h Bastiani. Ar romant a grog er beure ma tle
Drogo mont diouzh kêr. Adalek derou ar romant e c’haller merzout en deus Giovanni un doare dezhañ
da veizañ ar pezh a anv ar vuhez : e vloavezhioù yaouankiz hag ar bloavezhioù tremenet er skol
pergen n’o deus evitañ talvoudegezh ebet. N’eo ket bevañ en deus graet hogen gortoz, gortoz an deiz
ma vefe ofisour, an deiz-se o klotañ gant derou ar vuhez wirion. Daou du ez eus d’ar pezh a anv ar
vuhez wirion : da gentañ an arc’hant, ar merc’hed, ar vuhez e kêr, d’an eil, un dra all, kevrinus, a anv
an tonkad. Enkrezet eo koulskoude an deiz-se, daoust ma krog gant ar vuhez wirion, peogwir e hañval
dezhañ eo tremenet bloavezhioù gwellañ e yaouankiz. Enkrezet eo ivez peogwir e c’halle betek neuze
bevañ gant ar spi, bremañ emañ ar vuhez wirion dirazañ.
Kreñvaet eo e enkrez gant an hent o kas d’ar c’hreñvlec’h : hir eo, diaes, an dud a gej outo ne
anavezont ket ar c’hreñvlec’h, hag en abeg d’ar c’hevrin a zo en-dro dezhañ, ez eo dedennet Giovanni
gant ar c’hreñvlec’h Bastiani ; war un dro ez eo trist ha c’hoant en deus komz eus traoù aes :
merc’hed, chase, buhez e kêr… Pa gej avat gant ar c’habiten Ortiz war hent ar c’hreñvlec’h ez eo
disouezhet : klevout a ra n’eo ket pouezus ar c’hreñvlec’h Bastiani, rak emañ war vord harzoù marv,
da lavarout eo harzoù na vezont morse taget, peogwir emaint dirak gouelec’h an Dartared. Trist eo
Giovanni o klevout kement-se, dipitet, hogen dirak ar c’hreñvlec’h e wel ar c’habiten Ortiz oc’h
arvestiñ, bamet, ouzh ar mogerioù kozh gant ur mousc’hoarzh leun a levenez hag a dristidigezh.
Hoalet eo neuze Giovanni gant ar c’hreñvlec’h. Penaos e c’hell hemañ, ken dister, lakaat da ziwanañ
ur garantez ken don ?
Eus burev komandant ar c’hreñvlec’h e wel Giovanni ur gweledva en dedenn : un tamm douar
gant ur roc’h : douar an Norz, douar ar mojennoù, hogen difennet eo mont di. Dre guzh e teu a-benn
da vont da arvestiñ ouzh an tamm douar-se : trefuet eo neuze, krenañ a ra, dedennet gant gouelec’h an
Dartared, ma n’eus nemet mein bihan, brumenn ha stummoù o fiñval. Aon en deus ne oar ket rak
petra, c’hoant en deus ne oar ket eus petra.
Giovanni Drogo en deus gortozet a-hed e yaouankiz ar mare da vezañ ofisour, ar pezh a zo bet araok ne gont ket, ne samm ket e dremened, un troc’h a laka en e vuhez, divizet en deus e krogfe da
vevañ adalek un deiz resis. Er c’hreñvlec’h Bastiani en deus dirazañ elfennoù ar vuhez wirion-se edo
o c’hortoz : an hent diaes ha trist evit degouezhout, ar c’habiten Ortiz n’en deus e nep doare dremm un
haroz, ar c’hreñvlec’h bihan, dister, divalav. An dra-se eo e vuhez, e donkad. Hogen n’eo ket evel-se
ez ijine e vuhez wirion, nac’hañ a ra pep tra a-vloc’h, hag evel ma touge e spi war e vuhez ofisour araok bezañ ofisour, bremañ e toug e spi war ar pezh a zo dic’hallus dezhañ tizhout, ar pezh n’en deus
ket ar gwir zoken da arvestiñ outañ : gouelec’h an Dartared, beuzet e brumennoù an Norz.
E-pad ar pevar miz kentañ tremenet er c’hreñvlec’h e ra Giovanni anaoudegezh gant un nebeut
tud : Tronk, en deus disoñjet petra eo ar vuhez er-maez eus ar c’hreñvlec’h, ar c’hemener a zo aze
abaoe pemzek vloaz, ar c’horonal, ar c’habiten Ortiz. Emaint holl o c’hortoz un dra bennak o tont eus
an dezerzh. Ar spi-se eo o laka da vevañ, un doare kleñved eo, ha breur ar c’hemener a wel e
daoulagad Drogo adsked ar c’hleñved-se.
Mignon eo Drogo gant letananted yaouank eveltañ, ha pa zegouezh evit daou anezho ar mare da
vont kuit, an hini speredekañ, bravañ, stuzietañ, Angustina, eo a ziviz chom er c’hreñvlec’h, tra ma’z
a kuit Lagorio, sot ha boutin. Goude pevar miz, Drogo ivez a c’hell distreiñ e kêr, emañ o vont da
sinañ ar baperenn ret pa sell dre ar prenestr : ar c’hreñvlec’h zo brav ha ramzel, ar soudarded bras ha

balc’h, sonioù an trompilhoù disi, ha koumoul gwenn en oabl a hañval dougen spioù ganto. Giovanni
a ziviz chom er c’hreñvlec’h Bastiani, soñjal a ra emañ aze e donkad. Abegoù gwirion e ziviz avat
n’int ket ken uhel : diegi en deus da guitaat ar c’hreñvlec’h ma anavez an dud ha ma’z eo ar vuhez
digudenn. Diemouez eo ouzh an dra-se evel ma’z eo diemouez ouzh an amzer o tremen : an amzer ne
dremen ket evitañ, ne dremen ket warnañ, ne zistruj netra e Drogo, ne zegas netra dezhañ : n’eus ket a
amzer dremenet, n’eus ket a amzer-vremañ ha daou du zo d’e zazont : emañ er c’hreñvlec’h Bastiani o
c’hortoz e donkad, hogen ar vuhez e kêr zo nepell ivez, ha sioul eo Drogo.
Ugent vloaz a dremen, hogen Giovanni Drogo ne gemm ket ; ne zoug ket merk an amzer : emañ o
c’hortoz : un nebeut darvoudoù eo en laka a bep eil leun a spi pe a zic’hoanag. Un deiz, eus an Norz e
tegouezh e-kichen ar c’hreñvlec’h ur marc’h du. Ur marc’h soudard eo ha ne hañval ket bezañ skuizh.
Diouzhtu e tihun ar spi en holl soudarded : an Dartared zo o tont. Drogo evel an holl a soñj emañ e
donkad o tostaat : a-walc’h e oa gortoz. Nebeut goude e klevont ne oa nemet soudarded deuet da
lakaat bonnoù evit an harzoù. Er c’hreñvlec’h ez adkrog neuze ar vuhez sioul ha divlaz. Pa ziviz ar
gouarnamant digreskiñ niver an dud er c’hreñvlec’h emañ Drogo e-touez ar re a chom. Dipitet bras eo
neuze ha soñjal a ra ez eo an Dartared ur vojenn savet evit ma asantfe un nebeut soudarded bevañ er
c’hreñvlec’h. D’an ampoent-se ez eus dizoloet gant ul letanant un dra du o fiñval en Norz. C’hwec’h
miz goude e weler ur goulou bihan. Diouzhtu e sav ar spi e kalon an holl soudarded. Hag an holl a
vevo gant ar spi-se e-pad pemzek vloaz, rak pemzek vloaz a laka al labourerion evit kas an hent betek
ar c’hreñvlec’h. Drogo a soñj emañ o tont an traoù mat miret evitañ gant ar vuhez. Hogen distrujet eo
bet e gorf gant an amzer ha n’en deus ket emdroet e spered, ha pa zegouezh an enebourion n’eo ket
Giovanni Drogo evit en em gannañ outo ; kaset eo kuit gant ar c’homandant tra ma tegouezh ur bern
soudarded eus kêr evit skoazellañ tud ar c’hreñvlec’h : ar c’hloar a vo dezho daoust ma n’o deus ket
aberzhet o buhez er c’hreñvlec’h, ha Giovanni Drogo a soñj eo bet touellet. E gentañ nozvezh er-maez
eus ar c’hreñvlec’h a dremen en ul leti war an hent. Santout a ra emañ ar marv o tont, divizout a ra
neuze en em gannañ ouzh an enebour-se, hep bezañ renet gantañ ; sammañ a ra e varv ha gortoz sioul
ha mousc’hoarzhus daoust ma n’eus den evit sellout outañ hag evit bezañ bamet rak e galonegezh.
Pa gaver meur a wech er romant ar ger tonkad e c’haller en em c’houlenn petra eo evit Drogo.
War a hañval ez eo donedigezh an Dartared hag an tu a roio da Drogo d’ober un dra bennak gant e
vuhez. Tu a ve neuze da grediñ ez eo c’hwitet buhez Drogo (e rann diwezhañ ar romant ez eus anv eus
« buhez diheñchet ») peogwir n’en deus ket gallet kemer perzh en emgann ouzh an Dartared, peogwir
ne oa ket yac’h a-walc’h ken evit degemerout e donkad. Hag e vije bet « saveteet » buhez Drogo gant
an emgann-se ? Aotreet eur da soñjal nann. An tonkad evit Giovanni Drogo zo un dra o c’hoarvezout
dezhañ hep m’en defe graet netra evit se, un dra gouzañvat eo. Divizet en deus da vat petra gortoz ha
gortoz a ra a-hed e vuhez hep ober netra. Renet eo gant an darvoudoù adalek derou ar romant : c’hoant
en deus kuitaat ar c’hreñvlec’h ? dindan levezon ar spi maget gant ar c’habiten Ortiz, e chom ; ur
marc’h du zo gwelet ? setu an Dartared o tont ; rouez-tre e vez gwelet o prederiañ, ha pa ra, a-zivout
Angustina da skouer, a hañval dezhañ bezañ ur marv hael, ne gas morse pell e soñjoù ha klozañ a ra
gant frazennoù dister : « A-benn ar fin, amañ, er c’hreñvlec’h, e c’haller kaout spi en un dra bennak ».
N’eo ket eñ a ziviz ar pezh a raio eus e vuhez, ar pep grevusañ eo n’en goar ket. An darvoudoù a
zegemer evel traoù distag diouzh pep tra, seul vuioc’h ma ne lec’h ket anezho en amzer, rak n’eus ket
a amzer evitañ ; anat eo an dra-se er romant ma’z eo heñvel ar pevar miz kentañ tremenet er
c’hreñvlec’h ouzh ar pemzek vloaz a laka an enebourion oc’h ober o hent : en eil prantad evel en egile
emañ Giovanni Drogo o c’hortoz.
An doare-se da welout an darvoudoù hag an amzer a glot gant ur gweladur divezel eus ar vuhez :
fiziañs o deus ar c’habiten Ortiz ha Drogo o c’hortoz, rak soñjal a reont e tegouezh an « tonkad » d’ar
re a zo dellezek anezhañ ; komandant ar c’hreñvlec’h, pa wel ar marc’h du, a soñj ez eo re vrav evit
ma c’hallfe c’hoarvezout dezhañ, ha Drogo kozh kaset kuit eus ar c’hreñvlec’h a gav ez eo direizh ar
vuhez en e geñver, eñ en deus en em aberzhet e-pad ugent vloaz. En em lakaat a ra e-kreiz pep tra, eñ
eo an dave evit pep tra ; dezhañ e c’hoarvez an darvoudoù, n’int e nep doare lec’hiet en un istor
bennak ; heverk eo er c’heñver-se er romant an diouer a vunudoù a-zivout an Dartared, o abegoù
d’ober brezel, h.a..

Gallout a reer soñjal neuze n’eo ket peogwir n’en deus ket Giovanni Drogo kemeret perzh en
emgann eo c’hwitet e vuhez hogen peogwir eo bet ur wir vargodenn a-hed e vuhez. Hag aes eo soñjal
e vije bet ivez ur vargodenn er brezel mar en dije kemeret perzh ennañ, n’en dije ket komprenet
pelec’h edo an « tonkad » edo o c’hortoz.
Gwashaour e c’hell ar romant hañvalout, dreist-holl pa soñjer ez eo Giovanni Drogo un den en
deus nac’het ar vuhez aes ha boutin, un den en deus klasket ober un dra bennak en e vuhez, hag en
deus c’hwitet mik peogwir ne ouie ket penaos ober. An dibenn avat a gemm ster hollek ar romant.
Giovanni Drogo ne gej ket gant an Dartared, met un emgann all en deus da ren, un emgann ouzh ar
marv. Ha skoet m’eo bet gant e skarzhadenn eus ar c’hreñvlec’h, evit ar wech kentañ en e vuhez e sell
ouzh ar pezh a zo dirazañ, ha trec’h eo war ar marv rak e c’hortoz a ra sioul ha mousc’hoarzhus.
Deuet eo a-benn, en diwezh, da droc’hañ ar c’helc’h-bac’h m’en doa tremenet e vuhez ennañ.
PKB-1336

AN EMSAV HAG AR VRO (81)
LIZHEROÙ
Kaset eo bet al lizher-mañ, e-ser ar c’henlabour e Bodad al lennegezh, da aozourez ur gontadenn
talbennet « Istorioù merc’hed ». Danvez ar gontadenn a c’haller brastresañ evel-henn : ur plac’h
dougerez a glev e ti ar mezeg (dre ur benveg bennak) kalon ar groueell a zo enni. Fromet-tre eo, sevel
a ra enni ul levenez nevez ha divent. Distro d’ar gêr, e klask lakaat he gwaz da gompren, hogen
hemañ a chom digas a-walc’h, dalc’het m’emañ e spered gant kudennoù o tennañ d’an Emsav. Da
heul se ha darvoudoù bihan all en em c’houlenn ar plac’h, rannet etre he danvez babig hag an
Emsav, hag e vo « paket » hi ivez gant he bugel evel an darn vrasañ eus ar merc’hed.
« Gwelout a ran daou dra er skrid :
– ur fromadenn a’c’h eus bet o klevout kalon ar groueell ;
– ur gudenn, a anvez “bezañ paket pe get”, hag a zo, a gredan, an darempred gouennañ/Emsav,
gwelet diouzh savboent ur plac’h (hag o lakaat e kont un tammig an holl verc’hed, pa na vije nemet
evit an abeg-mañ : pezh a ra pep hini zo, en un doare ha betek ur poent, tonkus evit an holl).
« Alese e teu forc’hellegezh da skrid : an eil kraf meneget a-us a rafe danvez ur romant, hag ivez
danvez ur studi (marteze e ouzout emaon abaoe mizvezhioù o klask dezrannañ an afer-se). Re bostek
eo evit ur skrid berr ; re bostek ivez evit un dudenn hepken (rak Mael, ar gwaz, a chom un dudenn
dreut-tre). Ha war un dro e tistruj pezh a c’hallfe ober danvez ur gontadenn verr, ar fromadenn, o
lakaat anezhi en eil renk. Setu perak da’m meno e rankez dibab amañ : pe e rez un dra verr,
barzhonius, fromus… oc’h adkempenn hepken ar fromadenn. Neuze e vefe ret dit, a gredan, na gaout
aon da lakaat war ar paper, evit kregiñ, kement tra a’c’h eus santet, kement santad ha trivli bihan a zo
bet ennout, hep klask ober “ur gontadenn”, evit dastum danvez hepken ; goude evel just ez eus da
zibab, da aozañ, h.a.. Met an dra gentañ zo ret evit dont a-benn d’ober un dra livus.
« An eil diskoulm a welan zo ober un dra kalz hiroc’h, kreizennet war un dodenn, tost un dezenn,
oc’h arverañ ar gudenn a venegez. Ha se zo un afer all. D’ar mare-se e teuio pezh a anvez “bezañ
paket pe get” da galon ar skrid (evel m’emañ bremañ n’eo ket ; e’z skrid ez eus kentoc’h evit ar mare
daou dra kevatal). Anat eo, n’eus ket tu d’ar mare-se da dremen gant “pakañ”, “bezañ paket”. Rak
petra ’dalvez ? Paket berr e-keñver amzer ? Beuzet en eurvad ? Pe petra ? Lakaat a rez a-geñver ar
gouennañ hag an Emsav, a gav din da nebeutañ, e gerioù all an natur hag an istor, o darempredoù hag
o c’heñverioù o vezañ gwelet ha buhezet en un degouezh resis gant ur plac’h dougerez. Un dra deurus
ha diaes eo, rak aze emeur en arvar da skrivañ un Nenn Jani nevez war un danvez all. Ar skrivagner
en deus buhezet tra pe dra, n’en deus ket ar gwir da chom e par ar buhezadur krai nag ar from, rankout
a ra mont da ster an traoù ; se a rez un tammig, o venegiñ ur fromadenn, ha goude ur gudenn. Hogen
pezh a abegan e’z skrid zo kinnig an daou dra-se evel kevatal, kempouezus. Ret eo mont da ster an
traoù, hag evit kement munud a zo. Reiñ a ran div skouer : ar plac’h a lavar : “klevet ’m eus kalon ar
bugel”. An danvez mamm laouen a vuhez an traoù evel-se hag ar gwir he deus d’e lavarout. Hogen ar
skrivagner a rank gouzout n’he deus e dudenn e nep doare klevet “kalon ar bugel”, met ur galon
groueell, evit an abeg eeun n’eus ket c’hoazh a vugel. Oc’h ober evel pa vije eus un dra n’eus ket
c’hoazh anezhañ, hag ouzh e dermenañ (kv. arver ar), e ra ar plac’h hag ar paotr dave d’o buhezadur,
d’o istor. N’eo ket difennet, evel just. Me fell din lavarout hepken eo ret d’ar skrivagner bezañ
emouez ouzh se, ha dre ret ez anado en un doare bennak en e oberenn.
« An eil skouer a fell din reiñ eo from ar plac’h o vezañ selaouet kalon ar groueell. Buhezañ a ra
se evel un dra en deus e wrizioù en he c’harantez ouzh ar gwaz, pa ra eus se un afer voutin etrezo, met
dezho o-daou hepken. E’z skrid eo diskouezet evel un dra hiniennel. An div dudenn o deus ar gwir da
soñjal ha da vuhezañ evel-se. Met ar skrivagner a rank gouzout ez eo ar c’heñver karantez/gouennañ
un dra stuzegezhel, hag ez eo emzalc’h an div dudenn un emzalc’h stuzegezhel, pezh a lak from ar

plac’h en e lec’h reizh, hag a ziskouez a-walc’h perak ne c’hell ket ar from-se bezañ kreiz un oberenn
a vent, evel ma lavaren uheloc’h.
« Gant gerioù all, mar lakaez e kont ar gudenn a venegez e’z skrid, ha mar grez eus se danvez da
gontadenn, e rankez diabaouez “pellaat” diouzh pezh a skrivez. Mard eo spiswel ar skrivagner, ez
anado “en un doare bennak” en e oberenn, a’m eus skrivet bremaik. N’eo ket fraezh, ha ne ouzon ket
re penaos displegañ. Met div skouer ez eus : Roparz HEMON gant Nenn Jani, ha BALZAC gant Les
Paysans (pe romantoù all).
« Spi ’m eus e talvezo dit al lizher-mañ ; din da nebeutañ e talvez, rak emañ ar skoulm aze evit an
holl : tremen eus an danevell hanezel d’ar romant. »
(02 03 75)

EMVR-502

Hevelep aozerez ha degemererez hag EMVR-502 :
« A-zivout da zarempredoù gant da waz ha da vab, e lavarez : “an traoù fall, an traoù mat”. Zoken
e-ser notennoù skrivet evel-se hag a dalvezo goude hepken, ne gavan ket eo azas evel rannadur :
savelet e vez aze div rummenn dangorel personel, diarveradus evit tud all estreget an hini a sant hag a
vuhez, a zoken evitañ (pe eviti) n’eo ket arveradus ur bern, rak an dave mat/fall a emdro gant an
amzer hag ar vuhez. Ouzhpenn e vesk daou dra : ur buhezadur plijus (pe displijus) hag ur varnadenn
divezel. Pezh a zo pouezus (hag hollek) eo ar ster a zo gant an darvoudoù ; se a ranker diskoachañ, ha
n’eo ket aes peogwir ez eur techet bepred da reiñ ur ster “mat” d’un darvoud buhezet gant plijadur ha
barnet evel mat, hag ur ster “fall” d’un darvoud displijus barnet evel fall. Buan neuze e vez erlec’hiet
ouzh “mat” “krouus”, hag ouzh “fall” “skoilhus d’ar c’hrouiñ”, en ur risklañ er-maez eus ar fetis. Evit
gwir, ar rummennoù mat/fall zo trapoù spontus. »
(30 03 75)

EMVR-503

Digant aozerez PKB-1331, Emsav 98/41-47, 1975, da aozer EMVR-499, Emsav 98/74-75, 1975 :
« Deurus eo pezh a skrivit a-zivout liv gallek, diouer a liv, pe liv brezhonek ar yezh a arveromp.
Ar si a rebechit da’m brezhoneg a anavezan, met ne zeuan ket a-benn alies da ziskoachañ an holl
c’hallekadurioù. Ret eo din anzav ivez e’m eus ar brasañ disfiz ouzh al liv brezhonek ; dre-vras e
kavan se folklorel ha netra ken.
« Gant se, e’m eus bet tro d’ober a-zivout Nenn Jani un evezhiadenn n’on ket deuet a-benn da
glenkañ e’m fennad : e romant-se e tilez Roparz HEMON al lavar diliv en doa degaset, evit al liv
brezhonek. Evel just, n’eo ket ul lavar nevez a grou, er c’hontrol e tistro d’ar broviñsegezh ha d’ar
folklor. En abeg da se ivez eo poanius da lenn e romant, ar stil a bouez war al lenner evel ur vantell
blom. »
(24 03 75)

EMVR-504

Digant aozerez PKB-1331, Emsav 98/41-47, 1975 :
« Gant pezh a lavar T eus an ec’hwel e Nenn Jani hag eus al lec’h bihan a’m eus roet dezhañ e’m
fennad, on bet kaset da brederiañ un tammig muioc’h. Da heul Roparz HEMON moarvat ne’m eus ket
roet kalz pouez da se. Koulskoude e talvez ar boan ober un nebeut evezhiadennoù. Ar romant a grog
gant an ec’hwel, ar gudenn vras e hañval bezañ ; krediñ a reer e ra Roparz HEMON goap eus an Itron
Drouineau a lak a-geñver gant an darvoud donedigezh he niz. Ha buan e steuz an ec’hwel en
tremened. N’eo ket anezhañ ez eus anv er romant, pezh a’m boa kavet souezhus ha dipitus war an
taol. Koulskoude e oa aze un dra pouezus evit istor ar gevredigezh. Un darvoud a bouez eo un ec’hwel
en ur gêr vras e derou ar c’hantved ; hag en degouezh eo micherourion ar porzh a ra ec’hwel, eleze ar
rumm micherourion a sell an holl outañ e Brest gant avi, gwarizi, droukrañs, se zo hervez, met forzh
penaos ez int ar vegenn e-touez ar vicherourion, ha pezh a reont a gont. Hogen er romant, ne gont ket.

« Perak neuze eo meneget ? Peogwir e loc’h ar romant eus an ec’hwel : deiz an ec’hwel edo Jani o
keginañ e ti an Itron Drouineau, aze eo bet kaset Ernest gant e droad friket, hag he deus Jani graet war
e dro, ha goude graet anaoudegezh gant tiegezh ar paotr yaouank, h.a..
« Aze hon eus ur skouer splann eus arver hanezel un darvoud kevredigezhel. Loc’hañ a reer eus
an hollekañ, ha diouzhtu e vez strishaet an traoù da geñverioù etrehiniennel hep dasson kevredigezhel.
Hini ebet eus tudennoù ar romant n’eo merket gant an ec’hwel-se, a zo koulskoude un elfenn eus ar
bed arnevez ma rankont bevañ ; daoust da se eo disoñjet a-boan echu, zoken gant ar c’hweluniadour
oberiant Kaourintin. N’eus ster ebet d’an ec’hwel-se a-benn ar fin, un elfenn eus ar c’hinkladur eo
hepken. »
(30 03 75)

EMVR-505

Da aozerez PKB-1336, Emsav 99/106-110, 1975 :
« Da skrid a anvfen un “diverrañ durc’haet” pe “rakdezrannel”. Da zellid eo bezañ lakaet a-wel,
hep degas war an dachenn stramm bras ar c’heriaoueg-dezrannañ emsavel, tresoù donañ buhez an
dudenn, he c’heñverioù ouzh an amzer, an istor, ar rezid, ar marv. Aze e prizier an degasadennoù a
bouez a c’hellomp gortoz digant ur bodad gouestlet war hir dermen d’al lennegezh : da gentañ un
nevezadur er stil hag el lavar dre-vras, d’an eil un doare da lavarout ar vuhez tostoc’h da lavar ar
vuhez. N’eo ket me a rebecho dit derc’hel d’un displegerezh plaen ha d’ur yezh eeun (gant ma ne
zeufe ket “eeun” da vezañ par da “skort” ha “plaen” da “zispis”).
« Hogen, mar ’c’h eus gwirioù didorradus war an hent nevez emaout o tigeriñ a-gevret gant tud all
ar bodad, ez eo dleet dit evelkent soublañ d’un nebeut kantreizhadurioù.
« Evit ar pennad-mañ da skouer, e sav ar gudenn evel-henn : hag ez eus a-walc’h gant un
diverrañ, zoken “durc’haet” ha “rakdezrannel” ? Dino BUZZATI a daol dre e romant ur goulou
dibarek war gudennoù tud e amzer. En un nebeut linennoù e tastumez ar pep splannañ eus ar goulouse. Hag a-walc’h eo ? Pell a vezañ dibouez eo da zegasadenn evel m’emañ. Koulskoude e ven techet
da welout enni un derou displegadenn nemetken. Respont a c’hallez eo d’al lennerion da arverañ ar
goulou-se bremañ en o buhez hag en o labour. Re aes e ve ur seurt respont. Daou zurc’hadur da
nebeutañ a welan da gendalc’h ar studienn :
– meizañ an amveziadoù ma voe savet ar romant (piv eo BUZZATI ? penaos intent an dibab a ra
eus e dudennoù, e zodennoù, e zivezouriezh, a-geñver gant istor e vro, an avantur faskour nevez echu
er mare ma skrive ? hag e romantelouriezh ne ve ket da geñveriañ ouzh an hini a reuzias e Frañs
goude diskar an Impalaeriezh kentañ ? Penaos lec’hiañ ar romant en istor al lennegezh italian hag
europat ? (ne lavaran ket “hanez”, met “istor”)).
– ar romant ha ni ; n’ouzon ket hag emañ aze abeg da zibab, hogen istor ar c’hreñvlec’h en deus
va lakaet diouzhtu da soñjal er Geto hag, a-vrasoc’h, en holl dud emouestlet d’ar gortoz. Rak, en tu all
d’ar Geto, d’an emsavioù devoudel, omp degaset gant ar romant a-stok ouzh ur gudenn a c’haller
dezrevell evel-henn : a-douez an holl draoù bev, mab-den eo an hini nemetañ a c’hortoz ; petra dalvez
ar gortoz se ? petra ober ? Diwar se, e c’haller goulenn ha stignet mat eo ar gudenn gant romant
BUZZATI, ha n’eo ket aet eñ ivez e-biou d’ar pep pouezusañ, ha perak, h.a.. »
(12 04 75)
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Kentañ trimiziad 1975.
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BREUDOÙ 1975 « EMSAV STADEL BREIZH » E ROAZHON D’AR 6 EBREL
D’ar 6 ebrel eo bet dalc’het e Roazhon Breudoù 1975 E.S.B..
War an deizroll edo :
0.

Envel Kengor an Dael ha sevel roll-labour ar Breudoù.

1.

Danevelloù obererezh pep Kellig.

2.1.

Dezrann obererezh politikel 1974.

2.2.

Raklun obererezh bloaziek 1975.

3.

Envel izili Kengor ar Reizhennañ evit 1975.

4.

Danevell Kengor ar Mererezh.

DAFAR EVIT DOP-ROB
I. Politikerezh ha leviadurezh.
Er pennad Ar gaou daelerezhel embannet war Emsav e du 1973 e verker e chom da skrivañ istor
an niderezh emsavel brezhon hag istor ar politikerezh brezhon : « Diskouezet e vo hep poan ne voe
nepred hennezh ur politikerezh emsavel rak bepred e voe renet diwar emzalc’hioù gwengelek dianket
diouzh ar gaou daelerezhel. » (Emsav 83/373).
Al labour-mañ a studi dedroadur leviadurezh E.S.B., ar ster politikel a zo bet roet da seurt
leviadurezh d’ar mare m’eo bet savelet hag ar ster a roomp dezhi bremañ e niderezh an Emsav.
Kudenn ar politikerezh zo bet bepred ur poent-kreiz eus preder an Emsav, zoken er mare ma n’en
doa ket an disterañ spi da gaout gwerc’h politikel « en un dazont rakweladus », evit arverañ unan eus
troiennoù karetañ Y. OLIER. S.A.D.E.D. zo bet savet e dave d’ar Stad vrezhon, Emsav zo talbennet
evel kelaouenn bolitikel, bep bloaz e rank ar Stroll-Leviañ ober un dezrann obererezh politikel, ar
pennadoù politikel zo bet bepred niverus e-barzh Emsav. Koulskoude n’eo nemet abaoe un daou vloaz
bennak ez omp kroget da vestroniañ ent damkanel kudenn ar politikerezh emsavel ha se bennozh d’an
enkadenn ma edomp lakaet dre berzh un obererezh a vennemp politikel.
Kent dezrevellañ prantadoù pennañ dedroadur leviadurezh E.S.B. e ranker sachañ an evezh war ur
forc’hellegezh a zo bet bepred etrezi hag ar politikerezh emsavel. Ne lavaran ket ez eo bet heñvelekaet
« leviadurezh » ha « politikerezh » e prezeg an Emsav. Ar forc’hellegezh a zeu eus an doare ma’z eus
bet dezrannet ul leviadurezh na oa ket politikel (zoken mar menne bezañ) e termenoù a bolitikerezh
hag ivez eus an doare ma’z eo bet komprenet ar politikerezh gant un Emsav en doa kuitaet an dachenn
bolitikel abaoe bloavezhioù.

1. Leviadurezh E.S.B. da vare prantad an diazezadur diabarzh (1962-1969).
Krennañ a c’haller leviadurezh diazezerion S.A.D.E.D. evel-henn : frammañ an Emsav evit
prientiñ frammadur ar vro. Diouzh an tres hollek-se ez eo kroget an obererezh-frammañ war un
dachenn strizh, met brientek, hini an deskadurezh hag ar stummerezh emsavel.
Ar ster politikel a roed neuze da seurt leviadurezh a oa ster politikel nep obererezh emsavel, stalon
an emsavelezh : diazezañ ur Stad vrezhon e Breizh war zismantroù ar Stad c’hall. Bodañ nerzhoù
strewet an Emsav, o frammañ, a gemere ster a-geñver gant ar Stad da sevel hag ar Stad da ziskar.
Ar forc’hellegezh etre leviadurezh diazezerion S.A.D.E.D. hag ar politikerezh emsavel a zeue eus
an doare ma voe komprenet gant gward kozh an Emsav hag ivez ar ster politikel a lakaed war an
embregadenn. Evit an emsaverion gozh, savidigezh S.A.D. E.D. a oa un embregadenn divezel,
lorc’hek ha balc’h, evel holl embregadennoù an Emsav : na gestal, na c’houlenn an aluzon, ni hon-

unan, h.a.. Ne gomprenent ket S.A.D.E.D. (kentañ kammed frammadur an Emsav) evel un amplegad
d’ur politikerezh emsavel. Diouzh o zu, diazezerion S.A.D.E.D. a gomprene o embregadenn e
termenoù politikel pa rae diouer dezho binvioù damkanel azasoc’h dre berzh an dislank bras a oa etre
kealiad an Emsav e derou ar bloavezhioù c’hwegont hag ar pleustr o doa boulc’het. Ar pleustr a veze
lakaet da glotañ gant kealiadurezh an eil Emsav diwar-bouez un arouezelezh a savele ur gensturiegezh
etre an Emsav oc’h en em frammañ hag ar vro en em briente evel-se da frammañ.
Mard oa forc’hellegezh en doare da gompren an traoù, war an dachenn e teuas sklaer an traoù
buan. Dre an troc’hoù a voe graet diouzh holl luskadoù an Emsav kent ha dre an troc’h kealiadel o
vont don-ouzh-don hag herrek-ouzh-herrek da heul krouidigezh ar gelaouenn Emsav e 1967.
Klozet e voe ar prantad-se eus leviadurezh E.S.B. gant diskarzhadur Y. OLIER hag e heulierion
strolladelour. Frouezh puilh a voe tennet eus an diskarzh gant ensavadekadur ul levierezh en E.S.B. ha
luskidigezh an eztroadur. Daoust da se, ar gaou daelerezhel, bezañs ur bobl vrezhon, ur vroad
vrezhon, a chome ar sichenn ma kemere harp obererezh an Emsav : « Tachenn E.S.B. n’eo ket hepken
ar gelennadurezh pe ar stummadur, an emgann politikel eo dreist pep tra : diskar ar framm gall e
Breizh ha sevel ar framm brezhon en e lec’h. Al labour a ra pep emsaver bemdez, n’eus forzh pegen
dister e ve, en deus ster hepken e-keñver ar c’hrogad a zo o tont. Kregiñ gant an emgann zo reiñ ster
d’al labour a vez graet en E.S.B.. N’eo ket hepken evit an emsaverion e kemero ur ster anat o strivoù,
hogen evit ar bobl vrezhon a-bezh. N’eo ket anavezet E.S.B.. N’eo ket aozet ar red poblañs etre an
Emsav hag ar bobl vrezhon. Ret eo lakaat anaout E.S.B. hag aozañ ur red poblañs etre an Emsav hag
ar bobl vrezhon. » (Kemennadenn Kengor an Dael evit Breudoù 1969, Emsav 31/212, 1969).

2. Leviadurezh E.S.B. abaoe derou prantad an eztroadur (1969).
Tri lankad zo bet da leviadurezh E.S.B. abaoe derou prantad an eztroadur, pep lankad o vezañ war
un dro un arnod c’hwitet da luskañ un obererezh politikel emsavel hag un distruj berzhus eus hualoù
kealiadel ha saviadel an tremened. An Emsav, war glask d’un obererezh politikel, enkadenn da heul
enkadenn, zo bet rediet da lakaat dindan dezrann kement elfenn oa en e gealiadurezh, e obererezh hag
e zevoudelezh.
2.1. Lankad kentañ (1969-1970).
En ul lankad kentañ hon eus klasket adluskañ an daelerezh-dieubiñ el lec’h ma oa bet lezet gant
an eil Emsav dre vrudañ an Emsav evel maezienn istorekaus nemeti e Breizh ha ledañ dezrann
anistoregezh pobl Vreizh : « An Emsav, hiziv, emouiziek hag armet mat a adkemer an daelerezh el
lec’h ma voe dilezet gant Breiz Atao, evit e gas da benn. » (« Breiz Atao » hag an daelerezh-dieubiñ,
Emsav 33/276, 1969).
Ar ger-stur oa neuze : diskouez an Emsav d’an dud ; an araez : al levrenn c’hallek ESB 1. Ur
gwisk nevez hor boa roet d’ar gaou daelerezhel gant damkaniezh an diempradur kevredigezhel a
aotree da virout ur bobl vrezhon dindan bourc’hioù anistorek. Hogen skeul-briziañ an obererezh
emsavel a chome bepred an hevelep hini : savidigezh ur Stad vrezhon, zoken mar beze graet anv eus
kevredigezh vrezhon nevez, war zismantroù ar Stad c’hall hag ar gevredigezh c’hall e Breizh.
Buan a-walc’h eo anadet bevennoù seurt leviadurezh dre an darempredoù nevez skoulmet. Da
gentañ ar c’hudennoù stignet gant an Emsav (kudenn an diempradur-adempradur, ar vrezhonelezh, ar
vroadegezh, h.a.) a skoe e-biou da brederioù an dud, n’o doa ket kalz a skog. D’an eil, an aterserion a
lakae ur bern goulennoù war savlec’h E.S.B. dirak an darvoudoù, ar sokialouriezh, ar varksouriezh,
h.a.. na oant ket bet pleustret pervezh betek neuze pa en doa an Emsav kudennoù loskusoc’h da
ziskoulmañ.
E-lec’h ober d’an dud en em lec’hiañ e-keñver an Emsav, ez eo bet rediet an Emsav d’en em
lec’hiañ e-keñver ar c’hudennoù a save dirazañ. Splann eo kement-se pa adlenner ar studiadennoù war
ar varksouriezh embannet gant Emsav e 1970.
Ouzhpenn se, an darempredoù nevez stignet a zegasas un treuzfurmadur en emzalc’h an
emsaverion : betek neuze e raent (da nebeutañ ent damkanel) un troc’h groñs etre o labour en Emsav

hag o labour bara. Adal ar mare ma arverjont o lec’hioù labour evel maezienn-daelañ e kemmas ivez
ster o « labour bara ». Kemmañ a reas ivez an dezrannerezh : e-lec’h kompren an Emsav hag ar
peurrest eus ar gevredigezh evel div unvez distag e voent komprenet diwar neuze evel div rann eus an
hevelep unvez e darempred daelerezhel. Kement-se a voe dezrannet e Pevar stael an dispac’h (Emsav
40/113-135, 1970), o studiañ kendro ar c’healennoù emsavel er reizhiad arallek.
An holl labourioù-se avat ne zegasent ket nemeur a dud nevez da E.S.B. : war an nebeut a chome
en adkelligoù e oa rouez-kenan ar re a laboure.
2.2. Eil lankad (1970-1971).
Bep ma anade bevennoù leviadurezh al lankad kentañ, e voe erlec’hiet outi un eil leviadurezh
ahelet war 1) studi ar gevredigezh e Breizh 2) bellerezh al ledemsav.
« Bellerezh al ledemsav a c’haller deskrivañ e berr : roll an Emsav en diavaez eo brudañ e
gealiad ; unan a zaou, ar c’healiad-se o tizhout ar boblañs a zedenno tud d’an Emsav (arc’hwel tuta),
pe a lusko kelc’hiadoù da c’hourzhtreiñ er sujer (arc’hwel ledemsav). » (Raklun obererezh bloaziek,
Emsav 63/77, 1972). E gwir, n’eus bet nag eus an eil arc’hwel nag eus egile, peogwir n’edo ket an dud
en amveziadoù o dije o rediet da zibab a-du pe a-enep an Emsav (evel m’eo bet rediet Vietnamiz da
zibab a-du pe a-enep ar G.R.P.).
Diouzh an tu all studi ar gevredigezh e Breizh, he c’hudennoù a vremañ, studi an embregerezhioù
armerzhel a glote gant an damant d’ar bruderezh : penaos komz d’an dud hag o desachañ da
ziskoulmoù an Emsav ma n’anavezer ket o c’hudennoù ? Ar studiennoù-se o deus diskouezet pegen
diazas e oa kealiadurezh an Emsav evit dezrannañ pezh a c’hoarvez er vro ha muioc’h c’hoazh evit
kinnig diskoulmoù emsavel d’an enkadennoù. Azonus eo er c’heñver-se klozadur ar studienn war
Greantioù Citroën e Breizh : « Un arm a bouez evit distagañ ar vicherourion diouzh ar c’hevredad, da
derriñ ar c’helc’h-bac’h ma emaint, eo dastum stummadur kalvezel ha micherel o lakay gouest da
gavout gourc’hwel e lec’h all, a ziskouezo dezho o zalvoudegezh vicherel ha denel, – en hevelep
doare ma’z eo ar gallekadur un arm a bouez da Vreizhiz evit en em zistagañ diouzh ar framm gall, ur
bazenn war-du ar rezid. » (Emsav 47/354, 1970)
Gant ar studiennoù war ar gevredigezh hon eus klasket lec’hiañ ar c’hudennoù kevredadel e
sternioù-daveiñ savelet evit dezrannañ obererezh an Emsav hag e zienkañ (diempradur-adempradur,
henvoazelezh-arnevezelezh, brezhonelezh-gallelezh, brezhonekadur-gallekadur, h.a.). Tamm-ha-tamm
avat eo anadet bevennoù ar sternioù-daveiñ kozh ha kemeret o lec’h gant sternioù-daveiñ nevez
savelet diwar bleustr an eztroadur. Ar stern-daveiñ emsavelezh-arallegezh, da skouer, a zistroadas
tamm-ha-tamm ar stern-daveiñ broadelour brezhonelezh-gallelezh.
Gallout a reomp heuliañ a-hed ar bloavezhioù adal krouidigezh S.A.D.E.D. karzhadur
kealiadurezh vroadelour an eil Emsav o tisoc’hañ e 1971-1972 war darzhadur ar c’hombod broadel.
Kement-se a ro digor d’un trede lankad e leviadurezh E.S.B..
2.3. Trede lankad (1972-1974).
Lusket eo bet leviadurezh an hollelaat hag an istorekaat bennozh da darzhadur ar c’hombod
broadel damkanet e 1971 er pennadoù Eus an hollelaat broadel d’an hollelaat bedel, Emsav 60/375388, 1971, Broadelourion ar bloavezhioù pemont ha geneliezh ar saviad-kenderc’hañ emsavel, Emsav
53/137-164, 1971, Ar bountad yezhelour, Emsav 55/207-240, 1971. Ar ger-stur « Stummañ ar vro
diouzh istoregezh ar bobl vrezhon ha war un dro savelañ an istoregezh-se » (Raklun obererezh
bloaziek 1972, Emsav 63/79, 1972) a ziskouez evelkent ne oa ket karzhet ar gaou daelerezhel pa raed
bepred dave digudenn d’ar « bobl vrezhon ». Koulskoude e oa graet an troc’hoù pennañ pa guitaas
E.S.B. e-kreiz 1972 ar vroadelourion diwezhañ a chome ennañ. Diouzh leviadurezh an hollelaat hag
an istorekaat e voe savet e 1973 ger-stur daelerezhekaat ar bountadoù kevredadel (DOP-ROB 1973).
Buan a-walc’h evelkent ez eus anadet diaesterioù evit daelerezhekaat ar bountadoù kevredadel : 1) ne
oa ket a-walc’h ledañ ESB 7 evit lakaat trelusk er bountad breizhek 2) re vihan e oa niver an
emsaverion evit ren nep obererezh yoc’hek na kaout gwerc’h war-eeun war ar bountadoù kevredadel

3) an diogeladenn ez eo amparadur ur gevredigezh vloc’hel e Breizh termen istorek ar bountad
breizhek a anad evel tidek, seul didekoc’h ma ve diaes erverkañ an hevelep termen istorek d’ar
bountadoù kevredadel all. Petra a dalvez tarzhañ ar c’hombod broadel mar empenner bepred an
obererezh politikel e stern « ar vro », « Breizh », « poblañs Vreizh », « ar gevredigezh e Breizh »
h.a. ? Merzet eo bet abred seurt diaester, henn gwelout a reer anat e DOP-ROB 1973 ma tispleger
n’eus ket a « broleteriezh vrezhon » ha kennebeut a « vourc’hizelezh vrezhon ».
Petore emsavelezh a oa gant ul leviadurezh a glaske adlakaat an Emsav war roudennoù ar
politikerezh broadelour ? An darvoudoù zo bet kreñvoc’h eget ar bennegezh leviadurel, hon rediet o
deus da welout ne oa bet nepred a bolitikerezh brezhon emsavel, ne oa ket tu da ziren an emsavelezh
d’ar politikerezh, d’ar vrezhonelezh, d’ar vroadegezh, h.a. ; nemet e oa ar politikerezh, ar
vrezhonelezh, ar vroadegezh eildisoc’hoù eus argerzh emsavel an hollelaat hag an istorekaat.
Lankadoù kentañ leviadurezh E.S.B., mennet evel kammedoù war-du ur politikerezh brezhon, o
deus disoc’het dre berzh o c’hwitadennoù war lankadoù trehontadur dislavar politikel an Emsav. O
karzhañ e vroadelouriezh, en deus an Emsav kendalc’het e-pad ur prantad, da lec’hiañ e obererezh en
ur stern politikel brezhon, eleze broadelour, betek ar mare m’eo deuet anat an dislavar etre
politikerezh broadelour ha niderezh emsavel.

3. War-du ul leviadurezh nevez.
E 1974 ez eus bet lakaet kudenn ezpleg, evit ar wech kentañ, war ziaz poblañsel an Emsav gant ar
ger-stur « krouiñ un diaz poblañsel d’an Emsav », hemañ o vezañ diskouezet evel un amplegad sine
qua non d’an obererezh politikel emsavel (Raklun obererezh bloaziek, II, Emsav 87/78-80, 1974). An
diaz poblañsel kinniget evel diskoulm da enkadenn leviadurezh E.S.B. war-du ur politikerezh emsavel
a zegas war an dachenn damkanel un niver a gudennoù-diazez. Meizad an diaz poblañsel n’eo ket
hepken ur meizad oberatael eus ar politikerezh met ur meizad istorel-kevredadel a gemer al lec’h
dalc’het betek-henn gant meizadoù « pobl vrezhon », « pobl Vreizh », « kevredigezh vrezhon »,
« kevredigezh e Breizh », h.a..
An divarregezh ma emaomp da dermenañ en egor hag en amzer diaz poblañsel an Emsav a
ziskouez ez eo dic’hallus d’an Emsav kaout un obererezh politikel emsavel bremañ. N’eo ket da
lavarout n’hon eus ket da savelañ politikerezhioù emsavel war dachennoù diseurt evel m’hon eus
graet a-zivout ar yezh, gant ESB 7 da skouer. N’eo ket da lavarout kennebeut hon eus da chom ermaez eus ar stourmadoù politikel a zo er bed, e Frañs, e Breizh.
Preder hag ober an Emsav a zle bezañ ahelet war savelañ kudennadurioù emsavel eus enkadennoù
ar bed. Se ne dalvez ket eo ret dilezel kement en deus ul liv brezhon, pell alese : dre an hir a bleustr en
deus bet an Emsav e Breizh emañ e-tailh da zegas eno respontoù da gudennoù ar gevredigezh ha
bennozh d’e saviad-kenderc’hañ emañ e-tailh da ren an hollelaat hag an hollvedelaat n’eus ket a
emsav hepto.
Ar breud damkanel ha kelennadurezhel a zo bet hag a zo bepred en Emsav zo da genderc’hel, met
ur breud nevez zo da luskañ war an dachenn gant an nerzhoù a zo er vro evit savelañ kudennadurioù
emsavel eus dislavaroù hag enkadennoù ar bed a vremañ. Prantad ar politikerezh a zeuy goude
hepken, pa vo treset roudennoù ur politikerezh emsavel diwar gudennadurioù emsavel ha n’eo ket mui
diwar bolitikerezh broadelour an eil Emsav, pa vo diorreet a-walc’h an nerzhoù emsavel ha framm an
Emsav er bed.
Amplegad pleustrel seurt leviadurezh zo ul lammgresk eus kementad ha perzhded al labour en
Emsav, ha da heul, arbennikadur emsavel an emsaverion. An arbennikadur emsavel zo da ziforc’hañ
diouzh an arbennikadur kalvezel n’eo ket dre ma endalc’h barregezh kalvezel an emsaverion war al
labour a renont met dre ma kemer en o istor personel an un ster hag en istor an Emsav.

Ia. Politikerezh ha leviadurezh – Evezhiadennoù.
Kentañ evezhiadenn a ran d’an daneveller eo e’m eus aon e c’houlenn re diganimp. Me
oar ez eo emdroet kalz an Emsav en dek bloavezh tremen. Merkomp koulskoude n’eus ket
c’hwec’h vloaz ez eo echu prantad an diazezadur diabarzh, amzer gwall verr evit aozañ ur
politikerezh mar kouner an dezerzh noazh m’en em gavjomp e dibenn hon c’hlask d’un diazez
yac’h.
Hetadus eo ma teufe anat buanoc’h e c’hoari E.S.B. e roll a lec’h-emsavekaat. Hag a-du
krenn on gant klozadur an danevell pa ziarc’h « ul lammgresk eus kementad ha perzhded al
labour en Emsav, ha da heul arbennikadur emsavel an emsaverion ». Disfiz zo da gaout avat
ouzh nep ger-stur direadus d’« ar politikerezh evit ar politikerezh » ; dre se e karfen kaout
resisadurioù digant an daneveller p’hon ped da vont e-barzh « ar stourmadoù politikel a zo er
bed, e Frañs, e Breizh ». En devoud e vez daou seurt politikerezh : ar politikerezh riezel a zo e
bal paderezh ha kresk ar riez, hag ar politikerezh renkadel a zo e bal trec’h an tu kleiz er
riezoù ma ne biaou ket ar veli ; – er riezoù ma piaou ar veli ez a ar politikerezh renkadel da
riezel d’e dro, ken ma ranker stadañ ne vez nemet ur seurt politikerezh hag ez eo ar
politikerezh renkadel ur rakfurm eus ar politikerezh riezel. Betek gouzout, en devoud, e tenn
kement hil istor ’zo d’en em werc’helaat e stumm riezoù, – aspouezañ a ran : un devoud n’eo
ken ha diwarnañ n’omp ket aotreet da zezastum e vo atav evel-se. Nemet n’hon eus ket ivez
da ziwelout e vez evel-se abaoe pell ha hiziv muioc’h eget biskoazh. Gant abeg eo bet
termenet ar politikerezh emsavel evel ur rakfurm a seurt nevez d’ar politikerezh riezel, – alese
bonlakadenn E.S.B., o kantreizhañ ar ger stadel a zo en e anv (ar ger stadel-se a hañval
diaezañ kement an emsaverion bremañ). Aon ’m eus na ve mesket, gant rat pe get,
bonlakadenn E.S.B. gant ar gaou daelerezhel broadelour. Daou dra diforc’h-mat ez int, ha ret
eo diskouez penaos int diforc’h.
Tarzhañ ar c’hombod broadel zo kement ha karzhañ ar gaou daelerezhel broadelour, eleze
anzav n’eus bremañ nag abaoe pell broad vrezhon ebet, kevredigezh vrezhon ebet, – met ned
eo e nep doare kement ha degemer ne vo biken a vroad vrezhon, a gevredigezh vloc’hel
brezhon. Heñveldra, tarzhañ ar c’hombod renkadel zo kement ha karzhañ ar gaou daelerezhel
renkadelour, eleze anzav n’eus savelegezh kevredadel na tonkad istorel ebet oc’h ober eus ar
broleterion ur renkad hollveziadel, – met ned eo e nep doare degemer ne c’hell ket bezañ ur
galloud proleterel e Frañs, e Breizh, h.a..
War zigarez ma’z eo aet gaonac’h hiziv ar vroadelouriezh vrezhon, ez eur techet da soñjal
ez eo bet gaonac’h a-viskoazh, da welout hepken an arvez « gaou » eus ar gaou daelerezhel
broadelour. Dav eo adlakaat hemañ en e lec’h istorek evel o vezañ bonlakadenn Breiz Atao
ha, da heul, rakfurm da vonlakadenn E.S. B.. An doare eo da lakaat a-wel an diforc’h-diazez
etre E.S.B. hag al luskadoù politikel breizhek all a vremañ. O strivoù a denn bepred da
zispakañ ur politikerezh diwar vonlakadenn Breiz Atao (« ur bobl vrezhon ez eus er ster
kevredadel-politikel arnevez ») ; – U.D.B. evel ar re all : n’eo ket peogwir e harp a-du-rall
war ar gaou daelerezhel marksour ez a da wir evit kelo ar gaou daelerezhel broadelour. Pezh a
ra dibarelezh ha nevezded bonlakadenn E.S.B. eo ne lak ket kudenn gant bezoud pe divezoud
kenderc’herion an istor : an Emsav ez eus anezhañ en devoud, evel saviad-kenderc’hañ hag
evel hil istor. E vonlakadenn eo ez a ar saviad-kenderc’hañ emsavel etrezek bezañ saviadkenderc’hañ bloc’hennel (stadel, broadel, riezel pe all), ez emwerc’helay an hil istor m’emañ
en ur c’heveleb d’ar riezoù a anavezomp. Hag aze emañ poell an diforc’h : tra ma’z eo ar
vonlakadenn varksour ha broadelour ur c’houlakadenn o kas he goulakaerion d’an hentoù
gaonac’h pe da wallerezh an devoudoù ha da waskerezh an dud anez bezañ karzhet, ez eo
bonlakadenn an Emsav hiziv un dervantadenn harpet war un dodiñ soliadel, – soliadel e
kement ma chom soliet er c’henderc’hañ emsavel, na mui na maez ; dervantadenn dre ma
sank en dazont diwar an dodiñ soliadel-se, oc’h azgwelout hec’h amkanioù hervez
tebegezhioù pep mare. E-se, ar vroad vrezhon, ar Stad vrezhon n’int na pal na diazez-loc’hañ
an Emsav, hogen poentoù-disoc’h tebek anezhañ : an dervantiñ daelerezhel en deus kemeret
lec’h ar gaou daelerezhel ; e-se en em gav treset amgant ar politikerezh emsavel : bez’ ez eo
maezienn an tebegezhioù digor dirak ar c’henderc’hañ emsavel ; e-se, trede heuliad ha n’eo

ket an hini disterañ, diaz poblañsel an Emsav ne c’hell bezañ nemet an emsaverion o-unan, –
klask un diaz poblañsel er-maez anezhañ a ve skeiñ en-dro etrezek ur gaou daelerezhel nevez.
Da c’hortoz ez eus e tiwano strolladoù politikel diwar an Emsav, – ar strolladoù-se avat ne
c’hallint diwanañ ha gounit un diaz poblañsel yoc’hek nemet dre an arc’hwel ledemsav.
Bonlakadenn nevez an Emsav a empleg ur bennaenn a niderezh a c’haller dezrevellañ
evel-henn : ne oufe soliadelezh ebet bezañ retvez ; deberzh e vez bepred, – d’ar muiañ
deberzh diziouerus. En eneb, ez empleg ar gaou daelerezhel ur retvezekaat eus ar soliadelezh :
staelad ur retvez zo da bobl wengelel ar vroadelourion, da renkad hollveziadel ar
renkadelourion. Da heul, ur politikerezh renkadelour pe broadelour (soliadelour) a vez serr,
sonnet war gefleuniadur dic’hallus retvezekaat ar soliadelezh, tra ma chom ar politikerezh
emsavel (nidiadelour) digor ha gwevn, anezhañ mererezh ar soliadelezh e kement ma’z eo-hi
deberzh diziouerus d’ar c’henderc’hañ istor.

II. Kudenn kelennadurezh an Emsav.
En eost 1969 e voe roet an termenadur furmel kentañ da gelennadurezh an Emsav. « Kevanaat ar
gelennadurezh » a voe diskouezet evel o vezañ an un dra gant « unvaniñ an istoregezh » (Unvanadur
an istoregezh, Emsav 32/231-236, 1969). Dre an eilpennadur a c’hoarvezas neuze, e paouezas an
Emsav a gemer harp war elfennoù kelennadurezhel degemeret dizezrann gantañ en tremened. Diazez
ne gemere ken nemet war elfennoù kelennadurezhel dezho un ateb-oberoù ha danzeet gantañ e pep
rikted-dezrannañ. Troc’het oa al liamm diwezhañ a stage an Emsav ouzh ar c’healiadurezhioù a oa bet
e vagerezed. An dezrann hag an dizarbenn anezho a voe kaset da benn er bloavezhioù da heul ha
betek 1974 : tro-ha-tro e voe merket an troc’h gant ar vroadelouriezh hag ar yezhelouriezh, ha gant ar
renkadelouriezh. Displeget e voe abeg an troc’h o lakaat war wel an doare boutin d’ar
c’healiadurezhioù-se : soliadelouriezhoù ez int. Merkomp n’en doa ket an embreg gortozet ma ve
peursklaeriet an traoù gant an damkanañ : en eost 1969 end-eeun en em zispartie E.S.B. eus dalc’hidi
ar soliadelouriezh a oa en e vetou.
Un arvez a bouez eus termenadur furmel kelennadurezh an Emsav a gaver en arroud-mañ eus
testenn eost 1969 :
« Pa lavaromp ez eus bremañ ur gelennadurezh emsavel, e fell dimp lavarout evel just ez
eo gouest an Emsav da dermenañ fraezh e amkanioù ha da savelañ e vellouriezh ; met dreistholl, mard eo gouest d’ober kement-se, ez eo peogwir emañ en e gerz bremañ ar binvioù a
vanke d’e ziaraogerion. Ar binvioù-se a ro dezhañ an tu a) d’en em anaout evel argerzh istorel
b) d’en em ziazezañ evel framm dispac’hel war an dachenn k) da zezrannañ, ken e goulou e
istoregezh, ken e-keñver amplegadoù an dispac’h, kement embregerezh ha kement
damkaniezh oc’h anadiñ ennañ e-unan pe en diavaez anezhañ. » (pp. 234-235).
Ar gelennadurezh zo pourchaserez binviadur damkanel an Emsav. Gwir e oa e 1969, gwiroc’h eo
e 1975 : binvioù damkanel hon eus evit labourat war an holl dachennoù, tudadelezh ha renkadelezh,
c’hweluniaderezh hag armerzhelezh, arz, yezh, istorouriezh h.a.. Ur stadadenn gentañ zo d’ober aze :
mar klasker gouzout pere eo, er pleustr, ar binvioù damkanel-se, e ranker anzav ne c’haller e nep
doare dastum en un displegadenn pezh a ve « dezrevell kelennadurezh bremañ an Emsav ». E-keñver
bro, yezh ha sevenadur, e ren an Emsav ul labour a denn da iziunadoù ar vroadelourion, ha
koulskoude n’eo ket broadelour. En embregerezhioù armerzhel e ren ul labour a denn da hini an
aozadurioù renkadelour, ha koulskoude n’eo ket renkadelour. Ar vroadelouriezh, ar renkadelouriezh
zo dezho kelennadurezhioù dezrevelladus dre ma tremenont gant un amgant soliadel. Ur
gelennadurezh savlec’hiet en niadiadelezh, kevastenn d’ur furm istorek, a c’haller ober dave dezhi, ne
c’haller ket he dezrevellañ. Kemeromp da skouer diogeladur Roparz HEMON : « Evit Breizh, ya !
Hogen ivez evit ar pezh a zo kant gwech talvoudusoc’h, kant gwech santeloc’h eget Breizh, evit ar
wirionez. » (Breiz Atao, eost 1923 ; ademb. Ur Breizhad oc’h adkavout Breizh, 1972, p. 29) ; dave a
rae d’an hevelep kelennadurezh hag a reas, hogos pemont vloaz goude, tarzhadur ar c’hombod
broadel ; ent soliadel ez eo disheñvel-bras diogeladur Roparzh HEMON diouzh dezrannadur ar
vroadelouriezh gant E.S.B., ha pa ve dre berzh an islonk etre an Emsav e 1923 hag an Emsav e 1971 ;

ent nidiadel avat ez eus ur c’heñver a hevelepted etrezo (ar wirionez zo un anv all d’an istoregezh,
h.a.), hogen nag an eil nag egile n’int un dezrevell eus ar gelennadurezh a reont dave dezhi, –
dispakadurioù all zo hag a vo moarvat anezhi, a vo war un dro disheñvel kenetrezo ha koulskoude
ereet dre ur c’heñver a hevelepted nidiadel. Tu a ve hep mar da zresañ ur renabl eus « kelennadurezh
bremañ an Emsav » dre zastum ar bommoù damkaniezh a gaver a-strew en embannadurioù E.S.B.,
hogen ar renabl-se, gant e zremm soliadel, a rofe un arvez paouraet, plat ha dister, eus ar
gelennadurezh. Ar gelennadurezh ned eo ket koulskoude ur skiant dieztaol ha dreistdiraez, ur meni
korf kevrinel. Eztaoladus eo el lavar damkanel, hogen ret eo gouzout ez eo pep eztaol anezhi pe diles
ha darnel, pe bloc’hel ha pladet, eleze unventek ha dispredet. Dilested ar gelennadurezh a empleg
arvent treadegel, he lec’h eo ar furm istorek a-bezh, an niderezh eo an hent reol d’hec’h anaout. Setu
perak e chom an eztaolioù anezhi diac’hinek pa n’eo ket dislavarus.
Setu perak, un denesidigezh d’an Emsav dre e gelennadurezh a vez touellus. An hent diles da
anaout an Emsav hag e gelennadurezh eo dont en e niderezh, – gant gerioù eeunoc’h : labourat ennañ.
Pa zenesaer d’an Emsav dre e gelennadurezh, ne ouzer merzout elfennoù houmañ nemet evel
poentoù-disoc’hañ ; en eneb, pa gemerer perzh el labour, e teu an elfennoù-se da gemend-all a
boentoù-loc’hañ.
Ur skouer a gaver gant dedroadur ur meizad-blein a zo meizad ar pal. Petore palioù en deus
E.S.B. ? setu ur goulenn a vez graet ouzhimp alies. Mar furcher el lizheradur e tiskoacher respontoù
diseurt nad int ket bepred kenglotus. Diegi o devez a-hend-all tud E.S.B. o komz eus palioù, – evel pa
vije un dra a eil renk.
Ur mare oa ma verke an Emsav d’e bal « dieubiñ broad Vreizh », pezh a zegase ur c’hombodadur
en obererezh : diouzh un tu an oberoù durc’haet d’ar pal, diouzh an tu all an oberoù estren d’ar pal.
War-c’horre un divezouriezh henvoazel pe bihanvourc’hizel boutin gant ar peb-all eus ar boblañs edo
stignet un divezouriezh emsavel eeunik o termenañ an droug dre an droienn sonnet : « N’eo ket evelse e vo dieubet Breizh ». Ar c’hombodadur en oberoù a gevamplege ur c’hombodadur er
gevredigezh : ar Geto. Evel ma ne denne ket oberoù ar boblañs da zieubiñ Breizh, e veze diskleriet
pobl Vreizh estren dezhi hec’h-unan, pe, romanteloc’h, « an emsaver estren en e vro ». Ar pal a veze
anavezet da reolerezh nemetañ an ober.
Ur riskladur a c’hoarvezas : ar pal « dieubiñ broad Vreizh » a zeuas da vezañ « adsevel broad
Vreizh » gant ar ster « adeiladiñ broad Vreizh ». Ar werc’helezh ne oa mui tra an dazont, hogen tra ar
pemdez : pep ober emsavel oa ur c’hresk eus ar vroad fetis bezant en egin. Ar pal a ziwiske e neuz a
reolerezh trehontel, a zerc’helezh diasavel, evit bezañ un durc’hadur enmanel, ur werc’helezh
dialuskel. Ar riskladur-se oa dezhañ daou heuliad a bouez :
– ar pal kent, o tibourc’hañ e drehontegezh, o tiwengelaat, a baoueze a vezañ un davedenn hiron,
ur « finvez soliadel », evit bezañ ur pal diles, eleze ur rummenn bolitikel rik, dezrevellet gant an
droienn « padout ha kreskiñ ». En e geñver en em gavas kantreizhet ar pennaennoù embannet gant
S.A.D.E.D. evel ar frammañ hag an emsav-labour ;
– ar pal kent o kemmañ staelad, ar « finvez soliadel » o steuziañ, e voe distanket an hent etrezek
ar finvezioù diles, nidiadel. Ar vrizhfinvez vroadel (eztaolet en he splannañ gant Skiant Vreizh
GAWAIN, sl. PKB-1114, Emsav 68/253-259, 1972) a leze al lec’h gant ar finvezioù diles. An Emsav
a zileze al luskadoù goubarzhelour, proviñsek-broadel, evit durc’haat e obererezh d’an
hollveziadelezh. Ar reolerezh dre ar finvezioù a gemere lec’h ar reolerezh dre ar palioù.
E-se eo gwir ha diwir ez eo pal an Emsav sevel ur vro. Davedelezh an Emsav zo hollveziadel ; dre
se ez eo ledanoc’h eget domani nep pal dibarek. Padal, kement tra a ra an Emsav a-gevreizh ganti a ra
anezhañ un hil istor kevan, a rumm gant an hiloù istor ez eo ar broioù. An hil istor-se a zisoc’ho gant
ur stummadur kevredadel-istorel disheñvel hep mar diouzh ar broadoù a anavezomp hiziv, – e-se n’eo
ket pal an Emsav goveliañ ur vroadelezh vrezhon diwar ur patrom pe unan all a vroadelezh. An
diforc’hioù avat zo deberzhek : pezh a zo a bouez eo ez eo an Emsav un hil istor a rumm gant ar re a
zedaolas ar broadoù, eleze a zavedelezh hollveziadel.

Ret eo merkañ e loc’h an Emsav diwar an hevelep amveziadoù hag al luskadoù broadelourrannvroelour. Hogen ober a ra eus an amveziadoù-se bonveziadoù d’un niderezh kevan durc’haet d’an
hollelezh. Mar pleustr gant ar vroadelezh, ez eo bepred diwar-bouez meizadoù nidiadel, eleze oc’h
ober anezhi ul lankad bonveziadel er vaezienn istor. Al luskadoù broadelour-rannvroelour, en eneb, o
treuzplakañ war Vreizh ur soliadelezh vroadel a-benn mirout drezi ar soliadelezh vrezhon (ha hi ur
c’houbarzhelezh rannvroel en devoud) en he stad, zo d’ar muiañ oberiaded politikel en hil broadel,
n’eo ket brezhon, met gall. N’o deus ster istorel nemet dre o arallegezh, dre o gweredoù diavaez : kaer
zo dezho komz en anv Breizh, ned eont ket pelloc’h eget bodañ nerzhoù digentod en daelerezh
kevredadel gall. Pal an Emsav, evitañ, zo eeun : padout ha kreskiñ. Damantiñ a ra an Emsav d’e
baderezh ha d’e gresk evel ma ra ar broadoù. Ne vez pal politikel all ebet. Ar vroad vrezhon, pe forzh
pe zisoc’h kevredadel a zeuy da labour an Emsav, a zeuy evel war ar marc’had, – pe kentoc’h evel ar
furm diraezet gantañ dre gas war-raok stourm ar finvezioù a-unan gant stourm ar palioù ez eo e
baderezh hag e gresk.
Gant dedroadur meizad ar pal hon eus ur skouer vat eus dispakadur ar gelennadurezh. Houmañ zo
war un dro eeun ha forc’hellek. Eeun : an hevelep kelennadurezh zo en diogeladur embannet gant
Roparz HEMON e 1923 hag e tarzhadur ar c’hombod broadel ; emañ an hevelep meizad nidiadel en
arver a rae eus an termen « gwirionez » hag en arver a reomp eus an termen « istoregezh ».
Forc’hellek, rak mar ren pennaenn an hevelepted en nidiadelezh, e ren pennaenn al liesventegezh er
soliadelezh keñverek, hag e tachenn ar politikerezh pergen. Moarvat e labouromp, en devoud, da
adeiladiñ ur vro nevez, ha koulskoude n’emañ ket aze hon pal, ha n’omp ket broadelourion.
Heñveldra e labouromp da adeiladiñ ur renad a vo tostoc’h d’ur weriniezh-pobl eget da renad all ebet
a anavezomp, ha koulskoude n’emañ ket aze hon pal, ha n’omp ket renkadelourion. N’omp na
broadelourion na renkadelourion dre ma n’omp ket soliadelourion.
Kavet e vez hualus seurt forc’hellegezh evit an embregiezh, e tachenn ar bruderezh da skouer.
Emañ kentoc’h an hual en hon diampartiz da embreger ar binvioù a zo en hon c’herz. Rak er
forc’hellegezh-se, el liesventegezh a lak an nidiadelezh da darzhañ diastal er soliadelezh, ez eus tro er
c’hontrol d’ur wevnded dreist. An Emsav n’eo ket broadelour na renkadelour, hogen e kement ma’z
eus kerentiezh etre e labour hag ar c’heflusk broadelour, ar stourm renkadelour, e rank ar re-mañ
pourchas amveziadoù bonvezus d’e labour. Ganet eo bet an Emsav er c’heflusk en-dro d’an devoud
tudadel brezhon ; a-douez al luskadoù diwanet eus ar c’heflusk-se, n’eus nemetañ o kemer hent ar
c’henderc’hañ istor : mar bez un deiz eus ar vro emañ ar vroadelourion o tifenn ar gwengel anezhi, e
vo deuet er bed, n’eo ket dre an turmud broadelour, hogen dre hent ar c’henderc’hañ emsavel. Ur
skouer eus an enebadur-se, ar splannañ dre ma tenn d’an dachenn ma labour an Emsav abaoe ar
pellañ, eo istor ar yezh arnevez : abaoe 150 vloaz e vez ar vrogarourion vrezhon oc’h ober « yezh
vroadel » eus ur meskailhez parlantoù ha « yezhoù lennegel » a zo en hevelep keñver ouzh ur yezh
wirion ha m’emañ bro wengelel ar vroadelourion ouzh ur vro wirion. An Emsav, ha se en desped da
rebarberezh ar soliadelourion, en deus kenderc’het ur yezh wirion ; – ar parlantoù hag ar yezhoù
lennegel n’int ket estren d’ar yezh-se, nemet o deus en he c’heñver savlec’h un amveziad bonvezus,
« ur c’hevala nidiadel endoniet er saviad-kenderc’hañ » (Emsav 74/60, 1973). Ur skouer all : ar
geneiled a gemer perzh en ober c’hweluniadel zo krog da enebiñ hentennoù nidiadek an Emsav ouzh
an hentennoù soliadek arveret gant an aozadurioù renkadelour. Aze ivez eo aet an Emsav pell diouzh
pleustroù an aozadurioù kleiz e Breizh, – klask dimeziñ soliadelezh tudadel ha soliadelezh renkadel :
pe, evel U.D.B., o kemplakañ broadelouriezh vrezhon ha sokialouriezh, pe, evel ar P.S. hag ar
C.F.D.T., o reiñ bod d’an arc’hadurioù rannvroelour e-kichen o arc’hadurioù renkadel ; pell ivez
diouzh pleustrerezh hollek an aozadurioù kleiz dre ar bed, – kemer krefen ar gelennadurezh varksour
da boentoù-disoc’hañ, da reolerezh soliadel dre ar pal, ha n’eo ket da boentoù-loc’hañ, da vonveziad,
da gevala nidiadel.
Ar raklun obererezh a zle, kent pep tra, daveiñ d’ar gelennadurezh, hag enni, d’ur bennaenn a zo
ar galon anezhi, a anvfen pennaenn an nidiadelezh.
Ar bennaenn-se zo dezhi daou arvez, divezel hag embregel.

An arvez divezel a c’haller dezrevellañ evel-henn : na asantiñ da geñver ebet na ve ket kenrezus
d’ar rezid. E lec’h all (Emsav 74/60, 1973) ez eo bet diskouezet penaos en deus an Emsav distaolet ar
vro evel soliadelezh ma vezer arallekaet enni ; an hevelep evezhiegezh zo da gaout e-keñver kement
soliadelezh a zo, ha pa vent renkadel, kravezel, tiegezhel, micherel pe all. Er priz-se hepken ez eo an
Emsav un emsav-dieubiñ.
An arvez embregel a c’haller dezrevellañ evel-henn : intent pep labour evel kevanek ouzh ur
c’henderc’hañ istor dibarek pe, evel ma lavarer c’hoazh, ouzh un embreg-talbenn. Abaoe tarzhadur ar
c’hombod broadel dreist-holl, war zigarez ma n’eus mui domani estren d’an Emsav, ez eur techet da
strewiñ an obererezh ha da studiañ evit studiañ, da bleustriñ evit pleustriñ pa n’eo ket evit gallout
diskleriañ e labourer. E kelligoù ’zo eur krog da stourm ouzh an tech-se, oc’h enderc’hel pep hini da
zisplegañ an abegoù emsavel en devez d’ober ar pezh a ra. Met zoken an dasstourm yac’hus-se ne gas
ket gwall bell, dre ma n’eus reolenn fraezh ebet da varn emsavelezh an abegoù roet. Studiañ ar
Bonedoù Ruz evit teurel sklerijenn war « hon » tremened n’eo ket un abeg emsavel ; hogen kemer da
amkan ar studi nidiadekaat emzalc’hioù tudadel ha renkadel hon c’hemprediz zo un embreg-talbenn,
ur c’henderc’hañ istor. Pleustriñ war ar c’hweluniaderezh ne gas ket dioutañ e-unan d’an talbenn, –
mard eo hepken evit dastum anaoudegezhioù, ez eo gwell fiziout war un arbennigour gopret gant ur
skol-veur pe kevuziet gant un embanner ; hogen, mard eo ahelet ar pleustradur war zegas armoù d’an
emsaverion c’hweluniader, ez eo kevanek ouzh ur c’henderc’hañ istor. Mar pleder gant ar
c’hevredadoù liesvroadel evit ouzhpennañ skridoù d’ar meneziad pennadoù savet gant an
armerzhourion, ar bolitikourion, ar gazetennerion, e koazher a geid-all an amzer-labour emsavel ; er
c’hontrol e reer d’an amzer-labour emsavel ampletiñ, mar taoler dre an emell-se tresoù kentañ un
talbenn emsavel e tachenn an armerzh.
An hent d’an talbenn a c’hell bezañ hir ha troidellek ; muioc’h, pa reer kammedoù kentañ ul
labour ne weler ket da belec’h e kas. Arabat kouezhañ en un ergorelouriezh o c’houlenn diskleriadur
peurdrec’hus eus emsavelezh un embregadenn en he derou. An emsavelezh a anado pe get bep ma’z
ay an embregadenn war-raok. Abred a-walc’h e vo evit he diskleriañ gaonac’h pa zeuy ar
c’haonac’hded-se a-wel d’an embregourion o-unan. Yaouank omp c’hoazh war ar vicher,
treuzkammedoù ha troioù-gwenn hon eus ar gwir d’ober.
An evezhiadenn-mañ ned a ket a-c’hin da bennaenn an arbennikadur difennet a-hend-all. En eneb,
ne venn ken spisaat an damant empleget ganti d’an arver gwellek eus an amzer-labour emsavel.

III. Arroudoù eus Danevelloù obererezh ar c’helligoù.
Amañ da heul ez embannomp arroudoù eus Danevelloù obererezh ar c’helligoù, dibabet en
askont ma pleustront war gudennoù boutin d’an holl gelligoù. Renket int bet dre zanvezioù
dindan istitloù lakaet evit an embann. An arouezenn * a verk derou un arroud nevez.

Evezhiadennoù hollek war al labour.
* Ar pezh a ra diouer da gentañ da izili hon C’hellig-Adkellig eo ar c’hementad labour, ha da heul
ivez paderezh ha kendalc’husted el labourioù. D’an eil ne ouzer ket bepred ar pezh ez eo barrek pep
hini da ober. Evit skoazellañ da zont a-benn eus an daou skoilh-se e vo evezhiet muioc’h war al labour
a ra pep hini hag ivez war an dibab labourioù a vez graet.
Pouezus eo ivez aesaat an holl zoareoù a genlabour, evel m’eur krog d’ober da skouer oc’h aozañ
emvodoù etre tud o pleustriñ war an hevelep danvez pe danvezioù nes (bodad war ar skridoù lennegel,
bodad war gelliderezh an embregerezhioù, bodad war COOPAGRI). Diziouerus eo diorren ar
c’henlabour evit kreñvaat ar saviad emsavel.
* – An arbennikadur a hañval bezañ degemeret da reolenn en hon C’hellig.
– Pell emañ an darn vuiañ eus an izili a ziverzout ster emsavel fraezh ar pezh a reont.
– An darempredoù a chom skort ; hini ebet eus an izili n’en deus kemeret perzh e darvoudoù
m’en defe bet tro da luskañ un argerzh-nidiadekaat.

* Al labour strollennel.

E derou ar bloaz e veze graet en hon C’hellig emvodoù hir ma tegase pep hini pezh a oa oc’h
ober. Graet e veze gant pep hini danevelloù na oant ket fraezh bepred. Degaset e veze elfennoù
dezrannañ hep ober dezrannoù solut.
Ouzh seurt emvodoù ez eus bet erlec’hiet danevelloù kellig berr mui emvodoù labour. Deur
brasañ seurt emvodoù a zle bezañ degas ul labour hiniennel donoc’h ha da heul ul labour strollennel
donoc’h ivez.
Diaesterioù a gav reoù zo d’en em ober diouzh an doare nevez. Petra zo e kaoz ? An doare
labourat kent mui perzhded izel o labour kent a ra n’int ket barrek da zegas un danvez pleustradus ha
da reiñ un alberz eus o labour a ve talvoudus d’an emvodoù kellig. Doare an emvodoù kellig n’en
deus ket diskoulmet kudenn al labour strollennel. Hag e vo ret neuze ledañ darempredoù labour
endiavaez eus an emvodoù kellig : eskemmoù dre skrid, emvodoù labour arbennik, kendaeloù ?
An arbennikadur.

Setu penaos en em stign ar gudenn evidomp : a bouez eo tizhout ur berzhded uheloc’h eus al
labour. Penaos gwiriañ ha luskañ seurt perzhded ha peseurt daveoù kemer ? A bouez eo neuze an
dezrannerezh war labour an holl. Lec’hiet mat eo al labour strollennel (dezrannañ). Ar gellig a anad
neuze evel un unvez labour.
An dezrannañ ne zle ket bezañ renet hepken war al labourioù disoc’hel, hogen ivez war an
hentennoù-labourat. Un tu eo da stagañ an holl labourioù kenetrezo. N’eo ket urzhioù a zo da zegas,
hogen goulou war al labour e go, resisaat an amkanioù, digejañ an holl zurc’hadurioù a c’hell bezañ
roet d’ul labour. Hag e c’hell bezañ graet e live al labour disoc’hel ? Ne gav ket dimp, rak evit
degouezhout gant ul labour disoc’hel e ranker dilezel arvezioù ’zo eus al labour. Emsav n’eo ket awalc’h da stignañ darempredoù, ouzhpenn ma’z eo neuze darempredoù e par ar c’henderc’had, zoken
mar chom ar skridoù embannet labourioù war ar stern.
Perzhded al labour.

Ret eo da bep obererezh kavout e lec’h en hollad an obererezh emsavel. Respont a rank da
ezhommoù E.S.B. ha da ezhommoù ar rann eus ar gevredigezh ma emañ e ziaz.
Ret eo da E.S.B. tizhout ar berzhded uhelañ er stad ma emañ bremañ : ar binvioù, an dud, an
doaread hag ar c’hementad eus an div elfenn. Ret eo kas war un dro dezrann ezhommelezh E.S.B. ha
dezrann ezhommelezh ar strollennoù kevredigezhel ma’z eo stag outo. An dave eo da gemer evit
diazezañ perzhded al labour ha neuze an arbennikadur.
Penaos neuze durc’haat al labour o terc’hel kont eus seurt trevelloù ? Stad an traoù amañ a
ziskouez n’eo ket ur striv bihan a zo da ren. Al labour, an dezrannerezh, ar framm a chom distank :
n’eus enno skoilh ebet ouzh an intrudu. An intrudu zo da ziorren e stern al labourioù da ober. Bez’ ez
eus ouzhpenn da vrientekaat an tachennoù ma vez distank al labour.
Evidomp, da heul un arnod da zezrannañ labour ar Gellig, pezh a zo gwan eo al labour strollennel
ha frammadur obererezhioù an talbenn. Aze emañ perzhded al labour e dalc’h ar c’henlabour. Perak
(ouzhpenn al labour dezrannañ a zo da ziorren) ne ve ket labouret war un danvez boutin dibabet e
tachenn al labour da vrientekaat ? Pep hini o plediñ neuze gant un arvez eus an danvez, e ve un tu da
dizhout un arbennikadur frouezhus.
* An emframmoù nevez o tiwanañ en Emsav.

Savet eo bet ar c’helligoù e 1969 pa grede da dud an Emsav e teufe E.S.B. da vezañ buan awalc’h un emsav yoc’hek, alese an ezhomm a voe santet da sevel frammoù lec’hel da zegemer an dud.
Hiziv avat, e weler n’eo ket deuet c’hoazh ar mare ma vo E.S.B. ur framm yoc’hek. Un anadenn all a
c’haller stadañ : kenstur d’ar c’helligoù e weler frammoù labour nevez o tiwanañ hag ur seurt
darempredoù etre an izili n’emañ ket mui hepken e par ar c’helligoù. Hevelep emdroadur eus an

darempredoù en E.S.B. a glot gant an ezhomm a zo bet merket a-hend-all (EMVR-497, Emsav 97/3738, 1975) d’an arbennikadur.
E-touesk ar frammoù nevez a weler o sevel ez eus tu d’ober an diforc’h etre reoù « stabil ha nann
bevennet en amzer » evel K.I.S., ha reoù all, bevennet en amzer, a c’hoarvez eus kenlabour un nebeut
izili e sigur ul labour resis.
Hetadus eo ma ve savet ur renabl eus al labourioù kaset en holl gelligoù a-benn ma c’hallo ar
c’henlabour etrekelligel bezañ herrekaet.
Krediñ a reomp e ve mat ivez sevel ur framm padus en amzer a-zivout ar c’hweluniadoù hag ar
c’hweluniaderezh : war an dachenn-mañ ez eus bet kalzik labourioù (dafariñ, damkanañ, danevelloù
obererezh hag all), a-hend-all ez eus ivez kalzik emsaverion c’hweluniadet er C.F.D.T. hag e ve
pouezus ren ul labour boutin er c’hweluniad-se.

An obererezhioù diavaez.
* Obererezh c’hweluniadel.

Ar pep brasan eus obererezh izili ar Gellig er saviad-kenderc’hañ arallek zo bet kaset en amgant
ar C.F.D.T. pe e darempred gant ar c’hweluniad C.F.D.T.. Merkomp ez eus en hon C’hellig pevar ezel
a zo war un dro atebeion eus ar C.F.D.T. en o embregerezhioù. En o zouez, daou o deus emellet kalz
en obererezh c’hweluniadel en amgant o embregerezhioù hag en uniad lec’hel. Meur a zezrann zo bet
graet, hag embannet, war obererezh c’hweluniadel izili E.S.B. ; e 1974 ez eo bet ahelet an
dezrannerezh war savlec’hioù ar C.F.D.T. e-keñver ar stummadur kendalc’hus, ar mouezhiadegoù evit
an Arlevier e Frañs. A bouez eo merkañ ez eo bet arveret an dezrannoù-se gant an izili c’hweluniadet
en o embregerezhioù pe en uniad lec’hel ; stadañ a ranker ivez e kav seurt dezrannoù un harzerezh
kreñv a-walc’h a-berzh atebeion ar C.F.D.T..
An obererezh c’hweluniadel kaset en hon C’hellig en deus lakaet da sevel kudenn ur
c’hweluniadouriezh emsavel.
Ouzhpenn an obererezh c’hweluniadel, o deus bet izili ar Gellig darempredoù gant tud en-dro
dezho, en o embregerezhioù pe e lec’h all. Nebeut a zanevelloù zo bet eus seurt darempredoù.
* Emvodoù.

Kemeret hon eus perzh en emvodoù (Les Bretons d’Eaubonne, Jeunesse Européenne Fédéraliste,
Front Communiste Révolutionnaire) pe e bodadegoù (Les Amitiés Franco-Chinoises). N’eus chomet
darempred ebet etre ar Gellig hag an aozadurioù diwar ar c’hejadennoù-se. An hini aozet gant Les
Bretons d’Eaubonne, a-zivout ESB 7, he deus prouet, mar bije ezhomm c’hoazh, broadelouriezh krai
al luskadoù breizhek e korn-bro Paris. An emvodoù all o deus diskouezet ez eus da biaouañ muioc’h
an daelañ emsavel. Mar anadont dreist-holl evel parzhioù kevanek (gant rat pe get) eus ar vloc’henn
c’hall, evel kement a glapezioù-surentez o tiogeliñ arc’hwel kompez ar reizhiad, o deus talvezet e
diabarzh ar Gellig da vreutadurioù damkanel hon aotre bremañ da welout un tammig sklaeroc’h er
gevredigezh. Met kealiadek-rik e chom an emvodoù-se. E nep hini ne weler derou ebet d’ur saviadkenderc’hañ piaouel.
* Klasket hon eus skoulmañ darempredoù gant tud engouestlet e strolladoù tudadel pe renkadel,
evel hor boa rakwelet ober warlene. Ret eo anzav n’eo ket bet frouezhus seurt darempredoù. (An dud
hon eus kejet ganto oa izili eus Lutte Ouvrière, C.A.B., Poellgor-skoazell). Penaos kompren e chomfe
seurt kejadennoù ur c’hwitadenn ? Ar strolladoù-se a c’hoarvez eus tud mesket a-walc’h o
c’healiadurezh : a-gevret e kaver ar stourm a-enep ar saotradur ha difenn an trevva, difenn ar bed
henvoazel, an diforc’helezh, ha kement-se dindan ul liv kleizelour. Komz a reer eus goullo kealiadel
hag eus roll an Emsav a zo e leuniañ : koulskoude e ranker stadañ an anadenn-mañ : seul izeloc’h eo
live kealiadel an dud, seul nebeutoc’h e klaskont e uhelaat, pezh a zo diac’hinek met n’eo ket
dislavarus.

Ar skridoù gallek.
* Da heul perzhiadur un ezel en un emvod aozet gant ar C. F.D.T. e oa bet divizet lakaat an holl
Gellig da brientiñ embannadur gallek Ar Varksourion hag ar Vroad. Deuet eo al labour da gemer
mentoù na rakwelemp ket. Pezh a zispleg evit un darn an dale a zo gantañ. An arbenn all,
pouezusoc’h, oa ne ouiemp ket re vat pe hentenn arverañ. Pennadoùigoù-digeriñ ha -soutañ zo bet
savet. Pennaenn an digejañ etre treugel ha disoc’hel a aotre bremañ mont pelloc’h. Al labour-se en
deus ivez talvezet d’ar stummadur war ur pleustr dianav d’ar Gellig betek neuze.
Daou ezhomm zo anadet nevez ’zo : a) e sell studiañ donoc’h ar c’hudennoù breutaet, seveniñ ul
labour-prientiñ hentennekoc’h ha dalc’husoc’h b) a-fet yezh adstagañ gant an dalc’hioù-treiñ (a vez
graet da heul pep emvod), peogwir e chome skort hag amfraezh ar brezhoneg arveret gant lod. Seurt
labour avat ne dalvez ket da galz a dra ma ne vez ket goustennet gant ur striv pemdeziek a-berzh an
emsaverion.
* Hini ebet eus ar skridoù gallek prientet gant hon C’hellig n’eo bet embannet. Perak emañ an holl
skridoù-se e skourr abaoe ouzhpenn c’hwec’h miz ? Ar goulenn a zegas kudenn gant labour hon
C’hellig ha perzhded al labour-se pergen. Tu a ve da lavarout n’hon eus ket gouestlet amzer a-walc’h
d’ar skridoù boulc’het hag ivez n’o deus ket an aozerion kavet bepred kalz broud en o C’hellig pe ermaez anezhi evit kenderc’hel. Se avat ne zispleg ket perak n’eus hini ebet eus ar skridoù gallek a ve
bet embannet c’hoazh. Ar respont zo da gavout en doare m’eo bet meret danvez F.L.B., U.D.B. h.a..
Hini ebet eus ar skridoù-se ne ro : a) stignadur emsavel ar gudenn (o vastañ da reolenn an ateboberoù hag ar ster emsavel) b) stignadur gwerc’hek ar gudenn, oberatael war an dachenn.
Pezh a zo chalus eo hor befe lakaet ken pell evit gwelout se. Bennozh d’ar pennadoù war an
deberzh diziouerus ez eo splann an islonk a zo etre ar skridoù a ginnigemp embann ha danvez (ha
live) ar pezh hon eus d’ober.
Ar skridoù war U.D.B., F.L.B., MASSON zo skridoù nac’hel, karezadurioù eus ar vroadelouriezh,
pe gentoc’h eus ar strolladoù broadelour brezhon. Ne gaver ket enno zoken un dezrann eus ar
vroadelouriezh. N’eo ket a-walc’h ober ur renabl eus an dodennoù broadelour, lakaat a-wel an orin
anezho, klask ar c’heñverioù etrezo ha saviadoù o brudourion, h.a. evit ober un dezrann eus ar
vroadelouriezh.
Gallout a reer ivez en em c’houlenn da betra e c’hell talvezout bremañ un dezrann eus ar
vroadelouriezh vrezhon. E gwir, seurt dezrann ne dalvez da netra keit ma chom nac’hel. Spisaomp :
oc’h embann « dezrannoù » eus ar strolladoù broadelour e soñjemp diskuliañ an hentoù faos a
ginnigont, parraat ouzh diroudennadur an dud yaouank. Met mar deu tud d’ar strolladoù broadelour ez
eo evit abegoù resis n’hon eus ket kemeret ar boan da studiañ. Pezh a gont n’eo ket ar strolladoù
broadelour, met ar c’hudennoù ez int un azon hag un eztaol anezho.
Pezh a gont eo degas ur c’hudennadur nevez eus ar vroad azasoc’h eget ar c’hudennadur
broadelour. Ha n’eo nemet ur wech savet seurt kudennadur ez eus tu d’ober anv eus ar vroadelourion
a vremañ peogwir n’eo nemet neuze e c’hallimp kaout ur politikerezh eus ar vroad.
Abegiñ a c’haller n’eo ket fall forzh penaos tagañ ar strolladoù broadelour brezhon. Ar respont,
evit ar pred, zo : ne zegas netra seurt tagadennoù nemet amzer gollet. Seurt tagadennoù ne c’hellont
talvezout nemet d’un aozadur politikel deuet d’ur vent dereat evit skogañ hag en em greñvaat.
N’emaomp ket degouezhet aze c’hoazh.
N’eo ket ar wech kentañ ez eus anv a gudennadur nevez en Emsav. Er bloavezhioù tremenet ez
eus bet graet strivoù bras evit erlec’hiañ ouzh kudennadur broadelour an eil Emsav ur c’hudennadur
arnevez. An traoù zo padet pell, rak diwezhat eo chomet intret hon skridoù gant kudennadur
broadelour an eil Emsav. An dezrann anezhañ zo bet graet a dammoù bihan, o lakaat, gant pasianted,
war wel e zislavaroù, o tezrannañ e c’hwitadenn, h.a.. Bennozh da se eo bet tarzhet ar c’hombod
broadel ha digoret, war un dro, tachennoù nevez d’an ober emsavel ha da breder an Emsav.

Kroget omp tamm-ha-tamm da stignañ ur c’hudennadur arnevez war dachennoù strizh a-walc’h
betek-henn : tachenn ar yezh (ESB 7). Damvoulc’het ez eus bet tachennoù all : c’hweluniadouriezh,
merc’hed, stummadur kendalc’hus, h.a.. Gant ar spered gwastadour en deus aotreet seurt labourioù
hon eus da genderc’hel.

Studiennoù war ar sokialouriezh. E.S.B. er gevredigezh.
* Setu ar studiennoù savet er Gellig e 1974 : Emdroadur ar Soviedoù, Emsav 85/16-28 ; Ar
gealiadurezh emverelour, Emsav 92/280-289 ; An anveliouriezh, Emsav 95/373-387.
An dezrannoù-se zo ahelet war an diarsell treadegel dreist-holl. Pezh a zispleg an nebeut a lec’h
roet d’ar gevadegelezh, d’ar politikerezh kempred er Gellig. Imbourc’hioù en amgant-se, hag un ateboberoù da hevelep imbourc’hioù, a ra diouer. Pezh a zispleg ivez an digempouez etre al labourioù war
verr dermen diouzh un tu, al labourioù war grenn pe hir dermen diouzh an tu all. A-fet aveiñ da
skouer, n’hon eus koulz lavaret renet prienterezh pleustrek ebet evit perzhiañ en un doare efedus e
fiñvadoù ar gevredigezh. En eneb, e pled an izili hag an danvez ezel gant al labourioù diseurt ret d’ar
c’henderc’hañ talbennel (armerzhouriezh, politikouriezh, yezhoniezh, h.a.). Gant gerioù all, emaomp
dirak an dislavar pleustrel etre talbenn an hollelaat hag an talbenn politikel. Evit a sell an talbenn-mañ
e sav un nebeut goulennoù : diouzh an tu tudadel, daoust hag ez eus bet eus ar c’haletadur a
c’hortozed digant al ledemsavioù warlene ? Diouzh an tu renkadel, pa welomp ar Strollad komunour e
welomp un nerzh politikel gwirion. Daoust hag ez eus nerzhoù politikel diles eus al luskadoù hag ar
c’hweluniadoù a lak fiñv e gennadoù ’zo eus ar boblañs ? Bezet a vezo, ur fazi e ve d’hon meno
dilezel ar fiñvadoù tudadel, renkadel, pe c’hweluniadel war zigarez ma ne ziskouezont ket diouzhtu
azonoù ur c’henderc’hañ nevez. Mat e vo d’ar Gellig savelañ un amkaniad sklaerañ gwellañ, hep
gwallegañ evit kelo a) prientidigezh al lizheradur gallek diziouerus da emastenn diaz poblañsel an
Emsav b) ar studiennoù damkanel boulc’het ervat warlene.
* Liammoù ez eus gant ar gevredigezh dre boblañs E.S.B., dre genderc’hadoù kent an Emsav. Un
« diaz poblañsel » ez eus daoust ma n’eo ket spis al luniadur anezhañ.
An Emsav n’eo ket frouezh youl vat an dud a zo en E.S.B.. Frouezh an dislavaroù kevredigezhel
hag an oberoù renet gant reoù ’zo eus ar strolloù suj eo. Poblañs E.S.B. zo o tont eus ar strolloù-se. Tu
zo da lavarout neuze ez eus un « diaz poblañsel » endeo. Pezh zo da ober eo e dermenañ spis hag e
zistagañ diouzh ar savlec’h-kenderc’hañ en deus er gevredigezh vloc’hel. Ret e vo e zegas da soliañ
war an egin a saviad-kenderc’hañ en deus gant an Emsav.
Termenañ al lunioù eus seurt diaz poblañsel a zle c’hoarvezout gant an embreger hag an
dezrannañ a renomp. Ouzh pe stroll(où) kevredigezhel eo stag E.S.B. ? Peseurt treuzfurmadurioù a
zegas ennañ (pe enno) ? Peseurt emrenerezh zo da E.S.B. e-keñver savlec’h ar stroll(où)
kevredigezhel-se er gevredigezh vloc’hel ? E pe live emañ barr-treuzfurmiñ E.S.B., eleze e
emsavelezh e stroll(où) kevredigezhel e ziaz ? Pe stad zo d’ar c’heñverioù kevredigezhel ha pe stad
tizhout ?
A-raok degouezhout en ur par ma ve a-walc’h tolpañ an dud eo ret soñjal e treuzfurmadur diaz
poblañsel an Emsav. Hon politikerezh ne c’hell ket bezañ unan renet e diabarzh frammoù diazezet. Ur
politikerezh emsavel e tle bezañ.

S.A.D.E.D. : TRIZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (12)
KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Seizhvet testenn, PKB-1337)
« An dour en-dro d’an inizi » gant Youenn DREZEN (Gwalarn 42/5-45, 1932, ademb. Al
Liamm, 1970).
An dour en-dro d’an inizi : ur garantez c’hwitet, an heol, ar mor, kened ar gweledvaoù, kened ur
plac’h ; ur paotr un tammig – un tammig – re hardizh, ur plac’h re eleveziek. Petra a chom e spered al
lenner, diwar ar gontadenn-se ? Un nebeut santadurioù en deus gouezet Youenn DREZEN lakaat da
dremen en e skrid : Anna Bodri oa dezhi « sinadurezh an eienenn », tozonañ a rae dent Herri Maheo
« evel un irinenn c’hlas », « Chomet eo ar blaz anezhi war va staoñ, ha ’m eus aon ne deuzo morse »
eme ar paotr. Ur skrivagner all en dije komzet eus eñvor na nijo kuit biken ; el lennegezh digig a zo
hon hini eo heverk ar skeudennoù korfel arveret gant DREZEN da ezteurel trivliadoù e dudennoù.
Hogen, en holl, ha daoust d’ar pezh a zo bet lavaret meur a wech, n’eus gant se nemet egin un eztaoliñ
nevez, ha c’hoazh. Santout a reer n’emañ ket aze preder ar skrivagner. Ha n’emañ ket kalz kennebeut
gant an istor a garantez, en un doare eeun da nebeutañ. Herri Maheo, an arzour yaouank, a lavar d’e
vignon Iribe e oa burzhudus ar garantez-se ; ret-mat eo dimp krediñ, en diouer a brouennoù. « () evit
ur veuleudi a-berzh Anna Bodri, e’m bije, evel ma lavarer, goullonderet ar mor ha diveuzet ar GêrIz ! » eme Herri ; marteze, met, zoken broudet gant ar garantez-se, en deus gouezet hepken reiñ da
zelwenn Dahut dremm Anna. Hag estreget an heñveladur-se, ne lavar netra a-zivout e zelwenn, e
labour, e zoare da gompren an arz, pezh hon lak da zisfiziout war un dro diouzh e varregezh arzel ha
diouzh nerzh e garantez.
Evit gwir, er gontadenn-mañ, an arz, ar garantez zo un digarez hepken evit ar skrivagner ; un dra
all eo e vennad.
Kreizet eo ar gontadenn war dudenn Anna Bodri : hi eo a weler, a zeskriver, a garer.
Douarnenezadez, prim, drant, buhezek, brav, speredek, pinvidik, e teu da c’houlenn ouzh an arzour
divrud, e Gwened, kizellañ eviti delwennoù Dahut ha Gralon.
Adalek derou ar gontadenn eo liammet Anna ha Dahut : pa ’z eo Douarnenezadez, ha brogarourez
(dedennet eo bet gant Herri Maheo en abeg d’ar « stumm broadel » a ro d’e oberennoù), hag ivez
pinvidik, e venn kaout en he zi skeudennoù o tegas eñvor eus ur vojenn gozh a Vreizh. Diouzhtu e
krog an heñveladur, mennet gant Youenn DREZEN a-raok bezañ mennet gant Maheo. Douarnenez zo
tost Kêr-Iz : « () perak ne zeufes ket, te ivez, da ober un dro d’ar () Gêr-Iz ? » eme Anna da Herri.
Evel Dahut eo Anna priñsez an dour, dezhi « sinadurezh an eienenn » ; kouronkañ a ra evel ur varivorgan. Evel Dahut e plij dezhi c’hoari, c’hoarzhin, kanañ, evelti eo mestrez e ti he zad : « Anna
Bodri a rene war an holl deñzorioù-se ». Evel Dahut ne ra ket kalz forzh eus an dereadegezh a rank un
dimezell diskouez, mont a ra dreist d’an harzoù merket d’ur plac’h yaouank a diegezh mat, ken ez eo
souezhet ha feuket un disterig Herri Maheo. A-benn ar fin, Dahut a gemer dremm Anna, hag aze ar
garantez n’eo nemet un tun gros a-walc’h.
Unan eus arvezioù labour Gwalarn zo bet an distro d’an andon gelt, alese troidigezhioù a bep
seurt, en o zouez Ar Mabinogi, barzhonegoù gant KERVERZIOU, re all gant Roparz HEMON evel
Lazhadenn unvab Aife pe Gwarizi vras Emer. En ur skrivañ An dour en-dro d’an inizi, e plege
Youenn DREZEN d’an hevelep pennaenn : kemer a ra ur vojenn gozh, hini ar gêr villiget lonket gant
dourioù pleg-mor Douarnenez, hag e venn reiñ dezhi ur vuhez nevez dre he lakaat en ur gontadenn a
vremañ. Anna zo adenkorfadur Dahut, e-maez an techoù fall ; ar briñsez vojennel a vev en-dro en ur
plac’h yaouank prim, skoulmet eo al liamm etre an amzerioù koshañ hag hon amzer, diogelet e vez
padelezh Vreizh. E striv DREZEN da zegas en-dro ur vojenn vreizhat, evel e striv Gwalarn, ez eus ur

c’hlask d’ar glaselezh, a ya war un dro gant nac’hadur ar glaselezh c’hall, met ivez ar glaselezh
europat, bedel : « N’eo nag e Paris nag e Roma emañ da andonioù », eme Anna da Herri. Ret eo
kavout un istor a ve da Vreizh, un istor a zo bet laeret diganti.
Hogen, plantañ ur vojenn en ur gontadenn a vremañ ne ra ket un istor. Degas mojenn gozh Dahut
ha Gralon ne ra ket zoken un tremened, ne ra nemet pezh ez eo, ur vojenn dibouez evit an holl.
Arverañ henvojennoù en un oberenn arzel ne gas ket dre ret d’ur c’hwitadenn : Gallaoued,
Alamaned, ha re all, o deus graet se gant berzh, ha hep mont da glask ken pell zoken, a-walc’h eo
dimp sellout ouzh Gwarizi vras Emer. Er varzhoneg-se e tegas Roparz HEMON ur vojenn gelt, hogen
diwarni e ren ur c’hrouiñ diles, o lakaat e penn-kont buhezadur, stourm ar skrivagner etre an daou
vrezel, lakaat a ra da gentañ e vuhez a skrivagner hag a emsaver. Gwarizi vras Emer n’emañ ket he fal
reiñ buhez en-dro da Gouc’houlin, Emer pe fand, rak den ne ra forzh anezho, pa ve ar barzh pe e
lennerion. Mar deu buhez dezho, eo dre obererezh Roparz HEMON pe an Emsav, ha n’eo ket en un
doare plat. Gant Gwarizi vras Emer e komz Roparz HEMON da dud e vare eus kudennoù ar mare,
padal Youenn DREZEN en e gontadenn a venn komz d’e gempredidi diwar-benn tremened Breizh, ha
pa gomz eus ar bremañ, n’eo nemet dre fazi, en un doare krai ha diemouez ; distreiñ a raimp war se
pelloc’h.
Anna Bodri, adenkorfadur Dahut, ne lavar netra war hec’h amzer, na war Dahut, ne ra nemet reiñ
dezhi he dremm. Ar pont eo etre un tremened kollet hag ar bremañ, ha DREZEN en deus klasket ober
anezhi pimpatrom ar Vreizhadez arnevez, evel m’he gwel e 1932. Aze e krog an diaesterioù, rak petra
eo ar Vreizhadez arnevez ? Pezh a weler e Breizh etre an daou vrezel zo henvoazel ha breizhat, pe gall
hag arnevez. Petra zo brezhon ? Eus Douarnenez eo Anna, roet e vo dezhi un tamm eus stuzegezh
merc’hed Douarnenez : un tammig dichek eo, teodek, n’eo ket evit derc’hel warni pa sant un dra
bennak, ret eo dezhi diskouez he zrivliadoù, hag ober trouz. Ha ne gompren ket e vefe tud siouloc’h :
« Evelato ne ziskouezez ket nemeur a blijadur » emezi da Herri, pa ziskouez dezhañ teñzorioù
Kernev. « Mantrus eo penaos te a zo sonnet da deod ». An tresoù n’int ket gwall spis, ha ma n’int ket
arnevez, ez int da nebeutañ breizhat. Evit an arnevezelezh, ret eo mont d’he c’hlask e bro arnevesañ ar
bed, Amerika. Ha DREZEN hag ober eus e dudenn « ur skilbaotr », ha reiñ dezhi pezh a zo sañset da
vezañ perzhioù ar merc’hed yaouank amerikan, gwelet eus Europa. Anna zo ken dieub hag ur paotr,
sportoù a ra, gouzout bleniañ ur c’harr ha leviañ ur vag, barrek eo da gaout mignoniezh ouzh ur paotr,
hep soñjal er garantez : « Bremañ, e lavarin dit ne rae ket muioc’h a van ouzh va zalvoudegezh
c’hourel eget ma vije bet hi hec’h-unan ur paotr » eme Herri d’e vignon. Prim eo Anna, ha bepred o
redek, ar yaouankiz arnevez zo evel-se. Mont a ra alies da welout Maheo, hep bezañ pedet, hogen
bepred d’ar c’haloup. Morse n’he deus amzer. Ne gomprener ket perak, avat. Rak ar plac’h yaouank
pinvidik-se ne ra ket studioù, ne labour ket ; kefridioù a ra, pourmen, – ha gortoz ur gwaz : dre he
dimeziñ gant unan all eo diskoulmet hec’h avantur gant Herri Maheo. Aze e welomp pegen artifikel
eo an dudenn. DREZEN a ra dimp ur gentel, Anna a zeu eus don an amzerioù kelt hag a ziskouez hent
an dazont breizhat. Evit se ez eus bet kemeret tammoù diseurt da ober un dudenn : mojenn,
henvoazelezh, gizioù amerikan, pep tra rizhek, treset a-vras, diwirion en holl. Ha se ne ra ket ur
Vreizhadez arnevez, ne ra nemet un dudenn arouezel na arouez mui kalz traoù e 1932 endeo, daoust
ma oa ledet-tre an tun arveret amañ gant DREZEN ; Anna Bodri a lak da soñjal e pennadoù embannet
war L’Heure Bretonne pe Kornog a-zivout ar c’hiz : penaos arverañ ar broderezhioù bigoudenn war
saeoù a vremañ, h.a.. Aze e kaver arbenn kentañ c’hwitadenn An dour en-dro d’an inizi ha meur a dra
all en eil Emsav.
Anna Bodri ha Herri Maheo zo brogarourion, evel DREZEN, evel an eil Emsav. A youl vat e
klaskont Breizh, e klaskont un dra bennak. Gant kalz a vadelezh, evit an div dudenn da nebeutañ, e
c’haller lavarout e klaskont o istor. Met na dizampart ez int ! Pelec’h emañ o istor, istor Breizh ? Er
mojennoù, er peulvanoù, er gweledvaoù. Er bed, n’eus nemet Breizh a gont ; en arz, n’eus nemet « ar
stumm broadel rik ». Anna a rebech da Herri, hag eñ arzour, na anavezout Breizh. Petra eo anavezout
Breizh ? Anavezout da skouer gweledvaoù Kernev, Leon, hag e pourmen anezhañ e pep lec’h, e kont
dezhañ pep mojenn. O pourmen e Breizh, ne welont nemet ar mor, an aodoù, an torgennoù, ar
c’hlasvez, an ilizoù, a-wechoù ar c’henkizoù. Ne chom dezho nemet ar gweladur touristel, ha ne

verzont ket zoken emaint e-kichen ar gudenn. Herri Maheo ne gompren netra en e arz, nag Anna. An
arz e-unan ne ra ket kudenn, dioutañ e-unan ez a. Dont a reont a-benn da welout e pep lec’h, en arz, en
istor, e Breizh, dibarelezh hepken. Ur strishadur ez eus dibaouez er gontadenn eus an hollveziadelezh,
a zisoñjer buan, d’an dibarelezh splannañ bepred war zisteraat : Breizh a zeu da vezañ Breizh-Izel, an
istor zo un tremened, strishaet e-unan da beulvanoù ha mojennoù. Ha dindan se, pe er pellder, ez eus
ur vojenn all, ken tanav ha moged, Keltia gozh, o gwir vro. Santout a reont, moarvat, o deus skoet ebiou, ne stardont o daouarn nemet war un hunvre o steuziañ. Hag e-lec’h klask gwelout sklaer, e
sankont en o fazi : dreistpriziout a reont ar peulvanoù, n’o deus morse diskuilhet o c’hevrin da zen
c’hoazh, ar gweledvaoù n’eus ket par dezho er bed, h.a..
Hag e teu, e dibenn ar gontadenn, dodenn an hunvre. Petra eo bet ar munutennoù o deus tremenet
e krugell Gavr-Iniz, nemet un hunvre ? Herri e-unan a lavar : « me a gave din () edon o sebeliañ un
hunvre, mouget kerkent ha ganet ». Tost oa ar pal, diraezadus, ha tec’het eo kuit, ne oar ket re penaos.
Ha bloavezhioù goude ne oar ket c’hoazh penaos. Moarvat n’en deus ket graet pezh a oa ret. E 1931
eo en em gavet an Emsav a-bezh en hevelep degouezh, goude c’hwitadenn emstrivourion ar P.A.B. er
mouezhiadegoù. Anna, er grugell, oa deuet da vezañ « mamm ha kariadez » ; n’eur ket evit mirout a
soñjal e Breizh, mammvro, karet evel un danvez pried, hag aet da zimeziñ gant unan all. Perak ? An
dour en-dro d’an inizi a zegas ur respont, met an aozour e-unan ne oar ket gwelout en e skrid. An
hevelep dodenn a gaver e Gwarizi vras Emer, embannet kalz diwezhatoc’h : Fand, an hunvre, a dec’h,
a steuz, hogen en un doare e chom bezant, ha netra ne vo mui evel a-raok :
« E kalon den ar c’hloaz peurbad
Ne vo gwalc’het gant tarzh na tonn. »
eme ar C’haner (Roparz HEMON, Barzhonegoù, Al Liamm, 1967, p. 87).
Youenn DREZEN ne oar nemet klozañ gant c’hwervoni : « Hag e kredont e pado o hunvre da
viken. Ra bado keit ha ma c’hello padout ».
An daneveller, Herri Maheo, ne vo mui nemet un harluad da viken.
PKB-1337

AN EMSAV HAG AR VRO (82)
Kantvet niverenn Emsav.
Gant he c’hantvet niverenn emañ degouezhet Emsav. Abaoe he savidigezh he deus ar gelaouenn
embannet 3 454 fajennad, 9 572 620 arouezenn, pe dre vloavezh :
pajennadoù

arouezennoù

1967

344

743 040

1968

380

912 000

1969

400

960 000

1970

415

966 000

1971

421

1 111 680

1972

415

1 303 100

1973

468

1 529 600

1974
461
1 515 320
Evel dave, ul levr eus dastumad Idées/Gallimard zo ennañ etre 150 000 ha 500 000 arouezenn.
*** Figure ***
Ar grommenn amañ dirak a ro un alberz eus kresk an danvez embannet, dewerzhet en
arouezennoù, abaoe 1967, bloavezh ma voe krouet Emsav.
EMVR-507

LIZHEROÙ
« Disul a zeu 27 ebrel, da geñver ar c’hendaeloù kelligel en Oriant, emaon e soñj ober un
displegadenn a sturyezhouriezh. Klask a rin studiañ ur gudenn a c’haller bevennañ evel-henn :
– trapoù ar yezh seurtanvet etrevroadel ; ar mesk o c’hoarvezout er yezhoù arnevez da heul
araokadur an imbourc’h ha lusk an darvoudoù ; ar ret evit pep pobl (pe danvez pobl) bezañ war an
talbenn ha krouiñ he lavar hep fiziout war al lavar krouet gant ar pobloù all (er pleustr, arverañ
kement danvez a zo en hon amen, termenoù ha kealioù “etrevroadel” e-touez ar re all, hogen na
zegemer termen pe keal n’hor befe ket mestroniet, eleze dezrannet diwar-bouez hon binvioù istor ha
kevanekaet outo) ;
– skouer degaset evit fetisaat al lakadennoù a-us : ar c’healioù “rêve” ha “sentir” ;
– keal ar “rêve” er preder hag er ouezoniezh arnevez ; an diaes eo da yezhoù heuliañ an
imbourc’h (ken ma rank da skouer an imbourc’herion c’hall komz eus “hypno-onirisme” evit komz
eus an hunvreoù er ster boutinañ) ;
– ar ret evidomp dezrannañ ar stervaoù a zo e kaoz, o klask diverzout an elfennoù stabilañ ha
sevel termenoù da heul hon dezrann, hep derc’hel kont eus an dasparzh steradel kozh ;
– hevelep kudennoù gant ar c’heal “sentir” ; na skarzhañ eus ar yezh termenoù evel “hunvre”,
“santout”, hogen degas war an dachenn termenoù all arnevez o vastañ dik da ezhommoù an niderezh
hag ar ouezoniezh a vremañ ; an termenoù arnevez-se a vo forzh penaos binvioù-arnevesaat d’o zro e
diabarzh ar yezh ha, da gentañ, war an termenoù nesañ eus an dachenn ma tegouezhont, – en dro-mañ
war “hunvre” ha “santout” end-eeun.

« Mar bez amzer, e sigur ar c’hudennoù-se, e rin un deskrivadur eus ar rakger er-, o vrastresañ
dedroadur e ster e brezhoneg arnevez. »
(21 04 75)

EMVR-508

Digant aozer EMVR-508 :
« Ur pennad evit Preder a vo savet gant danvez ar gendael eus disul en Oriant. Dodenn va
displegadenn zo bet : sturyezhañ diwar an talbenn. Ar meizad studiet (“hunvre”) zo bet reverzhiet gant
imbourc’hioù ar ouezoniezh (FREUD, HUSSERL, h.a.) ; er yezhoù all n’eus diaester ebet o terc’hel
an termenoù kozh (“rêve”, “dream”, “Traum”) ; e brezhoneg, ne c’hell an termen “hunvre” nemet
menegiñ ur vodelezh eus an anadenn, an hini oc’h emplegañ an “hun” end-eeun. Evel just e c’hallfed
bepred tremen e-biou d’an diaester ha diwelout ar rann “hun-” a zo er ger “hunvre”, pezh hon degasfe
da gomz eus “hunhunvre” enebet ouzh “hunvre-dihun”, euzhtermenoù a zilezfemp kerkent ha
kalfichet evit mont da heul an amezeg moarvat hag ober eveltañ gant “hipnooniregezh”… Gwelloc’h
kalz mont a-benn d’an diaester ; ur vammenn a spletoù e vo mar kavomp ennañ ur redi da neveziñ hon
meizadur hag hon geriaoueg.
« Daou ziskoulm : a) pe loc’hañ diwar an hentoù a zo disoc’het gant stummidigezh ar ger
“hunvre” (hag an termenoù kevatal e kembraeg hag en iwerzhoneg), eleze kemer da elfenn-diazez ar
rann “bre” (hud, strobinell), – hag e-se kenderc’hel d’ober dave d’ur vedouriezh a rene 2000 pe 3000
bloaz ’zo ; b) pe loc’hañ diwar dalbenn ar ouezoniezh ha diazezañ ar sturyezhañ war un dezrann
arnevez eus an anadennoù. Ezhomm ebet da lavarout ez eo an eil diskoulm a zibaban. E termen un
dezrann eus an anadennoù hag un dezrann all eus barregezhioù ar yezh a vo displeget ent hir war
Preder, ez on degouezhet gant ar ger “errizhañ”, termenet evel-henn, e daskemm ouzh kantvout :
kantvout, derc’hañ beziadoù ergorel ;
errizhañ, derc’hañ plegennoù dec’hmegel hep sujañ da reolerezh a-berzh ar c’hantvout. E-doug an
errizhañ e c’hell ar c’hantvout bezañ paouezet (an hunvre eo neuze), kenderc’hel ha bezañ aloubet
gant an errizhañ (stad oniroidel, a natur psikozel, a orin drammel, h.a.), kenderc’hel e goueled an
errizhañ (ar rambre, pe ar c’halvezder bredvezegel anvet dihunerrizhañ sturiet, e galleg : “rêve éveillé
dirigé”), pe bezañ kevanek ouzh an errizhañ (hontkenderc’hañ).
« Ken ma c’haller sevel an daolenn anadennoniezhel-mañ eus modelezhioù an errizhañ :
1) errizhañ ezkantvoudek : hunvre (pe hunerrizhañ, Gl. “hypno-onirisme”) ; errizhañ amluzel (Gl.
“confuso-onirisme”) ;
2) errizhañ ledkantvoudek (pe lederrizhañ) : stad oniroidel (pe lederrizhañ psikozel, drammel,
h.a.) ;
3) errizhañ kevelgantvoudek (pe kevelerrizhañ) : rambre ; dihunerrizhañ sturiet ;
4) errizhañ kevangantvoudek – ar vodelezh-mañ a chom da zeskrivañ ; anat eo ez eus e bredelezh
an hontkenderc’hañ ur c’hevanekaat eus ar c’hantvout ouzh an errizhañ ; ar c’hrouer a gantvez ar
beziadoù gant ur sell treadegel, pe kentoc’h “treadegus” : o sammañ a ra en o bremañ ouzh o c’has
etrezek an dazont emañ o krouiñ dezho. An errizhañ eo dres an ober bredel-se ma kav drezañ ar
c’hantvout e zonder amzerel. Aze ez adkavomp “hon hunvreoù kaer a vo trec’h d’ar bed” en e ster
diles, re alies intentet evel “hon rambreoù kaer”. LENIN, tu bennak ivez, a gomz eus roll ha pouez an
errizhañ (“rêve”, en droidigezh c’hallek, ha moarvat un termen kevatal en destenn orin) er stourm
dispac’hel.
« Anat eo e tifourker aze war vroezioù nebeut ergerzhet eus ar vredoniezh. Pe kentoc’h, da
verzout ez eus emañ ar “vredoniezh nidiadek” da sevel en he fezh, e-lec’h ar bredoniezhoù soliadek a
anavezomp. Ken anat all ne c’hell mui imbourc’h ebet, war an tachennoù buhezel pergen, bezañ renet
hep ma ve renet kevanek outañ un imbourc’h sturyezhel boniek. Kement-se a dalv n’eo ket hepken
evit yezhoù warlerc’hiet evel hon hini hogen evit an holl yezhoù arnevez. Ar c’halficherezh diwar-

c’horre a zo bet doare kreskiñ al lavar gouiziel ne spir ket mui : yezh an talbenn a rank bezañ frouezh
ur yezhañ talbennel. »
(29 04 75)

EMVR-509

« Ar gudenn a sav zo : “Petra ober ?”. Tud ’zo a lavar eo ret dezrannañ, chom war evezh ha
dezrannañ. Goulenn a ran : “evit piv eta ?”. Petra a dalvez diskouez an Emsav o krouiñ, sevel ur
c’hudennadur nevez ? Ar bloaz a zo tremenet n’eo ket bet eus ar re frouezhusañ evidon, ur santad a
c’hwitadenn a’m eus zoken. Ur c’hwitadenn e-keñver petra ? Hag en abeg d’ar pezh a soñje din a oa
da ober eo, pe en abeg d’ar pezh a zo bet graet ? Sevel dezrannoù, mat… Hag a-walc’h eo dezrannañ
evit ma ve kemmet un dra bennak ? Da belec’h ez a an dezrannoù-se ? Arabat lezel ar c’hefluskerioù
da dreiñ er goullo.
« En holl c’houlennoù-se en em guzh, me gred, ar c’hoant da vezañ trec’h, da vezañ anavezet, da
gaout ar gwir ganin, a-benn ar fin da vezañ an hini gwellañ, “Bevet Ni, d’an diaz ar Re all !”. Setu,
petra eo an Ni-se ? N’omp ket niverus ha n’eus ket tu din da lavarout : “Sellit pegen niverus omp ! Ar
‘gwir’ zo ganimp !”. Da heul eo ret klask un dra all. Ma n’eo ket nerzh ar yoc’h e vo nerzh ar
gealiadurezh, lemm evel ur goaf a lezo an holl dud gwitibunan dilavar ha bamet. Tremen pep tra er
viñserez…
« Pa sellan a-dost ouzh ar pezh a’m eus graet warlene e verzan e’m eus leuniet va amzer gant a
bep seurt abuzionoù. Ha rankout a reer skrivañ pennadoù ? Petra ez eus d’ober a-hend-all ? Sevel
skridoù, perak pengenniñ bepred gant skridoù ? An holl o deus un dra bennak da lavarout a skriv. Pep
tra a grog gant paper duet hag a echu o tuañ paper. Abaoe an abostoled hag a-raok zoken. Kement ha
ken bihan ma vezer beuzet el liv. An dispac’h sinaat (Emsav 86,89,90) zo ul labour eildorn ha ne
zegas ket ur bern traoù ouzhpenn ; ar pennad An amveziadoù politikel e derou 1974 (Emsav 86) a’m
boa savet gant an hevelep amboaz : “petra ober ?”. Klasket ’m boa digejañ un nebeut amkanioù ha
setu perak e kaver frazennoù o kregiñ evel-mañ : “Roll an Emsav eo…”. Va freder oa neuze ur preder
“politikel”, rak diaes eo kaout ur politikerezh hep an nerzhoù kevredadel rekis. Marteze ar santad a
c’hwitadenn a’m eus zo da vezañ komprenet en doare-se. Kudenn an diaz poblañsel a gouezhe e
koulz. “…gant an niver bihan ez omp hon eus da blediñ a-zevri da grouiñ un diaz poblañsel d’an
Emsav…”. Strivoù zo bet graet, e Kellig 35 da nebeutañ : forzhik a skridoù gallek zo bet savet hep
disoc’hañ, avat, pe hep un disoc’h eeun ha stadadus. Da heul, e’m eus kroget gant levr PORTELLI
(Gramsci hag ar bloc’h istorek) ha savet ur pikol pennad eildorn eñ ivez. A-benn ar fin, a-fet
pennadoù ned eo ket bet fonnus en holl d’an holl. Echu eo amzer an tost-pe-dost, amzer an evelseik.
Ha gwell a se ! Ya, met arabat c’hwitañ ar wech-mañ pe e kendalc’ho ar parlikanadurioù. Hag e
kendalc’himp da sevel kozh parichoù…
« Un dra all : perak n’eus ket muioc’h a dud o soñjal eveldon ? Petra a dalvez lavarout ar
wirionez. Ned eo ket ar poell a ren ar bed emichañs ! Ken eeun ha tra eo, hogen se ne vir ket ouzhin a
strivañ da vezañ trec’h ent kealiadel. An Emsav a ra e wirionez dezhañ, reiñ a ra ur ster d’an traoù,
met ar ster-se ned eo ket anat. A-benn ar fin e karfen e spirfe dizoleiñ ar pezh a zo kuzhet evit ma
splannfe ar “wirionez”. Petra a dalvez neuze : “an emsavelezh zo unel” ? Hag an hollveziadelezh ?
Alese an tech da gouezhañ en oberelouriezh kealiadel ; da intent an ober emsavel evel un danzen hag
ul ledañ mennozioù. Hag ar c’healioù o deus gwerc’h drezo o-unan ? Petra eo ur gealiadurezh
kevandodus ? Amañ ez adkavan va striv da glask rekipeoù el levrioù, da deurel pontoù etre
kelennadurezh an Emsav hag ar c’helennadurezhioù all, an dedennet ma’z on da studiañ ar
c’healiadurezhioù, an ideologiezhoù hag all… Betek-henn ne’m eus ket tennet kalz frouezh eus al
lennadennoù-se. Ha klask a raen ur maen filozofer en dije roet din un diskoulm burzhudus. Bepred
ken kudennek eo ar gudenn.
« An deiz all e lavaren er Gellig : “Penaos e c’hallfe un den dezrannañ obererezh ar re all hep
bezañ arbennigour war an danvez pleustret ?”. E-pad ur prantad e’m eus klasket en em stlennañ war ur
bern traoù, ret e oa din gouzout pep tra, pe da nebeutañ bezañ e-tailh da gomz war ur yoc’had
danvezioù. E-keit-se e skriven : “gwell kiañ war un amkan resis hag e gas da benn eget klask ober ur
bern traoù hep ober mann a-benn ar fin”. Gwall vevennet omp, siwazh ! Kudenn an arbennikadur eo.

Evel just n’eo ket arbennigourion e rankomp bezañ. Al labour-dezrannañ zo da vezañ graet er
c’helligoù. Petra a dalvez “dezrannañ” ? De-ez-rannañ. Da gentañ eo ret merzout n’o deus ket an
emsaverion evet un triakl hud a rofe dezho ar galloud burzhudus da lakaat a-wel e pep tra ar perag, ar
penaoz hag all. Pe neuze n’o dije nemet da gomz evit ma anadje ar wirionez en he splannder. Penaos
kaout gwerc’h ? Ned eo mui ur gudenn a boell neuze ? Hag e spir lavarout : “savelomp ar c’hudennoù
en un doare all” ? »
(27 04 75)

EMVR-510

Da aozer PKB-1334, Emsavelezh ha diaz poblañsel en emsav micherour en 19t hag en 20t
kantved, Emsav 99/81-103, 1975 :
« Da bennad a ro an dro da spurmantiñ tresoù ur gevredadoniezh nidiadek.
« Ar gevredadoniezh kent a venn deskrivañ rummennoù soliadel ha netra ken. Dav eo stadañ e
tifourk buan war ar goullo. GURVITCH ne anavez davedelezh ebet d’ar gevredadouriezh a ra, – hag e
wir eo, pep hini a ra d’e gi al loch a gar ; pa nac’h avat anaout davedelezhioù d’ar gevredadelezh, ez a
en tu all d’e wirioù, – ar gouiziad-biskoulenn o kenteliañ an nidiad-balafenn, evit adober gant troienn
Roparz HEMON. Ober a ra van da grediñ e felle da MARX bezañ biskoulenn, kevredadour, hep-mui ;
rebech a ra dezhañ bezañ stignet un daelerezh argrec’hus, ha lezenniñ : “an hentenn daelerezhel () ne
c’hell bezañ nag argrec’hus nag ardraoñus nag, evel just, an daou war un dro. Ne c’hell kas na d’ar
silvidigezh na d’an dic’hoanag, nag a-dreuz hemañ da hounnezh. N’eus enni peurlouzoù ebet da
adunvaniñ mab-den gantañ e-unan.” (Dialectique et sociologie, pp. 236-237). Evit degas ul loen
ouzhpenn, e klevomp aze al louarn dilostet o kinnig dilostañ an holl lern. Mar seller apriori an
daelerezh evel un hentennouriezh en arempred ar ouezoniezh, distaget diouzh pep niderezh, e ranker,
anat eo, kouezhañ gant klozadurioù GURVITCH. E “zreistkantouezegezh daelerezhel” zo, na mui na
maez, ur c’hempennadur gwevnaet, soutilaet, eus ar soliadegezh. Zoken pa zistremen an enebadur
ergor-dangor o tiskouez emañ mammenn an ergorelezh kevredadel e don-donañ an dangorelezh, ne
c’hell ket, e kement ma’z eo gouezoniour, terriñ bonlakadenn an ergoregezh, sol retvezek pep
gouezoniezh ; gant gerioù all, zoken pa lak an dangorelezh e penn-kont, ne c’hell ket mont pelloc’h
eget ober anezhi un ergorenn e-touez an ergorennoù all, ne baouez ket a gaout an emzalc’h soliadek a
zo hini ar gouezoniour, ne gemer nepred an emzalc’h nidiadek, – pa na c’hell hemañ bezañ kemeret
hep ma tarzhfe ar c’hombod gouezoniezhel. An holl rebechoù a ra GURVITCH da hentennouriezh
MARX a sko e-biou enta e kement ma ne fellas ket da MARX bezañ kevredadour hepken, pe ac’hoel
kevredadour er ster soliadek.
« N’eo ket disol koulskoude ar rebechoù-se. Rak MARX, diouzh e du, mar grae van da blegañ da
vonlakadenn an ergoregezh, a adebarzhe an davedelezh ouzh he diskouez evel un anadurezh eus an
istor ; evel gouiziad edo en e wir ouzh e ober : kemer an anadurezh-se da “c’houlakadenn-labour”, da
“vonlakadenn e reizhiad-imbourc’h”, oa ur pleustr kantreizh a hentennouriezh ouiziel. Hogen MARX
ne intente ket bezañ gouiziad hepken ; oberiad a venne bezañ, hag e “vonlakadenn-imbourc’h” a zeue
gantañ da vezañ ur “vonlakadenn-ober”. Tavedek e chomas avat war ar riskladenn-se, hag e talc’has
da veizañ an ober evel dezreet diouzh stadadennoù ergorel ar ouezoniezh, – pezh en degase da dremen
ar re eus e selladoù a oa nidiadek da selladoù soliadek e-touez ar re all. Ur sellad nidiadek oa hep mar
diskouez ar broleterion evel renkad hollveziadel ; hogen reiñ an “diskouez”-se evel un “deskrivañ” ha
n’eo ket evel un “erskrivañ” oa kemer sol war ar sellad nidiadek-se evel pa vije soliadek, – kement-se
a zisplegez ervat ivez pa rez anv eus “bonlakadenn ar sokialouriezh” hag eus he dedroadur a c’haou
daelerezhel da c’haou frank. An hevelep treuzardaoliñ a rae LENIN pa gomze eus “sokialouriezh
ouezoniezhel”. War ur poent avat ne’z heulian ket. Lavarout a rez ez eo an degouezhioù a skoilhas
ouzh karzhidigezh ar gaou daelerezhel marksour ; ar skoilh, da’m meno, ne oa ket degouezhek ; bez’ e
oa anezhañ er varksouriezh hec’h-unan adalek an derou, ha seul startoc’h e voe ma tibrade ar
politikerezh marksour. A dra sur, ez eus bet un hontkenderc’hañ marksour ; hag ennañ emañ savlec’h
gwirion an davedelezh istorek a felle da MARX lenn war ar soliadelezh kevredadel. Hogen an
nidiadelezh empleg-se, e-lec’h bezañ ur goell a nidiadekaat, zo bet er c’hontrol sonnet e stumm ur

soliadelezh nevez ha, gwashoc’h, arveret da araez-soliadekaat, – o sonnañ war un dro en he c’hreiz he
gaou daelerezhel d’ur gaou frank.
« Bezet pe vezet, ar gevredadoniezh nidiadek he deus graet he c’hammedoù kentañ gant MARX.
Tra ma vez kreizet ar c’hevredadouriezhoù soliadek war zibaboù pe d’ar muiañ war istor personel o
aozerion, oc’h erzerc’hañ dre se o darnegezh hag o zuadur d’ar bruzhunañ ha d’an difetisaat, ez eo ar
c’hevredadouriezhoù nidiadek kevanek ouzh un emsav, ouzh un hil istor, o rannañ gantañ reuzioù e
zedroadur : da gentañ eginek, arleziadek, diac’hinek e-keñver bloc’h an anadurezhioù kevredadel o
ren ; o nerzh avat eo chom kevanek-rik ouzh an ober istorek ha, dre se, piaouañ en e varr uhelañ ar
gwerc’h-hollelaat. Ar c’hevredadouriezhoù soliadek a c’hell rebech d’ar gevredadouriezh nidiadek, an
David o taeañ ar C’holiazed ez int, terriñ bonlakadenn an ergoregezh ; ne ra van ouzh ar rebech-se, pa
oar ez atoro an holl, o korvoiñ an danvez o devo dastumet, frouezh d’o ergoregezh feal, o reiñ war un
dro d’an danvez-se ar ster istorek na vint ket bet gouest da reiñ dezhañ.
« Ent hentennoniezhel, e c’haller termenañ ar c’hevredadouriezhoù nidiadek evel kreizet war ur
gaou daelerezhel. An termenadur-mañ koulskoude ned a ket betek penn ; chom a ra a-ziwar-c’horre.
Ar gaou daelerezhel ned eo nemet un arvez nac’hel eus an hontkenderc’hañ. Un termenadur azasoc’h
eo diskouez pep kevredadouriezh nidiadek evel kreizet war ur c’henderc’h istor e-ser un hil dibarek,
e-ser un emsav. »
(29 04 75)

EMVR-511

Notenn evit ar skridaozerion.
Embannerezh Emsav a c’houlenn digant ar skridaozerion heuliañ un nebeut reolennoù evit a sell
daveoù al levrioù, pennadoù hag arroudoù a venegont en o fennadoù.
I. Pa veneger un oberenn, reiñ bepred an dave resisañ gwellañ anezhi. Pa roer testenn un arroud,
chom feal dezhi betek ar skejoù. Mar greer troc’hoù en arroud a adskriver, reiñ meneg anezho dre an
arouez : () ; arabat arverañ an trifik, rak trifikoù a c’hell bezañ endeo en destenn orin.
Mar ro ar skridaozer an droidigezh en deus graet eus an arroud, e laka da heul : (Br. ganimp).
Heñveldra, mar en deus kemmet skrivadur un arroud brezhonek, e laka : (skrivadur ganimp).
II. Roet e vez dave ul levr dre venegiñ, en urzh :
a) Anv an aozer(ion) ; reiñ an anv(ioù) ar c’hlokañ gwellañ, gant ar c’hentanv(ioù) pe da
nebeutañ pennlizherenn(où) ar c’hentanv(ioù). Reiñ an anvioù evel ma’z int skrivet war an oberenn
meneget (pe, evit al lizherennegoù nannlatin, arverañ an delizherennadurioù skoueriekaet). Pa zaveer
d’un droidigezh, e c’haller skrivañ anv(ioù) an aozer(ion) pe evel er yezh orin, pe evel m’emañ skrivet
en droidigezh.
sk. : pe ##(LENIN, LÉNINE, Que faire ? (tr. Gl.), Seuil, Paris, 1966.
b) Titl al levr ; a zle bezañ skrivet bepred evel m’emañ war al levr meneget, – arabat reiñ un
droidigezh vrezhonek anezhañ ; diouzh ret, e lakaer an droidigezh vrezhonek etre krommelloù warlerc’h meneg an titl e yezh an embannadur, sk. : Vladimir HOLAN, Noc s Hamleten (Un noz gant
Hamlet), (). Diouzh ret, menegiñ amañ niver al levrennoù, sk. : 3 levrenn.
k) Diouzh ret, reiñ da c’houzout ez eo pe un adembannadur, sk. : (3e emb.) pe : (ademb.), pe un
droidigezh, sk. : (tr. Br.) pe : (tr. Gl.). Evit menegiñ ar yezhoù, heuliañ ar berradurioù arveret gant
K.I.S..
Diwar ma veneger : (ademb.), (tr. Gl.), h.a., e ra dre ret kement elfenn a zeu da heul dave d’an
embannadur pe d’an droidigezh meneget.
Mar menner ober dave war un dro d’an embannadur orin ha d’un adembannadur pe d’un
droidigezh, e ranker reiñ menegoù klok distag, sk. : Jakez RIOU, Geotenn ar Werc’hez, Skrid ha
Skeudenn, Brest, 1934, ademb. Al Liamm, Brest, 1957.

d) Anv an embanner ; diret eo ar meneg-mañ, daoust ma c’hell bezañ talvoudus evit pourchas al
levr.
e) Ar gêr ha, diouzh ret, ar riez ma’z eo bet embannet al levr.
f) Bloaziad an embannadur a zaveer dezhañ.
g) Diouzh ret, ar pajennoù a zaveer dezho ; sk. : p. 35 ; pa zaveer da lies pajenn a-ziforc’h, o
menegiñ evel-henn : pp. 35, 39, 53 ; pa zaveer d’un arroud war lies pajenn da heul, e venegiñ dre ar
pajennoù kentañ ha diwezhañ anezhañ, sk. : pp. 35-42, pe, diresisoc’h, dre reiñ meneg eus ar bajenn
gentañ gant an div lizherenn : hh. (ha heul), sk. : pp. 35 hh. ; pa vez an arroudoù a zaveer dezho astrew el levr pe ul lodenn anezhañ, merkañ : (passim) ; pa bouezer war un arroud etre re all, merkañ :
& p. 35 pergen.
III. Roet e vez dave ur pennad diforc’h embannet e-barzh ul levr, un dastumadenn, ur gelaouenn,
dre venegiñ, en urzh :
a) Anv an aozer (pa vez roet en embannadur evel just, ha bepred en doare ma vez roet, sl. IIa).
b) Titl ar pennad ha/pe, diouzh ret, an embannverk anezhañ, sk. : PKB-1224, Dezrann obererezh
c’hweluniadel ; EMVR-494 ; diret eo an embannverk pa vez meneget titl ar pennad.
k) Dave al levr, an dastumadenn, ar gelaouenn ma emañ embannet ar pennad (sl. IIb) ; diouzh
ret, merkañ : in dirak ar meneg-mañ.
d) Evit an embannadurioù o tont er-maez e stumm levrennoù niverennet, niverenn hag amzeriad
(diouzh ret deiziad ha miziad, bloaziad) al levrenn.
e) Diouzh ret, anv an embanner, ar gêr hag ar riez ma’z eo bet graet an embannadur.
f) Diouzh ret, ar pajennoù a zaveer dezho (sl. IIg) ; pa zaveer d’ar pennad en e bezh, ez eo mat
reiñ meneg eus ar pajennoù kentañ ha diwezhañ anezhañ, sk. : Georges FRIEDMANN & Jean-Daniel
REYNAUD, Psycho-sociologie de l’entreprise, in G. GURVITCH, Traité de sociologie, P.U.F., Paris,
1962, I, pp. 459-478 ; (er skouer-mañ ez eus meneg eus un embannadur e div levrenn ; niverenn al
levrenn a c’haller reiñ pe goude titl al levr, pe a-raok meneg ar pajennoù).
d, e, f1) Ar boaz eo, pa zaveer d’ar c’helaouennoù brezhonek ha d’un nebeut re all, krennañ an
elfennoù d), e), f) dre lakaat hepken niverenn ar gelaouenn, niverennoù ar pajennoù hag ur veskell
etrezo, sk. : Emsav 96/411-414. Meneg ar bloavezh a roer neuze en dibenn. Pa bouezer neuze war un
arroud etre re all, ez arverer ar veskell e-lec’h p., sk. : Emsav 96/411-414 & /413 pergen.
Pa veneger meur a wech un oberenn e-kerz un hevelep pennad, e roer an dave klok da geñver ar
meneg kentañ ; er menegoù da heul e roer hepken anv an aozer(ion) ha/pe brasveneg an titl hag e
verker : op. cit. (= oberenn meneget) pe : l. m. (= levr meneget), ha niverennoù ar pajennoù. Sk. : en
ur pennad ma’z eus bet graet anv eus ul levr gant J.P. SARTRE, mar greer meneg un eil gwech eus al
levr, e verkor : J.P. SARTRE, op. cit. p. 67 ; en ur pennad ma’z eus bet graet anv eus meur al levr gant
R. HEMON, mar greer meneg adarre eus unan anezho, e c’hallor merkañ : R. HEMON, Ur Breizhad
oc’h (), p. 29 ; mard eo ur pennad eus Emsav (hep anv aozer enta) a zo e kont, e vo merket, evit un eil
meneg : PKB-1332, op. cit. /60. Ret eo anaout evelkent ez eur boas da reiñ ur meneg klokoc’h : 98/60,
oc’h aesaat labour al lenner.
Pa veneger arroudoù eus un oberenn e-barzh ur studienn, n’eo ket dav, pa na vez ket arvar a vesk,
reiñ ouzhpenn meneg ar bajenn diouzhtu goude an arroud, – diziouerus eo avat ar meneg-se.
An embannerezh a c’houlenn ivez digant ar skridaozerion diforc’hañ elfennoù an daveoù : 1) dre
lakaat anvioù an aozerion e pennlizherennoù (n’eo ket avat o c’hentanvioù) 2) dre islinennañ didroc’h
titloù al levrioù, dastumadennoù, kelaouennoù (dre-vras e vint moulet gant lizherennoù stouet er
gelaouenn) 3) dre islinennañ dastroc’h titloù ar pennadoù hag an oberennoù enklozet en un oberenn
vrasoc’h (dre-vras e vint moulet gant lizherennoù moan er gelaouenn) 4) dre lezel hep islinenn ar
menegoù all. Sk. : Pierrette KERMOAL, James Baldwin, Al Liamm 142/394-399, 1970 (ar boaz, evit

ar c’helaouennoù, eo menegiñ an niverenn hag ar pajennoù gant arouezennoù stouet) ; Roparz
HEMON, Mari Vorgan, Al Liamm, Brest, 1962.
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S.A.D.E.D. : PEVARZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (1)
KENDAEL A-ZIVOUT AR POLITIKEREZH
(Seizhvet testenn, PKB-1401)
Dafar evit ur c’hudennadur emsavel eus ar vroad.
En 19t kantved eo deuet ar « gudenn vroadel » er renk kentañ eus prederioù ar bolitikerion, an
emsaverion, ar brederourion hag ar skrivagnerion. Gwir eo e oa bet pleustret pell a-raok kudenn ar
vroad gant tud evel MACHIAVELLI, MONTESQUIEU, HERDER h.a.. En 19t kantved avat, ar
gudenn vroadel a zeu da vezañ ur gudenn loskus evit galloudusañ riezoù Europa. An Dispac’h gall en
deus c’hwezhet un avel a zegas an tan e kement korn eus Europa. Turmud a sav en Iwerzhon, trekoù e
Polonia, Hungaria, Hellaz, Alamagn, Italia, h.a.. Tamm-ha-tamm e weler pobloù a oa chomet mut epad kantvedoù o c’houlenn evito an dezvad a vroad hag ar gwir da sevel o Stadoù.
An 19t kantved n’eo ket hepken kantved ar Reverzhi c’hreantel, hini dihun ar broadelezhioù eo
ivez. Seurt kenglotadur n’eo ket ur c’hendegouezh nemetken : un « dihun ar bourc’hizelezhioù » e voe
neuze « dihun ar broadelezhioù ». Proleterekadur yoc’hadoù bras a gouerion en deus kreñvaet
bourc’hizelezhioù a oa chomet betek neuze e dalc’h bourc’hizelezhioù ambilh riezoù bras Europa, ha
roet dezho an nerzh hag ar youl da c’houlenn evito, ha war bep tachenn, ar renk kentañ. Meven
MORDIERN a ro bourc’hizelezhioù Polonia, Hungaria, Slovakia, Slovenia, Roumania, h.a. da skouer
da vourc’hizion (vihan) Breizh. Ar frammataerion hag ar sternataerion boblañs a c’halv evit Breizh
zo, na mui na maez, ur vourc’hizelezh vrezhon barrek da gevezañ ouzh oberiantañ bourc’hizelezhioù
ar bed.
Ret eo merkañ e oa kenster en 19t kantved « dieubidigezh vroadel » gant « dieubidigezh
keodedel ». Unvanadur Alamagn pe Italia zo bet kaset dindan vanniel ar frankiz. Ar stourmoù broadel
e Polonia, Hungaria ha Hellaz, da skouer, a oa dreist pep tra stourmoù evit ar frankiz keodedel, a-enep
ar reizhiad kevredigezhel gladdalc’hel.
Hiziv an deiz ivez pa reer anv a zieubidigezh vroadel e reer war un dro anv a zieubidigezh
keodedel hag armerzhel. Un endalc’h kevredigezhel ez eus bepred d’ar stourmoù evit an dieubidigezh
vroadel. Dizalc’hiezh Vietnam pe Kuba a dalvez, war un dro, dizalc’hiezh politikel ha dispac’h
kevredigezhel, treuzfurmadur ar c’heñverioù-kenderc’hañ.

Broad hag istor.
Mar greer eus an istorekaat an argerzh gwerc’helaat ar finvezioù e c’haller termenañ ar vroad evel
maezienn seurt gwerc’heladur, war un dro amveziad bonvezus ha frouezh d’an argerzh. Ar broadoù
arnevez zo en em amparet dre argerzhioù istorekaat termenet mat en egor hag en amzer, lec’hioù int
bet da seurt istorekadur pe d’an dedalvezadur anezhañ. Evelkent n’eus retvez ebet da vezoud ar vroadmañ-broad. Pep broad zo, en ur mare, un deberzh diziouerus eus an istorekaat. Pouezañ a ran war en
ur mare, rak ur vroad a zo bet lec’h a istorekadur en ur mare ne chom ket dre heulret er stad-se ad
vitam aeternam. Sed a lak kudenn gant amplegadoù amparadur ha steuziadur ur vroad.
Evit reiñ lec’h d’ur vroad d’en em amparañ e rank ar maeziennoù-istorekaat kent, ar broadoù
kozh, bezañ deuet da vezañ maeziennoù-anistorekaat, skoilhoù ouzh treuzfurmadur ar c’heñverioùkenderc’hañ, skoilhoù ouzh gwerc’heladur ar finvezioù (skouer Frañs en Aljeria a rae van da zegas ar
sevenadur hag a nac’he ouzh Aljeriz ur parzh kevanek eus ar sevenadur he doa krouet : ar frankiz
keodedel). Ouzhpenn se e rank bezañ un emsav, eleze un nerzh stignet war-du an hollelaat hag an
istorekaat. Erziwezh ez eus ezhomm eus amveziadoù bonvezus diseurt, hep ma ve hini ebet anezho
diziouerus, evel un diaz stummadel, emframmoù kevredadel dibarek, frammoù politikel pe milourel,
unvezioù armerzhel, kenelioù (pezh a zo anvet « broad kentael » gant Robert LAFONT).

Ar vroad c’hall, da skouer, zo bet amparet bennozh da :
a) diskar impalaeriezh KARL-VEUR en deus krouet ur goullo broadel en Europa ;
b) politikerezh rouaned Frañs, pennegezh ha dalc’husted an emsav gall ;
k) amveziadoù bonvezus evel gwanded amezeion ar roue, berzh-mat ar brezelioù, ur
c’helliderezh aozet mat.
En eneb, n’eus ket bet a vroad vurgondat peogwir n’eo ket bet bodet an amveziadoù o dije aotreet
dezhi en em amparañ evel broad, oc’h arlakaat e ve bet eus un emsav burgondat er Grennamzer. Etouez an amveziadoù enep ez eus tu da venegiñ ar brezelioù ouzh roue Frañs ma voe trec’het
Burgondiz.
En hon amzer, ar vroad aljeriat zo bet amparet bennozh da :
a) enkadenn ha dislavaroù an impalaeriezh c’hall hag ar broioù impalaerour all ;
b) bezañs un emsav aljerian oberiant abaoe dekvloaziadoù ;
k) amveziadoù bonvezus evel ar frammoù politikel trevadennel (o deus talvezet da verkañ
bevennoù ar vroad), an diaz stummadel, ar gwaskerezh, ar brezel-dieubiñ lusket gant an emsav
aljerian.
En eneb, e c’haller menegiñ ar vroad-margodenn ez eo Senegal. Ar Stad senegalat zo ur
grouadenn eus ar Stad c’hall, lakaet war sav evit mirout ouzh eginoù emsavel a gemer nerzh er vro.
Koulskoude ar Stad senegalat a c’hell bezañ un amveziad bonvezus da c’hinivelezh un emsav
senegalat en askont eus paderezh ar frammoù stadel.
Pa gomzer eus ar vroad evel maezienn-istorekaat ez eur degaset d’ober anezhi ur bon a
hollveziadelezh. Kement-se a empleg e varv ar vroad pa steuz an hollveziadelezh ; d’ar mare-se eo en
em furm ar goullo broadel. Setu pezh a c’haller gwelout en hon amzer e broioù ar C’hornog. Pa gomz
ar c’hevredadour Alain TOURAINE eus « dibenn an istor »1, e komz e gwirionez eus dibenn istor e
vro, ha ne wel ket emañ talbenn an istor e lec’hioù all eus ar bed. E broioù ar C’hornog ivez eo e
kaver ar paotañ ar romantoù faltazi war dibenn an denelezh, mab-den, h.a. : ar sevenadurioù a varv ne
c’hellont gwelout nemet ar marv tro-dro dezho. O goullo broadel zo ur goullo istorel, amplegad
anspirus da amparadur broadoù nevez, met amplegad diziouerus. Ar goullo broadel, ar goullo istorel,
a anad en ur vroad, pe ur strobad broadoù, adal ar mare ma’z int divarrek da dalañ ouzh an tennderioù,
an dislavaroù o deus talvezet da zegas er bed. Sed ar pezh a c’hoarvez er mare-mañ gant brodoù ar
C’hornog a zo en em chadennet o-unan.
Klevet ’m eus Paul HOUÉE, an arbennigour war ar metou kouerel, o venegiñ un diskleriadenn
gant Michel ROCARD. Hervez hemañ, oc’h arlakaat e ve ur gouarnamant sokialour e penn Frañs, ne
c’hallfe ket degas kemmoù bras (dindan 5 %) e dispignoù ar Stad hep lakaat en arvar ar reizhiad1

Alain TOURAINE a zanevell an istorvezh evel an drovezh o vont eus ar gevredigezh c’hounezel, dre ar gevredigezh
kenwerzhel hag ar gevredigezh c’hreantel, d’ar gevredigezh rakluniet (« programmée »). « Ar rizhenn-mañ a gevredigezh, a
anvan rakluniet pe eeunoc’h, evit merkañ he nevezded, goudegreantel, ne zaspugn ket hepken madoù-beveziñ, binvioùeskemm pe kevala, hogen ivez araezioù da genderc’hañ labour, bennozh d’an araokaat kalvezel.
« Evit ar wech kentañ, derc’henn ar grouusted ne engalv gwarant trac’hevredadel ebet eus an urzh, na kravezel, na
stadel, nag armerzhel. Ar gevredigezh a anavez ez eo trehontiñ he arc’hwel kement ha diorren, ha n’eus mui disrann etre he
zrehontelezh hag he enmanelezh. () Ne veiz mui al lusk evel un digorded pe un avantur, re an embreger hag an helv ; e
veizañ a ra evel ur mererezh reizhiadoù, evel barregezh da rakluniañ ar c’hemmerezh. » (Production de la société, Seuil,
Paris, 1973, p. 119).
« Ha n’on ket degaset da ziskouez an heuliadur arlakadel eus peder rizhenn gevredigezh, an hini diwezhañ o vezañ
rizhenn ar c’hevredigezhioù araokaetañ e-keñver armerzh, a anvan kevredigezhioù rakluniet pe goudegreantel ? Ha n’omp
ket ur wech c’hoazh degaset da zerc’hañ hon c’hevredigezh evel dibenn an istor ? ()
« Mar termener ar gevredigezh c’houdegreantel evel an hini a zo en he c’herz dre bennaenn ar gallusterioù brasañ da
werediñ warni he-unan, e rank merkañ dibenn an drovezhiegezh (“la fin de la périodisation”). ()
« Ar gevredigezh c’houdegreantel zo ur gevredigezh c’houdeistorek » (id., pp. 128-129).

kenderc’hañ. Pa vez ur reizhiad-kenderc’hañ divarrek da c’houzañv treuzfurmadurioù don, gouez d’ar
re vennetañ d’he zreuzfurmiñ, penaos e c’hallfe talañ ouzh stroñsadennoù bedel nad eo e nep doare
barrek da vestroniañ ? Goude bezañ savet o reizhiad-kenderc’hañ war sujidigezh ar bed a-bezh emañ
broioù ar C’hornog dirak un enkadenn o deus krouet dezho o-unan : penaos derc’hel d’o reizhiadkenderc’hañ pa’z eo mennet ar peurrest eus ar bed da argas o sujidigezh ?

Broad ha renkad.
Gwelet hon eus uheloc’h penaos ez eo bet amparet ar broadoù evel maeziennoù-istorekaat e
mareoù termenet eus an istorvezh. Hogen petra eo ar maeziennoù-se ? Hag emañ er vroad poblañs abezh ar riez, pe ar renkad-mañ-renkad hepken ? Diouzh daou ahel eo ret termenañ ar vroad : un ahel
egorel o verkañ he bevennoù er boblañs, un ahel amzerel o verkañ an donder istorel a zo en orin hec’h
amparadur. E-se e c’haller komz eus broadoù brientin, broad vourc’hiz, broad proleter evit merkañ pe
renkad zo ambilher an argerzh hollelaat hag istorekaat.
MARX a lavare n’o doa ar broleterion broad ebet evit merkañ e oa estren dezho ar vroad
vourc’hiz ; kement-se avat ne lavar ket n’o deus ket ezhomm unan, n’o deus ket ezhomm da vezañ
lodek en argerzh hollelaat hag istorekaat. An « ezhomm broadel »-se zo bet merzet gant ar P.C.F. e
Frañs e-kerz ar bloavezhioù 1930. Betek neuze e veze an tuadur pennañ er metaouioù komunour
sellout S.S.S.R. evel broad diles ar broleterion. Politikerezh broadel ar P.C.F. zo ober eus ar vroad
c’hall ur vroad proleter evel m’o deus ar vourc’hizion treuzfurmet ur vroad vrientin en ur vroad
vourc’hiz.

Broad, saviad-kenderc’hañ, liamm saviadel bedel.
Nep broad zo ur saviad-kenderc’hañ a gav e endon en e emsav « broadel ». Ar saviad-kenderc’hañ
emsavel astennet d’ar vaezienn vroadel eo ar saviad-kenderc’hañ broadel. Merkomp avat e kav ar
vaezienn vroadel he bevennoù e-ser an argerzh emastenn eus ar saviad-kenderc’hañ emsavel ha ne vez
morse roet en a-raok.
Ar vroad termenet evel saviad-kenderc’hañ (istor) a zegas diouzhtu ur goulenn : pe zazont zo d’ar
broadoù gant kreñvadur al liamm saviadel bedel ? Hag emañ ar broadoù o vont da steuziañ dre berzh
unvanadur ar bed, evel ma klever alies ?
Amparadur ha kreñvadur al liamm saviadel bedel n’eo ket dre ret kevatal da istorekadur : henn
merzout a reer e broioù ar C’hornog, o deus e grouet, hag a zo bremañ tachennoù a unventegezh hag a
anistorekadur. Al liamm saviadel bedel n’eo ket evit mirout ouzh ur goullo broadel a en em amparañ,
n’eo ket kennebeut evit ezvevennañ lieselezh an amveziadoù, eleze an deberzhioù diziouerus da
werc’heladur an emsavioù. Arabat e ve bezañ touellet gant ar vrizhunvaniezh stuzegezhel a zo ledet
dre ar bed evit barn barregezh al liamm saviadel bedel da gas da get an holl vroadoù, da unvaniñ ar
bed en un vroad, evel ma edo unanet Europa gwechall er gristeniezh. Dreist-holl n’eo ket al liamm
saviadel bedel evit mirout ouzh an emsavioù a anadiñ hag a greskiñ.
Padal e c’hell al liamm saviadel bezañ un arm d’ar broadoù. Henn gwelout a reomp hiziv an deiz
gant politikerezh ar genderc’herion direoul : tennañ a reont splet eus al liamm saviadel bedel evit kas
war-raok treuzfurmadurioù don en o broioù, – ha degas treuzfurmadurioù don e keñverioù ar broioù er
bed. En eneb, ez eo bet e-pad pell al liamm saviadel bedel un arm a vestroniadur etre daouarn ar
broioù kevalaour.

Broad ha Stad.
N’eus ent anienel ere ebet a amplegadur etre broad ha Stad. Er Grennamzer, da skouer, ne oa
nemet ur vroad en Europa, ar gristeniezh, n’he doa Stad ebet dezhi. Koulskoude nep broad, eleze nep
maezienn-istorekadur, ne c’hell ket dioueriñ frammoù. Er mare-mañ n’eus nemet ar frammoù stadel a
zo e-tailh da bourchas ar frammoù diziouerus d’ar vroad. Gant gerioù all, nep stourm hollelaus hag
istorekaus a rank, er mare-mañ eus an istorvezh, gwiskañ ur furm vroadel ha politikel.

« Kudenn vrezhon », kendalc’herezh gouzañvat, goullo broadel.
Evit ar vroadelourion edo orin an Emsav en ur gudenn vrezhon intentet evel an dinac’hidigezh
gant ar C’hallaoued eus ur vroadelezh vrezhon. Eilpennañ urzh an termenoù ne raent ken. N’eo ket ur
gudenn vrezhon, seul gent a se ur gudenn vroadel vrezhon he deus lakaet an Emsav da ziwanañ. An
Emsav eo he deus savet ar gudenn vrezhon hag he savet evel kudenn vroadel. Amveziadoù diziouerus
d’an Emsav eo bet kendalc’herezh gouzañvat ur vrezhonelezh a-hed ar c’hantvedoù, evel ma’z eo
amveziad diziouerus ivez ar goullo broadel a zo e Frañs hag e broioù ar C’hornog. An Emsav eo a ra
eus kendalc’herezh gouzañvat ar vrezhonelezh ur c’hendalc’herezh oberiat hag un donder istor ; evel
ma ro un diskoulm d’ar goullo broadel gall dre eilsavelañ diwarnañ un egor broadel brezhon.
PKB-1401

KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Eizhvet testenn, PKB-1402)
« Studiennoù ha garskeudennoù » gant Aleksandr SOLŽENICYN*.
Studiennoù ha garskeudennoù gant SOLŽENICYN zo bet embannet en alamaneg e 1970 hag e
galleg e 1971 en hevelep levrenn gant tri skrid all : Zac’hariaz ar yalc’h (Ru. Zaxar kalita), An dorn
dehou ha Lidkerzh Pask. Skrivet e oa bet Studiennoù ha garskeudennoù e 1961, met n’int bet morse
embannet en Unaniezh Soviedel. Un dastumad eo a c’hwezek barzhoneg e komz-plaen, berr
peurliesañ. Dre-vras emaint holl frammet en hevelep doare : SOLŽENICYN a zeskriv un darvoud
dister eus ar vuhez pemdeziek, prederiañ a ra warnañ, hag ur c’hlozadur divezouriek a zegas o
vennout ledanaat ar gudenn ha komz en un doare hollek eus kudennoù-diazez mab-den.
Ur renabl a c’haller ober eus an darvoudoù deskrivet er barzhonegoù-se : un avalenn en ul liorzh
goude ar glav, un den o tennañ e anal dindani ; ul lenn seder oc’h adskediñ an oabl, pin uhel en-dro
dezhi, hogen den ebet war he ribloù ; ur weladenn en ur manati ma chom bev an tremened daoust da
bep tra ; un houadig kollet advabet gant ur vamm yar, fromus ken gwan ez eo ; tud o klask gwelout un
dra bennak e dourioù ur froud ; ur bourmenadenn war ur vali vras ; merion goude annezañ en un
hanochenn a vez devet warni kentoc’h eget he c’huitaat ; tregont den yaouank oc’h ober embregerezhkorf en ur prad ; un tamm oulm o kreskiñ en-dro ur bloaz goude bezañ bet troc’het ; ur c’hi bihan
peurliesañ staget o lammedikat en aer fresk ; ur sailh kozh, eeun, bet arveret ha dilezet goude ; ur
weladenn da vro ur barzh ; deskrivadur seier micherourion ; ur bez goude un douaradur ; an ilizoù war
ar maez.
Pa seller a-dost ouzh ar renabl-se e verzer e ra SOLŽENICYN un daolenn hollek eus ar bed pe, en
un doare eeunoc’h, eus buhez pemdeziek an dud. An holl elfennoù zo aze : an natur, e stumm
gweledvaoù : al lenn, ar menez, pe an natur o fiñval : an arnev, an tamm oulm o kreskiñ. Al loened a
gaver ivez : eus ar c’hi, mignon an den, betek ar merion. Ha dreist-holl emañ aze bepred an den. En e
jestroù eeunañ e vez diskouezet, o tennañ e anal pa’z eo fresk an aer, o sellout ouzh un houadig, o
troc’hañ koad, o reiñ boued d’ur c’hi, en ur c’hengarr o vont da labourat, o pourmen sioul war ar
straed, o hunvreal dirak ar moged. An den diskouezet amañ zo an den ma c’hell an holl en em
anavezout ennañ. Piv n’en deus ket en em santet disec’hedet gant freskted an aer ? An hevelep spont
hag an hevelep estlamm a ziwan e kalonoù an holl pa welont un arnev o reuziañ. Pep hini en ur
c’hengarr leun-kouch zo bet bloñset gant kornioù kalet ur sac’h, ha nevez ’zo ez eus bet deskrivet din
strivoù un houadig kuzuliet gant e vamm evit treuziñ un harz : an hevelep houadig e oa, e Breizh hag
e Rusia.

*

An destenn kemeret da zave evit an displegadenn-mañ eo an droidigezh c’hallek Études et miniatures embannet e-ser
teir oberenn all gant an hevelep aozer dindan ditl unan anezho : Zacharie l’escarcelle, Julliard, Paris, 1971.

Hogen pelloc’h ez a SOLŽENICYN en e daolennadur eus mab-den. N’eo ket hepken kerentiezh
an emzalc’hioù pemdeziek a zizolo dimp, met ivez kerentiezh an arz hag ar relijion. Pa gont istor ar
barzh ESSENIN, a gav en e vro baour ha lous danvez da grouiñ kened, e komz dimp eus forzh petore
barzh eus forzh petore korn-bro ; ar pezh a zo pouezus n’eo ket ar barzh, n’eo ket ar vro, met an doare
burzhud a c’hoarvez bewech. Hollvedegezh ar relijion a gaver ivez : pa zeskriv e-barzh En ur vont
gant ribl an Oka (p. 49) an ilizoù o sevel eus an douar, e kounaer diouzhtu al linennoù ma taolenn
PROUST ar c’hloc’hdioù e bro Normandie en À la recherche du temps perdu, hag ar c’hleier o seniñ
war ar maezioù a laka da soñjal tost dre ret el livadur brudet L’Angélus gant MILLET.
Eus ur vro eo SOLŽENICYN ; ur bed resis, tud resis a anavez, hag ar bed-se eo a ziskouez dimp.
Hogen dre vurzhud e teu ar bed-se da vezañ hon hini, pe kentoc’h hon bed eo en deus deskrivet ; dimp
e komz, ha gwelloc’h, ni eo a gomz : ni eo an den dindan an avalenn, ni eo a sell ouzh ar c’hi bihan
Boull, ni hon eus aon rak an arnev. Al liamm a ra SOLŽENICYN, bennozh d’e arz, etre an holl
vroioù, etre an holl dud, ha ne c’hell henn ober nemet gant barregezhioù dibar ha dreist-holl ur
garantez divent ouzh an natur, ouzh an dud : ar pezh hon eus santet a-viskoazh zo a-greiz-holl eztaolet
gantañ, ha se eo, hep mar, feal, n’eus ket ur ger da gemm : « Keit ha ma c’haller c’hoazh analañ goude
ar glav dindan un avalenn, e c’haller c’hoazh bevañ » (An anal, p. 12). Gerioù pemdeziek a arver,
gerioù a c’hallfemp-ni arverañ : « Al lenn a sell ouzh an oabl, an oabl a sell ouzh al lenn. Hag un dra
all ez eus war an douar ? » (Al lenn Segden, p. 15). Traoù ’zo na ouiemp ket pe na gredemp ket
lavarout a hañval reizh lavaret gantañ : « Bepred e kredomp e nijo hon spered dreist d’hon bez da
arvestiñ ouzh ar gweledva ec’hon ha sioul… » (Relegoù ar barzh, p. 18). D’hon mennozioù, d’hon
santadurioù e ro ar skrivagner buhez, evel ma ro d’an traoù ha d’al loened buhez ha lavar : « Met
bevañ eo a felle dezhi ivez ! Ha na pegement ! muioc’h egedomp ! » (An tamm oulm, p. 34). Hag ivez
e-barzh ar varzhoneg Boull, p. 36, « Ne’m eus ket ezhomm, a hañvale lavarout, eus hoc’h eskern
yer… roit din hepken va frankiz en-dro ! »
N’eo ket a-walc’h avat da SOLŽENICYN lakaat ur bed da ziwanañ hag hon skoazellañ da vevañ
e-barzh dre ziskouez dimp ar pezh a zo burzhudus ennañ. A-hed e varzhonegoù e verzer un nebeut
notennoù o tiskleriañ n’eo ket disi ar bed-se, pe kentoc’h ez eus ennañ traoù na fell ket d’ar skrivagner
degemerout. Anv ez eus da skouer a doull-bac’h (p. 12), a c’halloud douarel (p. 13) o virout ouzh an
dud a dostaat d’al lenn ken brav. En un doare resisoc’h, e-barzh Relegoù ar barzh, e tiskouez
SOLŽENICYN penaos e vez dismegañset an ilizoù, ar bezioù, penaos e vez goapaet ur barzh gant tud
ar werin. Ha santout a reer buan n’eus ket aze evezhiadennoù hollek, hogen tagadennoù o taveiñ d’ar
pezh a wel ar skrivagner bemdez. Div gontadenn all, Ni ne varvimp ket hag En ur vont gant ribl an
Oka, a gloka an daolenn-se : an dud a vremañ n’o deus ket amzer ken da vont da bourmen er beredoù,
d’ober war-dro ar bezioù, nag amzer, na c’hoant. « Mont da welout an hini na c’houlenn netra da
zebriñ ? Soñjit ’ta, an dra-se ned eo ket sirius » (Ni ne varvimp ket, p. 46). En eil barzhoneg, goude
taolennañ ar beredoù dilezet ha distrujet, e tiskouez ar skrivagner ar c’heuz en deus d’ar mare ma sone
seder ha sioul ar c’hleier war ar maezioù : « Son ar c’hleier, aet hiziv d’un diskan kozh, a rae d’an den
digeinañ, a vire outañ a gouezhañ… war e grabanoù » (En ur vont (), p. 51). E-barzh Boull, ar c’hi
bihan a gav gwell ebatal eget debriñ zo arouez an dud a laka ar frankiz dreist da bep tra. Ur meneg
pouezus all a gaver e Relegoù ar barzh : ar vugale eo dreist-holl a zistruj an ilizoù hag ar skeudennoù
sakr ; kreñvaet eo an evezhiadenn-se gant ur varzhoneg all Da zeraouiñ an devezh ma teskriv
SOLŽENICYN tud yaouank oc’h ober embregerezh-korf gant an hevelep jestroù ha pa vijent o pediñ
(tudennoù ar gontadenn diwezhañ Lidkerzh Pask zo ivez tud yaouank a ra goap eus ul lidkerzh ha na
chomont sioul nemet en abeg d’an archerion).
Anat e teu aze ar pezh na veze ket gwelet pa gomze ar skrivagner eus ar c’heñverioù etre an dud
hag an natur nemetken : keuz bras en deus d’ur bed a-wechall ha n’eo ket evit degemerout ar bed a
vremañ ; splann eo dreist-holl pa gomz eus ar yaouankiz ; glac’haret eo pa wel an dud yaouank o
vevañ en ur bed ma n’eus netra pouezusoc’h eget traoù ar c’horf : gouzout a reont ober embregerezhkorf, pleustriñ ur bern micherioù, hogen n’int ket ken evit gwelout kened an natur : « Rusianed ar
mare-hont, goude an dour, an dour-evañ hag an dour-red, a gare dreist ar gened » (Relegoù ar barzh,
p. 17). Digas e chomont ivez ouzh an oberoù arz savet gant tud an amzer gozh : an ilizoù, ar
skeudennoù sakr. An arz n’en deus ket kalz ster evito rak ne zegas netra fetis, en hevelep doare ne

reont ket war-dro ar bezioù rak ne vez kenderc’het netra ganto. En eneb d’ar c’hi bihan Boull ez eo
pouezusoc’h evito ar boued eget ar frankiz. Petra teuio ar vro da vezañ gant ur yaouankiz a seurt-se, a
gav gwell krediñ ez eo divarvel pa ra soñj ar marv aon dezhi ? En un doare anat, ar renad an hini eo a
zo kiriek da gement-se. Eñ eo a vir ouzh an dud a dostaat ouzh al lenn Segden, a laka neud orjal endro d’an ilizoù, a sav gourliorzhoù kulturel e-lec’h ar beredoù. Ur gentel a uvelded a fell da
SOLŽENICYN reiñ d’an dud a zo o ren ar vro. E-barzh Un arnev er menez e tiskouez bihanded an
den e-kichen an natur, hag istor an houadig, hag eñ fromus-tre, a venn kounaat d’an den e wanded,
daoust d’ar pezh a gred : « Hogen biken, biken, gant hon galloudezh derc’hanel, ne zeuimp a-benn da
azbevaat en un amprouetez, na muioc’h da genstrollañ – zoken mar bije roet dimp plu hag eskern – an
houadig melen-mañ » (An houadig, p. 22). Daoust ma’z eo anat n’emañ ket en e aez ar skrivagner er
bed-se, e tiviz chom en e vro, daoust da bep tra, evel m’henn diskouez ar varzhoneg An tan-keuneud
hag ar merion, hag evel an tamm oulm du troc’het abaoe bloaz a gresk adarre, ez eo mennet da vevañ
en-dro zoken pa hañvalo bezañ distrujet da vat.
Tu zo d’en em c’houlenn bremañ petra a zegas an holl rebechoù-se, an holl dagadennoù-se d’ar
barzhonegoù e komz-plaen ? Mar kemerer ar savboent lennegel e c’haller respont diouzhtu ne
zegasont netra. A-walc’h eo dimp ar frazenn-mañ da skouer : « Keit ha ma c’haller c’hoazh analañ
goude ar glav dindan un avalenn, e c’haller c’hoazh bevañ » (An anal, p. 12) evit kompren en deus
ranket ar skrivagner gouzañv kalz evit priziout ken eeun, ken don, an aer fresk, an avalenn, ar glav.
Anat eo ivez ne c’haller ket chom hep komz eus ar savboent politikel. Ha pouezus eo ar pezh a zo
degaset er c’heñver-se el levrenn-mañ ? Diaes eo henn lavarout resis, met ur frazenn evel houmañ :
« Plijus e ve en em staliañ amañ da viken. An ene, amañ, evel an aer daskrenus, a ruilhfe etre an dour
hag an oabl, hag ar mennozioù a redfe, don ha glan » (Al lenn Segden, p. 15) ne hañval ket bezañ
skrivet gant un den a bolitikerezh.
Tud ’zo n’o deus ket gerioù a-walc’h evit meuliñ SOLŽENICYN, ret e ve gouzout avat hag ez eo
en abeg d’an tagadennoù a ra ouzh renad an Unaniezh Soviedel, pe en abeg d’e varregezh da lakaat ar
bed da vezañ unan evit an holl dud.
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KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(Pempet testenn, PKB-1403)
An emsav aljerian. IV. – Ar gevredigezh henvoazel aljerian e derou an 19t kantved.
Pa zegouezhas ar C’hallaoued en Aljeria e 1830, ne oa ket a gevredigezh aljerian unvan. Bez’ e oa
ur strewadur a veuriadoù, ha war-c’horre, gourlakaet, hep degas liammoù etrezo, ar framm politikel
turk. Pezh a rae unvaniezh Aljeria ne oa ket enta ar galloud politikel, a orin estren ha tamm ebet
evodet eus emframmoù ar vro, ne oa ket kennebeut an armerzh, o vezañ ma oa bruzhunet
Adrenouriezh Aljer en ur bern nevidoù, ne oa ket zoken ar yezh, rak mard oa an arabeg yezh ar
brasniver, e oa an turkeg yezh ar renkad-ren hag e chome rannvroioù a-bezh evel Kabilia ha menezieg
an Aurès stag ouzh an teodyezhoù berberek (c’hoazh muioc’h eget bremañ, o vezañ ma ne oa ket ar
verberegerion war un dro arabegerion anezho, evel ma’z int hiziv). Pezh a rae unvaniezh Aljeria oa ar
gravez. Ken don e oa intret buhez pep hini gant an Islam ma kave ar vro drezañ he c’hevanadur.
Daou batrom kevredadel oa da emframmoù ar meuriadoù, ar patrom berber hag ar patrom arab.
Etre an daou ne oa ket a gemm trumm, hogen ul liested vras a zerezioù hag a arlivioù, en askont eus
an etrewered dizehan etre meuriadoù an div rizhenn. Ur gevredigezh daouvleinek oa ar gevredigezh
aljerian (da nebeutañ er ploue ma veve an 95 % eus ar boblañs ; e kêr e oa elfennoù all evel m’hon eus
gwelet).

Annezourion ar vro abaoe an Henamzer eo ar Verbered. Aloubet hag islamekaet e voe Norz
Afrika gant an Arabed er 7t kantved. Hogen lusket e voe an arabekadur en 11t kantved gant
aloubidigezh an Arabed Beni Hillal ; ouzhpenn o yezh e tegasas ar re-mañ ur bedouinekadur eus an
armerzh hag eus ar gevredadelezh, ar gounezerezh arsezat o lezel al lec’h gant ar magerezh kantreat.
Ar meuriadoù arabeger (gwell komz eus arabegerion eget eus Arabed, o vezañ ma oa en o zouez
muioc’h a Verbered arabekaet eget a Arabed) o deveze diegi da labourat an douar : en em reiñ a raent
d’ar magerezh-chatal, ha fiziout an douaroù-gounit e metaerion. En ur ser ez ae an dismegañs ouzh al
labour-douar gant frammadur brientinek ar meuriad, ar c’hounideion oc’h amparañ ar c’hendereoù
izel hag ar berc’henned greioù o vezañ an uhelidi. Dre ar redi da gemm alies lec’h d’an tropelloù e
chome diresis a-walc’h bevennoù ar peurvanoù ha, da heul, tiriadoù ar meuriadoù. En eneb, ar
Verbered o doa gouezet en em wareziñ ouzh an Arabed a c’houneze o-unan o douaroù. Stag-tre edont
ouzh o c’horn-bro, ha termenet e veze pervezh bevennoù an tiriadoù. Muioc’h a gevataliezh a rene er
meuriadoù berber eget er meuriadoù arabeger. Ouzhpenn se, dizalc’hoc’h e chome ar verberegerion ekeñver an Islam (lakaet er-maez Mzabiz a oa dres disivouderion eus an Islam), ha reizhiadoù gwirel
dibarek o doa miret.
Studiañ a raimp kevredadelezh an arabegerion ha hini an teir ranngenel verbereger pennañ :
Kabiled, Chaouia, Mzabiz. Da c’houde e klaskimp digejañ an elfennoù boutin etrezo.
Arabegerion oa eus ar pep brasañ eus ar boblañs, eus poblañs ar c’hêrioù bras peurgetket.
Liammet oa o armerzh ouzh ar c’hlavegezh, – houmañ o tigreskiñ bep ma pellaer diouzh an aod. Er
gourizad arvorek (kompezennoù aodel ha menezieg an Tell) e oa trec’h al labour-douar. War an
Uhelgompezennoù ez ae ar magerezh seul bouezusoc’h ma pellaed diouzh ar mor ha ma oa krinoc’h
an atil. Un tachad etre oa eno, poblet gant magerion hantergantreat hanterarsezat, na oant ket evit
kuitaat an douaroù-gounit diwezhañ. Er su d’ar geitglavenn 400 mm, ma oa ken sec’h an douar ma ne
oa tu da embreger gounezadurioù nemet en-dro d’ar puñsoù, e veve meuriadoù kantreat.
Ouzhpenn o greioù o deveze ar gantreidi liorzhoù ha gwez-palmez er glasvodoù, a roent da
diekaat da vetaerion anvet c’hamnesed (da gevuziadur e tegemerent ar bempedenn eus an eostoù,
xamsa o talvezout « pemp » en arabeg). E-doug rannvloaz ar glaveier e chome ar gantreidi er su, hag
er rannvloaz sec’h ez aent war-du an norz, o pignat betek an Uhelgompezennoù ha menezioù an Tell.
Gwirioù a dalent d’ar meuriadoù arsezat pa dreuzent o ziriadoù, oc’h eskemmañ kenderc’hadoù ganto,
o kemer perzh e labourioù an eost hag o feurmiñ dezho o loened evit an dezougen, hervez ur reizhiad
vloaziek hogos difiñv he deus dreistpadet betek hiziv daoust m’emañ war ziskar abaoe an
trevadennerezh.
Ar c’hounideion arabeger ne oant ket ken stag ouzh o douar hag ar Gabiled pe ar Chaouia. Troet
oa an arabegerion dreist-holl gant ar magerezh. Er meuriadoù arabeger e veze al loened perc’hentiezh
ar c’herentiad, hemañ o vezañ an unvez-diazez eus ar gevredigezh, nemet e chome ar peurlec’hioù
hag an tremenvaoù piaou boutin da holl izili ar ferka (rannveuriad). Bep bloaz, e derou an diskaramzer e veze dasparzhet an douaroù-gounit etre ar c’herentiadoù gant « djemaa » (bodadenn) ar
meuriad da gentañ, gant bodadennoù ar ferkaoù da c’houde. Derannet e veze da bep kerentiad ur
gorread resis a-gevreizh gant niver an dud en oad da labourat ha niver al loened-labour, – evit ur
bloavezh. Ret eo lavarout e veze lezet an douaroù-gounit da dirioniñ ur bloavezh diwar zaou.
Gounezerezh astennidik a veze embreget war un dro gant ar magerezh astennidik. Dister e vane
askorad an edeier. Ne veze ket aret don, pezh a wareze an atil ouzh ar c’hrignerezh. An armerzhemvastañ a rene : ar gwinizh hag an heiz a bourchase peadra d’ober ar c’houskous ; eus ar greioù e
teue ar c’hig, al laezh, ar gloan. Kempouez edo kenderc’hadoù an douar hag ezhommoù an dud. Pa
veze reñverek an eostoù e tastumed an dreistadoù edeier e-barzh siloioù. Ur genurzh strizh a veze
dalc’het e diabarzh ar c’herentiadoù hag ar ferkaoù evit a sell ar bevezerezh, – ne c’houzañved ket ar
c’houfonerezh.
En devoud e tegouezhe an hevelep douaroù d’an hevelep kerentiadoù. Pennaenn an dirannded a
rene war ar piaouerezh : e kerz voutin an holl izili edo douaroù ar c’herentiad. Ur meni reolenn a wir
kustumel oa aze, o klotañ gant ar redi da gevrediñ evit talañ ouzh amveziadoù tenn : binviadur dister,
reuzioù an hin, eostoù daouvloaziek da gentañ-penn. Evel just ne leze ket seurt reizhiad ul lec’h bras

gant an nevezadennoù hag an intrudu hiniennel. Pep kerentiad a denne da virout e unded. Pa werzhe
unan eus an izili e lodenn en hollad dirann, o deveze izili e gerentiad ar gwir-kentprenañ. O vezañ ma
oa an intañvez hêrez d’he gwaz, ha ma teue peurliesañ ar gwragez eus kerentiadoù all, e veze arvar da
welout estrenion d’ar c’herentiad kaout gwirioù war e zouaroù. A-benn parraat ouzh an dañjer-se e
veze alies diskleriet « habou » (da lavarout eo nevet, ar gounid diwarni o vont d’an davanteion ha d’ar
skolioù koranek) al lodenn douar o tegouezhout d’an intañvez, ha dre se e teue da vezañ diaralladus
hag e chome e kerz kerentiad ar gwaz aet da anaon.
D’ober ar c’herentiad ez ae meur a diegezh dezho an hevelep gourdad ha liammet dre ar
genwadelezh c’hourevel. Ne oa plas ebet d’an dizimezded ha forzh penaos e timezed yaouank-tre.
Amparet oa ar ferka gant un niver kerentiadoù ereet dre ur genwadelezh kalz laoskoc’h hag alies
ijinet. En em sellout a rae izili ar ferka kenetrezo evel kendirvi ha ne embregent ket an dial dre ar
gwad an eil e-keñver egile. Bleniet oa ar ferka gant ur cheic’h (« kozhiad », « henaour ») ezholet gant
ar c’haid turk e penn ar watan. Atebek oa ar cheic’h war zilec’hiadurioù ar greioù. Pep ferka oa
dezhañ e dremenvaoù hag e beurvanoù, loened an holl gerentiadoù eus ur ferka o vezañ bodet en ur
c’hread.
A lies ferka e c’hoarveze ar meuriad. E izili a selle outo o-unan evel diskennidi d’un hevelep
gourdad mui pe vui gwengelek. Ar stourmoù evit an douaroù hag ar mammennoù a zegase ar
meuriadoù d’en em strollañ e kengreriadoù. E-kreiz ar re-mañ e teue kerentiadoù ’zo, galloudek dre o
finvidigezh koulz ha dre o lignez, da c’hoari ur roll bras.
Kalz unvanoc’h e oa ar ferka eget ar meuriad. Muioc’h a bouez oa dezhañ ivez er vuhez
pemdeziek pa oa kelc’hiad al labour bevañs. Roll penn ar ferka oa plediñ gant ar c’hudennoù
diabarzh, tra ma oa kentoc’h hini ar penn-meuriad plediñ gant an darempredoù diavaez. Ar gourdad
gwengelek boutin da holl izili ar meuriad oa un tu da skoachañ dizungenezh e elfennoù : un ensavadur
da zerc’hel diogelroez ar ferkaoù oa e gwirionez ar meuriad. Dre se e veze termenet ar meuriad
muioc’h dre e eneberezh ouzh ar meuriadoù all eget dre e endalc’had poblañsel. E istor oa dreist-holl
hini ar brezelioù renet ouzh ar meuriadoù all. Ezhomm e veze avat eus gwengel ar gourdad boutin evit
reiñ ur gantreizh nevet d’ar brezelioù-se, ken intret ma chome a-hend-all ar gedvuhez gant an
emskiant kerentiadel.
Liammoù oa bet etre amparidigezh ar meuriadoù hag an arabekadur. Ur c’henstroll a elfennoù
dizunvan e oa ar meuriadoù. N’en em genstrollent ket forzh penaos avat. Diwanañ a raent peurliesañ
en-dro d’ur graonellad vrientinion sellet evel diskennidi d’an Arabed Beni-Hillal. Istor aloubidigezh
ar vro gant ar Beni-Hillal ha kurioù an alouberion a veze legadet a remziad da remziad dre
ganaouennoù ha danevelloù, gwir hengoun dre gomz. Evel ma skriv Pierre BOURDIEU, « emaomp
en ur vro ma’z eus gwerzioù-meur eus anvioù ’zo. Un arwarzh divent o devez ar gantreidi dirak ar
c’hounideion, pa gomzont yezh ar C’horan, pa varc’hegont, pa berc’hennont tropelloù. Ar gouerion a
glask o gwarez, a striv da gomz o yezh ha, da c’houde, da vont en o metou. Neuze e kemeront anv
gourdadel ar rannad pe ar meuriad ha, gant an amzer, e teuont da grediñ ez int kerentiet dezho. Neuze
e fell dezho tremen da Arabed, o vezañ ma komzont arabeg ha m’o deus un anv arab »2. Ar
vrientinion sellet evel diskennidi ar Beni-Hillal a roe o anv d’an dud a zeue d’en em lakaat dindan o
gwarez hag o doa prouet dezho o feleunded. « Hogen ul liamm-hud a stag an anv ouzh an dra anvet.
Amprestañ un anv zo perzhiañ e galloudezhioù an hini en dougen ha da gentañ er “barakah”, nerzhbuhez, gwerc’h kevrinus ha madoberus o harpañ an dud eus ar vegenn »3. Arabat krediñ koulskoude e
oa unvaniezh ar meuriad un dra tizhet da vat. En holl veuriadoù e oa klannoù anvet « soff »où, pep
hini anezho o tougen un anv istorek disheñvel. Tennderioù a veze e diabarzh ar meuriadoù.
Arc’hwelañ a rae pep hini diwar ur c’hempouez etre nerzhoù kreizus ha nerzhoù digreizus.
War an dachenn e oa evel just ur bern arlivioù hag eilstummoù. Koulskoude ez eo al luniadur hon
eus deskrivet : kerentiad, ferka, meuriad, luniadur klasel ar gevredigezh aljerian henvoazel. Arabat eo
diwelout evelkent e veze diforc’hioù bras a-fet pinvidigezh etre kerentiadoù an hevelep ferka. Evel
2

Pierre BOURDIEU, Sociologie de l’Algérie, Que sais-je ?, Paris, 1974, p. 76.

3

P. BOURDIEU, op. cit., p. 78.

m’hon eus lavaret c’hoazh, e rae ar vriegezh pellaat diouzh al labour-douar. Ar c’herentiadoù pinvidik
a blede gant o greioù, o tiazezañ o balc’hter warno, hag a fizie gounezadur o douaroù e c’hamnesed.
Dezvad ar c’hamnes a glot gant ur reizhiad armerzh-emvastañ ma vez dibaot a-walc’h an arc’hant
liñvel. Diaes e ve empentiñ e seurt reizhiad gwezhourion-douar gopret en arc’hant pe metaerion o
talañ ur feurm en arc’hant liñvel, – alese kevuziadur ar c’hamnesed diwar-bouez ur bempedenn eus an
eostadoù. Engouestlet e vezent e derou an diskar-amzer, pa zeraoue an aradurioù, dre ur gevrat
vloaziek. Nevezet e c’halle bezañ ar gevrat evel just a vloaz da vloaz. Ar perc’henn a bourchase an
hadoù, al loened-labour hag ar binvioù ha, da vare ar gouelioù islamat, un dañvad, – rak dizenoret e
vije bet ur muslim n’en dije ket lazhet un dañvad en deizioù-se. Un emzalc’h tadelour oa peurliesañ
hini ar perc’henn e-keñver ar c’hamnesed (ar c’hamnes a c’houneze an douaroù piaouet dirann gant
izili ar c’herentiad nemet en doa darempredoù saviadel dreist-holl gant an den levezonusañ anezhañ, a
oa alies an hini koshañ). E-se en doa ar perc’henn fiziañs e ve labouret e zouar gant aked, ha gwarezet
en em sante ar c’hamnes ouzh an dienez ha diasurded an dazont ; greun en defe bepred d’ober ar
grizied, e voued-diazez. Er bloavezhioù fall e tlee ar perc’henn pourchas d’ar c’hamnes peadra da
vevañ keit ma pade ar verrentez hep ma ve endalc’het ar c’hamnes da zaskoriñ ar boued-se da
c’houde. Galloudekañ tredeog etre ar perc’henn hag ar c’hamnes oa ar c’hedveno : neb a dorre ar
reolennoù henvoazel a veze divrudet diouzhtu. Kaout c’hamnesed oa evit ur c’herentiad, ouzhpenn ur
splet armerzhel, un andon a arwarzh kevredigezhel. Diouzh o zu, ar c’hamnesed a grede o doa perzh e
barakah o mistri.
Er c’hêrioù e oa disheñvel an traoù. Da 5 % eus ar boblañs hollel e save poblañs ar c’hêrioù. Bez’
e oant war un dro kreizennoù kravezel ha kenwerzhel, al lidoù islamat o klotañ dre-vras gant ar
foarioù ma teue gounideion ha kantreidi da werzhañ o eostoù. Kreizennoù kefredel e oant ivez
bennozh d’ar « medersa » où (skolioù-meur islamat). Goude bezañ bet bleunius e-pad kantvedoù e oa
dornwezherezh ar c’hêrioù war e ziskar e dibenn ar renad turk. Daoust ma oa liammet armerzh ar
c’hêrioù ouzh hini ar ploue, pep enkadenn war ar maez o tevoudañ un enkadenn er c’hêrioù, e oa un
troc’h stuzegezhel etrezo. Ar yezh ne oa ket an hevelep hini, arabeg ar maezioù o tennañ d’ar yezh
degaset gant ar Beni-Hillal, arabeg kêr o vezañ an hini degaset gant an alouberion gentañ er 7t
kantved ha tostoc’h d’an arabeg lennegel.
Rannet oa ar c’hêrioù e karterioù disheñvel hervez ar micherioù, pep micher o klotañ alies gant ur
genel disheñvel. Damemren e oa pep karter, gant e voskeenn, e hammam (kouronk foran), e stalioù
boued. Frammet oa labourerion pep micher e korfuniadoù heñvel a-walc’h ouzh re kêrioù Europa ar
Grennamzer. Ar c’horfuniad oa d’ar c’hêriad pezh e oa ar ferka d’ar ploueziad, da lavarout eo stern ar
gedvuhez. Lakaet e veze ar c’horfuniad dindan warez ur sant paeron lidet bep bloaz d’un deiz merket.
Reolennet-strizh oa ar c’horfuniadoù, gant reizhennoù o tennañ da freuzañ ar c’hevezerezh, da
ziogeliñ prizioù ha goproù dereat, da harpañ ar gewerded ha perzhded ar c’henderc’hadoù. Enaouet oa
seurt reizhennoù gant un divezouriezh deveret diouzh an Islam, evel ma oa enaouet reizhennoù ar
c’horfuniadoù europat gant ar Gristeniezh. Rouez e oa an embregerezhioù kenwerzhel pe dornwezhel
bras. Ar stalioù dornwezhel brasañ o deveze d’ar muiañ un ugent bennak a wezhourion hag a
zeskarded. Ar patrom ne c’houneze ket kalz muioc’h eget e vicherourion, o rannañ ganto o aozioù
labour ha bevañs. Un andon a arwarzh hag a enor kentoc’h eget a binvidigezh oa dezhañ e saviad.
Lakaet er-maez un nebeut kenwerzhourion vras ne oa ket diforc’hioù bras etre korvoderioù an dud a
saviadoù disheñvel. Ne oa ket a enebadurioù renkadel. Ar c’heñverioù-kenderc’hañ ne vezent ket
merzet en o gwerc’helezh noazh met gwisket gant pennaennoù a gevarzhelezh hag a vreudeuriezh.
Forzh penaos n’edo ket pal ar c’henderc’hañ en askorusted hag en helv, met er bastañ d’an
ezhommoù. Dre se e veze bevennet ar c’hevezerezh ha reolet pizh ar buzadoù. Ar gouelioù relijiel ha
tiegezhel a grenne kalz diwar an amzer labour. Ur reizhiad sonnet e oa avat. Ne oa ket nevezadennoù
kalvezel. Kreñv-kenan e oa ar reizhennoù hag an hengounioù korfuniadel ha ne lezent lec’hed ebet
d’an intrudu na d’ar grouusted. Disrannet edo an ijinerezh diouzh ar c’henwerzh. Hemañ ne dalveze
ket da zaspugn kevalaoù da bostañ en ijinerezh.
Dre ar moskeennoù hag ar skolioù e oa ivez ar c’hêrioù oaledoù a reizhkredennegezh islamat o
stourm ouzh lidelouriezh ha brizhkredennoù ar blouezidi. Ar souk (marc’hallac’h), an hammam, ar
c’hafedi oa bleinoù ar vuhez kevredik, houmañ diforc’het-mat diouzh ar vuhez prevez hag en devoud

berzet ouzh ar merc’hed. El lec’hioù foran e veze pleustret un arz eus an darempredoù hag ur sevender
link-tre, daoust ma tennent ivez da vezañ sonnet, an hevelep komzoù o vezañ distaget en hevelep
plegennoù hogos ent vloc’heiladek. O sellout ouzh an ti-annez diouzh un tu hag ouzh al lec’hioù foran
diouzh an tu all evel ouzh an daou vlein eus buhez ar c’hêriad aljerian henvoazel, e skriv Pierre
BOURDIEU : « Etre an daou vlein-se e tro buhez ar gêriz-se stuziet ha blizidik, buhez ar gevredigezhse muslim e goueled he ene ha stag ouzh un arz-bevañ kreizet marteze war golezadur ha kehelerezh an
darempredoù gant an nesañ » (id. p. 56). Dizungenezh oa poblañs ar c’hêrioù : bez’e oa Turked ha
koulouglied evel just ; ar Vaoured, anezho diskennidi d’ar vuslimiz skarzhet eus Spagn pe da
brizonidi gristen renavi, a yae d’ober ar pep brasañ eus poblañs Aljer, hag a oa niverus ivez er
c’hêrioù bras all ; dalc’het e vezent er-maez eus staeloù an amaezhierezh gant ar renad turk, nemet e
raent berzh en dornwezherezh hag er c’henwerzh. E-touez bourc’hizion ar c’hêrioù e kaved ivez
Arabed ha Berbered kêrelaet. A-hend-all e oa strolloù kenelel all, o terc’hel liammoù gant o broioùorin, o virout o stuzegezh hag o zeodyezhoù, ha gouestlet da vicherioù resis : Kabiled, anezho
darbarerion, marc’hadourion eoul oliv, fiez ha glaou ; Biskria ha Ouarglia (ls. eus Biskri ha Ouargli,
eleze annezerion Biskra ha Ouargla) a rae ar micherioù douraerion, simidi, mevelion ; Mzabiz a
zalc’he ar c’houronkoù foran hag a oa ivez kigerion, ispiserion, milinerion. Meneg arbennik a zle
bezañ graet eus ar Yuzevion : diouzh un tu e vezent heskinet ha gwallgaset, hanbarzhet en ur c’harter
eus tro-gêr ; diouzh un tu all avat e c’hoarient ur roll bras dre m’o deveze an unpiaou eus an astenn
war gampi, berzet ouzh muslimiz gant o relijion. Gwelet eo bet roll ar « Yuzevion frank » en
Adrenouriezh Aljer (sl. Emsav 94/351, 1974). Int eo o dije bet ar c’hevalaoù ret da ziorren an ijinerezh
greantel mar he dije ar reizhiad armerzhel roet an tu dezho d’ober postadurioù bras. Aze e oa unan eus
gwanderioù pennañ ar gevredigezh aljerian. Plouezidi a zeue ivez da labourat e kêr e-doug un darn
eus ar bloavezh er-maez eus rannvloaz an eost hag an here, nemet e vevent e-barzh « gourbi »où emaez kêr, foukennoù harpet ouzh ar c’hreñvvogerioù nepell diouzh an dorioù. E 1830 ne chome ket
mui kalz a sklaved europat paket gant ar vorbreizherion aljerian. Niverusoc’h oa ar sklaved vorian pe
neuze an ezsklaved frankizet, aet alies da vañsonerion pe da varc’hadourion raz. Kavout a raed ivez
un nebeut nevidourion europat. Liesyezhek e oa enta ar c’hêrioù bras. Ouzhpenn an arabeg e kleved
diouzh an dro teodyezhoù berberek, turkeg hag ar « yezh frank », anezhi ur meskailhez eus an holl
yezhoù latin.
E 1830 e oa Kabilia evel bremañ ur vro tudet stank. A-hend-all ur vro dorosennek ha distuz ma
ranke breañ a-lazh-korf he annezidi da dennañ diouti o bevañs. Diazezet oa he armerzh war ar
wezegouriezh, hini an olived hag ar fiezenned, – ezporzhiet e veze an eoul oliv. Eilrenk e chome an
edeier hag ar magerezh. Emren oa ar Gabiled : an Durked ne zalc’hent nemet Bougie (hiziv Bejaia) a
oa bet e-pad pell porzh pennañ Kabilia. Hogen gwarnizon turk Bougie ne grede ket treuziñ
kreñvvogerioù kêr, ha houmañ, troc’het diouzh he c’heinvro, oa direet da renk ur vourc’h vras ; mil
annezad ne oa ken dezhi. Ezhomm o deveze ar Gabiled koulskoude gwerzhañ o eoul war varc’hadoù
reolet gant an Durked hag ar re-mañ a gave eno an dro da embreger pouezadurioù warno. Dargemm
oa etre annezadur a-dolp ar Gabiled hag annezadur a-strew an arabegerion. Gwir greñvlec’hioù oa ar
c’hêriadennoù kabil, kludet war uhelennoù serzh, an tiez oc’h ober ur mogeriadur didroc’h. Hogen ar
pezh en doa roet d’ar Gabiled an tu da chom emren, muioc’h eget torosennegezh o bro, eo kenstagded
start o c’hevredigezh. Evel gant an arabegerion e c’hoarie ar gerentiezh ur roll bras en emframmadur
ar gevredigezh. An unvez vihanañ oa an axam (« ti bras »), kerentiad ozhac’hmeurel o c’hoarvezout
eus diskennidi dre lignezadur gourevel ur gourdad betek an trede ha zoken ar pevare remziad. Bodet
oa an ac’hamoù e kerentiadoù kalz ledanoc’h ha dispisoc’h anvet θaxarrubθ a zegemere izili estren
d’ar familh e-kichen an izili genwad. Meur a θaxarrubθ a gevrede d’ober un ad~rum ; ar gêriadenn
he-unan, anvet θaddarθ o vezañ amparet gant un nebeut id~arman (ls. eus ad~rum). An holl
unvezioù-se o deveze pep a garter resis e diabarzh ar gêriadenn. Meur a gêriadenn a yae d’ober ar
meuriad pe arš, dezhañ un hendad gwengelek. En em unaniñ a rae a-wechoù ar meuriadoù e-barzh
kengreriadoù anvet θaqbilt, nemet e chome diresis a-walc’h o bevennoù. Ne oa framm ebet astennet
da Gabilia a-bezh, an unvaniezh etre ar Gabiled o vezañ hepken hini ar yezh hag ar stuzegezh. E
Kabilia enta, evel er peb-all eus Norz Afrika, o doa an emframmoù kevredadel ar furm a gelc’hiadoù
kenwadel ledan-ouzh-ledan, ar genwadelezh o vezañ ijinet diouzh ezhomm. Dibaregezh Kabilia oa er
gevataliezh vrasoc’h etre ar c’herentiadoù, er werinegezh a anade er gedvuhez. Dibaot-kenan oa ar

c’hamneselezh. Rannet oa an douaroù en un doare kevatal a-walc’h etre ar c’herentiadoù, pep hini o
tiekaat ul lodenn vihan a un nebeut hektaroù. Ne oant evit bevañ diwar dachennoù ken enk anez ur
gengrediezh start hag ur genurzh strizh a-berzh o izili.
Evel e-touez an arabegerion e veze piaouet an douar en un doare dirann gant izili pep kerentiad.
En eneb da reolennoù an arabegerion avat e veze dalc’het ar merc’hed er-maez eus an hêrezhioù,
moarvat evit mirout a vruzhunañ betek re domani ar c’herentiad. Mentoù kemmus oa d’an θaxarrubθ
pe d’an ad~rum, an eil pe egile o vezañ stern ar gedvuhez hervez an degouezhioù, evel ma rae ar ferka
e-touez an arabegerion. Ar c’hlann (θaxarrubθ pe ad~rum) en doa e vodadenn (tažmaθ), e garter, e
vered, e feunteunioù, ha zoken e ouelioù, e henvoazioù ha, muioc’h zo, gwengel e orinoù. E stern ar
c’hlann e veze graet a zeiziadoù resis an timas~rat pe dasparzhidigezh kevredin ar c’hig. Ur santad a
vreudeuriezh hag a gengrediezh start oa etre izili an hevelep klann ; en em unaniñ a raent da gas
labourioù ’zo, da ziwall o enor ha da zialañ ar gwad skuilhet. An θaddarθ (kêriadenn) en doa ivez e
tažmaθ a veze dalc’het en un ti a-ratozh hag amparet gant derc’houezourion ar c’hlannoù, hag e qanun
pe dezveg munudaouet-tre eus ar vuhez pemdeziek o tisoc’hañ eus kevareizhadurioù an tažmaθ,
anezhañ un teskad reolennoù diforc’h-mat diouzh re an Islam. Ar meuriad n’en doa ket ensavadurioù
arbennik, en degouezhioù boutin da nebeutañ. Heñvelderioù stank a-walc’h a veze etre e izili
(heñvelderioù a roed dezho da boell ar c’hendad gwengelek) evit m’en em santfent diforc’h diouzh ar
strolloù all. Termenet en em gave pep meuriad dre enebadur ouzh ar meuriadoù all, evel gant an
arabegerion. E degouezhioù ’zo evel just, da skouer pa veze brezel, e tiwane ensavadurioù frammet er
meuriadoù. E-touez ar Gabiled e veze ivez « soff »où o rannañ e daou ar c’hêriadennoù ha zoken ar
c’hlannoù. Hogen un andon a gempouez e oant kentoc’h eget hadennoù a zisrann evit ar gevredigezh
kabil. Evel ma skriv Pierre BOURDIEU : « Seurt frammadur daouek a ro, dre un neptuidigezh espar
hag amsklaer, gwarant d’ar c’hempouez startaet gant an enkadenn he-unan. Mont a ra an nerzhoù agenstourm, a-genaoz, a-gempouez. Evel pa vije klasket ar c’hempouez dre ar brasañ tennder » (id.
p. 20).
E Kabilia, evel er peb-all eus Aljeria nemet er c’hêrioù, ne oa ket diforc’h-krenn buhez prevez ha
buhez foran, o vezañ ma ranke pep liamm politikel bezañ kantreizhet gant liammoù a genwadelezh, –
gwirion pe ijinet. Seul zispisoc’h ez ae ar genwadelezh, seul laoskoc’h ivez ar gengrediezh. Ret eo
merkañ ez ae gwerinegezh ar gedvuhez kabil, diazezet war gevataliezh ar saviadoù armerzhel, betek
bevennoù ar c’hlann pe harzoù ar gêriadenn, met n’eo ket pelloc’h. D’ober an tažmaθ ez ae mibion
henañ ar c’herentiadoù. Ar mab henañ eo en deveze beli war izili all ar c’herentiad a selle outañ evel
ouzh un « tad ». Un vodadenn-dezvañ hag ul lez-varn e oa war un dro an tažmaθ. D’ober doujañ e
zisentezioù en deveze daou handal galloudek : ar forbannerezh hag an dispellerezh. An den lakaet en
dispell ne veze ket harluet, hogen berzet e veze outañ holl spletoù ar vuhez kevredik, ha dreist-holl ne
c’halle mui kontañ war gengrediezh ar re all, pezh a veze poanius-kenan en ur gevredigezh ma n’eus
eus an hinienn nemet evel ezel eus ar strollenn. Evit ar barnedigezhioù e oa ar c’hedveno ar barner
gwerc’hel, an tažmaθ o vezañ e gwirionez benveg ar c’hedveno. Ar c’hlann o vezañ stern ar gedvuhez
standur e veze bodet aliesoc’h tažmaθ ar c’hlann eget hini ar gêriadenn. Ret eo lavarout e ranke
disentezioù ar bodadennoù-se bezañ kemeret a-unvouezh, disoc’h aesoc’h da dizhout e par ar c’hlann
eget e par ar gêriadenn. O vezañ ma oa diazezet ar werinegezh kabil war ar gengrediezh devoudel
kentoc’h eget war ensavadurioù, ne gaved anezhi nemet e-lec’h ma veze kreñv ar gengrediezh, eleze
e-lec’h ma veze kreñv al liammoù a genwadelezh : ar c’hlann, ar gêriadenn. Warni edo harpet ar
genurzh, enni edo gwriziennet an divezouriezh strizh a oa hini ar Gabiled. Abred e veze deskoniet ar
C’habil yaouank da sammañ atebegezhioù er vuhez kevredik.
Adkavet e veze ar reizhiad kerentiad-klann-meuriad gant ar Chaouia (un. : Chaoui) eus menezieg
an Aurès. Rannet e veze ivez ar meuriadoù etre « soff »où oc’h emgempouezañ. Un darn eus ar
Chaouia oa gounideion arsezat e Gwalarn an Aurès ha bodet e kêriadennoù bras ; an darn all oa
mesaerion hantergantreat er Gevred, dezho un annezadur a-strew hag o vevañ dindan deltennoù ur
rann eus ar bloavezh, – ar c’hounideion o kaout loened hag ar vesaerion parkadoù edeier. Div wech ar
bloaz e treuze an Aurès kantreidi arabeger o tont eus ar Sahara, oc’h eskemm holen an dezerzh ouzh
greun ha frouezh, – ar c’henwerzh-se o tisplegañ moarvat perak e oa levezonetoc’h berbereg ar
Chouia gant an arabeg eget hini ar Gabiled. Gant ar Chouia e oa ivez ar c’herentiad unvez-diazez ar

gevredigezh. Pezh a oa dibarek ganto oa frankiz vras ar merc’hed, ma n’eo ket ent wirel, da nebeutañ
en devoud. Ar vaouez hep gwaz, intañvez pe dibriedet, he deveze un dizalc’hted hag un hol bras ;
hogen an holl verc’hed, ar re gozh dreist-holl, a selled evel o piaouañ galloudoù-hud ha dre se a
zoujed kenan. Stern ar gedvuhez oa ar c’hlann (harfiqθ), liammet e izili gant ur gengrediezh diazezet
war ar genwadelezh. Heñvel ouzh tažmaθ ar Gabiled e oa ur c’huzul eus an harfiqθ en-dro d’ar qalah,
grignol ha kreñvlec’h war un dro, ma veze etrepaouezet an eostoù : gwinizh, heiz, frouezh, mel,
amanenn boutet, kig sezon. Dreistadoù ar bloavezhioù mat a yae da zivankañ dioueroù ar bloavezhioù
fall, ha plegañ a rae izili ar c’hlann d’ur genurzh-veveziñ pervezh. Alies e oa un hendad beziet er
qalah pe e-kichen ha neuze e oa ivez ar c’hrignol-kreñvlec’h ur greizenn a birc’hirindedoù hag a
ouelioù. A-hend-all e chome skort ar gedvuhez e sternioù ledanoc’h ar gêriadenn hag ar meuriad. Un
aozadur o talvezout dreist-holl d’ar brezel e oa ar meuriad. Dav eo menegiñ e-touez ar Chaouia
kustumoù dibarek na oant ket deveret diouzh an Islam, kevelep da qanun ar Gabiled.
Annezet oa Mzabiz er seizh glasvod eus Norz Sahara bodet en-dro d’an Oued Mzab : Ghardaia,
Beni Isguen, Melika, Bou Noura, El Ateuf, Berriane, Guerrara (miret eo amañ an anvioù en o furm
c’hallek). Muslimiz c’haredjat eo Mzabiz, da lavarout eo disivouderion. E 761 o doa ar c’haredjiz
krouet e Kornog Aljeria rouantelezh Tahert ; pa voe diskaret houmañ e 910, e klaskjont repu e Sedrata
e-kichen Ouargla ha neuze er Mzab. Evito ez eo kevatal an holl grederion hag e rank ar feiz bezañ
kantreizhet gant an oberoù. « E-se, ar strizhderourion gevatalour-se, o kelenn e rank ar relijion bezañ
bevaet gant ar feiz hogen ivez gant an oberoù ha glanded ar goustiañs, o priziañ kenan ar mennad
deol, o tisteurel kehelerezh ar sent, oc’h eveshaat pizh war rikted ar vuhezegezh, zo evel protestanted
ha puritaned an Islam. Seurt damant da zerc’hel digemmesk ar relijion en deus renet war savidigezh
kêrioù ar Mzab » (P. BOURDIEU, id., p. 36-37). Diazezet oa Mzabiz en ur vroezenn ouelec’hiek ha
krin ma c’hounezent an douar diwar-bouez ur reizhiad kemplezh a zourerezh, puñsoù, stankelloù,
kanouc’helloù, sanioù savet dre ul labour ramzel. Daou bennlec’h ar geoded mzabat oa ar voskeenn
hag ar marc’hallac’h. Berzet e veze pep kenwerzh e karter ar voskeenn. Gant beredoù divent edo
gronnet kêr. Dlead groñs oa d’ur Mzabad bezañ douaret er Mzab, ne vern pelec’h ma ve o chom.
Gant Mzabiz ivez e oa ar c’herentiad unvez-diazez ar gevredigezh. Bodet oa ar c’herentiadoù e
rannadoù, anezho stern ar gedvuhez en degouezhioù ordinal. Pep rannad oa dezhi he c’huzul, he
c’harter, he bered, he hengounioù, he c’hendad gwir pe gwengelek. Sezañ a rae kuzul ar rannad en un
ti arbennik ha d’e ober ez ae an holl baotred en oad-gour. Bodadenn-dezvañ ha lez-varn e oa en
amgant ar rannad. Ar re o deveze ar muiañ pouez ennañ oa ar pennoù, tud vrudet evit o deoliezh hag o
vertuzioù, – int o deveze renerezh gwerc’hek ar rannad. A-wechoù en em vodent en ur c’huzul
strishaet. Kreñv oa al liammoù a gengrediezh e diabarzh ar rannadoù, zoken e-touez ar Mzabiz
divroet. Derc’houezourion ar rannadoù ezholet a-douez ar pennoù hag e kerentiadoù disheñvel, a yae
d’ober bodadenn kêr, anvet žamaah, a seze er hawitah, hirgelc’h treset war ar marc’hallac’h gant
ugent c’hwec’h maen o tont eus ar beredoù, « evel p’o dije kevareizhoù ar barnerezh ha breutadegoù
ar politikerezh en o selledoù bedel dibabet evit o dalc’hioù al lec’h a oa hini ar c’henwerzh hag ar
c’hengreadoù halek, en ur azgervel gwarez ar re varv » (P. BOURDIEU, id., p. 40). Hogen edo ar veli
werc’hek etre daouarn ar gloer, rannet etre kloer vihanañ ha kloer vrasañ, ar re-mañ o vezañ daouzek
o niver. Evit ar c’hudennoù a bouez en em vode ar žamaah er voskeenn dirak ar halqah, kuzul an
daouzek kloareg brasañ dindan gadoriadezh ur cheic’h atebek war vuhez relijiel kêr hag ezholet gant
ar gloer. Fiziadourion ar gelennadurezh c’haredjat oa ar gloer. A-douez ar gloer vrasañ e veze dibabet
ar c’hadi, barner-meur ar geoded, o varn war un dro hervez ar gwir islamat ha hervez an ittifaqat,
teskad ar c’hustumoù mzabat. E-touez ar gloer e veze kavet uhelgargidi ar voskeenn, an iman, ar
muezin, mistri ar skolioù koranek, hag ivez ar pemp « gwalc’her ar re varv » a oa war un dro
« karezerion ar vuhezegezh », – o doa un arwarzh divent. Ar žamaah a bled gant kudennoù standur
kêr hag er pleustr-se en deus gwir da sevel reizhennoù ittifaqat nevez. Evit ar c’hudennoù grevus e
vez goulennet o ali digant liked ar žamaah, nemet e chom an disentez gant ar gloer. Ar gwireskumunugañ zo un arm galloudek gant ar gloer da gaout sentidigezh. Tu a vefe da gomz amañ eus
belegveliezh.
Rannet edo ivez ar c’hêrioù mzabat gant ar « soff »où, o doa an hevelep doareoù hag er peurrest
eus Aljeria. Emren oa ar c’hêrioù, etrezo kevredadurioù berrbad na zalc’hent ket pelloc’h eget an

dañjer en doa graet dezho diwanañ. « E-se (evel e Kabilia hag en Aurès), ur wech aet e-biou ar
stroñsadurioù bras o doa adenaouet ar c’hengrediezhoù ledan, ez adsave ar c’hempouez en-dro da
unvezioù kerentiezhel bihan, al liamm etre ar c’heodedoù o werediñ kentoc’h a-enep an diavaez
kentoc’h eget diwar genstagded diabarzh » (P. BOURDIEU, id., p. 42). Hogen an douaroù en-dro d’ar
c’hêrioù mzabat o doa ezhomm eus un dourerezh ramzel da vezañ gounezet, ha da heul eus
postadurioù bras. Ha dister an askorad e-keñver an arc’hant postet. Anat eo n’en dije ket gallet ar
Mzab bevañ drezañ e-unan : abaoe kantvedoù e veve bennozh d’an arc’hant degaset gant Mzabiz
divroet da Aljeria a-bezh, kenwerzhourion ar pep brasañ anezho. Uheloc’h hon eus meneget ar
micherioù graet gant ar Mzabiz er c’hêrioù aljerian e grez Adrenouriezh Aljer. Diwezhatoc’h e ouezas
ervat ar genwerzhourion mzabat en em ober diouzh an armerzh arnevez. Forzh penaos ned ae ket dre
ret ar gevalaouriezh a-enep d’o bedouriezh : o vezañ ma oa berzet outo an dispignoù a loc’h gant o
divezouriezh puritan, ne chome ganto nemet un diskoulm, amparañ kevalaoù diwar o buzadoù hag
ober postadurioù nevez. Ar stroll aljerian eo Mzabiz en deus en emzifennet ar gwellañ ouzh reuzioù
an trevadennerezh. Ar Mzabad divroet oa dleet dezhañ distreiñ d’e gêr c’henidik ha forzh penaos e
chome e wreg er Mzab. Pa zistroe d’ar vro da vat e veze adkemeret e stal gant unan eus e gerentiezh.
Trec’h oa bet a-hed ar c’hantvedoù ar gengrediezh kenelel war an holl nerzhoù digreizus. A-du-rall e
oa bet Mzabiz divyezhek a-viskoazh. Berberegerion e oant, nemet e teskent arabeg er skol. Evito n’he
doa ar bedenn talvoudegezh ebet ma ne gomprene ket ar pedenner ster ar gerioù (an arabeg eo yezh ar
pedennerezh evit an holl vuslimiz, arabegerion pe get ; an nannarabegerion a rank deskiñ an testennoù
relijiel dindan eñvor hep gouzou mat o ster). Ouzhpenn se o doa ezhomm eus an arabeg evit kas o
c’henwerzh er c’hêrioù aljerian. Un dra dibarek oa seurt stroll divyezhek en Adrenouriezh Aljer.
Ouzhpenn ar Gabiled, ar Chaouia hag ar Mzabiz, e ve dav menegiñ gronnadoù berberegerion
bihan all, strewet e-touez an arabegerion : e torosadoù an Dahra hag an Ouarsenis, e rannvro Frenda
hag e-kefin harzoù Maroko, ar re-mañ o vezañ un astenn eus ar berberegva marokat. Dilerc’hioù e
oant eus pobladoù kalz brasoc’h bet arabekaet tamm-ha-tamm a-hed ar c’hantvedoù.
Deskrivet hon eus an arabegerion hag ar strolloù berber pennañ. E gwir, ez eus bet en Aljeria
abaoe donedigezh an Arabed, ur c’henintradur gorrek ha diastal etre an div genel, ar Verbered o
tegemer kravez ha yezh an alouberion, an Arabed, dre forzh dedeuziñ kentvroidi, o tastum elfennoù
eus ar stuzegezh hag ar gwir berber hag oc’h arsezadekaat. « N’eur ket, er gwir kabil, evit digejañ an
amprestoù adsteriet hervez ar vaezienn amprester, an ensavadurioù kentvroat, hag an elfennoù adsavet
evit emzisheñvelaat diouzh ar gwir koranek aloubus, hogen a-c’hin, dindan al lezennoù muslim e
tiverzer ur c’hondon berber » (P. BOURDIEU, id., p. 80). Heñvelderioù stank a-walc’h oa etre an
Aljerianed evit ma c’hallfed komz eus ur glad stuzegezhel boutin. Zoken ar Yuzevion, hag int dindan
un hanbarzh garv, o doa stuzioù boutin e-leizh gant an Aljerianed all : da skouer luniadur
ozhac’hmeurel ar gerentiezh, a roe d’ar mab henañ beli hogos diharz war an izili all, ur gengrediezh
kreñv e diabarzh pep kumuniezh, al lieswregiezh, kehelerezh ar sent, ar brizhkredennoù, an arabeg da
yezh (ar rabined hepken a ouie hebraeg).
Doareoù dibarek oa d’ar reizhiad-kenderc’hañ aljerian : labour a-stroll gouestlet hogos en e bezh
da bourchas bevañs ; araezioù-kenderc’hañ skort, binviadur dister ha digemm eus ur remziad d’egile.
E seurt amveziadoù e oa dic’hallus d’ar saviad-kenderc’hañ bezañ hiniennel. Da heul ne gantaeze an
dud disklotadur ebet etre o lazioù a hinienn ha lazioù ar strollenn. Ur gudenn c’hrevus ha bepred
nevez oa hini an dreistbevañ ; evit parraat ouzh arvar an naonegezh e talc’hed d’ur gengrediezh start
ha d’ur glad divrall a henvoazioù. Alese moarvat an dreistpouez roet d’ar gerentiezh ozhac’hmeurel :
ar rumm-tud, eleze an tiegezh eeun, ur c’houblad hag e vugale, ne vije ket bet gouest drezañ e-unan na
da c’hounit ingal e vevañs, na da legadiñ d’e ziskennidi ar skiant-prenet klok ha disgwar evel ma
c’halle ober ur strollenn ledanoc’h. Ret oa bet neuze d’an tiegezhioù en em unaniñ, – pennaenn an
unanidigezh oa ar c’hendad. Desket e veze ar vugale da gavout en tremened asurded evit an dazont.
Ar re yaouank a ouie en e holl vunudoù hanez o c’herentiad, o c’hlann, o meuriad. Deskiñ a raent
reolennoù ar sevender ha da gentañ ar c’homzoù da lavarout e pep plegenn eus ar vuhez, seurt
komzoù o vezañ bet amprouet en tremened. « En troiennoù-se e vez eztaolet ur brederouriezh a-bezh,
graet a vriegezh, a ziglemmusted, a emvestroni, ur brederouriezh o sankañ, dre forzh bezañ adlavaret
er c’homzoù hag er jestroù, betek an endon eus an ober hag ar meiz. Pa soñjer ez eo anzavoù a feiz a

ra ar pep brasañ eus ar geriennoù-se hag e splann enno ur furnez o klotañ gant ar vedouriezh vuslim, e
komprener marteze gwelloc’h perak e vez ken don merk ar relijion » (P. BOURDIEU, id., p. 84). E
komprener ivez ar pouez bras o deveze an doujañs d’ar c’hedveno ha skiant an enor. Hevelep
kemplegouriezh a hañval dimp dic’houzañvadus e kement ma’z omp bet desavet en ur gevredigezh
frankizour ha hiniennelour ; ne veze ket kantaezet evel moustrus koulskoude gant Aljerianed ar
gevredigezh henvoazel, e kement ma sante pep hini an ezhomm eus ur gengrediezh klok gant izili all
ar strollenn ha ma ne gave dislavar ebet etre e lazioù dezhañ ha lazioù ar gumuniezh. Ne erzerc’he ket
ar c’heñverioù-kenderc’hañ evel stourm pe sujidigezh hogen evel kengrediezh ha breudeuriezh.
An Islam eo enta a unvane stuzegezhioù pep kenel ha ranngenel eus Aljeria. Arabat e ve gwelout
ennañ un teskad lidoù ha berzidigezhioù (pedennoù pemdeziek, ur mizvezh yun bloaziek, ar
birc’hirinded da Mekka, berzidigezh an diedoù mezvus hag an astenn war c’hampi, al lidoù en-dro
d’ar c’hanedigezh, d’an dimeziñ, d’ar c’hleñved, d’ar marv, h.a.). Un diazez gwirel hag ur stummadur
bredel don e oa ivez. Mard oa a orin estren ar framm politikel, e oa ur meni framm kravezel evodet
diouzh ar boblañs : marabouted, skolioù koranek, « medersa »où, « zaouia »où, anezho war un dro
skolioù, breuriezhoù, manatioù hag ostalerioù. Moarvat ne oa ket bet furmet ar gevredigezh aljerian
gant an Islam, hogen reizh eo lavarout e oa kreñv an Islam enni peogwir e klote e reolennoù hag e
eorizhoù gant speredegezh an Aljerianed. « Kanmeul an arvestiadegezh kentoc’h eget an
oberiadegezh, ar skiant eus venadurezh pep tra war an douar, kondaonidigezh karantez ar madoù hag
ar c’hoantegezh, kondaonidigezh an dispriz ouzh ar beorion hag ar reuzeudion, an atiz da bleustriñ
vertuzioù an degemerusted, ar genskoazell, ar sevended (“adab”), skiant ar vreudeuriezh relijiel kuit a
ziazez armerzhel ha kevredigezhel, kemend-all a erverkadurioù koranek o toniañ klok gant
emframmoù ar gevredigezh aljerian » (P. BOURDIEU, id., p. 99). Dereout a rae ervat an Islam ouzh
ur gevredigezh na c’halle padout ent armerzhel nemet diwar-bouez ur gengrediezh start hag ur
genskoazell rik. Heñveldra e klote ouzh kemennadurioù ar C’horan reolennoù ar gerentiezh
ozhac’hmeurel, beli ar mab henañ, perc’hentiezh dirann ha gwir-kentprenañ kerentiadel, dreistelezh al
lignezadur gourevel, izeladur ar merc’hed hag al lieswregiezh. (Arabat krediñ evelkent n’o doa ar
merc’hed levezon ebet er gevredigezh. Ur meni kevredigezh venevel e oa, kloz warni he-unan, o
c’hoari evel un nerzh-mirout hag o wareziñ an henvoazioù).
Evel m’hon eus gwelet e oa d’ar gengrediezh bevennoù a oa re ar genwadelezh. Evit m’en em
astennfe en tu all d’ar c’hlann, betek ar meuriad pe d’ar gengreriad veuriadoù, e ranke bezañ brezel pe
un argoll eus ar seurt. Koulskoude, an darvoudoù o deus diskouezet e oa gouest an Aljerianed da sevel
ur framm politikel diwar o frammoù kravezel, evel ma rejont war an div drederenn eus o ziriegezh pa
gouezhas ar renad turk en e boull (sl. PKB-1321, Emsav 94/349-369, 1974). Ar vrientinelezh kravezel
a c’hoarias neuze ur roll enluskañ hag unvaniñ. Er c’heñver-se ez eo dirannadus emsav relijiel hag
emsav broadel. En devoud e Norz Afrika ez eo bet a-viskoazh stag ar politikerezh ouzh ar gravez evel
an holl arvezioù all eus ar vuhez. An tiernac’hioù o doa krouet eno er Grennamzer riezoù bras ma
vleunias sevenadurioù skedus en o stern, a voe ivez dezho da orin emsavioù relijiel o tasstourm ouzh
diskar ar gravez. Koulskoude, mar galler braswelout roll ar vrientinelezh kravezel, e ra dimp diouer ar
stlenn ret da c’houzout petore nerzhoù resis o deus c’hoariet e savidigezh Stad aljerian ABD-ELKADER. Goût a ouzomp ez eo bet gouest ar Stad-se da unvaniñ, da ademprañ ha da gregiñ da
arnevesaat ar vro. En he ser ez eus bet dizalc’hedet nerzhoù a chome klaviet dindan ar veli durk.
Meizet o deus buan ar C’hallaoued pe arvar e oa ar Stad-se evito hag o brasañ strivoù o deus graet evit
he diskar.
En displegadenn-mañ hon eus klasket lakaat a-wel an islonk a oa etre ar gevredigezh aljerian hag
ar gevredigezh c’hall e derou an 19t kantved hag an diaester pa n’eo ket an dic’hallusted a oa d’an
eskemmoù etre an div. Ne c’halle an trevadennerezh gall nemet bezañ drastus evit ur gevredigezh
n’he doa anavezet nag an Azginivelezh, nag an dispac’h bourc’hiz, nag ar frankizouriezh, nag ar
greanteladur.
PKB-1403

AN EMSAV HAG AR VRO (83)
LIZHEROÙ
Da heul « Gouelec’h an Dartared » gant Dino BUZZATI, Emsav 99/106-110, 1975 :
« Evel ma’z eo bet merket e PKB-1336 ez eus anv kalz eus an tonkad e levr Dino BUZZATI. Ne
vez ket displeget avat petra eo an tonkad, gant petra e teu ar vuhez da vezañ tonkad. Tu zo da stadañ
hepken ez eo liammet ar c’heal-se ouzh ur c’heal all : hini ar gortoz. Giovanni Drogo a c’hortoz e
donkad, en em santout a ra dellezek eus un tonkad uhel rak evit e c’hortoz en deus aberzhet ur bern
plijadurioù. Goude lenn e romant koulskoude e kendalc’her d’en em c’houlenn petra eo talvoudegezh
ar gortoz-se, petra eo an abegoù don a laka mab-den da c’hortoz, da gaout spi ; en em c’houlenn a reer
ivez o welout dibenn buhez Giovanni Drogo ha n’eo ket an hent-se un touell.
« Ur pennad eus ul levr gant Jean-Paul SARTRE, L’âge de raison1, a c’hell skoazellañ da stignañ
fraeshoc’h ar c’hudennoù-se. Div dudenn a zo : daou baotr e-tro 40-45 bloaz, bet mignoned un nebeut
bloavezhioù a-raok. An daou o deus mennozioù a gleiz, hogen evit unan anezho, Mathieu, n’eo
chomet nemet mennozioù ; Brunet avat zo ezel eus ar Strollad komunour ; dre ret neuze, o vezañ ma
labour kalz Brunet, n’o deus ket nemeur a zarempredoù ken. Un endervezh e teu Brunet da welout
Mathieu rak kavet en deus liv fall warnañ. A-hed o c’haozeadenn ez anad personelezhioù disheñvel an
daou zen. An neuz diavaez da gentañ : Brunet zo ponner, sioul, postek, leuniañ a ra al lec’h m’emañ ;
eus Mathieu avat n’eus deskrivadur ebet : gouzout a reer hepken e fiñv kalz, e sav, ez azez, ez a war ar
pondalez, h.a.. E kambr Mathieu emañ an daou vignon, hogen Brunet eo a hañval bezañ en e aez, en e
di. Mathieu a seblant bepred azezet war gorn e gador. Ha buan e komprener n’eo ket hepken e kambr
Mathieu emañ Brunet en e aez hogen e pep lec’h, pa vez Mathieu diaes en holl zegouezhioù e vuhez,
rak fall emañ en e groc’hen. Emouez eo Mathieu ouzh kement-se : avi en deus ouzh Brunet : “Kement
tra a douchez-te a hañval bezañ gwir” (p. 152) a lavar dezhañ, ha pelloc’h e soñj : “Aze edo, gwir, o
santout e gwirionez ar butan en e c’henou, e zaoulagad o welout ar stummoù hag al livioù fetisoc’h
eget m’o gwele Mathieu” (p. 152).
« Brunet zo eus ar bed, ur plas resis en deus ennañ, ha pa lavar an daou an hevelep gerioù : “Awechoù e’m eus poan oc’h en em adkavout” (pp. 145, 149), ez eo evit abegoù disheñvel-tre. Brunet, o
labourat kalz, oberiant-tre, n’en deus ket bepred amzer da soñjal er pezh a ra ; Mathieu, nad eo
engouestlet e netra, en deus amzer, hogen n’en deus ober ebet da brederiañ warnañ, mennozioù
hepken. N’emañ liammet ouzh netra nag ouzh den : “Ha krediñ a rez e c’helli bepred ren da vuhez
etre krommelloù ?” (p. 150) a lavar dezhañ Brunet, hag ivez : “Emaout o vevañ en aer, troc’het ’c’h
eus da liammoù bourc’hiz, ne’c’h eus liamm ebet gant ar broleterion, emaout o nijal, difetis,
ezvezant” (p. 149). Mathieu a oar kement-se, merzout a ra ne ra netra, ne emdro ket. Pa c’houlenn
Brunet outañ : “Petra e teuez da vezañ ?”, e respont : “Netra” (p. 146), ha gouzout a ra ivez ez adkavfe
o vont er Strollad komunour ar pezh en deus kollet : “Kig, gwad, angerzhioù gwirion” (p. 150). Avi
en deus ouzh Brunet, n’eo ket hepken pa ziskouez bezañ gwir kement jestr a ra, met ivez peogwir
n’emañ ket e-unan er bed, e pep mare eus e vuhez e vez liammet ouzh holl broleterion an holl vroioù
dre ma stourm ha ma c’houzañv ganto. Daoust da se, pa ginnig Brunet dezhañ mont er Strollad
komunour, e nac’h, gant dic’hoanag. Gouzout a ra e teufe en-dro da vezañ un den, ez adkavfe
mignoned, soñjal a ra en defe ur plas er bed, en istor. Mar befe lazhet er brezel, – ret eo bet da Brunet
lavarout dezhañ edo o tont, – e oufe evit petra, evel Brunet. Hogen n’eo ket evit divizout mont er
Strollad komunour.
« Evel Giovanni Drogo en deus Mathieu dibabet un hent da ugent vloaz, al lu evit an eil, ar
mennozioù kleiz evit egile. Evit heuliañ an hent-se en deus troc’het gant ur bern traoù, dieub eo en un
doare evel Giovanni Drogo, eveltañ ivez ne ra netra gant ar frankiz-se, ne emdro ket, ne gemer ket
perzh er bed nag en istor. Giovanni Drogo evit e ober a c’hortoz ar brezel, Mathieu a c’hortoz un
degouezh : “Soñjal a ran ne zeuy marteze biken pe re ziwezhat, pe n’eus ket anezhañ marteze. ()
Neuze e vin ur paour kaezh den” (p. 154). Soñjal a ra n’eur ket un den keit ma ne gaver ket un dra

bennak a c’hallfed mervel evitañ, hogen ne fell ket dezhañ dibab ar pezh a zo dirazañ. Gortoz a ra. Ebarzh Gouelec’h an Dartared, Giovanni Drogo a c’hortoz ivez, e vignon Angustina neoazh a varv araok ar brezel, met dre an dibab en deus graet, peogwir en deus sammet e varv, e teu da vezañ un
haroz. Evel Brunet e c’hell lavarout : “Bremañ, netra ne c’hell mirout ouzh va buhez a gaout ur ster, a
vezañ un tonkad” (p. 151).
« Pa geñverier an teir zudenn-se, Giovanni Drogo, Brunet, Mathieu, e c’haller merzout ez eus un
tu gin da gudenn ar gortoz : kudenn an engouestl adur eo. An hevelep nerzhoù a ren war o buhezioù :
ar c’hoant da dalvezout d’un dra bennak, d’ober un tonkad eus o buhez, da gemer perzh er bed hag en
istor. Hogen daou hent a zo : gortoz un degouezh dibar evel Giovanni Drogo ha Mathieu, goude bezañ
en em brientet d’e zegemerout, an hent-se o tegas gantañ dic’hoanag ha digenvez. An eil hent avat zo
an engouestladur, zoken pa na ouzer ket en a-raok ha mat eo : “Ha krediñ a rez e oan kendrec’het pa’z
on deuet er Strollad komunour ? Gant oberoù e teuer kendrec’het” eme Brunet da Mathieu (p. 153).
« Ar gudenn stignet gant an teir zudenn-se zo dirazomp holl : prederiañ, adprederiañ, prederiañ
c’hoazh, pep hini troet war-du ennañ e-unan, e vuhez lonket gantañ e-unan, pe neuze engouestlañ hep
bezañ sur eus an hent a gemerer. Giovanni Drogo zo saveteet gant e varv, hogen mard eo pouezus an
dibenn-se evitañ e-unan e chom didalvoud evit ar peurrest eus an denelezh. Mathieu, o verzout e
dibenn romant SARTRE c’hwitadenn e vuhez, a ya don en anaoudegezh a c’hell un den kaout
anezhañ e-unan. Hogen Brunet hepken a c’hallo lakaat ar bed da fiñval. »
(?? 05 75)

EMVR-513

« A-zivout danvez ar studienn war ar Bonedoù Ruz hon eus komzet kalzik, L ha me. Setu dre-vras
an tezennoù a’m eus difennet :
1 – an devoud-kreiz hon eus da ziskouez eo an Emsav, eleze hil istor an Emsav ;
2 – d’an eil savlec’hiañ ar Bonedoù Ruz e-keñver hil an Emsav ;
3 – d’an trede, burutellañ tezennoù PORŠNEV e-keñver ar savlec’hiadur-se ; un elfenn all a zegas
PORŠNEV eo hil an Dispac’h gall ;
4 – pevare poent, LA BORDERIE a ra un danevell eus ar Bonedoù Ruz en un diarsell all ; da
welout ez eus ivez penaos en o savlec’h e-keñver istor Breizh hag an Dispac’h gall.
1 – Sevel a ran a-enep diskouez an Emsav ent empleg, a-dreuz darvoudoù a ve emsavel drezo ounan, hogen o chom mut war an Emsav e-unan evel devoud istorel-kevredadel. An Emsav n’eo ket
hepken emsavelezh, ur meni doare dibarek da welout an traoù, ur galloud-dezrannañ, – e berr, ur
speredegezh. An Emsav zo, kent pep tra, an emsav brezhon, ha bez’ hon eus da spislec’hiañ, pe
ac’hoel da vraslec’hiañ pelec’h edo ar preder hag an ober brezhon e pep kantved, ent dibarek pelec’h
edo ar preder hag an ober brezhon er 17t kantved, e grez ar Bonedoù Ruz. E dibarzh an dachenn
dezvonnet evel-se emañ hil an Emsav da gavout, – setu al lakadenn a vennan difenn.
« Ur goulenn a ran bremañ : piv oa damantet d’an dudadelezh vrezhon er mare-se ? Piv oa
prederiet gant kendalc’herezh Breizh ? Hag aze emañ an doare all eus al lakadenn a-us : tud a oa
prederiet gant kendalc’herezh Breizh, ha hevelepted zo etrezo hag emsaverion an 20t kantved. Piv
oant ? ar re a ensamme an hêrezh vrezhon hag a laboure war-benn ar c’hendalc’herezh anezhi (ne vern
amañ an arvezioù eus an dudadelezh e oant kizidik outo : politikel a dra sur, kulturel n’eo ket sur,
kevredigezhel hag armerzhel da welout). Piv ? tud eus gwiskadoù brientek ar gevredigezh ; dre-vras
diskennidi pe warlerc’hidi eus gwiskadoù-ren ar c’hantvedoù kent, emouiziek ouzh hil ar politikerezh
brezhon kantvedel, hag o vezañ dibabet e ensammañ.
2 – Pe geñver oa etre ar Bonedoù Ruz hag an hil brezhon-se ? Ha tud o doa ensammet an hil-se e
oant ? Nann. Hag e voent lusket gant tud eus an hil-se, ur meni LA ROUERIE eus ar 17t kantved ? Ne
hañval ket. Ha koulskoude e kaver en o c’healiadurezh ur meni arliv tudadel. PORŠNEV a c’hwezh
moarvat betek re an arliv-se betek ober anezhañ un emskiant vroadel fraezh. Marteze emañ ar gwir
gantañ betek ur poent, met ur gudenn eilrenk eo goude-holl. Un darvoud c’hoarvezet en deizioù-mañ a
zegaso sklerijenn war an arliv tudadelour-se. Stourm zo a-berzh tud e Breizh ouzh donedigezh

Alamaned pe all evit korvoiñ ar morlinennoù etre Breizh ha Breizh-Veur ; “La mer bretonne aux
marins bretons” a skritell e pep lec’h ar Mouvement Breton. GOURVENNEC, en deus-eñ lazioù eeun
en afer, goulennataet dirak ar skinwel, en deus respontet : “A-walc’h hon eus e Breizh gant un
trevadennerezh”. E berr, an Emsav a vorc’h ur gealiadurezh a ya da intrañ ar boblañs ; elfennoù
anezhi a c’hoarvez dezho bezañ arveret pa vezont armoù sellet evel efedus er stourmoù a bep seurt
renet er vro. Stank pe get, an elfennoù tudadelour a oa e kealiadurezh ar Bonedoù Ruz oa elfennoù eus
ar seurt-se, – kenderc’het gant an dud a oa lec’h ar c’hendalc’herezh oberiat brezhon. AR BALP oa ur
GOURVENNEC eus e amzer. Ar goulenn a c’haller ober : ha brogarourion vrezhon eus ar mare o
deus gwelet en emsavadeg un darvoud arveradus ?
3 – Gwander bras tezenn PORŠNEV da’m meno zo aze : anaout a ra ar vezañs e Breizh eus ur
c’hendalc’herezh tudadel, ha lakaat a ra lec’h istorek ar c’hendalc’herezh-se da dremen dre ar
Bonedoù Ruz er 17t kantved, dre ur broleteriezh vroadel brezhon en 20t kantved. An dezenn-se zo war
un dro andik e-keñver hanez hag amoet e-keñver istor. Andik e-keñver hanez : evit diskouez e oa ar
Bonedoù Ruz un oaled broadel, e rank c’hwezhañ emskiant vroadel an emsavidi ; evit a sell bezañs ur
broleteriezh vroadel e Breizh, ez eo ur c’hallusted varrennet eus an tremened (proleterion zo e Breizh,
un arliv tudadelour a anad tamm-pe-damm war o c’healiadurezh, met lec’h-kenderc’hañ ar
gealiadurezh tudadelour-se n’emañ ket er broleteriezh, en danvez “renkad kalvezer” emañ, evit
arverañ an termen degaset gant PKB-1334, sl. Emsav 99/81-103 & 93 hh. pergen, 1975). Amoet ekeñver istor : PORŠNEV ne ra diforc’h ebet etre kendalc’herezh gouzañvat (ar vrezhonelezh
devoudel, stuzegezhel) ha kendalc’herezh oberiat (doareenn ret d’an hiloù istor), – zoken e c’haller
lavarout ne wel nemet ar c’hendalc’herezh gouzañvat (e arguzennoù da ziskouez bezañs un emskiant
vroadel brezhon zo a zaou seurt : a) gouzañvidigezh gant Breizhiz eus ar gwaskerezh estren b) o
diforc’helezh), e seurt doare ma c’hell ardaoliñ war ar Bonedoù Ruz kement a emskiant vroadel ha ma
kar. Da enebiñ e ve ouzh e dezenn an deskrivadur a ra MARX eus ar broleterion : “Ar broleterion n’o
devez mammvro ebet”. N’o devez ket peogwir n’emaint engouestlet e kendalc’herezh oberiat ebet,
peogwir n’o devez goar da ensammañ hil istor ebet. Ar re a ensamm kendalc’herezh oberiat ar vro, a
genderc’h istor ar vro, o devez ur vammvro. E-se emañ PORŠNEV en amoedigezh n’eo ket hepken ekeñver an Emsav, met ivez e-keñver ar varksouriezh he-unan : penaos o defe (rak)proleterion gallet
stourm evit ur vammvro ?
« Ar pep pouezusañ eo avat diskouez penaos ez eo tezenn PORŠNEV amoet e-keñver an
emsavelezh. Ret e vo pouezañ start war ar c’hevampleg a zo etre “broad er ster diles”, “hil istor” ha
“kendalc’herezh oberiat” ; “broad er ster diles” a anvan nep stummadur tudadel en em zalc’h war
dalbenn an istor (da skouer, o tont a-benn da amparañ ur gevredigezh vloc’hel hag ur riez etre 16t hag
an 20t kantved ; – chom a ra da dermenañ, dre an darvoudoù, petra eo ar vroad er ster diles hiziv en
amveziadoù nevez azonet gant bezañs al liamm saviadel bedel) ; “hil istor” zo un doare all da lavarout
“emsav”, “stummadur kevredadel o treuziñ ar c’hantvedoù dre genderc’hañ istor” ; – pezh a empleg
“kendalc’herezh oberiat”. Ar meizadoù-se zo estren da PORŠNEV. Hemañ zo a-benn ar fin ur
soliadelour, tad-kozh an diforc’helourion a vremañ. Tu zo aze da ziskouez a) skorted ar varksouriezh
en he meizadurezh hollek eus an istor, en he istoroniezh b) an abegoù degouezhek en devoe
PORŠNEV da welout un emskiant vroadel er Bonedoù Ruz.
« Kraf all eus studienn PORŠNEV : ar Bonedoù Ruz diaraogerion an Dispac’h gall. Da’m meno e
ra hervez an hevelep hentenn : heñvelderioù zo etre emsavadeg 1675 hag emsavadegoù 1789 hh.. O
heuliañ ur savelegezh alvezel a-walc’h a lak an hevelep gweredoù da zont eus an hevelep arbennoù, e
venn stadañ un hevelepted e-lec’h ma n’eus nemet heñvelderioù. O vezañ ma ne anavez nemet ar
c’hendalc’herezh gouzañvat, ez eus a-walc’h dezhañ gant trebaderezh ar plegennoù evit ober
diaraogerion istorek eus tud o deus ersavet heñvel e plegennoù heñvel. Helavarouriezh e-ser lidadur
an Dispac’h gall, ya ; sell istorek, nann. Aze ivez, an hil istor, ar c’hendalc’herezh oberiat a zisoc’has
gant an Dispac’h gall a c’haller heuliañ er gevredigezh c’hall e-doug kantvedoù ; breutaat a c’haller
war bouezioù keñverel ar gwiskad-mañ-gwiskad pe an ober istorel-mañ ober-istorel, met holl hentoù
ar c’hendalc’herezh oberiat a dremen e-biou d’ar Bonedoù Ruz.

« Deur ar Bonedoù Ruz n’emañ ket aze. N’int na diaraogerion an emsav broadel brezhon, na
diaraogerion an Dispac’h gall, – oc’h intent diaraoger er ster istorek (oc’h emplegañ kendalc’herezh
oberiat, hil istor). Da studiañ int muioc’h evel un darvoud kevredadel eget evel un darvoud istorel. O
krapat war gein marc’h an helavarded e lavarfen ez int bet ur strakadenn en anistor ; strakadennoù
heñvel a gaver e pep mare e tachadoù hon anistor ; en hon amzer, an oberoù emdarzhek feuls,
dirakwelet gant ar bolitikerion hag ar c’hweluniaderion, a-berzh ar gouerion, ar vicherourion ; an
Emsav e-unan e pep mare a vez o tiwanañ e stumm strakadennoù eus ar seurt ; an diforc’h eo ez eus
ennañ ur c’hendalc’herezh oberiat, un ensammadur dizehan eus un ober tremenet e-unan ensammus
da oberoù tremenet-kent. Mar fell dimp kompren ar Bonedoù Ruz en o gwerc’helezh kevredadel,
sellomp en-dro dimp an turmud emdarzhek a-berzh tud manet e-maez a bep hil istor. Kement-mañ ne
harz ket ouzh un dezrann kevredadel-istorel eus peragoù dibarek an emsavadeg, evel ma c’haller
dezrannañ arbennoù hag abegoù an devoud GOURVENNEC pe ec’hwel ar Joint Français. Met
derc’hel a ran da lavarout ez eus ur stern-daveiñ kentañ da reiñ da bep tra, ken d’ar Bonedoù Ruz, ken
d’an turmudoù kempredel, hag ez eo ar bezañ er-maez a bep hil istor, a bep kendalc’herezh oberiat. Ur
wech stignet ar stern kentañ-se, e vo tu marteze da zigejañ un eil stern a zo an arc’hwel ledemsav.
Perak o deus an turmudoù e Breizh un neuz dibarek ? Ha n’eo ket dre ar vezañs nes eus un hil istor
broadel, un emsav ?
« Ur poent koulskoude eus tezenn PORŠNEV hon degas dirak ur gudenn diaes, hogen o sellout
ouzh dazont nesañ hon obererezh, hon politikerezh. E pe hil emañ an Dispac’h gall ? E hil an istor
gall, moarvat. Hogen un dra bennak ouzhpenn ez eus. Dispac’h gall ha Dispac’h soviedel (ha moarvat
dispac’hioù broadel all) zo en hevelep hil ivez, – pezh hon degas da intent hiloù nad int ket broadel.
Dav eo merkañ ez eo kempred, kenstur, diorreadur an hil dispac’hel gall-soviedel-() ha diorreadur al
liamm saviadel bedel. Ar gudenn n’eo ket penaos e c’haller bezañ e daou hil istor war un dro, – ent
damkanel n’eus diaester ebet, ent embregel kennebeut (emañ ar gwir gant ar P.C. pa ziogel ne c’haller
ket bezañ “etrevroadelour” mat ma ne vezer ket da gentañ ur Gall mat) ; an daou hil n’int ket kevezer
dre ret. Ar gudenn evidomp eo penaos savelañ damkaniezh politikel ar vroad diles en amveziadoù a
vremañ doareet gant al liamm saviadel bedel. Santimant ’m eus e rankimp diluziañ ar gudenn-se war
an dachenn, gant an deuridi o-unan, eleze gant hon c’henvroiz, hag e strilho an damkaniezh eus an
derou ober politikel-se.
4 – Un elfenn sklaerius a c’hallfemp marteze tennañ eus studi LA BORDERIE. Setu aze un
istorour a venn studiañ ar Bonedoù Ruz e-maez eus pep preder dispac’hel. An dioueroù hag an
amoedigezhioù a zo en e dezennoù a c’hallfe heñchañ hon selloù dres war avatarioù ur preder broadel
pa da nebeutañ tudadel, o tioueriñ an hil dispac’hel. Marteze e c’hallfemp termenañ ar vroadelouriezh
evel kealiadurezh an hil broadel dalc’het e-maez pep kejadenn gant an hil dispac’hel (gall-soviedel()). En eneb, ar c’hejañ etre an daou hil, kejañ a natur gant ar c’hevandodiñ, a zisoc’h war un
damkaniezh nevez eus ar vroad. Setu hon labour, pe da nebeutañ un tamm pouezus eus hon labour,
rak damkaniezh an hil all, dispac’hel hollvedel, a chom keid-all a hent dezhi d’ober. »
(28 05 75)

EMVR-514

Digant aozer EMVR-514 :
« Garv eo bet burutellet va lizher eus an 28 05 da geñver emvodoù-kreiz ar 1ñ mezheven. Anzav a
ran n’eo ket hep abeg. Daveiñ a ran d’an displegadenn graet abaoe gant unan eus va arzaelerion, Dafar
evit ur c’hudennadur emsavel eus ar vroad, Emsav 101/153-158, oc’h anaout e ro tro da reishaat an
tech soliadelour a oa e’m doare da stignañ ar c’heñverioù etre emsav ha broad. Dleet eo din ober un
tammig emzezvarn.
« Bet on bet war-nes kouezhañ e fazi ar vroadelourion : hevelebiñ an Emsav hag e amveziadoù.
Anat eo ez eo ar vrezhonelezh un amveziad d’an Emsav, evel ma’z eo ivez nac’hadur ar vrezhonelezh,
evel ma voe kenkoulz all an Dispac’h gall, ar Reverzhi c’hreantel, ar gevredigezh-veveziñ, ar goullo
broadel er C’hornog… Ur fazi ha n’emañ ket mui da ziskuliañ eo hevelebiñ emsavelezh ha
brezhonelezh, – hag ar brouenn eeunañ eo diskouez ez eo an Emsav eilsaveladur ken diwar ar
vrezhonelezh, ken diwar nac’hadur ar vrezhonelezh. Un arvez all eus ar fazi-se eo meskañ hil istor ha

kendalc’herezh. Doareenn ret an hil istor eo an eilsavelañ gant an ober bremañ eus an ober tremenet,
pezh a zeskriver ivez evel eilsammañ hollelaus, kendalc’herezh oberiat, h.a.. E-kichen ar rummenn
“hil istor” ha diwar an anaoudegezh anezhi ez eus bet deskrivet ur rummenn-heklev, ar “brizhhil
istor”, an heul hanez, dezhañ azonoù kevelep da re an hil diles : an assammañ (gouelezenniñ ur glad,
sl. Emsav 38/49 hh., 1970), an ensammañ anhollelaus (difenn ha merañ ar glad), ar c’hendalc’herezh
gouzañvat, h.a..
« Moarvat n’eo ket ur gudenn dibouez gouzout hag e voe oberoù emsavel e Breizh er 17t pe en
18t kantved (hag e voe hep mar, ha pa vije hepken ul labour evel hini Gregor a ROSTRENEN o reiñ
da yezh unel ur strewad parlantoù, labour hollelaus enta) ; eil kudenn, stag ouzh an hini gentañ, eo
gouzout pe levezon o devoe an oberoù emsavel-se war an darvoudoù kempred. Bezet pe vezet, n’on
evit pourchas prouenn ebet e ve bet un ober emsavel strollennel er mare-hont hag en defe bet an
emsav-se ur perzh bennak e darvoudoù ar mare (anat eo, mar en deus labour Gregor a ROSTRENEN
ul lec’h da gaout en istor, ez eo dre an Emsav en 20t kantved). Seul gent a se evit ar perzh en defe bet
an emsav martezeet-se e gorreadeg ar Bonedoù Ruz, pe war-eeun pe dre hantererezh un arc’hwel
ledemsav. Braslennet ne’m boa ken testenn PORŠNEV : krediñ a raen en doa hennezh diskoachet
devoudoù o prouiñ emskiant vrezhon an emsavidi. E gwir, ne ra nemet menegiñ darvoudoùigoù
anavezet-mat (hanezenn an horolaj-gabell, h.a.) hag o desteriañ evit ezhommoù politikerezh soviedel
e vare.
« Ar fazi brasañ a ran avat n’eo ket unan a istorouriezh, met unan a hentennouriezh. Da skouer, pa
c’houlennan : “E pe hil emañ an Dispac’h gall ?”, e risklan eus ur sell soliadek (hanezek) d’ur sell
nidiadek (istorek) hep kemer an diarbennoù ret, o kenderc’hel da arverañ termenoù soliadel er
selledoù nidiadel. Pa gomzer eus an Dispac’h gall, ouzh e intent evel beziad soliadel, ne sav
peurliesañ kudenn ebet : an holl a oar eus petra e komzer, eus pe deskad darvoudoù danevellet pizh ha
puilh gant an hanezourion. Petra eo avat an “Dispac’h gall” evel beziad nidiadel ? Skañbenn e ranker
bezañ evit goulenn e pe hil istor emañ an Dispac’h gall. Rak ne c’haller savlec’hiañ en un hil istor,
beziad nidiadel, nemet beziadoù nidiadel.
« Trevell dister n’eo ket avat diverzout an hiloù istor er-maez eus an hini a anavezomp. N’eo ket
braspriziadurioù eus an diavaez a zo d’ober, hogen diveskañ diouzh an devoudoù hag an oberoù
savelek an oberoù-eilsavelañ a ro ster istorek dezho dre dennañ diouto amveziadoù bonvezus d’ar
c’henderc’hañ istor. N’eo ket aes digejañ dindan rusk an darvoudoù pezh a zo displegadus dre ur
savelegezh ha pezh a zo eilsavelet, – hag a chom dizisplegadus dre nep savelegezh, dre ma’z eus
ennañ ul lamm boudel, ur rummenn nevez, un hontkenderc’h. Anat ez eo ez eus bet gant an Dispac’h
gall ul lamm boudel, hag ez eus eskoret rummennoù nevez hag ez eus bet hontkenderc’h. Hogen un
darn, an darn vrasañ a-bell, eus an darvoudoù a zo dindan ar skritell “Dispac’h gall” a c’hoarvez eus
chadennadoù devoudoù hag oberoù displegadus dre savelegezhioù. Anv a rae GURVITCH eus al
labour-digejañ-se hag eus e ziaesterioù pa lavare : “Kevredadouriezh dehentadurioù ar savelegezhioù
kevredadel ha kevredadouriezh dehentadurioù ar rezid a gej, a gengroaz.” (sl. Emsav 79/247, 1973).
Lakaomp hepken “istorouriezh” e-lec’h “kevredadouriezh”.
« En ur mare, er vreutadeg, e’m eus difennet an dezenn e oa “kendalc’herezh oberiat” ar pezh a
rae gouvriaded vrogarour brezhon an 18t kantved. Anat eo din bremañ e fazien. Ned eo nemet ur
c’hendalc’herezh mirelour ha kempennour a raent (d’ar muiañ un ensammañ anhollelaus) na oa
etrezañ hag ar c’hendalc’herezh gouzañvat a c’hoarveze gant tud ar werin nemet an diforc’h er
galloud o doa an eil re hag ar re all da zifenn o lazioù. Netra da welout evel just gant an eilsammañ
hollelaus, a zo hag eñ hepken kendalc’herezh oberiat, kenderc’hañ istor, hontkenderc’hañ. »
(?? 06 75)
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« Troioù-lavar gallek re baot a chom en hon yezh. Faziek e vez an arver a reomp eus an
araogennoù : plakañ a reomp an araogennoù gallek.
« N’eus nemet un hent da zont er-maez eus ar pleg-se, an hini digoret gant Roparz HEMON, a
c’haller diverrañ evel-henn : na arverañ troienn ebet, araogenn ebet, na ve ket kavet a-raok en un

destenn diogel. Hir ha poanius eo, met n’eus hent all ebet evit tremen eus an emdarzhegezh ouez d’an
emdarzhegezh diwar ur glad yezh kenaozet elfenn hag elfenn e pep prederi. »
(09 06 75)
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DANEVELLOÙ OBEREREZH
Kudennoù savet gant un ezel eus 35 en e c’hweluniad da geñver an obererezh renet en
un embregerezh.
E derou ar bloaz ez eus c’hoarvezet daou zarvoud lerc’h-ouzh-lerc’h en embregerezh Barbé, stal
adeiladerezh sezet e Roazhon.
E miz genver e save koskor an embregerezh da 400 micherour, en o zouez 50 Turk dindan gevrat.
En hevelep miz, e voe bodet poellgor an embregerezh gant ar renerezh : mennet oa hemañ da neveziñ
kevrat-vloaz 20 micherour ha da zifredañ ar peb-all eus ar 50 Turk.
Ar c’hweluniadoù C.G.T. ha C.F.D.T. a zizarbennas groñs kinnigoù ar patrom. Padal, er sizhun da
heul e teue a-benn ar renerezh harpet gant sternioù ha dileuridi ar c’hweluniad C.G.T. pergen da
lakaat poellgor an embregerezh da vouezhiañ difredadur ar 50 micherour enbroet.
E miz c’hwevrer, an embregerezh a enfredas 20 micherour, en o zouez gwezhourion berzhek ha
darbarerion, a-benn amsaviñ al labourerion difredet.
Er mare-se e’m eus kejet gant tud eus ar C.F.D.T. o kemer perzh en ur c’hengor anvet
Commission immigrés a zo e bal difenn lazioù ar vicherourion enbroet. Izili ’zo eus ar c’hengor zo
ivez en un aozadur anvet Association de soutien aux travailleurs immigrés (A.S.T.I.). Eus ar re-mañ e
oa deuet al lusk goude difredadur ar vicherourion durk. Savet o doa danvez traktoù o kareziñ diober ar
c’hweluniadoù en degouezh.
Diouzh o zu, dileuridi ar C.F.D.T. a gave divastus, diazas an danvez traktoù kinniget. Kantabegañ
a raent o savboent dre savlec’h bresk ar gevrenn C.F.D.T. en embregerezh ; mont a-benn ouzh
dangorelezh al labourerion oa reiñ krog d’ar C.G.T. hag e greñvaat. Divizet e voe advalañ an danvez
traktoù. Dre zegouezh e’m eus kemeret perzh en emvod.
Er skrid-disoc’h savet gant izili ar c’hengor ez eus bet lakaet meur a dra e penn-kont :
– roll ar batromelezh e stad truezus ar vicherourion enbroet : enfredañ, korvoiñ, difredañ a ra
anezho diouzh he ezhommoù ;
– roll siwazh nac’hel poellgor an embregerezh Barbé en degouezh ;
– arallekadur ar yoc’hoù ;
– roll ar c’hweluniad en amparadur ur renkad vicherour gouest da gas war-raok ar stourm.
E-pad an emvod ne’m eus graet nemet un nebeut goulennoù a zo chomet koulz lavarout direspont,
– ar goulennoù-mañ :
– gant petra e klot an emvod ?
– ha ne ve ket ho koustiañs fall a lak ac’hanoc’h da ersaviñ ?
– perak boulc’hañ un obererezh goude-taol pa oa an difredadur e go abaoe daou viz ?
Da heul an emvod e’m eus savet ul lizher a zo bet daveet d’un nebeut dileuridi eus ar C.F.D.T. e
Roazhon.
Un eil darvoud zo c’hoarvezet en hevelep mare : tri devezh ec’hwel zo bet e ti Barbé.
Degaset on bet d’ober un nebeut evezhiadennoù war an ec’hwel pe kentoc’h war an doare ma’z eo
bet desteriet gant ar c’hweluniad C.F.D.T..

Setu amañ troidigezh al lizher a’m eus daveet dirak ar c’hweluniad :
« Abaoe an emvod aozet gant ar Commission immigrés evit sevel ur skrid da heul difredadur 50
Turk e’m eus klasket termenañ va savlec’h e-keñver ar gudenn.
« Mat eo distreiñ war an danvez traktoù disheñvel kinniget d’ar c’hengor.
1) Skrid ar c’heneil studier oa diazezet war un anaoudegezh darnel, dispis. N’eo soliet na war un
dezrann eus an obererezh c’hweluniadel na war un anaoudegezh dik eus leviadurezh ar renerezh.
Daoust m’en deus bet tro da skoulmañ darempredoù gant un darn eus ar c’hoskor, da gejañ (evel ezel
eus an A.S.T.I.) gant ar patrom, n’emañ ket e piaou d’an elfennoù ret evit arlakaat evel ma ra n’eus
nemet dileuridi ar c’hoskor e poellgor an embregerezh a ve e dislavar gant durc’hadurioù ar
c’hweluniadoù. Un eil arlakadenn a zegas an aozer da ginnig amsaviñ an dileuridi e karg gant
micherourion all yac’hoc’h o savlec’h. Kement-se ned a ket pelloc’h eget an trivliadoù, eget
eztaoladoù an emskiant reuzeudik. Ret eo merkañ ez eo an aozer a orin turk evel ar vicherourion
enbroet.
« Da’m meno, n’eo ket dre gemmañ dileuridi ar c’hoskor e steuzio dre ret ar mennozioù
gouennelour. Ouzhpenn se n’eo ket anat ez eo prest hiniennoù ’zo o deus fiziañs ar vicherourion da
sammañ atebegezhioù er c’hweluniad. Er c’hontrol, kemmañ dileuridi a lezfe diziskoulm ar
c’hudennoù-mañ :
– Perak en deus ar renerezh tennet korvo eus kenasant ar poellgor embregerezh evit difredañ
pemont micherour ?
– Perak n’o deus ket ar c’hweluniadoù renet an obererezh azas evit skoilhañ an argerzhdifredañ ?
– Perak n’o deus ket ar c’hweluniadoù galvet o derc’houezourion lec’hel da harpañ an dileuridi ?
2) An eil skrid oa yaeloc’h e keñverioù ’zo peogwir e kinnige doareoù da stourm evit herzel ouzh
an difredadurioù diouzh un tu ha diouzh an tu all evit lakaat anat d’al labourerion gwidreoù ar
renerezh.
3) Ar skrid-disoc’h zo un danevell eus an darvoud hag un diskuliadur eus ar batromelezh. Klozañ
a ra gant ur bedenn deol : Gallaoued hag enbroidi a rank stourm a-gevret ouzh an disrannoù a-benn
amparañ ar renkad vicherour.
« Divoulc’h e chom ar gudenn. Penaos kas da benn unvaniezh ar renkad vicherour ? Ne spir ket
displegañ emzalc’h al labourerion dre ar stad arallekadur ma emaint. Kaset eur evel-se da damall d’ar
reizhiad kevalaour dibolitikadur ar vicherourion. Labour ar c’hweluniad eo politikaat ar yoc’h. En
degouezh fetis-mañ (difredadur ar vicherourion enbroet) e chom al labour-se d’ober.
« Ar skrid danzeet gant ar c’hengor ne spiro ket da zistremen ar mennozioù gouennelour na d’o
c’has da get.
« Unvaniezh al labourerion ne vo ket graet war ziazezoù kealiadel dislavarus.
« Enket e hañval bezañ ar c’hweluniadoù gant ar blegenn a vremañ (taol-harz armerzhel). Awalc’h eo dezho brudañ unvaniezh al labourerion gant ar spi da adluskañ ar stourm war dachennoù all
(goproù, aozioù labour). Berzh pe diverzh a ray ar stourmoù diouzh ma’z ay en-dro mat pe fall ar
c’hevrennoù. En embregerezh Barbé da skouer, ar gevrenn C.F.D.T., a voe ambilh an ec’hwel, a zlefe
kreskiñ niver he izili. Evel un trec’h o deus ar c’hweluniadoù sellet an ec’hwel ; arzaeladus eo avat,
da’m meno, ur seurt meizadur eus an darvoud. Displegañ a ran :
– Renerezh an embregerezh en deus difredet pemont micherour. Da c’houde ne enfred nemet
ugent en o lec’h ha gant goproù izeloc’h.
– Da heul an ec’hwel e rank ar renerezh leuskel ur c’hresk gopr gant ar vicherourion.

« Ur jedadur eeun a lak a-wel un digresk eus kalzad ar goproù. Padal eo bet kresket gopr hiniennel
ar vicherourion. Koazhet eo koskor an embregerezh, daoust ma’z eo chomet digemm ar c’hementad
labour. Dav eo gortoz e vo herrekaet ar mentadurioù.
« Ar blegenn nevez a ro din tro da sevel ar goulennoù-mañ :
– Penaos e c’hell ar c’hweluniadoù hag ar c’hoskor kaout o gwalc’h gant un diskoulm a glot gant
lazioù ar patrom ?
– Gant petra e klot tech ar c’hweluniadoù da stadañ an trec’hioù hepken ha da devel war ar
c’hudennoù pa vez c’hwitadennoù ? »
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Ec’hwel e Galeries Lafayette Naoned, 1-3 here 1974. Evezhiadennoù I (sl. EMVR-500,
Emsav 98/75-78, 1975).
Savet eo bet an danevell obererezh-mañ da heul un emvod labour dalc’het e Lyon gant kevrennoù
C.F.D.T. stalioù Galeries Lafayette (G.L.) Lyon, Montpellier, Nantes, Paris Haussmann, dindan
gadoriadezh un atebeg eus kevread C.F.D.T. ar c’henwerzh, ar gwazerezh, ar paper-kartoñs hag al levr
(29-30 ebrel 1975).
An displegadurioù roet en emvod Lyon gant dileuridi pep kevrenn a ziskouez ez eo bet heñvelmik dedroadur an darvoudoù e stalioù Montpellier ha Naoned e here 1974 hag e Lyon e du 1974.
Ar poent-loc’hañ a voe arc’hadurioù ar c’hweluniadoù en-dro d’an arc’hopr evit ar « wezhiad
harz ar prizioù » e Montpellier hag en Naoned. E Montpellier e oa bet degaset ouzhpenn an holl
arc’hadurioù kefridiel : 1 500 F gopr miziek, al leve da 60 vloaz, h.a.. E Lyon e voe kreizet an
arc’hadur rag-eeun war ar goproù.
Heñvel eo bet an disoc’hoù : e Montpellier hag e Naoned, 4 % + 20 F kresk gopr ; e Lyon, 20 F +
20 F kresk gopr. Arc’hoproù zo da ouzhpennañ. Kemeret eo bet an hevelep dezverkoù da jediñ an
arc’hoproù dibenn bloaz (kelc’hlizhiri heñvel).
Divoz oa gant an implijidi en teir stal. Emzalc’hioù dibleg a voe kemeret da harpañ an
arc’hadurioù. Ec’hwelioù klok a voe renet. An taerañ a voe e Montpellier ma voe stanket dorioù ar
stal an ec’hwel-pad (war-dro ur sizhunvezh) gant skoazell implijidi stalioù all. E Lyon e voe aozet
devezhioù ec’hwel leun, etrezo devezhioù labour.
Heñvel eo chomet arc’hadurioù an atebeion keit ma padas an darvoudoù. Echuiñ a reas an
ec’hwel war un emglev gant ar renerion. An hevelep kreskoù gopr a voe tizhet en holl stalioù. E pep
stal ivez e voe graet promesaoù azgwelout kloued ar goproù o kemer ali aozadurioù an implijidi1.
E pep stal e voe un darn eus an implijidi dilaouen da adkregiñ gant al labour dirak disoc’hoù na
gavent ket bastus.
O lakaat e penn-kont roll an divoz en darvoud, e’m eus klasket gouzout war betore elfennoù e oa
soliet :
a) Diaes oa stad an arc’hant. Gorrekaet eo bet kresk ar goproù e trede trimiziad 1974 : 5,1 % en
trimiziad kentañ, 6,1 % en eil, 3,9 en trede, ken izel all er pevare (C.F.D.T. Union Nantes, nº 43,
Evolution des salaires horaires toutes activités, andon : Maodiernezh al Labour). Padal e kresk koust
ar bevañ ingal a-hed ar bloaz : 16,1 % (feuriaderioù INSEE), 17,8 (feuriaderioù C.G.T.), hervez
C.F.D.T. Union Nantes nº 43, Evolution du coût de la vie ; ent keitat e c’haller degemer ur c’hresk
4 % dre drimiziad. Un tuadur evit Frañs a-bezh a dizher savelañ dre ar sifroù-se.

1

An hevelep klouedoù zo bet lakaet da dalvezout e pep stal. An enkemmadoù gounezet a denn dreist-holl d’ar furm.
Lezel a reont pep kentod gant ar renerion evit dasparzh ar goproù evel a-raok.

b) Digreskiñ a ra niver ar gourc’hwelioù. En A.N.P.E. evit 44 ez a ar goulennoù gourc’hwel eus
8 138 en eost da 11 089 e gwengolo e-lec’h 8 449 ha 9 341 evit 1973. Sifroù here : 13 150 e 1974,
10 712 e 1973 (C.F.D.T. U.L. Nantes, Flash Emploi, 14 du 1974 (trakt)).
k) War un dro ez eus bet un dizeriadur eus an aozioù labour2.
Arbenn an teir elfenn zo da gavout en adframmadur armerzhel. Disoc’h ur striv mennet da
zigreskiñ ar mizoù-kenwerzhañ3 ez int. Strivañ a ra ar gouarnamant da reoliñ ar mizoù-kenderc’hañ
dre lakaat harz d’ar goproù ; da heul e rank ar stalioù gwellaat o mererezh ha kalvezerezh ar
gwerzhañ. An elfennoù b) ha k) zo heuliadoù da gempennidigezh an doareoù labourat a-benn kreskiñ
an helv (kengreadur G.L. Naoned a chome stabil abaoe un nebeut bloavezhioù). Heuliad evit an
implijidi : eeunaet e vez o gwezhiennoù ha kresket kementad o labour4.
An arc’hadurioù degaset oa koulz lavarout arc’hadurioù kefridiel ar c’hweluniadoù. Ret eo
lavarout ivez ez eo dres e miz here e vez bodet ar c’hengor kemparek evit azgwelout ar goproù. Ur
boaz eo ouzhpenn goulenn er broviñs pezh a zo bet roet e Paris. Eus ar blegenn eo avat e teuas ar
fulenn a enaouas an ec’hwel. Merkomp koulskoude ne emdroas ket an arc’hadurioù gant an ec’hwel,
o chom tost-tre d’an arc’hadurioù kefridiel (gopr miziek 1500 F, al leve da 60 vloaz, h.a.). Dialusk an
ec’hwel ned eas ket pelloc’h eget eilañ an arc’hadurioù, ne voe ket evit o zreuzfurmiñ.
War un emglev eo disoc’het ar c’hendiviz etre derc’houezourion ar c’hoskor ha re ar renerezh.
Skoulmet eo bet an emglev-se diouzh c’hoantoù ar renerezh : e doare na greskfe ket ar mizoùkenwerzhañ. Derc’houezourion ar renerezh o deus gouezet bevennañ an dispignoù o plegañ dreist-holl
e tachenn an arc’hoproù. Ar promesaoù a raent evit a sell azgwelout kloued ar goproù oa hep ster evit
an implijidi : ampellañ ne raent ken ar c’hendiviz eus miz pe zaou. O fal o doa diraezet : herzel an
dispign, ober d’an implijidi adkregiñ gant al labour5.
An arc’hadurioù o deus talvezet da fetisaat en un ec’hwel divoz al labourerion. Dislank a voe
neoazh etre an arc’hadurioù hag an ec’hwel, o tennañ da anien an div elfenn. Plediñ a rae an
arc’hadurioù gant un diaester armerzhel : ar goproù, pezh a oa mizoù-kenwerzhañ diouzh savboent ar
renerezh. Divoz an implijidi a denne avat d’un dra donoc’h, d’un diaester kevredigezhel : roll
gouzañvat al labourerion dirak divizoù o sellout ouzh durc’hadurioù ar gevredigezh.
A-raok an ec’hwel e harze an implijidi ouzh dizeriadur o saviad, hemañ o vezañ heuliad d’ar
strivoù renet da wellaat stad armerzhel an embregerezhioù. Un harzerezh dangorel ne oa ken avat, en
arvar da strewiñ en ersavioù hiniennel. Divarrek e chome al labourerion da ezteurel an dislavar a zo
etre araokadennoù ar gevredigezh ha gwashadur o dere.
Tro en deus roet an ec’hwel d’un ergoreladur strollennel eus an divoz. Padal ez eo chomet an
ergoreladur-se bevennet e tachenn an armerzh. E-lec’h lemmaat an dislavar kevredigezhel ez eo
degouezhet gant ur c’hempennadur eus saviad armerzhel al labourerion. Koulskoude oc’h ober
ec’hwel da geñver an 3J en em lakae implijidi ar G.L. en arvar da goll 300 F arc’hopr ; dre se e
tiskouezent e oa ouzhpenn ur ster armerzhel gant o ec’hwel. An hontster-se avat ne voe ket ergorelaet.
An dislavar etre anien gevredigezhel divoz al labourerion ha stern armerzhel an arc’hadurioù ne
c’hell ket bezañ direet d’un dislavar etre al labourerion hag o aozadurioù. N’eus bet nemet
2

En un danevell all e vo roet displegadurioù hiroc’h a-zivout adframmadur ar G.L.. Dre-vras e vez diskarget ar muiañ
gwellañ a implijidi eus al labourioù-merañ evit o fiziout en implijidi arbennikaet.
Soñjal a ran n’emañ ket bevennet divoz an dud e tachenn o buhez labour. O savlec’h a labourerion a c’houzañvont
c’hoazh er-maez eus ar stal : tiegezh, goar hag an holl gefridioù a sammont.
3
Kavout a ran diaes amañ ober gant « mizoù-kenderc’hañ » ; ar « mizoù-kenwerzhañ » zo mizoù-kenderc’hañ ur stal
genwerzh koulskoude.
4
5

Sellout ouzh an danevell (da embann) war adframmadur ar G.L..

Ar gudenn oa evel just kavout ar goulezadennoù bihanañ o spiriñ da lakaat an implijidi da labourat en-dro. Gouezet ’m
eus e Lyon ez eus bremañ e Paris ur burev-studi o plediñ gant ar c’hudennoù kevredigezhel o sevel e stalioù ar G.L.. Ar
gwazadur arbennik-se a zle reiñ tu da ziskoulmañ dillo an diaesterioù, da lakaat fin d’an ec’hwelioù, h.a., bennozh d’ar
stlenn o tont eus dileuridi ar c’hoskor etre traoù all.

stourmerion ar c’hweluniadoù o kaout un emzalc’h poellek a-hed an darvoudoù : ne felle ket dezho
lakaat an 300 F arc’hopr en arvar. O soñj ne oa nemet ober aon d’ar renerezh da geñver an 3J hag
adkregiñ gant al labour (eeunikat poellata). War un dro e chome divarrek stroll an implijidi da
dermenañ un amkan fetis a-geñver gant o iziunadoù. Ned ejont ket pelloc’h eget o youl da zerc’hel
penn d’ar renerezh. Pa’z eo bet ret fetisaat ar youl-se hag ober divizoù, n’eus bet kavet nemet atebeion
ar c’hweluniadoù evit diarc’hañ gwarez an arc’hopr 300 F ha digoll an eurvezhioù ec’hwel. Seurt
amkan a voe kavet mat gant an holl koulz lavarout.
Enebadur an ec’hwelerion ouzh an adkrog labour ne oa ket da intent evel un eneberezh ouzh ar
c’hweluniadoù ; zoken mar kemer mui pe vui ar ster-se ez eus anezhañ kentoc’h un eztaol eus
divarregezh an implijidi dirak ar renerezh. Ne oa bet graet kammed ebet war-du an emouiziekadur
ouzh an dislavar a zo e sol an darvoud. N’eus troc’h ebet etre al labourerion hag o c’hweluniadoù. An
droug n’eo ket e tispegfe ar yoc’h diouzh ar stourmerion, ha ne reont ket forzh penaos, hogen e chom
peg ar stourmerion ouzh yoc’h an implijidi, pezh a zegas an holl en un hent-bac’h : ar stourmerion ne
ouzont nemet ezteurel dic’halloud al labourerion bac’het en arc’hadurioù armerzhel. Anat e teu en
degouezh an diouer a gealiadurezh hag a leviadurezh c’hweluniadel barrek da zienkañ al labourerion.
An dislank etre an divoz hag an arc’hadurioù a glot gant an dislavar etre iziunadoù al labourerion
ha durc’hadurioù ar gevredigezh.
En degouezh o deus bet ar c’hweluniadoù roll ur benveg arveret gant renerion an armerzh evit
kompezañ an tennderioù a save etre al labourerion hag ar framm armerzhel. Stourmerion
c’hweluniadel ’zo a venn gwelout er c’hweluniad ur benveg da gemmañ stad al labourerion. Kemmañ
stad al labourerion a empleg kemmañ o savlec’h kevredigezhel, kemmañ ar gevredigezh enta. Ha roll
ar stourmerion-se eo sammañ an arc’hwel-kempouezañ ? Ha ma n’eo ket, petore roll o deus da
sammañ ? Penaos o degas da darzhañ ar c’hombod armerzhel ? Aze e sav ur gudenn, rak daoust d’ar
c’helc’h-bac’h ma emaint, ne hañvalont ket bezañ prest da emouezañ outañ, laouen ma vezont bepred
gant o labour. Marteze ne vo ket dibouez en ul lankad kentañ kregiñ gant dezrannoù distrujus6.
EMVR-518

Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 18 mae 1975.
Roll danvezioù ar c’hentañ rummad kendaeloù eus pevarzekvet prantad kendaelañ
bloaziek S.A.D.E.D..
– Obererezh c’hweluniadel hag Emsav.
– Saviad-kenderc’hañ hag hollveziadelezh.
– Framm ha kelliderezh an embregerezhioù.
– Politikerezh hag Emsav.
– Bodad lennegel.
6

Tro ’m eus bet da zivizout gant ur stourmerez eus Radar (etrepaouez ispiserezh eus Naoned) a rae un danevell war an
obererezh renet en he stal.
Abaoe pemp bloaz e oa taer ar stourmoù, an implijidi eo zoken a vounte d’an ec’hwel. Ur bern labour zo bet graet :
stlennerezh, emvodoù, arc’hadurioù, dileurierezh, ha disoc’hoù zo bet evit a sell ensezadur ar c’hweluniad hag aozioù labour
an dud. Warlene ez eus bet difredet ouzhpenn 60 den. Ec’hwel zo bet graet a-raok ma voe erounezet an disentez difredañ. Ur
c’hwitadenn eo bet : lakaet eo bet ar c’hwegont implijad er-maez hag ar re all o deus paouezet a stourm. Abaoe ez eus bet
lakaet 30 den war o leve da 60 vloaz ha ne vint ket amsavet : ersav ebet. Evezhiadenn ar plac’h : « Graet hon eus kalz labour
ha n’omp ket heuliet gant an implijidi. Neuze perak labourat pelloc’h ha penaos ober muioc’h ? ».
Arbennet ’m eus ne oa ket marteze al labourerion a oa kiriek. Ersav an dud, pe kentoc’h o diouer a ersav, zo disoc’h
gwerc’hek al labour renet e-pad pemp bloaz. An dic’halloud dirak an difredadurioù eo. Pezh a ginnigan ober eo klask sioù an
obererezh renet. Ouzhpennet ’m eus ne oa ket se ul labour c’hweluniadel marteze. Reiñ ur galloud bennak d’al labourerion
pe diskuliañ o dic’halloud zo amkanioù disheñvel mat diouzh an amkan gwellaat arvezioù armerzhel o saviad er
gevredigezh.

– Bodad ar geriadur.
EMVR-519
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
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Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
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S.A.D.E.D. : PEVARZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (2)
KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Navet testenn, PKB-1404)
« An dour en-dro d’an inizi », (Gwalarn 42/5-45, 1932, ademb. Al Liamm, 1970),
« Sizhun ar Breur Arturo », (Al Liamm 14/37-66, 1949, ademb. Al Liamm, 1971) gant
Youenn DREZEN.
An dour en-dro d’an inizi, gant Youenn DREZEN, un danevellig a vez lennet gorrek da gentañ,
evit sunañ ur ger, un droienn nevez pe heson, hag e kreder dizoleiñ ur skrid brezhonek tost d’ar vuhez.
Evit ur gwel n’eo ken, rak an istor karantez a ya e-biou e-giz ur vojenn vrav – un hunvre gaer aet da
get –, an arzour a goll e awen hag ar vro, ne gemm ket :
« () E traonioù klouar Breizh-Izel, e tarzh atav an andonioù. Mousc’hoarzhin a ra, evel
gwechall, glasvez ar parkeier, hag ’houid, goude ar glav, a c’hwitell sart er gwez evlec’h evel
gwechall. An dour a ruilh atav en-dro d’an inizi. Ne gemm netra e Breizh-Izel ! » (p. 77).
Dizehan el levr e tistro an diogeladenn-mañ ha dont a ra ar gontadenn da vezañ borodus, ha
goullo, ha ken di-ster.
Petra eo neuze tresoù donañ buhez an div dudenn, pa n’eus ket kalz anv eus o c’heñverioù ouzh
an amzer, ouzh an istor, pe ar rezid, pe ar marv ? pa chom ar garantez, an arz pe Vreizh elfennoù
diwar-c’horre o vont diouto o-unan, hep morse difourkañ war gudennoù bev, ha pa n’int morse el levr
ur goulenn, drezo o-unan. Diwar-benn ar paotr, n’anavezomp tost netra, lakaet er-maez e vicher, e
garantez hag e dec’hadenn digant ar plac’h. Ur paotr eo, hep korf, hep dremm, dineuz enta. En
hevelep doare ez eo ar plac’h un dudenn treset buan ha difetis, evel m’eo bet diskouezet gant PKB1337 (Emsav 100/139-143, 1975). Div dudenn o foetañ bro, er-maez a bep kevredigezh hag a bep
istor, o plavañ dre o hunvre. Aozerez PKB-1337 he deus klasket meizañ an amveziadoù ma’z eo bet
krouet al levr (dibab an tudennoù, an tudennoù a-geñver gant istor an Emsav, hag all) ha lec’hiañ an
danevell en istor al lennegezh vrezhon. Un doare eo da veizañ ar c’heñver etrezomp hag an danevell.
Hogen penaos mont en tu-hont d’al liamm-se betek unan etre an danevell hag an dud ez omp hiziv ?
D’ar goulenn-mañ ez eus bet roet ur meni respont gant PKB-1337 :
« Youenn DREZEN a venn komz d’e gempredidi diwar-benn tremened Breizh ha pa
gomz eus ar bremañ, n’eo nemet dre fazi, en un doare krai ha diemouez () » /141.
Perak kenderc’hel da brederiañ a-zivout An dour en-dro d’an inizi (DI), pa’z eo bet dezrannet an
danevell kalzik endeo ? Penaos degas elfennoù nevez ? Un doare d’o dizoleiñ eo klask dezrannañ
skridoù all gant Youenn DREZEN ouzh o lakaat keñver-ouzh-keñver. Sizhun ar Breur Arturo (BA),
embannet seitek vloaz war-lerc’h DI a vo an hini kentañ.
Fentus eo bet digejañ un nebeut liammoù etre BA ha DI. Damheñvel eo istor an div gontadennig :
en div un istor a garantez, en div un dudenn-greiz, paotr, arzour, amourous ha harluad. E DI, Maheo o
hiraezhiñ d’un tremened, d’ur plac’h, d’ur vro ha d’ur yaouankiz c’hwitet. El levr all, breur Arturo
hag un droukhirnez d’ar bed dianav en-dro dezhañ. An hevelep istor erfin : dre hantererezh ur plac’h e
tizolo hennezh Breizh, hemañ ar Bed.
Deskrivadurioù damheñvel a gaver zoken a-wechoù, bommoù, gerioù nes ; deskrivadur Breizh e
BA (p. 30*) a ve kenkoulz e lec’h e DI :

*

Ar pajennadur zo hini an embannadurioù diwezhañ e stumm levrioù gant Al Liamm.

« Du-mañ’z eus geot glas, a-hed ar bloaz, ken uhel hag ho penn ; du-mañ, e red an dour,
hañv-c’hoañv, e-barzh an traoniennoù, dezho o bec’h gwez. Du-mañ e ra glav, dimezell, ha,
du-mañ ez eus mor () ».
Ur skouer all : deskrivadur kêr Viranda (p. 36) e BA ha hini Alsasua (p. 5) e DI, morvitellet ha
didud o-div.
Setu perak e vo studiet amañ dindan keñverioù an div dudenn ouzh ar merc’hed, ouzh an natur,
hag ouzh ar bed.
Lavaret ez eus bet c’hoazh ez eo Maheo e DI un dudenn divuhez ; e nep lec’h ne gaver munudoù
war e vuhez kent, war e zarempredoù estreget gant Anna Bodri ; e nep lec’h un deskrivadur anezhañ ;
un tammig droch e hañval bezañ ar paotr ha hegasus pa na gred morse ober ar pezh a fell dezhañ.
Erfin, diaes eo dimp ijinañ un den ken difetis o redek diastal war-lerc’h skeudennoù.
Dres ar c’hontrol eus breur Arturo, krennard c’hwezek vloaz, deskrivet dre an hir a-hed al levr.
Adalek ar pajennoù kentañ ez anavezomp ar manac’hig ; un nebeut linennoù zo a-walc’h : ur paotr
yaouank, leun a vuhez hag a nerzhioù kivioul prest da zirollañ e diabarzh bed re gloz ar gouent, o vont
atav a c’haoliadoù bras « a lakae e soutanenn wenn stardet en-dro d’e zargreiz gant ur gouriz neud tev
gwenn plañsonet da stlakal en-dro d’e zivesker » (p. 7-8).
« ur bouilh paotr, e vlev melenek damrodellet, troc’het berr a-walc’h, un tal uhel, ha
daoulagad liv ar glizin, lemm ha speredek ha nevez-flamm () » (p. 23).
« Ha hir e oa, ha diforlinket un disterañ, e-giz ar plant-se o deve kresket en amc’houlou »
(p. 8).
Ouzhpenn deskrivadur ur paotr yaouank ez eus el levr hini ur c’hrennard e dibenn ar
grennardiezh. A-hed ar gontadenn e kejer ouzh ur bern evezhiadennoùigoù na gemeront o ster nemet
a-geñver gant an devoud-se.
Diaezet spontus gant ar merc’hed eo breur Arturo, p’en deus bevet hir amzer er gouent, pell
diouzh an holl, ha dreist-holl evel forzh peseurt krennard. Ur from espar a sant pa spurmant ur plac’h,
eztaolet dre azonoù korfel :
« Trumm, e krogas an tangwall e gwazhied ar paotr. Kregiñ a reas ar c’hrenerezh en e
zivesker ; krenañ a rae, hep ma c’halle mirout. » (p. 65)
« Tanet eo e wad e-giz gant pebr ruz ha pebr glas. () Bihan e teu an aer da vezañ da
skevent ar breur Arturo. » (p. 12).
Lent, mezhek e teu da vezañ neuze. « Dudi ha strafuilh a vag en e greiz. Muioc’h a strafuilh eget a
zudi. » N’eo ket mui evit en em vestroniañ :
« Ha ne c’hwezhe ket feson un arnev war beoc’h e ene ?… » (p. 37).
Ne gompren netra er pezh a c’hoarvez gantañ.
N’eo ket gant ar merc’hed hepken en deus diaesterioù da gejañ, gant ar baotred ez eo damheñvel :
« Souezhiñ a reas avat gant an disheñvel en em gave ouzh e geneiled war ar sujed-se
adarre. Gogeet e veze, da skouer, peogwir e oa barzh. » (p. 19).
Evit gwir, en em santout a ra digenvezet, leun a aon rak ar bed hag an dud. Hag ar gouent zo
dezhañ al lec’h ma c’hell evit un darn en em glozañ ouzh ar bed diavaez emañ o klask tec’hout
dioutañ.
Ur barzh eo. Hag an elfenn-mañ er gontadenn zo pell a gemer ar pouez roet dezhi e DI. E BA, an
arz zo degaset hepken evel un dra reizh o klotañ ervat gant ar c’hrennard ez eo breur Arturo : evel ur
bern tud yaouank e sav breur Arturo barzhonegoù ; evelto en devez c’hoant alies bezañ outañ e-unan,
pe chom da alvaoniñ ouzh richanig an dour :
« Mont a rae e soñjoù da vale bro, dispak-bras o eskell. C’hoant en doa, eñ e-unan, mont
da redek. » (p. 34).

Evelto ez eo « barrekoc’h war ar meizañ eget war an ober » :
« Gouzout a rez pep tra ervat, hervez al levrioù, douetus ; ha netra hervez ar vuhez.
Desket out… ha dizifenn, pa n’ouzez ket ar pep retañ » (p. 42).
a rebech Palmira dezhañ.
Erfin, ur c’hrennard « dic’houzvez-krenn eus ar vuhez » eo breur Arturo, hep kalz skiant-prenet, o
hiraezhiñ ha marteze oc’h emouezañ ouzh ar bed diavaez ha dianav dezhañ ; c’hoant anavezout,
c’hoant gouzout ha touch zo gantañ :
« () E gefridi a oa prezeg (). Ha petra a ouie, eñ, diwar-benn ar Bed Bras ?… () Ha petra
’oar diwar-benn ar genbec’herez ?… Ar Vaouez ?…
« Alc’houez ar Skiant !… Anaout ar Vaouez, anaout ur vaouez, anaout Palmira !… Ganti
emañ an diskoulm d’ar c’hevrin.
« Touch a ray outi…
“Touch nemetken gant va dorn, touch ouzh ar vronn, netra ken !” (p. 80).
Ur c’hrennard en deus c’hoant ober un dra bennak en e vuhez, en degouezh mont gant ur plac’h,
hec’h anaout, ha touch outi :
« Me zo gwaz, me zo paotr youlet-kreñv, ur penn yen, kaer o deus lavarout on barzh… »
(p. 80).
Ur paotr deskrivet mat a-walc’h eo breur Arturo. Ur bern evezhiadennoù dister d’ar c’hentañ sell
a gendaol da sklaeriañ an dudenn sklaeriet war un dro gant arvez ar grennardiezh hon eus meneget ;
kompren a reomp ivez e dec’hadenn farsus digant Palmira, pa chom tec’hadenn Maheo un darvoud
diboell e DI.
Tu zo d’en em c’houlenn neuze pe sell eo hini breur Arturo ouzh ar garantez ? Ar c’hrennard ez
eo-eñ a roy dimp ar respont : evel ar grennarded ne anavez c’hoazh ar garantez nemet dre hantererezh
al levrioù, ar gravez pe an nebeut merc’hed en deus anavezet endeo (evel e vamm hag e c’hoarezed),
ha betek an dibenn e klask en em gendrec’hiñ : etrezañ ha Palmira ne c’hell bezañ nemet
« mignoniezh speredel », karantez hervez ar spered, evel etre daou sant. Met ne glask nemet en em
douellañ ha tec’hout diouzh komzoù dichek Palmira : « Salv e vefe ac’hanon-me da gefriza ! » (p. 60).
Ne oar breur Arturo nemet eilgeriañ : « Arabat ! arabat !… Va danvez-pried-me n’eo ket eus ar Bedmañ. Va muiañ-karet-me ne c’hell bezañ ha ne vo nemet Hon Mamm Santel an Iliz. » « Tra spontus
eo neuze karantez ar c’hig » – tra difennet ouzhin – a soñj breur Arturo ; met selaou a ra koulskoude
gant dudi Palmira hag he lec’hiennoù boutin a-zivout ar garantez, a gaver paot el levrioù dour-roz :
« Ar garantez a wisk un dremm nevez d’an dra garet, un hoal… Ha netra ne dalv mui
nemet an dra garet… C’hwek eo ar garantez e-giz mel, ha taer e-giz an tan-flamm… » (p. 61).
Tra neñvel eo ar garantez pa c’hell degas an den betek « koll e skiant » diwar re levenez.
Bommoù romantelour o tifoupañ dindan bluenn Youenn DREZEN.
Met piv eo ar vaouez a zedenn kement ar paotr yaouank ? An dra gentañ a c’hellomp stadañ : evel
daoust dezho e tegouezh ar merc’hed en o buhez, ha se kement e DI hag e BA ; ar ger « tarzhet »
arveret en div gontadenn zo azonus er c’heñver-se.
« Bremaik () eo tarzhet dirak e selloù, e-kreiz un nijad aeledigoù kuilh ha noazh, ar
werc’hez dibec’hed (). » (BA, p. 11).
« N’ouzon ket perak, end-eeun, e’m eus meneget an anv-se. Tarzhet eo war va muzell,
hep gouzout din. » (DI, p. 12).
E BA, ar plac’h o tegouezhout e-barzh buhez ar manac’hig zo anavezet diouzhtu dre he jestroù
lizidant ha gudulus, hag e sell d’he deskrivañ e ra Youenn DREZEN gant gerioù fetis :
« Un duardez anezhi, gwevn un dudi, he dremm kigennet-flour a-dreuz rouedig
mailhennoù he mantilh. Skediñ a reas he dent en ur mousc’hoarzh ouzh al lean, dre ma stoue
he malvennoù war lufr teñval he daoulagad. » (p. 8).

« Na bras, na bihan, ha kuilh en he gwiskamant seiz du, hogen maouez penn-da-benn he
c’horf, gant he roderezh kazhez lizidant (). » (p. 9).
E-skoaz maouez chugonus ha sunek BA ez eo plac’h DI steuzidik, graet a-dammoù, diaes da
zeskrivañ ; « dudius, yaouank, bev, drant », hag all…, ar gerioù-mañ n’int ket gwall livus ha kavout a
ra Youenn DREZEN gwelloc’h zoken ar c’heñveriadennoù eget an deskrivadurioù spis : « bev ha
drant evel ur sut biniou », « un irinenn skildrenk », « sinadurezh an eienenn »… Steuzidik, peogwir
n’eo nemet un arouez, hini ar vuhez kent en deus ar paotr c’hwitet warni, ur vro en deus kollet, un
awen n’eo morse diwanet, eleze arouez un dra estregeti.
E BA ivez ez eo ar plac’h un arouez, met hini ar Vaouez, ar venevelezh eo ; ha forzh penaos, ar
plac’h evel arouez a gemer er gontadenn ul lec’h o klotañ mat gant ar c’hrennard.
Penaos e welont ar merc’hed ? Pehini eo o roll ?
Anna Bodri ha Palmira, o-div, zo war un dro dedennus ha kevrinus… evel an holl verc’hed :
« Mouezh an eostig-noz ; un isvouezh gourlañchenn, klouar ha sev. Hag o tont eus he
c’horf, ur wrez kevrinus, en em sile en e wazhied-eñ. » (BA, p. 22).
« Ar vaouez a oa en-dro dezhi c’hwez-tan ar bleunioù-noz, hag he mouezh a oa re bar,
gant he flegoù-displegoù, da delennadeg an eostig, tomm ha heson. » (BA, p. 23).
Hoal ha hud zo ganto :
« Edo ar wirionez gant Anna Bodri ; amañ ne’m boa nemet stouiñ hag evañ. Ne nac’hfen
ket zoken e oa hud vertus an died ! Ma kaven da bep tra un hoal diwirheñvel. » (DI, p. 37).
« Skinañ a rae gant ur gened disi. Ar muzelloù, ruzlivet, a oa un hoal, daoust d’o
mousklenn. An daoulagad du ha gleb, a zeve en o donder un tan a daole sklerijenn ha gwrez
war an dremm paret warnañ. He selloù a oa dalc’het egile dindan o beli-hud, e-giz ar golvanig
dindan re ar sparfell. » (BA, p. 64).
E BA c’hoazh e vez komzet eus o charmantiz ; koantiri ar bleunioù ha deus Palmira ; kened an
Diaoul zo gant Anna Bodri. Seurt gweladur eus ar plac’h a zispleg o roll e buhez ar re a gej ganto, ur
roll a c’hell bezañ skoilhus pe lañsus, nemet ez eo gouzañvat bepred : kemer a reont perzh en oberoù
ar paotr ha setu tout ; ur perzh naturel dezho eo ; enaouerezed int, « tan ha dour » pe « dour hag
heol »… Soñjal a reomp er Vaouez peurbad gant Gertrud Von LE FORT. En DI, karantez Maheo evit
Anna eo a laka awen ar c’hrouiñ da zifoupañ ennañ ; drezi ivez e ra anaoudegezh gant Breizh ma vev,
drezi e teu da vezañ evezhiekoc’h ouzh an traoù tro-dro dezhañ, betek ur poent koulskoude :
« A ! bevañ hiviziken – da viken ! – a-gevret gant Anna Bodri, ober anezhi pried muiañkaret va buhez, kenloderez va strivoù davet an uhelvennadoù a lufre dirak va daoulagad ! »
(DI, p. 58).
E BA ivez e laka ar garantez « ken galloudek ha Doue » ; met peurliesañ er gontadenn e chom ar
vaouez an enebourez ouzh « uhelstrivoù ar paotr davet ar peurvad ».
Erfin n’eus nemet an daou baotr a zo kemmet un tammig gant an amzer ; int nemetken a zeu abenn da sellout ouzh ar bed gant « daoulagad nevez », da vezañ « tud nevez » ; ar merc’hed a vez
bepred heñvel outo o-unan : merc’hed da Eva, o kas ar bed da goll, touellerezed, bresk, hedro ha
skañbenn dre o natur, fri-furch, ha gwan, ha sempl, ha da zisfiziout… ha mignonezed da
blijadurezhioù berrbad diwalc’hus an douar… Ar roll zo hir !
« Pa soñjen e oa bet darbet d’ar beg bras ac’hanon ober anezhi ur bolezig didalvez, he
c’hemer zoken evit ur skañbenn dalc’het hepmuiken gant mibiliezhoù, ha da zisfiziout outi, e
kinnigen ruziañ, divskouarn hag all. » (DI, p. 43).
« () Ar gwragez a zo da zisfiziout, dreist-holl diouzh o mousc’hoarzh ha diouzh o doareoù
seven… Seul guñvoc’h seul zañjerusoc’h ! Diwallit ! Emañ an Naer skoachet dindan ar
Vleunienn ! » (BA, p. 18).

Peadra da souezhañ. N’eus aze koulskoude nemet ur gweladur boutin eus ar merc’hed a vez
adkavet pell er c’hantvedoù, e lennegezh ar Grennamzer da skouer, – er « fabliaux » dreist-holl.
Merc’hed int, hep personelezh wirion, « tra disheñvel » diouzh ar paotr nemetken.
Meizet e vez an darempredoù etre ar paotr hag ar plac’h e termenoù a stourm, a aon hag a
zisfiziañs ; ar gudenn zo bezañ trec’h d’ar vaouez, en em ziluziañ diouzh he rouedoù (merzomp ez eo
arveret an hevelep ger « roued » en div gontadenn). « Siwazh ! Prim ar spered, ha sempl ar c’hig ! » a
brezeg an Tad-Mestr da vreur Arturo. Erfin ne chom ket kalz rolloù gant ar merc’hed : dont a reont da
vezañ, en div gontadenn, tra revel nemetken ha ganimp e chom ar skeudenn-mañ, p’hon eus lennet al
levrioù : Merc’hed… daoulagad tomm, gleb ha lufrus gant ar gwiliouri ; korfoù kuilh ha noazh ;
bronnoù flour ha gwenngen ; pennadoù-blev du ha hir betek o dargreiz gwevn… Merc’hed o lugerniñ
ouzh ar baotred, o tegas dezho un derzhienn dianav.
Met e BA, ar vaouez zo muioc’h eget ar Vaouez : an « diavaeziadez » eo anvet a-wechoù. Eus
peseurt bed ez eus anv ? N’eus ket eus an dibarelezh a gaver gant DI ; Breizh n’eo meneget nemet
diwar vont : « Me zo Breizhad » a lavar breur Arturo ; evit gwir n’eo ket el levr un elfenn a bouez ; ne
gemer ster nemet a-geñver gant tremened ar c’hrennard : al lec’h ma en deus bevet gwechall eo, netra
ken. Er c’hontrol, mennoz ar bed a zistro dibaouez el levr : dre Palmira e kej breur Arturo gant ar bed
hag ar vaouez zo dezhi roll un hantererez etre breur Arturo hag ar bed tro-dro dezhañ ; drezi e teu
breur Arturo da emouezañ ouzh ar bed dianav. Dizehan el levr e sav ar goulenn : Petra eo ar Bed ?
Azonus eo jestr kentañ ar manac’hig o vont da serriñ « dor vras ar straed » o skeiñ war ar
c’hornog ; ez a d’en em glozañ ouzh an diavaez, ouzh ar bed o c’hervel davetañ. Azen yaouank ar
gouent o hinnoal e derou ar gontadenn a gemer ster un arouez. Er bed difiñv a zo hini ar gouent ez eo
an azen, evel ar manac’hig o labourat afo, un dra bennak bev ha tost direizh. Santout a reer dija ez eus
ur frailh, e bed sioul ha gwaskedet ar gouent, ha ned eo ket hep arvar ez ay bed ar gouent a-stok ouzh
hini an diavaez. Evit ar manac’hig ne c’hell ket ar Bed bezañ hini ar gouent ma emañ o vevañ abaoe
nav miz ; re deñval, re louet, re ziamzeret dindan e boultrenn eo, ha klozet ouzh an diavaez, ouzh ar
bed, – evel a-us d’ar bed, ha strizh kenan digoroù e brenistri houarnvarrennet. Dilevenez eo evel un
toull-bac’h, pe ur c’hreñvlec’h o wareziñ porzh ar Silvidigezh hag ar re dibabet gant Doue… Evel
Maheo, n’emañ ket mat breur Arturo er bed m’emañ o vevañ ha dont a ra dezhañ tamm-ha-tamm ur
c’hoant da guitaat ar gouent, evit ar Bed.
Ar Bed evit ar manac’hig a vez anavezet dre an eñvorennoù (re e vuhez kent, e yaouankiz) pe dre
ur brud bennak (ar pezh a gont breur Celestino war gêr Burgos, da skouer).
« Me oar : kleñved ar gêr ! Emaoc’h adarre o selaou tonigenn ar mor… Ho korf amañ,
hag ho spered e traoniennoù glas Breizh-Izel… () » (BA, p. 73).
a damall dezhañ e geneil breur Alano. N’eo anavezet erfin nemet en un doare gouzañvat, evit ar
pezh n’eus ket mui anezhañ, pe evit ar pezh en em gav pell, diziraez ha disrannet. Setu perak e chom
difetis ar Bed meneget el levr, evel an troiennoù ameeun arveret d’e envel : du-se, war ar c’hornog, ermaez, un tu bennak, du-hont, hag all…
« Gouel a lide Kastilha Gozh, er-maez, da vokediñ, a-raok sec’hor gell ar mizioù hañv,
beli verrbad an Nevez-Amzer. » (BA, p. 13).
« Er-maez, koulskoude, kantadoù ar beufiged, ar pennglaouiged, ar mouilc’hi-argant hag
ar filiped bliv, bodet holl el liorzh, al lec’h nemetañ gant gwez a-hed levioù ha levioù tro-dro,
a oa d’o heul kaniri ha cholori (). » (BA, p. 15).
En hevelep doare e vez skrivet Bed gant ur « B », pezh nad eo ket sklaeriusoc’h.
Alies ivez e welomp ar paotr youank oc’h arvestiñ ouzh an diavaez-se dre brenester bihan ar
manati. An natur a wel neuze e tommder heol Kastilha :
« E-lec’h chom da bleustriñ war e gentel, () e oa pignet da aveliñ e benn en amc’houlou
balzamek gwez tourmantin an dorgenn (). Ur meni gwelva a oa eno, ma tizhed gwelout ()
unan eus talbennoù louet ar gouent, ar jardin kloz, kêr Viranda a-bezh gant he zoennoù ruz, ar

stêr Ebro, hag ar gompezenn ec’hon meurbet, glas evit un nebeut amzer c’hoazh, harzet duhont, pell, gant menezioù Alava, er vro euskarat. » (BA, p. 34).
Eus ar vro estren en-dro dezhañ ne anavez nemet un nebeut traoù : anvioù lec’h, bommoù spagneg
hag ar Spagnolez-mañ ganti ur vantilhenn, ur grib olifant uhel ha bizoù-divskouarn ponner, pe an
tommder.
Evit gwir, n’eo ket mont er-maez hepken a fell dezhañ ; hogen terriñ e aon rak ar bed, mont davet
an dra difennet ha kuzhet outañ betek neuze, anaout ha kemer perzh, kaout un tañva eus pep tra…
Hunvreoù ur c’hrennard n’eo ken ha setu perak e chom difetis e zoare da sellout ouzh ar bed. Ar bed
evitañ zo anezhañ un « divent a bondalez d’an Ifern » ; ha ned eo ket evitañ, evel ma’z eo evit
Palmira, kemer perzh en holl blijadurezhioù ar vuhez (mont da zañsal, c’hoari godellig…), erfin
diverrañ an amzer ?
« Mat ar bed !… Ar Bed zo anezhañ ur “fandango”… pe ur jabadao, ha neb na zañs ket a
zo ur genaoueg. Ole !… » (BA, p. 84).
Evel evit an holl grennarded ez eo ar bed erfin araouez ar frankiz a c’hoanta, al lec’h a gav dezhañ
e vo tu d’ober pep tra :
« Ar Bed !… Eno emañ ar Bed !… Lijour, frankiz, aer d’e skevent yaouank !… Ar
baradoz difennet !… Diwall !… Kentoc’h pondalez an Ifern !… » (BA, p. 36).
E dibenn al levr erfin e kendalc’her d’en em c’houlenn petra eo ar Bed hervezañ, lakaet er-maez
ar jabadao, ar c’hevrin hag ar fest vras. A-dreñv da ziaester ur skrivagner, na c’hell ket lavarout
muioc’h a-zivout ar bed, en em guzh divarregezh un den n’en deus morse graet netra estreget sellout,
arvestiñ ouzh ar bed.
Ha padal n’eus ket eus c’hwervoni an den war an oad a gaver e DI. Kalz deurusoc’h ha tostoc’h
dimp e hañval BA bezañ. Perak ? Digeriñ a ra DI gant taolenn Alsasua en Euzkadi, morvitellet dindan
heol kreisteiz :
« Difiñv-meurbet ar gwez fiez ha kasia hag ar palmezennoù (). Ar pichoned a oa kousket
(). Ar blomenn-dour hec’h-unan, () a oa moredet hag a gouezhe gant ur fistilh diegus (). » (DI,
p. 5).
Ur bed kousket engortoz eus un dra bennak na zeuy ket.
« Amañ eo kousket ingal an dud » a lavar pelloc’h Iribe, ar c’honter. Ha neuze ur c’hafedi ha tud
digomz, ur paotr, Maheo, azezet ouzh un daol, o selaou Jozefina BAKER ha hunvreal a ra. Mouezh
flour ha klouar ar plac’h a zegas dezhañ un hiraezh d’e vro hag e tifoup an eñvorennoù… Adalek an
derou e ouzomp ez eo an istor kontet un istor echu na c’hell mui emdreiñ. Ar plac’h n’eus anezhi
nemet evel distro da yaouankiz Maheo ha d’ur vro a zo echu pell ’zo evel e garantez. Ar vro –
Euzkadi – m’emañ en deus c’hoant kuitaat :
« Me a zo diwar re a wrez amañ () ». (DI, p. 11).
« N’emaon ket mat amañ. » (DI, p. 6).
N’eus dazont ebet gallus evit ar gontadenn.
Gant an hevelep tro-vicher e tigor BA : « Un iliz kozh moredet en he zeñvalijenn ». Met ne gemer
an evezhiadenn-mañ nemet ul linenn pe div, ha ne vez ket roet d’ar bed difiñv kement a bouez hag er
gontadenn all. Er c’hontrol, an diavaez eo a gont, ar Bed en tu all d’ar gouent hag ar manac’hig o
labourat afo. Azen ar gouent o hinnoal zo d’ar manac’h evel ur galv etrezek ar bed hag al levenez,
davet an dud dianav dezhañ. E BA ivez e vez klevet mouezh ur plac’h o tont war-c’horre an didrouz.
Hag ar plac’h-se zo bezant adalek an derou : « Mouezh ur vaouez sklintin ha heson, seurt ma ne veze
ket klevet mui gant ar paotr abaoe ma oa aet d’ar gouent () ». Hag ar vouezh-se ken sebezus evit ar
manac’hig zo an troc’h kentañ en e vuhez unton ha gwarezet. Enderc’hel a ra endeo ur goulenn
damsavet, evel derou un emouiziekadur ; un enkadenn da ziskoulmañ, un istor a rank kaout un dazont
eo kontadenn BA.

E DI, e lavaret hon eus c’hoazh, n’eus nemet ur paotr oc’h eñvorenniñ, ur plac’h, Breizh… un dra
c’hwitet a zo e kont adalek an derou. Ha n’eus marteze nemet ur goulenn a c’hell bezañ savet : Perak
ur seurt c’hwitadenn ? Hogen d’ar goulenn-se dres ne vezo roet respont ebet. Ned eo nag ar garantez,
na Breizh a ra kudenn, nag an arz kennebeut. Ar pezh a ra kudenn eo an hinienn he deus c’hwitet pep
tra. Arbenn he c’hwitadenn a glask – pe na glask ket – er plac’h, er vro ; en aner evelkent, peogwir ne
gred morse e glask ennañ e-unan ; ne gomz morse diwar e benn, pe ken nebeut. Ur paotr koshoc’h
eget krennard c’hwezek vloaz BA eo Maheo ; un tremened en deus a c’hallfe reiñ da gompren e
c’hwitadenn, met ar c’honter a chom mut war e zivoud. Al levr en em gloz warnañ e-unan penn-dabenn ha hegaset omp. Petra zo bet kemmet erfin ? Netra. Evel pa lavarfe Youenn DREZEN dizehan :
« kaer Anna Bodri, brav va bro, pegen brav… Kollet ’m eus daou dra vrav ». N’en em c’houlenn
morse perak. Ur stadadenn ne chom ken. Setu perak ez eo difetis tudenn Maheo, setu perak emañ ar
gontadenn o vont war gelc’h o ragachat an hevelep traoù : ar mor, ar glav, al lanv, ar geot, al
laboused, an inizi… Evel sorc’hennoù dister ha dibenn eo ar gontadenn, sorc’hennoù un den aet
kozh :
« Frapet e oan bet en ur c’horoll hag e troe tud, maezioù, mor, heol ha glav en-dro din, ur
baduell. » (DI, p. 39).
BA a chom « digor » ha koulskoude e ve tu da grediñ ar c’hontrol. Savet eo al levr e-giz ur
c’helc’h ; ennañ ivez e tistro an hevelep bommoù, an hevelep deskrivadurioù, evel heklevioù oc’h en
em c’hervel hag oc’h en em respont. Hogen ned eo nepred gant ar blijadur da ragachat an hevelep
traoù. An natur, da skouer, n’eo ket deskrivet « eviti hec’h-unan ». N’eus ket eus deskrivadurioù « an
Natur evit an Natur » a gaver e DI. Bepred e talvezont d’un dra bennak evit an istor ha ne gemeront
morse ur pouez dreistezhomm. Da gentañ-penn ez anad an Natur evel un elfenn reizh en istor : ar vro
eo ma vev ar c’hrennard. Ouzhpenn se, anavezet mat eo pouezusted an Natur evit fromañ ar
grennarded. D’an eil he deus an natur ul levezon war an istor kontet. Dre an natur, eleze dre ar bed
tro-dro dezhañ evel m’en gwel ent emdarzhek, e teu ar c’hrennard da verzout en deus c’hoant gouzout
muioc’h ha mont pelloc’h eget ar gweledvaoù brav spurmantet diouzh prenestr-houarn barrennet ar
gouent. Tu zo da stadañ e kej breur Arturo gant an natur hag e taol e selloù ouzh ar bed (ha se ageveskemm) bewech ma’z a pelloc’h, donoc’h en e emouiziekadur. An natur n’eo ket roet dezhañ
evel un dra gouzañvat ; goulennoù a sav neuze gantañ :
Ur goulenn : « Perak va Doue, e vije bet mall warnañ diskenn ? » (p. 28). Ha neuze an natur : « Ar
jardin garrezek a oa moredet… » un deskrivadur hir a-walc’h… « Ha chom a rae ar breur Arturo da
alvaoniñ ouzh richanig an dour ». Kêr Viranda morvitellet dindan heol miz mae, o tegas dezhañ
hiraezh d’ar bed : « … Ar bed !… eno, emañ ar bed ! Lijour, Frankiz () » (p. 36). En hevelep doare pa
vez graet anv eus Palmira, e tistro dibaouez an hevelep frazennoù, met ur ger a gemm pe un doare
nevez hepken da veizañ ar frazenn ; hag an distro-se n’eo borodus nepred. Ur skouer ’vo roet amañ :
en deroù, p. 9, ez eo deskrivet dre an hir ar bederez oc’h ober ur « pikol sin ar groaz a voe echu ganti
dre ur pok d’he biz-meud, hervez giz Spagnoliz () ». Un tammig pelloc’h (p. 29) n’eus mui nemet ur
vaouez o « talfasat sin ar groaz » hag o sellout kurius ouzh ar paotr e sae wenn. An hevelep jestr ha
padal ur c’hemm etrezo.
E-giz ur c’helc’h eo savet BA : echuiñ a ra al levr evel m’en deus kroget ; an iliz teñval ha didrouz
hag ar manac’h o vont evel en derou da vorailhañ an nor war an diavaez hag ar bed. Hogen n’eo ket
klozet ar c’helc’h ; un digoradur a chom : Palmira ne zeu ket ; ar breur Arturo en deus kemmet :
« Savet e oa un den all er breur Arturo, un den dianav » ha dor an iliz zo serret diwezhatoc’h eget
boaz. Hag eus an tu all d’an iliz e tegouezh ar bed davet ar paotr :
« Dont a ra d’e skouarn, a-dreuz mogerioù fetis an iliz, diouzh ar maez, un tu bennak, e
Miranda, notennoùigoù ur gaita ; ur paotr Kastilha bennak, o tiverrañ e amzer e tal dor un
“estancia”. » (BA, p. 83).
Er bajenn diwezhañ ivez e sav ar manac’hig da solieroù uhelañ ar manati. N’emañ ket mui e lec’h
kloz ar gouent ha spurmantiñ a ra Palmira en diamen. « Ne vin na manac’h na beleg » emezañ. Un

tammig dic’hortoz eo an diogeladenn pa gaver skrivet div bajenn a-raok : « Me n’on ket eus ar
bed ! ». Ur gortoz a zedenn al lenner un tammig c’hoazh.
Kontadenn breur Arturo a c’haller keñveriañ gant ur pezh-c’hoari ; en hevelep lec’h e c’hoarvez,
ur gouent, ul lec’h kloz enta ; un nebeut tudennoù, un amzer verr (ur sizhunvezh) ha pep devezh o
vezañ unan eus arvestoù ar pezh-c’hoari, o sklaeriañ ar re gent hag a-geveskemm. Ar c’hontrol da DI
eo, ma valeer dre ar vro, m’en em goll al lenner e-barzh koroll an anvioù, ma ne c’hoarvez netra, ma
n’eus ket eus an entremar a gaver e BA ; Iribe n’eo nemet un « dudenn-dun » : un tu da lakaat Maheo
da lavarout « me » dibaouez ha da gomz war un dro d’un den faltaziek, arouezel, – ha n’eo ket d’an
holl Vretoned emañ o komz a-zivout o bro ken bourrus bevañ enni ? N’eus ket eus pellder BA, ur
pellder a ro tu da zonaat ar c’hudennoù lakaet a-wel, da reiñ fetister d’an tudennoù : gouzout a
ouzomp spisoc’h pezh a soñj ar plac’h diwar-benn Arturo. Gwelet e vez gwelloc’h ar paotr dre he
daoulagad-hi. Ha n’he deus ket e lakaet da vezañ emouiziekoc’h ouzh e saviad hag ouzh e c’hoantoù
kuzh ?
Anat e c’haller bourrañ muioc’h o lenn BA eget DI. Ne vir ket koulskoude a sevel en-dro ar
goulenn : « Petra a chom gant al lenner diwar ar gontadenn-mañ enta ? » Un notenn fentus a dra sur.
Mousc’hoarzhin a reer ouzh he lenn. Hogen perak bezañ skrivet Sizhun ar Breur Arturo ? Perak ez eo
distroet Youenn DREZEN d’un darvoud eus e yaouankiz ? Petra ’chom, lakaet er-maez deskrivadur
fentus ur c’hrennard ? Petra en em guzh a-dreñv d’ar gweladur difetis-se eus ar bed ? Arabat klask
moarvat mont pelloc’h eget an arvez-mañ : istor ur c’hrennard lakaet a-dal d’ar bed ha d’ar merc’hed.
Seurt danvez a zegas boued fonnus d’ar fiñvskeudennerezh hiziv (meneget e c’hell bezañ diwar vont
paotrig pemzek vloaz Le souffle au coeur), ma vez divleupet kalzik a grennarded.
« Ur pezh-c’hoari oc’h echuiñ war un ton lamm-da-laez » (BA, p. 84), setu kontadenn Sizhun ar
Breur Arturo ha netra ken.
PKB-1404

AN EMSAV HAG AR VRO (84)
LIZHEROÙ
« Ur bern rebechoù a ra N da yezh Youenn DREZEN, gant gwir abeg alies, daoust ma n’on ket adu ganti bepred : mard eus ur bern gallegadurioù en e oberennoù, hag en oberennoù meur a hini all, ha
marteze Roparz HEMON e-unan, ne gav ket din e tleomp bezañ spontet-mik gant spes ar
gallegadurioù : bez’ ez eus anezho en hon yezh-ni, ret eo diwall, gwelloc’h eo bezañ emouez, hogen
n’eo ket ret en em douellañ : n’eo ket diouzhtu e vo goveliet ul lavar nevez peurvat e brezhoneg.
Klask a reomp, tastornañ, a-wechoù eo mat, a-wechoù eo fall, ret eo bezañ uvel. Meur a vlein a zo ret
dimp kaout en ur skrivañ (e-keñver yezh hepken) : ar reizhded, al liv gallek / liv brezhonek, hag ivez
ar gened ; kavout a ran gwelloc’h un droienn hep liv ha brav, eget un droienn vrezhonek divalav.
« Un tammig dipitet on gant lizher N koulskoude : kareziñ a ra sioù yezh ha stil Youenn
DREZEN, hogen ne ra ket un dezrann eus e stil evit gwir. Stadañ a ra, o komz eus e c’hallegadurioù
pe eus e vigoudennajoù ; chom a ra gwir forzh penaos, met n’eo ket e-keñver ar galleg nag e-keñver ar
brezhoneg henvoazel hon eus da zezvarn brezhoneg Gwalarn na stil tud Gwalarn. Ar gudenn zo :
petra a zegasont o krouiñ ul lavar nevez ? Ha se n’emañ ket a-geñver eeun gant ar gallegadurioù. Ret e
vo dimp ober se un deiz, hag evit an holl skrivagnerion a zo bet araozomp. Kilañ a ran dirak seurt
labour, setu perak marteze e’m boa spi he defe N kroget a-zivout DREZEN. »
(06 06 75)

EMVR-520

Da heul PKB-1402, « Studiennoù ha garskeudennoù » gant Aleksandr SOLŽENICYN, Emsav
101/159-163, 1975 :
« Echuiñ a ra PKB-1402 gant ur goulenn : ha n’eo ket an tagadennoù a ra SOLŽENICYN ouzh ar
renad soviedel a blij dreist-holl d’an dud e Kornog Europa ? Ar goulenn-se zo evidon ur respont ; se
eo a vez priziet da gentañ ennañ, kalz a-raok e berzhioù lennegel, gant “dalc’herion ar frankizioù”. Ha
war un dro, e dagadennoù a-enep ar sokialouriezh a vez kemeret da veuleudi d’ar gevalaouriezh. Ar
pep gwashañ, SOLŽENICYN e-unan a gompren an traoù evel-se, war a hañval, ha ken dall eo warnañ
e-unan hag e lennerion eus Kornog Europa. Un enebiezh kroc’henel ouzh ar renad soviedel a anad en
e oberoù ; perak an enebiezh-se ? “Dre ar renad-se ’m eus gouzañvet, fall eo evit an den”, a respont ar
skrivagner. Hag ar skiant voutin ne c’houlenn ket muioc’h : SOLŽENICYN a oar eus petra e komz,
du-hont en deus bevet, e vro e oa, e savboent war ar sokialouriezh n’eo ket hini un damkanour, met
savboent un den plantet er c’hampoù-bac’h sokialour ! Gouzout a ra, eñ, petra a zo gwashoc’h eget ar
gevalaouriezh ! Penaos en deus diwar e vuhezadur renet ur c’hrouiñ lennegel, se ne chal ket kalz tud :
an hoal a gaver en e oberennoù zo a natur gant hini ar “fait divers” er gelaouenn.
« En holl oberennoù skrivet gantañ a’m eus lennet, e kavan n’eus nemet Un devezh gant Ivan
Denisovič (Julliard, 10-18, Paris, 1963) a zo dellezek eus ur meneg a-ziforc’h : soñjal a ran en ur wir
oberenn ; distreiñ a rin war se a-raok pell moarvat. An holl re all zo an hevelep randonachoù. Un
arroud ez eus e-barzh unan eus kontadennoù Studiennoù ha garskeudennoù, En ur vont gant ribl an
Oka, a zo prizius evit kompren emzalc’h SOLŽENICYN dirak ar vuhez hag ar bed, soviedel pe get :
“A-viskoazh ez eus bet tud c’hoantek, alies ez eus bet tud drouk. Hogen kloc’had an noz a dregerne, o
ruzelennañ war ar gêriadenn, ar parkeier, ar c’hoadoù : kounaat a rae ez eo ret dilezel ar
c’hudennoùigoù douarel, ez eo ret reiñ un eurvezh hag un tamm eus e soñjoù… d’ar peurbadel”.
« Enebet ouzh an daolenn-se eus ar vuhez henvoazel e Rusia gozh, e lenner un tammig pelloc’h
un tres prim eus ar vuhez a vremañ er bed soviedel : “Gra toulloù, Vikta, kleuz, lak da nerzh ! Da
c’hwec’h eur emañ ar film, hag ar bal da eizh…” (10-18, 1971, p. 51). Da gentañ ez eus un dra vat,
son ar c’hleier war ar maez. Goude ez eus un dra fall : al labour en ur greanti, ha diduamantoù lik ar
yaouankiz e kêr. Ar mad, an droug. Ar maezioù, kêr. Ar gounezerezh, ar greanti. Ar “relijion”, al
likelezh. An hevelep enebadur a gaver e kornioù ’zo eus Pabell ar gankreion : gwechall e oa mezeion
a veze hanter-hent etre mignoned ha tadoù-kofesour, bremañ n’eus nemet kefridiaded n’o deus ket

amzer, na anavezont ket an dud… Hag e weler ur mezeg kozh a gav gwell mont war e leve eget
mezegañ en doare nevez.
« Pezh a gav mat SOLŽENICYN eo ar gevredigezh henvoazel, – evel ma ijin anezhi : rak son ar
c’hleier war ar maez a dalveze da geñtañ da reiñ an eur da dud n’o doa ket a eurier. Son ar c’hleier da
noz a lavare dezho e oa poent distreiñ d’ar gêr, ha n’eo ket e oa poent soñjal e Doue pe er peurbadel.
Mouezh ar gêriadenn e oa ar c’hleier, talm ar vuhez war ar maez, un elfenn a bouez eus ar vuhez
kumuniezhel. Ha petra eo eur ar film, eur ar bal, ma n’eo ket ivez un doare da dalmiñ ar vuhez, –
arnevez ar wech-mañ ? Un dave ez int en devezh, evel ar c’hloc’h.
« Pezh a varn SOLŽENICYN da fall eo ar vuhez arnevez, ha n’eo ket ar bed komunour. Ne
c’haller ket ober seurt klaoustreoù, met tu ez eus da soñjal memes tra en dije taget kement ar bed
kevalaour, mar bije bet ganet ennañ, taget en dije anezhañ n’eo ket evel kevalaour, met evel arnevez.
SOLŽENICYN zo un den kollet en e amzer, un den eus an 19t kantved. Gouzañvet en deus diwar ar
gomunouriezh ? Moarvat !!
« Hogen, e-lec’h sklaeriañ en e oberennoù ar penaoz hag ar perag eus ar santad kreñv-se, e
klemm, e tag, e vergn e meur a vil pajennad skouerioù a zougo testeni eus fallagriezh ar
gomunouriezh. Testeni a zougont ivez eus dallentez spouronus ar skrivagner warnañ e-unan. Ne
gompren netra, ne glask sklaeriañ netra, nag eus gwikefreoù ar gevredigezh henvoazel e Rusia, nag
eus gwikefreoù ar gevredigezh nevez (nemet marteze e-barzh Un devezh gant Ivan Denisovič). En e
oberennoù da heul, en e romantoù hir-ouzh-hir, e tro kein da seurt enklask, evit sellout gant spont
ouzh an arnevezelezh, gant kerse ouzh an henvoazelezh. A-benn ar fin e tec’h, ha n’eo ket hepken eus
SSSR. »
(11 07 75)
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DANEVELLOÙ OBEREREZH
Adframmadur ar Galeries Lafayette, hervez an elfennoù displeget en emvod an 29-30
ebrel 1975 e Lyon. (sl. EMVR-500, Emsav 98/75-78, 1975 ; EMVR-518, Emsav 101/184186, 1975).
Ar c’henwerzh.
Pa gomzer eus helv e soñjer dreist-holl en ijinerezhioù-pleuskañ. Gant ar greanterezh eo savet
abaoe pell kudenn bevennadur ar mizoù-kenderc’hañ. Seurt bevennadur en deus degaset
treuzfurmadurioù e par ar c’hoskor, an ardivinkadur ha zoken an danvezioù krai. Ar c’henwerzh a
chome ur benveg-dasparzhañ, pezh a gemme ennañ oa ar marc’hadourezhioù, hervez an oberierezh
(danvezioù naturel pe kevanaozet), ar broioù-orin (dilhad o tont eus Spagn, Italia, India, h.a.). War a
hañval ez eus ezhomm bremañ da dreuzfurmiñ ar benvegadur-dasparzhañ.
Betek-henn e veze kempennet ar c’henwerzh hervez doareoù hag ezhommoù an arvalion ; eztaolet
e veze ar bennaenn-se diwar-bouez luganoù e-giz : « An arval-roue », « Emañ bepred ar gwir gant an
arval », h.a.. Hogen kemmet eo penn d’ar vazh gant emdroadur ar gevredigezh. Hiziv ne vez ket
stummet ar c’henderc’hañ diouzh an arvalion, ar c’henderc’hañ eo a stumm an arvalion penn-da-benn.
E-se e teu ar c’henwerzh da vezañ un obererezh greantel. Kentañ azon eus e c’hreanteladur eo an
argerzh-tolpañ a gaver boulc’het en embregerezhioù kenwerzhel bras. Dre an tolpañ e vez izelaet ar
mizoù-gwerzhañ hag e-se kresket an askorusted.
Deraouet eo bet an argerzh-tolpañ goude an eil Brezel-bed, e kenwerzh ar boued. Er skourr-se e
kaver bremañ c’hoazh an tolperezh brasañ, evel ma tiskouez emled ar gourleurioù (hypermarchés,
supermarchés, supérettes) (sl. C. BAUDELOT, R. ESTABLET, J. MALEMORT, La petite
bourgeoisie en France, Cahiers libres 270, 271, François Maspero, Paris, 1974, p. 118, 133).

Er Galeries Lafayette, e tizher ur reizhiadekadur eus an doareoù-labourat arnevez en ur skarzhañ
aspadennoù an tremened. Azonoù splannañ an treuzfurmadur eo an dilez pe an aznevezadur eus ar
savadurioù kozh. Hogen kaset e vez ar c’hempennerezh donañ e tachenn ar meradur (koskor,
miradoù) ; renet e vez elfennerezh al labour strizh-ouzh-strizh. Seurt argerzh-adframmañ a ya war
herrekaat, hag e herrekadur a hañval klotañ gant ur stabiladur eus ar c’hengreadur1.

Emdroadur ar c’hoskor.
En holl stalioù ar G.L. e tigresk ar c’hoskor. Ne vez ket enfredet implijidi nevez pa gimiad
implijidi gozh. Feur an implijidi darnamzer a gresk2.
Digresk ar c’hoskor n’eo ket an disoc’h eeun eus kresk ar c’hementad labour dre implijad.
Liammet eo ouzh treuzfurmadur al labour. An treuzfurmadur a c’hoarvez eus dazrannadur al
labourioù kemplezh en oberioù eeun. Gwechall e samme ur werzhourez ur bern gwezhiennoù : merañ
(petra a vez gwerzhet mat, petra zo da urzhiadañ en-dro, h.a.), brudañ, enkefiañ, arbarañ, h.a.. Hiziv
ez eo bet disammet diouzh ul lod mat eus an emelloù-se : fiziet e vez ar bruderezh en embregerezhioù
arbennikaet, kreizennet e vez ar merañ hag an enkefiañ (implijidi arbennikaet, ijinennoù elektronek),
staliet e vez emservijoù3. An amzer espernet a dalvez da wezhiennoù eeun evel pourveziñ, merkañ,
evezhiañ ur gorread brasoc’h4. Aes eo kompren e tigresk ar c’hoskor er stal end-eeun hag er mirva.
A-du-rall, eeunadur al labour a ro tu da enfredañ ur c’hoskor diberzhek. Buan e ouzer ar pezh a zo
d’ober5. Aesoc’h a se eo an treiñ-koskor. E pep stal ha dreist-holl e Paris e c’hoprer koskor darnamzer
ha taluadek6 ha koskor feurmet7.
Kentañ disoc’h eo izeladur ar mizoù-kenderc’hañ. Bevennet e vez ar goproù dre vevennañ niver
an implijidi ha dre lakaat implijidi ’zo da labourat d’an eurioù-barr. Enfredadur ur c’hoskor taluadek
pe feurmet a ro tu da arboellañ war an arc’hoproù ha war spletoù a bep seurt roet d’an implijidi e karg.
Un eil disoc’h a sell ouzh ar genurzh. Krouet e vez dispartioù etre an implijidi dre an dezvadoù
diseurt8. Ar c’hevratoù-taluad ha -feurm a ro tu da zic’hoprañ war an taol an implijidi disent. Hag evit
ar gwezhiennoù eeun, kreskiñ ar genurzh zo par da greskiñ an askorusted.

Emdroadur ar mererezh.
E Paris eo bet gronnet en hevelep etrepaouez ar boniadoù eus stalioù ar c’horn-bro (Belle-Épine,
Montparnasse, Haussmann). E Montpellier, da heul adframmadur ar stal ez eus bet erlec’hiet ouzh ar
sternioù kozh sternioù nevez kaset eus Paris. Ouzhpenn an emdroadur e par ar genurzh ez eus un

1

Kengreadur stal Naoned ar G.L. oa en hevelep live e 1973 hag e 1966. Evit ar feuriader 100 e 1963 e oa 109,4 e 1966,
113,4 e 1969, 106,6 e 1971 ha 100,1 e 1972.
2
An implijidi darnamzer ne labouront ket 40 eurvezh ar sizhun. E Montpellier e labouront 32, 18 pe 9 eurvezh, e stumm
devezhioù klok, penn-devezhioù pe nebeutoc’h.
3

Arzaelet e vez an emservijoù gant derc’houezourion ’zo. Ne zere ket an emservij ouzh « renk » ar G.L.. Padal,
Montpellier a ziskouez an hent. Emañ ar « renk » er c’hinkladur. Stummet eo endeo an arvalion ambilh (sternioù etre hag
uhel) da briziañ an amva dreist ar peb-all.
4

E Montpellier hag e Lyon ez eo liesaet ar gorreadoù dre 2 ha 3. Ne vez ket kresket niver an implijidi. An tuadur zo
kentoc’h da zigreskiñ an amzer labour.
5

Skouerius eo ar « stummadur » roet d’ar c’hoskor-gwerzhañ e Naoned e stern ar stummerezh kendalc’hus aozet gant
ar G.L.. Desket e vez dezho bezañ sevel, lavarout demat, h.a., pezh a ra d’ar gwerzourezed kozh goapaat ar re yaouank :
« Gast ! ezhomm o deus deskiñ kement-se ? ».
6

E Paris ouzhpenn ar c’hevratoù miziek e tiskenner betek kevratoù devezhiek. Un degouezh heñvel zo e Naoned gant
ur stal Casino (hypermarché) ma emañ ar c’hoskor a-bezh dindan gevratoù-taluad 30 eurvezh evit al lod brasañ. Ar stal, a oa
o paouez digeriñ gant 350 implijad, a ve diskennet da 250 dija.
7

En ur mirva e Paris n’eus nemet 4 implijad e karg diwar 30.

8

Da skouer e sav enebiezh er c’hoskor e karg ouzh ar c’hoskor taluadek pe feurmet.

emdroadur e par an divizoù evit a sell ar prenadurioù. Kreizennet eo ar re-mañ e Paris ivez9. War un
dro e lakaer en arc’hwel kefioù elektronek Sweda10 oc’h enankañ da geñver pep gwerzhadenn an
titouroù ret d’ar mererezh. E Paris e vez danzeet ar stlenn enanket gant ar c’hefioù-se ha daou zevezh
goude e vez distroet e-sklaer d’ar stal11. E berr, kement-se a zegas da soñjal e vo tu da greizennañ ar
gwezhiennoù-merañ. Ur gounid e vo a-fet askorusted ar c’hoskor-merañ hag evit a sell kendro ar
boniadoù. Bez’ ez eus endeo un emdroadur e par ar sternioù. Emledañ a ra arver ar penn-stell (« chef
de file »), – an anv-se a roer d’un implijad gopret un tammig muioc’h eget ar re all ha fiziet ennañ ur
roll gourc’hemenn, evezhiañ ha kastizañ. Dibaot a-walc’h e vo ar sternioù o devo un arc’hwel
kalvezel. Ouzhpenn se e vo kreizennet e Paris an arc’hwelioù kalvezel-se. Ar c’hreizennerezh en deus
kemeret korf endeo e stumm ur burev-studi a hañval bezañ hollc’halloudek war an divizoù da gemer e
pep stal12.
Chom a ra an implijidi hep merzout an emdroadur. Ersavioù derc’houezourion kevrennoù ’zo en
emvod Lyon a ziskouez ne welont ket pelloc’h eget arvezioù bevennet, eilrenk. An implijidi a chom
bac’het er roll merket dezho.##13
An darvoud nevez ez eo an adframmadur a zegas gant an implijidi emzalc’hioù a ro tro da anaout
o savlec’h er gevredigezh. Ar savlec’h-se ne gemm ket, er c’hontrol ez eo startaet gant an darvoud.
Kemm ebet ivez e roll ar c’hweluniad. Gant ar c’hreizennadur ez anad fraeshoc’h gaonac’hded an
hanterouriñ. Ar c’hendivizoù etre derc’houezourion a chomo diwered war an durc’hadurioù dibabet
gant ar burev-studi. Anatoc’h e vo c’hoazh roll gwrezverker ar c’hweluniad e gounid ar renerezh : o
tiskouez d’ar burev-studi ar poentoù kizidik e roy dezhañ tro da gavout an diskoulmoù mat da vougañ
an divoz.
Harzerezh an implijidi ouzh ar strivoù da gaout ur sellad ledanoc’h war o saviad a ziskouez
emaint bac’het en o savlec’h kevredigezhel. Merkañ a ra ivez an ezhomm a zo da darzhañ bevennoù
ar boutikl ha par an arc’hadurioù a-benn gwerc’helaat an nerzh kevredigezhel a amparont ha mont
gant un hent a rafe dezho estreget kenderc’hañ ar gevredigezh kevalaour.
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9

A-raok e oa ar stroll graet gant ar penn-stal, an ispenn-stal hag ar gwerzhour kentañ a gemere disentezioù evit ar
varc’hadourezh. Hiviziken n’eus nemet ar penn-stal a ya da zibab war dastumadenn Paris. E Naoned ez a en-dro en doare-se
endeo.
10

E Decré (gourstal naonedat) e vez arveret an hevelep merk kefioù ereet war-eeun ouzh un ordinator. An arval a ya eunan d’ar c’hef, pep titour ret o vezañ enskrivet war an dikedenn. Ar c’hoskor a ra goap : ne vo ket an hentenn-se evit bale,
hag o tegas da brouenn ar fazioù a vez graet, da skouer, gwerzhañ ur roll seiz evit priz ur metrad.
11

Un eil disoc’h ez eus e par ar c’hoskor. E Montpellier, e kemer 15 kef Sweda lec’h 42 gef dornreet. Disammet e vez
c’hoazh ar gwerzhourezed pa raent war-dro ar c’hefioù dre zorn.
12

E gwir, e ouzer nebeut a dra a-zivout ar burev-studi. Heklevioù hon eus diwar e benn e-ser respontoù ar renerion :
« Ar burev-studi a bled gant ar gudenn ».
13
Ersavioù ar stourmerion c’hweluniadel bezant e Lyon a ziskouez n’emaint ket war an hent da darzhañ ar c’hombod.
« Ret eo chom tost d’al labourerion a zo evel bugale o kregiñ da lenn » emezo. Pe neuze e klaskont lakaat an implijidi da
gemer ur plas brasoc’h en aozadur c’hweluniadel, ar plas-se o vezañ bet kollet ganto e gounid kempennelourion. Pe c’hoazh
e klaskont adluskañ e-touez al labourerion ur c’hendiviz a gaso betek an diskoulmoù. Bepred e vez ispriziet ar stourmerion
ha pellaet pep mennad da sellout ouzh savlec’h kevredigezhel al labourerion. Da heul e chomer bac’het.

NOTENNOÙ KEVREDADEL (13)
C’HWELUNIADEREZH
EMVEREREZH MICHEROUR
KENNIÑVOÙ AL LABOUR
Mar seller ouzh an embregerezh evel ouzh ur bed kloz, ur « gumuniezh » lazioù, e c’haller intent
ar c’heñverioù etre e izili, renerezh, sternezh, gopridi, h.a., evel heson ha kempouez. Ur seurt
meizadur arc’hwelelour a ziwel an tennderioù, an taravioù, an eneberezhioù o tisrannañ ar c’hoskor e
strolladurioù e kenstourm. Alies eo bet studiet an diemglevioù o sevel etre « labourerion-dorn » ha
« labourerion-empenn », etre perzheion ha diberzheion, h.a.. Ment ar greanti arnevez, ar foz o kreskiñ
etre ar gwezhiennoù-kentodiñ hag ar gwezhiennoù-eilodiñ ne reont nemet reiñ lec’h da arguzioù brasouzh-bras. Ar re c’hrevusañ a c’hoarvez etre pazennoù ar renerezh, an ardeadezh, hag ar pazennoù
izelañ, etre patromed ha gopridi. Ar re-mañ, evit dont a-benn, a rank frammata o emzifennerezh : ar
c’hweluniaderezh eo.

I. – C’hweluniaderezh hag ober micherour.
Ar c’hweluniad zo ur furm a gevredadur ensavet gant al labourerion da wareziñ o lazioù micherel.
N’eo ket ar furm nemeti. Gopridi ’zo (sternioù, amaezhiaded, kêrrezhourion, milourion) a asant pe a
rank fiziout difennerezh o lazioù en aozadurioù kilezel pe keneilel : hep liamm d’o unvaniñ, hep
galloud da gevraouiñ ar c’hevratoù-stroll, e c’hoari ar re-se ur roll strolloù-pouezañ, lobioù. N’eus
nemet ar c’hweluniadoù a ro d’al labourerion an tu da ren un ober-emzifenn leun ha kreñv.
Un anadenn hollvedel eo deuet ar c’hweluniaderezh da vezañ hiziv. N’en studiimp ket amañ en e
ziseurtelezh, pezh hon redife da dresañ hanez ar c’hweluniadoù ha da vont war dachenn studiennoù
all, hogen e savlec’hiañ a raimp diwar un nebeut sternioù-daveiñ : an embregerezh, an emvererezh, ar
gevredigezh vloc’hel.

A. – Ar c’hweluniad en embregerezh.
Menegiñ ne raimp ken ar « c’hweluniad du-mañ », furm hiron palvataet gant an implijer, bleniet
gant tud diouzh e zorn, ha benveg-stourm drastus enep d’ar c’hweluniadoù diles. Zoken pa zeu a-benn
da dapout un tamm dizalc’hted, e chom dic’halloud a-walc’h en arbenn eus enkted e ziaz bevennet
d’ur stal.
Ar stal eo neoazh stern-diazez ar c’hweluniadoù ijinerezh, dezhañ da reol unaniñ holl labourerion
un hevelep skourr obererezh : en ur ser kilvizion, mekanikerion, tredanourion, tresourion, h.a.. E lec’h
all (Emsav 83/361-367 & /363 pergen, 1973), ez eo bet lakaet a-wel an diforc’hioù spered ha
hentennoù a zo etre c’hweluniad ijinerezh ha c’hweluniad micher, hemañ prederiet da zifenn lazioù
micherel ha gourc’hwelioù ur vegenn vicherour, hennezh mennet da zedennañ yoc’h diberzheion ar
greanterezh ; an eil goubarzhelour ha maltuzadek, egile kizidik ouzh kengrediezh an holl labourerion.
Ar c’hweluniadoù ijinerezh eo a ren bremañ e gennadoù pennañ an armerzh.
Hag emplegañ a ra ar c’hweluniaderezh ijinerezh ma ve ur c’hweluniad hepken o labourat e pep
embregerezh ? Hervez ar broioù eo. En Alamagn, er Stadoù-Unanet, e Breizh-Veur e ren un henvoaz
unc’hweluniadek ; e Frañs, Italia, Belgia, e ren al liesc’hweluniadegezh : en hevelep embregerezh, en
hevelep stal e vez c’hweluniadoù kevezer, emren pe stag ouzh kengevreadoù disheñvel (e Frañs,
C.G.T., C.F.D.T., F.O.). Al lezenn a anavez dezho kembelioù hervez ur reizhiad kemplezh a
zerc’houezadur kenfeuriek ; pa vez ur renad muianiverek, koulskoude, e vez eeunoc’h an traoù : ur
wech ezholet « derc’houezer-stroll » ar c’hoskor dre emglev dieub pe dre vouezhiañ, ez a da
gendivizer gant an implijer en anv an holl c’hopridi. Seurt destrizh, priz brasoc’h efedusted, zo dezhañ
derezioù. Da skouer, diferadurioù ar « closed shop », an « union shop », h.a., a redi an holl
labourerion da emezelañ er c’hweluniad hag an implijer da ezfredañ an diblegerion.

E Frañs e vez frankiz-c’hweluniadiñ. Pep labourer a chom mestr da enrollañ pe get en ur
c’hweluniad. Heuliad ar bennaenn-mañ eo direoliegezh an niver izili, gwiridig ar c’hweluniaderezh
yoc’hek. Ur bihanniver hepken a chom feal rik d’an emsav micherour ; ar re all a dal dizingal o
skodennoù. Derezioù zo el lealegezh : kenduiñ, emezelañ, skodenniñ, stourm. Diaes eo muzuliañ
ampled ketep an haenadoù-se. Nebeut a stadegoù a vez ha kuzh e chomont alies. Er Meradur Renault,
e Frañs, tra ma save ar c’hoskor eus 37 000 da 50 000 etre 1947 ha 1954, e tiskenne izili ar C.G.T. eus
20 000 da 4 700 hag izili F.O. a yae eus 2 000 da 500 etre 1948 ha 1951. E 1945-1947, bloavezhioù
ma rae ar c’hweluniad e vrasañ berzh, ned ae ket niver an timbroù miziek talet gant ur stourmer eus ar
C.G.T. uheloc’h eget 7,5 dre vloaz. Gwander o c’helliderezh, direoliegezh niver o izili a hual
obererezh pemdeziek ar c’hweluniadoù. Hogen renad an emezelañ rediek zo dezhañ ivez displetoù :
tapout a ra en hevelep bagad tud digas, klouar, divoz, prest da rebarbiñ, ha seul gilhoursoc’h ma sav ar
skodennoù ha ma starta an destrizh. Re heñvel ouzh tellerion e teu an atebeion da vezañ, hag o
arwarzh a steuz er mareoù diaes pa vez ezhomm loskus eus skoazell pep ezel.
An evezhiadennoù-se hon degas war un dachenn nebeut ergerzhet : bredadur ar vicherourion en o
darempredoù gant ar c’hweluniadoù. Perak ez emezelont ? Ha disheñvel eo al luskedoù hervez ar
rummoù ? Hag ez a un darbarer en ur c’hweluniad dre an hevelep abegoù hag ur stern ? Ar
gevredadourion hag ar vredoniourion amerikan a lak a-wel un hevelep damant d’ar surentez o luskañ
an darn vuiañ eus ar c’hweluniadidi, an emezeladur o c’hoari roll ur c’hretadur ouzh riskloù ar
vicherourelezh, ouzh un distro d’ar « boss-system », ouzh an ezfredadurioù tidek, ouzh breskted ar
spletoù kellidel. Dirak hevelep prederioù fetis e steuz santad ar gengrediezh gant an emsav micherour.
Kemmañ a ra ivez al liamm etre al labourer hag e c’hweluniad hervez amkanioù ha hentennoù an
ober c’hweluniadel, hervez ma fell d’ar c’hweluniad da gentañ gwareziñ ar gourc’hwel pe neuze
diazezañ ar genskoazell, kempenn ar gevalaouriezh, ober an dispac’h… Pep rizhenn c’hweluniad zo
dezhi he foellelezh. Ar c’hweluniaderezh keveliadek (a wel kevelidi er patrom hag e implijidi, evel en
Amerika pe e Lec’hlenn) a sent ouzh ur reolenn-diazez : na sevel kudenn gant perc’hentiezh prevez ar
c’hevala ha reizhiad an embreger patromel. D’an ardeadezh da ren ar stal ; d’ar c’hweluniad da
wareziñ gwirioù hiniennel ha strollennel e izili ; da skrid-gwarant evit hevelep rannadur eus ar rolloù,
ar gevrat strollennel kevraouet er frankiz. Argerzhadurioù munudaouet a ro tro da hepkoriñ an
diskoulmoù dre an nerzh. Gwechoù ’zo ez a ar geveleriezh etre an ardeaded hag ar vicherourion ken
pell ma tifenn ar c’hweluniad lazioù greantourion o ijinerezh diwar-goust al laz kevredin hag an
emsav micherour.
Laz an implijer eo startaat stabilded ar c’hweluniad, eleze stabilded al leviaded. Seul asuroc’h en
em gavont en o stael, seul nebeutoc’h e vezont techet d’al lorberezh, seul zibaotoc’h e kilont rak an
droukvoz ouzh disentezioù ’zo. Elfenn gentañ stabilded ar c’hweluniad en embregerezh eo e zieilded ;
ar redi da c’hweluniadiñ, evel ma kaver en « union shop », a zeu da greñvaat c’hoazh ar stabilded-se.
Ar batromelezh « sklerijennet », a zo an div vodelezh-se d’he grad, a oar dougen dorn da gement a
c’hell kreskiñ arwarzh, atebegezh ar vleiniaded koulz hag aotrouniezh an emsav micherour : en doarese eo hemañ a samm war e choug un toullad diaesterioù a oa re ar batromed a-gent. En emell ar
c’hweluniad e teu diskoulmañ an diemglevioù eilrenk, kompezañ an divozioù, studiañ ar c’hlemmoù,
e berr aesaat arc’hweladur an embregerezh.
Kevredadourion amerikan ’zo a lak goulenn war an « divlealegezh » : ha kenstur e vez an
emstag ouzh ar c’hweluniad hag an emstag ouzh an embregerezh ? Ar re anezho a respont ya
a ra dave d’ar prantad bleunius (1945-1957) eus an armerzh amerikan ma voe graet o
enklaskoù. Tu zo d’en em c’houlenn petra c’hoarvezfe d’an divlealegezh mar tarzhfe kenniñv
etre ar c’hweluniadoù hag ar batromed, pe zoken un enkadenn armerzh hep-mui.
Mard eus ur gwiridig er reizhiad amerikan, emañ da gavout e mererezh armerzhel ha
kalvezel an embregerezhioù. Hemañ a chom tra an ardeadezh nemeti e kement ma’z eo
leuriadez ar c’hevala. Trenkañ a ra an traoù bewech ma klask ar c’hweluniad emellout e
tachenn nevet ar galloudoù kevandiuzek-se. A-du-rall n’eus tra o reiñ lec’h da soñjal e venn
an uniadoù amerikan kemer an hent-se.

War al lec’hioù labour ez eo amjestr obererezh ar c’hweluniadoù amerikan. Ne vez ket
diskrap war ar staeloù a zileuridi : re a anerioù hag a drapoù zo enno. N’eus fin ebet da
hanterouriñ, kompezañ, skarat an arguzioù etre re yaouank ha re gozh, perzheion ha
diberzheion, etre kavailhadoù hag etre kenelioù. Ar c’hargoù c’hweluniadel a c’houlenn
strivoù pemdeziek brevus, pasianted, helavarded, hegaderezh.
Roll ar pazennoù lec’hel a ya da get bep ma kreizenn an emsav micherour. An organoù-gourskarat
ha -kompezañ o kemer pouez, emell bras-ouzh-bras ar galloudoù foran en darempredoù micherel a
daol da herrekaat an argerzh. An disentezioù pennañ (ar re a sell ouzh ar goproù dreist-holl) a vez
kemeret e pazennoù uhelañ ar frammoù patromel, micherour ha gouarnamantel. Mont a ra
kreizennerezh ar c’hweluniadoù da heul hini ar gevalaouriezh hag ar Stad.
Mar bez kreñvaet barr-skeiñ ar c’hweluniadoù gant hevelep kreizennerezh, ez eo e priz un
dizeriadur eus kevrennoù an diaz : pe frankiz-oberiañ, pe gentoderezh a chom ganto ? O roll eo a dra
sur lakaat doujañ ar c’hwelgevratoù, o gwevnaat, o azasaat ouzh an amveziadoù lec’hel ; ivez
gwareziñ gwirioù hiniennel o izili. Hogen ar stourm-se war dachenn ar gwir n’eo ket entanus evit ar
yoc’h. N’eo ket an ober c’hweluniadel ken hoalus ha gwechall. Dre se, mar fell d’ar c’hweluniadoù
dedennañ ha derc’hel o izili, e rankont paotaat ar spletoù kevredigezhel (kretadurioù kilezel,
trevadennoù-hañv, kevelourioù-beveziñ, aozadurioù-kenskoazell, h.a.). Met aze c’hoazh emañ
bevennet an intrudu gant skorted ar c’hellidoù. Al luskadoù yaouankiz, ar c’hevarzheoù troiadouriezh,
ar c’hleuboù goar, an araezioù-bruderezh ha -stummerezh a zo e-kerz ar c’hweluniadoù gall a chom
pell war-lerc’h o c’heveleboù amerikan pe lec’hlennat.
Seul c’hrevusoc’h eo ar wanded-se ma vez oc’h emdreiñ an hentennoù da verañ an
embregerezhioù ha da ren ar c’hoskor, o wevnaat, o tibourc’hañ an aotrouniegezh hag an dadelouriezh
a-gent ; ha ma piaou ar batromelezh, dre he c’hazetennoù, he oberennoù kevredigezhel, he
c’halvezderioù a « zarempredoù denel », an araezioù da werediñ efedus-ouzh-efedus war speredoù ar
c’hopridi (dreist-holl ar gouzougennoù-gwenn hag ar galvezerion), da startaat lealegezh al labourerion
ouzh o embregerezhioù, da zizarbenn gant berzh levezon ar c’hweluniadoù. Hag ar re-mañ zo en o
c’herz an araezioù kalvezel da enepstourm gant armoù ken galloudus ?

B. – C’hweluniaderezh hag emvererezh.
Unan eus amkanioù ar c’hweluniadoù eo ar werinegezh c’hreantel : dre adreizhoù ensavadurel,
terriñ ha karzhañ unveli ar batromed liammet ouzh perc’hentiezh prevez ar c’hevala.
Amañ e lezimp a-gostez ar c’hevelourioù-kenderc’hañ. Un doare n’eo ken da voutinaat al labour.
E-touez an doareoù all, disheñvel hervez renad perc’hentiezh an araezioù-kenderc’hañ, ar mererezh pe
mod-bevañ ar berzhiaded, e venegimp tri hepken :
1) Ar c’huzulioù-greanti (« workshops », « joint councils » e Breizh-Veur, « comités
d’entreprises » e Frañs, « Betriebsräte » en Alamagn, h.a.) zo poellgorioù kemmesk graet gant
derc’houezourion ar vicherourion ha re ar batromed, dezho galloudoù kuzuliañ pe kevareizhañ bras pe
vrasoc’h. Ar c’hensaveladur (« Mitbestimmung ») pleustret en ijinerezh alaman an houarn hag an dir
zo da renkañ amañ.
2) Ar c’huzulioù micherourion evel ma’z eont en-dro e Yougoslavia zo disheñvel diouzh ar re
gentañ dre astenn brasoc’h o galloudoù hag ar perzh a gemeront en ur gevredigezh vloc’hel hag un
armerzh sokialour.
3) Ar c’humuniezhoù-labour evel ma kaver e Frañs, azonet dre ar genberc’hentiezh, ar
c’henvererezh ha modoù-bevañ hanter voutin, hanter brevez. Hep mont ken pell ha kumuniezhoù
amerikan an 19t kantved pe kiboutzim Israel, ez int disheñvel-bras diouzh ar c’hevelourioùkenderc’hañ.
E pe feur e c’hell an ensavadurioù-se klotañ gant ar frammoù hag ar spered c’hweluniadel ? Ar
c’huzulioù-greanti, ar poellgorioù-embregerezh, ar « joint committees » o vont en-dro en amgant an
embregerezhioù prevez pe broadelaet ne ziskouezont ket kaout nemeur a levezon war emzalc’hioù ar

vicherourion ; ne gemmont netra er c’heñverioù urzhazel etre micherourion, pennezhourion hag
ardeaded ; levezon o deus war ersavioù kenetre dileuridi ar c’hoskor hag ar bennezh, – hogen n’eo ket
bepred levezon vat.
Izili vicherour an aozadurioù kemparek-se zo lakaet dindan dennderioù aes da zisplegañ : war un
dro e terc’houezont ar c’hopridi hag e sammont atebegezhioù patromel, ha dibaot eo ar re gouest d’en
em dennañ eus dislavaroù ha forc’hellegezhioù ar roll daouek-se, – kement-mañ zo anat en enklaskoù
saoz pe alaman. Reoù ’zo a glask dienkañ dre gemer un emzalc’h adupatromel, re all oc’h entuiñ
strizh gant lazioù ar c’hopridi. En eil degouezh evel en egile ez eo kement ha dinac’h spered an
ensavadur.
N’eo ket rouez ivez e klaskfe an aozadurioù kemparek heptreugañ ar c’hweluniadoù. Mar
kinniger d’ar re-mañ kemer perzh enno, en em gavont enket d’o zro e meur a zoare. Da gentañ,
n’emañ ket en o c’herz an dud varrek, nag ar gevarouezded kalvezel ret da emellout gant berzh e
mererezh an embregerezhioù ; d’an eil, pep emell kefridiel eus o ferzh er mererezh a dangleuz o
galloud-arc’hañ hag o fella diouzh ar yoc’h.
An diaesterioù a gav ar c’humuniezhoù-labour a-dreuz d’o hent a denn an evezh war gudennoù ar
gengladegezh. Da skouer, kudennoù o tennañ war-eeun da urzhiatadur al labour ha da vererezh an
embregerezhioù : an troc’h bepred nevez etre leviaded ha levidi, an diaes diuzañ ha neveziñ pennoù
gouest da sammañ atebegezhioù ponner, kudennoù a urzhaz diabarzh etre liveoù disheñvel a
berzhegezh, dasparzh ar buzadoù etre ar postadurioù hag ar c’hevuziadoù eeun pe ameeun.
Diaesterioù all a zinaou eus an uhelvennadoù a stummerezh hag a herouezadur denel a voe, en orin, re
ar c’humuniezhoù-labour.

K. – C’hweluniaderezh ha kevredigezh vloc’hel.
E riezoù ’zo ez eo kreñv ar c’hweluniadoù, e riezoù all e chomont gwan. Se a verzer diwar nerzh
o araezioù-pouezañ war ar batromelezh hag ar gouarnamant, sav an arc’hant-skoazell ez int gouest da
deurel er stourm, o levezon er mouezhiadegoù hag o fouez er c’hevredadurioù politikel. E Frañs etre
20 ha 30 % eus ar c’hopridi nann gounezel zo izili d’ar c’hweluniadoù, e Breizh-Veur, ouzhpenn
50 %. Pevar c’hengevread zo e Frañs, unan hepken e Breizh-Veur. E Frañs e vez sav ar skodennoù
izeloc’h eget e nep bro all, ha gwelet hon eus pegen direoliek e vezont talet. Al lodenn eus ar
skodennoù o vont d’ar pazennoù kevreadel ha kengevreadel a gemm kalz ivez hervez ar broioù ; e
Frañs e chom dister ar feur talet d’ar frammoù-kreiz.
Heñveldra e kemm niver an izili hervez an ijinerezhioù hag ar rannvroioù. Lañsus d’an emsav
micherour e vez an embregerezhioù bras, an tolpadoù kêrel. Er Stadoù-Unanet da skouer ez eo bet
emled ar c’hweluniadoù herrek er greantioù bras hag er c’hêrioù bras, gorrek er re vihan. Ent
keñverel, e Frañs, nad eo ket ur vro gêriek ha ma chom bihan ar c’heitad eus an embregerezhioù, ez eo
gwan ivez ar c’hweluniaderezh.
Un elfenn all o c’hoari ur roll bras war dreuzfurmadur an emsav micherour eo emdroadur ar
c’halvezerezh. Diskar ar glaou, flakadur ar gwiaderezh, bleuniadur ar saverezh ijinoù tredan ha
tangirri, an devoudoù-se boutin d’an holl vroioù greantel o deus eilpennet maezienn an ober
micherour. Penaos ez emdroy ar c’hweluniadoù amerikan pa ouzer emañ o kreskiñ dreist-holl ar
gennadoù (labour burev, amaezh foran, imbourc’h) ma n’int morse deuet a-benn da wriziennañ dre
arbennoù o tennañ d’o emframm armerzhel, kalvezel, micherel. An emgefren ivez zo o vont da gaout
azlammoù na c’haller ket diawelout c’hoazh. Arbenn all a dreuzfurmadur : strewadur kêriz er
bannlevioù (hag un diazalc’h a-c’hin a ve etre al liorzherezh hiniennel hag ar stourmerezh
c’hweluniadel, etre ar prenañ war dermen ha taerded an ec’hwelioù ?). Pep c’hweluniad zo en e gerz e
pep amzer ur c’hementad bevennek a varregezhioù tud, arc’hant, stourmusted. O arverañ a ra
disheñvel hervez an degouezhioù. Kenstrolladur an daou c’hweluniad amerikan A.F.L. ha C.I.O. e
1955 a roas tro d’an daou gengevread da arverañ en o stourm c’hweluniadel an nerzhoù a foranent en
o c’henstourm. E-lec’h ma ren an « union shop » n’en deus ket ar c’hweluniad da blediñ gant an tuta
na gant stabilded an niver izili, kemend-all a nerzhoù da lakaat war an talbenn, er gennadoù nad int

ket kenkizet c’hoazh. Stadegoù KNOWLES a ziskouez ez eo bet eilpennet e Breizh-Veur, da heul
digresk an taravioù kevredigezhel, ar c’henfeur etre sav ar c’hefiadoù-ec’hwel ha sav an arc’hant
gouestlet d’ar stourm politikel ha d’an oberennoù kevredigezhel. Skouer all : skeul-wint ar goproù,
ibiliadur ar re-mañ ouzh an araokaat kalvezel a ro tro da espern an araezioù gouestlet betek agentaou
d’ar c’hrefen-se eus an arc’hadurioù micherour. Diouzh an dro, e kav gwell ar c’hweluniadoù stabilaat
ur c’horn eus an talbenn-emgann a-benn kas ar brezel war un taread all.
Ar vellouriezh-darleviañ a dalvez dreist-holl d’ar c’hweluniadoù o pleustriñ an ober kentizhek,
hep emell ar gouarnamant. Er riezoù ma’z eo handizhek ober ar c’hweluniadoù, ma c’hoari ar Stad
roll un hanterour etrezo hag ar batromelezh, e striv pep kevrenn da werediñ war ar gouarnamant. Ar
c’hevredadurioù politikel, an darempredoù gant an amaezhierezh, ar galvoù d’ar c’hedveno zo neuze
an araezioù pennañ. Neuze e c’hoarvez d’ar c’hweluniadoù kevrediñ strizh gant ur strollad politikel.
Hogen, mar deu hemañ er galloud, ez a amjestr e zarempredoù gant ar c’hweluniadoù. Dañjer ar
politikaat-se eo e koll ar c’hweluniadoù o dizalc’hted, o c’hentodusted hag, a-benn ar fin, o levezon
war ar yoc’h.
Tennañ a ra ivez ar politikaat da startaat ar c’hreizennerezh er c’hweluniad : ober a ra diwanañ ur
burevierezh el lein, strivant ha barrek. Ar c’hweluniadoù gall n’int ket pinvidik a-walc’h evit lakaat
gwazourion-bad, kevarouezourion ha kalvezourion en holl liveoù eus buhez ar vroad.
Un displet all eus ar burevierezh kreizennet eo lakaat en arvar ar werinegezh e diabarzh ar
c’hweluniad koulz hag ar frankiz-eztaoliñ, a zo div e-touez ar gounezadennoù nesañ da galon an
emsav micherour. Klasket e vez parraat ouzh reizhiad ar « bosses » amerikan, ouzh an itrikoù hag ar
stourmoù kavailhad ha mirout liamm ar fiziañs etre diazidi ha bleiniaded war un dro gant reolerezh ar
re-se war ar re-mañ. Evit se e vevenner goproù pe kargvezh an atebeion dilennet ; e lec’hioù ’zo en o
redier da zistreiñ d’an diaz dre gemer kargoù er pazennoù lec’hel. C’hweluniad amerikan ar
moulerezh zo ennañ div gostezenn, o c’hoari an eil roll an eneberezh e-keñver eben pa vez e penn.
Aozadurioù all a zarbenn ar bihanniveroù : an darnadoù (termenet evel politikel, padel ha dirgel) hag
an tuadoù (na vent na politikel dre ret, na padel dre ret, na dreist-holl dirgel).
O gwerc’h bras a ro an tu d’an urzhazoù c’hweluniadel da gaout ul levezon ramzel er
c’hevredigezhioù arnevez. Pourchas a reont hentoù d’an herouezadur hiniennel ken hoalus ha hentoù
an nevidouriezh, an amaezhierezh pe an Dael. Kas a reont d’an atebegezhioù armerzhel evel d’ar
c’hargoù broadel hag etrevroadel uhelañ, da enorioù ar vaodiernelezh pe an diplomatelezh seul
zedennusoc’h ma chom warno arwarzh an emsav micherour.
Er Stadoù-Unanet, e c’hell ur bleiniad c’hweluniad pouezañ efedus war divizoù ar gouarnamant
dre embann e selledoù war an araokadurezh kalvezel, an emgefren, an traoù etrevroadel, h.a.. Ur gwir
« countervailing power », galloud-gourzhpouezañ, e teu ar c’hweluniaderezh da vezañ e buhez
politikel ar riez.
Hogen galloudegezh ar c’hweluniadoù a ampleg o deus diskoulmet o c’hudenn-diazez a zo
dezerc’hel ar yoc’hoù fiñvus ez evodont diouto ; rak-se ez asantont kevanekaat betek ur poent ouzh ar
reizhiad armerzhel ha kevredigezhel o ren. Ur c’hweluniaderezh dispac’hel o tinac’h urzh diazezet ar
gevredigezh vloc’hel a ziouer hentoù ’zo a obererezh. Mar eztaol e arc’hadurioù e termenoù resis, e
hañval reiñ krog d’ar reizhiad distaolet. Hogen, o vont diouzh reolenn an arc’hañ uc’hek, o ren e
gaderezhioù micherel e stern ur vellouriezh politikel ahelet war an dispac’h, en em lak en arvar da
bellaat diouzh e izili ha dreist-holl diouzh al labourerion, kenduerion pe get, na c’hell stourm ebet
dioueriñ o harp. Displet all : tennañ a ra digant e izili an araezioù pouezus (e-keñver stummerezh da
skouer) lakaet e kerz ar c’hweluniaderezh gant ar Stad, ar skolioù-meur, ar c’hevredadoù prevez, h.a..

II. – Kenniñvoù al labour : argerzhadurioù an arc’hañ, an ec’hwelañ.
Da harpañ o selledoù, da lakaat darbenn o arc’hadurioù, en o devez ar c’hweluniadoù araezioù
peoc’hiek, a zo drezo o-unan an azon eus o c’hevanekadur er reizhiad armerzhel. Dezvadurezh al
Labour hag ar c’hwelgevratoù dibarek da bep ijinerezh a ya d’ober bonreol ar stourm c’hweluniadel
ken e diabarzh an embregerezhioù ken en domani broadel hag etrevroadel. E Frañs, ar c’hweluniadoù

« derc’houezusañ » o deus gwir da reiñ o mouezh er C’huzul armerzhel, e Kuzul uhel ar C’hedskor, e
kengorioù kemparek departamantel an dud-labour, en aozadurioù-merañ ha -reoliñ an embregerezhioù
broadelet, h.a., e berr, en ur bern aozadurioù broadel ha lec’hel, foran ha ledforan. Emellout a reont e
mererezh ar stalioù prevez dre hantererezh dileuridi ar c’hoskor hag ar poellgorioù-embregerezh :
diforc’h e chom ar re-mañ dre wir diouzh an aozadurioù c’hweluniadel, nemet e rank ar c’hopridi
dibab war rolloù an emstriverion kinniget gant ar c’hweluniadoù. Erfin ha dreist-holl, unan eus
kefridiezhoù ar c’hweluniadoù eo kevraouiñ ar c’hwelgevratoù.
Munudoù ar wiraouriezh a gemm hervez ar broioù ; un devoud avat a chom diogel : a-geñver e
vez levezon an emsav micherour e pep live eus an emframm armerzhel gant an nerzh krai a zo en e
gerz, eleze, gant e varr-ec’hwelañ. Ouzhpenn bezañ al lankad arvestekañ eus ar c’henniñvoù etre
gopridi ha patromed, ez eo an ec’hwel an araez diwezhañ, maen-bolz ar galloud c’hweluniadel, an
arm efedusañ a zo etre daouarn al labourerion. Hentenn stourm anzavet gant al lezenn, e chom an
ec’hwel evit ar batromelezh hag ar renkadoù-etre ur spontailh, ar ragazon eus an dispac’h
kevredigezhel. En daou ziarsell-se e ranker e veizañ.
Pe ster en deus an ec’hwel evit ar c’hopridi ? Ster ur gourzhbonn, un dasstourm, hogen ivez un
ober a rezid. Terriñ ar c’heñverioù-labour, hogen ivez genel ur gengrediezh nevez. Evel just e chom
hollek, brasluniek an troiennoù-se. Hervez ar rummennoù gopridi, hervez an degouezhioù e sav gant
an ec’hwel sterioù diseurt.
Alies-tre e noter un digempouez etre abegoù embannet an ec’hwel hag ampled hemañ. An abegoù
diskleriet n’int ket ar re zonañ. Pep ec’hwel zo da gentañ an eztaol eus buhezadur ur blegenn vloc’hel.
« An ec’hwel, hon ec’hwel ne oa ket un devoud degouezhek, un afer a drivliadoù. An holl santadoù a
zougemp abaoe bloavezhioù e kuzh ennomp oa o paouez tarzhañ. Kement tra hor boa arvoustret, holl
zireizhoù hon c’hendere, an holl draoù-se a zeue war varr. An holl eginoù ec’hwel a veze diastal el
labour pemdeziek, kement a oa stignet ennomp, – ar vinwal vras gourlakaet ouzhimp, – oa bremañ
lamet kuit. Ne oa netra ken evit mirout ouzhimp a emeztaoliñ. Hag evel-se en holl c’hreantioù, en holl
labourvaoù () » (testeni CACÈRÈS war ec’hwel Latécoère e 1936, La rencontre des hommes, p. 104).
Pep ec’hwel hir a c’houlenn un dispign nerzh re vras, un aberzh danvezel re vec’hius evit ma ve
dezhañ un abeg diwar-c’horre, un arbenn deberzhek hepken.
Ur roll a bouez zo d’an ec’hwel en emsav micherour, rak stummañ a ra an emzalc’hioù
strollennel, un emskiant voutin. Ar c’hweluniaderion gentañ a wele ennañ an doare gwellañ da
brientiñ o zud d’an emgann, da demzañ ar re glouar hag an nevezdeuidi, da c’haranañ enno skiant un
tonkad boutin. Zoken pa chom armerzhel hepken e amkan ha peoc’hiek e zedroadur, e vez gantañ un
dra bennak eus e arc’hwel-kevaniñ kevredadel : treuzkemmañ trumm ur « yoc’h » en ur
« genunvaniezh ».
An ec’hwel hag ar c’hedveno.

Anzavet e voe ent dezvel ar gwir-ec’hwelañ d’ar mare end-eeun ma edo en he barr an
urzh kevredigezhel diazezet war ar berc’hentiezh prevez, ar frankembreger ha diorreadur ar
greanterezh. Klotañ a ra ivez gant talvoudoù frankizour-diazez : ar perzh mat ez eo, diouzh
savboent ar C’hornog, evit an hiniennoù hag ar strollennoù stourm ha kevezañ da wellaat o
dere, a-benn tennañ eus ar c’hoari kevredigezhel ar muiañ aotreet gant ar reolennoù. Anat eo e
kemm gant an amzer reolennoù ar c’hoari kevredigezhel. Dre-vras, al lezenn, an
devarnadurezh hag ar c’hustum ne anavezont an ec’hwel nemet e kement ma ne lak ket en
arvar diazezoù armerzhel ha politikel ar gevredigezh frankizour. E Frañs, abaoe 1864, emell
ar galloudoù foran zo bet da gentañ mont da hanterour efedus etre an daou gamp (kefridi a zo
bet hini ar vaered, ar brefeded hag ensellerion al labour), hogen ivez kantañ an ec’hwel en
dachenn vicherel. O emzalc’h e-keñver an ec’hwelioù « politikel » a gaver eztaolet fraezh
gant barnadenn Pierre LAROQUE war ec’hwel hollek du 1938 : « () An ec’hwel-mañ zo
dezhañ doare ur gourzhbonn feuls enep an urzh diazezet, enep al lezenn, enep ar gouarnamant
dezvek. An ec’hwel politikel, zoken difeuls, zo nes d’an taol-strap ha d’an darsav. Un ober
dispac’hel eo » (Droit social, 1939, p. 199). Ar werinelezh frankizour a raksell evit ar

geodedourion un teskad sanelloù-eztaoliñ hag -oberiañ politikel. Er-maez anezho e ve enta
dalc’het an ec’hwel.
Strishadurioù liesseurt gwirel ha stuzegezhel zo da arver ar gwir-ec’hwelañ. Un nebeut
skouerioù :
A) Bevennadurioù dezvel : rummadoù micherel ’zo, al lu, ar gêrreizh, dre berzh o
c’hefridi gwareziñ an urzh kevredik, ne biaouont ket ar gwir-ec’hwelañ kevredin.
B) Bevennadurioù kustumel : ampoblek ha feukus e vez ec’hwelioù ar vezeion, ar
glañvdiourion, ar varnerion, ar gelennerion
a) pe (evit ar vezeion, ar glañvdiourion, ar gelennerion) peogwir e lakaont en arvar ar
rummadoù (ar glañvourion, ar vugale) a striver d’o diwall e forzh pe blegenn ’ve ;
b) pe (evit ar vezeion, ar varnerion) peogwir emaint er renkadoù sellet evel brientek.
Enebiezh ar vourc’hizion, ar renkadoù-etre ha gopridi ’zo (ar gouzougennoù gwenn) zo
troet ouzh an darnvuiañ eus an ec’hwelioù. Pep harz-labour a noaz ouzh lazioù ha boazioù ar
vevezerion, – dreist-holl pa seizont ar gwazadurioù foran : dezougerezh, post, tredan.
Diskouezet e vez neuze an ec’hwelioù hervez klichedoù ha bloc’heiladoù :
1) evel taolioù-penn, kuladoù trivliadel a gaver mat lakaat e kemm gant argerzherezh
poellek ha fur ar batromed hag ar gouarnamant ;
2) evel iriennoù gant bleiniaded diatebek o korvoiñ divezh hegredoni ar vicherourion e
gounid o lazioù personel.
An abeg gwerc’hel da seurt barnadennoù war an ec’hwel eo e weler ennañ un anster
armerzhel, ur c’houfonerezh nerzhoù hag arc’hant na c’hell ket ur riez c’hreantel arnevez
gouzañv. Danvez bet breutaet alies. Hervez KNOWLES e vez dister-kenan ar c’holl
armerzhel dre berzh an ec’hwelioù e-skoaz ar c’houfonerezhioù greantel all (ezvezidigezh,
darvoudoù labour, h.a.) ; en eneb, e c’hoari alies an ec’hwelioù evel taolioù-kentr war intrudu
an embregerezhioù, e tistennont ar c’heñverioù-labour, – hep kontañ e c’hoarvez dezho
yac’haat an nevid.
Kalvezerezh ha reolerezh an ec’hwel.

Hag e c’haller arverañ an Dezveg kastizel da herzel ouzh an ec’hwel ? An devoudoù a
respont : nann. Lakaat ar pennoù c’hweluniad en toull ? Seul zañjerusoc’h ne vo ken an
ec’hwel. Ma ne vez ket mui reolet gant ar vleiniaded, gant piv e vo ? An diank nemetañ evit
ar gouarnamant eo mont a-nerzh outañ gant e gêrreizh hag e lu.
Soutiloc’h araezioù a vez da skodiñ an ec’hwelioù. « An darnvuiañ anezho a c’hwit dre
ma’z a an ec’hwelerion diwar gej, ma chomont en o c’hêr, o sellout ouzh o bevidigezh
koazhet, o lenn ar c’hazetennoù a lavar e oant koll en a-raok. Kouezh an deltu ha gevier
gwask ar batromed o digas d’al labour () » (Unan eus bleiniaded ec’hwel trotskiour
Minneapolis). Skignidigezh ar c’heleier gant ar wask, ar skingomz, ar skinwel sujet d’an
implijerion ha d’ar gouarnamant he deus ur gwered bras evit terriñ youl ar vicherourion.
KNOWLES a ziskouez (p. 130) an arver ampart-tre a reas ar gouarnamant saoz eus ar
stlennañ yoc’hel e-doug ec’hwel hollek 1926.
Harpet e vez ar stlennañ yoc’hel gant a bep seurt araezioù, en o zouez an arver eus an
dorrerion-ec’hwel. « Kaderezh an ardeaded a voe kas ar bennwezhourion da gomz gant ar
vicherourion a-hiniennoù, ledañ brudoù digalonekaus, silañ pennadoù er wask lec’hel,
diarc’hañ ar mouezhiañ kuzh p’o devoe ar vicherourion da zivizout war an adkrog labour, ha
dreist pep tra gourdrouz diannezañ ar greantioù etrezek kêrioù all mar dalc’hfe al labourerion
da arc’hañ ha da emezelañ er c’hweluniad () » (WARNER & LOW, p. 32). An araez-mañ
diwezhañ ne vez efedus nemet e kement ma’z eo diannezadus an ijinerezhioù (postadurioù
sonn dibouez, ijinennoù feurmet). Heñveldra, e vez aesoc’h arver an dorrerion-ec’hwel er
gennadoù ma implijer kalz diberzheion. E porzhioù ’zo, evit derc’hel pouez diastal war ar
simidi, ar baramantourion a c’hopr brigadennoù torrerion-ec’hwel a vicher. En o barr e voe ar
flatrerezh hag ar spierezh en Amerika e 1935 pa oa 220 stal arbennikaet o c’hoprañ ur vostad
a ditourerion.

Kement a voug entan an ec’hwelerion, a laoska o unvaniezh zo un doare d’o deren d’al
labour. Lezennoù ’zo, reoliadurioù ’zo, dindan diavaezioù a ergoregezh hag a boellegezh, zo
araezioù kuzh eus ar stourm enepmicherour. Da skouer ar rakkemenn (préavis, cooling-off
periods) a zle ar c’hweluniadoù plegañ dezhañ kent deraouiñ nep ec’hwel : amzer en devez
evel-se al lusk da vlinaat, hag ar batromelezh da waskañ war vailhoù bresk an harzerezh
micherour. A-du-rall, arvarus eo mouezhiañ : « Mouezhiañ a-du pe a-enep deraouiñ pe
kenderc’hel an ec’hwel zo evel mouezhiañ a-du pe a-enep ur brezel ; tu zo da soñjal e toug ar
mouezhiañ end-eeun d’ar beoc’helouriezh » (KNOWLES, p. 120).
War lies talbenn e c’hell ar c’hweluniadoù ren o diskaderezh. E Yankee City ##« e
c’hoarvez hemañ a zerc’hel unvan an ec’hwelerion, a herzel taer ouzh strivoù ar batromelezh
evit o disrannañ ha terriñ o deltu. Evit se e ra al labourerion gant tunioù liderezhel, gant
arouezioù kengrediezh darbennet gant an holl : bannieloù, kanennoù brogar, trompilhadegoù
an American Legion. Aozañ a reont un framm emzifenn, gant forzh tolpoù, areizhennoù,
festoù, o sevel poellgorioù e-leizh a ro da yoc’h al labourerion an dro da vezañ perzhidi
oberiant hag izili ur strolladur galloudus hag argadus. Kregiñ a reont da argadiñ ar
batromelezh oc’h endodiñ arc’hadurioù da wellaat o goproù hag o aozioù labour, oc’h
amparañ kostoù ec’hwel, oc’h embann er c’hazetennoù tagadennoù stank ouzh ar batromed, o
c’hervel taer ar c’hedveno. E Minneapolis, an urzhiatadur evit derc’hel en o herr nerzhoù ha
deltu an ec’hwelerion oa dezhañ ur vent amerikan : ur gegin evit 10 000 pred, ur selaouva
gant leurenn c’hoariva, evit na ve ket kaset ar c’hloazidi da glañvdioù kêr, e-lec’h ma vijen
bet dindan evezh ar bolis. Kement-se oa bet ezhomm c’hwec’h miz d’e brientiñ. Menegomp
ouzhpenn ul lec’haveerezh disi (pellgomz, skingomz, kirri) hag ur vellouriezh arwellaet o reiñ
tu da dolpañ afo ar stourmerion er poentoù tomm.

Emdroadur an ec’hwelioù.
Ar strivadoù gouezoniezhel da zezrannañ an ec’hwelioù a chom dibaot. Daou rumm dezrannoù a
gaver : an dezrannoù bredkevredadel o lakaat e penn-kont personelezh an atebeion vicherour ha
patromel, ar c’heñverioù etrezo, speredegezh an ec’hwelerion, h.a. ; un nebeut skouerioù hon eus bet
tro da welout ; an dezrannoù o lakaat e penn-kont devoudoù hollekoc’h ha diavaez : krommenn ar
prizioù, stourmoù renkadel, plegenn bolitikel, h.a.. Kenglokaus eo an div hentenn. An eil, an hentenn
vredkevredadour, a daol goulou war amveziadoù nes ar c’henniñvoù, hogen amjestr eo he arver :
diaesterioù bras en devez ar c’hevredadour o tastum an arselladennoù. Eben, an hentenn gevredadour
strizh, a ro tro da veizañ emdroadur hollek ar c’henniñvoù kevredigezhel en ur vro hag en un amzer ;
nemet e lez en deñvalijenn geneliezh ha dedroadur ar c’henniñvoù dibarek.
An darnvuiañ eus ar broioù a ra an eriñv eus al labourerion en ec’hwel hag eus an devezhioù
labour kollet. Hogen ken disheñvel eo an doareoù ma termen pep hini an ec’hwelañ hag an
hentennoù-jediñ a arveront ma’z eo diaes-kenan keñveriañ stadegoù ur riez gant stadegoù unan all.
Koulskoude an enklaskoù stadegel solietañ a ro an tu da zegouezhout gant ar c’hlozadurioù hollekmañ :
1) Eus 1890 da 1914 ez eas war greskiñ niver an ec’hwelioù er Stadoù-Unanet hag e Frañs, tra
ma tigreske e Breizh-Veur. Etre 1919 ha 1935 e tiskennas ar c’hrommennoù en teir riez. Paot ez eas
an ec’hwelioù e Frañs adarre eus 1936 da 1939 hag eus 1946 da 1955.
2) Padelezh keitat an ec’hwelioù a denn da c’houzizañ. Stadegoù KNOWLES evit Breizh-Veur
hag ar sifroù gall evit an daou daluad 1919-1928 ha 1946-1955 a ziskouez e tigresk dregantad an
ec’hwelioù hir e-keñver hini an ec’hwelioù berr.
Penaos displegañ emdroadur an ec’hwelioù ?

An imbourc’herion o deus klasket lakaat war wel diazalc’hioù etre an ec’hwelioù hag an
anadennoù armerzhel (goproù, prizioù, h.a.), an anadennoù politikel, an emframmoù c’hweluniadel ;
dav eo menegiñ labourioù FORCHEIMER (1948), dezrannet gant KNOWLES, war c’hwec’h riez
c’hreantel bras, labourioù LAJUGIE (1945) hag Albert REES (1954) diwar ar stadegoù amerikan. An

holl a lak da verzout un derez kensturiegezh etre an trovezhioù armerzhel ha krommennoù an
ec’hwelioù, hogen ivez forc’hadoù o tiskouez ne vez ket devouderezhioù armerzhel hepken d’an
ec’hwelioù.
KNOWLES a zispleg berridigezh an ec’hwelioù e Breizh-Veur dre an elfennoù-mañ :
1) Gorreidigezh ar barr-bevañ : d’he heul ez a dibaot ec’hwelioù an dienez, an dic’hoanag, o
lazeriañ betek dinerzhadur krenn an eil kamp hag egile.
2) Diorreadur kalvezderioù ar marc’hata strollennel, oc’h aesaat diskoulm peoc’hiek kenniñvoù
al labour.
3) Daskemmoù niverus c’hoarvezet e kenaoz ar c’hweluniadoù (enno mui-ouzh-mui a berzheion
hag al labourerion-empenn) hag ivez e stil obererezh ar c’hweluniadoù (mui-ouzh-mui a labouramaezhiañ en aozadurioù kilezel pe damgilezel, hag a obererezh politikel).
4) Reolerezh bras-ouzh-bras
c’hweluniaderezh.

a-berzh

ar

pazennoù-kreiz

war

bazennoù

lec’hel

ar

E berr, didaeradur an emzalc’h stourmer : ar micherour, dieupoc’h diouzh an davantegezh, en
devez aon, oc’h ec’hwelañ, da goll muioc’h eget ma c’hounezo ; skarniladur ar vleiniadezh : dre forzh
marc’hata, e kemer an atebeion ar boaz da gevraouiñ, da gompezañ, kentoc’h eget da stourm, “da
ziarc’henañ o heuzoù-brezel evit gwiskañ kofignonoù-burev”.
E Frañs, ez eo disheñvel an traoù : talvoudek e chom an displegadurioù 1) ha 2) roet gant
KNOWLES (gorreidigezh ar barr-bevañ ha diorreadur ar c’halvezderioù-kevraouiñ). An daou all zo
piaoueloc’h da Vreizh-Veur. Doareoù disheñvel zo da emframmoù ar c’hweluniaderezh gall. Skorted
e gellidoù a c’hell displegañ e klask hepkoriñ an ec’hwelioù hir ; un darn vras eus an ec’hwelioù
abaoe 1945 zo c’hoarvezet en amaezh foran pe en ijinerezhioù broadelet, pezh a ziskouez o defe
gwisket an neuz a “ec’hwelioù-gouzaviñ”, berr, kevelet gant ur stourm politikel. Abaoe 1936 e starta
an darempredoù etre c’hweluniaderezh ha galloudoù foran e Frañs.

Ec’hwelioù ha c’hweluniaderezh.
Arabat e ve sellout an ec’hwel dre ret evel tra ar c’hweluniaderezh. N’eo ket bepred ar
c’hweluniadoù a lusk an ec’hwelioù, nemet, pa darzhont, eo diaes dezho chom er-maez. Rouez awalc’h eo ar stadegoù oc’h ober anv a ec’hwelioù c’hweluniadel pe anc’hweluniadel, kendoniet pe
emdarzhek. An nebeut studiennoù istorel a zo a ziskouez daou dra : e dibenn an 19t kantved, an
« ec’hwelioù bouilh », estren da bep kentod c’hweluniadel, oa niverus-tre c’hoazh ha feulsoc’h eget
an ec’hwelioù urzhiataet gant ur c’hweluniaderezh eginek. Hiziv an « ec’hwelioù gouez », emdarzhek,
a c’hoarvez en eneberezh ouzh ar c’hweluniadoù. An derez garventez ha dizurzh a ziraezont a-wechoù
a c’hell digeriñ daoulagad ar batromed war roll habaskaat ar sterniadur c’hweluniadel. Hiziv eo an
« ec’hwelioù urzhiataet » ar re bouezusañ er broioù greantel bras. Kalvezerezh an ec’hwelañ a gemm
diouzh ma vez kreñv pe gwan ar c’hweluniaderezh, war emled pe war gil. A-geñver emañ padelezh un
ec’hwel gant ar gengrediezh c’hweluniadel hag ar skoazell o tegouezhout a-ziavaez. Er StadoùUnanet ma’z eo ar c’hengevreadoù pinvidik a-walc’h d’o harpañ start ha pell, n’eo ket diabaot an
ec’hwelioù o padout mizvezhioù ; rouez int e Frañs.
Heverk eo er c’heñver-se ar stadegoù svedat. E Sveden e sav feur ar c’hopridi nann gounezel
c’hweluniadet en tu all da 75 %. Dibaot a-walc’h eo an ec’hwelioù, hogen o fadelezh (muzuliet dre ar
c’henfeur etre devezhioù kollet ha niver an ec’hwelerion) zo kalz brasoc’h eget er broioù all : 51,4
(19,1 er Stadoù-Unanet, 10,9 e Kanada, 8,8 en Aostralia, 7,4 e Breizh-Veur) evit ar bloavezhioù 19271947. Displegañ a reer ar c’henfeur uhel-se war un dro dre nerzh ar c’hweluniaderezh svedat hag e
emled diastal : e-touez ar re hirañ eo bet atav an ec’hwelioù-ensezañ lusket da c’hourlakaat bezañs ur
c’hweluniad ouzh an implijerion.
Er broioù ma vez harpet ar c’hweluniaderezh war ar politikerezh, en o devez an ec’hwelioù doare
ar gouzaverezh, un araez int da dennañ selloù ar gouarnamant hag ar c’hedveno. Evel-se emañ da
intent an ec’hwelioù un eurvezh, un devezh, rakkemennet ha termenet en o fadelezh ; gervel d’an

evezh ar re a zo e tro da c’hourskarat ar c’henniñv ha da hastañ e ziskoulm, kentoc’h eget enkañ ar
batromelezh dre ar gwask armerzhel. An ec’hwel-gouzaviñ zo furm fetisaet ar gourdrouz-ec’hwelañ.
E degouezhioù ’zo ez eus a-walc’h gant ur gourdrouz-ec’hwelañ hep-mui, zoken mar bez ul lod
mat a bouferezh, evit gounit war ar batromed. Evel just e rank neuze ar c’hweluniadoù bezañ e tro, ekeñver gwir ha nerzh, da vont d’an ober ha da gendrec’hiñ ar gourzhtu war ar poent-se. Seurt
kaderezh ar gourdrouz-ec’hwelañ, heñvel a-walc’h ouzh un taol poker, a ve da renkañ kenkoulz etouez diskoulmoù « peoc’hiek » kenniñvoù al labour.
Gourskarerezh ha hanterouriezh.

Daou zoare zo, unan kevratek, egile aotrouniek, da barraat ouzh an ec’hwel.
An doare kentañ zo harpet war an « diferadennoù-dizerc’hel » a zo er c’hwelgevratoù. En
eskemm ouzh spletoù ’zo (da skouer, anavezidigezh un ere etre ar goproù hag ar
genderc’husted) e c’houestl ar c’hweluniad na ec’hwelañ, – pe da nebeutañ arnodiñ kent mont
pelloc’h an holl hentoù peoc’hiek da reizhañ an arguz. Gant gerioù all, ez astenner ar
gourskarat d’an holl genniñvoù, – pezh a c’houlenn ur rouedad efedus ha klok a
varnadurezhioù al labour, ha dreist-holl ur genurzh strizh a-berzh an aozadurioù micherour,
un hol bras eus ar vleiniaded war o zud.
An eil doare zo anezhañ emell ar galloudoù foran : berzidigezh pe bevennidigezh an
ec’hwelañ e gennadoù pennañ ’zo eus an armerzh broadel, ensavidigezh redius a reizhiadoùgourskarat pe -hanterouriñ, goursezioù-rakkemenn rik. Hervez ar renadoù hag ar plegennoù e
c’hell emell ar Stad gwiskañ furmoù gwevn pe gwevnoc’h, skorus pe skorusoc’h, a-ouez pe adav, d’an eil kevrenn pe d’eben.
Kenniñvoù al labour ha gwerinegezh.

Diwar emell paot-ouzh-paot ar Stad en armerzh e teu doareoù nevez da genniñvoù al
labour. Da gentañ ez a war zispisaat ar vevenn etre ec’hwel micherel hag ec’hwel politikel.
« Diwar ma ne c’hell ar vicherourion kaout o arc’hadurioù nemet da heul un disentez a-berzh
ar gouarnamant ha zoken un daskemm eus al leviadurezh renet gantañ ha gant ar muianiver en
Dael, ez eo anat e rank ar c’hweluniadoù, evit dont a-benn, pouezañ war ar Gouarnamant hag
an Dael, eleze ren un ober politikel () » (P. LAROQUE, in Droit social, sept.-oct. 1953,
p. 475). Pa ziviz ar Stad broadelañ gennadoù bras-ouzh-bras eus an armerzh, sturiadañ strizhouzh-strizh ar goproù hag ar prizioù, e paouez a vezañ tredeog evit bezañ kevrenn en arguzioù
al labour. Drama ar Stad-patrom eo.
Un tentadur eo evit al levierezh staliañ un « urzh » a rizh korfuniadel ma ve ar galloudoù
foran ar varnerion nemeto war arc’hadurioù al labourerion. Reoù ’zo o deus evel-se hiraezh
d’ur gevredigezh kempoell evel ma soñjont e oa kevredigezh ar Grennamzer. Re all avat a
intent kenniñvoù al labour evel anadennoù reol a gempouezadur hag a zaskemmadur er
c’hevredigezhioù lieselour. Lazioù ar genderc’herion ne vezont nepred lazioù ar vevezerion.
Ret eo lezel gant an eil re hag ar re all an tu da emeztaoliñ ha da emzifenn. « A bouez dreist
eo kudenn diwallerezh ha nerzhadur ar frankiz c’hweluniadel en ur renad a armerzh steuñvek
ha broadelet. Bevennañ ar frankiz-se war zigarez ma ve-hi kantreizh hepken er renadoù
kevalaour frankizek ma teu eno da c’hourzhpouezañ frankiz-oberiañ an aozadurioù patromel,
zo ur gwalldaol treuzwisket fall ouzh frankiz ar strolladurioù hag ouzh frankiz ar
genderc’herion. Bez’ ez eus aze unan eus gevier mign ar gorfuniaderezh, enebour gwashañ ar
c’hweluniaderezh hag ar werinegezh () » (G. GURVITCH, Déclaration des droits sociaux,
p. 148). An araokaat kevredigezhel a ampleg ur striv pasiant a zesaverezh hag a stummerezh o
tegas ar c’henniñvoù etrezek o furmoù dizrastusañ ; tennañ a ra da lemel pe da ziren arbennoù
ar c’henniñvoù-se.

III. – Kemmoù e dere ar c’hopridi.
Diaes eo spisañ ar c’hemmoù c’hoarvezet abaoe pemont vloaz e dere, moneadur hag emzalc’hioù
ar vicherourion hag an implijidi. Dister e chom an dafar dastumet : un nebeut arselladennoù graet
« war an dachenn », un nebeut sonteadurioù er c’hedveno, un derou stadegoù dilennel. Evit a sell
prantad ar rakvrezel e ranker fiziout war an istorourion hag al lennegourion, – lakaet er-maez
imbourc’hadennoù dibaot-kaer evel re HALBWACHS.
Ar c’hopridi (ar vicherourion-dorn dreist-holl) a vev en disurentez. Dindan c’hourdrouz an
dic’hwel da gentañ. Gant meur a hini e chom bev an eñvor eus enkadenn vras ar bloavezhioù 1930,
n’eo ket bet diverket zoken gant prantad ar peurc’hwel goude ar brezel. An enklask graet e 1956 gant
ar gelaouenn Sondages a lak a-wel o deus 9 % eus ar vicherourion aterset anavezet an dic’hwel e-pad
ouzhpenn 6 miz. Koulskoude n’eo ket bepred ar vicherourion a hañval bezañ kizidikañ : ar studi graet
gant an I.N.E.D. (Institut National d’Études Démographiques) e dibenn 1956 a ziskouez edo an holl
strolloù micherel (gant argemmoù bihan etre 59 % ha 67 % eus ar responterion) o toujañ un
« enkadenn dic’hwel », hag ez eo an implijidi hag ar sternioù-etre, ar genwerzhourion hag an
dornwezhourion a ziskoueze bezañ nec’hetañ.
Un elfenn all a zisurentez eo breskted al liamm etre ar goprad hag e embregerezh. E-pad pell e
voe ar gourc’hwelioù e diviz ar patrom hag e leuriad el labourva, ar pennwezhour. Gant ar
c’hweluniaderezh, ar c’hwelgevratoù hag araokadennoù dezvadurezh al labour, e paouezas an
didegezh hag al lelligouriezh, ar « boss system ». Hogen en ur vro evel Frañs ma chom bihan an
embregerezhioù ha gwan ar c’hweluniaderezh, e vir ar batromed ur galloud untuel bras war aozioù ar
gourc’hwel : enfredañ hag ezfredañ, treuzstaelañ, savelañ reizhiad ar goproù, h.a..
Moarvat n’eo ket deuet a-benn ar c’hweluniaderezh, zoken er broioù ma oa kreñv, da zelanvadiñ
kerzh an armerzh, nemet en deus rañjennet tidelezh an implijerion e mererezh pemdeziek an
embregerezhioù. Ar skouerioù splannañ eus gwaranterezh ar surentez gounezet gant ar c’hweluniadoù
a gaver er Stadoù-Unanet : gwirioù-hended, argerzhadurioù klemmarc’hañ (« grievances ») o sevel
betek ar gourskarerezh, reizhiad efedus a engalvoù barnerezhel, h.a.. An embregerezhioù a fell dezho
hepkoriñ emellerezh ar c’hweluniadoù ne zeuont a-benn nemet dre leuskel e-maez redi gant o
c’hoskor ar spletoù gounezet e lec’h all gant ar c’hweluniaderion. Ar c’hevratoù strollennel nevesañ a
savel ar goproù a-gevreizh da gresk ar genderc’husted, o vont betek ragarveziñ kresk ar bloavezh o
tont. Erfin, diferadennoù ar G.A.W. (« guaranteed annual wage », gopradur-bloaz gwarantet) a stag
strishoc’h c’hoazh tonkadoù hiniennel al labourerion ouzh tonkad strollennel an armerzh amerikan.
Ret eo anzav e kemm an holl adreizhoù-se penn-da-benn an doareoù eus kudenn disurentez ar
vicherourion.
Al labourer amerikan pe lec’hlennat a vez en e gerz ur glad gwirioù a-geñver gant e hended en
embregerezh hag e zezvad a c’hweluniaded. Ma n’he deus ket ken ar berzhegezh kalvezel ar pouez he
doa gwechall, mard eo aet da get gant ar greantelaat perc’hentiezh-stroll ar gourc’hwelioù arc’het gant
ar c’hweluniadoù micher evit o izili, emañ ar micherour hiziv e-kreiz ur rouedad gwarantoù hag
argerzhadurioù en gwarez ouzh tidelezh hiniennel e implijer ha, betek ur poent, ouzh arvarioù an tuez
armerzhel.
Danevellskrid Nelson FOOTE a ro ur brastres splann eus an emdroadur-se (in The
movement from jobs to careers in American industry, Actes de IIIe Congrès mondial de
Sociologie, 1956, II, pp. 30-40). Evitañ ez eo tremenet ar vicherourion eus ar fred
(occupation) d’an etad (profession). An etad, er ster saoz-amerikan zo anezhi ur gourc’hwel
oc’h emplegañ : 1) ur c’halvezerezh arbennikaet dezhañ un diazez damkanel 2) un naoziad
urzhiet a staeladoù hag a gargoù, gwarantet ha reolet gant ur stroll ketpared hag ereet un
teskad talvoudoù hag argeloù 3) ur c’hefload darbennet hag anavezet gant an neskelc’h
kevredigezhel. Mard eo reizh deveizadur FOOTE, e ve ar micherour hag an implijad o tostaat
buan d’an pezh a anver e Frañs ar « micherioù frank », hag amzervezh o gourc’hwel a dennfe
da vezañ ur remzad er ster strizh.

E gwir, ar c’hemmoù deuet da heul an emgefren e kalvezderioù al labour hag er
berzhegezh vicherour, kresk ar gourc’hwelioù tredeel diwar-goust ar re gentael hag eilvedel a
daol goulou war graf 1) an « etadelaat » dezrannet gant FOOTE. An harp c’hweluniadel,
rouedad ar gwirioù hag ar gwarantoù gounezet gant an « unions » amerikan a zeu da zervaat
an eil kraf : « () Ar gopradur-bloaz gwarantet a zegas n’eo ket hepken stabilded d’ar
c’horvoder, hogen briegezh hag atebegezh d’ar gourc’hwel ha d’an hini en dalc’h : arvezioù
all eus ar “remzad” er ster strizh () ! » Ha Nelson FOOTE oc’h empentiñ ur c’hammed
ouzhpenn : ar spletoù hag ar gwirioù gounezet gant al labourer a vo en o barr pa c’hallo o
zreuzdougen e pep frankiz eus un embregerezh d’unan all, eus un ijinerezh d’unan all, hep
paouez nepred a vezañ ur c’hetpar etre ketpared.
Moarvat ne dalv displegadenn N. FOOTE nemet evit ur vegenn a vicherourion. Gant an
emgefren e kresk o niver ; hogen an emgefren, e welet hon eus, ne gas ket da get ar
gourc’hwelioù diberzhek. Pell eo aet al labourerion diouzh tiranterezh ha disurentez an
tremened, nemet e rank ar c’hevredadour gwellaourañ anzav e chom c’hoazh surentez
gourc’hwel un darbarer pell-kenan diouzh hini un noter pe ur reizhaouer.
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Trosell war ar c’hweluniaderezh gounezel abaoe dibenn an 19t kantved ha war
gudennoù ar gounezerezh a vremañ.
Digoradur.
Klask a raimp amañ digejañ un nebeut kudennoù piaouel d’ar gounezerezh ; daoust ma’z eo deuet
ar gounezerezh da vezañ un dra a eil renk er broioù greantelaet, e vez sellet pizh outañ bepred ken
gant an armerzhourion, ken gant ar gevredadourion, ken gant ar bolitikourion. Klask a raimp gouzout
perak. Gwelout a raimp ivez peseurt diskoulmoù a zo bet kinniget betek bremañ. Kinnig a raimp un
nebeut tuadurioù d’an obererezh da zont.

I. – Ar c’hweluniadoù gounezel.
A. – Hanezadur.
Krouet e voe an aozadurioù gounezel kentañ en eil hanterenn an 19t kantved.
1) Aozadurioù straed Athènes.
E 1867 e voe krouet ar S.A.F. (Société des agriculteurs de France), hag he devoe ul levezon
bouezus war diorreadur ha buhezekadur an aozadurioù gounezel. Krouet e oa bet gant gouvriaded eus
ar maezioù : gourferc’henned, ezofisourion eus an arme, noblañsoù, beleion. Fellout a rae dezho
stourm ouzh ar frankizouriezh degaset gant an Dispac’h gall. Adkemer a raent tezennoù LA TOUR
DU PIN hag Albert de MUN (sl. Emsav 97/15 hh., 1975), o kinnig ur reizhiad korfuniadelour harpet
war ar gravez hag ar berc’hentiezh tiegezhel, o klask ivez sterniañ ar maezioù e-barzh aozadurioù
galloudus a-walc’h da chom e-maez krap ar Stad. Evito e tlee ar c’hweluniaderezh gounezel bezañ un
benveg-unvaniñ e diabarzh ar gevredigezh kouer, o vodañ patromed ha micherourion, perc’henned
vras ha bihan, en un hevelep gwazerezh. War-lerc’h ar S.A.F. e voe krouet aozadurioù all, a voe holl
anvet « aozadurioù straed Athènes » abalamour da lec’h o sez-kreiz.
2) Aozadurioù boulouard Saint-Germain.
Ar galloud kemeret er gounezerezh gant an tu dehou dre aozadurioù straed Athènes a voe un abeg
kreñv evit ma klaskfe ar Republikaned ober kemend-all. E 1880 e savas GAMBETTA ar S.N.E.A.
(Société nationale d’encouragement à l’Agriculture) a-raok krouiñ Maodiernezh ar Gounezerezh e
1881. Tud straed Athènes, na edont ket er galloud, a nagenne a-vloc’h ar reizhiad republikan en ur
zerc’hel da ginnig ur reizhiad korfuniadelour. Er c’hontrol, tud boulouard Saint-Germain, dre ma
piaouont ar galloud, a asant d’un niver treuzvarc’hadoù. Bez’ ez eus diforc’hioù all etre an div
gostezenn : evit straed Athènes e rank ar c’hweluniaderezh bezañ brientek er frammoù gounezel, tra
ma komz boulouard Saint-Germain kentoc’h eus kengrediezh etre ar gouerion hep merkañ ul lec’h
brientek d’ar c’hweluniadoù na kennebeut d’ar c’hevelourioù. Harpet eo straed Athènes gant
noblañsoù ha beleion, tra ma kav ar boulouard e ziaz gant renkadoù etre ar gounezerezh ha ma’z eo
skoazellet gant amaezhiaded, prefeded, h.a.. Koulskoude, daoust d’an diforc’hioù etrezo, e talc’h an
eil re hag ar re all da bennaennoù strizh, evel ar berc’hentiezh hiniennel, an hêrelezh, e c’houlennont
*

Daskemmañ a reomp anvad ar gendael-mañ a oa bet betek-henn : Kendael a-zivout ar metou kouerel e Breizh (sl.
Emsav 72/377-386, 78/181-191, 93/299-313).

ma ve an nebeutañ gwellañ a reolennoù dezvel hag a emellerezh a-berzh ar Stad e kevredigezh ar
ploue. E dibenn dezrann, n’en deus bet hini ebet eus an daou aozadur ul leviadurezh gwarezelouroc’h
na kevredigezheloc’h eget egile, mar ranker stadañ en devoe framm straed Athènes brasoc’h levezon
war ar gouerion eget e gevezer eus boulouard Saint-Germain. Ster istorek an enebiezh etre an daou
duadur a c’haller intent o tegas e penn-kont an emzalc’hioù e-keñver an Dispac’h gall : a-hed an 19t
kantved e voe tud o nac’h degasadennoù an Dispac’h gall, ha dehouiz straed Athènes oa en o zouez,
ha tud mennet da sammañ an degasadennoù, en o metou republikaned boulouard Saint-Germain.
E 1940, e tennas korvo aozadurioù straed Athènes (dreist-holl an Office Central) eus donedigezh
renad Vichy evit distroadañ aozadurioù boulouard Saint-Germain, bezañ anavezet da
zerc’houezourion nemeto ar gouerion dirak ar Stad ha, war un dro, dedalvezañ o c’horfuniadelouriezh.
3) Ar c’horfuniaderezh.
An anv « straed Athènes » a chom stag a-vras ouzh ar stroll aozadurioù gounezel heñchet gant an
tu dehou pellañ, en o zouez hag an hini pouezusañ an Office Central. Ar gostezenn-mañ eo a rae berzh
dreist-holl e Breizh. E-pad an eil Brezel-bed ez eas ur pouez brasoc’h gant ar gounezerezh da heul ar
strishadurioù bevañs hag astal an enporzhiadurioù gounezel. Ar gorfuniadelourion a emvataas eus ar
blegenn evit ober o c’hinnigoù da renerion Vichy. Degemeret mat e voent daoust d’an harzerezh aberzh amaezhiaded a sante aze un darn eus o galloud o risklañ diouzh o daouarn. O vezañ ma’z eo
pennaenn ar c’horfuniaderezh krouiñ ur reizhiad politikel ma anavez ar Stad da bep micher ur galloud
dizalc’h diouzh he hini, e tivizas renad Vichy fiziout en Office Central ar galloud da frammañ ar
gounezerezh war an diviz ma chomfe e gwazerezh ar Stad evit a selle ar pourvezadurioù. Hogen buan
ez emdroas an traoù ha kent pell ne voe mui merzet nemet an eil arvez : tamm-ha-tamm ez eas an
Office Central d’un amaezhierezh-Stad evit ar pourvezadurioù. Ur c’hwitadenn e voe a-benn ar fin an
arnod-se evit ar gorfuniadelourion
4) Ar goudebrezel : donedigezh ar sokialourion.
E 1943 e voe savet gant un nebeut sokialourion (TANGUY-PRIGENT en o zouez) ur
c’hweluniad gounezel anvet ar C.G.A. (Confédération Générale de l’Agriculture) war batrom ar
C.G.T.. Goude an Dieubidigezh ha skarzhidigezh ar gorfuniadelourion, e voe anavezet ar C.G.A. evel
aozadur derc’houezour nemetañ ar gounezerezh a-bezh. Anvet e voe TANGUY-PRIGENT da
Vaodiern ar Gounezerezh. Ar C.G.A. a vode seizh kevread, pep hini gouestlet d’un dachenn
arbennik :
– ur c’hevread evit ar c’hweluniaderezh dre-vras, an F.N.S.E.A.,
– ur c’hevread evit ar c’hevelourioù, an F.N.C.A.,
– ur c’hevread evit ar c’hilezennoù,
– ur c’hevread evit ar c’hred : Fédération Nationalde du Crédit Agricole,
– ur c’hevread evit ar galvezourion hag an implijidi,
– ur c’hevread evit ar wezhourion-douar,
– ur c’hevread diwezhañ o plediñ gant tachennoù arbennik, – ar C.N.J.A. (Centre national des
jeunes agriculteurs) o vezañ darn eus ar c’hevread-mañ.
E dalc’h ar sokialourion edo burev kevreadel ar C.G.A.. Hogen ne zaleas ket an tu dehou d’en em
ziskouez. En eil kendalc’h broadel an F.N.S.E.A. e 1944, BLONDELLE, bleiniad an tu dehou a
zisklerias e oa poent echuiñ gant ar forc’hellegezh hag ar c’hemmesk a veze graet etre F.N.S.E.A. ha
C.G.A.. En amboaz-se e kinnige na ve roll ar C.G.A. nemet unan a genurzhiata ha ma ve lezet an
arc’hwelioù talvoudusañ gant an F.N.S.E.A.. Tamm-ha-tamm ez eas da benn ar mennad-se, hag e
1950 e veze graet eus an F.N.S.E.A. aozadur derc’houezour kentañ al luskadoù kouer, hag o vezañ ma
oa renet ar c’hevread gant tud a zehou, e ranker dastum e voe a-benn ar fin savidigezh ar C.G.A. ur
c’hwitadenn evit ar sokialourion.

5) Donedigezh ar remziad nevez dre ar J.A.C. hag ar C.N.J.A..
E 1942, ur c’houer yaouank anvet René COLSON a roas lañs d’ar J.A.C. (Jeunesse agricole
chrétienne) na oa bet betek neuze nemet ur greizenn-dudi evit ar gouerion yaouank. Dindan levezon
COLSON e teuas da vezañ ur wir skol ma veze pleustret war ar c’hudennoù o tennañ d’ar
gounezerezh ha d’ar politikerezh. Al labour a grogas da deurel frouezh e-tro 1955 pa zeuas ar
gouerion yaouank stummet gant ar J.A.C. da gemer karg atantoù. Emouez oant dreist-holl ouzh an
ezhomm da arnevesaat ar gounezerezh ha da reoliñ an nevid. Ouzhpenn se, pa na felle ket dezho
gortoz digant renerion an F.N.S.E.A., tud eus ar remziad a-raok, an diskoulm d’o c’hudennoù, e oa o
mennoz krouiñ un aozadur dezho en defe pouez er par broadel. Divizout a rejont treuzfurmiñ ar
C’helc’h yaouankiz a oa e-barzh an F.N.S.E.A., o reiñ da gentañ dezhañ emrended e-keñver ar
c’hevread. Evel-se e voe savet ar C.N.J.A. e 1957. Ne voe ket komzet kalz eus an aozadur nevez betek
1959 pa grogas da lakaat reuz e kendalc’h bloaziek an F.N.S.E.A.. Un nebeut amaezhiaded a
ziskouezas o imor rak « an dud yaouank diempenn »-se, hogen pell edod a soñjal ez afe hep dale ar
C.N.J.A. d’un aozadur a bouez e buhez politikel ar gounezerezh.
EzJACiz eo ivez a aozas an diskeladegoù e Montroulez e 1961, en o fenn Alexis
GOURVENNEC. « Mare an ober feuls » e vez graet eus ar prantad-se. Hag, e gwir, e veze efedus-tre
ar feulster neuze, dre veur a arbenn, ha da gentañ a drugarez da vrezel Aljeria : gwanoc’h en em gave
ar Stad evit stourm ouzh an diaesterioù diabarzh. Ret eo anzav avat ne zaleas ket gwengel an « ober
feuls » da zizeriañ.
EzJACiz eo ivez a voe penn krouidigezh al luskad Paysans-Travailleurs a ziskler bezañ
marksourion hag a venn lec’hiañ o stourm e stourm ar renkadoù.
6) Ar M.O.D.E.F..
Krouet e voe ar M.O.D.E.F. e 1959 gant izili eus ar Strollad komunour evit difenn an atantoù
tiegezhel, alese e anv : Mouvement de défense des exploitations familiales. Enebet en deus kalz ouzh
politikourion ar 5t Republik o doa dibabet an hent war-du dizeriadur an atantoù bihan ha krenn. N’eus
ket anezhañ ur gwir c’hweluniad, – da skouer, en departamantoù ma emañ ar gomunourion e penn an
F.D.S.E.A., n’eus dezhañ kevrenn ebet. Roll ur stroll-pouezañ en deus kentoc’h, e-kichen hag e
diabarzh an F.N.S.E.A..
En derou e veze amparet ar M.O.D.E.F. dreist-holl gant tud eus an tu kleiz hag an tu kleiz pellañ,
hogen bremañ e kaver katoliged ha tud eus ar C.N.J.A. na gredont ket ken en un emdroadur
nannkevalaour eus ar gounezerezh er reizhiad politikel a vremañ. Evel just, evit dedennañ tud eus ar
c’helc’hiadoù-se en deus bet ar M.O.D.E.F. da emdreiñ e keñverioù ’zo : a-du eo bremañ gant ar
gounezerezh a-stroll hag aliañ a ra e genduidi da arverañ ha da reoliñ ar S.A.F.E.R. (Sociétés
d’aménagement foncier et d’établissement rural), hentoù a enebe outo a-raok. Merzet en deus ne
c’halle ket tremen da zifennour diwezhañ ar gevredigezh c’hounezel henvoazel : mar felle dezhañ
ober berzh, e ranke kengejañ gant ar remziad yaouank, kengejañ ivez gant ar re a chomfe war ar maez
ha nad int ket kevalaourion evit kelo.

B. – Ar c’healiadurezhioù pennañ o deus levezonet ar gouerion ha renerion an
aozadurioù gounezel.
Betek an eil Brezel-bed e chome pep eneberezh e diabarzh ar gevredigezh kouer empret war daou
eneberezh pennañ : an eneberezh Iliz-Stad, an eneberezh sokialourion-enepsokialourion. Mar
kemeromp da skouer an eneberezh a oa etre aozadurioù straed Athènes ha re boulouard Saint-Germain
ez eo anat edo diazezet war an eneberezh Iliz-Stad. Etrezo e kaver ivez an eneberezh sokialourenepsokialour, daoust ma’z eo kempleshoc’h an traoù ; da nebeutañ, ur mare ’voe ma oa an eil re
dehouat-krenn hag ar re all kleizat. E buhez pemdeziek ar gouerion ivez edo stignet ivez ar
gourzhenebadur Iliz-Stad, ha pa ve e stumm an arvell etre skol ar veleion hag ar skol lik. Menegomp
ar pouez bras he deveze an Iliz e buhez ar maezioù, n’eo ket hepken a-fet mennozioù hogen ivez evit a
sell ar frammata. An tezennoù korfuniadelour oa tost-tre da « gatoligiezh kevredigezhel » Albert de

MUN ha LA TOUR DU PIN. Kounaomp ivez al labour-stummañ bras a renas ar J.A.C. goude ar
brezel e-touez ar gouerion yaouank.
Koulskoude, abaoe un nebeut bloavezhioù e tenn an daouad gourzhenebadurioù-se da gilañ e
gounid an eneberezh etre ar gouerion vras hag ar gouerion vihan, – ur c’heal nevez o kemer pouez eo
hini proleterekadur ar gouerion vihan hag etre. Dav eo reiñ un nebeut diskleriadurioù. O vezañ m’en
deus ar c’houer keitat ur gevrat gant ur gevelouri, pa’z eo ar gevelouri a ziviz priz ar c’henderc’hadoù,
e teu saviad ar c’houer da vezañ hini ur goprad d’ar gevelouri. Ouzhpenn se, evel m’en deus prenet e
ardivinkoù war dle, e teu da berc’henn warno pa’z a war e leve pe-dost. Gant al luskad PaysansTravailleurs dreist-holl ez eo bet ledet ar c’heal-se.

II. – Kudenn an darempredoù etre ar gouerion hag ar gevredigezh vloc’hel.
A. – Un nebeut kudennoù dibarek d’ar gouerion er gevredigezh a vremañ.
1) Kudenn an douar.
Betek an eil Brezel-bed e veze pal pep kouer espern arc’hant a-walc’h evit dont a-benn da brenañ
an douar a laboure. Komprenadus oa seurt doare gwelout o vezañ ma c’halle ar berc’henned sellout
ouzh an dazont gant surentez, hag ivez dre ma edo ar gounezerezh o vevañ c’hoazh e klozarmerzh.
Bremañ, daoust ma’z eo chomet kreñv gwengel ar berc’hentiezh prevez, e teu ar gouerion
emouiziekañ da welout kudenn an douar en un doare disheñvel. Ne lakaont ket kement ar pouez war
ar berc’hentiezh hiniennel ha war reoladur an araez-kenderc’hañ ez eo an douar. Komzet e vez ivez
eus perc’hentiezh strollennel an douar, – diskoulm e ve da gudenn an hêrezh a lak ur c’houer da
brenañ o lod digant e vreudeur hag e c’hoarezed. Gant marksourion, Bernard LAMBERT da skouer, e
kaver an dezenn-se. Ur mennoz all a vez o redek eo ma ve harzet ar brokerezh war an douaroù. En
holl, e vez sellet nebeut-ouzh-nebeut ouzh an douar evel un dra prevez, ha mui-ouzh-mui evel ur mad
kevredigezhel a rank an arver anezhañ bezañ divizet gant ar geodedourion (ha n’eo ket gant ar
gouerion hepken).
2) Ar c’hevelourioù.
Gwengel ar gevelouri a chom c’hoazh kreñv-tre evit meur a gouer. Enebiñ a reont ar gevelouri
ouzh an embregerezh prevez. Koulskoude, roll ar gevelouri a zeu da vezañ tost-tre da hini an
embregerezh prevez, an daou o vezañ sujet heñvel da amveziadoù an nevid kevalaour ; ouzhpenn se, e
chom gwan-tre galloud-divizout ar gouerion er c’hevelourioù : ur vojenn e vez alies ar werinegezh
enno pa na ve nemet dre an diouer a gelaouiñ (sl. Emsav 86/56-57, 1974). A-hend-all, ar c’houer an
hini eo a samm an darn vrasañ eus ar riskloù o tennañ da ziasurded an nevid. An hevelep tra zo da
lavarout a-zivout an embregerezhioù prevez a sin kevratoù gant ar gouerion. An holl zevoudoù-se a
zegas dour da vilin ar re a fell dezho lec’hiañ stourm ar gouerion e stourm ar renkadoù, – mui-ouzhmui e vez komzet ganto eus proleterekadur ar gouerion er reizhiad a vremañ. Menegomp da skouer
frazenn Lambert : « Savlec’h ar c’houer e-keñver an embregerezh prevez ma labour evitañ a zeu da
vezañ tost-tre da hini ur micherour a lavarfe dezhañ e batrom : “Da c’hoprañ a ran e-pad bloaz me te
’z po da brenañ an ardivink a labourez gantañ”. »

B. – Al leviadurezhioù gounezel.
E pep bro e tisoc’h al leviadurezh c’hounezel eus un treuzvarc’had etre ar redioù kalvezel,
armerzhel, kevredigezhel ha politikel hag an amkanioù kalvezel, armerzhel, kevredigezhel ha politikel
en deus kemeret ar gouarnamant. Ar gudenn eo gouzout pehini eo al levezon eus pep elfenn e
saveladur al leviadurezh c’hounezel hag ivez penaos levezonañ al leviadurezh-se e doare ma kenglotfe
gant ezhommoù gwirion ar vro. Ar pezh a c’haller lavarout da nebeutañ eo ez eo daleet diorreadur ar
gounezerezh e-keñver hini ar greanterezh dre-vras. Brastresañ a raimp amañ al leviadurezhioù
gounezel hervez an tri rumm broioù ma vezont renet : ar broioù frankizour gant un armerzh diorreet,

ar broioù sokialour gant un armerzh diorreet, ar broioù ma’z eo ar gounezerezh gennad pouezusañ an
armerzh.
1) Ar broioù frankizour gant un armerzh diorreet.
E darn eus ar broioù-se emañ kevanekaet mat a-walc’h ar gounezerezh ouzh ar peb-all eus an
armerzh, da skouer er Stadoù-Unanet pe e Breizh-Veur. E broioù all n’eo ket bet kaset da benn ar
c’hevanekadur-se, e Frañs da skouer. Er riez-mañ e ranker lakaat e kont arbennoù kevredadel hag ivez
leviadurezhioù gounezel ar gouarnamantoù : kresk bras ar genderc’husted c’hounezel n’eo ket aet ageñver gant un digresk eus ar boblañs kouerel evel ma’z eo c’hoarvezet er Stadoù-Unanet hag e
Breizh-Veur ; alese gouzizadur an helv gounezel keitat e-keñver an helv greantel keitat ha, da heul, ar
striv da greskiñ kementad ar c’henderc’h, dreistkenderc’h hag, a-benn ar fin, ar redi evit ar Stad da
emellout ha da harpañ ar gwerzhañ.
2) Ar broioù sokialour gant un armerzh diorreet.
Er riezoù sokialour e vez isurzhiet al leviadurezh c’hounezel da balioù politikel hollek, eleze e vez
sokialekaet ar c’henderc’hañ e pep gennad eus an armerzh. Hag evit dont a-benn e ranker derc’hel da
bennaennoù strizh : unan eus an amkanioù da skouer eo dizeriadur an holl atantoù tiegezhel hag o
amsavadur gant atantoù-Stad bras, hervez tezennoù MARX hag ENGELS. Ur bennaenn all eo
steuñvekaat ar c’henderc’hañ gounezel. Hogen gant seurt doareoù-ober, emeur en arvar da goll ar
gwel eus ar werc’helezh.
3) Ar broioù ma’z eo ar gounezerezh gennad pouezusañ an armerzh.
Amañ e vez an darn vrasañ eus ar boblañs o labourat er gounezerezh, peurliesañ gant goproù izel.
Ar gudenn a zo e kaoz neuze eo kudenn an emframmoù : derc’houezourion ar boblañs dirak ar Stad a
vez alies gouvriaded pe pennoù-meuriad o kemer disentezioù hep goulenn ali o zud. Dister-tre e chom
perzhiadur ar gouerion er vuhez politikel e-keñver ar gwiskadoù all eus ar gevredigezh. A-ratozh-kaer
e vezont dalc’het er-maez eus ar politikerezh : o vezañ ma’z int ar re niverusañ, e c’hallfe ar politikaat
o degas en un argerzh dispac’hel. A-zivout al leviadurezh c’hounezel er broioù-se e c’haller lavarout e
c’hoarvez alies eus kempennadurioù dister-tre graet dreist-holl evit atoriñ nerzhoù enebet ouzh ar
reizhiad. Ur gudenn all zo evel just, hini an douar : e-kichen ar gourferc’hentiezhoù e kaver
korrstalioù. Klasket e vez adaozañ ar glad, met skoilhet e vez outañ, ar c’hourferc’henned oc’h
adprenañ da skouer an tachennoù douar dre hantererezh tud diouzh o dorn.

III. – Petra zo bet kinniget betek bremañ ?
A. – Ar pezh a zo bet kinniget gant ar gempennelourion.
Ar gempennelouriezh he deus levezonet kealiad ar gouerion e derou ar bloavezhioù c’hwegont
dreist-holl, dre hantererezh ar C.N.J.A. hag an F.N.S.E.A.. Fellout a ra d’ar gempennelourion kemmañ
krefen ’zo eus ar reizhiad, nepred avat ne lakaont ar reizhiad en arvar. Un nebeut mennozioù pouezus
o deus degaset er maezioù : mennoz an arnevesaat hag an araokaat, mennoz an ardivinkaat. Int eo ivez
o deus lavaret evit ar wech kentañ ne oa ket ar berc’hentiezh hiniennel un dra ret evit ma ve askorus al
labour-douar. Lañs o deus roet da gevredadoù kouerion oc’h embreger perc’hentiezh-stroll war ar
binvioù-labour (evel ar G.A.E.C., Groupements agricoles d’exploitation en commun). Evit ma rafent
berzh e-touez ar gouerion vihan hag etre, e reont d’ar re-mañ evel pa vijent patromed vihan, o tiogeliñ
e c’hell pep kouer diorren e atant er reizhiad kevalaour. Hogen a-fet treuzfurmadurioù don er
gounezerezh ne ginnigont netra.

B. – Ar pezh a ginnig ar varksourion.
Klask a ra ar varksourion evel just dedalvezañ d’ar gounezerezh pennaenn piaouerezh-stroll an
araezioù-kenderc’hañ. Klask a reont ivez reoliñ ar c’henderc’hañ. Hogen, bewech ma voe klasket
reoliñ ar c’henderc’hañ er gounezerezh, ez eo bet ur c’hwitadenn, – en arbenn eus an amveziadoù

hinel, en arbenn ivez eus pouez an henvoazioù er gevredigezh c’hounezel. An arnodoù a seurt-se zo
bet heuliet gant ur prantad ma tigreizenne ar galloud-divizout ha ma veze laosket adarre un tamm
kentod gant ar gouerion. Ouzhpenn se e ranker derc’hel kont eus elfennoù na dennont ket rag-eeun
d’ar gounezerezh, amveziadoù ar gourc’hwel da skouer. Ret eo merkañ ez eo kalz diaesoc’h embreger
reolerezh ar c’henderc’hañ er gounezerezh eget er greanterezh, rak pell emeur a vestroniañ elfennoù
kemplezh ar gudenn.

IV. – Digoradur war an dazont.
A. – Penaos gwelout darempredoù ar gouerion gant gwiskadoù all ar gevredigezh ?
1) Gant ar vicherourion.
Daoust d’an unvanded vras a-walc’h a zo etre lazioù ar gouerion vihan pe etre ha lazioù ar
vicherourion, eo arabat kemmeskañ an daou saviad. Ent wirel e chom ar c’houer atebek war ar
postadurioù a ra en e atant. Hogen, a-hend-all, e vezont holl korvoet er reizhiad a vremañ, ha n’eo
nemet o kemer amkanioù politikel boutin resis e c’hallo micherourion ha kouerion distremen an
diforc’hioù a zo etrezo.
2) Gant sternioù ar c’hevelourioù.
Roll sternioù ar c’hevelourioù e vez alies urzhiata labour ar gouerion, pe o c’hendrec’hiñ da
zegemerout an treuzfurmadurioù hetet gant ar renkadoù vestronier. A-benn ar fin, ne reont nemet
harpañ ar reizhiad, – e kevrat emaint gant ar vourc’hizion evit sioulaat an diaz. Lod anezho
koulskoude a nac’h c’hoari ar roll-se hag a samm emelloù en tu all d’ar pezh a zo bet fiziet enno. Rakse, an darempredoù ganto zo bepred leun a forc’hellegezh ; pell emaint avat a vezañ sonnet, hag
emdroadurioù a c’hell c’hoarvezout.

B. – An darempredoù gant an Trede Bed.
Daoust ma seblant, d’ar sell kentañ, kudennoù an Trede Bed bezañ disheñvel diouzh re kouerion
Europa, ez eus e gwirionez kalz poentoù boutin etrezo. Kemeromp ur skouer resis : Unilever zo un
embregerezh eoul kraoñ-douar o korvoiñ garv kouerion Afrika, ha dre se e c’hell kaout prizioù
kevezus-tre en nevid europat, pezh a redi kouerion Europa da zigreskiñ priz o c’henderc’hadoù, an
amann da skouer. Anat eo enta e c’hell, e degouezhioù resis, stourm ar gouerion er broioù greantelaet
bezañ liammet ouzh stourm gwiskadoù korvoet an Trede Bed.
Ouzhpenn se, en tu all da zarvoudoù dibarek evel hennezh, eo ret dimp lavarout e ranko ar boued
bezañ dasparzhet hervez an ezhommoù, ha n’eo ket hervez an helv ; hag evit dont a-benn da se e vo
dav kemer e kont armerzh ar bed en e bezh.

K. – Dispac’hegezh ar gouerion.
Hervez MARX ne oa nemet ar broleterion a c’halled lavarout araokadek, a oa gouest da gas an
istor war-raok, pa oa echu roll istorek ar vourc’hizion. War un dro, ned eo ket tener ouzh ar gouerion,
– kounaomp ar frazenn ma tiskouez ar c’hêriadennoù war ar maez heñvel ouzh avaloù douar en ur
sac’h, eleze dizalc’h pep hini diouzh ar re all.
Evit LENIN, e zegasadennoù a denn ivez d’ar vicherourion : ne vezont ket dispac’herion diouto
o-unan, ezhomm ’zo eus ur rakward dispac’herion a vicher, frammataerion ar stourm proleterel. A-fet
ar gouerion avat ez adkemer mennozioù MARX : heuliañ a raint ar broleterion pa vo lusket an argerzh
dispac’hel, n’eo ket int a vo al luskerion.
En devoudoù avat ned eo nepred tremenet an traoù en un doare ken eeun. LENIN e-unan zo bet
rediet da dreuzvarc’hata, da frankizañ ar gounezerezh gant an NEP. A zo mui : skouer Sina a ziskouez
e c’haller ober an dispac’h gant un diaz poblañsel kouer. Tostoc’h dimp, skouer ar Joint Français a
ziskouez e c’hell ar gouerion amparañ un nerzh araokadek. Hogen, se lavaret, eo dav anzav e vez kalz

muioc’h a forc’hellegezh e saviad ar gouerion eget e hini ar vicherourion ha, dre heulret, en o
emzalc’h renkadel. Un dra all zo ivez : n’eus ket er gounezerezh a hengoun istorel dispac’hel evel
ma’z eus el luskadoù micherour. Mar fell dimp kaout ur stern damkanel azasoc’h ouzh ar werc’helezh
evit a sell ar stourmoù da zont, ha mar fell dimp o defe ar gouerion ur roll er stourmoù-se, e ranko
bezañ trehontet an dezrann marksour, da lavarout eo tarzhet ar c’hombod renkadel.
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KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(C’hwec’hvet testenn, PKB-1406)
An emsav aljerian. V. – Al leviadurezh skolel gall en Aljeria eus 1830 da 1870.
Adalek ar bloavezhioù 1830-1831 e tegemeras ar penngourc’hemenner gall en Aljeria lizhiri o
tegas titouroù ha raktresoù evit diazezañ an deskadurezh c’hall er vro. Digant prevezidi e teue al
lizhiri-se hag intret e oant gant un derc’helouriezh a orin santsimonour pe kristen koulz ha gant
levezon ar Sklerijennadur. Evito e oa direndael dreistelezh ar sevenadur europat – ar sevenadur gall
pergen – hag e tle sklerijennañ ar bed a-bezh. Skouer MEHEMET-ALI, pacha Egipt, a hañval
kantreizhañ seurt meno. E derou an 19t kantved en doa MEHEMET-ALI kroget gant berzh da
arnevesaat ha da ziorren Egipt, gant skoazell kuzulierion europat, gall dreist-holl, ha dre se e voe
digoret ar vro da sevenadur Kornog. Gant an eeunegezh vrasañ e krede d’ar raktresourion c’hall eus
1830-1831 e ve anzavet diouzhtu trec’h ar sevenadur gall gant an Aljerianed o-unan. Ne oa nemet
sevel skolioù ha deuet e vent a-yoc’h d’en em stuziañ gant joa diouzh ar patromoù gall. Forzh penaos,
evit Frañsizion ar mare, n’o doa an Aljerianed sevenadur ebet. Ur madober divent e oa enta diazezañ
skolioù en Aljeria. Kreñv oa c’hoazh ar gredenn e oa liammet vertuz ha deskamant.
Da seurt lizheroù e roas CLAUZEL, ar penngourc’hemenner respontoù goursezus ha diresis.
Preder a-walc’h en doa a-hend-all gant ar c’hudennoù milourel. E 1831 ivez en doa ar gouarnamant
gall diskleriet e oa dic’hallus embreger diouzhtu ar skoliata en abeg d’ar « stad a c’houzalc’herezh ».
Forzh penaos, diviz ebet ne oa bet kemeret war an dalc’h hag e chomfe pe get ar C’hallaoued en
Aljeria. Lusket e voe an embregadennoù skolel kentañ e mae 1832 pa voe bet anvet GENTY DE
BUSSY da velestrour trevourel (ur melestrour trevourel oa en Aljer abaoe kerzu 1831, daoust ma ne
voe ensavadekaet ar gefridi-se nemet e gouere 1834, sl. Emsav 94/356, 1974). GENTY DE BUSSY a
gemeras a-zevri e roll a sevenaer. Krouet e voe ar stael a « Enseller-meur ar studioù en
Adrenouriezh ». Diouzhtu e savas kudenn ar yezh. Nebeut-tre a Aljerianed a ouie galleg. Meneg e voe
da zeskiñ galleg d’ar skolidi aljerian hag arabeg d’ar skolidi c’hall. Nemet e soñje GENTY DE
BUSSY ha ROVIGO, penngourc’hemenner milourel, e tlee ar galleg en em ledañ tamm-ha-tamm
diwar-goust an arabeg. Evito ne c’halle an deskiñ galleg nemet ober vad d’ar gentvroiz : ouzhpenn e
dalvoudegezh pleustrel, pemdeziek, e tigore dezho ar galleg dorioù ur sevenadur dreist na c’hallent
nemet bezañ hoalet gantañ. An atebeion c’hall a ziawele enteuzidigezh herrek ar c’henelioù a oa o
vevañ en o dalc’hadennoù, ha se dre berzh ar skolioù. E 1833 e lavare ROVIGO : « Ne gollan ket spi

da vodañ a-barzh un herrad amzer dindan an hevelep kelennerion ha d’an hevelep eurvezhioù
Yuzevion, Maoured, Gallaoued, Italianed ha Spagnoliz. Er skolioù e tleer prientiñ ur c’hendeuzadur
ken c’hoantadus »1. Un hunvre eo a badas betek dibenn an Eil Impalaeriezh.
Petra a voe graet en devoud ? E 1832 e voe savet teir skol brevez a zegemeras 100 bugel europat
hag ur skol arbennik ma tesked 40 skoliad yuzev war ar galleg teir gwech ar sizhun. A-hend-all e voe
anvet ur skolaer en Oran. Rakwelet en doa GENTY DE BUSSY bodañ 500 skoliad o tont eus an holl
genelioù en ur voskeenn eus Aljer deuet da berc’hentiezh ar Stad c’hall, hogen berz a lakaas ar
gouarnamant gall war ar raktres, o c’houzout ervat n’o dije ket muslimiz asantet bezañ en ur voskeenn
a-ser gant kristenion ha Yuzevion. Volterour oa GENTY DE BUSSY evel ma oa ar pep brasañ eus
bourc’hizion c’hall derou an 19t kantved ha diemouiziek ouzh nerzh ar mennozioù kravezel. Kalz en
a-raok war e gempredidi, e venne reiñ un deskadurezh lik da skolidi a gravezioù disheñvel. Goude
prometiñ argerzhout gant evezh e teuas a-benn da gaout an aotre digant ar gouarnamant. D’ar 1ñ
mezheven 1833 e voe digoret ur « skol a gendeskadurezh », ar skolidi c’hall o teskiñ arabeg gant ar
skolidi aljerian, hag a-geveskemm. War ar 500 skoliad gortozet e teuas 200 : 100 Gall, 21 Alaman, 15
Spagnol, 5 Italian, 2 Valtad ha 58 Aljerian. Ur skol heñvel a voe digoret en Oran e here 1833, ma
teuas 66 skoliad. Diwezhatoc’h e voe savet unan all e Bône. Evit an deskadurezh eil derez e voe
krouet ur c’helenndi arabek-gallek en Aljer d’ar 1ñ gwengolo 1834.
Hogen adalek 1833 e krog ar gerseenn vras : an Aljerianed o tont d’ar skolioù gall zo Yuzevion
tost an holl anezho ha n’eo ket Arabed. Nac’h a ra an Arabed kas o bugale d’ar skolioù gall daoust da
bouezadurioù an amaezhierezh gall war ar pennadurezhioù kravezel muslim. A-hend-all e tec’h mistri
ar skolioù koranek eus Aljer. Niver ar skolioù-se a gouezh eus 80 e 1830 da 40 e 1833. Seurt
dinac’hadur eus an deskadurezh c’hall gant an Aljerianed vuslim a vo unan eus kudennoù brasañ an
amaezhierezh gall en Aljeria e-pad Unpenniezh Gouere hag an Eil Impalaeriezh.
Etre disparti GENTY DE BUSSY eus Aljeria e 1834 ha 1839 n’eus diell ebet koulz lavarout
diwar-benn an deskadurezh c’hall2. E 1839 emañ o treiñ bepred skol ar gendeskadurezh en Aljer. Er
gêr-se ivez e krakvev pemp skol brevez, enno skolidi europat nemetken. Arc’hwelañ a ra ivez ar skol
evit ar Yuzevion, ha zoken ez eus digoret ur skol all evit ar merc’hed yuzev e 1836. En holl ez eus
1324 bugel skoliataet en Aljer e 1839, en o zouez 1009 Europad, paotred ha merc’hed, 220 Yuzev,
paotred ha merc’hed, ha 95 Arab, paotred hepken. Atav ez a en-dro ivez ar c’helenndi arabek-gallek
daoust d’ar c’hudennoù a sav. Techet eo ar rener da lonkañ ha ret eo bet kemmañ ar c’helenner war an
arabeg dre ma oa hogos dizesk war ar yezh-se. Forzh penaos ne hañval ket ar skolidi europat bezañ
gwall zeuriet gant an arabeg. Er skolioù a gendeskadurezh en Oran hag e Bône n’eus nemet skolidi
europat kennebeut ; ar Yuzevion zoken ne fell ket dezho dont di. Ouzhpenn se o doa ar C’hallaoued
klasket bodañ en o skolioù dreist-holl bugale eus ar gwiskadoù pinvidikañ ha levezonusañ eus pep
stroll kenelel. Hag aze ivez e voe ur c’hwitadenn : ne voe nemet bugale baour o tont. Adalek ar mare
ma krogas ar skolioù da vezañ darempredet gant bugale ar renkadoù paour, ne voe spi ebet ken da
welout bugale ar renkadoù pinvidik o tostaat. A-hend-all, dre berzh orin diseurt ar skolidi e veze
dizunvan ar c’hlasadoù ha, da heul, e chome izel live ar studioù, ken ma ne zaleas ket ar skolioù da
vont war o diskar. E 1842 e chome 15 skoliad e skol gendeskadurezh Aljer, ha skolioù Oran ha Bône
zo aet da get. Ar Frañsizion ne gomprenont ket perak ne zeu ket an Arabed yaouank d’o skolioù ha
lakaat a reont kiriek da gement-se enebiezh ar pennadurezhioù kravezel muslim. Gwir eo e rae ar remañ bruderezh a-enep ar skolioù gall. Met zoken pa zeu ar Frañsizion a-benn da lakaat tousegi vat da
bennoù kravezel ez eo heñveldra.
Evit dedennañ an Arabed yaouank ez eus anv adalek 1842 d’o goprañ mar deuont d’ar skolioù
gall. Kentradet eo an hentenn-se e 1845 gant ur skolaerez anvet an Itron ALLIX (diwezhatoc’h an
Itron LUCE) o terc’hel ur skol brevez en Aljer. Evel-se e teu a-benn da gaout 4 skoliadez arab da
gentañ, 13 da c’houde. Met deuriet eo ar skoliadezed dreist-holl gant ar verenn a vez servijet dezho er
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skol. Daou lur a vez roet bep miz d’ar gerent. An Itron ALLIX en em zibab da gaout skoaziadennoù
digant an amaezhierezh a wel en he skol un doare da stourm ouzh kantreerezh ar vugale. En em astenn
a ra ar reizhiad hag e 1850 ez eus etre 70 hag 80 bugel muslim gopret daou lur ar miz pep hini e
skolioù Aljer. Reoliek e teuont d’ar c’hentelioù, pezh nad eo ket lavarout e teuont evit deskiñ un dra
bennak. Yuzevion Aljer, dindan levezon ar « Yuzevion frank » (sl. Emsav 94/351, 1974) moarvat, a
gase digudenn o bugale d’ar skolioù gall. Er c’hontrol, en Oran, e save krenn ar c’honsistor enep d’an
deskadurezh c’hall, seul gent a se ma veze fiziet ar skolioù evit ar Yuzevion e kelennerion yuzev o
tont eus Frañs.
Koulskoude e ra an amaezhierezh gall strivoù evit tizhout muslimiz. E 1834 ez eo kefridiet
DUTRÔNE, kuzulier e lez-engalv Amiens hag arabeger, evit ober ur veaj-enklask en Aljeria diwarbenn an deskadurezh. Merzout a reas ne oa levr azas ebet evit an Aljerianed. War e atiz e voe lusket ur
genstrivadeg e Bro-C’hall gant ur priz mil lur evit « un oberenn boblek e galleg hag en arabeg Aljeria
da vezañ arveret gant annezidi dalc’hadennoù gall Norz Afrika ». En disoc’h ez eas ar priz da zaou
c’heriadur, daou yezhadur ha daou gollok. « Pell edod diouzh ar sevenadennoù damrakwelet », a skriv
Yvonne TURIN3. Fazi ar Frañsizion oa krediñ e klote dre ret ezhommoù hag iziunadoù an Aljerianed
gant o re. Ur gweladur unventek a hevelebekae lazioù an Aljerianed, re ar Stad c’hall ha re ar
brevezidi c’hall. Evit an embannerion barizian FORTIN ha MASSON da skouer n’eo ket deuet
c’hoazh an Aljerianed da vezañ emouez ouzh o broadegezh, hag e skrivont : « Evito ez eo ar meuriad
ar vammvro. N’int ket deuet a-benn c’hoazh da gompren ster ar vammvro ledanoc’h-se ez int
dleourion anezhi d’an alouberezh gall »4. Dlead kentañ ar c’helenner gall eo enta deskiñ d’e skolidi
lavarout : « Me zo aljerian ». War an amboaz-se e kinnig an daou embanner lakaat sevel levrioù war
douaroniezh Aljeria, istor ha douaroniezh Frañs hag ul levr istor war an darempredoù etre Europiz ha
muslimiz o tanevellañ « an holl zegouezhioù m’o deus Europiz ha muslimiz roet an eil re d’ar re all
testenioù a vrokusted hag a vadelezh. Gant aked e ve pellaet an holl zevoudoù a c’hallfe degas
eñvoradoù a genoaz kasonius »5.
E kelenndi arabek-gallek Aljer e teu an arabeg da zanvez ret evit an holl skolidi, europat pe
aljerian, adalek 1840. Hogen kement a ziegi a veze gant ar skolidi europat o teskiñ arabeg ha gant ar
skolidi aljerian o teskiñ galleg. Izel e chom live ar studioù. Dizorniet eo ar rener en arbenn eus e
vezventi, ken dister all eo e amsaver. N’eo ket gwall skouerius kennebeut buhezegezh ar gelennerion.
Diwar 1842 e vez kaset da Baris lizheroù dizanv ouzh o flatrañ a drafikerezh hag a gleñvedoù
gwenerel. Gouez d’al lizheroù-se ez eo divrudet ar gelennerion ha gwalleget kelennerezh an arabeg,
ha setu perak ne fell ket da vuslimiz kas o bugale d’ar c’helenndi. Paris a leuras da Aljer un enseller a
stadas ned ae ket mat en-dro an deskadurezh divyezhek. Neuze e voe kemennet d’ar spahied
(marc’hegerion aljerian eus al lu gall) ha da implijidi aljerian an amaezhierezh heuliañ kentelioù
galleg ha d’ar gefridiaded c’hall heuliañ kentelioù arabeg. Hogen amsent e chomas an holl war-bouez
ofisourion ’zo eus ar Gwazvaoù arab. En Aljer e oa d’ar muiañ etre 20 hag 25 Gall o teskiñ arabeg, e
Constantine edont 7 hag 11 en Oran. Tro-wenn a reas enta an deskadurezh divyezhek.
Tro-wenn a reas ivez ar c’helenndi arabek-gallek krouet e Paris evit an Aljerianed yaouank dre un
diferad eus an 11 mae 1839. Darbet e oa bet da veuriadoù ’zo emsevel p’o doa klevet anv eus an
diferad-se. Aon o doa na ve lamet o bugale diganto evit o c’has da Paris. Unnek Aljerian yaouank a
orin brientin a voe diabarzhidi er c’helenndi etre 1839 ha 1847. Heuliet e voe aketus an embregadennse gant ar c’hadvezhen SOULT, war un dro Tevezeg ha Maodiern ar Brezel, a lenne ar poelladennoù
hag a estlamme pa oa gouest ar skolidi da skrivañ frazennoù evel « Point de pain sans peine », « Le
mot ‘leur’, devant un verbe, ne prend jamais la marque du pluriel ». E gwirionez, skolidi aljerian Paris
ne zeskjont netra talvoudus. An hevelep emzalc’h hag o c’henvroidi o devoe e-keñver an deskadurezh
c’hall. Dre bennegezh Maodiernezh ar Brezel e voe lakaet ar c’helenndi da badout betek 1847 hag ur
bern arc’hant a voe koufonet : 25 000 lur-aour, tra ma voe nac’het ar 40 000 lur a c’houlenne evit
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kellidsteuñv bloaziek an deskadurezh en Aljeria. Ur c’hwitadenn e voe enta an embreg da stummañ
pennoù gallekaet e-touez an Aljerianed.
Diwar 1845 e krogas an traoù da emdreiñ gant ensezidigezh ar Gwazvaoù arab er vro a-bezh. E
dibenn Unpenniezh Gouere eo deuet anat d’ar C’hallaoued e skoont e-biou gant o deskadurezh en
Aljeria dre m’he diazezont war emdouelloù ha goulakadurioù faos. Emaint o spurmantiñ ivez o deus
an Aljerianed o sevenadur dezho, disheñvel-kaer diouzh ar sevenadur gall, ha n’int ket tud hep
sevenadur evel ma krede dezho en derou. Adalek 1845, e sant ofisourion ar Gwazvaoù arab,
arabegerion un darn anezho, an ezhomm da anaout mat ar gevredigezh hag ar stuzegezh aljerian. E
1845 eo bet embannet levr ar c’habiten DE NEVEU : Les Khouans, diwar-benn ar breuriezhoù
kravezel muslim (xuan = breuriezh), o lakaat a-wel pouez ar frammoù kravezel er gevredigezh
aljerian, a roll dibarek c’hoariet gant ar zaouiaoù (sl. Emsav 94/350, 1974) er par rannvroel hag, er par
lec’hel, gant ar moskeennoù hag ar skolioù koranek stag outo. Oaledoù bev ar gravez e oa ar zouiaoù
ha war un dro kreizennoù a harzerezh enepgall. Kregiñ a ra ar C’hallaoued da verzout ez eo dizisrann
harzerezh kravezel ha harzerezh broadel en Aljeria. Ar zaouiaoù, ar breuriezhoù hag ar varabouted a
ren bruderezh dirgel a-enep an alouberion, o lakaat o beli en arvar zoken er broezioù o deus
adc’hounezet diwar luoz ABD-EL-KADER. Adalek 1847 e voe lusket enklaskoù war ar frammoù
kravezel. Ne voent ket aes en arbenn eus diegi an Aljerianed o reiñ stlenn warno o-unan.
A-hend-all e voe an trevadennerezh drastus evit reizhiad ar skolioù islamat. E-kerz ar brezel e oa
bet diskaret kalz skolioù koranek ha zaouiaoù merzet evel kreizennoù a harzerezh, ha harluet pe lazhet
ar gelennerion. Ar skolioù islamat a gollas o diaz kellidel pa voe skrapet ar madoù habou gant ar Stad
c’hall pe ar vrokerion europat. Enket e voe d’an dienez an « tolba », pe skolaerion ar skolioù koranek
(tolba zo liester taleb). Hevelep darvoudoù ne raent nemet isañ kasoni ar pennoù kravezel ouzh ar
Frañsizion. E dibenn Unpenniezh Gouere ivez e sav kudenn ar yaouankiz aljerian. Dre an
trevadennerezh hag ar brezelioù eo bet reuziet armerzh Aljeria. Er c’hêrioù pergen ez eo kresket koust
ar bevañs, tric’hementet a-wechoù, ha gwiskadoù a-bezh zo kouezhet en davantegezh. Un darn vras
eus yaouankiz ar c’hêrioù a gantre dre ar straedoù, hep labour na deskamant, o’n em reiñ d’al laeroñsi
ha d’ar gastaouerezh. Desavet eo an holl e kasoni ar gouzalc’her ken gant o zud, ken gant an tolba
chomet bras o levezon zoken pa n’int ket evit kelenn reoliek. Ofisourion eus ar Gwazvaoù arab ha
kefridiaded trevourel a zeu da soñjal ez eo poent skoliata ha frammañ ar yaouankiz arab a-benn
gwarantiñ dazont ar veli c’hall er vro. Ret eo d’ar C’hallaoued gouzout a-benn ar fin da be skolioù ez
asanto an Aljerianed kas o bugale.
E 1847 eo aet da get emdouelloù ar bloavezhioù 1830-1835 : diwar skiant-prenañ e oar an
atebeion c’hall eo arabat klask aozañ an deskadurezh en Aljeria war batrom deskadurezh ar vrobenn.
N’eo ket ledet a-walc’h ar galleg er boblañs evit ma ve tu da embreger ar c’helenn dre ar galleg wareeun. Dre an arabeg e ranker degas an Aljerianed yaouank a-stok ouzh ar sevenadur arnevez. Ret eo
sevel ur reizhiad deskadurezh heñvel a-walc’h ouzh reizhiad ar skolioù islamat. Evel just e chom ar
pal gant ar gallekaat, hag ar c’helenn dre an arabeg ned eo nemet lankad kentañ argerzh ar gallekaat.
Kentañ poent digejet gant an enklaskoù eo kenglotadur ar gravez hag an deskadurezh e-touez
muslimiz. Gwelet hon eus c’hoazh pegen don e oa intret ar gedvuhez gant ar gravez (sl. Emsav 101/
163-175 & 174 pergen, 1975). Ar gwir da skouer zo parzh kevanek eus ar relijion, ar skiant ned eo
nemet studi an anaoudegezhioù diskuliet gant Doue dre ar C’horan. Bedoniezh kevan an Islam zo
heñvel a-walc’h er c’heñver-se ouzh bedoniezh kristen ar Grennamzer. Ur skoilh grevus e oa ar
gevanded-se evit an alouberion, seul gent a se pa lakjont pell amzer kent merzout e roe d’ar
gevredigezh aljerian un nerzh o doa kevredigezhioù Europa kollet abaoe kantvedoù. E remziad
Unpenniezh Gouere e rene ar volterouriezh hag an enepkloerelezh, met zoken ar C’hallaoued chomet
kristen a anaveze an troc’h lakaet gant an Azginivelezh etre Skiant ha Relijion, ha ne oant ket evit
kompren e oa evit an Aljerianed degemer an deskadurezh c’hall kement ha dilezel an Islam. A-hendall n’he doa Stad turk an Adrenouriezh nepred emellet e traoù an deskadurezh : en he dielloù n’o doa
ar C’hallaoued kavet roud ebet eus dispignoù skolel. Betek dibenn Unpenniezh Gouere e oant bet
techet da grediñ ne oa ket a zeskadurezh en Aljeria a-raok o donedigezh.

Tamm-ha-tamm dre o enklaskoù o deus ar C’hallaoued anaoudegezh ouzh framm an deskadurezh
islamat. En diaz, ez a ar skolioù koranek, renet gant an tolba, d’ober ar c’hentañ derez. Aotrouniezh
speredel ar meuriad pe ar ranngêr eo an taleb hag e levezon war ar boblañs zo divent. Strollet eo an
tolba e breuriezhoù. Er skolioù koranek o chom en o sav c’hoazh goude skraperezh ar madoù habou
ha reuzioù ar brezel e vez enket an tolba d’ar c’hlaskerezh-bara. Kalz anezho, hag alies an
dalvoudekañ, o deus kollet o staeloù hag erlec’hiet ez eus outo skarzhidi eus ar skolioù koranek
tuniziat ha marokat. Koazhet eo ivez niver ar skolidi ha gouzizet live ar studioù. Ken ma krog ar
C’hallaoued da nec’hiñ gant diskar ar skolioù koranek. Goût a ouzont roll ar gravez er brezel renet
outo. Ar Chouanerezh ha brezelioù an Impalaeriezh kentañ e Spagn ha Portugal o deus desket dezho
pegen aes e tro e fanategezh ar relijion en ur boblañs digelenn. Gwell eo ganto c’hoazh kaout da
enebourion muslimiz skoliet eget fanateion dirollet. Stummet e veze an tolba er zouiaoù. Pell o deus
lakaet ar C’hallaoued kent dizoleiñ ar zaouiaoù, da gentañ peogwir edont peurliesañ diazezet pell
diouzh ar c’hêrioù bras, d’an eil peogwir ne oa ket a ensavadurioù kevelep en Europa. Ar zaouiaoù a
veve diwar gestoù ha donezonoù a bep seurt. Bep bloaz, da vare an eost, en em skigne ar skolidi war
ar maezioù tro-dro evit kestañ ha prezegenniñ. Er zaouiaoù e kelenned d’an danvez tolba ar C’horan,
an doueoniezh, ar wiraouriezh, hag ivez an arabeg gant e yezhadur, a-wechoù ar jedoniezh hag ar
vezekniezh, – met al levrioù jedoniezh ha mezekniezh, rouez endeo, a steuzias pe-dost goude reuzioù
ar brezelioù trevadennel. Ret eo merkañ e oa an hentennoù kelenn er zaouiaoù sonnet ha diazezet
diflach war doareoù poellata skolastek.
A live gant ar zaouiaoù edo ar medersaoù, skolioù kêrel, kevredet pep hini gant ur voskeenn, ma
veze stummet kefridiaded aljerian ar Stad turk e grez an Adrenouriezh. Diabarzhidi oa ar skolidi.
Ezholet e veze ar gelennerion gant an dai diwar ginnig merour ar madoù habou ha bevañ a raent diwar
leveoù o tont eus ar madoù-se. Heñvel oa ar c’helenn enno hag er zaouiaoù. « Mistri-skol ha
kefridiaded o deveze an hevelep deskadurezh, ken ma oa an taleb evit kemer perzh en amaezhierezh
an “douar” ma kelenne, tra ma tigore alies ar c’hadi ur skol. »6
Ken drastus all e voe an aloubidigezh c’hall war ar zaouiaoù hag ar medersaoù ha war ar skolioù
koranek. E belik Aljer e voe freuzet an hanter eus ar zaouiaoù etre 1830 ha 1850. E proviñs Oran,
hervez danevell LA MORICIÈRE, penn milourel eno, ez eo bet gwall zrastet ivez an deskadurezh
uhel, ken ma’z a skolidi ar rannvro d’ar zaouiaoù marokat. E 1837 e oa Constantine kreizenn gefredel
brasañ Aljeria, gant 7 medersa, enno etre 600 ha 700 studier ha 90 skol goranek ; e 1849 ne chom
nemet 3 medersa gant ur 60 skoliad ha 30 skol goranek gant 468 skoliad (war un boblañs 20 000
annezad). Ken nec’het all eo ar Frañsizion gant diskar ar skolioù uhel, ar medersaoù pergen, peogwir
ez a diaes dezho kavout kefridiaded aljerian. A-du-rall eo kemmet roll ar medersaoù hag ar zaouiaoù :
eilrenk e teu ar skoliañ enno e-skoaz prezeg an harzerezh ouzh an alouber. « Dic’houest da ober penn,
en dachenn gefredel, ouzh ar stroñsadenn, en em damolodas ar benvegadurioù-se war o c’hefridi
gravezel a oa bet a-viskoazh kalon o buhez. A-dal da alouberezh ha da c’houzalc’herezh an
digredenneion e teu hounnezh da vezañ dreist pep tra prezegadur an harzerezh. Alese ar preder a
zalc’he da gemer ganto gwazerezhioù al lu »7.
Gant darvoudoù 1848 e Frañs e voe daleet urzhiatadur an deskadurezh en Aljeria diwar disoc’h
enklaskoù 1847. E 1849 e lakaas CHARON, Gouarnour-meur, embreger enklaskoù-klokaat. Edo ar
C’hallaoued a-du war ar ret lakaat an deskadurezh islamat dindan reolerezh ar Stad, nemet e oa daou
duadur : an eil, hini ar gefridiaded trevourel dre-vras a felle dezho lakaat diouzhtu reolerezh strizh war
ar skolioù islamat, egile, hini ar vilourion, a venne er c’hontrol diazezañ ar reolerezh a-nebeudoù gant
evezh bras o tamantiñ da gizidigezh an Aljerianed. Forzh penaos, o deus bremañ an holl dilezet da vat
ar mennoz ez eo a-walc’h kinnig ar sevenadur europat evit ma ve degemeret gant an Aljerianed. Ar
Frañsizion a oar ez eo kalz kempleshoc’h an traoù. Ar breutadurioù hag ar c’henstourmoù etre
dalc’hidi an daou duadur a zisoc’has war devedoù ar 14 gouere hag an 30 gwengolo 1850 : disrannet
oa ar skolioù arabek-gallek diouzh ar skolioù islamat ; ret e oa mont goustad-tre evit embreger ar
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reolerezh war ar skolioù islamat, – un afer a zekvloaziadoù e vefe. Padal e oa aesoc’h reoliñ strizh ar
skolioù arabek-gallek savet ganto.
Deved ar 14 gouere 1850 a rakselle sevel skolioù arabek-gallek er c’hêrioù bras ma hañvale ar
veli c’hall bezañ diazezet mat a-walc’h. D’an ampoent ne bleded nemet gant peder c’hêr : Aljer,
Blida, Bône ha Mostaganem. A-gostez e lezed Constantine ha Tlemcen. « Dre skiant-prenañ e ouied
ne oa ket ur skol arabek-gallek evit padout en div gêr-se, pezh a verke a-walc’h pegen poblek e
oant »8. En Aljer hepken e veze raksellet skolioù merc’hed, – hogen aozerion an devedoù o-unan a
ouie ne oa eno nemet un hetad deol, ken estren oa d’ar boazioù islamat. Evel ma lavare un ofisour :
« Mar fell dimp degas un emsavadeg hollek, n’eus gwelloc’h hent eget divizout deskadurezh ar
merc’hed »9. Renet oa da vezañ ar skolioù arabek-gallek gant ur c’helenner gall, en e ser un ameiler
muslim. En o raklun edo an deskiñ lenn ha skrivañ en div yezh, elfennoù an niveroniezh, an
douaroniezh hag an naturouriezh, labourioù gwriat evit ar merc’hed.
Kudennoù a savas pa voe ret dedalvezañ an devedoù. Abaoe diferadoù ar 16 hag 20 eost 1848 o
stagañ un darn eus an amaezhierezh trevourel ouzh maodiernezhioù Paris, edo ar skolioù islamat en
atebegezh an amaezhierezh milourel, tra ma oa aet ar skolioù evit Europiz ha Yuzevion en amgant
Maodiernezh an Deskadurezh foran. O vezañ ma ne oa ket bet termenet spis ar bevennoù ha ma oa
kelennet galleg er skolioù nevez krouet, ez arc’has Rektor Skol-veur Aljer ar gwir d’o ensellout. Un
arvez e voe eus an taravioù taer etre milourion ha trevourion en Aljeria e grez an Eil Republik. Darbet
e voe da RANDON, Gouarnour-meur, soublañ e 1852. Hogen SAINT-ARNAUD, Maodiern ar
Brezel, harpet war ar galloud en doa gounezet da geñver taol-Stad an 2 kerzu 1851 (sl. Emsav 96/421,
1974), a nac’has groñs pep emell a-berzh an amaezhierezh trevourel, oc’h arguziñ e oa da seurt
skolioù palioù politikel na c’hallent ket bezañ sammet gant an Deskadurezh foran, met gant ar galloud
politikel war-eeun. Ne oa o chom dindan reolerezh an Deskadurezh foran nemet ar C’hallaoued o
teskiñ arabeg, a oa dibaot-kaer avat. Diaesterioù a voe ivez gant kelliderezh ar skolioù arabek-gallek.
Diegi o deveze ar c’humunioù o pourchas arc’hant dezho. Ker e koustent hag an darnvuiañ eus an
dinazoù, graet gant Gallaoued, ne oant ket gwall zeuriet ganto. Ar Gouarnour-meur a zivizas
debarzhañ war-eeun d’ar brefeded evit ar skolioù arabek-gallek kellidoù a veze diskontet eus ar
skoaziadennoù roet gant ar Stad d’ar c’humunioù.
D’an 30 gwengolo 1850 e voe embannet un deved a-zivout an deskadurezh islamat : dalc’het oa
houmañ evel m’edo ha lakaet dindan evezh ar C’houarnouriezh-veur, en damkan da nebeutañ ;
raksellet oa tri medersa, unan e Constantine, unan all e Medea pe Blida evit proviñs Aljer, an trede e
Tlemcen pe Mostaganem evit proviñs Oran. Evezhiek e chome ar gouarnamant gall : ne lakae
reolerezh ebet koulz lavarout war ar skolioù koranek, ar zaouiaoù hag ar medersaoù kent, er
medersaoù nevez ne oa ket anv evit an ampoent da gelenn galleg. Ar gelennerion oa da vezañ dibabet
gant gourc’hemennerion vilourel ar proviñsoù en askont eus o gouiziegezh hag o « meizidigezh », –
da lavarout eo tousegi a ouenn vat, – ha gopret gant ar Stad c’hall. Stummet e vefe er skolioù-se
diouzh un tu tolba na vent ket luskerion enepgall ha diouzh an tu all kefridiaded aljerian evit an
amaezhierezh. Aked bras a lakaed gant live ar studioù : ar skolioù nevez a zlee bezañ trec’h d’ar
zaouiaoù evit ar c’helennerezh ha stummañ tolba barrekoc’h. Tamm-ha-tamm e tlee ar medersaoù
dont da vezañ kreizennoù-kejañ etre ar sevenadurioù islamat hag europat. E spered al levierezh gall,
ken e Paris, ken en Aljer, e tlee « madoberoù » an deskadurezh c’hall kempouezañ arvezioù nac’hel ar
brezelioù hag an trevadennerezh, ha distaviñ droukrañs an Aljerianed ouzh ar C’hallaoued. Azonus
eus ar gweladur-se eo ul lizher skrivet gant Dug AUMALE e 184710. Ar C’hallaoued en em denne eus
o emdouelloù kentañ evit kouezhañ en emdouelloù nevez.
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« Au moment où l’on peut compter sur les progrès de la colonisation, on ne saurait négliger aucun moyen d’assurer la
sécurité aux intérêts chaque jour plus sérieux, aux personnes chaque jour plus nombreuses que la France doit implanter dans
ce pays. Et si la terreur qu’inspirent nos armes doit être la première garantie de sécurité, il faut aussi reconnaître que l’équité
de notre gouvernement, que ses bienfaits pour le peuple vaincu doivent, en rassurant les indigènes sur nos intentions, calmer
les inquiétudes que leur cause l’envahissement progressif, par la population européenne, d’une partie du sol qu’ils

Er prantad 1850-1870, eleze e grez an Eil Impalaeriezh, e c’haller digejañ tri lankad el
leviadurezh skolel gall. Da gentañ e vez roet lañs d’an deskadurezh islamat henvoazel, o klask he
reoliñ hag he arverañ. Goude un nebeut bloavezhioù e stader ez eo ur c’hwitadenn hag e klasker neuze
ledañ ar skolioù arabek-gallek dre ar vro a-bezh. Erfin dre un emdroadur c’hoarvezet e dibenn an Eil
Impalaeriezh e tenn ar skolioù kumunel da amsaviñ tamm-ha-tamm ar skolioù arabek-gallek hag un
deskadurezh c’hallek rik da gemer lec’h an hini a glaske kevaniñ an daou sevenadur.
Pal ar C’hallaoued ne oa ket freuzañ an deskadurezh islamat, hogen he arverañ da enaouiñ en
Aljerianed yaouank ranellerezh ouzh ar ouezoniezh hag ar stuzegezh arnevez dre o lakaat war
danvezioù skiantel, hag o heñchañ a-benn ar fin war-du studi ar galleg. « Pa lavaran e rankomp
kempenn ha, diwezhatoc’h, kemmañ an deskadurezh islamat, ne intentan ket e rankimp kemmañ
skourroù ar benvegadur-se pe lemel lod anezho, hogen, en ur virout an holl studioù a zo, hon eus da
glask reiñ dezho un durc’hadur heboelloc’h ha, dreist-holl, astenn kelc’h ar studioù-se »##11 a skrive
ar Gouarnour-meur CHANGARNIER e 1848. E-doug bloavezhioù kentañ an Eil Impalaeriezh e
talc’has al leviadurezh skolel war lañs devedoù 1850, kelc’hlizheroù a-berzh ar C’houarnouriezh-veur
o tont d’o c’hlokaat war ar munudoù. Dre gelc’hlizher an 29 gouere 1852 e tiviz ar penngadour
RANDON, Gouarnour-meur Aljeria, arnodiñ ur reizhiad evezhierezh war an deskadurezh islamat en
un nebeut lec’hioù nemetken, – da vezañ astennet da c’houde. Adalek 1849 e oa bet endalc’het ar
Gwazvaoù arab da reiñ en o danevelloù miziek ar muiañ gwellañ stlenn war skolioù o ziriad. Daoust
ma tastum ar gwazerezh-kreiz ur stlenn bras-ouzh-bras gant ar bloavezhioù avat, ne zeu ket a-benn da
lakaat en he sav ur reizhiad-reoliñ efedus. Ar gefridiaded aljerian ne oant ket douget nemeur d’ar
geveleriezh. En ur mare e voe soñjet er gadied (barnerion islamat), nemet e rankad buan diskanañ.
Evel ma skrive ur mael eus ar Gwazvaoù arab : « Peurliesañ ez eo ar gadied ken fanatek hag ar
skolaerion : arabat enta gortoz ma heñchfent ar re-mañ diouzh hon mennozioù ; kentoc’h e ve da
zoujañ na zistrofent diwar an hent-se a re a garfe mont gantañ »12. Da lakaat ouzhpenn ne oa ket an
holl gadied desket a-walc’h d’ober ar pezh a c’houlenned diganto. A-boan ma teuas ar C’hallaoued da
gavout un nebeut kefridiaded da reoliñ ar medersaoù nevez krouet.
E-doug an Eil Impalaeriezh, en derou dreist-holl, e reas ofisourion ar Gwazvaoù arab strivoù da
luskañ adsavidigezh an deskadurezh islamat reuziet gant ar brezelioù. O amkan oa deduañ an
Aljerianed. E degouezhioù e veze roet meni arc’hoproù d’an tolba, met amjestr oa, rak an taleb o
tegemer arc’hant digant an amaezhierezh a golle buan fiziañs e genvroiz. An disterañ chañs da
c’hounit an tolba a yeas digant ar C’hallaoued goude kelc’hlizher ar 6 here 1857 o redie da gaout ur
« breou barregezh » grataet gant an amaezhierezh. Ur bern anezho a dec’has, – e Setif da skouer ne
chomas nemet 7 diwar 39 – hag ar re a chome oa tud divarrek dre-vras. Koulskoude e kendalc’h ar
C’hallaoued da zigeriñ skolioù nevez. War un dro e stader e kouezh niver ar skolidi er skolioù
koranek. E proviñs Oran, e 1867, a-raok an naonegezh vras (sl. Emsav 96/428, 1974) e oa 828 skolaer
evit 5298 skoliad, eleze 6 pe 7 skoliad dre vestr. Evel m’hon eus gwelet e oa bet ur prantad a eostoù
fall hag a zienez e 1846-1851. Met zoken er bloavezhioù mat e chome izel barr-bevañ an Aljerianed
dre ma kroge an armerzh-emvastañ da steuziañ e gounid gougevanadur ar gounezerezh aljerian er
reizhiad c’hall (sl. Emsav 96/420 hh., 1974). E seurt stad a baourentez e veze diaes da vroiz goprañ
mistri ar skolioù koranek ha kas ar vugale dezho. Evel-se e tremene ar vugale, dalc’het da labourat er
gêr, e-biou da bep deskadurezh. Anv oa bet da c’hoprañ an tolba evel ar skolaerion c’hall, nemet e oa
krog e Frañs ar c’henstourmoù en-dro da likelezh ar skol hag e hañvale feukus d’ar pep brasañ goprañ
mistri islamat. A-du-rall o dije an tolba gopret en doare-se kollet fiziañs ar boblañs war un dro gant an
nebeut skolidi a chome en o skolioù. Setu perak emañ an darn vuiañ anezho en davantegezh. Evel e
dibenn Unpenniezh Gouere ez eus en o zouez kalz skarzhidi eus skolioù koranek Maroko ha Tunizia.
Kenderc’hel a reont da vroudañ an emskiant enepgall hag enepdigredenn en desped da bep reolerezh.
Nepred ne zeuas ar C’hallaoued a-benn d’ober dezho degemerout en o c’helennerezh an disterañ
cultivaient. Nul doute que les soins donnés à l’instruction ne concourent à ce résultat. » (Arroud eus ul lizher gant Dug
AUMALE, meneget gant Y. TURIN, id., p. 186).
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elfenn a zanvezioù arnevez. Kaset e voe da get ar pep brasañ eus ar skolioù koranek gant naonegezh
vras ar bloavezhioù 1867-1869.
Drastus e voe ivez evit ar zaouiaoù ar bloavezhioù a enkadenn armerzh. Ouzhpenn se e voe
diskaret e 1864 zaouiaoù ar broezioù emsavet (sl. Emsav 96/426, 1974). Kreizennoù harzerezh
enepgall e oant bet evel boaz. Drastus ivez naonegezh 1867-1869 hag emsavadeg 1871. War o diskar
e voent betek 1875, ma krogjont da adsevel. Er c’hontrol d’ar skolioù koranek, ne zegemeras ar
zaouiaoù skoazell ebet digant an amaezhierezh gall. Gouzañvet e vezent hepken, pa na oa ket tu d’o
freuzañ. Aner e chomas an enklaskoù diwar o fenn. Ar gadied kefridiet, pe ne zeuent a-benn da
c’houzout tra ebet, pe ne zisklerient netra d’ar C’hallaoued. Digreskiñ a reas kelennerion ar zaouiaoù
ha gouzizañ o live. A-zalc’h ouzh diskar ar zaouiaoù e voe diskar ar skolioù koranek.
Da heul deved an 30 gwengolo 1850 e oa bet savet tri medersa, e Tlemcen hag e Constantine e
1851, e Blida e 1854. E medersa Constantine ez eus 73 skoliad e 1851, met gwir eo ne chom zaouia
ebet er broviñs. E medersa Tlemcen ez eus etre 15 hag 20 skoliad en derou, 30 e 1856, 51 e 1859, –
36 anezho o vezañ gopret gant an amaezhierezh ha rediet d’ober studioù. E Blida e konter etre 30 ha
40 skoliad. N’eo ket dedennet ar renkadoù uhel gant ar medersaoù nevez-se, enep da spi ar Frañsizion.
Eus metaouioù bihanvourc’hizel (e kement ma’z eus tu da gomz eus bihanvourc’hizion en ur
gevredigezh rakgreantel) e teu ar studierion, dezho an amboaz bezañ kefridiaded vihan en
amaezhierezh gall. Kavet e vez kelennerion varrek a-benn ar fin, met o vezañ ma’z int gopret gant an
amaezhierezh (2100 lur-aour eo da skouer gopr rener medersa Tlemcen e 1852) e kollont fiziañs o
c’henvroiz. Danvezioù arnevez a gemer renk tamm-ha-tamm er raklunioù : an niveroniezh e Blida, da
skouer ; e medersa Constantine, diwar 1865, ez eus ur c’helenner galleg o kelenn ivez an niveroniezh
hag an douaroniezh.
E 1870 enta ez a en-dro ar medersaoù evel skolioù da stummañ kefridiaded aljerian evit an
amaezhierezh gall. Ne stummont skolaer ebet. An embregoù da reiñ ur plasig d’an danvezioù arnevez
n’o deus bet levezon ebet war ar zaouiaoù « ma vije hañvalet disakr drevezañ un disterig un
deskadurezh a gornzigore he dor d’ar skiantoù arnevez o teskiñ un nebeut jedadurioù hag anvioù ar
c’hevandirioù »13.
Kerseenn vras e voe enta d’ar C’hallaoued an deskadurezh islamat e-pad an Eil Impalaeriezh. Ar
medersaoù savet ganto a grakvevas. An deskadurezh henvoazel a zisleberas hep paouez a vezañ ul
luskerez a harzerezh enepgall. Pep spi a golled d’he reoliñ ha d’he arverañ da zigeriñ spered ar skolidi
d’ar bed arnevez, ken ma soñjed e oa koulz he lezel da zisleberiñ ha da vont da get diouti he-unan, en
ur sevel skolioù arabek-gallek a zeufe da gemer he lec’h. An emdroadur-se a zeraouas er bloavezhioù
1855-1860.
Dre zeved ar 14 gouere 1850 e oa bet krouet skolioù arabek-gallek, bevennet da gentañ en un
nebeut kêrioù bras ma oa niverus a-walc’h an drevidion. Da c’houde avat e klaskad o ledañ d’an
diabarzhvro. Kent deved ar 14 gouere 1850 e oa skolioù arabek-gallek endeo en Aljer hag e Bône.
Digoret e voe reoù all en Oran ha Mostaganem ha zoken e Tlemcen hag e Constantine, daoust ma oa
bet sellet evel dihegoulz e 1850. Ne veze ket kavet skolaerion varrek avat, hag enfredet e veze un
tammig forzh piv, – menegiñ a reer ur mestr anvet MACHUEL, a gelennas en Aljeria etre 1850 hag e
varv e 1864 en ur dremen eus ur skol d’unan all, a vezve gant e skolidi e-lec’h ober skol. Alies e veze
kemeret da skolaerion ofisourion eus ar Gwazvaoù arab ken diaes e veze kavout trevourion arabeger.
E 1865 e voe krouet ur Skol vistri evit stummañ skolaerion ar skolioù arabek-gallek hag ar skolioù
kumunel. Ur c’hwitadenn e voe. E 1866, diwar 36 studier er Skol vistri e oa 10 o tont eus Aljeria,
anezho 7 Europad ha 3 Aljerian. Eus Bro-C’hall e teue ar peurrest.
Er skolioù arabek-gallek e veze kelennet arabeg diouzh ar beure ha galleg en endervezh. E 1870 e
oa 36 anezho. Setu amañ un nebeut stadegoù war niver ar skolidi e proviñs Aljer14 :
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skolidi aljerian

skolidi europat
(moarvat nanngall)

1864

386
(658 evit Aljeria a-bezh)

41
(90 evit Aljeria a-bezh)

1865

501

27

1867

562

100

1869

568

85

Dister eo enta niver ar skolidi e-skoaz niver ar boblañs. Aze e stader ivez rukun an Aljerianed
ouzh an deskadurezh c’hall15. Ouzhpenn se ne vez ket reoliek ar skolidi, ezvezant e vezont alies, ken
ma voe hollekaet pleustr ar goprañ, o kontañ avat an devezhioù bezañs nemetken. E 1857 e voe lakaet
berz war ar goprerezh gant Maodiern ar Brezel pa felle dezhañ dedennañ bugale ar renkadoù uhel ha
n’eo ket an davanteion. Krennet e voe neuze diwar gevuziadur ar skolidi hep freuzañ ar reizhiad avat,
anez ne vije chomet Aljerian ebet er skolioù arabek-gallek.
Setu amañ stadegoù a-zivout skol arabek-gallek Constantine o tiskouez amreoliegezh ar skolidi
aljerian. Etre 1851 ha 1856 e tremenas 457 skoliad, Aljerianed vuslim tost an holl anezho. En o zouez
e voe 10 oc’h ober 6 bloavezh-skol, 6 oc’h ober 5 bloavezh, 36 oc’h ober 4 bloavezh, 46 oc’h ober 3
bloavezh, 96 oc’h ober 2 vloavezh, 166 oc’h ober ur bloavezh ha 97 oc’h ober nebeutoc’h eget bloaz.
Ouzhpenn se ne veze desket netra talvoudus e seurt skolioù, – an tri Aljerian degemeret e Skol vistri
Aljer a voe aotreet da vont « diwar hevadelezh ». Evit ar re a zeue a-benn da zeskiñ un dra bennak ne
dalveze ket nemeur o deskadurezh da herouezañ : ar re nad aent ket d’al lu a echue evel porzhiaded er
c’hafedioù maour pe e stalioù ar varverion « kent mont da greskiñ ar reuzeudion a ya niverekoc’h
bemdez »16. Ur c’hwitadenn e voe aze ivez an arnod enteuzidigezh renet gant ar C’hallaoued dre ar
skolioù arabek-gallek.
E-kichen ar skolioù arabek-gallek e ranker menegiñ ivez Skol an Arzoù ha Micherioù savet e
Fort-Napoléon (Fort-National goude 1870, hiziv Larba Nath Iratten) e 1865. Diazezet e voe da heul
dezv an 21 mezheven 1865 o krouiñ an deskadurezh vicherel ha kalvezel e Frañs. Adalek an derou e
voe 50 deskard deuet a-c’hrad-vat, moarvat peogwir e klote an ensavadur ar wech-mañ gant un
ezhomm gwirion eus ar boblañs. Nemet e chomas bevennet he zaread da Gabilia.
A-hend-all e kendalc’has da arc’hwelañ gant berzh e derou an Eil Impalaeriezh ar skol verc’hed
dalc’het gant an Itron LUCE-ALLIX en Aljer. Eus 137 skoliadez e 1853 e savas da 169 e 1854 ha da
226 e 1856. Gopret e veze bepred ar skoliadezed ha deuet e oa ar renerez da gaout skoaziadennoù bras
digant ar gouarnamant. Hogen ne vez desket netra er skol. Un darn eus ar merc’hed a echu er
gastaouerezh goude o studioù : an deskadurezh o deus degemeret, ha pegen dister bennak e ve, zo bet
a-walc’h d’o zroc’hañ diouzh ar gevredigezh islamat hep digeriñ dezho dor ar gevredigezh europat
evit kelo. Amaezhiaded c’hall ’zo a grog da gaout diskred war dalvoudegezh an deskadurezh roet d’an
Aljerianezed yaouank. E 1861 e voe fiziet e dinaz Aljer ar gefridi da skoaziadennañ skol an Itron
LUCE-ALLIX. Izili an dinaz, a ouie petra a dalveze ar skol ha n’o doa ken c’hoant nemet da lakaat
termen d’ar c’houfonerezh arc’hant e oa, a savas ur c’hengor-enklask. An Itron LUCE-ALLIX ne voe
ket evit reiñ dezhañ displegadurioù bastus war he dispignoù ha serret e voe he skol. War-dro 1860 ez
eas ivez da get skol verc’hed Bône. Unan all diazezet e Constantine e 1851 (enni 20 skoliadez e 1851,
65 e 1855, 46 e 1858) a grakvevas betek 1875. Brudet fall oa an holl skolioù merc’hed ken e-touez an
Aljerianed ken e-touez Europiz. Ne zeue enno nemet skoliadezed tavantek dedennet gant ar
goprerezh.

15
E 1866 e skrive ur c’hefridiad gall a-zivout annezidi Djelfa : « Pour le moment les indigènes considèrent l’envoi de
leurs enfants à l’école comme la plus forte corvée que nous puissions leur imposer, et ils demandent qu’on leur en tienne
compte en les exemptant de toutes les autres. » (meneget gant Y. TURIN, id., p. 294).
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Evit ar Yuzevion e oa disheñvel. N’edo ket ar stourm etre reizhiad ar skolioù gall ha hini ar
skolioù rabinek, hogen e diabarzh ar gumuniezh yuzev he-unan etre an tuadur henvoazel hag an
tuadur arnevez. Aljer oa kreizenn an tuadur arnevez, dre ma oa niverus-ouzh-niverus eno ar Yuzevion
o tont eus Frañs. Met en Oran, Bône ha Constantine ivez, en desped da harzerezh ar c’honsistorioù, e
ra berzh ar skolioù diazezet evit ar Yuzevion, renet gant Yuzevion o tont eus Frañs ameilet gant
Yuzevion aljerian. Enno e vez kelennet galleg ha hebraeg war un dro. Savet e voe skolioù merc’hed
ivez, siriusoc’h avat eget hini an Itron LUCE-ALLIX. Koazhañ a ra niver ar skolidi er skolioù
rabinek, a zo direet tamm-ha-tamm da skolioù-bugaligoù. Ar stourm anavezet gant ar Yuzevion, etre
daou duadur diabarzh, zo disheñvel-mat diouzh an hini ma emañ paket Muslimiz, a zo ur c’henniñv
etre div vloc’henn dezho pep a istor hag a sevenadur.
Ar c’helenndi arabek-gallek krouet en Aljer e grez Unpenniezh Gouere a zeuas da vezañ Lise
impalaerel Aljer. E 1853 ez eus tri Aljerian e-touez al liseidi, yalc’hadourion o-zri. Kendrec’het eo an
amaezhierezh n’eus mui netra da dennañ eus al Lise, divrudet e-touez an Aljerianed en abeg da live
izel ar c’hoskor-kelenn. D’ar 14 meurzh 1857, dre un deved impalaerel ez eus krouet ur C’helenndi
impalaerel arabek-gallek en Aljer. Ennañ e vez kelennet an hevelep danvezioù hag en ur skol eil derez
ordinal, nemet ez eo an arabeg danvez ret e-kichen ar galleg. An amboaz eo dedennañ bugale ar
vrientinion. Kalz eus ar yalc’hadoù rakwelet evit an Aljerianed a chom diarver avat. Ret eo pouezañ
war ar familhoù. Ouzhpenn se eo diaes kavout kelennerion vat war an arabeg. E 1862, diwar 100
skoliad en Aljer n’eus nemet 25 Aljerian. Gwelloc’h an traoù e Constantine ma tigorer ur c’helenndi e
genver 1867 gant 108 skoliad aljerian ha 15 europat. Renet eo ar skol gant un ofisour arabeger. Hogen
da c’houde e chom stabil niver an Aljerianed, tra ma kresk ar skolidi europat, – e 1870 ez eus 116
Aljerian ha 89 Europad17. Ken difrouezh e chom avat an deskadurezh c’hall d’an Aljerianed. Warbouez un dornadig a ya da ofisourion pe da amaezhiaded, ez ankouaont buan ar pezh o deus desket.
Ur penngadour gall a skriv e 1865 : « E koll buan an dud yaouank deuet er-maez eus ar C’helenndi
impalaerel frouezh o studioù. C’hoant o deus holl da vezañ kaid pe cheic’h, ha neuze, ur wech distro
d’ar vuhez islamat ha da arouaregezh an deltenn ez ankouaont buan ar pezh o deus desket »18. Diazas
a-grenn oa an deskadurezh ouzh ezhommoù ar gevredigezh.
War he diskar ez a an deskadurezh arabek-gallek gant adframmadur ar c’humunioù e dibenn an
Eil Impalaeriezh (sl. Emsav 96/427, 1974) ha kresk ar c’humunioù leunembreg. Dinazoù ar re-mañ
n’o deus ket c’hoant kellidañ ur skol arabek-gallek ouzhpenn ar skol gumunel. Trevidion
keodedourion c’hall a ya d’ober evit an daoufarzh an dinazoù ha n’int ket gwall chalet da ziorren un
deskadurezh arabek. Evito e rank an Aljerianed degemerout ar sevenadur gall ha mat pell ’zo.
Ouzhpenn emañ o krakvevañ ar skolioù arabek-gallek, arguzenn ouzhpenn evit o dilezel. Skolioù
kumunel hollc’hallek a gemer enta tamm-ha-tamm lec’h ar skolioù arabek-gallek. Diwar neuze e
koazh niver ar skolidi aljerian er skolioù, dreist-holl goude 1871 ma echu ar renad milourek ha m’en
em gav an Aljerianed dizifenn dirak an drevidion. Neuze ne chom mui nemet skolidi europat er
skolioù kumunel. E 1871 ivez e vez kendeuzet ar C’helenndi arabek-gallek gant Lise Aljer. Diwar
neuze e kemer ar skolioù arabek-gallek an anv a « skolioù kemmesk ». Reoù nevez a voe krouet
zoken e 1872-1873 e broezioù kefin d’ar Sahara. An trizek skol gemmesk a chome c’hoazh e 1874 a
yeas da get an eil war-lerc’h eben er bloavezhioù goude.
C’hwitadennoù e voe enta al leviadurezhioù skolel embreget gant ar C’hallaoued en Aljeria etre
1830 ha 1880. War he diskar ez eas ivez an deskadurezh islamat dre ar brezelioù evel just, met dreistholl en arbenn eus distruj an armerzh aljerian gant an trevadennerezh. Ar skolioù gall ne oant ket
tonket d’ober berzh : betek ar brezel-dieubiñ (1954-1962) e chomas diskol an darn vuiañ eus ar
yaouankiz aljerian. An tri medersa o stummañ un nebeut kefridiaded, Skol an Arzoù hag ar Micherioù
eus Fort-Napoléon o stummañ un nebeut michereion, setu aze ar pep siriusañ eus ar skolioù gall
diazezet evit an Aljerianed vuslim etre 1830 ha 1880.
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Faziet o doa ar Frañsizion o krediñ e oa tu da lakaat ar gevredigezh aljerian da emdreiñ dre an
deskadurezh. Tra ma chomas ar gevredigezh kozh en he flom ne voe ket an Aljerianed dedennet gant
un deskadurezh diazas ouzh ar bed ma vevent. Pa gouezhas ar gevredigezh henvoazel en he foull e
dibenn an 19t kantved da heul an treuzfurmadurioù armerzhel ha skraperezh an douaroù strujus gant
an drevidion, e krogas an Aljerianed da glask en em c’hallekaat. Hogen, neuze, an amaezhierezh
kouezhet etre daouarn an drevidion en em renkas da stankañ outo dor ar skolioù.
PKB-1406
Da reizhañ en Emsav kerzu 1974 :
96/421, -2 : () ar glaou eus 5 da 13 ().
96/429, -27 : () Etre 1851 ha 1866 e kresk ().
96/431, -7 : () an drevidion hag an amaezhierezh trevourel ().

KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Dekvet testenn, PKB-1407)
Ur ger c’hoazh a-zivout Youenn DREZEN.
Dirak un oberenn lennegel, unan eus ar goulennoù a sav zo : perak an oberenn-se d’ar mare-se ?
Ha setu ar gudenn a zo gant skridoù Youenn DREZEN, An dour en-dro d’an inizi ha Sizhun ar Breur
Arturo. N’eo ket a-walc’h ober anv eus plijadur ar skrivagner, pe an awen. Ret eo lec’hiañ an div
oberenn-se e-keñver istor an Emsav.
Diskouezet ez eus bet endeo penaos e oa An dour en-dro d’an inizi adsked istor an eil Emsav
betek 1931, hag enkadenn 1931. En oberenn-se e kaver ur c’hlask d’ar vrezhonelezh diles. Merket hon
eus c’hoazh e oa an elfennoù dilennet evel brezhon diles soliadel bepred : gweledvaoù, ilizoù,
peulvanoù, mojenn Gêr-Iz, h.a.. Aes eo gwelout ivez ez eus en danevell ur youl, un ezhomm a-berzh
an div dudenn da gavout en istor, pe kentoc’h en tremened, un heuliad a c’hallfed envel « brezhon », a
ziogelfe bezañs ha bezoud Breizh : ar mojennoù, ar savadurioù, a ziskouez ez eus bet eus Breizh en
tremened, neuze ez eus a fortiori eus Breizh bremañ. Ma n’eo ket diles an elfennoù digejet gant Herri
Maheo hag Anna Bodri, na kennebeut digejadur an elfennoù-se e-unan, eo diles da nebeutañ klask an
div dudenn, entan ar plac’h, enkrez ar paotr.
An entan-se, an enkrez-se, zo bet tro-ha-tro re ar skrivagner, re an emsaverion : entan an derou,
ma’z a an dud yaouank laouen en arbenn da Vreizh, davet an danvez pried kenedus a anavezo d’ar
c’hentañ sell he danvez pried, a yelo a-unan gantañ war-du an dazont skedus ha brezhon a ziougan an
emsaverion. Enkrez ar c’hwitadenn, c’hwervoni da heul ar fazi na anavezer nemet dre an disoc’h : ar
gejadenn a levenez n’eus ket bet anezhi, ar vuiañ-karet zo aet da zimeziñ gant unan all, troet he deus
kein d’an dazont brezhon, an amourouz n’eo mui nemet un harluad, pa’z eo bet roet e sac’h dezhañ ;
gallout a ra chom e Breizh, en eneb da bezh a ra Herri Maheo, ne vo mui eno en e di, er gêr, en e vro.
Ne oar ket perak en deus, d’ur mare, displijet, ne gompren ket, ne gompreno morse, ha kavout a ra
gwelloc’h ober eus e avantur un hunvre aet da get, dodenn eilemsavel mard eus : hag ez eo an den
mestr war e hunvreoù ? Dont a reont, a belec’h, kaset gant piv ? Steuziañ a reont, ha ne chom anezho
nemet kerse an hini en deus kredet enno, « gloaz peurbad »…
Dodennoù An dour en-dro d’an inizi zo re an eil Emsav, o adkavout a reer alies e lennegezh
Gwalarn : an hunvre o steuziañ e Mari Vorgan, Gwarizi vras Emer, digenvez an emsaver e Gwarizi
vras Emer c’hoazh, Lazhadenn unvab Aife, Pirc’hirin ar mor, Nomenoe – oe !, karantez ouzh Breizh,

h.a.. Enno emañ buhez emsaverion ar mare, o istor, aze en em anavezont, gant o entan, o c’harantez
dismegañset, o c’hwervoni hag o glac’har.
E 1949 eo embannet Sizhun ar Breur Arturo. Lavaret e vez en deus Youenn DREZEN lipet ha
peurlipet an oberenn-se, met forzh penaos eo bet skrivet kalz goude An dour en-dro d’an inizi. An
dodenn, ar wech-mañ, zo disheñvel-bras diouzh re an oberenn all : ar grennardiezh, ur c’hrennard
dirak ar garantez. Evel just, an dodenn-se, e-kreiz an 20t kantved, n’eo mui gwall nevez. Skogus,
feukus eo bet un hantergantved a-raok. Er bloavezhioù pergont n’eo mui nemet un dra a lak da
vousc’hoarzhin, un dra barrek da vroudañ fent ha farsadennoù, dreist-holl pa’z eo danvez manac’h ar
c’hrennard e kont. Dodenn Sizhun ar breur Arturo zo un dodenn dinoaz. Dres. Gant an oad e teu
furnez d’an aozour.
Ma ne c’hell seurt danvez degas dizoloadenn ebet e 1949, n’emañ ket en arvar kennebeut da zegas
trefu. Aze emeur war dachenn an traoù diogel ; dibouez a-walc’h, evel just, met plijus ; ne zegasont
ket d’o heul zoken eñvor ur boan : petra eo bet e buhez ur c’hrennard ur gudenn en deus dirouestlet
dindan ur sizhun ? An dachenn zo digor d’an deneridigezh, d’ar mousfent, d’an humour. Da ampartiz
an aozour ivez : hep damant, hep harz a nep seurt, e c’hell en em reiñ d’ar pezh a skriv. En oberenn-se
ez eus etre ar skrid hag an aozour ur pellder a aotre d’an arz en em silañ. Ar pellder-se zo dleet d’an
danvez, neptu e-keñver buhez ar skrivagner ; en eneb, e-barzh An dour en-dro d’an inizi e ver un
danvez loskus, hag ez eo dizampart.
E PKB-1404 (Emsav 102/191-203, 1975), e lenner eo istor An dour en-dro d’an inizi echu a-raok
na grogfe an danevell. Gwir eo en ur c’heñver, pa gont Herri Maheo ur prantad eus e vuhez klozet pell
’zo gant dimeziñ Anna Bodri. E Sizhun ar Breur Arturo, e weler ar benndudenn taget gant c’hoant ar
« Ouiziegezh », o termal, o prederiañ, en amzivin, a-raok divizout. Met, evit gwir, kudenn ar
c’hrennard dirak galv kentañ ar garantez zo diskoulmet abaoe pell pa skriv Youenn DREZEN e
gontadenn. Drama an eil Emsav, avat, zo nevez.
An istor kloz a-raok kregiñ, en don, zo avantur Breur Arturo. An dour en-dro d’an inizi a c’halv
ur respont, a c’houlenn un diskoulm, a lak ur gudenn. En ur skrivañ ar gontadenn-se e klaske moarvat
an aozour ur respont n’eo ket bet barrek da reiñ, na den all ebet, e 1932. Ar gontadenn-se, pell a vezañ
echu a-raok kregiñ, zo ur goulenn loskus hag enkrezet.
E Sizhun ar Breur Arturo, ar grennardiezh dirak ar garantez zo eilet gant un dodenn all, ken
diogel : hini an distro d’ar yaouankiz, d’ar bugaleerezh, ha war un dro d’an henvoazelezh : Youenn
DREZEN a gont un darn eus e vuhez e Spagn, hag en ur Spagn henvoazel ; n’eus nemet kounaat
dilhad ar plac’h yaouank, mantilh, jenoflenn ruz. Goude, en deus Youenn DREZEN kendalc’het gant
erv an danvezioù digudenn : ar gontadenn verr Foenneg an dourig kozh (in Kontadennoù an amzervremañ, Al Liamm, 1960), ha dreist-holl Skol-louarn Veig Trebern (Al Liamm, 1972-1974 ; Al
Liamm 71 hh., 1958 hh.), a zo an eil hag eben un distro da ved henvoazel bugaleaj ar skrivagner.
Gant dibab danvezioù a seurt-se, na reont mui kudenn evit den, e tigor Youenn DREZEN prantad
lennegezh ar Geto ; ar skrivagnerion a daol evezh bras da hepkoriñ en o oberennoù an dodennoù
gloazus. Ar gudenn n’eo mui nemet derc’hel, padout, evit ober ar pont etre prantad kentañ Gwalarn,
ma komze ar skrivagnerion eus o c’hudennoù en o skridoù, hag ar mare a zeuio, moarvat, m’o devo
adarre an dud un dra bennak da lavarout, ma kredint adarre tostaat ouzh an danvez-tarzh. Adkavout a
reer aze dodennoù ar Geto : ar remziad aberzhet, gouestlet d’ar gortoz.
Setu pezh a zispleg ivez an nebeut a romantoù savet da vare ar Geto (ar re a zo bet savet d’ar
mare-se o kenderc’hel alies war lañs Gwalarn, evel Mari Vorgan), ha niver bras ar c’hontadennoù er
c’hontrol : furm lennegel ar gontadenn zo un dra tremeniat bepred, hag e talvez mat-tre da furm
lennegel ar « gortoz ».
Gant Sizhun ar Breur Arturo, e tigor ivez Youenn DREZEN un doare nevez da briziout ar skridoù
lennegel, da ersaviñ outo. Meulet eo alies evit bezañ degaset an hini kentañ an orged el lennegezh
vrezhon, gant An dour en-dro d’an inizi dreist-holl, hag ivez gant istor ar Breur Arturo. Evit gwir, ne
zegas ket kalz orged ; met n’emañ ket eno ar gudenn. En abeg d’ar sañset degasadenn-se eo priziet

istor Anna ha Herri, betek bezañ sellet gant ur bern tud evel unan eus gwellañ oberennoù Youenn
DREZEN, gwelloc’h eget Sizhun ar Breur Arturo, pa’z eo anat d’an holl ez eo en eil kalz ampartoc’h
eget en hini gentañ. An emzalc’h-se zo azonus : an dud a ra van da na welout ar pep pouezusañ ebarzh An dour en-dro d’an inizi, eleze istor an Emsav, hag e pouezekaont er c’hontrol pezh a zo ekichen, o terc’hel nebeut a blas, an orged. Ne weler ket an Emsav, diverkañ a reer anezhañ. An
emzalc’h-se zo trebadet betek bremañ : Yann-Bêr PIRIOU, en e zigoradur d’e levr Défense de cracher
par terre et de parler breton (Oswald, 1970), a zeu a-benn, e-ser taolenniñ al lennegezh vrezhon, da
gomz eus Gwalarn hep ober anv eus an Emsav, hep an disterañ dave da istor an Emsav. En
divarregezh da ergorelaat an Emsav hag al lusk a lak an dud d’en em dermenañ evel emsaverion, e
klasker en em lec’hiañ en un « ergorelezh » a zo pezh a c’hell bezañ, an orged, tra anavezet ha
degemeret gant an holl bremañ, pe en un heuliad oberennoù lennegel brezhon o sevel betek ar 15t
kantved.
Mar kendalc’homp da soñjal eo An dour en-dro d’an inizi un oberenn c’hwitet, n’eo ket peogwir
eo diziles. Diles eo, met ned a ket pelloc’h eget an emdarzhegezh. N’eo nemet un derou, na dizh ket ar
sklaerder en dije graet anezhi un oberenn arzel a vent hag a bouez mar en dije ar skrivagner gouezet
degas ur respont d’ar goulenn a lak e-unan. E gerioù all, chom a ra, – gant nebeutoc’h-kalz a ampartiz
hag a vicher, – war ul live a ve tu da envel « live SOLZENICYN » : Youenn DREZEN, evel ar
skrivagner soviedel betek bremañ, n’eo ket bet barrek da vont pelloc’h eget eztaol e boan hag e
c’hlac’har.
Ar gudenn a chom gant Youenn DREZEN bremañ zo hini Itron Varia Garmez : hag ez eo, evel
ma lavar meur a hini, istor un hanterganton, istor darvoudoù bro-Vigoudenn en ur mare ? Mard eo se,
n’eo nemet ivez un distro d’ar yaouankiz, d’an diogel, d’an divrall, d’an digudenn, hag ez eo mat
hepken da vezañ kaset da virdi Pont-’n-Abad. Pe e kendalc’h aze Youenn DREZEN gant erv An dour
en-dro d’an inizi, gant muioc’h a verzh ?
PKB-1407

(KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ)
(Unnekvet testenn, PKB-1408)
Bepred e sigur Youenn DREZEN : arz, emsav ha sevenadurezh.
En noz all e lavare unan ac’hanomp e oa a bouez lenn ar skridvarnadennoù a vez graet bremañ
war an oberoù breizhek : an doare eeunañ da welout pelec’h emañ an douflez. Ar brouenn eus
kement-se a ro dimp aozerez PKB-1407 o venegiñ taolennadurioù al lennegezh vrezhon evel hini
PIRIOU hag all.
« Ne weler ket an Emsav, diverkañ a reer anezhañ ». Re wir. Un niver tud zo hiziv dedennet gant
kenderc’hadoù an Emsav ha n’o deus netra da welout ken gant karourion distuz ar sañset kultur pobl :
stuziet int ha poellek, goût a ouzont petra eo al lennegezh. Santet o deus e oa un dra nevez o tont er
bed gant an Emsav ha tostaet int. Pezh a reont avat eo klenkañ an dra nevez-se en o c’hlouedoù ha
lazhañ yar he vioù aour. A nebeut a bouez eo gouzout penaos en em dennont eus o c’hwitadenn, –
c’hwezhañ touell ul lennegezh vrezhon diles pe ul lennegezh pobl ken diles all, pe anzav gant onestiz
ne dalvez ket ar gavadenn ar veaj, – pezh a gont eo gouzout perak e c’hwitont, perak e c’hwito kement
hini a gemero an hevelep hent hag int.
O c’hwitadenn eo diverkañ an Emsav. Deuet int gant ur sell anemsavel ha n’o deus gwelet nemet
an « emsav devoudel » a zo dister dra. Gant gerioù resisoc’h, deuet int gant ur sell soliadek ha n’o
deus gwelet nemet soliadelezh. Gwazh a se evito, an Emsav zo nidiadelezh. O chañs nemeti oa
merzout se hag, a-raok dezvarn oberoù an emsaverion, treiñ ouzh o meizadur eus al lennegezh, ar
vuhez, anezho o-unan hag eus pep tra. An Emsav dres a astenne dezho peadra da voulc’hañ an

eilpennadur. Met diemorset o deus an danvez-tarzh ha graet gantañ ergorennoù-arz da istribilhañ ouzh
moger o c’hultur, kentoc’h eget e sankañ en o diazezoù personel hag ober an tanfoeltr eus pep tra.
Dav eo merzout un dra evelkent. O tegas kenderc’h an Emsav en o maezienn ergorelezh, o
kevanekaat devoudelezh an Emsav ouzh ar soliadelezh vloc’hel, e kasont war-raok un hollelaat. Chom
a reont tud eus ar sevenadurezh ma’z int bet ganet, sevenadurezh na oufen ket merkañ he bevennoù, –
enni emañ arz ha bed Kornog, ar gevalaouriezh hag he avatar ar sokialouriezh ha moarvat kalz traoù
all, – a c’hallan koulskoude spisaat evel « sevenadurezh an ergorenn ». Hiziv e tiskulier gwarzh ar
« vaouez-ergorenn », hep gwelout ez eo ken skrijus all gwarzh ar « bobl-ergorenn » hag, abaoe
kantvedoù, gwarzh « mab-den-ergorenn », « Doue-ergorenn »… Perak ket neuze « Breizh-ergorenn »
ha, da heul, an « Emsav-ergorenn » ? Gant an Emsav end-eeun avat e tizh ar sevenadurezh he foenttarzhañ, rak gwerc’helezh an Emsav zo nac’hadur an Emsav-ergorenn ha da heul nac’hadur
sevenadurezh an ergorenn. Moarvat ez eo peogwir e tosta ar sevenadurezh d’he hollelezh, – emledañ a
ra hiziv d’ar bed a-bezh, n’eus tra ebet ken na oufe ket kemer da ergorenn, – e teuer d’he buhezañ
mui-ouzh-mui evel ur vac’h, ur gombodaoueg da darzhañ (amveziad bonvezus da ziwanidigezh an
emsavioù). Labour kentañ an Emsav eo enta nac’h « sevenadurezh an ergorenn », – setu pezh a reomp
abaoe bloavezhioù o stourm ouzh ar vroadelouriezh, ar c’hladelouriezh tudadel, renkadel, hag ouzh an
holl soliadelouriezhoù. An eil labour, o reiñ e ster d’an hini kentañ, eo kas un hollelaat nevez. Ret eo
spisaat ned eo ket an hollelaat emsavel un distaol eus ar sevenadurezh (n’eo ket er ster-se omp
barbared !), hogen un hollelaat amploc’h anezhi : e-lec’h an hollelezh a sevenadoù ergorel a venne
bezañ, lakaat a-wel enni an nidiadelezh a zianaveze, a chome e-maez reizhiad eviti, daoust ma ro
dezhi ar poell he deus pell ’zo dic’hoanaget da gavout (aes kompren perak : tra ma’z eo ar soliadelezh
ul lankad kempoell eus an nidiadelezh, e chom an nidiadelezh dizisplegadus, dreistpoell, pa gemerer
ar soliadelezh da werc’helezh nemeti). Evit distreiñ d’hon danvez-loc’hañ, an arz zo un dachenn
vrientek evit boulc’hañ un dezvarn emsavel eus ar sevenadurezh kent, rak nepred n’eo bet
peurgevanekaet outi. Mil azon ez eus eus an amgevanekadur-se. Ne venegin, evit a sell saviad an
arzourion, nemet o darempredoù forc’hellek bepred gant ar galloudoù armerzhel hag ar veli bolitikel ;
evit a sell o c’healiad, an tunioù e-leizh o deus ranket ijinañ evit ebarzhiñ an nidiadelezh, ar maskloù o
deus gwisket warni d’he lakaat degemerout : an doueoù atoret, ar muzed, an awen, al liderezhioù a
bep seurt en Iliz pe er Geoded ; – er c’hontrol, bewech m’en deus un arzour, barzh pe all, klasket
displegañ e-sklaer gwerc’helezh an arz, eleze an nidiadelezh, en deus graet tro-wenn : pezh a lavare a
veze kombodet e rumm ar « prezeg barzhel », evel-se e kave lec’h er sevenadurezh, e stumm
gwarzhus un ergorenn a sevenadur e kemere perzh en « hollelezh » o ren. Kalz donoc’h eget ma
kreder eo an evezhiadenn o stadañ ne zeu brud d’an arzourion nemet goude o marv : ar wirionez eo ne
c’hell ar sevenadurezh reiñ lec’h d’an arz nemet goude e lazhañ, goude ober ergorennoù anezhañ.
Hiziv, evel e pep mare eus ar sevenadurezh, ha muioc’h c’hoazh dre ma sav a-dizh ar barrpinvidigezh, e vez atoret an arz evel danvez-kinklañ, -dihuediñ, -pompadiñ, nepred n’en anavezer evel
andon vrientek eus ar werc’helezh.
Unan eus abegoù an Emsav da nac’h ar sevenadurezh o ren eo dres he dic’halloud splann da reiñ
d’an arz e lec’h. Da heul, unan eus damantoù an Emsav eo savelañ an arz e-ser an hollelaat emsavel,
ha da gentañ arz an tremened, kavout en tu-hont da vruzhunadur an ergorennoù a ginniger dimp evel
« arz ur vro » pe « arz ur mare » an hevelepted nidiadel, an hevelep emsavelezh. Kudennoù e-leizh a
sav a bep tu. Arabat bezañ chalet re a vezañ en un egor noazh, – hon damant e tle bezañ mirout na
serrfe. Kudenn da skouer eo gouzout pe geñver zo etre arz hag istor : ha frouezhus eo, pe er c’hontrol
paouraus, arverañ e tachenn an arz an dezvarnerezh savelet e tachenn an istor ? goût a ouzomp ez eus
aze unan eus c’hwitadennoù ar varksouriezh. Ne c’hellomp divizout netra en a-raok evel ma reas ar re
a grede anaout endeo « fin an istor ». Marteze, e dibenn argerzh, ez anado an arz evel ur rannbarzh eus
an istoregezh, pe er c’hontrol e vo arz hag istor daou rannbarzh diforc’h eus ur werc’helezh amploc’h.
Kudenn eilrenk, eillankad da nebeutañ, rak adalek ma teu an arz hag an istor da vezañ meizadoù
nidiadel, n’omp ket evit diawelout bremañ an donderioù o devo warc’hoazh.
En he displegadenn e ro aozerez PKB-1407 ur skouer eus al lamm a c’hoarvez etre an dezvarn
soliadek hag an dezvarn nidiadek. An dezvarn soliadek, – skolek edon o vont da skrivañ, – a lak
Sizhun ar Breur Arturo dreist d’ An dour en-dro d’an inizi : kempouez eo an eil, digempouez eben ;

klok ha bastus e-keñver dramaelezh an eil, kammlusket, diankus, c’hwitet eben, – e berr, diouzh un tu
ul lec’h d’ar spered da soliañ en e voz, diouzh an tu all ul lec’h « loskus hag enkrezet » ma ne ouzer
ket pezh a glasker ha ma’z eer, da heul an aozer, e-biou d’ar pezh a greder klask. An dezvarn nidiadek
a ziskouez an traoù hervez un urzh all, evel ma tiskouez PKB-1407, o lakaat an Emsav e kont.
PKB-1408

AN EMSAV HAG AR VRO (85)
LIZHEROÙ
« Unan eus tuadurioù ar yezhañ er mare-mañ en hon touez eo ar c’hlask d’an eeunded, d’ar
sklaerded. Levezon ar bodad lennegel endeo ? Bezet pe vezet, savidigezh ar bodad lennegel he-unan
zo azon a-walc’h eus un doare nevez da zamantiñ ouzh ar yezh. Goude bouilhoù ar c’hreskiñ ha
strivoù an azasaat ouzh ezhommoù al labour emsavel er bed arnevez, setu bremañ ur prantad labour
diabarzh, ma tonaer, ma koazher, ma puraer. Goude ar preder kementadel (degas ar muiañ gwellañ
armoù war an dachenn), ar preder doareadel (tizhout ul lavar dik, eeun, ha war un dro fraezh ha
pinvidik). Marteze ne ve ket fall spisaat ur stern-daveiñ a-benn meizañ an emdroadur-se. An notennoù
da heul a’m eus skrivet diwar lenn an testennoù kaset da Emsav pe savet war amboazioù all er mizioù
diwezhañ.
« Unan ac’hanomp, evit komz eus al labour keginer a zo faoutañ kof ul loen da dennañ e
vouzelloù, a skriv : “n’eus nemet e doullgofañ evel ur c’honikl” ; un droienn eeunoc’h ha reizh
koulskoude zo : “n’eus nemet e zigeriñ ()”. Heñveldra e skriv : “ur penn-brezel o lakaat en arvar
buhez e soudarded”, pa’z eo ken reizh all hag aesoc’h ober gant risklañ ; e lec’h all : “me a rank
sachañ war va c’harr va-unan”, pa oa kenkoulz : “me a rank tennañ va c’harr ()”. Holl omp techet da
lezel a-gostez troiennoù eeun ’zo war zigarez ma kavomp c’hwez ar galleg ganto ha tennañ eus
VALLÉE furmoù dic’hallek kaer, siwazh re alies diazas pa’z int ponner, luziet pe re greñv. Ne
c’hellomp mui heuliañ VALLÉE war an hent-se. Lamet en deus eus e c’heriadur hogos kement
termen a gave re dost d’ar galleg… pa’z eus memes tra un niver mat a droiennoù hag ar savadurioù
heñvel etre an div yezh, hep kontañ ar gerioù heñvel. Glanyezhañ ne oufe hiziv merkañ nemet un
tuadur gladelour : difenn ur glad brezhon ha c’hwennat pep amprest diwar an amezeg, seul gent a se
pa reer gant kealioù e-giz “yezh suj” pe “yezh gwasket”. Kement-se ne dalvez ket hon eus da zistreiñ
da veskailhez ar parlant, da vruzhunadur an teodyezhoù. Pennaenn emsavel an unelezh bonnet e
vuhez-pad gant VALLÉE a chom muioc’h eget biskoazh ahel hon labour hag hon lavar. Mard eus ur
bennaenn all avat a ginnigfen da stur d’hon embreg a hiziv, hep terriñ pennaenn an unelezh, ez eo
unan a anvfenn “pennaenn Agatha Christie” ; en unan eus he romantoù e ra ar Saozez meneg eus ur
c’hrennlavar spagnat (diles pe… ijinet ganti) a zo : “Kemer pezh a garez. Mar paeez ar priz, e vo
laouen an Aotrou Doue”. P’hon eus un dra da lavarout, ez eus diouzhtu kant doare d’e lavarout : an
doare keltiek rik, an doare berr, an doare kefredel, an doare barzhonius, an doare daelerezhel, hep
kontañ an holl zoareoù lec’hel pe renkadel… Dieub omp bepred da zibab hon doare, nemet e rankomp
“paeañ ar priz” : ret eo gouzout emañ an istor en hon dibaboù munutañ pemdeziek, ha zoken ne vez
nemet eno ; “paeañ ar priz” eo meizañ petore hent istor a gasomp war-raok dre an dibab a reomp hag
asantiñ sammañ drezañ an hent-se en e bezh, en e dremened evel en e zazont. E-se, glanyezhañ
VALLÉE zo da veizañ e-ser kenderc’hañ emsavel e amzer : disheñvelaat ar brezhoneg diouzh ar
galleg oa emzisheñvelaat diouzh an istoregezh c’hall a-benn savelañ un istoregezh vrezhon ;
heñveldra, hiziv, hon dilez eus glanyezhañ VALLÉE zo bepred da veizañ a-geñver gant kenderc’hañ
an Emsav : stur VALLÉE, a oa “an unelezh dre ar glanelaat”, en deus lezet e lec’h gant stur “an
unelezh dre an hollelaat” ; pezh a gont, n’eo ket e ve ar brezhoneg ur yezh keltiek, ur yezh rannvro pe
ur rannyezh vro pe c’hoazh “l’idiome vénérable d’une de nos plus belles provinces”, pezh a gont eo ez
eo lavar an talbenn : an eilsavelañ a zo e diwan kendalc’hel lavar an talbenn a lam kuit diouzh ar
brezhoneg pep goubarzhegezh, pep proviñsegezh, pep diempradur ; e-se, an Emsav, da gaout al lavar
en deus ezhomm, a ya da gerc’hat e zanvez el lec’h m’emañ hep soursi a seurt ebet e-maez hini
azasted an danvez-se ouzh ar pezh a venn ober gantañ : paeet en deus ar priz ha laouen eo an Aotrou
Doue, zoken mar bez drouklaouen fideled ’zo.
« Arabat e ve neoazh meskañ preder hollelaus ha laouen an Emsav gant ar preder, diemprus ha
leñvus, a gemer hiziv “stourmerion ar brezhoneg” gant ar rannyezhoù hag an teodyezhoù ; pezh a
garfent eo klenkañ ar brezhoneg hag en em glenkañ o-unan en ur reizhiad rannvroel, hag ar priz a

baeont eo distaol an unelezh hag an hollelezh a zo dremmwel ret an Emsav. N’eus ket eno peadra
d’ober levenez an Aotrou Doue, na zoken o hini dezho. »
(?? 07 75)

EMVR-523

Da heul EMVR-513, Emsav 101/176-177, 1975 (Dino BUZZATI ha Jean-Paul SARTRE) :
« Evit pezh a sell al liamm a zo etre Le désert des Tartares, L’âge de raison ha Les mains sales,
emañ moarvat en enklask a ra Drogo, Mathieu ha Hugo d’ar vuhez wirion. An hevelep argerzh zo
bewech : dilezel ur vuhez aesoc’h ha troc’hañ diouzh an tremened, dibab ur reizhiad mennozioù
nevez, ha bevañ hervez ar reizhiad-se hir pe hiroc’h ; ha n’eus nemet en dibenn e kompren pep hini
ster an dibab en deus graet ha penaos reiñ e ster gwirion d’an dibab-se.
« Bennozh da Les mains sales avat, ez eus tu da vont pelloc’h. Ar pezh a ra Drogo ne gemm netra
e buhez ar re all, n’eo stag outo e nep doare, ne ra forzh e ve aze pe get. Mathieu ivez n’en deus pouez
nemet evit un nebeut skolidi bamet dirazañ ; Hugo zo pouezusoc’h ha kemer a ra ur vent nevez dre
ma’z eo un tamm en ur chadenn, hag e-se n’eo ket e brederiadennoù a zo pouezus, met ar pezh a ra. E
gudenn hiniennel a vez kaset buan war-raok ha diskoulmet buan peogwir ez eo liammet strizh ouzh ur
bern tud all n’o deus ket evit e enkrez diabarzh h kefredel an hevelep doujañs hag eñ ; n’en deus ket
amzer da voumounañ e gudennoù evel ma ra Drogo pe Mathieu. Ar re all a vir outañ a henn ober.
Marteze ez eo deurus al levr-se dre ma vez lec’hiet gantañ ur gudenn hiniennel e-barzh ur gudenn
bolitikel ha pleustrek. Bennozh dezhañ e komprener ivez ez eo ur bern skeudennoù a ren war spered
an dud : haelded Angustina, nerzh Brunet ha Hoederer, n’eus anezho nemet e spered Drogo, Mathieu
ha Hugo. Aesoc’h eo krediñ o deus nerzh ar re all eget soñjal ez int kalonekoc’h. Heverk eo er
c’heñver-se ur respont gant Hoederer da Hugo : “Je voudrais être de la vôtre : on doit se sentir bien
dans sa peau”, eme Hugo. “Tu crois ? (un rire bref) Un jour, je te parlerai de moi”, a respont
Hoederer.
« Ar gudenn zo marteze prederiañ war al lec’h a zo da reiñ d’ar c’hudennoù hiniennel en un
emgann politikel pe all (soñjal a ran er c’henderc’hañ arzel), penaos o savlec’hiañ, penaos tennañ
korvo anezho ? »
(?? 07 75)

EMVR-524

« Me zo e soñj prientiñ ur skrid a-zivout politikerezh E.S.B. : o welout testenn Per DENEZ [Hag
adarre… an doare-skrivañ !, stagadenn da Hor Yezh niv. 99, 1975], ar c’habouilh dre-vras a zo er
mare-mañ a-zivout ar skritur, e verzer ezvezañs E.S.B. en afer, pezh a zo diac’hinek a-benn ar fin. Tu
a vo da vurutellañ an dezrann-se er gellig.
« War ar stern e’m eus mennoz ur studienn : lezet ’m eus a-gostez, a-benn ar fin istor an Tad
MANER a chom c’hoazh luziet ha na gave ket e lec’h er pennad hon eus savet war ar Bonedoù Ruz ;
peogwir e komzer eus arbennikadur, e fellfe din studiañ roll an Iliz e Breizh. Er mare-mañ e
pourchasan levrioù war istor an Iliz dre-vras. Ul labour hir e vo.
(13 08 75)

EMVR-525

Da aozer EMVR-525 :
« A-du krenn on gant da vennoz studiañ an Iliz, ken an Iliz devoud kevredadel, ken an Iliz en he
c’heñver ouzh ar gristeniezh hag, evit lavarout don va soñj, ouzh an nidiadelezh. ()
« Evel just hon eus traoù da lavarout a-zivout tout an turmud a zo e kornioùigoù ma kas ar
Mouvement breton e reuz. Hag eo deuet ar mare, pe kentoc’h hag an araezioù zo en hon c’herz ? Er
sizhun dremenet ez eus bet tu bennak er Morbihan devezhioù fest ha diskeladeg gant ar gleizelourion
(Front autogestionnaire breton) e sigur ar Bonedoù Ruz. Petra hor boa d’ober ? Kemer perzh ? Ne
gav ket din. E-tal an difreterezh-se, ken hini ar P.C.F., ken hini U.D.B. pe ar Front autogestionnaire
breton, e tegasomp hon levr war ar Bonedoù Ruz ; an hent azas nemetañ a c’hallfemp kemer evit an
ampoent. Heñveldra evit arvelloù an doare-skrivañ, ne c’hellomp ket emellout e mod pe vod. Dav e

vo dimp degas brastres ul leviadurezh emsavel eus ar yezh harpet war un ateb-oberoù gwerc’hek.
Tostaat a reomp d’an ampoent ma vimp evit henn ober. Ne gav ket dimp omp degouezhet c’hoazh. »
(20 08 75)
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Trede trimiziad 1975.
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S.A.D.E.D. : PEVARZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (4)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH
(Unnekvet testenn, PKB-1409)
Barbariezh hag istor.
Evit ar C’hresianed, kement hini na oa ket hellazat a oa barbar. Ent dibarek, Mediz hag ar Bersed
oa barbared evit AESC’HULOS (Ar Bersed, 255, 337), HERODOTOS, KSENOFON, h.a.. Ne oa e
seurt anvad dispriz ebet avat, nemet ur stadadenn eeun : « Ar varbared o vezañ dre natur mevelekoc’h
eget Hellaziz, hag Aziiz mevelekoc’h eget Europiz, e c’houzañvont hep klemm bezañ dindan
vestroniezh » eme ARISTOTELES en e Politikerezh1. Gant ar skiant lemm o deveze Hellaziz eus
talvoudegezh o c’henderc’hadoù, e oant kaset da reiñ d’ar pobloù all o lec’h er-maez eus ar sevenadur,
eus an denelezh diles. ARISTOTELES, bepred en e Politikerezh, a eneb haelded ar pobloù sevenaet,
dezhi talvoudegezh hollvedel, ouzh haelded ar pobloù barbar, ha hi lec’hel ha talvoudek hepken en o
amgant.
Diouzh o zu, ar Romaned hellenaet a rae barbared eus ar re na oant ket Romaned pe Hellaziz, e
berr eus an dud na oant ket keodedourion roman (lakaet er-maez enta ar sklaved na oant ket tud). O
tremen eus ar varbariezh d’an istor, ar Romaned o deus ensammet kevala istorek Hellaz ha roet e
astenn brasañ d’ar sevenadur hellazat dre zistrujañ ar reizhiad politikel hellazat a skoilhe an astenn-se
hag erlec’hiañ outañ ar reizhiad politikel roman barrek d’e ledañ war diriadoù egorant.
En 19t kantved ez eus bet roet ur ster nevez d’ar ger « barbar » gant MORGAN ha d’e heul gant
ENGELS en e levr Orin ar familh, ar berc’hentiezh prevez hag ar Stad, – ar varbariezh o vezañ unan
eus prantadoù bras istor an denelezh, da heul prantad ar ouezoni hag a-raok prantad ar sevenadur. Un
hir a bennad eus levr ENGELS zo gouestlet da studi diskar an impalaeriezh roman ha da roll ar
varbared en amparadur ur reizhiad keñverioù-kenderc’hañ nevez : « Ar sklavelezh ne splete ket mui,
ha setu perak e paouezas a vezañ. () Ar sklavelezh a oa dic’hallus diouzh ar savboent armerzhel ;
labour an dud rez a oa berzet diouzh ar savboent divezel. Henhont ne c’halle mui, hemañ ne c’halle
c’hoazh bezañ diaz ar c’henderc’hañ kevredigezhel. »2
An alouberion c’herman a adaozas perc’hentiezh an douar hag ar c’heñverioù etre an dud diouzh
kustumoù o meuriadoù. Hogen ne oant ket evit euvriñ ar boblañs roman en he fezh (pa oa kalz
niverekoc’h egeto) en o meuriadoù. Setu perak e steuzias an aozadur meuriadel german. An
alouberion ha da gentañ-holl o fennoù-brezel a gemeras penn an amaezhiadurezh a chome a-ziwarlerc’h an Impalaeriezh ouzh he zreuzfurmiñ en ur rizhenn Stad nevez : ar rouantelezh diazezet war
berc’hentiezh tachennoù egorant a c’halle ar rouez dasparzhañ etre e heulierion.
Kement-mañ hon degas da sellout a-dostoc’h ouzh ar c’heñverioù etre barbariezh hag istor, pe en
un doare hollekoc’h ouzh ar c’heñverioù etre istor hag anistor.
Er bloavezhioù tremenet ez eo adkroget gant ul lusk nevez an dael etre dalc’herion unelezh an
argerzh istorel ha dalc’herion al lieselezh. Jean-Jacques GOBLOT el levr Matérialisme historique et
histoire des civilisations (Paris, 1969) a zifenn unelezh an argerzh istorek a-enep istorourion ar
sevenadurezhioù ha da varksourion all evel Roger GARAUDY. Anavezout a reomp mat e Breizh
tezennoù lieselezh an argerzh istorel, tezenn ar sevenadur kelt par ha dreist d’ar sevenadur latin.
Koulskoude, abaoe un nebeut bloavezhioù, al labourioù kaset war istor Breizh o deus diskouezet e voe
an diempradur kevredigezhel e Breizh, anistoregezh ar gevredigezh e Breizh, n’eo ket ur mod kuzh ha
mouchet eus treuzpaderezh ur « sevenadur kelt », met un amveziad d’an argerzh istorek kaset e
1

Diwar an droidigezh c’hallek gant Marcel PRELOT, embannet gant Gonthier e 1964, p. 99.

2

F. ENGELS, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, Éditions Sociales, Paris, 1954, pp. 138-139.

lec’hioù all, e Frañs pergen. En un doare e c’haller lavarout ez eo en em vataet istor Frañs (d’ar mare
ma ne rae nemet unan gant an istor) eus diempradur ar gevredigezh e Breizh, eus he anistorekadur.
Skouerioù niverus all a c’haller reiñ eus seurt keñver a gevamplegadur etre istor hag anistor. E
kantvedoù kentañ hon oadvezh e oa ar pobloù barbar diziouerus da baderezh an Impalaeriezh roman :
pourchas a raent ar sklaved hag ar soudarded n’he dije gallet an Impalaeriezh padout hepto. Heñveldra
da vare ar morianetaerezh e pourchase Afrika tud-labour da berc’henned an Inizi. Heñveldra c’hoazh
bremañ pa na c’hell mui riezoù Europa bevañ hep un dud-labour o tont eus ar broioù paour. Aes e ve
zoken keñveriañ dispriz Europiz ouzh micherioù ’zo gant hini ar Romaned ouzh al labour.
Diouzh un tu all ar maeziennoù anistorek a c’hell bezañ amveziadoù bonvezus da ziorreadur an
argerzh istorek, levezonet ma’z int gant ar maeziennoù istorek ha dieub ma’z int diouzh ar furmoù
dibarek en deus gwisket, er re-mañ, an argerzh istorek. Skouer ar Romaned o kas betek ar penn pellañ
ar sevenadur hellazat henn diskouez, evel hini an dispac’h soviedel hag an dispac’h sinaat.
E goulou meizad unelezh an argerzh istorek e c’haller studiañ a-dostoc’h amveziadoù eskoradur
an Emsav. L en deus diskouezet e kroge an Emsav evel emsav goude ar Brezel-bed kentañ ; pezh a
anvomp « Emsav kentañ » o vezañ deberzh diziouerus da eskoradur un emsav e Breizh. Ar mare zo
pouezus : er bloavezhioù ugent. Emañ ar bed o klask adsevel eus ar brezel ; amoedigezh ar stourm en
deus kaset milionoù a dud yaouank d’ar marv a anad e pep lec’h. Mouezhioù a sav evit kareziñ ar
brezel hag, en tu-hont dezhañ, an talvoudoù a zo bet lakaet en a-raok evit e ren : ar vro, ar frankiz. Ar
surrealouriezh zo un nac’hadur eus ar brezel, eus ar « sevenadur » en deus e aotreet, eus Frañs. Ar
gomunouriezh ivez zo un nac’hadur eus brogarouriezh an unded sakr ; n’eo ket hepken nac’hadur
avat, rak ur vro nevez zo savet, hini ar soviedoù micherourion, soudarded ha kouerion, a splann evel
mammvro diles proleterion ar riezoù bellour. Ar surrealourion int n’o deus bro ebet ken ; evel ar
boudedeo e kantreont o tizoleiñ pegen don eo aet ar goullo broadel e Frañs.
An eil Emsav ivez zo nac’hadur eus Frañs, nac’hadur eus ar brezel. Met perak un emsav e Breizh
ha n’eo ket e lec’h all ? En arbenn eus paderezh ar frammoù henvoazel ha da labour an Emsav kentañ
en deus pourchaset elfennoù kentañ ur c’hevala istorek. Ouzhpenn se, evel maezienn anistorek, gant
frammoù henvoazel war ziskar e oa deuet Breizh da vezañ un dachenn werc’h ha digor (d’an Emsav
ha d’ar gallekadur). Koulskoude, amveziadoù bonvezus eskoradur o deus merket ivez bevennoù an eil
Emsav. Ret eo amañ komz eus faskouriezh en un doare donoc’h eget ma’z eo bet graet kent. Anv zo
bet eus elfennoù bredel ha renkadel evit displegañ faskouriezh an eil Emsav. N’eo ket a-walc’h.
Harpet war baderezh gouzañvat ar vrezhonelezh e Breizh hag emouez ouzh he diskar ez eo bet hoalet
an emsaverion neuze gant ar c’hilstourmoù faskour na asantent ket d’an eilpennadurioù devoudet gant
ar brezel. A-dal da nac’hadur ar gomunourion, ar surrealourion ouzh ar broadoù kozh e save
nac’hadur ar faskourion ouzh an istor. Faskouriezh an eil Emsav3 zo un heuliad eus e striv da herzel
ouzh diskar an henvoazelezh e Breizh. A-boan dibradet diouzh an anistor en em gave skoilhet gant an
amveziadoù o doa aotreet dezhañ eskoriñ. Ouzhpenn se, broadelouriezh an eil Emsav a harpe war ur
gevredigezh henvoazel toc’hor evel ma harpe broadelouriezh ar faskourion war ar goullo broadel.
Arbennet e vo ouzhin moarvat ne oa ket faskourion eus emsaverion ar mare hag e oa zoken
komunourion en o zouez. Pezh a fell din diskouez eo an argerzh daelerezhel kemplezh a zo bet da
eskoradur an Emsav, amveziadoù bonvezus an argerzh istorek hag ar gwariadurioù. A-hend-all e
c’hallan ouzhpennañ e oa un arvez faskour (difenn argilus an henvoazelezh ouzh an dismantr) a rae
unded broadelourion an eil Emsav, a vode tud ken disheñvel ha SOHIER, PERROT ha MORDREL.
En e levr Ur brezel diot4, e weler penaos e tro ABEOZEN a gomunour da faskour evel ma kouezh ar
frouezhenn azv eus ar wezenn.
Ar goullo broadel e Frañs hag e riezoù bras all Europa en deus kaset d’ar Brezel-bed kentañ evit
herzel ouzh an nerzhoù renkadel ha broadel a save dre Europa. Hemañ en deus bet da heuliadoù
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E niverennoù kentañ Breiz Atao ez eo anat seurt tuadur, gant ar pennadoù a-zivout MUSSOLINI hag ar Gerzhadeg da
Roma.
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Fañch ELIES-ABEOZEN, Ur brezel diot, Deizlevr Gwengolo 1939-Mezheven 1940, Preder, 1963.

dismantr darn eus ar broadoù kozh, amparadur broadoù nevez, an Emsav ha war un dro un donadur
eus ar goullo broadel gant ar faskouriezh.
PKB-1409

(KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH)
(Daouzekvet testenn, PKB-1410)
Barbariezh hag istor – Evezhiadennoù I.
Gweledoù nevez a zegas aozer PKB-1409, war « faskouriezh an eil Emsav » dreist-holl. Evit kas
pelloc’h an dezrann avat e rank da’m meno ober un azgwel war e sternioù-daveiñ. Rak diaesterioù a
sav gant un nebeut meizadoù ha troioù-dezeviñ arveret gantañ.
Arvarus e kavan diogeliñ e tremenas ar Romaned « eus ar varbariezh d’an istor » oc’h
« ensammañ kevala istorek Hellaz ». Moarvat e rae Hellaziz barbared eus ar Romaned, – o afer dezho
e oa, n’eo ket dre ret hon hini. Displegañ a ran. Den ne nac’h ez a kenderc’hadoù Henhellaziz d’ober
un darn a bouez eus kevala kement ober istorek hiziv c’hoazh. Hogen mont dreist e ve ensammañ ar
gredenn o doa e oant ar sevenadur nemetañ, pe edont e penn a-raok an holl bobloù. Istor Roma ne
c’hortozas ket Hellaz evit deraouiñ ha ned eas ket d’ober un astenn hepken da istor Hellaz. Ober eus
istor ur bobl, eus an Istor, an astenn da istor ur bobl dibarek zo kement hag ober eus ar varbariezh ur
meizad soliadel (sl. Emsav 90/195, 1974) ha sevel a-du gant an europagreizelouriezh a rebecher dimp
Europiz kement hiziv gant gwir abeg.
Heñveldra ez eo arzaeladus troiennoù evel « istor Frañs (d’ar mare ma ne rae nemet unan gant an
istor) » :
a) petra lak an aozer dindan an termen « istor Frañs » ? Ne gredan ket e ve gaollour betek
gwelout er vro amezek ar bersonelezh peurbadel-se o tont eus don an amzerioù. Petra neuze ? Istor un
embregerezh politikel berzhus lieskantvedel hag an teskad darvoudoù liammet strizh pe strishoc’h
outañ ? Pe neuze istor ha sevenadennoù an « emsav gall » ? Met istor an emsav-se a chom da zigejañ,
– betek bremañ hon eus graet anv anezhañ dre letodiñ diwar hon emsav-ni.
b) petra dalvez « ne rae nemet unan gant an istor » ? En anv ur bennaenn a « unelezh an argerzh
istorek » e ro an aozer brient an istoregezh d’ur bobl hepken e pep mare, Hellaz en amzer-hont, neuze
Roma, ha Frañs.
Poent eo klask spisaat en-dro keal an istor, anez e risklimp er mesk.
Rannet eo ar c’healiadurezhioù kempredel etre daou veizadur enebet. Ar meizadur kentañ, a ra
eus an istor ren an dargouezh, zo boutin d’an hiniennelouriezh vihanvourc’hiz, – digeriñ an disglavier
dindan glav hep poell na ster an darvoudoù ha kempenn pep a gornig-buhez, – ha d’ar youlelouriezh
vakiavellour, – doñvaat froud dall an darvoudoù, mestroniañ tud ha traoù, degas poell en amoedigezh.
An eil meizadur, marksour, a ra er c’hontrol eus an istor un hollelezh durc’haet d’ur pal savelek, pep
darvoud ha pep ober o kaout ennañ poell ha ster dre berzh ar pal-se.
Daoust d’o enebadur, ez eo diorreet an daou veizadur en hevelep stern-daveiñ. Moarvat, evit an
hini kentañ, n’en deus an istor ster ergorel ebet er-maez eus ar ster roet gant an oberiaded d’o oberoù,
tra m’en deus, evit an eil, ur ster ergorel drezañ e-unan o vezañ un argerzh durc’haet d’ur pal. Hogen
boutin eo d’an daou an dave a reont da veizad ar ster ergorel ; an eil hag egile a gemer da sterndaveiñ an ergorelezh, sellet evel trec’h mab-den war nerzhoù dall e zangorelezh hag alc’houez
nemetañ ar werc’helezh. Er c’heñver-se ez eo MACHIAVELLI ha MARX tud a hevelep bedouriezh.
Evit MACHIAVELLI, evel evit ar ouezoniezh hag an oberoniezh arnevez, ez eo an
dangorelezh un ergorenn e-touez ar re all. An den dellezek eus an anv avat ne fiz ket warni.

Ha kement oa gwriziennet enni, ar c’hredennoù, finvezioù, divezouriezhoù trabedek, n’int
netra estreget aspadennoù eus un tremened a deñvalijenn. Mard eus anezhi bepred un nerzh
bras en dud voutin, ez eo ampartiz an den politikel, an tiern, gouzout he arverañ diouzh palioù
heboell. Hogen an ergorelezh a chom bepred ar stern ma rank pep barnadenn bezañ douget,
pep pal dibabet ha pep ober divizet. Evel ma rank an anaout bezañ meizet e termenoù a
ouezoniezh, e rank an ober bezañ meizet e termenoù a bolitikerezh. Diouzh o zu, mar menn
MARX hag ENGELS enebiñ ouzh diarselloù gwashaour MACHIAVELLI ur wellaouriezh
diazezet war geal fin eürus an istor, ned eo nepred dre guitaat tachenn an ergorelezh : evito
ivez, ez eo ar werc’helezh hollelezh ergorel. Mar greont anv a iziunadoù mab-den, nepred ne
zistroont da ziskoulmoù dangorelour o taveiñ d’an trabed. Lakaat a reont an diskoulm e
dibenn an argerzh istorek, ma vo mab-den adunvanet gantañ e-unan, intentomp : ma vo pep
hini e piaou, etre traoù all, da anaoudegezh ar werc’helezh evel hollelezh ergorel.
« Kemer a ra an istor da ergorenn hag e studiañ dres evel un ergorenn » (Emsav 81/291, 1973).
Kement-se lavaret diwar-benn MACHIAVELLI zo ken gwir all diwar-benn MARX hag ENGELS.
Dav eo merkañ evelkent un diforc’h, a bouez, etre an div ergorelouriezh makiavellour ha marksour :
ma n’eus evit MACHIAVELLI kudennadur ebet eus ar finvezioù, e ra MARX anv empleg a
finvezioù, a frankiz, a gevataliezh, h.a. (war-bouez nebeut an holl finvezioù embannet gant an
Dispac’h gall), ha bepred evel pa vijent enskrivet e natur mab-den, enmanus d’ar werc’helezh
ergorel ; nepred ne lak kudenn war o orin. Hervezañ, e vint diraezet, gwerc’helaet, dre zedroadur an
argerzh istorek, pezh a dalvez da lavarout ez eo ar finvezioù-se blein gwerc’hek, ergorel, an
dedroadur. Hag amañ e stoker ouzh diaester bras ar varksouriezh : seul vui ma endoner ar werc’helezh
ergorel, hag ar ouezoniezh a gas an ergoreladur-se herrek-ouzh-herrek, ha seul wengelekoc’h ez anad
ken pennaenn dedroadur an istor evel argerzh, ken pennaenn enskrivadur ar finvezioù er werc’helezh
ergorel.
Alies a-walc’h hon eus bet tro da ziskuliañ hentoù-dall an ergorelouriezh. Mab-den ned eo ket
oberiad bac’het MACHIAVELLI, ned eo ket muioc’h dispac’her naoziet MARX-ENGELS ; nidiad
eo. Da lavarout eo emañ en istor e kement ma’z eo stourmer ar finvezioù ; e finvezioù ne zeuont ket
dezhañ a-ziavaez, n’emaint ket enskrivet en e natur nag e natur ebet ; o c’henderc’hañ a ra. An
hontkenderc’hañ-se a c’hoarvez bepred a ensammañ hag hollelaat ar finvezioù kent (petra eo stourm
istorek ar gomunourion ma n’eo ket ensammañ finvezioù an dispac’herion c’hall ?). Mard eus ur poell
hag ur ster da gavout e froud an darvoudoù, ez eo e goulou ar finvezioù e-ser an niderezh o savelañ an
eil re hag ar re all. Rak an hontkenderc’hañ, anezhañ un anv all da stourm ar finvezioù ha d’ar rezid,
zo hent nemetañ nevezidigezh ar bed, eleze hent nemetañ an istor. Deskrivañ evel ma ra ENGELS
treuzfurmadur ar c’hevredigezhioù dre ur c’henstok etre rediezhoù dislavarus, dre ur c’henniñv a
savelegezhioù, ned eo nemet diskouez an tu savelek eus dehentadurioù an istor : displegañ penaos e
ranke an Impalaeriezh difloskañ, perak e rankas ar pennoù german dilezel an emframmoù meuriadel,
n’eo ket a-walc’h da zisplegañ ar bed nevez a ziwanas diwar zismantroù ar bedoù kozh. Ar pep
pouezusañ, ar retañ-holl evit ma ve nevezidigezh eo ma ve hontkenderc’het ur bed nevez, – alese ez
eo ken pouezus ha ken ret all d’an istorour diskouez an tu rezidek eus dehentadurioù an istor, ar
savlec’hioù ma voe an dud denion en o dilesañ. Aze e tizoloer ur gwander all eus ar varksouriezh :
goude ma’z eo bet gouest da zeskrivañ ar c’henniñvoù a savelegezhioù er gevredigezh kevalaour hag,
e broioù ’zo, da herrekaat difloskadur ar gevredigezh-se, e chom divarrek da sevel ar gevredigezh a
raktrese ; mar he deus rekipeoù efedus evit distrujañ, n’he deus kavet rekipe mat ebet evit krouiñ, – ar
fazi aze n’eo ket an diouer a rekipeoù mat, met ar gredenn e krouer diwar rekipe, gant gerioù all :
bezañ graet eus ar praksiz ul levierezh ha n’eo ket un niderezh (sl. Emsav 74/65, 1973).
E-se e kavan diaes heuliañ aozer PKB-1409 pa gomz eus « ar mare ma ne rae istor Frañs nemet
unan gant an istor ». Prest on da anaout ez eus (bet) hontkenderc’hadurioù, stourmoù ar finvezioù,
oberoù rezidek oc’h ober kraonell pezh a anver « istor Frañs », – eleze ez eus bet un « emsav gall »
hag en deus an emsav-se war un dro krouet ar vroad c’hall ha nevezet finvezioù an denelezh ; e berr,
he deus Frañs, dre he emsav, kemeret perzh en istor. Diwar se avat ne gredan ket eo dav degemerout :

– he deus bet Frañs e mare ebet unpiaou an istor, eleze ne oa a emsaverion nemet e Frañs (pezh a
vije reiñ ur ster gwall soliadek d’al lavared : « Gesta Dei per Francos » !) ;
– ez eo an ober istorek, rezidek, emsavel, eleze an hontkenderc’hañ un ober bloc’hennel
nemetken (anaout a ran ez eo ar vroad an amveziad kevredadel bonvezusañ d’an ober istorek, evit an
ampoent da nebeutañ ; n’eo ket kement ha lavarout ez eus aze ur retvez nag ez eo ar vroad an
amveziad kevredadel bonvezus nemetañ d’an ober istorek, – nag e steuzias pep ober istorek e Breizh
goude ma voe steuziet ar vroadelezh vrezhon) ;
– ez eo an istor un argerzh (e kement ma termener an argerzh evel heuliad daskemmadurioù
durc’haet etrezek ur stad-dibenn savelek) ; argerzhioù zo en istor e kement ma’z eus savelegezhioù ;
hogen ar savelegezhioù diouto o-unan ne reont istor ebet ; n’eus istor nemet pa vez rezid,
hontkenderc’hañ, stourm ar finvezioù ; ar savelegezhioù, ma n’o deus istoregezh ebet drezo o-unan, a
zeu dezho ster istorek e kement ma vezont amveziadoù bonvezus d’an ober rezidek. Anat eo ne
c’hellomp ket anaout an istor e-maez eus ergorennoù an hanez ; diwallomp avat a ober un ergorenn
eus an istor e-unan : istoregezh zo nidiadelezh, eleze distremen ar soliadelezh etrezek ur soliadelezh
nevez bepred dirakweladus.
Amjestr eo ivez an termen « anistor » da arverañ. Ur meizad keñverel eo. En anistor rik e ve ur
boblad e kement ma ne ve enni iziunad ebet d’ar rezid ha d’ar finvezioù all, hontkenderc’hañ ebet, – e
berr, ma ve aet he zud da loened. Breizhiz ar c’hantvedoù a anvomp « anistorek » n’edont ket en
anistor rik : en eneb, prouennoù a-walc’h hon eus eus o iziunadoù d’ar rezid, d’ar vreudeuriezh, d’an
hollelezh ; mar boe dister o hontkenderc’hadurioù, hon eus ivez da lakaat e penn-kont an amveziadoù
ma werc’hent. Bezet pe vezet, hag amañ e savan a-du gant an aozer, – perzhiañ a raent en amveziadoù
ar c’henderc’hañ gall. Met n’eo ket prouet avat, pa ouzon, e ve bet diempradur ar gevredigezh e
Breizh hag anistorekaat Breizhiz un amveziad bonvezus d’an emsav gall ; an devoud ez emvataas
politikerezh hag armerzh Frañs eus diskar Breizh ned eo ar brouenn-se nemet mar greer « unan eus
istor Frañs hag an istor ». En eneb, daou zoare zo da veizañ savlec’h an emsav gall e-keñver Breizhiz :
ar vroad diwanet dioutañ he deus roet tro d’ar gevredigezh vrezhon da ziemprañ hag emvataet he deus
(pe get) eus an diempradur-se ; an hollveziadelezh en deus digoret zo bet hollveziadelezh, istoregezh
diles, da Vreizhiz koulz ha d’ar Frañsizion. Gaou e ve nac’h n’o deus ket ur bern Breizhiz kenderc’het
un istor a oa o hini – d’ar Frañsizion diles e oant deuet da vezañ o kemer an hent kinniget dezho gant
an emsavelezh c’hall.
Un hent all meneget gant an aozer eo hini diwanidigezh un istor broadel e-touez ar varbared, –
eskoridigezh un emsav. Diwar vont, merkomp ez eo bepred un ere a vonveziadelezh a vez etre stad an
traoù el lec’h ma tiwan un emsav hag an emsav e-unan, – hemañ ned eo nepred un darvoud heulret da
amveziadoù savelek (evel ma verk ar ger « eskoriñ » end-eeun), met bepred un diflukadur
nemedennek ha dirakweladus.
Fellout a ra din pouezañ ivez war un devoud ma chom mut warnañ aozer PKB-1410 : an emsav zo
dezhañ da vonveziadoù stad an traoù beziat kempredel (doareoù kevredadel dibarek, goullo broadel,
h.a.), hogen ivez tremened ar « varbared » emsaver : dre berzh an emsavelezh e teu an tremened-se a
« zonder hanez » da vezañ donder istor (sl. Emsav 74/60, 1973 ; 101/158, 1975), ha n’eo ket hepken
dre dennañ kevala eus danvez ar c’hendalc’herezh gouzañvat (pezh nad eo a-benn ar fin nemet
korvoiñ beziadoù kempredel) met dreist-holl dre ensammañ an iziunadoù a voe re ar « varbared » edoug kantvedoù, ne vern ha frouezh pe get a zeuas diwarno : advoulc’hañ a ra stourm ar finvezioù n’o
deus ket kaset da benn, embreger a ra ar rezid n’o deus ket tizhet embreger, e berr, e ra an istor n’o
deus ket graet, – o istorekaat a ra. Dre an emsav, ar c’hantvedoù tremened a gav ster istorek, a zeu ermaez eus an istoregezh. Azonus eo an ezhomm he deus pep pobl da « gaout un istor » ; frazenn DE
GAULLE : « La France vient du fond des âges » zo a ster gant damant broadoù nevez Afrika da
zizouarañ pep a dremened milvedel. Ouzhpenn un damant a voederezh broadelour ez eus aze : lusk an
hollelaat-unelaat eo a vount pep pobl da ziorren amzerelezh an istor a ra a-gevastenn gant an
amzervezh a-bezh. Er ster-se eo e c’haller komz eus unelezh an istor, – evel meizad nidiadel avat ha
n’eo ket evel meizad levierezhel (sl. Emsav 74/54,/65, 1973). Tabutet ez eus bet da c’houzout ha mat
e oa derc’hel an anv « Istor Breizh » war danevell an darvoudoù c’hoarvezet gant hon diaraogerion el

ledenez-mañ. A dra sur e tleer e zerc’hel, gant ma ve an istor hini ar Vreizh o tiwanañ dre an Emsav
hag istoregezh an darvoudoù an hini dioueliet gant stourm an Emsav etrezek e finvezioù. Ne lavaremp
netra all e 1969 endeo pa skrivemp en Notennoù evit kelenn an istor (Emsav 26/37-47, 1969) : « An
emsav ademprer a wel istor Breizh diouzh savboent an adempradur » (/47).
PKB-1410

KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(Seizhvet testenn, PKB-1411)
An emsav aljerian. VI. – Arbennoù aloubidigezh Aljeria (1830-1848).
Un dra dibarek eo bet trevadennerezh Aljeria en istor an trevadennerezh europat. Anat eo p’en
keñverier ouzh an trevadennerezh embreget gant Breizhveuriz, a zo an hini poellekañ hag an hini
efedusañ evit lazioù ar vrobenn. Daou amkan oa da Vreizhveuriz en o aloubadennoù tramor : korvoiñ
danvezioù krai, – ha kement-se dreist-holl en eil hanterenn an 19t kanved p’en em gavas ar
greanterezh saoz en enkadenn, – d’an eil kaout broioù da gas an dreistad eus o foblañs. Herrek e oa
kresket poblañs ar Rouantelezh-Unanet ken ma ranke un darn anezhi divroañ (25 milion a
Vreizhveuriz a guitaas o mammvro etre 1820 ha 1900). Kollet oa eviti ar re a zivroe d’ar StadoùUnanet pe da Argantina. Er c’hontrol, ar re a yae da annezañ e Kanada pe en Aostralia a chome
kenderc’herion er reizhiad vreizhveurat ha, dre an trevadennoù a boblent, a roe tro da astenn ar
sevenadur saoz. Netra par gant aloubidigezh Aljeria, n’he devoe da abeg nag ar c’hlask da zanvezioù
krai5 nag an ezhomm da zistankaat ar boblañs. Gorrek e kreske ar boblañs c’hall en 19t kantved hag e
nep mare ne savas an dudegezh betek rediañ Gallaoued da zivroañ. Muioc’h zo : a-benn kaout
trevidion evit Aljeria e rankas ar gouarnamant gervel Italianed, Spagnoled, Helvetiz, Alamaned, h.a.,
pa na oa ket Gallaoued a-walc’h. Disheñvel-mik eo enta arbennoù an trevadennerezh gall en Aljeria
diouzh re an trevadennerezhioù saoz. Bez’ ez int da glask er c’henstourm etre an div elfenn bennañ
eus ar renkad-ren c’hall, ar vrientinion hag ar vourc’hizion. An aloubidigezh zo an disoc’h eus un hir
a stourm renet gant an noblañs evit adtapout ar galloud kollet e 1789.
Mard oa bet ar pep muiañ eus an noblañs diwar an derou a-enep an treuzfurmadurioù degaset gant
an Dispac’h, e voe goude ar 4 eost 1789 ul luskad a vrientinion frankizour o kevrediñ gant ar
vourc’hizion vras. Fellout a rae d’an eil re ha d’ar re all lakaat termen d’an emdroadur ha mirout outañ
a vont pelloc’h war hent ur gwerinekadur arvarus d’o lazioù. Ret e oa evelkent derc’hel kont eus ar
bountad gwerinek. Ezhomm o doa bet ar vourc’hizion eus ar werin evit diframmañ diouzh ar
vrientinion hag ar gloer freuzadur ar brientoù e nozvezh ar 4 eost, hag ezhomm o doa anezhi atav evit
difenn gounezadurioù an Dispac’h. Hogen ar werin, o c’houzañv diwar an enkadenn armerzhel, a
venne kas an treuzfurmadurioù pelloc’h eget ma felle d’ar vourc’hizion. Eztaolet e veze iziunadoù ar
werin gant bihanvourc’hizion, frankvicheridi, kefridiaded izel, beleion. Ar vourc’hizion a savas ar
Gward broadel, bezin e gourc’hemenn LA FAYETTE, evit en em ziwall ken ouzh ar vrientinion
gilstourmer, ken ouzh elfennoù gwriziadelour ar werin. Koulskoude, ur c’horreadeg pobl a redias ar
Roue hag ar Vodadenn-vonreizhañ da guitaat Versailles evit Paris e 1789. Diwar neuze e voe ar Roue
prizoniad da bobl Paris. Betek hañv 1791 e c’halled krediñ e padfe an treuzvarc’had etre ar
vourc’hizelezh hag ar vrientinelezh frankizour en-dro d’ur renad a roueelezh vonreizhek, nemet e voe
lakaet an treuzvarc’had-se en arvar gant iriennoù enepdispac’hel ar vrientinion, bratellerezh ar Roue o
tarbenn nevezadennoù an Dispac’h hag o kas leuridi d’an rouaned all evit o isañ enep dezhañ. War un
dro ne zistarde ket an enkadenn armerzhel. E dibenn 1790 hag e derou 1791 e tarzhas emsavadegoù
kouerion hag ec’hwelioù micherourion. E 1791 ez eas ar werin war bolitikaat bennozh da obererezh
Club des Cordeliers ha kevredigezhioù politikel diseurt. Diouzh e du, a drugarez da Dezvad keodedel
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Ne voe Aljeria ur bourchaserez wirion a zanvezioù krai nemet e-kreiz an 20t kantved pa voe dizoloet an tireoul en he
c’hondon.

ar Gloer, e kavas an enepdispac’h un diaz poblañsel galloudek en un darn eus Frañs (er C’hornog, en
ul lodenn eus an Torosad-Kreiz). Tec’hadenn c’hwitet ar Roue e mezheven 1791 a roas lañs d’ar
mennozioù republikan. D’ar 17 gouere, e voe flastret gant ar Gward broadel6 war urzh ar Vodadennvonreizhañ un diskeladeg aozet gant Club des Cordeliers da c’houlenn ar Republik ha lazhet e voe ur
pemont diskeler. Troc’h e voe diwar neuze da vat etre al luskad gwerinek hag al luskad bourc’hiz
habaskterour, seul vui ma oa nac’het ar gwir-mouezhiañ ouzh ar renkadoù paour gant ar Vonreizh
nevez savet, dre ar rannadur etre « keodedourion oberiat » ha « keodedourion c’houzañvat ». Ne
c’halle mui padout pell kempouez an Unpenniezh vonreizhek. War voniekaat ez eas ar bountad
gwerinek e 1792 en arbenn eus an diaesterioù armerzhel hag eus ar brezel diavaez (bonnet e voe « Ar
vammvro en argoll »)7. Dic’halloud en em ziskouezas ar Unpenniezh vonreizhek dirak aloubidigezh
Frañs gant Aostrianed ha Prusiz koulz ha dirak an enkadenn armerzhel. Diskaret e voe ar roueelezh en
eost 1792 hag ensavet ur renad gwerinek. Rannet edo ar vodadenn nevez dilennet dre ar mouezhiañ
hollek, ar Guzuliadeg, etre daou vlein : a-zehou ar Jirondined, derc’houezourion ar gevalaouriezh
kenwerzhel, a-gleiz ar Venezourion, harpet dreist-holl war wiskadoù eus ar vourc’hizelezh tost-tre
d’ar werin, frankvicheridi, kenwerzhourion, dornwezhourion, skolaerion, beleion douer. Ne oa ket
c’hoazh a emskiant proleterel fraezh : ar broleterion en em sante kengred gant gwiskadoù izelañ ar
vourc’hizelezh, – da skouer e kendue ar gompagnuned gant an dornwezhourion patromed war o stal,
pa o doa an hevelep speredegezh ha dre ma ne oa ket c’hoazh anv a sokialouriezh. Eorizh ar
Venezourion oa ur weriniezh kevatalour a berc’henned vihan. Diarc’hañ a raent ur reolennerezh strizh
eus an armerzh, kenwerzh an danvezioù-bevañs pergen, gant ar Stad, pezh a oa ret forzh penaos gant
an enkadenn armerzh hag ar brezelioù, tra ma chome ar Jirondined dalc’hidi da frankiz klok ar
c’henwerzh. Ar Venezourion a zeuas a-benn da skarzhañ ar Jirondined eus ar veli ; da heul, e voe
emsavadegoù « kevreadelour » er proviñsoù e-kichen gorreadegoù roueelour evel ar Chouanerezh. Ar
vourc’hizelezh vras hag etre en em adkavas e kamp an enepdispac’h gant ar vrientinion. Strizh e oa
deuet da vezañ diaz poblañsel an dispac’h : elfennoù politikaetañ ar vihanvourc’hizelezh hag ar
werin8, ken ma rankas ar renad emvennet gwerinek treiñ e diktadouriezh ha gouarn dre ar sponterezh.
Strishaat a reas c’hoazh diaz kevredadel an Dispac’h da heul stourmoù diabarzh ar Venezourion, pa
ziskarzhas gronnad HÉBERT un askell sokialidik ha gronnad DANTON un askell vourc’hiz
habaskterour. Diskar ROBESPIERRE e gouere 1794 a lakaas fin d’an diktatouriezh venezour ha
paket e voe ar galloud gant dispac’herion habaskterour oc’h amparañ kreiz ar Guzuliadeg (ar
« Geun », ar « Gompezenn »), ha drezo gant ar vourc’hizelezh vras. Dilezet e voe reolennerezh an
armerzh ha divizet frankiz ar c’henwerzh, a zevoudas diouzhtu ar geraouez dreist-holl er c’hêrioù.
Emsavadegoù pobl Paris en ebrel ha mae 1795, flastret gant skoazell al lu, a voe lammoù diwezhañ ar
bountad gwerinek : adal neuze ne c’hoarias mui ar werin evel nerzh politikel ; NAPOLÉON a ouezas
tennañ korvo eus he droukvoz diwezhatoc’h evit diskar an Unkor ha diazezañ e renad dezhañ. Ent
werc’hek e oa echu an Dispac’h. Dre Vonreizh Fructidor Bloaz III (eost 1795) e tistroed d’ar
mouezhiañ strishaet hag ameeun o reiñ an dilennadusted d’un 30 000 a c’houvriaded hepken.
Dre Vonreizh eost 1795 enta e voe diogelaet direndael galloud ar vourc’hizelezh. Hogen ar
vrientinion en em vataas ivez eus dasstourm Thermidor (gouere 1794) ha divroidi a zistroas da Frañs.
An dispac’herion o doa graet dispac’h ar poell (klasket e voe zoken e grez ar Guzuliadeg erlec’hiañ
ouzh ar Gristeniezh kravez an « Doueez Rezon »), ha kredet o doa e ve bet skarzhet digudenn gant ar
poell an henvoazioù hag ar c’hredennoù kozh. Goude Thermidor e voe anat e choment kreñv bepred
er vro, er C’hornog evel just, met ivez er rannvroioù all. Ne oa ket steuziet arwarzh ar vrientinion er
boblañs. A-hend-all, daoust d’an diberc’hennadurioù graet gant an Dispac’h, e oa chomet an noblañs
ur renkad a berc’henned vras. An divroidi distroet a zeuas a-benn alies da adpiaouañ o madoù. Er
c’heñver-se e tennjont korvo eus stourm ar vourc’hizion vras evit lakaat degemerout da nevet ar gwir6

Edo bepred LA FAYETTE e penn ar Gward broadel. Hennezh zo pimpatrom ar vrientinion frankizour, o harpañ an
Dispac’h keit ma chomas gallus an treuzvarc’had, ouzh e vratellat goude. Lakaet e penn al lu gall dirak an Aostrianed e
1792, e klaskas kevraouiñ un diviz-brezel a-benn gallout distreiñ da Paris ha moustrañ an dispac’herion.
7
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Anvet ar « Sans-Culottes ».

Ar bountad gwerinek en doa kroget da sevel gourzhframmoù. E Paris da skouer e voe savet 48 « kevrenn »,
bodadennoù-karter oc’h en em dreuzfurmiñ tamm-ha-tamm e bezinoù dispac’hel bihan.

perc’hentiezh. Daoust m’o doa kollet ar veli e viras enta an noblañsoù ur pouez bras dre o
ferc’hentiezhoù (ur vro bloueziat e oa Frañs c’hoazh). Aze e voe marteze c’hwitadenn vrasañ an
Dispac’h gall : goude lemel ar galloud digant ar renkad-ren kent, lezel ganti ur pouez bras armerzhel
ha kevredigezhel, – gant asant ur vourc’hizelezh na felle ket dezhi mont re bell war hent ar
gwerinekadur ha na dermas ket da flastrañ ar bountad gwerinek.
E-doug ar Gonsuliezh hag an Impalaeriezh kentañ, renadoù bourc’hiz o kensakrañ galloud ar
c’houvriaded, e talc’has ar vrientinion divroet da zistreiñ ha da adpiaouañ an holl pe da nebeutañ un
darn eus o douaroù. E Kornog, Kreiz ha Gevred Frañs e voe dister ar c’holl a rejont, rak un darn vihan
hepken eus o domanioù a oa bet gwerzhet evel « madoù broadel ». Un emzalc’h nevez e voe hini an
noblañs goude an Dispac’h. E-lec’h mont da chom da Lez ar Roue pe d’ar c’hêrioù bras ha bevañ
diwar leve o douaroù hep ober war o zro, e rejont o annez war o domanioù, o plediñ a zevri gant an
trevekaat anezho. Da skouer e teuas LA FAYETTE da vager deñved war e zouaroù er Champagne.
Gant an Assavidigezh e tegouezhas ar veli bolitikel en-dro d’ar vrientinion, daoust ma rankjont he
rannañ gant ar vourc’hizion. Dre ar gwir-mouezhiañ kevrozel o deveze an noblañsoù ur pouez
dilennel bras. Ouzhpenn se e voe an Assavidigezh ur prantad dasstourm ouzh an Dispac’h hag an
Impalaeriezh, ur striv da adsevel ar Renad kozh : ma ne voe ket adtalvoudekaet brientoù an noblañs
ent kefridiel, e voe gratae dezhi spletoù devoudel ken bras all : noblañsoù oa eus izili Kambr ar Birion
hag, evit un darn, eus re Kambr ar Gannaded, noblañsoù ivez ar vaodierned, ar gannadourion hag ar
pep muiañ eus an uhelamaezhourion. Brientinion c’hoazh a zalc’he staeloù uhel al lu. Ouzhpenn se e
oant liammet strizh ouzh an Iliz : pourchas a raent an darn vrasañ eus an eskibion, pezh a veze dezho
un harp galloudek da virout o hol war yoc’h ar gouerion. Derc’houezet oa an noblañs en Akademiezh
hag en Institud, bras e oa he roll er vuhez lennegel hag arzel. Mestrez oa war ar gizioù hag ar vuhez
vedat. Hogen a-dal dezhi e kreske galloud armerzhel ar vourc’hizion a drugarez d’ar greanteladur. Ahed an Assavidigezh e voe Kambr ar Gannaded un dachenn stourm etre bourc’hizion ha brientinion.
Amañ ez eus tu da gomz eus un diempradur e diabarzh ar renkad-ren c’hall. Diouzh un tu e oa ar
vourc’hizion o kenderc’hel ent poellek war lañs an Dispac’h gall hag an Impalaeriezh, o tennañ korvo
eus an amveziadoù nevez evit diorren ar greanterezh hag ar c’henwerzh, o vagañ ur gealiadurezh
frankizour hag enepkloer. Diouzh an tu all, ar vrientinion diazezet o galloud armerzhel war o
ferc’hentiezhoù gounezel, difennourion ar relijion hag an urzh henvoazel, o tinac’h degasadennoù an
Dispac’h hag an Impalaeriezh. Ret e oa dezho evel just degemerout kement a oa dieiltro er pezh a oa
bet sevenet abaoe 1789 a-fet dezvadurezh, ensavadurioù, h.a., nemet e tistaolent en o c’hreizon an
nevezadennoù-se, o nac’h ensammañ an istor gall eus 1789 da 1815 ha kemer sevenadennoù ar marese da vonveziad d’o obererezh. (Ijinomp un herradig an Unaniezh Soviedel mar bije chomet un darn
eus ar galloud gant dalc’hidi ar gevalaourion hag enebourion Dispac’h 1917).
Hogen dre berzh ar greanteladur hag an diorreadur armerzhel ez emdroe keñver an nerzhoù etre ar
vrientinion hag ar vourc’hizion e gounid ar re-mañ. Ouzhpenn se e voe reuziet Frañs adalek 1825 gant
un enkadenn armerzhel (sl. Emsav 94/352, 1974) o tevoudañ un droukvoz don er boblañs. E 1830 e
sant ar vrientinion emañ o beli en arvar. O vezañ ma’z eo ar renad dic’houest da gaout un diskoulm
diabarzh d’e enkadenn, e klask un diskoulm diavaez : evel-se ez eo divizet ergerzhadeg Aljer e dibenn
genver 1830. Kaelet oa porzh Aljer abaoe 1827, da heul afer an taol aveler en doa roet an dai d’ar
c’honsul gall. Dre gemer Aljer e felle d’ar roue CHARLES 10 ha d’e vaodierned, brientinion
dreistroueelour (ultras), gounit arwarzh d’ar renad o harpañ war ar vroadelouriezh manet kreñv e
Frañs a-ziwar-lerc’h brezelioù an Dispac’h hag an Impalaeriezh. D’o meno ne ve bet nemet ur c’hoari
da c’houde ren ar politikerezh diabarzh, an eneberezh o vezañ abafaet. O reiñ ivez d’al lu an dro da
c’hounit un trec’h bras, e kredent e dreiñ a-du ganto. Da sternioù dezhañ e chome ezvrezelidi eus an
Impalaeriezh hag ur greizenn a iriennoù hag a eneberezh e oa. Abegoù a vellouriezh verdeadurezhel e
oa ivez : ar Saozon o terc’hel Gibraltar, Corfu ha Malta, e klaske ar C’hallaoued kreskiñ ivez o bonioù
er Mor-Kreiz. Kemeret e voe Aljer d’ar 5 gouere 1830 ha gouezet e voe ar c’heloù e Frañs d’an 9.
Dilennadegoù an 23 mezheven hag an 3 gouere o doa roet ur muianiver ledan d’an eneberezh e
Kambr ar Gannaded. Krediñ a reas da CHARLES 10 e c’halle moustrañ an eneberezh o kemer harp
war berzh an ergerzhadeg, ha d’an 25 gouere e c’hourbonnas pevar C’hemennadur o freuzañ frankiz
ar wask, o loezañ Kambr ar Gannaded nevezdilennet, o lemel e jederezh ar c’hevrozioù evit ar gwir-

mouezhiañ an aotre-gwerzh hag an dell war an dorioù hag ar prenester. Pal ar C’hemennadurioù oa
kaelañ ouzh ar vourc’hizelezh hent ar galloud. Strishaet edo ar c’horf-dilenn d’un darn eus ar
vourc’hizion : kenwerzhourion, greantourion, perc’henned kendioù. Hogen, a-enep da c’hoanagoù ar
gouarnamant, e chomas ar c’hedveno diseblant a-walc’h ouzh kemeridigezh Aljer : re lemm e oa
deuet an enkadenn da vezañ ha bec’hiet oa an dud gant kudennoù kalz nesoc’h. Un emsavadeg e Paris
eus an 27 d’an 29 gouere a ziskaras ar renad, o skarzhañ ar vrientinion diouzh ar veli hag ouzh he
lakaat ur wech da vat etre daouarn ar vourc’hizion. Gorreadegoù a oa bet ivez e Lyon, Bordeaux,
Naoned. Droukvoz ar boblañs a c’hoarias e gounid ar vourc’hizion.
Ned eas ket da get avat pouez kevredigezhel ha politikel ar vrientinion. Goude Dispac’h 1830 e
voe gouzizet ar gevrozh dilennel eus 300 da 200 lur, pezh a lakaas un niver bourc’hizion da vont er
c’horf-dilenn. Ur bihanniver oberius e voe atav koulskoude ar vrientinion e-touez an dilennerion. O
diazez armerzhel a virjont, kresket ma oa bet zoken gant « milmilion an divroidi » mouezhiet e 1825.
Ken bras bepred oa o hol war boblañs ar maezioù. Goude 1830 e strivjont dizehan da c’hoari ur roll
politikel, hep dont a-benn, rak estren e oa aet dezho ar gennad greantel war ziorren (war-bouez un
nebeut familhoù, evel de WENDEL, o doa postet o c’hevalaoù en ijinerezh). Nemet e kendalc’hjont
da luskañ gant berzh ar Reverzhi c’hounezel, a voe arc’hantus evito ha spletus d’o levezon war ar
ploue. Gant disfiz bras e sellent ouzh an ijinerezh a lakae en arvar ar gevredigezh koueriadel ma
harpent. A-benn he difenn ha herzel ouzh ar greanteladur e kevredjont gant ar c’hourferc’henned
vourc’hiz hag an holl c’houvriaded a oa liammet o saviad kevredigezhel ouzh an emframmoù kozh.
Difennourion ar gevredigezh henvoazel e voe da skouer brientinion an Emsav kentañ e Breizh, o
tamantiñ ouzh araokadennoù ar gounezerezh met o tizarbenn pep greanteladur. Diempradur ar renkadren en em astennas d’ar boblañs a-bezh. Diouzh un tu e oa ur gennad henvoazel liammet ouzh ar
gounezerezh, dezhañ emframmoù a orin gladdalc’hel hag ur vedouriezh a gent an Dispac’h, o toujañ
d’an urzhazoù ha d’ar gravez hag oc’h ober gant teodyezhoù-ploue, lakaet er-maez ur bihanniver a
dud stuziet9. Diouzh an tu all e oa ur gennad arnevez liammet ouzh ar greanteladur hag ouzh ar
c’hêrelaat, gant ur vedouriezh dinaouet diouzh an Dispac’h, o tiankañ mui-ouzh-mui diouzh enkrog ar
gravez henvoazel hag o tilezel ar parlantoù lec’hel. Evel just e oa etre an daou vlein-se un diseurtiezh
vras a zerezioù hag a arlivioù. Oc’h eeunaat betek ar par pellañ avat e vije bet tu da gomz eus an div
rann eus poblañs Frañs evel eus div bobl o vevañ war blanedennoù disheñvel, ken bras e oa aet an
dislank kealiadel etre an div. Goude emsavadegoù micherour 1848 ha 1871 e voe deuriet ar
vourc’hizion gant kendalc’herezh kevredigezh henvoazel ar ploue : ret oa derc’hel en e blom seurt
mirad dispar a soudarded kenurzhiet evit moustrañ an dispac’hioù hag a vouezhierion dehou. Moarvat
e oa arabat ivez, evit abegoù all, greantelaat ar rannvroioù eus Frañs na berzhient ket abaoe pell en
istor gall : Breizh, Okitania, h.a.. E gwir, ne voe diorreet ar greanterezh nemet en un nebeut kornioù
brientek eus an diriegezh.
Aloubidigezh Aljeria a voe unan eus an tunioù arveret gant ar vrientinion a-benn derc’hel o
levezon bolitikel. Etre 1830 ha 1834, pa edo ar gouarnamant war vordo da zivizout ha miret e ve Aljer
pe get, e c’hoarias an noblañsoù ur roll bras er strolloù-pouezañ o vroudañ d’an trevadennerezh. Klask
a raent ober eus trevadennerezh Aljeria o afer dezho. Ken abred ha penn-kentañ an aloubidigezh e
teuas brientinion da sevel domanioù bras war gompezenn Aljer. Anvet e oant « trevidion o manegoù
melen ». Bourbonelourion oa anezho, heuget gant Unpenniezh Gouere hag o tont da Aljeria evit
adsevel ur gevredigezh m’o defe adkavet ar vestroni o doa kollet e Frañs. En o bro nevez e
kendalc’hjont da luskañ ar Reverzhi c’hounezel. Pa oa kalz trevidion o sellout ouzh an douaroù evel
danvez brokerezh nemetken, e pledent-int a-zevri gant trevekadur o ferc’hentiezhoù ha gwastadourion
wirion e voent. Hol bras o deveze e-touez an drevidion, ken ma voe fiziet enno staeloù dinazel hag
amaezhel. Bez’ e voent startañ luskerion ar stourmad evit astenn an tiriadoù trevourel.

9
Koulskoude he doa poblañs ar maezioù ivez harpet an Dispac’h en derou. Tennet he doa korvo eus freuzadur ar
brientoù. Met tamm-ha-tamm he doa pellaet diouzh an Dispac’h en abeg d’al leviadurezh enepkravezek, da reuzioù ar Spont,
d’an enluadurioù hag an deogerezhioù, d’ar brezelioù. Degemer mat a reas d’an Impalaeriezh betek ma voe skuizh adarre
gant an enluadurioù hag ar brezelioù. A-benn ar fin e voe deuet mat ganti an Assavidigezh pa dalveze ar peoc’h ha diwezh
an enluadurioù.

Ret eo ivez menegiñ roll al lu. Lañsus e oa bet brezelioù an Dispac’h hag an Impalaeriezh d’ar
vilouregezh. E-pad ar Guzuliadeg goude Thermidor hag e-doug an Unkor en doa al lu emellet wareeun er politikerezh diabarzh. Gant skoazell ar vilourion ivez en doa BONAPARTE diskaret an Unkor
ha diazezet ar Gonsuliezh. E grez an Impalaeriezh e voe ensavet ur vrientinelezh nevez a orin
milourel. Ken ma’z eas gant al lu ur pouez er vro evel ma n’en doa bet biskoazh ha ma voe armerzh ar
riez sujet evit un darn vat da ezhommoù al lu. Heuliad didec’hus : e-pad pell goude diskar an
Impalaeriezh e chomas gant ar soudarded hag o sternioù bepred e karg ar speredegezh goveliet gant
brezelioù NAPOLÉON. Edo an ezvrezelidi engortoz d’un digoll evit drouziwezhioù dibenn an
Impalaeriezh. Brezeliadennoù Spagn e 1823 ha Hellaz e 1829 oa bet kentoc’h pourmenadennoù.
Kemeridigezh Aljer a voe trec’h gwirion kentañ al lu gall abaoe NAPOLÉON, – koulz eo lavarout ne
oa ket darev ar vilourion da zilezel pezh o doa gounezet. Adalek an derou e tibabjont chom en Aljeria.
E 1831 e tilestras an arme c’hall en Oran hep goulenn ali ar gouarnamant, o tiskouez ervat ez intente
c’hoari evel un nerzh emren ha n’eo ket hepken evel ur benveg sentus etre daouarn levierion ar Stad.
Kreñvaet e voe an emrended-se gant ar c’hemm renad e 1830 hag ar prantad distabilded ha diasurded
a verkas bloavezhioù kentañ Unpenniezh Gouere. Goût a ouezas ar vilourion korvoiñ ar
vroadelouriezh c’hall, oc’h ober gant arguzennoù a seurt-mañ : gwir eo ne oa ket bet gwall zeuriet ar
braz eus ar C’hallaoued gant ergerzhadeg Aljer, met goude taol, mar befe dilezet ar gounezadennoù e
vefent tizhet a dra sur en o zrivliadoù broadel, ha ne ve ket aes d’ar gouarnamant ober d’ar c’hedveno
asantiñ d’an dilezidigezh ; un afer a enor broadel oa mirout pezh a oa bet aloubet, h.a.. Al lu gall eus
Aljeria o sevel da zifenner taer an trevadennerezh, n’eo ket souezh e teuas kalz brientinion da
servijout ennañ evel ofisourion e-pad Unpenniezh Gouere hag an Eil Impalaeriezh. O lazioù dezho a
glote aze gant re al lu.
Dav eo komz ivez eus ar c’hudennoù kevredigezhel e Frañs e derou Unpenniezh Gouere. Da heul
ar geraouez hag an dilabour e tarzhas ec’hwelioù hag emsavadegoù micherour. Sellet e voe neuze ar
vicherourion evel un elfenn c’hourzhtroüs er gevredigezh ha zoken argollus war an dachenn yec’hedel
(an darreuziad kolera eus 1832 en em ledas dreist-holl dre ar vicherourion en arbenn eus o aozioùbevañ truezus). Hoalet e voe un darn eus ar vourc’hizelezh c’hall gant an diskoulm kas an holl
vicherourion dilabour da Aljeria evel trevidion, mennoz a voe adkavet da-geñver ar moustrerezhioù
enepmicherour e 1848 hag e 1851. En devoud ez eas un nebeut dic’hweleion da Aljeria evel trevidion
pe evel emouestlidi el lu.
Un degouezh dibarek e voe hini Gevred Frañs, ma savas ar c’hedveno a-du start gant
trevadennerezh Aljeria, pa oa digas pe a-enep er rannvroioù all. Bourbonelour oa ar Gevred da vare an
Assavidigezh ; meur a arbenn oa da se, met dreist-holl e oa un doare da ersaviñ ouzh ar
c’hreizennerezh diazezet gant an Impalaeriezh. E 1815, goude diskar NAPOLÉON, e oa bet reuziet ar
rannvro gant ar Spont gwenn ha lazhadeget ezamaezhiaded hag ezofisourion eus an Impalaeriezh.
War un dro e veze komzet eus « Rouantelezh Okitania » e Toloza gant ar roueelourion. Ret eo
lavarout e oa ar Gevred unan eus broezioù Frañs ma chome en e greñvañ hol ar vrientinion hag enkrog
ar gravez. Daoust ma oa domanioù bras e oa bihan-tre gorread keitat an atantoù ha bresk saviad ar
gouerion. E 1817 e voe enporzhiet gwinizh eus Rusia dre Marseille a-benn parraat ouzh ar verrentez a
rene e Frañs da heul an eostoù fall. Hogen da c’houde e kendalc’has an edeier rusian da zegouezhout
reoliek e Marseille, o lakaat en arvar dre o c’hevezerezh gounezerezh Gevred Frañs ha dreist-holl al
Languedoc-Uhel a veze an edeier o c’henderc’had pennañ. Tizhet e voe ouzhpenn se an olived adalek
1828 gant ur c’hleñved diwar arvevaded tra ma c’houzañve endeo an eoul oliv diwar gevezerezh an
eouluzed. Evel ar peb-all eus Frañs e voe ivez reuziet ar rannvro gant an enkadenn armerzhel adalek
1815. Daoust d’an holl ziaesterioù e chomas koulskoude feal d’an Unpenniezh. Roueelour e oa da
skouer bourc’hizelezh Marseille. Ret eo lavarout ez adkavas ar porzh, diskaret gant ar C’haeladur
kevandirel, e oberiantiz gant peoc’h 1815. Harperion start da ergerzhadeg Aljer e voe izili Kambr
Genwerzh Marseille. Ur broud kreñv e voe eviti hag ivez evit Sète, Toulon koulz hag evit ijinerezhioù
eus ar rannvro : an arc’henadoù oberiet e Toulon, ar mezheroù gwiadet e Lodève hag e Castres. Ar
gouerion baour hag ar wezhourion-douar, o tiwaskañ diaesterioù bras evel m’hon eus gwelet, a wele e
trevadennerezh Aljeria un dro da gaout douaroù pe da nebeutañ gourc’hwel. Ken ma pourchasas
Gevred Frañs kalz trevidion da Aljeria e-doug Unpenniezh Gouere. A-wechoù ez eas en ur ser er

Mitidja hag er Sahel diazezadur ar gouerion baour o tont eus ar Gevred ha hini « trevidion o manegoù
melen ». Da skouer e tegemere ar baron de VIALAR gwezhourion-douar eus Languedoc, tra ma
c’houneze DELPECH de SAINT-GUILHEM e zomani a 400 hektar gant kouerion eus korn-bro
Castres. Poblañs Gevred Frañs a oa enta a-du krenn gant aloubidigezh Aljeria pa wele enni un
diskoulm d’he c’hudennoù armerzhel. An diskoulm reizh a vije bet ar greanteladur, met piaouerion ar
c’hevalaoù a chomas dic’houest d’e embreger. Koulskoude, an diaesterioù armerzhel a gendalc’has da
reuziañ ar vro hag an droukvoz a lakaas poblañs ar Gevred da dreiñ kein en ur par berr da Unpenniezh
Gouere ha da dremen eus an tu dehou pellañ d’an tu kleiz.
Un ezvannadur eus dislavaroù ha kudennoù ar gevredigezh c’hall e dibenn an Assavidigezh e voe
enta aloubidigezh Aljeria. Ur meni « glad » e voe an drevadenn evit ar re a zifenne un urzh
kevredigezhel henvoazel ouzh an treuzfurmadurioù degaset gant ar greanteladur. Trevadennerezh
Aljeria oa parzh kevanek en urzh henvoazel-se hag ar ster-se a chomas gantañ betek an Dispac’h
aljerian e 1954-1962.
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KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Daouzekvet testenn, PKB-1412)
« An daouarn lous » gant Jean-Paul SARTRE (Paris, 1948)10.
Ur pezh-c’hoari eo An daouarn lous, istor daou zen, Hugo ha Hoederer, o-daou izili eus ar
Strollad komunour illiriat. Hugo a rank lazhañ, hag a lazh, Hoederer, sekretour ar Strollad, peogwir e
ren ur politikerezh a hañval d’e geneiled komunour bezañ dañjerus evit dazont ar Strollad. Brezel zo
etre Alamagn ha Rusia, Illiria o vezañ e tu Alamagn hag ar Strollad komunour illiriat e tu Rusia.
Kregiñ a ra ar pezh-c’hoari d’an ampoent ma tistro Hugo goude daou vloavezh tremenet en toullbac’h evit e dorfed. Dont a ra da di Olga, ur geneilez komunour a zo bet e vestrez hag e vignonez.
Diaezet eo Olga oc’h adkavout he c’heneil ha n’he deus ket c’hoant komz gantañ eus emdroadur
politikerezh ar Strollad. Koulskoude, pa zegouezh keneiled all evit lazhañ Hugo a zo bremañ un test
eus ur prantad distremenet, e c’houlenn Olga diganto un nebeut eurvezhioù pasianted, amzer dezhi da
glask gouzout penaos en deus emdroet Hugo, hag ar pezh a soñj eus e dorfed.
Kontañ a ra neuze Hugo e istor da Olga. Heuget gant e diegezh bourc’hiz, ez a da ezel er Strollad
komunour pa ziskler e vro ar brezel da Rusia e 1942. Skrivañ a ra er gelaouenn gomunour diabarzh,
met c’hoant en deus ren un obererezh pleustrekoc’h. E geneiled, Louis hag Olga, a ro da gefridi
dezhañ lazhañ Hoederer goude mont gantañ da sekretour. Degouezhet gant e wreg Jessica e ti
Hoederer, ez eo Hugo hoalet diouzhtu gant personelezh an den, a hañval bezañ sur eus ar politikerezh
a ren. Hoederer a lak e fiziañs e Hugo. Hemañ ne oar ket mui re ha mat eo lazhañ Hoederer pe get.
War vuanaat ez a an traoù da geñver un emvod e ti Hoederer, ma kemer perzh ivez Karsky, sekretour
ar Pentagon hag ar Priñs Paul, mab lezroue Illiria. Hugo ivez zo er burev. Pa hañval bezañ sur bremañ
e vo trec’h ar Rusianed, e klaskont en em glevout war savidigezh ur poellgor kuzh, dianav d’an
Alamaned, evit prientiñ ar goudebrezel. Ar gudenn zo divizout war ar pouez da reiñ da bep strollad er
poellgor-se. Feuket eo Hugo pa wel Hoederer o taelañ gant an daou all, dileuridi eus ar vourc’hizelezh
en deus-eñ distaolet krenn. Dres d’ar mare-se, e tarzh ur c’hreunadenn taolet gant Olga. N’eus lazhet
den met kalon a ro da Hugo a ra e vennoz adarre da lazhañ Hoederer. Nebeut goude, e teu hemañ da
gomz gantañ, evit terriñ d’e from da gentañ ha na vezañ e-unan-penn, neuze evit displegañ ster e
bolitikerezh. Ne oar ket Hugo respont da arguzennoù Hoederer, tost kendrec’het eo zoken, met divrall
e chom en e ziviz. Antronoz, ez a Hugo da labourat gant Hoederer en deus gouezet, dre Jessica, e tle
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bezañ lazhet. Diskouez a ra da Hugo n’eo ket gouest da lazhañ un den, n’eo ket graet evit se, met evit
ul labour talvoudusoc’h o klotañ gant e berzhioù mat. Fromet eo adarre Hugo gant fiziañs Hoederer
hag en em dennañ a ra da brederiañ. Pa zistro evit lavarout da Hoederer ez eo a-du evit kenlabourat, e
kav e wreg Jessica etre divvrec’h Hoederer. Souezhet, e lazh anezhañ.
Gant Olga adarre, e klask ster e dorfed : ersav politikel, ersav angerzhel, ne oar ket. Met pa lavar
Olga ez eo emdroet ar Strollad hag e tifenn bremañ tezennoù Hoederer, eleze an emglev gant
bourc’hizelezh e vro, e fell da Hugo ensammañ e dorfed, reiñ dezhañ e ster politikel, o c’houzout e
talvez ar marv evitañ. Ha mont a ra e-unan davet e geneiled kent : « Diatoradus » (p. 254).
Dibenn ar pezh-c’hoari a laka da soñjal e Gouelec’h an Dartared (sl. PKB-1336, Emsav 99/106110, 1975) pa hañval ar marv saveteiñ Hugo koulz ha Drogo. Evit gwir, ez eus stignet kudennoù
damheñvel en daou levr hag ivez e-barzh L’âge de raison (sl. EMVR-513, Emsav 101/176, 1975). Un
den e-unan eo Hugo, evel Drogo ha Matthieu. ur wreg ha keneiled en deus, met ne gar ket e wreg hag
o c’homzoù n’int nemet ur c’hoari evit kuzhat ar goullo a zo en o buhez. Pell en em sant ivez diouzh e
geneiled komunour o deus graet o dibab da vat ha na chomont ket eveltañ da brederiañ gant gement
ober a renont hep bezañ sur morse eus e dalvoudegezh.
Da ugent vloaz, en deus troc’het diouzh e vuhez kent, e vuhez vourc’hiz : « Kuitaet ’m eus va
ziegezh ha va renkad d’an deiz ma’m eus komprenet petra eo ar gwaskerezh. E nep doare ne asantin
d’un treuzvarc’had gantañ » (p. 46). Hag evit diskouez an troc’h-se en deus emezelet er Strollad
komunour a zo hervezañ gwarant ha difennour ar wirionez : « Deuet on d’ar Strollad peogwir e oa
reizh e stourm » emezañ (p. 205). « Perak e’c’h eus dibabet mennozioù Louis hag Olga » a c’houlenn
Jessica. « Pa oant gwir » a respont Hugo. Pa c’hortoz Drogo an Dartared, ha Matthieu an dro da
embreger e frankiz, e c’hortoz ivez Hugo an darvoud, ar pezh a anv al labour gwirion a lakafe e
geneiled da gaout fiziañs ennañ : « C’hwi ’vo enkrezet, ha c’hwi ’gomzo diwar va fenn, ha pouezus e
vin evidoc’h. Ha goude () e lavarot : deuet eo a-benn » emezañ da Louis hag Olga (p. 52). Met n’eo
ket Hugo evit termenañ spisoc’h an dra gortozet : Gwirionez Hugo zo heñvel ouzh Frankiz Matthieu,
un dra diogel, sonnet, termenet da viken ha na dalvez da netra.
Pelloc’h ez a koulskoude Hugo eget Drogo pe Matthieu, hag e se moarvat eo deurus al levr, pa
glask Hugo krouiñ an darvoud, ha n’eo ket hepken gortoz, en aotreo da dostaat d’ar wirionez, an
darvoud pennañ o vezañ e ezeladur er Strollad komunour11 a rank, hervezañ, e skoazellañ da ziluziañ
e gudennoù diabarzh : « Kalz re a soñjoù ez eus e’m fenn, ret eo din o c’has kuit » (p. 106), ha
pelloc’h : « Er Strollad emaon evit na soñjal ennon » (p. 108).
Pa chome Matthieu e-unan, hep gouzout peseurt hent dibab, met o nac’h skoazell Brunet, e laka
Hugo e fiziañs, betek re, en e geneiled, e Louis hag en Olga da gentañ : « Mard eo [Louis] a-enep,
emaon a-enep ivez » emezañ a-zivout mennozioù Hoederer ; ha pelloc’h, da Louis : « Olga ha te
hoc’h eus desket din pep tra, ha pep tra a zlean deoc’h. Evidon, ar Strollad zo c’hwi » (p. 48). En
hevelep doare, e laka fiziañs e Hoederer, ha pa en lazh, ez eo, war an taol, peogwir e kred ez eo bet
touellet gantañ.
Emezelañ er Strollad komunour a dalvez ivez evit Hugo bezañ kengret gant an holl zenion hag o
dieubiñ diouzh ar gwaskerezh, diouzh ar gaou : « Deuet on d’ar Strollad evit m’o defe an holl dud,
sekretourion pe get, ar gwir [da vezañ doujet] » (p. 84) hag ivez : « N’eus nemet ur pal, lakaat hon
mennozioù da drec’hiñ, hon holl vennozioù hag int nemeto » (p. 200).
An darvoud all en deus krouet Hugo eo e varv. Mervel a ra evit lazhañ Hoederer da vat, evit
lazhañ ar pezh a oa, hervezañ, ur skoilh d’ar wirionez en emzalc’h Hoederer : ar gevier kontet d’an
izili, ar breinadur degaset er Strollad dre an treuzvarc’had gant ar vourc’hizelezh.
Mard eo aet pelloc’h Hugo eget Drogo pe Matthieu o tibab hent an engouestladur (sl. EMVR-513,
Emsav 101/177, 1975), e ranker lavarout e chom koulskoude blaz ar c’hwitadenn gant ar pezh-c’hoari,
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evit a sell Hugo da nebeutañ. C’hwitet en deus peogwir eo bet nac’hel e engouestladur adalek an
derou : emezelañ er Strollad komunour zo bet kalz muioc’h tec’hout diouzh e vetou bourc’hiz eget
stagañ gant ur stourm. Pa glask Hoederer un emglev gant ar Priñs ha Karsky, n’eo ket Hugo evit
gouzañv an treuzvarc’had-se : « N’hoc’h eus ket ar gwir » emezañ da Hoederer, « an hevelep re eo.
An hevelep re eo a zeue da di va zad » (p. 153). Repu a glask en ur strollad, dedennet gant ar
sponterezh hag ar c’hoant mervel : « Olga », emezañ « ne’m eus ket c’hoant bevañ. () Un den n’en
deus ket c’hoant bevañ a dle talvezout d’un dra bennak, mar gouezer e implijout » (p. 41).
An hevelep nac’helezh a verker en e zarempredoù gant tud all ha Hoederer en rebech da Hugo :
« Ne garez ket an dud, Hugo, ne garez nemet ar pennaennoù. () An dud ? » a respont Hugo, « perak e
karfen anezho ? Daoust hag e karont ac’hanon ? » (p. 205). En arbenn a se ez eo ken nac’hel e strivoù
da gompren ar vicherourion : « Stourmet ’m eus, emizelaet ’m eus, graet ’m eus kement a oa ret evit
ma tisoñjfent, adlavaret ’m eus e karen anezho, e’m boa avi outo, e oan bamet dirazo. Netra d’ober.
Me zo mab da dud pinvidik, ur c’hefredour » (p. 95).
Diskouez a ra amañ ez eo e gefredourelezh un darn eus an tremened en deus, hervezañ, da
zisteurel. Labourat evit kelaouenn ar Strollad a hañval dezhañ bezañ labour dister. N’eus nemet labour
an daouarn a gont – bepred ar striv da dostaat ouzh ar broleterion – hag en abeg da se e c’houlenn
digant Louis bezañ lakaet war ul labour pleustrek : « Trawalc’h ’m eus o skrivañ pa vez lazhet ar
geneiled » (p. 40) « Gerioù ! Gerioù bepred » emezañ da Hoederer pa ginnig dezhañ adkregiñ da
skrivañ. Met daoust d’an ersav-se, en dije moarvat asantet skrivañ adarre, ken bras eo e fiziañs e
Hoederer, ha ken hoalet eo gantañ.
Rak Hoederer zo moarvat skeudenn ar yaelezh a glask tizhout. Pa na ra Hugo nemet stourm ouzh
e diegezh, e dremened, e bersonelezh, e stourm Hoederer evit e Strollad, e geneiled, dazont e vro. E
emzalc’h a-hed ar pezh-c’hoari zo hini ur rener pa n’en deus Hugo nemet ur roll gouzañvat. Ren a ra
war an darvoudoù hag an dud da gentañ peogwir e kar ar vuhez, peogwir emañ e kenglotadur gant ar
bed tro-dro dezhañ. Pa hañval Hugo gortoz ar marv hepken, e tiskouez Hoederer ur c’hoant bevañ, ha
bevañ buan, hep koll an amzer brizius a chom c’hoazh gantañ. « Nann, [ne’m eus ket c’hoant mervel],
met mall zo warnon. Mall zo warnon bepred. Gwechall ne rae netra din gortoz. Bremañ ne c’hallan
ket ken » (p. 135). Hoalet eo Hugo peogwir e hañval bezañ gwir kement tra graet pe kemeret gant
Hoederer12 : « [ar pod-kafe] a hañval bezañ gwir p’en touch. Skuilhañ a ra ar c’hafe en tasennoù () ha
divinout a ran emañ en e c’henou dezhañ blaz gwirion ar c’hafe. Blaz gwirion ar c’hafe eo a zo o vont
da steuziañ » (p. 127). Lavarout a ra ivez da Jessica : « Gwelet ’c’h eus pegen fetis eo, pegen bev
eo ? » (p. 115).
Ar garantez a vag Hoederer ouzh an dud zo ivez doujañs ha dreist-holl fiziañs, koulz e-keñver
keneiled e strollad hag e-keñver enebourion evel Karsky pe ar Priñs : « Me ’gar anezho evit ar pezh ez
int (). Me ’gar () o sell ankeniet, hag ar stourm dic’hoanag a renont pep hini d’e dro ouzh ar marv hag
ouzh an enkrez » (p. 205). Ar fiziañs-se zo hini ur rener : da skouer, e laka fiziañs e Hugo evit
gouzout ar pezh a guzh en e valizenn, evit na vezañ lazhet gantañ, evit ma adkavfe Hugo
talvoudegezh ar vuhez. Fiziañs a laka e Karsky evit ma tisoc’hfe buan o emvod war un treuzvarc’had
spletus.
Un den a bolitikerezh eo Hoederer a-hed ar pezh-c’hoari. En emvod gant ar Priñs ha Karsky, e teu
a-benn da lakaat ar re all da blegañ d’e youl daoust ma n’eus ket a-dreñv dezhañ nerzh ur strollad
kreñv. N’eo ket touellet koulskoude gant an treuzvarc’had-se, hag o klevout ar Priñs o komz eus tud
onest rannet evit ur prantad en arbenn eus o mennozioù disheñvel, e tiroll da c’hoarzhin dizereat.
En hevelep doare, e ren war e geneiled. Pa zegouezh Hugo ha Jessica e ti Hoederer, e rank e
ziwallerion furchal en o malizennoù. Ne asant ket Hugo d’ar furch ha tabut a sav etrezo : « Un afer a
groc’hen eo » eme Slick, unan eus an diwallerion. « Ar c’hroc’henoù, lezet e vezont ouzh ar c’hrog »
a respont Hoederer, « () Ar blijadur a reot din d’en em garout. () Ar gwir hon eus memestra [da chom
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hep e garout] » eme Slick. « Peseurt gwir ? N’hoc’h eus gwir ebet. Hini ebet » (p. 90, 95). Un
emzalc’h heñvel en deus c’hoazh Hoederer ganto pa dabutont war an abegoù da emezelañ er Strollad
komunour : komz a ra e ziwallerion eus dizaon, ha Hugo eus doujañs ouzh mab-den. Hoederer a
zispleg dezho ez eo e gwirionez an hevelep tra.
Hoederer zo bet mestr ivez, ha marteze dreist-holl, war e varv. Pa zerede e ziwallerion evit reiñ un
tenn da Hugo, e lavar : « Na rit ket droug dezhañ. Tennet en deus dre warizi (). Kousket a raen gant
Jessica » (p. 237). Dres a-raok mervel, e tiviz Hoederer war ar ster da reiñ d’e varv. Daoust ma ne oa
ket gwreg Hugo e serc’h, e fell dezhañ lakaat an holl da grediñ ez eo un torfed angerzhel ha n’eo ket
politikel. Evit saveteiñ Hugo, evit na ve ket reuz er Strollad, evit gwanaat e enebourion, e chom
Hoederer un den a bolitikerezh, betek an dibenn.
War ur poent n’eo ket Hoederer skeudenn ar pezh a glask Hugo : an hent da dizhout ar wirionez.
Hugo he c’hlask er-maez eus ar stourm pemdeziek, en ur bed glan ha faltaziek ma « c’halle pep hini
kaout fiziañs en holl, hag an holl e pep hini » (p. 201). Ar wirionez zo evitañ un dra a zo, un dra
diogel. Evit tizhout anezhi, e ranker chom pur ha da skouer, hep livañ gevier, pezh na c’hell ket klotañ
ganti. Evitañ, emañ ar wirionez en un tu hepken, ha da viken : e tu ar Strollad komunour. Klask
kenlabourat gant ar vourc’hizelezh zo ur fazi, ur pec’hed e-keñver ar Wirionez. Ha pa wel n’eo ket
marteze ken eeun ar bed, e lavar gant keuz : « Ar vertuzioù hag ar sioù n’int ket rannet ingal »
(p. 158).
Evit Hoederer ez eo ar wirionez un dra a reer bemdez. Labourat a ra gant ur pal resis : kemer ar
galloud. Fellout a ra dezhañ kemm ar bed, hogen o loc’hañ diwar ar pezh ez eo : « Me ’gar an dud evit
ar pezh ez int. Gant o holl loustonioù hag o holl sioù » (p. 205). N’en deus ket aon evit kontañ gevier
d’an dud ha zoken d’e geneiled, n’en deus ket aon da lousaat e zaouarn : « Me zo lous va daouarn,
betek va daouilin. O soubet ’m eus er c’haoc’h hag er gwad » (p. 203). Hugo n’eo ket evit kompren
nag asantiñ d’an emzalc’h-se : krediñ n’eus ket eus ar wirionez en a-raok, n’eus ket a draoù a zo mat
pe fall da viken. Ha pa lazh Hoederer, e lazh ennañ an den a bolitikerezh : « Un den evel Hoederer ne
varv ket dre zegouezh. Mervel a ra evit e vennozioù, evit e bolitikerezh. Atebek eo war e varv »
(p. 254).
Embannet eo bet An daouarn lous e 1948, tri bloaz goude L’âge de raison, en ur mare ma
taremprede SARTRE komunourion c’hall ha ma leunie kaieroù gant notennoù a oa, hervezañ, « un
dael gant ar varksouriezh »13. Un emdroadur a verker aes etre an daou levr, pa n’eus e-barzh L’âge de
raison nemet un dudenn bennañ, Matthieu, o chom e-unan en anv ar frankiz, hep ober netra ganti.
Brunet, ar c’heneil komunour, o vezañ un dudenn dispis a-walc’h, zoken mar diviner emañ gantañ an
nerzh. E-barzh An daouarn lous, ez eo Hoederer un dudenn bouezus-tre, a skoazell da gompren
tudenn Hugo, peogwir e c’haller soñjal ez eo Hoederer skeudenn ar pezh a glask Hugo pa lavar
dezhañ da skouer : « Petra ho pije graet e’m lec’h ? () Me ’ve laouen da vezañ eus ho [kouenn]. Na
mat en em gaver moarvat » (p. 229).
Met daoust d’an emdroadur, e chom stignet en daou levr an hevelep kudenn-diazez : un den,
Matthieu pe Hugo, en deus troc’het diouzh e dremened bourc’hiz. Hugo, ouzhpenn, en deus emezelet
er Strollad komunour, met hini eus an daou n’eo diazezet en ur gevredigezh, ne ouzer ket zoken pe
vicher zo gant Hugo. Kuitaet o deus ur bed a zistaolent met chomet int en difetis hep gwriziennañ en
ur gevredigezh all, hep kemer perzh en ur c’henderc’hañ gwirion. N’o deus graet nemet freuzañ o bed
kozh, hep klask e zezrannañ, hag o nac’h e ensammañ evit krouiñ un ober diles.
SARTRE, o komz eus e zarempredoù gant ar Strollad komunour gall a lavar : « Chomet on pevar
bloavezh tost-tre d’ar gomunourion (tro-dro da 1952) hogen va mennozioù ne oant ket o re, se a
ouient () ha divinout a raent en o dilezfen mar c’hoarvezfe un darvoud evel Budapest ; pezh a’m eus
graet »14. Emzalc’h Hugo eo e-barzh An daouarn lous. Eñ ivez en deus « darempredet » ar Strollad
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komunour hep ma kemmfe netra ennañ e gwirionez. Diziles eo bet kement en deus graet Hugo
peogwir e tiazeze e vuhez war draoù diogel, soliadel, o nac’h apriori pep emdroadur, pep daelerezh.
An emzalc’h-se n’eo ket rouez pa en adkaver da skouer gant un darn eus ar bountad kleizelour :
tud o deus distaolet un tremened kristen pe bourc’hiz, hag o deus pennaennoù divrall, a chom
dic’houest avat da zivizout war ur politikerezh oberiat ha kendalc’hus.
Ar gudenn stignet gant SARTRE e-barzh An daouarn lous a adkaver ivez e levrioù all, Il rimorso
(Ar morc’hed) da skouer gant Alba de CESPEDES15 : ur paotr a zilez e vicher a gelaouenner peogwir
e kav dezhañ n’eo ket ul labour talvoudus, krouus, ha stagañ a ra da skrivañ ur romant. Pa labour da
vat war e romant, e lavar – frazenn diwezhañ ar romant : « Aon ’m eus ».
Pa freuzer ar bed kozh, penaos tremen eus an nac’helezh-se d’ur yaelezh krouus ?
PKB-1412

(KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ)
(Trizekvet testenn, PKB-1413)
« An daouarn lous » – Evezhiadennoù I.
Aozerez PKB-1412 he deus diskouezet e oa Hugo den an nac’helezh (nac’het en deus e vetou, e
diegezh, e dud, e orin, e gorf, e gefredelezh, nac’hañ a rae debriñ pa oa bihan), hag ivez penaos e
klaske ur yaelezh ; alese hoalerezh Hoederer, koulz hag Olga ha Louis, warnañ : an daou-mañ
diwezhañ zo ar Wirionez, Hoederer zo ar Gaou, hag ivez un nerzh diogel. Ar pezh-c’hoari a-bezh zo
klask dic’hoanaget d’ur yaelezh, ur c’hlask a gas d’ar marv : Hoederer oa evit Hugo ar Gaou marteze,
da nebeutañ e oa diogel, e oa un enezenn a yaelezh ma en doa spi da c’hallout en em harpañ, ur wech
deuet er-maez eus an toull-bac’h. E dorfed a broue e oa ar Wirionez gant ar Strollad komunour, abenn ar fin e tizhe Hugo un douar fetis. Pa vez lavaret dezhañ n’eo ket se c’hoazh, ez a davet ar marv.
Hogen ar yaelezh a glask zo bepred soliadelezh : bezañ ezel eus ar Strollad ; ha n’eo ket ren ur stourm
evel ma lavar aozerez PKB-1412. Gwelout ar Strollad enkorfet e daou zen a lak enno e fiziañs leun ha
divrall. En em ren hervez pennaennoù ken divrall all, ar Wirionez, ar Reizhded, dizezrann evel just, ha
morse termenet, peogwir ez eus anezho a-holl-viskoazh, hag e oar an holl, moarvat.
Emdroadur Hugo zo klasel hag anavezet mat : bourc’hiz heuget gant ar vourc’hizelezh, en em ro
d’ar sponterezh hiniennel (pa’z eo bet nac’het outañ ar sponterezh strollennel). Kleñved Hugo zo
chomet sparlet en e vetou, er vourc’hizelezh a argas gant doñjer. Stlaket en deus an nor war e lerc’h :
ne gompren ket perak n’eo ket a-walc’h d’ober un troc’h, na muioc’h c’hoazh perak n’eo ket a-walc’h
d’e liammañ ouzh ar re all, komunourion ha proletered. Neuze e klemm : va zad, oa bourc’hiz, n’eo
ket va fazi, memes tra ; n’eo ket reizh. Ne oar ket eo gant oberoù e troc’her, hag en em liammer. Dre
an ober, ha n’eo ket dre an difreterezh, en dije troc’het diouzh ar vourc’hizelezh, e vije deuet da
vezañ, evit gwir, unan eus ar Strollad. Met ne oar ket, ha ne gompren ket perak n’eo ket a-walc’h
dezhañ lavarout n’eo ket bourc’hiz a galon evit bezañ kredet, evit m’o defe ar re all fiziañs ennañ. Elec’h klask an dilested en ober, en deus klasket prouennoù, evitañ, evit ar re all, elfennoù soliadel, a
wel o teuziñ etre e zaouarn. Dre ma’z a an traoù e kresk e c’hwervoni : ar pec’hed orin a bouez
warnañ : bourc’hiz eo ; n’eus evitañ silvidigezh ebet. An torfed zoken n’eo ket un daspren. Ar gudenn
a sav : hag ez eus un hent all evit bourc’hizion ?
En ur vro rivinet gant ar vourc’hizelezh hag ar brezel, petra eo an diskoulmoù ? Estreget hent
Hugo, a zo un hent dall, n’eus nemet hini ar politikerezh, hini Hoederer : ar strollad dispac’hel a rank
kenlabourat gant ar vourc’hizelezh en ul lankad kentañ ; goude, eme Hoederer, e vo tu da ober an
Dispac’h. Marteze. Hugo a lavar e teuio ar Strollad da vezañ kempennelour, e forc’ho diouzh an
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Dispac’h. Kanaouenn anavezet. Bras eo an arvar koulskoude : ha ne zeuio ket ar Strollad komunour
da vezañ elfenn gevanek er reizhiad a venne distrujañ ? Kentoc’h eget e darvoudoù Hungaria, a zo
c’hoarvezet un tamm mat diwezhatoc’h, e soñjan en emzalc’h ar P.C.F. dres goude ar brezel : kemeret
en deus ivez perzh en ur gouarnamant boutin. Ha bremañ, tregont vloaz war-lerc’h, e c’haller respont
d’ar goulenn lakaet a-us.
Ar c’hoari politikel diouzh un tu, hiniennelouriezh ur bourc’hiz dic’hoanaget diouzh an tu all, ne
c’haller ket lavarout eo gwellaour ar pezh-c’hoari ; e nep lec’h ne weler un elfenn a emsavelezh ; n’eo
ket sur ez eo ar Strollad komunour un nerzh barrek da gas da benn an treuzfurmadurioù ret.
PKB-1413

AN EMSAV HAG AR VRO (86)
LIZHEROÙ
Digant un ezel eus ar Bodad lennegel :
« A-fet skridvarnerezh, hon labour-diazez zo diskoachañ en oberennoù arz an nidiadelezh a zo
enno. Kroget omp d’ober se evit al lennegezh vrezhon, hag aze emañ ivez ster ar pennad a-zivout
BUZZATI (PKB-1336, Emsav 99/106-110, 1975), hag an hini o tont a-zivout SARTRE (PKB-1412,
Emsav 104/286-293, 1975), daoust m’emaomp c’hoazh gant hon c’hammedoùigoù kentañ war an
dachenn-se.
« Un arvez all ez eus ivez d’hon labour : rankout a reomp studiañ an oberennoù lennegel diouzh
ur savboent kalvezel, setu perak e sellan evel prizius ar pennad a-zivout Youenn DREZEN (PKB1404, Emsav 102/191-203, 1975) gant e holl evezhiadennoù pizh ha munudaouet. Ezhomm bras hon
eus da bleustriñ a-zevri war galvezderioù ar sevel oberoù lennegel. Moarvat n’eo ket el lennegezh
vrezhon e kavimp ur bern mestrarzourion barrek da zeskiñ dimp kalz troioù-micher, ha frouezhusoc’h
e vo mont da glask el lennegezhioù estren. Hogen ne c’hellomp ket tremen hep anaout resis live
kalvezel oberennoù Gwalarn hag Al Liamm, hag an doareoù arveret.
« A-hend-all ar gudenn vras a chom evel just an hini a verk PKB-1408 (Emsav 103/259-262,
1975) : keñver an arz hag an istor. Klasket ’m boa c’hoazh tostaat outi, en aner, ha ken teñval eo
bepred evidon. Un nebeut evezhiadennoù war se a ve deuet mat koulskoude, da geñver ar Breudoù
kentañ, da skouer. »
(19 08 75)

EMVR-527

Da aozer an Danevelloù obererezh a-zivout ar Galeries Lafayette : EMVR-518, Emsav 101/184186, 1975 ; EMVR-522, Emsav 102/205-208, 1975 :
« Un arvez eus da zeskrivadur a’m eus kavet difraezh : ne hañvalez ket diforc’hañ bepred an
arnevesaat diouzh an doare ma vez arveret. Soñjal a ran ez eo ret disrannañ an araezioù-merañ pe brudañ nevez diouzh an doare ma vezont arveret. Diouzh un tu emañ an arnevesaat o reiñ tro da
genderc’hañ muioc’h gant kement a labour, pe kement gant nebeutoc’h a labour. Diouzh an tu all e
c’hoarvez er gennad tredeel un dazrannadur eus al labour.
« An dazrannadur eus al labour n’eo ket un amplegadenn d’an arnevesaat. Da skouer, un
arnevesaat dre an eletronik a c’hell bezañ kaset da benn hep nemeur a dreuzfurmadur en doareoùlabourat a vremañ. A-geveskemm, gant ar binvioù-merañ a vremañ e c’halled kas pelloc’h an
dazrannadur eus al labour.
« Hogen pa rakweler kas pelloc’h an arnevesaat hag an dazrannadur eus al labour ez eo spletus
ober an daou war un dro. Se a c’hoarvez bremañ er Galeries Lafayette, an dazrannadur eus al labour o
wiskañ a-wechoù dremm an arnevesaat.
« Er bloavezhioù pemont ez eus deraouet er c’henwerzh bouedel un emdroadur eus an dasparzhañ
e Frañs : emledet ez eus un doare-dasparzhañ “a-yoc’h” azas ouzh ar c’hêrioù a vremañ, o tennañ
korvo eus tolpadur ar stalioù – armerzhegezh skeulel –, o tiazezañ un dazrannadur eus al labourkenwerzhañ kent. Adalek ar mare ma tegase an doareoù nevez koustoù izeloc’h d’ur stal e ranke ar
pep brasañ eus ar stalioù all emdreiñ heñvel : dindan redi ar c’hevezerezh pe gourlakadenn an
unneviderezh. Gant se ne chome da renerezh ar Galeries Lafayette nemet dibab ar mare d’ober evel ar
stalioù all.
« Mare an enkadenn zo azas e meur a geñver : koskor gwanaet gant an dic’hwel o ren, leviadurezh
armerzhel o skoazellañ ar posterezh – an elektronekaat. Evit ar Galeries Lafayette ez eus un abeg all
da zegas kemmoù er c’hoskor : ec’hwelioù warlene.

« Klasket ’m eus kompren gwelloc’h petra oa dazrannadur al labour.
« En 19t kantved eo bet degaset, war un dro gant kementadoù bras a c’hremm, pe war un dro gant
ardivinkoù bras. Kaset eo bet ur c’hammed pelloc’h da geñver diorreadur ar c’henderc’hañ a-yoc’h
(EDISON) e stumm an dailoregezh. War a hañval bremañ, an dasparzhañ “a-yoc’h” a zegas ivez un
dazrannadur eus al labour er c’henwerzh. Heuliet e vez tolpadur ar binvioù-kenderc’hañ gant un
aozadur nevez eus al labour e stumm un dazrannadur. Ar stumm-se a ro an tu d’ar renerezhioù da
steuñviñ gant askoradoù anavezadus.
« Koulskoude e vez bremañ a-wechoù un ersav a-berzh ar vicherourion pe an implijidi : ezvezañs,
pezhioù fall, h.a.. Hag en degouezhioù-se e vez ar renerezhioù oc’h adstrollañ al labourioù (job
enlargement, job enrichment), o reiñ tamm-ha-tamm atebegezhioù d’ar vicherourion pe d’ar
wezhourion diberzhek, en ur dennañ korvo eus o skiant-prenet hag eus o intrudu. Tu zo neuze da
rakwelout un adstrolladur eus ar gwezhiennoù e kement lec’h ma vo ret ; degaset e vo en un nebeut
embregerezhioù ambilh pe unnevider hag ez ay ar re all da heul. Kinniget e vez a-wechoù an
emdroadur nevez-se eus al labour evel un eil lankad eus an dailoregezh : un aozadur skiantel eus al
labour o terc’hel kont n’eo ket hepken eus an doareoù korfel askorusañ da labourat, met ivez eus
elfennoù bredel ha kevredadel anavezet gwelloc’h bremañ eget da vare TAYLOR.
« Al labour dazrannet a anad neuze evel ur furm gentañ eus aozadur nevez al labour da heul an
tolpadur. Furmoù all zo o tiwanañ. An dazrannadur a veze “degemeret” gant ar vicherourion gent a
vez argaset hiziv gant ar remziadoù yaouankoc’h. Roll ar vicherourion en emdroadur-se zo war un dro
devoudus ha gouzañvat. »
(31 07 75)

EMVR-528

Da heul ar gendael a-zivout Gourc’hwel ha reverzhi galvezel dalc’het en Oriant d’an 24 eost
1975 :
« Meur a dra zo bet lavaret en emvod-kendaelañ tremen a-zivout ar vicher hag ar stummadur
micherel. Un distro warno n’eo ket dreistezhomm evit fraeshaat ar pezh a zo d’ober.
« Anv zo bet eus emdroadur an doareoù-labourat : al labour dazrannet, al labour adstrollet, an
emgefren. En emdroadur-se ez eus daou nerzh o werediñ en amveziadoù kalvezel redius pe
rediusoc’h. Diouzh un tu emañ al levidi – micherourion pe implijidi – gant o stummadur skol, o
skiant-prenet ; gwerediñ a c’hellont war aozadur al labour en un doare oberiat : enebiñ ouzh an
arbennikadur e diabarzh ar pareoù, digreskiñ an talmoù labour h.a., pe en un doare gouzañvatoc’h :
kresk an ezvezidigezh, kresk dregantad ar pezhioù fall, h.a. ; liesseurt eo amkanioù al levidi : derc’hel
d’an doareoù labourat kent, gwellaat an aozioù labour, h.a.. Diouzh an tu all emañ al leviaded –
perc’henned, renerion, sternioù – o strivañ da vestroniañ an doareoù kenderc’hañ evit kreskiñ an helv
war hir dermen dre zerc’hel d’o galloud armerzhel ha war verr dermen dre zigreskiñ ar c’houstoù.
« E-touez an amveziadoù kalvezel armerzhel dezho delanvad war an doareoù labourat emañ
dreist-holl an ijinadennoù : ar gremm diwar vurezh oc’h aloubiñ an ijinerezhioù hag ar c’hehenterezh,
an tredan, ar strilheoul o vont d’e heul, an elektronik oc’h emledañ en holl dachennoù eus an armerzh,
h.a.. Hollek kenan eo ar par ma wered an araokadennoù armerzhel, ned int redius nemet war hir
dermen. Evit furm ar redioù armerzhel emaint e dalc’h obererion an armerzh, frouezh eo d’ar
c’henstourm etre leviaded ha levidi e dazrannadur tailorel al labour.
« Al levidi a nac’h pe a zegemer an doareoù labourat. Azas eo an doareoù bremañ ouzh ar re a vez
ouzh o arverañ. Al labourioù dazrannet, diouzh ar stlej da skouer, a veze azas ouzh micherourion ur
remziad ’zo bet. Ur rummad micherourion nevez a zinac’h an doareoù-se : pezhioù fall,
ezvezidigezh ; ken e vez ar renerezhioù o kinnig doareoù nevez da labourat.
« Ur pouez bras a roer d’an deskadurezh en ersav nevez al levidi : ar rummad yaouank zo bet er
skol daou vloaz pelloc’h eget an hini kent. Dre ar stummadur skol hiroc’h e tispleger an diaesterioù a
gav oc’h emober ouzh an doareoù kent. Kounañ a reer ar studierion o vont da begañ lizhiri, ar
galvezourion o vont da zarbarerion : en derou e kavont doareoù da labourat buanoc’h, met goude ur

pennad e labouront ken gorrek hag ar re all ma n’eo ket gorrekoc’h ; en derou e prederiont diouzh o
stummadur hag o labour kent, ha goude se diouzh doare al labour emaint oc’h ober end-eeun.
« Ar stummadur skol a emdrofe neuze a lankadoù, evel un adsked eus an doareoù kenderc’hañ, an
ezhomm lenn ha kontañ evit micherourion ar greanterezh o lakaat diwanañ ar skol evit an holl e
dibenn an 19t kantved, hag an doareoù labourat oc’h emazasaat ouzh ar stummadur skol-se. Ar
stummadur skol o padout pelloc’h, goude 1950 pergen, e ve an azon pe an devouder eus doareoù
nevez da labourat.
« Evit ar mare avat ne anad ket splann e pep lec’h an emdroadur en doareoù labourat. Evit ar pezh
a anavezomp e Breizh emeur tostoc’h d’an dazrannañ eget d’an emgefren, n’emañ ket ar renerion
embregerezhioù nec’het a-walc’h gant dregantad ar pezhioù fall pe ar feur-ezvezañ evit kinnig
doareoù nevez da labourat.
« Padal ez eus un emdroadur anat eus ar stummadur micherel en deskadurezh e Frañs. Ha pouezus
eo e anaout e kement ma’z eo un adsked eus an doareoù labourat. Hag evit kompren an emdroadur-se
ez eo pouezus kenan al labour danevellañ-dezrannañ boulc’het gant penn-bodad ar gendael hag e
geneiled a-zivout o skol. (Kelenn a reont e-pad bloaz tud a zo o klask un hent d’ar vuhez vicherel, o
tibab ur vuhez vicherel. N’eo ket kelenn a reont e gwirionez, kinnig micherioù eo. Bloaz e pad ar
prantad, ar pezh a ziskouez war un dro pouez ha diaester an dibab).
« Ar penn-bodad en deus komzet eus diskar ar micherioù ha ren nevez ar gourc’hwelioù, eus
emdroadur an doareoù labourat oc’h ober micherourion arbennik eus ur bern micherourion berzhek.
Ar rumm arbennik-se zo, gouez dezhañ, disoc’h ur striv da ziskoulmañ an disklot etre ar
stummadurioù micherel roet er C.E.T.-où hag ar gourc’hwelioù a vez kavet da c’houde. Ar
stummadur doare nevez-se a ro an tu da vezañ stummet war ur vicher met da zibab ur vicher
amperzhek. Da heul ez anad ar skol evel un taol-arnod eus an deskadurezh kalvezel d’en em azasaat
ouzh an doareoù labourat nevez, ouzh ar staeloù nevez, e sell eus ar C.E.T.-où da zont.
« En ur prantad kentañ e c’hallo an danevell eus an arnod hag eus soñj ar berzhidi war an arnod
reiñ da anaout en un doare fetis an disklot a zo etre ar stummadur er C.E.T.-où hag ar gourc’hwelioù
kinniget.
« Diresis e chom al lizher danevell-mañ e meur a lec’h. Spi ’m eus e vo klokaet ha resisaet gant ar
berzhidi. »
(11 09 75)

EMVR-529

Da aozer an displegadenn Trosell war ar c’hweluniaderezh gounezel (), PKB-1405, Emsav
103/231-242, 1975 :
« Emaon o paouez studiañ da bennad war ar gounezerezh ha dreist-holl ar rann o tennañ da
gudennoù bremañ ar gounezerezh.
« Lavarout a rez e chom daleet diorreadur ar gounezerezh e-skoaz hini ar greanterezh dre-vras.
Gwir eo c’hoazh e par ar bed a-bezh. Hogen un emdroadur a c’hoarvez, en Europa hag e lec’h all,
abaoe an eil Brezel-bed pergen. Anadenn an tolpadur a zevoud un aozadur nevez eus ar c’henderc’hañ
gounezel.
« Er broioù kevalaour e vez kaset da benn an tolpadur dre ar c’hevelourioù ha dre an
embregerezhioù kevalaour bras. Ar c’hevelourioù o deus strollet ar gouerion en holl liveoù ar
c’henderc’hañ gounezel : prenañ, postañ, diuzouennañ, kenwerzhañ, treuzfurmiñ. An embregerezhioù
kevalaour zo diwanet peurliesañ en diavaez eus treug ar c’henderc’hañ gounezel rik, hogen pe en
argrec’h gant an temzoù kimiek, ar boued chatal, an ardivinkerezh, pe en ardraoñ, e treuzfurmerezh ar
c’henderc’hadoù gounezel pe er c’henwerzhelaat anezho. Er broioù sokialour e vez kaset da benn an
tolpadur dre an atantoù kengladel.
« Seurt tolpadur a ro tro da armerzhegezhioù skeulel : ardivinkadur askorusoc’h, imbourc’hioù
diorreet, ledadur herrekoc’h eus ar c’halvezderioù nevez, h.a.. Devoudañ a ra ivez ur greanteladur eus

doareoù kenderc’hañ ar gounezerezh. Da heul e paota an darempredoù etre an daou c’hennad hag e
steuz an troc’h etrezo. Ar c’hevratoù-gougevaniñ pe ar steuñv eo ar furm a gemer al liammoù etre
obererion an daou c’hennad.
« An tolpadur a zle aotren ul leviadurezh c’hounezel efedus war ar c’hementadoù kenderc’het. Er
broioù kevalour e veze hogos dic’hallus kaout gwerc’h war ur morad a genderc’herion. Kalz aesoc’h
eo kendivizout prizioù izek pe kementadoù da genderc’hañ pe dibab ar c’henderc’hadoù gant un
nebeut embregerezhioù o pourchas un darn vat eus ar c’henderc’hañ. Er broioù sokialour e ro an
tolpañ an tu da steuñvekaat, da lavarout eo da leviañ e gwirionez ar c’henderc’hañ gounezel diouzh
amkanioù politikel.
« Menegiñ a rez an henvoaz o herzel ouzh ar steuñviñ. Ar c’hwitadennoù c’hoarvezet er broioù
ma klasked steuñviñ a-daol-trumm ur gounezerezh henvoazel a ve da zezrannañ. Evit bremañ avat e
steuz an henvoazelezh rak ar bed arnevez, hemañ oc’h aloubiñ ar gounezerezh goude ar gennadoù all
eus ar c’henderc’hañ.
« Komz a rez ivez eus amveziadoù an hin evel ur skoilh ouzh ar steuñvekaat. Hogen en holl
steuñvoù e vez elfennoù darvoudus o werediñ, zoken er steuñvoù greantel. Hentennoù stadegel ez eus
da zerc’hel kont eus an argemmennoù darvoudus, an argemmennoù a zo e devoud un eost koulz hag
ar re a ra d’un enklask greantel ober berzh. Ouzhpenn se e vez mestroniet an hin mui-ouzh-mui : dre
rakwelout an amzer, dre c’hounit an douar dindan c’houdor, dre skornvirout pe all an
dreistkenderc’hadoù. Neuze mar chom darvoudusoc’h ar c’henderc’hañ gounezel eget ar
c’henderc’hañ greantel ez eo a hevelep seurt an diaesterioù d’o steuñviñ.
« Ent kalvezel, e c’haller enebiñ ouzh ar skoilhoù a sav dirak steuñvekaerezh ar gounezerezh.
« Ent politikel ez eo un ezhomm hag ur redi dont a-benn da steuñviñ ha da genurzhiañ ar
gounezerezh. Ur skouer bouezus a roez e’z pennad pa verkez ez eo ret dasparzhañ ar boued hervez an
ezhommoù ha n’eo ket mui diouzh an helv, ar pezh a ampleg kemer e kont armerzh ar bed a-bezh. Da
lavarout eo steuñvekaat ar c’henderc’hañ gounezel er par hollvedel. Fraezh eo an dazeilad : pe sellout
ouzh ar c’henderc’hañ gounezel evel ur c’hoari a nerzhoù dall, pe klask e vestroniañ. An hent kentañ
zo lezel ober, lezel da vont. An eil a c’houlenn steuñviñ e sell da amkanioù politikel diskleriet. Pep
kevredigezh a rank dibab etre armerzh steuñvek hag armerzh frankizour. Diouzh savboent an armerzh
etrevroadel ez eo an dibab etre degemerout ar frankeskemm e gounid ar broioù greantelaetañ ha
kreñvañ, ha stourm ouzh ar reizhiad-se. Goulakaat a ra an eil dibab e ve mestroniet an armerzh bedel
ent kalvezel ha leviet diouzh amkanioù politikel nevez, disheñvel diouzh re an impalaerouriezh.
« Ar pezh a zo e kont n’eo ket kement-se barregezhioù kalvezel an armerzhioù pe an armerzh
bedel da dalañ ouzh ar c’hudennoù a sav, met da gentañ barregezhioù politikel ar gouarnamantoù hag
an aozadurioù etrevroadel da gaout ul leviadurezh armerzhel e par an hollved.
« Er c’heñver-se ez eo deurus ar studienn embannet gant an UNO e 1973 a-zivout emdroadur ar
gounezerezh en Europa eus ar bloavezhioù pemont d’ar bloavezhioù seikont, dreist-holl an arroudoù
anezhi o tennañ d’an tolpadur, d’an darempredoù etre ar gennadoù greantel ha gounezel, hag ivez d’al
leviadurezhioù gounezel, daoust ma chom hollek alies. »
(14 09 75)

EMVR-530

A-berzh aozer Arbennoù aloubidigezh Aljeria (), PKB-1411, Emsav 104/278-285, 1975 :
« Ur roll bras a gendalc’has da c’hoari stroll ar vrientinion hag ar c’houvriaded a yae d’ober ar
renkad-ren henvoazel. Ret eo notañ ne oa ket bevennet ar gevredigezh kozh er ploue : en em astenn a
rae d’ur bern kêrioù bihan nann greantel, – ur skouer splann e Breizh e oa Gwened. An Iliz ivez a voe
e-touez nerzhoù oberiant ar gevredigezh henvoazel. A-dal d’ar c’hêrioù greantel ma tilezed mui-ouzhmui ar gravez, e veze sellet ar ploue evel kreñvlec’h ar feiz. Forzh penaos e oa estren d’an Iliz bed an
ijinerezh. Kevrediñ a reas an Iliz gant gouvriaded ar metaouioù henvoazel a-benn frammañ start ar
maezioù ha herzel ouzh ar bruderezh republikan hag enepkloer o tont eus kêr. Boulc’het e oa bet an
argerzh-se e-doug an Eil Impalaeriezh dre ziazezadur Société des Agriculteurs de France (sl. PKB-

1405, Emsav 103/231-242, /231 pergen, 1975). War an hevelep lusk e voe krouet aozadurioù all, evel
an Office Central e Landerne pe L’Union du Sud-Est des Syndicats Agricoles e Gevred Frañs, hemañ
o vodañ e 1900 150 c’hweluniad ha 60 000 ezel. Ouzhpenn-se e oa liammet start ar c’helc’hiadoù-se
ouzh al lu, ouzh al lu trevadennel dreist-holl. E derou an Trede Republik e voent harperion start da
renad an “Urzh divezek” ha d’ar roueelouriezh. E grez Jules FERRY e harpjont ivez an embregadoù
trevadennel. Difenn a rejont ar relijion da geñver ar stourmoù eus dibenn an 19t ha derou an 20t
kantved o tisoc’hañ war disrannadur an Iliz hag ar Stad, hag al lu da geñver afer DREYFUS. Hogen
gant an treuzfurmadurioù c’hoarvezet en armerzh hag er gevredigezh c’hall da heul ar Brezel-bed
kentañ, e tigreskas o fouez er gevredigezh. Al luskadoù faskour a ziwanas e Frañs en Etrebrezel a
c’haller sellout evel ersavioù emzifenn a-berzh ar renkad-ren gozh. Un dro dic’hortoz eviti da zistreiñ
er galloud e voe renad Vichy. Me gav din n’eo ket bet studiet kement-se istor Vichy. Moarvat o deus
ar C’hallaoued graet diwarnañ ur meni ezkoun, evel m’o deus graet an Alamaned diwar o frantad
kenelwerinelour. Koulskoude e vefe deurus, a gredan, studiañ an nerzhoù kevredadel o deus bet ar
galloud e Frañs er mare-se, hag a oa liammet ouzh treuzpaderezh ar bed henvoazel. Daoust d’ar
“Garzhadeg” goude an Dieubidigezh, n’eo ket aet da get nerzhoù ar renkad-ren gozh. Ur roll bras o
deus bet e Brezel Aljeria hag en O.A.S.. Dav eo bet da DE GAULLE trec’hiñ d’o eneberezh evit kas
da benn e leviadurezh-didrevadennañ. »
(20 09 75)
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DANEVELLOÙ OBEREREZH
Devezhioù studi war ar yezh dalc’het en Oriant eus ar 15 d’an 19 eost 1975.
Aozet eo bet ar pemp devezh studi diouzh patrom devezhioù studi warlene (sl. EMVR-480,
Emsav 91/239-240, 1974). Er framm labour e oa :
– ur bodad o pleustriñ war ar rummad Brezhoneg eil bloavezh ;
– ur bodad o studiañ Sceul ar Baradoz, gant Visant ROUDAUT, Brest, 1880 ;
– ur bodad gouestlet da studi Kanenn ar C’hanennoù, e troidigezh Maodez GLANNDOUR, Studi
hag ober 4/31-52, 1965 ;
– ur bodad o kenderc’hel gant al labour boulc’het warlene war Pevar Skourr ar Mabinogi, e
troidigezh ABEOZEN, Preder 45-46, 1963 ;
– ur bodad troerezh o poelladiñ war destennoù gant Edgar POE, MAUPASSANT, Alain
FOURNIER, ARAMǍ ;
– ur bodad o vurutellañ yezh an dornskridoù kaset da Emsav e 1975.
EMVR-532

Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 24 eost 1975.
Roll danvezioù an eil rummad kendaeloù eus pevarzek prantad kendaelañ bloaziek
S.A.D.E.D..
– Leviadurezh yezhel an Emsav.
– Gourc’hwel ha reverzhi galvezel (sl. EMVR-529, Emsav 104/297-298, 1975).
– Barbariezh hag istor (PKB-1409,-1410, Emsav 104/269-278, 1975).
– Arbennoù aloubidigezh Aljeria (1830-1848) (PKB-1411, Emsav 104/278-285, 1975 ; EMVR531, Emsav 104/300, 1975).
– Bodad lennegel :

– « An daouarn lous » gant Jean-Paul SARTRE (PKB-1412,-1413, Emsav 286-295, 1975).
– Notennoù e sell d’ur pennad war « Itron Varia Garmez »
– Studi PKB-1408, Bepred e sigur Youenn DREZEN, Emsav 103/259-262, 1975.
– Brastres un dornlevr a-zivout al lennegezh vrezhon (adalek Gwalarn).
– Raklun studi al lennegezh vrezhon ha lennegezhioù all er bed etre an daou vrezel hag a-c’houde
an eil Brezel-bed.
– Roll ar pennadoù skridvarnerezh evit ar mizvezhioù da zont, ha labourioù all da rakwelout. (Sl.
ivez EMVR-527, Emsav 104/296, 1975).
EMVR-533
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Trede trimiziad 1975.
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S.A.D.E.D. : PEVARZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (5)
KENDAEL A-ZIVOUT AR C’HWELUNIADEREZH
(Seizhvet testenn, PKB-1414)
Ar c’hweluniaderezh e Frañs a-raok Mae 1968 – Un nebeut arvezioù.
An displegadenn-mañ, graet e kendael gelligel 29 K an 27 gwengolo, ned eo nemet an digoradur
d’ur pennad hiroc’h a vo gouestlet da hanez ar c’hweluniadoù gall kempredel. Ar goulenn a zo en orin
va labour eo e peseurt stad en em gave al luskad c’hweluniadel gall dirak darvoudoù Mae 1968,
darvoudoù na oant bet na rakwelet na c’hoantaet gantañ.
E pep mare eus istor ar c’hweluniaderezh gall e kaver an damant d’an unvaniezh. En devoud, an
unvaniezh a voe anezhi betek 1919, bloaz ma voe krouet ar C.F.T.C.. Etre 1895 ha 1919 ne oa bet
nemet ur c’hengevread broadel, ar C.G.T.. Daoust da youl ar c’hweluniaderion e voe al lieselezh
diazezet ha startaet gant an amzer. Ouzhpenn an damant unelour, ur preder glanelour a venne derc’hel
ar stourm c’hweluniadel distag diouzh ar politikerezh, – o klotañ gantañ, menegomp krouidigezh ar
Confédération des Syndicats autonomes e 1945. Ne droas ket an traoù evel a c’hoantaed, rak gant ar
bloavezhioù ne baouezas ket a greskiñ emell ar c’hweluniadoù e buhez politikel ar riez1.
Penaos kompren lieselezh ar c’hweluniaderezh gall ? Tri arbenn a lakaer en a-raok peurliesañ :
1) Levezon disrannus ar c’hweluniaderezh komunour. A bell ’zo e tamaller d’ar C.G.T. lakaat he
izili da zifenn daoust dezho ar mennozioù komunour, bezañ renet eus an diavaez gant ar Strollad
komunour, kuit a bep gwerinegezh diabarzh. Rebech skogus pa anavezer nerzh an enepkomunouriezh
e Frañs. Displegañ a ra nac’hadennoù ar C.F.T.C. bewech ma veze pedet d’en em unaniñ gant ar
C.G.T..
2) Da heul kreizennadur ha bureviekadur ar frammoù c’hweluniadel ha koll galloud an diaz e
gounid an ensavioù-kreiz, e nac’h labourerion ’zo, dezho lazioù dibarek-tre (micherourion berzhek da
skouer) mont en ul luskad ma ne vint ket selaouet. Alese ar roll sammet gant ar C.G.C.
(Confédération générale des Cadres) ha c’hweluniadoù emren ar Skol-veur pe an R.A.T.P..
3) Dav eo ivez lakaat e kont arvezioù bredkevredadel, ar pezh a anver « ar stuz-spered gall »,
doareet gant dispriz ar bellouriezhoù war hir dermen.
Gant an daolenn da heul hon eus un alberz eus al liesc’hweluniadegezh c’hall. An niveroù zo re
an izili e derou 1968. Evel ezel e seller al labourer c’hweluniadet o talañ da nebeutañ eizh skodenn
diwar daouzek bep bloaz.
C.G.T.
C.F.D.T.

etre 1 500 000 ha 2 000 000
etre 500 000 ha 600 000

C.G.T.-F.O.

500 000

F.E.N.

400 000

C.G.C.

200 000

C.F.T.C. kendalc’het

80 000

O lakaat ouzhpenn c’hweluniadoù emren all, e niverer e-tro 4 milion a labourerion c’hweluniadet
diwar ar 15 pe 16 milion a zo e Frañs. Estreget ma’z eo rannet, ez eo ar c’hweluniaderezh gall
1

En eneb, ez eo bevoc’h eget biskoazh ar c’hweluniadoù emren dezho un diaz micherel : ijinourion, sternioù,
kalvezourion, pennezhourion an SNCF, kêrreizhourion, kelennerion skol-veur, kazetennerion, blenierion, mezeion.

bihanniverek. Kement-mañ a glasker displegañ o tegas e kont an « hiniennelouriezh latin » ha
greanteladur gorrek Frañs en deus lezet da dreuzvevañ dornwezhourion niverus ha kalz
embregerezhioù bihan. Marteze. Koulskoude e ranker merkañ kemm ar c’henfeurioù hervez ar
gennadoù : emezelet eo an 80 % eus ar skolaerion er S.N.I. (Syndicat national des instituteurs, darn
eus ar F.E.N.) hag er S.G.E.N. (Syndicat général de l’Éducation Nationale, darn eus ar C.F.D.T.). E
Kevread al Levr ez eo uhel-tre ivez ar feur-c’hweluniadañ.
Aze e sav ur gudenn a sell ouzh hentennoù an tuta : tennañ a ra pep c’hweluniad da reiñ pouez
d’ar gennadoù ma en deus nerzh ha da lezel a-gostez ar gennadoù ma’z eo gwan. Hogen diaes eo
termenañ tachenn gevredigezhel ur c’hweluniad pa rank kevezañ ouzh c’hweluniadoù all. Menegomp
da skouer ar c’henstourm etre F.O. hag ar F.E.N. er gennad foran, etre ar C.G.C. hag ar C.F.D.T. etouez ar sternioù. An daolenn amañ dindan a ro kenfeurioù diazezadurioù ketep ar c’hweluniadoù
pennañ er gennadoù greantel prevez ha foran (diwar un enklask renet e 1965-1966 gant ar Fondation
nationale des Sciences politiques).
Gennad greantel prevez

Gennad greantel foran

C.G.T.

55,4 %

60 %

C.F.D.T.

24,9 %

15,8 %

F.O.

6,8 %

10,6 %

C’hweluniadoù emren

6%

5%

C.F.T.C. kendalc’het

0,8 %

6,5 %

Un eil taolenn a ro ar c’henfeurioù evit sternioù ar greanterezh.
C.G.T.
C.F.D.T.
C.G.C.

Gennad prevez

Gennad foran

27 %

30 %

30,4 %

15 %

21 %

13,2 %

O vezañ m’emañ an 85 % eus al labourerion c’hweluniadet izili eus an tri c’hengevread C.G.T.,
C.F.D.T., F.O., ez eo rannet an derc’houezusted etrezo (sl. Emsav 102/210, 1975).
Merket eo pep prantad eus istor ar c’hweluniaderezh gant hentennoù-stourm, kealiadurezhioù,
tachennoù-emgann disheñvel.
A-raok 1914, e soñje d’ar c’hweluniadoù e oa an ec’hwel benveg spesadek o obererezh. Da
uhelvennad e kemerent ar « mererezh micherour », da bal, ledañ ar « c’hevelourioù-kenderc’hañ
micherour ».
Er bloavezhioù 1919-1920 e voe dilezet mennoz ar mererezh hag ar reolerezh micherour e gounid
amkan ar stadelaat. E-lec’h embann luganoù a seurt gant « ar vengleuz d’ar vengleuzerion », e lavared
e oa dav henn rakwelout, met en un dazont pell. Dibenn ar c’hweluniaderezh dispac’hel eo. Adal 1934
e komzer eus steuñvekaat.
Da heul darvoudoù 1936 e voe lakaet en arver hentennoù obererezh nevez : dileuridi ar c’hoskor,
ar c’hwelgevratoù (dav eo merkañ e oa bet ensavadekaet ar c’hwelgevrat ken abred ha 1919). Ne reer
mui anv a steuñvekaat, met a skeul-wint ar goproù.
Dav e voe gortoz 1941-1945 evit ma arc’hwelfe da vat ar poellgorioù-stal. Ur benveg forc’hellek
eo ar poellgor-stal ; patromed ha gopridi a glask tennañ o mad anezhañ.
Abaoe ugent vloaz n’eus bet koulz lavaret nevezadenn ebet er c’hweluniadoù gall : an henvoazioù
eo a ren. Doareoù an tremened a bad daoust da dreuzfurmadurioù herrek ar gevredigezh. Azonus eo
ivez koshadur keitat ar stourmerion. E 1968 e oa splann an dargemm etre henvoaziegezh ar sternioù
c’hweluniadel hag intrudu ar studierion hag al labourerion emsavet.

Evel just, e-touez an holl hentennoù stourm, an ec’hwel eo a chom an hini bouezusañ. Ken lodek
eo aet er stuzegezh ma voe enskrivet ar gwir-ec’hwel e Kentezrevell Bonreizh here 1946. Dre lezenn
c’hwevrer 1950 e voe divizet ne c’halle ket an ec’hwel terriñ ar gevrat-labour. War ziseurtaat ez a
furmoù an ec’hwel, evel ma tiskouez ar c’heriaoueg : ec’hwel-gorregañ ec’hwel-tro, ec’hwel ar gred,
hep disoñjal an ec’hwel-gouzaviñ. Mui-ouzh-mui ez anad roll ar c’hedveno en emdroadur hag e
disoc’h an ec’hwelioù, ha war un dro e kresk ar ster politikel o deus (sl. Emsav 102/218-225, 1975). E
degouezhioù ’zo (Joint Français) e kemer an ec’hwel, ouzhpenn ster ur stourm renkadel, hini ur
stourm tudadel.
Daoust ma’z eo bet dilezet abaoe pell pep raklun dispac’hel e chom birvidik c’hoazh er preder
c’hweluniadel mennoz kozh ar reolerezh micherour. Gant un ensavadur e voe klasket diraez ar
reolerezh-se : dileuridi ar c’hoskor. O roll en derou oa diskleriañ d’ar renerezh an arc’hadurioù
hiniennel. Betek an deiz ma teujont da vezañ un arm gwirion etre daouarn ar c’hweluniadoù.
Degaset eo bet ar c’hweluniadoù d’en em savlec’hiañ e-keñver ar steuñverezh armerzhel
embreget gant ar gouarnamant. Evit ar C.G.T., hiziv evel dec’h, n’eus ket a steuñverezh armerzhel ermaez eus ur gevredigezh kengladek. Ar C.F.D.T. a rebech d’ar steuñvoù gall bezañ re laosk ha re
nebeut gwerinek ; goulenn a ra ma kemerfe ar c’hweluniadoù perzh brasoc’h e teir fazenn ar
steuñverezh : dresañ ar steuñv, kemer an disentezioù-dedalvezañ, erounit. N’he deus morse divizet
avat hag un dislavar zo pe get etre steuñverezh strizh ha gwir-ec’hwelañ : techet eo kentoc’h da soñjal
e vo distremenet ar gudenn gant ur perzhiadur brasoc’h eus ar c’hweluniad en disentezioù armerzhel,
pezh a zo un tammig gwellaour. F.O. diouzh e du en deus disfiz ouzh emellerezh ar Stad en armerzh.
E 1941-1945, skridaozerion Karta al Labour a wele er poellgorioù-stal ur benveg peoc’h
kevredigezhel, ha war un dro un tu da greskiñ an askoradoù. Evit ar c’hweluniadoù e voe un hanterc’hwitadenn (E. DESCAMPS) peogwir ne roe ket dezho ur gwir-reoliñ bras a-walc’h war vererezh an
embregerezhioù. Ur gerseadenn e voe a-hend-all evit ar c’hoprerion, pa lame ar poellgorioù-stal
diganto ar gwir da verañ an oberennoù kevredigezhel, krouet ha kellidet gant an embregerezhioù.
Diwar 25 000 embregerezh ouzhpenn 50 goprad, – rediet enta hervez lezenn da gaout ur poellgor-stal,
– 9 000 hepken o deus unan, ha diwar an 9 000 -se 3 000 a ya en-dro e gwirionez. Da zisplegañ an
arc’hwelerezh fall-se e lak ar c’hweluniadoù an tamall war ar galloud dister fiziet er poellgorioù. An
displegadur-se ne spir ket ; ne lak ket e penn-kont un devoud kevredigezhel a bouez : mar klask al
labourerion en em zieubiñ, n’eo ket mui hepken war o lec’h labour, met ivez er-maez anezhañ, en o
amzer vak2.
Hogen e tachenn ar c’hwelgevratoù emañ stourm pemdeziek ar c’hweluniadoù hiziv. Lezenn 1950
ne rakselle ket ar c’hwelgevratoù-stal. « Emglevioù-stal » ez eus kentoc’h eus an testennoù sinet e
stern an embregerezhioù. Preder ar c’hweluniadoù evelkent zo gant ar c’hwelgevratoù broadel3, – abenn bezañ e tro da reoliñ ar c’hempouez etre ar rannvroioù, da virout da skouer nad afe an
embregerezhioù da ensezañ el lec’hioù dres ma’z eo gwan c’hoazh ar c’hweluniaderezh.
A-hend-all, lezenn 1950 a alie ma ve breutaet war ar goproù. Buan ez anadas avat e kreske ar
prizioù ken herrek hag ar goproù ; neuze e voe graet en-dro gant ar skeul-wint. An disoc’hoù e voe ar
S.M.I.G. (Salaire minimum interprofessionnel garanti) e 1950, hag ar S.M.I.C. (Salaire minimum de
croissance) e 1970.

2

Anat eo an devoud-se pa glever Arlevier Frañs o tiskleriañ d’e levidi e derou an hañv : « Tremenit vakañsoù
didrabas », pa emañ-eñ aze evit plediñ gant ar c’hudennoù armerzhel.
3

Ur skouer splann a gaver eus an emdroadur-se en istor ar c’hweluniaderezh gounezel. E 1939 e voe krouet ar C.G.A.
(Confédération générale de l’Agriculture) ma oa bras a-walc’h levezon ar C.G.T.. Ar C.G.A. a stourmas ouzh Corporation
paysanne Vichy hag a vodas en ur mare un toullad komunourion. Ar stourm-se hag al levezon gomunour o doa digoret
spered ar c’hweluniadourion gouer d’ur preder broadel hag araokadour. Hogen tamm-ha-tamm ez adkavas beli el luskad tud
a oa bet skarzhet dioutañ hag o doa kemeret perzh oberiant e Corporation paysanne. Buan e steuzias ar gweladur hollek eus
ar c’hudennoù kevredigezhel a oa bet hini ar C.G.A. en he derou. E 1953 e voe distroadet ar C.G.A. gant an F.N.S.E.A., a zo
skouer ar c’hweluniad korfuniadour mar bez, ahelet pizh war gudennoù ar gounezerezh ha dic’houest a-grenn da zistremen
ar stern sonn-se.

Teir dodenn a voe pleustret warno en ugent vloaz tremen : an unvanadur kevala-labour, ar
c’hengorioù-unvaniñ (pe kengorioù kemmesk kemparek) erbedet gant F.O., ar c’hevrennoù
c’hweluniadel embregerezh.
An unvanadur kevala-labour, keal degaset gant DE GAULLE, a chomas e stad un hetad deol,
distaolet ma voe gant dispriz gant an holl c’hweluniadoù.
Evit ar c’hengorioù-unvaniñ, e voent studiet gant an holl gengevreadoù ha difennet dreist-holl
gant F.O.. Soñjal a ra d’ar c’hweluniad-mañ ez eo tonket an urzh kevredigezhel a vremañ da badout
ha ne wel netra gwelloc’h d’ober eget en em azasaat ouzh skeuliad ar c’hendereoù ha teurel pontoù
etrezo, – ar c’hengorioù da skouer. N’eus nemet F.O. o welout enno aozadurioù talvoudus war hir
dermen. Er pleustr avat e kemer ar c’hengorioù kemparek neuzioù korfuniadel.
Diouzh he zu, e 1959, e c’houlenne ar C.F.D.T. ma ve anavezet hervez lezenn ar c’hevrennoù
c’hweluniadel embregerezh, ha roet d’an dileuridi c’hweluniadel e pep embregerezh eurvezhioù diwar
o amzer labour. Goulenn a rae war un dro ma ve gwarezet al labourerion c’hweluniadet. Teir
arbennadenn a savas a-berzh ar batromed ouzh arc’hadur ar C.F.D.T. : 1) Gorreet e ve priz-koust ar
c’henderc’hañ gant an amzer roet d’an dileuridi ha gopret evel eurvezhioù labour. 2) Gwareziñ an
dileuridi zo gwanaat beli ar penn-embregerezh. 3) Ar c’hevrennoù c’hweluniadel a zeufe buan da
c’houdoriñ ar c’helligoù komunour ha da dalvezout dreist-holl d’ar P.C.F.. An istor a ziskouezas e oa
soliet an trede arbennadenn. Anavezet e voe ar c’hevrennoù c’hweluniadel embregerezh gant al lezenn
e 1968.
Pelec’h emañ poent-kreiz an nebeut evezhiadennoù-mañ, ar stadadenn a ranker loc’hañ diouti evit
ar studi ? Emañ hep mar en dislavar a zo etre kealiadurezh ha leviadurezh ar c’hweluniadoù war ur
poent resis : hiziv ne bledont mui nemet gant ar pezh a denn eeun pe ameeun da arc’hadurioù
armerzhel al labourerion. A-raok 1914 e lavare ar c’hweluniadoù bezañ gouest da vastañ da holl
ezhommoù, danvezel ha speredel, ar vicherourion ha liammet start e oant ouzh al luskad kevelour.
Etre 1930 ha 1939 e klaskjont diazezañ kefioù kretadurezh kevredigezhel hag ur reizhiad diorreadur
kulturel. Abaoe 1945 n’eus mui kefioù labour na kefioù tiegezhel a orin kristen. Ar skolioù pe ar
c’hreizennoù-stummañ a arc’hantont ne dalvezont mui nemet da stummañ c’hweluniaderion. Al
luskad c’hweluniadel en deus dilezet e vennoz sevel ur gevredigezh vloc’hel nevez. Strishaet eo e
weledoù, ha n’eo mui nemet ur stroll kevredigezhel-micherel dic’houest da ensammañ iziunadoù don
ar re a zerc’houez. A-du-rall, betek 1939 e tifenne groñs ar c’hweluniadoù o dizalc’hted diouzh ar
Stad dre nac’h bezañ kellidet ganti. Hiziv ez asantont degemer yalc’hadoù bras digant ar galloudoù
foran dindan reolerezh strizh ar Stad.
Deurus eo merkañ eo darvoudoù 1968 o deus lakaet war wel an emdroadur-se war strishaat3.
PKB-1414

KENDAEL A-ZIVOUT AN EMBREGEREZHIOÙ ARMERZHEL
(Daouzekvet testenn, PKB-1415)
An « Office Central » eus 1906 da 1945.
O tizhout ar ploue, he deus ar Reverzhi c’hreantel degaset kemmadurioù don er gounezerezh,
araokadurioù kalvezel, gouezoniezhel, bevoniel hag aesaet an eskemmoù tud, mennozioù,
kenderc’hadoù. Dont a ra armerzh unanveveziñ ar gevredigezh ploue da vezañ un armerzh nevidel.
Klask a ra ar c’hempouez etre he emrenerezh kent a fell dezhi mirout hag he ferzhiadur er bed
arnevez.
Goude 1880 en em gav ar gounezerezh en ur prantad a enkadennoù, o tegas ersavioù emzifenn ha
strivoù d’en em zigenveziñ. Mare ar gentañ enkadenn-ved a zreistkenderc’h eo, ar mare ivez ma teu

tre ar gounezerezh gall en armerzh nevidel. Kouezhañ a ra ar prizioù gounezel, – ar gwinizh a ya eus
30 F e 1882 da 18, 2 F e 1895. Tizhet eo dreist-holl ar re gentañ engouestlet en nevidelezh, ar re o
deus arnevesaet ha diorreet o atantoù. Da reiñ un diskoulm e kreskas ar Stad ar gwirioù maltouterezh
war ar c’hig hag ar gwinizh, – lezenn an 11 genver 1892, lakaet da dalvezout gant MÉLINE,
Maodiern ar Gounezerezh, war holl genderc’hadoù al labour-douar. Al lezenn-se, chomet erounidek
betek an eil Brezel-bed, a dorras emdroadur ar gounezerezh war-du tolpadur an atantoù hag an
arbennikaat ; e meur a rannvro e voe miret ar reizhiad liesgounit-magerezh.
E derou ar c’hantved ha betek an eil Brezel-bed e klaskas ar bed kouer diorren ar gounezerezh hep
lakaat en arvar an emframmoù henvoazel. Deuet eo kevredigezh ar ploue, muianiverek er gevredigezh
vloc’hel betek neuze, da emouezañ ouzh he dale hag ouzh he ezhommoù ; krouet he deus emframmoù
gouest, hervezi, da wareziñ he henvoazelezh ha war un dro da ziorren ar gounezerezh. Savet eo bet
aozadurioù micherel ar gounezerezh dreist-holl goude lezenn an 21 meurzh 1884 war ar
c’hweluniaderezh. Padal, ret eo menegiñ un nebeut aozadurioù krouet a-raok :
– ar S.A.F. (Société des agriculteurs de France) diazezet e 1867 gant gourferc’henned, he roll
breutaat war gudennoù al labour-douar ;
– an S.N.E.A. (Société nationale d’encouragement à l’agriculture) savet gant GAMBETTA e
1880, a-raok krouidigezh Maodiernezh ar Gounezerezh e 1881 ; he fal gwirion zo enebiñ ouzh
levezon ar S.A.F. er metou kouerel ha kaout dilennerion republikan er maezioù.
En aozadurioù gounezel e vez adkavet kealiadurezhioù ar mare.

1) Ar gatoligiezh sokial.
Meur a duad kealiadel zo dindan an anvad « katoligiezh sokial ».
a) Un duad eneprepublikan, brientinel ha kelennadek, levezonet gant LA TOUR DU PIN ha
goude gant MAURRAS. Nac’hañ a ra degasadennoù an Dispac’h gall hag enaouidigezh a gav gant ar
gristeniezh c’hladdalc’hel evit adsevel an urzh sokial kristen hag an unpenniezh. Fellout a ra dezhañ
krouiñ ur gevredigezh urzhiataet ma o devo ar begennoù ur roll skoazellañ ha gwareziñ ar renkadoù
all. Emañ a-enep ar frankizouriezh, a-du gant talvoudegezh denel al labour, ar micherioù ha kefridi
sokial ar berc’hentiezh. A-enep ivez ar sokialouriezh pa erbed stourm ar renkadoù hag a-du gant an
intrudu hiniennel, gant ar strolloù-hanterouriñ ha kenlabour ar renkadoù en un aozadur korfuniadel
oc’h ober eus ar Stad un tredeog.
b) Un tuad kempennelour, derc’houezet gant Albert de MUN (kannad bro-Leon), L’Œuvre des
Cercles hag an A.C.J.F. (Action catholique de la Jeunesse française). Tennañ a ra e gelennadurezh
eus Kelc’hlizher Rerum novarum ar Pab LEON 13. Klask a ra kempenn ar gevredigezh dre ginnig
krouiñ aozadurioù armerzhel, c’hweluniadoù ha kefioù kenskoazell ; anv ebet da zegas un
treuzfurmadur boniek eus an emframmoù kevredadel. Liammet e vez bepred o c’hinnigoù ouzh un
andon relijiel.
k) Un tuad demokrat-kristen, derc’houezet gant Léon HARMEL, Marc SANGNIER ha Le Sillon,
a-du gant ar republik, o stourm ouzh ar virelourion, o tisteurel mennoz ur renkad kouer unvan. Difenn
a ra pennaenn ar « c’hweluniadoù kenstur », hini ar berc’henned diouzh un tu, hini ar vererion hag ar
vetaerion diouzh an tu all. E Breizh int skoazellet gant ar gelaouenn Ouest-Éclair renet gant ar beleg
TROCHU, a embann mennoz frammadur ar gouerion ganto o-unan. Kondaonet e voe luskad ar Sillon
gant ar Pab e 1910, met chom a rae bev e vennozioù : c’hweluniadoù silhonour a voe krouet e Breizh
goude 1920.
Kevreet edo ar c’heluniadoù krouet dindan levezon ar gatoligiezh sokial e-barzh an U.C.S.A.F.
(Union centrale des syndicats des agriculteurs de France) bet diazezet d’an 21 mae 1886. Renet eo an
Unaniezh-se gant gourferc’henned, noblañsoù, ofisourion ha reizhaouerion o deus roet o dilez e 1870.
Adalek he c’hrouidigezh ha betek he loezidigezh e 1945 ez embannas dizehan an hevelep dodennoù,
eleze : ar c’hweluniaderezh micherour en deus treitouret e vetou o tibab stourm ar renkadoù ; ar
c’hweluniaderezh gounezel a zle bezañ ur benveg a unvaniezh hag a beoc’h kevredigezhel gouest da

enebiñ ouzh ar sokialouriezh hag ouzh emellerezh ar Stad e buhez ar ploue. Er c’hweluniad gounezel
e tle bezañ bodet an holl re a labour an douar pe a denn o c’horvoder pennañ anezhañ ; e roll eo kemer
ar c’hentodoù ret, krouiñ ar frammoù azas a skoazello ar vicher da ziskoulmañ drezi he-unan he holl
gudennoù. Enebiñ a ra ouzh holl strivoù ar Stad a glask disrannañ c’hweluniadoù micherel ha
c’hweluniadoù armerzhel.
Ar c’hweluniadoù gounezel e derou ar c’hantved o deus meur a arc’hwel : difenn a reont
lazioù ar gouerion, hag e-se o deus ur roll kevredigezhel, divezel ha politikel ; talvezout a
reont da gevelouri o pourchas temzoù, ardivinkoù hag o werzhañ ar c’henderc’hadoù.
Luskerion ar c’hweluniadoù a zehou a bouez war roll divezel ha kevredigezhel o c’hweluniad,
met evit derc’hel ar gouerion ennañ o deus pledet buan gant ar c’hudennoù danvezel. Er
c’hontrol, c’hweluniadoù an tu kleiz o deus pouezet war o roll armerzhel. N’eo nemet goude
an eil Brezel-bed e voe graet an diforc’h etre c’hweluniad ha kevelouri.
Pouezus eo bet roll an U.C.S.A.F. evit a sell ar c’hefioù-kenskoazell ; drezo e lakaas en o sav
kretadurioù diseurt, ouzh an tangwall, mervent ar chatal, ar grizilh, ar gwallzarvoudoù labour, h.a..
Goude 1934 emañ an U.C.S.A.F. etre daouarn kefredourion yaouank ha mibion gourferc’henned
(SALLERON, LE ROY LADURIE). Kemmañ anv a ra, o tont da vezañ an U.N.S.A. (Union
nationale des syndicats agricoles). Ne fell ket hepken d’an U.N.S.A. frammañ ar gouerion, hogen
ivez komz en o anv.
E 1940, e kinnig an U.N.S.A. da c’houarnamant Vichy ur mennad-lezenn evit krouiñ ur framm
korfuniadel er gounezerezh : ar Corporation paysanne. Met, er fin, ar c’horfuniad kouer krouet dindan
an hevelep anv gant Vichy zo disheñvel mat diouzh kinnig an U.N.S.A. : reiñ a ra ar galloud gwirion
da Vaodiernezh ar Gounezerezh ha n’eo ket d’an aozadurioù kouer. Goude an eil Brezel-bed e voe
loezet an U.N.S.A. hag ar Corporation paysanne.

2) An aozadurioù radikal.
Evit enebiñ ouzh levezon an U.C.S.A.F. e krouas an tu kleiz aozadurioù kouerel harpet war ar
renkadoù kouer etre ha war an amaezhiaded ; berzh a rejont dreist-holl e Kreiz hag e Su Frañs. E 1908
e voe diazezet ar Fédération nationale des coopératives de production, hag e 1909, ar Fédération des
syndicats agricoles de France a zeuas, e 1912, da vezañ ar F.N.M.C.A. (Fédération de la mutualité et
de la coopération agricole). Er c’hontrol d’an U.C.S.A.F., e pouez ar F.N.M.C.A. war arvez
armerzhel he obererezh kentoc’h eget war an arvezioù sokial ha divezel.
E 1940 e voe dic’houest ar F.N.M.C.A. da enebiñ ouzh an U.N.S.A. hag ouzh krouidigezh ar
Corporation paysanne. E dibenn ar brezel en em adkav he izili e-barzh ar C.G.A. (Confédération
générale de l’agriculture) krouet gant TANGUY-PRIGENT, Maodiern ar Gounezerezh.

Orinoù an aozadurioù kouerel e Breizh.
Kevredigezh Vreizh (sl. Emsav 93/302-313, 1974) a glaskas e 1894 kevreañ an holl
c’hweluniadoù kouer savet betek neuze er pemp departamant e-barzh an Union des syndicats
agricoles et horticoles bretons a oa he sez e Roazhon. Roll an Unaniezh oa difenn lazioù gounezel,
armerzhel ha kenwerzhel he izili. Tro-wenn a reas : ne zeuas c’hweluniad ebet eus Penn-ar-Bed, – an
hini nemetañ a oa en departamant, hini Kemperle, a nac’h kevreañ, hag ar c’hweluniadoù krouet da
c’houde a chom dizalc’h.
Gorrek e voe ar c’hweluniaderezh da ziwanañ er Finistère. Ar c’hweluniadoù, krouet dreist-holl
gant brientinion pe gant bourc’hizion, zo sentus d’an Iliz, feal d’ar strolladoù dehou, doujus d’an
urzhaz kevredigezhel hag a-du gant an U.C.S.A.F.. E 1904 n’eus c’hoazh nemet 44 c’hweluniad er
Finistère (amgant ar c’hweluniad eo ar barrez hag e-tro 400 parrez zo en departamant). Krouet int bet
evit kaout distaol war briz an temzoù ha gwerzhañ keroc’h an eostoù, met dreist-holl pa’z int war un
dro kefioù kenskoazell o kretaat ouzh an tangwall ha mervent ar chatal, da nebeutañ 39 anezho diwar
44. Bresk e chom saviad ar c’hweluniadoù dre veur a arbenn : eneberezh ar genwerzhourion lec’hel a

wel enno ur c’hevezer nevez, dizesk ha diskred ar gouerion, an digenvez m’emañ pep c’hweluniad ha
diakuited ar pennoù-c’hweluniad evel kenwerzhourion. Niverus e voe ar freuzoù-stal, dreist-holl etouez ar re o doa klasket kenwerzhelaat o c’henderc’hadoù.
E 1906 e voe graet ar c’hentañ striv evit unaniñ ar c’hweluniadoù. Unnek dileuriad eus Penn-arBed en em vod e Kemper da sevel Union des syndicats agricoles du Finistère. Divizout a reont krouiñ
ur gwazva boutin evit ar prenadennoù hag ur gelaouenn evit liammañ labour pep c’hweluniad. Al
luskad oc’h emastenn (emaint 38 en Unaniezh e 1911), e tivizer kenurzhiañ holl wazadurioù ar
strolladur. D’ar 16 gwengolo 1911 ez eo diazezet an Office central des œuvres mutuelles agricoles du
Finistère, ha lakaet e sez e Landerne.
An Office Central en deus da blediñ gant prenañ pe sevel tiadurioù evit ar c’hweluniadoù kouerel
hag an aozadurioù stag (kefioù kenskoazell ouzh an tangwall ha mervent ar chatal, kefioù diwaz) ;
prenañ temzoù ha binvioù, gwerzhañ an eostoù.
Dalc’het e voe kentañ kendalc’h an Office Central e Landerne d’an 22-23 here 1912 dindan
gadoriadezh ar c’hont Louis de VOGÜÉ, beskadoriad an U.C.S.A.F., hag ar c’hont de CLERMONTTONNERRE, sekretour an U.C.S.A.F.. Kuzul-merañ an Office Central dilennet e 1911 a c’hoarvez a
gadoriaded pemp c’hweluniad (Tregon, Banaleg, Daoulaz, Plabenneg, Plouzane), hag ouzhpenn eus
de BOISANGER, de GUÉBRIANT, TINEVEZ ha JACOB, ar gwazva eus de BOISANGER,
kadoriad, A. de VINCELLES ha J. LARREUR, beskadoriaded, TINEVEZ eus Plabenneg ha
THOMAS eus Plougastell, sekretourion, eleze an dud a reno an Office Central e-pad an 35 bloavezh
da zont. Kenaoz stroll atebeion an Office Central a ziskouez kenlabour a-berzh tri gwiskad eus ar
gevredigezh :
1) Ar vrientinion, A. de BOISANGER, A. de VINCELLES, E. de RODELLEC, A. de
NANTEUIL ha dreist-holl H. BUDES de GUÉBRIANT. Gourferc’henned int, – de GUÉBRIANT da
skouer zo dezhañ e-tro 150 atant. Darn, de VINCELLES, de NANTEUIL ha de RODELLEC o doa
deraouet o remzad el lu ha roet o dilez goude diazezadur ar Republik e 1870 pe goude al lezennoù lik
war an deskadurezh ha disrannadur an Iliz hag ar Stad e 1905. Distroet d’o domanioù o deus desket
micher al labour-douar dre lenn pe dre ober arnodoù en o atantoù. Reoù all yaouankoc’h zo aet war o
studi e skolioù al labour-douar evel H. de GUÉBRIANT, bet studier en Institut Agronomique, –
dilennet e voe da gadoriad an Office Central e 1919 oc’h amsaviñ de BOISANGER lazhet er brezel.
Kollet ganto ar galloud politikel goude diazezadur an trede Republik, o deus merzet ar vrientinion
o doa c’hoazh ur roll da c’hoari er maezioù, dreist-holl en ur rannvro nann greantelaet evel Breizh ma
chome kreñv an henvoazelezh ha levezon an noblañs. Mennet int da ziwall ar bed henvoazel diouzh
degasadennoù an Dispac’h gall ha diouzh ar greanteladur war un dro. A-benn mirout ouzh
kevredigezh ar ploue a vezañ kontammet gant ar sokialouriezh hag ar c’hweluniadoù micherour e
krouont aozadurioù gounezel diwar skouer ar c’horfuniadoù gladdalc’hel.
2) Ar gouerion. Kouerion pinvidik ha desket o deus kemeret perzh e diazezadur an Office
Central. O roll eo bezañ hanterourion etre tud an noblañs hag ar gouerion pe, evel m’o galv istor an
Office Central e-unan, « abostoled en o metou ».
3) Ar veleion. Ar veleion a labour dreist-holl er Société d’encouragement aux œuvres agricoles,
aozadur savet e mae 1911 evit bezañ skoazell ha golo an Office Central. Ar Gevredigezh-se a ro
skoaziadoù arc’hant d’ar re a fell dezho sevel ur c’hweluniad. E pep dalc’h labour e vez derc’houezet
an Eskob, kadoriad a enor anezhi, gant rener oberoù an eskopti. Evit ar veleion ez eo dreist-holl roll ar
Gevredigezh « derc’hel ha ledañ ar spered kristen a vroud hon oberoù goude bezañ o awenet »
(meneget gant F. MÉVELLEC in Le combat des paysans bretons à travers les siècles, p. 147).
Digreskiñ a ra perzhiadur ar veleion en Office Central goude krouidigezh ar J.A.C. (Jeunesses
agricoles chrétiennes) er Finistère e 1929.

Kealiadurezh diazezerion an Office Central.
Kealioù sokial begennoù ploueziat Penn-ar-Bed a dennont eus o lennadurioù : labourioù ar
gatoligiezh sokial, skridoù Frédéric LE PLAY, LA TOUR DU PIN, Kinnigoù dezvadurel A. de MUN.
Eno o deus kavet un dezrann eus ar gatoligiezh henvoazel hag eus an enkadenn degaset gant
arnevezadur ar ploue o klotañ gant o stadadennoù. Eleze : harpet eo kevredigezh ar ploue war un
urzhaz a lazioù kendoniek, an unvez-diaz o vezañ an tiegezh hag ar stroll kevredadel naturel ar barrez.
An emglev kevredigezhel ne zisoc’h ket eus ar gevatalded etre an hiniennoù, hogen eus an
darempredoù etre an tiegezhioù o ren ul labour boutin. Pep hinienn zo dezhi atebegezhioù dibarek.
Labourat an douar a lak un diforc’h etre ar gouerion ha strolladurioù all ar vroad, pouezusoc’h eo al
lazioù boutin da dud ar ploue eget al lazioù a c’hell o rannañ. Hervez ar meizadur-se, ez eo stag ar
gwezhour-douar ouzh an hevelep renkad hag ar perc’henn, ha n’eo ket ouzh hini micherourion kêr.
Gant ar gealiadurezh-se ez eo diskoulmet kudenn al leviadezh : roll ar c’houvriaded eo houmañ.
Int o deus an arc’hant hag an amzer da blediñ gant ar c’hweluniadoù. An arroud da heul meneget gant
Le Militant, kelaouenn gatolik Bresk a lak war wel mennozioù de GUÉBRIANT : « Ret eo
adkristenaat ar gevredigezh, o stourm, gant ar c’hweluniadoù kevelour, ouzh an hiniennelouriezh
distrujus, hêrezh an Dispac’h. Div gostezenn a vez o c’hoari e-barzh ar c’hweluniadoù : an eil o
tisrannañ ar vicher e renkadoù hag oc’h atizañ stourm ar renkadoù, ar c’hweluniaderezh micherour ;
eben, a zo ar c’hweluniaderezh kouerel gall, diazezet war unvaniezh ar renkadoù ha mammenn a
beoc’h kevredigezhel ». Begennoù Penn-ar-Bed o deus komprenet ne oa ket peurbadel an
emframmoù-kenderc’hañ a anavezent. Daoust d’o c’hoant derc’hel ar bed henvoazel evel m’edo, e
veizont ez eo dieiltro an emdroadur c’hoarvezet er gounezerezh abaoe pemont vloaz. Klask a reont
neuze reoliñ an diorreadur etre bevennoù a rofe an tu da saveteiñ ar reizhiad henvoazel. Alese an
ezhomm a oa eus un aozadur gouest da wareziñ emren ar gevredigezh ploue, da frammañ an
darempredoù diabarzh etre ar gouerion hag an darempredoù diavaez gant ar gevredigezh vloc’hel.

Obererezh an Office Central.
Bro-Leon er gwalarn da Landerne, an arvor norz ha su eus an departamant hag ardroioù Kemper
zo bet ar c’hornioù-bro frammet gant an Office Central, – e bro-Leon bennozh da skoazell ar veleion,
en arvor pa vez ezhomm temzoù evit ar gounit askoridik ha pa ginnige ar c’hevelourioù distaolioù
spletus war ar priz anezho. Diaesterioù a gavas an Office Central d’en em ziazezañ e kreiz an
departamant ma chome klozarmerzhel ar gounezerezh hag enepkloer enepnoblañs ar gouerion. Gwan
e vanas an nebeut c’hweluniadoù krouet eno.
War genwerzh an temzoù e voe diazezet berzh-mat an Office Central. Izeloc’h eo e brizioù eget re
ar c’henwerzh prevez. E 1940 e pourchas an hanter eus temzoù ar rannvro. A-du-rall, ken abred ha
1922 e krog an Office Central da genwerzhelaat kenderc’hadoù e izili : ar gwinizh, an avaloù-douar,
an heiz, ar c’herc’h, an ed-du. E 1936, krouidigezh an O.N.I.B. (Office national interprofessionnel du
blé) gant Talbenn ar Bobl a ro d’an Office Central an unwerzh pe-dost war ar gwinizh e Penn-ar-Bed.
An O.N.I.B. zo e roll merkañ priz ar gwinizh ha reizhekaat an nevid ; labourat a ra dre hantererezh an
aozadurioù kouerel a zegemer digantañ kredadoù evit boniadañ ar gwinizh pourchaset gant ar
gouerion. En derou e stourmas an Office Central ouzh an O.N.I.B., krouet gant ur gouarnamant a gleiz
ha kentañ emellerezh ar Stad e divizadur ar prizioù, nemet e teuas buan da verzout e oa an O.N.I.B. ur
benveg dispar etre e zaouarn evit reoliñ nevid ar gwinizh.
Koulskoude n’eo ket kenwerzhelaerezh an eostoù a reas ar pep pouezusañ eus obererezh an Office
Central betek fin an eil Brezel-bed. Krouiñ a ra ur rouedad wazadurioù a-benn talañ ouzh ar
c’hudennoù savet gant diorreadur an armerzh nevidel hag astennadur emell ar Stad e kevredigezh ar
ploue. Bepred e klask un diskoulm diabarzh d’ar c’hudennoù a vez en darempredoù etre ar gouerion, –
e 1924 ez embann ur « c’houmanant-skouer » e sell da gompezañ an diemglevioù etre perc’henned ha
feurmerion.
Frammet eo an Office Central evit arc’hwelañ en un doare emren, e wazadurioù o plediñ gant an
holl arvezioù eus buhez ar ploue. Etre an daou Vrezel-bed en deus savet : ur c’hef-skorañ ar

magerezh, kefioù kred, kefioù kenskoazell azas diouzh holl gendereoù poblañs ar maezioù (kefioùkretaat ouzh an tangwall, mervent ar chatal, ar gwallzarvoudoù labour, h.a.). Aozet en deus kentelioù
dre lizher evit bugale ar gouerion ha krouet ar C.A.P.C. (testeni-studi al labour-douar) ; 1273 faotr ha
986 plac’h a heuilh ar c’hentelioù-se e 1939.
E-pad an eil Brezel-bed e kemer perzh an Office Central er Corporation paysanne krouet gant
gouarnamant Vichy. Anvet eo e rener de GUÉBRIANT gant PÉTAIN da gadoriad ar Commission
nationale de l’organisation corporative paysanne. Roll ar C’hengor eo dedalvezout lezenn 1940 war
diazezadur ar c’horfuniaderezh kouer. Anvet eo ivez da ezel er C’huzul broadel (Conseil National),
bodadenn 188 ezel dibabet a-douez ar c’houvriaded evit skoazellañ PÉTAIN da sevel ur Vonreizh
nevez.
bloaz

niver ar
c’hweluniadoù
lec’hel

gwerzh ar
pourvezadurioù
(e F)

gwerzh ar
c’henderc’hadoù
(e F)

niver an izili

1919

66

6 800

1925

153

15 000

1930

474

39 818

44 091 000

34 180 000

1933

531

41 574

29 823 000

22 633 000

1934

538

42 703

26 729 000

32 836 000

1935

–

–

22 211 000

32 969 000

1939

569

43 886

75 807 000

142 336 000

Kresk an Office Central eus 1919 da 1939. – Digresk ar c’henderc’hañ er bloavezhioù tregont zo un
heuliad da enkadenn ar mare. Eus e-tro 50 % o doa digresket ar prizioù gounezel etre 1930 ha 1935.
An Office Central zo derc’houezer ar Corporation paysanne er Finistère hag er Côtes-du-Nord.
Gwir en deus da loezañ ar c’hweluniadoù all ha dont a ra da vezañ kentañ framm korfuniadel Frañs.
Hogen bevennet eo e c’halloud e dasparzhadur ar pourvezadurioù gounezel rouez hag e deogadur an
danvezioù bevañs evit ar c’hêrioù.
E 1944 e voe toullbac’het de GUÉBRIANT evit kenlabour gant ar gouzalc’her, – chom a reas nav
miz en toull.

Darempredoù an Office Central gant an Iliz.
Diwar an derou ez eus bet darempredoù strizh etre an Office Central hag an Iliz, dre veur a
arbenn. Diazezourion an aozadur zo anezho difennourion ar gevredigezh henvoazel kristen, hag ar
ger-stur a roont dezhañ, « Restaurare omnia in Christo » (Adsevel pep tra er C’hrist), war atiz de
BOISANGER henn diskouez ervat. Ur rannvro intret a levezon gristen eo Penn-ar-Bed hag ar veleion
o deus skoazellet an Office Central d’en em ledañ. A-raok e savidigezh e vez beleion endeo o labourat
war an dachenn, o kemer perzh e diazezadur ar c’hweluniadoù ha dreist-holl ar c’hefioù kred (kefioù
DURAND pergen). An hevelep stourm a renont a-hend-all abaoe derou ar c’hantved ouzh emellerezh
kreñv-ouzh-kreñv ar Stad e buhez ar maezioù. Gwelet hon eus c’hoazh e kemeras perzh an Iliz en
obererezh an Office Central dre hantererezh ar Société d’encouragement aux œuvres agricoles. Setu
un nebeut arroudoù eus levr F. MÉVELLEC a-zivout palioù boutin an Office Central hag an Iliz,
eleze adsevel ar gevredigezh kristen, mirout ouzh ar gevredigezh henvoazel a gouezhañ dindan
levezon ar sokialouriezh, ha difenn mennoz ur c’hweluniad kouer diazezet war genlabour ar renkadoù,
diwar skouer ar c’horfuniadoù gladdalc’hel :
Prezegenn-degemer de BOISANGER er c’hentañ kendalc’h :

« Emaomp amañ micheridi bodet gant preder boutin an hevelep micher, met katolik araok bezañ kouer. An uniadoù omp bet rediet da sevel dre abegoù danvezel a gendalc’h dreist
d’ur pal armerzhel an ober kevredigezhel ha divezel erbedet gant ar bibion. »
Respont an Eskob :
« Laouen eo ganin reiñ d’ho kendalc’h ar baeroniezh hoc’h eus hetet. Daoust ha n’eo ket
ar c’hendalc’h-mañ en un doare un heuliad da hini oberennoù katolik Kemper ? Harpet eo
hoc’h uniadoù war an emglev a zle bezañ etre renkadoù diseurt ar gevredigezh. An hent mat
eo. »
Hogen, goude krouidigezh ar J.A.C., e tigresk tamm-ha-tamm ar perzh kemeret gant ar veleion en
Office Central, eleze goude 1929. Tennderioù a savas zoken. Kroget en doa an Office Central da
frammañ ar re yaouank er mare-se end-eeun dre aozañ kentelioù dre lizher ha Semaines rurales. Ne oa
ket a eneberezh kealiadel etre an daou aozadur, met kevezerezh hepken, pep hini oc’h arc’hañ ar gwir
da frammañ ar re yaouank.
Roll pennañ an Iliz en Office Central zo bet ar skoazell he deus roet dezhañ evit stourm ouzh an
aozadurioù all ha dreist-holl ouzh ar c’hweluniadoù o tiazezañ o labour war stourm ar renkadoù.

Darempredoù an Office Central gant an aozadurioù all.
E derou ar c’hantved, er-maez eus an Office Central, n’eus nemet un nebeut c’hweluniadoù bihan
(kevelouri La Bretonne savet e Kastell-Paol evit gwerzhañ al legumaj, La Rurale krouet e Kemperle e
1919). C’hweluniadoù mirelour ha kloerelour int ivez, diazezet gant gouvriaded, hep darempred ebet
etrezo, pep hini o labourat en e ganton pe en e barrez. N’eo nemet goude 1925-1930 e stagas ar
gouerion da grouiñ c’hweluniadoù o-unan. C’hweluniadoù lec’hel ez eus anezho, enebet ouzh an
Office Central hag ensezet e kreiz an departamant dreist-holl, pezh a zispleg diaesterioù aozadur
Landerne evit en em ledañ eno. Hogen re vihan eo ar c’hweluniadoù da stourm efedus ouzh o
c’hevezer.
Ar c’hentañ c’hweluniad gouest da enebiñ ouzh an Office Central e voe hini ar Cultivateurs
cultivants anvet c’hoazh Ligue des Paysans de l’Ouest, krouet gant ar veleion silhonour TROCHU ha
MANCEL (TROCHU rener Ouest-Éclair). MANCEL, gant skoazell TROCHU, a ro lusk da
c’hweluniadoù digor d’ar gouerion o labourat o-unan o douaroù, kement-se a-benn merkañ ervat
enebadur ouzh ar c’hweluniadoù henvoazel ha mirelour evel re Landerne.
An dezrann graet gant MANCEL eus enkadenn ar gounezerezh ned eo ket disheñvel diouzh hini
an Office Central. An eneber eo ar Stad, kiriek da enkadenn al labour-douar en arbenn eus ar goproù
uheloc’h kinniget er c’hêrioù a lak an diavaeziañ da greskiñ, eus an dismegañs a zo war vicher al
labourer-douar, eus ar skolioù lik a ziskar ar feiz. Evit an daou e tle ar gouerion diskoulmañ o
c’hudennoù ha difenn o lazioù o-unan. Forc’hañ a reont avat pa vez anv eus frammadur ar
c’hweluniadoù : Evit MANCEL, un aozadur evel an Office Central o tifenn ar statu quo kevredigezhel
ne c’hell ket difenn lazioù gwirion ar gouerion, rak ar re-mañ zo dindan hol ar c’houvriaded tra ma’z
eo disheñvel, enebet zoken, lazioù an eil re hag ar re all. Al Ligue des Paysans de l’Ouest a sav ivez
ur rouedad wazadurioù (kefioù kred, kefioù kenskoazell, kevelourioù) en Ille-et-Vilaine e 1921.
Diazezañ a ra c’hweluniadoù er Côtes-du-Nord hag er Finistère adalek 1924. Pa grog ar C’hevre d’en
em astenn en departamant-mañ e teu ar brezel da vezañ didec’hus etrezañ hag aozadur Landerne.
Stourm a reas an Office Central ouzh al Ligue des Paysans de l’Ouest war an tachennoù
armerzhel ha kealiadel.
War an dachenn armerzhel, e klaskas talañ ouzh e gevezer dre grouiñ c’hweluniadoù el lec’hioù
ma edo ensezet c’hweluniadoù hemañ, er Côtes-du-Nord dreist-holl. Skort eo ar c’hweluniaderezh
eno, ha renet gant gouvriaded a zo ivez e penn ar strolladoù politikel a zehou hag o laka da dalvezout
d’o falioù dilennel. An Office Central a zeu a-benn d’o c’hendrec’hiñ da gendeuziñ gantañ e 1926, ha
kemer a ra an anv Office Central des œuvres mutuelles du Finistère et des Côtes-du-Nord. Kreñvder
kenwerzhel an aozadur a raio ar peurrest. Ned eo ket gouest al Ligue da ginnig d’ar gouerion ur

rouedad wazadurioù kevatal ouzh hini Landerne en daou zepartamant re bell diouzh ar bennsez
chomet en Ille-et-Vilaine.
War an dachenn gealiadel en deus stourmet an Office Central dre droc’hañ al Ligue diouzh he
diaz er gevredigezh ploue henvoazel. El labour-moediñ-se ez eo skoazellet gant an Iliz a gondaon al
Ligue o rebech dezhi broudañ stourm ar renkadoù hag o lakaat warni ar skritell « sokialour ». Pouez
an Iliz o vezañ kreñv e Breizh, e teu a-benn da ziskar c’hweluniadoù MANCEL. Goude 1932 emañ
hogos an holl anezho lonket gant an Office Central pe war-nes ober freuz-stal. Un nebeut a chom
dizalc’h o c’hortoz amzerioù gwelloc’h evit adkregiñ da stourm ouzh aozadur Landerne.
Dav eo menegiñ erfin taol-arnod ar sokialourion a glaskas ivez lakaat c’hweluniadoù en o flom e
Penn-ar-Bed. TANGUY-PRIGENT a ro lusk d’ur c’hweluniad ha d’ur gevelouri e Sant-Yann-ar-Biz
er bloavezhioù tregont, met heñvelekaet e vez an aozadur ouzh an tu kleiz er vro ha ne c’hell ket en
em ledañ er-maez eus kelc’hiad levezon an tu kleiz, a zo strizh evit c’hoazh en departamant. Dilennet
eo TANGUY-PRIGENT da gannad e 1936 hag e c’hweluniad dilezet gantañ a ra freuz-stal.
Pa darzh an eil Brezel-bed ne chom c’hweluniad ebet e Breizh gouest da enebiñ ouzh an Office
Central. Ret e vo gortoz fin ar brezel evit gwelout treuzfurmadurioù kevredigezhel don er metou
kouerel ha kavout blenierion e-touez ar gouerion. Betek neuze o deus ar re-mañ lezet o
derc’houezerion « naturel », eleze ar c’houvriaded, da ren pep ober politikel, armerzhel ha
kevredigezhel en o lec’h.

Levrlennadur
Al lenner a ray e vad eus an displegadennoù embannet gant Emsav war danvezioù nes da hini an
displegadenn-mañ, ha dreist-holl :
Al lankadoù eus diorreadur ar maezioù, 78/181-191, 1973.
An ober gounezel e Breizh. I. – Eus 1750 da 1858, 93/299-313, 1974.
Trosell war ar c’hweluniaderezh gounezel abaoe dibenn an 19t kantved ha war gudennoù ar
gounezerezh a vremañ, 103/231-262, 1975.
UNICOPA, 86/52-57, 1974.
Notennoù kevredadel (11), Kevredadouriezh ar ploue, 83/379-397, 1973.
A-hend-all ez eo a bouez ar pevar levr-mañ :
MÉVELLEC F., Le combat du paysan breton à travers les siècles, 1972, 1974.
BERGER S., Peasants against Politics, tr. galleg : Les paysans contre la politique, Seuil, Paris, 1974.
HOUÉE P., Les étapes du développement rural, Économie et Humanisme, Les Éditions Ouvrières,
Paris, 1972.
WRIGHT G., La révolution rurale en France, Épi, Paris, 1967.
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KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH
(Trizekvet testenn, PKB-1416)
Barbariezh hag istor – Evezhiadennoù II. – Termenadur an istor. Arz hag istor.
Istoregezh « Gwalarn ».
Termenadur an istor. Anzav a ran ez eus peadra da vezañ diaezet o vont betek penn an imbourc’h
o tisoc’hañ gant termenadur an istor evel « stourm ar finvezioù ». Diaezet, rak a) pellaat a reer un

tamm mat diouzh kemeradur boutin an istor b) « stourm ar finvezioù » zo ur meizad amjestr. Ret eo
merkañ evelkent n’eus troc’h ebet etre an daou gemeradur eus an istor, an hini boutin hag an hini omp
degouezhet gantañ. Mat e ve adober an hent hon eus heuliet abaoe lakaomp an Notennoù evit kelenn
an istor (Emsav 26/37-47, 1969). Forc’hellek eo chomet e-pad pell an enebadur a lakaemp etre
« hanez » hag « istor ». Diouzh un tu e raemp eus an « hanez » deskrivadur an darvoudoù, hag eus an
« istor » an desteriadur anezho. Diouzh an tu all, e tegasemp an ober bremañ, hon ober bremañ, evel
pennaenn an desteriadur ; da heul, an hanez oa danevell an darvoudoù en ur vaezienn neptuet (an
arseller oc’h emdennañ eus al leurenn) ; an istor oa danevell an hevelep darvoudoù en o maezienn
werc’hel (an arseller o chom war al leurenn, o kavout en e ober alc’houez an intenterezh eus kement
ober ’zo ha, da heul, eus kement darvoud ’zo). Arbennadennoù oa ouzh an doare-se da gompren hanez
hag istor : an arseller ne ra nemet ober van d’en em dennañ (lezel a ra war e lerc’h e rummennoù, e
vedouriezh, h.a., dezho ar garg da zibab an darvoudoù a vo kinniget goude gant diavaezioù an
ergorelezh, – an hanez er ster-se zo un istor neptuet) ; arbennadenn all : ar sell o savelañ an istor evel
istor, ar sell istorek, oa ur sell gwriziennet en un ober ; mat, petore ober ? Anat eo e vez treuzfurmet
sell an oberiad gant e ober, hag ez eo gwerc’hekoc’h gwel an oberiad war an dachenn-ved ma labour
eget gwel an arseller. Diwar an div arbennadenn-se e tastumer div stadadenn nac’hel a-walc’h : ar
striv d’an ergoregezh ret d’an hanezour ne zisoc’h ket gant un ergorelezh a ve ergorelezh hanezel ;
gwel an oberiad, evitañ da vezañ gwerc’hek, ne dizh ket dre ret ur werc’helezh a ve gwerc’helezh
istorel.
Kompren a ran, a gredan, perak omp chomet sac’het er poent-se pell amzer. Dindan an termen
« ober » e lakaemp « emsav » ; en hon dezrannoù, pa lavaremp « ober » ez intentemp « ober
emsavel », ken ma veizemp an istor evel « oberoù o krouiñ darvoudoù » hep nepred en em c’houlenn
hag e oa pep ober un ober istorek ha pep darvoud un darvoud istorek. Tamm-ha-tamm evelkent hon
eus kroget d’ober digemmoù, diwar-bouez keal ar c’henderc’hañ : kemm hon eus lakaet etre an oberhontkenderc’hañ hag an ober-askenderc’hañ ; da heul, en darvoudoù, hon eus lakaet kemm (skoazellet
gant GURVITCH) etre o orin er savelegezh hag o orin er rezid. Evit disoc’hañ gant ar stadadenn emañ
pennaenn an istoregezh er rezid, en hontkenderc’hañ, en nidiadelezh. Da heul, an enebadur hanezistor zo bet savelet en un doare nevez. Merzout a reomp ne c’haller ket termenañ an istor o loc’hañ
diwar an hanez (evel desteriadur darvoudoù anavezet da gentañ dre an hanez), met er c’hontrol, e tenn
meizad an hanez e wiriegezh eus meizad an istor, an hanez o vezañ ar meizad soliadel keñverek d’ar
meizad nidiadel ez eo an istor. An hanez zo anaoudegezh stad an traoù e pep mare (anaoudegezh
diazezet dre holl hentoù ar ouezoniezh, anaoudegezh an devoudoù liesventek hag ar savelegezhioù o
c’hoari enno). An istor zo an dehentadur a c’hoarvez en traoù dre berzh an hontkenderc’hañ, an ober
rezidek, stourm ar finvezioù (an tri o vezañ tri arvez eus an hevelep beziad nidiadel, – ar « finvez » o
vezañ termenet evel an durc’hadur merket gant an hontkenderc’hañ e-unan ; diwallomp a welout er
« finvezioù » davedelezhioù, pennaennoù, sturiennoù, h.a. enskrivet en natur pe erverket a-raok taol a
holl viskoazh ; mard int ken kozh hag an istor, ez int ken nevez ha pep kenderc’hadenn istor).
E-se e tizher ur meizad klok eus an istor, dezhañ daou vlein, ar blein hanezel, soliadel, hag ar
blein nidiadel, istorel ent strizh. Adkavout a reomp hon intentadur a-wechall, hogen klokaet : an hanez
zo tra an arseller, an istor zo tra an oberour, hogen n’eo ket forzh pe oberour ; an oberour istor zo
nidiad. Ur skouer ouzhpenn hon eus aze eus diazasted ar stern-daveiñ ergorelezh-dangorelezh (an
hanez zo dezhañ un ergorelezh hiron : ne zeu da vezañ ergorek nemet er feur ma paouez a vezañ
istorek ; an istor diouzh e du a zianavez an enebadur ergorelezh-dangorelezh, sl. Emsav 74/50, 1973),
hag eus azasted ar stern-daveiñ soliadelezh-nidiadelezh.
E dibenn PKB-1410 (Emsav 104/278, 1975) e komzer eus « ensammañ iziunadoù » hon
diaraogerion, h.a.. Hiroc’h e vo da gomz war se. Dav eo menegiñ diouzhtu avat ur skouer eus an
ensammañ-se, pe kentoc’h eus diskouez an iziunadoù-se. Fellout a ra din ober anv eus an dezrann
graet e PKB-1407 eus An dour en-dro d’an inizi (DI), Emsav 103/255-259, 1975. Ur programm skol
en dije moarvat lakaet ar skolidi da studiañ Sizhun ar breur Arturo (BA), a zo kalz gwelloc’h a-fet
kalvezerezh, ha lezet a-gostez an oberenn dister, bepred a-fet kalvezerezh, ez eo ar gontadenn all.
Aozerez PKB-1407 he deus diskouezet ned eo BA nemet ur c’hempennadur ampart a
askenderc’hadoù, tra ma’z anad war DI azonoù eus « drama an eil Emsav », « ur goulenn loskus hag

enkrezet ». Dre DI e kemeras Youenn DREZEN perzh e strivoù an hontkenderc’hadur emsavel, e
stourm ar finvezioù a zo bepred hon hini ; ma ne ouezas ket kas ar stourm-se pelloc’h eget m’en deus
graet, ez eus deuet tud all, ni en o zouez, da ensammañ an iziunadoù chomet war emglask er mare-se.
Aozerez EMVR-527 (Emsav 104/296, 1975), o lakaat ar goulenn war « keñver an arz hag an
istor », ne hañval ket merzout emañ o paouez reiñ ar respont e derou he skrid, pa gemer da amkan al
labour skridvarn « diskoachañ en oberennoù arz an nidiadelezh a zo enno ». Merkañ a ra war un dro e
roll d’an hanezour, a zo ivez diskoachañ en oberoù hag en darvoudoù an nidiadelezh a zo enno. Un
hanezouriezh emsavel zo da ziorren evel ur skridvarnerezh emsavel, un arzvarnerezh emsavel. O roll
zo un deskriverezh dezrannel eus an danvez istorel, lennegel, arzel kreizet war andon an istor hag an
arz, an nidiadelezh. Diskouez penaos e voe Youenn DREZEN, Roparz HEMON, h.a., nidiaded en
oberenn-mañ-oberenn, er poent-mañ-poent eus o remzad, ha penaos e prantadoù all en em laoskjont
da vont gant froud an darvoudoù (darvoudoù kentradet ganto pe gant tud all), e tiskennas o labour a
renk an hontkenderc’h da renk an askenderc’h. Dres, er skouer-mañ ez eo diaes, dic’hallus,
digemmeskañ an arz diouzh an istor, – da c’hortoz ez eus ma ve heñvel bewech ma renor ur studi
nidiadek eus an arz. En o andon n’eus diforc’h ebet etre arz hag istor, anadiñ a ra ar c’hemm pelloc’h
en ardraoñ, e staelad soliadel an danvez krouet, en arver armerzhel, politikel, h.a. a reer anezhañ, – ur
c’hemm deberzhel n’eo ken avat, devoudet gant an amveziadoù, gant emframmoù ar c’hevredigezhioù
a vremañ. Ha marteze e vo steuzidigezh ar c’hemm-se azon eus berzh an dispac’h emsavel.
Marteze e kavomp aze un doare klokoc’h da gompren Gwalarn. Anv ebet da zistagañ an arzour
diouzh amveziadoù e amzer, e vro, e renkad, e vetou, e hiniennded, e stummadur, h.a., met ken aner
all e ve displegañ e arz dre an amveziadoù-se. E arz zo dres pezh en deus krouet en tu all dezho, e
berr : e arz zo bet hontkenderc’hañ ha, mar o deus bet amveziadoù ’zo ur roll ennañ, ez eo evel
bonveziadoù hep-mui. Dav eo merzout ne vez nemet un darn dister eus an amveziadoù a ya da
vonveziadoù, gant gerioù all : an arzour ne ra dispac’h, ne gas pelloc’h an talbenn istor nemet war
boentoù bevennet-tre, – evit ar peurrest ne ra nemet ensammañ pezh a oa a-raok. MOZART ne
zispac’has ket kalvezerezh ar sonaozañ, pezh en deus graet SCHÖNBERG en eneb. E pep ober-krouiñ
e rank ar c’hrouer kaout ur poent-harpañ divrall a grouadennoù tremenet, stabiliet ; evit galloud
eilsammañ un dachennad veziadoù (o zreiñ a zisoc’hoù ur bed kozh e diwanoù ur bed nevez), e rank
ensammañ ar re all (o mirout en o stad, o diwall, stourm zoken d’o difenn). Alese an daou arvez
kenvezant e Gwalarn : dispac’husted ha mirusted ; diouzh un tu, treiñ ur c’hilstourm proviñselour en
ur stourm ar finvezioù, Breizh-Izel o lezel al lec’h gant ar gened hag ar wirionez ; diouzh an tu all, ur
virouriezh divrall e-keñver brezhoneg VALLÉE ##(e 1938 ez embanne Roparz HEMON « e rank
doare-skrivañ ar brezhoneg [ar KLT enta] chom evel m’emañ e-pad ur c’hantved da vihanañ »
(Gwalarn 119-120/6, 1938). Da ziorren he lennegezh e ranke Gwalarn harpañ war ar yezh stabiliet
gant VALLÉE, h.a., he mirout en he stad, he diwall hag he difenn er stad-se. Ur c’hondon divrall he
doa ezhomm tour al lennegezh evit dibradañ. Alese ivez ar giladenn a verzer e brezhoneg Gwalarn ekeñver ar sturyezhañ lusket gant VALLÉE (sl. Emsav 90/217, 1974), alese an harzerezh a-berzh
Roparz HEMON hiziv c’hoazh ouzh ar sturyezhañ.
E-tro 1930 emañ an dibenn eus prantad dispac’husted Gwalarn. An dibenn-se a zeskriver evel
distro d’ar bed kozh. Goude digeriñ un egor nevez dre daolioù hontkenderc’hañ ar bloavezhioù ugent,
e-lec’h gwelout ennañ egin un egor kevredigezhel klok ha kemer hent an hollelaat, n’o deus tud
Gwalarn kavet netra d’ober estreget degas ennañ arrebeuri ar bed kozh. Pezh a ra pouez istorel
lennegezh Gwalarn eo « drama an eil Emsav » stignet enni ; ha pezh a ra drama an eil Emsav eo
eskoradur ur bed nevez dic’hortoz hag a-vec’h kredadus ; un alberzig a ved nevez oc’h emlakaat da
wirvoud hag o tremen ar bed anavezet da « amvoud » ; ur feiz hogos noazh o spurmantiñ « tarzh un
deiz nevez » (Maodez GLANNDOUR, Al Liamm 124/424, 1967) en tu all d’ar meskad henvoazel,
hengeltiek, eksotek degaset da leuniañ ar gelaouenn. ha merzout a reas an emsaverion goude 1930 e
oa paouezet ar c’herzh war-raok, e chome sonnet an talbenn ? Ha koulskoude, an askenderc’hañ a
gemer neuze dre-holl lec’h an hontkenderc’hañ, an egor nevez a leunier tamm-ha-tamm gant skridoù
na c’houlenner ken diganto nemet kaout ul live kalvezel dereat ha bezañ e « brezhoneg Gwalarn », –
eus « drama an eil Emsav », netra ken, pe roudoù e stumm un nebeut dodennoù diwerc’hek, romantel

ha war wengelekaat4. « Tarzh an deiz nevez », diougan an dispac’h, zo aet d’un vojenn e-touez ar
mojennoù henvoazel, hengeltiek, eksotek. Ar preder n’emañ ket mui gant savidigezh ur bed nevez
diwar zismantroù ar bed kozh, met gant kalficherezh ur vroad vrezhon dezhi da furm hini broadoù ar
mare ha da zanvez ar vrezhonelezh devoudel, henvoazel : divankañ ar goullo kantvedel, reiñ da
Vreizh an istor broadel n’he doa ket bet abaoe ar Grennamzer. An daou zamant soliadelour-se ouzh
furm ha danvez ar vroad vrezhon da sevel zo bet kraonell ar vroadelouriezh vrezhon ; reiñ a reont da
gompren an hent-dall e oa. Evel ma klaske an eilemsavidi reiñ da Vreizh an istor broadel n’he doa ket
bet, e klaskjont ivez dre Gwalarn reiñ d’ar brezhoneg al lennegezh vroadel kozh ha nevez n’en doa
ket5. Hogos holl lennegezh Gwalarn a c’hoarvez eus amprestadurioù ha heñveladurioù ; emsavel e
voe ar re-mañ keit ma talvezjont da stignañ ur goullo da zont, un egor nevez dirak an talbenn oc’h
araokaat ; pep ster emsavel a yeas diouto hag ez adkouezhjont da vezañ pezh e oant hep-mui adal ma
talvezjont da leuniañ ar goullo tremenet.
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(KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH)
(Pevarzekvet testenn, PKB-1417)
Israel hag ar goullo broadel – Notennoù-lenn diwar G. FRIEDMANN, « Fin du peuple
juif ? », Paris, 1965.
Levr G. FRIEDMANN, Fin du peuple juif ? (Idées, Gallimard, Paris, 1965) a zegas un nebeut
elfennoù evit studiañ kudenn ar goullo broadel beteburutellet amañ endeo (PKB-1401, Emsav
101/153-158, 1975 ; PKB-1409, Emsav 104/269-272, 1975).
Un degouezh dibar eo Israel e-touez ar broadoù hag ar Stadoù. Mard eus ur Stad he deus bet
kenasant ar geodedourion, eo hi : « a-benn bloaz e Jeruzalem » zo bet kanet e-pad 2 000 bloaz en holl
sinagogennoù ar bed. Ar pezh na oa nemet un hetadenn gevrinek betek an 19t kantved zo deuet, da
heul Theodor HERZL, un hunvre da seveniñ6. Ne gomzin ket amañ eus an doare ma’z eo bet savet
Stad Israel7, met hepken eus ar studienn a gevredadouriezh embannet gant G. FRIEDMANN da heul
an div chomadenn a reas en Israel e 1963-1964.
Dav eo ober un hanezadur eus kevredigezh ha poblañs Israel evit kompren he c’hudennoù hiziv.
Istorourion Israel pa studiont an doare ma’z eo bet poblet ar riez a gomz eus ar c’hwec’h aliyah
(enbroadur) a bourchasas dezhi he foblañs nevez :
4

Ur skouer eus ar gwengelekaat-se hon eus studiet c’hoazh, ar pennad Skiant Vreizh embannet war Gwalarn e 1941 (sl.
Emsav 68/253-259, 1972). Ennañ end-eeun e kaver an enebadur Gwirvoud-Amvoud ; n’en kaver ket avat savlec’hiet ekeñver ar bed nevez da grouiñ hag ar bed kozh kondaonet gantañ, hogen treuzlec’hiet, leterc’het, etre ur Vreizh meurekaet,
derc’hekaet, en ur ger gwengelekaet, eviti da chom ar Vreizh soliadel ha henvoazel, hag ar peurrest eus ar bed, – amañ e
tifourker war an dachenn nevez digoret gant PKB-1409 da intentidigezh « faskouriezh an eil Emsav » (sl. Emsav 104/271272, 1975). Ha koulskoude, Skiant Vreizh a chom damkanadur nemetañ an eil Emsav gantañ e-unan ; seurt damkanadur
« d’outre-tombe » a zoug war un dro merk an emsavelezh diles, al lamm etrezek an hollelezh, ha merk an adkouezh er
c’houbarzhegezh. Dellid Skiant Vreizh a-benn ar fin zo bet lakaat war wel an dislavar euzhik betek an diskianterezh a oa etre
an daou verk-se.
5

Unan eus amkanioù dalc’husañ Roparz HEMON e voe reiñ ul lennegezh da Vreizh, eleze leuniañ kombodoù goullo ar
c’hantvedoù gaonac’hded. Meur a bezh a savas e-giz-se oa en e vennoz pezh o dije savet barzhed Vreizh en 19t, 18t kantved,
h.a., mar bije bet eus Breizh neuze « ur vro evel ar re all ». Hep mont ken pell, skrivagnerion all, evel Youenn OLIER, a sell
evel o dlead leuniañ kombod o amzer gant danvez lennegel brezhonek. Hogen an arz diles zo krouiñ egor, ned eo ket leuniañ
un egor n’en deus ket krouet.
6

Theodor HERZL (1860-1904), Yuzev hungariat bet ganet e Budapest, kentrader ar sionouriezh, aozer al levr Ar Stad
yuzev, strivad d’un diskoulm arnevez d’ar gudenn yuzev, embannet e 1895.
7

Sl. an niverenn eus Al Liamm gouestlet da Israel, 44/3-68, 1954.

– kentañ aliyah (1882-1902), tud o tont eus Polonia, Rusia, Roumania, anezho tud yaouank,
studierion ;
– eil aliyah (1904-1914), enbroerion eus Rusia ; er mare-se e saver ar c’hiboutzim kentañ ;
– trede aliyah (1919-1923), goude m’en deus BALFOUR aotreet ar Yuzevion da grouiñ un
« Oaled » ; 45 % eus an enbroerion a zeu eus Rusia, 30 % eus Polonia, en o zouez kalz sokialourion ;
– pevare aliyah (1924-1931) : bourc’hizion vihan o tont, 50 % eus Polonia, 20 % eus Rusia, ar
peurrest eus broioù all Europa ;
– pempet aliyah (1932-1938), o c’hoarvezout eus tud a dec’h rak Hitler – n’o deus ket nemeur ar
spered sionour ;
– c’hwec’hvet aliyah (1939-1948), graet gant Poloniz 25 % Roumaniz 19 %, Alamaned 12 %,
Hungariz 6 %, ar re all o tont eus Yemen, Turkia, Irak.
Gant ar sifroù-se e welomp e voe poblañs Israel da gentañ a orin europat ha n’eo nemet
diwezhatoc’h, goude krouidigezh ar Stad, a-benn ar fin, e teuas Yuzevion ar Su hag ar Reter.
An orinoù disheñvel-se zo arbenn an torr kentañ e kevredigezh Israel : stuzegezhioù diforc’h,
barr-deskadurezh disheñvel, lidoù relijiel disheñvel ivez (Askenazim a reer eus Yuzevion Europa ha
Sefardin eus re ar broioù arab, ha daou Rabin-meur zo en Israel, unan evit pep lid).
Tennderioù bras a vez etre an div gumuniezh n’int ket kravezel pe stuzegezhel hepken. Barrdeskadurezh an Askenazim a ro dezho ar galloud er vro. Ar rannadur lidel a glot gant ur rannadur
renkadel : 56,7 % eus Reteriz a gaver er gounezerezh, er greanterezh, en adeiladerezh, hogen e-touez
ar gargidi uhel n’eus nemet 5,4 % anezho.
Un nebeut sifroù a ro da gompren ez eus aze un arvar bras evit buhez Israel : e 1948, 80 % eus ar
boblañs oa a orin europat ; e 1963, 60 % oa a orin reterat (p. 173). O vezañ ma’z eo nebeut skoliataet
tud ar Reter, e tiskenn barr kalvezel ha kefredel keitat ar boblañs. Evel ma lavar Israeliz ’zo : evit ar
poent eo a-walc’h un nebeut kirri-emgann da zifenn an harzoù, hogen, war hir dermen, eo ar skol he
devo al lec’h pouezusañ en difennerezh broadel, gant ma asanto an dud postañ arc’hant en
deskadurezh (p. 201).
Liammet eo dazont ar vro ouzh an doare ma ouezo ar gevredigezh israelat diskoulmañ kudennoù
kenvevañ an div boblañs. Notomp, diwar vont, ur meni gouennelouriezh o reuziañ e-touez Israeliz a
orin kornogat, hag a dizhe e 1950 5 % eus an Askenazim, 19 % e 1953, 34 % e 1959 (p. 188).
An enebadur Kornog/Reter zo unan eus torroù kevredigezh Israel. Unan all zo, hag eñ grevusoc’h
marteze, an enebadur Sabraed/enbroidi (Sabra a vez graet eus un Israelad bet ganet en Israel). E 1964,
pa skrive G. FRIEDMANN e levr, e rae ar Sabraed an drederenn eus ar boblañs. Evit kompren an
anadenn, e ranker kaout soñj eus uhelvennad enbroidi an teir Aliyah gentañ : sevel ur vro hag ur
gevredigezh « na vint ket evel ar re all ». Sokialourion oa anezho, mennet da argas korvoerezh mabden eus ar bobl nevez edont o c’hoveliañ. Alese ar c’hiboutzim, unvezioù a gevarzhelezh. Ne vo ket
studiet amañ istor ar c’hiboutzim8. Merkomp hepken ne chome enno e 1964 nemet 4 % eus ar boblañs
(80 000). Sellet e vezont hiziv gant an darn vras eus Israeliz evel un hunvre, ur gwengel, un armerzh
arlezat a goust, a-benn ar fin, ker a-walc’h d’ar vro. Ha koulskoude, setu komzoù un Israelad, Dan
LEON (p. 98) : « Mar bez dilezet talvoudoù ar c’hiboutz, n’eo ket ar c’hiboutz hepken a zo
kondaonet ; ni zo holl kondaonet gantañ, Israeliz, sionourion, sokialourion ha, war hir dermen, an holl
Yuzevion ». Studi speredegezh ar Sabraed hiziv a ziskouez ervat o deus dilezet ar mennad da sevel ur
gevredigezh « na ve ket evel ar re all ». Heñvel int ouzh yaouankizoù all Kornog, hini Amerika
pergen. FRIEDMANN a veneg ur frazenn azonus eus an diforc’h etre remziadoù Israeliz (p. 31) :
##« Ur Rouman, rener ur greanti Histadrouth (c’hweluniadel), pimpatrom ar gwastadour, a dro wardu ennon hag a lavar, e galleg a vouezh izel evit na glevfe ket ar soudardez yaouank : “Kollet o deus
perzhioù fall – met ivez perzhioù mat – o zud kozh”.
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Sl. ar gentel Douaroniezh embannet gant S.A.D.E.D. a-zivout Israel, Don-19/1-12, 1967.

Al lennegezh israelat a ro un testeni eus emdroadur kealiadurezh ar Sabra. E romantoù 1940 e vez
kinniget evel un haroz, prest da reiñ e vuhez evit ar vro. Er romantoù a vremañ e vez diskouezet evel
un hiniennelour, un nagenner, perzhiat er gevredigezh-veveziñ (p. 148).
A-hed pajennoù levr FRIEDMANN e kaver enebet israeladelezh ha yuzevelezh (dreist-holl er
pennadoù VII. – Ar gudenn gravezel, VIII. – Ar Yuzevion ha Stad Israel, IX. – Diwezh ar bobl
yuzev ?). Yuzevion deuet eus Europa e 1947 a lavar : « Israeliz eo ar Sabraed – hogen ne ouzer ket
ervat ar pezh a dalvez evito “bezañ Yuzev” » (p. 138). Hag eno emañ an dalc’h : petra eo bezañ
Yuzev ? Ned eo ket ur ouenn. Reoù a soñj ez eo ar gravez a ra ar yuzevelezh : « Mar tenner ur maen, a
lavar din ur studierez e Jeruzalem, ar savadur a-bezh zo en arvar da gouezhañ en e boull » (p. 150),
hag unan all : « Koll hon c’hravez zo koll ivez hon gwirioù da annezañ war Zouar ar Bromesa »
(p. 215). Daoust da se ez embann un darn bras-ouzh-bras eus ar boblañs bezañ dizoue (24 %, 74 % er
c’hiboutzim). Ar re yaouank a zilez ar gravez ha ganti an hengoun yuzev. Reoù a nac’h groñs kaout an
disterañ liamm gant Yuzevion getoioù Europa. ##« Reoù anezho o deus lavaret din, ger evit ger, o
komz eus Yuzevion ar c’hampoù-bac’h : “En em roet o deus d’o drouklazherion evel deñved”
(p. 137). Hegaset eo ar Sabraed eus kement a zegasfe koun dezho eus sevenadur ar Geto. Alese
dipitadenn kalz Yuzevion eus an diaspora deuet da weladenniñ Israel. “Ober a reont an diforc’h etre
Israel douar, trivli, hag he annezidi. A-geñver gant Israel, e santan : ni ; a-geñver gant Israeliz, e
santan : int. (Komzoù ur Yuzev eus an diaspora)” (p. 265).
Israel, ur vro evel ar re all, gant he arme, he folis, he froleterion gorvoet hag he c’hevalaourion.
Perak ket, eme ar Sabraed : ar pezh o devez ezhomm tud ar geto eo dres bevañ en ur vro evel ar re all.
En eneb, un ijinour kozh a orin rouman, degouezhet en Israel e 1940, a lavar da G. FRIEDMANN :
« An hunvre gozh zo deuet da wir ha n’eus ket bet erlec’hiet un hunvre nevez outi » (p. 148).
En arvar war zouar Israel, ar yuzevelezh zo ivez en arvar e metaouioù an Diaspora. Dimeziñ a ra
kalz Yuzevion gant goim ha 70 % eus ar vugale ganet diwar an dimezioù kemmesk a vez kollet evit ar
gumuniezh yuzev. Ne vez ket heskinet ken ar Yuzevion (nemet en SSSR) hag en diaspora e vezont
mui-ouzh-mui tud « evel ar re all ». Ha setu perak ez eus bet tu, d’ar 5 eost 1963, da glevout Nahoum
GOLDMAN, rener ar C’hendalc’h yuzev bedel, o tiskleriañ : « Stourm pouezusañ ar Yuzevion ned eo
ket mui ar stourm “evit ar gevatalded” – houmañ hon eus gounezet, – hogen ar stourm evit ar gwir da
vezañ diforc’h » (islinennet gant G. FRIEDMANN, p. 290). Rak ar yuzevelezh n’eus ket anezhi drezi
he-unan. Frouezh an istor eo. Skrivañ a ra G. FRIEDMANN, oc’h adkemer tezenn J.P. SARTRE
(Réflexions sur la question juive, Paris 1954) : « En orin “krouidigezh” ar Yuzev, emañ an enepyuzev.
Istor ar yuzevelezh eo istor an enepyuzevelezh ». Mard eo gwir pezh a lavar G. FRIEDMANN, daoust
ha n’eo ket en aner e vo klasket adreiñ ar « spered yuzev » d’ar re yaouank, dre ar skol ? « E 1963 e
tivizas ar gouarnamant lakaat da zanvez-studi er skolioù eil derez kentelioù a oa o fal kreskiñ an
emskiant yuzev » (p. 268). Ha setu evit echuiñ komzoù Levi EŠKOL : « Gouzout a ran ne c’hell ket
seurt emskiant (yuzev) diwanañ drezi he-unan – ret e vo ober strivoù bras evit reiñ da yaouankiz Israel
an emskiant da vezañ un darn, ul lodenn eus ar bobl yuzev » (p. 268).
Pelec’h emañ ar Yuzevion ? a c’hallfed goulenn pa lenner ar frazenn griz meneget gant G.
FRIEDMANN (p. 338) : « Ar Gwazerezh yuzev (Jewish Agency) a zlefe bremañ skoazellañ ar
Yuzevion, n’eo ket da guitaat an diaspora, hogen da chom ennañ ! ».
Ar c’hudennoù hon eus gwelet amañ buan : dislavar diaspora/ Israel, Sabra/enbroad, zo re an
arnevesaat hag an henvoazelezh. Skouer Israel a ziskouez ervat, mard oa ezhomm prouennoù, ez eo
digembezus arnevesaat ha henvoazelezh. Kaer a vo ober, tonket eo yuzevelezh ar geto, frouezh ar
mac’homerezh, da vont da get. N’eo ket o c’houlenn ar « gwir d’an diforc’helezh », n’eo ket luganoù
evel hini Levi EŠKOL (« ar yuzevelezh er skol ») a gemmo tra pe dra, – na kennebeut all strivoù ar
strolladoù politikel relijiel, dezho ar 15,4 % eus ar mouezhioù e 1961.
Da loc’hañ o deus Israeliz diwar ar gevredigezh israelat hag he Stad arnevez. Diskoulm goullo
broadel Israel ne vo kavet nemet dre un hontkenderc’hañ istor : « Ar gudenn zo anezhi ur gudenn
speredel. Marteze e teuy ar respontoù digant strolloù bihan tud, evel ma teue gwechall eus menezioù

Judea, inizi Hellaz. Stekiñ ouzh ar gudenn-mañ hag un trevell didermen eo (). Pezh a zo sur, forzh
penaos, eo ne vimp ket evit tremen e-biou dezhi » (p. 334).
PKB-1417

AN EMSAV HAG AR VRO (87)
LIZHEROÙ
D’ur gelennerez c’hall, ezel eus ar S.G.E.N., da heul ur vreutadenn a-zivout GARAUDY (tr. br.) :
« Pa’m eus graet ur renavi eus GARAUDY, ez eo dleet din degas arlivioù pe kentoc’h
reizhadurioù d’ar varnadenn dic’houzañv-se. Ne anavezan ket kalz GARAUDY goude-holl. Nebeut
eus e skridoù ’m eus lennet. Nemet, pa dremen unan eus ar vaksouriezh d’ar gristeniezh, ez eur techet
d’en em c’houlenn petra c’hoari gantañ : hag ar varksouriezh oa ur relijion dezhañ pe neuze, hag ar
gristeniezh zo un ideologiezh, ur strollad, un doare all d’ober politikerezh ? Seul vuioc’h ma hañval
klotañ eiltro GARAUDY gant an dilez a ra eus ar c’herzh etrezek an hollveziadelezh, an unelezh, an
hollelezh a zo tra ar gristeniezh hag ar varksouriezh d’he heul. Poblet eo hiziv ar c’hleiz gall
nannkomunour gant tontoned vadelezhus eus ar seurt, o prezeg, war zigarez ul lieselezh politikel, al
lieselezh kealiadurel, o komz en anv “lieselezh an dispac’h”, o lidañ an diforc’helezh, evit gwir o
wrac’hat er broviñsegezh kefredel ha divezel hag o treiñ kein d’an hollveziadelezh ha d’an unelezh.
Goude-holl e tere outo a-walc’h an anv a renavi, rak renavied int, n’eo ket e-keñver ar P.C.F. pe ar
gelennadurezh varksour gwall wrac’het int ivez, hogen e-keñver ar finvezioù bras a zo aet milvedoù
d’o c’hrouiñ, er renk kentañ anezho an hollveziadelezh – a anver ivez “katoligelezh” e gresianeg. Ne
fell ket din livañ ur GARAUDY diouzh pezh a gredan ez eo, nemet e kavan n’en deus ket a dra sur e
zoare da vont war gil er-maez eus ar varksouriezh e lakaet en un diarsell a gatoligelezh, petra bennak
a gar soñjal ar gatoliged fromet ha laouen a zigor dezhañ o divvrec’h. »
(19 09 75)

EMVR-534

Da aozer EMVR-528, Emsav 104/296-297, 1975, digant aozer an Danevelloù war ar Galeries
Lafayette (EMVR-518, Emsav 101/184-186 ; EMVR-522, Emsav 102/205-208, 1975) :
« Da lizher eus an 31 07 [EMVR-528] a’m lez gant ur bern kudennoù. Klask a ran neuze adwelout
un nebeut poentoù.
« Da gentañ e sav kudenn gant an dazrannadur. An dazrannadur a c’hoarvez er Galeries Lafayette
ne denn ket d’an hini a voe d’e heul al labour diouzh ar stlej ha doareoù labourat ar greanterezh
arnevez. Ne denn ket da rannañ ur wezhienn dornel e fiñvadoù eeun. Tennañ a ra da ziforc’hañ pezh a
zo dornel diouzh ar pezh a zo “kefredel” (al labourioù a c’houlenn preder hag amzer).
« Evit displegañ ar bazenn nevez a vez graet aze e dazrannadur al labour e tegaser da arguzenn an
tolpadur bepred brasoc’h eus ar greanterezh. Splannañ a ra ment ramzel seurt tolpadur er
c’hevredadoù liesvroadel, furmoù diwezhañ an embregerezhioù kevalaour, frouezh uhelañ an
daspugnadur kevalaour.
« An daspugnadur o tegas an tolpadur er greanterezh en deus degaset ivez da heul tolpadur an
araezioù-merañ, -dasparzhañ, -kellidañ. Anadiñ a ra en treuzfurmadurioù o c’hoarvezout er
c’henwerzh hag ivez er bankoù hag er c’hretaerezhioù. Ar vent ma’z eo degouezhet ar c’henderc’hañ
a ro da gompren an damant da vestroniañ an argerzhioù-kellidañ ha -dasparzhañ.
« Emeur enta dirak ul lankad nevez eus an hevelep argerzh hag arnodet e vez diskoulmoù nevez.
Embreget e vez an dazrannadur er gennad tredeel ha moarvat ivez en obererezhioù tredeel ar
gennadoù all. Tolpet e vez ar gwezhiatadurioù heñvel. Fiziet e vez ar re eeunañ en implijidi n’int ket
kalz muioc’h eget darbarerion. An disoc’h – dasparzh ar c’hoskor e daou rumm : labourerion o plediñ
gant gwezhiennoù eeun na c’houlennont stummadur ebet pe-dost, kalvezourion strizharbennikaet – a
ziskouez a-walc’h e klasker kreskiñ ar genderc’husted ha mestroniañ an argerzh-kenderc’hañ.
« Arver an ordinatorioù a gendaol ivez da herrekaat an emdroadur. En ur ser ez eo aet er
goudebrezel araokadennoù an elektronik gant an daspugnadur. N’eo ket dre zegouezh e tenn an

ordinatorioù da vevennañ ar c’hoskor perzhek ha d’o arbennikaat strizh. Aze c’hoazh e stader un
tuadur da greskiñ ar genderc’husted ha da vestroniañ an argerzhioù.
« Pezh a c’hoarvez er Galeries Lafayette enta n’eo ket un degouezh dibar. N’eo ket un
treuzplakañ a-ziwar-lerc’h ar pezh a zo bet graet er greanterezh. Ned eo nemet an heuliad d’ar bazenn
nevez tizhet gant ar c’hevredigezhioù kevalaour (hag ar re all ?). E pep live e c’hoarvez an
treuzfurmadurioù : dasparzhañ, kenderc’hañ.
« Distroomp d’ar Galeries Lafayette. Evel an holl c’hourstalioù e werzhent marc’hadourezhioù
heñvel ouzh ar re a gaved e stalioù bihan kreiz kêr. Hogen, en arbenn eus ar c’henderc’hañ hag an
dasparzhañ a-yoc’h (gourleurioù), o deus ranket ar gourstalioù gwerzhañ marc’hadourezhioù nevez,
hag un dislank zo anadet etre furm ar gourstalioù hag ar marc’hadourezhioù a werzhent. Seurt
treuzfurmadurioù a dizhe war un dro an arvalion. Aet eo da get bourc’hizelezh Naoned hag ar sternioù
o deus kemeret he lec’h n’int ket heñvel outi.
« An heuliad da gement-se holl eo n’eus ket ezhomm ken a wezhourion berzhek. Tu zo da sellout
ouzh an arc’hoproù diwar ar c’hengreadur evel un doare da zeuriañ an implijidi ouzh o labour
diberzhekaet (daoust ha n’eo ket pezh a glasker ober ivez gant al labour diouzh ar stlej ?). Amañ er
Galeries Lafayette ez eo diampart seurt doare-ober pa n’o deus an implijidi krap ebet war argemm ar
c’hengreadur. Hemañ zo dreist-holl e dalc’h an nevid ha leviadurezh ar patrom. Kaer zo d’an dud
strivañ er mare-mañ, ne c’hounezont arc’hopr ebet. Evel just, gant ar spi e c’hellont derc’hel da
strivañ ur pennad amzer c’hoazh, met me gav din eo echu hol an arc’hopr. Pezh a oa pouezus merkañ
eo e teu an arc’hant roet evel arc’hopr da gemer ster un dic’haou evit an diberzhekadur.
« E seurt amveziadoù e vo degemeret mat ar furmoù labour nevez. Disammet e vo an implijidi
diouzh ar paperachoù. Kevatalet e vo ar goproù ouzh re ar gourleurioù dre ma vo digresket ar
c’hoskor (rak ar framm kozh a vire ouzh pep kevezadur gant ar gourleurioù war dachenn ar goproù).
An digresk labour dre berzh an enkadenn a vo aesaus ivez d’an emdroadur. N’eo nemet pelloc’h
goude e krogor da c’houzañv diwar al labour amoetoc’h hag an diatebekadur. Neuze e vo ret degas ar
“job enrichment”. Degaset e vo da nershaat an emdroadur kent. Un diskoulm d’an diaesterioù bred ne
vo ken, rak ne lakay ket e kaoz an tolpadur nag an dazrannadur, pell ac’hano. Un amplegad anezho
eo-eñ kentoc’h.
« Penaos savlec’hiañ daspugnadur ar c’hevala en daolenn-se teñval a-walc’h ? Emdreiñ a ra ar
c’henwerzh war un dro gant ar c’henderc’hañ. An daspugnadur a zegas d’e heul un tolpadur eus an
embregerezhioù hag un dazrannadur eus al labour. Ha da heul c’hoazh kenderc’hadoù nevez,
eeunoc’h ha marc’hadmatoc’h (gwir e oa dija e mare al labouradegoù kentañ e Naoned). Beuzet eo an
nevid hag an doareoù-kenderc’hañ kozh a ya da get. Gant an tolpañ e teu ivez ar c’hêrelaat.
Kenderc’hadoù eeunaet, kresk ar c’henderc’hañ, kêrelaat a zegas kenwerzh a-yoc’h. Kenwerzh ayoc’h a dalvez barregezh tolpañ hag an dro da vestroniañ an dasparzhañ, eleze da vestroniañ
gwelloc’h an argerzh-kenderc’hañ. Heñvel eo evit a sell ar c’hellidañ.
« Daoust ha n’eo ket heñvel er skiantoù ? Al live skiantel a anavezomp zo disoc’h un tolpadur :
anaoudegezhioù, labour, binviadur, nevid. Isurzhiet eo d’an daspugnadur dre ma c’houlenn kevalaoù
bras. Ouzhpenn, renet eo ar pleustr skiantel gant preder an daspugnadur : askorusted ha mestroniadur
an argerzh-kenderc’hañ.
« Seurt emdroadur a c’houlenn ur vestroni bras-ouzh-bras war an armerzh. An dañjer eo sujañ ar
gevredigezh a-bezh da amkanioù armerzhel. Un disleberadur eus ar c’henderc’hañ istor e ve.
« Ouzhpenn, gant an emdroadur e vez pellaet mui-ouzh-mui al labourerion diouzh ar staeloùdivizout. Enket int da gefleuniañ gwezhiennoù armerzhel diziouerus hogen anistorekaus evito.
Kement-se eo o lak da ersaviñ. E-se ned eo ket disheñvel labourerion yaouank hiziv diouzh
labourerion yaouank ar bloavezhioù pemont pe labourerion yaouank an 19t kantved. Ersaviñ a reont
ouzh un diberc’hennadur kaset bepred pelloc’h ha gant furmoù bepred nevez eus o barregezhioù da
genderc’hañ o istor.

Ne vo d’an ersavioù-se ur ster istorek nemet a-geñver gant un hil istor piaouel. Rak e-keit ma
chomont e-barzh hil istor ar strolloù-ren ne c’hellont ket bezañ estreget arvezioù bredel pe bevedel a
vo kavet ul lec’h dezho er frammoù labour. »
(22 09 75)

EMVR-535

Da aozer EMVR-535, digant aozer EMVR-528, Emsav 104/296-297, 1975 :
« Skort eo va notennoù a-zivout ar pezh a zo bet lavaret da geñver emvodoù-kreiz ar 5 here, ken
ne gavan evel poell evit va danevell nemet emdroadur va savboent a-hed ar breud.
« Ar savlec’hioù a’m eus difennet e derou an divizadenn eo :
– e roe an tolpadur an tu da vestroniañ an argerzhioù-kenderc’hañ hag an armerzh,
– ne oa ket tu da enebiñ ouzh an araokaat kalvezel,
– e oa ar broioù sokialour ur skouer e kement ma ereent ar c’henderc’hadur armerzhel ouzh
amkanioù ar steuñvoù.
« Ar pezh a zo bet lavaret zo un tamm disheñvel.
« Gant an tolpadur oc’h aotren un urzhiatadur nevez eus al labour hag hag ur steuñvekaat anezhañ
e par an embregerezh pe ar riez e c’hoarvez un heboellaat eus an armerzh. Un heboellaat kalvezel eo
avat, un heboellaat eus an armerzh diouzh ezhommoù an armerzh. Da skouer, e vez stummet ar
beveziñ dre an daranverezh, dre leviadurezh ar goproù pe all, diouzh ezhommoù ar c’henderc’hañ
armerzhel. An araokaat ivez a vez barnet diouzh ezhommoù an armerzh : ledet e vez arver un ardivink
nevez diouzh ma ro tro da genderc’hañ ur c’hementad brasoc’h a draezoù diwar nebeutoc’h a labour
(lakaomp e vez priziet ar c’hementadoù labour hervez talvoud MARX : niver an eurvezhioù labour
lakaet da sevel an ardivink rannet dre e amzervezh arver, mui niver an eurvezhioù lakaet da oberiañ an
traezoù).
« Ur skouer all zo en doareoù labourat : mestroniadur an argerzh-kenderc’hañ o kenvezañ gant –
pe o vezañ diwar-bouez – un dazrannadur eus ar gwezhiennoù, e c’hoarvez un troc’h etre labourioù
nammus ha labourioù diorreüs, etre labourioù dornel ha labourioù stlennel. Anat eo er skouer
diwezhañ, an troc’h etre kenderc’hañ armerzhel hag ar peurrest eus ar c’henderc’hañ kevredigezhel.
Un doare bruzhunadur, diempradur eus ar c’henderc’hañ a c’hoarvez aze.
« E daou geñver da nebeutañ eo bet resisaet va savboent e-kerz ar breud.
« Da gentañ, un nerzh ramzel zo en araokaat kalvezel. Marteze ez anad brasoc’h eget ez eo : da
skouer dre ar c’hevezerezh a ren etre ar riezoù en eskemmoù etrevroadel ; hag ivez er c’hevezerezh
etre an embregerezhioù hag er pouez roet da amkanioù ar steuñv en unvezioù-kenderc’hañ sokialour.
Brasted nerzh an araokaat zo diouzh an dilive kalvezel etre an doareoù-kenderc’hañ en unvezioùkenderc’hañ ar bed ; ha ledan eo an dilive-se c’hoazh.
« D’an eil, ereadur an armerzh dre ar steuñv ouzh amkanioù politikel ar riezoù sokialour n’eo ket
a-walc’h. An doareoù labourat da skouer ned int ket disheñvel e Reter hag e Kornog. An ereadur er
par bloc’hel n’en deus ket diverket an diempradur a zo e perzhiadur an dud er c’henderc’hañ. »
(12 10 75)

EMVR-536

Da Roparz HEMON :
« Laouen omp o welout e talc’hit start, [el levr A Historical Morphology and Syntax of Breton1]
hag en ho labourioù all, da ziazezoù an Emsav e tachenn ar yezh. Pezh a anvit “ar yezh lennegel” pe
“Modern Breton” ned eo ket forzh petore emglev diwar rannyezhoù proviñsel, frouezh eo da strivoù, a
bad atav, etrezek dremmwel hollveziadel ur vroad nevez. A bouez bras e chomfec’h-c’hwi stag ouzh
ar yezh stabiliet gant VALLÉE-MORDIERN ha diogelaet gant Gwalarn. Pe re bennak e ve hoc’h
1

Embannet gant The Dublin Institute for advanced studies, 1975.

abegoù personel, pezh a gont eo e taolfec’h da ziwall ha da greñvaat diazezoù yezhel labour an
Emsav.
« Un evezhiadenn a gredin ober koulskoude. Moarvat, pa erbedit en anv ar “skiant-vat” (Al
Liamm 170/169, 1975) derc’hel digemm diazezoù ar “yezh lennegel” evel m’o stabilias VALLÉE, e
kav d’ho kenlabourerion eus Kuzul ar Brezhoneg ez eo kenkoulz skiant-vat en em glevout etre
Breizhiz ha kemmañ an diazezoù-se, – ha ne weler ket, ne glever ket, pe arguzennoù a enebit ouzh o
re. Moarvat ez eus tud, er Skolioù-meur, h.a., o tisteurel da vat an diazezoù-se, hag int evelkent oc’h
ober anv eus “brezhoneg modern” hag eus “yezh lennegel”, – ha kreñvoc’h o savlec’h eget ho hini, ha
ganto ar skiant-vat, da nebeutañ er stern rannvroel-proviñsel a gemeront evit o labour.
« Yezh VALLÉE-Gwalarn zo disoc’h un embregadenn na voe na rannvroel na proviñsel. Dre se e
vez kavet displetus ha distaolet gant tud an embregadennoù rannvroel ha proviñsel. Souezhet oc’h,
emezoc’h, “gant displegadennoù filozofek, kevredigezhel, arboellerezhel, ha me ’oar” a vez embannet
a-zivout Gwalarn. Marteze oc’h souezhet ivez gant barnadenn Brud war an hini eus ho romantoù
hoc’h eus klasket reiñ un neuz kornbroel dezhañ, Nenn Jani : “Spi hon eus e vezo implijet Nenn Jani
un devezh a vo er skolioù evit diskouez d’ar studierion penaos ne dleer ket skrivañ.” (hervez BarrHeol 86/24, 1975). N’eus ket peadra da souezhañ koulskoude. Emsav ivez zo bet garv gant Nenn
Jani2, – n’eo ket dre abegoù a seurt gant re Brud. Yezh Nenn Jani zo dezhi perzhioù na gaver ket alies
gant yezh skrivagnerion Emsav, hag evel oberenn lennegel ez eo gwelloc’h eget hogos an holl skridoù
kornbroel biskoazh embannet e brezhoneg. Tud Brud avat a zistaol diazez gwalarnel (emsavel) ho
yezh, tra ma rebech deoc’h tud Emsav bezañ troet kein d’an emsavelezh. E gwir, direizh krenn eo an
displegadenn a roit-c’hwi a-zivout Gwalarn : “Gwalarn a oa graet evit ar vrezhonegerion desket, ha
klask a rae embann skridoù dudius, dezho talvoudegezh lennegel. Netra ken.” (Al Liamm, id. /165).
Tu ve d’ho krediñ marteze (rak kemmoù souezhus a vez alies etre mennadoù an oberourion ha
disoc’hoù istorel o oberoù), panave ar skridoù dastumet ganeoc’h e-barzh Ur Breizhad oc’h adkavout
Breizh a zo eztaol fraezh kentañ an emsavelezh e Breizh hag a verk ken fraezh all e vent hollvedel,
hollveziadel, d’an emsav brezhon. »
(27 09 75)

EMVR-537

Da aozer PKB-1417, Emsav 105/329-334, 1975 :
« Ur brouenn ouzhpenn a ro dimp emdroadur speredegezh Israeliz : echu eo amzer ar
vroadelouriezh. Ur pal nac’hel eo bet hini ar sionouriezh : lakaat termen d’an diaspora ha bezañ “ur
vroad evel ar re all”. Petore dremmwel finvezioù oa d’ar pal-se ? Hini ebet. Lakaat fin d’an
enepyuzevelezh, nac’hadur an nac’hadur, na petra ! Goût a ouzer ervat hiziv ned eo ket ur rekipe
bastus. Bezañ “ur vroad evel ar re all” zo dibab an dizeriadur a vez o tangleuziañ ar broadoù all, a zo
oc’h anadiñ endeo e stumm ar goullo broadel : taget eo Israel gant an hevelep preñv hag ar re all.
« Me a garfe distreiñ war an dislavar meneget gant aozer PKB-1417 (/333) etre “an arnevesaat
hag an henvoazelezh”. Peurliesañ, pa gomzer eus “henvoazelezh” e soñjer er prantad eus an istorvezh
oc’h echuiñ gant ar Reverzhi c’hreantel, prantad an arnevezelezh o kregiñ end-eeun gant houmañ. Ekeñver speredegezh, ez eo azonet an henvoazelezh gant aotrouniezh an devoud (evel-se e vez graet
peogwir e veze graet evel-se a-raok), hag ez eo azonet an arnevezelezh gant aotrouniezh ar poell
(graet e vo evel-se pa brouer ez eo heboell). An tremen eus an henvoazelezh d’an arnevezelezh zo bet
ur reverzhi, n’eo ket un dispac’h ; oc’h eeunaat, ez eo bet dreist-holl an tremen eus ar
c’hevredigezhioù ploueziat, gounezel, d’ar c’hevredigezhioù kêrel, kenwerzhel, ha greantel. En
tremen-se ez eo bet diskogellet ar vroadelezh, – kement a zo enni a aotrouniezh an devoud (diazezoù
naturel ar vroad, h.a.) a vez o koll pep gwerc’h, hag emañ ar broadoù o vont da get e kement ma n’o
deus a arbenn-bezout estreget o bezoud kent. Reverzhi an arnevezelezh avat ne lak netra e-lec’h ar
pezh a zistruj, – dre se end-eeun ned eo ket un dispac’h, – ha moarvat mar chom ar broadoù keid-all
en o sav goude o marv galloudel, evel kleuzennoù, seul chaovinoc’h ma’z int brallusoc’h, ez eo
peogwir n’eo ket deuet c’hoazh ar pezh a rank kemer o lec’h.
2

Sl. PKB-1328, Emsav 97/3-8, 1975 ; PKB-1331, Emsav 98/41-47, 1975 ; EMVR-504, Emsav 99/112-113, 1975.

« Hag ar pezh a rank kemer o lec’h ne zeuy ket dre hent eeun an arnevezelezh, ne zeuy ket dre
hent ar poell noazh. An arnevezelezh, meizet evel dedalvezadur ar ouezoniezh, zo dezhi da frouezh
diempradur mab-den etre gouiziad hag oberiad, ar poell o c’hoari roll an dreuzell, gwall skort. Dellid
an arnevezelezh eo bezañ lakaet brall er c’hempouezioù faos ma edo enket an istor, ha da gentañ ar
c’hempouez etre an den hag an natur ; divasklet he deus an natur evel savelegezh ha da heul rediet
mab-den da vezañ eñ e-unan, eleze rezid. Kement-se avat n’eo ket dispac’h ur wech ouzhpenn. An
dispac’h a chom d’ober, ar rezid da seveniñ, ha diwar an arnevezelezh. Pell a spontañ gant enkadenn
an arnevezelezh, a zisteurel ar poell hag ar ouezoniezh, a zistreiñ da aotrouniezh an devoud, a fiziout
war an natur, en deus mab-den er c’hontrol da gas da benn ar rezid en deus kroget lentik da seveniñ
war dachenn darnel ar ouezoniezh, e berr da skeiñ etrezek an unelezh a ray anezhañ un nidiad.
« Mard eo padet ar yuzevelezh a-dreuz ar c’hantvedoù, ez eo bennozh da zamzifiñv ar bed
rakgreantel, evel an dinozaor sonnet e-barzh ar skornredenn. Gant an arnevezelezh ez eus bet diloc’h
ha teuziñ a ra ar skornredenn. En ur lakaat fiñv er yuzevelezh he deus an arnevezelezh diskouezet ar
pezh ez eo : ur c’helan. N’eo ket aet ar yuzevelezh da get avat a-raok bezañ bonveziad da Stad Israel.
Kement-se n’eo ket dianav dimp, kenelioù prizoniet e skornredenn ar bed henvoazel, dieubet gant
diskorn ar bed greantel, o tifretañ, o “vountadiñ” e-doug un nebeut bloavezhioù, reoù ’zo o tizhout
bezañ bonveziad d’un dra all, kent mont da get. A-du krenn gant aozer PKB-1417 : “da loc’hañ o deus
Israeliz diwar ar gevredigezh israelat hag he stad arnevez”. N’eo ket, sur, ar yuzevelezh, frouezh
balzamet ur c’henderc’hañ istor paouezet ouzhpenn daou vil bloaz ’zo a roy buhez d’o broad, –
kenkoulz e ve dimp kontañ war ar geltelezh ; n’eo ket kennebeut an arnevezelezh, – houmañ zo un
amveziad diziouerus, un amveziad n’eo ken avat, – hogen an emsavelezh, eleze ur c’herzh nevez d’an
hollelaat, evel ma voe kerzh d’an hollelaat endeo emsav an diouganerion yuzev 28 kantved ’zo (int eo
a savelas meizad an hollveziadelezh, nagennet hiziv c’hoazh gant ar vroadelourion).
(?? 10 75)

EMVR-538

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Kejadenn izili eus 29 N 22 gant un ezel eus Brezhoneg Yezh Vew e Brest.
En emvod-kelaouiñ hon eus bet gant un ezel eus B.Y.V. (Brezhoneg Yezh Vew), en doa hemañ un
nebeut tamalloù d’ober da dud E.S.B.. Da gentañ, tamalloù a-fet yezh : hervezañ fazioù distagadur zo
ganeomp ha grevus a-walc’h eo, gouez dezhañ, peogwir e vo ur skoilh evidomp da dostaat ouzh ar
vrezhonegerion a-vihanik. Lavaret hon eus dezhañ neuze ne glaskomp ket ar vrezhonegerion a-ratozhkaer, ha peurliesañ ez eomp d’an dud e galleg pa fell deomp displegañ dezho ster hon obererezh. Eñ
en em gav diaezet gant an dra-se peogwir, hervezañ, n’omp ket prest da zedennañ an den keitat war ar
straed gant hon c’healioù, ha zoken tud ar Mouvement Breton ; ha neuze ma n’omp ket gouest da
zedennañ an dud a zo a-du gant ar brezhoneg, penaos ’ta e raimp evit dedennañ ar re a zo a-enep ?
Da’m meno n’emañ ket aze an dalc’h, peogwir : marteze ne c’hallo ket E.S.B. degas ar re a zo a-enep
d’ar brezhoneg d’an Emsav, met ne welan ket perak e vefe aesoc’h evit hon c’hendivizer hag e
genduidi o c’hendrec’hiñ ; ha d’an eil evit ar re a zo a-du gant ar brezhoneg, e’m eus merzet meur a
wech e oa un niver mat anezho na raent nemet ur prantad berr en aozadurioù sevenadurel brezhon evel
B.Y.V., ha da’m meno, se zo da lakaat war gont un diouer a ster hollel en o obererezh.
Gallout a reer lavarout n’o deus ket an dud evel hon c’hendivizer an hevelep meizadur ha ni eus
argerzh an traoù : tra ma lavaromp-ni ez eo ret da gentañ krouiñ benvegoù-dezrannañ evit gwelout
sklaeroc’h da belec’h ez eomp, hag, etre traoù all, petra a vo graet gant ar brezhoneg, int-i a eilpenn an
traoù : ret eo, emezo, diorren ar c’hreizennoù-kelenn ha -studiañ brezhoneg hag e teuy ar boblañs da
gomz ar yezh dre heulret. Hervezañ en em astenno tamm-ha-tamm ar brezhoneg da holl dachennoù ar
gedvuhez en un doare naturel. Evitañ n’eus kudenn ebet : Breizhiz a vo deuriet gant o yezh diouzh ret.
Sebezet eo bet p’hon eus lavaret dezhañ o doa Breizhiz dilezet o yezh ha degemeret ar galleg dre un
dibab a-youl, rak evitañ ez eo bet kement-se disoc’h ar moustrerezh nemetken. Kempoell eo diouzh e
savboent pa gred ez addesko Breizhiz o yezh pa na vo mui miret outo a henn ober. Heverk eo an diren

a ra eus arver ar yezh d’ar gomz nemetken pe hogos. Alese ar pouez a ro d’ar vouezhoniezh ha d’an
distagadur. Eeun eo evitañ ar gudenn : komzomp ar yezh ar muiañ ar gwellañ ha dre ret e tedennimp
mui-ouzh-mui a Vreizhiz. Ne wel ket an nerzhoù gwerc’hel a zo a-dreñv d’ar yezhoù ha dreist-holl ar
c’hrouiñ istor a ro an dro dezho da ziorren. Eilrenk-tre eo evitañ da skouer pouez ar frammoù
politikel, setu perak ne ra diforc’h ebet etre ar brezhoneg emsavel diazezet e labourioù VALLÉE hag
ar rannyezhoù. Evitañ ez eo ar brezhoneg dreist d’ar galleg drezañ e-unan. E seurt dreistelezh emañ
nerzh ar brezhoneg. Hemañ zo dezhañ perzhioù mat kollet gant ar galleg abaoe pell ’zo : ar fetisted
hag an hesonded da skouer.
War a hañval e ra berzh e aozadur a zo darempredet gant kalz tud o teskiñ ar yezh. Emañ ar
strolloù yezhelour diazezet mat er c’horn-mañ eus Penn-ar-Bed hag o klask stouvañ an islonk etre ar
yezh arnevez hag an teodyezhoù (e goueled ar brezhonegva emaomp). Ne vefe ket fall dimp kejañ
gant seurt aozadurioù. Ezhomm hon eus da gentañ diorren an eztreiñ. A-hend-all ma n’eo ket deurus
an aozadurioù-se diouto o-unan, e c’hellomp klask diskoachañ nerzhoù a zo enket enno. Disoc’h daou
dra eo an aozadurioù-se : ar goullo broadel gall ha dibolitikadur poblañs Vreizh.
(30 09 75)
Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Trede trimiziad 1975.
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S.A.D.E.D. : Pevarzekvet prantad kendaelañ bloaziek (6) .................................................. 106/345-367
Kendael a-zivout istor ha kevredigezh :
15t testenn, PKB-1418, Barbariezh hag istor – Evezhiadennoù III. – Ar meizadoù nevez
hag o fleustregezh, /345-349.
16t testenn, PKB-1419, Barbariezh hag istor – Evezhiadennoù IV. – Ar meizadoù « hil
istor », « argerzh », /349-353.
Kendael a-zivout istorekadur ar merc’hed :
2l testenn, PKB-1420, War-du an istorekadur, /353-363.
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
14t testenn, PKB-1421, « An daouarn lous » gant Jean-Paul SARTRE – Evezhiadennoù
II, /363-367.
An Emsav hag ar Vro (88) [EMVR-540 – 547]................................................................... 106/368-378
Lizheroù, /368-372.
Danevelloù obererezh :
Breud gant izili eus ar P.C.F. er « Fête de l’Humanité », e La Courneuve, d’an 13-14
gwengolo 1975, /372-375.
Emvod aozet gant ar P.S. e Brest d’ar 4 du e-ser ar « Sizhunvezh ambilherezh » en-dro
d’ar pezh-c’hoari « Le printemps des Bonnets Rouges », /375-377.
Notenn evit ar skridaozerion :
II. Anvioù-tud hag anvioù-lec’h, /377-378.
Nevez deuet er-maez el levrdioù :
E.S.B., A. de La Borderie, Boris Porchnev, « Les Bonnets Rouges », 10/18, Paris, 1975,
/378.

S.A.D.E.D. : PEVARZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (6)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH
(Pemzekvet testenn, PKB-1418)
Barbariezh hag istor – Evezhiadennoù III. – Ar meizadoù nevez hag o fleustregezh.
An evezhiadennoù a zo bet graet a-zivout va displegadenn Barbariezh hag istor (Emsav 104/269272, 1975) : PKB-1410 (Emsav 104/ 273-278, 1975) ha PKB-1416 (Emsav 105/324-329, 1975) o
deus va broudet da zistreiñ war un nebeut meizadoù a arveromp, war ar reizhiad prederel a amparont
ha war o oberatausted. Istor, nidiadelezh, soliadelezh, finvez, kevala istorek, hollelaat, istorekaat, hil
istor, paderezh gouzañvat hag oberiat, bonveziadelezh, rezid, retvez, deberzh, h.a., setu un nebeut
meizadoù hon eus arveret, savelet pe hollelaet e-ser degouezhioù diseurt.
Poent-kreiz an holl veizadoù-se zo termenadur an istor pe kentoc’h savlec’hiadur an istor en ur
reizhiad prederel. PKB-1416 a zegas sklerijenn war ar reizhiad prederel a arveromp. Pezh a zesach va
evezh eo dreist-holl pleustregezh seurt meizadoù. Klask a rin enta derc’hel roll breutaer an diaoul.
Komz eus argerzh istorek, evel a’m eus graet e’m displegadenn, n’eo ket ober eus an istor un
dedroadur regek, un drama margodennoù ma teufe an eil da heul eben d’ober he « trois petits tours »
ha da vont kuit. Pa gomzan eus argerzh istor e fell din ober dave d’ar savelegezhioù istorel. Pep
dezrann istorel zo un dezrann sterel a glask an ereoù etre an darvoudoù, ar prederoù ; ereoù a
vonveziadelezh, ereoù arbenn-gwered, ereoù devouder-devouded, ereoù a gevarbennelezh, ereoù
daelerezhel, h.a.. Seurt rouedad a ereoù egorel-amzerel (gwerc’hel pe gwengelel) zo en andon an istor,
ar meizadur eus an istor hag ar buhezadurioù anezhañ.
Diforc’het ’m eus div reizhiad sternioù-daveiñ da arverañ el labour war an dornlevr Istor Breizh :
diouzh un tu ur reizhiad sternioù-daveiñ emsavel, en o roll savelañ an ereoù a vonveziadelezh, hag ar
sternioù-daveiñ all, soliadel, en o roll lakaat a-wel ar savelegezhioù. En em c’houlenn a ran avat ha
pleustrek e vo seurt rannadur evit ar pep brasañ eus al labour a zezrannerezh istorel hon eus da ober ;
gouzout a ran ez eo bet arveret an hentenn-se gant berzh e-barzh Ar gaou daelerezhel (Emsav 83/367374, 1973), met er-maez eus ar skouer-se ne welan ket gwall vat penaos en em dennañ gantañ.
Kemer a ran skouer anavezet NEWTON ha LEIBNIZ o tanzen en hevelep mare ar riñverezh
orgemmel. Peurliesañ e tispleger kenbred o danzeadurioù dre ma ne oa ket tu da zanzeadur ar
riñverezh orgemmel da na vezañ. Hag evit gwir, pa seller dre be hentadur eo bet savet e komprener
ervat e ve bet diaes tremen e-biou, o vezañ ar strivoù gouestlet a-bell ’oa da ziskoulmañ kudennoù
ervoned ar planedennoù e reizhiad an heol. N’eo ket hepken a-zivout NEWTON ha LEIBNIZ e
komzer eus didec’husted un darvoud ; BACHELARD a veneg ar c’homzoù-mañ gant HALSTED :
« didec’hus oa, e-tro 1830, dizoloadur ar ventoniezh nanneuklidian » (Le nouvel esprit scientifique,
1934, ademb. Paris 1975, pp. 24-25). Pezh a hañval « deberzhek » e seurt darvoudoù eo ar c’hraerion.
Ma ne vije ket bet eus NEWTON ha LEIBNIZ, forzh penaos e vije bet danzeet ar riñverezh orgemmel
gant unan all. An hevelep tra zo bet lavaret a-zivout NAPOLÉON, LENIN ha meur a hini all : an
amveziadoù a oa en o mare o dije lakaet forzh penaos un NAPOLÉON hag ul LENIN all da sevel.
Ouzhpenn se ar furmoù kevredigezhel o deus talvezet da grouiñ a vije bet krouet dre berzh ar
rediezhoù istorel.
Ar skouerioù-se a zegas kudenn ar savelegezh istorel. Betek pe boent hag a-zivout petra komz eus
savelegezh istorel ? Meizañ an istor zo dres lakaat a-wel poelloù, ereoù. N’eo ket peogwir e chom
frankizennoù andezrannet e maezienn an istor, e rankint chom bepred andezrannet ; n’eo ket peogwir
n’hon eus ket lakaet a-wel savelegezhioù e degouezhioù ’zo n’eus ket anezho. Pleustret hon eus awalc’h an dezrannerezh istorel evit gwelout tamm-ha-tamm o kreskiñ, o ledanaat, oc’h hollekaat
amgant hon dezrannerezh, a-feur ma kreske hon binviadur damkanel. A-walc’h e ve menegiñ an

teñval ma chome ar Geto ha Breiz Atao a-raok bezañ o dezrannet e 1969 ha 1971 e-barzh Breiz Atao
hag an daelerezh-dieubiñ (Emsav 33/263-278, 1969) ha Broadelourion ar bloavezhioù pemont ha
geneliezh ar saviad-kenderc’hañ armerzhel (Emsav 53/137-164, 1971). Gouzout a reomp mat e
kendalc’ho an traoù da vont war an tu-se keit ma vo eus un emsav.
Diglok e ve kudenn ar savelegezh en istor ma ne ve ket degaset war un dro hini ar rezid, an
hontkenderc’hañ, ar c’hrouiñ. Hag un ober rezidek eo danzeadur ar riñverezh orgemmel gant
NEWTON ha LEIBNIZ pa lavarer war un dro e oa didec’hus seurt danzeadur. E pelec’h emañ an
hontkenderc’hañ pa na c’haller ket tremen e-biou dezhañ. Koulskoude, pa gomzer eus didec’husted un
darvoud, un ijinadenn, h.a., e lakaer e kont un didec’husted vloc’hennel (o tennañ d’ur gevredigezh pe
d’an denelezh) : an oberiad-eñ zo eskemmus, en un doare ez eo amveziad bonvezus, deberzh
diziouerus d’an istor. An darvoud o vezañ ur redi bloc’hennel ne ve ket azon ur rezid bloc’hennel, met
an danzeer o vezañ deberzhek, hag e c’haller komz anezhañ evel den rez ? E gerioù all, e pe degouezh
e c’haller komz a daol nid ? Hag ez eo dirak un ober ansavelet, deberzhek, na c’haller ket displegañ
dre ar savalegezhioù anavezet, n’eo ket tizhet c’hoazh gant an dezrannerezh pe n’eo ket an
dezrannerezh evit e savlec’hiañ en ur reizhiad rediezhoù. Gwall skoemp eo termenañ ar rezid evel
ezvezañs a retvez, rak petra a c’hell prouiñ ne c’hoari ket ur retvez nad eo ket anavezet c’hoazh.
ENGELS a zispleg doare gwelout HEGEL evel-henn : « () ar rezid zo intenterezh ar retvez. “Ar
retvez, eme HEGEL, n’eo dall nemet er feur ma n’eo ket komprenet”. Ar rezid n’emañ ket en un
dizalc’hiezh hunvreel e-keñver savelennoù an natur, met en anaoudegezh ar savelennoù-se hag er
galloud a denner alese d’o lakaat da dalvezout ent reizhiadek davit palioù termenet. » (ENGELS, AntiDühring, Éditions Sociales, Paris, 1963, p. 146).
Tuet eo moarvat MARX hag ENGELS da sellout ouzh an istor evel ouzh ren ar rediezhoù pa
reont gant ar ger « ragistor » evit merkañ ar prantadoù bras betek dibenn ar gevalaouriezh. An istor
diles, denek, o kregiñ hepken gant oadvezh ar gomunouriezh. N’eus ket pell en deus A graet anv eus
ar c’hemm bras a c’hoarvez en hon amzer pa emañ an denelezh oc’h en em dennañ tamm-ha-tamm
eus ren ar retvez gant lammgresk ar c’henderc’had bedel. Kement-se a ziskouez da’m meno en deus
c’hoariet ar rezid e degouezhioù dibaot kenan.
Un elfenn a’m eus lezet a-gostez betek-henn, evel ar re a gomz eus didec’husted darvoudoù eus an
istor ; ar re-mañ a zegemer da ziogel pennaenn an araokaat. N’he lakaont ket e kont en devouderezh
istorel na kennebeut er savelegezh, daoust ma’z eo bepred goustennet o displegadurioù ganti. Kementse zo kemer da ziogel didec’husted al lusk istorekaat. LALANDE a lavar en e Vocabulaire technique
et critique de la philosophie : « “An Araokaat” kemeret dizave, zo un droienn arveret kenan : anezhañ
e reer ur meni retvez eus an istor pe eus ar c’hosmoz, a-wechoù zoken ur c’halloudezh werc’hel o
werediñ war an hiniennoù, un davedelezh-stroll, o tont war wel e reizh treuzfurmadurioù ar
c’hevredigezhioù. An diaester avat eo reiñ un endalc’h resis d’an droienn-se, eleze didermenañ
durc’hadur ha ster al lusk-se » (Emb. 1968, p. 839). Dizoloadennoù DARWIN war emdroadur ar
spesadoù loenel o deus moarvat skoazellet da startaat kredenn didec’husted an araokaat ouzh e
ziskouez evel un anadenn naturel. Arveret hon eus mennoz an araokaat evit dezrannañ ar gallekadur :
an tremen eus ar gevredigezh henvoazel vrezhon d’ar gevredigezh arnevez gall o vezañ ur bazenn war
hent an istorekadur.
Gant an istorekaat e kejomp ouzh ur finvez. Penaos eo bet kaset an istorekadur eus ar stad naturel
betek ar stad a vremañ, petore furmoù en deus kemeret, dre be hentoù eo dinodet ? Penaos eo bet
savelet meizad ha mennoz an istorekadur ?
Ur gudenn all a garfen degas eo hini an hil istor, an hiloù istor zoken. Savlec’hiet eo bet ar
meizad-se e-keñver emsav ha sevenadur. Er pennad Roll ar varbariezh en istor (Emsav 90/ 193-200,
1974), da skouer, e komzer eus « sevenadur er ster kevan a hil istor ». Eus petore sevenadurioù e reer
anv ? E pe hil (où) istor emañ GALILEO, NEWTON, RIEMANN, EINSTEIN ? Pe geñver ez eus etre
ar meizad a hil istor ha meizad ar paderezh (oberiat ha gouzañvat) ? Skeudennus eo an droienn ; en
em c’houlenn a ran ha n’eo ket chomet damdermenet en abeg d’he skeudennusted. En EMVR-515
(Emsav 101/180-181, 1975) e kaver an damant da spisaat an degouezhioù m’en deus meizad an hil

istor pleustregezh. Karout a rafen gwelout displeget petore rumm ereoù ez eus etre beziadoù un
hevelep hil. E gerioù all eus petra eo graet an hiladur.
Evit echuiñ e tistroan war gudenn ar c’heñver etre istor hag anistor. Rannadur al labour en deus
aotreet d’un niver bihan a dud da vevañ diwar labour ar re all. Dre heulret edo o stad a genderc’herion
dieubet diouzh ar rediezhoù naturel ma edo ar peurrest eus ar boblañs un amveziad bonvezus d’un
hontkenderc’hañ, d’ur c’henderc’hañ na oa ket bevennet d’ar boued. E-se, sklaveladur an niver bras
zo bet un amveziad bonvezus da istorekadur un niver bihan. Hep ar sklavelezh ne ve bet na Hellaz, na
Roma. Hep an trevadennerezh, mestroniadur ar genderc’herion gant ar vourc’hizelezh ne ve ket bet a
gevalaouriezh. En hevelep doare, izeladur pobloù a-bezh, o chataladur zo bet un amveziad bonvezus
d’an hontkenderc’hañ e pobloù all. Hep un tiriad bras, ur boblañs niverus ha labourant, amplegad
spirus d’ur riez c’halloudus, hep ur Stad krouet war zismantroù pobloù niverus (hag evit se ur Stad
kreñv ha kreizennet) ne vije ket bet ar sevenadur gall ar pezh ez eo bet. Ma ne gomzer ket eus
Danmark evel ma reer eus Frañs, emañ an arbennoù da glask en doare m’o deus ar C’hallaoued tennet
korvo eus anistorekadur ar pobloù a sujent.
PKB-1418

(KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH)
(C’hwezekvet testenn, PKB-1419)
Barbariezh hag istor – Evezhiadennoù IV. – Ar meizadoù « hil istor », « argerzh ».
En notenn-mañ e pledin hepken gant ur c’hraf pe zaou a-douez an holl gudennoù ezrevellet gant
aozer PKB-1418.
Pa gomzer eus meizadoù, e kredan pouezañ war ar ret e vo en em glevout da vat war
dalvoudegezh pep hini. Anat eo n’hon eus ket krouet kement meizad a arveromp. Zoken ar re hon eus
« krouet » a adkaver er prederoù kent pe kempred. Alese div reolenn bleustrel : a) anaout ervat
kemeradurioù pep meizad er prederoù all b) merkañ spis bep taol ar c’hemeradur a arveromp.
Da skouer, pa gomzomp eus argerzh, e reomp dave empleg d’ar Gl. processus, d’an Al. Prozess,
h.a. ; hogen an dave empleg-se a rank bezañ ouzhpenn un dave-diforc’hekaat : ned eo ket an termen
processus gant SARTRE kenster d’an termen Prozess gant ENGELS, hag argerzh ganimp ned eo ket
kenster da processus SARTRE. Diziouerus eo neuze anaout mat an diforc’hioù, hag unan eus an
doareoù d’o anaout eo gouzout ouzh petore meizad all emañ enebet gant ar prederoù diseurt ar meizad
e kaoz. SARTRE a eneb processus ouzh praxis ; en hon imbourc’h en em gav enebet argerzh ouzh
hil, evel ma klaskin diskouez pelloc’h.
Perak neuze, a vo goulennet, na arverañ un termen disheñvel evit pep kemeradur. Kement-se hon
eus graet oc’h enebiñ dialektik ha daelerezh, praksiz ha niderezh, h.a.. Mar bez abegoù a-wechoù da
zispartiañ el lavar kemeradurioù disheñvel ur meizad, e vez peurliesañ abegoù kreñvoc’h da dremen
hep henn ober. Rak n’eo ket kement-se ster furmel an termenoù a gemm eus ur preder d’unan all (abenn ar fin, Prozess ENGELS, processus SARTRE hag hon argerzh a vo termenet hogos heñvel en ur
geriadur), hogen an arver anezho, an erdal anezho, an emframmoù hag ar reizhiadoù ma kemeront
perzh. Ar vevedourion a eneb argerzh ouzh anadenn evel ma eneber dedaoliñ ha dedaoled ;
marksourion ’zo a zisplego an istor a-bezh evel argerzh, o reiñ d’an termen un erdal uc’hek (sl. Emsav
74/61 hh., 1973) ; evit SARTRE, er c’hontrol, mard eo an istor praksiz (evel evit ar varksourion), ned
eo ket argerzh. Forzh pe arver, erdal, emframm a ve avat, e chom d’an termen argerzh ur graonell-ster
stabil o kantreizhañ ma ve miret un termen hepken. Bewech m’en arverimp koulskoude, e rankimp
gouzout, ha reiñ da c’houzout, e pe stern-daveiñ en em savlec’hiomp.

Se lavaret, ez eo splann n’hon eus ket echu termenañ argerzh er stern-daveiñ a dalvez dimp boas
da bleustriñ war meizadoù an istor. Merket ’m eus uheloc’h en en gwelen enebet ouzh hil. Dav din
displegañ.
Meur a zoare ez eus da veizañ heuliadur an darvoudoù : (1) dre an dargouezh (tu zo da veizañ en
doare-se an dremeniri war ur riblenn-straed) ; (2) dre ar savelegezh, evel dedro diouzh ur raklenn
(kresk ur groueell, gwezhiennoù an emgefren) pe hep raklenn (kelc’htro an dour en natur) ; (3) dre un
erged diouzh ur pal (kemeridigezh ar galloud) ; (4) dre an nid, eleze diouzh ur finvez (stourm ar rezid,
ar vreudeuriezh). Evit a sell (1), ne vo ket nemeur anv a argerzh. A-du e vo an holl evit gwelout gant
(2) argerzhioù ha zoken pimpatrom an argerzhioù. Gant (3) e savo dael ; evit ar varksourion a anvin
politikelour, ez eus aze un argerzh (e kement ma’z eus ur raklun, hogos ur raklenn, da zedalvezout dre
an embreg politikel) – an argerzh-se o vezañ un arvez eus ar praksiz hag ul lankad eus an argerzh
istorek hollel ; evit SARTRE, e vo ivez aze ur praksiz e kement ma’z eus un trehontadur-ergediñ eus
an amveziadoù, hogen ne vo ket un argerzh, dre an arbenn ma vo ur praksiz end-eeun, – eleze ma vo
emvataet eus an trec’houllo (sl. Emsav 94/332 hh. 1974) etre an argerzhioù (savelek) evit kenurzhiañ
amveziadoù nevez, ar re a gemerer da bal. Gant (4) ez anad forc’hadoù brasoc’h c’hoazh ; evit ar
varksourion bolitikelour, n’eus ket da blediñ a-ziforc’h nag a-raok taol gant ar « finvezioù », gant
« ren ar rezid » : sevenet en em gavo hemañ dre heulret e dibenn an argerzh istorek ; evit SARTRE
ivez, an dispac’h proleterel a bourchaso da vab-den amveziadoù e rezid pe, da nebeutañ, amveziadoù
gwelloc’h d’e rezid ; nac’h a ra avat gwelout an dispac’h-se evel un argerzh : emañ ar rezid e beg ar
meiz koulz hag e beg ar fuzuilh, met nepred en amrevier an tankoù – an treuzfurmadur o tisoc’hañ
gant « ren ar rezid » a rank bezañ bleniet gant kement ’zo a rezid endeo ; alese, mar degemer
SARTRE lakadenn-diazez ar varksouriezh, en devez rukun bepred ouzh daouarn lous an argerzhañ
politikel, hag enebiñ a ra ouzh ar varksouriezh dogmatek, argerzhelour, ur varksouriezh vev, o
soublañ d’an dezvarn dieub, erged denek diles ha n’eo ket maskl denek war ar savelegezh. Evit a sell
an diazez avat, ne bella ket SARTRE diouzh ar varksourion – na diouzh an denelourion dre-vras :
MARX a gomz bepred evel pa vije ar rezid (hag ar finvezioù all) enskrivet e natur mab-den, roll an
dispac’h o vezañ a-benn ar fin lemel an nammoù kevredigezhel a vir ouzh mab-den a vevañ hervez ar
rezid-se a zo e natur ; ezplekoc’h c’hoazh eo SARTRE pa ra eus ar rezid « an danvez (l’étoffe) endeeun eus va boud » (L’être et le néant, p. 514). Mar degasomp-ni un dra bennak, ez eo o tiogeliñ an
dra-mañ : ar finvezioù, ar rezid, h.a., pell a vezañ devoudoù eus natur mab-den, pegen hael bennak ma
ve houmañ, zo kenderc’hadoù e-touez ar re all.
A dra sur n’eo ket en un taol e vimp e-tailh da dennañ an holl emplegadoù prederel, an holl
heuliadoù damkanel hag embregel eus an diogeladenn-se.
Evit ur remziad, ensammañ finvezioù ar remziad diagent zo kevatal da bezañ en hevelep istor hag
eñ. E-se, ar finvezioù eo pezh a bad ar pellañ en istorvezh, – seurt paderezh, seurt gorregezh da
gendreiñ, o reiñ moarvat da gompren perak e vez kemeret ar finvezioù evit perzhioù eus natur mabden, evit parzhioù eus boud mab-den.
Pennaenn an hollelaat eo ar finvezioù. Penaos ez hollela MARX an istor ? Dre reiñ dezhañ
unelezh ur c’herzh etrezek « ren ar rezid ». Hogen dres, mar greer eus ar rezid un natur da seveniñ, en
em gav naoziet an istor en naturelezh hag e ranker e intent e dibenn dezrann evel argerzh soliadel :
hervez bomm SARTRE, ez eo mab-den « kondaonet d’ar rezid ». Direet eo kerzh an istor da
gefleuniadur ur raklun kosmek ma c’hoari mab-den roll ur c’heveler d’ar muiañ-holl, – an araokaat o
vezañ hini an argerzh, n’eo ket hini ar gerzherion. En eneb, mar bez nevezet ar finvezioù e-ser an ober
denel diles ez eo an hontkenderc’hañ, ez anad touell an istor evel argerzh, evel naoz, goudor ha
kretadur an dazont, e steuz dazgwel « ren ar rezid » ha kevrinegezh denelour ar rezid-natur pe ar
rezid-boud. Ne c’hell ket an araokaat, ar rezid, bezañ er-maez eus an hontkenderc’hañ ; mard eo
hemañ andon an istor, ned eo e vezoud diogel e nep doare, ned eo-eñ ar c’hretadur eus dazont ebet :
an darvoud e chom dalc’hmat. E-se, an hollelaat zo ivez bepred nevezet ha ne zifourk nepred war
dazgwel un hollelezh soliadel (sl. Emsav 74/67, 1973). (E-se, mar seller fin ar bed henvoazel hag ar
gallekadur e Breizh evel araokadennoù, n’eo ket evel lankadoù eus ur sañset argerzh istorek, hogen e

kement m’o deus degaset amveziadoù lañsusoc’h evit Breizhiz d’an hontkenderc’hañ, eleze d’ar rezid
fetis).
Amañ e tegouezhomp gant kudenn an hil istor. Termenet hon eus ar finvez evel durc’hadur
merket gant an hontkenderc’hañ e-unan (sl. Emsav 105/325, 1975). An hil istor a veizimp evel an
heuliad embregadennoù oc’h enskrivañ o falioù en hevelep durc’hadur finvezel. Ret eo disteurel groñs
pep termenadur soliadek, evel m’hon eus graet c’hoazh a-zivout meizad an donder istor gant Anouar
ABDEL-MALEK (sl. Emsav 74/56-61, 1973). Moarvat e kav an hil istor bonvezusted en hiloù natur,
– douget eo pep remziad da legadiñ e finvezioù d’ar remziad a zeu war e lerc’h, met ar
c’hendalc’herezh gouzañvat-se ne ro tro d’ur c’hendalc’herezh oberiat, istorek, nemet mar ro tro ar
finvezioù d’un hontkenderc’hañ o nevezo (dont a ra war ar spered skeudenn un had treuzkaset gant ar
remziadoù, a c’hoarvez dezhañ eginañ, kreskiñ, bleuniañ ha teurel had nevez). Ur skouer splann eo
ensammadur finvezioù an Dispac’h gall gant an dispac’hioù sokialour, – ensammadur ha
nevezidigezh hon aotre da welout eno un hil istor. Ha petra eo a-benn ar fin an hanez emsavel ma n’eo
ket hanez an hiloù istor, – an darvoudoù o kaout pouez e kement ma azonont an ober rezidek pe a-feur
gant o bonvezusted. E-se, ez enebomp argerzh ouzh hil, an argerzh o verkañ un ere soliadel (dre ar
savelegezh, ar pal), an hil o verkañ un ere nidiadel (dre ar finvez).
Labourat a reomp enta en ur stern-daveiñ nevez omp pell c’hoazh a vezañ peursavelet. Unan eus
an amprouennoù kentañ a c’hallimp lakaat warnañ eo e gendezrannañ gant sternioù-daveiñ all evel ar
re a zo dezho da vleinoù danframm ha dreistframm, saviad ha kealiad, h.a..
An imbourc’h istorour (resisoc’h : hanezour) a vennomp ren a ranko etre traoù all bezañ azezet
war skourroù dibarek eus ar gevredadouriezh, ha moarvat diazezañ unan nevez a zo kevredadouriezh
ar finvezioù1.
PKB-1419

KENDAEL A-ZIVOUT ISTOREKADUR AR MERC’HED
(Eil testenn, PKB-1420)
War-du an istorekadur.
Diac’hinad nep stourm benevelour zo an dra-mañ : bezañ war un dro diogeladenn un dibaregezh
groñs, hag ur striv war-du an hollelezh – zoken ma ne anad ket bepred an arvez diwezhañ-mañ er
stourmoù benevelour kempred, aze emañ o ster, pe n’o deus hini ebet.
Aes eo d’an enepbenevelourion gwelout en diac’hinad-se, gant ar vrasañ joa, diboellegezh, hag e
kudenn ar merc’hed, pe dibaregezh hepken, eleze stourm bevennet ur bihanniver, pe ur stourm n’en
deus ket da vezañ disrannet diouzh re all hollekoc’h, hini al labourerion da skouer.
Gant nerzh e tiogelan eo ur fazi hevelebekaat kudenn ar merc’hed ouzh nep kudenn all. Pezh na
dalvez ket n’he deus ket liammoù ganto. E kudenn ar merc’hed e kavomp pezh a zo marteze
dilerc’hiadoù eus kudennoù a zo bet re ur bern tud en tremened, pe bremañ c’hoazh a-wechoù. Da
skouer, n’eo nemet nevez ’zo o deus bet ar merc’hed ar gwir da vouezhiañ, abaoe un tregont vloaz
bennak e Frañs, hag a-hend-all abretoc’h pe diwezhatoc’h hervez ar broioù. Tu ez eus da welout aze
pazenn diwezhañ un emdroadur o kas eus ar mouezhiañ kevrozel d’ar mouezhiañ hollek. Heñveldra
evit ar goproù. Heñveldra c’hoazh evit ar gwir d’al labour ; evit ar frankiz da zibab ar vicher : ma n’eo
ket digor pep micher d’ar merc’hed, ez eo en devoudoù an hevelep tra evit ar baotred : ar wiraourion,
1

Labourioù evel re P.H. CHOMBARD DE LAWE ha kenl. (Aspirations et transformations sociales, Anthropos, Paris,
1970 ; Pour une sociologie des aspirations, Médiations, Paris, 1971) a zigor un erv tost da dachenn ar finvezioù. Ar
finvezioù avat zo iziunadoù eilsavelet, istorekaet. Mard eo a-walc’h ar sell soliadek da imbourc’hiñ an iziunadoù, ez eo
diziouerus pleustr ar sell nidiadek da veizañ ervat ar finvezioù.

ar vezeion, da skouer, zo, evit an darn vrasañ, bugale gwiraourion ha mezeion. Koulskoude, mar
stourm ar merc’hed ivez er c’hweluniadoù, er strolladoù politikel, n’eo ket an aozadurioù-se bastus awalc’h evito, pa’z int aet da sevel re all, dezho ur pal benevelour arbennik. Ret-mat eo tennañ eus se
n’eo ket kudenn ar merc’hed en don un afer a wirioù micherel, keodedel, politikel (seul vuioc’h ma
pad c’hoazh bremañ, ha ma tiorre gwelloc’h eget biskoazh ar stourm benevelour, pa’z eo gounezet
tost-da-vat an holl wirioù meneget a-us).
N’eus ket bet graet anv, el linennoù-mañ, eus ar gwir d’an hilastaliñ ha d’ar sioc’hanañ. Gant se e
tostaer da galon kudenn ar merc’hed. E-barzh Le deuxième sexe (Idées, Gallimard, Paris, 1949,
ademb. 1972), el levrenn gentañ, e lak Simone de BEAUVOIR ar vammelezh, pe kentoc’h ar
gouennañ, en andon ar gwaskerezh a zo bet war ar merc’hed adal derou an istorvezh, e ra anezhi
pennabeg an eil renk a zo o hini (le deuxième sexe). Ar vammelezh, pe resisoc’h, ar gouennañ. Rak
n’eo ket an hevelep tra. Er vammelezh ez eus ar gouennañ, ha desavadurezh ar vugale. En dra
diwezhañ-mañ eo bras roll ar merc’hed, dreist-holl er bloavezhioù kentañ eus buhez ar vugale : int eo
a zegas boued, dilhad, a zamant d’o yec’hed, h.a.. An deskadurezh zo sammet gant ar skol. Met
desevel ur bugel a ampleg dreist-holl luskañ e istorekaat ; ar skol c’hoazh a samm un darnig eus an
dra-se ; evit ar peurrest, eo diaes gouzout gant piv eo sammet bremañ, o vezañ ma n’eus ket mui kalz
tud a gompren desavadurezh evel istorekadur. Eus ar chal-se ez eus bet koulskoude er renkadoù-ren e
Frañs hag e lec’h all. Estren a-grenn eo bet bepred d’ar merc’hed : evit gallout luskañ istorekaat unan
bennak, eo ret bezañ chalet gant an istor, kemer perzh ennañ, pezh n’eo ket lod ar merc’hed. Ar
gouennañ avat zo o lod, evit abegoù anat. Aze emañ roll kevredigezhel diazez ar merc’hed, e forzh
petore kevredigezh e ve. Er mare-mañ, e Kornog Europa, ha moarvat e lec’h all, e samm mui-ouzhmui ar merc’hed rolloù kevredigezhel all ; ur roll bras-ouzh-bras o deus en armerzh evel
kenderc’herezed. Hogen ar gouennañ eo a chom bepred o roll-diazez. Kentañ tra a vez goulennet
diganto zo bugale, diouzh ret e c’hellont ober traoù all. Ur plac’h a labour da skouer a vez gopret, epad tri miz e Frañs, evit ober netra, nemet ur bugel. Degemeret eo er stuzegezh e tilez ur plac’h he
micher evit he bugale. Diouzh tu ar merc’hed ivez e verker emzalc’hioù a seurt-se : ar re a ra studioù,
a gemer ur vicher, a hañval henn ober alies « da c’hortoz ». Ne hañvalont ket kemer o micher a-zevri,
pa’z int prest d’he dilezel buan evit o bugale ; pezh a gantreizh al lec’hienn voutin : n’eus ket da
gontañ war ur plac’h evel labourerez. Lakaet er-maez al leziregezh, an digarez kemeret an aliesañ gant
ar merc’hed pa zilezont o micher eo an dra-mañ : ret eo chom er gêr d’ober war-dro ar vugale,
gwelloc’h eo evito. Faos eo, evel just, ha n’eo ket an abeg gwirion, zoken mard eo buhezet evel-se.
Dilezel ur vicher zo paouez a gaout ur perzhiadur dihanterat er vuhez kevredigezhel ; ar merc’hed a
asant aes da se d’ar mare m’o deus bugale, eleze pa c’hellont en em lec’hiañ en un doare nevez (sellet
evel an hini boutinañ ha « reishañ » evit ur plac’h) e-keñver ar gevredigezh, dre ar gouennañ. En em
anavezout a reont er roll kevredigezhel a vez roet dezho, en em anavezout a reont da gentañ evel
kenderc’herezed bugale ; ret eo lavarout e c’houzañvont adalek o oad tenerañ ur goursankerezh
ponner.
Pennabeg stad anistorek ar merc’hed zo da gavout en o roll gouennañ, evit meur a abeg. Ar
gouennañ zo tra an natur, un arc’hwel bevedel sevenet gant ar merc’hed dre ur redi naturel. Ar pezh a
ra kudenn eo e vefe deuet da vezañ roll kevredigezhel diazez ur stroll tud, an hanter eus poblañs pep
bro, pep kevredigezh. Ur gevredigezh evit padout a c’houlenn bugale, ha ret eo d’ar merc’hed
kenderc’hañ. Er c’henderc’hañ-se ez int diziouerus evel just, met arveret evel bevedegoù hepmuiken.
Pezh a gont eo an disoc’h, an niver a vugale kenderc’het bep bloaz. Er gouennañ eo ar merc’hed
nac’het evel tud e kement ma ne reer forzh eus o fersonelezh, eus o barregezhioù, kefredel pe all,
nemet eus unan : o barregezh da ouennañ. « Anien an istor eo an dieil, unel eo an istor » a lenner ebarzh PKB-1324 (Emsav 95/397, 1974) a-zivout an istor diwanet etre al louarn hag ar priñs bihan dre
ma teuont da vezañ dieil an eil evit egile. Er gouennañ eo ar merc’hed ar c’hontrol eus dieil :
eskemmadus. Adal ar mare m’eo bet ganet ur plac’h eo siellet he zonkad.
Un arvez all ez eus d’ar gouennañ : tra an natur, ned a morse pelloc’h eget an natur. Ha n’eo ket ar
redi m’emañ ar c’hevredigezhioù da gaout bugale a gemm un dra bennak. Ar merc’hed o kenderc’hañ
bugale a aotre d’an denelezh padout, met hepken evel spesad loenel ; er gouennañ emañ ar merc’hed o
heuliañ lezenn an natur : en em adober dibaouez, hep krouiñ morse. Ma n’eus ket tu d’ober istor hep

tud, eleze hep gouennañ, n’eo ket ar re a ouenn a ra istor. « N’eo ket en ur reiñ ar vuhez, met en ur
risklañ e vuhez e sav an den a-us d’al loen ; setu perak e sell an denelezh evel dreist n’eo ket ar rev a
ouenn, met an hini a lazh. » eme Simone de BEAUVOIR (op. cit., levrenn I, p. 84). Skrivañ a ra
c’hoazh : « Forzh penaos, engehentiñ, bronnañ, n’int ket oberoù, n’int nemet arc’hwelioù naturel ;
n’eus erged ebet endalc’het enno. » (id., p. 82). Se eo dreist-holl a ra eus ar gouennañ un amveziad
bonvezus d’an anistor : ennañ eo bevennet ar merc’hed d’an natur, n’eo nemet goude, ha ket gant ar
merc’hed, e vez arveret an natur, ha graet istor. Un doare rannadur eus al labour ez eus aze, a vir an
istor evit ar baotred, – pe un darn anezho, diouzh ur savboent benevelour ne ra ket kalz diforc’h.
Ret eo merkañ diouzhtu e vez graet anv amañ eus ar gouennañ evel arc’hwel bevedel deuet da
vezañ roll kevredigezhel ur stroll tud, ha n’eo ket eus an amzer a gemer e buhez pep plac’h ; n’eo ket
un afer a nav miz dre vugel (siriusoc’h eo, forzh penaos, kontañ, hervez ar merc’hed, etre ur bloaz hag
ur bloaz hanter dre vugel). Met gallout a rafe kemer kalz muioc’h amzer, n’eo ket an arvezioù
hiniennel a zo e kont, met an arvezioù kevredigezhel. Ur plac’h dezhi spered a-walc’h, nerzh awalc’h, ha perzhioù all c’hoazh mar karer, a c’hell, daoust d’he bugale zoken, krouiñ, perak ket. Ha
n’eo ket, er gevredigezh a anavezomp, ur plac’h divugel a vo dre ret en istor ; ur vamm c’hwitet e vo
kentoc’h. Ar gouennañ o vezañ roll kevredigezhel diazez ar merc’hed zo un amveziad bonvezus d’an
anistor, pezh a zispleg war un dro stad anistorek an darn vrasañ, hag an nemedennoù o deus krouet un
dra bennak, da skouer George SAND, COLETTE, pe Simone de BEAUVOIR. Met n’eo ket
krouusted ar re-se a zegas kemm e saviad hollek ar merc’hed. Ar saveteiñ hiniennel zo bepred aner.
N’eus nemet dre ar gouennañ o deus an holl verc’hed ur saviad boutin, ha lazioù boutin. A-hendall e sammont dre-vras lazioù renkadel o gwaz, da skouer. Pa stourm ur plac’h en ur c’hweluniad, e
tifenn he lazioù evel labourerez, pezh a zo pouezus, met n’eo ar pep pouezusañ nemet evit ar baotred,
hag e tilez ar pezh a zo ar pep pouezusañ eviti. Ar stourm c’hweluniadel ne c’hello ket kemm he
saviad en don, hag un touell eo bepred evit ur plac’h lakaat he holl nerzh ennañ.
M’emañ ar gouennañ en andon kudenn ar merc’hed, e ra war un dro ivez he dibaregezh, pezh a
hañval bezañ ur skoilh d’an hollelaat. N’eo ket evit gwir, rak en diskoulmoù eo ez eus da glask
hollelezh, ha n’eo ket e lec’h all.

An diskoulmoù betek bremañ.
Diskoulmoù zo bet degaset da gudenn ar merc’hed er c’hantved-mañ, dre reiñ dezho gwirioù
kevatal da re ar baotred. Pa’z eus bet graet anv eus ar gouennañ, avat, ar gevatalded-se n’he doa ket
mui kalz ster. Ne oa ket mui a zave, hag e-lec’h kavout aze un digarez da vont er-maez eus ar
furmegezh, ez eus bet komzet eus frankizioù c’hoazh : frankiz an hilastaliñ, frankiz ar sioc’hanañ.
« Petra dalvez frankiz, a lavare n’eus ket pell Georges MARCHAIS, pa na c’hell ket unan dibab niver
he bugale ? »
Er broioù kevalaour kornogat, war-bouez un nemedenn bennak, ez eo diogelet d’ar merc’hed an
holl wirioù ha frankizioù usveneget. Al luskadoù benevelour e Frañs, a lakae ivez ar gouennañ e
diazez kudenn ar merc’hed, zo laouen gant al lezennoù diwezhañ, daoust ma abegont furmoù ’zo
anezho. Dieupoc’h eo ar merc’hed, a lavarer. Met den ne hañval merzout an dra-mañ : gant ar frankiz
d’ar sioc’hanañ ha d’an hilastaliñ, e ra bremañ ar merc’hed dre gaer pezh a raent a-raok dre heg.
N’eus ket da ober fae war seurt frankizioù, nemet e ranker gwelout e talvezont evit ar mare da
gemmañ buhez an hiniennoù, hep kemmañ netra e roll kevredigezhel diazez ar merc’hed. Binvioù ez
int, a dalvez hervez an doare ma’z int arveret. Etre traoù all, e oa bet lavaret e vefe distrujet an tiegezh
gant ar sioc’hanañ, pa c’hell mat-tre bezañ ar c’hontrol : un nebeut bloavezhioù ’zo e oa bet kontet
war ar gelaouenn Elle avantur ur vaouez eus an tiegezh SERVAN-SCHREIBER, a oa aet da
sioc’hanañ en estrenvro kentoc’h eget kaout ur bugel direizh. Aze e oa bet arveret ar sioc’hanañ n’eo
ket evit distrujañ, met er c’hontrol evit kreñvaat an tiegezh, dre ezvevennañ un elfenn a vije bet evitañ
ur pouez marv, mezhus ha gaonac’h.
Seurt frankizioù n’int ket dispac’hel dre ret, drezo o-unan ne gasont ket war-du an istor. Roet int
bet e Frañs nevez ’zo (hag e c’hellont bezañ tennet ken buan, ha moarvat buanoc’h), n’eo ket evit ma

kemmfe un dra bennak, hervez ger-stur GISCARD, met er c’hontrol evit ma ne gemmfe netra. Pa he
defe ur plac’h dek bugel pe zaou, forzh pegoulz pe pa he deus divizet, he roll kevredigezhel a chom an
hevelep hini. Al lezennoù nevez e Frañs, hag ar re heñvel e lec’h all, a aotre hepken un azasadur
hiniennel a oa berzet a-raok. Kalz merc’hed a gav aze un diskoulm, pe ar pezh a c’hortozent, hep
prederiañ pelloc’h. Chom a reont er par hiniennel, o heuliañ pennaenn ar blijadur vrasañ ; un emzalc’h
boutin-tre eo, heuliad steuzidigezh an emskiant strollennel er broioù evel Frañs. Un emzalc’h faos eo,
evel just, met an dud ne vuhezont ket mui ar stroll ma emaint, ar c’hudennoù a zeu da vezañ
hiniennel, an diskoulmoù ivez, ha keit ma’z eus tu d’ober ganto well-wazh, ne seller ket pelloc’h.
koulskoude, n’eus a gudenn gant ar merc’hed nemet peogwir e tenn ar gouennañ d’ar stroll.
Un dra damheñvel zo gant ur mennoz a zo ledet er mare-mañ : goprañ ar merc’hed a chom er gêr.
Sellet eo ar mennoz-se evel un dra vat gant an holl, zoken gant al luskadoù benevelour ; barn a reont
aze c’hoazh diouzh pennaenn ar blijadur vrasañ, hag ivez hini ur falsreizhded. Met n’eo ket diouzh
savboent istorekadur ar merc’hed : merc’hed o kaout ur gourc’hwel o deus ur roll kevredigezhel
estreget ar gouennañ, daoust ma chom a eil renk evit ar mare ; ne vir ket e krou un darvoud, a c’hallje
bezañ arveret en un argerzh istorekaat evit diorren (evit ar merc’hed) ur roll kevredigezhel diazez
estreget ar gouennañ.

Diskoulmoù sokialour.
El levr Les communistes et la condition de la femme, Éditions Sociales, Paris, 1971 (levr a
vruderezh) ez eus un nebeut evezhiadennoù war gudenn ar merc’hed : da skouer e tiogeler ar
gouennañ (lavaret e vez ar vammelezh) evel kefridi gevredigezhel, hag evel-se e rank bezañ gopret, ha
mat, e doare ma c’hallfe pep plac’h bezañ war un dro mamm ha labourerez. Kudenn ar merc’hed zo
anavezet, hogen n’emañ ket en he c’hreiz ar gouennañ, met ar c’horvoerezh kevalaour. Falloc’h
c’hoazh eo stad ar merc’hed eget hini ar baotred, korvoet int muioc’h c’hoazh gant ar gevalaourion,
met n’eus ket un diforc’h don etre stad ar merc’hed ha hini ar baotred. Un diskoulm a dremeno dre ar
sokialouriezh, ne dremen na dre an hilastaliñ na dre ar sioc’hanañ. Gant ur reizhiad a lakfe da bal mad
an dud ha n’eo ket kresk an helvoù, e c’hallfe ar merc’hed kaout un ehan pa vefe klañv ur bugel, da
skouer, ha traoù a seurt-se a aotrefe dezho bezañ mamm ha labourerez, evel lavaret uheloc’h. Aze ivez
e vez graet anv eus « reizhded ». N’eus ket kalz damkaniezh aze, o vezañ ma’z eo ul levr a vruderezh.
Ouzhpenn, ez eo hepken ar pezh a vefe graet mar befe ar P.C.F. e penn e Frañs.
Er broioù sokialour ez eus bet degaset diskoulmoù ivez da gudenn ar merc’hed : gwirioù keodedel
leun, kudenn ebet e-keñver ar gourc’hwel pe ar vicher : ezhomm ez eus bet, hag ezhomm ez eus
c’hoazh moarvat, eus ar merc’hed evel kenderc’herezed evit diorren an armerzh. Evit a sell kudenn ar
gouennañ pe ar vammelezh, evit a ouzon, ez eus « gwellaennoù » e-keñver pezh a zo e Kornog
Europa : ehan mammelezh hiroc’h, arc’hoproù uheloc’h evit ganedigezh ur bugel, aezamantoù a bep
seurt. Ar gwir d’an hilastaliñ ha d’ar sioc’hanañ zo bet roet abretoc’h ha ledanoc’h eget e Kornog
Europa (met e Roumania eo bet lamet nevez ’zo). War a hañval, sellet eo ar gouennañ evel un dra o
vont dioutañ e-unan, chom a ra roll-diazez ar vaouez eno ivez, daoust m’he deus rolloù pouezus all,
hag an diskoulmoù degaset zo an hevelep re hag e broioù ar C’hornog, nemet ez eo gwelloc’h ; evel
just, an « diskoulmoù »-se zo bet degaset en SSSR buan goude an Dispac’h, hag un nevezinti a vent e
oa er bed a-bezh, ha zoken, o keñveriañ stad ar merc’hed a-raok an Dispac’h ha goude, e ranker
stadañ ur reveulzi. Ar gomunourion a bouez kalz ivez war an treuzfurmadurioù degaset gant Soviediz
e stad ar merc’hed, e broioù Kreiz Azia, a oa un darn eus Impalaeriezh Rusia. Eus sklavezed e teue ar
merc’hed da vezañ keodedourezed gwirioù leun ; ent wirel da gentañ, ha dre ur stourm taer ent
devoudel tamm-ha-tamm. Kement-se oa dispac’hel 50 vloaz ’zo ; bremañ n’eo mui nemet ur
c’hammed distremenet. A bouez eo memes tra merkañ diwar vont n’eus ket bet a-walc’h eus labour
reol ar merc’hed er broioù sokialour evit ma tizhfent kaout ur roll kevredigezhel diazez all estreget ar
gouennañ (moarvat e krog da ober kudenn eno ivez, kv. medalennoù roet d’ar mammoù harozek,
eleze gant kalz bugale).

War-du un diskoulm.
Pa reer anv eus gouennañ e teu diouzhtu un abegadenn : ret-mat eo d’ur vro, d’ur gevredigezh,
kaout bugale evit padout ; alese moarvat emzalc’h ur bern tud a sell ouzh ar gouennañ evel ouzh un
dra nevet. Gwelet hon eus e oa ar gouennañ roll kevredigezhel diazez ar merc’hed, koulz er Reter,
koulz er C’hornog. A-benn ar fin e tegouezher gant an dra-mañ : forzh petore kevredigezh, evit
padout, a rank lakaat an hanter eus he foblañs en arvar da sankañ en anistor. Ouzhpenn padout a ra ur
gevredigezh, kenderc’hañ istor a ra ivez. Met dres ez eus aze un dislavar diabarzh eus an holl
gevredigezhioù kempred : kenderc’hañ istor a ampleg anistorekadur an hanter eus an dud. Lavarout
n’eus ket tu da ober a-hend-all ne ziverk ket an dislavar. Un dislavar a seurt-se n’eo ket un dra nevez
en istor an denelezh : alies ez eus bet kenderc’het istor diwar-goust ur stroll tud, se zo lezenn ar
sklavelezh da skouer. Gallout a ra ar reizhiad arc’hwelañ keit ma asant ar stroll tud aberzhet. Adal ar
mare ma emsav, eo ret gwaskañ muioc’h warnañ, pe diskoulmañ.
Un diskoulm diles ne c’hell ket dianaout an dislavar meneget a-us, met arabat ivez en em
douellañ : mar deu ar gwall eus ar gouennañ, lamomp ar gouennañ, hag e vo mat an traoù. Un
diskoulm faos eo. Gwelet ez eus bet uheloc’h penaos e oa meizet bepred an diskoulmoù degaset da
gudenn ar merc’hed, forzh pe re e vent, er-maez eus pep argerzh istorekaat. Degas evel-se un doare all
da ouennañ, da skouer, oc’h arlakaat e teufe buan da vat an imbourc’hioù gouiziel kaset war an
dachenn-se, a ve ober an hevelep fazi. N’eo ket a-walc’h tennañ an amveziad bonvezus d’an anistor
evit tizhout an istor.
A-dal d’ar roll kevredigezhel-diazez a zo o hini er gevredigezh arallek, e rank ar merc’hed diorren
ur roll kevredigezhel all, emsavel. Ret eo en em harpañ war ur saviad-kenderc’hañ emsavel. Petra e vo
ar roll kevredigezhel nevez-se ? Ret eo ober evit henn gouzout. E-se ez anad ar venevelouriezh evel ur
stourm war-du an hollveziadel. Kompren a reer neuze penaos e c’hell an Emsav (istorek) bezañ evit ar
merc’hed ur benveg istorekaat. Kompren a reer ivez perak e chom alies e par ar c’hempennadurioù ar
c’hemmoù, an diskoulmoù degaset dindan levezon al luskadoù benevelour alies : ne hañval ket bezañ
er bed arallek ar binvioù azas evit un diskoulm diles. Hag o deus ivez al luskadoù benevelour
kempred (M.L.F. pe all) un damant d’an hollveziadel ? N’eo ket sur tamm ebet. An disoc’hoù alies zo
dipitus : kemmoù stuzegezhel ez eus, hag e reer ur bern stad anezho : ur vamm arnevez n’eo ket tamm
ebet evel ur vamm eus pemont vloaz ’zo. Ne verzer ket eo mamm bepred, hag emañ aze an devoud
pennañ.
Diorren ur roll kevredigezhel nevez a lak er c’hontrol un troc’h : emplegañ a ra evit pep plac’h
ahelañ he buhez n’eo ket mui war ar c’henderc’hañ bugale, met war ar c’henderc’hañ istor, pezh na
c’hell bezañ graet nemet dre an ober. Emplegañ a ra ivez un eilpennadur eus meizadur ar vuhez,
meizadur ar bed, hag eus ar bed ivez : rak n’eus kevredigezh ebet er mare-mañ a zo barrek da aotren
d’ar merc’hed kaout ur roll kevredigezhel estreget ar gouennañ.
Kudenn ar merc’hed n’eo ket, en he orin, ur gudenn eus an Emsav, met e teu da sellout outañ adost, rak dre an Emsav e c’haller degas un diskoulm n’eus hentenn all ebet da dizhout er bed
kempred.
Peadra zo da souezhañ, o lenn ez eo an Emsav ur benveg diskoulmañ evit ar merc’hed, rak da
gentañ, an emsav devoudel a ziskouez alies emzalc’hioù treuzplaket moarvat diwar ar gevredigezh
arallek ; en ur skrid diembann e weler un emsaverez souezhet pa en deus un emsaver goulennet
diganti : « N’out ket dougerez c’hoazh ? », e-lec’h goulenn diganti kentoc’h ha ne oa ket echu c’hoazh
ar pennad he doa prometet. Ar paotr, en un doare emdarzhek, a gouezh e plegennoù ar gevredigezh
arallek.
En tremened kennebeut ne hañval ket an Emsav bezañ talvezet kalz da istorekaat ar merc’hed.
Ennañ e virent an emzalc’h o doa er bed arallek : kemer perzh, da c’hortoz. Ur wech dimezet, d’un
emsaver, e tesavent o bugale e karantez Breizh hag e doujañs an Emsav broadelour. Ar re a chome
dizemez ha divugel o deus alies kendalc’het da labourat. Met rouez-tre o deus kaset da benn ul labour
talbennel ; chomet int « en eil renk », graet o deus « pezh a c’hallent », un tammig evel tud nammet. E
lennegezh Gwalarn ivez e kaver an hevelep tra : ar vaouez, evel pa vije divarrek da ren nep ober he-

unan, zo aze ivez broudañ ar paotr, pa ve Fand, Palmira, Levenez, pe Anna Bodri. Tud nammet, evit
gwir. Ha pa n’eo ket se, e kouezher adarre e patromoù uzet ar bompinell pe ar geben.
En heuliad digalonekaus-se e lak amparadur ar bodad lennegel un troc’h. N’eo ket bet amparet
evel just e sell d’ur stourm benevelour bennak. Hogen ez eus gantañ ur c’hentañ kammed a-berzh ar
merc’hed evit teurel troad er fetis, ha ren un obererezh. Hag ar re a gemer perzh er bodad-se a oar
ervat n’eo ket hepken sevel pennadoù skridvarnerezh pe all a reont, met ivez kemmañ o buhez.
Met perak eo bet an Emsav ken didalvoud d’ar merc’hed betek bremañ, ha perak e c’hell bremañ
bezañ talvoudus ? An emsaver, pe an emsaverez deboner, n’o doa morse soñjet e oant disheñvel dirak
an Emsav. Koulskoude eo un touell krediñ eo kevatal ar baotred hag ar merc’hed pa gejont gantañ ;
rak n’int ket goullo evel bugale nevezc’hanet, dont a reont eus ur gevredigezh resis, m’o deus ur
saviad resis, ha disheñvel. An anistorekadur a c’hell bezañ boutin d’ar merc’hed ha d’ar broletered, an
arbennoù anezhañ n’int ket dre ret an hevelep re. Pouezus-tre eo o anavezout, o dezrannañ. Setu perak
ne c’hell ket ar merc’hed kemer ur perzh diles en Emsav hep ren war un dro ur stourm benevelour. Pe
neuze e kendalc’hint well-wazh da ober un dra bennak ur wech an amzer, e klaskint sevel traoù hep
gouzout war betra. Redius eo an dilested. Ar redi kentañ zo an dezrannañ, an distruj ; kentañ pazenn
ar stourm benevelour eo. Hag ar striv kentañ a zle bezañ dinevetaat pezh a zo nevet, touch ouzh ar
pezh a felle dimp lezel « er-maez ». Ne c’hellomp ket mui ober van da na c’houzout ez omp
merc’hed, nag ar pezh a dalvez.
PKB-1420

KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Pevarzekvet testenn, PKB-1421)
« An daouarn lous » gant Jean-Paul SARTRE – Evezhiadennoù II.
A. – Ha ne gav ket deoc’h eo kudenn ar galloud politikel a zo da gentañ-penn e kaoz gant ar pezhc’hoari-se ? Titl ar pezh e-unan a verk a-walc’h preder SARTRE : ha kantreizh eo louzañ hon daouarn
er politikerezh en anv an dispac’h ? Ar gomunourion a ziskouez war an dachenn e respontont ya,
SARTRE a lavar nann hag a ziskouez dre e vuhez e respont nann.
Ar gudenn n’eo ket aes da zirouestlañ, hag hon hini eo ivez abaoe pell, zoken ma n’eo ket aet
c’hoazh ken lemm hag er pezh-c’hoari pe da-geñver nevez-amzer Praha. E berr, ez eus div dezenn
enebet :
– ar gomunourion a venn distreiñ ar politikerezh diouzh e balioù kent (paderezh ha bleunierezh ar
Stad) d’ober anezhañ un hent etrezek o finvezioù (frankiz werc’hek, kevataliezh, h.a.) ; ganto e vez
mat an holl araezioù adalek ma kasont war-raok argerzh an istor ; ar finvezioù ne c’hellont ket bezañ
sevenet a-raok ma vo an argerzh en e zibenn ; digembezus eo ren ar finvezioù (« ren ar rezid ») hag
embreg ar politikerezh ; evit an ampoent eo diziouerus hemañ hag an amkan eo trec’h politikel ar
gomunourion ha kemeridigezh ar galloud-Stad ganto e pep bro ; e seurt stourm politikel ne c’haller
ket derc’hel kont eus ar finvezioù hag e rank ar gomunourion en em ren en un doare makiavellek ;
alese, emzalc’h politikel Hoederer etre traoù all ;
– tezenn SARTRE ; gwelout a ra er broleterion an nerzh nemetañ gouest da ziskar ar
gevalaouriezh ; hogen ned a ket gwall belloc’h ar pennad hent a ra gant ar gomunourion. Ouzhpenn
ma’z eo ar broleterion an nerzh enebet ent armerzhel ouzh galloud ar vourc’hizion, a rank enta dre
berzh ur savelegezh kevredadel beziañ ar vourc’hizelezh, ez int an denion diles ; MARX ivez a wele
enno denion diles, gant ur sell trabedel (nac’helezh pur, h.a.) ; sell SARTRE avat zo divezel : int
hepken o deus skiant ar frankiz, ar gevataliezh, h.a.. Ouzhpenn, e nep mare n’en deus SARTRE sellet
ouzh an istor evel ouzh un argerzh ; n’en deus feiz ebet e fin eürus heulret an « argerzh » istor,
dogmenn ar gomunourion. Ne c’hell ket asantiñ ma ve dinac’het ar finvezioù en anv ezhommoù ar

stourm politikel. Alese e zarempredoù bepred forc’hellek gant ar gomunourion : int nemeto a ren ar
stourm war an dachenn evit dieubiñ ar broleterion diouzh ar galloud mac’hom a lam diganto frankiz,
kevataliezh, h.a., hogen e-lec’h o lezel da embreger ar frankiz hag ar gevataliezh-se, e lakaont warno
ur galloud mac’hom nevez en anv ar frankiz hag ar gevataliezh werc’hek na c’hallint bezañ nemet e
dibenn an argerzh.
E meur a zoare en deus klasket SARTRE distremen an diemglev etrezañ hag ar gomunourion. Ebarzh Questions de méthode (Idées, Gallimard, Paris, 1960), e klask « neveziñ » ar varksouriezh oc’h
ijinañ ur « varksouriezh vev », meni pleustr daelerezhel divezek dieubet diouzh dogmennoù an istorargerzh. E-barzh Les mains sales, e lak war al leurenn tudenn Hugo, a orin bourc’hiz eveltañ,
« intellectuel de gauche » eveltañ, a hañval kinnig, en anv SARTRE, ur marc’had : marv evit marv, ra
baouezo an den komunour a vezañ un den a bolitikerezh hag e paouezo ar gefredourion a forc’hañ
diouto. Ne voe ket tonket ar marc’had avat, ha kefredourion divezelour ar remziad goude zo aet da
gleizelourion, o deus dislonket ar Strollad komunour, ha SARTRE zo aet d’o heul… N’eo ket gantañ
c’hoazh e vo sklaeriet kudenn ar c’heñverioù etre emsav ha politikerezh… (Lizher eus an 03 10 75).
B. – Hag ez eo Hugo SARTRE ? Aze ez eo dav diwall (skouer NIZAN hag e levr La
conspiration : sellet e voe evel un treitour hag un iriennour gant ar P.C.F. o vezañ m’en doa deskrivet
en e levr treitourion hag iriennourion). N’en doa ket SARTRE ezhomm da furchal en e vuhez. Awalc’h e c’halle arvestiñ ouzh tud all. Forzh penaos ez eo anat evit SARTRE n’en deus Hugo
komprenet netra. Diskouez a ra ar fazioù graet gant Hugo. Hemañ a glask er Strollad komunour e
silvidigezh personel. Ne glask ket degas ur buhezadur personel. N’en em c’houzañv ket e-unan. Ne
c’houzañv ket ar re all kennebeut. (Arroud eus Danevell an Devezh studi aozet e Lanuon d’an 26 10
75 gant Kellig 29 N 22).
K. – Aozerez PKB-1413 (Emsav 104/293-295, 1975) a lavar e dibenn he zestenn a-zivout « An
daouarn lous » : « E nep lec’h n’eus anv a emsavelezh ». Ne oufen ket he dislavarout, peogwir ne’m
eus ket lennet ar pezh-c’hoari, hogen ne ro ket an elfennoù a c’hallfe harpañ he diogeladenn. Ha ne
welan ket kennebeut e PKB-1412 (Emsav 104/286-293, 1975) an elfennoù a c’hallfe he harpañ.
N’on ket a-du gant seurt diogeladenn peogwir, betek bremañ, n’eo ket bet termenet mat petra a zo
emsavel pe get. Da skouer, da’m meno, diwar-benn PKB-1412, ez eus elfennoù emsavel e
personelezh Hoederer : da skouer pa glask hemañ treuzvarc’hata gant ar vourc’hizelezh, petra a ra aze
estreget klask trehontiñ an dislavaroù a zo etre istor an emsav micherour hag istor al luskadoù
bourc’hiz ? Ha ni en Emsav, da’m meno, e klaskomp ivez dreist-holl trehontiñ an dislavaroù a zo etre
argerzh istorel an emsav brezhon hag argerzh istorel ar gevredigezh arallek.
Hag ez eus ivez elfennoù emsavel gant Hugo : troc’hañ a ra al liammoù a zo etrezañ hag e vetou
bourc’hiz ; troc’hañ liammoù, setu dres ar pezh o deus graet tud ar Geto p’o deus en em lakaet en
arlez ar gevredigezh arallek. Evel just ned a ket pelloc’h da c’houde, dont a ra da gaout meizadoù
sonnet, diemdro ; nemet ez eus ul liv a emsavelezh, ha zoken muioc’h eget ul liv, er bazenn gentañ.
Ar pezh a fell din lavarout dre an destenn-mañ eo n’eo ket aes termenañ an emsavelezh, dreistholl pa gomzer eus hiniennoù. Da’m meno, pa gomzer eus emsavelezh, eo ret henn ober diouzh ur
savboent dialuskel : un den a youl emsavel zo dreist-holl da gentañ un den a glask mont war-raok
davet finvezioù en ur gemer diazez war sternioù-daveiñ ; hogen an dialusk n’eo ket hepken en den eunan met ivez en argerzh daelerezhel a rank bezañ bepred etre ar finvezioù hag ar sternioù-daveiñ, en
ur gemer ar werc’helezh e kont. Displegañ a ran : an dislavaroù a ziwan etre ar sternioù-daveiñ hag ar
werc’helezh zo alies-tre un amveziad mat evit diazezidigezh sternioù-daveiñ azasoc’h : hag ar
c’hemmadurioù a vez degaset er sternioù-daveiñ a c’hell d’o zro levezonañ un termenadur nevez eus
ar finvezioù. Keit ma vez azas ar sternioù-daveiñ ouzh ar werc’helezh, e c’haller lavarout ez eo
emsavel an hent kemeret. Mar bez diaesterioù e diazezidigezh sternioù-daveiñ azas, ez anavezer ur
prantad anemsavel hir pe hiroc’h ; setu da’m meno ar pezh a c’hoarvez er mare-mañ gant ar P.C.F..
Hogen pa gomzer diouzh ur savboent stadegel e c’haller lavarout, da’m meno, ez eus bepred
elfennoù a emsavelezh e pep hil dispac’hel, pehini e vefe, hag e personelezh an dud a gav o lec’h en

hil-se. Setu perak e lavaren e derou va fennad e oa elfennoù emsavel gant Hugo ha gant Hoederer.
(Testenn eus an 10 10 75).
D. – Diaes eo termenañ petra zo emsavel e Hugo. Klask a ra bezañ ur benveg nemetken etre
daouarn ar Strollad. Fellout a ra dezhañ bezañ disammet diouzh e rezid gant ar Strollad. Ar
soliadelezh eo a glask. N’en deus ket degaset e rezid er Strollad. Setu perak ne vez ket kemmet ennañ
e-unan dre e oberoù dezhañ. (Arroud eus Danevell an Devezh studi aozet e Lanuon d’an 26 10 75
gant Kellig 29 N 22).
E. – Setu un nebeut evezhiadennoù goude bezañ lennet testenn K.
N’on ket a-du gantañ a-zivout an elfennoù a emsavelezh a gavfe en « An daouarn lous ». N’eus
netra emsavel en troc’h a ra Hugo diouzh e vuhez vourc’hiz pa na grou netra dre an troc’h-se. Tu zo
da lavarout marteze en doa en em brientet d’ar c’hrouiñ dre droc’hañ diouzh e vetou hag all ; met
chomet eo gant ar brientidigezh-se ha n’en deus kaset da benn ober ebet. Adkemer a ran skouer ar
Geto meneget gant K. Mar en deus bet ar Geto ur pouez en istor an Emsav, eo dre e genderc’hadoù ha
n’eo ket dre an troc’h diouzh ar gevredigezh arallek. P’en deus ar Geto kroget da randoniñ, hep krouiñ
ken, en deus paouezet a vezañ an Emsav, daoust ma oa ken troc’het all diouzh ar gevredigezh arallek.
Pa gomz eus an treuzvarc’had gant ar vourc’hizelezh, e lavar K ez eo un trehontiñ. Da’m meno,
n’eo ket. N’eo nemet kaderezh politikel, kaderezh « siouks » a-berzh Hoederer a zispleg e vennoz
evel-henn da Hugo (pp. 197-198) : « Kemer a raimp ar galloud gant frankizourion Karsky ha
mirelourion al lezroue. () Den ne c’hallo rebech dimp bezañ bet staliet gant an estren. () Met ne rin ket
ar sotoni da c’houlenn un hanter eus ar pennezhioù-rann. Ur bihanniver, setu pezh a zleomp bezañ, ur
bihanniver a lezo gant ar re all atebegezh an disentezioù ampoblek hag a c’hounezo ar boblañs dre
ober eneberezh e diabarzh ar gouarnamant : paket int. A-benn daou vloaz e weli c’hwitadenn ar
politikerezh frankizour hag ar vro a-bezh a c’houlenno diganimp ober hon taol-arnod. » Un darvoudig
all meneget e’m fennad a ziskouez ez eo an treuzvarc’had-se ur c’hoari politikel : c’hoarzh Hoederer
pa grog al lezroue da gomz eus an diemglev – na bado ket etrezo. N’eus ket aze elfennoù a
emsavelezh. Mare ar brezel eo. Ret eo ren ur politikerezh efedus : penaos arverañ an dud, an
darvoudoù evit ma vent amveziadoù bonvezus da gemeridigezh ar galloud. Ar gudenn nemeti evit
Hoederer zo : penaos kemer ha mirout ar galloud, ur gudenn bolitikel mar bez unan.
N’on ket a-du kennebeut gant dibenn testenn K : « elfennoù a emsavelezh ez eus en dud a gav o
lec’h en un hil dispac’hel ». Ne’m eus meneget nemet traoùigoù. Ur varnadenn hollek a vank. (Lizher
eus an 27 10 75 digant aozerez PKB-1412, Emsav 104/286-293, 1975)
PKB-1421

AN EMSAV HAG AR VRO (88)
LIZHEROÙ
« Komz a ra PKB-1408 (Emsav 103/259-262) eus ar re a varn oberennoù lennegel an Emsav en ur
vezañ o-unan er-maez a-grenn anezhañ : “O c’hwitadenn eo diverkañ an Emsav. Deuet int gant ur sell
anemsavel ha n’o deus gwelet nemet an “emsav devoudel” a zo dister dra. Gant gerioù resisoc’h,
deuet int gant ur sell soliadek ha n’o deus gwelet nemet soliadelezh. Gwazh a se evito, an Emsav zo
nidiadelezh” (/260). Me gred hon eus bet an hevelep emzalc’h daou vloaz ’zo p’hon eus gwelet agevret ar varzhoniezh afrikat portugalek (sl. An emsav angolat, PKB-1123, Emsav 73/15-30, 1973).
He barnet hon eus evel dister a-walc’h. Techet omp bet da ziwelout he fouez en istor dispac’hioù ar
broioù portugalek en Afrika. Dont a-benn da eztaoliñ o droukvoz hag o iziunadoù e yezh an
trevadenner zo bet evit Afrikiz Angola, Ginea-Bissau ha Mozambiko ul lankad diziouerus en argerzh
dispac’hel. Se eo a zo pouezus. Eilrenk eo kudenn live ar varzhoniezh diwanet e-ser seurt argerzh. Ar
bolis portugalat henn gouie mat-tre pa redie ar varzhed afrikat da genderc’hañ ha da embann en dirgel.
(En eneb, an degemer mat graet gant ar vourc’hizelezh c’hall da varzhonegoù Leopold SENGHOR en
deus tennet diouto pep dispac’hegezh : disheñvel-krenn oa galloud-atoriñ ar reizhiad c’hall). »
(02 10 75)

EMVR-540

Da aozer EMVR-540 :
« Adlennet ’m eus an teskad barzhonegoù-se1, oc’h azgwelout abegoù va friziadur. Diwar ar
pergont eizh barzhoneg a ya d’ober al levr ez eus pemp pe c’hwec’h ma klevan un dasson emsavel
bremanel. Diwar ar peurrest ez eus un hanter a zo ken levezonet o stil gant ar surrealouriezh ma ne
weler ket mennozioù an aozerion, mar bez. En hanter all e klevan un dasson emsavel tremenet,
dodennoù hag iziunadoù broadelour ha tudadel a oa re an emsav brezhon pemont pe ugent vloaz ’zo :
gourbannañ a reer enno ar vorianelezh etrekevandirel hag afrikat dres evel ma vruded neuze en Emsav
(ha ma vruder c’hoazh hiziv e Breizh) ar geltelezh hag ar vrezhonelezh. Marteze ez eus aze
hevelepted soliadel, met ket nidiadel. Ur perzh ez eus evelkent gant ar re-mañ, ur yezh voutin (a vefe
moarvat barnet eeunek gant ar connaisseurs intret o goust gant an ergorennoù a sevenadur o deus
sanailhet er c’horn-mañ eus ar bed). Da’m meno eo azasoc’h ar yezh voutin-se evit kehentiñ gant ar
pobloù emsavet eno eget ar surrealouriezh dispredet abaoe pergont vloaz. Pa lavarin mat, bevet mil
gwech hevelep barzhoniezh ha hevelep yezh voutin mar talvezont da zegas ster da labour hag emgann
ar pobloù gwasket eno ! Dimp-ni ivez evel just, o kemmañ pezh a zle bezañ kemmet.
« “Un dispac’h a dalv kement hag e varzhed”. Tu zo da eilpennañ al lavarenn ha diogeliñ e talv ar
varzhed kement hag an emsavioù ma werc’hont. Kevampleg ez int. Daoust ha dre zegouezh eo e
kaver barzhed an talbenn el luskad eus an emsav afrikat portugalek a hañval bezañ kaset pellañ an
damkanañ, ar P.A.I.G.C. ? Osvaldo ALCANTARA ha Mario FONSECA dreist-holl a ensamm ar
vloc’helezh. An emsav devoudel ma emaint zo dezho ur bon a hollveziadelezh. Bommoù istorek a zeu
diganto. An nidiadelezh a zegasont pa venegont ar goulloioù da leuniañ, pa zigoront an amzer
dirazomp ; ha kement-mañ e stumm ur werzenn pe div hepken er barzhoneg a-bezh. Met a-walc’h eo.
N’eus nemet ar sell nidiadek avat a c’hell o diskoachañ. Ne gredan ket enta e ve bet soliadek ar sell a
daolemp war o oberoù. Klask a raen a-hed an teskad un heklev diles ha dreist-holl un durc’hadur
nevez da brederioù ha da iziunadoù an emsav brezhon eus ar mare, e gerioù all, un hevelepted
nidiadel. Ne’m boa ket he c’havet. Ne’m eus ket he c’havet kalz muioc’h ar wech-mañ. Un adstudi a
ve marteze d’ober war emdroadur ketep an emsavioù en Angola ha Mozambiko da c’houzout ar
peragennoù eus o goulerc’h arzel e-keñver Ginea-Bissau ha Capo-Verde hag eus paourentez ar
mennozioù gant ar barzhed. Deskrivañ n’eo ket a-walc’h evit ober barzhoniezh. Met o barzhonegoù,
daoust d’o berrentez kealiadel ha kenedel, zo, evel ma verkez, direnkusoc’h a dra sur d’ar galloudoù
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sujer eget re Léopold SEDAR-SENGHOR, o varn diwar ar berzh a reont e kelc’hiadoù ’zo e Frañs.
Ne anavezan ket kenderc’hadoù hemañ, nemet ur pennad war varregezhioù ketep ar saozneg hag ar
galleg d’an eztaoliñ barzhel (Anglophonie et francophonie : le génie des langues, Cultures, II, 2,
pp. 79-100, Unesco, 1975). Ouzhpenn ma ne ra nemet sammañ ent soliadek kement a zo bet damkanet
c’hoazh gant yezhoniourion ha steroniourion gourdonoc’h egetañ, ne weler ket petra a zegas hevelep
dezrannoù furmelour ha skolveuridik da reuzeudion Senegal hag ar bed. Aozer PKB-1408 a lavare an
deiz all e oamp re levezonet gant ar skol en hon gweladur eus an arz. Re wir. He hentennoù da
zezrannañ an oberennoù arz ent hanezel hag ent furmel, kalvezel ha borodus, zo aet atav e-biou da
studi ar werc’helezh kevredadel he deus o c’henderc’het ha pellaet he deus dre se kalz tud diouzh pep
arz ha pep barzhoniezh. Evit azgwelout hon meizadur eus an arz e tleomp da gentañ dezrannañ hon
binvioù-dezrannañ. Un nebeut daouadoù ez eus. An diforc’h klasel endalc’had/furm zo divastus pa na
laka ket kudenn gant an endalc’had end-eeun. Gant an daouad ster/ kened ez eus tu da vont pelloc’h
rak, daoust d’ar pezh a greder alies, kefridi istorek-hollveziadel an arz zo kendaoliñ da zigeriñ d’an
holl hentoù davit ster muioc’h eget davit kened. Houmañ zo eilrenk, met diziouerus, da’m meno.
Erziwezh an daouad soliadelezh/nidiadelezh. Ar savboent soliadek, azon eus ar gevredigezh-veveziñ
ma c’haller piaouañ stuziadur evel ma prener aveadur, a ra “ergorennoù a sevenadur” eus ar
c’henderc’hadoù arzel. Alese galluster ur gwariadur eus ar sell soliadek, a zo bet meneget c’hoazh e
tachennoù all, an ergorelouriezh. Met gant ar sell nidiadek e c’hell c’hoarvezout ur gwariadur
kemparzhek, an dangorelouriezh. O vezañ m’emañ empleget penn-da-benn buhez an emsaver-arzour
en e niderezh, e chom gant an dangorelezh pouez bras pe brasoc’h en argerzh-krouiñ loc’het eus e
“ziazezoù personel”, zoken pa rank ergorelaat e vuhezadur en un eil lankad : teurel war ar paper hon
buhezadurioù evel ma teu e teu, hag evel ma ra lod ac’hanomp er mare-mañ, zo derou un ergoreladur
ha, pouezusoc’h, derou un trehontadur d’an enebadur etre dangorenn hag ergorenn. E-kerz ar Breudoù
diwezhañ e lavared e chom ar meizadoù nidiadel atav hollek ha dispis. Daoust hag eo un abeg spirus
da sellout evel arz nep eztaol krai adalek ma tiverzer pe ma kreder diverzout ennañ ur roud a
emsavelezh, a nidiadelezh ? N’ouzon ket. Un arz peurlipet a goll endeo eus e werc’hegezh istorek. Ur
meni dislavar a hañval anadiñ amañ etre un eztaol digempenn-istorek hag un eztaol peurgempennanistorek, etre An dour en-dro d’an inizi ha Sizhun ar breur Arturo (sl. PKB-1404, Emsav 102/191203 ; PKB-1407, -1408, Emsav 103/255-262, 1975), an eil divastus a-fet framm ha tudennerezh, met
o stignañ kudennoù an Emsav eus ar mare-hont, nidiadek enta, eben disi a-fet stil ha tudennoù, met
diverket diouti an Emsav, soliadek enta. Krediñ a ran ez eus aze un dislavar faos pe, mar bez unan
gwirion evit an aozer, e rank bezañ trehontet dre gevandodiñ perzhioù an eil hag eben.
« Evit distreiñ d’ar varzhed afrikat portugalek, rouez eo an eost. A dra sur e rank an arz bezañ
skeudenn feal ar werc’helezh kevredadel, kemer da amgant an hollelezh kevredadel, degas ledanadur
ha nershadur, pinvidikadur ha sklaeriadur da vuhez an holl, met ouzhpenn e rank stignañ atersoù war
an holl argerzhioù-se. Ar saviad n’eo klet na dizañjer hag a-wechoù eo ret talañ ar priz. Mario
FONSECA a skrive e varzhonegoù en un toull-bac’h portugalat. Biken ne vo lavaret a-walc’h n’eus
ket eus an arz un “dra”, un “ergorenn a sevenadur” pe, gwashoc’h c’hoazh, a blijadur. Fazi e ve mont
da glask ebat pe diskuizh ennañ, ha pa ve lennegezh pe sonerezh. Gourzhtroüs eo kentoc’h, o lakaat ar
beziadoù e kaoz dibaouez, e berr, dispac’hel.
« Bremañ e chomfe da zezrannañ paot tachadoù a-bezh eus an arz bedel, adal an arz hellazat (o
c’hoariva oa dezho muioc’h un andon a ster eget a gened. Ur meneg eus se a gaver war PKB-1409,
Emsav 104/269, a-zivout Ar Bersed) betek ar bountad kaner e Breizh, o tremen dre ar proletkult da
vare an Dispac’h soviedel, Gwalarn hag ar surrealouriezh (aozer PKB-1409, /271, a wel en anadenn
surrealour un azon eus ar goullo broadel o teraouiñ e Frañs d’ar mare-se). Evel ma welez,
europagreizelour eo an durc’hadurioù-mañ ha ret e vo teurel evezh pa zezvarnimp arz ar
c’hevandirioù all. Ur gentel a nidiadelezh a zeu dres digant ur barzh afrikat pa c’houlenn ouzh e
lenner : “Perak enta va c’hlask e Klod BEETHOVEN ?”. Bezet pe nann, hollveziadegezh ar meizadoù
nidiadel a ro tu da drawelout en hollved an etreemsavelezh, “ar vuhez kreñv spurmantet en tu-hont adreñv an dremmwel”. Mall zo warnon ez afe aozer PKB-1408 pelloc’h en e vartezead a-zivout ##“an
arz evel rannbarzh eus an istoregezh, pe er c’hontrol () arz hag istor daou rannbarzh diforc’h eus ur
werc’helezh amploc’h. »

(14 10 75)

EMVR-541

« Ereet strizh eo istor an arz e Breizh ouzh hini an Iliz.
« Lennet ’m eus en deizioù tremenet levr V.L. TAPIE, Retables baroques de Bretagne (P.U.F.,
Paris, 1972). Ober a ra anv dreist-holl eus levezon Sened Trento war dodennoù ha furmoù ar sternioùaoter er 17t-18t kantved. Kalz a boan evit un disoc’h treut : mankout a ra an deskrivadur prometet eus
speredegezh ar mare harpet war studi ar sternioù-aoter.
« N’eo bet graet nepred seurt studi eus ar speredegezhioù e Breizh. Tezennoù hon eus lakaet en araok a oa arlakadennoù poellel harpet war an niver bihan a deulioù a anavezomp ha dreist-holl war
hon dezrann eus ar vroadelouriezh vrezhon. Soñjal a ran, da skouer, en hon dezrann eus ar
Chouanerezh, diazezet war vedouriezh ar gouerion e Breizh. Gouzout a reomp avat ez eo chomet ar
Chouanerezh bevennet d’an hanter eus Breizh.
« E gwir n’hon eus ket studiet, koulz lavaret, an Dispac’h gall e Breizh ; an ersavioù a-du gant an
Dispac’h hon eus dianavezet kaer, seul gent a se an embregadennoù dispac’hel o-unan ; prederiet e
oamp neuze da ziskar an dezenn vroadelour a-zivout ar Chouanerezh muioc’h eget da zegas selledoù
nevez war arvezioù yaelañ ar prantad. Gwelout a raemp ar gevredigezh e Breizh evel un doare toaz
anistorek, meret gant daouarn estren. Un tammig arlivusoc’h eo hon doare gwelout hiziv an deiz.
N’eo mui kreizet hon evezh war ar Chouanerezh ; en em dennet omp eus ar stern-daveiñ broadelour
(brezhon/gall). An evezh a roomp hiziv da luskoù ar gevredigezh kempred hon broud da sellout adostoc’h ouzh luskadoù diseurt ar gevredigezh e Breizh en tremened.
« Kaset omp enta, evit kompren an Dispac’h gall evel an holl brantadoù all eus istor Breizh, da
ziseurtaat hon sternioù-daveiñ. Met ret eo diforc’hañ daou rumm sternioù-daveiñ : diouzh un tu pezh a
anvfen ar sternioù-daveiñ emsavel en o c’hefridi teurel sklerijenn war emsavelezh an oberoù,
bonvezusted an amveziadoù ; diouzh an tu all, ar sternioù-daveiñ soliadel (kevredadel, armerzhel,
politikel, renkadel, h.a.) en o c’hefridi lakaat a-wel an devouderezhioù kevredadel-istorel, an
argerzhioù, an ereoù devouder-devouded, an ereoù arbenn-gwered, h.a.. Ar stern-daveiñ brezhon/gall
a oa ar stern-daveiñ nemetañ eus an eil Emsav. E zezrannet hon eus evel stern-daveiñ broadelour,
arvez kevanek eus ar gaou daelerezhel. E lec’h zo bremañ gant ar sternioù-daveiñ soliadel evel dave
douaroniezhel, politikel pe all.
« Evit a sell an Istor Breizh rakwelet e welan meur a lankad en hon labour.
1) Kentañ lankad : kregiñ gant ul labour hanezel aketus war an holl dachennoù eus an istor e
Breizh, e Frañs, en Europa, er bed ; dastum danvez, stadegoù, teulioù, h.a..
2) Eil lankad : urzhiañ an danvez dastumet, dezrannañ ar savelegezhioù, ar c’henweredoù ; e berr,
ren an dezrannoù soliadek meneget uheloc’h.
3) Trede lankad : ren dezrann emsavel an obererezhioù, an embregadennoù, an amveziadoù.
4) Pevare lankad : skridaozañ.
« Al labour kentañ a vo enta rannañ an imbourc’h hanezel diouzh an tachennoù ha diouzh an dud
o deus imbourc’het warno. En deizioù a zeu e savin un daolenn a ziskouezo an tachennoù diseurt-se.
Ret e vo goude bodañ al labourerion, frammañ o labour en egor hag en amzer.
« Ret eo gouzout avat, kent kregiñ zoken gant al lankad kentañ, ez eo an Emsav unvaner an
istoregezh vrezhon. Adal an deiz kentañ m’o deus emsaverion prederiet war istor Breizh, o deus
kroget da unvaniñ an istoregezh vrezhon. Diouzh ur savboent soliadek n’eus ket a istor Breizh ;
Breizh ne ra ket un unvez istorek, met hervez ar prantadoù, un unvez politikel, un unvez
amaezhiadurel, pe stuzegezhel. Diouzh savboent an Emsav ez eus e Breizh amveziadoù amparadur un
unvez istorek, ar brouenn splannañ o vezañ eskoradur an Emsav e-unan. Moarvat e vimp kaset da
bleustriñ an tri lankad kentañ war un dro panevet evit derc’hel d’ur sturiadur emsavel. Krediñ a ran
hon eus kalz a draoù da zisplegañ, da sklaeriañ hag ouzhpenn se hon eus da zegas un doare nevez da
sellout ouzh an istor, d’e skridaozañ, dizalc’h ma’z omp diouzh les règles du genre. »

(19 10 75)

EMVR-542

« Pa’z poa komzet eus “emdroadur” kealiadel ar beleg L, gwechall a-du gant an O.A.S., goude
broadelour brezhon ha bremañ kleizelour, e’m boa kavet kement-se iskis a-walc’h. Met e gwirionez,
n’eo ket iskis tamm ebet. Un difenner eus ar bed henvoazel eo sur a-walc’h ar paotr. E 1960 e save adu gant “Aljeria c’hall” e kement ma oa houmañ parzh kevanek eus un urzh henvoazel. Evitañ
moarvat e oa lakaet en arvar ar C’hornog kristen gant emsavadeg an Aljerianed. Goude c’hwitadenn
an O.A.S. en deus bet da dalañ ouzh kudennoù all. Evel an holl Vreizhiz eo bet paket en
treuzfurmadurioù armerzhel, kevredadel, h.a. c’hoarvezet e Breizh er bloavezhioù c’hwegont hag o
tistrujañ buan-ouzh-buan dilerc’hioù ar bed henvoazel. Difenn an henvoazelezh zo bet neuze evitañ
kement ha difenn Breizh. Gwelet en deus e diskar ar stuzegezh vreizhat kozh un embreg-moustrañ aberzh ar Stad c’hall war Vreizh. Un addisoc’h eo bet moarvat e vennozioù kleizelour. Tizhet eo bet
gant ar bountad kleizelour. Ar gourzhenebadur Bro-C’hall/Breizh zo deuet evitañ da vezañ ar
gourzhenebadur bourc’hizelezh c’hall/gwerin Vreizh. Hogen e sigur difenn ar werin vreizhat e tifenn
atav ar bed henvoazel. »
(24 10 75)

EMVR-543

« E’m lizher eus an 19 10 [EMVR-542], e komzen eus un daolenn a ve ur patrom labour evit
kregiñ gant lankad kentañ an Istor Breizh rakwelet. Ur stern kentañ a ginnigan evel un araez labour a
aotreo kregiñ buan hep koll amzer. Tu a vo evel just da zegas kemmoù ennañ diouzh an ezhomm.
1

Istor hollek, istor ar bed, istor etrevroadel.

11

An hiloù istor, ar furmoù amzeriek, ar Stadoù, an Iliz, an emsavioù.

12

An armerzhioù.

13

Ar sevenadurioù.

14

Ar c’healiadurezhioù

2

Istor politikel Breizh.

21

An ensavioù politikel, ar Stad, o arc’hwel, o roll.

22

An nerzhoù politikel, o frammoù, o lec’h er politikerezh.

23

Ar gwir.

24

An Emsav.

25

An Iliz.

3

Istor kevredigezhel.

31

Ar renkadoù, ar saviadoù, ar c’heñverioù-kenderc’hañ.

32

An emframmoù kevredadel.

33

An armerzh :

331

ar gounezerezh,

332

an dornwezherezh,

333

ar c’henwerzh,

334

ar gwazadurezhioù.

34

Ar c’hêrioù/ar maezioù.

35

Ar boblañs (kendro ha feurioù).

4

Istor an arz, al lennegezh, ar stuzegezh.

41

Al lennegezh, ar yezh.

42

Ar skiant hag ar c’halvezerezhioù.

44

Ar speredegezhioù, ar bedouriezhoù, ar c’healiadurezhioù.

5

Darvoudoù.

51

An dilestradeg.

52

Ar stagidigezh.

53

An Dispac’h gall hag he heuliadoù.

54

Ar Brezel-bed kentañ hag an eil.

55

An Emsav.

« Pouezañ a ran war an diziouerus ma hañval din bezañ al lankad kentañ, eleze ul labour aketus
war an holl dachennoù eus an istor. Ret e vo studiañ pervezh an tachennoù chomet betek-henn ermaez eus hon prederioù ; arabat e vo kaout aon a lenn kalz levrioù, studiennoù, teulioù arbennik.
Talvoudegezh hon labour zo e dalc’h siriusted seurt lankad kentañ.
« Kinnig a rin d’an dud deuriet gant seurt labour sevel bep a batrom imbourc’h war an tachennoù
o devo dibabet. Evel-se e c’hallimp amzeriañ al labour ha priziañ an disoc’hoù. »
(27 10 75)

EMVR-544

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Breud gant izili eus ar P.C.F. er Fête de l’Humanité, e La Courneuve, d’an 13-14
gwengolo 1975.
Bet on bet e Gouel an Humanité d’an 13-14 gwengolo, aozet e La Courneuve. Edon oc’h evañ ur
banne pa’z eo deuet davedon ur paotr a venne va lakaat da emezelañ er P.C.F.. Lavaret ’m eus dezhañ
ne oa ket tu peogwir ne berzhiemp ket en hevelep istoregezh. Evit displegañ se e’m eus degaset da
goun dezhañ emdroadur ar P.C.F. e-keñver istor Frañs, e lec’h mui-ouzh-mui arlezadek betek 1940, e
roll er Résistance… e berr sammidigezh an istoregezh c’hall gant ar P.C.F. diouzh un tu, ha diouzh un
tu all bezañs ar bountad breizhek hag an emsav brezhon. O welout ez anavezen ken resis istor ar
P.C.F., en deus goulennet diganin hag a-du edon da vreutaat a-zivout se gant un atebeg departamantel
a oa eno. A-benn ar fin e’m eus daelet gant tri ezel eus ar P.C.F..
Ne gavor ket amañ dre ar munud ar pezh a zo bet lavaret, met kentoc’h un diverrañ eus ar
mennozioù eskemmet ha goude, un adsell dezvarnus warno. Kreizig-kreiz ar breud zo bet : an devoud
brezhon kudenn vroadel pe rannvroel ? pe vellouriezh kaout evit diskar ar veli ha galloud an
unwerzhouriezhoù ?
Setu mennozioù pennañ va c’hendivizerion gomunour. Ar varksouriezh, o reiñ tu da studiañ ent
ouezoniezhel ar reizhiadoù-kenderc’hañ a ro tu da welout pelec’h emañ ar stourm pennañ : stourm ar
renkadoù an hini eo. Dre ar stourm-se emañ da gompren ar gudenn rannvroel e Breizh, Okitania,
Korsika2. Rannvroel eo ha n’eo ket broadel peogwir n’eus broad ebet eno ; neuze ur fazi politikel eo
2

« Anat eo n’emañ ket al linenn-disparti etre Korsika hag ar re all, hogen etre al labourerion hag ar gevalaourion vras.
Gant ar re-mañ hag o galloud e ranker reizhañ ar c’hontoù. Ha se end-eeun a nac’h an aozadurioù emrener degemerout. Da
heul int degaset da lakaat o fiziañs e “spiswelusted” Giscard d’Estaing, pe da erbediñ hanterouriezh un uhelamaezhour kaset
da Gorsika gant ar gouarnamant. Da heul e skoazellont mevelion ar galloud, Rocca Serra, Bozzi ha kenseurted en em viront
a ziskuliañ o labour noazus. An disentez nemeti eo an ober a-yoc’h enep d’ar galloud hag evit ur gouarnamant a zedalvezfe
hardizh ar Raklun boutin. Evit a sell an dazont, Korsika zo parzh kevanek er vroad c’hall. War ar poent-se, biken ne vo a
zistro war gil. Biken. Torfed Poniatowski eo ivez ober gaou ouzh an unded vroadel dre e atahinerezh, dre ar c’hoari soutil
emañ o ren gant strolloù emrener ’zo ez eo en devoud o c’henwaller politikel. Ur werinegezh rannvroel dizaon a roy da
Gorsikiz an tu da verañ o aferioù e stern ur vroad c’hall a zo mammvro da Gorsikiz evel ma’z eo da Vreizhiz, da Euskariz,

stourm a-enep ar galloud armerzhel hag ar Stad kevalaour en amgant un unvez n’eus ket anezhi. Ar re
a venn stourm ouzh galloud an unwerzhouriezhoù a rank enta stourm en amgant ar vroad c’hall
peogwir eo frammet ar galloud er par-se, eleze stourm ouzh gouarnamant GISCARD, an
derc’houezour anezho.
N’eus nemet goulenn digant houarnhentourion Roazhon petra a soñjont eus Breizh dieub. Ar pezh
a gont evito da gentañ-penn eo e ve kresket o goproù, gwellaet o aozioù labour, diorreet an aozadurioù
kulturel pobl. Breizhiz zo Gallaoued bremañ, ne vo mui a gemm war se. Evel ar rannvroidi all o deus
kendaolet da adeiladiñ Frañs : penaos e ve tu da c’houlenn diganto stourm evit broadoù n’eus ket
anezho abaoe pell ? Ne c’haller ket enta diazezañ ar politikerezh war nerzhoù n’eus ket anezho (oc’h
ober dave d’ar pezh a lavaren a-zivout kresk ar bountad breizhek). An nerzhoù araokadek e Frañs zo
amparet gant ar re a fell dezho diskar ar veli veziat da ziazezañ ur weriniezh araokaet o tigeriñ an hent
d’ar sokialouriezh. Komz eus broad vrezhon (daveiñ a raent da’m displegadenn a-zivout labour an
emsav, ur stroll tud a zo frouezh tebek o labour krouidigezh ur gevredigezh nevez e Breizh) zo un
emzalc’h youlelour. Ar bobl e Breizh ne ra foutre kaer gant se : an iziunadoù renkadel dreist-holl zo
pouezus ; n’eus ket ha ne vo morse nerzhoù kreñv a-walc’h evit sevel ur vro e Breizh evel ma voe en
Aljeria pe e Vietnam.
Ar gudenn rannvroel zo un heuliad diwar greizennerezh ar galloud armerzhel ha politikel e Frañs
en arbenn eus savelennoù an armerzh kevalaour. A-du-rall eo a-du ar P.C.F. gant diorreadur ar
c’hultur breizhek evel kement kultur lec’hel e Frañs. Ar brezhoneg a rank bezañ ur yezh vev, ret e vo
reiñ dezhañ ha d’ar c’hultur breizhek kement araez ret d’en em ziorren goude ar moustrerezh o deus
gouzañvet dre berzh leviadurezh ar gouarnamantoù bourc’hiz. SSSR a ziskouez an hent aze pa he
deus roet tu d’ar broadelezhioù a zo en he ser da lakaat o c’hulturioù da vleuniañ. Heñveldra, gant ur
Frañs sokialour e vo tu d’an holl rannvroioù da ziorren o goubarzhelezhioù : seurt lieselezh eo
pinvidigezh ar vroad c’hall (menegomp bomm unan eus va c’hendivizerion : « Estlammet e vezan pa
veajan e Frañs o welout ar maezioù hag an annezioù o kemmañ… »). Pouezus eo ar vroad evidomp.
Distremenet eo etrevroadelouriezh krai ar bloavezhioù ugent ; er Résistance eo bet roll eus ar
gomunourion eus ar pouezusañ. Roll ar vroad en dispac’h evit Frañs zo bet damkanet gant Maurice
THOREZ. Evit klozañ, dav eo lec’hiañ mat ar gudenn rannvroel, kulturel el leviadurezh er par
bloc’hel : na ziheñchañ an emsav micherour gall diwar ar pal pennañ a zo diskar ar veli gevalaour,
kreñvaat an emsav micherour dre zegas kenduidi dezhañ (aze moarvat poell leviadurezh nevez ar
P.C.F. evit a sell an arc’hadurioù kulturel-rannvroel ; sl. Projet de déclaration des libertés, art. 593,
hag an danvez dezv a-zivout ar yezhoù rannvroel).
Ahelet eo bet ar savboentoù a’m eus difennet war an dra-mañ : ar varksouriezh ne ro diskoulm
yael ebet d’ar gudenn vroadel dre-vras hag ent dibarek d’an devoud tudadel e Breizh.
Azonus eus se eo saviad ar broadelezhioù en SSSR. Emren ez int. Roet e vez pep aester dezho da
ziorren o yezh hag o stuzegezh. Hogen diouzh ur savboent istorek, eleze evit a sell degas un dra
bennak nevez en obererezhioù mab-den, petra o deus degaset d’ar bed evel broadelezhioù ? Nebeut a
dra, anez sellout ouzh folklor Kazaxstan evel ur blein eus ar sevenadurezh. Er c’hontrol, frouezh
anatañ an dispac’h soviedel zo amparadur ur bobl soviedel gant he sevenadoù piaouel.

da Okitaniz pe d’ar Barizianed. Ober a-yoc’h, gwerinegezh, unvaniezh : setu gerioù-stur ar gomunourion, tregont daou vloaz
goude dieubidigezh Korsika ma sammjont ur roll a bouez. Emaint e rakward ar stourm pobl. En-dro dezho, en-dro d’an
nerzhoù micherour ha gwerinek en em stumm un talbenn-emgann ledan. » (Arroud eus pennad Laurent SALINI, war
Humanité-Dimanche, nº 234, 03 09 75).
3

« Le droit à l’existence et au développement des cultures régionales et particulières est garanti.

« L’Éducation nationale assure à tous la maîtrise du français, langue nationale, et organise l’enseignement des langues
régionales en fonction des réalités et des besoins.
« L’Éducation nationale assure la diffusion de leur culture d’origine aux travailleurs immigrés et à leurs enfants ».
Projet de déclaration des libertés du Parti communiste français, Art. 59, Paris, 1975.
(Danevell gant un ezel eus Kellig 75).

Ar pezh a ginnig ar P.C.F. d’ar « rannvroioù » e Frañs, pa ra dave da skouer d’ar broadelezhioù
soviedel, ne c’hell kas nemet da virout ha da glenkañ er par bloc’hennel ar goubarzhelezhioù
rannvroel. Ha dres an dispac’herion vrezhon n’eo ket o fal mirout ar goubarzhelezhioù, kentoc’h e ve
o distrujañ. Mar gra dave an emsaverion d’ar vrezhonelezh n’eo ket evit he mirout met evel elfenn o
talvezout d’al labour dispac’hel ez eo degas traoù nevez e pep tachenn eus obererezh mab-den : yezh,
sevenadur, politikerezh hag all. Al labour-se, kroget e derou ar c’hantved gant broadelourion zo bet
dibourc’het diouzh e groc’hen goubarzhelour eleze broadelour, hogen ne c’hell bezañ anat er par
bedel nemet dre en em werc’helaat en ur stumm broadel, en ur vloc’henn vrezhon. Nebeut da welout
enta gant diorreadur ar brezhoneg hag ar festoù-noz mennet gant ar P.C.F..

Adsell war ar c’hudennoù savet e-pad ar breud.
Tu zo bet din da welout an diaester da zisplegañ an anadenn dudadel e Breizh e termenoù estreget
goubarzhelour. Un araokadenn memes tra n’on ket bet tremenet da faskour. Ar gudenn evit ar P.C.F.
eo korvoiñ an iziunadoù « kulturel-rannvroel » oc’h anadiñ e Breizh evit e vellouriezh dilennel :
dastum tud, dastum mouezhioù. Klask a ra emellout er bountad breizhek en ur stourm ouzh kement tra
a denn da derriñ unded Frañs. An « dialogue de sourds » eo bet hon breud war ar poent-se zo da
gompren moarvat dre an diaester da ziskouez e termenoù eeun, kealiadel, an emsav evel saviadkenderc’hañ, met ivez dre ma nac’he va c’hendivizerion empentiñ e ve e Breizh un egin a
hollveziadelezh. Evito ez eus eus ar vroad c’hall ha setu tout. Breizh, Okitania hag all zo bet
amveziadoù da grouidigezh ar vroad c’hall, ha bremañ pa n’eus ket a vroad en tiriadoù-se ne c’haller
ket goulenn digant an dud stourm evito. Ret eo merkañ e oan a-du ganto war ar poent-se. Kompren a
reont dre-vras ster yael ar gallekadur met ne zifourkont ket war an hevelep kudennoù ha ni. O
soliadelouriezh a vir outo a welout un hil dispac’hel e Breizh : ar frazenn « n’eus ket a vroad e
Breizh » zo da renkañ en hevelep meizadur hag ur frazenn all distaget ganto : « ne c’haller ket
diazezañ ur politikerezh war nerzhoù n’eus ket anezho ». Met diouzh va zu ez on bet divarrek da
ziskouez e oa ar goullo-se amplegadoù an emsavelezh.
Me ’gav din en deus talvezet ar breud-se da ziskouez hon diouer a bolitikerezh war an dachenn
gevredigezhel. En ur mare e’m eus kavet gwelloc’h mont war an dachenn dudadel eget respont d’ur
goulenn a oa bet graet ouzhin : « Ma n’out ket a-du gant bellouriezh ar P.C.F. a-zivout diskar reizhiad
GISCARD, pehini eo da vellouriezh ? » Ar respontoù a zeue din a varnen divastus en degouezh :
1) dezvarn ar P.C.F. diwar savboentoù kleizelour mui-pe-vui, kempennelouriezh ar P.C.F., ar P.C.F.
trubard ar renkad vicherour, al liamm gant SSSR ha me ’oar-me ; 2) un dezrann damkanel en-dro da
vonlakadenn ar varksouriezh.
Komz a vellouriezh emsavel a empleg da’m meno ma ve termenet mat an nerzhoù kevredigezhel
ma en em harpomp hag ar c’heñverioù etre ar saviad-kenderc’hañ emsavel hag an nerzhoù-se, eleze
kudenn an diaz poblañsel, pazenn gentañ saveladur ur raklun politikel emsavel.
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Emvod aozet gant ar P.S. e Brest d’ar 4 du e-ser ar « Sizhunvezh ambilherezh » en-dro
d’ar pezh-c’hoari « Le printemps des Bonnets Rouges ».
Bet on bet d’ar 4 du en emvod foran aozet gant ar P.S. a-zivout ar Bonedoù Ruz. E-tro pemont
den a oa, tud oadet a-walc’h (darn anezho izili eus ar P.S.), hag un nebeut studierion. Armand
KÉRAVEL a ginnigas Pierre BERNARD, kuzulier sokialour e dinaz an Oriant, kuzulier rannvro ha
degemennour kevrennoù sokialour Breizh evit ar c’hudennoù kulturel breizhek. Danvez an dael oa :
« Ster emsavadeg ar Bonedoù Ruz bremañ ». P. BERNARD a grogas gant e zisplegadenn o tanevellañ
an emsavadeg en un doare klasel. Arvez orinel e zisplegadenn zo bet en doare en deus da adkemer,
diouzh un tu, tezenn ar gomunourion (an emsavadeg zo rakzispac’hel), ha diouzh an tu all, hini ar
vroadelourion (an emsavadeg zo azon eus un emskiant vroadel : sol a gav d’an dezenn-se gant
diogeladur al « liberté armorique » er Code paysan, – evitañ, « armorique » a ra dave da Vreizh
istorel).

Evit ar sokialourion, en deiz a hiziv, he deus an emsavadeg ur ster c’hoazh pa voe anezhi ur
stourm evit « la justice, la liberté et la dignité humaine ».
Hogen peseurt stourm a ren ar Strollad sokialour e Breizh ? Ahelet eo war an emouiziekaat ouzh
daou zañjer. Da gentañ en devez ar gouarnamant da blediñ gant kudennoù niverus-ouzh-niverus ha
kemplezh-ouzh-kemplezh. D’an eil, ledadur an « american way of live » d’ar C’hornog a-bezh ne
hañval ket bezañ bastus. Rak bez’ ez eus un ersav enep a-berzh an dud, o klask gwriziennañ en-dro,
adkavout o yezh, h.a.. Setu perak e kinnig ar P.S. ur rannvroeladur gwirion (o kas war-du an
emvererezh) hag un dezvad « démocratique et progressiste des langues et cultures de France ».
Adalek e savidigezh e 1971 en deus stourmet ar P.S. evit ma ve digreizennet ar Stad. Mallusouzh-mallus e teu da vezañ an ezhomm rannvroelaat ha n’eo ket lezenn 1972 a vasto d’an ezhomm-se.
Hervez ar P.S. e tle derc’houezourion ar rannvro bezañ dilennet dre ar mouezhiañ hollek ha
kenfeuriek. Ha ret eo m’o defe an ensavadurioù rannvroel kembeli ledanoc’h ha beli wirion. Bez’ e
vefe ivez da adstagañ departamant 44 da rannvro Breizh : Naoned zo e Breizh ! Hogen ur
rannvroeladur gwirion a zle bezañ koublet e Breizh gant ul leviadurezh kulturel. Abaoe an 19t kantved
e vez tud oc’h arc’hañ evit ma ve miret ar brezhoneg, kelennet ar yezh. Ha kendalc’het eo bet ar
stourm-se gant tud evel E. MASSON ha Y. SOHIER (« nos ancêtres » eme BERNARD).
Heugus eo pezh en deus graet ar Stad c’hall er vro-mañ. E Breizh ez eus ur bobl emouez outi heunan hag eo bet difennet outi komz he yezh. Ar skol a zle bezañ frankizus ; amañ e Breizh hag e
rannvroioù all eo bet benveg ur « gouennlazh kulturel ». Pobl Vreizh zo arallekaet peogwir eo bet
moustret he c’hultur. Hogen n’eo ket gant gouarnamant VGE e vo bastet da arc’hadur kulturel ar
Vretoned. Hag o tanevellañ ar gwarzh en deus graet er C’huzul rannvro p’en deus-eñ BERNARD
kinniget ma ve embannet ar greadoù amaezhel e galleg hag e brezhoneg. Setu, emezañ, ur skouer
splann eus emzalc’h ar muianiver e-keñver ar yezhoù rannvroel.
Goulennet ’m eus ouzh P. BERNARD petra eo ur bobl evitañ, hag ez eus eus pobl Vreizh.
Respontet en deus din en un doare luziet a-walc’h oc’h adkemer evit un darn komzoù MITTERRAND
e Sant-Brieg d’ar 7 gwengolo 1975 : « Qu’on les appelle minorités nationales ou régionales, on
laissera discuter les philologues, les historiens… ». Evel just, eme Bernard, pa vezer e Breizh n’eo ket
marteze anat bezoud ur bobl. Pa guitaer Breizh avat e santer diouzhtu an diforc’h. Ha kerkent kuitaet
ar vro, e vez bepred Bretoned oc’h en em vodañ e kelc’hioù keltiek hag all…
An eil goulenn a ris eo hemañ : ##« Komzet hoc’h eus eus an arc’hadurioù kulturel hep diforc’hañ
etrezo. Souezhus eo a-berzh ur sokialour, pa ouzer o deus ivez ar gilstourmerion feulsañ arc’het evit ar
brezhoneg. Kounait stourm ar radikaled hag ar gloerelourion. Ar brezhoneg o vezañ evit ar re-mañ un
doare moger ouzh ar “mennozioù fall”. Ho re da skouer… N’eus ket kilstourmerion hepken, eme
BERNARD, o deus arc’het evit ar brezhoneg en 19t kantved. Bez’ e oa ivez tud eus an tu kleiz, evel
an Aotrou HEMON, tad skrivagner Maria Chapdelaine. Hag e venegit-c’hwi an Aotrou DE GAULLE
hag e genvreudeur en un doare makiavellek. Eilgeriet ’m eus dezhañ ne oa ket un afer a
vakiavellegezh, ur gudenn a renkad ne lavaran ket.
Goulennoù all a voe graet diwar-benn MITTERRAND : daoust ha gwirion eo Sekretour-meur ar
Strollad sokialour pa gomz eus Breizh. An Aotrou LE BLÉ, kuzulier-meur Penn-ar-Bed, a respontas
n’eo ket MITTERRAND strizh e vennozioù. Ha n’eus ket da rebech dezhañ komz a-wechoù eus
Frañs. Breizh ha Frañs n’int ket digembezus, – « ar gevreadelouriezh », eme BERNARD.
Lavaret ’m eus neuze o doa kinniget adalek derou an emvod ar Stad c’hall evel ur « grand
méchant loup » o vac’homañ ar Vretoned, o lazhañ ar brezhoneg, h.a.. N’o doa morse komzet eus
sevenadur Frañs hag eus e roll en istor. « Ya, evel just, eme BERNARD, ar galleg zo bet yezh an
diplomaterezh. A-hend-all, c’hwi oar, n’eo ket gwall vrav an trevadennerezh ». « Hag an Dispac’h
gall ? » a c’houlennis.
………
Lavaret ’m eus neuze da BERNARD e kinnige kudenn ar gallekadur en un doare faos. Abaoe an
11t kantved o doa kroget ar renkadoù-ren d’ober gant ar galleg. N’he deus ar Stad c’hall pledet a-zevri

gant ar gallekadur nemet p’o deus ar republikaned klasket ledañ o c’healiadurezh e yoc’h ar gouerion,
evit diazezañ o beli. Ha forzh penaos edo ar gevredigezh henvoazel o vont d’ar strad. Ar gallekadur zo
bet ur chañs evit ar Vretoned. Kounait diskar buan-ouzh-buan an armerzh e Breizh er mare-se.
Goulenn diwezhañ an dael a ris e brezhoneg ouzh KÉRAVEL. (Tremenet oan evit kokorikoour
nemetañ ar saliad. Ha souezhet an dud neuze : trouz er sal, e pe aozadur emañ al loen-se ?). « Mar’m
eus komprenet mat, emezon, an displegadenn hag ar respontoù a zo bet graet dimp fenoz, ez oc’h a-du
evit ma ve kelennet ar brezhoneg, embannet greadoù amaezhel e brezhoneg, aspiaouet o c’hultur gant
ar Vretoned. Hag e vez labouret a-wechoù e brezhoneg e strolloù lec’hel ’zo eus ar Strollad
sokialour ? ». KÉRAVEL : « C’hoarvezout a ra din skrivañ pennadoù e brezhoneg en ur gelaouenn ».
Sevel a reas trumm neuze un ezel eus ar Strollad da ziskleriañ e ve gwall chigardus komz brezhoneg
peogwir ne gomprenfe-eñ netra nag an izili all kennebeut.
Un ezel all a lavaras e oa bet graet un emvod-kelaouiñ e brezhoneg e P peogwir e veze komprenet
ar yezh gant an holl du-hont. Evel just ne vije ket bet graet mar bije bet un nebeut tud
nannbrezhoneger.
Peadra oa da grediñ n’edon ket en un emvod aozet gant ar P.S., hogen en unan aozet gant ar
Mouvement Breton. Ne gaved e displegadenn BERNARD poell politikel ebet, ur meskach truezus eus
kealioù ar Mouvement Breton ne lavaran ket. Un evezhiadenn zo d’ober memes tra a-zivout P.
BERNARD : bet eo bet sekretour Ar Falz a-raok dont d’ar Parti socialiste (reiñ a ra bepred kentelioù
brezhoneg). Hervez PEUZIAT, eilmaer sokialour Douarnenez, e chom BERNARD betek re e par an
trivliadoù. (« Il est plus breton que socialiste, je ne vois pas pourquoi il ne va pas à l’U.D.B. »).
Hogen petra a dalvez seurt arbennadenn pa ouzer eo paket PEUZIAT ivez gant ar sonerezh
breizhek, ar brezhoneg, h.a.. A-hend-all, KÉRAVEL n’emañ ket mui da ginnig. A-benn ar fin, hep
hollekaat re vuan seurt degouezhioù, e c’haller stadañ n’eo ket rouez an izili (darn anezho atebeion)
eus kevrennoù sokialour Breizh, paket mat pe damvat gant ar bountad breizhek, o tislonkañ kealioù
torkulet ar Mouvement Breton. Hag o c’hervel, da gaout koustiañs vat, mennozioù Morvan
LEBESQUE pe arguzennoù brizhskiantel stil : « Une langue touche aux structures même du cerveau »
(P. BERNARD, Pour une décentralisation authentique, Supplément au Rappel du Morbihan, nº 1230,
11 09 75). Tu zo d’en em c’houlenn ha ne c’hoari ket BERNARD ha tud eveltañ roll ur peg-kelion e
gounid ar P.S.. O lezel da ledañ o mennozioù brogarour zo a-benn ar fin un doare da zegas izili d’ar
Strollad.
E gwirionez int gouest da bakañ tud yaouank deuriet gant ar c’hudennoù breizhek hogen nec’het
gant damziefedusted ar Mouvement Breton. Padal e kavont aze ur strollad a zo e nerzh o kreskiñ,
sokialour gall war ar marc’had hag oc’h embann mennozioù heñvel ouzh o re.
Ma ne oar ket BERNARD petra eo Dispac’h 1789 na petra eo bet roll Frañs en istor,
MITTERRAND henn goar ervat ha n’eo ket prest moarvat d’henn disoñjal.
(Danevell gant un danvez ezel eus 29 N 22)
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Notenn evit ar skridaozerion – II. Anvioù-tud hag anvioù-lec’h.
Embannerezh Emsav a c’houlenn adarre digant ar skridaozerion heuliañ dik ar reolennoù evit a
sell daveoù al levrioù, h.a., embannet en EMVR-512, Emsav 100/149-150, 1975.
Evit an anvioù-tud, heuliañ an alioù roet gant EMVR-512, a). Ouzhpenn se, pa zornskriver, lakaat
an anvioù-tud (ha kement ger divoutin) er skritur skript pe moul. Pa reer gant ar skritur-moul hag ivez
pa bizskriver, merkañ ervat ar begoù (# # ˆ ˇ ˜ h.a.), zoken war ar pennlizherennoù ; sk. : Éluard,
BARBÈS, SOLŽENICYN, BUÑUEL.
Evit an anvioù-lec’h eus Reter Breizh, arverañ ar furmoù skoueriekaet gant Teofil JEUSSET (Roll
anvioù-lec’h Breizh-Uhel, emb. gant an aozer, divloaziad, diwar Sav, 27, 28, 29, 30, 31, 1943-1944 ;
Adnotennoù ha stagadenn d’an anvioù-lec’h Breizh-Uhel, Al Liamm, 1951), adkemeret dre-vras gant
Roparz HEMON en e Nouveau Dictionnaire français-breton, Al Liamm, 1970. Evit anvioù-lec’h

Kornog Breizh, e chom ar geriadur-mañ alies trefoet ha diasur. E heuliañ koulskoude, pa na vez
diskoulm all ebet, da c’hortoz ur roll klok eus anvioù-lec’hioù Breizh.
Evit an anvioù-lec’h all, degemer o skrivadur e yezh ar vro, war-eeun pe diwar-bouez ur
skoueriekaat. Da skouer, skrivañ : Paris, Bordeaux, København, Köln, Moskva, Zhongguo, ha n’eo
ket : Pariz, Bourdel, Kopenhag, Kologn pe Kolun, Moskou pe Moskov, Tchong-kouo. Nemedennoù :
anvioù ha stummoù degemeret abaoe pell pe pelloc’h e brezhoneg : Frañs, Saoz, Alamagn, Iwerzhon,
Aljeria. Ret eo anzav n’eo ket peurstabil ar vevenn etre ar furmoù-mañ hag ar re all. Da skouer :
Pekin, Peking pe Beijin ?
Pa sav diaester, ken evit an anvioù-tud, ken evit an anvioù-lec’h, kentañ tra eo furchal e
niverennoù kent Emsav, war glask d’un arver eus an anv. Neuze, nemet abegoù sonn e ve d’ober e
mod all, adkemer ar furm arveret endeo.
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Nevez deuet er-maez el levrdioù :
E.S.B.
A. de La Borderie
Boris Porchnev
LES BONNETS ROUGES
Teir zestenn a ya d’ober al levr : Les Bonnets Rouges, les historiens et l’histoire, adaozadur diwar
an displegadennoù-kendael embannet gant Emsav e 1973-1974. La révolte du papier timbré advenue
en Bretagne en 1675, adembannadur levr Arthur de La Borderie (1884). Les buts et les revendications
des paysans lors de la révolte bretonne de 1675, kentañ embannadur gallek ar pennad savet e 1939
gant an istorour soviedel Boris Poršnev evit ar gelaouenn Trudy Mifli eus Moskva da-geñver kant
pemontvet deiz-ha-bloaz an Dispac’h gall.
Dastumadenn
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Kasit gwerzh hoc’h adkoumanant adal bremañ, mar plij. Trugarez.
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S.A.D.E.D. : Pevarzekvet prantad kendaelañ bloaziek (7) .................................................. 107/381-402
Kendael a-zivout istor ha kevredigezh :
17t testenn, PKB-1422, Goaroù ha kevredigezh-veveziñ – Notennoù-lenn diwar Alain
TOURAINE, « La Société post-industrielle », Denoël, Paris, 1969, /381-389.
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
8t testenn, PKB-1423, An emsav aljerian. VII. – Aljeria eus 1870 da 1900 (1), /389-402.
An Emsav hag ar Vro (89) [EMVR-548 – 552]................................................................... 107/403-413
Lizheroù, /403-408.
Danevelloù obererezh :
Breutadeg en-dro d’al levr embannet gant ar Strollad komunour, « Vivre libres ! Projet de
déclaration des libertés soumis à la discussion des Français » (Paris, 1975) e Brest,
d’ar 7 du 1975, /409-413.
Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 23 du 1975, /413.

S.A.D.E.D. : PEVARZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (7)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH
(Seitekvet testenn, PKB-1422)
Goaroù ha kevredigezh-veveziñ – Notennoù-lenn diwar Alain TOURAINE, « La Société
post-industrielle », Denoël, Paris, 1969.
Meneget eo bet c’hoazh al liamm etre ar bountad breizhek hag ar gevredigezh-veveziñ (EMVR493, -494, Emsav 96/433-437, 1974). Va amboaz amañ zo degas danvez d’an imbourc’hioù-se dre ar
studi eus ar goaroù hag ar gevredigezh-veveziñ graet gant ar c’hevredadour gall A. TOURAINE.

Diskar ar goaroù henvoazel.
Komzet e vez eus goaroù adal ar mare m’emañ izili ur gevredigezh dindan levezon dodennoù
kulturel nad int ket liammet ken ouzh obererezh frammet strollennoù kevredadel-armerzhel fetis, pa
na c’hell ket mui enta an dodennoù kulturel-se bezañ komprenet diwar vuhezadur micherel ha
kevredigezhel izili ar strollennoù-se.
Tu zo da lakaat e kemm goaroù yoc’hek ar sevenadur greantel ha kêrel gant folklor pe buhez
kulturel ar c’hevredigezhioù ploueel pe nebeut greantelaet. Eno e veze liammet endalc’h an
obererezhioù e-maez labour ouzh ar gedvuhez micherel ha kevredigezhel : gouelioù rannvloaziek pe
micherel. Seurt liamm zo dezhañ ivez arbennoù douaregorel, ur gouel kêriadenn o vodañ an annezidi
eleze izili ur gumuniezh fetis. Un « ducasse » er broezioù mengleuziek a ro tro marteze da zifluk an
ezhommoù moustret gant al labour hag ar vuhez er c’horonoù, hogen liammet-strizh eo ouzh
kedvuhez ar gumuniezh vicherour.
Hiziv, er c’hontrol, un niver bras a zodennoù kulturel talvoudekaet gant ar gevredigezh-veveziñ
n’emañ ket mui an orin anezho en obererezh micherel an dud, met e kenderc’hadoù an obererezh-se.
Studiet eo bet c’hoazh an arbennoù armerzhel ha kalvezel eus seurt tremen, evit kedvuhez al
labourerion, eus par ar c’henderc’hañ da bar ar c’henderc’hadoù (Notennoù kevredadel (12), Emsav
91/241-258, 1974 ; PKB-1334, Emsav 99/81-110, 1975). Ar pezh a gont amañ eo an anster micherel a
zo da labour dazrannet ar micherour pe an implijad en aozadurioù armerzhel bras. Ar glaou n’en deus
ster estreget an hini a ro dezhañ labour ar mengleuzier, an douar ne dalvez netra hep an arar. Hogen
pouez an tangarr a zle nebeut da labour ar gwezhour arbennik ha ne anavezomp ket peurvuiañ an dud,
an ijinennoù, ar gwezhvaoù o deus talvezet da genderc’hañ an traezoù a glaskomp piaouañ pe arverañ
en hon goaroù pe en hon buhez.
Ar pezh a zo gwir e par ar stuzegezh zo gwir ivez er parioù all : ar strollennoù kevredadel a denn
d’en em ziforc’hekaat mui-ouzh-mui dre o derez-perzhiañ e dodennoù hag e kenderc’hadoù ar
c’hultur ha n’eo ket mui dre vezañ e piaou d’un iskultur disheñvel diouzh ar re all.
A-zalc’h emañ seurt emdroadur ouzh gwanadur an ere henvoazel etre stuzegezh ha strollenn
gevredadel fetis. Mui-ouzh-mui emañ ar rolloù kevredigezhel hag ar rolloù kulturel o tisrannañ ; diaes
e ve hiziv dezren stuz un den eus e berzhiadur en ur strollenn gevredadel, rak heñvel-ouzh-heñvel eo
patromoù stuzegezhel ar micherour hag ar patrom. N’eo ket diwar o ferzhiadur e strollennoù
kevredadel fetis e c’haller priziañ an diforc’hioù etre ar patromoù stuzegezhel, hogen diwar o
ferzhiadur er beveziñ. Diwar se e tezastum A. TOURAINE ne c’hell ket hon c’hevredigezh bezañ
diazezet, evit yoc’h al labourerion arbennikaet, war ar gwriziennadur er vuhez vicher, hogen war ar
perzhiadur er beveziñ hag er c’henderc’hañ endalc’hedoù danzeet e par obererezh ha saviad ar
gevredigezh vloc’hel.

Kement striv da ziorren ar gwriziennadur henvoazel ne c’hell nemet kreskiñ ar pellder etre an den
ha kultur e gevredigezh, ne c’hell enta nemet kreskiñ e « c’houzañvadegezh » e-keñver ar goaroù
yoc’hek. Da get ez a ar goubarzhelezhioù hag asvanek e hañval bezañ pep striv d’o mirout pe d’o
dianderc’hañ. Ret eo, eme A. TOURAINE, dilezel an emzalc’h emzifenn e-keñver ar c’hultur
yoc’hek, rak o krediñ difenn emrended ar strollennoù kevredadel ouzh enkrog ar c’hreizennoùskignañ kulturel nevez, ne reer nemet mirout ar c’hlouedoù renkadel henvoazel.
Ur wech lakaet a-gostez an hiraezh d’an tremened, penaos termenañ an obererezhioù goar hag ar
c’heñverioù gant an embregerezhioù bras prevez ha foran a savel endalc’h ha furm ar c’hemennadoù
kulturel ?

Perzhiadur hag emdenn kulturel.
Ar c’houzañvadegezh e-keñver ar goaroù n’eo nemet an treuzskrivadur bredel eus ar sujidigezh
hag an amzalc’h armerzhel ha kevredigezhel.
Seurt gouzañvadegezh kevredigezhel zo liammet ouzh « kenwerzhekadur » ar goaroù. E termenoù
all, dister-tre eo reolerezh ar bevezer war ar c’henderc’her. An araez-stourm nemetañ en e gerz eo an
nac’h beveziñ, met seul c’houzañvatoc’h emzalc’h ar bevezer, seul nebeutoc’h embreget an nac’h-se ;
da skouer ar skeudennva : mont, reoliek, en ur sal deñval zo un « diskêradur » pouezusoc’h eget
endalc’h ar film end-eeun. Ar pellder etre bevezer ha kenderc’her, ar palvatadurioù kealiadel, divezel,
politikel zo kudennoù pennañ kevredigezh ar goaroù.
Ar rummoù kevredadel o perzhiañ an nebeutañ en talvoudoù kevredigezhel-kulturel eo ar re
sujetañ ha gouzañvatañ ouzh ar goaroù yoc’hek, ha war un dro stag ar muiañ ouzh ar c’heñverioù
kevredadel kezivik, ouzh un digenvezded kulturel pe a rizh henvoazel pe a rizh arnevez. Ul liamm ez
eus etre an daou rizh-se : e metou an enbroidi hag ar vicherourion damberzhek eo e kaver war un dro
pouez ar familh evel emframm-emzifenn ouzh an diavaez (rizh kozh) ha krennarded oc’h amparañ
strolloù kezivik arnevez evel ar bandennoù hailhevoded. En ardizh ar goaroù emañ ar grennarded
muioc’h eget an dud c’hour. Liammet eo an devoud-se ouzh un anadenn gevredadel nevez : eskoradur
ar grennardiezh evel rumm kevredadel emren.
Ar gevanegezh ouzh strollennoù kezivik hag ouzh kumuniezhoù frammet-start oa amplegad d’ur
perzhiadur krouus e talvoudoù kevredigezhel ha kulturel ar gevredigezh rakgreantel ; en ur sevenadur
a yoc’h n’eo nemet eztaol un emdenn kulturel, ur perzhiadur dister e talvoudoù ar gevredigezh
vloc’hel.
A-du-rall eo arvarus liammañ re strizh bevezadur ar goaroù yoc’hek ouzh al labour dazrannet, pa
ouzer n’eo ket al labourerion sujetañ da seurt labour pennañ bevezerion ar goaroù yoc’hek. Rak-se, e
hañval an termenoù goar oberiat, goar gouzañvat bezañ diheñchus e kement ma silont er spered un
enebadur etre goaroù gouzañvat, ganet diwar ar c’halvezderioù arnevez, ha goaroù oberiat, henvoazel,
hiniennek, skeudenn wengelek ur sevenadur rakgreantel kempouez.
Er c’hontrol, e c’haller en em c’houlenn ha ne gresk ket er c’hultur yoc’hek ar frankiz-dibab. Roll
ar genderc’herion neuze zo muioc’h c’hoari war c’houstoù ar c’hevredig eget treuzkas talvoudoù
kulturel liammet kalz strishoc’h ouzh an urzh kevredigezhel. En eneb, ar c’hevredigezhioù greantel
ma n’eus ket kement a frankiz-dibab evel ar renadoù sokialour zo aotrouniekoc’h ha bureviadekoc’h
eget ar re ma ren ar beveziñ yoc’hek. Dik eo seurt arselladurioù pa ouzhpenner e vez ar frankiz-dibab
hag ar varregezh-levezonañ dasparzhet digevatal-ouzh-digevatal hervez al live micherel ha
kevredigezhel.
Tu zo da ziverrañ haenadekadur kevredigezhel ar goaroù evel-henn : en traoñ-holl, ar re o deus ar
c’horvoderioù izelañ hag a chom en tachadoù arlezadek, – tachad linkradur ar metaouioù kulturel
kent : labourerion enbroet, deuet eus broioù pe rannvroioù a gulturioù disheñvel, labourerion eus
tachadoù a ziskar armerzhel, kozhidi, gopridi izel-tre o c’horvoderioù o klask emzifenn dre berzh
kendalc’herezh al liammoù familh.

A-us, niver bras al labourerion-eilodiñ o perzhiañ er c’hultur yoc’hek hepken dre akuizitañ
kenderc’hadoù, beveziñ arvestadoù hag oc’h emzifenn dre emdennañ war-du ar strolloù kezivik.
En haenad a-us, ar re a zo desavelet o labour dre un arc’hwel hag ur renk en un aozadur. Ur rumm
digoroc’h eo da levezon ar c’hemennadoù kulturel urzhasaet. Herouezadur, fiñvusted, drevezadur ar
rummoù uheloc’h zo evitañ an amkanioù pennañ. Ar rumm-mañ eo ivez moarvat a arver ar muiañ an
aveadurioù strollennel.
Erfin, el laez, ar re a zo o « labour » leviañ ha gouzout n’o devez ket nec’h evit o c’hefload, dezho
ur mod-bevañ brientinel : kultur dilaziek, dilec’hierezh en amzer hag en egor, deur ouzh an
imbourc’hioù war an eztaolidigezhioù kulturel nevez. An daolenn-mañ a ziskouez da nebeutañ un
dra : « kultur yoc’hek » ne dalvez na kevataladur ar bevezerezhioù kulturel, na furmidigezh ur bed eus
ar goar diamzalc’h diouzh an obererezh micherel.
An obererezhioù-beveziñ evel ar goaroù zo merket mui-ouzh-mui ent kevredigezhel ; el laez muiouzh-mui emañ kreizennet an neveziñ. Hogen ned eo ket destrizhus ar c’hevanekaat kulturel. Se a
c’hoarvez gant ur veli greizennet hag ur c’hultur renet diwar ur gealiadurezh ezpleg. En degouezhioù
all ez eus evit un niver bras-ouzh-bras gallusterioù « emdenn », « eztec’h », ur frankiz-dibab a ampar
ar pezh a anver ar goar e seurt doare m’en em sant « dieub » peurliesañ an dud er c’hevredigezhioù
pinvidik. Hogen ar pep pouezusañ eo desaveladur an obererezh kulturel dre ar barr-perzhiañ micherel,
armerzhel ha kevredigezhel, dre al lec’h dalc’het e skeulioù an haenadelezh.

An arc’hañ kulturel.
En ur ser gant emled ar beveziñ er goaroù ez anad an arc’hañ kulturel, an nagennerezh ouzh ar
beveziñ kenwerzhekaet. An arc’hañ-se a gaver da gentañ enep bevennadur ar vuhez personel d’ar
c’hoant beveziñ, plijout, remzadiñ. An erotegezh kenwerzhekaet, ar c’hiz, zo tachennoù, eme A.
TOURAINE, ma vez « atoret » nevezadurioù kulturel don (o treuzfurmiñ alies ar c’heñver ouzh ar
c’horf) gant bed urzhasaet ar beveziñ hag an arc’hant. N’eus ket da enebiñ enta kultur yoc’hek hag
arc’hañ kulturel, ar pezh a ve evit an arc’hañ kulturel-se kement ha difenn ar patromoù stuzegezhel
henvoazel pe brientinel. Ar pezh a ve da enebiñ avat eo leviadurezhioù enebek, ganet diwar
difloskadur an emframmoù kulturel kent.
Bezañ patromoù kalvezel eo dibaregezh ar patromoù stuzegezhel arnevez. Ar ouezoniezh, ar
c’halvezerezhioù, mestroni an egor dre ar stlenn, an tizh pe ar fuc’helloù, ar c’hefleuniadoù diraezet
gant ar binvioù, an ijinennoù pe korf an den zo kemend-all a zodennoù kulturel kreizet war ar
c’healioù a araokaat, a vestroniadur hag a reolerezh eus an amveziadoù naturel. Ne zegasont reolenn
ebet d’ar greadoù kevredigezhel. Andivezel hag ankevredigezhel eo enta an talvoudoù kulturel nevez.
Hep ar stadadenn-se ne c’haller ket kompren ar pouez he deus kudenn ar goaroù, rak diskouez a ra ar
re-mañ, evit ur gwel da nebeutañ, ul lamm er-maez eus ar reolennoù a rene war ar vuhez divezel ha
kevredigezhel pe, en un doare all, un dec’hadenn diouzh ar redioù pe un dieubidigezh diouzh an
destrizhoù. A-du-rall e tedaol andivezelezh an dodennoù kulturel, a-berzh ar berzhourion o-unan,
emzalc’hioù emouez pe diemouez, bepred nevezus ha kemmus, oc’h aotren deveizadurioù personel
eus dodennoù kulturel a zo muioc’h amkanioù eget patromoù.
Setu penaos e termen A. TOURAINE ster yael ar goaroù : an tremen eus greadoù reolet ent
kevredigezhel hag ent divezel d’an obererezh durc’haet en un doare dieub war-du ergorennoù pe
talvoudoù o c’houlenn seul vuioc’h digant an hinienn ma n’int ket disrannet diouti gant milendall ar
bonegoù kevredadel.
N’eus netra eeunekoc’h, emezañ, eget kondaoniñ a-vloc’h ar c’hultur yoc’hek hag e
endalc’hedoù. Dav eo enebiñ ouzh seurt nac’h un emzalc’h dezvarnus o tiliammañ an neveziñ kulturel
diouzh ar reolerezh kevredadel en bac’h. En hevelep doare, mard eus bet er c’hantved tremenet
emzalc’hioù-nac’h ouzh ar greanteladur n’eo nemet dezvarn ar reolerezh kevredadel anezhañ en deus
kaset da furmidigezh luskadoù kevredigezhel ha da dreuzfurmadurioù eus ar gevredigezh.

Ar c’halvezderioù-skignañ kulturel a ro tu, e kement ma n’int ket reolet gant belioù politikel pe
amaezhel, da eztaoliñ an dec’hmegelezh hag arc’hadurioù ar bersonelezh. An nagennerezh
kevredigezhel-kulturel a ro tu d’en em zifenn ouzh sujerezh ar beveziñ. An desaverezh hag ar
c’helennerezh gouezoniezhel a ro tu d’ar muianiver da berzhiañ er patromoù stuzegezhel nevez.
Kevredadur dieubidigezh an hinienn gant an ober politikel hag ar c’hrouiñ gouezoniezhel ne
c’hoarvezo ket hep tennderioù nag enkadennoù evel m’en deus diskouezet Mae 1968.
Evit respont da zislavaroù nevez ar gevredigezh, reoù ’zo o deus adkemeret galv BERGSON evit
un dreistad ene. Er c’hontrol, eme A. TOURAINE, hon c’hevredigezhioù o deus ezhomm eus
nebeutoc’h a ene, a zivezelezh hag a dalvoudoù. Ar gerioù-se a guzh re aes enkrog ar veli hag ar
renkadoù-ren. Hon c’hevredigezhioù o deus ezhomm eus un dreistad korf hag eus un dreistad
gouezoniezh. Ezhomm o deus da adkavout enep ar pouezadurioù embreget gant an holl
benvegadurioù hag an holl haenadekadurioù, arc’hadur ha krouusted an hinienn, koulz ha
darvennadurioù diabarzh an anaoud hag al lavarioù.
Ar studi gevredadour eus ar goaroù graet gant A. TOURAINE zo mesket gant ur gealiadurezh o
tennañ da roll ar goaroù er gevredigezh-veveziñ. Diaes e ve dezrannañ seurt kealiadurezh diwar e levr
La Société post-industrielle pa na gaver ket aze un displegadur munudaouet a-walc’h anezhi (e-barzh
Production de la société, Seuil, Paris, 1973, eo en he c’haver).
E goulou ar studi-mañ ez eus tu neoazh da welout fraeshoc’h arvezioù ’zo eus ar bountad
breizhek. Ar pezh a stader er mare-mañ zo 1) emled ar gevredigezh-veveziñ hag he fatromoù
stuzegezhel a denn da vezañ kalvezel hepmuiken, eleze karzhet diouto pep arvez divezel ha
kevredigezhel 2) kendalc’herezh gouzañvat ar gevredigezh henvoazel hag he fatromoù stuzegezhel
(divezel ha kevredigezhel) 3) an distro pe ar c’hlask, er gevredigezh-veveziñ, d’ar stuzegezhioù all
(henvoazel, arallhin) el lec’hioù ma emañ ar stuzegezhioù-se o vont da get (Breizh, Okitania, h.a.).
Peseurt amplegadoù zo d’an distro pe d’ar c’hlask-se ? Ar patromoù stuzegezhel nevez o vezañ
gourfatromoù (sl. EMVR-494, Emsav 96/434-437, 1974) a c’houlenn danvez d’o leuniañ ha ne vern
petore danvez. Ar gourfatromoù stuzegezhel-se ne gendaolont mui da amparañ ar simant kevredadel a
ro ster da obererezh ar strollennoù, n’int ket mui skor d’ar reolerezhioù kevredadel, peogwir n’int ket
liammet ouzh obererezh ar strollennoù kevredadel met ouzh ar c’henderc’hadoù. En degouezh-se ez
eus ur c’hlask da zont er-maez eus ar bruzhunadur hiniennel a gaver gant ar yoc’hoù. Kendalc’herezh
gouzañvat ar c’hevredigezhioù henvoazel a bourchas neuze peadra da vagañ ar c’hoant d’an
« hevelebiezh strollennel » oc’h anadiñ evel un dasstourm ouzh an anomiezh o reuziañ er strollennoù
kevredadel. Degaset eo bet ar meizad-se gant ar c’hevredadour DURKHEIM1 evit deskrivañ an diouer
a reolenn, an anveli, an dizurzh da heul rannadur kalvezel al labour er greanterezh. Ar greanteladur en
deus tarzhet kevanstagded ar gevredigezh henvoazel dre lakaat an hinienn d’en em seveniñ evel boud
kloz ha kevan, hep degas ur gengrediezh emframmel strollennel nevez.
Ar goullo broadel zo deuet a-wel gant al liamm saviadel bedel krouet gant ar vourc’hizelezh pa he
deus kemeret an hollved da vaezienn-werc’hañ ; astennet eo bet an nevid d’ar broioù ha d’ar
rannvroioù na oant ket bet tizhet c’hoazh gant ar greanteladur. Ar broioù hag ar rannvroioù-se zo
deuet da vezañ danvez ar c’henderc’hañ (tud ha danvezioù krai). Abaoe an eil Brezel-bed, gant ar
gevalaouriezh peururzhiadek, ez int deuet da vezañ ivez danvez ar beveziñ (evel bevezerion ha
danvez-beveziñ).
En hevelep doare ma ezporzh ar gevredigezh-veveziñ, e pep lec’h, he c’henderc’hadoù, he
araezioù-kenderc’hañ, ez ezporzh ivez he fatromoù stuzegezhel. Ar re-mañ o vezañ gourfatromoù
kleuz a sun o danvez er broioù pe er rannvroioù ma’z eus c’hoazh stuzegezhioù henvoazel (arallhin)
evit o enporzhiañ goude en tachennoù-beveziñ end-eeun (estren pe get da dachenn-orin ar
gourfatromoù : giz ar stuzegezh indiat e Kornog Europa en degouezh kentañ, ar c’hultur breizhek en
eil degouezh).
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Émile DURKHEIM, De la division du travail social, Alcan, Paris, 1893.

Gwall forc’hellek eo enta an nagennerezh kulturel a stader er broioù diorreet. Anat eo an
nagennerezh-se dreist-holl er rannvroioù ma’z eus ur c’hendalc’herezh gouzañvat o vagañ ar
goufatromoù stuzegezhel. Er c’heñver-se, ar bountad kaner breizhat evel eztaol an nagennerezh-se zo
un danvez-studi brientek. Gourmeskañ a ra patromoù kalvezel arnevez (sonerezh pop ; notomp ez eo
bevennet kalvezerezh ur c’haner evel STIVELL d’an arvezioù disterañ anezhañ), gant dodennoù
henvoazel o taveiñ d’ar gevredigezh henvoazel breizhat. Pa vez ec’hwel e Breizh e kendaol ar
ganerion vreizhat da reiñ ul liv breizhek d’ar stourmoù renkadel. Met ar « bobl » eus o c’hanaouennoù
hag ar « bobl » a zeu d’o selaou zo div bobl disheñvel.
Diazas eo an nagennerezh kulturel renet gant ar ganerion vreizhat – an hevelep tra a c’haller
lavarout evit an obererezhioù-nagennañ all renet er vro betek-henn 1) peogwir e vezont renet diwar
dodennoù o taveiñ d’ur gevredigezh henvoazel estren dezho ha dreist-holl estren d’ar stourmoù
renkadel beziat2 ; kement-se ne vir ket ouzh an nagennerion a gomz eus dilested e-keñver an
henvoazelezh koulz hag eus arnevezded (STIVELL : « J’ai travaillé à fond la musique
traditionnelle », hag e c’hoant da « lakaat emdreiñ ar sonerezh henvoazel ») 2) peogwir e talvezont da
zedaoliñ danvez stuzegezhel gourfatromek hag e kendaolont da furmidigezh ur bed unventek. N’eus
netra unneuziekoc’h eget kenderc’hadoù difennerion ar gwir d’an diforc’helezh ha d’ar
c’houbarzhelezh ; petra zo heñveloc’h ouzh ur ganaouenn gant an TRI YANN, GWELTAZ panevet
ur ganaouenn folk okitaniat, iwerzhonat, gall, saoz, kebekat ? 3) peogwir, e-lec’h reiñ d’ar pobloù
manet en anistor araezioù evit kenderc’hañ o istor, e tegasont touell un nevezstuzegezh lec’hel nad eo
nemet proviñsegezh.
Evit klozañ ez eus tu da welout e stuzegezh ar goaroù (astennadur ar gourfatromoù stuzegezhel)
ur buanaer d’ar goullo broadel. Ar Brezel-bed kentañ, an didrevadennerezh zo bet spisverkoù splann
eus seurt goullo. Abaoe derou ar Pempet Republik e Frañs ez eo buanaet an argerzh gant an tremen
eus ar gevredigezh werinek-frankizour d’ar gevredigezh sturiadek ma ren ar gevalaouriezh
peururzhiadek. An eil Emsav zo bet ur respont d’ar goullo broadel gall a-berzh tud o doa buhezet
endeo ar gallekadur, tra ma chome gwerin Vreizh er-maez eus ar c’hudennadur-se pa n’he doa ket
c’hoazh kantouezet ent saviadel ar gallekadur. Bremañ m’eo graet e teu da vezañ ur gudenn er par
yoc’hek. Etre an daou vrezel, Breizhiz zo deuet da vezañ Gallaoued, rak ouzh o saviad nevez er
vloc’henn c’hall e klote patromoù stuzegezhel hag argeloù divezel ha kevredigezhel o reiñ ster d’ar
gedvuhez nevez. Bremañ er c’hontrol, ar gevredigezh-veveziñ gall ne c’houlenn ket ur c’hevanekadur
kevredigezhel broadel, met ur c’hevanekadur kevredigezhel diazezet war ar perzhiadur er beveziñ.
Emañ ar bountad kulturelour en un dazeilad : pe nac’h ar reizhiad-veveziñ ha bezañ kondaonet
d’an arlezadegezh, pe ober berzh, eleze kendaoliñ da emframmadur ar gevredigezh-veveziñ. Dav eo
ouzhpennañ ne chomer ket pell e seurt arlezadegezh, rak ken kreñv eo galloud-atoriñ ar gevredigezhveveziñ m’eo deuet an arlezadegezh da vezañ ur patrom stuzegezhel nevez.
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KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(Eizhvet testenn, PKB-1423)
An emsav aljerian. VII. – Aljeria eus 1870 da 1900 (1).
Brezel 1871 a herrekaas dedroadur ar c’henniñv etre milourion ha trevourion en Aljeria. Kroget
oa endeo keñver an nerzhoù etre an div gevrenn da emdreiñ e gounid an drevourion e dibenn an Eil
Impalaeriezh. Korvo a denne an drevidion europat eus diaesterioù ar renad hag eus e zaskemmadurioù
frankizour, hag ivez eus divrudadur an amaezhierezh milourel da heul naonegezh vras 1867-1869.
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Deurus e ve keñveriañ ar bountad kaner-se gant ar jazz, ar blues evel parzh kevanek hag eztaol diles eus stourmoù ar
re zu er Stadoù-Unanet, sl. Ph. CARLES, J.L. COMOLLI, Free Jazz/Black Power, 10/18, Paris, 1971.

Goude trubuilhoù diseurt evel « Kumun » Aljer pe an emsavadeg kabil, e tisoc’has ar c’henstourm
war freuzadur ar renad milourek. Pezh a roas tro diwezhatoc’h da Europiz da lakaat o c’hrabanoù war
douaroù strujusañ Aljeria, o tevoudañ dre se treuzfurmadurioù don en armerzh hag e kevredadelezh ar
vro.
Un heuliad war hir dermen eus ar brezelioù trevadennel, eus brezelioù Aljeria pergen, e voe
drouziwezh 1870-1871 evit ar C’hallaoued. Boazioù fall en doa kemeret al lu gall en Aljeria. An
doare brezel en doa renet eno a c’houlenne muioc’h a berzhioù a galeter hag a galonegezh korf eget a
anaoudegezhioù kalvezel uhel. Gant an aozioù bevañ ha brezeliñ nevez ez ankouae buan an ofisourion
pezh o doa desket er skolioù milourel. Kollet o doa pep deur ouzh an hentennoù emgannañ na raent
ket ganto en Aljeria ha dre-vras pep ranellegezh kefredel3. Kalz aliesoc’h e vezent dirak ar
gwerennadoù huelenn eget dirak al levrioù. Disleberiñ a rae ar genurzh ha kaset e voe alies ar brezelaloubiñ er mesk brasañ. E 1842 e skrive un ofisour, o tezvarn spiswel al lu gall en Aljeria :
« Dreistreol eo ar brezel a reer bremañ en Aljeria, ha n’eus nemet evit ar vro-mañ e c’hell bezañ mat :
ne heulier hini ebet eus ar reolennoù erverket evit ar brezel bras pe bihan. Laosk-tre eo ar genurzh,
koulz ha netra an deskamant milourel… Loc’hañ a reer eus ar c’hamp-red hep gouzout pezh a zleer
ober, pep penn-bezin a c’hell en em ren evel ma kar ». Koulskoude e voe berzhus ar brezel d’ar
C’hallaoued dre berzh dreisted o niver hag arnevezded o armadur. E-pad an Eil Impalaeriezh e voe
ivez kaset da vat aloubidigezh Kabilia ha brezelioù-trevadenniñ all en Afrika Du hag en Indezsina,
pezh na reas d’ar soudarded c’hall nemet kinviañ er boazioù neveztapet. E-keit-se avat ez emdroe ar
vrezelouriezh gant araokadennoù an ijinerezh. Ar greanteladur a zegase treuzfurmadurioù er
gadouriezh hag er vellouriezh, – da skouer an dezougen dre hent-houarn. Met dic’houzvez e vanas
penngadourion hag ofisourion al lu trevadennel gall eus an nevezadennoù-se. Ret eo lavarout ivez e
teue ofisourion Aljeria eus ar vrientinelezh hag eus ar metaouioù stag ouzh ar renkad-ren kozh, a oa
estren d’ar greanteladur ha zoken eneber dezhañ. E-doug an Eil Impalaeriezh e voe peurliesañ eus
renerion al lu gall tud herouezet da heul ar brezelioù-trevadenniñ, re Aljeria pergen. Setu perak e
chomas al luoz er-maez eus ar greanteladur kaset da benn er mare-se e Frañs. A-du-rall, ne oa ket
anadet nammoù an armeoù gall e-kerz ar brezelioù graet gant an Eil Impalaeriezh ouzh riezoù chomet
henvoazel : Aostria, Rusia, Mec’hiko. Da-geñver brezel Italia e 1859 koulskoude e oa bet
NAPOLÉON 3 spiswel a-walc’h evit merzout gwanderioù e luoz. Hogen ne oa ket deuet a-benn da
gendrec’hiñ an atebeion vilourel dastumet ganto o skiant en Aljeria. Sigotet e voe adreizhadur genver
1868 ; ne gredas ket ar renad, na oa mui ken asur anezhañ e-unan, devediñ ar gwazerezh milourel
endalc’hus evit an holl Frañsizion yaouank, o c’houzout ervat e vije bet ampoblek seurt disentez.
Ouzhpenn se e klote ar reizhiad evel m’edo gant lazioù ar renkad vilourel, prederiet kalz muioc’h gant
ar brezelioù tramor a zegase trec’hioù aes ha herouezadurioù herrek eget gant difennerezh ar vrobenn.
En Alamagn o doa keveleret brientinion ha bourc’hizion en hevelep emsav broadel o stourm da
unvaniñ ar vro ha d’he dieubiñ diouzh goulevierezh Aostria ha Frañs. BISMARCK, Kañseller Prus,
en doa gouezet arverañ an nerzhoù-se e gounid e vro. Ambilherez an unvanadur broadel e oa deuet
Rouantelezh Prus da vezañ. E 1868 e voe kevredet luoz an holl stadoù alaman dindan
c’hourc’hemennerezh prusiat. Dre dolpañ an holl nerzhoù oberiant war un talbenn o doa ar vilourion
alaman tennet korvo eus al lammgresk greantel. Ur meizadur arnevez-kenan o doa eus ar
vrezelouriezh dre an dedalvezadur a raent outi eus degasadennoù an ijinerezh. Da skouer e rakjedent
un arver gwellek eus an hentoù-houarn ; o c’hanolierezh en em vatae eus dizoloadennoù diwezhañ an
houarnouriezh. Uhel ha klok e oa stuziadur hollek ha stummadur micherel an ofisourion alaman eskoaz re an ofisourion c’hall, – pa ouzer ne ouie ket un darn vras eus ar re-mañ lenn ur gartenn zoken.
Ma ne oa ket ezvrezelidi a Afrika eus an holl sternioù milourel gall edo intret don al lu gant ar
speredegezh paket er brezelioù-trevadenniñ. Ouzhpenn se e oa gant an Alamaned dreisted an niver dre
berzh ar gwazerezh milourel endalc’hus hollek. Hep dale, al luoz gall a voe lakaet gant an darvoudoù
da dalañ o dibrientadur : en ur ober ur mizvezh (3 eost – 2 gwengolo 1870) e voe aloubet Reter Frañs
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Diskred a veze zoken war bep oberiantiz kefredel el lu gall en Aljeria. Pa oa MAC-MAHON penngadour eno en doa
diverket eus an daolenn-enraokaat anv un ofisour dre an abeg m’en doa skrivet ul levr. Ur c’hefredour e tiskoueze bezañ ar
paotr, eleze un den dañjerus !

hag ar pep brasañ eus ar soudarded c’hall a oa pe prizonidi (NAPOLÉON 3 en o zouez) pe kelc’hiet e
Metz ha tonket da vezañ paket ivez abred pe ziwezhat.
D’ar 4 gwengolo 1870 e voe aloubet an Dael e Paris gant un diskeladeg vicherourion o c’houlenn
diskar ar renad. Ar gannaded republikan a gemeras penn an diskelerion, oc’h embann fin an
Impalaeriezh ha diazezidigezh ar Republik. Ouzh ar gouarnamant impalaerel e voe erlec’hiet ur
« Gouarnamant an difennerezh broadel ». Bresk-tre ma oa aet renad NAPOLÉON 3, e kouezhe en e
boull a-daol-trumm. Edo dindan c’hourdrouz un eneberezh mirelour a zehou hag un eneberezh a gleiz
diazezet war nerzhoù gwerin nevez diwanet eus ar greanteladur. Mui-ouzh-mui en doa kollet fiziañs
ar vourc’hizelezh, ar vourc’hizelezh c’hreantel pergen, tra ma oa chomet aner e strivoù da zeduañ ar
vicherourion, ar re-mañ o c’houzout ervat e oa bepred anezhañ ur renad a anien vourc’hiz. Dre glask
distardañ e liammoù gant an Iliz (da-geñver e leviadurezh italian da skouer) en doa yenaet ar gatoliged
hep deduañ an enepkloerelourion evit kelo. Padet e oa diwar-bouez mouezhioù ar yoc’hoù kouer
dibolitikaet. Ne reole mui nerzhoù gwerc’hek ar gevredigezh.
Keleier an drouziwezhioù ha diskar an Impalaeriezh a roas tro da Europiz Aljeria da aozañ
diskeladegoù republikan hag enepmilour. Digant ar Republik e c’hortozent pezh a hetent : freuzadur
an amaezhierezh milourel hag an enteuzidigezh. Gant gwallzisoc’hoù ar brezel e welent ur brouenn
eus divarregezh ofisourion ha penngadourion lu Aljeria, – MAC-MAHON ha BAZAINE, ar
benngadourion trec’het, oa tud o doa remzadet en Aljeria. En anv ar vrogarouriezh hag ar
republikaniezh e renas an drevidion ur stourm didruez ouzh ar renad milourek betek ma voe diskaret
a-benn ar fin. O brogarouriezh oa kalz muioc’h un eztaol eus o ratozh da freuzañ ar burevioù arab ha
da deurel o c’hrabanoù war an douaroù strujus dalc’het gant an Aljerianed eget eus o c’hoant da
skoazellañ Gouarnamant an difennerezh broadel er brezel ouzh an Alamaned. E-keit-se edo an
Aljerianed en nec’hamant brasañ. A-vec’h deuet war o zu goude an naonegezh vras, e welent o sevel,
gant stourm an drevidion ouzh ar renad milourek, ar gourdrouz a goll o douaroù. Atizet e vezent gant
bruderezh ofisourion ar burevioù arab o livañ dezho taolenn an dizurzh hag an dienez mar deufe an
amaezhierezh trevourel d’en em astenn d’ar vro a-bezh. Kalz brientinion aljerian o doa sammet dleoù
ponner da vare an naonegezh a-benn skoazellañ ar meuriadoù. Tamm-ha-tamm e teujont da sellout
ouzh an emsavadeg evel an tu da wareziñ o douaroù ha da ziverkañ o dleoù, seul vui ma tiskulie
dezho an darvoudoù gwander ar C’hallaoued. Ouzhpenn se e oa bet stroñset an Aljerianed gant ar
c’heloù eus lazhadeg teir c’hadred eus o c’henvroiz en Elzas e devezhioù kentañ ar brezel.
D’ar 4 gwengolo 1870 en doa ar gouarnamant republikan nevez dalc’het en e stael a c’houarnourmeur etrekargiat ar penngadour DURRIEU hag ezholet tri frefed nevez, anezho tud annezet abaoe pell
en Aljeria ha brudet evel eneberion d’an Impalaeriezh. Gwall zipitet e voe an drevidion : ne oa ket a
gemmoù don er reizhiad, ne oa ket anv da freuzañ an amaezhierezh milourel. Setu perak e savas
diouzhtu Europiz Aljeria a-enep derc’houezourion ar gouarnamant. Adalek ar 5 gwengolo e voe savet
en Aljer gant an drevidion ur Poellgor republikan a c’hoarias ur roll kefridiel pa c’hourc’hemennas ar
gouarnamant d’an atebeion vilourel en em glevout gantañ. Kadoriad Poellgor Aljer oa ur breutaer,
ezharluad eus 1851, anvet VUILLERMOZ. E kerioù all ar vro ez ae Europiz d’ober poellgorioù ivez,
ha zoken er c’humunioù war ar maez. Gant ar poellgorioù e voe savet bezinoù tutaet er boblañs
europat. E-se ez enebe ouzh ar framm stadel ur gourzhframm o tifenn arc’hadurioù an drevidion. D’an
24 here e teue a-benn Europiz Aljer da lakaat dizorniañ DURRIEU (hemañ en doa goulennet e-unan
bezañ amsavet, o welout n’en doa aotrouniezh ebet ken). A-hend-all o doa Europiz war o c’hentod
aozet dilennadegoù dinazel d’an 9 here e departamant Aljer hag, un nebeut devezhioù goude, en daou
zepartamant all. VUILLERMOZ a zeuas da vaer en Aljer. Holl zalc’hidi ar renad kent a voe
diskarzhet diouzh an dinazoù all. Europiz a c’hortoze un trevour da amsaviñ DURRIEU. Ar
gouarnamant gall avat a anvas da c’houarnour-meur ar penngadour WALSIN-ESTERHAZY, a rankas
reiñ e zilez da heul un diskeladeg a-yoc’h en Aljer d’an 28 here 1870. E amsavad a chomas repuet en
ul lestr-brezel e porzh Aljer. Prefed Aljer a roas e zilez, ha sammet e voe ar galloud gant dinaz Aljer
e-unan a c’hoarias neuze roll un Dael evit Aljeria, da nebeutañ evit an tiriadoù trevourel. Gant
trevidion ’zo e oa anv a emrenerezh pe a zizalc’hiezh evit Aljeria. D’an 8 du e voe dilennet
VUILLERMOZ gant ar Poellgor republikan ha gant dinaz Aljer da « Gefridier dreistordinal trevourel
etrekargiat ». Ar pep brasañ eus an dinazoù a zarbennas an disentez-se, lakaet er-maez re Constantine

ha Bône, ma c’hoarias levezon ar prefed. O harpañ war an disrann-se e nac’has ar gouarnamant gall
anaout VUILLERMOZ da Gefridier trevourel, o kemenn groñs dezhañ « paouez gant pep torridigezh
eus al lezenn ». Diouzh un tu e tiskouezas ar gouarnamant e youl start da drec’hiñ da zisujidigezh an
drevidion, dre nerzh mar be ret, diouzh an tu all e prometas ezholiñ ur c’hefridier trevourel « a-barzh
dek devezh », – en ur spisañ ne oa ar penngadour LALLEMAND degouezhet en Aljer d’an 10 du
nemet penngourc’hemenner ar morlu hag an tirlu ha tamm ebet danvez ar gouarnour-meur. Degemeret
mat e voe seurt keleier gant Europiz Aljeria. VUILLERMOZ a gavas aze an dro d’en em zizober eus e
garg a Gefridier dreistordinal – ponner e teue da vezañ d’e c’hrad e atebegezhioù. C’hwitet mik oa
luskad disrannour an drevidion.
D’ar 17 du e voe anvet DU BOUZET, prefed Oran, da gefridier trevourel. Ar gouarnamant gall a
embanne un heuliad devedoù war frammadur amaezhel Aljeria, d’an 24 here, d’an 24 kerzu ha d’an
30 kerzu 1870, o krennañ war c’halloud an amaezhierezh milourel hag ouzh e lakaat dindan reolerezh
an amaezhierezh trevourel. E pep departamant ez ensave un « enseller-meur an tiriadoù milourel »,
anezhañ ur c’hefridiad trevourel ezholet gant Maodiern an Diabarzh. Raksellet oa ivez ur c’hresk eus
an tiriadoù trevourel, na voe ket erounezet diouzhtu avat en abeg da eneberezh ar vilourion. D’ar 6
c’hwevrer 1871 e voe embannet un deved all o tiferañ e tlee ofisourion ar burevioù arab hag holl
skourroù an amaezhierezh milourel bezañ ezholet gant Maodiern an Diabarzh. Diwar neuze e
paouezas an amaezhierezh milourel a c’hoari evel nerzh emren gouest da herzel ouzh arc’hadurioù an
drevidion. Ar re-mañ a stagas da stourm evit ma ve freuzet dirannded an douaroù meuriadel, pezh a
voe roet dezho gant lezenn an 26 gouere 1873.
Un deved all a zivizas e ve barnet an Aljerianed el lezioù-asizoù dirak kengorioù-barn graet gant
Europiz, – en anv an enteuzidigezh. Adal neuze en em gavas an Aljerianed el lezioù-asizoù dirak
kengoridi izel o live peurliesañ, gouennelour hag o tougen barnidigezhioù tidek. Anat e voe kement-se
er prosezioù da heul moustrerezh emsavadeg 1871. Unan eus devedoù an 24 here 1870 a c’hratae ar
riezadelezh c’hall da Yuzevion Aljeria. Eno he doa c’hoariet levezon Yuzevion ar vrobenn, ha dreistholl intrudu CRÉMIEUX, Maodiern ar Reizh e Gouarnamant an difennerezh broadel. Dre
senatuskonsult ar 14 gouere 1865 o doa bet Yuzevion Aljeria ar gwir da gemer ar riezadelezh c’hall
ent hiniennel. Hogen rouez-kenan e oa bet ar re o doa tennet korvo eus ar gwir-se. Dont da riezidi
c’hall oa evito kement ha bratellat o relijion. Heñveldra oa evit Muslimiz. Tostoc’h oa avat ar
Yuzevion d’ar bed gall eget an Arabed, – darempredoù o deveze gant ar Yuzevion c’hall. Ha dreistholl n’o doa ket e-keñver an deskadurezh c’hall ar serradur krenn a ziskoueze Muslimiz. Ersavioù taer
a zeuas a-berzh Europiz Aljeria ouzh deved CRÉMIEUX, rak ken kreñv oa en o zouez an
enepyuzevegezh hag ar ouennelouriezh enebarab. Koulskoude ne zeujont ket a-benn da lakaat freuzañ
an deved : kreñvoc’h eget o hini oa pouez Yuzevion ar vrobenn. Diwezhatoc’h e klaskas an drevidion
teurel war an deved kiriegezh emsavadeg 1871, Muslimiz o vezañ diskouezet en doare-se o gwarizi
ouzh ar Yuzevion deuet da riezidi c’hall. E gwirionez ne oa ket gwall chalet Muslimiz gant ar
riezadelezh c’hall ; kentoc’h e toujent na ve gourlakaet outo dre nerzh ivez. Arbennoù all a voe d’an
emsavadeg.
Adalek an 13 gwengolo 1870 e voe gronnet ha sezizet Paris gant an Alamaned. Un darn eus ar
gouarnamant en em repuas e Tours oc’h amparañ « Leuriadur Tours » bleniet gant GAMBETTA. Al
Leuriadur a savas war ar prim ul lu nevez tost diwar netra, hogen skort e oa ar gourdonadur hag ar
genstagded ennañ. Aner e voe strivoù an nerzhoù nevez-se evit dic’hronnañ Paris hag evit troc’hañ
linennoù-kehentiñ an Alamaned. C’hwitadennoù e voe ivez eus ermaeziadegoù lu Paris. Ar
gouarnamant a rankas kevraouiñ un diviz-brezel a voe sinet d’an 28 genver 1871. Ne oa ket trec’het
da vat ar C’hallaoued koulskoude. Kalz barregezhioù-difenn a chome dezho. An Alamaned n’o doa
ket gounezet un trec’h krenn evel ma rejont e 1940. Er c’hontrol, seul zonoc’h ma sankent er vro, seul
dennoc’h ez ae ar brezel evito : o nerzhoù o strewiñ, o c’holloù o kreskiñ, o linennoù-kehentiñ o
hiraat, ar gourzhbellerezh ouzh o hegañ er rannvroioù aloubet oa kemend-all a amveziadoù o strobañ
o c’herzh war-raok. Nemet e save ar c’hedveno gall a-du gant ar peoc’h, war ar maez peurgetket : evit
ar c’houvriaded hag ar gouerion e oa kenster peoc’h hag urzh. Ret e oa lakaat e kont ivez ar
rannvroioù trobarzhel. Heverk eo e voe sinet an diviz-brezel d’an ampoent ma voe aloubet Frañs
istorek en he fezh war-bouez nebeut. Tu oa c’hoazh da genderc’hel gant ar brezel o kemer da

vonlec’hioù ar rannvroioù nann aloubet : Artez ha Flandrez, Breizh, Okitania, Burgondia, FrancheComté. Kement-se en dije empleget avat lakaat poblañs ar rannvroioù-se da gemer perzh oberiat er
brezel, eleze reiñ lañs da nerzhoù renkadel ha tudadel a vije bet argollus evit ar Stad, ken evel Stad
vourc’hiz, ken evel Stad c’hall. Kentelius a-walc’h eo skouer lu Breizh ha hini ar Gumun4. Gwell e
kavas ar gouarnamant koll tri departamant trobarzhel eget lakaat en arvar stabilder diabarzh ar
gevredigezh c’hall.
BISMARCK a asantas d’an diviz-brezel nemet e nac’has breutaat ur feur a beoc’h gant
Gouarnamant an difennerezh broadel, ganet en amveziadoù ezreol : gortoz a rae ur gouarnamant
« reoliek », da lavarout eo diazezet mat er vro hag o terc’houezañ feleun ar renkad-ren. E-se e voe
aozet mouezhiadegoù evit an 8 c’hwevrer 1871 da zilenn ur Vodadenn vroadel. Ar virelourion o
vountañ d’ar peoc’h ha da zistro an urzh tra ma erbede un darn eus ar republikaned kendalc’h ar
brezel, e vouezhias ar muianiver eus ar Frañsizion, aet skuizh gant ar brezel, evit an tu dehou. War
645 kannad e voe 400 roueelour, gourferc’henned 250 anezho. Gouvriaded diwar ar maez a yae
d’ober ar pep brasañ eus ar Vodadenn vroadel. Korvo a c’houneze ar renkad-ren henvoazel gant
daraezadeg an drouziwezh milourel (pezh a c’hoarvezas en un doare damheñvel e 1940). Hogen
estren-kaer d’ar bed greantel oa izili ar Vodadenn dilennet ha dic’houest da blediñ gant ar c’hudennoù
kevredigezhel, dres er mare ma c’houlenne ar blegenn ma edo poblañs Paris diskoulmoù mallus.
Gouzañvet o doa kalz ar Barizianed diwar ar seziz, reuziet ma oant gant an dienez hag an dic’hwel.
Perzh oberiat o doa kemeret e difennerezh ar gêrbenn ha frammet edont en ur gward broadel a 250
kaderv chomet armet goude an diviz-brezel. Hemañ o doa sellet a-hend-all evel un taol bratellerezh.
Intret oant ivez mui-ouzh-mui gant ar mennozioù republikan ha sokialour, – karterioù ’zo eus Paris
evel Belleville pe Vaugirard oa chomet kreñvlec’hioù republikan e-pad an Eil Impalaeriezh. Bodet oa
amveziadoù d’un difloskadenn etre republikaned Paris hag ar Vodadenn vroadel sezet e Versailles. Da
vare dilennadegoù c’hwevrer 1871 en em zastumas kadervoù ar gward broadel en ur c’hevreadur ;
poellgor-kreiz hemañ a gendeuzas gant poellgor-kreiz an ugent ranngêr savet e-kerz ar seziz. Ar
Vodadenn, war un dro aonik ha divarrek dirak ar c’hudennoù kevredigezhel, ne ouezas kemer nemet
disentezioù dizampart ha dihegoulz : freuzadur gopr soudarded ar gward broadel, freuzadur goursez ar
feurmoù hag an dleoù, pezh na reas nemet gwashaat da blegenn proleterion Paris ha kreskiñ an
droukvoz. THIERS, lakaet e penn an erounid ezholet gant ar Vodadenn a gasas al lu da skrapañ
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Savet e voe lu Breizh dre un deved eus an 22 here 1870 ha lakaet dindan renerezh ar penngadour DE KÉRATRY. E
derou miz du e tastumas hemañ e Kamp Conlie e-kichen Le Mans 6000 enlued breizhat. Hogen diouzhtu ez anadas ganto ur
spered brogarour brezhon ken kreñv m’o devoe keuz GAMBETTA ha tud all Leuriadur Tours d’an diviz kemeret. Graet oa
pep unvez eus lu Breizh gant tud eus un hevelep korn-bro, soudarded hag ofisourion. Ar re-mañ oa gouvriaded intret gant
kealiadurezh an Emsav kentañ. En ur mare ma horelle ar Stad c’hall en drouziwezh e c’halle Breizhiz bezañ hoalet gant ar
mennad difenn o bro o-unan ouzh an Alamaned. Setu perak ne voe ket roet armoù da lu Breizh, nemet d’un 12 000 soudard
anezhañ bodet en ur rannlu a voe destaget ouzh Eil Lu al Liger e gourc’hemenn CHANZY. Edo lu CHANZY, ennañ
120 000 den o kilañ war-du Le Mans dirak ul lu alaman eus 70 000 den gourdonetoc’h ha sterniet gwelloc’h. Dre
engwezhiañ lu Breizh a-bezh e-kichen lu CHANZY e vije bet tu marteze da eilpennañ keñver an nerzhoù. Ur gourdrouz e oa
avat lu Breizh evit unvaniezh Frañs. Gwell e oa ur faezhadenn eget un trec’h gounezet gant ul lu breizhat emren. Lezet e voe
ar soudarded vreizhat da vreinañ en dioberiantiz dindan ar wallamzer. An naonegezh hag an darreuziadoù o kregiñ, e tivizas
ar penngadour DE MARIVAULT, amsavad DE KÉRATRY, kas Breizhiz d’o bro. E derou genver 1871 ne chome er c’hamp
nemet c’hwec’h kaderv a gemeras perzh en emgann Le Mans d’an 11 genver. Roet oa bet dezho armoù a chome e dilerc’h ar
Brezel-Digevrediñ, n’eo ket hepken dispredet met zoken argollus evit ar re a rae ganto. Evit na vezañ lazhadeget e kiljont.
CHANZY a glaskas o lakaat kiriek d’an drouziwezh. Re sklaer oa avat mennoz ar gouarnamant : ret oa diskar pep nerzh
tudadel pe renkadel armet emren. Dre an hevelep abeg e oa bet moustret ar Gumun. Ar Gumunourion o doa gwelet spis e tlee
bezañ kaset en ur ser an difennerezh broadel hag an dispac’h kevredigezhel. Klasket en doa Gouarnamant an difennerezh
broadel enaouiñ er vro ul lusk brogarour galloudus evel e grez an Dispac’h e 1792-1793. Hogen truchañ a rae betek re. An
Dispac’h gall a rene war un dro difennerezh broadel ha treuzfurmerezh kevredigezhel, o tispenn ar frammoù kozh hag o
sevel frammoù nevez ; o tienkañ er vro nerzhoù bras-kenan a voe e tro da herzel ouzh an aloubidigezh. « Dispac’h » ar 4
gwengolo 1870 ne reas nemet treuzkas ar galloud eus gwiskadoù eus ar vourc’hizelezh a-du gant an Eil Impalaeriezh da
wiskadoù all, ha bepred e oa an hevelep kevredigezh vourc’hiz o kenderc’hel. Ne ouezas Gouarnamant an difennerezh
broadel nemet sammañ ar benvegadur chomet e dilerc’h an Eil Impalaeriezh. Klaviet e chome an nerzhoù o dije gallet kas
war-raok treuzfurmadur diabarzh ar vro hag an trec’h war an alouberion. Setu pezh o doa klasket ober ar Gumunourion. Re
strizh avat e oa diaz poblañsel ar Gumun. Enep dezhi edo yoc’hadoù kouerion ar proviñsoù ma c’hallas ar gouarnamant tuta
ar soudarded en doa ezhomm evit kas ar moustrerezh da benn-vat.

kanolioù ar gward broadel e Montmartre d’an 18 meurzh : diwar neuze e tarzhas emgannoù armoù
etre ar Barizianed hag ar gouarnamant. Ar Poellgor-kreiz a aozas dilennadegoù e Paris d’an 26
meurzh ma kemeras perzh 230 000 den diwar 470 000 enskrivet war ar rolloù-mouezhiañ : da
lavarout eo e vouezhias gwiskadoù paourañ ar boblañs. Un dinaz, ur « Gumun » a voe dilennet, en em
renas diouzhtu evel ur gwir c’houarnamant. Hogen troc’het oa Paris diouzh ar peb-all eus ar vro hag
ar gward broadel oa sterniet ha gourdonet fall. A-hend-all ne oa emglev gallus ebet etre ar Gumun ha
gouarnamant Versailles n’en doa da soñj nemet diskar an nerzh proleterel-se armet hag emren. E
meurzh, ebrel ha mae e voe emgannoù er bannlevioù su ha kornog. D’an 21 mae e teuas a-benn
gouarnamant Versailles da zont tre e Paris. Goude ur sizhunvezh emgannoù dre straedoù Paris (21-28
mae) e voe flastret ar gumunourion. Ar benngadourion c’hall a oa bet truezus dirak an Alamaned a
voe emgannerion dreist oc’h argadiñ ar yoc’had tud dic’hourdon a rae lu ar Gumun. Tregont mil
Parizian da nebeutañ a voe lazhet. Un darn all eus ar gumunourion a dec’has. Un toull bras a voe da
heul e poblañs vicherour Paris. Flastret kriz e oa bet ivez ar c’humunioù berrbad-tre savet e Marseille,
Lyon, Saint-Étienne ha Toulouse war skouer Kumun Paris.
N’eo ket hon amkan amañ ober un istor eus ar Gumun, hogen klask digejañ un nebeut keñverioù
etre brezel-trevadenniñ ha moustrerezh enepproleterel. E-doug an 19t kantved e voe taer ivez stourm
ar renkadoù er broioù greantelaet all eus Kornog Europa : Bro-Saoz, Alamagn, an Izelvroioù, Belgia,
Aostria, Italia, hep disoc’hañ koulskoude war lazhadegoù a-vras evel e Frañs e 1848 hag e 1871. Ret
eo lakaat amañ e penn-kont roll al lu trevadennel, lu Aljeria pergen. Stag-tre e oa koskor an ofisourion
hag ar benngadourion eus lu Aljeria ouzh ar renkad-ren henvoazel, o metou-orin. Enebet oa tud ar
renkad-ren kozh ouzh an treuzfurmadurioù degaset gant ar Reverzhi c’hreantel (sl. PKB-1411, Emsav
104/278-285, 1975). Enebourion e oant dreist-holl d’ar broleterion diwanet diouzh ar greanteladur
adalek ar mare ma veze ar re-mañ tizhet gant ar mennozioù sokialour ha mennet d’o dedalvezout.
Diwelout a raent al lamm doareadel en doa lakaet da bostañ en ijinerezh an dreistadoù arc’hant
dastumet diwar ar gounezerezh ha graet micherourion eus ar wezhourion-douar hag eus ar gouerion
vihan. Mont a raent betek nac’h pep kenvroadegezh gant proleterion ar greanterezh. E 1848 e skrive
BUGEAUD (en doa e-unan flastret ur c’horreadeg vicherour e Paris e 1834) diwar-benn an emsavidi
barizian : « Gouesat ha fervat loened ! Penaos e c’hell Doue lezel ar mammoù d’ober ur seurt
noueañs ? A, setu aze an enebourion wirion, ha n’eo ket ar Rusianed pe an Aostrianed ». Meno
BUGEAUD oa meno tud e renkad : evito edo ar vicherourion er-maez eus ar gumuniezh vroadel, ha
zoken eus pep sevenadurezh. Nevet oa ar gwir-perc’hentiezh evit ar vrientinion hag holl izili ar
renkad-ren kozh : ha ne oa ket diazezet o galloud armerzhel war al leveoù a dennent eus o domanioù ?
Bewech ma tizhas ar broleterion amparañ un nerzh tamm pe damm frammet hag armet, evel e 1848
hag e 1871, e kevredas diouzhtu ar renkad-ren henvoazel gant ar vourc’hizelezh c’hreantel, oc’h
ankouaat evit ur mare he rendaeloù ganti. Evit embreger ar moustrerezh enepproleterel e 1848 hag e
1871 e voe kaset soudarded eus lu Aljeria. Terriñ a rejont emsavadeg proleterion Paris gant ar ouezoni
hag ar c’hrizder e oant boas da lakaat evit gwanañ meuriadoù Aljeria pe an trevadennoù all.
En Aljeria e voe DU BOUZET kefridier trevourel eus ar 17 du 1870 d’an 8 c’hwevrer 1871.
Tennderioù e voe etrezañ ha dinaz Aljer a felle dezhi kenderc’hel da c’hoari evel nerzh emren.
Kenniñv a savas etrezo dreist-holl a-zivout bezin Aljer tutaet e-touez an drevidion : hag e tlee chom
dindan c’hourc’hemennerezh an dinaz pe bezañ lakaet dindan hini ar c’hefridier trevourel ?
VUILLERMOZ hag e guzulierion all a nac’has dilezel o reolerezh war ar vezin. DU BOUZET a
zeuas a-benn da c’hounit digant Leuriadur Tours loezadur dinaz Aljer d’an 18 genver 1871.
Addilennet e voe avat an hevelep dinaz d’ar 5 c’hwevrer gant ur muianiver brevus. DU BOUZET, o
vezañ graet tro-wenn, a voe dizorniet hag amsavet gant prefed Oran, Alexis LAMBERT, d’an 8
c’hwevrer, dres da zeiz an dilennadegoù evit ar Vodadenn vroadel. Trevidion Aljeria a zilennas 6
kannad, republikaned an holl anezho, 4 en o zouez o vezañ radikaled. Tra ma vouezhie enta ar
vrobenn evit ar virelourion e troe Gallaoued Aljeria ouzh ar c’hleiz pellañ5. Diouzh un tu e welent er
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Diwar an derou e kenduas Europiz Aljeria gant an tu kleiz. Diouzh un tu, goude divroañ da Aljeria, e c’houzañvent
kalz nebeutoc’h pouez an henvoazelezh, diouzh un tu all e oa liammet o c’healiadurezh ivez ouzh o stourm enep d’ar
vilourion.

Republik ar bromesa eus astenn ar renad trevourek da Aljeria a-bezh hag an enteuzidigezh. Diouzh an
tu all e oant a-enep an diviz-brezel hag a-du evit kenderc’hel an emgann ouzh an Alamaned (ne oa ket
gwall argollus evito). Aljer he doa dilennet GAMBETTA ha GARIBALDI. GAMBETTA avat a
zibabas bezañ kannad departamant ar Bas-Rhin ma oa bet dilennet ivez, hag andilennadus oa
GARIBALDI pa na oa ket Gall. E mezheven 1871 e voe erlec’hiet outo VUILLERMOZ ha
WARNIER, ur republikan habaskterour. LAMBERT a glaskas en em glevout gant VUILLERMOZ ha
dinaz Aljer kentoc’h eget o mestroniañ. Tamallet e voe a wander. En devoud edo rannet ar galloud en
Aljeria etre ar c’hefridier trevourel ha dinaz Aljer. Hogen ne badas ket pell kargvezh LAMBERT.
D’ar 15 meurzh e tarzhe an emsavadeg e Kabilia. D’an 18 meurzh e kroge emgannoù ar Gumun e
Paris. En askont eus ar blegenn, e kavas gwell THIERS, penn an erounid, erlec’hiañ ouzh ar
c’hefridier trevourel ur milour ; barn a rae LAMBERT evel un den « na oa ket temzet kreñv awalc’h ». D’an 29 meurzh 1871 e voe anvet ar besmorvezhen DE GUEYDON da c’houarnour-meur ;
d’an 10 ebrel e tilestras en Aljer. Un dipitadenn vras e voe evit Europiz Aljeria, nemet ne gredjont ket
enebiñ, rak ezhomm o doa eus al lu evit talañ ouzh an emsavadeg aljerian. Dereet e voe pep galloud
da DE GUEYDON. Echu oa gant emrended dinaz Aljer. Komzet ez eus bet eus « Kumun Aljer » dageñver darvoudoù 1870-1871 ma c’hoarias dinaz Aljer ur roll politikel pouezus. Koulskoude ne oa ket
kalz tra voutin etre « Kumun Aljer » ha Kumunioù Paris, Lyon, Marseille, h.a., nag en o endalc’h hag
en o falioù, daoust ma oa an holl anezho diwanet eus an hevelep enkadenn da heul diskar an
Impalaeriezh hag ar faezhadenn vilourel. A-c’houdevezh e klaskas en aner ur c’hengor-enklask aberzh Stad savelañ liammoù etre « Kumun Aljer » ha Kumunioù ar vrobenn. E gwirionez e oa diaes
lakaat a-zevri darvoudoù Aljer a-geñver gant emsavadegoù ar vrobenn hag an emsavadeg kabil.
Adalek derou ar brezel, da heul an drouziwezhioù ha diskar an Impalaeriezh, e oa kroget an
turmud e-touez an Aljerianed. Diouzh un tu e toujent diazezidigezh ur renad trevourek o lezfe dizifenn
rak an drevidion a c’hoantae o douaroù, diouzh an tu all o doa an darvoudoù diskouezet dezho e oa al
lu gall ur geurzelwenn he zreid pri ha ne oa tamm ebet didrec’hadus. Dres en doa ar pep brasañ eus lu
Aljeria kuitaet ar vro evit kemer perzh er brezel e Frañs. Lañsus e hañvale bezañ an amveziadoù evit
un emsavadeg a skarzhfe ar C’hallaoued diouzh Aljeria. E-touez poblañsoù rannvro Constantine edo
an turmud en e vrasañ. Ar brudoù iskisañ a rede. Komzet e veze eus un darsav prientet e kuzh gant
MAHI-ED-DIN, mab ABD-EL-KADER, hag eus ur skoazell a-berzh an Durked ha Tuniziz. Lavaret e
veze e oa prizoniad impalaer ar C’hallaoued, distrujet al lu gall, hag e oa kouezhet Frañs ken izel ma
oa leviet gant ur Yuzev (eleze CRÉMIEUX, Maodiern ar Reizh). Ur roll bras a c’hoarie ar
breuriezhoù kravezel e skignerezh ar seurt brudoù. An Aljerianed o vevañ e kêr a zeskrive an dizurzh
o ren eno abaoe diskar an Eil Impalaeriezh ha trec’h an drevourion war ar vilourion. A-daol-trumm e
kreskas an torfederezh hag ar feulster e-touez an Aljerianed : tangwalloù mennet, lazhidigezhioù,
kannoù war ar marc’hallac’hioù, emgannoù etre « soff »où, h.a.. Kalz skolidi aljerian eus ar skolioù
gall ne zistrojont ket d’o skol e here 1870 goude an ehanoù bras. Adalek du 1870 e voe savet gant
meuriadoù rannvro Biskra « chartya »où, eleze gourzhbodadennoù gwerinek o kemer lec’h
bodadennoù kefridiel ar meuriadoù pe « djemaa »où. Evezhiañ a rae ar « chartya »où obererezh ar
gaided, ar gadied hag holl gefridiaded aljerian an amaezhierezh gall. Sevel a raent lezioù-barn,
kastizañ ar re na felle ket dezho entuañ ganto oc’h adc’havaelañ o madoù. Dastum a raent arc’hant ha
prenañ kezeg, armoù, pourvezadurioù. Anvet e voent gant un ofisour gall : « kevreoù kouerion ha
proleterion », pezh a glote ervat gant o endalc’hed kevredigezhel. Luskad ar « chartya »où en em
astennas tamm-ha-tamm war-du Norz rannvro Constantine e-doug ar goañv. D’an 20 genver, e-kichen
Boghari, e-kreiz Aljeria, ha d’an 23 e korn-bro Souk-Ahras nepell diouzh harzoù Tunizia e c’horreas
spahied aljerian o nac’h bezañ kaset da Frañs d’ober brezel. E Boghari e teuas ar C’hallaoued a-benn
da sioulaat an emsavidi o tiogeliñ ne ve kaset da Frañs nemet ar youlidi. E Souk-Ahras e tec’has ur
c’hant bennak a spahied a glaskas repu e-ser ar c’herentiad brientin RESGUI. Ar re-mañ, a oa bet
moustret gant ar burevioù arab, a c’halvas d’ar brezel evit an dizalc’hiezh vroadel : « Frañs zo bet
faezhet, diviet, emezo, n’he deus ket mui arc’hant, na gouarnamant, na tiriegezh, kemeret eo Paris
gant Prusiz, MAHI-ED-DIN a ya war-raok dre Nefta ha Negrine ; a bep tu emeur o vont da emsevel
en Aljeria ; dibar eo an degouezh d’en em zieubiñ diouzh ar C’hallaoued ». Deduañ a rejont ar
meuriad Hanencha ha meur a ferka (rannveuriad) all. Kalz atantoù europat a voe argadet ha

tangwallet. E-pad tri devezh (26-28 gouere) e voe gronnet Souk-Ahras gant an darsaverion. Ar remañ, pa voe torret ar gronn gant ur golonenn eus al lu gall, en em repuas e Tunizia gant o ziegezhioù.
Ar c’heleier eus an diviz-brezel hag eus emzaskoridigezh Paris ne rejont nemet isañ c’hoazh
muioc’h an Aljerianed. En El Milia ez emsavas meuriad an Ouled Aidoun, o sezizañ ar « bordj »
(kreñvlec’h) gall na voe dic’hronnet nemet trizek devezh goude. E meurzh e tarzhas an emsavadeg
vras. Enni e kengejas daou nerzh : un nerzh brientin hag un nerzh gwerin. Unan eus al luskerion e voe
Mohammed EL-MOKRANI, brientin a oa bachaga ar Medjana. Evel an holl vrientinion e oa bet
krennet war e veli gant ar burevioù arab : freuzet oa bet an telloù hag an anerioù a denne eus poblañs
ar bachagalik, ouzh ar c’hoskor-amaezhiañ dibabet gantañ e oa bet erlec’hiet kaided ha cheic’hed
anvet gant an amaezhierezh milourel, diberc’hennet oa bet e gerentiad gant ar Stad eus 5000 hektarad
roet da gumun Bordj-Bon-Arreridj nevez krouet. Mezhekaet en em gavas peurgetket pa voe lakaet e
1870 dindan reolerezh n’eo ket mui ur mael hogen ur c’habiten nemetken. Dreist-holl en doa sammet
dleoù ponner e 1867-1869 da vare an naonegezh vras a-benn skoazellañ poblañs ar Medjana. Gant ar
c’hampi e save an dleoù da ouzhpenn ur milion e 1871. MAC-MAHON, neuze gouarnour-meur, en
doa e vroudet d’ober an amprestoù-se o prometiñ dezhañ e c’hallfe dastalañ dre zegemerout e lodenn
diwar an telloù dastumet en e diriad. Hogen endra oa mat eostoù 1870 er pep brasañ eus Aljeria, er
Medjana e voent distrujet gant ar c’harveged. Ne voe ket kemedet ar bachagalik hag e chomas ELMOKRANI gant e zleoù. Rankout a reas arouestlañ e vadoù ha madoù e gerentiad. Gant ar renad
nevez e oa hogos sur ne ve ket dalc’het da bromesa MAC-MAHON hag en defe en em gavet rivinet abenn ar fin, pezh a voe diogelet dezhañ gant ofisourion ar burevioù arab, dalc’hidi eus ar renad kent
hag eneberion d’ar republik. Aze e c’hoarias ar vilourion ur roll amjestr. Stlennet mat a-walc’h e oant
evit gouzout e oa darev un darn vras eus an Aljerianed da emsevel. Dre zevedoù here ha kerzu 1870
evel m’hon eus gwelet e oa bet krennet war c’halloud ar burevioù arab ha lakaet oa bet ar re-mañ
dindan reolerezh an amaezhierezh trevourel. Gwelout a raent edo keñver an nerzhoù etrezo hag an
drevourion o treiñ e gounid ar re-mañ. A-benn herzel e raent o mennoz arverañ an Aljerianed, ouzh o
bountañ d’un emsavadeg a zalc’hfent dindan o reolerezh hag e bevennoù « dereat ». Dre se o dije
kavet an dro da embreger pouezadurioù war an drevourion, a-benn diskouez e oant-int, milourion,
diziouerus, difenn o beli ha herzel ouzh kurzhadur an tiriadoù milourel. An hevelep lazioù o doa en
degouezh da zifenn hag an Aljerianed. Divrudañ a raent ar renad nevez dirak tud ar vro, o lakaat a-wel
an arvar lakaet war o henvoazioù ha war o douaroù. Hogen ne voe ket ar vilourion evit reoliñ pell
amzer an emsavadeg, a yeas d’ur vent n’o doa ket rakwelet. Tra m’o doa bepred ar vilourion graet o
mad eus an hennon etre ar « soff »où, o rannañ evit ren, e klaskjont e dibenn 1870 hag e derou 1871 er
c’hontrol kompezañ ar stourmoù a-benn aesaat an hent d’ar c’horreadeg. E kerzu, e c’halvas ar
penngadour AUGERAUD, gourc’hemenner isrann vilourel Setif, pennoù an daou « soff » eus ar
c’herentiad EL-MOKRANI, Mohammed hag Abd-es-Salem EL-MOKRANI, evit ober dezho
divroc’hañ. A-hend-all e oa ivez e Kabilia breuriezh kravezel ar Rahmânîya ledet-tre er boblañs, o
vroudañ d’an emsavadeg ; stourm oa etre daou varabout evit reoliñ ar vreuriezh : EL-HADDAD ha
BEN-ALI-CHERIF ; hemañ, graet bachaga gant ar C’hallaoued, a harpe war e stael kefridiel, tra ma
oa EL-HADDAD mouezh ar vrogarouriezh dibleg a-dal da goulzataerezh e geveler. Ar mael
BONVALET a gengalvas an daou zen en Akbou, dirak Mohammed EL-MOKRANI. Dont a reas abenn da skarañ o arvelloù ha d’o adunvaniñ. Da heul ne oa mui skoilh ebet d’an emsavadeg.
EL-MOKRANI hag e vreudeur a grogas gant ar brezel d’ar 15 meurzh 1871, daoust ma ouient
ervat e c’halle ar C’hallaoued, bennozh d’an diviz-brezel, degas en-dro ul lu niverus da Aljeria. D’ar
16 meurzh e tagjont hag ez aloubjont Bordj-Bon-Arreridj, nemet e c’hwitjont dirak ar wikadell a voe
dic’hronnet da c’houde. Kavout a rae da EL-MOKRANI en defe desachet gantañ en emsavadeg kalz
« djoued » (ls. eus « djouad », brientin a orin brezelour). Nemet e chomas bevennet ar c’horreadeg d’e
gerentiad. Penn ar « soff » enebour zoken, Abd-es-Salem EL-MOKRANI ne fiñvas ket, o c’hortoz
disoc’h an darvoudoù. Ne oa skoazell ebet o tont a-vaez bro, na digant an Durked, na digant Tuniziz.
Evit na vezañ digenvezet e klaskas EL-MOKRANI skoazell breuriezh ar Rahmânîya. Skoulmet e voe
an emglev etre ar c’herentiad vrientin hag ar vreuriezh dreist-holl dindan levezon SI-AZIZ, mab ELHADDAD, a venne unaniñ brezel an dieubidigezh vroadel hag an « djihad » (brezel santel) a-enep an
digredenneion. Evitañ e tlee an emskiant vroadel hag ar feiz islamat enluskañ an holl nerzhoù aljerian

en un talbenn difrailh. D’an 8 ebrel e prezegas EL-HADDAD an « djihad » war varc’hallac’h
Seddouk, e-kreiz birvilh an engroez. Eizhtez goude e oa 150 000 Kabil emsavet. Bruderezh an
darsaverion a harpe war un dro war ar feiz relijiel ha war an nec’h degaset gant deved an 25 meurzh
1871 o tiferañ lakaat e tredeog madoù an emsavidi hag adc’havaelañ o douaroù e gounid ar repuidi
eus Elzas-Loren. Graet e vez alies « emsavadeg kabil » eus gorreadeg aljerian 1871, peogwir o devoe
ar Gabiled ur roll a luskerion enni. Hogen buan ez eas an dispac’hadeg en tu all da vevennoù Kabilia,
dindan atiz ar breuriezhoù hag ar « chartya »-où. Souprenet e voe ar C’hallaoued, ken trevourion, ken
milourion. En em astenn a reas ar c’horreadeg eus trowardroioù Aljer betek Collo hag eus an dezerzh
betek ar mor. A-hend-all ez emsavas ivez rannvroioù Miliana ha Cherchell ; en holl e kilverze un
drederenn eus Aljeria, da lavarout eo 800 000 den. Sezizet e voe kêrioù bras : Sétif, Tizi-Ouzou,
Dellys, Fort-National, Bougie, Djidjelli, Batna, Touggourt, Ouargla.
Hogen un emsavadeg lusket gant ar Gabiled oa dezhi un endalc’h gwerinek ha kevatalour na blije
ket nemeur da EL-MOKRANI. Ouzhpenn se ne c’hoarie ken hemañ nemet ur roll a eil renk. Pa
ouezas e oa gouarnet Aljeria gant « un den a ouenn » (intentomp ur brientin eveltañ), ar besmorvezhen
DE GUEYDON, e klaskas kevraouiñ gantañ. En em santout a rae nesoc’h d’un den evel DE
GUEYDON eget da dud a orin poblek evel EL-HADDAD pe SI-AZIZ. Marteze en dije ar gouarnourmeur gallet kembreudañ gantañ, nemet e ranke derc’hel kont eus kedveno an drevidion. Darvennout a
reas digant EL-MOKRANI ma emzaskorfe diziviz. E-se e heulie skouer emzalc’h ar gouarnamant ekeñver ar Gumun. Ar penn aljerian a nac’has hag a gendalc’has ar brezel. Lazhet e voe en un emgann
d’ar 5 mae 1871. E vreur BOU-MEZRAG a gemeras e lec’h. Un taol fall e oa bet avat marv ELMOKRANI evit deltu an emsavidi. Al lu gall a grogas da aloubiñ ar rannvroioù gorreet goude
degemerout skoazelloù eus ar vrobenn. D’an 11 mae e voe dic’hronnet Tizi-Ouzou, d’an 11 mezheven
Fort-National. D’an 30 mezheven en em zaskoras SI-AZIZ hag e vreur d’ar C’hallaoued. Dek devezh
goude e voe tro EL-HADDAD. Emsavidi rannvroioù Miliane ha Cherchell a lakaas termen d’o
stourm, hag ivez an holl veuriadoù kabil an eil goude egile. Gant emzaskoridigezh ar meuriad Zouara
d’an 13 gwengolo ez echue an emsavadeg kabil. Dibenn al luskad gwerinek e voe, rak al luskad
brientinek, renet gant BOUMEZRAG, a gendalc’has da vrezeliñ e menezieg ar Baboroù betek diwezh
1871. Da c’houde en em repuas ar 150 den a chome eus dalc’hidi EL-MOKRANI e Norz ar Sahara.
D’an 20 mezheven 1872 e voe kavet BOU-MEZRAG hogos marv diwar fillidigezh e-kichen Ouargla
gant ur rannad vihan eus al lu gall. Echu e voe neuze gant azlammoù diwezhañ an emsavadeg.
Padet oa ar brezel eus meurzh 1871 da fin ar bloaz, o lakaat 86 000 Gall a-dal da 200 000 Aljerian
e-ser 340 emgann. Ar C’hallaoued a gollas 2 600 soudard tra ma voe miliadoù a lazhidi (na voent
nepred niveret) e tu an emsavidi. Kalonegezh ar re-mañ ne gempouezas ket o diouer a armoù hag a
genurzhiadur diabarzh. Koulskoude, e-pad ur mare e voe ar c’horreadeg un arvar gwirion evit ar veli
c’hall en Aljeria. Perak e chomas bevennet d’un drederenn eus ar vro ? Ret eo lakaat e penn-kont an
dizingalderioù e diskar ar gevredigezh henvoazel. An div drederenn all a chomas difiñv moarvat
peogwir e oa aet re bell disleberadur an emframmoù henvoazel ha distruj al liammoù a gengrediezh
hag a genskoazell. E Kabilia er c’hontrol, rannvro aloubet e-doug an Eil Impalaeriezh hepken e oa
chomet nerzhaouek a-walc’h ar gevredigezh kozh. Hogos sur ivez e c’hoarias devouderioù kenelel.
Mar boe Arabed o kemer perzh er brezel, e chomas hemañ tra ar Verbered : Kabiled, ha Chaouia eus
an Aurès (e-touez ar re-mañ e oa diwanet ar « chartya »où). Alese an tuadur poblek ha kevatalour,
liammet ouzh gwerinegezh ar c’hevredigezhioù berbereger (sl. Emsav 101/169-170, 1975). Marteze awalc’h o doa ivez ar Verbered talet gwelloc’h eget ar re all ouzh naonegezh vras 1867-1869 en arbenn
eus o c’hengrediezh vrasoc’h hag eus o c’henurzh-veveziñ pervezh-tre. O tont er-maez eus an
enkadenn e oant gouest c’hoazh da emsevel, pa chome saouzanet ar poblañsoù all. Ar meuriadoù
arabeger a oa dezho emframmoù brientinek, ha techet oa an uhelidi da ankouaat o atebegezhioù ekeñver ar gouerion en ur vont mui-ouzh-mui da vevelion vat ar burevioù arab hag o kaout o lodenn
diwar gorvoerezh o c’henvroiz.
Garv kenan e voe ar moustrerezh, dindan bouez kedveno an drevidion, ha diwar skouer
moustrerezh ar Gumun. DE GUEYDON e-unan a lavare : « Greomp evel e Paris. Ne oufe ar Gabiled
goulenn muioc’h a zamantoù eget ar C’hallaoued ». Kalz Aljerianed a voe lazhet divarn gant al lu ha
gant ar bezinoù trevidion. Nebeut-tre a erzeuas dirak lezioù milourel, ar pep muiañ anezho a voe

barnet gant lezioù-asizoù ma oa trevidion ar gengoridi ha ma ne oa plas ebet d’an diuntuegezh. O
vezañ ma ne oa ket anavezet an holl emsavidi, ha ma oa dic’hallus ouzhpenn-se ober breudad d’an
200 000 ma oant, e veze dibabet an damallidi en un doare tidek rik, ha ken tidek all e veze douge ar
c’hondaonadurioù. Niverus e voe ar marvgospoù. SI-AZIZ a saveteas e benn ha hini e dad dre lakaat
da giriek d’an emsavadeg drougarverioù ar burevioù arab. Seurt arguzennoù-emzifenn a veze deuet
mat gant ar gengoridi. E-lec’h bezañ kondaonet d’ar marv e voe trevvac’het EL-HADDAD ha SIAZIZ e Kaledonia-Nevez. BOUMEZRAG a voe kondaonet d’ar marv e meurzh 1873 gant lez-asizoù
Constantine, nemet e voe gouzizet ar boan d’an trevvac’hadur ivez gant Arlevier ar Republik. BENALI-CHERIF, en doa en em dennet buan a-walc’h eus an emsavadeg a voe kondaonet en ebrel 1873
da bemp bloavezh strizhvac’h. Hogen dre emell eeun ar gouarnour-meur hag ar gouarnamant gall, ne
voe ket erounezet ar varnedigezh ; ouzhpenn se e voe daskoret da BEN-ALI-CHERIF e gefridi
bachaga, – re a draoù a anaveze a-zivout kiriegezh ar vilourion en emsavadeg. E ziskuliadurioù o dije
degaset gwarzhoù ha divrudet al lu. DE GUEYDON a rankas stourm taer evit difenn ar vilourion.
Kenkoulz ha prosez an emsavidi e reas al lezioù-asizoù prosez an amaezhierezh milourel. E seurt
degouezhioù e oa dav mirout ouzh BEN-ALI-CHERIF a gontañ ar pezh a ouie.
Ken spontus all e voe ar moustrerezh armerzhel. Hollad an telloù-kastiz lakaet war an emsavidi a
savas da 36,5 milion (31,5 milion a voe talet a-barzh 1875). Lakaet e voe telloù-kastiz war meuriadoù
n’o doa ket kemeret perzh en emsavadeg. DE GUEYDON a zegemere savboent an drevidion o
lavarout : « Pa emsav ar vroidi, ez eo peogwir ez int re binvidik ». Lakaet e voe douaroù ar meuriadoù
emsavet e tredeog. DE GUEYDON a aotreas ar berc’henned kent d’o adprenañ, pezh a rejont, o lakaat
a-wechoù ugent bloavezh, o talañ en holl 63 milion, pe 70 % eus o c’hevala. E-se e voe rivinet ar pep
muiañ eus ar meuriadoù emsavet. Evit pell edont lakaet dic’houest da emsevel, nemet e kendalc’hjont
da vagañ kasoni don ouzh ar C’hallaoued, ha bev e chomas en o zouez eñvor an emsavadeg betek
Dispac’h 1954-19626. 446 000 hektarad a chomas avat e piaou ar C’hallaoued. War 100 000 anezho e
tivizas ar gouarnamant diazezañ repuidi eus Elzas-Loren. War an domanioù perc’hennet gant Europiz
e chomas alies an ezpiaouerion algerian evel gwezhourion-douar pe c’hamnesed, ral a wech evel
mererion.
PKB-1423
Da reizhañ en Emsav eost 1975 :
104/280, -24 hh. : () ar Venezourion, pa voe diskarzhet gronnad HÉBERT, o askell sokialidik, ha
gronnad DANTON, o askell vourc’hiz habaskterour. ()
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En o zouez e veze graet lidoù mareadek, ma veze dizouaret armoù chomet a-ziwar-lerc’h emsavadeg 1871. Diskouezet
e vezent d’ar vugale ha douaret en-dro.

AN EMSAV HAG AR VRO (89)
LIZHEROÙ
Digant troour pezh-c’hoari Samuel BECKETT, En attendant Godot, Les Éditions de Minuit,
Paris, 1952 :
« E-giz rakskrid. Perak bezañ troet En attendant Godot gant S. BECKETT e brezhoneg ? Ar
goulenn-se a chomo direspont, pe d’ar muiañ-holl e klaskin diskouez al liammoù a zo etre an oberenn
hag an troer. E gwirionez ez eo ur goulenn a hañval bezañ soliet d’ar c’hentañ sell pe a zeu d’ar
spered ken eeun ha tra. Piv a c’hello, avat, lakaat war wel an holl liammoù, liammoù ken paot, ken
rouestlet ma chomo bepred ur c’horn teñval e forzh peseurt dezrann. Un dra zo sur neoazh : troet eo
bet ; ha da heul e hañval an “traoù” bezañ eeun : perak ? Aes eo ijinañ, neuze, liammoù arbennel,
digejañ an amveziadoù, dezrannañ an ereoù devouder/ devouded, e berr diskouez e oa tonket ha
pengenniñ war an dra soliet nemetañ, eleze ‘troet eo bet’…
« Ya, anat, un dra zo sur : “troet eo bet”. A-benn ar fin e ve tu da echuiñ amañ hon damkanadenn :
n’eus ket tu da lakaat ar c’hrouiñ en ataladoù. Tud a lavar e teuy un deiz (n’eo ket warc’hoazh an
derc’hent emichañs) ma vo tu da lakaat mab-den e stumm jedoniel, pe-dost, kredapl bras o deus
abegoù mat da lakaat ar re all da grediñ e seurt traoù. Mard eo ken anat n’eo morse echu un
damkanadenn – “diechu” a lavarfe Lucky – bezomp kalonek a-walc’h neoazh evit klask dozviñ un dra
bennak, e berr erfin klaskomp kemer perzh, ni ivez, er goagadeg veur, ha pa na ve nemet evit diduañ.
« E-touez an amveziadoù bonvezus lakaomp e’m eus kavet klenket en un armel-levrioù bennak
oberenn BECKETT bet prenet gwechall gant C. E-pad an hevelep prantad e striven da skrivañ, evit
ober un dra bennak, war ur gudenn bouezus e-touez ar c’hudennoù pouezusañ : “Petra ober ?”.
Disoc’het ’m boa buan a-walc’h war ar c’hlozadur lugernus-mañ : “Greomp un dra bennak, forzh
petra ha gwelet ’vo goude” ; ur skoilh a oa koulskoude : “Forzh petra, ya, met pe dra ?”. Ha setu ma
kaven dirazon, burzhudusat tra ! prederiadennoù meur hon eziwerzhonad war an divoud end-eeun. Ha
seul vui ma studien ar pezh-c’hoari-se, seul vui e tizoloen liammoù, traoù boutin, kement ha ken bihan
ma’m eus graet un dra bennak ; erfin e berr, mechal ha savetoc’h ez oc’h bremañ…
« Traoù boutin. Un Iwerzhonad o tilezel e yezh, ar saozneg, o harpañ war ur yezh estren, ar
galleg, evit lavarout ar pezh en doa da lavarout. Moarvat n’eus ket aze un dra dibar ha bepred ez eus
bet tud o tiazezañ forzh pelec’h er bed goude dont eus forzh pelec’h all. An dodenn-mañ zo unan a
bouez e-barzh En ur c’hortoz Godot : steuziañ a ra an amzer (“Pe sadorn, avat ? Ha disadorn
emaomp ? Ne vefemp ket kentoc’h disul ? Pe dilun ? Pe digwener ?” eme Estragon), al lec’h a zo ken
di-ster all (Vladimir. – N’hon eus mui netra d’ober amañ. Estragon. – Nag e lec’h all.), betek an dud a
zo deberzhioù (“Taolit pled e vije bet tu din da vezañ en e lec’h hag eñ e’m hini… Da bep hini ar pezh
a zo dleet dezhañ” eme Bozzo o komz eus Lucky). An deberzh pur eo a ren e pep keñver, “n’eo ket
sur” eme vladimir, hag Estragon da heul : “Netra n’eo sur”. Hevelep stadadenn a-berzh Lucky an
damkaner-sklav : daoust d’an holl labourioù, d’an holl strivoù damkanel, da gement tra a vez graet, ez
eo bepred heñvel an traoù, ne ra an denelezh kammed ebet : “Pep hini d’eo dro”. Hag evit gwir ne
c’hoarvez netra en holl d’an holl daoust d’ar pezh a c’haller krediñ ha goanagiñ a-wechoùigoù.
Lavaret hag adlavaret eo kement-se a-hed ar pezh-c’hoari : “O c’hortoz ne c’hoarvez netra” eme
Estragon, ha pelloc’h : “Ne c’hoarvez mann, ne zeu den…”. N’eus ket a istor enta : “Daeroù ar bed
n’o deus kemm ebet” eme Bozzo, n’eus nemet an diavaez a hañval kemmañ : “N’oc’h ket eus ar vro.
Hag eus ar c’hantved-mañ ez oc’h da nebeutañ ? Gwechall e oa farouelled. Bremañ ez eus knouked.
Ar re o deus peadra” eme c’hoazh Pozzo. Anvioù ar sklaved a gemm, tra ken. Ha ne lavar ket
Vladimir : “Ne gemm ket ar goueled” ? Petra a chom da ober neuze ? Vladimir a ro ar respont :
“Forzh petra”, rak “pezh zo sur eo ez eo hir an amzer, e seurt amveziadoù hag hon dougen a ra d’he
leuniañ a amrealoù a, penaos lavarout, a hañval marteze d’ar c’hentañ sell bezañ poellek, mard omp
boas diouto, avat…”. Ar bed a zeu da vezañ ul leurenn c’hoariva (ar “Planken”), “Evel pa vije un
arvest” hervez komzoù Vladimir… N’eus nemet da adkregiñ bewech pep tra en un doare damheñvel :

“Al loc’hañ eo an diaesañ”. Ar gudenn zo eeun : bezañ ganet, bezañ den (“Piv oc’h ?” a c’houlenn
Pozzo. “Denion omp” a respont Vladimir) ha gortoz e dro. Stourm graet en aner : “() ne’c’h eus ket
esaeet c’hoazh pep tra. Hag ez adkrogen gant ar stourm ()” eme Vladimir evit eilskeiñ da Estragon a
stade, faezh adarre : “Netra d’ober”. Ha padal… N’eo ket gwashaour penn-da-benn oberenn vrudet
BECKETT. Meur a wech ez eus anv eus ar spi : “Asa, Gogo, arabat bezañ evel-se ; warc’hoazh ez ay
gwelloc’h” pe : “Godot eo ! A-benn ar fin ! Gogo ! Godot eo ! Salvet omp !…”, hag en dibenn :
“Estragon. – Ha mar deu ? Vladimir. – Salvet e vimp”, ha war-se goude un “Deomp dezhi enta”
kalonek, ez adsav Estragon e vragoù evit talañ gant dellezegezh lu an denelezh ouzh ar saviad
spouronus a zo graet dimp gant un “doue personel, den ne oar perak”… “Dont a ray neoazh” !
« Gwechall, pe pa oan un tammig yaouankoc’h, pa gave din e oa ennon danvez ur baleer-bro, e
felle din kuitaat pep tra ha mont d’en em ziazezañ tu bennak, hag evit gwir, kroget ’m boa mat. N’eo
ket un dra rouez an treuzplantadur hag ober eus ur yezh all bennak e hini n’eo ket un dra dreistordinal
kennebeut. Ne gemm netra ent vloc’hel, n’eus nemet un eskemm a hiniennoù. Reiñ a ra d’an hinienn,
avat, santad lemm eus keñverelezh he yezh, he stuzegezh hag eus kement tra a ra an den. Anadiñ a
reont neuze evel kenderc’hadoù ar c’hevredigezhioù ma vez soubet enno an holl gwitibunan kerkent
ha deuet er bed. Kemer a reont da heul un neuz forc’hellek : un doare karc’har int a-wechoù a glask
bac’hañ an den en un dachenn enk, en em c’hourlakaat outañ ha gwechoù all danvez ur c’henderc’hañ
nevez, danvez da ledanaat an dremmwel…
« Pa’z eur douget da gemmañ yezh, stuzegezh dre emstaliañ en ur vro all, e c’hell bezañ un doare
da voulc’hañ un dra nevez. Diaes kenan eo avat, o vezañ ma’z eo ken redius all ar framm nevez. En
em veuziñ a reer kentoc’h, evel euvret e doare ur garvev gant ur gellig wenn. “Kemm a reer a gaoc’h
hepken” a lavarfe BECKETT. D’ar muiañ-holl e c’hell degas ur santad a frankiz, degas ur valoñsad
oksigen goude un aergelc’h re vougus. “It was more exciting for me, writing in French” eme
BECKETT.
« Kemmañ a reer yezh ivez pa zeuer d’an emsav. N’eo ket heñvel an degouezh e nep feur, avat.
N’en em stalier ket en ur vro nevez. N’eus ket a gevredigezh vloc’hel. Pa skriver e galleg pe e
saozneg pe en alamaneg, ez eur sur (gant un tammig chañs war ar marc’had) da dizhout kelc’hiadoù
ledan. Pa skriver e brezhoneg n’eo ket heñvel ar gont. Strizh kenan eo ar c’hevredig. E gwirionez ne
gemmer ket yezh en degouezh-se evel pa gemmer ur chupenn, kemer a reer perzh e krouidigezh ur
gevredigezh nevez, ar yezh o vezañ un arvez hepken eus un hollad kempleshoc’h. Un emsevel diouzh
un tu, un trokañ diouzh un tu all. Un argerzh hiniennel, un treuzplantañ diouzh un tu, un argerzh
strollennel, ur c’hrouiñ, ur saviad nevez diouzh un tu all.
« Komz a raen uheloc’h a geñverelezh. Gant krouidigezh ar saviad nevez e stegner ur vaezienn
nevez d’an dud. Bleinekaat a reer al luskoù, ar redennoù er gevredigezh. Un trehontiñ, un esorc’hiñ
diabarzh eo.
« Treiñ En ur c’hortoz Godot e brezhoneg, n’eo ket evel treiñ an oberenn e saozneg pe e rusianeg,
enta. Ra lakay da ziwanañ luskoù nevez en hon touez, dimp da ober hon plas dindan an heol. »
(?? 10 75)

EMVR-548

Da aozer EMVR-535, Emsav 105/335-337, 1975, digant aozer EMVR-528, Emsav 104/296-297,
1975, hag EMVR-536, Emsav 105/337-338, 1975 :
« Notennoù o tennañ da savlec’h kevredigezhel al labourer. Al labourer zo da gentañ ur
c’henderc’her armerzhel. Ret eo neuze anavezout mat an armerzh evit termenañ al lec’h roet dezhañ
e-barzh. An dazrannadur, an diberzhekadur, an dic’hwel zo darvoudoù o waskañ war al labourer. Da
anavezout roll an darvoudoù-se en armerzh ez eus. Eleze eo ret studiañ arc’hwel an armerzh. N’eus
nemet en doare-se e vo anavezet lec’h al labourer en armerzh.
« Eus ar savlec’h armerzhel e vo tu da dremen d’ar savlec’h kevredigezhel. Peseurt heuliadoù
kevredigezhel a zo evit al labourer da vezañ kenderc’her armerzhel ? Penaos e vez levezonet bred,
buhezadur politikel, sevenadurel, stuzegezhel al labourer dre e savlec’h armerzhel, eleze doareoù e
labour ha doareoù hollek an armerzh ?

« Mar deu anat neuze ez eo al labourer ur benveg-kenderc’hañ armerzhel hepken, mar deu anat ez
eo ar c’henderc’hañ armerzhel a ren war e berzhiadur er c’henderc’hañ kevredigezhel, e vo anat neuze
emañ saviad al labourer e-kreiz un enkadenn gevredigezhel a ya pelloc’h egetañ. Terriñ digenvez
kevredigezhel al labourer a emplego trehontiñ an emframm kevredigezhel. An hent a vo aloubiñ
tachennoù ar c’henderc’hañ kevredigezhel a chom fraost evit al labourer.
« Anv ez eus bet graet a ziberzhekadur. Degas a ran seurt devoud pa hañval din pouezus en
emdroadur an armerzh. Ar pouez a roan d’an devoud ne’m eus ket tennet eus ersavioù an implijidi. Ne
reont nemet stadañ evit an darn vuiañ ha n’int ket chalet pa nad a ket an devoud betek tizhout par ar
goproù. Seurt doare ersaviñ ouzh ar pezh a sell ar goproù hepken zo dres da studiañ en ur ser gant an
diberzhekadur evel heuliad da zedroadur bremañ an armerzh. Gant dedroadur an armerzh ez eus bet
ganet ul labourer direet d’ar gopr, – o pellaat diouzh danvez ha pal e labour. Laz an implijer eo ivez :
ezhomm en deus ma ve al labourerion prederiet an nebeutañ gwellañ gant ar berzhegezh vicherel. Al
labourer diouzh e du zo degaset da welout e c’hourc’hwel evel an doare da vastañ d’e ezhommoù
bevañs, en o zouez ezhommoù stummet diwar balioù an armerzh estren dezhañ, lec’hiet e live ar
beveziñ (goar etre traoù all).
« An diberzhekadur erfin zo un darvoud o tont da glokaat war dachenn an armerzh an
disleberadur a oa endeo war an dachenn gevredigezhel. Al labourer a goll ar roll diles diwezhañ a
c’hoarie e-kreiz an unvez strollennel diwezhañ ma keje gant ar gevredigezh : an unvez-kenderc’hañ
armerzhel. Pell edo eus ur perzhiadur diles, echu eo ar wech-mañ.
« Hag emañ ar silvidigezh gant an adperzhekadur ? Bevet ar “job enrichment” neuze ! Nann,
peogwir eo diskar kevredigezhel al labourer ar gudenn da ziskoulmañ. Ar “job enrichment”, a zo
moarvat ar stumm nemetañ a adperzhekadur degemeradus e-ser an dedroadur armerzhel, n’en deus ket
da bal seveniñ perzhiadur al labourer en armerzh evel kenderc’hañ strollennel, pezh a emplegfe un
damant kevredigezhel. N’eus gantañ nemet un damant armerzhel. “Perzhek” e vo al labourer, nemet e
chomo benveg armerzhel ha digenvezet. Ned ay ket etrezek ur perzhiadur er c’henderc’hañ
kevredigezhel. An adperzhekadur drezañ e-unan ne gemmo ket saviad al labourer. Moarvat e c’hell
bezañ arveret war dachenn an ober politikel e stumm un arc’hadur, nemet ez eo risklus.
« Dalc’het eo al labourer d’ur roll benveg ha bevezer, hag ar roll-se zo digempouez. Diouzh un tu
e vez strishaet mui-ouzh-mui e varregezhioù-krouiñ dre ober anezhañ benveg an armerzh a-raok pep
tra. Diouzh un tu all e vez kinniget dezhañ un dremmwel-veveziñ ledan-ouzh-ledan (meneget eo bet
c’hoazh donedigezh ardivinkoù evel an troerioù-pladennoù war ar maezioù e Breizh, sl. EMVR-493,
Emsav 96/433-434, 1974). Evel just e c’hell bezañ kavet ul liamm hag ur c’hempouez etre an daou.
Pezh a vez roet da veveziñ ne ginnig ket bezañ un andon d’ar c’henderc’hañ, – un arvar a ve aze evit
an emframm kevredigezhel. An argerzh ledanaat ar beveziñ a denn da chom kempoell ouzh palioù an
armerzh. Un dislavar arvarus a chom aze memes tra.
« Kempennet eo an dislavar dre ma chom bevennet al labourer d’e hiniennelezh, ha ne ersav ket
diouzh ur buhezadur strollennel, diouzh ur perzhiadur kevredigezhel. Ersaviñ a ra diouzh un “talvoud”
kevredigezhel a zo armerzhel ha hiniennel : ar gopr. Dalc’het emañ en dazeilad gopr/ dic’hopr. A-dal
d’an implijer a gav ar gopr bepred re uhel e kav al labourer ar gopr re izel dirak e ezhommoù beveziñ.
An hent-se ne laka ket en arvar savlec’h kevredigezhel al labourer.
« Ur skouer eus an diaes eo terriñ ar c’helc’h-bac’h m’emañ al labourerion eo bezañs ur rizh a
c’hweluniadourion.
« Er c’hweluniad e kaver labourerion o deus ersavet rak stad dic’houzañvadus al labourer er
gevredigezh. N’o deus ket renet un emouiziekadur ouzh o saviad, lusket un dezrann distrujus anezhañ
ha kroget da savelañ un damkaniezh a-geñver gant ur pal resis a ve perzhiadur al labourerion en ur
c’henderc’hañ kevredigezhel. E par an angerzh e chom ar c’hweluniadour keitat. Ne dizh ket
distremen ar c’hombodadur hiniennelour a zo bet lakaet warnañ gant ar gevredigezh. Ne glask ket
adkavout ur c’henderc’hañ strollennel, klask a ra bezañ anavezet evel hinienn hep damant ebet d’ur
c’henderc’hañ strollennel n’en deus morse anavezet. Panevet e stumm kenderc’hadoù diempret.
Ouzhpenn se e talvez ar c’hweluniad dezhañ da gevredig, reiñ a ra dezhañ an tu da zisteurel an den

disked, diintrudu ma oa a-raok. Ur c’hweluniadour o prezegenniñ da skouer en deus brasoc’h damant
da vezañ kredadus, eleze da gendrec’hiñ, eget da luskañ un ober na ve ket didalvoud.
« Deuet eo ar c’hweluniadour a-benn da dec’hout diouzh sternioù strizh al labour bara. Dre ar
c’hweluniad e c’hell al labourer ezteurel e enebiezh ouzh moustradurioù e savlec’h armerzhel. En
doare-se e kav ar c’hweluniadour un doare kempouez a ro tro dezhañ da c’houzañv aesoc’h e stad a
labourer.
« Paket er stern hiniennel e chom ar c’hweluniaderezh evel ar sport pe al luc’hskeudenniñ un ober
digenderc’h. Gwashoc’h, d’ar c’hweluniader ez anad pep ober-kenderc’hañ gwirion evel ur redi war
batrom ar c’henderc’hañ armerzhel. Dre ma chom hemañ ar furm nemeti a anavez d’ar c’henderc’hañ,
ha c’hoazh ret eo merkañ ne anavez ar c’henderc’hañ armerzhel nemet diouzh e savlec’h a hinienn, e
veiz pep kenderc’hañ evel ur redi ha n’eo ket tamm ebet evel un ober rezidek, ur c’hrouiñ. Evit ar
c’hweluniadour ne vo rezidek nemet un ober e stern e gombod hiniennel, eleze priziet dre un dave
angerzhel. Dic’hallus eo d’ur pleustr c’hweluniadel evel ma vez meizet ha renet tizhout live ar
c’henderc’hañ diles.
« Distrujus eo an dezvarn-mañ eus ar c’hweluniaderezh. Ne verk ket avat ar youl da dec’hout
diouzh ar gevredigezh hag he dislavaroù. An doare nemetañ eo da vont pelloc’h eget stadañ ez
adkaver er c’hweluniad an hevelep dislavar hag e savlec’h kevredigezhel al labourerion. Ret eo
meizañ perak ne zeu ket ar c’hweluniadourion a-benn da zienkañ diouzh an dislavar ma emaint. Rak
disteurel ar c’henderc’hañ kevredigezhel buhezet evel gwaskus a amplegfe boulc’hañ ur
c’henderc’hañ strollennel nevez. Hogen ne gavont skouer ebet eus ur c’henderc’hañ strollennel diles
dirazo. An dic’houzañvadus ez eo evito gwelout lakaet en arvar o boazioù, o diazezadur, henn
diskouez a-walc’h. Chom a reont gant ur saviad-kenderc’hañ unel, a zo hini ar gevredigezh vloc’hel.
Evit dezrannañ o ferzhiadur er c’hweluniad ez int rediet da adkouezhañ en o saviad kent a labourer,
eleze da adkavout ar goullo a ren en o labour bara.
« Betek-henn ne’m eus graet nemet stadañ dislavaroù en ersavioù al labourerion. Sevel a reont
enep d’o savlec’h armerzhel er gevredigezh nemet e chomont enket e bevennoù ar savlec’h-se. Ar
savlec’h-se o fella diouzh kenderc’hañ istor ar gevredigezh. Bevennet eo o roll d’ar beveziñ. Dre
zioueriñ embreg ar c’henderc’hañ istor e kollont zoken pep kentodiñ er c’henderc’hañ armerzh. Rak
kenderc’hañ er ster leun zo krouiñ, hag al labourerion dre o labour ne grouont ket an armerzh.
« Kenderc’hadoù ar stroll kevredigezhel-ren ne c’hellont ket talvezout d’al labourer evit ur
c’henderc’hañ diles. Da zisteurel emaint en hevelep doare ma tistaoler ar savlec’h kevredigezhel graet
d’al labourerion. En distaol krenn-se emañ eginoù ur c’henderc’hañ piaouel diles. Diwar se e c’haller
luskañ al labour ha distremen par ar stadañ evit tizhout par an embregiñ. »
(09 11 75)

EMVR-549

Da aozerez War-du an istorekaat (Kendael a-zivout istorekadur ar merc’hed), PKB-1420, Emsav
106/353-363, 1975 :
« A-du on gant tezenn-greiz da bennad war istorekaat ar merc’hed, da nebeutañ evel m’he
c’homprenan. Setu penaos en he c’homprenan : doareoù bevedel ar merc’hed zo un amveziad skoilhus
ouzh o frankiz-divizout en tachennoù keodedel, micherel, kefredel, kravezel, h.a.. Da’m meno ez eus
kemm da lakaat etre “frankiz-divizout” hag “istorekaat”. Lavarout a rez : “amveziad bonvezus d’an
anistor” ; ouzhpenn ma kavan diaes, ent yezhel-meizadel, arverañ “bonvezus” er-maez eus amgant an
eilsavelañ-hontkenderc’hañ (reishoc’h ent yezhel-meizadel e ve dit lavarout : “amveziad skoilhus d’an
istor, pe : d’ar c’henderc’hañ istor”), e kavan evezhiekoc’h ober gant div bazenn : ar frankiz-divizout,
meizad soliadel, aes da arverañ en ur studi gevredadel hag arveret kenan er bed kempred, hag, eil
pazenn, ar c’henderc’hañ istor, an istorekaat, meizad nidiadel, a chom e arver da savelañ (ned eo ket
ezvezant er bed kempred, met hogos bepred e chom dispis, kemmesket, diasur en e arverioù).
Kement-se lavaret, ha dellid bras da bennad eo henn diogeliñ gant nerzh, n’eo ket ar frankiz-divizout a
zo e kaoz evel ma kred kement hini a venn kinnig diskoulmoù da gudenn ar merc’hed, hogen an
istorekaat. Chom a ra avat ar c’hudennadur-se da stignañ.

« Un arbennadenn a c’haller degas eo ez eus kevredigezhioù ma ne ren ket ar c’hourevveliezh ;
n’eus nemet sellout ouzh deskrivadurioù an dudourion, evel re Margaret MEAD diwar-benn
kevredigezhioù Alor, Iatmoul, Manus, h.a., evit merzout saviadoù disheñvel-bras gant benevveliezh
splann. Hogen dres, ar c’hevredigezhioù-se zo kevredigezhioù “ragistorek”, “nannprometeel”
(GURVITCH), “anistorek”. Diwar ur sell kentañ war an istorvezh, ar c’hevredigezhioù istorek,
“prometeel”, zo hogos holl azonet gant ar c’hourevveliezh, ar re pergen ma voe lusket dehentadurioù
an istoregezh : Semited, Hellaziz, Romaned. Dav eo displegañ perak. Unan a zaou : pe ereet eo an
istorekaat ouzh ar c’hourevveliezh (evel ma embann ar faskourion, h.a., evel ma kred moarvat ar re,
hipied ha distroerion all d’an Eden, a venn dilezel an istor), pe ereet eo ar c’hourevveliezh ouzh
amveziadoù ’zo (tremeniat, ha marteze tremenet) eus an istorekaat. Aze ez adkaver un diogeladenn all
eztaolet c’hoazh “gant nerzh” e’z pennad : an eil goulakadur eo an hini emsavel, hag un emsav hiziv
ne c’hell bezañ emsav anez ren stourm ar finvezioù ouzh ar c’hourevveliezh evel ouzh un amveziad
skoilhus d’an istorekaat. Setu penaos e komprenan an diogeladenn-se :
« Arbennoù an ere devoudel a stader etre gourevveliezh hag istorekaat zo da gavout e meur a
amgant : a) an istorekaat en e gantvedoù kentañ zo bet pezh a anvfen “an istorekaat dre ar c’hleze”, o
reiñ lañs da berzhioù bevedel ar baotred, ha pa ve hepken nerzh ar c’higennoù, diwar-goust re ar
merc’hed ; b) er c’hantvedoù-se ivez, edo kalz strishoc’h an ere etre hil istor ha hil beved, – pep pobl
istorek o vezañ kloz-mat warni he-unan, hag un naoz devoudel oa d’an istor eus an tadoù d’ar vibion ;
mar dalc’homp stad ouzhpenn eus breskted an hil beved, dre berzh ar feur-mervel bras e-touez ar
vugale, hoali keitat berr eus ar boblañs dre-vras da heul stuzioù skort an armerzh, ar yec’hedouriezh,
h.a., eo aes kompren edo talvoudekaet ar gouennañ ha hogos bac’het ar merc’hed en o roll a
ouennourezed.
« An daou arbenn-mañ o tennañ war-eeun d’an istorekaat ne lakaont ket er-maez an arbennoù all
a c’hell bezañ ha nad eo ket moarvat ken strizh o ere ouzh an istorekaat. En domani bevedel pur, hini
al loened gouez, ez eus un niver mat a ouennadoù ma kaver ivez gourevveliezh !
« Ha bremañ ur goulenn all, oc’h adkemer ar “marteze tremenet” a’m eus skrivet uheloc’h : ha
dispredet eo an amveziadoù a rae d’an istoregezh bezañ istoregezh ar c’hleze hag an hil bevedel ? Ar
riezoù a anavezomp, ar re vras da gentañ ha moarvat ar re vihan d’o heul, a respont nann. Un nebeut
merc’hed zo pennoù-Stad, evel just ; met diwar o fenn, pa reont berzh, e lavarer o deus “empennoù
paotred” pe, grosoc’h met reishoc’h, “kouilhoù ouzh o revr” (resped dit) ; ent vevedel, evel a ouzout,
ez eus en divgell hormonoù a zo bonvezus d’an emgannusted ; e berr, anat eo e kendalc’h kefridiaded
an istor da veizañ o roll en ur vaezienn a “istoregezh ar c’hleze”. Heñveldra, leviadurezh ar genel
renet gant pep gouarnamant, ar vroadelouriezh embreget gant pep pobl dezhi riez pe get, a ziskouez awalc’h e veiz al levierion an hiloù evel bevedel da gentañ. An dezenn empleg e’z pennad eo houmañ :
aet eo an istoregezh e-biou d’al lankad “istoregezh ar c’hleze” ; aet eo ivez e-biou d’an amzer ma oa
naoziet an hiloù istor en hiloù bevedel, kenelel (ret eo merkañ penaos an ideologiezhoù o ren zo
sigoterezhioù klok-ouzh-klok : nebeut-ouzh-nebeut e vez arver an nerzh o klotañ gant stourm ar
finvezioù, gwan-ouzh-gwan eo an ere etre leviadurezhioù ar genel hag an istorekaat diles, – ha kreñvouzh-kreñv e sav ar gredenn emañ an istor etre daouarn al levierion riezel ha politikel). Da heul, emañ
da ziskouez faosted an istoregezh “kefridiel” ha, war un dro, al lec’h m’en em gav bremañ an
istoregezh diles. An istoregezh diles hiziv he deus distremenet an amveziadoù a gondaone ar
merc’hed d’an anistor, – setu ster da bennad evidon. Un azon all eus gwirded an dezenn-se eo marteze
stourm ar merc’hed hiziv, – diac’hinek mar seller hepken ouzh ar frankizioù-divizout, heveiz mar
lakaer en e andon ar skiant dispis, dizassell, eus an distremenadur-se. Anat eo, evel a verkez, n’eus
nemet an Emsav, pe kentoc’h an emsavioù, a c’hell stignañ reizh ar c’hudennadur. Ne gaso an
emsavioù o labour da benn war an dachenn nemet mar deuont a-benn eus an dra-mañ : hep paouez a
vezañ ar stourm ar finvezioù ez int dre anien, mestroniañ an amveziadoù kevredadel, armerzhel,
politikel, h.a., a rae, dres pa na oant ket mestroniet, d’an istoregezh chom naoziet e roud ar c’hleze hag
ar falluz, hag e froud an hil bevedel. Evel just, kilstourm ne vo ken emgann ar merc’hed keit ma
klaskint hepken treiñ a-du ganto an amveziadoù-se, pe dre c’hoari o faotrezed fallek, pe dre zinac’h an
hil bevedel e-lec’h reiñ dezhañ ur savlec’h e-keñver an hil istor, e berr dre glask skrapañ digant ar
baotred paol un istoregezh eus an tremened. »
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DANEVELLOÙ OBEREREZH
Breutadeg en-dro d’al levr embannet gant ar Strollad komunour Vivre libres ! Projet de
déclaration des libertés soumis à la discussion des Français, (P.C.F., Éditions de
l’Humanité, Paris, 1975) e Brest, d’ar 7 du 1975.
Dalc’het eo bet ar vreutadeg en un amfi eus Skol-veur al Lizhiri. Deraouet eo da 21 h. Da
gadoriad edo ROSMORDUC, kelenner e Skol-veur Brest hag ezel eus Sekretouriezh kevreadel ar
P.C.F.. Gantañ ouzh ar burev e oa RONY, kelenner e Skol-veur Nanterre, skridaozer e Nouvelle
Critique hag e France Nouvelle, AMINOT, ezel eus Sekretouriezh kevreadel ar P.C.F., QUESNEL ha
BABIN eus ar Skol-veur, kleizidi nannkomunour. Er sal, ur c’hevredig a etre 100 ha 150 den, o tont
eus ar metaouioù kefredour, kelennerion, studierion, h.a., diouzh ur gwel d’an nebeutañ. Aozet oa an
emvod gant ar Studierion gomunour hag ur gellig vrestat eus ar P.C.F. (Kellig Jacques Sadoul).
Da gentañ e komz RONY o venegiñ an hengoun e-touez ar varksourion a zezvarnadur eus
frankizioù furmek ar c’hevredigezhioù bourc’hiz : petore frankizioù gwerc’hek a chom gant un den en
dic’hwel da skouer ? Ur gudenn a anavezer mat bremañ. Diwerc’hegezh ar frankizioù bourc’hiz zo un
dra anzavet bremañ gant an niver brasañ, marksourion pe get. Komz a ra eus kudenn ar frankizioù er
broioù sokialour. Arvezioù nac’hel ez eus. Aze avat e ve arabat lakaat an holl vroioù sokialour war an
hevelep live. Padal ez eus en holl vroioù sokialour sevenidigezhioù yael war dachenn ar frankizioù
n’eus ket tu d’o nac’h. – Ur micherour en ur greanti zo dieupoc’h er broioù sokialour eget er broioù
kevalaour. – Evit reiñ d’an dud, dreist-holl d’ar yaouankizoù peadra da lakaat o barregezhioù da
vleuniañ ez eo kalz gwelloc’h ar reizhiad sokialour eget an hini gevalaour.
Bremañ e verzer tuadurioù aotrouniek er renad kevalaour a vremañ, a zo ur renad a gevalaouriezh
unwerzhouriek a Stad : tolc’hadurioù e buhez an embregerezhioù hag er vuhez foran dre-vras dre
ziouer a frankizoù. Emañ ar frankizoù o kilañ. Ar yoc’h ne gemer perzh ebet en disentezioù. Kementse ne ray nemet grevusaat enkadenn ar gevredigezh.
Evit parraat ouzh seurt stad a draoù en deus ar Strollad komunour savelet palioù war hir dermen.
Ur stourm dispac’hel e Frañs a dremen dre ret dre ziorreadur ar frankizoù, ar frankizoù gwerc’hek,
fetis, ar gwir da gemer perzh en disentezioù a sell ouzh pep hini. Bremañ e stourm ar galloud ouzh ar
frankizoù. Ur stourmad enepkomunour ez eus (skouer ar Parisien libéré).
QUESNEL a gomz da c’houde. Menegiñ a ra ar pouezadurioù embreget warnañ gant keneiled ’zo
o deus klasket e zibennadiñ a gemer perzh en ur vreutadeg aozet gant ar P.C.F.. Anv a ra neuze eus
gwaskerezh ar frankizoù er gweriniezhoù-pobl. Nemet e verk e pouez al levr war vleuniadur an
hiniennoù. Evitañ ez eo pouezusoc’h al levr eget ar Raklun boutin, setu perak eo deuet da gemer perzh
er vreutadeg. Merzet en deus e vez isurzhiet bremañ gant ar gomunourion an diorreadur armerzhel,
kevredigezhel da vleuniadur ar personelezhioù. Goulenn a ra avat ma kemerfe ar P.C.F. darbaroù
pleustrek war dachenn ar frankizoù. Komz a ra eus ar gwir-respont (degouezh Jean DANIEL). Komz
a ra ivez eus ar gwir da annezañ e-lec’h ma karer, – kement-se da heul diskleriadur ar c’homunour
Pierre JUQUIN en doa lavaret e tlefe pep kelenner Skol-veur kemm Akademiezh bep tri pe pevar
bloaz evit mirout ouzh ar Skolioù-meur a sonnaat. Ha mar fell din tremen va buhez e Brest ? eme
QUESNEL.
BABIN a gomz neuze. Asantiñ a ra d’ar pezh en deus lavaret QUESNEL. Pouezañ a ra war ar
gwir da zezvarn, ha zoken da zezvarn garv an Unaniezh Soviedel. Kareziñ a ra emzalc’h ar
gomunourion a-enep tud eus ar Mouvement Breton pe a-enep kleizelourion. Menegiñ a ra un
diskeladeg e Brest n’eus ket pell ma’z eus bet ur c’hrogad en-dro d’ur banniel breizhat etre izili eus ar
P.C.F. hag izili eus luskadoù breizhek. Komz a ra eus bannieloù du an anveliourion pe bannieloù
breizhat diskaret ha foeltret gant diskelerion gomunour. Neuze e c’houlenn ROSMORDUC outañ :

« Ha petra a rafec’h mar gwelfec’h tud o tont da gemer perzh en un diskeladeg aozet ganeoc’h gant ur
banniel hitlerat ? »
AMINOT a stag da gomz. Micherour eo en Arsanailh, o paouez bezañ ezfredet. Lavarout a ra ez
eo ar frankizoù evit al labourerion da gentañ an tu da gas da benn o dieubidigezh evel labourerion. Ar
stourm evit ar frankizoù n’eo ket evit ar frankizoù o-unan, met peogwir ez eo diorreidigezh ar
frankizoù hent an dispac’h. Anv a ra eus ar moustrerezh enepkomunour en Arsanailh hag en
embregerezhioù all, hag ivez eus ar moustrerezh enepc’hweluniadour. Degas a ra ivez afer ar banniel
breizhat. Emgann zo bet en-dro d’ar banniel n’eo ket da heul un diviz a-berzh ar Strollad, hogen da
heul un dagadenn hiniennel digant izili ’zo. Goude se eo bet falstamallet ar P.C.F. gant ar wask
(Ouest-France h.a.) en lakae kiriek d’an darvoud.
Tro QUESNEL eo en-dro. Abegiñ a ra hoal an Unaniezh Soviedel war ar Strollad komunour.
Nec’het eo gant ar stad a ra ar gomunourion eus ar patrom soviedel.
RONY a respont, o lakaat a-wel ar frankizoù diabarzh ar P.C.F.. Bannoù L’Humanité a dalvez da
lec’h-breutaat evit tud n’o deus ket dres an hevelep mennozioù war divoudoù ’zo, evito da vezañ
komunourion. Gwell eo komz, evitañ, eus « skouer » soviedel eget eus « patrom » soviedel.
Neuze, RONY a doull kaoz war ar skingomz hag ar skinwel, o venegiñ arroudoù eus al levr o
c’houlenn fraezh ma ve gwarantet ar gwir-respont. Forzh penaos, ez eo bet embannet pennad Jean
DANIEL war L’Humanité, gant dale avat. ROSMORDUC a emell : bez’ ez eus un niver bihan a
gelaouennoù komunour hag ur bern kelaouennoù enepkomunour. Digempouez re vras ez eus. Ne
c’hell ket ar c’helaouennoù komunour en devoud digeriñ o bannoù d’ar re all gant arvar da vezañ
aloubet.
Un ezel eus U.D.B. a gomz eus an tostadur a zo bet graet bremaik etre banniel breizhat ha banniel
hitlerat, eus pennadoù war Bretagne nouvelle (kelaouenn rannvroel ar P.C.F.) o heñvelekaat
Mouvement Breton ha faskouriezh, oc’h embann luc’hskeudennoù kozh eus an eil Brezel-bed war ar
Bezen Perrot, ar Bagadoù Stourm, h.a., o tiskouez ar c’hevelerezh etre ar vroadelourion vreizhat hag
an Alamaned. Kareziñ a ra seurt heñvelekadurioù. Tud ar Mouvement Breton bremañ n’o deus ket
mui kalz a dra da welout gant tud evel Yann FOUÉRÉ pe Yann GOULET.
ROSMORDUC : ent istorel, n’eus ket a vanniel brezhon. Banniel Duged Vreizh oa erminigoù
warnañ ha n’eo ket bandennoù gwenn ha du. Ar banniel anvet brezhon zo krouidigezh Breiz Atao. Ar
banniel eo eus tud o deus skoazellet an Alamaned er brezel ouzh ar Résistance. Setu ar ster en deus ar
banniel brezhon evit ar re o deus anavezet an eil Brezel-bed. Evel just evit ar re yaouank n’o deus ket
anavezet ar mare-se e c’hell bezañ un ardamez. Forzh penaos, estreget tud ar Mouvement Breton a vez
o stourm evit Breizh, ar gomunourion ivez a stourm evit diorreadur armerzhel ha kulturel Breizh.
Degas a ra da goun e voe ar mennad-lezenn kentañ war gelennerezh ar brezhoneg endodet e 1947 gant
ar Strollad komunour.
Ur paotr er sal, a zo bet er Strouezh, a ra anv eus keneiled dezhañ bet boureviet ha lazhet gant ar
Bezen Perrot. Un ezstrouezhad all a zeu da zervaat komzoù egile.
Kenderc’hel a ra ar vreutadenn etre paotr U.D.B. ha ROSMORDUC a-zivout afer an emgann en
diskeladeg. AMINOT a emell o lavarout e oa douget ar banniel gant Henri BRÉGEON, o paouez
bezañ didoullbac’het. Kounaat a ra en doa ar P.C.F. e Brest savet e vouezh a-enep toullbac’hadenn
BRÉGEON, daoust ma ne oa ket a-du gant mennozioù ar paotr. Forzh penaos e oa bet prientet resis an
diskeladeg, hag ar re a zegouezhe gant ur banniel breizhat ne raent nemet lakaat mesk. Reoù ’zo er sal
a grog da gavout e pad un tammig re ar breud a-zivout afer ar banniel. Unan a huch : « Ned eomp ket
memes tra da gomz eus ar beleg PERROT ». Merzout a ra paotr U.D.B. emañ ar saliad o treiñ tammha-tamm enep dezhañ. Paouez a ra.
Neuze e krog RONY da zisplegañ gwerinegezh an embregerezhioù en SSSR. Gwerinegezh
diabarzh zo er greantioù e-ser « Bodadenn al Labourerion ». Diaesterioù ez eus oc’h azasaat an
ardivinkoù enporzhiet eus ar broioù kevalaour diouzh doareoù-labourat an ijinerezh soviedel. An
arsellerion gornogat o weladenniñ ar greantioù soviedel a verz gorregezh an talmoù-labour ha

dezastum a reont « ne labourer ket kalz ». Nemet e vez lezet ur plas bras da grouusted ha da intrudu al
labourerion en aozidigezh ar gwezhiennoù.
BABIN a veneg degouezh ur geneilez dezhañ dimezet gant ur bevoniour soviedat. Diaesterioù
bras o deus bet hag o devez atav. Dont a ra ar plac’h da dremen ehanoù da Frañs, met ne gwaz n’eo
ket evit dont ganti. Komz a ra ivez eus ar mirdioù soviedel, leun a oberennoù diouzh stil ar
« werc’helouriezh sokialour » a zo ar gelennadurezh kefridiel. Dibaot kenan eo an oberennoù arz
arnevez.
RONY : n’eo ket ar gefredourion o devez ar goproù uhelañ en Unaniezh Soviedel, hogen ar
vengleuzierion, a vez kevuziet muioc’h eget ar vezeion hag ar gelennerion. En ijinerezh soviedel e vez
roet ul lec’h bras d’an imbourc’h. Ur bern imbourc’herion ez eus, a zegemerje ur gopr kalz uheloc’h
mard ajent da labourat d’ar broioù kevalaour, d’ar Stadoù-Unanet pergen. Araokadennoù kalvezel
bras o deus graet ar Stadoù-Unanet dre zesachañ ur bern gouezoniourion hag imbourc’herion eus ar
bed a-bezh. Setu perak n’eus ket tu evit SSSR da lezel he « empennoù » da vont da vale e-lec’h ma
plij dezho. Dedennet e c’hallfent bezañ gant ar Stadoù-Unanet pe gant broioù kevalaour all. Jamaikiz
ez eus eus un drederenn eus mezeion Breizh-Veur. Un dekvedenn eus mezeion ar Stadoù-Unanet a
zeu eus ar broioù isdiorreet. Kalz tud eus ar broioù isdiorreet a ya d’ober o studioù d’ar StadoùUnanet pe da vroioù all Kornog hag, e dibenn o studioù, e kavont gwell chom er vro m’emaint eget
distreiñ d’o bro. Setu perak, kent barn emzalc’h ar gouarnamant soviedel pa vir ouzh ar ouezoniourion
a vont er-maez eus ar vro, ez eo dav ensellout holl zoareoù ar gudenn.
Gwir eo a-hend-all he deus ar Stad soviedel ur gelennadurezh resis a-zivout an arz, hag ez eo
distremenet bremañ. E-pad pell ivez en deus bet ar Strollad komunour gall ur gelennadurezh war an
dachenn-se, nemet en deus he dilezet bremañ. Ne fell ket d’ar Strollad lakaat destrizhoù war an
arzourion. Forzh penaos e vo disrannet Strollad ha Stad pa gemero ar gomunourion perzh er
gouarnamant. A-du-rall eo mat gouzout ez eo kalz brasoc’h kevredig ar mirdioù er broioù sokialour
eget e broioù Kornog.
Un ezel eus ar P.C.M.L.F. (Strollad komunour marksour leninour eus Frañs – un nebeut izili zo
er sal, bodet en hevelep korn) a grog da gomz. Ober a ra ar renabl eus an darvoudoù (ec’hwelioù,
diskeladegoù) ma’z eo bet moustret ar gleizelourion gant ar gomunourion. Tamall a ra d’ar
gomunourion bezañ kouezhet er gempennelouriezh abaoe marv STALIN. Nac’h a ra ouzh ar Strollad
komunour ar gwir da gomz eus frankizoù, pa’z eo deuet da vezañ faskour. Kunujennoù zo eskemmet
etre komunourion ha kleizelourion. Ur c’homunour a c’houlenn : « Gant piv oc’h kellidet ? Gant ar
Renseignements Généraux ? » Ur c’hleizelour a gomz eus Portugal. RONY a c’houlenn outañ ha n’eo
ket liammet ouzh an M.R.P.P. (strollad kleizelour portugalat). « Eo, dres », a respont egile. Ha
RONY : « N’on ket souezhet. Ur strollad eo a zo o tarvañ an dispac’h e Portugal ». Ur c’henduad d’al
Ligue Communiste a emell, o tiskleriañ e kav eo trelatet tezennoù ar P.C.M.L.F. hag o tiogeliñ n’he
deus al L.C. kengrediezh ebet gant seurt tud. A-benn ar fin e verz paotred ar P.C.M.L.F. emañ an darn
vuiañ eus ar saliad o vont e droug outo ha gwell e kavont tevel.
QUESNEL neuze a glever adarre. Diaezet eo gant un arroud a-zivout kelennerezh ar yezhoù
rannvroel, da vezañ aozet gant « an Deskadurezh vroadel () a-geñver gant ar gwerc’hennoù hag an
ezhommoù ». Aze e wel strishadurioù na blijont ket dezhañ. ROSMORDUC a respont e klot
kelennerezh ar yezhoù rannvroel gant unan eus gwirioù-diazez an hinienn. N’eus strishadur ebet en
destenn, emezañ. Kelennet e vo ar brezhoneg e-lec’h ma vez komzet c’hoazh, peogwir e klot gant un
ezhomm. Padal, e Breizh-Uhel, ma ne vez ket mui komzet brezhoneg abaoe kantvedoù, n’eus
ezhomm ebet da gelenn ar yezh, nemet e vefe un darn bouezus eus ar boblañs ouzh henn goulenn.
N’eus ket anv da glask adkeltiekaat ar broioù ma veze komzet ar yezhoù keltiek gwechall-gozh, evel
ma hunvre reoù ’zo. Gant a ouzon, eme ROSMORDUC, n’int nemet ur bihanniver dister-tre, met
evito e vefe a-benn ar fin pal diwezhañ ar sokialouriezh keltiekaat ar bed. Setu perak ez eo dav diwall
diouzh pep hunvre hag aozañ kelennerezh ar yezhoù rannvroel o harpañ war ar werc’helezh
kevredadel.

Stagañ a ran neuze da gomz, o lavarout da ROSMORDUC ne glot mui gant ar werc’helezh an
disrann a ra etre Breizh-Izel ha Breizh-Uhel. N’eus mui diforc’h ebet etre an div Vreizh, ar galleg o
vezañ bremañ yezh an holl. Emañ ar brezhonegva war zispenn. Mard eus c’hoazh 200 000
brezhoneger, ez eo ar pep muiañ. Mard eus ur gudenn eus kelenn ar brezhoneg, n’eo ket en abeg d’ar
brezhonegva, met peogwir ez eus bremañ ur bern tud yaouank a fell dezho deskiñ ar yezh ha se e
Breizh a-bezh. Savet e vez bremañ kreizennoù kelenn brezhoneg en ur bern lec’hioù ma teu Breizhuheliz koulz ha Breizhizeliz. Setu perak e kav din n’eo ket gwall werc’hek an disrann etre GoueledBreizh ha Gorre-Breizh.
ROSMORDUC a respont dre zegas stadegoù o tiogeliñ ez eus 300 000 den e Breizh-Izel a ra gant
ar brezhoneg kentoc’h eget gant ar galleg. Forzh penaos, emezañ, n’eus ket tu da nac’h e vez graet
gant ar brezhoneg c’hoazh e kalz metaouioù kouerion ha pesketaerion. Setu perak e klot kelennerezh
ar brezhoneg er brezhonegva gant un ezhomm gwirion. A-hend-all e c’hell bezañ gwir ez eus kalz tud
ivez e Breizh-Uhel o c’houlenn deskadurezh ar brezhoneg. Mard eo gwir e vo astennet da VreizhUhel ivez kelennerezh ar brezhoneg. A-hend-all ez eus danvezioù evel Istor Breizh pe Douaroniezh
Breizh a c’hell bezañ kelennet e brezhoneg met ivez e galleg. E Breizh-Uhel da skouer e vo tu d’o
c’helenn e galleg.
Ur skolaer war e leve amsav neuze un arbennadenn : arvarus eo kelenn ur yezh rannvroel nad eo
ket ur yezh a sevenadur bras. An deskadurezh a zle digeriñ speredoù ar skolidi war an
hollveziadelezh. Ar yezhoù a sevenadur bras evel ar galleg, ar saozneg, an alamaneg, h.a., a zigor ar
speredoù war-du an hollved, met dre gelenn ar yezhoù rannvroel emeur en arvar da serriñ speredoù ar
skolidi. Setu pezh a zo c’hoarvezet e-pad an eil Brezel-bed e Flandrez pa’z eo bet lakaet ar flandrezeg
da yezh kentañ. Eilgeriañ a ra ROSMORDUC ne vo ar brezhoneg nemet eil yezh. N’eus anv ebet d’e
lakaat da yezh kentañ.
AMINOT : ret eo d’al labourerion en em zieubiñ da gentañ diouzh ar mac’herezh hag ar
c’horvoerezh kevalaour. Da heul e c’hellint eztaoliñ fraezh o ezhommoù hag o iziunadoù kulturel.
BABIN a c’houlenn ma ve komzet eus ar gwir da zibab ar marv, ar gwir d’an eutanaziezh.
Lavarout a ra bezañ diaezet gant arroudoù ’zo : « Berzet eo dastum stlenn diwar vuhez prevez un den
hep e asant, er-maez eus an degouezhioù nemedel raksellet spis gant al lezenn », – petra a dalvez an
droienn-mañ diwezhañ : « er-maez, h.a. » ? En ul lec’h all e lenner : « Pep hini en deus gwir da vezañ
kevuziet a-geñver gant doaread ha kementad e labour », – petra a dalvez resis : « doaread al labour » ?
RONY a anzav n’eo ket fraezh. Gwir eo, emezañ, ez eus un nebeut arroudoù amfraezh hag
arzaeladus. Met forzh penaos, testenn Vivre libres n’eo ket un destenn nevet. Mar he degaser da vezañ
breutaet en emvodoù foran, ez eo dres evit digejañ an arroudoù arzaeladus hag o reizhañ da c’houde.
Echuiñ a ra an emvod war-dro kreiznoz. Un evezhiadennig oc’h echuiñ : iskis eo n’eus bet den,
nemet AMINOT, evit komz eus kudenn ar gwir d’ar gourc’hwel hag ar gwirioù c’hweluniadel.
(Danevell gant un ezel eus Kellig 29 N 22)
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– Bodad lennegel.
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Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
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S.A.D.E.D. : PEVARZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (8)
KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Pemzekvet testenn, PKB-1424)
« Gwalarn » hag ar vojennouriezh hengeltiek : Youenn DREZEN ha Roparz HEMON.
Unan eus arvezioù labour Gwalarn zo bet an distro d’an « andon » hengelt, evel m’henn diskouez
troidigezhioù niverus diwar danevelloù kozh : Ar Mabinogi, Darmuid ha Graine, ha meur a hini all.
Perak an dra-se ? Ar skiant-vat a respont raktal : Breizhiz zo Kelted, reizh eo ez anavezfent mojennoù
o hendadoù. N’eo ket sur e oa ken eeunik mennad holl skrivagnerion Gwalarn. Hogen an
troidigezhioù meneget ne roont ket tro da gavout ur respont dereatoc’h : un droidigezh zo mui pe vui
neptu e-keñver krouiñ ; lakaat a ra evel just e kont ampartiz an troour, e gizidigezh, ha perzhioù all
c’hoazh marteze, met ne empleg ket anezhañ en don. Setu perak e sellimp amañ kentoc’h ouzh
oberennoù orinel a zo o danvez mojennoù hengeltiek : Kan da Gornog (Skrid ha Skeudenn, Brest,
1932) gant Youenn DREZEN, Lazhadenn unvab Aife ha Gwarizi vras Emer (in Barzhonegoù gant
Roparz HEMON, Skridoù Breizh, Brest, 1943 ; ademb. Al Liamm, 1967).
Pa’z a ANOUILH, GIRAUDOUX pe SARTRE da zibab danvez o fezhioù-c’hoari er
vojennouriezh hellazat, ne souezh den. Abaoe milvedoù ez omp intret gant istor Antigone, Elektra, pe
brezel Troia ; displeget hag addispleget int bet mil gwech, ken int deuet da vezañ en hon buhez, hag
en hon istor. Padal, Kouc’houlin n’eo anavezet nemet gant arbennigourion ar geltelezh, an dudoniezh
pe ar mojennoù indezeuropek. Ha Gomer, tudenn Kan da Gornog, zo nebeutoc’h anavezet c’hoazh.
Perak o zennañ eus an ankounac’h m’emaint ? Hag ez eus, evit an Emsav hag evit al lennegezh, ur
splet bennak aze ? Ne gavimp ur respont nemet en oberoù o-unan.
Mar gall an holl kaout en o levraoueg an div varzhoneg gant Roparz HEMON, dibaot eo moarvat
ar re o deus bet tro da lenn Kan da Gornog. Ur varzhoneg hir eo, pe kentoc’h un danevell sterniet gant
div varzhoneg damheñvel o kanañ gloar d’ar C’hornog. Anv zo graet enno eus Tir na n-og, Douar ar
Yaouankiz, eus an dazont skedus a vo da Geltia. An danevell e komz-plaen a ziskouez Gomer,
kozhiad milvloaziek, gourdad an holl Gelted, o kas e bobl a-dreuz gouelec’hioù ha menezioù, war-du
ar C’hornog, douar prometet d’e ouenn a-viskoazh. Degouezhet e Tur, e c’houlenn digant Senarezim,
roue Fenikiz, feurmiñ pe gwerzhañ dezhañ ha d’e bobl al listri o deus ezhomm evit treuziñ ar mor ha
tizhout ar C’hornog. Senarezim o lak da c’hortoz, ouzh o goapaat un tammig. E soñj zo kabestrañ ar
Gelted hag ober anezho sklaved da Fenikiz. A-benn ar fin, ar Gelted, aet skuizh ha heuget o kompren
ar wirionez, a ya d’an argad. Trec’h int, goude poaniañ. Lammat a reont er bigi, ha mont war-du
Kornog. Er varzhoneg diwezhañ e tarzh lorc’h an trec’h, hag ivez ar goanag. Kinklet eo an oberenn
gant tresadennoù R.Y. CRESTON, e stil nevezvrezhon ar Seizh Breur.
Ur goulenn a sav diouzhtu pa lenner an oberenn-se : petra eo ar C’hornog a gomzer anezhañ ? En
istor an denelezh, ar C’hornog zo Europa ar Grennamzer, hini an ilizoù-meur, ar varc’hegiezh hag ar
c’hladdalc’helezh. Pa en deus Youenn DREZEN savet e oberenn e 1929, n’en doa ar ger ster all ebet.
N’eo nemet goude an eil Brezel-bed eo deuet da dalvezout « bloc’had ar broioù kevalaour », enebet
ouzh ar Reter, « bloc’had ar broioù sokialour ». Hag ez eo eus ar C’hornog istorel e ra anv Youenn
DREZEN ? Tamm ebet. Lammat a ra war-eeun da zerou an istorvezh, m’eo ar C’hornog hunvre ar
Gelted :
« O Te, Touell hor Yaouankiz,
Mousc’hoarzh o trivliañ war vevenn an dremmwel,
A Liorzh mirer Eien bev Tir na n-og,
Kornog ! »

An douar tonket da ouenn Gomer zo inizi glas, mor tregernek, traoniennoù glas. Gallout a reer
lavarout eo ur C’hornog n’eus ket anezhañ, ijinet ha rizhek. Rak unan eus amkanioù Youenn
DREZEN e Kan da Gornog zo krouiñ rizhennoù. An hini gentañ eo ar C’hornog glas ha gleborek,
glas hag alaouret, a gavomp ivez e-barzh An dour en-dro d’an inizi.
« Sinadurezh an andonioù lirzhin ha boull,
Hesonerezh an dour sklintin o piltrotat,
’touez ar c’helvez, war ziribin ar runioù glas ! »
a lennomp er varzhoneg diwezhañ. Evel ma oa Breizh evit un darn vat en he gweledvaoù, er
gontadenn usveneget, emañ ar C’hornog penn-da-benn er c’hlasvez. Arabat disoñjal ar mor ivez,
elfenn rizhek all. Degouezhet e traoñ mogerioù Tur, e stailh ar Gelted o zeltennoù. Ha tamm-ha-tamm
e sioulder an noz e sav mouezh-hud ar mor a gomz ouzh kalon ar Gelted, rak ul liamm kevrinus ez eus
etrezo hag ar mor : « ar mor, ho tomani-da-zont, ar mor a luskell, war e wagoù, an inizi glas dianav,
goudor nozel an heol, hunvre Keltia, Kornog ! Reiñ a ray a youl drant-meurbet, da listri ar Gelted
hael, he hentoù fiñv-difiñv dizarempred, o c’haso d’ar pal tonket. »
Rizhek eo c’hoazh taolennadur ar Gelted : « Ar Gelted a oa anezho gwazed ha maouezed iziliet ha
dremmet kenedus-meurbet. » Setu evit ar c’horf ; o vezañ ma’z int enebet pelloc’h ouzh Fenikiz bihan
ha duard, e c’haller hep faziañ re soñjal e oant meleganed daoulagad glas. Mesaerion hag
hemolc’herion ez int, tud eeun, sioul, diwidre, onest, o tont habask da c’houlenn ouzh Fenikiz o listri,
ha prest da baeañ ar priz uhel. Fae a reont war ar pinvidigezhioù diret, gwell dezho o hunvre eget
madoù Fenikiz. Ur vuhez eeun a reont, tost d’an natur : strafuilhet int gant frondoù palez Senarezim,
aesoc’h en em santont en avel. Mard int tud eeun, n’int ket beulkeed, evel ma kred da Fenikiz, ha n’o
deus ket kennebeut ur galon laosk a-walc’h da c’houzañv an dismegañs : touellet gant Fenikiz, e
lammont feuls d’an argad. Aroueziañ a reont an nerzh asur anezhañ, sioul ha fur, n’en em ziskouez
nemet pa n’eus ket tu d’ober a-hend-all. Fenikiz er c’hontrol, duarded vihan, zo touellus, gwidreus,
goapaerion o ren ur vuhez « diyac’h » : palez Senarezim zo templ ar binvidigezh, pallennoù a briz ez
eus e pep lec’h, goularz o teviñ e kaoterioù bihan, serc’hed zo astennet war dorchennoù.
Hogen, pa gred krouiñ ur rizhenn, emañ Youenn DREZEN evit gwir oc’h ervannañ aze an
enebadur uzet a gaved endeo e pezh-c’hoari ABALOR, Ar gwir trec’h d’ar gaou : Breizhiz – ploueziz
vat – enebet ouzh Gallaoued – kêriz fall – a zo deuet da vezañ Kelted – barbared vat – enebet ouzh
Fenikiz – sevenaidi fall. Ar perzhioù mat a ro Youenn DREZEN d’ar Gelted zo dres ar re a roe
ABALOR da Vreizhiz, hep ma ve an eil nag egile gwall chalet da sellout ouzh ar wirionez.
Kelted Kan da Gornog zo barbared, hon eus lavaret. « Diskennet an Heol en tu all d’an
dremmwel limestra, ha savet eo davetañ kanaouenn-bediñ meuriadoù Keltia. Dirak sell Gomer, Tad ar
Ouenn, Fur ha Divarvel, e koroll ar yaouankiz d’an Heol, doue ha roue, d’an Arnev, d’ar Goaf ha d’ar
Vouc’hal, d’al Loened Kreñv, da holl C’halloudoù ar Bed bras. » Azeulerion ar C’hornog hag an
nerzh eo ar Gelted. Klask a ra Youenn DREZEN krouiñ, evit an tremened, rizhenn ur baganiezh kelt.
Hogen, evit pep rizhenn pe-dost, ez eus, empleg pe ezpleg, an eneb : Fenikiz, evit neuz ar c’horf,
doare ar spered hag ar vuhez, « duarded amyac’h ar broioù tomm ». Ar C’hornog glas ha gleborek zo
savet evit enebiñ ouzh hoal broioù ar Su, pe ar Reter, ar baganiezh evit enebiñ ouzh ar gristeniezh, pe
ouzh an hengoun semitek ha biblek. Ar rizhennoù a glask Youenn DREZEN diazezañ zo a-benn ar fin
forzh petra, nemet – ha se dreist-holl a zo pouezus – pezh a zo degemeret : ar vuhez arnevez e kêr, ar
gristeniezh en Europa, ar sevenadur kornogat andoniet e Roma ha Hellaz. E Kan da Gornog, en
diwezh, e lavar : « Ni, n’omp ket evel ar re all ». Ha buan e riskl pelloc’h : « Ni zo dreist d’ar re all » :
« Ha Brud a vo e-touez an dud gant gouenn Gomer,
Hag e teuio un deiz ma vestronio ar bed.
Flamminañ ’ray e Kornog glas, e-giz Heol lor ;
Hag e stouo an holl dindan beli Keltia,
Hag e veulo an holl Nerzh ha Kened Keltia. »

setu an diskan a glever a-hed an oberenn. Ar Gelted eo ar ouenn dibabet, hag evit se e rank chom
glan : « A-hend-all, mennout a rae Gomer kas da Gornog ur boblad glan ha digemmesk. Ne
c’houlenne ket darempred gant duarded amyac’h ar broioù tomm ». Aze e kavomp en e glokañ ar
c’houbarzhelezh lakaet da berzh prizius. Rak petra o deus graet ar Gelted, petra o deus da zegas d’ar
bed a-bezh ? N’eus en oberenn respont ebet da se. Klozet warno, ne vo na ster na skiant d’ar pezh a
raint. Pobloù o deus, en tremened, klasket gwareziñ o glanded en doare-se. Souezhus eo avat gwelout
un den eus an 20t kantved o veskañ dichipot natur hag istor.
Mar menn diouzh un tu Youenn DREZEN sevel ur c’houbarzhelezh hag ober anezhi anien ar
geltelezh, n’eo ket chalet diouzh un tu all o treveziñ. Ar baganiezh zo un doare da vezañ disheñvel.
Koulskoude, imram ar Gelted a lak, e meur a lec’h, da soñjal en istor an Hebreed :
« O vont a-dreuz ar gouelec’h kras,
O vont a-dreuz an arnev du, () »
zo gwerzennoù kentañ ar varzhoneg. Kaset gant Gomer, ar Gourdad, ez a ar Gelted diarvar wardu douar ar bromesa, o treuziñ gouelec’hioù ha menezioù. Arouezioù a-berzh an doue a gavont war o
hent, evel kan ar mor e-kichen Tur, hag hollvezañs ar bigi : eus an holl lec’hioù e vezont gwelet, eus
ar palez re binvidik e wel Gomer anezho, evel ur galv mut. Evel pobl Israel dalc’het gant Faraon, eo ar
Gelted dalc’het gant Fenikiz. Ar pep heverkañ zo moarvat dodenn an douar tonket a zistro a-hed ar
varzhoneg hag an danevell : « Ha mont a ran war-du Kornog, m’eo skoachet, un tu bennak, ar baradoz
prometet din, war-du an tachennoù ma tle va Gouenn bleuniañ dindan lagad an Heol ». Ouzh ar
falsdoue Astaroth e stourm Gomer, hag e tistruj e neved, evel ma ra Moizez gant al leue aour. Mar
kaver gwell, e-lec’h ober anv eus ar Bibl, Keñveriomp gant Aeneas : an doueoù ivez o doa prometet
dezhañ un douar ; n’eo ket un dezerzh en deus treuzet, hogen ar mor, – a oa kant gwech gwashoc’h
eget un dezerzh evit ar Romaned –, ha Dido hag he zud – diskennidi Fenikiz – o deus klasket e
zerc’hel e Carthago. Pezh a gont amañ eo an heñveladur ouzh an imramoù bras, ha berzhus : Aeneas a
dizhas al Latium, pobl Israel Kanaan. Ar Gelted ivez a dizho ar C’hornog. Aze ez eer pelloc’h eget ar
rizhenn : « () e plego an holl dindan veli Keltia », eleze e vo dieubet Breizh, Kembre, h.a., hag e vint
un dra bennak er bed. Seurt heñveladur zo un tun. Un tun all eo c’hoazh galv ar C’hornog, galv
kevrinus a ranko an holl klevout ; deiz pe zeiz, zoken ar Vrezhoned a ra skouarn vouzar ouzh an
Emsav. Gant se e c’haller tremen hep dezrann, na vezañ chalet gant ar pezh a zo ; ar galv « na harzer
ket outañ » a gas Breizhiz dre an imram tonket war-du ar frankiz tonket. Petra vo ar frankiz-se, avat,
den ne oar ; ar C’hornog zo gweledvaoù glas.
Lazhadenn unvab Aife ha Gwarizi vras Emer n’o deus ket, evit gwir, kalz da welout gant oberenn
Youenn DREZEN. Al liamm nemetañ etrezo zo arver an danvez hengeltiek. Roparz HEMON en deus
dibabet da benndudenn an haroz iwerzhonat Kouc’houlin. Hogen, mard eo anat e klaske Youenn
DREZEN sevel ar veurzanevell n’o doa ket bet Breizhiz ha mar en deus skuilhet enni e
vroadelouriezh, n’eo ket tamm ebet an hevelep tra evit oberoù Roparz HEMON. Hemañ ne venn ket
sevel un danevell veur, na livañ Uladiz er ragistor. Arverañ a ra evel just elfennoù o tont rag-eeun eus
an henvojennouriezh ; an istorioù, da gentañ : Kouc’houlin, en doa bet ur mab eus Aife, ar gadourez, a
rank mont d’e lazhañ pa zeu hennezh betek Iwerzhon. Er varzhoneg all ez a Kouc’houlin, da heul
Fand, da Vro ar Yaouankiz. Peulvan ar Gweledigezhioù, dodenn Douar ar Yaouankiz, lid ar walenn a
ro Kouc’houlin da Aife evit ar mab n’eo ket ganet c’hoazh, sed aze ivez elfennoù hengounel. Met a eil
renk e chomont.
An tudennoù pennañ, Emer ha Kouc’houlin, zo eus mare Roparz HEMON. En div varzhoneg ez
anad Emer evel ar vaouez skouer, o tennañ kalz d’ar patrom treset gant G. von LEFORT :
« () sioul,
Darev bepred da intent ha da selaou,
Alies da frealziñ, da c’hoapaat,
Da habaskaat gant ur ger hag ur mousc’hoarzh. »
An hini a bare eo ivez : chom a ra ur bloavezh-pad e-kichen he gwaz, hep damantiñ d’he foan.
Eilerez he gwaz, ne oar bevañ nemet drezañ :

« () ken stag oa he ene
Ouzh ene feuls he fried meur, Kouc’houlin,
Ma oant e-giz ar wagenn hag an oabl,
An eil melezour da egile, sklaer
Gantañ, ha gantañ beunek hag arnevus. »
N’eo ket Emer diboell ha froudennus evel ar merc’hed all a c’hoanta elerc’h. N’he deus ket
ezhomm eus seurt c’hoarielloù. Ha pa gompren, e-barzh Lazhadenn unvab Aife, eo unvab
Kouc’houlin an estren o tostaat gant e vag, ez asped he gwaz :
« Kouc’houlin, paouez ! Ha ne welez ket
Eo da vab a lazhez, ozhac’h kaezh ?
()
Kouc’houlin, kammed ne damallis dit
Un tañva berr pe hir a bep oriadezh,
Ha me, en ti, a-hed an nozvezh pounner,
Va-un, intañvezheñvel, gant ar gwent.
Muioc’h a rin : digeriñ frank va divrec’h
Da vab eben, ha pokat sioul d’e dal. »
Ouzhpenn kompren en deus ur gwaz ezhomm eus meur a vaouez, eo prest da zigeriñ he c’halon
da vab unan all. Siwazh, ar furnez-se zo skiant-vat er-maez eus an istor. Petra o deus da ober amañ
trivliadoù ha skiant voutin ? Ar penn-meuriad Kouc’houlin a ranko lazhañ an estren a lak e bobl en
arvar. Emer, eilerez he gwaz, a gil hepken dirak an istor :
« Lez ar sorc’hennoù brein da vont e moged
E lagenn an ankounac’h. »
emezi da Gouc’houlin e-barzh Gwarizi vras Emer, pa zistro hemañ eus e imram da Vro ar
Yaouankiz. Petra zo skoueriusoc’h eus ar c’healiad bourc’hiz a-zivout ar merc’hed – hag eus o saviad
– eget an taolennadur-se ? Pell emaomp eus an Hengelted.
Pellaat a reomp c’hoazh gant tudenn Kouc’houlin. Bep ma lenner Lazhadenn unvab Aife, ez anad
an disrann etre Kouc’houlin-hinienn ha Kouc’houlin-penn-meuriad o sammañ tonkad e bobl. Evel
hinienn e skrij gant ar soñj da lazhañ e vab, evel penn-meuriad e oar e rank henn ober, hag e ra. « Ha
ne voe netra par da c’hlac’har Kouc’houlin ». An disrann-se zo un dra nevez en istor an den. Youenn
DREZEN ne ziskouez ket an disrann-se : Gomer zo tonkad e bobl, ha netra ken. An den evel hinienn
diforc’h diouzh ar stroll ma vev zo frouezh an arnevezelezh, hag e lak ivez da sevel kudennoù nevez.
Kudennoù personel, evel ma c’hallfed envel re Kouc’houlin er varzhoneg : dirak istor ar stroll e rank
an tad lakaat e galon da devel. Met donoc’h eget se eo, ha lies arvez. Unan eus kleñvedoù donañ ar
c’hevredigezhioù a vremañ a zeu alese : n’eus ket mui hepken un diforc’h etre hinienn ha stroll, met
un troc’h, un islonk, betek ar poent ma ne vuhez ket mui an hinienn ar stroll e nep doare. N’emañ ket
Kouc’houlin er stad-se, douget eo gant e veuriad, ha dreistbevañ a ra :
« Te, Kouc’houlin,
Ur bobl a-bezh a’z ambroug hag a’z heuilh.
Ha me, va-un emaon e’m peurbadelezh. »
Piv a zistag ar werzenn diwezhañ-mañ, enkrezet ha dic’hoanaget ? Kouc’houlin-hinienn ? An den
a vremañ na sant stroll ebet ken dindan e dreid ? An emsaver, e 1942, n’en deus ket mui pobl ebet ? E
Pirc’hirin ar mor, savet etre 1929 ha 1933, e lennomp :
« () evit tudigoù baour,
Mevelien, kouerien, pleget-don o zal
Gant bec’h trubuilhoù bihan, – na daolint ket
Ur sell ouzh gwad da dreid, na raint ket van
Ouzh ergerzh hir da spered kaezh, hep meizañ
Da anken na da boan, na rofent ket

Ur gwenneg, – gant ma oufent ! – ’vit da aberzh
Peurbadus, mantrus ! »
Tudenn Kouc’houlin e Gwarizi vras Emer zo disheñvel : ne welomp ket mui ar stroll, ar meuriad,
neuze, ne welomp ket an hinienn kennebeut, met kentoc’h ur bersonelezh o vont – perak ? – war-du ur
c’hevrin da zizoleiñ, ur wirionez nevez da sevel, andon a vuhez, hag ivez, marvus. Goude un doare
daeadenn ez a Kouc’houlin da gerc’hat un alarc’h evit Emer. Ne vez goulennet netra digantañ, n’en
deus nemet chom sioul gant e wreg. Met ne c’hell ket, evel ar Pirc’hirin :
« Biken
Ne ouezin nac’h va c’hoant
()
Ha mont eta a rankan dre an douar,
Dall, mut ha dall, ha bouzar ouzh pep tra,
Nemet an Dra a zo va sec’hed holl,
Va Bezañs holl. »
Kouc’houlin a ya, hep re gouzout dezhañ da gentañ, war-du e hunvre. Evit ma teufe e hunvre da
wir, evit ma teufe Fand da vaouez, e rank an haroz lazhañ ar spesoù :
« Bugale hakr ar spered : kammgealioù,
Gevier o anv lorbus, ()
Glabous alaouret ()
() furnez voutin
O flaeriañ. »
Heverk eo amañ n’en deus ket Kouc’houlin da stourm ouzh gouroned, met ouzh kealioù : arouez
ar stourm speredel eo ; saveladur ur wirionez nevez oc’h amplegañ distruj an traoù kozh. Soñjal a reer
e dispac’h speredel Gwalarn : « Dieubomp ar spered () ». Kouc’houlin a anavez ur garantez dibar, ul
levenez divent. War ar bed, a gred treuzfurmet, e taol ur sell nevez. Hogen pa zihun, en e di, e wel
n’eus netra treuzfurmet :
« Sed ar sked o teuziñ,
Ar bleuñv, ar gwez o nijal er gorventenn,
An enez hud o vont d’ur garreg noazh
E-kreiz ar mor o teñvalaat. »
Sell an dudenn hepken zo treuzfurmet, gwelout a ra an traoù viloc’h eget m’o c’have a-raok,
gwelout a ra e wreg koshaet :
« Da zaoulagad, Emer,
’Zo skuizh. Ne lintront ket evel gwechall.
Arc’hant a welan ivez ’mesk da vlev,
Ha gweñvet eo da ziweuz gant an oad. »
An hunvre, zoken sevenet, n’he deus kemmet netra er bed, a zo deuet hepken da vezañ diaesoc’h
da c’houzañv evit an hini a anavez bremañ ur wirionez all. Ar c’hemm nemetañ zo en den, ar
« c’hloaz peurbad » a zegas dezhañ eñvor ar pezh a zo dic’hallus ; al levenez a dro e pistri.
C’hwitadenn an dispac’h speredel eo Gwarizi vras Emer, c’hwitadenn uhelvennad Gwalarn en un
doare. Un heklev eus se a gaver e goaperezh c’hwerv Pirc’hirin ar mor :
« Ar varzhoniezh !
Hoalañ meur a zen !
Sonerezh flour d’o skouarn ha d’o c’halon ! »
Evit ar barzh eo ar varzhoniezh « striv dre ar menezioù krin ». Met aner eo klask komz da dud na
welont barzhoniezh nemet en ur romantelezh nay. Ar varzhoniezh, frouezh an dispac’h speredel, zo
eveltañ ur c’hwitadenn, hag ar bed kozh zo un dezerzh, evit Kouc’houlin pe evit ar barzh.

Da heul studi an teir oberenn-mañ, e weler n’eo ket ar vojennouriezh hengeltiek a ra kudenn.
Amañ c’hoazh emañ dasparzhet an oberennoù hervez an daouad goubarzhelezh-hollelezh. Youenn
DREZEN a glask ar goubarzhel, gant ar spi da reiñ ur bersonelezh d’ar Gelted ha da Vreizhiz. Sevel a
ra rizhennoù plat ha paour a varv diouto o-unan. Lavaret e vefe emañ, un tammig evel ur romantour, o
termenañ tresoù un dudenn, met hep sevel ar romant nag an dudenn. Lakaat a ra da soñjal en dud a zo,
er mare-mañ, o klask pezh a anvont « hevelepted o fersonelezh ». Evel Youenn DREZEN e troont
war-du o goubarzhelezh. Seul c’houbarzheloc’h, seul zilesoc’h, d’o soñj. Evel-se e teuer da vezañ
Breizhad rizhek, pe Kataloniad rizhek, pe forzh petra, gant ma vo disheñvel.
« Gwashat seller hennezh
Na dizh nemet ar rusk. »
eme Gouc’houlin. Youenn DREZEN ne dizh nemet ar rusk ivez, pa glask reiñ da Vreizh, pe d’ar
Gelted, an danevell veur n’o deus ket bet. Un doare eo da ziogeliñ ar sevenadur brezhon, met oc’h
adober un dra echu abaoe pell ez a war-du an delwennoù divuhez, evel er mare-mañ dalc’herion « la
culture bretonne ». Gant seurt oberenn, n’en deus e nep doare kenlabouret d’ar sevenadur brezhon, ha
gaonac’h eo, daoust da verzh an emzalc’h-se er bloavezhioù-mañ. Marteze eo dres dindan levezon
pezh a anad bremañ e klevan evel ur gourdrouz e-barzh Kan da Gornog : ar Gelted a oa seven, dereat,
ne c’houlennent nemet bigi ; Turiz o deus klasket mirout outo a heuliañ o youl, diskaret int bet. Ha ne
dalvez ket : « Diwallit, Gallaoued, ne c’houlennomp nemet bevañ e peoc’h gant an holl, met hon lezit
ivez da vont gant hon hent, hep klask hon mirout pelloc’h dindan hoc’h askell, pe neuze, e
fachimp » ? Meur a vroadelour breizhat a ganfe a-walc’h an hevelep kanaouenn.
Barzhonegoù Roparz HEMON a ya er c’hontrol war-du an hollelezh, hag en hon buhez ez
adkavomp an had en deus taolet. An Emsav en deus distremenet kudenn c’hwitadenn an dispac’h
speredel, hag ennañ ez eus ivez marteze peadra da bareañ an hinienn hep stroll.
PKB-1424

KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH
(Eitekvet testenn, PKB-1425)
Barbariezh hag istor – Evezhiadennoù V. – A-zivout keal ar « goullo broadel ».
A. – E PKB-1409 (Barbariezh hag istor, Emsav 104/269-272, 1975) hag en destenn c’hallek
nevez embannet (Les Bonnets Rouges, les historiens et l’histoire, in Les Bonnets Rouges, Paris, 1975)
eo bet termenet ar goullo broadel e Frañs evel amveziad bonvezus d’an Emsav. Un nebeut
evezhiadennoù a fell din ober war geal ar goullo broadel hag an arvezioù anezhañ.
Aozer PKB-1409 a lavar en deus anadet ar seurt goullo broadel e Frañs goude ar Brezel-bed
kentañ, an azonoù anezhañ o vezañ, da skouer, Breiz Atao (1919), al luskad surrealour (1920) hag ar
Strollad komunour (1920) (/271). Ar gealiadurezh enepgall embannet gant al luskadoù-se a ziskoueze
ne oa ket mui neuze a genasant broadel e Frañs.
1. Lezomp a gostez Breiz Atao hag ar surrealouriezh ha kemeromp ar P.C.F., strollad yoc’hek awalc’h. Gwir eo en deus ar P.C.F. embannet e-pad un nebeut bloavezhioù bezañ enepgall, pe da
nebeutañ na vezañ chalet gant Frañs evel broad. Skouerioù niverus a ve kavet, menegiñ a ran amañ
hepken emzalc’h ar gomunourion da-geñver Brezel ar Rif. Hogen, evit distreiñ d’ar gudenn
m’emaomp, penaos kompren emdroadur ar P.C.F. etre 1920 ha 1934, pa embann erziwezh bezañ
gallgar evel ma anad e prezegenn DUCLOS : « La Marseillaise et l’Internationale ». Mar en deus ar
P.C.F. emdroet war dachenn ar vrogarouriezh eo peogwir en deus merzet buan e chome an trivli
broadel kreñv-meurbet gant ar werin hag e oa ur fazi politikel en em ziskouez enepgall.

2. Goude bezañ diskouezet ez eus e Frañs – ha dre-vras e broioù ar C’hornog un dilañs eus ar
c’henasant broadel, pe ur goullo broadel, e rankomp gouzout perak ez eus eus ar goullo-se :
a) peogwir ne gaver ket mui e Frañs, da skouer, arbennoù amparadur broad Frañs, – aozer PKB-1409
a gomz eus un dislavar etre ar pezh ez eo ent werc’hek hag ar pezh ez embann bezañ ; b) peogwir n’eo
ket ar vroad-mañ-broad a zo enket, hogen pa’z eo ar vroad he-unan nad eo ket mui ur vaezienn azas
d’an istorekaat. Ar vroad, anadet er 16t kantved, a vefe dispredet en 20t.
Mar be gwir an displegadur b) , labour an Emsav ne c’hell ket bezañ ul labour sevel ur vroad a ve
tizhet abred d’he zro gant ar « goullo broadel » – evel ma c’hoarvez en Aljeria. Diwar an displegadur
b) e ve tu da zeveizañ frazenn MARX : « Ar broleterion n’o deus ket a vro » evel-henn : amparet eo
bet ar broadoù gant ur renkad (ar vourc’hizelezh) ha lec’h-istorekaat eo bet ar vroad evit ar renkad-se,
met bremañ, pa’z eo echu prantad istorel ar vourc’hizelezh ez eo dispredet ivez ar furmoù he doa
savet evit he istorekadur.
3. Ne gredan ket e tegemerfe ar P.C.F. an dezrann-mañ, met mar komzomp eus goullo broadel
dirazo, e vo moarvat respontet dimp : « Ur fazi a rit o komz eus “ar C’hallaoued” pe “Frañs” evel pa
vije un hollad unvan, disoñjal a rit ar renkadoù en ho tezrann ; n’eo ket gant “ar C’hallaoued dre-vras”
ez eus ur goullo broadel met gant ur renkad resis, ar vourc’hizelezh, treitour dre anien d’he bro. N’eo
ket mui ar renkad vourc’hiz evit sammañ dazont ar vro, poent eo he amsaviñ gant ar renkad proleter ».
4. N’eo ket bet termenet resis meizad ar « vaezienn-istorekaat ». Ar meizad-se a ve da studiañ o
kemer skouerioù en istor. Unan eus diaesterioù ar gudenn stignet gant ar goullo broadel eo e vez
kemeret kalzik kealioù en hevelep rouedad, pep hini o vezañ termenet gant ar re all. Ret eo bezañ
evezhiek ouzh ental hag erdal ar c’healioù. Ur frazenn tennet eus skridoù-prientiñ al levr war ar
varksourion hag ar vroad zo azonus eus arver laosk, a-wechoù, eus seurt termenoù : « Er Grennamzer
ne oa nemet ur vroad, ar Gristeniezh ». Pezh a venne d’an aozer lavarout eo an dra-mañ moarvat : « Er
Grennamzer eo ar Gristeniezh a oa war dalbenn an istor ». Met arverañ amañ « broad » evit komz eus
ar gristeniezh zo lakaat kevatal « broad » ha « maezienn istor ». Amañ eo anat eo re ledan ental ar ger
broad, met en un doare e c’hell servijout da gantreizhañ, dre ur poellata faos, amkan an Emsav : mard
eo ar vroad ur vaezienn istor, sevel ur vroad zo dre ret bezañ war an talbenn.
5. Ur studi gevredadel eus kevredigezhioù ar C’hornog a ziskouezfe ez eus, ouzhpenn ar goullo
broadel, ur goullo divezel, ur goullo kravezel hag all. Perak komz hepken eus ar goullo broadel, perak
brientekaat ar goullo broadel, pa c’hell hemañ bezañ hepken un azon eus un enkadenn hon eus da
zezrannañ. Un arvar a welan zoken e seurt brientekaat : kinnig un diskoulm e par ar vroad d’un
enkadenn ez eo ar goullo broadel un azon anezhi hepmuiken. Ar pezh a zo distreiñ d’ar
vroadelouriezh.
6. Ar pezh hon eus d’ober eo, a soñjan, ur studi emsavel eus ar « maeziennoù istor ». Ober un
dezrann eus enkadenn ar bed kornogat a-benn digejañ pelec’h emañ hiziv an talbenn istor (pe krouiñ
anezhañ) evit diskoulmañ, evit ur pennad, an enkadenn m’emaomp.
B. – « An enkadenn m’emaomp » eme A. Enkadenn gealiadel marteze. Ha c’hoazh ne gav ket din
eo hennezh an termen a zere. Mard eus enkadenn, emañ en diouer a labour da dennañ an heuliadoù
eus ar savlec’hiadurioù nevez a gemeromp. Se zo un istor all avat.
Ur c’heal silwink eo ar « goullo broadel ». Ent furmel ez a d’e ober div elfenn dispis a zo keal ar
vroad, oc’h aroueziñ un ergorenn gemplezh ha dislavarus evit an holl, marksourion pe get, ha keal ar
« goullo », nad eo nemet ur skeudenn. Hep mar e rankomp mont e-biou d’an trell-lagad ez eo a-benn
ar fin ar mennoz-se evit kavout ur sol sonnoc’h.
A, da heul aozer PKB-1409, a vurutell ar c’hantabeg eo komz eus goullo broadel en amgant ar
riezoù a anavezomp. Dispartiañ a ra ar gudenn a zervantouriezh ez eo dazont ar vroad hag ar gudenn a
gevredadouriezh ez eo « displegañ » an Emsav dre ar goullo broadel end-eeun, – ar gudenn-mañ
diwezhañ o reiñ he fouez evidomp d’ar gudenn gentañ. Kinnig a ra degas an div gudenn e sterndaveiñ ar vaezienn istor. Met ne lavar ket penaos en em gemer d’ober an degasadur-se.

Krediñ a ran ez eo dic’hallus an degasadur kinniget, dre an arbenn ma ampleg an div gudenn un
denesidigezh arallek, tra ma ampleg stern-daveiñ ar vaezienn istor un denesidigezh emsavel. Ur
reolenn eus an dezeviñ nidiadel, hon eus dizoloet ken abred ha 1969 (sl. Emsav 28/106 hh.), eo ne
c’hell nepred ar sell soliadek reiñ digor drezañ e-unan d’ar sell nidiadek ; gant gerioù all, bez’ hon eus
da loc’hañ diouzh hon nid da intent ar peurrest, hag hon nid e kement ma’z eus anezhañ zo e-barzh
hon labour emsavel. Brasoc’h chañs hor bez enta da gaout ar sell nidiadek, da ren un denesidigezh
emsavel da forzh petore danvez, mar loc’homp diouzh labour ha dehentadur an Emsav. Ha kentañ
goulenn a gavan d’ober o loc’hañ e-giz-se eo hemañ : penaos, e dehentadur an Emsav end-eeun, e
kendalc’homp da zaveiñ d’ar vroadelezh ?
Ar vroadelezh a zaveomp dezhi n’eo ket mui a dra sur ar vroadelezh treuzplaket war ur Vreizh a
faltazi diwar ar broadoù beziat pe tremenet, hogen un devoud gallus, an disoc’h tebek d’un teskad
amveziadoù a hañval dedreiñ abaoe lakaomp pemont vloaz etrezek adsavidigezh ur « vroad »
vrezhon, – an Emsav o vezañ e-touez an amveziadoù-se. Deskrivet hon eus ur bountad breizhek, oc’h
anaout dezhañ da ster bezañ ganedigezh ur vroad vrezhon nevez, oc’h erverkañ dezhañ treiñ e korf
istorek ur Stad vrezhon.
N’eo ket dibouez dervantiñ aze ivez, ha klask gouzout ar chañsoù a zo da zegouezhout er pal
lakaet gant ESB 7. N’eo ket dibouez kennebeut gouzout perak o deus bet tud E.S.B. ezhomm a
zesteriañ en doare-se ar pezh a c’hoarvez e Breizh. Ha n’eus ket aze a-raok pep tra ur c’hantreizhadur
a glask an emsaverion reiñ dezho o-unan ? Ur brouenn ez int diziouerus da Vreizh, ez eo an Emsav
gwellañ servijer Breizhiz, pa n’eus nemetañ a gement a c’hell o c’has d’an istor en-dro ? Tud an
Emsav n’int ket brogarourion, nann ; evit-se int talvoudusoc’h d’ar vro eget ar vrogarourion o-unan ;
hag all…
Kantreizhadur pe get, moederezh pe get, afer ar bountad hag al lec’h brientek en defe an Emsav
ennañ zo amoet : dre glask ul ledemsav koustet a gousto hon eus kollet ar gwel eus an Emsav ha
kouezhet omp en trap a antellemp. Rak, e diarsell ar bountad breizhek ned eo an Emsav nemet un
amveziad (zoken mard eo an diziouerusañ amveziad) d’ar pal ret ez eo ar vroad vrezhon. Hogen e
diarsell an Emsav, kement a zo breizhek, bountad, broad, Stad hag all, ne oufe nepred bezañ muioc’h
eget un amveziad. An Emsav zo emsav dre vezañ kerzh d’an hollelaat. Ha digembezus eo ar c’herzh
d’an hollelaat gant kement diarsell en dire d’un amveziad.
Se n’eo ket lavarout n’en deus an Emsav netra d’ober gant ar vroadelezh. Met mar komz a
vroadelezh hag a vroadelezh vrezhon, ez eo atav dre abegoù arbennik. An Emsav a sell outañ e-unan
evel poent-loc’hañ eus treuzfurmadurioù kevredadel (a-ratozh ez arveran an termenoù hollekañ). An
hentoù diawelet gantañ da gefleuniañ an treuzfurmadurioù-se eo a zave d’ar vroadelezh : renet e vez
ul lod eus e labour war dachenn ar yezh, – hag en devoud, stern-bevusted ur yezh zo ar vroad hag ar
Stad ; rankout a ra e obererezh, evel pep obererezh kevredadel, tremen da vat war an dachenn bolitikel
(sl. DOP-ROB bep bloaz !), – hag en devoud, stern ar politikerezh eo ar Stad hag ar vroad. Hogen,
devoudoù hiziv ne vint ket dre ret devoudoù warc’hoazh, labour an Emsav ned eo ket dre ret ul labour
yezhel, stern an Emsav ned eo ket dre anien ur stern broadel, evel ma n’eo ket ar vroad pe ar Stad
stern peurbadel an obererezh kevredadel.
Bep ma kasimp hon c’hammedoù e kemmo c’hoazh diawelioù an Emsav. Moarvat ivez e tigoro
dimp diawelioù nevez n’o devo mui netra da welout gant ar vroadelezh, – prederioù an emsaverion
hag an emsaverezed hiziv a ziskouez a-walc’h emaint o tigeriñ endeo. Evit ar mare avat, mar greomp
dave d’ar vroad ned eo ket pa welomp enni ur finvez pe ur pal, na zoken un amkan. Un diawel
devoudel eo. Steuziañ a c’hell ober hep ma ve direnket un disterañ diazezoù an emsav.
Goût a ouzon ne zegas va evezhiadennoù elfenn yael evel evit a sell didermenañ ur vellouriezh, ha
pa ve war dachenn ar vroadelezh pe ar goullo broadel. Da nebeutañ e kredan bezañ diskleriet
direndael an arguzennoù evit ma paouezimp ur wech da vat gant an diheñchadur o klozañ ken ESB 7,
ken testenn E.S.B. el levr gallek diwezhañ : diskouez ar vroad vrezhon evel disoc’h pennañ gortozet
diwar labour an Emsav.
PKB-1425

KENDAEL A-ZIVOUT AR METOU KOUEREL
(Pempet testenn, PKB-1426)
Emdroadur ar gounezerezh hag ar metou kouerel e Breizh etre 1950 ha 1970.
Klozadur ar pennad gouestlet d’ar c’hweluniaderezh gounezel abaoe dibenn an 19t kantved1 a
echu war ar stadadenn : n’eus ket er gounezerezh a hengoun istorel dispac’hel evel ma’z eus el
luskadoù micherour. Padal, e c’hell ar gouerion e degouezhioù ’zo amparañ un nerzh araokadek
daoust da forc’hellegezh o saviad.
Renaud DULONG, en dastumadenn La Pensée2, a embann ur savboent nes o lavarout ez eus
gwiskadoù kevredigezhel eus ar goueriadelezh o paouez mont tre er stourm politikel, e-se n’int ket e
piaou da skiant-prenet ar renkad vicherour hag he aozadurioù.
Ur studienn kreizet war emdroadur lec’h ar gounezerezh er c’henderc’hañ armerzhel ha
kevredigezhel adal an Dispac’h gall a rofe a dra sur derou un displegadur d’an diouer-se a hengoun
dispac’hel er gounezerezh. Amkan ar pennad-mañ zo savlec’hiañ ar gwiskadoù diseurt, studiañ an
amparadur anezho, o emdroadur saviadel a-geñver gant an tuadurioù politikel o deus embannet adalek
ar bloavezhioù pemont.
A-benn kompren stad bremañ ar gounezerezh e Breizh eo dav ober un distro war an anadennoù o
deus gweredet war e emdroadur. Teir anadenn a c’haller digejañ.
An anadenn bennañ eo digresk ar boblañs-labour e Breizh. En un doare hollek ez adkaver an
anadenn-mañ er bed a-bezh. Tud kozh o tilezel o atantoù, kouerion re baour, dic’houest da gemm o
doareoù labour hag o chom diskoazell : en holl un digresk a 20 % eus an dud-labour etre 1954 ha
1962 ; eus ur milion eo digresket labourerion ar gounezerezh e Frañs en ur ober c’hwec’h vloaz
(1954-1960). An dud yaouank ivez a guita an douar en arbenn eus ar c’horvoderioù treut, eus an
aozioù labour tenn. Ret eo lavarout ouzhpenn o deus bet skog war ar metou kouerel trec’hadennoù ar
renkad vicherour moarvat.
An eil anadenn zo kevanekadur ar gounezerezh ouzh an armerzh broadel hag europat. Ar frouezh
eo da leviadurezh c’hounezel ar gouarnamantoù abaoe an eil Brezel-bed. Pal ar seurt leviadurezh oa
sevel ur gounezerezh steuñvek, arnevesaet, diwar-goust an emframmoù kozh. E berr, e tenn da
amparañ atantoù bras, da greskiñ an askoradoù diwar-bouez ur genderc’husted uc’hek.
Eil lankad an argerzh kevanekaat e voe digoradur an nevid da Europa dre hent ar C’henvarc’had.
Ar pal embannet gant ar renad gaollour oa ledanaat an nevid a-benn digroniañ dreistkenderc’hadoù ar
gounezerezh broadel. E par an unvezioù-kenderc’hañ ez anad ar c’hevanekadur e meur a live. Muiouzh-mui e rank ar gouerion sinañ kevratoù gant an embregerezhioù kevalaour pe ar c’hevelourioù
ken evit a sell pourchaserezh ar binvioù hag an dafar, ken evit a sell treuzfurmiñ ha kenwerzhelaat an
eostoù. Hervez derez ar c’hevanekaat ez eus rummoù disheñvel e-touez ar gouerion. Ar rumm
niverekañ e Breizh, ar gouerion vihan, zo liammet ouzh an embregerezhioù prevez evit gwerzhañ o
c’henderc’hadoù hepken. N’eus koulz lavarout kevrat ebet etre ar genderc’herion laezh hag al
laezhdi : dastumet e vez al laezh en atantoù ha paeet e dibenn ar miz diouzh ar c’hementad hag ar feur
druzennoù ; ne c’hell ar c’houer e nep doare kevraouiñ ar priz na zoken reoliñ an embregerezh. E
kenderc’h ar moc’h, e c’hoari ar c’hevanekaat war dri live, hogen, pa gresk ar goulenn, e vez dastumet
ar moc’h en unvezioù-kenderc’hañ bihan gant trustoù evel Olida. Dek vloaz ’zo e oa ar c’higer ar
prener nemetañ. E gennadoù all e vez rediet ar gouerion da gevratañ gant embregerezhioù prevez pe
kevelourioù. Peurechu eo ar c’hevanekadur. Neuze ez eo rediet ar c’houer da werzhañ e holl eostoù
d’an hevelep stal ha da brenañ diganti e holl bourvezadurioù. Er magerezh chatal hag er magerezh yer
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eo bet kaset betek penn ar wikefre. Pourchaset e vez d’ar c’houer ar re vihan hag ar boued. E-se, emañ
an unvezioù-kenderc’hañ e dalc’h klok an embregerezhioù prevez.
An trede anadenn, an tolpadur, zo liammet strizh ouzh digresk an dud-labour hag ouzh ar
c’hevanekadur. A-geñver emañ gant koazhadur niver an unvezioù-kenderc’hañ, greanteladur ar
gounezerezh hag e gevanekadur ouzh an armerzh.
An daolenn-mañ a ro un alberz eus emdroadur ment an unvezioù-kenderc’hañ etre 1955 ha 1970 e
Breizh.
Ment an unvezioù-kenderc’hañ

1955

1970

Argemmadur

Hep douar

2 500

6 600

+ 164 %

Dindan 1 hektar

3 500

2 000

– 42,85 %

Etre 1 ha & 2 ha

20 000

12 800

– 36 %

Etre 2 ha & 5 ha

36 000

22 600

– 20,55 %

Etre 5 ha & 10 ha

45 000

27 000

– 40 %

Etre 10 ha & 20 ha

65 000

40 000

– 38,46 %

Etre 20 ha & 50 ha

25 000

30 000

+ 20 %

750

1 000

+ 33,33 %

Dreist 50 ha

Stadañ a reer un digresk eus an atantoù bihan. An douaroù dieub a vez prenet gant ar gouerion
oberiant skoazellet gant ar Stad, harpet ivez gant ar C’hred gounezel.
Unan eus heuliadoù pennañ tolpadur an douaroù hag an araezioù-kenderc’hañ eo an arbennikadur.
En un niver mat a atantoù e ranker evit ober berzh dilezel al liesgounit ha diorren ar c’henderc’h
spletusañ en nevid. Da heul e ranker degas ar c’halvezderioù arnevez ha kas ar gouerion d’en em
arbennikaat war genderc’h al laezh, ar moc’h, ar yer. Da heul e c’hoarvez un arbennikadur e par ar
rannvro hag ur rannadur al labour er c’henderc’hañ gounezel etre ar rannvroioù.
Gant an teir anadenn e tarzh emframmoù henvoazel kevredigezh ar ploue. Tamm-ha-tamm e
kemer an armerzh nevidel lec’h an armerzh-unanveveziñ. D’ur vojenn ez a dodenn unvaniezh ar bed
kouerel, dodenn difennet gant an F.N.S.E.A. hag an Office Central, bep ma’z a war-raok
diforc’hekadur ar goueriadelezh. Ar wikefre azonet gant an teir anadenn a lak war wel dislavaroù ar
bed kouerel e Breizh.
Daoust da savidigezh ar S.I.C.A. où, kevelourioù a venne difenn lazioù strollennel ar gouerion, ez
anad gourzhenebadurioù don. A-benn kompren an degouezh, eo dav studiañ emdroadur an atantoù ageñver gant kresk o araezioù-kenderc’hañ. O kemer ar c’hresk da ziazez, e c’haller digejañ tri stroll :
– Ur stroll kentañ o c’hoarvezout eus atantoù bras meret evel embregerezhioù. Klotañ a reont
gant stad bremañ ar modoù-kenderc’hañ kevalaour e Breizh, nemet n’o deus ket tizhet ment an
embregerezhioù kevalaour eus Norz Frañs. Gourferc’henned eo alies an embregerion, ha n’o deus ket
paouezet a bostañ hag a arnevesaat. Ardivinkaet eo o atantoù. Degouezhet eo an darn vrasañ anezho er
par-se goude ur prantad-tremen. Implijidi o deus hag ul lod eus an hontwerzhad tennet diouzh o
labour a vez gouestlet d’ar postadur. Diazezet eo ar c’henderc’hañ en o stal war daou pe dri seurt
eostoù ha peadra o deus da gemm kenderc’h hervez emdroadur ar prizioù-gwerzhañ. Daoust ma n’eo
ket niverus kouerion ar stroll kentañ-mañ, ez int gouest da levezonañ leviadurezh ar c’hevelourioù hag
an embregerezhioù prevez, rak en ur savlec’h a nerzh emaint evit kevraouiñ ganto.
– An eil stroll, an atantoù bihan, n’int ket evit padout er c’hlozarmerzh. Ranket o deus plegañ
d’ar ret degemer ar modoù-kenderc’hañ arnevez, hep gallout ober an disterañ postadur avat.
Kenderc’hañ laezh a reont en ur glask evelkent gwellaat o c’henderc’husted. Dalc’het o deus un
obererezh eilrenk evit bastañ da ezhommoù an tiegezh. Difonn ez a ganto kresk o araezioùkenderc’hañ, rak ne c’hell ar c’houer postañ nemet diwar e vuzadoù. Mard eo anat ez eo tonket ar

stroll-mañ da vont da get, e ro e ziazezoù armerzhel tro dezhañ da herzel ouzh ar c’hevanekadur pe ar
freuzadur. Klasket he deus ar Stad herrekaat an argerzh o krouiñ an I.V.D. (Indemnité viagère de
départ), o reiñ skoazelloù (Aides à la mutation professionnelle).
Warlerc’hiet a-fet kalvezerezh, ar gouerion vihan, dilezet gant ar Stad hag ar C’hred gounezel, a
rank peurliesañ kuitaat an douar.
– Etre an daou rumm kentañ, ur stroll tud yaouank a venn, o tiorren ar c’henderc’hañ, tremen a
stad ar c’houer bihan da hini an embreger. Postañ kalz a reont, oc’h amprestañ digant ar bankoù, ar
C’hred gounezel pergen. Da gentañ-penn e rankont en em arbennikaat, dilezel ar gounezadurioù
amaskorus. Emañ berzh o degemmadur e dalc’h sav ar c’hredadoù a c’hellont kaout hag ivez
neuennadoù ar prizioù. Sammet gant dleoù ponner, rediet d’ober dastaladurioù d’ar bankoù, e vezont
en ur saviad bresk. En arvar e vezont lakaet gant un enkadenn a zreistkenderc’h, un digresk eus ar
prizioù-gwerzhañ. E plegennoù heñvel, e c’hell ar gouerion vihan talañ ouzh diaesterioù an nevid, ar
pep muiañ eus o bevezadur o tont eus o atant. Diouzh o zu, ar pennoù-embregerezh zo e piaou da
araezioù-kenderc’hañ spirus evit kemmañ durc’hadur o c’henderc’h pa vez ret, ha treuziñ a reont an
enkadennoù hep re a boan.
Brastreset ’m eus stad bremañ ar gounezerezh e Breizh. Emdreiñ a ray ar stad-se dibaouez betek
ma vo kaset da benn kevanekadur ar gounezerezh er reizhiad armerzhel. A-raok studiañ prantadoù an
argerzh kevanekaat etre 1950 ha 1970, ez eo mat reiñ un alberz klokoc’h eus saviad ar gouerion.
Hervez an daolenn e c’haller stadañ eo kresket kalz niver ar gouerion hep douar. E-touez ar
gouerion vihan ez eo ar re-mañ an tizhetañ gant an enframmadur en embregerezhioù boued chatal.
Peurliesañ o deus gwerzhet o douar e sell da blediñ gant ar magerezh. Hogen, buan eo deuet anat
dezho o doa ezhomm kaout ur c’horvoder reoliek. Diskoulmet o deus ar gudenn o vont da glask fred
en embregerezhioù ar c’horn-bro : en tisaverezh, el labourioù foran pe, evel darbarerion, er greantioù
nevez diazezet e Breizh. Ranket eo bet d’ar wreg plediñ he-unan gant ar magañ yer, chatal. E rumm ar
gouerion vihan e kaver diforc’hioù splann hervez al lec’h m’emaint er vro. Ar gouerion o chom nepell
diouzh an tolpadoù kêrel a werzh war-eeun o c’henderc’hadoù dre hantererezh kenwerzhourion vihan
dedennet gant ar prizioù izel. Bennozh d’o savlec’h brientek e harzont ouzh an enframmadur en
embregerezhioù prevez.
Dizunvan eo rumm ar gouerion grenn. Daou isrumm da nebeutañ a c’haller diforc’hañ en o zouez.
Anat eo deuet d’un darn anezho e rankent en em arbennikaat a-benn tizhout live an embregerion ha
merañ o atant gant hentennoù arnevez. Re all a venn diraez an hevelep pal hep tremen dre an
arbennikadur : un diazez tiegezhel a viront d’o stal ha postañ a reont kement hag an isrumm all, ent
kantouezek avat. Mard int endalc’het d’ober kevratoù gant embregerezhioù prevez, e klaskont par ma
c’hellont o bevennañ en amzer. Kaset int e-giz-se da ziseurtaat o gounezadurioù, o kenderc’hañ pizbihan ur prantad, fav-glaz ur prantad all, pe avaloù-douar. Strivañ a reont da c’hounit o douar a-stroll
pe, ma ne gavont ket an tu, da gestal koskor da vare an eost. N’eus nemet ar genskoazell a oufe
diskoulmañ o c’hudennoù pemdeziek ha, war hir dermen, o diwall diouzh an dismantr.
Kemm zo a-benn ar fin etre isrummoù ar gouerion grenn hervez ma kavont bastus o saviad evel
m’emañ pe, en eneb, ma kendalc’hont da bostañ, da dolpañ douaroù.
Da anaout emdroadur ar metou kouerel eus ar bloavezhioù pemont d’ar bloavezhioù seikont ez eo
sklaerius studiañ un arvez resis : strivoù ar gouerion evit tremen eus stad ar c’houer bihan da hini ar
penn-embregerezh, ha war un dro o arc’hadurioù a-geñver gant o savlec’h kevredigezhel. Tri frantad a
c’haller diforc’hañ : – er prantad kentañ e c’halled tremen eus an eil dere d’egile diwar-bouez arverañ
ar c’halvezderioù nevez hepken ; – en eil prantad, e vez gorrekaet an tremen en arbenn eus an dleoù
ponner a rank sammañ ar gouerion grenn ; – en trede prantad ez a dic’hallus an tremen.
– Er prantad kentañ ez eo al lusk war-du an arnevesaat an anadenn bennañ. Dre wellaat ar
c’halvezderioù-kenderc’hañ, dre ardivinkaat e vez kresket ar genderc’husted. E pep lec’h e Breizh e
vez savet C.E.T.A.-où. Daoust ma chom izel niver ar gouerion o kemer perzh oberiant enno, e ra e
hent er maezioù mennoz an araokaat hag an ardivinkaat. Argel an araokaat eo neuze ar stlejer. E-tro

dibenn ar bloavezhioù pemont ez eo treuzfurmet an armerzh gounezel koulz ha speredegezh ar
gouerion yaouank, hep ma ve kemmet koulskoude an aozadurioù micherel ha kenwerzhel
(F.D.S.E.A., kevelouri Landerne) na kennebeut an doare henvoazel da veizañ bed ar ploue. Ur wech
kaset da benn kempennadur an aozadurioù e vez lakaet ar breud war emframmoù diazez ar
gevredigezh kouer. Ar c’hemmoù-se ne hañvalont ket distrujañ dodenn unvaniezh an holl gouerion.
E-se, gwiskadoù ’zo eus ar goueriadelezh a gendalc’h da stourm evit ar re all.
– En eil prantad e rank ar gouerion grenn sammañ mui-ouzh-mui dleoù ponner gant ar spi da
ziraez dere ar pennoù-embregerezh. Hogen an tremen eus ur stad d’eben a c’houlenn muioc’h amzer
eget er prantad kent peogwir ez eo kresket kalz ar foz etre an dereoù dre berzh dilerc’hiadur brasouzh-bras ar gouerion vihan ha krenn.
Kudennoù a sav ivez gant an embregerion. Kresket eo ar c’henderc’h, nemet e chom an
amredadoù-dasparzhañ en hevelep stad. Adurzhiadur an nevid, ibiliadur ar prizioù gounezel zo
mirc’hed-emgann ar gouerion grenn hag ar pennoù-embregerezh. O vezañ ma ne gresk ket o
c’horvoderioù a-geñver gant ar c’henderc’h e teu anat dezho e vez sunet frouezh o labour. Daoust
ma’z eo bresk saviad ar gouerion grenn etre 1960 ha 1968 e teuont a-benn c’hoazh da bignat er rumm
a-us. Klotañ a ra o lazioù gant re ar pennoù-embregerezh evit a sell ar prizioù ha diaesterioù an nevid.
Da vare enkadennoù kentañ an dreistkenderc’h o deus ar pennoù-embregerezh, skoazellet gant ar
gouerion grenn, da zibab etre hentennoù stourm boas an F.N.S.E.A., ar breutaat, hag an ober feuls.
Pa’z eo diskoulmet kudenn tolc’hadur an amredadoù-dasparzhañ e paouezas ar gouerion a blediñ gant
ar c’halvezderioù-kenderc’hañ. Diwar neuze e tiskouezont bezañ prederietoc’h gant an dasparzhañ
hag an treuzfurmiñ hag e savont kevelourioù, S.I.C.A. où, C.U.M.A. où.
Da-geñver ar stourmoù kaset er rannvro evit difenn goverezh an Henbont e teu a-wel mennadoù
strolloù ambilh an F.D.S.E.A. e Breizh ; war un dro gant al luskadoù kevredigezhel all, e fell dezho
rediañ ar Stad da grouiñ gourc’hwelioù. An amkan-se a glot gant preder donañ an embregerion : laz ar
re-mañ eo stankaat an nevid lec’hel ha rannvroel, broudañ ar gouerion vihan da guitaat an douar abenn aesaat d’an tolpadur. Tennderioù a sav e derou ar bloavezhioù c’hwegont en-dro da zasparzh an
douaroù. Deuet eo splann n’eo mui dodenn unvaniezh ar bed kouerel nemet ur vojenn. Koulskoude e
klasker c’hoazh kuzhat an disrannoù dre ahelañ an ober c’hweluniadel war gudennoù diavaez ar
goueriadelezh.
– E-doug an trede prantad ez a dreistdiraez d’ar gouerion grenn savlec’h ar penn-embregerezh.
Taravioù e-leizh a vez etre ar gouerion a-zivout leviadurezh ar c’hevelourioù, priz an douaroù, an
tolpadur. Mar dalc’h ar pennoù-embregerezh d’o c’healiadurezh, e krog ar gouerion grenn da
emouezañ ouzh keñverioù kevredigezhel diabarzh ha diavaez ar goueriadelezh. An tuadur politikel
kemeret gant un darn eus ar gouerion yaouank a lak ar pennoù-embregerezh da glask skoazell gant
kostezenn vuianiverek an F.N.S.E.A. : stourm a reont ouzh moederezh ar gouerion yaouank oc’h
embann e tifennont an unvezioù-kenderc’hañ bihan. Hogen ar gouerion vihan, dic’houest da grouiñ
aozadurioù en arbenn eus an digenvez ma emaint hag eus skorted o aozioù labour, a grog da gaout
disfiz ouzh an aozadurioù kozh (F.N.S. E.A.) ha nevez (F.F.A., luskad Paysans travailleurs). N’eus
koulz lavarout nemet ar M.O.D.E.F. a ra berzh en o zouez. Goude o c’hwitadenn armerzhel, e klask ar
gouerion yaouank diskoulmoù hiniennel, o wiskañ sigurioù divezel d’o obererezh. Bremañ da skouer
e klaskont diorren ar gounezadurioù bevoniek.
Koulskoude e chom intret ar goueriadelezh e Breizh gant mennoz unvaniezh an holl gouerion aenep ar bed greantel hag ar strolloù kevredigezhel all. Daoust ma anad lazioù disheñvel ar rummoù, e
treuzpado ar c’heal-se betek dibenn ar bloavezhioù c’hwegont.
An darempredoù a zo etre ar gouerion hag ar c’hweluniadoù micherour da-geñver « brezel al
laezh », ec’hwel ar Joint Français, ar stourm evit goverezh an Henbont a ziskouez e klot e pep
degouezh lazioù ar pennoù-embregerezh gounezel pe ar gouerion grenn gant re ar vicherourion. Keit
ma ne vo ket kaset da benn an tri argerzh hon eus digejet (digresk an dud-labour, kevanekadur,
tolpadur), e chomo forc’hellek savlec’h kevredigezhel ar gouerion.

Dav eo stadañ n’eo ket bet diskoulmet kudennoù ar gouerion da heul ar stourmoù renet en amgant
ar rannvro. Er c’hontrol eo bet lakaet war wel dislavaroù diabarzh ar goueriadelezh ha dre heul ret
kaset ar gostezenn gleiz, ar C.D.J.A. où, da voniekaat ar stourm daoust ma chom hemañ bepred
bevennet d’an armerzh.

Teskanvioù hag anvadoù an aozadurioù meneget er pennad.
S.I.C.A., Société d’intérêts collectifs agricoles.
C.E.T.A., Centre d’études techniques agricoles.
F.D.S.E.A., Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles.
F.N.S.E.A., Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles.
C.U.M.A., Coopérative d’utilisation du matériel agricole.
F.F.A., Fédération française de l’agriculture.
M.O.D.E.F., Mouvement de défense des exploitations familiales.
C.D.J.A., Centre départemental des jeunes agriculteurs.

Levrlennadur
Pennadoù embannet war Emsav :
PKB-1119 (a-zivout ar metou kouerel e Breizh), Emsav 72/377-386, 1972.
PKB-1405, Trosell war… (sl. notenn1 a-us).
PKB-1415, An « Office Central » eus 1906 da 1945, Emsav 105/311-324, 1975.
Levrioù :
BERGER S., Les paysans contre la politique, Seuil, Paris, 1974.
WRIGHT G., La révolution rurale en France, Épi, Paris, 1967.
DULONG R., L’église de l’ouest… (sl. notenn2 a-us).
PKB-1426

KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(Navet testenn, PKB-1427)
An emsav aljerian. VIII. – Emgann Mazagran, pe ar brezel-trevadenniñ danevellet d’ar
Frañsizion.
En ur pennad all (An trevadennerezh gall en Aljeria en 19t kantved gwelet gant Alphonse
DAUDET en e levr « Tartarin de Tarascon », Emsav 99/103-106, 1975), hon eus bet tro endeo da
gaout un alberz eus ar mennozioù mojennek o redek e Frañs a-zivout Aljeria da vare an
trevadennerezh. Hiziv e tegasimp ur standilhon all eus ersavioù ar Frañsizion ouzh darvoudoù Aljeria
da heul ar moederezh renet gant ar gouarnamant e-unan er c’hedveno hag er skolioù.
Deurus eo lenn dornlevr Istor Ernest LAVISSE evit ar « Cours Élémentaire » bet arveret er
skolioù kentañ derez gall e-pad an Trede Republik ha betek ar bloavezhioù 1950-1955. Evel istorour
en doa LAVISSE kendaolet da sevel kealiadurezh kefridiel an Trede Republik en ur mare ma strive
houmañ da ziazezañ un deskadurezh lik hag endalc’hus evit an holl. Deurus-tre, n’eo ket kement evit
an danvez hag evit an doare ma vez dibabet ha kinniget an darvoudoù danevellet. N’eus ket eus al levr

un displegadenn didroc’h eus istor Frañs, met kentoc’h taolennadurioù lerc’h-ouzh-lerc’h, laosk awalc’h al liamm hanezel etrezo. Da skouer ez eo graet ar chabistr 22 a-zivout an trevadennerezh en
19t kantved gant tri fennad berr : unan o kontañ emgann Mazagran e-kerz aloubidigezh Aljeria, an eil
o teskrivañ ur skol c’hall en Aljeria, digor koulz d’ar skolidi aljerian ha d’ar skolidi europat hag o reiñ
un deskadurezh kevatal d’an holl, an trede o tiskouez an ergerzhour BRAZZA o trevadenniñ Kongo
dre hentennoù peoc’hiek hag o tieubiñ ur golonennad sklaved en doa kejet outo war e hent.
Ar pennad gouestlet da emgann Mazagran dreist-holl zo dudius da geñveriañ ouzh dielloù
klokoc’h ha dilesoc’h, evel ar re ma solias warno Charles-André JULLIEN evit sevel e levr Histoire
de l’Algérie contemporaine – La conquête et les débuts de la colonisation (1827-1871) (P.U.F., Paris,
1964). Gouez da LAVISSE, o defe kant ugent tri soudard gall talet ouzh daouzek mil Aljerian a sezize
kreñvlec’h Mazagran. An argaderion a glaske tizhout lein ar mogerioù gant skeulioù, « hogen hon
soudarded o dizarbenne a daolioù horzh-fuzuilh ». Goude tri devezh seziz « e welas an daouzek mil
Arab ne zeufent biken a-benn eus ar c’hant ugent tri Gall hag ez ejont kuit ». Ha LAVISSE da
glozañ : « E Frañs a-bezh e komzad eus emgann Mazagran. An holl a voe lorc’h enno gant kadarnded
hon soudarded ».
Ch.-A. JULLIEN a zanevell ivez an darvoud oc’h ober anv eus kant pergont pevar soudard gall
hag eus ur seziz o padout pevar devezh. Ken bras e voe an estlamm er c’hedveno gall ma voe
adeiladet ur savadur-koun dre rakgouestladegoù foran ha skoet ur vedalenn en eñvor an emgann.
Aozet e voe c’hwec’h pezh-c’hoari diwar-benn an darvoud. Ar c’habiten LELIÈVRE a oa e penn ar
c’hreñvlec’h a voe anvet da gomandant. Da heul avat e tegas JULLIEN reizhadurioù. Ar gwiriadurioù
hag enklaskoù kefridiel graet da c’houde a ziskulias ne oa bet an afer nemet un dunidigezh. Pezh a oa
c’hoarvezet e gwir oa taolioù riblerezh a-berzh soudarded c’hall « a c’hortoze an Arabed war o distro
eus ar marc’hallac’h evit o dibourc’hañ, o lazhañ ar re en em zifenne ». Kompren a reer ervat pegen
diaes e oa d’ar gouarnamant diskleriañ ar wirionez dirak ar c’hedveno. Ouzhpenn se ne oa ket bet
gwall verzhus ar bloavezh 1840 war an dachenn vilourel evit ar C’hallaoued en Aljeria. Gwell e voe
d’ar gouarnamant lezel ar gwengel d’en em ledañ ha zoken e zervaat eget lakaat anaout ur
werc’helezh he dije divrudet muioc’h c’hoazh al lu. Ret eo lavarout ivez e veze arzaelet taer en Dael e
1840 ar brezel-trevadenniñ. Arabat oa reiñ d’an eneptrevadennourion ur gwarzh da gorvoiñ. Evel-se
eo e teuas ur vandennad riblerion da vezañ harozed vroadel.
Perak o doa soudarded Mazagran santet an ezhomm da ijinañ ur seurt marvailh ? Ret eo marteze
lakaat e penn-kont strizhder VALÉE, Gouarnour-meur Aljeria d’an ampoent, e-keñver ar preizhañ. Ne
c’houzañve ket an disterañ laeroñsi diwar-goust tud ar vro ha war ar poent-se e oa disheñvel-mat
diouzh BUGEAUD. Paotred ar c’hreñvlec’h a ouie moarvat e ve anavezet abred pe diwezhat o zaolioù
riblerezh gant ar Gouarnour-meur, pezh a c’hell displegañ o doa savet mojenn ar seziz evit en em
wareziñ a-ziagent ouzh nep kastiz. Forzh penaos e toujas dezhi an holl c’houarnamantoù hag an holl
renadoù en em eilas e Frañs goude 1840. N’eo ket souezh e ve adkavet e dornlevrioù istor evit skolioù
an Trede Republik ha dreist-holl er bloavezhioù ma priented ar vugale d’an « digoll » ouzh an
Alamaned.
A-benn ar fin ne oa hanezenn emgann Mazagran nemet un tamm bihan en un embregadennvoediñ kalz amploc’h : an hini a gemere da bal ober ur veurzanevell eus alouberezh Aljeria, ouzh e
lakaat par da vrezelioù an Dispac’h hag an Impalaeriezh, – pa voe hepken brezeliadennoù kaset er
mesk brasañ, en ur ser gant preizhadegoù ha lazhadegoù, ha gounezet dre berzh dreisted vrevus an
niver hag arnevezded an armoù.
Evit ar c’habiten LELIÈVRE, e komz Ch.-A. JULLIEN diwar e benn en ur bajenn all eus e levr,
pa bleustr war ar vezventi e lu gall Aljeria. Menegiñ a ra ur frazenn gant ar skrivagner Louis
VEUILLOT, bet ur mare sekretour BUGEAUD. Hennezh a gejas e 1841 e Mostaganem ouzh « un
haroz, ken sot hag unan eus ar podoù-gwin goulloet gantañ da veure, an den meur-se en deus evet
endeo, war a lavarer, daou eus ar c’hlezeier a enor a zo bet talvezet dezhañ gant estlamm e genvroiz ».
LELIÈVRE an hini oa evel just an « den meur ». Ar « mezvier touet »-se, a lavar JULLIEN, « anvet
da gomandant diwar an entan », « a echuas disked e remzad, en hevelep rez ». Diwezhatoc’h, pa
strollas VEUILLOT an holl lizhiri ha skridoù en doa savet en Aljeria evit aozañ al levr Les Français

en Algérie, souvenirs d’un voyage fait en 1841, e lamas an arroud diwar-benn LELIÈVRE, gouez da
JULLIEN, « dre elevez vrogar ».
PKB-1427

AN EMSAV HAG AR VRO (90)
LIZHEROÙ
« Distreiñ a ra war ar goulenn a’m boa graet : hag e chom c’hoazh hiziv un nerzh dispac’hel er
broleteriezh ?
« N’eus ket tu da lavarout ez eus un nerzh dispac’hel en ur renkad, nag ez eus ur renkad
dispac’heloc’h eget unan all, keit ma n’eus ket ur saviad-kenderc’hañ piaouel dezhi. Da skouer,
LENIN hag ar Strollad bolchevik o doa krouet ur saviad-kenderc’hañ dezho diwar dislavaroù don ar
gevalaouriezh. Dre an dislavaroù renkadel e tlee tarzhañ an dispac’h er broioù kevalaour, ha berrbad e
oa breinadur ar broleteriezh. Padal n’eo ket c’hoarvezet an dispac’h e pep bro.
« Un eil goulenn a sav : perak eo c’hoarvezet an dispac’h e Rusia ha n’eo ket e lec’h all ?
« Un darn eus ar respont zo da gavout gant live ar greanterezh e Rusia en 19t kantved. D’ar mare
ma krog Rusia da c’hreantelaat, e dibenn an 19t kantved, e oa diazezet mat endeo ar reizhiad
c’hreantel e broioù Kornog Europa. A-hed an 19t kantved eo padet ar c’hladdalc’helezh e Rusia, ar
frammoù politikel, armerzhel ha kevredigezhel o skoilhañ an araokaat. An adreizhadur gounezel n’en
deus degaset netra evit ar greanteladur : dasparzhet eo bet an douaroù etre ar gouerion e 1861 ha
freuzet ar servelezh. Da heul o deus an noblañsoù degemeret arc’hant digant ar Stad, met n’int ket bet
gouest da bostañ anezhañ. An diouer a araokaat gwirion er gounezerezh zo bet un harz ouzh
greanteladur ar vro : merket eo bet c’hoazh pouez ar Reverzhi c’hounezel en amveziadoù ar Reverzhi
c’hreantel evit broioù Kornog Europa. Pouez an noblañs zo betur skoilh pa vennent difenn o
dreistgwirioù ha netra ken.
« Greanteladur Rusia zo bet enporzhiet, un treuzplakadur eo bet. E 1913 c’hoazh, an hanter eus
kevalaoù ar c’hevredadoù rusian oa e perc’hentiezh broioù estren. Donoc’h oa enta dislavaroù ar
gevalaouriezh e Rusia eget e Kornog Europa da vare LENIN.
« Neuze, perak n’eo ket c’hoarvezet an dispac’h er broioù kevalaour da vare ar Reverzhi
c’hreantel ? Gallout a reomp lavarout n’eus ket bet enno ur strollad politikel gouest da unaniñ
obererezh politikel hag obererezh armerzhel, – pezh a reas LENIN hag ar Strollad bolchevik e Rusia.
An alc’houez a-benn ar fin zo en istor ar c’hweluniadoù hag ar strolladoù politikel. »
(17 11 75)
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Digant aozerez PKB-1424, Emsav 108/417-426, 1975 :
« En un dibenn all e soñjen evit ar pennad ; met ne’m eus ket kredet : un istor eo a oa bet kontet
din gwechall hag a’m eus un tammig disoñjet. Un douaradur e oa ; er renk kentañ, paotred o lavarout :
“Paour kaezh den, paour kaezh den…”. En eil renk, merc’hed o lavarout : “Paour kaezh intañvez”.
Goude, ofisourion, o rodellañ o mourroù. Hag a bep seurt tud all a’m eus ankouaet. Hag en dibenn
tout, an engroez, en deus gwelet nebeut ha komprenet netra, a huch : “Vive la mariée !” Soñjal a ran e
DREZEN gant e Gelted. »
(20 12 75)
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« Pouezañ a ran war ar ret derc’hel da ster resis ar gerioù. Alies omp techet d’o arverañ diwar
santout ha n’eo ket diwar veizañ. Rouez ar re ac’hanomp da skouer a lak mat an diforc’h etre an
dibennoù -ek hag -el en o arver boutin, seul gent a se en o arverioù arbennik : ar c’hiz, gwashat giz, eo
abaoe ur pennadig meskañ hollek hag hollel da skouer.
« Dres a-zivout an daou dermen-mañ e karfen ober un nebeut evezhiadennoù.
« Un evezhiadenn hollek a rin da gentañ diwar-benn gerioù ar yezh resis. Bez’ o deus d’ober evel
just gant ar brezhoneg : o furm hag o ster zo bet danzeet war un dro gant ar yezh he-unan en he hir a

istor. Bez’ o deus d’ober ivez gant ar gouzoud ez eo hon hini en e istor hiroc’h c’hoazh hag e astenn
hollvedel. Erfin o deus d’ober gant al labour a renomp, a ro dezho un donder istor nevez ha dre se
sterioù nevez. Kemeromp ar skouer meneget c’hoazh eus an termen daelerezh. Teir andon zo dezhañ
ha d’e ster : an andon er brezhoneg (en istor yezhkevredadel ar ger dadl, dael, h.a.) ; an andon er
gouzoud europat ha bedel (adalek διαλεκτικη PLATON betek Dialektik HEGEL, MARX hag an
imbourc’h arnevez) ; an andon en istor-bremañ (e labour an Emsav). Ne c’hell hini ebet eus an teir
andon dianaout an div all na bezañ gwalleget en o gounid. Hervez an degouezhioù ez a ar pouez gant
unan pe unan all eus an teir (sl. skouerioù all war Preder 170-171/43-44, 1973).
« Etre hollel hag hollek emañ da gentañ an diforc’h boutin termenet etre an deveradoù dre -el hag
an deveradoù dre -ek. (sl. Preder 159-160/68 hh., 1972). Hollel a sell ouzh ar pezh zo holl, e kemm
ouzh darnel, a sell ouzh pezh a zo darn : “Un distruj hollel, un distruj darnel”, – holl zo amañ un
hennad e-touez hennadoù all. Hollek a sell ouzh ar pezh zo dezhañ doare un holl : “Ar gevodadeg
hollek”.
« Un dedroadur zo bet e ster an daou dermen-se ha brientekaet eo bet ar c’hemm-mañ etrezo :
hollel a lak er-maez pep nemedenn ; en eneb, hollek, mar sell ouzh un holl, a c’houzañv nemedennoù.
« Ul lankad all en dedroadur a ro tro da risklañ eus ar c’hemeradur “hep nemedenn” da
gemeradurioù gwriziadekoc’h ha da veizañ hollel, n’eo ket mui diouzh an erdal evel en e ster-derou,
met diouzh an ental, en endon, en anien, er peurvoud. “Ar gevredigezh hollel” zo ar gevredigezh en he
fezh hep lezel er-maez netra a gement a ya d’he ober. En eneb, “ar gevredigezh hollek” zo ar
gevredigezh en he doareoù boutin (an doareoù a gaver peurliesañ), ha n’eo ket en he doareoù dibarek
(divoutin, na gaver ket bepred hag e pep lec’h). Merkomp diwar vont an dra-mañ : ar gevredigezh
hollel zo ar gevredigezh werc’hel, fetis ; er c’hontrol, ar gevredigezh hollek zo un derc’hadur difetis ;
er poent-mañ eus an dedroadur e krog hollel da gennotañ fetisted hag hollek difetisted.
« Hollel, en e gemeradur gwriziadek, a c’hoarvez gantañ un darvoud diac’hinek : aroueziñ a ra ar
werc’helezh fetis ha, war un dro, o vezañ ma arouez ar werc’helezh-se en he hollelezh, e verk un dra
bennak dreistdiraez d’ar merzout ha zoken d’ar meizañ. “Ur sell hollel” zo ur sell a dizhfe kement tra
’zo, – ur c’heal-dremmwel eo, rak sell ebet ned eo hollel en devoud. En eneb, “ur sell hollek” zo doare
dezhañ da dizhout kement tra ’zo, met doare hepken : tremen a ra war an traoù o tapout pep tra drevras, diwar-c’horre, pe oc’h en em lakaat kizidik ouzh un doareenn hepken (evel ar reizher
amprouennoù moulerezh, emgizidikaet ouzh ar mankoù da c’hwennat) ; seurt sell ne lez netra er-maez
moarvat, met ne ziraez ket pezh a zo e-barzh.
« Diwar se eo aes kompren e talvez hollek hag hollel e tachennoù disheñvel eus ar gouzoud.
« Hollek zo un termen eus an imbourc’h kantouezel. Kentañ kammed ar ouezoniezh eo distrilhañ
eus mor an doareennoù dibarek an nebeut doareennoù arsellet reoliek en amveziadoù savelet ; an
doareennoù hollek-se, pleustret diwar-bouez stadegoù, a dalvez da ziazezañ savelennoù. Dre
gantouezañ e stader ez eus tolz gant kement danvez dibarek ’zo. Degemerout a reer ez eo bezañ tolzek
ur perzh hollek eus an danvez (evit a sell an tremen eus par an unveziat pe an dibarek da bar an hollek
hag ar savelenn, sl. ar mellad Induction, in Preder 159-160/65 hh., 1972).
« Hollel, en e gemeradur dedroetañ, a ra dave d’ar werc’helezh war un dro fetis ha peurvoudel,
eleze da zomani ar finvezelezh ; e-kichen hollel, ha kevatal dezhañ war veur a boent, e reer ivez gant
hollveziadel (nemet e sell an termen-mañ ouzh an arvezioù bremañ, beziat, eus an hollelezh, kentoc’h
eget ouzh an arvezioù amzeriek). Komz a reer eus “tarzhañ ar c’hombod broadel, kravezel, h.a.” ; eno
e c’hoari an hevelep iziunad hag en “anaout an hollelezh”, “diraez an hollelezh”, “bezañ an
hollelezh”. Gwelet hon eus e vez meur a zoare da glask kefleuniañ an iziunad-se : pe danzen un
hollelezh soliadel, brizh hollelezh a zo ur bac’hadur e-barzh ur c’hombod nevez (sl. Emsav 74/61-68,
1973), pe kemer penn an hent etrezek an hollelezh diles, meizad-dremmwel, nidiadel, – eleze
hollelaat, kemer da reolenn tarzhañ kement kombod ’zo. Dre se, e kemm ouzh hollel er c’hemeradurse, ne reer ket mui gant darnel, hogen kentoc’h gant goubarzhel (guparth en henvrezhoneg a dalvez
“disrannet, emdennet a-gostez”, en ur ger : kombodet). An Emsav en deus distremenet dremmwel ar
c’houbarzhelezh vroadel evit mont etrezek an hollveziadelezh.

« Aze e kejer ouzh un diaester o tennañ d’ar yezh. Neb a gav e walc’h gant ar c’houbarzhelezh zo
dezhañ un emzalc’h goubarzhek ; nep kealiadurezh o soliañ war ar c’houbarzhelezh pe an
emzalc’hioù goubarzhek a anver goubarzhelour. Ne c’haller ket lavarout avat en deus neb a zurc’ha e
vuhez d’an hollelezh un emzalc’h *hollek (dre ma vez arveret endeo ar ger-mañ gant ur ster all). Dav
eo arverañ neuze hollveziadek, hollelour, pe un droienn evel durc’haet d’an hollelezh, h.a..
« An dedroadur-se o kenderc’hel en emsavelezh hiziv zo bet lusket er preder europat da nebeutañ
abaoe PASCAL. Orin ar meizad a gaver en termen a boelloniezh arveret gant ARISTOTELES,
το καθολου, troet da c’houde dre universalis e latin, universel e galleg, allgemein en alamaneg, h.a..
PASCAL an hini kentañ war a hañval a reas gant ur c’hemeradur fetis, o skrivañ da skouer : “L’Etre
universel est un en tous lieux et tout entier en chaque endroit.” (Pensées, in Vocabulaire de la
Philosophie gant LALANDE, 1956, p. 1170) ; war un dro, ar frazenn meneget a lak a-wel ur perzh
kevampleg d’an hollelezh, an unelezh. KANT a lavar “ez eo an hollveziadelezh wirion hollelezh
(Allheit) ha n’eo ket hollegezh (Allgemeinheit)” – eleze ez eo gwerc’helezh fetis ha n’eo ket
derc’helezh difetis. HEGEL, gant keal an “hollveziad fetis” (konkretes Allgemeine), a adkemer
mennoz KANT, oc’h eren start “hollel, hollveziadel” ha “gwerc’hel”. An hevelep durc’hadur a gaver
ensammet gant prederourion eus an 20t kantved, Gabriel MARCEL, da skouer : “Tonket e hañval
bezañ ar ger hollveziadel (universel) da zegas ar gwashañ enepsterioù o teñvalaat hag o veskañ ar
c’heal a verk. Rak douget omp hogos en desped dimp da intent gantañ ar pezh a zo e barr an hollegezh
(généralité). An intentadur-se ne vimp nepred taer a-walc’h d’e argas. () Ret eo kompren emañ an
hollveziadelezh (universalité) diouzh ment an donder ha n’eo ket diouzh an erdal.” (in Dictionnaire de
la langue philosophique gant P. FOULQUIÉ, 1962, p. 741). Ha J. LACROIX : “An hollegezh
(généralité), evel ar gementadelezh, zo da veizañ diouzh an erdal. An hollveziadelezh (universalité) er
c’hontrol a sell ouzh an hollelezh (totalité) (). E-se, evel an doareadelezh, ne zleer ket e veizañ diouzh
an erdal, hogen diouzh an ental” (id., p. 743).
« Pa lavaromp-ni hollveziadel, ez intentomp hollelezh-unelezh evel meizad-dremmwel, evel
finvez. Rak hollveziadel a verk un durc’hadur eus hon nid a-raok bezañ ur vent eus hon poell. »
(14 01 76)
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15t testenn, PKB-1424, « Gwalarn » hag ar vojennouriezh hengeltiek : Youenn DREZEN
ha Roparz HEMON ................................................................................... 108/417-426
Kendael a-zivout al luskadoù sokialour
11t testenn, PKB-1334, Emsavelezh ha diaz poblañsel en emsav micherour en 19t hag en
20t kantved..................................................................................................... 99/81-103
Kendael a-zivout istorekadur ar merc’hed
2l testenn, PKB-1420, War-du an istorekadur.................................................. 106/353-363
Kendael a-zivout ar metou kouerel
4e testenn, PKB-1405, Trosell war ar c’hweluniaderezh gounezel abaoe dibenn an 19t
kantved ha war gudennoù ar gounezerezh a vremañ ................................. 103/231-242
5t testenn, PKB-1426, Emdroadur ar gounezerezh hag ar metou kouerel e Breizh etre
1950 ha 1970.............................................................................................. 108/431-439
Kendael a-zivout ar politikerezh
7t testenn, PKB-1401, Dafar evit ur c’hudennadur emsavel eus ar vroad........ 101/153-158

ROLL AR PENNADOÙ EMBANNET
GANT « EMSAV » E 1975 hervez urzh ar pajennadur
Genver 1975
PKB-13 (9)................................................................................................................................... 97/3-35
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
4e testenn, PKB-1328, « Nenn Jani » gant Roparz HEMON (Emb. Al Liamm, 1974), /3-8.
Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek :
19t testenn, PKB-1329, An deberzh diziouerus. Evezhiadennoù II, /8-13.
Kendael a-zivout ar c’hweluniaderezh :
5t testenn, PKB-1330, Istor ar c’hweluniaderezh kristen e Frañs. I. – Etre 1871 ha 1914,
/13-35.
EMVR (79) [496-497] ............................................................................................................... 97/36-38
Lizheroù, /36-38.
C’hwevrer 1975
PKB-13 (10)............................................................................................................................... 98/41-73
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
5t testenn, PKB-1331, « Nenn Jani » gant Roparz HEMON (Emb. Al Liamm, 1974). II,
/41-47.
Kendael a-zivout ar c’hweluniaderezh :
6t testenn, PKB-1332, Istor ar c’hweluniaderezh kristen e Frañs. II. – Etre 1915 ha 1929,
/47-66.
Kendael a-zivout istor ha kevredigezh :
10t testenn, PKB-1333, Dafar evit studiañ emsavadeg ar « Bonedoù Ruz ». III. – An
emsavidi ha kevredigezh o amzer. Meizadur emsavel an darvoud, /67-73.
EMVR (80) [498-501] ............................................................................................................... 98/74-78
Lizheroù, /74-75.
Danevelloù obererezh :
Ec’hwel e « Galeries Lafayette » Naoned, 1-3 here 1974, /75-78.
Kendaeloù dalc’het en Oriant d’ar 16 c’hwevrer 1975, /78.
Meurzh 1975
PKB-13 (11)............................................................................................................................. 99/81/110
Kendael a-zivout al luskadoù sokialour :
11t testenn, PKB-1334, Emsavelezh ha diaz poblañsel en emsav micherour en 19t hag en
20t kantved, /81-103.
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
4e testenn, PKB-1335, An emsav aljerian. III. – An trevadennerezh gall en Aljeria en 19t
kantved gwelet gant Alphonse DAUDET en e levr « Tartarin de Tarascon », /103106.
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
6t testenn, PKB-1336, « Gouelec’h an Dartared » gant Dino BUZZATI, /106-110.

EMVR (81) [502-506] ........................................................................................................... 99/111-114
Lizheroù, /111-114.
Ebrel 1975
Breudoù 1975 « Emsav Stadel Breizh » e Roazhon d’ar 6 ebrel ......................................... 100/117-137
Dafar evit DOP-ROB :
I. Politikerezh ha leviadurezh, /117-124.
Ia. Politikerezh ha leviadurezh – Evezhiadennoù, /124-125.
II. Kudenn kelennadurezh an Emsav, /126-132.
III. Arroudoù eus Danevelloù obererezh ar C’helligoù, /132-137.
PKB-13 (12)......................................................................................................................... 100/139-143
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
7t testenn, PKB-1337, « An dour en-dro d’an inizi » gant Youenn DREZEN (« Gwalarn »
42/5-45, 1932, ademb. Al Liamm, 1970), /139-143.
EMVR (82) [507-512] ......................................................................................................... 100/144-150
Kantvet niverenn « Emsav », /144.
Lizheroù, /144-149.
Notenn evit ar skridaozerion, /149-150.
Mae 1975
PKB-14 (1)........................................................................................................................... 101/153-175
Kendael a-zivout ar politikerezh :
7t testenn, PKB-1401, Dafar evit ur c’hudennadur emsavel eus ar vroad, /153-158.
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
8t testenn, PKB-1402, « Studiennoù ha garskeudennoù » gant Aleksandr SOLŽENICYN,
/159-163.
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
5t testenn, PKB-1403, An emsav aljerian. IV. – Ar gevredigezh henvoazel aljerian e derou
an 19t kantved, /163-175.
EMVR (83) [513-519] ......................................................................................................... 101/176-187
Lizheroù, /176-181.
Danevelloù obererezh :
Kudennoù savet gant un ezel eus 35 en e c’hweluniad da geñver an obererezh renet en un
embregerezh, /182-183.
Ec’hwel e « Galeries Lafayette » Naoned, 1-3 here 1974. Evezhiadennoù I, /184-186.
Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 18 mae 1975, /187.
Mezheven 1975
PKB-14 (2)........................................................................................................................... 102/191-203
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
9t testenn, PKB-1404, « An dour en-dro d’an inizi » (« Gwalarn » 42/5-45, 1932, ademb.
Al Liamm, 1970), « Sizhun ar breur Arturo » (« Al Liamm » 14/37-66, 1949, ademb.
Al Liamm, 1971) gant Youenn DREZEN, /191-203.

EMVR (84) [520-522] ......................................................................................................... 102/204-208
Lizheroù, /204-205.
Danevelloù obererezh :
Adframmadur ar « Galeries Lafayette », hervez an elfennoù displeget en emvod an 29-30
ebrel e Lyon, /205-208.
Notennoù kevredadel (13).................................................................................................... 102/209-228
C’hweluniaderezh – Emvererezh micherour – Kenniñvoù al labour.
Gouere 1975
PKB-14 (3)........................................................................................................................... 103/231-262
Kendael a-zivout ar metou kouerel :
4e testenn, PKB-1405, Trosell war ar c’hweluniaderezh gounezel abaoe dibenn an 19t
kantved ha war gudennoù ar gounezerezh a vremañ, /231-242.
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
6t testenn, PKB-1406, An emsav aljerian. V. – Al leviadurezh skolel gall en Aljeria eus
1830 da 1870, /242-255.
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
10t testenn, PKB-1407, Ur ger c’hoazh a-zivout Youenn DREZEN, /255-259.
11t testenn, PKB-1408, Bepred e sigur Youenn DREZEN : arz, emsav ha sevenadurezh,
/259-262.
EMVR (85) [523-526] ......................................................................................................... 103/263-265
Lizheroù, /263-265.
Eost 1975
PKB-14 (4)........................................................................................................................... 104/269-295
Kendael a-zivout istor ha kevredigezh :
11t testenn, PKB-1409, Barbariezh hag istor, /269-272.
12t testenn, PKB-1410, Barbariezh hag istor – Evezhiadennoù I, /273-278.
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
7t testenn, PKB-1411, An emsav aljerian. VI. – Arbennoù aloubidigezh Aljeria (18301848), /278-285.
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
12t testenn, PKB-1412, « An daouarn lous » gant Jean-Paul SARTRE, /286-293.
13t testenn, PKB-1413, « An daouarn lous » – Evezhiadennoù I, /293-295.
EMVR (86) [527-533] ......................................................................................................... 104/296-301
Lizheroù, /296-300.
Danevelloù obererezh :
Devezhioù studi war ar yezh dalc’het en Oriant eus ar 15 d’an 19 eost 1975, /300-301.
Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 24 eost 1975, /301.
Gwengolo 1975
PKB-14 (5)........................................................................................................................... 105/305-334
Kendael a-zivout ar c’hweluniaderezh :

7t testenn, PKB-1414, Ar c’hweluniaderezh e Frañs a-raok mae 1968 – Un nebeut
arvezioù, /305-311.
Kendael a-zivout an embregerezhioù armerzhel :
12t testenn, PKB-1415, An « Office Central » eus 1906 da 1945, /311-324.
Kendael a-zivout istor ha kevredigezh :
13t testenn, PKB-1416, Barbariezh hag istor – Evezhiadennoù II. – Termenadur an istor.
Arz hag istor. Istoregezh « Gwalarn », /324-329.
14t testenn, PKB-1417, Israel hag ar goullo broadel – Notennoù-lenn diwar G.
FRIEDMANN, « Fin du peuple juif ? », /329-334.
EMVR (87) [534-539] ......................................................................................................... 105/335-341
Lizheroù, /335-340.
Danevelloù obererezh :
Kejadenn izili eus 29 N 22 gant un ezel eus « Brezhoneg yezh vew » e Brest, /340-341.
Here 1975
PKB-14 (6)........................................................................................................................... 106/345-367
Kendael a-zivout istor ha kevredigezh :
15t testenn, PKB-1418, Barbariezh hag istor – Evezhiadennoù III. – Ar meizadoù nevez
hag o fleustregezh, /345-349.
16t testenn, PKB-1419, Barbariezh hag istor – Evezhiadennoù IV. – Ar meizadoù « hil
istor », « argerzh », /349-353.
Kendael a-zivout istorekadur ar merc’hed :
2l testenn, PKB-1420, War-du an istorekadur, /353-363.
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
14t testenn, PKB-1421, « An daouarn lous » gant Jean-Paul SARTRE – Evezhiadennoù
II, /363-367.
EMVR (88) [540-547] ......................................................................................................... 106/368-378
Lizheroù, /368-372.
Danevelloù obererezh :
Breud gant izili eus ar P.C.F. er « Fête de l’Humanité », e La Courneuve, d’an 13-14
gwengolo 1975, /372-375.
Emvod aozet gant ar P.S. e Brest d’ar 4 du e-ser ar « Sizhunvezh ambilherezh » en-dro
d’ar pezh-c’hoari « Le printemps des Bonnets Rouges », /375-377.
Notenn evit ar skridaozerion :
II. Anvioù-tud hag anvioù-lec’h, /377-378.
Nevez deuet er-maez el lervdioù :
E.S.B., A. de La Borderie, Boris porchnev, « Les Bonnets Rouges », 10/18, Paris, 1975,
/378.
Du 1975
PKB-14 (7)........................................................................................................................... 107/381-402
Kendael a-zivout istor ha kevredigezh :
17t testenn, PKB-1422, Goaroù ha kevredigezh-veveziñ – Notennoù-lenn diwar Alain
TOURAINE, « La Société post-industrielle », Denoël, Paris, 1969, /381-389.

Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
8t testenn, PKB-1423, An emsav aljerian. VII. – Aljeria eus 1870 da 1900 (1), /389-402.
EMVR (89) [548-552] ......................................................................................................... 107/403-413
Lizheroù, /403-408.
Danevelloù obererezh :
Breutadeg en-dro d’al levr embannet gant ar Strollad komunour, « Vivre libres ! Projet de
déclaration des libertés soumis à la discussion des Français » (Paris, 1975) e Brest,
d’ar 7 du 1975, /409-413.
Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 23 du 1975, /413.
Kerzu 1975
PKB-14 (8)........................................................................................................................... 108/417-441
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
15t testenn, PKB-1424, « Gwalarn » hag ar vojennouriezh hengeltiek : Youenn DREZEN
ha Roparz HEMON, /417-426.
Kendael a-zivout istor ha kevredigezh :
18t testenn, PKB-1425, Barbariezh hag istor – Evezhiadennoù V. – A-zivout keal ar
« goullo broadel », /426-431.
Kendael a-zivout ar metou kouerel :
5t testenn, PKB-1426, Emdroadur ar gounezerezh hag ar metou kouerel e Breizh etre
1950 ha 1970, /431-439.
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
9t testenn, PKB-1427, An emsav aljerian. VIII. – Emgann Mazagran, pe ar brezeltrevadenniñ danevellet d’ar Frañsizion, /439-441.
EMVR (90) [553-555] ......................................................................................................... 108/442-444
Lizheroù, /442-444.
Taolenn ar c’hendaeloù embannet e 1975............................................................................ 108/445-446
Roll ar pennadoù embannet gant « Emsav » e 1975 ............................................................ 108/447-450
Roll an anvioù-tud meneget gant « Emsav » e 1975............................................................ 108/451-453
Roll an anvioù aozadurioù meneget gant « Emsav » e 1975 ............................................... 108/455-458
Gerva yezhel 1975 ............................................................................................................... 108/459-462
Gerva dodennel 1975 ........................................................................................................... 108/463-467
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AUMALE d’ 103/249, 254
BABIN 107/409 hh
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PRELOT M. 104/272
PROUDHON P.J. 99/88
QUESNEL 107/409
QUILLIET 98/55, 56
RANDON 103/248, 249
REES A. 102/223
REYNAUD J.D. 100/150
REYNAUD 99/103, 104
REMBRANDT 98/62
RESGUI 107/397
RIBBENTROP 98/70
RIEMANN 106/348
RIOU J. 98/74
ROBESPIERRE 104/280
ROCARD M. 101/156
ROCARD 102/228
RODELLEC E. 105/316
RONY 107/409, 410, 412
ROSTRENEN G. a 101/180, 181
ROUDAUT V. 104/301
ROUSSEAU J.J. 97/32
ROVIGO 103/243
SAINT-ARNAUD 103/248
SALAZAR 98/66
SALLERON 105/314
SAND G. 106/357
SANGNIER M. 97/28, 29, 105/313
SARTRE J.P. 100/150, 101/176, 177, 103/264, 104/286, 292, 293, 296, 301, 105/333, 106/350 hh, 363 hh,
108/417
SBARETTI 98/55, 57
SENGHOR L. 106/368, 369
SERVAN-SCHREIBER 106/358
SÉVIGNÉ de 98/70
SHEPPARD H.L. 102/228
SCHÖNBERG 105/327
SI-AZIZ 107/399, 400

SIX 97/23, 98/53, 57
SOHIER Y. 104/272, 106/376
SOLŽENICYN A. 101/159 hh, 102/204, 205, 103/259, 106/378
SOULT 103/245
STIVELL A. 107/388
TAYLOR F.W. 99/90, 104/297
TALMY R. 97/35
TANGUY-PRIGENT 103/233, 105/315, 323
TAPIE V.L. 106/370
TAVERNIER Y. 103/242
THÉRY G. 97/18
THIERS 107/396
THOMAS 105/316
THOREZ M. 99/91, 106/373
TIANO 102/228
TINEVEZ 105/316
TOURAINE A. 99/102, 101/155, 158, 102/228, 107/381 hh
TRÉANTON J.R. 102/228
TRI YANN 107/388
TROCHU 105/313, 322
TROTSKY 99/91
TURIN Y. 103/244, 254, 255
VALÉE 108/441
VALLÉE F. 103/263, 105/327, 328, 338, 341
VALOIS G. 98/52, 54
VAN DER HELST 98/62
VAN RAVESTEYN 98/62
VANNEUFVILLE 98/49, 50, 57
VEUILLOT L. 108/441
VIALAR 104/285
VIENNET Ch. 97/28
VILLENEUVE-BARGEMONT 97/14
VINCELLES A. 105/316
VOLTAIRE 98/63
VON LE FORT G. 102/196
VUILLERMOZ 107/392, 393, 396
WALKER C.R. 102/228
WALDECK-ROUSSEAU 97/16
WALSIN-ESTERHAZY 107/392
WARNER 102/221
WENDEL 104/282
WRIGHT G. 105/324, 108/439
ZIRNHELD J. 97/28

ROLL AN ANVIOÙ AOZADURIOÙ MENEGET
GANT « EMSAV » E 1975
A.C.J.F. sl. Action catholique de la jeunesse française.
A.N.P.E. sl. Agence nationale pour l’emploi
A.S.T.I. sl. Association de soutien aux travailleurs immigrés
Action catholique de la jeunesse française (Albert de MUN, 1886) (A.C.J.F.) 97/27 hh, 105/313
Action française 98/52 hh
Action populaire (kelaouenn) 97/29 hh, 98/55
Agence nationale pour l’emploi (A.N.P.E.) 101/184
Al Liamm 98/75, 104/296, 105/338
Annuaire-Almanach, sl. Action populaire
Ar Falz 106/377
Association catholique (kelaouenn, 1895) 97/26, 31
Association de soutien aux travailleurs immigrés (A.S.T.I.) 101/182
B.Y.V. sl. Brezhoneg yezh vew
Barbé (embregerezh) 101/182, 183
Barr-Heol 105/338
Bodad lennegel 99/111, 101/187, 103/263, 104/296, 301, 106/362, 107/413
Bodad studi ar gatoliged sokial (1902) 97/26
Bolcheviked 99/93 hh
Bonedoù Ruz 98/67 hh, 70, 78, 100/131, 101/177 hh, 180 hh, 106/378, 108/426
Breiz Atao 100/120, 125, 107/410, 108/426, 427
Bretagne Nouvelle (P.C.F.) 107/410
Breuriezh ar Sened Iliz 98/55, 57 hh
Brezhoneg yezh vew (B.Y.V.) 105/340
Brud 105/338
Brug 98/76
C.A.B. sl. Comité d’action breton.
C.D.J.A. sl. Centre départemental des jeunes agriculteurs.
C.E.T.A. sl. Centre d’études techniques agricoles.
C.F.D.T. sl. Confédération française démocratique du travail.
C.G.A. sl. Confédération générale de l’agriculture.
C.G.C. sl. Confédération générale des cadres.
C.G.T. sl. Confédération générale du travail.
C.G.T.U. 98/53 hh
K.I.S. sl. Kreizenn imbourc’h sturyezhouriezh.
C.N.J.A. sl. Centre national des jeunes agriculteurs.
C.U.M.A. sl. Coopérative d’utilisation du matériel agricole.
Cartel des Gauches 98/55 hh
Kendalc’h yuzev bedel 105/333
Kengor etrec’hweluniadel 98/55
Centre d’études techniques agricoles (C.E.T.A.) 108/436, 439
Centre départemental des jeunes agriculteurs (C.D.J.A.) 108/439
Centre national des jeunes agriculteurs (C.N.J.A.) 103/234 hh
Cercles du Sud-Est 97/29
Kevread al levr 105/306
Kevredadur kristen patromed an Norz 97/18, 98/47 hh
Kevredigezh Vreizh 105/315
C.F.D.T. Union-Nantes (kelaouenn) 101/184
Chronique du Sud-Est 97/29
Club des Cordeliers (1789) 104/279
Commission départementale des Pupilles de la Nation 98/53
Commission du coût de la vie 98/53

Commission nationale de l’organisation coopérative paysanne (Vichy) 105/319
Confédération des syndicats autonomes (1945) 105/305
Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) 97/14, 36, 98/51, 61, 76 hh, 99/103, 100/134, 135,
101/182, 183, 184, 102/207, 210, 105/306 hh
Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) 97/14, 28 hh, 98/51 hh, 105/305 hh
Confédération générale de l’agriculture (TANGUY-PRIGENT) 103/233 hh, 105/311, 315
Confédération générale des cadres (C.G.C.) 105/306 hh
Confédération générale du travail (C.G.T.) 97/29, 35, 98/48 hh, 75 hh, 99/89, 101/182, 102/210, 211, 103/233,
105/305 hh
Conférence d’études sociales de Notre-Dame du Haumont (kelaouenn) 97/23
Conseil National (Vichy) 105/319
Conseil supérieur du travail (sl. ivez Kuzul uhel al labour) 98/53
Consortium textile de Roubaix-Tourcoing 98/51 hh
Coopérative d’utilisation du matériel agricole (C.U.M.A.) 108/437, 439
Corporation paysanne (Vichy) 105/311, 314 hh, 319 hh
Kred gounezel 108/433 hh
Kreizenn imbourc’h sturyezhouriezh (K.I.S.) 100/134
Kuzul ar brezhoneg 105/338
Kuzul ar studiennoù (LA TOUR du PIN) 97/15
Kuzul armerzhel (Frañs) 102/218
Kuzul uhel al labour (MILLERAND, 1899) (sl. ivez Conseil supérieur du travail) 97/26
Kuzul uhel ar C’hedskor (Frañs) 102/218
Decré (embregerezh) 102/208
Démocratie chrétienne (19t) 97/23
E.S.B. sl. Emsav stadel Breizh
Économie nouvelle 98/52
Elle (kelaouenn) 106/358
Emsav (kelaouenn) 100/117, 119, 120, 144, 103/263, 105/338
Emsav stadel Breizh (E.S.B.) 97/37 hh, 100/118 hh, 103/264, 105/340
Etrevroadelenn : – gentañ 99/83, 88 ; eil – 99/89 hh
Études 97/18, 34
F.D.S.E.A. sl. Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles.
F.E.N. sl. Fédération de l’Éducation nationale.
F.F.A. sl. Fédération française de l’agriculture.
F.L.B. sl. Front de libération de la Bretagne.
F.N.M.C.A. sl. Fédération nationale de la mutualité et de la coopération agricole.
F.N.S.E.A. sl. Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles.
F.O. sl. Force ouvrière.
Familia 98/48 hh
Fédération de l’Éducation nationale (F.E.N.) 105/306
Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (F.D.S.E.A.) 103/235, 108/437
Fédération des syndicats agricoles de France 105/315
Fédération française de l’agriculture (F.F.A.) 108/438, 439
Fédération nationale de la mutualité et de la coopération agricole (F.N.M.C.A.) 105/315
Fédération nationale des coopératives de production (1908) 105/315
Fédération nationale des employés catholiques (1900) 97/34
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) 103/233 hh, 105/311, 108/434 hh
Fédération nationale du crédit agricole 103/233
France Nouvelle (P.C.F.) 107/409
Force ouvrière (F.O.) 102/210, 105/306 hh
Front autogestionnaire breton 103/265
Front de libération de la Bretagne (F.L.B.) 100/135, 136
Front communiste révolutionnaire 100/134
G.L. sl. Galeries Lafayette

G.R.P. (Vietnam) 100/121
G.A.E.C. 103/235
Galeries Lafayette (G.L.) 98/75 hh, 101/184 hh, 102/205 hh, 104/296 hh, 105/335 hh
Gouarnamant an difennerezh broadel (Frañs, 1870) 107/391 hh
Goverezh an Henbont 108/438
Grandes Écoles 99/94
Guide social sl. Action populaire
Gwalarn 100/140 hh, 102/204, 103/258, 104/296, 105/327 hh, 338, 108/417 hh
Gward broadel (Frañs, 1789) 104/279, 285
Gward broadel (Frañs, 1870) 107/394 hh
Gwazerezh yuzev (Jewish Agency) 105/333
C’hweluniad ar wir labourerion (1893) 97/21
I.N.E.D. sl. Institut national d’Études démographiques
Institut agronomique 105/317
Institut catholique 97/29
Institut national d’études démographiques (I.N.E.D.) 102/226
Jeunesse agricole catholique (J.A.C.) 103/234 hh, 105/317, 321
Jeunesse fédéraliste 100/134
Joint Français 97/38, 103/241, 105/308, 108/438
L’Employé (kelaouenn) 97/28
L’Humanité 107/410
La Bretonne (kevelouri) 105/321
La Croix 98/57
La Foi catholique (kelaouenn) 97/33
La Pensée (kelaouenn) 108/431, 439
La Revue catholique des institutions et du droit 97/18
La Revue des deux mondes 97/18
La Rurale (kevelouri, 1919) 105/321
Le Correspondant 97/18
Le Figaro 98/59, 66
Le Gaulois 98/66
Le Journal de Roubaix 98/59
Le Militant (kelaouenn) 105/318
Le Mouvement social (kelaouenn) sl. Action populaire.
Le Nord social 98/53
Le nouveau siècle 98/66
Le Peuple (1893) 97/22
Le Sillon 97/14, 27 hh, 98/55, 105/313
Les Bretons d’Eaubonne 100/134, 135
Leuriadur Tours (Frañs, 1870) 107/393 hh
Ligue communiste 107/412
Ligue des paysans de l’Ouest 105/322 hh
Lutte ouvrière 100/135
M.L.F. sl. Mouvement de libération de la femme
M.O.D.E.F. sl. Mouvement de défense des exploitations familiales.
M.R.P.P. (Portugal) 107/412
Meradur Renault 102/210
Mouvement de défense des exploitations familiales (M.O.D.E.F.) 103/235, 108/438
Mouvement de libération de la femme (M.L.F.) 106/361
Nouvelle critique (P.C.F.) 107/409
O.A.S. 104/300, 106/371

O.N.I.B. sl Office national interprofessionnel du blé
Oberenn ar C’helc’hioù katolik micherour (Œuvre des Cercles catholiques ouvriers) 97/14 hh, 98/47, 105/313
Office Central (des œuvres mutuelles agricoles du Finistère) 103/233, 104/300, 105/316 hh ; (– et des Côtes-duNord) 105/323 ; (Kevelouri Landerne) 108/434, 437
Office national interprofessionnel du blé (1936) (O.N.I.B.) 105/319
Olida 108/433
Ouest-Éclair 105/322
Ouest-France 107/410
P.A.B. sl. Parti autonomiste breton
P.A.I.G.C. (Ginea-Bissau) 106/368
P.C.F. sl. Parti communiste français
P.C.M.L.F. (Strollad komunour marksour leninour Frañs) 107/412
P.O.F. sl. Parti ouvrier français
P.S. sl. Parti socialiste
P.S.U. sl. Parti socialiste unifié.
Parti autonomiste breton (P.A.B.) 100/143
Parti communiste français (P.C.F., Strollad komunour gall) 100/137, 101/156, 176, 177, 180, 103/265,
104/288 hh, 294 hh, 105/335, 106/359, 365 hh, 372 hh, 107/409 hh, 108/427
Parti démocrate populaire (1924) 98/55
Parti ouvrier français (P.O.F.) 97/16
Parti socialiste (P.S.) 99/103, 106/375, 377
Parti socialiste unifié (P.S.U.) 99/103
Paysans travailleurs 103/235 hh, 108/438
Poellgor-kuzuliañ (LA TOUR du PIN) 97/15
Poellgorioù-kuzuliañ al labour (MILLERAND, 1899) 97/26 hh
Preder 100/145
Providentia 98/48
R.A.T.P. 105/306
Régie Renault (Meradur Renault) 102/210
Revue de l’Action populaire 97/31, 98/58
S.A.D.E.D. sl. Strollad an deskadurezh eil derez
S.A.F. sl. Société des agriculteurs de France
S.A.F.E.R. 103/235
S.E.C.I. sl. Syndicat des employés du commerce et de l’industrie.
S.G.E.N. sl. Syndicat général de l’Éducation nationale.
S.I.C.A. sl. Société d’intérêts collectifs agricoles.
S.N.E.A. sl. Société nationale d’encouragement à l’agriculture.
S.N.I. sl. Syndicat national des instituteurs.
Sapinière 97/33
Seizh Breur 109/418
Semaine catholique (Cambrai) 97/33
Semaines sociales (GONIN, 1904) 97/27 hh, 98/47 hh
Semaines rurales 105/321
Syndicat des employés du commerce et de l’industrie (S.E.C.I.) 97/27, 28
Syndicat général de l’Éducation nationale (S.G.E.N.) 105/306
Syndicat libre des travailleurs de Roubaix Tourcoing et des environs 98/51 hh
Syndicat national des instituteurs (S.N.I.) 105/306
Société anonyme nantaise des Galeries Lafayette 98/76 (sl. ivez Galeries ())
Société d’encouragement aux œuvres agricoles 105/317, 321
Société d’intérêts collectifs agricoles (S.I.C.A.) 108/434, 437, 439
Société des agriculteurs de France (S.A.F.) 103/231, 104/300
Société nationale d’encouragement à l’agriculture (S.N.E.A.) 103/232, 105/312
Sondages (kelaouenn) 102/226
Strollad an deskadurezh eil derez (S.A.D.E.D.) 97/38, 98/78, 100/117 hh, 139
Strollad komunour (MARX) 99/83 hh

Strollad komunour gall sl. Parti communiste français.
Strollad republikan demokrat 98/55
Trade Unions 97/24
U.C.S.A.F. sl. Union centrale des syndicats des agriculteurs de France
U.D.B. sl. Union démocratique bretonne
U.D.R. 98/74
U.N.S.A. sl. Union nationale des syndicats agricoles.
Unaniezh demokratel an Norz 97/22
Unaniezh c’hweluniadel micherourion ar gwiaderezh 97/24
Unilever 103/240
Union centrale des syndicats des agriculteurs de France (U.C.S.A.F.) 105/313 hh
Union démocratique bretonne (U.D.B.) 100/125, 135 hh, 103/265, 106/377, 107/410
Union des syndicats agricoles du Finistère (1906) 105/316
Union des syndicats agricoles et horticoles bretons (1894) 105/315
Union des syndicats patronaux des industries textiles de France 98/52
Union du Sud-Est des syndicats agricoles 104/300
Union fédérative professionnelle des catholiques 98/57
Union fraternelle du commerce et de l’industrie 98/57
Union nationale des syndicats agricoles (U.N.S.A.) 105/314 hh
Union régionale des syndicats libres du Nord 98/53 hh

GERVA YEZHEL 1975
a-dolp 101/169
a-gempouez 101/170
a-genaoz 101/170
a-genrez 97/22
a-genstourm 101/170
adkevanekadur 99/97
adkrog 98/76
adebarzhiñ 100/148
adc’havaelañ 107/397
adsteriañ 101/173
adupatromel 102/214
ac’ham 101/169
amaskorus 108/435
ambilherezh 106/375
ameilañ 98/65
amfi 107/409
amfraezh 107/413
amgevanek 99/96
amgevanekadur 103/261
amyac’h 108/420
amluzel 100/146
amparus 97/13
amrav 106/351
amva 102/207
anarbennikaet 98/62
anatebeg 98/77
ankevredigezhel 107/385
anden 99/82
andezrannet 106/346
andilennadus 107/396
andivezel 107/385
andivezelezh 107/381
anhollelaus 101/180
anc’hweluniadel 102/224
anistorekaus 105/337
annouezh 98/50
anspirus 101/155
anvelic’hweluniadouriezh 99/88
apriori 98/42
arabekadur 101/164
araokadurezh 102/217
ardead 102/212
ardeadezh 102/209
ardizh 107/383
ardro 105/318
areizhenn 102/221
arc’hadeg 98/55
arc’haduriek 97/23
argerzhelour 106/351
arsezadekaat 101/173
arsezat 101/164
arvestek 102/218
arvestiadegezh 101/174
arvoustrañ 102/219

Askenaz 105/330
asizoù 107/393
aspouezañ 100/124
assammañ 101/180
assevel 99/92
avatar 101/180
azbevaat 101/162
aznevezadur 102/206
azreuziadur 98/60
baloñsad 107/404
barzhoni 99/103
bedoniezh 103/246
bedouinekadur 101/164
benevveliezh 107/407
berberegva 101/173
berrsperedek 99/104
beskadoriad 105/316
beskell 100/150
besmorvezhen 107/396
bevoniek 108/438
bigoudennaj 102/204
bloc’hennel 97/12
boniad 102/206
boniadañ 105/319
bonlakadenn 99/81, 100/124
bonlec’h 107/394
bonreol 102/218
bordj 107/397
borc’hañ 101/178
bountadiñ 105/340
bourbonelour 104/283
braspriziadur 101/181
bredadur 102/211
breizhizelc’hallegezh 98/74
breudad 98/56, 107/400
breudvell 97/32
breutaouriek 99/105
brizhhil 101/180
brizhhollelezh 108/444
brizhvarnerezh 99/105
broelezh 97/12
kaderv 107/394
kadoriadezh 101/184
kadred 107/392
kadvezhen 103/245
kalvezer 99/94
kalzad 101/183
kammluskañ 103/262
kampuz 97/13
kankreg 102/205
kantabegañ 101/182
kantaezañ 101/173
kantañ 97/10
kantreat 101/164
kantvout 100/145
karzhadeg 104/300

kedelfenn 99/99
kefleuniad 107/385
kefload 102/227, 107/384
kefredourelezh 104/289
keideskemmek 98/56
keitglavenn 101/164
kej 102/221
kelc’houiziadur 97/31
kembreudañ 107/399
kemplakañ 100/130
kenderc’hed 99/94
kendeskadurezh 103/243
kendoniek 105/317
kenduer 102/218
kengerc’h 99/92
kengreriad 101/166
keneilel 102/209
kenintradur 101/173
kenniñv 102/209
kennotañ 108/443
kensaveladur 102/214
kentarouez 98/52
kenurzhiata 103/234
kenvelladur 99/86
kenvererezh 102/214
kenvroadegezh 107/395
kenwadel 101/169
kerentiadel 101/166
ketpar 98/65
kevandiuzek 102/212
kevandodus 100/147
kevangantvoudek 100/146
kevarbennelezh 106/345
kevarouezded 102/215
kevarouezour 102/217
kevelat 97/22, 98/48
kevelerrizhañ 100/146
kevelgantvoudek 100/146
keveliadek 102/211
kevion 98/49
kevratek 102/225
kevredin 102/212, 220
kewerded 101/167
kiboutz 102/214
kilverziñ 107/399
klemmarc’hañ 102/227
kleub 102/213
knouk 107/404
kokorikoour 106/377
kolezadur 101/168
kollok 103/244
kombodaoueg 103/261
konsistor 103/244
koron 107/381
korrstal 103/239
korvoed 99/95
kosmek 106/352
kosmoz 106/348

kost 102/221
kouilh 107/408
kredadus 107/406
kreder 101/171
kretaerezh 105/336
kroc’henel 102/204
kumunour 107/395
daelelour 99/90
dafarus 97/13
dalc’hadenn 103/243
damdermenañ 106/348
damgilezel 102/223
damrakwelout 103/244
damsevel 102/200
damvourc’hiz 98/41
damzifiñv 105/339
dangel 98/59
daraezadeg 107/394
darleviañ 102/216
darnad 102/217
darnamzer 102/206
darnegezh 100/148
darvennadur 107/386
darvennout 107/399
daskemm 100/145
daskêriad 98/58
dastroc’h 100/150
davedelour 99/82
dazrannadur 102/206
dazurzhiadur 97/12
deduañ 103/250
dec’hmegelezh 107/386
demokristen 97/22
derc’houezadel 97/25
dervantadenn 100/125
devarnadurezh 102/220
dezerc’hel 102/217
dezvekaat 97/16
diankus 103/262
dianderc’hañ 107/382
diaspora 105/332
diatebekadur 105/336
diazad 102/217
diazalc’h 102/216
dibleger 102/210
dibrientadur 107/391
didroc’h 100/150
dieilpennadus 98/61
diemorsiñ 103/260
dieztaol 100/127
difeizadur 98/58
digantabeg 98/66
digentod 99/100, 100/129
digevanekaat 99/97
digoll 108/441
digroniadur 98/64
dihegoulz 103/251, 107/395

dhunerrizhañ 100/145
dilaziek 107/384
dilec’hierezh 107/384
dilerc’hiadur 108/437
dileurierezh 101/186
dinañviñ 97/21
dinozaor 105/339
diplomatelezh 102/217
dirannded 101/165, 107/393
diskaderezh 102/221
diskel 97/33, 99/99
diskêradur 107/383
diskouezourez 98/78
disgwar 101/173
dispakadur 100/129
dispac’hek 99/83
dispac’husted 105/327
dispellded 99/96
dispellerezh 101/170
displed 98/62
divarn 107/400
divlealegezh 102/212
diwaz 105/316
diwengelaat 100/128
dizalc’hediñ 101/175
dizassell 107/408
dizerc’hel 102/225
dizesk 105/315
diziles 98/42
dizrastus 102/226
dizungenezh 101/166
djouad 107/399
donadur 104/272
dornren 102/208
douaregor 97/12
drammel 100/145
dreistperzh 98/43
dreistreol 107/390
dreistroueelour 104/282
druzenn 108/432
edit 98/63
eillankad 103/262
eilodiñ 102/209, 107/384
eilsammañ 101/180, 105/327
eilskeiñ 107/404
eiltro 105/335
elektronekaat 104/297
embannverk 100/150
emdarzh 99/95
emdenn 107/383
emdennañ 107/384
emeztaoliñ 102/219
emgempouezañ 101/171
emgizidikaat 108/443
emglask 105/326
emglozañ 97/4, 98/63
emober 104/298

emprañ 103/235
emsavekaat 100/124
emservij 102/206
emstag 98/53, 102/212
emstaliañ 107/404
emunaniñ 98/62
emvac’hañ 99/87
emwerc’helaat 100/125
emzisheñvelaat 101/173
enankañ 102/207
enkemmad 101/186
enkêriad 98/62
enebaotrouniek 99/94
enebouezoniezhek 99/95
enepkloer 105/318
enepdigredenn 103/250
enepgwerinek 97/29
enepgwerinelour 97/23
enepnoblañs 105/318
enframmadur 108/435
engwezhiañ 107/401
enluadur 104/285
ensammañ 105/327
erbarañ 97/24
erbar-lezenn 97/24
erged 99/83
eriñv 102/222
erlec’h 98/59
erotegezh 107/385
errizhañ 100/145
erskrivañ 100/148
ervennour 97/28
ervoned 106/346
eskemmadus 98/44
eskoridigezh 104/277
esorc’hiñ 107/405
etad 102/227
etadelaat 102/228
etrekevandirel 106/368
etreembregerezhel 98/65
eutanaziezh 107/412
euzhtermen 100/145
evelseik 100/147
ezkantvoudek 100/146
ezkoun 104/300
ezvezidigezh 102/220
falangouriezh 98/66
fallek 107/408
falluz 107/408
falsreizhded 106/359
fanateg 103/247
fanategezh 103/247
feilheton 98/44
feurroll 98/65
filozofek 105/338
folk 107/388
folkloraat 98/70

fred 102/227
gabell 98/67
garskeudenn 101/159
goyim 97/11, 105/333
gorreidigezh 102/223
goudedreantel 101/158
gouennlazh 106/376
gouennourez 107/408
gouezoniezhek 99/94
gouiziadelezh 97/10
gounezadur 104/279
gourbannañ 106/368
gourbi 101/168
gourevveliezh 107/407
gourleur 98/76, 102/206
gourskarat 102/212, 225
gourskarerezh 102/225
gourstal 98/76
gourzhbodadenn 107/397
gourzhbonn 102/219, 220
gourzhframm 104/285
gourzhpouezañ 102/217, 226
gourzhtu 102/225
gouzaverezh 102/224
gouziz 99/84
grizied 101/167
gudulus 102/195
gwarzhus 103/261
gwazadurezh 106/372
gwerc’helour 99/104
gwezhiad 98/75
gwriziadelour 104/279
haenadelezh 107/385
haenadekadur 107/384
halek 101/172
hammam 101/167
hanbarzherezh 98/63
handizhek 102/216
hanezek 101/181
hanezouriezh 105/326
hanterarsezat 101/164
hantergantreat 101/164
hegaderezh 102/212
Hellazad 104/273
Henhellazad 104/273
henvoaziegezh 105/308
henvojennouriezh 108/422
hevadelezh 103/252
hewirded 99/91
hiniennded 105/327
hipnooniregezh 100/145
hollelaus 101/180
hollgarantez 98/41
hollc’hallek 103/253
hollvadelezh 98/41
hollvedegezh 101/160

hontster 101/185
houarnhentour 106/373
hunerrizhañ 100/146
c’hamnes 101/164
c’hamneselezh 101/169
c’haredjat 101/171
c’hweluniaded 98/77
ibiliadur 102/216
iman 101/172
imram 108/421
institud 104/281
integrour 97/32
iskultur 107/382
ispenn 98/78
israeladelezh 105/332
istoroniezh 101/179
yalc’hadour 103/253
yezhkevredadel 108/443
yuzevelezh 105/332
ledkantvoudek 100/146
lederrizhañ 100/146
legadour 99/86
lec’haveerezh 102/222
lentisk 99/104
leterc’hañ 105/329
leunembreg 103/253
liberter 99/95
lidelouriezh 101/168
liesc’hweluniadegezh 102/210
livegezh 98/74
lusked 98/64, 102/211
maltuzadek 102/210
marvgosp 107/400
medersa 101/167
meizidigezh 103/249
mennegezh 98/77
mentadur 101/183
mentelad 98/77
meradur 102/211
merkadur 98/54
mestrarzour 104/296
milouregezh 104/283
mirusted 105/327
modernour 97/29
modernouriezh 97/27
mousfent 103/257
muezin 101/172
Mzabad 101/164
nammus 105/337
nanneuklidian 106/346
nannlatin 100/149
naoziad 102/227

nemedel 107/412
nemedennek 104/277
nesaour 98/55
neskelc’h 102/227
nevezkevalaouriezh 99/94
nevezstuzegezh 106/389
nevidelezh 105/312
oberelouriezh 100/147
oberiadegezh 101/174
oberoniezh 104/274
oniroidel 100/145
orgemmel 106/346
pabell 102/205
palvataed 99/95
parzhiat 99/100
pazennek 97/29
penndudenn 97/3
penngeal 99/95
penngourc’hemenner 103/242
pennlec’h 101/171
pennsez 105/323
peragenn 106/369
peuradpiaouañ 99/82
peurdavantekaat 99/82
peurdrec’hus 100/132
peurgevanekaat 103/261
peurc’hwel 102/226
peurgloz 99/103
peurzigevanekaat 99/97
pluennstourmer 98/59
poker 102/225
poenterez 98/75
politikelour 106/351
proletkult 106/370
proleteregezh 99/92
prosezus 99/105
psikozel 100/145
rabinek 103/253
rakkemenn 102/221
rakdezrannel 99/113
rakgouestladeg 108/440
raklenn 106/350
rakluniet 101/158
rakproleteriezh 98/67
raktresour 103/242
rakveizad 97/12
ragarveziñ 102/227
ragazon 102/219
ragems avel 98/72
ragevezhiek 98/49
rambre 100/145
ranellegezh 107/390
ranngenel 101/164
ranngêr 107/394
rannveuriad 101/165

regek 106/345
reizhkredennegezh 101/168
reizhekaat 105/319
remzad 102/227
renerva 98/76
republikaniezh 107/391
retvezekaat 100/125
rezon 104/280
roadur 98/59
ruzelennañ 102/205
sabra 105/331
savetoc’h 107/403
saviadiñ 99/101
skolveuridik 106/369
skornvirout 104/299
Sefard 105/330
selaouva 102/222
serradur 107/393
silhonour 105/313
sionouriezh 105/339
sokial 97/14
sokialidik 98/65
soff 101/166
spahi 103/245
spislec’hierezh 98/74
staelad 102/227
stell 102/207
steradel 100/145
strizharbennikaat 105/336
strizhderour 101/171
strizhvac’h 107/400
stronkproleteriezh 99/102
strouezhad 107/410
stultennegezh 99/105
taleb 103/246
taluadek 102/206
tarav 102/209
tidegezh 102/226
tidelezh 102/227
titourenn 98/56
tolba 103/246
tolc’hadur 107/409, 108/437
tonton 105/335
torosad 104/279
trac’hevredadel 101/158
traletodiñ 99/87
treadegus 100/146
trehontegezh 100/128
treuzardaoliñ 100/148
treuzlec’hiañ 105/329
treuzstaelañ 102/227
treveller 98/62
trifik 100/149
tristrollek 98/65
trivli 99/111, 105/332
trosell 103/231

trovezhiegezh 101/158
trozadur 99/99
trozañ 99/95
tuad 102/217, 105/313
tunidigezh 108/440
unc’hweluniadek 102/210
unneuziek 107/388
unnevider 104/297
unneviderezh 104/297
untuel 98/57, 102/227
unveziat 108/444
unwerzh 105/319
unwerzhouriek 107/409
unwerzhouriezhel 98/64
venadurezh 101/174
volterour 103/243
volterouriezh 103/246

GERVA DODENNEL 1975
ADPERZHEKADUR : – al labourerion 107/405 hh*
ALJERIA : arabekadur – 101/164 hh ; arbennoù aloubidigezh – 104/278 hh** ; armerzh – henvoazel
101/167 hh ; kevredigezh Aljeria e derou an 19t 101/163 hh* ; deskadurezh c’hall & islamat en – en 19t
103/242 hh** ; – gwelet gant A. DAUDET 99/103 hh ; istor – (1870-1871) 107/390 hh** ; trevadennerezh
– danevellet d’ar Frañsizion 108/439 hh*
ANISTOREGEZH : – ar gevredigezh e Breizh hag istor Frañs 104/270 hh, 277 hh
ANOMIEZH : – ha kevredigezh-veveziñ 107/387
ANVELIC’HWELUNIADOURIEZH 99/88*
ARAOKAAT : – hag istorekaat 106/348, 352
ARBENNIKADUR : – emsavel 97/37 hh ; pennaenn an – 100/124, 132
ARGERZH : istor evel – 104/270 hh*, 276 hh*, 106/345 hh* ; termenadurioù ar meizad « – » 106/350 hh**
ARC’HADUR : – kulturel 107/385* ; emdroadur an -IOÙ c’hweluniadel e Frañs abaoe 1900 105/305 hh*
ARNEVESAAT : – ha dazrannadur al labour er c’henwerzh 104/296 hh
ARNEVEZELEZH : – e skridoù Y. DREZEN 100/141 hh* ; – ha henvoazelezh en Israel 105/333 hh, 339
ARZ : – ha roll ar skrivagner 103/257 hh ; – hag istor 104/296, 105/326
ASSAVIDIGEZH : – hanez an – 104/281 hh
BARBARIEZH : – hag istor 104/269 hh*, 104/273 hh
BENEVELOURIEZH 106/353 hh**
BONEDOÙ RUZ : – diaraogerion an Dispac’h gall 101/179 ; – diaraogerion an Emsav 101/78 hh ; emskiant
renkadel ar – 98/68
BONLAKADENN : – an Emsav 100/125* ; – an ergoregezh 100/148 ; – ar sokialouriezh 99/81 hh**,
100/148* ; -OÙ MARX 100/148*
BONVEZIADELEZH : – ha savelegezh kevredadel 97/9 hh**
BOUNTAD BREIZHEK : – ha kevredigezh-veveziñ 107/387 hh* ; – ha P.S. 106/375 hh ; – hag Emsav
108/429 hh*
BREDONIEZH : – nidiadek 100/146*
BOURC’HIZELEZH : – e Frañs en 18t-19t 104/279 hh*
BREIZ ATAO : – hag ar goullo broadel 104/271, 108/426 hh
BREZEL 1870 : hanez – 107/391 hh
BREZHON : enebadur -/Gall el lennegezh vrezhon 108/419
BREZHONELEZH : – ha nac’hadur ar – evel bonveziadoù d’an Emsav 101/180 hh*
BRIENTINELEZH : – en istor Frañs 104/279 hh*, 300
BRO : – ha renkad 97/9, 12 ; – bonveziad d’ar c’henderc’hañ istor 97/8 hh**, 36 hh
BROAD : kudennadur emsavel ar – 101/153 hh**.
BROADEL : egor – brezhon ha goullo – gall 101/158* (sl. ivez GOULLO BROADEL)
BROADELEZH : – en « ESB 7 » 108/430, 431 ; – e testenn E.S.B. « Les Bonnets Rouges » 108/426, 431 ; – ha
maezienn istor 108/428 ; – hag Emsav 100/128 hh*, 101/180 hh*, 108/429 hh** ; – vrezhon evit
PORŠNEV 98/72 hh
BROADELOUR : politikerezh – en Emsav 100/122 hh, 108/428
BROADELOURIEZH : – evel soliadelouriezh 100/125 hh*
BROGARANTEZ : dilañs ar – e Kornog 97/36
KANERION VREIZHAT : – kevredigezh-veveziñ 107/388*
KELT : « Gwalarn » hag an andon – 100/139 hh ; 108/417 hh* ; R. HEMON hag an henvojennoù –
108/422 hh** ; Y. DREZEN hag an henvojennoù – 108/417 hh**, 442
KENED : yezh ha – 102/204
KELENNADUREZH : – an Emsav 100/126 hh**
KENDALC’HEREZH : – gouzañvat hag oberiat 101/177, 181, 104/277
KENDERC’HAŇ : dislavar etre – armerzhel ha kevredigezhel 105/337 hh ; – istor 106/362 hh
KENNIÑVOÙ AL LABOUR : kevredadouriezh – 102/218 hh**
KEVREDADONIEZH : – nidiadek 100/147 hh*
KEVREDADOURIEZH : – ar finvezioù 106/353* ; – GURVITCH 100/147 hh* ; – MARX 100/147 hh*

KEVREDIGEZH : sonnadur ar – e Breizh er 17t 98/67 hh ; --veveziñ ha goaroù 107/381 hh** ; – vloc’hel ha
c’hweluniaderezh 102/215 hh**
KOMBOD : tarzhañ ar – broadel ha renkadel 100/125 ; tarzhañ ar -OÙ ha kerzh d’an hollelezh 108/444
KEVALAOURIEZH : dezrann ar – gant MARX 99/83 hh*
KOMUNOURION : – c’hall ha goullo broadel 104/271*, 108/427 hh*
KORFUNIAD : hanez & damkaniezh ar -OÙ 98/62 hh** ; ar -OÙ e Frañs e dibenn an 19t 97/16 hh*
KORNOG : – e lennegezh « Gwalarn » 108/418
KOUERION : diouer a hengoun dispac’hel gant ar – 108/431 hh ; dodenn unvaniezh an holl – 108/437 hh* ;
c’hweluniadoù hag aozadurioù – 103/231 hh**, 105/315 hh* ; rummoù ar – e Breizh 108/434 hh**
KRENNARDIEZH : – evel rumm kevredadel emren 107/383
KRISTENIEZH : – ha nidiadelezh 103/265
KULTUREL : arc’hadur – 107/385* ; nagennerezh – 107/388*
KUMUN PARIS : hanez – 107/395 hh* ; 98/71
KUMUNIEZH-LABOUR 102/214
KUZULIOÙ-GREANTI 102/214
KUZULIOÙ-MICHEROURION 102/214
DAELEREZH : – e ster GURVITCH 100/147
DASPUGNADUR AR C’HEVALA : – en armerzh kempredel 105/335 hh
DAZRANNADUR AL LABOUR : – er c’henwerzh kempredel 102/206 hh ; 104/296 hh ; 105/335 hh
DEBERZH DIZIOUERUS : – er gevredadelezh 97/11 hh
DEMOKRATED KRISTEN : – e Frañs 97/20 hh* ; 98/61 hh*
DERVANTIÑ DAELEREZHEL : 100/125
DESKADUREZH : – c’hall & islamat en Aljeria en 19t 103/242 hh**
DIAZ POBLAÑSEL : – an Emsav 100/123, 125, 137 ; – an emsav micherour 99/81 hh**
DIBERZHEKADUR : – al labourerion 107/405 hh*
DIDREVADENNEREZH : – hag emsavioù 97/37
DIEMPRADUR : – ar renkad-ren e Frañs 104/281 hh ; keal an – 100/120 hh
DIFORC’HELEZH : – e skridoù Y. DREZEN 108/421 hh* ; gwir d’an – 105/333
DISPAC’H : displegadur an – soviedel 108/442 ; hanez an – gall 104/279 ; – ha proleteriezh hiziv 108/442* ; –
soviedel ha saviad-kenderc’hañ piaouel 108/442 ; – speredel e skridoù R. HEMON 108/425
DISPAC’HELEZH : dezverkoù an – 99/96 hh**
DOAREOÙ-LABOURAT : emdroadur an – en armerzh kempredel 104/298
EC’HWEL : kalvezerezh ha reolerezh an – 102/220 hh* ; emdroadur an -IOÙ 102/222 hh* ; – ha
c’hweluniaderezh 102/218 hh** ; – e Galeries Lafayette e here 1974 98/75 hh, 101/184 hh ; – en
embregerezh Barbé e 1975 101/182 hh
EMBREGEREZH : c’hweluniaderezh en – 102/210 hh**
EMDARZHEGEZH : – ar yoc’hoù 99/95*, 102
EMDENN KULTUREL 107/383 hh*
EMVEREREZH : – hag emsav micherour 99/81 hh, 102, 103 ; c’hweluniaderezh hag – 102/213 hh**
EMSAV : – evel kerzh d’an hollelezh 108/430 ; – evel devoud istorel-kevredadel 101/177 hh ; – evel unvaner an
istoregezh vrezhon 106/371 ; faskouriezh an eil – 104/271 hh*, 273 ; – gall 104/273, 277 ; – ha bountad
breizhek 108/429 hh** ; – ha broadelezh 100/128 hh*, 101/180 hh*, 108/429 hh* ; – ha yezh 100/130,
108/430 ; – ha yezh gant R. HEMON 105/338 ; – ha ledemsav 108/430 ; – ha politikerezh 108/430 ; – ha
renkadelezh 100/128 hh* ; – ha Stad 100/124, 108/429 ; – hep pobl e skridoù R. HEMON 108/423 hh ;
meizadur goubarzhelour an – e skridoù Y. DREZEN 108/421 ; – micherour ha diaz poblañsel 99/81 hh** ;
palioù an – 108/430 ; roll an –IOÙ e perzhiadur ar merc’hed en istor 107/408*
EMSAVADEG : – Kabil e 1871 107/395 hh*
EMSAVELEZH : termenañ an – 106/365 hh
FASKOURIEZH : – an eil Emsav 104/271 hh*, 273
FINVEZ : – hag iziunad 106/353* ; -IOÙ hag istor 104/275 hh*, 105/324 hh* ; – « soliadel » 100/128
FRANKIZOÙ : – en SSSR 107/411 ; – ha P.C.F. 107/400 hh*
FRAÑS : hanez – (1789-1830) 104/278 hh* ; hanez – (1870-1871) 107/390 hh** ; unded – hag ar P.C.F.
106/374 hh
GALLEKADUR : – en Aljeria 103/246

GAOU DAELEREZHEL : – broadel ha renkadel 100/125 ; – en dispac’h renkadel 99/100 hh ; – ha
kevredadouriezh nidiadek 100/149 hh* ; – ha dervantiñ daelerezhel 100/125*
GETO : lennegezh hag emsavelezh er – 103/256 hh
GOAROÙ : – ha bountad breizhek 107/387 hh* ; – ha kevredigezh-veveziñ 107/381 hh** ; – henvoazel
107/383 hh*
GLADDALC’HEL : reizhiad – ha Bonedoù Ruz 98/68
GOPR : roll ar – e savlec’h al labourerion 107/406*
GORTOZ : dodenn ar – e « Gouelec’h an Dartared » gant D. BUZZATI 99/106 hh, 113 hh
GOUBARZHELEZH : – ha sevenadur 108/426 ; – hag hollelezh e skridoù R. HEMON ha Y. DREZEN
108/425 hh ; meizadoù « hollelezh » & « goubarzhelezh » 108/443 hh* ; – naturelour e skridoù Y.
DREZEN 100/141 hh*
GOUENNAÑ : – evel roll kevredigezhel ar merc’hed 106/355 hh, 359 hh, 107/408
GOUDEGREANTEL : renkad vicherour ha kevredigezh – 99/93 hh**
GOULLO BROADEL 97/36 hh*, 101/155*, 104/271 hh*, 108/426 hh*, 429 hh* ; – brizhveizad 108/429 ; –
kravezel, divezel 108/428 ; – en Israel 105/329 hh* ; – ha kevredigezh-veveziñ 107/387 hh* ; – ha
surrealourion, Strollad komunour & Breiz Atao 104/271*, 108/426 hh*
GOULLO ISTOREL 101/155*
GOUNEZEREZH : arbennikadur er – 108/433 ; kevanekadur ar – ouzh an armerzh broadel hag europat
108/432 hh* ; digresk an dud-labour er – e Breizh 108/432 ; emdroadur ar – e Breizh etre 1950 ha 1970
108/431 hh** ; – tolpadur ha steuñvekadur ar – goude 1945 104/299 hh*, 108/433 hh* ; – ha
c’hweluniaderezh hiziv 103/242 hh* ; tarzhadur an emframmoù henvoazel er – 108/434 (sl. ivez
KOUERION)
GOUREVVELIEZH : – ha stad anistorek ar merc’hed 107/407 hh*
GOURFATROMOÙ STUZEGEZHEL 107/388 hh*
GWALARN : – en istor 105/327 hh*
GWERC’HELEZH : pennaenn ar blijadur ha pennaenn ar – 97/7 hh
GWERINELOURIEZH : – kristen 97/20 hh*
GWIRIONEZ : kudenn ar – e-barzh « Les mains sales » gant J.P. SARTRE 104/291
HANEZ : – hag istor 105/324 hh**
HENVOAZELEZH : – e skridoù Y. DREZEN 103/257 hh ; – e « Nenn Jani » gant R. HEMON 97/5 hh ; – e
skridoù SOLŽENICYN 102/204 hh ; – hag arnevezelezh en Israel 105/333 hh*, 339*
HENVOAZEL : Iliz ha bed – 104/300
HEVELEPTED : – ar bersonelezh 108/425 ; – nidiadel & soliadel 100/127*, 129, 106/369
HIL ISTOR 106/348* ; – an Dispac’h gall 101/179, 181 ; – an Emsav 101/177 hh* ; – brezhon hag ar Bonedoù
Ruz 101/177, 181 ; Emsav evel – 100/125 ; – ha riezoù 100/124 ; termenadur an – 101/181*, 106/352 hh**
HINIENN : – ha strollenn e skridoù R. HEMON 108/423
HOLLELEZH : – ha goubarzhelezh e skridoù R. HEMON ha Y. DREZEN 108/425 hh ; meizadoù « – »,
« hollveziadelezh », « goubarzhelezh », « hollegezh » 108/443 hh*
HOLLVEZIADELEZH : broad evel bon a – 101/154* ; meizadoù « hollelezh », « – » 108/444*
HONTKENDERC’HAÑ : bredelezh an – 100/145 hh
C’HWELUNIAD : roll ar – 101/182 hh ; roll kompezañ ar – 101/183 hh ; roll hanterouriñ ar – 102/207 ; -OÙ
kemmesk 97/16 hh ; -OÙ ha korfuniadoù 97/19 hh ; -OÙ hag aozadurioù gounezel e Breizh 105/324 hh**,
108/438 hh* ; Iliz ha -OÙ etre an daou vrezel e Frañs 98/47 hh
C’HWELUNIADEL : obererezh – E.S.B. 100/134
C’HWELUNIADEREZH : – kristen e Frañs 97/13 hh**, 98/47 hh** ; kevredadouriezh ar – 102/209 hh** ; – e
Frañs abaoe 1900 105/305 hh* ; – en embregerezh 102/210 hh** ; – gounezel 104/300, 105/313 hh,
103/231 hh** ; – ha kevredigezh vloc’hel 102/215 hh** ; – hag ec’hwelioù 102/218 hh** ; – hag
emdroadur dere ar vicherourion 102/226 hh** ; – hag emvererezh 102/213 hh** ; istor ar – gounezel en 19t
hag 20t 103/231 hh**
C’HWELUNIADOUR : savlec’h kevredigezhel ar – 107/406 hh*
ILIZ : – ha nidiadelezh 103/265 ; – bed henvoazel 104/300 ; – ha c’hweluniaderezh e Frañs etre an daou vrezel
98/47 hh ; istor an – 106/370
IMPALAERIEZH KENTAÑ : hanez an – 104/281 hh
ISLAM : – ha kevredigezh Aljeria en 19t 103/246*
ISRAEL : kevredadelezh – 105/329 hh**

ISTOR : arz hag – 104/296 ; barbariezh hag – 104/269 hh*, 104/273 ; dornlevr – Breizh 106/371 hh ; kaout un –
104/278 ; donder ar vaezienn – 97/13 hh, 104/277 ; – evel argerzh 104/276 hh* ; – evit MACHIAVELLI,
MARX & ENGELZ 104/274 hh* ; – hag anistor 104/277, 106/349 ; maezienn – ha broadelezh 108/428 ; –
evel meizad nidiadel pe meizad soliadel 104/273 hh* ; termenadur an – 104/274 hh*, 105/324 hh**,
106/345 hh*
ISTOREKAAT : – ar vugale 106/355 ; araokaat hag – 106/348, 352 ; broad evel maezienn-- 101/154* ; – ha
goullo broadel 108/427 hh*
ISTOREGEZH : – c’hall hag ar P.C.F. 106/373
IZIUNAD : – ha finvez 106/353*
YEZH : – ha politikerezh E.S.B. 103/264* ; – hag emdarzhegezh 101/181 ; – hag Emsav 100/130, 108/430 ; –
hag Emsav er 17t hag 18t 101/180 hh ; – hag Emsav gant R. HEMON 105/338 ; lec’h ar – er c’henderc’hañ
105/340 hh ; leviadurezh emsavel eus ar yezh 103/265 ; liv gallek pe brezhonek eus ar – 98/74 hh, 99/113,
102/204 ; meizadoù ar – resis 108/443* ; teir andon da ster ar gerioù er – resis 108/443 hh* ; troioù-lavar
gallek en hon – 101/181 ; unelezh ar – dre ar glanelaat pe dre an hollelaat 103/263 hh
YEZHAÑ : tuadurioù ar – hiziv 103/263 hh*
YUZEVELEZH : – er bed arnevez 105/332 hh*, 339 hh*
YUZEVION : – en Aljeria 103/243 hh, 253
LABOURERION : – enbroet en embregerezh Barbé 101/182 hh ; savlec’h armerzhel ha kevredigezhel al – hiziv
107/405 hh*
LEDEMSAV : arc’hwel – ha diaz poblañsel 100/125 ; bellerezh al – 100/121 ; Bonedoù Ruz evel arc’hwel –
101/179 ; Emsav ha – 108/340
LENNEGEL : kudennoù an dezrannañ – 99/113 hh*
LENNEGEZH : – Angola 106/368 hh ; – ha kevredadelezh 106/369 hh ; – ha nidiadelezh 106/368 hh ; – hag
emsavelezh e Gwalarn hag er Geto 103/256 hh ; – israelat 105/332 ; meizadur al – vrezhon gant R.
HEMON 105/328, 329.
LENNEGEZH ABALOR : « Ar gwir trec’h d’ar gaou » 108/419
LENNEGEZH S. BECKETT : « En attendant Godot » 107/403 hh
LENNEGEZH A. DAUDET : « Tartarin de Tarascon » 99/103 hh
LENNEGEZH D. BUZZATI : « Gouelec’h an Dartared » 99/106 hh, 103/264*, 104/287
LENNEGEZH Y. DREZEN : « Kan da Gornog » 108/417 hh* ; « An dour en-dro d’an inizi » 100/137 hh*,
102/191 hh*, 103/256 hh, 108/418 ; « Sizhun ar Breur Arturo » 102/191 hh*, 103/256 hh
LENNEGEZH R. HEMON : « An tri boulomig Kalon Aour » 97/3 hh ; « Gwarizi vras Emer » 108/422 hh* ;
« Lazhadenn unvab Aife » 108/422 hh* ; « Nenn Jani » 97/3 hh*, 98/47 hh* ; « Pirc’hirin ar mor » 108/424
LENNEGEZH J.P. SARTRE : « L’âge de raison » 103/264, 104/287 ; « Les mains sales » 104/286 hh*, 103/264
LENNEGEZH A. SOLŽENICYN : « Studiennoù ha garskeudennoù » 101/159 hh*, 102/204 hh
LEVIADUREZH : – E.S.B. 100/117 hh* ; -IOÙ gounezel abaoe an 19t 105/312 hh ; -IOÙ gounezel hiziv
103/237 hh*, 104/299 hh ; – skolel gall en Aljeria 103/242 hh** (sl. ivez POLITIKEREZH)
LIAMM SAVIADEL : – bedel ha broad 101/156 hh*
MARKSOURIEZH : – ha renkad vicherour en 19t 99/88 hh
MEIZADOÙ : – ar yezh resis 106/349 hh* ; 108/443 hh*
MERC’HED : kudenn ar – 106/353 hh** ; – e skridoù Y. DREZEN 102/194 hh ; – e skridoù R. HEMON
108/422 ; – etre natur hag istor 99/111 ; gourevveliezh ha stad anistorek ar – 107/407 hh* ; gwirioù
micherel, politikel, keodedel ar – 106/354, 358, 360, 107/407 hh ; roll an emsavioù e perzhiadur ar – en
istor 106/362 hh*, 107/408* ; roll kevredigezhel emsavel ar – 106/361 hh ; stad anistorek ar – 106/356 hh,
363
MODERNOURIEZH 97/27
NIDIADEL : dodiñ – en dispac’h renkadel 99/100 hh*
NIDIADELEZH : – ha lennegezh 106/368 hh ; – ha kevredadelezh 97/11 hh ; – ha skridvarnerezh 104/296 ; –,
Iliz ha kristeniezh 103/265 ; pennaenn an – 100/131 hh**
NAGENNEREZH : – kulturel 107/388*
ORGED : – e-barzh « An dour en-dro d’an inizi » 100/139 hh
PAL : -IOÙ an Emsav 100/128 hh**, 108/431

PATROMED : – kristen etre an daou vrezel e Frañs 98/47 hh
PATROMOÙ : – kalvezel ha henvoazel er gevredigezh-veveziñ 107/388*
PENNAENN : – Agatha Christie 103/263 ; – ar blijadur & – ar werc’helezh 97/7 hh, 106/359
PERZHEGEZH : – al labourerion ha dazrannadur al labour 102/206 hh, 105/335 hh
POLITIKEREZH : – brezhon er 17t 101/177 ; – emsavel, riezel, renkadel 100/124 hh** ; – ha dispac’h e-barzh
« Les mains sales » 106/363 hh* ; – ha leviadurezh an Emsav 100/117 hh*, 108/430
PROLETERIEZH : – ha dispac’h hiziv 108/442* ; – hervez MARX yaouank 99/82* ; – hervez MARX goude ar
Manifesto 99/84*
PROVIÑS : ar skrivagnerion hag ar – 98/74
RAKPROLETERIEZH : – gant PORŠNEV 101/179
RENKAD : – kalvezer 99/94 hh** ; – ha bro 97/9, 12 ; stourm a – hervez MARX 99/84 hh*
RENKADELEZH : – hag Emsav 100/128 hh*
RENKADELOURIEZH : – evel soliadelouriezh 100/125, 126*
RETVEZ : – en istor 106/346 ; ren ar – gant MARX hag ENGELS 106/347
REVERZHI C’HOUNEZEL 104/282
REZID : – ha savelegezh en istor 106/347
RIÑVEREZH ORGEMMEL 106/346 hh
ROMANT : danevell hanezel ha – 99/113* ; « Nenn Jani » hag ar – poblek 98/44 hh
SAVELEGEZH : – kevredadel ha bonveziadelezh 97/9 hh** ; – ha rezid en istor 106/347
SAVIAD-KENDERC’HAÑ : broad ha – 101/156 hh* ; LENIN ha – dispac’hel 99/90 hh**, 108/442
SAVIADEL : troc’h – 104/294 hh
SKRIDAOZEREZH : alioù evit ar – 100/149 hh*, 106/377 hh*
SKRIDVARNEREZH : – emsavel 105/326 hh* ; – emsavel ha nidiadelezh 104/296
SKRIDOÙ GALLEK E.S.B. : « Ar varksourion hag ar vroad » 100/135 ; « ESB 7 » 108/430 hh ; « Les Bonnets
Rouges, les historiens et l’histoire » 108/426, 431
SKRIVAGNER : roll ar – 97/7 hh, 98/43 hh, 99/111, 103/257 hh
SEVENADUR : – ha goubarzhelezh 108/426
SOKIALOURIEZH : – bonlakadenn ar – 99/81 hh**, 100/148 hh** ; emdroadur ar – en 19t 99/87 hh ; –
ouezoniezhel LENIN 100/148 ; studiennoù E.S.B. war ar – 100/136
SOLIADELOURIEZH 100/125 hh
SPEREDEGEZH : -IOÙ e Breizh 106/370
STERN-DAVEIÑ : – brezhon/gall 106/370* ; -IOÙ- emsavel, soliadel 106/346, 370
STAD : – ha broad 101/157* ; – vrezhon hag Emsav 108/429
STEUÑVEKAAT : – er gounezerezh goude 1945 104/299 hh*
STROLLAD KOMUNOUR : – e-barzh « Les mains sales » gant J.P. SARTRE 104/286 hh, 295 ; – gall hag ar
goullo broadel 104/271*, 108/426 hh*
STURYEZHOURIEZH : – diwar an talbenn 100/145 hh** ; – ha yezh « etrevroadel » 100/144 hh* ; –
VALLÉE, HEMON, K.I.S. 105/327 hh*
SURREALOURION : – hag ar goullo broadel 104/271*, 108/426 hh
TALBENN : yezh ha lavar an – 103/264 ; sturyezhañ diwar an – 100/145 hh**
TOLPADUR : – ar gounezerezh goude 1945 104/299 hh ; – ha dazrannadur al labour er c’henwerzh
105/335 hh ; – en embregerezhioù kenwerzhel 102/206 hh ; – er gounezerezh 105/312 hh ; – ha
mestroniadur kalvezel an armerzh 105/337 hh
TONKAD : dodenn an – e « Gouelec’h an Dartared » gant D. BUZZATI 99/106 hh*
TROC’HOÙ SAVIADEL : diverkañ an – 98/46
TREVADENNEREZH ALJERIA : arbennoù – 104/278 hh** ; Emgann Mazagran 108/439 hh* ; moederezh ar
gouarnamant er c’hedveno hag er skolioù 108/410 hh* (sl. ivez ALGERIA)
TROZADUR : – e kealiadurezh ar renkad kalvezer 99/95*
TUDENNOÙ RIZHEK : – e skridoù lennegel « Gwalarn » 98/43 hh, 108/418 hh
UNPENNIEZH GOUERE : hanez – 104/284 hh*
UNVANIEZH : damant d’an – er c’hweluniaderezh gall 105/305 hh*

Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
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S.A.D.E.D. : PEVARZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (9)
KENDAEL A-ZIVOUT AN EMBREGEREZHIOÙ ARMERZHEL
(Trizekvet testenn, PKB-1428)
An « Office Central ». II. – Adalek 1945 betek bremañ.
Krouet e 1911 gant brientinion, an Office Central en doa betek dibenn an eil Brezel-bed klasket
mirout ar bed kouerel evel m’edo pe kentoc’h klasket reoliñ e ziorreadur etre bevennoù na lakafent ket
en arvar ar reizhiad henvoazel. An aozadur korfuniadel o doa savet a arc’hwele en un doare emren o
plediñ gant an holl arvezioù eus buhez ar ploue. Evel m’hon eus gwelet c’hoazh (Emsav 105/319 hh.,
1975), en doa an Office Central kemeret perzh er Corporation paysanne diazezet gant gouarnamant
Vichy. Ur c’hwitadenn e voe houmañ. Krouet e 1940, e voe dilezet ken abred ha 1942 gant ar
gouerion na welent ken enni nemet ur benveg da zeogañ an danvezioù-bevañs e gounid ar c’hêrioù.
Loezet e voe e 1944 goude an Dieubidigezh.
C’hwitadenn an aozadur korfuniadel hag an tu dehou a ro an tu d’ar sokialourion da grouiñ ur
framm kouerel hervez o meizadur eus unvaniezh labourerion an douar hag eus diorreadur ar maezioù.
En o fenn TANGUY-PRIGENT, Maodiern ar Gounezerezh, e klaskont sevel un aozadur gwerinek o
vodañ an holl labourerion-douar. Gant ar radikaled hag ar gomunourion e tiazezont e 1944 ar C.G.A.
(Confédération générale de l’agriculture).
Seizh skourr zo d’ar C.G.A., ar skourr c’hweluniadel o vezañ an F.N.S.E.A. (Fédération
nationale des syndicats d’exploitants agricoles) hag an hini pouezusañ. Frammañ ar bed kouerel,
difenn lazioù buhezel, kevredigezhel hag armerzhel ar gouerion eo palioù an F.N.S.E.A.. Ar roll
kenwerzhel a oa ivez hini ar c’hweluniaderezh a-raok ar brezel a zeu da vezañ roll ar c’hevelourioù,
distag diouzh ar c’hweluniadoù.
An tu dehou, kollet gantañ ar galloud en doa er c’hweluniaderezh kouerel betek dibenn an eil
Brezel-bed, oa dirazañ daou hent : pe krouiñ c’hweluniadoù kevezer d’an F.N.S.E.A. pe adkemer ar
galloud dre an diabarzh. An hent-mañ eo a zibabas. Goude an dilennadegoù aozet e 1946 e voe
adkavet e penn an F.N.S.E.A. ar virourion o doa renet c’hweluniaderezh gounezel an etrebrezel hag ar
c’horfuniaderezh kouerel e grez an eil Brezel-bed. Stourm a reas an F.N.S.E.A. ouzh ar C.G.A. warbenn bezañ derc’houezer nemetañ ar gouerion. Ken na chom gant ar C.G.A. e 1953 galloud ebet
lakaet er-maez ur roll kenurzhiañ.
Er Finistère ez eo divrudet an Office Central en abeg d’e genlabour gant ar Corporation
Paysanne. Ned eo ket loezet avat, treuzpadout a ra ar gevelouri. Goude ar brezel e klask enebourion
an Office Central frammañ ar gouerion e-maez eus krap ar gouvriaded virelour chomet en e benn.
Gant sokialourion ha dreist-holl habaskterourion ez eo savet an F.D.S.E.A. (Fédération
départementale des syndicats d’exploitants agricoles) en diavaez eus aozadur Landerne. Emledañ a ra
ar c’hevread nevez er c’hornioù-bro ma’z eo chomet gwan levezon an Office Central, e Su hag e
Kreiz an departamant.
Evit an Office Central, kemer perzh en F.D.S.E.A. a vije bet kement hag asantiñ d’an disrannadur
c’hweluniad/kevelouri, ha mont d’un embregerezh kenwerzhel. Ar gudenn evit e renerion oa adkavout
ar galloud o doa bet en aozadurioù kouerel a-raok ar brezel. En amboaz-se e krou an Office Central ur
c’hweluniad kevezer d’an F.D.S.E.A., an F.S.A. (Fédération des syndicats agricoles du Finistère), a
skrap diouzhtu un niver mat a izili digant an F.D.S.E.A. dre berzh al levezon en deus an Office
Central en departamant. E 1946 e skoulm F.D.S.E.A. hag F.S.A. un emglev da geñver an
dilennadegoù c’hweluniadel en F.D.S.E.A. : loezet eo an F.S.A. hag aotreet eo he izili da vouezhiañ.
Disoc’h an dilennadegoù zo un trec’h evit an Office Central a ya gantañ ar muianiver e Kuzul-merañ
an F.D.S.E.A.. Anvet eo P. UCHARD, unan eus atebeion aozadur Landerne, da sekretour-meur an

F.D.S.E.A., ar sekretourion all, CREFF, JACQ ha RIOU o vezañ ivez izili eus an Office Central.
Kentañ disentez UCHARD eo stagañ an F.D.S.E.A. ouzh an Office Central. Kelaouenn hemañ, Le
Paysan breton, a gemer lec’h Le Finistère agricole, kelaouenn an F.D.S.E.A.. E lec’hioù ’zo e vez
dastumet skodennoù c’hweluniadel an F.D.S.E.A. gant gopridi an Office Central.

Obererezh an Office Central hag an F.D.S.E.A. e-doug ar bloavezhioù pemont.
Betek dibenn ar bloavezhioù pemont e chomas mesket roll kevelouri an Office Central ha roll
c’hweluniad an F.D.S.E.A., o vezañ ma kaved an hevelep tud e penn an daou aozadur. Framm
Landerne a gendalc’h gant e vennad difenn ar maezioù : kevelouri an Office Central a werzh
marc’hadourezhioù d’ar gouerion, tra ma vez c’hweluniad an F.D.S.E.A. o kevraouiñ gant ar
gouarnamant hag o krouiñ strolloù-pouezañ en Dael, war skouer ederion diazad Paris. Nevez eo an
obererezh-se evit tud an Office Central, p’o doa nac’het betek neuze kemer perzh e buhez politikel ar
vro ha stourmet ouzh emellerezh ar Stad e kudennoù ar metou kouerel.
Er bloavezhioù kentañ goude ar brezel o doa kredet renerion Landerne e ve tu da genderc’hel evel
a-raok, gant an hevelep kealiadurezh korfuniadel, an hevelep aozadurioù. Ur c’hwitadenn e oa bet
taol-arnod ar C.G.A., – krouiñ ur c’hweluniad gounezel war skouer ar C.G.T.. Gwan e chome
emellerezh ar Stad e gwikefreoù ar c’henderc’hañ gounezel, leviadurezh ar gouarnamant o vezañ
kreskiñ ar genderc’husted hep klask treuzfurmiñ an emframmoù-kenderc’hañ na kennebeut ar rouedad
kenwerzhel : roet e veze skoaziadoù evit diorren arver an temzoù hag an ardivinkaat ha netra ken.
Hogen ne badas ket ar prantad berzhus-se, rak e 1948 e voe un dreistkenderc’hañ gant e heuliadoù
boas, gouziz ar prizioù gounezel ha kresk an divaeziañ. An Office Central hag an F.D.S.E.A. a glaskas
diskoulmoù na lakafent ket en arvar an emframmoù-kenderc’hañ.
Kudennoù ar gounezerezh er Finistère zo dreistpobladur ar maezioù, ment re vihan an atantoù,
diouer an arbennikaat ha, da heul, ur genderc’husted izel. Nemet e kav gwell atebeion an Office
Central hag an F.D.S.E.A. diwelout ar c’hudennoù ha mont da glask arbennoù en diavaez : an
amgenderc’husted a ve e dalc’h ar c’hargoù re bonner lakaet war ar gouerion, ar buzadoù re vras
kemeret gant an hanterourion genwerzhel. En eneb, an dreistpobladur, ment an atant tiegezhel n’int
ket hervezo skoilhoù ouzh arnevesadur ar ploue. E gwir, an arnevesaat ha dreist-holl steuziadur an
atantoù tiegezhel a lakfe en arvar diazezoù an Office Central. O klask adframmañ ar gounezerezh
hervez dezverkoù ar genderc’husted e ve distrujet diazezoù kevredigezhel ar c’henderc’hañ gounezel
ha da gentañ an atant tiegezhel a zo evit an Office Central un unvez-diaz eus kevredigezh ar ploue. An
emzalc’h nac’hel-se ne vir ket ouzh an divaeziañ er Finistère : 2 404 atant zo steuziet etre 1946 ha
1952 pa na oa bet an digresk nemet eus 1 854 etre 1929 ha 1946.
Unan eus arc’hadurioù pennañ an F.D.S.E.A. eo ar barelezh etre prizioù gounezel ha prizioù
greantel. Eviti eo kudenn ar brizioù ar gudenn nemeti : pa vo uhel a-walc’h ar prizioù gounezel e vo
reizhet ar c’hudennoù all, – arc’hant o devo da skouer ar gouerion evit arnevesaat o atantoù. Goulenn
a ra ma ve ibiliet ar prizioù gounezel ouzh ar prizioù greantel, pezh a zo darbennet e dibenn 1957.
Freuzet eo avat al lezenn gant DE GAULLE e dibenn 1958. Re verr eo padet al lezenn evit gwerediñ
war ar gounezerezh, hogen pell a-walc’h evit kreskiñ ar monc’hwezh.
Aozañ a ra an F.D.S.E.A. diskeladegoù er Finistère evit harpañ he arc’hadurioù : e 1949, enep
digresk priz an avaloù-douar ; e 1953, oc’h aozañ un ec’hwel al laezh. Seurt arc’hadurezh ar prizioù aberzh an F.D.S.E.A. zo un tu da hepkoriñ adreizhadur an emframmoù-kenderc’hañ a zo koulskoude
un amplegad da arnevesadur ar gounezerezh.
Er bloavezhioù pemont e sav ivez ur gudenn nevez gant digresk izili ar c’hweluniad. E 1952 n’eus
nemet 7 500 ezel en F.D.S.E.A. ar Finistère diwar 45 000 atant. UCHARD, ar sekretour-meur, a
ginnig kevreañ ar c’hweluniad ouzh an Office Central, rak evitañ n’eus nemet an aozadur-mañ a c’hell
ren an ober c’hweluniadel. Da heul e rank ar gouerion talañ o skodennoù d’an F.D. S.E.A. evit gallout
arverañ gwazadurioù an Office Central. Sevel a ra niver an izili da 16 500 e 1954 met n’eus
perzhiadur ebet eus ar gouerion er c’hweluniad.

Ur c’hemm a c’hoarvez er c’hweluniad e 1956-1957 gant donedigezh ur rummad nevez, kouerion
yaouank o tont eus ar J.A.C.. UCHARD a rank lezel e garg a sekretour-meur gant un ezel eus ar
J.A.C., LÉON, e 1958. An F.D.S.E.A. nevez a bella diouzh levezon an Office Central. Ar gouerion
yaouank, ganet etre an daou vrezel, zo digor o speredoù d’ar c’halvezderioù nevez, d’an arnevesaat,
nemet e talc’hont da zifenn an hevelep savlec’hiadur hag ar rummad kent evit a sell ar prizioù
gounezel hag an atantoù tiegezhel. Evito ne c’hell bezañ diskoulmet kudenn an atantoù bihan nemet
gant un obererezh a-stroll : mare an ober feuls eo, pa aozont ur bern diskeladegoù da harpañ o
arc’hadurioù.

Emdroadur ar gounezerezh er bloavezhioù pemont.
Ar Reverzhi c’hounezel deraouet e 1850 a voe torret he lañs e 1892 gant lezenn MÉLINE o
kreskiñ ar gwirioù maltoutel war holl genderc’hadoù ar gounezerezh. Unan eus heuliadoù al
leviadurezh warezour-se eo e 1950 diazasted ar gounezerezh gall ouzh an armerzh arnevez. Un eil
Reverzhi c’hounezel a grog er bloavezhioù pemont, lusket dreist-holl gant ar gouerion yaouank a fell
dezho arnevesaat o atantoù ha kemer perzh er bed arnevez.
Ur roll pouezus he deus c’hoariet ar J.A.C. en argerzh arnevesaat-se. Roll ar Stad ivez zo bet
pouezus, daoust ma’z eo chomet skort ar perzh kemeret ganti e diorreadur ar gounezerezh. Dre ar
steuñvekaat he deus boaziet ar gouerion da welout er gounezerezh un elfenn eus an armerzh bloc’hel.
Dre reiñ skoaziadoù evit kreskiñ ar genderc’husted ha dre aesaat krouidigezh ar C.U.M.A. où
(kevelourioù-arverañ ar binviadur gounezel) he deus roet lañs da arver ar stlejer e-touez ardivinkoù
all.
Arvez pennañ ar Reverzhi c’hounezel eo an ardivinkaat. Betek neuze e oa bet diorreet hemañ er
rannvroioù ma edo greantelaet ar gounezerezh, e-lec’h ma veze kevalaoù ha gorreadoù bras, tra ma
chome skort er rannvroioù ma rene reizhiad al liesgounit-magerezh, dre ma oa eno atantoù bihan ha
diouer a gevalaoù. Buan e kresk ar stlejerioù : eus 33 100 e 1938 evit Frañs a-bezh, ez a o niver da
137 000 e 1950 ha d’ur milion e 1966. Arouez ar gounezerezh arnevez e teu ar stlejer da vezañ. Araok ar Reverzhi c’hounezel e veze azasaet an ardivinkerezh ouzh an emframmoù-kenderc’hañ, pezh a
zalee da skouer degasadur ar stlejer er reizhiad liesgounit e Breizh ma vije bet amaskorus war ar
gorreadoù bihan pe etre. Gant ar Reverzhi c’hounezel e c’hoarvez un eilpennadur : ar reizhiadc’hounit eo a azasaer ouzh an ardivinkerezh ; ar gouerion a zilez al liesgounit henvoazel evit degemer
gounezadurioù askorusoc’h, en em arbennikaat a reont evit ma ve askorus o ardivinkoù. A-hend-all
gant araokadennoù dedalvezadur ar vevoniezh hag ar gimiezh, kresk arver an temzoù pergen, ez
emdro ivez ar gounezerezh.
Da heul an ardivinkaat e c’hoarvez un treuzfurmadur don eus al labour-douar. Da gentañ e voe
intentet an ardivinkaat evel un tu da wellaat ar reizhiad a oa. Hogen buan-tre en deus degaset kemmoù
dic’hortoz evel an tolpadur hag an arbennikadur hag a-benn ar fin distrujet an emframmoùkenderc’hañ henvoazel. Ur wech ardivinkaet e atant, en deus ar c’houer gwelet e genderc’husted o
kreskiñ hag e varr-bevañ o sevel, nemet war un dro en deus ranket plegañ d’an doareoù-kenderc’hañ
greantel ha bezañ gougevanet ouzh an embregerezhioù-krec’h ha -traoñ evit ar pourvezañ hag ar
gwerzhañ.

Ersav an Office Central dirak emdroadur ar gounezerezh.
E derou ar bloavezhioù c’hwegont en deus an Office Central kollet an unpiaou war frammadur ar
gevredigezh ploue. Kollet en deus ivez ar muianiver en F.D.S.E.A., atebeion ar c’hweluniad o vezañ
diwar neuze kouerion yaouank eus ar J.A.C. ha n’eo ket mui dre ret izili eus aozadur Landerne.
Dav eo anzav ned eo ket azas framm an Office Central ouzh an emdroadur a c’hoarvez er
gounezerezh. E roll zo bepred gwerzhañ pourvezadurioù greantel d’ar gouerion. Hogen, unan eus e
balioù o vezañ difenn ar metou kouerel a-bezh, en deus klasket enrollañ ar muiañ gwellañ a gouerion
hep derc’hel kont eus o ferzhiadur gwirion en e aozadur. An disoc’h a gement-se eo ur framm ponner
dic’houest da emdreiñ. N’eus liamm ebet etre an diaz hag ar penn ma ren dek den a zo divevenn o

galloud. Ent dezvel ez eus anezhañ ur c’hevread a gevelourioù, gwazadurioù, kefioù-kred emren,
hogen en devoud emañ an hevelep tud e penn e pep lec’h. Pevar anezho, de GUÉBRIAND, PASCO,
UCHARD, LE COZANNET zo o ren 21 aozadur diwar an tregont bennak a zo en holl. Daoust d’o
galloud avat ne c’hell ket ar renerion lakaat an diaz da fiñval. E 1960 ez eus 60 000 ezel er gevelouri
hag an 11 % anezho a ra 40 % eus ar c’hengreadur.
Betek neuze o doa renerion an Office Central pouezet war roll buhezel ha kevredigezhel o
aozadur, e roll armerzhel o vezañ aze hepken evit derc’hel ar gouerion e-barzh ar gevelouri. Rankout a
ra paouez a vezañ gwerzhour marc’hadourezhioù greantel evit bezañ gwerzhour kenderc’had e izili.
Kroget eo endeo an emdroadur-se gant kevelourioù all e Breizh. Hogen e-touez kevelourioù Breizh eo
an Office Central an hini he deus ar muiañ da zeskiñ. Un eilpennadur eus e gealiadurezh eo. Oc’h
adframmañ kenderc’herezh e izili e lak e kaoz emframm an atantoù tiegezhel a zifenne betek neuze
hag e tizolo liested ar saviadoù gounezel a nac’he gwelout a-raok.
Levezonet eo bet kevelouri Landerne gant skouer S.I.C.A. (Kevredad a lazioù-stroll gounezel)
Bro-Leon krouet e 1961. Ar S.I.C.A. he deus urzhiataet nevid an artichaod. Hogen pezh a zo bet
gallus gant kenderc’herion an artichaod zo diaesoc’h da gas da benn evit kenderc’hadoù all. S.I.C.A.
Bro-Leon zo deuet a-benn da frammañ an nevid hep treuzfurmiñ emframmoù ar stalioù ha re ar
c’henwerzh.
Un elfenn bouezus en emdroadur an Office Central eo bet ivez greanteladur ar gounezerezh.
Digresket eo bet ar riskloù gant arver askoridik an temzoù hag an araokadennoù kalvezel. Kroget o
deus an embregerezhioù prevez kevalaour da bostañ arc’hant er gounezerezh. Gougevanet e vez ar
gouerion ouzh an embregerezhioù-se a bourchas dezho boued chatal, souined, poñsined, h.a., hag a
bren diganto o eostoù. Didec’hus eo aet greanteladur ar gounezerezh, an arbennikadur, tolpadur an
araezioù-kenderc’hañ ha -kenwerzhañ. Mui-ouzh-mui emañ an emelloù treuzfurmiñ, kenwerzhañ ha
dasparzhañ etre daouarn strolloù galloudus er-maez eus ar gennad gounezel. Ar c’houer e-unan zo
dic’houest da enebiñ outo, ha n’eus nemet ar c’hevelourioù o defe galloud da stourm. An dazeilad evit
an Office Central eo pe treuzfurmiñ ar gevelouri henvoazel dre c’hougevaniñ ar gouerion outi pe he
leuskel da vont e dalc’h an embregerezhioù kevalaour. Evit derc’hel e c’halloud war ar maezioù, da
nebeutañ e c’halloud armerzhel, ez eo rediet da zistrujañ an henvoazioù ma voe diazezet warno e
grouidigezh.

Adframmadur an Office Central.
E 1963 e voe divizet adframmañ ar gevelouri, dre an abegoù-mañ dreist-holl :
– emdroadur ar gounezerezh war-du an arbennikadur hag ar greanteladur ;
– krouidigezh kevelouri UNICOPA (sl. PKB-1229, Emsav 86/52-57, 1974) gant izili ar C.N.J.A.
evit enebiñ ouzh levezon kevelouri Landerne end-eeun, hag oc’h arverañ hentennoù-kenderc’hañ
arnevez evel ar gougevaniñ dre gevratoù, o tiorren he obererezh war-du gennadoù askorus evel ar
vioù, al laezh, ar c’hig, ar boued chatal ;
– levezon an embregerezhioù prevez o kemer pouez er gounezerezh, o postañ arc’hant,
embregerezhioù prevez rannvroel evel LE MÉLINER ha GUYOMARC’H pe liesvroadel evel
SANDERS ha DUQUESNE-PURINA. Savet o deus greantioù evit ar boued-chatal, al laezh, h.a..
Gougevanet e vez outo ar gouerion diwar-bouez kevratoù. Ul labouradeg-kenderc’hañ hep-mui e teu
an atant da vezañ. Ar c’houer a goll ar c’hentod en doa a-raok er reizhiad henvoazel nemet ez a asur e
c’hopr.
Anat eo aet da gevelouri Landerne e rank arnevesaat he frammoù pe koll al levezon he deus e
Breizh. Adframmadur 1963 a sell dreist-holl ouzh obererezhioù kevelouri an aozadur. Kendeuziñ a
reer kevelourioù emren an Office Central d’ober ur gevelouri hepken. Ar gwazadurioù n’int ket
treuzfurmet : ar c’hefioù-kred (Caisse de Bretagne de crédit agricole mutuel, Caisse fédérale de
crédit mutuel) ; ar c’hefioù-kretaat (ouzh an tangwall, mervent ar chatal, h.a.) ; kefioù-kedskor
(Mutualité sociale agricole) ; an aozadurioù-stummerezh (Syndicat de promotion professionnelle

coopérative et mutualiste, Syndicat d’enseignement agricole et ménager) ; an aozioù annezañ
(Coopérative d’habitat rural, Société de crédit immobilier, Société anonyme d’HLM du Finistère).
Koulskoude ar C’hred gounezel hag ar Mutualité sociale agricole arveret gant kouerion nad int ket
izili eus an Office Central zo deuet da vezañ emren abaoe.
Pal ar gevelouri nevez zo diorren he obererezh er gennadoù evel al laezh, ar c’hig hag al legumaj.
Betek neuze n’he doa dastumet nemet 1,5 % eus kenderc’h ar c’hig moc’h hag 1 % eus al laezh en 29
hag en 22. Goude an eil Brezel-bed en doa an Office Central kendalc’het da genwerzhelaat
kenderc’hadoù klasel ar mare : edeier, avaloù douar, ha da werzhañ pourvezadurioù greantel d’ar
gouerion (40 % eus an temzoù da skouer a werzhe).
Adframmet eo bet ivez an Office Central evit pezh a sell niver an izili : 60 000 emaint. Un darn
anezho ne arveront gwazadurioù ar gevelouri nemet evit gwerzhañ dezhi ar pezh nad int ket evit
kavout sav dezhañ er c’henwerzh prevez. Tri bodad izili zo bremañ : an « arvalion », izili o labourat
gant ar gevelouri ur wech an amzer ; an izili engouestlet evit ar pourvezañ ; an izili engouestlet evit ur
c’henderc’had pe meur a hini (e-tro 10 000 ezel engouestlet ez eus).
E 1966, e kemm an Office Central e anv, o tont da vezañ Coopérative des agriculteurs de
Bretagne pe COOPAGRI, oc’h astenn he levezon e 56 hag e 35. Evit digreizennañ arc’hwelerezh ar
gevelouri ez eus bet krouet rannoù douaregorel (32 ez eus anezho) ha rannoù arbennikaet war bep
kenderc’had (moc’h, yer, laezh, legumaj, h.a.). A-benn bezañ un embregerezh greantel ha n’eo ket ur
bodad kenderc’herion hepken, he deus ar gevelouri savet greantioù dezhi evit ar boued chatal, al
laezh, h.a., pe kemeret kevrannoù en embregerezhioù prevez ar rannvro, e kevelourioù all pe er
S.I.C.A. où.
Hiziv ez eo kevelouri Landerne an hini gentañ e Frañs dre he c’hengreadur : 180 milion e 19611962, 310 milion e 1965-1966 hag ur milmilion e 1971-1972. Gennad an edeier ne ampar mui nemet
19 % eus ar c’hengreadur-se, ar pourvezañ 18 %, al laezh 20 %, ar boued chatal 19 %, ar c’hig yar
24 %.
Disoc’h heverk an adframmadur zo bet krouiñ ur gevelouri oc’h ober gant hentennoù an
embregerezhioù kevalaour hag o tegemer pennaenn uc’hekaat an helv.

Levrlennadur
An hini a gaver e dibenn lodenn gentañ ar studienn, sl. Emsav 105/323-324, 1975. Ouzhpennañ :
CANÉVET C., La coopération agricole en Bretagne, Presses Universitaires de Bretagne, SaintBrieuc, 1972.
C’HWELUNIAD : -OÙ gounezel 109/3 hh*
GOUNEZEREZH : arbennikadur er – 109/ 5 hh* ; arnevesadur ar – hag atantoù tiegezhel 109/5 hh* ;
emdroadur ar – a-c’houde 1950 109/7 hh*
KOUERION : c’hweluniadoù hag aozadurioù – 109/3 hh** ; gougevanadur ar – ouzh an
embregezhioù 109/9 hh* ; –, kevalaouriezh ha sokialouriezh 109/3 hh* ; – yaouank ar
bloavezhioù pemont 109/6 hh*
PRIZIOÙ : parelezh ar – gounezel 109/6
REVERZHI C’HOUNEZEL : – hag ardivinkaat 109/7*
Dodennoù PKB-1428

KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(C’hwezekvet testenn, PKB-1429)
« Kendiviz e Sikilia » gant Elio VITTORINI.
A. – Elio VITTORINI (1908-1966) en deus skrivet Conversazione in Sicilia etre 1937 ha 1938 ;
embannet eo bet an oberenn a-dammoù er gelaouenn lennegel Letteratura hag e stumm ur romant
goude, hep ma ve ezhomm eus un aotre. Berzet e voe e 1942 war c’houlenn an Osservatore Romano,
kelaouenn gefridiel ar Vatikan. Anavezet eo bremañ evel ul levr pouezus eus al lennegezh italian, evel
m’eo anavezet VITTORINI evel unan eus he skrivagnerion vrasañ eus ar goudebrezel. E levrioù all :
Gli nomini e no (1945), Il Sempione (1947), Le donne di Messina (1949), o deus levezonet al
lennegezh italian kempredel, evel ivez e bennadoù war ar gelaouenn gomunourgar Il politecnico.
Daveiñ a ray hon menegoù d’an embannadur gallek Conversation en Sicile, Gallimard, 1948.
Diaes eo chom digas rak Kendiviz e Sikilia ; dedennet eur gant an dudenn bennañ, Silvestro, a
zilez un deiz hep abeg e vuhez varv evit mont da Sikilia, e vro orin ; gant an holl dudennoù a gejo
ganto ; gant ar vro, Sikilia, ken pouezus hag an dud hag he deus hi ivez he buhez. Ha koulskoude n’eo
ket al levr eeun da gompren. Ar furm da skouer ; meur a gaozeadenn zo frammet evel arvest ur pezhc’hoari (ar c’haozeadennoù etre Silvestro hag e vamm, pp. 53-56) ha diaezet eur gant se e-kreiz ur
romant. A-wechoù ivez ez eo ponner-tre ar stil, hag e skuizher rak frazennoù adlavaret dek gwech e
teir fajennad (ar gaozeadenn etre ar breolimer hag an den Ezechiele goude laeroñsi an arc’hant,
pp. 138-141). Meur a arouez zo ivez na gomprener ket diouzhtu, na gomprener morse penn-da-benn,
arouez ar c’hontilli, arouez an dour bev, arouez al « Lombard Meur » lakaet war gement den, dilaouen
gant e vuhez, a glask dleadoù nevez (p. 34). Hag e dibenn al levr, hegasus dres dre e lec’h, pa glasker
kompren ster al levr, an doare hunvre graet gant Silvestro, hunvre pe get ? ma adkav e vreur bet lazhet
er brezel, ma komz gantañ e-kreiz ar bezioù. Un elfenn vurzhudus eo, klokaet gant delwenn ar plac’h
ramzel savet en enor d’ar soudarded marv evit Italia hag a ziroll da c’hoarzhin pa wel en-dro dezhi
Sikilianed enkrezet. Petra a dalvez kement-se ?
Ne c’haller kontañ istor ar romant, gwell e vije lavarout ez eo istor an denelezh, un denelezh he
dije kollet pep skiant, pep ster d’ar pezh a ra hag he dije da adkrouiñ pep tra. Rak al levr zo un
adkrouidigezh eus an den, ha pa weler e pe vare eo bet skrivet ez eo aes kompren gant petra eo bet
distrujet.
Silvestro e derou al levr zo arouez ar bed distrujet-se : ur gwir loen eo deuet da vezañ ; a-walc’h
eo dezhañ debriñ, bale, hep ma vefe ur ster d’ar pezh a ra ; ur vuhez vevedek en deus ha pep tra all
ennañ zo marv : merzout a ra stad ar bed nemet n’en deus c’hoant ober netra evit kemmañ an dra-se.
Meur a gammed e vo en adkrouidigezh Silvestro, en e adc’hanidigezh en ur bed, en ur vro e-kreiz
tud, en un istor.
Ar c’hammed kentañ zo adkavout e amzer dremenet (e yaouankiz) evit kaout un amzer vremañ ha
da heul evit gallout soñjal en amzer dazont. Tu zo da lavarout ez eo adkavout e wriziennoù. Goude ez
eo ret da Silvestro adkavout e vro, adkavout an dud ma vev ganto pe en o c’hichen. Kammedoù all ez
eus c’hoazh : un adtermenadur eus kement tra a ra un den : debriñ, gweladenniñ tud, komz ganto,
lenn, evañ, mervel en ur brezel… hag ur wech adc’hounezet kement-se, war un dro gant ar re all,
sevel ur bed nevez, ur gevredigezh nevez.
Diaes a-walc’h e vo avat komz ledanoc’h eus pep kammed, rak mesket int a-hed ar romant.
Silvestro, er stad varv deskrivet e derou al levr, a zegemer ul lizher digant e dad ; an darvoud
kentañ eo a dizh anezhañ, rak o welout ar skritur anavezet, e oar en-dro, a-daol-trumm, ez eo bet
yaouank, en deus bet, a-raok, ur vuhez wirion. N’eo nemet ul luc’hedenn en e spered, hogen a-walc’h
eo evit degas trubuilh en e zoare bevañ ; ar gaozeadenn gentañ eo en laka da fiñval, en kas war an
hent : an hent da Sikilia, d’ar vuhez ha d’ar bed.

War an hent-se ne vo morse e-unan ; war ar vag, en tren, e komz : kaozeadennoù gant ar
gweledva, gant ar blazioù, gant ar c’hwezioù ; un eskemm zo etrezo : Silvestro o anavez en-dro, int a
zesk da Silvestro pezh na ouie ket ken ober : gwelout, santo komz. Bara ha keuz en deus prenet evit
debriñ war ar vag ; er boued-se emañ pep tra : blaz ar menezioù, c’hwez ar givri, pa lonk ar bara e
lonk ivez kement-se war un dro. Ned eo ket avat ur splujadenn en tremened : un adc’hounidigezh eus
an tremened evit ma ve pinvidikoc’h ar bremañ, an traoù o vezañ div wech. « Ha kement tra oa se, an
eñvor hag ar pezh oa ouzhpenn bremañ (), hag ar gounid, e’m skiant, eus al lec’h ma oan ; kement tra
oa se, div wech gwir » (p. 52).
Daou arvez zo d’e gaozeadennoù gant an dud : plijus peogwir o komz n’emañ ket ken e-unan,
poanius pa zeu anat neuze ez eo un estren e-kreiz ar re all, – kemeret e vez evit un amerikan peogwir e
c’hell debriñ diouzh ar beure ; ne oar netra eus diaesterioù ar Sikilianed er gounezerezhioù orañjez,
gopret gant frouezh na c’haller ket gwerzhañ ; ne gompren ket farsadennoù an dud en e gombod pe o
fulor rak daou bolis o tivizout e trepas an tren, – unan eus ar veajourion a serr an nor peogwir ez eus
c’hwez fall, an holl re all a gompren, nemet Silvestro hag a glask petra e c’hell bezañ ar flaer-se : pelltre e laka da verzout ez eo c’hwez an daou bolis en trepas ; ne gomz ket an hevelep yezh hag ar
Sikilianed all, n’eus ket a gengrediezh etrezo. Hogen diouzhtu e sav skoazell eus an eskemmoù-se : un
den er c’hombod (a vo anvet gant Silvestro « Lombard Meur ») a zispleg dezhañ penaos n’eo ket
laouen daoust m’en deus abegoù da vezañ eürus (douar mat, merc’hed brav, h.a.), aet eo skuizh gant
« dleadoù kozh », brein, n’o deus ster ebet ken. War un dro e tesk Silvestro n’emañ ket e-unan gant ar
vrouez ouzh stad ar bed, hag ivez e c’hell reiñ ur stumm d’ar pezh a anve « sioulded plat an di-spi ».
Derou ur chadenn eo a gendalc’ho ur wech degouezhet e Sikilia. Mui-ouzh-mui ez anavezo ar
boblañs : gweladenniñ a ra tud klañv gant e vamm « klañvdiourez », dizoleiñ o diaesterioù, o
reuzeudigezh, – n’eus mui a c’houlou en o zi peogwir ne c’hellont ket paeañ ; debriñ a reont saladenn
ouez, pe ur penn-ognon, pe netra ; ha ken reuzeudik eo o stad ma ne c’haller ket gouzout petra zo
gwashoc’h : ar paotr pe ar plac’h klañv, pe gleñved eo ar grevusañ, malaria pe torzhellegezh. Drezo e
klask kompren petra eo an den : rak un den klañv, un den paour, gwiskadur ebet en-dro dezhañ da
guzhat ouzh ar re all perzhioù glanañ an den pa’z eo noazh en e gleñved hag en e baourentez. Paouez
a ra gant e weladennoù pa soñj dezhañ ne vint ket ur skoazell en imbourc’h emañ o ren.
En hevelep doare e ra ur pennad hent gant tri den : ar breolimer, an den Ezechiele ha Porfirio, tri
den o klask eveltañ hag o c’houzañv « dismegañsoù ar bed », pep a arouez ganto : arouez ar c’hontilli,
evit petra ? evit troc’hañ, digeriñ, anavezout ? evit troc’hañ tammoù, kempenn, glanaat ? arouez an
dour bev a walc’ho pep tra, a skarzho an traoù kozh, brein evit ma teufe anat pezh zo don, glan en
den ? Mat en em sant Silvestro ganto, an hevelep yezh a gomzont, hini al « Lombard Meur », hogen
ned eo ket a-walc’h evit Silvestro ; emañ o ren un imbourc’h ha n’eo ket en em santout mat gant unan
bennak a glask. E dibenn al levr emaint holl en un davarn, ur sal deñval, c’hwez vilvedel ar gwin
enni ; e derou an nozvezh ez ev Silvestro evel ar re all, rak evitañ ez eo ar gwin ivez un doare da
gompren ; pa wel avat Porfirio, den an « dour bev » o stouiñ war an daol, mezv-dall, ez a kuit, rak ar
gwin aze ne dalvez ket da zonaat anien an den, d’he dizoleiñ, ne dalvez nemet da zisoñjal ar poanioù
pemdeziek, ur skoilh e teu da vezañ ouzh imbourc’h Silvestro. Krediñ a rae en em ziskoueze noazh an
den er gwin, dizoleiñ a ra ez eo er c’hontrol ar gwin un doare d’en em guzhat. « () Ha lezel a ris va
ficher, rak n’eo ket e se e vije fellet din krediñ, e se n’edo ket ar bed () » (p. 152). « Hag e soñjis e
nozvezhioù va zad-kozh, e nozvezhioù va zad, hag e nozvezhioù Noe, e nozvezhioù an den noazh er
gwin ha dizarm, izelaet, nebeutoc’h den eget ur bugel pe un den marv » (p. 153).
Tamm-ha-tamm e teu anat hentenn Silvestro ; gwelet hon eus petra oa evitañ debriñ, evañ, komz,
gwelout tud all, pep tra zo eskemmoù e sell da anavezout anien donañ an den ; en hevelep doare, lenn
zo ober liammoù etre ar bremañ hag an tremened, ur vro hag unan all, ur metou hag unan all, h.a.. Er
bed ma vev Silvestro avat en deus kement-se kollet e ster hag an azon splannañ eo arver ar gerioù
« haroz », « kur », « enor », « roue », h.a.. Un den lazhet er brezel zo un haroz, heñveldra evit ur
soudard a lazh ur bern enebourion. Arouez ar sotoni-se hag an dreuzkomprenidigezh-se eo an delwenn
ramzel savet en enor d’an dud lazhet er brezel. En eneb, marv an tremeniad anavezet gant ar vamm,
micherour bet lazhet, moarvat, gant archerion da-geñver un ec’hwel, n’en deus ster ebet, ar
micherour-se o vezañ koulskoude ul « Lombard Meur » hervez Silvestro hag e vamm, un den o klask

dleadoù nevez. Ar ger « haroz » n’eo ket evit seurt tud. Evel-se e komprener fulor Silvestro pa oar
marv e vreur er brezel hag an enor degaset drezañ d’e vamm ; an nerzh a laka da zisplegañ d’e vamm
perak ez eo seurt degouezh enorus eviti a c’hell bezañ komprenet evel eztaol e zic’hoanag dirak
faosted ar bed ma vev. Klask a ra un doare silvidigezh eus mab-den, ha menegiñ ar skrivagnerion,
SHAKESPEARE, evel tud oc’h adlakaat an traoù en o lec’h, o tialañ ar re drec’het, o pardoniñ d’ar re
drec’h. Ur meneg a c’haller ober amañ eus enklaskoù graet gant skrivagnerion ar goudebrezel war
vetaouioù paourañ Italia ; graet o deus labour kevredadourion a vicher (ar barzh SCOTELLARO, ar
romantour Carlo CASSOLA) hag azonus eo eus ar roll a fell dezho kaout.
E dibenn al levr, goude e veaj, emañ Silvestro e-unan a nevez ; kuitaet en deus an dud en deus
renet ganto e imbourc’h evit mont pelloc’h egeto ; an eskemmoù etrezo zo echu – evit ar mare.
An imbourc’h diskouezet el levr zo ur striv da zizoleiñ kement tra a zo e-barzh ar ger « den ».
N’eo ket un dra dibarek da VITTORINI, hogen ur striv boutin da skrivagnerion ar mare-se en Italia.
Menegomp dreist-holl Carlo LEVI gant e levr Ar C’hrist zo chomet a-sav en Eboli. Fellout a ra dezho
krouiñ ur sevenadur nevez diwar un anaoudegezh wirion eus anien donañ mab-den. E sell da se e
taolennont an dud reuzeudikañ, paourañ : VITTORINI, Sikilianed, Carlo LEVI, kouerion Italia ar Su.
N’eus damant folklorel ebet en o deskrivadur, hogen ur c’hoant da deurel ur goulou nevez war an den.
En hevelep doare, dibab Sikilia ne dalvez ket un distro d’an henvoazelezh nag un distro d’an natur.
Prizius eo adtermenadur VITTORINI eus kement tra a ra an den, e kement ma ne chom ket war
bazenn an anaoudegezh. Silvestro a zilez e geneiled pa chomont difiñv, beuzet er gwin ; ne fell ket
dezhañ chom a-sav en e imbourc’h. Ar gaozeadenn e Sikilia he deus talvezet dezhañ, n’eo ket d’ar
Sikilianed ; danvez en deus dastumet nemetken hep reiñ d’ar re en degase dezhañ an nerzh da sevel
evit ober un dra bennak. En hevelep doare, en e levr kentañ e taolenn Carlo LEVI Italianed ar Su en o
reuzeudigezh. E levr da heul avat, Mein eo ar c’homzoù, a ziskouez an hevelep bed o fiñval, o kregiñ
d’en em frammañ. Evit VITTORINI ivez moarvat, komprenidigezh ar bed henvoazel a zigor war
grouidigezh ur bed nevez.
B. – Soñjet ’m eus e stourm ar finvezioù, pa lavar an tudennoù : « an dleadoù brein » pe « c’hoant
da gaout dleadoù all » (p. 74) e-touez traoù all. N’eus ket mui a finvezioù, ar renad hag ar bed zo
divarrek da reiñ reoù nevez d’an dud.
Hinienn hep stroll : kv. p. 11 h.a., « an ernezioù difetis », pouez ar glav o vont er botoù, hag an
digasted ouzh ar bed. Lenn a reer : « Krediñ eo koll mab-den… ha na gaout c’hoant da vont da goll
gantañ ». Gouverkañ, a soñjan, an troc’h etre hinienn ha stroll, an nac’hadenn, pe zoken n’eo ket un
nac’hadenn, ur stadadenn hepken : tonkad an hinienn ha hini ar stroll n’o deus poent boutin ebet, ha
ne hañval ket e ve un dra bennak d’ober evit kemmañ se.
Soñjet ’m eus ivez e tenne marv Liborio d’an hevelep afer. Lavarout a ra Silvestro eo marv e
vreur evit ar bed, an traoù evel m’emaint, ar Sikilia varv, hag evit an holl. Aze e kej tonkad an hinienn
gant hini ar stroll. Petore stroll ? Italia gevalaour ha faskour. Ster a gemer buhez ha marv Liborio ; araok ne oa Liborio nemet ur paour kaezh den, « ur mabig paour » eme ar vamm. Evel-se ez eus tu da
gompren ivez ar « vamm eürus » hag an dave da Cornelia, hag ivez fulor Silvestro, a wel e marv e
vreur ur perzhiadur en istor, pa na hañval ket eñ gouzout penaos ober ; neuze, n’eo ket a-du, n’eo ket
laouen, ha koulskoude eo ret mat dezhañ degemer an devoudoù. Un dra all : ar faskouriezh a aotre ur
seurt perzhiadur hepken : ar marv.
Met dre chañs he deus ar vamm furchet el levrioù, ha gwelet ne oa ket marv ar Gracchi er brezel,
ha da’m meno e kouezh aze Silvestro war e dreid, eeun ha tout : istor ar faskouriezh zo ur falsistor, a
oar hepken drevezañ neuzioù eus an tremened.
Anv a vez graet alies en oberenn eus ar pevare ment : en derou e vev Silvestro en ur bed teirment,
lavarout a ra ez adkav ar pevare e Sikilia. Aes eo kompren se, pa adkav e dremened, hag e bersonelezh
war un dro ; an amzer a gemer ster. Hag ez adkav an istor, pe un hent war-du an istor ? An amzer hep
istor a zeu buan hep ster (kv. gant manac’h Andrej Rublev, sl. Emsav 90/ 213, 1974). Degaset on ivez
aze da soñjal e distro an tad : an traoù a zeu en-dro evel a-raok, ur c’helc’h zo klozet, hag ar mab ermaez anezhañ. Un doare amzerelezh kelc’htroüs ez eus aze ; ar mab zo evel bountet er-maez gant

distro an tad. Penaos kompren se ? A-hend-all, an tad a welomp o tistreiñ zo ur paour kaezh kozhiad ;
netra da welout gant pezh hor boa soñjet eus an den hervez e lizher, un den war an oad met sart-kenan.
Neuze, petra zo gwir ? Pe skeudenn eus an tad a zo gwir ? Ha n’eus ket aze c’hwitadenn ar striv da
derriñ an amzerelezh kelc’htroüs ? Anerded pep striv ?
Ar bed arnevez, kevalaour ha faskour, zo bed an hentoù dall ; evit dizoleiñ finvezioù nevez (?),
evit adkavout ar stroll, e rank an hinienn distreiñ war-du an henvoazelezh. Hag ez eo un tremen pe un
hent dall ivez, setu ar goulenn a chom ; hag ez eo pouezus Sikilia peogwir ez eo henvoazel, pe
peogwir ez eo un nann-bed-arnevez ?
Hag e kas ar veaj da draoù estreget ur varregezh nevez da c’houzañv muioc’h eget a-raok,
ouzhpenn ar bersonelezh adkavet, evel just ? An dra-se a’m lak da soñjal en ur frazenn skrivet gant
SARTRE tu bennak, hag a denne da se : « An istoregezh diles a dermener evel eilsammañ emouiziek
an tremened ». Me gav din e chom an eil hag egile war an hevelep live : ne zisoc’h war ober ebet, pep
tra a dremen er spered.
AMZERELEZH : – kelc’htroüs e skridoù E. VITTORINI 109/18
DEN : adkrouiñ an –, dizoleiñ anien donañ an – e skridoù E. VITTORINI 109/13 hh*
DLEAD : -OÙ kozh ha nevez e skridoù E. VITTORINI 109/14 hh*
FASKOURIEZH : – hag istoregezh e skridoù E. VITTORINI 109/17 hh*
HENVOAZELEZH : distro d’an – e skridoù E. VITTORINI 109/16 hh
HINIENN : – ha strollenn e skridoù E. VITTORINI 109/17
LENNEGEZH : – italian ar goudebrezel 109/12 hh*
LENNEGEZH C. LEVI : « Ar C’hrist zo chomet a-sav en Eboli » 109/16
LENNEGEZH E. VITTORINI : « Conversazione in Sicilia » 109/12 hh* ; « Gli nomini e no »
109/12 ; « Il Sempione » 109/12 ; « Le donne di Messina » 109/ 12
Dodennoù PKB-1429

(KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ)
(Seitekvet testenn, PKB-1430)
« Un den a netra » gant Roparz HEMON (1927).
A. – An istor danevellet er pezh-c’hoari Un den a netra (Gwalarn 9/8-22, 1927) a c’hoarvez en ur
vro, « ne vern e pe vro » (p. 8), m’emañ ar galloud gant tud o doa da gentañ stourmet, en o yaouankiz,
en un emsav. Rosenkranz, pennrener ur gelaouenn vras, ha Van Armeck, kannad er Parlamant, zo
daou anezho. Kregiñ a ra ar pezh-c’hoari pa glask an daou geneil an tu, ha dreist-holl an den, da
lazhañ ar jeneral a zo e penn ar Stad a-benn kemer e blas hag e c’halloud. Rankout a ray an torfedour
en em lazhañ goude evit ma chomfe kuzh pe difraezh ster an darvoud. Ne gavont den a ve prest da
aberzhiñ e vuhez, nag e-touez ar geneiled kent, nag e-touez tud vunut ar vro. Keuz en deus
Rosenkranz neuze d’an amzer wechall ma oa prest pep ezel eus an emsav da stourm ha da reiñ e
vuhez evit ur Wirionez a greder enni. Bremañ, n’eus mui er vro nemet pennoù skañv, tud gant
arc’hant, tud digredenn. Goap a ra Van Armeck ouzh melkoni Rosenkranz na gas da netra na dreistholl da startaat o galloud. Aet kuit ar c’hannad, e teu ur micherour da gomz gant Rosenkranz, da
lavarout dezhañ eo bet entanet gant e bennad diwezhañ war ar gelaouenn : bennozh d’ar pennad-se, en
deus kavet ar Wirionez, prest eo d’ober forzh petra. War an taol, ne ersav ket kalz Rosenkranz, met pa

wel dremm dipitet ar micherour, e kinnig dezhañ mont da lazhañ ar jeneral ha d’en em lazhañ goude.
« E lazhañ a rin, » eme ar micherour, laouen, « en em lazhañ a rin goude » (p. 18).
E derou an eil arvest, emañ Rosenkranz o lenn a vouezh uhel ur varzhoneg anvet « Al liorzh
vurzhudus », pa zegouezh trumm Van Armeck : « Lazhet eo bet ! Gant unan n’anavezer ket ! en deus
en em lazhet goude ! Saveteet omp. Rosenkranz ! » (p. 21). Hemañ ne hañval ket klevout pe ne ra van
a netra ; ha pa c’houlenn Van Armeck outañ piv a oa deuet d’e gavout en derc’hent, e respont
hepken : « Un den a netra » (p. 22).
O lenn Un den a netra, e soñjer buan e An daouarn lous, hag en abeg da se da gentañ e’m eus bet
c’hoant studiañ muioc’h pezh-c’hoari Roparz HEMON. An hevelep degouezh, un den da lazhañ evit
abegoù politikel, zo bet dibabet gant an daou skrivagner evel steuenn. Met an tudennoù eo dreist-holl
a zo heñvel a-walc’h en div oberenn. Un den a bolitikerezh eo Van Armeck, o soñjal el labour da ober
evit kaout ar galloud da vat. Dre se e tenn da Hoederer, met un tammig pennskañv eo, ne breder ket
kalz war e obererezh ha n’eo ket chalet gant an dud. Pell eo a vezañ ken dedennus ha Hoederer, hag er
pezh-c’hoari n’eo nemet un dudenn a eil renk. Rosenkranz, an dudenn bennañ, a gomz, evel Hugo,
eus ar Wirionez « ma krede enni gwechall » (p. 13), hag a roe ster d’e vuhez. Ar Wirionez-se oa
enkorfet en Emsav e yaouankiz, evel ma oa enkorfet er Strollad komunour evit Hugo. Evel Hugo ivez,
e chom Rosenkranz da randoniñ, da dreiñ e kelc’h, o nac’h da gentañ mennoz an torfed, oc’h asantiñ
goude, pa wel ar micherour.
Daoust d’an istor ha d’an tudennoù bezañ tost a-walc’h, ez eo disheñvel-bras ar pezhioù-c’hoari
savet gant J.-P. SARTRE ha Roparz HEMON. An daouarn lous a c’hoarvez en ur vro a hañval bezañ
gwirion, Illiria pe get e ve he anv. Anavezout a reer an nerzhoù politikel o c’hoari, hag an tudennoù
deskrivet a zeu eus metaouioù resis. Gant gerioù all, e santer ur gevredigezh a-dreñv d’ar pezhc’hoari, ur vro diazezet abaoe pell, diorreet moarvat. Ar skrivagner n’en deus bet ezhomm ijinañ
netra. E Frañs emañ o vevañ, ha kemer a ra perzh e buhez ar gevredigezh c’hall. Daoust ma c’hoarvez
an istor en Illiria, ez eo hollek ar gudenn degaset hag anavezet mat gant SARTRE, en e zarempredoù
gant ar Strollad komunour gall da skouer, evel ma’z eo displeget e PKB-1421 (sl. Emsav 106/363367, 1975).
Un den a netra, en eneb, zo lec’hiet en ur vro tost koumoulek, « ne vern e pe vro » eme Roparz
HEMON e derou ar pezh-c’hoari. Setu perak moarvat ne zeuer ket a-benn da reiñ un neuz resis dezhi.
Gant piv emañ ar galloud ? Gant keneiled Rosenkranz evit un darn, gant enebourion dezho evit un
darn all, en o zouez ar jeneral Hirn a zo ret lazhañ. Pe vennozioù a zifenn pep tuad ? N’eo ket
displeget, spurmantiñ a reer hepken n’eo ket Rosenkranz ha Van Armeck laouen gant al labour o deus
kaset da benn. Tud ar vro ? Ar re yaouank zo pinvidik ha pennoù skañv, ar vicherourion ne reont
nemet klemm. An deskrivadur berr ha plat-se n’eo ket a-walc’h da ijinañ ur vro pe ur gevredigezh. Abenn ar fin, ne greder ket kalz en istor kontet er pezh-c’hoari peogwir e hañval treiñ er goullo, pell a
bep buhez wirion. Klotañ a ra moarvat ar goullo-se gant saviad ar skrivagner. Roparz HEMON ha
skrivagnerion Gwalarn o doa troc’het diouzh ar bed gall a zinac’hent a-grenn. O gwriziennoù a
glaskent neuze pe e tremened Breizh evit e adsammañ hag e zistremen, pe er bed nanngall, pe c’hoazh
e dazont Breizh, un dazont krouet gant an Emsav met na oa c’hoazh nemet e youl an emsaverion. Un
den a netra a glot gant ur c’hrouiñ eus ar seurt diwezhañ-mañ. N’eus ket eus ar vro renet gant an
Emsav hag ar pezh a zo bet krouet gantañ n’eo ket a-walc’h da c’houzout petra vo an dazont. Alese ar
c’hoant evit ar skrivagner da vont pelloc’h, da ijinañ, hag a-wechoù, en Un den a netra da skouer,
n’he deus ar vro ijinet na stumm, na nerzh, ha da heul e tistera ar pouez a c’hallfe kaout ar pezhc’hoari a-hend-all.
En un oberenn all, An Aotrou Bimbochet e Breizh (Levraoueg Gwalarn, Brest, 1927 ; ademb.
Skridoù Breizh, Brest, 1942, – d’an adembannadur-mañ e ra dave hon menegoù), savet un tammig araok e 1925, e komz ivez Roparz HEMON eus ur vro faltaziek, Breizh dieubet diouzh Bro-C’hall.
Met el levr-se e klask deskrivañ kalz muioc’h ar vro : gouzout a reer ez eo diorreet-tre, arnevez,
digudenn. Brest zo « unan eus porzhioù brasañ ar bed » (p. 9), kement a girri-nij a hañval bezañ en
oabl hag a girri-tan war an douar. « Urzh ha yec’hed a oa dre-holl, ha peoc’h, ha levenez » (p. 35). An
dud ivez zo laouen ha yac’h : « Daou grennard a dremenas. Nerzhus, mentek, a-blomm war o

divesker, sonn o c’horf, o sellout rag-eeun dirazo, digor o roched war o bruched ledan » (p. 35).
Distaolet eo bet ar sevenadur gall. Nebeut a dud a oar galleg, ha pa ouzont, o deus desket ar yezh-se e
Kanada. Bleniañ a reer a-gleiz, debriñ a reer traoù iskis. Bennozh d’he yezh eo bet dieubet Breizh :
« Ha setu penaos eo bet dasorc’het Breizh () dre he yezh hepken, hag o kas kuit yezh an estren »
(p. 47). Evel m’eo bet lavaret evit Un den a netra, ne ouzer ket kennebeut piv zo e penn ar Stad,
peseurt politikerezh a vez renet. Meneg ez eus hepken eus an eneberezh a badfe er vro a-zivout arver
ar brezhoneg (un nebeut Breizhuheliz oc’h ober c’hoazh gant ar galleg) hag eus « prezegenn he
c’heniterv Irma e Breudoù Breizh » (p. 64) (hep ma oufemp danvez ar brezegenn).
O lenn Un den a netra hag An Aotrou Bimbochet e Breizh, e weler diouzh un tu pezh na fell ket da
Roparz HEMON gwelout e Breizh : ur vro gant c’hoarioù politikel, – piv lazho piv ? piv vo aberzhet ?
tud o soñjal hepken en arc’hant hag er plijadurioù, ur vro hep kalon nag ene ; ha diouzh un tu all, pezh
a c’hoantae krouer Gwalarn e 1925 : ur vro ma komzer brezhoneg a reter da gornog, ma ren ur vuhez
speredel ha kefredel birvidik, ur vro adsavet dre he yezh hag he sevenadur. An enebadur-se a glot dik
gant ur pennad embannet en hevelep niverenn eus Gwalarn hag Un den a netra, titl ar pennad o vezañ
Gwalarn e Breizh : « Penaos ne vo ket saveteet Breizh » () « dre n’ouzon pe daol-dispac’h pe dre
n’ouzon pe daol-reverzhi. » () « Penaos e vo saveteet Breizh » () « p’hor bo krouet () ur vuhez vroadel
e Breizh, () desket d’hon c’henvroiz lenn ha skrivañ hon yezh, () displeget dezho o istor » (p. 4). Un
den a netra, o tont dres er pajennoù war-lerc’h ar pennad-mañ, a hañval bezañ ar skouer eus ar pezh
ez eo arabat ober.
Un den a netra, kement hag An Aotrou Bimbochet e Breizh, a ziskouez an hevelep preder : peseurt
disoc’h a vo d’ar stourm renet, peseurt bro a vo diazezet ? Pezh a hañval pouezus evit Gwalarn eo ar
goudedispac’h, dipitus en Un den a netra, entanus en An Aotrou Bimbochet e Breizh. N’eus ket anv en
Un den a netra eus al labour graet gant an emsav a-raok trec’hiñ. Menegiñ a reer hepken feiz an
emsaverion en ur Wirionez a chom dispis. Met petra o deus graet gant ar feiz-se ? penaos o deus kaset
an istor war-raok ? penaos eo emdroet an emsav ha penaos en deus trec’het ? n’eus ket a respont d’an
holl c’houlennoù-se. An hevelep goullo a zo en An aotrou Bimbochet e Breizh. Deuet eo Breizh da
vezañ ur vro bouezus, meur a rannvro c’hall zo ivez broioù dizalc’h, met ne hañval ket kemmet ar bed
evit-se, ha n’eo ket Frankiz ar Yezhoù « embannet er pevar avel () en deiz m’he deus Breizh gounezet
he frankiz » (p. 56) he deus degaset kalz tra.
Perak e roe Gwalarn (da nebeutañ Roparz HEMON en un nebeut oberennoù) kement a bouez
d’an disoc’h, d’ar pezh a vo goude, o tisteraat dre se al labour a rae er bloavezhioù ugent ? Moarvat,
evel ma’z eo bet lavaret c’hoazh uheloc’h, e oa an ezhomm da vezañ diazezet tu bennak, ha peogwir o
doa skrivagnerion Gwalarn distaolet ar bed gall, hag un darn eus ar Vreizh henvoazel, e klaskent
ijinañ disoc’h o dispac’h, ar vro dizalc’h a ve o hini. Ar pouez roet d’an disoc’h, d’ar par, a glot gant
ar pouez roet d’an hunvre, un dodenn a adkaver alies e niverennoù Gwalarn, hag ivez er frazenn
vrudet lakaet gant GAWAIN e genou Roparz HEMON : « Ne deu tra da vad nemet gant ar re o deus
an nerzh-youl da grediñ ez eo gwir o hunvre » (Skiant Vreizh, Gwalarn 135/320, 1941). Hunvre
Gwalarn zo da skouer « Al liorzh vurzhudus », ar varzhoneg lennet gant Rosenkranz (p. 19) :
« ()
Ha c’hwi a ouel
A-hed an deiz
Gant hiraezh ha keuz d’al liorzh vurzhudus.
Gwelet un deiz,
Tec’het da viken,
(). »
N’eo ket dibouez e ve lennet ar varzhoneg-se er pezh-c’hoari gant Rosenkranz : c’hwitet en deus,
ne chom dezhañ nemet e hunvreoù, al liorzh vurzhudus n’en deus ket gallet tizhout, hag aes eo
divinout ne dalvezo mui e hunvreoù nemet d’en em glozañ warnañ e-unan, zoken mar kendalc’h da
gemer perzh e buhez politikel e vro. Hep ober ur geñveriadenn re eeunik etre Rosenkranz ha Gwalarn,
e c’haller lavarout koulskoude e kemero ivez an hunvre ul lec’h bras-ouzh-bras e Gwalarn, dibenn an
emdroadur-se o vezañ Skiant Vreizh embannet e 1941 (sl. PKB-1114, Emsav 68/253-259, 1972).

Er pennad war An daouarn lous (sl. PKB-1412, Emsav 104/286-293, 1975) e oa bet savet ar
goulenn : penaos tremen eus an nac’helezh d’ur yaelezh krouus ? (/293) Ne vo ket respontet amañ,
met lavaret e ra aon an tremen-se, ha Gwalarn ivez he deus bet aon rak an holl zistrujoù a rae ha rak
ar pezh a groue. Un den a netra kenkoulz hag An Aotrou Bimbochet e Breizh zo moarvat oberennoù a
glot gant an aon rak ar bed nevez damwelet gant Gwalarn, ha gant an ezhomm da hunvreal en ur bed
frealzus a-benn kuzhat an aon-se.
B. – A-du emaon ganit evit lavarout e hañval Un den a netra treiñ er goullo, gwir eo ne greder ket
en istor nag en tudennoù. Met n’eo ket peogwir e c’hoarvez en ur vro faltaziek, en ur vro n’eus ket
anezhi, pe n’eus ket anezhi c’hoazh ; rak Gwalarn a-bezh zo diazezet war seurt faltazi. Ouzhpenn, me
gav eo mont buan un tammig lavarout eo Breizh an Aotrou Bimbochet fetisadur tud Gwalarn. Gant ar
c’hoant da ijinañ pezh a vo « goude », ez eus a gredan un dra pouezus-tre evit kompren Gwalarn hag
an eil Emsav. Anken an eil Emsav a denn da se. An eil Emsav zo ur prantad a zistruj : – distruj an
henvoazelezh, komprenet a-wechoù evel distruj ar vrezhonelezh ; – distruj kaset gant an emsaverion
en o buhez pa argasont kement tra gall ; – distruj dreist-holl gant an Emsav peogwir eo Emsav. D’ar
mare-se eo e tibrad an Emsav evit gwir ; gouzout mat a reomp emañ aze an troc’h, ha n’eo ket gant an
Emsav kentañ. An Emsav neuze a droc’h, diouzh ar c’healiadurezhioù kent, diouzh al lennegezh
rakgwalarnek, diouzh ar yezh truilhennek, diouzh ar bed gall ha, daoust dezhañ a-wechoù (pe hervez
doareoù a ve da resisaat kalz), diouzh an henvoazelezh vrezhon. Krouiñ a zegas Gwalarn, ha dre se
ivez e tistruj, e tinac’h ar c’henderc’hadoù rannvroel, falsarzel, kement tra nad a ket en ode a zigor.
Ober Gwalarn zo un distruj eus ar c’hallelezh e Breizh, un distruj eus ar Vreizh henvoazel ; d’ar
mare-se emañ Breizh o vont en istor en un doare dre ar galladur ; Gwalarn o klask an istor ivez a
zistremen endeo ar bazenn-se. An eil Emsav, e kement ma krou un dra bennak, peogwir e krou, a
gleuz war un dro dindan e dreid un islonk a spont anezhañ, hag ez eus peadra. Petra ober ? Klask a ra
teurel pontoù a-us d’an islonk, o vont pelloc’h eget ur bremañ enkrezus, er goudedispac’h. Mont a ra
d’ar pezh a zo a eil renk, o tiverkañ ar pep pouezusañ, ar stourm, o tiverkañ an Emsav. Neuze, adal an
derou, ez eus bet, a soñjan, daou lusk soutet ha dizisrannadus : unan, emsavel, egile frouezh
kontammet d’an hini kentañ, a gas da sevel ur soliadelezh ijinet, pe da ober van da grediñ n’eus ket
eus an Emsav. An emzalc’h-se zo bet gwelet gant Youenn DREZEN, a vez gwelet c’hoazh gant
U.D.B.. Da vare an eil Emsav e oa dic’hallus a gav din ober a-hend-all. An dislavar-se zo bet
distremenet bremañ gant an trede Emsav, dre ar saviad-kenderc’hañ emsavel.
EMSAV : – e-barzh « Un den a netra » gant R. HEMON 109/19 hh* ; kealiadurezh an eil –
109/22 hh ; lennegezh an eil – 109/19 hh ; ober istorek an eil – 109/24* ; diverkañ an – 109/24
HUNVRE : dodenn an – e lennegezh an eil Emsav (R. HEMON, GAWAIN) 109/23*
LENNEGEZH : – an eil Emsav 109/19 hh ; – ha politikerezh (R. HEMON, J.P. SARTRE)
109/19 hh* ; – hag istor-faltazi (R. HEMON) 109/21 hh
LENNEGEZH GAWAIN : « Skiant Vreizh » 109/23
LENNEGEZH R. HEMON : « An Aotrou Bimbochet e Breizh » 109/21 hh ; « Un den a netra »
109/19 hh*
LENNEGEZH J.P. SARTRE : « An daouarn lous » 109/19 hh
TROC’H : dodenn an – en eil Emsav 109/24*
Dodennoù PKB-1430

AN EMSAV HAG AR VRO (91)
LIZHEROÙ
Da aozerez War-du an istorekadur (Kendael a-zivout istorekadur ar merc’hed), PKB-1420, Emsav
106/353-363, 1975, a-zivout he fennad, a-zivout EMVR-550, Emsav 107/407-408, 1975 :
« Ar gouennañ nemetken, pe “bezañ maouez” ? Ar gouennañ, “roll kevredigezhel-diazez ar
merc’hed, e forzh petore kevredigezh e ve”.
« E-touez ar merc’hed a anavezan ne hañval ket ar gouennañ ober kudenn evel roll
kevredigezhel : un dra reizh, ret, eo kaout ur bugel pe kentoc’h “ober” unan.
« “Me fell din kaout bugale ; dimezet on evit se”. Pe c’hoazh : “Bez’ ez eus merc’hed tonket
d’ober bugale, ha re all n’int ket”. Setu e berr gomzoù un nebeut bommoù a glevan alies en-dro din.
N’eus ket pell eo bet hetet din : “Bloavezh mat hag ur babig dit !”
« Met penaos e c’hallfe merc’hed ar gevredigezh arallek meizañ ar gouennañ e termenoù a
anistor ? Un islonk a hañval din bezañ etre ar gouennañ buhezet ha displeget ganit hag ar
buhezadurioù all anezhañ. Ent pleustrel, petra c’hell degas ar pennad savet ganit d’ur plac’h a zo
chomet e dalc’h ur bern amveziadoù anistorekaus, pe da nebeutañ e dalc’h an dilerc’hiadoù anezho ?
(Eus dilerc’hiadoù an amveziadoù tremenet e komzan. N’eo ket bet a-walc’h ar frankizoù roet d’ar
merc’hed en tachennoù keodedel, micherel, kefredel, hag all… ha n’eo ket bet treuzfurmet drezo evit
gwir ar stad ez eo “bezañ maouez”. Furmek eo bet ar c’hemmoù peurliesañ. An dimeziñ da skouer
n’eo ket mui hini gwechall : ne vez ket mui ar merc’hed klozet ennañ – labourat a reont en diavaez –
ha ne vez ket mui sellet outañ evel ur pal ennañ e-unan. Ha koulskoude e kendalc’h alies ar merc’hed
da gavout ennañ ar ster nemetañ d’o buhez).
« Ne gomzan ket hepken evit ar merc’hed all, evit ar re a gemer perzh en Emsav ivez. Rak a-raok
meizañ emañ ar gouennañ hiziv ouzh hon c’has d’an anistor ez eo ret kas war un dro distrujoù all da
benn, dezrannoù all : “Dinevetaat pezh a zo nevet”. An dezrannoù-se, an distrujoù-se hon eus c’hoazh
da resisaat.
« Skrivet ’c’h eus : “Pennabeg stad anistorek ar merc’hed zo da gavout en o roll gouennañ”.
Pennabeg a empleg ez eus abegoù disheñvel o c’hoari moarvat a-gevret. Pere ? Ul liamm re eeun a rez
etre ar gouennañ ha stad anistorek ar merc’hed. E ve ar gouennañ ur pennabeg pe un abeg eilrenk, ne
gavan ket eo pouezus ; pezh a vern eo mont er-maez eus ar stad-se ha n’hon eus graet nemet kregiñ.
« Un dra a ra diouer e’z studienn : lakaet ’c’h eus a-wel ar gouennañ evel roll hogos nemetañ
anavezet d’ar merc’hed er c’hevredigezhioù kempred, ar roll o vezañ aotreet dezho strizh-ouzh-strizh.
Ha ne ve ket pouezus studiañ ar gouennañ a-hed an istorvezh, klask kompren ar ster roet dezhañ en
tremened ha perak eo deuet da vezañ evel-se ?
« Evit mont er-maez eus an anistor davet an istor, ne gredan ket e c’hellomp tremen hep
dezrannañ holl arbennoù stad hiziv ar merc’hed. N’eo ar gouennañ nemet un elfenn e-touez reoù all
ha liammet outo. Setu perak e vo ret dimp mont pelloc’h eget pezh a’c’h eus skrivet, n’ouzon ket
penaos c’hoazh. Dic’hallus e ve dimp klask diorren ur roll kevredigezhel nevez hep distrujañ penn-dabenn ar rolloù kozh, hep anavezout spis piv omp.
« Derou un diskoulm a welan eztaolet e-barzh unan eus da frazennoù : “Un ezhomm ramzel a
zezrannañ hon eus – kement tra a zo en hon buhez a rank bezañ silet, chaoket”. Hogen pa’z eo ken
mesket an traoù, pa na ouzer ket dre belec’h kregiñ ez eo un tammig chigardus. Evit a sell ouzhin, e
kav din ez eo diziouerus klask kompren penaos ha perak on deuet da vezañ ar plac’h ez on, ha
distrujañ an holl harzoù ouzh ar c’hrouiñ a zo ganin.
« Kenderc’hel a ran gant al lizher EMVR-550.

« N’on ket a-du gant an doare en deus aozer EMVR-550 da zesteriañ tezenn-greiz da bennad
“War-du an istorekadur”, pa skriv : “doareoù bevedel ar merc’hed zo un amveziad skoilhus ouzh o
frankiz-divizout ()”. Rak n’eo ket hepken “skoilhus ouzh o frankiz-divizout” ez int, hogen, evel ma
lavarez, “bonvezus d’an anistor”, e gerioù all, “skoilhus d’ar c’henderc’hañ istor”, pe eeunoc’h, “o kas
d’an anistor”. Penaos ez eus tu d’ober anv eus frankiz-divizout p’emaomp c’hoazh en anistor ? Tu zo
da ginnig an istorekaat evel diskoulm da gudenn ar merc’hed, met n’eo ket a-walc’h, pa’z eo dres
“bezañ maouez” er gevredigezh a vremañ, evel m’emañ, gant ar roll gouennañ deberzhet dimp (evel
ma vez intentet hiziv), a zo skoilhus d’an istor. Chom a ra dimp da zezrannañ perak ha penaos. Kroget
’c’h eus d’henn ober pa zeskrivez ar gouennañ evel “pennabeg stad anistorek ar merc’hed”.
« Ar gouennañ evel m’emañ, evel ma vez roet e ster dezhañ (hag ez eo bet ar ster-se a-hollviskoazh ?) a gas ac’hanomp d’an anistor. Hag e c’hello kemmañ ar ster roet dezhañ ? Hag e vo awalc’h kemmañ e ster ha reiñ dezhañ “ur savlec’h e-keñver an hil istor” ?
« Amañ e fell din respont ivez da arbennadennoù tus ’zo. “Merc’hed en anistor ! Met n’oc’h ket
hoc’h-unan, ur bern paotred zo eveldoc’h, en anistor ivez !” Hep mar e c’hell bezañ digejet
hevelepterioù niverus etre tud en anistor : an hevelep kudennoù o deus ha n’eus nemet un diskoulm
evito, an hevelep hini evit an holl : ar stourm war-du an istor. Hogen un dra a ziogelan, a santan don
ennon : en o stourm war-du an istor o deus ar merc’hed skoilhoù e-leizh da gas da get ; ar skoilhoù-se
(ereet-strizh ouzh arbennoù o stad anistorek) zo dibarek dezho ha ganto emañ ar c’hemm etre paotr en
anistor ha plac’h en anistor ; an tremened o deus zo disheñvel diouzh hini ar baotred, ha pa lavaran “o
zremened” e komzan eus o buhez dezho hag ivez eus an holl gantvedoù kent. Hogen santout n’eo ket
a-walc’h ha chom a ra dimp da zezrannañ kement skoilh ouzh hon c’has d’an anistor (en o zouez ar
gouennañ). Bezañ maouez ha, da heul, en anistor, zo disoc’h un argerzh anistorekaat nad eo bet morse
na displeget na dezrannet penn-da-benn.
« Hag ober anv hepken eus “breskted an hil beved” pe eus “istorekaat ar c’hleze” a dalvez evidon
kement ha stadañ devoudoù ’zo hep degas ur sklerijenn wirion. Ul liamm a ra aozer EMVR-550 etre
gourevveliezh hag istorekaat (“istorekaat dre ar c’hleze” da nebeutañ), etre gourevveliezh hag
“amveziadoù ’zo eus an istorekaat o reiñ lañs da berzhioù bevedel ar baotred” (komz a ra eus “nerzh
ar c’higennoù” da skouer) “diwar-goust ar merc’hed”. Mont a ra betek komz eus hormonoù an divgell
a ve “bonvezus d’an emgannusted” ! Iskis e kavan ar frazenn, ha dreist-holl an doare da arverañ ar ger
“bonvezus” evel pa vije liammet dre ret emgannusted hag “eilsavelañ-hontkenderc’hañ” (ha
koulskoude e kav diaes aozer EMVR-550 e-unan ober gant “bonvezus” er-maez eus amgant an
eilsavelañ-hontkenderc’hañ). Da heul e ve tu d’en em c’houlenn ha n’eus ket en divgell hormonoù
bonvezus d’an eilsavelañ-hontkenderc’hañ ! Piv a gomz amañ : aozer al lizher, pe bevoniourion ’zo ?
« E ve gwir pe get ne zispleg ket perak ez eus bet en tremened amveziadoù o deus roet lañs d’ar
c’hourevveliezh, en ur skoilhañ war un dro ouzh ar merc’hed an hent davet an istor.
« Ne zispleg ket kennebeut kevredigezhioù ar ragistor (hag e talvez bepred ragistor kement hag
anistor ?) gant “benevveliezh splann”. Meneget eo Margared MEAD. N’on ket sur avat ez eus fellet
dezhi hepken, en he studiennoù war gevredigezhioù ’zo, “merzout saviadoù disheñvel-bras gant
benevveliezh splann”. Ha n’eo ket kentoc’h diskouez keñverelezh ar pezh a vez anvet benevel ha
gourevel ha deus klasket ober ? E-barzh he studienn, Mœurs et sexualité en Océanie, Paris, 1963, ez
eus tu da lenn : “Mar gell emzalc’hioù ’zo a sellomp outo evel stag ouzh an temz-spered benevel aholl-viskoazh – ar c’houzañvadegezh, ar gizidigezh, ar garantez ouzh ar vugale da skouer – er
c’hontrol, bezañ distaolet ken gant an darn vrasañ eus ar baotred, ken gant an darn vrasañ eus ar
merc’hed, n’hon eus mui abeg ebet da grediñ ez int devoudet dre ret gant rev an hinienn”. Margaret
MEAD he deus klasket (ha d’he heul merc’hed all) distrujañ an abeg a vez roet alies d’ar
c’hourevveliezh ha da rolloù eilrenk ar merc’hed : pa vezont displeget dre un arc’hwel bevedel
bennak hepken, dre wander korfel ar merc’hed da skouer. Stad ar merc’hed a gav he orin en doare ma
voe aozet kevredigezhioù an tremened, adalek derou an istorevezh. Ar ster roet d’ar gouennañ gant ar
gevredigezh a vremañ ha gant ar merc’hed o-unan zoken a’c’h eus kroget da zezrannañ. Hogen ha tu
ez eus d’ober anezhañ roll nemetañ ar merc’hed a-viskoazh ? Komz eus gourevveliezh pe eus
benevveliezh ned a ket pelloc’h e dibenn dezrann eget kondaoniñ ar merc’hed d’ur roll a zo bepred

gouennañ, e ve sellet outañ evel pouezus pe get. Ha n’eo ket un doare aes da glask kantreizhañ ar
gouennañ evel roll ret ar merc’hed, ha d’ober eus ar beved un tonkad ?
« Ar goulenn diwezhañ-mañ a savan pa lennan el lizher EMVR-550 : “En domani bevedel pur,
hini al loened gouez, ez eus un niver mat a ouennadoù ma kaver ivez gourevveliezh !”
« Petra ’zeu d’ober ar frazenn-se er skrid ? Ne gav ket din e c’haller ober anv eus gourevveliezh etouez loened “ivez”. Ijinañ en o zouez tiegezhioù gant pared o vastañ da ezhommoù ar parezed, pe
ouzh o gwareziñ ken gwan int, a hañval din mont re bell ; ha klask dedalvezout d’al loen ar pezh a zo
dibarek d’an den n’eo ken, pe er c’hontrol diren an den d’al loen (gourevveliezh a vez kavet ivez etouez al loened !) Gant seurt arguzennoù ez eo bet endeo klasket kuzhat arbennoù kevredigezhel hag
istorel stad ar merc’hed. Diforc’hioù gwriziadek zo etre an den hag al loen, an den o vezañ da gentañ
den ar gevredigezh en deus amparet, ma kemer perzh enni.
« Un dra all a fell din ouzhpennañ diwar-benn al liamm etre beved (ar gouennañ) ha stad anistorek
ar merc’hed. Gwelet eo bet n’eus ket tu da gomz eus ur gevredigezh evel spesad nemetken (eleze
termenet dre an arc’hwelioù bevedel hepken) : drezañ e-unan n’en deus ar beved ster ebet. An dud eo
a zegas ster dezhañ. “Bezañ gwan” da skouer n’en deus ster nemet a-geñver gant daveoù armerzhel,
divezel, hollekoc’h gant an doare da vevañ. Hevelep tra evit a sell ar seurtanvet “gwander ar
merc’hed”, hervez al lec’hienn voutin : redi ar gouennañ, dibaregezhioù korfel ar merc’hed, n’o deus
talvoudegezh nemet pa vezont sellet evel gallusterioù aotreet d’ar merc’hed pe get. Enno o-unan ne
zisplegont ket perak eo deuet ar vaouez da vezañ arall, “diforc’h diouzh ar paotr, hag a-is dezhañ”.
« N’eo ket sklaer an traoù evidon c’hoazh. Goulennoù a rin adarre ouzhit : Ar gouennañ
“bonvezus d’an anistor” ? Hag eus ar gouennañ evel arc’hwel bevedel anistorekaus dre ret e komzez
(ha seul gent a se pa vez graet anezhañ roll hogos nemetañ ar merc’hed) ? En unan eus da lizhiri e’c’h
eus meneget ur stadadenn graet gant Simone de BEAUVOIR : ar prantad ma c’hell ar merc’hed
gouennañ a vez alies gaonac’h. Petra teuy da vezañ en dazont an “roll kozh-se” ? Pe hag e rez anv eus
ar gouennañ evel m’eo bet desteriet gant an dud (paotred ha merc’hed) a-hed an istorvezh ? Anat ez
eus liammoù etre arc’hwel bevedel, roll kevredigezhel ha desteriañ. Hag e vo a-walc’h kemmañ ar
ster (pe ar sterioù) deuet da vezañ e hini er gevredigezh a vremañ ? Hag e spiro hepken klask reiñ d’an
hil bevedel ur “savlec’h e-keñver hil istor” hervez komzoù aozer EMVR-550 ? (difetis e chom ar
savlec’h-se ; ha n’eus ket amañ dres un arvar da gouezhañ en trap a vefe klask treiñ a-du ganimp an
amveziadoù a zo – pe a zo bet ?) Da seurt goulennoù e’c’h eus klasket respont pa skrivez : “N’eo ket
a-walc’h tennañ an amveziad bonvezus d’an anistor evit tizhout an istor”. Bez’ hon eus da ziorren ur
roll kevredigezhel nevez estreget ar gouennañ. P’hor bo tizhet krouiñ ar roll emsavel-se e vo deuet ar
gouennañ, ha war un dro an holl rolloù all, da vezañ di-ster.
« “Ha dispredet eo an amveziadoù a rae d’an istoregezh bezañ istoregezh ar c’hleze hag an hil
bevedel ?” a c’houlenn en un arroud aozer EMVR-550. Pelloc’h e lavar : “An istoregezh diles hiziv he
deus distremenet an amveziadoù a gondaone ar merc’hed d’an anistor”. A-du emaon gant ar respont,
betek ur poent koulskoude. Evel a’m eus lavaret endeo, dilerc’hiadoù an amveziadoù kent a gendalc’h
da voustrañ warnomp. Ouzhpenn ma kavan diaes ober anv dreist-holl eus amveziadoù a ve hiziv
distremenet evel pa vije lakaet ar merc’hed er-maez eus ar stourm. Ar santad-se ’m eus pa lennan
dibenn al lizher : mard eo bet distremenet an amveziadoù-se o kondaoniñ ar merc’hed d’an anistor, ez
eus tu d’en em c’houlenn gant piv. A-hend-all ne gav ket din e vo tu dimp da vont davet an istor dre
zistremen hepken an amveziadoù skoilhus d’an istor, dre grouiñ amveziadoù nevez ne lavaran ket. Ar
gudenn evidomp n’eo ket treiñ a-du ganimp an amveziadoù pe “klask skrapañ digant ar baotred paol
un istoregezh eus an tremened” (komz eus “paotrezed fallek” evel ma ra aozer EMVR-550, ha n’eo
ket c’hoazh ober dave da ved ar baotred hep gwelout n’eus amañ nemet un tun evit ober al lu gant
merc’hed ’zo ha disteurel ar re a zo fellet dezho stourm, ober un dra bennak e doare pe zoare ? Ned a
ket pelloc’h an droienn-mañ eget ar “kouilhoù ouzh o revr” a zo bet meneget uheloc’h el lizher. Ha
kalz reishoc’h e ve klask diskoachañ a-dreñv d’ur baotrez fallek bennak ster ar stourm he deus klasket
ren).

« Ar gudenn evidomp n’eo ket kennebeut klask hepken “mestroniañ” an amveziadoù kent. Pezh a
fell dimp ober zo ijinañ ha krouiñ furmoù kevredigezhel nevez a roy tro dimp da gemer perzh en istor,
krouiñ ar bonveziadoù a gaso ac’hanomp d’an istor. »
(27 01 76)
GOUENNAÑ : – ha roll kevredigezhel ar merc’hed 109/25 hh
GOUREVVELIEZH : – ha stad anistorek ar merc’hed 109/26 hh
ISTOREGEZH : bevedelezh hag – 109/27 hh
MERC’HED : – hag istoregezh 109/25 hh
Dodennoù EMVR-556
Da aozerez EMVR-556, digant aozer EMVR-550, Emsav 107/407-408, 1975 :
« Un nebeut resisadurioù a fell din reiñ da heul an arzaeladurioù a rez da’m lizher EMVR-550.
Moarvat e’m eus displeget fall war betore poentoù e savan a-du gant aozerez PKB-1420, pa skrivan :
“Setu penaos en he c’homprenan” (/407). Ar “Setu”-se en em astenn, n’eo ket war an div linennad da
heul evel ma soñjez (e gwir, hervez an doare ma’m eus savet va displeg, ez eus tu aes-tre da gompren
evel ma rez), hogen war ar peurrest eus an dilinennad, betek : “(), hogen an istorekaat”.
« Un arzaeladenn all a rez (109/26) : kavout dislavarus e komzfen eus eilsaveladur evit merkañ ar
c’heñver etre an emgannusted hag an hormonoù. Aze e talc’han da zifenn pezh a lavaran. Ar fazi a
rez, da’m meno, eo intent an eilsavelañ evel ur perzh eus mab-den hag eus mab-den en e haelañ, evel
boud speredel. Hogen, an eilsavelañ n’en deus ket gortozet mab-den, n’eo ket mab-den en deus
degaset an eilsavelañ (ar gin eo kentoc’h : mab-den eo a zo frouezh un eilsavelañ). Adlenn, mar plij,
PKB-1320 (Emsav 94/329-349, 1974) ha dreist-holl an arroud : Ar beved eilsaveladur an alvez,
/333 hh. Fazi an denelourion hag ar speredelourion eo enebiñ mab-den ouzh an natur evel un “natur”
speredel, uhel, hael ouzh un “natur” all danvezel, izel, vil. Lakaomp ez eo mab-den ul lec’h brientek a
eilsaveladur, peogwir en e geñver ez eus eskoret ur bazenn nevez d’an eilsavelañ e stumm an istor ;
met, dres, dre berzh m’en em ziskuilh an istor evel hollelaat, e tle pep tra, pezh a anavezomp evel
“natur”, bezañ eilsavelet ; hag a-benn ar fin ez eo c’hoazh ur sellad soliadek ober eus mab-den ul lec’h
brientek a eilsaveladur, ur sellad o lakaat un troc’h etre mab-den hag an natur, rak daou arvez n’int
ken eus an eilsavelañ. Evit reiñ ur skouer : hormonoù ’zo zo bonvezus d’an emgannusted (ar
vevoniourion eo henn lavar, hag aozer al lizher d’o heul !) ; kement-se a vez diskouezet ent arnodel e
par al loened, ha mab-den er c’heñver-se zo ul loen e-touez ar re all ; hogen, ne golli netra o karzhañ
da rukun speredelour, mar sellez ouzh an devoud-mañ : mar bez eilsavelet an hormonoù en
emgannusted e tachenn ar stourm bouedel, revel, galloudel, e c’hell an hevelep hormonoù, dre ul
lankad ouzhpenn a eilsaveladur, bezañ eilsavelet en emgannusted e tachenn stourm ar finvezioù. E-se,
diwar ma sellomp stourm ar finvezioù evel afer-greiz hon buhez, an enebadur den/natur n’en deus ket
mui kalz ster : ken pouezus, ken hael, ken speredel eo ar bonveziadoù naturel (pe alvezel evel an
hormonoù h.a., pe bevedel evel an emgannusted h.a.) hag an arvezioù denel er ster strizh : en
eilsavelañ ez eo an natur a-bezh en he endon a vez eilsavelet. An hollelaat zo ivez tarzhañ ar
c’hombod denel war un dro gant ar re all.
« A-hend-all, ne gav ket din e ve kendispellaus pezh a lavar aozerez PKB-1420 en he fennad ha
pezh a lavarez e’z hini, – na pezh a lavaran e’m lizher.
« Daou ziarsell ez eus :
« 1) Diarsell an degouezhioù hiniennel. Merc’hed ’zo a lavar o deus kavet dre ar vammelezh (na
strishaan ket d’ar gouennañ) o bleuniadur. Desket o deus dre o c’heñver ouzh o bugale un doare
donoc’h ha nevez da garout, da gompren, n’eo ket hepken o bugale, hogen pep tra, – da gavout e-se
un hent d’an hollelezh. Merc’hed a lavar se, ha diwar pezh a c’haller stadañ en o doareoù, e ranker
krediñ ar pezh a lavaront. Mat. Hogen n’hon eus gwir ebet da ziren diwar ar stadadenn-se e rank an

holl verc’hed kavout an hent d’an hollelezh dre ar vammelezh. Rak tu zo da stadañ ivez e kav tud all
(merc’hed ha paotred) an hevelep hent d’an hollelezh dre ar vammegezh hep tremen dre ar
vammelezh werc’hek, bevedel, eleze dre ar gouennañ (anaout a ran merc’hed divugale ha paotred
oc’h ober war-dro bugale pe tud klañv gant un damant mammek diles). Ouzhpenn se ez eus tu da
stadañ e kav tud all hentoù an hollelezh nad int ket hent ar vammegezh. E-se e c’haller lavarout ez eo
ar vammelezh un amveziad bonvezus d’an hollelaat, d’an istor, e-touez re all. (Aon ’m eus e
treuzkomprener alies “amveziad bonvezus” oc’h intent “amveziad ret” – eleze “amplegad” –, o
tiwelout ar c’heal “bezus” a zo e “bonvezus”. Pa lavarer ez eo A amveziad bonvezus da B, ez
empleger a) ne gas ket an holl Aoù da B b) ne zeu ket eus A an holl hentoù da B ; gant gerioù all,
lavarout “ez eo ar vammelezh un amveziad bonvezus d’an hollelaat, d’an istor” zo kement hag
emplegañ a) n’eo ket a-walc’h bezañ mamm evit mont d’an hollelezh, evit bezañ en istor b) n’eo ket
ret bezañ mamm evit mont d’an hollelezh, evit bezañ en istor. Merc’hed ’zo a gav dre ar vammelezh
hent an istor. Tud ’zo a gav dre ar vammegezh (o vezañ mamm pe get) hent an istor. Tud ’zo a gav ermaez eus ar vammegezh, seul gent a se eus ar vammelezh, hent an istor).
« 2) An eil diarsell, an hini kemeret dreist-holl gant aozerez PKB-1420, eo an diarsell kefredin :
hini ar patromoù stuzegezhel, ar reolennoù hag ar rolloù kevredadel, ar frammoù hag an dezvoù. En
diarsell-mañ e reer stadadennoù kevredadel ha politikel, hag a c’hell bezañ diverret evel-henn : ur
c’hefload a isted a vez d’ar merc’hed er c’hevredigezhioù a anavezomp (gwallziforc’het int gant ar
patromoù stuzegezhel, gwasket gant ar reolennoù kevredadel, bac’het e rolloù kevredadel ’zo evel ar
gouennañ, – ha dezvoù a-berzh Stad o tont da gensakrañ ar sujidigezh emframmel-se).
« En diarsell-mañ e reer anv eus daou stourm :
a) ar stourm benevelour (intent a ran “benevelour” en doare ma intentomp “broadelour”,
“yezhelour”, h.a., eleze ar stourm evit gounit d’ar merc’hed an hevelep gwirioù ha d’an dud all, evel
ma stourm broadelourion ha yezhelourion evit gounit d’o broad ha d’o yezh an hevelep gwirioù ha
d’ar broadoù all pe d’ar yezhoù all). Daou amkan zo d’ar stourm benevelour : gounit ar gevatalded e
par an dezvoù (gounezet eo a-benn bremañ ar stourm-se er broioù diorreet) ; gwerc’hekaat ar gwirioù
gounezet, eleze treuzfurmiñ ar gevredigezh evit kas da get ar gwallziforc’hioù, ar gwaskerezh, ar
bac’hadurioù o terc’hel c’hoazh ar merc’hed en devoud en ur c’hefload a isted ;
b) ar stourm emsavel. Ar stourm benevelour (evel deskrivet a-us) zo dezhañ da bal kevreizhañ ar
gevredigezh diouzh ar finvezioù a zegemer d’he re (eleze, en anv finvez ar gevataliezh, diraez ar
gevatalded dezvel ha devoudel etre ar revioù), dres evel ma c’houlenn ar yezhelourion evit ar
vrezhonegerion ar gevatalded en dezvoù hag er gevredigezh c’hall, – pezh a c’haller envel ur stourm
arallek. Ar stourm emsavel zo anezhañ labour da savelañ, etre traoù all, finvezioù nevez, nesoc’h d’an
hollelezh eget ar re degemeret gant ar Stadoù en o Bonreizh.
« Evel ma’z eo eskoret hon stourm emsavel eus ar stourm broadelour, ez eus da c’hortoz ur
stourm emsavel oc’h eskoriñ ivez eus ar stourm benevelour. Labour an Emsav en deus roet ur ster
istorek d’ar stourm broadelour, zoken mar en deus tarzhet ar c’hombod broadel ha graet un deberzh
eus ar vrezhonelezh. Pe labour a roy ur ster istorek d’ar stourm benevelour, o tarzhañ ar c’hombod
benevel hag oc’h ober un deberzh eus ar venevelezh ? Tezenn aozerez PKB-1420 eo e c’hell an
Emsav kefleuniañ al labour-se ha, zoken, e vo prouiñ e emsavelezh, eleze e gerzh etrezek an
hollelezh, bezañ gouest da reiñ ster istorek, hollveziadel, d’ar stourm benevelour, evel m’en deus graet
d’ar stourm broadelour. Evel-se eo e komprenan-me da nebeutañ al linennoù, diaezus d’ar sell kentañ,
ma ra anv eus ar Bodad lennegel evel “kentañ kammed a-berzh ar merc’hed” (/362).
« Ur c’hraf all a arzaelez e’m lizher eo afer “an istorekaat dre ar c’hleze”. Anzav a ran ez on aet
aze muioc’h diwar santout eget diwar veizañ, dre skeudennoù kentoc’h eget dre veizadoù, – pezh a’m
eus bet tro koulskoude da rebech da geneiled ’zo e degouezhioù all ! Ret e ve donaat ar santadenn-se
diwar-bouez un imbourc’h istorour na c’hallan ket ren bremañ. Setu perak ez asantan kas ar skeudennse d’ar blotoù betek-gouzout. Pezh a gont eo termenañ fraezh ar c’heñver etre ar stourmoù dibarek
(benevelour, broadelour, renkadelour, h.a.) ouzh an emsavelezh. »
(02 02 76)

BENEVELOUR : stourm – hag emsav 109/30
EILSAVELAÑ : lec’h mab-den hag an natur en – 109/28*
HOLLELEZH : mammelezh hag – 109/29
ISTOREGEZH : bevedelezh hag – 109/28 hh
KOMBOD : tarzhañ ar – benevel 109/30 ; tarzhañ ar – denel 109/29
Dodennoù EMVR-557
Da aozer EMVR-557, digant aozerez PKB-1420, Emsav 106/353-363, 1975 :
« Un nebeut evezhiadennoù a felle din ober da heul ho lizher [EMVR-557], o tennañ da grefen
resis anezhañ. Koulskoude eo gant un evezhiadenn hollek e krogin : hon chal, pa genskrivomp azivout tachenn pe dachenn a ergerzhomp, zo en em skoazellañ, sklaeraat traoù ’zo ; kas war-raok an
dezrann, a gav din da nebeutañ. Al lizher usveneget ne hañval ket din mont kalz war an tu-se, setu
perak e vurutellin un nebeut krefen a zo da’m meno ur giladenn e-keñver pezh a zo bet skrivet endeo
a-zivout kudenn ar merc’hed, pe a zo arvarus.
« Da gentañ ar pennad 1) Diarsell an degouezhioù hiniennel (en e bezh). An degouezh hiniennel a
venegit eo ar merc’hed a lavar o deus kavet er vammelezh o bleuniadur. Diwar an degouezh-se e
tiogelit o deus dre ar vammelezh kavet un hent d’an hollelezh. Anv a rit eus doareoù (d’ar merc’hedse) a c’haller stadañ, a ra e ranker krediñ pezh a lavaront. Ur forc’hellegezh ez eus aze. Pa lavar unan
bennak e kav e vleuniadur amañ pe ahont, eo diaes e zislavarout, rak n’eus nemetañ a oar (zoken mard
eo e vuhez leun a walleurioù, diouzh barnadenn ar re all), ha ne sell nemet outañ. Perak enta na grediñ
ar merc’hed-se ? (Un abeg a welfent : rouez ar merc’hed a lavar ar wirionez war an doare ma
vuhezont ar vammelezh, met lezomp se). Bremañ, bleuniadur ne dalvez ket hent d’an hollelezh.
Gallout a ran krediñ eo eürus ar mammoù bleunius, evit ar peurrest avat e kredan pezh a welan :
dilavar hag ezvezañs ar merc’hed en istor, mammoù bleunius pergen. Evel just, e oa dres en dilavar-se
hag en ezvezañs-se eus ar merc’hed en istor e wele G. von LEFORT o ferzhiadur don, hag o lec’h…
Displeget ’m eus e-barzh “War-du an istorekadur” penaos e c’hoarie ar vammelezh-se e-keñver
istorekaat ar merc’hed ; he buhezañ evel bleuniadur pe get a hañval din bezañ un dra a eil renk tre, –
nemet evit an hinienn a gav eno muioc’h pe nebeutoc’h a blijadur – ha ne welan ket penaos eo ar
bleuniadur-se a c’hell kas d’an hollelezh. Ret-mat eo stadañ ar c’hontrol ; bezañ mamm a dalvez
kemer perzh hanterat er bed (ne zistroan ket hiroc’h war se), mard eo bleunius ar vamm, ne glasko
morse netra all, hag e chomo sparlet en he c’hefridi a vamm. (Heñveldra gant pezh a lavarit a-zivout
an dud a ra war-dro ar re glañv, h.a.. Ne welan ket e kasfe d’an hollelezh ; kas a ra er c’hontrol da
welout er bed ur sammad hiniennoù, da nac’hañ an harzoù, ar renadoù, an nerzhoù kevredigezhel,
h.a., erfin ne chom mui nemet an Den a c’houzañv, a zo ret prederiañ, pareañ, ha me oar, e pep
anistoregezh. Se zo ivez emzalc’h ar skorourezed). Lavarout a rit ne vevennit ket ar vammelezh d’ar
gouennañ ; komzoù paotr, a lavarfen, met lakaomp, greomp anv eus desavadurezh ar vugale. Petra aze
a gas d’an hollelezh an hini n’en deus ket kavet endeo un hent d’an hollelezh ? Unan a zaou : pe ez eo
ahelet buhez un den war an istor, ha desavadurezh ar vugale ivez, pe ez eo ahelet e vuhez war
desavadurezh e vugale, hag en em sparl enni. N’eus ket a hent-treuz.
« Ho tezenn, a lunian buan evel-henn : mammelezh-vleuniadur o c’hallout kas d’an hollelezh, a
gavan enta disol. Met me fell din distreiñ war an termen “bleuniadur”. Komz a rit eus degouezhioù
hiniennel, me oar. N’eo ket un digarez evit chom e par un eztaol dangorel hiniennel dizezrann. Ar
merc’hed a venegit a vev tu bennak, en ur gevredigezh resis, hon hini, moarvat, a zo bet desavet en un
doare bennak, h.a.. O c’homzoù a zeu da vezañ talvoudus hepken pa seller ouzh an elfennoù-se, ha re
all. Menegiñ ar c’homzoù hepken zo en arvar da greñvaat un tech, gwall gasaus, ha sanket don
c’hoazh en dud, hag arbennik er merc’hed marteze, da chom er par hiniennel. Moumounañ a rit aze
tech reuzius ar re a glask e forzh petore skrid a-zivout kudenn ar merc’hed ur c’hendasson dangorel
kentoc’h eget un dezrann. Me lavar deoc’h, pa emeur gant ur gudenn ken diaes, ha ken fraost, ez eo ur

skoazell ! Koulz hon bountañ en traezh bouk. Pa gomzer eus mammelezh, ne c’haller soliañ nemet
war un dra : desavet eo ar merc’hed e sell da se. O vrientekaat ur buhezadur hiniennel e’m lakait da
soñjal en dud a wel en o micher un afer a blijadur, pe a vleuniadur ivez. Ar re-se, moarvat, n’o deus
ket ezhomm arc’hant evit debriñ. Brientekaat a rit pezh a zo a eil renk, e chomit ouzhpenn er par
hiniennel, hag e tiverkit an devoud kevredigezhel a zo dindan. E-se e soñjan eo ur giladenn.
« Ur gerig c’hoazh war an arver a rit eus an termen “mammek”. Ne welan ket penaos e c’haller
ober anv eus un “damant mammek diles”, nemet oc’h ober dave d’ur rummenn a gaved c’hoazh gant
G. von LEFORT : kement tra a zo karantez, truez, damant, trivli, kalon, h.a., zo tachenn ar merc’hed,
hag ez eo mammek. Met se zo bet dezrannet c’hoazh.
« Evit echuiñ, ez on bet souezhet o lenn ho poa kavet “diaezus d’ar sell kentañ” e welfen er Bodad
lennegel ar “c’hammed kentañ a-berzh ar merc’hed”, n’eo ket hepken peogwir e’m bije kavet koulz
lenn se en ul lizher kaset din, met ivez peogwir ne gomprenan ket petra a zo diaezus aze : e ve a-benn
ar fin ar merc’hed chalet gant an istor ? e stagfent a-benn ar fin gant an ober ? e kroufent un dra
bennak en Emsav ? pe ez arverfent an Emsav evel benveg istorekaat ? E kement-se ne welan nemet
abeg da vezañ laouen, hag a-benn ar fin eo gant ho tiaezamant ez on diaezet ! »
(14 02 76)
GOUENNAÑ : – ha roll kevredigezhel ar merc’hed 109/31
HOLLELEZH : mammelezh hag – 109/31
MERC’HED : – hag istoregezh 109/31 hh ; roll ar Bodad lennegel e perzhiadur ar – en Emsav
109/32 ; selledoù hiniennelour ouzh kudennoù ar – 109/31 hh
Dodennoù EMVR-558
Da aozerez EMVR-558, digant aozer EMVR-557 :
« Trug evit ar burutelladur a rez eus an arroud eus da lizher [EMVR-557] a-zivout ar vammelezh.
Gallout a rafen da’m zro burutellañ an doare ma ispilhez da arguzennadur a-bezh ouzh ar ger
“bleuniadur”. Un arguzennadur all eus da berzh e vije bet goulenn ouzhin displegañ hiroc’h va
lakadenn, ouzh he c’hemer en he fezh, ar gerioù “diwar pezh a c’haller stadañ” o vezañ e-barzh. Ne
harpan ket war ur santadur a “vleuniusted” ha war un diskleriadenn dangorel a “vleuniadur”, evel
ma’m lakaez d’ober. Ne vennan gwelout er santadur hag en diskleriadenn-se nemet merkoù-heñchañ
war-du ur werc’helezh da wiriañ. Mard eus ur burutelladur da ren, ez eo war bezañs pe divezañs,
dilested pe andilested ar werc’helezh-se, ha n’eo ket war ar merkoù-heñchañ o-unan.
« Nemet a-raok, e karfen gwiriañ un dra all : hag e komzomp eus an hevelep tra pa reomp anv eus
“istor”, “istorekaat”, “hollelaat”. E’z taou pennad war ar merc’hed [PKB-1218, Emsav 82/335-348,
1973 ; PKB-1420, Emsav 106/353-363, 1975] e lakaez ar c’healioù e penn-kont evel o vont diouto ounan, pe o reiñ da heñvelster ar c’heal “krouiñ” d’ar muiañ-holl. Poent e ve dit (ha da gement hini
ac’hanomp a ra gant ar meizadoù-se) degas bep taol un termenadur anezho. Unan a zaou : pe ez eus
aze meizadoù nidiadel hag e ranker adober an hent war-du enno bep tro ma reer ganto ; pe e taveer
dezho evel da gealioù o vont diouto o-unan, da ergorennoù termenet c’hoazh, hag e teuont da vezañ
gwengeloù dre an arbenn ma n’o deus lec’h ebet en ergorelezh (gant gerioù all, arabat e ve, goude
karzhañ gwengel ar vroadelezh vrezhon, degemer en e lec’h gwengeloù an istor, an hollelezh, h.a.).
E’m lizher EMVR-550 e laman kement a lavaran a-zivout “istor ar c’hleze” ; marteze ez eus un dra
bennak da lavarout aze, nemet an doare m’en em gemeren d’e lavarout oa faziek : anat eo, pa raen anv
eus “istor ar c’hleze”, e taveen dizezrann da “istor an istorourion”, eleze d’ur meizad soliadel mar bez.
Heñveldra, pa gomzez eus roll ar merc’hed en istor, e’m eus aon e taveez ivez d’an hevelep “istor an
istorourion”.

« Betek ma’z po sklaeriet an traoù er c’heñver-se, eleze adc’hraet an hent war-du kealioù an istor,
an istorekaat p’o arverez, e vo diaes-bras gouzout hag e komzomp eus an hevelep traoù, pe kentoc’h
pe savlec’h ketep zo d’ar c’healioù-se en hon lakadennoù enebek.
« Da skouer, pa ziverrez “va zezenn” en doare-mañ : “mammelezh-bleuniadur o c’hallout kas
d’an hollelezh”, e kavan ez out re vat, pe kentoc’h gwall skañv, ouzh he c’havout “disol” ; anster an
hini zo da lavarout. Va sañset “tezenn” zo da zezrevell kentoc’h evel-henn : ar vammelezh a c’hell
reiñ tro da ziorren ur garantez o tremen en tu all d’an unveziad ez eo ar ganadur, ha betek an
hollveziadelezh (er ganaouenn Jeanne, e veneg G. BRASSENS an tarzhadur-se etrezek ar “mère
universelle”). Goude he eztaoliñ en doare-se, e ouezin marteze diganit petra a zinac’hez : a) pe e
c’hallfe ar vammelezh reiñ tro d’ar garantez ; b) pe e ve ar garantez un hent d’an hollelezh. Pa’z po
resisaet ar poentoù-se ivez, e vo tu da vont pelloc’h er breud.
« Un nebeut resisadurioù a fell din reiñ diouzh va zu.
« En dezrevell a-us, “reiñ tro da ziorren” zo un doare eeun da lavarout “bezañ bonveziad da”. Aon
’m eus e kendalc’hez da soñjal “arbenn” pa lavarez “bonveziad” (arverañ “pennabeg” evel ma’c’h eus
graet nevez ’zo (sl. Emsav 106/356, 1975) a ziskouez a-walc’h eo pell an termenoù-se a vezañ sklaer
evidout). E’m lizher EMVR-557 (/29) e klaskan reiñ un nebeut resisadurioù war ar meizad
“bonveziad”. N’eo ket diezhomm reiñ amañ un nebeut re all. Pa lavarer : “A zo arbenn B”, ez
empleger ez eo A ha B devoudoù eus an hevelep domani (an tan ha berv an dour zo devoudoù eus an
hevelep domani alvezel da skouer). En eneb, pa lavarer : “A zo bonveziad B”, ez empleger emañ B en
ur c’heñver a drehontelezh ouzh A, ha ne c’haller e nep doare anaout na displegañ B o loc’hañ diwar
A. Kemeromp skouer an orged. Tu zo da anaout ha da zisplegañ an orged evel devoud bevedel, – er
genvevedouriezh n’eus troc’h ebet etre an orged en den hag el loened all. War un dro avat, an orged a
ro tro da ziorren ur c’henderc’hañ o tremen en tu-hont d’ar c’heñver bevedel etre par ha parez, ha
betek an hollveziadelezh. Lenn a reer a-wechoù : “An orged zo en orin ar bennoberenn arz-mañ”.
Penaos kompren an droienn dispis “en orin” ? Gant ar ster “arbenn”, “devouder”, “amplegad” ? Nann,
a dra sur. Mar gell un termen resis bezañ lakaet aze, ez eo “bonveziad” ha hini all ebet. Domani an arz
zo trehontus da zomani an orged. Drezañ e-unan, an orged ne genderc’h netra, ned eo arbenn da netra
e-maez eus maezienn strizh ar beved. Un tech dañjerus eus ar yezhoù eo lezel ster ar gerioù da risklañ
eus ur meizad d’egile ; ul lun retorik eo menegiñ ar bonveziad hag an eilsaveled dindan an hevelep
termen, hag ur vetonimiezh voas e meur a yezh eo lakaat an hevelep ger war “orged” devoud bevedel
ha “karantez” devoud buhezel. Seurt metonimiezhoù a ra joa ar yezhoniourion pe al lennegourion,
nemet e ranker diwall diouto er preder, rak drastus ez int. An arselliñ a lak da stadañ e tiorre ar
garantez a-wechoù a-geñver gant an orged (diwar-bouez ur c’heñver a vonveziadelezh), a-wechoù ageñver gant ur bonveziad all ; hag ivez e vez alies orged hep karantez a-geñver. Koulskoude e ranker
en em c’houlenn perak eo diwanet ar vetonimiezh etre an daou zevoud-se ha n’eo ket etre daou all,
lakaomp etre an devoud “orged” hag an devoud “arz”. Hag ez eus yezhoù ma kaver arouezet an orged
hag an arz dre an hevelep termen ? Pa ouzon, n’eus ket (koulskoude, André BRETON : “Faire
l’amour avec les mots…”). Zoken mar befe, ne welan nemet un displegadur d’an devoud ma
c’hoarvez ar vetonimiezh etre daou dermen kentoc’h eget etre daou all, hag un displegadur stadegel
eo : an aliesañ ent stadegel e c’hoarvez en devoudoù ar c’heñver a vonveziadelezh etre karantez hag
orged. Kudennadur ar metonimiezhoù-se zo da savlec’hiañ e stern pep sevenadur dibar.
« Mar seller bremañ ouzh ar vammelezh, ez eo dav dispartiañ ivez an devoud bevedel hag an
devoud buhezel. Amañ ivez e c’hoari ur vetonimiezh a hañval bezañ ledetoc’h c’hoazh dre ar
sevenadurioù eget ar vetonimiezh etre “orged” ha “karantez”, o lakaat dindan an hevelep termen ar
vammelezh vevedel hep troc’h etre an den hag al loened all, hag un X trehontus da zomani ar beved, a
roer da azonoù dezhañ perzhioù hollveziadel diseurt hervez ar sevenadurioù (adalek an doueezed- hag
ar gwerc’hezed-mamm betek mamm eorizhek G. von LEFORT pe “mamm hollveziadel” G.
BRASSENS). An X trehontus-se zo evel just skritellet “mammelezh” en holl sevenadurioù-se.
Kompren mat pezh a lavaran : stadañ an X trehontus-se skritellet “mammelezh” dre berzh ur
vetonimiezh er sevenadurioù zo stadañ ur beziad soliadel. Kement-mañ n’eo ket abeg a-walc’h da
ziogeliñ e tle ar merc’hed bezañ mirourezed ha kendalc’hourezed an X trehontus-se, gant gerioù ez eo

un dlead groñs dezho gwiskañ perzhioù eorizhek ar vammelezh vuhezel ha nebeutoc’h c’hoazh
soublañ d’ar vammelezh vevedel evit kaout o lec’h er sevenadur. An X-se, zoken mard eo frouezh ur
c’herzh d’an hollelezh, zo aet da soliadel ha ne oufe enderc’hel an nidiadelezh e nep doare ; ereet eo
an X-se ouzh ar vammelezh vevedel dre un ere a vonveziadelezh, ere na c’hell ar gevredadourion
diraez nemet dre ur “savelenn” stadegel, – ha n’eo ket dre ur savelenn wirion, arbennel ; ha setu perak
ez a da zanvez an divezouriezhoù, a bled gantañ e termenoù a zlead ; setu perak ivez e c’hell ar
galloudoù kevredigezhel arverañ, ouzhpenn ar vammelezh vevedel, ar vammelezh vuhezel (an X
trehontus-se aet da soliadel) evel benveg reolennañ, destrizhañ, mac’homañ, – skouer ar
gouarnamantoù o veurekaat ent kefridiel ar vammelezh dre atoriñ eorizhoù ha finvezioù an tremened.
Kemer perzh e stourm ar finvezioù eo a dra sur diskuliañ an atoradur-se. Hemañ koulskoude ne oufe
ket bezañ digarez evit dinac’h ar gennad eus ar beved hag eus ar vuhez ma c’hoarvez, evit diskleriañ
ar vammelezh vevedel – ha buhezel – da skoilhus dre natur ouzh ar sevenadur, an istorekaat, ar
c’herzh d’an hollelezh. Mar bez arveret ar vammelezh evel benveg mac’homerezh, n’eo ket hi a zo da
damall, met an arverourion.
« Ne gav ket din e c’haller mont pelloc’h. Ar gomz, pe kentoc’h an nid, zo d’ar merc’hed, ar re a
vremañ hag ar re da zont. Ar goulenn a c’haller ober zo : pelec’h, er sevenadur a zo o teraouiñ, e vo
pennbouez ar vonveziadelezh ? An devoudoù hepken a responto e disoc’h al labour kenderc’hañ ar
sevenadur-se.
« Ur gerig c’hoazh a-zivout pezh a c’hallfe bezañ diaezus er Bodad lennegel :
1) en em greizañ muioc’h war an traoù benevel eget war an traoù lennegel ; n’eus nag arz benevel
hag arz gourevel, bez’ ez eus arz diles hag arz andiles ; an arz diles a vo frankizadur ar merc’hed ; rak
gantañ e steuz ent werc’hel an dispartioù a vez lakaet etre benevelezh ha gourevelezh, – an arz diles
ha kement ober emsavel diles evel just (un hent ha mil zo d’an istorekaat) ; komz a ran eus arz
peogwir ez eus anv a Vodad lennegel…
2) c’hoari ar bodad-arc’hañ benevelour e-barzh E.S.B., – bezañ ur meni U.D.B. benevelour e
kelc’hig an Emsav. »
(17-18 02 76)
BONVEZIADELEZH : – ha sevenadurioù 109/33 hh ; – hag arbennelezh 109/33* ; metonimiezhoù ar
– 109/33*
GOUENNAÑ : – ha mammelezh vuhezel 109/33
HOLLELEZH : mammelezh hag – 109/33 hh
MERC’HED : mammelezh ha mac’homerezh ar – 109/34 ; roll ar Bodad lennegel e perzhiadur ar – en
Emsav 109/34
NIDIADEL : istor evel meizad – 109/ 32 hh
Dodennoù EMVR-559
A-zivout PKB-1429, « Kendiviz e Sikilia » gant Elio VITTORINI, Emsav 109/12-18, 1976 :
« Er pennad e reer alies anv eus “adtermenañ” an traoù ; eus reiñ ur ster nevez d’ar gerioù, h.a..
Soñjet ’m eus er Bibl, e danevell krouidigezh ar bed, ma weler Doue o tegas da Adam an traoù, al
loened en deus-Eñ graet, evit ma rofe Adam un anv dezho. Un doare prof eo a-berzh Doue, a lak an
den da vezañ perzhiat er grouidigezh, a gavan. Arouezañ a ra mat a-walc’h petra eo ar c’hrouiñ denel :
ket ur c’hrouiñ ex nihilo evel hini Doue, met un anv, un termenadur, ur furm, en un doare. Mard eus
eus se e Kendiviz e Sikilia, e tigor endeo ur bed nevez. »
(14 02 76)

ADTERMENAÑ : – ha krouiñ e-barzh « Kendiviz e Sikilia » gant E. VITTORINI, 109/35
Dodennoù EMVR-560
Da aozerez EMVR-560 :
« Deurus-tre e kavan da evezhiadenn a-zivout “adtermenañ” arveret er pennad a-zivout E.
VITTORINI. Pa lavarer “eilsavelañ”, “eilsammañ”, ne lavarer netra all. Un eilpennadur a c’hoarvez :
en ul lankad kentañ e kemerer da stern-daveiñ “krouidigezh ar bed”, an alvez da gentañ (arouezet evel
“douar”, “dour”, “luc’h”, h.a.), diazez da bep tra, ha neuze ar beved (“plant”, “loened”) tennet
dioutañ, hag erfin ar vuhez (“mab-den”). Kregiñ a ra an eil lankad pa ro an den anvioù d’al loened ; a
zo da intent ez eilsamm kement tra zo bet araozañ, – da heul, an diazez ned eo ket mui an alvez (an
natur-vamm o tougen pep tra ha mab-den), met ar ger o neveziñ mab-den ha drezañ kement tra ’zo. Ese ned eo ket mui “krouidigezh ar bed” ar stern-daveiñ, hogen “nevezidigezh ar bed”. An neveziñ-se
zo hollelaus, rak ne lez er-maez netra eus ar pezh a zo. Aze emañ merkoù-anaout an arz diles ha
kement ober diles ’zo : bezañ nevezus (eilsavelus, eilsammus, eilanvus, adtermenus) hag hollelaus
war un dro. “Adtermenañ” er ster a verkez a dalvez : kemmañ diazez d’an traoù, ar bleñch breskañ,
darvoudusañ, o tont da sol ha da greiz, – da gement-mañ e tave moarvat dodenn dispis “diwezh istor
ar c’hleze”.
« Distreiñ a ran war an dezrevelloù o tispartiañ an tri domani alvez, beved, buhez. Graet e vez an
disparti-se evit ezhommoù dezrannerezhioù ’zo, pa loc’her diouzh selledoù soliadek. Rak
gwerc’helezh an eil lankad, lankad an neveziñ, eo bezañ buhez hepken ; al loened ur wech anvet zo tra
eus mab-den, n’eo ket evel madoù armerzhel hepken, hogen evel natur adtermenet, – gant gerioù all,
an orged eilsavelet, adtermenet, zo karantez hepken, pe arz, pe…, ha n’eo ket hepken an araez da
genderc’hañ kenderc’herion. Evel just ne c’hellomp ket tremen hep ober dispartioù evel an hini a
reomp etre alvez, beved ha buhez. Binvioù-dezrannañ diziouerus int. Met n’o deus gwerc’h nemet ekeñver al lankad kentañ. O gwerc’h a gollont en eil stern-daveiñ, ma ren ar sell nidiadek. Heñveldra
ne c’hellomp ket dioueriñ an armerzh, nag ar genel, hag int devoudoù eus al lankad kentañ. War se, sl.
Aviel Sant Yann, 1, 12-13.
« Pa gomzez eus “krouiñ denel”, “krouiñ doueel”, ez eus tu d’o dispartiañ e diarsell al lankad
kentañ, nemet e steuz an disparti-se e tan an neveziñ. »
(18 02 76)
ADTERMENAÑ : – hag eilsavelañ 109/35
NIDIADELEZH : – evel nevezidigezh ar bed 109/35
Dodennoù EMVR-561

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Prezegenn Per DENEZ e « Maison de la Culture » e Roazhon d’ar 5 c’hwevrer 1976.
Dodenn ar brezegenn oa « Qu’est-ce que la culture bretonne ? ». Gant Per DENEZ edo Andrea
AR GOUIL, he deus kanet un nebeut gwerzioù, hag e tlee bezañ Youenn GWERNIG, met n’eo ket
deuet. A-fet « kultur », ez eus bet komzet dreist-holl eus lennegezh, ha lennegezh « poblek ».
Gant dilestradeg Breizhiz en Arvorig en deus kroget ar prezegenner. Hir en deus graet anv eus al
lennegezh ez eus tu da soñjal e voe anezhi da vare ar Rouantelezh, rak kavet ez eus bet
spisc’heriennoù (kv. geriadur FLEURIOT) o tiskouez e oa diorreet ar brezhoneg war dachennoù
uhelañ preder ar mare. Meneg zo bet ivez eus ar berzh a rae danvez Breizh er Grennamzer, prouenn awalc’h e oa Barzhed e Breizh evel e Kembre o lakaat Europa a-bezh da anavezout pinvidigezh o

broioù. Graet ez eus bet dimp un diverrañ eus Le Mirouer de la Mort, barzhoneg a ouzhpenn 3 000
gwerzenn, oberenn nemeti pe-dost o chom eus lennegezh an amzer gent. Rak pep tra zo bet distrujet,
deiz pe zeiz : drastet hon levraouegoù, devet hon dornskridoù, distrujet war-bouez unan bennak a zo e
London pe e lec’h all. Betek mein abati Landevenneg a zo bet kaset da sevel ar c’hoc’hu e Brest !
Disoñjal a ran lavarout e kroge e dibenn an Dugelezh ar renkadoù-ren (n’eo ket an noblañs, rak e
Breizh n’eo ket heñvel) da vezañ breinet gant ar galleg. Degouezhet oamp en amzer an Dispac’h gall,
goude klevout gant from meneg eus ar Bonedoù Ruz (ha pezh a lavar diwar o fenn Madame de
SÉVIGNÉ) hag eus PONTKALLEG. Ar Chouaned ivez a roas tro d’an displeger da zegas, gant heug,
pezh a lavaras un dispac’hour bennak : e oa ar brezhoneg hag ar rannyezhoù barbar all da vezañ
distrujet, rak mat e oant hepken da servijout fanategezh enebourion ar Republik. Ar Chouaned enta zo
bet gwasket en o yezh. Evel just, bewech ma rae Per DENEZ anv eus harozed hon istor, e kane
Andrea AR GOUIL ar werz azas. Rak Per DENEZ, kelenner ampart, a venne komz war ar fetis, ha pa
venege ar gwerzioù savet gant hon hendadoù, e roe dimp war un dro un tañva anezho. Erfin, adal ar
Republik kentañ ez a fall an traoù gant ar brezhoneg. Met dre eurvad eo deuet ar Romantelezh, ha
gant he doug d’an traoù poblek, nann akademek, dismegañset er c’hantvedoù a-raok, he deus graet
vad, e-touez traoù all, d’ar brezhoneg ha d’al lennegezh. Diouzhtu evel just ez eus bet keloù eus
KERVARKER hag eus an tabutoù a-zivout dilested (poblek) ar gwerzioù dastumet gantañ. Frealzet
omp bet o c’houzout e oa bremañ diogel ar poent-se : diles int. Ha Per DENEZ da reiñ dimp niver
resis ar gwerzioù bet kavet gant aozer Barzhaz Breizh er barrez-mañ-parrez, niver resis ar gwerzioù
klevet digant an hevelep kanerez, ouzhpenn 200 a-wechoù. Kement-se a ziskouez pegen buhezek e oa
c’hoazh ar c’hultur breizhat, daoust d’ar strivoù graet evit e zrastañ. Diskouez a ra ivez niver an traoù
a zo bet kollet. Ha setu ni e derou an 20t kantved ; diwar vont e oa bet meneget yezhadurourion,
geriadurourion. VALLÉE avat zo bet disoñjet ; Meven MORDIERN ivez. Ur mare trist eo derou an
20t kantved, en arbenn eus ar skol c’hall a zo ledet da Frañs a-bezh. Falloc’h c’hoazh an trede
Republik eget NAPOLÉON : hennezh n’en doa ijinet nemet al lise, pezh a dizhe nebeut a dud ; gant
ar skol kentañ derez eo tizhet kement lec’h a oa bet gwarezet (sic) betek neuze. Met war un dro e
weler tud o skrivañ e brezhoneg : Tangi MALMANCHE goude Lan INIZAN, h.a.. Gant tristidigezh e
saluder ar Brezel-bed kentañ, en deus lazhet kement a Vreizhiz, ha graet gallegerion eus an holl. Ha
ret eo menegiñ istor fromus ar soudard tamallet, barnet ha fuzuilhet hep m’en defe morse gouezet
perak, rak ne ouie ger gallek ebet ? Goude ar Brezel, ez eus bet Gwalarn hag he strollad, idealour ha
mesiazek : Roparz HEMON, gant e labourioù niverus war ar yezh, ABEOZEN, Youenn DREZEN ha
Jakez RIOU (a zo bet kaset ken yaouank da Vro-Spagn), ha diwezhatoc’h Maodez GLANNDOUR,
h.a.. Goude an eil Brezel-bed, ez eus bet Ronan HUON ha dreist-holl, deuet dre hentoù gwall
zisheñvel, Per Jakez HELIAS, anavezet bremañ gant an holl evit e berzhiadur el lennegezh vrezhon.
Hag ivez Youenn GWERNIG, « unan eus hon brasañ barzhed er mare-mañ » ; kalet eo bet e donkad,
pa en deus ranket bevañ pell en harlu. Hag evit echuiñ, Anjela DUVAL, koueriadez o vevañ diwar he
zammig douar, gant he loened, hag a sav barzhonegoù, dirak he oaled, pa’z eo distro eus ar parkeier.
Ha lennet eo bet dimp troidigezh ur varzhoneg hir a-walc’h ganti.
Goulennoù pe evezhiadennoù rouez ez eus bet da heul, dizeur peogwir e oa aze ur saliad
studierion da Ber DENEZ, deuet d’e selaou o tisplegañ pezh o doa klevet displegañ c’hoazh. Gouezet
hon eus memes tra e oa anv a grennañ Rann ar C’heltieg er Skol-veur, hag e oa en arvar
« skoazellerion » ’zo…
Heverk e kavan prezegenn Per DENEZ. Klasket en deus prouiñ daou dra : 1) ez eus hag ez eus bet
abaoe pell ul lennegezh vrezhon ; pa n’eus ket skridoù, ez ijin ; ul lennegezh hon eus, peogwir hon eus
bet unan, hag abretoc’h eget ar C’hallaoued ; 2) diskar ar brezhoneg hag al lennegezh vrezhon zo e
gwall ar C’hallaoued. Evit-se eo chomet koumoulek a-walc’h ar mare m’eo kroget ar mac’homerezh,
met diogel eo.
Aze ez adkavan tech tud U.D.B. ivez (kv. digoradur Y.B. PIRIOU da Défense de cracher par
terre et de parler breton) : n’int asur eus ar bremañ nemet e kement m’o deus un tremened. Neuze,
koustet a gousto, e kaver unan. Ha zoken evit ar bremañ ! Dre eurvad o deus Gilles SERVAT, Youenn
GWERNIG, ha dreist-holl Per Jakez HELIAS, graet berzh. Bremañ ez eo diogel al lennegezh vrezhon
kempred, houp !

O klotañ gant se ez adkavomp, dreist-holl, ar youl da ziverkañ an Emsav, a gaved en egin gant
Youenn DREZEN, ha splann gant U.D.B. (sl. Emsav 103/258 hh, 260 hh, 1975). Amañ eo splannoc’h
c’hoazh : anv ebet eus VALLÉE na MORDIERN, diverket eo Roparz HEMON evel skrivagner ha
barzh (evel yezhoniour n’eus ket tu, an holl a bren e c’heriadur !) ; meneget ez eus bet un nebeut
skrivagnerion eus Gwalarn, hag unan eus Al Liamm ; diaes en dije kavet Per DENEZ moarvat o
rasklañ penn-da-benn. Met anv ebet eus Al Liamm he-unan, nag eus ar Geto, nag eus lennegezh ar
Geto. Ger ebet evel just war oberenn ar skrivagnerion-se ; evit gwir, evel ma oa graet ar brezegenn,
n’o doa ket o lec’h enni.
BROADELOUR : ezhomm ar -ION da gaout un tremened broadel 109/37*
EMSAV : diverkañ an – 109/37*
GALLEKADUR : – hervez ar vroadelourion (P. DENEZ) 109/36 hh
LENNEGEZH : – vreizhat hervez ar soliadelourion (P. DENEZ) 109/36 hh
Dodennoù EMVR-562

Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Kentañ trimiziad 1976.
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S.A.D.E.D. : Pevarzekvet prantad kendaelañ bloaziek (10) .................................................... 110/41-74
Kendael a-zivout istor ar c’healiadurezhioù :
4e testenn, PKB-1431, Michel FOUCAULT : « Ar gerioù hag an traoù ». I. – Imram al
lavar, /41-58.
Kendael a-zivout istor ha kevredigezh :
19t testenn, PKB-1432, Bepred a-zivout keal ar « goullo broadel », /59-64.
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
18t testenn, PKB-1433, « Kerteri » gant Ricardo TALESNIK – En tu-hont d’ur pezhc’hoari : lennegezh ha kudennoù hon amzer, /64-74.
An Emsav hag ar Vro (92) [EMVR-562 – 563]....................................................................... 110/75-78
Lizheroù, /75.
Danevelloù obererezh :
Ar « Poellgor soudarded » e Granville (50), /76-78.

S.A.D.E.D. : PEVARZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (10)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR AR C’HEALIADUREZHIOÙ*
(Pevare testenn, PKB-1431)
Michel FOUCAULT : « Ar gerioù hag an traoù ». I. – Imram al lavar.
Meur a dra zo en orin ar studienn-mañ. Da gentañ, mar ’m eus soñj mat, ur goulenn resisadurioù
a-zivout keal ar « yaelezh strollennel » (sl. Emsav 70/342, 1972) a-berzh ar bodad o prientiñ al levr
war varskouriezh ha broadelezh. D’an eil, da heul ar goulenn-se, an ezhomm anat-ouzh-anat da
adtermenañ un darn vras eus ar c’healioù a reomp ganto, teñvalaet o ster dre berzh riskladurioù
diseurt. D’an trede, ha bepred war an hevelep lañs, ar ret anaout gwelloc’h dialusk ar riskladurioù-se
end-eeun, gant gerioù all : klokaat hon intenterezh embregel eus hon c’healioù dre reiñ dezho o lec’h
hanezel e dehentadur ar c’healiadurezhioù.
Da boent-loc’hañ da’m labour e’m eus kemeret oberenn Michel FOUCAULT, ar prederour gall
brudet dreist-holl evit bezañ kemennet « diwezh mab-den ». Ar fifil a reas ar gemennadenn er metou
kefredour parizian ne zle ket kuzhat an imbourc’hioù sklaerius a renas M. FOUCAULT war ar pezh
en deus anvet an epistemê pe, hervez titl unan eus e levrioù, henoniezh ar gouiziadur (L’archéologie
du savoir, Paris, 1969). Tro hor bo da spisaat an termenoù-se e-kerz ar studienn-mañ. A-walc’h eo
gouzout e venn d’an imbourc’her kemer da zanvez, n’eo ket hepken ar ouezoniezh, da lavarout eo
disoc’hoù heboell ar strivoù da c’houzout, hogen ar ouiziadurezh (an epistemê), eleze kement
gouzoud a vez, hag eñ skiantel pe get ; penaos ez anaveze tud pep kantved traoù-diazez o bed : ar
moneiz, an traoù bev, an arouezioù, h.a.. Mat eo ivez merkañ diouzhtu bevennoù ur seurt imbourc’h :
ned eo nag an nidiad, na zoken an oberiad a seller outañ, hogen ar gouiziad hepken.
O vezañ ma kerzhomp amañ war un dachenn div wech nevez evidomp, dre nevezded ar preder ha
nevezded ar gerioù, ez in a gammedoù bihan da gentañ. An displegadenn-mañ a vevennin, n’eo ket
zoken d’ul levr gant M. FOUCAULT, hogen d’ur chabistr hepken, an hini a zo e ditl La prose du
monde (pp. 32-59) e-barzh Les mots et les choses (Paris, 1966). En em rediañ a rin da heuliañ dezev
an aozer betek en e vunudoù hag en e droiennoù stil, – ur mestrarzour eo M. FOUCAULT en e stil, ha
n’eo ket gwashoc’h a se.
Lodennet eo an 398 pajenn a ya d’ober Les mots et les choses e div rann, azlodennet e dek
chabistr.
Er rann gentañ e kaver c’hwec’h chabistr :
I : Al leuñverc’hed (prederiadennoù e sigur un daolenn livet gant VELASQUEZ : Las Meninas).
II : Lavar-plaen ar bed (a vo studiet amañ – brastres epistemê ar 16t kantved).
III : Derc’hennañ (keñverioù an arouez hag an anaoud en oadvezh klasel).
IV : Komz (henoniezh al lavar en oadvezh klasel).
V : Rummañ (henoniezh ar beved en oadvezh klasel).
VI : Eskemmañ (henoniezh an armerzh en oadvezh klasel). En eil rann, pevar chabistr :
VII : Bevennoù an derc’hennañ (ar c’heñverioù nevez oc’h anadiñ en epistemê Kornog en 19t
kantved).
VIII : Labour, beved, lavar (« Ar c’hantouezelezhioù nevez »).
*

Talbenn ar gendael-mañ oa bet betek-henn : Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù bedel (sl. Emsav 81/287297, /297-299, 1973 ; 95/373-387, 1974). E zaskemmet hon eus evit ledanaat an dachenn ha lemel pep forc’hellegezh.

IX : Mab-den hag e eiloù (« lun an den » evel arvez diac’hinek eus epistemê Kornog en 19t hag en 20t
kantved).
X : Skiantoù an den (n’int ket gouezoniezhoù).
Pemp istitl zo d’an eil chabistr, Lavar-plaen ar bed :
I. Ar peder heñveliezh (diazez ar gouzoud er 16t kantved).
II. Ar sinadurioù (keñverioù an arouez hag an anaoud er 16t kantved).
III. Bevennoù ar bed (gant epistemê ar 16t kantved).
IV. Skritur an traoù (savlec’h al lavar e bed ar 16t kantved : e tu an traoù).
V. Boud al lavar (dedroadur savlec’h al lavar etre ar 16t hag an 20t kantved).

Luniad ar gouiziadur er 16t kantved : an heñveliezh.
Meizad-kreiz Les mots et les choses zo enta an epistemê, ar ouiziadurezh. N’eo ket diezhomm reiñ
ur spisadur ouzhpenn da ster an termenoù-se. Mard eo ar ouezoniezh an ergorenn studiet gant ar
ouiziadoniezh (penaos en em ampar ar gouzoud skiantel, an diskiblezhioù diseurt a ra ar ouezoniezh,
h.a.), ez eo ledanoc’h ha strishoc’h war un dro an ergorenn a zo e kalon preder M. FOUCAULT : ar
gouzoud dre-vras eo, hogen ar gouzoud dre-vras evel ma’z eus anezhañ en ul lec’h hag en un amzer
eus an istorvezh : penaos en em ampare ar gouiziadur a oa hini tud ar 16t kantved, pe hini tud an 18t
kantved, pe hon hini ?
« Betek dibenn ar 16t kantved, he deus bet an heñveliezh ur roll danzeer ar gouzoud e
sevenadur Kornog. Hi eo he deus heñchet plaenaerezh ha desterierezh an testennoù ; he deus
urzhiataet c’hoari an argeloù, roet an tu da anaout an traoù gwelus ha diwelus, sturiet an arz o
derc’henne. Punet edo ar bed warnañ e-unan : an douar o vezañ skeudenn an neñv, an
dremmoù o’n em velezouriñ er stered, ar geot o c’hronnañ en o garennoù ar rinoù talvoudek
da vab-den. Al livouriezh a heñvelekae an egor. Hag an derc’hennerezh – ha pa ve fest pe
gouiziadur – en em roe da arreadur : c’hoariva ar vuhez pe melezour ar bed, sed an titl a
biaoue pep lavar, an doare en doa d’en em gemenn ha da soliañ e wir da gomz. » (Les mots et
les choses – LMC, p. 32).
Oc’h adkemer an termenoù boaziet gant skrivagnerion ar mare, e tigej FOUCAULT peder furm
d’an heñveliezh : ar gendereadelezh, ar c’hendamouezh, ar gemblac’hiezh, ar genhoaliezh.
Ar gendereadelezh (convenientia) a verk war un dro amezegiezh en egor ha heñvelded ar
perzhioù, an heñvelaat dre an nesaat koulz hag an nesaat dre an heñvelaat :
« Rak en endalc’her naturel ez eo ar bed, an amezegiezh ned eo ket ur c’heñver diavaez
etre an traoù, hogen an arouez eus ur gerentiezh teñval da nebeutañ. () An ene hag ar c’horf,
da skouer, zo div wech kendereat : ranket en deus ar pec’hed ober d’an ene bezañ tuzum,
ponner ha douarek, evit m’en lakafe Doue e kondon an danvez. Hogen dre an amezegiezh-se,
e tegemer an ene luskoù ar c’horf, e heñveleka outañ, tra “ma tistres ha ma vrein ar c’horf dre
berzh youloù an ene” (G. PORTA). » (LMC, p. 33).
« Ar bed zo kendereadelezh hollveziadel an traoù. » (LMC, p. 33).
« E-se, dre chadennadur an heñveliezh hag an egor, dre nerzh ar gendereadelezh-se oc’h
amezekaat an heñvelegoù hag o heñvelekaat an amezegoù, e ra ar bed chadennad gantañ eunan. » (LMC, p. 34).
« E pep poent kenstok e teraou hag e tibenn ur walenn heñvel ouzh an hini a-raok ha
heñvel ouzh an hini da heul ; a gelc’h da gelc’h, an heñveliezhoù a ya lerc’h-ouzh-lerc’h o
terc’hel ar pennoù pellañ (Doue hag an danvez), ouzh o c’hennesaat e doare ma sank youl an
Hollc’halloudeg tre betek ar c’hognadoù morgousketañ. Ar chadennad divent eo, ar gordennse eus ar gendereadelezh () “ha, mar stoker ouzh ur penn anezhi, a froumo hag a ray d’ar
peurrest fiñval” (G. PORTA). » (LMC, p. 34).

Ar c’hendamouezh (aemulatio) zo un doare kendoareadelezh dieubet diouzh endalc’h al
lec’helezh. Drezañ emañ traoù ar bed a-bezh e kenglot hag e kenoaz :
« Er c’hendamouezh ez eus un dra bennak eus an adsked hag eus ar melezour (). A-bell
emañ an dremm o kevezañ ouzh an neñv, dres evel ma’z eo meiz mab-den an adsked diglok
eus furnez Doue, evel ma’z eo an daoulagad, gant o goulou skars, un adskleur diwar ar
sklerijenn vras a skign en neñv an heol hag al loar ; ar genou zo Gwener, pa dremen drezañ ar
pokoù hag ar c’homzoù karantez ; ar fri zo ar skeudenn vunut eus heizh Yaou hag eus
naerwialenn Merc’her. » (LMC, p. 34).
« “Ar stered, eme CROLLIUS, zo mammog an holl c’heotennoù ha pep steredenn en
neñv zo rakskeudenn speredel ur c’heotenn, () pep geotenn pe plantenn zo ur steredenn
douarel o sellout ouzh an neñv, () pep steredenn zo ur blantenn neñvel () troet ouzh an douar
hag o sellout rag-eeun ar geot he deus engehentet, oc’h enlanvadiñ dezho un nerzh dibar
bennak”. » (LMC, p. 35).
« Hogen c’hoarvezout a ra e teu an heñveliezh da vezañ ar stourm eus ur furm ouzh unan
all (). Den PARACELSUS zo, evel an neñv, “ur stergann” ; nemet ned eo ket staget outañ
“evel al laer ouzh ar galeoù ()”. E piaou stergann an den emañ bezañ “rez ha galloudek”, “na
sentiñ ouzh urzh ebet”, “na vezañ renet gant krouadur all ebet”. Emren e c’hell bezañ e neñv
diabarzh ha diazezañ warnañ e-unan, met war an diviz ma teufe, dre e furnez, a zo ivez e
ouiziadur, da vezañ heñvel ouzh urzh ar bed, m’he adsammfe ennañ ha ma rafe en doare-se
d’an oabl ma sked ar stered gwelus troc’holiañ en e oabl diabarzh. Neuze, seurt furnez eus ar
melezour a enkelc’hio d’he zro ar bed ma oa lec’hiet ; he gwalenn veur a gelc’htroy betek don
an neñv hag en tu-hont ; mab-den a zizoloy emañ ennañ ar stergann gant e holl levezonoù. ()
« An heñveleg a enkelc’h an heñveleg, ha hemañ en gronn d’e dro, hag a vo marteze
enkelc’hiet adarre, dre un azdoubladur a c’hell kenderc’hel dibenndermen. Gwalennoù ar
c’hendamouezh ne reont ket ur chadennad evel elfennoù ar gendereadelezh, met kentoc’h
kelc’hioù kengreiz, damouget ha kevezer. » (LMC, pp. 35-36).
Trede furm an heñveliezh eo ar gemblac’hiezh (analogie). Enni e kej convenientia hag aemulatio.
Heñvelded ar c’heñverioù eo ar c’hemblac’h. E-se e ro tro da zizoleiñ, o loc’hañ diwar ur poent, un
diniver a gerentiezhoù :
« Keñver ar stered ouzh an oabl ma skedont a adkaver kenkoulz : e hini ar geot ouzh an
douar, hini an traoù bev ouzh ar blanedenn ma annezont, ar metalioù hag an diamantoù ouzh
ar reier ma emaint endonet, organoù ar skiantoù ouzh an dremm a enaouont, ar plustrennoù
ouzh ar c’horf a verkont gant o rin. Eilpennet e c’hell bezañ ur c’hemblac’h hep bezañ
nagennet evit kelo. Kemblac’hiezh kozh ar blantenn ouzh al loen (ar blantenn zo ul loen o’n
em zerc’hel e benn d’an traoñ, e c’henou – ar gwrizioù – sanket en douar) [hag ar
gemblac’hiezh a ra eus] ar blantenn ul loen en e sav, ma pign ennañ an danvezioù magus eus
an traoñ d’an nec’h, a-hed ur c’harenn astennet evel ur c’horf hag oc’h echuiñ gant ur penn, –
bod, bleunioù, delioù, – [zo en ur] c’heñver gin, hogen nad eo ket dislavarus. » (LMC, pp. 3637).
« Bez’ ez eus () ur poent brientek, peurvec’h gant ar c’hemblac’hiezhoù (). Ar poent-se eo
mab-den ; emañ e kemblac’h gant an oabl, koulz ha gant al loened hag ar plant, koulz ha gant
an douar, ar metalioù, ar bolzhinkinoù pe an arnevioù. () Korf mab-den zo dalc’hmat an
hanterenn c’hallus eus ur gartennaoueg hollveziadel. Goût a ouzer penaos en deus Pierre
BELON treset, ha betek er munudoù, ar gendaolenn gentañ eus korf-eskern an den hag eus
hini an evned : “an adanell anvet appendix zo en askell e kemblac’h ouzh ar meud en dorn ;
penn an adanell zo evel ar bizied ennomp… ()”. » (LMC, p. 37).
Hag amañ e ra M. FOUCAULT un evezhiadenn a bouez :
« Kemend-all a resisted ned eo kengorfadurezh nemet evit ur sell armet gant
anaoudegezhioù an 19t kantved. Degouezhout a ra e kej er poent-se (hag er poent-se hogos
nemetañ) ar gloued ma lezomp drezi lunioù an heñveliezh da zont betek hon gouiziadur gant
an hini he doa stignet war an traoù gouiziadurezh ar 16t kantved. Nemet, evit gwir, e ra dave

deskrivadur BELON d’ar soliadelezh en lakae gallus en e amzer. Ned eo na heboelloc’h, na
gouezoniezhekoc’h eget an arselladenn-se gant ALDROVANDI o keñveriañ kevrennoù izel
mab-den ouzh lec’hioù flaerius ar bed, an Ifern, e deñvalijenn, ar re zaonet a zo evel kaoc’h
an Hollved ; lodek eo en hevelep bedouriezh kemblac’hiezhel gant ar geñveriadenn, klasel e
grez CROLLIUS, etre an taol-gwad hag an taol-amzer. » (LMC, p. 37-38).
« A-benn ar fin ez eo egor ar gemblac’hiezh un egor a saezhennerezh. Sellout a ra a bep
tu ouzh mab-den ; hogen mab-den, a-c’hin, a dreuzkas an heñveldedoù a zegemer eus ar bed.
Oaled meur ar c’hemblac’hioù eo-eñ, kreizenn ma teu ar c’heñverioù d’en em harpañ ha ma
vezont damouget en-dro. » (LMC, p. 38).
Pevare furm an heñveliezh eo erfin ar genhoaliezh (sympathie). Eviti, n’eus hent ebet raktonket,
chadennadur ebet erverket : c’hoari a ra dishual en endon ar bed :
« En ur pred berr e treuz an ec’honderioù brasañ : eus ar blanedenn d’an den renet ganti e
kouezh ar genhoaliezh a-bell evel ar c’hurun ; diwanañ a c’hell er c’hontrol diwar ur stekiñ
hepken, – evel “ar roz-kañv o devo talvezet en obidoù” hag a ray, dre amezegiezh an ankou,
da gement den a c’hwesay o frond bezañ “trist ha darev da vervel” (G. PORTA). Hogen ken
bras eo he galloud ma n’eo ket a-walc’h dezhi diflukañ diouzh ur stokadenn eeun pe da redek
an ec’honder ; ez enaou ar fiñv e traoù ar bed () : e tesach pezh zo ponner etrezek ponnerded
ar glenn, ha pezh zo skañv etrezek an eter hep pouez ; e kas ar gwrizioù war-du an dour hag e
lak da dreiñ gant red an heol bleunienn velen vras an dro-heol. » (LMC, p. 38).
« Muioc’h, en ur dennañ an traoù an eil re etrezek ar re all dre ul lusk diavaez ha gwelus,
ez enaou e kuzh ul lusk diabarzh, – un dislec’hiadur eus ar perzhioù : an tan, dre ma’z eo
tomm ha skañv, a sav en aer, () nemet e koll e sec’hor (en kerentie d’an douar) hag e c’hounez
dre se ur glebor (en liamm ouzh an dour hag an aer) ; neuze e steuz en un aezhenn skañv, e
moged glas, e nivlenn : aer eo deuet da vezañ. () ##“Ar genhoaliezh zo dezhi ar galloud
dañjerus da heñvelaat () an traoù kenetrezo, () d’o zreuzfurmiñ, () d’o distresañ etrezek an
hevelepted. Ma ne vije ket kempouezet he galloud, ez aje ar bed d’ober ur poent, un tolz
unvan, lun hurennek an Heveleb.
« Setu perak ez eo kempouezet ar genhoaliezh gant he lun gevell, ar c’hourzhhoaliezh
(antipathie). Houmañ a zalc’h an traoù en o digenvez, a vir ouzh an heñvelaat (). “Goût a
ouzer a-walc’h o devez ar plant kasoni an eil re ouzh ar re all… o devez an oliv hag ar gwini
kas ouzh ar c’haol ()” (J. CARDAN). ()
« Mar gell an traoù menel en o hevelepted, ha koulskoude bezañ heñvel ha nesaat ouzh
traoù all hep islonkañ enno, ha mirout o unveziadelezh, ez eo bennozh da luskelladur dizehan
ar genhoaliezh hag ar c’hourzhhoaliezh. » (LMC, pp. 38-39).
Hag hon lakaat a ra M. FOUCAULT da zisoc’hañ gant ar poent pouezus-mañ eus bedouriezh tud
ar Grennamzer :
« Riegezh ar c’houblad kenhoaliezh-gourzhhoaliezh, al luskañ hag ar skignañ renet
gantañ a ro lec’h da holl furmoù an heñveliezh. E-se emañ ensammet ha displeget an teir
heñveliezh kentañ. Emañ ec’honenn a-bezh ar bed, holl amezegiezhoù an dereadelezh, holl
heklevioù ar c’hendamouezh, holl chadennadurioù ar gemblac’hiezh, douget, dalc’het hag
eilet gant an egor-se eus ar genhoaliezh hag ar c’hourzhhoaliezh na baouez ket a gennesaat an
traoù hag a zerc’hel anezho e kempell. Dre ar c’hoari-se e van ar bed hevelep ; an
heñveliezhoù a gendalc’h da vezañ ar pezh ez int ha da vezañ heñvel. An heveleb a chom an
heveleb, ha klaviet warnañ e-unan. » (LMC, p. 40).

Keñverioù an arouez hag an anaoud er 16t kantved : ar sinadurioù.
Diaes-bras eo da dud an 20t kantved empentiñ an darempred o deveze Krennamzeriz, tud ar 16t
kantved, ouzh o bed. Urzh ar bed krennamzerel oa urzh nevet ar Ragevezh. Mard eus un urzh er bed
arnevez, ez eo urzh dinevetaet ar savelegezh. Stabil eo dre dermenadur ar savelennoù hag araezioù
spirus int da vont tre er bed, da amc’hwiliañ e varregezhioù ha d’o c’horvoiñ. Diasur oa en eneb an
heñveliezhoù. Da zedalvezañ ar savelennoù ez eus ezhomm eus arouezioù, a zo azonoù heboell (etre

an arouez ez eo ar gwagennoù marilhet gant ar geofon hag al lennad tireoul er c’hondon ez eus ur
c’heñver a boellelezh). Da zedalvezañ an heñveliezhoù e oa ezhomm ivez eus arouezioù, a oa
sinadurioù lakaet gant ar C’hrouer war an natur. Ha pe geñver a veze etre ar sinadurioù-se hag an
heñveliezhoù a ditourent ? Ur c’heñver a heñveliezh…
« Kendereadelezh, kendamouezh, kemblac’hiezh ha kenhoaliezh a lavar dimp penaos e
rank ar bed en em asplegañ warnañ e-unan, en em azdoublañ, en em zamouezh pe en em
chadennañ evit ma c’hallfe an traoù bezañ heñvel kenetrezo. Lavarout a reont dimp hentoù an
heñveliezh ha dre belec’h e tremenont ; n’eo ket pelec’h emañ-hi, na penaos en he gweler, hag
ouzh pe verk en he anavezer. Hogen, marteze e c’hoarvezfe dimp treuziñ neradur burzhudus
an heñveldedoù, hep gouzout dimp zoken ez eo bet prientet a-bell ’zo gant urzh ar bed, evit
hon brasañ mad. Evit gouzout e tegas an akonit ar pare d’hon daoulagad hag ez eo ar c’hraoñ
friket er gwin-ardant mat ouzh ar boan benn, e rank ur merk reiñ titour dimp : anez e chomfe
ar rin kousket da viken. () Dav eo d’an heñveliezhoù endonet bezañ titouret war c’horre an
traoù ; bez’ ez eus ezhomm ur merk gwelus eus ar c’hemblac’hioù diwelus. Daoust ha n’eo
ket pep heñveliezh, war un dro, ar pep erzerc’hañ hag ar pep kuzhetañ ? E gwir, ne c’hoarvez
ket eus tammoù kenlakaet, – reoù hevelep, reoù all disheñvel : bez’ ez eus anezhi a-unpezh un
heñveliezh a weler pe na weler ket. Ne vije tu ebet d’he anaout, ma ne vije ket enni – pe azioc’h pe e-kichen – un elfenn grennus o treuzfurmiñ he strinkellikadur arvarus en un
divarded fraezh.
« N’eus ket a heñveliezh hep sinadur. Bed an heñvelegoù ne c’hell bezañ nemet ur bed ar
merkoù. “N’eo ket youl Doue, eme PARACELSUS, e chomfe kuzh ar pezh a grou evit mad
mab-den hag ar pezh en deus roet dezhañ… Ha zoken mar en deus kuzhet traoù ’zo, n’en deus
lezet netra hep arouezioù diavaez ha gwelus gant merkoù arbennik – dres evel un den o
touarañ un teñzor hag a verk al lec’h evit bezañ gouest d’e adkavout”. Diazezet eo gouiziadur
an heñveliezhoù war dastum ha dazlenn ar sinadurioù. () Dre se ez eo dremm ar bed goloet
gant ardamezioù, lizherennoù, sifrennoù, gerioù dispis (). Tu zo da geñveriañ ar bed ouzh un
den o komz : “en hevelep doare ma teu erzerc’h luskoù kuzh e veiz dre e vouezh, e hañval awalc’h al louzaouennoù komz ouzh ar mezeg furcher dre o sinadur, o tiskoachañ dezhañ… o
nerzhoù diabarzh kuzhet dindan ouel davedek an natur” (CROLLIUS). » (LMC, pp. 40-42).
« Dav eo avat en em zaleañ un tammig gant al lavar-se e-unan. War an arouezioù a ya d’e
ober. War an doare ma tave an arouezioù-se d’ar pezh a verkont.
« Kenhoaliezh ez eus etre an akonit hag an daoulagad. Dianav e chomfe seurt nesaelezh,
ma ne vije war ar blantenn ur sinadur, ur merk hag evel ur ger o lavarout ez eo mat ouzh
kleñvedoù an daoulagad. An arouez-se zo lennadus ervat war ar greun : boulloù bihan arzu eo
ar re-mañ, en-dro dezho kennennoù gwenn o neuziañ tost-da-vat malvennoù war daoulagad.
Heñveldra evit a sell ouzh nesaelezh ar graoñenn hag ar penn (). Arouez an nesaelezh, ar pezh
he laka war wel, eo ar c’hemblac’h na mui na maez ; emañ sinadur ar genhoaliezh da gavout
er gemblac’hiezh.
« Hogen pe sinadur a vo d’ar gemblac’hiezh evit ma c’hallfed he anaout ? Penaos gouzout
e tres plegoù an dorn pe roufennoù an tal war gorfoù an dud ar pezh ez eo an dougoù, an
darvoudoù pe an treuzhentoù e gwiadenn veur ar vuhez ? Panave dre ma lak ar genhoaliezh ar
c’horf hag an neñv da gehentiñ (). Panave ivez dre ma’z eo ul linenn verr ar skeudenn eeun
eus ur berrhoali (). Ar c’henhoaliezhoù hag ar c’hendamouezhioù eo a ditour ar
c’hemblac’hiezhoù.
« Evit ar c’hendamouezh, e vezer heñchet war-du ennañ gant ar gemblac’hiezh : stered eo
an daoulagad peogwir e taolont gouloù war an dremmoù evel an astroù en deñvalijenn (). E
vezer heñchet war-du ennañ ivez gant ar gendereadelezh : abaoe ar C’hresianed e ouzer ez eo
ledan ha frammet-mat beg o favioù gant al loened kreñv ha kadarn, evel pa vije aet o nerzhder
betek ar c’hevrennoù pellañ eus o c’horf. Mar soñjer bremañ () ez eus ur bern traoù o
kendereout hag int pell (evel ma c’hoarvez etre ar c’hleñved hag e remed, etre mab-den hag ar
stered, etre ar blantenn hag an atil he deus ezhomm), e rankor kaout adarre un arouez d’ar
gendereadelezh. Hogen, pe verk ez eus da genchadennadur daou dra, panevet ar genhoaliezh a
zo etrezo () ?

« En doare-se e kloz ar c’helc’h. Gwelout a reer koulskoude diwar-bouez pe reizhiad
azdoubladurioù. An heñveliezhoù a c’houlenn ur sinadur, rak hini ne vije merzet ma ne vije
ket sinet fraezh. Met pere eo an arouezioù-sinañ ? () Pe furm a ampar arouezelezh an arouez ?
– An heñveliezh. () Hogen un heñveliezh all, amezek, a rizh all, hag a dalvez da anaout an
hini gentañ, ha hi titouret gant un trede. Pep heñveliezh zo dezhi ur sinadur ; met ar sinadur-se
zo ur furm nes a heñveliezh. Ken ma laka teskad ar merkoù da risklañ war gelc’h an
heñveliezhoù un eil kelc’h ouzh e azdoublañ poent-ouzh-poent, panave ar riskladur bihan a ra
eus ar gemblac’hiezh arouez ar genhoaliezh, eus ar c’hendamouezh arouez ar gendereadelezh,
(). A hevelep natur rik eo ar sinadur hag ar pezh a arouez ; heuliañ a reont ul lezenndasparzhañ disheñvel ; an un didroc’hadur eo. » (LMC, pp. 40-44).
Goulenn a reer : penaos anaout un dra bennak, mar anavezer bepred dre skeudenn, mar bez
askaset a velezour da velezour diziwezh ar furm a venner diraez ? Hag un doare da anaout muioc’h ha
donoc’h eo liesaat ar melezourioù, ouzh o lakaat damgenstur evit kaout ur c’hogilherezh, ur
« strinkellikadur » a skeudennoù ?
En imbourc’h an 20t kantved e tispartier ervat daou lankad : da gentañ savelañ an arouezioù, d’an
eil savelañ o ster, – da gentañ lakaat ar geofon da dreiñ ha dastum ar bandennoù enskrivet, d’an eil
dazlenn ar re-mañ. An arouez danzeet e-giz-se eus bezañs ul lennad tireoul ne dalvez ket dre un
heñveliezh bennak he dije outi, hogen evel an elfenn a vanke evit klokaat ur reizhiad heboell a
anaoudegezh. Etre an arouez hag an dra arouezet ez eus ur c’heñver a zisheñveliezh groñs, a
drehontelezh ; hogen etre an holl arouezioù oc’h azonañ lennadoù tireoul ez eus ur c’heñver, n’eo ket
a heñveliezh, hogen a hevelebiezh, – hevelebiezh a zo he fennaenn er savelegezh.
En imbourc’h ar Grennamzer hag ar 16t kantved e chom kendeuzet an daou lankad, pe kentoc’h e
kaver un hevelep oberatadenn en eil hag en egile : savelañ an arouezioù zo diskoachañ heñveliezhoù,
savelañ ster an arouezioù zo diskoachañ heñveliezhoù all evit daveiñ dezho ar re gentañ. War betra e
tiazeze Krennamzeriz evit lakaat ez eo mat an akonit ouzh an daoulagad pe, gant gerioù all, ez eus
heñveliezh, e stumm kenhoaliezh, etre an akonit hag an daoulagad ? Daoust hag ur studi arnodel o doa
graet eus ar blantenn, savet stadegoù, klasket eztennañ an danvezenn weredus ? Nann. Kement-mañ
zo argerzh an imbourc’h en 20t kantved. Soliañ a raent war un heñveliezh all, e stumm
kemblac’hiezh, etre greun ar blantenn hag an daoulagad. (Kement-se evel just ne vire ket ouzh
louzeier ’zo a vezañ efedus evit gwir : displeget e veze neuze an efedusted-se dre vertuzioù an
heñveliezh, – an arnoderezh ne c’halle talvezout nemet da wiriañ ar re-mañ, n’eo ket d’ober
dizoloadennoù).
« Anvomp steraouriezh (herméneutique) hollad an anaoudegezhioù hag ar c’halvezderioù
o reiñ an tu da zizoleiñ ster an arouezioù ; anvomp aroueziawouriezh (sémiologie) hollad an
anaoudegezhioù hag ar c’halvezderioù o reiñ an tu da ziskoachañ an arouezioù, da
zidermenañ petra a ra ez int arouezioù, da anaout o liammoù ha lezennoù o chadennadur : ar
16t kantved en deus kemplaket aroueziawouriezh ha steraouriezh e furm an heñveliezh. Klask
ar ster eo lakaat a-wel pezh a zo heñvel. Klask lezenn an arouezioù eo dizoleiñ traoù heñvel.
Gramadeg ar boudoù eo o desterierezh. Al lavar a gomzont ne ro da anaout netra estreget ar
c’hevreadur o liamm. Natur an traoù, o c’henvezoud, ar chadennadur o stroll ha ma kehentont
drezañ ned eo netra nemet o c’henheñveliezh. Ha houmañ ne anad nemet e rouedad an
arouezioù o c’holeiñ ar bed a-bezh. Paket emañ an “natur” er gwiskad tanav o terc’hel an eil
war-c’horre eben aroueziawouriezh ha steraouriezh ; ned eo kevrinus ha goueliet, n’en em
ginnig d’an anaoud, o tiroudañ anezhañ a-wechoù, nemet e kement ma’z eus er
c’hemplakadur-se ur riskladur bihan etre an heñveliezhoù. Diwar se, ned eo ket sklaer ar
gloued, adal ar penn-kentañ ez eo strafuilhet an dreuzwelusted. Dont a ra war wel un egor
teñval a vo ret sklerijennañ tamm-ha-tamm. Eno emañ an “natur” ha se eo a vo ret strivañ da
anaout. Fraezh e vije pep tra diouzhtu mar klotje steraouriezh an heñvelded hag
aroueziawouriezh ar sinadurioù. Hogen o vezañ ma’z eus un dislank, un arruzad, etre an
heñveliezhoù oc’h amparañ ar skrivadoù hag ar re oc’h amparañ an aregadoù (discours), e
tegouezh aze d’ar gouzoud ha d’e drevell divent an egor a zo o hini : bez’ o devo da siliennañ

en esaouenn-se o vont, dre ur gourgamm dizidermen, eus an heñvel d’ar pezh a zo heñvel
outañ. » (LMC, pp. 44-45).

Ar bevennoù a roe d’ar bed epistemê ar 16t kantved.
Kentañ evezhiadenn a c’haller ober war epistemê ar 16t kantved evel emeur o paouez he divrazañ
eo ar stambouc’hek hag an tavantek war un dro ez eo ar gouiziadur-se.
« Stambouc’hek pa’z eo divevenn. An heñveliezh ned eo nepred stabil enni he-unan ; ne
zeu dalc’h dezhi nemet dre an dave a ra d’un heñveliezh all, ha houmañ d’un trede, ha
diziwezh ; ken ne dalvez pep heñveliezh nemet dre assammadur ar re all, hag e rank ar bed abezh bezañ ergerzhet evit ma ve kantreizh, ha neuze divar, an disterañ kemblac’hiezh. () Dre
lakaat an heñveliezh da liamm etre an arouez hag an arouezed (), en deus gouiziadur ar 16t
kantved en em gondaonet da anaout an hevelep tra dalc’hmat, hogen d’e anaout en dibenn
nepred diraezet eus un treug dizidermen. » (LMC, p. 45).
Un evezhiadenn all a ra M. FOUCAULT a denn d’ar roll c’hoariet e gouiziadurezh ar mare gant
rummenn ar c’horrved (pe mikrokosmoz) e-keñver ar meurved (pe makrokosmoz). Ar c’heal kozh-se,
atoret diwar ar C’hresianed a-dreuz d’ar Grennamzer, a reas berzh en-dro er 16t kantved. Ha ne oa ket
e fortun frouezh d’ur c’hiz bennak evel ma anavezer e pep amzer. Elfenn diziouerus edo er
vedouriezh, parzh kevanek e gwikefre ar ouiziadurezh : ar bunt o herzel troellerezh foll an arouezioù
hag an heñveliezhoù, ar c’helc’h oc’h engronnañ o dic’hlann.
« Daou arc’hwel resis he deus [rummenn ar mikrokosmoz] (). Evel rummenn eus an
dezeviñ, e tedalvez da holl zomanioù an natur c’hoari an heñveliezhoù azdoublet ; gwarantiñ a
ra d’an imbourc’h e kavo pep tra en ur skeul vrasoc’h e velezour hag e gretadur meurvedel ;
ha diogeliñ e teuy en eskemm urzh welus ar c’helc’hioù uhelañ d’en em velezouriñ e donder
teñvalañ an douar. Hogen intentet evel neuziadur hollek an natur, e tres bevennoù gwerc’hel
ha koulz lavarout heverz da zehentadur diziskuizh an heñveliezhoù o’n em eilañ. Merkañ a ra
ez eus ur meurved hag emañ pep tra krouet e-barzh e drogelc’h ; hag er penn all, ez eus ur
c’hrouadur brientek a zo ar skeudenn, en e vent strishoc’h, eus urzh divent an neñv, ar stered,
ar menezioù, ar stêrioù hag an arnevioù ; hag etre bevennoù gwerc’hek ar seurt
kemblac’hiezh-amparañ ez a en-dro c’hoari an heñveliezhoù. Dre se, () an heñveliezhoù ()
n’emaint ket mui en arvar da ziflipout diziwezh. Bez’ o deus, da reiñ dezho harp ha kennerzh,
un domani peurgloz. An natur, evel c’hoari an arouezioù hag an heñveliezhoù, en em serr
warni he-unan hervez lun azdoublet ar c’hosmoz.
« Arabat enta tuginañ ar c’heñverioù. () N’eo ket ar gredenn er c’heñverioù etre
makrokosmoz ha mikrokosmoz a zegasas tud ar 16t kantved da glask an holl
gemblac’hiezhoù a c’halle bezañ er bed. Hogen ur redi eo a oa e kalon ar gouiziadur : () en un
epistemê ma en em bune an eil re en-dro d’ar re all arouezioù ha heñveliezhoù diouzh un
droellenn n’he doa fin ebet, e oa dav dezeviñ er c’heñver etre mikrokosmoz ha makrokosmoz
ar gwarant d’ar gouiziadur-se hag an termen d’e strewadur. » (LMC, pp. 46-47).
En un trede evezhiadenn e tiskouez M. FOUCAULT ned eo ket dre zegouezh en em gav kichenha-kichen huderezh ha gourdesk (érudition) e gouiziadur ar 16t kantved. Un enklask a-ziwar-c’horre a
welfe aze ur meskad distabil hep liamm diabarzh graet gant anaoudegezhioù heboell, kealioù o tont
eus pleustr an huderezh hag un hêrezh hengounel tennet eus testennoù nevezdizoloet an Henved. Ar
c’hontrol eo a zo gwir : ul liamm diabarzh start e oa, an dezev hudel ne oa ket un aspadenn war
steuziñ rak tarzh-an-deiz oadvezh ar Poell, hogen ur furm anaoudegezh rekis gant ar ouiziadurezh heunan.
« Goloet eo ar bed gant arouezioù a ranker dazlenn (). Anaout a vo enta kement ha
desteriañ : mont eus ar merk gwelus d’ar pezh a vez lavaret drezañ hag a chomfe, heptañ,
komz vut, morgousket e-barzh an traoù. () An divinerezh ned eo ket ur furm gevezer eus an
anaoud ; kevanek eo ouzh an anaoud. Hogen, an arouezioù-se a zesterier ne arouezont an
traoù kuzh nemet e kement ma’z int heñvel outo ; ha ne weredor ket war ar merkoù hep

gwerediñ ivez war ar pezh a verkont gant rin. Setu perak o devo gwerc’h war an organ a
arouezont ar plant o terc’hennañ ar penn, pe an daoulagad, pe ar galon, pe an avu ; setu perak
e vez al loened o-unan kizidik ouzh ar merkoù o arouez. “Lavar din ’ta, a c’houlenn
PARACELSUS, perak en Helvetia, Algoria, Suedia e kompren an naer ar gerioù gresianek
Osy, Osya, Osy… E petore akademiezhoù he deus o desket evit ma trofe lost raktal, p’he deus
a-vec’h o c’hlevet, da chom hep o c’hlevout adarre ? ()” Raktres an “Huderezhioù naturel”,
ken pouezus e dibenn ar 16t kantved ha diwezhatoc’h betek kreiz ar 17t, ned eo ket ur gwered
a zilerc’h en emskiant europat ; dasorc’het eo bet – evel m’en lavar ent ezpleg
CAMPANELLA (De sensu rerum et magia, Frankfurt, 1620) – hag evit abegoù kempredel :
dre ma veze daveet an eil re d’ar re all ar merkoù hag an heñveliezhoù gant neuziadur-diazez
ar gouzoud. Enlenat oa ar furm hudel d’an doare anaout.
« Heñveldra evit ar gourdesk : rak, en teñzor chomet a-ziwar-lerc’h an Henved, e talvez al
lavar evel arouez an traoù. N’eus diforc’h ebet etre ar merkoù gwelus endodet gant Doue war
c’horre an douar, d’ober dimp anaout ar rinoù diabarzh, hag ar gerioù lennadus o deus ar
Skritur, pe furion an Henved, sklerijennet gant ur goulou doueel, endodet el levrioù en deus
saveteet an hengoun. Heñvel eo ar c’heñver ouzh an testennoù hag ar c’heñver ouzh an traoù ;
amañ hag aze, ez eo arouezioù a zastumer. Hogen Doue, evit embreger hon furnez, n’en deus
hadet en natur nemet lunioù da zazlenn (hag er ster-se e rank hon anaoud bezañ divinatio), tra
m’o deus Henvediz endeo roet desteriadurioù n’hon eus nemet d’o dastum. Kentoc’h, n’hor
bije nemet d’o dastum, ma n’hor bije ket da zeskiñ o yezh, da lenn o zestennoù, da gompren
ar pezh o deus lavaret. Evel an natur he-unan ez eo hêrezh an Henved un egorad bras da
zesteriañ ; amañ hag aze e ranker dastum arouezioù ha tamm-ha-tamm o lakaat da gomz. Gant
gerioù all, divinerezh ha gourdeskadur zo un hevelep steraouriezh. Nemet e labouront hervez
lunioù heñvel, war daou live disheñvel : an eil a ya eus ar merk mut d’an dra e-unan (ha lakaat
a ra an natur da gomz) ; egile a ya eus ar skrivad diflach d’ar gomz sklaer (adreiñ a ra buhez
d’al lavaroù kousket). Hogen, dres evel m’emañ ereet an arouezioù naturel ouzh ar pezh a
arouezont dre geñver don an heñveliezh, ez eo aregad Henvediz ar skeudenn eus ar pezh a
zezrevell ; mar en deus evidomp talvoudegezh un arouez prizius, ez eo dre ma klot, diwar don
e voud, ha dre ar sklerijenn n’eo ket paouezet a zont drezañ abaoe e c’hanedigezh, ouzh an
traoù o-unan, ha dre ma’z eo outo melezour ha kendamouezh ; dre ma’z eo ouzh ar wirionez
peurbadel ar pezh ez eo an arouezioù ouzh rinoù an natur ; dre m’en deus ouzh an traoù a
ziouel un nesaelezh a-viskoazh. Didalvoud eo enta goulenn outañ e ditl a aotrouniezh ; bez’ ez
eus anezhañ un teñzoriad arouezioù ereet ouzh o arouezedoù dre an heñveliezh. An diforc’h
nemetañ eo ez int arouezioù a eil derez, o taveiñ da notadurioù an natur, a verk-int, en
deñvalijenn, aour fin an traoù o-unan. Ar wirionez eus an holl verkoù-se – pe o treuziñ an
natur, pe linennet war ar parchoù pe el levraouegoù e vent – zo e pep lec’h heñvel : ken kozh
hag ensavidigezh Doue.
« () Setu perak e c’hell an natur hag al lavar kengroaziañ diziwezh oc’h amparañ evit an
neb a oar lenn un doare testenn vras unel. » (LMC, pp. 47-49).

Savlec’h al lavar e bed ar 16t kantved : e tu an traoù.
Pezh e oa al lavar evit tud ar 16t kantved a c’haller diverrañ e daou boent : emañ al lavar e tu an
traoù ; emañ al lavar en un istor, a zo an Istor Santel.
Pa lavarer : « bezañ e tu an traoù », e kemerer evel just ur savboent a zo hini ar c’hantvedoù
goude, oc’h enebiñ « spered » ha « natur » hag o savelañ ur c’heñver a drehontelezh etre an daou. Er
16t kantved, n’eus keñver ebet a drehontelezh etre al lavar hag an natur. Arouezioù al lavar zo, evel re
an natur, endodet war ar bed ; an eil re hag ar re all zo ereet ouzh ar pezh a arouezont dre ur c’heñver
a heñveliezh ha, kement-se hon eus gwelet ivez, e ranker o dazlenn an eil re koulz hag ar re all.
« Er 16t kantved, ned eo ket al lavar beziat un teskad arouezioù dizalc’h, unvan ha
kompez ma teufe an traoù da gaout o skeudenn evel en ur melezour o tezrevell da bep hini e
wirionez dibar. Kentoc’h ez eo tra divoull, kevrinus, kloz warnañ e-unan, tolzenn darnaouet
ha penn-da-benn divinadellek, kemmesket, kenrouestlet amañ hag ahont gant lunioù ar bed :

kement ha ken bihan ma amparont, an holl a-gevret, ur rouedad verkoù ma c’hell pep hini
c’hoari, ha ma c’hoari en devoud, e-keñver an holl re all, roll un endalc’hed pe un arouez, ur
rin pe un ditour. En e voud krai hag istorek eus ar 16t kantved, ned eo ket al lavar ur reizhiad
tidek ; emañ endodet er bed ha kevanek outañ, war un dro peogwir e kuzh hag e tiskouez an
traoù o rin evel ma ra ul lavar, ha peogwir en em ginnig ar gerioù d’an dud evel traoù da
zazlenn. Ned eo leterc’hadenn (métaphore) vras al levr a zigorer, a zigejer hag a lenner da
anaout an natur, nemet an tu-gin gwelus eus un treuzlec’hiadur all, kalz donoc’h, o rediañ al
lavar da annezañ e tu ar bed, e-touez ar plant, al louzoù, ar vein hag al loened.
« Lodek eo al lavar en ingaladur bras an heñveliezhoù hag ar sinadurioù. Dre se e ranker e
studiañ evel tra eus an natur. Evel al loened, ar plant pe ar stered, o deus e elfennoù o
lezennoù a nesaelezh hag a gendereadelezh, o c’hemblac’hiezhoù rediet. RAMUS a ranne e
c’hramadeg (Grammaire, Paris, 1572) e div lodenn. Gouestlet oa an hini gentañ d’an
etimologiezh, pezh na dalvez ket e klasked eno ster orin ar gerioù, hogen “perzhioù” piaouel
al lizherennoù, ar silabennoù, erfin ar gerioù en o fezh. An eil lodenn a blede gant ar sintaks :
e arvez oa kelenn “batisadur ar gerioù kenetrezo diwar-bouez o ferzhioù” (). Al lavar ned eo
ket ar pezh ez eo dre m’en deus ur ster ; e zerc’hennusted, a vo ken pouezus evit
gramadegourion ar 17t hag an 18t kantved ma talvezo da neudenn-stur d’o dezrannoù, n’he
deus amañ roll ebet da c’hoari. Emañ bodet ar silabennoù er gerioù hag al lizherennoù er
silabennoù peogwir ez eus, endodet enno, vertuzioù ouzh o c’hennesaat pe ouzh o
c’hempellaat, dres evel m’en em argas ha m’en em zedenn ar merkoù er bed. Diazezet eo
studi ar c’hramadeg er 16t kantved war an hevelep stummoù gouiziadurel ha skiantoù an natur
pe an diskiblezhioù ezoterek. Diforc’hioù nemeto : bez’ ez eus un natur ha lies yezh ; hag en
ezoteregezh e vez dizoloet perzhioù ar gerioù, ar silabennoù hag al lizherennoù dre un aregad
all a chom-eñ rinek, tra ma’z eo, er c’hramadeg, ar gerioù hag ar frazennoù pemdeziek a ro ounan da anaout o ferzhioù. Emañ al lavar hanter-hent etre lunioù gwelus an natur ha
kendivizadoù rinek an aregadoù ezoterek. Un natur e tammoù eo, rannet outi he-unan ha
distreset, kollet ganti he zreuzwelusted kezivik ; ur rin eo, o tougen ennañ, met war e c’horre,
merkoù dazlennadus ar pezh a dalvez. Bez’ ez eo war un dro diskuliadur endonet ha
diskuliadur o tont war wel tamm-ha-tamm en ur sklerijenn o kreskiñ. » (LMC, pp. 49-51).
Eil arvez-diazez eus al lavar e gouiziadurezh ar 16t kantved : ensavet eo bet al lavar gant Doue eunan, – tre evel merkoù an natur. Nemet etretant ez eus bet darvoudoù, Babel pergen, o terriñ al lavar
en ur bruzhunadur a yezhoù, o strafuilhañ treuzwelusted an derou. Koulskoude, evel m’emaint, al
lavaroù beziat a vir merkoù e-leizh eus o orin doueel a zo war un dro lunioù dasprenadur ar bed.
Alese, brientegezh krenn al lavar evel lun ez eo ar skritur. Alese, an andiforc’hadur etre an dra a weler
hag ar pezh a lenner war e zivout. Alese erfin, puilhidigezh un eil gwiskad lavar e stumm an
addispleg, striv evit tizhout dindan an testennoù beziat un destenn gezivik.
« En e furm gentañ, pa voe roet d’an dud gant Doue e-unan, e oa al lavar un arouez eus an
traoù dien ha treuzwelus, pa oa heñvel outo. Endodet oa an anvioù war ar pezh a arouezent,
evel m’emañ skrivet an nerzh e korf al leon, ar roueelezh e sell an erer, evel ma’z eo merket
levezon ar planedennoù war dal an dud : dre furm an heñveliezh. Distrujet e voe an
dreuzwelusted-se e Babel evit kastizañ an dud. Ne voe dispartiet ar yezhoù an eil re diouzh ar
re all ha ned ejont da zigembezus nemet e kement ma voe da gentañ diverket an heñveliezh-se
ouzh an traoù a oa bet arbenn-bezañ kentañ al lavar. An holl yezhoù a anavezomp a gomzomp
bremañ war oueled an heñveliezh-se kollet, hag en egor manet goullo war he lerc’h. Ur yezh
hepken a zalc’h koun anezhi, pa zever war-eeun eus ar c’heriaoueg kentañ ankouaet bremañ
(). An hebraeg a zoug (), evel dismantroù, merkoù an anvadurezh kentañ, () da ziskouez e voe
gwechall ar yezh boutin da Zoue, da Adam ha da loened an douar kezivik. () Hag ar gerioù-se
en doa Adam distaget ouzh o lakaat war al loened kentañ, zo chomet, un darn anezho da
nebeutañ, o tegas ganto en o ec’honenn, evel un drailh a ouiziadur mut, perzhioù diflach ar
boudoù : “Evel-se, ar c’hwibon, ken meulet evit he c’harantez e-keñver he zadoù hag he
mammoù, a reer anezhi Chasida en hebraeg, eleze madelezhus, karantezus, trugarezus…”
(Claude DURET, Trésor de l’histoire des langues, Köln, 1613).

« Ma ned eo ket al lavar heñvel a-gentizh ouzh an traoù a vez oc’h envel, n’emañ ket
dispartiet diouzh ar bed evit kelo ; kenderc’hel a ra da vezañ, en ur furm all, lec’h an
diskuliadurioù ha parzh en egor ma vez erzerc’het ha dezrevellet war un dro ar wirionez. A
dra sur, al lavar ned eo ket ken an natur en he gwelusted orin, hogen ned eo ket kennebeut ur
benveg kevrinus a ve un nebeut brienteion hepken oc’h anaout e c’halloudoù. Kentoc’h ez eo
lun ur bed war zaspren hag oc’h astenn e skouarn d’ar wir gomz. Setu perak ez eus fellet da
Zoue ma ve skignet al latin, lavar e iliz, war ar voull-zouar a-bezh. Setu perak ez a holl
yezhoù ar bed evel ma’z eus bet tu d’o anaout bennozh d’an aloubidigezh-se d’ober a-gevret
skeudenn ar wirionez. Egorenn o astennadur hag o c’henfuilhadur a lak a-wel arouez ar bed
salvet, dres evel ma roe an anvioù kentañ skeudenn an traoù en doa lakaet Doue e kerz Adam.
() Skrivañ a ra Hebreiz a zehou da gleiz () ; ar C’hresianed a gleiz da zehou () ; an Indianed
eus an nec’h d’an traoñ () ; Mec’hikiz a skriv gwechoù ’zo eus an traoñ d’an nec’h, gwechoù
all hervez troellennoù (). E-se, dre ar pemp doare disheñvel da skrivañ ez eo denotet hag
eztaolet rinoù ha kevrinoù kroazenn ar bed ha furm ar groaz, a-gevret gant ronted an neñv hag
an douar » (Claude DURET, id.). Ar yezhoù zo ouzh ar bed muioc’h en ur c’heñver a
gemblac’hiezh eget en ur c’heñver a arouesaerezh ; pe kentoc’h emañ kemplaket o zalvoud
aroueziñ hag o arc’hwel azdoublañ ; lavarout a reont an neñv hag an douar ez int ar skeudenn
anezho ; dre an doare ma’z int adeiladet en devoud e terc’hennont ar groaz a gemennont he
donedigezh, – donedigezh o c’hoarvezout d’he zro dre ar Skritur hag ar Gomz. Un arc’hwel
argelañ zo el lavar : nemet abaoe gwallreuz Babel eo arabat e glask – war-bouez nemedennoù
dibaot – er gerioù o-unan hogen e bezoud al lavar end-eeun, en e geñver hollel ouzh hollelezh
ar bed, e kengroaziadur egorenn al lavar gant lec’hioù ha lunioù ar c’hosmoz. ()
« A bep hent, ur seurt kenrouestladur eus al lavar hag an traoù en un egor a ve boutin
dezho a ampleg brientegezh klok ar skritur. Da reolenn eo bet degemeret houmañ e-doug an
Azginivelezh a-bezh (). Ar moulerezh, an degasidigezh eus dornskridoù reterat da Europa,
diwanidigezh ul lennegezh na oa ket graet ken evit ar vouezh pe an dezerc’hañ na sturiet
ganto, an tevet roet da zesterierezh an testennoù relijiel diwar-goust an hengoun hag
aotrouniezh an Iliz, – kement-se a ro testeni, hep ma c’hallfed didoueziañ arbennoù ha
gweredoù, eus al lec’h-diazez kemeret, e Kornog, gant ar Skritur. Hiviziken ez eo natur
gentañ al lavar bezañ skrivet. Gant sonioù ar vouezh n’eus nemet un droidigezh vresk ha
berrbad anezhañ. Pezh en deus Doue endodet er bed eo gerioù skrivet ; Adam, p’en deus roet
an anvioù kentañ d’al loened, n’en deus graet nemet lenn ar merkoù-se gwelus ha mut ; ().
« Seurt dreisted eus al lavar skrivet a ro da gompren ar vezañs c’hevell eus div furm
dizisrannadus e gouiziadur ar 16t kantved, daoust d’o c’henenebegezh da welout. Da gentañ,
an andiforc’hadur etre pezh a weler ha pezh a lenner, etre an arsellet hag an danevellet, eleze
amparadur ul lennad unel ha kompez ma kengroaz diziwezh sell ha lavar. D’an eil, hag ac’hin, an digevredadur, adalek an derou, eus al lavar dizoublet hep termen erverkadus gant
azburutelladurioù an addispleg.
« Souezhet e vo BUFFON un deiz o kavout gant un naturour evel ALDROVANDI ur
c’hemmesk dizirouestlus a zeskrivadurioù dik, a destennoù meneget, a vojennoù dizezvarn, a
evezhiadennoù graet diziforc’h war gorfadurezh, ardamezioù, aozioù-annezañ, talvoudoù
gwengeloniezhel ul loen, war an arver a reer anezhañ er vezekniezh pe en huderezh. () Pa’z
eus anv d’ober istor ul loen, ez eo didalvoud ha dic’hallus dibab etre micher an naturour ha
hini ar skridaouer : ret eo dastum en ur furm hepken a ouiziadur kement a zo bet gwelet ha
klevet, kement a zo bet kontet gant an natur pe gant an dud, gant lavar ar bed, an hengounioù
pe ar varzhed. Anaout ul loen, pe ur blantenn, pe forzh petra eus an douar, eo dastum en e
bezh an troc’had arouezioù a zo bet endodet enno pe warno (). ALDROVANDI ne oa na
gwelloc’h na gwashoc’h arseller eget BUFFON ; ne oa ket hegredikoc’h egetañ, pe
nebeutoc’h stag ouzh feleunded ar sellout pe ouzh poellelezh an traoù. Hogen n’edo ket e sell
ereet ouzh an traoù dre an hevelep reizhiad, na dre an hevelep kempennadur eus an epistemê.
Arvestiñ a rae-eñ gant aked ouzh un natur a oa, penn-da-benn, skrivet.
« Gouzout a c’hoarvez enta a zaveiñ ul lavar d’ul lavar. A ziskuilhañ kompezenn vras
unvan ar gerioù hag an traoù. A lakaat pep tra da gomz. Eleze a lakaat diwanañ a-us d’an holl

verkoù aregad eilvet an addispleg. Perzh dibar an addispleg ned eo na gwelout na prouiñ,
hogen desteriañ. Addispleg ar Skritur, addispleg Henvediz, addispleg danevelloù ar
veajourion, addispleg ar marvailhoù hag ar mojennoù : ne c’houlenner ket digant pep hini eus
an aregadoù-se a zesterier pe wir en deus da zezrevellañ ur wirionez ; ne venner digantañ
nemet ar c’hallusted da gomz war e zivout. Al lavar zo ennañ e-unan pennaenn diabarzh e
baotidigezh. “Muioc’h zo d’ober o testeriañ an desteriadurioù eget o testeriañ an traoù ; ha
muioc’h ez eus a levrioù a-zivout al levrioù eget war nep divoud all ; ne reomp nemet en em
addisplegañ kenetrezomp” (MONTAIGNE, Essais, III, xiii). N’emañ ket eno ar stadadenn eus
freuz ur sevenadur sebeliet dindan e savadurioù ; hogen an termenadur eus ar c’heñver
diziouerus dalc’het gant lavar ar 16t kantved outañ e-unan. () Evit ar wech kentañ marteze e
sevenadur Kornog e teu war wel ar vent-se digor-frank eus ul lavar na c’hell ket chom a-sav,
peogwir ne vez nepred enklozet en ur gomz termenel ha ne vo evit dezrevellañ e wirionez
nemet en un aregad da zont, gouestlet penn-da-benn d’ar pezh en devo lavaret ; hogen an
aregad-mañ e-unan ne biaou ket ar galloud da chom a-sav warnañ e-unan, hag enklozet eo
ennañ ar pezh a lavar evel ur bromesa legadet c’hoazh d’un aregad all… Dre dermenadur ne
c’hell nepred echuiñ trevell an addisplegañ. Ha koulskoude emañ an addispleg troet en e bezh
ouzh al lodenn divinadellek, mouskomzet, a zo e kuzh el lavar addispleget : lakaat a ra da
ziwanañ dindan an aregad beziat, un aregad all, boniekoc’h ha kentaekoc’h, a gemer d’e
gefridi daskoriñ. N’eus a addispleg nemet mar red, dindan al lavar a lenner hag a zazlenner,
riegezh un Destenn gezivik. An destenn-mañ eo, en ur soliañ an addispleg, a bromet dezhañ
da c’hopradenn he dizoloadur en diwezh. () Lavar ar 16t kantved – intentet n’eo ket evel ur
prantad eus istor ar yezh, hogen evel kantouezadenn sevenadurel bloc’hel – zo en em gavet
tapet er c’hoari-se moarvat, er faout-se etre an Destenn gentañ hag an Desterierezh diziwezh.
Komz a reer war oueled ur skritur a zo a gorf gant ar bed ; komz a reer warni diziwezh, ha pep
hini eus he arouezioù a zeu da vezañ skritur d’he zro evit aregadoù nevez ; nemet emañ troet
pep aregad ouzh ar skritur gezivik-se a zo he distro war un dro prometet hag ampellet
gantañ. » (LMC, pp. 51-56).

Dedroadur savlec’h al lavar etre ar 16t hag an 20t kantved.
Pempet lodenn ar chabistr zo ur brastres eus dehentadurioù al lavar er gouiziadur a-c’houde an
Azginivelezh. Evel ma tiskouez ar peder lodenn gentañ, ez eo triveder, tristaelek, reizhiad an
arouezioù er 16t kantved : ar merk, an dra merket, an heñveliezh o liammañ an eil ouzh egile, – hogen
o vezañ ma’z eo an heñveliezh ar furm eus an arouezioù koulz hag eus an traoù arouezet, e koazh an
tri zermen en ul lun unstaelek. Ul luskelladur heñvel etre luniadurioù unstaelek ha tristaelek a adkaver
e kantouezadur al lavar : furm eeun ur skritur zo dezhañ, strewet ken war an traoù, ken war ar skridoù.
Diwar ar gwiskad-se, unel ha klok, e tiwan div furm all a aregad : dreist dezhañ, an addispleg,
durc’haet etrezek danwiskad un destenn gezivik, kuzh hag andoniek.
Steuziañ a ray ar c’hoari kemplezh-se e dibenn an Azginivelezh e gounid ul luniadur eilveder
stabil : an arouez hag an arouezed intentet evel daou stael eus an arc’hwel-derc’hennañ. War un dro e
kuita al lavar tu an natur evit annezañ en un egor nad eo ket ken hini an natur. Adalek ar 17t kantved
ez eo euvret hanvoud al lavar en e geñverioù arc’hwelel, – oadvezh ar retorik eo ar 17t hag an 18t
kantved. Koulskoude, a-hed an 19t hag an 20t kantved, dre al lennegezh e tiveuz « boud krai al lavar
ankouaet abaoe ar 16t kantved », kollet gantañ avat ar sol divrall, an ateb doueel, eus nep testenn
gezivik, e tiouel an egor dizeor ma tehent Kornog abaoe an Azginivelezh.
« Diwar ar 17t kantved, () e teu reizhiad an arouezioù da vezañ eilveder, peogwir e vo
termenet, gant Port-Royal, dre ereadur un arouesaer (signifiant) hag un arouesaed (signifié). ()
« Gant al luniadur nevez-mañ e sav ur gudenn nevez, dianav betek neuze : en em
c’houlennet e oad penaos anaout e verke un arouez ar pezh a arouesae ; adalek ar 17t kantved
en em c’houlennor penaos e c’hell un arouez bezañ ereet ouzh ar pezh a arouesa. Atersadenn
a responto an oadvezh klasel dezhi dre zezrannerezh an derc’hennañ ; a responto dezhi ar
preder arnevez dre zezrannerezh ar ster hag an arouesaat. Hogen dre an devoud end-eeun, ne
vo al lavar netra estreget un degouezh dibarek eus an derc’hennañ (evit ar glaseion) pe eus an

arouesaat (evidomp). Disc’hraet en em gav kevanegezh don al lavar hag ar bed. Freuzet eo
dreisted ar skritur. Steuziañ a ra ar gwiskad unvan-se ma kengroazie ar gwelet hag al lennet,
ar gweladus hag an dezrevelladus. Emañ an traoù hag ar gerioù o vont da zispartiañ. Al lagad
a dalvezo da welout ha da welout hepken ; ar skouarn da welout hepmuiken. E kefridi an
aregañ e vo lavarout ar pezh a zo, nemet ne vo-eñ netra en tu all d’ar pezh a lavar.
« Adaozidigezh ramzel eus ar sevenadur, an oadvezh klasel o vezañ al lankad kentan
anezhi, an hini pouezusañ moarvat, pa’z eo eñ a savas al luniadur nevez ma emaomp-ni
c’hoazh – pa’z eo eñ hon disparti diouzh ur sevenadur ma ne veze ket eus ster an arouezioù,
beuzet ma edo e renadurezh an Heñveliezh ; hogen ma strinkellike o boud divinadellek,
unton, pennek, kentidik, en ur strewidigezh diziwezh.
« Ar boud-se, n’eus netra ken en hon gouiziadur, nag en hon preder evit degas ar c’houn
anezhañ hiziv. Netra ken, nemet marteze al lennegezh – ha c’hoazh dre vouskomz hag aveskell kentoc’h eget war-eeun. En un doare ez eus tu da lavarout e c’hoarvez gant al
“lennegezh”, evel m’he deus en em amparet ha termenet war dreuzoù an oadvezh arnevez, an
addiflukadur, el lec’h ma n’en gortozed ket, eus boud bev al lavar. Er 17t hag en 18t kantved
en em gave dileizhet hanvoud al lavar, e zivrallded kozh a dra enskrivet er bed, e-barzh
arc’hwelerezh an derc’hennañ ; pep lavar a dalveze evel aregad. Arz al lavar oa un doare
d’“ober sin”, – war un dro arouesaat un dra bennak ha kempenn, en-dro d’an dra-se,
arouezioù : un arz enta da envel ha neuze, dre un azdoubladur war un dro diskouezus ha
kinklus, da bakañ an anv-se, d’e serriñ ha d’e guzhat, d’e aroueziñ d’e dro diwar-bouez
anvioù all a oa ar vezañs ampellet, an arouez eilvet, al lun, an digoroù dareuliadel (réthorique)
anezhañ. Hogen, a-hed an 19t kantved ha betek ennomp c’hoazh – eus HÖLDERLIN da
MALLARMÉ, da Antonin ARTAUD –, al lennegezh n’eo hanvezet emren, n’he deus en em
zisrannet diouzh pep lavar all dre un troc’h don nemet o furmiñ ur meni “gourzharegad” hag o
sevel evel-se eus arc’hwel-derc’hennañ pe -arouesaat al lavar betek ar boud krai-se ankouaet
abaoe ar 16t kantved.
« Krediñ a reer tizhout anien al lennegezh dre he atersiñ, n’eo ket mui e par ar pezh a
lavar, hogen en he furm-arouesaat : oc’h ober kement-se, ned eer ket er-maez eus kefload
klasel al lavar. En oadvezh arnevez, al lennegezh eo pezh a gempouez (ha n’eo ket pezh a
gennerzh) arc’hwel-arouesaat al lavar. Drezi, ez adkrog boud al lavar da skediñ war harzoù
sevenadur Kornog – hag en e galon – rak ar pep estrenañ dezhañ eo-eñ abaoe ar 16t kantved ;
hogen, abaoe ar 16t kantved end-eeun, emañ e-kreiz ar pezh en deus goloet ar sevenadur. Setu
perak mui-ouzh-mui ez anad al lennegezh evel pezh a zleer dezeviñ ; hogen, ivez, ha dre an
hevelep arbenn, evel ar pezh na c’hallor e doare ebet dezeviñ diwar un arlakadurezh eus an
arouesaat. Ha pa he dezrannfed e diarsell an arouesaed (pezh a fell dezhi lavarout, he
“mennozioù”, he fromesaoù pe an engouestloù ez eo) pe e diarsell an arouesaer (diwar-bouez
braslunioù amprestet digant ar yezhoniezh pe ar bredelfennerezh), ne vern ket : n’eus eno
nemet lankadoù eilrenk. En un dro evel en eben, en he c’hlasker er-maez eus al lec’h ma n’he
deus ket paouezet, evit hon sevenadur, a vezañ ganet ha moulet abaoe ur c’hantved hanter.
Seurt modoù dazlenn a zave d’ur saviad klasel eus al lavar – an hini en em gavas er 17t
kantved pa zeuas renad an arouezioù da vezañ eilveder ha pa gemeras an arouesaat furm an
derc’hennañ ; neuze e c’hoarveze ervat al lennegezh eus un arouesaer hag un arouesaed ha
kantreizh oa he dezrannañ e-giz-se. Diwar an 19t kantved avat, al lennegezh a lak al lavar war
wel en e voud en-dro : hogen n’eo ket evel ma anade e dibenn an Azginivelezh. Rak bremañ
n’eus ket ken eus ar gomz kentañ-se, deraouus rik, ma edo soliet ha bevennet gantañ loc’h
diziwezh an aregañ ; hiviziken emañ al lavar o vont da greskiñ hep derou, hep termen ha hep
promesa. Gant ergerzherezh an egor-se aner ha diazez e vez a zeiz da zeiz treset testenn al
lennegezh. » (LMC, pp. 57-59).
Da glozañ an displegadenn gentañ-mañ ne fell ket din komz eus preder M. FOUCAULT oc’h en
em zerc’hel en un egor nad eo ket e hini. Re abred eo evit henn ober, pe kentoc’h re abred evit
gouzout ha se eo a zo d’ober. Er chabistr-mañ gouestlet dreist-holl da epistemê ar 16t kantved e prient
an aozer ar meizadoù a dalvezo dezhañ da studiañ ar c’hantvedoù da heul. O amprouiñ a ra war

dachenn al lavar hag, evit echuiñ, brastresañ dehentadur al lavar – imram al lavar, alese an istitl a’m
eus dibabet – e sevenadur Kornog.
Goulennoù e-leizh a sav evel just, da skouer diwar-benn « boud krai al lavar » a ve hiziv o tont
war wel « e kalon hon sevenadur ». Hogen, o vezañ m’en devo M. FOUCAULT da gomz kalz eus al
lavar en-dro e-barzh ar chabistroù da heul, ez eo gwell moarvat lezel ur seurt goulennoù da gousket
evit ar mare. Ur skouer all : keal an epistemê a zo e-kreiz al levr-mañ a weler o steuziañ betek bezañ
distaolet er skridoù en deus embannet M. FOUCAULT da c’houde. Un atersadenn na c’hellomp ket
tremen hep ober diwar vremañ avat eo honnen : petra a lak an epistemê da gemmañ gant an amzer ?
Pe, e furmoù all : penaos displegañ an troc’hoù a c’hoarvez e froud ar ouiziadurezh ? Pe nerzhoù a vez
o c’hoari e-barzh ar gouzoud, pe dindan, pe e-kichen, a ra treiñ d’an doareoù o deus an dud da
c’houzout ar pezh a ouzont ? Ar goulennoù-se a zeu gant M. FOUCAULT e meur a lec’h hag e meur
a levr, e-barzh Les mots et les choses, e-barzh L’archéologie du savoir.
« N’eo ket aes savelañ staelad ar spanelezhioù evit an istor dre-vras. Nebeutoc’h c’hoazh
moarvat evit istor ar preder. Ha klask a reer tresañ un disparti ? Ned eo marteze pep bevenn
nemet un troc’h tidek en un hollad fiñvus dizidermen. Ha klask a reer didroc’hañ ur prantad ?
Hogen daoust ha gwir hon eus da verkañ, e daou boent eus an amzer, torroù kemparzhek, evit
lakaat da anadiñ etrezo ur reizhiad didroc’h hag undedel ? A belec’h e teufe en em ampar
neuze ar reizhiad-se, a pelec’h e teufe goude se e steuz hag e troc’hoilh ? Ouzh pe renad e
c’hallfe sentiñ war un dro e zonedigezh e goulou hag e vonedigezh da get ? » (LMC, p. 64).
« A belec’h e teu trumm seurt fiñvusted dic’hortoz eus kempennoù ar ouiziadurezh, seurt
diruzadur eus ar soliadelezhioù an eil re e-keñver ar re all, donoc’h c’hoazh seurt distresadur
eus o mod bezañ ? Penaos e c’hoarvez d’an dezeviñ en em zistagañ diouzh an toleadoù ma
anneze gwechall () ha lezel da droc’holiañ er fazi, er faltazi, en angouzoud an dra-se end-eeun
a veze dodet ha diogelet, nebeutoc’h eget ugent vloaz a-raok, en egor skedus an anaoud ?
Ouzh pe zarvoud pe ouzh pe savelenn e sent an degemmoù-se a ra trumm ne vez mui merzet,
deskrivet, dezrevellet, doareennet, rummet ha gouezet an traoù en hevelep doare () ? Evit un
henoniezh ar gouzoud, an digor don-se e lennad an dispanelezhioù, mar dle bezañ dezrannet,
ha gant aked, ne c’hell ket bezañ “displeget” na zoken dastumet en ur gomz unel. Un darvoud
boniek eo oc’h emastenn war c’horreenn welus a-bezh ar gouzoud hag a c’haller heuliañ
kammed ha kammed e arouezioù, e stroñsadoù, e weredoù. An dezeviñ e-unan hepken, oc’h
en em adpakañ e gwrizienn e istor a c’hallfe diazezañ, hep mar ebet, ar pezh ez eo bet enni
he-unan ar wirionez digenvez eus an darvoud-se. » (LMC, pp. 229-230).
« Al lakaat en arver eus meizadoù ar spanelezh, an torr, an treuzoù, ar vevenn, ar steudad,
an treuzfurmadur a zegas dirak pep dezrann istorour n’eo ket hepken krefen a argerzhadurezh
hogen kudennoù a arlakadurezh. Ar c’hudennoù-se a vo studiet amañ (). Ha c’hoazh ne vint
ensellet nemet en ur vaezienn dibarek : en diskiblezhioù ken diresis o harzoù, ken dispis o
endalc’hed, a anver istorouriezh ar mennozioù, pe ar preder, pe ar gouezoniezhoù, pe an
anaoudegezhioù. » (AS, p. 31).
Ezhomm ebet da lavarout o deus ar varksourion peget dillo er poent amjestr-se eus tezennoù M.
FOUCAULT. Evito, ne c’hell bezañ studiet treuzfurmadurioù ar mennozioù hag an anaoudegezhioù
nemet e stern-daveiñ an danframm hag an dreistframm pourchaset gant an danvezelouriezh istorek.
Dominique LECOURT, e-barzh Pour une critique de l’épistémologie (Maspéro, Paris, 1972) a venn
lakaat FOUCAULT war hent ar varksouriezh, o rebech dezhañ chom en hanter eus un hent o tifourkañ
dre e boellelezh diabarzh en danvezelouriezh istorek. Kalz rustoc’h eo Michel VADÉE, e-barzh
Bachelard ou Le nouvel idéalisme épistémologique (Éditions sociales, Paris, 1975), ma renk
FOUCAULT gant e henonielouriezh (archéologisme) e-touez an eneberion a rank talañ outo hiziv ar
brederouriezh varksour danvezelour war dachenn ar boellelouriezh (p. 287). Ma ne ouzomp ket
c’hoazh a-walc’h eus M. FOUCAULT evit kemer perzh er breud, da nebeutañ e vo mat dimp derc’hel
koun eus ar goulennoù-se a-hed hon ergerzh a-dreuz d’e skridoù.
ANAOUD : – er 16t kantved 110/46 hh*

AROUEZ : roll an -IOÙ er gouzoud er 16t hag en 20t kantved 110/46*, 48*
DANVEZELOURIEZH ISTOREK : – ha henoniezh ar gouiziadur, 110/58
EPISTEMÊ : keal an – 110/41 ; spanelezhioù en – 110/57 hh*
EPISTEMÊ AR 16t KANTVED : addispleg en – 110/52 hh ; divinerezh en – 110/50 hh ; gourdesk en
– 110/50 hh ; huderezh en – 110/50 hh ; mikrokosmoz en – 110/49 hh ; skritur en – 110/50 hh ;
testenn gezivik en – 110/52 hh
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KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH
(Naontekvet testenn, PKB-1432)
Bepred a-zivout keal ar « goullo broadel ».
Arbennadennoù niverus zo bet graet ouzh keal ar « goullo broadel ». Un darn anezho a gaver en
Emsav kerzu 1975 (PKB-1425, 108/ 426-431). Un darn all zo bet degaset da-geñver kendaeloù an 22
c’hwevrer 1976 en Oriant. E berr gomzoù, e tenn an arbennadennoù d’ar peder elfenn-mañ :
1) Keal ar « goullo broadel » a ginnig un deskrivadur nac’hel eus ur stad a draoù, met ne zegas
netra yael, ober anv eus « goullo » a empleg ez eus ul « leunded vroadel » n’eo ket termenet ; ne gas
ket d’un damkaniezh eus ar vroad ha ne zegas respont ebet war dispredadur ar vroad.
2) Meizad ar vaezienn-istorekaat, galvet evit displegañ pezh ez eo ar vroad ha, dre enebadur, ar
« goullo broadel », a chom da dermenañ. Lakaet ez eus bet zoken kudenn war ar barrek ez omp
bremañ d’e dermenañ dre un denesidigezh emsavel en diouer ma emaomp eus ur gevredadouriezh
emsavel.
3) Keal ar « goullo broadel » zo arzaeladus e meur a geñver pa na spir ket da zisplegañ ur bern
devoudoù ; ouzh an devoudoù bodet dindan ar skritell « goullo broadel » e c’haller enebiñ devoudoù
all. Ouzhpenn se, an desteriadur roet da zevoudoù ’zo dre ar « goullo broadel » zo arzaeladus e meur a
geñver.
4) En un dezrann eus ar gevredigezh c’hall, eus kevredigezhioù ar bed en o hollelezh ez eo faziek
brientekaat ar « goullo broadel » rak « goulloioù » niverus all ez eus n’int ket direadus d’ar « goullo
broadel ».
Gwelout a ran mat pegen soliet eo an holl arbennadennoù-se, zoken mar hañval un darn bezañ e
dislavar gant un darn all. Ne welan ket avat penaos en em dennañ anezho. Ne welan ket muioc’h petra
ouzhpennañ d’ar pezh a zo bet lavaret dre ar goulenn : « penaos, e dehentadur an Emsav end-eeun, e
kendalc’homp da zaveiñ d’ar vroadelezh ? » (Emsav 108/429, 1975).
Fellout a ra din koulskoude resisaat un nebeut krefen a denn d’ar pezh a zo bet skritellet « goullo
broadel » hag ivez displegañ an damant a zo en andon va labour war an divoud. An arbennadennoù a
zo bet graet a ziskouez e stokomp aze ouzh kudennoù pouezus eus an Emsav ; kudennoù n’omp ket
deuet c’hoazh a-benn da savelañ. E-se en em c’houlennan ha n’hon eus ket gortozet digant keal ar
« goullo broadel » kalz muioc’h eget na c’halle reiñ.

Er mare-mañ e kaver mui-ouzh-mui a dud o lakaat kudenn gant bezoud ar C’hornog. Jacques
ELLUL, kelenner prederouriezh e Skol-veur Bordeaux, protestant, en deus skrivet ur pennad, Crise et
valeur de l’Occident, embannet war Ouest France d’an 23 kerzu 1975, o kregiñ evel-henn : « An holl
hiziv e Frañs o deus ar santadur pe a zo kendrec’het emañ Kornog war e dalaroù ». O komz er
skinwel, ar sul 11 genver 1976, diwar-benn e levr Trahison de l’Occident, e poueze war dilez an
talvoudoù gant an dud a gleiz. Kareziñ a rae o foellelouriezh. Eus a dud a zehou ne rae anv nemet evit
stadañ o doa dilezet pep tra pell a oa. Lavarout a rae bezañ chalet gant ar soñj e paouezfe Kornog a
vezañ ur vaezienn-grouiñ. Gant un doare anoaz ez anzave e c’hallfe tan ar sevenadur skediñ e lec’h all
er bed, met en un doare souezhusoc’h c’hoazh e hañvale bezañ sederaet o lavarout ne wele e nep lec’h
liv ur sevenadur nevez o sevel, kaer en doa sellout ha klask. Diouzh e du, Maurice DRUON a zeraou
an hir a bennad en deus roet da Le Monde d’an 24 kerzu 1975 evel-henn : « Ha degouezhet omp er
poent dizistro ? Krediñ a ra da leviaded Sina hag SSSR emañ demokratiezhoù Kornog e par an
dismantr ». Un doare kedveno apokaliptek zo oc’h emledañ dre-holl. N’eo ket nevez klevout atebeion
eus Frañs o terc’hel seurt prezegoù. Tamallet eo bet a-walc’h da DE GAULLE an arver a rae eus
dassonoù biblek ar reustl evit lakaat e gostezenn da drec’hiñ er mouezhiadegoù. Koulskoude n’eo ket
an dilennadegoù hepken en broude da zuaat an daolenn : ar stad ma edo kouezhet Frañs e 1940 a oa
bezant bepred d’e spered, o tiskouez e vez ar broioù o vale dalc’hmat war vriell an islonk.
Ar speredegezh apokaliptek a anavezomp hiziv oa bezant etre an daou vrezel-bed e Frañs hag en
Alamagn, da nebeutañ. En e levr Diskar ar C’hornog, e klask Oswald SPENGLER dre un
damkaniezh eeunik eus an istor diskouez penaos e vez ganet, e vleugn hag e varv pep sevenadur.
Evitañ emañ degouezhet sevenadur Kornog en e brantad diwezhañ hag, anez heuliañ e alioù fur, e vo
ar marv a-raok pell. An eil Emsav en deus adkemeret un darn eus ar mennozioù-se hag o adfardet evit
kantreizhañ e obererezh : dre wall al Latined emañ Kornog war e ziskar, dont a ray ar silvidigezh eus
an Norz gant ar C’hermaned hag, evel just, ar Gelted ; evel-se emañ Breizh hag an Emsav war an
talbenn evit difenn Kornog. An deznaou a ra an eil Emsav eus stad Frañs a c’haller diverrañ evelhenn : ur vro war ziskar, astudegezh oc’h emledañ, ur sevenadur war un hent dall, diazezet war
dalvoudoù faos an demokratelezh hag ar blijadur, ur boblañs war zigresk, ur renkad-ren vrein (sl. M.
PLANIOL, En lisant le Dr Carrel, Stur 13/46, 1938). Klotañ a rae evit un darn gant saviad
kevredigezhel, politikel ha milourel Frañs d’an ampoent. Er mare-se e oa Frañs ur vro diwadet ha
dibennet gant ar Brezel-bed kentañ ; ouzhpenn se e oa disrannet etre kostezennoù niverus. DE
GAULLE en deus gwelet mat ar pouez o deus bet ensavadurioù an Trede Republik e gwashadur an
disrannoù politikel ha kevredigezhel : brallerezh ar galloud enskrivet er Vonreizh dre anatebegezh an
Arlevier hag hollc’halloud an Dael a roas tro da liesadur ha donadur an disrannoù. Koulskoude e ve ur
fazi lakaat ar bec’h war an ensavadurioù nemeto. E dibenn ar bloavezhioù 1930 pa o doa leviaded
Frañs an hollc’halloud dre an devedoù-dezvoù n’eo ket bet kemmet an traoù. Hiziv an deiz, an
ensavadurioù lakaet en o flom gant DE GAULLE, mar roont tro d’ur stabilded politikel, ne viront ket
ouzh Frañs a vezañ dizunvan, troc’het e daou war an dachenn bolitikel ; ken dic’halloud all e chomont
dirak emled ar speredegezh apokaliptek, ken dic’houest da lakaat termen d’ar monc’hwezh, d’an
dic’hwel, d’an dalc’hiadegezh armerzhel e-keñver ar bourvezerion direoul, da zrouziwezh ar
C’hornog ha, da gentañ, ar Stadoù-Unanet, war an darn vrasañ eus talbennoù ar bloavezhioù 1970.
Kudenn an unded vroadel, kudenn brogarouriezh ar renkad vicherour zo bet pleustret warno gant
Annie KRIEGEL en he levr Le pain et les roses (10/18, Paris, 1973). Tennañ a ra an evezh war
emzalc’h ar renkad hag ar frammoù micherour e Frañs hag en Alamagn dirak ar brezel a weled o tont
e 1914. Er rannbennad Eost 1914 : broadelouriezh hag etrevroadelouriezh vicherour, e klask displegañ
penaos ez eo troet ur renkad ha strolladoù a oa krenn a-enep ar brezel en entuidi ha, gwashoc’h, e
perzhidi er brezel lusket gant o enebourion renkadel. Kregiñ a ra gant un doare dezrann dangorelezh :
ar santad a vezañ lodek en ur gumuniezh vroadel etrerenkadel o kevezañ/kenvevañ gant ar santad a
vezañ lodek en ur gumuniezh renkadel dreistbroadel (p. 215). Anv a ra eus an diforc’h a voe graet
gant ar gomunourion ha re all etre brogarouriezh kilstourmer 1914 ha brogarouriezh a rizh nevez
enepfaskour ar bloavezhioù 1930. Dezrevellañ a ra an displegadennoù a zo bet kinniget evit kompren
emzalc’h ar renkad vicherour hag he frammoù dirak ar Brezel-bed kentañ :
1) Enepbrogarourion e oant ha dont a rejont da vrogarourion.

2) Brogarourion hag enepbrogarourion e oant war un dro ; o enepbrogarouriezh avat ne oa nemet
ur bellenn danav o wiskañ ur vrogarouriezh gwriziennet don.
3) Ar vicherourion a oa e 1914 en un doare dislavarus brogarourion hag enepbrogarourion. O
speredegezh dislavarus o vezañ un elfenn eus saviad dislavarus ar renkad vicherour dalc’het en ur stad
a sujidigezh hag o hunvreal er stad a zieubiezh c’hoantaet.
An entan broadel a vountas ar braz eus poblañs Frañs e 1914 war-du ar brezel a voe evit un darn
frouezh ar goursankerezh brezelour renet er pergont vloaz a-raok. Ar C.G.T. he doa embannet fraezh
he mennadoù : ne rofe e nep degouezh dorn d’ar brezel. Er c’hontrol, d’ar brezel etre Frañs hag
Alamagn c’hoantaet gant ar vourc’hizelezh e respontfe gant ar brezel renkadel ha, da gentañ-penn,
gant an ec’hwel hollek. Kement-se, ne vern pezh a c’hallfe ober ar vicherourion alaman. An S.F.I.O.,
dindan levierezh JAURÈS, he doa liammet he emzalc’h ouzh hini ar sokialdemokratiezh alaman :
nac’h ar brezel a-gevret pe en em gannañ an eil ouzh egile. Ne viras ket ar mennadoù diseurt-se ouzh
al luskadoù micherour a vont da heul an darvoudoù. Ar brezel a « unvanas » parzhioù rannet ar
gevredigezh c’hall ; kement-se evit degouezhout gant disrannoù kalz donoc’h eget biskoazh.
O komz eus brogarouriezh dislavarus er renkad vicherour, e ra Annie KRIEGEL un diforc’h tost
d’an hini degaset er pennad Ar vrogarouriezh (PKB-1121, Emsav 73/3-10, 1973) etre brogarouriezh
saviadek ha brogarouriezh c’hladelour. An hini gentañ o vezañ un arvez eus al liamm-bro dre ar
saviad-kenderc’hañ hag eben un arvez eus al liamm-bro dre ar glad. Koulskoude ned a ket betek penn
pa na glask ket lec’hiañ kudenn brogarouriezh ar renkad vicherour e stern-daveiñ ar c’henderc’hañ
istor. Emzalc’h ar renkad vicherour hag he aozadurioù e 1914 a verk trec’h ar c’hladelouriezh war ar
c’henderc’hañ istor.
O komz eus darvoudoù 1940 e Frañs, e lavar Annie KRIEGEL : « A-zivout seurt fillidigezh
vroadel anataet gant tragedienn 1940, n’ouzomp koulz lavarout netra lakaet er-maez hanezennoù »
(p. 220). En un notenn e ra anv eus an darvoudoù-se evel « kudenn-greiz an 20t kantved » evit istor
Frañs (p. 240). Menegiñ a ra levr ar Général BAUFRÉ, Le drame de 1940 (Paris, 1965), a zispleg an
traoù gant ur ger : fatum. Abaoe, en deus an istorour amerikan William L. SHIRER pleustret war ar
gudenn en e levr The collapse of the Third Republik (tr. c’hallek : La chute de la IIIe République,
Paris, 1970). Danevellañ a ra dre ar munud munutañ an darvoudoù a-raok drouziwezh 1940. E hir a
hanezadur (ouzhpenn 1000 pajennad) ne harp siwazh dezrann ebet.
Abaoe an derou, en deus an Emsav deveizet e vezoud e meur a zoare. Tud ar c’hentañ hag an eil
Emsav a rae anezhañ difennour Breizh ouzh mac’homerezh Frañs, evel ar Roue Arzhur oc’h adlakaat
en o reizh ar c’heñverioù etre an div vro. Brientekaet e veze ar c’heñverioù soliadel ha seurt
brientekadur a voe ul lankad eus an niderezh. An trede Emsav en deus adlakaet ar « vro » en he lec’h,
a zo bezañ amveziad bonvezus d’an Emsav, pourchaserez un danvez kevala istorek. Adal neuze, ar
c’heñverioù etre Breizh ha Frañs ne spiront ket da zisplegañ bezoud an Emsav ; zoken mar anad war
vod an eskoradur, ne anad ket er-maez eus nep gwerc’helezh istorel. Setu perak eo ret klask en tu-hont
da geñverioù Breizh ha Frañs arbennoù eskoradur an Emsav.
Gant gerioù all, an Emsav en deus dilezet ar meizadur kozh a rae anezhañ diskoulmer « kudenn
Vreizh ». Dilezet en deus ivez ar meizadurioù a ra eus « kudenn Vreizh » un arvez eus stourm pobloù
an Norz ouzh ar pobloù latin, eus ar c’heñverioù sujer-sujed, eus ar c’heñverioù etre ar broioù
trevadenner gant o zrevadennoù. An hollelaat faos a rae eus an Emsav pempet karr an hitleregezh, an
didrevadennerezh, ar sokialouriezh, h.a., zo bet dezrannet endeo. Digor eo neuze an hent d’ur
meizadur nevez eus an Emsav.
An Emsav n’eo ket mui un nerzh diwanet diouzh un enkadenn lec’hel. Diwanet eo eus un
enkadenn vloc’hel, hini an istorekaat hag an hollelaat. Ar respont a zegas eo a zo lec’hiet hag ar furm
en deus zo dre heulret goubarzhel.
Keal ar « goullo broadel » zo diwanet diouzh an damant da zisplegañ un darn eus anadennoù ar
gevredigezh kempredel e Frañs hag er C’hornog ha, war un dro, da reiñ ur ster hollek d’an Emsav.
BRO : meizadurioù ar – gant an Emsav 110/63 hh*

BROADEL : fillidigezh – Frañs e 1940 110/63
BROGAROURIEZH : – ha renkad vicherour e 1914 (A. KRIEGEL) 110/61 hh ; – saviadek ha –
c’hladelour 110/62 hh*
EMSAV : ar vro evel amveziad bonvezus d’an – 110/63
GOULLO BROADEL 110/59 hh**
KORNOG : enkadenn – (M. DRUON, J. ELLUL, O. SPENGLER) 110/60 hh
Dodennoù PKB-1432

KENDAEL A -ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Eitekvet testenn, PKB-1433)
« Kerteri » gant Ricardo TALESNIK – En tu-hont d’ur pezh-c’hoari : lennegezh ha
kudennoù hon amzer.
Harpet eo ar skrid-mañ war un dro war ar pezh-c’hoari hon eus gwelet an noz all, war ar
breud a voe da heul, ha war gomzoù, buhezadurioù ha santadurioù al labourerion a’m eus
anavezet, – en degouezh ar merc’hed a gejan outo bemdez abaoe bloaz hanter.
Anavezout a ran ar gwan ez eo ober ent skeudennel gant ar ger « goullo » evit klask
kompren an digenderc’h spontus ma chom ar merc’hed-se, hag ur bern tud all d’o heul. E
viret ’m eus koulskoude, rak ar ger-se a zistro alies en o c’homzoù, – huanadiñ a reont war o
« buhez kleuz » pe « goullo o buhez » a hañval dezho bezañ unton, digemm, dizeur, pa na
c’hoarvez morse netra, – nemet en deus tamm-ha-tamm kollet pep ster. Deuet eo da vezañ
evito un doare hepken da lavarout o dic’hoanag hag o skuizhnez, a-wechoù o hunvre, hep
dezrannañ netra. Evel un touell nevez ijinet ganto, an adanv pe an anv-se o tont da zisplegañ
pep tra.
A-greiz-holl ez anad evel un troc’h en o buhez, evel ur frailh, a c’hell dont diganto awechoù (tu zo da gomz eus un derou emouezañ dizispleg ouzh dislavaroù o buhez), a seblant
dezho peurliesañ bezañ kaset eus an diavaez (ar vuhez o tiskouez bezañ kleuz deizioù ’zo evel
ma’z eo fall an amzer). An diskoulm a gemeront zo ivez unan diavaez evit kas kuit pell diouto
ar santad displijus : an ankounac’h, ar fest, h.a.. Hogen n’int ket evit mont pelloc’h ha
meizañ emañ ar « goullo »-se en o buhez ha ne zeu ket hepken eus an diavaez (e zisplegañ dre
redi pemdeziek al labour bara n’eo ket a-walc’h). Ne verzont ket eo int a ra eus o buhez ur
goullo, eleze ur vuhez digenderc’h ha koulskoude ez eus amañ unan eus arbennoù o
gouzañvidigezh.
Evit a sell ar pezh-c’hoari end-eeun ne’m eus titour ebet eus e aozer nag eus ar prantad
ma’z eo bet skrivet*. Krediñ a rafen a-walc’h ez eo bet skrivet en eil lodenn eus hon
c’hantved pa welan an doare ma’z eo stignet ennañ ar c’hudennoù o sellout n’eo ket hepken
ouzh al labour, hogen ouzh ar vuhez. [* Dave an destenn-orin : La fiaca, Buenos Aires,
1967].
Ur sal vihan war gelc’h, leun-chouk, pevar c’hant den enni, azezennoù koad kalet. E Ti ar
C’hultur Roazhon emaomp…
Ar pezh-c’hoari Kerteri (e galleg : La Flemme), savet gant an Argantinad Ricardo TALESNIK, zo
c’hoariet henozh gant Le Théâtre du Bout du Monde (ez C.D.O. – Centre Dramatique de l’Ouest). E
Buenos-Aires eo bet leurennet evit ar wech kentañ, ha daou vloavezh eo padet an dezerc’hadurioù.
Abaoe, en deus ar pezh graet tro ar bed, Su Amerika, Mec’hiko, Europa, e Madrid zoken. E Paris
n’eus bet nemet un dek abadenn bennak en ur sal vihan eus ar vannlev. Diwar an doare ma’z eo bet

ledet e c’haller dastum n’eo ket un arvest gwall c’hourzhtroüs. Er wask eo bet diskouezet evel un
oberenn evit an holl, aes da gompren, o plediñ gant fent ouzh ur gudenn don a vremañ, hini ar gwir da
gemer amzer pe da vezañ lezirek er gevredigezh evel m’emañ.
… Sul da noz. Kambr voutin, arrebeuri gwenn doare arnevez. Ur skinweler, ur paotr azezet
dirazañ. Sellet en deus ouzh e feilheton suliek ha poent eo mont da gousket. Skuizh eo, ne gompren
ket perak en em gav skuishoc’h eget boaz. Ha heug a sav ennañ pa soñj en antronoz : lun e vo adarre
hag al labour a ranko adkregiñ adarre. Ur wech ouzhpenn… Poent kousket… En deiz o tont emañ o
hunvreal : ne savo ket, ne savo ket ! An dihuner a guzh dindan e c’houbenner.
Sonerez voud an dihuner. Seizh eur beure. Nac’hañ a ra sevel ha mont d’e vurev. Ne labouro ket
ken. A-daol-trumm eo treuzfurmet ar bed m’edo o vevañ ; ar wech kentañ ma sell outañ hag e zizoleiñ
a ra. D’an holl re all, ar vamm, ar wreg, ar mignon, rener ar greanti, e hañval ar bed bezañ aet kamm
ha direizh, dic’houest ma’z int da intent pezh a c’hoarvez gant ar paotr. D’o goulennoù e respont
hepken : « Kerteri ’m eus ». N’eo na klañv, na diskiant. Ar c’hontrol eo zoken, ha c’hoant en deus
ober ur bern traoù, kement tra a oa miret outañ ober pa laboure.
« N’hon eus morse graet karantez da lun beure ! » a lavar d’e wreg.
Klask a reer e gendrec’hiñ da zistreiñ d’ar greanti. Unan eus e geneiled labour, aonik ha sirius,
implijad skouer, morse klañv, morse ezvezant, a zeu d’e weladenniñ ha dedennet eo d’e dro. Hunvreal
a ra eñ ivez ne labourfe ken, e rafe traoù all. E c’hoantoù kuzh a gred anzav, e c’hoant da zañsal, da
vezañ kaner ha koroller. War al leurenn e tañs an daou baotr. Hogen rankout a ra ar c’heneil mont kuit
afo, d’al labour.
Un den all kaset gant an embregerezh a glasko c’hoazh e atoriñ koustet a gousto : aon a glask ober
dezhañ (taolet e vo er-maez !) da gentañ, damc’houde e kinnig dezhañ ur c’hresk gopr, ur plas stabil
evit e c’houbrenañ (diverket e vo an holl fazioù kent). Nac’hañ a ra ar paotr.
An deizioù o vont e-biou. Ar paotr er gêr, o kousket pa sav c’hoant dezhañ, o huchal, o kerzhout
pa fell dezhañ ; embregerezh-korf, strinkadenn bep mintin… e vuhez deut da c’hoari bras ha sirius.
Evel ar vugale e kas an amzer o tidroc’hañ skeudennoù er c’hazetennoù, o c’hoari pistolenn ; betek
kejañ ganto ez a ha c’hoari mell-droad. « Dieub on » a youc’h. Hogen n’eo ket a-walc’h divizout ez
eur dieub. E wreg a ya kuit digantañ, skuizh o fardañ boued dezhañ, o c’hounit arc’hant evitañ, da
vevañ gant unan na ra netra. Manet oa en he dalc’h.
Adalek neuze en en gweler o kouezhañ a-nebeudoù, o vont da gloc’her en e di : bevañ a ra dindan
un deltenn evit bezañ tommoc’h, debriñ ramagnoù er boubellenn.
Arvest diwezhañ. Naon du en deus. E-unan-penn emañ. E vignon o seniñ, o tont tre, keloù gantañ.
Brudet eo deuet da vezañ, un den dibar, dreistordinal, pa nac’h labourat. Er greanti e krog implijidi all
da nac’h eveltañ. Gant an aon, eo prest ar rener da bardoniñ dezhañ ha da ankounac’haat e folladenn.
Kresket e vo ar goproù, gwellaet an aozioù labour.
Ar vamm, ar wreg o teredek. Ken anat eo dezho edo o faotr tonket d’ober berzh deiz pe zeiz. Hag
an holl d’ober war e dro, d’e gempenn ha d’e fichañ brav, evit reiñ dezhañ neuz vat dirak ar
gazetennerion, chalet ma’z int hepken gant an arc’hant a zegouezho, hag ar ranndi, hag ar brozhioù,
hag ar skinweler nevez a vo tu da brenañ. Ar paotr, evitañ, n’en deus nemet c’hoant debriñ.
Sed rener ar greanti, deuet da gevraouiñ evel e dibenn un ec’hwel a rank disoc’hañ koustet a
gousto. Un tamm biz-dienn a astenn d’ar paotr hag eñ o plaouiañ warnañ. « Ar peurrest ho po er
burev ! » eme ar rener o vont kuit, ar paotr d’e heul. Ha sinet e vo ar gevrat en-dro ?
Un dibenn dic’hortoz eo : evitañ da vezañ nagennet, n’eo ket aet er-maez eus ar reizhiad ha
chomet eo e stourm bevennet dezhañ e-unan, hep darempred gant stroll ebet.
… Echu. C’hoarzhadegoù, stlakadegoù e-leizh, laouen e hañval an arvesterion bezañ. Mouezh en
uhelgomzer : « Ar re a blij dezho a c’hell mont da zivizout gant al leurenner hag an dremmourion ».

Damc’houde en ur c’horn eus Ti ar C’hultur, en-dro d’un daol goad vras, azezet war skiñvier,
merc’hed, paotred yaouank, re all koshoc’h, tregont anezho, ni en o zouez. Petra emaint o vont da
lavarout, peseurt ersav o devo ? Un degouezh evit komz eus al labour, er-maez eus an embregerezh,
gant tud n’int ket ar re a gejer ganto bemdez, un degouezh evel e-kichen buhez pemdeziek al labour.
Un nebeut anezho a gomzo. Al leurenner, 40 vloaz, roched c’hlas war-c’horre ur stammenn
c’houzougenn, ur c’hefredour war an oad. Ur paotr, tro-dro 25 bloaz, gwisket teñval, blev damhir,
lunedoù argantet. Ur c’houblad ivez, gwisket faro, yaouankoc’h, doare studierion : ne vo ganto anv
nemet eus kalvezerezh pe eus leurennerezh. Ur vreutadenn strizh enta, p’o deus tavet an holl warbouez nebeut.
Er pezh-c’hoari e wel al leurenner kudenn un hinienn ha netra ken ; un den gant un tremened
dibar, noilhet pa oa bugel gant ur vamm aloubus, c’hwitet gantañ war ar vicher a vezeg, – kement-se a
zeu c’hoazh en e hunvreoù evel an doare nemetañ da vezañ dieub en e labour. A-du-rall, ez eus
anezhañ un implijad sirius ha boutin, e-barzh un embregerezh bras ; n’eo na pinvidik na paour, e berr,
un den evel ur bern re all, ha n’en deus ket da glemm muioc’h eget ar re all. Hiniennel eo chomet e
daol-ober, e-maez a bep stroll ; tonket oa da c’hwitout hag e c’hwit. Ar pezh-c’hoari a ziskouez
penaos e vez atoret iziunadoù al labourerion, pe vihan pe vras e vent.
Diren a ra ivez al leurenner pep tra d’un afer a gementad. Pa gomz eus stroll da skouer, ne ra ket
dave d’ur c’henderc’hañ, da niver an dud sellet evel nerzh ne lavaran ket. Heñveldra evit a sell ar
c’hemmoù c’hoarvezet e buhez al labourerion abaoe derou ar c’hantved-mañ : ar mizvezh ehanoù o
devez bremañ ne oa gwechall nemet un hunvre, un utopienn a zo deuet da wir tamm-ha-tamm. Daoust
ha ne vo ket en dazont, evel ma’z eo damlavaret er pezh-c’hoari, tri mizvezh ehanoù da heul evit an
holl, pe ur mizvezh labour diwar zaou, pe c’hoazh labour diouzh ar mintin hepken ? An istor hervezañ
a gendalc’h da vont gorrek ha regek, gant araokadennoù, gwellaennoù evel dre ret.
Hogen al leurenner n’en deus ket graet anv eus ar pezh a gavan pouezus er pezh-c’hoari : levezon
ar paotr war e geneil ha, dreist-holl, ar goulenn o tiflukañ dizehan diouzh jestroù ha diogeladennoù ar
benndudenn : « C’hoant ’m eus dañsal, c’hoari, huchal… bezañ dieub ». Ur wech ivez e lavar ar
paotr : « C’hoant ’m eus d’ober traoù ! » Peseurt traoù avat ?
Anat e oa dimp ne oa ket tu da nac’h an arvez hiniennel meneget gant al leurenner. Nemet hon eus
klasket diskouez n’eo ket hepken dre berzh an hiniennegezh pe an digenvezded e vez atoret ur stourm
gant ar reizhiad. Evel daoust dezhañ eo degouezhet paotr ar pezh-c’hoari en ur poent dizistro ma
ranke pe kavout ur gourc’hwel nevez pe distreiñ d’e embregerezh kent, ha forzh penaos adkouezhañ
er reizhiad.
Koulskoude, na gant al leurenner, na gant an dud en-dro dezhañ, n’eo bet diskoachet an egin a
yaelezh a-dreñv d’an arvez hiniennel-nagenner. Ha n’en deus ket ar paotr, dre nac’h kenderc’hañ ent
armerzhel er reizhiad, kenderc’het – evit ur prantad da nebeutañ – un dra nevez e stumm ur goullo a
chome da « leuniañ » ? Adalek ma ne labour ket mui, e kemer e vuhez ur vent nevez : hini an amzer
vak, ha zoken hini an amzer end-eeun. Met ne oar ar paotr nemet dañsal, kanañ, c’hoari, kousket,
hunvreal, hep ober netra fetis, c’hoant dispis n’en deus ken d’« ober traoù ».
Klasket ’m eus lakaat a-wel ur ster d’an « ober traoù »-se. A-dreñv dezhañ n’en deus al leurenner
spurmantet nemet ur c’hoant da gavout labour plijusoc’h. Merzet hon eus c’hoazh pegen diaes eo
komz eus an dud eus kenderc’hañ estreget e termenoù a labour, a labour-bevañs. E-maez hemañ n’eus
mui netra nemet « diduamant » (evel an abadenn-mañ), hag arabat dreist-holl komz eus labourat
(arabat zoken ober anv a labour-bevañs, gwell e ankouaat, e ziverkañ !). War-lerc’h al labour n’eus
mui nemet an « anlabour ». N’int ket evit meizañ e c’hell bezañ traoù all er-maez eus al labour-bevañs
hag an diduamant, e c’hell bezañ ur c’henderc’hañ nevez ha disheñvel. Evito ne dalvez labourat nemet
bezañ « implijet », eleze bezañ ur pezh, un ardivink er reizhiad. N’o deus, war a hañval, mennoz ebet
eus al labour krouiñ.
Ur paotr hepken a hañval dimp bezañ aet pelloc’h eget seurt rummennoù, pelloc’h eget arvez
hiniennel ar pezh-c’hoari, en tu-hont d’an oberenn he-unan. War e veno ez eo bet diskuilhet iziunadoù

tavet al labourerion. Komzet en deus eus « traoù gallus » evit an dud, traoù estreget al labour, eus « ur
vuhez all » c’hoantaet gant paotr ar pezh-c’hoari. Ha klasket en deus e lakaat a-geñver gant bed al
labour a vremañ, ma sant mui-ouzh-mui en-dro dezhañ evel « iziunadoù galloudel », na zeuont ket abenn da gemer neuz fetis pa vezont atoret buan-ha-buan. Er pezh-c’hoari eo bet diskouezet doareoù
diseurt an atoradur-mañ. Unan oc’h anadiñ er brud o stagañ ouzh ar paotr, daoust dezhañ. Un haroz e
teu da vezañ. Doareoù all soutiloc’h ez eus, an iziunadoù o vont da get, o koazhañ betek en em veskañ
er pezh a anver « anlabour », diduamant, pe c’hoazh goar. Distrujet, tavet pe diverket e vez o ster
gwirion hag an divoz – pe ar goullo – eztaolet drezo a vez leuniet gant forzh petra : prenañ un ti,
bageal, mont d’ar skeudennva, kaout skinwel bemnoz, da lavarout eo beveziñ ar muiañ gwellañ.
Ur goulenn en deus savet paotr e lunedoù argantet : ha ne zegouezho ket ur mare ma nac’ho an
dud distummañ an iziunadoù bihan a zo o re, ma vo deuet diziouerus dezho o hunvreoù ? Hervezañ ez
eus traoù all skoachet a-dreñv d’ar c’hoantoù boutin evel kaout arc’hant ouzhpenn, pe ehanoù
ouzhpenn, amzer da ziduiñ, pe aozioù labour gwelloc’h. Ha n’eo ket an arc’hadurioù a vremañ un tu
da zisteraat betek tevel an iziunadoù don, da lezel ar pep pouezusañ en a-dreñv ? Meur a wech ez eus
bet komzet eus kemmañ ar vuhez, hogen chomet eo an diskoulm-se un hunvre difetis : pezh a vern eo
ar c’hehentiñ etre an dud hon eus da dreuzfurmiñ penn-da-benn. Ha n’eo ket hep abeg en deus ar paotr
dalc’het koun eus greantioù Caen ma tañse al labourerion e 1968 !
Kudenn zo bet lakaet ivez gant ur plac’h war ar c’heñver etre kultur ha labourerion, etre pezhc’hoari an noz-se hag al labourerion (deuet pe get) : « Perak ne vez ket degaset ar c’hoariva en
embregerezhioù ? Ha ne ve ket tu da c’hoari ar pezh-mañ en unan ? Pelec’h emañ al labourerion,
implijidi pe vicherourion, henozh ? N’eus nemet kefredourion amañ war-bouez nebeut ! Ul lec’h kloz,
diaezus d’al labourerion, e van Ti ar C’hultur ». Respontet en deus al leurenner : « Anat eo n’eus ket
kalz embregerezhioù ma ve asantet c’hoari ar pezh-mañ ! Ouzhpenn, taolioù-arnod zo bet ma voe
klasket degas al labourerion d’ar c’hoariva, hogen ur c’hwitadenn eo bet ; ur skouer eo an T.N.P. ».
An diskoulm kinniget gantañ zo lec’hiet c’hoazh e live un nebeut hentennoù : ar stlenn eo a ra diouer ;
ezhomm zo eus treuzkaserion, sanelloù hag azhenterioù (canaux et relais), etre ar C’hultur hag al
labourerion, – ar stlennoniezh a ziskoulmo pep tra ! seurt labour-stlennañ a zlefe bezañ hini ar
poellgorioù-stal, met re sammet int dija.
Evit a sell ar pezh-c’hoari-mañ, n’eo ket, gouez dezhañ, unan poblek. Evit tud o deus amzer da
soñjal, ha da ziduañ war un dro, eo bet skrivet, da lavarout eo evit an dud stuziet. Dav eo merzout ivez
an doareoù disheñvel o deus da zeveizañ an oberenn-mañ hervez an diarsell a gemeront a-geñver gant
o saviad o-unan. Ar c’hoari zo unan anezho nemetken.
Hogen dres perak n’eo ket deuet ar re all (e kement ma’z eus tu d’henn gouzout) ? N’eo ket awalc’h henn displegañ, evel m’en deus graet al leurenner, dre un diouer a amzer pe a stuziadur, pe
c’hoazh un diouer a zeur, pe a stlenn.
Gant ar pezh-c’hoari kerteri eo bet lakaet a-wel d’an holl ur goullo, hogen ur goullo nemetken : an
hini a zifoup a-wechoù a-zindan an deizioù unton ha damheñvel, pa vez labouret ha pa na vez graet
netra all – pa vez stadet a-greiz-holl : « Ez eomp kuit gant an noz ha ganti e tistroomp d’ar gêr ! », an
hini a c’hell tarzhañ ivez pa vezer dilabour, en distro diouzh ar gevredigezh, pe c’hoazh pa groger da
nac’h labourat ha kemer perzh en ur c’henderc’hañ estren d’ar vuhez.
Ouzh furm gentañ ar goullo eo emouez-ouzh-emouez al labourerion. Merc’hed va burev a glevan
bep sizhun o lavarout : « Miz kentañ ar bloaz zo echu endeo ha ne’m eus ket bet amzer d’ober traoù,
ne’m eus graet netra ! », pezh a dalvez : « ne’m eus ket bet amzer da gempenn an ti, da blediñ gant va
ziegezh », pe a-wechoù : « re skuizh on evit lenn pe ober traoù all ». O buhez, o amzer zo aloubet,
lonket gant ar gourc’hwel, hemañ en deus kollet pep ster evito estreget ar « ret-mat gounit e vara ».
Buhez digemm, amzer laeret, skuizhnez, petra chom dezho pa na zeuont ket a-benn da
genderc’hañ diwar ar goullo-se ur ster nevez dezhañ a vo ivez e ster diles ? E-lec’h sankañ er goullo
ha derc’hel penn dezhañ e klaskont tec’hout dioutañ, e nac’hañ ha sevel en-dro dezho ur vuhezig
sioul, un eurvadig. Goullo o buhez a glaskont leuniañ gant forzh petra ha dall-ouzh-dall ouzh e ster
gwirion e teuont da vezañ. Ar beveziñ gant an holl furmoù a c’hell gwiskañ zo unan eus an doareoù

da leuniañ ar goullo ; ar perzhiadur er stourmoù kevredigezhel a c’hell bezañ unan all : gant aozer
EMVR-549, Emsav 107/405-407, 1975, eo bet diskouezet penaos e c’hell ar c’hweluniadour dont abenn da dec’hout diouzh sternioù strizh al labour bara ha diouzh dislavaroù e saviad a labourer,
penaos e c’houzañv aesoc’h ar goullo o ren war e vuhez en ur dec’hout dioutañ.
Un devoud all a fell din menegiñ diwar vont : an troc’h a zegas an ehanoù e buhez al labourerion.
A-daol-trumm e hañvalont deraouiñ daoust ma’z int bet gortozet ha c’hoantaet abaoe mizvezhioù, ha
da gentañ eo spontet an dud, enkrezet zoken oc’h en em gavout evit un nebeut deizioù pell diouzh o
burev pe o greanti (merzomp ez eo ar strolloù nemeto a anavezont, lakaet er-maez an tiegezh hag ar
vignoned), troc’het diouzh o boazioù hag an destrizhoù pemdeziek, a-dal d’ur goullo krai emaint o
vont da leuniañ buan. Diskêriadur ret an ehanoù, an dec’hadeg veur etrezek an traezh hag an heol hag
an didrabas, a gav o ster gant aon an dud rak ar goullo. Pe e klaskont kas ganto en o ehanoù – pe
adkavout, adsevel – ar sodell gent : an teltennoù n’int ket gwall zisheñvel diouzh ar gourannezadoù !
E dibenn an ehanoù e tiskleriont bezañ laouen da labourat en-dro, ha kregiñ a reont en-dro da hunvreal
en ehanoù da zont ha da glemm peogwir n’o deus ket amzer, peogwir eo kleuz o buhez…
Arvesterion ar pezh-c’hoari a hañval dimp bezañ chomet e par ster kentañ ar goullo : an
dic’houzañvadus ez eo ur vuhez lonket gant al labour bara. Ne hañvalont ket bezañ emouezet ouzh eil
arvez ar pezh-c’hoari, ouzh ar goulenn hon eus dizoloet ennañ : « petra ober ? ». Deuet int evel
arvesterion, evel selaouerion nemetken ; eus an diavaez o deus sellet ouzh ar paotr war al leurenn o
nac’h labourat, o klask ober traoù : an istor ne selle ket outo, ne c’halle ket c’hoarvezout dezho ! « Ya,
fentus eo ! ni zo evel-se ivez, al labour, ar sodell, n’eo ket aes bepred… hogen n’eus ket tu d’ober ahend-all ! » Ha gant dibenn ar pezh-c’hoari int bet laouen ha sioulaet ; an dibenn-se a c’hortozent, o
doa ijinet adalek derou an abadenn : paket ar paotr ha ken goullo e vuhez ha diagent, dres evelto.
« Evel-se emañ an traoù ! ». Gant dibenn ar pezh-c’hoari o deus kavet kantreizhadur d’o buhez.
« Netra d’ober ! ». C’hoarzhet o deus hep mont pelloc’h eget ar pezh a oa diskouezet dezho war al
leurenn, n’o deus ket komprenet e rank ar pep pouezusañ tremen e lec’h all, hag ar goulenn « petra
ober ? » zo aet e-biou. Da c’houde e-ser ar vreutadeg n’o deus ket komzet, nemet ar paotr.
A-dreñv da c’hoant difetis ar benndudenn « ober traoù » ha d’ar goulenn « petra ober ? » hon eus
gwelet er pezh-c’hoari evel ur striv kentañ da reiñ d’ar goullo e ster diles : hini ur vuhez chomet
digenderc’h, hep krouiñ, n’eo ket hepken war al lec’h labour, hogen dre-holl pe-dost. Hogen evit
diskoachañ ar ster nevez-se eo ret bezañ kroget da vont er-maez eus ar goullo, da gemer perzh en ur
c’henderc’hañ strollennel diles. Ne vo ket diverket pe leuniet ar « goullo » evit kelo, en em gleuziañ a
ray dizehan, rak krouiñ zo ivez dezrannañ, eleze distrujañ war un dro : ne vez ket krouet hep kleuziañ
islonkoù a c’hell spontañ.
Stadet hon eus ur wech c’hoazh ersav unventek an dud pa na c’hellont ijinañ ar vuhez nemet e
diabarzh ar reizhiad a anavezont, digemm, gant gwellaennoù hepken. Pa reont anv a gemmañ ar
vuhez, evel paotr Caen, ez eo e stumm un hunvre, ur genfestadelezh vras.
Perak on aet d’an arvestadenn-se ? Abaoe ’m eus komprenet. Gortozet ’m boa e ve bet diskouezet
war al leurenn penaos talañ ouzh ar goullo ha mont en tu-hont dezhañ, penaos e oa tu da dud
estregedomp d’e « leuniañ ». Anat n’eo ket bet graet ! rak n’eo ket leuniañ ar goullo a zo e kont. Hag
ur pezh-c’hoari ne oa ken. Penaos e ve tu da « ziskouez » ur c’hrouiñ, un hontkenderc’hañ, pa’z eo ar
pezh a zo bet hag ar pezh a vo ken pouezus hag an oberenn skrivet pe c’hoariet, pa’z eo an
hontkenderc’hañ un ober rezidek na c’haller ket diraez dre ur sell soliadek. Er c’heñver-se eo azonus
an doare en doa al leurenner da gomz eus c’hoariva evel unan eus deveizadurioù un oberenn. Morse
n’en deus gwelet ennañ un ober krouiñ.
Evel labourerez on deuet ivez, o kemer perzh en hevelep kelc’hiad-kenderc’hañ hag ar merc’hed a
zarempredan bemdez. Ha koulskoude e c’hoarvez din alies mont er-maez anezhañ. Ouzh o gwelout
hag o c’hlevout bemdez e sav ennon ur goulenn : perak e kendalc’hont hep ersaviñ, hep ijinañ morse
diskoulmoù estreget an tri mizvezh ehanoù pe traoù damheñvel ? E par an angerzhioù e chomont, e
par an iziunadoù damdavet hag ar c’hunuc’hennoù (ha n’eo ket zoken e par an arc’hadurioù

strollennel), hep mennoz ebet eus ur c’henderc’hañ na ve ket armerzhel. Ur bloavezh-labour a-dreñv
din, evit reoù ’zo ugent bloavezh, pe ouzhpenn !
Gant ar pezh-c’hoari-mañ ez anad al liamm a zo etre un oberenn arz hag ar vuhez, nad eo ket
hepken unan e par ar gerioù, er par « lennegel ». Al liamm-se a c’hell bezañ etre ar bodad lennegel a
amparomp hag an dud all en-dro dimp ha gantañ ez eus, a gav din, un arvez all d’ar skridvarnerezh.
Dre zezrannañ un oberenn e lakaomp a-wel ar goulou dibarek taolet gant he aozer war gudennoù tud e
amzer ; dre hantererezh an oberenn e c’hellomp ivez klask teurel goulou war gudennoù tud hon
amzer.
Ur goulenn c’hoazh : perak e chom ken rouez seurt kejadennoù ? An noz-se e oa nebeut a dud ha
deuet int moarvat peogwir e oant deuriet e doare pe zoare. Hogen petra o deus soñjet, petra o deus
gortozet, n’o deus ket lavaret ?
C’HOARIVA : – en embregerezhioù armerzhel 110/70
GOAROÙ : al labourerion hag ar – 110/70
GOULLO BUHEZEL 110/64 hh** ; – ha hontkenderc’hañ 110/72 hh*
IZIUNAD : atoradur -OÙ al labourerion 110/69 hh
KENDERC’HAÑ : nagennerezh ar – armerzhel e-barzh « Kerteri » gant R. TALESNIK 110/68 hh
KULTUR : al labourerion hag ar – 110/70
LABOUR : – hag anlabour e-barzh « Kerteri » gant R. TALESNIK 110/65 hh*
LENNEGEZH : liammoù etre – ha buhez 110/64 hh, 73.
LENNEGEZH R. TALESNIK : « Kerteri » 110/64 hh*
Dodennoù PKB-1433

AN EMSAV HAG AR VRO (92)
LIZHEROÙ
EMVR-562. – Da aozer PKB-1425 A, Emsav 108/426-428, 1975, digant aozer PKB-1432, Emsav
110/59-64, 1976 :
« E-barzh PKB-1432, ne’m eus ket klasket respont war-eeun da’z arbennadennoù. Henn ober a
ran bremañ.
1) Emdroadur ar P.C.F. war dachenn ar vrogarouriezh. Ne gav ket din ez eo kaderezh nemetken
an emdroadur-se. C’hoarvezet eo e derou ar bloavezhioù 1930. Un tuadur nevez a bouez bras eus ar
P.C.F. eo bet. Disoc’het eo e Kendalc’h Villeurbanne e genver 1936. A stroll arlezat eo deuet ar
P.C.F. da vezañ un aozadur kevanek ouzh ar reizhiad politikel, ouzh ar vroad. Komprenet en deus
moarvat e oa un nerzh ramzel er vrogarouriezh, met ivez e oa ar vroad un elfenn na c’halle ket bezañ
diverket pa oa an dachenn emgann. Argaset eo bet bepred ar P.C.F. eus ar vuhez politikel ha
kevredigezhel gant ar strolladoù a zehou ha gant an S.F.I.O.. Komprenet en deus ne oa nemet un hent
d’an dispac’h sokialour e Frañs : kemer perzh leun er vuhez politikel ha kevredigezhel broadel. Alese
Talbenn ar Bobl, an emglevioù e grez ar Résistance, ar perzhiadur e Gouarnamant DE GAULLE e
1945, hag ar Raklun boutin hiziv.
2) O c’houlenn : perak ur “goullo broadel” e Frañs, hag ez eo dispredet ar vroad ? e lakaez ar
c’hudennoù pennañ. Aze avat e choman boud.
3) N’emaon ket a-du gant da arbennadenn, rak komz eus “goullo broadel” e Frañs zo komz eus ar
P.C.F.. Mar seller ouzh e emzalc’h e diarsell ar finvezioù a embann ez eo splann an dislavaroù : edo ar
P.C.F. er gouarnamant da vare lazhadeg Sétif en Aljeria, mouezhiet en deus a-du gant ar brezel e 1954
pa groge ar stourm en Aljeria. Lavarout a rez e lezer a-gostez ar renkadoù. Moarvat n’eo ket unvan
Frañs, met ret e ve gouzout pere eo an troc’hoù donañ ; forzh penaos, an dizunvanded zo un azon eus
ar “goullo broadel”. Arabat ankouaat pezh a zisplegan er c’hraf kentañ : ar strivoù en deus graet ar
P.C.F. evit kemer lec’h er vroad c’hall. Ur pleustr broadel en deus bet ; en ur mare ez eo bet zoken ur
vammenn evit an arzourion, ar skrivagnerion. Ar birvilh broadel ha komunour-se avat zo echu. Ar
strivoù en deus graet ar P.C.F. evit diorren ur vuhez vroadel nevez o deus disoc’het war ar pezh a
welomp e Frañs abaoe pergont vloaz. Ha liv ur vroad nevez zo gant ar P.C.F. ?
4) A-du. A-zivout ar “vaezienn-istorekaat” e ve ret adkemer ar pennad Ar vrogarouriezh (Emsav
73/3-10, 1973), ma komzer eus ar vro evel eus ul “lec’h-trehontiñ”, ma reer an diforc’h etre al
“liamm-bro dre ar glad” hag al “liamm-bro dre ar saviad-kenderc’hañ”.
5) Gortoz a ran pezh a’c’h eus da lavarout war ar “goulloioù” all. »
(17 03 76)
BROGAROURIEZH : P.C.F. ha – 110/75
GOULLO BROADEL 110/75*
STROLLAD KOMUNOUR : lec’h ar – gall er vroad 110/75*
Dodennoù EMVR-562

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Ar « Poellgor soudarded » e Granville (50).
A. – Savet eo bet ar Poellgor soudarded (Comité de soldats) e Granville e miz eost 1974 gant ur
paotr a stourme en ur Poellgor enepmilour (Comité antimilitariste). N’eus bet morse ouzhpenn 10 pe
12 ezel ennañ a-douez an 1200 soudard eus ar c’hazarn. E-pad bloaz en deus ar Poellgor soudarded
embannet bep daou viz ur gelaouenn, a veze moulet gant ar Poellgor enepmilour, da geñver pep
enluadeg. Ingalet e veze ar gelaouenn er c’hazarn gant tud ar Poellgor soudarded hag er-maez gant re
ar Poellgor enepmilour, – hemañ amparet gant trevourion.
Ar pennadoù a denne da zarvoudoù c’hoarvezet el ludi (tagadennoù ouzh ofisourion ’zo pe
arc’hadurioù liesseurt evit a sell ar boued pe ar genurzh, da skouer), oc’h eztaoliñ mennozioù izili ar
Poellgor, mennozioù kleizelour, enepmilour pe enepderc’hanour.
Da heul darvoudoù Besançon e here 1975, ez eus aet kuit ul lod eus izili ar Poellgor soudarded
rak aon da vezañ lakaet en toull-bac’h. Un abeg a voe d’o disparti : gant darvoudoù Besançon e teue
war wel an dislavar etre kleizelouriezh ar Poellgor hag ezhommoù gwirion ar soudarded er c’hazarn.
Ne c’halle ket bezañ diazezet ur poellgor a seurt-se war un difreterezh bennak. Da lavarout eo, emañ
er Poellgor e-unan an abegoù eus e obererezh ha ne vev nemet diwar ar brud a vez graet dezhañ er
wask. Un islonk zo etre mennozioù kleizelour e izili ha buhez an izili-se er c’hazarn gant an holl
soudarded.

Perak ur « Poellgor soudarded » el lu ?
Klotañ a ra krouidigezh ar Poellgor soudarded gant un emskiant ouzh ar pezh a vez anvet
displetusted al labour graet e-pad an amzer-soudard. Ur soudard a skrive : « () pezh n’eo ket bet
kemmet eo an trubuilh, ar santad da labourat en aner, ar skoeverezh, al ludiadurioù kozh ha doanius,
ar boued truezus (), ar santad e reer goap ac’hanoc’h, emaoc’h aze evit skubañ () pe evit gortoz ma ve
echu (). An darn vuiañ eus ar soudarded galvet a gav gwell buhez ar greanti eget hini al ludi, rak eno
ne vez ket a amzer gollet () » (Le Monde, 20 01 75). Aes eo kompren difreterezh ar Poellgorioù
soudarded, rak ar re-mañ o deus tizhet barr ar muzul. Hogen ar Poellgor ne zegas dezrann ebet eus
saviad ar soudard er gevredigezh ha, da heul, ne c’hell kavout heklev ebet el lu er-maez eus un nebeut
kenduidi.
Tu zo da zisplegañ al luskad dre sellout ouzh orin kevredigezhel izili ar Poellgor soudarded pe e
genduidi. An 80 % anezho, e Granville ha sur a-walc’h el lec’hioù all, a zeu eus enluadegoù miz eost
ha miz here. Goursezidi ha studierion ez int evit an darn vuiañ anezho. Dre an abeg-mañ ez eo
pouezus keñveriañ ar poellgorioù el luoz gant al luskadoù kleizelour er Skol-veur. Distreiñ a rin war
se un tammig pelloc’h pa gomzin eus afer ar c’hweluniad milourel. Dre orin e izili, tud n’o deus
morse kemeret perzh en ur c’henderc’hañ armerzhel, e komprener penaos ez eo paot er Poellgor ar
mennozioù kleizelour evel an enepmilouriezh pe an enepderc’hanouriezh.

Ur c’hweluniad milourel.
Unan eus arc’hadurioù ar Poellgor soudarded eo krouidigezh ur c’hweluniad el lu evit ar
soudarded galvet. Lakaet a-gostez an dislavaroù a chom etre kealiadurezh ar Poellgor hag an
arc’hadur-se ez eus tu d’en em c’houlenn peseurt roll e ve hini ur c’hweluniad el lu. A-raok reiñ ur
respont d’ar goulenn-se eo ret da gentañ kompren perak n’eus ket bet a c’hweluniad el luoz e Frañs
betek bremañ daoust ma’z eus c’hweluniadoù micherour abaoe ouzhpenn ur c’hantved.
Ret eo da gentañ merkañ an hengoun enepmilour a rene e c’hweluniaderezh derou ar c’hantved.
Ne c’halle ket ar c’hweluniadoù tuta el lu pa anavezer mennozioù an dud e-keñver ar gwazerezh
milourel. An amzer-soudard oa ur prantad diziouerus evit neb a felle dezhañ « bezañ un den ». Chom
a ra c’hoazh ar mennoz-se garanet don e spered un niver bras a dud, brasoc’h eget a c’hallfed krediñ.
Anat eo ne c’halle ket an enepmilouriezh en em astenn e seurt amveziadoù.

Un arbenn all a denn da saviad ar soudard. Dre-vras e wel ar soudarded o gwazerezh milourel evel
ur bloavezh brein da dremen. Ne gomprenont ket perak ez eus eus ar gwazerezh milourel ; amzer
gollet eo. Al lu a welont evel ur framm o vevañ e-kichen ar gevredigezh ; gantañ n’eus ket a
genderc’hañ armerzhel, da heul e vuhezont ar gwazerezh milourel evel un doare arlez. An ofisour pe
an isofisour n’eo ket ur patrom pe ur rener, met ur rampouille pe ur crevure, eleze un den a glask
kaoc’higellañ ar soudarded daoust ma ra an hevelep labour hag int. A-hend-all, ar soudard n’en deus
nemet ur brederi : kaout ar peoc’h digant an urzhaz hag el labour. Klask a ra kempenn e arlez personel
el lu. Hag e c’hell ur c’hweluniad diwanañ en arlez-se ? Ne gredan ket, pa’z eo da gentañ ur
c’hweluniad ur benveg-stourm etre renkadoù hag ar stourm-se ne hañval ket bezañ sklaer el lu. Tu a
ve d’ober an hevelep dezrann evit a sell saviad ar studier ha roll ar c’hweluniadoù studierion er Skolveur.

Klozadur.
Ur Poellgor soudarded a c’hell moarvat kaout ur roll a bouez. Da gentañ e ve ret dezhañ bezañ
kannad evit an holl soudarded, pe evit ar brasniver, hag evit se paouez gant an difreterezh kleizelour.
Chom a ra ar roll-se da dermenañ.
Da aozer EMVR-563 A digant un atebeg eus e Gellig :
B. – En emvod an 31 genver he deus daelet ar Gellig a-zivout da bennad war ar Poellgorioù
soudarded.
Un nebeut abegadennoù zo bet graet ouzh an diogeladenn a rez a-zivout emzalc’h ar
c’hweluniadoù hag an enluidi e-keñver al lu. A-raok 1914 ez eus bet emvodoù enepmilour, a strolle
soudarded, aozet gant ar c’hweluniadoù. Ouzhpenn se, ar gwazerezh milourel zo bet diaes-bras e
lakaat degemerout gant an dud. Ret eo bet gortoz dibenn an 19t kantved evit ma ve savelet ent dezvel
hag ent pleustrel an enluañ hollek.
Ar gudenn bouezusañ degaset gant da bennad eo : da betra e talvez al lu ? Gant gerioù all : benveg
petore politikerezh eo al lu gall ? Petore keñver ez eus etre al lu hag ar politikerezh ? Petore keñver ez
eus etre ar politikerezh gall, ar geodedourion hag ar soudarded pergen.
Displegañ a rez an doare ma vez buhezet o saviad gant ar soudarded en deiz a hiziv ; koulskoude,
seurt buhezadur n’eo ket enlenat da saviad ar soudard. E degouezhioù all o deus ar soudarded buhezet
ur saviad, a oa kalz krisoc’h eget an hini a zo bremañ, gant entan.
Kompren a reer nebeut-ouzh-nebeut ster ar gwazerezh milourel ha da heul en en buhezer evel un
anerad. Kement-se a c’hoarvez peogwir e komprener nebeut-ouzh-nebeut ar politikerezh gall. Azonus
eo stad ar speredoù er c’hazarnioù eus dibolitikadur ar soudarded yaouank : ne welont ket ouzh piv e
ve da stourm hag e-touez ar re a wel un enebour gallus, pet a ve prest da vont d’an emgann ?
Strishadur ar buhezadurioù a zeskrivez, an hiniennelouriezh, a ziskouez emañ o strishaat
dremmwel kevredigezhel an enluidi ha da heul ar geodedourion. N’eo ket nevez komz eus poaniusted
ar c’hazarnioù. VIGNY en deus pleustret war an dodenn e Servitude et grandeur militaires. Ar pezh a
zo kemmet avat eo : ne weler mui petore meurded (ha da heul petore ster) zo gant ar vuhez vilourel.
Gant gerioù all, politikerezh ar Stad c’hall a lavar nebeut-ouzh-nebeut d’ar C’hallaoued yaouank.
Emouez eo ar gouarnamant ouzh seurt digasted hag emañ moarvat o vont da glask reiñ un tammig
deur d’ar soudarded ouzh ar pezh a vezont lakaet da ober e-pad o amzer-soudard. Moarvat emañ o
vont da ledanaat kembeli ar c’huzulioù o vodañ soudarded hag ofisourion.
Ha neuze : c’hweluniad, pe poellgor soudarded ? Pep digarez zo mat evit distagañ an dud diouzh
politikerezh ar Stad c’hall. Hogen n’eo ket o distagañ diouzh ur politikerezh na lavar mui netra dezho
a ve d’ober met o gounit d’ur politikerezh nevez. Kement-se zo un afer all.
C’HWELUNIAD : ar -OÙ hag al lu 110/77
GWAZEREZH MILOUREL : ar – er speredegezh c’hall 110/77 hh

KLEIZELOUR : -ION el lu 110/76 hh
LU : keñver etre al – hag ar politikerezh e Frañs 110/77 hh*
SOUDARDED : c’hweluniad – 110/76 hh* ; poellgor – 110/76 hh**
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S.A.D.E.D. : PEVARZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (11)
KENDAEL A-ZIVOUT AN EMBREGEREZHIOÙ ARMERZHEL
(Pevarzekvet testenn, PKB-1434)
Dezrann un darvoud e « Galeries Lafayette » Naoned.
Gwener 16 genver 1976.
Goulenn a reer digant an Dimezell D, implijadez en etrepaouez, mont antronoz da werzhourez er
stal a zo er wig. Nac’h a ra. gourdrouz a reer he ezfredañ e-pad tri devezh ma ne sent ket. Fulor an
dimezell. Implijidi all a grog da gomz kreñv ivez : « Nag un druez ! Ur vaouez a labour evel tri
gwaz ! »
Kinnig a ran dezho reiñ da anaout o imor d’ar renerezh dre hanterezh dileuridi ar c’hoskor. Savet
ez eus ur skrid o kareziñ ar gourdrouz, o verkañ o deus bepred an deleuñverion graet o labour eus ar
gwellañ ; ouzhpenn se, o vezañ ma’z int implijidi arbennikaet ha n’eo ket darbarerion, ne asantont ket
bezañ lakaet da werzhourion ; goulenn a reont ma ve diskoulmet kudennoù ar gwerzhañ e par ar
staeloù gwerzhañ.
O kemer digarez eus an tuez e nac’h ar renerezh kemm diviz. Tamall a ra d’ar c’hweluniad
palvata an implijidi. Dileuridi ar c’hoskor a gil neuze en ur anzav d’ar rener ar gwir da zilec’hiañ an
implijidi eus ur stael d’egile evel ma’z eo douget gant Dezveg al Labour. Pa oar implijidi an
etrepaouez an disentez kemeret gant dileuridi ar c’hoskor, e kavont gwell plegañ d’o zro hag ez eont
da werzhourion d’ar sadorn.

Meurzh 20 genver.
Goude divizout diwar-benn an darvoud, e kinnigan sevel ur skritell evit stlennañ implijidi ar stal e
kreiz-kêr, gwerzhourezed anezho dreist-holl, – un danevell eus ar pezh a zo c’hoarvezet ha, da heul,
un nebeut displegadurioù war dri foent : – ar c’heñver implijad/implijer : ur galloud zo d’an implijer
dre ma piaou an araezioù labour ;
– da betra e kas dilec’hiañ an dud eus ur stael d’egile ? Un deleuñverez a ya da werzhañ d’ar
sadorn a rank ober he labour en etrepaouez e pevar devezh hag, ouzhpenn, e ra un devezh gwerzhañ
evit netra ;
– deuet eo an implijer a-benn da lakaat an dud da greskiñ talm o labour evit an hevelep gopr, da
zigreskiñ niver an dud-labour ha priz an nerzh-labour, eleze da greskiñ an helv diwar hon c’houst.
A-du eo an deleuñverion evit ma ve liketet ar skritell er stal. Kinnig a ran da’m daou genseurt,
atebeion C.F.D.T. ar Galeries Lafayette, henn ober. Nac’h a reont ; ne ginnigont ober netra evit
stlennañ an dud : « Arabat isañ an dud, arabat ober trouz en-dro d’un darvoud ken bihan », emezo.

Gwener 23 genver.
Emvod eus ar Poellgor-stal. Ambilherez ar C.G.T. a zegas kudenn an Dimezell D. Eilgeriañ a ran
ez eo digresk ar c’hoskor hag adframmadur ar Galeries Lafayette a zo e kaoz ha n’eo ket ur gudenn a
hinienn. Anzav a ra ar geneilez. Ar rener a zalc’h d’e ziviz eus ar 16 genver. Da heul an emvod, e
tamall din ar geneilez bezañ bet kaoz d’ur c’hwitadenn ; ret e oa heuliañ he mennoz hag hor bije
gounezet : ne vije ket bet kaset an Dimezell D da werzhourez ken.

Gwener 30 genver.
Pemzektez goude an darvoud e teu pennoù ar gevrenn C.G.T. da weladenniñ an etrepaouez (ar
wech kentañ eo dezho, koulz lavarout, dont betek eno). Ingalañ a reont lizheradur ha distagañ komzoù
sederaus d’o foñsined, eleze d’an hanter eus implijidi an etrepaouez. Gwerzhañ timbroù a reont hag
erbediñ d’an dud na gemer intrudu mar c’hoarvez un darvoud heñvel : ret e vo pellgomz d’an
atebegez a bledo gant ar gudenn.
En deiz-se end-eeun, e teu va c’heneil eus ar C.F.D.T., evit e vicher, d’an etrepaouez. Un
implijadez a lavar neuze dezhañ eo dre gengred he deus sinet ar baperenn kaset d’ar renerezh ; ar
gudenn ne selle ket outi war-eeun. Treuzkaset eo seurt diskleriadenn da zileuriadez all ar C.F.D.T..
Kemer a reont digarez eus se evit klozañ an afer : un afer hiniennel n’eo ken.
Un nebeut evezhiadennoù a c’haller ober war an darvoudig-se.
N’eo ket bet degemeret pezh a’m eus klasket ober, na gant va c’hendileuridi, na gant dileuridi ar
C.G.T., – eus ar re a ra ul labour c’hweluniadel bennak e komzan.
Ersavioù an implijidi en derou oa skouerioù rizhek eus an nagennerezh pemdeziek. 1) Lakaat a
reont ar bec’h war ar rener ha dreist-holl war an isrener a sellont evel divarrek. Divarregezh un nebeut
hiniennoù a lakaont da benndevoud d’ar saviad a c’houzañvont. An diskoulm neuze eo lakaat tud
varrek en o lec’h. 2) Meizañ a reont ar saviad a c’houzañvont e par an hinienn : dizegemeradus oa
diviz ar rener en askont eus stuz an Dimezell D, « ur vaouez a labour evel tri gwaz ». Pa gemerer penn
an hent-se n’emeur ket pell a gouezhañ en tagadennoù etre implijidi. Tamallet eo bet d’ar
gwerzhourezed o leziregezh : ret e oa mont d’o skoazellañ, met n’eo ket alies e teuent da reiñ dorn da
goskor an etrepaouez. Abeg zo bet kavet ivez en o goproù, uheloc’h eget re an deleuñverion, dreistholl pa chomont da stranañ o c’hortoz an arvalion. Padal, al labour en etrepaouez zo bet lakaet warnañ
liv ar skuizhnez. Un nebeut o deus karezet leziregezh ar merc’hed treuzstaelet d’an etrepaouez
pemzek devezh a-raok da heul freuzadur adrann ar boued : ne labouront ket a-walc’h ha n’int ket
deuet a-benn c’hoazh da gompren pezh a zo d’ober. Rebechet eo bet ivez d’ar baotred bezañ lelliget
pa na vezent nepred kaset da werzhañ.
Evit un darn vat e oa disol an tagadennoù-se. Peurliesañ e oa anezho barnadennoù personel war
degouezhioù dibarek. Ne oant mat nemet da vroudañ disrannoù etre an dud-labour. Ar pep gwashañ
avat eo ne oa anv ebet eus arc’hwelerezh an embregerezh nag eus saviad an implijidi.
Er vreutadenn a’m eus bet gant an dud hon eus klasket gwelout a-benn ar fin ha ne oa ket mat evit
ar batromed pezh a hañvale bezañ diboell d’ar sell kentañ, eleze lakaat michereion berzhek war ul
labour na oa ket o hini. Stadet hon eus ne lakae disentez ar rener dizurzh ebet e labour an
deleuñverion : an hevelep gwezhiennoù a raent e pevar devezh e-lec’h pemp, pezh o redie da vont
buanoc’h. Ar pempet devezh e vezent lakaet da werzhañ : evel-se e c’houneze ar patrom un devezhiad
labour digoust. Da lec’hiañ edo neuze diviz ar renerezh e leviadurezh ar gevredigezh en he fezh, o
tisoc’hañ etre traoù all war un digresk eus an dud-labour. Ar skouer a’m eus roet eus ar
gwerzhourezed darnamzer lakaet holl da labourat tri devezh ar sizhun e-lec’h pevar. Stadet hon eus e
c’hoarveze kemmoù tamm-pe-damm heñvel e pep stael. E pep gwazadur e koazher ar c’hoskor hag ez
eskemmer ar staeloù. Ar pal eo tennañ eus pep implijad ar c’hementad labour brasañ. E berr, emañ an
holl implijidi en hevelep saviad, hag ar saviad-se zo o washaat gant adframmadur ar Galeries
Lafayette. Barregezh pe divarregezh ar rener n’emañ ket e kont. Moarvat ez eo fulor an Dimezell D
hag he c’heneilez un eztaol eus o fersonelezh, met ar pezh en deus devoudet ar fulor-se zo, e dibenn
dezrann, ar saviad graet d’an implijidi.
Diwar se e oa tu da lec’hiañ an traoù en ur stern hollekoc’h, hini ar c’heñver goprad/goprer, pezh
a’m eus klasket ober dre ar skritell.
A-du e oa implijidi an etrepaouez war an doare da sellout ouzh ar gudenn. Gant ar skritell e
klaskent liammañ o c’hudennoù ouzh re ar c’hoskor a-bezh. Anat eo ne oa ket eus o ferzh un
emouezañ don ha klok. Ne oa ket solutoc’h eget an darvoudig a oa en e orin. Gwelout a raen aze

koulskoude sigur un arnod evit al labour c’hweluniadel. An dileuridi all n’o deus ket gwelet an traoù
eveldon : diskouezet o deus ne oant ket prest da gas an arnod da benn.
Eeun a-walc’h eo bet ersav ar geneilez eus ar C.G.T. : dileuriadez a vicher eo. Klasket he deus
mirout he hol war he foñsined hag ar c’hevredig he deus er stal. Azonus eo er c’heñver-se an droiad
he deus graet en etrepaouez pemzektez goude an darvoud. He ersav er Poellgor-stal zo diouzh an
hevelep linenn : difenn hiniennoù gant ar spi da gaout un disoc’h yael. Seurt kaderezh eo a ra he brud
er stal. An disoc’hoù avat zo touellus. Da gentañ, deuet eo a-benn an Dimezell D da gaout he goulenn
peogwir he deus huchet kreñv a-walc’h ha n’eo ket bennozh d’ar c’hweluniad. D’an eil, mar en dije
gounezet ar c’hweluniad, e vije bet diwar-goust un implijad(ez) all a vije bet lakaet e-lec’h D. Seurt
kaderezh koulskoude n’eo ket gwall orinel, zoken mar klot ervat gant personelezh ar geneilez eus ar
C.G.T.. Bez’ ez eo hini ur bern dileuridi, a feiz vat, ha na glaskont ket ober spoum : er c’haoc’h
emaomp betek hon frioù, emezo, n’eo ket ar mare d’ober gwagennoù. Morse ne gemeront ar boan da
lec’hiañ an darvoudoù dibarek en ur stern hollekoc’h : hini ar stal, an embregerezh, h.a.. Dre e ersav e
tiskouez ar c’heneil eus ar C.F.D.T. kantreizhañ an embreg c’hweluniadel a zo. Evit prouiñ e oa
gwariek va emelladenn e lavar : an dud o deus pleget, n’int ket aet da’z heul. Ret eo enta kenderc’hel
gant an hent a zo bet heuliet betek-henn, gant stad vihanniverek ar C.F.D.T. er Galeries Lafayette ha
paouez gant emelladennoù evel va re.
A-unan gant an implijidi ha keneilez ar C.G.T., e ra keneil ar C.F.D.T. kudennoù a hiniennoù eus
an holl gudennoù. Abeg a gave e’m emelladenn pa denne, hervezañ, da zifenn un implijadez na ouie
ket pezh a fell dezhi o vezañ ma krog da labourat un hanter eurvezh a-raok an eur hag e kav digarez
da glemm war un dro. Oc’h arguziñ, ur wech echu an traoù, e oa bet enlusket an dud gant ar
gengrediezh nemetken, e tistaole al liamm dre ar saviad e gounid ul liamm dre ar galon. Seul iskisoc’h
eo eus e berzh ma tiskler ober an diforc’h etre an daou. E-se, e ro d’ar c’hweluniad ur roll
unventekaer, atorer. Disteurel a ra pep emelladenn grouus, eleze pep chañs da luskañ un obererezh
c’hweluniadel gourzhtroüs.
Al labourerion o deus ersavet en un doare emdarzhek hep emskiant strollennel kreñv. Tu zo da
welout e strivoù ar renerezh evit lakaat disrann etre an dud arbenn o hiniennegezh. Talvoudusoc’h eo
moarvat dezrannañ embregadurezh an aozadurioù micherour na ouzont nemet mont da heul
emdarzhegezh ar yoc’h.
Ersav an implijadezed a ziskouez e c’hortozont ur respont digant ar c’hweluniad e-lec’h klask
drezo o-unan. Diouzh o zu, o deus an dileuridi daveet da Dezveg al Labour ha lavaret ne oa netra
d’ober : ar roll a sammont n’eo ket leuriadiñ ar c’hopridi, met mougañ enno pep striv da brederiañ. Da
heul en em gav ar c’hoskor ouzh an dileuridi en hevelep keñver ha ma emaint ouzh ar renerezh. Seurt
keñverioù o deus da andon an arc’hwel-dileuriañ e-unan, ken en embregerezh (dileuridi ar c’hoskor,
Poellgor-stal), ken e frammoù ar c’hweluniad hag en doare ma’z eont en-dro dindan reolerezh an
dezvoù.
An darvoudig a’m eus danevellet a zegas kudennoù o tennañ d’an obererezh c’hweluniadel. N’eo
ket bet arveret evel ma oa ret evit diorren emskiant strollennel ar c’hopridi. Darn avat o deus lakaet an
dileuridi kiriek d’ar c’hwitadenn ha dastumet e ranker skarzhañ ar re gozh nad int ket evit kompren
pezh a zo d’ober. En degouezh e oa ret luskañ un ec’hwel. Ned in ket ken buan hag int : ret oa en em
ren e doare da lakaat emskiant an dud da glotañ gant o saviad.
C’HWELUNIAD : roll mougañ ar -OÙ (« Galeries Lafayette » Naoned) 111/81 hh**
EMDARZHEGEZH : – hag aozadurioù micherour 111/85
EMBREGEREZH : kenniñvoù diwar adframmadur an -IOÙ (« Galeries Lafayette » Naoned)
111/82 hh*
LABOURERION : diouer a emskiant strollennel al – 111/85 hh
Dodennoù PKB-1434

KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH
(Ugentvet testenn, PKB-1435)
Arver keal ar goullo broadel gant an Emsav.
Krediñ a ran ned eo ket didalvoud ober un distro war hanez arver keal ar goullo broadel gant an
Emsav.
Adkemer a ran ar pennad Barbariezh hag istor (Emsav 104/269-272, 1975) : « E goulou meizad
unelezh an argerzh istorek e c’haller studiañ a-dostoc’h amveziadoù eskoradur an Emsav (). Ar
surrealouriezh zo un nac’hadur eus ar brezel, eus ar “sevenadur” en deus e aotreet, eus Frañs. Ar
gomunouriezh ivez zo un nac’hadur eus brogarouriezh an unded sakr ».
Lenn a ran ivez e-barzh Les Bonnets Rouges, Paris, 1975 : « Autre paradoxe pour les esprits
mécanistes : “la revendication nationale bretonne”, ou pour parler clair, l’emsav, se développent parce
que se trouve menacée, non pas une “nationalité bretonne”, mais bien la nationalité française » (p. 35).
Pelloc’h : « Il est abusif, étant donné le degré d’intégration auquel elle (la Bretagne) est parvenue, de
parler d’un problème breton spécifique, ou plutôt, s’il existe un problème historique en Bretagne, il ne
peut surgir qu’à partir des conditions qui affectent l’ensemble de la société française. C’est ainsi que
la Bretagne est atteinte, au même titre que toute la France, par ce qu’on pourrait appeler un “vide
national”. » (p. 37).
Arroudoù all a ve aroueziusoc’h marteze ; a-walc’h e kavan er re-mañ evit ober div evezhiadenn.
1) N’emañ ket eskoradur an Emsav da gavout e Breizh evel disoc’h un argerzh istorek : ar pezh a
chom e 1920 eus ar vroadelezh vrezhon zo o vont da get buan, – hogen e Frañs. E-touez an elfennoù
ma kav an Emsav e orin, e kaver ar goullo broadel er vro amezek.
2) An devoud a zo en orin an Emsav a stader e luskadoù estreget an Emsav, er surrealouriezh hag
er gomunouriezh, da skouer.
Frouezhus e kavan an doare ma vez diskouezet penaos e vez savelet e lec’h all an anadenn he
deus devoudet an Emsav : goulennet e vez ouzhimp ur wech c’hoazh treiñ kein da veizadurioù
rannbarzhelour eus ar « gudenn vrezhon ». A-enep d’ar gredenn vroadelour a lavare e ranker gouzout
ez eus bet eus ar Bonedoù Ruz evit kompren Breiz Atao ha Gwalarn, e vez diskouezet dimp ne
c’hellomp kompren an eil Emsav nemet dre lakaat a-wel an emframm ma kemer e ster, dre lakaat awel ar c’heñverioù a zo etrezañ ha luskadoù all kempred dezhañ. Amveziad bonvezus d’ar P.C.F., d’ar
surrealouriezh ha da Breiz Atao eo ar « goullo broadel ». Er pennad Bepred a-zivout ar « goullo
broadel » (Emsav 110/59-64, 1976), e kavomp kalzik elfennoù o kadarnaat an dezenn-se. Zoken e vez
ledanaet an dachenn vroadel tizhet gant ar goullo ; n’eo ket Frañs hepken, hogen Kornog a-bezh a zo e
kont. Lavarout ez eo an eil Emsav ur respont d’ur gudenn hollekoc’h eget ar vrezhonelezh ha studiañ
an Emsav a-geñver gant ar surrealouriezh hag ar P.C.F. zo prizius e kement ma voulc’h ur studi
gevadegel eus an eil Emsav sellet evel parzh eus kevredigezh Europa er bloavezhioù ugent. Krediñ a
ra din ez anad diouzhtu ar splet eus seurt dezrannadur kevadegel ha, da gentañ-penn, pa na vez mui
komzet eus an Emsav e termenoù a gudenn, ent resisoc’h, a « gudenn vrezhon » (mennoz moumoun
ar vroadelourion) hogen e termenoù a respont. An Emsav, dre e gudennadur, dre e berzhiadur en
amveziadoù en ganas, zo ledanoc’h e amgant eget Breizh hag ar vroadelezh vrezhon. En em gavout a
ra an Emsav – an eil Emsav – war an talbenn krouiñ istor e kement ma’z eo ar c’hudennoù a hañvale
dezhañ bezañ dibarek, kudennoù hollek e vare.
An diforc’h etre an eil hag an trede Emsav eo e oar an trede Emsav – dre zamkaniezh tarzhadur ar
c’hombod broadel – e rank reiñ diskoulmoù hollel da gudennoù a hañvale d’an eil bezañ lec’hel. Gant
gerioù all, tarzhadur ar c’hombod broadel a empleg e ve roet da gudennoù gennadel respontoù hollel,
ar c’hudennoù o vezañ neuze azonoù.

Notomp diwar vont n’eo nemet peogwir en deus an Emsav tarzhet ar c’hombod broadel e c’hell
hiziv kas dezrannoù kevadegel (en degouezh, ar bloavezhioù ugent, eskoradur an eil Emsav hag all).
Ha koulskoude e savan a-du gant ar frazenn-mañ : « E-se en em c’houlennan ha n’hon eus ket
gortozet digant keal ar “goullo broadel” kalz muioc’h eget na c’halle reiñ » (Emsav 110/60, 1976).
Krediñ a ra din hon eus graet ur riskladur : war zigarez ma veze kavet an hevelep kasoni ouzh kement
tra a oa broadel (gall) ken gant ar surrealourion, ken gant ar P.C.F., ken gant tud Breiz Atao, ez omp
bet techet d’ober eus an holl luskadoù-se, luskadoù oc’h arc’hwelañ diouzh an hevelep poell. Ar fazi
amañ, a gav din, a denn d’an hentennouriezh, ha peogwir ez eus anv a gevadegelezh, eomp betek penn
an hentenn emframmelour.
Pep anadenn a c’hell bezañ studiet diouzh daou savboent : hini a gevadegelezh ha hini an
dreadegelezh. Reiñ a ran ur skouer tennet eus ar yezhoniezh. Er yezhoniezh pa studier ar c’heñverioù
etre ar c’hensonennoù b ha v, g ha w, e verker keñverioù emframmel o tennañ d’ar soniadoniezh : roll
an divweuz, ar gorzailhenn, hag all. Hogen, pa glasker penaos eo deuet ar b spagnolek diouzh ar v
latin, e verker un argerzh istorek ha ket un emframm. An hevelep anadenn a c’haller studiañ diouzh an
dreadegelezh pe diouzh ar gevadegelezh enta, hogen digembezus eo an daou sellad. Ar c’heñver etre
kevadegelezh ha treadegelezh zo heñvel a-walc’h ouzh ar c’heñver dezrevellet er fizik gant
HEISENBERG evel « pennaenn an amzivarded ». Meizframm tud 1920 a c’haller studiañ evel un
emframm – studi gevadegel – hogen faziek e ve ober hanez ar goullo broadel eus 1920 betek hiziv ha
se evit pep luskad. Al luskadoù-mañ e kont zo da vezañ studiet ent treadegel : mar kemeromp ar
surrealouriezh, e welimp ne vo ket ar goullo broadel an elfenn bouezusañ en he eskoradur, hogen
enkadenn an naturelouriezh en arz (hag an heug ouzh Anatole FRANCE !). Heñveldra, mard eus un
dra enket a ra kudenn hag a zo poell ar P.C.F., ez eo ar gevalaouriezh, bonvezusañ amveziad d’an
emsav micherour. Evit a sell Breiz Atao avat, ez eo disheñvel, rak preder ar vroad a c’haller reiñ
dezhañ ur staelad ken ent kevadegel, ken ent treadegel. Ent kevadegel, e meizframm ar bloavezhioù
ugent, evel merket a-us, met ivez ent treadegel evel poell an emsav broadelour. Ar fazi hon eus graet,
da’m meno, zo na vezañ gwelet digembezusted an diarselloù treadegel ha kevadegel ha, war zigarez
ma veze kavet e meizframm ar bloavezhioù ugent ar preder enepgall – boutin d’an holl luskadoù evel
merket ervat – ha war zigarez ma veze adkavet an hevelep kudennadur e dezrannerezh treadegel an eil
Emsav, bezañ hollekaet d’al luskadoù all ur preder n’en deus e staelad hag e boell nemet e nid an eil
Emsav broadelour.
An notenn-mañ ne ziluz ket, pell diouzh eno, ar c’hudennoù stignet gant ar goullo broadel. Ret e
ve gouzout ivez perak o deus reoù pignet e tren ar vroadelouriezh (brezhon pe gall), reoù en emsav
micherour, reoù all er surrealouriezh. Ret e ve studiañ ivez an darempredoù a voe etre al luskadoù-se
(P.C.F., B.A., surrealouriezh) betek, lakaomp, 1932 (kaout a ra din e ve kadarnaet ar pezh a’m eus
lavaret amañ). Mallusoc’h c’hoazh da’m meno e ve – p’hon eus tarzhet bremañ ar c’hombod broadel
– stagañ gant dezrann kevadegel ar gevredigezh a hiziv, ket war an amkan anaout hepken, hogen evit
tizhout en em lakaat da vat war an talbenn istor a hiziv.
BROADEL : tarzhadur ar c’hombod – 111/88
EMSAV : dezrannoù kevadegel ha treadegel an – 111/88 hh* ; eskoradur an – hag ar gudenn vrezhon
111/87 hh*
GOULLO BROADEL : arver keal ar – gant an Emsav 111/86 hh**
STROLLAD KOMUNOUR : – gall hag ar goullo broadel 111/86 hh*
SURREALOURION : – hag ar goullo broadel 111/86 hh*
Dodennoù PKB-1435

(KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR HA KEVREDIGEZH)
(Ugent unanvet testenn, PKB-1436)
Ar bloc’h istorek.
Pal ar studienn-mañ eo degas ur stern-daveiñ azasoc’h da gudenn ar vroad. GRAMSCI, o studiañ
dialusk kevredigezhioù Europa abaoe an Dispac’h gall, en deus savelet ur reizhiad veizadel resis endro da geal ar bloc’h istorek. Studiet eo bet c’hoazh preder GRAMSCI (sl. PKB-1312, Emsav 91/229235, 1974). Klask a rin henn ober da’m zro en diarsell emaon o paouez merkañ.

Ar bloc’h istorek.
E daou amgant emañ kenaozet ar bloc’h istorek evel plegenn istor bloc’hel. Ouzh ur reizhiadkenderc’hañ roet e klot ur framm armerzhel-kevredadel1 ma ren ur renkad diazez ; ar renkad-se, dre
arbennikaat he obererezhioù, a zedaol tamm-ha-tamm un dreistframm diforc’hekaet2, ar pezh a ro
dezhi ungenezhded ha renerezh politikel ha kealiadel war ar renkadoù all.
Embreget eo seurt renerezh war ar gevredigezh gant ur gwiskad kevredadel liammet ent
« organek » ouzh ar renkad-ren, ar gefredourion, dezho da gefridi merañ ar gemplezhiad
dreistframmel hag enta soutañ ar framm hag an dreistframm. Komz eus bloc’h istorek zo enta komz
eus al liamm « organek » etre ar framm hag an dreistframm. N’eo ket o tiforc’hañ ar framm diouzh an
dreistframm e tegas GRAMSCI un dra nevez – aze ne ra nemet adkemer an dezrann marksour klasel –
hogen o tiskouez anien « organek » o c’heñverioù : « N’eus da lakaat e kont nemet an dreistframmoù
organek ent istorek, eleze ret d’ur framm roet » (MS p. 48). Azonet eo organegezh an dreistframm
evel-henn : 1) e badelezh : « Ret eo diforc’hañ ar fiñvadoù organek, peurzalc’hus ent keñverel diouzh
ar re tuezel » (Mach p. 42) ; 2) e arc’hwel-urzhiata (organizzaziòne) e-keñver ar framm : « E kement
ma’z int diziouerus ent istorek, an dreistframmoù zo dezho ur wiriegezh “vredel”, urzhiata a reont ar
yoc’hadoù tud, amparañ an dachenn ma fiñv an dud, ma teuont emouez ouzh o saviad, ma stourmont,
() » (MS p. 48). Evit GRAMSCI, ar c’heñver framm-dreistframm n’eo ket « treloc’hek » (meccànico),
met « organek » (orgànico) ; eleze ez eus kenwered etre an amgantoù hag etre kedelfennoù an
amgantoù. Dedaolet eo an dreistframm gant ar framm, hag e-pad ar prantad istor arsellet ne c’hallo
hennezh dedreiñ nemet e bevennoù hemañ. Padal ez eo e-ser an dreistframm e c’hoarvez ar pep
pennañ eus an dedreiñ, ar framm o tont da vezañ buan benveg an obererezh dreistframmel.
Kenvelladur ar bloc’h istorek a ro tu da ziforc’hañ ent hentennel daou amgant kemplezh liammet
ent organek. Degasadenn GRAMSCI eo reiñ d’al liamm-se etre framm ha dreistframm ur fetisted
kevredadel : ar gefredourion. Roll pennañ ar gwiskad-se a anad en dezrann dialuskel eus ar bloc’h
istorek, peurgetket en embregadur ar pennholierezh.

Ar gefredourion hag ar pennholierezh.
Gant diorreadur ar vourc’hizelezh ez eus bet un arbennikadur eus ar barregezhioù kefredel
(kalvezourion, armerzhourion, pennezh, h.a.). Stad kentañ an arbennikadur eo, nad a ket en tu all d’ar
par armerzhel. Ar stad diraezet gant ar renkadoù isurzhiet eo, anvet armerzhel-korfuniadel gant
GRAMSCI. Ar renkad diazez avat ne chom ket er par-se, rak iziunañ a ra ar renerezh war ar
gevredigezh. Evit se e krou, ent organek, meur a wiskad kefredourion a ro dezhi ungenezhded hag

1

Ar framm pe danframm pe c’hoazh diaz armerzhel zo en termenadur marksour klasel hollad ar c’heñverioùkenderc’hañ piaouel d’ur gevredigezh roet. Teir elfenn kenereet a ya d’ober ar c’heñverioù-kenderc’hañ : 1) furmoù
perc’hentiezh an araezioù-kenderc’hañ 2) savlec’h ar strollennoù kevredadel er c’henderc’hañ 3) furmoù dasparzhañ ar
madoù kenderc’het (sl. CERM, Dictionnaire économique et social, Éditions Sociales, Paris, 1975).
2

An dreistframm eo an hollad eus ar meizadoù hag ar c’healioù kevredadel (politikel, prederouriezhel, gwirel, arzel,
kravezel, h.a.) hag eus an ensavadurioù politikel ha gwirel en ur gevredigezh roet (sl. CERM op. cit.).

emouiziegezh ouzh he roll, n’eo ket hepken en dachenn armerzhel, hogen ivez en dachenn bolitikel ha
kevredigezhel.
Roll ar gefredourion eo enta embreger ar mestronierezh hag ar pennholierezh n’eus ket hepto a
vloc’h istorek. An arc’hwel mestroniañ a c’hoarvez e-ser ar gevredigezh politikel – ar Stad er ster
strizh. Diazezet eo war ar c’heñver gourc’hemenn-sentiñ. Erzerc’hañ a ra dre an destrizhadur. Ar
gefredourion bolitikel zo gwazourion ar gevredigezh politikel, karget da verañ ar benvegadur-Stad
hag al luoz (politikerion, kefridiaded, ofisourion, h.a.). Ouzh arc’hwel ar pennholierezh embreget gant
ar strollenn-ren e klot par ar gevredigezh keodedel. E-ser houmañ eo e werc’h ar pennholierezh, eleze
ar renerezh sevenadurel ha divezel war ar gevredigezh.
Ar renkad-ren a embreg he roll er par armerzhel n’eo ket hepken dre an destrizhadur, hogen ivez
dre ar c’henglev, anezhañ an disoc’h eus obererezh ar gefredourion. Evit se, ar re-mañ a ziorre hag a
led kealiadurezh ar renkad-ren e-ser aozadurioù ar gevredigezh keodedel.
Tu zo da arselliñ ar gevredigezh keodedel hervez tri live kenglokaus :
– evel kealiadurezh ar renkad-ren emañ enni holl skourroù ar gealiadurezh (sl. an notenn a-zivout
meizad an dreistframm2) ;
– evel bedouriezh skignet en holl wiskadoù kevredadel evit o liammañ ouzh ar renkad-ren en em
azasa ouzh an holl strolloù ; alese an derezioù doareadel diseurt anezhi : prederouriezh, kravez, skiantvoutin, folklor, h.a. ;
– evel renerezh kealiadel ar gevredigezh ez eo kenvellet hervez tri live diazez : ar gealiadurezh
he-unan, an « emframm kealiadel »
– eleze an aozadurioù o krouiñ hag o skignañ anezhi (skolioù, kluboù, strolladoù, c’hweluniadoù,
ilizoù, tiegezhioù, h.a.) hag an dafar kealiadel, eleze binvioù kalvezel skignerezh ar gealiadurezh
(reizhiad skolel, levraouegoù, stlennañ yoc’hel, araezioù klev-gwel, levrioù ha zoken an
adeiladouriezh).
Etre ar gevredigezh keodedel hag ar gevredigezh politikel, etre an destrizhadur hag ar c’henglev
n’eus ket evit gwir a zisparti organek. Kenlabourat a reont ent strizh an eil hag egile. Ar c’hedveno zo
skouer fetis an darempredoù peurzalc’hus etre ar gouarnamant politikel hag ar gevredigezh keodedel o
reiñ lañs d’ar c’henglev en-dro d’e c’hreadoù. Pa venn ar Stad kemer ur gentodadenn ampoblek, e
krou en a-raok ar c’hedveno kevazas dre balvata ha kreizennañ elfennoù ’zo eus ar gevredigezh
keodedel (kelaouennoù, skingomz, skinwel, h.a.).
Pep hini eus an arc’hwelioù-se – armerzhel, destrizhadurel, pennholierezhel – a gendaol da
unvaniñ ar renkad diazez ha da ziogelaat he fennholierezh er bloc’h istorek. O keñveriañ savlec’h ar
renkad pennholier ha hini ar renkadoù isurzhiet, e tiskouez GRAMSCI ne ziraez ur renkad he
ungenezhded nemet goude krouiñ he gwiskad kefredourion organek. Diwar studi skouer ar
vourc’hizelezh c’hall en 18t kantved (he doa diraezet ar pennholierezh a-raok ar veli) ha c’hwitadenn
ar vellouriezh dispac’hel e Kornog Europa goude ar Brezel-bed kentañ, e ro dreisted d’ar stourm
kealiadel. Ar gevredigezh keodedel eo a rank ar renkadoù isurzhiet aloubiñ da gentañ : « Ur strollenn
gevredadel a c’hell ha zoken a rank bezañ rener a-raok bezañ mestronier ; ouzhpenn se ez eo unan eus
an amplegadoù priziusañ da alouberezh ar veli » (R p. 70).

Reizhiad pennholier ha renkadoù isurzhiet.
Evit GRAMSCI ez eus teir rizhenn strollennoù kevredadel e diabarzh ar bloc’h istorek : diouzh un
tu, ar renkad diazez o ren war ar reizhiad pennholier ; diouzh un tu all, ar strollennoù eiler, o talvezout
da ziaz kevredadel d’ar pennholierezh ha da spluseg d’e goskor ; erziwezh, dalc’het er-maez eus ar
reizhiad pennholier, ar renkadoù isurzhiet.
« Dreistbeli ur strollenn gevredadel a anad evel mestronierezh ha pennholierezh. Ur strollenn zo
mestronier e-keñver ar strollennoù enebek a fell dezhi “dibennfreuzañ” pe zoken sujañ dre an nerzh
milourel, ha zo rener e-keñver ar strollennoù nes pe kevredet » (R p. 70). En degouezh kentañ ez

arc’hwel ar gevredigezh politikel dre he luoz, he folis, h.a., lankad an diktatouriezh eo evel ma lavar
LENIN en e zezrann eus ar Stad ; en eil degouezh ez arc’hwel ar gevredigezh keodedel, lankad ar
pennholierezh eo, diazezet war ar c’henglev « emdarzhek ». Er c’hevredigezhioù diorreet-bras evel
kevredigezh keodedel ez eo diazezet ar galloud war un arver soutil eus ar c’henglev hag eus an nerzh.
Ent hollekoc’h ez eus tri doare d’ar c’heñverioù etre renkad diazez ha renkadoù isurzhiet :
1) an degouezh kentañ eo an hini ma c’hoari ar renkadoù isurzhiet ur roll devoudus e trec’h ar
renkad diazez, houmañ oc’h embreger he fennholierezh warno. E seurt plegenn e c’hell ar strollennoù
isurzhiet rediañ ar renkad-ren da drevonnañ he amkanioù ha zoken he gallusterioù gwerc’hel : dageñver an Dispac’h gall, o deus ar Jakobined, dindan vount ar werin, trevonnet amkanioù ar
vourc’hizelezh en ur astenn kalz diaz kevredadel he fennholierezh. Gant an emframm kevredadel edo
bevennet an treuzfurmadurioù kevredigezhel mennet gant ar Jakobined, evel stadeladur ijinerezh an
armoù, kreizennerezh stadel ar pourvezadurioù, a chomas eginek. Kement-se a zispleg ar c’hilstourm
graet goude gant ar vourc’hizelezh dre an Unkor ha NAPOLÉON 1ñ. Hemañ, eme GRAMSCI, a
zerc’houez e dibenn dezrann trec’h nerzhoù organek ar vourc’hizelezh war an nerzhoù bihanvourc’hiz
jakobin.
2) an eil degouezh eo hini an dreuzfurmelouriezh, eleze dreistelezh ar gevredigezh politikel war
ar gevredigezh keodedel : a-walc’h eo d’ar renkad-ren derc’hel he mestronierezh war ar renkadoù
isurzhiet dre o derc’hel er c’houzañvadegezh politikel. Evit se e tispenn ent peoc’hiek o begennoù dre
o euvriñ en he « renkad politikel ».
3) an trede degouezh eo hini an diktatouriezh hepmuiken, da lavarout eo arver ar gevredigezh
politikel hepken evit mestroniañ ar renkadoù isurzhiet. Dañjerus eo seurt plegenn rak emplegañ a ra e
ra diouer ar reolerezh war ar gevredigezh keodedel a-berzh ar renkad-ren, e ra diouer dezhi kenglev
« emdarzhek » ar strollennoù kevredadel : emañ ar bloc’h istorek en un enkadenn.

Al liamm organek.
GRAMSCI a studi ivez organegezh kefredourion ur renkad : « Tu a ve da vuzuliañ organegezh ar
gwiskadoù kefredourion diseurt, o liamm strizh-pe-strishoc’h gant ur strollenn gevredadel diazez e par
ar framm, dre sevel skeul an arc’hwelioù a sammont en dreistframmoù (kevredigezh politikel +
kevredigezh keodedel) » (I p. 9).
Ar gefredourion a ampar ivez ur bloc’h kefredel e-ser ar bloc’h istorek. Studienn glokañ
GRAMSCI a-zivout ar gemplezhiad-se eo an hini a reas diwar-benn ar bloc’h gladour er Mezzogiorno
e derou an 20t kantved. Kefredourion ar ploue (notered, mezeion, beleion) ne oant ket organek ekeñver ar yoc’h kouer, o c’hefridi ne oa ket unvaniñ ar goueriadelezh dre grouiñ ur gealiadurezh
nevez, ur pennholierezh nevez, hogen er c’hontrol lakaat da badout pennholierezh ar renkad-ren en ur
neptuañ ar renkadoù isurzhiet. « Liammet eo ar c’houer ouzh ar gourferc’henn douar dre hantererezh
ar c’hefredour » (CPC. p. 152). Padal o deus ur roll eilrenk. Renerion wirion ar bloc’h kefredour zo ar
gefredourion veur, ambilherion ar gwiskadoù kefredour o vestroniañ hag o kreizennañ ar reizhiad
pennholier. B. CROCE ha G. FORTUNATO – patromoù ar gefredourion organek –, o tanzen ur
vedouriezh lik ha frankizour, o deus « atoret » kefredourion eilrenk ar Mezzogiorno dre o zroc’hañ ent
kealiadel diouzh ar gloer (kefredourion henvoazel) liammet ouzh ar vrientinelezh c’hladour. Staget o
deus anezho ouzh ar renkad-ren er par broadel hag europat, ar vourc’hizelezh, hag evel-se miret outo a
vezañ danvez kefredourion organek ar gouerion. C’hoarvezet eo an hevelep tra en domani politikel
pa’z eo bet euvret renerion c’halloudel ar fiñvadoù kouerel gant an amaezhiadurezh foran ha roet
dezho ur bern brientoù.
Da studiañ e ve er c’heñver-se roll ar gefredourion (henvoazel) er gevredigezh e Breizh en 18t ha
19t kantved e-ser ur bloc’h henvoazel ; petore liamm o doa ouzh kefredourion organek ar renkad-ren,
penaos eo bet gougevanet ar bloc’h henvoazel ouzh ar bloc’h istorek gall.
Termenet eo bet ar bloc’h istorek evel kenvelladur diabarzh ur blegenn istor roet. Emdreiñ a ra ar
blegenn-se hag ivez framm ha dreistframm ar bloc’h istorek. Adeiladet e vez hemañ dreist-holl en-dro

da reizhiad pennholier ar renkad diazez. Met diouzh un tu, ar renkad-se n’eo ket diazez ad vitam
aeternam ha, diouzh un tu all, ez eo dispellet gant ar reizhiad pennholier ar renkadoù isurzhiet ma
emañ ar renkad diazez da zont.
Ar binvioù damkanel savelet gant GRAMSCI o studiañ emdroadur ar bloc’hoù istorek e Kornog
Europa a ro tu dezhañ da ziawelout freuzidigezh ar bloc’h istorek kozh ha geneliezh ar bloc’h istorek
nevez. En degouezh-se eo ret ma ve un diskoulm yael da zaou amplegad :
– dedarzh un enkadenn organek eus ar bloc’h istorek, eleze un troc’h eus al liamm etre framm ha
dreistframm, pa na zerc’houez ket mui ar gefredourion ar renkadoù diazez. Devoudet e c’hell bezañ
seurt enkadenn gant ar renkadoù isurzhiet (frammet pe get) pe gant c’hwitadenn bolitikel ar renkadren ;
– krouidigezh ur reizhiad pennholier nevez o vodañ ar renkadoù isurzhiet : rak, mard eo
« emdarzhek » an enkadenn ha nann frammet ar renkadoù isurzhiet, e teu ar renkad-ren a-benn da
adpakañ ar galloud en tu diouti, ha padout a ray c’hoazh ar gevredigezh kozh.

An enkadenn organek.
Pa he devez ar renkad-ren paouezet a « gefleuniañ he arc’hwel armerzhel ha kealiadel, da lavarout
eo pa he devez paouezet a gas ar gevredigezh a-bezh war-raok, n’eo ket hepken dre vastañ da
amplegadoù he bezoud end-eeun, hogen ivez dre greskiñ dizehan niver he sternioù a-benn aloubiñ
tamm-ha-tamm amgantoù nevez eus an obererezh armerzhel-kenderc’hadel » (R pp. 71, 72), e tenn ar
bloc’h istorek a ro dezhi kenstagded ha pennholierezh d’en em zigenstrollañ. Met ne zegouezh ket dre
ret en ampoent-se en arbenn eus ober-kompezañ ar gefredourion veur.
An enkadenn bennholierezh eo an azon pennañ eus an enkadenn organek : ar renkad-ren ne ren
ket mui war ar renkadoù isurzhiet. GRAMSCI a studi da skouer penaos en em zistag ar strollennoù
isurzhiet diouzh ar gefredourion o derc’houez er gevredigezh keodedel, resisoc’h ar strolladoù
politikel henvoazel (strolladoù politikel alaman Republik Weimar aet da get gant an hitlerouriezh, pe
strolladoù gall an Trede Republik). Met seurt enkadenn a fiziañs n’eo ket bevennet d’ar strolladoù
politikel : en em astenn a ra d’an holl organoù all eus ar c’hedveno, peurgetket d’ar wask hag alese
d’ar gevredigezh keodedel a-bezh. E kement ma’z eo un enkadenn bennholierezh, an enkadenn a dizh
ar reizhiad-ren voas eus ar renkad diazez : ar c’henglev. Pa ra diouer kenglev ar strollennoù all, ez a
war greñvaat organoù ar gevredigezh politikel. An enkadenn bennholierezh, termenet ivez gant
GRAMSCI evel un enkadenn eus an aotrouniezh, zo e gwir un enkadenn eus aotrouniezh ar renkadren, deuet da vezañ mestronier hepmuiken, hag evel an enkadenn eus ar gealiadurezh o deus ar
strollennoù isurzhiet en em zisrannet diouti. Seurt troc’h etre derc’houezourion ha derc’houezidi a vez
fetisaet e daou seurt plegennoù : ar c’hwitadennoù politikel hag an darsavioù. Ur skouer deurus da
studiañ amañ eo ar brezel.
Keñveriañ a ra GRAMSCI gwered ar brezel war an emouiziekadur strollennel eus ar renkadoù
isurzhiet e Frañs hag e Rusia goude 1914. « Ar brezel e Frañs n’en deus ket gwanaet ar pennholierezh,
e greñvaet ne lavaran ket » (Mach p. 105). An diouer a zisrann etre ar renkad-ren hag ar renkadoù
isurzhiet (dreist-holl ar yoc’hoù kouer) zo da zisplegañ dre an tremened gwerinek ha dre ar skignadur,
zoken er renkadoù isurzhiet, eus ur « patrom keodedourelezh arnevez » hag en daou arvez : n’eo ket
hepken « pa gave da zen ar werin e oa un den » hogen ivez pa veze graet « un den outañ gant ar
pennadurezhioù, ar renkadoù-ren, da lavarout eo ne veze ket gwallgaset evel un dra-netra » (Mach
p. 106). Rak-se, ar brezel n’en deus ket devoudet e Frañs kudennoù diabarzh grevus hag ar
goudebrezel – ar brezel oc’h echuiñ gant an trec’h – ne zegase ket stourmoù broadel taer.
Ouzh Frañs ez eneb degouezh Rusia. « Gant pevar bloavezhiad a fozioù-difenn hag a gorvoerezh
eo bet kemmet a-grenn bredelezh ar gouerion. Hag unan eus amplegadoù pennañ an dispac’h eo bet
seurt treuzfurmadur. Ar pezh na oa ket bet degaset gant argerzh-diorren boas ar greanterezh zo bet
devoudet gant ar brezel » (ON p. 24). Ouzhpenn an aberzhioù goulennet digant yoc’hoù ar gouerion
emañ c’hwitadenn bolitikel ar renkad-ren : ar faezhidigezh vilourel. Ar faezhidigezh o tont da heul an
aberzhioù – didalvoud – a zegas an dispac’h hag an enkadenn organek enta.

Evel just n’eo ket ar brezel an degouezh nemetañ eus ar patrom-se. Lakaat a ra GRAMSCI ivez e
kont plegennoù damheñvel, da skouer ar poblatersoù hag an dilennadegoù hollek, o c’hoarvezout
diwar gentod ar renkad-ren, o c’hwitañ hag o tegas ersavioù a-berzh ar renkadoù isurzhiet.
Evit a sell ouzh degouezh an darsavioù pobl, n’eus netra dibar e kelennadurezh GRAMSCI p’he
c’heñverier ouzh hini LENIN. Eveltañ e karez « emdarzhegezh » an darsavioù na c’hellont disoc’hañ
nemet mar bez krouet en ur ser ur reizhiad pennholier nevez enebet ouzh hini ar renkad-ren.

Heuliadoù an enkadenn organek.
Tizhet eo ar gevredigezh keodedel. Dont a ra ar renkad-ren da vezañ mestronier, eleze mirout a ra
reolerezh ar gevredigezh politikel, ar benvegadur-Stad, an destrizherezh.
Evit ar renkad-ren ez eus tri diskoulm : un daskemmadur eus ar gevredigezh politikel, an arver eus
ar gevredigezh politikel, pe an diskoulm kaezarour. Embreget e vez an daou gentañ war un dro
peurvuiañ : reiñ ul lec’h brientek d’ar renkadoù eiler er reizhiad pennholier ha diskar dre nerzh ar
renkadoù isurzhiet hag o c’hefredourion.
Pa vez re arvarus arver an nerzh pe ar c’henglev, neuze ez engalv ar renkad-ren « c’hoari an
nerzhoù teñval ez eo emell an dud a silvidigezh » (Mach p. 50). An diskoulm-se a dalvez n’eo hini eus
an daou gamp evit trec’hiñ : « tu zo da lavarout ez eo ar gaezarouriezh ur blegenn a gempouez
dramaek etre an nerzhoù enebek, eleze kendalc’herezh ar stourm a gasfe da zistruj an daou gamp »
(Mach p. 58). Da skouer, NAPOLÉON 3 en deus skaret ar stourm etre ar renkad vicherour hag ar
vourc’hizelezh, houmañ gwanaet gant ar c’henniñvoù etre bourbonelourion, orleanourion,
bonapartourion ha republikaned. Hervez ma’z eo lañsus d’ar renkad virelour pe d’an nerzhoù
araokadour, e vo komzet eus kaezarouriezh argilus pe araokadek.
Un doare diskoulm kaezarour eo ivez ar faskouriezh, nemet en degouezh-se ez eo tizhet war un
dro ar bloc’h istorek (enkadenn organek) hag an destrolladur pennholier (enkadenn etre ar renkad-ren
hag ar renkadoù eiler) : dirak dañjer an enkadenn organek (renkad vicherour) ha dirak gwander ar
benvegadur-Stad, ar renkad eiler (bourc’hizion vihan ar c’hêrioù hag ar maezioù) a aloub ar Stad
(kevredigezh keodedel + kevredigezh politikel) o terc’hel ar bloc’h istorek en e sav e gounid ar
renkad-diazez, ar vourc’hizelezh. Rak-se, ar reizhiad n’eo ket kemmet penn-da-benn peogwir e vir ar
vourc’hizelezh ar renerezh armerzhel, tra ma paouez ar vihanvourc’hizelezh a vezañ hepken an eilerez
o talvezout da ziaz kevredadel ha da spluseg kefredourion isrenk d’ar vourc’hizelezh evit aloubiñ ar
Stad ha bezañ mestronier e tachenn an dreistframmoù. Disoc’hañ a ra an enkadenn organek gant ur
c’hempouez nevez e diabarzh an destrolladur mestronier e gounid ar renkad eiler. Er c’heñver-se ez eo
ar faskouriezh ur patrom kaezarouriezh.

Padelezh an enkadenn organek.
Padelezh an enkadenn organek a ziskouez ez eus anadet er framm dislavaroù diremed hag e klask
an nerzhoù politikel, a zo o roll mirout ha difenn ar framm, diskoulmañ e-barzh bevennoù ’zo ha
distremen an enkadenn.
GRAMSCI a ro skouer an darvoudoù c’hoarvezet e Frañs eus 1789 da 1871. Diegi o devez an
istorourion o verkañ bevennoù gwirion an Dispac’h gall. Hervezañ ez eus aze un enkadenn organek
hir na zeu d’he zermen nemet pa ziazez ar vourc’hizelezh he galloud da vat dre flastrañ « n’eo ket
hepken derc’houezourion ar gevredigezh kozh na vennont ket anzav ez eo distremenet houmañ, met
ivez ar strollennoù nevez a lavar ez eo distremenet endeo an emframm nevez » (Mach p. 43). Gant
flastrerezh ar Gumun ez echu an enkadenn organek lusket e 1789. Etre-daou ez eus bet
didarzhadennoù kevredigezhel ha politikel ma c’hoarvez ur c’hempouez nevez a nerzhoù
(enkadennoù lemm) : 1789, 1794, 1799, 1804, 1815, 1830, 1848, 1870. Hir-ouzh-hir e teu da vezañ ar
prantadoù-stabiliañ rak un argerzh gorrek eo astennadur pennholierezh ar renkad diazez war holl
wastadoù ar gevredadelezh. Da geñver pep enkadenn lemm e kas ar stourm d’an daskemmadur eus an
dreistframm pe d’ur renad kaezarour : kaezarouriezh araokadek pa’z eo arveret NAPOLÉON 1ñ gant
ar vourc’hizelezh da startaat he zrec’hioù war ar vrientinelezh, kaezarouriezh argilus pa zifenn

NAPOLÉON 3 pennholierezh ar vourc’hizion ouzh an nerzhoù araokadek nevez. E 1811 ez eo flastret
an nerzhoù diwezhañ o nagennañ renerezh ar renkad diazez ; ar pezh a zegas, ur wech ar renad en e
blom da vat, an dilez eus ar pennaennoù a vellouriezh hag a gadouriezh politikel diwanet e 1789 ha
diorreet ent kealiadel e-tro 1848, eleze ar c’hevredadur kevredigezhel etre ar vourc’hizelezh hag ar
yoc’hoù labourer. Merkomp e c’hallo diwar neuze kefredourion organek ar strollenn-ren kreñvaat ar
pennholierezh er gevredigezh keodedel, da skouer dre an deskadurezh o ledañ ar vedouriezh lik ha
frankizour.
Padelezh an enkadenn n’eo ket dargouezhek, displegadus eo dre zibaregezh ar bloc’h istorek ha
harzerezh keñverel an dreistframm. Hervez padelezh an enkadenn e tleo an nerzhoù beziat, peurgetket
ar renkadoù isurzhiet, dibab ur vellouriezh azasaet.

Bellouriezh ar reizhiad pennholier nevez.
Bellouriezh ar renkad isurzhiet ne zeu ket diwar un dibab politikel eeun, hogen un heuliad eo da
zezrann ar bloc’h istorek fetis :
– da gentañ e rank ar renkadoù isurzhiet kaout ur vellouriezh piaouel : « Er stourm politikel,
n’eus ket da varmouzañ doare stourm ar renkadoù-ren anez kouezhañ e trapoù buan » (Mach, p. 64).
– da heul, a bouez eo ma ve ar vellouriezh-se a-gevreizh gant un dezrann munudaouet eus ar
bloc’h istorek, dreist-holl eus pouezioù ketep ar gevredigezh keodedel hag ar gevredigezh politikel.
Hervez dreisted an eil pe eben e kemmo ar vellouriezh da ziskar ar bloc’h istorek beziat.
Souezhet e oa bet GRAMSCI gant c’hwitadenn an dispac’h en Italia hag an trec’h gounezet e
Rusia, pa oa heñvel a-walc’h luniadur ar gevredigezh hag an armerzh en div vro. An diforc’h
devoudus oa bet evitañ diorreadur dizingal an dreistframm en eil bro hag en eben. Tra ma oa gwan-tre
ar gevredigezh keodedel rusian ez ae d’ober en Italia an darn vrasañ eus an dreistframm : « Er Reter,
ar Stad oa pep tra, ar gevredigezh keodedel kentidik ha krenegellek ; er C’hornog e oa ur c’hempouez
dereat etre ar Stad hag ar gevredigezh keodedel, hag en ur Stad silwink e veze kavet ur gevredigezh
keodedel solut » (Mach p. 68).
En ur vro a zo kreñv he c’hevredigezh keodedel ne c’hell ar stourm gwiskañ nemet furm ur
« brezel a savlec’hioù » : « Er brezel-se ned eo ar Stad (kevredigezh politikel) nemet ur foz-difenn
araokaet, a-dreñv dezhi un aradennad postek a fortarasoù hag a gavioù-kreñv (ar gevredigezh
keodedel) » (Mach, p. 68). Er broioù evel Rusia e 1917 ma’z eo kentidik ha puzuilh ar gevredigezh
keodedel, ez eo ar stourm dreist-holl politikel ha milourel, hag o wiskañ furm ur « brezel a
loc’hadoù ». E broioù Kornog Europa, eme GRAMSCI, emañ an dreisted gant ar stourm kealiadel,
eleze gant digenstrolladur bloc’h kefredour ar renkad-ren hag aloubidigezh ar gevredigezh keodedel.
N’eo nemet pa ziflosk ar gevredigezh keodedel – pa vez un enkadenn organek lemm – eo ret kemmañ
bellouriezh ha mont diouzh ar « brezel a loc’hadoù ».

Dispac’hioù an Trede Bed.
An darn vrasañ eus dispac’hioù an Trede Bed a c’hoarvez en emframmoù kevredadel azonet gant
ezvezañs pe gwander ar gevredigezh keodedel. En Aljeria da skouer, an hentennoù arveret da argas ar
galloud sujer a voe kreizet en-dro d’ar stourm milourel. An dispac’herion aljerian n’o deus morse
krouet ur vedouriezh nevez a-benn savelañ ur reizhiad pennholier he dije roet un diaz kevredadel da
dreuzfurmadurioù kevredigezhel boniek. Ur wech aet kuit ar C’hallaoued e voe savet ur gevredigezh
politikel, diwar ar framm milourel pergen. E seurt degouezh, a voe hini Rusia e 1917 e keñverioù all,
ar gudenn evit ar Stad eo krouiñ ur gevredigezh keodedel : anadenn anvet stadazeulerezh (statolatria)
gant GRAMSCI. « Evit strollennoù kevredadel ’zo n’o deus ket bet, a-raok aloubidigezh ar veli, ur
prantad hir a ziorreadur sevenadurel ha divezel dizalc’h (evel ma veze lakaet gallus e kevredigezh ar
Grennamzer hag er riezoù diharzveliek gant darvennadur gwirel ar Stadoù hag an urzhioù brientek),
ur prantad a stadazeulerezh zo ret ha zoken hegoulz » (P, p. 166). Arabat eo, emezañ, lezel ar prantadse en e roll nag e veizañ evel peurzalc’hus. Seurt dreisted eus ar benvegadur-Stad a rank chom
ardreuzat ha lezel al lec’h gant dreisted ar gevredigezh keodedel, gant ar pennholierezh a zo reizhiad

reol renerezh ar bloc’h istorek3. Ret eo anzav avat o deus ar renadoù o tont diwar « dispac’h ar
gevredigezh politikel » disoc’het betek-henn gant reizhiadoù aotrouniek pe zoken diktatouriek.

Bleinoù ar reizhiad-kenderc’hañ bloc’hel.
Peseurt keñverioù ez eus etre ar galloud politikel hag ar galloud armerzhel ? Tu zo da spislec’hiañ
bleinoù ar reizhiad-kenderc’hañ a vez d’ar bloc’hoù istorek beziat. Oc’h eeunaat e tiforc’her ur blein
armerzhel, ur blein politikel, ur blein kealiadel. Graerion ar blein armerzhel eo ar renkad-ren, eleze ar
vourc’hizelezh er broioù kornogat. Graerion ar blein politikel eo ar bolitikourion, ar gefridiaded veur
ha pennoù al luoz. Erfin evit ar blein kealiadel emañ kement hini a grou, a zifenn, a led endalc’hedoù
kealiadel o kendeurel da genderc’hañ stuzegezh ha sevenadur ar mare. Mard oa bevennet fraezh pep
blein c’hoazh e mare GRAMSCI, ez eo disheñvel an traoù hiziv. Ar pezh a stader eo gourfouez ar
blein politikel, dreist-holl ar gouarnamant hag ar benvegadur-Stad, hag an ereoù strizh-ouzh-strizh
gant ar bleinoù all.
E pep blein ez eus tu da savelañ skeul organegezh ar c’hraerion hag an aozadurioù e-keñver ar
reizhiad-kenderc’hañ bloc’hel. Organek eo da skouer ar re a ren ent werc’hel war an daelerezh
kevredadel, eiler nemetken ar re (niverusañ) na reont nemet treuzkas ar vedouriezh d’ar boblañs4.
Amparet eo gwiskad-ren ar bloc’h istorek gant graerion organek an tri blein-se. Greadoù ar re-mañ eo
a ro tu d’an emframmoù kevredadel da badout, da greñvaat, da greskiñ. Splann eo se dreist-holl e par
ar frammoù, eleze er bleinoù armerzhel ha politikel, hogen ken ret all eo roll ar greadoù-se gant an
emframmoù ha peurgetket ar bloc’h istorek, – alese pouez ar blein kealiadel, ar gevredigezh keodedel,
o sammañ an arc’hwel-trebadout-se.
GRAMSCI a lavar ez eo emren ar c’hefredour e-keñver ar renkad-diazez evit a sell an
armerzhelezh (keñverioù-kenderc’hañ), peogwir ne labour ket en hevelep live eus ar bloc’h istorek,
gant gerioù all peogwir n’en deus ket an hevelep saviad-kenderc’hañ. Saviad-kenderc’hañ ar
maodiern eo ar Stad tra ma’z eo framm an embregerezh hini ar c’hevalaour. Ar gudenn a sav amañ eo
gouzout hag ez eo devoudus an armerzhelezh e dibenn dezrann evel ma hañval soñjal an damkanour
italian. Gouez da GURVITCH, ez eo ar bloc’hennoù « trec’h a-fet klokted ha levezon n’eo ket hepken
war ar strolladurioù arc’hwelel hag ar renkadoù, hogen ivez war o urzhazoù e kenstourm »5.
Koulskoude, mar bez emren ar gefredourion, n’int ket dizalc’h diouzh ar c’heñverioù-kenderc’hañ ;
an dezrann a ziskouez amañ daou arvez enebek evit ur gwel eus ar c’heñverioù etre ar blein politikel
hag ar blein armerzhel.
Daouduek eo ar c’heñverioù-se : da gentañ, kentodennoù ’zo a-berzh ar gefredourion organek a
c’hell na glotañ gant savelegezh hollek an emframm armerzhel-kevredigezhel. An degouezh eo eus
« fazioù » al levierion en dachenn bolitikel. A-wechoù avat n’eo ket berrbad : gorrekaet ha zoken
harzet e c’hell bezañ dedroadur an emframm gant an dedroadur gorrekoc’h eus ar gefredourion,
dreist-holl pa daolont da zerc’hel levierion bolitikel « henvoazel » e penn an aozadurioù politikel ha
seul gent a se e penn ar Stad. Mar seller ouzh emdroadur Frañs abaoe ar bloavezhioù pemont, e verzer
un tuadur da c’hougevanidigezh ar bloc’h istorek gall ouzh ar bloc’h istorek amerikan. Ar
c’haollouriezh a ra dave d’ur vedouriezh naontekvidik, derc’houezañ a ra ar vourc’hizelezh vroadel.
E-pad ur mare en deus gallet DE GAULLE, en ur chom emren e-keñver ar Amerikaned, diorren diaz
armerzhel Frañs diouzh patromoù nevez. Skoilhet eo evelato politikerezh DE GAULLE gant
savelegezh an armerzh arnevez hag al liamm saviadel bedel, ouzhpenn ma vank dezhañ an diaz
kevredadel o reiñ dezhañ an tu da zistremen ar savelegezh. Mard eus emrended n’eus ket dizalc’hted
avat, hag ar pezh a zo c’hoarvezet gant DE GAULLE e 1969 a ziskouez delanvad an diaz armerzhel
3

Diwar se e komprener penaos e tiawel GRAMSCI dizeriadur ar Stad : euvridigezh ar gevredigezh politikel er
gevredigezh keodedel.
4
Maodiern an Deskadurezh hag ur c’helenner lise zo da lakaat en hevelep skeuliad. Kefredour organek ar gwiskad-ren
eo ar maodiern, hag ar c’helenner dre e roll kevredadel zo hanterour etrezañ hag ar skolidi, ar gerent. Dre e saviadkenderc’hañ micherel ez eo gant rat pe get kefredour eiler ar gwiskad-ren.
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war an dreistframmoù. « Skarzhet » eo bet goude c’hwitadenn bolitikel ar perzhiadekaat hag ar
rannvroeladur gant kefredourion organekoc’h egetañ (kalvezveliourion evel GISCARD D’ESTAING)
o terc’houezañ ar gevalaouriezh liesvroadel. Deuet e oa ar c’haollourion da vezañ kefredourion
« henvoazel » ar renad.
Azonus eo ivez dilez leviadurezh c’haollour ur stlennoniezh vroadel e gounid ar c’hevredad
liesvroadel amerikan IBM. Gouarnamant GISCARD D’ESTAING a ya da heul ar galvezoniezh
amerikan dre an arbenn-mañ : seul gevanekoc’h an armerzh hag ar c’halvezerezh gall ouzh an
emframm kevalaour dindan vlein amerikan, seul ziaesoc’h d’ur gouarnamant kleiz kemmañ an
disterañ tra er reizhiad-kenderc’hañ bloc’hel. Kenstur d’an devouderezh kefredourion organek →
emframm armerzhel-kevredigezhel (renkadelezh) ez eus enta un devouderezh emframm armerzhelkevredigezhel → kefredourion organek, hemañ diwezhañ o hañvalout er skouer a-us bezañ trec’h
d’egile.

Bloc’h istorek ha stuzegezh.
Gant meizadoù ar gevredigezh keodedel, ar c’henglev, ar pennholierezh, ez eer donoc’h er
gevredadelezh eget gwastad an aozadurioù frammet ; tizhout a reer an emframmoù. Erzerc’hañ a ra
neuze ar bloc’h istorek evel nac’helezh ha yaelezh.
Evel nac’helezh, peogwir ez eo frouezh da stourm ar strollennoù (stourm ar renkadoù abaoe an
Azginivelezh), stourm ar gwiskad-ren evit ar pennholierezh. Muioc’h zo, organegezh ar c’heñverioù
etre ar bleinoù politikel, kealiadel hag ar blein armerzhel a ro tu da vevennañ ur bloc’h istorek fetis.
Pa steuz ar reizhiad pennholier ez a da get ar bloc’h istorek war un dro ganti. Kement-se a gomprener
gwelloc’h pa dremener eus an diarsell gramchiour politikel-kealiadel d’an diarsell kevredadour.
Ar gevredigezh vloc’hel6 zo an hollenn denel en etrewered o klotañ gant an hollenn stuzegezhel
pennañ, gant ar reizhiad stuzegezhel klokañ ha kreñvañ. Pouezus kenan eo ar reizhiad stuzegezhel :
mar deu anat ez eus hollennoù stuzegezhel all klokoc’h ha kreñvoc’h o reizhiad eget hini ar
vloc’henn, e talvez emañ houmañ, a selled evel « bloc’hel » betek neuze, o koll he bloc’helezh. Rakse, ar gevredigezh vloc’hel eo an hini a zedaol ar reizhiad talvoudoù, patromoù, kastizoù klokañ ha
destrizhusañ evit he izili.
Evel yaelezh, ar gevredigezh vloc’hel a grou liammoù start a gengrediezh, kreñvoc’h eget ar re o
tisoc’hañ eus ar perzhiadur er strollennoù kevredadel. Al liammoù-se a gengrediezh, oc’h unvaniñ hag
o kevaniñ izili an hevelep hollenn denel perzhiat en hevelep reizhiad stuzegezhel, zo dezho un
doareenn diazez : startoc’h e vezont eget nep liamm a gengrediezh gant an diavaez. Setu perak e vez
kreñvoc’h al liammoù etre an hiniennoù a gemer perzh en hevelep reizhiad stuzegezhel eget ar re
stignet gant an diavaez. Un heuliad all da c’hourfouez ar reizhiad stuzegezhel : kreñvoc’h eo
peurliesañ ar galloud er bloc’hennoù eget an hini a zo er strollennoù kevanekaet. Ober a ra ar
micherour gall diouzh talvoudoù, patromoù, rolloù, h.a., boutin war-bouez nebeut d’ar gouerion ha
d’ar vourc’hizion c’hall. An hollenn-se eo a ampar ar stuzegezh vloc’hel c’hall, enebet ouzh ar
stuzegezh alaman, saoz, h.a..
A bouez eo amañ studiañ penaos e wered lankad ar pennholierezh war ar c’hevredikaat, eleze an
argerzh ma treuzkas drezañ an hollennoù denel o stuzegezh, ma reolataont personelezh o izili en ur
reiñ tu dezho d’en em azasaat diouzh ar metou kevredigezhel. E-se e kefleugn ar c’hevredikaat un
arc’hwel diazez all : reiñ d’un hollenn denel an tu da drebadout. Ar c’henglev o tisoc’hañ eus al
labour pennholierezh kaset da benn gant ar gwiskad-ren n’eo nemet un arvez eus ar c’hevredikaat, pe
kentoc’h ez eo an arvez emouiziek anezhañ. Ar gwiskad-ren, eme GRAMSCI, a ziorre live
deskadurezh kalvezel ha divezel ar boblañs a-benn reiñ tro d’ar c’henderc’hañ bloc’hel : dre ar
pennholierezh hag e aozadurioù (skol, Iliz, strolladoù, c’hweluniadoù, h.a.) e klask gwerediñ war ar
c’hevredikaat evit na ve ket a zislavar groñs, a zislank re vras etre gwastad an aozadurioù frammet hag
an emframmoù kevredadel.
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Ar meuriad, an hengeoded, ar vroad zo rizhennoù kevredigezhioù bloc’hel.

Ar bloc’h istorek nevez.
Evel krouer d’ur stuzegezh ha d’ur sevenadur nevez (greadoù, rolloù, kealioù, talvoudoù,
finvezioù nevezus, oberennoù a sevenadur), evel durc’hadur d’an hollelezh, an emsavioù zo
dreistarc’hwelel7. Er gevredadelezh n’eus evit gwir nemet ur « strollenn » dreistarc’hwelel : ar
vloc’henn pe bloc’h istorek. En istorvezh ez eus bet skouerioù all a strollennoù dreistarc’hwelel,
hogen an doareenn-mañ oa dezho e kement ma tennent da c’hoari roll ur vloc’henn evit o izili : an
Iliz, ar renkadoù. Ar Gristeniezh er Grennamzer8 oa hag a embanne bezañ ur gevredigezh vloc’hel
evit he izili ; ha hi dreistarc’hwelel, e rene war ar c’hevredikaat diwar-bouez he reizhiad pennholier
(manatioù, skolioù-meur ha betek an ilizoù-parrez). A-du-rall ne genglote ket aze kevredigezh
vloc’hel ha kevredigezh politikel. Ur vaezienn-istorekaat e oa ivez peogwir en em werc’helae enni ar
c’healioù, talvoudoù, finvezioù, greadoù nevezus evit ar mare.
Ur gevredigezh vloc’hel zo dre ret ur vaezienn-istorekaat pe neuze ned eo ket ken bloc’hel nag
istorek, met an holl vaeziennoù-istorekaat n’int ket bloc’hennoù, da skouer an ilizoù, an emsavioù, an
arz… Koulskoude, ar maeziennoù-istorekaat estreget bloc’hennel zo bepred o werc’hañ en ur
vaezienn amploc’h egeto, eleze ar vaezienn vloc’hennel. Unan a zaou, pe n’eo ket dreistarc’hwelel ar
vaezienn nannbloc’hennel hag ez eo gougevanet ervat er bloc’h istorek beziat, pe ez eo
dreistarc’hwelel, eleze 1) atoret eo gant ar bloc’h istorek hag e koll he dreistarc’hwelelezh (ar
renkadoù micherour en Amerika hag ivez, war a hañval, e Kornog Europa) 2) n’eo ket atoret peogwir
ez eo ur bon a hollveziadelezh hag e tenn dre natur he arc’hwel da amparañ ur vloc’henn.
En degouezh-se – o vezañ ma n’eo ket an dud evit bevañ e div reizhiad stuzegezhel kevan war un
dro – ez eus kenstourm etre ar bloc’h istorek kozh hag an danvez bloc’h istorek, unan o trec’hiñ egile.
Bezoud ar vaezienn-istorekaat, pa denn da vezañ bloc’hennel, zo ivez azon un enkadenn organek er
bloc’h istorek beziat. Amañ ez adkaver kudenn ar « goullo broadel » nad eo a-benn ar fin nemet arvez
« bloc’hennel » an enkadenn organek.
Diwar se ez eus tu d’ober un nebeut evezhiadennoù da savlec’hiañ an emsav brezhon e-keñver
bloc’hennelezh. Da gentañ, an emsaverion n’int kefredourion organek da strollenn gevredadel ebet
evit ar pred9. Se ne vir ket e teuont eus renkadoù resis, peurgetket eus ar « renkad » kalvezer evel ma
teuent en eil Emsav eus ar vihanvourc’hizelezh.
An diaester eo ne ro ket an Emsav ur staelad a retvez da strollenn (renkad) gevredadel ebet evel
ma ra ar varksouriezh evit ar broleteriezh pe ar vroadelourion evit ar vroad. Kompren a reer enta perak
n’eo ket evit bezañ yoc’hek c’hoazh, perak n’en deus ket a ziaz poblañsel e diarsell ur c’hevredadur
kevredigezhel, perak ivez en deus da « ijinañ » ur politikerezh nevez.
A-du-rall, obererezh an Emsav n’en deus ster war hir dermen nemet e-ser ur bloc’h istorek nevez.
Evit ar mare, an Emsav hag ar bountad breizhek a ampar, lakomp, ur bloc’h kefredour nad eo organek
e-keñver strollenn ebet. Tu zo da ziawelout saveladur ar bloc’h istorek « brezhon » da zont evel
krouidigezh al liamm organek etre ar bloc’h kefredour-se hag ar strollennoù kevredadel beziat a gavo
respontoù d’o iziunadoù er reizhiad pennholier nevez-se.
Ar reizhiad pennholier-se omp krog da grouiñ : eno emañ ster al lizheradur emsavel e galleg hag
ar skridoù lennegel brezhonek evel pourchaserion sternioù-daveiñ nevez d’an danvez strollennoù eus
ar reizhiad pennholier-se. Goude ez ay war fetisaat stumm dibarek ar bloc’h istorek nevez.

7

Dreistarc’hwelel eo ur strollenn pa’z eo galvet da gefleuniañ an holl arc’hwelioù diraksaveladus (sl. ALBOUY,
Éléments () l.m. el Levrlennadur, p. 78 ; Emsav 69/294 hh., 1972).
8
Iliz ar Grennamzer ne oa ket ur « vroad » dre an arbenn eeun ma n’eus a vroadoù, er ster resis arnevez, nemet abaoe
an Azginivelezh.
9

Gant gerioù all, an emsaverion ne gendaolont ket da reiñ ungenezhded da strollenn gevredadel ebet na da lakaat
strollenn ebet da emouezañ ouzh ur roll kevredigezhel pe dispac’hel.

Berradurioù arveret evit menegiñ oberoù GRAMSCI (Embannadurioù Einaudi,
Torino).
I

Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura.

CPC

La costruzione del Partito comunista.

MS

Il Materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce.

Mach Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno.
ON

L’Ordine nuovo.

R

Il risorgimento.

Sl. ivez an notenn 2, Emsav 91/235, 1974.

Levrlennadur.
Diazezet eo ar studienn-mañ evit un darn war levr H.
PORTELLI : Gramsci et le bloc historique, P.U.F., Paris, 1972.
ALBOUY S., Éléments de sociologie et de psychologie sociale, Privat, Toulouse, 1976.
GURVITCH G., Traité de Sociologie, P.U.F., Paris, 1962.
Notennoù kevredadel, in Emsav, adalek an niv. 56, 1971.
ALJERIA : dispac’h – ha bloc’h istorek 111/100 hh
BLOC’H : – henvoazel (GRAMSCI) 111/95 ; – istorek (GRAMSCI) 111/90 hh** ; – kefredel
(GRAMSCI) 111/94
BREZEL : dezrann ar – gant GRAMSCI 111/96
BREZEL-BED KENTAÑ : kevredigezhioù Frañs ha Rusia goude ar – 111/96 hh*
BROAD : bloc’h istorek ha kudenn ar – 111/90 hh**
DESTRIZHADUR : bloc’h istorek ha – (GRAMSCI) 111/91 hh*
DIKTATOURIEZH : – (GRAMSCI) 111/94
DISPAC’H : – gall en enkadenn organek gall (GRAMSCI) 111/93 hh, 111/98 hh ; -IOÙ an Trede Bed
ha bloc’h istorek 111/100 hh ; – ar gevredigezh politikel (GRAMSCI) 111/101
DREISTFRAMM : – ha bloc’h istorek (GRAMSCI) 111/90 hh*
EMSAV : dezrann gramchiour an – brezhon 111/105 hh ; dreistarc’hwelelezh an -IOÙ 111/104 hh*
ENKADENN ORGANEK : – (GRAMSCI) 111/95 hh** ; – Frañs 1789-1871 (GRAMSCI) 111/98 hh
FASKOURIEZH : dezrann gramchiour ar – 111/98
GAOLLOURIEZH : dezrann gramchiour ar – 111/102 hh
GOULLO BROADEL : – arvez bloc’hennel an enkadenn organek 111/105
ILIZ : dreistarc’hwelelezh an – er Grennamzer 111/105
KAEZAROURIEZH : – (GRAMSCI) 111/97 hh* ; – araokadek NAPOLÉON 1ñ, – argilus
NAPOLÉON 3 111/99
KEFREDOURION : – eilrenk (GRAMSCI) 111/94 hh ; gaollourion – henvoazel 111/ 103 ; –
henvoazel 111/95 hh* ; – organek (GRAMSCI) 111/90 hh** ; saviad-kenderc’hañ ar –
(GRAMSCI) 111/102 hh
KENGLEV : – ha bloc’h istorek (GRAMSCI) 111/92 hh* ; – ha kevredikaat (GRAMSCI) 111/104*

KEVREDIGEZH : – keodedel (GRAMSCI) 111/91 hh* ; – politikel (GRAMSCI) 111/91 hh*
PENNHOLIEREZH : – ha bloc’h istorek (GRAMSCI) 111/91 hh** ; – nevez (GRAMSCI) 111/99 hh
RENKAD : – diazez (GRAMSCI) 111/91 hh ; – eiler (GRAMSCI) 111/93 hh ; – isurzhiet
(GRAMSCI) 111/93 hh ; – mestronier (GRAMSCI) 111/93 hh ; – politikel (GRAMSCI) 111/94 ;
--ren (GRAMSCI) 111/91 hh
STADAZEULEREZH : – (GRAMSCI) 111/100 hh.
STUZEGEZH : bloc’h istorek ha – (GRAMSCI) 111/103 hh*
Dodennoù PKB-1436

AN EMSAV HAG AR VRO (93)
LIZHEROÙ
EMVR-564. – Digant J.P. SEILIEZ, Kadoriad SEASKA, Kevredigezh an deskadurezh hag ar
sevenadur euskarat evit ar vugale. En hañv 1975 en doa J.P. SEILIEZ graet e dro Vreizh evit gouzout
penaos edo ar gont gant kelennerezh ar brezhoneg er-maez eus frammoù an amaezhierezh gall, rak
edo e geneiled hag eñ o prientiñ ur reizhiad deskadurezh kentañ derez euskarat. (Br. ganimp).
« Pellik zo emaon e soñj reiñ deoc’h keloù eus ar skol kentañ derez, nemet e’m eus kavet gwell
gortoz an hanter eus ar bloavezh-skol da vezañ suroc’h.
« E gwengolo 1975 enta hon eus digoret daou glas “bloavezh-prientiñ”, eleze kentañ bloavezh ar
c’hentañ derez, unan e Bayonne gant c’hwec’h skoliad, egile e Saint-Jean-de-Luz gant unnek skoliad.
« En euskareg e vez roet ar c’hentelioù, ha peurgetket an deskiñ lenn, skrivañ ha jediñ, hogen
degas a reomp ar galleg dre gomz daou endervezh bep sizhun.
« N’hon eus ket bet diaesterioù gant an amaezhierezh gall. Hervez hemañ, ez eo an div skol
“skolioù prevez”. Evel just ez int parzh e rouedad an ikastola a oa anezho endeo e live ar skolioù
babiged.
« Er mare-mañ emaomp o prientiñ distro 1976 : digoradur eil bloavezh ar c’hentañ derez evit ar
rumm kentañ-mañ, gant derou d’al lenn ha d’ar skrivañ galleg, ha degemer ur rumm nevez –
niverusoc’h – er bloavezh kentañ.
« Digoret hon eus ivez un ikastola babiged… e-barzh ur skol dinazel e Pau ! Kement-se en deus
talvezet dimp ur rendael gant ar S.N.I. (C’hweluniad broadel ar skolaerion) ha gant ur C’huzuliermeur ezensellerez ar skolioù babiged : a-benn ar fin avat hon eus o lakaet da devel. »
(01 03 76)
EUZKADI : digoradur skolioù kentañ derez euskarat en – 111/109*
Dodennoù EMVR-564
EMVR-565. – Da J.P. SEILIEZ, aozer EMVR-564 (tr. br.) :
« Goulennataet hoc’h eus unan ac’hanomp war an arnod skol kentañ derez en deus graet gant e
vugale e-pad ouzhpenn dek vloaz. Evel a zo bet lavaret deoc’h, an arnod-se bevennet dre ret he
fadelezh e kement ma oa tiegezhel n’eus bet dezhañ heul ebet en un amgant kevredigezhel ledanoc’h.
Hag ar vugale, bremañ skolidi eil derez pe studierion er reizhiad c’hall, o deus kollet muioc’h eget o
deus gounezet en avantur a zo bet graet dezho treuziñ, – komz a ran eus o azasadur diouzh ar
gevredigezh veziat nemeti evit an ampoent, ar gevredigezh vloc’hel gall, – a-du-rall, re abred eo
c’hoazh evit gouzout hag an deskadurezh kentañ derez brezhonek o deus bet o skoazello da vezañ
saverion d’un dra all. War a hañval, e c’hellit-c’hwi kontañ war un harp digant ar bobl a ra diouer
c’hoazh e Breizh, hag a zo unan eus an amplegadoù evit ma teufe ho labour d’ur vent vroadel gwirion.
« Anv hoc’h eus klevet ivez eus un derou deskadurezh eil derez hag un egin a zeskadurezh
skolveurel brezhonek, gant S.A.D.E.D.. Ar reizhiad desezet n’he deus ket daleet da emdreiñ betek
amparañ strolloù a stummerezh, a imbourc’h damkanel, a rakward yezhel hag a zezrannerezh
kevredadel-politikel, ar boniekadur o vont en ur ser gant strishadur ar c’hoskor. An emdroadur-se zo
evit un darn e dalc’h ar blegenn a anavezomp e Breizh, azonet gant dibaoted a-gozh ha live izel ar
gefredourion ha gant diouer enluskadur ar yoc’hoù. Koulskoude, zoken mard eo gwell ar blegenn en
Euzkadi, e kav dimp e chom pep labour skoliata dindan daou redi nad eo nep pobl dalc’hiat abaoe pell
evel hon re evit tec’hout diouto :

– diziouerus eo ma ve Euskariz yaouank e tro da ziraez en o yezh holl zomanioù ar gouiziadur
arnevez ; eleze ma ve kaset ul labour rakward war ar yezh oc’h ober eus an euskareg, n’eo ket hepken
un nevidyezh, hogen ur yezh talbenn bedel : un dazont o devo an euskareg, ar brezhoneg e kement ma
talc’hint domanioù ma vint araokaetoc’h eget ar galleg, ar saozneg, ar spagnoleg.
– diziouerusoc’h c’hoazh o defe ar skolioù euskarat digorvaoù, anez e vint kondaonet d’ur roll a
ardamez hag e tizeriint dillo, ur wech distavet an entan kentañ. Evel just ne c’hell ket an digorvaoù-se
bezañ digorvaoù armerzhel ar gevredigezh vloc’hel gall pe spagnat. Ne c’hellont digeriñ nemet er
saverezh bro euskarat. Ma ne vez ket kenvellet ho skolioù, ne lavaran ket ent trivliadel pe zoken ent
politikel, hogen ent frammel (gant naozioù gwirion dezho diazez armerzhel), gant aozadurioù al
labour dispac’hel, ne welomp ket penaos ne vefent ket hentoù-dall. Divar eo se dimp, goude an
taolioù-esa skoliata kevelat graet e Breizh e-maez a bep frammelezh kevredadel. N’eo ket a-walc’h
ma ve aozet ar skolioù gant izili dileuriet ar rouedadoù dispac’hel, aozet e rankont bezañ e doare da
zifourkañ rag-eeun er rouedadoù dispac’hel. Pe e stummot dispac’herion euskarat yaouank
diglenkadus er gevredigezh c’hall, e dislank krenn ganti dre ma vint ur gevredigezh nevez endeo, pe e
tistroy ho pugale, dilañs ganto, d’ar gevredigezh c’hall, an hini nemeti a-benn ar fin ma c’hellint ren o
buhez. C’hwi oar, en hevelep gale emaomp ha n’eo ket aes mont diwarni. »
(09 04 76)
DESKADUREZH : – en tudadoù arallgenel (Euzkadi, Breizh) 111/109 hh*
DISPAC’H : deskadurezh ha framm -EL en tudadoù arallgenel (Euzkadi, Breizh) 111/110*
STURYEZHOURIEZH : – ha deskadurezh en tudadoù arallgenel (Euzkadi, Breizh) 111/1110*
Dodennoù EMVR-565
EMVR-566. – A-zivout EMVR-563, Emsav 110/76-78, 1976 :
« Setu amañ un nebeut evezhiadennoù war istor al lu gall. Da heul Dispac’h 1789 eo bet reuziet al
lu e Frañs gant an hevelep diempradur hag ar vloc’henn. Abaoe 1789 ez eus bet daou hil disheñvelmik o vont d’ober an istor milourel gall : unan derc’houezet gant tud evel HOCHE pe MARCEAU e
grez an Dispac’h, ROSSEL, a oa e penn lu ar Gumun, ar mael FABIEN da vare ar Résistance ; egile
derc’houezet gant tud evel BUGEAUD, MAC-MAHON en 19t kantved, evel BIGEARD bremañ. Un
nebeut anvioù hepken a venegan, peogwir ez int arouezius a-walc’h ; dav e ve ober ur studi hanezel
klokoc’h.
« Liammet strizh eo an hil diwezhañ ouzh ar brezelioù-trevadenniñ hogos diastal abaoe 1830.
Spanaennek e tiskouez bezañ an hil kentañ : anadiñ a ra dreist-holl er prantadoù m’o deus ar renkadoù
suj kemeret perzh oberiat en istor : an Dispac’h, ar Gumun, ar Résistance. Emsavel e c’hellomp ober
eus an hil-se e kement ma klot gant degouezhioù ma pled ar werin rag-eeun gant an difennerezh
broadel, e-lec’h bezañ hepken un elfenn c’houzañvat ma tuta ar renkad-ren ar soudarded he deus
ezhomm. Hogen berrbad e voe seurt prantadoù brientek. Al lu savet diwar al luskoù emsavel-se a voe
pe atoret (degouezh an Dispac’h hag ar Résistance) pe distrujet (degouezh ar Gumun) gant ar
benvegadur-Stad e servij ar renkad-ren. E 1794, goude Thermidor, e troas ar brezel-emzifenn d’ar
brezel-aloubiñ impalaerelour. E-pad an Unkor, ar Gonsuliezh hag an Impalaeriezh e voe renet
brezelioù-aloubiñ hogos diarsav, a roas un neuz vilourek d’ar gevredigezh c’hall hag a reas eus al luoz
ur meni renkad emren. Ned eas ket da get avat ar speredegezh deveret diouzh ar prantad 1792-1793 :
anavezet eo roll luoz NAPOLÉON en emled ar mennozioù dispac’hel dre Europa a-bezh.
« E mare an Assavidigezh e chomas al lu ur greizenn a eneberezh ouzh ar renad unpenniezhel,
daoust ma voe aloubet neuze kalz staeloù uhel gant brientinion. Evit lakaat fin da seurt eneberezh – etouez abegoù all – e voe divizet ergerzhadeg Aljer e 1830 gant CHARLES 10. Gant kemeridigezh
Aljer e tigoras oadvezh ar brezelioù-trevadenniñ, a zegase gantañ un treuzfurmadur don eus
speredegezh al lu gall. Aloubidigezh Aljeria o vont en ur ser gant ar strivoù da virout en o flom e Bro-

C’hall an emframmoù kevredigezhel a gent an Dispac’h, e teuas a-wel an hil all, mirelour ha liammet
ouzh ar renkad-ren kozh. E-ser ar brezelioù-trevadenniñ e steuzias dilerc’hioù an hengounioù
dispac’hel eus al lu. Ul lu a vicher e teuas da vezañ betek an Trede Republik, ar soudarded o vezañ
enluet dre an teurel-prenn hag oc’h ober c’hwec’h bloavezh a wazerezh. Troc’het diouzh buhez ar vro
e voe neuze al luoz, oc’h embreger gant berzh ar brezelioù tramor hag ar moustrerezh enepproleterel
er vrobenn, met dic’houest da zifenn Frañs ouzh an Alamaned e 1870, dre ma teue ar sternioù eus ar
c’helc’hiadoù henvoazelour chomet estren d’an treuzfurmadurioù armerzhel, kalvezel, kevredigezhel
a c’hoarveze neuze en Europa. Ouzh seurt dilañs ez ersavas an Trede Republik. Ensaviñ a reas ar
gwazerezh milourel endalc’hus evit an holl, – disentez a voe barnet evel un dra vat gant ar pep brasañ
eus ar Frañsizion, hag a gendaolas da azneveziñ ar c’henasant broadel. Prientidigezh an “Digoll” ouzh
an Alamaned oa deuet da vezañ unan eus prederioù pennañ ar C’hallaoued. N’eus ket tu da nac’h e ve
bet istorekaus ar gwazerezh milourel evit ar Frañsizion yaouank en amveziadoù ar prantad-se. Pezh a
ro da gompren, evel ma skriv aozer EMVR-563 B “o deus ar soudarded buhezet ur saviad, a oa kalz
krisoc’h eget an hini a zo bremañ, gant entan” (/77). (Da geñveriañ ouzh istorekausted ar skol a oa
anat-tre er mare-se ha nad eo mui ken anat bremañ).
« Pal leviaded kentañ an Trede Republik e voe sevel ul luad keodedourion kevanek ouzh ar
gevredigezh. N’o deus ket sevenet penn-da-benn o ratozh, pa na ve nemet dre ar redi da zerc’hel
tramor ul lu trevadennel. Reuziet e voe ivez al lu gall gant kenniñvoù ar gevredigezh, da skouer dageñver afer DREYFUS. Unvan a-walc’h e voe avat an arme gant ar peb-all eus ar gevredigezh evit ma
c’hallfe Bro-C’hall embreger gant berzh brezel 1914-1918. An troc’hoù ne anadjont nemet diwezhat
a-walc’h, da vare an emsavadegoù soudarded e 1917 devoudet gant ar skuizhder da heul hirbad ar
brezel (emsavadegoù heñvel a darzhas ivez el luoz alaman en hevelep mare). Goude 1918, war-lerc’h
kolloù ha dismantroù ar brezel e voe ul luskad enepmilour kreñv kenan e Frañs, dreist-holl en tu kleiz.
Forzh penaos e veze sellet ar peoc’h etrevroadel evel diazezet da vat hag al lu evel dreistezhomm.
Berraet e voe ar servij soudard. Gant an treuzfurmadurioù kevredigezhel herrek en em gavas strishaet
tutaerezh an ofisourion d’ar metaouioù henvoazelour, dilerc’hioù eus ar renkad-ren kozh o chom ermaez eus an treuzfurmadurioù. A-hend-all, etre 1918 ha 1939 e kendalc’has ar brezelioù-trevadenniñ
(e Maroko, h.a.), pezh na reas nemet dervaat al liammoù etre al lu hag ar c’helc’hiadoù mirelour.
Niverusoc’h eget biskoazh e voe neuze koskor al lu trevadennel : ofisourion hag isofisourion c’hall,
soudarded henvroat. Tra ma vane ar boblañs troc’het diouzh al lu ha digas ouzh kudennoù an
difennerezh broadel, e veze spontet an ofisourion gant an treuzfurmadurioù o c’hoarvezout ha berzh a
rae en o zouez ar mennozioù faskour : ur greizenn a iriennerezh ouzh ar renad republikan e teuas
neuze al lu da vezañ. Da vare Talbenn ar Bobl, ne gredas ket Léon BLUM divizout emellerezh Frañs e
brezel Spagn evit un darn en abeg da eneberezh ar vilourion : un amprouenn-nerzh e vije bet etrezo
hag ar gouarnamant. En digenvez kevredigezhel ma edont, e chomas an atebeion vilourel c’hall
dic’houzvez eus emdroadur herrek ar vrezelouriezh liammet ouzh araokadennoù ar greanterezh : ne
ouejont ket lakaat en e sav al lu hobregonek en doa ezhomm an difennerezh broadel. Ur boblañs
c’houzañvat, atebeion vilourel warlerc’hiet ha troc’het diouzh ar vro, setu aze amvaeziadoù devoudus
da faezhadenn c’hall 1940.
« Da vare ar Gouzalc’herezh e voe daou lu gall o stourm ouzh an Alamaned, o-daou savlec’hiet e
hiloù istor disheñvel : unan er-maez eus Frañs, graet gant elfennoù eus al lu trevadennel entuet gant
DE GAULLE ha diankidi eus ar vrobenn, egile e Bro-C’hall end-eeun graet gant gourzhbellerion. Tra
ma chome al lu diavaez gant ar speredegezh henvoazel, edo intret hini ar Strouezh gant ur
gealiadurezh dispac’hel oc’h erbediñ kas war un dro treuzfurmadur ar gevredigezh ha skarzhidigezh
an Alamaned. Amparet oa ar braz eus koskor ar Strouezh gant tud o tont eus renkadoù pe tudadoù bet
dalc’het betek neuze en anistor, a gave aze an dro da blediñ war-eeun gant an difennerezh broadel hep
tremen dre ar benvegadurioù savet gant ar renkad-ren. Unan eus kefridioù DE GAULLE e voe atoriñ
ar Résistance. E de LATTRE de TASSIGNY e voe fiziet an emell gougevaniñ an unvezioù o tont eus
ar Strouezh ouzh al lu reoliek dilestret e Provañs en eost 1944 dindan e c’hourc’hemenn. De LATTRE
a ouezas lakaat en e sav ur framm gwevn a-walc’h evit ebarzhiñ en e lu an elfennoù nevez. En arvar
da feukañ ar vilourion henvoazel e viras evel ma edont unvezioù ar Strouezh hep klask o freuzañ nag
o strewiñ, o lezel o rezoù kent gant an ofisourion hag an isofisourion. Da heul e voe graet eus de

LATTRE “ar penngadour republikan meur” gant L’Humanité. E-se e kendalc’has nerzhoù ar Strouezh
da gemer perzh e dieubidigezh ar vro e stern al luoz Stad hep bezañ un elfenn c’hourzhtroüs nag
argollus. Buan avat e steuzias el lu pep dispac’hegezh chomet a-ziwar-lerc’h ar Résistance.
« Ar brezelioù-trevadenniñ renet goude an eil Brezel-bed n’o deus graet nemet grevusaat tuedoù
mirelour al lu gall. En abeg da eneberezh ar vilourion e rankas DE GAULLE kas goustad hag
evezhiek e leviadurezh-didrevadenniñ en Aljeria. A-enep da zizalc’hidigezh Aljeria e savas ar pep
muiañ eus an ofisourion, daoust ma ne voe nemet ur bihanniver anezho o kemer perzh en O.A.S..
Echu eo brezel Aljeria abaoe 1962, met n’eo ket kemmet kalz speredegezh ar vilourion abaoe. Eus
metaouioù diseurt e teu an ofisourion, hogen alies-tre eus gwiskadoù bourc’hiz pe brientin proviñsel
pinvidik a-walc’h (pe o tiskouez bezañ), n’o deus avat peurliesañ kefridi gevredigezhel resis ebet ;
n’int stag da skouer nag ouzh ar vourc’hizelezh c’hreantel nag ouzh ar vourc’hizelezh kefredour.
Troc’het emaint diouzh ar werc’helezh kevredadel : dic’houest int da gompren bredelezh hag
ezhommoù an enluidi. En em vac’hañ a reont en o mirelouriezh : erez vras a vagont ouzh kement tra a
zo warnañ an disterañ liv marksour. Ofisourion a gleiz ez eus evel just, met a-strew emaint ha
dilevezon. E-keit-se e vez tizhet an enluidi gant ar goullo broadel grevusaet gant ar gevredigezhveveziñ. Ne gavont ster ebet d’al lu, nemet bezañ ur benveg-moustrañ ouzhpenn. Ne welont liamm
ebet etre al lu ha diogelroez diavaez Frañs. Gwir eo ne weler riez all ebet o c’hourdrouz Frañs
(marteze an Amerikaned dre aloubidigezh o c’hevalaoù, met kement-se zo un afer all). Evel un
destrizh hag un anerad glez e vuhez an enluidi kement labour a reer dezho ober.
« Hevelep digomprenidigezh a-berzh an enluidi e-keñver al lu a glot gant divarregezh ul lu
troc’het diouzh ar vro da gefleuniañ e gefridi. Emañ an arme c’hall en ur saviad mui pe vui heñvel
ouzh hini 1870 pe 1939 : dic’houest e ve moarvat da zifenn ar vro mar befe tage Frañs a-zevri, met
moarvat e ve barrek a-walc’h evit flastrañ nep emsavadeg pobl. A-hend-all e chom ur spluseg a
“guzulierion vilourel” evit gouarnamantoù kilstourmer Afrika. Seurt nammoù ha seurt forc’hellegezh
eus al lu gall ne c’hellont ket na vezañ santet gant an enluidi – ha pa na ve nemet en un doare dispis –
pezh a gresk c’hoazh o digasted. »
(11 04 76)
DISPAC’H : hil -EL ha hil mirelour el lu gall 111/110 hh*
FASKOURIEZH : – el lu gall en etrebrezel 111/112
FRAÑS : hanez an darempredoù etre kevredigezh ha lu – abaoe 1789 111/110 hh*
GWAZEREZH MILOUREL : ar – er speredegezh c’hall 111/111
KUMUN PARIS : al lu gall ha – 111/111
LU : hanez al – gall abaoe 1789 111/110 hh**
RÉSISTANCE : al lu gall hag ar – 111/111 hh
TREVADENNEREZH ALJERIA : al lu gall ha – 111/111 hh*
Dodennoù EMVR-566

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Merc’hed er Bodad lennegel
Da heul kejadennoù. 22 kerzu 1975 – 12 genver 1976.
Ar Bodad lennegel. Klask a ran kemer perzh ennañ, hogen perak ar santad ennon ne ouzon ket
ken hag emaon e-barzh pe er-maez anezhañ ?

« Ned a ket war-raok, pe ken gorrek… ne reomp ket traoù a-walc’h… hag ez eo dre
leziregezh hepken ? Ne gav ket din… Ez omp evel bugale o deus pep tra c’hoazh da zeskiñ…
Perak ne vez ket kaset ganimp an dezrannañ da benn ?… »
Setu pezh a’c’h eus lavaret henozh, pe a’m eus lavaret, pe ’m eus kredet kompren a-dreuz da’z
komzoù.
Goulennoù a sav ennon : an hevelep re hag en derou. Perak hon eus krouet ar Bodad lennegel ?
Petra ’c’hellomp ober gantañ ? Ur frazenn, e’z pennad War-du an istorekadur (Emsav 106/353-363,
1975) a’m eus lennet, ken splann : « Hogen gantañ (ar Bodad) ez eus ur c’hentañ kammed a-berzh ar
merc’hed evit teurel troad er fetis, ha ren un obererezh. Hag ar re a gemer perzh er bodad-se a oar
ervat n’eo ket hepken sevel pennadoù skridvarnerezh pe all a reont, met ivez kemmañ o buhez. »
(/362-363). Met pa glaskan he lakaat a-geñver gant ar pezh a reomp, gant ar pezh hon eus graet, ne
gomprenan ket mui.
Petra hon eus graet betek-henn ?
Dezrannañ skridoù « lennegel » eus al lennegezh vreizhek pe europat. Holl hon eus klasket kemer
perzh el labour-se, pennadoù hon eus savet, unan pe zaou, evit an darn vrasañ ac’hanomp (pezh a zo
nebeut a dra), kalzik ouzhpenn evit a sell ur plac’h nemetken en hon touez. Hag anat ez eus amañ un
direizhder. Da betra ’c’hell talvezout seurt dezrannoù ? Liammet int ouzh al labour boulc’het gant tud
all en Emsav : istor Breizh ; bez’ hon eus da sevel un istor eus al lennegezh vreizhek hag eus an arz.
Un arvez kalvezel a welan da gentañ-penn e seurt studi ; rak diziouerus eo d’an neb a fell dezhañ
skrivañ e brezhoneg anavezout ar yezh a ra ganti, an oberoù lennegel all araozañ. Un arvez all ez eus :
diskoachañ en arz ur mare pe ur vro un « hevelepted nidiadel », an hevelep emsavelezh, e-mesk ar
skridoù diskoachañ an nidiadelezh, eleze ar skrivagner o krouiñ, an hent d’ar c’hrouiñ, mar bez unan.
E pe geñver ez eus bet gant ar skrivagner-mañ-skrivagner un egin a grouiñ diles ?
Gant seurt amkan, n’eo ket mui hepken al lennegezh vreizhek a rankomp dezrannañ, hogen forzh
petore skrid lennegel, dezhañ un dalvoudegezh bennak. Hogen penaos e c’hell seurt dezrannoù,
anaoudegezh lennegezhioù all hag o c’heñverioù gant ar marevezhioù ma’z int bet ganet talvezout
dimp, perak klask seurt nidiadelezh er skridoù ? Al labour-se hon eus da gas pelloc’h ha koulskoude
ne gomprenan ket mui na penaos, na perak.
Ur respont a c’hallfes reiñ – unan etre reoù all : hent an dezrannañ hon eus da zeskiñ, evel ur
perzh a rafe diouer spontus dimp-ni, merc’hed. Met hag ez eo a-walc’h an dezvarnoù lennegel hon eus
graet betek-henn, labour nemetañ « deut er-maez » ? An dezrannañ hon eus da gas dre-holl e-barzh
hon buhez. Reoù ’zo ac’hanomp o deus kroget d’henn ober hep mont re bell, ’m eus aon zoken e ve
klasket tec’hout dioutañ peurliesañ. Perak ? Petra dalvez dezrannañ ? Petra dalvez evidout ? Petra
dezrannañ ? Da betra e c’hell kas ?
Er gendael diwezhañ n’eus bet anv nemet eus arvez kentañ an dezrannañ : hini skridoù lennegel,
netra war arvezioù all an dezrannañ.
Netra diwar-benn an ober hon eus da ren a-hend-all. Petra hon eus graet er-maez eus ar studioù
lennegel ? Dalc’het ’m eus soñj eus amkanioù all : kemer perzh er c’hrouiñ lennegel (pe er c’hrouiñ),
sevel oberennoù, romantoù… Da grediñ eo troet ar bodad lennegel en unan dezvarnerezh !
Anat e c’hortozen traoù all hag e’m eus spi e kemmo. Ni fell dimp kemer perzh er c’hrouiñ, hag ul
liamm ez eus etre ar bodad lennegel hon eus savet hag a anvomp c’hoazh « kudenn ar merc’hed ».
Met perak e vez meneget ken rouez al liamm-se ? Perak ne hañval ket kaout e lec’h er bodad ? Pelec’h
’ta ? « N’eo ket amparet evel just e sell d’ur stourm benevelour bennak », a skrivez c’hoazh (/362). Ha
koulskoude ez eus ul liamm. Penaos ez eus tu da gomz eus ar bodad lennegel evel lec’h-krouiñ
bonvezus d’ar merc’hed mar bez lezet ar peurrest en deñvalijenn ?
Bodad lennegel. Ha n’eo ket e envel evel-se e vevennañ ? Ne gavfen ket gwelloc’h ur « bodad ar
merc’hed », evel ma lavar tud ’zo. Stadañ a ran hepken n’omp nemet merc’hed ouzh e amparañ.

Goulennoù c’hoazh : peseurt ster en deus ar skrivañ evidomp-ni, merc’hed, perak e skrivomp ?
Petra ’vount ac’hanomp d’ar skrivañ ? Skrivañ petra ? Oberennoù arzel, dezvarnoù ?
…Petra ’ran er bodad lennegel ? Petra ’fell din ? Petra ’m eus graet ? E petra e hunvrean ? Ken
dispis eo, ken diaes eo din klask displegañ va c’hoant, va iziunadoù. Dre gomz e tec’han dizehan, en
em glozan, hag e choman dilavar e-pad prantadoù hir, da gaout droug betek an daeroù peogwir ne
gomzan ket, peogwir ez on droch, rak ne’m eus netra da lavarout, netra da zisplegañ, netra da
ouzhpennañ.
Evel ur plac’h, ne gomzan ket. Redek a ran war-lerc’h va mennozioù ha pa dizhan unan eo aet ar
gaozeadenn war-raok, pell ’zo. Selaou a ran ouzh ar re all o tistagañ pezh a felle din lavarout, o sevel
ar goulennoù e’m lec’h hag o tivizout pep tra. Selaou ne ran ken. Ar re boellekañ, ar re greñvañ int.
Evel ur plac’h, nebeutoc’h gouest egeto. A-wechoù, e-kerz ar gomz, ne chom mui ger ebet, mennoz
ebet ganin, nemet : « petra lavarout, petra lavarout ? » Ar goullo oc’h aloubiñ va fenn, goullo, aon ha
gwarizi. Hag ar frazenn o tistrujañ va nerzh : « ne gomzez ket, ne gomzez ket… ».
…Er gendael diwezhañ, e’m eus soñj eus ur goulenn bihan a-berzh ur geneilez : « Divarrek en em
gavan war an dezrannoù pa welan pezh a rit ». Evel ur gemplezh eztaolet e-doug un eilenn ha tavet.
Emañ ganin ivez. Met en tu all d’ur gemplezh bennak ez eo da c’houlenn ar geneilez n’eus ket bet
respontet. Da’z koulenn ivez n’hon eus ket respontet pa skrives dimp : « Ne gav ket din koulskoude
eo bet puilh-tre al labour en tri miz tremenet ; marteze e talvezfe ar boan gwelout perak ».
Pelec’h sevel hon goulennoù ?

13 genver 1976.
Skrivañ. Skrivañ piv on, skrivañ Me, skrivañ ar merc’hed. Ha bezañ rediet d’en em eztaoliñ dre ar
skrivañ, dre al lavar : en em c’henel ha dont er bed hag en istor. Skrivañ a ran peogwir ez on ur plac’h,
davet ar merc’hed all, da gentañ. Skrivañ evit mont er-maez eus an digenvezded, evit anaout ar plac’h
ez on hag ar merc’hed en-dro din, ha terriñ kelc’h ar bloavezhioù tremenet. Skrivañ peogwir ne
c’hallan ober netra all.
Rak ni ivez hon eus traoù da lavarout, me ivez, pa santan e’m c’horf hag e’m spered an nerzhoù
dirollet, oc’h emfennañ a bep tu. Leun ez on a ganaouennoù mut, a stummoù kenedus hag a skedoù
dizanv… ha va c’hoantoù a van skoachet, o sevel dalc’hmat en-dro. Me zo tavet betek-henn ! hag
emaon c’hoazh o tevel. Gronnet en un dilavar marvus. Ne’m eus lavaret netra, diskouezet netra hag e
fell din ijinañ ha krouiñ da’m zro. Me zo tavet gant an aon hag ar vezh rak an dud all. Lavarout a raen
ouzhin va-unan : « Amoet out ! Petra eo ar bommoù-se ennout, o virviñ e’z askre ? » Moustret ’m eus
war va c’hoant da ganañ, da skrivañ, da arverañ al lavar. Petra ’vije bet tu din da lavarout ? Ha kredet
’m eus bezañ klañv gant c’hoantoù droch, mennozioù dister. Hag e kendalc’hin da devel ?
Bepred e’m eus skrivet, ha soñjet ’m eus ivez. Dre guzh eo chomet, evidon va-unan, hep mont
betek penn. Gant an awen, a lavaren. Abaoe pell e skrivan, o komz ouzhin va-unan, a-walc’h evit
sioulaat ha distanañ an tennderioù. Morse ne’m eus gouezet petra oa ar gerioù a arveren, petra
’c’hallen ober ganto. Morse ne’m eus skrivet pe komzet hep kavout un harz. Ne fell ket mui din kaout
gerioù ar re all, gerioù estren din. Va re a glaskin dizoleiñ. Penaos skrivañ en tu all d’an harz a zo
ganin va-unan ?
Dre ar skrivañ, krouiñ ul lavar nevez, sevel an troc’hoù, degas an treuzfurmidigezhioù er vuhez,
en istor. Na chom ar plac’h digorf, dall ha mut ez on.
Hogen penaos displegañ an enkrez-se ganin da vare va ganedigezh d’al lavar ? Perak an enkrez-se
pa glasken komz a vouezh uhel, ar gerioù o tec’hout diganin ha va fenn o treiñ ? Ha ne’m eus ket ar
gwir da gomz ? Evit piv ? Penaos mont er-maez eus an dilavar ? Ne gomzan ket gant ar gerioù hepken
pa c’hoarvez din henn ober, gant va c’horf ivez ha krenañ a ran. An istor a gontan eo va hini a glaskan
degas en Istor. Pa gomzan ez an en diavaez ac’hanon.
Skrivañ evit teurel troad er fetis ha fetisaat an traoù kantaezet ganin betek-henn ; en ur skrivañ
kemmañ va buhez.

Distreiñ a ran da’z skrid war ar merc’hed hag an istor ; ur meni dislavar ’m eus merzet, a dalvez
din da respont d’ur goulenn a’m boa graet dec’h. « N’eo ket amparet evel just d’ur stourm benevelour
bennak » a lavarez a-zivout ar bodad lennegel ; ha pelloc’h : « Setu perak ne c’hell ket ar merc’hed
kemer perzh diles en Emsav hep ren war un dro ur stourm benevelour ». Penaos e ve tu da lakaat un
troc’h etre ar stourm-se hag ar bodad, pa’z eo al lec’h nemetañ (evit ar mare – ? –) ma c’hellomp
kemer perzh en ur c’hrouiñ diles. Peseurt keñverioù zo etre hon stourm, ar bodad hon eus amparet hag
an Emsav ? Hag ez eo azas ar ger « benevelour » ? Pelloc’h c’hoazh e klaskez spisaat : an dezrannañ,
an distruj, an dilested zo pazennoù kentañ ar stourm benevelour, hag ez ouzhpennez : « Hag ar striv
kentañ a zle bezañ dinevetaat pezh a zo nevet, touch ouzh ar pezh a felle dimp lezel “er-maez” » (pe
en diabarzh !). Da betra e ra dave da frazenn ? D’ar gouennañ nemetken ? Pe da draoù all ? Pere ?
Petra eo bezañ merc’hed ?

12 c’hwevrer 1976.
Ur miz goude… A-hed ar pajennoù, goulennoù a bep seurt savet evit lakaat merc’hed ar Bodad
lennegel (pe tud all en Emsav) da ersaviñ, da glask sklaeriañ ha dezrannañ d’o zro pouez ar bodad en
o buhez hag e-keñver an Emsav, al liamm etre Bodad lennegel ha kudenn ar merc’hed, etre ar bodad
hag istorekadur ar merc’hed. Ar pennad-se evel ur goell a ranke talvezout da grouiñ un devoud.
Abaoe, traoù zo bet kemmet hag ul lusk nevez a hañval bezañ ganet er bodad. Kroget (pe adkroget ?)
eur da genskrivañ ha da lakaat ar c’homzoù da dremen etrezomp, hag an holl ac’hanomp o deus
kemeret perzh en eskemm lizhiri-mañ a zo pell a vezañ echu. Ha frazennoù a’m boa neuze skrivet a
gavan hiziv distremenet, evel komzoù marv pe komzoù unan all : « Perak ar santad ennon ne ouzon
ket ken hag emaon e-barzh pe er-maez anezhañ ? » ha div wech e’m boa lavaret : « ne gomprenan ket
mui ». An nac’helezh eztaolet aze, an digalon hag an emdarzhegezh, o deus buan kollet o nerzh hag o
ster. Klasket ’m boa displegañ an dilavar mougus ma edon chomet sac’het abaoe keid-all hag e neuz
spontus zo aet difetis, diwerc’hek. Abaoe, e’m eus skrivet, komzet hag un ezhomm ramzel ’m eus da
vont er bed, e-barzh penn an dud hag en o levrioù, da arverañ al lavar a ra diouer din. Al lavar evel
diskoulm d’an dilavar ? Gant al lizher-mañ e fell din ivez resisaat poentoù ’zo.
Graet ’m boa anv eus dilavar, kemplezhioù, divarregezh oc’h ober o reuz e-touez reoù ac’hanomp.
En Emsav ne vez ket komzet kalz anezho, diverket e vezont evel kudennoù bredel un hinienn, ha n’o
deus netra da welout gant kenderc’hañ strollennel an Emsav. Traoù dañjerus int zoken pa roer re a
bouez dezho, pa brederier war soñjoù, santadurioù, trivliadoù kentoc’h eget war devoudoù. Anat n’o
deus ket ar c’hemplezhioù kalz pouez diouto o-unan, pa n’int nemet skoilhoù evit ar re a fell dezho
ober « traoù » er bodad lennegel, pe e lec’h all, pa n’int nemet digarezioù da dreiñ war gelc’h oc’h
adchaokaat diastal an hevelep kudennoù. Met pa vez klasket distrujañ ar skoilh ez int – hag eus skoilh
d’ar c’hrouiñ e komzan –, ne spir ket o stlepel da boubellenn an anistor o krediñ n’o deus keñver ebet
gant ar c’hrouiñ, gant an istor. Pa glasker mont er-maez eus ar c’helc’h, n’eo ket a-walc’h lavarout
d’an unan : « Arabat soñjal, gra ! Ha serr da veg ! ». Er gevredigezh arallek e reer anv a gleñvedoù
bred ha kaset e vez an dud da labourat, da ankounac’haat ha da vont tre adarre er reizhiad. O tiverkañ
ar c’hemplezhioù e vez diverket ivez kudennoù ’zo, diverket hepken ha n’eo ket dezrannet. Penaos
displegañ a-hend-all e c’hell a-wechoù ar c’hemplezhioù talvezout da grouiñ ?
Gant ar merc’hed pergen e vez santet don seurt divarregezh – un anv all a ve « kemplezh an tru »,
ha kemer a ra un neuz dibarek dezho (daoust d’ur bern tud da grediñ ez eus eus an hevelep kemplezh
gant paotr pe plac’h), e kement ma’z eo disheñvel an arbennoù anezhi. Gant Simone de BEAUVOIR
eo bet deskrivet endeo seurt anadenn, a gav din. Chom a ra d’he dezrannañ evit he distrujañ : n’eo ket
enta ar gemplezh evel ma’z eo kantaezet gant an hinienn a zo pouezus, hogen an arbennoù anezhi hag
ar stourm enep dezhi. E-barzh va skrid « Merc’hed, er bodad lennegel », e’m eus kroget da daolenniñ
un hinienn gemplezhiet oc’h en em glozañ warni he-unan e-pad prantadoù hir, o tont da vezañ eviti
he-unan ar pep pouezusañ, pouezusoc’h eget nep stroll, evel un troc’h o sevel etrezi hag an dud all, –
o strivañ evelkent da adkavout ar stroll. E degouezh ar merc’hed n’eo ket hepken diouzh ar stroll int
troc’het, diouzh ar bed ez int troc’het ivez. Anavezet eo o gouzañvadegezh : peurliesañ ne gemeront
ket perzh er politikerezh nag er vuhez foran, ne bledont ket gant devoudoù ar bed (nemet e sellfent
outo e doare pe zoare, dre zegas troc’hoù nevez en o sioulder evel ma ra ur brezel pe un torfed

bennak ; emaint a-du pe a-enep ar pezh a c’hoarvez) ; n’o deus ket c’hoant zoken kemer perzh, ken
klozet emaint er gêr, en o c’hudennoù personel. « N’anavezomp hogos netra ! » a lavaront alies. Perak
souezhiñ ? Penaos e c’hallfe ar merc’hed kaout en o c’herz ar binvioù-dezrannañ, pa’z int chomet ahed ar c’hantvedoù en distro diouzh ar bed, hep treiñ o selloù davetañ ? Displegañ an divarregezh dre
un diouer a zonezonoù ne c’hell ket degas un diskoulm. A-dreñv d’ur gemplezh bennak ez eus dreistholl un diouer a berzhiadur er bed ha da heul un diouer a vinvioù-dezrannañ : al lavar, a ra diouer d’ar
merc’hed, o deus c’hoazh da grouiñ.
E derou va skrid, ur stadadenn nemetken : « Ned a ket war-raok, pe ken gorrek… ne reomp ket
traoù a-walc’h… », o verkañ n’hon eus ket graet ar pezh a vije bet tu dimp d’ober e-kerz ur bloavezh.
Perak ? Skridvarnerezh puilh hon eus graet ha pell a vezañ didalvoud eo al labour-se. Hogen n’eo ket
a-walc’h pa geñveriomp gant ar pezh hor boa rakjedet (troidigezhioù, sevel kontadennoù pe
romantoù). Ul liamm ez eus etre an doare hon eus bet da labourat (ha, da heul, al labour a zo bet graet
pe get) hag ar ster hon eus roet da amparadur ar bodad lennegel adalek an deiz kentañ. Adalek an
derou hon eus santet e oa liammoù etre an amparadur-se ha ni, evel merc’hed, met n’eus nemet hiziv
hon eus kroget da vont pelloc’h eget ar santad. N’eus nemet hiziv hon eus kroget da gomz eus al
liammoù-se ha da gompren n’emaomp ket er bodad peogwir hon eus dizoloet gant petra e oamp
dedennet pe petra e oamp barrek da ober. Al liammoù-se a ya en tu all d’ur gudenn a c’hoant pe a
varregezhioù a emplegfe bevennadurioù. Kroget hon eus da vezañ emouez ouzh ster diles ar Bodad
lennegel evidomp ha da eztaoliñ e fell dimp ober traoù. En ur ober e vo tu dimp da spisaat petra eo an
traoù-se. Gant gerioù all, n’emañ ket mui al liamm etre merc’hed ha Bodad lennegel e par un hunvre
pe ar mennozioù.
N’on ket sur koulskoude he deus pep hini ac’hanomp dizoloet pezh a fell dezhi ober, na perak e
fell dezhi kemer perzh er c’hrouiñ pe en istor. Amparet eo bet ar Bodad lennegel gant merc’hed ’zo en
Emsav e sell da blediñ gant al lennegezh (da gentañ e voe komzet eus « arbennikadur » : merc’hed o
klask kemer perzh er skrivañ). Evit ur gwel ne oa ken. Betek pe boent n’eo ket bet mouget c’hoant
dispis reoù ac’hanomp d’ober traoù a-dreñv d’un arvez lennegel end-eeun, peogwir e c’hell bezañ al
lennegezh neptu, dinoaz ? Hogen, mouget gant piv, ma n’eo ket dres ganimp hon-unan ? Hogos tavet
hon eus ster gwirion ar bodad evidomp, eleze al liamm a zo etre amparadur ar bodad ha ni evel
merc’hed, etre al lennegezh hag an argerzh istorekaat a glaskomp luskañ en hon touez. Ha skrivañ
evidomp ne c’hell ket kaout ster e-maez eus an istor. Keit ma n’hor bo ket pep hini spisaet penn-dabenn talvoudegezh ar bodad evidomp hag al liamm etrezañ hag ar merc’hed all en Emsav pe er-maez,
keit ma n’hor bo ket dizoloet an arbennoù diles a zo dimp da grouiñ, ne gemerimp perzh en Emsav
nemet bep ar mare hag eus an diavaez hepken. Se zo c’hoarvezet c’hoazh gant merc’hed ’zo, deuet abenn da genderc’hañ en Emsav daoust d’o saviad er gevredigezh arallek a oa chomet treuzplaket en
Emsav. Hiniennoù, nemedennoù int bet.
Skridoù dezvarnel, skridoù orinel, holl e sellont e doare pe zoare ouzh al lennegezh, ouzh an arz.
Skridoù dezrannel int ha koulskoude ne gavan ket ken ez eus tu da lavarout ha da zezrannañ pep tra el
lennegezh. Moarvat hor bo ivez a-wechoù da zilezel al lennegezh evit dezrannoù all o vont donoc’h
rak « skrivañ » hepken a c’hallfe bezañ un arvar da venel klozet en-dro d’ur skridvarn pe d’ur romant,
– ar pennad War-du an istorekadur a ziskouez hon eus dezrannoù all d’ober na dremenint ket holl dre
al lennegezh. Al lennegezh ne vo nemet un darn eus hon labour a-gevret, ur bazenn gentañ diziouerus,
hag ar Bodad lennegel, ur benveg hag ul lec’h brientek er stourm a fell dimp kas da benn, ur bazenn
gentañ ha n’eo ket ur pal da viken. Stourm istorekaat ar merc’hed ez omp a ya kalz en tu all d’al
lennegezh : en tu-hont, hon eus ur bed nevez da sevel.
LAVAR : ar merc’hed hag al – 111/114 hh
LENNEGEZH : – hag emsavelezh hiziv 111/113 hh
MERC’HED : ar – hag ar Bodad lennegel 111/113 hh*
Dodennoù EMVR-567

Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 22 c’hwevrer 1976.
Roll danvezioù ar pevare rummad kendaeloù eus pevarzekvet prantad kendaelañ bloaziek
S.A.D.E.D..
– Kendael a-zivout kudenn ar prizioù gounezel.
– Bodad-prientiñ al levr a-zivout ar varksourion hag ar vroad.
– Bodad a-zivout keal ar « goullo broadel ».
– Bodad armerzhel – Meizadoù marksour en armerzhouriezh.
– Bodad lennegel.
– Bodad da brientiñ DOP-ROB.
KENDAELOÙ S.A.D.E.D. : roll – 14-IV 111/118
Dodennoù EMVR-568

Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
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Breudoù 1976 « Emsav Stadel Breizh » e Roazhon d’ar 4 ebrel ......................................... 112/121-141
Dafar evit DOP-ROB :
I. An arbennikadur emsavel ha leviadurezh E.S.B., /121-127.
II. Linennoù bras damkaniezh an Emsav e 1976, /127-137.
Danevelloù obererezh ar bodadoù :
I. Danevell ar Bodad lennegel, /137-139.
II. Danevell ar Bodad armerzhel, /139-141.
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Danevelloù obererezh :
Emvod aozet gant « Unaniezh ar Studierion gomunour » (U.E.C.) d’ar 5 c’hwevrer 1976 e
Brest diwar-benn an danvez dezv kinniget gant ar Strollad komunour war
zeskadurezh ar brezhoneg, /147-152.
Studi un degouezh dibarek da-geñver ar Prantad studi war an dezrannerezh marksour
aozet gant Kevread ar C’henwerzh eus ar C.F.D.T. e 91690 Saclas, eus an 8 d’an 12
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BREUDOÙ 1976 « EMSAV STADEL BREIZH »
E ROAZHON D’AR 4 EBREL
D’ar 4 ebrel eo bet dalc’het e Roazhon Breudoù 1976 E.S.B..
War an deizroll edo :
0.

Envel Kengor an Dael ha sevel roll-labour ar Breudoù.

1.1.

Danevelloù obererezh ar C’helligoù.

1.2.

Danevelloù obererezh ar Bodadoù (Bodad lennegel, Bodad armerzhel, Kreizenn imbourc’h
sturyezhouriezh, Bodadoù arbennik o plediñ gant an embannadurioù war ar stern).

2.1.

Dezrann obererezh politikel 1975.

2.2.

Raklun obererezh bloaziek 1976.

3.1.

Danevell Kengor ar Mererezh.

3.2.

Danevell Kengor ar Reizhennañ.

3.3.

Danevell Kengor an Devezhioù studi.

DAFAR EVIT DOP-ROB
I. An arbennikadur emsavel ha leviadurezh E.S.B..
An arbennikadur emsavel.
Gallout a reer stadañ hiziv an deiz ez eo bet lakaet da dalvezout pennaenn an arbennikadur
emsavel diazezet warlene. Henn gwelout a reer e labourioù ar pep brasañ eus izili E.S.B.. Tamm-hatamm en deus pep ezel krouet e dachenn labour hag imbourc’h. Gwelet hon eus evel-se bodadoù
labour oc’h en em amparañ war al lennegezh, an armerzh, bodadoù all zo o kemer furm badus, reoù
all zo bet amzeriat. War dachenn ar c’hweluniadouriezh eo bet dedalvezet ivez pennaenn an
arbennikadur emsavel : ar strivoù da ober nerzhoù ledemsavel eus ar c’hweluniadoù ma edod zo bet
dilezet e gounid krouidigezh ur c’hweluniaderezh emsavel.
Arbennikadur emsavel ha politikerezh.

Abaoe 1970 e reer bep bloaz un Dezrann obererezh politikel da vare ar Breudoù ; pezh a hañval
bezañ gwall lorc’hek pa anavezer disterded obererezh politikel E.S.B.. Pa seller mat zoken, n’eo ket ar
politikerezh damant kentañ an Emsav abaoe meur a vloaz ; gwell e ve marteze lavarout emañ an
Emsav oc’h en em dennañ tamm-ha-tamm diouzh hoal ar politikerezh.
O treveziñ frazenn CLAUSEWITZ a-zivout ar brezel, e lavarin ez eo ar politikerezh « un arz eeun
graet holl a erounezerezh ». E derou ar bloavezhioù c’hwegont e voe savet S.A.D.E.D. evel ur framm
urzhasaet a erounezerion. Klotañ a rae neuze gant ar mennad prientiñ an dud d’al labour politikel a
ijined neuze : hini ur strollad broadel nevez a ve deuet, a-benn ar fin, da gemer lec’h Strollad broadel
Breiz Atao. Pelloc’h c’hoazh e voe kaset seurt prientidigezh pa voe savet Kelc’h Debauvais. Gantañ e
oa egin ur framm barrek da dolpañ niveroù bras a dud, kelennerion ha deskarded war ar yezh ; gantañ
en doa an Emsav un diazez poblañsel d’ur politikerezh yezhel ha, da heul, d’ur politikerezh broadel.
Dilezet eo bet ar frammoù yezhelour-se, Kelc’h Debauvais e 1969 ha S.A.D.E.D. e 1972. Dilezet
int bet peogwir e oant arvezioù eus ar vroadelouriezh a venned skarzhañ a-unan gant Youenn OLIER
e 1969.

Souezhusat tra, d’ar mare end-eeun ma voe dilezet an eginoù frammoù politikel, e voe lakaet war
sav ur framm ahelet muioc’h c’hoazh war ar politikerezh : hini ar c’helligoù hag an ensavioù-kreiz.
Sellet e veze neuze ar politikerezh evel tachenn vrientek an Emsav ; drezañ e c’halle kaout gwerc’h ha
heptañ ne oa netra. Ar Stad o vezañ ar benveg galloudusañ da dreuzfurmiñ ur gevredigezh, nep
mennad da dreuzfurmiñ ar gevredigezh ne c’halle bezañ gwerc’hek hep ar mennad kenstag da sevel ur
Stad ; heulret e oa neuze ur politikerezh emsavel, emell dihanterat an Emsav er politikerezh.
Pell omp bet o tennañ an holl heuliadoù eus dezrann ar vroadelouriezh vrezhon, ha marteze n’eo
ket echu. En e brantad broadelour, an Emsav en doa gant e gealiadurezh ur sturiadur na c’houlenne
nemet erounezerion, anezho brudourion, frammerion, korzherion, a-benn strollañ ar muiañ ar gwellañ
a nerzhoù a-du evit an argad, ha tennañ korvo eus dislavaroù an enebour. Dezrann ha distruj ar
gealiadurezh vroadelour o deus, war un dro, lamet pep arbenn-bezañ digant ur politikerezh emsavel ha
devoudet treuzfurmadurioù er c’heñverioù-kenderc’hañ en Emsav. Al labour politikel a amplege ur
furm keñverioù urzhasaet e sell d’an efedusted vrasañ ; steuziet ar pep brasañ eus al labour politikel,
ar c’heñverioù kozh n’o deus arbenn-bezañ ebet ken, n’eus mui a lec’h evit ur boblañs erounezerion
feal. An diforc’h etre krouerion ha merourion n’en deus mui en obererezh an harp o reiñ dezhañ an tu
da badout. Ul lec’h-krouiñ eo an Emsav pe n’eo netra ; krouerion eo an emsaverion pe neuze n’int ket
emsaverion.
Da heul, emañ tachenn labour an Emsav, ha tachenn labour pep emsaver, da grouiñ. An
arbennikadur emsavel, a oa lod an niver bihan, a rank dont da vezañ lod pep hini.
Ar framm hag an arbennikadur emsavel.

Treset e oa bet framm E.S.B. e 1969 en-dro d’ar c’helligoù ha d’an ensavioù-kreiz e sell d’al
labour politikel, diforc’het mat ma oa ennañ an arc’hwelioù-erounit diouzh an arc’hwelioù-divizout.
Graet e oa evit brudañ tezennoù an Emsav ha parraat ouzh gwariadurioù ar bloavezhioù 1968-1969 ;
empennañ a raed ar c’helligoù evel bonioù un obererezh politikel digreizennet, troet penn-da-benn
war-du an « diavaez », ha kreizennoù-dezrannañ an obererezh politikel.
Rediet mat, ar framm-se en deus talvezet da draoù all, pell diouzh ar re ma oa bet savet evito. Rak,
morse n’en deus obererezh E.S.B. kemeret hent ar politikerezh abaoe 1969. Ouzhpenn se, e emelloù
politikel nemeto zo bet lod an ensavioù-kreiz, ha bevennet int chomet d’un dachenn strizh, hini ar
yezh, da vare an difreterezh en-dro d’ur skrivadur nevez eus ar brezhoneg.
Abaoe bloaz, emañ ur frammadur nevez oc’h en em amparañ, n’eo ket ar wech-mañ diwar un
diviz gourlakaet, met dre berzh ezhommoù al labourerion. Ar Bodad lennegel zo bet an hini kentañ, ar
Bodad armerzhel deuet war e lerc’h zo o kemer neuz. Arc’hwel ar bodadoù-se zo reiñ lusk d’al
labourerion war an dachenn o deus savelet. Pehini eo neuze arc’hwel ar c’helligoù ?
Kenglokaus eo reizhiad ar bodadoù ha framm ar c’helligoù. Ar bodadoù o vezañ ar framm
kevazas d’an arbennikadur emsavel, o deus ar c’helligoù er c’heñver-se un arc’hwel unvaniñ hag
unelaat, o warantiñ emsavelezh arbennikadur ar bodadoù. Ouzhpenn se, pegen bihan bennak ma’z int
aet, chom a ra en E.S.B. labourioù erounit, merañ, h.a., na ve ket a labour emsavel hepto. Tachenn ar
c’helligoù ez int ivez.
Arbennikadur emsavel ha tuta.

Hent an arbennikadur emsavel zo hent an Emsav evit izili E.S.B. evel evit ar re all. N’eo ket un
asant d’ul « linenn » a ve hini an Emsav, met unan eus heuliadoù ul labour-krouiñ diles, andoniet en
istor personel ar c’hrouer hag ivez en istor an Emsav, eo an tuta.
Diouzh seurt evezhiadennoù e c’haller dezren ur sturiadur : mont e darempred labour gant
krouerion diles en degouezhioù ma c’haller, reiñ lusk ha lañs dezho. Deuent d’an Emsav mard emañ
ennañ o lec’h.

Leviadurezh kealiadel.
A-benn priziañ amveziadoù nevez leviadurezh kealiadel E.S. B., e ranker distreiñ war ar pezh ez
eo bet en tremened.
Er bloavezhioù c’hwegont hag e derou ar bloavezhioù seikont en deus klasket E.S.B. adluskañ, en
un doare bennak, evel ma lavare Youenn OLIER, ar stourm politikel broadelour chomet sac’het e
1945. E leviadurezh a denne neuze da reiñ lañs d’ur politikerezh arnevez : an embannadurioù e galleg
a gomprened evel 1) benveg ledañ kealiadurezh an Emsav ha luskañ arc’hwelioù ledemsav 2) benveg
daremprediñ ha tuta, – an eil hag egile o vezañ daou arvez kevanek eus ar politikerezh a venned ren.
Amveziadoù ar mare, an araezioù-skignañ, ar c’hedveno, emdroadur ar speredegezhioù hag ar
saviadoù kevredigezhel e Breizh, nerzh an Emsav o deus graet dezhañ c’hwitout war e amkan
politikel.
Berzhusat c’hwitadenn ! E-lec’h en em goll er stourm politikel, pezh na vije ket manket d’ober,
moarvat, mar en dije graet berzh, e-lec’h bezañ luget er stourm broadelour, eo bet rediet an Emsav da
zigeriñ frankizennoù nevez d’e obererezh, na vijent bet biskoazh ergerzhet gant un Emsav o ren ur
politikerezh trec’hus.
En deiz a hiziv avat, da heul embannadur Les Bonnets Rouges en dastumadenn 10/18 hag an
darempredoù skoulmet gant an embannerion, hon eus digor da araezioù-skignañ chomet betek-henn emaez diraez dimp. Kement-se a c’hoarvez avat er mare end-eeun ma verzomp n’emañ ket mui ar
politikerezh e penn-kentañ hon prederioù. Pe ster zo neuze da leviadurezh kealiadel E.S.B. hiziv ?
Peogwir ne sellomp mui ouzh seurt leviadurezh evel egin pe benveg ur politikerezh « emsavel », n’eo
mui amkan hon lizheradur degas trelusk er boblañs, luskañ arc’hwelioù ledemsav, e rankomp lavarout
da betra e talvez.
Kudenn an Emsav hiziv, pa welomp an eil Emsav o werc’hañ gant pemont vloaz dale, zo reiñ lusk
d’an hollelaat, skignañ armoù kealiadel an hollelaat en ur vro ma’z int ken rouez ; reiñ lusk da
darzhadur ar c’hombodadurioù kevredadel, en ur mare ma tiskouezont bezañ hobregonet-dir.
N’emañ ket ar gudenn, bremañ hag amañ, gouzout penaos ha gant piv e vo atoret an armoù
kealiadel ledet gant an Emsav. Ar gudenn bremañ eo o goveliañ. Abred a-walc’h e vo gwelout petra e
teuint da vezañ pa vint bet goveliet.

Leviadurezh yezhel.
Ar sturiadurioù o talvezout evit al leviadurezh kealiadel a dalvez ivez evit al leviadurezh yezhel,
gant un arliv evelkent. Daou arvez zo d’an obererezh yezhel. Diouzh un tu, pezh a denn d’ar yezh,
d’he diorreadur, d’he finvidikadur ; diouzh an tu all, pezh a vez graet gant ar yezh-se.
Ledañ, ober anaout ent embregel hag ivez ent damkanel, ar binviadur yezhel goveliet gant an
Emsav hon eus d’ober.
Ouzhpenn se, kement ha ma c’haller, eo ret skoazellañ embannerezh oberoù diles a dalvoudegezh
hollveziadel, hag ivez troidigezhioù a oberennoù meur an denelezh.
A Hag e c’hallez resisaat keal an arbennikadur ?
Daneveller Lavaret ’m eus e oa an arbennikadur emsavel ar junt etre personelezh an
emsaverion hag an Emsav. Seurt dezrevell n’eo ket marteze resis a-walc’h hag, evel an
termen « arbennikadur », e c’hell lakaat ar gomprenidigezh war roudennoù fall.
Enebet eo bet « arbennikadur emsavel » hag « arbennikadur kalvezel ». An eil o vezañ ur
poellekadur eus ar c’henderc’herezh hag egile un istorekadur eus ar c’henderc’hañ. Pa seller
ouzh istor an Emsav e c’haller gwelout ez eo bet graet al labour gant un niver bihan e-touez ar
re a rae anezho o-unan emsaverion. An emsaverion diles oa an niver bihan a rene un
obererezh o klotañ gant o istor personel, o saviad kevredigezhel. Pezh a zo nevez gant an
Emsav hiziv, hag e se emañ e kemm don ouzh ar framm diazezet etre 1962 ha 1969, eo

reolenn an arbennikadur emsavel : lod an holl e rank bezañ ha n’eo ket hepken lod un darn.
Ha kement-se peogwir n’eus lec’h en Emsav hiziv nemet d’ar genderc’herion diles.
Ul lusk nevez zo bet roet d’an arbennikadur emsavel gant amparadur ar Bodad lennegel.
E labour o vezañ ahelet war zezvarn emsavel al lennegezhioù ha war grouidigezh oberennoù
orinel. Evel Bodad « lennegel » e klot gant personelezh e gentradourezed, o luskoù don, o
istor. Tu zo moarvat da vezañ souezhet o welout eo bet kemeret hent an arbennikadur emsavel
gant ur stroll merc’hed pa oa bevennet o lod en emsav kent, d’ar muiañ, da skorañ ar
c’houroned a genderc’he evit gwir, da ziwall ar glad emsavel. Diouzh un tu all n’eus ket da
souezhañ kement-se o defe tarzhet ar c’hombod benevel ma vezent diagent rak ne oa nemet
un doare dezho da gemer perzh oberiant en Emsav evel kenderc’herezed istor : kenderc’hañ
diwar o istor, o saviad. An aon o deus diskouezet darn na ve ar Bodad lennegel un doare da
adkrouiñ ur c’hombod benevel a hañval din bezañ gwall zisol. Da ziwall e ve, en eneb, a
skoilhañ an dud war hent an arbennikadur emsavel.
Ouzhpenn se, an arbennikadur emsavel zo hent an tuta nevez. Gwechall e kinniged an
Emsav evel « diskoulmer » kudennoù hag e teue dezhañ tud a oa a-du gant an diskoulm-mañdiskoulm. Bremañ avat en em ginnig an Emsav evel saviad-kenderc’hañ, lec’h-krouiñ. Gervel
a ra dezhañ krouerion ha n’eo ket gladelourion, merourion ar glad.
B Splann eo din pezh a lavarez diwar-benn an tentadur da gouezhañ en ober politikel.
Darbet e voe dimp ober politikerezh da vare Kelc’h Debauvais. Kounañ a ran un arroud eus al
lizher a gasjout da Guy CARO e 1970 [EMVR-177, Emsav 45/301-306], o keñveriañ an
emsav brezhon ouzh an emsavioù-dieubiñ en Trede Bed : amveziadoù an Trede Bed o lakaat
en un hevelep kostezenn bevennet fraezh an enebour broadel hag an enebour renkadel [/304],
e c’hell talvezout c’hoazh hep kalz kemmoù an damkaniezhoù kent, broadelour ha leninour ;
amveziadoù Breizh ha, dre-vras, Kornog a ampar ul luniad istorel-kevredadel dibar o
c’houlenn embregiezhoù ha damkaniezhoù nevez (pezh na oar ket c’hoazh hon broadelourion
pa c’halvont war sikour o broadelouriezh skouer ar Vietnam pe Kuba !)
Ya, chañs an eil Emsav eo bezañ bet ur c’hwitadenn bolitikel. Hon chañs ivez eo bezañ
kavet gwell dezrannañ al luskadoù politikel eget klask kenlabourat ganto. Distaolet omp bet
ganto evel tud dibosubl. Dav dimp derc’hel d’al linenn-se, a dra sur. Koulskoude, bremañ
m’omp krog da sklaeriañ ar c’heñverioù etre emsav ha politikerezh, omp e-tailh moarvat da
vestroniañ an dañjer ha da araokaat war an dachenn bolitikel o vuzuliañ ar riskloù.
Un dachenn hon eus ergerzhet c’hoazh eo hini an embann gallek. Hogen, kentoc’h eget
sevel levrioù klok ha kenaozet en-dro d’un danvez resis (evel ar varksourion hag ar vroad, pe
ESB 7), e ve mat marteze embann bep bloaz un nebeut troidigezhioù diwar bennadoù ’zo eus
Emsav. Rak, gant an hentenn arveret betek-henn, hon eus embannet nebeut, ha dre se n’eo ket
anavezet koulz lavaret ar pezh hon eus graet, – hag, arvarusoc’h, kredet hon eus bep taol e oa
dleet dimp reiñ d’hon levrioù ur c’hlozadur brizhhollelaus hag evel-se kontet traoù na
soñjemp ket. N’eo ket souezh goude e vez lakaet konirioù da redek diwar hon penn !

II. Linennoù bras damkaniezh an Emsav e 1976.
Dehentadur damkaniezh an emsav goudebroadel.
Da vare an emsav broadelour, ne oa ket ezhomm lakaat ar goulenn : diskoulm da betra eo an
Emsav ? Re eeun oa ar respont : an Emsav a ziskoulme enkadenn ar vroadelezh vrezhon. Gant
tarzhadur ar c’hombod broadel, gant dilez stern-daveiñ ar vroadelezh, n’en devoe mui ar respont-se
ster ebet. Da heul en em gave direspont ar goulenn : perak an Emsav ? Alese ur prantad a entremar, a
neuennadurioù.
Techet omp bet da erlec’hiañ ouzh ar stern « broadelezh vrezhon » sternioù all evel « istoregezh »
pe « emsavelezh », o kouezhañ en daotologiezh damkanel : « an emsav eo an Emsav » hag er
c’helc’h-bac’h embregel : « pal an Emsav eo an emsavelezh ». Strivoù diseurt a voe renet evit
tec’hout diouzh an daotologiezh, da skouer diforc’hañ « emsav devoudel » hag « emsav istorek »,
diforc’hadur a oa dezhañ da splet all treiñ ar c’helc’h-bac’h e troellenn argrec’hus : en e stourm

etrezek eorizh an emsav istorek e wiske an emsav devoudel furmoù pur-ouzh-pur. A dra sur, en deus
bet al lankad-se e roll e damkanadur ar c’herzh d’an hollelaat edo an emsav oc’h ober, – arabat
diwelout evelkent an tued derc’helour anat warnañ.
O vont diouzh an dezeviñ-se ne raemp nemet treuzlec’hiañ meizadur an emsav broadelour ; elec’h lavarout : an Emsav a ziskoulm enkadenn ar vroadelezh, e lavared : an Emsav a ziskoulm
enkadenn an istoregezh, enkadenn an emsavelezh. Diwanet diouzh un enkadenn, ne wele an Emsav
evitañ nemet micher an diskoulmer enkadennoù. Ur wech dizoloet e oa ur gwengel eus enkadenn ar
vroadelezh vrezhon, e sante an ezhomm d’en em gantreizhañ dre un enkadenn all. Hag un dilerc’h eus
« kemplezh ar marc’heg » (sl. Emsav 53/153, 1971) e oa ? O rankout paouez a vezañ difennour
Breizh, e klaske an Emsav ur gaoz all da vezañ ar c’hampion anezhi ?
Koulskoude, neb a heuilh dedroadur mennozioù an Emsav a rank stadañ an devoud-mañ : an
emsaverion o deus dizoloet e oa enkadenn ar vroadelezh vrezhon ur gwengel goude m’en doa an
Emsav dilezet stern ar vroadelezh, ha n’eo ket ar gin. Gant gerioù all, dehentadur an Emsav n’eo ket
bet : A1) n’eus ket a enkadenn vroadel e Breizh A2) alese (dre zezren), n’omp ket evit reiñ d’ar
stourm brezhon ur stern broadel ; hogen : B1) enkadenn ar vroadelezh ne ro ket tu da zisplegañ an
emsavelezh (broadelezh vrezhon pe all, gwerc’hek pe get, emsavelezh vrezhon pe all) B2) ivez (dre
anren), enkadenn ebet ne ro tu da zisplegañ an emsavelezh.
Notomp ned a, evit an ampoent, luskad ebet e Breizh (ha moarvat e meur a lec’h all)
pelloc’h eget ar par A : al luskadoù a orin tudadel o c’houlenn sikour ar stern renkadel da
sintrañ ur stern broadel gwengelek pe flodac’het, al luskadoù a orin renkadel o klask er
sintradur-se un tu da adsimantañ o diaz na glot ket mui gant ar stern renkadel. Hini anezho ne
veiz e vezoud er-maez eus ur c’heal a enkadenn, eleze a gombodadur ret.
Pezh a nevez a zegas an Emsav eo ne zispleg ket an emsav dre an enkadenn a zo en e orin ;
diogeliñ a ra ez eus greadoù na c’haller ket displegañ diwar-bouez o amveziadoù, ha se n’eo ket dre
berzh skorted an displegerezh, hogen dre anien ar greadoù-se end-eeun ; lakaat a ra aze e dermenadur
dezhañ e-unan : emsavelezh ez eus e kement ma’z eus eus ar greadoù-se. Diouzh an diogeladenn-mañ
e tinaou an holl veizadoù a zo hiziv meizadoù-diazez an emsav : ar greadoù emsavel a dreuzfurm o
amveziadoù e seurt doare ma ne c’haller ket displegañ an amveziadoù-diwezh dre an amveziadoùderou hep degas e penn-kont un elfenn hon eus anvet « krouiñ », « hontkenderc’hañ », « rezid »,
« nid ». Lavarout a reer ivez, o reiñ d’ar gudenn he hollegezh vrasañ : ne zispleger ket ar soliadelezhdiwezh diwar-bouez ar soliadelezh-derou hep lakaat e penn-kont an nidiadelezh.
Tarzhañ ar c’hombod broadel n’en doa ster emsavel nemet e kement ma oa war un dro an tarzhañ
eus kement kombod ’zo. An eil Emsav a c’houlenne digant e amveziadoù – deskrivet gantañ evel
« enkadenn vroadel » – merkañ dezhañ e bal, e hent, e anien. Luskadoù ar goudebrezel a c’houlenn
digant o amveziadoù – deskrivet ganto evel enkadenn dudadel ha renkadel ha kulturel ha trevvael
ha… – merkañ dezho o fal, o hent, o anien. Oc’h ober se, an eil evel ar re all o deus toullet un naoz
ma’z int chomet bac’het. Ober ar vicher diskoulmañ an enkadennoù zo ober hent etrezek an enkadenn
voniek oc’h enderc’hel an holl re all, zo ensammañ kement kombod ’zo (anaout a reer dispac’herion a
vicher a zo evel-se broadelour gant Breizhiz, Euzkariz, h.a., renkadelour gant ar vicherourion,
benevelour gant ar merc’hed, anveliour gant BAADER, h.a.). Tremen a reont e-biou da bep emsav
bepred, rak ar c’hombodoù n’int ket da ensammañ met da darzhañ, rak pa c’houlenner digant ar
soliadelezh merkañ e hent d’an ober, e stanker an hent ouzh an nidiadelezh.
Pezh en deus graet an Emsav n’eo ket kemm stern-daveiñ (dilezel stern ar vroadelezh ha kemer en
e lec’h stern an emsavelezh, an istoregezh, an denelezh, pe all), hogen anaout ne c’hell an emsav
kaout stern ebet. Diwar amveziadoù e c’hanedigezh ne c’haller dezren netra a-raok taol a ve furm da
zont un emsav. Goude taol bepred eo e ouzer an treuzfurmadur ez eo bet eus ar bed.
E lec’h all ez eus bet komzet eus « pennaenn an nidiadelezh », ha termenet dezhi un arvez divezel
en termenoù-mañ : « na asantiñ da geñver ebet na ve ket kenrezus d’ar rezid » (Emsav 100/131, 1975).
Moarvat emañ aze an diazez eus un divezouriezh nidiadek. Un doare all zo d’e zezrevellañ : « plediñ
bepred gant an amveziadoù war-benn reiñ brasañ tro d’an nidiadelezh ». En devoud, an emsav a

anavezomp zo dezhañ furm gevredadel ur strollenn frammet ha furm hanezel ul luskad breizhek.
N’eus aze nemet amveziadoù. Derc’hel a reomp dezho e kement ma kavomp e roont brasañ tro dimp
da ren ul labour-krouiñ, da vezañ nidiaded. Hogen prest omp d’o freuzañ kerkent ma kavimp brasoc’h
tro d’an nidiadelezh gant amveziadoù all. Plediñ a ra an emsav gant an amveziadoù – ha pell pe nes e
vent dioutañ – seul aesoc’h ma nac’h goulenn diganto e hent ha digenvezañ diouto ur c’hombod d’e
obererezh.
Ur gudennig a dermenadurezh a sav amañ. Termenet hon eus an emsavelezh dre an nidiadelezh.
Anat eo e c’hell an nidiadelezh anadiñ e kement lec’h ’zo war ar bed, eleze e-ser amveziadoù n’o deus
netra boutin gant an Emsav evel m’en anavezomp en e furmoù kevredadel ha hanezel. Hag arveret e
vo « emsavel » a geverdal gant « nidiadel », pe strishaet erdal « emsavel » d’ur rumm « lec’hioù a
nidiadelezh » termenet diwar-bouez doareennoù ’zo eus an emsav a anavezomp ? Gant an arver
emichañs e teuy an disentez.

An emsav hag istor Breizh.
Sellet eo bet a-dreuz dedroadur damkaniezh E.S.B. gant « Breizhiz emskiantek ». Hervez ar remañ, n’eo ket tud E.S.B. Brezhoned ken. Ar bismigadenn-se he deus graet hon plijadur en ur mare ma
vougemp en amaer proviñsel ma lakae « Breizhiz emskiantek » o enor hag o c’halon da venel.
Koulskoude, plijet pe get dimp, ereoù kreñv a chom etrezomp ha « Breizhiz emskiantek ». Ha daoust
d’ar pezh a lavaront, ez eus ennomp kement a vrezhonelezh o tont eus an tremened ha, dre berzh hon
labour, e teu diouzhimp marteze muioc’h a vrezhonelezh evit an dazont. Hogen, e kemm ouzh hon
pismigerion, n’eus ganimp na lorc’h na mezh gant ar vrezhonelezh, ne savomp ket bemdez-c’houlou
war hon bern teil da leuskel kotokotogôk ar vrouez vrezhon. Endoniet hon eus an teil ha troet an
douar, – ha ne welomp ket penaos e ve disheñvel al labour a reomp e Breizh diouzh al labour a vez
graet e kornioù all eus ar bed.
Eztaolet eo bet ar saviad forc’hellek-se gant unan ac’hanomp evel-henn : « Bremañ e sellomp
mui-ouzh-mui an istoregezh vrezhon evel un dra wengelek ». A dra sur, ne gomzomp ket eus an
istoregezh vrezhon evel eus ur stern lakaet da labour an Emsav. D’ar muiañ en he anavezomp e
kement ma ampar amveziadoù d’an Emsav, ma’z eo ar soliadelezh-derou e dezrann hon nidiadelezh.
Koulskoude, ar soliadelezh-diwezh zo enni degasadenn an Emsav, an hontkenderc’had frouezh
taolioù-nid an Emsav. A bouez bras eo merkañ an dra-mañ : mar chom dizisplegadus e termenoù a
soliadelezh an degasadenn-se diouzh an diarsell treadegel (eleze : mar chom dizisplegadus an
hontkenderc’hañ), ez eo dezrannadus bepred e termenoù a soliadelezh diouzh an diarsell kevadegel
(eleze : e chom dezrannadus an hontkenderc’had o vezañ ma’z eo ur soliadelezh). Gant gerioù all :
pep nidiadelezh a steuz kerkent ha diwanet, o lezel ur soliadelezh war he lerc’h. Eviti da vezañ nevez,
n’he deus ar soliadelezh-se brient ebet e-keñver ar peurrest eus ar soliadelezh ; etre traoù all, e pleg
d’ar savelegezh evel ar peurrest. Daou boent zo da notañ er stadadenn ez eo an nidiadelezh poentgenel ur soliadelezh nevez : a) an nidiadelezh n’he deus gwerc’h istorek ebet evel nidiadelezh, hogen
bepred diwar-bouez ar soliadelezh diwanet diouti, e kement ma c’hoari houmañ evel elfenn nevezus,
distrujus, adneuzius war ar soliadelezh kent ; b) e-se, an emsavelezh n’he deus gwerc’h istorek nemet
diwar-bouez an atoradurioù a vez graet anezhi. Kemeromp ur skouer : etre an daou Vrezel-bed e
tiflukas keal ar « vroadelezh vrezhon » ; ar c’heal-se oa dezhañ daou staelad : 1) ur staelad nidiadel,
evel gaou daelerezhel, dre vezañ un arvez eus eilsaveladur ar broviñselezh en hollveziadelezh, – er
staelad-mañ n’en doa gwerc’h istorek ebet ; 2) ur staelad soliadel, evel gaou frank, dre vezañ un arvez
eus atoradur an emsavelezh gant politikerion, adalek Breiz Atao betek al luskadoù politikel broadelour
a hiziv, hep kontañ ar perzh kemeret e treuzfurmadur ar politikerezh gall, – er staelad-mañ en deus
gwerc’h istorek.
Mar gell bezañ enta ur c’heñver etre an emsav hag an istoregezh vrezhon, ez eo e kement ma vez
atoret an emsav ha ma’z eo an istoregezh vrezhon frouezh an atoradur-se. Ret eo ma ve atoret an
emsav evit m’en defe gwerc’h istorek, ha lakaomp en deus ar muiañ chañsoù da vezañ atoret evel
istoregezh vrezhon. Hogen an emsav ned eo emsav nemet e kement ma nac’h pep soliadelezh, eleze
pep broadelezh, pep renkadelezh, pep kravez, h.a.. Merkomp ez eus gourzhebiezh etre emsav,

nidiadelezh diouzh un tu, istor, politikerezh diouzh an tu all. Pep taol-nid zo un taol-nac’h eus e
amveziadoù : an emsav evel nidiadelezh zo nac’hadur eus an istor hag ar politikerezh. Diouzh an tu
all, an istor evel froud eus ar soliadelezh, ar politikerezh evel embreg eus ar soliadelezh ne anavezont
nag emsavelezh, na nidiadelezh : ne anavezont nemet ar soliadelezh o tisoc’hañ diouto hep reiñ dezhi
brient ebet. An tremen eus ar sell nidiadek d’ar sell soliadek ouzh an hevelep ergorenn, eus ar staelad
nidiadel he deus un ergorenn (lakaomp keal ar vroadelezh vrezhon) en emsav d’ar staelad soliadel he
deus er politikerezh, er gevredadelezh, en istor, eo a ra an atoradur. Setu perak, mat eo pouezañ war
se, ne c’hell an emsav kaout gwerc’h istorek hep bezañ atoret. An atoradur n’eo ket un deberzh, n’eo
ket un darvoud arlezat d’an emsav, hemañ o vezañ neuze retvez hag anien an istor. An emsav eo a zo
deberzh ha darvoud arlezat d’an istor, hag an atoradur zo ret d’an emsav da gaout un anien istorek.

« Emsav istorek », « politikerezh emsavel » ?
Dav eo ober un distro dezvarnel war daou dermen hon eus arveret alies, bremañ ma splann an
dislavar a zo enno : « Emsav istorek » ha « politikerezh emsavel ».
Anat eo ne c’hell ket bezañ a « bolitikerezh emsavel » ent strizh. Mar seller ouzh ur politikerezh
o’n em aozañ diwar an nevezadurioù, an distrujoù, an digempouezioù disoc’het eus an emsav, e
c’haller, en ur c’hemeradur ledan, komz eus « politikerezh emsavel », – hogen daoust ha n’emaomp
ket aze war un dachenn a zo dres hini al « ledemsav » ? Daoust ha n’eo ket al ledemsav un ober « o
terc’hel kont eus an emsav », evit adkemer ger-ha-ger anzavadur unan eus skarzhidi 1969 ? Mar
klasker ijinañ avat ur politikerezh a c’hallfe an emsaverion ren evel emsaverion, ur « politikerezh
nidiadel », e kouezher en anster. MARX a verze an anster-se pa lakae da amplegad ur gevredigezh
dieub steuzidigezh ar Stad hag ar politikerezh. Kement-mañ a daol sklerijenn war dedroadur
embregiezh an Emsav abaoe dek vloaz. An daou amkan merket an aliesañ da obererezh diavaez
E.S.B. eo bet skignañ kealiadurezh hag emellout er politikerezh war an dachenn. An amkan nemetañ a
ve bet tizhet eo an hini kentañ, skignañ kealiadurezh. An eil n’eo bet tizhet e nep doare. E devoud an
diverzh klok-se ez eus daou harz : an emsaver zo dezhañ ur sell nidiadek ouzh an amveziadoù, hag ar
politikerezh a ampleg ur sell soliadek, – derou ur berzh politikel en dije merket en doa un darn pe an
holl eus an Emsav paouezet a vezañ emsav ; an harz all a denn da stad an amveziadoù o-unan : re bell
emañ c’hoazh ar gevredigezh a vezañ intret gant an nevezadurioù, an distrujoù, an digempouezioù
disoc’het eus an emsav evit ma c’hallfe en em aozañ ur politikerezh diwarno.
Evit keal an « Emsav istorek », hon eus e enebet ouzh keal an « Emsav devoudel » war-benn
merkañ ar c’hendalc’herezh oberiat a zo etre emsaverion ur remziad hag emsaverion ar remziad da
heul. Un hevelepted nidiadel etrezo a ra ez int an hevelep emsav en desped d’an diforc’hioù a c’haller
stadañ e devoudelezh pep prantad. Nemet ez eo manet diwelet forc’hellegezh an termen « istorek ».
Rak petra ’teue ar c’heal « istor » da vezañ e strivoù an Emsav evit en em dermenañ ? Ne arouesae ket
an darvoudoù a zeskriv an istorourion, met un tu diabarzh anezho, un ober durc’haet o reiñ unded d’ar
meskailhez e hañvalont bezañ. Ne oa ket forzh petore ober, hogen an ober durc’haet d’ar finvezioù, –
hag e disoc’h ur meni lambigerezh e veze termenet an istor na mui na maez evel « stourm ar
finvezioù ». An istor froud an darvoudoù, istor an istorourion ne gave mui lec’h ebet, staelad ebet e
seurt meizadur undedel. Mat eo merkañ ar gensturiegezh a zo bet etre an dedroadur kealiadel o
tisoc’hañ gant ar meizadur undedel-se eus an istor ha dedroadur saviadel an Emsav e-unan. Istor
Breizh, er ster boutin, zo bet amveziad-derou an Emsav. Dioutañ eo diwanet an Emsav. Ret e oa d’an
emsav evit bezañ emsav, trehontiñ istor Breizh, savelañ e balioù hag e finvezioù er-maez anezhañ. Un
deberzh diziouerus d’e ziwanidigezh e oa bet. Pik echu. Arc’hwelañ a rae an Emsav diwar neuze hep
dave ken dezhañ. N’en doa ket ezhomm anezhañ ken. Ha techet oa an Emsav d’en em veizañ evel ur
meni unvez dizalc’h, ur vonadenn, o spiriñ dezhi he-unan. Alese goulennoù eus ar seurt : perak e
kendalc’homp d’ober gant ar brezhoneg ? hag an istoregezh vrezhon n’eo ket ur gwengel ? A oa
goulennoù kempoell gant ar meizadur-se, e-unan digempoell gant embreg an Emsav a zalc’he d’ober
gant ar brezhoneg, da zougen an anv brezhon.
Goût a ouiemp ez eo an emsav dispac’h, eleze derou ur gevredadelezh nevez ha fin d’ar
gevredadelezh veziat ; hag o kemer da bal emsavekadur ar werc’helezh kevredadel a-bezh, e oamp

techet da sellout ar werc’helezh kevredadel beziat evel unan kondaonet hag echu endeo. Ar fazi a
raemp eo krediñ e kemer an emsav e lec’h er werc’helezh istorek dre emsavekaat anezhi, dre
nidiadekaat ar soliadelezh ez eo-hi, tra ma’z eo ar gin a vez : ne c’hoari an emsav ur roll en istor
nemet pa vez atoret, pa vez soliadekaet an nidiadelezh ez eo-eñ. En hon c’hlask da anien an emsav,
hor boa kreizet hon selloù war an tremen eus amveziadoù ar c’hrouiñ d’ar c’hrouiñ e-unan, war al
lamm eus ar soliadelezh d’an nidiadelezh, ha diwelet an « distro », an tremen « kemparzhek » eus ar
c’hrouiñ da amveziadoù nevez, an atoradur eus an nidiadelezh gant ar soliadelezh. « Istoregezh » oa
deuet da vezañ kevatal da « emsavelezh », hag an istor ne c’halle bezañ nemet istor an emsav. Pa n’eo
an emsavelezh nemet ur blein eus an istoregezh. Keit ma chom emsav emañ an emsav er-maez eus an
istor, – ez eo ul ledistor evel m’hon eus lavaret c’hoazh (Emsav 58/317 ; 60/384, 1971) – ne zeu da
istorek nemet e kement ma’z eo atoret, – e kement ma’z a da ledemsav evel m’hon eus lavaret ivez.
Hogen, tra ma raemp eus al ledemsav un arc’hwel arlezat eus an emsav, o c’hoari roll kevredadel un
diaz poblañsel ha roll politikel ul lerenn-rod, tra ma roemp d’al ledemsav ur staelad ardreuzat, tonket
m’en lakaemp da steuziañ deiz-pe-zeiz e gounid hent roueel an emsav, e rankomp reiñ dezhañ ur
staelad boniekoc’h : al ledemsav eo an hent nemetañ en devez an emsav da gaout digor en istor : bez’
ez eus ur gevredadelezh hag ur politikerezh ledemsavel, n’eus na kevredadelezh na politikerezh
emsavel.
Kemeromp skouer an emsav evel krouiñ yezhel. Dre e sell nidiadek e lak ar yezh da ziorren
gallusterioù e-leizh. Hogen e-maez a bep istor e chomo ar gallusterioù-se ma ne vez yoc’h ebet ouzh o
ensammañ, ouzh o arverañ ent soliadek, – ma ne vezont ket atoret.

Nidiaded hag istorourion.
Daou vlein, pe kentoc’h div bantenn zo d’an istor : ar bantenn emsavel, nidiadel, ar bantenn
hanezel, soliadel. Ar bantenn hanezel n’he deus ster ebet hep ar bantenn nidiadel (istor an istorourion
a empleg an nidiadelezh – kement-mañ a vo da ziskouez hiroc’h un deiz a zeu – ha bez’ ez eus meur a
skol a istorouriezh hervez ar staelad pe an anstaelad roet d’an nidiadelezh) ; ar bantenn nidiadel n’he
deus dalc’h ebet, kendalc’h ebet hep ar bantenn soliadel (tro hon eus bet da briziañ an hent-dall ez eo
savelañ an istor evel nidiadelezh pur).
Gant ar meizadur nidiadek rik eus an istor, e rankemp lezel er-maez an darn vuiañ eus an
darvoudoù danevellet gant an istorourion – ha chom en amzivin dirak ar re all. Un islonk a chome etre
« istor an istorourion », a zoareemp da soliadek rik, hag an istor « a zo e bennaenn er rezid, en
hontkenderc’hañ, en nidiadelezh » (Emsav 105/325, 1975). En em gavout a raemp a live gant
GURVITCH pa venne savelañ ar c’heñverioù etre nidiadelezh ha soliadelezh o komz eus
« dehentadurioù ar savelegezh hag ar rezid o kengroaziañ » (sl. Emsav 97/10, 1975), e gwir o tiflipout
el lavar skeudennel. N’eus maen-touch ebet, hentenn ebet o reiñ tu da zidoueziañ e froud an
darvoudoù neudennoù aour ar rezid diouzh neudennoù dir ar retvez. Ungenezh eo an darvoudoù a ra
amveziadoù ar c’hrouiñ hag an darvoudoù o tisoc’hañ eus ar c’hrouiñ. Ar sell soliadek a gav en eil re
hag er re all an hevelep soliadelezh, nemet ne zispleg ket an tremen eus an eil re d’ar re all. Un taolkrouiñ nevez avat a lak ar sell nidiadek da anaout an nidiadelezh a zo en tremen-se, – hogen anaout an
hevelepted nidiadel n’eo ket he displegañ kennebeut. An nidiad, mard eo graer an istor, – dre hentoù
nad int ket ken eeun ha ma kredemp, rak ned eo mestr na war e niderezh na war an atoradur a zo an
amplegad eus mont-tre e zegasadennoù en istor, – ned eo ket istorour evit kelo. An istorour, e kement
ma teskriv an darvoudoù ha ma striv da zisplegañ o dedaoladur, zo e tro da zeskrivañ ha da zisplegañ
an atoradur-se. An nidiad a anavez an nidiadelezh dre ar c’hrouiñ, an istorour he anavez dre
atoradurioù ar c’hrouiñ. An arzour a oar petra eo krouiñ, istorour an arz a oar ar perzh o deus kemeret
en istor krouadennoù an arzour, – hogen an hevelep goulou enaouet gant an taolioù-krouiñ en deus
sklerijennet an arzour hag an istor ha betek an istorour. An amveziadoù ma tiwanas an emsav brezhon
goude ar Brezel-bed kentañ a roe tro d’an istorourion d’e zisplegañ evel dasstourm en anv ar bed
henvoazel ; krouadennoù an emsav avat o deus degaset ur goulou a reas d’an istorourion displegañ an
Emsav evel adsav ur vroadelezh vrezhon ; krouadennoù an eil goudebrezel a ray d’an istorourion
displegañ an Emsav en un doare nevez c’hoazh, – evel diwan un hollveziadelezh nevez marteze. An
istorour a labour war an danvez soliadel, nemet e striv da sevel betek andonioù an danvez-se.

C Dislavar zo enta en talbenn eus eil rann ar Breudoù : « Raklun obererezh bloaziek » ?
Ma ned eo an Emsav mestr na war e niderezh, na war an atoradur anezhañ, ez eo un touell
aozañ raklunioù d’e labour.
Daneveller Ya, dic’hallus e vije d’an emsaverion sevel nep raklun mar bije an Emsav
nidiadelezh pur. Met n’eus ket a nidiadelezh pur. An nidiadelezh zo un darvoud eus ar
soliadelezh, ul lamm graet gant ar soliadelezh. Gwir eo « e c’hwezh an awen e-lec’h ma plij
dezhi » hag e-se emañ e-maez hon galloud, pezh a zo en hon galloud eo merañ ar soliadelezh
e doare ma ve « degemerus d’an awen », e sklaer, ma ne harzfe ket ouzh darvezadur an
nidiadelezh.
Anat eo n’eus nemet e-keñver ar soliadelezh e c’haller sevel steuñvoù ha raklunioù. Ha
kement-se zo leviadurezh ha politikerezh. Hag aze dres emañ unan eus hon tachennoù-stourm.
Ur pistriadur don a vez o reuziañ ar vuhez kevredadel-politikel eo dianaout an nidiadelezh pe,
evel a zo bet lavaret c’hoazh, « diverkañ an emsav ». Ar pistriadur-se a gaver e stumm ar
vroadelouriezh : goulenn digant ar vroadelezh merkañ d’ur bobl he anien hag he fal ; a gaver
e stumm ar varksouriezh : goulenn digant an istor merkañ d’an denelezh he dazont diwarbouez un argerzh ; a gaver e stumm lezennelouriezh an Iliz : goulenn digant an divezouriezh
merkañ da vab-den hent ha priz e silvidigezh. Lec’h ebet d’an nidiadelezh : ober eus mab-den,
n’eo ket un nidiad galvet da darzhañ pep kombod ha da freuzañ pep naoz, hogen un oberiad
naoziet. Aze, leviadurezh divezel an Iliz a dalvez leviadurezh arzel STALIN.
Arabat e ve koulskoude sellout ouzh ar frankizouriezh evel an doare da barraat ouzh an
hollveli gloerel pe politikel. Pezh a zo boutin d’ar stalinouriezh, d’an Enkeisierezh, ha d’ar
frankizouriezh eo e tianavezont holl an nidiadelezh, an daou gentañ o tianaout anien an
nidiadelezh (an tarzhañ nep kombod, an dreistnaoz, a ra an anien-se), an trede o tianaout
bezoud end-eeun an nidiadelezh (o ren pep leviadurezh, armerzhel, kevredadel, politikel, h.a.,
e-maez a bep damant d’an nidiadelezh).
An Emsav ne chom emsav nemet dre reiñ al lec’h kentañ d’an damant d’an nidiadelezh. E
« Raklun obererezh bloaziek » n’emañ ket e dislavar gant an damant-se, koulskoude n’en
deus ar Raklun ur ster emsavel nemet e kement ma chom kreizet war an damant-se. Ar
stadadenn-mañ a c’hellomp ober : moarvat ez eo bet alies dizampart ha diwerc’hek hon
raklunioù obererezh, hogen an holl anezho zo bet intret gant an damant a ra diazez pep
divezouriezh politikel diles, a zo « plediñ gant an amveziadoù – frammoù, labourioù,
amkanioù an Emsav – war-benn reiñ brasañ tro d’an nidiadelezh ».
D An eil Emsav a zisklerie bezañ « broadel brezhon » ; naturel eo enta e ve atoret evel
istoregezh vrezhon. En eneb, an Emsav hiziv a ziskler bezañ « goudebroadel » ; perak e ve
atoret evel « broadel brezhon » ?
Daneveller An dezrann eus an eil Emsav a lak a-wel eo Gwalarn a voe a-bell pennañ
lec’h an nidiadelezh. Hogen mat eo merkañ an dra-mañ : pouezusañ degasadennoù Gwalarn,
ar pep dilesañ eus ar pezh a zo bet krouet gant Gwalarn ne rae ket dave da Vreizh na d’ar
vrezhonelezh. Ho pet koun eus frazennoù Roparz HEMON : « Ha ma n’eo ket “breizhat” [hon
lennegezh] (), petra ’vern ? Breizhat a-walc’h e vo pa vo savet eus don kalonoù Breizhiz evit
o breudeur » (Breiz Atao, Meurzh 1924, in Ur Breizhad oc’h adkavout Breizh, ademb. 1972,
p. 51). En degouezh, ar soliadelezh-diwezh (lennegezh Gwalarn) ne rae ket dave d’ar
soliadelezh-derou (ar vrezhonelezh), ha padal, goude ur prantad rebarberezh, en deus ar
Mouvement Breton degemeret Gwalarn ha graet anezhi unan eus priziusañ lodennoù ar glad
brezhon. He atoret en deus.
Ur meni atalad a c’haller stignañ : dispac’h = emsav + atoradur. Graet e vez al labour
emsavel gant ur stroll bihan a dud. Ar gronnadig tud-se n’en deus pouez ebet en devoud er
gevredigezh. Ne grog da gaout pouez nemet mar bez degemeret, ha bevezet, disleberet, e
genderc’hadoù gant ar gevredigezh. Lakaomp ur strolladig o tegas hontkenderc’hadoù na
vefent atoret e doare ebet : skubet e ve deiz pe zeiz ar stroll bihan-se ha biken ne ve graet anv
anezhañ nag eus e labour, – d’ar muiañ e ve meneget e-touez ranellderioù ar mare evit
amatourion an traoù iskis. Met darvoud ebet ne zeufe diwar ar pezh en defe graet. Dres, an

darvoudoù a grog gant an atoradur, ken ma tisoc’her gant ar c’hlozadur-mañ : an istoregezh a
grog gant an atoradur.
Evit a sell labour an Emsav a vremañ, evel just eo dic’hallus lavarout ez ay da istoregezh
vrezhon. Lavarout diwar-benn an emsaverion e savont pezh a savont « evit o breudeur » n’eo
nemet un dro-stil. An nidiad ne oar nepred gant piv e vo atoret, hag e vennadoù personel evit
a sell degemerourion e genderc’hadur, pegen deol bennak ma vent, ne c’hoariont roll ebet en
dehentadur kevredadel anezhañ. Ar pezh a sell ouzhimp a-raok pep tra eo an emsav, da
lavarout eo al labour dezrannañ, sklaeraat, krouiñ a renomp hag a ya drezañ e-unan un tamm
mat en tu all da Vreizh. War-du an hollelezh e strivomp da vont, hag ar pezh a reomp ne sell
ket ent arbennik ouzh Breizhiz. Ne c’hellomp nemet arlakaat un dra : mar bez atoret ar pezh a
reomp, en devo muioc’h a chañsoù da vezañ atoret e Breizh da gentañ hag, e-se, da gouezhañ
en istoregezh vrezhon. Ur gudenn eo n’hon eus ket da vezañ diseblant outi, pell diouzh eno,
nemet ur gudenn eilrenk eo.

DANEVELLOÙ OBEREREZH AR BODADOÙ
I. Danevell ar Bodad lennegel.
Pa’z eo bet savet ar Bodad lennegel e derou 1975, hor boa divizet ober meur a seurt labourioù :
– skridvarnerezh (embann ur pennad bep miz war Emsav) ; nebeut goude hon eus divizet sevel un
istor eus al lennegezh vrezhon abaoe derou Gwalarn, ha studiañ war un dro lennegezhioù kempred ar
bed pe, da nebeutañ, Europa ;
– labourioù war ar yezh : troidigezhioù, pleustr pemdeziek eus ar yezh skrivet ;
– labourioù kalvezel o tennañ d’ar sevel romantoù, danevelloù pe oberoù all, dre studi oberennoù
breizhat pe get ;
– sevel skridoù orinel.
Aes eo merzout n’hon eus erounezet da vat nemet ar c’hraf kentañ eus ar steuñv hor boa savet.
Labourioù a zo bet graet o tennañ d’an eil ha d’an trede kraf, met en un doare direoliek alies ha
distank. Evit ar c’hraf diwezhañ, ne c’hellomp ket lavarout ez eus evit ar mare disoc’hoù fetis.
Oberennoù zo war ar stern, hini ebet n’eo bet kaset da benn c’hoazh.
Perak an dra-se ? Merkomp da gentañ e c’hell an entan ober diouer a-wechoù evit al labourioù
yezhel ha kalvezel ; an troidigezhioù ivez a hañval bezañ hepken ur boelladenn a yezh pe a stil, pa na
c’haller ket alies o embann. Met n’emañ ket aze ar gudenn bennañ ; emañ gant an digempouez a weler
etre labourioù niverus a skridvarnerezh, hag an diouer a skridoù orinel. Rak zoken o terc’hel kont eus
pezh a zo war ar stern, e chom kalz brasoc’h al labour dezrannañ.
Tri rumm arbennoù ez eus da se :
– da gentañ arbennoù o tennañ d’ar framm : bez’ ez eus ur gelaouenn evit embann bep miz ar
pezh a vez savet. Kavout a reer aze war un dro ur redi hag ur broud d’al labour ;
– arbennoù « kalvezel » : daoust da stummadur lennegel skolveurel lod ac’hanomp, e chomomp
c’hoazh deskardezed war ar vicher a skrivagner. Ma ouzomp petra a fell dimp lavarout, ne gavomp
ket bepred ar « penaos lavarout », a zo diazez en oberenn arzel ;
– hag en diwezh, sevel oberennoù arzel zo un embregerezh fraeshaat hag hollelaat, en ur par
n’hon eus ket tizhet c’hoazh ; dezrannoù ar skridvarnerezh dres hon c’has war an hent-se, setu perak
moarvat e hañvalont dimp bezañ aesoc’h evit ar mare ; na zisoñjomp ket ouzhpenn ar prantad
m’emaomp en istor an Emsav, ur prantad ma rank an Emsav distreiñ warnañ, klask en em gompren anevez adalek an derou. An hevelep tra eo evit al lennegezh.
Goude ur bloavezh arc’hwel enta, mar galler keuziañ na ve ket bet stankoc’h al labour, e ranker
ivez stadañ ar frouezh taolet gant ar Bodad lennegel :

– a-dreuz d’ar pennadoù skridvarnerezh embannet war Emsav, e weler emaomp o teurel diazezoù
ur skridvarnerezh emsavel, en deus ar sioù eus nep ober emsavel : an diglokted, ar skorted ; ivez ar
perzhioù : dreist d’ar soutilderioù kalvezel, da blijadur al lenner pe an aozer, e rankomp mont d’ar pep
pouezusañ, kavout en oberoù an dilested emsavel, pe an diouer anezhi. Troc’het hon eus diouzh
komprenidigezh getoek al lennegezh, an azon heverkañ (met ket an hini nemetañ) eus an dra-se o
vezañ an dezrannoù a reomp eus oberennoù al lennegezhioù estren. Ur skridvarnerezh emsavel,
ouzhpenn ma taol sklerijenn war al lennegezh hag an Emsav, a zo ivez ur bazenn a bouez e studi ar
c’heñver Emsav/lennegezh, pe arz/istor ;
– amparet eo bet ar Bodad lennegel gant merc’hed hepken. N’eo ket un degouezh. Ar Bodad a zo
bet (hag a zo) evito ur benveg-istorekaat. Dre al labour-stroll o deus renet ennañ, o deus graet eus an
Emsav o zra en un doare oberiant.

II. Danevell ar Bodad armerzhel.
Reoliek e vez an hevelep tud o kejañ da-geñver ar c’hendaeloù evit labourat war an armerzh. Evit
ar mare ne c’haller ket komz eus ur bodad frammet o reiñ reoliek disoc’h ar c’henlabour a c’hoarvez
ennañ. Spi hon eus avat ne zaleo ket.
Al labourioù a zo bet renet er bloaz-mañ war an armerzh a zegas dafar evit dezrannañ emdroadur
an armerzh abaoe an 19t kantved, hag ar c’henderc’hañ armerzhel er gevredigezh a vremañ.
E-keñver dafar e c’haller rannañ an danvezioù ma pleustrer warno hervez tri frantad amzer : 18001914, 1914-1945, 1945-1973, ha hervez pevar gennad : gounezerezh, greanterezh, kenwerzh,
darempredoù etrevroadel ; ar pezh a ro un daolenn daouzek kombod ma c’haller lec’hiañ labourioù a
vez renet bremañ war an armerzh :
Gounezerezh
1800-1914

Greanterezh

Kenwerzh

Darempredoù
etrevroadel

(1)

1914-1945
1945-1973

(2)

(3)

(1) Labourioù war Kevredigezh Vreizh.
(2) Pennad war emdroadur ar gounezerezh abaoe 1945.
(3) Skridoù war an doareoù-labourat er c’henwerzh.
An daolenn-mañ n’emañ ket enni an holl labourioù o tennañ d’an armerzh, ne ro ket kennebeut ur
raktres labour. Merkañ a ra evelkent e chom kalz d’ober a-raok ma vimp e tro da zezrannañ
emdroadur an armerzh abaoe an 19t kantved.
E-keñver dezrannañ ez eus bet studiet gant meur a hini elfennoù-diazez eus an armerzhouriezh
varksour. Pleustret ez eus bet ivez war dezrann LENIN eus emdroadur ar gevalaouriezh. Deskrivañ a
ra an impalaerouriezh en un doare resis, o tezrannañ prantad diwezhañ ar gevalaouriezh war un dro
evel ur c’hammed war-raok etrezek sokialekadur ar c’henderc’hañ hag evel ur grevusadur eus
dislavaroù ar gevalaouriezh, eus korvoerezh al labourerion, eus lemmded an enkadennoù. Ur skoazell
eo bet ar gweladur-mañ evit reiñ e lec’h d’an tolpadur en emdroadur an armerzh. Anat eo er pennadoù
gouestlet d’ar gounezerezh ha d’ar c’henwerzh er goudebrezel.
War un dro ez anad an ezhomm da azasaat ar c’healioù marksour. Keal ar c’henderc’hañ en
armerzhouriezh (varksour koulz ha frankizour) zo da ledanaat diouzh an armerzh a vremañ ; da
skouer, ar rannadur etre labour kenderc’hus ha labour digenderc’h n’eo ket splann tamm ebet.
Azasadur keal ar c’henderc’hañ a zle dont eus savlec’hiadur ar c’henderc’hañ armerzhel er
c’henderc’hañ kevredigezhel. Sed ar pezh a ra A. TOURAINE, o reiñ al lec’h kentañ d’ar beveziñ.
Seurt savlec’hiadur eus ar c’henderc’hañ a zegas pouez da bleustr pep hini. Heverk eo er
c’heñver-se ar skridoù a-zivout Galeries Lafayette Naoned pa loc’hont diwar degouezhioù fetis, diwar

roll an aozer er c’henderc’hañ armerzhel. Ret eo paotaat an dezrannoù eus ar seurt o tiskouez roll an
obererezhioù dibarek er c’henderc’hañ. Savlec’hioù ar gouarnamant, ar renerezhioù, ar
c’hweluniadoù, al labourerion dirak an ec’hwelioù, an dic’hwel, ar freuzioù-stal, h.a., zo da
zezrannañ.
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AN EMSAV HAG AR VRO (94)
LIZHEROÙ
EMVR-569.
Prederiet ’m eus war ar pezh en deus lavaret G da zeiz ar Breudoù : « Abaoe ma’z eo bet atoret an
Iliz gant Kustentin, ez eo aet he finvezelezh da zivezouriezh ». Anat eo din an dra-se pa studian istor
derou an Trede Republik. A-dal da Zispac’h 1789 he doa an Iliz en em vac’het en he mirelouriezh.
Prezeg a rae an doujañs vrasañ d’an urzhaz kevredigezhel chomet a-ziwar-lerc’h ar Renad Kozh, unan
eus harpoù startañ an doujañs prezeget o vezañ an aon rak an ifern. Forzh penaos, gouez dezhi, n’o
doa ket ar gristenion da glask o eurvad er bed-mañ, met en hini all. Kement-se a glote gant un
oadvezh a ziasurded vras evit an darn vuiañ eus an dud : berr oa an hoali keitat, drastet e veze dizehan
ar poblañsoù gant an naonegezh hag an darreuziadoù. En 19t kantved ez eus bet kemmoù saviadel a
bouez evit ar boblañs c’hall : ar barr-bevañ o kreskiñ, an hoali keitat o hiraat, an diasurded o pellaat,
an deskamant o tont en amen ar yoc’h : muioc’h mestroni o deus bet an dud war o buhez. Emledet eo
mennozioù Dispac’h 1789 bep ma wellae an aozioù-bevañ, bep ma klotent gwelloc’h gant saviad an
dud. Nemet e vane digemm e-keit-se prezegerezh an Iliz. Pell-ouzh-pell ez ae houmañ diouzh
kudennoù hag ezhommoù beziat an dud : padout a rae da erbediñ dispriz madoù ar bed-mañ hag an
doujañs d’an urzhaz kozh, pa oa deuet gouest an dud da aozañ o buhez ha da zaeañ beli o gouvriaded
henvoazel. Ar pep brasañ eus ar C’hallaoued a grogas da verzout n’o doa mui netra da c’hortoz digant
un Iliz na rae nemet difenn an urzh kevredigezhel a zizarbennent mui-ouzh-mui. Setu perak ez eas an
div drederenn eus Frañs war zigristenaat ken abred hag Unpenniezh Gouere, argerzh oc’h herrekaat
c’hoazh goude 1870. Ar broezioù ma chomas kreñv ar gravez oa rannvroioù pe trobarzhiat (evel
Breizh), pe meneziek (evel darn su an Torosad-Kreiz), pe an daou a-gevret (evel ar Pireneoù). N’eus
ket tu da gompren istor an Trede Republik ma ne zalc’her ket kont eus digristenadur an darn vrasañ
eus Frañs. Dre m’he doa ar gravez c’hoariet ur roll pouezus er c’henasant broadel gall e oa dav
erlec’hiañ un dra all outi. Setu perak e voe diazezet ur speredelezh hag un divezelezh nevez war ar
boellelouriezh. Gant an ezhomm-se e klot embregadenn al likaat renet gant an Trede Republik. E-se,
ken diaes eo komz a heskinerezh enepkatolik e grez an Trede Republik ha ma’z eo komz a ouennlazh
sevenadurel e Breizh e mare ar gallekadur. Diwar zismantroù emframmoù kevredadel kouezhet en o
foull (ar gravez, ar vrezhonelezh henvoazel), ne rae ar galloud politikel nemet harpañ hag herrekaat an
ademframmadur spletusañ evitañ : al likadur, degemeret gant ar boblañs evel remed d’ar goullo
kravezel, a roe tro d’ar strollenn-ren nevez da zeren ar galloud speredel dindan he fennholierezh ; ar
gallekadur, degemeret gant ar boblañs evel alc’houez ar bed arnevez, a roe tro d’ar galloud politikel
da unvaniñ poblañs ar riez.
Diouzh ur savboent marksour klasel e ve diaes dezrannañ ar prantad 1870-1900. Frañs o vezañ ur
vro c’hreantel adalek an Eil Impalaeriezh e tleje bezañ bet an dreistpouez gant ar gwastad armerzhel
er gedvuhez c’hall. Padal en deus kresket goustad an ijinerezh er prantad-se : war a hañval, ne oa ket
gwall chalet ar C’hallaoued da genderc’hel gant lammgresk greantel an Eil Impalaeriezh. Ken
pouezus hag ar c’hudennoù armerzhel e tiskoueze dezho bezañ kudennoù all evel da skouer likadur ar
gevredigezh ha dieubidigezh ar vuhez politikel diouzh enkrog an Iliz, pe c’hoazh ar c’hudennoù
milourel stag ouzh surentez harzoù ar reter ha prientidigezh an Digoll ouzh an Alamaned.
(13 04 76)
FRAÑS : digristenadur – en 19t kantved 112/142*
ILIZ : an – e grez an Trede Republik 112/142 hh* ; mirelouriezh an – en 19t kantved 112/142
LIKADUR : emell ar gouarnamant e – Frañs 112/142*
Dodennoù EMVR-569

EMVR-570. – Da aozer Ar bloc’h istorek, PKB-1436, Emsav 111/90-108, 1976 :
Amañ da heul un nebeut notennoù a’m eus savet bep ma studien da bennad war GRAMSCI.
– Ne zigejez ket (ha nebeutoc’h c’hoazh ez enebez) sternioù-daveiñ GRAMSCI, GURVITCH, an
Emsav, ken ma ne ouzer ket meur a wech piv a lavar petra ; gwashoc’h : ne ouzer ket pe ster reiñ da
dermenoù evel strollenn, hollenn, o vezañ ma ne lavarez ket dimp hag arveret int bet gant GRAMSCI
ha, mard int bet arveret gantañ, hag ez eo en hevelep ster ha gant GURVITCH.
– Pelloc’h ez a ar fazi-se eget un dispister-displegañ ; un afer a hentenn zo dindan. Marteze ez eo
re abred klask lakaat a-wel bevennoù GRAMSCI. Ret e vo e anaout gwelloc’h, war-eeun, ha n’eo ket
diwar-bouez testennoù war e zivout. Koulskoude, an hentenn a hañvalez kemer n’he deus chañs ebet
da dizhout ar bevennoù-se. Hañvalout a rez goulenn digantañ rekipeoù evit diluziañ ur gudenn (ar
goullo broadel) na ve ket an Emsav evit displegañ : e dibenn dezrann, evit reiñ dimp sklerijenn war an
Emsav e-unan… Un hentenn fall eo : aet eo da get an nidiad GRAMSCI, n’eus a nidiaded evidomp
nemet an emsaverion ez omp ; un hent gaou eo klask ijinañ ur gwel gramchiour eus an Emsav, pa na
c’hellomp nemet kaout ur gwel emsavel eus GRAMSCI. Kement-se ne vir ket evel just e c’hell an
hentennoù savelet gant GRAMSCI bezañ arveret da studiañ ar gevredigezh ma vevomp (ouzh o
arverañ ne reomp nemet dedalvezout, eleze atoriñ, hontkenderc’hadoù GRAMSCI, dre ren ur
c’hendezrann anezho hag eus ar gevredigezh war un dro ; ha ne dalvezo ar c’hendezrann-se nemet
mar bez renet e-ser an niderezh emsavel, er sternioù-daveiñ diazezet gant an Emsav). Gant gerioù all,
ne c’hellomp kaout ouzh GRAMSCI nemet selloù a seurt gant ar re hon eus ouzh hon oberoù
tremenet : ne c’hellont hanvout nemet en endon bev hon emsavelezh, evel kevala istorek, na petra ’ta !
Aze emañ ar c’hemm etre ur studi bolitikel (dedalvezadurel, atoradurel) hag ur studi emsavel
(nidiadel).
E gwir, ez eomp a-raok aze war un dachenn damkanel omp pell c’hoazh a vezañ spisaet. Un
alberz anezhi hon eus bet da skouer o studiañ GURVITCH. E derou an Notennoù kevredadel ez
argerzhemp diouzh un hentenn dedalvezadurel, eleze o tegemer ur brastres eus ar gevredadelezh hag o
klask dezlec’hiañ oberoù an Emsav e-barzh, – an oberoù nevezus, h.a. ; o heuliañ GURVITCH en e
zezvarn eus arver pennaenn an ergoregezh er gevredadouriezh, hag o kavout aze ur c’hantreizhadur
eus an dilez hon eus graet anezhi e gounid pennaenn an nidiadelezh. Betek ar poent m’hon eus merzet
e kouezhe GURVITCH en trapoù en doa stignet ; da skouer, trap ar stern-daveiñ faos ez eo ar
« savelegezh kevredadel » (sl. Emsav 97/9-10, 1975), pe an trap all ez eo bet derc’hel da bennaenn an
ergoregezh (dre zerc’hel d’ober eus ar gevredadouriezh ur ouezoniezh) goude bezañ anzavet ne c’hell
ket ar gevredadouriezh bezañ ur ouezoniezh (pa na c’hell ket degemer pennaenn an ergoregezh, – sl.
Emsav 74/50, 1973).
GURVITCH a ranke kouezhañ en trapoù-se, dre berzh e saviad-kenderc’hañ, deuet da vezañ hini
ur gouezoniour (hag emsaver oa bet da vare e yaouankiz soviedel ? un afer all eo) ; en un ampoent ez
eus bet un disklot, un torgammerezh etre e saviad a ouezoniour hag e gealiad o tifourkañ war an
anadurezh ne c’hell ket ar gevredadouriezh bezañ ur ouezoniezh. Diflipet en deus diouzh an enkadenn
dre fardañ brizhveizadoù a seurt gant ar « savelegezh kevredadel », « kengroaziadurioù ar rezid hag ar
savelegezh », h.a..
Deurus eo keñveriañ an diskoulmoù all kinniget diouzh un tu gant an Emsav, diouzh an tu all gant
ur prederour evel FOUCAULT. An Emsav a savel ur stern-daveiñ nevez a zo pennaenn an
nidiadelezh, ma kav pennaenn gozh an ergoregezh he lec’h e stumm un degouezh dibarek : ned eo
gwiriek pennaenn an ergoregezh, ne c’hell bezañ a ouezoniezh nemet e-barzh un « danavenn » eus ar
werc’helezh nidiadel. Da heul, « skiantoù » evel ar gevredadouriezh, ar vredoniezh, h.a., ne c’hellont
ket bezañ gouezoniezhoù, ne c’hellont kaout gwiriegezh nemet o vezañ « kevredadouriezh nidiadek »,
« bredoniezh nidiadek », h.a.. FOUCAULT, diouzh e du, a venn derc’hel rik da bennaenn an
ergoregezh. Hag en anv pennaenn an ergoregezh e tiskler ned eo hini eus « skiantoù mab-den »,
bredoniezh, kevredadouriezh, h.a., gouezoniezhoù. Ne ro avat staelad ebet dezho evit an ampoent :
gortoz a ra digant araokadur ar ouezoniezh diles ma ve savelet an diskiblezhioù a zistroado ar
brizhouezoniezhoù-se. Reiñ a ra da skouer ar gimiezh, deuet da ouezoniezh diles gant LAVOISIER,

ar vevoniezh, deuet da ouezoniezh diles gant al labourioù kempredel war ar sturoniezh volekulel, ar
yezhoniezh, deuet da ouezoniezh diles gant dizoloadur ar savelennoù keflenadel. Bez’ hon eus evel
just da heuliañ FOUCAULT ha da welout piv a gouezh en trapoù en deus digoret, eñ pe an Emsav.
Un hentennadur heñvel zo da zegemer ivez evit GRAMSCI. E heuliañ a rez dre-vras, nemet
emaout e penn-kentañ da veaj. N’eo ket didalvoud moarvat klask pe zezlec’h en deus an Emsav e
reizhiad GRAMSCI ; ret eo mont pelloc’h avat war glask d’ar goulennoù-diazez stignet gant
GRAMSCI ha/pe an Emsav hag a vo trapoù evit an eil pe egile. Gant gerioù all : ha GRAMSCI, o
kemer lec’h en endon an Emsav a ro d’an Emsav an dro d’ober kammedoù nevez etrezek an hollelezh
pe, en eneb, hag e lak an Emsav e seurt enkadenn ma’z a da get ? Ken argollus eo an amprouadurioù
damkanel hag an amprouadurioù embregel, ken lazhus « armoù an dezvarnerezh » hag an
« dezvarnerezh dre an armoù ».
(01 05 76)
HENTENNOURIEZH : – nidiadek 112/143 hh*
KEVREDADOURIEZH : – GRAMSCI 112/143 hh* ; – GURVITCH 112/143 hh* ; – nidiadek
112/144
PENNAENN : – an ergoregezh ha – an nidiadelezh 112/143 hh* ; FOUCAULT ha – an ergoregezh
112/144* ; GURVITCH ha – an ergoregezh 112/143 hh*
Dodennoù EMVR-570
EMVR-571. – A-zivout Ar bloc’h istorek, PKB-1436, Emsav 111/90-108, 1976 :
Ober a rin ur goulenn : perak degemerout bremañ ur pennad a zo bet nac’het bloaz ’zo ? Evit gwir
ne welan ket kalz diforc’h etre ar pennad a’m boa daveet da Emsav e dibenn 1974 hag an hini a zo bet
embannet war niverenn miz meurzh 1976. Displegañ a ran. Da gentañ un diverradur eus levr
PORTELLI, a oa kalz klokoc’h e pennad 1974 ha, da heul, notennoù o klask dedalvezout ar sternioùdaveiñ digejet gant GRAMSCI. Evit a sell an notennoù-mañ ne welan ket kalz a ziforc’h kennebeut
etre an daou bennad. E PKB-1436, petra a gaver a zo kentadorn ? Ar rannbennadoù dindan an titloù :
Dispac’hioù an Trede Bed, Bleinoù ar reizhiad-kenderc’hañ bloc’hel, Bloc’h istorek ha stuzegezh, Ar
bloc’h istorek nevez. N’eo ket fall er c’heñver-se addegas amañ an evezhiadennoù graet gant
skridaozer Emsav e derou 1975 evit dizarbenn ur studienn a zo bremañ, gouez dezhañ, ur stern-daveiñ
nevez da studiañ keal ar goullo broadel.
« () Setu dre-vras pezh a’m eus roet evel abegoù evit ampellañ embannidigezh an
notennoù-se er stumm m’emaint :
– da gentañ e’c’h eus savet da bennad diwar studienn PORTELLI a-zivout GRAMSCI ;
ul labour eildorn eo ;
– dre ma’z eo eildorn ez eo seul ziaesoc’h an dezvarn ar c’hallfes ren ; a-raok dezvarn
GRAMSCI e ve ret dezvarn studienn PORTELLI. E gwir, ne hañvalez klask na dezvarn
GRAMSCI na dezvarn PORTELLI, hogen a) ober un diverrañ eus studienn hemañ b) teurel
pontoù koustet a gousto etre kelennadurezh GRAMSCI ha pezh a zo e kerz an Emsav bremañ
(arverañ a rez dizamant rummennoù kevredadoù GURVITCH : “gwastadoù”, “kevredigezh
vloc’hel”, h.a., kealioù an Emsav : “saviad-kenderc’hañ emsavel”, h.a. ; gant gwir abeg e
tiforc’hez organek ha saviadek, henn anzav a ran goude bezañ difennet ar meno kontrol) ; abenn ar fin e kompezez pep tra, GRAMSCI ne ra nemet adlavarout pezh a lavare MARX, hag
an Emsav o tont da heul a ra heñvel ivez… Ouzh da selaou ez eo fraezh pep tra e par ar
gelennadurezh, n’eus mui nemet mont war-raok hag an Dispac’h en em ray dioutañ e-unan.
Mont dreist a ran, met pezh a rebechan da’z pennad eo ne ziskouezez kudenn ebet ;
– da’m meno, ne c’hell talvezout dimp ur studienn a reomp war un aozer evel GRAMSCI
nemet ma ne zilezomp e nep mare ar gouvennoz-mañ : ouzh petra er bed fetis a gantouezomp
e klot ar c’heal-mañ-keal arveret gant an aozer ? N’eo ket dav bepred displegañ ar

gouvennoz-se, met an neudenn-stur e rank chom evelkent evit saver ar pennad hag al
lennerion. Anat eo, da skouer, en e bennad PKB-1312 (Emsav 91/229-235, 1974), e soñj
dizehan an aozer ha ni d’e heul en hon c’hudennoù (kultur ha folklor, kefredourion Vreizh,
gouvriaded henvoazel ha gouvriaded arnevez, MASSON, h.a.), – zoken ma n’o meneg ket
holl. Ar gouvennoz-se eo ar pont gwirion etre GRAMSCI ha ni ; pezh a vern dimp avat eo
hon bed dimp, nad eo ket mui bed GRAMSCI ; mar gell GRAMSCI kaout pouez evidomp ez
eo dre ar goulou a c’hell prestañ dimp da veizañ hon bed. Ma ne welomp ket sklaeroc’h en
hon c’hudennoù goude lenn GRAMSCI, hemañ zo didalvoud dimp, zoken mar kavomp
deurus-tre e gelennadurezh. Dres, pa lennan da bennad, ned eo ket anat din ar gouvennoz-se.
E pep dilinennad en em c’houlennan : met perak e skriv se ? Pe ziskoulm emañ o klask d’hon
c’hudennoù eus ar mare ? Ha ne welan ket. Ya, pontoù kealiadel e-leizh a daolez, hogen keal
ebet na c’hallan muzuliañ ha gwiriañ diwar-bouez ar fetis a anavezan, ken ma neuan er gerioù
a-benn ar fin (). »
(29 01 75)
« Bis repetita placent »… « Ur c’hammed war-raok, met unan hepken »… Kasaus eo bezañ daou
gammed war-raok, rak emeur en arvar da glevout goulennoù, seurt : « Met perak e skriv se ? ». E
gwir, e welan meur a gudenn en afer. Soliet eo dezvarn skridaozer Emsav evit a selle ouzh « va »
skrid, ha soliet eo c’hoazh, pe neuze « hon c’hudennoù eus ar mare o deus kemmet ». Kentañ kudenn
enta : pere eo ar c’hudennoù-se ha perak ha penaos o deus kemmet abaoe bloaz ? Ret eo lavarout
diouzhtu ez eo soliet dezvarn ar skridaozer, met betek ur poent hepken. Neuze perak n’eo ket bet
studiet ar pennad-se en e amzer ? Ur skrid eildorn eo evit al lodenn gentañ evel ma’z eo bremañ evit
PKB-1436. O vont betek ar penn pellañ, e kaver en eil lodenn ar skrid eus 1974 an hevelep goulennoù
hag er skrid diwezhañ (sellit an dilinennad dindan an titl Ar bloc’h istorek nevez hag ar bajenn 2 eus
va notennoù-dezrannañ a ve mat adembann nemet e rafe double emploi).
Stadañ a reer e vez pledet en E.S.B. bep bloaz gant ur rumm kudennoù en em fetisa ar peurliesañ
en ur ger. Paotaat a ra ar pennadoù gouestlet d’ar c’hraf-se hag evel trellet eo neuze an dud ha ne
welont nemet ar wezenn a guzh ar c’hoad-meur. Kudennoù evel an « diaz poblañsel », an « deberzh
diziouerus », ar « goullo broadel » o vezañ an hini diwezhañ (nemet e krog tud ’zo da vezañ skuizh o
kleuziañ), met spi ez eus da gaout e kendalc’ho gant ar bloc’h istorek… Adskrivañ a ran amañ dibenn
an notennoù-dezrannañ eus 1974 :
« () An emsav a rank tennañ kentel eus degasadennoù GRAMSCI o kreñvaat, diorren,
astenn e saviad-kenderc’hañ. Savelañ an talbennoù eo a zo da ober ha kement-se e pep
gwastad eus ar werc’helezh kevredadel. Saviadek zo ur meizad nidiadek, fellout a ra din komz
eus unan eus amkanioù an emsav, amparañ un diaz poblañsel. Graet ’m boa goulennoù e
Breudoù an Dael (1974) o tennañ da se : “Penaos gouzout piv eo an dud-se (an diaz) ? Hag ez
eo ur gwiskad kevredadel pe hiniennoù ?”. Ar pezh a oa bet respontet din a oa eeun :
“Deomp-ni eo da lakaat an dud-se d’en em ziskouez”. An emsav a rank bezañ kefredour-stroll
nerzhoù bev ha danvez nerzhoù ar gevredigezh, kendeurel da amparañ un emskiant
strollennel, simantañ an danvez kevredigezh vloc’hel. Evit arverañ termenoù gramchiour e
c’haller lavarout e rank an emsav kregiñ gant ar gevredigezh politikel, pa’z eo lusket endeo
diorreidigezh ar gevredigezh keodedel en he ser. Ned eo nemet dre se e fetisay saviadegezh
vloc’hel ar gealiadurezh emsavel, eleze he gwerc’hegezh pe he istoregezh. Nemet, digor eo an
daelerezh ha ne c’hallfe rekipe ebet reiñ dimp an diskoulm. »
Me ’gav din e komzer amañ eus kudennoù an emsav pe, hervez komzoù Gell AON, ne ouzon ket
hag emaon e-barzh pe er-maez ! Plijadur a ra, avat, gwelout un damant heñvel gant aozer PKB-1436,
pa lavar : « A-du-rall, obererezh an emsav n’en deus ster ebet war hir dermen nemet e-ser ur bloc’h
istorek nevez (). Goude ez ay war fetisaat stumm dibarek ar bloc’h istorek nevez. » (/106).
Distroomp d’ar c’hudennoù a’m eus diverzet.
« Pere eo ar c’hudennoù-se ha perak ha penaos o deus kemmet abaoe bloaz ? » Da’m meno eo
fraezh an traoù : « Padout ha kreskiñ » (sellit pennad 1974 a-us). Petra ober enta evit padout ha

kreskiñ ? Da gentañ ober ar pezh hon eus divizet ober, evel ma lavar Y : « Amoet eo lakaat er raklun
un embann e galleg pe e brezhoneg, ma ne vez ket pledet gant an erounezadur anezho e par
leviadurezh E.S.B. ». Re nebeut a dud ez eus o plediñ gant erounezadur ar steuñvoù ha neoazh, se eo
an amplegad kentañ evit ma « fetisay saviadegezh vloc’hel ar gealiadurezh emsavel ». Gant gerioù all,
e c’haller adkemer gerioù-stur ar Breudoù diwezhañ : « Plasoù zo da gemer ».
Politikerezh E.S.B. a zle bezañ ur politikerezh emsavel, eleze ur politikerezh eus ar c’hrouiñ. Adu e savan ur wech c’hoazh gant aozer PKB-1436 : « Ar reizhiad pennholier-se omp krog da grouiñ :
eno emañ ster al lizheradur emsavel e galleg hag ar skridoù lennegel brezhonek () » (/106).
Kenderc’hadoù int eus an niderezh emsavel, frouezh eus ar saviad-kenderc’hañ emsavel hag anadiñ a
ra ar saviad-kenderc’hañ emsavel evel ul lec’h-imbourc’hiñ, imbourc’hva an danvez kevredigezh
vloc’hel a gemero furm (spi hon eus) diwar ar c’henderc’hadoù-se. Ha ne ouzomp ket pezh a vo. Ur
ger hon eus da lavarout memes tra ! Lavaret ’m eus anadiñ. E gwir ez omp un tammig ouzhpenn eget
moc’h-indez, amañ e spurmanter ur gudenn gemplezh mard eus, hini an daelerezh kevredadel ha n’eo
ket gant un dro-lavar e vo displeget an anadenn-se.
An eil kudenn a zo : « Perak n’eo ket bet studiet ar pennad-se en e amzer ? » Gwelet hon eus an
dilinennad a-us n’eo ket ur gudenn a hegoulzded. Ur gudenn frammel e ve neuze ? Ya ha nann. a) Ya,
rak rankout a rafed studiañ an holl bennadoù en E.S.B.. Ur reizhenn-labour e tlefe bezañ. N’eo ket o
embann dre ret, evel just. Ar peurliesañ e vezont klenket en ur c’horn teñval ha kaset d’ar sant
Bikenig, ma n’eo ket da zeiz ar Varn. Amañ e sav c’hoazh kudenn ar bodad-skridaozañ evit Emsav ;
bep daou viz e vez emvodoù-kreiz, perak ne c’hallfe ket ar Stroll-leviañ + E.R.E.R. plediñ gant ar
gudenn ? N’ouzon ket ha pleustrek eo. Skridaozañ a zo dibabet fall marteze : « diuzañ » a ve gwell
emichañs. Emsav zo kelaouenn E.S.B. a-bezh. b) Nann, rak amparet eo ar framm gant hiniennoù hag
er stad m’emañ an traoù en E.S.B., eleze gant an diouer a goskor, skorted ar metou-tiñvañ, ez eo an
hiniennoù-se sammet gant forzhik a draoù endeo.
(05 05 76)
KEVREDADOURIEZH : – GRAMSCI 112/145 hh
LEVIADUREZH : – kealiadel E.S.B. 112/145 hh
SKRIDAOZEREZH : – « Emsav » 112/147
Dodennoù EMVR-571
EMVR-572. – Da aozer EMVR-571 :
Degouezhet eo e koulz hag e kentel gant tud ar gellig da lizher a-zivout ar pennadoù war
GRAMSCI, PKB-1436 ha da notennoù eus 1974. « An istor ne anzav ket… ». Moarvat e’c’h eus
lennet al lizher [EMVR-570]. Perak eo bet embannet an eil skrid ha n’eo ket egile ? An arbennoù
n’emaint ket e youl pe e froudennoù un den, met e meur a live. Unan eus an arbennoù devoudusañ eo
hemañ : goulennet oa bet al labour digant aozer PKB-1436 en un emvod eus ar bodad o plediñ gant
kudennoù ar vroadelezh. Un ezhomm zo bet santet neuze, o reiñ d’an aozer ul linenn-stur da genaozañ
e skrid, da izili ar bodad ar c’hoant da welout ar skrid embannet… Forzh penaos, hag evit respont d’ar
goulenn a zo e dibenn da lizher, pa gomzez eus bodad-skridaozañ : bodadoù-skridaozañ ez eus endeo
war an dachenn, ar bodadoù o plediñ gant al lennegezh, an armerzh, kudennoù ar vroadelezh, h.a..
Da’m meno, int eo o deus da ren nevid ar skridoù evit Emsav.
(17 05 76)
SKRIDAOZEREZH : – « Emsav » 112/147
Dodennoù EMVR-572

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Emvod aozet gant Unaniezh ar Studierion gomunour (U.E.C.) d’ar 5 c’hwevrer 1976 e
Brest diwar-benn an danvez dezv kinniget gant ar Strollad komunour war zeskadurezh
ar brezhoneg1.
Dalc’het oa an emvod en amfi norz Skol-veur al Lizhiri. Un tammig a-raok an emvod ez eus bet
skignet un trakt savet gant Emgleo Breiz warnañ ur gartenn o tiskouez kemmoù bevennoù ar
brezhonegva abaoe e emled brasañ en 9t kantved hag un nebeut doareoù eus istor ar brezhoneg. E
derou an emvod ez eus bet ingalet testenn ar mennad-lezenn. Houmañ a zeraou gant un « Dezrevell
abegoù ». Ar brezhoneg hag ar c’hultur brezhon zo pinvidigezhioù a zo arabat o lezel da goll. Savet ez
eus bet oberennoù deurus e brezhoneg, ur yezh hemañ a vez komzet c’hoazh gant un darn eus ar
boblañs e Breizh. War an devoudoù-mañ emañ soliet ar mennad-lezenn ha fellout a ra d’ar
gomunourion bastañ gantañ da arc’hadurioù reizh ar re a c’houlenn kelennerezh ar brezhoneg. An
danvez dezv-mañ a zeu da ledanaat ha da glokaat an hini endodet gant an daelidi gomunour d’ar 16
mae 1947 ; a-hend-all e klot gant diarselloù ar Raklun boutin. Bez’ ez eus e Frañs er mare-mañ un
enkadenn c’hrevus en holl dachennoù ar gedvuhez, digempouezioù re vras da skouer e par an
deskadurezh hag ar vuhez kulturel. War baouraat ez a mui-ouzh-mui an deskadurezh roet da vugale ar
renkadoù labourer. Enkadenn zo ivez e par ar rannvroioù, na zeuer ket a-benn da ziorren. An
diaesterioù-se n’int nemet un arvez eus an enkadenn hollek.
Frañs he deus ezhomm, atav hervez an Dezrevell abegoù, eus ul leviadurezh kulturel nevez.
Lakaet e tle bezañ ar vuhez kulturel en araez an holl, ha ret eo diglaviañ kement barregezh-krouiñ a zo
er vro. Gwerinekaet hag arnevesaet e tle bezañ an deskadurezh. Ur roll bras a vo roet d’ar rannvro el
leviadurezh kulturel nevez-se. E-lec’h d’ar rannvro bezañ evel bremañ ur skramm amaezhiadurel etre
ar Stad hag ar geodedourion, e vo anezhi ur strollelezh werinek dezhi atebegezhioù bras e tachennoù
an armerzh hag ar c’hultur. E penn ar rannvro e vo ur vodadenn dilennet dre ar mouezhiañ hollek ha
kenfeuriek. Unan eus kefridioù ar rannvro vo bleuniadur ar c’hulturioù lec’hel. Ar yezhoù rannvroel o
devo o lec’h en deskadurezh. Ar mennad-lezenn a rakwel un deskadurezh diendalc’hus eus ar
brezhoneg e Breizh-Izel (« basse Bretagne », p. 5), – ar gerent eo a zibabo, – adalek ar skolioùbabiged betek dibenn an eil derez. Evit ar vachelouriezh e c’hello ar brezhoneg bezañ pe eil yezh pe
danvez dreist. Kinnig ar brezhoneg evel eil yezh a amplego bezañ heuliet reoliek ar c’hentelioù adalek
ar pevare klas da nebeutañ. Ar c’hreizennoù kelenn hag imbourc’h breizhek ha keltiek a zo bremañ er
Skolioù-meur e Breizh a c’hello dont da vezañ Unvezioù studi hag imbourc’h (UER) emren. E
kelc’hiad kentañ ar studioù skolveurel e vo kempennet deskadurezh ar brezhoneg hag ar yezhoù
keltiek war un hevelep patrom hag ar yezhoù all. E stern ar vestroni e vo krouet testenioù arbennik.
Evel evit an danvezioù all, e vo stummet koskor ar c’helenn brezhoneg er « C’hreizennoù
kelennouriezh skolveurel ». An imbourc’hioù kelennouriezh a vez graet er c’hreizennoù arbennikaet a
sello ivez ouzh deskadurezh ar brezhoneg. A-du-rall e vo roet ul lec’h bras d’ar brezhoneg er
skingomz hag er skinwel rannvroel.
Setu aze enta un diverrañ eus testenn ar mennad-lezenn. O ren an emvod edo ROSMORDUC,
kelenner war ar brederouriezh, LE BERRE, skoazeller war ar c’heltieg, o-daou eus Skol-veur al
Lizhiri, ha LE GAC, kelenner en eil derez, – LE BERRE ha LE GAC a gomz brezhoneg. Etre pergont
ha pemont den a oa er sal : un nebeut izili eus an U.E.C. hag ar peurrest eus luskadoù diseurt, breizhek
evit an darn vuiañ. Bez’ e oamp tri ezel eus Kellig 29 N 22.
Kregiñ a ra ROSMORDUC o kounaat an danvez dezv endodet gant ar gomunourion e 1947 evit
diazezañ deskadurezh ar brezhoneg. Tarvet e oa bet gant an tu dehou ha deuet eo da vezañ al Lezenn
Deixonne e 1951, ludresadenn eus mennad-lezenn ar Strollad komunour. A-c’houdevezh, hemañ en
deus bet da blediñ gant kudennoù armerzhel ha kevredigezhel mallus a oa ar boblañs e Breizh kalz
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chaletoc’h ganto eget gant deskadurezh ar brezhoneg. Bremañ eo kemmet an amveziadoù. Mui-ouzhmui ez eus e Breizh a dud deuriet gant deskadurezh ar brezhoneg, a zo deuet da vezañ arc’hadur un
darn vat eus ar yaouankiz. Ouzhpenn se e kendalc’h atav ar brezhoneg da vezañ komzet gant tri c’hant
mil den d’an nebeutañ e Breizh-Izel. Droukvoz zo e Breizh a-bezh en arbenn eus an isdiorreadur
armerzhel, an dic’hwel. Grevusaet eo saviad Breizhiz c’hoazh gant an enkadenn a vremañ. Liammet
eo an arc’hadurioù kulturel ouzh an droukvoz kevredigezhel. Ar Strollad komunour en deus savet ar
mennad-lezenn-se peogwir e fell dezhañ ensammañ holl arc’hadurioù ar bobl, ken armerzhel, ken
kulturel2.
Ur paotr eus Mouvement Breton, ezel eus ar Poellgor-skoazell d’an doullbac’hidi, a gomz neuze.
Goulenn a ra perak eo chomet ken pell ar Strollad komunour etre ar bloavezhioù 1947-1950 hag ar
bloavezhioù-mañ hep degas kudenn deskadurezh ar brezhoneg. Gwir eo e oa kudennoù armerzhel ha
kevredigezhel grevus met ne oa ket un abeg evit diwelout ar c’hudennoù kulturel. Ha n’eus ket aze un
emzalc’h koulzataer ? Ur paotr eus al Ligue communiste a emell, o lavarout en doa ar Strollad
komunour da rakwelout an ezhommoù santet gant Breizhiz er mare-mañ war an dachenn gulturel.
Kefridi ar rakwardoù dispac’hel eo diawelout ezhommoù ar bobl. ROSMORDUC a respont o
tisplegañ o deus an dispac’herion da blediñ gant ar c’hudennoù a zo ha n’eo ket da stignañ kudennoù
danzeek n’eus ket anezho. Kudennoù Breizhiz goude an eil Brezel-bed eo bet re o gougevanadur en
armerzh nevidek. Edo ar gevalaouriezh oc’h emdreiñ betek he stad a vremañ, eleze ar gevalaouriezh
unwerzhouriek a Stad. E seurt treuzfurmadurioù eo bet paket ar rannvroioù manet en arlez betek
neuze evel Breizh. Penaos en em zifenne Breizhiz ouzh ar reuzioù degaset gant o sterniadur klok en
armerzh gall ? Peurliesañ dre vouezhiañ a-zehou, da lavarout eo evit o c’horvoerion. A-raok komz eus
deskadurezh ar brezhoneg en deus bet ar Strollad komunour ul labour divent a vruderezh hag a
emouiziekaat politikel da gas da benn e Breizh. Dre ret e veze roet ar plas kentañ d’ar stourmoù
kevredigezhel ha c’hweluniadel. A-hend-all e vefe diaes tamall ar gomunourion a goulzataerezh.
Mennad-lezenn 1947 zo bet difennet ganto en ur mare ma ne oa ket gwall lañsus an amveziadoù evit
ur seurt embregadenn, da heul ar fazioù graet gant ar vroadelourion vrezhon e-pad gouzalc’hererezh
an Alamaned. Arabat ankouaat ez eo pal kentañ ar gomunourion freuzañ ar gevalaouriezh ha diazezañ
ar sokialouriezh. Ar Strollad komunour ne glask ket tamm ebet adkeltiekaat Breizh en he fezh, pe
c’hoazh ar broioù bet keltieger gwechall nag ar bed a-bezh evel ma hunvre reoù ’zo. Ar prederioù-se
zo estren-mik dezhañ.
Paotr al L.C. a zeu da lavarout ez eo poent bras diskar ar Stadoù kevalaour hag impalaerour eus
Europa : Frañs, Breizh-Veur, Spagn, h.a., dieubiñ ar broadoù suj evel Breizh, Euzkadi, Okitania, h.a.
ha sevel un Europa nevez. P’emañ Inizi Komorez o paouez kaout o dizalc’hiezh, perak e vefe droch
komz eus dizalc’hiezh Breizh, emezañ. Ha tamall a ra d’ar Strollad komunour bezañ broadelour gall
ha zoken broadelour eus ar chaovinañ. Eilgeriañ a ra ROSMORDUC e oar ervat ar gomunourion n’eo
ket peurbadel Frañs. Nemet ez eo ar varksouriezh un damkaniezh ouezoniezhel hag evel an
damkaniezhoù gouezoniezhel all e rank loc’hañ diwar ar werc’helezh. Hag ar werc’helezh eo n’emañ
ket Breizhiz o c’houlenn o dizalc’hiezh evit an ampoent. Mar en greont avat, lakaomp a-benn ugent
vloaz, e tezranno ar Strollad komunour ar blegenn nevez hag e welo petra en devo d’ober. A-hend-all
emeur bremañ o klask gougevaniñ Frañs ouzh un Europa vihan dindan sujerezh armerzhel amerikan.
Ar gomunourion zo enep krenn da seurt aralladur eus an dizalc’hiezh vroadel. Ha ROSMORDUC o
klozañ : « E gwirionez ez on sebezet gant an trummder ma’z eo deuet reoù ’zo da vezañ broadelourion
vrezhon ».
Degaset eo bet ivez kudenn ar gallekadur : mat pe fall ? KÉRAVEL eus Ar Falz a gomz eus
gouennlazh sevenadurel kaset gant kenwallerezh klokañ ar vourc’hizion vreizhat. Ar gomunourion,
evito, a lavar ne oa ket Breizhiz dre-vras a-enep ar gallekadur o vezañ ma oa evito an hent nemetañ da
dizhout ar bed arnevez. Koulskoude, eme ROSMORDUC, ne oa ket ar gallekadur un dra tonket ha
marteze e vije bet tu da Vreizhiz da gemer un hent all. Unan ac’hanomp a respont dezhañ eo padet
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dibaouez an enkadenn e Breizh abaoe dibenn ar Brezel-bed kentañ, eleze abaoe derou diskar an
armerzh henvoazel ha kevanekadur Breizh en armerzh nevidek. Breizhiz o deus kejet neuze gant ar
bed arnevez hag e seurt plegenn e oa aet didalvoud evito an teodyezhoù a gomzent. (Aze ersavioù taer
a-berzh tud ’zo eus ar Mouvement Breton). Ne oa nemet dre ar galleg e c’hallent kavout ul lec’h er
bed arnevez, alese ar strivoù divent o deus graet d’en em c’hallekaat ar buanañ gwellañ. Ne oa lec’h
ebet d’un diskoulm all. Ha ROSMORDUC neuze : « Ne’m eus ket lavaret e oa un diskoulm all er
blegenn m’o deus Breizhiz en em gavet en 20t kantved, met keuzius eo o defe bet Breizhiz da
c’houzañv un destuziadur dibabet evito a-ziaraok gant ar vourc’hizelezh c’hall » hag eñ neuze o
venegiñ degouezh ar broioù balkaniat o deus gallet diorren o sevenadur en 19t kantved. Unan
ac’hanomp a zegas neuze da goun o deus kroget stourmoù kevredigezhel bras ar gouerion hag ar
vicherourion e Breizh er bloavezhioù 1950-1955, dres diouzhtu goude dibenn ar gallekadur. A-du
krenn eo savet ar gomunourion gant ar stadadenn-se : evito ivez en deus ar gallekadur degaset armoù
d’ar werin e Breizh.
Da heul, hon eus goulennet : « Pe vrezhoneg a vo kelennet, an teodyezhoù pe ar brezhoneg
arnevez ? ». Ar gomunourion o deus respontet e oa aze ur gudenn a arbennigourion, a galvezourion,
ha n’eo ket a bolitikourion. Lavaret hon eus e vefe marteze ar mesk brasañ war ar poent-se. Ha
MERSER eus Brud neuze : « Diskoulmet eo ar gudenn, ar peder fempedenn anezhi da nebeutañ ». Ha
da c’houlenn ouzh unan ac’hanomp e brezhoneg : « C’hwi oar brezhoneg ? » « – Ya ». « – Gwelout a
rit : en em gompren a reomp. N’eus kudenn ebet ». Anat eo ne oa ket a gudenn evit ar pep brasañ eus
an dud war ar poent-se : ar brezhoneg zo atav ar brezhoneg. Neuze ez eus bet komzet eus an diplomoù
ret da gelenn brezhoneg. N’eo ket ar gomunourion a-du evit ensaviñ ur vestroni war ar brezhoneg.
Furoc’h ha pleustrekoc’h e kavont ur vestroni gemmesk o reiñ tu da gelenn war un dro brezhoneg hag
ur yezh all. Arvarus e ve stummañ kelennerion war ar brezhoneg hepken, o vezañ ma vo kemmus ha
dirakweladus niver ar skolidi o devo. Er mare-se o deus tud ar Mouvement Breton graet un tostadur
etre degouezh Breizh ha hini ar rannvroioù all eus Frañs ma vez komzet ur yezh estreget ar galleg.
ROSMORDUC : n’eus ket tu da stignañ heñvel kudennoù yezhel an holl rannvroioù ; disheñvel eo ent
kevredadel, emezañ, kudenn ar brezhoneg diouzh hini an euskareg ha diouzh hini an okitaneg.
Unan ac’hanomp en deus arzaelet an dezrann graet gant ar gomunourion e derou an emvod :
hervezo ez eus un ezhomm a gelennerezh brezhoneg e Breizh-Izel peogwir e oa c’hoazh un darn eus
ar werin oc’h ober gantañ. Merkañ a ra n’eo ket tud ar metaouioù brezhoneger henvoazel a sant an
ezhomm eus deskadurezh ar brezhoneg, met tud eus ar gwiskadoù all hag a gement lec’h ’zo e Breizh.
Bez’ ez eus kreizennoù-kelenn brezhoneg bremañ en holl gêrioù eus Breizh. Sevel a ra kudenn ar
c’helenn brezhoneg er pemp departamant ha n’eo ket e Goueled ar vro hepken. ROSMORDUC a
respont e vo aozet deskadurezh ar brezhoneg e Breizh-Uhel ivez el lec’hioù ma vo goulennet gant un
darn bouezus eus ar boblañs. Se lavaret, n’eo ket pal ar Strollad komunour adkeltiekaat Gorre-Breizh.
Un ezel eus Brezhoneg yezh vew a c’houlenn hag a-du eo ar Strollad komunour gant ur raktres a
zo anv anezhañ bremañ : sevel ur skol-vabiged e Kemper e stern an deskadurezh prevez. Brezhonek
hag unyezhek e vefe ar skol-se. Skolioù heñvel ez eus endeo en Euzkadi. LE BERRE ha LE GAC a
gav abeg er raktres : ne ve ar skol digor nemet d’ar re o deus peadra da baeañ peogwir e ve ur skol
brevez. « Setu perak, eme baotr B.Y.W., e ve gwell he lakaat dindan ar Stad ». E brezhoneg eo bet
renet ar breud. Pa anavez ROSMORDUC an droidigezh e lavar d’e dro emañ ar Strollad komunour aenep krenn d’an deskadurezh prevez diouzh un tu, ha diouzh an tu all a-enep krenn d’an deskadurezh
vrezhonek unyezhek. Dija ez eo ur fazi, emezañ, anavezout ar galleg nemetken en amveziadoù a
vremañ, kentoc’h meiz ur yezh bevennet d’ur rannvro vihan.
Anv zo eus arver ar brezhoneg er pleustr. Ar gomunourion a lavar o deus tud ’zo goulennet ma ve
savet an teulioù amaezhel en div yezh er brezhonegva, met int n’int ket a-du. Dreistezhomm eo, gouez
dezho. Unan ac’hanomp a zegas da arbennadenn e tle ar brezhoneg talvezout da Vreizhiz evit
kenderc’hañ er bed a vremañ, ha n’eo ket hepken evit sevel ul lennegezh vihan arlezat hag un nebeut
kanaouennoù. Breizhiz o deus da genderc’hañ en o yezh war holl dachennoù an obererezh denel. Ha
KERAVEL o tistalmiñ : « Met nann ! N’eo ket se tamm ebet ! Mar fell dimp deskiñ ha komz
brezhoneg, ez eo evit gwriziennañ, evit en em santout breizhat, evit santout ennomp stripoù breizhat.

Ne vo ket diskoulmet an holl gudennoù e Breizh gant deskadurezh ar brezhoneg evel just, met kalz
nerzhaouekoc’h e vo hon yaouankiz pa vo kelennet dezhi ha pa gomzo brezhoneg ». Goulenn a reomp
outañ hag he deus deskadurezh ar gouezeleg roet kalz nerzhaouegezh da yaouankiz Iwerzhon.
Respont a ra ez eo Iwerzhon ar skouer a zo arabat kemer. Arbenniñ a ra unan ac’hanomp n’eo ket sur
e ve dre ret dedennet Breizhiz yaouank gant deskadurezh ar brezhoneg. Da skouer, en Aljeria n’eo ket
deuriet kement-se ar re yaouank gant an arabeg a-benn ar fin. ROSMORDUC a sav e vouezh : « Aze
n’on ket a-du », ha MERSER : « Me zo bet kelenner en Aljeria ha goût a ouzon e vez kelennet an
arabeg d’ar yaouankiz a-bezh eno. Kelennet e vez ar c’habileg zoken, daoust ma sav kudennoù gant ar
rannyezhoù. Deskadurezh an arabeg zo bet atav unan eus arc’hadurioù pennañ an Aljerianed e grez an
trevadennerezh ». Eilgeriañ a reomp dezhañ e oa stag an Aljerianed ouzh an arabeg dre
vroadelouriezh, nemet ez int dedennetoc’h en devoud gant ar galleg. Ha MERSER neuze : « Mard int
dedennetoc’h gant ar galleg, ez eo hepken en abeg d’an danvezioù skiantel ha kalvezel ». « Dres,
emezomp, eno emañ o c’hudennoù bremañ ». Anat eo e chom dibouez evit MERSER ar strivoù
ramzel a ra an Aljerianed evit piaouañ ar ouezoniezh hag ar c’halvezerezh arnevez.
Paotr ar Poellgor-skoazell a c’houlenn perak n’en deus ket ar Strollad komunour graet muioc’h a
vruderezh er werin, perak da skouer en deus aozet an emvod en un amfi eus ar Skol-veur, o c’houzout
an a-raok ne zeufe di nemet tud eus ar metou kefredour. LE GAC a respont ez eo bet aozet an emvod
gant ar studierion gomunour hag o deus dibabet al lec’h peogwir ez int boas d’ober emvodoù eno.
Ouzhpenn se e vez chalet tud ar werin gant kudennoù all a sellont evel kalz pouezusoc’h ha
mallusoc’h eget kudenn deskadurezh ar brezhoneg. Da skouer, en doa-eñ aozet un emvod e Berrien
war ar gudenn. Piv zo deuet ? « an nebeut stourmerion gulturel a gaver bepred e seurt degouezhioù »,
emezañ. Kouer ebet na micherour ebet. Ne hañval ket ar c’hweluniadoù micherour e Breizh bezañ
gwall nec’het gant ar gudenn kennebeut. Arabat klask aozañ emvodoù war danvezioù na zedennont
ket an dud. Lakaat a reomp LE GAC da verzout en deus bet aze an dro da stadañ war-eeun n’eo ket
chalet an disterañ kouerion ar brezhonegva gant deskadurezh ar brezhoneg. Mard eus arc’hadurioù e
teuont a-berzh tud estren d’ar metou pe, da nebeutañ, o deus kuitaet anezhañ, tud kêrelaet, dezho ur
stuzegezh c’hreantel arnevez, hag int o chom koulz e Gorre-Breizh hag er Goueled. Perak e talc’h enta
ar gomunourion da gomz eus un ezhomm a-berzh poblañs ar brezhonegva ? Kentoc’h e ve un
ezhomm e par Breizh a-bezh. Ouzh LE GAC e reomp an hevelep goulenn hag ouzh ROSMORDUC
bremaik, hag e teu an hevelep respont : moarvat n’eo ket an arc’hadur yezhel bevennet da Vreizh-Izel,
met forzh penaos n’eo e nep doare pal ar Strollad komunour adkeltiekaat Breizh-Uhel.
Stagañ a reer da vreutaat war gudennoù diseurt evel divyezhekadur an anvioù-lec’h hag anvioù ar
straedoù e Breizh-Izel, – ROSMORDUC o reiñ da c’houzout n’en deus ar Strollad komunour netra aenep, – hag eus anvadur amaezhiaded vrezhoneger e Breizh, – war ar poent-mañ e sav ar
gomunourion a-enep. Anat eo tro an emvod er goullo, hag echuiñ a ra gant asant an holl.
Perak e ro pouez bremañ ar gomunourion da gudenn deskadurezh ar brezhoneg ? Aze eo dav
lakaat e penn-kont un devoud kevredadel a bouez : ar bountad kalvezer. Ar gwiskad kalvezer eo en
deus lakaet an arc’hadurioù da zifourkañ war an dachenn gulturel er bloavezhioù diwezhañ. E Breizh
o deus ar galvezerion, pe da nebeutañ un darn bouezus anezho ensammet arc’hadurioù boas ar
Mouvement Breton. E-se ne vez ket mui arc’het kelennerezh ar brezhoneg gant strolloù arlezat, met
dres gant tud a zo war an talbenn. Ur c’hemm koskor zo o c’hoarvezout er Mouvement Breton, daoust
ma n’eo ket anat o vezañ ma chom gant an hevelep kealiadurezh, – pezh n’eo ket souezhus pa ouzer e
teu alies ar c’hemmoù saviadel e goulerc’h ar c’hemmoù saviadel. Moarvat ez emdroio kealiadurezh
al luskadoù breizhek o vont war heboellaat. Goût a oar ervat ar gomunourion ez eus nerzhoù nevez
bremañ a-dreñv d’an arc’hadurioù kulturel breizhek ha fellout a ra dezho atoriñ an nerzhoù-se. Setu
perak o deus, etre traoù all, savet ar mennad-lezenn war deskadurezh ar brezhoneg. Hag e diabarzh ar
Strollad ez eus sur a-walc’h e Breizh izili tizhet gant ar bountad yezhelour (heñveldra en Euzkadi,
Okitania, h.a.). Ar P.C.F. a ensamm bremañ an arc’hadurioù yezhel er rannvroioù evit deduañ an
nerzhoù kevredigezhel nevez ha hepkoriñ tennderioù diabarzh. Dre se e fell dezhañ ivez tennañ pep
« noazusted » diouzh ar yezhoù rannvro, da lavarout eo pep ster politikel. Kelennet e vo ar brezhoneg
met ne dalvezo da yezh da saviad-kenderc’hañ ebet, heñveldra evit an okitaneg, ar flandrezeg hag ar
yezhoù all. Difennourion ar saviad-kenderc’hañ gall hag an unded c’hall eo ar gomunourion – ha ne

weler ket penaos e c’hallfed rebech se dezho. E-kerz an emvod n’int ket manket da verkañ roll yael ar
gallekadur e Breizh, – daoust m’en deus klasket ROSMORDUC en un doare dizampart a-walc’h
tamall d’ar vourc’hizion c’hall bezañ lezet gant Breizhiz ar gallekadur evel hent nemetañ d’an
arnevesaat ; pe yezh estreget ar galleg he dije ar renkad-ren c’hall gallet dibab evit Breizhiz ? N’eo ket
war an dachenn-se, met dres war an tachennoù armerzhel ha kevredigezhel o deus Breizhiz tamalloù
soliet d’ober d’ar vourc’hizelezh c’hall.
(Danevell gant daouezel eus Kellig 29 N 22)
BREZHONEG : ar Strollad komunour ha deskadurezh ar – 112/147 hh**
DESKADUREZH : – en tudadoù arallgenel (Breizh) 112/147 hh*, 150 hh
GALLEKADUR : roll ar – e Breizh 112/149 hh
KALVEZER : ar gwiskad – hag an arc’hadurioù yezhel 112/152
STROLLAD KOMUNOUR : ar – hag an arc’hadurioù yezhel 112/148 hh*
Dodennoù EMVR-573

Studi un degouezh dibarek da-geñver ar Prantad studi war an dezrannerezh marksour
aozet gant Kevread ar C’henwerzh eus ar C.F.D.T. e 91690 Saclas, eus an 8 d’an 12
kerzu 1975.
Bez’ e veze roet d’ar brantadourion pleustradennoù d’ober war degouezhioù dibarek. Setu unan
anezho :

Dezrevell an darvoud.
An daouzek toullaouerez eus rann ar stlennoniezh en embregerezh E a zeraou un ec’hwel warbenn kaout ur c’hresk gopr 100 F evit an holl. An hevelep gopr o deus holl, hini anezho n’eo
c’hweluniadet. Mont a reont e darempred gant ar c’hweluniad C.F.D.T. ensezet e rannoù all ; hemañ a
bourchas dezho patromoù c’hwelgevratoù arveret en toullaouerezh. Kemer a reont anaoudegezh
anezho hag ober o mennoz dilezel o arc’hadur kentañ, 100 F ouzhpenn evit an holl, hag arc’hañ
dedalvezadur skeuliad ar goproù merket gant ar c’hwelgevrat. Gant se en em gavint renket diouzh
seizh pazenn gant kreskoù gopr disheñvel o vont eus 100 da 150 F.

Goulenn :
Ezel eus kevrenn c’hweluniad an embregerezh ez oc’h. Penaos e tezrannit an degouezh ? Pe
emzalc’h eo ho hini ?
(Labouret hon eus e tri bodad a c’hwec’h perzhiad pep hini ; kreizet eo bet ar studi war
dreuzfurmadur an arc’hadur ha roll ar c’hweluniad ; pep bodad en deus neuze degaset e glozadurioù).

Klozadurioù ar bodad kentañ.
Ar c’hweluniad en deus degaset un elfenn a zisrannerezh etre tud a ersave a-stroll. Ouzhpenn se, o
vezañ ma oa, sur a-walc’h, a-dreñv an arc’hadur gopr ur gudenn o tennañ d’an aozioù labour, e oa ret
he lakaat war wel a-benn ober al liamm gant ar rannoù all o doa moarvat kudennoù heñvel.

Klozadurioù an eil bodad.
Degaset eo bet al labourerezed da emouezañ ouzh ar c’hwelgevrat evel araez a zisrann etre ar
c’hopridi. Kinnig a reomp ahelañ ar stourm c’hweluniadel war unvanadur ar staeloù hag adreizhadur
ar c’hwelgevratoù.

Klozadurioù an trede bodad.
Dazrannadur al labour zo un elfenn biaouel d’ar mod-kenderc’hañ kevalaour. Dre ziazezañ o
arc’hadur war ar c’hwelgevrat en em laka an implijadezed en hevelep saviad hag al labourerion all.
An diviz o deus kemeret o c’has d’en em lec’hiañ e-touez al labourerion all ha n’eo ket da chom
kenetrezo en o c’hornig.
(Setu bremañ an dezrann a ran eus an degouezh goude bezañ e studiet er Gellig).
En degouezh studiet ez eus bet tri lankad :
1) An ec’hwel ; an arc’hadur : 100 F evit an holl ; unvaniezh an toullaouerezed.
2) Emell ar c’hweluniad : ar c’hwelgevrat.
3) Dilez an arc’hadur kentañ hag arc’hadur nevez : dedalvezadur ar c’hwelgevrat ha da heul
urzhaz er gourc’hwelioù.
Diwar o c’hentod o-unan o deus al labourerezed aozet ur rannadur arc’hwelel eus al labour er
rann, hep emell eus ar patrom. Holl o deus an hevelep gopr : divizout a reont a-unvan arc’hañ an un
kresk evit an holl, pezh o c’has davet ar c’hweluniad. E-se e krogont da derriñ ar c’hombodadur e
rannoù o disparti diouzh an implijidi all.
E-keit ma chome bevennet o dremmwel da amgant o rann e c’hallent ezvevennañ ar peurrest eus
ar bed ha ren un arc’hadur diwar o c’horrsaviad : en em aozet o doa kenetrezo evit ober al labour, an
hevelep gopr o doa, an hevelep kresk a felle dezho3. War an hent-se o dije kendalc’het panave
rediezhoù an arc’hadur. O galv d’ar c’hweluniad en deus o lakaet e darempred gant un elfenn estren
d’o rann ha bennozh d’ar c’hwelgevrat eo bet ledanaet o dremmwel kalz en tu-hont d’ar
gorrgevredigezh a amparont. Ar c’hwelgevrat zo frouezh un treuzvarc’had etre al labourerion hag ar
gevalaourion. En ur mare e verk ar c’heñver a nerzhoù kenetrezo. Mar anad ennañ savlec’h trec’h ar
batromed, dre skeuliad ar goproù ha meur a dra all, e termen en un doare dik peurliesañ saviad ar
c’hopridi sujet dezhañ.
An toullaouerezed o deus merzet diouzhtu e klote rannadur arc’hwelel al labour o doa aozet gant
urzhaz ar gourc’hwelioù termenet er c’hwelgevrat. Diwar neuze o deus kemeret da ziazez o arc’hadur
ar saviad gwerc’hek e oa o hini (ha hini an holl doullaouerion) ha dilezet ar brizhsaviad o doa mui pe
vui kalfichet kenetrezo. Da heul ne save kudenn ebet evit arc’hañ kreskoù gopr dereziet hervez ar
staeloù.
Stadañ a c’haller unvaniezh an toullaouerezed a-hed an ec’hwel ; lakaet eo bet gallus gant ar
c’hendivizad o deus miret bepred. A-feur ma kasent o stourm, o deus roet d’o unvaniezh un diazez
solutoc’h eget an hini he doa en derou ha war un dro o deus tizhet kaout ur gweladur gwerc’hekoc’h
eus o saviad. Ul labour hollelaat diles o deus renet aze.
Ret eo merkañ ivez n’int ket kouezhet e trap un unvaniezh furmek pa o deus dilezet hep kerse
arc’hadur ar c’hresk gopr kevatal a 100 F. Amañ evel e lec’h all ez eo bet unvaniezh al labourerion
frouezh an ober4 ha n’eo ket hini kevatalded ar goproù (eleze hini an amveziadoù).
Enlusket eo bet an toullaouerezed en-dro d’un arc’hadur : ar c’hresk gopr. Poent-harpañ ur
c’heñver a nerzhoù nevez etrezo hag o implijer eo bet. Pouezus eo merzout int deuet a-benn a-hed o
stourm, zoken pa o deus treuzfurmet o arc’hadur, da zerc’hel ken kreñv ar c’heñver a nevez o doa
stignet. Lakaet eo bet gallus : 1) peogwir o deus divizet int o-unan pezh o doa d’ober, hep emell
gourlakaus a-berzh ar c’hweluniad 2) peogwir o deus dalc’het d’an arc’hadur enluskus o doa savelet e
3
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E-ser tabutal war o ezhommoù arc’hant evit ar bevañs eo o deus stadet ne oa ket tu da badout gant ar gopr o doa.

E-touez ar re a erbed arc’hañ evit an un gopr ez eus un darn a soñj ez eo skeuliad ar goproù unan eus arbennoù
dizunvaniezh al labourerion. E gwirionez, emañ an disrann e savlec’h kevredigezhel al labourerion : pep hini o vezañ un
hinienn a-dal d’e batrom. Arbenn-bezañ seurt savlec’h n’emañ ket er stad a zo graet d’ar goprad – aozioù labour, gopr, h.a. –
met stad ar goprad zo un heuliad da berc’hentiezh prevez an araezioù-kenderc’hañ en redi da werzhañ e nerzh-labour. E-se
emañ al labourerion e kevezerezh kenetrezo evit gwerzhañ o nerzh-labour. An un gopr ne gemmfe netra e seurt kevezerezh.

derou o stourm. Arvarus e ve bet klask o lakaat da « ledanaat o stourm » o kemer da zanvez arc’hadur
an aozioù labour, h.a.. Un hollelaat furmek e vije bet nemetken5.
Diouzh e du, ar c’hweluniad en deus kadarnaet, dre e emell, al lusk a oa gant an toullaouerezed ha
roet tro d’an hollelaat. Arveret en deus ar c’hwelgevrat evit ren un dezrann gwerc’hek eus saviad an
ec’hwelerezed hag ivez evel araez kevanekaat o stourm ouzh hini al labourerion all. O loc’hañ eus ur
stourm emdarzhek, gant un arc’hadur na glote ket gant o saviad gwerc’hek, ez int tremenet dre un
hollelaat diles, d’ur stourm emouiziekoc’h. Ar c’hweluniad en deus gouezet bevennañ e emell e doare
da lezel pep emrended gant an toullaouerezed. Ouzh o skoazellañ da soliañ o arc’hadur war saviad
bloc’hel al labourerion en deus kevanekaet ar c’heñver a nerzh lec’hel ouzh ur c’heñver a nerzh
bloc’hel etre labourerion ha patromed.
C’HWELUNIAD : roll lañsus ar – 112/153 hh*
GOPR : – ha keñver patrom-implijad 112/154
HOLLELAAT : – an arc’hadurioù micherour 112/153 hh*
Dodennoù EMVR-574

Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Eil trimiziad 1976.
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Kudenn paderezh ha kreñvadur ur c’heñver a nerzh e-doug un ec’hwel zo a bouez. Met petra e teu da vezañ seurt
keñver a nerzh ur wech echu an ec’hwel ? D’ar mare-se en deus ar c’hweluniad ur roll a bouez da c’hoari evel framm padus,
evit kas emouiziekadur al labourerion hag ober eus an ec’hwel ul lankad daelerezhel eus o stourm.
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S.A.D.E.D. : PEMZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (1)
KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Naontekvet testenn, PKB-1501)
« Ar morc’hed », gant Alba de CESPEDES1 : benevelouriezh hag hollveziadelezh.
Ar morc’hed, gant Alba de CESPEDES (Il rimorso, Milano, 1963 ; emb. gallek : Le remords,
Paris 1964), zo kreizet war dudenn ur vaouez, Francesca Antaldi, o kenskrivañ gant ur vignonez.
Tregont c’hwec’h vloaz he deus. Emeur e 1961, d’ur mare m’eo deuet anat ha diremed en Italia –
koulz hag e Frañs – c’hwitadenn ar goudebrezel. Ar gristendemokratiezh a zo e penn n’he deus e nep
doare respontet d’ar goanag ramzel savet goude ar brezel. Emañ e servij ar gevalaouriezh, o klask
kuzhat ar c’hudennoù a anad, kentoc’h eget klask o diskoulmañ. Ren an difiñv eo, ar c’hwervoni hag
an difoutre. Rak petra n’eo ket aner ?
E seurt amveziadoù e lak Francesca kudenn gant he buhez ha goullo he buhez, ha hi koulskoude
gwreg pennrener ar gelaouenn vrasañ e Roma. Dre he degouezh personel e oar diouzhtu kareziñ
saviad ar merc’hed en Italia. N’eo ket ar wech kentañ e kavomp an dodenn-se gant Alba de
CESPEDES : e-barzh Eus he ferzh (Dalla parte di lei, Milano, 1949 ; emb. gallek : Elles, Paris,
1956), e welomp div blac’h, Alessandra hag he mamm, o klask mont er-maez eus an tiegezh hag an ti,
dre ar sonerezh hag ar garantez ; Ar c’haier berzet (Quaderno proibito, Milano ; emb. gallek : Le
cahier interdit, Paris, 1954) a ziskouez ur vamm a diegezh o tihuniñ da gudennoù ar merc’hed. An teir
zudenn-se a lavar nann d’ar vuhez a vez graet dezho. Difretal a reont evit klask un diskoulm na gavont
ket : ret eo chom gant ar statu quo, tristoc’h eget a-raok (Ar c’haier berzet), pe n’eus nemet ar marv.
Chom a reont en ur par hiniennel. Gant Ar morc’hed er c’hontrol ez eus un dra heverk : ur gudenn zo
lakaet en derou, kudenn a avoultriezh, a garantez, a verc’hed. Met ne vez degaset diskoulm ebet
dezhi : dre ma’z eer e kemm an traoù, hag e lakaer kudenn gant ar gevredigezh a-bezh – enni kudenn
ar merc’hed evel just –, ha gant an doare da droc’hañ diouti evit neveziñ ar bed. Evel he c’hoarezed
eus an div oberenn all, Francesca ivez a lavar nann, ha betek dibenn ar romant. Met, mar chome ar re
all gant un nac’helezh c’haonac’h, an hini a gloz, e striv Francesca war-du un nac’helezh a zigor
hentoù. An imram zo poanius eviti, ha santout a ra ivez galv ar faezhidigezh peoc’hius. Pezh a
welomp er romant zo pennad diwezhañ an hent, an enkadenn skrijus goude bloavezhioù amhun an
dimeziñ. Hogen kroget oa an traoù abaoe pell, adalek ar bugaleerezh zoken.
Francesca Antaldi zo ur plac’h a lavar nann. N’eo ket evel ar re all, ne ra netra evel ar re all.
Kentañ elfenn he « disheñvelded » eo he orin, orin kevredigezhel da gentañ : he zud zo paour.
Bep miz, pa zegouezh an tad gant e c’hopr e vez fest en ti : kontañ hag adkontañ ar bilhedoù a reont
en ur c’hoarzhin, hag ez a ar vamm da baeañ he dleoù, da zaskoriñ d’an amezeion ar werennad eoul
pe kafe he doa amprestet. Dizoleiñ a reer aze doareoù an dud vunut. Francesca he deus tremenet he
yaouankiz en ur c’harter poblek eus Verona, en ur ranndi ma ne oa nemet ur pezh bras (evit ar gerent),
ur gegin hag ul loch eviti. Desavet eo bet e-touez an dilhad o sec’hiñ war ar savenn, gant plijadurioù
ur verc’h vihan paour : he sulvezhioù a dremene gant merc’h ar borzhierez, daoust ma oa difennet
gant he zud. Gwelet he deus he mamm o krenañ pa sone unan bennak na veze ket gortozet : en
tiegezhioù paour eo ur gwalleur nevez a zoujer bepred. En eneb, Isabella Bacci, ar vignonez he deus
Francesca anavezet en ur c’hourliorzh pa oant bihan, a oa an urzh enkorfet, ar binvidigezh hag ar
vourc’hizelezh. Tud Isabella o doa un ti, ul liorzh, mitizhion ; moerebed a oa ivez ; en ti-se e veze an
daol dreset cheuc’h bemdez gant ar vatezh. Un tiegezh bourc’hiz skouer : tad breutaer, mamm er gêr,
1

Alba de CESPEDES a zo bet ganet e 1911 en Italia. Kroget he deus da embann e 1937, gant un dastumad danevelloù.
Ar bloaz goude he deus bet diaesterioù gant ar faskourion a-zivout he romant kentañ. Embann a ra reoliek abaoe ar brezel.
Anavezet mat eo he romant diwezhañ, bet skrivet e galleg, Sans autre lieu que la nuit (Paris, 1973). Kelaouerez eo ivez.

sentus ha krenus ; kristen int, ha war a hañval n’int ket faskour. Bevañ a reont en o aez, met hep klask
poufañ gant o madoù. Erfin, un tiegezh eus ar re a gont e buhez ur gêr, hag a ra diazez ur vro.
Francesca hag he zud zo arlezidi, er c’hontrol. Da vare ar brezel, eo bet he zad faskour ; met
penaos ? « Dreist d’e varregezhioù kefredel e oa ar politikerezh, a skriv Francesca, ha dreist d’e
arc’hant ». Ne oa ket un engouestladur, ne oa gant se ster ebet : huchet, kanet en deus gant ar
faskourion, plijet ma oa gant an unwiskoù, hag an dro a gave aze da arverañ e varregezhioù
c’hoarivael. Zoken er faskouriezh e oa arlezad ; tad Guglielmo – gwaz Francesca – er c’hontrol, ha
daoust ma oa senedour, zo bet a-enep ; Guglielmo e-unan en deus stourmet er Rezistañs. Leun a ster
eo an emzalc’hioù-se, an dud-se o deus krap war an darvoudoù : Guglielmo, goude ar brezel, a zo er
metou-ren, hag e teu e-unan da vezañ senedour diwezhatoc’h.
Ur arbenn all zo c’hoazh da arlez Francesca hag he zud : a orin sikiliat ez int. An Norz eo en deus
graet Italia, hag a ra Italia arnevez. N’eo ket ret pouezañ war an enebadur anavezet etre Norz
greantelaet, diorreet, arnevez, ha Su reuzeudik, isdiorreet ha sanket c’hoazh er bed henvoazel, o kas
d’an Norz e zreistad poblañs. Bezañ eus ar Su zo bezañ arlezat. Arabat e ve krediñ avat eo bet argaset
Francesca gant tud Verona, war zigarez he orin. Degemeret mat eo da skouer gant tiegezh Isabella.
Hogen, a-hed ar romant e santer barn tud an Norz o pouezañ war dud ar Su : « tud ar Su » gant o
daoulagad du (evel Francesca), « tud ar Su » gant o blev du, – Isabella, hi, zo meleganez, ha
Guglielmo rouzard. « Tud ar Su » a c’hoarzh, a leñv, a ra trouz. Tad ha mamm Francesca a ziskouez
hep damant ar c’henglotadur korfel a zo etrezo. E douaradur o mab Lionello, en deus bet aon
Guglielmo n’en em lakfe Francesca da vlejal, pe da semplañ, rak « gant tud ar Su » ne ouzer morse.
A-zivout « tud ar Su » hag o ersavioù souezhus emañ Guglielmo e soñj skrivañ ul levrig.
Meur a wech he deus bet Francesca mezh gant doareoù he zud, ha gant o ranndi ivez : aon he doa
na ve deuet Isabella d’he gwelout du-se ; ha nac’het he deus e teufe Guglielmo d’o zi da ober
anaoudegezh gant he zud a-raok an eured. Gouzañvet he deus diwar se, met er romant e-unan ne ra ket
anv eus an traoù-se gant droukrañs pe c’hwervoni ; he faourentez, he orin, zo elfennoù o tisplegañ evit
un darn perak eo deuet Francesca da zinac’h ar gevredigezh ma vev.
An dud o deus he anavezet a ra alies anv eus an diaezamant a zegase d’he heul. Isabella, da
skouer, a zo, gouez dezhi he-unan, « laouen gant un tammig karantez, un tammig arc’hant ». Heñvel
oa Gianluca, amourouz Francesca e dibenn ar brezel. D’ar mare-se endeo, dre fazi Francesca, o doa
mezh gant al laouenidigezh-se ; Francesca a gave abeg er vuhez disoursi a renent, hag a rene hi ivez.
« N’eus ket tu da vont d’an aod gant Atigone » a lavare paotred yaouank ar vandenn. Francesca a
zirenk ; ganti en em santer kablus da lezel an traoù evel m’emaint. An hevelep tra a glevomp c’hoazh
gant Isabella adal derou ar romant ; kenskrivañ a-nevez gant Francesca a zegas strafuilh en he buhez,
zoken en he buhez speredel : ne c’hell ket mui mont da gofes evel pa na oufe mui diforc’hañ ar mad
diouzh an droug. Francesca a ya betek lakaat un tammig brall e kredennoù stabilañ tud ’zo : un deiz
ma oa mignoned en he zi, un nebeut mizvezhioù a-raok derou ar romant, e tiskouez d’ur geneilez
pinvidik ha kristen emañ e dislavar gant an Aviel : dleout a rafe rannañ etre ar beorion he zroc’houzoug diamantoù. Eben ne gav frealz nemet o soñjal n’he deus morse lennet anv eus troioùgouzoug en Aviel… Francesca a vir ouzh he mignoned a vevañ eürus, o skourjezañ anezho dibaouez.
Met war un dro ez int lorbet ganti : plac’h an ijin eo. Ganti ez eus goanag a vedoù dianav.
N’eo ket hepken gant gerioù e lavar Francesca « nann ». Ne ra morse pezh a c’hortozer. « Ne gar
den », a lavare he mamm, hag ur skolaerez ivez, hep en em c’houlenn ha n’he doa ket Francesca un
doare disheñvel da garout. « Francesca a gemme pep tra », eme Gianluca. Dirak an darvoudoù a anver
« buhez ar vaouez » he deus ivez ersavioù n’int ket hervez ar patromoù degemeret. A-raok dimeziñ he
deus embannet un dastumadennig danevelloù ; studioù a ra ivez, hag he deus mennozioù
« dispac’hel ». He mamm a sell se evel ur c’hleñved. Dre chañs ez anavez al louzoù : « Pa’z po ur
bugel, ne gomzi ket mui evel-se, ne soñji ket mui e seurt traoù ». E-keit-se, he deus Isabella dilezet he
studioù, hag e c’hortoz ur gwaz. Echu ar brezel, e tistro Guglielmo Antaldi da welout tud Isabella.
Haroz eus ar Rezistañs, a diegezh dereat, e rafe ur gwaz a-zoare. Isabella hag eñ a bourmen a-gevret el
liorzh ; hi a gutuilh bleunioù, a lez reoliek da gouezhañ, hag a zastum he-unan : digarez da ziskouez
he bronnoù dre he sae re zigor. « Emglev oa war an traoù-se », a skriv Guglielmo ; « gwir a’m boa da

welout da vronnoù, pa zleen divizout prenañ pe get ». Isabella a oar pezh a c’hortozer digant ur plac’h
yaouank ; bemnoz e tegemer Guglielmo el liorzh gant he c’hoarzh fresk. Padal, ar frazenn gentañ he
deus Francesca lavaret dezhañ zo bet rok ha dichek.
An dimeziñ ne wered ket warni en doare a heted : kenderc’hel a ra gant he studioù, anv a ra eus
micher. Ar spi diwezhañ eo ar bugel : Francesca zo fellet dezhi kaout unan. Hag an holl da ziouganañ.
« Pa vo bet ganet ar bugel, ne vo mui ac’hanout, te vo dezhañ », eme Isabella he deus unan endeo.
« Ar wagenn. Te santo ar wagenn, hag… », a lavare ar vamm. Met Francesca ne sant gwagenn ebet ;
he mamm, sebezet a ro dezhi un ali : « Na lavar da zen ». Ne ersav ket evel m’eo dleet d’ur vamm
ober, zoken e-keñver he babig : « Ur babig kreñv e oa », a skriv da Isabella, « gant daoulagad bras ha
du. Va daoulagad, ho poa lavaret, ha blev rous Guglielmo, ha daouarn n’ouzon ket pehini eus an
tadoù-kozh. Sellout a rae pizh ouzhin, sirius, hag e hañvale goulenn ar gwir da gaout e vlev dezhañ eunan, e zaoulagad, e zaouarn. Kompren a ris neuze, disammet, ne oa ket muioc’h din eget ma oan
dezhañ, evel ma venne d’ho tiouganoù. Biken ne vefemp an eil d’egile. () Bez’ e oa ac’hanon c’hoazh,
hag anezhañ ivez bremañ : un digenvezded ouzhpenn er bed ». Hervez ar patromoù degemeret e rank
ur plac’h steuziañ evel den adalek ar mare m’eo mamm ; ha war un dro eo mat ivez gwelout er bugel
kendalc’h an tiegezh, ha melezour e dud. Tremen a ra zoken da brouenn a garantez etre ar gerent hag
e-keñver ar bugel. Isabella da skouer, pa gomz eus he mibion, o diskouez evel skeudennoù anezhi hag
he gwaz (gant pilpouserezh ouzhpenn, rak an eil bugel zo mab Guglielmo…). Francesca a skarzh
diouzhtu seurt falskarantezioù.
Evel gwreg ivez en em ren en un doare ken dic’hortoz, daoust d’ar pezh a hañval. Derc’hel a ra da
ziavaez direbech gwreg Antaldi, bepred en e gichen pa’z eo talvoudus dezhañ. Degemer a ra en he zi
an dud a ranker degemer, ha ne ro ket krog d’ar gwallvrud. Met, pezh a zo sebezus, ne oufe den
kavout abeg en he buhez : e c’hwezek bloavezh dimeziñ, betek kejañ gant Matteo, n’he deus bet
avantur ebet ! Met ar wech-se, ne oar ket en em ren : e-lec’h mirout an dra etre bevennoù an
dereadegezh, troc’hañ pa emañ he saviad kevredigezhel – ha hini he gwaz – en arvar, e ra eus an afer
un drama. Komz a ra eus kuitaat he gwaz, komz a ra eus marv, ha setu poent-loc’hañ ar romant hag ar
c’henskriverezh etrezi hag Isabella. Met dres, ra gemerfe skouer diwar he mignonez ! Hounnezh, ouzh
taol gant he ziegezh, na daol ket evezh outi, zo frealzet gant soñj ur paotr he deus anavezet un nebeut
sizhunvezhioù a-raok, e Milano. Kendrec’het war bouez dreist an tiegezh, e oar e ranker koustet a
gousto e zerc’hel en e blom. Evit se e tiskler un anv faos d’he c’harantezioù dre zegouezh, e tav da
viken war he avantur gant Guglielmo ; morse ne ouezo he gwaz ar wirionez war « e » eil mab. Tu
bennak er romant e lenner dindan bluenn Guglielmo e rank ar c’hristen ober seurt aberzhoù : asantiñ
bevañ er gaou kentoc’h eget brudañ ur wirionez a lakfe brall e re a draoù. Ar gevredigezh zo a-du gant
Isabella ha Guglielmo : ur wech int bet gwelet a-gevret en un ostaleri ; den n’en deus morse lavaret
netra : « Heuliañ a raemp reolennoù diazezetañ an avoultriezh. Francesca oa da vignonez nesañ », eme
ar paotr.
Met Francesca, goude bezañ nac’het ar feiz kristen ha nep relijion, a nac’h ar gaou, an
treuzvarc’hadoù, kenwallerezh ar gevredigezh evel kenwallerezh he matezh. Setu perak ne vo ket
pardonet dezhi. E seurt emzalc’h, ne oar Isabella gwelout nemet lorc’h.
Ar rebech grevusañ a zeu koulskoude digant he gwaz. Buan en deus merzet ne zeufe ket an
arc’hant da vezañ preder kentañ Francesca ; aze c’hoazh n’en em ren ket evel ar merc’hed all. Forzh
petore gwreg zo chalet dreist-holl gant ar berzh kevredigezhel, eleze berzh he gwaz. Ket Francesca.
« Kavet ’m bije gwelloc’h he dije, evel an darn vrasañ eus ar merc’hed, va broudet da glask ar berzh a
bourchas ur vuhez pinvidik, strantal hag uhelvedek. Da nebeutañ ’m bije gallet rebech dezhi aberzh va
uhelvennadoù, hag ober emzinac’h eus va c’hwitadennoù », eme Guglielmo da Isabella. Francesca he
deus degemeret ar vuhez uhelvedek evel un dlead priedel, morse n’he deus bountet Guglielmo da
vougañ ennañ Ignazio ar Rezistañs ; lakaet he doa diaes Isabella ha Gianluca, met en diwezh n’he
deus ket miret outo a dañva ar vuhez plat a zo o hini. D’ar muiañ en deus Gianluca kerseoù. Gant
Guglielmo eo disheñvel. Dre vevañ gant Francesca hepken, ha hep ma lavarfe dezhañ ur ger, en em
gav adkaset dibaouez hag en un doare diremed d’ar wirionez a glask diverkañ.

Ar romant zo kinniget en derou evel enkadenn un dimeziñ : Francesca zo aet da ziskuizhañ en
Isola Rossa goude un oberatadenn. Un deiz e feurm ur vag, ez a d’un oufig digenvez, hag e chom
gourvezet war an traezh. Matteo a zegouezh dres e koulz evit mirout outi a vervel gant un taol heol.
Mont a reont a-gevret d’e di, ha Francesca a chom. A-benn ar fin, e lavar da Matteo eo dimezet, hag e
tistroont a-gevret da Roma, amzer da Francesca da lavarout d’he gwaz e kuita anezhañ. Met, an deiz
ma tistro ez eus tud en ti, ha Guglielmo a rank mont da Napoli. Hi ne c’hell ket komz enta, ne c’hell
ket skrivañ kennebeut ; chom a ra, o welout Matteo bemdez, o lavarout bemdez ez aio kuit. En enkrez
ez eo he hini, e skriv da Isabella. Komz a ra ivez eus ar marv. Isabella ne gompren ket ; eeun eo an
traoù eviti : n’eus nemet troc’hañ diouzh un den a zeu da vezañ re aloubus ; ne vo ket a gudenn : den
ne oar netra. Francesca ivez ne gompren ket perak ne c’hell ket mont kuit, pa fell dezhi.
He dimeziñ da gentañ zo c’hoazh un dra amjestr eviti : lavarout a ra e wel ar bloavezhioù, betek
marv Lionello, evel un damgousk. Koulskoude, en derou, e oa diazezet he dimeziñ gant Guglielmo
war traoù estreget ar boaz, an arc’hant pe an tiegezh (pe gant Isabella eo e vije dimezet Guglielmo).
En-dro dezho, evel just, an dud o doa kavet displegadurioù : Guglielmo en doa c’hoant kaout ur wreg
kalz yaouankoc’h egetañ, Francesca oa bet kizidik ouzh berzh da zont Guglielmo, mab ur senedour,
ha bourc’hiz. Ar wirionez oa disheñvel. Francesca, en he yaouankiz, oa plac’h an ijin. « Marteze on
dimezet gant Guglielmo peogwir en deus, an hini kentañ, divinet e c’hallen bezañ diouzh ar wirionez,
zoken ma ne oa pep tra ennon nemet ijin c’hoazh ». Guglielmo diouzh e du ne oa ket c’hoazh rener ar
gelaouenn vrasañ, liammet ouzh ar strollad politikel o ren, ne oa ket c’hoazh senedour ; kelaouer e oa,
ha dreist-holl e oa c’hoazh Ignazio, paotr ar Rezistañs, doujet gant keneiled Francesca ; e se e responte
da c’hoant Francesca da vont bepred pelloc’h eget he bevennoù. Un deiz zoken en defe lavaret da
Francesca : « C’hoant ’m befe da chom Ignazio ; skoazell me », dres peogwir e sante ennañ endeo ul
lusk kreñv davit ar berzh kevredigezhel hag an uhelved, davit galloud an arc’hant ivez. Marteze eo
dimezet Guglielmo gant Francesca peogwir e soñje e oa tu, ganti, da na vervel ; zoken mar en deus
graet goude pep tra evit he distrujañ.
Er pemzek vloaz goude, a anv Francesca un damgousk, e hañval en un doare bezañ chomet feal
dezhi he-unan ha bezañ war un dro degemeret reolennoù ar c’hoari kevredigezhel. A-ziavaez eo
gwreg Antaldi, pennrener « La Gazzetta », kelaouenn gristen demokratel. Profitiñ a ra eus arc’hant he
gwaz : ur c’harr he deus, ur ranndi cheuc’h, bravigoù, foulinennoù, mitizhion, daremprediñ a ra
metou-ren Roma. Hogen chomet eo feal dezhi e kement ma n’eo ket deuet da vezañ kristen, daoust
d’ar metou ma vev, ha da savlec’h he gwaz, ha n’he deus ket kennebeut graet van da vezañ.
Kenderc’hel a ra da lenn, e-lec’h bezañ prederiet gant arc’hantiri, strink h.a.. Ned a ket er c’hoari, ne
ro ket ur bern pouez d’an arc’hant ; degemer a ra en un doare gouzañvat, o chom un tammig
arvesterez en don anezhi. A-benn ar fin e c’haller lavarout emañ c’hoazh goude pemzek vloaz e par an
ijin, hep bezañ lakaet he ijinadennoù da dalvezout, hep bezañ klasket kalz zoken. N’eus mui nemet
Guglielmo a zo direnket gant an emzalc’h « neptu »-se.
Gallet he dije Francesca chom en damgousk ma oa. Evel ma ne oa netra tonket e gwir e derou he
dimeziñ, ne oa ket tonket he dihun kennebeut. Hemañ zo e dalc’h daou zarvoud o dije mat-tre gallet
na vezañ. An hini kentañ zo marv Lionello. Er vuhez peoc’hiek hag aes, e tarzh evel an tanfoeltr. Adal
neuze eo distrujet ar c’hempouezioù, n’eus ket mui eus an eurvad a dalveze da win-kousket. An eil
darvoud zo ar gejadenn gant Matteo. An dra-mañ, ennañ e-unan, zo boutin ha dister : ur vaouez o
kemer un oriad. Hogen, gant Matteo e taol Francesca troad er fetis. « Merzout a raen, emezi, ne’m boa
morse, ha me dimezet abaoe c’hwezek vloaz, bevet gant ur paotr ». Emañ evit gwir gant Matteo, korf
hag ene, mesket eo jestroù o buhez. Bevet he deus en hevelep ranndi ha Guglielmo, e-pad pell, met ne
oa netra boutin etrezo. Ne oant morse a-gevret, hogen kichen-ha-kichen, prederiet da reiñ anezho ar
skeudenn a zeree, ha n’eo ket da vuhezañ un dra bennak ; pa vezent ouzh taol, da skouer, rak zoken
aze e veze un arvester : ar mevel. N’eus mui, hag abaoe pell, netra nesaek etrezo, ha n’eo ket hepken
peogwir o deus pep hini e gambr ha peogwir ne gouskont ket mui a-gevret. O dimeziñ zo ur mennoz.
« Pep hini ac’hanomp, eme Francesca, zo sur, bennozh d’an arc’hant, da douch danvezioù, koad,
metal nemetken ». Ha bamet eo o touch kroc’hen Matteo.

Marv Lionello zo an darvoud nac’hel en deus distrujet ar vuhez peoc’hiek ; an avantur gant
Matteo zo an darvoud yael a ro tro da Francesca, dre he soubañ er fetis hag er gwirion, da santout, ha
goude da gompren, pegen kleuz ha faos eo bet bloavezhioù he dimeziñ. Evel just, ar gwirion a gav
Francesca gant Matteo zo bevennet d’an orged ha d’ar garantez. N’eo ket peogwir ez eo orged pe
karantez ez eo pouezus, met e kement ma ro da Francesca en-dro skiant ha buhezadur an diles.
Pep tra zo bet faos e buhez Francesca abaoe he dimeziñ ; gwelet hon eus darempredoù an daou
bried. Heñvel eo gant ar baotred o deus karet anezhi : o c’harantez a yae d’ur skeudenn, gwreg
Antaldi, ha spi o doa da gaout drezi ur mad bennak a-berzh he gwaz. D’ur mare he doa Francesca
klasket labourat. Met pe labour a c’hell ober gwreg Antaldi ? A-benn ar fin ez a, gant ur paotr a
anavez, da zerc’hel ur sal-diskouezadeg livadurioù arnevez. Ar « vicher » he deus d’ar mare-se zo ac’haoliad war an arz hag ar c’henwerzh, saviad diaes endeo. Hag evel just, ne werzh netra. Didalvoud
eo d’an arvalion, didalvoud d’an arzourion. Gant avi e sell ouzh ar stalioù boued ma’z eus ur bern
tud : klotañ a reont gant un ezhomm gwirion, kenwerzh gwirion eo, gant arvalion wirion. Se a zo ur
vicher, se zo fetis. Met hi gant he zaolennoù zo hepken ur vourc’hizez a gav re hir he amzer, rak
ouzhpenn, n’he deus ket ezhomm da c’hounit arc’hant evit bevañ : ur gwaz he deus evit se. Ur ger a
c’hell arouezañ he buhez : aner. Aner ar c’hinnigoù a ra da verc’hed an oberoù a garitez : « Prest on
da ober forzh petra ». Aner he striv da adkregiñ gant al lennegezh : emañ e soñj stagañ gant ur romant,
hep merzout ez eus un dislavar etre ar c’hrouiñ hag ar vuhez a ren. Ne skriv romant ebet, evel just.
Neuze e tesk skriverezañ ; skriverezañ forzh petra.
A-wechoù e oa bet en he buhez priedel luc’hedennoù a zilested, da vare ganedigezh he mab, da
skouer, ha goude zoken. Hi he doa gouezet diouzhtu mont d’ar pep pouezusañ, gwelout an den er
babig. Eviti, Lionello oa eñ ; e-se e tiorree ur seurt nevez a zarempredoù etre mamm ha bugel, o terriñ
ar patromoù kozh. Padet eo an emzalc’h-se : kalonek a-walc’h eo evit lavarout, goude marv Lionello,
n’he deus ket ur soñj fraezh eus e zremm. « Kemmañ a rae en ur greskiñ : pep skeudenn a ziverke ar
skeudenn gent ». Un touell all a zinac’h amañ : gwelout un den er skeudennoù anezhañ, a virer en
eñvor pe en un diretenn. Mirout skeudennoù eo c’hoazh eztaol ar garantez, hervez an dud. Francesca a
oar emañ an den en treuzfurmadur, n’eo ket er skeudenn. Prizius e vije bet kement-se eviti, hag evit
Lionello ; ar metou, ar gevredigezh o deus buan e lakaet difrouezh. Desavet eo bet Lionello gant un
nurse saoz, hervez pennaennoù amprouet. Hag evitañ eo deuet e vamm da vezañ ur vamm faos :
pinvidik e oa, hag e ouie bleniañ. Ur wir vamm a vije bet paour, tev, hag ouzh e c’hortoz er gêr.
Gouzout a ra endeo pelec’h emañ plas ur vaouez. E-maez diraez nevezintioù e vamm emañ ; evel
kement tra a zo en ti, eo ar bugel perc’hentiezh e dad – hag e vetou. Francesca zo bet diberc’hennet
eus kement tra a oa dezhi, traoù danvezel ; met ivez eo bet tennet diganti ar bugel, ha lazhet enni pezh
a oa un egin a grouiñ.
E seurt difetister, anerded, ne chom da Francesca, evit krediñ ez eus anezhi c’hoazh, nemet un
dra : dispign arc’hant. Dispign un arc’hant n’he deus ket gounezet, o prenañ ker-ruz traoù n’he deus
ket ezhomm. D’ar mare-se zoken, an arc’hant n’eo mui fetis.
An difetisted, ar faosted-mañ n’o deus netra da welout gant « ijin » Francesca en he yaouankiz.
Diwirion oa an ijin ivez, met war un dro e oa ur c’hallusted. Er c’hontrol, buhez pried Francesca, ha
buhez ar metou-ren en Italia er goudebrezel, zo ur gaou gaonac’h, gaou ur gevredigezh a lak da grediñ
ez eus anezhi, pa n’eus mui nemet breinadur. Gaou Francesca a zigor un dazont. En ul lizher digant
Francesca da Isabella e lenner : « E-pad hon troioù da Venezia, pa’z aemp da San Rocco, e chomen da
sellout ouzh skeudenn ar C’hrist en e sav dirak Pilat, gwisket gant sae wenn ar re sot. Ne oa ket Doue,
evel ma kredez, a’m boeme, met un den, Jezuz a Nazared, a gredas tremen da Zoue, hag a ouezas
bezañ diouzh e ijinadenn ». D’ar mare-se e teu ar gaou da wirionez, hag ar peurrest eo a zo gaou. Na
en em zinac’h, bezañ diouzh he ijinadenn, setu pezh n’he deus ket gouezet Francesca ober, ha setu
ivez gwirionez he imram a-hed ar romant.
Nac’helezh eo Francesca diouzh savboent ar gevredigezh, nac’helezh eo he « ijin » ivez, diouzh
savboent ar soliadelezh. Kudenn Francesca zo neuze treuzfurmiñ an nac’helezh-se e yaelezh,
eilpennañ ar c’heñver nac’helezh/yaelezh m’emañ.

E-se ez a ar romant diouzh daou lankad. An hini kentañ zo lankad an displegañ. O skrivañ d’he
mignonez emañ Francesca e soñj displegañ dezhi pezh a c’hoarvez. Dre Isabella emañ ivez e soñj
displegañ d’he gwaz perak e kuita anezhañ, rak Isabella zo kefridiet evit kas al lizheroù da Guglielmo.
Eus ur c’hwitadenn e teu an ezhomm displegañ-se : en he distro eus an Isola Rossa n’he deus ket
gallet komz gant Guglielmo, peogwir e oa tud en ti. Hennezh, a spurmant diouzhtu ez eus un dra
bennak gant e wreg, a dec’h da Napoli, war zigarez e labour. Francesca neuze a glask skrivañ ur poz :
« “Guglielmo ker, n’on distro da Roma nemet evit lavarout dit…” Paouez a ris. Diresis e teu a-greizholl da vezañ ar c’homzoù fraezh ha berr edon e soñj distagañ. “Un oriad a’m eus”. Ha ne ve nemet
se, Matteo, un afer a oriadezh, tra ken ? Ar “Keuz a’m eus” oa faos. Hag evit “Digarez me”, ne’m boa
abeg ebet d’en em zigareziñ ». Nozvezh he distro end-eeun e verz an diaester da zisplegañ gant ar
gerioù anavezet he disparti. Direizh e ve koulskoude, e-keñver Guglielmo, mont kuit hep
diskleriadurioù. Met penaos lavarout ? Ar gerioù a gemer endeo eviti ur ster all, hag ivez en un doare
e sant dija n’eo ket evit un afer a garantez ez a kuit. Santout a ra, met ne gompren ket. Hag e chom e
Roma, e ti he gwaz, o kenskrivañ stank gant Isabella, eus an 09 d’an 26 here 1961. E-pad ouzhpenn
div sizhunvezh e skriv ez aio kuit, o lezel a-wechoù un arvar war ster an droienn : ha ne dalvez ket
ivez mervel ? Un dra hepken a hañval bezañ diogel : n’eo ket mui evit gouzañv ar vuhez-se. A-benn ar
fin ez a kuit, hag e tistro an deiz war-lerc’h. Ar prantad a gloz war c’hwitadenn ar falstec’hadenn, ha
war c’hwitadenn an displegañ. A-zivout ar gudenn resis a zo digarez ar romant da gentañ : en derou
he deus Isabella komprenet « mont kuit » evel kuitaat Matteo ; hag e guitaat hep tennañ evezh an dud.
En he lizher diwezhañ a-raok falstec’hadenn Francesca e ra anv eus « kleñved » Francesca : distrujañ ;
tost eo da grediñ he deus Francesca ijinet an istor-se « rak a-hend-all, penaos ne’z pije ket bet a oriad
betek neuze ? » emezi. Ne wel e nep doare he deus Francesca deraouet un imram poanius ; eviti ez eo
un afer a orged hag a diegezh, a zirenk anezhi. An hevelep emzalc’h a ziskouez pa vez graet anv eus
darvoudoù eus o zremened, istor Krist Venezia da skouer. Boem Francesca a dalveze, da soñj Isabella,
galv Doue ; met Francesca dre lorc’h, a nac’he ; goude lenn displegadurioù he mignonez, ne ra mui
anv nemet eus « komzoù disakr ». A-hed an amzer e stok evel-se Francesca ouzh an hevelep moger.
Eilet eo e se gant un dudenn all n’he deus darempred ebet ganti c’hoazh : Gerardo Viani, kelaouer
er « Gazzetta », skrivagner ivez ; e zeizlevr a lennomp, hag ennañ e kavomp un ergerzhadeg a denn da
hini Francesca. Evelti emañ Gerardo o komz dibaouez eus disparti, hep dispartiañ : emañ o skrivañ ur
« romant », istor e vuhez kentoc’h, ha hini tud e remziad abaoe ar brezel. E 1961 en deus 38 vloaz.
Mennet eo da zilezel e vicher evit en em ouestlañ d’al lennegezh. Ouzh Guglielmo Antaldi, evel
patrom ar wech-mañ, en deus ivez da dalañ. Klask a ra displegañ d’ar re all, kelaouerion, mignoned,
perak ez a kuit. Met evit kement displegadenn a ro d’e jestroù ez eus roet gant ar re all un
displegadenn all kempoell gant reizhiad ar gevredigezh. Gerardo a lavar d’e dad, da skouer, n’en deus
ket ezhomm eus an hêrezh ; evitañ eo un doare da droc’hañ diouzh brientoù e vetou bourc’hiz. An tad
a asant, oc’h ouzhpennañ : « Forzh penaos, mard eo gwir ez euredez gant merc’h Torriani… » Fellout
a ra dezhañ komz eus Gigliola, unan eus mestrezed Gerardo, a zo merc’h ur c’hevalaour anavezet. Er
« Gazzetta » e kreder eo bet prenet gant ur gelaouenn all. Un deiz e lavar Gerardo ez aio da Milano,
an anv kentañ deuet en e spered ; hag e gendivizer da gompren diouzhtu : e Milano emañ sez « La
Voce »… Kaer en deus nac’hañ, den ne gred. Francesca hag eñ a glask komz ouzh tud o deus ur
vuhez diazezet mat en ur gevredigezh resis ; ha da heul o deus ur reizhiad veizadoù resis evit desteriañ
kement darvoud a zo hag a c’hell bezañ, betek meizad ar c’hleñved, pa’z eo an darvoud re estren
dezho. Francesca ha Gerardo ne c’hellont ket bezañ klevet zoken. Hag astennet eo ar rouedad
treuzkomprenadurioù d’an holl dud ha da bep tra. Ur mezeg deuet war-dro Francesca un nebeut
mizvezhioù a-raok derou ar romant, en deus he aliet, o welout niver al levrioù a oa en he c’hambr, da
gaout un eil bugel, ha d’e vagañ he-unan. Matteo zoken ne oar ket mont er-maez eus ar meizadoù
degemeret : e garantez ouzh Francesca a varn diouzh e garantezioù kent, ha da heul n’eo ket evit
krediñ n’he dije ket bet avanturioù araozañ.
Gerardo ha hi zo evel kelien paket en ur gwiad kevnid ; kaer o deus difretañ, diogeliñ n’eo ket
evel-se e ranker kompren o emzalc’hioù, ez int klenket e reizhiad prederel ha buhezel ar re all. Hag
evit gwir, penaos mirout ouzh an dud a soñjal eo istor Francesca hini ur vaouez aet skuizh gant ur
gwaz re gozh eviti ?

Un dudenn hepken er romant, ha betek an dibenn, he deus un emzalc’h disheñvel : Guglielmo, ar
Firenzad gwidreüs. Adalek an noz kentañ e spurmant e c’hoarvez un dra bennak arbennik : tec’hout a
ra, evit mirout ouzh e wreg a gomz. Aze emañ e chal bras, rak gouzout a ra ervat e krog an traoù da
vezañ pa’z eont e furm, hag ez eo al lavar ur furm. Lezel an traoù evel m’emaint, hag evit se tevel,
setu e c’her-stur. Un noz e tistalm Francesca : « Ha mar lavarfen dit on bet o welout va oriad ? »
Guglielmo a gav tro da respont e ve ret kaout muioc’h amzer evit komz eus un danvez ken sirius ; da
c’hortoz, gwelloc’h eo mont da gousket. N’en deus ket miret outi a gomz ar wech-se, met deuet eo abenn da vezañ bouzar. Mard eo barrekoc’h eget Isabella da santout ez eus gant Francesca ha Gerardo
un dra bennak diglenkadus, a zo mallus mougañ, eo peogwir n’en deus ket disoñjet c’hoazh derou e
zimeziñ, ha peogwir eo bet Ignazio, hag eo deuet a-benn da lazhañ ennañ an den direnkus-se.
Setu perak ne dremen ket evel ar re all gant desteriadurioù anavezet ; e strivoù gant e wreg pe e
gelaouer a denn bepred da atoriñ o re. Francesca a ijin en a-raok penaos ez ersavje, mar komzje
dezhañ eus Matteo : karantez, angerzh ? Klenket e ve diouzhtu, gant ur frazenn a zismegañs.
Guglielmo a oar e klask Francesca mont kuit, ha prientiñ a ra an traoù : silañ a ra e skouarn o
mignoned eo skuizh e wreg adarre, hag ez aio da ziskuizhañ. Evel-se, disparti Francesca ne gemero
ster arbennik ebet. An deiz a-raok he falstec’hadenn, e c’houlenn Francesca komz gantañ. Met d’ar
mare diwezhañ, sklaset gant sell he gwaz, e komz eus ur romant a skrivfe. Hag eñ diouzhtu da
dreuzfurmiñ se en un istor a garantez hag a Rezistañs, pe a rev hag a Rezistañs, daou zañvez a zegas
hep mank ur berzh ramzel. Gouzout a ra eo al lennegezh eus ar pouezusañ evit e wreg ; gouzout a ra
ivez emañ ar Rezistañs e-kreiz kudennoù ar goudebrezel, evit ar re o deus kemeret perzh enni ha n’o
deus mui graet netra abaoe, hag evit ar re n’o deus ket kemeret perzh hag en em sant kablus. Eus an
daou dra diles-se e ra un afer a genwerzh. N’eo ket hepken reiñ un displegadur all a ra, evel ma rae
Isabella ; emañ o klask gwerediñ war an darvoudoù, o stankañ ouzh Francesca hent al lennegezh hag
an hent da sklaeraat kudenn an holl.
Anv ez eus ivez eus ur gourc’hwel evit Francesca, hag aze c’hoazh e klask atoriñ : ur plac’h
evelti, a glask mont kuit, he deus ezhomm gounit he buhez ; ur c’hammed war-du an dieubiñ e
c’hallfe bezañ. Eñ neuze en em glev gant ur mignon evit ma kinnigfe da Francesca ur stael dispis ha
paeet re vat, en ul levrdi a zigoro e Roma.
En e emzalc’h gant Viani eo splannoc’h c’hoazh mennad Guglielmo, marteze. Mont a ra betek
kinnig dezhañ c’hwec’h miz ehan gopret, dezhañ da echuiñ e romant e peoc’h. Diwezhatoc’h e komz
eus un emglev a c’hallfent ober : eñ a lakfe Gerardo er-maez war zigarez n’emañ ket diouzh linenn ar
gelaouenn (pezh a zo gwir). Trouz a savfe a bep tu, a rafe bruderezh da Gerardo ; ouzhpenn, en defe
un digoll ramzel. Mar asantfe Gerardo e ve adarre sanket er reizhiad ; gwarezet gant Antaldi, e skrivfe
marteze, met n’en defe mui netra diles pe nevez da lavarout.
En diwezh, hag aze emañ taol-mestr Guglielmo, ez asant da gudennoù Gerardo, e-pad ar
c’haozeadennoù hir o deus. Nemet e venn termenañ e-unan ar c’hudennoù-se : ober dibaboù nevez ;
pa’z eo, hervez Gerardo, drama e remziad « nevesaat ar barnadennoù war an traoù », pe kentoc’h
« war endalc’hed an traoù da zibab etrezo ». Heñveldra gant Francesca. Ne gomz ket ganti eus ar
c’hudennoù loskus, met skrivañ a ra da Isabella, hag ar mignonezed a genskriv… War zigarez doujañ
da emrended Francesca eo ne gomz ket ganti, emezañ. Evel-se e c’hallo dibab he-unan, hep bezañ
levezonet, etre « mad dreist an digenvezded gantañ, ha mad, ken rouez all, an emglev orgedel ».
Gouzout a ra ervat n’eus ket a zibab aze : ha pa zibabfe Francesca ar gwaz pe an oriad, e tibabo
bepred an hevelep kevredigezh, hag e vo forzh penaos klenket en hevelep reizhiad. Setu pezh a sioula
anezhañ, hag a ro tro dezhañ da c’hoari ur roll hael. Rak n’eus ket kalz gwazed italiat doganet a lezfe
o gwreg da vont hep prosez. Aze e tiskouez Guglielmo e widre hag e ampartiz. Met na Gerardo na
Francesca ne vezont atoret : int ivez ne c’hellont ket mui klevout moarvat, aet int re bell en o
ergerzhadeg.
Guglielmo, den an difiñv, evel ma lavar e-unan, a oar eo marv endeo. Gouzout a oar ivez eo en
arbenn a se emañ e penn ar « Gazzetta ». Sigurioù eo pep tra en e vuhez : merzet en deus e c’halle
lavarout hepken « an hevelep re » pa’z ae da gofesaat. E gofesadur gwirion nemetañ ne oa ket
talvoudek : er Strouezh e oa, hag ar paotr en kofesae ne oa ket beleget c’hoazh. Bac’het er furmegezh,

n’eo ket Guglielmo touellet ganti. Mennet eo avat da genderc’hel evel-se, ha n’eo ket evit gouzañv e
teufe tud da zirenkañ un urzh ken peoc’hiek. Isabella, o komz eus ar c’hav-bez savet gant he mamm,
ma emañ livet holl dud an diegezh, a lavar he deus dre he hunvre gwelet ivez Guglielmo livet war un
dro ganto. Hemañ a anzav emañ en o zouez evit gwir, hag ar bed a-bezh : « Ne gredomp ket mui
bezañ digenvez : derc’hel a reomp kompagnunezh an eil re d’ar re all ; kuit a vezañ spontet gant hon
tonkad. Evit lakaat da grediñ ez eo ar stad-se, ken boutin en hon ser, ar vuhez c’hoazh ».
Betek he falstec’hadenn gant Matteo he deus Francesca klasket displegañ da Isabella. Distro d’he
zi avat e skriv d’he mignonez : « Distro on, evel ma welez. Moarvat e lavari e oa da c’hortoz, an holl
verc’hed, en degouezh-se, h.a.. Ne ran forzh. Ar merc’hed all a c’hell ober pezh a garont, lavar-te
pezh a blij dit, n’on ket chalet gant hoc’h ali ». Sanket en dic’hoanag a veuz anezhi goude he distro,
dreist-holl pa oar eo aet kuit Matteo, ne verz ket Francesca emañ o paouez ober ur c’hammed eus ar
pouezusañ. E-ser he c’henskriverezh stank gant Isabella, he deus div wech merzet ne oa ket dezhi, na
da Guglielmo, e klaske displegañ, met dezhi he-unan. « Pep hini eus va lizheroù zo un arsav en ur
c’herzhed ; ar pal a vez termenet dre ma’z eer, ha ne vo splann din nemet ur wech diraezet ». Ha dres
a-raok mont gant Matteo e skriv n’eo ket pouezus e komprenfe he gwaz : hi he doa ezhomm
kompren ; hag evit se e ranke skrivañ. Hogen bremañ ez a pelloc’h : gwelet he deus e oa bugelel
nac’hañ bezañ klenket e reizhiad ar re all, pa nac’her hepken gant gerioù. E seurt c’hoari e koller
bepred. Hiviziken e skriv kalz nebeutoc’h. Daoust d’he foan, d’he c’heuz d’he c’harantez dilezet, e
krog da droc’hañ diouzh ar bed a argas, da reiñ furm d’ar pellder ez eo aet dioutañ. Mont kuit n’eo ket
mui mont gant Matteo : dieubet eo en un doare, n’eo ket peogwir e poueze ar paotr war he diviz, met
peogwir ar garantez-se, goude bezañ bet ur broud eviti, oa deuet da vezañ ur skramm o virout outi a
welout sklaer. Evit he skarzhañ, ne oa nemet ar falstec’hadenn, zoken mard eo buhezet war an taol
evel un dra spontus ha digalonekaus. Dieubet eus an oriad, eo war un dro dieubet diouzh ar gwaz ;
n’eus ket anv da zisammañ eus tud re aloubus, met a derriñ patromoù kozh : hini ar vestrez, hini ar
wreg ; hini an eurvad ivez, hag ar garantez. Evel-se e krog an hollelaat. Francesca a lak ar pelladur da
gentañ er poent resis a anavez dre ar buhezañ : lec’h ar vaouez er gevredigezh. Diouzh savboent ar
gevredigezh-se, ne c’haller mui zoken envel Francesca « ur vaouez ».
E-se c’hoazh eo eilet a-bell gant Gerardo, daoust ma n’eo ket ken fraezh ha ken diogel gantañ.
Troc’het en doa endeo diouzh Stella, ar vaouez en deus karet ar muiañ ; kroget eo an argerzh abaoe
pell. E « romant » a c’hoari evitañ roll ar c’henskriverezh evit Francesca : ezhomm en deus d’en em
adkavout, reiñ furm d’ar c’hudennoù o deus debret anezhañ abaoe dibenn ar brezel, hag en deus
buhezet en dic’hoanag hag er morc’hed. Ur redi eo, pa na vije nemet evit skarzhañ se da vat.
O nac’hañ bezañ kelaouer gopret mat, a skriv pa en deus amzer – hag en deus nebeut-ouzh-nebeut
– e nac’h ivez skeudenn ar gwaz-pourvezer arc’hant, ha dreist-holl al lec’h roet d’an arz.
Degemeradus eo an arz e kement ma chom etre bevennoù merket dezhañ. Gerardo a oar e talvez an
dra-se distruj an arz. Nac’hañ ur vuhez graet a voestoù ma klenker an traoù : ur voest vras evit ar
vicher, ur voest vihan evit an arz. Boestoù a bep seurt evit ar garantez, ma kaver merc’hed a bep seurt.
An holl seurtoù a zo bet roet da Gerardo. Stella, ar Garantez ; un deiz m’edo en ul levrdi ganti en deus
soñjet e tizhe an eurvad : Stella mui al levrioù, petra hetiñ ouzhpenn ? Edo dres aze gant boestoù
bihan, ha dic’houzañvadus e oa : kaer oa lakaat kichen-ha-kichen Stella hag al levrioù, n’o deus morse
graet an unded : Stella ne lenne ket. Un tammig kasaus e kave karout ur skrivagner. Pa skrive
Gerardo, ne ouie ket petra ober ; livañ a rae he ivinoù. Hag eñ diouzh e du oa gwall baket : pa edo
gant Stella, ne c’halle ket skrivañ, ne soñje nemet enni hag e kousket ganti. Pa dec’he, ne c’halle ket
padout gant ar c’hoant dezhi. Seurt karantez ne zegas nemet un enkadenn diziskoulm. « Etrezomp, ne
oa boutin nemet ar garantez », emezañ. Ur vestrez all, Sarah, a ro dezhañ ur garantez vamm ; frealziñ
a ra, klask saveteiñ, prest da gavout mat en a-raok kement tra a rafe Gerardo. Kinnig a ra zoken bevañ
anezhañ, evit ma c’hallfe skrivañ e peoc’h, pezh a dalvez tennañ digantañ e stourm, en un doare.
Divarrek eo avat da stourm gantañ : marteze eo marv endeo, war un dro gant ar peurrest eus he
ziegezh, e kampoù-bac’h an nazied. Gigliola erfin, plac’h yaouank « frankizet » peogwir e kousk hep
chipotal gant forzh piv, a vije a-walc’h ur wreg dereat : pinvidik, yaouank, koant, divarrek, e rafe
bugale diouzh ret : « Kompren a ris, emezi, perak e kar merc’hed ’zo kaout bugale. Ne ouzont ober
netra all, divarrek int da grouiñ a-youl : eveldon ». Gerardo a nac’h an traoù termenet en a-raok, rak

ennañ e sant an ezhomm da dermenañ a-nevez, – zoken mar pleg alies gant laoskentez da ginnigoù ar
bed kozh. Hoalet eo gant personelezh Antaldi ; n’eo ket touellet gantañ koulskoude. Un noz e
komzont a-gevret eus frankiz. « C’hoantaat a raec’h ar frankiz : he roet hon eus deoc’h », eme
Guglielmo. Ha Gerardo da respont : « N’ho poa nemet ur pal, kelc’hiet evel ur gwenn : ar frankiz.
Tennet hoc’h eus e-barzh. Ar priz, a lavari ? Me oar. Da nebeutañ e ouiec’h pelec’h bizañ. Ni avat ?
Didermen eo ar frankiz ». Eeun oa frankiz tud ar Rezistañs, ne oa goulenn ebet da ober ; termenet e oa
en a-raok, ha den ne lakae kudenn war se. Marteze emañ aze ar c’hwitadenn, dres. Gerardo n’eo ket
barrek da lavarout petra eo ar frankiz ; divarrek eo ivez da lavarout petra eo ar vaouez hag ar garantez
a het a-wechoù. Met barrek eo da lakaat ar goulenn.
Francesca hag eñ, da heul o c’hejadenn dic’hortoz e Roma, a ya da Milano : ar pellder fetis a
lakaont etrezo hag o buhez kent zo arouez da bellderioù all.
D’ar mare-se hepken e kompren Guglielmo en deus kollet. Aet eo Francesca er-maez eus e
c’hoarioù, argaset he deus a-vloc’h an « dibaboù » kinniget gantañ. Eñ a grede e oa aet d’an Isola
Rossa da adkavout Matteo ha war un dro an ankounac’h, pell diouzh ar bed. E Milano emañ, kavet he
deus labour. Guglielmo a ra ur striv diwezhañ evit he derc’hel : goulenn digant e vignon reiñ d’e wreg
ur gourc’hwel re baeet c’hoazh, met n’eo mui nemet evit an enor. Priedelezh, angerzh, avantur, brud
vat pe gwallvrud, an traoù-se n’o deus mui ster ebet. Emañ Guglielmo dirak un anadenn n’en deus
krog ebet warni. Emañ eñ ivez o vuzuliañ ar pellderioù.
Aze e teraou yaelezh Francesca ha Gerardo. Gant an troc’hoù o deus roet furm d’un argas a oa
dangorel er penn-kentañ. Torret o deus patromoù kozh, met dreist-holl o deus distrujet traoù enno : agevret, en o ranndi vihan sko ouzh an trest, e reont ar c’hammed diwezhañ : Gerardo en deus
diskouezet da Francesca e « gaieroù », e romant. Houmañ a gav mat, a ali anezhañ da skrivañ buan
tennad diwezhañ o imram. « Goude, e pakataimp an holl gaieroù, hag en o lakaimp en un diretenn ».
Ar « morc’hed » da vezañ bet ugent vloaz e dibenn ar brezel, da na vezañ kemeret perzh er Rezistañs,
en deus talvezet dezho kement ha ma c’halle : tud o remziad, evit an darn vrasañ, o deus kavet aze
digarez d’o diouer a ober, d’o c’housk, ma n’eo ket d’o marv. Evito er c’hontrol eo bet ur pistig, unan
eus an traoù o deus kaset anezho betek Milano. Met bremañ eo echu, derc’hel da se ne ve mui nemet
un diflipadenn.
Noazh int, digenvez evel an dachenn skornet dindan o frenester. Pep tra o deus da sevel, ha ne
ouzont ket petra e vo. Ar gerioù n’int ket mui an hevelep re, ret eo o zermenañ adarre : « Petra dalvez
romant da skouer ? Te oar kement ha me n’eo ket hepken daou c’hant pajennad, pe mil pajennad
voulet ». « Rankout a ran kregiñ a-nevez, eme Gerardo, ne’m eus pajenn skrivet ebet ken ».
Heñvel eo gant o darempred, ha drezo gant darempred forzh petore paotr ha forzh petore plac’h,
da dermenañ a-nevez. N’int ket a-gevret dre orged, pe evit sevel un tiegezh. Etrezo eo an troc’hoù a
zo boutin, hag an ober da zont. Ha den ne oar petra vo an ober-se. Guglielmo, Isabella, Gigliola o doa
alies rebechet dezho, er romant, bezañ emgar : ne ziskouezent bezañ chalet nemet ganto o-unan, gant
o c’hudennoù ; hag evit kudennoù sellet evel personel, ne derment ket da zegas strafuilh e buhez o
mignoned hag en o spered – en em lazhet he deus Isabella en dibenn. E-lec’h emgarouriezh, e oa
kentoc’h entroadur, nac’hel pa zistruj, yael endeo pa lak pellderioù. Amveziad diziouerus d’ar
c’hrouiñ meneget uheloc’h eo : Francesca ha Gerardo a oar ne gavont e lec’h ebet estreget enno an
elfenn nevezus ; ne c’hellont soliañ nemet war an darempred nevez a grouont etrezo, hogen aze emañ
egin un denelezh nevez.
Ar re all, anat, a chom er-maez eus an dehentadur-se : gant Gerardo ha Francesca ez eus ur
buhezadur estren dezho, ha n’o deus evit kompren an traoù nemet meizadoù kozh. Ar c’hrouiñ ganto a
vo dres, e-touez traoù all, krouiñ meizadoù nevez.
Netra ne lavar e teuint a-benn.
Degouezhet int el lec’h strishañ, er gouelec’h : hini ar bajenn wenn, hini an trest dirazo. En
digenvezded emaint, hogen meur a zigenvezded ez eus : hini an eurvad dre ar garantez, troc’het
diouzh ar bed gant ar mor en-dro d’un enezenn. Digenvezded ar gevredigezh o deus kuitaet, a zo hini

ar marv. Digenvezded ar c’hrouiñ. Ur frazenn gant Francesca hon lak da soñjal eo o digenvezded an
hini diwezhañ meneget : « N’omp ket mui stag ouzh ar vuhez, met ouzh un dra bennak fetis. Me, da
skouer, ouzh an daol-mañ a’m liamm ouzh ar bed ». En afer-se eo Francesca an ambilh ; ober a ra
amañ anv eus un dra a zo santad hag arouez, hogen techet eur da fiziout warni. Asur ha nerzhek eo.
P’emañ Gerardo o c’hortoz enkrezet he ali war e romant, e oar-hi eo ret troc’hañ diouzh se ivez. Hi eo
c’hoazh a argas an temptadur diwezhañ damginniget gant Gerardo : mont a-gevret da lenn Como.
Evel amourouzion. Francesca a skarzh an diflipadenn diwezhañ. An hini gentañ eo o talañ ouzh o
dazont dianav, ouzh an oan o deus ivez. Hi araozañ, diogeloc’h egetañ, he deus tizhet ar gouelec’h :
henn dleout a ra d’he saviad a vaouez.
Er gevredigezh veziat o deus ar baotred ur vuhez foran hag ur vuhez prevez. Er vuhez foran ez eus
ar vicher, an ober politikel, al lennegezh, ar skeudenn a venner diskouez d’ar re all. Ar vuhez prevez,
kreizet alies war an tiegezh, a endalc’h an darempredoù hag ar c’heñverioù gwaz/gwreg,
mestrez/oriad, kerent/ bugale, keneiled, h.a.. Ar braz eus ar merc’hed, pa n’o deus ket a vicher, zo
bevennet d’ar vuhez prevez, war-bouez o roll a skeudenn vrav a rankont c’hoari e-kichen o gwaz en
degouezhioù azas – evel Francesca.
Paotred ha merc’hed, er romant, a vuhez ar brevezelezh e doareoù disheñvel. Guglielmo da skouer
a zispleg e-unan e stourm er Sened ouzh ar gastaouerezh, pezh na vir ket outañ a brofitiñ ent prevez
eus an dra, ur wech pe ziv ar sizhun – dindan un anv faos. Ar vuhez prevez a dalvez dezhañ da repu ;
tro en deus evel-se da vevañ o tislavarout dibaouez e gredennoù hag e bennaennoù. Holl dud e vetou a
ra eveltañ, asur ma’z int da vezañ gwarezet gant neveted ar vuhez prevez. Ar vuhez prevez zo e-maez
c’hoari, n’he deus ket da vezañ barnet gant pennaennoù ar vuhez foran. Un arvar ez eus koulskoude, a
lak Guglielmo ken evezhiek : un enebour politikel a c’hell bepred klask arverañ ar vuhez prevez evel
arm, nemet e oar e vo raktal ivez troet an arm a-enep dezhañ. Setu perak e ranker bepred hepkoriñ an
trouz, ar gwallvrud. Ar pep grevusañ n’eo ket marteze e ve dislavar etre buhez ha kredennoù, un
dislavar a c’hell bezañ frouezhus. Hogen amañ e taoler pled da sevel etre buhez foran ha buhez prevez
ur speurenn didreuzus a vir ouzh pep stokadenn, e doare ma c’hallfe ar bed treiñ ingal hag an den
bevañ e peoc’h. Evit Gerardo eo un tammig disheñvel, pa n’eo ket un den a bolitikerezh. Hogen,
bewech m’en deus tro, spontet gant al lennegezh ha diegus da labourat, e kav an tu da ziflipout er
vuhez prevez, er garantez. Stella oa ur gwarant ouzh ar skrivañ, pezh a lakae anezhañ war un dro
laouen ha dilaouen.
Padal, evit Francesca, evit ar merc’hed all, zoken ar re en em gav mat er vuhez o deus, eo ar
brevezelezh mougadur. Er brevezelezh he deus Francesca dizoloet e oa gwreg, mamm, merc’h-kaer,
oriadez, mestrez an ti, met morse un den. Plijadur pe get, ar marv eo. Guglielmo e-unan henn lavar, pa
het d’e wreg mervel goustad, beuzet e pezh a ra eurvad ar merc’hed all. Aze he deus Francesca tizhet
don ar goullo. Sparlet er brevezelezh, ez anavez dre an diabarzh petra dalvez, zoken evit ar baotred, ar
speurenn prevez/foran a daolont kement a evezh da zerc’hel en he sav : un diflipadenn evit na dalañ
ouzh ar c’hudennoù ; ar marv eo, evit ar baotred ivez. Setu perak e skarzh en ur ger temptadur
diwezhañ Gerardo, pa gouezhfe a-walc’h e trap ar brevezelezh : e veaj da Milano ? un avantur, ekichen lenn Como, gant ur vaouez…
Francesca a ziskuilh ar gaou ez eo barn ar vuhez prevez diouzh pennaennoù disheñvel diouzh re
ar vuhez foran ; ne c’houlenn ket ma ve barnet pep tra diouzh an hevelep pennaennoù, nemet en derou
gant afer an dro-c’houzoug. E dibenn he imram avat e tistruj ar speurenn, evit diazezañ, war an
dachenn sellet a-raok evel prevez, un dra nevez a dalvez da von d’he ober. Gerardo ha Francesca, adal an eil d’egile, en daou benn d’an daol, o deus endeo ur ster hollveziadel.
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KENDAEL A-ZIVOUT AR C’HWELUNIADEREZH
(Eizhvet testenn, PKB-1502)
Ar C.G.T..
Tennet eo an notennoù-mañ eus al levr skrivet gant BARJONNET a-zivout ar C.G.T. (La C.G.T.,
histoire, structure, doctrine, Seuil, P, 1968). Adalek 1946 betek 1968 eo bet A. BARJONNET ezel
eus ar P.C.F. ha rener kreizenn-studi armerzhel ha kevredigezhel ar C.G.T.. E zilez en deus roet eus ar
C.G.T. hag eus ar P.C.F. goude darvoudoù mae 1968.
Da gentañ e ra an aozer un danevell eus hanez ar C.G.T. o stadañ he roll pouezus er stourmoù
c’hweluniadel. En un eil lodenn e klask digejañ hentoù nevez evit ar c’hweluniaderezh, o lec’hiañ ar
c’hweluniadoù er gevredigezh hag o resisaat davedelezh an ober c’hweluniadel.
E 1895 eo bet ganet ar C.G.T., da-geñver Kendalc’h Limoges ; bodañ a rae 28 kengevread, 18
yalc’h labour ha 126 c’hweluniad distag. E 1902 e voe termenet dezvadur ar C.G.T. e Montpellier, ha
chomet eo digemm betek 1969. Evit ar gelennadurezh, ez eo bet resisaet da-geñver Kendalc’h 1906,
er Charte d’Amiens. « Ar C.G.T. a vod, e-maez a bep skol bolitikel, an holl labourerion emouez ouzh
ar stourm da ren evit kas da get ar c’hopradelezh hag ar batromelezh » (BARJONNET, p. 15). « El
labour-arc’hañ pemdeziek e klask ar c’hweluniaderezh kenurzhiañ strivoù ar vicherourion, uhelaat
doareoù buhez al labourerion dre c’hounit dezho gwellaennoù nes evel digresk an eurvezhioù labour,
kresk ar goproù, h.a. » (p. 16). « En dazont e vo ar c’hweluniad ar stroll-kenderc’hañ ha -dasparzhañ,
an diazez evit adurzhiañ ar gevredigezh » (p. 16). Dre he c’helennadurezh eo deuet ar C.G.T. da vezañ
un aozadur pouezus e stourm ar renkadoù.
Hogen pa grog ar Brezel-bed kentañ e steuz ar C.G.T. koulz hag ar Strollad sokialour. Dislavarus
eo e-keñver mennadoù ar Charte d’Amiens. Anat eo neuze n’he deus ket ar C.G.T. ur framm
dispac’hel nag ar saviad-kenderc’hañ start o dije miret outi a vont da get.
Gant an Dispac’h soviedel e 1917 e tigor ur prantad nevez en istor ar sokialouriezh. Adalek neuze
e vo pleustret war gudennoù al luskad micherour e dave d’ar pezh a c’hoarvez en SSSR.
Kudenn an darempredoù etre ar strolladoù politikel hag ar c’hweluniadoù a vo degaset e
Kendalc’h an Etrevroadelenn gomunour aozet e Moskva e 1920. Evit LENIN ez eo ar c’hweluniad
lerenn-rod ar Strollad komunour. Mont a ra meizadur LENIN a-enep d’an hengoun c’hweluniadel gall
abaoe krouidigezh ar C.G.T., ha da heul e c’hoarvez un disrann : diouzh un tu e chom ar C.G.T. feal
d’ar Charte d’Amiens, diouzh an tu all ez eo diazezet ar C.G.T.U. a-unan gant an Etrevroadelenn

gomunour. Gant an troc’h-se etre C.G.T. ha Strollad komunour ez a anatoc’h c’hoazh an diouer a
framm dispac’hel oc’h unaniñ ar c’hweluniad hag ar strollad politikel e Frañs.
Adunvanet e voe C.G.T. ha C.G.T.U. da vare Talbenn ar Bobl evit stourm ouzh ar faskouriezh.
Un disrann all a c’hoarvez goude an eil Brezel-bed, o lakaat ar C.G.T.F.O. da zont er-maez eus ar
C.G.T.. Arbenn-kreiz an disrann e voe an enebiezh etre izili komunour ha nannkomunour ar C.G.T.,
gant skoazell ar c’hweluniadoù amerikan hag ar C.I.A. o kellidañ ar c’hweluniad nevez F.O. en anv ar
stourm ouzh ar gomunouriezh. Da heul ez a ar muianiver gant ar gomunourion er C.G.T. evit ar wech
kentañ abaoe derou ar c’hweluniad.
Abaoe 1945 eo bet levezonet ar C.G.T. gant meur a zarvoud : ar Brezel yen, an distalinekadur, ar
C’henvarc’had, arnevezadur an armerzh, emell ar Stad en armerzh, darvoudoù mae 1968.
Ar rebech pennañ a ra BARJONNET d’ar C.G.T. ha d’ar P.C.F. eo n’o deus ket graet dezrannoù
sirius pe o deus o lezet a-gostez, pa vijent bet diziouerus evit kas ar stourm war-raok. Sonnet eo
chomet o c’helennadurezh pa oa ezhomm azasaat an arc’hadurioù ouzh emdroadur an armerzh.
« Biskoazh ne welas an darn vrasañ eus al leviaded varksour e oa ezhomm da zezrannañ donoc’h hag,
ent resis, da zezrannañ ar c’heñverioù daelerezhel etre diaz armerzhel ar gevredigezh hag he
dreistframm politikel, ensavadurel, gwirel ha kealiadel » (p. 164). Abaoe LENIN n’he deus ket an
damkaniezh varksour emdroet kalz. Ha kement-se a c’hell displegañ ersav leviaded ar P.C.F. hag ar
C.G.T. ouzh darvoudoù mae 1968 : aon o deus bet d’en em gavout dirak un dra dianav.
Evit echuiñ e levr e klask BARJONNET hentoù nevez d’ar c’hweluniaderezh, o kinnig da
ziskoulm ar galloud micherour hag an emvererezh. Hogen ne lavar ket piv eus an daou, strollad
politikel pe c’hweluniad, a sammo ar galloud politikel hag an emvererezh. BARJONNET n’en deus
ket lec’hiet en un doare pleustrek roll ar c’hweluniad er gevredigezh. Evel an darn vrasañ eus ar
c’hweluniadourion e ra un diforc’h etre galloud armerzhel ha galloud politikel. War a hañval,
koulskoude, n’eus ket tu da ziforc’hañ ar galloud armerzhel diouzh ar galloud politikel. N’eus nemet
unan, ar galloud politikel, kemeridigezh an disentezioù o vezañ en e amgant. Gant o doareoù a
vremañ, ne c’hell ar c’hweluniadoù nemet gwariañ an disentezioù kemeret gant ar gouarnamant. Keit
ma chomo armerzhel an arc’hadurioù c’hweluniadel, e chomo eilrenk roll ar c’hweluniadoù e
treuzfurmadur ar gevredigezh.
C’HWELUNIAD : hanez ar – C.G.T. gant BARJONNET 113/179 hh** ; hentoù nevez ar -EREZH
(BARJONNET) 113/181 ; roll ar – hervez LENIN 113/180
STROLLAD KOMUNOUR : darempredoù ar – gant ar C.G.T. 113/179 hh* ; diouer an dezrannañ
gant ar – gall 113/181
Dodennoù PKB-1501

KENDAEL A-ZIVOUT AN EMBREGEREZHIOÙ ARMERZHEL
(Pemzekvet testenn, PKB-1503)
Lennadenn : « La réforme de l’entreprise », gant Pierre SUDREAU2.
An embregerezh zo elfenn-diazez ar vuhez armerzhel. Ennañ e c’hell pep hini fetisaat e ijin war
an dachenn armerzhel ha kevredigezhel. Setu perak ez eo andon pep araokadenn ha diazez ar
c’hempouez kevredigezhel.

2

Pierre SUDREAU, La réforme de l’entreprise. Rapport du comité présidé par Pierre SUDREAU, 10/18, Paris, 1975.

Kement arvez a vez karezet hiziv en embregerezh, evel dazrannadur al labour, ar c’hreizennadur
ha diwanadur an unvezioù-kenderc’hañ ha -merañ bras ma veuz ar goprad, zo bet un amplegad d’ar
c’henderc’hañ yoc’hek o tegas gantañ goproù uheloc’h hag un amzer labour berroc’h.
An dezvoù kozh ne glotont ket mui gant furmoù arnevez an embregerezh. Enebet emañ
perc’hentiezh ar c’hevala evel andon ar reizhveli ouzh an dro-spered kempred a ra un dra reizh eus
dasparzh ar stlenn hag ar reolerezh etre an holl berzhidi.
Dre greskiñ e c’halloud eo deuet an embregerezh da gaout mestroni war an nevid ha da luskañ ur
c’helc’h-emgreskiñ etre an ezhommoù hag ar c’henderc’hadoù, a denn da washaat an digevataliezh er
gevredigezh.
En degouezh a vremañ emeur en arvar enta da welout ar foz o tonaat etre amkanioù an
embregerezhioù hag an iziunadoù evel ma anadont er c’hedveno.
Alese an tuadur a verzer en un nebeut broioù europat da gempenn an dezvadurezh dre lakaat
anaout gwirioù nevez d’al labourerion, ha da gentañ ar gwir da berzhiañ er stlennerezh hag er
reolerezh, – gwarant ha benveg-arverañ ar gwir-se o vezañ ar c’huzulioù hag ar poellgorioù
embregerezh.
Kudennoù dibar zo da ziskoulmañ e Frañs evel e pep bro.
Abaoe gwiraourion an Dispac’h gall o reiñ d’ar frankiz ar furm eus perc’hentiezh prevez an
araezioù-kenderc’hañ, ez eus bet bepred un disklot etre an dezvoù ha devoudoù an armerzh war
c’hreantelaat. Unan eus heuliadoù an disklot-se eo saviad digenvezet al labourerion, rediet da stourm
start evit gounit un nebeut « lezennoù bras ». Al lezennoù-mañ, a zo kemend-all a drec’hioù evit al
labourerion, a ro dezho o lec’h er gevredigezh. Aes eo kompren ez ersavfe taer atav ar c’hweluniadoù
d’o difenn.
Diwar rediezhoù al labour greantel e sav ivez tennderioù ha kenniñvoù a zo keflusker
treuzfurmadur an embregerezh. War an dachenn-mañ eo devoudus kenkoulz-all roll ar c’hweluniad.
Ouzhpenn e zoareoù armerzhel ha gwirel a ra eus an embregerezh ur greanti, ur c’hevredad dre
gevrannoù, h.a., e ranker sellout ouzh e zoareoù denel : al lec’h eo ma vez embreget a-stroll gant mabden al labour gopret. Diwar ar sell eus an doareoù denel-se e tle loc’hañ kempennadur an
embregerezh.
Hiziv e chom diaes ar « c’hendiviz kevredigezhel ». Lieselezh ar c’hweluniadoù, emdarzhegezh
an diaz o kreskiñ gant yaouankadur ar boblañs zo elfennoù skoilhus. O chom stag ouzh pennaenn ar
frankembreger, ar pennoù-embregerezh n’o devez raklun kevredigezhel ebet hag a nac’h breutaat gant
al labourerion.
Troc’hoù kealiadel don a zisparti ivez ar c’hweluniadoù, a-du gant ar sokialouriezh, diouzh ar
batromed intret a frankizouriezh armerzhel. An arc’hadurioù difennet gant al labourerion a drevonn
stern an embregerezh, pezh na oufe ar batromed degemer, o welout eno un dianavezadur eus
amkanioù an embregerezh.
Gwashoc’h eo abaoe 1968. N’eus ket bet muioc’h a ec’hwelioù mar o muzulier dre o fadelezh,
hogen taeroc’h int, – bevennet d’un embregerezh ha skogusoc’h. War un dro, ouzhpenn an
arc’hadurioù gopr, e sav mui-ouzh-mui a arc’hadurioù doareadel : gwarez ar gourc’hwel, aozioù
labour, trevva, urzhaz, h.a.. Ar re yaouank dreist-holl a venn harpañ o arc’hadur war breder o
bleuniadur hiniennel. O emzalc’hioù taer ne glotont ket gant kenurzh ar c’hweluniadoù. Da heul ez a
garvoc’h ar c’henniñvoù hag arvarusoc’h disoc’h ar breutadurioù.
Kement-mañ a ro da gompren ned a ket war steuziañ an disfiz etre ar gevelerion. Ne vo ket awalc’h plediñ ken gant dasparzh frouezh an embregerezh, ret e vo plediñ gant an darempredoù labour
a vez ennañ. Ha pa ouzer e reer mui-ouzh-mui anv a emvererezh e kelc’hiadoù ’zo, ez eus tu da
rakwelout n’eo ket war aesaat ez ay ar c’hendiviz.

A-viskoazh he deus ar Stad diskouezet intrudu evit luskañ ar c’hendiviz. E meur a zoare eo
disoc’het he emelladur : dileuridi ar c’hoskor e 1936, ar poellgorioù embregerezh e 1945 hag, abaoe,
ar perzhiadekaat, ar c’hevrannekaat, an nevezadurioù en embregerezhioù-Stad.
E dalc’h ar blegenn gevredigezhel e chom koulskoude berzh-mat emell ar galloudoù foran.
Ouzhpenn se, ned eo ket evit emellout hep kaout an aotre a-berzh ar batromed pe ar c’hweluniadoù.
Setu perak ez eus bet renet ul leviadurezh ar c’hevratoù, o lakaat e stumm dezvoù disoc’hoù ar
breutadurioù-stroll.
Mar sav kudenn kempennadur an embregerezh, n’eo ket peogwir e ve-eñ aet d’un dra distremenet,
hogen peogwir ez emdro buan ar gevredigezh.
E dalc’h an armerzh nevidek emañ poellelezh diabarzh ha diavaez an embregerezh. Furmoù
disheñvel a c’haller kavout koulskoude, da skouer an diforc’hioù a stader etre ar broioù.
Un araokadenn vras e c’hell bezañ kempenn an embregerezh. Padal, ne vo ket a-walc’h kemmañ
ar c’heñverioù kevredigezhel ennañ evit reiñ respont d’an nagennerezh er gevredigezh vloc’hel. Ret e
vo derc’hel kont eus an iziunadoù pennañ ha chom an tostañ gwellañ dezho.
An hent gwellañ eo enta kinnig d’ar breud ur renabl eus an holl gudennoù a sav, e-lec’h gortoz un
emdroadur emdarzhek. Tamm-ha-tamm e vo graet kempennadurioù o terc’hel kont eus lieselezh ar
saviadoù hag eus savboentoù ar gevelerion gevredigezhel.
Al levr a studi an embregerezh diouzh tri arvez : armerzhel, gwirel ha kevredigezhel. Sellout a ra
ouzh an embregerezh evel unvez-kenderc’hañ war emdreiñ, pezh a empleg un dezrann treadegel ha
kevadegel. Da stern-daveiñ e kemer paderezh an embregerezh en armerzh nevidek. Da heul e rank
isurzhiañ e selledoù d’ar berzh armerzhel.
Fraezh a-walc’h eo displegadur ar roll c’hoariet gant an « tennderioù kevredigezhel » e paderezh
an embregerezh ha roll diziouerus ar c’hweluniad evit o c’hevanekaat ouzh an amkan-se. Diouzh ar
poell-se e tezranner ivez iziunadoù al labourerion. Kefleuniet eo bet an iziunadoù kozh ha sevel a ra re
nevez. Da gevanekaat emaint ouzh amkanioù an embregerezh. Studiet eo ivez « politikadur » ar
c’hweluniadoù, e kement ma’z eo ur skoilh ouzh arc’hwel an embregerezh.
Digejet eo ar poentoù-se e lodenn gentañ al levr : « Ar stadadenn ». Dellezek int eus un dezrannañ
emsavel. An eil lodenn : « Kinnigoù » zo ur renabl eus an doareoù embregel da gadarnaat ar
gevredigezh frankizour araokaet.
C’HWELUNIAD : roll ar – e treuzfurmadur an embregerezh (P. SUDREAU) 113/ 183 hh
EMBREGEREZH : kempennadur an – (P. SUDREAU) 113/182 hh*
KENDIVIZ KEVREDIGEZHEL : – hag embregerezh (P. SUDREAU) 113/183 hh ; roll ar Stad er –
113/184
Dodennoù PKB-1503

AN EMSAV HAG AR VRO (95)
LIZHEROÙ
EMVR-575. – Digant aozerez « Ar morc’hed », gant Alba de CESPEDES : benevelouriezh hag
hollveziadelezh, PKB-1501, Emsav 113/159-179, 1976 :
Un evezhiadenn a zeu goude va fennad : Alba de CEPESDES a echu he romant war ur
c’hallusted. Ne ouzer e nep doare hag e teuio he zudennoù a-benn da neveziñ ar bed, na penaos ; d’ar
muiañ ez eus tu da ijinañ diwar un nebeut elfennoù a zo er pajennoù diwezhañ. Soñjet ’m eus e
Roparz HEMON : An aotrou Bimbochet e Breizh hag Ar vugale fall. En oberenn gentañ e lamm an
aozour dreist d’ar pezh a ra kudenn : ar stourm, evit diskouez disoc’h ar stourm-se. En eil oberenn, ma
tiskouez stourm tud e remziad, e chom bout buan : fellout a ra dezhañ reiñ ur respont, met ne c’haller
ket respont en a-raok. Alba de CESPEDES ne gouezh ket en trap-se : lakaat a ra ar c’hudennoù
hepken, kas a ra he zudennoù ken pell ha ma c’hell, hep kaout aon, evel he zudennoù ivez, da anzav
ne oar ket pelloc’h. Roparz HEMON a glaske degas respontoù, ha berzh en deus graet pa en deus
lakaet goulennoù. Me gav din e ouzomp bremañ hon eus dreist-holl da reiñ furm d’ar goulennoù ha
d’ar c’hudennoù, ha n’eo ket respont dezho.
(?? 05 76)
LENNEGEZH : liammoù etre – ha stourm 113/186
LENNEGEZH A. de CESPEDES : « Ar morc’hed » 113/186
LENNEGEZH R. HEMON : « An aotrou Bimbochet e Breizh » 113/186 ; « Ar vugale fall » 113/186
Dodennoù EMVR-575
EMVR-576. – Da Y.B. AN NOALLEG, aozer Aon pe Ober traoù, Preder 195-196, 1975 :
Lennet hag adlennet ’m eus Aon pe Ober traoù. N’on ket sur da welout mat pep tra, rak ar maentouch o lakaat a-wel sioù ha perzhioù ur pezh-c’hoari a chom an dezerc’hadur fetis. Setu perak e vo va
savboent amañ unan kalvezel dreist-holl. Priziet ’m eus muioc’h an eil arvest eget an hini kentañ, a
gavan digempouez, ha re hir an divizoù ennañ (unangomz Tirdua da skouer, daoust da enkerzh ar
plac’hig). Me’m bije lakaet aliesoc’h eus un elfenn a zegasez a-wechoù, hogen ket a-walc’h da’m
meno : ar c’hanaouennoù, fin ha fentus (ar re-mañ evel just n’int nemet un araez etre reoù all da lakaat
lusk en ur pezh). Setu evit framm an oberenn, evel m’he gwelan war al leurenn. Evit ar yezh, an arver
a rez anezhi zo azonus : ur c’heriaoueg divoutin, ar c’hoarioù war ar gerioù hag ar yezhadur ne
c’hellont bezañ tañvaet nemet gant ur c’hevredig a anavez mat hollad ar yezh, eus an troiennoù
henvoazelañ betek an termenoù arnevesañ. Un arm daoudroc’h eo ar c’hoarioù-gerioù : mar gellont
bezañ priziet gant ur c’hevredig stuziet hag emouez ouzh roll ar yezh ar gedvuhez, ez int war un dro
ur pouezekadur eus an dibaregezh ez eo pep yezh, eleze un dañjer da vihanaat barr-hollveziadelaat
nep labour arzel oc’h ober gant al lavar.
Elfennoù all a ve da zezrannañ pelloc’h : an doare ma pledez gant an egor hag an amzer, ar
c’hendivizadoù (« c’hoariva an amoet »), kudenn an ober (pe kentoc’h an nannober amañ), an
tudennoù, an dodennoù. Ar re ziwezhañ-mañ zo bet lakaet a-wel gant ar Ger a-raok, ouzh o lec’hiañ
en istor an Emsav. Aze emañ nevezded da labour e-keñver ar gevrinouriezh emvennus, ar
c’houeriachoù hag an treuzplakadurioù ampart embannet abaoe tregont vloaz e tachenn ar c’hoariva
brezhonek, ha n’eo ket hep abeg eo bet liammet dodennoù da dudennoù ouzh re tud Gwalarn d’ar
mare ma oant war an talbenn. Hevelep dodennoù a bleustromp e gennadoù all eus an obererezh
emsavel. Setu perak e karfen stignañ ar goulenn-mañ : perak bezañ roet furm ur pezh-c’hoari da’z
labour ?

(03 06 76)
LENNEGEZH : – hag Emsav e-barzh « Aon pe Ober traoù » gant Y.B. AN NOALLEG 113/187
LENNEGEZH Y.B. AN NOALLEG : « Aon pe Ober traoù » 113/186 hh*
YEZH : – al lennegezh vrezhonek hag ar c’hevredig 113/186
Dodennoù EMVR-576
EMVR-577. – Da aozer EMVR-576 :
Goût a ouiemp e oa kamm keal al « lennegezh emsavel » hor boa ranket degemer da stankañ an
toull lezet gant keal dispredet an « emsav sevenadurel ». Pezh Y.B. AN NOALLEG zo an diskulier a
ro dimp tro a-benn ar fin da stignañ reizh kudenn keñverioù an arz hag an emsav.
A dra sur n’en deus an arz da c’houlenn e lizheroù-noblañs digant emsav ebet, rak drezañ e-unan
ez eo koulz hag un emsav, dre vezañ war un dro lamm en tu all da gement tra ’zo ha nevezidigezh eus
kement tra ’zo. Houmañ eo kudenn keñverioù an arz hag an emsav : hag e c’hell an daou kludañ war
an hevelep brank ? Hag aesoc’h eo d’an eil dibradañ diwar an amveziadoù ma tibrad egile ? Diaes e
ve e nac’h, pa geñverier da skouer skridoù gwalarnek Jakez RIOU gant an traoù dister, parrezel, a
save a-raok kejañ gant Gwalarn. E Nevenoe-oe zo un dibradadenn hollveziadek diwar an hevelep
amveziadoù – kouerion Lotei pe kenwerzhourion Redon – ma tibrade hollveziadegezh an Emsav
neuze. Heñveldra, Aon pe Ober traoù, hep ober anv eus an Emsav, muioc’h : o c’hoapaat an Emsav,
zo un eilsaveladur all, e stumm arz, eus an amveziadoù, – goullo buhezel, h.a., – ma labour ivez an
Emsav.
Ya, pell omp aet diouzh ar c’hoariva brezhonek boas. Ha meuleudi zo dleet da aozer Aon evit
bezañ tremenet e-biou d’an trapoù ma kouezhas ingal e ziaraogerion : livadur poblañs ar broviñs gant
he Bourc’hizion lorc’hus hag he Mevelion vras, ijinadur al lennegezh vrezhonek n’eus ket bet anezhi,
brizhklaselezh, brizhromantelezh, brizhsurrealouriezh diskar Gwalarn, hep kontañ an trap e vije bet
livañ tudennoù diijinadus an Mouvement Breton. Aet eo en ur glaoustre n’en dije hini ac’hanomp
marteze kredet lakaat : gant danvez kevredadel teusk ar gronnadig ez eo E.S.B., stignañ unan eus
kudennoù hollveziadelañ hon amzer, hini ar goullo da amveziad an istor.
(?? 06 76)
ARZ : keñverioù an – hag an emsav 113/187*
GOULLO : – buhezel, h.a., arz hag emsav 113/187
LENNEGEZH : – vrezhonek « Gwalarn » ha goude 113/187
LENNEGEZH Y.B. AN NOALLEG : « Aon pe Ober traoù » 113/187
LENNEGEZH J. RIOU : « Nevenoe-oe » 113/187
Dodennoù EMVR-577

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Breud aozet e Brest d’an 27 ebrel 1976 gant ar Strollad komunour war an divoud :
« Stourmoù ar studierion : pe zisoc’h ? »
Dalc’het oa an emvod en un amfi eus Skol-veur al Lizhiri. Ouzh ar burev edo Louis LE ROUX,
Sekretour kevreadel ar P.C.F. evit 29 Norz hag ezel eus ar Poellgor-kreiz, Richard DETYRE, unan

eus atebeion vroadel ar Yaouankizoù komunour hag ur studier eus Skol-veur ar Gwir, war un dro ezel
eus an U.N.E.F. hag eus Unaniezh ar Studierion gomunour.
Kregiñ a ra DETYRE o venegiñ ar stourmoù a zo bremañ e-touez ar studierion hag e-touez al
labourerion. Bez’ ez eus er mare-mañ ur c’hoant-kemmañ don ha kreñv er boblañs c’hall. Un eztaol
eus ar c’hoant-kemmañ-se zo bet en dilennadegoù diwezhañ. Mui-ouzh-mui e kej pezh a ginnig ar
Strollad komunour gant iziunadoù ar boblañs. An holl, liseidi, studierion, labourerion, a fell dezho
bezañ mestr war o buhez ha war o c’hudennoù. Ur c’hwitadenn eo bet an dilennadegoù kanton evit ar
renad a vremañ, daoust d’ar strivoù bras graet gantañ abaoe meur a vloaz evit gwanaat stourmusted al
labourerion, disrannañ ar sokialourion diouzh ar gomunourion ha tagañ diarsav ar re-mañ, an tri
amkan-se o vezañ liammet.
LE ROUX a zeu da harpañ komzoù DETYRE. Kounaat a ra ez eo bresk c’hoazh evit an ampoent
muianiver an tu kleiz ha pouezañ a ra war ar ret ma ve kreñv ar Strollad komunour, evit lakaat da
dalvezout ar Raklun boutin hag, en tu-hont da hemañ, freuzañ ar gevalaouriezh ha diazezañ ar
sokialouriezh. E meur a vro ma oa dister ar Strollad komunour a-fet niver o deus ar gevalaourion
diogelaet dazont o reizhiad dre reiñ ar galloud d’ar sokialdemokratiezh kempennelour ha
nanndispac’hel. Setu ar roll a c’hoarife ar Strollad sokialour e Frañs ma ne vije ket ur Strollad
komunour kreñv. N’eo ket dre zegouezh e tamant ar wask vourc’hiz d’ar sokialourion pa dag garv ar
gomunourion. Ar strollad dispac’hel nemetañ eo ar Strollad komunour, a dremeno e-biou d’ar
gempennelouriezh hag a gaso ar stourm betek freuzadur klok ar gevalaouriezh.
Ur studier a c’houlenn : « Hag aon en deus ar P.C.F. rak ur Mae 68 nevez ? » LE ROUX a respont
diouzhtu : nann. Ne c’hallfe ket Mae 76 bezañ Mae 68 o vezañ ma’z eo disheñvel ar blegenn. E 1968
ne oa digoradur politikel ebet. Ne oa raklun ebet a gevredigezh nevez o reiñ tro da dreuzfurmadurioù
kevredigezhel. Bremañ en deus an tu kleiz ur raklun a zo ar Raklun boutin. Ul luskad dall e oa hini
Mae 68. Treuzfurmet eo bet ar vuhez politikel gant ar Raklun boutin. Un nor eo bet war an dazont ha
war un dro un trec’h war ar gouarnamant a c’hoarie war an disranniezh en tu kleiz. Gouest eo bet ar
Raklun boutin da adunvaniñ an tu kleiz, da zeduañ zoken tud evel ROCARD. Sklaer eo bet an traoù
goude. Unan eus arguzennoù ar vourc’hizion e 1968 oa : « tud an tu kleiz n’int gouest nemet da
zistruj, n’o deus mennoz ebet evit sevel un dra bennak nevez ». Pa vo ar galloud gant ar gomunourion
hag ar sokialourion, e vo da gentañ kengladekaet ar pennc’hennadoù. Renet eo armerzh Frañs gant 25
kevredad. Dre stadeladur ar c’hevredadoù-se e vo tizhet don ar gevalaouriezh e Frañs. Alese e
komprener ervat an enebiezh taer diskouezet gant ar vourc’hizelezh. Met dres, seurt enebiezh a zlefe
broudañ ar werinelourion, ar re yaouank da zont da greñvaat ar Strollad komunour. Ouzhpennañ a ra
DETYRE : Mae 68 n’eo ket bet emdarzhek. Ar stourm bras kentañ eo bet etre al labourerion, ar
studierion diouzh un tu hag ar galloud diouzh an tu all. Un disoc’h eo bet da leviadurezh ar renad
diazezet e 1958, o kreñvaat mestroni an unwerzhouriezhoù hag o reiñ dezho araezioù galloudekoc’h
c’hoazh da gorvoiñ ar boblañs. Hogen rannet oa luskad 1968. An diouer a unvaniezh hag a amkanioù
zo difourket en ur c’hwitadenn : dilennadegoù mezheven 1968 o deus degaset 380 kannad a zehou
d’an Dael. Bremañ ez eo disheñvel, o vezañ ma’z a an unvaniezh war-raok. Pouezus eo bet er
c’heñver-se emdroadur ar sokialourion. E 1968 ne gredent ket troc’hañ krenn diouzh ar galloud.
Bremañ o deus kemmet emzalc’h. Emdroet o deus buan a-c’houde 1968.
« Pe ziforc’h zo etre ar Strollad komunour hag ar Strollad sokialour ? » a c’houlenn un ezel eus al
Ligue communiste, ezel ivez eus poellgor-ec’hwel Skol-veur ar Skiantoù ; « bewech m’o deus bet ar
sokialourion ar galloud, o deus renet ur politikerezh bourc’hiz ha kempennelour. Met bremañ en deus
ar Strollad komunour dilezet mennoz diktatouriezh ar broleterion oc’h erlec’hiañ outañ mennoz
unvaniezh ar bobl c’hall. Emañ ar sokialourion a-du gant pennaenn kenlabour ar renkadoù. Un dra
anavezet mat eo. Met setu bremañ ma teu ar Strollad komunour da zifenn ar sternioù hag an
embregerezhioù bihan hag etre. Ne weler diforc’h-diazez ebet etre an daou strollad ha n’hon eus
gwarant ebet e ve dispac’hel ar P.C.F. ». LE ROUX a respont e tistaol a-grenn ar P.C.F. damkaniezh
ar « bihanniveroù oberiant » na c’hell o amrealoù kas da netra nemet d’an avantur ha d’an
drouziwezh. Ar re a zo a-du ganto a ziskouez dre se o dic’halloud da gemmañ tra er gevredigezh, da
werediñ war ar werc’helezh politikel. Pezh a glask ober ar Strollad komunour eo bodañ milionoù a

dud, amplegad d’an trec’h war ar vourc’hizelezh. Un trevell divent ha kemplezh-kenan eo, o
c’houlenn ul labour diastal war hir dermen, kalz diaesoc’h eget un difreterezh spanaennek. N’eo ket
un dra nevez seurt mennoz eus leviadurezh an unvanadur : kavet e vez gant MARX, er Manifesto
pergen. N’eus netra talvoudus e Frañs er mare-mañ er-maez eus an emglev etre sokialourion ha
komunourion en-dro d’ar Raklun boutin. N’eus nemet se a ve evit lakaat renad GISCARD en arvar.
Bremañ e klask ar gomunourion « unvaniezh ar bobl c’hall ». Er mare-mañ e vez moustret ha korvoet
mui-ouzh-mui ar bobl c’hall gant an unwerzhouriezhoù. Freuzioù-stal niverus a c’hoarvez e-touez ar
genwerzhourion hag an embregerezhioù bihan hag etre da heul gwaskerezh ar gevalaourion vras.
Unvaniezh ar bobl c’hall n’eo ket ur vojenn, met ur mennoz fetisaet gant ar Raklun boutin. Dav e vo
mont pelloc’h eget ar Raklun boutin avat, pezh a ampleg ur Strollad komunour kreñv. Diforc’hioù a
bouez ez eus etre ar Strollad komunour hag ar Strollad sokialour, anez ne vije nemet ur strollad. Se
lavaret e soñj ar gomunourion ez eus da ziazezañ ar sokialouriezh e lieselezh ar strolladoù, daoust ma
n’eus nemet ar Strollad komunour o vezañ ur strollad dispac’hel gwirion. Frañs zo ar vro nemeti ma
kaver emglev a seurt-se etre komunourion ha sokialourion. A-hend-all pa lavar ar gomunourion n’eo
ket dispac’hel met kempennelour ar Strollad sokialour, ned eo ket ur rebech : ar sokialourion o-unan a
embann bezañ hêred istorel an S.F.I.O.. Dec’h (d’an 26 ebrel) en deus an Aotrou MITTERAND
diskleriet er skinva Europe 1 : « N’on ket marksour ». N’eo ket diazezet kelennadurezh ar
sokialourion war ur studi skiantel, evel hini ar gomunourion. Setu perak emañ atav ar Strollad
sokialour o neuenniñ etre redennoù liesseurt. Ne ziazez ket kennebeut ar Strollad sokialour e
obererezh war ar renkad vicherour evel ma ra ar Strollad komunour. Diazezañ an obererezh war ar
renkad vicherour n’eo ket hepken plediñ gant ar vicherourion, met stummañ leviaded eus ar strollad adouez ar vicherourion (diwar 22 vicherour a zo kannaded, 20 zo komunour) hag ivez perzhiañ e
doareoù-bevañ ar vicherourion hep bourc’hizekaat (diwar ar 15 000 F a zegemeront bep miz ne vir ar
gannaded komunour nemet 3 240 F evito o-unan). Ma n’eus ket a ziforc’h etre Strollad komunour ha
Strollad sokialour, penaos displegañ neuze e ve bremañ ar vourc’hizelezh ken tagus e-keñver ar
gomunourion, o virout outo a arverañ ar skingomz hag ar skinwel. Brasoc’h aon o deus ar
vourc’hizion c’hall rak ar P.C.F. eget rak ar P.S.. Bremañ ez eus milionoù a dud tizhet gant ar
mennozioù a gemmerezh. Setu dres disoc’h obererezh ar gomunourion abaoe bloavezhioù.
Ur paotr all eus al L.C. a c’houlenn ouzh LE ROUX hag emañ a-du evit sammañ hêrezh ar
Strollad komunour en he fezh, enni ar stalinouriezh. Hag e sell ar stalinouriezh evel skiantel ? Ha LE
ROUX neuze : ##« Sammañ a ran va hêrezh. Balc’h on gant ar pezh en deus graet ar Strollad
komunour abaoe 1920. N’eus ket bet a fazi-diazez gant ar Strollad, n’eus bet nemet fazioù degouezhel
a eil renk. A-raok 1930 o deus ar gomunourion kroget gant ar stourm eneptrevadennour da-geñver ar
brezelioù e Maroko. Piv zo aet war ar straedoù e 1934 evit herzel ar faskouriezh ma n’eo ket int ? Int
eo c’hoazh a zo bet luskerion Talbenn ar Bobl, a voe ur prantad a araokadennoù kevredigezhel hag a
ziorreadur eus ar frankizoù. Anavezet eo ar roll c’hoariet gant ar gomunourion er Strouezh : 75 000
anezho zo bet fuzuilhet gant an Alamaned. Ar P.C.F. en deus kemeret perzh er gouarnamant eus 1944
da 1947. Ur prantad a wellidigezhioù kevredigezhel eo bet ivez (diazezadur ar C’hedskor hag ar
Goproù-tiegezh da skouer). Da heul pouezadurioù digant an Amerikaned eo bet skarzhet ar
gomunourion eus ar galloud e 1947. Neuze ez eus deraouet e Frañs ur prantad argilus a voustrerezh
kevredigezhel hag a vrezelioù-trevadenniñ. E-keit-se eo bet unan eus emelloù brasañ ar P.C.F. ar
stourm eneptrevadennour. E 1956 da-geñver an dilennadegoù dezvel o doa ar gomunourion hag ar
gleizidi all savet un talbenn enep brezel Aljeria. Hogen bratellet eo bet an talbenn gant Guy MOLLET
hag ar sokialourion o deus adlusket ar brezel hag ar moustrerezh en Aljeria pa’z int deuet d’ar galloud.
E 1958 eo bet ar Strollad komunour an hini nemetañ oc’h erbediñ mouezhiañ “nann” er poblaters pa
rakwele e ve renad DE GAULLE hini mestroni diharz ar gevalaourion vras. N’eus netra e hêrezh ar
P.C.F. a ve da zisteurel. Evit a sell ar stalinouriezh, n’eo bet sellet nepred evel skiantel gant ar
gomunourion. Dezrannet eo bet evel ur gwariadur ha kondaonet garv ganto. Feleun e chom atav ar
P.C.F. d’ar pennaennoù marksour-leninour. Dilezet en deus pennaenn diktatouriezh ar broleterion pa
glote ouzh ur prantad – hini MARX – a zo distremenet bremañ. Ur weriniezh a fell d’ar gomunourion
diazezañ : reiñ ar galloud d’ar braz eus ar boblañs, o c’houzout ervat e chomo ur roll lusker gant ar
renkad vicherour. Ur skiant eo ar varksouriezh, hag ur ouezoniezh n’eo ket un dra sonnet : emdreiñ a
ra dre an imbourc’h. En amveziadoù e vare e wele MARX an dispac’h. LENIN evitañ en deus

dizoloet diorreadur dizingal ar gevalaouriezh ha lakaet a-wel e oa Rusia poent gwanañ ar reizhiad.
N’eus ket a zamkaniezh sonnet evit ar gomunourion : mennoz Talbenn ar Bobl zo bet ur mennoz eus
ar gomunourion c’hall (a-enep da ali derc’houezourion an Trede Etrevroadelenn). Talbenn ar Bobl en
deus roet an tu da drec’hiñ ar faskouriezh e Frañs : ar faskourion n’o deus gallet skrapañ ar galloud
nemet e 1940 da heul an aloubidigezh alaman.
Paotr an U.N.E.F. a zo o kadoriadañ ar breud a emell o lavarout e vo disrannet Strollad ha Stad pa
vo ar gomunourion er galloud, pezh a vo ur skoilh kreñv ouzh nep gwariadur stalinour. Mennoz
disparti ar Strollad hag ar Stad zo dres ar gentel o deus ar gomunourion tennet eus ar stalinouriezh.
Un trede ezel eus al L.C. a zegas da arbennadenn e kemer ar gomunourion an hevelep arguzennoù
hag ar vourc’hizion evit disteurel diktatouriezh ar broleterion. Houmañ a zle bezañ unaniezh ar
renkadoù bet korvoet evit mirout ouzh ar gorvoerion a zistreiñ d’ar galloud. Ar P.C.F. a glask sevel un
« unvaniezh ar bobl c’hall » oc’h enklozañ enni ar gwiskadoù bihanvourc’hiz, ar genwerzhourion, ar
sternioù, an ijinourion, eleze rummoù tud o tegemerout o lod diwar gorvoerezh ar broleterion.
Enklozañ a ra zoken enni patromed an embregerezhioù bihan hag etre. Kement-se a glot ervat gant
emzalc’h ar P.C.F. e-keñver al luskadoù gwerinek hag an ec’hwelioù nad int reolet gantañ : stourm a
ra outo ha klask a ra o freuzañ. Aon o deus ar gomunourion rak an ec’hwelioù micherour nad int ket
reolet gant ar C.G.T. koulz ha rak an ec’hwelioù studier nad int ket reolet gant an U.N.E.F.. Daoust
hag e ve enta patromed evel MARC ha DABAGHIAN e Brest pe DOUX e Pederneg lodennek er
« bobl c’hall » ? « Petra emaoc’h oc’h ober er Skol-veur » a aters neuze LE ROUX. « Ha n’eo ket
dres ober studioù evit bezañ diwezhatoc’h sternioù ar vro ? » (Amañ huchadennoù digant ar
gleizelourion). ##« Setu arbenn-bezañ ar studierion er Skol-veur. Demagogiezh n’eo ken pezh a
c’haller kontañ a-hend-all. Diziouerus oa diktatouriezh ar broleterion e Rusia e 1917, pa na oa nemet 4
pe 5 milion a vicherourion diwar ouzhpenn 100 milion a annezidi. Ne c’halle neuze galloud ar
broleterion nemet kemer furm an diktatouriezh. Disheñvel-mik eo an amveziadoù e Frañs e 1976. Ar
vicherourion a ya d’ober 45 % eus an dud-labour, hag ar renkadoù labourer a ampar ar pep brasañ eus
ar boblañs. N’eus mui ezhomm a ziktatouriezh. Houmañ a dalvezfe renad kêrreizhek ha sponterezh,
met pezh a fell d’ar gomunourion diazezañ eo ur weriniezh. E Rusia goude 1917 e veze roet da
vouezh ur micherour ar pouez eus lies mouezh kouer pe bourc’hiz. Bremañ gant ar reizhiad dilennel a
zo e Frañs e talvez ent werc’hek ur vouezh vourc’hiz kement ha teir mouezh vicherour. Pezh a fell
d’ar gomunourion ober eo lakaat mouezhioù an holl da vezañ kevatal. E Rusia e 1917 e oa bet
diazezet ur renad unstrolladek. Hogen dic’hallus e ve bremañ lakaat ar C’hallaoued da zarbenn
pennaenn an unstrollad : dav e vo doujañ d’al lieselezh politikel. Pa vo an tu kleiz er galloud e vo en
ul lankad kentañ stadelaet an unwerzhouriezhoù : ul lankad ret eo evit freuzadur ar gevalaouriezh.
Gwirioù nevez o devo al labourerion en embregerezhioù-Stad, met ivez en embregerezhioù prevez
evel, da skouer, Marc pe Doux. A-hend-all e vo graet un adreizh eus ar reizhiad dilennel : ur reizhiad
kenfeuriek e vo, alese he devo ar renkad vicherour ur pouez bras en holl bazennadoù, adalek ar gumun
betek ar Stad. Doujet e vo ivez ar gwir d’ar stlenn : un dezvad gwerinek o devo ar skingomz hag ar
skinwel na vint mui binvioù-Stad. Se lavaret ne vo ar Raklun boutin nemet un tennad-hent. Dav e vo
mont pelloc’h war-du ar sokialouriezh. Ret e vo avat sevel ar sokialouriezh gant ar C’hallaoued ha
n’eo ket a-enep dezho : pezh a zo d’ober eo kendrec’hiñ ha n’eo ket gourlakaat. Diazezidigezh ar
sokialouriezh a amplego ur perzhiadur oberiat eus an holl labourerion hag ur stourm diastal eus o
ferzh.
Paotr al L.C. en doa emellet da gentañ a stag da gomz adarre. Gwir eo, emezañ, en deus ar P.C.F.
kemeret perzh e Talbenn ar Bobl hag er Rezistañs, met bewech ez eo bet evit disoc’hañ war ar
gempennelouriezh ha moustrañ luskoù dispac’hel ar broleteriezh. Sur eo ez eo bet prantad Talbenn ar
Bobl ur prantad a wellidigezhioù kevredigezhel ; met kempennelouriezh rik eo bet a-benn ar fin. Ar
gomunourion zo bet er Strouezh ivez, daoust m’o deus gortozet torradur ar feur-emglev alamansoviedel (amañ ersavioù taer digant LE ROUX), met a-benn ar fin ez eo bet evit skoazellañ da sevel
ur renad bourc’hiz goude an Dieubidigezh. Mennet eo ar Strollad komunour da erounit ar Raklun
boutin, met gwellaennoù ha kempennadurioù ne vo ken, hag iziunadoù dispac’hel al labourerion ne
vint ket evit emeztaoliñ. Ne vo ket lakaet ar gevredigezh en arvar en un doare gwriziadek. LE ROUX
a respont ez eo un tamall disol lavarout o deus ar gomunourion gortozet ar brezel etre Alamagn hag

SSSR evit kemer perzh er stourm ouzh an Alamaned. Berzet eo bet ar P.C.F. adalek 1939 gant
gouarnamant DALADIER ha lakaet kantadoù eus e stourmerion en toull-bac’h, dres peogwir edo ar
vourc’hizelezh c’hall o prientiñ aloubidigezh Frañs hag o tigeriñ an hent d’an Alamaned. Met daoust
m’o deus ar gomunourion c’hoariet ur roll a luskerion er Strouezh, ne glaskont e nep doare dinac’h ar
perzh kemeret gant strolladoù ha luskadoù all. Gant petra e oa chalet ar C’hallaoued e grez ar
Gouzalc’herezh alaman ? Gant dieubiñ o bro hag adsevel meurded Frañs. Amañ ez eus
c’hoarzhadennoù digant un darn eus ar saliad ; neuze e pouez LE ROUX : dav e oa adsevel meurded
Frañs. Ken breinet e oa bet ar gevredigezh c’hall gant he renkad-ren m’o deus an Alamaned aloubet ar
vro e 1940 hep kavout dirazo harzerezh gwirion ebet. Mezhekaet ha dizenoret e oa Frañs. War ar
palioù dieubiñ ar vro hag adsevel he meurded en em gave a-du ar gomunourion gant an holl
vrogarourion c’hall. Pa na oa ket peurzieubet Frañs c’hoazh e teuas an drotskiourion da aliañ ar
gomunourion da ober brezel d’an Amerikaned. Ne vije ket bet heuliet seurt embreg gant ar bobl ha
tonket d’an drouziwezh. Roll ar Strollad komunour ne oa ket ober brezel d’an Amerikaned, hogen
kemer perzh oberiant e buhez politikel ar vro war-benn herzel dres ouzh an impalaeriezh amerikan.
Goude disparti an Alamaned o doa ar gomunourion c’hresian kemeret an armoù ouzh an Amerikaned
hag ar Saozon, a-enep an alioù a roe dezho ar gomunourion c’hall. N’int ket bet heuliet gant ar
boblañs ha flastret int bet a-benn ar fin.
Ur c’hleizelour a venn ober da LE ROUX merzout n’en deus ket respontet d’ar goulenn : ha
lodennek eo pennoù-embregerezh evel MARC, DABAGHIAN pe DOUX er bobl c’hall ? Gant ar
Raklun boutin, eme LE ROUX, ez eo rakwelet stadelaat an unwerzhouriezhoù, met ket an
embregerezhioù bihan hag etre. Se lavaret, o devo al labourerion gwirioù hag araezioù-emzifenn
nevez. Ne vo mui gwelet an drougarverioù hag ar gwarzhoù a zo bet gwelet e-barzh Transocéan pe an
embregerezh Doux e Pederneg da skouer.
N’eo ket peurglok an danevell-mañ. Komzoù all zo bet distaget na’m eus ket notennet. Ur breud e
tle bezañ an emvod. E gwirionez n’eus bet eus hemañ nemet prezegennoù gant LEROUX da heul un
nebeut goulennoù digant tud er sal, tud eus al Ligue communiste pergen. Neuz ur gendael wask a voe
dezhañ a-benn ar fin. Pa soñjer ez eo war an divoud : pe zisoc’h da stourmoù ar studierion ? e tlee an
emziviz bezañ renet, eo dav merkañ n’eus ket bet komzet eus se ent ezpleg. Ent empleg avat, dre an
durc’hadur hollek o doa e gomzoù, e responte LE ROUX e tlee stourmoù ar studierion, evel stourmoù
an holl labourerion, disoc’hañ war donedigezh an tu kleiz er galloud ha dedalvezadur ar Raklun
boutin, ar Strollad komunour o vezañ kred eus dispac’hegezh ur gouarnamant a gleiz. Anat eo aze ar
striv da atoriñ ec’hwel ar studierion. Dalc’het eo bet an emvod en ur mare ma emañ an ec’hwel o treiñ
goullo hag o vreinañ. Ar gleizelourion a ya d’ober ar pep muiañ eus ar poellgorioù-ec’hwel
(bihanniverek e chom enno an U.N.E.F.) n’int ket bet gouest da zigeriñ diarselloù spletus. Savelet o
deus palioù war verr dermen (freuzadur an diferad SAUNIER-SÉITÉ) ha war hir dermen
(diazezidigezh ur gevredigezh sokialour ma c’hallfe pep hini dont d’ar Skol-veur d’ober ar studioù en
deus c’hoant hep prederi ebet gant ur gourc’hwel). Nemet int bet dic’houest da dermenañ palioù war
grenn dermen, eleze sevel an nerzh politikel ha stadel ret evit diazezañ ar gevredigezh sokialour-se.
N’int ket bet evit komz e termenoù a bolitikerezh beziadek. Setu perak moarvat eo deuet ar
gomunourion da ginnig ur raklun fetis goude gortoz e kouezhfe estlamm an derou hag e trofe goullo
an ec’hwel dre ziouer a ziarselloù. Nemet e kav din n’en deus ket ar breud tizhet ar c’hevredig a oa
dleet dezhañ tizhout : eno e oa diouzh un tu tud eus an U.N.E.F. a oa kendrec’het endeo ha diouzh an
tu all kleizelourion ken kendrec’het all ha deuet gant ar mennad tagañ ar gomunourion. N’eo ket bet
tizhet yoc’h ar studierion distag diouzh nep aozadur.
(Danevell gant un ezel eus Kellig 29 N 22).
BROGAROURIEZH : ar Strollad komunour gall [SKG] hag ar – 113/190 hh
DIKTATOURIEZH AR BROLETERION : – hervez ar SKG 113/189 hh
EC’HWEL : – ar studierion e nevez-amzer 1976 113/188 hh, 192*
MAE 1968 : – hervez ar gomunourion 113/188 hh

RAKLUN BOUTIN : ar – hervez ar SKG 113/188 hh*
REZISTAÑS : ar – hag ar SKG 113/190 hh
SKOL-VEUR : ar – hag ar SKG 113/190 hh
SOKIALOURIEZH : hanez ar – hervez ar gomunourion 113/188 hh*
STALINOURIEZH : ar – hervez ar gomunourion 113/188 hh
STROLLAD KOMUNOUR : ar – ha plegenn Frañs e 1976 113/188 hh* ; ar – hag ar studierion
113/188 hh*
STROLLAD SOKIALOUR : ar – gall gwelet gant ar gomunourion 113/188 hh
TALBENN AR BOBL : – hervez ar gomunourion 113/190
Dodennoù EMVR-578

EMVR-579. – Emvod aozet gant ar Strollad komunour d’ar 16 mae 1976 e Paris dageñver « Gouel Paris ».
Bet on bet en un emvod aozet gant ar P.C.F. a-zivout « Renkadoù ha stourm ar renkadoù ». Tri
frezegenner oa : un ezel eus ar P.C.F., Claude QUIN, ha daou gevredadour, P.H. CHOMBART de
LAUWE hag Alain TOURAINE.
An daou gevredadour o deus pouezet war ar ret e oa plediñ er stourm renkadel gant ar re leiekaet
(« minorisés », ger arveret gant C. de LAUWE), eleze gant ar bihanniveroù broadel, al labourerion
enbroet, ar merc’hed… Stourmoù ar strollennoù ne c’hoarvezont ket e stern stourm politikel ar renkad
vicherour gall hag he aozadurioù henvoazel. Koulskoude, eme TOURAINE, ar stourmoù nevez-se a
ya en tu all d’ar politikerezh, d’ar stourm davit ar veli ; lakaat a reont kudenn diouzhtu gant kemmañ
ar gevredigezh.
Evit C. QUIN, an enebour pennañ eo an unwerzhouriezhoù hag ar Gevalaouriezh unwerzhouriek
Stad (« Capitalisme monopoliste d’État, C.M.E. »), hag ar stourmoù nevez ne c’hellont disoc’hañ
anez bezañ ahelet en-dro da stourm ar renkad vicherour hag he aozadurioù.
A. TOURAINE, goude se, en deus graet un displegadenn a-zivout spesadegezh dedroadur
politikel hag armerzhel Frañs abaoe an 19t kantved, a-benn resisaat perak ez eus bet un troc’h betekhenn etre stourm politikel ha stourm evit kemmañ ar gevredigezh. Ar Stad eo, emezañ, he deus
diorreet an armerzh evel ma tiskouez politikerezh NAPOLÉON 3 pe, tostoc’h dimp, politikerezh DE
GAULLE : leviadurezh armerzhel araokadek, leviadurezh kevredigezhel ha kulturel kilstourmer. E
Frañs, stourm ar renkadoù suj zo bet ur stourm evit ar galloud-Stad a-raok bezañ ur stourm evit
kemmañ ar gevredigezh. Disheñvel eo an traoù er broioù gant ur gevredigezh keodedel kreñv evel ar
Stadoù-Unanet, Breizh-Veur pe broioù Norz Europa. Eno, an tuadur zo al labourouriezh, kevanekadur
ar renkad vicherour er reizhiad, gant ur meni addasparzhadur eus an helv e gounid ar renkadoù
labourer. Mard eo gwan ar stourm politikel hag ar strolladoù oc’h amparañ un eneberezh gwirion, ez
eo paot an anadennoù o tiskouez e vez stignet kudenn kemmerezh ar gevredigezh en un doare
kentizhek (stourm ar merc’hed er Stadoù-Unanet, ar stourmoù renkadel o nagenniñ an urzhaz, al
labour diouzh ar stlej hag ar vurevveliezh c’hweluniadel, an nagennerezh eus ar skol, h.a.). An
tennderioù kevredadel, e-lec’h mont war an dachenn renkadel-politikel dre strolladoù un eneberezh
gwirion, a zifluk ent emdarzhek war-eeun er gedvuhez. Er c’hontrol, e Frañs, en arbenn eus al
leviadurezh kevredigezhel ha kulturel diouzh un tu, eus ar Stad kreñv diouzh un tu all, e wiske an holl
dennderioù ur furm bolitikel, danvez ar stourm embreget gant ar strolladoù. N’eo nemet gant
diorreadur ar barr-bevañ ha dre-vras astenn ar gevredigezh-veveziñ ez anad e Frañs emrended ar
stourmoù nevez.
C. QUIN n’eo ket tre a-du gant A. TOURAINE, oc’h eilgeriañ : NAPOLÉON 3 n’eo ket
BISMARCK hag arabat bihanaat roll an unwerzhouriezhoù. Digenvezet e chomo ar stourmoù nevez

ma ne vezont ket isurzhiet d’ar stourm ouzh ar C.M.E., d’ar stourm d’ar veli. Gant sevenidigezh ar
raklun boutin e teuy an araezioù evit bastañ d’an ezhommoù oc’h anadiñ er stourmoù nevez. Rak e
dibenn dezrann, ar veli veziat eo a zo kiriek. War a hañval n’eo ket prest ar P.C.F. da darzhañ ar
c’hombod renkadel.
Evit echuiñ, CHOMBART de LAUWE en deus pouezet war an dislank bras-ouzh-bras etre broioù
greantelaet ha broioù an Trede Bed ha war roll ur galloud nevez e Frañs er c’heñver-se. Kreñvoc’h e
teu da vezañ an enebadur Norz-Su eget an hini Kornog-Reter.
Diouzh e du, A. TOURAINE en deus lavaret e oa ret stourm ouzh an daspugnadur n’eo ket
hepken eus ar c’hevala met ivez eus ar galloud (ar pezh a ro tro d’ar reizhiad d’en em adkenderc’hañ),
eleze ouzh ar benvegadurioù bras evel m’o c’haver ken er C’hornog ken er Reter, damveneg ivez eus
benvegadur an aozadurioù frammet eus al luskadoù micherour e Frañs.
FRAÑS : hanez politikel hag armerzhel – abaoe an 19t (A. TOURAINE) 113/193
KEVREDIGEZH : ar stourmoù er – keodedel hag er – politikel (A. TOURAINE) 113/193
RENKAD : stourm a – ha stourmoù nevez (P.H. CHOMBART de LAUWE, A. TOURAINE)
113/193 hh*
Dodennoù EMVR-579

EMVR-580. – Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 23 mae 1976.
Roll danvezioù ar c’hentañ rummad kendaeloù eus pemzekvet prantad kendaelañ bloaziek
S.A.D.E.D..
– Bodad lennegel : labourioù war ar stern.
– Bodad armerzhel : labourioù war ar stern.
– Bodad-prientiñ al levr a-zivout ar varksourion hag ar vroad.
– Bodad-prientiñ al levr war istor Breizh.
KENDAELOÙ S.A.D.E.D. : roll – 15-I 113/194
Dodennoù EMVR-580

Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
Eil trimiziad 1976.
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S.A.D.E.D. : PEMZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (2)
KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(Dekvet testenn, PKB-1504)
An emsav aljerian. IX. – Aljeria eus 1870 da 1900 (2).
Gant ar moustrerezh o heuliañ emsavadeg 1871 e voe flastret pep youl-emsevel e-touez an
Aljerianed evit pell amzer. A-hend-all e voe divrudet ar vilourion lakaet kiriek d’an emsavadeg ha
zoken kenwallerion dezhi. Forzh penaos e oa bet lakaet an amaezhierezh milourel dindan reolerezh an
drevourion dre ur steudad devedoù (24 here, 24 ha 30 kerzu 1870, 6 c’hwevrer 1871). Adal neuze ne
c’hallas mui ar vilourion herzel ouzh arc’hadurioù an drevidion o tarvennout an enteuzidigezh klok
hag astenn ar renad trevourel da Aljeria en he fezh. Koulskoude ne voe ket bastet diouzhtu da
c’hoantoù Europiz. E-pad kargvezhioù ar c’houarnourion-veur de GUEYDON (1871-1873) ha
CHANZY (1873-1879) e voe en Aljeria ur renad etre ma chomas bevennet gorread an tiriadoù
trevourel ha ma voe fiziet ar pep brasañ eus ar vro en amaezhiaded vilourel.
Ar besmorvezhen de GUEYDON a zarbenne savboent an drevidion. Fellout a rae dezhañ « na
lakaat da beurbadout ar vroadelezh henvroat », da lavarout eo kas da benn-vat diskar ar gevredigezh
aljerian henvoazel. Klask a reas freuzañ urzhaz an uhelidi aljerian a oa hanterourion etre an
amaezhierezh gall hag ar boblañs. Astenn a reas tachad an amaezhierezh trevourel da 31 520 kilometr
karrez ha prientiñ un « dezveg an henvroadelezh aljerian ». Hogen en tiriadoù trevourel end-eeun e
nac’has krouiñ kumunioù a batrom gall war an tachadoù ma oa ar brasniver gant an Aljerianed. War
an amboaz-se ez ensavas « pastelloù kantonel » kalz brasoc’h o gorread eget ar c’humunioù ha fiziet e
kefridierion drevourel pe milourel. Ar penngadour CHANZY, ezamaezhiad eus ar burevioù arab, a
glaskas derc’hel ar c’hempouez etre Europiz hag Aljerianed. Diouzh un tu e roas lañs d’an entrevadur,
o krouiñ 126 kêriadenn nevez, oc’h astenn gorread an tiriadoù trevourel da 48 650 kilometr karrez,
hag o lakaat da greskiñ niver ar c’humunioù leunembreg (96 e 1869, 176 e 1879). Diouzh un tu all e
klaskas difenn an Aljerianed ouzh an drevidion a venne skrapañ o douaroù. Dre al lezenn WARNIER
eus an 26 gouere 1873 e oa bet freuzet dirannded an douaroù meuriadel hag adal neuze ez embrege an
drevidion pouezadurioù war an henvroiz en dienez evit ma werzhfent dezho o douaroù. Ouzhpenn se e
nac’has CHANZY evel e ziagentad sevel kumunioù e tachadoù ’zo eus an tiriadoù trevourel. Astenn a
reas gorread ar « pastelloù kantonel » a voe roet dezho an anv « kumunioù kemmesk » betek dibenn
an trevadennerezh gall. A-du-rall e talc’has CHANZY ar c’hwec’h stael adsezer islamat a oa e pep
Kuzul-meur. An derc’houezourion nemeto d’an Aljerianed er C’huzulioù-meur oa an adsezerion
abaoe 1871. An drevidion a felle dezho en em zizober anezho war zigarez « ma oa o bezañs un
dismeg ouzh briegezh ar geodedourion c’hall ». Nemet e chomas CHANZY divrall. A-benn ar fin e
savas Europiz Aljeria enep dezhañ. O c’hannaded hag o degemennerion all e Paris a dizhas kaout e
zizorniadur.
N’eo nemet goude 1879 o devoe an drevidion o arc’hadurioù hag e voe astennet an tiriadoù
trevourel d’ar pep brasañ eus Aljeria, – da lavarout eo pa voe diazezet ar Republik ent diogel.
Kargvezhioù de GUEYDON ha CHANZY ma voe dalc’het Aljeria en ur renad etre a glote gant ur
prantad a ziasurded politikel, pa na oa ket bet graet c’hoazh an dibab fraezh er vrobenn etre
rouantelezh ha republik. Dilennadegoù an 8 c’hwevrer 1871 o doa kaset d’ar Vodadenn Vroadel ur
muianiver a roueelourion (400 diwar 645) : en ur mare ma horelle an ensavadurioù da heul an
drouziwezh er brezel, e vouezhias ar gouerion evit o gouvriaded, brientinion ha gourferc’henned all, a
hañvale dezho bezañ diogelerion wellañ an urzh hag ar peoc’h, a-dal d’ar republikaned dalc’hidi eus
kendalc’herezh ar brezel. A-yoc’h a-enep d’ar Gumun e voe ar gouerion, pa lakae houmañ en arvar an
urzh kevredigezhel diazezet war ar berc’hentiezh prevez. Koulskoude pa voe echu gant ar brezelioù
diavaez ha diabarzh, e krogas ar gouerion da risklañ tamm-ha-tamm er-maez eus levezon ar

c’houvriaded. Liammet oa kement-se ouzh an treuzfurmadurioù o c’hoarvezout war ar maez. E-pad an
Eil Impalaeriezh e oa bet gwellaet da saviad ar gouerion ha gorreet o barr-bevañ. Gallet o doa
arboellañ arc’hant ha prenañ douaroù, – ur postadur pouezus oa an douar en 19t kantved, o tedennañ
an holl, adalek ar c’hevalaour o perc’hennañ domanioù bras betek ar gwezhour-douar a glask espern
peadra da akuizitañ ul logell vihan. Etre 1851 ha 1881 e sav niver an telladennoù war ar glad eus
12 400 000 da 14 300 000, ha war un dro e tiskenn gorread keitat ar gladoù dindan dell eus 4 ha da 3,5
ha. Eus 50 % eo kresket eus 1862 da 1882 niver ar berc’henned dezho etre unan ha dek hektarad. Ekeit-se eo koazhet kalz niver ar gouerion didra : un darn zo aet e kêr evel micherourion da heul ar
greanteladur, un darn all o deus gallet prenañ douar. Evel un andon a binvidigezh hag a zizalc’hiezh e
seller ar berc’hentiezh, hag aberzhioù bras eo gouest ar gouerion d’ober evit bezañ perc’henneddouar.
En 19t kantved e c’hoarvez ivez kemmoù don e speredegezh ar gouerion. Kantvedoù-pad e oa bet
o saviad ha zoken o buhez en arvar hogos reoliek gant an naonegezhioù hag an darreuziadoù. Ne oa
plas ebet evit jedadurioù war hir dermen, pa zeue ar feudoù da freuzañ a-daol-trumm strivoù meur a
vloavezh. Hogen en 19t kantved, mard eus c’hoazh marevezhioù a enkadenn griz, n’eus mui a
naonegezhioù. Rouez-ouzh-rouez ez a an darreuziadoù gant araokadennoù ar vezekniezh. Aet eo da
get ar riblerezh gant ur bolis hag un amaezhierezh efedusoc’h. Gant ar Reverzhi c’hounezel ez a
saviad ar gouerion war well. Ma ned a war-raok an ardivinkadur nemet war domanioù bras Diazad
Paris, koulskoude e pep lec’h e vez graet gant hentennoù nevez hag arveret mui-ouzh-mui an temzoù
kimiek. Gorren a ra an askoradoù ha gwellaat al loened : en Ille-et-Vilaine da skouer e sav pouez
keitat ar pennoù-saout eus 150 kg e 1840 da 215 kg e 1882. Ingal e kresk korvoder ar c’hounideion edoug Unpenniezh Gouere hag an Eil Impalaeriezh, – mar lakaer er-maez prantadoù enkadennek berr.
Neuze e c’hell ar gouerion steuñviñ o buhez war hir pe hiroc’h termen.
Gant gwellidigezh an araezioù-kehentiñ e paouez ar ploue a vezañ ur bed kloz. Ennañ e tegouezh
marc’hadourezhioù oberiet e kêr hag emdreiñ a ra blazioù ar gouerion. Digor e teuont ivez da vezañ
da vennozioù an Dispac’h gall a glot bremañ gwelloc’h gant o saviad. Kreskiñ a ra en o zouez an
emskiant hiniennel hag ur c’hoant bras d’an herouezadur personel. War c’houzizañ emañ ar feurioùgenel, a-geñver gant youl ar gouerion da dec’hout diouzh an dienez ha da zesav gwelloc’h ar vugale a
asantont kaout. Adalek 1850 e tiskenn reoliek ar feur-genel e Frañs : 27,1 ‰ e 1851, 18,7 ‰ e 1911.
Gorrek e kresk niver ar boblañs c’hall e-doug an Eil Impalaeriezh betek mont diflach e grez an Trede
Republik. A-hend-all e tiank mui-ouzh-mui ar gouerion diouzh enkrog ar gravez. Chomet eo an Iliz
gant ur gweladur eus an traoù a-ziwar-lerc’h ar c’hantvedoù kent. Atav eo ahelet he frezegerezh war
dispriz madoù an douar ha prientidigezh ar silvidigezh peurbadel. Hogen nebeut-ouzh-nebeut e vez
chalet an dud gant eurvad ar bed all ha mui-ouzh-mui gant hini ar bed-mañ. Anat eo emañ an Iliz pelltre diouzh ezhommoù hag iziunadoù ar boblañs. An nebeut katoliged a zo prederiet gant ar
c’hudennoù kevredigezhel ne ouzont kinnig nemet an distro d’an tremened. Da skouer, Albert de
MUN hag ar gatoliged all o plediñ gant ar c’hudennoù micherour adalek 1871 a fell dezho adsevel ar
reizhiad korfuniadel. A-du-rall n’eo ket chomet stourm ar c’helc’hiadoù kefredour etre poellelourion
ha dalc’hidi ar relijion hep gwerediñ war ar boblañs. Diorreadur ar greanterezh hag ar ouezoniezh zo
lañsus d’ar mennozioù poellelour ha gouizielour. Ouzhpenn se, e chom an Iliz liammet re strizh ouzh
ar renkad-ren kozh. Ken ez a war zigristenaat an div drederenn eus Frañs ken abred hag Unpenniezh
Gouere. Lakaet er-maez degouezh Norz Frañs, e chom kreñv ar gravez hepken er rannvroioù arlezat,
trobarzhiat pe meneziek pe an daou war un dro, evel Breizh, ar Pireneoù, darn su an Torosad-Kreiz,
Korsika. Eno, e chom divrall hol ar c’houvriaded henvoazel, pa vez tangleuziet tamm-ha-tamm er
rannvroioù all, dre ma’z a en ur ser levezon ar gravez ha hini a renkad-ren kozh. Gorreet eo bet barrbevañ ar gouerion, ledet an deskadurezh en o zouez (80 % eus ar c’humunioù zo enno ur skol kentañ
derez e 1871 ha koazhañ a ra ingal an diskolegezh), ha pellaat a reont diouzh ar gravez. Diaes e teu
dezho da c’houzañv emzalc’h tadelour hag uhelek ar c’houvriaded en o c’heñver. Ouzhpenn se e
kemer perzh ivez ar c’houvriaded en etregraoù war an douaroù : lakaat a reont an douar da geraat hag
ar c’hevezerezh a c’hoari diwar-goust ar gouerion.
E derou ar bloavezhioù 1870 ez eus enta un divoz don gant an darn vuiañ eus ar gouerion. Fellout
a ra dezho en em zieubiñ diouzh enkrog ar c’houvriaded. Kudennoù grevus a chom ivez daoust ma’z

eo gwellaet o saviad. E rannvroioù ’zo eo manet re baour ar gouerion da brenañ douar, hag e-touez ar
re o deus prenet, kalz o deus ranket amprestañ ha zo sammet a zleoù. Adalek 1863, pell a-raok
enkadennoù ar bloavezhioù 1880 enta, e c’houzañv gwiniegi departamant ar Gard diwar ar filoksera.
E 1869 eo tizhet an Hérault ha tamm-ha-tamm en em led an droug da holl winiegi Frañs. En Hérault e
koazh ar gorread dindan wini eus 220 000 ha e 1874 da 47 000 ha e 1883. Adalek 1860 emañ
magerezh an deñved en arvar dre berzh kevezerezh ar gloan enporzhiet eus Aostralia hag Argantina,
hag e c’houziz ingal priz ar gloan, eus 6 F ar c’hilogramm e 1860 da 1,50 F e 1891. Enket emañ ivez
koataerion-gounideion Vosges ha Jura dre ma rankont talañ ouzh kevezerezh ar glaou, an houarn
(gant diorreadur ar vetalouriezh) hag ar c’hoad eus Lec’hlenn. Gourdrouzoù bras zo enta war dazont
armerzhel ar gouerion. N’eo ket aes ar vuhez kennebeut evit ar wezhourion-douar, daoust ma’z eo
kresket o goproù. Er Champagne, ur mesaer a veze gopret 240 F ar bloaz e 1841, a zegemere 380 F e
1875, hag er Brie e keit-se e save gopr ar charretourion eus etre 300 ha 350 F da 650 F. Er Picardie e
vez paeet ar pemp sizhunvezh eost 50 F e 1841 ha 70 F e 1871. Nemet e fell d’ar wezhourion-douar
ivez gwellaat o doareoù bevañ ha skort e kavont atav o c’horvoder. Ret eo lavarout ouzhpenn e vezont
alies paket gant an dic’hwel.
Dilennadegoù darnel an 2 gouere 1871 zo disheñvel mik o disoc’h diouzh hini dilennadegoù an 8
c’hwevrer. Diwar ar 114 c’hannad dilennet ez eus war-dro 100 republikan ha 12 roueelour hepken.
Mouezhiet o deus an dud evit renad republikan THIERS en doa diskouezet bezañ gouest da ziogelaat
an urzh hag ar peoc’h. Evel un trec’h bras e veze sellet faezhidigezh ar Gumun gant ar broviñsidi, a
chome estren dezho kudennoù proleterion Paris. D’ar 17 c’hwevrer, e Bordeaux, he doa ar Vodadenn
Vroadel anvet THIERS « Penn ar Galloud-erounit eus ar Republik c’hall ». Lezenn an 31 eost 1871 a
ra anezhañ « arlevier ar Republik », atebek dirak ar Vodadenn. Nemet e raed eus ar Republik ur renad
ersezadel hep-mui « da c’hortoz ma ve reizhet ensavadurioù Frañs », hag edo an dibab d’ober war ar
renad e dalc’h ar Vodadenn Vroadel « fiziadourez ar veli riek ». En devoud e c’halle ar Vodadenn
dibab etre an Unpenniezh hag ar Republik. Enni edo ar muianiver gant ar roueelourion, nemet e oa
rannet ar re-mañ : diouzh un tu e kaved brientinion vourbonelour, katoliged hag unpennelourion
dibleg, hogen dic’houzvez eus gwerc’helezh politikel ar vro, diouzh un tu all orleanourion, kalz
dizunvanoc’h, en o zouez gouvriaded diwar ar maez, izili eus an tiegezhioù brientin brudetañ, evel
mibion LOUIS-PHILIPPE, e-kichen kefredourion, greantourion ha bankerion. Dre-vras e oa
frankizour an orleanourion, gant arlivioù diseurt, disrannet war al lec’h da reiñ d’ar gravez er
gevredigezh ; darn, hag int enepkloer, a embanne bezañ unpennelour, a oa dreist-holl evit ar renad o
saveteiñ ar frankizioù en ur wareziñ o lazioù dezho. E gwir, prest e oa un niver mat a roueelourion da
entuañ gant ar Republik, o c’houzout ervat edo o kurzhañ timat an diaz poblañsel en dije harpet un
unpenniezh. THIERS e-unan, hag eñ orleanour a-werso (maodiern da LOUIS-PHILIPPE e oa bet) a
lavare e miz du 1872 : « Ar Republik zo anezhi, hi eo gouarnamant dezvek ar vro. Klask un dra all a
vefe un dispac’h nevez hag an hini spouronusañ-holl ». Ha berzh a ra ar republikaned, ar radikaled
pergen, e dilennadegoù darnel mezheven 1872 hag ebrel 1873. Dont a ra roueelourion ar Vodadenn da
gaout aon. Tamall a reont THIERS da vezañ kenwaller ar republikaned, d’o skoazellañ e kuzh. D’an
24 mae 1873 e nac’h ar Vodadenn reiñ he fiziañs da THIERS, a ro e zilez.
Dilennet eo da Arlevier ar Republik ar c’hadvezhen MAC-MAHON, bourbonelour ha katolik,
estren ivez d’ar bed politikel. Da Devezeg e tibab an Dug de BROGLIE, orleanour katolik. Padout a
ray ar gouarnamant nevez betek meurzh 1876. Anvet eo bet gouarnamant an « Urzh divezek » hervez
gerioù MAC-MAHON e-unan a zisklerie d’an 24 mae : « Gant skoazell Doue, emroüsted hon arme a
vo atav sklav al Lezenn, harp an holl dud onest, e kendalc’himp gant an obererezh dieubiñ an
diriegezh hag adsevel an urzh divezek en hon bro. Derc’hel a raimp ar peoc’h diabarzh hag ar
pennaennoù emañ ar gevredigezh diazezet warno ». N’eus kudenn ebet evit a sell dieubiñ an
diriegezh : e disoc’h kevraouerezh THIERS ha BISMARCK ez a kuit eus Frañs ar soudarded alaman
diwezhañ e gouere 1873. A-hend-all ez embann fraezh ar gouarnamant nevez e amboaz difenn an
urzhaz kevredigezhel hag an Iliz. Harpet eo war yuzh ar vourbonelourion, an orleanourion hag ar
vonapartourion, pep kostezenn o kaout disfiziañs avat eus ar re all. Kloerelour eo ar renad nevez, o
voustrañ ar c’helaouennoù republikan, sokialour ha frankveizour ; pirc’hirindedoù broadel a vez aozet
gant ar Stad ; berz a vez lakaet war an douaridigezhioù anrelijiel pe da nebeutañ skoilhet e vez outo ;

war ar maez ez embreger pouezadurioù war ar gouerion evit ma kendalc’hfent da vont reoliek d’an
oferenn. Diwar an derou e tizornier ugent prefed republikan. D’an 20 genver 1874 ez eo fiziet er
brefeded ezholadur ar vaered. Deuet fall e voe an disentez-se war ar maez : kantaezet e voe evel
aotrouniek ha dihegoulz, ha lañs bras a roas d’ar bruderezh republikan. « Lezenn ar vaered » a skrivas
GAMBETTA diwezhatoc’h « he deus siellet poblegezh tud ha mennozioù hon strollad ». Klotañ a ra
« gouarnamant an urzh divezek » gant un emzalc’h emzifenn a-berzh ar c’houvriaded. Dija e oant bet
spontet bras da vare ar Gumun. Neuze e verzont emañ o diaz poblañsel o koazhañ e gounid ar
republikaned : tangleuziet eo ar gevredigezh a enkorfont. E derou 1874 e lenner war l’Univers,
kelaouenn gatolik ha mirelour lusket gant Louis VEUILLOT : « Hag int miradoù ar vammvro, hogos
dinamm betek-henn, setu tizhet poblañsoù ar ploue ». Ken ma kemer ar gouarnamant darbaroù
aotrouniek a-benn herzel ouzh bruderezh ar republikaned.
En hañv 1874 e klask ar roueelourion adsevel an unpenniezh a-raok ma ve tizhet re zon ar
c’hedveno gant ar mennozioù nevez. Fellout a ra dezho tennañ korvo eus ehanoù ar Vodadenn eus an
29 gouere d’ar 5 du. En eost 1874 en em glev an orleanourion hag ar vourbonelourion evit harpañ
emvennerezh ar C’hont de CHAMBORD, mab CHARLES 10, da dron Frañs. O vezañ ma oa divab ar
C’hont, e ve bet hêr dezhañ dre ret un ezel eus an tiegezh d’ORLÉANS. Hogen an treuzvarc’had a
dremene e-biou da ziv gudenn a bouez : hini ar banniel – gwenn pe triliv ? – ha hini ar renad –
aotrouniek pe daeliek ? Renet ez eus kevraouegoù gant ar C’hont de CHAMBORD a zo o chom en
Alamagn. D’an 29 here 1874 avat ez embann an emvenner ul lizher ma tiskler ne fell ket dezhañ
treuzvarc’hata war pezh a zo pennaennoù nevet evitañ, eleze e nac’h degemerout ar renad daeliek hag
ar banniel triliv. Torret eo neuze an emglev etre bourbonelourion hag orleanourion ha dic’hallus eo aet
an assavidigezh. A-hend-all, ar vonapartourion o deus graet berzh e dilennadegoù darnel 1874. Kreñv
eo chomet ar vonapartouriezh e-touez ar reizhaouerion, an amaezhiaded, ar vilourion hag ivez e-touez
ar gouerion e rannvroioù ’zo. N’emañ ket ken pell-se c’hoazh poblaters 1870 ma save seizh milion a
C’hallaoued a-du gant NAPOLÉON 3. An aon rak addiazezidigezh an Impalaeriezh a dosta ar
roueelourion hag ar republikaned : goude c’hwitadenn an assavidigezh ne chom nemet un diskoulm
ken, ar Republik. D’an 30 genver 1875 ez eo darbennet gant 353 mouezh ouzh 352 an enkemmad
kinniget gant ar c’hannad WALLON : « Dilennet e vez Arlevier ar Republik gant ar Sened hag ar
Gambr ». Diwar neuze eo diazezet ar Republik da vat. Mouezhiet eo an teir bondezv a dalvezo da
ziazez da ensavadurioù an Trede Republik betek 1940 (sl. Emsav 44/263 hh., 1970). Ur renad daeliek
eo renad nevez. An Dael a c’hoarvez eus Kambr ar Gannaded hag ar Sened, an div vodadenn o
piaouañ kembelioù-dezvañ kevatal. Debarzhet eo ar galloud-erounit da Arlevier ar Republik, dilennet
evit seizh vloaz hag anatebek, a zo e gefridi bouezusañ ezholiñ ar Vaodierned a-douez ar muianiver en
Dael. Atebek eo an Tevezvod a amparont dirak houmañ. Mar gell ar C’hambroù diskar ar
Gouarnamant, en deus ivez hemañ gwir da loezañ Kambr ar Gannaded gant ali ar Sened. Dav eo bet
d’an unpennelourion ha d’ar republikaned kembreudañ a-zivout ar Sened. De BROGLIE hag ar
virelourion all a empente ar Sened evel ur « C’huzul-meur ar c’houvriaded » ezholet gant ar
gouarnamant hag o kempouezañ Kambr ar Gannaded dilennet gant ar mouezhiañ hollek. Ar
republikaned, bleniet gant GAMBETTA, a asant degemerout pennaenn an Eil Kambr, evel ma
asantont evit an ampoent dilezel mennoz an disrannadur etre an Iliz hag ar Stad, nemet e nac’hont
darbenn ur Sened na ve ket dilennet dre ar mouezhiañ hollek, daouzereziek d’ar muiañ ma n’eo ket
dre ar mouezhiañ eeun. Evit GAMBETTA e tlee ar Sened bezañ « Kuzul-meur ar c’humunioù gall »,
o kendeurel da wriziennañ ar Republik er ploue. Goude kevraouegoù hir e tisoc’had gant an disentezmañ : diwar 300 senedour e ve 75 didorradus hag ezholet evit o buhez-pad, an 225 all o vezañ
dilennet dre ar mouezhiañ hollek daou zerez.
E dilennadegoù c’hwevrer ha meurzh 1876 e teu gant ar virelourion ur muianiver bihan er Sened
ha gant ar republikaned ur muianiver brevus e Kambr ar Gannaded. A-yoc’h o deus Reter, Gevred ha
Kreiz Frañs mouezhiet republikan, tra ma’z eo chomet an Norz, ar Gwalarn hag ar C’hornog – nemet
ar c’hêrioù – unpennelour, hag ar Mervent bonapartour. Bez’ ez eus 360 kannad republikan, 60
anezho o vezañ radikaled, ha 150 kannad dehouat, en o zouez 75 bonapartour. MAC-MAHON zo dav
dezhañ dibab tevezeged republikan : DUFAURE, ezorleanour entuet gant ar renad nevez, diskaret da
heul ur mennad-disfiz d’an 2 kerzu 1876 ha, da c’houde, Jules SIMON, republikan habaskterour. An

Tevezeg nevez a rank talañ ouzh ur stourmad renet gant ar gatoliged evit ma ve adsavet beli bolitikel
ar Pab diberc’hennet eus e diriadoù gant ar Stad italian e 1870. Ar fideled a aoz ervennadegoù, an
eskibion a ra bonnadurioù foran ouzh ar pezh a sellont evel ur gwarzh. Kareziñ a ra Jules SIMON an
difreterezh, nemet e lak e garezadurioù turmud da sevel en tu dehou o c’hav dic’houzañvadus hag en
tu kleiz n’o c’hav ket garv a-walc’h. D’ar 4 mae 1877 e tag GAMBETTA ar gouarnamant e Kambr ar
Gannaded e-kreiz ar stlakadegoù : « Santout a rit enta, anzav a rit enta, ez eus un dra o heugiñ ar vromañ, o heugiñ kouerion Frañs kement hag ar Renad Kozh… Mestroni ar gloerelouriezh an hini eo…
Ne ran nemet eztaoliñ santadurioù don pobl Frañs pa lavaran diwar-benn ar gloerelouriezh pezh a
lavare un deiz va c’heneil PEYRAT : ar gloerelouriezh ? setu aze an enebour ». Rankout a ra Jules
SIMON prometiñ moustrañ an « diskeladegoù trameneziat ». Emañ ar gouarnamant en ur savlec’h a
wander dirak ar Gambr. D’an 12 mae e tiframm ar republikaned digant ar gouarnamant an disentez o
lakaat foran dalc’hioù ar c’huzulioù dinazel ha d’ar 15 mae freuzadur ar c’hospoù evit felladennoù
gwask, – adsavelet eo enta frankiz ar wask. D’ar 16 mae e kas MAC-MAHON ul lizher-kareziñ da
Jules SIMON ma c’houlenn « hag en deus miret levezon a-walc’h war ar Gambr evit lakaat e selledoù
da drec’hiñ ». Diouzhtu e ro Jules SIMON e zilez. Antronoz ez eo anvet de BROGLIE da Devezeg,
gant maodierned virelour en-dro dezhañ. D’ar 17 mezheven ez eo loezet Kambr ar Gannaded, ar
muianiver er Sened o vezañ savet a-du gant ar gouarnamant en degouezh.
Prientet e voe pervezh an dilennadegoù gant ar gouarnamant : 77 prefed a voe pe treuzstaelet, pe
dizorniet ; an amaezhierezh a skigne kelaouennoù ha levrioù digoust tra ma veze moustret gwask an
eneberezh ; dizorniet e voe 1743 maer ha freuzet un niver logoù masonek ha kluboù republikan. Un
distro berrbad eo d’an « urzh divezek ». Den ne ziwel pouez an emgann dilennel : an amprouennnerzh eo etre ar renkad-ren kozh hag an Iliz diouzh un tu, ar c’hoskor politikel nevezevodet eus ar
werin hag ar renkadoù-etre, enebet ouzh galloud ar c’houvriaded hag ar gloer, diouzh an tu all. Aes eo
kompren an diarbennoù kemeret gant ar gouarnamant. Hogen seurt darbaroù aotrouniek n’o deus graet
nemet kreskiñ poblegezh ar republikaned. Enno e wel ar boblañs difennourion ar frankizoù.
Dilennadegoù here 1877 a gas d’ar Gambr 323 republikan ha 208 mirelour (en o zouez 104
bonapartour)1.
Da gentañ e nac’has MAC-MAHON anzav trec’h ar republikaned. Ezholiñ a reas un tevezvod a
zehou, en e benn ar penngadour de ROCHEBOUËT. Nemet e nac’has ar Gambr mont e darempred
gant ar gouarnamant-se. Dav e voe neuze d’an Arlevier pediñ DUFAURE da sevel un tevezvod
republikan. Adal neuze e klaskas ar republikaned startaat o galloud : n’edo ket ar muianiver ganto er
Sened, ne oant ket niverek el lu, en amaezhierezh, er reizhaoueriezh. Un trec’h eo evito dilennadegoù
dinazel ar 6 genver 1878, pezh a ro dezho ar muianiver er Sened da heul dilennadegoù ar 5 genver
1879. A-du-rall en doa gouarnamant DUFAURE hogos diouzhtu dizorniet, treuzstaelet pe diwazet 82
prefed. D’an 20 genver 1879 e tegas DUFAURE dirak an Arlevier ur c’hinnig torridigezhioù a garg e
staeloù uhel an amaezhierezh hag al lu. Goude nac’h e ro MAC-MAHON e zilez. En e lec’h ez eo
dilennet ar republikan Jules GRÉVY. Diwar neuze e c’hell ar republikaned kemer an holl staeloùdivizout. E 1880 e lakaer ar 14 gouere da zeiz ar Gouel broadel, dibab o tiskouez ervat anien ar renad
a venn bezañ liammet ouzh eñvor an Dispac’h. Ur gouel lik ha poblek e tle bezañ ar 14 gouere. D’an
13 gouere 1880 e vouezh an Dael freuzadur ar c’hospidigezhioù lakaet war an ezKumunerion.
Antronoz beure e teraou ar gouel broadel gant un dibunadeg vilourel divent war marc’hva
Longchamp. Fellout a ra d’ar republikaned diskouez o renad evel gouest da adunvaniñ ar vro.
Trec’het o doa ar republikaned peogwir o doa gouezet bodañ war an hevelep talbenn an holl
nerzhoù enebet ouzh galloud an Iliz hag ar renkad-ren kozh. Servijet oant bet ivez gant dizunvaniezh
ar roueelourion. Gwelet hon eus, da-geñver an arnod-assavidigezh e 1874, un alberz eus an
dizemglevioù etre bourbonelourion dehouat hag orleanourion greizat. Frankizour oa an orleanourion,
1
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ha zoken pa oant katolik e tizarbennent integrouriezh ha trameneziadegezh ar vourbonelourion.
Rannet oa ivez ar strollad orleanour etre ur c’hreiz dehou katolik ha henvoazelour hag ur c’hreiz kleiz
enepkloer, ennañ greantourion ha bankourion, na sante tamm kengred gant ar c’houvriaded henvoazel.
Lod eus dalc’hidi an tuad-mañ, en o zouez THIERS ha DUFAURE, a gavas buan muioc’h a boentoù
boutin etrezo hag an tu kleiz eget gant ar vourbonelourion, hag entuañ a rejont gant ar republikaned.
Edo ivez ar pep brasañ eus ar C’hallaoued oc’h emdreiñ buan war-du ar republikaniezh. Gouezet en
doa ar strollad republikan unaniñ en hevelep bloc’had politikel renkadoù diseurt : un darn eus ar
vourc’hizelezh vras, ar renkadoù etre, ar vihanvourc’hizion, ar vicherourion, ar gouerion. A-dal d’ar
renkad-ren kozh e save ur c’hoskor politikel nevez. E 1872 e Grenoble e tisklerie GAMBETTA :
« Daoust ha n’eo ket bet gwelet o tont e kement lec’h ’zo er vro () ar remziad nevez-se eus ar
werinelezh, ur c’hoskor nevez eus ar mouezhiañ hollek ? Daoust ha n’eo ket bet gwelet labourerion ar
c’hêrioù hag ar maezioù, ar bed-se eus al labour a zo an dazont dezhañ, o tont tre en traoù politikel ?
A dra sur, e raksantan, e santan, e kemennan an donedigezh hag ar vezañs er politikerezh eus ur
gwiskad kevredigezhel nevez ; un eitek miz ’zo en deus kroget da labourat, ha ned eo ket disteroc’h
eget e ziagentidi, pell diouzh eno ! » Ijin GAMBETTA eo bet merzout e oa ret gwriziennañ ar
Republik e metou ar gouerion dre dennañ korvo eus o c’hoant d’ar frankiz ha d’an herouezadur ha dre
o zreiñ enep d’ar c’houvriaded hag ar gloer. Ar gouerion o doa harpet an Eil Impalaeriezh dre ma oa
dezho ur goudor ouzh ar sokialouriezh ha freuzadur ar berc’hentiezh prevez ha, war un dro, ouzh un
distro d’ar Renad Kozh. Mouezhiet o doa evit ar c’houvriaded e c’hwevrer 1871, o vezañ ma
arouezent evito an urzh hag ar peoc’h. GAMBETTA a oar lakaat ar strollad republikan da ensammañ
iziunadoù poblañs ar ploue, pa chom an Iliz hag ar renkad-ren kozh dic’houest d’o c’hompren. En o
bruderezh e tiskouez ar republikaned doujañs d’an Dezveg keodedel, eleze d’ar berc’hentiezh prevez,
hag e tifennont un deskadurezh endalc’hus, lik ha digoust evit an holl. Komprenet o deus ne glask ar
gouerion nag an distro d’an tremened nag an dispac’h, met o herouezadur e stern ur gevredigezh
kevatalek. Akuit a-walc’h int evit emvataat eus fazioù ar gouarnamant : ar gwarez hewel roet d’an Iliz
gant an amaezhierezh, lezenn an 20 genver 1874 o fiziout er brefeded anvidigezh ar vaered, – lezenn
ampoblek dre ma’z eo stag-tre ar gouerion ouzh o dinazioù. E 1874, pa’z eus anv da lakaat ar C’hont
de CHAMBORD war dron Frañs, hag ivez e-doug stourmadoù dilennel 1876 ha 1877, e livont un
daolenn deñval eus heuliadoù an assavidigezh : an noblañsoù o klask adpakañ o brientoù a gent an
Dispac’h, ar brezel gant Italia war-benn adsevel beli bolitikel ar Pab. An arbennoù o doa c’hoariet adu gant ar c’houvriaded e c’hwevrer 1871 a c’hoari neuze a-enep dezho, pa sell ar gouerion outo evel
enebourion an urzh hag ar peoc’h. Nes da iziunadoù ar gouerion eo re ar renkadoù etre, anezho
gwiskadoù o kreskiñ da heul treuzfurmadurioù armerzhel ha kevredigezhel an Eil Impalaeriezh. Evel
ma skriv Jean-Marie MAYEUR : « Hep mar ez eo diresis keal ar “renkadoù etre” : mont a ra eus ar
c’hreantourion vihan, ar genwerzhourion, ar frankvicheridi, d’ar “vourc’hizelezh e galloud” divent o
vountañ etre ar vourc’hizion diogel ha pobl ar vicherourion hag ar gouerion : boutiklerion,
dornwezhourion war o stal, tisaverion vihan, implijidi, kargidi vihan. Hogen lusket eo ar bed ken
liesseurt-se gant iziunadoù boutin : pignat er gevredigezh – ha pouezus eo amañ ar feiz lakaet en
adreizhadur ar skol –, herouezadur politikel, oc’h anadiñ gant un nerzh espar er bodadennoù
lec’hel »2. En ur ober dek bloavezh (1870-1880) eo kemmet penn-da-benn koskor ar c’huzulioù
dinazel hag ar c’huzulioù-meur. Ar vrientinion, ar c’hourferc’henned hag al leveourion all a lez al
lec’h gant ar vreutaerion, ar gazetennerion, ar gelennerion, ar genwerzhourion, ar vezeion, an
apotikerion. Daoust ma chom ar renkadoù etre diforc’h diouzh ar werin e vint gouest da gompren he
iziunadoù kalz gwelloc’h eget ma rae ar c’houvriaded henvoazel. Entuañ a reas ivez un darn eus ar
vourc’hizelezh vras, greantourion ha bankerion, dre ma hañvale dezho e teree ar renad nevez, renad a
urzh hag a frankizegezh, ouzh o lazioù. GAMBETTA e-unan, levezonet gant preder SAINT-SIMON
hag Auguste COMTE a glaskas deduañ « ar renkadoù-ren gwirion, eleze ar re a zezev, a labour, a
zaspugn ar binvidigezh, ar re a oar he arverañ en un doare poellek, brokus ha spletus d’ar vro ». Diwar
oberiantiz ar vourc’hizion genderc’her – enebet ouzh ar c’hourferc’henned hag al leveourion all a
selle evel arvevaded – e c’hortoze GAMBETTA steuziadur ar gourzhenebadur « etre ar c’hevala hag
al labour oc’h en em frouezhusaat an eil egile ». Daoust ma troe kein ar republikaned d’ar
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sokialouriezh ez entuas ar vicherourion ganto. Un harp pouezus e voent, hep bezañ un elfenn
devoudus evel ma oa ar gouerion evelkent. Ur bihanniver n’eo ken ar broleterion ha derc’hel a reer
d’o moustrañ e-pad meur a vloaz da heul ar Gumun. Freuzet eo bet aozadurioù ha gwask an emsav
micherour. Lezenn ar 14 meurzh 1872 a laka berz war nep kevredadur « dezhañ da bal isañ d’an astal
labour, da freuzadur ar gwir-perc’hentiezh, an tiegezh, ar gravez pe embreg frank al lidoù ». Er
bloavezhioù 1871-1875 e vez moustret garv an ec’hwelioù. Adalek 1876 avat e krog an aozadurioù
micherour da zasorc’hiñ. En digenvez m’emaint e tro ar vicherourion war-du ar republikaned. N’eo
ket bet diwered warno mojenn Dispac’h 1789 kevatalour hag enebour d’ar brientoù ha d’an
arvevaded. Gwan eo c’hoazh levezon ar mennozioù marksour. Ar vicherourion a harp askell
araokaetañ ar strollad republikan, ar radikaled. Ar re-mañ n’int ket sokialourion, met dalc’hidi d’ur
werinelezh kaset betek ar par pellañ ha dieubet krenn diouzh levezon an Iliz. Kevatalourion int, ha
fellout a ra dezho diazezañ un dell argreskus war ar c’horvoder. En eneb d’ar republikaned all e
tizarbennont pep treuzvarc’had gant ar virelourion. Tost eo o c’healiadurezh da hini ar gumunourion.
E 1876 e tistro da Frañs Jules GUESDE a oa en harlu e Genève da heul ar Gumun. Dont a ray da
vezañ bruder pennañ ar varksouriezh e Bro-C’hall, met evit an ampoent emañ nes-tre d’ar radikaled.
Er bloc’had republikan enta ez eus bodet renkadoù diseurt, dezho ur c’healiad boutin kreizet war
ul lusk don etrezek ar frankiz hag ar gevataliezh. Emañ an hevelep lusk e devoud o eneberezh ouzh an
Iliz : klotañ a ra berzh ar republikaned gant ur prantad a zigristenadur herrek. Gwelet hon eus pouez ar
c’hudennoù relijiel er politikerezh : plas an Iliz er vuhez politikel eo a zo e kaoz. Seurt argerzh,
boulc’het gant Dispac’h 1789, a zisoc’ho war disrannadur an Iliz hag ar Stad e 1905. Dre ma kil
levezon bolitikel an Iliz e kil ivez hini ar c’houvriaded henvoazel, an eil o vezañ kenweet gant eben.
Koulz hag ouzh ur renad kloerelour e sav ar boblañs mui-ouzh-mui ouzh nep renad aotrouniek. Eviti
en doa loezadur Kambr ar Gannaded gant MAC-MAHON doare un taol tidek ha diktatouriek. Ned a
ket da get evit kelo levezon ar c’houvriaded, a chom diazezet-mat o galloud e rannvroioù ’zo evel ar
C’hornog. Daoust ma tigresk pouez keñverel ar gounezerezh e-skoaz ar gennadoù all, e kendalc’hont
da c’hoari ur roll armerzhel bras dre o domanioù. Staeloù uhel o devez atav el lu hag er
reizhaoueriezh. Ur greizenn eneberezh kreñv ouzh ar renad e chomont bepred.
Dav eo gwelout un arvez all eus obererezh ar republikaned a zo adunvanadur ar gevredigezh
c’hall hag azlañs ar c’henasant broadel. Gant an Eil Impalaeriezh hag ar greanteladur herrek he doa
renet e oa bet grevusaet diempradur ar gevredigezh c’hall, rannet etre ur blein henvoazel hag ur blein
arnevez. Da vare ar Gumun e oa bet kaset d’e varr seurt gourzhenebadur etre an div rann eus ar
vloc’henn c’hall, pa welad ar pennoù milour deuet eus ar renkad-ren kozh ha herouezet dre ar
brezelioù-trevadenniñ o tagañ o c’henvroiz proleter gant kalz muioc’h a jourdoul hag a ampartiz eget
o doa diskouezet un nebeut mizioù a-raok o tifenn o bro ouzh an Alamaned. O kevrediñ ar gouerion –
dieubet diouzh enkrog an Iliz hag ar c’houvriaded – gant gwiskadoù liesseurt ar vourc’hizelezh e
tenne ar strollad republikan da ziverkañ diempradur ar gevredigezh c’hall. Houmañ a adkavas
diazezoù stabil evit pell amzer. Ned eas ket an diempradur da get, peogwir ne steuzias ket blein
henvoazel ar vloc’henn, nemet e kollas hemañ kalz eus e bouez. A-hend-all, e seurt emglev a
renkadoù emañ aberzhet ar vicherourion, daoust ma harpont ivez ar renad. Pennoù politikel an Trede
Republik ne hañvalont ket gwall vennet da ziorren ar greanterezh e Frañs, e-pad an tri dekvloaziad
kentañ da nebeutañ. Goude lammgresk greantel an Eil Impalaeriezh e treuzer ur marevezh a chagadur.
Gwir eo ez eus un enkadenn armerzh, nemet ez eo etrevroadel ha ne vir ket ouzh broioù evel
Alamagn, Belgia, Breizh-Veur a ziorren afo o ijinerezhioù. Evit Frañs e sav skoilhoù dibarek, evel an
diouer a c’hlaou hag ankresk ar boblañs. Koulskoude ez eus ivez a dra sur arbennoù politikel ha
kevredadel. Diazezet emañ ar Republik war un emglev etre kouerion ha bourc’hizion, ha n’o deus ket
ar re-mañ mall d’ober d’ar gouerion treiñ e micherourion ha mont da greñvaat ur renkad techet d’ar
sokialouriezh. Mard oa dav stourm ouzh an Iliz hag ar c’houvriaded e oa ret stourm ivez ouzh an
elfennoù gourzhtroüs a lakae en arvar ar berc’hentiezh prevez. Mar befe c’hoazh un emsavadeg
vicherour e-giz ar Gumun e oa mat ivez kaout miradoù stank a soudarded kenurzhiet – war ar poent-se
e oa a-du ar vourc’hizion republikan hag ar c’houvriaded roueelour. Ur gwiskad bihanniverek e
chomas enta ar vicherourion er boblañs c’hall. Eus 5 milion ma oant e 1870 e savas o niver da 6

milion hepken e 1900. Pell e voe renad an Trede Republik, emvennet gwerinek, a-raok embreger ul
leviadurezh kevredigezhel gwirion.
Kerkent ma voe aet an trec’h ganto ha pa voe pellaet an argoll mirelour, e tisrannas ar
republikaned etre koulzataerion ha radikaled. E 1879 ez eus ur c’hant bennak a gannaded radikal, o
terc’houezañ ar c’hreizennoù micherour bras evel Paris ha Lyon, met ivez pastelloù ploueel eus Kreiz,
Reter ha Gevred Frañs. An tachadoù o vouezhiañ radikal zo dre-vras ar re o doa mouezhiet
« menezour » e 1849, – alies zoken e oa eus radikaled ’zo ezvenezourion eus an Eil Republik. N’eo
ket souezh e kement ma kaver gant an daou strollad, an eil tregont vloaz goude egile, an hevelep
mennozioù gwerinek kevatalour hag enepkloer boniek3. Goulenn a ra ar radikaled azgweladur ar
Vonreizh nevez, ha peurgetket freuzadur an ensavadurioù a sellont evel angwerinek : ar Sened hag
Arlevierezh ar Republik. Fellout a ra dezho lakaat ar Vonreizh azgwelet da vezañ kaougantet gant ar
bobl. A-hend-all ez arc’hont an digreizennadur amaezhel, dilennadur ar varnerion, disrannadur an Iliz
hag ar Stad. A-benn tostaat ar muiañ gwellañ ouzh ar werinelezh eeun e c’houlennont ma ve atebek al
leuriad dirak e zilennerion (sl. Emsav 29/143-144, 1969). Gwelet hon eus e felle dezho kempouezañ
an digevatalderioù kevredigezhel dre an dell argreskus war ar c’horvoder. En eneb d’ar republikaned
frankizour ez int a-du gant emell ar gouarnamant en armerzh ha gant ur reolerezh-Stad war
c’hennadoù ’zo evel ar mengleuzioù, an hentoù-houarn, ar c’hanolioù. Ensammañ a reont
arc’hadurioù ar vicherourion (e kement ma ne c’houlenn ket ar re-mañ freuzadur ar berc’hentiezh
prevez) : goulenn a reont da skouer berradur an devezh-labour, ar grouidigezh eus kefioù-diwaz evit
ar re gozh hag ar re vac’hagnet, ar gwir da c’hweluniadiñ. Koulskoude, daoust ma kemeront an anvad
« radikal-sokialour » adalek 1881, e chomont enebet ouzh ar sokialourion war gudenn ar
berc’hentiezh.
Gant ar republikaned koulzataer e voe ar galloud en un doare direndael betek 1885.
« Koulzataer » e veze graet anezho o vezañ ma felle dezho kas an adreizhoù war-raok tamm-ha-tamm
ha gant evezh, o c’hortoz ar mare hegoulsañ, e-lec’h klask ober diouzhtu adreizhoù boniek evel ar
radikaled. Rannet oant etre ar C’hleiz republikan en-dro da GRÉVY ha FERRY a-zehou hag an
Unaniezh republikan, GAMBETTA en he fenn, a-gleiz (ar gronnad-mañ diwezhañ oc’h enklozañ un
nebeut radikaled). Frankizour eo ar C’hleiz republikan, tra m’emañ tud an Unaniezh evit ur reolerezhStad war an armerzh – ur reolerezh gwevn a-walc’h avat. Daoust ma ve dav degas arlivioù e kaved er
C’hleiz republikan difennourion al lazioù kevalaour, ha peurgetket an ezorleanourion entuet gant ar
renad nevez : ar « republikaned a aferioù ». Betek 1885 e noter un heuliad paot a devezvodoù berrbad,
nemet ez adkaver tamm-pe-damm an hevelep tud er maodiernegoù : da skouer Léon SAY e penn an
Arc’hant, o tifenn war un dro lazioù ar c’hevredadoù sukr ha hentoù-houarn an Norz, FREYCINET e
penn ar C’henwerzh pe al Labourioù foran, Jules FERRY evel Maodiern an Deskadurezh foran. Evel
ma skriv Paul BOUJU ha Henri DUBOIS : « Tud liammet dre lazioù boutin galloudek, o terc’hel
diastal an hevelep kargoù, o staliañ o c’heneiled er staeloù bras (Bank Frañs, h.a.), o piaouañ an
araezioù-levezonañ distourmus ez eo ar sezioù er C’huzulioù-merañ, setu aze ar c’hendalc’herezh
gouarnamantel gwirion »4.
Unan eus oberennoù ar goulzataerion e voe adsevel ar frankizoù gwerinek : frankiz ar wask dre
lezenn an 29 gouere 1881, ar frankiz-emvodañ dre lezenn an 30 mezheven 1881. Evit ar frankizkevrediñ e save kudennoù : aotren ar frankiz-kevrediñ divevenn a vije bet kadarnaat ar breuriezhoù
dres pa glaske ar republikaned o c’has da get. Ur roll bras a c’hoarie an urzhioù relijiel en
deskadurezh hag ur skoilh e oant evit ar republikaned en o leviadurezh-likaat, (ouzhpenn skolioù e
talc’he ar vreuriezhourion kreizennoù-deskarded, emzivatioù, klañvdioù, bredospitalioù,
herberc’htioù, h.a.). Adalek 1880 e voe strewet gant ar gouarnamant ar breuriezhoù nannaotreet (ar
Jezuisted en o zouez). Ne voe ket roet enta ar gwir-kevrediñ klok, met hepken ar gwir-c’hweluniadiñ
dre an dezv WALDECK-ROUSSEAU eus 1884. A-hend-all dre lezennoù ar 4 meurzh 1882 hag ar 5
ebrel 1884 e voe ateget dilennadur ar vaered hag an eilmaered gant izili an dinazoù koulz ha foranded
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an dalc’hioù dinazel. Nemet e voe lezet ar c’humunioù e goulevierezh amaezhel ar brefeded ha merket
bevennoù d’o emrended kellidel. A-hend-all e 1884 e voe freuzet kargoù ar senedourion didorradus :
goude o marv ne vent ket amsavet hag e tlefe o sezioù bezañ debarzhet d’an departamantoù pobletañ
ha leuniet dre an dilenn. Ne zeuas ket a-benn ar radikaled da c’hounit freuzadur ar Sened pe an
dilennadur anezhañ dre ar mouezhiañ hollek. Ken pouezus all e voe obererezh-likaat ar republikaned.
Likaet e voe ganto holl c’hennadoù ar vuhez foran, ha dreist-holl an deskadurezh a sellent evel ar pep
pouezusañ. Kounaomp un nebeut devoudoù. Ul lezenn eus c’hwevrer 1880 a ziskarzhas eus Kuzul
meur an Deskadurezh foran an izili estren d’an deskadurezh hag ar pennadurezhioù relijiel pergen.
Dre lezenn an 9 eost 1879 e voe endalc’het pep departamant da sevel ur skol-vistri (École Normale)
evit stummañ ar skolaerion. Dre lezenn ar 16 mezheven 1881 e voe lakaet digoust deskadurezh ar
c’hentañ derez ha dre lezenn an 28 meurzh 1882 e teuas da vezañ endalc’hus ha lik. Dezv organek an
30 here 1886 a rakselle amsavadur a-bazennadoù ar c’hoskor relijiel gant ur c’hoskor lik er c’hentañ
derez. Savet e voe ivez un deskadurezh eil derez lik evit ar merc’hed ha diverket pep levezon eus an
Iliz el liseoù ha kelenndioù paotred, evel er Skol-veur, da-geñver un adurzhiatadur eus an aozadurioùse. Pal likadur an deskadurezh oa treuzfurmiñ ar gevredigezh dre stummañ ar yaouankiz – dieubet
diouzh enkrog an Iliz hag an henvoazelezh – hervez ar mennozioù nevez ha, da heul, gwarantiñ
dazont ar renad. E 1882 e skrive Jules FERRY : « Pa vo ar yaouankiz c’hall en he fezh diorreet,
kresket dindan deir steredenn an digoust, an endalc’husted hag al likelezh, n’hor bo mui da zoujañ
distroioù an tremened, dre ma vo ganimp d’en em ziwall outo () spered an holl remziadoù nevez-se, ar
miradoù-se yaouank ha diniver eus ar werinelezh republikan, stummet e skol ar ouezoniezh hag ar
poell, hag oc’h enebiñ ouzh ar spered argilus harz didrec’hus ar meizoù dieub hag an emskiantoù
frankizet ». Evel ar pep brasañ eus ar C’hallaoued e soñje ar republikaned e oa ar skol un araez
galloudek a herouezadur kevredigezhel, gouest da ziverkañ tamm-ha-tamm an digevatalderioù5. Ne oa
neuze nemet un nebeut sokialourion na oant ket lodek er gredenn-se. Kevre an Deskadurezh, dezhañ
da bal likaat an holl skolioù, diazezet e 1867, a dremenas eus 18 000 ezel e 1870 da 60 000 e 1877, en
o zouez tud eus ar renkadoù etre, met ivez kalz micherourion, pezh a ziskouez pegen pouezus e oa ar
gudenn evit ar Frañsizion. Forzh penaos, e klote al leviadurezh-likaat gant un ezhomm don er boblañs
da heul an digristenadur. Dav e oa erlec’hiañ ouzh ar gravez distaolet mui-ouzh-mui gant ar
C’hallaoued ur speredelezh hag un divezelezh nevez diazezet war ar boellelouriezh. Ar speredelezh
lik-se a c’hoarias diwar neuze ar roll dalc’het betek neuze gant ar gatoligiezh er c’henasant broadel.
N’eus ket bet eus al likadur un embreg-heskinañ eus ar gatoligiezh. Er c’hontrol e oa deuet da vezañ
diziouerus da heul diskar ar gravez.
Ar bloavezhioù 1878-1885 ne voent ket berzhus war an dachenn armerzhel, daoust ma embanne
ar republikaned e dibenn 1877 « e tlee dibenn enkadenn ar 16 mae merkañ derou ur prantad nevez a
vleuniusted ». Diaesterioù ar gounezerezh o doa gwashaet ampoblegezh renad an Urzh divezek hag
herrekaet e ziskar ; ne baouezjont ket evit kelo goude 1877. Meneget hon eus c’hoazh an enkadenn e
gennadoù ar magerezh-deñved hag ar c’hoataerezh, hag ivez drastidigezh ar gwiniegi gant ar
filoksera. Adalek 1877 ez eo tizhet gwiniegi Kreisteiz Frañs a-bezh, ha war o lerc’h re FrancheComté, Bourgogne ha Champagne. Eus ouzhpenn 60 milion hektolitrad e 1873 e kouezh kenderc’h
gwin Frañs da nebeutoc’h eget 30 milion e 1885. Krog eo ivez an edeier gall da c’houzañv diwar
gevezerezh edeier Kanada hag ar Stadoù-Unanet, broioù araokaetoc’h eget Frañs a-fet ardivinkadur al
labour-douar : marc’hadmatoc’h eo ar gwinizh amerikan dilestret e Le Hâvre eget ar re medet en
diabarzhvro. Betek 1882 e chom priz an hektolitrad gwinizh e-tro 22 F, nemet e c’houziz da c’houde
ha n’eo mui nemet 16 F e 1886. Magerezh ar preñved-seiz a gil rak ar sidan japanat ha gounezerezh ar
plant gwiadel rak lin ha kanab ar broioù baltek ha rak ar c’hotoñs. Lakaet ez eus brall enta e diazezoù
henvoazel ar gounezerezh gall. E-keit-se e kresk gorrek ar greanterezh daoust d’ar gwellaennoù
kalvezel, evel da skouer arver an argerzhad THOMAS & GILCHRIST adalek 1879 evit oberierezh an
dir. Nemet ez eo tizhet ar greanterezh d’e dro gant un enkadenn etrevroadel e 1882. En eneb d’al lañs
kemeret e-doug an Eil Impalaeriezh ez a gorrek argerzh an tolperezh kevalaour. Forzh penaos ez eo
dislavarus an tolperezh kevalaour – a denn da zaspugn an holl binvidigezhioù etre daouarn un niver
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bihan a dud ha da broleterekaat an niver bras – gant luskoù kevredigezhel ha politikel ar renad nevez
pa venn dres ober d’an holl bezañ perc’henned. Gouest eo ar republikaned koulzataer da gas war-raok
diorreidigezh ar rouedad-kehentiñ : kanolioù, douarhentoù ha dreist-holl hentoù-houarn, en desped
d’ar gwarzhoù a vez : alies e vez savet al linennoù hent-houarn, n’eo ket a-geñver gant ezhommoù
gwerc’hel ar rannvroioù, hogen evit ezhommoù dilennel, ar gannaded o klask kaout pep a linenn evit
o fastell. Savet e vez an hentoù-houarn gant ar Stad ha fiziet o c’horvoerezh e kevredadoù prevez gant
divizoù spletus kenan evito, dre ma’zint difennet en Dael gant tud diouzh o dorn. Se lakaet er-maez e
vanas divarrek ar renad da luskañ diorreadur armerzh Frañs, endra greske a-dizh armerzh ar broioù all
evel Alamagn, Breizh-Veur pe ar Stadoù-Unanet6.
E gwir, ne hañval ket an diorreadur armerzhel bezañ bet prederi vrasañ ar C’hallaoued e grez ar
gouarnamantoù republikan koulzataer. Gwelet hon eus e oa skoilhoù bras, darn liammet ouzh an tuez
etrevroadel, darn o tennañ a-ziforc’h da Frañs he-unan. Padal, hep mar, ul leviadurezh-Stad troet
krenn war-du ar greanteladur he dije trec’het d’an holl skoilhoù-se, evel ma c’hoarvezas da skouer en
Alamagn en amzer-se daoust ma ne oa ket ken paot ar c’hevalaoù eno hag e Frañs7. Diouzh ur
savboent marksour klasel, o vezañ ma oa Bro-C’hall ur vro c’hreantel abaoe an Eil Impalaeriezh, e
tleje bezañ bet an dreistpouez e buhez kevredigezhel ar vro gant ar gwastad armerzhel. Ha koulskoude
eo traoù all a voe pouezusoc’h evit ar C’hallaoued eget diorreadur o armerzh : da skouer kudennoù
likadur ar gevredigezh hag ar vuhez politikel, pe kudennoù an difennerezh broadel : dav oa startaat
surentez an harzoù gant Alamagn ha war hir dermen ragaozañ an « Digoll ». War gement-se e oa a-du
an holl C’hallaoued. Diaes eo dimp en amveziadoù a vremañ ijinañ ar birvilh brogar a voe e Frañs e
derou an Trede Republik dre ersav ouzh faezhidigezh 1870-1871. Ouzhpenn bezañ kreizennoù a
likaerezh e voe ar skolioù kreizennoù a vrogarouriezh ma veze prientet ar vugale d’ar brezel evit
adc’hounit Elzas ha Loren war an Alamaned. Ur vrogarouriezh a berc’henned vihan e oa : surentez
gwirioù-perc’hentiezh pep hini a amplege ar surentez strollennel, eleze an urzh diabarzh hag an
diogelroez diavaez – hemañ o c’houlenn ma ve daspiaouet abred pe ziwezhat ar proviñsoù kollet e
1871. E seurt amveziadoù ne oa gourzhenebadur ebet etre hiniennelouriezh an dud hag o
brogarouriezh.
En amveziadoù-se ivez e tleer kompren leviadurezh-trevadenniñ an Trede Republik. Dirak ar
c’hedveno e oa dav adsevel meurded Frañs a oa bet izelaet gant drouziwezh 1971. Moarvat e vije bet
an doare gwellañ da aznerzhañ ar riez c’hall diorren he greanterezh, ar greanteladur o vezañ deuet an
andon eus galloudegezh ar riezoù abaoe ar Reverzhi c’hreantel8. Met war an dachenn-se dres e
chomas divarrek renad an Trede Republik, da nebeutañ betek dibenn an 19t kantved. Aloubidigezh
Aljer oa bet un ezvannadur eus kudennoù diabarzh Frañs hag ur striv da gompezañ kenniñvoù
kevredigezhel ar mare. Leviadurezh-trevadenniñ an Trede Republik a c’haller sellout evel ur striv da
gempouezañ ur gwander grevus eus ar vloc’henn c’hall : an dic’houest m’edo da gas war-raok un
diorreadur armerzhel herrek evel an hini a gase e-keit-se ar riezoù greantel bras. Klask a raed en
diavaez diazezoù nevez da zamani ar vro pa chomed dic’halloud d’o sevel en diabarzh end-eeun.
Muioc’h, ne selled ket zoken ouzh arvezioù armerzhel an trevadennerezh, en derou da nebeutañ.
Betek 1880 ez eo dister a-walc’h an embreg-trevadenniñ. Enebet taer ouzh pep trevadennerezh
emañ war un dro an tu dehou hag ar radikaled : evito ez eo kollet evit difennerezh ar vrobenn an
nerzhoù-lu engwezhiet en ergerzhadegoù tramor. Diouzh o zu, ar c’hreantourion a sell an trevadenniñ
evel amaskorus. Diseblant a-walc’h eo ivez an darn vuiañ eus ar C’hallaoued, ha techet e vent
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kentoc’h da welout eno embregadennoù koustus a dud hag a arc’hant, o talvezout dreist-holl da lazioù
un nebeut nevidourion. Setu perak ez a gorrek an trevadenniñ eus 1871 da 1880, o kenderc’hel pezh a
oa bet boulc’het gant an Eil Impalaeriezh en Afrika Du, en Indezsina, en Okeania. Diwar 1880 ez eus
adlañs : trevadennerezh a-vras a vez renet diwar lusk GAMBETTA ha dreist-holl Jules FERRY,
tevezeg eus gwengolo 1880 da zu 1881 hag eus c’hwevrer 1883 da veurzh 1885. Evito n’eus nemet un
hent evit daskoriñ da Frañs ar renk he deus kollet, a zo aloubiñ tiriadoù an ec’honañ gwellañ. Nac’h
trevadenniñ a ve kemer hent an diskar. E gouere 1885 e tisklerie Jules FERRY dirak an Dael : « En
Europa evel m’emañ, e-mesk ar c’henstourm etre kemend-all a gevezerion a welomp o kreskiñ en-dro
dimp, ez eo leviadurezh an emzastum pe an emziouer hent an diskar nemetken ! ». En ur ser ez ae evit
FERRY seurt selledoù brogar gant uhelvennad al likelezh : ha ne oa ket trevadenniñ kement ha degas
d’ar poblañsoù warlerc’hiet ur sevenadur diazezet war ar poell hag ar skiant kuit a bep mojenn ha
brizhkredenn ? « E-se, emañ an trevadennerezh a-unan gant ar vrogarantez hag ar youl da
azbuhezekaat Frañs na c’haller ket hepto kompren diazezerion ar Republik. Ha pa ve o kas
skouadrenn ar morvezhen COURBET da bleg-mor an Tonkin, pe o komz ouzh skolaerion ar
Republik, e ren FERRY un hevelep leviadurezh bepred : goveliañ ur Frañs nevez, daskoriñ he renk er
bed d’ar vro faezhet e 1871. Evitañ pe evit ur Paul BERT, “patrom” ar skolioù-mistri a oa d’e varv
Gouarnour Indezsina, n’eus dislavar ebet etre mennoz al likelezh ha mennoz an trevadenniñ. A zo
muioc’h, an eil a gantreizh egile »9. Daoust ma voe evel just kevredadoù o c’hounit korvo gant an
afer, ne voe ket enta an armerzh ar pennabeg da leviadurezh-trevadenniñ ar republikaned koulzataer :
un arvez pouezus e voe ar c’horvoerezh armerzhel, met un arvez eilrenk. A-dal d’ur c’hedveno
diseblant pe enebus, war be nerzhoù e harpas FERRY ? Da gentañ war an tirlu hag ar morlu. Atav en
hevelep prezegenn eus gouere 1885 e tisklerie dirak an Dael : « Ur morlu evel hon hini ne c’hell ket
dioueriñ, war-c’horre ar morioù, goudorioù start, difennoù, pourvezvaoù ». E 1897 ez anzavas
LANESSAN, bet Gouarnour Indezsina : « Bountet omp bet d’an embregadennoù diabell dreist-holl
gant an ezhomm da reiñ fred d’an tirlu ha d’ar morlu ». Aze e welomp al lu o c’hoari evel ur meni
renkad emren evel e mare aloubidigezh Aljeria. Techet eo ar vilourion d’ober eus an trevadennerezh o
afer dezho. Da skouer e 1882, ar c’habiten-fourgadenn RIVIÈRE a arsailh hag a gemer gwikadell
Hanoi hep goulenn ali ar gouarnamant. Un harp a bouez eo ivez ar C’hevredadoù Douaroniezh o
kemer lañs goude 1871. Dek mil ezel a vodont e Frañs e 1881 diwar an tregont mil a zo er bed.
Daoust ma’z int stag alies ouzh ar C’hambrou Kenwerzh, n’eo ket diouzh ur savboent armerzhel
strizh e welont an trevadennerezh : « Lusk a roont da veajoù-ergerzhout, deur a enaouont ouzh an
traoù tramor, dispakañ an dodennoù o soliañ an alouberezh : ur vroad vras a zle trevadenniñ, obersevenaat eo an trevadenniñ »10. Dav eo menegiñ ivez roll Kambroù Kenwerzh ar porzhioù bras, a gave
o mad en trevadennerezh. Gant trevidion Aljeria e voe deuet mat aloubidigezh Tunizia.
Goude 1880 ez eas an trevadennerezh eus an eil renk m’edo da unan eus emelloù pouezusañ ar
Stad. FERRY a gredas engwezhiañ en aloubidigezhioù tramor nerzhoù-lu bras. N’en doa ket da
zoujañ eneberezh an Alamaned, o vezañ ma wele ar re-mañ en trevadennerezh gall ur gwarant evit ar
peoc’h en Europa : dre c’hounit broioù tramor ez ankouafe ar Frañsizion an tri departamant kollet e
1871. Kerzh an trevadenniñ a oa bet gorrek betek neuze a zeuas herrek a-daol-trumm : tiriadoù divent
a voe aloubet en Afrika hag en Indezsina. Tunizia peurgetket a voe gouzalc’het. Aze ivez e c’hoarias
al lazioù armerzhel ur roll pouezus, n’eo ket ur roll devoudus avat. Etre traoù all, e oa kevezerezh etre
kevredadoù gall hag italian evit perc’hennañ an hentoù-houarn tunizian. Un embregerezh eus
Marseille en doa prenet anzavad an Enfida, un domani gounezel bras. Krouet oa bet ar « Crédit
Foncier Tunisien » ma en doa breur FERRY lazioù. Tennañ a raed korvo eus ar stad a zizurzh ma oa
kouezhet Tunizia. Er vro-se e oa bet kaset adreizhoù-arnevesaat a oa disoc’het war azneveziñ ar
benvegadur-Stad hep azneveziñ ar gevredigezh. Un disklot don a oa deuet etre an ensavadurioù nevez
hag ar gevredigezh manet henvoazel ; a-du-rall e oa ar benvegadur-Stad nevez ur pouez re vras evit
armerzh ar vro chomet warlerc’hiet. Dic’houest oa ar Stad tunizian da zastalañ an dleoù ponner he doa
sammet digant an estrenvro. Gwashaet e oa bet an traoù c’hoazh gant an eostoù fall, an naonegezh hag
9

Jean-Marie MAYEUR, op. cit., pp. 132-133.
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an darreuziadoù a zrastas Tunizia koulz hag Aljeria eus 1867 da 1869. An Arlevier Jules GRÉVY ne
oa ket a-du evit aloubiñ Tunizia, na kennebeut FERRY e-unan en derou. Dre abegoù a bolitikerezh
etrevroadel e voe divizet an aloubidigezh a-benn ar fin, evit diaraogiñ an Italianed a c’hourdrouze
teurel o c’hrabanoù war Dunizia11. Uhelamaezhourion Maodiernezh an Traoù diavaez o doa pouezet
evit ma ve kemeret an disentez, GAMBETTA hag e c’hronnad en Dael ivez, hag en diwezh en doa
FERRY asantet. Digarez a voe kavet gant argadadegoù ar breizherion dunizian war diriegezh Aljeria
evit lakaat an Dael da vouezhiañ ar c’hredadoù ret, d’ar 7 ebrel 1881. Hogen an oberatadenn gêrreizh
kemennet gant FERRY a droas en un ergerzhadeg vilourel etrezek Tunis. Ar C’hallaoued ne gavjont
koulz lavaret harz ebet digant al luoz tunizian koazhet da hogos netra da heul diaesterioù kellidel ar
gouarnamant. Rankout a reas Be Tunis sinañ feur-emglev ar Bardo, a ensave gwarezveli Frañs war
Dunizia d’an 12 mae 1881. Neuze e tisklerias GAMBETTA, oc’h eztaoliñ unan eus e brederioù
pennañ : « Ret-mat e vo d’ar speredoù malañjerek plegañ, un tammig dre-holl. Emañ Frañs oc’h
adkemer he renk a riez vras ». Kaougantet e voe ar feur-emglev gant Kambr ar Gannaded d’an 24
mae. Ar re a oa bet a-enep d’an ergerzhadeg a-ziaraok ne gredjont ket enebiñ goude taol, – tra
damheñvel d’ar pezh a oa c’hoarvezet da-geñver ergerzhadeg Aljer e 1830 : evit enor ar vro e oa
arabat dilezel pezh a oa bet gounezet dre un trec’h eus al lu gall. Kannaded an tu dehou hag ar strollad
radikal a voe gwell ganto na vouezhiañ eget mouezhiañ a-enep. Hogen e mezheven e tarzhas
emsavadegoù pobl e Kreiz hag e Su Tunizia, o rediañ ar C’hallaoued da gas di skoazelloù milourel
nevez. En hañv 1881 e voe flastret ar gorreadegoù e Tunizia, er mare end-eeun ma oa dilennadegoù
dezverezhel e Frañs. Pa grogas estezioù Kambr ar Gannaded nevez, e voe taget garv FERRY gant
CLÉMENCEAU, penn ar radikaled, o tamall dezhañ en devout touellet an Dael hag o tiskuliañ al
liammoù a oa etre ROUSTAN, konsul Frañs e Tunis, hag an nevidkelc’hioù. Gant FERRY e chomas
an trec’h a drugarez da hol personel GAMBETTA. Kaougantet e voe adarre feur-emglev ar Bardo
gant 355 mouezh a-du ouzh 68 a-enep ha 124 anvouezh.
Dre abegoù a geñverioù-nerzh etrevroadel enta kalz muioc’h eget dre abegoù armerzhel war-eeun
e voe embreget trevadennerezh Tunizia evel hini ar broioù all aloubet en amzer-se en Afrika Du hag
en Indezsina. Trevidion Aljeria o doa broudet da aloubiñ Tunizia peogwir en em gave dre se startaet
ar reizhiad trevadennel en Aljeria end-eeun, ouzhpenn ma oa gwarantet surentez harzoù ar reter. Pa
voe diazezet ar Republik da vat goude dibenn an « Urzh divezek » e voe bastet da arc’hadurioù an
drevidion a-zivout an enteuzidigezh. E 1879 e voe amsavet CHANZY gant Albert GRÉVY, a chomas
Gouarnour-meur Aljeria betek 1881. E kemm ouzh e ziaraogerion, e talc’has GRÉVY e stael gant
spered un amaezhier trevour republikan. Lakaat a reas an Tell (darn strujus eus Aljeria) en e bezh da
diriad trevourel. Ne chomas dindan an amaezhierezh milourel nemet ar broezioù distuz ha digevannez
ma o deveze an drevidion rukun da vont d’en em staliañ. Leviadurezh Albert GRÉVY a glote gant
pennaennoù ar renad nevez : Gallaoued Aljeria a zlee kaout an hevelep gwirioù ha Gallaoued ar
vrobenn hag ivez an hevelep frammoù politikel12. E dibenn 1881 e oa en holl en tiriadoù trevourel 196
kumun leunembreg ha 77 kumun gemmesk. Ar c’humunioù leunembreg n’o doa ket kalz poentoù
boutin gant kumunioù Frañs. Kalz anezho oa ouzhpenn dek mil hektar gorread, reoù o tizhout 30 000
hektar zoken. Ur boblañs aljerian niverek – meuriadoù en o fezh a-wechoù – oa bet destaget outo.
Telloù a dale an Aljerianed koulz hag an Europiz d’ar c’humunioù, met o vezañ ma c’hoarveze ar braz
eus koskor an dinazioù a drevidion, ar re-mañ hepken a denne splet eus arc’hant ar gumun. Ar vaered,
anezho keodedourion c’hall dre ret, a veze lezet e-maez a reolerezh : tidek e veze an telloù a gemedent
diwar an henvroiz, hag e gounid an Europiz e aozent ar c’hellidsteuñvoù. Jules FERRY e-unan a
skrive : « Korvoerezh a gleuz digor an henvroiz eo ar gumun leunembreg ». Kalz ec’honoc’h c’hoazh
e oa ar c’humunioù kemmesk, o doa kemeret lec’h ar pastelloù kantonel ensavet gant de GUEYDON,
dezho ur gorread keitat a 113 000 hektar hag ur boblañs a 20 000 annezad, Aljerianed tost an holl
11

BISMARCK, Kañseller Alamagn, a vroudas ar C’hallaoued da aloubiñ Tunizia. E amkan oa magañ an hennon etre
Frañs hag Italia ha mirout dre se ouzh an div riez a gevrediñ enep da Alamagn. Evit gwir e teuas a-benn en doare-se da
lakaat an dizemglev etre Frañs hag Italia evit pell amzer.
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Freuzadur an amaezhierezh milourel en Aljeria a glote gant faezhadenn ar renkad-ren kozh e Bro-C’hall : liammoù
start oa etre an daou. A-hend-all ne voe ket roet da henvroiz an hevelep gwirioù ha da Europiz, daoust da bennaennoù
kevatalour ar renad nevez, dre ma selled an Aljerianed evel er-maez eus ar sevenadur gall.

anezho. Fiziet oant en amaezhierion drevourel en unwisk war an tiriadoù trevourel hag en ofisourion
war an tiriadoù milourel. Raksellet oa treuzfurmidigezh ar c’humunioù kemmesk e kumunioù
leunembreg, hogen, evel ma skriv Charles-Robert AGERON : « Gorrek-tre e voe an emdroadur, dre
eurvad evit Muslimiz »13. A-du-rall e oa ivez war an tiriadoù milourel, er broezioù ma ne oa Europad
ebet, kumunioù henvroat, fiziet en ofisourion.
Kaset e voe an enteuzidigezh d’he far pellañ gant Reizhiad an Destagadurioù ensavet e 1881.
Kevanekaet klok edo Aljeria ouzh Frañs, dre m’o doa maodiernezhioù Paris kembeli war an hevelep
graoù eno hag e Bro-C’hall. Un arnod berrbad ha darnel a zestagadurioù a oa bet c’hoazh da vare an
Eil Republik : e 1881 e voe astennet d’an holl c’hennadoù. Koazhet oa bet da hogos netra galloudoù
ar Gouarnour-meur. Adal neuze e c’hallas kannaded Aljeria – daougementet o niver – pouezañ war
uhelamaezhourion ar maodiernezhioù parizian na anavezent ket kalz tra e kudennoù an drevadenn ha
gounit pezh a felle dezho. E-pad kargvezh ar Gouarnour-meur TIRMAN (1881-1891), a oa un den
dister a-walc’h, e voe kannaded Aljeria mistri werc’hek an drevadenn.
ALJERIA : hanez – eus 1870 da 1900 114/197 hh*, /209 hh*
FRAÑS : digristenadur – en 19t 114/199 hh ; enkadenn armerzh – (1878-1885) 114/208 hh ; hanez –
eus 1870 da 1900 114/198 hh**
GREANTEL : -ADUR Frañs e grez an Trede Republik 114/209 hh
ILIZ : hanez an – e Frañs eus 1870 da 1900 114/199
KOUERION : emdroadur – Frañs en 19t 114/198 hh*
LIK : -ELEZH hag adunvanadur ar gevredigezh c’hall 114/205 hh* ; hanez al -ELEZH e Frañs eus
1870 da 1900 114/203 hh*
RENKAD : -OÙ etre e Frañs etre 1870 ha 1900 114/204 hh ; – vicherour e Frañs etre 1870 ha 1900
114/206 hh
REPUBLIKAN : hanez ar -IEZH e Frañs eus 1870 da 1900 114/201 hh* ; -ED radikal ha koulzataer
114/207 hh
TRAMENEZIADEGEZH 114/202
TREVADENN : arbennoù an -EREZH gall e grez an Trede Republik 114/209 hh*
Dodennoù PKB-1504

Da reizhañ en Emsav du 1975 :
107/395, +17 hh. : () D’an 21 mae e teuas a-benn lu gouarnamant Versailles ().
107/401, +26 : () e Kamp Conlie e-kichen Le Mans 60 000 enlued ().
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KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Ugentvet testenn, PKB-1505)
Notennoù war « L’autre France », gant Ali GHALEM, 1975, ha war ar breud goude
bannadur ar film e Ti ar C’hultur d’an 22 mezheven 1976 e Roazhon – an aozer a
gemere perzh.
Ar film e-unan
Kinniget gant kelaouenn Ti ar C’hultur en termenoù-mañ : « Ur film gouestlet d’al labourerion
enbroet ha d’an holl labourerion dre-vras. Kudennoù lojeiz, diasurded al labour, digenvezded ha
reuzeudigezh revel, feulster ar bolis hag ar batromed, setu ar skramm ma tibun an aozer ur faltazienn a
denn kalz d’ar pezh a gaver bemdez ».
E gwir n’eus ket kalz tra da ouzhpennañ d’ar c’homzoù-mañ. Istor ur paotr eo, micherour enbroet,
hag e drubuilhoù e Frañs. Berr a-walc’h eo ar film : 75 munud ha dre ziouer a arc’hant n’eus ket bet
lakaet isskridennoù a-walc’h ha ne c’haller ket meizañ pep tra. Rakfilm ebet kennebeut. C’hoariet eo
gant dremmourion a vicher ha gant micherourion. An aotre en deus bet an aozer da filmañ en
embregerezhioù. Eus pe istor ez eus anv ? Emañ ar paotr, difredet, o klask gourc’hwel ha skoazellet
eo gant kenvroiz. Difredet en-dro – n’ouzon ket pet gwech –, skoazellet en-dro, e kav gourc’hwel war
ur chanter adeiladerezh. Mervel a ra ur micherour morian en ur gwallzarvoud. Ec’hwel zo dre ma ne
c’hoprer ket daou vicherour evit eurvezhioù ouzhpenn. Harzet eo lusker an ec’hwel hag eztiriet eus
Frañs. E skeudennoù diwezhañ ar film emañ ar benndudenn o komz ouzh an holl vicherourion tolpet.
Perzh mat ar film : santout a reer tud, pe da nebeutañ un den, a-dreñv ar skeudennoù. E
dristidigezh, e boan en e saviad reuzeudik, e levenez ivez a-wechoù gant e genvroiz o kanañ pe o
stourm. Dre-vras ne zesker netra nevez. Boutin d’ur bern labourerion eo ar c’hudennoù meneget,
grevusoc’h marteze evit a sell ar vicherourion enbroet. E derou ar film, en ul livadennerezh, e weler ar
benndudenn, ur micherour morian, ur vaouez ‘eus ar vro’, ur micherour ‘eus ar vro’ gant an hevelep
labour. En dibenn ez eo heñvel : micherourion bortugalat, gall, morian mesk-ha-mesk. Anv ez eus
ivez a c’hweluniaderezh, ha se dreist-holl da-geñver an ec’hwel. Gwelout a reer ar vicherourion
enbroet o’n em frammañ ha prientiñ an ec’hwel gant c’hweluniadourion ar C.G.T.. Met ket ouzhpenn.
Da gentañ e’m eus bet ar santad e oa chomet an aozer war-c’horre, en diavaez. Ur film testenius.
Met, evel ma vo gwelet dindan, en deus gouezet an aozer hepkoriñ ar gelennusted, an darlavariegezh
ha lezet en deus e dudennoù en o « frankiz ». Chomet eo kantet neoazh e kudennoù spesadek, o
pouezekaat diaesterioù ar vicherourion enbroet, daoust dezhañ marteze. Ha lezet en deus a-gostez
arvezioù all, dibourc’het eus o deberzhegezh, eleze emeur en arvar, ni ivez, da welout en e film un
teul rizhek hep-mui o taveiñ d’ur rumm tud resis. N’eo ket deuet a-benn, en un doare, d’hon lakaat da
ankouaat e oa « micherourion enbroet » a welemp, ha ne selle ar film ouzhimp nemet en un doare
spanaennek ha diwar-c’horre. N’eo ket aet an aozer betek penn e amboaz ha chomet eo hanter-hent.

Ar breud.
Hepkoret en deus an aozer gant kalz a soutilder an trapoù stignet gant goulennoù ’zo : « Perak
hoc’h eus savet ur film, ar film-se, evit piv hoc’h eus savet ar film ? », « perak n’hoc’h eus ket taget ar
C’hallaoued ? », « petra a ginnigit evel diskoulm ? » Setu mesk-ha-mesk, respontoù an aozer : ##« Me
zo filmaozour ha tra ken. N’on liammet ouzh strollad politikel ebet. N’on ket liammet ouzh an
O.N.C.I.C. (Office National du Commerce et de l’Industrie Cinématographiques), me zo un hinienn.
Ober filmoù a blij din. Graet’m eus ar film-mañ, peogwir ez anavezan mat an danvez. Filmoù all a ve
da sevel, met bez’ ez eus tud endeo o pleustriñ war an danvezioù a blijfe din : adaoz ar glad en
Aljeria, saviad ar merc’hed… Me garfe ivez ober ur film polis… Hag emaon e Frañs… Filmaozerion
all ez eus ; barrek int, ha n’eo ket drevezañ a fell din ober. Forzh penaos, me zo aljerian, lorc’h zo

ennon, me zo ivez ul labourer enbroet. Met n’on ket broadelour, n’on ket denelour kennebeut.
Kudennoù ez eus en Aljeria ivez, ha ret mat eo d’ur bern tud divroañ. Ni garfe chom en hon bro ha
bevañ eurüs, met n’eus ket tu. Ret dimp mont kuit hag en em zibab en estrenvro. Evit ar mare eo ret
dimp tevel. Forzh penaos ne’m eus netra da ginnig. Bras a-walc’h eo ar vicherourion enbroet da
gemer o zonkad etre o daouarn. Mar dalvez va film dezho, gwell a se. Me fellfe bannañ va film en
Aljeria ivez, met kudennoù a sav. Ar filmoù « kudennus » ne vezont ket gwelet mat. Gwell filmoù
fentus ha dudius… Gwir eo ivez ez eus un dichal en Aljeria. Ha dedennet eo an dud dreist-holl gant
traoù aes. N’eus diforc’h ebet er c’heñver-se gant ar broioù all… Betek-henn n’eo bet bannet va
filmoù nemet e-maez an amredadoù kenwerzhel. Hag arc’hant ’m eus ezhomm evit kenderc’hel da
sevel filmoù. Klask a ran un amleder.
Ar c’hevredig a oa-eñ engortoz d’un diskoulm. Bepred e chom an dud e par ar mennozioù hag an
trivliadoù. Arvesterion ’zo a gomze gant tremoloioù en o mouezh : « Heugus stad ar vicherourion
enbroet ! Pelec’h emañ ar vicherourion enbroet ? » Eeun ar gudenn : graet eo ar film evit ar
vicherourion enbroet, ret eo displegañ dezho fraezh int touellet ha korvoet ha mat pep tra. N’en em lak
ket an dud e penn-kont, nepred ne reont dave d’o saviad gwirion hag e komzont ex cathedra gant
mennozioù graet ha tout a zo kemend-all a heklevioù d’ar gealiadurezh o ren. Perak int deuet da
welout ar film, neuze, pa ouient petra lavarout ? Ha petra lavarout, ha petra ober, pa emañ an holl adu ? Dres, ur wech lavaret n’eus netra da ober. Ha ne reont netra. Pe neuze e stlapont o diplomoù a
stourmerion emskiantek e-kreiz o fas an eil d’egile : « Me zo stourmerez er C.F.D.T. », « Me zo ezel
d’an A.S. T.I. » ; eleze, me ra un dra bennak (marteze erfin) ha setu pezh a zo d’ober… Ha petra a zo
d’ober ? ledañ mennozioù, brudañ, bountañ ar vicherourion d’an ec’hwel… Pe evit tra ? Goût a
ouzont, moarvat.
An aozer, poellek, n’eo ket aet e flapach leñvidik pe vrizhdispac’hel tud ’zo. Fellout a rae dezhañ
lakaat ar breud er sal. Ne oa ket a-du evit kenleñvañ dourek. An holl zo a-du : truezus eo saviad ar
reuzeudion. N’eo ket kement-se ar pezh a soñj an dud eo a vern – an aozer a geñverie saviad Magrebiz
gant hini Averniz, pe ur bern micherourion all (n’en deus ket meneget Breizhiz ! kasaus evit
difennourion al lugan « Breizh = trevadenn ») – met ar pezh a soñjont-int hag ar pezh a reont en o
saviadoù dezho.
Evit an denelourion (hag ar gleizelourion enta), ar gudenn zo unan a stlenn pe, kentoc’h, stlennañ
eo an doare azas da gendrec’hiñ war reizhder mennozioù ar re a oar. Ret eo ober filmoù evit an dudmañ-dud, ha lavarout an dra-mañ-dra. Ret eo o bountañ, displegañ dezho en ur chom war o live.
Hervez an aozer, avat, ez eo dedennet ar vicherourion kalz muioc’h gant filmoù na gomzont ket
dizehan eus deskrivadur o buhez gant tud o tont a-ziavaez. Goût a ouzont ervat ! An arz, da’m meno,
n’eo ket deskrivañ pe skeudennañ, hekleviñ ouzh lec’hiennoù boutin, ouzh ar skiant-vat a zo endeo un
heklev ouzh restachoù ar gealiadurezh o ren, met un ober ennañ e-unan, un ober-krouiñ ha -digeriñ ha
n’eo ket un ober talvoudek, un ober-evit, da skouer evit enluskañ ar yoc’hoù. Seurt « arz » zo labourmerañ hepken. Ne zifennan ket an arz evit an arz. Liammet eo un oberenn arz ouzh ur saviadkenderc’hañ hag an arzour a gemer perzh er saviad-se. Arzour eo ha kalz traoù all.
Mar en em anavez tud en oberenn arz, gwell a se ! Ul liamm a vo neuze, hag ul liamm oberiat etre
an « aozer » hag « egile ». N’eus ket a « arvester », a « aozer », seurt gweladur zo stag ouzh ar
gealiadurezh o ren, hag ouzh ar gevredigezh-veveziñ ivez.
Liz d’an aozer : « Ar pezh a zo e kont eo hon buhez, buhez ar re all o vezañ e-barzh ivez evel
just ; n’eus ket tu da vevañ dre c’halloudegadur. N’eo ket emgendrec’hiñ a zo d’ober pe sioulaat e
goustiañs o stourm, sañset, evit ar re all, pe o reiñ kentelioù n’int nemet gerioù toull andiles. Dimp eo
da ziskoulmañ da gentañ hon c’hudennoù dizaon ».
ARZ : keñverioù etre –, aozer ha kevredig 114/216 hh ; liammoù etre an – hag ar stourmoù
114/214 hh
FILMOÙ A. GHALEM : « L’autre France » 114/214 hh*
LABOURERION : – enbroet er film « L’autre France » gant A. GHALEM 114/214 hh*

Dodennoù PKB-1505

KENDAEL A-ZIVOUT AN ARMERZH*
(C’hwezekvet testenn, PKB-1506)
Armerzh Europa etre 1950 ha 1970.
Etre an notenn-lenn hag an notenn armerzhel emañ al labour-mañ. An danvez anezhañ zo tennet
evit ar pep brasañ eus ur studienn savet gant ar C’hengor armerzhel evit Europa en UNO (Gl.
Commission économique pour l’Europe) war an amkan digejañ tuadurioù pennañ an armerzh e
rannved Europa, e sell da zezrannañ diaweladoù ar c’henwerzh etrevroadel14.
Dav eo termenañ diouzhtu bevennoù douaroniezhel an Europa a reer anv anezhi amañ. Eus teir
rannved e c’hoarvez. Europa gornog greantelaet eo an hini gentañ, amparet gant Aostria, Belgia,
Breizh-Veur, Danmark, Frañs, Helvetia, Island, Italia, Iwerzhon, an Izelvroioù, Norge, ar Republik
kevreadel alaman (pe Alamagn gornog), Suomi, Sveden. En eil rannved, Europa su, emañ Hellaz,
Kiprenez, Malta, Portugal, Spagn, Turkia, Yougoslavia. Hag an trede rannved, Europa reter, zo
Albania, Bulgaria, Hungaria, Polonia, ar Republik werinel alaman (DDR, Alamagn reter), Roumania,
Tchekoslovakia, an Unaniezh Soviedel, ouzh he ober. Pa veneger ar rannved Europa gornog e kemm
ouzh Europa reter, e reer anv eus hollad an div rannved kentañ : Europa gornog greantelaet hag
Europa su.
Kregiñ a raimp gant un deskrivadur hollek eus ar c’hresk armerzhel sebezus he deus anavezet
Europa en 25 bloaz goude an eil Brezel-bed. Da heul, e studiimp emdroadur gennadoù pouezusañ an
armerzh europat, ar gounezerezh hag ar greanterezh pergen. Da c’houde ez arsellimp delanvad an
araokaat kalvezel ha pouez al leviadurezhioù.

1. Lun ar c’hresk.
1.1. Tuadurioù ha kemmadurioù hollek.
Da lec’hiañ armerzh Europa en armerzh bed e c’haller kemer feuriad he c’henderc’h madoù ha
gwazadoù er c’henderc’h bed : 40 % e 1970. E-skoaz an dregantad-se ez eo bihan feuriad poblañs
Europa : 25 % eus poblañs ar bed. Ar c’henderc’h dre annezad zo enta 1,6 gwech brasoc’h en Europa
eget er bed a-bezh. Un digempouez zo anat aze e diorreadur an armerzh bed.
Grevusaet eo bet an digempouez-se e-kerz an ugent vloaz tremen. Gorrekoc’h eo kresket poblañs
Europa (1,1 % ar bloaz) eget hini ar bed a-bezh (2 % ar bloaz). En eneb, eo kresket ar c’henderc’h dre
annezad buanoc’h en Europa eget er bed a-bezh.
P’en keñverier ouzh e emdroadur abaoe derou ar c’hantved, ez eo heverk diorreadur armerzh
Europa en ugent vloaz diwezhañ. Kresk bloaziek ar c’henderc’h dre annezad zo aet eus 1 % er prantad
1913-1950 da 4,4 % etre 1950 ha 1970. En ur ober ugent vloaz eo bet liesaet dre zaou.
Da zisplegañ seurt argemmadur eus naou ar c’hresk armerzhel e c’haller digejañ daou arbenn da
nebeutañ.

*

Talbenn ar gendael-mañ oa bet betek-henn : Kendael a-zivout an embregerezhioù armerzhel. E zaskemmet hon eus
evit lakaat tachenn ar gendael da glotañ gant tachenn-labour ar Bodad armerzhel.
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Da gentañ ez eo bet al leviadurezhioù nerzhoù a-du gant ar c’hresk armerzhel hag ar peurc’hwel.
En Europa gornog he deus bet ar Stad doareoù nevez da emellout en armerzh, alies dre ur steuñverezh
alius. En Europa reter ez eo bet diazezet ar steuñviñ hag ar reoliñ armerzh war berc’hentiezh-Stad ar
madoù-kenderc’hañ ha kemeret da amkan sevel ur framm greantel bloc’hel evit holl riezoù ar
rannved.
D’an eil eo bet aesaet araokadur ar c’henderc’hañ hag ar gourc’hwel gant diorreadur ar
c’henwerzh etrevroadel ha ledadur ar c’halvezderioù nevez.
1.1.1. Emdroadur ar boblañs.
Gant digresk ar feur-genel ha kresk an hoali keitat eo koshaet poblañs Europa. Diforc’hioù ez eus
avat hervez ar rannvedoù : en Europa su e van uhel ar feur-genel (26 ‰), ha gorrek e tigresk ; en
Europa reter ez eo digresket a-dizh abaoe ar bloavezhioù pemont, eus 26 ‰ e 1950-1955 da 17 ‰ e
1965-1970 ; en Europa gornog edo e-tro 18 ‰ er bloavezhioù 1950-1960 ha digresket eo c’hoazh en
dekvloaziad goude.
1.1.2. Emdroadur ar c’horvoderioù broadel.
An diforc’hioù etre ar c’horvoderioù broadel dre annezad a gresk ent kementadel, dewerzhet da
skouer e dollaroù. Hogen ent keñverel, dewerzhet da skouer e dregantad eus ar c’heitad, e koazh an
diforc’hioù.
Koulskoude ez eo disheñvel-bras kresk ar c’horvoder broadel eus ur riez d’eben. En Europa
gornog e sav ar c’hresk keitat da 4,6 % (adalek 2,5 % en Iwerzhon betek 6,2 % en Alamagn gornog).
En Europa su ez eo 5,9 % ar c’hresk keitat (eus 5,1 % e Portugal da 6,2 % e Yougoslavia). En Europa
reter ez eo 7 % ar c’heitad (etre 4,8 % e Hungaria ha 7,6 % en Unaniezh Soviedel).
1.1.3. Emdroadur ar feurioù-kreskiñ a verk ar prantadoù dilañs hag ar prantadoù
diorren15.
1.1.3.1. Europa gornog greantelaet.
An tuadur hirdermen d’ar c’hresk en deus miret ouzh an trovezhioù a zevoudañ prantadoù dilañs
drastus. Kentoc’h eget komz eus trovezhioù er c’henderc’hañ armerzhel e ve dikoc’h amañ ober anv a
neuennadoù.
Digejañ a c’haller pevar frantad trovezhel :
– 1945-1950-1952 : an adsav herrek gant skoazell ar Stadoù-Unanet o vastañ d’an ezhomm a
liñvelezhioù en taladurioù etrevroadel a zec’han un drovezh gant ur prantad diorren etre 1945 ha 1950
hag ur prantad dilañs etre 1950 ha 1952 goude brezel Korea ;
– 1953-1955-1958 : e dibenn an drovezh-mañ e tiraezer ar peurc’hwel evit ar wech kentañ abaoe
an eil Brezel-bed, hag ivez ez echuer dastalañ an dleoù d’ar Stadoù-Unanet ;
– 1959-1960-1964-1967 : an diorren zo gorrek hag hollek ; bez’ ez eus labourerion e-leizh o
treuztiriañ eus broioù ar Mor-kreiz war-du broioù greantelaet an Norz (500 000 etre 1959 ha 1965).
Dirak ar c’hevezerezh etrevroadel garv-ouzh-garv e tiwan ar Gumuniezh armerzhel europat (KAE, Gl.
CEE, Sz. EEC, – Kenvarc’had) hag ar Gevarzhe europat a Frankeskemm (KEFE, Gl. AELE, Sz.
EFTA) ;
– 1967-1969-1971 : en dro-mañ e vez ar monc’hwezh o reuziañ muioc’h eget biskoazh, hag e
meur a riez ez eo un harz ouzh al leviadurezh-diorren.
15
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1.1.3.2. Europa su : Hellaz, Portugal, Spagn, Yougoslavia, Turkia.
Er rannved-mañ ivez, an tuadur hirdermen azonet gant ar c’hresk keitat a 5 % ha gant ar
greanteladur zo devoudusoc’h eget an argemmoù trovezhel. Leviadurezhioù zo bet renet e stumm
steuñvoù krenndermen. War un dro ez eo bet digoret ar riezoù d’an nevid europat ha bedel, ha da heul
e krog trovezhioù ar broioù greantelaet da zelanvadiñ armerzh ar broioù-se.
1.1.3.3. Europa reter.
Herrek kenan eo bet ar c’hresk armerzhel, an hini brasañ en teir rannved europat. E Roumania hag
e Bulgaria, a oa broioù gounezel e 1945, ez eus bet savet raklunioù nerzhek evit diorren ar greanterezh
ha, da heul, eo bet herrekaet ar c’hresk armerzhel e-doug ar prantad. Gorrekaet eo bet er c’hontrol en
SSSR hag en DDR a oa greantelaet endeo e 1945 ha ma’z eur tremenet eus ur c’hresk astennidik
d’unan askoridik.
Ouzhpenn an tuadur hollek ez anavezer « neuennadoù » : prantadoù diorren ha prantadoù
stabilaat. An neuennadoù-se avat n’o deus netra da welout gant ar re a c’hoarvez en Europa gornog,
nag e-keñver padelezh nag e-keñver anien. « Gant ar reizhiad a steuñverezh sokialour ez eo bet krouet
an amveziadoù ret d’un diorreadur diastal »16. Tro-ha-tro e vez stabilaet ha diorreet an elfennoù
diseurt, a-wechoù e vez raksellet seurt stabiladurioù er steuñv. Ne c’haller ket komz eus trovezhioù.
Leviañ ar armerzhioù steuñvet n’eo ket digudenn evelkent. En eil dekvloaziad ez eo deuet
kempleshoc’h frammañ an armerzh ha da heul diaesoc’h al labour da steuñviñ koust hag ardaladur ar
postadurioù. Ouzhpenn se ez eus div elfenn o c’hoari mui-ouzh-mui : da gentañ an arc’hadurioù
goprel hag ar goulennoù beveziñ o paotaat, d’an eil diorreadur an eskemmoù etrevroadel o lakaat da
enporzhiañ kenderc’hadoù liesseurt o frizioù hag o ferzhdedoù.

1.2. Emdroadur luniad an armerzh.
Komz eus « luniad an armerzh » zo menegiñ amañ lec’hioù ketep an tri gennad bras :
gounezerezh, greanterezh hag ar peurrest (adeiladerezh, gwazerezh, h.a.) er gourc’hwel, er
c’henderc’hañ hag er postañ.
Evit a sell emdroadur luniad an armerzh etre 1950 ha 1970 ez eus bet tri lusk pennañ : digresket
eo pouez ar gennad gounezel er c’henderc’hañ hag er gourc’hwel, kresket eo lec’h ar gennad greantel
er c’henderc’hañ, ha kresket ivez lec’h ar gennad tredeel er gourc’hwel.
1.2.1.1. Europa gornog greantelaet.
Ar gounezerezh a ra e-tro 10 % eus ar c’henderc’hañ, nemet e teir riez – Suomi, Iwerzhon, Italia –
ma ra e-tro 20 %. War zigresk emañ evelkent dregantad ar gounezerezh er c’henderc’hañ, nemet er
broioù ma oa izel endeo. E-keñver gourc’hwel ez eo digresket buanoc’h c’hoazh pouez ar
gounezerezh peogwir ez eo kresket ar genderc’husted17 buanoc’h er gennad-se eget er re all. Evit ar
16
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Pa gomzer eus kenderc’husted evel pa gomzer eus kenderc’had e reer dave d’ur muzuliadur boutin d’an holl
genderc’hadoù : ar moneiz. Da skouer pa geñverier ar c’henderc’hadoù, pe ar c’henderc’hustedoù, er greanterezh hag er
gounezerezh ez arlakaer ez eus tu da zewerzhañ ur c’hantolz ed hag ur sammorell gant an hevelep unanenn en ur mare roet :
unanenn ar moneiz.
E-se, ar genderc’husted zo e dalc’h div elfenn : an askorad traezoù, hag ar priz. Evit gounezerezh an ed da skouer, an
askorad traezoù a c’hell bezañ ar c’henderc’had ed dre eurvezh labour ha dre unanenn gorread atil ; an eil elfenn eus ar
genderc’husted zo priz an ed.
Ar priz arveret da jediñ ar genderc’husted n’eo ket ar priz predel met ar priz padel. Eleze evit deskrivañ emdroadur
kenderc’husted an ed a-hed ur prantad amzer, e vo kemeret priz an ed en ur bloavezh roet, hag adtalvoudekaet ar priz-se er
bloavezhioù all. Ar genderc’husted a vez enta e dalc’h luniad ar prizioù predel eus ur mare termenet, ar bloavezh kemeret
evel dave.
Da heul pa geñverier kenderc’hustedoù gennadoù disheñvel, emañ neuz an emdroadur diouzh ar bloavezh kemeret da
zave, diouzh ar c’henfeur etre ar prizioù er bloavezh-se. Ha pa seller ouzh ar c’henderc’hustedoù e broioù disheñvel, eo
pouezus anaout emdroadur ar c’heñver etre ar prizioù en div vro evit klokaat an deskrivadur gant ar c’henderc’hustedoù.

greanterezh ez eo bet kendalc’hel e zregantad er gourc’hwel nemet er broioù a zo bet greantelaet adizh. Er gwazerezh ez eo bet gorrekoc’h kresk ar genderc’husted, ha da heul ez eo brasaet lodenn ar
gennad-se er gourc’hwel. Evit ar postadurioù e tilec’hiont eus ar greanterezh d’ar gwazerezh.
1.2.1.2. Europa su.
Er c’henderc’hañ eo kresket dregantad ar greanterezh. E-keñver gourc’hwel evelkent e chom
pouezus ar gounezerezh (40 %). Evit ar postadurioù e noter ur c’hresk er greanterezh koulz hag er
gounezerezh. Daoust d’ar c’hreskoù-se avat e van izel live ar c’henderc’h dre annezad.
1.2.1.3. Europa reter.
Aet eo ar greanteladur war-raok abaoe 1945 : feur ar gennad greantel zo aet eus an drederenn d’an
hanter eus ar c’henderc’hañ hollel. E par ar riezoù e stader un hevelebekaat eus luniad ar
c’henderc’hañ : lodenn ar greanterezh o vezañ etre 45 % ha 55 % e pep bro. Betek etre 10 % hag 20 %
eo digresket lodenn ar gounezerezh e pep lec’h.
Evit ar gounezerezh ez eo kresket gorrekoc’h ar genderc’husted e Reter eget e Kornog18.
1.2.2. Taolenn ar feurioù-kreskiñ e pep gennad o verkañ emdroadur al lodennoù ketep en
teir rannved.
Feurioù-kreskiñ bloaziek dre c’hennad etre 1950-1952 ha 1967-1969 (Teul an UNO meneget,
p. 12).
Europa gornog
greantelaet

Europa su

Europa reter

Kenderc’hañ (ouzhpennad gwerzh diouzh prizioù 1963)
Gounezerezh

2,3

3,2

3,1

Greanterezh

5,4

8,6

9,6

Gennadoù all

4,4

5,8

6,4

4,6

6,0

7,0

Hollad

Gourc’hwel
Gounezerezh

– 3,1

– 1,1

– 1,0

Greanterezh

0,9

2,6

3,1

Gennadoù all

1,7

2,7

3,9

0,6

0,7

1,7

Hollad

Kenderc’h dre c’hourc’hweleg
Gounezerezh

5,6

4,3

4,1

Greanterezh

4,5

5,8

6,3

Gennadoù all

2,7

3,0

2,4

4,0

5,3

5,2

Hollad

Da skouer en Europa gornog ez eo kresket buanoc’h ar prizioù er gounezerezh eget er greanterezh. Padal ez eo bet
treuzfurmet ar prizioù predel e prizioù padel diouzh an hevelep kevreizhenn en daou zegouezh. Da heul, kresk ar
genderc’husted c’hounezel n’eo ket ken herrek ha ma hañval.
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E-keñver kenderc’h eo brasoc’h ar c’hresk evit pep gennad er Su hag er Reter eget er C’hornog.
Ment ar c’hresk zo enta, evit un darn da nebeutañ, diouzh stad an armerzh er rannved e derou ar
prantad.
Evit ar gourc’hwel emañ ar c’hresk etre div ha teir gwech brasoc’h er Reter eget er C’hornog.
Stadañ a ranker enta kresk heverk ar gourc’hwelioù krouet hep un dilañs anat eus ar genderc’husted.
Er C’hornog ez eo aet herrekoc’h ar genderc’husted er gounezerezh eget er greanterezh hag er
Reter ez eo ar gin a zo c’hoarvezet.
E-keñver postañ ez eo bet brasoc’h lodenn ar greanterezh er Reter. Evit a sell an dasparzh eus ar
c’hevala sonn etre ar gennadoù ez eo heverk er rannved-se an durc’hadur d’ul luniad boutin d’an holl
riezoù.

1.3. Nerzh-labour, kevala, kenderc’husted.
Pelec’h emañ andonioù ar c’hresk armerzhel ? Rolloù ketep an nerzh-labour, ar c’hevala, an
armerzhegezhioù skeulel, an araokaat kalvezel a chom c’hoazh da savelañ. Da resisaat eo ar
gevreizhenn o tewerzhañ kresk ar c’henderc’h diwar feur ar postadurioù sonn er K.B.K. (Kenderc’h
broadel kriz, sl. Emsav 11/305 hh., 1967) : e degouezh ur greantelaat herrek pe un arnevesaat ez eo ar
postañ un amplegad ; en ur vro araokaet avat ez eo luzietoc’h andonioù ar c’hresk, panave dre ma
c’haller dibab etre ar postadurioù.
1.3.1.1. Europa gornog.
Kresk bloaziek ar c’henderc’h n’eo ket emdroet nemeur e-doug ar prantad : e-tro 4,5 % emañ ar
c’heitad (2,5 % en Iwerzhon, 6,2 % er Republik kevreadel alaman).
Gorrekoc’h eo kresket ar gourc’hwel er bloavezhioù c’hwegont eget er bloavezhioù pemont.
Adalek 1955 ez eus un tuadur da zigreskiñ an eurvezhioù labour hag ez a an ehanoù labour war hiraat.
Da grediñ ez eus n’eo ket kresket niver hollel an eurvezhioù labour eus un dekvloaziad d’egile, nemet
e Helvetia en arbenn eus an enbroadur.
Kresk bloaziek ar genderc’husted (kenderc’h dre c’hourc’hweleg) er c’hontrol zo tremenet eus
4 % en dekvloaziad kentañ da 4,9 % en eil. Ar feur-postañ (feur an danzeadur kriz a gevala sonn er
c’henderc’h, sl. Emsav 91/229, 1974) zo kresket ivez etre an daou zekvloaziad.
Kresk ar feur-postañ hag ankresk ar c’henderc’h a ampleg digresk askorad ar postadurioù.
1.3.1.2. Europa reter hag SSSR.
Brasoc’h eo bet kresk ar c’henderc’h eget er C’hornog, brasoc’h ivez kresk an nerzh-labour hag ar
postadurioù (kevala sonn) ha donoc’h greanteladur an armerzh.
Evel e broioù Kornog e stader un digresk eus askorad ar postadurioù a-hed ar prantad.

1.4. Tuadurioù ar beveziñ.
Kresk ar beveziñ prevez ha foran a ya da heul kresk ar C’henderc’h broadel kriz, a-dost er
C’hornog, a-belloc’h er Reter, a-belloc’h c’hoazh er Su.
En Europa gornog ha su eo bet brasoc’h kresk ar beveziñ er bloavezhioù c’hwegont eget er
bloavezhioù pemont. Er Su e klot gant un herrekadur eus kresk ar c’henderc’h hag er C’hornog gant
ur gorrekadur eus kresk ar postadurioù.
En Europa reter emañ ar beveziñ war verr dermen diouzh leviadurezh ar postañ : brasoc’h
postadurioù oc’h amplegañ bihanoc’h bevezadurioù hag a-geveskemm.
Evit ar prizioù er C’hornog, e kreskont dibaouez ha mui-ouzh-mui, buanoc’h en eil dekvloaziad
eget en hini kentañ. Padal er Reter e chomont stabiloc’h peogwir emaint dindan vestroni levierion an
armerzh : an disklotadurioù etre goulenn ha kinnig o tevoudañ un diouer eus ar varc’hadourezh pe ur
gortoz anezhi met n’eo ket ur c’hresk eus he friz.

Damheñvel eo en teir rannved feur ar beveziñ prevez er C’henderc’h broadel kriz :
Europa gornog
greantelaet

Europa su

Europa reter

Beveziñ prevez

a 53 da 64 %

e-tro 70 %

a 50 da 55 %

Beveziñ foran

a 13 da 22 %

a 10 da 13 %

a 10 da 15 %

1.4.1. Ar beveziñ diouzh ar rummoù dispignoù.
En Europa gornog ez eo bevezerezh ar madoù padus (na vezont ket bevezet en ur wech : kirri,
gwalc’herezed, skinwelerioù, h.a.) a zo kresket ar muiañ e lodenn en dispignoù. Ar c’hirri da skouer
zo dekkementet etre 1950 ha 1970. Padal e tigresk ar beveziñ boued. E devoud an emdroadur-se emañ
kresk ar c’horvoder dre annezad. Er broioù ma vez uhel ar barr-bevañ e vez bras ivez kenfeur ar
madoù padus.
Ul lusk all na verzer ket o sellout a-vloc’h ouzh ar rummoù-se eo gorreadur bevezerezh an traezoù
pleusket hag ar gwazadoù diwar-goust bevezerezh an traezoù kentael. E-se e kresk an danzeerezh
nann gounezel eus ar boued (treuzfurmiñ ha dasparzhañ) ; e-se ivez e kresk an dispignoù emwiskañ,
kalz buanoc’h eget ar c’henderc’hañ danvez.
En Europa reter e noter betek 1965 ur gorreadur eus ar beveziñ boued. Da c’houde e sav
herrekoc’h ar bevezerezhioù all.

2. Tuadurioù pennañ ar c’henwerzh hag an taladurioù etrevroadel.
2.1. Emdroadur al leviadurezhioù.
2.1.1.1. Europa gornog.
Frankaat an eskemmoù hag an taladurioù etrevroadel, setu amkan-kreiz al leviadurezhioù
kenwerzhel ha kellidel etrevroadel goude an eil Brezel-bed en Europa gornog. Aozadurioù a voe
krouet evit aesaat ar c’henwerzh etre ar riezoù. Seurt kenlabour etrevroadel e-ser leviadurezhioù
frankizour hag en ur prantad a gresk armerzhel a roas lañs d’ar c’henwerzh hag a startaas ar
gevamzalc’hiezh etre an armerzhioù riezel. War un dro en em gavas gwanaet al leviadurezhioù
frankizour-se dre ma ne c’halle ket an armerzh bedel dioueriñ emellerezh ar gouarnamantoù hag an
aozadurioù etrevroadel.
An devoud kentañ o rediañ ar gouarnamantoù da emellout e voe an ezhomm a liñvelezhioù
etrevroadel ha pouez dreist an treuztiriañ kevalaoù berrdermen. Goude meur a enkadenn e voe
skoulmet un emglev e 1969 gant krouidigezh « gwirioù-kred arbennik », – ar re-mañ zo kredadoù e
bank ar Font moneizel etrevroadel (Gl. FMI, Sz. IMF) ; derou ur moneiz etrevroadel int, e kement ma
eskemmer outo moneizoù riezel.
Emellet o deus ivez ar gouarnamantoù evit azasaat reizhiad an taladurioù. Pa vez frankoc’h an
eskemmoù ez anad fraeshoc’h an diforc’hioù kresk armerzhel ha kevezusted. Buanoc’h e sav feureskemm moneizoù ar riezoù o tiorren herrekoc’h. Ar gouarnamantoù o deus ranket strivañ da zerc’hel
d’ar feurioù-eskemm sonn a oa bet kendivizet ; nebeut-tre a ziwerzhekadurioù zo bet etre emglevioù
1949 ha re 1971.
Damant ar gouarnamantoù e voe startaat ar c’henlabour armerzhel etre ar riezoù. E 1948 e oa bet
krouet an Aozadur europat evit ar C’hevelerezh armerzhel (Gl. OECE, Sz. OEEC), e gefridi
degemerout ha dasparzhañ skoazell ar Steuñv Marshall. Labourat a reas da frankaat an eskemmoù e
par Europa : an eskemmoù kementadel a varc’hadourezhioù da gentañ (1950-1960), an eskemmoù
gwazadoù ha kevalaoù da c’houde.
Ret eo merkañ ez amparer en doare-se domanioù armerzhel en Europa, pezh a zo un ezreolder ekeñver pennaenn an andisparzh termenet gant an Emglev hollek war ar Maltouterezh hag ar

C’henwerzh (Gl., Sz. GATT). Ar GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, 1948) a stroll 80
riez o deus kendivizet lakaat en arver un nebeut pennaennoù evit ar c’henwerzh etrevroadel : ne vez
ket mui merket a gementadoù uc’hek evit an enporzhiadoù ; ne vez graet diforc’h ebet etre ar
marc’hadourezhioù enporzhiet hag ar re kenderc’het e-barzh ar riez ; ne vez ket aesaet ar c’henwerzh
gant ur riez kentoc’h eget gant unan all (« andisparzh », « riez tevetek ebet »). Un ezreolder oa
raksellet evelkent evit an domanioù armerzhel : emglevioù maltoutel pe domanioù frankeskemm.
Gant feur-emglev Roma e 1957 ez eus krouet un emglev maltoutel ha raksellet ur c’hevanekaat
armerzhel klok. Kalz laoskoc’h eo ar Gevarzhe europat a Frankeskemm (1959), o savelañ un domani
a eskemmoù frank evit an aozadoù greantel (en un domani a frankeskemm ez emglev ar riezoù war an
eskemmoù etrezo ; en un emglev maltoutel evel ar C’henvarc’had, e kendivizont ouzhpenn heuliañ
reolennoù unvan en eskemmoù gant ar riezoù diavaez).
Evit an eskemmoù gant broioù an Trede Bed ez eus bet asantet adalek an derou ma ve
ezreolderioù. N’eo nemet tamm-ha-tamm avat ez eo bet degemeret gant an holl e oa ret ober
ezreolderioù untuel, hep netra en eskemm, da skouer e gounid an enporzhiadoù greantel pe
dambleusket o tont eus an Trede Bed.
2.1.1.2. Europa reter.
Degouezh broioù ar Reter a-raok ar brezel oa disheñvel diouzh hini riezoù Kornog : nebeut
greantelaet e oant, hep nemeur a eskemmoù etrezo. Ar gudenn oa greantelaat ar bloc’had diwar-bouez
ur steuñv-diorren.
Unveli ar Stadoù war ar c’henwerzh diavaez a aesaas da gentañ an emglevioù daouduel. Ar
Comecon diazezet e 1949 a lakaas adalek 1955 ar steuñvoù broadel da genglotañ, betek degas e 1962
un emglev war « rannadur etrevroadel sokialour al labour ». Adreizhadur ar mererezh etre 1960 ha
1969, oc’h aesaat un dasparzh heboell eus ar barregezhioù hag o vroudañ an araokaat kalvezel hag an
arbennikadur, a roas ul lañs nevez d’ar c’henwerzh etrevroadel. An emglevioù daouduel a vez
dedalvezet gwevnoc’h, hag ar c’hempouez daouduel a lez al lec’h gant ar c’hempouez liestuel.
2.1.1.3. Eskemmoù etre Europa reter hag Europa gornog.
Er bloavezhioù goude ar brezel ez eus bet dreist-holl emglevioù trokerezh bloaziek. Koazhet eo an
eskemmoù etre 1949 ha 1955 evit gorren en-dro da c’houde, reolet strizh dre emglevioù daouduel o
verkañ kementadoù evit kenderc’hadoù ’zo. Tamm-ha-tamm avat ez eus sinet emglevioù war
eiltaladur ar moneizoù evit an eskemmoù standur ha dilezet e vez ar bevennoù kementadel.

2.2. Azonoù diorreadur ar c’henwerzh etrevroadel.
Etre 1950 ha 1970 ez eo kresket ar c’henwerzh etrevroadel eus 7 % bep bloaz (6 % evit ar
c’henderc’hadoù kentael ha 9 % evit ar c’henderc’hadoù pleusket), pa na gresk ar c’henderc’h bedel
nemet eus 5 % bep bloaz. Diorreadur ar greanterezh c’hoarvezet en holl vroioù goude an eil Brezelbed en deus digoret d’ar c’henwerzh etrevroadel muioc’h a hentoù eget m’en deus serret dirazañ.
2.2.1. Europa en emdroadur ar c’henwerzh bedel goude ar brezel.
En Europa e kresk ar c’henwerzh etrevroadel muioc’h eget er bed a-bezh. Evit an aozadoù
pleusket da skouer ez ae ar c’henwerzh europat d’ober 18 % eus ar c’henwerzh bedel e 1955 ha 29 %
e 1969.
Er c’hontrol, ez eo digresket lodenn an eskemmoù etre Europa hag an Trede Bed er c’henwerzh
bedel : ar c’henderc’hadoù pleusket o tont eus Europa zo aet eus 18 % da 13 %, hag ar
c’henderc’hadoù kentael pe dambleusket o tont eus an Trede Bed eus 20 % da 15 %.
Etre an tri stroll : riezoù Europa, broioù diorreet e-maez Europa, broioù an Trede Bed, ez eo
kreñvaet al liamm dre ar c’henwerzh etrevroadel : kenfeur ar c’henwerzh etrevroadel er c’henderc’h
bed zo aet eus 7,5 % da 11 %. En Europa eo bet ar c’hresk-se ar brasañ : kenfeur ar c’henwerzh
etrevroadel e diabarzh Europa o vont eus 5,5 % da 9 % eus ar c’henderc’h europat.

Dalc’hiat eo riezoù an Trede Bed ouzh ar c’henwerzh etrevroadel. O ezporzhiadoù,
kenderc’hadoù kentael dreist-holl, war-du ar peurrest eus ar bed ne reont nemet 11 % eus ar
c’henderc’h bedel kriz ; o enporzhiadoù, kenderc’hadoù pleusket evit ar pep brasañ, nemet 12 %. Er
par bedel n’eo ket kalz. Nebeut eo ivez evit ar broioù diorreet. Hogen a bouez bras eo evit broioù an
Trede Bed en askont eus al lec’h dister a zalc’hont er c’henderc’h bed. Evit ar pleuskadoù da skouer e
ra enporzhiadoù broioù an Trede Bed kement ha 36 % eus o c’henderc’h.
2.2.2. Ar c’henwerzh etrevroadel e diabarzh Europa (eneuropat).
Eus 10 % ar bloaz eo kresket ar c’henwerzh etre riezoù Europa (eus 11 % evit ar pleuskadoù hag
eus 6 % evit ar c’henderc’hadoù kentael).
Ar c’henwerzh e diabarzh an tri stroll : Reter, Kenvarc’had, Kevarzhe europat a Frankeskemm, zo
aet etre 1955 ha 1969 d’ober eus 50 % da 58 % eus ar c’henwerzh eneuropat.
E diabarzh ar Gumuniezh armerzhel europat eo kresket an eskemmoù eus 13 % ar bloaz, gant un
diorreadur heverk eus ar c’henderc’hadoù boued (Europa c’hlas).
E 1969 ez eo ar c’henwerzh e diabarzh ar KAE kement hag un drederenn (34,8 %) eus ar
c’henwerzh europat pa oa ur c’hard (23,3 %) hepken e 1955.
E diabarzh ar Gevarzhe europat a Frankeskemm, lakaet er-maez Breizh-Veur, e kresk ken buan
all ar c’henwerzh etrevroadel. Hogen gorrekoc’h e kresk eskemmoù Breizh-Veur gant ar peurrest eus
ar Gevarzhe.
Etre broioù Europa reter ez a goustatoc’h kresk an eskemmoù, 8 % ar bloaz. Da heul ez eo
digresket lodenn o c’henwerzh etrevroadel er c’henwerzh eneuropat eus 17,8 % e 1955 da 15,5 % e
1969.
Evit ar c’henwerzh etre Reter ha Kornog e talc’h ul lec’h hogos digemm : 5 % eus ar c’henwerzh
eneuropat. Kresket eo en un doare heverk kas an ezporzhiadoù a bleuskadoù eus Kornog da Reter :
14 % dre vloaz.
Dasparzh ar c’henwerzh etrevroadel dewerzhet e dregantadoù eus ar c’henwerzh eneuropat jedet
diouzh prizioù 1963 :
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(Diwar an daolenn 2.4. P. 32).
2.2.3. Tuadurioù ar c’henwerzh hag ar c’henderc’h.
Gant kestouegezh s an enporzhiadoù e-keñver ar C’henderc’h broadel kriz, e prizier delanvad ar
c’henderc’hañ war an enporzhiañ. (Ar feuriad etre daou dregantad eo ar gestouegezh s, an hini etre
kresk an enporzh ha kresk ar c’henderc’h ; ur gestouegezh 1,5 a dalvez e kresk an enporzh eus 1,5 %
pa gresk ar c’henderc’h eus 1 %. Ur gestouegezh brasoc’h eget 1 a dalvez e kresk an enporzh
buanoc’h eget ar c’henderc’h).

Buanoc’h e kresk enporzhiadoù ar broioù europat eget o c’henderc’hadoù. Gwir eo ken evit an
enporzhiadoù o tont eus diabarzh Europa (kestouegezh s = 1,5), ken evit ar re o tont eus an diavaez (s
= 1,7). E diabarzh ar KAE ez eo kestouegezh ar c’henwerzh etrevroadel e-keñver ar c’henderc’h s =
2,5, hag er KEFE s = 2,1. Brasoc’h eo ar sifroù pa seller ouzh ar pleuskadoù hepken. En Europa reter
ez eo s = 1,2 koulz e-keñver ar c’henwerzh etrevroadel e diabarzh ar rannved hag e-keñver an
enporzhiadoù o tont eus an diavaez.
War ar c’hestouegezhioù e c’haller klask lenn an delanvad en deus bet amparadur an tri stroll
riezoù – Kenvarc’had, KEFE, Europa reter – war ar c’henwerzh etrevroadel ha war genwerzh diavaez
ar riezoù n’emaint ket er strolloù.
1. Evit ar c’henderc’hadoù pleusket ez eo brasoc’h eget 1 ar c’hestouegezhioù en tri stroll ekeñver an enporzh, eleze ez eo kreñvaet lec’h ar riezoù diavaez e nevidoù diabarzh an tri stroll.
Er KAE hag er KEFE ez eo kresket kenan lodenn an enporzh er c’henderc’h, – an enporzh eus
diabarzh ar stroll dreist-holl, met ivez eus an diavaez. Ar c’henwerzh a gemer lec’h ar c’henderc’h
diabarzh : er c’heñver-se eo bet pouezus-bras roll frankaat an eskemmoù. Da skouer er KAE ez eo aet
an taosoù diabarzh da get hag ez eo digresket an taosoù diavaez. Aze da nebeutañ eo bet hepkoret an
arvar da ezvevennañ ar riezoù n’emaint ket eus ar stroll bennozh da frankadur hollek an eskemmoù
etrevroadel.
2. Evit a sell ar c’henderc’hadoù kentael n’eo ket heñvel ar gont : ar gestouegezh zo tost da 2 evit
enporzhiadoù o tont eus an diabarzh hag a-boan 1 evit ar re o tont eus an diavaez.
Evit Europa reter ne gaver ket an hevelep kudenn : ken abred ha 1955 e oa bras endeo ar
gevamzalc’hiezh etre ar broioù.
Ur gevamzalc’hiezh war gresk etre ar broioù greantel, setu moarvat ar pep heverkañ en emdroadur
ar c’henwerzh europat etre 1955 ha 1969.
ARMERZH : kresk -EL Europa (1950-1970) 114/219 hh** ; emell ar gouarnamantoù en – Europa
(1950-1970) 114/226 hh
EUROPA : armerzh – etre 1950 ha 1970 114/218 hh**
KENDERC’H : – ha kenwerzh 114/230 hh ; -USTED 114/224 hh, 231 hh*
KENWERZH : tuadurioù – Europa (1950-1970) 114/226 hh*
KESTOUEGEZH : – an enporzh e-keñver ar c’henderc’h 114/230 hh
TREDE BED : eskemmoù kenwerzhel Europa hag an – 114/227 hh
Dodennoù PKB-1506

AN EMSAV HAG AR VRO (96)
LIZHEROÙ
EMVR-581. – Da aozerez « Ar morc’hed », gant Alba de CESPEDES : benevelouriezh hag
hollveziadegezh, PKB-1501, Emsav 113/159-179, 1976 :
Digejañ a rez an dehentadur ez eo hini Francesca. Un dehentadur dre an nac’hañ : nac’hañ a ra ar
beziadoù o kemer harp war beziadoù nevez a zo nac’het d’o zro betek « degouezhout el lec’h strishañ,
er gouelec’h : hini ar bajenn wenn, () en digenvez » (/117).
Meur a dra zo da welout en dehentadur-se. Da gentañ, diouzh ur savboent kevredadel, e stader e
pella Francesca diouzh ar metou ma vev, ha n’eo ket hepken diouzh ar renkad ma vev, hogen diouzh
ar gevredigezh a-bezh. Ne guita ket ar vourc’hizion evit distreiñ etrezek ar werin, ar broleterion, he
metou-orin, hogen etrezek un digenvez na oar netra anezhañ. Keit ma veze kevanek ouzh ar
gevredigezh, ken evel plac’h eus ar werin, ken evel gwreg ur bourc’hiz, ne rene ober ebet e sell da
gemmañ ar gevredigezh. Diwar ar mare ma kemm he buhez dezhi, e koll war un dro an tu da werediñ
war ar gevredigezh : ar pellder lakaet etrezi hag he metou kent he c’has e-maez diraez anezhañ ha war
un dro a lam diganti pep araez-gwerediñ eeun evit a sell kemmañ un dra bennak er gevredigezh.
Evit adkemer un droienn diouzh ar c’hiz : « Petra ’ra da Francesca redek ? » Alba de CESPEDES
a respont, kevrinus a-walc’h : « he ijin » ha, war a hañval, ne glask displegañ ar broud-se e nep doare.
Re all a ra anv eus o « daimon », eus o « awen », eus o « feiz », eus o « emsav », hep reiñ muioc’h a
zisplegadurioù. Ha war-du petra e red Francesca ? Ne ouzer ket, ne oar ket he-unan, anat. Pep hini eus
lankadoù he dehentadur zo c’hoarvezet diwar dargouezhioù : gennet ma oa, he deus bewech kavet un
doare nevez, digent, da zienkañ (digent, eleze nevez, n’eo ket ent kalvezel e doare un diskoulm
bastusoc’h d’ur gudenn gent, hogen e kement ma’z eo an diskoulm diskoulm d’ur gudenn dianav
c’hoazh ha boniekoc’h eget an hini a grede diskoulmañ). An dargouezh eo a ro tro d’he « ijin » da
werc’helaat. Un dra na ouzer ket, diwar da skrid da nebeutañ, eo an dibab he deus bet d’ober goude
pep lankad eus he dehentadur : pe distreiñ etrezek ar gevredigezh hag embann ar wirionez nevez
dizoloet dre ziskuliañ he gevier hag he direizhioù, pe kenderc’hel da dreiñ kein d’ar gevredigezh ha
gortoz ar stroñsadennoù all, an dargouezhioù all, a roy dezhi tro da vont etrezek klokoc’h gwirionez.
Tu zo d’en em c’houlenn hag ez eus eus an dibab-se e gwir : ma ne oar ket an dehenter da belec’h ez
a, e oar ervat ar pennad hent en deus graet, o vuzuliañ an diglok ma chom e-keñver an hollelaat.
Keñverioù beziat ar gevredigezh « n’o deus mui ster ebet » (/176), hogen diwar an tamm gwirionez
nevez dizoloet ez eo dic’hallus evit c’hoazh diorren keñverioù nevez ; andiles eo oberoù ar
gevredigezh, nemet e chom re skort an dilested nevez krouet evit degas brall en emframmoù kozh.
Rankout a reer keñveriañ dehentadur Francesca gant an argerzh marksour. Anat eo ne gemer ket
Francesca an hent erverket gant ar gomunourion a zo o vevañ en hevelep kevredigezh ha hi. Diouzh ur
gwel, emañ an enebadur etre an nesaat ouzh ar yoc’h hag ar strollennekaat ret gant ar gomunourion
hag ar pellaat hag an hiniennekaat a zo disoc’h dehentadur Francesca. Dav eo mont donoc’h avat eget
an enebadur darnek-se. An durc’hadur kemeret tamm-ha-tamm gant Francesca he c’has en tu all d’ar
beziadoù kevredigezhel gourlakaet outi gant c’hoari an darvoudoù (he metou-orin, he dimeziñ, he
metou nevez, h.a.), da gentañ etrezek beziadoù a zo brasoc’h ar perzh he deus kemeret en o diwanadur
(he avantur gant Matteo, h.a.), ha da c’houde etrezek un tu-hont da gement beziad ’zo pe, resisoc’h,
etrezek un tu-hont d’ar soliadelezh (he « degouezhadenn er gouelec’h », ma ne zeu ket mui an divizoù
eus he zid, hogen eus he « ijin », eus he nid, – tudenn Gerardo zo arveret gant ampartiz da ziskouez ur
youl strebotus c’hoazh, tidek, enebet ouzh youl spiswel Francesca, dieubet diouzh kement a vir outi a
« vezañ diouzh he ijin »). Ouzh an dehentadur-se emañ enebet hentoù ar politikerezh : ne c’hell ar
politikerezh plediñ nemet gant beziadoù ; tremen en tu-hont d’ar beziadoù, d’ar soliadelezh, zo mont
e-biou d’ar politikerezh. E-se, ar politikerezh zo dezhañ un domani darnel, kantet er soliadelezh.
N’eus dislavar ebet etre politikerezh ha niderezh, e kement ma turc’ha hemañ d’an hollelezh ha ma fiz
war ar politikerezh evit merañ ar soliadelezh. Ar varskouriezh avat a ginnig an traoù en un doare

disheñvel : eviti, an hollelezh zo da dizhout evel soliadelezh ; alese, ar politikerezh zo dezhañ un
domani n’eo ket mui darnel met hollel, ha dindan an anv « praksiz » ez embann bezañ niderezh. Hep
mar ebet, ne c’hell dehentadur Francesca bezañ barnet gant ar varksourion nemet evel « diveziadek »
ha « disoliadek » (pezh ez eo), « derc’helour » (pezh nad eo ket e kement ma tizh Francesca ur
werc’helezh dilesoc’h eget ar werc’helezh veziat).
Ouzhpenn ar varksourion ez eus ivez kristenion er gevredigezh ma vev Francesca. Hogen petra a
ra ar gristenion e kement ma prenont, gant an holl drucherezhioù a oar ober prenerion akuit, gwirioù
war ar baradoz, war ur bed-hont, ma n’eo ket durc’haat d’ur soliadelezh nevez a zle kemer lec’h an
hini a anavezont ? Ar bed-hont zo dezho tra ar jediñ politikel koulz hag ar bed-mañ. Ne ouzont treiñ
ouzh Doue, ar beurbadelezh, nemet un emzalc’h soliadek. Evito ivez, an hollelezh zo da dizhout evel
soliadelezh. Reol eo e ve ar varksourion trec’h d’ar gristenion, rak gouezet o deus reiñ un neuz a
werc’hegezh da hollelezh wengelek ar gristenion o teren anezhi eus an dreamzerelezh d’an
amzerelezh. Hogen ar gudenn n’eo ket gouzout ha gwerc’hek pe gwengelek eo ar soliadelezh lakaet e
penn an hent, hogen gouzout pe staelad reiñ d’ar soliadelezh. Gant dehentadur Francesca, – gant
dehentadur pep arz ha pep emsav – emañ ar respont : degouezhout er gouelec’h, eleze el lec’h ma’z a
kement beziad ’zo da amveziad, ha ma chom ar goullo e kreiz : ar soliadelezh zo amveziad, danvez
bonveziad d’an hollelaat.
Evel a verkez, ned a ket pelloc’h ar romant. War daou du e chom a-sav. Ned a ket pelloc’h eget ar
goullo-se e kreiz. Moarvat ne c’halle ket aozerez ar romant lakaat he zudennoù da grouiñ : unel eo pep
taol-nid en istor, ha « taol-nid » un dudenn romant ne c’hell bezañ nemet eilad un taol-nid diles, eleze
ned eo ket ken un taol-nid. War un hent all e chom a-sav ivez ar romant : ne rann grik war an doare
ma c’hell nevezidigezh un hinienn pellaet diouzh ar gevredigezh bezañ nevezidigezh evit ar
gevredigezh, « egin un denelezh nevez » (/177). Kudenn an Emsav eo. Ha trawalc’h zo gant
frouezhioù soliadel an nevezidigezh hiniennel pe vihanstrollel, gant testeni ar skridoù ha boutailhoù
all taolet er mor ? Pe daoust hag e tistroy an den nevezet etrezek ar gevredigezh, evel Moizez pe
Mohammed, da c’hoveliañ ur bobl nevez ?
(14 07 76)
HOLLELAAT : keal an – e-barzh « Ar morc’hed » gant A. de CESPEDES [« AM »AC] 114/233 hh
IJIN : keal an – en « AM »AC 114/233 hh
KEVREDIGEZH : emsav, arz ha neveziñ ar – 114/233 hh
KRISTEN : soliadegezh ar -ION 114/234
MARKSOUR : argerzh – ha dehentadur emsavel 114/233 hh* ; praksiz – ha niderezh 114/234
NIDEREZH : – ha politikerezh 114/234
POLITIKEREZH : – evel merañ ar soliadelezh 114/234
Dodennoù EMVR-581
EMVR-582. – A-zivout Aon pe Ober traoù, gant Y.B. AN NOALLEG, Preder 195-196, 1975 :
C’hoarzhet ’m eus ken ’m eus c’hoarzhet adalek ar frazenn gentañ betek an dibenn. Hag e-barzh
’mañ an Noalleg, pe er-maez ? Ret gouzout c’hoari goap anezhañ an-unan ur wezh an amzer ha na
vout re bparchus. Ne ouzon ket ha degemeret vo gwell gant tud zo ag E.S.B. eget na voe Gorsedd
Digor gant ar vonbarded gwezharall… Ne vo ket kavet dereat c’hoazh gant paotred al Liamm (hon
gramadegour meur pergen) ha sebezet e chomo moarvat tud ar radio. Ur meskaj a IONESCO hag a
BECKETT ; n’en lavaran ket evit izelaat ar paotr, rak ouzhpenn heuliañ patromoù ken illur en deus
gouezet o azlec’hiañ ’ba’n Emsav ; n’en lavaran ket kennebeut evit e uhelaat, rak anat eo ha re anat e
chom skort a-wezhioù evel ma vez engorto ag un oberenn gentañ. Ar yezh n’eo ket peurvat ivez ha tu

vije bet da skañvaat troiennoù zo, met ur skouer vat eo a lañgaj hon intelektualed, kentañ
diskouezadenn anezhañ marteze evel « brezhoneg bev »…
(16 07 76)
LENNEGEZH Y.B. AN NOALLEG : « Aon pe Ober traoù » 114/235
YEZH : – al lennegezh vrezhonek hag ar c’hevredig 114/235
Dodennoù EMVR-582
EMVR-583. – A-zivout R, ezadkelligour aet da ezel en un aozadur yaouankiz eus ar P.C.F. :
N’on ket a-du gant L pa lavar n’eo nemet un digarez a-berzh R krediñ e vo azlañset ar c’henasant
broadel e Frañs ur wech an tu kleiz er galloud. Lennet en deus se er pennad savet gant L a-zivout ar
« goullo broadel » evel just (PKB-1425 A, Emsav 108/426-428, 1975), met moarvat e klote gant ar
pezh a soñje endeo. Meur a wech ez eo c’hoarvezet din va-unan kavout eztaolet fraezh war Emsav
traoù a soñjen abaoe pell met na oan ket gouest da eztaoliñ. Anzav a ran e’m eus me ivez soñjet e
c’hallfe bezañ azlañset ar c’henasant broadel gall gant ur renad a gleiz e kement ma embregfe an tu
kleiz er galloud ur politikerezh a ve kalz tostoc’h da iziunadoù ha da ezhommoù ar boblañs eget
politikerezh ar renad a vremañ. E derou an Trede Republik ez eo bet ivez azlañset ar c’henasant
broadel gant ar republikaned p’o deus kemeret ar galloud da vat goude dibenn an « Urzh divezek ».
Nemet o deus kengejet neuze iziunadoù ar boblañs c’hall hag amplegadoù padelezh ar saviadkenderc’hañ gall : ne oa ket a zislavar etrezo. Met bremañ n’eo ket mui ken sur ne vefe ket a zislavar
aze. E 1880 e oa Frañs ur stern azas-tre evit ur gevredigezh vloc’hel klok, met bremañ ? Da skouer, afet armerzh hag ez eo Frañs un nevidva spirus evel ma oa e derou an Trede Republik ?
(03 06 76)
GOULLO : – broadel ha tu kleiz e Frañs hiziv 114/235
Dodennoù EMVR-583
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S.A.D.E.D. : PEMZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (3)
KENDAEL A-ZIVOUT AR POLITIKEREZH
(Eizhvet testenn, PKB-1507)
Politikerezh hag Emsav.
« Ne c’hell ket bezañ a bolitikerezh emsavel ent strizh », sed a ziskleried nevez ’zo, e Breudoù
1976 (Emsav 112/132, 1976). Emsavelezh ha nidiadelezh o vezañ kenster, an ober emsavel zo
diforc’h, dre anien, diouzh mererezh ar soliadelezh ha, da heul, diouzh ar politikerezh. An
diogeladenn-se a hañval din bezañ darnel ha zoken merket c’hoazh gant ar pleg derc’helour a zo bet
karezet er Breudoù. Daou abeg a zegasin : 1) er bed a vremañ, plijet pe get, e reer politikerezh ; ma
n’eo ket politikerezh an unan, ez eo politikerezh ar re all 2) n’eus ket a ober nidiadek hep ober
soliadek. War ar c’hraf-mañ ez eo bet pouezet er Breudoù, evel-henn : ma n’eus ket tu da rakwelout
ha da steuñvekaat an ober nidiadek, da nebeutañ e c’haller strivañ da aozañ an amveziadoù dezhañ.
Ha n’eo ket unan eus kefridioù ar politikerezh aozañ an amveziadoù ?

Didec’husted ar politikerezh.
An eil Emsav en deus klasket sevel ur politikerezh brezhon emren o vodañ nerzhoù en-dro d’ur
stourm evit dizalc’hted politikel Breizh. Troc’hañ a rae diouzh politikerezh an Emsav kentañ,
rannvroelour, kevreadelour.
N’eo ket deuet a-benn an eil Emsav da vodañ nerzhoù a-walc’h evit kas e raklun da benn. Da
heul, diouzh ar savelennoù a zo re ar politikerezh, eo bet klenket ar Strollad broadel er c’henstourm
nerzhoù ramzel a oa d’an ampoent er bed. Linenn vrallus ar Strollad etre 1936 ha 1944 a ziskouez
pegen diroudennet edo er stourmad a rene neuze. Da gentañ neptu dirak ar brezel a weled o tostaat, ez
eo troet tamm-ha-tamm a-du gant an Alamaned. E gouere 1940, an holl dud, adalek Ar Falz betek ar
bagadoù milourel, ne guzhent ket o laouenidigezh dirak trec’h an Alamaned ha faezhidigezh ar
C’hallaoued. Kaer e voe da bare habaskterour ar vreudeur DELAPORTE kemer penn ar Strollad
broadel e 1940, kaer e voe dezhi klask pellaat diouzh an Alamaned ha skoulmañ darempredoù gant ar
Saozamerikaned, ne zeuas ket a-benn da gemmañ lec’h ar Strollad broadel war dachenn an emgann.
Pegen arvarus bennak e c’hell bezañ ober martezeadennoù pa gomzer eus an istor, e lavarin ne ve ket
bet kemmet kalz tra mar bije deuet a-benn ar Strollad broadel d’ober emglev gant an Amerikaned.
N’en dije graet nemet kemm ambilher. Ken strizh e oa diaz poblañsel ar Strollad ma ne c’halle nemet
bezañ atoret diouzh un tu pe unan all. Klenket, daoust dezhañ, e-touez an nerzhoù ambilhet gant
Alamagn, ez eo bet lakaet an Emsav hag an emsaverion e-touez an nazied.
Plijet pe get d’an emsaverion, o emzalc’h a-raok hag e-pad ar brezel en deus kemeret ur ster
politikel na lakaent ket warnañ. Ar ster-se zo bet kreñvaet hag arveret evit diskar an Emsav e-unan.
Hiziv an deiz c’hoazh e reer meneg eus faskouriezh an eil Emsav evit lakaat diskred war ar strolladoù
politikel brezhon, kement ha ken bihan m’eo deuet ar strolladoù politikel brezhon o-unan da stlepel an
eil re d’ar re all an hevelep tamall. Pegen dispredet bennak ma ve ar gunujenn « faskour » taolet agleiz hag a-zehou, he buhez hir a ziskouez n’eo ket ken aes-se tec’hout diouzh ar politikerezh bedel pa
grog da gemer ur furm grennus.
Er mare-mañ e Frañs emañ ar stourmad politikel etre daou vlein : an tu dehou, a zo e penn, hag an
tu kleiz. E Breizh, evel e lec’h all, ez eo divrannet an nerzhoù politikel etre ar c’hostezennoù-se. An
nebeut nerzhoù broadelour brezhon a c’hell hepken dont da skorañ un tu pe unan all, evel m’eo bet
gwelet p’en deus JOSSELIN, emstriver ar P.S., trec’het PLEVEN en dilennadegoù daelerezhel
diwezhañ bennozh da skoazell mouezhioù ar strolladoù politikel brezhon. Re vihan eo avat an

nerzhoù-se evit reiñ d’ar strolladoù breizhek an tu da varc’hata o skoazell, eleze da emellout war-eeun
en divizoù politikel.
An Emsav n’emañ ket en hevelep degouezh hag ar strolladoù-se peogwir en deus kalz nebeutoc’h
a skog egeto war an dilennerion, peogwir ne ra tamm moederezh. Daoust da se n’eo ket estren dezhañ
stourmoù politikel Frañs hag ar bed. Da gentañ peogwir emañ e labour e dalc’h an amveziadoù
kevredigezhel a zo e Frañs hag, en o zouez, an amveziadoù politikel. D’an eil peogwir ez eo ar
politikerezh un dachenn emgann etre strolloù, renkadoù o deus lazioù disheñvel hag aliesenebet, a ro
tro da stourmoù tonkus evit an dazont. Erziwezh, peogwir emañ pep politikerezh e dalc’h finvezioù ;
bezent ar frankizoù furmek pe ar frankizoù gwerc’hek, evit adkemer an diforc’h marksat. Dre ar
finvezioù e stok an tostañ ar politikerezh ouzh an Emsav.
Diouzh un tu all e stader dre-holl er bed al lec’h bras-ouzh-bras kemeret gant ar politikerezh. Un
heuliad eo da emell emgreskus ar Stadoù e buhez an dud, ar strolloù, an armerzh, ar stuzegezh, ar
speredegezh, h.a.. Ha ne gomze ket an deiz all ar gouarnamant eus ur « politique de l’imaginaire » ?
An araezioù galloudus a zo e dorn kement Stad ’zo a ro dezhi an tu da balvata ar c’hedveno, ar
speredegezh a-benn mirout he dalc’h war ar boblañs. Er c’heñver-se ez eo skouerius leviadurezh ar
rannvroelañ e Frañs. An aon rak an nerzhoù digreizus, ar vroadelourion vrezhon hag ar strolloù
disrannour eus Frañs en deus graet d’ar gouarnamant gall kilañ bepred rak ar pezh a seller e pep lec’h
er bed evel un heboelladur eus ar reizhiad politikel hag armerzhel. Damantus da lemel digant an
nerzhoù digreizus nep poent-harpañ saviadel, ar gouarnamantoù gall o deus kavet gwell mirout ur
Stad kreizennet gant an displetoù niverus o tont eus kreizennadur an amaezhiadurezh-Stad.

Diazezoù ar politikerezhioù brezhon.
An eil Emsav en deus diazezet e bolitikerezh war un dezrann eus ar gallekadur a c’haller diverrañ
evel-henn : un droug eo ar gallekadur, pa ra eus ur bobl intruduek ha leun a nerzh un tropellad
chatalaet ; an dra gentañ evit adlakaat an traoù en o reizh eo enta lakaat termen d’ar gallekadur.
Hemañ o vezañ gourlakaet gant ar Stad c’hall, n’eus nemet un dra d’ober : en em zieubiñ ha sevel ur
Stad vrezhon dizalc’h.
Daou live a voe da bolitikerezh an eil Emsav :
1) Moederezh a-enep ar gallekadur, deuet buan da vezañ ur moederezh enepgall ; moederezh
meulganus eus ar vrezhonelezh (yezh hag, en derou, gwiskamantoù ; diskeladurioù dezho da bal ober
da Vreizhiz kaout lorc’h gant o gouenn ; stlennerezh war ar gaou a ra ouzh Breizh politikerezh ar Stad
c’hall ; stlennerezh war varregezhioù armerzhel ar vro.
2) Perzhiadur e buhez politikel Frañs. E derou ar bloavezhioù 1930 e kinnig ar P.A.B.
emstriverion e dilennadegoù Gwengamp ha Roazhon ; e 1936 gant an Talbenn brezhon e klask ar
Strollad broadel kaout asant emstriverion an holl strolladoù war ur raklun o tennañ da armerzh Breizh
ha da gentelierezh ar brezhoneg hag istor Breizh.
Moederezh ar Strollad broadel a-enep ar gallekadur a zegasas dezhañ tud a bep rez hag a bep dere.
Ar pep brasañ avat a zeuas eus rummoù strizh a-walc’h eus ar boblañs : bihanvourc’hizion, anezho
meni gouvriaded henvoazel, dornwezhourion, kefredourion. Gant an amzer ez eas war strishaat diaz
poblañsel ar Strollad, daoust da gresk e izili. Daou rumm en em gave neuze ennañ, evit abegoù
disheñvel : a) gouvriaded henvoazel a wele edont o koll o lec’h er gevredigezh gant diskar ar
gevredigezh henvoazel, b) gouzougennoù gwenn, kefredourion, a ersave taer ouzh ar stad a veze graet
dezho gant o c’henseurted c’hall. Eus o brezhonelezh, o orin brezhon goapaet e raent un talvoud
heverk. Emouez ouzh o barregezhioù, anat dre an tremen berzhus o doa graet eus ar bed kouerel
henvoazel d’ar bed kêrel arnevez, e oant tuet da soñjal e oant ken barrek ha n’eus forzh piv da vezañ
begennoù ur Vreizh dizalc’h. Er gelaouenn Sav e kaver un adsked dik eus o speredegezh.
Seurt diaz poblañsel avat ne spire ket d’un ober politikel efedus. Seul nebeutoc’h ma oa faziek an
diazezoù kelennadurezhel. Oc’h ober eus ar gallekadur ar gwall da zistrujañ e tremene ar Strollad ebiou d’an treuzfurmadurioù don n’edo ar gallekadur nemet un arvezig anezho. Setu perak eo chomet

estren da boblañs Vreizh kelennadurezh Breiz Atao : ar pep brasañ eus ar boblañs a roe d’ar
gallekadur ur ster kontrol mik d’an hini a roe dezhañ ar vroadelourion.
Diaz poblañsel an eil Emsav ne spire ket kennebeut d’un enraog damkanel en dije roet tu da
garzhañ diazezoù kealiadel faziek e obererezh politikel. Setu perak, goude un tennad a zek bloavezh
krouadennoù ez eo bet morzet barr-krouiñ an Emsav. Pep tra, pe-dost, a oa bet lavaret, ne chome mui
nemet dedalvezout da ober. « Ne’m eus ket ezhomm () lavarout e vin mui-ouzh-mui dalc’het gant al
labour kevredigezhel, a gemero mui-ouzh-mui a lec’h marteze e Gwalarn. Betek an deiz () ma vo
krouet e Breizh ur vuhez speredel, ma kellido diwarni ul lennegezh nevez, disheñvel diouzh an hini a
vennen e 1925 kenframmañ en un taol, talvoudusoc’h hep mar, daoust ma ne vo ket bravoc’h »
(Roparz HEMON, Gwalarn, Goañv 1929 ; ademb. Ur Breizhad oc’h adkavout Breizh, Al Liamm,
1972, pp. 251-252).
Ar politikerezh brezhon a vremañ, eleze politikerezh ar strolladoù politikel brezhon, en deus an
hevelep diazezoù ha politikerezh an eil Emsav : 1) diouzh un tu e kaver an un dezrann faziek eus ar
gallekadur ; 2) diouzh an tu all, un diaz poblañsel kar da hini an eil Emsav : bourc’hizion vihan mui
pe vui stag ouzh ar bed henvoazel, tud a zo tremenet eus ur bed kouerel intret c’hoazh a henvoazelezh
d’ar bed kêrel arnevez, kefredourion anezho evit al lod brasañ. Kresket eo ar rumm-mañ abaoe mare
an eil Emsav gant ar skoliañ yoc’hek ha koazhidigezh ar gouerion.
Bennozh da voederezh al luskadoù politikel ha kulturel brezhon, ez eo deuet kealiadurezh
vroadelour Breiz Atao, pe arvezioù disleberet anezhi, da vezañ ledet a-walc’h er boblañs. Kement ha
ken bihan ma vez arveret a-wechoù gant luskadoù gall evit gounit tachenn pe luskañ kengrediezh ar
boblañs en-dro d’ur stourmad (evel da skouer ar galv da Vreizhiz gant ar C.F. D.T. da vare ec’hwel ar
Joint Français – en devoe kalz nebeutoc’h a zisoc’h eget ma karfe lod krediñ).
A-du-rall eo echu an arc’hadurioù yoc’hek lusket er bloavezhioù c’hwegont a-du gant diorreadur
armerzh Breizh. Meur a arbenn zo da se : 1) disoc’hoù ez eus bet war an dachenn ; er metou kouer
pergen, ma’z eo bet ezvevennet an ambilherion drouzusañ evel GOURVENNEC, diwazet ar gouerion
goshañ gant an I.V.D. (Digoll hed-buhez a zisparti) ha skoazellet un niver bras a dud yaouank da
guitaat an atantoù ; 2) n’eo mui a-du un darn eus kentradourion an diskeladurioù yoc’hek a voe dindan
ar skritell L’Ouest veut vivre, da adkregiñ ; en o zouez, ar P.C.F. hag ar C.G.T. n’int ket chalet da reiñ
re a dro d’ar bountad breizhek da gemer lañs diwar-bouez atizadur ar gengrediezh etre Breizhiz.
Ouzhpenn se, ar c’hudennoù a bouez n’emaint ket mui e par ar rannvroioù. Ar gudenn eo trec’hiñ en
dilennadegoù dezverezhel a zeu. N’eus ket anv da strewiñ nerzhoù e stourmoù darnel ; dreist-holl pa’z
eus ganto arvarioù politikel bras hag, erziwezh, nebeut-tre a spletoù.
Emañ ar strolladoù politikel brezhon, bremañ evel gwechall, en arlez ar stourmoù politikel
gwirion, ar re a denn d’ar galloud ha d’an embreg. Er c’heñver-se ez eo dibouez o defe ar pep brasañ
eus al luskadoù broadelour brezhon adkemeret ar finvezelezh varksour e-lec’h m’en doa an eil Emsav
adkemeret finvezelezh an Dispac’h gall. Finvezelezhioù kantreizhus ez eus anezho holl, galvet da
skorañ un ober broadelour ha n’eo ket finvezelezhioù enraogus.

Politikerezh hag emsavelezh.
Poent-kejañ ar politikerezh hag an emsavelezh eo ar finvezioù. Petore finvezioù zo e kont er
politikerezh ? Amveziad da be finvezioù eo ar politikerezh-mañ pe henhont ?
An Emsav en deus krouet e finvezioù, rezid, kevarzhelezh, hollveziadelezh, h.a. ouzh o embreger
en e niderezh. Ar gaou daelerezhel a voe hini an eil Emsav, hag eñ marvus war dachenn ar
politikerezh, zo bet un ober rezidek. Ar yezh arnevez, krouadenn an Emsav zo unan eus frouezhioù ar
rezid embreget gant an Emsav. Ar finvezioù-se zo distaolet pe dianavezet gant an darn vrasañ dre
arbennoù diseurt, en o zouez abegoù politikel. Evit ober berzh e rankont kemer furm iziunadoù
yoc’hek. Pere eo an amveziadoù lañsus da yoc’hekadur ar finvezioù ? Sed aze an hent da deurel ur
sell emsavel war ar politikerezh hag ivez war an armerzh, ar c’hweluniaderezh, h.a.. Sed ivez an hent
da savelañ ul leviadurezh eus an Emsav war dachenn an obererezh kevredigezhel.

Kudenn a sav enta da c’houzout hag aotreüs eo an amveziadoù a vremañ da atoradur finvezioù an
Emsav e stumm iziunadoù yoc’hek. Hag aotreüsoc’h e vo an amveziadoù krouet gant donedigezh an
tu kleiz e penn Frañs ?
Evit ar pred, en deus an Emsav da embreger war an tachennoù ma labour ar finvezioù krouet
gantañ ha da reiñ tro dezho, kement ma c’hell henn ober hep uzañ e holl nerzhoù, da gemer furm
iziunadoù. E tachenn ar yezh hag al lennegezh da skouer, evel ma’z eo bet merket c’hoazh er
Breudoù, e lakaer ar pouez war hollveziadelezh an oberennoù. Ret eo gouzout avat e tizh war-eeun
seurt labourioù ur rumm strizh-kenan eus poblañs Vreizh : ar vrezhonegerion « desket », hag an
deskarded war ar yezh n’o deus abeg ebet da vezañ digoroc’h eget an dud all d’an hollveziadelezh.
Tizhout a ra ivez ar peurrest eus ar boblañs dre un hent ameeun : hini ster ar brezhoneg arnevez. War
ar poent-se hon eus moarvat da deurel evezh da reiñ ar ster hollveziadel a zo gant an embregadenn.
Eus an darvoudoù, politikel pe all, e c’hallfemp tennañ frouezh evit ledañ seurt mennoz.

Emsavelezh ha c’hweluniaderezh.
Hon c’heneil y a zegas kudenn an obererezh c’hweluniadel pemdeziek evel un dazrannadur etre
atebeion ar c’hweluniad hag o heulierion. Adkavout a reer, emezañ, en amgant ar c’hweluniad an
hevelep troc’h a zo en embregerezhioù etre ar renerion hag ar renidi, pe er gevredigezh politikel etre
levierion ha levidi. Un dislavar anat ez eus aze etre mennad ar c’hweluniad da dreuzfurmiñ ar
c’heñverioù-kenderc’hañ hag e bleustr pemdeziek o adkrou en e amgant.
Ret eo merkañ avat e respont labour ar c’hweluniad d’ur finvezelezh he deus furm iziunadoù
armerzhel. Hag an doare gwellañ da walc’hañ an iziunadoù-se zo kaout ur framm c’hweluniadel
barrek da luskañ nerzhoù bras a-benn tennañ digant ar batromed hag ar gouarnamant ar muiañ ar
gwellañ.
Koulskoude, an dislavar merket gant Y en arc’hwelerezh ar c’hweluniad a zigor an nor da
iziunadoù nevez ha, da heul, d’ur finvezelezh nevez kevarzhelour. Pere eo avat an amveziadoù
saviadel aotreüs d’an iziunadoù nevez ?
N’eo ket gwall aes respont e diouer an enklaskoù ret. Lavarout a c’haller evelkent ez eo
koazhadur an amzer-labour gouestlet d’ar bevañs un amplegad da nep finvezelezh enraogus. Ar
finvezelezhioù kent zo bet finvezelezhioù eus ren ar retvez. Ar re nemeto o doa amzer vak a c’halle
embreger o rezid. Evit reiñ tro d’an niver brasañ d’henn ober eo ret-holl kreskiñ o amzer vak. Setu
perak, etre traoù all, er prantadoù dispac’hel e vez bepred dilañs gant an armerzh, an dilañs-se o vezañ
devoudet gant an dispac’h ha n’eo ket ar c’hontrol.
Y a zegas ivez kudenn an aozadur c’hweluniadel evel ur gudenn-greiz. Koulskoude, a-benn bezañ
efedus, n’eo ket ret d’ur c’hweluniad bezañ ul lec’h a gevarzhelezh pe a rezid. Padal, an efedusted a
ampleg frammoù start, sternioù barrek da enluskañ ha da genurzhiañ al labourerion. Kement-se dre un
arbenn saviadel : bez’ e vez an diskoulmoù pouezus war dachenn ar goproù, an aozioù labour, ar
stummerezh, h.a., e dalc’h emglevioù sinet gant an embregerezhioù brasañ, ha gant ar Stad pergen,
eleze gant strolloù galloudus-kenan.
Ne gav ket din emañ e kefridi an emsaverion kinnig diskoulmoù da zislavaroù ar c’hweluniad.
Petra e c’hallfent bezañ anez « diskoulmoù » a gasfe ar c’hweluniad e-unan da get ? O labour a ve
kentoc’h, da’m meno, dezrannañ an dislavaroù, reiñ furm d’an iziunadoù nevez a-benn reiñ digor da
finvezelezhioù nevez.
C’HWELUNIADEREZH : emsavelezh ha – 115/245 hh*
DIAZ POBLAÑSEL : – an eil Emsav 115/242 hh
EMSAV : politikerezh hag – 115/239 hh**
FINVEZ : -IOÙ, emsav ha politikerezh 115/244 hh*

POLITIKEREZH : – an eil Emsav 115/239 hh* ; diazezoù ar -IOÙ brezhon 115/ 241 hh* ;
didec’husted ar – 115/239 hh* ; « – emsavel » 115/239 hh ; – evel embreg eus ar soliadelezh
115/239
Dodennoù PKB-1507

KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(Unnekvet testenn, PKB-1508)
Studi ar brezegenn diwar-benn Aljeria graet gant KERSANTÉ d’ar 7 gwengolo 1881
da-geñver Kendalc’h bloaziek « Kevredigezh Vreizh » e Redon.
E-touez danevelloù Rann ar Gounezerezh eus Kevredigezh Vreizh1 da-geñver Kendalc’h Redon e
18812, ez eus ur brezegenn gant KERSANTÉ, gouvriad eus Plouvale, diwar-benn Aljeria. A-raok
studiañ ar brezegenn-se avat e venegimp un nebeut munudoù a gaver en danevelloù all. Da gentañ e
roimp un alberz eus burev ar C’hendalc’h : diskouez a ra ervat kevredadur strizh ar gloer hag ar
vrientinion (ha gouvriaded all eus ar reizhiad-kenderc’hañ henvoazel) evit derc’hel o hol war ar ploue
e Breizh. Kadoriad a enor eo Arc’heskob Roazhon ha beskadoriad a enor Person Redon. Gouvriaded
eo an izili oberiant ha brientinion ar pep brasañ anezho. Isprefed Redon zo ivez beskadoriad a enor :
an unpennelourion hag ar rannvroelourion a ya d’ober Kevredigezh Vreizh a zle diskouez o lealded
d’ar Stad republikan nevez krouet, ha houmañ ne c’hell ket tremen hep klask reoliñ un aozadur a zo
galloudek-tre e Breizh. Arabat ankouaat e oa bet loezet ar Gevredigezh gant NAPOLÉON 3 en abeg
d’he zuadurioù politikel (sl. Emsav 93/309-310, 1974). Anv zo d’ober ivez eus div zisplegadenn
deurus distaget e-kerz an dalc’h-digeriñ : an eil gant Jules RIEFFEL, rener-meur Kevredigezh Vreizh,
o teskrivañ an araokadennoù bras c’hoarvezet e Breizh da heul ar Reverzhi c’hounezel, eben gant
KERVARKER, kadoriad Rann an Hendraouriezh o komz eus an dizoloadennoù bras a-fet istor graet
da heul kavadenn ha studi Diellevr Redon. Gouez dezhañ ez eo bet digejet prantadoù kentañ
dizalc’hiezh Vreizh ha gouvennañ a ra ma ve savet un delwenn da NEVENOE war ul leurgêr eus
Redon.
Pezh a studiimp a-zevri eo enta prezegenn KERSANTÉ. Edo ar paotr o tistreiñ eus ur veaj en
Aljeria. Betek-henn, emezañ, eo bet gwalleget trevadennerezh ar vro-se : an trevekaerezh a chom
d’ober c’hoazh. Emañ atav an dalc’hadenn o c’hortoz « an dreistgoñvor eus poblañsoù Europa ». Ha
keñveriañ an doare gall da drevadenniñ Aljeria ouzh an doare saoz, an hini embreget en Indez pergen :
ar Saozon o deus-int gouezet lakaat o zrevadennoù da dalvezout. Ne hañval ket KERSANTÉ gouzout
n’en deus ket dres an entrevadur saoz an hevelep arbennoù hag an entrevadur gall. Breizhveuriz o
deus aloubet douaroù tramor dre abegoù gwech armerzhel, gwech poblañsel : pe evit kaout danvezioù
krai da gorvoiñ, pe evit distennañ ar gwask poblañsel en ur zerc’hel an divroerion e reizhiadkenderc’hañ ar riez. En eneb, ez eo bet trevadennerezh Aljeria un ezvannadur eus kudennoù diabarzh
Bro-C’hall hag un doare da zerc’hel kempouez ar gevredigezh goude ar stourmoù renkadel
c’hoarvezet e Frañs abaoe 1789 ha disoc’het war faezhidigezh ar vrientinion e 1830 (met tamm ebet
war an ezvevennadur anezho) (sl. Emsav 104/278 hh., 1975). N’edo ket liammet aloubidigezh Aljeria
ouzh ezhommoù armerzhel na poblañsel e Bro-C’hall. Gant nec’hamant e stad KERSANTÉ ned eo
niver an drevidion nemet an daouzekvedenn eus hini an henvroiz. Nemet ne weler ket petra en dije
bountet ar C’hallaoued da zivroañ a-yoc’h, pa edo ar barr-bevañ o kreskiñ ingal e Frañs, tra ma kreske
gorrek ar boblañs ha ma c’houzize ar feur-genel.
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Sl. An ober gounezel e Breizh. I. – Eus 1750 da 1859, PKB-1317, Emsav 93/299-313, & /302-311 pergen.

ASSOCIATION BRETONNE – Classe d’Agriculture – Vingt-quatrième session tenue à Redon en 1881 – Comptesrendus, procès-verbaux, mémoires publiés par les soins de la Direction, Saint-Brieuc, 1882, pp. 14-69.

Eil poent ar brezegenn eo un deskrivadur douaroniezhel eus Aljeria. Pouezañ a ra war egoranted
an drevadenn : 600 000 km2. Komz a ra eus stad an aloubadur evel m’edo d’an ampoent, oc’h
emastenn dre-vras betek ledred Touggourt. N’eo ket un dezerzh. Evel just ez eus aradennadoùmenezioù amstrujus en Atlas, nemet e c’hoariont ur roll goudoriñ evit ar c’hompezennoù. Ar re-mañ,
etre ar Mor-Kreiz hag an torosegoù, zo strujus. Ned eo ket gwall ziorreet ar gounezerezh eno avat : ar
Stad c’hall, eme KERSANTÉ, n’he deus ket gouezet dedennañ di ar milionoù a zivroerion europat a
zo aet da boblañ ar Stadoù-Unanet abaoe ugent vloaz. Ar rannbarzh speriusañ eo an Tell, etre ar mor
hag ul linenn o vont eus Tebessa e-kichen harzoù Tunizia, dre Biskra, Tiaret, Saïda, da Sebdoù ekefin Maroko. Er su d’al linenn-se, war an uhelgompezennoù e kresk an alfa, hag e glasvodoù ar
gouelec’h e kaver plantadegoù bras a wez-palmez. Dourredennoù Aljeria zo froudoù o vont da hesk
en hañv hag o sevel kas ganto da heul ar glaveier. Dre ur reizhiad stankelloù e ve tu da zaspugn dour
ar goañv ha dourañ an douaroù a-hed ar bloaz. Dizarbenn a ra KERSANTÉ ar brud fall a vez graet da
hin Aljeria, a ve lazhus evit Europiz. Ne vez ket tommoc’h en Tell eget e Kreisteiz Frañs : n’emañ
Aljer nemet 804 km eus Marseille. War-bouez diarbennoù da gemer e mare tommañ ar bloaz, e c’hell
Europiz gouzañv ervat hin Aljeria. Douaroù stu aes da zourañ, un hin dereat, peadra zo enta da reiñ
degemer mat da drevidion europat e-leizh.
Kareziñ a ra KERSANTÉ rannadur Aljeria etre tiriadoù trevourel ha tiriadoù milourel. Dav eo
lakaat ar vro a-bezh dindan ar renad trevourel ha sevel kumunioù gant kuzulioù-dinaz dilennet e-lec’h
ma n’eus ket anezho c’hoazh. « An diouerennoù-se [en amaezhierezh] a zle steuziañ dre sevel e pep
lec’h frammoù kumunel a dostay ar gouennoù e-lec’h o dispartiañ ; a zegaso tamm-ha-tamm, dre ober
d’an holl annezidi kejañ dindan ul lezenn unvan, an unvaniezh en darempredoù hag an distav er
c’hasonioù maget ha broudet, bennozh d’an disparti-se, gant baraneion ar C’horan e kalon an henvroiz
vahomedat ». Gouez d’ar prezegenner, ne vo ket diaes diazezañ kumunioù e-touez an henvroiz o reiñ
dezho da vevennoù ar re o deus bremañ ar meuriadoù hag an « douar »-où (kêriadennoù). Betek aze e
klot arc’hadurioù KERSANTÉ gant re an drevidion. Forc’hañ a ra diouto pa lavar ez eo arabat freuzañ
beli ar vilourion. Bez’ e tle ar brefeded bezañ isurzhiet d’ar gourc’hemennerezh milourel, hemañ o
vezañ rag-eeun dindan c’halloud ar Gouarnour-meur, hag eñ ofisour eus ar morlu pe eus an tirlu dre
ret : « Dav eo diwall, Aotrounez, en ur lakaat amaezhiadurezh Frañs da vont en-dro en ur vro ken
dibarek, a ziskar arwarzh al lu, an dra nemetañ () gouest da c’houdaviñ an henvroiz ha da gabestrañ ar
spered-se a widre, a irienn hag a zispac’h o rediañ Frañs e pep mare da gemer an armoù ».
Mat eo amañ kounaat un nebeut darvoudoù a-benn spisaat ar blegenn bolitikel en Aljeria en amzer
dres ma komz KERSANTÉ. Abaoe daou vloaz ez eo gouarnet Aljeria gant un trevour, Albert
GRÉVY. Gant disparti ar penngadour CHANZY e 1879 ez eo bet klozet prantad ar C’houarnourionveur milour. GRÉVY en deus lakaet rannvroioù tudekañ Aljeria (an Tell a-bezh) dindan an
amaezhierezh trevourel. Ne chom nemet 500 000 Aljerian amaezhiet gant ar vilourion. Evit-se, n’eus
bet savet kumunioù leunembreg (eleze gant kuzulioù-dinaz ha maered dilennet) nemet el lec’hioù
ma’z eo stank ar boblañs europat. En tachadoù all ez eus kumunioù kemmesk, amaezhiet gant
kefridierion drevourel pe vilourel. Hogen KERSANTÉ a sell evel argollus seurt ezvevennadur eus ar
vilourion diouzh an amaezhierezh ; evitañ ne zamanter ket d’ar surentez evel ma tere : « Ar re a venn
reiñ d’an drevadenn ur framm-gouarn milourel ma ve isurzhiet dezhañ ar gourc’hemennerezh
milourel, pe n’o deus ket studiet a-zevri amplegadoù pennañ peoc’hidigezh ar vro ha surentez an
drevidion ; pe, o kouezhañ er brizhreizhiatadurioù, ez int touellet grevus war dazont an dalc’hadenn
hag e troont kein d’ar vrogarantez a zlefe o vroudañ. Sed ar wirionez a glaskin da lakaat a-wel er
selledoù emaon o vont da zisplegañ diwar-benn urzhiatadur an difennerezh ». Petra enta a erbed
KERSANTÉ evit difenn Aljeria. Da gentañ ur rouedad kreñvlec’hioù postek dasparzhet ingal, enno
gwarnizonoù a bouez. Gant ur seurt diskouezadur nerzh, emezañ, e vefe dalc’het e doujañs ar
pobladoù o defe damyouloù da emsevel. Dav eo ivez deduañ ar vrientinion aljerian ha harpañ warno.
Kanmeuliñ a ra KERSANTÉ ar Gwazvaoù arab, a zo o paouez bezañ freuzet en darn vrasañ eus
Aljeria : « Ne c’hallan ket lezel en ankounac’h ar Gwazvaoù arab a zo bet droukkomzet kement diwar
o fenn. Bet int bet diwar ar penn-kentañ an oberourion galonek evit deduañ d’ar veli c’hall bagadoù
niverus a bennoù hag a bobladoù henvroat. Ofisourion ar Gwazvaoù o deus desket dezho digeriñ
hentoù, toullañ puñsoù, plantañ gwez, sevel pontoù, gounit douar gant binviadur arwellaet Europa, ha

da lakaat tro, hervez komzoù ur penngadour kadarn, er gevredigezh-se sac’het abaoe dek kantved. Ar
Gwazvaoù arab, skoazellet gant ar pennoù arab o doa deduet, o deus toullet an hent da frankizadur ar
gouennoù henvroat. D’ar Gouarnamant eo dleet peurglokaat an obererezh brogar-se ».
Un nebeut dezvarnadennoù a ranker degas amañ. Aet eo da get pe-dost an amaezhierezh milourel
en Aljeria e 1881 peogwir ne oa mui ezhomm anezhañ en devoud. Tra ma chome bev ha kreñv ar
gevredigezh aljerian henvoazel o doa ezhomm ar C’hallaoued he derc’hel dindan evezhierezh ar
Gwazvaoù arab. Amaezhierion al lu a embrege o galloud diwar-bouez daou venveg : ur rouedad
kefridiaded aljerian a orin brientin dibabet en askont d’o lealegezh (pe d’o donezonoù da vezañ
tousegi vat) ha d’o hol war ar boblañs ; ha nerzh al lu. Gwir eo e reas ofisourion ar Gwazvaoù arab
strivoù bras evit gwellaat ar gounezerezh aljerian. Met en ur ober kement-se e taoljont da gevanekaat
ar gouerion henvroat ouzh an nevid gall ha da herrekaat diskar ar gevredigezh henvoazel. Dinerzh eo
aet an emframmoù kozh : da vare naonegezh 1867-1869 n’o deus mui c’hoariet o roll a liammoù
kengrediezh ha kenskoazell ha 300 000 Aljerian da nebeutañ zo marvet. Buanaet eo bet o diskar gant
an naonegezh hag ivez gant drouziwezh emsavadeg 1871. Ar meuriadoù berbereger eus Kabilia hag
an Aurès a oa gouest c’hoazh da c’horren zo bet kaset d’an dienez ha d’an dic’halloud gant an telloùkastiz hag ar redi da zasprenañ o holl vadoù lakaet e tredeog. Emañ ar gevredigezh aljerian o vont
mui-ouzh-mui d’un uloc’had hiniennoù. Neuze e steuz argoll an emsavadegoù evit ar C’hallaoued.
Kalz nebeutoc’h o devez ezhomm eus nerzh an armoù, setu perak e c’hellont astenn an amaezhierezh
trevourel d’an Tell a-bezh, an amaezhierezh milourel o chom hepken er rannvroioù na zedennont ket
an drevidion. Kement-se a ziwele KERSANTÉ pa chome gant ur merzadur kozh eus an traoù ;
erbediñ a rae ul leviadurezh a voustrerezh didruez dre an armoù : « Poent eo paouez gant hon doareoù
digalon ha madek na ouzont nemet reiñ taerded d’an henvroiz hag ober ac’hanomp houperiged eeunik
an “aman” où (feurioù-peoc’h) a dizhont kaout digant Frañs goude o drouziwezh ».
A-hend-all e komz ivez KERSANTÉ eus dezvad ar berc’hentiezh en Aljeria. Kavout a ra keuzius
ez eo bet skoilhet e-pad pell an entrevadur gant « gwanded » al leviadurezh e-keñver an henvroiz, o
lezel ganto piaouerezh an douaroù ma annezent dindan renad islamat an dirannded pa oa an douaroùse dre wir – gouez da KERSANTÉ – perc’hentiezh ar Stad c’hall. Laouen eo gantañ avat stadañ eo bet
dilamet ar skoilhoù-se dre lezennoù an 26 gouere hag an 9 eost 1873 o deus freuzet dirannded ar
berc’hentiezh hag ar gwir-« chefaa » (gwir-kentprenañ e gounid izili kerentiad ar gwerzher). Lodennet
e vo enta an douaroù hag an drevidion a c’hallo o frenañ. Stadañ a ra e chom c’hoazh ensavadurioù
barnerezhel islamat e-touez an Arabed, tra ma’z int bet freuzet penn-da-benn e-touez ar Gabiled abaoe
1874. Diarc’hañ a ra astennadur klok ar barnerezh hag ar gwir gall da Aljeria a-bezh en anv an
enteuzidigezh. Lezel Arabed da varn Arabed all, emezañ, zo reiñ nerzh d’an harzerezh enepgall dre
lakaat an henvroiz da grediñ n’eo ket mennet ar Frañsizion d’en em staliañ en Aljeria da vat. Krediñ a
ra ivez KERSANTÉ er vojenn ledet paot e-touez ar C’hallaoued en 19t kantved diwar-benn ar
Gabiled : a-ziwar-c’horre hepken e vent bet islamekaet, diskennidi ma oant d’ar gristenion o poblañ ar
vro e grez an Impalaeriezh Roman, ha tostoc’h enta da Europiz eget d’an Arabed. Dre ma’z eo katolik
evel holl izili Kevredigezh Vreizh moarvat e pouez KERSANTÉ war ar poent-se hag, o kemer e
hetadennoù evit gwerc’hennoù, e tiskler : « Ma ne vije ket bet kaset kuit an abostolerezh en un doare
ken dibolitikel diouzh an darempredoù etre Frañs hag Aljeria, e vije hiziv hep mar ebet adstaget abaoe
pell an 800 000 Kabil-se ouzh ar Gristeniezh hag ouzh ar pennaennoù sevenaer a gelenn. Dre araezioù
peoc’hiek eus ar seurt eo e tedu ar Saozon ar pobloù o deus aloubet ». Dav eo resisaat e oa bet berzet
ar bruderezh kristen en Aljeria gant an Eil Impalaeriezh. Diwar ar c’hredennoù a-zivout ar Gabiled o
deus ar C’hallaoued e-pad an Trede Republik embreget ul leviadurezh a zisrannerezh etre Arabed ha
Kabiled, a zo bet ur c’hwitadenn glok.
Pleustriñ a ra KERSANTÉ war gudenn an deskadurezh en Aljeria. Nec’het eo o welout n’eus
hogos Aljerian ebet o taremprediñ ar skolioù gall hag ez a en-dro atav ar skolioù koranek. « Un
daouelezh argollus zo aze a rank steuziañ a-grenn dindan c’hwezh sevenaus an enteuzidigezh ». Ne
wel ket ez eo kalz grevusoc’h ar gudenn : n’eo ket ned a ket ar pep brasañ eus an Aljerianed yaouank
d’ar skolioù gall, met pezh a zo eo ned eont da skol ebet. Reuziet eo bet dizistro an deskadurezh
islamat gant an trevadennerezh (sl. Emsav 103/246-250, 1975), ne chom nemet dismantroù anezhi.
Betek fin an trevadennerezh e vo tonkad ar braz eus an Aljerianed chom digelenn.

Anv a ra ivez ar prezegenner eus renad ar glad en Aljeria. Fazi bras eo bet, emezañ, lezel e kerz an
henvroiz douaroù a zo dre wir perc’hentiezh ar Stad c’hall, dre ma oant perc’hentiezh ar Stad turk araok 1830. Ne anzav gwir-perc’hennañ ebet d’an Aljerianed. Ur renabl a ra eus an holl rummoù
douaroù a oa en Aljeria da vare an Durked, o c’houverkañ n’o doa dalc’herion an douaroù-se nemet ur
gwir-kerz aotreet gant ar Stad, perc’henn gwirion da bep tra. Hervez KERSANTÉ, e oa :
– 1, 5 milion hektarad a oa domani amaezhiadurezh ar Stad turk ;
– 3 milion hektarad, anezho koadegi, tremenvaoù, alfaegi, h.a., a oa d’ar « gumuniezh vuslim »,
pezh a dalvez e oant perc’hentiezh ar Stad hep bezañ e kerz hinienn pe strollenn ebet ;
– 5 milion hektarad e kerz strollennel ar meuriadoù (douaroù « arch ») ;
– 1, 5 milion a hektaradoù e kerz prevez ar c’herentiadoù en un doare dirann (douaroù « melk »).
Kement-se en Tell. Er-maez eus an Tell e oa :
– 23 milion hektar a oa tremenvaoù (eleze ar rannvroioù gouelec’hiek) a oa ivez perc’hentiezhStad ;
– 6 milion a hektaradoù graet gant douaroù ar glasvodoù ; evit ar re-mañ ez anzav KERSANTÉ e
oant perc’hentiezh ar c’herentiadoù o gouneze « hervez an henvoaz muslim » ha n’he doa ar Stad
nemet ur gwir-dazgoulenn.
Rosa LUXEMBURG3 a ro an hevelep sifroù, war-bouez ur c’hemm : 3 milion hektarad e-lec’h 6
milion evit gorread douar ar glas-vodoù. Nemet e skriv : « Ar C’hallaoued eo a ijinas ar vojenn o dije
an Durked adc’havaelet an douar en e bezh e gounid an tellerezh. Europiz hepken a c’halle empentiñ
ur mennoz ken diboell, a zo e dislavar gant holl bennaennoù armerzhel an Islam hag ar grederion. Er
c’hontrol e toujas peurliesañ an Durked da berc’hentiezh-stroll ar c’hêriadennoù hag ar c’herentiadoù
bras. Dilemel a rejont hepken digant ar c’herentiadoù un darn vras eus an douaroù fraost evit ober
ganto domanioù-Stad. () Ouzhpenn se ez emvataas an Durked eus pep gorreadeg a-berzh ar
meuriadoù sujet hag eus pep fourgas er vro evit brasaat an domanioù tellerezhel dre adc’havaelañ
douaroù ». An douaroù e piaou ar Stad turk a ve bet hepken, gouez da Rosa LUXEMBURG, an 1, 5
milion hektarad meneget e derou ar renabl. Kalz gwirheñveloc’h eo an dezenn-se eget hini
KERSANTÉ : gwarezet e veze perc’hentiezh an hiniennoù hag ar strollennoù gant ar gwir islamat,
hag er broioù muslim ne oa ket ar Stad perc’henn dre wir d’an douaroù, zoken mar tenne korvo awechoù eus an darvoudoù evit o adc’havaelañ en un doare tidek. Ne hañval ket Gouarnourion-Veur
vilourel Aljeria, BUGEAUD en o zouez, bezañ kredet en ur gwir-perc’hentiezh heulret eus ar Stad
c’hall war holl zouaroù Aljeria a-ziwar-lerc’h ar Stad turk : pa skrapent douaroù diwar-goust an
henvroiz ned aent ket da glask er gwir kantreizhadurioù a gavent en o savlec’h a nerzh. Forzh penaos
o doa atav taolet evezh da vevennañ ar skrapadurioù ha kaeet ouzh c’hoantoù an drevidion. Ijinet e
hañval bezañ an dezenn difennet gant KERSANTÉ evit splet brasañ an drevidion ha dre-vras
dalc’hidi an enteuzidigezh : dav oa kantreizhañ e-keñver ar gwir gall un argerzhadur a lakae da
dremen etre daouarn Europiz douaroù strujusañ Aljeria. Eno emañ mennoz KERSANTÉ pa erbed
sevel en drevadenn bep bloaz kant keriadenn a gant tiad. E bal eo na mui na maez distreiñ war-du
Aljeria red an divroerion europat a ya war-du Amerika. Ar Stad, gouez dezhañ, ne zle ket he devout
aon da gellidañ ur seurt obererezh : « Ha brokañ eo ober aberzhoù evit desachañ war an domani-se eus
ar Stad an Italianed, Spagnoled, Iwerzhoniz, Aostrianed-se, ha dreist-holl ar C’hallaoued dizanvez a
rafe buan anezhañ ur vro binvidik ha bleunius ? ». E-touez izili an Emsav kentañ, ned eo ket disrannet
ar preder kravezel diouzh ar preder politikel. Mar fell da KERSANTÉ ober eus Aljeria ur vro europat,
e fell dezhañ ivez ma ve ur vro gatolik : ma n’eus ket tu d’ober bruderezh kristen e-touez an
Aljerianed, ez eus tu da zedennañ d’o metou divroerion eus riezoù katolik Europa. Disfiz en deus eus
divroerion ar broioù protestant ha ne hañval ket hetiñ o donedigezh. En em douellañ a ra ur wech
ouzhpenn : barr-degemer Aljeria n’en doa netra da welout gant hini Amerika ha treut e chomas bepred
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red an divroerion europat etrezek Aljeria, daoust d’an aezamantoù roet dezho evit kaout ar riezadelezh
c’hall, ha bevennet d’ar broioù nes, Spagn, Frañs, Italia, Malta.
Da c’houde, e ra KERSANTÉ ur renabl eus ar gounezadurioù hag eus ar gouennoù loened a ra
berzh en Aljeria. En o zouez e veneg ar c’horz-sukr, « gounezet re skars ». E gwirionez e oa redet kalz
mojennoù diwar-benn gounezerezh ar c’horz-sukr en Aljeria e bloavezhioù kentañ an aloubidigezh :
un eil enezeg Antilhez e tlee an drevadenn nevez dont da vezañ ; hogen, goude taolioù-arnod, e
rankad anzav ne zeree ket atil Aljeria ouzh ar gounezadur-se. Ar prezegenner a ro sifroù o tiskouez an
askoradoù uhel tizhet, ken er gounezerezh, ken er magerezh, gant trevidion o terc’hel domanioù bras
hag ar buzadoù a reont. Echuiñ a ra o kounaat ur wech c’hoazh ar ret eo moustrañ didruez nep
emsavadeg, destagañ ouzh an domani-Stad douaroù an emsavidi, diazezañ ur reizhiad evezhierezh
milourel strizh, kas an enteuzidigezh d’ar par pellañ : setu aze, emezañ, « an araezioù pleustrek
nemeto evit diskoulmañ ar gudenn aljerian ».
Gant KERSANTÉ ez adkavomp kalz emdouelloù a oa paot e-touez Gallaoued e vare. Krediñ a ra
e vertuzioù an enteuzidigezh : dre astenn ar renad trevourel d’ar vro a-bezh ha dre reiñ an hevelep
lezennoù d’an holl e ve darbennet tamm-ha-tamm ar sevenadur gall gant an Aljerianed ha diskoulmet
kudenn an darempredoù etre an drevidion hag an henvroiz. Nemet e tiwel daou dra. Diouzh un tu, ez
eus skoilhoù divent evit an Aljerianed da berc’hennañ ar sevenadur gall dre ma n’o deus ket an
disterañ darempred istorel gantañ. Da skouer, mar nac’hont daremprediñ ar skolioù gall, ez eo dre
gasoni ouzh an alouberion, met ivez peogwir emañ an deskadurezh roet enno e dislank klok gant o
stuzegezh dezho. Diouzh an tu all, e talvez an enteuzidigezh er pleustr evit an drevidion da freuzañ
lezennoù ha kustumoù dibarek Islamiz, war-benn kas da get ar gevredigezh henvoazel aljerian ha
gallout skrapañ digant ar meuriadoù an douaroù strujusañ. Forzh penaos, an drevidion n’o devez ket
c’hoant e teufe an Aljerianed da vezañ kevatalwirioù ganto. Brientoù o deus na fell ket dezho koll : ha
n’eo ket dispar da skouer kaout er c’humunioù leunembreg kevrozerion henvroat o talañ telloù d’ar
c’hefioù dinazel hep tennañ splet anezho ? Anat eo ne oa ket bet graet c’hoazh an dezrann eus
gwikefreoù an trevadennerezh e grez KERSANTÉ hag e vaged emdouelloù o kuzhat ar werc’helezh,
eleze ar feulster rik a ra anien pep trevadennerezh ha na lez plas ebet gant ar gevataliezh. Ar
prezegenner ne ziverz ket e zislavaroù : diouzh un tu e c’houlenn enteuzidigezh an Aljerianed, diouzh
an tu all e c’houlenn ur reizhiad evezhierezh milourel a-ziforc’h evito.
Mard eo deurus avat prezegenn KERSANTÉ, n’eo ket hepken peogwir e ro un alberz eus an
emdouelloù o ren en amzer-hont, met ivez peogwir e lak a-wel al liammoù etre trevadennerezh Aljeria
hag an Emsav kentañ. Perak e sant un ezel eus Kevredigezh Vreizh (hag an izili all gantañ) bezañ
kement-se e diazalc’h an embreg-trevadenniñ ? Aze e stoker ouzh kudenn al liammoù etre
aloubidigezh Aljeria ha lazioù politikel ar renkad-ren henvoazel. Ar gloer, ar vrientinion ha
gouvriaded all oa o saviad liammet ouzh ar c’heñverioù-kenderc’hañ rakgreantel dindan
bennholierezh kevret an Iliz hag an noblañs. N’eo ket KERSANTÉ ur brientin, met ur gouvriad a dra
sur, ha moarvat ur gourferc’henn. Adalek 1789 betek kreiz an 20t kantved e stourmas taer ar renkadren kozh da zifenn he galloud ouzh ar vourc’hizelezh (sl. Emsav 104/ 278-285, 1975) : ar stourm-se
eo a ro ster da drevadennerezh Aljeria ha d’an Emsav kentañ. Ar vrientinion hag ar c’houvriaded nes
dezho a strivas da ziwall ar gevredigezh henvoazel ouzh an treuzfurmadurioù degaset gant ar
greanteladur. Plediñ a rejont a-zevri gant ar Reverzhi c’hounezel a servije o lazioù, nemet e talc’hjont
rannvroioù a-bezh evel Breizh (pe Aljeria) e-maez a bep greanteladur pe-dost. Heverk eo ar brezegenn
war ar c’hraf-se : n’eus ket an disterañ meneg a ijinerezh en Aljeria ha pa erbed KERSANTÉ diorren
armerzh Aljeria ez eo ar gounezerezh hepken a zo e penn-kont : « Aljeria, Aotrounez, zo ur vro a rank
bezañ gounezel da gentañ-penn, hag etrezek ar gounezerezh araokadek eo e tle ar Galloudoù foran
bukañ ha sturiañ strivoù an drevidion ». Piv eo aet ar prezegenner da weladenniñ en Aljeria ?
Gourferc’henned eveltañ : unan o trevekaat 350 ha, unan all – ur brientin – 280 ha, hag un trede 600
ha ; a-hend-all en deus gweladennet an domani a 1200 hektarad dalc’het gant an drapidi e Staoueli ekichen Aljer. An hevelep rizh a gevredigezh a zifenn KERSANTÉ, ken e Breizh, ken en Aljeria. Ha
pa gomz dirak izili all Kevredigezh Vreizh a heñchañ war-du Aljeria « ar C’hallaoued dizanvez »,
emañ moarvat e soñj tuta trevidion e-touez Breizhiz o tivroañ.

Met savboent KERSANTÉ war drevadennerezh Aljeria zo hini ur gouvriad eus an Emsav kentañ
ha n’eo ket hini un drevidig diazezet en Aljeria. Reoù eus e brederioù zo estren-mik d’an drevidion :
hetiñ a ra, henn gwelet hon eus, ma teufe Aljeria d’ur vro gatolik dre an entrevadur ; erbediñ a ra
enteuzidigezh an holl Aljerianed dre ar skol c’hall, pezh a zo enep krenn da c’hoant an drevidion a
gaelo dorioù ar skolioù gall ouzh an henvroiz diwezhatoc’h pa glaskint o daremprediñ. Ha dreist-holl
e fell da KERSANTÉ ma chomfe isurzhiet ar brefeded d’ar gourc’hemennerezh milourel. Engervel a
ra abegoù a surentez nad int mui gwall werc’hek e 1881. Met mar erbed derc’hel ar veli vilourel ez eo
peogwir ez eus liammoù strizh etre al lu gall en Aljeria hag ar renkad-ren henvoazel. Kalz brientinion
c’hall a remzadas e lu Aljeria e grez Unpenniezh Gouere hag an Eil Impalaeriezh : gant o lazioù
renkadel e klote ar brezelioù-aloubiñ. Moarvat e voe henn an degouezh evit kalz izili eus an Emsav
kentañ. Kavout a reomp war roll izili Kevredigezh Vreizh anv ar besmorvezhen de GUEYDON, bet
Gouarnour-meur Aljeria eus 1871 da 1873 ha moustrer an emsavadeg kabil. E prezegenn
KERVARKER ez eus meneg eus daou ezel all, aet da anaon, ha bet ofisourion en Aljeria : Ollivier de
SESMAISONS hag ar penngadour du CHAUSSOYS. Gwelet hon eus ez eo bet meulet ar Gwazvaoù
arab gant KERSANTÉ. En em lorc’hiñ a ra ivez gant roll kentradour al lu en entrevadur gounezel :
« Un devoud heverk, Aotrounez, da lakaat war wel e kammedoù kentañ ken start gwastadourion al
labour-douar eo hemañ : hon soudarded kalonek eo a doullas hent da araokadennoù ar gounezerezh,
oc’h unaniñ, hervez ar c’hrennlavar kozh, “an arar hag ar c’hleze”. Hepto, hep ar mennoz dalc’hus o
doa ez eo brogar degas arme al labourerion-douar da heul arme an aloubidigezh hag an difennerezh, e
vije bet daleet entrevadur ar Sahel (arvor) hag an Tell eus kalz bloavezhioù c’hoazh ».
Setu penaos enta e wele KERSANTÉ e 1881 Aljeria da zont : un dachenn miret-strizh ma c’hallfe
ar renkad-ren henvoazel kenderc’hel digudenn gant ar Reverzhi c’hounezel, dindan warez al lu
sterniet ivez gant ofisourion o tont eus an hevelep metou. E gwirionez e reas berzh an drevidion er
gounezerezh e-pad an Trede Republik ha betek Dispac’h Aljeria. Nemet ne voe ket kaset da benn an
enteuzidigezh hetet gant KERSANTÉ : Europiz Aljeria a harzas betek 1954 holl adreizhoù ar Stad
c’hall o tennañ da wellaat saviad an henvroiz. Mar gelljont enebiñ ouzh ar Stad, n’eo ket kement-se
diwar-bouez o nerzh dezho, met dreist-holl pa c’hallent kontañ war gengrediezh ar renkad-ren kozh er
vrobenn.
ALJERIA : – deskrivet gant KERSANTÉ e 1882 115/247 hh*
EMSAV : – kentañ ha trevadennerezh Aljeria (KERSANTÉ) 115/246 hh*
HENVOAZEL : gouvriaded – Breizh ha trevadennerezh Aljeria (KERSANTÉ) 115/ 246 hh*
RENKAD : keñverioù etre ar --ren henvoazel, al lu gall ha trevadennerezh Aljeria 115/252 hh
Dodennoù PKB-1508

KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Ugent unanvet testenn, PKB-1509)
« En ur c’hortoz Godot », gant Samuel BECKETT.
Ar pajennadur a zaveomp dezhañ zo hini an embannadur er yezh orin : En attendant Godot, Les
Éditions de Minuit, Paris, 1952.
« Emaomp o c’hortoz Godot ».
Betek ar ouel o tiskenn e tistro ar frazenn verr-se evel un diskan, ha paket eo an arvester er
c’hoari. En em c’houlenn a ra petra zo skoachet dindan an anv-se : piv eo Godot, pe neuze petra eo ?
Klask a ra dizoleiñ ur ster diogel dezhañ. Ha doue eo ? Hag ar spi en ur gevredigezh welloc’h eo ? Pe
ar marv o tostaat daoust-pe-zaoust ? Pe c’hoazh ur « me » dreistdiraez o tec’hout pell-ouzh-pell ?

Hogen petra vern ? Gant seurt goulennoù e chomer stag ouzh ur soliadelezh na vije ket forzh penaos
evit enderc’hel holl ziarselloù ar pezh-c’hoari. An aozer e-unan en deus nac’het respont, eñ hag en
dije lavaret mar en dije gouezet. Rak un oberenn zo bepred en tu-hont d’ar ster hon eus roet dezhi
hervez hon c’hoant. Gallout a ra Godot bezañ forzh piv, forzh petra, n’eus nemet un dra diarvar : e
c’hortoz a reer ha ne zeu ket. Selaouomp ouzh Vladimir war al leurenn :
« () Petra a reomp amañ, sed a ranker en em c’houlenn. Ar chañs hon eus d’henn gouzout.
Ya, er rouestl divent-mañ, un dra hepken zo sklaer : gortoz a reomp ma teufe Godot »
(p. 134).
Gortoz a reer enta, hir ha poanius eo. Koulskoude, ma ne c’hellomp ket anavezout petra emeur o
c’hortoz er pezh-c’hoari, e sav goulennoù nevez. Perak gortoz, ha penaos ?
Vladimir hag Estragon a zegas dimp ar respont adarre. Kondaonet eo mab-den da zont er bed ha
da vevañ hep gouzout morse na perak, nag evit petra, betek un diwezh a hañval bezañ a-wechoù ken
pell en dazont ma ne zeuy biken.
« () A-c’haoliad war ur bez hag ur gwilioudiñ diaes. () Amzer zo da goshaat » eme
Vladimir – (pp. 156-157).
« () Pegoulz ! Pegoulz ! Ur pedeiz, n’eo ket a-walc’h evidoc’h, ur pedeiz par d’ar re all, ()
ur pedeiz ez omp ganet, ur pedeiz e varvimp, an un deiz, an un pred, n’eo ket a-walc’h
evidoc’h ? (Goustadikoc’h.) Gwilioudiñ a reont o c’haoliañ ur bez, goulaouiñ a ra an deiz ur
predig, ha noz eo adarre » en doa kounnaret Pozzo nebeut a-raok – (p. 154).
En ur pezh all gant BECKETT, Dibenn c’hoari (Fin de partie, Les Éditions de Minuit, Paris,
1957), e lavar Hamm :
« () En derou emañ an diwezh ha koulskoude e kendalc’her. () » – (p. 91).
Etre ar c’hanedigezh hag ar marv, petra ober, pa’z eo anat adalek an derou penaos e vo tonket hon
istor da echuiñ, penaos ez ay da get hon buhez ? Etre an derou hag an diwezh, petra c’hoarvez ? Ha da
gentañ petra eo ar bed ma’z eo ret bevañ ? Dre vommoù e tifoup a-wechoù. Karc’hariet eo mab-den
en ur saviad spouronus war ar « c’hast boull-bri-mañ », en ur c’haoc’h spontus e-kreiz dezerzhioù
traezh digemm ha diaes eo bevañ. E-barzh En ur c’hortoz Godot emañ eztaolet kudennoù-diazez ar
vuhez : digenvezded an den hag e aon rak an hentez, e c’hoant bezañ karet, ar boan gorfel hag ar
marv, an amzerelezhioù liesseurt ha goanagoù dister an dud en ur vuhez a vo gwelloc’h un deiz,
labourat, debriñ, kousket, an enkrez, an enoe, an amzivin noz-deiz : piv on ? perak e vevan ? ret-mat
din kas an amzer. Evel sac’het en diaesterioù hag en amzer-vremañ eo an tudennoù, netra ne fiñv ha
netra ne gemm. Hirbad eo an amzer ha diziwezh, betek chom a-sav. A-wechoù zoken e kreder emañ o
vont war-gil hag adkregiñ a ra an hevelep istor unton ha pemdeziek.
« Ne c’hoarvez mann, ne zeu den, ned a kuit den, spontus eo » eme Estragon gant anken –
(p. 70).
Ken ma teu ar bed da vezañ difetis a-greiz-holl.
« Pe sadorn avat ? Ha disadorn emaomp ? Ne vefemp ket disul kentoc’h ? Pe dilun ? Pe
digwener ? » a c’houlenn c’hoazh – (p. 22).
Pozzo. – Pelec’h emaomp ?
Vladimir. – Ne ouzon ket.
Pozzo. – Ne ve ket el lec’h anvet ar Planken ?
Vladimir. – Ne anavezan ket.
Pozzo. – Da betra e tenn ?
Vladimir (sell-tro). – N’eus ket tu d’e zeskrivañ. Ne denn da netra. N’eus netra. Bez’ ez
eus ur wezenn.
Ne ouzont mui pelec’h emaint, na pegoulz, na pezh o deus graet en derc’hent, na pezh o deus
d’ober el lec’h-mañ-lec’h, d’an eur-mañ-eur. N’eus netra diogel, nemet e rankont bevañ ha kemer
perzh er sirk bras en-dro dezho en ur stourm ouzh an amzer, ouzh al « lezel da vont » hag ar marv. Ne

vern pelec’h, e forzh petore kantved, an hevelep tra eo gant n’eus forzh piv, an hevelep kaotigell o ren
dre-holl.
« Anavezout ! Petra zo da anavezout ? Stlejet ’m eus va gast a vuhez e-kreiz an
dezerzhioù ! Ha te fell dit e welfen arlivioù ! () » a huch Estragon fuloret – (p. 103).
« () Arabat lavarout traoù fall a-zivout hon amzer, n’eo ket reuzeudikoc’h eget ar re gent.
(Didrouz.) Arabat lavarout traoù mat kennebeut. (Didrouz.) A-walc’h war se. (Didrouz.) Gwir
eo he deus kresket ar boblañs » eme Pozzo – (pp. 52-53). Ha damc’houde e c’houlenn :
« N’oc’h ket eus ar vro. Hag eus ar c’hantved-mañ ez oc’h da nebeutañ ? Gwechall e oa
farouelled. Bremañ ez eus knouked » – (p. 54).
Ne zibab morse den bezañ evel-henn, amañ ha bremañ, ha deberzhek rik eo saviad pep unan. En
tu all d’an deberzh e ve tu d’an den da glask kemmañ ar c’haoc’h m’emañ evit reiñ ster d’e vuhez. Un
doare e ve evitañ da « gompren » petra eo bezañ un den. Hogen ne zeuy ket BECKETT a-benn d’henn
diskleriañ.
Evit kas herrekoc’h an amzer er bed evel m’emañ, evit padout ha krakvevañ, koulz eo an holl
dunioù. A-hed ar pezh-c’hoari ez eo an hevelep jestroù, an hevelep komzoù. An antronoz ma
c’hoarvez an eil arvest ned eo ket un deiz nevez, en hevelep lec’h, d’an hevelep eur e tremen.
Warc’hoazh, dec’h, an holl zeizioù zo heñvel ha ken kleuz.
« Ha pelec’h edomp dec’h da noz, hervezout ? » a c’houlenn Vladimir. « Ne ouzon ket. E
lec’h all. En ur c’hombod all. N’eo ket ar goullo a ra diouer » a eilger Estragon – (p. 111).
N’eus na kemm nag istor. Mar bez disheñvelderioù etre an daou arvest, n’int ket devoudet gant an
dud, hogen a-ziavaez e teuont : kresket ez eus un deliennoù en noz, dall eo aet Pozzo ha mut eo Lucky
bremañ. Amzer ar pezh-c’hoari e rank an tudennoù menel dirazomp. Dister ha goullo eo o jestroù, re
ar vuhez pemdeziek evel debriñ, lakaat ur votez, kousket, mont da staotañ, trapikellat war al leurenn
ha sellout en diamen. Ken dister all o oberoù hag o c’homzoù ha n’eo ket torret ganto an dilavar nag
an digenvezded : en em gunujenniñ a reont, kontañ istorioù, en em grougañ, c’hoari Pozzo ha Lucky,
hag all… Goulennoù direspont, istorioù diechu, dezrevellet adarre, lavarennoù sonnet, jestroù manet
e-skourr, pep tra zo mat evit distrujañ an amzer. Ar vuhez avat ned eo ket kaset war-raok ha bevañ
n’eo nemet c’hoari : « Mar en em guitafemp ! », « Mar c’hoarifemp ! » a ginnig a bep eil Vladimir
hag Estragon. « Neuze, eomp ? » a c’houlenn unan anezho e dibenn pep arvest. « Eomp » a respont
egile. Hogen anat, ne fiñvont kammed. Pa ziskenn ar ouel, n’eus netra echu ha netra krog. A-hed ar
wech o deus komzet ha c’hoariet evit ankounac’haat o stad reuzeudik a zenion ha kaout ar santad da
hanvout. Goût a ouzont evelkent eo aner dezho. War al leurenn emaint, daou zen o tisplegañ o diaester
da vevañ hag o terc’houezout an denelezh evit padelezh ar c’hoari.
« () Ar galv emaomp o paouez klevout, ouzh an denelezh en he fezh eo ez eo graet
kentoc’h. Hogen, amañ ha bremañ, ni eo an denelezh, plijet pe get. Greomp hon mad a se araok ma ve re ziwezhat. Derc’houezomp gant dellezegezh evit ur wech an noueañs ma’z omp
bet sanket gant ar gwalleur. () » eme Vladimir – (p. 134).
Ouzh an holl e sell ar c’hudennoù stignet amañ hag ahont e-barzh En ur c’hortoz Godot ha
diskouez a ra BECKETT emañ mab-den kondaonet da vevañ en ur c’hortoz. D’ar gortoz-se evelato ne
ro talvoudegezh ebet ha nac’h a ra zoken kinnig ur ster bennak dezhañ, e kemm ouzh an daou
skrivagner meneget nepell ’zo, BUZATTI (sl. Emsav 99/106-110, 1975) ha SARTRE (sl. Emsav
104/286-293, /293-295, 106/363-367, 1975). Ar c’hoant da dalvezout d’un dra bennak, da gemer
perzh er bed hag en istor, ar c’hoant-se zo gant Giovanni Drogo, Mathieu pe Hugo, gant tudennoù
BECKETT emañ ivez.
« Pe roll eo hon hini en taol-se ? » a c’houlenn Estragon – (p. 28).
Hogen n’eus nemet hentoù dall, emdouelloù ijinet gant an dud evit ankounac’haat ha leuniañ ar
gortoz. Ha pa ve un engouestladur, un doue pe un tonkad, o c’harzhañ a ra holl BECKETT. Ar goanag
e teuy Godot ur pedeiz eo an touell diwezhañ da gas da get. Etre daou benn hon buhez emaomp o
c’hortoz, un darvoud, un dra, un den pe ar marv ha kaer eo hon hunvreoù : « Un deiz e vin eürus…

karout a rin… un ti ’m bo… warc’hoazh ez ay gwelloc’h… marteze, un deiz ». Estragon ha Vladimir
ivez henn krede :
« () Glas-sklaer e oa ar Mor Marv. Sec’hed a’m boa hepken o sellout outañ. Soñjal a
raen : di ez aimp da dremen hon sizhun-briedelezh. Neuiñ a raimp. Eürus e vimp » – (pp. 1617).
Goanagoù diziwezh, hunvreoù divent nad int nemet tec’hadennoù diouzh an anken hag ar boan,
diouzh ar bremañ hag al lec’h-mañ. Gant BECKETT e teu ar gortoz da vezañ un dozell nevez o virout
ouzhimp a dalañ ouzh pezh ez omp en don, eleze tud. Ha dres, piv omp ? Petra ober evit bezañ un
den ? E-se ez a pelloc’h an aozer eget gorre ar vuhez pemdeziek pa’z eo gouest da eztaoliñ trivliadoù
dispis an dud. En tu all d’ar gortoz emañ goullo hon buhez hag en tu-hont c’hoazh emañ an den en
noazh a fell da BECKETT diskuliañ.
War-nes emouiziekaat emañ Vladimir e dibenn ar pezh-c’hoari hag en ur serr-lagad e verz ar bed
evel m’emañ :
« Ha kousket ’m eus tra ma c’houzañve ar re all ? Hag emaon o kousket er mare-mañ ?
Warc’hoazh, pa gredin dihuniñ, petra a lavarin a-zivout an devezh-mañ ? () Eus sol an toull, o
rambreal, an touller-bezioù a ra gant al loaioù. Amzer zo da goshaat. Leun eo an aer gant hon
garmoù. (Selaou a ra.) An dozell zo ur sonvougerez vras. () Me ivez, unan all a sell ouzhin, o
soñjal : kousket a ra, ne oar ket, ra gousko. (Ur pennad.) Ne c’hallan ket kenderc’hel. (Ur
pennad.) Petra ’m eus lavaret ? » (pp. 156-157).
Met paotrig an arvest kentañ a zeu tre a-nevez hag a entan en-dro ar spi gaonac’h ha gouzañvat.
Meur a wech o deus an tudennoù klasket stourm ivez ha mont e-maez kelc’h ar vuhez. En em lazhañ,
da skouer, a c’hoantaont evel un diskoulm da bep droug. Ne reont ket koulskoude, evel ma’z int
divarrek da vont an eil diouzh egile ha da voulc’hañ ur vuhez nevez.
« Tu zo bepred d’en em guitaat, mar kavez gwell » a ginnig Vladimir, hag Estragon da
eilgeriañ :
« Ne dalv ket mui ar boan bremañ.
– Gwir eo, bremañ ne dalv ket mui ar boan » eme Vladimir o hekleviñ – (pp. 90-91).
Diastal e c’houlennont : « Petra ober ? » Eeun eo ar respont : « Netra d’ober », gant aon rak bezañ
rediet da zibab ha da emouestlañ estreget d’ar gortoz.
Vladimir. – Petra ober neuze ?
Estragon. – Na reomp netra. Furoc’h e vo.
Vladimir. – Gortozomp da c’houzout pezh a lavaro dimp. () Gortozomp bezañ graet hon
mennoz da gentañ.
()
Vladimir. – () N’eo ket ret reiñ e c’her. – (p. 27).
« () Liammet ouzh Godot ? Pebezh mennoz ! Biskoazh kemend-all ! () » a youc’h
Vladimir – (p. 32).
Deurus eo merkañ e tremen bewech ar gortoz war-lerc’h an torr-kein pemdeziek pe
sizhunvezhiek, eleze en ur mare vak evit an dud. Gant an amzer vak-se ne reont netra avat, nemet
chom gouzañvat. Heverk eo stadadenn Estragon :
Vladimir. – Petra hon eus graet* dec’h ?
()
Estragon. – Da’m meno edomp* amañ – (p. 21)
(* Islinennet ganimp).
Emaint dirazomp ha setu o roll nemetañ : bezañ, hep ur roll erverket a-raok taol. Evel er vuhez e
rankont ijinañ pep tra hag ar pezh-c’hoari a hañval vezañ savet tamm-ha-tamm. Un touell n’eo ken
peogwir n’o deus netra da lavarout na da ijinañ. Dieub int d’ober pezh a garont nemet da vont kuit.
Hogen a-walc’h eo dezho bevañ, didalvoud ha digenvezet. Ne c’hellomp ket na soñjal e tud hon

amzer. Evel Estragon pe Vladimir int, leun a c’hoantoù, droukrañs ha kunuc’hennoù, evelto o deus
aon rak ar re all hag en em lezont da vont. Petra bennak a rafent e vanont enkelc’hiet.
« Ne c’haller netra » eme Vladimir.
Estragon. – Kaer zo difretañ.
Vladimir. – An den a chom pezh ez eo.
Estragon. – Kaer zo kordigellañ.
Vladimir. – Ne gemm ket ar goueled.
Estragon. – Netra d’ober. – (p. 33).
War al leurenn ez a an tudennoù diwar nij, ezvezant, e-maez ar bed hag an istor, ha di-ster eo
bevañ. Ouzh an anster-se e vo dav talañ ur wech kaset an emdouelloù da get. Sevel a ra adarre ar
goulenn : petra ober ? « Al loc’hañ eo an diaesañ » eme Vladimir – (p. 107). Evit BECKETT, ne
respont ket ha koulskoude skrivañ zo kement ha bezañ « dibabet ».
Tudennoù o vale, distag diouzh pep tra, en ur bed digemm, hep istor, evel-henn a gantved da
gantved. Gant gwerz an eil arvest eo kanet an hevelep istor, hini mab-den adalek derou an denelezh,
unan gwir eo, bet c’hoarvezet gwechall, ur wech hepken, hag abaoe, adkanet eo bet, adc’hoariet, evelhenn da viken. Evel istor ar c’hi eo hini mab-den, un danevell eus an danevell enskrivet war ur bez :
« Er gegin, ur c’hi a zeuas tre
H’un anduilhennig a skrapas.
Da neuze, a-daolioù kloge,
Ar penngeginour en drailhas.
Ar chas all o welout an dra
En sebelias ken prim ha tra…
E-harz ur groaz e prenn gwenn
Ma oa tu d’an tremeniad da lenn :
Er gegin, ur c’hi a zeuas tre… » – (pp. 96-97).
A-bouez-penn e kan Vladimir ha strivañ a ra da reiñ furm d’un dra bennak, evit ar wech kentañ
goude bezañ difretet en aner. Ar ganaouenn a zibun en he fezh betek ar ger « sebeliañ » ha degouezhet
eno, e tav, e tiskenn ennañ e-unan hag ez adstag gant an div werzenn diwezhañ : « Ar chas all o
welout an dra / En sebelias ken prim ha tra… » A-nevez e klever an hevelep kanaouenn divevenn ha
ret. Met ne verz ket Vladimir emañ o kontañ adarre an hevelep istor deuet da vezañ un askenderc’hañ
da viken. Ar wech-mañ avat ned ay ket pelloc’h eget ar bez ha gant ar ger « sebeliañ » e van sac’het.
Tevel a ra, adstagañ gant an div werzenn, tevel en-dro ha kanañ izeloc’h : « En sebelias ken prim ha
tra… » Ne lavar ket ouzhpenn. Heñvel ouzh ar ganaouenn eo an eil arvest pa’z eo un azlavar eus an
hini kentañ : « Antronoz. Hevelep eur. Hevelep lec’h ». Ha ne c’hoarvez netra nevez. E-kerz ar pezhc’hoari e chom sac’het an oberoù en ur bed sonnet na emdro morse. Ha pa vefent ur c’henderc’hañ pe
un askenderc’hañ, n’eus netra kemmet ganto rak en diwezh emañ dalc’hmat ar bez hag ar marv. Abouez-penn e kane Vladimir, un doare da vont e-maez kelc’h ar vuhez, hag a-daol-trumm edo an arz o
komz eus ar marv. Da BECKETT e hañval ar vuhez bezañ un hent dall kuit a bep istor. Goulenn a ra
koulskoude : petra ober ? evel ur gwengel all didrec’hus stag ouzh an den. Hag an istor eo a nac’h, pe
an touelloù, an oberoù digenderc’h nemetken ?
Pa skriv BECKETT En ur c’hortoz Godot, ez eo an eil gwech ma sav ur pezh-c’hoari, e-tro 1948,
eleze un nebeut bloavezhioù goude an eil Brezel-bed. Etre bed e oberenn hag egile en-dro dezhañ, ez
eo anat al liamm. An hevelep bed difaragoellet eo ma kerzh an dud a hiniennoù hag amoet e seblant o
buhez, e-maez krap dezho… Dibenn ar wallhunvre e voe an Dieubidigezh, o tegas ar goanag en-dro.
Aet oa an « trec’h » gant an nerzhoù demokratel hogos en holl vroioù hag a-nevez edo ar frankiz hag
ar peoc’h o ren war an douar. Buan evelato eo torret al lañs-se. Daou vloaz goude, e 1947, edo ar bed
divrannet e daou vloc’had. War o diskar ez eas an talvoudoù diogelaet betek neuze hag uhelvennad
frankizour an 19t kantved ne voe mui nemet ur gealiadurezh asvanek par d’ar re all, ken don e oa aet
an islonk etrezañ hag ar werc’helezh, etre ar palioù hag an araezioù. « Me zo lous va daouarn, betek

an daouilin. O soubet ’m eus er c’haoc’h hag er gwad » eme Hoederer en ur pezh-c’hoari gant
SARTRE, eus 1948 ivez. N’eo ket ar c’healioù frankizour-demokratel hepken a yeas war goll da heul
ar brezelioù hag an hollveliouriezhoù, ar fiziañs en dispac’helezh ivez a zeuas da goazhañ. E 1948
end-eeun e krogas arwarzh SSSR da zizeriañ hag anatoc’h e teuas c’hwitadenn an dispac’h pa na oa
ket bet kemmet an traoù en don. Diskuliet e voe neuze ar stalinouriezh gant he c’hampoù, he frosezioù
pe skarzhidigezh TITO. Ne oa ket e enkrez dibarek da BECKETT pa hañvale da dud yaouank all e
amzer bezañ diroudennet ha dic’halloud en ur bed kamm. Er rouestl divent-se ne oa mui tu da fiziañ
war un engouestladur bennak ; en digenvez e chome an den o c’houzañv ur stad amoet hep diraez
nepred pezh en doa c’hoantaet. Ne oa ket ar bed hepken en doa kollet e ster hag e gempouez ; an den
e-unan, e lec’h hag e roll en hollved, o doa paouezet a vezañ diogel. Da vare ar faskouriezh o deus an
dud buhezet an tolpadurioù getoek, ar c’hampoù prizonidi, repuidi ha trevvac’hidi ha sujet int bet d’ur
galloud estren. Eno, pell diouzh ar vuhez reizh, n’o doa mui netra eus an den nemet an anv hag ar
jestroù boutinañ, debriñ, kousket, bevañ, heñvel e oant ouzh margodennoù BECKETT war al leurenn.
Gant dibenn ar brezel ne voe ket echu avat ; poblañsoù a-bezh a voe treuztiriet ha troc’het diouzh o
gwriziennoù, ha n’eo ket dre zegouezh emañ tudennoù BECKETT o kantren a-dreuz bro, digenvezet
ha distag diouzh nep kevredigezh evel m’en doa graet ivez etre Dulenn, London, Paris ha Berlin araok ar brezel. E-barzh En ur c’hortoz Godot en em gav kemmesket ar broioù amzer ur gejadenn :
italian eo Pozzo ha saoz eo Lucky, gall eo Estragon ha rusian eo Vladimir.
Emaint en ul lec’h dizanv ha distro, un hent war ar maez, pe e beg ul ledenez e-barzh Dibenn
c’hoari, pe en ur gambr, en ur gouelec’h e pezhioù-c’hoari all. Ar mare, al lec’h resis, n’eus ket anv
anezho. Anv ebet kennebeut eus o micher pe o saviad kevredigezhel a hañval da BECKETT bezañ
deberzhek hepmuiken. Betek koll o fersonelezh hag o anv ez eont ha n’o deus mui koun eus o
zremened nag eus ar pezh o deus graet en derc’hent. Ha koulskoude e tiogelont : « Denion omp ». Rak
en tu-hont d’an darvoudoù o reuziañ dre-holl ha d’un istor o vont e-biou dezho, an hevelep hini adalek
derou an istorvezh, e fell da BECKETT dizoleiñ en-dro piv eo an den, ur wech karzhet an deberzhioù.
Daoust d’ar brezelioù ha d’an diskaroù a bep seurt eo treuzpadet gantañ ha gant tud ar goudebrezel ar
spi da reiñ ster adarre d’an den ha d’e vuhez. E-barzh En ur c’hortoz Godot emañ ar vuhez o koazhañ
gorrek eus an eil arvest d’egile :
« Se a zeu da vezañ dister evit gwir » eme Vladimir – (p. 116).
Ne chom netra da zebriñ nemet un irvinenn ha dall eo Pozzo. E dibenn ar pezh-c’hoari n’eus mui
den en e sav ha ne van nemet ur berniad o leñvañ war al leur. Dont a raint a-benn da sevel evelkent
rak « Neb a fell, hennezh a c’hell », ha betek an diwezh e c’houlennont : « Petra ober ? » Ur bazenn
gentañ en imbourc’h BECKETT eo ar pezh-c’hoari pa c’houlenn daoust da bep tra : petra eo bezañ un
den ? E respont an tudennoù ez anad ur frailh endeo a yelo war gresk er bloavezhioù da heul : « Netra
d’ober ». En e bezhioù all ne vo mui savet ar goulenn, an abadenn echu kent deraouiñ. War al leurenn
e vo troc’het an tudennoù a-dammoù ha ne vano nemet ur penn ; ar penn a steuzio ha ne chomo nemet
ar genou. Tudennoù seizet, muturn et pe lonktraezhet, oc’h en em stlejañ war an douar betek breinañ
en ur boubellenn : eus un oberenn d’eben eo skarzhet an den tamm-ha-tamm diwar al leurenn.
BECKETT en deus kemeret perzh, dre hantererezh e romantoù hag e bezhioù-c’hoari, en ul lusk
kevredadel ganet e dibenn an 19t kantved da vare ar greanteladur hag ar proleterekadur, pa grogas
skeudenn an den degemeret betek neuze da zifloskañ e bruzhun. Ne voe ket ar skeudenn-se freuzet en
un taol hag er bloavezhioù 1950 c’hoazh e krede da dud ’zo evel SARTRE e ve tu d’an den d’en em
seveniñ dre reiñ ur ster nevez d’an talvoudoù dispredet : ar frankiz, ar wirionez, ober mab-den, hag
all… Dek vloaz goude, e 1960, n’eo ket hepken ar ster roet d’an den a voe lakaet en argoll, hogen an
den e-unan. Goude « marv doue » e oa deuet « marv an den ». Paouezet en doa a vezañ ur c’hrouer o
perzhiañ en istor hag o trehontiñ ar soliadelezh, ur benveg e oa deuet da vezañ, un elfenn eus ar
reizhiad lamet diouti he frankiz. Ne oa ket un anadenn nevez koulskoude. Kent bezañ damkanet gant
tudoniourion, bredelfennerion, bevoniourion pe prederourion, e oa bet eztaolet gant an arzourion
adalek derou ar c’hantved, gant PICASSO ha GIACOMETTI da skouer, da diwezhatoc’h er
romantoù, er c’hoariva pe er skeudennva ma veze diskouezet an den evel un dra e-kreiz an traoù.

« N’eus ket ac’hanon. Erzerc’h eo », eme unan eus tudennoù BECKETT (An holl re a
gouezh – Tous ceux qui tombent, Les Éditions de Minuit, Paris, 1957, p. 26).
Er pezh-c’hoari skrivet c’hwec’h vloaz war-lerc’h En ur c’hortoz Godot, e lavar Clov :
« Me blij din an urzh. Va hunvre eo. Ur bed ma ve an holl draoù didrouz ha difiñv ha pep
tra en e lec’h diwezhañ, dindan an hue diwezhañ » (Dibenn c’hoari, p. 78).
Ar bed hep an dud. An hevelep tra a stado Hamm diwezhatoc’h :
« N’on bet morse aze.
()
Ezvezant atav. An holl draoù zo bet graet hepdon » (Dibenn c’hoari, pp. 97-98).
Ha buhezet eo bet c’hoazh « marv an den » er brezelioù hag er c’hampoù gant o lazhadegoù. An
den o vont da get, ent emgefreek, deiz-ha-deiz, ne voe ket hepken hini ar brezelioù. Er bloavezhioù
pemont emañ Frañs o vont tre er gevredigezh-veveziñ ha gant e c’hoariva e tiskuilh BECKETT unan
eus an islonkoù m’emañ an denelezh war-nes kouezhañ : emañ an den o vont da sklav an nerzhoù
kalvezel en deus ijinet, d’un ardivink nevez na mui na maez betek beuziñ er pemdez hag e-kreiz ar
builhentez ; e-mesk an aozadurioù kalvezburevveliek o neradiñ dre-holl e vez lamet digantañ e
c’halloud-divizout ha -krouiñ, betek e zenegezh. E-barzh En ur c’hortoz Godot n’eus mui a-wechoù
nemet dilerc’hiadennoù denion eskemmadus :
« Taolit pled e vije bet tu din da vezañ en e lec’h hag eñ e’m hini » eme Pozzo – (p. 50).
Pa n’eo mui diogel nag ar bed, nag an den, e steuz ivez ar fiziañs er skiantoù evit o diraez. E
prezegenn diechu Lucky eo manet sac’het holl labourioù an denelezh adalek an derou ; daoust d’ar
skiantoù, d’an damkaniezhoù ha d’ar c’hravezioù, daoust d’e skridoù diniver n’en deus graet an den
kammed ebet war-raok. A zo gwazh, aet eo war gil hag ar skiantoù o-unan zo troet en ur benveg
marvus. E 1945 e oa tarzhet bombezenn Hiroshima ; e-barzh Dibenn c’hoari ne spurmanter netra dre
ar prenestr, nemet ar mor hag an douar didud ha divuhez, ha marvet eo an heol evel goude ur brezel
derc’hanel.
Skarzhet gantañ an den eus ar bed hag an istor, en deus BECKETT klasket dizoleiñ en tu-hont
d’an dismantroù ha d’ar c’hwitadennoù, en tu-hont d’ar marv, piv eo an den. Mar en deus paouezet a
c’houlenn : petra ober ? en deus kendalc’het da atersiñ : piv on ? War al leurenn e koll an tudennoù
pep tra, o yaouankiz hag o c’hened, o zremened hag o dazont, met ar gerioù a viront. « Ar gerioù…
n’hon eus ken tra », eme BECKETT. En e oberennoù ez eus bepred un den o skrivañ, pe o komz, o
kontañ un istor, pe o klask kontañ unan evel dre ret : da skouer, Molloy, Malone, Pozzo, pe Hamm.
Dre ar c’homzoù hag ar gerioù, dre grouiñ ul lavar nevez, e teuio a-benn marteze an den da lavarout
piv eo, ha da reiñ ur ster bennak d’e vuhez ha d’ar pezh a c’hoarvez gantañ. Hogen komz ha kontañ
istorioù, n’eo ket ken eeun-se, ha leun a zislavaroù eo ar frazennoù. Pellaat a ra diastal ar skrivagner
diouzh ar pezh a lavar, difaziañ, diverkañ, adkregiñ ha lakaat en arvar ar gerioù rak n’eus netra diogel
ha diaes eo soñjal. E Lucky e tiroll ur gomz emgefreek, difaragoellet, gagouilhadennoù diechu hag en
diwezh n’eus mui nemet trouzioù disneuz. Etre Vladimir hag Estragon e chom gennet ar c’homzoù awechoù hag ar gerioù a goll o ster a-daol-trumm, pe heñvelster e teuont da vezañ. Emañ ar bed o
vreinañ ha war un dro an den hag e lavar. E mare BECKETT e hañval ar gerioù bezañ dic’houest muiouzh-mui da eztaoliñ ur werc’helezh steuzidik ha dislavarus. N’int mui un araez-kehentiñ diogel hag
e-barzh En ur c’hortoz Godot n’eo ket torret ganto an digenvez m’emañ an tudennoù. Re arveret int
bet n’eus forzh pelec’h, gant ne vern piv, ha re zesteriet diouzh an degouezh. Liammet eo seurt
breinadur ouzh ar goursankerezhioù er riezoù hollveliek ha, tostoc’h dimp, ouzh ar moederezh o ren
dre-holl er stlennañ yoc’hel. Ken goullonderet ha difetisaet eo ar gerioù ma ne c’haller mui fiziañ
enno. Ha koulskoude e lavar unan eus tudennoù e romantoù :
« Da gomz e’m eus, dispis eo. Da gomz e’m eus, gant netra da lavarout nemet komzoù ar
re all, () pa na fell ket din komz, e’m eus da gomz » (An dreistanv – L’Innommable, Les
Éditions de Minuit, Paris, 1953, p. 55).

Dre ur redi diabarzh en deus skrivet BECKETT, hep ehanañ, eus 1947 da 1967 pergen, gant
tudennoù o tisleberiñ hag ul lavar o tifloskañ mui-ouzh-mui. Ranket en deus stourm evit na lavarout
pezh a felle d’ar gerioù eztaoliñ daoust dezhañ ha diskoachañ en eneb pezh a oa goloet ganto : an den
hag e zislavaroù. En e imbourc’h eo bet ar c’hoariva un araez-eztaoliñ all o vont en tu-hont d’ar
gerioù. War al leurenn da skouer e tiviz an tudennoù traoù na reont ket pe disheñvel e reont diouzh ar
pezh a vennent. E-barzh En ur c’hortoz Godot e c’hoantaont alies mont kuit ha stagañ gant un ober,
ne reont ket avat. Dre an oberoù kontrol d’ar gerioù e oa tu a-wechoù da zizoleiñ ur wirionez tavet
gant ar c’homzoù. Hogen diaes-ouzh-diaes eo deuet da vezañ striv BECKETT da derriñ an dislankad
etre al lavar hag ar werc’helezh evit diraez ster buhez an den. Emouez ouzh anerded ar striv-se eo bet
ar skrivagner e-unan pa zisplegas un deiz :
« Gant va oberenn c’hallek e voen kaset d’ar stad ma kave din ez adlavaren bepred an
hevelep traoù. Evit skrivagnerion ’zo, skrivañ a zeu da vezañ aes-oc’h-aes, evidon-me e koazh
mui-ouzh-mui skalfad ar gallusterioù ».
Stignet eo oberenn a-bezh BECKETT war-du un diwezh na zeuy ket. Petra eo bet al lennegezh
evitañ ? Ar ur c’hanedigezh nevez e voe ?
Dislavarus eo bet e striv da skrivañ pa c’haller sellout outañ evel ur c’hoant da zistrujañ betek
lavar an den ha d’e ziskouez evel m’emañ, gouest hepken da ginnig respontoù kozh ha diskoulmoù
touell da enkrez mab-den. Tu zo da welout ennañ ivez ur poent-loc’hañ evit ober penn da gevrin an
denelezh ha dizoleiñ en diwezh un dra bennak nevez. P’en deus savet En ur c’hortoz Godot en doa
c’hoazh BECKETT ar spi da gavout respontoù d’e c’houlennoù. Goude avat eo aet war steuz an arvez
yael-se ha gaonac’h eo deuet e enklask da vezañ. An dislavar usveneget a glot enta kentoc’h gant daou
lankad diforc’h ha heulret eus e vuhez. Ne c’halle ket e embregadenn-skrivañ bezañ ur c’henderc’hañ
diles p’en deus nac’het a-hed e vuhez emouestlañ en un ober strollennel, ne vern pehini e ve. Rak-se
moarvat en deus dilezet war-dro tregont vloaz bro, micher ha yezh, ha dont da skrivagner hepken a
voe evitañ kement ha tec’hout diouzh ar rediezhoù kevredigezhel. Hogen ned eas ket pelloc’h eget ar
gerioù ha chomet eo sac’het el lennegezh oc’h adlavarout dibaouez an hevelep traoù : ar vuhez, un
derou, un diwezh, met, petra etre an eil hag egile ?
« Ar gerioù zo bet va c’harantezioù nemeto », emezañ ur wech.
Daoust d’ar berzh o deus graet En ur c’hortoz Godot hag e bezhioù-c’hoari da heul, n’eo morse
difourket e imbourc’h war ur saviad-kenderc’hañ hollekoc’h. Chomet eo ur skrivagner digenvezet,
« un Irlandais tranquille » o lidañ e seikont vloaz, evel a lavarer hiziv diwar e benn (France-Culture).
Manet eo e par ar goulennoù en ur stadañ : « Netra d’ober », ha skrivet en deus koulskoude.
Daoust dezhañ ez eus en e atersadenn ouzhpenn blaz c’hwerv ur c’hwitadenn, peogwir ez eus enni ur
vent hollveziadel. Diouti e tifoup un enkrez a sant ne vern pehini ac’hanomp deiz-pe-zeiz dirak kevrin
ar vuhez. Emaomp war an douar ha diremed eo, marvel omp ha bevennet. Penaos bevañ neuze ? Petra
ober gant hon buhez ? Dic’houest eo bet BECKETT da respont ha nac’het en deus reiñ diskoulmoù
n’en doa ket dizoloet. Dizarbennet en deus emzalc’h soliadek ar re a striv da leuniañ goullo o buhez
gant emdouelloù, ha pa vent ur gravez, ur ouezoniezh, un dispac’h pe ur perzhiadur en istor, hogen
ned eas ket pelloc’h eget un distruj nac’hel. Un eztaol eus an enkadenn-se eo e oberenn, eus e ziaester
da gavout ur ster d’ar vuhez, d’ar pezh a ra pe na ra ket. Ne c’hell ket evelato bezañ sklaerius nag
evitañ nag evit an dud all. E-kreiz ar c’hudennoù trabedel hag ar goulennoù direspont e c’hell ivez an
dud emsevel ha talañ ouzh anster an hanvoud, kudenn an emsavioù eo, ha BECKETT zo aet e-biou.
Nac’het en deus ober al lamm ha tec’het.
DEN : « marv an – » e lennegezh BECKETT 115/262 hh*
GORTOZ : dodenn ar – en « En ur c’hortoz Godot » gant S. BECKETT 115/254 hh
LAVAR : al – e lennegezh S. BECKETT 115/264 hh
LENNEGEZH : al – e Frañs er goudebrezel (BECKETT, SARTRE) 115/261 hh

LENNEGEZH S. BECKETT : « An dreistanv » 115/265 ; « Dibenn c’hoari » 115/255, 262, 265 ;
« En ur c’hortoz Godot » 115/254 hh*
Dodennoù PKB-1509

AN EMSAV HAG AR VRO (97)
LIZHEROÙ
EMVR-584. – Digant atebeg ur C’helc’h sevenadurel eus 22 :
Kas a ran deoc’h ur pennad, a gavan-me spontus, bet embannet en deizioù-mañ war OuestFrance, met evit Departamant 22 hepken1.
Mat e vefe deoc’h aozañ ur respont e galleg da vezañ embannet war Ouest-France evit BreizhRannvro en he fezh.
(23 07 76)
YEZH : – ha teodyezhoù e Breizh hag e Kembre 115/268
Dodennoù EMVR-584
EMVR-585. – Da aozer EMVR-584 :
War a hañval emañ S. HEWITT o studiañ emframmoù teodyezh ar Seizh-Sant, evel ma reas
araozañ SOMMERFELT, JACKSON, DRESSLER, TERNES evit teodyezhoù all. Petra dalv pezh a
ra ? Studioù evel re JACKSON, DRESSLER, h.a. zo talvoudus da gentañ evit ar yezhoniezh hollek,
hag evel yezhoniezh hollek e c’hellont talvezout d’ar sturyezhañ, da lavarout eo dre hentoù ameeunkaer ha war hir dermen.
Evit an tezennoù en deus displeget dirak kazetenner Ouest-France ar yezhour made in U.S.A.
gant krennded vagol ar yaouankiz, n’int ket gwall nevez. Edont o tuañ paper e Breizh pell a-raok ma
voe ganet, dindan bluennoù tud na gavent ket ivez e oa brezhoneg eus yezh GONIDEG, VALLÉE pe
Gwalarn. Perak ’ta, pa emellont en aferioù ur vro estren, e tibab an Amerikaned ar gostezenn goll ?
Breizh n’eo ket Vietnam, a c’hras Doue… ha siwazh, rak mar o dije Breizhiz an dekvedenn eus
kalonegezh Vietnamiz, ne vijemp ket hiziv o lenn siklezonoù evel re an HEWITT bihan war hon
c’hazetennoù. Kammedoù ramzel a ra ar sturyezhañ e Vietnam abaoe ugent vloaz, – sl. an niverenn 40
eus Études Vietnamiennes (Hanoi, 1975), gouestlet d’ar yezhoniezh ha d’ar sturyezhouriezh.
Mat eo teurel meiz ivez war an durc’hadur kemeret gant Ouest-France abaoe un nebeut mizioù. ()
Serret e ve an nor ouzh an oberoù noazus (evit ar renad), digoret brasoc’h er c’hontrol da gement a
c’hell degas mesk enno. A c’hell bezañ. Pennadoù evel hemañ war HEWITT pe re all war HELIAS,
h.a., a zeufe d’henn dervaat. ()
Setu perak e soñjan ne dalvez ket ar boan klask respont war Ouest-France. Pe hon skrid a yelo
d’ar blotoù, pe e vo palvataet ha disneuziet.
Ha petra respont ? Soliet eo pezh a lavar HEWITT evit a sell an emframmoù teodyezhel : an
teodyezhoù henvoazel zo dezho emframmoù puilh ha stabil (e kement ma n’int ket kouezhet en o
foull da heul ar bruzhun kevredadel a ra ganto), tra m’he deus ar yezh arnevez emframmoù hiron ha
1

« L’évolution de la langue bretonne analysée (sans complaisance) par un linguiste américain… bretonnant », OuestFrance, 22 07 76. An Amerikan brezhoneger-se zo ur paotr 23 bloaz, Stephen HEWITT, studier war ar yezhoù, diazezet er
Seizh-Sant (er C’hozhvarc’had, 22) abaoe 1974 evit imbourc’hiñ teodyezhoù ar c’horn-bro. Ar pennad, savet gant Y.
ROCHARD diwar etreweladenn ar yezhour, a ro un diverrañ eus mennozioù hemañ diwar-benn stad an traoù er
brezhonegva. E berroc’h c’hoazh, diouzh un tu ez a da get diremed an teodyezhoù henvoazel, diouzh an tu all an
« nevezvrezhonegerion » o deus oberiet ur yezh « nad eo ket ar brezhoneg », – nag e-keñver luniadur ar frazenn hag arver an
orioù, nag e-keñver mouezhiadelezh, – a zo ur c’hreoleg enta : « lazhañ a reont ar brezhoneg gwell eget en deus graet ar
gouarnamant e-unan ». Mar bije un ali da reiñ da Vreizhiz, re ar vegenn pergen, hag int gwallheñchet, e vije heuliañ skouer
Kembreiz, o deus gouezet unvaniñ hag arneveziñ (dre amprestañ diwar ar saozneg) o yezh hep pellaat diouzh an teodyezhoù.
Re ziwezhat eo avat e Breizh. « Ne van ket nemeur a spi ».

diasur, dre an arbenn ma’z eo ken eginek hag ar gevredadelezh ez eo lodek enni. Rak se ivez ez eo re
abred d’ar gevredadelezh-se stourm evit bezañ anavezet. Al labour hogos nemetañ a c’hell ren hiziv
eo daspugn danvez he amparadur. Evel just, pa vez sur en a-raok da vezañ trec’h en ur c’hrogad, he
deus da argadiñ, – met en degouezh-se hepken. A-hend-all eo gwell dezhi treiñ ouzh he labour
dafariñ. Klask digeriñ ur breud e-barzh Ouest-France a ve mont d’ur stourm hep bezañ sur da
drec’hiñ war an taol, muioc’h : o vezañ sur da vezañ palvataet hag implijet.
(24 07 76)
STURYEZHOURIEZH : – e Breizh, e Vietnam 115/268 hh
YEZH : emframmoù ar – arnevez hag an teodyezhoù e Breizh 115/268 hh
Dodennoù EMVR-585
EMVR-586. – Da aozer EMVR-585 :
Da gentañ penn ez on a-du ganit evit na respont da Ouest-France : ne servijfe da vann erbet, rak
ger-stur ar gazetenn zo atav « pas de vagues ! » ha ne embannfe tra. Evel reizh e c’hallfen sevel ur
pennad e-barzh La Bretagne à Paris, met ne ouzon ket ha talvout a ra displegañ hon soñj dirak tud
amzesk pa n’eo ket peurzizesk : komprenet fall ve hon mennozioù ha ret ve ouzhpenn chom a-ziwarc’horre.
Anv a rin avat eus ar sturyezhañ e Vietnam a zo kentelius meurbet. Heñveldra voe graet e kmereg
dek vloaz zo, e magiareg kant vloaz zo… hep ober anv ag an islandeg, al lituaneg, an hebreeg… E pep
yezh a-benn ar fin lakaet da genyezh ha da uc’hyezh – Hochsprache ! – gant he c’homzerion, ha n’eo
ket da adyezh evel ma c’hoarvez, d’ar gwellañ, gant ar Va-Bretoned.
Talvoudus meurbet eo a-du-rall ar studiennoù rannyezhoniel kaset da benn gant divrezhoned evel
JACKSON, SOMMERFELT, DRESSLER, TERNES, h.a., dreist-holl evit a sell ouzh ar
soniadoniezh, rak soutilderioù distagañ a verzont gwell egedomp gant m’emañ disheñvel o soniadoù
diouzh re ar galleg a chom, na petra ’ta, ur meni pimpatrom evit an holl ac’hanomp. Sl. evit skouer,
Les sonantes fortes dans le parler haout-cornouaillais de Bothoa (Saint-Nicolas-du-Pélem, Côtes-duNord), gant Humphrey Lloyd HUMPHREYS, Études Celtiques, 13/259-274. Ret eo ouzhpennañ ivez
ez int akoulzet peurliesañ diouzh hentennoù nevesañ an imbourc’h yezhoniel, ar pezh na c’hoarvez
ket gwall lies gant hon skoleion.
A-du on penn-da-benn gant dilinennad diwezhañ da lizher : ur raktres kevredigezh n’eo ken hini
an emsaverion, ha hiron dre ret. Ne c’hell he yezh nemet bout hironek ha distabil.
Fur kenan ouzhpenn komzoù HEWITT pa geñver Radio Kembre ha hini Breizh : e Kembre e
komzer a forzh petra, tra na glever e Breizh nemet « ar brezhoneg kwa, difenn ar brezhoneg kwa, kwa,
heskinerezh ar galleg, kwa, kwa, kwa… » Pemp bloaz zo, () e Kervreizh e oa bet divizet e vije, diouzh
ret, komzet a-zivout ar brezhoneg e galleg, met e vije gouestlet ar prezegennoù brezhonek da forzh
petore danvez nemet ar « stourm evit ar yezh » e vije. ()
Dereat kenan ivez mennoz diwezhañ HEWITT : « Même ici [er Seiz-Sant] il n’y a plus guère
d’espoir, la situation se dégrade peu à peu ». Souezhus vije bet ar c’hontrol.
(10 08 76)
STURYEZHOURIEZH : – e Breizh, er broioù all 115/269
YEZH : – ha Radio e Breizh, e Kembre 115/270 ; – ha teodyezhoù e Breizh 115/269
Dodennoù EMVR-586

EMVR-587.
Notennoù a zastuman war un danvez a zo nes da’m c’halon : ar ret dimp holl plediñ gant ar yezh,
n’eo ket evel gant un araez kalvezel a eil renk, met evel gant un ober istorek. Mantret on gant an dister
ma chom yezh an darn vuiañ ac’hanomp. An arbenn n’eo ket al laoskentez, rak ul lod kaer eus ar re na
reont araokadenn ebet – pa n’eo ket argilañ a reont – a ren ul labour kalonek war dachennoù all. Nann,
diseblant e tiskouezont bezañ, dic’houzvez, a greder, eus roll talbennel al lavar, – ha petra eo al lavar,
ma n’eo ket da gentañ evit pep den yezh e labour ?
Krog on da gompren petra eo « ijin » ur yezh ; lavarout a rafen kentoc’h « genezh » ur yezh (pa
glevan er ger-mañ keal ur genel e gwered). Ur yezhoniour evel P a ziskler ne oar ket petra eo « ijin ar
yezh » ; un droienn da skarzhañ, emezañ. A-du gantañ penn-da-benn, mar menner gwelout eno ur
sellad soliadek, un doare spered naturel, pe kevrinel (ar Gl. génie a dalvez ivez « arc’houere » !), o
reiñ d’ar yezh he furm, evel ma ro an ene e furm d’ar c’horf. Ar yezh zo da anaout ent nidiadek ; hon
sell a rank diverzout enni an taolioù-nid a zo en orin parzhioù ’zo anezhi ; dre daolioù-nid nevez
hepken e c’hell an taolioù-nid kent-se anadiñ evidomp. Un denesidigezh amjestr, dargouezhek, eo
enta. Ha koulskoude aze emañ pennaenn an istorekaat evit nep yezh : kreskiñ a ra he istoregezh bep
ma puilh enni ar parzhioù-se a orin nidel, muioc’h : bep ma tennont da gemer lec’h-kreiz enni, da
vezañ ar galonenn anezhi. Enno, en teskad bepred distabil ha diaes da ziverzout a reont, emañ genezh
ar yezh, hag e nep lec’h all. An nidiad ne c’hell ket na gaout anaoudegezh ouzh ar parzhioù-se, ne
c’hell ket na vezañ micherour en o amparadur e kalonenn ar yezh2.
Boas eur da sellout ouzh ur yezh evel un unvez o treuziñ ar c’hantvedoù ; ar sell soliadek a ra
brezhoneg eus ur yezh komzet en 10t koulz hag en 20t kantved ; an hevelepted savelet en doare-se zo
un hevelepted soliadel, nad eo nemet un heklev gwall zihevelebet diwar an hevelepted nidiadel.
Penaos avat denesaat da veizad hevelepted nidiadel ar yezh ? Dre veizad genezh ar yezh, hep diwelout
koulskoude ez eo gwall amjestr an denesidigezh, evel an denesidigezh da bep meizad nidiadel. Pep
taol-nid zo evel ul luc’hedenn o savelañ (ar verb-mañ en e ster klok : krouiñ ha prouiñ) genezh ar yezh
e furm un hevelepted nidiadel. An diac’hinad a zo amañ a vo fraeshoc’h da intent mar seller ouzh an
taol-nid ez eo sevel ur varzhoneg : un darn eus gerioù ar varzhoneg a wisk ur ster nevez dre ar
varzhoneg end-eeun ha, war un dro, ar varzhoneg he-unan zo ul luc’hedenn o sklerijennañ donderioù
an amzer hag o lakaat da splannañ un hevelepted etrezi ha taolioù-nid all, puilh pe puilhoc’h, pell pe
pelloc’h en donder istor ; aze emañ diac’hinad ar c’hrouiñ a zo war un dro un ober nevez diles hag un
ober hevelep ken diles all. Pep krouiñ dre ar yezh zo war un dro ur c’hrouiñ yezh. Lennet ’m eus ebarzh ar FOULQUIÉ [Dictionnaire de la langue philosophique, Paris, 1962], vº forme, ur frazenn
gant R. de GOURMONT o lavarout dres an hevelep tra : « C’est singulier : en littérature, quand la
forme n’est pas nouvelle, le fond ne l’est pas non plus ». Met aspouezañ a ran : n’eo diles an nevezded
nemet pa’z eo hevelepted war un dro. Seul vui ma krouer dre ur yezh, seul vui ma nershaer he
hevelepted nidiadel ; an distruj ampleget gant ar c’hrouiñ a dizh an hevelepted soliadel (hon
brezhoneg zo aet pellik diouzh hini Gwalarn), an dihevelebiñ-se avat n’eo ket digembezus gant
nershadur hevelepted al lavar. Marteze e tistrujomp ur brezhoneg bennak evel ma embann an tousegi,
nemet e savelomp ul lavar en deus muioc’h a bouez e mentel an istor eget an holl vrezhonegoù, ken
ma’z eo hiviziken ar brezhoneg nemetañ, – kement-mañ avat zo roet dezhañ war ar marc’had rak ne
vern ket dimp.
Ur poent all zo da zegas e goulou. Ar beziadoù a chom e dilerc’h an taol-nid zo testoù anezhañ, o
reiñ an dro da spurmantiñ en o soliadelezh un alberz eus al luc’hedenn o ganas, o reiñ tro dreist-holl
da daolioù-nid nevez. Emañ ar gwir gant ar yezhoniourion pa nac’hont klevout anv a « ijin ar yezh »,
rak labourat a reont war ar soliadelezh, hag « ijin, genezh ar yezh » zo un tasmant o hentiñ ar
soliadelezh ; « genezh » ar yezh zo ur beziad nidiadel, ha n’eus nemet ar sell nidiadek a c’hell e
ziraez. Setu perak, ar gealiadurezh yezhelour a venn difenn ar brezhoneg dre soliañ war e ijin zo disol
2

Ha diwar-benn an anaoudegezh-se e komz FREUD, o venegiñ HERDER, pa skriv, hag eñ kelenndiad c’hoazh, d’ur
c’heneil : « Etre traoù all, va c’helenner en deus lavaret din () e piaouan pezh a ra Herder anezhañ ken cheuc’h ur stil
idiotisch, da lavarout eo war un dro reizh ha charakteristisch » ? Ne biaouer ket genezh (ιδιοτηϕ) al lavar anez krouiñ
drezañ, pezh zo dre ret e grouiñ. Kenderc’h FREUD zo ur skouer splann eus an darvoud.

rik ; ijin ar yezh ned eo ket soliadel, ne c’hell talvezout da soliad da netra, neb a gred soliañ warnañ zo
en touellerezh. Un « ijin soliadel » zo goubarzhelezh, setu perak ez eo hon yezhelourion hag ar
Mouvement Breton a-bezh bac’het e stourmoù goubarzhelour. N’eus eus ijin, eus genezh ar yezh
nemet e kement ma’z eo krouet bep taol. Evel manna Hebreiz en dezerzh : mat eo d’an ampoent ma
tegouezh ; ur wech kouezhet, ur wech soliet, e tisleber.
Ur mare zo bet ma oa ur yezhour, ur yezhoniour zoken, eus pep emsaver. Da zasstourm ouzh ar
prantad-se hag ouzh an emzalc’h goubarzhelour-se, o deus an emsaverion hiziv troet kein da bep
preder yezhel. Reizh eo an distaol krenn o deus graet eus yezhelourion o diaraogerion. Direizh e ve
koulskoude ma ve hollelaet e pep keñver nemet e-keñver ar yezh. Mat eo diskuliañ evel anemsavel ar
selloù soliadek ouzh ar yezh ; diemsavel e ve avat na gaout selloù nidiadek outi.
Ken amoet eo arguzenn « yezh hon tadoù » ha re all eus ar seurt, ma komprenan o defe pellaet
diouzh ar brezhoneg tud na oant ket droch. Mard omp-ni chomet, n’eo ket en askont eus tadoù an hil
beved n’hon eus netra d’ober ganto, met eus « tadoù » an hil istor, an nidiaded a ro dimp tro da vezañ
nidiaded hiziv war an tamm douar-mañ ha gant an tamm yezh-mañ. Etrezo ha ni emañ liamm an
hevelepted nidiadel, hag al liamm-se, hini all ebet, a ra unded an dud, an douar, ar yezh, an tremened,
h.a. ; moarvat ez eo didec’hus, marteze diziouerus, e ve al liamm-se soliadelaet e furmoù politikel, –
an dud liammet gantañ o vont da vroad, an douar da riez, ar yezh da yezh vroadel, h.a., – hogen mard
eus un dra da saveteiñ eo an anaoudegezh eus anien al liamm a zo en andon kement liamm all a vez.
Ar c’holl boutin d’an holl wariadurioù a anavezomp eo ar c’holl eus an anaoudegezh-se, ar c’hlask da
anien al liamm er-maez eus an hevelepted nidiadel, unan ouzh he c’hlask er vroad, pe er yezh, pe en
tremened, pe en douar, unan all e mab-den, pe en divezelezh, pe er gravez, un trede en armerzh, er
renkad, en denelezh, h.a.. Kement-mañ a daol sklerijenn war ur goulenn a vez graet ouzhimp, a reomp
ouzhimp hon-unan : perak e tibabomp bezañ Breizhiz, kaout ar brezhoneg da yezh, h.a. ? Tri respont
gallus a zo : 1) ar respont kentañ, hini ar Mouvement Breton, zo, en e stummoù lies : « Peogwir omp
Breizhiz – a ouenn – a genel – a istor – a yezh, ha zoken : – a drevadenn ! » ; e zastum a c’haller en
dezrevell-mañ : « Un devoud soliadel brezhon a zo, ha ni zo kengret gantañ » ; 2) an eil respont, a zo
bet alies hini an Emsav, pa groge da zisteurel soliadelouriezh ar respont kentañ hep bezañ barrek
c’hoazh da zezgeriañ e respont diles, zo dezhañ ar furm youlelour anevezet : « Ar vrezhonelezh a
zibabomp, peogwir e vennomp he dibab » ; e-lec’h redi an deberzhioù e lak ar respont-mañ un dra
bennak a zo marteze ar rezid hogen na c’hell ar rikted-dezeviñ gwelout ennañ estreget an did ; dezhañ
d’en em gantreizhañ ; merkomp ned eas ket an eil Emsav pelloc’h eget ar respont-se ha ne voe ket evit
digejañ dioutañ ar respont rezidek o nodiñ ennañ ; ne ouezas nemet divankañ an didegezh dre
adkouezhañ er respont kentañ, gladelour : « Hon broadelezh-ni, daoust ha n’eo ket hon mad
kentañ ? » [sl. R. HEMON, Ur Breizhad oc’h adkavout Breizh, Brest, 1931, p. 136 ; ademb. Al
Liamm, 1972, p. 129] ; 3) an trede respont eo an hini a ro an Emsav abaoe un nebeut bloavezhioù : an
unded tizhet dre an nid eo en em astenn da gement a zo diziouerus d’an nid, eleze, emsav, yezh,
douar, pobl, h.a. ; ar pennad a-zivout levr de CESPEDES [PKB-1501, Emsav 113/159-179, 1975] a
lak a-wel hentoù an nid ouzh o enebiñ, etre traoù all, ouzh hentoù an did (evel m’en merk ivez
EMVR-581, Emsav 114/233-235, 1975). Dehentadur an Emsav n’eo ket frouezh da zivizoù tidek
levezonet tamm-pe-damm gant an amveziadoù, hogen frouezh da daolioù-nid o tegas tamm-ha-tamm
el lec’h-kreiz un unded, un hevelepted oc’h anadiñ evel arbenn-bezañ ar peurrest ; e dehentadur an
Emsav ez eo deuet ar yezh, an istor, an Emsav e-unan da vezañ amveziadoù diziouerus d’an unded-se,
d’an hevelepted-se ha drezi e kavont unded ha hevelepted. Merkomp ez eo an trede respont un
holleladur diwar an daou all : savelañ a ra an unded eus kement tra a gaver er respont kentañ : yezh,
bro, istor, h.a., hogen o reiñ d’an unded he anien wirion, nidiadel (unaniñ a reer an traoù dre berzh
ma’z eur nidiaded, ha n’eo ket santout pe arc’hañ an un(v)aniezh war zigarez ma’z eur Breizhiz ; an
elfennoù soliadel kemeret da verkoù an unded n’o deus gwerc’h ebet drezo o-unan, met hepken a-zave
d’an taolioù-nid a zo en o orin ha d’an taolioù-nid a roint tro dezho) ; evit a sell an eil respont, ez
eilsamm, ouzh e gas da benn, an dehentadur emsavel koachet ennañ : Breizhiz omp, n’eo ket dre
berzh ur redi bevedel pe kevredadel, un endalc’h divezel pe kravezel, hogen dre ma’z omp
emsaverion, dre berzh hon youl rez ; (betek amañ e klot an eil hag an trede respont ; an trede avat a ya
pelloc’h eget an eil, evel-henn :) hon youl rez ne embregomp ket e-keñver an deberzhioù, eleze en

dibab bezañ Breizhad pe get, h.a., pezh a rafe dezhi bezañ tid hepken, hogen e-keñver ar pezh a zo ekreiz, eleze e-keñver ar goulenn : ha ya a lavaromp d’an hollelaat, d’an unelaat, zoken mar hon degas
ar ya-se da zilezel pep tra all ? Ar youl rez zo nid, hag emsav. Ne zibabomp ket bezañ Breizhiz, na
netra ; degaset omp dre zehentadur an emsav da vezañ ar pezh ez omp. Reoù zo a lavar omp Breizhiz
hag ez eo brezhoneg hon yezh ; reoù all a lavar ar c’hontrol – ur wech c’hoazh, ne vern ket dimp.
N’hon eus ket echu ergerzhout pezh ez eo an hevelepted nidiadel. Betek-henn hon eus kaset hon
imbourc’h diouzh an durc’hadur treadegel : an hevelepted etre an taolioù-nid. Koulskoude emaomp o
paouez lakaat a-wel doareoù all anezhi e stumm an unded o liammañ tud, douar, yezh, emsav, h.a.. E
gwir, e kavomp aze doareoù an hevelepted nidiadel diouzh an durc’hadur kevadegel. Hag aze e
rankomp diouzhtu diskuliañ ur soliadelouriezh all, a zo ar speredelouriezh. Ar fazi eo intent ar
c’hrouiñ evel un ober eus ar spered, evel ober naturel ar spered, hemañ diforc’h diouzh an danvez, o
stourm outañ hag o ren warnañ en degouezh gwellañ. Krouiñ a reer gant ar c’horf. Ar sell soliadek a
c’hell diforc’hañ e e mab-den, hervez an diarsell kemeret, arvezioù korfel, speredel, eneel, pe bredel
ha kreudel, pe c’hoazh buhezel, bevedel hag alvezel. En taol-nid e koll an diforc’hioù-se pep
gwiriegezh : el lec’h ma kreded o diverzout e ren un unded voniek. Er ster-se eo e c’haller lavarout :
krouiñ a reomp gant hon c’horf, – ne zistaolomp ket ar speredelouriezh evit kouezhañ en ur
soliadelouriezh all evel an danvezelouriezh pe me ’oar. Heñveldra e c’haller lavarout : krouiñ a reomp
gant hon yezh. Hag ivez : krouiñ dre ar c’horf zo war un dro ur c’hrouiñ korf ; krouiñ dre an emsav
zo…, h.a.. Dav e vo donaat studi ar c’horf evel beziad nidiadel ; savlec’hiañ hon « genezh hiniennel »
evel genezh hon c’horf, hevelepted nidiadel hon c’horf, e kemm ouzh e hevelepted soliadel (a zo afer
ar vevedourion, ar vredoniourion, ar gevredadourion, ar wiraourion, evel ma’z eo hevelepted soliadel
ar yezh afer ar yezhoniourion). Prederourion ar c’horf a gav mat enebiñ an div stadadenn : « va c’horf
zo me », « va c’horf zo din » ; en taol-nid ez a euver stadadennoù eus ar seurt : diskaset int gant an
unded nidiadel etre va c’horf, va yezh, va emsav, va istor, h.a. (a anvan va evit heuliañ un henvoaz !).
Alese, ar beziadoù soliadel ez eo hon c’horf, hon yezh, hon emsav, h.a., zo dimp lec’hioù brientek
d’an nid, ha bez’ hon eus da embreger en o c’heñver « ur galloud politikel ha roueel »3. Dindan an ali
kalvezel : « Ret eo deskiñ mat ar yezh evit gallout krouiñ gwelloc’h a se », ez eus koachet un dra
voniek. Tud a zesko ar yezh peurvat, a ouezo pep tra anezhi, hep gallout nepred krouiñ ganti :
soliadek pur e vo chomet o sell outi, – selloù yezhour, selloù ordinator ; e nep mare ne vo aet ar yezh
d’ober unan gant o c’horf, ha gant o c’horf engwezhiet en istor, broket en emsav, en arz, h.a.. An
emsaver zo war an talbenn, war linenn dan an nid, dre berzh ar ya a respont d’an hollelaat. Hogen ar
ya-se a empleg ar « galloud politikel ha roueel » embreget gant an emsaver e-keñver e « natur » : e
gorf, e yezh, e emsav, e istor, h.a.. Mar galler komz a « bolitikerezh emsavel », eo evit an
embregadur-se. Leviañ ha merañ mat hon c’horf, hon yezh, hon emsav, h.a., « kuzuliañ dezho pezh a
zo gwellañ, o enaouiñ d’ar c’hentoderezh evel boudoù rez »4, aze emañ linenn-greiz hon politikerezh,
enni abeg a-walc’h evit ma lakfemp an aked brasañ, etre traoù all, gant ar yezh.
(30 07 76)
EMSAV : damkanadur ar vrezhonelezh gant an eil, an trede – 115/271 hh*
HEVELEPTED : – nidiadel diouzh an durc’hadur treadegel, kevadegel 115/ 272 hh ; – soliadel ha
nidiadel ar yezh 115/270 hh*
NID : ar c’horf evel beziad -IADEL 117/272 hh ; -EREZH ha politikerezh e-keñver yezh, bro, emsav,
h.a. 115/271 hh* ; – ha tid 115/272
POLITIKEREZH : – emsavel 115/273
YEZH : -ELOURIEZH evel soliadelouriezh 115/271 ; ijin, genezh ar – 115/ 270 hh* ; sell nidiadek
ouzh ar – 115/270 hh*

3

TOMAZ AKWINO, in G. ÉTIENNE, Diazerc’h, Preder 191-192/53, 1975.

4

G. SIEWERTH, in G. ÉTIENNE, id., /53.
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DANEVELLOÙ OBEREREZH
Forom aozet gant ar C.F.D.T. e Roazhon d’an 27 mezheven 1976 a-zivout kudenn ar
merc’hed.
Aozet e oa bet an traoù gant ur c’hengor o plediñ, e diabarzh ar C.F. D.T., gant kudenn ar
merc’hed. An abadenn a zeraouas da 17 h evit echuiñ war-dro 22 h. Meur a film oa da vezañ bannet,
an holl o tennañ da gudenn ar merc’hed. War an trakt e oa anv a vreutadegoù war-lerc’h pep
bannadur. Dedennet oamp, C ha me, gant an hini diwezhañ talbennet L’éternel féminin ha gant ar
breud a zlee bezañ da heul a-zivout doareoù spesadek ar gwaskerezh war ar merc’hed. Evit gwir, ne’m
eus gwelet nemet skeudennoù diwezhañ ar bannadur (diapozitivoù gant komzoù) ; C he deus gwelet
un tammig muioc’h. En nebeut bommoù hon eus klevet e veze graet anv eus an displijadur a
ziskoueze ar c’hweluniadourion o-unan pa venne o gwragez kemer perzh er stourmoù c’hweluniadel ;
pe eus tech ar merc’hed o-unan da sellout ouzh o gopr evel ur gopr-skoazellañ nemetken. Meneget eo
bet an tri seurt korvoerezh a c’houzañv ar merc’hed : korvoet int evel mammoù, pa’z eo int a ra wardro ar vugale ; korvoet int evel merc’hed, pa’z int e dalc’h o gwaz ; korvoet int evel labourerezed
gwerzhet d’ar patrom hag isgopret. En holl, netra nevez.
Paotred ha merc’hed a oa er sal ; ur wech echu ar bannadur, ez eas kuit an holl. Hep entan e
c’houlennas ur plac’h eus ar C.F.D.T. hag e felle da dud ’zo breutaat. Ne voe nemedon o lavarout ya.
Ar plac’h a c’houlennas eus petra e’m boa c’hoant komz ; a-boan ma’n em glevemp er cholori ; un
tammig divarc’het e oan, n’eo ket evel-se e welen an traoù. « Eus kudenn ar merc’hed », a respontis.
« N’eo ket resis », eme eben. En ur c’horn e oamp o klask breutaat, ar plac’h-se, C ha me.
Ober a ris anv eus ar vammelezh, eus ar gouennañ, evel elfennoù eus saviad ar merc’hed, o
c’houlenn penaos en o lec’hient. Ar plac’h a gomprenas e raen anv eus an trepetoù degaset gant ar
vugale ha sammet gant ar mammoù peurvuiañ. Pa gomzis eus gwered anistorekaus ar gouennañ, e
lavaras : « Ne welan ket petore arc’hadurioù a c’haller sevel diwar se ». C a gomzas eus krouiñ, hep
bezañ komprenet gwelloc’h.
Neuze e ris anv eus ul lugan arveret kalz en o fanelloù moederezh, hag a ziskulie an daou zevezh
labour a ra bemdez ur plac’h he deus gourc’hwel (an eil devezhiad o vezañ labour an ti graet a-raok,
pe goude, an eizh eurvezh graet er-maez). Klasket ’m eus displegañ ne oa aze nemet ur falskudenn,
rak « labour an ti » zo evit 90 % labourioù diezhomm ; evit an 10 % a chom, ez eus tu d’o rannañ etre
gwreg, gwaz ha bugale, hep sammañ re den. Ober anv eus an daou zevezhiad labour-se, evel eus un
dra roet ha didec’hus, oa dreist-holl reiñ d’ar merc’hed abeg da glemm, met ne oa ket o skoazellañ da
ziluziañ o c’hudennoù, rak n’emañ ket aze ar gudenn wirion.
Fall-tre e voe degemeret an evezhiadenn-se. Un ugent plac’h bennak a oa bremañ en-dro dimp, ha
daou baotr. Unan eus ar merc’hed a lavaras din : « Da breder en deus da gaset da lakaat en arvar a bep
seurt traoù, ha gant gwir abeg, met an darn vrasañ eus ar merc’hed n’int ket degouezhet eno, ret eo
kompren, h.a. ». Da heul e voe un hir ar vreud a-zivout ar c’houez (gant mekanikoù…). A-benn ar fin
e lavaris e oa farserezh kudenn ar merc’hed mard oa war al live-se. Goulennet e voe petra a ginnigen
e-lec’h al lugan a garezen. « Marteze dezrannañ ar pouez roet da labourioù an ti, emezon, diskuliañ ar
falstalvoudoù a zo a-dreñv ; ur boaz eo c’hoazh barn ur vaouez diouzh ar c’hempenn m’eo he zi, ha
n’eo ket diouzh he barregezhioù micherel da skouer ». Evit bezañ sklaeroc’h, ez ouzhpennis : « Pezh a
gont n’eo ket e ve bet naet kambr VAN GOGH, met en defe krouet oberennoù ». Soñjal a raen dre se
degas e gouzispleg talvoudoù diles enebet ouzh ar falstalvoudoù. Poan gollet : unan a reas anv eus an
droienn « ça fait artiste » evit diogeliñ e pardoner pep tra d’un arzour, poultrenn hag all. Stanket e oa
ar gaoz adarre. Goulenn a ris diganto ober hanez o c’hengor, ha displegañ o amkanioù.

Ar c’hengor a zo bet savet gant merc’hed eus ar C.F.D.T., en o zouez ur bern kelennerezed, e sell
da ober war-dro kudenn ar merc’hed, ha peogwir e oa un dra a rae kudenn evito en o buhez prevez,
micherel, h.a.. Fresk e voe degemeret ar gentodenn-se gant renerezh lec’hel ar C.F.D.T. (daoust ma’z
eus eus ar c’hengorioù-se e meur a lec’h), rak aon en doa na ve dre se kenkizet ar c’hweluniad gant
kleizelourion. A-benn ar fin eo bet gouzañvet ar c’hengor, met eus « commission » eo deuet da vezañ
« groupe de réflexion », rak ur « commission » a c’hell embann ent foran tezennoù en anv ar
C.F.D.T.. Gwelout a reer aze ar fiziañs a lak er merc’hed, adal ar mare ma ersavont o-unan, ur
c’hweluniad sañset digor d’an holl gudennoù. E diabarzh ar C.F.D.T. he-unan ne dremen ket ar stlenn
eus ar c’hengor d’an holl : an atebeion, met pa’z int merc’hed, a lez an traktoù da louediñ en ur
c’horn. « Rankout a reer anzav eo ar c’hweluniaderezh evit ar mare un afer a baotred », eme ar plac’h
eus ar C.F.D.T..
Amkanioù ar c’hengor zo tizhout ar merc’hed en o lec’h labour, o lakaat da emouezañ ouzh o
c’hudennoù arbennik, ha da ersaviñ ; bezañ ar goell en toaz, e berr. « Perak bezañ dibabet ren un ober
e diabarzh ur c’hweluniad ? » a c’houlennis. – « Soñjet hon eus e oa mat arverañ framm ar
c’hweluniad evit tizhout ar merc’hed », a respontas an hevelep plac’h bepred. « Nemet ne c’hellomp
ket tizhout ar re na labouront ket ; graet hon eus e sell da se arnodoù er c’harterioù, met difrouezh :
den ne zeu. War an dibab-se e tistroimp marteze ».
Ar c’hengor n’en deus, evel kengor, darempred ebet gant stroll benevelour all ebet.
Aet e oamp aze, C ha me, hep amkan resis, hepken peogwir e vennomp anavezout kement striv
graet o tennañ da gudenn ar merc’hed. Adal an derou hon eus merzet ne gomzemp ket an hevelep
yezh ha merc’hed ar c’hengor. Ha n’hon eus ket strivet da gavout ur yezh voutin evit gwir. Daoust ma
oamp engortoz a gavout un islonk etrezo ha ni, ne soñje ket dimp e oa ken don.
Ar c’hengor zo penn-da-benn er soliadegezh. Ar gudenn eo an ober, war verr dermen, war an
dachenn. Ret eo enta savelañ amkanioù a vo tu da dizhout, hag arc’hadurioù war an amkanioù-se.
Pezh a zispleg ersav ar plac’h ouzh va evezhiadenn gentañ a-zivout roll gouennañ ar merc’hed.
Azonus e kavan an ersav a-zivout VAN GOGH : an arzour n’emañ ket er c’hrouiñ a ren, met
emañ er bed evel un ergorenn a verzer hag a stader. Ezvevennet eo a-grenn kement elfenn n’eo ket
soliadel.
Evit gwir, ne oa ket da c’hortoz traoù all digant ur c’hengor amparet e diabarzh ur c’hweluniad.
Aze hon eus gwelet en un doare fetis (hag ar pep talvoudusañ eo moarvat), eo ur c’hweluniad diazas
a-grenn evit kudennoù a seurt gant hini ar merc’hed. Da gentañ, gallet hor bije ouzhpennañ ur pevare
seurt korvoerezh : hini ar c’hweluniadourezed gant ar c’hweluniadourion ; rak n’eus nemet 40 % eus
ar merc’hed o labourat, ha pa zifennont lazioù al labourerion, evel ma lavarer, e poaniont dre ret e
gounid ar baotred. Met n’emañ ket aze ar pep pouezusañ.
Hentenn ar c’hengor zo un hentenn c’hweluniadel, eleze soliadelour. Ober a ra evel pa vije
termenet kudenn ar merc’hed (alese an tri seurt korvoerezh, an isgopradur, an daou zevezhiad labour,
h.a.). Mar anad un tammig e pep lec’h er bed a vremañ ez eus kudenn gant saviad ar merc’hed, er
c’hevredigezhioù henvoazel pe arnevez, e chomer evit c’hoazh e par eztaol, feuls a-wechoù, an
diaesterioù hag an dic’hoanag. Al labour a zo bremañ da ober eo reiñ furm d’ar gudenn, labour
boulc’het e doareoù disheñvel gant Simone de BEAUVOIR e-barzh Le deuxième sexe, pe Alba de
CESPEDES e-barzh Ar morc’hed. Ul labour damkanel eo enta, hag ur c’hweluniad n’en deus ket da
bal damkanañ tra. Ar c’hengor, o chom feal d’ar c’hweluniaderezh, a glask en degouezh reiñ
respontoù d’ur goulenn n’eo ket lakaet ; ha keit ma chomo e diabarzh ar c’hweluniad e vo gennet en
hevelep doare.
C’HWELUNIAD : kengor o plediñ gant kudenn ar merc’hed er – C.F.D.T. 115/ 275 hh*
LENNEGEZH S. de BEAUVOIR : « Le deuxième sexe » 115/276
LENNEGEZH A. de CESPEDES : « Ar morc’hed » 115/276
MERC’HED : kudenn ar – hag an arc’hadurioù c’hweluniadel 115/274 hh*
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S.A.D.E.D. : PEMZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (4)
KENDAEL A-ZIVOUT AN ARMERZH
(Seitekvet testenn, PKB-1510)
Ar prizioù gounezel er C’henvarc’had.
Daoust ma vez arzaelet « Europa c’hlas » reoliek ez anad evel an elfenn solutañ eus ar
C’henvarc’had.
Klask a raimp kompren penaos ez a en-dro ar C’henvarc’had gounezel : penaos eo bet savet ha
penaos ez arc’hwel dre reizhiad ar prizioù.
Kent se avat e kounaimp un nebeut arvezioù dibarek d’an nevidoù gounezel.

Elfennoù an nevid gounezel en Europa.
Saviad an nevidoù gounezel a zisoc’h eus emdroadur ar c’hinnig hag ar goulenn.

1. Ar c’hinnig.
Kresket eo reoliek ar c’henderc’hañ gounezel adalek an 19t kantved ha dreist-holl abaoe an eil
Brezel-bed, – eus 24,9 % en dek bloavezh etre 1952-1954 ha 1961-1963, hag eus 35,5 % etre 1956 ha
1966 evit pezh a sell ar C’henvarc’had. Arbenn ar c’hresk-se zo ur boblañs c’hounezel re niverek, – o
tigreskiñ koulskoude hep ma ve d’an digresk-se delanvad war ar c’hementad kenderc’het. Daou
zevoud a c’haller digejañ : dizingal eo ar c’hinnig ha ne c’hell ket azasaat buan ouzh ar goulenn ;
reñveradoù a vez a-wechoù ; hag ur stadadenn : renet e vez leviadurezh ar prizioù en un doare a
hañval bezañ dic’houzvez eus ar c’heñver etre kinnig ha goulenn.

2. Ar goulenn.
Emdreiñ a ra ar goulenn hervez e savelennoù dezhañ, disheñvel diouzh re ar c’hinnig. Tuet eo da
greskiñ gorrek-tre dre veur a arbenn :
– Un elfenn bouezus e kresk ar c’henderc’hañ gounezel eo bet kendroadur ar boblañs e 19t
kantved ; kollet eo ar roll-se bremañ ma’z eo aet izel ar feur-kreskiñ en Europa.
– Levezon en deus bet ivez kresk ar c’horvoderioù war ar beveziñ boued, nemet e sav an
dispignoù boued gorrekoc’h eget ar c’horvoderioù.
– Un emdroadur doareadel eus ar goulenn ez eus, o rediañ ar gouerion da zurc’haat o
c’henderc’hadurioù. Bevezet e vez nebeutoc’h a edeier ha muioc’h a gig, a legumaj hag a frouezh.
– Mui-ouzh-mui a aozadoù arbaret a vez prenet, pezh a zigresk perzh ar c’houer. Ur roll bepred
brasoc’h a c’hoari gennad ar greanterezh hag ar c’henwerzhañ bouedel e fred ar c’henderc’hañ
gounezel.
Unan eus azonoù pouezusañ ar goulenn er gounezerezh eo e zigestouegezh : nebeut a levezon o
devez ar prizioù war ar goulenn. Da skouer, mar digresk priz an ed, e chomo hogos digemm ar
goulenn ed, digestouek eo (sl. Emsav 10/280, 1967).
Doareoù ar c’hinnig hag ar goulenn er gounezerezh a ro da gompren perak o deus gouarnamantoù
ar broioù greantelaet c’hoariet war an eil pe war egile. C’hoariet o deus war ar c’hinnig o skoazellañ
ar prizioù pe o vevennañ ar c’hementadoù lakaet en nevid ; war ar goulenn, o klask diorren an
nevidoù dre skoazellañ an ezporzhiañ. Savet o deus aozadurioù-emellout : evit Frañs, an ONIC
(Office national interprofessionnel des céréales) e 1936, ar FORMA (Fonds d’orientation et de

régularisation des marchés agricoles) e 1961. An ONIC hag ar FORMA a arc’hwel gant perzhiadur
an aozadurioù micherel, ar c’hweluniadoù ha Maodiernezh ar Gounezerezh hag an Armerzh. Er riezoù
all ez eus bet savet aozadurioù-emellout heñvel.

Arc’hweladur ar C’henvarc’had gounezel.
Feur-emglev Roma sinet e 1957 en deus kenurzhiet leviadurezhioù-emellout ar riezoù izili oc’h
ensevel ur reoliadur boutin eus an nevidoù gounezel.

I. Al leviadurezh dre ar prizioù nevidel.
Al leviadurezh c’hounezel boutin he deus da bal :
– kreskiñ ar genderc’husted dre vroudañ an araokaat kalvezel ;
– diogeliñ ur barr-bevañ dereat d’ar boblañs c’hounezel ;
– stabilaat an nevidoù ;
– gwareziñ ar pourvezadurioù ;
– gwarantiñ ar prizioù er bevezerezh.
Peder fennaenn zo bet kemeret da ziazez ar reoliadur :
1. Pennaenn an nevid unel. Lezet e vez ar gouerion da genderc’hañ pezh a fell dezho hep bevenn
gementadel na doareadel. Graet e vez an eskemmoù e diabarzh ar Gumuniezh armerzhel europat en
un doare heñvel ouzh hini un nevid broadel. Da heul e vez lamet ar gwirioù maltouterezh etre riezoù
ar C’henvarc’had.
2. Harzoù boutin e-keñver ar broioù diavaez. N’eus ket a gementadoù uc’hek evit an enporzhiañ
nemet ez eus gwirioù maltouterezh evit ma ve priz an enporzhiadoù par d’ar priz diabarzh. Evit an
ezporzhiañ e vez roet skoaziadoù anvet daskoradoù, par d’an diforc’h etre ar priz diabarzh hag ar prizgwerzhañ en nevid bedel.
3. Pennaenn ar prizioù unel. Merkañ ar prizioù o vezañ amplegad an nevid unel, e vezont merket
bep bloaz gant Kuzul ar Voadierned. Evit aozadoù ’zo e vez jedet ar priz unel diwar doareoù ar
rannvro divigadekañ ha merket prizioù deveret izeloc’h evit ar rannvroioù reñveradek.
Aozet ez eus un nevid arbennik evit pep kenderc’had gounezel, nevid an edeier o vezañ ar
gwarezetañ. Bep bloaz e vez merket evit an edeier ar priz-dave-diazez a zo ar priz nevid hetet er
rannvro divigadekañ, eleze e Duisburg.
Ar priz-emell-diazez zo e roll gwareziñ an eskemmoù diabarzh. Par eo da 93 % eus ar priz-davediazez. Pa ziskenn priz an nevid d’ar priz-emell ez eo endalc’het an aozadurioù-emellout evel an
ONIC e Frañs da brenañ ar c’henderc’hadoù kinniget. Merket e vez ouzhpenn prizioù-emell rannvroel
deveret, uheloc’h er rannvroioù divigadek hag izeloc’h er rannvroioù reñveradek. E-se e vez komzet
eus nevid kevatalour ar C’henvarc’had dre ma tenn da gompezañ an diforc’hioù etre barregezhioù ar
rannvroioù da genderc’hañ edeier.
Gwarezet e vez an eskemmoù diavaez dre verkañ ur priz izek a zo ar priz-koust a rank tizhout an
enporzhiadoù dre ar porzh nes, Rotterdam, evit ma ve o friz-gwerzhañ e Duisburg par d’ar priz-davediazez. Pa vez izeloc’h priz-kinnig an ezporzhiadoù eget ar priz izek, e vez lakaet warno un taos anvet
penndolad par d’an diforc’h etre ar priz izek hag ar priz-kinnig.
An daskoradoù zo skoaziadoù roet d’an embregerezhioù oc’h ezporzhiañ o aozadoù er-maez eus
ar C’henvarc’had, ouzh o gwerzhañ en ur priz izeloc’h eget ar priz izek. An daskorad zo par d’an
diforc’h etre ar priz izek hag ar priz-gwerzhañ en nevid bedel.
*** Figure ***

Uheloc’h e vez ar prizioù er C’henvarc’had eget ar prizioù bedel, nemet e noter e c’horre ar
prizioù bedel abaoe 1971 ken ma’z eus deuet reoù anezho tost-tre da live ar prizioù europat.
Prizioù bedel dewerzhet e dregantad eus ar prizioù europat :
Aozadoù

1969-1970

1970-1971

mae 1971

Gwinizh

46,6 %

52,8 %

50,5 %

Heiz

49,3 %

68,5 %

55,7 %

Maiz

62,9 %

71 %

65,6 %

Sukr

28,4 %

39,2 %

39,5 %

Amanenn

15,7 %

20,3 %

53,7 %

Laezh-poultr

26,7 %

41,4 %

76,7 %

Moc’h

69,9 %

76 %

79,2 %

Vioù

74,5 %

80,4 %

82,4 %

4. Un atebegezh kellidel boutin. Kellidet e vez an emellerezh en nevidoù gounezel gant Font
europat an durc’haerezh hag ar gwaranterezh gounezel (FEDGG, Gl. FEOGA). An aozadur-se a
zegemer ar penndoladoù enkefiet gant ar riezoù diwar an enporzhiadoù hag un darn eus ar gwirioù
maltouterezh. Pourchaset e vez ar peurrest eus e gellidsteuñv gant ar riezoù hervez un dasparzh stabil.
Div rann zo e dispignoù ar FEDGG : an eil o talvezout da warantiñ ar prizioù, eben da zurc’haat
ar c’henderc’hañ.
Mont a ra rann ar gwaranterezh d’ober an 90 % eus ar c’hellidsteuñv. Ar FEDGG a zastal d’ar
riezoù o dispignoù emellerezh en nevidoù diabarzh : prenañ ha treuzfurmiñ an eostoù pa ziskenn o
frizioù betek live ar priz-emell. Etre 1968-1969 ha 1971 ez eus bet dispignet 12 milmilion F,
dasparzhet evel-henn : 38 % evit an edeier, 31 % evit al laezh, 12 % evit an eoul, 9 % evit ar c’hig,
8 % evit ar sukr, 2 % evit al legumaj hag ar frouezh. Frañs he deus degemeret 39 % eus an dispignoù
hollek, Alamagn 24 %, an Izelvroioù 16 %, Italia 19 % ha Belgia 9 %.
Rann an durc’haerezh a ra 10 % eus ar c’hellidsteuñv. Ar FEDGG a gemer perzh e kelliderezh ar
postadurioù evit gwellaat ar frammoù-kenderc’hañ ha -kenwerzhañ er gounezerezh, ha se dre
pourchas skoaziadoù d’ar riezoù.

II. Al leviadurezh war hir dermen : steuñv MANSHOLT.
Arc’hwelet en deus reoliadur kentañ an nevidoù gounezel war-dro 1966-1967. Ul leviadurezh dre
ar prizioù ne oa ken, koulz lavarout. E 1968 e kinnigas MANSHOLT ur C’hounskrid war adreizh ar
gounezerezh er KAE. Div rann a gaver er steuñv kinniget aze, an eil o plediñ gant leviadurezh ar
prizioù, eben gant ar frammoù-kenderc’hañ ha -kenwerzhañ er gounezerezh.

1. Kinnigoù MANSHOLT war ar prizioù.
An darbaroù erbedet zo : gouzizañ priz an edeier hag ar sukr, digreskiñ ivez priz-emell an
amanenn, gorren priz-emell al laezh-poultr hag ar c’heuz italian.
En arbenn eus ar reñveradoù eo kresket kalz ar c’hargoù kellidel da skoazellañ an nevidoù : 1,5
milmilion unanenn-jediñ e 1967, 2 vilmilion rakjedet evit 1968-1969. Evit MANSHOLT n’eo ket ul
leviadurezh a brizioù uhel a ziskoulmo ar c’hudennoù gounezel ; ur gudenn a frammoù-kenderc’hañ
eo, ur gudenn a gevredigezh.

2. Ar frammoù-kenderc’hañ.
2.1. Ar gounezerezh : kudenn a frammoù.
Re vihan e chom ment an atantoù. An divaeziañ en deus tizhet da gentañ ar wezhourion-douar ha
da c’houde al labourerion diegezhel, ha mard eo digresket niver hollel an atantoù ez eo kresket ar
gorread dre zen. O c’houzout e c’hell un den, bennozh d’ar c’halvezderioù nevez, gounit 30 pe 40
hektarad, ez eus tu da soñjal ez eo 80 % eus an atantoù re vihan da vezañ askorus. E rannvroioù ’zo e
ranker azasaat ment an atantoù, hogen gorrek-tre ez a an tolpadur. Kudenn ar frammoù gounezel en
Europa n’eo ket hini an niver re vras a atantoù bihan hogen hini an niver a atantoù o vont arlezat. En
atantoù-se e vez harzet kresk ar postañ gant bevennoù an askorusted.
An heuliad da se zo ur barr-bevañ izel er gounezerezh. Strivoù zo bet graet a-benn gwellaat barrbevañ ar gouerion, strivoù eus o ferzh hag a-berzh ar galloudoù foran, met ne vo adsav ebet hep un
azasadur eus ar frammoù-kenderc’hañ.
Evit un niver bras a aozadoù ez a buanoc’h kresk ar c’henderc’hañ eget hini ar beveziñ. Live ar
prizioù er C’henvarc’had a vir ouzh an ezporzhiadoù a vezañ arc’hantus nemet e gennad ar c’hig.
N’eus ket mui tu da greskiñ kalz ar c’henderc’hañ hag an diskoulm zo koazhañ ar gorreadoù dindan
c’hounit oc’h adkoadañ an douaroù paour.
2.2. Kinnigoù MANSHOLT evit adframmañ ar gounezerezh.
Gant digresk ar boblañs c’hounezel e savo ur gudenn a c’hourc’hwel. Kinnig a ra MANSHOLT
ma ve krouet gourc’hwelioù nevez er gennadoù all evit ar re a guitay an douar.
Kinnig a ra ivez :
– ma ve skoazellet ar re a chomo da grouiñ embregerezhioù gounezel arnevez ;
– ma ve diorreet ar stummadur micherel hag ar stlennañ er gounezerezh ;
– ma ve digresket ar gorreadoù dindan c’hounit ;
– ma ve aesaet durc’hadur ar gounezerezh war-du ar c’henderc’hañ kig.
Fall eo bet degemeret gant ar gouerion hag ar c’hweluniadoù ar c’hinnigoù war ar prizioù, war
zigresk ar gorreadoù-gounit ha war zurc’hadur ar c’henderc’hañ. Koulskoude ez eus bet divizet teir
leviadenn gant Kuzul ar Vaodierned : unan a-zivout arnevesaerezh an atantoù, an eil a-zivout
koazherezh ar boblañs c’hounezel, an trede evit a sell stummerezh micherel ar gouerion.
Daoust ma chom an teir leviadenn pell a-walc’h diouzh kinnigoù MANSHOLT e c’haller gwelout
enno derou ul leviadurezh voutin na ve mui bevennet d’un emglev war ar prizioù hag ar maltouterezh.

Levrlennadur
CLERC F., Le Marché commun agricole, coll. Que sais-je ?, P.U.F., Paris, 1973.
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GOUNEZ : prizioù -EL er C’henvarc’had 116/279 hh**
KENVARC’HAD : – gounezel 116/279 hh*
STEUÑV : – MANSHOLT 116/283 hh*
Dodennoù PKB-1510

KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(Daouzekvet testenn, PKB-1511)
An emsav aljerian. XI. – Stad aljerian ABD-EL-KADER.
Savidigezh Stad aljerian ABD-EL-KADER zo bet un ersav ouzh aloubidigezh arvor ar vro gant ar
C’hallaoued hag ouzh an anveli m’edo kouezhet Aljeria da heul freuzadur ar framm turk. Koulskoude
an amveziadoù-se n’int ket a-walc’h evit displegañ obererezh an emir, a zo da savlec’hiañ en ur stern
istorek kalz ledanoc’h, hini ar bed islamat e derou an 19t kantved.
En 18t kantved e tiwan e-touez Muslimiz ar santad emaint dindan c’hourdrouz Europa. Gwir eo e
voe darvoudoù o lakaat da drawelout seurt gourdrouz. En 18t kantved ez aloub Breizhveuriz India,
ma’z eus Islamiz eus un darn vat eus ar boblañs1. Adalek ar 16t kantved endeo o doa Portugaliz
gouzalc’het arvor Atlantel Maroko hag ar Spagnoled an hini morkreizat. Goude un hir a stourm e oa
deuet Marokiz a-benn da zieubiñ ar rannvroioù aloubet gant Portugaliz, ouzh o skarzhañ da vat goude
1

An Europiz kentañ oc’h ergerzhout ar Sahara en 19t kantved a gejas gant tud a c’houlennas outo perak o doa
Breizhveuriz aloubet India.

adpakañ Mazagan e 1769. Nemet o doa c’hwitet dirak Melilla ha Ceuta a chomas e piaou ar
Spagnoled. A-hend-all e voe bombezet ar porzhioù marokat Larache ha Salé e 1765 gant ar
C’hallaoued. Ar Spagnoled o doa ranket dilezel Oran ha Mers-El-Kebir e 1708, nemet ez adkemerjont
Oran e 1732 evit he mirout betek 1792 goude ma voe dismantret gant ur c’hren-douar ; ha mar
c’hwitjont o klask pakañ Aljer e 1775 e teujont en-dro d’he bombezañ e 1783 hag e 1784. E Tunizia
ivez e voe bombezet Sousse e 1784 ha distrujet La Goulette e 1785 gant Veneziz. Dialgerc’hioù oa ar
bombezadegoù-se da heul taolioù-morbreizhañ ar rederion-vor boniet er porzhioù norzafrikat. Ar remañ ne oant ket mui evit stourm ouzh ar morluioù europat dre ma n’o doa ket heuliet araokadennoù
kalvezel ar verdeadurezh. E-keit-se e startae an darempredoù kenwerzhel etre Europiz ha muslimiz.
Met mui-ouzh-mui e tremen kenwerzh diavaez ar broioù islamat etre daouarn Europiz, tra ma ra
muslimiz brasoc’h anaoudegezh gant ar c’henderc’hadoù europat. En amveziadoù m’emaint ez
emouezont ouzh an dilañs armerzhel, kalvezel, milourel, h.a., o deus e-keñver Europa. Merzout a
reont emañ ar sevenadur islamat war e ziskar, hag an arbennoù a gavont e disleberadur ar gravez. Aze
n’eus ket da souezhañ ; muslimiz n’eus ket bet en o ser ul luskad evel hini an Azginivelezh o likaat an
anaoud, hag ur vedoniezh kevanek eo o hini : intret don eo gant ar gravez pep elfenn eus o meiz hag
eus o stuzegezh. A-du-rall ez eo anat dezho eo bet bepred diazezet sevenadurioù bras an Islam war
emsavioù relijiel o stourm ouzh diskar ar feiz.
E-kreiz an 18t kantved e tiwanas en Arabia al luskad wahhâbi o klask distreiñ da c’hlander orin an
Islam, a emledas e levezon war ar bed muslim a-bezh dre ar birc’hirined o tistreiñ eus Mekka. En
Afrika pergen e voe adreizhet ar breuriezhoù relijiel kozh evel hini ar Qâdirûja ha savet reoù nevez
evel ar Rahmânîya (e 1770 e Kabilia) hag an Tidjânîya (krouet e 1781 en Aïn-Mahdi e-kichen
Laghouat). Tizhet gant al luskad, sultan Maroko, SIDI MOHAMMED IBN ABDALLAH, o ren eus
1757 da 1790, a lakaas distrujañ levrioù ha freuzañ zaouiaoù (manatioù islamat o stummañ
kelennerion ar skolioù koranek) kavet gantañ re laosk o c’helennadurezh ; dav eo merzout e kasas da
benn er vro un obererezh-arneveziñ a bouez, o krouiñ porzh Mogador pe oc’h adframmañ an tellerezh
da skouer. MOULAY SLIMAN (1792-1822) a strivas-eñ da heñchañ obererezh skourroù marokat
breuriezhoù an Dergâwâ hag an Tidjânîya war-du an diavaez-bro : Kornog Aljeria hag Afrika Du o
klask implijout ar breuriezhoù e gounid e veli bolitikel dezhañ.
E bloavezhioù diwezhañ an 18t kantved e fetisa c’hoazh ar gourdrouz a-berzh Europiz : eus 1798
da 1801 e voe aloubet Egipt gant ar C’hallaoued, a c’houzalc’has Palestina zoken ur mare. Stroñset
don e voe Egipt gant ar stuzioù deuet da heul o alouberion hag an amveziadoù armerzhel ha
kevredigezhel c’hoarvezet diwar ar gouzalc’herezh. Setu amañ testeni Nikula IBN YUSUF ALTURKI, un Turk o chom en Egipt en amzer-se : « Dic’houzañvadus oa chomadur ar Frañsizion e
Kaero, dreist-holl pa wele Egiptiz o gwragez hag o merc’hed o vale war ar straedoù hep o gouel war o
dremm, pa hañvalent bezañ a-ouez d’an holl perc’hentiezh ar C’hallaoued, p’o ambrougent war ar
straedoù, pa genannezent ganto. Dirak an darvoudoù-se e varve Muslimiz gant ar vezh. A-walc’h e oa
dezho gwelout an tavarnioù a oa bet digoret war holl varc’hallac’hioù Kaero, e moskeennoù ’zo
zoken. Gant an arvest-se ez ae mougus an aergelc’h evit Muslimiz, hag e pep mare e hetent mervel.
Evit gwir, gant ar gouzalc’herezh gall e voe gwellaet buhez ar renkad izel, ar ragaterion, simidi,
dornwezhourion, azenerion, palafrignerion, houlierion, gisti : e berr, edo stronk ar boblañs en e aes
dre ma tenne splet eus ar frankiz, met ar vegenn hag ar renkad etre a ziwaske trubuilhoù a bep seurt,
dre ma oa paouezet an enporzhiadurioù hag an ezporzhiadurioù »2. A-benn ar fin e voe skarzhet ar
C’hallaoued, n’eo ket gant Egiptiz pe an Durked, met gant ar Saozon o kaelañ aodoù ar vro gant o
morlu hag oc’h ober da chomadur ar Frañsizion bezañ dic’houzañvadus, evito o-unan ar wech-se.
Ar gouzalc’herezh gall avat a ziskulias da Egiptiz o dilañs e-keñver Europa ha gwander o
fennaotrou, ar Stad turk a oa bet dic’houest d’o gwareziñ. MEHEMET-ALI pergen a dennas kentel
eus an aloubidigezh c’hall. A orin albaniat e oa ha deuet e oa a-benn da vestroniañ Egipt e penn ul lu
graet gant kenvroiz en doa ar gouarnamant turk kaset da vrezeliañ ouzh ar C’hallaoued. E 1806 e voe
anavezet da c’houarnour Egipt gant sultan Turkia. Un arnevezer eus ar vro hag un alouber en diavaez
e voe war un dro MEHEMET-ALI. En-dro dezhañ e vodas kuzulierion europat, gall dreist-holl.
2

Meneget gant Roland OLIVER & Anthony ATMORE, L’Afrique depuis 1800, P.U.F., Paris, 1970, p. 16.

Krouet e voe ur gounezerezh arnevez : savet stankelloù-dourañ, diorreet gounezadur ar c’hotoñs, ar
c’horz-sukr hag an edeier. MEHEMET-ALI a ziskaras beli ar vamlouked, anezho brientinion vilour a
orin estren, ha ne gilas ket rak an doareoù krisañ : e 1811 e lakaas lazhadegañ 300 e-touez ar re
bennañ anezho en doa kouviet d’ur banvez e Kaero. Abaoe aloubidigezh Egipt gant an Arabed er 7t
kantved ne oa bet er vro nemet soudarded estren. E 1822 ez ensavas MEHEMET-ALI ar gwazerezh
milourel endalc’hus evit Egiptiz, oc’h erlec’hiañ tamm-ha-tamm dre se ul lu broadel ouzh un arme
graet gant sklaved vorian pe gant goprsoudarded a-vaez-bro. War ar patrom europat e voe adframmet
an tirlu, ar morlu hag amaezhierezh. Diazezet e voe skolioù milourel ha trevourel ma raed gant levrioù
europat troet en arabeg pe e turkeg. An Egiptiz stuzietañ a grogas da zeskiñ yezhoù Kornog, ar galleg
pergen, ha da zegemerout ar mennozioù arnevez. E-ser an ademframmadur e voe herouezet ur renkadren broadel nevez o kemer lec’h ar vrientinelezh vamlouk. E 1818 ez aloubas Egiptiz an Hedjaz, eleze
ar rannvro eus Arabia ma emañ kêrioù santel Mekka ha Medina. Bedouined an Hedjaz, war atiz al
luskad wahhâbi, a nac’he anzav beli sultan Turkia hag a argade karavanennoù bloaziek ar birc’hirined
da Vekka. Kerreizhet e voe ar vroezenn gant Egiptiz hag azlañset ar pirc’hirindedoù ha kenwerzh ar
Mor Ruz. A-hend-all ez aloubas ivez MEHEMET-ALI ar Soudan ma tiazezas Khartoum e 1824. Kalz
kreñvoc’h e teuas da vezañ eget e bennaotrou sultan Turkia. Berzh-mat Egipt oa ur skouer evit ar
broioù muslim all.
E degouezh Egipt avat ne hañval ket an emsav broadel bezañ bet liammet ouzh un emsav relijiel :
kentoc’h e kornzigore al levezon europat an nor d’al likaat. Er c’hontrol, ar Stad savet gant Ousman
DAN FODIO en Afrika Du zo skouer ur savadur politikel nevez liammet strizh ouzh un adreizh eus
an Islam. Ret eo lavarout ne oa ket un harz eus ar Sahara, daoust ma lakaed er mare-se daou vizvezh
d’e dreuziñ war varc’h pe war gañval. Paot e oa ar veajourion o treuziñ an dezerzh : karavanennoù
marc’hadourion, kolonennoù pirc’hirined pe sklaved vorian kaset d’an Norz. En daou du, norz ha su,
d’ar Sahara ez eus stepinier. Er gouelec’h hag er stepenn e veve pobladoù kantreat diwar ar magerezh
chatal. En o zouez ez eo ar varc’hegerion dreist-holl a rene ar brezelioù. Daoust ma oa amdudek ar
broezioù-se ha hir al linennoù-kehentiñ drezo, e veze nevidoù bras, a c’halle reiñ diazez da Stadoù
ec’hon. Kroget oa an Islam d’en em ledañ abaoe meur a gantved er stepenn er su d’ar Sahara. Pelloc’h
er su e kaved koadegi ha savanennoù ma oa disheñvel-bras an amveziadoù. Eno e rene ar
gounezerezh ; dezouget e veze pep tra war gein an dud hag afer an droadegiezh oa ar brezelioù ; bihan
e veze an nevidoù hag ar Stadoù. Er broioù-se e oa diaes-tre d’an Islam en em ledañ.
Ar Sahara hag ar stepennoù a yae enta d’ober un unvez kravezel ha stuzegezhel. Norz-su e oa al
linennoù-kehentiñ ha n’eo ket reter-kornog : ne veze tost darempred ebet dre an aod atlantel. Adkavet
e veze an hevelep breuriezhoù en daou du eus an dezerzh. Ousman DAN FODIO e-unan oa ezel eus
breuriezh ar Qâdirîya. Ganet oa bet e 1754 er Gobir, Stad savet gant ur skourr eus ar genel haousa
(diazezet en un tiriad o klotañ dre-vras gant an Niger ha Norz an Nigeria, ar Gobir o vezañ an tachad
norz eus an tiriad-se). E studioù a reas en Agadès ma kejas gant ar mennozioù a adreizherezh a groge
da emledañ dre ar bed islamat a-bezh. Goude e zistro eus Agadès e voe DAN FODIO kelenner-ti da
vab (ha hêr) « sarki » (roue) ar Gobir, pezh a roas tro dezhañ da gaout levezon vras er c’huzulioù-Stad
ha d’ober bruderezh evit adreizherezh ar gravez. E 1802 ez eas e skoliad da « sarki » d’e dro ; hogen
dipitet-bras e voe e ezkelenner gantañ, en em dennañ a reas en e gêriadenn c’henidik ma teuas da
chom gantañ holl zalc’hidi an adreizhañ. Da heul gourdrouzoù ar « sarki », en em repuas DAN
FODIO en ur vro haousa all anvet Goudou e c’hwevrer 1804, bepred heuliet gant e zalc’hidi. Sevel a
rejont ul lu niverek hag embann an « djihad » (brezel santel). A-unvouezh e voe anvet Ousman DAN
FODIO da emir (« Amir Al Muminin », Gourc’hemenner ar Grederion), titl a voe roet ivez
diwezhatoc’h da ABD-EL-KADER. Ur wech embannet an djihad, e teuas da emezelañ e lu an emir an
holl dud drouklaouen, n’eo ket hepken eus ar Gobir, met eus an holl Stadoù haousa. Dav eo resisaat e
oa brientinion ar broioù-se a orin haousa, nemet e oa graet un darn eus ar boblañs gant Foulbe (un.
Peul, ls. : Foulbe). Ar pep brasañ eus pennoù an emsavidi a zeue eus gwiskad lenneion beul ar
c’hêrioù, o doa an dismegañs vrasañ ouzh stuzioù direizh ar vrientinion haousa, a eve diedoù
alkoolek, a zegemere an avoultriezh, a ouestle kalz amzer d’ar c’horolloù ha d’ar c’hoarioù. Harpet e
voe al lenneion beul gant kêriz haousa c’hoantek da ziskar beli an Habe (anv all ar vrientinion
haousa), hag ivez gant mesaerion beul ar ploue en em sante nes da Foulbe ar c’hêrioù, hag int chomet

e-maez diraez an Islam peurliesañ. Gwir eo e oa alies Foulbe ar maezioù izili eus an hevelep klannoù
ha re ar c’hêrioù, met broudet e oant ivez gant ar spi da breizhañ ar c’hêrioù haousa. Kemeret e voe ar
c’hêrbennoù an eil goude eben gant an emsavidi. An djihad a reuzias an tiriad haousa a-bezh, a voe
unvanet a-benn ar fin dindan veli Ousman DAN FODIO. Ouzh ar vrientinelezh Habe e voe erlec’hiet
ur framm graet gant lenneion beul. DAN FODIO a zilezas e c’halloud tost diouzhtu avat evit en em
ouestlañ en-dro d’e studioù. Rannañ a reas e Stad e daou : darn ar reter a roas d’e vab Mohammed
BELLO ha darn ar C’hornog d’e vreur Abdallah. Adunvanet e voe ar vro e 1817 goude marv Ousman
DAN FODIO pa voe anavezet Mohammed BELLO da sultan ha pennaotrou gant e eontr. Pa varvas
BELLO e 1837 e oa gwall zistavet an emsav relijiel. Deuet e oa ar Foulbe da vezañ ar renkad-ren ha
ne bledent mui gant adreizh ar gravez. Dindan o beli eo koulskoude ez emledas an Islam da vat er
c’hêrioù ha war ar maez : gouezet o doa al lenneion arverañ droukrañs ar renkadoù izel haousa ha peul
ouzh ar vrientinion Habe e gounid o relijion dezho. E-ser aznerzhañ an Islam, o doa unvanet ar broioù
haousa en ur riez ha savet ur gevredigezh yac’hoc’h ha kevatalekoc’h eget an hini gent. « Dre-vras e
voe o beli araokadekoc’h hag efedusoc’h eget hini o diagentidi Habe ha galloudek e oant c’hoazh pa
grogas Breizh-Veur ha Frañs d’o sujañ »3.
E derou an 19t kantved e kendalc’has tagadennoù Europiz ouzh Adrenouriezh Aljer. NAPOLÉON
a reas e vennoz aloubiñ ar vro. War an amboaz-se e kasas ar c’homandant BOUTIN da Aljer e 1808
gant an titl a ezel eus koskor ar c’honsuldi gall, hogen gant ar gefridi anaoudaduriñ an dachenn evit un
ergerzhadeg vilourel. Chom a reas BOUTIN en Aljer eus an 24 mae d’ar 17 gouere, o sevel tresoù,
kartennoù, notennoù e-leizh. Diskoachañ a reas traezhenn Sidi-Ferruch, lec’h gwellañ evit dilestrañ,
ha merkañ holl vunudoù an hent da gemer da argadiñ Aljer. War-bouez nebeut e voe erounezet raktres
BOUTIN gant ergerzhadeg 1830. Hogen e 1811 e voe ampellet an oberiadenn hag urzh en devoe
BOUTIN da vont da Egipt ha da Siria gant an hevelep kefridi. Goude distruj ar morlu gall e Trafalgar
ne c’hallas ket NAPOLÉON kas da benn aloubidigezhioù tramor. Padal, Adrenouriezh Aljer a viras
darempredoù mat gant ar Stad c’hall e-pad an Dispac’h hag an Impalaeriezh kentañ. Korvo a dennas
an Aljerianed eus ar brezelioù o reuziañ Europa evit adluskañ ar rederezh-mor. E 1815 e voe
bombezet Aljer gant an Amerikaned evit talvezout o zaolioù morbreizherezh da Aljeriz. E 1816, e
Kendalc’h London, en em glevas an holl riezoù europat – nemet Frañs – evit lakaat fin d’ar
morbreizherezh. War an amboaz-se e voe bombezet Aljer gant Breizhveuriz hag Izelvroiz e 1816 hag
adarre gant Breizhveuriz e 1825. Adalek 1827 e voe kaelet porzh Aljer gant ar C’hallaoued. Da heul
an darvoudoù-se ez eas tost da get ar rederezh-mor. E 1830 ne gavas ar Frañsizion en Aljer nemet 120
prizoniad europat. Disol eo enta tezenn ar ret distruj un neizhiad morbreizherezh degaset gant
Gallaoued ’zo evit kantreizhañ ergerzhadeg 1830.
Adalek bloavezhioù kentañ an 19t kantved e oa bet lakaet en arvar beli an dai en diabarzhvro. Da
gentañ e chome strolloù ’zo e poblañs an Adrenouriezh dizalc’h en devoud : ar pep muiañ eus ar
Gabiled, meuriadoù kantreat eus an Uhelgompezennoù hag ar Sahara, glasvod Aïn-Mahdi, kreizenn
an Tidjânîya. Reoù all evel meuriad (ha breuriezh kravezel) an Ouled Sidi Cheic’h n’o doa e-keñver
an dai nemet liammoù gwazoniezh laosk-tre. Da heul drougarverioù a-berzh an amaezhierezh, an
telloù re bonner pergen, e tarzhas emsavadegoù e derou an 19t kantved. Broudet e vezent peurliesañ
gant ar breuriezhoù harpet war ar zaouiaoù, anezho kreizennoù a zasstourm enepturk (hag a zasstourm
enepgall goude 1830). E 1804 e voe lusket ur c’horreadeg e proviñs Oran hag e menezieg ar Baboroù
gant breuriezh an Derqâwâ, atizet gant sultan Maroko, MOULAY SLIMAN. Sezizet e voe
« mechouar » (gwikadell) Tlemcen. E Reter ar vro e voe prizoniet ha lazhet be Constantine. E 1805 e
c’horreas Aljeria en he fezh. Tamm-ha-tamm e teuas an Durked a-benn da drec’hiñ an emsavadeg,
nemet e voe adlusket houmañ goude 1810 gant un darn eus ar Gabiled ha meuriadoù an Titteri, harpet
gant Tuniziz, ha kannet e voe an Durked meur a wech. Emellout a reas ivez breuriezh an Tidjânîya,
skoazellet gant sultan Maroko. Ne zeuas ket an Durked a-benn da gemer Aïn-Mahdi. An Tidjânîya
diouzh o zu a sezizas Mascara en aner e 1827 ; goude ar c’hwitadenn-se en em dennjont diouzh an
emsavadeg. Ur wech sinet ur feur-emglev a beoc’h gant Tuniziz, e voustras dai Aljer ar meuriadoù
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emsavet an eil re goude ar re all. Pa zeraouas ar brezel gant ar C’hallaoued avat n’en doa ket peurechu
sujañ an diabarzhvro.
E 1830 enta edo Stad an Adrenouriezh en un enkadenn hollek, paket evel ma oa gant an
diaesterioù armerzhel hag an diveliadur. Krouet e oa bet er 16t kantved gant rederion-vor durk
skoazellet gant sultan o bro. An Durked eo o doa degaset ar framm stadel da Aljeria hag ivez
bevennoù resis gant Maroko ha Tunizia (an hevelep re ha bremañ, eus ar mor d’an dezerzh da
nebeutañ). En 18t kantved ez eas diwerc’hek beli gouarnamant Istanbul, daoust ma kendalc’he ar
gwiskad-ren milourel da vezañ tutaet e Turkia (sl. PKB-1321, Emsav 94/349-350, 1974). Adalek ar
16t kantved e oa bet diazezet bleuniusted armerzh Aljer hag ar porzhioù all war ar rederezh-mor ha
kenwerzh ar brizonidi europat. Gwelet hon eus e oa aet war ziskar seurt obererezh en 19t kantved.
Bez’ e oa riezoù europat bihan dezho ur morlu dister o talañ truajoù d’an dai evit na ve ket taget o bigi
kenwerzh, evel Portugal, Sveden, Danmark, Rouantelezh Napoli, h.a., met dibouez e chome a-benn ar
fin ar c’horvoder-se. A-du-rall, an diabarzhvro n’en doa ket tennet splet bras eus ar morbreizherezh :
nepred ne oa bet an Durked prederiet d’e ziorren. O tizeriañ edo da skouer dornwezherezh ar c’hêrioù.
Evit adpakañ an arc’hant na c’houneze ket ken diwar ar rederezh-mor, ne ouezas Stad an
Adrenouriezh nemet lakaat telloù ponner-ouzh-ponner war boblañs ar vro. Fiziet e veze ar
c’hemederezh er meuriadoù mařzen feal d’ar gouarnamant, o tennañ an telloù dre nerzh diouzh ar
meuriadoù all. Nemet ez ae an arc’hant dreist-holl da leuniañ godilli ar gefridiaded, un darn vihan
hepken o tegouezhout e teñzor an dai (id., ibid. /350). Ret eo ouzhpenn e oa deuet tutaerezh an
« odjak » da vezañ diaes-tre. Dibaot-ouzh-dibaot e oa an Durked o klask emouestlañ en odjak aljerian
ha kalz anezho a dec’he da Dunizia ur wech degouezhet en Adrenouriezh. Ken e oa bet dav lezel ar
goulouglied (koulougli a raed eus un hiron a dad turk hag a vamm aljerian) da enrollañ el lu, pezh a
denne da lakaat en arvar unvaniezh ar gwiskad-ren. Ampoblek ez ae soudarded an odjak en abeg d’o
garventez e-keñver an drevourion. Maoured Aljer zoken, hag int feal d’ar renad dre ma tennent o mad
armerzhel anezhañ, a grogas da enebiñ ouzh ar vilourion. (Pa voe sezizet Aljer gant ar C’hallaoued, e
vountjont d’an emzaskoridigezh). Ar renad rediet da gorvoiñ mui-ouzh-mui ar boblañs evit
treuzpadout, nerzh hag arwarzh al lu o vihanaat, setu aze amveziadoù da emsavadegoù aljerian 19t
kantved.
Daoust ma ra diouer dimp ar stlenn ez eo sur a-walc’h e voe treuzfurmadurioù don e speredegezh
an Aljerianed e-kerz an emsavadegoù-se. Amparadur Stad an Adrenouriezh oa bet obererezh ur
renkad vilourel a orin estren ha gouzañvat e oa manet ar boblañs. Er vuhez voutin ned ae ket ar
gengrediezh e-touez an Aljerianed pelloc’h eget bevennoù ar c’hlann, eleze bevennoù ar genwadelezh
wirion pe ijinet (sl. PKB-1403, Emsav 101/163-175, 1975). E-pad emsavadegoù an 19t kantved avat e
welad kevredadurioù ledan a veuriadoù o c’horren, ha zoken d’ur mare, hogos an holl Aljerianed. Da
gentañ o doa ar breuriezhoù emledet war diriadoù divent, o liammañ kenetrezo tud a rannvroioù
disheñvel ha zoken, henn gwelet hon eus, a riezoù all. Evel er broioù haousa e kengejas ar
prezegerezh relijiel gant droukvoz ar boblañs. Ar c’hoant d’an adreizhañ relijiel kemennet gant ar
breuriezhoù a yae a-unan gant ar c’hoant d’an neveziñ politikel ha kevredigezhel santet gant ar bobl.
E-pad pell o doa an Aljerianed degemeret ar renad turk na lakae ket en arvar o stuzegezh nag o
ferc’hentiezhoù. Met neuze ez aent skuizh gant beli ar gwiskad-ren a floupe o madoù hag an hini an
« djoued », brientinion vilourel kenwallerion d’an Durked o tegemerout o lodenn diwar gorvoerezh o
c’henvroiz. Ar breuriezhoù relijiel oc’h ensammañ an droukvoz hag o luskañ an emsavadegoù a
c’hoarias ur roll emframmañ hag unvaniñ e par ar vro a-bezh. ABD-EL-KADER eo a ouezas bodañ
an holl nerzhoù nevez-se en un emsav broadel.
Ganet e 1808, e voe ABD-EL-KADER desavet e-kreiz an emsavadegoù. « Mogaddem » (rener)
ur zaouia e-kichen Mascara e oa e dad MAHI-ED-DIN. Eveltañ e voe ABD-EL-KADER ezel eus
breuriezh ar Qâdarûja, evel ma oa bet araozo Ousman DAN FODIO. Lodek e oa kerentiad MAHIED-DIN er vrientinelezh varaboutek, – diskred en devoe be Oran war izili ar c’herentiad-se en abeg
d’an darempredoù o doa skoulmet gant an Tidjânîya pa luskas ar re-mañ an emsavadeg ouzh an
Durked. E 1827, dre abegoù a surentez personel ez eas an tad hag ar mab d’ober ur birc’hirinded da
Vekka. Daou vloaz e padas o beaj : mont a rejont da Arabia evel just, nemet e weladennjont ivez ar
Reter-Kreiz. En Egipt e c’helljont gwelout a-dost sevenadennoù MEHEMET-ALI. Un arwarzh bras o

doa pa zistrojont da Aljeria. E 1830, pa voe kemeret Aljer gant ar C’hallaoued, e kouezhas ar Stad
turk en he foull hag e sankas ar vro en anveli. Neuze e strivas an Aljerianed da sevel frammoù nevez,
a-benn ren ar stourm ouzh an alouberion. Er par lec’hel da gentañ e voe kaset an adframmañ. Lakaet e
voe MAHI-ED-DIN e penn gant meuriadoù rannvro Mascara e derou ebrel 1832 ; brud e santelezh oa
en orin an dibab-se. D’an ampoent ez eas kuit eus Aljeria al lu marokat en doa aloubet belik Oran e
gwengolo 1830, nemet e voe roet da MAHI-ED-DIN an titl a Galif (eilrener) gant Sultan Maroko, a
fizie ennañ ar gefridi aozañ an harzerezh ouzh ar Frañsizion. MAHI-ED-DIN a c’halvas e genvroiz
d’ar brezel santel ouzh an alouberion gristen, met en askont eus e oad e voe gwell gantañ lezel e garg
gant e vab ABD-EL-KADER. Brudet oa hemañ en abeg d’e berzhioù personel, d’e stuziadur relijiel
uhel ha klok, d’ar birc’hirinded en doa graet da Vekka. Dilennet e voe e-lec’h e dad gant meuriadoù
rannvro Mascara e du 1832. Ne addezrevellimp ket amañ hanez an darvoudoù a lakaas ABD-ELKADER e penn ur Stad graet gant an div drederenn eus ezAdrenouriezh Aljer da heul feur-emglev an
Tafna d’an 20 mae 1837 (sl. PKB-1321, Emsav 94/358, 1974).
Ur wech ma voe anavezet evel penn-Stad gant ar C’hallaoued avat e rankas ABD-EL-KADER
moustrañ an holl eztuidi : breuriezhoù, meuriadoù pe strolloù meuriadoù. Trec’hiñ a reas an Derqâwâ
hag an Tidjânîya (distrujet e voe Aïn Mahdi goude ur seziz c’hwec’h miz) a nac’he anzav beli un den
en doa sinet ur feur-emglev gant an digredenneion. Faezhet e voe ivez ar meuriadoù disuj ; kantreidi
su belik Oran, meuriadoù rannvro Bořar en Titteri, koulouglied traonienn an oued Zeitoun e Kabilia.
E c’hwevrer 1839 e oa anavezet direndael beli ABD-EL-KADER war diriegezh a-bezh e Stad. Ne
c’haller ket displegañ an ober-unvaniñ-se dre an nerzh milourel hepken. A-benn ar fin e voe
degemeret ABD-EL-KADER da benn-Stad gant Aljerianed belikoù Oran hag an Titteri n’eo ket
kement-se en abeg d’e ditl a emir hag a rener an djihad ouzh an digredenneion, met peogwir en doa
kaset adalek an derou, eleze ken abred ha 1832-1833, an adreizhañ relijiel en ur ser gant an neveziñ
politikel ha kevredigezhel war an tiriadoù en e c’halloud, ha peogwir en doa diskouezet e oa gouest
d’ober d’ar C’hallaoued e zoujañ. Tra m’o doa an Durked harpet war ar vrientinion vilourel, e harpas
an emir war ar breuriezhoù relijiel. Berzañ a reas, n’eo ket hepken ar gwin, met ivez ar butun, ar
c’hoarioù-kartoù, ar gastaouerezh ; moustret e voe garv pep dismegañs ouzh an Islam. En anv e
bennaennoù relijiel e tifenne ouzh e genvroiz degemerout beli ar gristenion. Ar barnerezh, adreizhet
gantañ, a zleas mont strizh diouzh reolennoù ar C’horan. Tutaet e voe ar gadied (kadi : barner) e-touez
an tolba (taleb, ls. : tolba : mestr-skol koranek) ; ezholet evit bloaz ha gopret e vezent. Gopret e voe ahend-all an holl gargidi, n’o doa mui ar gwir d’en em servijout o-unan diwar arc’hant an telloù evel e
grez an Durked. Lezioù graet gant ulemaed (ulema : doktor al lezenn islamat ha desterier ar C’horan)
a varne ar graoù grevusañ. E-lec’h bezañ gourlakaet tidek e voe kemedet an telloù a-genfeur gant
madoù ha korvoder an dud (sl. PKB-1321, Emsav 94/359, 1974). Kengejañ a rae al leviadurezh renet
gant ABD-EL-KADER gant iziunadoù e genvroiz, a welas ennañ an den gouest da gas da benn war
un dro an treuzfurmadurioù diabarzh hag ar brezel ouzh an alouberion. Tud all o doa prezeget an
djihad ouzh ar C’hallaoued, evel an avanturour HADJ MOUSSA, marabout eus breuriezh an
Derqâwâ a voe faezhet diwezhatoc’h gant ABD-EL-KADER, hep ma’z afe an Aljerianed d’o heul
evit kelo. Ur c’henasant broadel nevez a ziwane el lodenn vrasañ eus Aljeria, o trec’hiñ da enebiezh
meuriadoù pe breuriezhoù ’zo.
Unan eus desaverion ABD-EL-KADER oa bet Sid AHMED BEN TAHAR, kadi eus Arzew ekichen Oran, en deskonias d’ar vuhez politikel ha sevenadurel kornogat (ur greizenn a eskemmoù etre
Aljeria hag Europa e oa Oran, bet dalc’het gant ar Spagnoled betek 1792). En Egipt en doa an emir
gwelet a-dost arc’hwelerezh ur Stad arnevez. Anaout a rae oberoù ar sultan adreizher marokat SIDI
MOHAMMED IBN ABDALLAH hag ivez re Ousman DAN FODIO (ha pa ve hepken dre ma oa bet
hemañ ezel eus an hevelep breuriezh hag eñ). Ur framm unvan ha kreizennet mat a roas ABD-ELKADER d’e Stad. An diriegezh a rannas en eizh kalifelezh, pep hini o vezañ isrannet e meur a agalik,
ha pep agalik rannet c’hoazh e kaidelezhioù. Termenet mat e oa goproù pep kefridiad. Goût a ouezas
an emir diskoulmañ kudennoù an tellerezh hag al lu, o terriñ ar c’helc’h-bac’h ma oa paket Stad an
Adrenouriezh ha ma vanas enket Maroko betek an trevadennerezh gall : dre an nerzh milourel e veze
dastumet an telloù, met ar braz eus an arc’hant kemedet a yae da gellidañ al luoz. Lakaet e voe an holl
kevatal dirak an tellerezh : freuzet e voe reizhiad ar meuriadoù mařzen hag o brientoù ha dilamet an

telloù ankoranek anvet telloù « c’haradj » diwar ar meuriadoù all. Aze e weredas hengounioù
kevatalour an Islam, hengounioù aznerzhet gant luskad adreizher derou an 19t kantved. Met moarvat
ivez e c’hoarias levezon Europa ha mennozioù an Dispac’h gall. ABD-EL-KADER en doa komprenet
ervat e oa ur framm unvan hag un dezverezh kevatalek amplegadoù da savidigezh ur Stad arnevez.
MEHEMET ALI en doa diskaret noblañs ar vamlouked en Egipt. E Stad ABD-EL-KADER e voe
gwanaet beli an « djoued » ha kresket hini an « djemaaoù » (bodadennoù) poblek, ar meuriadoù hag ar
c’hêrioù o kaout pep a « djemaa ». N’eo ket ur gevredigezh werinek a voe savet avat : chom a rae ar
gourfouez gant ar vrientinelezh kravezel, evodet eus ar breuriezhoù, gwiskad a oa hini an emir e-unan
ha kalz nesoc’h d’ar boblañs eget an uhelidi vilourel. Ur c’hempouez nevez a voe kavet etre an
hengounioù brientinek hag al luskad gwerinek kevatalour. Evel ma skrive Alexis de TOCQUEVILLE
e grez aloubidigezh Aljeria : « En amzer-mañ e vez graet er broezioù-se hanterouez eus Afrika ul
labour kevredigezhel heñvel-tre ouzh an hini a voe graet en Europa e dibenn ar Grennamzer. ABDEL-KADER, n’en deus moarvat nepred klevet anv eus pezh a c’hoarveze e Frañs er 15t kantved, en
em ren e-keñver ar meuriadoù dres evel m’o deus en em renet hon rouaned, ha CHARLES 7 pergen,
a-enep ar c’hladdalc’herion… Hep anaout istor an dierned-se, met o sentiñ ouzh un doug heñvel ouzh
an hini o luske, e skign pe e tispenn bemdez ar c’herentiadoù kozh ha galloudek, e lak da sevel re all a
zo dleour dezhañ eus o aotrouniezh ha na biaouont ket ur galloud kozh a-walc’h evit bezañ war hent e
hini. Ne ra ket brezel d’ar C’hallaoued hepken, hogen da vrientinelezh herezhel e vro »4. Evel ma
stourmas rouaned Frañs ouzh an noblañs a gleze dre harpañ war ar vourc’hizelezh hag ar werin, e
vestronias ABD-EL-KADER an « djoued » gant skoazell ar breuriezhoù hag ar gwiskadoù poblek.
Dre zasstourm e troas alies an « djoued » gant ar C’hallaoued. Brientinion ar meuriadoù mařzen
pergen a zeuas a-niver e tu an alouberion goude kemeridigezh Aljer. Pa voe kouezhet Constantine etre
daouarn ar C’hallaoued, ar vrientinion vilourel a zilezas be turk ar broviñs. Warno e harpas neuze ar
Frañsizion, o reiñ dezho zoken galloudoù brasoc’h eget e grez an Durked hag o startaat
gladdalc’hegezh ar gevredigezh e Reter Aljeria (sl. PKB-1321, Emsav 94/358-359, 1974). E stern
Stad ABD-EL-KADER en eneb, e oa ur gevredigezh dezhi doareoù ozhac’hmeurel ha gladdalc’hel
war un dro o kregiñ d’en em dreuzfurmiñ ha da arnevesaat. Ha mar en em dreuzfurme kevredigezh ar
riez aljerian nevez, n’eo ket hepken dre ma oa bet kemmet al leviaded hag ar framm, hogen dreist-holl
peogwir e oa ur c’hloterezh don etre politikerezh ar Stad nevez hag iziunadoù ar boblañs. E-ser seurt
adempradur e voe diglaviet nerzhoù ha barregezhioù nevez e-leizh. A-du e veze ar C’hallaoued evit
anzav talvoudegezh ar gefridiaded hag ar pennoù milourel ezholet gant ABD-EL-KADER, dreist-holl
p’o c’heñverient ouzh an Aljerianed troet ganto. Evel ma skrive un uhelamaezhiad gall : « An emir,
gant e lagad lemm-dispar, en doa tennet davetañ ar pep gwellañ eus ar vegenn. Dav e voe enta treiñ
ouzh tud eilrenk »5. Ouzhpenn skiant-varn personel ABD-EL-KADER e tleer lakaat e penn-kont amañ
an amveziadoù nevez krouet e Stad an emir. Sevel a reas ul lu a rizh nevez (id., ibid., /359-360) ma ne
oa ket mui ar pouez gant ar varc’hegiezh met gant an droadegiezh. « Amañ e oa bras-divent ar skoilh,
dre m’o doa an Arabed e-keñver an droadegiezh an hevelep dismegañs ha m’o doa bet kristenion ar
Grennamzer. Deuet eo a-benn koulskoude ABD-EL-KADER da strollañ tud, da sevel kadervoù ganto
hag, oc’h emvataat eus hon skiant-prenet evel m’en doa tennet splet eus hini an Durked, da reiñ d’ar
c’hadervoù-se ur frammadur europat »6. Kerc’hvellourion, – soudarded amreoliek, – a yae ivez d’ober
lu an emir, met an houarn-goaf anezhañ e voe atav ar c’hadervoù reolieion savet diwar ur patrom
arnevez, o talvezout da ABD-EL-KADER war un dro d’ober brezel d’ar C’hallaoued ha da abafiñ ha
da voustrañ an eztuidi. Unvanet e voe ar moneiz war diriegezh ar Stad, an unanenn o vezañ ar
« boudjou » (1, 80 lur-aour pe-dost). Diazezet e voe un egin a ijinerezh greantel, evit ezhommoù al
luoz dreist-holl : adeiladet e voe dreist-holl goverezhioù, teuzerezhioù, oberiadegoù armoù, poultr,
dilhad (sl. id., ibid., /360). Ar berzh a reas argadadeg ABD-EL-KADER e rannvro Aljer e du 1839
(id., ibid., /360) a ziskulias d’ar C’hallaoued nerzh ar Stad nevez. Anat oa e oa ganti un arvar gwirion
evit ar Frañsizion staliet e kêrioù an arvor hag e laboure an amzer a-du gant an emir. D’an ampoent e
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skrive de TOCQUEVILLE : « Arabat enta fiziout war an tremened ha krediñ e steuzio ar
c’halloudezh-se evel kement a re all goude skediñ ur prantad. En eneb, ez eus kalz da zoujañ na ve
ABD-EL-KADER o tiazezañ e-touez an Arabed a zo en-dro dimp ur galloud kreizennetoc’h,
oueskoc’h, kreñvoc’h, arroutetoc’h ha reoliekoc’h eget an holl re o deus en em heuliet abaoe
kantvedoù en darn-se eus ar bed. Ret eo enta strivañ evit herzel outañ a echuiñ al labour argollusse »7. Goude termal, e reas ar gouarnamant gall e vennoz kas ar brezel betek diskar klok beli an emir
ha war an amboaz-se e voe anvet BUGEAUD da C’houarnour-meur Aljeria e kerzu 1840 (sl. PKB1321, Emsav 94/361, 1974).
Daoust d’o dreisted vrevus a niver hag a armadur e rankas ar C’hallaoued brezeliañ diarsav betek
emzaskoridigezh ABD-EL-KADER e kerzu 1847 evit kaout an trec’h direndael. Hep diwelout pouez
an hin hag an torosennadur, ez eo dav lakaat e penn-kont ar vrogarouriezh diskouezet gant an
Aljerianed a souprenas an alouberion. Ha daoust ma oa an un dra evit muslimiz difenn o bro hag o
feiz, ne c’hell ket seurt brogarouriezh bezañ displeget hepken dre ar gravez hag ar gasoni ouzh an
digredenneion, evel ma karfe da galz istorourion c’hall o klask diren an harzerezh aljerian d’ur meni
chouanerezh. An hevelep luskedoù o doa graet d’an Aljerianed gorren ouzh an Durked islamat a reas
dezho emsevel ouzh ar Frañsizion goude 1830. Ma ne vije bet nemet ar varanegezh vuslimat o
c’hoari, penaos displegañ e voe kalz Yuzevion oc’h entuiñ gant an emir ? Reoù en o zouez a zalc’has
staeloù uhel, evel Juda BEN DRANE a voe ur gwir Vaodiern an Traoù diavaez da ABD-EL-KADER.
Aze n’eus ket da souezhañ : pennañ dalc’herion ar c’hevalaoù oa ar Yuzevion en Aljeria ar mare (sl.
PKB-1403, Emsav 101/168, 1975), hag ur roll o doa da c’hoari e Stad an emir pa glaske hemañ sevel
ur greanterezh ha diorren an eskemmoù kenwerzhel gant an diavaez. Ur broud galloudek e voe ivez
evit an Aljerianed gouzout e tifennent o madoù hag o ziegezhioù, met kement-se c’hoazh n’eo ket awalc’h da zisplegañ hirbad o harzerezh. Emañ arbenn pennañ o brogarouriezh er perzh oberiat a
gemerent en argerzh boulc’het gant an emsavadegoù enepturk hag o tisoc’hañ war savidigezh Stad
ABD-EL-KADER hag er youl start a ziskouezent da seveniñ an adreizh relijiel, kevredigezhel ha
politikel.
Seurt amveziadoù a ro da gompren perak e voe atav an emir « evel ur pesk en dour » e-touez e
genvroiz. E 1846 e skrive un ofisour gall : « Hag enorus eo gwelout ul luad 90 000 den dalc’het en
diaskren gant ur gourzhbeller e penn 500 marc’heger ? »8. Mar gallas ABD-EL-KADER padout keidall dirak un enebour a oa gantañ un dreisted niver brevus, ez eo dreist-holl bennozh da skoazell ha da
gengrediezh ar boblañs. Ganti e veze gwarezet dilec’hiadurioù an emir ha pa zegouezhe en ur
vroezenn sellet evel « peoc’haet » gant ar C’hallaoued, ez adluske ar brezel enni. E 1846 e skrive
c’hoazh ar c’habiten CLER : « Enebour diwelus hag hollvezant koulskoude, derc’hel a ra harzoù ar
Sahara en e linenn-oberata, eus diribinoù an Djebel Amour betek kompezenn Maroko. Goude teurel
war harzoù an impalaeriezh-se pobladoù ar C’hornog, en em ziskouez a-daol-trumm er Reter, o
skrapadegañ hon c’hevredidi eus ar Sahara, ha dre gildroioù skoemp e tremen gant e 1500 marc’heger
etre hon c’holonennoù, oc’h ober 20 lev en un nozvezh. Petra hoc’h eus da enebiñ ouzh kement a
oberiantiz ? Pennoù-kolonenn divarrek pe skuizh, korfluioù diviet ha digalonekaet gant disoc’hoù
nac’hel. Gortoz a reomp muioc’h avat digant an amzer hag hon nerzhoù eget digant ijin ar re hon
gourc’hemenn »9. E 1846 ivez e voe ABD-EL-KADER en arvar da vezañ paket gant ar C’hallaoued e
menezieg an Djurdjura. Saveteet e voe gant emellerezh 1500 kouer kabil en em lakaas etrezañ hag ar
Frañsizion hag a harzas kerzhadeg ar re-mañ. Marvus-kenan e voe seurt brezel evit al lu gall, dre
berzh an emgannoù evel just, met dreist-holl dre an diviadur, an divoued ha skorted an arouelioù
mezegel. Leun-chouk e veze dibaouez ar c’hlañvdioù milourel ha dav e oa kas dreistniver ar
c’houzividi war-du ospitalioù ar brobenn10.
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Deurus eo keñveriañ kolloù ar C’hallaoued en aloubidigezh Aljeria, e-touez ar soudarded diouzh un tu, e-touez an
ofisourion diouzh an tu all. E c’hwevrer 1841 e skrive un ofisour gall : « Abaoe dek vloaz ez eus deuet 100 000 den da

Furmoù liesseurt a wiskas harzerezh an Aljerianed. Kalz anezho a guitaas ar c’hêrioù dalc’het
gant ar Frañsizion evit mont da labourat en ijinerezhioù savet gant an emir. Dav eo lavarout ivez e voe
drastus evit annezidi ar c’hêrioù ar gouzalc’herezh gall : an alouberion a zegase di ur c’hementad
moneiz o tevoudañ ar geraouez hag an dienez evit an Aljerianed. E kêrioù ’zo e tec’has ar boblañs abezh a-raok donedigezh al lu gall, da skouer e Cherchell e 1840 ne gavas ar soudarded c’hall o tont tre
e kêr nemet ur c’hlasker bara dall hag un inosant. E-touez e genvroiz chomet dindan veli ar
C’hallaoued e kave ABD-EL-KADER stlennerion e-leizh. Aljerianed all e emouestle el lu gall a-benn
en em c’hourdonañ ha dizertiñ evit mont gant arme an emir. E genver 1838 e c’houlennas VALÉE,
Gouarnour-meur Aljeria, digant Maodiern ar Brezel ma ve freuzet unvezioù aljerian al lu gall, hep
dont a-benn avat. Anat oa dezhañ ne oa an unvezioù « netra estreget ur spluseg da reolieion ABD-ELKADER »11.
Torret e voe an harzerezh aljerian gant an drastadegoù hag an distrujoù divent graet gant al lu gall
hag ivez gant an eostoù fall a voe lod an Aljerianed adalek 1846 e-pad meur a vloaz. Ret eo degas e
kont a-hend-all nevezded Stad ABD-EL-KADER, n’he doa ket bet amzer c’hoazh da vezañ stern ur
sevenadur o simantañ da vat an Aljerianed. Ar vrogarouriezh a ziskouezent ne zle ket ober diwelout ar
bratelladurioù hag an dilezadurioù paot a voe en o zouez. Gant an amzer moarvat e vije bet kaset da
benn ar simantadur. Ha setu pezh o doa diawelet ar C’hallaoued pa zivizjont he distruj penn-da-benn
adalek 1840.
AFRIKA : Stad DAN FODIO en – Du en 18t ha 19t 116/288 hh
ALJERIA : ABD-EL-KADER hag arnevezidigezh – 116/293 hh* ; hanez – en 18t ha 19t
116/286 hh* ; Stad -N ABD-EL-KADER 116/286 hh**
EGIPT : hanez – eus 1798 da 1830 116/287 hh
ISLAM : emsavioù-adreizhañ an – en 18t ha 19t 116/287 hh*
Dodennoù PKB-1511

Da reizhañ en Emsav mezheven 1976 :
114/204, +13 : () ha d’an herouezadur o lakae da dreiñ enep d’ar ().
114/207, +4 : () daoust ma kemeras un darn anezho an anvad ().
Da reizhañ en Emsav gouere 1976 :
115/248, –5 : () framm-gouarn trevourel ma ve ().

vervel en Aljeria » (CAMISOLI, id., p. 221, meneget gant Mostefa LACHERAF, id., pp. 245-246). Heverk eo niver dister an
ofisourion marv en Aljeria. Skrivañ a ra Charles-André JULLIEN (Histoire de l’Algérie contemporaine – La conquête et les
débuts de la colonisation (1827-1871), P.U.F., Paris, 1964, p. 314) : « Mar plege ar soudarded dindan an harnez ha mar beze
falc’het ur c’halz anezho gant ar c’hleñvedoù, diviet ma oant da heul ar c’herzhadegoù, an ofisourion war varc’h n’en em
skuizhent ket kement, maget ha louzaouet gwelloc’h, a dremene gant kolloù dister. Bez’ e voe, etre 1830 ha 1847, 304
ofisour lazhet pe marvet diwar o gloazioù, eleze 17 bep bloaz… Stadañ a ra ar c’homandant CHALMIN, oc’h addisplegañ ar
roadennoù-se e L’officier français (1957) “e santer a-dreñv an niveroù-se ar parzh a voederezh graet en-dro da Aljeria hag ar
c’horvoerezh a rae an ofisourion anezhi”. »
11

Camille ROUSSET, id., p. 284, meneget gant Mostefa LACHERAF, id., p. 81.

KENDAEL A-ZIVOUT AN DESKADUREZH
(Daouzekvet testenn, PKB-1512)
Ur skol brevez e Roazhon : danevell ur stourmad.
E dibenn miz ebrel 1976 e voe ezfredet daou gelenner eus Lann-ar-Vruilh, ur skol e norz
Roazhon, ha kemeret handalioù ouzh pevar eus o c’henvreudeur, an holl anezho izili eus ar
c’hweluniad C.F.D.T.. Unan hepken e-touez ar seizh goprad c’hweluniadet er C.F.D.T. ne voe ket
tizhet : galvet da ober e wazerezh milourel en Aljeria evel keveler, e ranke kuitaat ar skol e gouere.
An darvoud-se en deus graet un tamm trouz e landerne an deskadurezh prevez, er metou kouerel
hag e lec’h all c’hoazh e 35 e derou an hañv. N’eo ket evit se avat ez eo danevellet amañ, met peogwir
ez adkaver ennañ dislavaroù, kudennoù ha disrannoù o tennañ da lies parzh eus ar gevredigezh e 35
hag e lec’h all.
En ur skol brevez emaomp, enni peder rann : 1) ur skol eil derez gant klasoù eus an eil betek an
dibenn-studi o prientiñ d’ar vachelouriezh c’hounezel (bac D’) ha d’an Testeni a galvezour gounezel
(B.T.A.) ; 2) ur skol Kalvezourion c’hounezel uhel o prientiñ e daou vloaz d’an Testeni a galvezour
war armerzh ha kalvezerezh an embregerezh gounezel (B.T.S.A.- E.T.E.A.) ha d’an Testeni a
galvezour war ar c’halvezerezh gounezel ha mererezh an embregerezh (B.T.S.A.- T.A.G.E.) ; 3) ur
skol ambilherion na brient e daou vloaz da desteni gefridiel ebet, met a bromet burzhudoù war unded
ar bersonelezh ; 4) ur skol gwezhourion gevredigezhel a brient e daou vloaz tud yaouank da blediñ
gant bugale warlerc’hiet ; er rann-mañ e c’haller dont war-eeun, eleze hep diplom na diviz ebet, warbouez grad vat ar skol. En holl ez eus tost da 500 skoliad hag, oc’h ober war o zro, 80 goprad bennak,
leun- pe darnamzer.
Amaezhiet eo ar skol gant ur gevarzhe hervez lezenn 1901, amparet gant kouerion e-touez ar re
binvidikañ e 35 hag un nebeut gouvriaded en o aes. Un niver brav anezho a gemer perzh e Kuzulioùamaezhiañ an embregerezhioù hag an ensavioù gounezel pennañ eus an departamant. Ar c’hadoriad,
zo anavezet mat en departamant, unan eus sekretourion Kambr labour-douar 35 eo. En eneb d’ar
skolioù prevez o deus sinet gant ar Stad kevratoù-kevrediñ##1, ez eo liammet hon skol ouzh ar Stad
dre ereoù laosk, evel ar pep brasañ eus ar skolioù gounezel prevez hag ul lod kaer eus ar skolioù
prevez kentañ derez. Etre traoù all, e chom mestr war enfredadur hag ezfredadur he implijidi.
Aesoc’h e vo kompren arc’hwelerezh ar skol, he lec’h ha meur a dra all p’hor bo taolet ur sell war
he c’horvoderioù, he c’hellidadur hag he c’hargoù.

Ar c’horvoderioù, ar c’hargoù.
Ar Stad a dal skoaziadoù a-genfeur gant niver ar skolidi. Kresket eo bet kalz an tamm er
bloavezhioù tremenet diwar-goust ar skolioù gounezel a Stad##2. Merkomp, diwar vont, ez eo
Maodiernezh ar Gounezerezh a gellid an div rann c’hounezel eus ar skol ha Maodiernezh ar Yec’hed a
skoaziadenn rann ar wezhourion gevredigezhel. Hervez ar rannoù ha dezvad pep hini, e rank ar
skolidi, pe o c’herent, talañ mizoù-skoliata diseurt, met uhel, hag ivez mizoù-lojañ ponner. Digant un
nebeut embregerezhioù e tegemer ar skol taosoù deskarderezh. Skoaziadoù a zeu ivez digant kêr
Roazhon ha Kuzul-meur an departamant. A-du-rall e tenn ar skol korvoder eus feurm he adeiladoù da
brevezidi pe aozadurioù. Ouzhpenn se, ne c’hwit war dro ebet evit gounit arc’hant a-gleiz hag azehou, diwar-goust an eil pe egile.
Ar c’hargoù a c’hoarvez eus : 1) mizoù hollek uhel ; o fouez a zeu eus un amaezhiadurezh
koeñvek a ya d’ober ouzhpenn ar palevarzh eus ar c’hoskor : 5 rener, 7 sekretourez, 3 c’honterez, 1
levraouegourez, 2 evezhier-deiz ha 3 evezhier-noz ; 2) goproù ; 3) dastaladur an amprestoù hag
ardaladur ar postadurioù ; 4) miradoù. E 1975 eo deuet ar skol a-benn d’ober 70 000 F a viradoù. Seul
heverkoc’h ar gur ma n’eus ket en departamant un eil skol brevez eil derez o c’hounit arc’hant.

Diglok e ve taolenn ar c’horvoderioù hag ar c’hargoù hep un nebeut spisadurioù war zoareoù
kuzhietoc’h. E-pad pell he deus ar skol diskleriet da amaezhierezh ar Gounezerezh un niver a skolidi
bezant a zisklote penn-da-benn gant ar wirionez. Daou roll a oa : unan ma touged anvioù ar skolidi
bezant, un eil eo a veze diskouezet d’an ensellerion ma kaved ouzhpenn anvioù ar skolidi a oa aet da
anaon pe o doa dilezet da vat. Ar roll kentañ a dalveze da gas gouzavadennoù gourdrouzus-ouzhgourdrouzus d’ar skolidi ezvezant ha d’o zud. Al lorberezh-se ne douelle den ; fent a rae zoken
ensellerion ’zo o komz eus yec’hed klok skolidi an deskadurezh prevez. Hiziv an deiz n’eus mui
ezhomm da c’hoari kazh ha logodenn gant ar Stad rak bloaziek eo ar skoaziadennoù. Koulskoude
n’eur ket evit mirout a devaat an hilienn diwar-goust ar Stad. E sell da aesaat teñzorierezh ar skolioù
gounezel prevez, ez asant amaezhierezh ar Gounezerezh reiñ un darn eus ar skoaziadennoù e derou ar
bloavezh-skol, en ur mare ma n’anavezer ket c’hoazh niver ar skolidi. Ar skolioù a gas d’an
amaezhierezh roll o c’hlasoù ha niver ar skolidi a c’hortozont e pep hini. Diwar ar sifroù-se e rakjeder
sav ar skoaziadennoù, kuit da reizhañ da c’houde. E dibenn mezheven 1976, ur c’hargiad eus an
Ensellerezh gounezel en deus diskuliet ar guzhiadell d’un nebeut danvez ambilherion war herouezañ
kevredigezhel deuet da glemm dirazañ ouzh ur pikol gaou graet outo. Hervezañ, abaoe meur a vloaz, e
tave ar skol d’an amaezhierezh raktresoù a ya kalz en tu-hont d’ar beziadoù ; enkefiañ a ra
skoaziadennoù a-geñver gant ar raktresoù-se, met ne gas morse an disterañ reizhadenn. E 1975-1976
he defe diskleriet ugent skoliad war an herouezañ kevredigezhel en ur c’hlas pa na oant e gwirionez
nemet tri. Aterset a-nevez antronoz, ar c’hargiad en deus nac’het dervaat e ziskuliadenn.
Mar engalv brokusted ar Stad, e oar ivez ar skol tennañ korvo eus refiziañs ar gerent hag ar
skolidi. E mezheven 1976, da skouer, skolidi ar c’hlasoù dibenn-studi a guitae ar skol d’ar 7
mezheven. Ar gerent o doa talet ar mizoù-lojañ betek an 30 mezheven. Ar c’hopridi, diouzh o zu, a
c’houlenner diganto, n’eo ket zoken evit ur bennozh Doue, labourioù n’o deus ket da ober. Krennañ a
reer par ma c’haller war ar goproù, ken ez eer re bell a-wechoù. Ur gelennerez he deus bet e 1974,
dirak al lez-varn, un diandal goproù 7000 F diwar ar pemp bloavezh he doa tremenet er skol : bennozh
d’he lizher-ezfredañ e oa bet tu da c’houzout diouzh pe wezhiader e ranke bezañ paeet ! E 1975, un
implijad zo deuet a-benn da adpakañ 30 000 F diandle goproù ; e-pad dek vloaz e oa bet krennet bep
miz war e c’hopr hep lavarout tra dezhañ. Diniver eo al laeradennoù bihan graet du-mañ, du-hont,
alies diwar-goust ar re o deus an nebeutañ.

An amaezhierion.
Kouerion ar C’huzul-amaezhiañ zo bet stummet gant ar J.A.C.. Mennet int da zerc’hel o dorn war
stummadur an dud yaouank a zeu eus ar metou kouerel hag ar re a labouro ennañ. E Breizh, ma emañ
ar stankañ ar skolioù gounezel prevez evit Frañs, ez eo strishoc’h eget e lec’h all emell pennoù ar
gounezerezh e stummadur ar gouerion hag ar galvezourion yaouank. O speredegezh hiron, gounezet
er J.A.C. hag en aferioù, a glaskont goursankañ ar re yaouank ganti. Ur speredegezh araezus da
baderezh ur furm a c’hounezerezh tiegezhel hag ardivinkaet eo. Evel ma ranker perc’hennañ an douar
evit e c’hounit e ranker perc’hennañ ar skolioù evit deskoniañ ar vugale.
Dre veur a abeg e ro dezho an amaezhierezh Stad e skor : dalc’h o deus war ar gouerion, ha pouez
bras dre an F.N.S.E.A. hag an ensavioù gounezel a reoliont. Estreget se, evit ar pred, n’eus ket lec’h awalc’h er gennad foran evit ma ve tu da dremen hep ar skolioù gounezel prevez.

Ar c’hopridi.
Savet eo bet ar skol e derou ar bloavezhioù 60. En derou e oa ur skol diegerezh a zeske d’ar
merc’hed yaouank bezañ koueriadezed mat, merc’hed fur, sentus ha kempenn, gwragez ha mammoù
disi. Buan a-walc’h, dindan renerezh un ezleanez leun a jourdoul, e voe liesaet ar skourroù ha kresket
kalz niver ar skolidi. Deuet eo ar renerez a-benn da dremen hep re a reuz, e derou ar bloavezhioù 70,
ur prantad enkadennek ma tigreske niver ar skolidi. Bep un tammig he deus strollet en-dro dezhi ur
graonellad tud, mui pe vui stummet ganti, ha penn-ha-benn en he dalc’h dre an hol he doa warno, an
aon a enaoue en o c’hreiz hag ivez dre ma ne oa nikun anezho e piaou d’ur stummadur, ur varregezh
pe un diplom o dije roet dezhañ an tu da gaout gourc’hwel kevatal e lec’h all. An ezleanez he deus

ivez gourlakaet he doareoù war bep tachenn, ar bennaenn o vezañ kaout disfiz ouzh pep hini, lakaat
disfiz war an holl, lakaat an eil da spiañ egile hag an daou da flatrañ an holl dezhi. War-dro pep klas
he doa anvet un « atebegez », anvet mestrez-studi, a oa sañset o skoazellañ ar skolidi en o labour ; he
roll gwirion oa evezhiañ labour ar gelennerion. Diouzh un tu all e kave ar skolidi bepred divskouarn
degemerus d’an holl goñchennoù pe glemmoù o doa d’ober a-zivout o c’hendiskibled hag o
c’helennerion. An holl a anaveze seurt doareoù, met an traoù ne gemment ket evit kelo. Unan eus ar re
vevelekañ a lavare, e kuzulig : « Elle (ar renerez) ment comme elle respire ». Aet eo an ezleanez war
he leve e 1975, hogen ar graonellad he deus krouet zo bepred aze, liammet he elfennoù gant ereoù
kreñv ar gasoni ha, muioc’h eget biskoazh, gant an aon da goll plasoù na c’hallfent adkavout e lec’h
all. Aze emañ orin koeñvegezh amaezhiadurezh ar skol.
Koskor ar gelennerion, estreget un niver bihan a zo er skol abaoe pell, a dro buan : well-wazh e
chom pep kelenner etre daou ha tri bloaz. Stabiloc’h eo ar c’hoskor-maverezh, keginourezed,
mitizhion, maverion diberzhek.
Dasparzhet eo ar c’hoskor etre peder c’hwelgevrat ha pemp skeuliad c’hoproù.
Meur a c’hweluniad ez eus ivez. Betek dibenn mae 1976 e nivered tri c’hweluniad diouzh tu ar
batromed, ur pevare diouzh tu ar c’hopridi, ar C.F.D.T.. Da-geñver ar stourmad a zo bet, Force
Ouvrière en deus diazezet ur gevrenn, a zo ivez diouzh tu ar batromed. Ar C.F.D.T. he doa seizh ezel
ha fiziañs ur pemzek goprad bennak. Ar c’hweluniadoù all ne raent tra estreget klask mougañ an
disterañ houlenn. En dilennadegoù micherel o deveze evelato ar muianiver. Aes eo kompren perak.
Ken bihan eo ar skol ma’z eus tu da c’houzout doare mouezhiañ pep hini ; aesaet eo c’hoazh an traoù
gant rannadur ar vouezhierion e tri bodad dilennerion. Ouzhpenn, ar braz eus ar c’hopridi o deus aon
da vezañ skarzhet ; a-walc’h a dud zo bet ezfredet c’hoazh, evit lemel digant ar re a chom ar c’hoant
tennañ an evezh warno. Evel pa na vije ket a-walc’h gant se, renerion ’zo a ra drouktunerezh : unan a
lavare d’un implijadez e kavfe bemdez dek den evit ober he labour, ha gwelloc’h-marc’had egeti. Ken
bras aon o deus ar c’hopridi da zesach warno an tanfoeltr gant an disterañ klemm ma ne fell, e nep
doare, d’ar re a zeu da gavout ar c’hweluniad C.F.D.T. ma ve meneget o anv.
Labour ar c’hweluniad (C.F.D.T.) a denn, da gentañ-penn, da stourm ouzh ur speredegezh reuzius
evit ar c’hoskor ha distrujus evit ar skolidi. N’eus netra diaesoc’h avat eget diskar ur speredegezh
kaelet en ur skol.

Ar skolidi hag ar gerent.
Daou rumm skolidi zo da ziforc’hañ : an darn war herouezañ kevredigezhel, amparet gant tud
yaouank o deus labouret c’hoazh e-pad meur a vloaz, a bae o-unan o studioù, hag an darn niverekañ,
skolidi n’o deus nepred kuitaet ar skolioù, a zo bepred e karg o zud a bae, etre traoù all, o studioù.
Koshoc’h eo tud ar rumm kentañ ; alies n’o deus ket ul live skolel uheloc’h eget ar c’hentañ derez.
Notomp diwar vont, n’eus nemet tud war herouezañ kevredigezhel e rann an ambilherion.
Diouzh o metou orin, kouerel pe kêrel, e c’haller ivez diforc’hañ ar skolidi. E-touez kêriz ez eus
un nebeut a zo dedennet gant ar vevoniezh, ar gounezerezh ha pezh a denn, dre-vras, d’an natur ; reoù
na oant ket barrek a-walc’h evit kenderc’hel er rannoù ahelet war ar jedoniezh hag ar fizik ; reoù ivez,
na oant bet degemeret e nep lec’h, a gav bod aze rak n’eus morse re a skolidi pa’z eus anv da leuniañ
ar c’hlasoù. Ploueziz, diouzh o zu, a zeu peogwir ez eo ur skol c’hounezel hag e fell dezho, pe d’o
zud, kenderc’hel war an atant. Darn a wel eno un digor da studioù war an armerzhouriezh pe all.
Kenetrezo ne ra ket ar skolidi nemeur anv a seurt diforc’hioù. Aliesoc’h e tabutont etre Breizhiz
ha nannBreizhiz. Ar re gentañ o vezañ ar re daerañ hag en o zouez emañ paotred a-raok ar skolidi en
degouezhioù barradennus.
Ar gerent zo, peurliesañ, tud en o aes, – a-du-rall ne vent ket evit diyalc’hañ ar mizoù-skoliata ha lojañ. En o zouez e kaver dre-vras un drederenn a gouerion, un nebeut eus ar re-mañ kenduidi al
luskad M.R.S. (Mouvement de rénovation syndicale), ar stroll kaeour e diabarzh an F.N.S.E.A., re all
zo kouerion binvidik ha krenn. Unanig bennak a c’haller lakaat e-touez ar gouerion baour. Bennozh

da vrokusted ar skol e c’hellont skoliata o bugale varrekañ. Ur vrokusted frouezhus houmañ pa dalvez
da reiñ lufr d’ar skol. Ar gerent eus kêr zo peurliesañ sternioù, alies sternioù uhel. Un nebeut
micherourion ez eus evelato ; darn o deus asantet talañ evit lakaat o bugale d’ober ar studioù a
c’houlennent ; darn all a gred e dreistelezh ar skolioù prevez, lorbet, mui pe vui dre c’hrad, gant
daranverezh ar skol.
An doareoù ren, an hentennoù kelenn, zo ur skoilh a vir ouzh ar skolidi a emurzhiañ kenetrezo.
Graet eo pep tra evit o disrannañ, silañ an dizunvaniezh en o zouez. Mouget eo an disterañ intrudu eus
o ferzh pe atoret kerkent. Iset e vez ar gerent ouzh ar skolidi gwelet-fall. Pep tra zo mat pa glasker en
em zizober eus un elfenn mall-he-c’holl.
Un nebeut bloavezhioù ’zo, un dornad kerent, chalet gant an doareoù a glevent hag a welent ha
dreist-holl gant ar flatrerezh hollek o ren, a zivizas en em strollañ en un aozadur. O vezañ klevet keloù
eus ar pezh edod o prientiñ, renerion ar skol a douzas neuze ar maout dezho o kalfichañ buan ha buan
un uniad kerent en o dorn.

Ar skol hag urzhaz an Iliz.
Ar skol a lavar bezañ katolik. Petra a dalvez se ? 1) Ar rener zo darbennet gant an Urzhaz. 2) Ar
skol zo parzh e Kevread departamantel an Deskadurezh c’hounezel katolik (F.D.E.A.C.), isurzhiet da
Renerezh eskoptiel an Deskadurezh katolik (D.D.E.C.) dre ereoù ar feiz katolik ha dre ur sekretour, ur
beleg, anvet gant an eskopti. 3) Un aluzener zo anvet er skol gant an eskopti evit katekizañ ar skolidi.
N’eo ket bepred an entan bras e-touez beleion 35 o vezañ anvet er skol. Nebeut a skolidi a vez er
c’hatekiz. A zo gwashoc’h, an aluzener a dremen, peurliesañ e gaou, d’ur spier e gourc’hemenn ar
renerezh. 4) Ur groaz ez eus e pep klas a-us d’an daolenn du. 5) Ouzhpenn al liammoù-se ez eus ivez
ereoù start a gasoni kildroukañ etre darn eus renerion ar skol hag atabeion an eskopti. 6) Evit
kempouezañ, penn an Deskadurezh eskoptiel en deus skoulmet er J.A.C. darempredoù a vignoniezh
gant kadoriad ar C’huzul-amaezhiañ.
Al « label katolik » – evit ober gant yezh eskob Roazhon – n’eo ket dibouez evit ur skol o tuta e
metou ar gouerion stummet gant ar J.A.C. hag e-touez sternioù katolik ar rakward, ar re a yae d’an
oferenn da Vodkian.

Ar stourmad.
Pa voe keloù eus ezfredadur an daou gelenner (an handalioù kemeret ouzh ar c’hweluniadourion
all a voe anavezet un tammig goude), ar gevrenn c’hweluniadel a gemeras da bal lakaat ar pennoù da
zistreiñ diouzh o diviz. An dezrann a reas neuze a c’haller krennañ evel-henn : ar gevrenn
c’hweluniad, ar c’hweluniad C.F.D.T. er skolioù prevez, eo a zo taget. Diskarzh an daou gelenner zo
ur c’hammed e dibennfreuz ar C.F.D.T. er skol hag er skolioù prevez all. Ar pal o vezañ sklaer, e voe
termenet ur vellouriezh eeun : strollañ ar muiañ gwellañ nerzhoù e tu ar c’hweluniad a-benn ober
plegañ d’ar batromed ha d’o c’henduidi. A-fet kaderezh e voe divizet stlennañ reizhiadek an holl
zeuridi ; lakaat ar batromed da c’houzout pezh a raed ; a-raok pep taol stlennerezh, o gourdrouz da
astenn ar stourmad ha reiñ dezho ur sizhun evit distreiñ diouzh o diviz.
Stlennet e voe gopridi ar skol, ar gerent hag ar skolidi, c’hweluniad an Deskadurezh prevez ha
gopridi ar skolioù prevez, c’hweluniad ar Gounezerezh ha gopridi an ensavioù gounezel, Unaniezh
lec’hel ar C.F.D.T., gopridi ha skolidi liseoù gounezel Roazhon, Ensellerezh al lezennoù
kevredigezhel er Gounezerezh, atebeion an Deskadurezh prevez en eskopti, kazetennerion OuestFrance.
Ar re gentañ oc’h ersaviñ e voe ar skolidi. Dindan daou zevezh e lakajont sinañ un ervennadeg aenep ezfredadur an daou gelenner : ouzhpenn an hanter eus ar skolidi a lakaas o anv. E meur a glas
avat ne oa ket anavezet an daou gelenner ha nebeut-tre a skolidi a sinas. Padal, e klasoù all, e sinas an
holl. Gant ar stourmad o padout e skuizhe ar skolidi. A-benn ur pemzektez e c’hortozent darvoudoù
nevez hag e kollent un tammig eus an deur o doa diskouezet en derou. Diouzh e du, ar renerezh, o
welout ersav ar skolidi, a gomprenas edo e veli en arvar. War an amboaz adc’hounit o fiziañs, e reas

daou rener tro ar c’hlasoù evit kantreizhañ o diviz ezfredañ. Kement-se ne viras ket ouzh ar skolidi a
en em c’houlenn perak e skarzhed daou gelenner a rae o labour en un doare kalz bastusoc’h eget reoù
all a oa miret. Koulskoude ne oa ket unvan ar skolidi en o friziadurioù : kenduidi an urzh a save a-du
gant ar renerezh ; re all, kenteliet gant o zud, a chome didaer ; re all c’hoazh, prederiet gant an
arnodennoù o tont, e dibenn ur bloavezh ma n’o doa ket labouret kalz, ne felle mui dezho koll amzer
ha nebeutoc’h c’hoazh tennañ selloù ar renerion. Ar renerezh a implijas kenduidi an urzh evit skignañ
traktoù ma edo displeget sklaer pezh na grede ket diskleriañ ent digor. Ar c’hweluniad a dennañ implij
anezho ivez oc’h asantiñ d’ar c’hinnig a rae unan anezho : aozañ ur gevarzael gant ar renerion, dirak
ar skolidi, ar gerent hag ar c’hopridi. Ar rener a roas e asant gant ma ve darbennet gant ar C’huzulamaezhiañ. Hemañ a nac’has evel just ; pezh a voe bevez evit ar c’hweluniad a c’halle diwar neuze
prouiñ o doa ar batromed traoù da guzhat pa zoujent da zisplegañ o ratozhioù dirak an holl. Ar skolidi
a gendalc’has evelkent da emellout er stourmad. E meur a glas e savjont danevelloù meulus eus al
labour e oant bet lakaet d’ober gant an daou ezfredad. Meur a hini ivez a roas e desteni eus komzoù
distaget dirazo gant ur rener pe unan all.
Ar c’hopridi o doa aon. Unanig bennak, fromet gant an diskarzh, a glaskas luskañ un ervennadeg
e dibenn ebrel. Ne zalejont ket a vezañ distroet diouzh o mennad emdarzhek gant ar renerion. Un
ervennadeg aozet gant ar c’hweluniad ne voe kavet nemet tri goprad evit he sinañ. Ar re all a gavas
digarezioù e-leizh evit diflipout (« Ne fell ket din sinañ war-lerc’h hemañ », « N’emaon ket o vont da
lakaat va anv e penn ar roll », h.a.) ; unan hepken a anzavas ne sinfe ket peogwir en doa aon na ve roet
dezho diwar o staoñ. Ar « c’hweluniadoù » e dorn ar renerezh a nac’has evel just ober tra ; en eneb, e
tagjont ar re a ersave dre ur c’helc’hlizher kaset da gerent an holl skolidi. O emzalc’h a zisouezhas
meur a hini. Savet e voe neuze ur gevrenn eus Force Ouvrière, gant bennozh ar renerezh, evit klask
adkavout fiziañs ar c’hopridi gwall genteliet war stourmusted ar sañset c’hweluniadoù divrudet gant o
mevelegezh.
Ar gerent, stlennet dre un trakt eus ar C.F.D.T., a voe buan beuzet dindan ar paper o tont eus ar
skol. Ar batromed a glaske lakaat da grediñ ne oa argad enepc’hweluniad ebet eus o ferzh hag e oa
reizhfurm ha reizhwir o diviz diskarzhañ an daou gelenner ; en em glemm a raent eus an trouz graet
en-dro d’un afer digudenn a-grenn. Ar rener a vodas derc’houezourion ar gerent en doa gouvennet e
derou ar bloaz hag o lakaas da zarbenn e zivizoù. Un nebeut kerent evelato a groge da vezañ diskredik
ha mont a rejont e darempred gant ar c’hweluniad C.F.D.T.. War o atiz e voe aozet un emvodkelaouiñ ha -breutaat evit ar gerent hag ar skolidi. Ar gerent bezant a zivizas kas un dileuriadur da
glevout displegadurioù ar renerezh. Souezhet ha nec’het gant seurt ersav dic’hortoz, ar pemp rener, an
evezhier-meur, ha derc’houezourez ur sañset c’hweluniad, a zegemeras an dileuriadur e-pad teir
eurvezh. O diskleriadurioù, an daolenn a livjont, pell a sioulaat ar gerent, o startaas en o mennad da
emellout a-dostoc’h er pezh a c’hoarveze er skol. Da c’houde, e klaskas ar renerion adpakañ ar fazioù
o doa graet en emvod, oc’h esaeañ da skouer lakaat disrann ha disfiz etre ar gerent nagenner. Ar remañ, hag int dibaot, a santas neuze ez ae o nerzh kalz en tu-hont d’o niver. Ar gerent all, da nebeutañ
ar re a gave da abegiñ traoù ’zo er skol, ne gredjont ket fiñval gant aon na ve skarzhet o bugale.
Lavaret oa bet dezho da vare an enskrivadurioù e tegemered o bugale « dre vadelezh », pezh a roe
dezho abegoù da chom sioul ha da lakaat o bugale d’ober kemend-all. O strewadur war diriad 35 a
c’horrekaas ivez emell ar gerent ; o ersav gorrek zo gantañ stumm padusoc’h eget hini ar skolidi.
Gorrek ivez ez ersavas c’hweluniad an Deskadurezh evel c’hweluniad ar Gounezerezh. Pell e
lakaas ar stlenn da zegouezhout betek ar c’hopridi er skolioù hag en embregerezhioù. Ouzhpenn se e
reas ar renerezh, diouzh e du, ur moederezh a denne da lakaat diskred war ar gevrenn c’hweluniad
C.F.D.T. hag ar gelennerion ezfredet. Ret e voe, e-kerz emvodoù diniver, dizarbenn gevier ar
batromed ha kizidikaat an dud ouzh ur stourm a leze diseblant ur bern anezho. Ret e voe da heul
bodañ ensav-divizout ar c’hweluniad a-benn disoc’hañ gant un devezh ec’hwel, miz hanter goude an
ezfredadurioù, un diskeladeg e kêr Roazhon ha gouzalc’hadur sez Kevread departamant an
Deskadurezh c’hounezel prevez a-hed un nozvezh. Diaes eo lavarout e voe an entan bras evit
ec’hwelañ. Ur bern tud, ganto ur gartenn eus ar c’hweluniad en o chakod, oa chalet o koll un trede
devezh gopr ouzhpenn an daou zevezh ec’hwel o doa graet abaoe derou ar bloavezh-skol.

Koulskoude, skogus a-walc’h e voe seurt diskeladurioù evit ledañ keloù eus ar c’hudennoù o sevel er
skolioù prevez ha divrudañ o fatromed er c’hedveno.
A-benn neuze ivez e oa splann mennadur dibleg ar batromed. Gwell oa ganto gwelout o skol
divrudet dre-holl (peogwir e tiskarzhent kelennerion varrek pe, er c’hontrol, peogwir e oa o skol un
neizhiad kleizelourion dañjerus), eget sioulaat ar speredoù dre zistreiñ diouzh o diviz. Evit reiñ da
gadoriad ar C’huzul-amaezhiañ un tañva eus ar pezh a oa prientet da heul, e voe gronnet e atant gant
ur c’hant goprad bennak. Prientet e oa bet an ardroioù daou sul a-raok gant skritelloù ha traktoù
ingalet e toull-dor an iliz e derou hag e dibenn an oferenn-bred. Degemer mat a voe graet dezho gant
ar gouerion na brizient ket nemeur doareoù na leviadurezh patromed ar skol e penn gounezerezh an
departamant.
Abred e voe stlennet kazetennerion Ouest-France war ezfredadur ar c’hweluniadourion hag ar
pezh a c’hoarveze er skol. Mont a rejont da c’houlenn e savboent digant ar renerezh ha gortoz ma ve
ledet ar brud eus ar stourmad un tamm dre-holl evit stlennañ o lennerion warnañ. Da zigareziñ
tavedegezh e gelaouenn e tisklerie ur c’hazetenner ne zegasfe skoazell ebet embann ur pennad war
Ouest-France. Dre-vras e c’haller lavarout e reas ar gelaouenn anv eus ar stourmad pa na oa tu ebet
d’ober a-hend-all hep souezhañ kalz tud o doa bet keloù eus an darvoud diwar glevout. Pennadoù a
voe da heul an ec’hwel ha kelc’hidigezh atant ar c’hadoriad.
Diouzh e du Ensellerezh al lezennoù kevredigezhel er gounezerezh a heulias an traoù a-dost.
Sevel a reas ur stadad torradur al lezennoù war ar frankiz-c’hweluniadiñ. Ar argerzh gwirel boulc’het
gant an Ensellerezh n’eo ket degouezhet c’hoazh betek penn.
Gant ar breteoù kentañ e oa bet tu da briziañ mennadur ar batromed : gwell ganto serriñ ar skol
eget plegañ. O vezañ dreist-holl disterded nerzh ar c’hweluniad e diabarzh ar skol, bevennegezh an
harp a c’halle kaout a-ziavaez hag, ivez, ehanoù an hañv o tostaat, e oa ret kavout un doare nevez da
stourm.
Ouzh un nerzh-pouezañ kreñv met berrbad e ranked erlec’hiañ un nerzh gwanoc’h met barrek da
oberañ war hir amzer. Divizet e voe neuze sevel ul « levr gwenn » war ar skol, ennañ un deskrivadur
kentelius eus doareoù ar skol e-keñver ar c’hopridi, ar skolidi, ar gerent, an amaezhiadurezh, h.a..
Seurt levr gwenn o vezañ un arm lemm, arveradus gant ur gevrenn c’hweluniad gwanaet dre ziskarzh
pe kimiad an hanter eus he izili. Ne oa mui tu da zerc’hel kennebeut d’ar pal erverket e derou ar
stourmad : lakaat ar batromed da blegañ. Ouzh ar pal ez eus bet erlec’hiet un amkan amgefridiel :
lakaat enfredañ an daou gelenner ezfredet e skolioù prevez all ma ne gavfent ket labour buan a-walc’h
e lec’h all, hag un amkan diskleriet : lakaat an holl berzherion er skol dirak o atebegezhioù dre o
stlennañ didrugar war gement gwall graet ouzh an eil pe egile.
C’HWELUNIAD : roll ar -OÙ en ur skol brevez e Roazhon 116/297 hh*
GOUNEZ : doareoù ur skol -EL prevez e Roazhon 116/297 hh**
SKOL : ur – brevez e Roazhon 116/297 hh**
Dodennoù PKB-1512

AN EMSAV HAG AR VRO (98)
LIZHEROÙ
EMVR-589. – Digant Roger RENAUD, tudoniour, Paris VII (br. ganimp) :
Eus Les Bonnets Rouges [10/18, U.G.E., Paris, 1975] ne’m eus lennet nemet an digoradur. Dre
ziouer amzer, muioc’h eget dre ziouer a zeur. Rak evidon ez eo a bouez bras adober istor ar pobloù
strollet ent danzeek e stern impalaeriezh c’hall Europa. Un tammig disheñvel eo evelkent va sav-gwel
diouzh an hini a gaver e-barzh digoradur Les Bonnets Rouges. Mar’m eus soñj mat, e keuzer da
skouer en un arroud da vruzhunidigezh ar vroad vrezhon e parrezioù hep darempred bras kenetrezo.
Un doare kozh da intent an istor eo meizañ an digreizennadur evel un azon a wander. Koulskoude ez
eo aet da get an impalaeriezhoù aztek hag inka, ha n’eo ket kevredigezhioù indian Norzamerika, na oa
enno ensavadur politikel ebet en tu all d’ar gêriadenn ha d’ar c’hampadur, hag a chom hiziv an deiz
digreizennet kenan a-zevri-kaer, zoken en amgant an emsavioù hollindian. Mar chom hiziv un
emskiant hag ur sevenadur brezhon, hag eñ zo a drugarez d’an Dugelezh, d’ar Stadoù ha d’an noblañs
vrezhon pe d’ar c’humuniezhoù lec’hel ? Heñveldra, ma n’eus mui un emskiant vroadel wirion gant
hini ebet eus henbobloù Frañs – lakaet er-maez pobloù trobarzhiat ’zo –, ez eo e stern kumuniezhoù ar
ploue (ac’hoel reoù ’zo) ez eus kendalc’het darempredoù buhez na zleont tra da emellerezh ar
galloud-kreiz, gant gerioù all, ar galloud estren. N’eo ket dre zegouezh e tianavez ar varksouriezh an
devoud broadel, e kement ma ra he bonlakadenn eus unvanidigezh sevenadurel ret an denelezh,
bonlakadenn a zo ateb ideologek pe prederouriezhel da bennaenn hollveziadel an alouberezh a gaver e
diazez pep Stad (impalaeriezh). Reol eo ivez e rofe roll lusker an istor d’ar renkad vicherour, eleze da
aberzhidi an embregerezh stadel (er ster ledan), eleze d’ur meskailhez a ziwriziennidi. Hogen, ha
n’eus nemet arselliñ da stadañ ez a an diwriziennidi-se da ober armead end-eeun ar galloudkreizennañ hag -unneuziañ. Poblet oa an trevadennoù amerikan gant tud a rae, ken dre o staelad
armerzhel, ken dre an doare ma oant bet dastumet, ur renkad heñvel ouzh ar renkad vicherour. Ar
renkad-se en em vataas tamm pe damm eus aloubidigezh Amerika, hi eo avat a reas Amerika.
(19 07 76)
BROAD : marksouriezh ha devoud -EL 116/309 ; –, Stad, impalaeriezh 116/309
KUMUNIEZH : -OÙ lec’hel (Indianed &) ha sevenadur 116/309
Dodennoù EMVR-589
EMVR-590. – Digant aozer PKB-1512, Emsav 116/297-308, 1976 :
Setu ar pennad a’m eus savet [PKB-1512] a-zivout ar skol ma labouran hag ar breteoù a zo bet
enni, hag en-dro dezhi, e mae ha mezheven.
Ur stourm hag ur stourmad eus ar re skoueriusañ eo bet war veno pennoù C’hweluniad an
Deskadurezh prevez e Paris. Stourm skouerius peogwir e voe devoudet gant un argad
enepc’hweluniadel splann. En eneb d’ur bern stourmoù all ma kaver mesket ur bern elfennoù diseurt,
kudennoù personel, micherel h.a., edod amañ dirak ur stourm rizhek en e furm burañ. Skouerius e voe
ivez ar stourmad peogwir e oa bet kaset en un doare speredek, kammed ha kammed, hep an disterañ
emdarzhegezh en divizoù nag an disterañ farouellegezh er greadoù, diouzh ur vellouriezh eeun ha
poellataet mat.
E gwir hon eus amañ, betek gouzout, ur c’hwitadenn skouer ha chañsoù bras ez eus e chomo
c’hwitadenn. Marteze e vo adkavet labour d’an ezfredad n’en deus ket adkavet c’hoazh labour drezañ
e-unan. Setu holl a c’haller gortoz war verr amzer. War hiroc’h termen e c’haller hetiñ berzh d’ar
gread barnerezhel lusket gant Ensellerezh al lezennoù kevredigezhel er gounezerezh ha, dreist-holl,

kreñvadur C’hweluniad an Deskadurezh prevez en departamant. Pezh a c’haller gortoz eus al levr
gwenn war ar stern eo e teilfe an dachenn evit treuzfurmadurioù na vo ket anezho er skol, met e lec’h
all. An treuzfurmadurioù gallus er skol ne c’hallfent nemet he c’has d’ar strad – dre zisfiz ar skolidi
hag ar gerent, dre emell gourdrouzus ar Stad.
Pere eo neuze arbennoù c’hwitadenn ar stourmad ? Hag ez eo un dezrann fall, ur priziadur re izel
eus mennadur ar batromed ? E derou ar stourmad ne grede ket dimp e kavfent gwell koll kalz a vrud
d’o skol eget plegañ. Er bloavezhioù tremenet o doa tennet splet eus bezañs kelennerion eus ar
C.F.D.T. e sell da atoriñ fiñvadoù ar skolidi. Er bloaz-mañ evelato, ar gelennerion c’hweluniadet a oa
niverusoc’h eget kent hag, a-hed ar bloaz, o deus renet un ober kenurzhiet ha dalc’hus evit aozañ o
labour hep emell an amaezhierezh (eleze ar renerezh) ha bezañ digollet eus an amzer a dremenent en
emvodoù. Ar batromed o deus moarvat priziet spletoù hag arvarioù an ezfredadurioù hag erziwezh
kavet gwell talañ ouzh reuzioù ur stourm eget gouzañv pelloc’h nagennadur o aotrouniezh. Ha
devoudus eo avat ar fazi hon eus graet oc’h ispriziañ mennadur ar batromed ? Stourmad a vije bet
forzh penaos betegoût e kemmfe ali ar batromed.
Arbenn ar c’hwitadenn a denn kalz muioc’h da levezon dister ar c’hweluniad war goskor ar skol.
Seurt diouer a levezon ne zeu ket eus un diouer a emskiantadur a-berzh ar c’hopridi met eus arbennoù
saviadel ha speredegezhel, an eil re o vezañ mui pe vui mesket gant ar re all a-wechoù. 1a) Un darn
eus ar c’hoskor zo oadet, gortoz a ra al leve o c’houzañv ar stad a draoù gant ar spi ned ay ket war
washaat betek re. 1b) Bevez eo ar skol evel m’emañ d’un eil rumm tud : renerion, un nebeut
amaezhierion, ha kelennerion, ur gwazour pe zaou – gwaz un implijadez, goprad en henthouarn, a ra
er skol un eil devezh labour hep bezañ diskleriet. Seul daeroc’h e talc’hont d’ar stad a draoù ma n’o
defe ket ul lec’h par d’o hini e nep skol pe embregerezh all. 2) Darn all zo dalc’hidi eus ar bed hag ar
speredegezh henvoazel. En o zouez e kaver atebeion hag izili ’zo eus ar sañset c’hweluniadoù. Ne fell
ket dezho anzav eo distremenet o stourm. Van a reont da grediñ ez eo « dieub » ar skolioù prevez
goude ma ne c’hellont bevañ nemet diwar aluzon ar Stad ha ma rankont heuliañ ar programmoù
kefridiel. Talvezout a reont d’ar batromed dre m’o deus miret eus ar speredegezh henvoazel an
doujañs d’ar pennoù, d’an urzh ha d’an urzhaz ha dre ma klaskont goursankañ ar skolidi gant o
speredegezh. 3) Un darn all zo dalc’het gant an aon da vezañ diskarzhet. Un ezvilour, evezhier-meur,
eo ar pimpatrom anezho. Hennezh eo a anzave kaout aon da bakañ war e fas e-kerz ar stourmad.
4) Un darn diwezhañ zo amparet gant tud o labourat darnamzer – un nebeut evit kaout un eil gopr en
ti, re all o deus gourc’hwel e lec’h all.
E seurt amveziadoù, ha ret e oa luskañ ar stourmad ? Splann eo ne vo kemmet netra er skol, dre
youl ar batromed, anez e ve kemmet n’eo ket an diabarzh eus ar skol – ar c’hoskor – met an diavaez,
dezvad ar skol da skouer. Un treuzfurmadur ne c’hell, bremañ, nemet dont eus an diavaez ha bezañ
distrujus. Ar c’hefridiad a’m eus meneget e ziskleriadurioù a c’hourdrouze kas un teuliad da Lez ar
C’hontoù evit prouiñ penaos e vez skrapet gwenneion ar Stad gant ar skol, pezh a oa kement ha sinañ
he barnedigezh d’ar marv. Antronoz avat, goude pakañ war e vizied kredapl, ne oa mui anv a netra.
Ar stourmad lusket zo bet, na mui na maez, ur c’heñver a nerzhoù. An tu gwan zo bet gant ar
c’hweluniad pa n’eo ket deuet a-benn da ziraez ar pal en doa merket. Er stourm-se n’eus ket bet eus an
troc’h a venege aozer PKB-1434 (Emsav 111/81-86, 1976) etre dileuridi hag implijidi. An troc’hoù zo
bet graet er stourmad etre ar re a gemere perzh hag ar re a chome er goudor, eleze diouzh tu ar
batromed.
Goustennet er stourmad-se e oa estreget ur gudenn a nerzh hag a aotrouniezh. Enebadur div
speredegezh a oa ivez. Goude an holl amzer tremenet gant ar stourmad e welan mat emañ pell awalc’h diouzh an talbenn ; hañvalout a ra din a-wechoù difoñsañ dorioù digor o respont da
abegadennoù ’zo. Koulskoude, ha gwelloc’h e vije bet din chom da labourat e’m c’hêr war labourioù
a hir anal boulc’het a bell ’zo ? Respontet ’m eus d’ar goulenn hep prederiañ nemeur, dre gengrediezh
emdarzhek : pa emañ an dud er vouilhenn, n’eo ket ar mare d’o lezel da gouezhañ ha da dailhañ harp
dezho o-unan.
(09 09 76)

C’HWELUNIAD : roll ar -OÙ en ur skol brevez e Roazhon 116/309 hh*
SKOL : ur – brevez e Roazhon 116/309 hh
Dodennoù EMVR-590
EMVR-591. – Digant Alan HEUSAFF, Sekretour-meur ar C’hevre keltiek (Celtic League) :
Setu amañ Carn Nn 14, enni ur pennad savet ganin e sigur Les Bonnets Rouges ().
Gwall luziet e chom endon ho tistaol d’ar vroadelouriezh. Ne gav ket din ez eus dislavar etre
Emsav/krouiñ ha broadelouriezh/difenn, herzel. An daou du eus ar pezh (-moneiz) zo anezho : n’eus
ket eus an eil hep egile. Kaer vo lavaret, prederiañ a rit d’un dra a zo nes-tre d’ar pezh a breder ar
vroadelourien dezhañ. Nemet e welit spisoc’h ar c’heñverioù ; ne chomit ket da glemm na da
hunvreal, ne dalvez ket deoc’h « dispac’hañ » gant taolioù kounnar evel re an Talbenn a ouzoc’h. Met
ret eo deoc’h anaout ez eo strizh-meurbet an dachenn ma c’hellit kenderc’hañ : bac’het oc’h gant ar
framm estren a bep tu, enk-oc’h-enk. Hag e kav deoc’h hoc’h eus lakaet ar framm-se da laoskaat
abaoe 6-7 vloaz ? Ne lavaran ket o deus graet distardañ ar strolladoù ledemsavel kement-se
kennebeut, gant muioc’h a boell pe a skiant-vat o dije gallet koulskoude.
(04 09 76)
BROAD : Emsav ha -ELOURIEZH 116/311
Dodennoù EMVR-591
EMVR-592. – Da Alan HEUSAFF, da heul e bennad war Nn 14 Carn (Quaterly periodical in
english & in celtic languages published by the Celtic League, Áth Cliath), Creating the Nation
[dezvarn eus Les Bonnets Rouges, U.G.E., Paris, 1975], pp. 6-7 :
Lennet ’m eus an dezvarn hoc’h eus graet eus Les Bonnets Rouges, eus an tezennoù displeget en
digoradur pergen. Al lennadur broadelour a rit eus Les Bonnets Rouges, les historiens et l’histoire
n’eo ket an hini a ra E.S.B. bremañ eus ur skrid, intret a vroadelouriezh, a sell evel dispredet. An
dezrann emsavel eus ar vroadelouriezh zo bet graet gant Emsav. Boulc’het hoc’h eus un dezvarn
broadelour eus an Emsav. Met pa c’hell an Emsav ober tro ar vroadelouriezh, houmañ n’eo ket evit
ober tro an Emsav.
Ho tezvarn zo talvoudus dimp pa sach evezh lennerion Carn war labourioù nebeut anavezet
moarvat gant an darn vrasañ anezho.
(14 09 76)
BROAD : Emsav ha -ELOURIEZH 116/311 hh
Dodennoù EMVR-592
EMVR-593. – Da Alan HEUSAFF, da heul e bennad war Nn 14 Carn (sl. EMVR-592) hag e lizher
(sl. EMVR-591) :
Aon ’m eus ez eo sklaer perak e kavit gwall luziet hon distaol eus ar vroadelouriezh. A gement
skrid a lennit o tennañ d’an danvezioù-se, ne zalc’hit nemet kement a sav a-du gant ho trivliad brogar.
Kement a ya a-rekin dezhañ a distaolit apriori. Ken ma ne gavit ket poell bras er pezh hoc’h eus
dalc’het, na kennebeut er pezh hoc’h eus distaolet. Pa lavaromp e « kredomp » ez eus ur vroad
vrezhon o tiwanañ, ez eus aze ur « gredenn stadegel », un debegenn, met ne lakaomp trivliad ebet en
afer. Moarvat hon eus c’hwezhet un tamm mat an debegenn-se, rak un imbourc’h perveshoc’h a

ziskouez a-walc’h ez eo tebegezh ur vroad vrezhon en dazont kalz bihanoc’h eget m’hon eus lavaret
er skridoù gallek hon eus embannet (gwelit aze pezh a garot : un dilerc’h diemvarn a vroadelouriezh,
ur c’hoant d’ober plijadur d’hon c’heneiled vrogar, pe un damant a vruderezh, pe c’hoazh un doare da
gaout an distag diouzh ur studienn na oamp ket gouest da glozañ d’ar mare merket evit an embann, –
eus un dra e c’hellit bezañ sur : n’emañ ket hon preder gant sevel ur vroad vrezhon evit ar mare). En
ho pennad saoznek e rebechit d’hon preder bezañ diaes ha pell diouzh ar beziadoù brezhon. Diaes eo
moarvat evel pep embregadenn war dachennoù fraost, ha meinek mar karit. Pell omp aet diouzh an
aested a c’hell kavout nep piv bennak gant an dodennoù a bleustrit war un dro gant ho keneiled
vroadelour, evel an « identity »1 – pesketaet e poubellenn ar brederourion barizian pe europat, evel
« ar c’hammed hepken dirak ar bobl »2, frazenn distaget gant LENIN 60 vloaz ’zo ha na vez mui
meneget e lec’h all nemet evel farsadenn… A-benn ar fin, dindan goc’henn an trivliadoù breizhat,
prederioù ar vroadelourion zo anezho amprestoù diwar pezh a oa preder bev tregont, pemont pe kant
vloaz ’zo. Kement-mañ a brouomp hag a zeu anat-ouzh-anat : ar vroadelouriezh vrezhon ned eo aet e
nep mare en tu all d’ar broviñsegezh. Ironiezh an istor : e c’hallfe bezañ ma ve skritellet « preder
brezhon » un deiz a zeu ar pezh a reomp-ni, ha ni diseblant-kaer ouzh hon brezhonelezh. War un dra
hepken e c’hellomp en em glevout : mar kav mat Breizhiz brogar pe get tennañ implij eus ar pezh a
reomp, ne viromp ket outo. Brabañserezh n’eo ket. Rak e darempred emaomp gant preder bev hon
amzer, ha heug hon eus ouzh distervez proviñsel ar pezh a vez graet e Breizh, distervez n’he deus da
bar nemet an emlaouenidigezh o deus Breizhiz ’zo outi. Derc’hel a rit pennek d’ober ac’hanomp ho
kenvroiz ; mat eo, daoust ma ne ouzon ket hag e tleomp bezañ anaoudek ouzhoc’h evit kement-se ; ni
avat a garfe kaout kemprediz ac’hanoc’h…
(15 09 76)
BROAD : Emsav ha -ELOURIEZH 116/312 hh ; tebegezh ur – vrezhon 116/312
Dodennoù EMVR-593

DANEVELLOÙ OBEREREZH
Devezhioù studi dalc’het en Oriant eus an 13 d’ar 16 eost 1976.
Aozet eo bet ar pevar devezh studi diouzh ar patrom degemeret er bloazioù kent. Ar pennañ
bodadoù zo bet :
– ur bodad o pleustriñ war ar rummad Brezhoneg eil bloavezh ;
– ur bodad o studiañ skridoù rakgwalarnek (Hor bro e-pad ar Revolusion, gant C. JEZEGOU,
Moulerezh ar Bobl, Karaez, 1915 ; An Tornaod, gant Paotr JULUEN, Mouladurioù Arvor,
Gwengamp, 1935) ha gwalarnek (Komzoù bev, gant Maodez GLANNDOUR, Skridoù Breizh, Ar
Baol, 1949) ;
– ur bodad o vurutellañ yezh an dornskridoù kaset da Emsav e 1976 ;
– ur bodad o poelladiñ war veizadoù-diazez an armerzhouriezh ;
– ar Bodad lennegel (labourioù war ar yezh ; kudennoù an troerezh e sigur troidigezh Caligula,
pezh-c’hoari gant CAMUS ; renabl dodennoù Al Liamm ; kalvezerezh ar romant).
DEVEZHIOÙ STUDI : – eost 1976 en Oriant 116/313

1
« We know that one of the arguments used to get the Bretons to sign the 1532 treaty was that they would never have
peace otherwise. Many other factors, internal and external, concurred to repress their identity+, but it is undeniable that it
kept manifesting itself in the intervening centuries () » [+ lizh. stouet ganimp], Carn 14/6, 1976.
2

« The U.D.B.’s policy is to be only one step ahead of the people+. » [+ lizh. stouet ganimp], Carn 14/6, 1976.
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S.A.D.E.D. : PEMZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (5)
KENDAEL A-ZIVOUT AL LENNEGEZH HAG AN ARZOÙ
(Ugent eilvet testenn, PKB-1513)
« Hervelina Geraouell », gant ABEOZEN.
« Un istorig a garantez », en doa skrivet Roparz HEMON a-zivout Hervelina Geraouell (Skridoù
Breizh, Brest, 1943). E gwir eo tanav a-walc’h an istor : daou zen yaouank, Hervelina hag Anton
Benneg, o-daou war o studi e Roazhon, en em gar. E-pad an ehanoù en em adkavont war aodoù BroLeon. O gwelout a reomp o tremen e Roazhon ur goañvezh paradozel. Ur gudenn ez eus koulskoude,
stignet kerkent ha ma anavezer karantez an div dudenn : hag ez asanto mamm Anton da zimeziñ he
mab gant Hervelina ? Rak, daoust ma’z int o-daou eus Bro-Leon, ar metaouioù ma teuont a lak etrezo
diforc’hoù don.
Anton zo mab un noter eus Sant-Tegoneg. Eus un tiegezh « julod » eo ; ar « juloded » oa
perc’henned douar, marc’hadourion gezeg, ar vegenn e korn-bro Landi pe Sant-Tegoneg ;
deskadurezh o deus roet d’o mibion, a zo deuet, e 1925, pa zeraou ar romant, da vezañ notered,
mezeion, apotikerion, e berr, gouvriaded ar vro. Troet int gant ar relijion, chalet gant kendalc’h o
ziegezh (Anton, da skouer, ne vo ket beleg, rak n’en deus nemet c’hoarezed), chalet ivez da zerc’hel
d’un nebeut henvoazioù : pelloc’h eget ar re all o deus miret o dilhad « justinok », ha boas int da
zimeziñ o bugale e diabarzh ar meuriad. Ha tiegezh Hervelina n’eo ket un tiegezh juloded. Ouzhpenn,
ar plac’h yaouank a ra studioù e Roazhon, e-lec’h bezañ desavet er gouent, evel c’hoarezed Anton, da
c’hortoz ur pried. Tiegezh Hervelina zo a orin kouer : he eontr a c’hounez douar c’hoazh. He mamm
zo marv, hag e-pad an ehanoù e vev Hervelina e Keraouell, e ti he mamm-gozh ; he zad zo martolod.
E gwir, en urzhaz kevredigezhel a rene d’ar mare-se, e talc’h tiegezh Keraouell ur renk izeloc’h eget
tiegezh Anton. Diforc’h all a-bouez e 1925, Hervelina zo bet kaset d’ar skol lik. N’eo ket dizoue evitse : mont a ra bep sul da selaou an oferenn. Hogen n’eo ket devot da gomuniañ bemdez evel mamm
Anton. Hag he zud, er vro, a dremenfe tost da ruz.
N’eo ket diaes d’al lenner kompren ne zeuio ket da vat karantez an daou zen yaouank, daoust ma
ne gaver ar respont nemet en dibenn. Mamm Anton, bevennet he spered hag he buhez, he deus
gouezet bezañ en ti ar vestrez doujet, oc’h arverañ tro-ha-tro aotrouniezh ha karantez. He bugale zo
diouzh he dorn, ha morse ne c’houzañvo Anton talañ outi. Soñjal a reer e c’hoarvez ur rogadur er
paotr yaouank, pa wel e rank dibab etre e garantez ouzh Hervelina hag e azaouez ouzh e vamm.
Nebeut deskrivet eo er romant. A-boan kroget darempredoù nesaek an div dudenn ma soñj Anton en
eneberezh e vamm : argas a ra ar gudenn, rak amzer o deus a-raok dimeziñ. Meur a wech e klask
tec’hout en doare-se, betek dibenn ar bloavezh-skol diwezhañ. Tostaat a ra mare an dibab, hag alies e
vez teñval e benn. Met ABEOZEN ne liv ket stourm diabarzh Anton, pe an diouer a stourm ; degas a
ra dimp soñj eus ar gudenn alies pe aliesoc’h, setu holl. Ar gudenn he-unan ne emdro ket dre ma kresk
karantez an div dudenn ; evel ma oa en derou emañ en dibenn. Hag Anton a bleg.
ABEOZEN, e gwirionez, ne ra ket kalz forzh gant e « istorig a garantez ». Aesoc’h eo kaout un
istor bennak, talvezout a ra da stern d’ar romant : evel-se ez eus tu da gaout un derou hag un dibenn.
An tun anavezet mat el lennegezh, ha n’eus ket da rebech d’an aozour bezañ e arveret. Hervelina hag
Anton – ar plac’h dreist-holl – zo dedennus evit abegoù all : testoù ez int. ABEOZEN a bourmeno
anezho e Breizh, ha tamm-ha-tamm e tizoloint ar vrezhonelezh hag an Emsav ; hag e rankimp fiziout
warno, rak, evel Candide, o deus « le jugement assez droit, avec l’esprit le plus simple ». Daou zen
yaouank evel forzh pe re ez int : eus o bro, eus o amzer. An aozour a bouez kalz war se : Hervelina
n’eo ket troet war-du an tremened : studierez eo, en em livañ a ra un tammig, ha blev berr he deus,
pezh a zo heverk e 1925. Kalonoù mat ha speredoù eeun hep rakvarn ebet : mar komzont brezhoneg
etrezo goude ar c’hentelioù, ez eo hepken evit ar blijadur da adkavout un tammig aer ar vro. Gwelout

a raint ar bed en-dro dezho, prederiañ, ha tennañ kentel. An aozour e-unan zo er-maez eus ar c’hoari,
arvester ergorek o wareziñ reizhded ar c’hlozadurioù.
Anaoudegezh a reomp gant Hervelina pa emañ o tihuniñ, beurevezh kentañ an ehanoù, e ti he
mamm-gozh. War un dro e reomp anaoudegezh gant un ti breizhat ma’z eo bet miret an arrebeuri
henvoazel. Dre gaozeadennoù Hervelina gant he mamm-gozh pe he faeron hon eus un alberz eus
kudennoù ar c’horn-bro. Klevout a reomp anv eus gwerzh ar brikoli er bloaz-se, ha gouzout ez a fall
an traoù gant ar milinoù, mat gant ar chatal hag an douaroù, gant al legumaj hag ar bezhin. Diskuliet
eo doareoù nevez ar merc’hed yaouank, a glask da wazed paotred « dindan ar Stad ». Un taol pav
diwar vont d’ar c’henkizoù savet war an aod gant estrenion, hag a zistres ar gweledva ; e-pad
Tourmant Sant-Laorañs – korventenn derou eost – e preder Hervelina war enebiezh ar « re ruz » hag
ar « re wenn ». E berr, ar pennadoù kentañ zo ur sellad dre-vras war gorn-bro Ploueskad. Dont a ra
mat a-walc’h : Hervelina bet er-maez eus ar vro e-pad tri miz, a c’houlenn keloù eus an traoù hag eus
an dud. Mont a ra da welout an dud hag al lec’hioù a blij dezhi ; dre vale, komz, soñjal e klask
perc’hennañ adarre ur c’hornig douar tost d’he c’halon. Pezh a zo kasaus, e rankomp tremen gant an
alberz-se. Morse ne ouezimp hiroc’h war genderc’hadoù ar vro, kaol-bleuñv pe bezhin, war enkadenn
ar milinoù, war ar brezel bihan etre ar « re ruz » hag ar « re wenn ». Danvez ar romant n’eo ket
kennebeut pezh a c’hoarvez er vro. An daolenn diwar-c’horre a welomp n’eo ket deskrivadur ur
gevredigezh, met deskrivadur ur c’hinkladur c’hoariva. Bremañ e c’hell an arvest kregiñ.
Tri gouel a welomp er romant : redadegoù ar C’hernig, ma kej an div dudenn, an dornadeg
henvoazel ma emañ Hervelina evel keginourez, pardon ar Folgoad. An hini kentañ, ar redadegoù
kezeg war un draezhenn ec’hon, zo ur gwir germes. An dud en em anavez en em gav du-hont
disammet evit ur wech eus o frederioù pemdeziek ; hep damant en em roont d’ar blijadur da arvestiñ
ouzh ar c’hezeg kaer, da evañ, da farsal. Ul lid eo, peogwir eo ur gouel, met unan laouen, skañv, hep
parfetiz. Hervelina, en engroez, a verk niver an dilhad henvoazel : an dud o deus gwisket o dilhad sul.
Kerse eo ganti e vent miret evit al lidoù nemetken. E kened ar « chikolodenn » (koef Gorre-Leon) e
wel eztaol ene he fobl, evel er yezh, pe en tiez kozh. En un doare diskouezet evel emdarzhek e tibab
Hervelina en engroez elfennoù a sell evel brezhon ; kregiñ a ra da reiñ dezho un dalvoudegezh
hollveziadel : ar gened.
En abadenn dornañ, ma tiskouez ar plac’h yaouank e oar keginañ, ouzhpenn bezañ ur blijadur
d’an daoulagad (ret eo d’an aozour gouverkañ emañ Hervelina tre evel an holl), e krog an traoù da
gemer furm. Klozañ a reer an devezh labour tenn gant ur pred a-zoare ; goude ar pred e kan al
labourerion. Klevout a reer ur ganaouenn diouzh ar c’hiz e Frañs : « Nuits de Chine », ur werz kozh
kanet gant ur wrac’h, ur ganaouenn c’hallek all, un dra nevez savet e brezhoneg. Bewech ez
anavezomp ali pe trivli Hervelina : feuket eo gant « Nuits de Chine », na glot ket gant al lec’h.
Fromet-tre eo gant ar werz, laouen gant ar ganaouenn vrezhonek nevezsavet. Aes desteriañ an
emzalc’hioù-se : he flijadur hag he from zo diouzh al live a vrezhonelezh a gav er c’hanaouennoù.
Ouzhpenn se, ar ganaouenn nevez savet a son evel promesa un dazont. Hag en tu-hont d’an eil
kanaouenn e galleg, kanet gant ur vaouez tregont vloaz bet pemp bloaz e Paris, e spurmant ur bed a
walleur hag a zoan. Ar ganerez, tec’het diouzh ar bed arnevez gall, he deus kavet repu en he
c’hêriadenn c’henidik. Hogen, gloazet ha kousiet eo bet : « Ne deue e penn paotr yaouank ebet e oa
Mari Wegen en oad c’hoazh da fortuniañ », eleze da vezañ ebarzhet da vat e bed ar gêriadenn.
Kondaonet eo ar plac’h d’an digenvezded en abeg d’he darempred a-dost gant ar bed « estren », pezh
a zo un doare da gondaoniñ ar bed-se. Aze e teu Hervelina emouiziek ouzh pezh a glask ; kregiñ a ra
ouzhpenn da sevel ur reizhiad ha da varn an traoù hervez ar reizhiad-se.
Anton ha hi o deus emgav e pardon ar Folgoad. Ar gouel diwezhañ-mañ a verk pazenn diwezhañ
o emdroadur. Petra zo brezhon, petra eo ar vrezhonelezh ? en em c’houlenn Hervelina o c’hortoz
Anton. An dilhad henvoazel, douget c’hoazh gant ur bern tud, er gouel-se dreist-holl, a ya da get. Ne
chom nemet ar brezhoneg. Eno emañ arouez diogelañ ar vrezhonelezh ; ne c’haller soliañ nemet war
an elfenn-se a zo c’hoazh, a-drugarez Doue, bev-buhezek. Neuze e teu fraezh ster ar pardon, evit an
div dudenn, hag evidomp : eztaol bezoud ar bobl vrezhon eo, diogeladur he fadelezh abaoe YANN 5,
a grouas ar fest. Er bremañ eo eztaol unvanadur ar bobl-se, daoust da daolioù ar galladur : ar galladur

eo a zegas disrann e Breizh, n’eus nemet sellout ouzh istorioù ar skol lik hag ar skol brevez. Dihentet
eo an dud e Breizh gant doareoù n’int ket o re, na glotont ket ganto. O tont da bardon ar Folgoad e
tiogelont bezañs un dra bennak kevrinus enno, un dra na welont ket mat zoken : spered ar Ouenn. Setu
perak eo santual ar Folgoad tostoc’h d’o c’halon eget Lourdes, da skouer. Anton hag Hervelina ivez o
deus santet an dra gevrinus-se o tregerniñ enno. O doug d’ar brezhoneg a zeu sklaer bremañ : spered
ar Ouenn eo a gomze en o c’halonoù ; spered ar Ouenn eo a ra ar vrezhonelezh, hini an dilhad, an tiez
kozh, ar yezh, ar c’halvarioù. Digoret o deus o daoulagad war ar bed en-dro dezho, ha komprenet,
peogwir n’o doa rakvarn ebet. Bennozh d’o onestiz speredel eo int bet kaset d’an dizoloadenn
gevrinel a reont er Folgoad. Un doare alc’houez eus ar bed a zo bet roet dezho aze : an aergelc’h ivez
zo leun a barfetiz : deskoniet int bet bremañ.
Distro da Roazhon, en em roont d’o div garantez nevez ; n’eo ket e Roazhon e kavint kalz
brezhonelezh – hervez an termenadur roet er romant da nebeutañ – met an Emsav a c’hallint kavout.
Roazhon, en un doare, zo ar bremañ, ar bed arnevez. Adkroget o deus da heuliañ kentelioù keltieg.
Hervelina he doa lennet c’hoazh dre zegouezh Emgann Kergidu e ti he mamm-gozh. Bremañ e reont
anaoudegezh gant al lennegezh arnevez : Gurvan. Bamet int. Sankañ a reont mui-ouzh-mui en Emsav,
dre gejañ gant ur paotr a zo e penn Breizh da Viken, ur gelaouenn bolitikel. Un nevezenti eo evito ur
Vreizh dieub, met n’int ket feuket. Hervelina, dedennet muioc’h gant al lennegezh eget gant ar
politikerezh, a lenn gant plijadur Avel Gornaouek, stagadenn drimiziek da Breizh da Viken. Intret muiouzh-mui gant an Emsav, e ra anv eus dispac’h speredel. A-wechoù e hunvre : hag e vo un dazont evit
Breizh ? He sell war an dud hag an traoù a gemm : e-lec’h keuziañ hepken da zilez an traoù breizhek,
e klask gwelout pelec’h emañ ar si, pe ziskoulm a ve da zegas. Kaozeadennoù hir he deus gant Anton
a-zivout al lennegezh vrezhonek : « Nag a draoù a zo c’hoazh da lavarout e brezhoneg », emezi.
Emaint o soñjal en ul lennegezh nevez e Breizh, « lennegezh ar vezvenn », enebet ouzh lennegezhioù
ar C’hreisteiz ; ar rizhenn a glaskont krouiñ aze a glot gant o c’harantez ivez : emaint en Tabor,
dindan ur bod gwez-bezv. Fraeshaat a ra o reizhiad : ar broioù zo da renkañ e-touez broioù ar
c’hreisteiz, pe broioù an hanternoz.
Ur wech all en o gweler e c’hoariva Roazhon, da-geñver un abadenn gant ar C’horolladegoù
svedat. Un darn eus an arvest a c’hoarvez eus dañsoù ha danevelloù-pobl aozet gant ur c’horoller a
vicher. Ur brouenn eo n’o deus ket faziet o kemer an hent o deus kemeret ; ur skouer eo ivez eus pezh
a c’haller ober e Breizh.
D’ar poent-se e weler an daou zen gounezet d’an Emsav. Evel just, ne ouzer ket petra a raio
Anton goude e zisparti diouzh Hervelina – marteze ez aio da c’houlenn ouzh e vamm pezh a soñj eus
lennegezh ar vezvenn. Hervelina avat, daoust da galonad ar c’himiad, a chom gant Avel Gornaouek.
Arouezius eo dehentadur an div dudenn. En derou ez int stag ouzh o bro, pe ouzh o c’horn-bro,
ouzh ar brezhoneg. An doug-se, diwanet e kalonoù eeun tud a youl vat, maget gant pezh o deus
merzet en-dro dezho, a zifourk, dre hent ar gevrinelouriezh, war ur perzhiadur en Emsav. En eil
Emsav. Deuet eo an aozour a-benn eus e daol : roet en deus d’an Emsav e savlec’h kevredigezhel. An
Emsav zo kendalc’h naturel d’ar vrezhonelezh a verzer e Breizh. E ziskouez a ra ouzhpenn evel retvez
dre arbennoù diavaez dezhañ : spered ar Ouenn.
Siwazh, al lenner ne gred ket muioc’h en dezreadur eget ma kred en tudennoù. Hervelina
Geraouell zo bet skrivet e 1942, embannet e 1943. A-dreuz d’un istor amzeriet e 1925-1926, e klask
ABEOZEN e 1942 prouiñ penaos eo didec’hus an Emsav, pa oar ervat he deus poblañs Vreizh troet
kein dezhañ. Evel an holl emsaverion, ez anavez c’hwitadenn an Emsav ; evelto ne gompren ket. Hag
e-lec’h lavarout se en e romant, e klask adskrivañ istor an Emsav evel ma vije dleet bezañ d’e soñj.
Adal an derou, e oa an eil Emsav mennet da grouiñ un dra bennak nevez e Breizh, ul lennegezh
vrezhon arnevez, evit Gwalarn, ha da zistreiñ goude war-du ar bobl da brofañ dezhi an teñzorioù-se.
Met ar bobl ne oa ket he soñj gant seurt teñzorioù. An emsaverion, na welent netra priziusoc’h eget
traoù krouet en anv Breizh n’o deus ket komprenet hevelep emzalc’h. Ouzhpenn, skrivagnerion
Gwalarn o doa krouet evit gwir traoù a dalveze ar boan sellout outo. En ul lankad kentañ eo bet
berzhus an eil Emsav, pa oa e chal gant krouiñ ; c’hwitet en deus pa en deus klasket distreiñ d’ar

gevredigezh ha gwerediñ warni. Ar gudenn-se zo c’hoazh hini an Emsav hiziv, nemet bremañ e wel
un tammig fraeshoc’h arbennoù ar c’hwitadenn, pe da nebeutañ an diaesterioù a sav. An eil Emsav zo
bet emsav an troc’hoù. Gwalarn, o krouiñ ul lennegezh nevez e Breizh, a droc’he diouzh kement tra a
oa araozañ, diouzh ar gevredigezh henvoazel, diouzh ar gevredigezh arallek, diouzh kement tra a oa
estren d’e grouiñ. Kleuziet en deus un islonk etre an emsav hag ar gevredigezh, dres peogwir e kroue.
Spontet eo bet an emsaverion gant an islonk-se ; o lenn Hervelina Geraouell, ez eus tu d’en em
c’houlenn zoken ha n’eo ket an troc’h, hag ar c’hrouiñ en doa e zevoudet, a zo evit an emsaverion
c’hwitadenn an Emsav. Romant ABEOZEN, evel Itron Varia Garmez moarvat, zo ur striv da
adplantañ an Emsav er gevredigezh en deus kuitaet. Ret eo, koustet a gousto, stankañ an islonk,
kompezañ e doare da lakaat pep tra da glotañ. Hervelina hag Anton zo tudennoù ar c’hompezañ : o
monedone eus ar gêr vras d’o c’hêriadenn a lak pontoù etre an arnevezelezh hag an henvoaz, dont a
reont a-benn da lakaat pep tra en hevelep buhez. Kemer a reont e pep lec’h ar pezh a zo mat, evel ar
gorolladeg o doa kavet ken bamus. Ret eo marc’hata, mar menner saveteiñ un dra bennak eus Breizh.
Evit gwir eo enket ABEOZEN hag an emsaverion all gant o gweladur broadelour ha gladelour eus
Breizh hag eus an Emsav. Fellout a ra dezho bezañ diouzh o amzer, pa n’eus ket tu d’ober a-hend-all,
ha mirout war un dro pezh a zo tost d’o c’halon, hogen a hañval mont war-enep da froud an amzer. Pa
vezer gennet en doare-se, ez a dister-ouzh-dister pezh a c’haller ober. Hervelina Geraouell henn
diskouez a-walc’h. Ret eo koustet a gousto kompezañ an traoù etre kevredigezh hag Emsav ; met an
istor a ziskouez ne glotont ket. Neuze ez ijiner ur gevredigezh paper-kaot hag e siler enni un emsav
treuzwisket ; dindan furm div gelaouenn na gredont ket lavarout ez int Breiz Atao ha Gwalarn, dindan
anv MALMANCHE, ar skouer nemeti eus al lennegezh arnevez er romant. N’eo ket dre zegouezh en
deus an aozour dibabet MALMANCHE : ne oa ket un den eus Gwalarn, met ne oa ket tre estren da
Gwalarn kennebeut. Ar yezh a skriv zo heson, eme Hervelina, « na lennek, na poblek ». Na kig na
pesk.
Darempred ha keñver an Emsav ouzh ar gevredigezh oa ur gudenn loskus. Furm lennegel ar
romant oa al lec’h brientek evit o livañ, rak ar romant a c’houlenn un donder kevredigezhel. Hogen an
Emsav gladelour ha broadelour a lazhe en a-raok strivoù ar skrivagnerion, o vezañ ma verze outo ar
gevredigezh arallek, ma aotree livañ ur gevredigezh na oa ket anezhi, hag o vezañ ma argase gant
heug ar galladur. Bodet oa an amveziadoù evit ma c’hwitfe ar romant e Breizh. Ha c’hwitet en deus
dre-vras : evel gant Hervelina Geraouell, o risklañ en andiles, pe evel romantoù all o c’hoarvezout en
ur bed a faltazi. N’eus nemet Roparz HEMON en deus klasket talañ ouzh ar gudenn, meur a wech,
hag e-barzh Ar Vugale fall pergen. Diechu eo ar romant, evel a ouzer, hogen aze e kroge ar gudenn da
vezañ stignet fraezh : anv oa eus an Emsav, ha n’eo ket eus e asvan, eus ar gevredigezh, forzh pe
skritell a ve lakaet warni, ar gevredigezh ma vever enni, peogwir n’eus ket da zibab.
Ar gudenn a chom klok evidomp : hini darempred an Emsav hag ar gevredigezh, hag he adsked
lennegel, hini ar gevredigezh er romant.
BREZHONELEZH : – e skridoù ABEOZEN 117/318 hh*
EMSAV : – e skridoù ABEOZEN 117/318 hh* ; eil – ha kevredigezh 117/322 hh*
LENNEGEZH ABEOZEN : « Hervelina Geraouell » 117/317 hh**
LENNEGEZH MALMANCHE : « Gurvan » 117/321, 323
LENNEGEZH ROPARZ HEMON : « Ar vugale fall » 117/324
LENNEGEZH YOUENN DREZEN : « Itron Varia Garmez » 117/323
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KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(Trizekvet testenn, PKB-1514)
An emsav aljerian. XII. – Aljeria eus 1870 da 1900 (3) : ar voulañjouriezh (1885-1890).
Gant diskar gouarnamant Jules FERRY d’an 30 meurzh 1885 e voe lakaet fin da veli direndael ar
republikaned koulzataer ha digoret ur prantad a zistabilder hag a ziasurded ma voe lakaet en arvar ar
renad republikan e-unan. Edo FERRY er galloud abaoe c’hwevrer 1883 : e eil tevezegiezh e oa. Ekerz an hini gentañ en doa kaset da benn aloubidigezh Tunizia, en eil ez adluskas trevadennerezh
Indezsina, a oa bet boulc’het araozañ, en un doare evezhiek kenan. D’an 30 meurzh 1883 e oa deuet abenn da lakaat ar Gambr da vouezhiañ ar c’hredadoù ret evit un ergerzhadeg vilourel en Tonkin. Evit
abegoù a geñverioù-nerzh etrevroadel a-raok pep tra e voe embreget aloubidigezh Indezsina, daoust
ma klaske FERRY he c’hantreizhañ dre zisplegañ e tegase digorvaoù d’ar c’henwerzh ha d’an
ijinerezhioù gall ha ma voe harpet gant greantourion ar sidan eus Lyon. Evel e Tunizia, ma n’eus ket
tu da ziwelout an abegoù armerzhel, ne voe ket ar re-mañ ar re bouezusañ. Kaset e oa bet 20 000
soudard hag ur morlu niverek. Impalaeriezh Annam, abafaet gant ur seurt diskouezadur nerzh, a
anavezas d’an 25 eost 1883 gwarezveli ar Frañsizion, o lezel ganto amaezhierezh eeun an Tonkin.
Nemet e rankas ar C’hallaoued brezeliañ tenn da c’houde evit skarzhañ Sinaiz o doa aloubet Norz
Indezsina. E meurzh 1885 e voe trec’het un anvonad gall gant Sinaiz e Lang-Son nepell diouzh ar
harzoù etre Tonkin ha Sina. Bez’ e voe un droukverzh hep heuliadoù pouezus na lakae ket en arvar ar
gouzalc’herezh gall. Koulskoude e voe brasaet ha distummet an darvoud gant ar c’hedveno er vrobenn
ken ma kavas an eneberezh an tu da lakaat mouezhiañ ur mennad-disfiz gant an Dael, o rediañ Jules
FERRY da reiñ e zilez. Emañ arbennoù gwirion diskar tevezvod FERRY avat da gavout en e
ampoblegezh hag en droukvoz diwar an enkadenn armerzh diouzh un tu, diouzh an tu all diwar e
bolitikerezh diavaez hag ivez, e-touez ar gatoliged, diwar e leviadurezh-likaat.
Evel m’hon eus gwelet c’hoazh (Emsav 114/199-200, 208-209, 1976), e oa aet an traoù war
fallaat er gounezerezh adalek bloavezhioù kentañ an Trede Republik ha lemm-tre e oa aet an
enkadenn e 1881-1882. Ken abred ha 1875 ez eo rediet gwiskadoù paourañ ar ploue da zivaeziañ ayoc’h. Tizhet eo da gentañ an dornwezhourion : bresk e oa o saviad endeo dre m’emañ e dalc’h
korvoder ar c’hounideion, hag ouzhpenn se e rankont talañ ouzh kevezerezh ar c’henderc’hadoù
greantel o tegouezhout e pep korn eus ar vro da heul emled an hentoù-houarn. Enket eo ivez ar
wezhourion-douar : dic’hwel ez eus en o zouez ha torret eo al lusk a oa ganto da arboellañ ha da
brenañ logelloù. Un darn vat eus ar re a oa deuet a-benn da berc’hennañ tachennoù douar a rank o
adwerzhañ. Koazhañ a ra niver gwezhourion ar gounezerezh e Su Frañs ; war zomanioù bras an Norz
ha Diazad Paris e tenn kentoc’h o niver da greskiñ nemet e tisleber o aozioù labour ha bevañs. Reuziet
eo ivez rummoù all : koataerion, glaouerion, gwinierion rivinet gant ar filoksera, tieion vihan Diazad
Paris o kenderc’hañ edeier hag o vagañ deñved, h.a.. E-touez ar c’hounideion tizhet gant an enkadenn
e kavet koulz perc’henned vihan ha mererion pe metaerion. Er mare-se e teuas war gompezennoù
Diazad Paris an neuz o deus bremañ : kaset da get an atantoù bihan, ne chomas koulz lavarout nemet
stalioù gounezel bras oc’h ober gant ardivinkoù araokaet hag oc’h implijout ur bern gwezhourion. Ar
rannvroioù o talañ c’hoazh ar gwellañ ouzh an enkadenn eo ar re ma’z eus lec’h bras gant magerezh al
loened-korn hag ar c’hezeg, evel ar C’hornog. Gwiskadoù a-bezh eus poblañs ar maezioù a zilec’hias
enta etrezek ar c’hêrioù adalek 1875-1876. Aze o deus an hentoù-houarn c’hoariet ur roll a bouez : ar
chanterioù a zesache an dud-labour, hag ur wech savet e tiskoulme al linennoù kudennoù ar
c’hehentiñ. Notomp ne weler ket neuze ar blouezidi o tivroañ a-c’hrad-vat : goût a ouzont e vo al
labourioù diberzhek ha gopret fall o lod, e vo tenn o aozioù bevañ, ha ned eont kuit nemet dre ma
vezont gennet. Klask a reont en em staliañ kentoc’h er c’hêrioù bihan hag etre, ar re-mañ o c’hoari ar
roll azhenterioù evit ar c’hêrioù bras : da skouer e teu kouerion da boblañ Saint-Étienne, tra ma
treuztir kêriz Saint-Étienne da Lyon. Etre 1876 ha 1881 e vez well-wazh 160 000 den o tivaeziañ bep
bloaz. Da c’houde e tigresk buan ar feur-se : adalek 1882 emañ ar greanterezh ivez en enkadenn ha
reuziet eo ar c’hêrioù gant an dic’hwel. Ar re gentañ tizhet eo an nevezdeuidi hag an divaeziañ a

baouez a vezañ an diskoulm evit tud ar maezioù. Grevusaet eo enta diaesterioù armerzhel ar maezioù
gant an enkadenn c’hreantel. Deuet eo houmañ da heul un enkadenn gellidel merket etre traoù all gant
freuz-stal unan eus ar bankoù gall brasañ, an Union Générale, e genver 1882. Da heul ez eo
adframmet ar bankoù all ha muzuliañ a reont pizh ar c’hredadoù d’an embregerezhioù. Emañ an
enkadenn en he rustañ e mengleuzioù ha houarnouriezh glaoueg al Loire, e gwiaderezh Normandie ha
Kornog Frañs, en ijinerezhioù diseurt e Paris. Hogen tizhet eo an holl rannvroioù hag an holl
c’hennadoù. E Norz Frañs e kresk herrek eztennerezh ar glaou, met ur goulerc’h bras a chom gant an
houarnouriezh hag an ijinerezhioù-pleuskañ na ziorreont ket a-geñver. En ur ser gant an dic’hwel e
c’hoarvez digresk ar goproù ha gwashadur aozioù bevañ ar vicherourion : heverk eo gouzizadur
bevezerezh ar gwin hag ar c’hig e Paris. Edo ar frankizouriezh armerzhel en he barr ha dic’houest en
em gave ar gouarnamant. Kaer en devoe Jules FERRY lakaat sevel skolioù nevez hag urzhiadañ
dafar-skoliañ e-leizh, re zarnel e chomas an embreg-se : nag al labourioù evit an deskadurezh, na
kennebeut all ar chanterioù hent-houarn ne rojont an tu da ziskoulmañ kudenn an dic’hwel.
Adalek dibenn ar bloavezhioù 1870 o doa ar vicherourion, chomet saouzanet ur pennad mat goude
moustrerezh ar Gumun, adkroget d’en em frammañ. Ken abred ha 1877 e kroge Jules GUESDE da
vrudañ an tezennoù marksour en e gelaouenn L’Égalité. Ar c’hweluniadoù, oberiant daoust ma n’int
ket c’hoazh anavezet gant al lezenn, a gas dileuridi da Gendalc’h micherour sokialour Frañs aozet e
Marseille e here 1879. Dre 73 mouezh ouzh 27 e tarbenn an dileuridi un amkaniad marksour, o
tiskuliañ emdouell kenlabour ar renkadoù. En e gelaouenn e tag Jules GUESDE ar radikaled a venn
komz en anv ar vicherourion. Ateget eo disentezioù Kendalc’h Marseille gant hini Le Hâvre e 1880.
Daoust ma krog tezennoù pennañ ar varksouriezh d’en em ledañ e Frañs a drugarez da Jules GUESDE
ha d’e geneil LAFARGUE, ne vez ket anavezet nemeur oberennoù MARX e-unan : n’eo nemet e
1885 ez eo embannet e galleg Manifesto ar Strollad komunour en e bezh. Degemeret eo ar
gealiadurezh nevez dreist-holl gant micherourion ar gwiaderezh ha gant gwiskadoù ’zo eus
labourerion ar vetalouriezh hag ar mengleuzioù. Da heul c’hwitadenn ar sokialourion e dilennadegoù
1881 e troc’h Jules GUESDE hag ar varksourion, e Kendalc’h Saint-Étienne e 1882, diouzh ar
c’halluzourion (« possibilistes »), a rebechont dezho o c’hempennelouriezh. Sevel a reont e 1883 ar
Strollad micherour gall (« Parti Ouvrier Français ») o vodañ micherourion eus gwiaderezhioù Roanne,
Reims, Troyes, Roubaix hag eus mengleuzioù ha houarnouriezh an Allier. Ar mezeg BROUSSE hag
ar c’halluzourion a grou diouzh o zu Kevread al labourerion sokialour (« Fédération des travailleurs
socialistes ») e 1883 ivez ; bras eo o levezon e-touez an dornwezhourion barizian, stag ouzh
hengounioù proudonek ha liberter dispac’herion 1848 ha 1871, hag e-touez micherourion ar
c’hreizennoù greantel bihan n’int ket pellaet c’hoazh diouzh bed ar ploue ; nes a-walc’h emaint d’ar
radikaled araokaetañ hag evito e chom ar stourm evit ar Republik pouezusoc’h a-benn ar fin eget ar
stourm renkadel. A-hend-all eo dav menegiñ ivez difreterezh ar vlankiourion o tistreiñ da Frañs goude
diskounadur 1880 grataet da stourmerion ar Gumun. Sevel a reont ur Poellgor-kreiz dispac’hel
(« Comité révolutionnaire central ») a zo renet goude marv BLANQUI e 1881 gant Édouard
VAILLANT. An anveliourion a denn korvo ivez eus an diskounadur : e c’hweluniadoù ar Gevred
dreist-holl e kevez o levezon ouzh hini ar sokialourion. Gwan a-walc’h ha disrannet e chom an
aozadurioù micherour er bloavezhioù 1880-1885. Kement-se avat ne zle ket ober diwelout droukvoz
don ar renkad vicherour paket en enkadenn armerzh hag a grog da soñjal n’eus lec’h ebet eviti er
renad.
A-hend-all e oa mui-ouzh-mui gant politikerezh diavaez FERRY un tuadur na blije ket d’ar
vrogarourion. An Tevezeg n’en doa ket dilezet mennoz an « Digoll », pell diouzh eno : dizarbenn a
reas kinnigadennoù BISMARCK a sile mennoz ur c’hevredadur etre an div riez. Nemet en doa
FERRY ezhomm d’an ampoent eus darempredoù mat gant Alamagn evit kas da vat e raktresoùtrevadenniñ. Ha kenwaller devoudel da leviadurezh tramor FERRY e voe BISMARCK, a wele gant
plijadur ar C’hallaoued o tilezel evit un amzer prientidigezh an Digoll hag o washaat c’hoazh o
digenvezded en Europa dre vont e kevezerezh gant riezoù trevadenner all evel Italia ha Breizh-Veur.
Ken ez eo an darempredoù gall-alaman gwelloc’h eget biskoazh e 1884. Nemet e krog ar c’hedveno
gall da ersaviñ taer : ar « Prusad », « Bismarck » a vez graet eus FERRY. D’ar 1ñ genver 1885 e karez
CLÉMENCEAU en e gelaouenn La Justice « adunvanidigezhioù o c’hloazañ briegezh ha goanagoù

nevetañ ar vro ». Div gostezenn pergen a gas war-raok ar stourmad ouzh an Tevezeg : ar radikaled
bleniet gant CLÉMENCEAU hag an tu dehou, o-div enebet ouzh an aloubadennoù-trevadenniñ a
sellont evel noazus ouzh difennerezh ar vrobenn hag ouzh prientidigezh an Digoll1. Ouzhpenn se e fell
d’ar radikaled bezañ degemennourion ar renkadoù-labour gwasket gant an enkadenn armerzh, tra ma
n’o deus ket katoliged an tu dehou pardonet da FERRY e leviadurezh-likaat. D’an 30 meurzh 1885,
goude klevout keloù eus faezhadenn Lang-Son, e tag CLÉMENCEAU an Tevezvod e Kambr ar
Gannaded : « N’hoc’h anavezomp mui, ne fell ket dimp hoc’h anavezout (). N’eo ket ken maodierned
a’m eus dirazon, tamallidi a uhelvradouriezh ne lavaran ket ». Un darn vras eus ar goulzataerion
bleniet gant RIBOT a sav ivez a-enep Jules FERRY. Mouezhiet ez eus ur mennad-disfiz ouzh ar
gouarnamant gant 306 kannad ouzh 149, ken ma rank izili an Tevezvod reiñ o dilez. Atav en doa
FERRY kaset e leviadurezh-trevadenniñ gant harp kelc’hiadoù strizh ha dirak digasted ar c’hedveno.
Ar C’hallaoued a gave ar brezelioù tramor koustus a dud hag a arc’hant, nemet e choment gouzañvat
a-benn ar fin. Pa droas an digasted en eneberezh da heul an enkadenn armerzh hag an dostidigezh
ouzh Alamagn, ez anadas neuze breskted an harpoù he doa leviadurezh-trevadenniñ FERRY.
E-lec’h FERRY e teuas BRISSON, koulzataer nes d’ar radikaled, a savas ur gouarnamant a
« dolpadur republikan » oc’h enklozañ holl duadurioù ar republikaned betek ar c’hleiz pellañ. An
Tevezvod-se a badas betek dalc’h kentañ ar Gambr nevez goude dilennadegoù here 1885. BRISSON
eo a sinas feur-emglev Tien-Tsin ma anzave Sinaiz da vat ar veli c’hall war Donkin. Graet e voe
mouezhiadegoù 1885 diouzh reizhiad an dilenn-roll departamantel, bet darbennet gant an Dael e grez
eil tevezegiezh FERRY. E 34 departamant e chomas disrannet ar republikaned, o kinnig daou roll : an
eil koulzataer, egile radikal (ennañ sokialourion a-wechoù). Un adsked eus ampoblegezh ar renad er
werin e oa, ar radikaled o klask tennañ korvo eus seurt drouklaouended. Dre-holl e kinnigas an tu
dehou ur roll hepken : kont CHAMBORD o vezañ marvet dihêr e 1883, e chome kont PARIS evel
emvenner nemetañ da dron roueel Frañs ha ne oa mui disparti etre an unpennelourion dre abegoù a
diernac’h ; a-du-rall, marv unvab NAPOLÉON 3 e 1879 en doa lakaet ar vonapartourion da dostaat
ouzh ar roueelourion. « Unaniezh an Dehouidi » kadoriadet gant an ezvonapartour MACKAU a reas
berzh en dilennadegoù, o tennañ splet eus ampoblegezh ar renad hag eus an hennon e-touez o
eneberion : dastum a reas 201 sez er Gambr. Gant ar republikaned e chome evelkent ar muianiver, p’o
doa 383 c’hannad, nemet e oant rannet. Div dro-vouezhiañ oa bet ret e hogos an hanter eus an
departamantoù : d’an aliesañ en em vataas ar radikaled eus keflezadur ar goulzataerion, dilañs ganto
dre ma oant lakaet kiriek d’an enkadenn armerzh. A-benn ar fin e voe graet ar Gambr nevez gant tri
bloc’had kevatal pe-dost : ar virelourion, ar goulzataerion, ar radikaled, ar re-mañ oc’h enklozañ ur
gronnadig sokialour. Ar radikaled-sokialour hag ar sokialourion oa ur c’hant bennak, harpet gant ur
stroll all habaskterour a 40 den anvet ar C’hleiz radikal. Met un darn eus ar goulzataerion oa prest da
gevrediñ gant an tu dehou a-enep arc’hadurioù kevredigezhel an tu kleiz-pellañ ha d’ar « gourdrouzoù
ouzh ar berc’hentiezh ». Gant an dilennadegoù eo bet kemmet dasparzh ar strolladoù er Gambr ha
nevesaet ar c’hoskor : tud nevez ez eus eus an hanter pe-dost eus ar gannaded. N’eus mui tu da gaout
muianiveroù stabil evel a-raok here 1885 : deraouiñ a ra ur prantad a devezvodoù berrbad. Unan eus
greadoù kentañ ar Gambr eo advouezhiañ ar c’hredadoù evit an Tonkin d’an 24 kerzu 1885, dre 274
mouezh a-du ouzh 270 a-enep (198 mirelour ha 72 republikan), o nac’h dre se dilezel an drevadenn
nevez. A-hend-all e voe addilennet Jules GRÉVY da Arlevier ar Republik d’an 28 kerzu.
Ar vro a gendalc’has da vezañ reuziet gant an diaesterioù armerzhel ha kevredigezhel. Ec’hwelioù
e-leizh a darzhas, en o zouez hini Decazeville e derou 1886 en devoe un dasson bras e Frañs a-bezh.
1
Unan eus prederioù dalc’husañ Gallaoued ar mare e oa prientidigezh an Digoll sellet evel un dlead nevet, hag a
adkaver e pep lec’h. En e romant Tartarin sur les Alpes embannet e 1885 (a zo pell a dalvezout Tartarin de Tarascon), e
teskriv Alphonse DAUDET ar c’hemmoù c’hoarvezet abaoe 1870-1871 e diduamantoù Taraskoniz : « Kalz bloavezhioù zo
aet e-biou abaoe ar brezel, kalz almanakoù zo bet taolet en tan ; hogen Tarascon n’he deus ket ankouaet, hag o tilezel an
dihuedoù mibilius a wechall, n’he deus bet mennoz ken nemet tapout gwad ha kigennoù evit an digolloù da zont.
Kevarzheoù tennerezh hag embregerezh-korf, ganto gwiskamantoù hag harnezadur, pep hini he laz-seniñ hag he banniel ;
salioù armoù, emzornata, bazhata, emdroadata ; redek war droad, gouren etre tud eus ar gwellañ bed, o deus kemeret lec’h
chaseerezh ar c’hasketinier hag ar c’haozeadennoù platonek war an hemolc’h e stal an armdiour Costecalde ». Alpaer
arroutet eo deuet Tartarin e-unan da vezañ, daoust ma n’eo ket gwall yaouank ken. Kadoriad eo e klub alpaerezh Tarascon.

Ne zegas ar Gambr nevez gwellaenn gevredigezhel ebet. Mui-ouzh-mui emañ ar vicherourion a-enep
d’ar republik daeliek a sellont evel mirelour dre anien. Tizhet eo ivez ar renkadoù etre gant an
enepdaeliegezh dre ma welont en distabilder tevezvodel un andon a zizurzh hag a ziefedusted, evel
ma’z eo tizhet ar vrogarourion o-unan a grog da soñjal n’eo ket gouest ar renad da brientiñ an Digoll
ouzh an Alamaned. Bez’ ez eus ul luskad enepdaeliek kreñv o sevel er vro. Ar penngadour
BOULANGER a chom Maodiern ar Brezel en holl devezvodoù lerc’h-ouzh-lerc’h. Un obererezh
talvoudek a ren en e rann : arneveziñ an armadur, gwellaat aozioù bevañ ar soudarded, adurzhiañ ar
skolioù milourel hag ar gwazadurioù enepspierezh. Emañ an tu dehou a-enep dezhañ. Rebech a reont
dezhañ bezañ torret a garg eus al lu izili ar c’herentiadoù roueel hag impalaerel, – harluet oant bet
forzh penaos dre lezenn an 22 mezheven 1886. Ouzhpenn se emañ ar penngadour o prientiñ ur raktres
a wazerezh milour tri bloavezh redius evit an holl, zoken evit ar veleion, ezdalc’het betek neuze.
Dic’houzañvadus eo kement-se d’ar gatoliked. Hogen an eneberion a gleiz, ar radikaled pergen, a gred
o deus kavet e Maodiern ar Brezel un den diouto. Tagañ a ra an tu dehou ent foran, o tamall « ar
c’havailhadoù-se oc’h en em vugadiñ gant o enebiezh » ouzh ar Republik. Goût a oar an holl e teu
BOULANGER eus ar werin hag ez eo bet dilañset e enraokadur gant renad an Urzh divezek. Sellet e
vez evel an hini a zo gouest da dreuzfurmiñ speredegezh al lu, d’ober anezhañ ul lu republikan, pa
chom c’hoazh ur c’hreñvlec’h mirelour.
D’an ampoent ez eus o ren er vro ur stourmad evit an Digoll, e-touez e luskerion bennañ Kevre ar
vrogarourion, diazezet e 1882, ennañ 180 000 ezel ha da gadoriad dezhañ abaoe meurzh 1885 Paul
DÉROULÈDE, ezvrezeliad eus 1870 ha barzh. Levezonet eo bet gant ar mennozioù radikal ; soñjal a
ra ez eo lakaet dazont ar vro en arvar gant ar renad a zo hervezañ o tarvañ galloud ar Stad. Diarc’hañ a
ra azgweladur ar renad daeliek, amplegad, gouez dezhañ, da azgweladur feur-emglev Frankfurt. E
kealiadurezh ar C’hevre e kaver kichen-ha-kichen arc’hadurioù kevredigezhel kevatalour diresis,
diogeladur riegezh ar bobl, kanmeuladur an emskiant vroadel, dinac’hadur ar renad daeliek. Ma n’eo
ket chalet ar radikaled gant ar stourmad-se, e tiskouez ar goulzataerion o nec’h. BISMARCK ivez zo
prederiet gant an difreterezh milourek enebalaman a wel e Frañs, – pe a ziskouez bezañ prederiet abenn tennañ korvo eus ar blegenn ha pouezañ war an dilennadegoù dezverezhel. Er goañv 1886-1887
e tolp al luoz alaman ouzh an harzoù gall hag e tiviz un taolad moustrerezh en tri ezdepartamant gall
destaget e 1871. Daoust da se, da-geñver dilennadegoù an 21 c’hwevrer 1887 ne zilenn Elzas-Loren
nemet kannaded gourzhbonner gallgar. Kement-mañ a ya da vroudañ c’hoazh ar c’haleniezh ouzh
Alamagn e Bro-C’hall. D’an 21 ebrel 1887 e c’hoarvez an afer SCHNAEBÉLÉ. Hemañ, komiser
polis e Meurthe-et-Moselle, a zo bet galvet gant ur c’henvreur alaman war zigarez ur gra a wazerezh,
zo harzet ha bac’het o tegouezhout war an diriegezh alaman gant an tamall a spierezh. Aergelc’h ar
mare a lak ar c’hedveno gall da ersaviñ taer diouzhtu. Evit ar vroadelourion ez eo didec’hus ar brezel,
hag e Kuzul an Tevezvod e kinnig BOULANGER kas un ultimatom d’ar gouarnamant alaman. Nemet
e sav an Arlevier GRÉVY a-enep : « Koulz ha brezel eo un ultimatom, emezañ, ha ne c’houlan ket
kaout brezel ». A-benn ar fin e kas Maodiern an Traoù diavaez ur goulenn displegadurioù da Verlin.
BISMARCK neuze a gav gwell dieubiñ SCHNAEBÉLÉ. Mont a reer e-biou d’ar gourdrouz brezel ha
reizh e teu en-dro an darempredoù etre an div vro. Met gant an afer-se eo bet kresket c’hoazh
poblegezh BOULANGER. Bennozh d’e ziblegusted eo a lavarer eo bet dieubet ar c’homiser. Hogen
kevrediñ a ra mirelourion ha koulzataerion da ziskar Maodiern ar Brezel a gavont re boblek ha re
zañjerus evit ar peoc’h. D’ar 17 mae 1887 ez eo diskaret ar gouarnamant dre 275 mouezh ouzh 257.
Savet ez eus ur gouarnamant koulzataer gant ROUVIER da Devezeg. N’emañ mui BOULANGER er
vaodierneg, hag e tiskouez an tu dehou un emzalc’h nevez : ne glask ket diskar ar gouarnamant, hag
eñ republikan. Asantiñ a ra ar virelourion harpañ – pe da nebeutañ na dagañ – un tevezvod
habaskterour o tifenn ar peoc’h hag an urzh kevredigezhel ouzh ar radikaled hag ar sokialourion.
Anvet eo BOULANGER e penn an 13t korflu e Clermont-Ferrand. Nemet ez eus e Paris un
dilennadenn darnel d’an 23 mae ha war gentod ar radikal ROCHEFORT ez a 38 000 mouezh war anv
ar penngadour daoust ma ne oa ket emstriver. O harpañ BOULANGER ez eus ivez bremañ
DÉROULÈDE ha Kevre ar vrogarourion. Mui-ouzh-mui e sav ar c’hedveno a-du gant « an den en
deus lakaet BISMARCK da gilañ ». Kanaouennoù a vez aozet da ganmeuliñ an ezvaodiern. Bez’ e
kaver da brenañ ar c’heuz Boulanger, ar soavon Boulanger, al likor Boulanger, « an hini nemetañ
n’eus danvez alaman ebet e-barzh ». D’an 8 gouere 1887 ez eo aloubet porzh-houarn Lyon e Paris

gant un engroez o klask mirout ouzh BOULANGER a loc’hañ da Clermont-Ferrand. An diskeladegse a ra aon da republikaned ’zo stag ouzh pennaenn gourfouez ar galloud trevourel war al luoz hag o
trawelout dañjer un diktatouriezh vilourek. Pellaat a ra neuze CLÉMENCEAU diouzh
BOULANGER, daoust ma teu an dud o harpañ hemañ eus ar c’hleiz hag ar c’hleiz pellañ.
Koulskoude pa’z eo harluet ar penngadour da Clermont-Ferrand, ne glask ket gounit korvo gant e
boblegezh, hag e koazh tamm-ha-tamm an difreterezh en-dro dezhañ. Anat eo ne oa ket ur penn
politikel. Adlusket eo avat ar stourmad enepdaeliek gant ur gwarzh o tarzhañ er c’helc’hiadoù
gouarnamantel : WILSON, deuñv GREVY, zo paket o werzhañ Legionoù a Enor. Gant an afer-se ez
eo divrudet war un dro ar renad hag ar goulzataerion a zo er galloud. Da heul un devennadenn a-berzh
CLÉMENCEAU ez eo diskaret Tevezvod ROUVIER d’an 19 du 1887 dre 317 mouezh ouzh 228 : en
abeg d’ar gwarzh n’o deus ket an dehouidi kredet harpañ ar gouarnamant. Ouzhpenn se en deus Kont
PARIS embannet un diskleriadur d’ar 15 gwengolo oc’h erbediñ ur renad unezholadek hag o tiogeliñ
emañ ar vro « heuget gant an daeliegezh republikan », o c’hoantaat ur Stad kreñv. Anat eo e fell d’an
emvenner lakaat an tu dehou da gemer perzh er stourm ouzh ar renad. Deuet mat eo e ziskleriadur
gant askell aotrouniek an tu dehou, eleze an ezvonapartourion (65 emaint e Kambr ar Gannaded).
Goude diskar ROUVIER ne gav GRÉVY den ebet evit adsevel ur gouarnamant. En abeg d’ar
gwarzh en tizh ent personel ha d’an enkadenn bolitikel e ro e zilez d’an 2 kerzu 1887. Neuze en em
vod an Dael en ur C’hendalc’h a-benn dilenn un Arlevier nevez. Emañ ar muianiver gant FERRY er
Sened ha moarvat ivez er C’hendalc’h a-bezh. Met ur stourmad a-enep FERRY zo embreget gant
CLÉMENCEAU hag ar radikaled, harpet gant ar vlankiourion ha Kevre ar vrogarourion. Aozet ez eus
diskeladegoù yoc’hek e Paris a-enep da « FERRY-naonegezh » en deus kemeret perzh e moustrerezh
ar Gumun ha « FERRY-Tonkin » en deus kaset soudarded c’hall da vezañ lazhet da Indezsina hag en
deus dilezet prientidigezh an Digoll. A-dal da FERRY e kinnig ar radikaled Sadi CARNOT, douaren
da CARNOT an Dispac’h gall, anavezet evit bezañ nac’het, pa oa Maodiern an Arc’hant e Tevezvod
ROUVIER, degemerout tud erbedet dezhañ gant WILSON. Daoust d’e gewerded avat, ned eo ket ar
paotr un den dreist, met evel ma lavar CLÉMENCEAU e-unan : « Ned eo ket gwall varrek, met
dougen a ra un anv republikan ». An aon rak ar c’habaduilhoù a wered war vouezhiadeg ar
C’hendalc’h. En dro gentañ emañ ar muianiver keñverel gant CARNOT. En eil tro e keflez gantañ o
mouezhioù FERRY ha FREYCINET, ha diraez a ra ar muianiver dreistel. Dibenn remzad politikel
FERRY eo. Aze ez eus bet kentradet un argerzh a zeuy da vezañ un henvoaz a-hed an Trede
Republik : techet e vo an Dael da zilenn paotred dister da Arlevierion kentoc’h eget personelezhioù
kreñv.
An hevelep yuzh pe-dost he deus miret ouzh FERRY a vezañ dilennet da Arlevier a ya da harpañ
BOULANGER ; amparañ a ra pezh a vez anvet ar « Strollad broadel ». Daoust da zisfiziañs
CLÉMENCEAU ha GUESDE ez a radikaled ha sokialourion d’ober ar pep brasañ eus sturvod ar
Strollad broadel. Ennañ emañ ivez DÉROULÈDE. Ouzhpenn o mennozioù ez eo o zemz-spered
aotrouniek a liamm an dud-se, – en egin er geliadurezh radikal edo an tech-se : hervez o hengoun
jakobin, e tle mont en ur ser gwerinegezh wirion ha kreñvder ar Stad. Evit dalc’hidi BOULANGER e
oa dav lakaat termen da dreuzvarc’hadoù ha da wallveskadurioù ar renad koulzataer hag erlec’hiañ
ouzh ar renad daeliek ensavet gant Bonreizh 1875 a sellont evel « unpennelour » ur renad all a roio
d’ar bobl ur riegezh wirion : ur werinelezh graet evit al labourerion e vo ar republik nevez. Kinnig a
reont adreizhadurioù kevredigezhel a zo e hil ar radikalouriezh hag ar sokialouriezh nannmarksour :
kefioù-diwaz, perzhiadur al labourerion e buzadoù an embregerezhioù. Darbaroù a erbedont ivez abenn gwareziñ al « labour broadel » ouzh kevezerezh ar c’henderc’hadoù estren : ur sokialouriezh
vroadelour eo e berr2. Hag evito e rank mont en ur ser adframmadur ar vro gant prientidigezh an
Digoll. Harpet int war un diaz ledan-ouzh-ledan : labourerion sokialour pe radikal, bourc’hizion
republikan heuget gant an dizurzh hag o hetiñ ur renad kreñv, brogarourion a gleiz hag a zehou o
heuliañ DÉROULÈDE. Mui-ouzh-mui ez emled ar mennoz emañ Frañs war he diskar hag ez eo dav
2

An dic’hwel a zegase kabaduilhoù etre micherourion c’hall ha micherourion estren. D’ar re-mañ e rebeched pistriañ
nevid al labour. Paot e voe seurt darvoudoù dreist-holl e Marseille hag er Gevred. E Naoned ivez e 1884 e voe kannoù etre
micherourion vreizhat hag ar vicherourion italian o toullañ kanol La Martinière.

erlec’hiañ ur renad aotrouniek ouzh ar renad daeliek evit saveteiñ ar vro. Al luskad boulañjour en em
vata ivez eus emzalc’h reizhiadek un darn eus ar yaouankiz enep an urzh diazezet. Ar republikaned ne
enaouont mui estlamm ar re yaouank evel e dibenn an Eil Impalaeriezh hag e mare an Urzh divezek,
pa oant dougerion ur vro nevez. Kentoc’h eo techet ar remziad yaouank da sellout outo evel tud staliet
mat er galloud, oc’h ankouaat an Digoll hag o leuniañ o godilli pa emañ ar vro o tiwaskañ an
enkadenn armerzh.
Kregiñ a ra ar Strollad broadel da ren ur stourm ahelet war al lugan-mañ : « Loezadur, bodadennvonreizhañ, azgweladur ». Hogen dres, deuriet eo tud an tu dehou gant seurt amkaniad a denn da
freuzañ ar republik daeliek. Magañ a reont ar spi da adsevel an unpenniezh ur wech diskaret ar renad.
MACKAU a ya da weladenniñ BOULANGER e kuzh, o tegas dezhañ harp an tu dehou, en eskemm
eus promesaoù damresis na chalont ket nemeur ar penngadour na gil ket rak an dislavaroù. E-keit-se,
ha dre ma’z eo distroet an tu dehou en eneberezh end-eeun, e kendalc’h an distabilder gouarnamantel.
CARNOT, en deus savet un « Tevezvod aferioù », a glask tizhout BOULANGER, dañjerusoc’h eget
biskoazh dre ma’z eus bremañ a-dreñv dezhañ ur strollad frammet, dre e zizorniañ d’ar 14 meurzh
1888 hag e lakaat war e leve d’an 27 meurzh. Met dre derriñ ar penngadour eus e garg el lu e ra ar
gouarnamant dezhañ an tu da vezañ emstriver en dilennadegoù. D’an 30 ebrel ez a BOULANGER
war ar renk e div zilennadenn darnel, e departamantoù an Nord hag an Dordogne. Pa’z eo anavezet e
emstriverezhioù e kinnig LAGUERRE, kannad radikal hag ezel eus sturvod ar Strollad broadel, ur
mennad-lezenn oc’h erbediñ azgweladur ar Vonreizh. Ar mennad-lezenn-se a zegas diskar an
« Tevezvod aferioù » dre 286 mouezh ouzh 237 : leianiverek e chom ar republikaned koulzataer dirak
yuzh ar radikaled hag an tu dehou. D’an 8 ebrel ez eo dilennet BOULANGER en Dordogne bennozh
d’ar mouezhioù radikal ha bonapartour, hag ivez d’ar 15 ebrel en Nord gant harp ar mouezhioù
micherour. O vezañ ma ne c’haller ket aozañ un unezholadur evitañ, e fell dezhañ tennañ korvo eus an
holl zilennadennoù darnel ha klask reiñ dezho un neuz unezholadek. Reiñ a ra diouzhtu e zilez a
gannad hag en em ginnig en-dro en Nord, er Somme hag er Charente-Inférieure. Dilennet eo en tri
departamant-se diwar-bouez harp ar virelourion diouzh un tu, ar radikaled hag ar sokialourion diouzh
an tu all. Aozet e vez ar bruderezh diouzh an hentennoù amerikan gant DILLON, ezel eus sturvod ar
Strollad broadel en deus gwelet a-dost ar stourmadoù dilennel er Stadoù-Unanet : a-vras e vez skignet
levrioù ha kanaouennoù diwar-benn an emstriver, luc’hskeudennoù ha poltredoù, bitrakoù warno
skeudenn ar « penngadour kalonek » ; implijet e vez prezegennerion gopret. D’an 27 genver 1889 en
em gav kreñv a-walc’h BOULANGER evit mont war ar renk en un dilennadenn darnel e Paris, a-enep
d’an ali roet dezhañ gant ar radikaled. Dilennet eo dre 245 236 mouezh ouzh 162 875 d’ar radikal
JACQUES ha 17 039 da BOULÉ, emstriver ar c’hedourion (dalc’hidi GUESDE) hag ar vlankourion.
« À l’Élysée ! » a huch aduidi ar penngadour dre straedoù Paris. Gant ar pep brasañ eus poblañs ar
gêrbenn ouzh e harpañ en dije gallet BOULANGER aozañ un taol-Stad ha diskar ar renad en abardaez
an 27 genver. Met ne zeu ket a-benn da drec’hiñ e vorc’hedoù a soudard feal ha skouer gwallzisoc’h
an Eil Impalaeriezh diazezet diwar un taol-Stad ne c’hell nemet kendeurel d’e herzel. Aze e c’hoari
ivez levezon e vestrez, an Itron de BONNEMAIN, en doug d’an evezhiegezh. Kaout a ra dezhañ ivez
e vo trec’h e luskad e dilennadegoù 1889 : lezel a ra da vont e-biou an dro da gemer ar galloud dre
nerzh.
Ar gouarnamant, pennfollet da gentañ, a zasstourm taer. Endodiñ a ra un erbar-lezenn oc’h
erlec’hiañ ouzh an dilenn-roll departamantel ar mouezhiañ pastellel nad eo ket ken lañsus d’an
dilennadegoù unezholadek. Darbennet eo al lezenn gant ur muianiver dister er Gambr, brevus er
Sened, – derc’houezour hemañ d’ar maezioù republikan. Hogen dre ma kinnig ivez ar gouarnamant ur
raktres tell war ar c’horvoder ez eo diskaret d’ar 14 c’hwevrer 1889 gant an dehouidi hag ar
goulzataerion unanet. Amsavet eo gant un tevezvod bleniet gant TIRARD a gemer da vaodierned
ezkevelerion da GAMBETTA, CONSTANS en Diabarzh pergen. Hemañ a embann diouzhtu e
vennad « diogeliñ dalc’hidigezh urzh al lezenn hag an doujañs dleet d’ar Republik ». Eizh deiz goude
e endorniadur e loez Kevre ar vrogarourion. E-keit-se e klask ar voulañjourion deduañ ar gatoliged.
D’ar 17 meurzh 1889 e tiskler BOULANGER da-geñver ur banvez e Tours n’eus ket anv evitañ da
lakaat en arvar republikanegezh ar renad. Kouviañ a ra ar gatoliged da dreiñ gant ar Republik, o
prometiñ dezho e vo lakaet bevennoù d’al likadur. « Ar Republik, emezañ, () a zle disteurel hêrezh

jakobin ar Republik a vremañ, a zle degas d’ar vro ar peoc’hadur relijiel ». Dilaouen eo pennoù an tu
dehou a grede implijout BOULANGER evit adsevel an unpenniezh, tra ma ra ar republikaned
anezhañ « penn ar gloerelourion ». E gwirionez eo deuet mare an tre evit ar voulañjouriezh abaoe an
27 genver. CONSTANS a c’hourdrouz herzel BOULANGER evit « gwalldaol ouzh diogelroez ar
Stad ». Bountet gant an Itron de BONNEMAIN en em denn ar penngadour da Bruxelles d’ar 1ñ ebrel
1889. Ar gouarnamant a ra e c’hounid eus tec’hadenn divrudus BOULANGER ha war un dro eus
kantveder an Dispac’h gall. D’ar 5 mae (deiz-ha-bloaz bodadeg ar Stadoù-Meur e 1789), e tigor an
Diskouezadeg Hollvedel. An holl lidoù en-dro d’ar C’hantveder a zistav an tennderioù politikel hag a
zeu da greñvaat arwarzh ar Republik, hêrez an Dispac’h. E Reter Meur Frañs d’an 23 mae ez eo
krouet gant CLÉMENCEAU a-gevret gant ar c’houlzataer RANC hag ar galluzour JOFFRIN,
Kevredad gwirioù mab-den hag ar geodedourion, dezhañ da bal difenn ar Republik ouzh an
diktatouriezh kezarour. Ar frañmasonerezh a zeu da harpañ ar renad, heuliet gant ar rouedad a
boellgorioù hag a gevarzheoù republikan a zo oberiant er bourc’hioù hag er c’hêrioù bihan. D’ar 17
gouere 1889 ez eo berzet al liesemstrivañ ha lakaet endalc’hus an diskleriadurioù foran a emstriverezh
a-raok ar mouezhiadegoù, kement-se a-benn parraat ouzh dilennadennoù unezholadek e gounid
BOULANGER. Hemañ zo kondaonet d’an trevvac’hadur dre zesfailh d’ar 14 eost ha lakaet
andilennadus. D’an 18 eost ez eus aozet e Paris ur banvez bras ma’z eo kouviet maered Frañs, ha n’eo
ket dre zegouezh : digant ar broviñs e c’hortozer silvidigezh ar renad, a-enep da Paris a chom
boulañjour. Kevrediñ a ra ar virelourion gant dalc’hidi an ezpenngadour da-geñver dilennadegoù
gwengolo, oc’h ahelañ ar stourmad war azgweladur ar Vonreizh. Met amjestr eo seurt kevredadur : tra
ma fell d’ar voulañjourion, deuet ar braz anezho eus an tu kleiz, sevel ur republik nevez, e klask an
dehouidi adsevel an unpenniezh. Ar veleion a sav a-enep d’ar renad en abeg d’e leviadurezh-likaat
hag etre traoù all dre ma’z eus bet mouezhiet nevez ’zo ul lezenn prientet gant BOULANGER pa oa
Maodiern hag oc’h ensaviñ ar gwazerezh milour tri bloavezh evit an holl, ar studierion hag izili an
deskadurezh oc’h ober ur bloavezh hepken, ar gloer o vezañ renket e-touez ar studierion. Hogen ar
gouerion a vouezh a-du gant ar renad a-enep d’an Iliz ha d’ar c’houvriaded virelour. D’an 22
gwengolo ez eus dilennet 366 kannad a gleiz, 168 eus an tu dehou ha 42 voulañjour. Un darn bouezus
eus diaz poblañsel boas an tu kleiz en deus mouezhiet boulañjour, dreist-holl e Paris. Koulskoude gant
yuzh an dehouidi hag ar voulañjourion n’eus nemet 100 000 mouezh muioc’h eget gant ar virelourion
o-unan-penn e 1885. Kement-se a glot gant emled diastal ar mennozioù republikan er maezioù diwargoust hol ar c’houvriaded. E Paris, en eneb e kollas dalc’hidi BOULANGER nebeut-tre a vouezhioù
e-keñver an 27 gouere 1889. Er 17t ranngêr, pastell vicherour, ez eas muioc’h a vouezhioù da
BOULANGER eget d’ar sokialour JOFFRIN. Hemañ a voe dilennet avat dre ma voe diskleriet
didalvoud ar mouezhioù evit an ezpenngadour. Ur c’hreñvlec’h micherour evel Saint-Denis a gasas
d’ar Gambr ur boulañjour. E meur a gêr vras all e voe dilennet boulañjourion, evel Maurice BARRÈS
e Nancy, LE HÉRISSÉ, un ezradikal, e Roazhon. Evel ma skriv Jean-Marie MAYEUR : « Frañs ar
c’hêrioù bras, Frañs oadvezh ar yoc’hoù n’he doa ket dilezet ar penngadour “broadel” ha
“kevredigezhel”. Met Frañs ar bourc’hioù hag ar maezioù a nac’he e harpan »3. Ar muianiver
republikan er Gambr a grog da ziwiriekaat dilennadennoù kannaded ’zo eus an eneberezh. Neuze e
tisrann MACKAU, bleiniad an tu dehou, diouzh ar voulañjourion, ha tostaat a ra d’ar republikaned, ounan spontet gant ampled al luskad enepdaeliek ha prest da lakaat goursez d’al leviadurezh enepkloer
evit saveteiñ ar renad. Ar gronnad boulañjour en Dael hepken zo reuziet gant an diwiriekadurioù. Ar
c’hildorn mat a roer da CONSTANS, Maodiern an Diabarzh, evit na glaskfe ket betek re dizoleiñ al
liammoù a zo bet etre BOULANGER hag an tu dehou. Taol-arnod diwezhañ a-berzh ar
voulañjourion, dilennadegoù dinazel 1890 zo ur c’hwitadenn evito. War zigenstrollañ ez a da c’houde
ar Strollad broadel : e izili a yelo pe d’ar vroadelouriezh dehou, evel DÉROULÈDE pe BARRÈS, pe
d’ar sokialouriezh, evel GRANGER pe Ernest ROCHE. BOULANGER, digenvezet-mik, en em lazh
war vez e vestrez e bered Ixelles e Belgia d’an 30 gwengolo 1891.
Lakaet er-maez diratozhiegezh personel ar penngadour, unan eus arbennoù c’hwitadenn ar
voulañjouriezh a voe forc’hellegezh ar c’hevredadur etre an tu dehou o klask distreiñ d’an tremened
ha tud o tont eus an tu kleiz ha mennet da sevel ur werinelezh araokadek. Hogen dre m’en doa
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BOULANGER nac’het gourgavael ar galloud ha dibabet hent ar mouezhiadegoù, emañ arbenn
pennañ e zroukverzh da gavout e dreistpouez dilennel ar broviñs (ha dreist-holl ar ploue) e-keñver
Paris hag ar c’hêrioù bras. En amzer-se emañ hogos an div drederenn eus ar Frañsizion o vevañ e
kêriadennoù dindan 2000 annezad (ha c’hoazh ne zalc’her ket kont eus levezon ar ploue en ur bern
kêrioù bihan) ; kouerion ez eus eus an hanter pe-dost eus ar boblañs c’hall. En derou en doa
BOULANGER en em vataet eus droukvoz labourerion ar gounezerezh o tiwaskañ an enkadenn hag
o’n em glemm a vezañ ankouaet gant ar renad. Azonus eo er c’heñver-se ar respontoù a reas kalz
maered eus kumunioù ar ploue d’un enklask aozet gant Kambr ar Gannaded e 1884 war orin an
enkadenn armerzh. Reoù a gouna gant hiraezh « bloavezhioù mat » an Eil Impalaeriezh, darn a lavar
ez eus bet graet re a bolitikerezh abaoe un dekvloaziad hag ez eo bet diwelet lazioù ar boblañs war ar
maez. Deuet mat e vez BOULANGER en derou gant ar gouerion a vouezh a-yoc’h evitañ da-geñver
dilennadennoù darnel 1888 en Nord, en Dordogne, er Somme hag er Charente-Inférieure. Nemet pa
gevred ar voulañjourion gant gouvriaded an tu dehou, e kollont harp ar gouerion a gav gwell neuze
mouezhiañ evit derc’houezourion ar renad, dre ma welont er c’houvriaded hag er gloer un dañjer da
zistreiñ d’an urzh kevredigezhel kozh. Pa grog ar virelourion da ziarc’hañ azgweladur ar Vonreizh en
ur ser gant ar voulañjourion e soñj diouzhtu an dud diwar ar maez emaint o klask distreiñ d’ar reizhiad
a gent 1870. Feal e chom ar gouerion d’ar Republik a sellont evel ar renad a ro tu dezho da zifenn o
dizalc’hiezh. Stag int ivez ouzh an ensavadurioù degaset dezho gant ar renad : ar c’huzulioù-dinaz hag
ar skolioù. Emañ ar c’hounideion o treuzfurmiñ o atantoù a-benn talañ ouzh an enkadenn : da skouer e
roont muioc’h a lec’h d’ar plant boued-chatal ha da vagerezh ar bioù ; e Diazad Paris e klasker
kompezañ gouzizadur priz-gwerzhañ an edeier dre zegas gouennadoù askorusoc’h ha dre zigreskiñ ar
mizoù dre an ardivinkaat ; er gwiniegi e tisplanter ar skodoù kozh hag e lakaer en o lec’h kefioù a orin
amerikan start ouzh ar filoksera a imbouder warno plant gall. E-ser an holl dreuzfurmadurioù-se e vez
aberzhet ar gouerion vihan, n’o deus ket peadra da bostañ evit kemmañ o doareoù-gounit, hag ar
wezhourion-douar. Anat eo d’un darn vat eus ar blouezidi e ranko o bugale divaeziañ hag ez eo ar
skol an tu nemetañ evito da gaout ur gourc’hwel dereat e kêr. War ar maez e lakaer ur goanag divent
er skol evel hent a herouezadur kevredigezhel. A-hend-all, er c’hêrioù proviñs ez eus dargemm etre ar
c’houvriaded, peurliesañ brientinion o ren ur vuhez a lorc’h diwar leve o douaroù, hag ar gwiskadoù
all, frankvicheridi, amaezhiaded, o vevañ en un doare uveloc’h. Ar re gentañ, o devez kalz amzer vak,
a ya d’ober ar c’hevredadoù gounezerezh, ar c’hevredadoù gouiziegezh, an akademiezhoù proviñs.
Mirelour int, tra ma’z eo republikan peurliesañ ar re all. Ar vreutaerion pergen a ro sternioù d’ar
strolladoù koulzataer ha radikal ha niverus e vezont en Dael. Mennozioù politikel krenn o devez dre
voaz ar vezeion : a-wechoù kristen ha mirelour, peurvuiañ poellelour ha republikan. Betek 1880 e
chom ar reizhaoueriezh ur c’hreñvlec’h mirelour, met da c’houde ez eo aloubet tamm-ha-tamm gant
republikaned. Abaoe derou an Trede Republik ez eo kresket kalz niver an amaezhiaded (700 000 e
1870, 1 100 000 e 1896), en deskadurezh evel just, met ivez e gwazadurioù all : en tellerezh, er
pontoù-ha-hentoù, er postoù, h.a., ha republikan eo ivez ar c’hoskor nevez-se. E-se e oa ar pep brasañ
eus poblañs ar maezioù hag ar c’hêrioù bihan stag-tre ouzh ar Republik hag e dilennadegoù 1889 e
tifennont ar renad a-dal d’ar voulañjourion ha d’an tu dehou dre gas ur muianiver republikan frank
d’ar Gambr. E seurt amprouenn-nerzh e chomas an trec’h gant ar renad dre ma harpe war un dro war
un diaz gwerin ledan ha war ar vourc’hizelezh. Houmañ, a zeree outi ur Stad frankizour kentoc’h eget
unan aotrouniek, ne skoazellas ket BOULANGER. Ar vourc’hizion radikal o doa skoret ar
penngadour en derou a gilas pa spurmantjont argoll un diktatouriezh vilourek : azonus eo er c’heñverse kemm emzalc’h CLÉMENCEAU goude an 8 gouere 1887.
Pouezus e voe heuliadoù ar voulañjouriezh evit ar vuhez politikel gall. Evit difenn ar renad o doa
ar republikaned erlec’hiet ouzh an dilenn-roll departamantel an dilenn-unan pastellel. Hemañ a chomo
ar mod mouezhiañ arveret a-hed an Trede Republik, evel ma chomo talvoudek ivez ar berz war al
liesemstrivañ : strizh e vo liammet ar c’hannad ouzh e bastell hag ouzh lazioù e zilennerion, ha
kresket e vo pouez ar broviñs er vuhez politikel. Seurt amveziadoù a vo lañsus da emled ar
radikalouriezh war ar maezioù. Liammet eo bet ar voulañjouriezh a-du-rall ouzh droukvoz ar werin
dipitet gant ar Republik. Ar broleterion o doa mouezhiet evit BOULANGER pe e zalc’hidi o deus
troet kein da vat d’ar republikaned ha d’ar radikaled : mont a raint da harpañ ar strolladoù sokialour
ma adkavint ezleviaded ’zo eus ar Strollad broadel. Ar Strollad micherour gall gant Jules GUESDE da

skouer en deus bet un niver dister a vouezhioù e 1889 en devo 160 000 dilenner e 1893, tra ma
tremeno niver e izili eus 2000 da 10 000. Mard eo lañsus ar voulañjouriezh evit ar sokialouriezh, e lak
ivez ar vroadelouriezh, liammet betek neuze ouzh ar mennozioù republikan hag ouzh prientidigezh an
Digoll, da risklañ a-zehou ha d’en em gantañ en ur gealiadurezh enepdaeliek hag aotrouniek. Seurt
spered broadelour mirelour a vo unan eus skoroù pouezusañ an drevadennouriezh c’hall hag ur skoilh
galloudek ouzh an didrevadennadur en eil hanterenn an 20t kantved. Kemmet eo bet emzalc’h an tu
kleiz e-keñver al lu. Ar republikaned o doa adsavet an arme goude 1871, o welout enni ar benveg war
un dro da brientiñ an Digoll ha da unvaniñ ar gevredigezh dre ar gwazerezh milour endalc’hus. Er
skol e veze deskoniet ar vugale da vezañ soudarded vat diwezhatoc’h. Manet eo al lu er-maez eus an
difreterezh boulañjour, met dre ma oa BOULANGER e-unan ur milour e chomo ul liv a argilusted
war an arme e spered ar gleizidi. Arabat ankouaat ez eus atav un darn vras eus ar vilourion a remzad o
tont eus ar renkad-ren gozh. Emañ an tu kleiz oc’h emdreiñ a-nebeudoù war-du un enebiezh don ouzh
ar vilourion a zeuio a-wel da-geñver an afer DREYFUS. Evel ma oa bet tremenet da gilstourmer
loezadur Kambr ar Gannaded gant ar gouarnamant a-c’houde MAC-MAHON, e voe ivez argilus
goude BOULANGER ar mennoz azgwelout ar Vonreizh ha kreñvaat galloud ar Stad diwar-goust an
Dael ; pezh a startaas c’hoazh dreistpouez an Dezvañ war an Erounid. Kealiadurezh dehou e vo
hiviziken an enepdaeliegezh, ar vroadelouriezh, ar vilouregezh.
Ar voulañjouriezh a verk erfin ur c’hemm e roll Paris er vuhez politikel gall. Betek neuze e oa bet
ar gêrbenn luskerez an dispac’hioù : eus 1789 da 1794, e 1830, e 1848, e 1870-1871. Deuet eo da
vezañ ur greizenn a vroadelouriezh dehouat. Kement-se zo disoc’h ar c’hemmoù bras c’hoarvezet e
kevredadelezh Paris da heul an treuzfurmadurioù kêraozouriezh deraouet e grez an Eil Impalaeriezh.
« Da heul ar steudad hir-se a zistrujoù hag a ziberc’hennadurioù o tizhout he barr dindan
HAUSSMANN, met o treuzvevañ war e lerc’h betek hon amzer, e sav gwerzh-feurmiñ an tachennoù
douar eus Paris kozh ar Grennamzer. An dud vunut a oa o chom eno a-raok, pa na vezont ket skarzhet
dre un disentez-diberc’hennañ, n’int ket evit talañ ouzh gorreadur koust ar bevañs. Er c’hendioù a
adeilader war rivinoù an tiez paour bet savet e-doug an tri c’hantved a-raok, n’eus mui lec’h evit ar
mañsardennoù, ar pezhioù bihan marc’had-mat klenket etre solieradurioù cheuc’hoc’h (). Bez’ ez eo
evel un tre ec’hon eus ar c’harterioù poblek dirak lanv an tiez kenwerzh, ar stalioù, ar bankoù, ar
c’hretaerezhioù »4. Diskaset edo an dornwezhourion hag ar vicherourion war-du karterioù Norz ha
Reter Paris, pe etrezek ar vannlev ; niverus e oant c’hoazh avat e kreiz ar gêrbenn e 1871, hag ar
gourdrouz lakaet war o annezioù n’eo ket bet estren da emsavadeg ar Gumun. En Trede Republik e
kendalc’h ar gwiskadoù bourc’hiz da gemer lec’h ar broleterion e kreiz Paris. Goude bezañ ar gêr
araokadekañ eus Frañs, e teu Paris da vezañ ur gêr virelour, ma paota ar c’hevreoù eus an tu dehou ha
dehou-pellañ.
Tizhet e voe Aljeria ivez gant enkadenn c’hounezel ar bloavezhioù 1880. Gouzizadur prizgwerzhañ an edeier pergen a sachas d’e heul trubuilhoù bras. Ar gounezadur pennañ e oa an edeier,
ken evit an Aljerianed, ken evit an drevidion. En arbenn eus ar baourentez razh m’edont kouezhet e
rankas kalz henvroiz gwerzhañ o douaroù, pezh a roas da Europiz an dro da deurel o dorn un tamm
muioc’h war dachadoù strujusañ ar vro, o tennañ splet eus lezenn 1873 a freuze dirannded an douaroù
« melk » hag ar gwir-kentprenañ o doa izili kerentiad ar gwerzher. Aze avat e renas an Aljerianed ur
meni gourzhbellerezh war nevid ar gladoù, o kevrediñ da skouer a-benn dasprenañ an douaroù, o
kavout gwell alies gwerzhañ marc’had-mat d’ur c’henvroad eget div wech keroc’h d’un Europad.
Evel ma skriv Mostefa LACHERAF : « Pezh na vo nepred kounaet a-walc’h () ez eo aspiaouerezh hir
ha pennek ar glad, ar strivoù gortozus, disked ha divrall, an nerzh-herzel, ar galonegezh sioul hag ar
gengrediezh rivinus met dibleg o deus ar gouerion staget drezo, e peoc’h hag a-stroll, goude an
emsavadegoù hag al lakadurioù e tredeog, a-dreuz prosezioù ha c’hwitadennoù diniver, da zasprenañ,
adstrollañ, difraostañ, da ziframmañ digant an entrevadur kefridiel ha prevez, holl pe darn eus glad ar
meuriad, eus an douaroù skrapet pe gourdrouzet »5. Aze e renas ar gouerion aljerian un embreg
gwirion a gendalc’herezh oberiat, a badas betek 1954 hag a zo bet unan eus diazezoù pennañ an
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emskiant vroadel war ar maez. Ar stourm-se a gempouezas disleberadur an emframmoù kozh a denne
da zispenn al liammoù etre an Aljerianed. Hogen gant astennadur ar renad trevourel d’ar pep muiañ
eus Aljeria e c’hallas an trevadennerezh mont war-raok. Goude gorreadeg 1871 e voe dalc’het gant ar
Stad c’hall 100 000 hektarad diframmet digant an emsavidi evit staliañ warno repuidi eus ElzasLoren. En devoud e voe an entrevadur-se ur c’hwitadenn : an darn vrasañ eus an harluidi oa
micherourion hep prientadur d’al labour-douar. Diwar ar 1883 ziegezh elzasat-lorenat degaset da
Aljeria (gant mizoù bras : 6500 lur-aour dre diegezh) ne chomas nemet 387 da zerc’hel o douaroù. Da
c’houde e voe galvet kouerion eus Gevred Frañs hag Europiz Aljeria gant brasoc’h berzh ar wech-se.
En ur ober dek bloavezh e teuas 4000 tiegezh eus ar vrobenn. Etre 1871 ha 1882, an amaezhierezh a
roas digoust d’an trevidion 347 000 hektarad, ha savet e voe 197 kêriadenn nevez, enno 30 000
annezad e 1882, e-tro an hanter o tont eus Frañs, an hanter all tutaet e-touez Europiz Aljeria. Met kalz
trevidion nevez a dremenas dreist an diviz a annezadur ret dre feurmiñ o douaroù da vetaerion
aljerian. Reoù all a adwerzhas o zachennoù : e 1882, o doa 2300 tiegezh arallaet o anzavadoù. O
kavout skort an entrevadur embreget betek neuze, e c’houlennas kannaded Aljeria e 1881 digant ar
gouarnamant ur c’hredad pemont milion evit sevel 175 kêriadenn war 380 000 hektar (300 000
anezho da « gaout » digant an Aljerianed). E Frañs e savas un darn eus ar c’hedveno – hag ar
C’hevredad gall evit gwarez an henvroidi da gentañ – a-enep da seurt mennad-diberc’hennañ a-vras,
ha dizarbennet e voe hemañ. Diwar neuze e voe gorrekaet an entrevadur kefridiel, nemet e
kendalc’has war an douaroù piaouet abaoe pell gant ar Stad ha brasaet c’hoazh dre brenadurioù pe
adc’havaeloù. Eus 1881 da 1890 e tasparzhas an amaezhierezh 3206 anzavad oc’h ober 176 000
hektar, ent digoust peurliesañ, a-wechoù dre werzhañ. War-raok ez ae ivez e-keit-se an entrevadur
frank embreget gant prevezidi oc’h en em vataat eus lezenn 1873. Aze e c’hoarias an uzurerion ur roll
a bouez o rediañ an Aljerianed dic’houest da zastalañ o amprestoù da werzhañ o lodennoù-douar. Ha
pa oa deuet un Europad a-benn da brenañ logelloù un ezel en ur c’herentiad, en em zibabe peurliesañ,
gant kenwallerezh an noterion hag ar wazourion aferioù ha diwar-bouez deveizadurioù war un dro
skoemp ha forc’hellek eus al lezenn, da rediañ an izili all da werzhañ o lodennoù dezhañ ivez. E 1890
avat e voe diskuliet en Dael ar gwarzhoù degaset gant lezenn 1873 ha skoilhet adal neuze ouzh an
arver anezhi.
Adalek ar bloavezhioù 1830 o doa ar c’hounideion europat roet ar plas kentañ d’an edeier, d’ar
gwinizh pergen. Ar prizioù-gwerzhañ o kouezhañ adalek 1880, hag en hevelep amzer ar filoksera o
reuziañ gwini Frañs, e tivizas trumm an drevidion kemmañ o ziekaerezh ha reiñ astenn da
c’hounezadur ar gwini : eus 15 000 hektarad e 1878 ez eas ar gwiniegi aljerian da 110 000 e 1890.
Treuzfurmet e voe kompezennoù Norz ar vro. « Kreizennoù-trevañ ’zo, kêrioù ’zo o krakvevañ betek
neuze, a voe, lavaret hep c’hwezhañ an traoù, savet diwar ar barrikennadoù gwin »6. An embregadurse, o pinvidikaat an drevidion, a washaas ar reizhiad trevadennel : mui-ouzh-mui e veze diorreet ar
gounezerezh, n’eo ket ken a-geñver gant ezhommoù an Aljerianed, hogen evit ma c’hallfe Europiz
ezporzhiañ war-du Frañs en eskemm eus kenderc’hadoù ar vrobenn. An Aljerianed, forc’het diouzh
douaroù gwellañ o bro, a rankas difraostañ ha tiekaat tachadoù amstrujus ha krin, diribinoù ar
menezioù da skouer. War vrasaat ez ae ivez diaesterioù ar vagerion dre ma strishae ar peurvanoù hag
an tremenvaoù. E gwirionez e oa kouezhet an henvroiz er baourentez vrasañ abaoe naonegezh 18671869, ha gwashaet e oa bet an traoù evit meuriadoù ar Reter gant ar redi ma oant da zasprenañ o
douaroù lakaet e tredeog goude gorreadeg 1871. E seurt amveziadoù ne oa mui anv a emsevel evit an
Aljerianed, bevennet o frederioù d’an dreistbevañ : bez’ e voe hepken ur meuriad o c’horren e 1876,
daou e 1879, ha taolioù-fourgas e 1881 e-touez an Ouled-Sidi-Cheic’h, a baouezas goude a vezañ
unan eus ar meuriadoù kilverzusañ. Pezh a zispleg e c’hallas ar Stad c’hall reiñ o arc’hadurioù d’an
drevidion e 1880 ha lakaat al lod brasañ eus Aljeria dindan an amaezhierezh trevourel. E seurt
plegenn avat e voe un dra nevez yael evit an henvroiz : ar peoc’h. Diwezh an emsavadegoù a dalveze
diwezh al lazhadegoù hag an distrujoù. Ha daoust ma voe atav divastus-bras an aveadur mezegel
lakaet e kerz an Aljerianed, ar re-mañ a c’hallas tennañ gounid eus ar vaksinadurioù nevezdizoloet
hag eus an holl araokadennoù graet er stourm ouzh an darreuziadoù. Kouezhet oa ar boblañs vuslim
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eus tri milion e 1830 da 2 125 000 e 1872 ; e 1880, e tiogele ar poblañsour RICOUX e oa an
Aljerianed « en arvar da vont da get diremed a-raok pell » dre berzh ar « savelenn o kas da netra ar
pobloù warlerc’hiet »##7. Hogen e 1880 end-eeun e oa adsavet niver an Aljerianed da 2 750 000, hag
e 1890 e tizhe 3 500 000. War an taol, ne reas ar c’hresk-se nemet grevusaat evit an henvroiz an
diouer a zouaroù hag ar redi da diekaat tachadoù amstrujus. Met war hir dermen e voe pellaet argoll ar
steuziadur ha diogelaet kresk reoliek ar boblañs aljerian.
Dindan an Trede Republik ez eas da get sternioù ar gevredigezh aljerian kozh. Diskar ar
c’herentiadoù brientin, deraouet e grez an Eil Impalaeriezh, a yeas da benn goude 1871, a-ser gant
hini bourc’hizelezh henvoazel ar c’hêrioù : lenneion, kadied (barnerion), kenwerzherion, h.a.. Ne
dreuzvevas an dornwezherezh aljerian nemet en un nebeut kêrioù evel Tlemcen pe Constantine ; el
lec’hioù all ne chomas anezhañ nemet oberierezhioù tiegezhel. Freuzet e voe tamm-ha-tamm an
ensavadurioù barnerezhel islamat. E 1874 e voe erlec’hiet barnerion a beoc’h ouzh ar gadied e
Kabilia. Kuzul uhelañ ar Gwir muslim hag ar « medjles » (ls. un. : « majâlas », lezioù-engalv muslim)
a voe dilamet e 1875. Niver ar « mahakma » (ls. un. : « mahakem », lezioù-barn a ensav kentañ) a voe
direet eus 184 e 1871 da 61 e 1890. Diferad an 10 gwengolo 1886 a lame digant ar gadied pep
kembeli war ar c’hudennoù diloc’hel. Evit ar breudadoù torfedel erfin e veze barnet an Aljerianed
abaoe 1871 gant lezioù-asizoù dezho kengorioù-barn graet gant Europiz hepken, an aliesañ tud techet
d’ar ouennelouriezh hag o tivizout kospoù tidek. Fall e voe degemeret a-hend-all ar stad-lezenn,
astennet dezho e 1882. Plegañ a rankjont avat.
Goude 1871 enta ha dreist-holl goude 1880 e paouezas ar gevredigezh aljerian henvoazel a vezañ
ur skoilh ouzh al leviadurezh-enteuziñ. Kement-mañ a glote ivez gant an amveziadoù nevez e BroC’hall : faezhidigezh ar renkad-ren gozh a oa liammet outi ofisourion an amaezhierezh milourel,
diazezidigezh ur renad republikan digor da c’hoantoù an drevidion. Hogen ne dalveze ket an
enteuzidigezh kement hag ober eus an Aljerianed keodedourion c’hall a wir leun. An drevidion o
pinvidikaat diwar-goust an henvroiz n’o doa ket an disterañ c’hoant d’o lakaat kevatalwirioù ganto :
en Aljeria ez eas an traoù diouzh an hevelep poell hag en holl drevadennoù. E 1881 e voe savet un
Dezveg an henvroadelezh, o termenañ 41 felladenn « dibarek d’an henvroiz », a voe direet da 21 e
1890. Er pleustr e c’halle amaezhierion ar c’humunioù kemmesk ha barnerion a beoc’h ar c’humunioù
leunembreg handalañ an Aljerianed en un doare tidek hep reolerezh ebet. « An henvroiz a chomas
raksellet evito poanioù dibarek a vac’hidigezh amaezhiadurel, a lakadur dindan evezhierezh, a delloùkastiz stroll, a lakadurioù e tredeog a-hinienn pe a-stroll. Rediet e voent da gaout un aotre-tremen evit
pep dilec’hiadur er-maez eus o “douar”, diouzh skouer an hini ensavet diagent evit ar sklaved vorian
en Antilhez »8. Ha pa voe klenket an Aljerianed er reizhiad kumunel gant an Trede Republik, e
rankjont talañ ouzhpenn ar c’hevrozioù eeun hag ameeun stadel gall hag an « telloù arab » (ensavet e
grez Unpenniezh Gouere), telloù dinazel ponner a reas sevel uhel sammad an tailhoù kemedet
diwarno. E 1870 o doa diyalc’het 22 vilion, 14 anezho evel telloù arab, hag etre 1885 ha 1890 e savas
o c’hevrozioù bloaziek keitat da 40 800 000 lur (enno 19 milion a delloù arab). Kement-se ne reas
nemet gwashaat paouradur an Aljerianed, ken ma rankas an amaezhierezh digreskiñ an telloù etre
1890 ha 1907. O adsevel a reas da c’houde, pa dizhent 45 milion e 1912.
ALGERIA : hanez – eus 1870 da 1900 117/336 hh*
BOULAÑJOURIEZH : 117/324 hh**
FRAÑS : hanez – eus 1885 da 1890 117/324 hh**
GOUNEZ : enkadenn ar -EREZH gall er bloavezhioù 1880 117/325 hh*
MICHEROUR : an emsav – gall er bloavezhioù 1880 117/326 hh*
REPUBLIKAN : hanez ar -IEZH e Frañs eus 1885 da 1890 117/324 hh*
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TREVADENN : -EREZH gall en Aljeria (sl. ALJERIA) ; -EREZH gall en Indezsina 117/325, 328
Dodennoù PKB-1514

KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR AR C’HEALIADUREZHIOÙ
(Pempet testenn, PKB-1515)
Cornelius CASTORIADIS : « L’institution imaginaire de la société ». I. – Ar
varksouriezh : stadadur da c’hortoz eus he disoc’hoù.
Ganet eo bet Cornelius CASTORIADIS e 1922. Goude stourm ouzh tuadur chaovinek ar Strollad
komunour hellazat e teuas ezel e 1942 d’an aozadur trotskiour bleniet gant Spiros STINAS.
Degouezhet e Frañs e 1945, e krouas gant Claude LEFORT al luskad Socialisme ou Barbarie (betek
1966).
Dilezet en deus ar varksouriezh « evit chom dispac’her ». Al linennoù da heul zo derou un
dezrann eus e levr L’institution imaginaire de la société (Coll. Esprit, Seuil, Paris, 1975, 504 p.) ; en
displegadenn-mañ e pledimp gant lodenn gentañ an oberenn : Le marxisme : bilan provisoire, pp. 1196.

1. Lec’h istorek ar varksouriezh ha keal ar reizhkredenn.
Nep hini a studi ar c’hevredigezhioù a ranko kejañ gant ar varksouriezh, met komz hiziv eus ar
varksouriezh zo diaes. Bez’ ez eus hini STALIN ha hini MAO, hini CASTRO ha hini TROTSKI. Etouez an dud liesseurt a embann bezañ marksourion, reoù o devez ar veli, reoù all zo en toull (lakaet
eno a-wechoù gant tud a embann ivez bezañ marksourion). Hogen, nag ar veli, hag an toull n’int
dezverkoù sur a wirionez. Hag e ranker neuze ober, evel kinniget gant prederourion ’zo, un « distro da
MARX » ? Seurt distro, e gwir, zo amoet pa zilezer, drezañ, unan eus pennaennoù-diazez ar
varksouriezh : MARX an hini kentañ en deus diskouezet ne c’haller ket kompren un damkaniezh mar
he distager eus an embregiezh istorek ha kevredadel ma’z eo damkaniezh. Ur fealded da MARX a
lakafe etre krommelloù tonkad istorek ar varksouriezh zo farserezh. Klask ster ar varksouriezh e
skridoù MARX hag eno hepken zo kement ha lavarout ne gont ket an istor gwerc’hek a zo pal ar
varksouriezh anavezout ar ster anezhañ. Ar varksouriezh eo a c’houlenn ma ve dibaouez keñveriet
gwerc’helezh istorek ha damkaniezh. Ar re a gomz eus « marksouriezh trubardet » a ra anezhi un
damkaniezh hepken, klozet e-barzh levrioù sakr. Pezh a zo kondaonadur ar varksouriezh.
Evel damkaniezh, ar varksouriezh zo bet dispac’hel ha war un dro enepdispac’hel. Abaoe pergont
vloaz eo deuet ar varksouriezh da vezañ un ideologiezh e ster marksour ar ger, eleze un hollad kealioù
e darempred gant ar werc’helezh, n’eo ket evit he sklaeriañ hag he zreuzfurmiñ, hogen evit he
c’huzhat ha, diouzh ret, he c’hantreizhañ. Ar varksouriezh zo ivez ideologiezh er broioù a embann
bezañ sokialour. Skouer : kemeret e vez da zanvez studi er skolioù levr LENIN : Ar Stad hag an
dispac’h, hag en hevelep amzer e kreñvaer ar Stad vac’homer.
Houmañ eo ar gudenn : hag ez eo tonket pep dispac’h sokialour da zisleberañ ?
Lavaromp diouzhtu n’eus ket tu d’ober evel LUKÁCS e 1919 a vevenne ar varksouriezh d’un
hentenn diforc’hadus diouzh he danvez, hemañ o vezañ kinniget evel hep delanvad war an
damkaniezh. Pezh a zo amoet p’emañ ar gont gant un damkaniezh kevredadel istorek. Kinnig
diforc’hañ danvez ha hentenn zo na mui na maez ober un distro, ur giladenn war-du an
derc’helouriezh trehontel.
Gwelomp perak ez eo diazas seurt damkanañ o tegemerout ar c’houblad danvez/kategorienn.
Penaos e vo gouezet pehini eo an damkaniezh o klotañ gant an danvez-mañ-danvez ? Pe ez eus gant

an danvez un arouez-dezverkañ oc’h aotren an arver eus kategoriennoù spesadek, ha neuze n’eo ket
mui danvez glan ha difurm. Pe ez eo difurm ha neuze ne ra forzh peseurt kategoriennoù a vo arveret
evit dezrannañ, hag e steuzio pep diforc’h etre gwir ha faos. An dislavar-mañ, klasel en istor ar
brederouriezh, en deus lakaet tremen eus ar preder dezvarnelour d’ar preder daelerezhel, – anavezet eo
skouer KANT ha HEGEL.
An dic’halloud m’emeur da lakaat un troc’h etre hentenn hag ergorenn er skiantoù alvezel zo
splannoc’h c’hoazh p’emañ e kont an anaoud istorek, rak ar c’hategoriennoù ma veizomp an istor
drezo, a vez, evit an darn vrasañ, kenderc’hadoù istorek. Ne c’hell ar c’hategoriennoù arveret en
istorouriezh bezañ furmoù sklaerius hag efedus an anaoud istorek nemet goude bezañ bet, ent
werc’hek, furmoù eus ar vuhez kevredigezhel fetis. Skouer : mard eo politikel ar c’hategoriennoù
arveret gant Hellaziz an Henamzer da gompren an istor hag ar c’heñverioù kevredigezhel – ar veli er
geoded, ar c’heñverioù etre keodedoù hag all – ha ma ne raent ket nemeur anv a armerzh, n’eo ket
peogwir e oa luziet pe kamm spered an dud-se, hogen peogwir ne oa ket c’hoazh eus an armerzh un
elfenn distag, ul lankad « emren » evel ma lavarfe MARX, eus oberiadegezh mab-den. N’eo nemet
adal ar 17t pe an 18t kantved e c’hell bezañ eus an dezrannoù armerzhel, eleze, goude eskoradur ar
gevalaouriezh a reas, evit gwir, eus an armerzh al lankad trec’hel eus ar gevredadelezh.
En anaoud istorek ne c’hell ket bezañ un troc’h etre an darvoud ha ster an darvoud. Ergorenn an
anaoud istorek o vezañ steriek drezi he-unan, an istoregezh zo dispakadur ur steriegezh. Lavarout
« bezañ marksour zo bezañ feal da hentenn MARX » zo lavarout n’eus en istor ar c’hant vloaz
diwezhañ elfenn ebet o lakaat kudenn war an hentenn-se. Degemer seurt savboent a-zivout an hentenn
varksour zo dre ret embann ur savboent war an istor ergorenn e-unan hag, evit gwir, ez eo an istor eunan hon laka da adwelout an hentenn hag ar reizhiad varksour, rak an istor a vuhezomp eo na c’hell
ket mui bezañ meizet dre hentenn MARX.
Loc’het eus ar varksouriezh dispac’hel ez omp degouezhet er poent ma rankomp dibab etre chom
marksourion pe chom dispac’herion.

2. Damkaniezh varksour an istor.
Goût a ouzer ez eo, evit MARX, an armerzh kevalaour al lec’h eus dislavaroù diziskoulmadus
(kresk ar c’horvoerezh, digresk an helv, hag all) hag, e dibenn dezrann, dislavar anienel ar
gevalaouriezh zo digembezusted etre kresk an nerzhoù-kenderc’hañ hag ar « c’heñverioùkenderc’hañ » pe furmoù « kevalaour ar berc’hentiezh ». Hogen, damkaniezh MARX, e goulou istor
ar c’hant vloaz diwezhañ, a ziskouez bezañ faos : an enkadennoù sañset marvus evit ar reizhiad
kevalaour zo bet diskoulmet, n’hon eus ket gwelet kresk an dic’hwel na kennebeut all digresk an helv,
hag evit a sell an nerzhoù-kenderc’hañ, o deus kresket en un doare a oa dic’hortozadus en 19t
kantved.
An dislank a c’haller merkañ etre an devoudoù hag an damkaniezh, dav eo gouzout hag e kav e
orin e fazioù a eil renk, arlezat pe, er c’hontrol, hag ez eo anien ar reizhiad a zo e kaoz.
Damkaniezh armerzhel MARX ned eo degemeradus, nag en he lakadennoù-diazez, nag en he
hentenn, nag en he emframm. Lavaromp e berr gomzoù ne vez roet lec’h ebet er varksouriezh da
stourm ar renkadoù kevredadel. Lec’h ebet ivez da emframmadur ar renkad kevalaour a-benn
mestroniañ « emdarzhegezh » an armerzh, ha se en abeg d’ar bennaenn-diazez-mañ : en armerzh
kevalaour e vez an dud – ha pa vent proleterion pe kevalaourion – peurdraelaet. Gouzañv a ra an
denion savelennoù an armerzh – a zo, ent anienel, savelennoù an natur, nemet savelennoù an armerzh
a ra gant oberoù « emouez » an dud evel binvioù diemouez an istor.
Hogen ne glot ar bennaenn-mañ nemet gant an hanter eus ar werc’helezh hag a-walc’h eo evit ma
ve sellet evel faziek. Er bed kevalaour ne vez morse peurdraelaet an dud. A zo gwell : arc’hwel ar
gevalaouriezh zo e dalc’h stourm an dud ouzh an traeladur, ne c’hell ar gevalaouriezh arc’hwelañ
nemet e kement ma arver obererezh denel ar micherour, zoken mar dizeneka anezhañ war un dro.
Hemañ eo dislavar pennañ ar gevalaouriezh, ha setu perak ne c’haller ket mui kenderc’hel da sellout
ouzh an armerzh evel an elfenn-greiz evel ma rae MARX hag ar varksourion. (Armerzh zo da vezañ

kemeret gant ar ster roet d’ar ger en Ar C’hevala, eleze : reizhiad keñverioù difetis ha muzuliadus o
savelañ furmadur, eskemm ha dasparzhadur ar gwerzhioù). Fazi MARX eo bet krediñ e oa tu d’ober
eus ar c’heñverioù-se ur reizhiad emren gant he savelennoù dezhi ha dizalc’h diouzh ar c’heñverioù
kevredadel all. Ne vez ket treuzfurmet ar gevredigezh e kevredigezh armerzhel ken ma c’hallfed
sellout evel eilrenk ar c’heñverioù kevredadel all.
Emañ pouez Ar C’hevala e striv MARX da brouiñ en un doare skiantel gwirionez damkanel hag
embregel ur meizadur hollek eus an istor termenet evel-henn : en ur mare, en em gav nerzhoù ar
gevredigezh o kreskiñ, e dislavar gant ar c’heñverioù-kenderc’hañ. Diazezet eo Ar C’hevala war
zezrann an dislavar-se. Hogen, gallout a reer merzout n’en deus ket an dislavar lakaet da darzhañ ar
reizhiad kevalaour ha zoken ez eo bet diskoulmet e-ser ar reizhiad he-unan. Hag en eneb d’ar pezh a
lavare MARX, ha d’e heul ar varksourion (TROTSKI e 1919 ha c’hoazh e 1936), n’o deus ket an
nerzhoù-kenderc’hañ paouezet a greskiñ.
Evit gwir, arverañ ar ger « dislavar » en degouezh zo gwiskañ gant gerioù an daelerezh un
anadenn a batrom alvezel : un aezhenn tommet en ur pod serret-mat a ray d’ar pod tarzhañ, met faziek
e ve komz, en degouezh, eus « dislavar » etre gwask an aezhenn ha soluted ar pod. Degemeradusoc’h
e ve lavarout : pa vez tennderioù re vras etre an nerzhoù-kenderc’hañ ha frammadur ar c’heñverioù
kevredadel e tisoc’her gant un dispac’h, a skub ar frammoù kevredadel kozh hag a zigor un hent war
ur prantad nevez a ziorreadur eus an nerzhoù-kenderc’hañ.
Ha c’hoazh, seurt tres ne c’hell ket bezañ degemeret evit kompren an istor peogwir e teskriv un
anadenn na voe gwelet nemet ur wech en istor : an dispac’h bourc’hiz. Etre 1650 ha 1850, ar
vourc’hizelezh diorreet a gav harz gant beli ar Roue ha dilerc’hioù ar c’hladdalc’helezh, Hogen, tres
MARX, azas evit a sell ar vourc’hizelezh, ne glot ket pa’z eus da zisplegañ diskar an Henved,
eskoradur ar c’hladdalc’helezh, hini ar vourc’hizelezh pe hini ar vurevveliezh er broioù isdiorreet.
Pouezus eo MARX e kement ma’z eo dic’hallus hiviziken komz eus ar c’hevredigezhioù « o
tisoñjal » o devez ezhomm eus ar c’henderc’hañ danvezel ; met un dra all eo diren obererezh mab-den
d’an nerzhoù-kenderc’hañ (ar c’halvezerezh) bepred enebet ouzh an dreistframm, hemañ o vezañ
gouzañvat dre anien. E gwir, n’eo ket emren ar c’halvezerezh ha n’eo ket tuet da vezañ. Kemeromp
skouer Hellaziz an Henved : gallet o dije diorren ur c’halvezerezh a live gant o anaoudegezhioù
skiantel ; evit kompren perak n’o deus ket graet, hon eus da atersiñ ar sell a voe o hini war an natur, al
labour, an anaoud : n’eo nemet gant eskoradur ar vourc’hizelezh e vo sellet ouzh ar ouezoniezh evel
un tu da ziorren ar c’halvezerezhioù. Dizistagadus eo emdroadur ar c’halvezerezh diouzh kresk ar
vourc’hizelezh hag eskoradur ar broleteriezh.
Diskouez a reomp n’eo ket, n’eo bet morse diflach ha diefed an dreistframm. Ar frazenn vrudet
« e vez an emskiant e goulerc’h ar vuhez » zo ur stadadenn, gwiriet e degouezhioù ’zo, diwir e
degouezhioù all. Gwir eo e c’hell an emskiant bezañ goulerc’het e-keñver ar werc’helezh, ha ken gwir
all e c’hell ar werc’helezh bezañ goulerc’het e-keñver an emskiant. Gwir eo ez eo emskiant mab-den,
evel elfenn-dreuzfurmiñ ha -grouiñ, un emskiant-embregañ a-raok bezañ un dassell-damkanañ, hogen
an embregañ-se n’eo ket hepken un treuzfurmiñ eus ar bed danvezel ; bez’ ez eo kenkoulz un
daskemmadur eus emzalc’hioù an dud hag eus o c’heñverioù. Ar Sarmon war ar Menez, ar Manifesto
komunour, kement ha nep ijinadenn galvezel, zo embregañ istorek ha kalz muioc’h a bouez o devez
war an istor. Kement-se a hañvalo da zarn bezañ derc’helouriezh, hogen an derc’helourion eo ar re a
glask diren ar werc’helezh d’un elfenn hepken, ha hi distaget, distrilhet, diouzh ar peb-all, ouzhpenn
ma’z eo an elfenn-se un derc’h. Rak, hervez an danvezelouriezh istorek ez eo an derc’hioù a ra an
istor, nemet e-lec’h bezañ derc’hioù politikel, kravezel pe all, ez int derc’hioù kalvezel. Ret eo
ouzhpennañ e rank an derc’hioù-se, evit bezañ oberatael, bezañ enkorfet e binvioù pe hentennoù
labour. An derc’hioù kalvezel a c’hoari neuze roll an Arbenn Kentañ. Neuze en em gaver dirak un
dilemma. Unan a zaou : pe e talc’her d’an displegadur skiantel-se hag e chomo an istor bepred
digomprenadus, pa na vo morse gouezet penaos e c’hell ar seurt-se a zerc’hioù kaout un emdroadur
emren ; pe ez adlakaer ar c’halvezerezh en hollenn gevredadel ha ne vo morse abeg ebet da
bouezekaat anezhañ nag a-priori nag a-posteriori : n’eus ket kalz ster gant displegadenn ENGELS pa

lavar o devez an dreistframmoù delanvad war an danframmoù, nemet e chom gant an danframmoù
lusk an istor… e dibenn dezrann.
Splannoc’h c’hoazh ez anad derc’helouriezh MARX en arver a ra eus dreistframm hag eus
danframm : n’eus nemet an danframm en deus pouez, eñ eo a ra an istor. An danframm eo en deus ar
wirionez. An dreistframmoù, er c’hontrol, a vez bepred forc’hellek : diskuliañ a reont ha, war un dro,
e kuzhont ; ne c’hellont bezañ komprenet nemet mar bezont lakaet a-geñver gant amveziadoù o mare.
Forc’hellegezh anienel an dreistframmoù ne ve ket kavet gant an danframmoù ; eno, ez eo an traoù ar
pezh a « lavaront », hag e lavaront ar pezh ez int : ar vreo a « lavar » ar c’hladdalc’helezh, evel ma
« lavar » ar vilin dre vurezh ar gevalaouriezh. Aze hon eus devoudoù a zo sterioù leun drezo o-unan
hag o devez ster war-eeun evidomp. Gwir eo lavarout ez eo an istor lec’h enkorfadur ar sterioù, hogen
n’eus ster ebet a ve termenet ha kloz warnañ e-unan. Un devoud kalvezel n’en devez ster ebet mar en
distager eus ar gevredigezh he deus e c’hanet, ha hini ebet ne ro ur ster unel d’an oberoù denel
goustennet gantañ : en hevelep janglenn, en hevelep amveziadoù naturel, gant an hevelep binvioù pe
armoù e vo kavet daou veuriad dezho emframmoù ha sevenadurioù disheñvel krenn.
A-dreñv ar striv da ginnig an nerzhoù-kenderc’hañ evel arbenn emren da emdroadur an istor,
emañ ar youl da grennañ en un tres eeun an « nerzhoù » o deus devoudet seurt emdroadur. Eeun eo an
tres peogwir e tevoud bepred pep nerzh an hevelep gweredoù. Hag e c’hell an istor plegañ da seurt
tresoù, aze emañ ar gudenn.
Lavarout o deus an nerzhoù-kenderc’hañ desavelet en holl gevredigezhioù ar c’heñverioù gwirel,
politikel, kravezel zo lakaat o devez an holl gevredigezhioù an hevelep emframmadur hag hon hini.
Hogen aze e reer un hollekaat n’eur ket aotreet d’ober. Emframmadur hon c’hevredigezh zo ur
c’henderc’had eus an istor.
N’eus ket en istor solwezioù distag o telanvadiñ an eil re war ar re all. N’eur ket aotreet da
lavarout ez eo desavelet an ideologiezh gant an armerzh, pe ar gin, dre an abeg-mañ : ideologiezh hag
armerzh, evel amgantoù distag a c’hallfe gwerediñ pe na werediñ an eil war egile, zo o-unan
kenderc’hadoù eus un tennad resis hag, en devoud, nevez-tre eus an istor.
Damkaniezh varksour an istor – evel an holl zamkaniezhoù – a gemer da lakadenn o deus bet aviskoazh an dud an hevelep luskedoù ; an holl gevredigezhioù o defe kemeret bepred da bal kresk ar
c’henderc’hañ hag ar beveziñ. Disoñjal a reer ez eus kellies a luskedoù hag a gevredigezhioù. Disoñjal
a reer ivez ne vez ket ganet mab-den gant ster e vuhez en e greiz.
Ganet e vez mab-den gant ezhommoù bevedel, hogen dizegemeradus eo kinnig an istor evel ur
striv da vastañ d’an ezhommoù naturel. Pa lavar un damkaniezh ez eo bet desavelus diorreadur an
nerzhoù-kenderc’hañ, ne lavar ket o devez an dud ezhomm debriñ hepken – mar bije, e chomjent
marmouzion – ; lavarout a ra er c’hontrol ez eo aet an dud bepred en tu all d’an « ezhommoù »
bevedel. Krouet o deus « ezhommoù » a anien disheñvel hag e-se eo e komz an damkaniezh eus istor
an dud. Pa ouzhpenn an damkaniezh-se ez eo bet a-viskoazh hag e pep lec’h ezhommoù an dud
ezhommoù armerzhel, ne gomz ket eus istor an denelezh dre-vras, ne gomz nemet eus istor ar bed
kevalaour. Skouer : evit ma c’hallfe ar gevalaouriezh diazezañ en Afrika, n’eo ket bet a-walc’h ober
eus an annezidi peorion armerzhel ; ret eo bet ivez distrujañ an talvoudoù ma oa kevredigezhioù
Afrika diazezet warno. Faziek eo enta lavarout ez eo bet a-viskoazh hag e pep lec’h kategoriennoù ar
gevalaouriezh desavelus pa n’int ket talvoudoù an holl gevredigezhioù. Soñjal ar c’hontrol a ve reiñ
d’ar gevalaouriezh ur roll distrujañ gwengeloù, ur roll dioueliañ « ster gwirion » oberoù mab-den –
oberoù na veze ket anavezet o ster gant an oberourion o-unan. Evel just ez eus bepred eus an armerzh
hag eus ar c’halvezerezh « en un doare bennak », hogen gant ar « bennak » eo emañ an dalc’h, pa’z eo
eñ a ra an diforc’h etre ar c’hevredigezhioù. Sellout ouzh talvoudoù ur sevenadur evel gwengeloù
enebet ouzh an nerzhoù « gwerc’hek », eleze armerzhel, zo ijinañ ur meni « diemouez » a-dreñv an
diemouez bredel a ve war un dro « ergorel », pa’z eo dizalc’h diouzh istor an dud ha diouzh o oberoù,
ha « heboell », p’emañ bepred durc’haet d’ur pal termenadus ha muzuliadus, ar pal armerzhel. Ret e
ve neuze krouiñ ur « bredelfennerezh armerzhel » a ziskuilhfe ster « gwir » oberoù mab-den, ma
kemerfe al « luzad armerzhel » lec’h al libido. A-benn ar fin e ve difaosoc’h lavarout ez eo an homo

œconomicus ur c’henderc’had eus ar bed kevalaour eget lavarout ez eo ar gevalaouriezh ur
c’henderc’had eus an homo œconomicus. Hogen, nag an eil nag egile n’int da vezañ lavaret, rak, mar
bez bepred ur c’heñver etre armerzh ha sevenadur, etre luniad ar bersonelezh hag endalc’hed ar
sevenadur, n’int ket rakdesavelet an eil gant egile. Er meuriad-mañ eus Mec’hiko e vo buhezet an eost
evel un doare da zastum bevañs met ivez evel ur gouel hag ul lid kravezel : ret eo respont gant nerzh
d’an neb a lavaro n’eo ar gouel hag al lid nemet gwengel ha « gwidre eus ar poell », ez eus anezhañ ur
c’hevalaour gwashoc’h eget ar gwashañ patrom e kement ma chom bac’het e kategoriennoù ar
gevalaouriezh, e kement ma kinnig istor an denelezh abaoe kantvedoù evel kerzhed war-du ar factory
system. Degemer da bennaenn ez eo mab-den homo œconomicus eo degemer ent empleg ez eo
dic’hallus da viken tizhout ar sokialouriezh.
Mar rankomp, evit kaout un damkaniezh eus an istor, dilezel an denelezh dre-vras, – e-maez pezh
a zo c’hoarvezet abaoe un nebeut kantvedoù en Europa –, eo re ger priz an damkaniezh-se. Gwell eo
he disteurel ha mirout an istor.
Da glozañ e lavarimp ez eo dizegemeradus meizadur danvezelour an istor, peogwir :
1) e ra eus diorreadur ar c’halvezerezh keflusker an istor hag e ro dezhañ un emdroadur emren ;
2) e klask dedalvezout da istor an denelezh a-bezh kategoriennoù n’o devez ster nemet er bed
kevalaour ;
3) ez eo soliet war lakadenn anien mab-den termenet evel homo œconomicus.
Dizegemeradus eo an danvezelouriezh, n’eo ket hepken peogwir ez eus anezhi ur savelegouriezh
armerzhel, hogen peogwir ez eus anezhi ur savelegouriezh end-eeun.
BOURC’HIZ : dispac’h – (C. CASTORIADIS) 117/344 hh
DANVEZELOUR : meizadur – an istor (MARX, C. CASTORIADIS) 117/347 hh
DERC’HELOUR : -IEZH MARX (C. CASTORIADIS) 117/341, 345
DISLAVAR : keal marksour an – (C. CASTORIADIS) 117/344
DREISTFRAMM : roll an – (MARX, C. CASTORIADIS) 117/345
ISTOR : damkaniezh an – (MARX, LUKÁCS, ENGELS, C. CASTORIADIS) 117/341 hh* ; –, natur,
sevenadur (C. CASTORIADIS) 117/347
KALVEZEREZH : – hag istor (MARX, C. CASTORIADIS) 117/344 hh*
MARKSOUR : dezrann ar -IEZH gant C. CASTORIADIS 117/340 hh**
Dodennoù PKB-1515

AN EMSAV HAG AR VRO (99)
LIZHEROÙ
EMVR-595. – Da aozerez PKB-1509, « En ur c’hortoz Godot », gant Samuel BECKETT, Emsav
115/254-267, 1976 :
Un evezhiadenn bennak a garfen ober war danvez da bennad. War « marv an den » pergen.
N’anavezan ket BECKETT a-walc’h evit gouzout penaos e veiz « marv an den ». Diwar da
bennad ne ouzer ket bepred ha da vennozioù dit pe re BECKETT eo a eztaolez. Diskouez a rez
steuzidigezh an den eus preder Kornog, eus c’hoariva BECKETT, evel un darvoud keuzius. Displegañ
a rez ar steuzidigezh-se evit un darn evel un heuliad da reuzioù ar bloavezhioù tregont ha pergont gant
ar faskouriezh, ar stalinouriezh. Mab-den o steuziañ, ne chomfe nemet an anster. Alese, an amkan en
defe BECKETT, en un amzer ac’hoel, e ve adkavout an den en tu all d’an holl zistrujoù. Ur meni
finvez a ve aze, a hañvalez-te degemerout diarzael. « Bezañ den » zo evidout ouzhpenn dezgeriadur
un devoud soliadel ; en arver a rez eus an termen « den » e santer empleg un durc’hadur finvezel : « ()
o virout ouzhimp a dalañ ouzh pezh ez omp en don, eleze tud. () Petra ober evit bezañ un den ? ».
Alese ar raklun a spurmanter e’z frazennoù : marv eo an den, ret eo e zasorc’hiñ, e adkavout en e
zilested en tu all d’an dismantr, e adsevel. Ha zoken, mar komprenan mat, e welfes aze emell an
emsavioù : « e c’hell ivez an dud emsevel ha talañ ouzh anster an hanvoud, kudenn an emsavioù eo ».
A-geñver gant an diogeladenn-mañ, e rez eus an den a-ziaraok e « varv » « ur c’hrouer o perzhiañ en
istor hag o trehontiñ ar soliadelezh ». Ha ne gav ket dit eo un tammig kilstourmer seurt raklun, pe da
nebeutañ anamzeriek, anistorek ? Ur c’hrouer e oa mab-den ; da heul gwallreuzioù ez eo aet d’ur
benveg ha sanket eo en anster ; hon roll e ve ober ur c’hrouer anezhañ en-dro, un den anezhañ en-dro.
Evit gwelout sklaeroc’h, e kav din eo ret adsavlec’hiañ ar c’healioù-se e dedroadur ar
c’healiadurezhioù pe, evit ober gant termen FOUCAULT, an epistemê. FOUCAULT dres a ziskouez
ez eo an den un nevezdeued en epistemê : en 19t kantved ez eo deuet da vezañ ar peurvoud, an davekreiz. Hêr da Zoue an doueoniourion, ez eo bet berroc’h c’hoazh e ren. Buan a-walc’h he deus
diskouezet ar ouezoniezh ne oa e nep doare un dave-kreiz, o deus diskouezet an darvoudoù ne oa ket
ur peurvoud. Petra a chom war e lerc’h ? An anster, an amoedelezh, hep goanag evit CAMUS, gant ar
goanag da reiñ da vab-den ur ster en-dro evit SARTRE, c’hoarzhin evit FOUCAULT, en em dennañ
el lavar evit BECKETT (mar komprenan mat).
Pe zezrann hon eus-ni graet betek amañ ? Setu, a gredan, unan eus ar fazioù bras a ziskuilhomp en
denelouriezh : ober eus ar finvezioù perzhioù enlenat d’un natur denel. Evel pa ve bet heuliet an
dedroadur-mañ : « an den zo skeudenn Doue », intentet en doare-mañ : « an den soliadel zo skeudenn
Doue » ; alese eo bet fardet Doue soliadel an doueoniourion ; ur c’hoari eo bet diskouez e oa an Doue
soliadel-se an hini oa skeudenn d’an den soliadel, ha ket ar gin ; da heul, eo bet freuzet an Doue
soliadel ha « daskoret » d’an den ar perzhioù en doa prestet dezhañ, en o zouez peurvoudelezh,
finvezioù, h.a.. An Doue soliadel a c’halled tebouezañ, ha prestañ dezhañ kement perzh-mat a gared, –
ne oa tu ebet da wiriañ ! An den soliadel avat a c’haller kantouezañ, ha p’en kantouezer e ranker
anzav n’eus ennañ hini eus ar perzhioù-dreist bet prestet gwechall da Zoue ha daspiaouet abaoe. Pe
staelad reiñ neuze d’ar perzhioù-dreist-se ? Setu ur goulenn. Ar respont eeunañ eo krennañ evel-henn :
n’eus ket anezho en den, pa n’eus anezho e doare ebet. Gortoz a reomp Godot… Evit an dehentadur
soliadek, n’eus klozadur all ebet.
Met distroomp d’ar finvezioù o-unan. En o c’heñver e kaver ur gredenn gozh : pezh a denn d’an
hollelezh (pe d’ar peurvoud), eleze ar finvezioù etre traoù all, a rank bezañ peurbadel. E gwir, an
doueoniourion a roe da sol d’ar finvezioù, Doue, war un dro peurvoudel ha peurbadel ; mab-den n’en
doa nemet en em harpañ d’ober warnañ. Dilec’hiet e voe ar sol peurvoudel-se gant an denelourion a
roas da annez dezhañ mab-den e-unan, hag e teuas da vezañ, ma n’eo ket peurbadel, ac’hoel kempadel
da vab-den ha dreist-holl enlenat dezhañ. Siwazh, an imbourc’h kantouezek a ziskouezas n’eus e mabden netra a gement a ve par d’ar sol peurvoudel enlenat-se, – alese « marv an den », fin an

denelouriezh. An imbourc’h kantouezek avat a ziskouez un dra all : ouzhpenn an devoudoù savelek
damkanet gant ar ouezoniezh, ez eus devoudoù ansavelek nad int ket ansavelek dre zegouezh ; a
ranker evit reiñ staelad dezho mont er-maez eus amgant ar ouiziadoniezh ha savelañ un amgant
ledanoc’h, hini an nidiadoniezh, o tegemer ar ouiziadoniezh evel parzh anezhañ. An amgant nevez-se
a ro tro da dremen e-biou da zislavaroù an amgant kent, evel hemañ : tennañ d’ar peurvoud hep bezañ
peurbadel, tennañ d’an hollelezh hep bezañ enlenat d’ar veziadelezh, pe hennezh : reiñ lec’h-dreist
d’ar finvezioù hep gallout reiñ staelad dezho. An nidiadoniezh moarvat ne ro keal ebet eus « orinoù
kentañ » an traoù, beziadoù pe finvezioù, hogen staelad a ro da gement a c’haller kantouezañ.
« Marv Doue » zo marv Doue soliadel an doueoniourion hag ar brederourion. « Marv an den » zo
marv den soliadel an denelourion. An nidiadoniezh ne zisparti ket mab-den diouzh ar peb-all eus ar
beziadoù, evel ma rae an denelouriezh ; d’ar muiañ ez anavez ennañ ul lec’h brientek a nidiadelezh :
galloud en deus da verañ amveziadoù an nidiadelezh, – aze emañ ar ster a ro an nidiadoniezh da
gement a ra mab-den en amgant ar soliadelezh, aze emañ ster ar politikerezh pergen. Diwallomp
evelkent a sellout ouzh mab-den evel nidiad dre anien, a ober eus an nidiadelezh ur perzh enlenat d’un
natur denel : n’eo ket enlenatoc’h an nidiadelezh da vab-den eget ma’z eo d’ar mein pe d’ar gwez. An
nidiadelezh zo bepred un darvoud eus ar soliadelezh. Drezi he-unan ez eo ar soliadelezh leun ha
sterleun. Hogen evit an neb en deus tañvaet eus an nidiadelezh ez a al leun-se d’ur goullo hag ar
sterleun-se d’un anster. Gortoz Godot, ya, ha ken amoet omp holl ouzh e c’hortoz ha ma’z eo
Vladimir hag Estragon. Ne baouez ket a zont avat. Met n’eo ket aes gortoz an dic’hortoz…
(19 08 76)
DEN : -ELOURIEZH ha « marv an - » 117/349 hh* ; « marv an - » e lennegezh BECKETT
117/349 hh
DOUE : -ONIOURION ha « marv - » 117/349 hh*
FINVEZ : staelad ar -IOÙ 117/349 hh
NID : -IADONIEZH ha gouiziadoniezh 117/350 ; lec’h mab-den en -IADELEZH hag er soliadelezh
117/350 ; -IADONIEZH ha gouiziadoniezh 117/350
Dodennoù EMVR-595
EMVR-596.
A. – Emaon oc’h adlenn an Notennoù kevredadel. Met petra an diaoul eo « amzerelezh trell-lagad
ar frammoù bras » (da skouer war Emsav 64/122, 1972) ?
(22 09 76)
B. – « Amzerelezh trell-lagad ar frammoù bras » a gomprenan evel-henn : ar benvegadurioù-Stad
a ra evel pa vijent diazezet da viken, ne anavezont ket talbenn an istor o fiñval hag ouzh o
c’hondaoniñ abred pe ziwezhat. Un amzerelezh a garfe en em ziskouez evel er-maez eus an amzer ez
int ; e-se ez int trell-lagad. An trell-lagad-se a gaver bezant e diskleriadurioù ar pennoù-Stad :
GISCARD, nebeut a-raok disparti CHIRAC, a embanne e oa hemañ an den azas el lec’h azas, kudenn
ebet a-fet e amsaviñ. De GAULLE gant Aljeria, o kinnig lerc’h-ouzh-lerc’h Aljeria douar gall, ha
Frañs douar peurbadel ha pa ve Aljeria e-barzh pe er-maez, h.a.. Pilpouzerezh ebet, gaou frank ebet,
met ar ret evit pennoù ar frammoù bras o derc’hel er-maez eus amzerelezhioù fiñvus an istor – ur gaou
daelerezhel eo a zo e bal bihanaat d’ar muiañ distruj an istor o tagañ ar frammoù daoust da bep tra.
Alese an difloskadurioù trumm pa dizh gwask an nerzhoù-enep ar poent-terriñ : ar framm kozh a ya
da get o kas gantañ e dud, ha raktal e tifluk ur framm nevez gant tud nevez a rank kondaoniñ tud ar
framm kozh, – trell-lagad all, rak pal ar gondaonidigezh n’eo ket kastizañ torfedoù tud ar framm kozh
(torfedoù na anadont da dorfedoù nemet e goulou ar speredegezh nevez) kement ha startaat diazezoù

reizhwiriegezh ar framm nevez. Un aberzh-dasprenañ eo (diwar vont, merkomp e spurmantomp aze
gwrizioù boutin ar gravez hag ar politikerezh).
An devoud-se a adkaver er frammoù eginekañ. Petra hon eus graet o terc’hel anv S.A.D.E.D. war
ar c’hendaeloù pa’z eo aet S.A.D.E.D. ent strizh da get, o tiskarzhañ trumm hag o kondaoniñ Youenn
OLIER en eost 1969 d’ar mare end-eeun ma tifluke framm nevez E.S.B. ? Derc’hel a reomp ivez an
anv E.S.B. pa’z eo aet pell an Emsav diouzh amkanioù an derou.
(22 09 76)
FRAMM : amzerelezh trell-lagad ar -OÙ bras 117/350 hh*
POLITIKEREZH : gwrizioù boutin ar gravez hag ar – 117/351
Dodennoù EMVR-596
EMVR-597. – Da aozer EMVR-553, Emsav 108/442, 1975 ; PKB-1502, Ar C.G.T., Emsav
113/179-182, 1976 :
A-zivout « plas ha roll ar c’hweluniadoù er gevredigezh ». Ar gudenn zo ec’hon hag evit komz
berr e c’haller lavarout ez eo ur plas bras hag ur roll a bouez.
E broioù evel Saoz pe Alamagn, ar c’hweluniadoù zo kalz galloudusoc’h eget e Frañs, muioc’h a
izili o deus, dont a reont a-benn da dennañ muioc’h diouzh ar batromed hag ar Stad, reoliñ a reont
gwelloc’h ivez ar fiñvadoù kevredigezhel. War un dro ez eo ar c’hweluniadoù saoz hag alaman
didaeroc’h eget ar c’hweluniadoù gall, gwelloc’h gougevanet ma’z int ouzh ar reizhiad.
E Frañs, o deus ar c’hweluniadoù nebeutoc’h a izili (dindan 20 % eus an dud-labour). Seurt stad
vihanniverek o redi d’en em ziskouez taer peogwir n’o deus ket an nerzh a rofe dezho an tu da dizhout
disoc’hoù par da re o c’heneiled alaman, da skouer. An deiz all, ATTALI, aterset gant kazetennerion,
a zisplege e oa un dale bras war ar goproù e Frañs e-skoaz Alamagn. Eno eo deuet a-benn ar
c’hweluniadoù, dre berzh an nerzh bras ez eo o hini, da gaout evit al labourerion ur feuriad uhel eus ar
c’henderc’h broadel. Barregezhioù kellidel bevennet ar c’hweluniadoù gall zo ivez ur skoilh bras a vir
outo a dalañ ouzh stourmoù hir ha yoc’hek. En Alamagn, an embregerezh a gas war-eeun skodenn
pep goprad d’ar c’hweluniad dibabet gant hemañ : c’hweluniadet eo an holl c’hopridi hag ar
c’hweluniadoù en em gav e penn kellidoù ramzel a veront evel kevalaourion. Ha n’eus ket un darn
vras eus Volkswagen perc’hennet ganto ?
Ar c’hweluniadoù gall zo ivez muioc’h engouestlet er stourmadoù politikel eget o c’henvreudeur
alaman. Un heuliad eo d’o gwanded end-eeun : e diouer un nerzh bras a-walc’h, dre berzh o emrended
e-keñver ar reizhiad, ez int degaset da fiziout war an treuzfurmadurioù politikel evit dont a-benn, dre
an hent-se, da dizhout ar palioù a chom e-maez diraez dezho a-hend-all.
Hag emañ preder ar c’hweluniadoù gwellaat an aozioù labour pe (ha) treuzfurmiñ ar c’heñverioùkenderc’hañ ? Evel ma lavar BARJONNET, n’eus ket da lakaat disfiz war vennadoù pennoù ar
C.G.T., na moarvat war re pennoù ar C.F.D.T.. Hag a-walc’h eo anaout mennadoù ar renerion evit
priziañ « dispac’helezh » ar c’hweluniadoù ? Hag aozet eo obererezh, bellouriezh ha kaderezh ar
c’hweluniadoù diouzh ur raklun dispac’hel ?
Setu ar pezh a chal BARJONNET, ma ne fazian. Evitañ ez eus e kont ur gudenn a vellouriezh (o
tisoc’hañ war dreuzfurmadurioù doareadel e saviad al labourerion) ha n’eo ket ur gudenn a gaderezh
(o tegas treuzfurmadurioù kementadel nemetken). An araez o vezañ an unvaniezh c’hweluniadel ;
emrended ar c’hweluniadoù e-keñver ar strolladoù politikel (ha da gentañ-holl ar P.C.F.) o vezañ
amplegad o zrec’h boutin. BARJONNET a oar ervat koulskoude n’eo ket ken boutin-se an trec’h
evitañ hag evit ar P.C.F.. Pa gomz eus emvererezh, e oar ervat n’emañ ket ar P.C.F. a-du peogwir ez
eo gwengel an emvererezh un doare da vagañ goanagoù dañjerus e-touez al labourerion ha da reiñ
digor da iziunadoù ha da finvezioù nevez, eleze da iziunadoù ha da finvezioù na vent ket re Dispac’h

17. Ouzh seurt degouezh ez eo divarrek ar P.C.F., hag ar strolladoù politikel all, da dalañ. An
emverelourion a lavar kaoc’h d’an emvoustrañ stalinour hag a lez dor zigor d’an emdarzhegezh gant,
a-wechoù, neuzioù a heboellded armerzhel. Kement-se avat n’eo ket politikel evit ur blank. Aes eo
kompren fulor ar pennoù komunour e 1968 : un emsavadeg he doa torret al lañs a oa gant an tu kleiz
abaoe 1965 ha gwalleget ar chañsoù en doa da drec’hiñ en dilennadegoù. « A-benn ar fin e komprenan
pezh a fell dezho » eme MITTERRAND n’eus ket pell, goude un diviz gant Edmond MAIRE ;
komprenet en deus moarvat e kinnige ar C.F.D.T. degas d’ar Raklun boutin an nerzhoù emverelour.
Lakaet ’c’h eus meur a wech ar goulenn : « Ha dispac’hel eo ar renkad vicherour e Frañs ? ».
Diouzh ar pezh a weler ez eus tu da zisfiziout. Met petra eo dezverk an « dispac’helezh » ? Hag ez eo
adober Dispac’h 17, diouzh giz Frañs, mar karer ? Hag ez eo mont en tu-hont da Zispac’h 17 ? Me
gred n’eus mui nemeur a dud o kemer Dispac’h 17 da bal, met ur wech lamet se, petra lakaat en e
lec’h ? Ne glot mui finvezioù hag iziunadoù 17 gant ar gevredigezh a vremañ met e diouer reoù all e
kendalc’h ar strolladoù politikel da gemer diazez warno.
(01 10 76)
C’HWELUNIAD : dispac’helezh ar -OÙ 117/352* ; -OÙ ha politikerezh 117/352 ; roll ar -OÙ e
Frañs, Saoz, Alamagn 117/351 hh*
EMVEREREZH : c’hweluniaderezh hag – 117/352
Dodennoù EMVR-597

Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
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S.A.D.E.D. : PEMZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (6)
KENDAEL A-ZIVOUT AR C’HWELUNIADEREZH
(Navet testenn, PKB-1516)
Ar pleustr c’hweluniadel da-geñver ur perzhiadur e c’hweluniad C.F.D.T. « Galeries
Lafayette » Naoned etre 1973 ha 19761.
1. Ar pleustr c’hweluniadel a-raok 1975.
1.1. Tri rumm izili zo er c’hweluniad.
Pemont dre gant eus koskor ar stal, eleze ur c’hant den bennak, a bae reol o skodennoù evel izili
eus ar c’hweluniadoù2. Un dek anezho zo bet dilennet gant koskor ar stal evel izili ar Poellgor-stal pe
evel dileuridi ar c’hoskor pe an daou war un dro. Daou eus an derc’houezourion-se a samm an
obererezh c’hweluniadel a-bezh. Berniañ a reont ar c’hargoù a ezel eus ar Poellgor-stal, a zileuriad ar
c’hoskor hag a zileuriad eus ar c’hweluniad. Emañ an eil er C.G.T., egile er C.F.D.T..

1.2. An atebeion a savel an arc’hadurioù.
Kreizet eo an obererezh c’hweluniadel war arc’hwel dileuriadur ar c’hoskor hag ar Poellgor-stal.
Dre ar re-mañ e vez graet arc’hadurioù d’ar renerezh. An atebeion eo a samm saveladur an
arc’hadurioù. Evit dont a-benn eus o labour e strollont dafar. Rebechoù an implijidi war arc’hwelerezh
ha kempennerezh ar stal a dalvez da sol d’o labour. Sol a gemeront ivez war an arc’hadurioù graet e
stalioù all eus ar stroll pe stalioù bras Naoned koulz ha war arc’hadurioù ar c’hengevreadoù er par
broadel, pep tra o vezañ klenket reol e kaier dileuridi ar c’hoskor. Sammet eo penn-da-benn ar seurt
dastum stlenn gant an atebeion koulz lavaret.
An dileuridi a zegas d’o atebeion ar stlenn a gavont. Labourioù resis a gefleuniont evel plediñ
gant al levraoueg e stern ar Poellgor-stal. Bezant int en emvodoù gant ar renerezh, – hep kaout roll
oberiant ebet enno (ha roet e vez dezho da c’houzout just a-raok an emvodoù-se war betore danvez e
vo breutaet).
An izili o deus da gentañ da bourchas arc’hant d’ar c’hweluniad dre baeañ reol o skeudennoù.
Prederiet eo an atebeion gant niver an izili, un elfenn a bouez eo eus kreriegezh ar c’hweluniad. Bezañ
ezel a ro ar gwir da zegemerout kelaouennoù c’hweluniadel, ivez ar gwir da vezañ stlennet a-wechoù
war drec’hioù ar c’hweluniad.

1.3. An atebeion a stlenn an implijidi.
Unan eus labourioù an daou atebeg eo stlennañ hollad an implijidi diwar-bouez traktoù ha
prezegennoù. Kement-se a reont da skouer da-geñver an ec’hwelioù divizet gant ar c’hengevreadoù e
sell da skorañ o arc’hadurioù broadel ha da ledañ o gerioù-stur. Heñveldra da-geñver azgweladur ar
c’hwelgevratoù, pa vez adtermenet ar goproù izek da skouer, eleze div wech ar bloaz. En
1
Meneget eo bet darvoudoù ar perzhiadur-se war Emsav. Un danevell eus ec’hwel here 1974 (1.5.1. el labour-mañ) a
gaver en Emsav 98/75-78, 1975, hag Emsav 101/184-186, 1975. Adframmadur ar stal zo bet studiet en Emsav 101/184-186,
1975.
2
Ensezet eo ar C.G.T. hag ar C.F.D.T. er Galeries Lafayette. Ar C.G.T. zo muianiverek. Er mare-mañ da skouer ez eus
e-touez dileuridi ar c’hoskor tri ezel eus ar C.G.T. hag un ezel eus ar C.F.D.T.. En holl, en ur lakaat en ur ser Poellgor-stal,
dileuridi ar c’hoskor, dileuridi c’hweluniad, ez eus 6 dileuriad C.G.T. ha 3 dileuriad C.F.D.T., o terc’hel kont eus ar pezh ez
eo dalc’het meur a garg gant an un den. O kontañ dre gargoù, ar staeloù amsavidi e-barzh, ez eus dalc’het 15 gant ar C.G.T.,
5 gant ar C.F.D.T..

degouezhioù-se e vez kemennet d’ar c’hoskor an arc’hadurioù hag an ober divizet (peurliesañ un
eurvezh pe un nebeut eurvezhioù ec’hwel) ha goulennet digant an dud o ali… E gwir, n’eo ket
kement-se kaout un ali a zo pal seurt prezegennoù, hogen « kemer ar gwrezverk » ha diouzh ezhomm
tommañ an aergelc’h.
Prantadoù pouezus eo an dilennadegoù evit ar Poellgor-stal bep eil bloavezh hag evit dileuriadur
ar c’hoskor bep bloaz. Deraouiñ a ra an taolad gant savidigezh un trakt, a zo labour an atebeg
skoazellet a-wechoù gant an Unaniezh lec’hel. Skignet e vez an trakt gant an atebeg harpet gant an
dileuridi hag an danvez dileuridi. Neuze ez eus da evezhiañ ar vouezhiadeg ha konterezh ar
mouezhioù dreist-holl. Kement-se zo c’hoazh roll an atebeion hag an dileuridi.

1.4. Daou zurc’hadur ar pleustr.
Kevrennoù ar c’hweluniad, anezho an holl izili, ne vezont morse bodet. An izili a gemer perzh
hepken dre ar stlenn a zegemeront, hag ivez dre ar stlenn hag ar skodennoù a vez goulennet diganto en
un doare direoliek.
An dileuridi a gej kenetrezo da-geñver an emvodoù gant ar renerezh. Un nebeut anezho a gemer
perzh a-wechoù en emvodoù aozet reoliek gant c’hweluniadoù lec’hel implijidi ar c’henwerzh.
An daou atebeg eo a ren al labour.
Diouzh un tu e tedalvezont e pazenn an embregerezh leviadurezh o c’hengevreadoù dre vrudañ ar
gerioù-stur ha dre zastum ar skodennoù. Daremprediñ a reont reoliek ar c’hweluniad lec’hel. En
emvodoù c’hweluniadel e roont da anaout an disoc’hoù a zo bet en o embregerezh d’an oberioù
divizet er bazenn vroadel pe e pazenn an Unaniezh departamantel pe e pazenn an Unaniezh lec’hel.
En hevelep emvodoù e roont da anaout live ar goproù en embregerezh, stad spered an implijidi hag ur
bern elfennoù all a seurt-se a c’hell talvezout d’ar c’hweluniad.
Diouzh un tu all e talvezont da liamm etre ar renerezh hag an implijidi. Difenn a reont da skouer
degouezh hiniennoù ’zo pe reiñ ur furm vreutael da zroukvoz al labourerion. Evit kas da benn al
labour-se e kemeront bepred Dezveg al labour da zave3. Daoudu eo ar seurt roll a hanterour : eus an
implidi d’ar renerezh, eus ar renerezh d’an implijidi. Degaset int da skouer da reiñ ur furm
degemeradus evit ar c’hoskor da gemennoù ar renerezh4.
E berr, e vez renet an obererezh c’hweluniadel gant daou zen. C’hoarvezout a ra eus ul labour
oc’h aesaat an darempredoù etre ar renerezh hag an implijidi hag eus ul labour a vruderezh
c’hweluniadel. An daou zen a gemer harp penn-da-benn war o aozadurioù c’hweluniadel a ro dezho
durc’hadurioù an ober.

1.5. Ar barregezhioù hag ar bevennoù endalc’het gant seurt pleustr.
1.5.1. Ec’hwel here 1974.
Dre berzh ur blegenn gevredigezhel war washaat, disleberadur an aozioù labour hag ar goproù izel
ez eus un divoz don e-touez an implijidi goude an ehanoù. Dre ma pouez ar re-mañ eo lakaet da
badout tri devezh an ec’hwel un eurvezh divizet gant an atebeion evit harpañ an arc’hadurioù.

3

Er c’heñver-se e ra gwazourion-bad an Unaniezh lec’hel ul labour arbennigourion war an dezvadurezh. Pa chom
sac’het an dileuriad e c’houlenn skoazell skiant-prenet ar gwazour-pad. Kemeret e vez an divizoù diouzh an dezvadurezh pa
vez tro. Er plegennoù arvarus e vezont kemeret diouzh ar c’horvo a c’hello tennañ ar c’hweluniad, da skouer o c’hounit
mouezhioù en dilennadegoù pe izili nevez.
4
Degemeret eo bet aesoc’h kresk gopr gwengolo 1975 gant an implijidi dre ma lavare an atebeion e ve azgwelet
diwezhatoc’h skeuliad ar goproù ha ma ve tu da stourm neuze. Tostik da heul e klaskjont tremen d’un trec’h c’hweluniadel
pezh a oa un tun a-berzh ar renerezh (ouzhpennañ ur wech da vat 50 F d’ar gopr evel arc’hopr diouzh ar c’hengreadur). E
gwir en doare-se o deus kendaolet da habaskaat an implijidi er mareoù ma oant dilaouen ha m’en dije ar renerezh ranket
plegañ d’o youl : da-geñver an 3J hag evit Nedeleg. Difennet o deus lazioù ar stal pa na glote ket gant lazioù an implijidi.

1.5.2. Roll ar c’hweluniad da-geñver an ec’hwel.
Dre an ec’hwel o devez al labourerion tro da ergorelaat o divoz. Hogen an arc’hadurioù harpet
gant an ec’hwel n’int ket un eztaol eeun eus divoz an implijidi. Bez’ e vezont savelet e-kerz labour
pemdeziek ar c’hweluniad, evel gwelet uheloc’h en 1.2. hag 1.3.. Kement ha lavarout ez eo an
arc’hadurioù oberenn an atebeion, o kavout he ster klok dre argerzhioù an aozadur c’hweluniadel eunan, dre argerzh breutadur ar c’hwelgevratoù pergen, ha n’eo ket dre un emouiziekadur oberiant aberzh al labourerion ouzh ar werc’helezh a zo e devoud o divoz.
1.5.3. Roll-ren an atebeion en ec’hwel.
An atebeion a ren al labour adal an derou. Int eo a ro o furm d’an arc’hadurioù hag a greizenn ar
stlenn. Int eo a ren ar breutadur gant ar renerezh hag a ziviz an daskemmoù da zegas en arc’hadurioù.
Setu perak, dre o savlec’h-ren ez int ar re nemeto a c’hell kemer an disentez echuiñ an ec’hwel pa
hañval bezañ bodet an amveziadoù rekis, etre traoù all degemeradusted o displegadurioù gant al lod
brasañ eus an implijidi5.
1.5.4. An implijidi evel « nerzh ».
Al labourerion a asant d’an diviz ec’hwelañ kemeret gant an atebeion pa gavont aze un dro da
ergorelaat an nerzh6 endalc’het en o divoz. An nerzh-se deuet da vezañ ec’hwel, meret gant an
atebeion, zo etre o daouarn ur benveg da amprouiñ nerzh ar renerezh.
1.5.5. An ec’hwel o nerzhañ an aozadur.
Unan eus gweredoù ar c’hweluniaderezh en darvoud eo reiñ ur furm unvan ha mestroniadus da
zivoz al labourerion. Ar bordilhadur boas a ersavioù hiniennel oberiat pe gouzañvat a steuz evit
prantad an ec’hwel7. Ur gwered all eo hepkoriñ an ec’hwel gouez8. Enlusket e vez an divoz war
amkanioù diraezadus, evel an arc’hoproù da skouer, a-raok ma teufe ur strapad emdarzhek.
Evit gwir ne ra an daou wered nemet unan. Daou arvez int eus gougevanadur ersavioù an implijidi
ouzh leviadurezh ar c’hweluniad. Pezh yaelañ an ec’hwel eo enta dervaat roll an aozadur : tennañ a ra
da ziogelaat savlec’h an atebeion a-hed an darvoud ha da c’houde.
1.5.6. An troc’h atebeg/implijad.
An ec’hwel a ro tro da welout gwelloc’h un tech a zo er pleustr. Adal an derou o devez an
atebeion o raklun dezho. Da ziwall o deus na ve troc’het ar pontoù gant ar renerezh ha na ve kollet o
hol war al labourerion. Eno emañ poell an aozadur. Ouzh se n’eo ket emouez bepred al labourerion,
met o labour a denn da gentañ-holl da lakaat ar c’hweluniad da badout, ha pa ve o strivoù da zerc’hel

5
Anv zo eus savlec’h-ren an atebeion a-geñver gant an nerzh endalc’het e divoz al labourerion ha fetisaet en ec’hwel.
Reishoc’h eo komz eus ur gefridi-verañ sammet gant ar c’hweluniad e diabarzh ar gevredigezh vloc’hel dindan
bennholierezh ar strolloù-ren kevredigezhel.
6
Un nerzh galloudel eo a zo war un dro a anien gevredadel, armerzhel, politikel, sevenadurel. Ar furm a gemer zo
diouzh an dachenn ma vez gwerc’helaet.
7

En Emsav 101/185, 1975, eil dilinennad ha da heul, eo meneget ar roll c’hoariet gant an aozadur ha bevennoù ar roll-

se.
8

Da-geñver Devezhioù studi eost (sl. EMVR-594, Emsav 116/313, 1976) ez eus bet roet un nebeut skouerioù eus an
heuliadoù evit ur c’hweluniad eus un ec’hwel gouez.
Er Joint Français e oa aet ar C.F.D.T. da heul ar stourm. En ul lankad kentañ eo kresket niver he izili diwar-goust ar
C.G.T. evit distreiñ en un eil lankad d’ar stad kent. E Le Mans warlene ez eus bet un ec’hwel taer. Abaoe eo izelaet niver ar
mouezhioù evit ar c’hweluniad en dilennadegoù. Er mare-mañ e noter ersavioù a-berzh ar C.F.D.T. a-enep strivoù
labourerion Lip da strollañ en un stourm labourerion an embregerezhioù all tizhet gant an enkadenn (sl. Syndicalisme Hebdo,
24 juin 1976).
E berr ne vez ket tomm ar c’hweluniadoù evit harpañ ar stourmoù lusket gant al labourerion er-maez eus o aozadurioù.
Gant gwir abeg forzh penaos e c’haller sellout ouzh ar stourmoù-se evel troet a-enep dezho.

ar breud gant ar renerezh pe o strivoù da dermenañ arc’hadurioù a ray eurvad al labourerion en
ampoent.
A-dal da obererezh an atebeion e vez dalc’het an implijidi engortoz eus disoc’hoù ar breutadurioù.
Gwelet e vez maouezed o stammañ. Ur paotr a gan traoù farsus evit diduiñ an holl. Hiniennoù a ya
d’ar c’hafedi pe d’ober kefridioù d’ar stalioù. Ne chom ket an implijidi hep ezteurel o soñj a-zivout an
doare da ren an ec’hwel koulskoude. Ur skouer eus un ober kinniget ha zoken kaset da benn ganto eo
stankadur dorioù ar stal. Ur wech graet an taol avat, n’int ket bet chalet da zezvarn ar ster en deus bet.
Evit al lod brasañ anezho ez eo tremenet an darvoud e live an emdarzhegezh. Gwir eo kement-mañ
ivez evit an ec’hwel a-bezh. An implijidi n’o deus bet tro e nep mare da brederiañ war an hentenn da
heuliañ, na war o savlec’h en embregerezh na war ar pezh a zo kreñv a-walc’h d’o bountañ da
ec’hwelañ.
Ul lod mad eus ar c’hoskor oa a-enep an diskoulm kinniget gant an atebeion. Hogen ar re a save
a-du gant an diskoulm-se n’o deus ket kemeret brasoc’h perzh e blenierezh an ober. N’eo ket bet torret
nerzh an divoz ha n’eo ket bet kemeret penn an hent d’e derriñ. N’eo ket deuet al labourerion
emouiziekoc’h ouzh o savlec’h kevredigezhel. N’eus bet graet nemet reiñ tro da fiñvadoù emdarzhek
e diabarzh kaeloù an ober c’hweluniadel.
A-hed an ec’hwel en em gav an divizout e-maez krap an implijidi. Savlec’h ar re-mañ en
obererezh ar c’hweluniad zo heñvel-mik ouzh o savlec’h en obererezh an embregerezh. En arbenn a se
ha daoust d’an oberioù o reiñ tro d’o emdarzhegezh war an tomm, e c’hellont dont da vagañ un divoz
ken don e-keñver o c’hweluniad hag e-keñver an embregerezh.

2. An degasadenn eus elfennoù nevez er pleustr c’hweluniadel.
Gant an doare ma’m boa buhezet an ec’hwel e voen degaset da emellout muioc’h en obererezh
c’hweluniadel. Amkan va labour e voe liesaat an darempredoù gant an implijidi.

2.1. Ar c’hemmoù degaset.
2.1.1. Kemmoù e labour ar gevrenn C.F.D.T..
Da gentañ ez eus ur striv da stlennañ ar c’hoskor. Skritelloù miziek a vez savet. Aozañ a ran un
destenn a zo disoc’h ur striv da fraeshaat darvoudoù c’hoarvezet er stal ; adwelet eo a-gevret gant an
daou zileuriad all eus ar gevrenn. Amkan ar skritelloù eo merkañ an aliesañ an troc’h a zo etre lazioù
an embregerezh hag ar gwelladur eus o savlec’h hetet gant an implijidi.
Emvodoù kevrenn a groger da aozañ reoliek evit reiñ d’an izili tro da ezteurel ha da berzhiañ e
frammadur an ober.
Er-maez eus an embregerezh e klasker skoulmañ darempredoù reoliek gant kevrennoù ar stalioù
Galeries Lafayette all ha gant ar c’hevread. E pazenn ar c’hweluniad lec’hel ez eus ur striv da stlennañ
an dud en un doare disheñvel. Danevelloù obererezh ar gevrenn, danvez ar stlenn roet d’an implijidi,
eleze keloù eus pleustr ha kudennoù ar gevrenn, a vez fiziet e perzhidi an emvodoù eus ar c’huzul
c’hweluniadel. Evel-se e c’hell derc’houezourion ar c’hevrennoù all pleustriñ war ar c’hudennoù a
anavezomp en ur geñveriañ gant o re. A-du-rall e ve mat tremen hep dibunañ roll an disoc’hoù hag an
oberioù echu ha lakaat hepken e penn-kont pleustr an atebeion.
2.1.2. Kemmoù en darempredoù gant ar c’hoskor.
E meurzh 1975 ez on kaset evel deleuñver d’an etrepaouez. Betek neuze e’m boa bet gant koskor
ar rann-se eus an embregerezh darempredoù un dileuriad. Va strivoù da skoulmañ darempredoù
donoc’h gant an implijidi, va ezveziadurioù en arbenn eus al labour c’hweluniadel zo bet abegoù an
treuzstaeladur-se. N’eus nemet pemzek den o labourat en etrepaouez hag aesoc’h eo gwelout pa vank
unan. Broudañ a ran ar youl-c’houzout a zo e’m c’henseurted dre zanevellañ dezho al labour graet er
c’hweluniad lec’hel hag obererezh dileuridi all ar Stal ; kontañ a ran ar c’hejadennoù gant ar renerezh

o venegiñ ersavioù ar rener hag an dileuridi. Anv a ran ivez eus ar c’hudennoù a sav en obererezh
c’hweluniadel, ken er Galeries Lafayette, ken er c’hevrennoù all.
Ren a ran al labour diouzh an damant da vont en tu all d’ar bevennoù merzet da-geñver ec’hwel
1974. Ur striv eo da zistremen pazenn an hinienn koulz ha pazenn an embregerezh, eleze ur striv da
savlec’hiañ an hiniennoù hag an embregerezh e diabarzh ar gevredigezh.
2.1.3. Steuziadur ar pellder etre implijad hag atebeg.
Diwar neuze ez eztaol muioc’h an implijidi. Ganto e teu un disac’hadenn goulennoù hag
abegadennoù war obererezh an dileuridi hag ar c’hweluniadoù. Da gentañ e rebechont d’an dileuriad
bezañ o dilezet betek neuze. D’an eil e karezont o aozioù labour hag e fell dezho gouzout ha n’eus ket
tu d’o gwellaat. Goulenn a reont penaos ez arc’hwel ar Poellgor-stal ha dileuriadur ar c’hoskor m’o
deus dilennet derc’houezourion, ha da betra e talvez an daou aozadur-se dezho.
Diwar c’houlennoù an implijidi e sav kudenn gant o savlec’h ha gant lec’h ha roll gwerc’hel ar
c’hweluniad en embregerezh. Evit an implijad emañ ar c’hweluniad klozet en ur c’hombod. Mirout a
ra outañ a ober tra estreget e labour en embregerezh ha zoken a sellout ouzh e gentodennoù war an
dachenn evit ar pezh ez int. Ret e vo bepred kaout ur penn. En hevelep doare en em ren an dileuriad
evel ur penn o verañ ersavioù hiniennel an implijidi diwar-bouez ur gealiadurezh danzeet gant
kefredourion an aozadur.
Adal ar mare ma vez diazezet an obererezh war an dezrann eus eztaolioù al labourerion, emañ ar
saviadoù beziat en arvar. Diazezañ e ober hiniennel war werc’helezh an implijidi a zegas an dileuriad
da loc’hañ diwar e saviad implijad ha da zezrannañ e labour implijad hag e labour c’hweluniadour,
eleze da emzezrannañ. An implijidi a eztaol diwar o gwerc’helezh ha, da heul, e tezrannont labour an
dileuriad hag e savlec’h implijad. Kement-se a ro tro dezho da arverañ barregezhioù na oant ket
anavezet dezho ha da gregiñ da ziskar ar c’hombod gourlakaet gant ar gevredigezh9. Seurt
darempredoù-dezrannañ keveskemm a ro lañs da emdroadur saviad ar berzhidi.

2.2. Ar bevennoù.
2.2.1. Bevennoù pleustrel an ober.
Dre berzh ar c’heñverioù obererezh skoulmet etrezo e teu ersavioù nevez gant an implijidi. Ret eo
neuze talañ ouzh o goulennoù war an dezvadurezh, war arc’hwel dezvel ha pleustrel ar Poellgor-stal
ha dileuriadur ar c’hoskor, war doareoù labourat an dileuridi, war arc’hwelerezh ar c’hweluniadoù hag
an embregerezh. Ret eo ivez bezañ barrek da zezrannañ ar furm eus liammoù an elfennoù-se
kenetrezo ha gant ar buhezadur o deus an implijidi anezho. An dileuriad na biaou ket meizadoù resis
zo berr e varregezhioù. Ouzhpenn emañ c’hoazh gant damougoù kozh stag ouzh e arver eus ar
c’hweluniad. Diaezet eo ivez gant ersavioù an implijidi na c’hellont ket diouzh o zu skarzhañ en un
taol ar patrom a reont eus an dileuriad evel un den a oar, un den en em gann evito a-enep ar patrom.
2.2.2. Bevennoù an dezrannerezh.
Izel eo ar varregezh-dezrannañ. Da heul e vez savlec’hiet keñverioù labour nevez e diabarzh
frammoù kozh. Ne vez ket digejet un hentenn labour resis ha kendalc’het e vez d’ober gant elfennoù
’zo eus an hentenn gozh. Ouzhpenn se ne vez ket ensammet al labour gant ar c’hweluniad pa na denn
ket war-eeun d’e leviadurezh : ne vez ket kemeret a-zevri zoken adal ma ne glot ket gant linenn ar
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enta an darvoud evit holl implijidi an embregerezh. War un dro e veze emouezet ouzh heñvelded ar blegenn en embregerezh
ouzh ar blegenn en embregerezhioù all (gourleurioù). Stadet e veze zoken an nes e oa ar pezh a c’hoarveze war dachennoù
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anaout d’ar stal a-bezh.

c’hweluniad, pa n’eo nag un tuta nag un diskelañ. E diouer ur framm labour gouest da ensammañ an
elfennoù degaset, eleze da vont en tu all d’ar strolladur dibarek ha da zigejañ pezh a zo diles er
pleustr, e chom digenvez enta an obererezh10.
2.2.3. Un nebeut azonoù eus ar bevennoù.
Un dislank a c’hoarvez etre pleustr an dileuriad en etrepaouez hag e bleustr gant an dileuridi all.
En etrepaouez ez eus darempredoù a zinaou diouto un dezrannerezh-stroll. Daoust ma chom
diresis, e c’haller merkañ e chom kreizet an dezrannerezh-se war roll an dileuriad, war ar c’heñverioù
implijer/implijad ha war ar c’heñverioù-kenderc’hañ. An amkan kentañ eo diskar ar rakvarnioù o ren
gant an holl. Evit se eo e roer pouez bras d’al labour-stroll. En amboaz-se e klasker implijout ar
Poellgor-stal evel benveg-stlennañ. Evel just e ranker ivez dezrannañ ar Poellgor-stal e-keñver e roll
er c’heñverioù implijer/implijad, koulz hag ar roll c’hoariet ennañ gant ar c’hweluniadoù.
Ar c’henlabour gant an dileuridi a chom-eñ durc’haet dreist-holl gant an emvodoù
renerezh/dileuridi. Lec’hiet eo war an dachenn gealiadel, da skouer o tegas mennozioù nevez war
obererezh an dileuridi hep lakaat kudenn gant roll an dileuridi er Poellgor-stal ; da skouer o klask
lakaat dedalvezout an dezvadurezh evit a sell ar Poellgor-stal hep lakaat kudenn gant ensavadur ar
Poellgor-stal e-unan. En doare-se n’eur ket broudet d’an dezrannerezh hag e tremener gant ersavioù
hiniennel a-du pe a-enep hep degas kemm ebet e pleustr c’hweluniadel an dileuridi.
Evit gwir emañ soliet pleustr c’hweluniadel an dileuridi e lec’h all. Furm o darempredoù gant ar
renerezh n’eo nemet un elfenn eus leviadurezh ar c’hweluniadoù. Er c’hontrol, o darempredoù gant ar
c’hoskor zo un elfenn-diazez. Diwarno en em adkenderc’h ar c’hweluniad er furm a zo dezhañ. En
etrepaouez, treuzfurmadur an darempredoù etre implijidi hag atebeion a gase d’e heul un emdroadur
eus pleustr ar re-mañ.
Un dislank all a gaver ivez etre ar pleustr en etrepaouez hag ar pleustr er gevrenn c’hweluniadel.
En emvodoù ar gevrenn ne zeuer ket a-benn da vont en tu all da ersavioù hiniennelour an implijidi. En
emvodoù-se e chom an atebeg gant e roll leviañ. Ne gemer ket ar boan da zirouestlañ ar c’hudennoù
savet gant pep hini. Diwar-c’horre e chom al labour. Priziet e vez an tennderioù a zo er stal ha klasket
neuze kreskiñ an enebadur renerezh/implijidi diwar-goust an enebadurioù etre an implijidi. An arvez
c’hweluniadel zo trec’h.

3. Elfennoù evit un dezrann.
Tu zo da sellout a-dostoc’h ouzh doare an darempredoù etre implijidi an etrepaouez. Da gentañ e
ranker menegiñ daou zarvoud. E gwengolo 1975 e kemeras perzh holl implijidi an etrepaouez en un
ec’hwel broadel ur beurevezh. Ur c’hwitadenn e voe koulskoude pa na ec’hwelas ket ar peurrest eus
ar stal. E genver 1976 e voe nagennerezh a-berzh an deleuñverion war gudenn an treuzstaelañ.
Dezrevellet eo bet an darvoud gant Emsav 111/81-86, 1976. An daou zarvoud-se o deus talvezet da
voulc’hañ un dezrann pishoc’h eus furm labour an implijidi.

3.1. Dedroadur al labour.
En derou e vez abegadennoù hiniennel : « barr ar muzul », « direizh eo », « arabat pous »… An
holl war-bouez nebeut zo dilaouen. Koulskoude e klemm pep hini en e gorn, o kavout abegoù
« personel » d’e zegouezh, o varn an devoudoù gant e skiant-vat. Souezh ebet ez afe an divoz da
vagañ tennderioù etre al labourerion. Ar rev, an oad, ar stad tiegezh, ar berzhegezh vicherel, an orin
kevredigezhel a zeu da vezañ etre traoù all lec’h d’ur bern disrannoù. Ar gudenn eo neuze reiñ tro da
eztaolioù pep hini da vezañ anavezet gant an holl ha degas war un dro elfennoù un dezrann. Diwar an
10

Da vare an darvoudoù meneget n’eus bet skoazell na digant ar Bodad armerzh na digant ar Gellig. Ar c’henlabour
pouezusañ, daoust dezhañ bezañ chomet strizh, zo bet gant Kevread C.F.D.T. ar C’henwerzh, – ar skridoù war Emsav
102/205-208 ha 112/153-155 zo frouezh ar c’henlabour gant izili ar c’hevread. Loc’het eo bremañ ar c’henlabour e diabarzh
ar Bodad armerzh, evit ar pennad-mañ da skouer.

eskemmoù e tle loc’hañ an dezrannerezh. Hag e kroger da emouezañ ouzh an dislavaroù a zo en
ersavioù emdarzhek an dud11.
Er mare-se e c’haller erlec’hiañ ouzh an eztaolioù kent arbennadennoù soliet war dislavaroù ar
gevredigezh. Ar c’hemmoù er stal, leviadurezh ar renerezh ne vezont mui merzet evel darvoudoù
krouet gant froudennoù un den pe evel un dargouezh pe evel an tonkad. Anavezet int bremañ evel
heuliadoù d’an adframmadur armerzhel. Gwalleurioù pep hini a gav aze un tammig poell. An
adframmadur a gav e roll e paderezh an armerzh hervez ur patrom resis. En hevelep doare e veizer
n’eo ket dre zegouezh e tremen ar renerion hep goulenn ali an dud, hogen dre an arbenn ma’z eus ur
rizh resis d’an embregerezh ha kement-se dre rediezhoù ur patrom armerzhel resis er gevredigezhmañ. Livet kriz e vez savlec’h an implijidi hogen war un dro e lakaer anadiñ ned eo ket tonket. Lakaat
a reer ar gudenn e pazenn ar gevredigezh ha dre se emañ ar gevredigezh nebeutoc’h e-maez diraez an
implijidi.

3.2. Diazezoù an dedroadur.
a) an implijidi a gav un obererezh-ren er pleustr-stroll ; adal an derou e kemeront divizoù o kaout
harp war ar pezh a reont e sell eus ar pezh a vo graet. Dezrannañ ha dedalvezout a reont.
b) o buhezadur eus ar reizhiad (an oberioù a sevenont bemdez war ar straed, er gêr, en
embregerezh, o darempredoù gant ar gevredigezh dre lies tu evel da skouer, ar skinwel, al labour bara,
an tiegezh) a dalvez da sol d’o dezrannerezh.
c) ar gejadenn etre o striv da zezrannañ hag o buhezadur eus ar reizhiad arveret da gevala a zienk
ur varregezh-krouiñ a vez diarver er c’heñverioù-kenderc’hañ a c’houzañvont er gevredigezh.
d) dedalvezadur ar varregezh-krouiñ d’ar blegenn ma emañ an implijidi a zisoc’h war un
emouiziekadur ouzh darnegezh o saviad ha war grouidigezh elfennoù a denn d’an hollelezh. An
tuadur da vont en tu all da vevennoù an embregerezh empleget gant trehontadur an ersavioù hiniennel
zo un azon eus an emouiziekaat.

4. Distro war boentoù ’zo.
4.1. Distaol ar savlec’h labourer.
Ar c’henlabour etre an implijidi zo kaset da benn er-maez eus ar sternioù boas. N’eo ket kreizet
war ur spesadegezh eus al labourerion, eleze war un elfenn darnel eus o saviad. Un dilez eus ar
c’hombodadur kevredigezhel eo an doareoù nevez eus al labour. N’eo ket ket adkemeret da skouer ar
rannadur etre labour bara, tiegezh, politikerezh, goar. An tuadur da adstrollañ al labour-erounit hag an
dezrannerezh a daol goulou war ar rannadur don ensavadekaet etre an div elfenn-se war dachenn an
armerzh hag ivez war dachenn ar politikerezh hag ar gevredigezh erfin.
Ar c’heñverioù labour oc’h eginañ en obererezh zo devoudus evit an hollelaat. Drezo e teuer
emouez ouzh ar pezh e tenn al labour bara un tamm mat larkoc’h eget d’ar c’hombod armerzhel. An
unelezh saviadel o kemer lec’h unvez ar savlec’hioù armerzhel a ro tro d’an implijidi da darzhañ ar
c’hombod labourer. Devoudañ a ra neuze evit an implijidi ur stroñsad e rouedad a-bezh ar
c’hombodoù liesseurt a ya d’ober ar gevredigezh evito. En arvar eo lakaet ar gevredigezh en he
fadelezh dre berzh ur c’henderc’hañ digembezus ganti. Egin un istor diles eo evit ar labourerion, o
kemer harp war dislavaroù ar gevredigezh dre stagañ d’o donaat ha d’o zrehontiñ.
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Un doare all zo da lakaat anaout gant an holl eztaolioù pep hini, un doare urzhasaet dindan stur arbennigourion. Ar
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vez roet furm unvan dezho dre ober ar junt gant gerioù-stur ar c’hweluniad. Neuze e vez klasket bodañ ar muiañ gwellañ a
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ha rizhekaet hep m’o defe da ren striv ebet. Ken trugarekaus e tle enta al labourerion bezañ ouzh MAIRE ha SÉGUY hag
ouzh GISCARD ha BERGERON.

4.2. Eilpennadur an obererezh c’hweluniadel.
Er pleustr c’hweluniadel boas ez anad pep ec’hwel evel un darvoud klok evit ar berzhidi. E amkan
zo trec’h an arc’hadur. Diouzh an amkan-se e vez leviet an ober. En ec’hwel 1974 ez eus bet c’hoariet
a bep hent da dizhout an disoc’h-se : an disoc’h hag eñ hepken a gont. Ur wech diraezet, e vez arveret
evel danvez-bruderezh e metou al labourerion hag evel araez-pouezañ er breutadurioù gant ar
batromed. Hag en taol e chom leviadurezh ar c’hweluniad a-zioc’h ar c’hrogad, e-maez diraez
dezrannoù ar berzhidi.
E pleustr an etrepaouez e teu an ec’hwel da vezañ un darvoud en ul labour pemdeziek. Emañ ar
pal en tu all d’an darvoud, en ur gwerc’heladur ledanoc’h, bloc’hel, eus iziunadoù al labourerion.
N’emañ ket mui, evit al labourerion, bevennet gant pal an ec’hwel e-unan, eleze reiñ da anaout un
divoz d’ar renerezh pe gounit ur gopr uheloc’h.
Kreiz an obererezh eo ar striv-hollelaat. Al lusk da adlec’hiañ ar c’hudennoù a gav pep hini en
hollenn an embregerezh zo ur skouer. Adal ar mare-se e sav an ezhomm da lakaat anaout pezh a reer
gant an holl dud o deus an hevelep savlec’h. Se eo bet degouezh an etrepaouez, e genver. Pouezus eo
neuze kejañ dre gemer perzh en hevelep dezrannoù, dre gas war-raok an hevelep dezrannerezh.
Hiviziken ez eo an arc’hadur un darvoud, ur skor d’un obererezh ledanoc’h. Ouzhpenn stourm e
diabarzh ar gevredigezh e labourer da drehontiñ he dislavaroù. An arc’hadurioù a vir enta ur roll
diziouerus evel elfennoù eus ar werc’helezh, hogen n’int ket mui bevenn an obererezh, na diazez an
obererezh. An implijidi o deus renerezh politikel an ec’hwel, hogen n’eo ket mui an arvez politikel a
zo trec’h. Ne vez ket mui priziet an darvoud diouzh disoc’hoù eeun hepken, hogen diouzh ar
varregezh a gaver drezañ da erlec’hiañ ouzh bruzhunusted ar gealiadurezh gouzañvet ur gealiadurezh
oberiat unvanaus.

4.3. Dislank etre an obererezh hag ar c’hweluniad.
Degemeret mat eo bet an arnod gant an implijidi, pezh a empleg enta o doa un ezhomm na oa ket
bastet dezhañ, hag e klote un tammig ar pezh a zo bet degaset gant an ezhommoù a oa. Rouez e oa an
dud na oant ket deuet goude un nebeut mizioù da gomz diwar-benn un degouezh bennak. Anv a raent
eus al labour bara hogen ivez eus o darempredoù gant « atebeion » ar c’hweluniadoù. N’eo ket
dibouez pa oa ouzhpenn an hanter eus an implijidi izili er c’hweluniad kevezer da’m hini hag ar peball hep c’hweluniad ebet. Anat eo e oa bet divarrek ar c’hweluniad da reiñ bod d’ar rizh a
zarempredoù nevezdegaset. Gant gerioù all, e oa pell a vezañ ur vaezienn-grouiñ.
Mar hañval al labour graet klotañ gant ezhommoù an implijidi, ne glot ket kenkoulz gant
leviadurezh ar c’hweluniad. Kenlabourat gant izili an aozadur kevezer en doare ma’z eo bet graet a oa
kement ha labourat evit ar c’hweluniad-se. Ret e vije bet din pouezañ war dreistelezh va c’hweluniad
ha tuta. C’hoarvezet ez eus un disoc’h kontrol goude va ezfredadur : tud o deus emezelet er C.G.T.
gant ar preder da vezañ en hevelep aozadur, izili o deus klemmet evit kaout emvodoù-kelaouiñ digant
o atebeion.
Bez’ ez eus estreget an degemer graet gant an implijidi d’an doareoù labour nevez o tiskouez
mankoù ar c’hweluniad. Azonus eo stad an darempredoù etre an implijidi a-raok ma voe krouet
keñverioù labour nevez etrezo : ne oa nemet ar c’heñverioù-kenderc’hañ armerzhel o ren. Ar re-mañ a
skoulm etre al labourerion darempredoù a gevezerezh. Da zisplegañ eo trec’h an nerzhoù disrannus etouez al labourerion (evel gwelet e 3.1.) dre ren ar c’heñverioù-kenderc’hañ armerzhel : gwerzh
hiniennel an nerzh labour. Keñverioù an implijidi ouzh ar c’hweluniad ne lakaent ket en arvar al
liammoù a gevezerezh. Ne raent nemet ouzhpennañ en o c’hichen ur gengrediezh soliet war ar
gredenn en ur riskl dizezrann, kantouezet, personelaet gant ar renerezh : holl unvan a-enep ar patrom.
Pa greske an tennder etre pep hinienn hag ar patrom e teue da vezañ trec’h d’ar c’hevezerezh etre an
implijidi hep talvezout evelkent d’he goulaouiñ na d’he anaout evit kelo.

4.4. Ar c’hweluniaderezh.
N’eus ket bet kalz skoazell digant atebeion ar c’hweluniad. An arbenn eo moarvat arlezadegezh
an obererezh nevez a-geñver gant ar pleustr boas. An diouer a ersavioù a-du pe a-enep a-berzh an
atebeion a zegas memes tra d’ober ur goulenn war ar c’heñverioù a vez etre ar c’hweluniad,
kenderc’had al labourerion, ha luskoù ar re-mañ.
4.4.1. Endalc’h an arnod.
Gant an doareoù-labourat nevez ez eus diwanet darempredoù o deus devoudet un dialusk : unaniñ
ar buhezadur, an dezrann, an divizoù, e live darvoudoù gwerc’hek, dihanterat, a ro da emsavelezh ar
berzhidi an tu d’en em werc’helaat. Reiñ a reont d’ar pleustr ur sol ledanoc’h eget buhezadurioù an
hiniennoù. Pep hini a embreg ur c’hevala astennet en amzer hag en egor. En doare-se eo e vez krouet
amveziadoù da drehontiñ ar saviad a zo.
4.4.2. Strizhded ar c’hweluniad.
Diazas eo bet ar framm c’hweluniadel evit ensammañ an dialusk nevez. Kendalc’het en deus da
arc’hwelañ evel ur benveg-merañ.
Bac’het eo ar c’hweluniad e kombod armerzhel kudennoù an implijidi. Bevennet d’an dachenn-se
e tenn da glask an efedusted, pezh a zo kement ha kemer ur frammadur azas ouzh arc’hwelerezh ar
gevredigezh, alese da skouer urzhasadur al labour e diabarzh ar c’hweluniad (ezel, stourmer, atebeg,
kefridiad, rener). Rediet eo ivez ar c’hweluniad da adkemer ar patromoù stuzegezhel. Kouezhañ a ra
enta en emframmoù ar gevredigezh-mañ ha, da heul, ne c’hell reiñ plas ebet da emsavelezh al
labourerion. Diazez a gav war ar stuzegezh ensammet gant al labourerion. Dre se e chom bac’het pep
lusk-krouiñ a-berzh ar re-mañ en obererezhioù darnel soliadek. Dre an hent-se e prient ar c’hweluniad
atoriñ kenderc’hadur al labourerion gant strolloù-ren ar gevredigezh. Hepkoriñ seurt fuadur a ampleg
ma ensammfe al labourerion war un dro o emsavelezh hag he atoradur.

5. Evit echuiñ.
Ar skrid-mañ n’eo ket un dezrann reizhiadek. An arbennoù zo berrded ar meizadoù arveret ha
berrded ar pleustr. Bez’ez eus dioueroù war veur a dachenn. Un anaoudegezh don eus ar c’heñverioùkenderc’hañ armerzhel a vije bet ret d’ober un dezrann resisoc’h eus an embregerezh. Er bazenn
gevredadel e vije bet ret dont a-benn d’ober un dezrann eus stroll implijidi an etrepaouez. Bez’ e ve
d’ober ivez un dezrann eus arvezioù politikel ar c’hweluniad e kement ma kemer perzh e kempouez ar
c’heñver nerzhoù etre patromed ha labourerion. Ouzhpenn se, hep un anaoudegezh izek eus an
tachennoù-se ez eo diaes lakaat war wel o c’henempradur en un doare fraezh ha talvoudus. Diwar ar
stadadenn eus gwanoù al labour-mañ ez eus da ren ul labour emsavel sirius, – gant termenañ da
gentañ araezioù an dezrannerezh.
ARC’HADUR : an -IOÙ, al labourerion hag ar c’hweluniad 118/355 hh*
C’HWELUNIAD : arnod ur pleustr -EL nevez e « Galeries Lafayette » Naoned 118/355-370 hh**
EC’HWEL : an ec’hwel, al labourerion hag ar c’hweluniad 118/357 hh*
EMDARZHEGEZH : – hag aozadurioù micherour 118/357 hh*
HOLLELEZH : pleustr c’hweluniadel hag – 118/365
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KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(Pevarzekvet testenn, PKB-1517)
An emsav aljerian. XIII. – Aljeria eus 1870 da 1900 (4) : ar bountad sokialour ;
entuadur ar gatoliged gant ar Republik.
E dilennadegoù 1889 e voe ar muianiver gant bloc’had ar goulzataerion kevredet gant ar radikaled
habaskterour. Ar Gambr nevez a viras an Tevezvod TIRARD, en doa gouezet difenn ar renad ouzh ar
voulañjourion. E meurzh 1890 avat e rankas TIRARD reiñ e zilez da heul ur vouezhiadeg eus ar
Sened a-enep d’ar feur-emglev kenwerzh gall-turk o paouez bezañ kevraouet. Gwarezelour e oa ar
Sened, dre ma terc’houeze dreist-holl poblañsoù ar ploue o c’houzañv diwar gevezerezh ar
c’henderc’hadoù gounezel estren. Amsavet eo TIRARD gant FREYCINET a gemer penn ur
gouarnamant a bado daou vloaz. Ennañ ez adkaver tud eus an tevezvod kent : e-se e chomo
CONSTANS Maodiern an Diabarzh ha ROUVIER Maodiern an Arc’hant tri bloavezh-pad pe-dost.
Ar gourdrouzoù ouzh ar renad, o tostaat an holl republikaned hag o startaat an unvaniezh etrezo, zo en
orin seurt stabilder gouarnamantel. Emañ an argoll boulañjour o paouez bezañ diskaret, nemet o deus
aon atav tud ar renad na savfe en-dro al luskad azgwelour. Bez’ ez eus un dañjer all, kreñv-ouzhkreñv : ar sokialouriezh. Gant houmañ dres eo troet kalz ezdalc’hidi eus BOULANGER.
Evit kompren ar bountad sokialour e Bro-C’hall adalek 1890, ez eo dav kounaat an amveziadoù
en Europa abaoe 1875. Mard a gorrek diorreadur an ijinerezhioù e Frañs er bloavezhioù 1875-1890, e
kreskont afo e-keit-se er riezoù greantel all daoust d’an enkadenn etrevroadel. Ar mengleuzioù hag ar
vetalouriezh a gemer pouez diwar-goust ar gwiaderezh a oa bet an ijinerezh pennañ betek neuze. War
un dro e vrasa herrek ar c’hêrioù hag o bannlevioù : ar c’harterioù amgêr ma vez tolpet ar
vicherourion zo disheñvel-kenan diouzh kreiz-kêr a-fet adeiladerezh, stuzegezh, barr-bevañ, barrdeskadurezh, h.a.12. E seurt amveziadoù e fetisa meizadur ur gevredigezh troc’het e div renkad dezho
lazioù enebek en un doare dizireadus, hag aesoc’h a se en em led ar mennozioù marksour bep ma
klotont gwelloc’h gant saviadoù al labourerion. En Alamagn ma krogas al lammgresk greantel
diouzhtu 1871, e voe savet ar Strollad sokialdemokrat alaman da-geñver Kendalc’h Gotha, diwar
gendeuzadur Strollad marksour LIEBKNECHT ha BEBEL hag ar strollad diazezet gant LASSALLE
e 1863 dezhañ tuadurioù broadelour ha kempennelour – kendeuzadur o c’hoari e gounid an tuadur
etrevroadelour ha dispac’hel. E dilennadegoù 1877, e vouezh 500 000 Alaman evit ar sokialourion.
BISMARCK a gemer digarez gant ur gwalldaol ouzh an Impalaer e 1878 evit gourbonnañ lezennoù
esevded o voustrañ ar sokialourion dreist-holl. Goude ur c’hoazhadur eus o mouezhioù da 310 000 e
1881, ez adsavont da 550 000 e 1884 ha da 750 000 e 1887. O vezañ ma c’hwit ar moustrerezh, e striv
BISMARCK da atoriñ al luskad solialour dre un dezvadurezh kevredigezhel araokadek. Etre 1883 ha
1889 ez ensav kretadurioù evit al labourerion ouzh ar c’hleñvedoù, ar gwallzarvoudoù, an
dic’houested, ar gozhni. Kenderc’hel a ra avat ar vicherourion alaman da vouezhiañ niverus-ouzhniverus evit ar Strollad sokialdemokrat. E 1885 ez eo savet ivez en Antwerpen ar Strollad micherour
belgiat a zeu buan da vezañ un aozadur yoc’hek. Heñveldra en Izelvroioù e tiwan ur Strollad sokialour
en deus, e kemm ouzh sokialouriezh dizoue ar broioù all, nesaelezhioù gant ar brotestantiezh : kalz
eus he luskadourion zo izili eus an Iliz kalvinour. Ar c’horzherezh taer a renont e-touez ar
vicherourion a zegas ar Stad izelvroat da lakaat berz war ar Strollad e-pad ur mare e 1892. Savet ez
eus strolladoù er broioù isdiorreet zoken, diwar an nebeut kreizennoù greantel a zo enno : e Spagn e
1879, e Bulgaria e 1891. Rusianed harluet e Kornog Europa a grou ur Strollad sokialour e 1883, tra
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E Frañs ivez ez a war-raok ar c’hêriekaat daoust da chagadur ar greanterezh. Diouzh un tu, diaesterioù ar
gounezerezh a zevoud un divaeziañ a-yoc’h, diouzh un tu all e teu diorreadur an hentoù-houarn hag ar gwazadurioù da
gempouezañ evit darn an diouer a nerzhaouegezh en ijinerezhioù. Etre 1876 ha 1891 e sav poblañs Marseille eus 320 000 da
ouzhpenn 400 000 annezad ha hini Paris eus daou vilion da ouzhpenn 2 300 000 a dud. E-keit-se e tremen bannlev ar
gêrbenn eus 400 000 da en tu all da 650 000. N’eo ket dibouez enta kresk ar c’hêrioù gall er salead-se, evitañ da chom dister
e-skoaz ar c’hêriekaat o vont en-dro neuze en Alamagn pe e Saoz.

ma’z eus diazezet unan all e-keit-se e-touez Poloniz Rusia. En Italia avat e kevez ouzh ar mennozioù
marksour an anveliouriezh hag an hengounioù diwar an emsavadegoù broadel lusket gant MAZZINI
ha GARIBALDI. E Breizh-Veur ivez, ma vez sterniet abaoe pell ar vicherourion gant c’hweluniadoù
kempennelour ha troet ouzh disoc’hoù fetis war verr ha krenn dermen, n’he deus ar varksouriezh
nemet un niver dister-tre a zalc’hidi.
A-hend-all e tarzh ec’hwelioù yoc’hek ha hirbad, o tiskouez nerzh an aozadurioù micherour : e
1886, e Liège hag en Hainaut, ma emell al lu, o lazhañ ha gloazañ ur c’hant den bennak ; e 1889,
ec’hwel hollek simidi London hag ar vengleuzierion alaman. Diskaret eo bet an Etrevroadelenn
Gentañ da heul faezhadenn Kumun Paris hag ar rendaeloù etre dalc’hidi MARX ha re BAKUNIN, ha
loezet da vat e 1876. An « Etrevroadelenn enebaotrouniek » disranner, savet e 1872 gant an
anveliourion hag o vodañ er-maez eus an Etrevroadelenn gentañ ar c’hevreadoù italian ha spagnat ha
hini ar Jura helvetiat, a ya da get e 1880. Ar strivoù da adsevel an Etrevroadelenn a c’hwit en arbenn
eus eneberezh ar sokialourion alaman koulz hag eus hini MARX hag ENGELS o-unan. Ar re-mañ a
soñj n’eo ket ar gudenn dasorc’hiñ un aozadur aet da get, met krouiñ strolladoù sokialour galloudek
en teir riez europat pouezusañ : Saoz, Frañs, Alamagn. Drouziwezh Kumun Paris a starta enno ar
mennoz n’emañ ket an dispac’h da zont a-raok pell. A-hend-all, da heul diorreadur ar greanterezh, e
tenn dre-holl an aozadurioù sokialour ha micherour da yoc’hekaat. E pep riez e ranker azasaat ar
stourm diouzh amveziadoù dibarek ar vro ha lezel an dizalc’h klok gant ar strolladoù broadel. Hogen
goude marv MARX e 1883 e rank ENGELS ha damkanourion all, KAUTSKY, LABRIOLA,
GUESDE, stourm taer ouzh bruzhunadur o c’helennadurezh. Bez’ o deus ar varksourion d’en em
zifenn ivez ouzh ar republikaned vourc’hiz a glask deduañ ar vicherourion, ar sokialourion
gempennelour, an anveliourion. Santout a reont an ezhomm da adskoulmañ darempredoù etrevroadel
a-benn keñveriañ o savboentoù. Diouzh o zu e klask an anveliourion rusian, italian, gall, spagnat,
skoazell ar c’halluzourion c’hall hag ar c’hweluniadourion saoz. E 1888 ez eus div strivadenn o
tennañ da vodañ ur c’hendalc’h etrevroadel e Paris da-geñver kantveder Dispac’h 1789, an eil a-berzh
ar sokialourion alaman hag adkemeret gant ar c’hedourion (guesdistes) c’hall, eben digant Kevread
labourerion sokialour Frañs (galluzourion) harpet gant ar c’hweluniadourion saoz. Hetet eo ar
c’hendalc’h enta ken gant an dispac’herion, ken gant ar gempennelourion. Koulskoude ne zeu ket an
div gostezenn a-benn da gompezañ o dizemglevioù : aozet ez eus daou gendalc’h distag e Paris e
gouere 1889, an eil gant ar varksourion, egile gant ar c’halluzourion. Er c’hendalc’h marksour (ma
kemer perzh ar vlankiourion) e teu an dileuridi eus 23 riez da zezrevellañ an araokadennoù bras graet
gant ar sokialouriezh e-touez o c’henvroiz, o pouezañ war anien etrevroadelour ar stourm ouzh ar
gevalaouriezh, enebourez voutin da holl labourerion ar bed. N’emañ ket ENGELS hag ar sokialourion
alaman a-du avat evit adsevel an Etrevroadelenn a zo hervezo distremenet ha na glot mui gant an
amveziadoù. Diouzh e du, ez a ar c’hendalc’h galluzour d’ur c’hwitadenn en arbenn eus an disrannoù
etre redennoù diseurt. Da heul bruzhunadur ar gempennelourion e chom ar varksourion an nerzh
kreñvañ a-bell, ha kalz dalc’hidi eus ar gostezenn all a dro ganto, – aze e c’hoari ampartiz ENGELS.
En eost 1891 e Bruxelles ez eo savet an Eil Etrevroadelenn, diazezet war bennaennoù marksour ;
hogen n’eus ket anezhi ur framm kreizennet start evel an hini gentañ. Kaset e vo an darempredoù etre
ar strolladoù riezel dre gendalc’hioù etrevroadel tribloaziek anvet gant ar sokialourion « Dael da-zont
ar broleteriezh ». Emren e chom ar strolladoù riezel a-hend-all.
Emañ ar bountad sokialour o c’hoarvezout e Frañs adalek 1890 da enskrivañ enta er bountad
sokialour europat. Nemet ez eus ivez amveziadoù dibarek da Vro-C’hall. Betek 1890 e oa bet lusket
an emsav micherour gant dornwezhourion pe kompagnuned. War-dro 1880, pa ziwan ar strolladoù
sokialour diseurt, gedour, galluzour, blankiour, ez eus enno dornwezhourion, implijidi, kazetennerion,
met nebeut-tre a vicherourion c’hreanti. Dister e chom en derou niver ar mouezhioù o devez ar
strolladoù-se en dilennadegoù. Aze ez adkaver un hengoun a zisfiziañs a-berzh al labourerion c’hall ekeñver an aozadurioù politikel. Adalek Unpenniezh Gouere, e ren en o metou ar mennoz emañ hent ar
frankizadur e diorreadur o frammoù dezho : kilezennoù, kevelourioù, h.a.. Kement-se a glot gant o
saviadoù : ar pep brasañ anezho a labour en embregerezhioù bihan-tre, a rizh dornwezhel. E
c’hwevrer 1848 avat e harpont ar gouarnamant republikan pa zigor ar Gwezhvaoù broadel. Goude
moustrerezh mezheven 1848 e soñjont muioc’h c’hoazh ez eo ar politikerezh afer ar renkadoù

perc’henn : bourc’hizion bras ha bihan, kouerion, ha n’eo ket un dra a sell outo. E kerzu 1848 e
vouezh kalz labourerion evit Louis-Napoléon BONAPARTE en dilennadegoù arlevierel evit diskouez
o enebiezh ouzh an holl strolladoù, pe re bennak e vent. War-bouez un nebeudig anezho a yeas da
sevel bardelloù, e lezont ar Priñs-Arlevier da ziskar ar Republik e kerzu 1851 : ne glaskont ket difenn
ur renad n’en deus degaset netra dezho. Techet int da soñjal n’emañ ket ar gudenn gant erlec’hiadur ar
republik ouzh an unpenniezh, pe ar mouezhiañ hollek ouzh ar mouezhiañ strishaet, aferioù eilrenk na
reont, gouez dezho, nemet distreiñ evezh an dud diouzh ar gudenn bennañ a zo adreizhadur ar
gevredigezh ha kemm renad ar berc’hentiezh. Azonus eo er c’heñver-se garventez PROUDHON ouzh
an Eil Republik hag e zigasted da vare taol-Stad 1851. Michereion (dornwezhourion ha
kompagnuned) eo a vlegn neuze an emsav micherour gall : diintrudu e chom c’hoazh micherourion ar
greanterezh, ezplouezidi diwriziennet ha flastret gant o aozioù-bevañ nevez. Labourerion ar stalioù
dornwezhel ne vezont ket prederiet gant trec’h ar gostezenn-mañ-kostezenn bolitikel, met gant un
dezvad nevez eus ar berc’hentiezh a dennfe diwarno krabanoù ar gevalaourion vras hag a ziazezfe ar
gevataliezh wirion etre ar genderc’herion. Emaint e hil kevatalour an Dispac’h gall, hini ar
Guzuliadeg a-raok Thermidor pergen. E 1864 ez embann 60 anezho ur Manifesto ma tiogelont ez eo
divastus ar mouezhiañ hollek evel ma’z eo embreget, rak, emezo, « n’omp ket derc’houezet (). Pezh a
c’houlennomp eo ur Gambr graet gant micherourion hepken, dilennet dre ar mouezhiañ hollek, ur
Gambr al Labour ». Da houmañ ne vennont ket reiñ ur gefridi bolitikel, met ober anezhi an hini
uhelañ eus o aozadurioù micherel : kevelourioù, uniadoù, h.a.. Gant c’hwitadenn ar Gumun ez eo
gwashaet digenvezded ar vicherourion. Mouezhiañ a reont evit ar radikaled, nemet e nac’hont
perzhiañ er vuhez politikel. Pa zegouezh BOULANGER, e ro dezhañ o mouezhioù kalz
micherourion : anat eo kement-se pa en em ginnig ar c’hadour en Nord hag e Paris ; ennañ e welont ur
paotr estren d’an holl strolladoù a vo an tredeog meur ur wech er galloud hag a zifenno lazioù al
labourerion. Yenaet int avat da heul kevredadur o emstriver gant an tu dehou. Met ar vicherourion o
deus harpet BOULANGER o deus troet kein da vat d’ar c’hleiz republikan ha radikal : o mouezhioù a
roint adal neuze d’ar strolladoù sokialour. Bez’ ez eus a-du-rall un diskar eus an dornwezhouriezh
adalek 1871, diwar bloavezhioù diwezhañ an Eil Impalaeriezh zoken, bep ma starta ar greanterezh e
drec’h : n’eus nemet en adeiladerezh hag en un nebeut gennadoù strizh e c’hell ar stalioù bihan en em
zifenn. Hogen uhel a-walc’h eo an deskamant e metou an dornwezhourion : pa n’eus mui dazont e
micher o zad ez a alies ar vugale da implijidi pe da amaezhiaded ; evit se e vezont skoazellet gant
diorreadur an amaezhiadurezh hag ar gwazadurioù. War zisteraat ez a pouez kevredigezhel
labourerion ar stalioù dornwezhel. Ha n’emañ ket mui ar gourfouez en emsav micherour gant Paris ha
Lyon evel e grez Unpenniezh Gouere hag an Eil Impalaeriezh ; ken pouezus eo deuet da vezañ
rannvroioù greantel evel Norz Frañs, an Allier, al Loire. Daoust ma n’eo ket aotreet c’hoazh ar
c’hweluniadoù gant al lezenn, e sav mengleuzierion al Loire unan e 1876, heuliet nebeut goude gant
mengleuzierion an Torosad-Kreiz a-bezh ha gant re an Nord hag ar Pas-de-Calais. Ur C’hevread ar
Vengleuzierion zo diazezet er par broadel e 1883. E gennadoù all eus ar greanterezh e tiwan ivez
c’hweluniadoù. Kalz muioc’h en o aes en em gav al labourerion er c’hweluniadoù eget er strolladoù
politikel : emaint aze etre tud eus an hevelep metou hag eus an hevelep micher. Setu perak ez adkaver
er c’hweluniad un hengoun a zisfiziañs e-keñver an obererezh politikel. E 1884 e tiviz ar gouarnamant
FERRY anaout ent dezvel ar c’hweluniadoù, da gentañ peogwir ez eus anezho en devoud hag e ve
arvarus derc’hel en andezvegezh aozadurioù ken galloudek, d’an eil peogwir n’eus ket ganto a duadur
politikel resis ha dre se ne ziskouezont ket bezañ nerzhoù gourzhtroüs evel ma’z eo ar strolladoù
sokialour. E 1890 e konter 140 000 labourer c’hweluniadet (420 000 e vint e 1895) ; er Pas-de-Calais
hepken o deus ar c’hweluniadoù 15 000 ezel, an hanter anezho o vezañ mengleuzierion13. E 1888 ez
eo deuet a-benn ar c’hweluniadoù mengleuzierion Norz Frañs da sevel kefioù-diwaz dezho ur
mererezh kemmesk : hantervicherour, hanterbatromel. E 1891 e sinont en Arras gant o implijerion
c’hwelgevratoù o reolennañ ar goproù e glaoueg an Norz a-bezh. Saviad ar vengleuzierion n’eo ket
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Dister e hañval bezañ niver izili an emsav micherour gall, ken re ar strolladoù sokialour, ken re ar c’hweluniadoù,
mar seller ouzh ar sifroù alaman en hevelep mare. Dav eo lakaat e kont amañ diorreadur gorrek ar greanterezh gall etre 1871
ha 1890, hag ivez morzadur an emsav micherour gall en dekvloaziad goude ar Gumun. Nerzh a-walc’h a oa savet d’ar
strolladoù hag ar c’hweluniadoù a-benn 1890 avat evit ma vent sellet gant ar vourc’hizion c’hall evel un argoll gwirion.

mui an hini deskrivet gant ZOLA en e romant Germinal. Etre 1860 ha 1890 ez eo bet daougementet o
goproù well-wazh. Gorreet eo bet o barr-bevañ hag o aozioù-annezañ. Ar c’hevredadoù o deus graet
strivoù bras da bourchas lojeizoù dereat d’o implijidi, o klask dre an hent-se kreskiñ o galloud warno.
Ne c’hoarvez ket mui koskor ar mengleuzioù gant ezkouerion diwriziennet hag o vevañ en un doare
truezek. E 1890 ez eo deuet d’an oad gour remziad nevez al labourerion ganet er metou micherour, ha
kevanet mat eo ouzh ar bed greantel. E-se e c’hell diorren aozadurioù micherour padus, n’eo ket
hepken e glaoueg Norz Frañs, hogen e pep tachenn eus ar greanterezh gall. « Savet eo bet ar
c’hreizennoù greantel en un doare gouez dindan an Eil Impalaeriezh ; a-vec’h deuet er-maez eus o
c’hêriadennoù, e veze tolpet ar broleterion, kouerion pe dornwezhourion, e-barzh fabourzhioù
dirapar ; n’o deus ket gallet ober ur renkad kevredigezhel e ster leun ar ger, chomet int ur strolladur
diaoz a hiniennoù korvoet. Adalek ar bloavezhioù 1890 eo kemmet ar blegenn ; ar vicherourion n’int
ket bet diwriziennet kement ; ar c’huzulioù-dinaz hag an implijerion o deus klasket reiñ d’ar
c’harterioù paour ur gêraoz izek ; war un dro e tegouezh gant an azvidigezh ur remziad tud yaouank
ganet er bed micherour hag emouez ouzh o flanedenn »14.
E 1890 e tenn an dornwezhourion da risklañ en arlez an emsav micherour, ha donaat a ra ar foz
etrezo ha labourerion ar greanterezh : ar re-mañ zo bac’het en o renkad, tra ma klask an
dornwezhourion diskoulmañ o c’hudennoù dre en em silañ er vourc’hizelezh vihan bennozh d’o
stuziadur. Pennaenn varksour stourm ar renkadoù he deus kemeret lec’h hini frankizadur an holl
genderc’herion dre ziorren ar c’hilezennoù, ar c’hevelourioù hag an uniadoù. E dibenn an 19t kantved
ez eo c’hoazh kombodet-tre buhez ar broviñs. Chalet eo al labourerion da gentañ-penn gant o
gourc’hwel hag an aozioù labour er gêr m’emaint o chom. Adalek 1890 e tiorre Yalc’hoù al Labour er
c’hêrioù greantel, o vodañ an holl c’hweluniadoù eus pep kêr. War un dro e talvezont da vurevioùenfredañ ha da aozadurioù-stourm hag -arc’hañ. Bez’ ez eus dek Yalc’h e 1890, pergont e 1895.
Diwar 1890 ivez en em led e-touez ar c’hweluniadidi mennoz an ec’hwel hollek, daoust ma’z eo
barnet evel un utopienn gant ar c’hedourion ar spi o deus izili ar c’hweluniadoù da c’hallout kevrediñ
un deiz evit lakaat da ec’hwelañ holl skourroù ar greanterezh war un dro, ha dre se seizañ an armerzh
a-bezh ha diskar ar gevalaouriezh en un doare trumm. O c’hortoz an ec’hwel hollek avat e soñj ar
c’hweluniadidi ez eo dav ren stourmoù e-lec’h ma labourer, ha goude 1890 ez a war baotaat an
arc’hadurioù en embregerezhioù. Ne fell ket da vicherourion ar remziad nevez asantiñ d’an aozioù
labour ha bevañs o deus gouzañvet o diagentidi. Hir-tre e vez an devezh labour : unnek eurvezh e
houarnouriezh Saint-Étienne ha Le Creusot, dek eurvezh e mengleuzioù houarn Loren, pevarzek e
nezerezhioù Tourcoing ; war rouedad hentoù-houarn an Norz e ra ar vlenierion hag an dommerion
betek seitek eurvezh en o devezh labour mar konter ouzhpenn an eurvezhioù war ar stlejerezed an
amzer-vezañs e lab an ijinennoù. E sigur stourm ouzh ar gloerelezh ha likaat ar gevredigezh o deus ar
republikaned freuzet dilabour ar sul. A gement-mañ o deus en em vataet an embregerezhioù bihan
dreist-holl. Fall-tre eo a-hend-all ar surentez hag ar yec’hedegezh war al lec’hioù labour, hag ar
vicherourion n’o devez gwarant ebet ouzh ar gwallzarvoudoù. War an dachennoù-mañ emañ Frañs
war-lerc’h Saoz hag Alamagn. Lakaet er-maez gennadoù ’zo evel ar mengleuzioù, ar goproù n’int ket
kresket abaoe 1880 en arbenn eus an enkadenn armerzh. E Paris da skouer, mar roer ar feuriader 100
da c’hoproù 1850, e stader ur c’hresk ingal etre 1853 ha 1882 ma tizher ar feuriader 190, neuze un
digresk goustad betek ar feuriader 183 e 1888 ; n’eo nemet e 1893 ez adpignont da vat da 190 ; etre
1897 ha 1905 e vanont chag e 195. Goude 1906 hepken ez adkrogont da sevel reoliek15.
Dizingalderioù bras zo etre ar micherioù (dilañset eo da skouer ar c’hivijerezh, ar gwiaderezh,
ijinerezhioù an dilhad e-keñver ar vetalouriezh, an adeiladerezh, an dezougerezh), etre Paris hag ar
broviñs (eus un da zaou lur diforc’h etre gopr deiziek micherourion ar vetalouriezh parizian ha re
greanti Peugeot e Valentigney, betek tri lur etre chanterioù mañsonerezh ar gêrbenn ha re ar broviñs),
etre ar revioù (e Valentigney e sav ar gopr deiziek keitat da 4,5 lur evit ar baotred ha da 2,5 lur evit ar
merc’hed). Zoken ar re a zegemer goproù mat a vez atav en arvar da vezañ lakaet en dienez a-daoltrumm dre an dic’hwel. An darbarerion eo o devez ar c’hevuziadoù izelañ : gant o gopr hepken ez eo
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dic’hallus dezho lakaat o ziegezh da vevañ. Gwaredet e vez kalz labourerion gant ar gwazadurioù
dinazel. An arc’hadurioù micherour a denn dreist-holl da greskiñ ar goproù ha da verraat padelezh al
labour. Ur pal da dizhout e teu da vezañ an devezh eizh eurvezh evit ar c’hweluniadoù adalek 1890. E
Fourmies (Nord) d’ar 1ñ mae 1891 ez echu un diskeladeg evit arc’hañ an eizh eurvezh gant un
emelladenn eus al lu hag ur fuzuilhadeg o lazhañ tud.
Gant Yalc’hoù al Labour e chom an hengoun a zisfiziañs ouzh an aozadurioù politikel. Kevread
Yalc’hoù al Labour diazezet e 1892 ne fell dezhañ bezañ liammet ouzh strollad ebet. Enebiñ a ra taer
ouzh un aozadur kevezer, Kevread broadel ar c’hweluniadoù micherour a zo dindan hol strollad
GUESDE16. Disparti e van al luskad c’hweluniadour diouzh al luskad politikel sokialour, pa’z int
ereet strizh e Belgia hag en Alamagn ; kemplezh ha forc’hellek e vez an darempredoù etrezo, rak ma
n’eo stag Yalc’hoù al Labour ouzh strollad ebet ez int tachennoù-stourm evit kelennadurezhioù ar
strolladoù sokialour diseurt, – ar re-mañ o kemer nerzh dreist-holl goude 1890. E dilennadegoù
dezverezhel 1893 ez a 600 000 mouezh d’ar sokialourion, 160 000 anezho o vezañ evit ar Strollad
micherour gall bleniet gant Jules GUESDE. Ur strollad frammet start ha marksour reizhkredenn eo
hemañ : e wander eo gwelout an traoù en un doare re gelennadek hep klask dezrannañ kemplezhded ar
gevredigezh c’hall. Berzh a ra ar c’hedourion dreist-holl e gwiaderezh Norz Frañs : emañ an hanter
eus izili ar strollad en Nord hag er Pas-de-Calais. Ret eo lakaat e kont amañ saviad divrientek-tre
labourerion ar gwiaderezh. En ijinerezh-se e vez implijet ouzhpenn 40 % eus ar vicherourion, pa ra
kenderc’h ar skourr-se nebeutoc’h eget 40 % eus ar c’henderc’h greantel gall. Ken e tenn da zonaat ar
foz etre an div renkad ; n’eus emglev gallus ebet « etre patromed a gav gwell tennañ muioc’h labour
digant an dud eget arnevesaat, ha micherourion a sant e vo taolet er-maez ul lod anezho a-benn ar
fin »17. Aes eo kompren e ra berzh ar mennozioù dispac’hel e-touez labourerion ar gennad-se. Hogen
serret e chom ouzh ar c’hedouriezh mengleuzierion Norz Frañs hag al Loire, tuet d’ar
gempennelouriezh : gwellaennoù fetis o deus bet dre ar stourmoù o deus renet. Diazezet mat eo ahend-all ar Strollad micherour gall e metalouriezh an Allier, e gwiaderezh al Loire hag ar Rhône, hag
ivez e-touez kouerion vihan ha gwinierion Gevred Frañs. Ar pep brasañ eus e izili a zeu eus ar
greanterezh, nemet ez eus evelkent 17 % anezho a zo kenwerzhourion vihan (alies ezstourmerion
vicherour ezfredet gant ar batromed) ha 7 % labourerion-douar. Klask a ra ar c’hedourion tennañ
implij eus Kevread broadel ar c’hweluniadoù ma o deus ul levezon vras. Koulskoude e sav
dasstourmoù taer a-berzh darn eus al labourerion : ne c’hell ket kembezañ aes ar varksouriezh ha
hengounioù liberter an emsav micherour gall. Tizhet eo bet ar strollad blankiour gant enkadenn ar
voulañjouriezh : tri ezel eus e Boellgor-kreiz dispac’hel o deus troet gant al luskad azgwelour :
EUDES (marv e 1888), GRANGER hag Ernest ROCHE, an daou-mañ dilennet da gannaded e 1889 ;
kaset int bet d’ar savlec’hiadur-se gant ar vroadelouriezh hag an enepdaeliegezh a gaver e
kelennadurezh BLANQUI. Goude 1890 avat, dindan atiz Édouard VAILLANT, ez emdro ar Poellgor
war-du ar varksouriezh. E 1892 ez anavez « stourm ar renkad vicherour ouzh ar renkad kevalaour evel
dezverk ar sokialouriezh ». Klask a ra ar vlankiourion kevandodiñ ar varksouriezh hag an hengoun o
tinaouiñ diouzh an Dispac’h gall. E kemm ouzh ar c’hedourion, ne glaskont ket isurzhiañ ar
c’hweluniadoù d’o strollad ; ur pouez bras a roont d’ar stourm enepkloer, pa’z eo un dra eilrenk evit
Jules GUESDE a soñj e pellay kalz suroc’h al labourerion diouzh ar gravez dre ar stourm renkadel ha
politikel eget dre ar bruderezh eneprelijiel end-eeun. War e ziskar emañ a-hend-all Kevread al
Labourerion sokialour leviet gant BROUSSE ; chom a ra kreñv ar strollad galluzour e Paris, ma en
deus eizh ezel er c’huzul-dinaz, BROUSSE en o zouez, nemet e steuz er broviñs, an Ardennes lakaet
er-maez. Da gement-se ez eo kiriek an diouer a framm start, met ivez ar vellouriezh a « zifennerezh
republikan » heuliet gant BROUSSE e mare ar voulañjouriezh : o kevrediñ gant ar radikaled hag ar
goulzataerion evit diwall ar renad ez eo bet tremenet da habaskterour. Da heul ez eus kenniñvoù ebarzh ar strollad, o tisoc’hañ war diskarzhadennoù, da skouer hini Jean ALLEMANE en deus krouet e
1888 ar gelaouenn Le Parti ouvrier, ha hini ar barzh Jean-Baptiste CLÉMENT, ambilher ar strollad en
16
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Ardennes. Ar re-mañ a sav diouzhtu ar Strollad micherour sokialour dispac’hel. Daoust ma erbed ar
strollad nevez « steuziadur klok ar personelezhioù » e vez graet diouzhtu anezhañ ar strollad
allemanour. Bez’ez int dalc’hidi eus stourm ar renkadoù, hag embann a reont mennozioù enepdaeliek
hag enepmilour. Un dra eilrenk eo evito an dilennadegoù, ha kalz muioc’h un dro d’ober bruderezh
eget da gas kannaded d’ar Gambr. Al lec’h kentañ a roont d’an obererezh c’hweluniadel : evito emañ
ar stourm gwirion war dachenn an armerzh, hag ar c’hweluniadoù o deus da vezañ mererion an
embregerezhioù. Darbenn a reont pennaenn an ec’hwel hollek. Tost emañ enta an allemanourion d’an
anveliouriezh. A-ziwar-lerc’h ar strollad galluzour o deus miret an doug da reiñ pouez bras d’ar vuhez
dinazel : dre se e c’hell o ferzhiadur er vuhez politikel lec’hel gwiskañ ur furm gempennelour.
Meur a redenn zo enta er sokialouriezh c’hall ha n’eo ket aes atav o dispartiañ, lakaet er-maez ar
strollad gedour en arbenn eus e framm start ha d’e gelennadurezh varksour reizhkredenn. Alies emañ
al labourerion dindan levezon ar bruderezh eus meur a aozadur sokialour war un dro, o tegemerout
dodennoù diseurt hep damant d’ar gempoellded. Ar mennozioù blankiour a adkaver en ur ser gant
strollad VAILLANT ha gant hini ALLEMANE. Seurt dispisterioù a ro lec’h d’an diflukadur eus
personelezhioù e-maez a bep framm, a anver sokialourion « dizalc’h », stourmerion c’hweluniadel,
kefredourion, kelaouennerion, skrivagnerion, daelidi. Kas a reont o obererezh dre ar wask dreist-holl :
int a sav ar c’hazetennoù sokialour lennetañ. Evel da skouer Benoît MALON, ezvugul eus menezioù
ar Forez, en deus krouet La Revue socialiste e 1885, e klaskont reiñ digor da eztaolioù an holl
redennoù sokialour, – a fell da MALON unaniñ a-benn disoc’hañ war ar « sokialouriezh kevan ». An
aliesañ ez eus anezho ezrepublikaned o deus emdroet war-du ar sokialouriezh ; ar pimpatrom anezho
eo MILLERAND, bet kannad radikal ha deuet da sokialour e grez ar voulañjouriezh dre ma nac’he
bezañ bac’het en un dibab etre ur republik vourc’hiz kilstourmer hag un diktatouriezh vilourek.
Poentoù boutin zo etre kealiadurezhioù an holl sokialourion « dizalc’h » : kondaonidigezh ar feulster,
feiz er mouezhiañ hollek, kengladekadur ar gwazadurioù foran ; dedaolidi ar renad e chomont, evito
d’e zezvarn garv. O luskad a c’halle dedennañ kouerion ’zo, bourc’hizion vihan ’zo, ar radikaled
araokaetañ. E mouezhiadegoù eost 1893 ez eus dilennet 21 sokialour « dizalc’h », ha 16 ezel eus ar
strolladoù sokialour nemetken. Er Gambr, e vo ar sokialourion « dizalc’h » ur blein a zesacho un
daouzek bennak a gannaded all, radikaled araokaet pe ezvoulañjourion.
Harzet e vez enta ouzh ar varksouriezh er metou micherour gall. E Paris da skouer ez eo diazezet
mat ar vlankiourion hag an allemanourion e-touez labourerion ar stalioù dornwezhel niverus c’hoazh,
o deus rukun ouzh ar gengladelouriezh varksour. Mengleuzierion Norz Frañs hag al Loire, o soliañ
war ar gwellaennoù o deus gounezet dre o obererezh c’hweluniadel, a vouezh evit ar sokialourion
gempennelour. E Yalc’hoù al Labour e stourm al luskadoù blankiour, allemanour, anveliour ouzh
levezon Kevread broadel ar c’hweluniadoù micherour dindan hol ar c’hedourion (ar re-mañ a yelo
bihanniverek er C’hevread e 1894). « E gwirionez, daou hengoun istorel diforc’h a ro da gompren an
harzerezh ouzh ar c’hedouriezh : an hengoun dispac’hel o vont eus 1793 d’ar Gumun ; an hengoun
republikan diazezet war unvaniezh ar renkadoù etre hag ar broleterion ouzh ar c’hilstourm. En div
hêrezh-se, er c’hedouriezh ne gemer ket perzh nemeur, lakaet er-maez ar C’hreisteiz. La Carmagnole
ha La Marseillaise a chomo ar voull ganto e-pad pell e-kichen L’Internationale na drec’ho nemet
diwezhatoc’h. D’an hini kentañ eus an hengounioù-se ez eo dleour ar sokialouriezh c’hall eus he
disfiz ouzh ar frammata, eus he doug d’ar werinelezh eeun, eus he douj d’ar bihanniveroù gouronek,
eus he feiz e perzhioù-dreist ar mererezh dihanterat gant ar genderc’herion, eus he enepkloeregezh
erfin manet ken taer bepred. Daoust ha n’eo ket war an enepkloeregezh-se e tiazez meur a hini, adalek
ma tegemeront ar stourmoù dilennel, an asant a roont da vellouriezh an difennerezh republikan ?
Houmañ a ren er c’hêrioù bihan dreist-holl, ma vez aesaet an darempredoù etre sokialourion ha
radikaled gant al logoù masonek »18.
Entuadur ar gatoliked gant ar renad republikan e derou ar bloavezhioù 1890 zo liammet etre traoù
all ouzh ar bountad sokialour. Emañ preder tud an holl renkadoù er mare-se gant ar c’hudennoù
kevredigezhel. Un dra nevez eo. Emsavadeg ar Gumun he doa aonet ar renkad-ren gozh hag ar
vourc’hizelezh republikan ouzh o nesaat d’ar galloud. Ur wech tremenet an argoll avat ne oa ket bet
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strafuilhet an disterañ koustiañs-vat izili a renkadoù-se. Bourbonelourion ’zo hepken, ar vrientinion
hag ar veleion a savas ar C’helc’hioù katolik micherour, a welas er c’horreadeg an azon eus
c’hwitadenn ar gevredigezh dinaouet diouzh an Dispac’h gall. « Hogen ar vourc’hizelezh, orleanour
pe republikan, n’he deus ket kavet e drama mae 1871 peadra da ziskogellañ he c’hredennoù. Ar
Gumun a gemer neuz un drajedienn etre krommelloù, met un drajedienn diboell. Ne zeu ket a-benn da
lakaat brall er feiz en urzh kevredigezhel frankizour hag en hiniennelouriezh. Prederiadennoù
hurennek tud evel RENAN ha TAINE a-hend-all ne voe ket dezho nemeur a zasson. A-benn ar fin, ar
feiz er Republik, er skiant hag en araokaat ne voent ket gwall dizhet. Muioc’h eget an aon hag an
emzifenn kevredigezhel, e talvez ar goanag lakaet er gevredigezh nevez-se “hep beleg ha hep roue” a
felle d’ar republikaned diazezañ »19. Er c’hontrol, er bloavezhioù 1890 ez eo sammet ar
vourc’hizelezh, ar renkadoù etre pergen, gant ar « morc’hed kevredigezhel ». An digasted klokañ he
deus lezet al lec’h gant an druez, an deur, ar c’hoant-gouzout, an emouiziekaat ouzh an argoll e c’hell
dont da vezañ yoc’h an davanteion ; krog eur d’en em c’houlenn penaos e c’hell al labourerion
gouzañv hevelep dasparzh dizingal eus ar c’horvoderioù. Aze e c’hoari aspadennoù eus ar
romantelouriezh, levezon ar mennozioù republikan kevatalek (pe ar gristeniezh) ha peurgetket an aon
rak un emsavadeg veur o tanfoeltrañ pep tra, ar c’hoant, da heul, d’ober ar c’hempennadurioù ret abenn pellaat al labourerion diouzh an aozadurioù dispac’hel. Er bloavezhioù 1870 e krede d’ar
republikaned e ve bet gwellaet dre heulret saviad an holl renkadoù gant ar renad a erbedent : gorreet
oa bet endeo barr-bevañ ar Frañsizion gant lammgresk greantel an Eil Impalaeriezh, e-ser
dizingalderioù grevus avat, hag ar Republik ne c’halle nemet adober kalz gwelloc’h pezh a oa bet
graet, fall, gant ur renad unpennelour ha kloerelour. E 1890 emañ mare ar c’herseennoù bras. Ar renad
nevez n’eo ket deuet a-benn da vestroniañ an enkadenn armerzhel. Kalz dornwezhourion diwar ar
ploue, gwezhourion-douar ha tieion vihan o deus ranket divaeziañ. Reuziet eo bet ar c’hêrioù gant an
dic’hwel, ar goproù ne greskont ket nemeur hag an devezh labour ne verra ket. Un arvar eo ar renkad
vicherour evit ar renad : un darn eus al labourerion o doa harpet BOULANGER ha bremañ ez eont
niverus-ouzh-niverus war-du ar strollad sokialour. Emañ an hevelep tra o c’hoarvezout er broioù
greantelaet all, hag an Eil Etrevroadelenn diazezet e 1891 he deus siellet an emglev etre an aozadurioù
sokialour europat hag amerikat. Seurt kemm emzalc’h-spered gant ar vourc’hizion n’eo ket dibarek da
Vro-C’hall, e adkavout a reer er broioù all eus Kornog en hevelep mare. Un dasson bras he devoe da
skouer fuzuilhadeg Fourmies, n’eo ket hepken e Frañs, met ivez er c’hedveno europat. Nebeut-tre
goude an darvoud ez embanne Le Figaro ur pennad talbennet « Enklask war ar gudenn gevredigezhel
en Europa » ma roed ar gomz d’an ambilherion sokialour pennañ eus Europa a-bezh ha ma teskrived
saviad ar vicherourion diwar-bouez skouerioù resis ha stadegoù. Da heul LE PLAY hag e ziskibled e
paota neuze an enklaskoù hag an untaolennadoù kevredigezhel. Berzh a ra romant ZOLA, Germinal,
embannet e 1886, a ra e benndudennoù eus ar vengleuzierion, o reiñ eus ar vourc’hizion ur skeudenn
nad eo ket gwall lufrus ; livourion, diouzh o zu, a daolenn ec’hwelioù. E 1891 e skriv LYAUTEY,
neuze kabiten, war La Revue des Deux Mondes ur pennad dindan an titl « Roll kevredigezhel an
ofisour », ma c’houlenn digant al lu bezañ an hanterour etre ar renkadoù. Mui-ouzh-mui en em led etouez ar batromed an mennoz n’o deus ket gwir da chom diseblant ouzh saviad o micherourion.
Paotaat a ra ar c’hentodennoù a-berzh patromed ha gouvriaded republikan – evel Jules SIEGFRIED,
maer Le Hâvre, pe SCHNEIDER, patrom houarnouriezh Le Creusot – pe kristen – anavezet eo
obererezh ar C’helc’hioù katolik micherour ha Kevreadur kristen patromed an Norz diazezet e 1884
(sl. PKB-1330, Emsav 97/13-35, 1975). Gant seurt oberennoù avat n’eus ket anv da lakaat en arvar ar
reizhiad frankizour : enaouet int gant an divezegezh hag an dadelouriezh. Stourmet e vez, pe da
nebeutañ klasket ober, ouzh an alkoolegezh hag ar gasterezh, savet lojeizoù evit ar vicherourion (pezh
a ro an dro d’o sterniañ gwelloc’h c’hoazh), lusket savidigezh kefioù-kenskoazell ha -diwaz. Emañ ar
vourc’hizion-se a gemer intrudu war an dachenn gevredigezhel a-enep emellerezh ar Stad ha krediñ a
reont ez eus a-walc’h gant kentod ar brevezidi evit lakaat fin d’an direizhderioù : evito emañ ar
gudenn kalz muioc’h e par an divezelezh hag ar gravez eget e par an armerzh. Darn eus izili ar
renkadoù etre avat a zeu da ziskrediñ war dalvoudegezh ar frankizegezh hag an hiniennegezh
armerzhel. Kefredourion yaouank a nac’h lakaat o fiziañs er renad republikan bourc’hiz evit
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diskoulmañ ar c’hudennoù kevredigezhel, ha hep disteurel eorizhoù an Dispac’h gall, e troont gant ar
sokialourion, – evel Jean JAURÈS pe Léon BLUM yaouank. E 1891 ez embann ar Pab LEON 13 ar
C’helc’hlizher Rerum Novarum gouestlet d’ar c’hudennoù kevredigezhel. Diskuliañ a ra « dienez
andellezet » ar vicherourion, pinvidikadur ur bihanniver diwar-goust ar yoc’hoù labourer e dalc’h ar
frankizouriezh armerzhel ; gervel a ra da emellerezh ar Stadoù er c’hudennoù kevredigezhel. Gant teul
ar Pab ez adkaver an doug, boutin da holl gatoliged sokial ar mare, d’an divezegezh kentoc’h eget
d’un dezrann eus ar werc’helezh. A-hend-all e tiogel ar gwir-perc’hennañ, o kondaoniñ ar
sokialouriezh, o pouezañ war an unvaniezh etre patromed ha micherourion, o termenañ rik dleadoù
keveskemm an eil re e-keñver ar re all (o tegas meizad ar « gopr reizh » dleet d’ar micherour gant e
implijer). Meuliñ a ra an obererezh renet gant ar gatoliged sokial, hag o broudañ da genderc’hel.
Daoust ma n’eo ket gwall c’hourzhtroüs ar C’helc’hlizher, e tirenk a-walc’h koulskoude patromed ’zo
evit ma pouezfent war ar veleion en-dro dezho a-benn mirout outo a lenn anezhañ er c’hadorioùprezeg. Dreist-holl e ro lañs ar C’helc’hlizher d’ar c’hweluniaderezh kristen a oa o tiorren neuze e
broioù greantel Europa. E Frañs e chom bihanniverek-tre al luskad, nemet ez eo kreñv a-walc’h evit
nec’hiñ ar sokialourion diouzh un tu, ar republikaned diouzh an tu all : ar Stlennaerezh diabarzh
(« Renseignements généraux ») a evesha a-dost erzerc’hadoù ar pezh a anver ar « sokialouriezh
kristen ».
Dav eo merkañ a-hend-all ez eus ur paouez e digristenadur Bro-C’hall : mar kendalc’h hemañ er
rannvroioù ma’z eo bet boulc’het e-kreiz an 19t kantved, e starta an Iliz he savlec’hioù er broezioù
ma’z eo chomet kreñv ar gravez, evel ar Vosges, ar Savoie, darn su an Torosad-Kreiz, ar Pireneoù,
Korsika, Breizh. N’eo ket bet greantelaet ar rannvroioù-se ; tachadoù arlezat int er vuhez armerzhel ha
sevenadurel ; chomet eo an emframmoù kozh en o flom eno war un dro dre gendalc’herezh gouzañvat
ha da heul strivoù ar c’houvriaded hag ar gloer d’o derc’hel en o sav. An hentennoù arveret zo bet
kreñvaat sterniadur ar boblañs, stankaat ar bruderezh relijiel, diorren an deskadurezh katolik,
annouezh ar werin d’un deoliezh liammetoc’h ouzh ar gizidigezh hag an trivliadoù eget ouzh ar
meiz20. Feleun d’ar relijion e chom poblañs ar rannbarzhioù arlezat, nemet e tiank mui-ouzh-mui
diouzh hol politikel ar c’houvriaded dindan levezon ar renad hag e krog da vouezhiañ evit ar
republikaned. Tizhet eo bet ar c’hourferc’henned o-unan gant an enkadenn c’hounezel : a-wechoù o
deus gwerzhet o douaroù ; nebeut-ouzh-nebeut ez adpostont o arc’hant er gounezerezh ha mui-ouzhmui er greanterezh hag en amprestoù-Stad (gall pe estren). Kuitaat a reont ar ploue ma koazh war un
dro o c’horvoderioù hag o levezon war ar boblañs, ha mont da glask ur vuhez kletoc’h da Paris ha d’ar
c’hêrioù bras. Kreñvlec’hioù ar gravez n’int ket mui kement-se enta e 1890 kreñvlec’hioù a
virelouriezh eneprepublikan. A-du-rall e sant bourc’hizion gatolik ’zo an ezhomm da dostaat ouzh ar
vourc’hizion republikan war an amboaz en em zifenn ouzh an argoll sokialour. D’an 25 mae 1889 e
lenner er gelaouenn roueelour Le Correspondant an arroud-mañ : « er c’hudennoù armerzhel, kellidel
hag amaezhiadurel, ez eo tostoc’h ar republikaned wir-habaskterour d’ar virelourion eget d’ar
radikaled ». Ouzhpenn al lazioù armerzhel ez eo ivez an damant da brientiñ an Digoll boutin d’an holl
Frañsizion ha ne c’hell nemet nesaat ar gatoliged ouzh ar republikaned. E-touez an unpennelourion
ivez e steuz ar spi da adwelout ur roue (pe un impalaer) e penn Frañs, dreist-holl gant ar re yaouank
n’o deus anavezet pe-dost nemet ar renad republikan. Soñjal a ra d’ar Pab LEON 13 eo deuet poent
broudañ ar gatoliked da entuañ gant ar renad, ma teufent er-maez eus o geto politikel ha ma vent e tro
da adc’hounit d’an Iliz ar yoc’hoù digristenaet ; klask a ra ivez, dre zegas ar gatoliged da gevrediñ
gant ar republikaned, sevel ur gael ouzh ar sokialouriezh ha gwareziñ kellidsteuñv ar relijionoù a fell
d’an tu kleiz freuzañ. N’eo ket LEON 13 un integrour taer evel e ziagentiad PIUS 9 (Pab eus 1846 da
1878) ; kalz gwevnoc’h ha digoroc’h eo. Diwar an derou eo bet e zamant kaout darempredoù mat gant
ar Republik c’hall, daoust d’he leviadurezh-likaat. En e Gelc’hlizher Libertas e mezheven 1888 e sav
e vouezh a-enep « falstamalloù » ar re a rebech d’an Iliz « sellout gant galeniezh ouzh furmoù
arnevesañ ar reizhiadoù politikel » ha « dizarbenn bloc’h holl erzerc’hadurioù ijin hon amzer ». E
genver 1890 e lavar en-dro ne gondaon an Iliz furm ebet a c’houarnamant enni he-unan. E meurzh
20

Betek 1914 e chomo ar rannvroioù-se getoioù douaregorel ha kevredadel, serret ouzh an araokaat armerzhel hag e
goulerc’h bras e-keñver ar c’hreizennoù oberiant. Reuziet don e vint da heul an treuzfurmadurioù trumm degaset gant ar
Brezel-bed kentañ.

1890, ar c’hannad orleanour katolik Jacques PIOU, liammet ouzh lazioù ijinerezh ar sukr, a sav
gronnad daelel an « dehou bonreizhek », oc’h embann degemerout an ensavadurioù « diazezet ent
dezvek », war un amboaz a zifennerezh kevredigezhel, eleze oc’h anzav e tegemer ar renad devoudel.
E-keit-se e klask LEON 13 e-touez an eskibion c’hall an hini a c’halvfe ent foran e genvroiz katolik
da dreiñ da vat gant ar Republik. Hogen an holl anezho pe-dost zo unpennelourion, anvet ma’z int bet
evit an darn vuiañ gant PIUS 9 dres en abeg d’o mennozioù. A-benn ar fin e tibab ar C’hardinal
LAVIGERIE, arc’heskob Aljer, a asant kefleuniañ ar gefridi. E du 1890, o tegemerout sturvod morlu
gall ar Mor-Kreiz, graet en e bezh gant ofisourion unpennelour, e ra ar C’hardinal un diskleriadur ma
kouvi ar gatoliged da entuañ gant ar Republik, o resizañ : « O komz evel ma ran, ez on sur ne vin
dislavaret gant mouezh kembeliek ebet », da lavarout e tiogel emañ ar Pab a-du gantañ. Evit broudañ
ar gatoliged, e ra LAVIGERIE gant div arguzenn : an difennerezh kevredigezhel, ar vrogarouriezh.
« Pa’z eo ret, emezañ, evit tennañ ar vro diouzh an islonkoù he lak en argoll, entuañ hep mennoz-kuzh
gant ar furm-se a c’houarnamant, e teu ar mare () da aberzhiñ razh kement omp aotreet, kement omp
gourc’hemennet pep hini ac’hanomp gant ar goustiañs hag an enor da aberzhiñ evit karantez ar
vammvro ». Souezhet ha feuket, an ofisourion ne rannont grik. Gant laouenidigezh e tezrevell ar wask
koulzataer an darvoud, tra ma wel eno ar radikaled un taol-gwidre a-berzh an Iliz. An eskibion c’hall
zo gwell ganto na gomz ent foran a gement-se : evito koulz hag evit ofisourion sturvod ar morlu ez eo
diskleriadenn ar C’hardinal ur souezhadenn vras. N’eus nemet pevar anezho o sevel o mouezh, daou
a-du, daou a-enep. Yen a-walc’h e chom an darn vrasañ eus ar stourmerion gatolik ouzh komzoù
LAVIGERIE, nemet ne ziskouezont ket un eneberezh taer. D’an 2 meurzh 1891, ez embann ar
C’hardinal RICHARD, arc’heskob PARIS, ul lizher ma tiogel ne gondaon an Iliz furm ebet a
c’houarnamant, ma tezvarn garv avat « ar ranngredennoù enepkristen » a venn ober, gouez dezhañ,
« eus ur strobad lezennoù eneprelijiel an diazez eus Bonreizh ar Republik ». Pediñ a ra an holl
gatoliged da ankouaat o diforc’hioù politikel ha d’en em unaniñ da zifenn o relijion. Klask a ra
RICHARD tarvañ raktres ar Pab. Gant Lizher arc’heskob Paris e sav a-du 62 eskob, an
unpennelourion hag al lod muiañ eus ar wask katolik. D’ar 15 mae 1891, eleze div sizhunvezh goude
fuzuilhadeg Fourmies, e teu er-maez Rerum Novarum ma tenn ar Pab evezh ar gatoliged war o
atebegezhioù kevredigezhel : un doare ameeun eo d’o lakaat da gompren ne vo ket tu dezho da
ziverkañ an islonk etrezo hag al labourerion keit ma chomint bac’het en o geto politikel ; met dibaottre e chom ar gatoliged evel Albert de MUN a gompren ratozh ar Pab. E dibenn 1891 ez eo krouet
Unaniezh ar Frañs kristen, ambilhet gant pennoù an tu dehou. Pal an Unaniezh, dianzav, zo skoilhañ
ouzh entuadur ar gatoliged gant ar Republik. Ur c’hwitadenn eo enta evit ar mare kentodadenn LEON
13.
Ar Pab neuze a gas da gannadour da Paris an eskob FERRATA, keneil da LAVIGERIE, a anavez
mat ar vuhez politikel gall. Dav eo da LEON 13 mont a-raok ha touzañ ar maout da eneberion an
entuadur, an unpennelourion a-zehou, ar radikaled a-gleiz (o deus aon na zeufe ar gatoliged ur wech
staliet er renad da lakaat fin d’al likaat). E derou c’hwevrer 1892, ar gardinaled c’hall a gondaon ent
foran « gouarnamant ar Republik », en ur gouviañ war un dro ar gatoliged da asantiñ d’an
ensavadurioù devoudel. D’ar 14 c’hwevrer e respont ar Pab dre zegemerout Ernest JUDET, skridaozer
er Petit Journal, hag oc’h ober dezhañ diskleriadurioù ma kaloneka ar gatoliged c’hall da dreiñ gant ar
renad. Embannet eo diskleriadurioù ar Pab gant ar gazetenn d’ar 17 c’hwevrer ha trouz bras a reont er
c’hedveno gall. D’an 20 c’hwevrer ez embann LEON 13 ar C’helc’hlizher Au milieu des sollicitudes,
savet e galleg. Ennañ e tiogel ur wech c’hoazh n’eo liammet an Iliz ouzh furm ebet a c’houarnamant
ha n’eo ket degemerout ar Republik kement ha degemerout al lezennoù eneprelijiel : er c’hontrol e tle
ar gatoliged tennañ o mad eus an araezioù lakaet en o c’herz gant ar Vonreizh hag an dezvadurezh
republikan a-benn lakaat freuzañ seurt lezennoù. Liesdoare e voe an degemer graet en Iliz c’hall d’ar
C’helc’hlizher. Ugent e-touez an eskibion a savas a-du ; ar pep muiañ anezho, bet anvet gant PIUS 9,
a chomas emzalc’hek avat ha ne gredjont ket diskouez o eneberezh ; reoù ne embannjont ket ar
C’helc’hlizher en o eskopti ; reoù all a roas da anaout un deveizadur strishaet anezhañ hepken. Ne voe
ket niverus koulskoude an eneberion diskel, ken e-touez an eskibion hag ar veleion, ken e-touez ar
stourmerion ankloer. Anat eo bremañ d’an holl ne blego ket ar Pab. En e c’hounid dezhañ e c’hoari an
aotrouniezh enstag ouzh e gefridi startaet c’hoazh gant dogmenn an difaziusted bonnet e 1871, hag
ivez kenurzh kreñv an Iliz. Ur bihanniver hepken e-touez ar gatoliged, feleun d’an hengoun gallikan

hag enebet ouzh pep emellerezh a-berzh ar Pab er vuhez politikel gall, a chom stag ouzh an
unpennelouriezh. Loezet eo Unaniezh ar Frañs kristen gant he izili en em denn penn-da-benn eus ar
politikerezh. Dizunvan eo avat ar gatoliged a ziviz entuañ gant ar Republik. Ar gazetenn La Croix a
ziogel e tegemer ar renad, nemet e c’halv da savidigezh ur strollad bras a zifennerezh relijiel. Izili
Oberenn ar C’helc’hioù micherour katolik hag ivez an demokrated kristen, luskad o tiorren abaoe
1891, a fell dezho diazezañ ur strollad katolik ha sokial, o hunvreal en ur Stad kredennel : a-benn ar
fin ez eo ar werinelezh a zegemeront muioc’h eget ar Republik. Re all, en eneb, a asant d’ur Stad lik,
gant na ve ket graet un arver strizhkredennek eus al lezennoù war an deskadurezh ; dizarbenn a reont
mennoz ur strollad katolik ; se eo savboent Jacques PIOU a gemm e derou 1893 an anv « dehou
bonreizhek » en deus roet d’ur gronnad daelel e « dehou republikan » ; e bal eo sevel ur strollad
mirelour bras, o vodañ ar gatoliged hag ar republikaned habaskterour, a-enep d’an tu kleiz pellañ.
Herrekaet eo bet entuadur ar vourc’hizion gatolik gant ar berzh o deus graet ar sokialourion e
dilennadegoù dinazel mae 1892, – etre o daouarn eo kouezhet maerdioù Marseille, Roubaix,
Narbonne, Toulon, Montluçon, Commentry, Carmaux ; prederi gentañ ar vourc’hizion gatolik eo
bremañ parraat ouzh an « argoll kevredigezhel ». E gwirionez e hete LEON 13 ma ve savet ur seurt
strollad mirelour gant ar gatoliged hag an holl « dud onest », nemet e venne e lakaat da blediñ gant ar
c’hudennoù kevredigezhel. Hogen ar bolitikourion a zo en-dro da Jacques PIOU, liammet ouzh al
lazioù kevalaour, zo chalet dreist-holl gant difenn an urzh savelet ha war an amboaz-se e klaskont
kevrediñ gant ar goulzataerion. « Aze e stoker ouzh diaesterioù brasañ an entuadur : ar re end-eeun a
asant mont tre er Republik n’en greont ket evit an hevelep abegoù. An eil re a fell dezho saveteiñ ar
gevredigezh, ar re all mont d’ar bobl, an eil re a venn lakaat fin d’an dezvadurezh difeiz, ar re all zo
prest da zegemerout houmañ betek-gouzout, an eil re a hunvre er c’hreiz alaman pe er strollad katolik
belgiat, ar re all er strollad mirelour saoz »21. A-benn ar fin e c’hwit an unpennelourion en o ratozh
herzel ouzh an entuadur dre ma n’o doa mui al levezon ret war ar boblañs katolik evit stourm ouzh
politikerezh nevez ar Pab : e 1890 ez eo aet e bruzhun an diaz poblañsel ledan o doa e 187122. Gant
disfiz e sell ar radikaled ouzh an entuadur, – unan eus o amkanioù eo disrannañ an Iliz diouzh ar Stad,
– met degemeret mat eo gant ar goulzataerion : laouen eo ar re-mañ o kavout tud prest d’o harpañ
enep an tu kleiz pellañ, ha bremañ ma tiskler ar gatoliged bezañ republikan, n’eus mui skoilh ebet en
Dael ouzh ar c’hevredadurioù o deus lusket. Deuet mat eo ar republikaned nevez gant an
« araokadourion » pergen, eleze askell gleiz ar strollad koulzataer, graet gant ur remziad nevez a
bolitikourion, – n’eo ket mui hini Jules FERRY ha GAMBETTA, met tud dilennet evit ar wech
kentañ e 1889 evel POINCARÉ, BARTHOU, DESCHANEL, DUPUY. Dibleg eo ar re-mañ war
bennaenn al likelezh, nemet e sellont al likaat evel un dra kaset da benn dizistro. O frederi bennañ eo
difenn an urzh savelet. Goût a ouzon ivez ez eo ar gatoliged e Bro-C’hall un nerzh a ranker derc’hel
kont anezhañ : n’eo ket aet Frañs a-bezh war zigristenaat ha diazezet mat e chom an Iliz e rannvroioù
’zo. A-hend-all e dibenn an 19t kantved ez eus un darn eus ar vourc’hizelezh o tostaat ouzh ar
gristeniezh, a sell evel gwarant gwellañ an urzh kevredigezhel. Azonus eo er c’heñver-se ar pezh a
skriv RENAN ha TAINE (marv ketep e 1892 ha 1893) e bloavezhioù diwezhañ o buhez. RENAN, en
e Feuilles détachées, a veul al Lu hag an Iliz evel an daou ensavadur « nemeto o deus dalc’het penn
betek-henn da ziskaridigezh an doujañs ». TAINE a wel en « Aviel kozh skorer gwellañ an urzh
kevredigezhel ». Adalek 1890 n’emañ mui ar voull gant ar boellelouriezh hag ouizielouriezh evel er
bloavezhioù 1870-1880, pa raent berzh en ur ser gant ar mennozioù republikan. Dic’halloudezh ar
renad da vestroniañ an enkadenn armerzh ha da ziskoulmañ ar c’hudennoù kevredigezhel he deus roet
tro d’ar voulañjouriezh ha d’ar sokialouriezh ; n’eus mui anv a antronozioù kanus ha war steuziañ ez a
gwellaouriezh ar bloavezhioù kentañ. Krog eur da soñjal eo bevennek barregezhioù ar Poell hag e
tiskreder war ar soliadelouriezh. Mui-ouzh-mui ez anavezer e Frañs al lennegezh rusian ha lec’hlennat
a ro ul lec’h bras d’an ampoellelezh. Ken abred ha 1890 e ro BERGSON lañs d’ar speredelouriezh.
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Entuadur ar gatoliged zo bet un trec’h krennus eus kefredourion organek ar vourc’hizelezh republikan, o doa diorreet
ur c’healiad o klotañ gant an amveziadoù, war gevredourion organek ar renkad-ren gozh (eleze ar gloer), dezho ur c’healiad
goulerc’hus ha distremenet. Ar re-mañ a rankas plegañ hag asantiñ d’o faezhadur goude ur stourm a oa padet a-hed an 19t
kantved : war steuziañ e oa aet o fennholierezh war ar boblañs da gentañ, d’an eil edo o sevel enebourion boutin dezho ha
d’ar vourc’hizelezh republikan, a oa kefredourion organek an emsav micherour astennet o fennholierezh war al labourerion.

D’ar lñ genver 1895 ez embann La Revue des Deux Mondes ur pennad gant he rener BRUNETIÈRE
ma tiskler « c’hwitadennoù darnel » ar ouezoniezh. En arz e ra berzh ar simbolouriezh, ken el
lennegezh, ken el livouriezh. Ar werc’helouriezh hag an naturelouriezh n’int ket mui diouzh ar c’hiz.
Amveziadoù kefredel derou ar bloavezhioù 1890, evel an amveziadoù kevredigezhel ha politikel, zo
araezus enta d’an nesidigezh etre ar gatoliged hag ar republikaned habaskterour.
C’HWELUNIAD : ar -OÙ e Frañs diwar 1876 118/374 hh
FRAÑS : hanez – er bloavezhioù 1890 118/370 hh**
GREANTEL : -ADUR Frañs e grez an Trede Republik 118/371 hh
ILIZ : leviadurezh an – e Frañs er bloavezhioù 1890 118/378 hh*
KATOLIG : entuadur ar -ED c’hall gant ar Republik e dibenn an 19t 118/ 378 hh**
MICHEROUR : an emsav – gall er bloavezhioù 1890 118/371 hh**
REPUBLIKAN : hanez ar -IEZH e Frañs er bloavezhioù 1890 118/372 hh*
SOKIALOUR : ar bountad – e Frañs er bloavezhioù 1890 118/372 hh** ; ar bountad – en Europa eus
1875 da 1890 118/371 hh*
Dodennoù PKB-1517

AN EMSAV HAG AR VRO (100)
LIZHEROÙ
EMVR-598. – Digant aozer PKB-1507, Politikerezh hag Emsav, Emsav 115/ 239-246, 1976, da
aozer PKB-1516, Ar pleustr c’hweluniadel (), Emsav 118/355-370, 1976 :
War an abegadennoù a’c’h eus graet da PKB-1507 e fell din distreiñ.
Klasket ’m eus er pennad Politikerezh hag Emsav digejañ an elfennoù diforc’h etre politikerezh
hag emsavelezh. Mar komprenan mat da evezhiadenn war zispisted an arver a ran eus ar ger
politikerezh, e rez anv eus ar rannbennad diwezhañ gouestlet d’an ober c’hweluniadel. Henn anzav a
ran, un astenn diret eo d’ar pennad. E lakaet ’m eus aze peogwir 1) an ober c’hweluniadel en deus ur
pouez politikel (e buhez ar vro, er stourm d’ar galloud) 2) elfenn bennañ ar politikerezh hag ar
c’hweluniaderezh zo ar c’heñverioù a nerzh 3) amgant ar politikerezh evel hini ar c’hweluniaderezh
zo ar soliadelezh. Ne’m eus ket klasket ober un deskrivadur eus an ober c’hweluniadel ha politikel na
kennebeut studiañ ar c’heñverioù etre an ober diouzh un tu, ar palioù, ar finvezioù diouzh an tu all.
Ne’m eus ket sellet ouzh an dislavaroù a oa etre an doare ma rener an ober hag ar palioù a venner
tizhout, ar finvezioù a gemerer da zremmwel.
E seurt dislavaroù emañ, mar heulian mat da labour war ar Pleustr c’hweluniadel, kalon da breder.
Ouzhpenn se e lakaez kudenn gant tonkusted ar c’heñverioù-kenderc’hañ etre al labourerion en o
fleustr c’hweluniadel a hiziv, er stourmadoù a renont. Gant gerioù all : hag e c’hell bezañ un ober
dispac’hel mar dalc’h ar stourmerion kenetrezo d’ar c’heñverioù-kenderc’hañ arallek ?
Diouzh savboent an efedusted e c’haller lakaat ar goulenn : hag e c’hell ur c’hweluniad frammañ
nerzhoù yoc’hek, tizhout disoc’hoù, en ur ger kaout gwerc’h war dachenn lazioù al labourerion, hep
lakaat da ren en e ser ar genurzh hag an urzhaz ? Ouzh seurt « efedusted » c’hweluniadel ez enebez ur
pleustr a ro al lec’h kentañ da ziorreadur emrended al labourerion dre ziorreadur o barregezhioùdezrannañ diwar dezrann o saviadoù, o buhez pemdeziek. Ouzh an demokratiezh leuriadek ez enebez
ar gevarzhelezh ; lakaat a rez tal-ouzh-tal finvezioù hag iziunadoù distremenet, sonnet en ensavioù
c’hweluniadel, ensavadekaet, ha finvezioù hag iziunadoù nevez.
An demokratiezh leuriadek zo un iziunad eus an tremened, eus tud a oa re vec’hiet gant ar vuhez
hag al labour evit gallout emellout o-unan war-eeun eus o lazioù. Ur roll unvaniñ ha kizidikaat ar
yoc’hoù ouzh bloc’hennelezh o saviad he deus bet. An dezrannerezh-stroll a zeskrivez a glot gant un
iziunad nevez, en un amzer ma n’emañ ket bec’hiet al labourerion kement ha kent evit kaout c’hoant
da blediñ war-eeun gant o lazioù, ha da gentañ, gant ar pezh a c’hoarvez en ardroioù tostañ dezho :
war o lec’h labour hag, a-wechoù, en o c’harter. An damant da vont da welout an-unan, da emellout
war-eeun en traoù, en divizoù hag en ober a ampleg ur finvez nevez, ar gevarzhelezh. Un diazez
saviadel ez eus da seurt kendreiñ a’r finvezioù. E-touez elfennoù all e c’haller menegiñ 1) digresk an
amzer labour 2) diorreadur an deskadurezh hag ar stlennañ yoc’hek. Un enklask a ve d’ober a-benn
sevel taolenn dizilerc’h an amveziadoù a zo, hag a zo bet, araezus da gendreiñ an iziunadoù hag ar
finvezioù.
Arabat krediñ e’m eus degaset un dra bennak o komz eus digresk an amzer gouestlet d’al labour
bara evel un amveziad da eskoradur finvezioù hag iziunadoù nevez. Abaoe pell eo bet lavaret kementse. Diorreadur ar preder, ar ouezoniezh, ar galvezoniezh, h.a., zo bet lakaet gallus dre berzh rannadur
al labour. Pep hini o kenderc’hañ en tu-hont d’e ezhommoù ha da re an dud en doa da vagañ, e chome
un dreistad a yae d’un niver bihan, disammet diouzh anerioù al labour bara ha, dre se, e-tailh d’ober
traoù all. Er mare-mañ, dre berzh gorreadur ar genderc’husted e tosta ar mare ma c’hallo pep unan
kenderc’hañ e amzer vak ha n’eo ket hepken amzer vak un nebeut brienteion.
Bep an amzer e lak G kudenn war « dispac’helezh ar renkad vicherour e Frañs » (sl. EMVR-553,
Emsav 108/442, 1975). Penaos kompren ar gudenn-se ? Ar goulenn kentañ zo : petra eo an dispac’h ?
hag an eil : petra eo ar renkad vicherour ? Evit a sell an dispac’h, anat eo n’eus ket an disterañ entan

gant al labourerion evit ober un treuzplakadur eus Dispac’h 17, eleze eus ar stalinouriezh. Ar Strollad
komunour henn goar ervat pa laka MARCHAIS da gomz eus ur sokialouriezh « aux couleurs de la
France ». Ur respont hiron eo avat hini ar P.C.F., ur c’halfichadur « à la sauce française » eus
Dispac’h 17. Rak ar sokialouriezh zo en SSSR. An iziunadoù nevez a ya en tu-hont da se.
Hag emañ e-tailh ar c’hweluniadoù, ar strolladoù politikel, da atoriñ an iziunadoù nevez hag ar
finvezioù a glot outo ? Setu, mar komprenan mat, ster ar gudenn a lakez gant ur framm c’hweluniadel
diles, o klotañ ouzh ar pleustr c’hweluniadel a rizh nevez a’c’h eus dezrannet.
(26 09 76)
C’HWELUNIAD : -EREZH en amveziadoù kevredadel nevez 118/386 hh* ; -EREZH ha politikerezh
118/386
IZIUNAD : amveziadoù kevredadel an -OÙ nevez 118/386 hh*
KEVARZHELEZH : – finvez nevez 118/386*
STROLLAD KOMUNOUR : – ha dispac’helezh 118/387
Dodennoù EMVR-598
EMVR-599. – Digant pennskridaozer Emsav, da heul un dalc’h labour eus an Emvodoù-kreiz
gouestlet d’ar furm nevez da reiñ d’ar gelaouenn.
En em zieubet hon eus diouzh ar vroadelouriezh hag ar stern breizhek, hogen n’hon eus lakaet
stern oberatael ebet e-lec’h ar re hon eus distaolet (ur pal boutin o deus ar vroadelourion : reiñ un
dezvad politikel da Vreizh ; war ar pal-se e kreizennont o dangorelezh, o speredegezh strollennel, etre
ar pal-se hag o oberoù war verr ha war hir dermen e savelont liammoù eeun – er mare-mañ da skouer,
darvoud ar paotr yaouank lazhet gant ar vombezenn edo o lakaat e Dineol a zegas tennder heñvel e
bredoù an holl anezho, ha kaer zo da U.D.B. dic’hrataat seurt taolioù « torfedek ha didalvoud », edo
paotred U.D.B. en douaradur e-touez ar vroadelourion all ; evidomp-ni, n’hon eus d’an ampoent na
stern na pal oberatael da greizennañ hon dangorelezh nag hon speredegezh strollennel ; evel barzhed
villiget, ne gavomp froudad ebet er gevredigezh ma c’hallfemp neuiñ). Dre-vras, en E.S.B., pep hini a
ya war zigenvezañ ken e-keñver an diabarzh, ken e-keñver an diavaez. Sklaer eo din pezh a zo
d’ober : degas hon labour betek al live a roy dezhañ e lec’h e-touez kenderc’hadoù kefredel hon
amzer. Setu perak, etre traoù all, e’m eus roet va dilez a bennskridaozer Emsav. Fellout a ra din
embreger labourioù padus ha klok, ha n’eo ket mui studiennoùigoù lezet e skourr goude an ugent
pajennad kentañ.
Ur c’hraf a bouez meret dec’h eo bet ar furm nevez da reiñ da Emsav. Ur brasdeskrivadur a’m eus
graet eus labour ar skridaozañ-embannerezh. Pouezet ’m eus war ar faziek ma chom yezh hogos holl
dud E.S.B., pezh a ziaesa labour ar pennskridaozer, hag ivez kudenn e amsavadur. Degaset omp bet
neuze d’ober ur burutelladur war ar furm a vremañ he deus ar gelaouenn. Anat eo ez embann re evit
pezh a genderc’h ESBiz : a) embannet e vez kement skrid a savont pe-dost b) gwashoc’h : pouezet
’vez war an dud d’ober dezho sevel pennadoù, pe echuiñ buan ar pennad emaint o sevel, evit gallout
leuniañ an niverenn a zo war ar stern c) un darn vat eus ar pennadoù n’o deus perzh orinel ebet :
danvez pesketaet eus levrioù gallek ; diverradoù n’int ken, fardet war ar prim dre an abeg b – o
zalvoudegezh eo bezañ rediet unan da labourat ha… bezañ brezhonek (A ! skeud ponner Roparz
HEMON !).
Klasket hon eus diawelout ar furm da reiñ da Emsav diwar 1977. Setu un nebeut doareoù a
hañvale an dud a oa eno bezañ a-du war o divout : – nebeutoc’h a zanvez (pennadoù orinel dreist-holl,
derc’hel evelkent an EMVR) – niverennoù moulet – peder niverenn ar bloaz, e-tro 80 pajennad e pep
hini, pezh a rafe teir gwech nebeutoc’h a zanvez eget bremañ – klasket e ve kaout kenlabour digant
tud a-vaez E.S.B. (marteze brezhonegerion (?), met dreist-holl tud o deus un dra bennak da embann
war an tachennoù a ergerzhomp, kuites da ober-ni an droidigezh e brezhoneg) – sinañ ar pennadoù (an

ansinañ oa bet degemeret e 1967, e grez S.A.D.E.D., da derriñ boazioù ar Mouvement Breton a
zarempredemp, ma lakae al lennerion kudenn gant personelezh ar skrivagner muioc’h eget gant
danvez e skrid – aet eo an dañjer-se e-biou da vat hiziv) – sevel niverennoù dodennek (un niverenn
gouestlet d’an dezrannañ lennegezh war un dachenn strizh pe strishoc’h, un niverenn gouestlet d’an
armerzhouriezh pe d’ur rann resis eus an armerzhouriezh, h.a.). Kement-mañ ned eo nemet kinnigoù a
vo degaset bremañ dirak ar c’helligoù.
Poentoù all zo bet studiet, hag int skoempoc’h, rak pleustrel. Strivet ’m eus da zisplegañ arvezioù
roll an embanner (o pouezañ hag o pouezañ, rak ne gredan ket e wel an dud amjestregezh al labourse) : 1) er pleustr pemdeziek : kreizennañ ar skridaozerezh ; kenlabourat gant ar bodadoù : en em
glevout ganto war gementad ar skridoù, ar mare ma tleont bezañ pourchaset, an doare ma vint urzhiet
d’ober an niverenn ; kempouezañ an danvez war veur a niverenn (mar ro ur bodad peadra da leuniañ
dek niverenn, ned ay ket da embann dek niverenn diouzh renk gant an danvez-se !). Ren war an
oberierezh, eleze breutaat gant ar voulerion (goude dibab ar voulerezh vastusañ) holl zoareoù kalvezel
al levrenn, adalek pouezder gorreel ar paper betek niver an arouezennoù dre linenn ha niver al
linennoù dre bajenn, hep kontañ dibab an arouezennoù ha mil dra all. Ha siwazh, evit Emsav, gwiriañ
reizhded yezh ar skrivagnerion, pezh nad eo ket an trevell disterañ ; 2) en embreg hirdermen : pep
kelaouenn, gant mont war-raok, a dap doareoù piaouel, ur stil, e berr : he istoregezh, he donder amzer
(an dud a ra ar gelaouenn, an amveziadoù a zo en he orin, an ezhommoù ma tle bastañ dezho, ar
palioù a venn he saverion tizhout, h.a., a gendaol a dra sur da amparañ an doareoù-se, ar stil-se, an
istoregezh-se, nemet goude ur prantad e c’hoarvez un eilpennadur : ar gelaouenn eo a gendaol da reiñ
stuz, hent, palioù d’he graerion, da bourchas istoregezh dezho) ; er c’heñver-se en deus an embanner
ur roll a bouez, tonkus : merour eo war vonveziadoù istoregezh ar gelaouenn.
(04 10 76)
« EMSAV » : ar furm nevez da reiñ da – 118/387 hh
EMSAV : savlec’h an – e-keñver ar Mouvement Breton 118/387
SKRIDAOZEREZH : kudennoù ar – hag an embannerezh 118/388
Dodennoù EMVR-599
EMVR-600. – A-zivout ar pennad Freud et Lacan, gant Louis ALTHUSSER, embannet war La
Nouvelle Critique, 161-162, déc.-janv. 1964-1965, adembannet e-barzh Positions, Éditions Sociales,
Paris, 1976, pp. 9-34 :
Deurus eo pennad ALTHUSSER, hogen, evel ma lavar e-unan, un tammig koazhet e soubenn. Ahend-all en em c’houlennan penaos e c’hell klenkañ pezh a ziskler aze e-barzh e varksouriezh. Un afer
all eo, ha na sell ket ouzhimp goude-holl.
Dre e glozadurioù ez adkav en un doare dodenn marv mab-den : an ego armerzhel ned eo ket
kreizenn an istor, an ego bredel n’eo ket kreizenn an dangorenn. Un tammig prim ez a ganti
koulskoude, pa venn reiñ peragoù : « rak an istor n’en deus kreizenn ebet, ur struktur en deus hep
kreizenn ret », « rak an dangorenn denel zo digreizet, amparet gant ur struktur n’en deus ivez kreizenn
ebet ». Aon ’m eus n’eo kement-se nemet erlec’hiañ un ideologiezh ar struktur ouzh ideologiezhoù an
homo œconomicus hag an homo psychologicus. MERLEAU-PONTU endeo a grede distremen ar
gourzhebiezhoù
danvezelouriezh/speredelouriezh,
gwerc’helouriezh/derc’helouriezh,
ergorelouriezh/dangorelouriezh dre greizañ e vaezienn ouiziadoniezhel war ar Gestalt. ALTHUSSER
ivez a chom bac’het er ouiziadoniezh, ne gred ket touch ouzh pennaenn an ergoregezh ; e-se ez eo
kondaonet da glask sol er soliadelezh. Ar soliadelezh avat zo soliet met n’eo ket solius. N’eus sol ebet
da gavout enni. War-du ar stadadenn-se evelkent e sach dizoloadennoù MARX, FREUD, h.a. ; unan
hag unan, evel en ur c’hoari kilhoù, e tiskaront ar soliadurioù graet war ar soliadelezh : an ego n’eo
ket sol an dangorenn, an dangorenn n’eo ket sol an ergorelezh, mab-den n’eo ket kreizenn ar
werc’helezh ; petra a ra ar brederourion, MERLEAU-PONTY, ALTHUSSER, h.a., o tont war-lerc’h

an diskarerion gilhoù ? Ma n’eo ket kilañ, mont pelloc’h, « donoc’h », da adsevel o c’hilhoù war ur
sol solutoc’h, met bepred er soliadelezh : an diemouez, ar gestalt, ar struktur, ar praksiz, h.a.. Louis
ALTHUSSER a skriv koulskoude, p. 28 (notenn) : « Ar beved a zoug ar c’hoant hep e amparañ, nag e
zesavelañ » ; hogen e nep lec’h ne lavar petra zo amparus ha desavelus. Ret eo notañ ez eus, e-kichen
ar brederourion a striv da gavout ar gilvac’h, an diwezhañ karrez a soliadelezh, prederourion all o vont
betek penn an direadenn hag o tastum, diwar an anat n’eus sol ebet da gaout er soliadelezh, n’eus a sol
da gaout e nep lec’h : an nihilourion eo, diouzh ar c’hiz hervez e-touez ar Barizianed…
Pa gomzer a vredelfennerezh hag a c’hoant, ne ve ket dizeur marteze bredelfennañ ar furm-se a
soliadelouriezh oc’h ober un dogmenn eus bonlakadenn an ergoregezh. « Petra ra d’ar
ouezonielourion redek ? » Petore dehentadur zo d’ar c’hoant a lak an dehenter da echuiñ e bac’h ar
soliadegezh, petore dehentadur a ro tu da dizhout an nidiadegezh ? Tonton FREUD, hag eñ
gouezonielour touet, a roy dimp marteze an armoù ret da seurt meizidigezh.
Emaon, e-ser soubañ el lizheradur bredelfennel, o prientiñ ur c’heriaoueg a vredelfennerezh, hag
e-ser prientiñ ar c’heriaoueg-se, o klask digejañ elfennoù un damkaniezh eus ar sturyezhañ. Dav eo
anzav emaon c’hoazh er bastrouilh hag er c’habouilh, ha ne welan ket gwall sklaer. Koulskoude ez a
al labour war-raok pajenn-ha-pajenn. Ur gavadenn n’on ket dilaouen anezhi eo ar brezhoneg a
ginnigan evit an Al. Phantasie (Gl. fantasme).
Dre zezrannañ ar meizad, e kaver ez eus etre an Al. Wunsch (Gl. désir) ha Phantasie ur c’heñver
heñvel ouzh an hini a zo etre ergorañ hag ergorad. Goude devezhioù tastornadurioù, on degouezhet
gant ar verb eriunañ (iun e hBr. o talvezout kement ha « c’hoant »), hag e kendave dezhañ an anv
eriunell. Daou abeg zo da zilez al lostger -ad ha da zibab al lostger -ell :
a) a-dal d’an ergorañ e kaver, kendave dezhañ, un elfenn enmanat (e ster HUSSERL : enmanat
da amgant an emouezañ) a zo an ergorad, hag un elfenn drehontat (e ster HUSSERL, trehontat da
amgant an emouezañ, eleze en amgant an draelezh) a zo ar gourzhergor, – an termen ergorenn o
vezañ arveret pa na lakaer ket e kont an enebadur enmanat/trehontat ; domani ar Wunsch (an eriunañ)
zo luniet kempleshoc’h : diraez a reer an domani-se dre ar vaezienn stignet etre ergorañ ha traelezh
(kevastenn enta da amgant an emouezañ), nemet eo dav merkañ e trevonn ar vaezienn-se diouzh un tu
(o vezañ m’emañ an diemouez e-barzh) ; an eriunañ zo un ergorañ e kement ma’z eo emouez, hogen
n’eo ket emouez hepken : bez’ ez eo ivez, ha da gentañ, diemouez ; ha mar galler dezlec’hiañ
« ergorennoù » dezhañ en draelezh, n’eo ket luniet ar c’heñver etrezañ hag int evel ar c’heñver
ergorañ-gourzhergor. Dre dermenadur ez eo an ergorad dedaoled rik an ergorañ, savelet ma’z int odaou dre un daelerezh etre emouezañ ha traelezh a zo amparadur ar gourzhergor (merzadur an
draelezh) an disoc’h anezhañ. E domani an eriunañ ez eus ivez un elfenn enmanat a c’haller keñveriañ
ouzh an ergorad, nemet, o kemer perzh en he saveladur, ez eus, ouzhpenn an emouezañ hag an
draelezh, un trede gwerc’helezh a zo an diemouez (al luzadoù, ar berzidigezhioù, h.a.) ; « le fantasme
apparaît comme irréductible à une visée intentionnelle du sujet désirant » (LAPLANCHE &
PONTALIS, Voc. Psychanal., p. 156). Pell-tre emañ enta an eriunell a gaout ur c’heñver eeun gant
ergorenn an eriunañ.
b) perak al lostger -ell kentoc’h eget ul lostger all ? E meur a goublad anvioù, an eil dre -enn,
egile dre -ell, e kaver gant an deverad en -ell ur c’hemerad dibarekoc’h, kempleshoc’h, sofistiketoc’h,
fetisoc’h ivez alies, sk. : krommenn/krommell, ruzenn/ruzell, kuzhiadenn/kuzhiadell,
speurenn/speurell, h.a..
Evel a welez, ne’m eus ket diegi o c’hoveliañ an termenoù ret hep derc’hel an disterañ kont eus
staliad ar gerioù brezhonek arveret bremañ evit traoù ar bred, staliad tostoc’h da netra eget da
staliadig ! Nebeut-ouzh-nebeut on techet da dalfasat termenoù kozh, ha mui-ouzh-mui da gevanaozañ
an termenoù nevez diwar un nebeut elfennoù stabil ha gant ur c’halvezerezh hon eus da ziorren betek
ober anezhañ un arz klok. Dres, studi gwikefreoù an hunvre, ha dreist-holl an embreg war un dro
dassellus hag arzel eus an arc’hwelioù ez eo ar gwikefreoù-se un erzerc’hadur anezho, zo unan eus
arvezioù pouezusañ eus ar sturyezhouriezh. LACAN er c’heñver-se a zegas traoù a bouez, a gredan :
pa ziskouez o deus dazbec’hiañ (Verdichtung) ha treuzlec’hiañ (Verschiebung) da welout a-dost gant

leterc’hañ (métaphore) ha ledanviñ (métonymie), pa ziskler ez eo « an diemouez luniet evel ul lavar »,
e tiskouez evel emdarzh gwikefreoù o deus ar barzh, ar sturyezhour da gaout evel embreg.
(05 11 76)
BREDELFENNEREZH : – FREUD, LACAN e skridoù ALTHUSSER 118/389
SOLIAD : ar -ELEZH en dezeviñ arnevez (ALTHUSSER) 118/389*
STURYEZHOURIEZH : dezrann ur gudenn a – (Al. « Phantasie ») 118/389 hh
Dodennoù EMVR-600

Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
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S.A.D.E.D. : PEMZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (7)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BREIZHEK
(Ugentvet testenn, PKB-1518)
Sellad war an Emsav en ugent vloaz tremenet. I. – Ar prantad politikel.
Abaoe meur a vloaz eo kroget an Emsav da savlec’hiañ e obererezh en un doare nevez o klotañ
gant ar ster nevezus en deus roet d’an emsavelezh ha d’an obererezh emsavel. An daveoù paot d’ar
Stad vrezhon a gaved e derou Emsav zo steuziet penn-da-benn abaoe pell. N’eus nemet an teskanv
E.S.B. a vir c’hoazh merk ar stadelouriezh a voe hini an Emsav er bloavezhioù c’hwegont. Dre un
hent daelerezhel hon eus dezrannet ha distrujet ar pal a erverke an Emsav d’e obererezh. Karzhet ar
Stad vrezhon, an Emsav en em gav hep pal politikel, gwelloc’h, ar politikerezh zo er-maez eus e
dachenn. N’hon eus ket tennet c’hoazh holl heuliadoù an treuzfurmadur don a zo bet kaset abaoe
ugent vloaz.
Hiziv an deiz avat, un darvoud eus buhez an Emsav, an dilez emañ skridaozer Emsav o paouez
ober eus ar gefridi bouezus a samm abaoe dek vloaz hon redi da ober un distro war hon obererezh
kent, war ar pezh a reomp bremañ, war hon doareoù labourat hag endalc’h hon labourioù a vremañ.
N’eo ket hepken ur gudenn a zasparzh nevez eus ar c’hefridioù en hon touez ; n’eo ket hepken
erlec’hiañ ur skridaozer nevez ouzh an dilezer a zo e kont. N’eo ket hepken kudenn ur gelaouenn
nevez da sevel ha marv ur gelaouenn gozh a zo dirazomp. Ober eus Emsav ur gelaouenn voulet
trimiziek ha, kement ha ma c’haller, dodennek zo unan eus hon trevelloù eus ar mare, met kudenn an
ober emsavel hiziv a ya kalz en tu-hont da se.
Ne vije ket padet Emsav abaoe dek vloaz, o tont er-maez ingal bep miz, hep labour reoliek,
dalc’hus ha pennek ar skridaozer, en deus aberzhet e amzer d’ar gelaouenn diwar-goust labourioù all.
Mar nac’h hiziv G. ÉTIENNE kenderc’hel gant skridaozerezh Emsav, ez eo evit gouestlañ e amzer da
labourioù all a sell evel talvoudusoc’h eget derc’hel Emsav war-sav. Heñveldra ez eus bet nac’het
kargañ tud all ’zo en hon touez eus ar gefridi d’e amsaviñ en abeg d’al labourioù a bouez o deus
boulc’het hag a ve lakaet en arvar gant ur samm ken aloubus ha skridaozerezh Emsav. Gwelout a
reomp dre se ez eus bremañ evidomp pouezusoc’h eget framm E.S.B. ; ar framm-se, a zo bet damantet
dezhañ kement, a dremen bremañ pell goude labourioù boniekoc’h. A-hend-all, ar framm diazezet e
1969 zo bet eilet gant unan all, kreizet war an imbourc’hioù hag al labourioù deraouet amañ hag
ahont : amparadur ar bodadoù a verk koazhadur ar framm kent. En hevelep doare, pennaenn an
arbennikadur emsavel he deus distroadet pennaenn ar genurzh a oa o ren er penn-kentañ.
Pezh a stader hiziv zo eeun : echu eo hoali ar gelaouenn Emsav savet e 1967 hag ivez hoali framm
E.S.B. diazezet e 1969. Ar gelaouenn nevez war ar stern a glot gant ul lankad nevez eus an Emsav hag
a ampleg ur frammadur nevez eus al labour, ur gweladur nevez anaezhañ.
Savet eo bet ar pennad-mañ evit klask degas sklerijenn war an hent a zo bet hini an Emsav abaoe
ugent vloaz ha respont d’un darn eus ar goulennoù a lakaomp hiziv. Kompren e pe boent emaomp
degouezhet a hañval din bezañ diziouerus evit savlec’hiañ a-nevez obererezh an Emsav, diskar an
hualoù diwezhañ a chom a-ziwar-lerc’h e dremened broadelour, reiñ d’e nerzhoù an tu d’en em dreiñ
penn-da-benn war-du an tachennoù a zo o re bremañ. Evit se e krogin gant un enklask war ar pezh ez
eo bet an Emsav hag e hentadur adalek savidigezh S.A.D.E.D. e 1962. Da heul, e klaskin studiañ an
amveziadoù hollek a zo da obererezh an Emsav, an doare ma emañ an Emsav er bed hiziv, ar pezh a
ra e zibaregezh.

Ar prantad politikel.
1. Ar bazenn gentañ : S.A.D.E.D.
Dibenn ar bloavezhioù pemont ha derou ar bloavezhioù c’hwegont a voe e Breizh ur mare a
enkadenn armerzhel ha kevredigezhel kriz : an emframmoù kevredadel stummet en 19t kantved a
frailh a bep tu, kempouezioù kevredigezhel kantvedel zo diskaret en ur ober un nebeut bloavezhioù, ar
c’hresk armerzhel herrek eus ar goudebrezel e broioù ar C’hornog a zegas da Vreizh pinvidigezhioù
nevez, ur barr-bevañ n’he doa anavezet nepred hag ivez, ha dreist-holl kudennoù dianav ha dic’hortoz.
Ar c’hresk armerzhel, ar c’halvezerezh, ar gevalaouriezh a dreant ar metou kouerel gant skor an
Iliz. Yaouankiz ar maezioù stummet e kreuzeul ar J.A.C. zo darev da gas war-raok arnevesadur ar
c’halvezerezhioù gounezel, kentañ kammed eus gougevanadur ar gounezerezh ouzh ar reizhiad
armerzhel bloc’hel1.
War un dro e kav ar c’hresk un harzerezh kreñv a-berzh renkadoù ha gwiskadoù resis eus ar
boblañs. Bourc’hizion Roazhon ha Brest a nac’h pennek ar greanteladur. Ar speredegezh henvoazel
zo ivez ur skoilh bras o c’horrekaat ledadur ar c’halvezerezhioù arnevez er gounezerezh. Er
bloavezhioù c’hwegont e veze kavet c’hoazh kouerion o labourat an douar evel m’o doa gwelet o zud
hag o zud-kozh oc’h ober ; pa c’houlenned outo perak e raent an dra-mañ pe an dra all ne gavent da
respont nemet e kendalc’hent da ober pezh o doa graet o hendadoù a-holl-viskoazh.
E seurt amveziadoù e tarzh ur birvilh e dibenn ar bloavezhioù pemont e-touez ar gouerion ha dre
holl barzhioù ar gevredigezh e Breizh. Diskeladegoù, krogadoù gant ar bolis, setu bara pemdeziek ar
gouerion yaouank a Vreizh er bloavezhioù-se. N’emaint ket o-unan o klemm hag o taeriñ : ar boaz eo
abaoe derou ar c’hantved gant gwiniennerion Su Frañs ; dre-holl e Frañs, ar gouerion yaouank
stummet gant ar J.A.C. a arc’h ur politikerezh gounezel amsavus d’an atant tiegezhel. Koulskoude e
Breizh emañ ar stourmoù an taerañ ; seul souezhusoc’h eo an daerijenn-se ma’z eo nevez, ma
c’hoarvez e-kreiz brezel Aljeria. Ur breutaer brudet eus Paris, FLORIOT, o tifenn daou gouer
yaouank, LÉON ha GOURVENNEC, tamallet da heul gouzalc’hadenn isprefeti Montroulez, a zistag
ur vreutadenn vroadelour. Ar c’houvriaded o-unan a grog da fiñval un tammig. Bodet er C.E.L.I.B.
dindan baeroniezh René PLÉVEN, ur politiker e dorn ar bank amerikan Chase Manhattan, e klaskont
heñchañ ar birvilh war o zu. Ar vicherourion o-unan, an aozadurioù micherour a gemer perzh er
stourmad kement ha ken bihan ma hañval da arsellerion ’zo emañ Breizh e par an emsevel. Gabriel
ENKIRI, kazetenner eus Tribune Socialiste, a skrive en nevez-amzer 1961 : « La Bretagne
aujourd’hui se retrouve “à côté” de la France, en dehors de la “métropole”. Va-t-elle pour autant
exiger son indépendance ? Non. Ce qu’elle souhaite, au contraire, c’est son intégration. »2
En hevelep mare ez anad er geto strivoù niverus ha dislavarus evit distreiñ d’an dachenn bolitikel
dilezet abaoe ar brezel. Gwelout a reer er bloavezhioù pemont arnod Dispac’h ha Dispac’h Labour,
kelaouenn bolitikel broadelour a duadur sokialour, ar gelaouenn Ar Vro hag Ar Vro – Jeune Bretagne
a guzhe he broadelouriezh a-dreñv ur vogedenn gevreadelour frankizour. Er bloavezhioù 1957-1958
ez eo lusket ar M.O.B. harpet war ar gelaouenn L’Avenir o kenderc’hel war roudoù Ar Vro- Jeune
Bretagne. E 1959 e teu er-maez dindan an talbenn Ar Vro – Gwirionez ur gelaouenn vroadelour
kinniget da reizhkredennek, renet gant P. DENEZ a dremen d’an ampoent da ambilher an Emsav, an
hini a zo chomet feal, zoken e 1945, p’o deus re all kavet gwell treuzvarc’hata gant ar C’hallaoued.
Er gelaouenn-se end-eeun e kaver roudoù spis eus an troc’hoù a voe graet da heul an eil Brezelbed hag er bloavezhioù c’hwegont dirak an darvoudoù a c’hoarveze en Emsav, e Breizh hag er bed.
En e bennad Eus an Emsav d’an emframm3, embannet e galleg dindan an talbenn Pour un mouvement
1

N’emañ ket amañ al lec’h da studiañ politikerezh an Iliz er metou kouerel. E berr gomzoù, e c’haller lavarout avat he
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ar vourc’hizelezh. An disoc’h avat zo an hevelep hini : ar gouerion vihan a gil e pep lec’h, mui-ouzh-mui e chom ganto ar
gennadoù amhelvus eus ar gounezerezh.
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Al Liamm 82/312-319, 1960.

structurel4, ABANNA a zispleg : « Intent a reer perak ez eo tonket da c’hwitañ kement luskad
diazezet war ar stad-a-dremen a evezhiomp bremañ : al luskad rannvroel da skouer, pa ra brud da
aspadennoù un urzh disgraet, da heklevioù diwezhañ ur gevredigezh disoc’h, en ur ziskouez war un
dro doujañs ha “fealded” d’an emframm trec’h, ar galloud sujer ha disgraer, ar Stad c’hall, zo un
amoedigezh istorel. Ken tonket all da c’hwitañ avat e ve un Emsav broadelour na strivfe ket da vont
d’un emframm, da lavarout eo da stummañ ur gevredigezh wirion gouest da gevezata e pep keñver
ouzh an urzh c’hall. » (Al Liamm 82/319, 1960). En e respont da ABANNA, Tugdual KALVEZ zo
deuet a-benn da grennañ en ur frazenn diazezoù ar vroadelouriezh vrezhon anemsavel : « Notre
“mauvaise conscience” tient à ce faux passé auquel notre faux présent se soumet. »5 O komz eus an eil
Emsav ez ouzhpenn : « Vingt années d’action condamneraient notre avenir ? » (Ar Vro 10/8, 1961).
Div zremm ar vroadelouriezh vrezhon er bloavezhioù pemont-c’hwegont a weler en o rizhegezh
gant ar menegoù a-us : diouzh un tu, ar vroadelouriezh o kemer da ziazez an Emsav (kenderc’hadoù,
yezh, fazioù, dislavaroù, istor ha tout) hag o klask tennañ splet eus darvoudoù ar mare evit tizhout an
emrenerezh, emrenerezh ur gevredigezh o kenderc’hel gant an Emsav. Diouzh un tu all, ar re a glask
tizhout an emrenerezh oc’h ezvevennañ an Emsav. Tugdual KALVEZ a hañval krediñ ez eo ar
C’hallaoued a c’hourlaka an Emsav d’ar vroadelourion vrezhon pa glaskont o gourmeskañ gant an
nazied da heul LAINÉ hag ar Bezen Perrot.
Ret eo kompren pegen gourdrouzus e hañvale an darvoudoù bezañ e derou ar bloavezhioù
c’hwegont evit meizañ mat an treuzfurmadurioù a zo bet abaoe en Emsav hag al linenn (où) o deus
heuliet ar re a zo chomet broadelourion. En e bennad En aer yac’h6, ABANNA a anzav : « Hag en un
taol-kont setu ni digilhet, buntet er-maez eus ar geto. Tra ma tizeriemp o vagañ hon erezioù amoet, o
devoa kouerion Vreizh desket hentoù efedus ha diskouezet e vo graet an Dispac’h e Breizh hepdomp
ma n’eo ket graet ganeomp (). En-dro dimp emañ pobl Vreizh a-bezh o sevel eus he morvitellerezh ;
en he c’hreiz hon eus hor plas, n’eo ket evel folklorourion dinaoz, pe arboellerion digar, pe dilerc’hidi
hiraezhus Breiz Atao, met evel kensoudarded er stourm a renomp ganti evit hor buhez. » (Ar Vro
12/20, 1961).
Strollad an deskadurezh eil derez (S.A.D.E.D.) a voe pazenn gentañ ur politikerezh broadelour o
kemer an Emsav da ziazez, eleze a) o lec’hiañ e obererezh en ervenn digoret gant an eil Emsav b) o
soliañ war ar saviad-kenderc’hañ emsavel diazezet e prantad ar geto. An troc’hoù degaset gant
S.A.D.E.D. e-touez ar vroadelourion vrezhon (re ar geto, a embanne o fealded d’an eil Emsav, hag ar
re en distaole) a denne da ziazezoù an ober. A zaou unan : pe e kemerer an Emsav da zanvez evit an
ober (ouzh e zezrannañ hag e zistrujañ diouzh ret) pe e kemerer an Emsav da dabou ouzh e nevetaat
pe e ezvevennañ. E-touez fideled an eil Emsav, eleze ar re a chome feal da Gwalarn ha da Breiz Atao,
gant gerioù all tud ar geto, en em ziforc’has ar re a gemere an eil Emsav evit e dreuzfurmiñ diouzh ar
re a rae eus o fealded un dogmenn nevez, eus an eil Emsav ur gwengel dreist-krog7.
Eeun ha sklaer, mennadur politikel S.A.D.E.D. zo diskleriet didroidell adal an derou. « Evitañ da
vezañ war un dachenn strizh avat, en deus hor strollad ur pal politikel. Dibabet hon eus bezañ war an
hent a gas d’ur Stad vrezhon. A-walc’h eo evit bremañ, evit gouzout spis kement hon eus d’ober,
lakaat emañ S.A.D.E.D. war an hent a gas d’ar Stad vrezhon. Bep ma klokaio d’ar framm e spisaio da
stumm ar pal. () Ur strollad-prientiñ eo S.A.D.E.D.. N’en em lak ket d’un aozadur Stad. Aozadur Stad
e vo d’an deiz ma vo enframmet en un urzhiadur klok o terc’hel ennañ holl rannoù buhez ar Stad. »8
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Frammet eo ar strollad war batrom un aozadur stadel. Gouruhelaet ha gourfouezet eo ennañ ar
framm. Dezhañ e rank plegañ an hiniennoù, drezañ e c’hell al labour tenn lusket e 1962 bezañ kaset
da benn dindan un nebeut bloavezhioù. Kenurzh al labour hag al labourerion e S.A.D.E.D. zo gwarant
kenurzh ar stourmoù hag ar stourmerion en dazont. « Kefridi an Emsav zo heñchañ, stummañ hag
emframmañ Breizhiz en o stadelezh (). »9
Kemer diazez war an Emsav zo evit S.A.D.E.D. : 1) tizhout ha frammañ tud yaouank ar geto hag
en o zouez bugale an emsaverion, ar « gwim », evel ma lavared neuze10 ; 2) sevel ur vro nevez ha n’eo
ket difenn ur vro gozh11.
Adal an derou avat emañ kealiadurezh S.A.D.E.D. e dislavar ganti he-unan ha gant ober ar
strollad. Ar vro a embanner difenn zo e gwir an Emsav. Eñ eo a zo en argoll kalz muioc’h eget ar
Vreizh a embann bezañ mennet da saveteiñ.
Pep tra e S.A.D.E.D. a ra dave d’an Emsav. Ar yezh zo hini Gwalarn hag Al Liamm, hag e stager
d’he finvidikaat. Ar skridoù zo re an eil Emsav ; hag int gwall deusk alies, en o c’hemerer da boentdave d’ar stummadur roet gant ar strollad. Er c’hentelioù Lennegezh e kaver ar pep pennañ eus ar
gealiadurezh hag eus an daveoù d’an eil Emsav. E gwir, andon an Emsav eo skridoù brezhonek
Gwalarn hag Al Liamm. Kammed kentañ stummadur an emsaverion eo en em intrañ gant yezh,
lennegezh ha, drezo, kealiadurezh an Emsav12. S.A.D.E.D. a ro ul lusk nevez da brederidigezh an
Emsav warnañ e-unan dre ober eus skridoù lennegel an eil Emsav un danvez-studi, -stummañ hag un
danvez-dezrannañ. Mar en em ginnig evel un aozadur-stummañ « war an hent a gas d’ar Stad
vrezhon », S.A.D.E.D. a oar ervat ez eo kalz muioc’h eget se, ez eo e istor hini an Emsav hag e gefridi
ober an istor-se.

2. An eil pazenn : Kelc’h Debauvais hag Emsav.
Frouezh ur c’hwitadenn eus S.A.D.E.D. eo Kelc’h Debauvais. Ne voe ket gwall niverus ar vugale
eus ar geto, bugale an tiegezhioù brezhoneger a oa bet goanag emsaverion ar bloavezhioù pemont, o
tont da skolidi e S.A.D.E.D. ; rouesoc’h c’hoazh ar re a gasas ur rummad kentelioù da benn hag
erziwezh ne voe koulz lavarout hini ebet o sammañ ur gefridi bennak pe o ren ul labour a intrudu en
Emsav. Evel araez da astenn obererezh S.A.D.E.D. e voe frammet Kelc’h Debauvais.
Krouet e sell d’un ezhomm tremeniat, deskiñ brezhoneg da dud yaouank Roazhon gounezet d’ar
vroadelouriezh e-kreiz ar bloavezhioù c’hwegont, e voe klasket ober eus K.D. ur benveg-tuta evit an
Emsav. E diawel ar Stad vrezhon e kemere lec’h un aozadur deskadurezh kentañ derez. Kentañ
kammed oa d’ur politikerezh yoc’hek eus an Emsav, war un dachenn strizh, a oa hini ar yezh. Digoret
e voe kreizennoù e Roazhon, Paris ha Brest ; drezo e tremenas tost da 1 000 skoliad e-pad an nebeut
bloavezhioù ma arc’hwelas K.D.. Ar wech kentañ abaoe pell e oa d’an Emsav kaout un araez da vont
e darempred padus gant kement a dud.
Diouzh ar pezh a veze degemeret e K.D., diwar ar c’hredennoù broadelour, e oa stag ouzh ar yezh
vrezhonek perzhioù ken heverk ma ne c’halle ket c’hwitañ war stummañ spered ar gomzerion e doare
9
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d’o zreiñ dre ret pe-dost gant ar vroadelouriezh vrezhon. Dibikouzet buan e voe daoulagad
labourerion K.D. pa weljont a bep seurt tud o tremen dre o skol vrezhonek hep pegañ an disterañ en
Emsav. Klasket e voe degas ur c’hemm gant kentelioù, daeloù, displegadennoù a-zivout istor ar yezh,
istor an Emsav, ar savboent broadelour war stad armerzhel ha kevredigezhel Breizh, h.a., en aner avat.
Gant c’hwitadenn K.D. e-keñver an Emsav, c’hwitadenn seul grisoc’h ma rae berzh ar c’hentelioù, e
kouezhas unan eus mein-bolz ar vroadelouriezh vrezhon.
Da vare derou Kelc’h Debauvais e oad kroget da brientiñ pazenn bouezus an eztroadur, an ober
politikel foran, e-ser dalc’hioù labour reoliek. Disoc’h a voe dezho e derou 1967 pa zeuas er-maez
niverenn gentañ ar gelaouenn Emsav. Emsav a responte d’an ezhomm stummañ an dud yaouank deuet
d’an Emsav dre S.A.D.E.D. ha K.D., – d’o stummañ war ar vroadelouriezh vrezhon. Rakwelet oa
embann pennadoù berr, en ur yezh eeun, aes da lenn gant nevezvrezhonegerion, enno ar pep pennañ
eus kelennadurezh an Emsav, eleze diazezoù ar gealiadurezh vroadelour dastumet a-ziwar-lerc’h Breiz
Atao hag ar Strollad broadel. Gourlavar ar gelaouenn ne leze amjestregezh ebet war vennadoù he
diazezerion : « Ar gelaouenn-mañ zo enta hini al labourerion o deus staget a-zevri da sevel ar Stad
vrezhon. Ur gelaouenn bolitikel eo, ha war un dro ar benveg da stummañ ar re a sammo ar c’hargoù
ponner a fizio enno pobl Vreizh war hent he adsav. »13
Un dislavar-diazez oa en embregadenn Emsav. Evit ar wech kentañ e kroged gant un displegadenn
reizhiadek eus ar vroadelouriezh vrezhon, pezh a endalc’he da zezrannañ c’hwitadenn diazezerion ar
vroadelouriezh vrezhon, eleze c’hwitadenn an eil Emsav, dezrann a endalc’he da zezrannañ
kealiadurezh broadelourion an eil Emsav. Ma ne oa ket splann da ziazezerion Emsav holl endalc’hioù
o embregadenn, ne zalejont ket da gompren ne oa ket ken eeun ha ma hañvale bezañ en derou. Adal ar
pennadoù kentañ e voe anat ne oa mui tu da genderc’hel gant ar gealiadurezh vroadelour
reizhkredennek enkorfet gant Y. OLIER, – hemañ, a oa bet lakaet er garg enorus a bennskrivagner, a
c’houlennas ma ve lamet e anv adal an trede niverenn : daou viz oa bet a-walc’h dezhañ evit merzout
edo ar gelaouenn o forc’hiñ diouzh ar vroadelouriezh reizhkredennek e oa-eñ bet kemeret da warant
anezhi. Deraouet oa an tabutoù hag ur stourmad hir a zisoc’has war dezrann ha distaol ar
vroadelouriezh vrezhon, diskarzh ha kimiad ar re a venne chom broadelourion.
Ar stourm etre ar vroadelourion reizhkredennek, dalc’herion divrall ar vroadelouriezh vrezhon,
nevetaerion ar Stad vrezhon hag ar re o doa kroget da zezrannañ reizhiadek kelennadurezh an eil
Emsav, a yeas war greskiñ a-hed an daou vloaz hanter kentañ eus ar gelaouenn.

3. An trede pazenn : Emsav Stadel Breizh.
Krouet e dibenn 1967, E.S.B. a voe diazezet da vat e dibenn 1969, da heul diskarzh Y. OLIER
hag e heulierion. Ul lec’h bras-ouzh-bras a gemeras an dael gant Y. OLIER betek aloubiñ un enn abezh eus Emsav14. Abegadennoù Y. OLIER a denne da ziazezoù kealiadel ar vroadelouriezh vrezhon
lakaet en arvar gant dezrann al ledemsav, an dezrann hollek eus istor Breizh kinniget gant damkaniezh
an diempradur kevredigezhel hag an tezennoù dibarek a-zivout ar chouanerezh hag an Emsav, o
tennañ da heul d’an obererezh ha d’ar frammadur.
Diouzh savboent Y. OLIER e oa un emsaver eus pep broadelour a-du gant ar Stad vrezhon ; evel
just, gwelloc’h e oa c’hoazh bezañ brezhoneger ha kemer perzh en ur stroll brezhoneger pe, da
nebeutañ, leviet gant brezhonegerion. War seurt diazez ez abege an dezrann graet eus F.L.B. e derou
196815, o tiskouez al liamm etre emdarzhegezh ha spontelouriezh. Evit ar vroadelourion
reizhkredennek e oa orin ar stad argollus ma welent Breizh da glask en ur youl diavaez : Breizh oa un
oan gwallgaset gant ar bleiz gall16. An Emsav e-unan en doa e « orinoù » en diavaez eus Breizh, e
Kembre, en Iwerzhon. Sed aze ster ar pennadoù a savas Y. OLIER war al luskadoù kembreat,
13
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iwerzhonat, h.a.17. E gwir, seurt « diavaezeladur » eus andonioù an istor, hini Breizh ha hini an
Emsav, oa un doare da virout ar statu-quo kealiadel da viken ha d’ober eus an Emsav un eil Strollad
broadel, war batrom an hini en doa c’hwitet e 1945. Dervaet e voe moarvat ar vroadelourion-se en o
c’hredennoù diavaezelour pa zeuas an diviz, a-ziavaez anezho, d’o diskarzhañ eus E.S.B..
An darvoudoù, Mae 1968, an F.L.B., kresk ar bountad breizhek, a roe c’hoant d’ar vroadelourion
reizhkredennek da dennañ o mad anezho, diouzh ret o vont da heul froudoù ha zoken froudennoù ar
mare.
N’eo ket un obererezh a seurt-se a oa rakwelet gant E.S.B.. E dibenn 1969 e voe frammet e sell
d’al labour politikel war an dachenn gant kelligoù lec’hel kenurzhiet dre un ensav-kreiz, E.R.E.R., ha
reoliet gant ur Stroll-leviañ evit parraat ouzh ar gwariadurioù a c’hallfe c’hoarvezout. E dibenn 1969 e
voe kroget gant ar bruderezh politikel, harpet war skignadur al levrenn c’hallek ESB 1 – Les données
socio-historiques de l’Emsav.
Dislavar-diazez E.S.B. a denne d’an dra-mañ : luskañ un ober politikel eus an Emsav a amplege
un dezrann eus c’hwitadenn politikerezh an eil Emsav, eleze eus e ziazezoù hag e balioù, pa’z eo pep
politikerezh dre ret broadelour (dreist-holl en ur vro ma n’eus ket a vroad) ha mirelour (da nebeutañ
evit a sell ar palioù hag an diazezoù).
Divizet e voe neuze lakaat termen da arnod Kelc’h Debauvais evel araez-kehentiñ hag e virout
evel ur skol e gourc’hemenn kelligoù E.S.B.18. Kempoell oa an diviz gant an dezrann eus ar
yezhelouriezh met digempoell gant ar mennad ren un ober politikel.
« Diskouez an Emsav d’an dud a-benn o lakaat d’en em lec’hiañ en e geñver », setu amkan an
emvodoù-kelaouiñ a voe aozet paot adal 1970. An dud avat ne oant ket selaouerion ha goulennoù a
lakaent war savboent an Emsav e-keñver kudennoù ha darvoudoù n’en doa biskoazh dezrannet ha
n’edo ket e-tailh da zezrannañ neuze. Ar c’hudennoù o sevel diwar gement-se a roas tro da
zamkanadur ar pevar stael19, o tigeriñ hentoù nevez d’an ober ha d’an damkanañ. Henn gwelout a reer
splann o follennata niverennoù Emsav ar bloavezhioù-se. Mui-ouzh-mui a lec’h a yeas gant ar
pennadoù o tennañ d’ar vuhez kevredigezhel hag armerzhel, an embregerezhioù, ar c’hweluniaderezh,
an deskadurezh, an tiegezh, saviad ar merc’hed, al luskadoù politikel breizhek pe get, ar metou
kouerel, h.a.. D’o zro, al labourioù-se a daolas sklerijenn war an Emsav, o reiñ dezhañ an tu da lakaat
kemm etre ar pezh a zle d’ar savelegezhioù kevredadel hag ar pezh a zle d’ar c’hrouiñ.
Ur mare, e hañvalas ar bountad breizhek e derou ar bloavezhioù seikont, evel fourgas ar gouerion
dek vloaz a-raok, bezañ an nerzh nevez barrek da gas war-raok an dispac’h ur wech daelerezhekaet
gant an Emsav. Kriz e voe, ur wech ouzhpenn, kentel an darvoudoù. Lakaet er-maez berzh levrdiel
embannadur gallek Ar bountad yezhelour20, ne voe heuliad ebet o reiñ tro d’ur c’hammed all war-du
daelerezhekadur ar bountad breizhek.
A-benn neuze, eleze e 1973, e oa tangleuziet mat diazezoù kealiadel ar vroadelouriezh vrezhon21.
He diazezoù buhezel ivez, bennozh d’an emzezrannoù a c’houlenned digant an holl adkelligourion
ober a-benn bezañ degemeret da izili. An dislavar etre mennadoù politikel E.S.B. (sevel ur Stad,
daelerezhekaat an nerzhoù kevredadel) hag e gealiadurezh nannbroadelour o vont war lemmaat, ez eo
bet kaset an Emsav, e dibenn an argerzh, da dreiñ kein d’ar politikerezh a oa e derou e hentadur22.
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KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(Pemzekvet testenn, PKB-1519)
An emsav aljerian. XIV. – Aljeria eus 1870 da 1900 (5) : gwarzh Panama ; an
tevezvodoù araokadour.
Gant an tevezvod FREYCINET (meurzh 1890 – c’hwevrer 1892) e voe nershaet al leviadurezh
warezelour bet boulc’het en un doare evezhiek un dekvloaziad a-raok. Gwelet hon eus e oa bet
diskaret ar gouarnamant TIRARD evit abegoù a genwerzh diavaez. Gant derc’houezourion ar ploue
emañ ar muianiver er Sened, ha Kambr 1889 bet dilennet dre ar mouezhiañ pastellel zo digor-tre da
glemmoù hag iziunadoù ar gouerion (a ra tost an hanter eus ar boblañs c’hall). Etre traoù all, e
c’houlennont, ha war un dro ganto patromed ar vetalouriezh hag ar gwiaderezh, ma ve kresket ar
gwirioù maltoutel war-benn bezañ difennet ouzh kevezerezh ar c’henderc’hadoù estren. Tuet d’ar
warezelouriezh eo enta an div Gambr : ar c’hounideion a bourchas d’ar c’hreantourion an diaz
poblañsel o deus ezhomm evit lakaat fin d’ar frankeskemm diavaez. A-hend-all ez eus e dibenn an 19t
kantved un tuadur gant ar riezoù europat da verkañ gwirioù maltoutel uhel evit diwall o gounezerezh
ouzh kevezerezh Norz Amerika, Argantina, Aostralia ha gwareziñ o ijinerezhioù war ziorren.
Kement-se a glot gant lazioù ar c’hourferc’henned hag ar c’hreantourion. Ken abred ha 1878 e lak ar
gouarnamant alaman taosoù uhel war an enporzhiadurioù edeier, loened, kailh-houarn, h.a. ; da
c’houde ne ra ar gwirioù nemet kreskiñ ha bezañ astennet da c’hennadoù all. En Italia ivez e ren ar
gouarnamant ul leviadurezh warezelour gwevn-tre adalek 1878, hag he startaat a ra e 1887. Kaset e
vez un hevelep leviadurezh kenwerzhel gant Aostria, Roumania, Hellaz, Portugal, Rusia, Spagn,
Sveden, Helvetia, Breizh-Veur, Belgia. An Izelvroioù hepken a chom stag ouzh ar frankeskemm dre
m’o deus ezhomm ezporzhiañ kalz. E dasstourm ouzh uheladur ar gwirioù maltoutel gant broioù
Europa, ez eo gorreet ivez an taosoù-enporzhiañ gant ar « broioù nevez » : ar Stadoù-Unanet, Kanada,
Aostralia, Zeland-Nevez. E Frañs ez eo uhelaet ar gwirioù e 1881, hogen drastus eo kavet seurt
gwarezadur gant ar c’hreantourion hag ar gouerion. Kresk ar gwirioù war an edeier da skouer n’int ket
a-walc’h da ziwall ar gwinizh gall ouzh ar c’hevezerezh estren, nemet e tevoud ur gorreadur eus priz
ar bara, ha se en ur mare ma tisleber barr-bevañ al labourerion. Ampoblek eo neuze ar warezelouriezh
gant poblañs ar c’hêrioù hag, en Dael e sav ar radikaled, a venn difenn ar vicherourion, a-enep da
uheladur ar gwirioù maltouterezh. E derou ar bloavezhioù naogont avat, ar winierion c’hall, gwechall

dalc’hidi ar frankeskemm, o deus kemmet mennoz abaoe enkadenn ar filoksera : ezhomm o deus da
vezañ diwallet, amzer da beuradsevel o gwiniegi ; e-se emañ an holl blouezidi a-du gant an darbaroùgwareziñ. Er greanterezh n’eus mui nemet sidanourion Lyon ha paramantourion ar porzhioù o
c’houlenn ar frankeskemm. Ar radikaled, o tifenn lazioù bevezerion ar c’hêrioù bras, zo ul leianiver
en Dael : ne zeuont ket a-benn da virout ouzh ar goulzataerion hag an dehouidi a vouezhiañ lezenn an
11 genver 1892, o tiferañ lakaat daou feurbriz war ar c’henderc’hadoù estren : ur feurbriz hollek
uc’hek pa na vez kendivizad ebet, ur feurbriz izek evit ar riezoù a zo bet sinet ganto ur c’hendivizad
dibarek. En daou zegouezh e oa kalz uheloc’h ar gwirioù maltoutel eget ar re embreget a-raok. Jules
FERRY a skrive. « Gwriziennet eo al luskad gwarezelour a vremañ er werinelezh a c’hounez ar gwini,
ar gwinizh. Dre se en deus graet berzh ». E gwirionez e ranke ar renad kendoniañ e bolitikerezh gant
lazioù hag iziunadoù ar re en harpe : diaz poblañsel gwirion an Trede Republik eo bet ar blouezidi.
Met e-lec’h bezañ ur broud d’al lammgresk armerzhel evel en Alamagn pe er Stadoù-Unanet, e tennas
al leviadurezh-wareziñ e Frañs kentoc’h da reiñ ul « leve diwar savlec’h » d’ar c’hreantourion ha d’ar
c’hounezerion, ha da virout stad an traoù evel m’edo. Kouezhet oa Frañs eus renk an eil riez
c’hreantel er bed a oa he hini e 1871 d’ar pevare renk e 1890, ha mar boe ijinerezhioù nevez o tiorren
goude 1890, ne adkavas nepred ar renk he doa kollet, ha warlerc’hiet e vanas he armerzh e-keñver
hini Saoz, Alamagn, ar Stadoù-Unanet. Dav eo degas amañ e kont speredegezh dibarek ar
vourc’hizion c’hall. E greanterezh Frañs e dibenn an 19t kantved ne gaver ket gwastadourion evel
ROCKFELLER ha CARNEGIE er Stadoù-Unanet pe KRUPP en Alamagn. O komz eus
bourc’hizelezh an Impalaeriezh Kentañ e verz Louis BERGERON ne oa ket bet gouest da droc’hañ
krenn diouzh speredegezh ar vrientinion a gent 1789 hag e oa he eorizhoù evit un doare re ar renkadren gozh. Liammet oa kement-se ouzh c’hwitadenn geñverel an Dispac’h gall na zegasas ket
pennholierezh klok ar vourc’hizelezh war ar gevredigezh, dre ma vire ar vrientinion o hini war al
lodenn vrasañ eus ar Frañsizion, eviti da vezañ al lodenn c’houzañvatañ ha warlerc’hietañ. E grez
NAPOLÉON 1ñ e oa ur gengrediezh devoudel etre an holl berc’henned, brientin pe vourc’hiz, evit
harpañ an urzh adkavet goude bloavezhioù a reuz. Kenetrelevezon a veze etre an div renkad, ar
vrientinion o kregiñ da blediñ gant ar Reverzhi c’hounezel war o douaroù ha da c’hoari ur roll
armerzhel a bouez, ar vourc’hizion o stagañ da « en em vataat eus gounezadenn-diazez an Dispac’h :
“gwerinekadur” doare-bevañ ar vrientinion, danvez a c’hoant hag andon a vac’herezh er c’hantvedoù
kent23. » Talvoudoù ar vourc’hizelezh n’int ket disheñvel-krenn diouzh re an noblañs : techet eo ar
vourc’hizion c’hall da vezañ gouvriaded kentoc’h eget kenderc’herion. Nemedennoù niverus ez eus,
met ar pennoù-embregerezh hag ar vankourion a zo war dalbenn an diorreadur greantel ne zleont ket
ober diwelout brasniver ar vourc’hizion tuet da virout evel m’emañ ur reizhiad spletus evito hep klask
he zreuzfurmiñ, o postañ o arc’hant en douaroù, en amprestoù Stad hag en holl aferioù diazezet mat
kentoc’h eget en avantur risklus e oa ar Reverzhi c’hreantel. E seurt amveziadoù, ez eas war-raok
reoliek diorreadur an ijinerezhioù gall, met kalz gorrekoc’h eget e Breizh-Veur. Ur prantad herrek e
voe hini an Eil Impalaeriezh, renad harpet gant ur gwiskad kevalaourion nevez a c’hallas kas da benn
un treuzfurmadur herrek a-vras eus an armerzh gall, oc’h ober eus Frañs ur riez c’hreantel gwirion.
Hogen al lammgresk-se, o tifonnaat endeo e bloavezhioù diwezhañ ren NAPOLÉON 3, a baouezas
goude 1871. Petra eo ar batromed c’hall en tregont vloaz kentañ eus an Trede Republik ? Pennoùembregerezh pe gouvriaded ? Alies e kendalc’hont da brenañ douaroù ha kestell, o tiskouez un doug
d’an hevelep doare-bevañ hag ar vrientinion. Kemer a reont perzh war-eeun er vuhez politikel.
Bankourion evel ROTHSCHILD ha Henri GERMAIN, pennrener ar Crédit Lyonnais, greantourion
evel MÉLINE, MOTTE, SOLAGES, SCHNEIDER zo dilennet da gannaded, hag ouzhpenn se emaint
alies e penn kuzul-dinaz o c’hêrioù : SCHNEIDER e Le Creusot, SOLAGES e Carmaux (betek 1892
ma voe amsavet gant ur micherour sokialour), greantourion all en Armentières hag e Montceau-lesMines. Dre o obererezh politikel e tifennont o lazioù renkadel, nemet e tiskouezont kaout un eorizh
gouvriad muioc’h eget un eorizh greantour. Klask a reont mirout saviadoù diazezet mat kentoc’h eget
sevel impalaeriezhoù greantel bras : e Frañs ned eas ket an tolpadurioù a-zerc’h hag a-zremm en
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ijinerezhioù ken pell ha ma’z eas en Alamagn hag er Stadoù-Unanet24. Kement-se a glot ivez gant
kombodadur strizh-tre ar vuhez proviñsel en 19t kantved evel ma’z eo anat da skouer e greanterezh
Kreiz Frañs. Grevusaet eo an diouer a nerzhaouegezh armerzhel gant ar vourc’hizion vras dre ma
harpont war ar renkadoù etre, mirelour kenan. Unan eus doareoù dibarek kevredigezh c’hall an 19t
kantved eo niver bras al leveourion : e 1850 ez eus e Frañs 700 000 den e piaou da leveoù-Stad,
1 300 000 emaint e 1870 hag ouzhpenn daou vilion e 1914. « An dalc’herion dalvoudennoù a ya
d’ober ar braz eus ar vourc’hizelezh ; kresk o niver zo evit ar vro ur gwarant a furnez virelour hag a
urzh kevredigezhel25. » Da ouzhpennañ ez eus ar re a zegemer feurmoù o douaroù. E dibenn an 19t
kantved e niverer ur 500 000 a C’hallaoued o vevañ dilabour diwar al leveoù a dennont eus o atantoù
pe eus an arc’hant o deus postet er greanterezh pe en amprestoù-Stad26. Tud ar renkadoù etre a glask
alies dastum ar muiañ gwellañ arc’hant evit o fostañ ha kaout leveoù uhel a-walc’h evit paouez a
labourat abred, a-raok o femont vloaz mar bez tu. Evel ma skriv Pierre SORLIN : « ar renkad etre a
denn splet gouzañvat eus an arc’hant en ur hetiñ na ve ket lamet he brientoù diganti hepmuiken27. »
Dispac’h 1789 n’eo ket deuet a-benn da ezvevennañ ar renkad vrientin : levezon vras he deus dalc’het
war ar vuhez politikel ha sevenadurel gall en 19t kantved ; ar vourc’hizion o-unan o deus darbennet an
eorizh « bevañ e-giz noblañs », eleze bezañ emvataerion, arouareion, ha n’eo ket kenderc’herion,
krouerion. N’eus ket un troc’h krenn er stummadur kefredel roet er skolioù eil derez etre ar Renad
Kozh hag an 19t kantved : an hevelep sevenadur klasel diazezet war studi an henyezhoù a gelenner, an
diforc’h a bouez nemetañ o vezañ al lec’h bihanoc’h roet d’ar relijion. E 1890 hepken e voe lakaet
bachelouriezh ar skiantoù, o prientiñ d’ar skolioù uhel, a-live gant bachelouriezh al lizhiri. E 1881 e
voe diazezet « bachelouriezh an deskadurezh eil derez arbennik » o prientiñ da vicherioù ar
c’henwerzh hag ar greanterezh, ha lakaet e 1891 kevatal da vachelouriezhoù al lizhiri hag ar skiantoù
gant an anv « bachelouriezh arnevez ». Nemet ne roe ket digor e Skolioù-meur ar Gwir hag ar
Vezekniezh, – kelennerion ha skolidi an deskadurezh klasel o deveze an dismegañs vrasañ ouzh
« loened-chatal » (« bestiaux ») ar c’hevrennoù « arnevez ». « Er broioù amezek evelkent, ar
renkadoù-ren o deus gallet derc’hel o fennholierezh hep mirout kael-sil al latin. En devoud, an
deskadurezh eil derez, kendalc’herez ar skolajoù jezuisted hag oratorianed eus ar Renad Kozh, a
ziskouez ur meiz brientin eus ar sevenadur nes da galon un darn vras eus ar vourc’hizion c’hall.
Lennerion VERGILIUS, HORATIUS, pe CICERO, evel Jules GRÉVY, pimpatrom ar bourc’hiz
proviñsel mat, e tougont bri d’ar studioù dilaziek dre an abeg end-eeun ma ne brientont ket da ved
gwerc’hel ar c’halvezerezh hag an armerzh28. » Goulerc’h zo enta gant stummadur ar vourc’hizion
c’hall : chomet eo an deskadurezh eil derez er-maez eus an treuzfurmadurioù deuet da heul ar
Reverzhi c’hreantel, hag an Trede Republik n’he deus ket degaset enni kemmoù don daoust d’an
nevezadennoù evel ar vachelouriezh « arnevez ».
En desped da seurt amveziadoù diemsav, e voe evelkent un azlañs eus diorreadur greantel BroC’hall goude 1890, dre berzh an dedalvezañ kalvezderioù nevez ha dre ma wellae d’an tuez : aet oa ebiou barr an enkadenn armerzh etrevroadel. Adalek 1892 e voe toullet mengleuzioù houarn e korn-bro
Briey ha lusket ur vetalouriezh nevez e Loren o kemer lec’h an hini bet kollet gant ar Frañsizion e
1871. E Norz Frañs e kresk ingal ivez eztennerezh ar glaou koulz hag ijinerezh an houarn. Hogen e
gennad ar vetalouriezh-pleuskañ dreist-holl ez eus ul lammgresk : en ijinerezhioù treloc’hel da skouer,
hag el lestrsaverezh. Goude 1890 e teu ar marc’h-houarn da vezañ ur c’harbed-dezougen boutin pa oa
bet betek neuze unan a lorc’h hag a sport ; diwanañ a ra ivez oberierezh an tangirri hag ar marc’hoùtan. A-hend-all e c’houziz fard-bed al listri-dre-lien eus 15,5 da 7 milion a donennoù etre 1870 da
1900, tra ma c’horre fard-bed al listri-dre-dan eus 5,3 da 33 milion a donennoù ha ma’z a ar
c’hefluskerioù war arwellaat ; adalek 1890 ivez e kroger da sevel listri-spluj ha rizhennoù nevez a
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listri-brezel ; rankout a ra ar riezoù arnevesaat o morluioù. Kement-se a zegas ul lusk nevez d’al
lestrsaverezh ken trevourel, ken milourel29. E dekvloaziad diwezhañ an 19t kantved emañ ivez
ijinerezhioù an tredan e derou o emled, pezh a ro lañs da genderc’h an aluminiom dre an
tredanrannañ, tra ma tiorre afo ar gimiezh, dreist-holl en ijinerezhioù an temzoù, ar c’haoutchoug, al
livuzennoù, al lanfas-koad. War un dro e kresk ar bouedvirerezh. Dedarzhañ a ra enta an holl
ijinerezhioù nevez-se goude 1890, goustatoc’h avat eget en Alamagn da skouer. Degas a reont d’o
heul ur brasadur nevez eus ar c’hêrioù, ar skouer splannañ o vezañ bannlev Paris : neuze eo e teraou
an emastenn ingal ha herrek a roy dezhi ar vent he deus bremañ. E 1890 e teu ar vannlev da vezañ
arempredet gant ur rouedad dezougerezh doues ha dasparzhet mat, pezh a ro d’ar c’hreantourion an tu
d’en em staliañ enni, pa gavont eno an esaou hag an tachadoù-adeiladiñ a ra diouer dezho e Paris. Un
apotiker eus straed Saint-Merri anvet POULENC a bren da skouer logelloù-douar e Vitry war-benn
oberiañ aozadoù ’zo ; e derou an 20t kantved ez implij lies kantad a vicherourion : aze emañ orin ar
c’hevredad RHÔNE-POULENC. An tiegezh PERRIN-PANHARD a sav e Paris ijinennoù da
bleuskañ ar c’hoad ; er vannlev su e perc’henn un tachad ma adeilad ur greanti pa ziviz plediñ gant
oberierezh an tangirri. Brasaat a ra ivez kreizennoù greantel ar broviñs, ha kreskiñ niver al
labourerion. Lañsus eo an emdroadur-se da nerzhadur an emsav micherour.
Ken abred ha 1892 e tegasas entuadur ar gatoliged un dasparzh nevez en nerzhoù politikel gall, an
troc’h etre an tu dehou hag ar republikaned habaskterour o steuziañ, tra ma tonae ar foz etre ar
goulzataerion hag an tu kleiz pellañ. D’an 18 c’hwevrer 1892, un devezh goude ma voe embannet
gant ar wask diskleriadurioù LEON 13 da JUDET, an holl radikaled a lam o harp digant ar
gouarnamant, dilaouen ma’z int en abeg d’an diouer a adreizhoù kevredigezhel ha d’an degemer mat
graet gant ar goulzataerion da ratozh ar Pab. Diskaret eo neuze an tevezvod FREYCINET, ha dont a
ra en e lec’h ur gouarnamant koulzataer bleniet gant LOUBET. Echu eo gant an « tolpadur
republikan » savelet goude dilennadegoù 1889 dre gevredadur ar goulzataerion hag askell
habaskterour ar radikaled. Unan eus darvoudoù pouezusañ tevezvodvezh LOUBET e voe entuadur ar
gatoliged, a c’hoarvezas, henn gwelet hon eus, goude embannadur ar C’helc’hlizher Au milieu des
sollicitudes d’an 20 c’hwevrer 1892. Ar renad en doa gounezet harp ar pep brasañ eus ar gatoliged e
dibenn 1892, er mare dres ma roas gwarzh Panama da holl enebourion ar Republik an dro d’he zagañ.
E 1881 e oa bet boulc’het ar ganol etre ar Meurvorioù Atlantel ha Habask a-dreuz da strizh-douar
Panama, a rae neuze rannbarzh norz Kolombia. Renet oa al labourioù gant Kompagnunezh Kanol
Panama, en he fenn Ferdinand de LESSEPS, an hini en doa toullet Kanol Suez. Hogen skoilhet e voe
an embregadenn gant an hin drovanel ha geuniegezh ar c’horn-bro. Goustad ez ae ar gwastaderezh tra
ma veze distrujet buan ar binviadur ha ma varve an dud a-viliadoù30. E seurt amveziadoù e voe
hepdale divigadek ar Gompagnunezh ha ne c’hallas kempouezañ he c’hellidsteuñv nemet diwar
amprestoù. Graet e voe ar re-mañ dreist-holl dre hantererezh bankourion yuzev evel Jacques
REINACH, pourvezer kellidoù eus ar strollad koulzataer, pe Cornelius HERTZ, a c’hoarie ur roll
heñvel evit ar radikaled. Evit tennañ arc’hant eus ar c’hevredig, o doa ar vankourion « goubrenet ar
wask a bep arliv hag a bep meno, adalek La Justice, kazetenn radikal hag ezhommek
CLÉMENCEAU, betek follennoù brientinek Le Gaulois pe Le Figaro31. » E 1885 e voe divizet ober
un amprest all, ha ret oa kaout aotre ar gouarnamant ; roet e voe gant BAÏHAUT, neuze Maodiern al
Labourioù Foran, diwar ar bromesa eus ur milion lur kildornad (an drederenn a zegemeras e
gwirionez). Evit tremen e-biou d’an devennadennoù en Dael e voe goubrenet ivez un darn eus ar
gannaded, diwar-bouez chekennoù kaer. Daoust d’an amprest koulskoude e rankas ar Gompagnunezh
29
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anzav he freuz-stal e genver 1889. Dispignet e oa bet an drederenn eus ar 1300 milion amprestet e
mizoù daranverezh ha goubrenerezh. Rivinet e voe 85 000 isskridourion, arboellerion vihan ar pep
muiañ anezho. Mouget e vije bet ar gwarzh ma ne vije bet nemet ar gannaded hag an Erounid,
kenwallerion anezho holl : e-pad tri bloavezh ne voe ket komzet ent foran eus an afer. Ar
Gompagnunezh hepken a voe handalet : loezet e voe e c’hwevrer 1889, hag un enklask a voe
gourc’hemennet ouzh an amaezhierion e 1891. E du 1892 avat e stagas ar gelaouenn La Libre Parole
renet gant Édouard DRUMONT ha, d’he heul, ar follenn voulañjour La Cocarde da flatrañ ar
gannaded goubrenet32. En noz eus an 19 d’an 20 du 1892 e varvas trumm ar bankour Jacques
REINACH. D’an 21 e c’houlennas ar c’hannad Jules DELAHAYE, ezvoulañjour entuet gant an tu
dehou pellañ, hag e tizhas kaout, gant harp an tu dehou hag ar radikaled, amparadur ur c’hengorenklask a-berzh Dael. Hemañ, kadoriadet gant ar radical BRISSON, a c’houlennas ma ve korfskejet
REINACH. Ar gouarnamant a nac’has hag a roas e zilez. D’ar 6 kerzu, ar c’houlzataer RIBOT a savas
un tevezvod nevez, a rankas, goude ur sizhunvezh, darbenn an dilez eus e Vaodiern an Arc’hant,
ROUVIER, gwallvesket er gwarzh. A-vec’h e teuas RIBOT a-benn d’ober dizarbenn gant ar Gambr
ur mennad-lezenn o tennañ da reiñ galloudoù barnerezhel d’ar c’hengor-enklask. Evit diskouez
intrudu e lakaas herzel d’ar 16 kerzu daou amaezhier eus Kompagnunezh Kanol Panama, de
LESSEPS o vezañ unan anezho. Goulenn a reas freuzañ diskehuzed pemp kannad, ROUVIER en o
zouez. Hemañ en em gantreizhas dirak ar Gambr dre lavarout en doa asantet da skoazell REINACH
war-benn stourm ouzh ar voulañjouriezh ha difenn ar renad : « Ne’m eus ket kavet, emezañ, er
c’hellidoù lakaet gant an Dael e kerz ar gouarnamant peadra da ziwall ar Republik (). Evit gouarn e
ranker kaout arc’hant, ha pa na vez ket roet a-walc’h gant ar C’hambroù, e vezer laouen o kaout
anezho dre an darempredoù personel. Pezh a’m eus graet, an holl bolitikerion dellezek eus an anv o
deus eñ graet araozon. » FLOQUET ivez a anzavas en doa degemeret arc’hant, o resisaat e oa hepken
evit stourm ouzh BOULANGER da-geñver dilennadenn darnel an Nord en ebrel 1888. D’an 20 kerzu
1892, an ezvoulañjour DÉROULÈDE a ziskulias al liammoù a oa bet etre Cornelius HERTZ, repuet e
Bro-Saoz goude marv REINACH, ha CLÉMENCEAU. Hemañ a rankas anzav en doa bet arc’hant
digant HERTZ, nemet e tiogelas e oa un amprest evit kempouezañ kellidsteuñv e gelaouenn La
Justice. En holl e voe tizhet gant ar gwarzh 104 c’hannad koulzataer ha radikal. Kondaonet e voe
amaezhierion Kompagnunezh Kanol Panama el Lez-engalv, met freuzet e voe o c’hospidigezhioù
gant al Lez-terriñ. Erzont a reas ar gannaded tamallet dirak al Lez-asizoù e meurzh 1893. Ne voe
nemet BAÏHAUT oc’h anzav bezañ bet goubrenet hag o vezañ kastizet. Didamallet e voe an holl re all
dre ziouer a brouennoù. A-benn ar fin ne voe ket diskaret ar renad gant ar gwarzh, evel m’o doa bet
spi tud evel DRUMONT, DÉROULÈDE ha DELAHAYE.
E gwirionez, kreñvoc’h oa ar Republik e 1892-1893 eget da vare ar voulañjouriezh. He
enebourion a c’halle lakaat reuz en Dael, kollet o doa an diaz poblañsel a oa bet o hini e 1888-1889. O
harpañ ar Republik ez eus atav kevredadur ar vourc’hizelezh vras, ar renkadoù etre kreñvaet gant ar
« gwiskadoù nevez » (amaezhiaded, skolaerion, kelennerion, frankvicheridi, h.a.) diouganet gant
GAMBETTA ha herouezet e-ser ar Republik, hag ar yoc’hoù koueriadel. Al labourerion a oa bet
dalc’hidi BOULANGER a entu bremañ gant ar strolladoù sokialour, hag ar gatoliged a dro niverusouzh-niverus gant ar Republik. Dister eo aet er vro diaz an unpennelourion broadelourion,
ezvoulañjourion a ra an tu dehou pellañ. Anat eo en deus entuadur ar gatoliged degaset un harp
galloudek d’ar renad d’an ampoent end-eeun m’edo en ur prantad arvarus kenan. Ar gwarzh ne harz
ket an nevezdeuidi d’ar Republik. E kerzu 1892, da-geñver ur c’hendalc’h e Saint-Étienne, e klask
Albert de MUN sevel amkaniad ur strollad republikan katolik ha sokial. E derou 1893, henn gwelet
hon eus, e ro Jacques PIOU an anvad « Dehou republikan » da c’hronnad daelel katolik an « dehou
bonreizhek ». Ha petra bennak e ve o falioù, pe difenn an urzh kevredigezhel ouzh an tu kleiz pellañ,
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pe diazezañ ur strollad katolik gwerinek evit deduañ al labourerion, e fell d’ar gatoliged bremañ kaout
o flas er renad ha ne glaskont mui e lakaat en arvar. Heverk eo evelkent e c’hoarvezas goubrenadur ar
gannaded e mare ar voulañjouriezh ha ne voe diskuliet nemet un nebeut bloavezhioù goude. Petra a
vije c’hoarvezet mar bije bet roet da gorvoiñ da BOULANGER ur gwarzh kalz amploc’h eget hini
deuñv GREVY paket e 1887 o werzhañ Legionoù a Enor ?
Ma ne gouezhas ket ar renad en e boull e voe divrudet dirak ar c’hedveno ar c’hoskor politikel
gwallvesket en afer. E genver 1893 e rankas RIBOT en em zizober eus tri ezel eus e devezvod,
FREYCINET, LOUBET ha BURDEAU, tamallet dezho bezañ klasket mougañ ar gwarzh. « En holl,
ar stourmad ouzh ar “chéquards” – eus du 1892 eo ar ger – n’en doa ket diskogellet ar renad ().
Koulskoude e leze ar gwarzh roudoù don : diskuliet e oa bet d’ar c’hevredig bras an treuzemglevioù a
oa etre bed an aferioù, ar wask hag ar c’hoskor politikel. A zo muioc’h, FLOQUET ha ROUVIER o
doa kantreizhet an treuzemglevioù-se dre redioù ar politikerezh end-eeun. Ar gwarzh kellidel all, na
voe-eñ ket meneget nemeur, a denne d’an arvuziadoù reñverek kemedet gant ar bankoù en aferioù
Panama. Erfin, diskuliadur linkradusted ar wask () a stroñsas nebeutoc’h ar c’hedveno eget hini
goubrenidigezh an daelidi, a bouezas warni ar c’helaouennoù33. » Abaoe an donedigezh er galloud eus
ar republikaned koulzataer e oa liammoù strizh etre politikerezh hag aferioù, goude ma voe skarzhet
ar renkad-ren gozh da vat diouzh ar veli hag adstabiliet ar c’henasant broadel. E goudor an
amveziadoù politikel nevez ez arveras mui-ouzh-mui ar gevalaourion ar Stad evit o lazioù dezho, oc’h
en em zifenn avat ouzh nep reoliñ eus he ferzh : e dibenn genver 1882 da skouer e reont kouezhañ
tevezvod GAMBETTA savet abaoe daou viz dre ma fell dezhañ degas reolerezh strizh ar Stad war ar
c’hevredadoù hent-houarn. Ar c’hedveno ne oa ket dic’houzvez eus seurt liammoù, nemet n’o doa ket
ar Frañsizion ijinet e c’halle mont ken pell goubrenadur ar c’hoskor politikel gant al lazioù kevalaour.
Kement-se ne voe ket pardonet d’ar gannaded gwallvesket en afer Panama evel ma tiskouezas disoc’h
dilennadegoù dezverezhel 1893. Kalz kizidikoc’h e voe enta ar c’hedveno ouzh ar gwarzh politikel
eget ouzh hini buzadoù divent ar bankoù ha hini linkridigezh ar wask.
E-pad an daelvezh 1889-1893 e voe ivez kreñvaet al luoz. Kement-mañ a voe dreist-holl labour
FREYCINET, Maodiern ar Brezel dizehan etre meurzh 1888 ha genver 1893, a gendalc’has gant an
adreizhadurioù boulc’het gant BOULANGER. Etre traoù all e voe arnevesaet armadur hag aveadur an
droadegiezh hag ar c’hanolierezh, urzhiataet an uhelc’hourc’hemenniezh hag an adlu. Goude an
embleustradegoù e Champagne o doa diskouezet al live uhel diraezet gant al lu gall, e tiskler
FREYCINET d’an 9 gwengolo 1891 « ez eo gouarnamant ar Republik, daoust da gemmoù a-ziwarc’horre, gouest da gaout ratozhioù hirbad e sevenidigezh an oberoù broadel. » Dav e oa distaviñ anken
ar C’hallaoued dirak breskter an difennerezh a oa bet en orin ar voulañjouriezh. E gwirionez, e
paouezas diogelroez an harzoù reter a vezañ ur gudenn nec’hus da heul kreñvadur al luoz hag ivez an
emglev diplomatel gall-rusian sinet d’an 27 eost 1891 a denne Frañs eus an digenvezded ma edo en
Europa34. A-hend-all ez eo echu gant birvilh broadelour prantad BOULANGER : hep dilezel mennoz
an Digoll, ne glask mui ar gouarnamant kaout un emzalc’h tagus e-keñver Alamagn, ha bremañ e teu
d’an oad gour ur remziad nevez nad eo ket bet daraezet gant drouziwezh 1871. Tu zo en-dro e seurt
amveziadoù da dennañ evezh ar c’hedveno war-du an obererezh-trevadenniñ, manet e skourr
bloavezhioù-pad da heul diskar FERRY hag ar voulañjouriezh. Derou ar bloavezhioù naogont zo
mare amparadur ar Strollad trevadennel, a zo evit gwir ar c’hevredadur eus an holl c’hronnoù deuriet
gant emled an trevadennerezh gall. E 1890 eo bet krouet Poellgor an Afrika c’hall o vodañ
politikourion, kefredourion, ofisourion « evit diorren an hol hag ar c’henwerzh gall », oc’h aozañ
prezegennoù, o skoaziadennañ kefridiezhoù gouezoniezhel ha kefridiezhoù ergerzh. En e vruderezh ez
engalv brogarouriezh ar Frañsizion. E 1892, Eugène ÉTIENNE, kannad Oran, a sav ar « gronnad
trevadennel » er Gambr, o strollañ 91 c’hannad, kadoriadet gantañ ; koulzataerion pe ezorleanourion
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Klokaet e voe emglev diplomatel an 27 eost 1891 gant kendivizad milourel kuzh an 18 eost 1892 o raksellout
kevredadur heulret Rusia ha Frañs e ken kaz ma ve taget unan eus an div riez gant Alamagn. E here 1893 e voe diogelet ar
c’hevredadur gall-rusian dirak ar c’hedveno etrevroadel gant donedigezh ar morlu rusian da Toulon. Prientet e oa bet an
darvoud gant aloubidigezh Rusia dre ar c’hevalaoù gall abaoe 1888 hag ivez gant ar gourdrouz o tont eus ur c’hevredadur
etre Alamagn, Aostria hag Italia, aznevezet e mae 1891.

nevezentuet gant ar Republik eo ar pep muiañ eus an izili. CHARLES-ROUX, kannad Marseille ha
paramantour, zo beskadoriad. Ur beskadoriad all, ar Priñs ARENBERG, ezel eus an Dehou
bonreizhek, zo war un dro e penn Poellgor an Afrika c’hall hag e penn kuzul-amaezhiañ Kanol Suez.
Ur stroll-pouezañ kreñv ez a ar « gronnad trevadennel » d’ober en Dael ha war greskiñ ez ay atav e
izili. Da venegiñ ez eo ivez ar C’hevredadoù Douaroniezh (sl. Emsav 114/211, 1976). E
Diskouezadeg Hollvedel 1889 ez eus bet roet ul lec’h bras d’an trevadennoù. War baotaat ez a an
danvezioù arallhin el lennegezh. Adalek derou ar bloavezhioù naogont ivez e weler ar virelourion o
sevel a-du gant an aloubidigezhioù tramor : un heuliad eo da ensammadur ar vroadelouriezh gant an
tu dehou goude ar voulañjouriezh ha da entuadur ar gatoliged. Unan eus ambilherion an entuadur eo
dres ar Priñs ARENBERG, keneil da Jacques PIOU. Arabat ankouaat ez eus Gallaoued eus an div
drederenn eus ar visionerion er bed. Evit ar gatoliged ez eo harpañ an obererezh-trevadenniñ kement
ha diogelaat o brogarouriezh. Er skoazell roet d’ar visionerion ha d’an drevadennerion e kavont un
digoll d’al leviadurezh-likaat renet er vrobenn, – kement-se ne voe ket estren d’o entuadur gant ar
Republik. Ar radikaled eo a zo an eneberezh pennañ ouzh an trevadenniñ. Derc’houezañ a reont
gwiskadoù eus ar vourc’hizelezh n’o deus laz ebet en embregadennoù tramor, a sellont evel koustus a
dud hag a arc’hant, didalvoud evit armerzh ar vrobenn ha noazus ouzh an difennerezh. Adkavout a
reer an hevelep arguzennoù gant ur gronnig eus an tu dehou pellañ chomet eneptrevadennour dibleg :
e 1892 e tag DÉROULÈDE al « leviadurezh-vac’hañ hag -aloubiñ » renet en Afrika ha kareziñ a ra
aloubidigezh Dahome, embreget, emezañ, evit mad « tri nevidour gall ».
Adalek 1890 e voe adlusket entrevadur ar Soudan. E 1893 e tistruj ar C’hallaoued rouantelezh an
unpenn muslim AHMADOU war c’hlann gleiz an Niger. E derou ar bloavezhioù naogont ivez e
tiazezont o beli war Ginea, Aod-an-Olifant, Dahome, Oubangi-Chari, Inizi Komorez. E 1893 e voe
anvonet ur skouadrenn eus ar morlu dirak Bangkok evit rediañ Siamiz o doa kroget da aloubiñ
Indezsina da anavezout ar warezveli c’hall war Laos ha Kambodia. Klotañ a ra kement-se gant ur
c’hemm amkanioù. Betek neuze e oa bet kaset an trevadennerezh gall evit abegoù milourel ha
bellouriezhel, war-benn kreñvaat savlec’h etrevroadel Frañs, al lazioù armerzhel o chom eilrenk.
Diwar ar bloavezhioù naogont avat e sellas ar C’hallaoued ouzh korvoidigezh ar broioù trovanel hag
an amkanioù armerzhel a gemeras pouez bras en trevadennerezh. Eugène ÉTIENNE, a voe
Issekretour-Stad evit an Trevadennoù diastal eus c’hwevrer 1889 da c’hwevrer 1892, a lavare e-unan
e tlee ar Frañsizion « daspugn ur barr-pinvidigezh dreistmuzul » diwar o dalc’hadennoù tramor##35.
Tevezvod RIBOT, a oa bet gwanaet e arwarzh dre m’en doa ranket en em zizober eus maodierned
tizhet gant gwarzh Panama, a voe diskaret d’an 30 meurzh 1893 da heul ur vouezhiadeg a-zivout un
afer eilrenk-tre. En e lec’h e voe savet ur gouarnamant renet gant ar c’houlzataer Charles DUPUY.
Ennañ e kaver tud eus ar remziad politikel nevez, evel Maodiern an Deskadurezh foran, Raymond
POINCARÉ, nad eo nemet 33 bloaz. War un dro ez a war spisaat addasparzh an nerzhoù politikel da
heul entuadur ar gatoliged. Mui-ouzh-mui e sell ar goulzataerion war-du enno, gant ar soñj dilezel ar
muianiver a dolpadur republikan evit amparañ ur muianiver nevez diazezet war « unaniezh ar
c’hreizoù » : ar c’hreiz kleiz koulzataer hag ar c’hreiz dehou katolik graet gant ezroueelourion hag
ezvonapartourion entuet. Goude bet ezholet da devezeg, e tiskler DUPUY : « An alioù o tont eus
Roma gant ur mennoz uhel a beoc’hidigezh () ne lezont diseblant hini eus an dud a breder. » Daoust
ma ne ra goulezad ebet a-fet likelezh, pezh a lak arfleu er gatoliged, e komz DUPUY a « reoliañ an
darempredoù etre kevredigezh keodedel ha kevredigezh relijiel gant ur spered ledan a
c’houzañvusted. » Ar c’hannad koulzataer JONNART, deuñv ur bankour a zo e-unan ur c’hatolig
entuet, a « gevarc’h gant levenez al luskad o c’hoarvezout er c’hedveno, pa c’hell kendeurel gant
nerzh d’ar peoc’h kevredigezhel », oc’h ouzhpennañ : « Degemeret eo ar Republik direndael, fin zo
d’al leviadurezh a dolpadur. » CONSTANS ivez a lavar e tle ar Republik bezañ gouzañvus. Laouen
eo an darn vrasañ eus ar goulzataerion gant entuadur ar gatoliged a welont drezañ an dro da sevel ur
muianiver a zifennerezh kevredigezhel. Ha DUPUY, o santout ez emdro an traoù war-du amparadur
seurt muianiver, a dag an emsav micherour : d’ar 1ñ mae 1893, e ra serriñ Yalc’h al Labour e Paris ;
35

Evit gwir en argerzh an entuadur e oa bet div elfenn ambilh : diouzh un tu al luskadoù demokrat kristen ha katolik
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d’ar 7 gouere, goude diskeladegoù ha dre ma nac’h ar c’hweluniadoù plegañ da furmeladoù lakaet
dezho gant lezenn 1884, e kas al lu da c’houzerc’hel Yalc’h al Labour. A-c’hin da vennadoù ar Pab
LEON 13 e talvezas enta entuadur ar gatoliged en ul lankad kentañ da startaat ar moustrerezh
kevredigezhel.
Echu oa neuze gant an tolpadur republikan : diazezet oa bet evit difenn ar Republik hag al
likelezh, hogen ar gatoliged ne glaskent mui o lakaat en arvar. Ha danvez ar stourmad evit
dilennadegoù dezverezhel e 1893 ne voe ket ar renad pe al likaat, met ar gudenn gevredigezhel. Afer
Panama he doa diskouezet roll ar Stad evel benveg etre daouarn ar gevalaourion. Kreskiñ a ra pouez
an aozadurioù micherour ha war baotaat ez a an arc’hadurioù en embregerezhioù. Aet eo e-biou barr
an enkadenn hag azlañs ar c’hresk greantel a franka un tammig da saviad al labourerion. Tra ma teu ar
re-mañ da emouesaat ouzh o nerzh, e vrasa nec’hamant ar vourc’hizion, a denn d’en em unvaniñ ha da
gompezañ ar pezh o disranne betek neuze. Heverk eo dregantad uhel an anvouezhierion en
dilennadegoù : 28,8 %. Diouzh un tu e voe pastelloù e Kreiz hag e Gevred Frañs ma ne ginnigas an
dehouidi emstriver ebet, o c’houzout ervat n’o doa ket an disterañ chañs. A-hend-all, er C’hornog
pergen, kalz katoliged oa strafuilhet gant sturiadurioù ar Pab hag a chome en entremar, pezh a zispleg
e voe ouzhpenn 35 % a anvouezhierion er Finistère hag el Loire-Inférieure, etre 30 ha 35 % er
Morbihan, er Côtes-du-Nord hag er Maine-et-Loire. « Kresk an anvouezhierion, 500 000 muioc’h
eget e 1889, ne spir ket da zisplegañ diskar an tu dehou : ne zastum ket ur milion hanter a vouezhioù
e-skoaz an tri milion en doa bet e 1889. En devoud, e hañval o deus kantmiliadoù a zilennerion
virelour mouezhiet evit ar republikaned36. » Ar goulzataerion hag ar radikaled a-gevret o deus
4 800 000 mouezh, eleze 500 000 muioc’h eget e 1889, hag ar sokialourion 600 000. Un darn eus
boulañjourion ha radikaled 1889 a vouezh bremañ evit ar sokialourion, tra ma’z eus troet gant ar
strollad radikal ul lodenn vras eus dilennerion ar c’hreñvlec’h bonapartour e oa betek neuze ar
Mervent ; a-du-rall ez eus deuet kantmiliadoù a gatoliged da greskiñ diaz ar goulzataerion.
Faezhet eo bet ar pep brasañ eus ar gannaded gwallvesket en afer Panama, ar skouerioù brudetañ
o vezañ FLOQUET ha CLÉMENCEAU, o-daou dizarbennet gant dilennerion ar Var. Ur pemont
bennak a gannaded sokialour zo bet dilennet. N’eus en o zouez nemet 16 ezel eus ar strolladoù : 5
gedour, 5 allemanour, 4 blankiour, 2 c’halluzour. Bez’ ez eus un ugent a « sokialourion dizalc’h »,
nav anezho dilennet er Seine ; deduañ a reont un nebeut radikaled-sokialour hag un nebeut
ezvoulañjourion evel Ernest ROCHE. An holl sokialourion (nemet an allemanourion) a ya d’ober ur
gronnad daelel en-dro da bersonelezhioù evel MILLERAND, JAURÈS, VIVIANI. Niverusoc’h eo ar
radikaled er Gambr eget e 1889 : ar 122 gannad kemeret ganto ar skritell radikal a c’halle kontañ war
harp ur 50 bennak a gannaded o doa kemeret an anv republikaned habaskterour. Kemmañ a ra
koulskoude diaz poblañsel ar radikalouriezh : kilañ a ra e Paris hag er c’hêrioù bras, ma pella diouti al
labourerion evit mont d’ar sokialouriezh, nemet en em led war ar maez, er Mervent pergen. Kontañ a
reer 300 kannad diskleriet evel koulzataerion, n’eus nemet 250 anezho avat oc’h ober ur bloc’had
unvan, dre ma chom lod anezho stag ouzh pennaenn an tolpadur republikan evit difenn al likelezh eser ar radikaled. Bez’ ez eus 32 « entued » ; ambilherion an entuadur avat zo bet faezhet : Jacques
PIOU e Saint-Gaudens, Albert de MUN e Pondivi (ma’z eo bet gwell gant an dehouidi mouezhiañ
evit an emstriver radikal, hag eñ mezvier), Étienne LAMY er Jura. Dilennet ez eus bet 56 mirelour,
nebeut anezho evelkent a ziskler bezañ unpennelour c’hoazh, hag an holl a dav bremañ war gudenn ar
renad. Er c’heñver-se eo bet berzhus kentodenn LEON 13 : emañ an unpennelouriezh o steuziañ evel
nerzh politikel gwerc’hek ; hiviziken ne glasko mui ar virelourion lakaat ar renad en arvar hag e
stourmont war dachenn an difennerezh kevredigezhel ha relijiel. « Nevezet don e teue ar c’hoskor
politikel a-dre dilennadegoù 1889 ha 1893. War-lerc’h an dud aet d’an traoñ gant ar voulañjouriezh e
teu ar re o deus bet lamm gant afer Panama. Steuziañ a ra an dud o deus renet war ar vuhez politikel
abaoe derou ar Republik, ha koulzataerion pe radikaled e vent. Nevezdeuidi zo eus 190 dilenned.
Moarvat, faezhidi ’zo eus 1889 a adkav o sez e 1893, hogen, war-bouez GOBLET pe JAURÈS, n’int
ket politikerion gwall varrek. An dud a levezon zo deuet er vuhez politikel nevez ’zo : Léon
BOURGEOIS e-touez ar radikaled, Paul DESCHANEL, JONNART, Georges LEYGUES,
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POINCARÉ e-touez an habaskterourion (). Mistri ar politikerezh gall e vo an dud-se betek war-dro
1930. Ur stil nevez a roint d’ar c’houlzataerezh divrudet dre wiskañ warnañ an anv
“araokadouriezh”37. »
En estez kentañ e ra DESCHANEL er Gambr nevez ur brezegenn ma tiogel ez eo ren ur
politikerezh « araokadour » evit stourm efedusoc’h ouzh ar sokialouriezh dispac’hel. Diwall ouzh an
« argoll kevredigezhel » eo deuet da vezañ preder pennañ ar vourc’hizion. Merket eo an tri bloaz
kentañ eus an daelvezh gant brasañ distabilder an tevezvodoù : pevar gouarnamant etre du 1893 hag
ebrel 1896 ; n’eus ket bet digejet c’hoazh ur muianiver stabil er Gambr. En eneberezh emañ ar
sokialourion hag ar radikaled ; fiñval a ra niver an dehouidi o harpañ an tevezvod hervez an divoudoù
breutaet, tra ma ne fell ket da zarn eus ar goulzataerion pellaat diouzh ar radikaled a sellont evel
diziouerus da zifenn al likelezh ha, da heul, o vouezhiañ alies a-enep ar gouarnamant. Neuennus eo
enta bevennoù ar muianiver, ken a-gleiz, ken a-zehou. A-c’houdevezh avat e pado an tevezvod
MÉLINE eus ebrel 1896 da vezheven 1898. Diazezet eo an div vaodierneg kentañ war unaniezh ar
c’hreizoù ambilhet gant an araokadourion, met taget dibaouez gant « yuzh ar strolladoù pellvanek »
karezet gant DESCHANEL. D’an 3 meurzh 1894 e tiskler SPULLER, bet keneil da GAMBETTA ha
bremañ Maodiern an Deskadurezh foran, an Arzoù-Kaer hag ar Relijionoù e tevezvod CASIMIRPÉRIER, ez eo poent bras « lakaat da ren ur spered gwirion a c’houzañvusted evit a sell ar relijion » ;
gervel a ra d’ur « spered nevez » termenet gantañ evel « ar spered o tennañ, en ur gevredigezh
trubuilhet ken don, da lakaat an holl Frañsizion da zistreiñ war-du ar mennozioù a skiant-vat, a yonez
hag a garitez ret da nep kevredigezh a venn bevañ ». Anat eo aze ar mennad da adunvaniñ ar
C’hallaoued a-dal d’an « argoll » sokialour. Met, evel ma skriv Jean-Marie MAYEUR : « Ha ne oa
ket troc’hañ avat diouzh an hengoun “republikan”38 ? » Ur seurt leviadurezh a feuk un darn eus ar
goulzataerion. D’an 22 mae 1894 e c’houlenn ar sokialour MILLERAND hag an unpennelour de
RAMEL, ezel eus Oberenn ar C’helc’hioù katolik micherour, digant ar gouarnamant ma ve astennet
dedalvezadur lezenn 1884 war ar gwir-c’hweluniadañ d’an implijidi ha d’ar vicherourion o labourat
dindan ar Stad ; da heul eo diskaret an tevezvod gant 251 vouezh ouzh 217 : dilezet eo bet gant un
darn eus ar republikaned habaskterour. Charles DUPUY a sav ur gouarnamant all diazezet ivez war
unaniezh ar c’hreizoù. E mezheven 1894 ez eo drouklazhet an Arlevier Sadi CARNOT gant an
anveliour CASERIO e Lyon ; ar gouarnamant a lak neuze da vouezhiañ un erbar-lezenn o verzañ ar
bruderezh anveliour er wask. Nemet gant dedalvezadur al lezenn en em gav tizhet nep gwask sellet
evel gourzhtroüs, eleze ivez hini ar sokialourion hag ar radikaled. Ar re-mañ a ra devennadennoù
diastal er Gambr. Heuliet int gant lod eus ar goulzataerion o deus aon da goll o dilennerion ma ne
zifennont ket frankiz ar wask. D’ar 14 genver 1895 ez eo diskaret DUPUY da heul un devennadenn aberzh MILLERAND a-zivout dedalvezadur ar c’hendivizadoù etre ar Stad hag ar c’hevredadoù
hentoù-houarn : ar wech-mañ c’hoazh o deus un darn eus ar republikaned koulzataer mouezhiet aenep an tevezvod. Unaniezh ar c’hreizoù en Dael he doa dilennet CASIMIR-PÉRIER da amsavad da
Sadi CARNOT. An Arlevier nevez, douaren ur maodiern mirelour da LOUIS-PHILIPPE ha
kevranneg bras e mengleuzioù Anzin, a enkorfe ar C’hevala evit ar sokialourion a grog gant
tagadennoù diastal a-enep dezhañ ha da gevalaourion all liammet outañ. D’ar 15 genver 1895, e ro
CASIMIR-PÉRIER e zilez, heuget gant ar pezh a zo evitañ « ur stourmad-gwallvrudañ ha kunujenniñ ». Ne asant ket da ziwerc’hegezh ar gefridi a Arlevier, d’an digempouez a zo etre « samm
an atebegezhioù buhezel on bec’hiet ganto hag an dic’halloud ma emaon bac’het ». Kareziñ a ra « ar
frankiz-se da c’hwezhañ ar gasoni gevredigezhel » a « gendalc’her d’ober anezhi frankiz-dezeviñ ».
Digalonekaet eo a-du-rall CASIMIR-PÉRIER gant diskar gouarnamant Charles DUPUY ha
c’hwitadenn unaniezh ar c’hreizoù. Grevusaet eo enta an enkadenn devezvodel gant un enkadenn
arlevierel.
Hervez ar boaz kentradet gant dilennadennoù Jules GRÉVY ha Sadi CARNOT, ez ezholas an
Dael da Arlevier un den a eil renk ha sioul a-walc’h, Félix FAURE, a oa ur paotr liammet ouzh
paramantourion Le Havre. Dilennet e voe gant an habaskterourion hag un darn eus an dehouidi a-enep
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da BRISSON, emstriver ar radikaled hag ar sokialourion. Hogen, o vezañ ma ne oa ket bet kavet er
Gambr betek neuze ur muianiver stabil da harpañ unaniezh ar c’hreizoù, e savas RIBOT un tevezvod
a dolpadur republikan. Lakaat a reas fin d’ar moustrerezh enebanveliour dre lakaat mouezhiañ
lezennoù diskounadur. Diskaret e voe avat d’an 28 here 1895 goude nac’h embann un danevell azivout gwarzh ur c’hevredad hent-houarn, o reiñ da amgrediñ dre se e oa liammoù etre ar
gouarnamant ha bed an aferioù. Savet e voe neuze un tevezvod radikal gant Léon BOURGEOIS, a
c’halle kontañ war skoazell un darn eus an habaskterourion, nemet e oa bresk e vuianiver er Gambr.
Er Sened e oa leianiverek krenn. A-enep dezhañ e save an tu dehou, o toujañ un disrannadur etre an
Iliz hag ar Stad daoust da gomzoù sioulaus BOURGEOIS hag enebet, war-bouez un nebeut
gwerinelourion gristen, ouzh an dell argreskus war ar c’horvoder a oa en amkaniad ar radikaled. War
ar c’hraf-se e save ganto ar republikaned habaskterour. Breutadegoù taer a voe en Dael da heul an
erbar-lezenn kinniget gant Paul DOUMER, Maodiern an Arc’hant, hag o tennañ da ensaviñ an dell
war ar c’horvoder. « Ar gellidourion greizour harpet gant ar gannaded araokadour ROUVIER, RIBOT
pe POINCARÉ, a zifenn en anv ar frankiz reizhiad kozh an taosoù war ar glad ponneraet gant an
telloù ameeun kresket dibaouez : kondaonet e oa ar Republik d’an divigad ha d’an amprest ; hag e
c’halle avat ar vankourion en em glemm a gement-se ?39 » Darbennet e voe gant ar Gambr pennaenn
an dell war ar c’horvoder, met 55 kuzul-meur a savas a-enep da-geñver o estezioù eus nevez-amzer
1896 ; neuze kannaded ’zo a oa war vordo a zilezas ar gouarnamant. BOURGEOIS, n’en doa ket ur
muianiver gwirion er Gambr, a roas e zilez da heul mouezhiadeg enebus ar senedourion, ar braz eus ar
re-mañ o vezañ mirelour ent kevredigezhel. Ar Sened, en doa diskaret c’hoazh an tevezvod TIRARD
e 1890 hag a biaoue ar galloud devoudel da lakaat ar gouarnamantoù da gouezhañ, a arveras paot ar
galloud-se a-hed an Trede Republik. Goude dilez Léon BOURGEOIS e savas MÉLINE, bet Maodiern
gant Jules FERRY hag unan eus harperion startañ al leviadurezh warezelour, ur gouarnamant a badas
daou vloaz, diazezet war ur muianiver strizh met divrall : an darn vrasañ eus ar republikaned
habaskterour o doa asantet neuze d’ar c’hevredadur gant an tu dehou ha d’an troc’h diouzh ar
radikaled.
Distabilder ar gouarnamant a glot gant ur prantad a dreuzfurmadurioù don hag herrek er vro.
Azlañset eo ar c’henderc’h greantel. Eztennerezh ar glaou a ya war-raok ingal, o sevel eus 26 da 33
milion a donennoù etre 1890 ha 1900. Kreskiñ a ra ivez an houarnouriezh : tremen a ra kenderc’h ar
potin eus 1,7 milion a donennoù e 1890 da 2,3 e 1896 ha hini an dir eus 0,8 milion a donennoù e 1890
da 1,5 e 1900. An argerzhad THOMAS & GILCHRIST evit oberiañ dir diwar ar c’hailh houarn
fosforet a ro tro da ziorren ar vetalouriezh e Loren, ma’z eus kenderc’het 1 590 000 t potin ha
590 000 t dir e 1900, e-lec’h 540 000 t ha 1 600 t e 1880. Goude 1890 ez a marc’had-mat an dir ha
kemer a ra lec’h an houarn (e 1889 c’hoazh ez eo bet savet an Tour Eiffel e houarn). Emledañ a ra
ivez an ijinerezhioù nevez : ar vetalouriezh-pleuskañ, ar gimiezh, ijinerezhioù an tredan, h.a.. Da heul
an azlañs greantel ez eo adlusket ar c’hêriekaat : da skouer, etre 1891 ha 1896 he deus Paris gounezet
tost da 250 000 annezad hag he bannlev ouzhpenn 120 000, tra ma sav poblañs Marseille eus 400 000
da 440 000 den. Stankaat a ra ar boblañs war c’hlaouvaez an Nord hag ar Pas-de-Calais. Kêriadennoù
ploue a sav da renk kêrioù greantel. Bep ma kresk niver proleterion an ijinerezhioù e sav nerzh d’an
emsav micherour. Gorreet eo niver al labourerion c’hweluniadet eus 140 000 e 1890 da 420 000 e
1895 ha pa oa dek Yalc’h al Labour e 1892, ez eus pergont e 1895. Kreñvaat a ra ar strolladoù
sokialour : da-geñver dilennadegoù dinazel 1896 e c’hounezont pe e viront kuzulioù-kêr Lille,
Roubaix, Denain, Limoges, Montluçon, Commentry, Roanne, Firminy, Marseille, Toulon, Sète,
Carmaux, Dijon. En em astenn a ra ar sokialouriezh e rummoù ’zo a gouerion zoken, evel e metou
gwinierion vihan Su Frañs ha rannvro Naoned paket gant enkadenn ar filoksera ha gourdrouzet gant ar
proleterekadur. Seurt araokadennoù ned eont ket avat hep stourmoù diabarzh. Ar c’hweluniadoù zo
tachennoù emgann etre ar c’hedourion varksour hag an anveliourion, an allemanourion hag ar
sokialourion all dipitet gant ar stourm politikel. Bleuniañ a ra an anveliouriezh er bloavezhioù 18921894. Pe amveziadoù o deus degaset tud ’zo en 19t kantved da reiñ un talvoud divevenn d’ar frankiz
hiniennel ha da nac’h kaout nep darempred daelerezhel gant ar veli ? (sl. PKB-1322, Emsav 95/373387, 1974). Daou dra : an dic’hallusted evit al labourerion da gemer perzh gwerc’hek er galloud,
39

Paul M. BOUJU & Henri DUBOIS, id., p. 53.

zoken er renadoù a vouezhiañ hollek (ar renadoù republikan diazezet e 1848 hag e 1870 gant harp ar
vicherourion barizian o lakaas lazhadegañ un nebeut mizioù goude) ; an hentennoù-gouarn nevez
destrizhusoc’h hag arallekausoc’h eget biskoazh kemeret gant ar Stad da heul ar Reverzhi c’hreantel,
o lemel pep araez-emzifenn digant ar milionoù a blouezidi aet da labourat er greanterezh ha sanket en
ur bed dianav dezho. Ar re a glaske distrujañ ar c’heñverioù-kenderc’hañ kevalaour oa rannet etre
daou duadur : al luskad marksour, oc’h ober eus kudenn ar c’heñverioù-kenderc’hañ ur gudenn a veliStad da gentañ-penn, al luskad liberter hag anveliour o klask freuzañ ar c’heñverioù-kenderc’hañ dre
ar stourm armerzhel, eleze dre an ec’hwel hollek (pe dre ar feulster). Krogadoù taer e voe etre
dalc’hidi an daou duadur. Evit sevel an Eil Etrevroadelenn e Bruxelles e 1891 e oa bet dav skarzhañ
an anveliourion. E 1893, e Kendalc’h an Etrevroadelenn e Zurich e voe mouezhiet mennad ar
sokialour alaman BEBEL degemerout er C’hendalc’h hepken dileuridi ar c’hweluniadoù micherour
hag ar strolladoù hag an aozadurioù sokialour « oc’h anzav ar ret ez eo frammañ ar vicherourion ha
ren un ober politikel. » Pezh a gasas da ziskarzhañ holl zerc’houezourion an aozadurioù anveliour. Aenep da vennad BEBEL e savas an dileuriadurioù izelvroat ha gall (hemañ o terc’houezañ an holl
luskadoù nemet ar c’hedourion chomet e Frañs da blediñ gant an dilennadegoù) ; feuket oa ar
C’hallaoued : ALLEMANE a guitaas ar C’hendalc’h. Gwelet hon eus c’hoazh e oa kreñv-tre en
emsav micherour gall an hengounioù liberter hag an disfiziañs e-keñver ar strolladoù politikel. Ar
c’hedourion pa felle dezho isurzhiañ an ober c’hweluniadel d’an ober politikel a gave harz gant ar
vlankiourion ha dreist-holl gant an allemanourion hag an anveliourion dalc’hidi ar stourm armerzhel
hag an ec’hwel hollek40. Leianiverek oa ar c’hedourion e Kevread Yalc’hoù al Labour hag e 1894 e
kollont ar muianiver e Kevread broadel ar c’hweluniadoù micherour, goude m’en deus hemañ
darbennet pennaenn an ec’hwel hollek e Kendalc’h Naoned war atiz Aristide BRIAND. Soliañ a ra an
eneberion d’ar stourm politikel war disoc’h dilennadegoù 1893 : ar vezañs eus pemont kannad
sokialour ha kerentiet er Gambr n’he deus degaset netra, emezo, d’al labourerion. Paotaat a ra an
ec’hwelioù : ec’hwelioù darnel a zle prientiñ, e soñj o aozerion, d’an ec’hwel hollek. Yalc’hoù al
Labour a zeu da vezañ maeziennoù bruderezh evit an anveliourion ha war un dro ur repu ouzh al
lezennoù mouezhiet a-enep dezho. Diwanañ a ra an anvelic’hweluniadouriezh a zo un dinac’hadur
war un dro eus ar gengladegezh hag eus ar gempennelouriezh, ha berzh a ra e Frañs dre ma klot gant
hengounioù kreñv41. Hervez he fennaennoù e tle al labourerion chom hep emellout er vuhez politikel,
hag en em unaniñ dre an ober c’hweluniadel a-benn bezañ gouest da ziskar ar gevalaouriezh dre an
ec’hwel hollek. Neuze e vo krouet, gouez da PELLOUTIER, « kevarzhe dieub ar genderc’herion
dieub » : meret e vo an embregerezhioù gant ar c’hweluniadoù evit mad al labourerion ha n’eo ket
mui e gounid ar gorvoerion vourc’hiz. Emledañ a ra an anvelic’hweluniadouriezh dreist-holl e-touez
micherourion an ijinerezhioù chomet ganto doareoù dornwezhel evel an adeiladerezh, an arzvicheroù, ar vetalouriezh vihan, o devez rukun ouzh ar gengladegezh, pe e-touez rummoù darbarerion
korvoet-tre evel ar gwastaderion hag ar simidi, boas da labourat a strolloù bras, seul zigoroc’h dre se
d’an emskiant renkadel, hag a blij dezho pennaennoù eeun ar c’hweluniadouriezh dispac’hel. Er marese eo e skriv Fernand PELLOUTIER : « Meur a c’hweluniad eus Aljer, eus Toulouse, eus Paris, eus

40
Un nemedenn e voe e Frañs ar c’henlabour etre gedourion, anveliourion hag allemanourion el Loire-Inférieure dageñver ec’hwel hollek Naoned e dibenn ebrel ha derou mae 1893 hag ec’hwel Goverezh Trignieg padet eus an 30 meurzh
d’an 21 mae 1894 peurgetket.
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Azonus eo er c’heñver-se emdroadur Fernand PELLOUTIER deuet da sekretour Kevread Yalc’hoù al Labour e 1895
ma kemer lec’h ur blankiour. E 1889 ez eo kelaouenner er gazetenn radikal La Démocratie de l’Ouest eus Sant-Nazer ha
harpañ a ra an emstriver radikal-sokialour Aristide BRIAND en dilennadegoù. Da c’houde e tostaont o-daou d’ar
c’hedouriezh, en ur ober bruderezh evelkent evit mennoz an ec’hwel hollek. E 1892 e teu PELLOUTIER da vezañ
pennskridaozer La Démocratie de l’Ouest, o tigeriñ bannoù e gazetenn d’an holl redennoù sokialour. E gwengolo 1892 avat
ez eo pennaenn an ec’hwel hollek dezvarnet evel un utopienn ha distaolet gant Kendalc’h ar Strollad micherour gall e
Marseille. Neuze e troc’h BRIAND ha PELLOUTIER diouzh ar c’hedourion. E 1893 e teu PELLOUTIER d’en em staliañ
da Paris, ma skoulm darempredoù gant an allemanourion hag an anveliourion. E 1894 ez eo eilsekretour hag e 1895
sekretour Kevread Yalc’hoù al Labour. Ambilher pennañ an anvelic’hweluniadouriezh eo deuet da vezañ.

Beauvais, eus Toulon, tizhet gant ar bruderezh liberter, a studi hiziv ar c’helennadurezhioù a nac’hent
dec’h, dindan al levezon varksour, klevout an anv zoken anezho42 ».
Petra a vount neuze anveliourion ’zo da zilezel an ober c’hweluniadel evit plediñ gant ar
« moederezh dre an darvoud » ha da glask tizhout ar gevredigezh kevalaour dre walldaolioù ouzh he
fennadurezhioù ? E 1892 da skouer e laka RAVACHOL da darzhañ tiez reizhaouerion barizian ; da
c’houde e tistruj ar c’hafedi ma labour an hini en deus e flatret. Dav eo lakaat e kont amañ saviad
diaes an anveliourion en emsav micherour europat : diskarzhet oant diouzh an Etrevroadelenn, ha dreholl o doa d’en em zifenn war un dro ouzh ar varksourion hag ouzh moustrerezh ar Stadoù. Aze e
c’hoarie ivez aspadennoù eus romantelouriezh an 19t kantved ; ha marteze ez eus da liammañ seurt
ober feuls ouzh dic’hoanag gwiskadoù ’zo a labourerion a sant bezañ enket diziskoulm. Graet e vez
gwalldaolioù er broioù europat hag e Norz Amerika gant gronnadoùigoù liammet dre ar geneiliezh
hag ar gengrediezh kentoc’h eget gant aozadurioù frammet. E 1888 endeo e c’hwit ur c’hlask lazhañ
an Impalaer hag an dierned alaman da-geñver enkreridigezh ur savadur ; drouklazhet eo an Arlevier
CARNOT e 1894, penn ar strollad mirelour spagnat CANOVAS DEL CASTILLO e 1897, an
Impalaerez ELISABETH a Aostria e 1898, ar Roue UMBERTO 1ñ a Italia e 1890, al Leviour
amerikan MAC-KINLEY e 1901. Setu aze gwalldaolioù anavezetañ an anveliourion, da venegiñ e ve
re all aozet ouzh tud dianvekoc’h. E Frañs e kerzu 1893, an anveliour VAILLANT (netra da welout
gant an hini a oa neuze e penn ar vlankiourion) a daol ur vombezenn e Kambr ar Gannaded. War a
lavarer, n’eus aze nemet atahinerezh a-berzh ar bolis. Ar vombezenn ne dizh den, nemet e ro d’ar
gouarnamant CASIMIR-PÉRIER an dro da lakaat mouezhiañ al lezenn a voustrerezh enep d’an
anveliourion (anvet « lezenn fallakr », « loi scélérate », gant an eneberezh kleiz pellañ) : pemp
bloavezh toull-bac’h evit pep atizadenn d’an drouklazh, d’al laerezh, d’an tangwallañ43. An eil
« lezenn fallakr », henn gwelet hon eus, zo mouezhiet goude marv an Arlevier CARNOT ha lakaat a
ra berz war ar wask anveliour. Goude 1894 e steuz an anveliouriezh feuls e Frañs ha da heul ar
gwalldaolioù e paouez moustrerezh ar Stad hag eneberezh an emsav micherour. Barnet garv e veze ar
gwalldaolioù gant damkanourion bennañ anveliouriezh ar mare : Jean GRAVE, KROPOTKIN,
PELLOUTIER a zinac’he outo pep efedusted44. Dic’hrataet e veze mui-ouzh-mui seurt feulster arlezat
gant ar c’hedveno en holl renkadoù ; fromet don e oa bet ar C’hallaoued gant drouklazh Sadi
CARNOT.
Er bloavezhioù naogont ez eus enta d’ar c’hweluniaderezh gall doareoù en laka diforc’h-mat
diouzh ar c’hweluniaderezh saoz kempennelour ha diouzh an hini alaman isurzhiet d’ar strollad
sokialour. Luskadoù estreget an anvelic’hweluniadouriezh ez eus avat en uniadoù micherour gall : ar
c’hedouriezh a zalc’h he hol e gennadoù ’zo, er gwiaderezh pergen ; kempennelour eo a-hend-all ar
c’hweluniadoù mengleuzierion hag ivez Kevread al Levr ambilhet gant ar soliadelour KEUFER ;
lañsus eo ar vuhez dinazel da seurt kempennelouriezh er c’hêrioù renet gant kuzulioù sokialour pe
radikal gant ur bihanniver sokialour. Rannet eo enta an emsav micherour, hogen kalz stourmerion a
sant an ezhomm da sevel un aozadur o kenurzhiañ an holl c’hweluniadoù war-benn kreskiñ o
efedusted. Kement-se zo da skouer mennoz izili ar gevarzhe guzh anvet « Marc’hegouriezh al
Labour » diazezet e 1893 diwar skouer ar marc’hegouriezhoù al labour savet e Belgia hag er StadoùUnanet. Bez’ ez eus poentoù boutin etre an aozadur-se hag ar frañmasonerezh, ha kalz
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An anvelic’hweluniadouriezh a glot ivez gant an digenvez ma emañ ar renkad vicherour hag he aozadurioù er
gevredigezh e dibenn an 19t kantved : ar batromed o devez ar rukun brasañ oc’h anavezout ar c’hweluniadoù hag o
kevraouiñ ganto, hag hemolc’h a vez graet d’ar stourmerion c’hweluniad en embregerezhioù. Ha mar o deus an darn vrasañ
eus ar C’hallaoued aon rak ar sokialouriezh, ez int chalet kalz muioc’h a-benn ar fin gant kudennoù evel al likelezh,
disrannadur an Iliz diouzh ar Stad, eget gant kudennoù ar greanterezh.
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E kerzu 1893 e tifenn prefed al Loire-Inférieure ouzh al levrdi Hachette e Naoned gwerzhañ ar skridoù anveliour ;
reoù anezho o doa titloù feuls a-walc’h : « Mort aux bourreaux, vive l’anarchie », « À Carnot le tueur », « Les dynamitards
aux panamitards ».
44

E 1891 e skrive KROPOTKIN : « Ur savadur diazezet war gantvedoù istor ne vez ket distrujet gant un nebeut kiloioù
danvez-tarzh. » En ur pennad war ar gelaouenn Les Temps nouveaux renet gant Jean GRAVE, goude stadañ gant boz emled
ar mennozioù anveliour er c’hweluniadoù, e skriv PELLOUTIER o deus al labourerion desket « ster gwirion an
anveliouriezh, kelennadurezh a c’hell bezañ diazezet ervat, lavaromp henn adarre, tremen hep dinamit. »

marc’hegourion zo ivez izili eus al logoù. An allemanourion (GUÉRARD, sekretour C’hweluniad an
hentoù-houarn en o zouez) zo ar stroll niverusañ e Marc’hegouriezh al Labour, nemet e kaver ivez
gedourion evel LAFARGUE, anveliourion evel PELLOUTIER, « sokialourion dizalc’h » evel
BRIAND. Ur roll trelusker a c’hoario ar gevarzhe en unvanadur ar c’hweluniadoù. Emledañ a ra ar
mennoz unaniñ Kevread Yalc’hoù al Labour, o vodañ an aozadurioù micherour er par lec’hel, gant
Kevread ar c’hweluniadoù, o vodañ ar c’hevreadoù a vicher hag a ijinerezh. Hemañ diwezhañ en deus
darbennet pennaenn an ec’hwel hollek da-geñver Kendalc’h Naoned e 1894 ; da heul eo bet dilezet
gant ar bihanniver gedour, – a sav un aozadur dizalc’h a bado betek 1898, – pezh a lam ar skoilh
pennañ diwar hent e unanadur gant Kevread ar Yalc’hoù. E gwengolo 1895 ez emvod izili Kevread ar
c’hweluniadoù (ma ne chom nemet nann-marksourion) e Limoges, ma tiazezont Kengevread hollek al
Labour (C.G.T.), a oa bet ar C’huzul broadel micherour, savet da heul Kendalc’h Naoned, an egin
anezhi. ALLEMANE, GUÉRARD ha KEUFER zo bet luskerion bennañ krouidigezh an aozadur
nevez. Termenet eo ar C.G.T. gant he diazezerion evel ur c’hengevread eus an holl aozadurioù
micherour : c’hweluniadoù, yalc’hoù, unaniezhoù lec’hel ha kevreadoù departamant pe rannvro a
c’hweluniadoù, kevreadoù broadel a vicher, kevreadoù a ijinerezh. A-du e kouezh allemanourion,
anveliourion ha kempennelourion evit enskrivañ er reizhennoù : « Dleout a ray an elfennoù oc’h
amparañ ar C.G.T. en em zerc’hel e-maez a bep skol bolitikel ». Trec’h eo bet difennerion an
dizalc’hiezh c’hweluniadel war ar varksourion. Hogen bresk eo diazezoù ar C.G.T. ha krakvevañ a ra
betek bloavezhioù kentañ an 20t kantved. PELLOUTIER a zalc’h Kevread Yalc’hoù al Labour ermaez eus ar C’hengevread (an daou framm a gendeuzo e 1902 hepken). Un nebeut mizioù goude an
diazezidigezh, e stad KEUFER o deus pevar aozadur hepken talet o skodennoù : Kevread al Levr,
C’hweluniad an hent-houarn, Kelc’h an dreloc’herion, Kevread ar borselenerion. Bihanniverek e
chom ar C.G.T. el luskad c’hweluniadour ha goustad e kresk niver he izili.
An araokadourion a gendalc’has an trevadennerezh lusket gant gouarnamantoù koulzataer an
daelvezh kent. Emañ Frañs oc’h emdreiñ war-du an impalaerouriezh armerzhel : en diabarzh ez a warraok an tolpadur kevalaour (daoust ma n’eo ket kaset ken pell hag en Alamagn pe er Stadoù-Unanet),
en diavaez e kresk a-dizh an ezporzhiañ kevalaoù war-du ar broioù isdiorreet45, hag an trevadenniñ, er
broioù trovanel dreist-holl, a ro digorvaoù nevez. E 1894 ez eo savet Maodiernezh an Trevadennoù.
Ur rann gefridiel eus ar politikerezh eo an trevadennerezh bremañ : n’eo ket mui un embreg a rank ar
gouarnamant ren en ur stlennañ an nebeutañ gwellañ ar c’hedveno hag an Dael evit na skoilhfent ket
outañ. Ent foran eo a-du ambilherion ar strollad araokadour gant an aloubidigezhioù tramor :
POINCARÉ, LEYGUES, HANOTAUX koulz hag an Arlevier Félix FAURE liammet ent personel
ouzh paramantourion Le Havre. Paouez a ra ar C’hallaoued a sellout a-dreuz ouzh an trevadennerezh.
E 1893 ez eo bet ensavet al lu trevadennel, graet gant emouestlidi hepken ; ennañ ez eus un niver mat
a unvezioù henvroat (tutaet peurliesañ er c’henelioù galen d’ar re a venner sujañ), ha dre se e lezer
galvidi ar vrobenn er-maez eus ar brezelioù tramor na hañvalont mui bezañ ur skoilh da zifennerezh
Frañs ; a zo muioc’h : an trevadennerezh en em vata eus an tennder brogar dalc’het bev er Frañsizion
gant prientidigezh an Digoll. Gwelet hon eus o deus ar gatoliged hag ar braz eus an tu dehou roet o
asant d’an trevadennerezh goude 1890 ; ar radikaled o-unan a emdro, o lezel tamm-ha-tamm ar stourm
eneptrevadennour gant ar sokialourion (notomp diwar vont ne lak ket ar re-mañ kudenn gant
pennaenn an trevadenniñ ; fellout a ra dezho denekaat an embreg ha lemel an drougarverioù). E 1895
ez eo krouet an Unaniezh trevadennel a zerc’houez kevredadoù o trevekaat pinvidigezhioù an
dalc’hadennoù tramor gall hag en em ginnig evel « uniad an tiez gall pennañ dezho lazioù en
trevadennoù ». Embann a ra ar gelaouenn La Quinzaine coloniale hag ur stroll-pouezañ galloudus eo.
Diwan an Unaniezh trevadennel zo un adsked mat eus an tuadur nevez kemeret mui-ouzh-mui gant ar
politikerezh tramor : reiñ digorvaoù nevez d’ar c’hevalaoù gall46.
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Sav ar c’hevalaoù gall postet e Rusia zo 1,4 milmilion a lurioù-aour d’ar 1ñ genver 1889, 5,7 milmilion d’ar 1ñ
genver 1892, 10,6 milmilion d’ar 1ñ genver 1895.
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Azonus eus doareoù nevez an trevadenniñ eo an diskleriadur graet e 1895 gant MERCET, war un dro Kadoriad
kentañ an Unaniezh trevadennel hag amaezhier er Gwazadur Diskont, da Vaodiern an Trevadennoù DELCASSÉ, ma lavar
n’eo ket bet skoret betek neuze ar genwerzhourion hag ar c’hreantourion en dalc’hadennoù tramor gall, o sederaat avat dre
ma’z eus bet lakaet diwezh da seurt « gwallvoazioù truezus ».

Kaset eo da benn trevadennadur ar Soudan gant kemeridigezh Tombouctou e 1894 hag
aloubidigezh Stad an unpenn SAMORY war c’hlann dehou an Niger ; paket eo SAMORY e-unan
gant al lu gall e 1898. Gouzalc’het eo ar Volta-Uhel e 1896, an Niger e 1898-1899, hag echuiñ a ra
aloubidigezh an Tchad e 1900 gant lazhadenn ar Sultan RABAH ha distruj e zamani. Goude ur
vrezeliadenn ez eo ensavet ar warezveli c’hall war Madagaskar e 1895 ; da heul emsavadegoù o
tarzhañ neuze ez eo harluet ar rouanez da Aljeria ha destaget ar vro. E 1897 e tizh ar Frañsizion kaout
digant Etiopia anzavad an hent-houarn etre Addis-Abeba ha Djibouti ; diwar neuze e tremen an holl
genwerzh diavaez etiopiat dre Djibouti a zeu da vezañ ur porzh bras. E 1898, ar Frañsizion a redi
gouarnamant Sina da feurmiñ dezho evit 99 bloaz tiriad Kouang-Tcheou nepell diouzh strizh-mor
Hai-Nan (210 000 annezad), ma kav o morlu ur porzh lec’hiet mat da wareziñ pleg-mor an Tonkin, ha
prometiñ a ra Sinaiz na arallaint da riez estreget Frañs enez Hai-Nan.
Dav eo gwelout e pe gendestenn etrevroadel eo renet trevadennerezh gall ar bloavezhioù 1890.
Emañ an holl riezoù greantel oc’h emdreiñ herrek war-du an tolpadur hag unwerzhouriezh en
diabarzh, ezporzhiadur ar c’hevalaoù hag an impalaerouriezh en diavaez. Diwar Egipt o deus
gouzalc’het e 1892 ez astenn Breizhveuriz o beli war ar Soudan saoz-egiptat ; en em staliañ a reont e
Nigeria, en Afrika-Reter, e Rodezia hag, e 1899, ez argadont an div republik afrikander Orange ha
Transvaal ma’z eus aouregi eus ar re vrasañ er bed. Mar c’hwit an Italianed o klask aloubiñ Etiopia e
1896, e talc’hont Eritrea abaoe 1889 ha Somalia abaoe 1892. An Alamaned a astenn o beli e
diabarzhvro an trevadennoù afrikat debarzhet dezho gant Kendalc’h Berlin e 1884 ; aloubiñ a reont
Inizi Marianas en Okeania e 1899 hag e lakaont Stad Sina da feurmiñ dezho porzh ha rannvro KiaoTcheou. Portugaliz a gloka gouzalc’herezh Angola ha Mozambiko47. Kreiz ha Reter Azia eo tachad an
impalaerouriezh rusian. Sina, ha hi dizalc’h ent politikel, a gouezh dindan ur renad a drevadennerezh
armerzhel a-berzh riezoù Kornog. Div riez c’hreantel nanneuropat a zeu da gemer perzh e
« rannidigezh ar blanedenn », o tagañ impalaeriezhoù kozh ha warlerc’hiet aet bresk o damani, Japan
hag ar Stadoù-Unanet ; dre vrezelioù renet ketep e 1894 hag e 1898 e tiframm Japan diouzh Sina
Korea hag enez Formoza, ar Stadoù-Unanet diouzh Spagn Kuba, Puerto-Riko hag ar Filipinez. Tenn
eo ar c’hevezerezh etre ar riezoù impalaerour ha danvez brezel zo gantañ. E 1898 emañ ar peoc’h etre
Frañs ha Breizh-Veur lakaet en arvar gant un anvonad gall aet tre er Soudan saoz-egiptat betek
Fachoda : raktres ar C’hallaoued astenn o holiadur diouzh un ahel Kornog-Reter eus an Atlantel da
Djibouti a c’hoari kontrol da hini ar Saozon a zo diazezañ unan all diouzh an ahel Norz-Su eus Egipt
da Capetown ; ar gouarnamant gall a gav gwell kilañ ha dilezel Fachoda, o c’houzout ervat ned eo ket
gouest e vorlu ouzh ar morlu saoz. Gourdrouzoù brezel zo ivez etre Rusia ha Breizh-veur en abeg d’an
Afganistan. Ar c’hevezerezh etre Rusia ha Japan evit perc’hennañ Mandchouria a zisoc’ho war ur
stourm armoù e 1905.
Brasoc’h eo pouez bellouriezhel Aljeria ha Tunizia abaoe toullidigezh Kanol Suez : eus an toullsac’h e oa betek neuze e teu ar Mor-Kreiz da vezañ unan eus ar morhentoù pleustretañ er bed.
Treizhidell ar bigi dre Suez, a oa da 2,4 milion a donennoù evit ar prantad 1876-1880, a sav da 6,4
milion evit ar prantad 1886-1890 ha da 12,1 milion evit an hini 1901-1905. Kendalc’het e voe gant al
leviadurezh-enteuziñ en Aljeria evit splet brasañ Europiz dizamant a-walc’h da wirioù an henvroiz.
C’hwitañ a ra strivoù atebeion bolitikel gall ’zo da skañvaat ar c’horvoerezh trevadennel ha da wellaat
saviad an Aljerianed. E 1890 ez eus savet un danevell gant ar c’hannad BURDEAU hag e 1891 unan
all gant JONNART, bet e penn Gwazadur Aljeria e Maodiernezh an Diabarzh48, o tiskuliañ
drougarverioù al leviadurezh-enteuziñ. Da heul an div zanevell-se e voe karezet gant ar Sened ar
Gouarnour-meur TIRMAN, a rankas reiñ e zilez. Savet e voe Kengor-enklask an Eitek (senedour),
Jules FERRY en e benn, a ergerzhas Aljeria o tastum testenioù e-leizh. Klozañ a reas e labour dre
gondaoniñ an hentennoù heuliet gant an drevidion ha gant an amaezhierezh evel ar skrapadegoù
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C’hoantaet eo an trevadennoù portugalat en Afrika gant ar Saozon hag an Alamaned. E 1898 e sin an div riez-mañ ur
feur-emglev kuzh o soliañ war wander Portugal : debarzhet eo Angola da Alamagn ha Mozambiko da Vreizh-Veur. Ne voe
ket erounezet ar feur-emglev-se, nemet ez eo deurus kounaat amañ ne glaske ket broadelourion angolat ar mare dizalc’hediñ
o bro, hogen erlec’hiañ trevadennerion all ouzh Portugaliz (sl. PKB-1123, Emsav 73/15-30, 1973, /20).
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Abaoe erlec’hiadur an amaezhierezh trevourel ouzh an amaezhierezh milourel e derou an Trede Republik, edo Aljeria
e dalc’h Maodiernezh an Diabarzh ha n’eo ket mui e dalc’h Maodiernezh ar Brezel.

douaroù, al lakadurioù e tredeog, pelladur ar vagerion-chatal henvroat diouzh ar peurvanoù
brouskoadek e sigur gwareziñ ar forestoù. Jules FERRY a abegas « emzalc’h-spered an entrevad ekeñver ar bobl trec’het : diaes eo ober d’an trevidig europat meizañ ez eus gwirioù estreget e re e bro
arab » ha « n’eus ket eus an henvroiz un danvez da gorvoiñ hep-mui ». Dezastum a ra FERRY « ne
dlefed e nep doare fiziout en elfenn europat lazioù ar bobl henvroat », o c’houlenn ma c’hoarife ar
Stad c’hall roll un tredeog er vro « lakaet dre ret dindan ar stourm etre div ouenn gevezer » ha ma ve
roet galloudoù bras d’ar Gouarnour-meur a-benn kempouezañ gwask an drevidion. Daoust da
eneberezh kannaded Aljeria e voe ezholet Jules CAMBON da C’houarnour-meur en drevadenn diwar
erbedadur FERRY. E stael a zalc’has eus 1891 da 1897. « Adalek an deiz kentañ e voe CAMBON an
enebour-pobl en Aljeria49. » O klask dedalvezañ an adreizhoù erverket gant Kengor an Eitek e kavas
a-dreuz d’e hent holl zileuridi an drevidion e kement live a oa. Skoilhet e voe e holl erbaroù er
c’hengorioù daelel pe e gwazadurioù Maodiernezh an Diabarzh gant kannaded ar « gronnad
trevadennel » hag izili ar strolloù-pouezañ a gave o mad o terc’hel an traoù evel ma oant. D’an 31
kerzu 1896 koulskoude e tizhas kaout freuzadur Reizhiad an Destagadurioù ha kreñvadur galloudoù ar
Gouarnour-meur, met nebeut goude e voe dizorniet da heul goulennoù arreet Eugène ÉTIENNE ha
THOMSON, kannaded evit Aljeria. Hevelep eneberezh a gavas JEANMAIRE, anvet da Rektor
Akademiezh Aljer e 1884, pa glaskas dedalvezañ en drevadenn leviadurezh skolel Jules FERRY ha
diazezañ an deskadurezh endalc’hus, digoust ha lik evit an holl. An dinazioù a nac’has ober an
disterañ striv evit deskamant an Aljerianed. Dister e voe an disoc’hoù, hep keñver gant intrudu ar
rektor : e 1890 e oa 10 000 muslim yaouank er skolioù, eleze 1,9 % eus an henvroidi en oad-skol ; e
1908, pa zilezas JEANMAIRE e garg, e oa savet ar sifroù-se da 33 400 ha 4,3 %.
Perak e chomas an trec’h gant an drevidion ? Aze ez eus da lakaat e penn-kont an holl
gengrediezhoù ha kenwallerezhioù o c’hoari e gounid Europiz. Gwelet hon eus e oa liammoù kreñv
etre trevadennerezh Aljeria ha lazioù ar renkad-ren gozh (sl. PKB-1508, Emsav 115/246-254, 1976)
pellaet diouzh ar galloud met levezonus c’hoazh dre ma chome derc’houezet mat en ensavadurioù ’zo
evel ar reizhaoueriezh, an tirlu hag ar morlu. Met dreist-holl e ouezas Gallaoued Aljeria, dre
hantererezh o c’hannaded hag o senedourion, lakaat difenn o lazioù gant an holl strolloù-pouezañ
impalaerour. Gwelet hon eus e oa kadoriadet gronnad trevadennel ar Gambr gant kannad Oran,
Eugène ÉTIENNE. Tremen a reas niver Europiz Aljeria eus 280 000 e 1872 da 578 000 e 1896. Ar
c’henderc’hadoù, ar gwin dreist-holl, a werzhent er vrobenn a roe dezho an tu da brenañ en eskemm
aozadoù oberiet : bez’ e oa enta un nevid o kreskiñ dibaouez evit an ijinerezhioù gall, o krouiñ lazioù
nevez kevelat da re an drevidion. Evit an holl impalaerourion, klask kempenn ar reizhiad-trevadenniñ
en Aljeria a vije bet he lakaat en arvar n’eo ket hepken en Aljeria met ivez en holl drevadennoù. A-dal
d’ur seurt rouedad a gengrediezhoù e chomas dic’halloud ar bolitikerion hag an uhelamaezhourion a
felle dezho degas adreizhadurioù en Aljeria50.
ALJERIA : hanez – er bloavezhioù 1890 119/421 hh*
ANVELIC’HWELUNIADOUR : -IEZH 119/417 hh
ANVELIOUR : an -IEZH e Frañs hag Europa er bloavezhioù 1890 119/416 hh*
ARAOKADOUR : an tevezvodoù – e Frañs adalek 1893 119/414 hh*
ARMERZH : an – bed etre 1890 ha 1900 119/404 hh*
C’HWELUNIAD : ar -EREZH gall er bloavezhioù 1890 119/418 hh* ; derou ar – C.G.T. e 1895
119/419
DESKADUREZH : an – eil derez e Frañs e dibenn an 19t 119/407
FRAÑS : hanez – eus 1890 da 1900 119/404 hh**
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Charles-Robert AGERON, Histoire de l’Algérie contemporaine, Coll. Que sais-je ?, P.U.F., Paris, 1970, p. 48.

Gant trevidion Aljeria ha kelc’hiadoù impalaerour ar vrobenn e oa degemeret ar bennaenn e ranke an trevadennerezh
evit ober berzh lemel pep doare emzifenn digant an drevadennidi. Gwelet o doa spisoc’h gwerc’helezh an argerzhtrevadenniñ eget ar bolitikerion evel Jules FERRY intret gant an derc’helouriezh vourc’hiz ha feal d’an eorizhoù republikan.

GREANTEL : -ADUR Frañs e grez an Trede Republik 119/405 hh*, 416 hh*
GWARZH : – Panama 119/408 hh*
KATOLIG : entuadur ar -ED gant ar Republik e dibenn an 19t 119/411 hh
MICHEROUR : an emsav – gall er bloavezhioù 1890 119/413 hh*
REPUBLIKAN : hanez ar -IEZH e Frañs er bloavezhioù 1890 119/410 hh*
SOKIALOUR : ar bountad – e Frañs er bloavezhioù 1890 119/414 hh
TREVADENN : an -EREZH gall etre 1890 ha 1900 119/404 hh*, 411 hh* ; an -EREZH gall hag
europat etre 1890 ha 1900 119/419 hh*
Dodennoù PKB-1519

Da reizhañ en Emsav gwengolo 1976 :
117/330, –5 : () Dibenn remzad penn-Stad FERRY eo. ()
117/333, +3 : () CLÉMENCEAU a-gevret gant ar radikal RANC ().
–21 : () 27 genver 1889. ()

AN EMSAV HAG AR VRO (101)
LIZHEROÙ
EMVR-601.
() Erotegezh ar gerioù, n’eus ket a varzh hepti.
Un dra all a zo. Pa lennan barzhonegoù, e c’hortozan diganto ouzhpenn erotegezh ar gerioù.
Rouez a wech avat e teu ganin an « ouzhpenn »-se d’ul lenn kentañ. Goude dehentadur an aozer e
krog dehentadur al lenner, ken hir all. Evel just, d’al lenn kentañ e kreder santout, gouglevout,
damgantaezañ. Met petra ? Ned eo nemet goude ur c’hwel1 tastornus, dirat evit un darn vat, o
kroazigellañ gant lankadoù ar buhezañ, e kemero ar petra-se un tammig neuz, hep bezañ
peuranavezet, – o wiskañ, en degouezhioù gwellañ, furm ar gwengeloù, eleze al lunioù-se na vezont
ket uzet gant froud ar buhezañ peogwir ez int evel ar plegoù-natur anezhi. Pa lenner barzhonegoù
enta, ez eus ennomp un nebeut kavout ha kalz gortoz. Micher ar barzh a zle tennañ, hervezon, da
goazhañ d’ar berrañ ar c’havout ha da reiñ ar muiañ gwellañ lec’h d’ar gortoz. Ma ne c’haller ket
lavarout kalz tra hollek diwar-benn ar gortoz, – pep barzh a enaou ur gortoz nevez dre dermenadur
(rak ma ne vije ket nevez e vije da renkañ er c’havout !), ha ne c’haller nemet tevel pa c’hortozer.
Diwar-benn ar c’havout avat, e c’haller komz muioc’h. Pa gaver en ur varzhoneg traoù kavet c’hoazh
e lec’h all, e skridoù pe e lavaredoù all, ez eur douget da dremen e-biou dezho hep gortoz diouto
muioc’h eget pezh a roont. Koulskoude, pa vez enno un direnkadur bennak, un dihentadur, ur
gwariadur, ez enaou el lenner un diaez, un damnec’h a vir outañ a vont e-biou re vuan. Diwar an
damnec’h-se e c’hell diwanañ ar gortoz. An aters a sav neuze eo hemañ : ar gwariadur furm-se, daoust
hag un dargouezh eo, pe un degouezh a chomo digenvez, pe c’hoazh un tun kalvezel evel ma oa deuet
ar surrealourion akuit-tre d’ober (an tun evit an tun), pe daoust hag arouez eo d’un dra bennak nevez,
digent, dianav a zo o tont, hag o tont dres dre lavar ar barzh, spisoc’h : dre an arouezioù stank pe
stankoc’h a gejer outo e stumm direnkadurioù e-barzh gwiad an adlavaredoù, e stumm boulc’hioù e
skramm ar gwelet-c’hoazh ?
E-se, pa zeu er-maez oberenn gentañ ur barzh, e ranker bezañ evezhiek. D’ar sell kentañ e kaver
dreist-holl adlavaredoù, traoù gwelet c’hoazh. Koulskoude e ranker mirout a glozañ war nep poent :
an digunvez, an iskis, an dister zo marteze azonoù eskoradur un dra bennak biskoazh lavaret. Pezh a
zeuy da heul, oberennoù all ar barzh, a c’hallo dervaat pe get, heñchañ pe mougañ, kas pelloc’h pe
dizarbenn ar gortoz a vagomp. Ar barzh, en afer-se, ma n’eo mestr e nep doare war an eskorañ a
c’hoarvez dre e lavar, ma ne zibab ket nag al lec’h, nag an amzer nag an danvez eus ar gortoz enaouet
el lennerion (ar re-mañ ne zibab ket muioc’h eget ar peurrest), a zle emellout e par ar pezh a ro dezho
da gavout. Ar gortozer kentañ eo-eñ. Dezhañ da c’houzout pelec’h emañ en e skridoù an azonoù-se
eus eskoradur an nepred-lavaret, ar gwelet-biskoazh. Dezhañ dreist-holl da c’houzout emañ ar
varzhoniezh a-geñver gant bezañs an azonoù-se en e destenn. Dezhañ da verañ e destennoù e doare da
zevec’hiañ bepred stankoc’h an azonoù-se : skarzhañ didruez an tammoù n’int nemet gwelet-c’hoazh,
bezañ emouiziek ouzh an eskoradur bep ma’z a en-dro gant ar bloavezhioù, pezh en degaso tamm-hatamm war dachenn an eil lankad eus e remzad : hini dispakadur an danvez eskoret.
(07 11 76)
BARZH : -ONIEZH hag eskoradur 119/426 hh*
Dodennoù EMVR-601
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Moarvat n’eo ket diezhomm spisañ ez eo arveret c’hwel amañ gant ar ster a ro FREUD d’ar ger Arbeit en termenoù
Traumarbeit (« c’hwel an hunvre »), Trauerarbeit (« c’hwel ar c’hañv »), h.a., ster a zo da enebiñ ouzh kemeradur all,
armerzhel h.a., an termen Arbeit (« labour »). Heñveldra, arver erotegezh el lizher-mañ a ra dave d’an hengoun o redek eus
PLATON da FREUD, ha n’eo ket d’ar bountad porno !

EMVR-602. – A-berzh aozer an displegadennoù : An emsav aljerian, Emsav 94 hh., 1974 hh. :
Da-geñver emvod an aozadurioù-kreiz e miz eost e’z poa rebechet da’m fennad kentañ a-zivout
an Trede Republik bezañ ahelet betek re war gudenn ar frammoù, ha gwallegañ ar peurrest. Ne’m eus
ket bet an dro da anavezout da veno a-zivout an eil hini, a zo bet embannet e niverenn miz gwengolo
hag a zo enni prantad ar voulañjouriezh. Forzh penaos, ez eo bet pouezus kudenn ar frammoù e derou
an Trede Republik : ar prantad 1871-1885 zo bet ur mare a savidigezh frammoù nevez ken e Frañs,
ken en Aljeria. Klasket ’m eus lakaat a-wel al liammoù etre ar c’hemm ensavadurioù-se hag an
emdroadur herrek a-fet saviad ha kealiad eus poblañs ar ploue, ar gouerion o klask en em zieubiñ
diouzh hol ar c’houvriaded hag an Iliz hag o tont a-benn da gevrediñ gant ar renkadoù etre hag ar
vourc’hizelezh vras e-ser ur renad politikel nevez. Anzav a ran ez eo skort pezh a zegasan a-zivout ar
greanterezh (hag an armerzh dre-vras), ar c’hêriekaat ha stourmoù renkadel ar gennad eilvedel.
Bremañ e verzan ne’m eus ket korvoet a-walc’h ar stlenn roet gant levr Pierre SORLIN war an
divoud. Techet on bet da ziwelout se e kement ma n’en deus ket ugentvloaziad kentañ an Trede
Republik degaset kalz kemmoù er c’heñver-se : ur c’hresk ingal e gennadoù ’zo o kenderc’hel gant al
lañs roet e-pad an Eil Impalaeriezh, ar glaou e Norz Frañs da skouer pe an hentoù-houarn, ar chagadur
pa na oa ket ar c’hiladur er pep brasañ eus an ijinerezhioù. Ar gevalaourion a ra buzadoù e goudor ar
Republik frankizour hep kemer kalz riskloù na klask kemmañ ment o embregerezhioù, ha ne zeu ket
ar Stad a-benn d’o annouezh d’an diorreadur. Digenvezet-mik emañ ar vicherourion : freuzet eo bet o
aozadurioù gant ar moustrerezh da heul ar Gumun ha, daoust d’ar mouezhiañ hollek, ne c’hellont ket
degas o c’hudennoù war al leurenn bolitikel, ne c’hellont nemet harpañ ar strollad radikal, eleze ar
strollad bourc’hiz araokadekañ. Ma ne’m eus ket komzet kalz eus kudennoù ar greanterezh hag an
emsav micherour e’m fennad kentañ war an Trede Republik ez eo en abeg d’ar roll eilrenk o deus
c’hoariet neuze er vuhez politikel (disheñvel-kaer eo bet an traoù er bloavezhioù naogont). Ahelet eo
ar vuhez politikel war ar gudenn-mañ : sevel ur renad nevez o klotañ gant ar c’hemmoù saviad ha
speredegezh o c’hoarvezout gant poblañs ar ploue ha kavout diazezoù nevez d’ar c’henasant broadel.
Alese pouez bras-tre al likaat. Jean-Marie MAYEUR o pleustriñ war ar prantad-se a ro kalz muioc’h a
blas en e levr da studi ar speredegezhioù, ar c’hredennoù, ar stuzegezhioù, an deskadurezh eget da
studi ar greanterezh hag an emsav micherour. Pa gomz eus ar gounezerezh ez eo dreist-holl evit
merkañ al lec’h dreistreol dalc’het gant ar ploue er vuhez kevredigezhel ha politikel, hag a zo brasoc’h
eget al lec’h kemeret gant ar maezioù er c’henderc’hañ armerzhel. Evit an trevadennerezh e derou an
Trede Republik ez eo un tammig heñvel : n’eo ket ar c’horvoerezh armerzhel an devouder brasañ, met
kentoc’h ar c’hudennoù a geñverioù-nerzh etrevroadel.
A-hend-all ez on un tammig dipitet gant ar pezh a’m eus graet. Pa’m bo echu gant va fennadoùdafariñ e savin ur pennad-dezrannañ ha rakwelout a ran adalek bremañ e tisoc’hin war an hevelep
klozadurioù ha SORLIN. Hemañ en deus displeget fraezh pezh na raen nemet spurmantiñ hep dont abenn d’e eztaoliñ en un doare bastus. En diwezh ne’m bo graet nemet lakaat e brezhoneg pezh en deus
skrivet SORLIN e galleg. Marteze e’m eus degaset un tammig sklerijenn war ar c’heñverioù etre
trevadennerezh Aljeria ha lazioù hag amrealoù politikel ar renkad-ren gozh e Frañs (an Emsav kentañ
en o zouez). Forzh penaos e vefe va studienn da adober adal an derou gant ur stroll tud na labourfent
ket en digenvez hag o defe binvioù-stlennañ klokoc’h eget a’m eus bet.
(05 12 76)
FRAÑS : dreistpouez ar frammoù e – e derou an Trede Republik 119/427 hh*
ISTOR : kudennoù studi an – gant an emsaverion 119/427 hh*
Dodennoù EMVR-602
EMVR-603. – Respont da aozer EMVR-602 :
Ne gav ket din ez eo dre zegouezh e vez ahelet da labour war ar frammoù : evel a verkez ez eus ur
pouez bras en emdroadur ar gevredigezh c’hall gant ar bazenn bolitikel. Anat eo bremañ c’hoazh.

Lavaret ’m boa dit e miz eost e vije bet mat ledanaat al labour da arvezioù all eus kevredigezh an
Trede Republik. Mennozioù ’m boa war an divoud hag a vije bet ret din o gwerc’helaat dre gregiñ
gant al labour. N’eo ket bet graet. Kendalc’het ’m eus gant an obererezh c’hweluniadel pa edon
c’hoazh penn-da-benn e-barzh d’ar mare. Kudenn al labour hiniennel hag al labour strollennel zo
aze…
E klozadur da lizher e savez kudenn gant furmoù al labour. Da gentañ e lavarez bezañ dipitet
peogwir ne’c’h eus ouzhpennet netra da labour SORLIN, koulz lavarout. D’an eil e lavarez e vo ret dit
skoulmañ darempredoù labour gant tud all.
N’eus ket tu da zistagañ an daou graf eus da glozadur. Unan eus disoc’hoù da labour eo pourchas
dimp elfennoù evit an dezrann emaomp oc’h ober war hon labour-ni. Hep da labour ne vije ster ebet
da glozadurioù SORLIN pa n’o deus ster ebet drezo o-unan. Heptañ ivez ne vijes ket evit sevel
kudenn gant bevennoù an dezrannerezh. Ma ne’z pije graet nemet un droidigezh ne vijes ket
degouezhet gant seurt disoc’hoù.
Kudenn ar c’henlabour a savez n’eo ket un distro war da giz. Ur c’hammed nevez eo er « pleustr
emsavel ». Ne c’hell ket bezañ a genlabour hep labour hiniennel koulskoude hag er c’heñver-se ez eo
a bouez ar pezh a rez.
Unan eus al labourioù da gas da benn eo fraeshaat ha gwerc’helaat ar pezh a zo o tont war-c’horre
en obererezh an dud er mare-mañ. Pezh a ginnigez eo kenlabourat evit frouezhusaat barregezhioù pep
hini ha tarzhañ bevennoù pep hini. Er pleustr e c’hell kement-se bezañ graet dre ar c’helligoù hag ar
bodadoù labour a zo. Krouiñ a ra an ezhomm da fetisaat ur stroll labour war an istor.
(15 12 76)
ISTOR : kudennoù studi an – gant an emsaverion 119/428*
Dodennoù EMVR-603
EMVR-604. – Da aozer EMVR-602 :
A-zivout klozadur da lizher e fell din skrivañ dit (« En diwezh ne’m bo graet nemet lakaat e
brezhoneg pezh en deus skrivet SORLIN e galleg. »)
Evezhiadennoù liesseurt zo d’ober diwar-benn ar stadadenn-se. Lezel a ran a-gostez an dodenn
hemonek penaos ez eo mat bepred embann brezhoneg hag ivez an arguzenn ez eo diziouerus ar
pennadoù-dafariñ evit diraez pazenn an dezrannañ. Ma ne dalvez ar brezhoneg nemet da adlavarout
pezh a zo bet lavaret e galleg pe en ur yezh all, ma ne zisoc’h an dafariñ nemet war glozadurioù tennet
endeo, ez eo anat emaomp war un hent-dall.
Lavarout a rez e vefe da studienn « da adober adal an derou gant ur stroll tud na labourfent ket en
digenvez hag o defe binvioù-stlennañ klokoc’h ». Aze e tiskouezez marteze un amveziad ret da
hepkoriñ an hent-dall ; un dra zo sur : re a dachennoù studi hon eus digoret evit dont a-benn e pep
lec’h. Koulskoude, ne gredan ket emañ eno stign ar gudenn, andon vrasañ an dañjer da sankañ en
hent-dall. Adkemer a rin a-dostoc’h istor ar mennoz en deus lusket da labour war Aljeria.
Arouezius eo dija anv ar Gendael : « a-zivout emsavioù ar broioù all ». Ar goulakadur-derou oa :
« un emsav-dieubiñ broadel zo bet en Aljeria evel ma’z eus un emsav-dieubiñ broadel e Breizh – an
emsav brezhon en deus da anaout stourm an emsav aljerian, seul vui m’o deus (bet) o-daou da stourm
ouzh an hevelep enebour ». Hogen drastet eo bet ar goulakadur-derou-se : diouzh tu Aljeria, mard eus
bet ur stourm-dieubiñ ha -sevel riez, n’eus bet emsav ebet (war nep poent n’eo aet an Aljerianed en tuhont d’an talbennoù anavezet) ; diouzh tu Breizh, mard eus un emsav, en deus paouezet a gemer da
bal ar stourm-dieubiñ broadel. Diouzh un tu, politikerezh hag emsav ebet, diouzh an tu all, emsav hep
politikerezh. Unan eus klozadurioù pouezusañ da labour betek bremañ eo hemañ : istor Aljeria adalek
1830 betek lakaomp kreiz an 20t kantved ne c’hell ket bezañ graet er-maez eus istor Frañs. Aleze ar

riskladur a verzer a-hed heuliad da bennadoù : mui-ouzh-mui ez eus anv a istor Frañs, ken ma kemer
hemañ al lec’h-kreiz hag istor Aljeria ul lec’h-tro. Ar riskladur-se n’eo ket nevez evidomp : pell ’zo
hon eus merzet ne oa ket tu d’ober un istor eus Breizh hep ober war un dro ha mui-ouzh-mui un istor
eus Frañs. Lec’hienn voutin eo ar riskladur-se evidomp – hag evit al luskadoù broadelour breizhek, ar
re da nebeutañ, evel Breiz Atao pe U.D.B., o deus tizhet kaout un tammig gwerc’h kevredigezhel ha
graet politikerezh : loc’het o deus e stern ur vroad vrezhon (gwengelek, ret-mat e anzav) hag en em
gavet int ken buan all e stern un nerzh eus ar gevredigezh c’hall.
N’eo ket avat ar riskladur-se a vroad da vroad a zo pouezus, hogen ur riskladur all a stader ivez
e’z labour evel e labourioù hirbreder all eus an Emsav, hag a anvfen ur riskladur a emsav da emsav.
Displegañ a ran.
Dastum dafar n’eo ket dastum danvez neptu : emplegañ a ra an dafar-se istoregezh an aozerion o
deus o c’henderc’het ha, boniekoc’h, an emsavelezh a zo en orin an istoregezh-se. Kemeromp da
skouer an doare o deus an istorourion a vremañ da skrivañ an istor : an holl anezho a zegemer
bonlakadenn an ergoregezh (an diforc’hioù skol etrezo a c’hell marteze bezañ direet d’an doareoù
disheñvel he deus pep skol istorouriezh da zedalvezañ ar vonlakadenn). Met petra eo bonlakadenn an
ergoregezh ? ma n’eo ket frouezh un emsav a c’haller taolennañ e ragistor adalek Henhellaz,
Henisrael, h.a., betek an 18t kantved kornogeuropat hag e istor adalek an 18t kantved kornogeuropat
betek an hollved a hiziv. War ar vonlakadenn-se emañ diazezet ar sevenadur gouezoniezhel-kalvezel,
– ar sevenadur-se hag en deus trec’het d’ar sevenadurioù kent (hengounel-kravezel, h.a.) e pep lec’h,
en Aljeria evel e Breizh. Merkomp mat an dra-mañ : ar bolitikerion, ar soudarded, an drevidion, ar
gefredourion a gasas da get an Aljeria a gent 1830 zo boutin etrezo hag an istorourion a skriv hiziv o
istor an hevelep sevenadur ha, boniekoc’h, an hevelep emsavelezh. Da verkañ ez eo boutin ivez ar
sevenadur hag an emsavelezh-se da Aljeriz hiziv : ar brezel-dieubiñ en deus roet dezho an tu d’en em
staliañ da vat er sevenadur degaset d’o bro gant ar brezel-trevadenniñ. Mar disoc’hez-te gant « an
hevelep klozadurioù ha SORLIN », ez eo peogwir en em gavez savlec’hiet, da heul an dafar a’c’h eus
amprestet digantañ hag an istorourion all, en hevelep sevenadur hag en hevelep emsavelezh. Aze
emañ an hent-dall hag e nep lec’h all.
Penaos avat tremen e-biou d’an hent-dall ? Pe, gant gerioù all, penaos kas war-raok an
emsavelezh nevez ? Ur mare zo bet ma rae tud E.S.B. kaoz voutin gant an arnevezelezh a-enep an
henvoazelezh. Moarvat he deus an arnevezelezh talvezet dimp da harp d’en em zistrobañ diouzh an
henvoazelezh, met n’he devo roet dimp kement tra a c’hellomp tennañ diouti nemet p’he devo ivez
talvezet dimp da harp evit lammat en tu-hont dezhi. Meur a azon a ro dimp da verzout emaomp oc’h
ober al lamm-se. Unan hepken a venegin, ar pouezusañ da’m meno : emaomp oc’h arzaelañ
bonlakadenn an ergoregezh, n’eo ket en anv un ampoellelezh kevrinek o tinac’h emsav an 18t
kantved, hogen dre ma’z eo aet divastus er bed a rae dave dezhi evel d’e ziazez ha dre ma
spurmantomp eskoradur ur vonlakadenn all.
Evit komz dibarekoc’h eus tachenn an istorouriezh, hon eus d’en em savlec’hiañ en un doare
nevez. Pa oamp broadelourion, ez arveremp an istorourion c’hall en ur strivañ da ziwariañ, da neptuiñ
pezh a verzemp evel o broadelouriezh c’hall. Etrezo ha ni ne oa ket ur gudenn a ergoregezh, hogen un
afer a vroadelezh : o vezañ ma oa gwasket hon bro gant o hini, ne c’halle ket o istorouriezh bezañ
dinoaz evidomp, un arm a waskerezh ne c’halle ken bezañ. Hogen, pa ijinemp an dazont, ur wech
lamet ar c’heñver a waskerezh, ur wech aet kevatal ha keneil hon div vro e kumuniezh ar broadoù, e
tegemeremp da reizh ha naturel kaout neuze an hevelep savlec’h hag an istorourion c’hall. Skrivañ an
istor hor befe graet, int ha ni, hag an emglev etrezomp ne ve mui nemet ur gudenn a feiz vat hag a
hentenn, eleze a ergoregezh. Sklaer oa an traoù. Deurus eo merkañ int aet amsklaer diwar an ampoent
m’hon eus lakaet kudenn gant an istor end-eeun ha, drezañ, gant ar vroadelouriezh, – ha se tost
kerkent ha derou Emsav. Enebet hon eus an « istor ergorek », an hanez, ouzh an « istor diles » en anv
an emsavelezh : pep hini a wel an istor dre an istor a ra, alese an emsaver en deus ur gwel emsavel eus
an istor. Heuliad kentañ ar savlec’h-se oa hon diskogellañ diouzh bonlakadenn an ergoregezh – hag
hon lakaat en arvar da gouezhañ en ur meizadur dangorelour eus an istor ; en devoud, en deus talvezet
dimp d’ober ul lamm en tu-hont da vonlakadenn an ergoregezh ha n’eo ket da gouezhañ diwarni. Al

lamm-se dres a ro dimp tro hiziv da arzaelañ, n’eo ket mui broadegezh an istorourion, hogen an
istorouriezh end-eeun. Mibion un hevelep emsav ez eus eus alouberion Aljeria hag eus istorourion an
alouberezh, eus dieuberion Aljeria hag eus istorourion an dieubidigezh. Hon sell n’en deus ket da
vezañ ur sell a istorour e-touez selloù an istorourion all war an darvoudoù, bez’ en deus da vezañ ur
sell ken war ar re a reas an darvoudoù, ken war ar re a ra an istor anezho, evel war dud eus an hevelep
sevenadur ha mibion eus an hevelep emsav. Gallout kaout ar sell-mañ a ampleg evel just, n’eo ket en
em savlec’hiomp en diavaez eus pep tra en anv un ergoregezh rik, met emaomp en un emsav nevez a
zo eilsaveladur an emsav kent.
Gant gerioù all c’hoazh, dre an emsavelezh a anavezomp hon eus da lakaat a-wel an emsavelezh
kent, an hini a welomp ar frouezh anezhi en alouberezh hag en dieubidigezh Aljeria, en istorouriezh,
er ouezoniezh, h.a.. Un hent kontrol en un doare d’an hentennouriezh varksour hon eus da gemer : elec’h strivañ da ziskuliañ e pep tra al lodenn a ideologiezh koachet ennañ, strivañ da lakaat a-wel al
lodenn a emsavelezh ma tinaou diouti.
Kement-mañ ne lavaran ket evit ma paouezfes a labourat gant da studienn – ezhomm ’zo forzh
penaos da anaout mat an istorouriezh hag an darvoudoù danevellet ganti – hogen evit ma c’hallfes
divrazañ diwar vremañ un dezrann emsavel eus an dachenn a’c’h eus boulc’het.
(06 12 76)
ARNEVEZ : -ELEZH hag Emsav 119/430
BONLAKADENN : – an ergoregezh hag emsavelezh 119/429 hh*
EMSAV : – an 18t kantved hag an -ELEZH nevez 119/429 hh*
ISTOR : kudenn studi an – gant an emsaverion 119/429 hh* ; -OURIEZH hag emsavelezh 119/430*
Dodennoù EMVR-604

DANEVELLOÙ OBEREREZH
EMVR-605. – Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 21 du 1976.

Roll danvezioù an trede2 rummad kendaeloù eus pemzekvet prantad kendaelañ bloaziek
S.A.D.E.D..
– Bodad lennegel : labourioù war ar stern.
– Bodad armerzhel : labourioù war ar stern.
– Bodad hag emvod boutin a-zivout Emsav nevez.
KENDAELOÙ S.A.D.E.D. : roll – 15-III 119/431
Dodennoù EMVR-605

Liesskrivet gant ar gelaouenn. Ar merour : G. MAZE.
CPPAP nº 46 943.
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S.A.D.E.D. : PEMZEKVET PRANTAD KENDAELAÑ BLOAZIEK (8)
KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR AR C’HEALIADUREZHIOÙ
(C’hwec’hvet testenn, PKB-1520)
Louis ALTHUSSER : « Idéologie et appareils idéologiques d’État »1. I. – Ar
benvegadurioù kealiadel stadel.
Penaos e vez adkenderc’het ar c’heñverioù-kenderc’hañ ? Zoken ur bugel, eme MARX, a oar ne
badfe ket ur bloavezh ar gevredigezh na adkenderc’hfe ket amveziadoù ar c’henderc’hañ e-ser ma
kenderc’h. Penaos e vez adkenderc’het amveziadoù ar c’henderc’hañ, eleze 1) an nerzhoùkenderc’hañ (araezioù-kenderc’hañ + nerzh-labour) 2) ar c’heñverioù-kenderc’hañ ?
Pal Louis ALTHUSSER eo degas un elfenn nevez en derc’hadur marksour eus emframm ar
c’hevredigezhioù a-benn tremen eus par an deskrivadur da bar an damkaniezh. Ne vo gwelet amañ
nemet ar pezh a sell ouzh adkenderc’hadur ar c’heñverioù-kenderc’hañ.
ALTHUSSER a zegas da soñj e veiz MARX emframm pep kevredigezh evel un adeilad dezhañ
un diaz (danframm) ma sav diwarnañ daou solieradur an dreistframm, ar wirelezh-politikerezh hag ar
gealiadurezh. Dre leterc’hañ eo amparet enta ar meizadur-se, resisoc’h dre ul leterc’hañ egorel, hini ul
lunegor2.
Splet damkanel bras lunegor MARX eo diskouez pouez bras kudennoù an desaveladur (pe
feuriader a werc’hegezh), diskouez ez eo an diaz a zesavel e dibenn dezrann an adeilad en e bezh.
Alese ez eur degaset da lakaat e penn-kont ar feuriader piaouel d’an dreistframm, da lavarout eo
emrended keñverel an dreistframm ha kilwered an dreistframm war an diaz.
Displet bras an derc’hadur-se eus an emframm kevredadel eo bezañ leterc’hadek, da lavarout eo
chom deskrivadurel. Hervez ALTHUSSER ez eo diouzh savboent an adkenderc’hañ e c’haller hag e
ranker meizañ dezverkoù pennañ bezoud hag anien an dreistframm. A-walc’h eo mont diouzh
savboent an adkenderc’hañ evit ma teufe sklaer meur a gudenn spinet gant leterc’hadenn egorel an
adeilad, evit ma ve roet dezho ur respont meizadel. Tezenn-diazez an aozer eo n’eus ket tu da zodiñ ar
c’hudennoù-se ha da respont dezho nemet diouzh savboent an adkenderc’hañ.

Eus an damkaniezh deskrivadurel d’an damkaniezh end-eeun.
Ar benvegadur-Stad evel nerzh-erounit hag -emellout moustrer en arempred ar renkadoù-ren, er
stourm renkadel renet gant ar vourc’hizelezh hag he c’hevredidi ouzh ar broleteriezh, eo ar Stad endeeun. Neoazh, seurt doare da ziskouez anien ar Stad a chom deskrivadurel evit un darn.
Pa lavarer a-zivout leterc’hadenn an adeilad pe damkaniezh varksour ar Stad ez int meizadurioù
deskrivadurel eus o ergorenn, n’eus aze gouvennoz dezvarnus ebet. War a hañval, ne c’hell ket ar
c’havadennoù gouezoniezhel bras dioueriñ ul lankad anvet « damkaniezh » deskrivadurel. Ardreuzat
ha ret da ziorreadur an damkaniezh eo al lankad-se. Met un doare dislavar ez eus gant an droienn
« damkaniezh deskrivadurel ». Kement-se a dalvez 1) ez eo an « damkaniezh deskrivadurel » derou
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Louis ALTHUSSER, Idéologie et appareils idéologiques d’Etat, in Positions, Éditions Sociales, Paris, 1976. Sl. ivez
EMVR-600, Emsav 118/389-390, 1976, /389.
2
Al lunegorioù zo araezioù-deskrivañ arveret paot gant imbourc’herion ar werc’helezh vredel ha kevredadel. Bastus int
diwar ar mare ma lakaont a-wel er werc’helezh elfennoù stabil a-walc’h hag, etrezo, keñverioù ha darempredoù. Ar
skouerioù anavezetañ zo lunegorioù FREUD (kentañ lunegor : diemouez, ragemouez, emouez ; eil lunegor : se, me,
dreistme) ha MARX (danframm, dreistframm) ; ret eo menegiñ ivez ar gwastadoù a-zonder savelet gant GURVITCH (sl.
Emsav 64/119-135, 1972). A-zivout an termen « lunegor » e-unan, sl. DAFAR 64, Preder 64-65, 1964, /89.

dizistro an damkaniezh ; 2) nemet e c’houlenn furm deskrivadurel an damkaniezh, dre vezoud an
« dislavar »-se, un diorreadur eus an damkaniezh o tistremen furm an deskrivadur.

Ar benvegadur kealiadel stadel.
Evit kas war-raok damkaniezh ar Stad, eme ALTHUSSER, eo diziouerus derc’hel kont, n’eo ket
hepken eus an diforc’h etre galloud-Stad ha benvegadur-Stad, hogen ivez eus ur werc’henn all a zo
diouzh tu ar benvegadur-Stad hep bezañ an un dra gantañ : ar benvegadurioù kealiadel stadel.
Petra eo ar benvegadurioù kealiadel stadel ? N’int ket un heveleb gant ar benvegadur (-moustrañ)
-Stad. Hemañ, hervez an damkaniezh varksour, a c’hoarvez eus : ar gouarnamant, an amaezhiadurezh,
al luoz, ar bolis, al lezioù-barn, ar c’harc’harioù…, a vo anvet diwar vremañ ar benvegadur-moustrañ
stadel ; « -moustrañ » a verk ez arc’hwel ar benvegadur-Stad dre ar feulster, da nebeutañ ouzh ar
vevenn, – rak ar moustrerezh, da skouer an hini embreget gant an amaezhiadurezh, a ya dre het koulz
ha dre heg.
Evit an arseller deboner e wisk ar benvegadurioù kealiadel stadel ar furm eus ensavadurioù
diforc’h hag arbennikaet. Reiñ a ra ALTHUSSER ur roll kantouezek eus an ensavadurioù a ya d’ober
benvegadurioù kealiadel stadel (BKS) ar c’hevredigezhioù greantelaet :
– ar BKS relijiel (reizhiad an Ilizoù diseurt) ;
– ar BKS skolel (reizhiad ar skolioù diseurt, prevez ha foran) ;
– ar BKS familhel3 ;
– ar BKS gwirel4 ;
– ar BKS politikel (ar reizhiad politikel, enni ar strolladoù diseurt) ;
– ar BKS c’hweluniadel ;
– ar BKS kulturel (lizhiri, arzoù-kaer, sportoù, h.a.).
Gwelomp bremañ spisoc’h an diforc’h etre ar BKS hag ar benvegadurioù-moustrañ stadel. En ul
lankad kentañ e c’haller arselliñ ez eus ur benvegadur-Stad tra ma’z eus ul liested a venvegadurioù
kealiadel stadel. En un eil lankad, e stader, – tra ma’z eo ar benvegadur-Stad e dalc’h an dachenn
foran, – e sell an darn vrasañ eus ar benvegadurioù kealiadel stadel ouzh an dachenn brevez. Prevez
eo an Ilizoù, ar strolladoù, ar c’hweluniadoù, ar c’helaouennoù, skolioù ’zo, h.a.. Nemet e nac’h ar
varksouriezh ensammañ an diforc’h-se a zo un arvez eus ar Gwir bourc’hiz.
Kement-se avat n’eo ket ar pep pennañ. Ar c’hemm etre ar BKS hag ar benvegadur-Stad eo an
dra-mañ : dre ar feulster ez arc’hwel ar benvegadur-Stad tra ma arc’hwel ar BKS dre ar gealiadurezh.
Ent resisoc’h, ez arc’hwel pep benvegadur stadel, ha pa ve moustrerezhel pe kealiadel, war un dro dre
ar feulster ha dre ar gealiadurezh. Koulskoude, un diforc’h pouezus a vir ag o c’hemmeskañ. Dre ar
feulster da gentañ holl ez arc’hwel ar benvegadur-Stad, un arver eilrenk o vezañ d’ar gealiadurezh ; da
skouer, al luoz, ar bolis a ya en-dro ivez dre ar gealiadurezh, ken evit startaat o c’henstagded hag en
em adkenderc’hañ, ken dre an « talvoudoù » a ginnigont en diavaez (ar Maodiern PONIATOWSKI o
prezeg a-zivout ar « surentez » en ur greñvaat ar moustrerezh).
Heñvel met a-c’hin ez arc’hwel ar benvegadurioù kealiadel stadel da gentañ holl dre ar
gealiadurezh, en ur reiñ d’ar feulster ur roll eilrenk, gwanaet, kuzh ha zoken argelel. Ar Skol hag an
Ilizoù a ro deskoni n’eo ket hepken d’o mistri pe d’o fastored hogen ivez d’o diskibion pe d’o deñved
diwar-bouez ur reizhiad handalioù, diskarzhadurioù, dibaberezhioù, h.a. ; ar familh a ra kenkoulz, ar
BKS kulturel kenkoulz all gant ar garez da skouer.
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Kefleuniañ a ra ar familh arc’hwelioù estreget hini ur BKS. Perzhiat eo en adkenderc’hañ an nerzh-kenderc’hañ. Bez’
ez eo, hervez ar reizhiadoù-kenderc’hañ, unvez-kenderc’hañ pe/hag unvez-veveziñ.
4

Ar Gwir a sell war un dro ouzh ar benvegadur-Stad hag ouzh reizhiad ar BKS.

Rak-se e komprener gwelloc’h penaos e vez dizehan kenweredoù soutil ezpleg pe empleg etre
c’hoari ar benvegadur-Stad ha hini ar benvegadurioù kealiadel stadel. Skouerioù e-leizh a vez kavet er
vuhez pemdeziek : dav e vo, eme ALTHUSSER, o studiañ a-zevri evit distremen par an arselladur
eeun.
Diwar an evezhiadenn-se e komprener gwelloc’h pezh a ra unelezh ar c’horf meskadennek evit ur
gwel eus ar benvegadurioù kealiadel stadel. Ar pezh a unela o diseurtiezh eo an arc’hwelerezh e-unan
e kement ma’z eo bepred unelaet ar gealiadurezh, daoust d’he diseurtiezh hag he dislavaroù, diwar ar
gealiadurezh-ren a zo hini ar renkad-ren. En hevelep doare ma piaou ar renkad-ren ar galloud-Stad, e
c’haller degemer emañ ar renkad-ren o werediñ er BKS e kement ma’z eo gwerc’helaet enno ar
gealiadurezh-ren dre he dislavaroù end-eeun. Evel just, un dra eo an ober dre an dezvañ hag an
devediñ gant ar benvegadur-Stad, un dra all eo an ober dre hantererezh ar gealiadurezh er
benvegadurioù kealiadel stadel. Dav e vo diskouez splannoc’h an diforc’h-se, nemet ne oufe hemañ
mouchañ un hevelepted don. E gwir, renkad ebet ne c’hell piaouañ pell ar benvegadur-Stad hep
embreger war un dro he fennholierezh war hag e-barzh ar benvegadurioù kealiadel stadel. Arouezius
eo er c’heñver-se prederi LENIN da zispac’helaat ar BKS skolel (etre reoù all) war-benn reiñ tro d’ar
broleteriezh soviedel a oa e piaou d’ar benvegadur-Stad da ziogeliñ dazont diktatouriezh ar
broleterion hag an tremen d’ar sokialouriezh.
Ar benvegadurioù kealiadel stadel a c’hell bezañ n’eo ket hepken al lec’h hogen ivez ar skod eus
stourm ar renkadoù hag alies zoken eus furmoù taer a stourm ar renkadoù. Ar renkad (pe kevredadur
ar renkadoù) a zo er veli ne vez ket o lezenniñ ken aes er benvegadurioù kealiadel stadel hag er
benvegadur-Stad, en arbenn eus ar savlec’hioù dalc’het c’hoazh gant an ezrenkadoù-ren ha dreist-holl
an harzerezh a-berzh ar renkadoù korvoet o tennañ splet eus an dislavaroù diabarzh pe o c’hounit dre
ar stourm savlec’hioù-emgann.
Bremañ e sav ar gudenn : pehini eo pouez ar benvegadurioù kealiadel stadel ? e termenoù all :
gant petra e klot « arc’hwel » ar benvegadurioù kealiadel stadel-se na arc’hwelont ket dre ar
moustrerezh, hogen dre ar gealiadurezh ?

A-zivout adkenderc’hadur ar c’heñverioù-kenderc’hañ.
Tu zo neuze da respont d’ar goulenn : penaos e vez kefleuniet adkenderc’hadur ar c’heñverioùkenderc’hañ ?
E yezh al lunegor e lavaror e vez kefleuniet, evit un darn vras5, dre an dreistframm gwirelpolitikel ha kealiadel. Hogen, pa’z eo diziouerus distremen al lavar deskrivadurel, e vo lavaret :
kefleuniet eo, evit un darn vras () dre embreg ar galloud-Stad er benvegadurioù stadel, er benvegadurmoustrañ stadel diouzh un tu, hag er benvegadurioù kealiadel stadel diouzh an tu all.
Diskouez a c’haller adkenderc’hadur ar c’heñverioù-kenderc’hañ diouzh ur meni « rannadur al
labour ».
Roll ar benvegadur-moustrañ stadel, evel benvegadur stadel, zo kefleuniañ dre an nerzh (fizikel pe
get) amplegadoù adkenderc’hadur ar c’heñverioù-kenderc’hañ, anezho keñverioù-korvoiñ e dibenn
dezrann.
Evel just e kendaol ar benvegadur-Stad d’en em adkenderc’hañ e-unan ; en tu-hont da se avat e
kefleugn dre ar moustrerezh (adalek an nerzh fizikel garvañ betek an urzhioù hag ar berzoù
amaezhiadurel, ar garez digor pe dav, h.a.) an amplegadoù politikel da embreg ar benvegadurioù
kealiadel stadel. Rak ar re-mañ eo a gefleugn, evit un darn vat, adkenderc’hadur ar c’heñverioùkenderc’hañ, dindan « skoed » ar benvegadur (-moustrañ) -Stad. Amañ e c’hoari kalz ar gealiadurezhren, hini ar renkad-ren dezhi ar galloud-Stad. Dre hantererezh ar gealiadurezh-ren eo e c’hoarvez ar
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Evit un darn vras. Rak ar c’heñverioù-kenderc’hañ zo adkenderc’het da gentañ gant danvezelezh an argerzhkenderc’hañ hag an argerzh-amredañ. Met arabat ankouaat ez eo ar c’heñverioù kealiadel bezant diouzhtu en argerzhioù-se.

c’henson (gwigourus a-wechoù) etre ar benvegadur-Stad hag ar benvegadurioù kealiadel stadel koulz
hag etre ar re-mañ.
Goude se e ra ALTHUSSER un trosell war dasparzh ha roll an ensavadurioù en urzhaz ar BKS
adalek ar Grennamzer betek hiziv. Er prantad istorel rakkevalaour e oa ur benvegadur kealiadel stadel
pennañ, an Iliz, enni, en tu-hont d’an arc’hwelioù relijiel, an arc’hwelioù skolel hag an arc’hwelioù
stlennel ha kulturel evit un darn vat. Ar roll-diazez-se a ro da gompren perak ez eo bet kreizet ar
stourm kealiadel er stourm eneprelijiel hag enepkloerel eus ar 16t d’an 18t kantved goude kentañ
diskogelladenn an Disivoud.
Da heul an Dispac’h gall e weler ur benvegadur kealiadel stadel nevez o kemer lec’h an Iliz : ar
Skol, e dibenn ur stourm renkadel politikel taer. Setu tezenn ALTHUSSER : a-dreñv c’hoarioù ar
benvegadur kealiadel stadel politikel oc’h aloubiñ ar rakleur, ar vourc’hizelezh he deus lakaet en e
blom he benvegadur kealiadel stadel pennañ, ar benvegadur skolel. Erlec’hiet eo bet an daouad SkolFamilh ouzh an daouad Iliz-Familh.
Perak ez eo ar benvegadur skolel ar benvegadur kealiadel stadel pennañ er c’hevredigezhioù
kevalaour ha penaos ez arc’hwel ?
1) Kement benvegadur kealiadel stadel ’zo a gendaol d’an hevelep disoc’h : adkenderc’hañ ar
c’heñverioù-kenderc’hañ, eleze ar c’heñverioù-kenderc’hañ kevalaour.
2) Pep hini en gra en doare a zo dioutañ, – ar benvegadur politikel o sujañ an hiniennoù d’ur
gealiadurezh politikel stadel, pe « gwerinek », pe « ameeun » (daeliek) pe « eeun » (faskour pe
poblatersel) ; ar benvegadur stlennel o kargañ dre ar wask, ar skingomz, ar skinwel, an holl
geodedourion gant drammadoù pemdeziek a vroadelouriezh, a chaovinegezh, a frankizouriezh, a
zivezelouriezh, h.a. ; heñveldra evit ar benvegadur sportel (roll ar sport er chaovinegezh) ; ar
benvegadur relijiel o tegas da soñj – e-ser sarmonioù ha lidoù bras ar C’hanedigezh, an Dimeziñ hag
ar Marv – n’eo mab-den nemet ludu, anez e karfe e vreudeur betek astenn ar jod all ; ar benvegadur
familhel… Ne dalv ket ar boan kenderc’hel.
3) Renet eo ar « sonadeg »-se gant ur gevrollenn unel (strafuilhet gant dislavaroù, re ar renkadoùren kozh pe re ar broleterion hag o aozadurioù) : kevrollenn kealiadurezh ar renkad-ren eo, kevanet
outi dodennoù bras denelouriezh an Hendadoù Meur, ar re o deus graet, a-raok ar gristeniezh, ar
burzhud gresian, ha goude, meurded Roma, ar Gêr divarvel, ha dodennoù al Laz dibarek hag hollek,
h.a., broadelouriezh, divezelouriezh hag armerzhelouriezh.
4) Padal, er sonadeg-se, ur benvegadur kealiadel stadel a c’hoari ar roll pennañ, daoust ma ne vez
ket roet skouarn nemeur d’e sonerezh : ken didrouz eo ! Ar Skol an hini eo. Sammañ a ra, adalek ar
skol-vabiged, bugale an holl renkadoù. Adalek ar skol-vabiged – gant an hentennoù nevez pe an
hentennoù kozh – e sank en o speredoù troioù-chem pakadet er gealiadurezh-ren (ar galleg, an niveriñ,
ar skiantoù, al lennegezh) pe, eeunoc’h, ar gealiadurezh en he stad krai (divezouriezh, deskadur
keodedour, prederouriezh). E-tro c’hwezek vloaz e kouezh ur yoc’had vras a vugale er
« c’henderc’hañ » : ar vicherourion pe ar gouerion vihan. Kenderc’hel a ra ul lod all eus ar yaouankiz
gant ar skol ; ar re a gouezh en hent a ya da leuniañ staeloù ar sternioù bihan hag etre, an implijidi, an
amaezhiaded vihan pe etre, ar vihanvourc’hizion a bep seurt. Ul lod diwezhañ a ziraez ar c’hrec’h, pe
evit kouezhañ en un hanterzic’hwel kefredel, pe evit pourchas graerion ar c’horvoerezh (kevalaourion,
ardeaded), graerion ar moustrerezh (milourion, poliserion, politikerion, amaezhierion, h.a.) ha
micheridi ar gealiadurezh (kloer a bep seurt, an darn vrasañ anezho o vezañ laiked kendrec’het).
Kement hini a gouezh en hent zo dezhañ koulz lavarout ar gealiadurezh o tereout ouzh ar roll a
rank c’hoari er gevredigezh renkadel : ar roll a gorvoed (dezhañ un emskiant « vicherel », « divezel »,
« keodedel », « broadel » hag anpolitikel « diorreet-kaer »), ar roll graer ar c’horvoerezh (gouzout
gourc’hemenn ha komz ouzh ar vicherourion, piaouañ skiant an darempredoù kevredik), ar roll graer
ar moustrerezh (gouzout lakaat da sentiñ, gouzout ober gant dareulerezh-lorbañ al leviaded politikel),
pe ar roll micheriad ar gealiadurezh (gouzout ober diouzh ar c’houstiañsoù gant an azaouez, eleze an

dispriz, an drouktunerezh, al lorberezh ret ; kement-se diwar-bouez an Divezelezh, ar Vertuz, an
Drehontelezh, ar Vroad, roll Frañs er Bed, h.a.).
Evel just, e vez desket un niver mat eus ar « vertuzioù »-se ivez er familhoù, en iliz, el lu, el
levrioù kaer, er filmoù ha zoken er sportvaoù. Hogen dre ar skol eo, dre zeskiñ un nebeut troioù-chem
pakadet e kealiadurezh ar renkad-ren, e vez adkenderc’het, evit un darn vras, keñverioù-kenderc’hañ
ar gevredigezh kevalaour, eleze ar c’heñverioù korvoerion-korvoidi. Goloet e vez gwikefreoù an
anadenn gant ur gealiadurezh hollvezant, a zo unan eus furmoù pennañ ar gealiadurezh-ren vourc’hiz :
ar gealiadurezh-se a ziskouez ar Skol evel ur metou neptu, hep kealiadurezh ; eno, mistri doujus da
« goustiañs » ha da « frankiz » ar vugale lakaet e pep fiziañs etre o daouarn gant o zud (a zo dieub
ivez, eleze perc’henn war o ganadur), o lak da ziraez ar frankiz, an divezegezh hag an atebegezh a
oadourion diwar-bouez ar skouer a roont o-unan, o anaoudegezhioù, o vertuzioù dieubus.
E dibenn an argerzh-se e teu ar Skol da vezañ ken « naturel », ken diziouerus, talvoudus, ha zoken
madoberus d’hon c’hemprediz ha ma oa « naturel », diziouerus ha madelezhus an Iliz d’hon hendadoù
un nebeut kantvedoù ’zo.
En devoud, an daouad Skol-Familh a amsav an daouad Iliz-Familh en e roll a venvegadur
kealiadel stadel pennañ. Souezh ebet da gaout enta pa weler enkadenn ar reizhiad skolel en ur bern
Stadoù (en ur ser gant enkadenn ar reizhiad familhel) o wiskañ ur ster politikel pa ouzer ez eo ar Skol
ar benvegadur kealiadel stadel pennañ. An daouad Skol-Familh a c’hoari ur roll desavelus en
adkenderc’hadur keñverioù-kenderc’hañ ur reizhiad-kenderc’hañ lakaet en argoll gant ar stourm
renkadel bedel.

Evezhiadennoù-dezrannañ.
Ne’m eus graet betek-henn nemet diverrañ un darn eus studienn ALTHUSSER. Splet an
imbourc’h renet gantañ eo ar striv a ra da spisaat ha da neveziñ un nebeut meizadoù marksour chomet
amfraezh pe da nebeutañ « deskrivadurel », eleze skeudennel. Mont a ra gant an hent en deus digoret
GRAMSCI (sl. da skouer an diforc’h gramchiour etre ar gevredigezh politikel hag ar gevredigezh
keodedel) ha reizhiadekaat ar pezh en doa spurmantet an damkanour italian.
Gant ALTHUSSER e kaver ur varksouriezh a venn bezañ war an talbenn, dibourc’het ken eus
dogmategezh « stalinour » ar strolladoù komunour er veli, ken eus meskaj kealiadel ar gleizelourion a
lavar bezañ marksourion. Un dachenn-dafariñ brientek eo enta da zezrann emsavel ar varksouriezh a
vennomp sevel evit an embann e galleg.
Setu un nebeut durc’hadurioù a welan evit un dezrann eus ar skrid-se. Diskouez a ra
ALTHUSSER penaos e vez adkenderc’het ar c’heñverioù-kenderc’hañ. Ar c’hevredigezhioù avat,
ouzhpenn en em adkenderc’hañ, a zedaol beziadoù na oa ket anezho a-raok. Mat eo diskouez penaos
en em astenn ar c’heñverioù-kenderc’hañ hag ar gealiadurezh-ren, eleze penaos ez emframm ar
c’hevredigezhioù, met penaos displegañ e tiemframmont, e tarzhont hag ez ademframmont ? Respont
a ra ez eus dislavaroù er benvegadurioù kealiadel stadel en arbenn eus levezon ar renkadoù-ren kozh
ha dreist-holl eus nagennerezh ha stourm ar renkadoù suj (ar broleteriezh). Roll ar broleteriezh hag he
aozadurioù e ve kas ar stourm kealiadel enno war-benn gourzhtreiñ ar BKS ha tarvañ an
adkenderc’hadur dre ziskouez anien « renkadel » an troioù-chem. Koulskoude e nep lec’h ne zedalvez
ALTHUSSER e zamkaniezh da bleustr fetis ar P.C.F. en ensavadurioù gall. Hemañ zo hiziv unan eus
difennourion daerañ ar skol hag ar familh e Frañs.
A-du-rall, penaos e tezrann ALTHUSSER e vezañs evel kefredour e framm ar P.C.F. hag evel
kelenner er Skol-veur ? Pa glever Georges MARCHAIS o komz eus roll Frañs er bed, eus an
Divezelezh, ha ne c’hoari ket roll ur « micheriad eus ar gealiadurezh » ? Bez’ e ve da dedalvezañ
dezrann ALTHUSSER da embregiezh ar P.C.F. ha dezastum e kendaol ar strollad da adkenderc’hañ
ar reizhiad-kenderc’hañ pe da nebeutañ ez eo ken bezant ar c’heñverioù-kenderc’hañ arallek er framm
komunour ma tedaol furmoù kevredadel peuzheñvel.

Evit distreiñ da gudenn an dislavaroù er BKS eo dav lakaat a-wel an dezenn gevredadour empleg
e dezrann ALTHUSSER a anvin ar gweladur armerzhel arc’hwelel eus an ensavadurioù. Hervezi ez
eo displegadus penn-da-benn bezoud ha dezverkoù an ensavadur dre an arc’hwel a gefleugn er
gevredigezh, dre e roll en armerzh hollek ar gedvuhez.
Penaos displegañ ez eus ensavadurioù na arc’hwelont ket ? ez eus enkadennoù enno nad int ket
devoudet war-eeun gant stourm kealiadel ar renkadoù pe ar strollennoù suj ? E Kornog Europa, ar
broleteriezh klasel eo ar renkad diwezhañ a zo tizhet gant nagennerezh ar familh hag ar skol, da
skouer. E meur a geñver e chom c’hoazh kreñvlec’h an talvoudoù henvoazel.
Un derou respont a zeuy pa vo lavaret emañ an ensavadurioù e maezienn an argeloù. Ar gweladur
arc’hwelek a empleg ez eo kevazas an ensavadurioù ouzh o arc’hwel, ouzh an darempredoù
kevredadel danlec’hiet. Anster eo, rak bonlakaat a ra he deus ar vuhez kevredadel « un dra bennak da
eztaoliñ »6 a ve gwerc’hel a-raok al lavar (yezh, argeloù, ensavadurioù, frammoù) ma vo eztaolet.
Dizegemeradus eo da skouer al lakadenn ez eo desavelet e dibenn dezrann an dreistframm gant an
danframm. En ur par hollekoc’h ez eo kement ha diren an argel (a guzh en ur ziskouez hag a ziskouez
en ur guzhat) d’an arouez.
Soliadek eo gweladur ALTHUSSER. Da heul MARX e tiazez e zezrann hag e veizadoù war
wastadoù kaledetañ ar gevredadelezh, dibaot a wech war ar gwastadoù donoc’h ma emañ an
nidiadelezh o werc’hañ da gentañ.
ADKENDERC’H : -ADUR ar c’heñverioù-kenderc’hañ (ALTHUSSER) 120/435 hh**
BENVEGADUR : – kealiadel stadel (ALTHUSSER) 120/435 hh* ; --moustrañ stadel 120/436
DAMKANIEZH : – deskrivadurel ha – end-eeun (ALTHUSSER) 120/436 hh*
DREISTFRAMM : an – hervez ALTHUSSER 120/435 hh*
FAMILH : ar – evel benvegadur kealiadel stadel (ALTHUSSER) 120/437, 442 hh
KEALIADUREZH : ar – hervez ALHUSSER 120/437 hh*
SKOL : ar – evel benvegadur kealiadel stadel (ALTHUSSER) 120/438, 440 hh*
Dodennoù PKB-1520

KENDAEL A-ZIVOUT EMSAVIOÙ AR BROIOÙ ALL
(C’hwezekvet testenn, PKB-1521)
An emsav aljerian. XV. – Aljeria eus 1870 da 1900 (6) : an tevezvodoù araokadour
(dibenn).
En ebrel 1898, goude diskar Léon BOURGEOIS, e savas MÉLINE un tevezvod a badas betek
mezheven 1898, dre harpañ, henn gwelet hon eus, war ur muianiver stabil. Zoken e tizhas MÉLINE
kaout digant an Dael ma ve ampellet eus c’hwec’h miz an dilennadegoù dezverezhel : en ebrel 1898 e
voent graet e-lec’h bezañ e du 1897. Habaskterourion e oa eus izili ar vaodierneg, evel BARTHOU en
Diabarzh, Gabriel HANOTAUX en Traoù diavaez, COCHERY en Arc’hant, LEBON en
Trevadennoù, « goubrenadus, nann, met an holl anezho aketus da c’hoantoù ar metaouioù aferioù »7.
Gant an Tevezeg e-unan edo Maodiernezh ar Gounezerezh. Gwarezelour, e oa MÉLINE liammet ent
personel ouzh gwiaderezh Reter Frañs, ha goût a ouie e c’halle kaout war ar c’hraf-se harp al
labourerion-douar. E 1898, e lakaas uhelaat c’hoazh ar gwirioù maltouterezh war an enporzhiadurioù.
6
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Er mare-se eo deuet mat al leviadurezh-wareziñ gant ar gouerion : ne welont ket ez eus anezhi war hir
dermen ur skoilh da arnevesadur ha da ziorreadur ar gounezerezh gall oc’h ober dezho kouezhañ en ur
c’helc’h-bac’h a washa dibaouez o dilañs e-keñver ar genderc’herion estren. Hep plegañ an disterañ
war bennaenn al likelezh e ren MÉLINE ul leviadurezh a emglev gant ar gatoliged : ezhomm en deus
anezho evit e vuianiver en Dael a-enep d’an tu kleiz pellañ. Gorrekoc’h ez a erlec’hiadur ar c’hoskor
lik ouzh ar c’hoskor relijiel er skolioù kumunel. Ar gouarnamant a lez ar breuriezhoù anaotreet da
zistreiñ ha da sevel kelenndioù. Jacques PIOU e-unan a skrive : « Diazezadennoù nevez a voe graet,
ha perc’hentiezhoù an Iliz a yeas d’ur vent dianav betek neuze8. » Ar muianiver en deus MÉLINE er
Gambr n’eo a-benn ar fin nemet un adsked diwar e arwarzh er vro ma seller outañ evel ouzh ur
merour onest, ampart, evezhiek, – dreist-holl e metou ar gevalaourion, ar renkadoù etre, ar gouerion
ha dre-vras an holl berc’henned ha leveourion. Sankañ a ra ar vuhez politikel gall er
c’houzañvadegezh hag en diflachegezh. Pell amzer en dije padet marteze ur seurt stad a draoù anez an
afer DREYFUS.
Koulskoude ne chom ket dioberiant an eneberezh. Ar radikaled a gil er c’hêrioù ma kollont muiouzh-mui a vouezhioù micherour e gounid ar sokialourion, nemet e tiazezont war ar maez, ma
hañvalont bremañ difenn al likelezh ha dizalc’hiezh ar gouerion e-keñver an Iliz hag ar c’houvriaded
kalz gwelloc’h eget an habaskterourion tamallet a « vratellañ » ar Republik dre gevrediñ gant an tu
dehou. Dre gavout un diaz nevez er ploue e tizh ar radikaled dont tre er Sened ma amparont gronnad
ar « C’hleiz gwerinek », leianiverek met pouezus. E du 1894 o deus un nebeut radikaled yaouank
savet ar Poellgor-kreiz a obererezh republikan a zo e gefridi war un dro plediñ gant ar moederezh ha
kenurzhiañ an holl boellgorioù radikal lec’hel, al logoù masonek hag ar c’helaouennoù o tifenn ar
mennozioù radikal. E du 1895 e kendeuz ar Poellgor-kreiz gant un aozadur radikal all graet gant
daelidi ha dezhañ an hevelep palioù hag e teu da vezañ ar Poellgor-oberiañ evit an adreizhoù
republikan, o vodañ 70 poellgor lec’hel, 53 log vasonek, 62 gelaouenn. Emañ enta ar radikaled o’n em
frammañ er par broadel. Rannet int a-zivout ar c’hudennoù armerzhel ha kevredigezhel, nemet en em
unanont da dagañ leviadurezh relijiel MÉLINE, o tamall dezhañ bezañ kloerelour. « Dre-holl en em
sil an Iliz. » a lavar Léon BOURGEOIS e 1897 e Château-Thierry. Ar frañmasonerezh a zeu da
harpañ seurt stourmad enepkloer : ar republikaned habaskterour a goll ar muianiver o doa ennañ betek
neuze e gounid ar radikaled. « An enepkloerelezh, ur vellouriezh politikel da unvaniñ an tu kleiz hag
un durc’hadur prederouriezhel, kement-se zo an eztaol eus eorizh kevredigezhel ar radikalegezh :
diazez a ro da frankizadur an dud vunut e-keñver ar c’houvriaded henvoazel, e-keñver ar
“gevredigezh” ma’z eo ken kreñv, er broviñs pergen, levezon ar gatoligiezh9. » Ar sokialourion, henn
lavaret hon eus c’hoazh, o deus graet berzh e dilennadegoù dinazel 1896, pe ent distag, pe e gronnoù
leianiverek e-barzh ar c’huzulioù-kêr radikal, ha dre an ober dinazel ez embregont ur meni
kempennouriezh : da skouer e roont lañs d’ar gwazadurioù foran, e klaskont gwerinekaat tellerezh ar
c’humunioù. E 1896, e 12t ranngêr Paris, en em vod en ur banvez derc’houezourion ar c’huzulioùdinaz sokialour, en o zouez pennoù-strollad evel BROUSSE, Jules GUESDE, Édouard VAILLANT
ha « sokialourion dizalc’h » evel JAURÈS, VIVIANI, MILLERAND. An allemanourion hepken zo
ezvezant. Nebeut goude e ra MILLERAND ur brezegenn e Saint-Mandé ma klask diazezañ ur meni
raklun boutin etre ar sokialourion. Hervezañ e tle ar « berc’hentiezh kevredigezhel » kemer lec’h ar
« berc’hentiezh kevalaour », met en un doare pazennadek. Reiñ a ra skouer ar purerezhioù sukr : eno
eo bet kaset an tolpadur ken pell ma’z eo an ijinerezh-se « darev adal bremañ evit ar perc’hennadur
kevredigezhel ». MILLERAND a-du-rall a venn sioulaat ar berc’henned vihan. Diogeliñ a ra e vo
kemeret ar galloud gant al labourerion dre ar mouezhiañ hollek, an « araezioù dispac’hel » o vezañ
dizarbennet. Spered etrevroadelour ar sokialouriezh, emezañ c’hoazh, ne zle ket mont a-enep ar
garantez ouzh ar « vammvro c’hall, benveg hep e bar a araokaat danvezel ha buhezel. » Dasson bras a
sav da brezegenn Saint-Mandé ha nec’het kenan eo ar vourc’hizion en desped da brepozioù distanus
MILLERAND. Ugent eizh kannad a zarbenn un diskleriadur savet neuze hag a zo tost da brezegenn
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Saint-Mandé. An allemanourion hepken a sav a-enep, met n’eo ket ar c’hedourion. Emañ ar gronnad
sokialour en Dael o vont war-du e unvanadur.
E-kichen eneberezh an tu kleiz pellañ emañ hini an tu dehou. E-touez ar gatoliged entuet ez eo
bihanniverek ar re evel Jacques PIOU a zo prest da zegemerout direndael an dezvadurezh lik. Emañ ar
pep brasañ anezho e soñj sevel ur strollad bras a zifennerezh relijiel a-benn gallout war hir dermen
daskemmañ al lezennoù lik, ar re a denn d’an deskadurezh dreist-holl. An tuadur-se a adkaver er wask
katolik, er c’helaouennoù La Croix ha Le Pélerin pergen. La Croix a ren war un dro stourmadoù
eneplik hag un demagogiezh enepkevalaour dezhi arlivioù enepyuzev. Nec’het eo ar republikaned,
habaskterour pe radikal, gant tagusted ar wask katolik. E gwir, seurt difreterezh zo tra ar stourmerion,
beleion pe ankloer ; ar gatoliged all, niverus-ouzh-niverus, a ro o asant dizistro d’al lezennoù lik.
Hogen un dra zo anat : mar o deus pellaet ar gatoliged diouzh an unpennelouriezh, ned eo ket klok
c’hoazh o entuadur gant ar Republik en abeg d’an dezvadurezh lik : an difennerezh relijiel a chom
unan eus prederioù kentañ an tu dehou.
Emdroet eo ar gounezerezh gall da heul enkadenn vras dibenn an 19t kantved. E stadegoù 1906 ez
eus niveret 2 700 000 tieg a bep live : 500 000 nebeutoc’h eget e 1882. Seizh diwar eizh o deus etre 1
ha 10 hektarad, o terc’hel 24 % eus hollad an douaroù gall. Ar 40 % eus an douaroù zo dindan atantoù
etre 10 ha 50 hektarad. Un drederenn eus an douaroù enta zo e piaou an atantoù dreist 50 hektarad, a
ra nebeutoc’h eget 2 % eus niver ar stalioù gounezel. Ar gouerion etre o deus harpet kalz gwelloc’h
eget ar re vihan ouzh an enkadenn : ul lec’hed aezoni o devez pa vev ar re all war dreuzoù an dienez.
Gwelloc’h en em zibab ivez ar berc’henned hag ar verourion eget ar vetaerion : war gilañ ez a ar
metaerezh. Aet eo da get pe-dost an atantoù dindan 0,5 hektarad ken niverus e dibenn an Eil
Impalaeriezh hag e derou an Trede Republik. Korvo o deus tennet an dieion etre eus an diaesterioù o
deus enket kalz kouerion vihan, ouzh o rediañ da zilezel o douaroù ha da zivaeziañ. Heuliad all diwar
an enkadenn, digresket eo priz an douar hag al leveoù tennet diouto : perc’henned vras a werzh o
domanioù, brientinion da skouer o kuitaat ar c’hêrioù proviñs bihan evit en em staliañ e Paris. Ned eo
ket bet gwerinekaet nemeur ar berc’hentiezh-douar avat abaoe 1871, daoust d’ar pezh a embann ar
bruderezh republikan : bihanoc’h eo niver ar berc’henned eget e 1850 ha dre se brasoc’h lodenn pep
hini, hogen ur pouez bras a chom atav gant ar c’hourferc’hentiezh. An atantoù dreist 50 hektarad a
gaver er C’hreisteiz ha dreist-holl e Diazad Paris ma o deus gougantet an atantoù bihan hag etre bet
freuzet gant enkadenn an edeier hag ar magerezh deñved, dic’houest ma oant d’ober an
unanbostadurioù ret ha da dreuzfurmiñ o doareoù-gounit. Emañ an atantoù bras-se dindan gorvoiñ
hanterat, « hogen ar verourion o tiekaat ar stalioù dreist 50 hektarad en em ren evel pennoù bras (). Ar
merour a wel a-bell war al labour-douar. Bevañ a ra en e bart, en un ti kaer, pell diouzh an adeiladoù
gounezel. Goprañ a ra ugent pe tregont mevel lakaet dindan urzhioù ur mevel-bras, ha n’o anavez ket
ent personel. Alies e ra evel pa vije mestr war e zouar. Er Brie, er Valois e ra ar verourion eskemmoù
kenetrezo evit koazhañ ar sankennoù diaezus10. » Alies e kemer ar merour e feurm war un dro an
douaroù eus meur a berc’henn, o tont dre se da vezañ kreñvoc’h eget pep hini anezho. « Ar merour
bras eus ar Brie pe an Artois en em laka da gevatal d’ur greantour hag a sell diwar fae ouzh perc’henn
paour ar Causses11. » Tennderioù a vez etre kouerion a liveoù disheñvel, met kompezet int a-benn ar
fin gant un emskiant korfuniadel kreñv. Ar c’hounideion en em gav liammet gant lazioù ha
mennozioù boutin : dalc’hidi start ez int d’ar frankizouriezh armerzhel (gwarezelourion int avat evit a
sell ar c’henwerzh diavaez). Stag-tre e chomont ouzh an douar ma welont andon o c’horvoder hag o
dizalc’hiezh. Prizius eo houmañ evito : gwelet hon eus penaos o deus degemeret ar Republik a zeue
d’o harpañ en o stourm ouzh an aotrouniezhoù henvoazel. Ned eont da labourat e kêr nemet pa vezont
gennet dizistro, ha dre se n’en deus ket an divaeziañ e Frañs en 19t kantved miret ouzh ar gevredigezh
a chom kouriadek, a-c’hin d’ar pezh a zo c’hoarvezet en Alamagn hag e Saoz. An dregantad gounezel
eus ar boblañs-labour a goazh e Breizh-Veur eus 46 % e 1820 da 15 % e 1870 ha da 6 % e 1910 ; e
Frañs hag en Alamagn ez eo 49 % e 1870, hogen tra ma’z eo kouezhet da 18 % en Alamagn e 1910 ez
eo c’hoazh 42 % e Frañs. Evit chom war o atant pa vihana o c’horvoder, e krenn ar gouerion c’hall
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war o dispignoù (alies betek mont tost d’an dienez) ha war niver o bugale : aze emañ unan eus
arbennoù pouezusañ gouzizadur ar feur-genel e Frañs e dibenn an 19t kantved. Er Brie da skouer ez a
da get ar gouerion vihan war an uhelgompezennoù ma vez kenderc’het edeier ; re an traoniennoù o
c’hounit legumaj a zalc’h gwelloc’h nemet o deus ivez nebeutoc’h a vugale. Alies, da heul an
divaeziadur eus gwiskadoù paourañ ar boblañs e sav barr-bevañ ar re a chom tra ma koazh ar feurgenel ganto. Kement-se a c’hoarvez da skouer er Maurienne ma’z a kuit an dornwezhourion hag ar
goataerion ha ma tigresk ar feur-genel eus 32 dre vil e 1872 da 23 e 1812 ; e menezioù Arvern e
kouezh herrek ar feur-genel eus 27 dre vil e 1883 da 16 e 1892, eleze da izeloc’h eget ar feur-mervel
en tri-c’hard eus ar c’humunioù : dilezet eo bet ar c’hêriadennoù a-us da 1100 m hag, er re a-is, ez eo
bet erlec’hiet ouzh al liesgounit henvoazel gounezadur ar boued-chatal askorusoc’h ha dilabourusoc’h.
C’hoari a ra ul lusked kreñv er goueriadelezh c’hall abaoe an 18t kantved evit perc’hennañ an
douar, ha war an amboaz-se he deus renet ur stourm hir ha pennek. Anat eo bet hemañ dreist-holl e
grez Unpenniezh Gouere hag an Eil Impalaeriezh pa zegase ar Reverzhi c’hounezel ur gorreadur eus
barr-bevañ al labourerion-douar : arboellañ a raent ar muiañ gwellañ evit prenañ douaroù. Ur wech
deuet ar bloavezhioù enkadennek e chom war ar maez ar gouerion a c’hell bevañ diwar o atant, oc’h
asantiñ alies d’ur standur izel-tre, ar pep retañ ha netra ken. Rukun bras o deus o vont d’en em staliañ
e kêr. Goût a ouzont e vo al labourioù diberzhek ha gopret fall o lod er greanterezh ha tuet int da
welout en divaeziañ anzavadur ur c’hwitadenn kentoc’h eget derou ur berzh kevredigezhel. Dre
zivaeziadur ar wezhourion-douar hag an dieion vihan e teu bed ar ploue da vezañ unneuziekoc’h, –
pezh en deus lakaet reoù ’zo da grediñ e c’hoarveze ur « gwerinekadur » eus ar berc’hentiezh-douar e
grez an Trede Republik. Ret eo merkañ e chom ur boblañs niverus war ar maez hag ez eo ar gouerion
bepred ar stroll dilennel pouezusañ.
Stadegoù 1906 a ziskouez, e-kichen an dieion, un niver hogos kevatal a wezhourion-douar :
2 600 000. Emaint 200 000 nebeutoc’h eget e 1882 ; n’eus ket aze un diforc’h gwall vras, met o
dasparzh douaregorel zo kemmet kalz. Kuitaet o deus kreisteiz Frañs, lakaet er-maez ar rannvroioù o
deus miret o gwiniegi. En em zastum a reont en norz d’al Liger : en hollad eus departamantoù an Norz
hag eus Diazad Paris e kaver tost daou wezhour evit ur penn-stal. Kalz distabiloc’h eo aet o saviad :
mui-ouzh-mui en o enfreder evit ur rannvloaz. An atantoù oc’h implijout kalz gwezhourion zo alies ar
re araokaetañ, ha gwashaet eo c’hoazh diasurded ar gourc’hwel gant an ardivinkaat. Da get ez a an
emframmoù a harpe ar wezhourion-douar en o buhez. An darempredoù dibersonel a denn da gemer
lec’h an darempredoù a zoare diegezhel a gaved c’hoazh en atantoù bras Diazad Paris e grez an Eil
Impalaeriezh. Gant disparti an dornwezhourion ez a ar gêriadenn c’hall d’ur stroll atantoù ma’z eo
paouraet ar gedvuhez, ma n’he deus ar yaouankiz c’hoant ebet da chom, ma steuz ivez al liammoù a
genskoazell : « Skoret e veze an davanteion, fiziet e veze enno labourioù bihan evit o skoazellañ da
vevañ, gouzañvet e veze c’hoazh ar pennaouiñ. Kemm zo d’ar saviad-se12. » Ne chom peurliesañ er
c’hêriadennoù nemet ar pennoù-stal hag ar wezhourion-douar, an eil re evel ar re all o vevañ
tamolodet warno o-unan. Ar wezhourion zo alies tud deuet eus ur rannvro all ha disfiziañs o deus
anezho ar c’hounideion staliet er gumun abaoe remziadoù. A-du-rall e klot kresk herrek an
alkoolegezh war ar maez gant ur seurt diskar eus ar gedvuhez : an disterañ kêriadenn he deus bremañ
he c’hafedi. Ouzhpenn ma’z eo aet breskoc’h o saviad, e tisleber barr-bevañ gopridi ar gounezerezh.
Da skouer, ur c’houblad gwezhourion-douar eus an Tarn a c’houneze 600 lur ar bloaz betek 1880 ;
gant enkadenn ar gwiniegi e kollas pep hini daou vizvezhiad gopr ; da heul, e treuztirias a-yoc’h
mevelion-atant an Tarn, nemet e voent amsavet gant re all kalz distusoc’h o tont eus ar Ségalas hag
oc’h asantiñ d’ur gopr dindan 400 lur. Heverk eo ivez steuziadur ar wezhourion perc’henn d’ul logelldouar : diskenn a ra o dregantad er Seine-et-Marne eus 60 % e 1862 da 31 % e 1912 ; en Oise e oant
11 400 e 1862, 6 600 e 1892, 3 300 e 1912. E dibenn an 19t kantved o deus gopridi ar gounezerezh
kollet pep spi da vezañ tieion un deiz, pe evel perc’henned, pe evel merourion. Kavout a ra dezho
emaint en arlez hag e tisfizier diouto. Un darn bouezus eus ar boblañs c’hall a reont : 6 milion a dud
emaint gant o familhoù. Hogen en arbenn eus o barr-bevañ ha -deskadur izel-tre, eus o strewadur hag
o distabilder, n’int ket evit amparañ un nerzh kevredigezhel ha politikel. N’eus ket a c’hweluniadoù
12

Pierre SORLIN, id., p. 56.

en o zouez, war-bouez nemedennoù dibaot-kaer, evel koataerion ar Cher hag an Nièvre o deus savet
uniadoù ha diframmet kreskidigezhioù gopr digant ar varc’hadourion goad. Ar sokialourion a bled
gant labourerion an ijinerezhioù evodet eus ar Reverzhi c’hounezel, nemet e chomont digas ouzh ar
broleteriezh c’hounezel strobet en emframmoù henvoazel war o diskar ha nad eo ket un nerzh
gwirion. Daoust d’o saviad tenn-tre avat e kav gwelloc’h ar wezhourion-douar chom war ar maez eget
mont da labourat e kêr : evel an dieion o deus ar vrasañ diegi o tivaeziañ. E 1903 da skouer en
arondisamant Melun e niverer 350 atant o reiñ gourc’hwel da 3 000 den, pa’z eus 6 000 gwezhourdouar. « En Norzh evel er C’hreisteiz, un niver bras a davanteion, dic’houest d’en em azasaat diouzh
ar c’hêrioù, zo gwell ganto menel war ar maez ma n’o deus chañs ebet da c’hounit o bevañs13. »
Ar c’henderc’hadurioù henvoazel, an edeier, ar plant gwiadel, ar magerezh deñved o deus kilet e
gounid ar pradeier, ar boued-chatal hag ar magerezh-bioù. Ar gwini a gaved un tammig dre-holl araok reuzioù ar filoksera a denn da vezañ un arbennigiezh rannvroel abaoe ma’z eus bet savet
gwiniegi nevez diwar gefioù a orin amerikan ; hogen kresk an askoradoù a gempouez kurzhadur ar
gorreadoù : adalek 1900 e tiraez en-dro kenderc’h ar gwin live bloavezhioù gwellañ an Eil
Impalaeriezh ; tamm-ha-tamm avat e riskl ar winierion c’hall etrezek un enkadenn all, dre an
dreistkenderc’h ha diskar ar prizioù-gwerzhañ ar wech-mañ. Araokadennoù ez eus enta er
gounezerezh : kilañ a ra an tirien, ouzh ar c’henderc’hadurioù henvoazel e vez erlec’hiet mui-ouzhmui reoù nevez kalz askorusoc’h, kreskiñ a ra niver ha pouez keitat ar bioù. Hogen, Diazad Paris hag
an Norz lakaet er-maez, ez a gorrek an araokaat, arver an temzoù kimiek pergen. Bihan eo kresk
askorad keitat ar gwinizh dre hektar, o sevel eus 11 da 13, 5 kantolz etre 1882 ha 1913 evit Frañs abezh, hogen eus 18 da 30 kantolz evit ar Brie. Emañ merourion vras kompezennoù Diazad Paris hag
an Norz war dalbenn an arnevesaat hag an ardivinkaat, o kenderc’hañ evit an nevid ha n’eo ket evit an
unanveveziñ, o wiskañ doareoù pennoù-embregerezh greantel, evel o c’hevelebed eus Breizh-Veur,
Belgia hag Alamagn. En eneb, warlerc’hiet e chom gounideion ar rannvroioù all, sanket don en o
sodelloù, bac’het en emvasterezh, kevanaet fall ouzh an armerzh nevidek, o tegemerout gorrek ha gant
dale an araokadennoù kalvezel. E-se ez eo graet poblañs-labour ar ploue e Frañs gant ur bihanniver a
gevalaourion c’hounezel hag ur brasniver a dieion hag a wezhourion-douar o punec’hiñ, met stagkreñv ouzh an douar zoken pa ouzont ne raint morse berzh, o krennañ war niver o bugale, hag o
tivaeziañ hepken pa n’int evit ober e mod all ken. Hogen ar gwiskadoù paour-se ne bourchasont ket
arvalion evit an aozadoù greantel : lakaet er-maez tachadoù ’zo ez eo ar ploue un nevid fall evit an
ijinerezhioù gall, hag aze e kaver unan eus arbennoù pennañ o chagadur. Un arbenn all eo kresk
gorrek poblañs Frañs. Gwelet hon eus a-hend-all mirelouriezh ar vourc’hizion hag ar renkadoù etre ;
trec’h oa bet ar republikaned d’an Urzh divezek ha d’ar voulañjouriezh bennozh d’o diaz koueriadel
ledan, hag ezhomm o doa anezhañ bepred evit en em ziwall diouzh ar sokialouriezh. Meur a wereder a
gengej enta da zifonnaat greanteladur Bro-C’hall14.
Harzerezh kreñv a ziskoueze ar blouezidi staliet e kêr ouzh an enteuzadur er bed greantel dre
berzh o speredegezh hiniennelour. Heverk eo kement-se en ur skourr evel an adeiladerezh ma paota an
embregerezhioù bihan ha ma vag kalz micherourion ar spi da vezañ pennoù-stal dre o labour hag o
arboelladur. E Frañs ne gaver ket tolpadurioù greantel ha kêrel a-vent gant ar Ruhr, al Lancashire pe
Reter ar Stadoù-Unanet. Emañ ar gwerederioù-se da glenkañ e-touez an amveziadoù eus gwander
keñverel an emsav micherour gall e dibenn an 19t kantved. Niver al labourerion c’hweluniadet, a oa
savet eus 140 000 e 1890 da 420 000 e 1895, zo hepken 492 000 e 1900. N’eus a-benn ar fin nemet ur
feuriad izel a vicherourion o kemer perzh en aozadurioù micherour hag o vouezhiañ evit ar
sokialourion. Ret eo lavarout e chom bihanniverek ivez an emsavioù micherour saoz hag alaman,
evito da vezañ kreñvoc’h ha gwelloc’h frammet eget an emsav micherour gall. Ken abred ha 1895 o
deus ar c’hweluniadoù saoz 1 500 000 ezel (eleze ar bempedenn eus ar vicherourion) ha kalz
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unvanoc’h int eget o c’heveleboù gall. Ma n’eus nemet 700 000 den er c’hweluniadoù alaman e 1900,
ez int kenurzhiet ervat : da venveg-emgann e talvezont d’ar strollad sokialdemokrat, dezhañ 1 500 000
dilenner e 1890 ha 2 200 000 e 1899, – pa nad eo an emstriverion sokialour gall a bep luskad evit
dastum en holl ouzhpenn 600 000 mouezh e 1893 ha 700 000 e 1898. Bez’ ez eus enta er renkad
vicherour gall ur graonell start ha bihanniverek kenan, kreñv e gennadoù ’zo hepken : ar mengleuzioù,
ar vetalouriezh, ar gwiaderezh, an hentoù-houarn, ijinerezhioù al levr, h.a., ha c’hoazh en un doare
dizingal hervez ar rannvroioù. Rannet eo ivez ar graonell-se etre redennoù distag ha zoken
kenenebus ; ar C.G.T. ne c’hoari ket e dibenn an 19t kantved ar roll-kenurzhiañ mennet gant he
ziazezerion. Noazus eo seurt rannadur ouzh skogusted an aozadurioù micherour. Ur goulerc’h heñvel
e-keñver Alamagn ha Breizh-Veur a adkaver en dezvadurezh kevredigezhel gall. E 1890 ez eo bet
freuzet al levrenn vicherour ensavet gant NAPOLÉON 1ñ a lakae un digevatalded wirel etre ar patrom
hag an implijad : gwir eo e oa aet diwerc’hek da heul diskar an dornwezherezh gant diorreadur ar
greanterezh ha diwar neuze o deus an implijerion en o c’herz araezioù efedusoc’h da reoliñ o
c’hoskor. Lezenn an 2 du 1892 a zifenn enfredañ ur bugel dindan 13 vloaz (pe 12 vloaz mar en devez
an testeni studi kentañ derez), a lak berz war al labour noz, a vevenn an devezh labour da zek eurvezh
evit ar vicherourion dindan 16 vloaz, da unnek eurvezh evit ar baotred dindan 18 vloaz hag an holl
verc’hed. Dre lezenn an 19 mae 1874, savet gant renad an Urzh divezek evit abegoù a zivezegezh
end-eeun15, e oa bet difennet implijout bugale dindan 12 vloaz ha berzet al labour noz evit ar
minorezed hag ar baotred dindan 16 vloaz. Evit dont a-benn eus an araokadennoù-se etre 1874 ha
1892 e oa bet dav trec’hiñ da eneberezh ar Sened, o terc’houezañ dreist-holl ar gouerion hag ar
renkadoù etre, o vezañ dre se kreñvlec’h ar frankizouriezh armerzhel hag ar virelouriezh
kevredigezhel. Ha lezenn an 2 du 1892 ne ra alies nemet kantgadiñ saviadoù devoudel. Daoust d’ar
pezh a oa bet prometet gant prezegenn DESCHANEL e derou an daelvezh 1893-1898, n’o deus ket an
araokadourion graet kalz a dra a-fet dezvadurezh kevredigezhel ; gwir eo o deus bet da stourm atav
ouzh eneberezh ar Sened. A-benn ar fin e ro hemañ e asant da lezenn an 9 ebrel 1898 o lakaat ar
batromed kiriek d’ar gwallzarvoudoù labour hag ouzh o rediañ da dalañ un digoll treziadek d’ar
vicherourion aet dic’houest dre berzh gwallzarvoud. Ur rumm brientek eo ar vengleuzierion p’o deus
savet c’hweluniadoù yoc’hek ha galloudek ken abred ha derou ar bloavezhioù eikont ha pa’z int deuet
a-benn da ziframmañ gwellaennoù a bouez. Dre lezenn an 8 gouere 1890 ez eus ensavet er
mengleuzioù dileuridi da surentez ar vicherourion dilennet evit tri bloaz gant al labourerion. Dre
lezenn an 29 mezhevenn 1894 ez eus krouet kefioù-diwaz evit ar vengleuzierion, met e meur a dro
ned eo al lezenn-se nemet gratadur un dezvad kefridiel d’ar c’hefioù prevez a vererezh
hantervicherour hanterbatromel bet savet adalek 1888. Meneget hon eus c’hoazh (Emsav 118/374,
1976) c’hwelgevratoù Arras e 1891 o reolennañ ar goproù e glaouvaez an Norz en e bezh.
A-benn ar fin ez eo dister a-walc’h sevenadennoù an Trede Republik war an dachenn
gevredigezhel en 19t kantved. Ur vro troc’het e daou eo Frañs : ar ploue diouzh un tu, ar c’hêrioù
diouzh an tu all. Met, evel ma skriv Pierre SORLIN : « N’eo ket ken eeun an enebadur evit gwir ; ne
denn ket hepken d’ar gêrelezh pe d’he ezvezañs, met kentoc’h d’un doare-bevañ, d’ur furm
oberiadegezh. Kêrioù ’zo n’o deus ket kemmet koulz lavarout a-hed an 19t kantved hag a chom, e
1900, nes da ved ar ploue ; en eneb, e kaver kêriadennoù a zo bet reverzhiet penn-da-benn gant ar
greanterezh, ar gevalaouriezh. Aze emañ ar rannlinenn wirion ; keñver-ha-keñver ez eus e Frañs daou
ved kevredigezhel hag armerzhel16. » Dre berzh seurt daouvleinegezh ez eo disheñvel-bras Bro-C’hall
diouzh ar riezoù greantel all : enno ne gaver ket a rannadur, pe neuze ez eo kalz skañvoc’h hag
arlivekoc’h. En hanterenn gentañ an 19t kantved ez eo bet darn bloueel ar vloc’henn c’hall ar
vaezienn ma c’hoarie pennholierezh ar renkad-ren gozh, pennholierezh a denne da steuziañ e derou an
20t kantved (mar lakaer er-maez rannvroioù arlezat ’zo ma talc’h ar gloer o aotrouniezh e goudor ar
renad goude entuadur ar gatoliged). Ar vourc’hizelezh republikan he deus diazezet da vat he
fennholierezh war yoc’h ar gouerion, tra m’emañ en arvar d’e goll war broleterion ar greanterezh pa
gav kevezerezh gant kefredourion organek an emsav micherour. Goulerc’hus ez a kealiad ar renkad15

Ma c’hoarias levezon ar vourbonelourion gatolik o tezvarn garv drougarverioù ar gevredigezh frankizour dinaouet
diouzh an Dispac’h gall.
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ren vourc’hiz e-keñver an amveziadoù nevez diwanet eus ar greanteladur. Ar pep muiañ eus ar
Frañsizion avat ne verzont ket ar goulerc’h-se c’hoazh e dibenn an 19t kantved. Spletus eo d’ar
vourc’hizion ha d’ar gouerion ar vuhez politikel diazezet war ar mouezhiañ hollek : kudennoù an div
renkad-se eo a vez breutaet en Dael ha n’eo ket re ar vicherourion, eleze an ensavadurioù, an
deskadurezh, al likaat, ar c’heñverioù etre an Iliz hag ar Stad, an Digoll17. Renet e vez ul leviadurezh
warezelour daoust ma tevoud ar geraouez er c’hêrioù. « Frañs zo unan eus ar broioù ma vezer
prederiet an nebeutañ gant aozioù al labour greanti ; ne vez ket dedalvezet zoken an dezvadurezh
kevredigezhel a zo, ha hi diglok, lu dre he distervez. Ar broleterion eo gouzañverion ar c’hempouez-se
meneget ken alies etre kêr ha ploue : o niver, o nerzh ne ra ket anezho un dañjer. Dic’houzvez eo ar
c’hêrioù eus o divilhennoù euzhus, ar bannlevioù ; an diouer a glañvdioù, a skolioù, a lojeizoù, a
araezioù-dezougen : kudennoù eus an 19t kantved eo ar re na zeu ket a-benn an 20t a-benn da
ziskoulmañ18. » Kalz muioc’h a bouez o deus evit ar C’hallaoued e dibenn an 19t kantved ar stourmoù
kealiadel eget kudennoù bevañs al labourerion. « Katoligiezh, poellelouriezh, uhelvennad republikan
zo danvez da rendaeloù garv dianav er riezoù amezek. Ha prederiet eo ar Frañsizion gant ar
gwirionezioù meur peurgetket ? E gwir, e tremenont dreist-holl hep stignañ fraezh ar c’hudennoù19. »
N’eo ket e oa kudennoù faos eus ar re a denne da furmoù ar renad, d’al likelezh, d’ar gravez, h.a. :
klotañ a raent gant ezhommoù ha retvezioù gwirion, nemet e talvezent da ziwelout ar re all. Daoust ha
ne oa ket arvarus war hir dermen evit ar renad klask e ziaz poblañsel dreist-holl e-touez ar gouerion, o
plediñ a-zevri gant o lazioù hag o wallegañ re broleterion ar greanterezh ? Al labourerion-douar o
strivañ da chom war o atantoù a rene forzh penaos ur stourm heulward ha kondaonet oant d’an
isdiorreadur dre ar stourm-se end-eeun. An ijinerezhioù oa tachenn bennañ an araokaat ; gant
emdroadur an armerzh e oa tonket ul lod kaer eus ar gouerion da vezañ micherourion abred pe
ziwezhat. N’eo ket avat ar braz eus ar C’hallaoued evit merzout kement-se. E derou ar bloavezhioù
naogont en em gavas nec’het ar vourc’hizion gant ar bountad sokialour, nemet e lec’hjont buan
bevennoù kevredadel an anadenn. D’o meno e tlee ar vicherourion sokialour chom ur bihanniver a-dal
da boblañs ar ploue. En em ren a ra ar Frañsizion evel pa vije bet ar c’hempouez etre kêrioù ha
maezioù da badout kantvedoù c’hoazh. Ne oant ket emouesoc’h ouzh an dañjer e oa dilañs o
greanteladur e-keñver ar riezoù all (Alamagn pergen, an enebour milourel e galloud, rak kudenn
Elzas-Loren chomet e skourr a zalc’h da bistriañ an darempredoù gall-alaman), ivez ouzh an dañjer all
e oa amgresk ha koshadur o foblañs da heul koazhadur ar feur-genel. E-touez arbennoù ur seurt
diemouiziegezh a bado betek ar Brezel-bed kentañ emañ da lakaat a dra sur saviad klozistorek Frañs
(ar C’hallaoued ne guitaont ket nemeur o bro ha dibaot eo ar re a anavez ar riezoù estren) ha
kombodadur strizh ar vuhez proviñsel.
FRAÑS : hanez – eus 1890 da 1900 120/445 hh**
GOUNEZ : hanez ar -EREZH gall e dibenn an 19t 120/447 hh**
GREANTEL : hanez ar bed – gall e dibenn an 19t 120/450 hh*
KATOLIG : hanez ar -IEZH e Frañs er bloavezhioù 1890 120/446 hh
KEVREDIGEZH : stad ar – c’hall e dibenn an 19t 120/451 hh*
REPUBLIKAN : hanez ar -IEZH e Frañs er bloavezhioù 1890 120/445 hh*
SOKIALOUR : ar bountad – e Frañs er bloavezhioù 1890 120/445 hh*
Dodennoù PKB-1521
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Da reizhañ en Emsav du 1976 :
119/405, +16, 17 : () Helvetia. N’eus nemet Breizh-Veur, Belgia, an Izelvroioù o chom stag ().
119/405, +23 : () hogen divastus eo kavet ().
119/406, –28 : () Ur prantad brientek e voe ().
119/408, –16 : () gant LOUBET. Frailhet don eo an « tolpadur » ().
119/418, –12, 11 : () e Frañs hag e paouez ar gwalldaolioù da heul moustrerezh ().
119/424, Notenn 22, –1 : () a c’hell evit bezañ diazezet ().

KENDAEL A-ZIVOUT ISTOR KEALIADUREZH AL LUSKADOÙ BREIZHEK
(Ugent unanvet testenn, PKB-1522)
Sellad war an Emsav en ugent vloaz tremenet. II. – Dezrann saviadel ar vroadelouriezh
vrezhon.
Hir ha labourus eo bet dezrann ar vroadelouriezh vrezhon. Dre veur a du hon eus studiet al
luskadoù broadelour a Vreizh, o obererezh hag o c’healiadurezh, alies hep lakaat an disterañ kudenn
war o diazezoù. Ar pennad « Breiz Atao » hag an daelerezh-dieubiñ20, pell a gareziñ ar vroadelouriezh
vrezhon, a zispleg c’hwitadenn Strollad broadel Breizh dre un dezrann bredel-kevredadel eus luskoù
Breizhiz hag emsaverion an etrebrezel.
Al labourioù kentañ embannet war Emsav n’o doa ket kennebeut da bal lakaat diskred war
gealiadurezh an eil Emsav ; anv oa hepken da zezrannañ an oberoù, da lakaat a-wel an trapoù ma oa
kouezhet an Emsav, deskiñ d’ar re yaouank penaos hepkoriñ o fazioù ha trec’hiñ el lec’h m’o doa
c’hwitet o diaraogerion. Ar gweladur politikel hor boa neuze eus an dezrannerezh, eus an Emsav hag
eus pep tra hon c’hase da gantreizhañ lakadennoù-diazez ar vroadelouriezh dre zezrannañ fazioù ar
vroadelourion, seul gent a se ma oa kenster broadelour hag emsaver d’an ampoent. A-hed mare ar
geto e oa bet kreñvaet an diforc’h savelet a-raok ar brezel etre ar « vroadelourion », eleze an
emsaverion diles, hag ar « rannvroelourion », ar re wak, prest da blegañ bepred, da gestal
bruzhunennoù digant ar Stad c’hall. An emsaverion wellañ a oa erziwezh ar vroadelourion daerañ na
gilent ket rak embann o mennad da sevel ur Stad vrezhon.
Koulskoude, adal derou Emsav e 1967, edo marc’h Troia an dezrannerezh emsavel o tagañ kalon
ar gealiadurezh vroadelour ha, war un dro, edo an Emsav o pellaat diouzh al luskadoù broadelour. Er
pennad Penaos anaout an Emsav war an dachenn21 e kaver, evit ar wech kentañ, anv eus unan eus ar
meizadoù pennañ diazezet en embregadenn Emsav, ar bonvezañ hag ar meizadoù deveret, bonveziad
(a voe anvet da c’houde « kevala istorek ») ha bonvezusted. E-kreiz an hentadur a voe hini
kealiadurezh an Emsav en dek vloaz tremenet emaint. O c’havout a reer avat e gouzispleg kalz a-raok
1967. Aes eo kompren perak : meizad ar c’hevala istorek en deus da ateb saviadel ar saviadkenderc’hañ emsavel ; e go eo bet adal ar mare ma voe amparet ar saviad-kenderc’hañ emsavel. Ar
meizad nevez-se ne c’hwitas ket a vezañ ur poent kizidik er stourmad a voe en E.S.B. e 1969. Gant
meizad ar c’hevala istorek hag ar meizadoù deveret e save un doare nevez da welout an Emsav hag ar
bed ha, dreist-holl, un doare nevez da ober na c’halle ket kembezañ gant diazezoù divrall ha difiñv ar
vroadelouriezh vrezhon. Setu perak e voe daeloù hir ha taer war o divoud, darn o klask kammañ o ster
oc’h ober eus ar c’hevala istorek, da skouer, ur glad pe zoken un doare cheuc’h da lavarout
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« hengoun ». Int eo a zo meneget gant kenskriver Emsav pa lavar : « tud ’zo ne welont ket c’hoazh
diforc’h ebet etrezañ [ar c’hevala istorek] hag an hengoun22. »
Dre an « diabarzh » enta eo bet lusket ha kaset dezrann ar vroadelouriezh vrezhon. En « diavaez »
ne rae ket berzh bras ar stourm broadel, daoust d’an trouz a voe, hag a zo bepred, gant ar bountad
breizhek. An diverzh-se en doa nebeut da welout gant kealiadurezh al luskadoù broadelour, o fazioù, o
gwariadurioù, kaer hon eus bet krediñ ar c’hontrol e-pad pell. C’hoarvezet eo gwall alies da
gostezennoù, dezho ur gealiadurezh paour, ur gealiadurezh steuzidik, trec’hiñ ha, da reoù all, armet
mat a-fet damkaniezh, bezañ faezhet. Gwanded kealiadel al luskadoù breizhek, o fazioù ne zisplegont
ket perak e c’hwitont war an dachenn o deus dibabet. Arbennoù saviadel-diazez krennus a ra dezho
c’hwitout. Arbennoù all a c’hell reiñ lusk dezho a-nevez.
Pere eo diazezoù saviadel ar vroadelouriezh vrezhon hag ar broadelouriezhoù all ? Perak e c’hwit
darn pa ra berzh reoù all ? Evit respont d’ar goulennoù-se eo ret distreiñ da blegenn ar mare ma voent
ganet ha kas da benn dezrann saviadel o diazezoù kealiadurel. Un alberz eus al labour-se a ginnigan
da heul.
Diwanet eo ar vroadelouriezh vrezhon en ur mare dibarek : hini dibennfreuzadur emframmoù
henvoazel ar gevredigezh e Breizh hag he gougevanadur er gevredigezh c’hall arnevez ; d’ur mare ma
oa deuet finvezelezh an Dispac’h gall, ar finvezelezh kefridiel a zesked d’ar vugale er skolioù, da
vezañ e dislavar bev gant leviadurezh ar vro ha gant ar c’heñverioù-kenderc’hañ kevredigezhel.
Stirlink an armoù e derou an 20t kantved a zegas da goun ar bomm flemmus a zistage MARX azivout an Eil Republik : « Frankiz, kevataliezh, breudeuriezh, pa dalvez ar Republik-mañ kement ha
troadegiezh, marc’hegiezh, kanolierezh. »
Ar saviad kevredadel-istorel e Breizh a c’hoarveze, dre-vras d’an ampoent, eus ur gemplezhiad
henvoazelezh/arnevezelezh/ finvezelezh e dislavar hag e digempouez an elfennoù anezhi. An
emframmoù henvoazel o kilañ herrek rak an emframmoù arnevez ; ar c’heñverioù-kenderc’hañ
arnevez o vezañ en argil hag e dislavar gant finvezelezh an Dispac’h. Diskar ar stuzegezh henvoazel,
diskar ar c’heñverioù-kenderc’hañ kevredigezhel henvoazel, an tremen eus an henvoazelezh d’an
arnevezelezh e-unan o vezañ e dislavar gant finvezelezh kefridiel ar Republik.
Frouezh da seurt kemplezhiad eo ar vroadelouriezh vrezhon. Enni emañ he ateb saviadel. Ar
gealiadurezh vroadelour a ra dave d’ur vro emañ Frañs o tistrujañ : ar vro-se zo furm wengelel ar
Vreizh henvoazel. An arc’hadurioù broadelour o deus holl da arbenn-bezañ diskar an emframmoù
henvoazel hag o amsavadur gant emframmoù arnevez : goulenn a reer ma ve dedalvezet d’ar
vrezhoned yaouank ar gwir da vezañ skoliet en o yezh vamm, klemm a reer eus dispennidigezh an
armerzh gant kevredadoù gall, kareziñ a reer politikerezh ar gouarnamant a denn da ziboblañ ar vro. E
berr, stourm a reer ouzh heuliadoù dispennidigezh ar bed henvoazel. Ar vroadelourion a venn difenn
ha mirout ur glad taget hag argadet gant Frañs. E derou an 20t kantved ez eo ar glad-se, na mui na
maez, ar pezh a chom c’hoazh eus ar Vreizh henvoazel : ar yezh hag ar speredegezh. Hirbleustret eo
bet war speredegezh Vreizhiz gant O. MORDREL ha Maodez GLANNDOUR23. Pa chomont tost d’ar
beziadoù, ar speredegezh a zeskrivont zo hini kouerion pe vourc’hizion henvoazel an 19t kantved ; pa
c’hoarvez ganto pellaat, ez eo evit taolennañ ur speredegezh romantel rizhek. Mar en em ziforc’h
Roparz HEMON diouzh ar re all pa skriv : « Breizh kozh a zo aet da get, ar C’hast he doa degemeret
an estren en he gwele24 », ez eo e imor frouezh eeun da « bistriadur » ar bed henvoazel brezhon gant
ar bed arnevez gall. An angerzh a lak da zisteurel ar « bed kozh » a ziskouez forzh penaos pegen
kreñv ez eo c’hoazh al liammoù en ere outañ.
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An eil Emsav n’eo ket deuet a-benn da zamkanañ pezh a c’hoarveze en e vare na kennebeut pezh
a oa bet araozañ. E zezrannoù n’o deus morse tizhet an arbennoù don a oa d’an eilpennadurioù a
dreuzfurme ar vro ; n’en deus morse savelet ur gomprenidigezh sklaer eus al luskoù a oa en e istor hag
en istor Breizh. Eeunded e zisplegerezh (e dibenn dezrann emañ Frañs e penndevoud gwalleurioù
Breizh) a ziskouez ne oa ket aet pelloc’h eget an nerzhoù a oa en e andon, eleze e chome bac’het er
c’hombod en doa e amparet. Ar gealiadurezh vroadelour a zeue da vezañ ur milendall na oa tu ebet
d’e guitaat.
Diac’hinek, evel bepred, Roparz HEMON a skriv : « N’anavezomp ket ar bed. N’anavezomp
nemet Bro-C’hall. Ha setu penaos darn ac’hanomp a vez touellet ken aes ganti25. » Hogen touelldiazez ar gealiadurezh vroadelour zo bevennañ arbennoù ar stad m’emañ Breizh da zroukyoul Frañs.
Al labourioù a zo bet graet betek-henn war gealiadurezh an eil Emsav a ziskouez an dislank bras a oa
etrezi hag ar beziadoù. C’hoarvezout a ra eus elfennoù diseurt, pesketaet amañ hag ahont, diouzh
ezhommoù ar mare, kenaozet ha kempoellet gant pennegezh reizhiadek ur gevnidenn o weañ he lien.
N’eo nemet en oberennoù lennegel e stoker ouzh ar werc’helezh pe, kentoc’h, ouzh an darn anezhi a
denn da vuhez an Emsav, tra ma chom al luskoù kevredigezhel bras e-maez diraez anezho. Andilested
an taolennoù graet er romantoù brezhonek eus ar stourmoù kevredigezhel a ziskouez n’o doa ket
komprenet emsaverion an etrebrezel pe fiñvadoù don a oa en orin an Emsav hag e devoud
dispennidigezh ar vro gozh. Dallet ma oant gant o broadelouriezh, e chome estren rik dezho anien o
saviad, anien saviad Breizhiz koulz ha ster an eilpennadurioù politikel ha kevredigezhel a reuzie endro dezho26.
Ganet diouzh dismantroù ar bed henvoazel, e-touez ar rann boblañs gallekaetañ, evel diskoulm
d’an dislavaroù arnevezelezh-gallelezh/henvoazelezh-brezhonelezh/finvezelezh frankizour, ar
vroadelouriezh vrezhon n’he deus ket tizhet tolpañ ar yoc’h dre m’o doa Breizhiz un « diskoulm » all,
hiniennel a dra sur, en o c’herz dre berzh o dezvad politikel. Evel keodedourion c’hall gwirleun e oa
digor bras dirazo dorioù an enteuzadur er gevredigezh vloc’hel gall. An tennderioù o sevel diouzh ar
gemplezhiad henvoazelezh/arnevezelezh/finvezelezh a c’halle enta kavout un diskoulm er-maez eus ar
vroadelouriezh vrezhon.
Klasket eo bet dezrannañ c’hwitadenn ar vroadelouriezh vrezhon dre ar gwariadurioù he defe
degemeret20. Anat eo ar gwariadurioù, met n’eo ket en arbenn anezho en deus c’hwitet Strollad
broadel Breizh hag an holl strolladoù broadelour abaoe. E plegenn ar mare ne c’halle nemet c’hwitout
ha dre an hevelep arbenn e c’hwit hiziv e warlerc’hidi. E-pad un nebeut devezhioù hepken, en hañv
1940, he deus gallet ar vroadelouriezh vrezhon hañvalout kaout ur chañs, da heul faezhidigezh Frañs.
D’ar mare-se, an digempouez etre henvoazelezh hag arnevezelezh en deus bet an neuz da horjellañ ur
frapadig. Pelloc’h avat ez eo adkroget herrekoc’h eget biskoazh an argerzh-distrujañ eus an
emframmoù henvoazel.
Frouezh d’an dislavar henvoazelezh/arnevezelezh/finvezelezh, ar vroadelouriezh he deus ar
gemplezhiad-se da ateb saviadel. He arc’hadurioù, he c’healiadurezh zo ereet strizh outi, n’o deus ster
ebet hepti. E diouer an dislavaroù-se, pe unan anezho nemetken, e koll ar vroadelouriezh vrezhon he
arbennoù-bezañ. Rampet war an emframmoù henvoazel hag an emframmoù arnevez o distruj, ar
vroadelouriezh a bad keit hag an dislavar kenetrezo. Adal ar mare ma’z eo peurzistrujet an
emframmoù henvoazel e steuz ivez he ateb saviadel.
Er stad-se emaomp bremañ. Ouzh seurt plegenn argollus ez ersav ar vroadelourion a hiziv o
strivañ da lakaat e-lec’h an emframmoù henvoazel tremenet un henvoazelezh kealiadek, gwengelek,
diwerc’hek, e paper-kaot. Ur stourm pennek a renont o tibab hag o vrientekaat er gevredigezh a
vremañ an elfennoù henvoazelañ, ouzh o gouruhelaat hag o gourfouezekaat dreistmuzul. Er striv da
advevañ un henvoazelezh aet da anaon, pep hini a ra eus e wellañ. Hemañ a varmouz brezhonegoù ar
ploue pe, kentoc’h, ar pezh a gred ez int. Henhont a galfich ul leurennadur eus an henvoazelezh gant
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arvestoù o tegas da goun bed ar gouerion eus an 19t kantved, gant festoù noz ha festoù all. Dre forzh
komz anezhañ en e Cheval d’Orgueil, P. HELIAS a glask tennañ ar bed henvoazel eus e ifernioù. Evit
ar vroadelourion emañ anaon ar Vrezhoned o hentañ ar bremañ. A-dreñv pep roc’h, pep torgenn, pep
kalvar ha pep iliz ez eus eneoù naoniek prest bepred da sailhañ er bremañ ha da ziskouez an hent d’o
diskennidi27.
Bep ma tremen an amzer, bep ma anad mui-ouzh-mui dispredadur ar vroadelouriezh vrezhon e
stader un argil nevez eus ar vroadelourion en tremened. Dindan bluenn Per DENEZ, e teu Fañch AN
UHEL da vezañ un den « trevadennet hag estrenaet28 », ar gwerzioù kozh en deus dastumet, ur skouer
eus al lennegezh wirion, an hini boblek. Ma ne gomz mui pobl Vreizh (komprenomp : ma ne weler
mui roud ebet eus ar stuzegezh henvoazel), ez eo mouget he mouezh (komprenomp : ne ra ket an
disterañ forzh gant ar vroadelourion vrezhon). Evit klevout he mouezh, evit klevout ar bobl wirion, e
ranker distreiñ d’ar mare ma ne oa ket « trevadennet », eleze a-raok an Emsav. Ar vroadelourion zo
degaset da ezvevennañ an Emsav29.
Evit dreistbevañ ez eo rediet ar vroadelouriezh vrezhon da gemer un tuadur henvoazelour, rak,
loc’het diouzh an dislavaroù henvoazelezh/arnevezelezh/finvezelezh ha diazezet warno, emañ adal an
derou o redek war-lerc’h un henvoazelezh a ya buan da get. A-feur ma steuziont, e talvez an
emframmoù henvoazel da gantabegañ ar vroadelouriezh vrezhon hag ar vroadelourion a dro da
henvoazelourion.
En Aljeria ivez ez eus bet ur gemplezhiad henvoazelezh/ arnevezelezh/finvezelezh. Diouzh ar
gemplezhiad-se eo bet ganet ivez ar vroadelouriezh aljerian, hag en em ginniget he deus evel an
diskoulm d’an dislavaroù endalc’het enni. Trec’het he deus p’he deus ar vroadelouriezh vrezhon
c’hwitet. Daou arbenn zo d’an diforc’h-se :
1) En Aljeria eo padet pell ar gemplezhiad tra ma steuzie afo e Breizh. Dre o saviad politikel e oa
serret ouzh Aljeriz dor an enteuzadur er gevredigezh c’hall. Ar strivoù graet evit o destuziañ n’o deus
graet nemet lemmaat an dislavaroù e diazez ar vroadelouriezh aljerian ; dre ar galleg e tegased da
Aljeriz ur speredegezh hag ur finvezelezh a oa kontrol-bev d’ar re ma vevent bemdez.
2) An drevadennerion a orin europat o deus labouret da zerc’hel an traoù en o stad. Enkorfet o
deus unan eus bleinoù ar gemplezhiad ; met e-lec’h aesaat da Aljeriz o destuziadur ha strivañ d’o
enteuziñ, o deus stourmet pennek d’o derc’hel en o sujidigezh.
N’eo ket echu hoali ar vroadelouriezh aljerian, peogwir ez eo pouezus c’hoazh er vro-se an
emframmoù henvoazel. Ret eo merzout ivez e vez kreñvaet darn anezho gant gouarnamant Aljer evit
hiraat moarvat hoali ar vroadelouriezh aljerian.
En deiz a hiziv n’he deus ar vroadelouriezh vrezhon tamm ateb saviadel ha koulskoude ez eo
ledetoc’h eget biskoazh ar gealiadurezh vroadelour, kement ha ken bihan ma lavare O. MORDREL
war e zistro goude tregont vloaz harlu : « Ur vro estren ’m boa kuitaet, distroet on da vro “Breiz
Atao”. » Diac’hinek eo kement-se, evit ur gwel. N’eus nemet ur studi gevredadel eus ar bountad
breizhek a c’hallfe displegañ an anadenn souezhus-se. Kinnig a rin evidon un nebeut savboentoù
darnel war gevredadouriezh ar bountad breizhek.
Da gentañ-holl e ranker stadañ e zizungenezh : lusket e vez tud ar bountad breizhek gant nerzhoù,
ratozhioù, trivliadoù diseurt kenan. Darn zo broadelourion diles dre m’o deus anavezet an dislavar
distrujus etre henvoazelezh hag arnevezelezh. Darn all, ar pep brasañ moarvat, zo, evel ur bern tud e
Frañs bremañ, en un doare arlez : er vroadelouriezh vrezhon e kavont ur gealiadurezh hag un
obererezh diouzh o arleziadegezh ; se eo hep mar degouezh paotañ ar re yaouank. Ar vroadelouriezh
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vrezhon war he argil d’an henvoazelezh a glask lorbañ ar rummadoù a argas ar reizhiad-ren e Frañs.
Hejañ a ra he banniel poblelour dirak ar yoc’hoù proleter ha war broleteraat. Arc’hañ a ra evit ur
« c’hultur poblek » (komprenomp : stuzegezh henvoazel maezioù Breizh-Izel), enebiñ a ra
« brezhoneg ar bobl » (an teodyezhoù henvoazel) ouzh ar « brezhoneg chimik » (brezhoneg an
Emsav). E-touez difennourion an trevva e kaver ivez ar vroadelourion : ar bed henvoazel ne oa ket
pistriet gant ar greanterezh.
Ar vroadelouriezh vrezhon a gav heklev diwar-bouez ur forc’hellegezh : he enebadur ouzh ar bed
arnevez a gej gant an enebadur o kreskiñ ouzh ar reizhiad. Tra ma ne c’hell ket displegañ he selloù
ouzh an tremened henvoazel, ar braz eus ar boblañs zo chalet gant ar pezh a vo warc’hoazh. N’eus
dazont ebet enta d’ar vroadelouriezh vrezhon anez e ve dizoloet tireoul endonvor da Vrest : d’ar marese o defe Breizhiz, evel Skosiz bremañ, abegoù saviadel sonn da glask sevel ur riez dizalc’h hag
ezhomm da gantreizhañ o lazioù armerzhel gant sigurioù broadelour. Ar vroadelouriezh a ve neuze,
d’ar muiañ, digarez ur politikerezh kenwerzhel.
ALJERIA : orin ar vroadelouriezh -N 120/459 hh*
ARNEVEZ : -ELEZH ha broadelouriezh vrezhon 120/456 hh
BOUNTAD : – breizhek 120/458 hh*
BROAD : dezrann saviadel ar -ELOURIEZH vrezhon 120/454 hh**
EMSAV : istor an eil – 120/454 hh*
FINVEZ : -ELEZH an Dispac’h gall hag ar vroadelouriezh vrezhon 120/456 hh
HENVOAZ : -ELEZH ha broadelouriezh vrezhon 120/455 hh*
KEVALA ISTOREK : glad, hengoun ha – 120/454 hh
Dodennoù PKB-1522

AN EMSAV HAG AR VRO (102)
LIZHEROÙ
EMVR-606. – Da aozer EMVR-604, Emsav 119/429-431, 1976 :
Elfennoù evit un dezrann eus ar blegenn ma emaomp zo degaset gant al lizher-se. Diaes eo ar
skrid evidon avat. Tennañ a ra d’un diouer a bleustr eus va ferzh war ar meizadoù a arverez.
Bonlakadenn an ergoregezh da skouer a c’houlennfe un nebeut skouerioù da vezañ intentet mat ganin.
Pa glaskan tostaat ar meizad-se ouzh un danvez tost din, e hañval klotañ gant tuadur ar varksourion da
vont diouzh ur pleustr politikel strizh da skouer. Ha se eo ?
Da heul da skrid e teskrivan ar blegenn ma emaomp evel hini tud a zo perzhiat en un emsav kaset
da benn, astennet d’ar bed a-bezh, hag a genderc’h ivez elfennoù un emsav disheñvel. Pouezus eo
evidon seurt arvez. Koulskoude e skrivez, goude bezañ komzet eus doareoù an istorouriezh : « Gallout
kaout ar sell-mañ a ampleg evel just, n’eo ket en em savlec’hiomp en diavaez eus pep tra en anv un
ergoregezh rik, met emaomp en un emsav nevez a zo eilsaveladur an emsav kent. » Evel just e chom
ul liamm daelerezhel etre an emsav kent hag an emsav nevez, hogen daoust ha n’eo ket en un doare en
em lakaat endeo penn-da-benn er-maez eus an emsav kent ?
An hevelep arvez a gavan e’z lizher eus ar 04 10 76 [EMVR-599, Emsav 118/387-389, 1976] azivout Emsav. Degas a rez elfennoù o lakaat kudenn, evel ar roll a heñcher a’c’h eus bet er gelaouenn
hag an tuadur o deus an dud d’en em glozañ warno o-unan. Goude bezañ graet anv eus un dezrann da
ren war an elfennoù-se e hañvalez klozañ pep tra war ar redi da leuniañ Emsav.
Emeur aze o treiñ en-dro d’un dezrann eus ar blegenn ma emaomp. Perzhiat omp en un emsav
deuet a-benn. Kenderc’het hon eus elfennoù na c’hellont ket bezañ frouezhusaet en emsav-se (int eo a
ro tro dimp d’ober ar stadadenn gentañ). Neuze ez eus ur c’henniñv nad omp ket asur c’hoazh eus an
disoc’h a vo dezhañ : trehontiñ ? kevanekaat ? pe meur a zisoc’h all…
Gant seurt plegenn e sav an ezhomm da zezrannañ an emsav « kent » en e arvezioù a vremañ,
eleze en hon labour. N’eus ket tu da zont a-benn dre gemer an darvoudoù unan-hag-unan hepken. En
doare-se e vo lezet da vont e-biou kenderc’hadoù kent, a c’hallo neuze bezañ ur skoilh d’an trehontiñ
peogwir e vint dianavezet. Kement elfenn ’zo eus an obererezh enta zo da vezañ dezrannet a-geñver
gant hollad an obererezh. Gwir eo da skouer evit an emzalc’hioù a rez meneg anezho e’z lizher eus ar
04 10.
Ur skouer eus seurt arvar da dremen e-biou d’un trehontiñ a vez kavet en amparadur ar bodadoù
labour. Ul lusk eo bet ar re-mañ da werc’helaat ar barregezhioù-kenderc’hañ anadet el labourioù kent.
Kement-mañ a ro da glozañ e oa diazas ar frammoù, ha gwirheñvel eo. Mar seller ouzh arc’hwel ar
c’helligoù abaoe pellik amzer, e verzer e veze renet al labour er-maez anezho diwar intrudu an
hiniennoù. En furm ma oant bet ensavet e teue ar c’helligoù da dreiñ goullo mui-ouzh-mui. Diskaset
eo bet ar gudenn o lezel gant ar c’helligoù ur roll strishaet a vererezh evit reiñ an dreistpouez d’ar
bodadoù labour. Hep nemeur a gudenn e oa barnet ar c’helligoù evel divarrek da grouiñ an
amveziadoù labour c’hoantaet. Mat eo bet a-benn ar fin, peogwir e hañval an dilez-se bezañ bet
frouezhus evit ar c’henderc’hañ. « E hañval » a lavaran, da c’hortoz un dezrannadur.
Un arvar ez eus memes tra gant seurt darvoudoù. Bastet ez eus bet da luskoù an hiniennoù nemet
n’int ket bet dezrannet, n’eo ket bet dezrannet ar c’helligoù evel ensavadurioù, na kennebeut all an
doareoù labourat a oa enno. Evit 35 da skouer ez eo bet disteraet un tammig muioc’h al labour kelligel
evit reiñ tro da luskoù an hiniennoù da werc’helaat. Deuet eo ar gellig neuze da vezañ ludresadenn ur
framm e-lec’h bezañ ur poent-kejañ etre bodadoù labour. Seurt disteradur eus ar gellig, e-lec’h bezañ
ur skoazell da ziorreadur ur c’henderc’hañ nevez, zo bet ur skoilh dezhañ dre ma vire ouzh un dezrann
eus ar pezh a oa bet. Ne c’halle ket diwar se bezañ distrujet an tremened ha ne c’halle ket bezañ
trehontet. Setu perak ez adkaver gant ar bodadoù kudennoù kar d’ar re a oa er c’helligoù. Pezh a zo

nevez koulskoude eo al labour a zo bet graet gant ar bodadoù. Reiñ a ra tro da drehontiñ ken ar
c’helligoù, ken ar bodadoù.
Kompren a ri neuze perak e’m eus kavet berr pezh a zo bet degaset en-dro da freuzadur Emsav
gozh. Evidon ez adkavan arvezioù a oa bet c’hoazh gant amparadur ar bodadoù diwar-goust ar
c’helligoù, eleze liv un dec’hadenn diouzh ar framm kozh, diouzh kenderc’hadoù an tremened.
Dilezidigezh da garg, da c’hoant da ren a-zevri ul labour donoc’h a rank bezañ dezrannet war un dro
gant an aridennad darvoudoù ma kemeront o flas hag a chom c’hoazh dizezrann. An doare nemetañ eo
da hepkoriñ treuzpaderezh elfennoù eus an tremened a dennfe muioc’h d’hon stagañ ouzh an emsav
kent eget d’e drehontiñ.
Un elfenn a hañval din bezañ da zezrannañ da skouer eo ar c’heñverioù-kenderc’hañ. Un heuliad
eo ar mennoz-mañ d’an danvez dezrann eus ar stroll labour ez eo bet ar c’hweluniad en embregerezh
ma labouren. Goulenn a ra ul labour donoc’h.
(23 12 76)
EMSAV : – an 18t kantved hag an -ELEZH nevez 120/462 hh ; pleustr an – er c’helligoù hag er
bodadoù labour 120/462 hh*
Dodennoù EMVR-606
EMVR-607
A. – Fellout a ra din ober ouzhit ur goulenn a-zivout al liamm etre rezid ha kenderc’hañ istor.
Anat eo al liamm-se evit obererezh un emsav dispac’hel, met penaos savlec’hiañ ar rezid en obererezh
un den evel HITLER ?
(30 12 76)
B. – Ar gudenn a stignez : HITLER hag ar rezid, an istor ? zo bet pleustret warni c’hoazh (sl.
PKB-1416, Emsav 105/324 hh da skouer – nit ≠ ober darvoudoù, « stourm ar finvezioù », h.a.). A dra
sur n’eo ket bet peurstudiet an danvez, hag emañ e kalon preder ur bern imbourc’herion gempredel.
Klask a rin amañ brastresañ hepken un nebeut arvezioù, pe kentoc’h un nebeut daveennoù d’ar
gudenn.
Meneget ’m eus c’hoazh an dislavar a zo e kevredadouriezh GURVITCH. Diouzh un tu e ra anv
eus « krouiñ kevredadel », eus « rezid o kengroaziañ gant ar savelegezh » hag o kas an istor war-raok,
diouzh an tu all e nac’h darbenn ez afe an istor diouzh un durc’hadur bennak. Daelerezh ez eus, nemet
e rankomp nac’h anaout un durc’hadur dezhañ. Piv an « ni » a rank nac’h anaout an durc’hadur
dezhañ ? Respont GURVITCH : an dud a ouezoniezh, ar gevredadourion ez omp. Ha perak ? En anv
bonlakadenn an ergoregezh n’eus ket a ouezoniezh hepti. E berr, un den a ouezoniezh a rank chom ermaez eus an danvez a studi. A zaou unan : 1) pe e tizolo er gevredadelezh un durc’hadur ergorel, an
durc’hadur-se o vezañ pennaenn an istor, hag ez anavez an istor evel un danvez ergorel, hag ez eus tu
d’ober gouezoniezh an istor evel ma reer gouezoniezh an alvez ; 2) pe n’eus a zurc’hadur er
gevredadelezh nemet an hini a roan dezhi – ha daou zoare zo da reiñ durc’hadur d’ar gevredadelezh :
2a) e-ser an imbourc’h, evel goulakadur-labour, ha neuze an darvoudoù, GURVITCH eo a ro aze e
glozadurioù, a ziskouez ez eo faos ar goulakadur, rak, ent ergorel, ne c’haller lakaat a-wel durc’hadur
ebet e froud an darvoudoù kevredadel ; 2b) e-ser an ober, dre berzh ur gredenn, ha neuze ar gredennse eo a zeu da vezañ danvez ergorel evit ar c’hevredadour – ha daou zegouezh zo c’hoazh : 2bα) mard
eo kredenn e durc’hadur ergorel ar gevredadelezh (evel hini ar varksourion), eviti da vezañ kredenn
faos e treuzfurm evelkent ar gevredadelezh dre berzh an ober diazezet warni (aes eo d’ar
c’hevredadour neuze diskouez en deus an treuzfurmadur o tisoc’hañ diouzh an ober nebeut da welout
gant an durc’hadur a oa danvez ar gredenn) ; 2bβ) mard eo kredenn e durc’hadusted ar gevredadelezh
(evel hini an araokadourion dre-vras, nannmarksour), e chom e-maez krog bonlakadenn an ergoregezh
e kement ma vez an ober, eleze ar gredenn he-unan, o c’hoari evel elfenn-durc’haat (da barradenn ez

ijinas GURVITCH e « zreistkantouezegezh daelerezhel ») ; en degouezh-mañ diwezhañ, ne zeu ar
gredenn e-barzh amgant ar vonlakadenn nemet dre an ober a ziazezer warni pe, kentoc’h, ne zeu
nepred evel kredenn e-barzh amgant ar vonlakadenn : an ober diazezet warni, ha n’eo ket hi he-unan,
a c’haller studiañ ent ergorek.
Amañ ez adkaver arvez – ha diaester – pennañ ar vedouriezh dinaouet eus ar pezh a’m eus anvet
c’hoazh « emsav an 18t kantved », saveler eus bonlakadenn an ergoregezh : ne zegemerer da werc’hel
evit an anaout ha, da heul, da dalvoudel evit an ober nemet ar pezh a zo bet ergorelaet ; ne zistaoler
ket pezh a anvan a-us ar « gredenn », ne zegemerer anezhi avat nemet ar pezh a c’haller ergorelaat eus
he erzerc’hadurioù kevredadel, kevredadistorel (an oberoù diazezet warni) pe bredkevredadel (ar
gwiskadoù a-zonder deskrivet gant GURVITCH : emzalc’hioù, kealioù ha talvoudoù strollennel,
speredegezh strollennel, stadoù hag oberoù bred). Kaer zo avat ergorelaat erzerc’hadurioù ar gredenn
hag o c’hlenkañ e kombodoù, ne c’haller ket diren pep tra da ergorennoù, ne c’haller ket ergorelaat ar
gredenn he-unan ha nebeutoc’h c’hoazh andon ar gredenn. Kement-mañ hon degas a-stok ouzh harzoù
didreuzadus bedouriezh emsav an 18t kantved. An harzoù-se eo ar re a gaver ivez etre gouezoniezh ha
divezouriezh, etre gouzout hag ober (sl. Emsav 104/274, 1975) : n’eur ket deuet a-benn da stankañ an
islonk etre gouezoniezh hag oberoniezh dre an arbenn ma’z eo diazezet ar ouezoniezh war
vonlakadenn an ergoregezh ha ma rank an oberoniezh kemer diazez evit ar pep pouezusañ war draoù
diergoreladus (an anv « divezouriezh » e-unan a verk a-walc’h n’emañ ket kenurzhiet an ober diwar
un « diazez » ergorel, hogen hervez un « divez » anergoreladus). E-se, er vedouriezh eitekvedel, ekichen ar ouezoniezh, soliet evel gouezoniezh, emañ an divezouriezh, hep soliadur kevelep, o kemer
neuz un diskiblezh ouez, dres peogwir e tinaou eus ar gredenn e kement ma ne c’haller ket he
ergorelaat.
Diwar vont, hag evit distreiñ da sigur al lizher-mañ, merkomp ez eo degouezh HITLER unan
gwall amjestr mar klasker e varn diwar-bouez sternioù-daveiñ ar vedouriezh eitekvedel. War betra e
c’hell soliañ tud o komz en anv ar ouezoniezh, oc’h anaout d’o diazez nemetañ bonlakadenn an
ergoregezh, evit ober eus ar Führer pimpatrom an droug, mac’homer ar rezid ? Ne c’hell ar
gondaonidigezh-se bezañ douget nemet diwar un divezouriezh, eleze hep sol ebet en emsav ar
ouezoniezh. Ar garez nemeti a oufe an emsav-se teurel war HITLER eo bezañ pec’het ouzh an
ergoregezh, gant e dezenn eus ar gouennoù, h.a..
Ar gudenn, a zo evidon kudenn-greiz an Emsav, eo reiñ lec’h d’un emsav en tu all d’ar
vedouriezh dinaouet diouzh « emsav an 18t kantved ». Unan eus hon labourioù eo stadañ ha
dezrannañ an harzoù chomet didreuzadus dezhañ, – hogen daoust ha stadañ an harzoù-se n’eo ket
endeo an azon hon eus-ni distremenet ar vedouriezh-se ?
Difennourion ar vedouriezh kent, ar ouezonielourion, ne zegemeront ket dres an adanv
« didreuzadus » emaon o paouez arverañ o komz eus harzoù amgant ar vedouriezh-se. Arbennañ a
reont e vo treuzet warc’hoazh pezh a hañval bezañ didreuzadus hiziv. Bez’ ez eus da welout enta hag
an didreuzadusted-se zo un devoud, tremeniat, pe er c’hontrol ur retvez diwar anien an traoù o-unan.
Gant gerioù all, ha n’eus harz retvezel ebet ouzh saveladur un « divezouriezh ergorel », un oberoniezh
o kaout an hevelep soliadur hag ar ouezoniezh gant bonlakadenn an ergoregezh. Me ’gav din ez eo
sklaeriet ar poent-se, hag evel-henn : pa imbourc’her an dehentadur a zo disoc’het gant saveladur
bonlakadenn an ergoregezh (pe, evit arverañ yezh FOUCAULT, pa reer an henoniezh eus
bonlakadenn an ergoregezh), e tizoloer emañ he orin ivez er gredenn ; c’hoarvezet ez eus un
dehentadur dibarek, ur « pleuskadur » dibarek eus ar gredenn, hevelep ma’z eur disoc’het gant ur
c’henderc’had ken dibarek all a zo an ergorelezh, – fazi ne ve ken ober eus an ergorelezh ur roadenn
naturel, un elfenn-amparañ gentael eus ur « spered mab-den », nann, ur c’henderc’had eo, hag unan
diwezhat en istorvezh. E lec’h all e vo tu da dermenañ seurt kenderc’hadur eus an ergorelezh evel
frouezh un emsav ; dedalvezadur an emsav-se eo bet degemer bonlakadenn an ergoregezh ha
saveladur kement tra a zo dinaouet diouti, ha da gentañ-penn ar ouezoniezh, ar c’halvezerezhioù
arnevez, ar greanterezh, h.a.. Hogen, hag a bouez eo e verkañ, un emsav evel « pleuskadur ar
gredenn » n’eo ket pleuskadur an holl gredenn a-viskoazh da viken, – anat eo kement-se dreist-holl da
vare an dedalvezadur : ar vedouriezh enaouet gantañ a denn da aloubiñ ar gedvuhez a-bezh (lusk-

hollelaat an emsavelezh eo a c’hoari drezi), o tiskas dilerc’hioù sonnet ar vedouriezh kent (evel-se he
deus ar vedouriezh arnevez trec’het d’ar vedouriezh henvoazel) ; war un dro avat, ez anad poentoùharz na c’hell ket distremen : d’un imbourc’h pervezh (ha ret-mat eo ma ve pervezh) e teu war wel ne
sav ket an harz-se dre berzh dilerc’hioù ar bed kent, na kennebeut da heul un dedalvezadur fall eus an
emsav, hogen diwar vevennoù an emsav e-unan ; evit adkemer an termenoù damskeudennel arveret aus, e-kichen hag e-maez ar gredenn bep pleusket ha deuet da vezañ emsav, ez eus un « tachad »
kredenn manet dibleusk ; dont a ra ur mare ma anad ar c’hemm etre rannbarzhioù ar gedvuhez
enaouet gant dedalvezadur an emsav (en degouezh a studiomp, kement tra eus ar gedvuhez a zo
diazezet war ar ouezoniezh, h.a.) hag ar rannbarzhioù enaouet gant an tachadoù kredenn n’en deus ket
an emsav pleusket (kement tra eus ar gedvuhez na c’hell ket ar ouezoniezh reiñ dezhañ furm emsavel
– he furm emsavel, intentomp mat ! –, eleze pezh a ra an divezouriezh h.a. war e dro). Deskrivañ a
c’haller an holl hentoù pleustret evit parraat ouzh an troc’h-se er gedvuhez etre ur gennad a
vedouriezh arnevez dinaouet diwar vonlakadenn an ergoregezh hag ar gennad ma’z eo dic’hallus
dedalvezañ ar vonlakadenn-se : hent ar genvezañs peoc’hiek (heuliet gant ar gevalaouriezh oc’h
unaniñ gouezoniezh ha divezouriezh evel daou araez galloudek eus he embregadenn) ; hent an
treuzvarc’had (an araokadourion, ar gatoliged sokial, o klask divezekaat ar ouezoniezh ha, war un dro,
bremanelaat an divezouriezh a-geñver gant ar speredegezh ouezoniezhel) ; hent an unelaat gwengelek
(ar varksourion, o tiogeliñ ez eus un davedenn ergorel d’ar gevredadelezh ha, dre se, o heptreugañ pep
divezouriezh anergorek, oc’h adunvaniñ gouezoniezh hag oberoniezh) ; hent an distaol untu (an
integrourion o tinac’h emsavegezh ar ouezoniezh ; ha, rag-enep dezho, ar ouezonielourion, o tiogeliñ
ez eo barrek ar ouezoniezh da enaouiñ ar gedvuhez a-bezh, ar rannbarzh chomet betek-henn e dalc’h
an divezouriezh evel ar peb-all). An hent diwezhañ eo hini an Emsav. Pa’z eo aet dedalvezadur un
emsav betek e vevennoù pellañ, pa chom teuc’h e lusk-hollelaat, emañ an dazeilad etre ar c’hempenn
(kenvezañs peoc’hiek, treuzvarc’had, unelaat gwengelek, distaol untu) hag an dispac’h (an emsav
nevez pe, kentoc’h, an emsav a-nevez). Meur a azon a ro tu da anaout an emsavelezh : adunvaniñ a ra
ar gedvuhez, n’eo ket mui ent wengelek, hogen ent werc’hek, dre reiñ mouezh emsavel d’an
« tachadoù » kredenn manet e-maez emsav betek-henn, e gouezeri, mut pe derc’houezet e doare
anemsavel (soñjal a ran en « tachad » kredenn a c’haller dezverkañ dre an div zaveenn-mañ :
a) chomet eo dibleusk e-maez an « tachad » pleusket gant emsav ar ouezoniezh ; b) derc’houezet eo,
ent anemsavel, gant an divezouriezh). An emsavelezh nevez ne zistaol ket an emsavelezh kent : he
eilsavelañ a ra ; ne zisgra ket ar « pleuskadur » kredenn ez eo bet, hogen savelañ a ra ur
« pleuskadur » ledanoc’h ha donoc’h ; da skouer, ne zistaol ket bonlakadenn an ergoregezh, nemet,
dre zegas meizad nevez an emsavelezh, e ro d’ar vonlakadenn-se ur ster n’he doa ket a-raok, – e ra
meizañ evel emsavelezh an dehentadur bet disoc’het ganti (lankad a nidiadelezh) ; an emsavelezh a
hiziv a savel bonlakadenn an ergoregezh evel degouezh dibarek eus ur vonlakadenn amploc’h,
bonlakadenn an nidiadelezh end-eeun. Kement-mañ zo bet lavaret c’hoazh tamm-pe-damm. Anat e
chom kalz da lavarout c’hoazh evit spisaat an traoù-se.
Evit distreiñ adarre gant HITLER, e kav din hon eus d’e savlec’hiañ a-geñver gant an troc’h er
gedvuhez usveneget etre div vedouriezh, hogen, tra ma striv al luskadoù all da barraat ouzh an troc’h
dre ar c’hempennadurioù diseurt hon eus gwelet, e klaskas an nazied korvoiñ an troc’h-se evit tizhout
davedennoù na oant na re emsav an 18t kantved na re an divezouriezh.
Touellus eo stignañ kudenn HITLER (pe forzh pe den a Stad) evel-henn : HITLER en deus
« krouet » darvoudoù → graet en deus istor → un den en e rezid e oa, un emsaver. Er poellata-se e
vesker « istor » e ster an Emsav hag « istor » e ster an istorourion, e reer eus forzh pe ober un nit.
Gant gerioù all, e tegemerer an adlakadenn : « an emsavelezh eo andon an istor » hep degemerout ar
vonlakadenn : « an emsavelezh eo andon amzerelezh an istor ». HITLER n’en deus daveenn ebet en
emsav nevez, n’en deus daveenn diles ebet en emsav an 18t kantved (an dismeg en doa ouzh
bonlakadenn an ergoregezh en diskouez a-walc’h), – da henoniourion an emsavelezh da zeverkañ pe
haenad amzerelezh e oa e hini.
Oc’h adlenn al lizher-mañ e verzan an toulloù bras a chom en displegadennoù a roan. Evel just e
vo dav spisaat, donaat termenoù evel « kredenn », « andon ar gredenn », « emsav an 18t kantved »,

diskouez penaos ez eo bonlakadenn an ergoregezh disoc’h ur « pleuskadur » eus ar gredenn, penaos e
c’hell ur « pleuskadur kredenn » bezañ emsavel hag anemsavel, h.a.. En derou emaomp…
(02 01 77)
BONLAKADENN : – an ergoregezh hag emsavelezh 120/463 hh*
DIVEZOURIEZH : – ha gouezoniezh 120/464 hh*
EMSAV : – an 18t kantved hag an -ELEZH nevez 120/464 hh*
ERGORELEZH : henoniezh an – 120/465 hh
GOUEZONIEZH : – evel emsav 120/463 hh*
ISTOR : HITLER ha kenderc’hañ – 120/463 hh** ; -OURIEZH hag emsavelezh 120/ 466
KEVREDAD : dislavaroù -OURIEZH GURVITCH 120/463 hh*
NIDIADELEZH : bonlakadenn an – 120/466
Dodennoù EMVR-607
EMVR-608.
Emaon o labourat war ur c’heriaoueg ar vredoniezh. Ul labour hir eo, rak ouzhpenn istor ar
meizadoù e ran un istor ar sturyezhañ evit pep termen brezhonek kinniget. Un doare eo da gas warraok ur ratozh all : digejañ damkaniezh ar sturyezhañ. War ar poent-mañ, setu ar stad m’emañ va
chanter :
N’omp ket mui evit degemer amkanioù VALLÉE. Keñveriañ barr-eztaoliñ ar vrezhonegerion
dizesk gant barr-eztaoliñ ar c’hallegerion (ar saoznegerion, h.a.) desket, koazhañ an diforc’h-se dre
reiñ d’ar re gentañ digor en ur bed a-live gant ar bed galleger (saozneger, h.a.) zo amkanioù
dizifennadus, ken ent kevredadel : kemer da zremmwel ur bed galleger (saozneger, h.a.) oa asantiñ
enklozañ ar vrezhonegerion en ur sevenadur graet, hag e-se o c’hondaoniñ da savlec’hioù renkadel ha
kenelel a-ziadreñv, pell diouzh pep talbenn ; kent ent embregel : an hent berrañ d’ur bed a-live gant ar
bed galleger oa mont rag-eeun d’ar bed galleger e-unan, – pezh o deus graet Breizhiz en devoud.
Bezañ damkanet fall e embregadur ne vir ket ez eo VALLÉE tad ar sturyezhañ brezhonek hag e
labour an diazez d’hon hini. Nemet eo dleet dimp damkanañ reizh hon embregadur-ni. Ne heuliomp
ket VALLÉE pa rae eus kudenn ar brezhoneg un afer a vroadelezh, pa stigne maezienn e labour etre
blein ur yezh warlerc’hiet ha blein ar yezhoù araokaet, na zoken pa rae eus ar brezhoneg (diwar-bouez
ur gaou daelerezhel a lakaas ar yezh d’ober an araokadennoù ramzel a ouzomp) ur yezh vroadel da
gemer he renk e-touez ar yezhoù broadel all.
Etre daou vlein all emañ stignet ar c’heñverioù evidomp : evel ma veizomp hon embregadur en ur
stern hollel, e veizomp lavar hon embregadur en e geñver gant ul lavar bedel. Bez’ ez eus hiziv, pezh
na oa ket ken anat e grez VALLÉE, ul lavar a zo lavar ar blanedenn a-bezh. Al lavar-se n’eo ket ur
yezh, n’en deus ket ur vezañs kentizhek, ha ne c’haller e ziraez nemet dre hantererezh ar yezhoù. Da
vezañ fraeshoc’h, e kemerin skouer degasadennoù FREUD. Ul lod eus ar meizadoù diazezet gantañ zo
bremañ parzh el lavar planedennel. Petra dalvez se ? Talvezout a ra ez eus bet krouet termenoù evito
en holl yezhoù ; deuet int da vezañ glad boutin ar blanedenn a-bezh. Dav eo merkañ avat ne zeuont da
vezañ glad boutin ar blanedenn, da vezañ parzh el lavar planedennel, nemet e kement m’o deus bezañs
kentizhek, eleze e kement m’o deus korf er yezhoù. En un doare heñvel, FREUD en deus diazezet ar
meizadoù-se diwar-bouez ar c’heñverioù kentizhek a oa re e vuhez labour, en o zouez ar c’heñver
kentizhek ouzh an alamaneg, hag ivez diwar-bouez keñverioù handizhek, en o zouez ar c’heñver
handizhek ouzh al lavar planedennel, dre hantererezh an alamaneg. A dra sur en dije gallet ren e
labour en ur yezh all, saozneg pe galleg. N’eo ket rouez an dud o ren o buhez labour en ur yezh nad eo
ket yezh o c’havell, yezh o c’henel pe yezh o riez ; reoù all ivez o deus labouret e meur a yezh war un

dro. Kement-mañ a chom da sklaeriañ : pe luskedoù eo a c’hoari, pere an devoudusañ ? Evidon-me on
prest da zifenn an dezenn-mañ : al luskedoù saviadel a vez trec’h bepred war hir dermen d’al luskedoù
kealiadel. Gant gerioù all, an hent reol eo an hini o deus heuliet Breizhiz pa’z int aet eus ar bed
warlerc’hiet (ha brezhoneger evit lod anezho) d’ar bed araokaet (ha galleger). Arguzennoù ar
vrogarourion : « Dalc’hit da yezh ho tadoù, da yezh ho feiz, d’ho yezh vroadel » o doa talvoud
kealiadel hep-mui. Al luskedoù trec’h eo bet ar re saviadel, a selle ouzh embregadur gwerc’hel ar
mare evit holl Vreizhiz pe-dost, eleze an tremen eus ur saviad kondaonet d’ur saviad araezus d’an
dreistbevañ. An hevelep reolenn a dalvez evidomp : forzh pe luskedoù kealiadel zo bet dimp da zont
d’ar brezhoneg, ne badont nemet un amzer ha skubet int holl abred pe ziwezhat ; al luskedoù padus
nemeto e vo ar re saviadel : hag an devoudoù a brouo ez eo ar brezhoneg an hent gwellañ da
embregadur gwerc’hel ar mare n’eo ket hepken evit an dornadig ez omp, hogen evit un niver tud bras
a-walc’h da reiñ dezhañ an diaz na c’hell yezh ebet bevañ heptañ ? Goulenn o tegas unan all
diouzhtu : pehini eo embregadur gwerc’hel ar mare ? Setu dek vloaz ma strivomp da respont e-barzh
Emsav. Fiziañs ’m eus n’hon eus ket kollet hon amzer, un dra zo sur evelkent : chom a ra lakaet ar
goulenn.
Bezet a vezo, engwezhiet omp en un embregadur a zo kenster d’an tremen graet gant Breizhiz en
hanterenn gentañ ar c’hantved. Int o deus kemeret an hent a gase eus ar vac’h henvoazel d’ar bed
planedennel, – ouzh priz ar proleterekadur hag ar gallekadur. Ni eo hon embregadur digeriñ un hent
nevez etrezek talbennoù ar bed planedennel, – hag e ober a reomp o harpañ war hêrezh ar remziadoù
breizhat kent : bennozh d’ar proleterekadur ez omp « hep broad ebet » ha dre ar goullo-se prestoc’h
eget forzh piv da grouiñ ur gevredadelezh nevez ; bennozh d’ar gallekadur, n’eus yezh ebet a ve hon
yezh da vat ha dre an diskogelladur-se omp broudetoc’h eget nep piv bennak da grouiñ ul lavar nevez.
Evel just ne oar den ar chañsoù en deus hon embregadur da vont da bennvat. Un disoc’h a c’hellomp
diogeliñ endeo : drezañ, ha dre an damkanadur a reomp anezhañ, en em gav adunvanet Breizhiz hag
an Emsav. Diouzh un tu e ro ster leun, yael, d’ar proleterekadur ha d’ar gallekadur ma emañ Breizhiz,
pa ra eus drouziwezh ur bed kozh derou ur bed nevez ; diouzh an tu all, e ro ivez d’an Emsav ur ster
ken leun ha ken yael, pa’z eo an eilpennadur-se end-eeun a ra dezhañ bezañ emsav.
N’eo deuet ar brezhoneg da vezañ « lavar hon embregadur » nemet e disoc’h un hir a zehentadur.
Evit VALLÉE, e oa an embregadur un « embregadur war hon yezh », evit Roparz HEMON e oa
« embregadur hon yezh », evidomp ez eus c’hoarvezet un tuginadur hag ez eo ar brezhoneg « yezh
hon embregadur ». Kement-mañ a empleg a) ez eo amgant hon embregadur ledanoc’h eget ar yezh,
hag e daou zoare : diouzh an erdal, pa na sell ket ouzh ar yezh hepken, pa denn da vezañ embregadur
ar gevredadelezh a-bezh ; diouzh an ental, pa veizomp ar yezh, n’eo ket evel « diforc’helezh »,
« eztaol unveziadel ur gumuniezh », hogen evel dor al lavar planedennel ha lec’h-krouiñ hollveziadel ;
b) n’eo ket mui bac’het hon embregadur e-barzh dremmwel ur sevenadur graet, hogen eñ e-unan eo a
genderc’h e zremmwelioù ; c) ez eo an trede pazenn, an hini ma emaomp, ensammadur an div gentañ :
dre ret ez eo hon embregadur embregadur hon yezh hag e-se omp kendalc’herion feal da labour
Roparz HEMON ; embregadur war hon yezh ez eo ivez hag e-se ez adluskomp labour sturyezhañ
VALLÉE bet damzilezet gant Roparz HEMON.
(22 01 77)
BREZHONEG : – ha saviadelezh 120/467 hh*
STURYEZHOURIEZH : dehentadur – ar brezhoneg 120/467 hh*
Dodennoù EMVR-608
EMVR-609. – Da aozer PKB-1520, Louis ALTHUSSER : « Idéologie et appareils idéologiques
d’Etat ». I. – Ar benvegadurioù kealiadel stadel, Emsav 120/ 435-444, 1976 :
Diaes eo dezvarn tezennoù ALTHUSSER dre an arbenn ma kaver e’z pennad un alberz anezho
hep-mui, – bepred ar gudenn, a yelo war frankaat un deiz a’m eus spi, hini hon amzer « dieub » evit al

labour-dezrannañ. Ma, diwar ar pezh a ziskouezez eus an tezennoù-se, e c’haller ober un nebeut
evezhiadennoù.
En dibenn e lakaez a-wel an dislank bras a zo etre meno ALTHUSSER a-zivout ar gevredigezh
ma vev, hag ar roll gouvriad en deus enni ken dre ar Skol-veur, ken dre ar Strollad komunour, Skolveur ha Strollad o vezañ o-daou pimpatromoù eus ar « benvegadurioù kealiadel stadel » karezet garv
gantañ en anv ar varksouriezh. Hogen, evel ma lavar ALTHUSSER e-unan, arabat tremen gant
deskrivañ, ret eo dezrannañ.
Petra a fell da ALTHUSSER ober ? gouezoniezh ? Lec’h zo d’e grediñ pa gomz a lakaat keal an
dreistframm da dremen eus par an « théorie descriptive » da hini an « théorie » end-eeun.
Hogen dija gant an termen « théorie » e c’hoari ur forc’hellegezh diaesaus. Ober a ran gant an
termen gallek amañ, rak daou ster en deus hervez ma seller ouzh domani ar ouezoniezh pe ouzh an
domani ledanoc’h ma emañ ivez an embregiezh. E brezhoneg e reomp dres gant « arlakaat » e domani
ar ouezoniezh, ha gant « damkanañ » en domani all (sl. DAFAR 63, Preder 51-52/10, 1963 ; Emsav
10/280, 1967). An arlakaat zo ul lankad eus an imbourc’h gouezoniezhel, eus diazezadur ar
savelennoù. Seurt diazezadur a empleg e tegemerer damkaniezh ar ouezoniezh – damkaniezh kreizet
war vonlakadenn an ergoregezh, o todiñ ez eus devoudoù savelek, hag e c’haller o anaout diwarbouez ul lavar kevazas, hini ar savelennoù. E berr, ar savelennoù zo disoc’h an imbourc’h oc’h
argerzhañ dre hent an arlakaat ; ar ouezoniezh – enkorfet er savelennoù – zo unan eus an doareoù da
zamkanañ ar werc’helezh. Gwir zo gant nep piv bennak da gemer « arlakaat » ha « damkanañ » da
geverdal, gant degemer neuze war un dro ez eo ar ouezoniezh, diazezet war vonlakadenn an
ergoregezh, an doare nemetañ da zamkanañ ar werc’helezh. Kement-mañ zo savlec’h ar
ouezonielourion. E-lec’h all (sl. Emsav 120/465-466, 1976) e’m eus diskouezet penaos ez eo kavet ar
savlec’h-se dizegemeradus gant ur bern luskadoù, en o zouez an Emsav, – hemañ o tiogeliñ bezañ
eilsaveladur an emsav a zo eskoret ar ouezoniezh drezañ.
Hag ar varksourion ? Evit ur gwel, ne lakaont ket kudenn gant bonlakadenn an ergoregezh, nemet
e tremenont da ergorek pezh nad eo ket, pa reont da skouer anv eus davedennoù ergorel ar
gevredadelezh ; un doare eo da zegas e-kichen bonlakadenn an ergoregezh bonlakadennoù all
digembezus ganti, evel da skouer pezh a zo termenet evel « bonlakadenn ar sokialouriezh » (sl. Emsav
99/81 hh, 100/148, 1975).
Sellomp a-dostoc’h c’hoazh. Eeun eo damkaniezh ar ouezoniezh pa’z eo unel he bonlakadenn ;
ganti ez a ingal hent an teorekaat (an arlakaat) eus an deskrivañ d’an displegañ (eleze d’an dezgeriañ
savelegezhioù gwiriadus dre arselladur ergorek an devoudoù). An damkaniezh varksour, en ur
emvennañ bezañ gouezoniezhek, eleze en ur ziskleriañ degemer bonlakadenn an ergoregezh, a rank
gervel elfennoù estren dezhi, rak bonlakadenn an ergoregezh ne dalvez nemet e tachenn ar gouzout,
hag ar varksouriezh a venn bezañ un ober. N’eo ket e ve orinel, digent, an elfennoù-se, bez’ ez int eus
rummenn voutin an elfennoù galvet gant kement oberour ’zo : « ar broleteriezh renkad hollveziadel
tonket da zistrujañ pep moustrerezh » zo ur c’houlakadenn-labour evel ma voe « Israel pobl dibabet
gant Yahve », « Frañs ambilherez ar frankiz » pe « an Emsav hent Breizh ». Ar varksourion avat, hag
amañ emañ ar perzh orinel, a ra eus ar c’houlakadenn-labour-se un arlakadenn ouezoniezhel hag, evel
ma’z eo dizifennadus dirak bonlakadenn an ergoregezh, ur vonlakadenn o tistroadañ bonlakadenn an
ergoregezh, – frazenn vrudet LENIN : « Emañ ar gaou gant an devoudoù » zo da veizañ evel-mañ :
« Bonlakadenn an ergoregezh a rank soublañ da vonlakadenn ar sokialouriezh ». E berr, an
damkaniezh varksour zo un doare c’hwitadennek da zistremen ar sevenadur dinaouet diouzh emsav an
18t kantved. Un emsav hepken a c’hell distremen un emsav kent. Ne zistremener ket emsav an 18t
kantved dre balvata e vonlakadenn, dre ijinañ ur « ouezoniezh proleterel » o tistroadañ ar
« ouezoniezh vourc’hiz ». Bourc’hiz pe get, ne c’hell bezañ nemet ur ouezoniezh ; ar « ouezoniezh
proleterel » a-c’haoliad war vonlakadennoù dislavarus, treuzwisket e praksiz, zo ur vrizhouezoniezh.
Ar mesk goulakadenn-arlakadenn-bonlakadenn a zegas meskoù all d’e heul ha war steud. An
oberoniezh varksour o taveiñ d’ur vrizhouezoniezh a gav aze an tu da hepkoriñ kudenn an
divezouriezh. Emañ ar gwir gant ar varksourion pa ziskleriont n’eus ket a zivezouriezh varksour ; dre

dermenadur e tave an divezouriezh da finvezioù, eleze da zavedennoù anergorel ; dre dermenadur, e
tave ar praksiz marksour da zavedennoù ergorel, pezh a ra an diforc’h krenn etrezañ hag un
divezouriezh. Hogen an davedennoù « ergorel »-se zo pep tra nemet ergorel : daveiñ a ra an
damkaniezh dezho evel pa vijent ergorel ; daveiñ a ra dezho an embregiezh en hevelep doare ha ma
tave an divezouriezh d’ar finvezioù, hogen evito da vezañ davedennoù anergorel, n’int ket finvezioù,
hag a-benn ar fin, an embregiezh varksour a vez renet gant ur vrizhdivezouriezh.
Ar « ouezoniezh proleterel » – pe ar pezh a rae LENIN anezhañ ar « sokialouriezh ouezoniezhel »
– a venn bezañ damkaniezh treuzfurmadur ar c’hevredigezhioù er gevredadelezh-davedenn, houmañ
meizet evel frouezh ar stourm trec’h renet gant ar broleterion ouzh ar c’horvoerezh, ar moustrerezh,
h.a., evit ar frankiz, ar gevataliezh, ar vreudeuriezh, – eleze evit ar finvezioù bourc’hiz na mui na
maez. Ar varksouriezh n’eo ket aet pelloc’h eget an oberoniezh vourc’hiz a-c’haoliad war ar
ouezoniezh hag an divezouriezh kozh. Dre glask diverkañ an troc’h etre gouezoniezh hag oberoniezh
n’he deus gallet difourkañ nemet war ur vrizhouezoniezh hag ur vrizhdivezouriezh.
Kement-mañ a zispleg a-walc’h ar furmoù kemeret gant ar Strolladoù komunour bep ma kreske o
diaz poblañsel. Ranket o deus kilañ a-ziwar an hent o c’hase d’ar vrizhouezoniezh ha d’ar
vrizhdivezouriezh. Degemeret o deus ar ouezoniezh « vourc’hiz » ha ne rannont grik ken eus ar
« ouezoniezh proleterel ». Degemeret o deus an divezouriezh vourc’hiz ha war ar renk kentañ emaint
o tifenn ar Skol, ar Familh, ar Vroad, h.a.. Kaer zo da ALTHUSSER, briadour er Skol c’hall ha
prederour ar Strollad, arzaelañ ar gevredigezh vourc’hiz (ha da vezañ kempoell e rank arzaelañ, n’eo
ket hepken ar « benvegadur kealiadel stadel » eus ar gevredigezh vourc’hiz ez eo ar Strollad
komunour gall, hogen ivez an holl gevredigezhioù sokialour), en em c’houlenner en anv petra e ren e
arzaeladur. En anv mab-den ? met diskuliañ a ra touell an denelouriezh. En anv ar « frankiz » hag ar
finvezioù bourc’hiz all evel ma hañval an arver a ra eus termenoù evel « moustrañ », « korvoiñ » reiñ
da soñjal ? met, e kement ha ma’z eo marksour, e tistaol pep dave da finvezioù, forzh pe re e vent. En
anv « ster an istor », « fin an istor », h.a. ? met e veizadur strukturelour eus an istor n’en aotre ket da
gomz eus kealioù eus ar seurt. Dianat e chom an disol m’emañ dre ma vez e labour damkanel kantet
en un domani kalvezel a zo dedalvezañ bonlakadenn ar sokialouriezh (erlec’hiañ ur galloud proleterel
ouzh ar galloud bourc’hiz) d’ar gevredigezh ma vev. A-benn ar fin ez eo dezhañ ar varksouriezh un
andorenn diarzaelet pa c’hortozer ma ve an ergorenn da arzaelañ da gentañ-holl.
(03 02 77)
BENVEGADUR : – kealiadel stadel (ALTHUSSER) 120/468 hh
BONLAKADENN : – an ergoregezh ha – ar sokialouriezh 120/469 hh*
EMSAV : – an 18t kantved hag ar varksouriezh 120/469 hh*
GOUEZONIEZH : damkanañ hag arlakaat er – 120/469*
MARKSOUR : ar praksiz – evel brizhouezoniezh ha brizhdivezouriezh 120/ 469 hh*
STROLLAD KOMUNOUR : ar – hag ar finvezioù bourc’hiz 120/470
Dodennoù EMVR-609
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« Stourmoù ar studierion : pe zisoc’h ? », /188-193.
Emvod aozet gant ar Strollad komunour d’ar 16 mae 1976 e Paris da-geñver « Gouel
Paris », /193-194.
Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 23 mae 1976, /194
Mezheven 1976
PKB-15 (2)........................................................................................................................... 114/197-232
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :

10t testenn, PKB-1504, An emsav aljerian. IX. – Aljeria eus 1870 da 1900 (2), /197-214.
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
20t testenn, PKB-1505, Notennoù war « L’autre France », gant Ali GHALEM, 1975, ha
war ar breud goude bannadur ar film e ti ar C’hultur d’an 22 mezheven e Roazhon,
/214-218.
Kendael a-zivout an armerzh :
16t testenn, PKB-1506, Armerzh Europa etre 1950 ha 1970, /218-232.
EMVR (96) [581-583] ......................................................................................................... 114/233-235
Lizheroù, /233-235.
Gouere 1976
PKB-15 (3)........................................................................................................................... 115/239-267
Kendael a-zivout ar politikerezh :
8t testenn, PKB-1507, Politikerezh hag Emsav, /239-246.
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
11t testenn, PKB-1508, An emsav aljerian. X. – Studi ar brezegenn graet diwar-benn
Aljeria gant KERSANTÉ d’ar 7 gwengolo 1881 da-geñver Kendalc’h bloaziek
« Kevredigezh Vreizh » e Redon, /246-254.
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :
21t testenn, PKB-1509, « En ur c’hortoz Godot », gant Samuel BECKETT, /254-267.
EMVR (97) [584-588] ......................................................................................................... 115/268-276
Lizheroù, /268-273.
Danevelloù obererezh :
Forom aozet gant ar C.F.D.T. e Roazhon d’an 27 mezheven 1976 a-zivout kudenn ar
merc’hed, /274-276.
Eost 1976
PKB-15 (4)........................................................................................................................... 116/279-308
Kendael a-zivout an armerzh :
17t testenn, PKB-1510, Ar prizioù gounezel er C’henvarc’had, 279/286
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
12t testenn, PKB-1511, An emsav aljerian. XI. – Stad aljerian ABD-EL-KADER, /286297.
Kendael a-zivout an deskadurezh :
12t testenn, PKB-1512, Ur skol brevez e Roazhon : danevell ur stourmad, /297-308.
EMVR (98) [589-594] ......................................................................................................... 116/309-313
Lizheroù, /309-313.
Danevelloù obererezh :
Devezhioù studi dalc’het en Oriant eus an 13 d’ar 16 eost 1976, /313.
Gwengolo 1976
PKB-15 (5)........................................................................................................................... 117/317-348
Kendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù :

22t testenn, PKB-1513, « Hervelina Geraouell », gant ABEOZEN, /317-324.
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
13t testenn, PKB-1514, An emsav aljerian. XII. – Aljeria eus 1870 da 1900 (3) : ar
voulañjouriezh (1885-1890), /324-340.
Kendael a-zivout istor ar c’healiadurezhioù :
5t testenn, PKB-1515, Cornelius CASTORIADIS : « L’institution imaginaire de la
société ». I. – Ar varksouriezh : stadadur da c’hortoz eus he disoc’hoù, /340-348.
EMVR (99) [595-597] ......................................................................................................... 117/349-352
Lizheroù, /349-352.
Here 1976
PKB-15 (6)........................................................................................................................... 118/355-385
Kendael a-zivout ar c’hweluniaderezh :
9t testenn, PKB-1516, Ar pleustr c’hweluniadel da-geñver ur perzhiadur e c’hweluniad
C.F.D.T. « Galeries Lafayette » Naoned etre 1973 ha 1976, /355-370.
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
14t testenn, PKB-1517, An emsav aljerian. XIII. – Aljeria eus 1870 da 1900 (4) : ar
bountad sokialour ; entuadur ar Gatoliged gant ar Republik, /370-385.
EMVR (100) [598-600] ....................................................................................................... 118/386-390
Lizheroù, /386-390.
Du 1976
PKB-15 (7)........................................................................................................................... 119/393-425
Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek :
20t testenn, PKB-1518, Sellad war an Emsav en ugent vloaz tremenet. I. – Ar prantad
politikel, /393-404.
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
15t testenn, PKB-1519, An emsav aljerian. XIV. – Aljeria eus 1870 da 1900 (5) : gwarzh
Panama ; an tevezvodoù araokadour, /404-425.
EMVR (101) [601-605] ....................................................................................................... 119/426-431
Lizheroù, /426-431.
Danevelloù obererezh :
Kendaeloù dalc’het en Oriant d’an 21 du 1976, /431.
Kerzu 1976
PKB-15 (8)........................................................................................................................... 120/435-461
Kendael a-zivout istor ar c’healiadurezhioù :
6t testenn, PKB-1520, Louis ALTHUSSER : « Idéologie et appareils idéologiques
d’État ». I. – Ar benvegadurioù kealiadel stadel, /435-444.
Kendael a-zivout emsavioù ar broioù all :
16t testenn, PKB-1521, An emsav aljerian. XV. – Aljeria eus 1870 da 1900 (6) : an
tevezvodoù araokadour (dibenn), /445-453.
Kendael a-zivout istor kealiadurezh al luskadoù breizhek :

21t testenn, PKB-1522, Sellad war an Emsav en ugent vloaz tremenet. II. – Dezrann
saviadel ar vroadelouriezh vrezhon, /454-461.
EMVR (102) [606-609] ....................................................................................................... 120/462-470
Lizheroù, /462-470.
Taolenn ar c’hendaeloù embannet e 1976............................................................................ 120/471-472
Roll ar pennadoù embannet gant « Emsav » e 1976 ............................................................ 120/473-476
Roll an anvioù-tud meneget gant « Emsav » e 1976............................................................ 120/477-479
Roll an anvioù aozadurioù meneget gant « Emsav » e 1976 ............................................... 120/481-483
Gerva yezhel 1976 ............................................................................................................... 120/485-488
Gerva dodennel 1976 ........................................................................................................... 120/489-494

ROLL AN ANVIOÙ – TUD
MENEGET GANT « EMSAV » E 1976
ABANNA 119/396 hh (sl. ÉTIENNE G.)
ABD-EL-KADER 116/286 hh
ABEOZEN F.E. 109/37, 117/317 hh, 120/461
AGERON C.R. 114/212, 214, 117/339, 119/424
AHMADOU 119/412
AHMED BEN TAHAR 116/293
AKWINO T. 115/273
ALBOUY 111/107
ALDROVANDI 110/45, 54
ALLEMANE J. 118/377, 119/417, 419
ALTHUSSER L. 118/389, 390, 120/435 hh, 468 hh
AN NOALLEG Y.B. 113/186, 187, 114/235
AN UHEL F. 120/459, 461
AR GOUIL A. 109/36
ARENBERG 119/411
ARIÈS P. 117/339
ARTAUD A. 110/56
ATMORE A. 116/296
ATTALI 117/351
BAADER 112/129
BAÏHAUT 119/409
BAKUNIN 118/372
BARJONNET 113/179 hh
BARRÈS M. 117/333, 334
BARTHOU 118/383, 120/445
BAUFRÉ 110/63
BEAUVOIR S. de 109/27, 111/116, 115/276
BEBEL 118/371
BECKETT S. 114/235, 115/254 hh, 117/349
BELIN E. 120/453
BELLO M. 116/289
BELON 110/45
BEN DRANE J. 116/295
BERGERON A. 118/370
BERGERON L. 119/406, 422
BERGSON H. 118/384
BERNANOS G. 119/423
BERT P. 114/210
BIGEARD 111/110
BILAL 120/461
BISMARCK 113/193, 114/327, 329, 330, 118/371
BLANQUI 117/327, 118/376
BLUM L. 111/112, 118/380
BONAPARTE N. 118/373
BONNEMAIN de 117/332
BOUJU P.M. 114/207, 213, 119/423, 120/452
BOULANGER 117/328 hh, 118/371, 373, 379, 119/409 hh
BOULÉ 117/332
BOURGEOIS L. 119/414 hh, 120/445 hh
BOUTIN 116/289
BRASSENS G. 109/33
BRETON A. 109/33

BRIAND A. 119/417, 419, 423, 424
BRISSON 117/327, 328, 119/409, 415
BROGLIE de 114/200, 202
BROUSSE 117/326, 118/377, 120/446
BRUNETIÈRE 118/384
BRUNO G. 120/453
BUFFON 110/54
BUGEAUD 111/110, 115/251, 116/295
BURDEAU 119/410, 421
CALVEZ A. 120/461 (sl. MORDREL O.)
CAMBON J. 119/421
CAMISOLI 116/296, 297
CAMPANELLA 110/50
CAMUS A. 116/313, 117/439
CANOVAS DEL CASTILLO 119/418
CARDAN J. 110/45
CARNEGIE 119/406
CARNOT S. 117/330, 331, 119/415, 418
CARO G. 112/126
CASIMIR-PÉRIER 119/414, 415, 418
CASTORIADIS C. 117/340, 348, 120/444
CASTRO F. 117/340
CESPEDES A. de 113/159, 179, 186, 114/233, 234, 115/272, 276
CHALMIN 116/297
CHAMBORD de 114/201, 204, 117/328
CHANZY 114/197, 115/248
CHARLES 10 111/111, 114/201
CHARLES-ROUX 119/411
CARLES 7 116/294
CHAUSSOYS du 115/253
CHIRAC 117/351
CHOMBART de LAUWE P.H. 113/193, 194
CHRISTIN 120/461
CICERO 119/407
CITROËN A. 119/422
CLAUSEWITZ 112/122
CLÉMENCEAU G. 114/212, 117/327, 330 hh, 119/409, 413, 425
CLÉMENT J.B. 118/377
CLER 116/295
COCHERY 120/445
COMTE A. 114/205
CONSTANS 117/332, 118/371, 119/413
COURBET 114/210
CREFF 109/4
CROCE B. 111/94
CROLLIUS 110/44, 45, 47
DABAGHIAN 113/190, 192
DALADIER É. 113/191
DAN FODIO O. 116/288 hh, 297
DAUDET A. 117/339
DE GAULLE Ch. 109/6, 110/60, 61, 75, 111/102, 112, 113/190, 193, 117/351
DELAHAYE J. 119/409, 410
DELAPORTE R. 115/240
DELCASSÉ 119/424
DENEZ P. 109/36, 37, 120/459, 461
DÉROULÈDE 119/409, 410, 412

DESCHANEL P. 118/383, 119/414, 120/451
DETYRE R. 113/188
DILLON 117/332
DOUMER P. 119/416
DOUX 113/190
DRESSLER 115/268, 269
DREYFUS 111/111, 117/335, 120/445
DREZEN Y. 109/24, 117/324
DRUMONT E. 119/409
DUBOIS H. 114/207, 213, 119/423, 120/452
DUFAURE 114/202
DUPUY Ch. 118/383, 119/412, 413, 415
DURET C. 110/53
DUVAL A. 109/37
ELISABETH (Impalaerez Aostria) 119/418
ELLUL J. 110/60
ENGELS F. 117/345, 118/372
ENKIRI G. 119/395
ÉTIENNE E. 119/411
ÉTIENNE G. 115/273, 119/393
EUDES 118/376
FAURE F. 119/415, 420
FERRY J. 114/207, 208, 210 hh, 117/324 hh, 330, 118/374, 382, 383, 119/405, 411, 416, 421, 422, 424, 425
FLEURIOT L. 109/36
FLOQUET 119/409, 410, 413
FLORIOT 119/395
FORTUNATO G. 111/94
FOUCAULT M. 110/41 hh, 49 hh, 112/144, 117/349, 120/465
FOULQUIÉ 115/271
FRANCE A. 111/89
FREUD S. 115/273, 118/389, 119/427, 120/444, 467
FREYCINET 114/207, 117/330, 118/370, 119/404, 408, 410, 411
GAMBETTA 114/201 hh, 117/332, 118/383, 119/410, 411, 414
GARIBALDI 118/371
GAWAIN 109/23, 24
GERMAIN H. 119/406
GHALEM A. 114/214, 218
GIACOMETTI 115/263
GILCHRIST 114/209, 119/416
GISCARD d’ESTAING 111/103, 113/189, 117/351, 118/370
GLANNDOUR M. 109/37, 116/313, 120/456, 461
GOBLET 119/414
GONIDEG 115/268
GOURMONT R. de 115/271
GOURVENNEG A. 115/243, 119/395
GRAMSCI A. 111/90 hh, 112/141, 144 hh, 120/442
GRANGER 117/334, 118/376
GRAVE J. 119/418
GRÉVY A. 115/248
GRÉVY J. 114/203, 207, 211, 212, 117/328 hh, 119/407, 410, 415
GUÉBRIAND de 109/8
GUÉRARD 119/419
GUESDE J. 114/205, 117/326, 331, 332, 335, 118/372, 376, 120/446
GUEYDON de 114/197, 198, 212, 115/253
GURVITCH G. 111/102, 107, 112/135, 143 hh, 120/444, 463 hh

GWERNIG Y. 109/36
HADJ MOUSSA 116/293
HANOTAUX G. 119/420, 120/445
HAUSSMANN 117/336
HEGEL F. 117/342
HEISENBERG 111/88
HELIAS P.J. 109/37, 115/269, 120/458
HEMON R. 109/19 hh, 37, 112/136, 113/186, 115/243, 117/317, 118/388, 120/456 hh, 461, 468
HERDER 115/273
HERMASSI E. 116/296
HERTZ C. 119/409
HEUSAFF A. 116/311, 312
HEWITT S. 115/268, 269, 270
HITLER A. 120/463 hh
HOCHE 111/110
HÖLDERLIN 110/56
HORATIUS 119/407
HUMPHREYS H.L. 115/269
HUSSERL E. 118/390
IBN YUSUF AL-TURKI 116/287
INIZAN L. 109/36
IONESCO 114/235
JACKSON 115/268
JACQ E. 109/4
JACQUES 117/332
JAURÈS J. 118/380, 119/413, 414, 120/446
JEANMAIRE 119/422
JEZEGOU C. 116/313
JOFFRIN 117/333
JONNART 119/412, 414, 421
JOSSELIN 115/240
JUDET E. 118/382, 119/408
JULLIEN Ch. A. 116/297
JULUEN (Paotr –) 116/313
KALVEZ T. 119/396, 397, 403
KANT 117/342
KAUTSKY 118/372
KÉRAVEL A. 112/149, 151
KERSANTÉ 115/246 hh
KERVARKER 109/36, 115/247, 253
KEUFER 119/419
KRIEGEL A. 110/61 hh
KROPOTKIN 119/418, 424
LABRIOLA 118/372
LACAN J. 118/390
LACHERAF M. 116/296, 297, 117/336, 339
LAFARGUE 117/326, 119/419
LAGUERRE 117/331
LAINÉ 119/397
LAMY E. 119/414
LANESSAN 114/210
LAPLANCHE J. 118/390
LASSALLE 118/371

LATTRE de TASSIGNY de 111/112
LAVIGERIE 118/381, 382
LAVOISIER 112/144
LE BERRE 112/148
LE COZANNET 109/8
LE GAC 112/148, 150, 151
LE HÉRISSÉ 117/333
LE PLAY 118/379
LE ROUX L. 113/188 hh
LEBON 120/445
LECOURT D. 110/58
LEFORT C. 117/340
LENIN V.I. 111/93, 112/140, 113/180 hh, 190, 116/312, 117/341, 120/438, 469 hh
LÉON 109/6, 119/395
LEON 13 118/381, 382, 383, 119/408, 413, 414
LESSEPS F. de 119/408, 409
LEVI C. 109/16, 17
LEWIS S. 119/404
LEYGUES G. 119/414, 420
LIEBKNECHT 118/371
LOUBET 120/453
LOUIS-PHILIPPE 114/200, 119/415
LOUBET 119/408, 410
LUKÁCS G. 117/341, 348
LUXEMBURG R. 115/251, 254
LYAUTEY 118/379
MAC-KINLEY 119/418
MAC-MAHON 111/110, 114/200 hh, 213, 117/335
MACKAU 117/328, 331, 333
MAHI-EL-DIN 116/292
MAIRE É. 117/352, 118/370
MALLARMÉ 110/56
MALMANCHE T. 109/36, 117/323, 324
MALON 118/377
MANSHOLT 116/283 hh
MAOZEDONG 117/340
MARC 113/190, 192
MARCEAU 111/110
MARCHAIS G. 118/387, 120/443
MARX K. 112/145, 113/189, 117/326, 340 hh, 348, 118/372, 389, 120/435, 444
MASSON É. 112/145
MAYEUR J.M. 114/204, 213, 117/333, 339, 118/384, 119/414, 422, 423, 120/452 hh
MAZZINI 118/371
MEAD M. 109/27
MEHEMET-ALI 116/288, 292, 293
MÉLINE 109/7, 119/406, 414,
120/445 hh
MERCET 119/424
MERLEAU-PONTY M. 118/389
MERSER A. 112/150, 151
MILLERAND 118/377, 119/413, 415, 120/446
MITTERRAND 113/189, 117/352
MOLLET G. 113/190
MONTAIGNE 110/54
MORDIERN M. 109/36, 37
MORDREL O. 120/456, 460, 461
MOTTE 119/406

MOULAY SLIMAN 116/287, 290
MUN A. de 114/199, 118/382, 119/410
NAPOLÉON 1ñ 109/36, 111/94, 107, 111, 116/289, 290, 119/406
NAPOLÉON 3 111/98, 99, 107, 113/193, 114/201, 115/247, 117/328, 119/406
NEVENOE 115/247
OLIER Y. 112/122, 117/351, 119/400, 401
OLIVER R. 116/296
ORLÉANS d’ 114/201
PARACELSUS 110/44, 46, 50
PARIS 117/330
PASCO 109/8
PELLOUTIER 119/417 hh, 423, 424
PERRIN-PANHARD 119/408
PEYRAT 114/202
PICASSO P. 115/263
PIOU J. 118/381, 119/410, 412, 414, 120/445 hh
PIRIOU Y.B. 109/37
PIUS 9 118/381
PLANIOL M. 110/61
PLATON 119/427
PLÉVEN R. 115/240, 119/395
POINCARÉ R. 118/383, 119/412, 414, 416, 420
PONIATOWSKI 120/437
PONTALIS J.B. 118/390
PONTKALLEG 109/36
PORTA G. 110/43, 45
PORTELLI H. 111/107, 112/145
POULENC 119/408
PROUDHON 118/373
QUIN C. 113/193
RABAH 119/420
RAMEL de 119/415
RAMUS 110/52
RANC 117/333, 119/425
RAVACHOL 119/418
REINACH J. 119/409
RENAN E. 118/378, 383
RENAUD R. 116/309
RENAULT L. 119/422
RIBOT A. 119/409 hh, 415 hh
RICHARD 118/381
RICOUX 117/338
RIEFFEL J. 115/247
RIOU 109/4
RIOU J. 109/37, 113/187
RIVIÈRE 114/210
ROCARD 113/188
ROCHE E. 117/334, 119/413
ROCHEBOUËT 114/203
ROCHEFORT 117/330
ROCKFELLER 119/406
ROSMORDUC 112/148 hh
ROSSEL 111/110

ROTHSCHILD 119/406
ROUSSET C. 116/296, 297
ROUSTAN 114/212
ROUVIER 118/371, 119/409, 410, 416
SAINT-SIMON 114/205
SAMORY 119/420
SARTRE J.P. 109/18, 20, 24, 115/257, 263, 267, 117/349
SAUNIER-SÉITÉ A. 113/192
SCHNAEBÉLÉ 117/329
SCHNEIDER 118/379, 119/406
SCOTELLARI 109/16
SÉGUY 118/370
SEILIEZ J.P. 111/109
SERVAT G. 109/37
SESMAISONS O. de 125/253
SÉVIGNÉ de 109/36
SHAKESPEARE W. 109/16
SHIRER L. 110/63
SIDI MOHAMMED IBN ABDALLAH 116/287, 293
SIEGFRIED J. 118/379
SIEWERTH G. 115/273
SIMON J. 114/202
SOLAGES 119/406
SOMMERFELT 115/268, 269
SORLIN P. 118/384, 119/422, 428, 429, 430, 120/451, 453
SPENGLER O. 110/60, 64
SPULLER 119/414
STALIN J. 112/136, 117/340
STINAS S. 117/340
SUDREAU P. 113/182, 185
TAINE 118/383
TALESNIK R. 110/64
TANGUY-PRIGENT 109/3
TERNES E. 115/268, 269
THIERS 114/200, 201, 203
THOMAS 114/209, 119/416
TIRARD 117/332, 118/370, 119/404, 416
TIRMAN 114/213, 119/421
TOCQUEVILLE A. de 116/293, 294, 296
TOURAINE A. 112/140, 113/193, 194
TROTSKI 117/340, 344
UCHARD P. 109/4, 6, 8
UMBERTO 1ñ 119/418
VADÉE M. 110/58
VAILLANT É. 117/327, 118/376, 377, 119/418, 120/446
VALÉE 116/296
VALLÉE F. 109/36, 37, 115/268, 120/467 hh
VANGOGH V. 115/275
VELASQUEZ 110/42
VERGILIUS 119/407
VEUILLOT L. 114/201
VIGNY A. de 110/77
VITTORINI E. 109/12, 16 hh, 35
VIVIANI 119/413, 120/446

VON LEFORT G. 109/31, 32, 34
WALDECK-ROUSSEAU 114/207
WALLON 114/201
WARNIER 114/197
WILSON 117/330
YACONO X. 117/339
ZOLA É. 118/374

ROLL AN ANVIOÙ AOZADURIOÙ
MENEGET GANT « EMSAV » E 1976
A.S.T.I. sl. Association de soutien aux travailleurs immigrés.
Al Liamm 109/37, 114/235, 119/398
Ar Falz 112/150, 115/239
Ar Vro (kelaouenn) 119/396
Ar Vro – Gwirionez 119/396
Ar Vro – Jeune Bretagne 119/396
Association de soutien aux travailleurs immigrés (A.S.T.I.) 114/217
B.Y.V. sl. Brezhoneg yezh vew.
Bodad armerzhel 112/139 hh
Bodad lennegel 111/113 hh, 112/137 hh
Breiz Atao 111/87 hh, 112/122, 115/240, 119/397, 429, 120/460
Brezhoneg yezh vew (B.Y.V.) 112/150
Brud 112/150
C.E.L.I.B. sl. Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons.
C.F.D.T. sl. Confédération française démocratique du travail.
C.G.A. sl. Confédération générale de l’agriculture.
C.G.T. sl. Confédération générale du travail.
C.G.T.-F.O. 113/180
C.G.T.U. 113/180 hh
C.I.A. 113/180
C.N.J.A. sl. Centre national des jeunes agriculteurs.
COOPAGRI sl. Coopérative des agriculteurs de Bretagne.
C.U.M.A. sl. Coopérative d’utilisation du matériel agricole.
Caisse de Bretagne de Crédit agricole mutuel 109/10
Caisse fédérale de Crédit mutuel 109/10
Carn (kelaouenn) 116/311
Centre national des jeunes agriculteurs (C.N.J.A.) 109/10
C’hweluniad an Deskadurezh prevez 116/309
Comecon 114/228
Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons (C.E.L.I.B.) 119/395
Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) 111/82 hh, 112/153, 114/217, 115/243, 275,
116/297 hh, 310, 117/352, 118/355 hh
Confédération générale de l’agriculture (C.G.A.) 109/3 hh
Confédération générale du travail (C.G.T.) 109/5, 111/82 hh, 113/179 hh, 113/190, 115/243, 117/352,
118/355 hh
Coopérative d’habitat rural 109/10
Coopérative d’utilisation du matériel agricole (C.U.M.A.) 109/7
Coopérative des agriculteurs de Bretagne (COOPAGRI) 109/11
Corporation paysanne (Vichy) 109/3 hh
Crédit Lyonnais 119/406
D.D.E.C. sl. Direction diocésaine de l’enseignement catholique.
Dabaghian (embregerezh) 113/190 hh
Direction diocésaine de l’enseignement catholique (D.D.E.C.) 116/304
Dispac’h (kelaouenn) 119/396
Dispac’h – Labour (kelaouenn) 119/396
Doux (embregerezh) 113/190 hh
Duquesne – Purina (embregerezh) 109/10
E.R.E.R. sl. Ensav da reoliñ erounezadur ar reizhennoù.
E.S.B. sl. Emsav stadel Breizh.

Emgleo Breiz 112/148
Emsav (kelaouenn) 112/126, 144 hh, 114/235, 116/312, 118/388, 119/393 hh, 399 hh, 120/454 hh, 462 hh, 468
Emsav stadel Breizh (E.S.B.) 109/34, 112/121 hh, 145, 116/312, 117/351, 118/387 hh, 119/394, 400 hh
Ensav da reoliñ erounezadur ar reizhennoù (E.R.E.R.) 119/401
Ensellerezh al lezennoù kevredigezhel er gounezerezh 116/308
Etrevroadelenn gomunour (1920) 113/180
Études Celtiques (kelaouenn) 115/269
Europa c’hlas 114/229
F.D.E.A.C. sl. Fédération départementale de l’enseignement agricole catholique.
F.D.S.E.A. sl. Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles.
F.E.O.G.A. sl. Fonds européen d’orientation et de garantie agricole.
F.L.B. 119/401
F.M.I. sl. Fonds monétaire international.
F.N.S.E.A. sl. Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles.
F.O. sl. Force ouvrière.
F.O.R.M.A. sl. Fonds d’orientation agricole et de régularisation des marchés agricoles.
F.S.A. sl. Fédération des syndicats agricoles du Finistère.
Fédération départementale de l’enseignement catholique agricole (F.D.E.A.C.) 116/304
Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (F.D.S.E.A.) 109/4
Fédération des syndicats agricoles du Finistère (F.S.A.) 109/4
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) 109/3 hh
Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) 116/283
Fonds d’orientation agricole et de régularisation des marchés agricoles (F.O.R.M.A.) 116/280
Fonds monétaire international (F.M.I.) 114/226
Font moneizel etrevroadel (sl. Fonds monétaire international)
Force ouvrière (F.O.) 113/180, 116/306
GATT sl. General Agreement on Tariffs and Trade.
Galeries Lafayette 111/82 hh, 112/140, 118/355 hh
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 114/227
Guyomarc’h (embregerezh) 109/10
Gwalarn 109/19 hh, 37, 111/87, 112/136 hh, 137, 113/187, 115/243, 271, 117/323, 119/397 hh
Gwazvaoù arab (Aljeria) 115/249
Iliz (katolik) 112/142, 114/199 hh, 117/333, 118/381 hh, 120/437 hh
J.A.C. sl. Jeunesse agricole catholique.
Jeunesse agricole catholique (J.A.C.) 109/6, 116/304, 119/395
Joint Français 115/243, 118/369
K.A.E. sl. Kumuniezh armerzhel europat.
K.E.F.E. sl. Kevarzhe europat a frankeskemm.
Kelc’h Debauvais 112/122 hh, 119/399 hh
Kelc’hioù katolik micherour 118/379
Kengor armerzhel evit Europa (UNO) 114/218
Kevarzhe europat a frankeskemm (K.E.F.E.) 114/221 hh
Kevreadur kristen patromed an Norz (1884) 118/379
Kevredigezh Vreizh (19t) 115/246 hh
Kompagnunezh Kanol Panama 119/408 hh
Kred gounezel 109/10
Kumuniezh armerzhel europat (K.A.E.) 114/221 hh, 116/279 hh
L’Avenir (kelaouenn) 119/396
L’Égalité (kelaouenn 19t) 117/326
L’Union Générale (Bank 19t) 117/326
L’Univers (kelaouenn) 114/201
La Bretagne à Paris 115/269

La Cocarde (kelaouenn) 119/409
La Croix (kelaouenn) 120/446
La Démocratie de l’Ouest (kelaouenn) 119/423
La Justice (kelaouenn) 119/409
La Libre Parole (kelaouenn) 119/409
La Revue des deux Mondes (kelaouenn) 118/384
Le Correspondant (kelaouenn) 118/380
Le Figaro 118/379, 119/409
Le Finistère Agricole (kelaouenn) 109/4
Le Gaulois (kelaouenn) 119/409
Le Méliner (embregerezh) 109/10
Le Paysan Breton (kelaouenn) 109/4
Le Pélerin (kelaouenn) 120/446
Les Temps Nouveaux (kelaouenn) 119/424
Ligue communiste 112/150, 113/189 hh
M.O.B. sl. Mouvement pour l’organisation de la Bretagne.
Marc (embregerezh) 113/190
Mouvement pour l’organisation de la Bretagne (M.O.B.) 119/396
Mutualité sociale agricole 109/10
O.N.C.I.C. sl. Office national du commerce et de l’industrie cinématographique.
O.N.I.C. sl. Office national interprofessionnel des céréales.
Oberenn ar C’helc’hioù katolik micherour 118/382, 119/415
Office Central (Landerne) 109/3 hh, sl. ivez Coopérative des agriculteurs de Bretagne.
Office national du commerce et de l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.) 114/216
Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) 116/280
Ouest-France 115/268 hh, 116/304 hh
P.C.F. sl. Parti communiste français.
P.S. sl. Parti socialiste.
Parti communiste français (P.C.F.) 110/75, 111/87 hh, 112/149 hh, 113/179 hh, 188 hh, 115/243, 117/352,
118/387
Parti socialiste 113/189, 115/240
Poellgor an Afrika c’hall 119/411
Poellgor enepmilour 110/76
Poellgor soudarded 110/76 hh
S.A.D.E.D. sl. Strollad an deskadurezh eil derez.
S.F.I.O. sl. Section française de l’Internationale ouvrière.
S.I.C.A. sl. Société d’intérêts collectifs agricoles.
Sanders (embregerezh) 109/10
Section française de l’Internationale ouvrière (S.F.I.O.) 110/75, 113/189
Société anonyme d’HLM du Finistère 109/10
Société d’intérêts collectifs agricoles de Saint-Pol-de-Léon 109/9
Société de Crédit immobilier 109/10
Stroll-Leviañ E.S.B. 119/401
Strollad an deskadurezh eil derez (S.A.D.E.D.) 111/110, 118, 112/122 hh, 113/194, 117/351, 119/394 hh, 431
Strollad broadel Breizh 120/454, 458
Syndicat d’enseignement agricole et ménager 109/10
Syndicat de promotion professionnelle coopérative et mutualiste 109/10
T.N.P. 110/70
Transocéan (embregerezh) 113/192
Trede Etrevroadelenn 113/190
Tribune Socialiste 119/395
U.D.B. sl. Union démocratique bretonne.

U.E.C. sl. Union des étudiants communistes.
U.N.E.F. sl. Union nationale des étudiants de France.
UNICOPA 109/10
UNO 114/218
Unaniezh ar Frañs kristen (1891) 118/382
Union démocratique bretonne (U.D.B.) 109/24, 34, 37, 118/387, 119/429
Union des étudiants communistes (U.E.C.) 113/188
Union nationale des étudiants de France (U.N.E.F.) 113/188 hh
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a-bazennadoù 114/208
a-gentizh 110/53
a-posteriori 117/345
a-priori 117/345
a-unpezh 110/46
adanell 110/44
adaozidigezh 110/56
adc’havael 117/337
adc’havaelañ 115/251
addiflukadur 110/56
addispleg 110/52
addezrevell 116/292
adkenderc’hañ 113/194
adlakadenn 120/466
adlavared 119/426
adlu 119/411
adneuzius 112/131
adpakañ 116/306
adplantañ 117/323
adrann 111/83
adsavlec’hiañ 117/349
adsezer 114/197
adsimantañ 112/128
adtalvoudekaat 114/232
adtermenus 109/35
aduad 117/332
adurzhiatadur 114/208
advouezhiañ 117/328
adyezh 115/269
akonit 110/46
alfa 115/248
alfaeg 115/250
alius 114/220
amaskorus 109/7, 114/210
ambilher 116/298
amerdiñ 118/369
amezeg 110/43
amezekaat 110/43
amfraezh 120/442
amgenderc’husted 109/5
amgêr 118/371
amgresk 120/452
amhun 113/160
amleder 114/216
amparus 118/389
amprouadur 112/144
amredañ 120/444
amreoliek 116/294
amzivarded 111/88
anamzeriek 117/349
anaotreet 120/445
andellezet 118/380
andezvegezh 118/374
andiforc’hadur 110/52

andisparzh 114/227
anerad 110/77
anerded 113/168
anergorek 120/465
anergorel 120/470
anergoreladus 120/464
angouzoud 110/57
angwerinek 114/206
ankloer 118/382, 120/446
ankoranek 116/293
ankresk 114/225
anlabour 110/69
anpolitikel 120/441
anrelijiel 114/201
anren 112/128
ansavelek 117/350
ansinañ 118/388
anvelic’hweluniadouriezh 119/417
anvonad 117/325
araez 112/148
araezus 118/384
araokadouriezh 119/414
arc’hadurezh 109/6
arc’hwelek 120/444
ardreuzat 111/101
aregad 110/49
aregañ 110/56
argerzhadurezh 110/58
argreskus 114/205
arlevierel 119/415
armdiour 117/339
arouel 116/296
arouesaat 110/55
arouesaed 110/55
arouesaer 110/55
arouesaerezh 110/53
arouezed 110/49
aroueziawouriezh 110/48
arreadur 110/43
arren 119/420
arruzad 110/49
arvuziad 119/410
askas 110/47
aspiaouerezh 117/336
asplegañ 110/46
assammadur 110/49
atoradurel 112/143
atorer 111/85
aveadur 119/411
azbuhezekaat 114/210
azburutelladur 110/54
azhenter 110/70, 117/326
azlodennañ 110/42
aznerzhañ 114/209
aztek 116/309
baraneg 115/248
baranegezh 116/295

barradennus 116/303
berbereger 115/249
beskadoriad 115/247
besmorvezhen 114/197
bevedek 109/13
bevennegezh 116/308
bihanstrollel 114/234
blankiour 117/327
bolzhinkin 110/44
bonlakaat 120/444
bordilhadur 118/358
boudjou 116/333
boulañjour 117/333
boulañjouriezh 117/324
boulc’h 119/426
bourc’hizekaat 113/189
boutikler 114/204
brasdeskrivadur 118/388
bredelezh 111/97
bredospital 114/207
breuriezhour 114/207
breutael 118/357
briadour 120/470
brientegezh 110/53
brizhdispac’hel 114/217
brizhdivezouriezh 120/470
brizhhollelaus 112/127
brizhklaselezh 113/187
brizhouezoniezh 112/144, 120/470
brizhromantelezh 113/187
brizhsaviad 112/154
brizhsurrealouriezh 113/187
brizhveizad 112/144
broadegezh 119/430
bruzhunusted 118/366
buhezel 119/415
chagadur 114/206, 119/427
c’hwel 119/426
dambleuskañ 114/228
damdevel 110/73
damgantaezañ 119/426
damgenstur 110/48
damnec’h 119/426
damouezh 110/44
damskeudennel 120/465
damyoul 115/249
danwiskad 110/55
danzeek 112/149
danzeer 110/43
daouduek 111/102
daouduel 114/228
dareulerezh 120/441
dareuliadel 110/56
darlavariegezh 114/215
darnamzer 111/84

darnegezh 118/365
darvezadur 112/136
daskorad 116/281
dassell 117/345
dassellus 118/390
dazbec’hiañ 118/390
dazgoulenn 115/251
dazlenn 110/47
dazlennadus 110/52
dazrannadus 113/182
dec’henel 114/221
dedalvezadurel 112/143
degemm 110/57
degemenner 114/198
delanvadiñ 114/221
deleuñver 111/61
demagogiezh 113/191
denotañ 110/53
deraouus 110/56
derc’h 117/345
derc’hennañ 110/42
derc’hennusted 110/52
Derqâwâ 116/287
desavelañ 117/346
desavelus 117/347
desezañ 111/110
desterierezh 110/43
destrizhadurel 111/92
destrolladur 111/98
dezgeriadur 117/349
dezgeriañ 115/272
dezlec’h 112/144
dezlec’hiañ 112/143
deznaou 110/61
dezvadur 113/180
dezvarnelour 117/342
dialgerc’h 116/286
dianavezadur 113/184
diandal 116/300
diandle 116/300
dianvek 119/418
diarzael 117/349
diavaezeladur 119/401
diavaezelour 110/401
diemvarn 116/312
dien 110/52
diendalc’hus 112/148
diergoreladus 120/464
diflachegezh 120/445
difurm 117/341
digent 114/233
dihevelebiñ 115/271
diintrudu 118/373
diijinadus 113/187
diktatouriek 114/205
dilaziek 119/407
dilemma 117/345
diloc’hel 117/338

diraksaveladus 111/107
diratozhiegezh 117/334
diruzadur 110/57
diskas 115/273
diskel 118/382
diskeladur 116/307
diskêriadur 110/71
diskogelladenn 120/440
diskolegezh 114/199
diskulier 113/187
dislankad 115/265
dislec’hiadur 110/45
disoliadek 114/234
dispellañ 111/95
distalinekadur 113/181
diveliadur 116/290
diveziadek 114/234
divilhenn 120/452
divinadellek 110/51
divinerezh 110/50
divrientek 118/376
diwaz 114/207
diwazañ 114/203
diwiriekaat 117/333
diwiriekadur 117/333
dizenekaat 117/343
dizidermen 110/49
dizireadus 118/371
dizirouestlus 110/54
dizungenezh 120/460
djemaa 116/293
douaregorel 109/11, 118/384
drammad 140/440
dreistanv 115/265
dreistbeli 111/93
dreistnaoz 112/136
dreistreol 119/427
durc’hadusted 120/464
durc’haerezh 116/283
ec’honenn 110/53
eder 109/5
ego 118/389
egorad 110/51
egoranted 115/247
egorenn 110/53
eil 110/42
eilanvus 109/35
eilsammus 109/35
eilsavelus 109/35
eiltaladur 114/228
eilveder 110/55
eitekvedel 120/464
emdroadata 117/339
emeztaoliñ 113/191
emgendrec’hiñ 114/218
emsavegezh 120/466
emsavekaat 112/133

emsavekadur 112/133
emurzhiañ 116/303
emvennañ 114/206
emvoustrañ 117/352
emzalc’hek 118/382
emzivati 114/207
endodiñ 110/52
enebalaman 117/329
enebour-pobl 119/420
enepderc’hanour 110/76
enepderc’hanouriezh 110/76
enepkatolik 112/142
enepmilour 110/76
enepmilouriezh 110/76
enepproleterel 111/111
eneprelijiel 118/377
enepspierezh 117/328
eneuropat 114/229
engwezhiañ 114/210
enkreridigezh 119/418
enlanvadiñ 110/44
enlenat 110/50, 77, 117/349
enluadeg 110/74
enluañ 110/77
enluskus 112/154
enmanat 118/390
ensaviñ 112/150
entued 119/414
epistemê 110/41
eriunañ 118/390
eriunell 118/390
erotegezh 119/426
esaouenn 110/49
esevded 118/371
etimologiezh 110/52
etregra 114/199
ezdalc’hiad 118/371
ezoteregezh 110/52
ezoterek 110/52
ezreolder 114/227
eztiriañ 114/215
eztuad 116/294
ezvannadur 114/210
ezveziadur 118/360
ezvilour 116/310
falskarantez 113/163
falstalvoud 115/274
falstec’hadenn 113/169
fanategezh 109/36
feud 114/198
feuriad 117/351
filmaozour 114/216
filoksera 114/199
follenn 119/409
font 116/283
fosforet 119/416
Foulbe 116/289

galluzour 117/326
galved 119/420
gasterezh 118/379
gedour 117/332
genezh 115/270
geofon 110/46
getoek 112/139
gladour 111/94
glaouvaez 119/416
gopradelezh 113/180
goprel 114/222
gortozus 117/336
goubrenadus 120/445
goudaviñ 115/248
goudebroadel 112/127
goudedispac’h 109/22
gougantañ 120/447
gougevanidigezh 111/102
gouglevout 119/426
gouiziadur 110/41
gouiziadurezh 110/41
gourannezad 110/72
gourc’hweleg 114/223
gourdesk 110/50
gourdeskadur 110/51
gourferc’hentiezh 120/447
gourgavael 117/334
gourlakaus 112/154
gouronek 118/378
goursankerezh 115/265
goursezad 110/76
gouruhelaat 120/458
gourzharegad 110/56
gourzhbonner 117/329
gourzhergor 118/390
gourzhhoaliezh 110/45
gouvennañ 115/247
gouvennoz 112/145
gouzañver 120/452
gouzañvidigezh 110/65
gouzavadenn 116/299
gouzispleg 120/455
gouziz 109/5
gouzoud 110/41
gra 114/213
graer 111/101
gramchiour 111/103
gread 116/310
gwallveskadur 117/331
gwallvoaz 119/424
gwaranterezh 116/283
gwariek 111/85
gwengeloniezhel 110/54
Habe 116/289
hanterc’hounezel 120/453
hanterc’hreantel 120/453
hanterouez 116/293

hanterzic’hwel 120/441
haousa 116/289
heboelladur 115/241
heizh 110/44
hemonek 119/429
henbobl 116/309
henonielouriezh 110/58
henoniezh 110/41
henoniour 120/466
heñveleg 110/43
henvroadelezh 114/197
heulward 120/452
hiniennekaat 114/233
hironek 115/269
hollindian 116/309
houp 109/37
ibiliañ 109/6
integrouriezh 114/203
ironiezh 116/312
isgopradur 115/275
islamekaat 115/250
isskridenn 114/215
isskridour 119/409
istorekausted 111/111
iun 118/390
iziunañ 111/91
kaderv 116/294
kadoriadañ 113/190
kael-sil 119/407
kaeour 116/303
kaezarour 111/97
kaezarouriezh 111/98
kantabegañ 120/459
kantolz 120/449
kanus 118/383
kaoc’higellañ 110/77
kargvezh 114/197
kategorienn 117/341
keflenadel 112/144
kefload 109/30
kefredin 109/29
kelennadurezhel 115/242
kembeliek 118/381
kembezañ 120/455
kemblac’hiezh 110/43
kemblac’hiezhel 110/45
kembreudañ 114/202
kemmerezh 113/189
kempadel 117/350
kempellaat 110/52
kemplakadur 110/49
kemplakañ 110/48
kenchadennadur 110/47
kendamouezh 110/43
kenderc’hadel 111/96
kendereadelezh 110/43

kendereat 110/43
kendileuriad 111/83
kenempradur 118/368
kenenebus 120/450
kenetrelevezon 119/406
kennenn 110/47
kenfestadelezh 110/73
kenfuilhadur 110/53
kenglev 111/92
kenglot 110/43
kengorfadurezh 110/45
kenhoaliezh 110/43
kenleñvañ 114/217
kennesaat 110/43
kenrouestladur 110/53
kentadorn 112/145
kentaek 110/54
kenvellañ 111/92
kenvevedouriezh 109/33
keodedourelezh 111/96
kêraoz 118/374
kevarzael 116/305
kevelat 111/110, 119/420
keverdal 112/130, 120/469
kevraoueg 114/201
kevredadistorel 120/464
kevredikaat 111/104
kevrollenn 120/440
kewerded 117/330
kezivik 110/52
kildorn 117/333
kildornad 119/409
kilvac’h 118/389
kilwered 120/435
klask 119/418
klev-gwel 111/92
klozistorek 120/452
kmereg 115/269
koazherezh 116/285
koeñvegezh 116/302
koeñvek 116/299
kogilherezh 110/48
kombodadur 112/125
komunourgar 109/12
korflu 116/295
korrsaviad 112/153
korrved 110/49
korvoed 120/441
kosmoz 110/50
kounskrid 116/283
kredennel 118/382
krenegellek 111/100
kreriegezh 118/356
kretaerezh 117/336
kreudel 115/273
kristendemokratiezh 113/159
kroazenn 110/53

label 116/304
labourouriezh 113/193
laik 120/441
lambigerezh 112/133
lec’hed 120/447
ledanviñ 118/390
ledistor 112/134
leiekaat 113/193
lennad 110/57
leterc’hadek 120/435
leterc’hadenn 110/52
leterc’hañ 118/390
leuñverc’h 110/42
leuriadiñ 111/85
leviadenn 116/285
levrdiel 119/402
libido 117/347
liesemstrivañ 117/333
liestuel 114/228
loc’had 111/100
lonktraezhañ 115/263
luad 111/111
ludiadur 110/76
lunegor 120/435
lusked 116/295
luzad 117/347
mahakem 117/338
majalâs 117/338
makrokosmoz 110/49
mamlouk 116/288
maver 116/302
maverezh 116/302
masonek 114/203
meskadennek 120/438
mestroniadus 118/358
mestronierezh 111/91
metonimiezh 109/33
meurekaat 109/34
meurved 110/49
mikrokosmoz 110/49
mouezhiadelezh 115/268
moustrerezhel 120/437
naerwialenn 110/44
nannaotreet 114/207
nannober 113/187
naontekvidik 111/102
neuziadur 110/50
nevidkelc’h 114/212
nevidyezh 111/110
nidiadekaat 112/1333
oberoniezh 120/464
organegezh 111/90
pantenn 112/134
parfetiz 117/319

pellvanek 119/414
pennbouez 109/34
pennc’hennad 113/188
penndevoud 111/83, 120/457
penndolad 116/281
pennholierezhel 111/92
Peul 116/289
peuradsevel 119/405
peurc’hwel 114/220
peurdraelaat 117/343
peurvec’h 110/44
piaouerezh 115/249
plaenaerezh 110/43
pleuskadur 120/466
poellekadur 112/125
porno 119/427
porselener 119/419
pouezder 118/388
pourvezva 114/210
prezegerezh 114/199
proleteraat 120/460
proudonek 117/327
Qâdirîya 116/287
ragater 116/287
ragemouez 120/444
rakdesavelañ 117/347
rakgwalarnek 116/313
rannbarzhelour 111/87
reizhwir 116/306
remzadiñ 115/253
renadurezh 110/56
rened 115/245
reolataat 111/104
reolieg 116/294
retorik 109/33
ronted 110/53
saezhennerezh 110/45
sanell 110/70
sankenn 120/447
saozamerikan 115/240
sarki 116/289
siliennañ 110/49
simbolouriezh 118/384
sintaks 110/52
skalfad 115/265
skoaziadennañ 116/299
skoeverezh 110/76
skridaouer 110/54
soliadekaat 112/133
soliadelaat 115/271
soliadus 118/389
solius 118/389
solwez 117/346
sonvougerez 115/258
souin 109/9

spanelezh 110/57
stadad 116/308
stadazeulerezh 111/100
steraouriezh 110/48
steriegezh 117/342
sterleun 117/350
stlennaerezh 118/380
stlenner 116/296
strollennekaat 114/233
struktur 118/389
strukturelour 120/470
sturvod 117/331
talbennel 115/270
talm 111/82
taolad 117/329, 118/356
telladenn 114/198
tellerezhel 115/251
teorekaat 120/469
tevezvodel 119/415
tevezvodvezh 119/408
Tidjânîya 116/287
tiegerezh 116/301
tiekaerezh 117/337
tolzenn 110/51
tonkus 118/388
tonkusted 118/386
toullaouer 112/153
toullaouerezh 112/153
traeladur 117/343
trameneziadegezh 114/203
trameneziat 114/202
tredanrannañ 119/408
trehontat 118/390
treloc’hek 111/91
tremolo 114/217
treuzemglev 119/410
treuzlec’hiañ 118/390
treuzstaeladur 118/360
treuzstaelañ 111/83, 114/203
trevañ 117/337
tribloaziek 118/372
tristaelek 110/55
triveder 110/55
trobarzhiat 112/142
trovezhel 114/221
tuginadur 120/468
uc’hyezh 115/269
uhelc’hourc’hemenniezh 119/411
uhelved 113/166
uhelvedek 113/164
ulema 116/293
unanbostadur 120/447
unanveveziñ 120/450
undedel 110/57
ungenezhded 111/90
unneuziañ 116/309

unpenniezhel 111/111
unpiaou 109/8
unstaelek 110/55
untuel 114/227
unvanaus 118/366
unventekaer 111/85
unwerzhouriek 112/149
wahhâbi 116/287
yec’hedegezh 118/375

GERVA DODENNEL 1976
ADKENDERC’H : -ADUR ar c’heñverioù-kenderc’hañ (ALTHUSSER) 120/435**
ADTERMENAÑ : – ha krouiñ e-barzh « Kendiviz e Sikilia » gant E. VITTORINI 109/35 ; – hag eilsavelañ
109/35
AFRIKA : Stad DAN FODIO en – Du en 18t hag en 19t 116/288 hh
ALJERIA : dispac’h – ha bloc’h istorek 111/100 hh ; hanez – eus 1870 da 1900 114/197 hh*, 209 hh*,
117/336 hh* ; hanez – en 18t hag en 19t 116/286 hh* ; hanez – er bloavezhioù 1890 119/421 hh* ; –
deskrivet gant KERSANTÉ e 1882 115/247 hh* ; ABD-EL-KADER hag arnevezidigezh – 116/293 hh* ;
orin ar vroadelouriezh -N 120/459 hh* ; Stad -N ABD-EL-KADER 116/286 hh**
AMZERELEZH : – kelc’htroüs e skridoù E. VITTORINI 109/18
ANAOUD : an – er 16t kantved 110/46 hh*
ANVELIC’HWELUNIADOUR : -IEZH 119/417 hh
ANVELIOUR : an -IEZH e Frañs hag en Europa er bloavezhioù 1890 119/416 hh*
ARAOKADOUR : an tevezvodoù – e Frañs adalek 1893 119/414 hh*, 120/445 hh*
ARBENNIKADUR : – emsavel ha politikerezh 112/121 hh** ; – emsavel hag istorekadur 112/125 hh*
ARC’HADUR : an -IOÙ, al labourerion hag ar c’hweluniad 118/355 hh*
ARMERZH : kresk -EL Europa e 1950-1970 114/219 hh** ; emell ar gouarnamantoù en – Europa e 1950-1970
114/226 hh ; – ar bed etre 1890 ha 1900 119/404 hh*
ARNEVEZ : -ELEZH ha broadelouriezh vrezhon 120/456 hh ; -ELEZH hag Emsav 119/340
AROUEZ : roll an -IOÙ er gouzoud er 16t hag en 20t kantved 110/46*, 48*
ARZ : keñverioù etre –, aozer ha kevredig 114/216 hh ; keñverioù an – hag an emsav 113/187* ; liammoù etre
an – hag ar stourmoù 114/214 hh
ATORADUR : – an eil Emsav 112/125 ; emsav hag – 112/131 hh** ; – hag istoregezh 112/131 hh, 137
BARZH : -ONIEZH hag eskoradur 119/426 hh*
BENEVELOUR : stourm – hag Emsav 109/30
BENVEGADUR : – kealiadel stadel (ALTHUSSER) 120/435 hh*, 468 hh ; --moustrañ stadel 120/436
BLOC’H : -henvoazel 111/95 ; – istorek (GRAMSCI) 111/90 hh** ; – kefredel 111/94
BODAD ARMERZHEL : danevell 1976 ar – 112/139 hh**
BODAD LENNEGEL : danevell 1976 ar – 112/137 hh** ; roll emsavel ar 112/126*
BONLAKADENN : – an ergoregezh ha – ar sokialouriezh 120/469 hh* ; – an ergoregezh hag emsavelezh
119/429 hh*, 120/463 hh*
BONVEZIADELEZH : – ha sevenadurioù 109/33 hh ; – hag arbennelezh 109/33* ; metonimiezhoù ar –
109/33*
BOULAÑJOUR : -IEZH 117/324 hh**
BOUNTAD : – breizhek 120/458 hh*
BOURC’HIZ : dispac’h – (CASTORIADIS) 117/344 hh
BREDELFENNEREZH : – FREUD, LACAN e skridoù ALTHUSSER 118/389
BREIZH : istor – abaoe an eil Brezel-bed 119/394 hh*
BREZEL : dezrann ar – gant GRAMSCI 111/96 ; kevredigezhioù Frañs ha Rusia goude ar --bed kentañ
111/96 hh*
BREZHONEG : ar Strollad komunour ha deskadurezh ar – 112/147 hh** ; – ha saviadelezh 120/467 hh*
BREZHONELEZH : – e skridoù ABEOZEN 117/318 hh*
BRO : meizadurioù ar – gant an Emsav 110/63 hh*
BROAD : bloc’h istorek ha kudenn ar – 111/90 hh** ; dezrann saviadel ar -ELOURIEZH vrezhon
120/454 hh** ; -ELOURIEZH evel soliadelouriezh 112/136 ; -ELOURIEZH vrezhon e grez an trede Emsav
119/396 hh* ; Emsav -ELOUR hag Emsav goudebroadel 112/127 hh* ; Emsav ha -ELOURIEZH
116/311 hh, 312 hh ; ezhomm ar -ELOURION da gaout un tremened broadel 109/37* ; fillidigezh -EL
Frañs e 1940 110/63 ; marksouriezh ha devoud -EL 116/309 ; politikerezh -ELOUR hag Emsav
112/122 hh* ; –, Stad, impalaeriezh 116/309 ; tarzhadur ar c’hombod – 111/98 ; tebegezh ur – vrezhon
116/312
BROGAROURIEZH : ar Strollad komunour gall hag ar – 110/75, 113/190 hh ; – ha renkad vicherour e 1914
(A. KRIEGEL) 110/61 hh ; – saviadek ha – c’hladelour 110/62 hh*
BUGALE : emzalc’h ouzh ar – en « Ar morc’hed » gant de CESPEDES 113/163, 167, 168

C’HOARIVA : – en embregerezhioù armerzhel 110/70
C’HWELUNIAD : ar -EREZH gall er bloavezhioù 1890 119/418 hh* ; ar -OÙ e Frañs diwar 1876 118/374 hh ;
ar -OÙ hag al lu 110/77 ; arnod ur pleustr -EL nevez e « Galeries Lafayette » Naoned 118/355 hh** ; derou
ar – C.G.T. e 1895 119/419 ; dispac’helezh ar -OÙ 117/352* ; emsavelezh ha -EREZH 115/245 hh* ; EREZH en amveziadoù kevredadel nevez 118/386 hh* ; -EREZH ha politikerezh 118/386 ; hanez ar –
C.G.T. gant BARJONNET 113/179 hh* ; hentoù nevez ar -EREZH (BARJONNET) 113/181 ; kengor o
plediñ gant kudenn ar merc’hed er – C.F.D.T. 115/275 hh* ; -OÙ gounezel 109/3 hh* ; -OÙ ha politikerezh
117/352 ; roll ar – e treuzfurmadur an embregerezh (SUDREAU) 113/183 hh ; roll ar – hervez LENIN
113/180 ; roll lañsus ar – 112/153 hh* ; roll-mougañ ar -OÙ (Galeries Lafayette Naoned) 111/81 hh** ; roll
ar -OÙ e Frañs, Saoz, Alamagn 117/351 hh* ; roll ar -OÙ en ur skol brevez e Roazhon 116/297 hh*,
309 hh*
DAMKANIEZH : dehentadur – an trede Emsav 112/127 hh** ; – deskrivadurel ha – end-eeun (ALTHUSSER)
120/436 hh*
DANVEZELOUR : -IEZH istorek ha henoniezh ar gouiziadur 110/58 ; meizadur – an istor (MARX,
CASTORIADIS) 117/347
DEN : adkrouiñ an –, dizoleiñ anien donañ an – e skridoù E. VITTORINI 109/13 hh* ; -ELOURIEZH ha
« marv an – » 117/349 hh* ; « marv an – » e lennegezh BECKETT 115/262 hh*, 117/349 hh
DERC’HELOUR : -IEZH MARX (CASTORIADIS) 117/341, 345
DESKADUREZH : an – eil derez e Frañs e dibenn an 19t ; an – en tudadoù arallgenel (Euzkadi, Breizh)
111/109 hh* ; 112/147 hh*, 150 hh
DESTRIZHADUR bloc’h istorek ha – (GRAMSCI) 111/90 hh*
DEVEZHIOÙ STUDI : – eost 1976 en Oriant 116/313
DIAVEZELADUR : – orinoù an Emsav 119/401
DIAZ POBLAÑSEL : – an eil Emsav 115/242 hh
DIKTATOURIEZH : – (GRAMSCI) 111/94 ; – ar broleterion hervez ar Strollad komunour gall 113/189 hh
DISLAVAR : keal marksour an – (CASTORIADIS) 117/344
DISPAC’H : – ar gevredigezh politikel (GRAMSCI) 111/101 ; deskadurezh ha framm -EL en tudadoù
arallgenel (Euzkadi, Breizh) 111/110* ; – gall en enkadenn organek gall (GRAMSCI) 111/93 hh, 98 hh ; hil
-EL ha hil mirelour el lu gall 111/110 hh* ; -IOÙ an Trede Bed ha bloc’h istorek 111/100 hh
DIVEZOURIEZH : – ha gouezoniezh 120/464 hh*
DLEAD : -OÙ kozh ha nevez e skridoù E. VITTORINI 109/14 hh*
DOUE : -ONIOURION ha « marv – » 117/349 hh*
DREISTFRAMM : an – hervez ALTHUSSER 120/435 hh* ; – ha bloc’h istorek (GRAMSCI) ; roll an –
(MARX, CASTORIADIS) 117/345
EC’HWEL : an –, al labourerion hag ar c’hweluniad 117/357 hh* ; – ar studierion e nevez-amzer 1976
113/188 hh, 192*
EGIPT : hanez – eus 1798 da 1830 116/287 hh
EILSAVELAÑ : lec’h mab-den hag an natur en – 109/28*
EMBREGEREZH : kempennadur an – (SUDREAU) 113/182 hh* ; kenniñvoù diwar adframmadur an -IOÙ
(Galeries Lafayette Naoned) 111/82 hh*
EMDARZHEGEZH : – hag aozadurioù micherour 111/85, 118/357 hh*
EMSAV : – an 18t kantved hag an -ELEZH nevez 119/429 hh*, 120/462 hh, 464 hh* ; – an 18t kantved hag ar
varksouriezh 120/469 hh* ; ar vro evel amveziad bonvezus d’an – 110/63 ; – brezhon hag -IOÙ-dieubiñ an
Trede Bed 112/126 ; damkanadur ar vrezhonelezh gant an eil, an trede – 115/271 hh* ; dezrann gramchiour
an – brezhon 111/105 hh ; dezrannoù kevadegel ha treadegel an – 111/88 hh* ; diverkañ an – 109/24, 37*,
112/136, 120/459 hh* ; dreistarc’hwelelezh an -IOÙ 111/104 hh* ; an – e skridoù ABEOZEN
117/318 hh* ; an – e-barzh « Un den a netra » gant R. HEMON 109/19 hh* ; eil – ha kevredigezh
117/322 hh* ; eskoradur an – hag ar gudenn vrezhon 111/87 hh* ; – evel lec’h-krouiñ ; – ha politikerezh
119/393 hh* ; istor an eil – 120/454 hh* ; istor an trede – 119/393 hh** ; – istorek hag – devoudel
112/127 hh* ; kealiadurezh an eil – 109/22 hh ; an – kentañ ha trevadennerezh Aljeria (KERSANTÉ)
115/246 hh* ; lennegezh an eil – 109/19 hh ; ober istorek an eil – 109/24* ; pleustr an – er c’helligoù hag er
bodadoù labour 120/462 hh* ; politikerezh hag – 115/239 hh* ; savlec’h an – e-keñver ar Mouvement
Breton 118/387 ; termenadur an -ELEZH 112/128*
« EMSAV » : ar furm nevez da reiñ da – 118/387 hh, 119/393, 120/462 hh ; istor – 119/399 hh*
EMVEREREZH : c’hweluniaderezh hag – 117/352
EMVODOÙ-KELAOUIÑ : – E.S.B. 119/402

ENKADENN ORGANEK : – (GRAMSCI) 111/95 hh** – Frañs 1789-1871 (GRAMSCI) 111/98 hh
EPISTEMÊ : keal an – 110/41 ; spanelezhioù en – 110/57 hh*
EPISTEMÊ AR 16t KANTVED : addispleg en – 110/52 hh ; divinerezh en – 110/50 hh ; gourdesk en –
110/50 hh ; huderezh en – 110/50 hh ; mikrokosmoz en – 110/49 hh ; skritur en – 110/50 hh ; testenn
gezivik en – 110/52 hh
ERGORELEZH : henoniezh an – 120/465 hh
EUROPA : armerzh – etre 1950 ha 1970 114/218 hh**
EUZKADI : digoradur skolioù kentañ derez euskarat en – 111/109*
FAMILH : ar – evel benvegadur kealiadel stadel (ALTHUSSER) 120/437, 442 hh
FASKOURIEZH : dezrann gramchiour ar – 111/98 ; – el lu gall en etrebrezel 111/112 ; – hag istoregezh e
skridoù E. VITTORINI 109/17 hh*
FILMOÙ A. GHALEM : « L’autre France » 114/214 hh*
FINVEZ : -ELEZH an Dispac’h gall hag ar vroadelouriezh vrezhon 120/456 hh ; -IOÙ, emsav ha politikerezh
115/244 hh* ; istor ha stourm ar -IOÙ 112/133 ; staelad ar -IOÙ 117/349 hh
FRAMM : amzerelezh trell-lagad ar -OÙ bras 117/350 hh* ; bodadoù ha kelligoù e – E.S.B. 112/123*,
120/462*
FRANKIZOUR : -IEZH evel soliadelouriezh 112/136
FRAÑS : digristenadur – en 19t kantved 112/142, 114/199 hh ; dreistpouez ar frammoù e – e derou an Trede
Republik 119/427 hh* ; enkadenn armerzh – (1878-1885) 114/208 hh ; hanez an darempredoù etre
kevredigezh ha lu – abaoe 1789 111/110 hh* ; hanez – eus 1870 da 1900 114/198 hh** ; hanez – eus 1885
da 1890 117/324 hh** ; hanez – eus 1890 da 1900 119/404 hh**, 120/445 hh** ; hanez – er bloavezhioù
1890 118/370 hh** ; hanez politikel hag armerzhel – abaoe an 19t (A. TOURAINE) 113/193
GALLEKADUR : ar – hervez ar vroadelourion (P. DENEZ) 109/36 hh ; roll ar – e Breizh 112/149 hh
GAOLLOURIEZH : dezrann gramchiour ar – 111/102 hh
GAOU : – gaonac’h ha – krouus en « Ar morc’hed » gant A. de CESPEDES 113/168
GOAR : al labourerion hag ar -OÙ 110/70
GOPR : – ha keñver patrom-implijad 112/154
GORTOZ : dodenn ar – en « En ur c’hortoz Godot » gant S. BECKETT 115/254 hh
GOUENNAÑ : – ha mammelezh vuhezel 109/33 ; – ha roll kevredigezhel ar merc’hed 109/25 hh, 31.
GOUEZONIEZH : damkanañ hag arlakaat er – 120/469* ; – evel emsav 120/463 hh*
GOUIZIADONIEZH : – ha gouiziadurezh 110/42 hh
GOULLO : – broadel 110/59 hh**, 75* ; arver keal ar – broadel gant an Emsav 111/86 hh** ; – broadel, arvez
bloc’hennel an enkadenn organek 111/105 ; – broadel ha tu kleiz e Frañs hiziv 114/235 ; – buhezel
110/64 hh** ; – buhezel, h.a., arz hag emsav 113/187 ; – buhezel ha hontkenderc’hañ 110/72 hh*
GOUNEZ : doareoù ur skol -EL prevez e Roazhon 116/297 hh** ; emdroadur ar -EREZH a-c’houde 1950
109/7 hh* ; enkadenn ar -EREZH gall er bloavezhioù 1880 117/325 hh* ; hanez ar -EREZH gall e dibenn
an 19t 120/447 hh** ; prizioù -EL er C’henvarc’had 116/279 hh** ; arbennikadur er -EREZH 109/5 hh*
GOUREVVELIEZH : – ha stad anistorek ar merc’hed 109/26 hh
GREANTEL : -ADUR Frañs e grez an Trede Republik 114/209 hh, 118/371 hh, 119/405 hh, 416 hh* ; hanez ar
bed – gall e dibenn an 19t 120/450 hh*
GWARZH : – Panama 119/408 hh*
GWAZEREZH MILOUREL : ar – er speredegezh c’hall 110/77 hh, 111/111
HENTENNOURIEZH : – nidiadek 112/143 hh*
HEÑVELIEZH : – evel diazez epistemê ar 16t kantved (M. FOUCAULT) 110/43 hh*
HENVOAZ : distro d’an -ELEZH e skridoù E. VITTORINI 109/16 hh ; -ELEZH ha broadelouriezh vrezhon
120/455 hh* ; gouvriaded -EL Breizh ha trevadennerezh Aljeria (KERSANTÉ) 115/246 hh*
HEVELEPTED : – nidiadel diouzh an durc’hadur treadegel, kevadegel 115/272 hh ; – soliadel ha nidiadel ar
yezh 115/270 hh*
HINIENN : – ha strollenn e skridoù VITTORINI 109/17
HOLLEL : -AAT an arc’hadurioù micherour 112/153 hh* ; keal an -AAT en « Ar morc’hed » gant A. de
CESPEDES 114/233 hh ; mammelezh hag -EZH 109/29, 31, 33 hh ; pleustr c’hweluniadel hag -EZH
118/365
HUNVRE : dodenn an – e lennegezh an eil Emsav (R. HEMON, GAWAIN) 109/23*
IJIN : keal an – en « Ar morc’hed » gant A. de CESPEDES 113/162, 165 hh*, 114/233 hh

ILIZ : an – e grez an Trede Republik 112/142 hh* ; dreistarc’hwelelezh an – er Grennamzer 111/105 ; hanez an
– e Frañs eus 1870 da 1900 114/199 ; leviadurezh an – e Frañs er bloavezhioù 1890 118/378 hh* ;
lezennelouriezh an – evel soliadelouriezh 112/136 ; mirelouriezh an – en 19t kantved 112/142
ISLAM : emsavioù-adreizhañ an – en 18t hag en 19t 116/287 hh*
ISTOR : bevedelezh hag -EGEZH 109/27 hh, 28 hh ; damkaniezh an – (MARX, LUKÁCS, ENGELS,
CASTORIADIS) 117/341 hh* ; Emsav hag – Breizh 112/130 hh*, 136 hh* ; HITLER ha kenderc’hañ –
120/463 hh* ; kefridi an -OUR 112/134 hh* ; kudennoù studi an – gant an emsaverion 119/427 hh*, 428*,
429 hh* ; –, natur, sevenadur (CASTORIADIS) 117/347 ; nidiadelezh hag – 112/131 hh* ; -OURIEZH hag
emsavelezh 119/430*, 120/466 ; pantennoù nidiadel ha soliadel an – 112/134 hh ; termenadur an –
112/133 hh*
ITALIA : kevredigezh – er goudebrezel en « Ar morc’hed » gant A. de CESPEDES 113/159 hh*
IZIUNAD : amveziadoù kevredadel an -OÙ nevez 118/386 hh* ; atoradur -OÙ al labourerion 110/69 hh
KAEZAROURIEZH : – araokadek NAPOLÉON 1ñ, – argilus NAPOLÉON 3 111/99 ; – (GRAMSCI)
111/97 hh*
KALVEZ : ar gwiskad -ER hag an arc’hadurioù yezhel 112/152 ; -EREZH hag istor (MARX, CASTORIADIS)
117/344 hh*
KATOLIG : entuadur ar -ED c’hall gant ar Republik e dibenn an 19t 118/378 hh**, 119/411 hh
KEALIADUREZH : ar – hervez ALTHUSSER 120/437 hh*
KEFREDOUR : gallourion -ION henvoazel 111/103 ; -ION eilrenk (GRAMSCI) 111/94 hh ; -ION henvoazel
111/95 hh* ; -ION organek 111/90 hh* ; saviad-kenderc’hañ ar -ION (GRAMSCI) 111/102 hh
« KELC’H DEBAUVAIS » : istor – 119/399 hh*
KENDAELOÙ S.A.D.E.D. : roll – 14-IV 111/118 ; roll – 15-I 113/194 ; roll – 15-III 119/431
KENDERC’H : – ha kenwerzh 114/230 hh ; nagennerezh ar -AÑ armerzhel e-barzh « Kerteri » gant R.
TALESNIK 110/68 hh ; -USTED 114/224 hh, 231 hh*
KENDIVIZ KEVREDIGEZHEL : – hag embregerezh (SUDREAU) 113/183 hh ; roll ar Stad er – (SUDREAU)
113/184
KENGLEV : – ha bloc’h istorek (GRAMSCI) 111/92 hh* ; – ha kevredikaat (GRAMSCI) 111/104*
KENWERZH : tuadurioù – Europa (1950-1970) 114/226 hh*
KENVARC’HAD : – gounezel 116/279 hh*
KESTOUEGEZH : – an enporzh e-keñver ar c’henderc’h 114/230 hh
KEVALA ISTOREK : glad, hengoun ha – 120/454 hh
KEVARZHELEZH : – finvez nevez 118/386 hh*
KEVREDAD : dislavaroù -OURIEZH GURVITCH 120/463 hh* ; -OURIEZH nidiadek 112/144 ; – GRAMSCI
112/143 hh*, 145 hh ; -OURIEZH GURVITCH 112/143 hh*
KEVREDIGEZH : ar stourmoù er – keodedel hag er – politikel (A. TOURAINE) 113/193 ; emsav, arz ha
neveziñ ar – 114/233 hh ; – keodedel ha – politikel (GRAMSCI) 111/91 hh* ; stad ar – c’hall e dibenn an
19t 120/451 hh* ; stourm an dilested ouzh ar – en « Ar morc’hed » gant A. de CESPEDES 113/159 hh**
KLEIZELOUR : -ION el lu 110/76 hh
KOMBOD : tarzhañ ar – benevel 109/30 ; tarzhañ ar – denel 109/29 ; tarzhañ kement – ’zo 112/129 hh*
KORNOG : enkadenn – (DRUON, ELLUL, SPENGLER) 110/60 hh
KOUERION : c’hweluniadoù hag aozadurioù – 109/3 hh* ; emdroadur – Frañs en 19t 114/198 hh* ;
gougevanadur ar – ouzh an embregerezhioù 109/9 hh* ; –, kevalaouriezh ha sokialouriezh 109/3 hh* ; –
yaouank ar bloavezhioù pemont 109/6 gg*
KRISTEN : soliadegezh ar -ION 114/234
KULTUR : al labourerion hag ar – 110/70
KUMUN PARIS : al lu gall ha – 111/111
KUMUNIEZH : -OÙ lec’hel (Indianed h.a.) ha sevenadur 116/309
LABOUR : – hag anlabour e-barzh « Kerteri » gant R. TALESNIK 110/65 hh*
LABOURERION : diouer a emskiant strollennel al – 111/85 hh ; – enbroet er film « L’autre France » gant A.
GHALEM 114/214 hh*
LAVAR : al – e lennegezh S. BECKETT 115/264 hh ; ar merc’hed hag al – 111/114 hh ; savlec’h al – en
epistemê a-c’houde ar 16t kantved 110/55 hh* ; savlec’h al – en epistemê ar 16t kantved 110/41 hh*
LEDEMSAV : – hag atoradur an emsav 112/134
LEDISTOR : emsav evel – 112/134
LENNEGEZH : an eil Emsav 109/19 hh ; – e Frañs er goudebrezel (BECKETT, SARTRE) 115/261 hh ; – en
Italia er goudebrezel 113/159 hh ; – « Gwalarn » ha nidiadelezh 112/136 ; – ha politikerezh (R. HEMON,

J.P. SARTRE) 109/19 hh* ; – hag Emsav e-barzh « Aon pe Ober traoù » gant Y.B. AN NOALLEG
113/187 ; – hag emsavelezh hiziv 111/113 hh ; liammoù etre – ha buhez 110/64 hh, 73 ; liammoù etre – ha
stourm 113/186 ; – vreizhat hervez ar soliadelourion (P. DENEZ) 109/36 hh ; – vrezhonek « Gwalarn » ha
goude 113/187
LENNEGEZH ABEOZEN : « Hervelina Geraouell » 117/317 hh*, 120/461
LENNEGEZH Y.B. AN NOALLEG : « Aon pe Ober traoù » 113/186 hh*, 187, 114/235
LENNEGEZH S. de BEAUVOIR : « Le deuxième sexe » 115/276
LENNEGEZH S. BECKETT : « Dibenn c’hoari » 115/255, 262, 265 ; « An dreistanv » 115/265 ; « En ur
c’hortoz Godot » 115/254 hh*
LENNEGEZH A. de CESPEDES : « Ar c’haier berzet » 113/159 ; « Ar morc’hed » 113/159 hh*, 113/186,
115/276 ; « Eus he ferzh » 113/159 ; « Sans autre lieu que la nuit » 113/159
LENNEGEZH Y. DREZEN : « Itron Varia Garmez » 117/323
LENNEGEZH GAWAIN : « Skiant Vreizh » 109/23
LENNEGEZH R. HEMON : « An Aotrou Bimbochet e Breizh » 109/21 hh, 113/186 ; « Ar vugale fall »
117/324, 113/186 ; « Un den a netra » 109/19 hh*
LENNEGEZH C. LEVI : « Ar C’hrist zo chomet a-sav en Eboli » 109/16
LENNEGEZH T. MALMANCHE : « Gurvan » 117/321, 323
LENNEGEZH J. RIOU : « Nevenoe-oe » 113/187
LENNEGEZH J.P. SARTRE : « An daouarn lous » 109/19 hh
LENNEGEZH R. TALESNIK : « Kerteri » 110/64 hh*
LENNEGEZH E. VITTORINI : « Conversazione in Sicilia » 109/12 hh* ; « Gli nomini e no » 109/12 ; « Il
Sempione » 109/12 ; « Le donne di Messina » 109/12
LEVIADUREZH : – emsavel E.S.B. 112/136* ; – kealiadel E.S.B. 112/145 hh ; – yezhel E.S.B. 112/125
LIK : -ELEZH hag unvanadur ar gevredigezh c’hall 114/205 hh* ; emell ar gouarnamant e -ADUR Frañs
112/142* ; hanez al -ELEZH e Frañs eus 1870 da 1900 114/203 hh*
LU : hanez al – gall abaoe 1789 111/110 hh* ; keñver etre al – hag ar politikerezh e Frañs 110/77 hh*
MAE 1968 : – hervez ar gomunourion 113/188 hh
MARKSOUR : ar praksiz – evel brizhouezoniezh ha brizhdivezouriezh 120/469 hh* ; argerzh – ha dehentadur
emsavel 114/233 hh* ; dezrann ar -IEZH gant CASTORIADIS 117/340 hh* ; praksiz – ha niderezh 114/234
MERC’HED : ar – hag ar Bodad lennegel 111/113 hh*, 112/126, 138 ; – e kevredigezh italian ar goudebrezel ebarzh « Ar morc’hed » gant A. de CESPEDES 113/160 hh* ; – hag istoregezh 109/25 hh, 31 hh ; kudenn ar
– hag an arc’hadurioù c’hweluniadel 115/274 hh* ; mammelezh ha mac’homerezh ar – 109/34 ; roll ar
Bodad lennegel e perzhiadur ar – en Emsav 109/32, 34 ; saviad ar – hag o roll brientek en hollelaat e-barzh
« Ar morc’hed » gant A. de CESPEDES 113/177* ; selledoù hiniennelour ouzh kudennoù ar – 109/31 hh
MICHEROUR : an emsav – gall er bloavezhioù 1880 117/326 hh* ; an emsav – gall er bloavezhioù 1890
118/371 hh** ; 119/413 hh*
NID : ar c’horf evel beziad -IADEL 117/272 hh ; bonlakadenn an -IADELEZH 120/466 ; emsav evel IADELEZH 112/128 hh* ; -EREZH ha politikerezh e-keñver yezh, bro, emsav h.a. 115/271 hh* ; -EREZH
ha politikerezh 114/234 ; – ha tid 115/272 ; -IADELEZH evel nevezidigezh ar bed 109/35 ; -IADELEZH
hag atoradur 112/131 hh* ; -IDIADONIEZH ha gouiziadoniezh 117/350 ; istor evel meizad nidiadel
109/32 hh ; lec’h mab-den en -IADELEZH hag er soliadelezh 117/350
ORGED : – ha dilested en « Ar morc’hed » gant A. de CESPEDES 113/167 hh
PENNAENN : – an ergoregezh ha – an nidiadelezh 112/143 hh* ; FOUCAULT ha – an ergoregezh 112/144* ;
GURVITCH ha – an ergoregezh 112/143 hh* ; sl. BONLAKADENN
PENNHOLIEREZH : – ha bloc’h istorek 111/91 hh** ; – nevez (GRAMSCI) 111/99 hh
POLITIKEREZH : – an eil Emsav 115/239 hh* ; diazezoù ar -IOÙ brezhon 115/241 hh* ; didec’husted ar –
115/239 hh* ; E.S.B. hag ar – 112/122 hh* ; « – emsavel » 112/132 hh*, 115/239 hh ; – emsavel 115/273 ;
– evel embreg eus ar soliadelezh 112/131 hh, 115/239 ; – evel merañ ar soliadelezh 114/234 ; gwrizioù
boutin ar gravez hag ar – 117/351
PREVEZELEZH : – ha foranelezh en « Ar morc’hed » gant A. de CESPEDES 113/177 hh*
PRIZIOÙ : parelezh ar – gounezel 109/6
RAKLUN BOUTIN : ar – hervez ar Strollad komunour gall 113/188 hh*

RENKAD : --diazez (GRAMSCI) 111/91 ; – eiler (GRAMSCI) 111/93 hh ; – isurzhiet (GRAMSCI) 111/93 hh ;
keñverioù etre ar --ren henvoazel, al lu gall ha trevadennerezh Aljeria 115/252 hh ; -OÙ e Frañs etre 1870
ha 1900 114/204 hh ; – politikel (GRAMSCI) 111/94 ; --ren (GRAMSCI) 111/91 hh ; stourm a – ha
stourmoù nevez (P.H. CHOMBART de LAUWE, A. TOURAINE) 113/193 hh* ; – vestronier (GRAMSCI)
111/93 hh ; – vicherour e Frañs etre 1870 ha 1900 114/206 hh
REPUBLIKAN : -ED radikal ha koulzataer 114/207 hh ; hanez ar -IEZH e Frañs etre 1870 ha 1900
114/201 hh* ; hanez ar -IEZH e Frañs eus 1885 da 1890 117/324 hh* ; hanez ar -IEZH e Frañs er
bloavezhioù 1890 118/372 hh*, 119/410 hh*, 120/445 hh*
RÉSISTANCE : al lu gall hag ar – 111/111 hh ; ar – hag ar Strollad komunour gall 113/190 hh
REVERZHI C’HOUNEZEL : – hag ardivinkaat 109/7*
« S.A.D.E.D. » : istor – 119/394, 397 hh*
SKOL : ar – evel benvegadur kealiadel stadel (ALTHUSSER) 120/438, 440 hh* ; ar --VEUR hag ar Strollad
komunour gall 113/190 hh ; ur – brevez e Roazhon 116/297 hh*, 309 hh
SKRIDAOZEREZH : – « Emsav » 112/147, 147 ; kudennoù ar – hag an embannerezh 118/388
SKRIDOÙ GALLEK E.S.B. 112/124 hh, 126
SKRIDVARNEREZH : – emsavel 112/138 hh
SOKIALOUR : ar bountad – e Frañs er bloavezhioù 1890 118/372 hh**, 119/414 hh, 120/445 hh ; ar bountad –
en Europa eus 1875 da 1890 113/188 hh* ; hanez ar -IEZH hervez ar gomunourion 113/188 hh*
SOLIAD : ar -ELEZH en dezeviñ arnevez (ALTHUSSER) 118/389*
SOUDARDED : c’hweluniad – 110/76 hh* ; poellgor-- 110/76 hh**
STAD : dodenn ar – vrezhon en trede Emsav 199/397 hh*
STADAZEULEREZH : – (GRAMSCI) 111/100 hh
STALINOUR : ar -IEZH hervez ar gomunourion 113/188 hh
STEUÑV : – MANSHOLT 116/283 hh*
STROLLAD KOMUNOUR : ar – gall hag ar goullo broadel 111/86 hh* ; ar – hag an arc’hadurioù yezhel
112/148 hh* ; ar – hag ar blegenn e Frañs e 1976 113/188 hh* ; ar – hag ar finvezioù bourc’hiz 120/470 ; ar
– hag ar studierion 113/188 hh* ; darempredoù ar – gant ar C.G.T. 113/179 hh* ; diouer an dezrannañ gant
ar – gall 113/181 ; – ha dispac’helezh 118/387 ; lec’h ar – gall er vroad 110/75*
STROLLAD SOKIALOUR : ar – gall gwelet gant ar gomunourion 113/188 hh
STURYEZHOURIEZH : dehentadur – ar brezhoneg 120/467 hh* ; dezrann ur gudenn a – (Al. « Phantasie »)
118/389 ; – e Breizh, e Vietnam 115/268 hh ; – e Breizh, er broioù all 115/269 ; – ha deskadurezh en
tudadoù arallgenel (Euzkadi, Breizh) 111/100*
STUZEGEZH : bloc’h istorek ha – (GRAMSCI) 111/103 hh*
SURREALOUR : ar -ION hag ar goullo broadel 111/86 hh*
« TALBENN AR BOBL » : – hervez ar gomunourion 113/190
TRAMENEZIADEGEZH 114/202
TREDE BED : eskemmoù kenwerzhel Europa hag an – 114/227 hh
TREVADENN : al lu gall ha -EREZH Aljeria 111/111 hh* ; an -EREZH gall etre 1890 ha 1900 119/404 hh*,
411 hh* ; an -EREZH gall hag europat etre 1890 ha 1900 119/419 hh* ; arbennoù an -EREZH gall e grez an
Trede Republik 114/209 hh* ; -EREZH gall en Aljeria, sl. ALJERIA ; -EREZH gall en Indezsina 117/325,
328
TROC’H : dodenn an – en eil Emsav 109/24*
TUTA : arbennikadur emsavel ha – 112/124, 126
YEZH : – al lennegezh vrezhonek hag ar c’hevredig 113/186, 114/235 ; -ELOURIEZH an trede Emsav
119/399 ; -ELOURIEZH evel soliadelouriezh 115/271 ; emframmoù ar – arnevez hag an teodyezhoù e
Breizh 115/268 hh ; – ha radio e Breizh, e Kembre 115/270 ; – ha teodyezhoù e Breizh 115/269 ; – ha
teodyezhoù e Breizh hag e Kembre 115/268 ; ijin, genezh ar – 115/270 hh* ; sell nidiadek ouzh ar –
115/270 hh* ; sl. ivez BREZHONEG, STURYEZHOURIEZH.
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E genver 1967 e teue er-maez niverenn gentañ ar gelaouenn Emsav, « hini al labourerion o deus
staget a-zevri da sevel ar Stad Vrezhon. Ur gelaouenn bolitikel () ha war un dro ar benveg da
stummañ ar re a sammo ar c’hargoù ponner a fizio enno pobl Vreizh war hent hec’h adsav »1495.
Nikun e-touez diazezerion ar gelaouenn nevez hag an aozadur politikel E.S.B. ne c’helle rakwelout da
belec’h o c’hasfe an avantur edont o luskañ. Hini ebet ne c’helle ijinañ broadelourion vrezhon, mennet
da sevel ur Stad d’o bro, o treiñ kein d’ar vroadelouriezh hag o tilezel o mennadoù politikel. Ha
koulskoude setu pezh zo c’hoarvezet e-ser an dekvloaziad tremenet.
Unan eus labourioù ar gelaouenn Emsav zo bet dezrannañ ar vroadelouriezh vrezhon ha prientiñ
he c’harzhadur1496. Koulskoude n’eo ket hepken ar vroadelouriezh a zo bet dilezet. An holl
gombodadurioù all zo en em gavet war un dro dispredet, skoilhus hag argilus. N’eo ket bet lakaet awel anien deberzhek – brezhon – an Emsav evit erlec’hiañ outi un anien ken deberzhek all. Anez
dinac’hañ an dezrann eus ar c’hombod broadel n’eus tu ebet da vont war-du ur c’hombod all, ha pa
ve-eñ renkadel1497. Ouzh ar renkadelourion a lavar « greomp an dispac’h renkadel, kadarnomp trec’h
ar broleteriezh hag e vo gwelet goude ar peurrest », ouzh ar vroadelourion a lavar « savomp ur Stad
vrezhon – sokialour, pe get – kentañ », e respontomp « amzer ar stourmoù kombodek zo o tont d’he
zermen ; ar yoc’hoù a nac’h mui-ouzh-mui bezañ kantet e kombod an armerzh hag a lak en arvar nep
bellouriezh armerzhel ; an darvoudoù o deus kaset da netra diazezoù kevredadel ar stourm broadel
brezhon ».
An holl hentoù ergerzhet, hini ar stourm broadel dispredet, hini ar stourm renkadel, dedalvezadur
lec’hel eus Dispac’h 1917, zo kement a hentoù dall na c’hell hon embregadenn kavout enno nemet he
bez hag he bered. N’eo ket oc’h adober e Breizh, en ur stumm breizhek, pezh a zo bet graet c’hoazh e
lec’h all e c’hellomp chom feal d’an emsav. Reiñ furm goubarzhel da grouadennoù kent, evel ma ra ar
verourion hag ar bolitikerion, risklañ eeun war roudennoù levn ar vroadelouriezh pe ar
renkadelouriezh, n’eo ket mont diouzh an emsav.
En ur poent emaomp degouezhet hiziv, hep un hent treset dirazomp, hep pal hag hep dremmwel.
Petra ober neuze ha perak henn ober ? Da belec’h mont ha penaos ? Sed aze goulennoù a reer ouzh an
unan hag ouzh ar re all. Perak en em deurel en un embregadenn hep gouzout da belec’h ez eer, pe, da
nebeutañ, da belec’h e klasker mont ? Petore palioù reiñ dimp hon-unan paneve nemet evit stignañ
hon nerzhoù ? Unan eus an traoù a zo bet diazezet abaoe dek vloaz gant ar gelaouenn Emsav eo n’eus
respont emsavel ebet da seurt goulennoù. An emsav n’eo ket ur respont d’un ezhomm, n’eo ket graet
evit dienkañ an dud a zeu dezhañ pe ar bobl-mañ-pobl ma c’hoarvez gantañ eskoriñ.
Evitañ da vezañ darnel ha goubarzhel, al labour graet gant an Emsav brezhon, e ateb-oberoù, en
deus roet tro dezhañ da anaout, ha da nac’h, e vevennoù ha, war un dro, da anaout ha da nac’h
bevennoù an embregadennoù denel all. En egor stignet gant e hentadur ne c’hell, anez mougañ, nemet
bezañ douget war an talbenn, el lec’h ma ranker mont war-raok evit ober d’an hent a gemerer en em
stummañ dindan kammedoù an unan.
A-benn tizhout ar par-se hon eus ranket troc’hañ diouzh kalz eus ar pezh a sellemp evel diazez ha
zoken diziouerus e derou hon imram. Er steudad troc’hoù-se emañ poell al labour kaset gant ar
gelaouenn Emsav. Er bloavezhioù ugent, Gwalarn en deus troc’het diouzh proviñsegezh ar
rannvroelourion, diouzh ar c’houbarzhelezh parrezel a vouge al lizheradur brezhonek. En hevelep
doare, abaoe ugent vloaz, hon eus troc’het diouzh un tremened broadelour a oa seul waskusoc’h ma oa
uheloc’h ar barr angerzh ennañ ; war un dro hon eus troc’het diouzh an hentoù kombodek all a oa
dirazomp.
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Perak EMSAV ?, Emsav 1/5 1967.
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War an divoud gwelout Sellad war an Emsav en 20 vloaz tremenet, I. – Ar prantad politikel, Emsav 119/393-404
1976, II. – Dezrann saviadel ar vroadelouriezh vrezhon, Emsav 120/454-461 1976. Roll emsavel ar vroadelouriezh vrezhon
zo bet studiet er pennad Ar gaou daelerezhel, Emsav 83/367-374 1973.
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Sellout ouzh Tarzhañ ar c’hombod renkadel, Emsav 85/6-16 1974.

An eil troc’h hag egile, etrezo 50 vloaz, zo bet graet, evel an holl droc’hoù diles, a oberoù hag a
grouadennoù, da heuliadoù dezho distaolioù ha pelladurioù.
E-touez an distaolioù emañ er penn kentañ ar mennozioù, ar meizadurioù, ar mennadoù faos ha
gaouiat war an emsav, an obererezhioù hag ar strolloù a rae dave dezhañ. Ur mennoz o tont rag-eeun
eus prantad ar geto1498, hini an Emsav-kevredigezh zo bet hir bleustret e derou ar gelaouenn Emsav.
Pegen iskis bennak e c’hell hañvalout bezañ hiziv kavout, o follennata dastumadenn ar gelaouenn, ur
pennad o tennañ da zimeziñ an emsaverion, klotañ a rae d’an ampoent gant ar mennoz e oa an Emsav
brezhon egin ur gevredigezh vrezhon nevez, a-dal d’ar gevredigezh c’hall, hag o prientiñ ar c’hrogad
outi1499. Krediñ a raemp e oa tonket an egin a gevredigezh vrezhon nevez da vastañ mui-ouzh-mui da
ezhommoù an dud, da re an emsaverion da gentañ-penn, a feur ma’z afe war greskiñ diwar-goust ar
gevredigezh c’hall. Seurt meizadur, pe gentoc’h, seurt mennadur ha, d’e heul, bec’hiad romantel ha
getoek an Emsav-kevredigezh zo bet karzhet gant damkanadur Pevar stael an dispac’h1500. Ar saviadkenderc’hañ emsavel hag ar saviad-kenderc’hañ arallek zo furmoù kempred daou gorf oberoù, dezho
poelloù diforc’h ha digembezus. Etrezo ar stourm a dremen, da c’hortoz gwelloc’h, dre ar c’healiad :
ar c’healiad emsavel oc’h intrañ tamm-ha-tamm ar c’healiad arallek, hemañ d’e dro, oc’h arallekaat
mui-ouzh-mui e saviad-kenderc’hañ. Damkaniezh ar pevar stael, diwanet diouzh an eztroadur1501, a
glote gant un ezhomm nevez eus ar mare a oa luniañ mod gwerc’hañ E.S.B., eleze diskouez an tu ma
werede war ar saviad-kenderc’hañ arallek, kement-se evit bezañ e-tailh da embreger ur vellouriezh
ahelet bepred war an hevelep pal : sevel ur Stad vrezhon war zismantroù ar Stad c’hall. Ouzhpenn se e
roe un diazez damkanel da zezrann ar gevredigezh c’hall hag al luskadoù ledemsav. Daoust d’an holl
spletoù-se, bevennoù a oa da zamkaniezh ar pevar stael. Da gentañ ne roe staelad ebet d’an amzer,
daoust ma anade an amzer evel un elfenn gevanek eus an daelerezh etre an daou saviad-kenderc’hañ.
D’an eil e termene un emsav dre ur saviad-kenderc’hañ ensavadekaet (E.S.B.), eleze dre ur stroll a rae
dave strizh d’an emsavelezh, a selle outañ e-unan evel an « Emsav », met na oa tamm ebet par d’ar
c’horf oberoù ez eo un emsav.
Amañ ivez an darvoudoù zo bet trec’h d’hon mennadoù politikel. Lakaet o deus termen d’ur
vellouriezh ahelet war ar stlennañ, an tuta hag ar frammañ, ha dre se roet taol ar marv da E.S.B., an
aozadur savet e sell d’ar Stad vrezhon. Ar framm diazezet e 1962 gant S.A.D.E.D., kresket ha
treuzfurmet evit ar stourm politikel ne oa ket bet savet evit al labourioù o deus kavet bod ennañ er
bloavezhioù seikont. Emañ bremañ evel ur c’hroc’hen kozh o stardañ ur c’horf nevez. Ar framm
erounezerion, goveliet evit un obererezh arreadus, pennek ha padus, en deus dreistbevet ur frapad da
felladenn ar palioù politikel a ranke seveniñ.
War ribl ar goullo noazh ma emaomp bremañ, ar vellouriezh hag ar framm savet e derou ar
bloavezhioù seikont ne dalvezont mui. Ar c’hrouadennoù, an oberoù o deus lakaet termen dezho,
padal, zo dimp hiziv un danvez diziouerus. Steudad krouadennoù an Emsav brezhon hag an
amveziadoù o deus roet tro dezho a ampar un donder istor a zo bet, hag a zo bepred, un andon fonnus
dimp. E-pad pell hon eus daveet d’an emsavelezh dre an Emsav brezhon, eleze dre ur gemplezhiad
oberoù, darvoudoù, saviadoù ma hon eus kemeret perzh, lec’hiet hag amzeriet mat. Moarvat emaomp
o tostaat d’ar mare ma kemero hon dave d’an emsav ur furm holleloc’h, da lavarout eo, boniekoc’h.
An ober kaset gant darn ac’hanomp e-ser darvoudoù ha stourmadoù eus hon amzer, e dave strizh d’an
emsavelezh, a ziskouez emañ an traoù o kemm war ar poent-se ivez1502.
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A-zivout ar geto sellout ouzh : Enkadenn ar bloavezhioù pemont, Emsav 8/206-219 1967 ha dreist-holl
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Sellout ouzh Buhez an emsaver, Emsav 8/206-219 1976, An emsaver evel den div gevredigezh hag Ezhommoù
anemsavel an emsaver, Emsav 9/229-235 1967.
1500
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A-zivout an eztroadur sellout ouzh Doareoù dibarek ar framm dispac’hel, Emsav 35/329-339 1969, Dodennoù
EMSAV 1967, Emsav 84/415-429 1973, Raklun obererezh bloaziek 1972, Emsav 63/76-81 1972.
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Sellout, da skouer, ouzh Ar pleustr c’hweluniadel da geñver ur perzhiadur e c’hweluniad C.F.D.T. « Galeries
Lafayette » Naoned etre 1973 ha 1976, Emsav 118/335-370 1976.

War an tachennoù ma en deus labouret ar muiañ an Emsav brezhon, al lavar hag an damkanerezh,
ez eus un eostad puilh ma c’hellomp kavout danvez d’hon freder hag araezioù d’hon ober.
Pleustret hon eus al lavar dre ar brezhoneg. Er brezhoneg arnevez emañ hiziv ar pep stadadusañ,
ar pep gwerc’hekañ eus labour an Emsav brezhon. Intrañ a ra en un doare didec’hus yezh ar
vrezhonegerion nevez, yezh e enebourion dibenedusañ pergen, peogwir e klot gant an ezhommoù
yezhañ a-vremañ.
Koulskoude, er gevredigezh kombodaouet ma emaomp, ur yezh vihan, tost dirgel, evel ar
brezhoneg, zo kaset d’en em c’hronnañ, da baouraat, da vougañ, da vezañ ul lec’h repu er-maez eus
an amzer hag eus ar bed. Ar savelegezhioù kevredadel a ra d’an teodyezhoù keltiek steuziañ e Breizh
ha, war un dro, d’ar yezh lennegel gounit tachenn. Ur studi gevredadel a lavarfe dimp hag e klot hec’h
emled gant ar c’hoant da zerc’hel d’ur speredegezh ha d’ur vedouriezh dispredet, evel ma lakafe da
grediñ un darn vat eus lizheradur brezhonek ar bloavezhioù tremenet.
Perak neuze derc’hel d’ar brezhoneg ? Perak pinvidikaat ha diorren e varregezhioù mar chom
bevennet d’un niver bihan a dud ? Pe ster zo d’ar c’hrouiñ yezh a zo bet unan eus damantoù padusañ
an Emsav brezhon ? Diouzh ar sell kevredadel, hon embregadenn yezhel he deus seul nebeutoc’h a
chañsoù da zisoc’hañ d’ur yezh arveret gant miliadoù ha milionoù a dud ma hon eus dilezet an doare
nemetañ da werc’hañ diouzhtu : ar stourm politikel. En eneb, ar chañsoù brasañ he deus da chom
kantet en ur c’helc’hiad strizh, hep tizhout nepred dont da vezañ un araez-kehentiñ yoc’hek. E gerioù
all, n’emañ ket en hon dalc’h ober d’an dud arverañ ar brezhoneg, n’emañ e dalc’h nikun, na den, nag
emsav. Gallout a reer hepken aozañ amveziadoù aotreüs da ledadur ar yezh arnevez ha bezañ prest da
dalañ ouzh ar goulenn.
Perak stignañ kudenn ar brezhoneg arnevez e termenoù a gehenterezh yoc’hek, a efedusted
stlennel ? Un abeg mat en deus an dornadig a ra ul labour krouiñ e brezhoneg ; gouzañv a ra un negez
a lennerion, eleze un diouer a zezvarn. War hon nerzhoù nemetken e c’hellomp kontañ evit skrivañ –
hag evit embann ! – ha seurt digenvezded, mard eo bepred lod ar grouerion, ne c’hell ket padout da
viken. Daoust da se e kendalc’homp da ober gant ar brezhoneg en Emsav hag e lec’h all, santout a
reomp evel un ezhomm d’henn ober ha se, seul welloc’h ma’z omp mennet ivez da arverañ ar yezhoù
bras, ar galleg er penn kentañ anezho.
Ne c’haller ket mont e don kudenn ar brezhoneg arnevez o chom gant diarsell ar c’hehentiñ
yoc’hek. N’eo ket hepken ur yezh a bleustromp, met dreist-holl ul lavar nevez. Ar brezhoneg arnevez
eo moul hag eztaol al lavar-se ; war un dro gantañ eo bet diorreet ha lakaet darev da wiskañ e
blegennoù. Ar stourmadoù en-dro d’ar brezhoneg a denn, en o don, d’al lavar, eleze d’ar vedouriezh
ha d’ar speredegezh. Ar re a gav abeg er yezh arnevez a ersav ouzh ul lavar nevez. Aze e vo siellet
tonkad ar brezhoneg. Hag e kloto al lavar nevez gant endon an dud pe, en eneb, hag e chomo estren
dezho ? Diouzh ar respont e vo dazont hon embregadenn yezhel hag ar re all, hon embregadenn
damkanel pergen.
Abaoe ugent vloaz, an Emsav brezhon en deus strivet da brederiañ en un doare reizhiadek war e
obererezh, war ster an emsav hag an emsavelezh. Eus ar strivoù-se ez eus bet savet un niver a
veizadoù, a gealioù, a reizhiadoù prederel, a ya d’ober ur marelladur damkanel fonnus ha diungenezh.
An damkanadennoù-se, graet alies e darempred strizh gant ober ar mare, zo warno merk ar blegenn
ma’z int bet savet. En darempred-se emañ o zalvoudegezh hag ivez o bevenn. Kealioù ha meizadoù,
savelet en ur sigur, o deus bet un hoali verr, re all o deus padet o kemm hag o kemer ster, re all
c’hoazh, dilezet ur mare, zo bet adkemeret da c’houde. Er poent ma emaomp degouezhet, goude an
troc’hoù a zo bet graet, alies dre an imbourc’h damkanel, un distro zo d’ober war an elfennoù
damkanel savelet abaoe ugent vloaz ha diforc’hañ er c’hailh ar metal diouzh ar pri. Adlec’hiañ hon
damkanadennoù er preder hollvedel ne ra nemet unan gant hon emell er stourmadoù a-vremañ. An
doare eo da amprouiñ hon labour kent, da wiriañ e frouezhusted ha da gemer perzh leun el labourioù
eus an talbenn.

Gaou daelerezhel1503 Gwalarn zo bet diogeliñ e oa ur vro eus Breizh ha kregiñ d’he c’hrouiñ.
Diogeliñ a reomp ez eus un emsav nevez o kemer furm er bed, ennañ poell ha ster embregadennoù
diseurt, bevennet, goubarzhel ha lec’hel evel hini an Emsav brezhon.
Ar gelaouenn Emsav, en he furm nevez, zo unan eus an araezioù digor d’al labourerion a venn
kenderc’hañ ha krouiñ e dave d’an emsav nevez-se.
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AN TREUZFURMADUR
gant
GUY ETIENNE
Gant dek bloavezhiad labour ha darvoudoù, labour dreist-holl, ez eus bet treuzfurmet meur a dra.
Un dra nemetken zo manet digemm : hon dave d’an Emsav. N’eo ket peogwir e chome digemm an
Emsav. En eneb, dre ma emdroe afo an Emsav tra ma chome divrall hon dave dezhañ e veze
reverzhiet ar peurrest. Ur wech plantet hon treant er balum, omp bet sachet gantañ pell diouzh ar
morioù anavezet.
E lec’h all eo bet, hag e vo c’hoazh, studiet tennadoù hon dehentadur. Penaos e klaskemp da
gentañ kompren an Emsav evel un argerzh e tri frantad, kentañ, eil, trede Emsav, tri derez un
emdroadur etrezek un darvoud politikel a oa savidigezh ar Stad vrezhon ; ha da c’houde evel un
eskoradur, ar c’hoarvezidigezh er bloavezhioù ugent eus un darvoud a bad bepred, na gav ket er
politikerezh e arbenn-bezañ. An tremen eus an doare kentañ, an Emsav stourm davit e ziwezh broadel,
d’an eil doare, an Emsav eskoriñ en e zerou bepred, hon eus anvet tarzhadur ar c’hombod broadel.
Hir-tre hon eus komzet a gombodoù da darzhañ1504, hiroc’h c’hoazh eus ar stourm broadelour a
zilezemp, ha nebeut-kaer eus an treuzfurmadur e-unan e oa kement-se an azonoù nac’hel anezhañ.
An dek bloavezhiad diwezhañ a gomprenan evel ur c’herzh etrezek retvez an Emsav. Karzhañ an
deberzhioù, setu ar pep eeunañ eus hon labour. Pa’z omp deuet d’an Emsav, e oa emsavelezh ha
broadelezh an un dra. Goude degemer gant emsaverion ar mare e oa an emsav ur furm eus an damant
broadel rediet gant ar gwaskerezh gall, hon eus diskouezet e oa ar vroadelezh un deberzh e-keñver an
emsavelezh. Goude bezañ graet eus an emsav ur furm a bolitikerezh diouzh ar broioù suj, hon eus
lakaet a-wel an diforc’h boniek etre an ober politikel, a zo mestroniañ an deberzhioù, hag an ober
emsavel a zo, da gentañ holl, karzhañ an deberzhioù end-eeun.
Da belec’h omp kaset ? Ar re ziwezhañ deuet en hon touez an dibasiantañ. Naon o defe a draoù
fetis. Petra zo e penn an hent ? Betek-henn ar goullo. Ar goullo avat n’eo ket an difetis. A-benn ar fin
petra eo an emsav ? Met nesaat da retvez an emsav ned eo ket digejañ un hennad, un eidos, un
ergorenn-dezeviñ, un teskad mennozioù all da gemer lec’h ar « mennozioù breizhek » dilezet. Ken
dic’houest omp hag en derou da dermenañ an emsav ; n’hon eus ket paket ar balum, hogen hon sachet
en deus war e lerc’h da-gaout morioù dianav. Diwar vont evelkent, hon eus diraezet ur vedouriezh
nevez, un hentennouriezh nevez, un damkanouriezh nevez.

Ur vedouriezh nevez.
En hon dezrannoù abaoe dek vloaz hor bez enebet bed henvoazel ha bed arnevez1505. N’omp ket
bet chalet d’o zermenañ, rak o enebadur er gevredadelezh a gantouezemp oa dimp ur sol spirus. Ret
eo mont pelloc’h bremañ, ha brastresañ ar bed arnevez evel kreizet war ar ouezoniezh pe, resisoc’h,
diazezet war vonlakadenn an ergoregezh. Evel just, kempleshoc’h eo an traoù, rak divarrek eo ar
ouezoniezh da bourchas un oberoniezh, hag oberoniezh ar bed arnevez zo hiron, a-c’haoliad war ar
ouezoniezh hag aspadennoù oberoniezhoù kent. Un divezouriezh pe, kentoc’h, divezouriezhoù zo o
ren er bed arnevez, hini ebet avat ned eo solietoc’h en arnevezelezh eget ar re all1506. Mar dezverker ar
bed arnevez dre e zave d’ar ouezoniezh ha da vonlakadenn an ergoregezh, e tezverker ar bed
henvoazel dre e zave d’ur vedouriezh a gent ar ouezoniezh. Er gevredadelezh a anavezomp e stadomp
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Ken abred ha 1970 e reer anv a « darzhañ ar c’hombod broadel », sl. Emsav 41/152, 1970. An displegadenn hir
kentañ war an divoud a gaver en Emsav 75/78 hh., 1973.
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Stignet e voe ar c’hudennadur henvoazel-arnevez evit ar wech kentañ er pennad : « Hag-eñ ez eus ur gudenn eus an
teodyezhoù e Breizh ? », Emsav, 4/82-85, 1967.
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Danvez all diwar-benn an divezouriezh er bed arnevez a vo kavet en EMVR-607, Emsav 120/463-466, 1976.

ur meskadur a ziv vedouriezh arnevez ha henvoazel, en istor ar c’hant vloaz tremen e heuliomp
aloubidigezh ar sevenadur arnevez, o taveiñ d’ar ouezoniezh, diwar-goust ar sevenadur henvoazel, o
taveiñ da bennaennoù rakgouezoniezhel, – miridigezh an henvoazioù o vezañ unan anezho hepken.
Bremañ, pa gomzomp a vedouriezh nevez, ez intentomp ez eo nevez, n’eo ket hepken e-keñver ar
bed henvoazel, met dreist-holl e-keñver ar bed arnevez. E gwir, n’he deus ket keñverioù eeun gant ar
bed henvoazel ; studiennoù Gwenael Maze, ar re ziwezhañ dreist-holl1507, a ziskouez ez eomp d’ar bed
henvoazel bepred dre hantererezh ar bed arnevez. Gant hemañ ez eo bet dispredet endeo talvoudoù
eus ar bed henvoazel evel ar vroadelezh, ar c’hulturioù kenel, ar stuzegezhioù lec’hel, p’en deus ur
sevenadur planedennel distroadet ar sevenadur e oant ar skoulmoù anezhañ. Mar he deus ar
vedouriezh nevez d’ober ouzh an tremened, n’eo ket a dra sur war dalbenn ar vroadelezh, ar
c’hulturioù pe ar goubarzhelezhioù all, hogen war ur genvevenn he deus da sevel etrezi hag ar
vedouriezh ouezoniezhel.
Al linenn-disparti etre an div vedouriezh, an hini ouezoniezhel hag an hini nevez, n’eus digejet
nemet un nebeut poentoù anezhi. Hep mar ez eus aze danvez labour evit meur a zen ha meur a vloaz.
Ne rin ket amañ ur renabl eus ar poentoù-se. Skouerioù zo bet roet e-leizh endeo e-barzh Emsav en tri
pe pevar bloavezh diwezhañ1508. Gant ur skouer hepken e tremenin. Unan eus ar skiantoù kentañ
eskoret, e dibenn an 18t kantved, ar gimiezh, zo dezhi da bennaenn : « Ne vez krouet netra, ne vez
kollet netra ». Ar bennaenn-se a adkaver er ouezoniezh a-bezh, ha n’eo ket hepken er ouezoniezh,
hogen en oberoniezh arnevez. Un deveradenn eo diouzh bonlakadenn an ergoregezh : evit ma ve
gwerc’helezh hag ergorelezh an un dra, e rank ar werc’helezh bezañ un danvez o trebadout hag o’n
em dreuzfurmiñ hep krouidigezh na kollidigezh. Ar bennaenn-se he deus roet tu da Marx da veizañ,
gant berzh betek ur vevenn, kevredadelezh hag istor evel argerzhioù1509, da Lenin da lakaat en he
flom, dindan ar skritell « sokialouriezh ouezoniezhel »1510, un oberoniezh, berzhus betek ur vevenn, –
lezomp a-gostez evit an ampoent kudenn ar vevenn, a zo dres afer ar sevenadur nevez. Roet he deus
ivez da Freud an tu da veizañ ar vredelezh evel savelegezh ; ur bloavezh eus e Séminaires zo aet gant
Lacan evit prouiñ, gant berzh ivez betek ur vevenn, ez eo ar bredelfennerezh ur ouezoniezh1511. War
un dro gant e emastenn d’ar blanedenn a-bezh emañ ar sevenadur gouezoniezhel o vont, o redek, d’e
unded dre ur peurouezoniekadur eus ar gedvuhez : an ober hag ar preder arnevez zo o karzhañ kement
elfenn n’o deus ket o diazez er ouezoniezh, nad int ket bet gwiriet, kroueriet diwar-bouez bonlakadenn
an ergoregezh. Hogen dres, bennozh d’ar peurgarzhadur-se, d’ar buridigezh-se eus ar preder hag an
ober arnevez, d’ar gouezoniekadur herrek eus ar vuhez planedennel, e krog ur vevenn da splannañ. Ar
vevenn-se etre daou sevenadur a’m eus diskouezet c’hoazh evel bevenn etre daou emsav skritellet
« emsav an 18t kantved » hag « emsav an 20t kantved »1512. An doare pennañ anezhi ’m eus bet tro da
verkañ : sezet eo diouzh ar vent treadegel evel ma ro da intent he skritell « bevenn etre emsav an 18t
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hag emsav an 20t » ; ur vevenn dre wir eo ha n’eo ket ur vevenn dre zevoud, evel pep troc’h graet
gant an eilsavelañ ; he staelad a « vevenn dre wir » ne c’hell ket bezañ anavezet diwar ar sevenadur
kent, hogen diwar ar sevenadur nevez ; dre un arbenn eeun : ar sevenadur nevez o tinaouiñ eus un
eilsaveladur diouzh ar sevenadur kent, n’eus nemetañ o c’hallout pourchas ur sell gronnus war ar
sevenadur kent ha dre se un anaoudegezh eus he bevennoù. Kement-mañ avat, kudenn ar vevenn, a vo
danvez da studiennoù all.
Amañ ez ensellin hepken penaos en em savlec’h ar vedouriezh nevez e-keñver ar bennaenn : « Ne
vez krouet netra, ne vez kollet netra ». Unan eus dedalvezadurioù embregel ar bennaenn-mañ eo ar
c’henderc’hañ-adkenderc’hañ anaout da geflusker argerzhioù ar gevredadelezh. Ar vedouriezh nevez
a sell outi evel un degouezh dibarek eus ur bennaenn amploc’h, hon eus anvet c’hoazh pennaenn an
nidiadelezh : ar c’henderc’hañ-adkenderc’hañ zo ul lankad bevennet eus an hontkenderc’hañ1513. Ken
m’en em gav enebet ouzh pennaenn ar vedouriezh kent ur bennaenn a c’haller dezgeriañ evel-henn :
« Krouet e vez pep tra, kollet e vez pep tra ». Heñveldra, an ergorelezh, diazez an anaout
gouezoniezhel, a seller evel un arvez gwan, un danavenn1514 e maezienn an nidiadelezh. Meur a wech
hon eus deskrivet penaos ar c’houblad nidiadelezh/soliadelezh a gemer lec’h ar c’houblad
ergorelezh/dangorelezh. Dre rannañ an ergorelezh diouzh an dangorelezh evel ma rannas an Elohim ar
sklerijenn diouzh an deñvalijenn, ar sec’h diouzh an doureier, e roas emsav an 18t kantved ur sol
divrall d’an anaout. Emsav an 20t kantved a anavez an nidiadelezh da andon vremanek ar bed (krouet
e vez pep tra), ar soliadelezh da isfont bremanek ar bed (kollet e vez pep tra).

Un hentennouriezh nevez.
Ar vedouriezh ouezoniezhel, oc’h ober heñvelsterioù eus « gwerc’hel » hag « ergorel », a ra eus ar
werc’helezh un hollelezh soliadel1515. « Ne vez krouet netra, ne vez kollet netra » : emañ ar
werc’helezh, e galloud pe e gwered, er beziadoù ; emañ dialusk ar werc’helezh er c’heñverioù nerzh ;
ha diarsell-diazez ar vedouriezh ouezoniezhel eo an diarsell kevadegel. N’eus a hent d’ar fetis nemet
dre ar gevadegelezh. Ar preder gouezoniezhel ne zianavez ket an diarsell treadegel, nemet ez eo
hemañ bepred un diarsell deveret, dre ma klasker displegañ pep treuzfurmadur dre ar savelegezh, an
argerzhioù hag ar c’heñverioù nerzh ; mar sank ar sell en dazont, e kemer harp war ar beziadoù hag ar
c’hevadegelezhioù tremenet hag e klask diawelout ar c’hevadegelezhioù da zont diwar-bouez ur
poellata a rizh savelegour.
Er vedouriezh ouezoniezhel n’eus ket a linennoù-disparti gwerc’hel diouzh a vent treadegel ; pa
gomzer a dremen eus oadvezh ar gladdalc’h da oadvezh ar c’hevala pe zoken eus ar gevalaouriezh
d’ar sokialouriezh, ne dreser nemet bevennoù derc’hel, hep troc’h gwerc’hel ; dindan an
eilpennadurioù hag an dispac’hioù ez emdro didorr argerzhioù ar gevredigezh. Rak emañ al linennoùdisparti gwirion da gavout diouzh an diarsell kevadegel, e stumm an dislavaroù er werc’helezh etre
nerzhoù-kenderc’hañ ha keñverioù-kenderc’hañ, etre renkad-ren ha renkad-suj ken ret an eil d’eben
ha ma’z int digembezus. Er c’heñver-se e chom ar varksouriezh kempoell diouzh ar vedouriezh
ouezoniezhel, kempleg da vonlakadenn an ergoregezh, – kement-se evel just n’eo ket a-walc’h evit
ma ve-hi ur ouezoniezh1516. En eneb, Bachelard, pa zispleg derou ar ouezoniezh dre un troc’h
treadegel, ne c’hell kavout poell er vedouriezh ouezoniezhel na harp war vonlakadenn an ergoregezh ;
dislavar ar ouiziadoniezh eo ne c’hell ket bezañ a ouezoniezh eus ar ouezoniezh. En ur studienn all e
vo dav ensellout dre ar munud ar rendael oc’h enebiñ marksourion ha gouiziadoniourion1517.
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O klask displegañ pep treuzfurmadur dre ar savelegezh, e tegouezh ar ouezoniezh bepred gant un
dilerc’h andispleget. He broud da araokaat eo dezhi an dilerc’h-se, he amkan eo e goazhañ hag a-benn
ar fin e ezvevennañ. Hogen un darn eus an dilerc’h-se zo andisplegadus ganti dre wir, dre an arbenn
ma n’emañ ket he orin er soliadelezh, met en nidiadelezh1518. Ar ouezoniezh end-eeun, mar displeg ar
soliadelezh, ned eo ket displeget gant ar soliadelezh : un derou dre eskoradur, eleze dre nidiadelezh,
he deus bet, en 18t kantved. Ar ouezoniezh a c’hell reiñ ar perag eus pep tra nemet anezhi he-unan –
hag eus kement a zeu er bed dre an hevelep hent. Displegañ a ra ar savelegezhioù o trebadout eus ur
gevadegelezh d’eben, eleze an adkenderc’hañ, met n’eo ket an hontkenderc’hañ. A dra sur, da vezañ
anavezet hag embreget, an argerzhioù, ar c’heñverioù nerzh a c’houlenn an diarsell kevadegel da
gentañ ; hogen ret eo gouzout ez eus linennoù-disparti boniekoc’h eget ar re a gaver diouzh an diarsell
kevadegel e diabarzh ar soliadelezh : troc’hoù treadegel ez eus a zo e derou pep soliadelezh, amparus
d’ar soliadelezh. Ar vedouriezh ouezoniezhel a zezrevell ar bed evel maezienn a savelegezhioù ; ar
vedouriezh nevez, anvomp hi nidiadel, a zezrevell ar ouezoniezh evel ul lankad eus he maezienn. Un
andon a zo he derou en 18t kantved zo dinaouet diouti ar ouezoniezh, ar sevenadur gouezoniezhel, ar
reverzhioù greantel ha kalvezel, ar gevredadelezh kevalaour, he dislavaroù hag an damkaniezh
anezho, ar varksouriezh. Anat eo ne zave ket d’ar ouezoniezh kement a gavomp en-dro dimp er bed
skritellet « arnevez ». Hogen daou zevoud a ranker merkañ : 1) er ouezoniezh emañ orin an
treuzfurmadurioù pennañ en 19t hag en 20t kantved ; 2) hiziv e c’hoarvez ur gouezoniekaat eus holl
amgantoù ar vuhez, war un dro gant ur planedennelaat eus ar sevenadur gouezoniezhel. Un trede
stadadenn omp bet degaset d’ober e-ser dehentadur an Emsav : ar soliadelezh, ha pa ve-hi dispakadur
ramzel ha burzhudus ar bed arnevez, zo di-ster, diistor, keit ma lezer e-maez kont he andon vremanek
ez eo an nidiadelezh. Houmañ avat ne c’haller diraez nag er vedouriezh na dre an hentennouriezh
ouezoniezhel.
Evel ma’m eus klasket diskouez bezañs ar vedouriezh nevez, e klaskin reiñ un alberz eus an
hentennouriezh nevez, nidiadel. Enebet eo an div hentennouriezh war ur poent resis : an
hentennouriezh ouezoniezhel a gemer da ziazez an diarsell kevadegel, o teverañ dioutañ an diarselloù
treadegel ; an hentennouriezh nidiadel a gemer da ziazez an diarsell treadegel, o kavout ennañ
pennaenn-unaniñ an diarselloù kevadegel.
Ar pep eeunañ da spisaat ar c’healioù-se e vo ober arzaeladenn un arroud eus ur pennad embannet
gant Emsav warlene : « Mallusoc’h c’hoazh da’m meno e ve – p’hon eus tarzhet bremañ ar c’hombod
broadel – stagañ gant dezrann kevadegel ar gevredigezh hiziv () evit tizhout en em lakaat da vat war
dalbenn an istor a hiziv1519 ».
An ali roet aze : « stagañ gant dezrann kevadegel ar gevredigezh a hiziv » zo un ali da ober gant
an hentennouriezh kent. Hervez hentennoù ar ouezoniezh, ur wech stadet un devoud en e gelc’hiad
amveziadoù, ar reolenn eo hollekaat, eleze imbourc’hiñ ar c’henargemmoù etre devoudoù heñvel hag
amveziadoù heñvel en amboaz savelañ ul liamm a arbennelezh. En degouezh, ur wech stadet bezañs
an emsav brezhon en e amveziadoù kevredadistorel dibarek, diskoachañ emsavioù all en amveziadoù
kevredadistorel bedel a vremañ. Talvoudek eo seurt hentenn evit dizoleiñ ar c’heñverioù arbennelezh,
– n’eo ket avat evit pleustriñ war ar c’heñverioù a vonveziadelezh1520. Gant gerioù all, ar c’heñver etre
an emsav hag e amveziadoù zo a seurt doare ma’z eo dic’hallus digejañ ur savelenn o reiñ tu da
zezren an emsav diouzh e amveziadoù. Dic’hallus e ve neuze tennañ an emsav eus e unveziadelezh, e
anaout evel degouezh dibarek eus un hollegezh emsavel. Ha gwir eo, ar modelezhioù hon eus meur a
wech stadet evel o vezañ re an emsav eo an unelaat-hollelaat, nepred an hollekaat. Kemer an diarsell
kevadegel da ziazez enta n’eo ket an hentenn azas evit anaout an emsav. Ha divastus eo an ali roet er
frazenn diagent. Penaos avat kemer an diarsell treadegel da ziazez ? Emaomp o paouez gwelout ne
c’halle ket an emsav bezañ lakaet da ergorenn a ouezoniezh. Ne c’hell ket bezañ anavezet eus an
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Kudenn bevennoù ar ouezoniezh dre berzh an nidiadelezh zo studiet, ouzhpenn er pennad « Beziadoù ha meizadoù
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Adalek 1967 hon eus graet gant keal ar « bonvezañ » (in « Penaos anaout an Emsav war an dachenn », Emsav
7/168-171, 1967, /169). Termenet eo bet meizad ar vonveziadelezh e 1974 (in « An deberzh diziouerus », op. cit., /341).

diavaez. Kement eo ha lavarout n’eus nemet an emsav a c’hell anaout an emsav. Hag aze emañ fazi an
ali diagent : klask diraez an emsavelezh diwar, pe a-dreuz ar pezh nad eo ket emsavelezh. Dont a ra
hon skiant-prenet da zervaat n’eus ket a azonoù ergorel eus an emsavelezh : un hentenn o kaout da
ziazez an diarsell kevadegel ne c’hell enebiñ nemet an dangorel ouzh an ergorel ha, da heul, nep
imbourc’h war an emsav renet drezi a sankfe buan en dangorelouriezh ; er c’hontrol, un hentenn o
kaout da ziazez an diarsell treadegel a c’hell enebiñ an nidiadel ouzh an ergorel pe, resisoc’h, ouzh ar
soliadel. Ned eer ket enta er-maez eus an emsavelezh war glask d’un emsavelezh all dre vaeziennoù
ar gevredadelezh, pa n’eus ket a emsavelezh all ; lavarout ez eus emsavelezhioù dibarek all a vije
emplegañ ez eus un emsavelezh hollek. E-se, an emsav ne c’hell anaout an emsav nemet dre ar vent
treadegel ; emsavelezh a anavezomp e Gwalarn peogwir ez eo emsav Gwalarn hag hon hini an
hevelep emsav, – e meur a lec’h ez eus bet komzet, hag e vo komzet c’hoazh, a hevelepted
nidiadel1521.
Paket omp bet gant skeudenn ar c’hombodoù da darzhañ : ur wech tarzhet ar c’hombod broadel,
hor bije kejet gant ar pezh a zo er-maez. Empentiñ a raemp un emledañ en douaregor o reiñ tu dimp
d’ober ur renabl eus an emsavelezh strewet war ar blanedenn – oberiadenn oc’h emplegañ meizad un
emsavelezh hollek. Ijinañ a raemp ur meni « emsavsferenn »1522 o c’hronnañ ar voull-douar, heñvel awalc’h ouzh noosferenn Teilhard de Chardin. Hag evel ma komzemp eus emsav brezhon, e raemp anv
eus emsav aljerian, vietnamat, euskarat, hag ivez eus emsav micherour, sokialour hag all1523.
Dedalvezout a raemp d’an emsavelezh, d’an nidiadelezh hentennoù ar ouezoniezh, talvoudek evit ar
soliadelezh hepken. An diarsell kevadegel, diazez an hentennoù-se, ne zere ket evit diraez an
nidiadelezh, rak ur sell a-ziavaez eo, hag an nidiadelezh n’he deus diavaez ebet.
Un heuliad eus ar fazi eo bet ez omp adkouezhet ingal en hon poent-loc’hañ, eleze ar vroadelezh,
bewech m’hon eus klasket displegañ an Emsav. Kaer oa dimp bezañ tarzhet ar c’hombod broadel,
kaer oa dimp mennout komz en anv un emsavelezh hollek oc’h unaniñ an holl emsavioù dibarek a
ziogelemp o bezañs war ar blanedenn, bewech e vezemp distroet d’hon bon saviadel, a veizemp evel
emsav dibarek ivez, eleze brezhon – ha dic’hallus oa tremen hep deverañ un diarsell treadegel diwar
an diarsell kevadegel-diazez-se, hep dispakañ ennañ un dazont d’an emsav brezhon e stumm ur
vroadelezh vrezhon nevez, na petra ’ta1524 !
Ul luniad heñvel zo bet d’hon embregadennoù. E-pad pell eo bet hon mennad-kreiz en em astenn
er gevredigezh, pa veizemp talbenn-labour an Emsav diouzh an diarsell kevadegel ; kounaomp
dodennoù S.A.D.E.D., K.D., E.S.B. : ar framm, an tuta, an diaz poblañsel, ar goullo broadel1525, – holl
o testiñ ar meno e oa dazont an Emsav e dalc’h e nerzh kevredadel ha politikel, meno embregel
nemetañ en araez un hentennouriezh o teverañ an diarsell treadegel diouzh an diarsell kevadegel.
Heuliad all c’hoazh, en hon intentadur eus an tremened. Selloù an istor-gouezoniezh a daolemp
ouzh un tremened kreizet war istor Breizh, war istor an damant broadel brezhon pe war istor an
Emsav diouzh an dro. Ar sell istorour-se oa an dasplakadur e pep amzervezh eus ar sell kevadegel
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Neuzioù kentañ eus meizad an hevelepted nidiadel a gaver gant kealioù ar « framm amzeriek » (Preder 7273/10 hh, 1965), ar « furm amzeriek » (sl. Gervaoù (dodennel) Emsav adalek 1967). Dezgeriet eo bet ar meizad e-unan evit
ar wech kentañ en Emsav 100/127, 1975.
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« Etreemsavelezh » eo an termen a veze arveret (sl. Emsav 54/182, 60/ 388, 396, 1971).
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Edo ar preder-se oc’h enaouiñ ar studiennoù war ar sokialouriezh (« Ar varksourion hag ar vroad », Emsav 38/3955, 39/71-95, 1970 ; « Divrazadur kudenn an darempredoù gant ar sokialouriezh », Emsav 41/143-153, 1970 ; h.a.), ar
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Evit pep hini eus an dodennoù-mañ ez eo daveet al lenner da embannadurioù S.A.D.E.D., K.D., E.S.B. ha dreistholl da Gervaoù (dodennel) Emsav adalek 1967.

taolet en hon hini : pehini oa stad ar gevredigezh, pe geñverioù nerzh oa etre an elfennoù anezhi, h.a.
War un dro e klasked dasplakañ an Emsav ivez, e lec’hiañ e pep hini eus ar c’hantvedoù, ober
anezhañ an neudenn ruz treadegel o strobañ chapeled ar c’hevadegelezhioù. Labouret e voe war
gudennoù ken faos ha houmañ : pelec’h edo an Emsav e grez ar Bonedoù Ruz ? Seurt intentadur
brizhsoliet eus an emsavelezh a reas dimp sankañ e breutadurioù hir ha fuilh evel an hini a renjomp
en-dro d’an hiloù istor1526.

Un damkanouriezh nevez.
En un embregadenn hon eus heuliet an hentennouriezh nidiadel ; « heuliet » n’eo ket an termen
dik, rak e-ser damkanañ Gwalarn eo hon eus digejet an hentennoù nevez. Da gentañ e verkin un
nebeut hentoù bac’h hon eus hepkoret. Mar bijemp bet istorourion er ster boas, e vije chomet Gwalarn
mil bell diouzh ar pezh ez eo bet evidomp. En un istor Breizh, hor bije kavet a-walc’h he enklozañ en
ul linenn gulturel o vont eus Feiz ha Breiz da Al Liamm pe, betek-gouzout, en unan o tisoc’hañ gant
Preder. En un istor Europa, hor bije he c’hlenket gant ar peb-all eus ar strolladurioù emrenerion etouez luskadoù rannvroel-broadelour an 19t-20t kantved, pe e-mesk dasstourmoù ar gefredourion
henvoazel hag ar gefredourion eilrenk, pe c’hoazh, perak ket ? evel oberoù kentañ digevanekaet ar
renkad kalvezer. En un istor eus Gwalarn he-unan, hor bije diforc’het lies lusk dizunvan : ul lusk da
ziorren ul lennegezh arnevez hag unan da sevel kultur Breizh d’al live bedel, ul lusk da vrezhonekaat
ar bobl hag unan all da boblekaat ar brezhoneg, ul lusk da zifenn ar c’houbarzhelezh vrezhon hag an
henvoazelezh, h.a. Ne lavaran ket n’hon eus ket graet istorouriezh, nemet hon eus eñ graet e kement
ma oa ret gant hon labour kreizet war un damant resis : damkanañ an dra bet eskoret dre Gwalarn, –
eskoret, eleze digent, nevez ha n’eo ket evidomp hepken, hag ouzhpenn nevez : nevezus. Damkanañ
an dra-se – hon eus anvet « emsav » – a amplege ma ve hon tra ivez, eleze ma ve an emsav, ouzhpenn
hon damkanadur, hon embregadur. Rak doareoù an emsav hon eus dizoloet buan1527 : e ranker bezañ
emsav da anaout an emsav ; ne c’hell an anaout emsavel nemet bezañ diouzh an diarsell treadegel ; ese ne c’hell an emsav bezañ anavezet nemet evel hevelepted treadegel, – pezh a anvomp c’hoazh
hevelepted nidiadel. Degaset omp bet d’un damkaniezh nevez eus ar werc’helezh : ar meizadur kent,
diazezet en diarsell kevadegel ha kreizet, gant ar ouezoniezh, war bennaenn an hevelepted soliadel –
an donder egor o vezañ erzerc’hadur eus unded an alvez – o lezel al lec’h gant ur meizadur nevez,
diazezet en diarsell treadegel ha kreizet war bennaenn an hevelepted nidiadel – an donder amzer1528 o
vezañ erzerc’hadur eus unded an emsav.
Boniekaet eo ster an termen « emsav ». A-benn ar fin, Gwalarn hag an emsav brezhon zo bet
dimp an dro, an deberzh diziouerus mar bez, da ziraez damkaniezh an emsav. « Gwalarn n’eo ket heol
Breizh ez eo » ha nebeutoc’h c’hoazh heol an 20t kantved. An ouf strinkellikus eo ma vorede ur
balum a chañsas d’un dornad eeuneion e dreantiñ ur pemzek vloaz ’zo. Agentaou c’hoazh edo kantet
evidomp an donder istor en emsav Gwalarn. Penaos omp aet pelloc’h ? Stignet oa ar gudenn ken
abred ha 1971, ha dezgeriet er pennad : « Eus an hollelaat broadel d’an hollelaat bedel1529 ». Ur raktres
ne oa ken, meneg un durc’hadur, o chom berr e diouer an diazezoù hentennel ha damkanel. En amzerse ivez e krogemp d’ober anv eus tarzhadur ar c’hombod broadel ; nemet, e-pad pell e voe intentet an
tarzhadur diouzh an diarsell kevadegel : lemel ar speurennoù etrezomp hag hon c’hemprediz ; gervel a
raemp d’an eztroadur. Koulskoude, n’eo ket ar speurennoù a darzhe, hogen an deun. Pezh a oa e kaoz
ne oa ket astenn an egor, hogen donaat an amzer. Hent an hollelaat ne dremen ket dre an
treuzvarc’hadoù, ar c’hensavennoù pe an talbennoù politikel, hogen dre an nesaat da retvez an emsav.
Karzhet hon eus diouzh an emsav deraouet gant Gwalarn ar pluskennoù broadelour, yezhelour,
gladelour, goubarzhelour. Bep ma tistaolemp an deberzhioù ha ma nesaemp da retvez Gwalarn, d’an
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dra eskoret dre Gwalarn, e tonae an amzer ha, da heul met da heul hepken, e tigore an dremmwel
kevadegel.
Kemeromp skouer ur gudenn he devoe Gwalarn d’en em savlec’hiañ en he c’heñver, hini an
henvoazelezh. E-kichen al lusk usveneget da ziwall ar vrezhonelezh henvoazel edo al lusk d’en em
zizober anezhi, e stumm argasadur eus ar broviñsegezh. Diskuliañ ar vac’h henvoazel ne oa ket evit
kelo entuañ plaen gant an arnevezelezh, eleze gant ur vedouriezh ouezoniezhel, evel ma reas tud an
Dispac’h gall o freuzañ ar proviñsoù en anv ar Sklerijennadur. Mar distaole Roparz Hemon ar
broviñsegezh e oa en anv ar vroadegezh moarvat, hogen « broad » aze ne oa ket, evel « Nation » ar
Gourdadoù-Meur, kenster da « rezon », met da awen – evel ma tiskouez an arver a ra eus « kened »,
« gwirionez ». Mar fell dezhañ disujañ Breizh, n’eo ket en anv ur frankiz keodedel, politikel, hogen en
anv ar frankiz-krouiñ1530. Ha setu kreizon eskoradur Gwalarn. Goude ma reas emsaverion an 18t
kantved eus ar rezon alc’houez ur wirionez nevez hag eus an Nation ur bon d’an nidiadelezh1531, e
c’hoarvezas un adkouezh er vac’h soliadelour : broadelour, renkadelour, politikelour. Ret eo bet
gortoz an 20t kantved evit gwelout an emsav a-nevez e-ser strivoù d’en em zieubiñ diouzh ar vac’h.
Hep mar ebet, ez eo bet Gwalarn unan eus ar strivoù-se, ul lec’h-derou eus an emsav a-nevez. Nesaat
da retvez Gwalarn zo kement ha nesaat da retvez emsav an 18t kantved en tu all d’an adkouezh er
vac’h soliadelour. An hevelepted nidiadel n’emañ ket hepken etre pezh a reomp ha Gwalarn, hogen
ivez etre pezh a reomp, Gwalarn hag emsav an 18t kantved. Amañ div evezhiadenn. Unan damkanel :
merkomp penaos e c’hoarvez an hollelaat bepred dre an donder treadegel hag etre unveziadoù fetis,
tra ma vez, en eneb, oberiet an hollekaat en un diarsell kevadegel dre c’hougevrediñ degouezhioù
dibarek ouzh rummoù difetis. Eben embregel : krediñ e kendalc’her Gwalarn, evel ma ra un niver tud
e Breizh, dre virout ur vac’h vrezhon, heklev diwar vac’hioù politikel – broadel ha renkadel – ar
goudedispac’h gall, n’eo ket nesaat, hogen pellaat diouzh retvez Gwalarn ha pep emsav.
Hon damkanerezh zo enta digor dirazañ un dachenn ec’hon ha spis. Goude damkanañ an emsav
brezhon ha dre an trevell hir-se diraezet un doare nevez, emsavel, da zamkanañ, hon eus da zamkanañ
un donder istor nevez, un hevelepted nidiadel etre pezh a’m eus anvet emsav an 18t kantved ha pezh a
zo da envel emsav an 20t kantved. Bez’ ez eus moarvat oc’h ober an emsav hiziv estreget al labourioù
kaset er c’horn-mañ eus ar blanedenn. Hogen al labourioù-se, d’en em anaout kenetrezo, n’o deus
nemet un hent, an hent treadegel : dre eilsavelañ an emsavelezh kent, dre ziazezañ an hevelepted
nidiadel etrezo hag an emsavelezh kent. Komz a raemp eus « gwriziennañ en emsav »1532 ; n’eus a
wrizioù nemet dre an hepvelepted nidiadel : gwriziennañ a reomp en emsavelezh dre ma sank bepred
donoc’h hon amzer nidiadel. Komz a raemp eus « eztroadur »1533, ouzh e intent evel kefleuniet dre
zarempredoù kevredadel rag-eeun ; n’eus ket a eztroadur anez deraouiñ dre garzhañ an deberzhioù
war glask da retvez an emsav, – hag an deberzh diwezhañ eo an deiziadurezh : d’an emsav hiziv eo
bremanel retvez emsav an 18t kantved koulz ha retvez Gwalarn ; dre ar vremanelezh-se hon eus digor
ken eeun e dinaouadurioù emsav an 18t kantved hag e dinaouadurioù Gwalarn. Tra ma’z eo kantet ar
re-mañ en ur rannvro eus Frañs hag e gwastadoù ’zo eus ar gevredadelezh, ez eo astennet ar re-se d’ar
blanedenn a-bezh, o peuraloubiñ holl dachennoù ar vuhez, hag hon damkanañ anezho hon lak
diouzhtu e-kreiz kudennoù hon amzer – aze emañ an eztroadur a glaskemp.
Ur skouer a roin eus an doare nevez da zamkanañ o vrastresañ an damkanadur eus unan e-touez al
luskadoù pouezusañ dinaouet diouzh emsav an 18t kantved, ar varksouriezh. Doareoù niverus zo da
zamkanañ ar varksouriezh. Ne venegan nemet an doare a anvin klasel, eleze renet hervez hentennoù ar
ouezoniezh, hag an doare hor boa klasket diazezañ evel emsavel. An doare klasel a ra eus ar
varksouriezh arlakadurezh ar c’heñverioù nerzh er gevredigezh c’hreantel ; unan eus e bleustrerion
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heverkañ hiziv eo Althusser, brudet end-eeun dre e strivoù da ziskouez ar varksouriezh evel
gouezoniezh hag oberoniezh ouezoniezhel1534. Evit an doare mennet emsavel, e klaskemp drezañ
lakaat da gejañ war an dachenn, en anv un emsavelezh voutin, an emsav brezhon hag an « emsav
sokialour » – an daou emsav, gant tarzhañ o c’hombodoù dibarek1535, o rankout en em gavout unel ;
skeiñ a raemp etrezek an hollelaat-unelaat, hogen dre hentoù a oa re an hollekaat : empentiñ ur
rummenn « emsav » distrilhet diouzh an emsav brezhon ha pezh a anvemp emsav micherour ha
faltaziañ un hollelaat gwengelek a oa d’ar muiañ ur brizhhollekaat. En eneb, an damkanouriezh
nidiadel, o lakaat an diarsell treadegel da ziazez, a ro d’an emsav brezhon ha d’ar varksouriezh an
hevelep stern-daveiñ a zo emsav an 18t kantved. Diouzh un tu, an eil hag egile zo anadennoù
kevredadel c’hoarvezet en ur bed treuzfurmet don-ouzh-don gant ar sevenadur gouezoniezhel
dinaouet diouzh emsav an 18t kantved, – hag e-se e c’haller o anaout en o soliadelezh dre hentennoù
ar ouezoniezh pe, da nebeutañ, dre hentennoù an diskiblezhioù o kemer an ergoregezh da eorizh e
diouer he c’haout da reolenn. Diouzh an tu all, e kement ma’z eus un emsav diles en 20t kantved, ez
eus hevelepted nidiadel etrezañ hag emsav an 18t kantved. Ken m’hon eus daou hent da anaout ar
varksouriezh (ha pep erzerc’hadenn eus ar sevenadur gouezoniezhel) : e kement ma’z eo ar
varksouriezh un dinaouadenn, un dedalvezadur, un adkouezh er vac’h, eus emsav an 18t kantved ; e
kement ma’z eo an emsav hiziv un divac’hadur diouzh dinaouadennoù an emsav kent, en o zouez ar
varksouriezh.
Bremañ ivez omp e tro da respont fraezh d’ar goulenn : hag un emsav eo ivez ar varksouriezh ?
Bez’ ez eo ar goulenn-se da zezgeriañ evel-henn : ha degaset en deus an « emsav »-se un
damkanouriezh nevez, ur vonlakadenn nevez a ve an eilsaveladur eus bonlakadenn an ergoregezh,
diazez ar sevenadur gouezoniezhel ? Gwelet hon eus n’en deus ket graet : kendeurel a ra da lakaat ar
sevenadur gouezoniezhel en enkadenn, o tarbar moarvat amveziadoù an divac’hadur, hogen o chom
diazezet ennañ ; daveiñ a ra bepred da vonlakadenn an ergoregezh, ha mar degas bonlakadennoù all,
evel « bonlakadenn ar sokialouriezh », n’int ket eilsaveladurioù anezhi1536. En eneb, diskouezet hon
eus ez eo bonlakadenn an nidiadelezh un eilsaveladur diles diwar vonlakadenn an ergoregezh.
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EVEZHIADENNOU WAR ZANEVELL
AR C’HENGOR SUDREAU1537
gant
AR BODAD ARMERZHEL
En e levr La réforme de l’entreprise1538 e veneg Sudreau etre traoù all, c’hoantoù al labourerion,
roll ar stad er c’heñverioù labourerion/patromed hag ar ret ez eo o zreuzfurmiñ.
Diaes eo arguziñ ouzh an aozer diwar-benn an deskrivadur a ra eus an elfennoù-se pa ’z eo soliet
war zarvoudoù stadadus er pemdez. Pezh a ro da gompren perak ez eus tud, – ha droug enno ! –, o
kareziñ n’eo seurt taolennadur nemet un touell o wariañ ar « wirionez ». Seurt ersav, avat, a ziskouez
ervat an divarrek ma ’z int da zezrannañ an danvez meret gant Sudreau ha seul gent a se … an dezrann
e-unan !
Evit a sell ouzhimp, pell a lavarout e fals an aozer ar werc’helezh, e klaskimp diskouez ne gemer
e kont nemet un darn anezhi o lezel a-gostez kement elfenn n’o deus ster ebet e stern-daveiñ e
studienn. Diskouez a ra al labourerion, da skouer, evel pa vijent termenet klok dre o arc’hadurioù
durc’haet holl etrezek kempennidigezh o saviad : berraat an amzer labour, kreskiñ ar goproù… Bastet
d’un ezhomm ez arc’hont evit un all, kement ha ken bihan ma ’z eur deuet hiziv da glemm evit kaout
araezioù-kevareizhañ war arc’hwelerezh an embregerezhioù… Iziunadoù al labourion a zo bevennet
gant un hevelep deskrivadur d’un ezhommelezh e stern an embregerezh : den un embregerezh eo al
labourer. Hag, a-du-rall, perak ez eo ezhommoù al labourerion da vezañ dezrannet, ma n’eo ket
peogwir ez eo an embregerezh un elfenn greiz e kempouez ar gevredigezh… Ha dres hennezh eo
stern-daveiñ an aozer : ar gevredigezh veziat. Hag enni e vez sellet ouzh al labourerion evel elfennoù
armerzhel, eleze evel kenderc’herion-bevezerion hep-mui.
Heñveldra evit a sell ar politikerezh a dalvez da fetisaat ezhommoù al labourerion. Diskouez a
reer, da skouer, penaos eo deuet a-benn ar c’hweluniadoù da c’hounit « un nebeut lezennoù bras » dre
hanterouriezh an ensavadurioù politikel ha, da heul, ar c’hizidik ma ’z int ouzh kement tra a vez graet
outo. El levr e teskriver amparadur an arc’hwel-mañ eus ar c’hweluniadoù adalek an Dispac’h gall
betek hiziv ha penaos eo bet rediet ar stad da blediñ a-zevri gant ar gudenn, dre leviadurezh ar
c’hevratoù da skouer.
Kement-se, avat, a zo bepred bevennañ iziunadoù al labourerion d’ur strobad ezhommoù ha diren
o oberoù d’un arvez arc’hadurel politikel. Kement striv eus o ferzh zo dezrannet evel troet etrezek
gwarezidigezh o saviad a c’hopridi. Hag, anat, an hentenn nemeti da gavout un diskoulm a dremen dre
an ensavadurioù c’hweluniadel ha dre ar rann arbennik eus ar galloud o plediñ gant al labourerion,
evel an ensavadurioù-dezvañ, -erounit, -barn… E-se e kinniger un dezvadurezh nevez eus an
embregerezh evit bastañ da « ezhommoù » al labourerion.
Gant an hevelep amboaz e lakaer a-wel e ve displetus e meur a geñver un emell re start a-berzh ar
stad. Gwell mirout ouzh ar batromed hag ar c’hweluniadoù (dileuridi dezvel al labourerion) a bellaat
diouzh o atebegezhioù armerzhel. Ar c’hoari war an dachenn bolitikel a gas an dud da gaout ersavioù
politikel betek re, o tamantiñ d’ar c’heñverioù a nerzhoù hepken, ha da zilezel kudennoù armerzhel an
embregerezh. Disfiziañs ez eus da gaout, hervez Sudreau, ag emell ar stad eus ar c’heñverioù a
nerzhoù en embregerezh o lakaat e kont an enebadur frankizouriezh/sokialouriezh. Un diluz da se :
heuliañ skouer Alamagn, riez talbenn anezhi evel ar Stadoù Unanet, war an dachenn-se. E gerioù all :
dav eo karzhañ aspadennoù tremened Frañs a zo deuet da vezañ skoilhoù o virout ar riez en arlez ar
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vloc’henn gornogat. Mar kemerer preder gant diforc’helezh ar vro e lakaer ivez war ziskouez ez eus
talvoudoù boutin gant ar re all, anez chom war o lerc’h.
Ha kement-se zo gwir ivez evit ar c’hweluniadoù. Talvezout a ra ar patrom alaman kenkoulz all
evito, pa n’int ket, da skouer, evit talañ ouzh emdarzhegezh al labourerion. Soliet eo seurt dezrann war
ar roll gwerc’hek ensammet gant ar c’hweluniadoù e stabiladur ar gevredigezh dre o c’hevanekadur
ouzh an ensavadurioù.
Merkomp e tigej an aozer an arvezioù eus ober al labourerion a denn d’o roll a genderc’herion
armerzhel. Da heul, evit a sell obererezh ar c’hweluniadoù, ne daol meiz nemet ouzh an doareoù o
taveiñ d’o roll-derc’houezañ en arc’hwelioù ar galloud. Kinnig daskemmañ an dezvadurezh zo
gwarantiñ paderezh ar gevredigezh veziat dre ensammañ he istoregezh ha mont en tu all d’ar blegenn
a vremañ. Pezh zo e kont eo reiñ ur c’hempouez nevez etre ar frammoù hag an nerzhoù en ur ziwall
diouzh nep troc’h. Plediñ a ra al levr gant an nerzh amparet gant al labourerion a-benn klask e
enluskañ da drehontiñ ar blegenn armerzhel ha kevredigezhel. Skoazellañ emdroadur ar
c’hweluniadoù evel elfenn diziouerus kenderc’het en istoregezh ar gevredigezh eo amkan danevell ar
C’hengor.
Ouzhpenn deskrivañ an devoudoù e klask kaout gwerc’h warno, ha n’eo an dezrann nemet ul
lankad. Diziouerus eo ar c’hweluniadoù da gevanekadur al labourerion ouzh ar reizhiad, alese an
« alioù » a roer dezho evit ma ne chomfent ket war-lerc’h. Soliet eo dezrann ar C’hengor e dialusk ar
reizhiad. Tu zo d’en em c’houlenn hag un dezrann diforc’h a c’haller ober…
Un diouer a bouez ez eus el levr : nepred ne gomzer eus ur c’hentodiñ bennak a-berzh al
labourerion. Peadra da grediñ, zoken, ne renont ober ebet. Pouezekaet e vez o aozadurioù
derc’houezus ; int, avat, a chom e-par an eztaolioù hiniennel, emdarzhek, hep talvoudegezh na ster
kevredigezhel arveradus : nagenniñ, arc’hañ a reont evit ma ve pledet gant o « bleuniadur personel ».
Ha perak seurt emzalc’hioù eus o ferzh ? Hag ur mennad bennak o defe ? Da se e reer dave d’o
yaouankadur ha d’an deskadurezh o deus tapet er skolioù.
E nep lec’h ne gomzer eus un degasadenn bennak eus o ferzh en amparadur o c’hweluniadoù pe e
saveladur o arc’hadurioù ! N’eus anv nemet eus « lezennoù bras » pe eus un « dro-spered a vremañ »,
evel pa vije traoù bezant er gevredigezh en un doare naturel ! A zo gwell : termenet eo ar
gevredigezh-mañ evel an eurvad arc’het gwechall gant al labourerion ! Labourerion a oa (a zo hag a
vo da viken) dafarerion armerzhel… En eskemm, gwir eo, kempennet e vo dezho o saviad e doare ma
ne vo kudenn ebet… Ha mar bez kudennoù, koulskoude, ne vo ket tra al labourerion hag arabat dezho
emellout anezho enta !
Neoazh, pa ersav al labourerion, ez eus ganto oberoù o vont pelloc’h eget o hiniennoù hag o
lakaat en arvar an emframmoù kevredigezhel (kreizet war arvez armerzhel an oberoù-se), ha war un
dro kevanekadur ar c’hweluniadoù ouzh ar reizhiad. Ha kement-se abaoe ar greanteladur, hep
displegañ pep tra dre ar yaouankadur pe an deskadurezh… Merzomp, memes tra, ez eo bet echuet
bepred, pe-dost, ar stourmoù diouzh an hentenn treset e levr Sudreau. Se n’eo ket lavarout, avat, n’eus
ket bet a zegasadennoù diles, pe e ranker o lezel a-gostez peogwir ne c’hellont ket bezañ ensammet.
En o stourmoù e vez al labourerion o nagenniñ arvez pe arvez eus o labour a-c’houde pell ’zo :
gwech an aozioù labour, gwech all sav ar goproù, an amzer labour, pe al labour gopret e-unan zoken.
E pep hent ez eo ar reizhiad a zo dinac’het. A vare da vare ez eus bet diorreet un obererezh piaouel
d’al labourerion a oa gwerc’heladur o iziunadoù, empleget gant dinac’h ar reizhiad. Taolioù-arnod ez
eus bet a-c’houde derou ar greanteladur da zamkanañ degasadennoù al labourerion. En darvoudoù-se
ez eus egin un hent estreget an hini kinniget gant ar C’hengor Sudreau, a zo na mui na maez kempenn
ar gevredigezh-mañ. Met an elfennoù a c’hellfe talvezout da aplud d’an hent-se zo barnet digempoell
diouzh arc’hwel ar reizhiad ha karzhet int pelloc’h, pe dre un disleberadur « naturel » (ne vezont ket
ensammet), pe dre vezañ euvret, eleze atoret, gant ensavadurioù arbennikaet.
Kavout ur poell d’an holl oberoù eus al labourerion (hep diwelout an arvezioù lakaet gant ar
C’hengor Sudreau) ne c’hell bezañ graet nemet er-maez eus ar reizhiad. Emplegañ a ra iziunadoù all,

palioù all, amkanioù all. O digejañ eus an oberoù a empleg ivez ur c’henderc’hañ o’n em zieubiñ
diouzh sternioù-oberiañ ar reizhiad, eleze o tiorren ur vloc’helezh all. Hep damant da amparañ ur
saviad-kenderc’hañ diles, n’eus arvar ebet ne vo ket gwerc’helaet an elfennoù-se endalc’het e
stourmoù al labourerion. Ha ne vo ket trehontet dislavaroù donañ ar gevredigezh, d’ar muiañ-holl e
talvezint da vont en tu-hont d’ur blegenn ma emañ ar gevredigezh.
Da genderc’hel ez eus enta gant dezrann ar c’henderc’hañ er gevredigezh, hep diwelout tra pe dra.
Seurt labour a empleg lakaat e kont ar meizadoù kenderc’hañ ha keñverioù-kenderc’hañ, o eilsavelañ
en ur ensammañ pep arvez eus oberoù al labourerion. Merzomp n’int bet morse ensammet gant nep
kenderc’hañ, chomet int en arlez ken gant ar reizhiad, ken gant an « dispac’herion ».

KENDAEL RENET E BREST D’AN 25 MAE 1976
GANT JEAN ELLEINSTEIN
war « AN ANADENN STALINAT »
gant
ROGER LE NESTOUR
Aozet eo ar gendael gant ar Strollad Komunour, ent resis gant un aozadur anezhañ a zo ar
C’helc’h Studi hag Imbourc’h marksour. Da gentañ ez eo kinniget Elleinstein d’ar c’hevredig gant
Aminot, ezel eus Sekretouriezh Kevreadel ar P.C.F. Pennskoazeller war an istorouriezh eo Elleinstein
e Skol-Veur Poitiers. Ezel eo eus ar C’helc’h Studi hag Imbourc’h marksour. Embannet en deus un
« Istor SSSR » hag un « Istor eus an anadenn stalinat ». En ur sal eus ar PAC (Palez an Arzoù hag ar
C’hultur) eo dalc’het ar gendael. Ur c’hevredig a etre daou c’hant ha daou c’hant pemont den ez eus, o
tont eus metaouioù diseurt hervez ur gwel. Kalz studierion ha kelennerion ez eus avat.
Stagañ a ra Elleinstein, o lavarout ne bleustro ket war holl arvezioù kudenn ar stalinouriezh, met
war ar c’hrefen a sell evel ar re bouezusañ hag ar re ziaesañ da zezrannañ. Klask a raio lakaat a-wel
petra eo ar stalinouriezh, he arbennoù don hag an heuliadoù anezhi betek 20t Kendalc’h ar Strollad
komunour ha zoken betek bremañ. Ne c’haller ket kompren SSSR diwar ar pezh a zo bremañ. met
diwar ar pezh a oa e 1917. Dav eo studiañ stad Rusia er mare-se hag an amveziadoù o deus kaset da
sevel ur Stad aotrouniek ha mac’homer diwar ur mod-kenderc’hañ sokialour hag ar berc’hentiezh
kengladek. An dislavar a zo bet aze a voe an disoc’h eus istor an dispac’h, ha heuliadoù en deus
c’hoazh bremañ.
Azonoù boutin zo d’ar broioù ma ’z eus bet diazezet ur mod-kenderc’hañ sokialour : riezoù int ma
oa skort an diorreadur armerzhel pa’z eo bet savet ur Stad sokialour. Broioù ploueziat ha warlerc’hiet
e oant. Dister e oa enno ar greantelaat hag ar c’hêriekaat hag izel ar feur-skoliañ. Pobloù ar broioù-se
n’o doa anavezet nag ar weriniezh vourc’hiz nag ar frankizoù a ya ganti. Da heul an dilañsoù-se ez
eus bet diaesterioù bras o deus degaset arvezioù nac’hel d’ar reizhiad sokialour. Dalc’hidi ar
gevalaouriezh a lavar ez eo seurt arvezioù nac’hel enstag ouzh ar sokialouriezh. N’eo ket gwir. Ned
int enstag nag ouzh ar gelennadurezh nag ouzh ar mod-kenderc’hañ sokialour. E gwirionez emañ ar
gevalaouriezh kiriek dezho evit un darn.
E 1917 e Rusia e oa skort an diorreadur greantel. Diorreet e oa dreist-holl an eztennerezh, met ket
an ijinerezhioù-beveziñ. Ar pep brasañ eus ar boblañs oa graet gant kouerion warlerc’hiet ent kalvezel
hag ent sevenadurel. Warlerc’hietoc’h e oa ar gevredigezh rusian e 1917 eget ar gevredigezh c’hall e
1789. Digelenn e oa an 85 % eus ar boblañs. Aotrouniek e oa ar renad politikel ha ne oa plas evit
frankiz hag eneberezh ebet. Dav eo keñveriañ istor Frañs ha hini Rusia evit klask muzuliañ dilañs ar
Rusianed e 1917. E Frañs ez eus bet adalek ar Grennamzer kumunioù dieub dezho kuzulioù-kêr
dilennet. Anavezet e veze gwirioù ar c’humunioù-se gant ar vrientinion hag an eskibion. Ouzhpenn se
e oa e Bro-C’hall herezh ar sevenadur latin. En em vataet o deus ar C’hallaoued eus an holl luskadoù
araokadek a zo bet en Europa : an Azginivelezh, an denelouriezh, an Disivoud, ar glaselouriezh, ar
Sklerijennadur, ar Filozoferion, Dispac’h 1789. Frankizoù gwerinek o deus gounezet en 19t kantved,
evit un darn a-drugarez da stourmoù ar renkad vicherour : ar mouezhiañ hollek e 1848, ar gwirec’hwelañ e-kerz an Eil Impalaeriezh, hag e grez an Trede Republik frankiz ar wask, ar frankizoùemvodañ ha -c’hweluniadiñ, likadur ar gevredigezh. N’eus tost netra eus kement-se en istor Rusia.
Arabat barn istor Rusia evel ma varner istor Frañs : ur bennaenn-diazez eo da heuliañ. N’eus ket da
glask displegañ ar stalinouriezh dre geheladur ar bersonelezh : un arvez bihan eus ar gudenn n’eo ken.
Arbennoù ar stalinouriezh zo da gavout e stad an traoù e Rusia e 1917.
An enbrezel o kregiñ e Rusia e 1917 a lazhas daou vilion a dud. Sammet e voe pevar milion all
gant an naonegezhioù hag an darreuziadoù. Kement-se zo da lakaat ouzhpenn ar c’holloù bras a oa bet
endeo e-pad ar brezel 1914-1917 enep an Alamaned. Kroget eo an enbrezel da heul an eneberezh ouzh

an dispac’h a-berzh ar renkad-ren kent hag emellerezh riezoù estren (en o zouez Frañs). Solzenicyn ha
reoù all a gomz kalz diwar-benn ar Spont Ruz da vare an enbrezel, met ne lavaront netra a-zivout ar
Spont Gwenn a voe ken skrijus. Lazhadeget e voe a-vras bolcheviked ha yuzevion gant ar re Wenn :
en Ukrainia nemetken e voe lakaet d’ar marv kant pemont mil Yuzev. Harpet oa ar Re Wenn gant
Kornogiz, Japaniz hag an Amerikaned. Lusket eo bet ar Spont Ruz evit stourm ouzh ar Spont Gwenn,
ha dre ar Spont Ruz ez eo bet saveteet an dispac’h a vije bet faezhet anez se. Dav eo bet sevel ur bolis
politikel en abeg d’ar spierion diniver. Dav eo bet ivez krouiñ al Luoz Ruz ha kemer darbaroù
destrizhus e-leizh. Hogen da heul trec’h al Luoz Ruz ez eo bet kaelet an Unaniezh Soviedel gant ar
riezoù kevalaour, pezh a zegasas naonegezh vras goañv 1920. E broioù Kornog e veze harzet
reizhiadek ar re a zastume arc’hant evit skoazellañ an Unaniezh Soviedel – dre vras tud a gleiz :
komunourion, sokialourion. Edo ar gouarnamantoù bourc’hiz o c’hortoz e kouezhfe Stad sokialour
SSSR en he foull da heul an naonegezh. Ar re nemeto a zegasas ur skoazell bennak da Soviediz e-pad
naonegezh goañv 1920 eo ar gouarnamant amerikan hag ar Vatikan. E 1921 o deus ar volcheviked
goulennet skoazell digant ar gouarnamantoù kevalaour : en aner. Savet ez eus bet ur gouriz-bac’h endro da SSSR. Aze e voe dreist-holl labour ar « Bloc National » a oa er galloud neuze e Frañs. Ekichen harzoù SSSR e voe savet Stadoù enepkomunour, anezho diktatouriezhoù milourel rakfaskour :
e Polonia, e Hungaria, e Roumania. Untuek eo enta dezrannerezh Solzenicyn.
Goude dibenn an enbrezel e oa rivinet SSSR : kouezhet oa ar c’henderc’hañ gounezel d’an
drederenn hag ar c’henderc’hañ greantel d’an dekvedenn eus ar pezh a oa e 1913. Diktatouriezh ar
broleterion dre hantererezh ar Strollad Komunour oa deuet da vezañ e gwirionez diktatouriezh ar
Strollad Komunour end-eeun. Ensavet e oa bet ar varksouriezh da brederouriezh-Stad. Freuzet oa bet
an holl frankizoù. Angwerinek e oa ar Vonreizh : ur vouezh vicherour a dalveze lies mouezh kouer.
Dalc’het e oa an holl staeloù-divizout gant ar volcheviked. En un doare diktatouriek-rik ez ae en-dro
ar Stad. Ar veli-Stad ne oa dezhi reizhwiriegezh ebet nemet hini an nerzh ; diharz e oa. Disheñvel e oa
meizadur Lenin eus diktatouriezh ar broleterion diouzh hini Marx : evit Marx e oa enebet
diktatouriezh ar broleterion ouzh an hini embreget en devoud gant ar vourc’hizelezh dre he holl
araezioù-pouezañ : ar wask h.a.. Evitañ ne oa ket digembezus ar werinelezh politikel ha diktatouriezh
ar broleterion. Engels a lavare zoken e 1872 e tle bezañ embreget diktatouriezh ar broleterion e furm
ar republik werinek. Evit Lenin avat ez emplege diktatouriezh ar broleterion freuzadur ar frankizoù.
Merket don eo bet an amveziadoù e Rusia er bloavezhioù 1920 gant an enbrezel. E 1922 ne oa ket
c’hoazh a vod-kenderc’hañ sokialour. N’eo ket hemañ enta a zo kiriek da stad an traoù er mare-se.
Bez’ e oa ur Stad vicherour, met ne oa ket a vod-kenderc’hañ sokialour. Da grouiñ e oa c’hoazh
hemañ. Dav e oa luskañ ar greantelaat, kengladekaat an douaroù, ren an dispac’h kulturel dre ar
skolioù, pezh a amplege kemmoù don er speredegezhioù. Chom a rae an daspugnadur kentaek d’ober.
Graet e oa bet e broioù Kornog abaoe ar 15t pe ar 16t kantved. Adalek 1929 e tennas diktatouriezh
Stalin da herrekaat an daspugnadur kentaek dre zarbaroù aotrouniek. Amañ ez amprest Elleinstein
meizadoù digant Gramsci. Lavarout a ra e oa gwan-kenañ ar gevredigezh keodedel en SSSR. Ur
gevredigezh krenegellek e oa anezhi, ar Stad o vezañ pep tra. An treuzfurmadurioù kevredigezhel,
armerzhel ha sevenadurel zo bet an disoc’h eus obererezh ar Stad, na oa ket gwerinek met aotrouniek
ha burevveliek.
Ur redi e oa ar steuñviñ kreizennour evit diorren ar greanterezh, an ijinerezh ponner pergen. Kaset
eo bet da benn kengladekaat an douaroù en un doare aotrouniek, ha n’eo ket diwar gentod ar gouerion.
E meurzh 1930 e oa bet kengladekaet pevarzek milion a atantoù a yae d’ober 75 % eus hollad an
douaroù. An traoù ned aent ket mat er gounezerezh avat. Lazhet e oa bet ur bern loened. Al logelloù
hiniennel, anezho 4 % eus gorread ar c’holc’hozioù, a roe an drederenn eus kenderc’had hollel ar remañ. Kengladekaet e oa bet an douaroù evit herrekaat an daspugnadur sokialour kentaek. An
disoc’hoù o vezañ fall avat, e voe daskoret a-c’houdevezh darn eus an douaroù d’an ezperc’henned.
A-hend-all ez eas herrek war-raok diorreadur an ijinerezh ponner. Kenderc’h bloaziek an dir a
dremenas eus pevar milion a donennoù da zek milion a-barzh un nebeut bloavezhioù. Skort e chomas
avat diorreadur ijinerezhioù ar madoù-beveziñ. En dachenn gulturel e voe kemmoù ken trumm ha ken
don ma’z eus tu da gomz eus « herouezadur kulturel ». E 1940 e oa skoliet an holl vugale zoken er

rannvroioù trobarzhekañ. Ivez e voe diazezet un deskadurezh eil derez hag un deskadurezh skolveurel.
Un dislavar a oa aze : ar sponterezh stalinour a yae en ur ser gant an diorreadur kulturel.
Arabat soñjal e klot diouzh ret ar mod-kenderc’hañ sokialour ouzh ar weriniezh. Gant Gramsci eo
bet displeget mat kement-se p’en deus lakaet a-wel emrended ar blein politikel e-keñver ar bleinoù all.
Komunourion e-leizh zo bet lazhet goude bezañ savet enep ar moustrerezh stalinour ha difennet ar
bobl. Edo ar Strollad komunour soviedel en ur blegenn gemplezh ha dislavarus. Hogen dav eo
gwelout holl zoareoù ar gudenn. Ar reizhiad stalinour ne oa ket graet gant moustrerezh hepken ;
elfennoù yael a oa a-du-rall. Anez se penaos displegañ ez eo bet dister ar c’hevelerezh gant an
Alamaned er rannvroioù aloubet ganto e-kerz an eil Brezel-Bed. Da gevelerion ne gavas an Alamaned
atebeg politikel ebet, nemet un niver bihan a vilourion evel ar c’hadour Vlassov hag un nebeut
maeled. Ar c’henderc’hadoù dastumet gant an Alamaned er broezioù aloubet eus SSSR zo savet d’ur
seizhvedenn hepken eus ar re zastumet e Frañs : prouet eo bet kement-se diwar zielloù ar Gestapo.
Dalc’het start en deus ar renad stalinour e 1941, pezh a ziskouez ne oa ket diazezet war ar
moustrerezh hepken. N’eus ket tu evel just da ziwelout hemañ : pemp kant mil komunour zo bet
lazhet, milionoù ha milionoù a dud trevvac’het. Hogen arabat sellout ouzh ar moustrerezh nemetken
pa varner ar reizhiad stalinour. N’eo ket dre ar vroadelouriezh e c’haller displegañ berzh ar brezel
ouzh an Alamaned. Skouer ar vroadelourion c’hall en prou ervat : ar re-mañ o deus keveleret
digudenn gant an Alamaned e 1940 goude aloubidigezh o bro.
Lavarout a ra Elleinstein ne fell ket dezhañ diskouez SSSR evel ur skouer, ur patrom, ur baradoz,
met evel ur c’hantouezad istorek. Gwashaet eo bet ar stalinouriezh goude 1945 da heul an trec’h
milourel. Dav eo bet gortoz marv Stalin hag 20t Kendalc’h ar Strollad komunour soviedel evit lakaat
a-wel an arvezioù grevusañ anezhi. Diwar neuze ez eo bet freuzet ar c’hampoù-bac’h ha dieubet an
holl brizonidi. Skañvaet ez eus bet d’ar gwaskerezh ha d’ar berzioù war an dud : bremañ da skouer e
c’hell ar vicherourion kuitaat o greanti evit mont da labourat en unan all. Disoc’h e voe kement-se eus
emzalc’h hag obererezh kalonek Xruscev hag ar Strollad komunour. Met n’o deus ket graet un
dezrann gwirion eus arbennoù ar stalinouriezh : an doareoù armerzhel da ziskoulmañ ar c’hudennoù
politikel, an diouer a frankizoù foran. Goude an 20t Kendalc’h eo bet freuzet arvezioù hewelañ ar
stalinouriezh, met ket ar gwrizioù donañ anezhi. Setu perak ez eus kudennoù bremañ en SSSR hag e
kendalc’h ar moustrerezh : kemeret e vez disentezioù aotrouniek e-lec’h reiñ plas d’ar breutadegoù.
Gwriziennet kreñv e chom c’hoazh ar boazioù aotrouniek. Alies eo chomet en o stael an hevelep tud
hag e mare Stalin. Diaesterioù bras ez eus da ziorren ar werinegezh politikel, da heul amveziadoù an
dispac’h hag an enbrezel. Emañ istor SSSR 1976 e dalc’h hini Rusia 1917. An istor a grou an istor
hag emañ ar bremañ e dalc’h an tremened. Da skouer ez eo bet destaget Breizh ouzh Bro-C’hall un
nebeut kantvedoù ’zo. Reoù a gomz eus trevadennerezh zoken. Me n’on ket evit degas ur varnadenn
war ar c’hraf-se, eme Elleinstein, dre ma n’anavezan ket mat a-walc’h ar gudenn. Met pezh a zo
diogel eo ez eo deveret saviad Breizh a vremañ diouzh istor gall ar c’hantvedoù tremenet ; un dra
direndael eo se. N’eo ket aes en em zijabliñ diouzh an tremened. Warlerc’hiadur istorek Rusia 1917 a
bouez kalz c’hoazh bremañ. Dedaolad eo bet Stalin betek ur poent eus an istor rusian kent. Pa
zezranner ar stalinouriezh e ranker ensellout holl zoareoù dibarek ar gudenn.
E Frañs a vremañ ez eo disheñvel-tre an amveziadoù : ur « wiadenn werinek » ez eus. Ar gouerion
ned eont d’ober nemet 11,5 % eus ar boblañs-labour (mui 4 % a wezhourion-douar). Emañ an daou
genfeur-se o tigreskiñ dibaouez. Ar renkad vicherour a ya d’ober 45 % eus hollad an dud-labour. Ar
stourmoù c’hweluniadel ha politikel renet ganti abaoe an 19t kantved o deus disoc’het war
dreuzfurmadurioù don ; he saviad n’eo ket ken an hini deskrivet gant Marx. Gwiskadoù all a
labourerion ez eus : implijidi, kefredourion, sternioù, h.a., nad int ket enep d’ar sokialouriezh hag a
vefe kentoc’h a-du. Daoust ma tle ar renkad vicherour kenderc’hel da c’hoari ur roll lusker ez eo
arabat erbediñ bremañ diktatouriezh ar broleterion. Ur ster gwashaus zo deuet bremañ d’ar ger
« diktatouriezh » da heul an holl renadoù hollveliek a zo bet en Europa en 20t kantved. Ha bremañ ez
empleg ar sokialouriezh ar veli n’eo ket hepken eus ar renkad vicherour met eus gwiskadoù all a
labourerion. Diktatouriezh ar broleterion ne glotfe ket gant kevredadelezh Frañs. Damkaniezh Marx
ha Lenin n’eus ket anezhi dogmennoù kravezel. Bezañ feleun d’ar varksouriezh ha d’al leninouriezh
n’eo ket dislonkañ reolennoù raksavelet. Disheñvel-krenn e oa ar blegenn e grez Marx ha Lenin

diouzh hon hini. Met derc’hel kont eus ar saviadoù hag eus ar gwerc’hennoù zo dres bezañ feleun d’ar
varksouriezh-leninouriezh.
Neuze e lavar Elleinstein ez eo echu e zisplegadenn hag e lez ar gomz gant ar re a fell dezho ober
goulennoù pe arzaeladennoù. Un den eus ar saliad a zeu da zegas ur roll goulennoù. Ha n’eo ket un
tammig re aes, emezañ, ober eus ar stalinouriezh hepken un disoc’h eus amveziadoù Rusia 1917 ?
Hag e sell Elleinstein SSSR evel ur vro sokialour ? Penaos e tiawel ar gomunourion dizeriadur ar
Stad ? Ha n’eo ket an enebadur Reter-Kornog un tammig gaonac’h ? Diouzh an daou du e klasker
luskañ an diorreadur armerzhel ha skiantel ar brasañ gwellañ. Diouzh an daou du ez eus ur feiz
divevenn er galvezveli, pezh a zegas d’un arallekadur, pal ar reizhiad o vezañ neuze en em
adkenderc’hañ hep derc’hel kont eus ezhommoù an dud. N’eo ket bastus displegañ ar stalinouriezh
dre amveziadoù Rusia e 1917, rak tu a vije ivez da zisplegañ ar c’hampoù-bac’h kenelwerinelour dre
amveziadoù ar mare en Alamagn. Ha ne zeu ket ar stalinouriezh eus ar c’hreizennerezh burevveliek
enstag ouzh ar reizhiad ? E-lec’h komz eus roll ambilh ar renkad vicherour, ha ne vefe ket gwell komz
eus roll deskonier, ar renkad vicherour o lakaat an holl labourerion da emouiziekaat ouzh an
arallekadurioù ? Da c’houde e teu ur studier ezel eus an L.C.R. da c’houlenn ouzh Elleinstein komz
eus stourm an eneberezh kleiz ouzh Stalin.
Lavarout a ra Elleinstein n’en devo ket amzer da respont d’an holl c’houlennoù. N’eo ket
displeget ar stalinouriezh, emezañ, dre istor kent Rusia pe dre geheladur ar bersonelezh. Arbennoù
eilrenk n’int ken. Arbenn kentañ ar stalinouriezh zo bet un dislavar diabarzh eus ar reizhiad soviedel
adalek 1917. Diouzh un tu e oa furmoù elfennel a sokialouriezh, eginoù a sokialouriezh. Krog e oa ar
Stad d’embreger an daspugnadur kentaek. Diouzh an tu all e oa bet Dispac’h 1917 unan yoc’hek, met
argerzh an enbrezel en doa disoc’het war ur reizhiad aotrouniek ha diktatouriek. N’eus ket bet aze un
dibab mennet a-berzh ar volcheviked, hogen un disoc’h eus an amveziadoù. An dud eo a ra an istor
dre un dehentadur pemdeziek hag arvarus. N’eus netra tonket en a-raok. Hitler n’eo ket bet diskaret
peogwir edo ar gaou gantañ ent divezel, met peogwir en deus kavet dirazañ enebourion armet
kreñvoc’h egetañ. Disoc’h an etrewered etre an dud eo an istor. Mar dever ar stalinouriezh eus an
amveziadoù rakdispac’hel, e tever ivez c’hoazh muioc’h eus an amveziadoù goudedispac’hel. Ha pa
c’houlenner hag ez eus eus SSSR ur vro sokialour, ez eo dav en em glevout war ar gerioù. Petra eo ar
sokialouriezh ? Evidon-me, eme Elleinstein, ez eo SSSR ur riez sokialour, dre ma ren ar berc’hentiezh
kengladek war an araezioù-kenderc’hañ hag ar steuñverezh-Stad.
An hini en deus graet an atersoù kentañ a c’houlenn neuze : pe ziforc’h zo etre daspugnadur
kentaek kevalaour ha daspugnadur kentaek sokialour ? Ur redi eo an daspugnadur kentaek er reizhiad
sokialour evel er reizhiad kevalaour, a respont Elleinstein, ha kalz poentoù boutin ez eus war ar
c’hraf-se etre an div reizhiad. Arabat kemmeskañ sokialouriezh ha komunouriezh. Ar gomunouriezh
zo un adeiladur kevredigezhel hag armerzhel diazezet war ar bennaenn : « da bep hini hervez e
ezhommoù », pezh a ampleg freuzadur an armerzh nevidek, un diorreadur eus an nerzhoùkenderc’hañ kalz brasoc’h eget hini bremañ, hag ul live sevenadurel a zo pell-tre a vezañ tizhet. Setu
perak n’eo ket kudennoù ar gomunouriezh kudennoù a vremañ. Un utopienn n’eo ken ar
gomunouriezh evit an ampoent. Ne vo ket diraezet en 20t kantved ha marteze ket en 21t kennebeut.
Ar c’hudennoù a vremañ zo re ar sokialouriezh : perc’hentiezh kengladek an araezioù-kenderc’hañ,
gwerinekadur holl wastadoù ar gedvuhez a-benn diverkañ ar foz etre levierion ha levidi. Aze emañ
kudennoù gwerc’hek hon amzer. Evit an ampoent e chom er broioù sokialour ur moneiz, un armerzh
nevidek, un armerzh Stad, traoù a vo ret mirout c’hoazh evit pell amzer. Evit bremañ ne c’haller ket
talañ ouzh kudenn dizeriadur ar Stad. Marx n’en doa ket rakwelet ampled ha kemplezhded kudennoù
adeiladur ar sokialouriezh. Eñ hag Engels o doa ispriziet nerzh-herzel ar gevalaouriezh. An diazezoù,
ar pep retañ nemetken eus ar sokialouriezh a gaver er broioù lavaret sokialour. Kedelfennoù eus ar
sokialouriezh ez eus ivez e broioù all, evel Aljeria. Burevveli ar broioù sokialour ned eo ket ur renkad
e kement ma n’en em adkenderc’h ket ent kevredigezhel hag ent sevenadurel. En SSSR e weler ur
gwiskad burevveliek dezhañ brientoù danvezel pouezus. Se lavaret n’eus ket ur renkad-ren eus ar
gwiskad-se. Pezh n’eo ket lavarout ned eo ket bezoud seurt gwiskad un dra grevus ha dañjerus. E
mare Lenin endeo e save kudennoù en abeg da se. Met arabat lavarout ez eus en SSSR ur renkad-ren a

rizh kevalaour. Ur vro sokialour eo SSSR, daoust ma c’hoarvez er sokialouriezh soviedel
gwariadurioù don.
An hevelep paotr a c’houlenn : ha n’eo ket ar gevredigezh soviedel ur gevredigezh
kalvezbureviadek ? N’ouzon ket petra eo ur gevredigezh kalvezbureviadek, a respont Elleinstein.
N’anavezan nemet daou rumm a gevredigezh : kevalaour ha sokialour. Lavarout a ra c’hoazh ez eo
SSSR ur vro sokialour, daoust ma n’eus ket an holl vertuzioù gant ar sokialouriezh soviedel evel ma
kreded gwechall. Kenderc’hel a ra Elleinstein o tiogeliñ ez eo arabat komz eus kenoaz etre Reter ha
Kornog. Ur falskudenn eo : n’eo ket rannet ar bed da vat ; broioù Kornog a zle dont da vezañ broioù
sokialour. Aze avat e vo dav bezañ evezhiek ha na adober ar fazioù bet graet gwechall. E Frañs da
skouer e vo dav mirout e-pad pell ur gennad prevez pouezus, ha kement-se n’eo ket tamm ebet war
amboazioù dilennel. Kengladekadur ha stadeladur an araezioù-kenderc’hañ ne zleont ket disoc’hañ
d’ur c’hreizennadur burevveliek. Perc’hentiezh-Stad a vo, met ivez kevelourioù, perc’hentiezh
strolladurioù diseurt, kumunioù, strolloù kulturel, ar « genberc’hentiezh glad », anezho furmoù
perc’hentiezh a vez skoilhet o diorreadur gant ar renad kevalaour. Ar c’holc’hozioù ne oant ket bet
rakwelet evel perc’hentiezh-Stad, met evel kevelourioù. Amveziadoù ar bloavezhioù 1930 o deus
lakaet dic’hallus diazezañ ar reizhiad kevelourel. Arabat evelkent dezastum diwar skouer SSSR n’eo
ket gouest ar sokialouriezh d’ober berzh e tachenn ar gounezerezh. Skouer Bulgaria a brou ar
c’hontrol, ken evit live ar c’henderc’hañ, ken evit barr-bevañ labourerion ar gounezerezh. Ar
berc’hentiezh kengladek n’eo ket hepken hini ar Stad, met ivez hini ar gumun, hini ar strolloù
kulturel, hag ivez e c’hell bezañ furmoù diseurt a genberc’hentiezh. Setu perak e veneger er Raklun
boutin ar mererezh gwerinek. Dav e vo stourm ouzh ar vurevveliegezh.
Neuze e c’houlenn unan all petore diforc’h ez eus etre « stalinouriezh » hag « anadenn stalinat ».
Dave a ra ar ger « stalinouriezh », a respont Elleinstein, d’ur gealiadurezh ha d’un desteriadur eus ar
werc’helezh istorek. Tizhet eo bet an holl strolladoù komunour gant ar stalinouriezh damkanel, pezh
n’en deus ket miret ouzh ar varksouriezh a emledañ. Etre 1920 ha 1950 ez eus bet graet strivoù bras
da skignañ ar varksouriezh, e-touez ar gefredourion pergen. Ret eo anzav avat ez eus bet lakaet skoilh
da emled ar varksouriezh en abeg d’ar stalinouriezh. A-geñver emañ an « anadenn stalinat » gant
emdroadur ar gevredigezh soviedel eus 1920 da 1950. Merkañ a ra un anadenn egorel-amzerel hag ur
mod-arc’hwelañ eus ar Stad hag eus ar Strollad en amveziadoù istorek termenet. N’eo ket liammet
anadenn an diktatouriezh ouzh ur reizhiad-kenderc’hañ resis nag ouzh ur renad resis. Diazezet eo bet
ar reizhiad stalinour war ur mod-kenderc’hañ sokialour met ne oa ket enstag outañ. Diazezet eo bet an
hitlerouriezh war ur mod-kenderc’hañ kevalaour, tra ma oa diazezet ar stalinouriezh war ur modkenderc’hañ sokialour. Pezh a zispleg ez eo bet freuzet ar stalinouriezh hep emellerezh estren na
faezhadenn vilourel dre m’edo-hi e dislavar gant ar mod-kenderc’hañ ma tiazeze. Ur skouer eo se eus
dreisted ar sokialouriezh, a zo deuet a-benn da drec’hiñ en SSSR war an holl skoilhoù lakaet dirazi,
daoust ma n’eo ket ar reizhiad soviedel ur patrom da heuliañ.
Paotr an L.C.R. a ra en-dro ar goulenn en doa graet a-zivout an eneberezh kleiz ouzh Stalin. Ar
gudenn-se zo hini Trotsky dreist-holl, eme Elleinstein. A-raok an dispac’h eo bet Trotsky e-pad pell
un eneber da Lenin. E-doug an dispac’h avat en deus c’hoariet ur roll a bouez : eñ eo en deus krouet al
Luoz Ruz. A-c’houdevezh ez eus bet dizemglevioù etrezañ hag ar Strollad Komunour soviedel ;
skarzhet eo bet diouzh SSSR. Drouklazhet eo bet e Mec’hiko e 1940 war urzh Stalin. Aozet en doa e
1933-1934 un Etrevroadelenn disrannour a stourmas ouzh SSSR hag ouzh an holl strolladoù
komunour er bed. Tu zo d’en em c’houlenn, goude bezañ gwelet petra eo bet ar stalinouriezh, ha
n’edo ket ar gwir gant Trotsky. Arabat poellata evel-se avat. Merzet en doa Stalin spisoc’h eget
Trotsky gwanded gwerc’hel ar Stad soviedel, bresk he diazezoù ha taget a bep tu. Ne c’haller ket
distagañ istor dispac’h SSSR diouzh personelezh Stalin. Stourm ouzh SSSR hag ar strolladoù
komunour evel ma rae an drotskiourion oa ent ergorel stourm ouzh ar sokialouriezh. Ar strolladoù
komunour e-maez SSSR n’o deus ket ersavet ouzh prosezioù Moskva hag ouzh an trevvac’hadurioù :
ne gredent ket e oa anezho ha sellout a raent outo evel moederezh enepsoviedel pur. Difenn a raent ar
Stad sokialour nemeti a oa er bed hag al Luoz Ruz he diwalle. Ar werc’helezh sokialour nemeti oa
SSSR er mare-se. Bremañ ez eo disheñvel hag e c’haller dezvarn SSSR kalz aesoc’h hep ma’z afe
seurt dezvarnadennoù da greñvaat savlec’h ar gevalaourion. N’eo ket mui diaezet ar gomunourion

c’hall evit kavout abeg en SSSR. Trotsky e-unan zo bet habaskterouroc’h eget izili an Etrevroadelenn
savet gantañ. Dezvarnet en deus e zalc’hidi a dage re c’harv SSSR. Lavarout a rae e oa dav difenn
« pezh a oa sokialour en SSSR ». Stadañ a reer an hevelep fazioù digant trotskiourion ’zo bremañ o
sankañ en enepsoviedelouriezh reizhiadek e gounid ar gevalaourion a-benn ar fin.
Goude e c’houlenn un ezel eus ar Strollad komunour ha ne ve ket mat menegiñ ivez e-touez
arbennoù ar stalinouriezh c’hwitadenn an dispac’h ha brevadur ar gomunourion en Alamagn, e
Hungaria, e Suomi. Mennad Lenin, eme Elleinstein neuze, oa ober an dispac’h war un dro e Rusia hag
en Alamagn ha goude e vije bet lusket un diorreadur armerzhel boutin d’an div vro : splet o dije tennet
ar Rusianed eus live kalvezel ha gouezoniezhel uhel an Alamaned, o skiant-prenet a-fet urzhiata al
labour, hag en em vataet en dije ar greanterezh alaman eus danvezioù krai Rusia. Hogen an dispac’h
en deus c’hwitet e 1918 en Alamagn ha mennad Lenin n’en deus ket gallet bezañ kaset da bennvat. E
1945 e Jalta en doa Stalin goulennet skoazelloù armerzhel digant Roosevelt. Ne voe respont yael ebet
d’ar goulennoù-se en abeg da varv Roosevelt ha d’e amsavadur gant Truman a embregas diouzhtu ul
leviadurezh vrezeliek enepsoviedel. An amveziadoù e-maez SSSR a voe lañsus d’ar stalinouriezh,
hogen devouderioù eilrenk ne voent ken. Heuliad e voe ar stalinouriezh dreist-holl diwar ar
c’henc’hoari etre danframm ha dreistframm e diabarzh SSSR.
Un den all a c’houlenn ouzh Elleinstein penaos e wel an dispac’h e Frañs en amveziadoù a
vremañ. Aze ez arver Elleinstein c’hoazh meizadoù Gramsci. Daou rumm stourmoù renkadel ez eus,
emezañ, ar brezel a savlec’hioù hag ar brezel a loc’hadoù. Ar brezel a savlec’hioù eo a glot gant
saviad Frañs a vremañ. Er vro-mañ e vo an dispac’h un heuliad a dreuzfurmadurioù araokadek o
tifourkañ war ur mod-kenderc’hañ sokialour. N’eo ket kempennelouriezh e-giz ar sokialdemokrated a
fell d’ar gomunourion ober, met kas da bennvat adreizhoù don o kemmañ ar c’heñverioù-nerzh hag ar
c’heñverioù-kenderc’hañ. Amplegad seurt treuzfurmadurioù eo ar werinelezh : araez ha pal an
treuzfurmadurioù e vo war un dro ; gwerinekaet e vo holl c’hennadoù ar gevredigezh. Disheñvel e vo
ar mod-kenderc’hañ sokialour e Frañs diouzh hini ar broioù sokialour a anavezomp bremañ dre ma’z
eus amveziadoù istorek disheñvel.
« Ne vo ket a stourmoù neuze ? » a c’houlenn ur paotr er sal. Ret eo en em glevout war pezh a
dalvez ar ger « stourm », a respont Elleinstein. Ne vo ket savet ar sokialouriezh e Frañs dre ar stourm
armoù na moarvat dre an enbrezel. Tu ’vo da dremen e-biou d’an emgannoù armoù n’eo ket peogwir e
vo deuet ar vourc’hizion c’hall da vezañ allgaroc’h a-daol-trumm met peogwir e vo bet savelet
keñverioù-nerzh nevez. En em c’houlenn a c’haller, eme Elleinstein, ha ne c’hoarvezo ket e Frañs
pezh a zo c’hoarvezet e Chile, met ne gredan ket rak disheñvel eo ar blegenn. Arlevier e oa deut
Allende da vezañ gant 35 % eus ar mouezhioù hepken : ne oa ket an hevelep keñverioù-nerzh hag e
Frañs. Mard oa disheñvel ar c’heñverioù-nerzh avat n’eo ket en arbenn eus an dregantad mouezhioù
kement hag eus dasparzh ar boblañs. Nebeut diorreet eo ar greanterezh chileat : mengleuzioù a gaver
dreist-holl ha pell emaint diouzh ar c’hêrioù pennañ. Diaesterioù bras-tre a veze en arbenn eus
digenvezded douaregorel ar vicherourion. A-hend-all e oa Chile ur vro wan ent armerzhel hag
amzalc’het strizh ouzh ar Stadoù-Unanet. Arabat eo enta dezastum diwar skouer Chile e vefe
dic’hallus kaout ur Stad sokialour e Frañs. Klevet eo bet c’hoazh, eme Elleinstein, an arbennadennmañ : pe chañsoù en defe ur renad sokialour diazezet war 51 % eus ar mouezhioù a zo dregantad a
vremañ ar mouezhioù kleiz. Ne welan ket perak e vefe ur gudenn aze : dilennet eo bet Giscard
d’Estaing da Arlevier gant 51 % eus ar mouezhioù, hag an holl – ar gomunourion en o zouez – o deus
kavet se reizh-tre. Forzh penaos n’eo ket graet ar 49 % all gant enebourion d’ar sokialouriezh, met
gant tud o c’hortoz, oc’h arvestiñ ha palvataet gant ar stlennañ yoc’hel. Oc’h adkemer termenoù eus
Gramsci e lavarer e c’houzañvont pennholierezh ar renkad vourc’hiz. Er 49 % -se ez eus
micherourion, labourerion, kefredourion a c’hello bezañ gounezet d’ar sokialouriezh peogwir e klot
houmañ gant o lazioù dezho. A-hend-all evel just e vo moustret an enebourion renkadel. Un argerzhad
kemplezh ha luziet e vo ar sokialouriezh e Frañs hogen peoc’hiek ha gwerinek. N’eus ket anv a vont
da ziazezañ ur bon milourel dispac’hel en ur vroezenn veneziek eus Frañs, lakaomp er menezioù Arre,
evel ma reas Maozedong e 1927 er Jiangxi. Ha gwelloc’h eo evel-se, rak an hentennoù milourel n’int
ket ar re wellañ evit diazezañ ar sokialouriezh. En Italia o deus ar gomunourion skoulmet un
« treuzvarc’had istorek » gant an demokrated kristen. E Frañs emañ ar gomunourion o kas da benn un

treuzvarc’had all, renkadel ar wech-mañ : unvaniezh pobl Frañs, eleze kevredadur ar renkad vicherour
ouzh gwiskadoù kevredigezhel diseurt.

A-ZIVOUT AN AFER DREYFUS
gant
ROGER LE NESTOUR
An afer Dreyfus a darzhas e here 1894, met e-pad pell ne voe nemet kudenn un ofisour kondaonet
war an tamall a spierezh e gounid Alamagn hag arzaelet e gospidigezh en un doare pennek gant e
diegezh. Ne voe nemet e genver 1898 e teuas da vezañ un afer bolitikel gwirion, goude embannadur ul
lizher foran savet gant Emile Zola o tamall d’an atebeion vilourel bezañ graet kospañ un den direbech
ha kuzhet a-ratozh seurt direizhder e-pad bloavezhioù. Rannet e voe neuze ar C’hallaoued war ar
gudenn-mañ : hag e tlee bezañ an dreistelezh gant gwirioù mab-den hag ar pennaennoù gwerinek, pe
hag e tlee an ensavadurioù milourel chom e-maez diraez a bep nagennerezh, dre ma oa fiziet enno ar
gefridi difenn ar vro ha prientiñ an Digoll ? Dre vras ez eus tu da lavarout e savas an tu kleiz hag an tu
dehou an eil ouzh egile. Nemet e voe kalz kempleshoc’h an traoù : ar rannlinenn er c’hedveno a
dremenas a-dreuz d’ar strolladoù ha d’ar renkadoù. Betek dibenn 1899 e padas ar stourmadoù, o tegas
un dasparzh nevez eus an nerzhoù politikel gall. E derou 1898 e rene Méline ur politikerezh a
virelouriezh kevredigezhel hag a beoc’h relijiel, o harpañ war gevredadur an araokadourion hag ar
gatoliged. Da heul ar stourmoù en-dro d’an afer Dreyfus, e voe savet ur muianiver gouarnamantel
nevez, diazezet war zifennerezh ar Republik hag al likelezh, ma edo ar gourfouez gant ar radikaled, ha
ma kemeras perzh ar sokialourion : boulc’het e oa atoradur ar re-mañ gant ar renad. Argaset e voe ar
gatoliged gant ar muianiver republikan nevez : d’ur c’hwitadenn e tisoc’he an entuadur. Ur roll
ambilh a c’hoari adal neuze ar radikaled er vuhez politikel gall : gallout a raint kas da bennvat e 1905
disrannadur an Iliz hag ar Stad. Da-geñver an afer e teuas a-wel ivez kemmoù kevredigezhel a bouez,
e go abaoe pell ha herrekaet o eskoradur gant an darvoudoù. A-hend-all e voe rannet ar Frañsizion
gant meizadurioù disheñvel-tre eus ar vrogarouriezh ha diverzet e voe ar frailhoù kentañ er c’henasant
broadel gall, manet bepred forc’hellek en 20t kantved betek bremañ.
Darvoudoù an afer a zeraouas enta e 1894. Abaoe 1893 endeo e oa kendrec’het ar mael Sandherr,
e penn ar Gwazadur Stlennaerezh gall (anvet ent kefridiel « Kevrenn stadegoù », « Section de
statistique »), e oa ur fuadur stlenn milourel war-du ar C’hannati alaman (ent resis war-du ar c’hargad
milourel Von Schwartzkoppen). E Kannati Alamagn ez eus ivez un devezhourez o tennañ korvo eus
he c’hefridi evit furchal er paperoù ha stlennañ Sandherr. E gwengolo 1894 e treuzkas-hi d’ar
Gevrenn stadegoù ul lizher hep sinadur (anvet diwezhatoc’h al « lizher-kas », le « bordereau »). War
an teul-se, a zizkoueze darempredoù kozh a-walc’h gant ar c’hargad alaman, e oa meneget skridoù all
ouzh e stlennañ war veur a zivoud1539. (Istorourion ’zo zo krog d’en em c’houlenn ha treuzkaset e oa
bet ar « bordereau » da Sandherr gant devezhourez Kannati Alamagn ; techet e vefent kentoc’h da
grediñ e oa bet goveliet penn-da-benn an teul-se). En abeg da endalc’h ar « bordereau » e soñjad ren
un enklask e-touez an ofisourion ganolierezh oc’h ober ur prantad er Sturvod. Da heul arselladur
skriturioù ar brantadourion e voe lakaet diskred war ar pennour Alfred Dreyfus, a orin yuzev, pezh a
oa dibaot-krenn e-touez ofisourion ar Sturvod. En em zislavarout a reas ar gevarouezourion skriturioù
goulennet o ali diganto. Lakaet e voe evelkent Dreyfus da gablus, diouzh un tu peogwir e save a-du
Bertillon, unan eus ar gevarouezourion a oa war un dro an igounier gall brudetañ eus ar mare1540,
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diouzh an tu all en abeg da enepyuzevegezh ar metaouioù milourel. D’ar 15 here 1894 e voe harzet
Dreyfus.
Dav eo ensellout amveziadoù bac’hidigezh Dreyfus. Da gentañ e oa aet ar spierezh war ziorren
mui-ouzh-mui adalek 1890 da heul treuzfurmadurioù an armeoù europat. E Frañs da skouer, da heul
ar strivoù hirbad renet abaoe 1871, e oa deuet al luoz da vezañ par da re Alamagn. E degouezh brezel
e oa gouest ar Frañsizion da vodañ diouzhtu, pe dost 75 rannlu, eleze kement hag an Alamaned.
Abaoe derou ar bloavezhioù 1890 ez eo bet arnevesaet ar c’hanolierezh gall ha gouest eo bremañ da
gevezañ ouzh hini nep riez all. En tu all eus ar Roen ivez e kemm an armadur hag ar vellouriezh :
tagus-ouzh-tagus e teu houmañ da vezañ ha diwanañ a ra ar mennoz argadiñ Bro-C’hall a-dreuz
Belgia. Pep bro europat a glask anavezout araokadennoù ar re all war an dachenn vilourel hag adalek
1890 e teu Paris, Berlin hag ar c’hêrbennoù all da vezañ kreizennoù a spierezh ma tifret Frañsizion,
Alamaned, Saozon, Aostrianed, Italianed, Rusianed, Amerikaned, h.a.. Ar c’hannadour alaman e
Paris, ar C’hont Von Münster, zo ur brientin stag ouzh doareoù henvoazel ha kourtes an
diplomaterezh, hag ar rukun brasañ en deus ouzh ar spierezh. Lakaet en deus dizorniañ e gargad
milourel e kerzu 1891 dre m’en doa hemañ savet ur rouedad stlennaerezh e Frañs. Ar c’hargad
amsavat, Von Schwartzkoppen, en deus adlusket ar spierezh e Bro-C’hall e kuzh d’ar c’hannadour, o
tegemerout e urzhioù rag-eeun digant ar Sturvod alaman e Berlin. A-hend-all ez eus ivez ur bountad
enepyuzevour er bloavezhioù 1890. E orin seurt bountad ez eus div redenn : « an enepyuzevouriezh
katolik kozh, an enepyuzevouriezh kevredigezhel-armerzhel emanvet enepkevalaour hag emvennet
arnevez »1541. N’eo ket gwall niverus ar Yuzevion e Frañs koulskoude : 71 000 ez eus e 1897, ha
45 000 anezho e rannvro Paris ; dav eo lavarout evelkent « ne zalc’h ket kont ar sifr-se savelet gant ar
C’honsistor eus proleteriezh yuzev an togerezh hag ar feurerezh bet skarzhet diouzh Rusia
agentaou »1542. Alies e vez kevanet mat ar Yuzevion ouzh ar boblañs, da skouer ar re a zo o chom e
Bordeaux hag e kêrioù ar Mervent, anezho diskennidi eus Yuzevion aet kuit diouzh Spagn ha Portugal
da heul heskinadegoù ar 16t kantved. Ha n’eo ket unvan kennebeut ar gumuniezh yuzev gall : ar
vourc’hizion staliet mat o devez rukun o tegemerout an davanteion o tont eus Reter Europa. Ha
tangleuziet eo ar gravez gant ar boellelouriezh e-mesk ar Yuzevion evel e-mesk ar Gatoliged.
Met daoust ma n’eo ket ar bihanniver yuzev un arvar evit unvaniezh ar gevredigezh c’hall, ez eus
tagadennoù diastal enep dezhañ. Da gentañ ne baouez ket ar wask katolik – ar gelaouenn La Croix
renet gant an Asompsionidi pergen – a gounaat ez eo ar bobl yuzev kiriek da varv ar C’hrist ha dre se
milliget. Startaet eo ar mennoz-se en emskiant strollennel ar gatoliged gant levezon ar c’hantikoù, al
levrioù deoliezh, kelennerezh ar skolioù prevez. Mojennoù a red e-touez ar gatoliged : bugale gristen
a vije skrapet gant ar Yuzevion ha lazhet en un doare liderezhel. E-kichen seurt enepyuzevouriezh
katolik lieskantvedel, e tiorre unan all en eil hanterenn an 19t kantved a zo liammet ouzh ar Reverzhi
C’hreantel hag ar gevalaouriezh. Abaoe ar Grennamzer o deus ar Yuzevion c’hoariet ur roll a bouez e
buhez armerzhel Europa. E-pad pell o deus bet unpiaou an astenn war gampi pa oa berzet hemañ ouzh
ar Gristenion. Ha forzh penaos ne oa nemet en obererezhioù kellidel e c’helle ar Yuzevion ober berzh
pa oa kaelet outo dor ar micheroù all. Ul lec’h bras a zalc’hjont en daspugnadur kevalaoù o tisoc’hañ
d’ar Reverzhi C’hreantel, hag en 19t kantved emañ ar vankourion yuzev e-touez ambilherion an
diorreadur armerzhel. Emellout a reont eus ar vuhez politikel ; e-pad an Trede Republik e kaver
kellidourion yuzev oc’h arc’hantaouiñ ar strolladoù politikel : Hirsch evit an tu dehou, Jacques
Reinach ha Rotschild evit ar goulzataerion, Cornelius Herz (en doa ivez skoazellet Boulanger) evit ar
radikaled. Hogen en emskiant strollennel e vez dreistlakaet ouzh skeudenn an uzurer yuzev didruez ha
mac’hom chomet a-ziwar-lerc’h ar Grennamzer hini ar bankour yuzev arvevat o taspugn arc’hant
diwar labour ar genderc’herion : micherourion, kenwerzhourion, greantourion. Kement-se a dalvez
evit an dud e-maez pep kravez koulz hag evit ar gatoliged, evit ar gleizidi koulz hag evit an dehouidi.
Bez’ ez eus ar ger « yuzeviezh » (« juiverie ») evit envel an doareoù da c’hounit arc’hant barnet evel
feukus : arveret paot e vez ar ger-se gant ar C’hallaoued, ar radikaled hag ar sokialourion en o zouez.
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Kalz tud o deus a-du-rall an erez vrasañ ouzh an emsav micherour hag ar sokialouriezh ne dermont
ket rak lakaat ar gevalaourion yuzev kiriek da baourentez ar broleterion.
Betek an afer Dreyfus enta n’eo ket an enepyuzevouriezh e Bro-C’hall dezverk un tuadur politikel
resis. Koulskoude ez eus adalek ar bloavezhioù 1880 ur gronnadig en tu dehou pellañ en-dro da
Edouard Drumont o klask ober anezhi diazez ur gelennadurezh politikel. Un ezrepublikan entuet gant
ar gatoligiezh e oa Drumont, o tagañ ar gevalaouriezh en anv an henvoazelezh kristen, pezh en
degasas d’an unpennelouriezh ha d’an enepyuzevouriezh. Kenstur e oa an dezvarn a rae Drumont eus
ar gevredigezh frankizour deveret diouzh Dispac’h 1789 gant an hini a rae ar roueelourion a yae
d’ober al luskad katolik sokial : keneil e oa Drumont da Albert de Mun ha levezonet e oa bet gant
mennozioù Le Play (hag ivez tamm-pe-damm gant re ar sokialour Benoît Malon). Met kentoc’h eget
ober un dezrann eus ar werc’helezh kevredigezhel, e klaskas dreist-holl e studi saviad ar broleterion
arguzennoù da soliañ e dagadennoù ouzh ar gevalaourion yuzev hag ouzh an Trede Republik, renad
gourlakaet gant ar re-mañ, gouez da Drumont, ouzh ar bobl c’hall. E 1886 e skrivas al levr La France
juive ma lakae ar Yuzevion kiriek da holl walleurioù ar C’hallaoued, gwir pe ijinet gantañ. Daoust d’e
vennozioù enepdaeliek ne harpas ket Boulanger dre ma oa kellidet hemañ gant Cornelius Herz. E
1889 e savas Kevre broadel enepyuzev Frañs. E 1892 e krouas ar gelaouenn La Libre Parole a savas
buan niver he c’houmananterion da 100 000, tutaet en tu dehou pellañ. Gwelet hon eus penaos e voe
diskuliet gwarzh Panama gant kelaouenn Drumont (sl. Emsav 119/409, 1976). A-hend-all ez eo deuet
ar vroadelouriezh da vezañ ur gealiadurezh eus an tu dehou abaoe diskar Boulanger. Broadelourion ar
bloavezhioù 1890 zo peurliesañ tud liammet ent kevredadel ouzh ar renkad-ren gozh hag an
emframmoù rakgreantel : brientinion, gourferc’henned, pe bihanvourc’hizion ha dornwezhourion eus
Paris o vevañ diwar ar micheroù henvoazel. En em sellout a reont evel difennourion wirion ar vro, a
zo lakaet he dazont en arvar, gouez dezho, gant ar renad daeliek. Estren e vanont d’ar bed greantel ha
gant nec’hamant ez arvestont ouzh an diorreadur gorrek met reoliek anezhañ. Nac’h a reont gwelout
er greanteladur ul lamm doareadel. Evit ar vroadelourion emañ Frañs en arvar dre ma’z eus un troc’h
digant henvoazioù ar vro : hep ma kenglotfent dre ret, ez eus liammoù kreñv etre katoligiezh,
unpennelouriezh ha broadelouriezh. Goude an entuadur kemennet gant ar Pab Leon 13, e paouez ar
pep muiañ eus ar roueelourion a ober kudenn gant ar renad ; met kalz anezho a nac’h en o fart
degemerout ar Republik hag a gav er vroadelouriezh ur repu politikel. Ar mennozioù enepyuzevour a
ra berzh en o zouez : sellet e vez ar Yuzevion ganto evel tud estren d’an istor ha d’an henvoazioù gall
ha hep gwrizienn er vro, trucherion o deus tennet korvo eus an amveziadoù evit aloubiñ ar staeloù
arc’hantusañ. Ha n’eo ket an tiegezhioù yuzev staliet e Frañs skourroù eus kerentiadoù diazezet e
broioù all ? Berzh ar gevalaourion yuzev a starta ar vroadelourion en o enebiezh ouzh ar gevredigezh
frankizour hag ar reizhiad politikel republikan ma emañ ar Yuzevion en o aez, pa vez moustret,
hervezo, ar « C’hallaoued vat ». Seul greñvoc’h eo o enepyuzevegezh ma rankont a-wechoù
amprestañ arc’hant digant bankourion yuzev (evel ar markiz de Morès, mignon da Drumont, oc’h
ober un amprest digant Cornélius Herz evit gallout dastalañ un dle-c’hoari). Daoust ma n’eo ket
dibarek an enepyuzevegezh d’ar vroadelourion a-raok 1898 ez eus dezhi amveziadoù lansus kenan en
tu dehou pellañ, er metaouioù milourel pergen. Ur c’hreñvlec’h broadelour eo al lu ma paota izili ar
renkad-ren gozh o kavout en arme ur repu ouzh ur gevredigezh o tisteurel anezho mui-ouzh-mui. E
1892 ez embreg de Morès e bannoù La Libre Parole ur stourmad-divrudañ ouzh ofisourion yuzev al
lu. D’ar pennour Crémieu-Foa o c’hourc’hemenn dezhañ lakaat fin d’ar stourmad-se e respont
Drumont dre ur gwir diskleriadur brezel : « dibabit e-touez ho keneiled an niver a fello deoc’h a
zerc’houezourion : pe niver bennak e ve, ez enebimb outo un niver kavatal a glezeier gall »1543. Ne
baouez ket an duvelloù etre keneiled da Drumont hag ofisourion yuzev : unan a echu war varv ar
pennour Armand Mayer lazhet gant de Morès.
Setu aze amveziadoù ar mare pa voe toullbac’het Dreyfus e here 1894. Ganet e oa e 1859.
Tremenet e oa dre Polytechnique ha dre ar Skol-Vrezel (Ecole de Guerre), ha goude e oa deuet da
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vezañ prantadour er Sturvod. Ne oa nemet ar re o doa bet an notennoù gwellañ er Skol-Vrezel a
c’halle prientiñ ar breou a ofisour Sturvod evel ma reas Dreyfus. Hemañ en doa bet da drec’hiñ war ar
skoilhoù lakaet d’ar Yuzevion o remzadiñ el lu. Ar skol wellañ da brientiñ Polytechnique oa neuze
kelenndi Jezuisted Rue des Postes e Paris, darempredet gant ar gatoliged hepken. An nebeut Yuzevion
a oa e Polytechnique pe er Skol-Vrezel o doa da dalañ ouzh rakvarnioù ar re all. Er Skol-Vrezel e voe
gouzizet notennoù Dreyfus gant rener ar Skol, ar c’hadour Bonnefond, na felle ket dezhañ gwelout
Yuzevion o vont tre er Sturvod pa o selle evel tud arvarek o brogarouriezh : aze avat e c’hwitas
Bonnefond war e daol. Kement-se ne vire ket ouzh La Libre Parole a damall d’an atebeion vilourel
brientekaat ar Yuzevion da-geñver ar genstrivadegoù ; en ur pennad tabennet Ar Yuzevion er Skol
Polytechnique da skouer, e oa skrivet : « E-touez Frañs, nemet ez eus 19 Levy, Ar Mayered hag ar
Meyered zo 13 »1544. Ha Pierre Miquel a gloz : « Hep pouezañ war amsiriusted ar stadegoù-se,
notomp e oa ar Skol Polytechnique, evel ar Skol-Vrezel, evel ar Sturvod, lec’hioù ma rae ar gatoliged
hag ar Yuzevion selloù faeüs an eil re ouzh ar re all : edo an Afer ha moederezh Drumont o vont da
lakaat an tan er poultr »1545.
D’an 28 here 1894 e tegemeras skridaozerion La Libre Parole ul lizher digant un ofisour eus ar
Sturvod (al lizher oa sinet Henry, met n’eus prouenn ebet e ve bet savet gant ar c’hadervour Henry o
labourat neuze er Gevrenn Stadegoù) o reiñ dezho stlenn war harzidigezh Dreyfus. D’an 29 here e voe
embannet ur pennad war ar gelaouenn ma c’houlenned perak e tave an atebeion vilourel war an
divoud. Da heul respontoù diresis digant Maodiern ar Brezel e voe savet d’ar 1ñ du 1894 un hir a
bennad ma oa diskuliet munudoù an afer. Goude e voe taget, ha zoken kunujennet. Maodiern ar
Brezel, ar c’hadour Mercier, n’eo ket hepken gant Drumont, met ivez gant Rochefort war
L’Intransigeant, Judet war Le Petit Journal, Millevoye war La Patrie, Humbert war L’Eclair. Komzet
e veze eus pouezadurioù kuzh gant ar « yuzeviezh ». Dre ar wask eo ez anavez ar vaodierned all an
afer, ha neuze e tarvennont digant an Tevezeg Dupuy ma vodfe Kuzul an Tevezvod. Er C’huzul e
klemmont dre ma n’int ket bet stlennet ent kefridiel. Hanotaux, e penn an Traoù Diavaez, a ziogel ez
eo dav didoullbac’hañ Dreyfus ha paouez gant ar c’heisiadurioù enep dezhañ dre ma’z eo bresk
prouennoù an tamall ha dre ma c’hellfe an afer degas tennderioù diplomatel gant Alamagn. Hogen
Mercier, nec’het gant ar stourmad gwask embreget outañ, a bouez evit ma ve gourc’hemennet un
enklask ouzh Dreyfus, ha Dupuy a sav a-du gantañ. Div wech, war c’houlenn Von Münster, e ra
Hanotaux embann skridoù, da gentañ war ar gelaouenn Le Temps ha goude dre ar Gwazva Havas, o
nac’h e ve bet an disterañ darempred etre an tamalled ha Kannati Alamagn. Met evit ar vroadelourion
c’hall ne ra diskleriadurioù Von Münster nemet startaat o diskredoù war Dreyfus. Hemañ e voe barnet
d’an 22 kerzu 1894 e-ser doareoù andezvek : evit lakaat fin da stourmad ar wask dehou e oa bet
dihastet an enklask ha klasket tunioù o kempouezañ gwander ar prouennoù ; hep ar c’helaouennoù
broadelour ha mirelour e vije bet moarvat divac’het Dreyfus. E varnerion a voe lakaat etre o daouarn
un teuliad kuzh na voe anavezet na gant an tamalled na gant ar vreutaerion, hag a oa « graet gant un
nebeut teulioù peurreizhet gant Henry ha Sandherr, a oa bet daou anezho d’an nebeutañ “goveliet”
gant ar Gwazadur stlennaerezh : kement-se oa ouzhpennañ an tarwazerezh d’an andezvegezh »1546.
Unan eus an teulioù all e voe ul lizher skrapet gant an Enepspierezh gall ha skrivet da
Schwartzkoppen gant Panizzardi, ar c’hargad milourel italian e Paris, ma komze hemañ diwar-benn ur
stlenner a laboure evito o daou e Bro-C’hall, ouzh e envel hepken dre lizherenn gentañ e anv :
« D… ». (Diwezhatoc’h e ouezas ar C’hallaoued e rae Panizzardi meneg eus ur paotr anvet Dubois a
werzhe kartennoù milourel dek lur pep hini d’an Alamaned ha d’an Italianed). A-hend-all e teuas ar
c’hadervour Henry da douiñ e oa kablus Dreyfus, o resisaat ne c’halle ket diskuliañ ar prouennoù evit
abegoù a rin milourel. Kondaonet e voe Dreyfus d’an trevvac’hadur a-hed-buhez en ul lec’h
kreñvvogeriet. D’ar 5 genver 1895 e voe direzet ar pennour ha d’an 21 genver e voe kaset da Enez an
Diaoul e Guyane.
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D’an 24 kerzu 1894 ez embannas ar Gwazva alaman Wolff un diskleriadur a-berzh gouarnamant e
vro o nac’h ur wech ouzhpenn nep darempred gant Dreyfus. Hogen ar wask c’hall en he fezh a savas
a-du gant ar gospidigezh. Euzhus e oa bet kavet gant ar c’hedveno bratelladur un ofisour eus ar
Sturvod e gounid Alamagn, hag e kalz Gallaoued e oa bet gwashaet c’hoazh an droug gant an
enepyuzevegezh. « Jaurès e-unan, diouzhtu goude kondaonidigezh Dreyfus, en doa diskuliet
revadelezh ar c’huzul-brezel hag en doa he enebet ouzh ar marvgosp dedalvezet d’ar soudarded evit
greadoù berrbad a zisujidigezh. O pouezañ war ar pezh a rae anezhañ ar spered kasta eus renkoù
uhelañ al lu, en doa eztaolet santad boutin ar broleteriezh o stourm. Perak en defe kemmet hemañ emaez a bep elfenn nevez ? »1547. Den ne c’halle gouzout e oa bet barnet Dreyfus diwar un teuliad kuzh
dianavezet gantañ ha gant e vreutaerion, en doa ar c’hadervour Henry livet gevier hag e oa bet touellet
ar varnerion. Chomet e oa an trec’h gant ar wask dehou : dre he stourmad he doa lakaet Mercier da
herrekaat an traoù. Maodiern ar Brezel en doa sammet kiriegezh doareoù andezvek ar varnedigezh, o
krediñ ne vijent bet dizoloet nepred. Klozet e hañvale bezañ an afer en un doare direndael. O krediñ e
didamallded Dreyfus ne oa nemet e gerent-nes : e wreg Lucie hag he ziegezh dezhi, ha dreist-holl
breur henañ ar c’hosped, Mathieu, a oa greantour en Elzas hag en doa dibabet chom keodedour gall.
« Hep an drefuzouriezh tiegezhel, ne vije ket bet a afer Dreyfus »1548.
En derou e klaskas Mathieu Dreyfus dedennañ d’ar gudenn kelaouennerion hag ivez tud evel an
Arlevier Felix Faure ha beskadoriad ar Sened Scheurer-Kestner. E darempred ez eas ivez gant
igounierion saoz. Kement-se en aner. Distriv e vanas ar Yuzevion o-unan. Rabin-meur Frañs, Zadock
Kahn, a c’hrataas « harp e aotrouniezh speredel bras », nemet ne gemeras intrudu ebet. Hag enebet e
oa ar pep brasañ eus ar vourc’hizion yuzev ouzh nep difreterezh en dije lakaet en arvar ar peoc’h
kevredigezhel : taget e oant bet garv da-geñver gwarzh Panama ma oa bet gwallvesket bankourion
yuzev, ha fellout a rae dezho mirout darempredoù mat gant ar gatoliged a oa o paouez entuiñ gant ar
renad. Derc’hel a raent da ziskouez al lu gall evel ur skouer a c’houzañvusted, ha kement-se a c’halle
hañvalout bezañ gwir dre geñveriañ gant al luoz rusian, roumaniat pe aostrian. Goude an duvell ma
voe lazhet ar pennour Mayer gant de Morès, en doa ar C’honsistor broadel divizet na respont da
atahinadurioù an enepyuzevourion. Nepred n’eus bet eus ar seurt-anvet « uniad Dreyfus » (« syndicat
Dreyfus ») graet gant ur c’hevredadur kevalaourion yuzev. Kellidet e voe ar stourmad evit azgwelout
barnedigezh ar pennour gant e diegezh a oa pinvidik-mor : edo e vreur Mathieu e penn ur greanti
gwiaderezh e Mulhouse hag e dad-kaer oa un diamantour bras. En derou ne zeuas Mathieu Dreyfus abenn da gendrec’hiñ nemet ar skrivagner Bernard Lazare, yuzev eveltañ met dizoue ha levezonet gant
an anveliouriezh : e 1895 e voe unan eus kevelerion gentañ ar gelaouenn Les Temps Nouveaux savet
gant Jean Grave. A-du emañ Bernard Lazare gant enteuzidigezh klok ar Yuzevion er gevredigezh
c’hall, nemet e sant ne vo ket un dra aes en abeg d’ar bountad enepyuzevour e Frañs hag e vo dav
stourm taer. Kareziñ a ra emzalc’h gouzañvat ar C’honsistor hag evitañ ez eo arzaeladus an doare
ma’z eo bet barnet Dreyfus en abeg d’ar roll a bouez he deus c’hoariet aze an enepyuzevegezh.
Amsavet e voe Sandherr e penn ar Gevrenn stadegoù gant ar c’hadervour Picquart. E meurzh
1896 e tegemeras hemañ paperoù roget bet dastumet e Kannati Alamagn atao gant an hevelep
devezhourez. Diwar an tammoù e voe adstrollet an teulioù ; en o zouez e oa ur pellskrid skrivet gant
Schwartzkoppen d’ur c’hadervour gall anvet Esterhazy ha nann postet, o prouiñ e roe an ofisour-se
stlenn d’ar c’hargad milourel alaman. Oc’h ober un enklask war ar paotr e teu Picquart da lenn ur
baperenn skrivet gant hemañ ha diouzhtu ez anavez an hevelep skritur ha hini ar « bordereau » a oa
bet e orin harzidigezh Dreyfus. A-du-rall e stad ez eo Esterhazy sammet a zleoù-c’hoari hag e
tarempred stank ar bordelioù. Neuze e ro da c’houzout pezh en deus dizoloet d’ar c’hadour de
Boisdeffre, Penn ar Sturvod, na gred ket kemer un disentez hag a adkas anezhañ war-du e ameiler ar
c’hadour Gonse. Hemañ, goude termal, a respont da Picquart ez eo arabat addigeriñ teuliad Dreyfus
hag ez eo gwelloc’h « ankouaat ». Un nebeut devezhioù goude e kas Henry da bennoù ar Sturvod ul
lizher eus Panizzardi da Schwartzkoppen, o tiskouez kablusted Dreyfus en un doare direndael. Ne oar
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ket ar pennoù milourel ez eus al lizher-se ur falsteul ijinet penn-da-benn gant Henry : war an taol ez
int sederaet ha Picquart zo treuzstaelet e Tunizia.
Met e dibenn 1896 e vo desachet en-dro evezh ar c’hedveno war varnedigezh Dreyfus gant daou
bennad. D’an 10 du ez embann ar gelaouenn Le Matin un eiladenn eus ar « bordereau », bet roet dezhi
gant Teyssonières, unan eus ar gevarouezourion en deus ensellet skritur Dreyfus. Ur pennad all eus ar
15 du war ar gelaouenn L’Eclair a venn diskouez kablusted ar pennour dre embann al lizher skrivet
gant ar c’hargad milourel italian d’e gevelep alaman ha ma oa komzet eus o stlenner « D… ».
Diskouez a ra ar pennad doareoù andezvek ar varnedigezh : an teul meneget ennañ n’eo bet anavezet
na gant an tamalled na gant e vreutaerion. Met ken kendrec’het eo an holl gant kablusted Dreyfus ma
n’eus den oc’h ersaviñ.
Amañ ez eo dav ober un distro war ar pouez kemeret gant ar wask e dibenn an 19t kantved. E
1863 ez eo krouet ar gelaouenn marc’had-mat kentañ e Bro-C’hall : Le Petit Journal. N’he deus ket a
goumananterion, n’he deus nemet prenerion, ha graet eo evit an dud a bep metou. Saverion ar
gelaouenn o deus merzet e oa un nevid nevez o tigeriñ evit ar wask : kresk reoliek ar feur-skoliañ a
zegas lennerion nevez, emled herrek an hentoù-houarn a ro an dro da dizhout buan an holl rannvroioù,
ar c’hreizennoù greantel pergen, brasaet a-galz e-pad an Eil Impalaeriezh. A-barzh un nebeut
bloavezhioù e tizh ar gazetenn kaout 300 000 lenner. Le Petit Journal zo skouer gentañ ar
c’helaouennoù arnevez. re « oadvezh ar yoc’hoù » ; troc’hañ a ra krenn diouzh gwask derou an 19t
kantved, skrivet evit kelc’hiadoù strizh a-walc’h hag o voulañ hepken un nebeut miliadoù a
skouerennoù bemdez. « Le Petit Journal a ijin ur stil dibarek. Emvennout a ra bezañ neptu ent
politikel, o tremen gant ur c’helaouiñ dinoaz ha ne eztaol meno ebet war zarvoudoù an deiz. Doujañ a
ra d’ar berc’hentiezh, d’an divezouriezh ha d’an urzh, o tougen bri en un doare ingal d’ar
pennadurezhioù diazezet. »1549. Graet eo ar gazetenn gant pennadoù-stlennañ seurt lavaret diuntuek ha
feilhetonoù (avanturioù Rocambole da skouer), pezh he lak d’ober berzh er metaouioù gwerinek ha
bourc’hiz. Mirelouriezh eo e gwirionez « neptuegezh » ar gazetenn, a gemer perzh adal an derou er
stourmad enep Dreyfus da heul La Libre Parole. War batrom Le Petit Journal ez eo savet Le Petit
Parisien e 1876, Le Matin e 1884. A-hend-all e tiwan kazetennoù all, ganto ul liv politikel kemennet
fraezh, er broviñs dreist-holl : ar pennlec’hioù arondisamant (ha zoken kanton a-wechoù) o deus pep a
gelaouenn bemdeziek, hag er c’hêrioù bras dre voaz teir : unan virelour, an eil goulzataer, hag an trede
radikal, ar bajenn gentañ hepken o vezañ disheñvel pa gaver an hevelep keleier war ar pajennoù all. Ekichen ar c’hazetennoù poblek e tiorre ivez ar re a zo savet evit ar vourc’hizelezh (Le Journal des
Débats, Le Temps) hag evit ar renkad-ren gozh (Le Figaro, Le Gaulois) ; ar wask-se savet evit ar
metaouioù stuziet zo diazezet dreist-holl war rouedadoù koumananterion binvidik, pezh a ro tu dezho
da badout gant ur c’hevredig kalz strishoc’h eget hini Le Petit Journal pe Le Matin. Ar c’helaouennoù
a denn korvo eus an araokadennoù kalvezel, ar gwaskerelloù-tro pergen, a ro tu d’o moulañ a-vras e
berr amzer. Andonioù-kellidañ nevez a gavont, evel an daranverezh, ha war ziseurtaat ez eont : ekichen ar c’helaouennoù politikel e paota an embannadurioù micherel ha c’hweluniadel. Ur benvegbrudañ pouezus-ouzh-pouezus e teu ar wask da vezañ evit ar strolladoù ; hag ar brevezidi ivez a glask
he arverañ : anat eo bet kement-se da-geñver afer Panama. Evit herrekaat entuadur ar gatoliged ha
terriñ eneberezh an eskibion c’hall en deus ar Pab Leon 13 dibabet Le Petit Journal da zegemennour e
c’hwevrer 1892 (Emsav 118/382, 1976). Gwelet hon eus penaos e voe dihastet barnedigezh Dreyfus
da heul ar stourmad a-berzh kelaouennoù an tu dehou ; un alberz eo eus ar roll c’hoariet gant ar wask
betek dibenn an afer. « Hep ar wask e vije bet marteze ur gwarzh Dreyfus, kilredennoù er bed
politikel, met nepred ne vije bet reveulziet Bro-C’hall er par-se »1550.
An daou bennad embannet e du 1896 war Le Matin ha L’Eclair a lak enta an dud da gomz en-dro
eus an afer. D’ar 6 du, a-hend-all, en doa Bernard Lazare embannet e Bruxelles al levrig Une erreur
judiciaire. La vérité sur l’Affaire Dreyfus ma lakae en amzivin war un dro reizhded ha dezvegezh ar
varnedigezh. Da heul ez eas da weladenniñ holl renerion kelaouennoù Paris (Drumont en o zouez) evit
klask luskañ ur stourmad a-benn goulenn azgweladur breud Dreyfus, en aner avat ; « ne felle ket d’ar
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wask e heuliañ, ne selle ket an oberatadenn evel spletus »1551. Ne voe nemet Fernand de Rodays, rener
Le Figaro, a voe troet mat a-walc’h en e geñver, hogen ne reas netra war an ampoent. Neuze e tro
Lazare war-du an daelidi, o tasparzhañ skouerennoù eus e levrig d’ar gannaded ha d’ar senedourion.
D’an 18 du 1896 e teu Lucie Dreyfus he-unan da ginnig er Gambr un ervennadenn ma’z eo goulennet
azgweladur barnedigezh he gwaz. Pezh a zegas ur c’halvadenn a-berzh ar c’hannad broadelour
Castelin o kareziñ amrealoù an « uniad Dreyfus » kellidet, hervezañ, gant ar Yuzevion. Pa respont ar
c’hadour Billot, Maodiern ar Brezel, o tistrujañ arguzennoù Lucie Dreyfus hag o lavarout n’eus abeg
ebet da zistreiñ war varnedigezh ar c’huzul-brezel, ez eus stlakadegoù digant an holl strolladoù ;
dizarbennet eo an azgweladur gant ur muianiver brevus. Un ensavadur tost nevet e chom c’hoazh al lu
evit an holl koulz lavarout, hag a-us da bep diskred. War ar poent-se n’eo ket disheñvel emzalc’h
spered ar sokialourion diouzh hini ar re all : pa’z eo aet Lazare da weladenniñ renerion ar
c’helaouennoù parizian, ez eo bet degemeret kalz gwelloc’h gant ar broadelour Rochefort eget gant
Jaurès. Strivoù difennourion Dreyfus n’o deus disoc’het enta evit an ampoent nag er wask nag en
Dael.
E 1897 avat e c’hoarvez un darvoud dic’hortoz. A-raok mont kuit da Dunizia en doa Picquart
fiziet e zizoloadennoù en ur c’heneil dezhañ, ur breutaer parizian anvet Leblois. D’an 12 gouere 1897
e kej hemañ gant Scheurer-Kestner, beskadoriad ar Sened, da-geñver ur goan aozet gant Poellgor
lorenat hag elzasat ar savadur-koun Gambetta. Un arwarzh bras en deus Scheurer-Kestner er bed
politikel gall dre m’eo bet unan eus kevelerion gentañ Gambetta hag en abeg d’e berzhioù personel ;
un eontr da Jules Ferry eo, hag a orin elzasat evel Leblois. Strafuilhet don eo beskadoriad ar Sened
gant diskleriadurioù ar breutaer a-zivout barnedigezh Dreyfus. Da heul e kemer Scheurer-Kestner
penn ar stourmad azgwelour. Klask a ra en aner kendrec’hiñ atebeion bolitikel evel an Arlevier Felix
Faure, an Tevezeg Méline, Maodiern ar Brezel Billot ha maodierned all. Dont a ra a-benn avat da
gendrec’hiñ daou gelaouenner : ar c’hannad araokadour Joseph Reinach o skrivañ war Le Siècle (niz
d’ar bankour Jacques Reinach gwallvesket en afer Panama) ha Clemenceau, skridaozer ar gazetenn
radikal-sokialour nevez-savet L’Aurore. Hemañ a soñj ez eus ur fazi barnerezhel, nemet e wel ivez en
afer an dro da zistreiñ war al leurenn bolitikel ma’z eo bet argaset diouti da heul gwarzh Panama. Ahend-all en doa ivez Scheurer-Kestner lakaet da entuiñ gantañ Gabriel Monod, kadoriad Skol ar
Studioù Uhel (Ecole des Hautes Etudes) ha Mestr-studi (Maître de Conférences) er Skol-Vistri Uhelañ
(Ecole Normale Supérieure). Hemañ a ra un diskleriadur foran ma lavar bezañ kendrec’het eus
didamallded Dreyfus. Koulskoude e chom c’hoazh dalc’hidi azgweladur ar varnedigezh tud
digenvezet ha taget a bep tu. A-enep da Clemenceau e sav ar radikal-sokialour Pelletañ. War La Petite
République e tiskouez ar sokialour Viviani ar pennour Dreyfus evel un den brientekaet en abeg d’ar
metou kevredigezhel ma teu, tra ma karez dibaouez L’Intransigeant ha La Libre Parole pezh a anvont
an « uniad yuzev ». Servijet eo avat difennourion Dreyfus gant un darvoud dic’hortoz all : Bernard
Lazare en doa lakaet da werzhañ war ar straed e Paris skridoù oc’h eilskeudenniñ diouzh un tu ar
« bordereau », diouzh an tu all lizheroù digant Dreyfus. Ur bankour anvet Castro, o lenn unan eus ar
follennoù-se, a anavezas war ar « bordereau » skritur unan eus e arvalion : ar c’hadervour Estherhazy.
Diouzhtu e ro da c’houzout kement-se da Mathieu Dreyfus. Dres ez a kuit Schwartzkoppen da Berlin
evit ur prantad. Neuze e tenn Mathieu Dreyfus korvo eus ezvezañs ar c’hargad milourel alaman evit
kas ul lizher da Vaodiern ar Brezel ma tiskuilh Esterhazy evel aozer ar « bordereau ». Antronoz eo
embannet e lizher war Le Figaro. Maodiern ar Brezel a fiz an enklask er c’hadour de Pellieux. Gwask
an tu dehou pellañ a ersav taer, o komz eus un irienn vras o vodañ ar Yuzevion ha renet gant Picquart
a-enep Esterhazy, hag o kinnig hemañ evel ur merzher. Esterhazy, a zo asur eus kengrediezh ar
Sturvod, a c’houlenn e-unan bezañ barnet evit ma ve gwalc’het ur wech da vat diouzh an tamall graet
outañ. Koulskoude e teu da vezañ taer-ouzh-taer difreterezh an eneberezh dehou. Taget eo Billot gant
Rochefort ha Drumont tra ma aoz ar studierion vroadelour diskeladegoù enep Scheurer-Kestner.
Lentaet eo de Pellieux gant ar stourmad-se ha ne fell ket dezhañ lakaat barn Esterhazy. A-benn ar fin
ez asant hepken peogwir e pouez kreñv hemañ evit tremen dirak ar c’huzul-brezel.
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Met war un dro e ra sevel ur c’huzul-enklask war an amboaz lakaat Picquart war e leve dre m’en
deus, hervezañ, graet « fazioù a-enep an enor pe d’an nebeutañ er gwazerezh ». Breutaet eo en-dro an
afer en Dael d’ar 4 kerzu 1897 da heul un devennadenn digant Castelin ar wech-mañ c’hoazh. Neuze e
tiskler Méline d’ar gannaded : « N’eus ket a afer Dreyfus », eleze n’eus ket anv a lakaat en arvar
disentez ar varnerion ; da lavarout eo e ra an hevelep respont hag e Vaodiern ar Brezel d’an 18 du
1896. Ha taget eo Joseph Reinac’h gant ar sokialour Millerand a wel en afer ur skouer eus ar
breinadur bourc’hiz. Ar Gambr a ziskouez he fiziañs er gouarnamant dre 325 mouezh a-du ouzh 153
a-enep hag a zarbenn ur mennad ma « karez ambilherion ar stourmad argarzhus embreget evit
strafuilhañ ar genouiziegezh kevredin ». Ha Scheurer-Kestner a c’hwit ivez o klask lakaat ar Sened da
vouezhiañ ur mennad-azgwelout. Ar varnerion vilourel n’o devoe c’hoant ken nemet klozañ an afer,
goude m’o doa daelidi an div Gambr diskouezet fraezh ne felle ket dezho distreiñ war gondaonidigezh
Dreyfus. Didamallet e voe Esterhazy gant ar c’huzul-brezel a-unvouezh ha goude ur c’hevareizhañ a
deir munutenn ; Picquart, rebechet dezhañ bezañ savet ur falsteul, a voe toullbac’het er Mont
Valérien. Scheurer-Kestner a gollas e stael a veskadoriad ar Sened. Aner e voe ivez strivadenn an
nebeut katoliged a-du gant azgweladur barnedigezh Dreyfus o vont da c’houlenn skoazell digant
arc’heskob Paris : hemañ a respontas dezho e oa kement-se tra al lezioù-barn ha ne selle ket outañ.
Skridaozerion Le Figaro o doa keuz bezañ aet a-du gant Dreyfus : edo ar gelaouenn o koll
koumananterion. Ouzhpenn lizher Mathieu Dreyfus da Vaodiern ar Brezel o tamall Esterhazy e oa bet
embannet gant Le Figaro lizheroù all skrivet gant Estherhazy e-unan d’e vignonez an Itron de
Boulancy hag a oa divrudus evitañ ; La Libre Parole he doa diogelet e oa faos al lizheroù-se. A-hendall he doa ar gelaouenn digoret he bannoù da Emile Zola en doa skrivet pennadoù azgwelour, o tagañ
ar wask enepyuzevour hag o tamall d’an daelidi bezañ dic’houest da zifenn gwirioù mab-den. Goude
bezañ harpet ar republikaned ouzh an Urzh Divezek en doa Zola taget diastal ar republik vourc’hiz
adalek 1880-1881. Dre obererezh Scheurer-Kestner e oa bet kendrec’het eus didamallded Dreyfus.
Met goude c’hwitadenn ar stourmad azgwelour en Dael e kemeras Périvier lec’h de Rodays e penn Le
Figaro hag ar gelaouenn a roas da c’houzout e plege dirak an abeg a Stad. E derou genver 1898 e
hañvale ar stourmad evit azgweladur barnedigezh Dreyfus bezañ en un hent-dall dre an dic’houest
m’edo da drec’hiñ war an daou skoilh e oa pouez gwask an tu dehou hag arwarzh al lu.
Koulskoude e oa krog ar mennozioù azgwelour d’en em silañ er metaouioù kefredour, er SkolVistri Uhelañ peurgetket, dre Gabriel Monod : tizhet e oa al levraoueger Lucien Herr, ezel eus ar
Strollad micherour sokialour dispac’hel leviet gant Allemane, hag ar pep muiañ eus ar skolidi.
« Bloavezhiad lennegel 1894, hini Charles Péguy hag Albert Mathiez, Félicien Challaye ha Paul
Mantoux, Georges Weulersse ha Mario Roques, a voe, hogos en e bezh, drefuzour gant angerzh
1897 »1552. Un oaled a sokialouriezh e oa ar Skol-Vistri Uhelañ ha gant uhelvennad sokialour ar
skolidi e klote mat-tre ar youl difenn un den ouzh tidegezh ar Stad. Difreterezh skolidi ar Skol-Vistri
Uhelañ en deus kendaolet d’ober Jaurès entuiñ gant al luskad drefuzour diouzhtu goude lizher foran
Zola J’accuse. Hogen dav eo gwelout e oa dalc’hidi an azgweladur e dibenn 1897 dre vras tud a live
kevredigezhel uhel a-walc’h, met en arlez evelkent dre abegoù kealiadel. Estren-krenn e oa ar
stourmad drefuzour da zamantoù ar braz eus ar boblañs, ouzhpenn ma feuke santadoù brogar ar
Frañsizion kendrec’het eus kablusted ar pennour. Liammet oa prederioù ar C’hallaoued ouzh
amveziadoù ar mare : ar c’hennez armerzhel, an emglev politikel etre araokadourion ha katoliged,
prientidigezh dilennadegoù 1898. Emañ emdroadur ar gounezerezh devoudet gant enkadenn ar
bloavezhioù 1880 o kenderc’hel. Adsavet e vez gwiniegi nevez start ouzh ar filoksera tra ma kil ar
c’henderc’hadoù henvoazel e gounid reoù all kalz askorusoc’h evel ar plant boued-chatal ha ma tiorre
magerezh ar bioù. Koulskoude e kav d’ar genderc’herion edeier n’int ket gwarezet a-walc’h ouzh ar
c’hevezerezh estren : diskennet eo priz ar c’hantolz gwinizh da nebeutoc’h eget 20 lur pa oa 25 lur e
1885, 30 e 1880 ha 35 e 1870. Emañ Méline, war un dro Tevezeg ha Maodiern ar Gounezerezh hag o
tamantiñ da harp ar gouerion, o prientiñ un erbar-lezenn a lak da uhelaat c’hoazh ar gwirioù maltoutel
hag a vo mouezhiet e 1898. A-du-rall ez a war-raok ivez al lammgresk greantel, hini a ijinerezhioù
nevez peurgetket ma’z eus un nebeut skourroù brientek o tiskouez kement a nerzhaouegezh hag er
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broioù all : an aluminiom, da skouer, pe an tangirri1553. Ur chagadur ez eus en emsav micherour evit a
sell niver ar c’hweluniadidi : gorrekaet eo a-galz lañs derou ar bloavezhioù 1890 ; koulskoude ez eus
en diabarzh luskedoù kreñv war-du an unvaniezh, ha deraouet ez eus un emdroadur a zougo frouezh e
derou an 20t kantved. Emañ ar strolladoù politikel o prientiñ dilennadegoù dezverezhel 1898. Ar
frammañ a ya war-raok e-touez ar radikaled (Emsav 120/445-446, 1976) : mennet int da ziskar
kevredadur an araokadourion hag an dehouidi a sellont evel noazus ouzh al likelezh. Mui-ouzh-mui ez
int harpet gant ar frañmasonerezh, a droc’h diouzh ar republikaned habaskterour : kendalc’h (convent)
gwengolo 1897 a arc’h freuzadur ar « gouarnamant kilstourmer ha kloerelour ». Ar stourm evit al
likelezh eo a ra unvaniezh ar radikaled, pa’z int rannet a-hend-all war ar c’hudennoù kevredigezhel :
n’eus nemet an hanter anezho a-du gant an dell argreskus war ar c’horvoder. An araokadourion,
anezho frankizourion, o devez rukun ouzh ar frammañ. Un aozadur evelkent o deus savet, Poellgor
broadel republikan ar C’henwerzh hag ar Greanterezh, krouet e ebrel 1897 ha paeroniet gant
Deschanel, Siegfried, Poincaré, Waldeck-Rousseau, nemet e talvez dreist-holl d’ober bruderezh evit
ar gwarezelouriezh ha da harpañ politikerezh Méline. Diaezet eo ivez an araokadourion gant
tagadennoù an tu kleiz pellañ diouzh un tu ha difreterezh ar gatoliged diouzh an tu all. Entuadur ar remañ gant ar renad ned a ket hep gouvennoz : lakaet er-maez ar bihanniver anezho bodet en-dro da
Jacques Piou, e fell d’ar gatoliged aozañ un talbenn a zifennerezh relijiel ha freuzañ an dezvadurezh
lik. Gant gwir abeg e lak ar radikaled en amzivin gwirionded o entuadur gant ar renad republikan :
evit an tu kleiz pellañ e talvez ar « spered nevez » a c’houzañvusted kemennet gant an araokadourion
e derou an daelvezh kement hag an distro d’ar gloerelouriezh. Stadañ a ra ivez ar radikaled e tenn
korvo an Iliz eus an amveziadoù evit krouiñ skolioù ha diazezadennoù all e-leizh. Ha war atiz
Leon 13, e sav ar gatoliged ar « poellgorioù Yonez-Kevataliezh » bodet en ur C’hevreadur dilennel ha
bleniet gant Etienne Lamy. Pal ar poellgorioù-se eo prientiñ dilennadegoù 1898 ; en o amkaniad e
tiogelont degemerout ar Vonreizh en un doare klok, nemet ez embannont o youl da adreizhañ an
dezvadurezh-likaat. Stourmadoù eneplik zo embreget gant ar wask katolik. Seurt difreterezh a nec’h
ar republikaned habaskterour, ha reiñ a ra armoù d’an tu kleiz pellañ evit tagañ ar c’hevredadur
gouarnamantel. Ar stourm ouzh an « Etrevroadelenn du » a zeu da vezañ ar ger-stur ledet gant ar
brezegennerion radikal.
E seurt amveziadoù e weler pegen pell e oa ar stourmad embreget evit goulenn azgweladur
barnedigezh Dreyfus diouzh ar c’hudennoù breutaet e-touez ar Frañsizion. Ne c’halle dedennañ evit
an ampoent nemet arlezidi. De Rodays ha Scheurer-Kestner, dezho saviadoù kevredigezhel levezonus,
o doa kollet o stael goude bezañ kemeret perzh er stourmad. O harpañ anezhañ avat edo c’hoazh
Clemenceau ha Zola, diaes da zistroadañ : an hini kentañ en doa kavet ur benveg dispar er gelaouenn
L’Aurore hag egile oa ur skrivagner brudet e Europa a-bezh abaoe embannadur e romant Germinal.
Int eo a dennas ar stourmad eus ar c’helc’hiadoù strizh ma oa bac’het evit ober anezhañ ur vreutadeg
etre an holl Frañsizion, dre un embregadenn her-kenan, un taol-nid e gwirionez, a voe anvet
diwezhatoc’h gant Jules Guesde « ober dispac’hel meur ar c’hantved ». D’ar 14 kerzu 1897 endeo en
doa Zola skrivet al levrig Lettre à la Jeunesse ma tage ar vroadelourion yaouank o doa aozet
diskeladegoù a-enep Scheurer-Kestner. En unan all embannet d’ar 6 genver 1898 ha talbennet Lettre à
la France e klaske digejañ an nerzhoù a save a-dal d’ar stourmad azgwelour hag a grenne evel-henn :
« diouzh un tu an diktatouriezh vilourel, diouzh an tu all ar c’hilstourm kloerelour ». Goude e skrivas
d’an Arlevier Felix Faure ul lizher a voe estlammet Clemenceau gantañ diouzhtu. Clemenceau a reas
eus al lizher ur pennad war niverenn L’Aurore an 13 genver 1898, o reiñ dezhañ an talbenn skogus
J’accuse. D’an deiz-se e voe tennet 300 000 skouerenn eus ar gelaouenn. E berr e tamalle Zola d’ar
c’huzul-brezel en doa barnet Dreyfus bezañ kospet un den direbech, pe dre enepyuzevegezh, pe evit
diwall ar Sturvod ouzh ur gwarzh, ha d’an eil kuzul-brezel bezañ didamallet a-ratozh-kaer an
torfedour gwirion, daoust d’ar prouennoù. Un nebeut fazioù a rae Zola, da skouer pa roe d’an advael
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E 1882 e stagas ar c’hevredad Peugeot da oberiañ kirri : goude e vrasaas afo e c’hreantioù e Sochaux. E derou ar
bloavezhioù 1890 e teu war ar renk oberierion all : Panhard, Levassor, Berliet. E mezheven 1895 ez eus 21 c’harr o kemer
perzh er redadeg Paris-Bordeaux-Paris ; Levassor eo a erru an hini kentañ gant e garr keflusket gant tireoul, a-raok kirri all
keflusket gant ar vurezh pe an tredan : trec’h direndael ar c’heflusker dre helosk eo. E 1898 e krog Louis Renault da sevel e
c’hreantioù e Boulogne-Billancourt : 8 000 micherour en devo e 1914.

du Paty de Clam, en doa renet an enklask o tisoc’hañ da damallerezh Dreyfus, ur pouez n’en doa bet
nepred, pe pa glaske digareziñ ar c’hadour Mercier en abeg d’e « wanded bredel ». Nemet e tiskulie
kenwallerion wirion ar gwarzh barnerezhel : ar gadourion Mercier ha Billot, ha pennoù ar Sturvod.
Albert de Mun a c’houlennas diouzhtu en Dael ma ve keisiet Zola. Hemañ a voe kondaonet d’an 23
c’hwevrer d’ur bloavezh toullbac’h evit gwallvruderezh. Mevelegezh ar varnerion dirak ar galloud a
voe anat d’an holl. Deuet e oa a-benn ar gouarnamant da zisrannañ barnedigezh Zola diouzh hini
Dreyfus. Hogen Clemenceau ha Zola o doa tizhet o fal : goude embannadur J’accuse e oa breutaet
afer barnedigezh Dreyfus gant ar c’hedveno a-bezh, ha boulc’het e oa rannadur ar C’hallaoued etre
drefuzourion hag enepdrefuzourion.
Da reizhañ e Emsav du 1976 :
– 119/409 + 5 : () pe Cornélius Herz ()
Da reizhañ e Emsav kerzu 1976 :
– 120/445, + 5 : En ebrel 1896, goude diskar Léon Bourgeois ()
– 120/448, + 14 : () da 23 e 1912 ()
– 120/449, + 29 : () evodet eus ar Reverzhi c’hreantel ()

LIZHEROU
D’un ezel eus ar Bodad Armerzhel

… A-zivout EVEZHIADENNOU WAR ZANEVELL
AR C’HENGOR SUDREAU…
10 meurzh 1977… A-benn an diwezh e kemeran penn va fluenn evit lavarout dit e’m eus klasket
diskoachañ pere eo ar goulennoù fetis a-dreñv da evezhiadennoù. Hogen n’on ket deuet a-benn ha
setu perak e savin da’m zro va goulennoù.
Perak lakaat kemm etre « eztaolioù hiniennel, emdarzhek, hep talvoudegezh na ster kevredigezhel
arveradus », « bleuniadur personnel » diouzh un tu ha, diouzh an tu all, « oberoù o vont pelloc’h eget
o hiniennoù » ? Perak kenderc’hel d’ober gant an troc’h kozh-mañ : hiniennel – strollennel ? Ha
n’eus ket dres gant ar re a garez an eztaolioù hiniennel, emdarzhek, ur meni spered kreizennelour o
klask sonnañ an ersavioù ? Ha n’eus ket gant an dud traoù na vint biken reizhiadekaet peogwir ez a ar
vuhez en tu-hont d’ar frammoù ha d’an emframmoù ? Perak ne ve ket furchet war-du an eztaolioù
hiniennel, emdarzhek ? Petra eo an « degasadennoù diles » a rez anv anezho ? Petra a dalvez
« diles » ?
… « A vare da vare ez eus bet diorreet un obererezh piaouel d’al labourerion a oa gwerc’heladur o
iziunadoù, empleget gant dinac’h ar reizhiad ». Ro skouerioù, mar plij ! Komz a rez alies eus
iziunadoù, oberoù, elfennoù e buhez al labourerion, a zo bet evel lezet a-gostez, ha se ganto o-unan.
Hogen pere ?… Evel pa vije da bennad o tifetisaat mui-oc’h-mui !
… An diskoulm burzhudus, – evito… hag evidomp zo erfin an hevelep hini bepred : diorreadur ur
vloc’helezh all (« iziunadoù all, palioù all, amkanioù all ») hag ur saviad-kenderc’hañ diles (!), –
cela va de soi. Ha ne ve ket tu, ur wech an amzer, da sellout ouzh al labourerion, ha da gentañ ouzh ar
re a anavezomp en-dro dimp, hep bannañ warno dibaouez hon mankoù, hon iziunadoù, hon
dezrannoù, hon meizadoù, hag all ?… Neuze e ve tu, marteze, da zizoleiñ an denion ez int. Hag o deus
holl an hevelep iziunadoù ? Ha ni, hag an hevelep re a zo dimp ? Petra eo an Emsav hiziv ? Piv omp ?
Da betra hon eus c’hoant ?… Kenderc’hañ… Kenderc’hañ… Petra a reomp a-gevret ?
… « Den un embregerezh eo al labourer » hervez Sudreau. Ha piv eo al labourer, ouzhpenn ur
c’henderc’her-bevezer ? Den un tiegezh, ur vuhez « prevez » eo ivez, un den e-maez e embregerezh.
Ne c’hellomp ket derc’hel da gombodaouiñ hon buhez hag evit kas pelloc’h an dezrann e ve diaes, a
gav din, ober tirennoù e buhez al labourerion : an embregerezh, an tiegezh, ar goar, E.S.B. (!), ar
c’hweluniad… Mar o deus al labourerion « iziunadoù », mard eus « elfennoù » en o « oberoù »,
« morse ensammet gant nep kenderc’hañ », eo dav sevel hon goulennoù n’eo ket mui e par al lec’hmañ-lec’h (en degouezh, e par an embregerezh), hogen e par ar vuhez. Ha diwarni e loc’h ar
goulennoù evit a sell ouzhin.
Ar meizadoù o tennañ d’ar c’henderc’hañ arveret ken paot gant ESBiz (ha da heul,
hontkenderc’hañ, krouiñ, h.a…) a fell dit lakaat e kont. Ar meizadoù-se a zo bet graet ganto ken
evit a sell ouzhimp, ken evit a sell ouzh ar re all. Met penaos o lakaat e kont hep kaout un dra all en o
lec’h, un dra all da grouiñ (!) hag a anvan, evit ar mare, darempredoù-bevañ. Amañ emañ an dalc’h
evidon !
Ur goulenn ouzhpenn : petore elfennoù (e’z oberoù pe e’z puhez, ha n’eo ket hepken e buhez al
« labourerion ») a zo chomet betek-henn en arlez gant nep kenderc’hañ, ha pa ve gant an
« dispac’herion » ?
N’on morse sur kompren da c’herioù war ar paper, na re ar re all kennebeut. Da bennad a’m eus
lennet ha degemeret evel ur c’hoant da zizoleiñ piv eo an holl dud-se a zarempredomp bemdez, piv eo
ar merc’hed-se, ar baotred-se. Penaos o dizoleiñ ma n’eo ket evel tud diforc’h diouzhimp ? Penaos o
dizoleiñ hep dizoleiñ ivez piv omp, disheñvel diouto ha heñvel war un dro. Ha petra zo boutin etrezo
ha ni, ma n’eo ket ar vuhez. Ha petra eo bevañ ? Hañvalout a ra din bezañ dic’hallus hiziv menel en

diavaez anezho e-giz un arvesterez. Alies-oc’h-alies e spurmantan va goulennoù, va huñvreoù, va
iziunadoù, va ankenioù en o zouez. Evit diskoachañ o goulennoù, huñvreoù, iziunadoù, ankenioù,
h.a…, e vo dav din diskoachañ ivez va re, hag a-geveskemm. Evit dizoleiñ piv int e vo dav din
dizoleiñ piv on, ha krouiñ ac’hanon en-dro… Tremen poent eo evidomp redek da heul ar respontoù
hep sevel ar goulennoù, ha kement-se diwar hon penn da gentañ…
10 03 77
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() D’an trede e fell din lavarout un nebeut gerioù a-zivout danvez da bennad. Ur goulennoù eeunik
da gentañ. Pere eo « arvezioù all oberoù al labourerion » a chom er-maez eus preder ar C’hengor
Sudreau ? Petra a dalvez « labourerion » ? Hag « ensammañ degasadennoù diles al labourerion » ?
Petra zo da gompren gant « reizhiad » ? Ha tu zo da liammañ an elfennoù-se, da gavout ar pe ur poell
(?) enno, d’o « damkanañ » ? Klotañ a ra dezrann Sudreau gant un amboaz politikel, gwellaat
arc’hwel ar gevredigezh veziat. Ha setu perak e c’hell dibab er stern-daveiñ-se an elfennoù a glot gant
ar poell anezhañ, eleze merañ an traoù hag an dud, hag o lakaat da vale moan… Seurt « damkanañ » a
glot gant ar reizhiad (setu, laosket eo ar ger !), met chom a ra empleg ar sol anezhañ. Ne gaver e
dibenn al lankad damkanañ nemet ar pezh ez eus bet lakaet en derou ! Met dres, pa « zamkaner » ha
ne lezer ket a-gostez, dre ret, elfennoù ’zo ? Ha ne glot ket, enta, seurt « damkanerezh » gant un
amboaz bennak a zo ar sol empleg ha dizezrann anezhañ ? Un amboaz politikel a lavarfen ! Ha ne
adkouezher ket evel-se er pezh a garezer ? Marteze ez an re bell ganti, memes tra…
Evit a sell al « labourerion » e soñj din e talvez kement hag an holl dud, pe-dost. Mar greer dave
d’ar « reizhiad », d’ur wikefre gevredigezhel, e kemer ar micherour pe ar c’hevalaour perzh enni.
Diaes e kavan empentiñ ur pezh mell mekanik kevredigezhel hag un toullad blenierion e-kichen ouzh
e lakaat da vont en-dro… Evel just e ve, evel e-barzh n’eus forzh pe reizhiad (strollad elfennoù lakaet
diouzh ur reizh ; ar reizh m’emañ diouti an elfennoù en ur reizhiad, en un ijinenn. Dafar 63 evit ar
geriadur broadel, K.I.S. SADED, PREDER, 1963, p. 71) pezhioù gant arc’hwelioù diforc’h, hag
hervez ar c’hrennlavar : « Fallañ ibil a vez er c’harr a wigour da gentañ ». Hag ar vicherourion, al
labourerion, da huchal, da glemm… Ne gomzez ket mui eus renkadoù ? Goude bezañ tarzhet ar
c’hombod renkadel, ha ret eo sevel ur c’hombod labourer ? Ha tu zo da gomz eus proleterekadur ?
Ha n’eo ket atav ar spered gouizielour, soliadelour, ganet en 18t kantved a glask, koustet a gousto,
displegañ ar reizhiad kevredigezhel diwar-bouez ur reizhiad veizadoù difetis, hep morse lakaat e
kont an embregadur-damkanañ-se ? Kentoc’h meiz pa’z a da get abred pe ziwezhat an damkaniezhoùse, pa na glotent, – pa na glotont morse –, gant ar werc’helezh. Se n’eo ket lavarout n’eo ket dav
digejañ, dezrannañ elfennoù ’zo, hep mont betek sevel reizhiadoù meizadoù oc’h ober dave an eil
d’egile. Erfin, an dezrannerezh boniek, eleze hon buhez, eo a gont ! Perak mennout sevel ur reizhiad
damkanel « nevez » a vo « atoret », – nag ur chañs ! –, en un dazont nes pe nesoc’h… Pe laz dimp ?
Meromp hon buhez kement ha ma ’z eus tu ha gwelet ’vo goude. Nemet ha klask a rafemp
« gwerc’hañ » war-lerc’h ? Gwall savetoc’h e vefemp ! Hiraezh d’ar politikerezh, da werediñ war ar
bed, da enluskañ ar yoc’hoù ? N’eus ket bernioù tud o ren ur politikerezh bennak : ar bolitikourion, an
amaezhierion, pennoù ar strolladoù bras, ar c’hweluniadoù bras, patromed vras, ardeidi vras, e berr ar
re a zo tost a-walc’h da vetaouioù ar galloud. Ha ni ? Ensammañ iziunadoù al labourerion ? Ha n’omp
ket labourerion ? Gwell eo kregiñ diouzhtu ! Arabat sevel ur « reizhiad » nevez, avat… A-walc’h ez
eus gant an hini a zo. a zo muioc’h : e-leizh a dud a zo barr o muzul gant an holl zamkaniezhoù a
gaver a-gleiz hag a-zehou. Kant merk evit an hevelep liziv ! Perak klask lakaat unan all en nevid ?
N’omp ket e-tailh da gevezañ ouzh marc’hadourezhioù an trustoù bras.
Petra ober ? Hiraezhiñ d’ur gwerc’h bennak, d’ar galloud, hon buhez-pad, o c’houzout ervat ne
zeuy morse. Ha pa zeufe ! Ne gemerer ket ar galloud, ar galloud eo a gemer… Heuliañ red ar vuhez
enta, ha war an dachenn-se n’eo ket al labour a vank, rak penaos herzel outi, daoust dezhi bezañ
naoziet, distroet e-barzh sanelloù da lakaat da dreiñ elvrodoù ar politikerezh.
Spi ’m eus ez out bet plijet gant va ragach damkanel !
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Digant an ezel eus ar Bodad Armerzhel
() Pa eneban ouzh an « eztaolioù hiniennel » ez eo ouzh ar pezh ez int en danvez meret gant
Sudreau. Un tuadur eo da vac’hañ an dud e diabarzh o savlec’h kevredigezhel. Ar « bleuniadur
personel » hervez Sudreau a vevenn ar c’heodedour d’ur brevezelezh personelaet : ar frankiz da zibab
e labour (na petra ’ta !), e breti, e ranndi, e c’hourstal, e filmoù, e geneiled, e strollad politikel… En
eskemm e lezer da dud a zo arbennikaet hag atebek an emell da sturiañ da vuhez ha da ginnig dit
marc’hadourezhioù personelaet. Neuze e kavan gwell bezañ dibersonel rik ha kaout c’hoantoù heñvel
ouzh re ar geneiled.
Tremen a ran bremañ d’an degasadennoù « diles », an iziunadoù hag an oberoù. O c’havout a ran
er pemdez a zo dalc’het un tamm mat anezhañ gant va labour-bara. N’eo ket dre zegouezh e teuan da
blediñ gant an armerzh pe da lenn Sudreau. Tost va holl geñverioù ouzh an dud a chom isurzhiet da’m
labour-bara. Empleget eo gant ar savlec’h a’m eus er gevredigezh hag evit fraeshaat an devoud ne
c’hallan ket mui hepkoriñ an tremen dre ur bazenn armerzhel.
Ar pezh zo c’hoarvezet er Galeries Lafayette e Naoned (Sl. Emsav, 101/ 184-186 ha dreist-holl
118/355-370) a zegase war c’horre arvezioù eus buhez ar berzhidi o vont en tu all eus an
embregerezh : tiegezh, skinwel, c’hweluniad, E.S.B., prederioù a bep seurt… Pa’z eo bet lakaet en
arvar divizoù ar renerezh eo buhezadur eus o saviad er gevredigezh a oa e kont gant an ec’hweleion.
Se ne vir ket e chome an arvezioù armerzhel a bouez, dindan redi ar gevredigezh ha dre ma
c’hoarveze an darvoud en embregerezh. Ne gav ket din e oa an arvezioù-se da zilezel.
An dud a zeue en armerzh dre ur pleustr pemdeziek anezhañ ha me ivez. Karzhañ seurt arvezioù
eus an darvoud a oa diveizadus. Diziouerus e oa neuze an elfennoù a amerzhouriezh bet degaset.
Darnel e oant : dazrannadur al labour, diberzhekadur al labourerion, lec’h kreiz ar varc’hadourezh…
Ne oa ket klask klenkañ hon ersavioù en ur gloued, hogen merkañ mat ar poell a oa d’an darvoudoù a
c’houzañvemp pep hini en hon c’horn, o soñjal e oa tu d’en em dennañ diouto, me dre Ensellerezh al
labour, unan all dre ar Raklun boutin, eben dre huchadennoù… Se a glot gant ger moumoun ur paotr
eus ar stal ma labouran bremañ : « à chacun sa merde ! »… Erfin, tostoc’h oa pezh zo c’hoarvezet d’ul
lankad damkanañ eget d’un dedalvezadur eus an armerzhouriezh. Ur benveg hag un ober evit terriñ
skoilhusted an ersavioù kent e oa. E berr, bez’ e oa un argerzh hollelaat bevennet d’un darvoud ha
d’un nebeut tud. Ur saviad-kenderc’hañ e oa ivez, p’edo tud o kenlabourat da savelañ un « dra » na
oa ket anezhañ : ar c’heñver etre o gweladur eus o buhez hag an armerzh, hemañ o ren hounnezh eus
an diavaez.
Evel just ez eus bet degaset ur vevenn nevez, hini ar c’heñver gant an armerzhouriezh ha,
strishoc’h, gant doareoù darnel anezhi. Un dra a chom yael memes tra : bezañ emzieubet diouzh ar
« merañ ». N’eo ket bet meret an dud hag an nerzhoù e sell d’ur pal politikel, pe resisoc’h, d’ur pal
savelet en diavaez eus an darvoud, anavezet spis gant atebeion hag arbennigourion un aozadur.
Divizoù politikel zo bet kemeret, avat. Sellout a raent ouzh ar c’heñver a nerzhoù etre implijidi ha
patromed. Un arvez all a skritellan politikel : e-ser an darvoud ez eus bet un emouiziekadur ouzh ur
varregezh da ren e vuhez, eleze da biaouañ un tamm galloud war ar pezh a reer. Evel-se e tifluk en
darvoud, e-touez un nebeut luskoù, unan a ra dave da « gerz » ar galloud, a venn krouiñ ur galloud…
Flapach ?
An disoc’h zo bet evidon tostaat muioc’h, a gav din, ouzh roll va savlec’h er gevredigezh e’m
buhez. N’eo ket ar wech kentañ ma kejan gant ar gudenn. Savet eo endeo en un nebeut goulennoù war
ar renkadelezh. () Un eztaol emdarzhek a beg ouzhin : lavarout « forzh penaos ne zibaban ket ar pezh
a ran, ne zibaban morse ». E berr, un dibersoneladur klok e ve, ur proleterekadur. Talvezout a ra ne
zibaban ket va « gwerc’helezh ». Ober a ran gant ar pezh a gavan. Perak an armerzh ? Perak ar
c’henwerzh pe ar gwazadurioù ? Klask a ran o studiañ peogwir eo un dra a vuhezan, peogwir e kejan
ouzh tud en hevelep degouezh. Kejañ a ran ouzh an dud el lec’h m’emaint ha va ersavioù a dalvez
kement hag o re. N’on ket dedennetoc’h gant an dud « vunut » ha disteurel ar « stourmerion ». Da
ober e kavan e pep lec’h, hervez an degouezh. An arbennikadur « emsavel » zo evidon tizhout un
dezrannerezh « emsavel », eleze tarzhañ laouen ar rekipeoù kozh, ar sodelloù. Koulskoude, trec’het on

gant ar skuizhnez evel al labourerion all ha kreñvoc’h eget va c’hoantoù eo alies. Nac’h a ran, avat,
dilezel ul labour a zo diaes pa welañ ennañ un hent, dezhañ un dalvoudegezh bennak evidon.
Setu an elfennoù chomet en arlez, dioberiant er gevredigezh. Me ha tud all eus an etrepaouez, o
klask emellout eus ar pezh a vez graet ac’hanomp, dre ar meiz pe dre an oberoù, hon eus degaset un
« dra » nad eo ket degemeret er gevredigezh-mañ. Izel al live… Dargouezhel… Ned eo ket ur
C’henderc’had arzel, dispac’hel, un Dra a c’haller touch outañ… Koulskoude, er savlec’h resis
m’edomp e oa ar pezh a gonte.
Sur a-walc’h n’emaomp ket war an hevelep tachenn. N’eo ket ur skoilh, avat, pa hañvalomp kaout
an hevelep damant. Lakaet e’c’h eus ar biz war an arvar a zo er skrid da risklañ e savidigezh ur
reizhiad nevez pe en dedalvezadur d’an holl eus ar pezh a zo mat evit unan.
Kavout a rez berr pezh a zegasan diwar va fenn. Marteze ne ’m eus ket a vuhezadur hiniennel…
Ha n’on ket bet rediet betek bremañ da sentiñ bepred, da vezañ e’m flas ? Desket ’m eus pell ’zo
bezañ seven, lavarout demat d’an Itronezed, kaout doujañs ouzh ar patrom, ouzh ar vro… Moarvat ez
on ul loen gwall iskis pa dennan muioc’h da baotr an etrepaouez a zo pemont vloaz eget d’ar
« yaouankizoù »… Moarvat n’eo ket iskis…
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Setu un nebeut notennoù skrivet da heul da lizher diwezhañ.
Pa ran anv eus labourerion n’eo ket an holl labourerion a venegez-te. Pa gomzan eus kudennoù
al labourerion eo va re a zo e kont. Va labourerion o deus enta ur savlec’h resis er c’heñverioùkenderc’hañ. N’eo ket hepken an aozioù-labour a gemm eus ur savlec’h d’egile, ar stuzegezh, ar roll
c’hoariet a gemm ivez, plijet pe get, evit ober gant un droienn diouzh ar c’hiz. Moarvat ez eus traoù
boutin etre an holl dud, pa emaint en hevelep kevredigezh. En doare-se e c’hellez diogeliñ ez eus
labourerion eus an holl. Ne welan ket an deur, avat, paneve diskouez eo gwall ledan ar ger a arveran.
Seurt tech eus va ferzh zo gwir ivez evit an termen reizhiad ha jeu vo evit fraeshaat pezh zo dindan.
Ha perak komz a-zivout oberoù all al labourerion ? Al labourer zo dafar armerzh, pezh a ro
dezhañ gwirioù keodedour : bezañ gwarezet ha prederiet gant ar Stad, ar gumuniezh. Erfin, pezh a vez
graet evitañ eo e lakaat e stad da gefleuniañ e roll armerzhel. Alese n’en deus ar gwir nemet da oberoù
armerzhel. Koulskoude, pa ersav implijidi evit na vezañ treuzstaelet, n’eo ket ar ster armerzhel eo a zo
trec’h. Klask a reont ensammañ betek ar penn an atebegezh a gredont kaout war o labour, dedalvezout
o skiant. Un dalvoudegezh kevredigezhel zo da seurt ersav ha tu zo da gavout ur bern ersavioù all a
glask silañ en armerzhelezh ar vicher talvoudoù kevredigezhel al labourerion : en em zibab d’ober ur
baouezenn evit en em « adkavout », displegañ an doare ez eus d’ober un dra, da gavout mank un
atebeg, komz eus an tiegezh… E seurt oberoù e tremen elfennoù o vont e-biou d’an armerzhelezh, hep
ster ebet er politikerezh… Enno e lakaan degasadennoù diles al labourerion. Anadiñ a ra evel un
danvez kevredadel o terriñ gant ar patromoù gourlakaet, o terc’hel kont eus barregezhioù an deuridi.
O ensammañ zo kregiñ da grouiñ ganto un « dra » o tremen eus ur gevredadelezh « à la sauvette »
d’ur gevredadelezh padel. Emplegañ a ra terriñ gant ar c’hombod labourer, eleze gant rediezhoù ar
savlec’h kevredigezhel : an tierse, ar rakvarnioù, ar spered boutikl…, e kement ma rediont d’ober
traoù resis. Se ne c’hell ket bezañ emdarzhek. Dav eo dezrannañ ar saviad labourer : e arc’hwel
armerzhel, donder ersavioù al labourerion (penaos emañ al labourerion binvioù er gevredigezh ha
penaos emañ enno andon o galloud). Nagenniñ ne ro ket tu dezho da ensammañ o barregezhioù. Er
c’hontrol ez empleg bezañ e dalc’h un dra bennak all : arc’hañ zo war un dro adkenderc’hañ e
savlec’h er c’heñverioù-kenderc’hañ.
Diaesterioù a’m eus o heuliañ da zisplegadurioù war an damkaniezh. Re zamkanel eo moarvat.
Un diouer a skouerioù ez eus evit skorañ da vennoz. Pezh zo pouezus evidon e’z lizher eo e verk ar
pelladur diouzh an darvoudoù, an ober, an traoù a anad er skrid, pe kentoc’h an tech d’ober gant
gerioù n’int termenet e nep lec’h, hag o tremen evel-se e-biou d’ar pezh a c’hell bezañ talvoudus er
pezh a ran. () Diaes e kavan chom e live an darvoudoù hag an oberoù. N’eo ket evit o merañ pe o
sturiañ, hogen evit stagañ gant o munudoù, keit ma hañval bezañ danvez enno. E-lec’h fiziout warnon

e tiflipan er gerioù a gavan hag a gredan anavezout hag anavezet. Un tech hiniennel eo marteze, hogen
ivez ur perzh tapet dre va savlec’h er c’heñverioù-kenderc’hañ… (!)
A-hend-all ez on chalet bepred gant da zoareoù. Komz a rez evel unan a zo ar skiant gantañ, unan
a oar hag a gondaon ar re all. N’eus ket tu ouzhpenn da c’houzout a belec’h e teu dit ar skiant-se ha
n’eus ket tu d’he arverañ. Dre skrid eo aes tremen hep bezañ paket e seurt arvez. En emvodoù eo
spontus. Degas a rez un dra a zo soliet, resis, hag en-dro e lakaez ur bern traoù a denn muioc’h da
lopañ war ar c’hendivizer eget da zonaat ar gudenn. Tu ve da lavarout eo flapach, ma ne ve ket eus un
dra bennak soliet e’z komzoù. Pezh zo chalus eo ez on tizhet ha neuze, e-lec’h kaout tro da arverañ da
skiant, eo evel pa vijen kondaonet ganti. ()
Kudennoù eus ar seurt a’m eus gant tud all hag o lakaat war un diouer a genlabour ne zispleg
netra. N’eo ket eus ur c’henlabour war ur pennad e teuy an diskoulm. Ur c’henlabour o c’hoarvezout
en emvodoù eo a zo a bouez. Da welout en deus gant an dafar, an darvoudoù krai : lennadennoù,
oberoù, kement lec’h ma tedalvez pep hini e varregezh. Alese e ve ur gwiskad « oberoù » o reiñ un
tammig korf d’un dezrannerezh. Gant ar riskl da risklañ a-wechoù en ur ouiziadelouriezh, pe resisoc’h
en ul lec’h a zo pell diouzhin pa gomzan diwar va fenn.
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Kompren a ran ervat perak e’c’h eus bet diaesterioù gant va displegadurioù a-zivout an
« damkaniezh »… Ret eo din lavarout ez eo ken koumoulek evidon, met a-dreñv ar c’houmoul emañ
an heol. Loc’hañ a ran diwar ur stadadenn : aet eo da get, pe distremenet eo kalzik a reizhiadoù
« damkanel », ha se ent embregel hag ent damkanel ! Kement ha ken bihan m’en em c’houlennan ha
soliet eo seurt embregadurioù « damkanañ ». Mar lakaan daouaskoù ez eo peogwir ne ouzon ket ervat
gant petra e klot… Ha talvezout a ra : tennañ kentel eus an devoudoù, eus an istor, eus hon istor, eus
istor an damkaniezhoù, ar c’healiadurezhioù, h.a… Boas eur da liammañ an damkanañ ouzh an
embreger, ar « prederiañ » ouzh an « ober »… Eus petra ez eus anv ? E pe live emañ an ober-se, ar
prederiañ-se ? Ha « damkanañ » a ran pa droc’han un tamm bara ? Ha « damkanañ » a ran pa ran va
micher kelenner, ha « damkanañ » a ran pa gomzan gant keneiled, ha « damkanañ » a ran pa skrivan
al lizher-mañ ? Petra lavarout diwar-benn tud a venn savelañ ur vedouriezh nevez ? Penaos savelañ ur
vedouriezh nevez ?
Evit a sell ar gouezoniezhoù e kredan meizañ an termen arlakaat. Anv ez eus a arlakaat pa ez
eus bet lakaet a-wel e studi un teskad anadennoù ur reizhiad keñverioù reoliek, ingal, termenadus da
gentañ dre savelennoù kantouezel. Pal an arlakaat a zo displegañ en un doare donoc’h an anadennoùse hag al liammoù a zo kenetrezo. An arlakaat a ra dave da veziadoù pe argerzhadurioù « danlakaet ».
Da heul e c’houlakaer e heuilh ar re-se savelennoù pe diazezennoù arlakadel dibarek o reiñ tu d’an
arlakadenn da zisplegañ ar c’heñverioù reoliek hag ingal a oa bet dizoloet a-gent ent kantouezel, hag o
reiñ tu ivez da rakwelout reoliegezhioù « nevez » eus an hevelep rumm.
En holl ez eus ezhomm da spisaat daou seurt diazezennoù evit dodiñ un arlakadenn : an
diazezennoù-diabarzh hag an diazezennoù-liammañ. Ar re gentañ a sell ouzh ar beziadoù hag an
argerzhadurioù arlakaet, an eil re o liamm ouzh an anadennoù kantouezel a c’hell bezañ displeget,
rakjedet ha kiljedet. An diazezennoù-diabarzh a zo termenet gant meizadoù arlakadel a ra dave d’ar
beziadoù ha d’an argerzhadurioù meneget. An diazezennoù-liammañ, avat, a rank liammañ anezho
gant termenoù anavezet endeo, meizadoù rakarlakadel, o taveiñ da « draoù », « devoudoù »
arselladus, taolennadus, muzuliadus.
Petra lavarout a-zivout ar beziadoù arlakadel ? Ha beziadoù gwirion int, eleze traoù ? Pe neuze
n’int nemet patromoù jedoniel, beziadoù ar meiz ? N’eo ket sklaer kement-se c’hoazh. Merzomp ivez
e klasker displegañ un teskad anadennoù « diaes » diwar-bouez savelennoù un teskad « aesoc’h » ha
fetisoc’h. Da skouer skignadur ar gwagennoù tredanwarellek lakaet keñver-ha-keñver gant skignadur
ar gwagennoù en dour…

Evel just pa na glot ket mui an arlakadenn gant un devoud nevez eus an teskad anadennoù e
klasker azasaat anezhi o savelañ unan nevez. Hounnezh ne dorr ket an hini gent, he zrehontiñ a ra oc’h
ober un degouezh dibarek anezhi. Kement-se zo anavezet…1
Perak ober un displegadenn ken hir war an arlakaat arveret er gouezoniezhoù ? Peogwir e tenn ar
patrom-poellata-se d’an hini a ra « damkanourion » ’zo gantañ. Evito (evit ar varksourion da skouer)
« n’eo ket ar werc’helezh anavezadus war-eeun, ne ro nemet diskouezadurioù luziet, isurzhiet.
Didreuzwelus eo en he hollad dre an anaout kantouezel. () Labour an anaout skiantel hon degas d’ur
c’henderc’had dibarek, – ken dibarek ha kenderc’had labour-dorn ur micherour –, ur c’henderc’had
eus ar meiz, un ergorenn eus ar meiz. () N’eo ar meizad nag un adsked eeun eus ar werc’helezh, nag
ur faltaziadenn o tianaout anezhi. () Kemeromp ur skouer. N’eus ket eus ar saviad-kenderc’hañ
dispac’hel, ergorad difetis, en un doare pur er werc’helezh » (Emsav, 73/10-14). Heuliañ a reont
bonlakadenn an ergoregezh hag ober eus o damkaniezh un « damkaniezh skiantel an istor hag ar
gevredigezh ». Hounnezh o vezañ diazez ur brederouriezh nevez hag ur vedouriezh nevez.
Er c’heñver-se eo deurus degas amañ ur pennad gant Lenin : « Istor an holl vroioù a ziskouez ne
c’hell tizhout ar renkad vicherour, dre emberzh, nemet an emskiant korfuniadel, eleze bezañ
kendrec’het ez eo ret en em unvaniñ e c’hweluniadoù, stourm ouzh ar batromelezh, arc’hañ digant ar
gouarnamant al lezenn-mañ-lezenn rekis d’ar vicherourion, h.a. ; evit a sell ar gelennadurezh
sokialour, ganet eo eus an damkaniezhoù prederouriezhel, istorouriezhel, armerzhouriezhel, danzeet
gant derc’houezourion desket ar renkadoù perc’henn, gant ar gefredourion. Diazezerion ar
sokialouriezh skiantel kempred, Marx hag Engels, a oa o-unan dre o c’hefload kefredourion vourc’hiz.
En hevelep doare e Rusia, kelennadurezh damkanel ar sokialdemokratiezh a eskor en un doare emren
groñs diouzh kresk emdarzhek al luskad micherour ; bez’ e voe disoc’h naturel, didec’hus diorreadur
ar meiz gant ar gefredourion dispac’her sokialour » (Lenin, Que faire ?, Ed. du Seuil, 1966).
Daou dra diforc’h enta : labour ar gefredourion-damkanourion ha luskad emdarzhek al
labourerion, hervez ar varksourion. Un tun : lavarout ez eo an daou luskad-se eztaol an un stourm.
Talvezout a ra stourmoù al labourerion da « ziskuliañ » ar werc’helezh. Hogen n’eo ket a-walc’h.
Labour an damkanourion eo savelañ pal ar stourmoù-se : kefridi ar renkad vicherour eo an dispac’h.
N’eus ket da dortal : talvezout a ra al labourerion da goskor an dispac’h p’emañ an damkanourion
o ren ! Eleze ez adkenderc’her ar c’heñverioù-kenderc’hañ kent…
Damkaniezh Marx a zo lakaet da ouezoniezh, a zo anavezout savelennoù ar werc’helezh. Dindan
gorre an anadennoù e tizolo ar varksourion ar beziadoù gwirion a ro tu da gompren lusk ar
werc’helezh. Un diforc’h zo da ober, hervezo, etre buhezadur kentizhek, kantouezek an traoù ha
dizoloidigezh ar savelennoù don gant ar studi « gouezoniel ». Setu perak e ranker tremen dre
zanzeadur « meizadoù » distrilhet. Tu zo da dermenañ an daou live-se en un doare all : buhezadur
dihanterat ar werc’helezh a zo an emskiant « faos », an « ideologiezh » hag anaoudadur gouezoniel ar
savelennoù a zo an emskiant « wir ».
Unvanidigezh ar gefredourion-damkanourion gant al labourerion a c’hoarvez er politikerezh, ha
dreist-holl en « aozadur politikel ». Er feur-se ez eo ar c’hweluniad, bepred hervez ar varksourion,
furm gentañ an aozadur micherour, al lec’h ma stourm al labourerion ouzh « gweredoù » ar
c’hoprelezh ha n’eo ket ouzh an « arbennoù ». E-se eo bevennet ar stourm c’hweluniadel. Ne c’hell
kemer ur ster gwirion nemet o vezañ liammet ouzh ar stourm politikel, stourm politikel kaset da benn
gant aozadur politikel ar vicherourion. Ar stourm « dispac’hel » a zo un unvez kemplezh enta : a) al
labour « damkanel » (anaout « gouezoniel ») renet gant al gefredourion-damkanourion ; b) ar
stourmoù kevredadel kaset en-dro gant al labourerion ; c) ar stourm politikel erfin. Gramsci en deus
diorreet ar poentoù-se e-barzh e levr Il materialismo storico. Kudenn ez eus gant ar « gefredourion ».
Evit Gramsci e rank ar broleteriezh savelañ he bedouriezh-hi. Setu perak e ra anv eus kefredourion
« organek » ar broleteriezh, eleze kefredourion o tont eus ar broleteriezh a zo o roll diorren talvoudoù
piaouel, patromoù stuzegezhel piaouel d’ar renkad vicherour.
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Tu zo d’en em c’houlenn bremañ ha bastus eo c’hoazh seurt meizadur eus ar stourm
« dispac’hel ». Evit a sell E.S.B. ez eus bet anv eus diaz poblañsel, eus atoradur, eus bedouriezh
nevez, eus damkanouriezh nevez. Unan ac’hanomp a c’houlenne ha tu zo da ziorren un
damkanouriezh nevez hep ur « pleustr » bennak. N’eo ket bet fraezh ar respont, ha ne c’hell ket bezañ
fraezh. Dezrannet eo bet ne oa ket a bolitikerezh « emsavel ». Ar politikerezh a zo heuliañ ur pal
savelet en diavaez o lakaat e kont ur rumm tud a zo « levierion » hag ur rumm all a zo ar « c’hoskor ».
Lavaret ez eus bet e oa ar brezel ar politikerezh graet gant an armoù. Tu zo da lavarout ivez ez eo ar
politikerezh ar brezel graet hep armoù, met brezel memes tra ! Tu zo da grediñ ne fell ket dimp bezañ
soudarded, pe stourmerion ! Petra ober neuze ? Petra ober evit bezañ « efedus », « gwerc’hek », ha
lakaat an traoù da vont « war-raok » ? Ne c’hellomp respont nemet gant ur meizadur « bennak » eus ar
gevredigezh, pe da nebeutañ eus hon lec’h er gevredigezh, eleze gant un anaoudegezh kantouezel eus
ar werc’helezh. Ha n’eo ket evel-se e welez an traoù ? N’ouzon ket ha kompren a ran mat ar pezh a
lavarez e-barzh da lizher.
Komz a rez eus dezrannañ ar saviad « labourer », diskouez a rez ez eo bevennet an arc’hadurioù,
ne hañvalez ket bezañ prest da glenkañ da ersavioù en ur gloued, ne fell ket dit bezañ renet eus an
diavaez. « N’eo ket bet meret an dud hag an nerzhoù e sell d’ur pal politikel pe, resisoc’h, d’ur pal en
diavaez eus an darvoud, anavezet spis gant atebeion hag arbennigourion un aozadur hepken »,
emezout. E berr, disteurel a rez ar patrom kozh, eleze ar patrom « politikel » kozh. Da zezrann a ra
dave d’ur stadadenn eeun : n’eo ket bet ensammet iziunadoù al labourerion gant an dispac’herion (?),
heuliañ ar « rekipeoù » kozh ne gas nemet da adkenderc’hañ ar c’heñverioù-kenderc’hañ kozh
dibaouez, eleze ne gemm netra, n’eus troc’h ebet. Da se e’c’h eus un dra da ginnig (mar komprenan
mat !) : arverañ an dezrannerezh emsavel e’z tarempredoù, e’z puhez, e kement tra a rez, a-benn
difourkañ war un embregiezh nevez diforc’h groñs diouzh an hini gozh. Mar komprenan mat bepred :
echu eo evidout ar politikerezh kozh (brezel kevredadel), echu eo amzer ar « stourmerionsoudarded », dav eo tostaat da vuhez an unan ha dezrannañ pep tra. E-se, n’eus mui anv a strollad, a
c’hweluniad, a stourmerion, eleze e talvez an holl strollennoù-se da lec’h-labour evit an dezrannerezh.
Merkañ a rez e loc’her eus ar pezh a zo (ent devoudel hag ent kealiadel) ha dezrannañ an
darempredoù. Soliet eo kement-se, war a’m eus komprenet, war un dave d’an emrended hiniennel ha
strollennel : « Evel-se e tifluk en darvoud, e-touez un nebeut luskoù, unan a ra dave da “gerz” ar
galloud, a venn krouiñ ur galloud ».
Un damant a anad er pezh a lavarez : « fiziout warnout, chom e live an darvoudoù hag an oberoù,
na risklañ er ouiziadelouriezh pe resisoc’h en ul lec’h a zo pell diouzhin pa gomzan diwar va fenn, ()
barregezh da ren e vuhez, eleze da biaouañ un tamm galloud war ar pezh a reer, tostaat muioc’h ouzh
roll va savlec’h er gevredigezh, klask emellout eus ar pezh a vez graet ac’hanomp dre ar meiz pe dre
an oberoù (lizherennoù stouet ganin) », ha pelloc’h, « lakaet e’c’h eus ar biz war an arvar a zo er skrid
da risklañ e savidigezh ur reizhiad nevez pe en dedalvezadur d’an holl eus ar pezh a zo mat evit
unan ».
Fellout a ra dit chom e par an traoù a zo nes dit, dezrannañ kement tra ez eus tu da zezrannañ hep
risklañ en un damkanerezh troc’het diouzh da bleustr, eleze da vuhez. N’eo ket kement-se dedalvezout
ar skiant a zo da ober, hervezout, an armerzhouriezh da skouer, pe sevel ur reizhiad nevez, ha pa ve ur
reizhiad veizadoù… Heñveldra evit a sell da weladur eus al labour da ren er Bodadoù pe er
C’helligoù : « N’eo ket eus ur c’henlabour war ur pennad e teuy an diskoulm. Ur c’henlabour o
c’hoarvezout en emvodoù eo a zo a bouez. Da welout en deus gant an dafar, an darvoudoù krai :
lennadennoù, oberoù, kement lec’h ma tedalvez pep hini e varregezh ».
Da ’m soñj e tilezez ar gweladur leninour-stalinour hon eus bet alies a-walc’h. Da varregezhioù
dezrannañ a vennez dedalvezout d’ar pezh a c’hellez tizhout hep mont betek « damkanañ » diwar se
evit an holl gwitibunan. Gant seurt sell dezrannus n’eus ket ezhomm ken a « zamkanourion », pep tra
a dremen e par ar vuhez o redek. Ne fell ket din lakaat ar bec’h war ur ger, met kareziñ a ran an
obererezh a glot gantañ, eleze sevel reizhiadoù meizadoù difetis diwar traoù a zo tremenet endeo. Tu
zo da gompren an arvez a « skubañ » pe a « chomet war-lerc’h » a zo gant seurt obererezh. Da ’m soñj
ivez, hag ur c’houlakadenn n’eo ken, e klot ivez seurt obererezh gant ur spi bennak da dizhout

diouzhtu an hollelezh, da lavarout ar « wirionez », ur wirionez didec’hus, evit an holl. Petra soñjal, e
gwir, eus an heuliad palioù-mañ : korrgevredigezh tonket da emledañ, egin a gevredadelezh nevez, an
diaz poblañsel, an atoradur, daelerezhekadur ar bountad breizhek egin a vloc’helezh nevez, h.a…,
betek afer ar « vedouriezh nevez » o trehontiñ hini emsav an 18t kantved. Tamm-ha-tamm e weler un
difetisadur, – pe ur fetisadur, hervez ar savboent ! –, o tegouezhout betek un « damkanañ a ran
evidoc’h »…

Er c’hontrol e rez anv eus « tremen eus ur gevredadelezh “à la sauvette” d’ur gevredadelezh
padel ». Ha merkañ a rez ervat ne c’haller ket tremen hep dezrannañ an darempredoù etre an dud en o
holl geñverioù. Ersavioù kantaezek, rakvarnioù, hon buhez eo a zo da zezrannañ hag, anat, ar pezh a
c’hoarvez er strollennoù ma kemeromp perzh, E.S.B. en o zouez. En em gompren « à demi-mot » a zo
mat, hep mar ebet, nemet n’eus ket tu da amparañ « strolloù-labour » evel-se. Hag eus peseurt
« labour » ez eus anv ?
Ret eo din lavarout, memes tra, n’eo ket ken sklaer-se ar pezh hon eus da « ober », evidon da
nebeutañ. Un dra zo sklaer neoazh : ne fell ket din tremen gant ur pal difetis bennak, – ha pa ve ur
vedouriezh nevez –, fellout a ra din e ve pledet gant an traoù a zo fetis en hon buhez, fellout a ra din e
ve dezrannet kement tra a lavar pep unan, fellout a ra din e ve dezrannet an darempredoù-labour
etrezomp, fellout a ra din, e berr, lavaret buan-hag-aes, e ve troc’het diouzh ar patromoù kozh en hon
buhez-ni, ha n’eo ket soñjal evit warc’hoazh pe dec’h. Diouzh ar pezh a gavin, diouzh ar pezh a gavo
ar re all e kendalc’ho hon « stroll-labour » pe e teuzo er « gevredigezh » e stumm keneilezhioù,
tiegezhioù, koubladoù…
Ober gant an dezrannerezh emsavel… Ha dezrannañ ivez hon meizadur kozh a chom kantet e
c’hoari ar poell, ar ratio, evit tizhout (?) ur preder o vont en tu-hont dezhañ, ur preder o c’hronnañ
hon poellouriezh voutin. Kement-se a zo ober dave d’an nidiadelezh. Se n’eo ket lavarout eo ret
dilezel pep poell, pep kempoellded. Se n’eo ket lavarout kennebeut e kouezher en nihilouriezh, – nad
eo ket evit meizañ an nihil ! Chom a ray atav lakaet goulenn ar goulennoù : petra eo ar bed, ar bed a
zo, evel just, met ivez an hini nad eo ket.
Petra ober, enta ? Pehini eo labour ar preder nevez ? Da gentañ digeriñ ar c’hendiviz gant istor ar
« c’hoari », ar « c’hantren » o tispakañ abaoe « derou » hon sevenadur (Hellaz, Roma, Judea) ; ha
labour zo ! D’an eil, bezañ atav prest, engortoz ag ur c’hemm eus ar c’hoari ha chom seder e-keñver
skod ar c’hoari. Arabat diwelout eo e-par ar vuhez-red e vez trehontet kement reizhiad ’zo. « Kloz eo
oadvezh ar reizhiadoù kloz », eme Kostas Axelos. Er feur ma c’haller komz eus bedouriezh nevez ez
eo eus ur preder goulennus e reer anv. Hon meizadur eus ar bed (?) a zo ivez un disoc’h eus ar c’hoari,
un dedaolad eus kantren ar bed hag hon hini ivez.
Kantren pe ren ? Aze emañ an dalc’h…
08 04 77
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PETRA A NEVEZ ?
gant
YANN-BAOL AN NOALLEG
Amzer an distro… Setu aet an ehanoù e-biou ur wech c’hoazh. Ur miz tremenet hanter e KonkKernev, hanter e Lokrist. Leun ar vro a douristed, a drouz, an dud o tedennañ an dud evel p’o dije aon
da enoeiñ, pe… Ez an bep bloaz gant ur spi bennak, engortoz a n’ouzon dare petra, ur sin a vuhez, un
azon o terriñ an dozell, ar « sonvougerez vras-se ». A bep tu, avat, n’eus anv nemet a festoù-noz,
koan-freilh, friko bras, cabaret breton, semaine celtique, h.a., ma vez gwerzhet bennozh d’ur bomm
biniou ha bitrakoù daranverezh all.
Pebezh safar ! Pelec’h emañ ar grouerion er vro-mañ ? Pet oberenn vrezhonek a zo deuet er-maez
hevlene ? Petore ger a zo bet krouet nevez ’zo, ha n’eo ket troet diwar ur yezh all ? Ha me ha
trapikellat er vro o seboutiñ. Marteze ne ’m eus ket klasket a-walc’h, met bouzaret on bet gant ar
goagadeg veur o ren e pep lec’h. Kozh traoù adchaoket abaoe pemont vloaz, lakaet dindan gorvo ha
gwerzhet war ribl an hentoù bras teret mat ha goulaouet e-pad an noz. La culture bretonne diouzh aez
an holl ! A ! Nag ur joa bezañ graet ur boelladenn-ehanoù mat, bezañ heuliet pizh ar skouerioù,
patromoù ha bloc’heiladoù ! Hag adkregiñ, kenderc’hel kentoc’h, gant an torr-kein goude bezañ
bevezet ur c’hementad mat a bep tra.
Petra da ober ? Penaos diorren d’ar vuhez en he fezh ar poentoù a zilested a anad a-wechoù ?
Penaos eilpennañ hon diarsell war ar bed, kaout krap war bep eilenn eus hon amzer ha sevel hon
buhez o loc’hañ diwar al lec’h rezidek-se a reomp emsav anezhañ ? Piv, er gevredigezh
kalvezbureviadek-mañ, ne glev ket c’hwez an danzeet, ar paper-kaot, al livadurioù hag ar
c’hinkladurioù trell-lagad ? Er c’hêrioù e weler a-wechoù kaelioù graet gant plenk warno skeudennoù
an eurvad marc’had-mat : « Kemerit hoc’h amzer, emañ ar bank X ouzh ho tiwall », h.a., ha pa
dostaer ouzh ar c’hlasvez, ouzh mousc’hoarzhoù ar wenvidion-se, peget tanav war ar c’hoad, e
c’haller spurmantiñ an toull bras, an islonk a zo a-dreñv, mekanikoù o kleuziañ el lec’h ma oa tiez
gwechall hag o prientiñ mogerioù gwer ha dir an dazont. Tu ebet da forzhañ ar werc’helezh, avat, an
holl lunegorioù o deus un hoali hir pe hiroc’h ha padout a reont keit ha ma’z int binvioù mat ar meiz.
O disteurel a reomp pa’z int aet tougn.
Ober traoù, eme Gell Aon… Ha pelloc’h : « Me a grede din e vije bet a-walc’h pignat war ur
gador. Ha lavarout d’an holl : “nann, tudoù, ned a ket… Poent eo kemmañ penn d’ar vazh”. Me vije
diskennet diwar ar gador hag an holl gwitibunan o dije lavaret : “gwir eo, ra vo kemmet ar bed”. Ha
kemmet e vije bet… »1. E gwir, petra lavarout ha da biv ? Forzh petra ? Traoù o tennañ da
ambuzetezioù darnel ’zo ? Ha strivañ a reomp da derriñ an digenvezded m’emaomp ? Ha n’eo ket
tonket da gouezhañ d’an traoñ kement tra a sevenomp ? Ha daoust d’an holl remistennoù ha
risklennoù, n’eus sol ebet da nep obererezh. Pleustret eo bet alies dodenn digenvezded an emsaver, ar
c’hrouer. Skorted al lennerion, bezañ lakaet en dispell gant ar stlennañ yoc’hek, skritell aes ar « barzh
milliget », kement tirenn prientet evit arlezidi a bep ouenn, kement disparti etre ar c’hrouer outañ eunan hag ar re all diseblant pe enebet outañ, a chom en tu nac’hel eus an dalvoudelouriezh. Kalz
gwriziadekoc’h eo an digenvezded avat. N’eo nemet en tu-hont d’un « labourat-a-ran-evidoc’h » ma’z
eus tu d’an hiniennoù da gejañ. N’hon eus pouez ebet da reiñ d’hon oberoù evit ma’z afent d’ar sol,
hon spi nemetañ(?!) eo e tougfent merk ar c’hrouiñ da c’hervel ar grouerion ha n’eo ket e kouezhfent
etre daouarn an daranverion hag ar varc’hadourion. Ha ni bezañ dedennet hon selloù a-wechoù gant ar
steredennoù-dared, amzer div eilenn… En un herradig empentiñ gloar ar brud. « Kouviañ a rit un test
pa fell deoc’h komz brav war ho tivoud, ha pan hoc’h eus en lakaet da gaout ur mennoz mat
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Yann-Baol an NOALLEG, Aon pe Ober traoù, Preder, 1976.

ac’hanoc’h, ho pez ur mennoz mat ac’hanoc’h ivez »2. Ned eo ket an diverrañs a jaoj ouzhimp evit ar
mare…
Se ne vir ket, evel just, e kemeromp perzh ivez en askenderc’hañ, eleze e c’hoariouigoù darnel
hon egor-amzer. N’eus ket peadra da ganañ e gilhogig re uhel, teilek war e andevreg, ur c’hoari n’eo
ken ha c’hoarzhin a reomp meur a wech. N’eo ket hon mennad kavout ur c’hombod, badezet breizhek
pe get, na kemer hon renk e-touez baroned ar mouvamant. Ha brezhon eo hon buhez kement ha ma
fell dimp, a-hed an amzer. N’omp ket chalet da sevel ur gladdalc’h nevez kennebeut all, digor eo ar
bed dirazomp ha digor omp outañ. N’omp na kentelierion, na renerion goustiañs, splann ma’z eo an
traoù.
Trefuet an dud, goullo en o c’halon o vont gant anrodoù an amzer. « Petra vo graet ? », « Mod-se
’mañ ’r bed » a glevan lies gwech e Lokrist… Ha pet a dud o lakaat o spi e trec’houllo ar reizhiad, ar
vizskriverez c’hoant dezhi mont da sekretourez ur mezeg, ar micherour perzhek da gelenner, ar
c’helenner da skolveurieg… Pep unan o klask ar vuoc’h-laezh da lakaat da beuriñ letonenn liorzhig e
diig. A-us d’an isfont… Hag ar bed dall o vont en e roud, anniñv ar voull ha ni warni harpet war an
netra. Ar c’hentañ pec’hed, a lavarer, a zo bet kuitaat baradoz an natur hag ober un ermaeziadenn en
dezerzh. C’hoariet omp bet gant ar c’hoari hon eus lusket, pe ez omp bet lusket gantañ, ha brasañ
c’hoant an denelezh a ve distreiñ d’an natur, d’ar savelennoù alvezel, bevoniel ha kevredadel ? O
skarzhañ an den mar bez ret, ar c’housi-fest-se. Skeudenn an dezerzh a gaver paot er-mare-mañ. Da
belec’h ez eomp ? Amparañ a reomp karavanenn huñvre Kaspar Haüser leviet gant ur c’hozhiad dall
war glask d’ar gêr er gouelec’h, ma vo tu dezho da chom a-sav3… Lusket eo bet hon sevenadur
pell’zo hag ar gerioù-stur anezhañ : « dont da vezañ perc’henn ha mestr an hollved » a zo oc’h
emledañ d’ar blanedenn en he fezh. Ken « naturel » e hañval bezañ an dra-se ma ne vez ket mui taolet
pled ouzh an disol anezhañ. Ar c’hoari trec’h eo ha peadra ez eus da grediñ en deus c’hoazh un dazont
brav dirazañ. Tu ebet da zistreiñ war-gil avat, ha hiraezhiñ d’ur red all eus an istor. Emañ an dibenn en
derou, an andon a ya da wazh-dour hag ar wazh-dour da stêr. C’hoari gant ar gerioù ha bezañ
c’hoariet ganto : red ur stêr, an istor eo reiñ ster, hon planedenn o kantren er goullo evel ar ster all, red
an istor o stummañ hon planedenn war ar voull-mañ. Mab-den eo ar c’hoarier c’hoariet meur a wech
gant pezh zo o c’hoari4.
Met petra eo ar c’hoari ? Ned eo ket, sur a-walc’h, ar circenses, ar c’hoarioù asvanek ha falset,
abuzion druezus. Pep tra a zo dafar dezhañ ha daoust ma’z eus reolennoù arreadek o kelc’hiañ ar
c’hoarier, hemañ a c’hell lakaat reoù nevez da vont en-dro… Barzhoniezh eo kemmañ ster, distreiñ
red an traoù ha bezañ andon sterioù nevez. Emaomp holl e-barzh ha tu ebet da c’houlenn rank evel
bugale aet skuizh, kouezhet o meud en o dorn avat. Lodek eo hon c’hoari e c’hoari ar c’hosmoz ha
kazeg a reer alies (javioù e-leizh zo er mare-mañ).
Petra da ober enta ? En tu-hont d’an holl uhelvennadoù, uhelvennozioù, « uhelvennozhioù » (sic)
– bennozh digant piv ! ? – ha d’an holl feizoù (a zo ivez c’hoarioù o deus un aplud, ar reolennoù o
treiñ da liderezh nevet avat), ur wech skarzhet an deberzhioù, chom a ra ar c’hoari riek, dizallet,
emouez, arvarek, uvel. Gwech souzadennoù bellouriezh o padout hir pe hiroc’h, gwech bezañ torret
gant c’hoari ar bed, gwech chom a-sav, gwech kemmañ hent, ha bepred hep gouzout men monet,
gwech… Divevenn eo ar roll, divevenn eo hon planedenn. Sevel, krouiñ, kenderc’hañ, askenderc’hañ,
e berr c’hoari ar c’hoari hep ma ve hemañ ar ger diwezhañ. Hag evel saverion chapelioù ar
grennamzer, gwir grouerion, dav gouzout mousc’hoarzhin dimp. Ha gwelet hoc’h eus penn maen an
den o fic’hellañ skoachet e korn dor chapel Tronoen ?
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NOTENNOUIGOU
gant
GUY ETIENNE

KANTREN PE REN
Sellout ouzh al liorzh, amañ e Kastellin. D’an Noalleg a c’houlenn pennadoù evit Emsav e’m eus
respontet e oa arabat gortoz kalz diganin. Pa stumm 1977 da vezañ bloavezh sabatek evidon. Perak
ket ? Seizh gwech seizh vloaz on hevlene. Abaoe keid-all ma ran va marc’h-kleur e Preder, SADED,
Emsav, e fell din kaout rank. Ober an traoù a garan ha kentoc’h eget traoù, traoùigoù, evel sellout
ouzh al liorzh… Gizella, er bloavezhioù c’hwegont, kent tarzh an deiz, a veze oc’h ober war-dro
legumaj ha bleunioù, o c’hwitellat kan ha diskan gant un drask a heulie anezhi a avalenn en avalenn.
Hiziv ar janglenn. Ur wareg a vodoù-roz ne chom ken a-zioc’h ar geot prad. Ar pezh zo bet. An amzer
ha ni o vont e-biou. Ken na vo mui pred ebet da zastum ar pezh zo bet.
Ha setu. An tremened o treiñ, o vezañ unan gant ar bremañ. An hiraezh dioueliet e levenez stank.
Al lankad a varzhoniezh. « E-doug un eilenn emaout e lagad an andon, e-kreiz ar pont-e-kroaz, e
kalon alezioù an amzer ». Hiziv don betek derou ar bed. « An diouganerion Isaias ha Yezekiel a
goanie ganin… ». Evel just. Ken naturel all, gwareg ar bodoù-roz e liorzh Kanenn ar C’hanennoù.
Annezañ e mein eus mengleuz an amzer, me oar eo lec’h ar peoc’h, dieub diouzh an deiziadurezh.
Sevel ur varzhoneg zo bonnañ ul liorzh don betek derou ar bed.
Roz a c’hwesaan. Nevez kutuilhet, int bet degaset en ti, e korn amc’houlou ar sal. Ha diouzhtu,
kan a sav e donderioù va amzer. Holl roz liorzhoù Saint-Carreuc, an holl roz a’m eus c’hwesaet a
venn digeriñ amañ. An amzer a-bezh o kinnig bezañ unan er c’hwesa roz. Barzhoniañ ? reiñ he
goulenn d’an amzer.
Arroudoù eus Diazerc’h1 a venegan. Pezh a ris, pezh a skrivis, an Abanna-se Doue d’e bardono er
puñs don ma’z eo bet stlapet. Diazerc’h hepken. Pep barzhoneg, pep frazenn varzhel zo diougan en
amzer ar barzh, en amzer ar varzhoniezh, – pep barzhoneg zo « pa gloumez avaloù war deñv an
amzer », zo un taol fetisaat eus amzer ar varzhoniezh, an amzer diazerc’h end-eeun. « Kentañ
selaouer » on-me. Evit ar re all… Mont a ra al levr a-rekin da froud al lennerion vrezhoneg, pa droont
gant ar politikerezh, pa c’houlont o Breizh leun a Vreizhiz sokialour ha brezhoneger, ekologour hag
emverer. N’eo ket e kinnigfe un dra all, – kendrec’het on eo ar re-se dibaboù politikel mat ar mare, –
met peogwir e komz eus goullo pa gomzont eus leun, peogwir e sell evel ur vennozh bezañ dianket
diouzh ar politikerezh, hag ez ouzhpenn ur wenvidigezh d’ar Sarmon war ar Menez : Eürus ar re na
ouzont ket da belec’h ez eont !
Kantren pe ren. En tri ger-se diwar dorn Yann-Baol an Noalleg2 emañ pezh a’m eus klasket
lavarout meur a wech c’hoazh e’m barzhoniezh. « Rak mont a reomp war-raok hep gouzout da
belec’h ez eomp ». Ugent vloaz hon eus lakaet da anzav eo kantren a reomp, evel Abraham, an
diouganerion, ar varzhed eus an holl amzerioù, eo kantren – e ster kentañ ar ger ivez : redek warlerc’h – hennezh a gantreent araozomp en dezerzh, er goullo ; ha « diwall diouzh ar re a oar da belec’h
ez eont », ar re a ren, roue Babilon, prefed Kemper, ha levierion an holl frammoù.
Penaos omp bet diwallet diouzh temptadur ar politikerezh. Penaos bewech hon eus kemeret an
hent all, er mare dres ma vennemp pellaat diouzh hentoù dibolitikel hon c’henvroiz. Hentoù ar
galluster avat a heulie hon c’henvroiz ha, pa’z eo dister bepred pezh a zo gallus, dister dre ret eo an
hentoù politikel. Dre glask ur politikerezh na ve ket dister omp aet e-biou, ha pell amzer omp bet hep
merzout e oamp o vale war un dachenn anpolitikel, dihentoù, andoniek.
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Ar politikerezh a endalc’h e dud da reiñ bep taol ar perag eus o oberoù. Pa ro ar bolitikerion
abegoù lakadel, n’eo ket kement-se evit touellañ ar re all, met da c’hortoz anaout an abegoù
gwerc’hel. Ar politiker mat ne gont ket gevier, peogwir ez anavez diouzhtu an abeg gwerc’hel eus ar
pezh a ra. Dres dre ma rank gouzout buan petra d’ober, displegañ perak e ober, e rank chom peg ouzh
an deberzhioù, a-rez froud an darvoudoù, ha moan eo ar gwiskad amzerelezh ma vev, bas an donder
amzer a zo d’e oberoù. Pilat oa ar politiker, ha n’eus lec’h ebet da soñjal ne oa ket politiker mat.
Koulskoude n’eo ket eñ a grouas an darvoud. Moarvat, e oa bet debarzhet dezhañ ar galloud en doa
gant un istor gwriziennet en un donder amzer a save betek derou ar bed. « Kargiad an istor » e oa, hag
etre daou benn an deiz en devoe da reizhañ afer Jezuz ; un afer voutin eus e vicher a c’houarnour.
« Sokialouriezh ouezoniezhel » a skrive Marx. Nes eo dre o lavar politikerezh ha gouezoniezh.
Lavar-gavael, mat etre amañ hag an dremmwel, lavar-gevel krog en tuzum, tud ha traoù, lavar-lezenn,
dezv ha savelenn, ha p’en deus echu gant ar bed, eil dorn peg en egile : jedoniezh, kurunenn ar
gouzoud hag ar galloud.
Ul lavar hepken ne echu ket gant ar bed, hag eñ dic’houzvez ha dic’halloud, « dizarmet rik », ar
varzhoniezh. Lavar-greun, lavar-geotenn o tarzhañ gwiskad ar c’houltron. Dantadur e teod Adam na
reas ket Eva, garm eus kof Eva na strinkas ket diouzh kelloù Adam. Lavar ganet dinamm, o korkañ
gwasked ar vuhez hag o vont da wir dre reiñ he gwirionez d’ar vuhez.
Ar varzhoniezh a endalc’h an dud da c’hortoz ar perag eus he oberoù. Ne ro ket he abegoù wareeun, o dilaoskiñ a ra divall, n’eo ket en egor diavaez ar skinoù hertz, en amzer diazremm ar
gwazadurioù-stlennañ, hogen en egor diabarzh kleuzeurioù ar sklerijenn nemeti : an oberoù barzh, en
amzer diazerc’h kordenn fraoñvus o stagañ pep fin ouzh pep derou. Pa renit ho puhez diouzh kan an
donder, ne glaskit ket ar peragoù, ne zeuont ket d’hoc’h arbenn evel poliserion, evel kenveajourion en
ur c’hombod e tehentont skoaz-ouzh-skoaz ganeoc’h, « azezet oc’h e barlenn an amzer ».
E-se, nep rener n’en deus kont da c’houlenn digant nep kantreer. E-se eo ken amjestr da varzh ha
da bolitiker en em glevout : n’eo ket pa na ve ket kenamzeridi ha kenegoridi anezho, met pa’z eo ar
bed donder egor evit an eil – en tu all d’al loar ez a e impalaeriezh – ha donder amzer evit egile, etre
« goullo derou ar bed ha diougan fin ar bed ». Arc’hadur ebet evit gwirioù ar barzh : keit ma vo prizet
ar ren e vo disprizet ar c’hantren. Sklaerient kleuzeurioù an oberoù barzh ma vo splann d’an holl
hentoù dister ar politikerezh, ma’z eor da zen a Stad evel ma’z eer da bomper pe da ward-noz.

AN HOLL GEZEG N’INT KET PEGAZOS
Ret eo e anzav, an tabut en-dro da levr Pierre Jakez Hélias3 ne zeu ket a-benn da gavout e
dachenn. E-doug ar gendael skinwel aozet gant Bernard Pivot4 war an amboaz fraeshaat ar
savlec’hioù, hon eus klevet a bep seurt, nemet prezegoù fraezh. Etre traoù all e rae diouer kriz da
Xavier Grall an arguzennoù o dije roet da gompren e vrouez ha garventez e flemmskrid Le cheval
couché5. Loc’het reizh oa koulskoude e brepoz : barn Le cheval d’orgueil en anv ar varzhoniezh, – en
anv petra e komzfe ur barzh a-du-rall panave en anv ar varzhoniezh.
Hep poan, o chom war e dreuzoù, en devoe Hélias al lañs war e gendivizerion. Evitañ ne
c’houlenne nemet un titl, an hini a gonter, muioc’h, a zalc’her kontoù : derc’hel a ra kontoù ur
civilisation. Na vezomp ket touellet gant forc’hellegezh ar ger : amañ n’eus anv nemet a stuzegezh.
Danvez bevennet, danvez skiantel ivez. Gwir en deus enta da ginnig e levr evel un oberenn a
ouezoniezh. « Une nouvelle ethnologie », eme ar wask. « Evel-se e oa », a dest ar gouerion. « Ya,
evel-se », a gadarna ar c’hantmiliadoù a lennerion liammet c’hoazh dre o eñvor pe eñvor o zud ouzh
buhez ar maezioù e derou ar c’hantved. Emichañs eo dleet d’ar ouezoniezh displegañ ouzhpenn
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deskrivañ. Lakaomp en deus Hélias berniet dafar a gentañ dorn evit tudouriezh un tolead a GornogPellañ Arvorig.
Barzh out, gra da varzhoniezh, me gomz eus traoù a anavezan, eus ur bobl a’m eus hirstudiet, –
setu e berr an doare en doa Hélias da gas Xavier Grall d’e nask. Un dra na oar ket Hélias eo hemañ. Er
ouezoniezh emañ gwrizioù ar galloud, sur eo. Suroc’h c’hoazh eo ar varzhoniezh dic’halloud, ha
peurliesañ dic’houzoud. Hogen ar varzhoniezh n’he deus kont ebet da rentañ da zen, n’he deus d’en
em gantreizhañ dirak den. Reiñ a ra he gwirionez da bep amzer, hag el lec’h ma teu o deus an dud
kontoù da rentañ dezhi, int o deus d’en em gantreizhañ dirazi. Ar ouezoniezh, en eneb, zo dleet dezhi
diskleriañ he feragoù, anzav bep taol anv ar mestr a servij. Nepred n’eo ar ouezoniezh he c’hantreizh
dezhi he-unan. N’eo ket a-walc’h d’an den bezañ ergorek evit bezañ dreist tamall. Kevatal eo aet
ergorelezh da werc’helezh, gwazh, da wirionez. Bez ergorek ha gra a garez. Eürus ar re ergorek, rak
dezho e vo rouantelezh ar gouzoud. Padal, ar werc’helezh n’eo ket ergorelezh hepken, ar wirionez
n’emañ ket er gouzoud hepken, ha pa ve ar gouzoud gouezoniezh. Ar ouezoniezh n’eo ket dinoaz.
Er gaou emañ an neb en em daol d’ar ouezoniezh hep reiñ al lec’h kentañ d’ar varzhoniezh.
« Barzhoniezh » a lavaran amañ ; « emsavelezh », « nidiadelezh » zo bet lavaret e skridoù all, – an
anv ne vern ket. E koulz e teu an darvoud Hélias da skoueraat an diogeladenn-mañ.
Danvez preder Hélias eo ar stuzegezh, ar gwastad-se eus ar gevredadelezh6, gwech sonnet e-pad
kantvedoù, gwech disac’hus evel traezh ar mor, a zezverker dreist-holl evel gwastad gouzañvat, na oar
nemet herzel pe soublañ ouzh ar c’hemmoù diavaez ha diabarzh, darvoudoù politikel, ijinadennoù
kalvezel, nevezerezhioù sevenadurel. Perak neuze kement a drouz en-dro d’un danvez ken dizrouk ?
D’ar c’helaouer a zo chañset dezhañ filmañ ur peñse e kinniger milionoù. Evit un tamm mat e ra berzh
levr Hélias dre m’emañ ar stuzegezh vigoudenn o paouez gouelediñ. Ha n’eo ket ar stuzegezh
vigoudenn hepken : ur c’hevandir a-bezh, ar bed rakgouezoniezhel zo aet diwar c’horre an douar en ur
ober pemont vloaz. Hag er Cheval d’orgueil e kav tud e-leizh an eztaol eus un tued a zo enno. Tud en
o aez, fastet gant o buhez c’houzañvat, e vourront o tizoleiñ an oad aour e buhez ar maezioù a wechall
ha, bennozh d’an trell-lagad lennegel, e welont teñzor ar re baour e poubellenn gulturel ar re binvidik
ma furche o zadoù-kozh, e reont vertuz eus ar faezhoni ha barzhoni eus an hiraezh. A dra sur,
stuzegezh ar boubellenn a dalvez stuzegezh ar gourmarc’had. Ken aner eo difenn an eil pe eben.
Koulskoude, e ra van Hélias da ankouaat penaos « ar pezh zo tremenet zo un isfont dimeus a behini ne
c’heller tennañ netra »7, ha da lakaat e spi en un distro eus ar stuzegezh tremenet p’he devo ar
stuzegezh arnevez, evel ma’z eo dleet d’he follentez, graet freuz-stal : « Pourquoi la civilisation
bretonne ne trouverait-elle pas sa chance dans ce nouvel avatar ? » (p. 540). Koachet ampart eo an taol
sigoterezh e forc’hellegezh an termen gallek civilisation hag er galv goueliet d’ar vrogarouriezh n’eo
ket mui bigoudenn met brezhon.
A-fet avatar, ez eo levr Hélias un enkorfadur eus ar spered o vountañ an dud da repuiñ o c’halon
er « cadavres exquis », e kornioù toc’hor ar werc’helezh kevredadel, hogen ivez en emgarantez ouzh o
zud, o c’hontre, o gouenn : spered ar baganiezh, relijion ar pagus, ar gwrizioù natur, ar gwad, an
douar, ar re varv.
« Leun a zellidoù, hogen ent varzhel ez annez mab-den war an douar » (Hölderlin8). Dastument
Hélias hag ar baganed all dellidoù o kanañ dellidoù o zud-kozh, an dellidoù-se berniet war zouar ar
vammvro n’int ket ouzhpenn uloc’h pa sav avel ar varzhoniezh. Mont da varzh zo paouez a vezañ ur
me, den ur vro, ha den zoken ; paouez a saouriñ ar burzhud ez eur, a emlorc’hañ gant enor ar vro ha
vertuzioù ar ouenn ; paouez a emzisprizout ivez, pezh oa un doare c’hoazh da lidañ ar marzh eur
galvet da vezañ. Pa strink al luc’hedenn, e steuz ar skeudoù, me, bro, denelezh, ez eur digreizet,

6

Hiroc’h a lennor war gwastadoù ar gevredadelezh er Pempet notenn gevredadel : « Kevredadouriezh a-zonder »,
Emsav, 64/119-135, 1972, hag er rannbennad : « Ar patromoù kevredadel () » pergen, /122-124.
7

A.L.M. LEDAN, Simon a Vontroulez, Morlaix, 1854, p. 198.

8

Hölderlins sämtliche Werke, Berlin, 1943, VI, p. 24.

diframmet – « O Lord Thou pluckest me out » (T.S. Eliot9) – ha laosket en dezerzh, er goullo,
etrezek…
Da zezvarn an dud a emell eus barzhoniezh e Breizh ez eus ur prouad na’m eus nepred kavet e
gaou, a zo goulenn petra eo Gwalarn dezho. N’eo ket pa ve Gwalarn barzhoniezh hepken nag ar
varzhoniezh nemeti er c’horn-mañ eus ar blanedenn. Hogen dre Gwalarn ez eo deuet war zouar
Breizh ar re a zeraoue annezañ ent varzhel, a enaoue ar sell emsavel, a zigore an amzer diazerc’h.
Hélias ne rann grik war Gwalarn, ha ken tavus all eo ar vrogarourion. Holl e kendalc’hont da duriañ
dellidoù o meuriad, da hejañ poultrennaj o fobl hag o yezh, d’en em stlejañ en amzer diazremm, da
vagañ selledoù plat. Pa gav keuzius Hélias gwelout ar brezhoneg aet da dra an « intellectuels », e
zaeroù poblelour a guzh an disfiz en deus eus ar varzhoniezh. Rak ar skritell « intellectuels »,
dismegañsus en e vennoz, a lak war an dud nemeto o deus bet ar roll barzhel e Breizh. « Diheñchet o
deus ar yezh ! ». Hélias ha diwallerion ar pagus ne ouzont ket ez eo un testeni, ha n’eo ket un anaoue,
a zougont, rak perzh ar varzhoniezh eo dres bezañ diheñcherez ar bed : lavar – yezhoù – hag all.
Un amzer zo bet, c’honvat, ma voe unanet barzhoniezh ha brogarouriezh e Breizh, amzer Galarn
end-eeun, – evel ma oa unanet an houad bihan divalav gant poull an houidi e kontadenn Andersen. Un
anadenn a Anlehnung, a c’houskorañ, a c’hoarveze evel e derou pep barzhoniezh. Un dra na bardon
ket an houidi poullgar : e ve ar brezhoneg a batouilhe en o mesk dinijet da heul an elerc’h war-du an
donvor.
Un nebeut evezhiadenn da glozañ. Ober eus Hélias ur « passéiste » evel ma ra e bismigerion zo
chom hanter-hent. Ha ken disheñvel-se diouzh ur « passéiste » ar re a lak o lorc’h er bed arnevez pe er
bed, brezhon pe all, a fell dezho krouiñ ? Rendaeloù disasun war grefen a-ziwar-c’horre, a stuzegezh
bepred, n’eus ken eno. Goullo ivez an tabut en-dro da arguzenn an « emzalc’h gouezoniezhek »
degaset da gantreizhañ Hélias. An arguzenn ne dalvez ket, rak, daoust d’an touell a zo e gerdarzh an
termenoù « antropologiezh », « denoniezh », n’eus ket a ouezoniezh eus mab-den. Mab-den n’eo ket
un ergorenn a ouezoniezh, hogen ul lec’h d’ar varzhoniezh. Hep mar e c’haller deraouiñ dre ar
ouezoniezh ar preder war mab-den, da skouer pa stigner ar gwiskadoù amzer a ya d’ober e istor.
Hogen an amzerioù-se, hanezel, zo lec’hioù-tremen un amzer all, an hini a boentan etrezek enni ar
skritelloù teusk « amzer nidiadel » pe « amzer diazerc’h ». Ne c’haller ket enta tamall da Hélias
mirout un emzalc’h gouezoniezhek na kennebeut all mont diwar dachenn ar ouezoniezh pa blij dezhañ
hep rentañ kont da zen. Pezh a c’hortozer avat eo gouzout ar peragoù eus e labour a ouezoniour. O
c’havout a reer e rann VIII al levr e stumm barnadennoù war an darvoudoù hag an dud, priziadurioù
eus an tremened, faltaziadoù eus an dazont, e berr, diskleriadurioù eus pezh a c’haller envel
filozofiezh an aozer. Paotaat a ra ar savboentoù istorour, met evit Hélias – ha penaos e vije a-hend-all
p’en em ouestler d’ar stuzegezh, henvoazel pe get –, ment an istor zo ment an diskar hag an dister.
Kaer zo dezhañ en em zifenn a vezañ gwashaour, e tifourk e filozofiezh war an hiraezh hag ar spi
emdouellus, war un dra bennak evel : tremen a ra pep tra, stuzegezhioù ha tout, met piv oar hag « an
amzer gozh na deuy ket mui10 » ? Ha tu zo da venel serroc’h ouzh ar varzhoniezh – er ster leun roet
amañ d’ar ger ? A dra sur, n’eo ket a-walc’h ober gouezoniezh da zioueliañ ar wirionez. Ken gwir all
n’eo ket a-walc’h dibradañ diwar ar ouezoniezh da zegouezhout er varzhoniezh.
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T.S. ELIOT, The waste land (1921-1922), in embannadur divyezhek saoznek-gallek Poésie, Seuil, 1976, p. 78.

10

Barzaz Breiz, Perrin, Paris, 1893, p. 403.

ARMERZH EUROPA ETRE 1950 HA 1970
gant
AR BODAD ARMERZHEL
Anaout armerzh Europa, setu amkan al labour-mañ a denn ar pep brasañ eus e stlenn diwar
labourioù an U.N.O.1
Derou al labour-mañ zo bet embannet warlene2. En darn gentañ eo bet merket e tenne lunioù
riezel ar c’henderc’h da hevelebiñ, ar greantelaat oc’h en em ledañ en holl vroioù hag ar
gounezerezh o tisteraat e lodenn geñverel. En eil darn eo bet gwelet ez eo diorreet an armerzh hag ar
greanteladur war un dro gant ar gevamzalc’hiezh etre ar broioù greantel, an eskemmoù a aozadoù
greantel kenetrezo o paotaat al liammoù etre an armerzhioù broadel.
Div gudenn a sav gant ar c’healioù a arveromp evit deskrivañ an armerzh. Da gentañ ned int ket
elfennoù en ur reizhiad kealioù kempoell a rofe da gompren gwikefreoù ar werc’helezh armerzhel :
darnel int. D’an eil ez int stag ouzh an armerzh en e stad a vremañ hag e rankont emdreiñ gantañ.
Setu perak e chomomp tost ouzh an devoudoù hep displegañ nemeur an emdroadur armerzhel.
Kenderc’hel a reomp gant al labour-mañ o studiañ ar greanterezh hag ar gounezerezh.

3. Tuadurioù lun ar c’henderc’h hag ar c’henwerzh en ijinerezh greantel.
En trede darn-mañ e vo klasket digejañ tresoù pennañ ar c’hresk greantel, ar c’henwerzh greantel
hag ivez an adeiladiñ :
E c’hwec’h skourr obererezh eo bet rannet ar greanterezh :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

metalouriezh pleuskañ3 (35 %),
aozadoù kimiek ha kaoutchoug (14 %),
gwiaderezh ha greanterezh skañv (22 %),
ijinerezh bouedel (12 %),
metalouriezh3 (7 %),
ijinerezhioù greantel all (dafar adeiladiñ, binvioù, gwask, aozadoù mezell, h.a.) (10 %).

En ur vont hon eus roet etre krommelloù dregantad pep skourr en ouzhpennad gwerzh greanterezh
Europa e 1967-69. Reiñ a ra ur mennoz eus dasparzh ar c’henderc’h greantel etre ar skourroù.
Pa gomzer eus kenderc’h ez eus anv evit Europa gornog eus ouzhpennad gwerzh, hag eus
kenderc’h kriz evit Europa reter4.

1

Etude sur la situation économique de l’Europe en 1971. Première Partie : L’économie européenne des années 50 aux
années 70. Printed in Switzerland, February 1973, Genève, New-York, 1973 ; diellverk embannadurioù an U.N.O. :
F.72II.E.I. (F. o verkañ hepken rumm gallek an embannadurioù).
2

Emsav 114/218-232 1976.

3

Evit termenadurioù ar skourroù metalouriezh ha metalouriezh pleuskañ, sellout Emsav 3/69 hh 1967.

4

Termenet eo (Emsav 11/305 hh 1967) ar c’henderc’h kriz evel gwerzh ar madoù hag ar gwazadoù kenderc’het, da
lavarout eo ne lakaer e kont nemet ar c’henderc’hadoù disoc’hel. Ouzhpennad gwerzh un oberer zo « an diforc’h etre gwerzh
ar madoù pe ar gwazadoù kenderc’het gant an oberer ha gwerzh e vevezadoù treugel ». Alese eo par ar c’henderc’h broadel
kriz da sammad ouzhpennadoù gwerzh an holl obererion eus an armerzh broadel.
Hogen e par ar gennad n’eo ket heñvel ar gont : aozadoù ’zo a vez disoc’hel evit ur gennad ha treugel evit unan all (da
skouer an dir evit ar vetalouriezh hag evit ar vetalouriezh pleuskañ). Neuze an diforc’h etre kenderc’h kriz ur gennad hag
ouzhpennad gwerzh ar gennad zo ar c’henderc’hadoù treugel o tont eus ar gennadoù all.

3.1. Kenderc’h ha gourc’hwel.
3.1.1. Lun hollek an endroadur en Europa.
Ar c’henderc’h greantel zo kresket en Europa a-bezh eus 7,5 % ar bloaz, herrekoc’h er Reter eget
e riezoù greantelaet ar C’hornog. En ijinerezh kimiek eo c’hoarvezet ar c’hresk brasañ : en Europa
gornog emañ ar c’hresk er skourr-se pell a-raok hini ar skourroù all, er C’hornog emañ a-live gant hini
pleuskerezh ar metaloù, hag er Su emañ ar c’hresk en daou skourr-se nebeut war-lerc’h hini an
ijinerezhioù greantel all.
Kresk ar gourc’hwel zo aet kenstur da hini ar c’henderc’h. Er C’hornog ez eo kresket ar
gourc’hwel dreist-holl er vetalouriezh pleuskañ hag ivez en ijinerezh kimiek ; digresket eo er
gwiaderezh. Er Reter hag er Su eo ivez an daou c’hennad kentañ a ampar ar pep brasañ eus ar c’hresk.
An daolenn dindan5 a ro e milionoù a c’hourc’hwelioù niver ar boblañs labour er greanterezh, e derou
hag e dibenn an eil dekvloaziad. Reiñ a ra ur mennoz eus pouez ar boblañs oberiant greantel e pep
rannved, hag eus tizh ar greantelaat er Reter hag er Su.
Kornog

Reter

Su

1958-60

32,2

29

4,6

1967-69

34

40

5,9

6

E-tro 5 % emañ kresk bloaziek ar genderc’husted en eil dekvloaziad en Europa gornog
greantelaet hag en Europa reter. Brasoc’h emañ en Europa su : 7 %. Pouez ar genderc’husted e kresk
ar c’henderc’h zo hervez ar skourr. Er C’hornog ez eus bet kreskoù bras a genderc’husted en aozadoù
kimiek, er gwiaderezh ha greanterezh skañv, hag en ijinerezh bouedel. Kresk ar genderc’husted zo bet
brasoc’h en Europa su eget en div rannved all.
3.1.2. Lun ar c’hresk greantel en Europa gornog er bloavezhioù 60.
Ar c’hresk greantel keitat zo bet 5,5 % en Europa gornog. An holl nemet Breizh-Veur zo bet a-us
d’ar c’heitad-se. Evit Europa su ez eo bet 9 %.
Lun ar c’hresk hervez ar skourroù zo damheñvel en holl vroioù : herregezh ar gimiezh, gorregezh
ar gwiaderezh pe an ijinerezh bouedel a adkaver e pep lec’h. Liesseurtoc’h eo ar feurioù-kreskiñ er
riezoù bihan a vez muioc’h e dalc’h ar c’henwerzh diavaez7.
E broioù Europa gornog e teu 90 % eus kresk ar c’henderc’h diwar gresk ar genderc’husted. A
5 % ar bloaz eo kresket ar genderc’husted, gorrekoc’h eget ar goproù : 8 %. Alese eo kresket eus 3 %
ar bloaz koust an nerzh-labour dre unanenn genderc’het. En daolenn-mañ a-is ez anad emdroadur
dregantad ar goproù en ouzhpennad gwerzh greantel.
Goproù e dregantad eus an ouzhpennad gwerzh8 :
1958-60

1967-69

Alamagn

57,2

72,2

Italia

58,7

68,4

Sveden

70,7

72,7

5

Diwar an daolenn 3.2. p. 47 eus Etude sur la situation économique de l’Europe en 1971.
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A-zivout ar genderc’husted, sellout en darn gentañ eus ar skrid-mañ : notenn 4, Emsav 114/231 hh 1976.

7

Tennañ a ra da vent ar riez, d’he fouez armerzhel. Da skouer, feur-kreskiñ herrek ar vetalouriezh pleuskañ e Belgia a
zeu evit un darn diwar staliadur un niver bras a embregerezhioù eus an diavaez. Staliadur an hevelep embregerezhioù en
Alamagn n’en dije ket lakaet nemeur a gemm e feurioù-kreskiñ ar gennad.
8

Diwar Etude sur la situation économique de l’Europe en 1971. Première partie p. 47.

Breizh-Veur

69,3

74,9

Frañs
69,6
67,9
Lec’h ar goproù en ouzhpennad gwerzh en deus gallet kreskiñ herrek en Alamagn hag en Italia en
abeg d’o lec’h strizh ha da lec’h bras ar buzadoù e derou ar prantad. Kresk gorrek ar prizioù en
Alamagn a ziskouez eo bet kresket ar goproù diwar-goust ar buzadoù. Ar skouer gontrol eo hini Frañs
ma’z eo en em gavet ar pep brasañ eus kresk ar goproù e kresk ar prizioù. An diforc’h-se en
emdroadur eus lun ar c’houstoù hag ar prizioù a zo, e-touez elfennoù all, e devoud argemmoù ar
feurioù-eskemm moneizel er bloavezhioù 60.
En Europa su eo lodenn ar goproù en ouzhpennad gwerzh izeloc’h eget e broioù kornog : e dibenn
ar bloavezhioù 60 ez eo 57 % en Europa su ha 71 % en Europa gornog. Neuze un dregantad izel eus ar
goproù en ouzhpennad gwerzh n’eo ket azonus eus kenderc’husted ur c’henderc’hañ, e broioù a zerez
diorren disheñvel da nebeutañ.
3.1.3. Greanterezh Europa reter en daou zekvloaziad tremen.
Argemmoù elfennoù ar c’hresk zo bet brasoc’h en Europa reter eget en Europa gornog. E-pad an
eil dekvloaziad eo gorrekaet kresk ar c’henderc’h en darn vrasañ eus ar broioù, dreist-holl er broioù ar
muiañ greantelaet : D.D.R. ha Tchekoslovakia. Herrekaet eo er c’hontrol er broioù nebeut
greantelaet : Bulgaria, Roumania.
E-doug ar 17 vloaz etre 1952 ha 1969 eo bet liesaet dre 4,7 kenderc’h kriz ar rannved, dre 4 ar
c’hevala sonn, dre zaou ar gourc’hwel. Alese eo daougementet ar c’hevala sonn dre zen ha liesaet dre
ziv wech hanter ar genderc’husted.
Ar vetalouriezh pleuskañ zo kresket ar muiañ he c’henderc’had, dre gresk ar c’hevala koulz ha dre
gresk ar genderc’husted. Er gimiezh eo kresket kalz ar c’henderc’h hag ar gourc’hwel. Er gwiaderezh
hag en ijinerezh eo bet ar gorrekañ kresk ar genderc’husted ha hini ar c’hevala dre labourer. Er
gimiezh hag er vetalouriezh eo kresket ar muiañ douester ar c’hevala sonn dre labourer.
Ar pep heverkañ e lunioù ar c’henderc’hoù broadel hervez ar skourroù eo e tennont mui-ouzh-mui
an eil ouzh egile en holl vroioù.

3.2. Emdroadur luniadel ar c’henderc’h hag ar c’henwerzh diavaez.
Hollad an eskemmoù greantel europat zo kresket div wech buanoc’h eget ar c’henderc’hoù.
Luniadoù ar c’henwerzh diavaez hervez ar skourroù zo emdroet kenstur da luniadoù ar
c’henderc’hoù, ar c’hresk brasañ zo bet gant ar gimiezh. Anadet ez eus tuadurioù da hevelebiñ etre
luniadoù kenwerzhioù diavaez ar broioù, hag ivez e pep riez etre luniad an enporzh ha hini an
ezporzh.
Er Reter hag er C’hornog e dibenn ar prantad ez eo damheñvel dasparzh ar c’henderc’h hervez ar
skourroù. N’eo ket heñvel ar gont evit ar c’henwerzh.
3.2.1. Ar c’henwerzh diavaez hervez ar skourroù.
Kresket eo ken buan ar c’henwerzh er Reter hag er C’hornog pa ’z eo aet buanoc’h ar c’henderc’h
er rannved kentañ. Ar feuriad kenwerzh war genderc’had zo izeloc’h er Reter eget er C’hornog evit
hogos pep bro. Er Reter ez eus bet strivet e pep bro da frammañ ur greanterezh kemplezh o c’holeiñ
an armerzh a-bezh9.
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Mar bije ar c’hontrol, m’o dije ar broioù arbennikadurioù e pep skourr, e kreskje war un dro o ezporzhiadoù (eus an
aozadoù ma vijent arbennigour) hag o enporzhiadoù (eus an aozadoù all).

3.3. Gennad an adeiladiñ.
Ur roll heverk eo hini an adeiladiñ e diorreadur Europa peogwir ez ampar ouzhpenn an hanter eus
ar postadurioù broadel. Ar c’henderc’hoù er gennad-se zo kresket peurliesañ buanoc’h eget
kenderc’hoù ar broioù.
Ar gourc’hwel hag ar genderc’husted zo kresket buanoc’h en Europa reter ha su eget en Europa
gornog. Hogen ar genderc’husted en adeiladiñ zo e dalc’h doare ar c’henderc’h : adeiladoù nevez pe
ratreadurioù da skouer zo disheñvel bras o c’henderc’hustedoù.
An adeiladiñ a ampar etre 15 hag 25 % eus ar c’henderc’h kriz hollek. Ar postadurioù en
adeiladiñ zo kement hag ur bempedenn eus hollad ar c’horvoderioù.
Roll heverk an adeiladiñ en armerzh n’emañ ket hepken diouzh e bouez met ivez diouzh e
zarempredoù stank gant ar peurrest eus an armerzh : eus 40 % da 60 % eus ar c’henderc’hadoù kriz a
vez prenet digant ar gennadoù all e stumm danvezioù krai pe gwazadoù.
Ul levezon arbennik he deus al leviadurezh armerzhel war an adeiladiñ : dre al lezennoù o tennañ
d’ar yec’hed ha d’ar surentez, dre leviadurezh ar moneiz hag an tellerezh, dre m’eo ar Stad un arval
bras d’an adeiladiñ.
Goude talañ ouzh ezhommoù Europa e tro bremañ mui-ouzh-mui an adeiladiñ europat ouzh an
nevid bedel, ar broioù o tiorren pergen.

4. Emdroadur ar gennad gounezel.
4.1. Kenderc’h ha gourc’hwel gounezel.
Lodenn ar gounezerezh er c’henderc’h kriz hag er gourc’hwel zo digresket e pep bro. Feurkreskiñ ar c’henderc’h gounezel zo etre an drederenn hag an hanter eus hini ar c’henderc’h broadel
rik, en hevelep kenfeur ha kresk ar goulenn boued war gresk ar goulenn prevez hollek. Etre ar
bloavezhioù 50 ha 60 ez eo digresket feur-kreskiñ bloaziek ar gounezerezh hag e tiaweler e tigresko
c’hoazh. E par ar bed a-bezh e rakweler ur c’hresk bloaziek eus 2,5 % evit ar c’henderc’h gounezel
kriz hag eus 0,50 % evit ar c’henderc’h dre annezad.
Ar gourc’hwel gounezel zo digresket a-dizh en holl vroioù war-bouez div ma krog bremañ da
zigreskiñ : eus 3,5 % ar bloaz en Europa gornog, hag eus 1 % en Europa reter ha su. Da heul ez eo
kresket ar c’henderc’h kriz dre labourer a etre 4 ha 5 % ar bloaz. Ar genderc’husted zo kresket
buanoc’h eget er gennadoù all er C’hornog. Er Reter eo c’hoarvezet ar c’hontrol.
E 1980 en darn vrasañ eus broioù greantelaet Europa gornog ned ay ket an dud-labour er
gounezerezh kalz en tu all da 5 % eus ar boblañs labour. E broioù ’zo eus Europa gornog ha reter e
vano evelkent un tamm uheloc’h, etre 10 ha 15 %.

4.2. Kenderc’husted ha korvoder.
Diforc’hañ a reer ar genderc’husted a zo an ouzhpennad gwerzh dre annezad, priziet diouzh
prizioù padel, hag ar c’horvoder a zo an ouzhpennad gwerzh dre annezad, priziet diouzh prizioù
predel.
E broioù Europa gornog ez a war strishaat an dislank etre ar genderc’husted er gounezerezh hag er
gennadoù all, hogen an diforc’h a gorvoder a chom pouezus peurliesañ. Ar pennabeg eo al
leviadurezhioù gounezel o terc’hel prizioù gounezel izel hag ouzh o c’hempouezañ gant skoaziadoù
liesseurt.
En Europa reter er c’hontrol e oa izel ar prizioù gounezel e derou ar prantad hag ez int kresket
buanoc’h eget ar prizioù all. Alese e kreske ar genderc’husted c’hounezel gorrekoc’h eget er
gennadoù all hag ar c’horvoderioù buanoc’h.

4.3. Emdroadur luniadel.
Evit a sell ar c’heñverioù gourc’hwel/gorread/kevala e tigresk ar gourc’hwel pa chom heñvel ar
gorreadoù ha pa gresk ar postadurioù.
Paotaat a ra an darempredoù etre ar gennad gounezel hag ar gennadoù all, er magerezh loened
pergen. Eleze, mar digresk lec’h armerzhel ar gennad gounezel e-unan e teu da vezañ pouezusoc’h ar
gounezerezh evit ar gennadoù all.
Niver an unvezioù-kenderc’hañ a zigresk, o ment keitat a gresk. Diorren a ra an arbennikadur en
ur ser gant an tolpadur a-zerc’h : en embregerezhioù-Stad er Reter, dre ar c’hevratoù-gougevaniñ
dreist-holl er C’hornog.
En holl dreuzfurmadurioù-se eus ar gounezerezh ez eo heverk roll an araokaat kalvezel. Drezañ e
steuz an diforc’h etre ar gounezerezh hag ar gennadoù all : er magañ loened da skouer e c’haller komz
eus gounezerezh hep douar. Empleg a ra ur stummadur nevez a-berzh ar gouerion : kalvezel ha
kenwerzhel.

4.4. Tuadurioù ar c’henwerzh etrevroadel.
Evit hollad ar rannved eo tremenet feur an enporzhiadoù gounezel war an ezporzhiadoù eus 47 %
da 59 % e-pad ar prantad.
Evit an eskemmoù etrevroadel e diabarzh ar rannved, ar pep heverkañ zo al lodenn bras-ouzh-bras
eus an eskemmoù e diabarzh ar Gumuniezh Armerzhel Europat.
En Europa reter hag S.S.S.R. e van bras an enporzhiadoù gounezel, tra ma vrasa pouez keñverel ar
Gumuniezh Armerzhel Europat en enporzhiadoù-se.

4.5. Kudennoù ar gounezerezh ha leviadurezhioù gounezel.
Ar genderc’husted koulz hag ar c’horvoder a chom peurliesañ izel er gounezerezh e-skoaz ar
gennadoù all.
Kudennoù zo savet oc’h arnevesaat, o heboellaat an argerzh-kenderc’hañ : er C’hornog evit
krouiñ unvezioù-kenderc’hañ bras a-walc’h, er Reter evit amparañ al liammoù etre ar c’henderc’hañ
gounezel hag ar gennadoù all o pourchas ardivinkoù greantel. Diaes eo leviañ an divaeziañ ha war un
dro stummañ ar re a chom pa vez alies ar re yaouankañ ha barrekañ a ya kuit.
E holl rannvedoù Europa ez eus bet diaesterioù da azasaat ar c’hinnig ouzh ar goulenn. Chom a ra
c’hoazh eus ar gudenn-se er Reter hag er Su ma kendalc’h ar goulenn boued da emdreiñ.
El leviadurezhioù e teuer da c’hougevaniñ ar gounezerezh ouzh hollad an armerzh. Broadel e
chom c’hoazh an amkanioù diorren, war-bouez un nebeut emglevioù rannvedel.
Er Reter hag en S.S.S.R. eo bet diaesoc’h leviañ an emdroadur gounezel pa oa diazezet an diorren
armerzhel war ar greanterezh. Bremañ avat e vez an disoc’hoù a-live gant ar re wellañ eus lec’hioù all
Europa.
Er Su eur bet pell a-raok kaout steuñvoù hir pe krenn dermen. Ar gudenn bremañ eo dreistad an
nerzh-labour : a-walc’h ez eus gant 10 % eus an dud-labour evit bastañ da ezhommoù bouedel
gounezel un armerzh diorreet.
Al leviadurezhioù betek ar bloavezhioù 60 a c’hoarveze eus kellidañ ar reizhiadoù o terc’hel ar
prizioù pe ar c’horvoderioù. Ret eo bet gortoz dibenn ar bloavezhioù 60 evit gwelout ur c’hemm e
Sveden. Stourm Mansholt eo bet evit sevel ur raklun hollek ha klok, azasaet ouzh pep rannvro ha pep
bro, o luskañ un adframmadur eus ar gounezerezh a ve azas ouzh an ezhommoù. Bremañ c’hoazh e
ren alies pennaenn an emrended bouedel war al leviadurezhioù riezel.

4.6. Diaweladoù nevez evit ar bloavezhioù 70.
Kevanekaat ar gounezerezh ouzh hollad an armerzh a vo un elfenn bouezus er raklunioù diorren.
An tolpadur a vo un amkan pouezus all eus al leviadurezhioù.
Ur gudenn a vent vedel eo hini aveadur ar frammoù gounezel en Europa pa ’z eo ar rannved a
enporzh ar muiañ a aozadoù gounezel.

A-ZIVOUT AN AFER DREYFUS
gant
ROGER LE NESTOUR
D’ar 14 genver 1898, eleze antronoz embannadur lizher Zola J’accuse,1 e teuas er-maez war ar
gelaouenn L’Aurore un ervennadeg o c’houlenn digant Kambr ar Gannaded azgwelout barnedigezh
Dreyfus. Sinet e oa an ervennadeg gant tud o tont eus ar metaouioù kefredour. Bez’ e oa da gentañ
keneiled da Bernard Lazare evel ar skrivagnerion Daniel Halévy, André Rivoire ha Jacques Bizet, o
doa dastumet sinadurioù e-leizh er C’harter Latin. Skrivagnerion all o doa ivez lakaet o anv : Fernand
Gregh, André Gide, Elie Halévy, Marcel Proust, Anatole France, hag evel just Zola. A-hend-all e oa
sinerion o tont eus an Institud : Emile Duclaux, Edouard Grimaux, Louis Havet, Charles Friedel,
Arthur Giry, Paul Mayer, Charles Richet, Paul Viollet, pe eus ar Sorbonne : Gabriel Séailles, Charles
Seignobos, Ferdinand Brunot, Gustave Lanson, Jean Psichari. Ne oa tost akademiad ebet avat.
Ouzhpenn sinadurioù Lucien Herr ha Gabriel Monod e oa re skolidi pe ezskolidi niverus-tre eus ar
Skol-Vistri Uhelañ, en o zouez Charles Andler, Victor Bérard, Léon Blum, Charles Péguy, Jean
Perrin, Paul Langevin, Albert Thomas. Erfin e kaved anvioù un nebeut personelezhioù politikel evel
Aristide Briand. Er mare-se ivez e tiazezas Lucien Herr ha Charles Péguy er Ru Cujas, nepell diouzh
ar Sorbonne, al Levrdi Georges Bellais a zeuas da vezañ kreizenn ar bruderezh drefuzour er C’harter
Latin. « Manifesto ar Gefredourion » a voe graet gant Clemenceau eus ervennadeg ar 14 genver : aze
e krouas skridaozer L’Aurore ur ger nevez (« Intellectuels »). « Hiviziken, e-kichen an dud a sabrenn,
a wask pe a iliz, e oa an dud a bluenn, pe, mar karer, a lizhiri, o kaout evel ar re all, o lec’h en
emgann. An diskenn dic’hortoz-se eus ar preder war ar straed a roio d’an dud a saloñs, Brunetière en o
mesk2, santadur un iskister amzere »3. Republikaned ha sokialourion eo ar « Gefredourion », stag-tre
ouzh ar werinelezh hag ouzh pennaennoù an Dispac’h Gall. Ha hep bezañ dre ret enepmilour, o devez
un disfiziañs vras ouzh al lu abaoe Boulanger : goût a ouzont e chom ur c’hreñvlec’h a virelouriezh,
ma ’z eus o remzadiñ ur bern tud n’o deus ket degemeret ar Republik. Dav eo gwelout avat n’eus eus
ar Gefredourion nemet ur stroll bihan a-walc’h. Ne gavont da venveg nemet ar gelaouenn lennegel La
Revue Blanche. Outo e chom serr La Revue des Deux Mondes hag ivez La Revue de Paris, ma’z eo
koulskoude Lucien Herr sekretour skridaozerezh. « Muioc’h eget o fluenn, ez eo o anv a vo implijet,
en abeg d’ar gwarant buhezel staget outañ »4. An anvad « Intellectuels » roet gant Clemenceau da
sinerion an ervennadeg a zevoudas brouez an akademidi ha skrivagnerion an tu dehou. Barrès a
skrivas : « Ar Yuzevion hag ar Brotestanted lakaet er-maez, ez eo graet roll ar Gefredourion gant ur
brasniver a loukezion hag ivez gant estrenion, hag en diwezh gant un nebeut Gallaoued vat evel
Anatole France hag evel un nebeut sokialourion yaouank aet droug enno gant ar renad daeliek hag o
klask an hent dispac’hel berrañ »5. Brasaet e vo avat niver ar Gefredourion gant anveliourion evel
Louise Michel pe Sébastien Faure a fell dezho sevel « uniad an darsav ouzh ar moustrerezh trevourel
ha milourel », ha gant un nebeut sokialourion evel Jaurès. E gwirionez e wele aze Jaurès dreist-holl an
dro da dizhout ar renad bourc’hiz. Stagañ a reas an drefuzourion d’en em frammañ : d’an 20
c’hwevrer 1898, ar senedour araokadour Trarieux, nec’het gant an diskeladegoù enepyuzev aozet dageñver breud Zola, a vod keneiled dezhañ hag a sav Kevre Gwirioù Mab-den hag ar C’heodedour. Ar
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gendiazezerion all eo Edouard Grimaux, Louis Havet, Paul Meyer, Paul Viollet, Emile Duclaux, Jean
Psichari, Scheurer-Kestner, Joseph Reinach hag ar gannaded Yves Guyot hag Arthur Ranc.
War an taol e vanas un tammig divarc’het an enepdrefuzourion. Ouzh ar pennaennoù a wirionez
hag a yonez engalvet gant an drefuzourion n’o doa da enebiñ kelennadurezh ebet. Al liamm etrezo oa
o mennozioù broadelour hag enepyuzev. N’o doa ket savet c’hoazh un damkaniezh eus ar vroad o reiñ
sol d’ur gelennadurezh. Ha koulskoude n’o doa ket an holl gefredourion en em renket diouzh tu ar
stourmad azgwelour, pell a se. « An enepdrefuzouriezh, kavet ganti buanoc’h he soudarded hag he
saloñsoù eget he damkanourion, a duta dre-vras he c’hefredourion e metou an dud staliet mat :
skrivagnerion diazez o c’hevredig, alies izili eus an Institud – Bourget, Brunetière, de Voguë –,
skridvarnerion a vez ledet o brud er saloñsoù dre ar wask, aozerion yoc’hek ivez, eus Jules Verne da
Daudet ha da Gyp »6. Enepdrefuzour eo an Akademiezh, evel Skolioù-Meur ar Gwir hag ar
Vezekniezh. Da venegiñ ar roll a bouez c’hoariet gant Maurice Barrès : eñ eo a reas eus an
enepdrefuzouriezh ur gelennadurezh vroadelour.
Adalek derou 1898 e voe rannet ar gefredourion c’hall e daou gamp enebek. Ken pouezus e oa
evito danvez ar vreutadeg ma ne oa lec’h ebet d’an neptuegezh. « Setu perak e voe kavet souezhus
dilavar Marcelin Berthelot. Ar striv da unvaniñ ha da habaskaat, boulc’het e genver 1899 gant un
nebeut skrivagnerion ha skolveuridi vrudet – an istorour hogos kefridiel eus ar Republik Lavisse, ar
prederour Boutroux ha Jean Aicard, barzh ar skol kentañ derez –, a sank en digasted daoust da
baeroniezh Waldeck-Rousseau. Gant ar gefredourion, e oa div Frañs hep mar ebet »7. E-keñver pe
wiskadoù e oa organek an daou stroll kefredourion-se ? Dav eo gwelout e terc’houeze ar gefredourion
enepdrefuzour pe ar renkad-ren gozh, pe ar pep brasañ eus ar vourc’hizelezh kevalaour a gement liv
politikel : katoliged entuet, araokadourion, radikaled. Ar vroadelourion, an unpennelourion, ar
vonapartourion, gwitibunan, o doa dibabet adal an derou difennerezh al lu. Er c’hamp enepdrefuzour
en em gave ar pep muiañ eus ar gatoliged, eskibion, beleion hag ankloer, war-bouez ur gronnad bihan
anezho entuet gant ar c’hamp all. Tost an holl vilourion ivez, pe dre ma teuent eus ar renkad-ren
henvoazel, pe dre spered-korf, o deus savet a-enep d’an azgweladur. N’eus nemet un nebeut
politikourion araokadour evel Yves Guyot e-touez an drefuzourion ; da ouzhpennañ ez eus un nebeut
reoù all evel Poincaré ha Barthou a oa deuet da vezañ war var eus kablusted Dreyfus, pezh o c’haso
tamm-ha-tamm da harpañ ar stourmad azgwelour. E derou 1898, en o strolladoù ketep e chome
bihanniverek kenan an drefuzourion radikal, evel Clemenceau pe Ranc, ha sokialour, en o zouez
Jaurès ha Lucien Herr. Ne vo nemet diwezhatoc’h ez emdroio an tu kleiz, pa hañvalo dezhañ ar
stourmadoù renet gant an tu dehou enepdrefuzour lakaat en arvar ar Republik he-unan. Ar
gefredourion drefuzour a zerc’houez, pe ur bihanniver eus ar vourc’hizelezh araokadour ha radikal,
stag-tre ouzh ar frankizoù hag o tisfiziout diouzh al lu en abeg d’al liammoù kreñv en deus hemañ
ouzh an tu dehou8, pe strolloù arlezat (d’an nebeutañ ent kealiadel) o tiankañ mui-pe-vui diouzh
pennholierezh ar renkad-ren : gwelet hon eus degouezh ar Skol-Vistri Uhelañ, tu zo da venegiñ ivez
kevelerion La Revue Blanche war glask d’un arz nevez evel Fernand Gregh, André Gide, Mallarmé,
Saint-Pol Roux, Marcel Proust, Apollinaire. Edo an digempouez etre an daou gamp er wask a-geñver
gant digempouez an diazoù poblañsel : enepdrefuzour e oa 96 % eus ar c’helaouennoù e c’hwevrer
1898, ha 85 % anezho c’hoazh e mare eil breud Dreyfus e Roazhon e gwengolo 1899. Dibaot-tre e oa
e derou 1898 ar c’helaouennoù politikel oc’h arc’hañ an azgweladur : L’Aurore, Le Siècle ma skrive
Yves Guyot, Le Radical renet gant Ranc, La Petite République a oa kelaouenn Jaurès, Le Progrès e
Lyon hag un nebeut reoù all er broviñs.
An enepdrefuzourion, e diouer a gelennadurezh, o doa en o c’herz daou arm : gwask an tu dehou
hag ar c’hevreoù broadelour hag enepyuzev. Tizhet e vez kalz muioc’h a dud gant ar c’helaouennoù
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E-touez ar metaouioù drefuzour e voe adalek an derou ur gwiskad bourc’hiz frankeskemmour hag eneptrevadennour,
bet levezonet gant ar santsimonouriezh ha troet krenn war-du an diorreadur greantel ha kenwerzhel, hag erziwezh stag-tre
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an Eil Impalaeriezh.

enepdrefuzour eget gant ar wask eneber. La Libre Parole he deus 100 000 koumananter ha well-wazh
500 000 lenner dre ouzhpennañ ar brenerion ; Le Petit Journal zo tennet ur milion hanter a
skouerennoù anezhi bemdez : ar gazetenn c’hall lennetañ eo. Er c’hamp enepdrefuzour ez eus c’hoazh
L’Intransigeant, Le Gaulois, Le Petit Parisien, La Patrie, L’Eclair, L’Echo de Paris, evit menegiñ
hepken ar c’helaouennoù anvekañ. Hogen ar pezh a dizh ar muiañ a lennerion zo c’hoazh ar wask
katolik renet gant an Asompsionidi. E-kichen La Croix, pemdeziek, ha La Croix du dimanche,
sizhuniek, ez eus dre-vras kant La Croix rannvroel9, hep kontañ La Revue du Pèlerin, Causeries du
dimanche, Bulletins du Comité Justice-Egalité, h.a.. Pierre Miquel, o soliañ war labourioù an istorour
katolik Capéran, a gomz eus 130 milion a follennoù embannet bep bloaz gant an Asompsionidi.
Katoliged ez eus eus ar pep muiañ eus lennerion Drumont : La Libre Parole ha La Croix a stign ar
gudenn e termenoù a vrezel relijiel (ar Jezuisted, hag int enepdrefuzour, a nac’h degemerout ar
savboent-se en o embannadurioù). A-dal da seurt enluskadur e hañvale ar wask azgwelour bezañ
dister ; evel ma lavaras diwezhatoc’h ur sokialour : « Biskoazh ne voe poblek an drefuzouriezh e
Frañs ». Hogen Drumont a blij d’ar bobl. E Pariz dreist-holl e vez lennet e gelaouenn gant entan. E
zodennoù war ar gevalaouriezh yuzev o vac’hañ ar paour kaezh proleteriezh c’hall gant kenwallerezh
ar Stad a gav divskouarnoù deglevus e-touez ar voutiklerion, marteze zoken e metaouioù ’zo a
gellidourion gatolik. A dra sur ez eo bet e gelaouenn unan eus an elfennoù o tisplegañ treuzfurmadur
ar boutikler hag an dornwezhour parizian, a gleiz dre henvoaz abaoe 1789 ha betek ar Gumun, aet
goude da gokardennour, pelloc’h da voulañjour ha da enepdrefuzour##10. An enepyuzevouriezh eo a
oa simant startañ ar wask enepdrefuzour, hag an holl arguzennoù oa mat evit diskar an eneber, an
tagadennoù personel hag ar fallvrudañ en o mesk. Judet, da skouer, war Le Petit Journal, a glask
tizhout brud tad Zola, ijinour el Labourioù foran, dre e damall a vogoderezh hag a darwazerezh11.
A-du-rall e c’helle an enepdrefuzourion kontañ war kevreoù an tu dehou pellañ, ar re anavezetañ
o vezañ Kevre enepyuzevour Frañs (renet abaoe 1896 gant Jules Guérin) ha Kevre gwerinek ar
Skolioù. Ar c’hevreoù-se a aoz tolpadoù ha diskeladegoù, tra ma tev ar studierion vroadelour Zola e
skeudenn ha ma tarzh taolioù-fourgas ha kabaduilhoù e kêrioù pennañ ar broviñs. Ur wir emsavadeg
ez eus en Aljer eus an 20 d’an 25 genver 1898. Amveziadoù dibarek a oa d’an enepyuzevegezh en
Aljeria. Eus ar broioù katolik morkreizat e teue ar braz eus an drevidion, hag o rakvarnioù enepyuzev
deveret diouzh o c’hravez oa startaet c’hoazh gant an dispriz diskouezet gant Muslimiz e-keñver ar
Yuzevion. Ne oa ket bet degemeret a-c’hrad-vat gant Europiz an deved Crémieux eus 1871 o reiñ ar
riezadelezh c’hall da Yuzevion Aljeria. Ar re-mañ a c’hoarie ur roll bras en dilennadegoù : sentus-tre
e oant ouzh kemennadurioù ar c’honsistorioù ; dre-vras e roent o mouezhioù d’ar republikaned
habaskterour, pezh a lakae ar radikaled hag ar sokialourion da fuloriñ. Devouderioù armerzhel a oa
ivez : ar genwerzhourion europat o doa da dalañ ouzh kevezerezh ar voutiklerion yuzev, tra ma oa
uhel-tre feur ar c’hampi a ranke talañ ar c’hounideion vihan o treiñ war-du an uzurerion yuzev pa na
zeuent ket a-benn da gaout amprestoù digant ar bankoù. Ar Yuzevion, kourataerion, marc’hadourion
madoù, urcherion pe abiennerion, a rene war nevid ar madoù diloc’hel : hanterourion diziouerus e
oant d’an drevidion evit prenañ douaroù digant an Aljerianed. Niver Europiz Aljeria oa tremenet eus
280 000 e 1872 da 578 000 e 1896. Hag ar sokialouriezh oc’h emledañ e-touez an drevidion adalek
derou ar bloavezhioù 1890 a wisk furm an enepyuzevouriezh : gant ar sokialourion e vez flatret ar
Yuzevion evel tud o korvoiñ war un dro henvroiz hag Europiz. Viviani e-unan, genidik eus Sidi-BelAbbès, a zisklerie : « En Aljeria ez eo an enepyuzevouriezh furm wellañ ar stourm kevredigezhel ».
Ha Jaurès ne lavare ket traoù gwall zisheñvel da-geñver ar veaj a reas en Aljeria en ebrel 1895, pa
gareze garv an harp roet gant ar Yuzevion d’ar goulzataerion. Un emglev devoudel enep ar Yuzevion
9
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An drefuzourion n’o doa ket aon kennebeut rak adkemer arguzennoù ha lavar o eneberion. Setu amañ da skouer ur
pennad talbennet « Ul lastez Yuzev » ma tag L’Aurore rener ar gelaouenn Le Gaulois, ar Yuzev roueelour Arthur Meyer :
« Pezh a brou n’omp ket yuzevgar eo ne dermomp ket, pa erru an dro d’e ober, da spilhennañ ul lastez Yuzev evel ma
spilhenn an naturoniour an amprevan noazus a fell dezhañ diouennañ. Dec’h, tra ma’z ae ar mael Picquart da desteniañ, o
deus amezeion an amdroc’hed Arthur Meyer klevet hemañ o huchal : “A, an troad vil !”. Ar Judaz-se a zifenn ar Jezuisted ».
(Meneget gant Pierre MIQUEL, id., p. 52). Ne oa ket c’hoazh an enepyuzevouriezh unpiaou an tu dehou pellañ.

a oa en Aljeria etre an tu dehou pellañ, dindan levezon Drumont, hag ar gelaouenn aljerat L’Antijuif,
ar radikaled hag ar sokialourion. Eus ar 17 d’an 20 genver 1898 e tiskelas studierion Aljer dre ar
straedoù, o teviñ Zola e skeudenn, kement-se evit ersaviñ ouzh al lizher J’accuse hag ivez evit
diskouez o degemer mat da emstrivadenn Drumont en Aljer da-geñver dilennadegoù 1898. Hogen
d’an 20 genver e troas difreterezh ar studierion en ur wir c’horreadeg eus poblañs europat Aljer en he
fezh. Betek an 25 e padas ar c’habaduilhoù ; dic’halloud e vanas ar c’hêrreizh, hag al lu galvet da
zerc’hel an urzh a emellas gant rukun : enepyuzevourion a oa eus an ofisourion, ha graet e oa un darn
vat eus ar soudarded gant Gallaoued eus Aljeria.
Barnet e voe Zola e c’hwevrer 1898. Gant ar gouarnamant e oa disrannet breud ar skrivagner
diouzh kudenn kablusted Dreyfus. Keisiet e oa Zola hepken evit ar pemzek linenn eus J’accuse ma
tiogele en doa ar c’huzul-brezel en doa barnet Esterhazy didamallet ar c’hehuzed « dre urzh » a-berzh
an uhelgourc’hemennerezh. Anat e voe mevelegezh barnerion Zola dirak ar galloud, dreist-holl hini ar
c’hadoriad Delegorgue oc’h adlavarout evel ur peroked « la question ne sera pas posée » bewech ma
tostae danvez ar breutadennoù ouzh prosez Dreyfus. Devennet en doa Zola daou c’hant test : an holl
gadourion, barnerion Dreyfus, an holl gevarouezourion skriturioù, ar vaodierned ha zoken ar gargidi
vilourel estren ; ar gouarnamant a viras ouzh an holl dud-se a erzont. En abeg d’ar stourmadoù gwask
avat e tarvennas al lez-varn testenioù Mercier, de Boisdeffre ha du Paty de Clam. Lucie Dreyfus eo a
erzeuas an hini gentañ, nemet ne rannas grik : ar goulennoù a zlee Labori, breutaer Zola, ober outi a
oa bet lakaet berz warno gant ar varnerion o selle evel divrudus. Goude e teuas Leblois da zezrevellañ
pezh en doa diskuliet Picquart dezhañ. An ofisourion devennet a erzeuas tra m’edo an
enepdrefuzourion tolpet dirak dor al lez-varn o huchal : « D’ar Seine an Italian », nemet e voe truezek
o zestenioù. Mercier ne ouezas nemet chom direspont pa reas Labori goulennoù outañ a-zivout an
teuliad kuzh a oa bet e kerz barnerion Dreyfus ; Henry ha du Paty de Clam a bennfollas, dre ma oa
deuet etretant Domange, bet breutaer da Dreyfus, da desteniañ ha da ziogeliñ bezoud an teuliad kuzhse. Henry a gomzas eus ul lizher a vije bet savet gant Impalaer Alamagn, na oa ket tu da embann evit
na wallveskañ e aozer en afer ; egile a zezrevellas dindan eñvor ar falsteul goveliet gant Henry hag o
« prouiñ » kablusted Dreyfus. Anat e oa d’an holl en em zifenne fall ar Sturvod. Hanotaux, Maodiern
an Traoù diavaez, a ouie dre an Alamaned e oa faos an teul meneget gant du Paty de Clam, a
c’houlennas e Kuzul ar Vaodierned ma ve paouezet gant ar breud ha graet un enklask a-benn keisiañ
ar falserion. Neuze de Boisdeffre, o tiawelout an argoll evit ar Sturvod, a reas eus e desteni un
ultimatom, o tiskleriañ dirak al lez-varn : « Ar c’hengor-barn oc’h, ar vroad oc’h. Ma n’he deus ket ar
vroad fiziañs e pennoù he luoz, er re a samm atebegezh an Difennerezh broadel, ez int prest da lezel
gant reoù all ar gefridi bonner-se. N’hoc’h eus nemet komz ». Er Gambr e-keit-se e veule Méline
obererezh de Boisdeffre, o kareziñ ar « vegenn gefredour » a emelle, gouez dezhañ, eus ar pezh na
selle ket outi. Maodiern ar Brezel Billot a zisklerias : « Dreyfus zo bet kondaonet en un doare dezvek
ha reizh ». De Boisdeffre a rae enta un drouktunerezh d’an dilez, endra edo ar wask enepdrefuzour
oc’h ober unan all d’an enbrezel mar bije didamallet Zola. A-du-rall e tiogele ar gouarnamant
reizhded kospidigezh Dreyfus. Kentoc’h eget mont enep ar galloud ha kemer ar riskl devoudañ un
emsavadeg, e voe gwell gant ar varnerion kondaoniñ Zola, en ur ser gant Perreux, merour L’Aurore,
da 3 000 lur a dell-kastiz ha d’ur bloavezh toullbac’h.
Ultimatom de Boisdeffre ha disentez barnerion Zola a roas an tu d’an tevezvod Méline da
c’hortoz dibenn an daelvezh hep ma ve lakaet en arvar an urzh hag ar peoc’h diabarzh. A-raok
dilennadegoù dezverezhel mae 1898 e reas d’an 9 ebrel ar gouarnamant mouezhiañ gant an Dael ul
lezenn o lakaat ar batromed kiriek d’ar gwallzarvoudoù c’hoarvezet gant o micherourion, goude bezañ
trec’het a-benn ar fin war eneberezh ar Sened. Ar strolladoù politikel o-unan a hete ar peoc’h : ne voe
ket komzet eus prosezioù Dreyfus ha Zola e-pad ar stourmad dilennel. Ar sokialourion a embannas ar
Manifesto d’ar Broleteriezh, skridaozet gant Guesde ha Jaurès ha sinet gant an holl gannaded
sokialour a bep tuadur, o kemenn d’al labourerion « na emouestlañ e hini ebet eus klannoù an
enbrezel bourc’hiz-se ». Gouez d’ar Manifesto e klaske ar gloerelourion divrudañ an holl
nannkatoliged : Protestanted, Yuzevion, Frankveizourion, hag e felle d’ar gevalaourion yuzev lakaat
ankounac’haat gwarzh Panama. Jaurès en em zigarezas da Péguy evit savlec’hiadur ar sokialourion o
lavarout o doa aon ar re-mañ rak na vezañ dilennet mar harpent ar stourmad azgwelour, peogwir ne oa

ket kalz tud a-benn ar fin o tiskrediñ war reizhded barnedigezh Dreyfus : perak enta o dije ar
sokialourion en em aberzhet en ur breud etre bourc’hizion ? Ar radikaled hag an araokadourion a
chomas evezhiek-tre ivez, daoust ma oa reoù anezho a oa drefuzour. Ne voe nemet en Aljeria e voe
disheñvel an traoù : eno e voe ahelet ar stourmad war an enepyuzevouriezh. Ne oa ket kalz diforc’hioù
etre ar Gambr nevez hag an hini gent. Ar sokialourion o doa hepken un nebeut kannaded muioc’h :
700 000 mouezh o doa bet ouzh 600 000 e 1893 ; ha dibriziet e oa ar c’hresk bihan-se e meno an holl
gant c’hwitadenn Jaurès ha Jules Guesde, trec’het o-daou gant greantourion araokadour, a-getep gant
Solages e Carmaux ha gant Motte e Roubaix. Gwanaet eo bet askell dehou ar radikaled, tra ma’z eo
bet kreñvaet an hini gleiz ; a-hend-all ez eus dilennet 250 araokadour. Ur c’hant kannad ez eus en tu
dehou, dre gontañ an « entuidi », ar virelourion hag ar vroadelourion. Dilennet eo bet Drumont en
Aljer, met un nebeut emstriverion o doa harpet Dreyfus o deus bet lamm, evel Jaurès, ar radikalsokialour Hubbard pe Joseph Reinach. Hogen nec’het eo an araokadourion gant kevredadur anat an
Iliz gant an tu dehou : ar vroadelourion zoken ne glaskont ket kuzhat o c’hloerelouriezh pa stignont
kudenn prosez Dreyfus e termenoù a vrezel relijiel etre katoliged ha Yuzevion, hag ar wask
asompsionat ne ziskouez mui an disterañ evezhiegezh en he bruderezh eneplik. Kavout a ra d’ar
republikaned habaskterour e vo lakaet likelezh ar renad en arvar mar kendalc’hont da gevrediñ gant an
tu dehou a-enep d’an tu kleiz pellañ. Un darn eus an araokadourion evel Poincaré ha Georges Leygues
a dro kein ouzh ar politikerezh a « beoc’h relijiel », o doa harpet betek neuze koulskoude, hag a zistro
d’al leviadurezh a « dolpadur republikan ». Méline a gouezhas da-geñver an devennadenn gentañ, dre
ma savas diouzhtu a-enep dezhañ ar muianiver graet gant difennerion al likelezh. « Ar Gambr he doa
graet he dibab da vat : etre an argoll sokialour ha “kengladelour” hag an argoll kilstourmer ha
kloerelour, ar radikaled hag an araokadourion n’o doa ket termet : roet o doa ar pouez brasañ d’an
argoll gourdrouzusañ, hini an tu dehou »12. Ar muianiver nevez a zistaole krenn ar gatoliged, hag ivez
askell dehou an araokadourion a gendalc’he da gevrediñ ganto.
Goude diskar Méline e voe savet un tevezvod all gant ar radikal Brisson. Pal ar gouarnamant
nevez oa skarat da vat an afer Dreyfus ha dreist-holl adluskañ al leviadurezh likaat bet dilezet gant an
tevezvodoù araokadour. Pennoù ar strolladoù kleiz o harpañ ar gouarnamant a c’hortoz digant hemañ
ma lakaio fin da vat d’an difreterezh drefuzour, ma kredont gwelout obererezh ar gevalaourion yuzev
ha ma spurmantont ur gwarzh a-rumm gant hini Panama : ned eo ket an enepyuzevegezh dibarek
neuze d’an tu dehou. Cavaignac, Maodiern ar Brezel, a studi pervezh teuliad Dreyfus. Dezastum a ra
ez eo bet kenwaller ar pennour da Esterhazy en hevelep embreg spierezh. D’ar 7 gouere 1898 e lenn
er Gambr tri zeul o lakaat bec’h war Dreyfus : al lizher digant Panizzardi ma komz hemañ eus
« D… », al lizher savet gant Henry met taolet war Panizzardi gant an holl evit an ampoent ha ma’z
eus graet meneg eus Dreyfus, hag erziwezh un teul ma oa enskrivet seurtanvet anzavadennoù en dije
graet Dreyfus da zeiz e zirezadur. Stlakadegoù a zegemer Cavaignac a-berzh tost an holl gannaded, a
zo disammet o askre. Gant laouenidigezh ez eo dezrevellet prezegenn Cavaignac gant ar wask
enepdrefuzour, hag un degemer mat a vez graet dezhi gant ar c’hedveno. Kadarnaet e voe kospidigezh
Zola gant al Lez-Engalv e gouere 1898, nemet e tiankas ar skrivagner e Bro-Saoz ; Picquart en doa
skrivet da Brisson o kinnig dezhañ prouiñ didamallded Dreyfus a voe toullbac’het adarre. Ne chomas
nemet un nebeut kelaouennoù evel Le Radical, Le Siècle pe La Petite République o c’houlenn
azgweladur breud Dreyfus hag oc’h ersaviñ ouzh emellerezh direizh an Erounid eus aferioù ar
Barnerezh. Faezhet da vat e hañvale bezañ an drefuzourion. E levenez an trec’h e tilezas ar gatoliged
hag ar vroadelourion pep evezhiegezh : Drumont, da skouer, a c’houlenne ur « Saint-Barthélemy »
eus ar Yuzevion, tra ma tisklerie an Tad Didon, o kadoriadañ dasparzhadur ar prizioù e kelenndi an
Dominigiz e Arcueil, ne zlee ket ar gouarnamant kaout aon, evit diwall ar vro, rak skuilhañ ar gwad
(hini ar Yuzevion, evel just).
Ur wech c’hoazh e voe azlañset ar stourmad azgwelour gant un darvoud dic’hortoz, pa hañvale
bezañ sac’het. Un ofisour eus gwazvod Cavaignac, ar pennour Cuignet, oc’h arselliñ paperoù teuliad
Dreyfus, a zeuas da ziskrediñ war zilested al lizher skrivet gant Panizzardi da Schwartzkoppen hag a
oa bet lennet gant Maodiern ar Brezel dirak ar Gambr. Gouzavet e voe Cavaignac, ha kengervel a reas
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diouzhtu Henry. Hemañ a anzavas en doa goveliet penn-da-benn an teul-se. Kerkent e voe
toullbac’het, hag antronoz, eleze d’an 31 eost, en em lazhas en e gell. (Istorourion ’zo a vefe tuet da
grediñ ez eo bet skoazellet Henry da vervel, war-benn mirout outañ a ziskuliañ anvioù an hini pe ar re
o doa gourc’hemennet dezhañ sevel ar falsteul : ul lizher skrivet gant Henry en e vac’h d’e wreg a
denn da brouiñ n’en doa ket goveliet an diell-se diwar e gentod dezhañ e-unan). Diouzhtu goude marv
Henry e roas de Boisdeffre e zilez, o seveniñ ar gourdrouz en doa graet e-kerz prosez Zola.
Digarc’hariet e voe Picquart, tra ma tec’has Esterhazy da London ha ma tistroas Panizzardi da Italia
da gemer penn ur c’hadred troadegiezh. Ar pep brasañ eus ar c’helaouennoù a stagas da c’houlenn
azgweladur breud Dreyfus : hep ma ve meneg c’hoazh eus didamallded ar pennour, e voe aze un
eilpennadur trumm eus ar wask c’hall. Cavaignac a roas e zilez ivez, hag e warlerc’hidi, ar gadourion
Zurlinden ha Chanoine, en em dennas diouzh o c’harg tost diouzhtu, ken arvarus e oa deuet houmañ
da vezañ. War-lerc’h disparti tri Maodiern ar Brezel e berr amzer, ne oa mui tu d’an tevezvod Brisson
da badout pelloc’h : diskaret e voe goude bezañ bet taget er Gambr war un dro gant ar vroadelourion
hag an tu kleiz pellañ.
Goude chom saouzanet ur prantadig da heul darvoudoù dibenn eost, ez ersavas ar wask dehou, ar
wask vroadelour pergen, dre embreger stourmadoù taer evit difenn Henry ha tagañ ar gouarnamant.
Ernest Judet ha Charles Maurras a led mojenn ar « falsteul brogar » : Henry en dije savet ar seurtanvet
lizher digant Panizzardi evit e erlerc’hiañ ouzh unan all skrivet gant an Impalaer Wilhelm II hag o
prouiñ ervat kablusted Dreyfus, met na vefe ket bet tu da embann en abeg d’an argoll a vrezel gant an
Alamaned o dije sellet evel un dismegañs c’hrevus e-keñver o Impalaer e wallveskañ en un afer
spierezh. Ne vern penaos enta ez eo bet Dreyfus un treitour, ha gouez d’ar vroadelourion ez eo direizh
klask e zidamall. Ar wask dehou a glask skoilhañ argerzh an azgweladur. Hag ouzhpenn ar
c’helaouennoù ez eus ivez ar saloñsoù, darempredet gant brientinion, bourc’hizion vras,
kefredourion ; evel just n’eus ket kreizennoù enepdrefuzour eus an holl anezho, hogen « ar saloñsoù
enepazgwelour oa hep mar ar re levezonusañ dre ma c’hallent pouezañ rag-eeun war an darvoudoù, e
kement ma keje enno tud ar gouarnamant hag ar gelaouennerion diouzh ar c’hiz »13. Ar mojennoù
savet evit kantreizhañ falsteul Henry en em ledas dreist-holl dre ar saloñsoù enepdrefuzour. Ar re-mañ
a voe « metou-tiñvañ ar voltennoù hag ar menoioù diwirheñvelañ. A zo muioc’h avat : dre o liammoù
gant ar wask hag ar bed politikel, dre arver al levezonoù o ren enno, o deus c’hoariet ur roll a bouez e
stummadur ar c’hedveno e-unan, ha dre se end-eeun, e dibunadur an Afer »14. Met dindan hol ar
vroadelourion emañ ar stourmad enepdrefuzour oc’h emdreiñ tamm-ha-tamm war-du ur stourmad
enep ar renad e-unan, dre ma soñj bremañ eneberion an azgweladur ne c’hallint ket kontañ war ar
Stad. Aergelc’h diskar an tevezvod Brisson e here 1898 a lak ar republikaned da gounaat ar
voulañjouriezh. Ur mennad a vouezh ar senedourion, ma tiskleriont ne roint o fiziañs nemet d’ur
gouarnamant harpet war un unvaniezh republikan hag o tiskouez fraezh e youl da ziwall an
ensavadurioù gwerinek ha gourfouez ar galloud trevourel war ar vilourion. E seurt amveziadoù ne oa
ket anv a glask harp an dehouidi : Charles Dupuy, a oa bet koulskoude unan eus ambilherion ar
c’hevredadur etre republikaned ha katoliged en daelvezh kent, a savas un tevezvod nevez a « dolpadur
republikan » graet gant maodierned araokadour ha radikal. Gant savidigezh ar gouarnamant Dupuy e
voe kadarnaet ur wech c’hoazh c’hwitadenn bolitikel entuadur ar gatoliged.
War an dachenn wirel e klaskas an Tevezeg Dupuy derc’hel an Afer, met an dehouidi o doa
pellaet diouzh ar savboent-se evit en em savlec’hiañ evel difennourion al Luoz hag ar Vammvro.
Anavezet e oa edo barnerion al Lez-Terriñ a-du gant azgweladur breud Dreyfus. Ha Picquart, keisiet
war un dro gant lezioù trevourel ha milourel war an tamall bezañ diskuliet rinoù eus e wazadur, a
c’houlennas digant al Lez-Terriñ divizout pe reizhaouerion o doa ar gembeli d’e varn. Al Lez-Terriñ a
ziferas ne vefe ket barnet Picquart a-raok ma vefe azgwelet breud Dreyfus ganti. Ersavioù taer a
zevoudas an disentez-se diouzh an daou du : ar vroadelourion a selle evel un dismegañs e-keñver al lu
tennañ un ofisour diouzh barrenn ar varnerion vilourel, tra ma save Kevre Gwirioù Mab-den a-enep ar
c’heisiadurioù ouzh Picquart. Stourmadoù a veze renet gant an dehouidi ouzh Loew pergen, ur
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protestant a orin yuzev o kadoriadañ Kambr dorfedel al Lez-Terriñ. Breutaet e voe degouezh Picquart
e Kambr ar Gannaded : nec’het e voe ar republikaned gant lavaredoù ar vroadelourion. Poincaré eunan a rebechas d’ar vilourion « heugiñ ar speredoù diuntuekañ gant dislavaroù dizisplegadus », oc’h
ouzhpennañ : « Petra e vije ar vrogarouriezh ma ne c’hoarvezje ket dreist-holl eus an doujañs d’hon
hengounioù broadel a yonez hag a frankiz ? ». Eilpennet e oa an traoù : bremañ e c’hoarie an
dezvegezh hag ar gwir e gounid an drefuzourion, goude bezañ bet armoù etre daouarn o eneberion.
Diarc’hañ azgweladur prosez Dreyfus oa deuet da vezañ kement ha difenn an ensavadurioù
republikan. « Ar vourc’hizion frankizour ha politikerion ar c’hreiz a c’halle a-benn ar fin difenn
Dreyfus hep koustiañs fall »15. E seurt amveziadoù e kreskas pouez Kevre Gwirioù Mab-den e-metou
ar republikaned. Aozañ a rae ar C’hevre tolpoù, poellgorioù lec’hel dre ar broviñs a-bezh. Kendaeloù
a veze renet gant Victor Basch e Roazhon, Emile Durkheim e Montpellier, Célestin Bouglé e
Toulouse, tra ma kantree Francis de Pressensé eus ur gêr d’eben evit komz diwar-benn an Afer.
Arc’hant a veze dastumet war-benn kellidañ ar bruderezh drefuzour : a-barzh ur bloavezh e voe serret
168 000 lur-aour. Dav eo merzout avat e chomas bevennet niver izili ar C’hevre : 4 500 e dibenn
1898, 8 500 bloaz goude. Ur framm labour e oa Kevre Gwirioù Mab-den, a oa bras e levezon war ar
boblañs, met ne oa ket un aozadur yoc’hek. A-du-rall e vrasae ivez arwarzh ar re o doa difennet
Dreyfus adalek an derou : Clemenceau, Jaurès, Péguy.
Er c’hamp all e voe adsavet gant Paul Déroulède ha Marcel Habert e gwengolo 1898 Kevre ar
Vrogarourion, aozadur bet krouet e 1882, republikan en derou (ha paeroniet neuze gant Victor Hugo
ha Joseph Reinach), aet goude da voulañjour ha loezet e c’hwevrer 1889 gant ar gouarnamant. Emañ
amkaniad Kevre ar Vrogarourion doare nevez e hil ar voulañjouriezh : diskar ar renad daeliek hag
erlerc’hiañ outañ ur renad milourek hag unezholadek. E genver 1899 ez eus savet ur benveg all :
Kevre ar Vammvro C’hall, a venn kempouezañ Kevre Gwirioù Mab-den ha stourm outañ ; e-touez e
ziazezerion e kaver ar skridvarner Jules Lemaître hag ar barzh François Coppée, o tesachañ diouzhtu
Barrès ha Brunetière. E kelennadurezh ar C’hevre nevez ne oa dave ebet d’an enepyuzevouriezh :
pezh a oa e kont oa, evel ma lavaras Brunetière en un etreweladenn gant ar gelaouenn Le Temps,
« diwall ar vammvro c’hall () diouzh gourdrouzoù ar seurtanvet Kefredourion ». Difennerezh an
hengounioù gall a-enep pep gourzhtreiñ dispac’hel oa enta pal ar C’hevre, a reas berzh diouzhtu en
Akademiezh (ma emezelas Gaston Boissier, Paul Bourget, José Maria de Hérédia, de Voguë, dug de
Broglie, d’Haussonville), e-touez izili an Institud hag un darn eus ar skolveuridi. Harperion all a voe
kavet ivez e-touez ar skrivagnerion, evel Frédéric Mistral, dedennet gant mennozioù rannvroelour
Barrès, Francisque Sarcey, Jules Verne, Léon Daudet, Gyp, Pierre Louys, Adolphe Brisson. Anat e oa
n’edo ket an holl gefredourion diouzh an hevelep tu. Stagañ a reas Barrès da reiñ diazezoù damkanel
d’ar vroadelouriezh henvoazelour-se. Aozer Le Culte du moi en doa astennet da Frañs e vrogarouriezh
lorenat, o stadañ ne oa mui tu d’ober eus Loren stern ur vroad, nemet e kendalc’he e broviñs c’henidik
da c’hoari ur roll a bouez e difennerezh milourel Bro-C’hall. Evit termenañ petra eo ar vroad, ez
amprest Barrès ur skeudenn digant an douarouriezh. « Keñveriañ a rafen a-walc’h, emezañ, ur vroad
gant ar c’houignoù mein-se a gemer stumm peurliesañ en dour-red hag a reer torpezadoù anezho. Ar
simant o liammañ ar mein-se a zeu evit darn eus o c’hrignadur end-eeun hag eus o lusk-dilusk… E-se
e hañval din an hinienn bezañ liammet ouzh he holl ziagentidi varv dre labour an hiniennoù hag an
aberzhioù a zo bet araozi, evel ar maen ouzh an torpezad dre ar simant en deus stummet ar gwiskadoù
lerc’h-ouzh-lerc’h »16. N’eus ket enta a donkadur hiniennel evit Barrès, a dermen ur broadelour evel
« ur Gall deuet emskiantek ouzh e stummadur », oc’h ouzhpennañ : « asantiñ d’ur savelegezh eo ar
vroadelouriezh. N’eus ket zoken a frankiz-dezevout. Ne c’hallan bevañ nemet a-geñver gant va
Anaon. Int ha va bro eo a c’hourc’hemenn din un ober resis »17. Gouez da Barrès ne ra an
hiniennelouriezh hag ar frankizouriezh deveret diouzh Dispach 1789 nemet diwriziennañ ar
C’hallaoued, nad int mui emouez ouzh o liammoù gant ar remziadoù marv ha n’o deus mui damant
ebet da zazont o bro, dre ma n’int gouest ken da reiñ d’o buhez nemet palioù personel. Ha seurt
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emskiantadur ouzh an dleadoù e-keñver an tremened zo un afer a gantaezañ da gentañ-penn evit
Barrès, a sell ouzh ar poell hag ouzh ar ouezoniezh evel noazus, e kement ma lakaont didalvoud pep
andon ampoellek a anaoud ha ma tedaolont enta tud diwriziennet. E-se ne c’hell bezañ nemet
diwriziennidi eus ar gefredourion drefuzour diazezet o freder war ar poell hepken ; setu amañ an
daolenn a ra Barrès anezho : « Natur eo da Emile Zola soñjal evel ur Veneziad diwriziennet. Evit ar
“Gefredourion” mennet da sklaeraat un Afer dianav dimp an elfennoù anezhi a engouestl nebeutoc’h
hervez ar reizhpoell eget da heul un angerzh diyac’h. Dindan levezon doanius ar ouizielouriezh hag ar
soliadelouriezh, o deus kollet skiant ar vroad. Alese e teu o dallentez. “Ganadur ar Skol-veur”, ar
C’hefredour, zo ivez “enebour ar gevredigezh”. N’en deus ket da emellout eus ur rendael nad eo ket
evit meizañ ar ster don anezhi »18. Diwriziennidi ez eus ivez eus ar bolitikourion republikan : ha n’eo
ket bet anat d’an holl o breinadur pa’z eo tarzhet gwarzh Panama ? Penaos ne vefe ket ger de
Boisdeffre hag ar pennoù milourel all, o komz en anv o atebegezhioù ponner, kalz talvoudusoc’h eget
ger tud evel Reinach pe Clemenceau ? Gant Barrès ez adkaver dasstourm ar remziad lennegel
yaouank eus dibenn an 19t kantved a-enep ar soliadelouriezh hag ar boellelouriezh. Rankout a ra ar
poell chom isurzhiet d’ar santadoù haelañ, evel ar vrogarouriezh. Tizhout ar Sturvod zo tizhout ar
vroad he-unan : mar koll houmañ fiziañs en he fennoù, e kouezho buan en he foull. Zoken mar bije
didamall Dreyfus, e vije atav torfedourion eus e zifennourion. Gwell derc’hel d’un direizhder, pegen
kriz bennak e ve, eget lakaat en arvar dazont ar vroad.
Diouzhtu en devoe Barrès ul levezon vras war an tu dehou pellañ : kalz uheloc’h e oa live e
zamkanañ eget hini ar skrivagnerion vroadelour all. Kelennadurezh Drumont da skouer oa « ur meni
mesiazelezh hep kimingadezh, un aviel a gasoni hag a wad »19, tra ma oa Déroulède ur barzh o kanañ
ar Vammvro hag an Digoll, hep spered politikel ha pout d’ar meizadekaat. Ouzh an talvoudoù a
wirionez hag a yonez difennet gant Kevre Gwirioù Mab-den ez enebas Kevre ar Vammvro C’hall an
doujañs d’ar vroad, d’he luoz, d’he hengounioù, o kareziñ garv spered etrevroadelour ar sokialourion
hag an anveliourion drefuzour, o tiwall ar « skiant-vat c’hall » a-enep d’ar « follentez anvroat ». Ha
tra ma tamalle d’e eneberion pezh a anve o strizhkredennegezh eneprelijiel, e klaske Kevre ar
Vammvro C’hall tremen evit ur skouer a c’houzañvusted dre zinac’h pep liamm gant ar gatoligiezh ha
dre gondaoniñ an enepyuzevouriezh. Ha ne c’halle ar pennaennoù a wirionez hag a yonez engalvet
gant an drefuzourion tizhout a-benn ar fin nemet ar gefredourion, tra ma kave dodenn an unvaniezh
en-dro d’ar banniel asant ur c’hevredig ledan e-touez an holl renkadoù. Buan e teuas Kevre ar
Vammvro C’hall da gaout 100 000 ezel tutaet en holl wiskadoù kevredigezhel ; niverek e oa ar
broleterion : 6 000 treloc’her e Pariz, 3 000 micherour e Saint-Etienne, 3 000 micherour all e
Marseille. Berzh a reas ar C’hevre dre ma tizhe e vruderezh santadoù brogar ur bern Gallaoued,
prederiet gant prientidigezh an Digoll hag aet skuizh gant un difreterezh a sellent evel noazus d’al
luoz ha d’an difennerezh broadel. Un dislavar oa aze avat : un aozadur henvoazelour hag
enepdispac’hel en em vatae eus ur vrogarouriezh poblek a oa e hil an Dispac’h gall. Adkavout a raed
an hevelep forc’hellegezh hag e mare ar voulañjouriezh pa gevrede mirelourion ha tud eus an tu kleiz
pellañ en hevelep luskad. Aze e c’hoarias ampartiz Jules Lemaître, a ouezas en em azasaat ouzh pep
kevredig. Lemaître ha Brunetière eo a rene an emvodoù foran, ha n’eo ket Barrès en dije-eñ heuget
buan tud ar metaouioù gwerin. Kevre ar Vammvro C’hall a dennas korvo a-hend-all eus ar birvilh
broadelour en-dro da afer Fachoda. E gouere 1898 e voe gouzalc’het ar gêr-se eus uheldraonienn an
Nil gant ar pennour Marchand o klask ul linenn-gehentiñ etre dalc’hadennoù gall Afrika Gornog ha
Djibouti. Hogen Marchand a rankas dilezel Fachoda d’ar 4 du 1898 war urzh ar gouarnamant en abeg
da enebiezh ar Saozon a selle ouzh traonienn an Nil evel un dachenn viret ; un arvar brezel oa aze etre
an div riez hag al leviaded c’hall a ouie ervat ne oa ket gouest o morlu da dalañ ouzh an hini
breizhveurat. An darvoudoù-se avat a gendaolas da vroudañ ar vroadelouriezh e Frañs.
Edo Kambr dorfedel al Lez-Terriñ o prientiñ azgweladur breud Dreyfus, ha taget e veze dibaouez
he barnerion gant ar c’helaouennoù broadelour. Ha berzh a rae seurt stourmadoù gwask dre ma oa
divrudet ar reizhaouerion abaoe gwarzh Panama, p’o doa didamallet an holl bolitikourion gwallvesket
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en afer (nemet unan, Baïhaut, en doa paket evit an holl re all). « Kenwallerezh ar varnerion, an daelidi
hag ar vaodierned oa un dra divar diouzh meno lenner La Libre Parole pe L’Intransigeant »20.
Kadoriad Kambr geodedel al Lez-Terriñ, Quesnay de Beaurepaire, enepdrefuzour ha gwarizius ouzh e
getpared eus ar Gambr dorfedel, a gasas da Mazeau, Kadoriad kentañ al Lez, un danevell o flatrañ ar
varnerion Loew ha Bard eus ar Gambr dorfedel a untuegezh e gounid Picquart. War urzh Maodiern ar
Brezel e voe graet diouzhtu un enklask, a lakaas a-wel disolded tamalloù Quesnay de Beaurepaire.
Hemañ a savas un eil danevell o lakaat diskred war holl reizhaouerion al Lez-Terriñ, ha diouzhtu
goude e roas e zilez hag ez eas da skrivañ pennadoù hir war ar gelaouenn enepdrefuzour L’Echo de
Paris evit kantreizhañ e emzalc’h. Ha pegen arzaeladus bennak e oa arguzennoù Quesnay de
Beaurepaire, e voent skogus, dre ma oant re ur reizhaouer en doa sammet kefridioù uhel hag a oa
sellet gant kalz tud evel un den bet gwell gantañ lakaat e remzad en arvar eget kuzhat un direizhder.
Hag ar gouarnamant, na ziskoueze ket kalz a entan da harpañ ar varnerion evit na vezañ lakaet da
genwaller ganto, a leze da grediñ dre e emzalc’h ne oa ket disol an holl damalloù-se.
Ar stourmad a-enep d’ar Gambr dorfedel a reas berzh ivez e-touez an daelidi. Gant ar gannaded
dehou e voe endodet ur mennad lezenn o fiziout azgweladur prosez Dreyfus en holl Gambroù unanet
eus al Lez-Terriñ, ha n’eo ket mui er Gambr dorfedel hepken (gant an holl Gambroù kevret e oa
nebeutoc’h a chañsoù ma ve torret barnedigezh ar c’huzul-brezel). An Tevezeg Dupuy a savas a-enep
da seurt emell direizh a-berzh an Erounid e traoù ar Barnerezh, ma wele un droukziraez d’ar renad
republikan, nemet e roas e asant a-benn ar fin da heul pouezadurioù digant an Arlevier Félix Faure a
oa enepdrefuzour. Taeroc’h eget biskoazh e oa an difreterezh er vro. Reinach a damalle da Henry
bezañ bet kenwaller da Esterhazy. E-keit-se e tigore ar gelaouenn La Libre Parole ur rakgouestladeg
foran, aozet « evit intañvez hag emzivad ar mael Henry a-enep d’ar Yuzev Reinach » ha paeroniet
gant Kevre ar Vammvro C’hall : 14 000 den a gasas 131 110 lur. E-touez ar sinerion e veze kavet
anvioù brudetañ ar vrientinelezh c’hall, milourion e-leizh, skrivagnerion evel Pierre Louys ha Paul
Valéry ; 53 c’hannad dehou a gemeras perzh ivez er rakgouestladeg. Houmañ a voe ar poent-loc’hañ
eus stourmadoù renet enep ar Yuzevion hag enep reizhaouerion ar Gambr dorfedel. Ar varnerion a
zegemere strobadoù a lizheroù-kunujenniñ dizanv. Edo ar gouarnamant o toujañ taolioù-strap mar bije
fiziet an azgweladur er Gambr dorfedel hepken. Hag ar C’hadoriad Mazeau a zisklerias ne c’hellje ket
izili ar Gambr dorfedel barn en o frankiz klok en un hevelep aergelc’h a angerzhioù dirollet : pa gile
ar gouarnamant ne felle ket d’ar reizhaouerion sammañ o-unan-penn difennerezh an ensavadurioù.
D’an 27 genver 1899 e tivizas ent kefridiel Kuzul ar Vaodierned fiziout e Kambroù unanet al LezTerriñ ar gefridi adwelout breud Dreyfus. Karezet e voe diouzhtu an disentez-se gant un niver a
gannaded kleiz, prederiet gant difennerezh ar renad, hag a embannas ur manifesto a voe sinet gant
araokadourion evel Barthou, Poincaré, Jonnart, radikaled evel Léon Bourgeois ha Camille Pelletan,
sokialourion evel Millerand. Kement-se a gendaolas da zonaat c’hoazh an troc’h etre an
araokadourion gleiz evel Poincaré o tostaat mui-ouzh-mui d’ar radikaled hag an askell dehou a chome
kevredet gant ar virelourion. D’ar gannaded a c’houlenne outañ petra e oa mennet d’ober evit saveteiñ
an dezvegezh, e respontas Lebret, Maodiern ar Reizh : « Sellit en ho pastelloù dilennel ». Evit gwir ne
c’hortoze ar braz eus ar boblañs nemet dibenn ar stourmadoù hag an dizurzh. Dre ma oant emouez
ouzh se, e tarbennas ar gannaded disentez ar gouarnamant dre 324 mouezh ouzh 207. Diaesoc’h e voe
an traoù evit an tevezvod er Sened : ne oa ket ar senedourion ken sujet da neuennadurioù ar c’hedveno
hag ar gannaded ; ken kreñv e oa an argoll a gabaduilhoù avat ma rojont ivez o asant dre 158 mouezh
ouzh 118. D’an 8 c’hwevrer e voe klozet enklask ar Gambr dorfedel ; houmañ a golle he c’hefridi
varn evit dont da vezañ hepken ur benveg-kuzuliañ. Evel evit prosez Zola o doa an enepdrefuzourion,
dre o stourmadoù gwask ha dre enluskadur o dalc’hidi, lakaet ar gouarnamant hag ar reizhaouerion da
blegañ.
D’an 18 c’hwevrer e varvas an Arlevier Félix Faure en un doare trumm e gwele e vestrez. Faure,
hag-eñ difennour eus an ensavadurioù dre berzh e gefridi, en doa pouezet evit ma ve lamet he
c’hembeli digant ar Gambr dorfedel : enepdrefuzour e oa hag e venne lakaat fin da bep difreterezh.
Drumont hag ar vroadelourion a reas redek ar brud e oa bet kontammet an Arlevier gant e vestrez a oa
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gopret gant an drefuzourion. Forzh penaos e oa marv Félix Faure ur c’holl bras evit an
enepdrefuzourion. Da zeiz an douaridigezh, eleze d’an 23 c’hwevrer, e vod Paul Déroulède izili Kevre
ar Vrogarourion war hent an ambrougadeg-kañv : ar pal oa pouezañ war zilennadenn an Arlevier
amsavat. Hogen Lucien Herr ha Péguy o deus ivez strollet o dalc’hidi : kunujennoù hag emgannoù ez
eus. Gant an darvoudoù-se ez eo tommet ar speredoù ; Déroulède a glask lakaat ar c’hadour Roget,
enepdrefuzour anavezet, d’ober un taol-Stad : kregiñ a ra e brid marc’h ar c’hadour en ur lavarout hag
adlavarout : « Suivez-nous, c’est pour la France ». Met ar marc’h zo kreñvoc’h eget Déroulède, ha
desachañ a ra ar paotr, atav heuliet gant keneiled dezhañ, betek porzh ul ludi, ma’z int harzet ha
toullbac’het an holl anezho war c’hourc’hemenn Roget. Hemañ oa enepdrefuzour, evel ar pep muiañ
eus ar vilourion, met ivez republikan ha feal d’ar renad.
Ne baouezas ket evit kelo an difreterezh enepdrefuzour. Da amsaver Félix Faure e voe dilennet
Loubet, en devoe an trec’h war Méline bennozh da vouezhioù ar gannaded hag ar senedourion
drefuzour. Tevezeg e oa bet Loubet e 1892, ha mesket e gwarzh Panama. Pa voe dilennet, e voe
kunujennet gant e eneberion o huchal : « Bevet Panama Iñ ! ». Stourmadoù a voe renet enep dezhañ
gant ar wask enepdrefuzour. Edo ar C’hevreoù broadelour o prientiñ taolioù-fourgas e Pariz da-geñver
endorniadur an Arlevier nevez. Brunetière, o raksantout dañjer un diktatouriezh vilourek, a guitaas
neuze Kevre ar Vammvro C’hall. Ar gouarnamant a gemeras diarbennoù : miret e voe Déroulède en
toullbac’h da c’hortoz e varnedigezh, furchet e voe gant ar bolis e sezvaoù Kevreoù an tu dehou
pellañ.
E seurt amveziadoù e teraouas azgweladur breud Dreyfus gant al Lez-Terriñ d’an 31 meurzh
1899. Unan eus testenioù pouezusañ e voe hini Maurice Paléologue, a oa e penn ur gwazadur
stlennaerezh eus Maodiernezh an Traoù diavaez, distag-krenn diouzh hini ar Sturvod. Goulennataet e
voe a-zivout ar seurtanvet lizher digant Impalaer Alamagn ; goude e tisklerias bezañ bet dipitet gant
an diouer a skiant-prenet a-berzh ar varnerion : « Ezhomm a’m eus bet, emezañ, eus 20 munutenn evit
o lakaat da gompren ne emell ket ur veurdez impalaerel, diouti he-unan, eus an aferioù spierezh ».
Aterset e voe ivez diwar-benn ur pellskrid kaset gant Panizzardi d’ar Penn-Sturvod italian d’an 2 du
189421 : diskouez a reas Paléologue e oa bet distummet testenn ar pellskrid gant ar Sturvod gall ha ne
daole bec’h e nep doare an destenn orin war Dreyfus. Trubuilhet e veze diarsav dalc’hioù al LezTerriñ gant dizurzhioù, tra ma ne baoueze ket ar stourmadoù gwask feuls hag an difreterezh war ar
straed. D’an 3 mezheven 1899 koulskoude e tivizas al Lez kas en-dro an afer dirak ar c’huzul-brezel.
Torret e oa barnedigezh kentañ Dreyfus en abeg d’an teulioù kuzh bet e piaou ar varnerion en un
doare andezvek hag ivez da heul alioù kevarouezourion skriturioù nevez o doa ensellet ar
« bordereau ».
Da heul an disentez-se e voe didoullbac’het Picquart, aotreet Zola da zistreiñ e Frañs, ha keisiet ar
c’hadour Mercier evit bezañ diskuliet rinoù milourel da varnerion Dreyfus dre an teulioù en doa roet
dezho. Dipitet bras e oa an enepdrefuzourion : an tunioù o doa arveret evit lemel he c’hembeli digant
ar Gambr dorfedel o doa disoc’het d’ur c’hwitadenn evito. O vezañ ma ne oa mui tu dezho da
skoilhañ an azgweladur dre an hentoù dezvek, e rejont o meno a-zevri diskar ar renad, evel m’en doa
klasket e ober Déroulède d’an 23 c’hwevrer. D’ar sul 4 mezheven ez aloubas un diskeladeg
vroadelour yoc’hek marc’hva Auteuil, hag an Arlevier Loubet a oa eno a voe skoet gantañ a daolioù
bazh. Da heul seurt gourdrouzoù ouzh ar renad en em unanas diouzhtu an holl republikaned. Er
Gambr e voe amparet « Poellgorioù Salvder ar Bobl », tra m’en em dolpe ar sokialourion d’o zro d’ar
sul 11 mezheven war marc’hva Auteuil, o tevoudañ emgannoù. Diskaret e voe an tevezvod Dupuy,
rebechet dezhañ bezañ divarrek da ziwall ar Republik : dilezet e oa bet gant ar pep brasañ eus an
araokadourion. Ar re-mañ a yae d’ober gant ar radikaled hag ar sokialourion ur muianiver a
« zifennerezh republikan ». Trec’h e oa an drefuzouriezh war an dachenn bolitikel : deuet e oa da
vezañ liammet gant ar Republik, ar werinelezh, al likelezh, ar yonez kevredigezhel. Ar republikaned,
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a oa bet ar pep muiañ anezho en derou pe a-enep an azgweladur dre vrogarouriezh, pe en entremar, pe
diseblant, o doa ersavet taer ouzh an enepdrefuzourion p’o doa klasket ar re-mañ diskar ar renad.

GENEL HEP FEULSTER ?
gant
CHANTAL AN NOALLEG
24 mae 1977. Ur eur veure. Distro omp, Yann-Baol ha me, eus Ti ar C’hultur Roazhon ma’z omp
bet kaset evel boaz dre ranellder ha c’hoant gouzout, na c’hwitañ war un dra pe dra… Dilun e oa, nav
eur noz pe war-dro, derc’hent ec’hwel hollek an 24. War Ouest-France e’m boa bet tro da lenn,
meneget e-touez ar filmoù : « Maison de la Culture, 9 heures : Naissances ». Bo ! ’m boa soñjet.
Perak mont di ? Mezeion dreist-holl a gomzo… hag ur wech ouzhpenn e vo kempennet ar c’hudennoù
en tu diouzh ar reizhiad. Koulskoude, deuriet e oan. Yann-Baol en deus graet goap. Ken dispis an titlse, ken lies e oamp chomet hon fri war ar gloued da geñver an abadenn-mañ-abadenn…
« Naissances ». Ar ger-se en deus graet e hent dre va fenn ha digoret ’m eus Confluent mae 1977,
kelaouenn viziek Ti ar C’hultur. Pajenn 14… Skeudenn ur babig o c’harmiñ hag a-gleiz an destenn
amañ dindan :
Genel ha hentenn : bevet Leboyer.
« Bez’ ez eus war an douar ur spesad loenel ma vez tapet krog en hini bihan o tont emaez kof e vamm dre e bavioù a-dreñv hag, e benn d’an traoñ, skoet gant unan bras ken na
c’harmfe. Neuze, goude bezañ bet troet-distroet, eo pakadet ha lakaet a-gostez. () D’an
ampoent, stlapet en ec’honder divent, e kav ennañ ar goullo ha buhezañ e-unan-penn an
avantur-diazez a zo bet a-viskoazh hag a vo da viken. N’emañ ket er bed, hogen e-kichen.
N’en deus krap ebet, pep tra o tont a-ziavaez, evel ma teu e teu. Ne c’hell nemet garmiñ »,
eme Christiane Rochefort en he levr, Les enfants d’abord. Enebiñ a ra ar pleustr-se ouzh
hentenn Leboyer :
« Ar ouizieien a ginnig lezel ar babig war gof e vamm, amzer d’ar funig da vezañ
erlec’hiet outi an analañ ha d’ar skevent da zijogañ ; ha diwall a reont an hini nevez-c’hanet
diouzh an trouzioù, ar gouleier hag ar jestroù taer. Berzh a reont gant o hentenn : ar re vihan
a anal ! Hep ma ve skoet ganto ! Da c’houde, ne glever ket ar garmoù-se ken truezus »,
emezi. Penaos emañ kont resis gant seurt rendael a-zivout ar gwilioudiñ hag ar genel « hep
feulster » ? Hag enebet eo e gwirionez an div hentenn ? Hag ur gudenn a vezegiezh eo hepmui ? A-benn spisaat ar mennozioù skignet er wask, er c’hedveno war an divoud, e vo ur
breud e Ti ar C’hultur d’al lun 23 mae, da 20 eur 30, ma kemero perzh :
– mezeion ’zo eus Roazhon,
– mezeion oc’h ober gant hentenn Leboyer,
– amiegezed,
– bredoniourion…
Bannet e vo film Frédérick Leboyer evit luskañ ar breud.
Evel kalzik a dud e’m boa klevet anv eus an den-se en doa embannet e 1974 Pour une naissance
sans violence1, nemet diwar voltenn e oa. Goût a ouien ivez en doa graet ur film war an divoud. Setu
holl… Aet omp ha diaes e voe dimp tuañ hon c’harr. Leun a dud e oa an naouaz e Ti ar C’hultur, an
holl o c’houlenn a-heligentañ ouzh merc’hed an degemer : « Sur oc’h ? N’eus mui plas er
skeudennva ? » Hag ar merc’hed da respont dre nac’h : « N’eus mui. Pignit d’an nec’h mar karit !
C’hwi welo… Da zek eur avat e vo ar breud er sal Jean Vilar. Brasoc’h eo ha plas a vo evit an holl,
sur a-walc’h ! » War se omp pignet. Er skalieroù, ur maread tud. Tostaet hon eus ouzh ar skeudennva,
bountet, emsilet, kavet un ichou e-touez an dud, gortozet en hon sav. Tenn da grediñ niver an
arvesterion e-barzh Ti ar C’hultur Roazhon an noz-se. Kejet ’m eus zoken gant unan eus skriverezed
va burev, el lec’h-se ma vezer boas da welout dreist-holl studierion pe « intelektualed » ! Ret-mat
1

Frédérick LEBOYER, Pour une naissance sans violence, Seuil, 1974. El levr-se emañ savet ar goulenn-mañ : « Ha ken
poanius e ve d’ar bugel dont er bed ha ma oa gwechall d’ar vamm gwilioudiñ ? Ha mard eo evel-se, piv a ra forzh ? », p. 15.

lavarout e oa digoust an abadenn. Met ne spir ket da zisplegañ e oant deuet a-vil-vern. Anat ’ta, pa
vezont deuriet, e teuont ha n’eus ket ezhomm da vont d’o c’herc’hat ! Ken gor hag ur forn e oa deuet
ar sal da vezañ, ha digor an dorioù.
Daou film gant Leboyer zo bet bannet. An hini kentañ : Shantala, anv ur vaouez a vro India. He
gwelout a reomp o flourañ ur babig ha leuñviñ ha dorloiñ hir amzer gant eoul… Ar c’hroc’hen evel un
doare da gehentiñ gant an nesañ ha da enaouiñ na dudi… War ur pallenn plañsonet edont, al laboused
o richanañ tro-dro dezho ha skeudennoù mor kemmesket a sonerezh India, e-giz ul liketenn
daranverezh. Splann e oa an argeloù : ar mor, ar vamm, ar gwagennoù, ar flouradennoù. Ur film
diouzh ar c’hiz, na petra ’ta, unan c’hoazh e-mesk an holl re kinniget gant bredvezegerezh a-stroll da
skouer, evit bezañ nes d’an natur ha da vondougoù an denelezh dre zizoleiñ en-dro hengoun ar Reter.
En eil film, Naissance, gant Leboyer ivez, edo diskouezet ganedigezhioù, pe kentoc’h kalvezderioù
disheñvel ar genel. Da gentañ, skeudennoù babigoù o tont e-maez gouhin o mamm hag o c’harmiñ
raktal a-bouez-penn, linennoù o dremm ken roufennet ha disneuziet ma hañvalent bezañ prouennoù ar
boan a c’houzañvont evit dont er bed2. Ha neuze, skeudennoù all, re ur bugel ganet gant an hentenn
Leboyer : didrouz, gouleier izel, jestroù flour ha tener en-dro dezhañ, ken flour ha kof e vamm pe an
dour. Ne oa ket bet troc’het trumm ar funig hag ar babig, ne oa ket bet dispartiet diouzh e vamm ; er
c’hontrol, lakaet e oa bet war he c’hof pell a-walc’h ha goude en dour klouar. Amzer dezhañ da
zizoleiñ e-unan ar bed ma ranke bevañ, ha n’eo ket e rediañ d’e zizoleiñ, evit ma ne ve ket re grenn an
tremen eus metou ar mammog d’an aer3.
Echu an daou film. Un eurvezh e oant padet. Diskennet omp d’ar sal Jean Vilar, un amfi ken leun
ha da geñver gala ur c’haner brudet. Digoret e voe ar breud etre an Ao. Dr Michel Odent4, atebeg war
wiliouti Pithiviers (nepell diouzh Orleañs) diouzh un tu, ha, diouzh an tu all, mezeion ha tud Roazhon.
Dre gomz pe dre skrid eo bet savet ar goulennoù, met ne’m eus ket koun anezho holl, nag eus an holl
respontoù, nag eus an holl ersavioù kennebeut, pa’z eo padet an emvod betek kreiznoz hanter. Ne
zanevellin ket enta an traoù dre an hir. Strivañ a rin kentoc’h da zisplegañ gant petra on bet dedennet
ha da sevel va goulennoù.
Setu mesk-ha-mesk, goulennoù pe evezhiadennoù graet gant an dud ouzh an Ao. Odent : Petra a
rit er gwiliouti-se ?… Filmoù Leboyer… Pelec’h edo ar vamm ’ta ? N’eus koulz lavarout anv ebet
anezhi ha ne spurmanter peurliesañ nemet ar babig hag ar mezeg oc’h ober war e dro. Pelec’h edo
koskor ar gwiliouti neuze ?… Pe roll eo hini an tad e-pad ar gwilioud ? Petra a soñjit eus ar gwilioud
er gêr ? Hag a-du emaoc’h gant reiñ bronn d’ar babig pe get ? Hag e c’hell bugale all bezañ er salwilioudiñ ? Penaos e vo dazont ar vugale ganet « hep feulster » ?… Karezet eo bet ivez mezeion ’zo
eus Roazhon, re an Ospital pergen : Perak ne brienter ket mui ar merc’hed da « wilioudiñ hep poan » ?
Perak e virer outo a walc’hiñ ha bouchenniñ o babig e-pad an deizioù kentañ ? Betek pegoulz e vo
roet dezho louzeier hep displegañ da betra e talvezont ? Betek pegoulz an diouer a goskor ?…
Merc’hed eus Groupe Femmes Roazhon dreist-holl o deus savet o mouezh, droug enno, ar c’hevredig
oc’h ersaviñ taer a-du pe a-enep pa seblantent a-wechoù aloubiñ ar gomz betek re5.
Diouzh e du, mezeg Pithiviers en deus klasket displegañ an taol-arnod ma kemer perzh ennañ. Ur
striv eo da « brederiañ war aozioù boas ar genel er broioù greantelaet » ha da « lakaat e kont arbennbezañ ar gwilioutioù », pa’z int al lec’h kentañ ma krog ar bugel da gemer e blas er gevredigezh. Ar
2

Meur a wech e-barzh levr Leboyer e lenner an droienn-mañ : « kaout euzh ouzh dont er bed », evel p. 30 da skouer :
« Nerzh ha donder buhezadur ar genel eo en gra ken euzhus. Ne sant netra an hini nevez-c’hanet a lavar, a gred an dud. Pep
tra a sant avat », ha p. 34 : « Garmiñ a ra ar bed, garmiñ ar bugel d’e dro ! »
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LEBOYER, op. cit., p. 76 : « Koulz ar c’hanedigezh, ar pennadig bresk-se, nag a zoujañs a zo da gaout outañ ! Etre daou
ved emañ ar bugel. War an treuzoù. Etre daou. Arabat e wallgas. Arabat e vountañ. Lezit eñ da zont tre. Nag ur c’houlz, nag
iskisat tra ! An hini bihan-se nad eo ket ur groueell ken ha nad eo ket c’hoazh un den nevez-c’hanet. »
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Skrivet en deus : Bien naître, Seuil, 1976.

E Naoned ivez emañ merc’hed ’zo o stourm war an hevelep tachenn. An arc’hadurioù-se o sevel dre-holl er bed zo un
eztaol eus o youl da na vezañ direet d’ur mammog hep-mui, eleze d’ur benveg gouzañvat, palvataet gant mezeionkalvezerion « a oar » hag a nac’h an denion ez int. Goulenn a reont ma ve denekaet ar gwilioutioù ha ne ve ket sellet ouzh ar
vrazezded evel ur c’hleñved.

gudenn zo, hervezañ, « prientiñ degemer an hini nevez-c’hanet ». Da heul Leboyer en deus ijinet un
hentenn a ra anezhi « hentenn an hevoud »6 ha gwilioudiñ a zeu da vezañ mui-ouzh-mui un ober
kreizet war ar babig e-unan, ha n’eo ket mui war ar vamm nemetken. Anv zo da « reiñ ur ster nevez
da boan ar gwilioud » : en em brientiñ da wilioudiñ zo kentoc’h en em brientiñ da c’henel7. E-se ne
c’hell mui roll ar vamm pe an tad, hini ar c’hoskor, bezañ evel gwechall. An amiegez, ar mezeg en em
gav c’hoazh e-kichen ar vamm, en disgwel, prest hepken da skoazellañ ar bugel da zont er bed.
Emaint aze evit eveshaat ouzh amveziadoù e c’hanedigezh ha dreist-holl evit aesaat an darempredoù
etrezañ hag e gerent : « Ar c’hanedigezh a zeu da vezañ en-dro un afer eus an tiegezh. » Roet e vez
dezho levr Leboyer da lenn, ha d’ar gerent ivez ; aozet e vez emvodoù reoliek etre koskor ha kerent,
m’o deus tro da brederiañ a-gevret war ar revelezh, ar vrazezded, ar gwilioud pe ar genel. Entanet e
hañvale an Ao. M. Odent bezañ. Meur a wech en deus komzet eus an aergelc’h arbennik o ren avremañ er gwiliouti. Rak « genel hep feulster », n’eo ket hepken un hentenn da heuliañ, hogen un
aergelc’h da grouiñ da gentañ-holl8. Etre ar vamm hag he bugel, ne rank bezañ skoilh ebet, an
nebeutañ gwellañ9. Ar garantez a gemer lec’h ar c’halvezerezh. Setu perak ez eo, gouez dezhañ, pep
ganedigezh un degouezh dibarek10. Meneget en deus ivez ar « sal ouez » e-barzh gwiliouti Pithiviers,
aozet evit ar merc’hed o deus c’hoant. Enni e kaver torchennoù, livadurioù, pallennoù klet ha flour,
evel e-barzh an tiez ma vevont, hag al lec’h sioulaus-se a c’hellont anavezout evel o hini. Er pezh-se e
wilioudont ha dieub int da zibab ar savlec’h a blij dezho, en o c’hoazez, en o gourvez pe en o
c’hluch… Ersaviñ a reont diouzh o c’hoant ha huchal. Ha tu zo da stadañ, emezañ, e tibab pep hini ar
savlec’h a zere outi.
Imbourc’h M. Odent a gav e ster en ul lusk o’n em astenn d’ar bed a-bezh, d’ar broioù greantelaet
pergen : « Kemmañ ar vuhez ». Met ne vo ket kemmet (eme Michel Odent) nag ar vuhez nag an den
hep kemmañ ivez an doare da c’henel11. N’eo ket hep abeg mard eo darempredet gwiliouti Pithiviers
gant ekologourion pe kleizelourion, pe c’hoazh gant anfeulzourion, reterelourion, kevrinelourion ’zo,
hep disoñjal nagennerion tolpadur ha kreizennadur an ospitalioù, eleze nagennerion an ideologiezh
vezekniezhel trec’h. En e yezh e striv an Ao. Odent da lakaat kudenn war c’hreanteladur ha
peurvezegeladur ur bern ospitalioù. Ha padal ?… An noz-se, ha n’eo ket bet meulet un tammig re ar
gwiliouti evel ul lec’h eurvad, un tamm baradoz war an douar, evit ar vugale da vihanañ ? Gant seurt
hentenn e vez ganet babigoù « hep feulster » en ur bed m’emañ o ren dre-holl. Met er gwiliouti eo bet
lezet er-maez ; nevez e seblant (hervez M. Odent) an darempredoù etre koskor hag arvalion p’o deus
6

Un doare eo bet da « ensavadekaat ar genel hep feulster er gwiliouti » dre vont eus un anaoud merzadel d’unan
poellel, da lavarout eo dre zedalvezout barzhoniezh Leboyer er pemdez. Deskrivet eo an hentenn e-barzh levr M. Odent, op.
cit., pp. 69-70, hag un nebeut elfennoù a roan amañ da heul : hepkoriñ ar jestroù didalvoud o skoilhañ ouzh an darempred
kerent/bugel a ziwanañ ; lazhañ ar gouleier dreistezhomm ; ar sioulder o ren ; na droc’hañ diouzhtu ar funig-vegel o talmiñ
c’hoazh ha lakaat ar bugel war gof e vamm, a-stok-korf, e zivhar hag e zivrec’h pleget dindanañ, e benn troet war un tu ;
leuñviñ ar babig e-giz Leboyer hag e soubañ en dour klouar ; hag all… « () Tamm-ha-tamm hon eus desket da anavezout
gwelloc’h an hini nevez-c’hanet ; desket hon eus ouzh petore kehent e oa kizidik ; desket hon eus pouez ar stekiñ hag ar
c’hroc’hen. () Desket hon eus penaos e c’hell ar babig dizoleiñ bronn e vamm un nebeut munutennoù goude bezañ ganet. »
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M. Odent en deus en diskleriet fraezh, pa skriv : « E-se, “en em brientiñ da c’henel” a hañval dimp bezañ hiziv an
doare gwellañ da “en em brientiñ da wilioudiñ”. () Er ster-se, en em brientiñ da c’henel a dreuzfurm aozioù ar gwilioud. ()
Stadet hon eus, pa stag ur plac’h gant ar gwilioud, e tigresk ar riskloù, n’eo ket dre vezañ chalet gant he ersav e-pad
strishadurioù he mammog, hogen dre en em c’houlenn penaos e vo he babig, penaos en degemero, penaos e kehento gantañ
adal ma vo ganet dre douch ha komz outañ (). »
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M. ODENT, op. cit., p. 69 : « Komprenet hon eus holl ne gelenne ket dimp Leboyer un hentenn, ur rekipe, hogen hon
skoazellañ a rae da grouiñ un aergelc’h. Komprenet hon eus holl e oa ar c’hudennoù stignet kevredadel-kulturel, ha n’eo ket
mezegel hepken. Komprenet hon eus holl ne c’houlenne ket Leboyer diganimp ober fae war ar c’halvezerezh, hogen lakaat
a-gostez hon emlorc’h a galvezerion. »
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« Na vezañ diberc’hennet », a lavar merc’hed ’zo ; war ar c’hraf-se emañ M. Odent a-du ganto, da nebeutañ !

10

M. ODENT, op. cit., pp. 135-136 : « () Pep ganedigezh avat a chomo un degouezh dibarek. Ouzh ar vevenn e soñjomp
ez eus tu da zegemer ur babig nevez-c’hanet en amc’houlou, en didrouz, da leuñviñ e gein, d’e lakaat en dour, hep ma ve ur
“c’hanedigezh hep feulster” evit kelo-se (). »
« Hep karantez ne viot nemet ampart », eme Leboyer ivez.
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F. LEBOYER, op. cit., p. 53 : « Mar diskouezomp bezañ ken dall, ken pout, hep lavarout muioc’h, en hon doare da
zegemer ar re nevez-c’hanet, n’eo ket souezh ez eo ar bed… evel m’emañ ! »

holl an un pal : gwareziñ ar vugale diouzh ar feulster. Met petra e teuint da vezañ er bed evel
m’emañ ? Daoust hag un dra vat eo pellaat ar feulster diouto an hirañ gwellañ ? Ha tu zo da reiñ ur
ster nevez d’ar genel hep neveziñ war un dro ar bed holl ma vevomp ? Setu goulennoù a chomo
direspont…
Tud ’zo o dije gallet kareziñ entan an Ao. Odent hag ersav ar saliad dre-vras pa n’eus bet den warbouez nebeud evit sevel ur goulenn war roll ar vaouez evel mamm, ar roll-se o venel dalc’hmat an
hini pouezusañ en he buhez, pa n’eo ket an hini nemetañ. Un nebeut merc’hed eus Groupe Femmes
Roazhon evelkent o deus enebet ouzh Michel Odent hag en tu all dezhañ ouzh mezeion Roazhon.
Hogen klasket o deus dreist-holl tennañ korvo eus ar vreutadenn evit sevel o arc’hadurioù-int ha
distreiñ d’ar c’hudennoù oc’h anadiñ en Ospital er mare-mañ. Aozerion ar breud avat, en o zouez
mezeg Pithiviers, n’o doa ket kalz c’hoant koll amzer gant aferioù ken lec’hel. Menegomp diwar
vont : peurgalvezeladur ur gwiliouti nevez-savet e Roazhon, ma vez tu d’ar vamm, da skouer, da
arvestiñ ouzh he bugel dre hantererezh ur skinwel pe er c’hontrol, en Ospital, an diouer lemm a
amiegezed hag a vrientidigezh d’ar « gwilioud hep poan »… Na brav eo dont er bed hep feulster ! Ha
gwilioudiñ hep feulster ’ta ?… Met ar goulenn diwezhañ-se n’eo ket bet graet splann, nemet o deus
klasket tro. Diwar c’hoari e venegin ur frazenn a’m eus lennet war Ouest-France an deiz war-lerc’h :
« () Les femmes enceintes, évidemment concernées en premier lieu, ne manquaient pas
dans cette assistance, spécialement intéressées par l’accent mis sur la méthode Leboyer
(accouchement sans violence). »
« Accouchement » pe « Naissance » ? Ret e ve en em glevout12 !
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Miret ’m eus forc’hellegezh ar ger « genel », o talvezout war un dro « lakaat er bed » ha « dont er bed » : genel ur
bugel pe ur bugel o c’henel hep (embreger pe/ha gouzañv) ar feulster… Anat ez eus liammoù… Hag un diforc’h zo d’ober
etre « genel hep feulster » ha « ganañ hep feulster » ?

« DIHUN AR BROADELEZHIOU »
en 19t kantved
gant
ROGER LE NESTOUR
E lec’h all1 ez eus bet klasket c’hoazh digejañ amveziadoù eskoradur an Emsav kentañ, e stern
kevredadelezh Vreizh da gentañ, ha da c’houde en ur strivañ da zistremen ar stern-se war-benn
savlec’hiañ an anadenn en istor ar vloc’henn c’hall. Pezh a fell dimp ober amañ eo arselliñ doareoù
’zo eus diwanidigezh an Emsav brezhon dre studiañ « dihun ar broadelezhioù » astennet da Europa abezh e derou an 19t kantved.
Neuze e oa en Europa meur a riez graet gant lies kenel hag ivez kenelioù ’zo rannet gant harzoù
eus Stadoù disheñvel. Seurt saviad na rae ket kudenn betek-neuze a grog da vezañ arzaelet da heul
emled kealiadurezhioù deveret diouzh an Dispac’h gall pe ar romantelouriezh. Pezh a anver « dihun ar
broadelezhioù » eo un emskiant vroadel o tiorren en 19t kantved e-touez ar c’henelioù suj, ouzh o
lakaat da sevel a-enep ar Stadoù diazezet. Adalek 1800 e voe an devoud broadel unan eus
devouderioù pennañ ar brezelioù hag an eilpennadurioù en istor ar bed kempredel. Klotañ a rae atav
« dihun ar broadelezhioù » gant lazioù renkadoù ’zo : pe ar vourc’hizelezh hag ar gwiskadoù pobl
dindan levezon mennozioù Dispac’h 1789, pe ar vrientinelezh ; hervez e endalc’h renkadel e oa enta
gant ar bountad-se pe un neuz araokadek, pe un neuz virelour.
An Dispac’h gall zo bet en orin ar vroadelouriezh arnevez dre veur a zoare. Da gentañ, pa ziogele
e oa endon ar riegezh er bobl, e lakae en arvar an tiernac’hoù o ren : ar pobloù n’o doa ket da c’hortoz
rouaned a-berzh Doue, met da zibab o-unan o levierion e pep frankiz. Hag ar gwir o doa ivez da
zisrannañ diouzh ar riezoù e oant bet staget outo dre an nerzh : ar gwir da emsavelañ oa kenglokaus
gant ar frankizioù hiniennel. Dre stourm ouzh an unpennoù e tenn an Dispac’h da ziskar ar savadurioù
politikel diazezet ganto. Ha brezelioù a rizh nevez eo ar brezelioù renet gant ar Frañs dispac’hel ouzh
ar riezoù all eus Europa : an « Nation » amparet gant keodedourion en em gann ouzh ar rouaned
kevredet hag a faezh o luoz graet a c’hoprsoudarded sterniet gant ofisourion vrientin. Evit an holl re a
het freuzadur ar Renad Kozh en o bro, ez eo Frañs ur skouer da heuliañ : ar « Marseillaise » a zeu da
vezañ kan an holl vrogarourion en Europa a-bezh. Hag o klask kevredidi da Vro-C’hall e ro Napoleon
frammoù stadel da genelioù ’zo : war un darn vras eus o ziriegezh d’an nebeutañ ez anavez an
Italianed, an Alamaned ha Poloniz ur vuhez vroadel, a-getep e-ser Rouantelezh Italia, Kengevreadur
ar Roen, Dugelezh-veur Warsawa.
Hogen dre an dasstourmoù a-enep dezhi eo he deus ivez an Impalaeriezh kentañ atizet ar
broadelouriezhoù en Europa. Mar gra degemer mat Europiz en derou d’ar frammoù ha d’al lezennoù
nevez degaset gant ar Frañsizion, ez eont skuizh a-benn ar fin gant ar vestroni c’hall da heul an
enluadurioù, an deogadurioù, an telloù. Dre ar gouzalc’herezh gall ez eo adlusket an emskiant vroadel,
ha mui-ouzh-mui en deus Napoleon da dalañ ouzh harzerezhioù pobl : e Portugal hag e Spagn e 1808,
e Tirol e 1809, e Rusia e 1812. Emgann Leipzig e 1813 zo faezhadenn an impalaerouriezh c’hall gant
ar broadoù emsavet dres da heul emled mennozioù Dispac’h 1789 en Europa.
Bez’ e voe un andon all d’ar broadelouriezhoù en 19t kantved, n’he doa ket kalz da welout gant an
Dispac’h gall hag a oa enebet outañ zoken. E derou an 19t kantved ez eus un azlañs eus an
istorouriezh, liammet ouzh al luskad romantelour. Addizoleiñ a reer an tremened ; tennet eo ar
Grennamzer diouzh an dispriz ma oa bet dalc’het e-pad an oadvezh klasel ; lakaat a reer a-wel al
liammoù etre ar stuzegezhioù henvoazel beziat hag an istoregezhioù kozh ; pouezet e vez war
spesadegezh ar broadoù suj. Ul luskad eo o koleziñ ar goubarzhelezhioù, a-enep da hollveziadelezh an
Dispac’h, ha tra ma c’halve mennozioù 1789 d’ar meiz ha d’ar poell e c’halv d’ar gizidigezh ha d’an
1
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trivliadoù. Met war un dro gant diskoachañ tremened ar broadoù e studier ivez o yezhoù.
Lizheregourion ha yezhadurourion a striv da c’hlanaat ha da binvidikaat an teodyezhoù pobl evit ober
anezho yezhoù lennegel a roio tu da embann ar meurzanevelloù kozh adkavet hag ar c’hanaouennoù
hengounel. En Impalaeriezh aostrian-hungariat pergen e kemer ar c’hudennoù yezh ur pouez brasouzh-bras er vuhez politikel. Ha kadarnaet eo c’hoazh an emskiant vroadel er c’henelioù suj pa ’z eo
ar gravez anezho disheñvel diouzh hini ar Stad sujer : lodennek eo forzh penaos ar gravez en
henvoazioù. Dre ar gatoligiezh ez eo startaet enebiezh Iwerzhoniz ouzh Breizh-Veur, hini Belgiz ouzh
an Izelvroioù, hini Poloniz ouzh Rusia ha Prus. Met kreñvaet eo harzerezh an Tcheked ouzh beli ar
Stad aostrian katolik gant ar brotestantiezh. Da venegiñ ez eus ivez stourmoù ar pobloù kristen eus
Gevred Europa sujet gant an Durked islamat.
Ar vroadelouriezh deveret diouzh Dispac’h 1789 oa tra ar vourc’hizelezh hag ar gwiskadoù pobl :
tennañ a rae da sevel ur gevredigezh frankizour ha zoken gwerinek. An eil rizh a vroadelouriezh, oc’h
ober dave d’un tremened brientinel, gladdalc’hel ha kravezel, a harpe war an noblañsoù hag ar gloer.
E derou an 19t kantved e oa dre-vras Europa Kornog tachenn ar vroadelouriezh dispac’hel hag Europa
Reter hini ar vroadelouriezh virelour : er C’hornog e oa kevredigezhioù oc’h en em dreuzfurmiñ, o
vont war c’hreantelaat, tra ma oa er Reter kevredigezhioù diflach, sonnet en o henvoazioù, ma ne gave
pennholierezh ar c’hourferc’henned vrientin hag ar gloer harz ebet. Ur brastres hollek n’eo ken avat,
rak kalz arlivekoc’h e oa an traoù.
An daou luskad a gengejas en emsavadegoù belgiat ha poloniat 1830 hag ivez en emsav broadel
alaman. E Breizh, gant an Emsav kentañ, e kaver azonadur un emskiant vroadel a rizh mirelour,
daoust ma n’eus ket anv a zisrannañ diouzh Frañs en abeg d’al liammoù re greñv a zo etre ar
vrientinelezh vreizhat hag ar vrientinelezh c’hall. Strivoù an noblañs vreizhat da zerc’hel ar
gevredigezh kozh en he flom a ya en ur ser gant labourioù istorel La Borderie, labourioù war ar
brezhoneg Le Gonidec hag embannadur Barzar Breiz gant Kervarker. Met al luskad sevenadurel-se a
sell ouzh ar vrientinion hepken. Er-maez eus pep buhez politikel eo dalc’het ar gouerion, hag elfennoù
kêrelaet ha gallekaet ar boblañs a striv da berzhiañ en istor gall. N’eus netra a vefe lañsus d’an
disrannouriezh e Breizh. Alese an endalc’h rannvroelour kement gant an Emsav kentañ.

LEVRIOU
Armel HUET, Jean-Claude KAUFMANN, Monique LAIGNEAU, René PERON, André SAUVAGE,
Urbanisation capitaliste et pouvoir local, 259 p, 25 F, Jean-Pierre Delarge, 1977.
Danvez al levr-mañ zo treuzfurmadur kêrioù Frañs abaoe 1945. Al lammgresk armerzhel eus ar
goude-brezel en deus gourlakaet ur c’hresk herrek eus ar c’hêrioù ha, da heul, kemmoù a bouez en o
emframmoù kevredigezhel. Kement-se zo bet kaset dindan tregont vloaz gant emell strizh an dinazoù.
A. Huet, J.-C. Kaufmann, Monique Laigneau, R. Peron, A. Sauvage, imbourc’herion eus rann ar
gevredadouriezh en Université de Haute-Bretagne e Roazhon, o deus kreizet o labour war ur skouer :
hini kêriekadur Roazhon e grez an dinaz leviet gant Henri Fréville eus 1953 da 1977. Penaos eo bet
treuzfurmet kêr Roazhon, petore emframmoù zo bet distrujet, pere zo bet krouet, pe nerzhoù a gaver e
kenstourm, pe lazioù a-dreñv dezho, pe roll eo bet hini ar Stad hag an dinaz ? An aozerion a respont o
kemer da stern diorreadur ar gevalaouriezh unwerzhel e Frañs abaoe an eil Brezel-bed.
Ar greanteladur, lusket e Roazhon e 1952 pa ’z eo bet savet greanti Citroën La Barre Thomas1, en
deus krouet ezhommoù loskus : ret holl e oa reiñ bod d’an dud a zeue da labourat er greantioù nevez
ha sevel un niver bras a annezadurioù a-benn aotren da c’hreantioù, labourvaoù, burevioù all dont da
Roazhon da dennañ o mad eus un dud-labour paot, akuit, didaer ha, dreist-holl, marc’had-mat. Buan
he deus talet an dinaz ouzh amveziadoù redius. Da gentañ e ranked bevennañ priz al lojeiz, eleze priz
an douar hag an tiez, mar kared dedennañ ar c’hreantourion gant goproù kalz izeloc’h eget el lec’hioù
all e Frañs. Ret e oa, d’an eil, sevel un niver bras a gendioù ha, dreist-holl, ober buan. Kêr Roazhon ne
oa ket e-tailh, zoken gant harp ar bankoù lec’hel, da gellidañ al labourioù, ne oa ket barrekoc’h an
embregerezhioù lec’hel da sammañ chanterioù ramzel ha nebeut anezho a oa prest da c’hreantelaat o
hentennoù. Ne oa nemet un doare da gas war-raok al labourioù rakwelet : gervel ar bankoù bras hag
an embregerezhioù tisaverezh brasañ eus Frañs. Erziwezh, gorread ar gumun o vezañ bevennet, an
dinaz zo bet rediet da embreger ar politikerezh a nevezadur kêrel a bromete an holl vaered abaoe kant
vloaz : diskaret eo bet ar c’harterioù koshañ ma oa berniet an tiez annez en ur wall stad d’ober lec’h
da savadurioù arnevez ha cheuc’h.
Dre ar greantioù, ar c’hellidoù, ar gourstalioù hag an tisaverezh, ar vourc’hizelezh vras he deus
mestroniet eus ur penn d’egile kêriekadur Roazhon. Diouzh he dorn eo bet stummet, dindan 30 vloaz,
amveziadoù labour ha buhez Roazhoniz. Ober eus ur gêr genwerzhel un tammig kousket ur greizenn
c’hreantel, amaezhiadurel, gouiziel, en deus degaset treuzfurmadurioù dizistro en egor kêrel, en hec’h
emframmoù kevredigezhel hag en ensav dinazel. Skarzhet eo bet ar re baourañ eus ar gwig hag
argaset er bannlevioù nevez ; ar gwig zo deuet da vezañ lec’h an aferioù, ar sternioù, ar
c’henwerzhioù eus an dibab. Adframmet eo bet penn-da-benn ar c’henwerzh da heul ensezadur ar
gourstalioù. Kantadoù kenwerzhourion vihan zo bet kaset d’ar strad goude bezañ bet arveret gant
kenwerzhourion binvidikañ Uniad ar C’henwerzh evel stroll-pouezañ war an dinaz.
Ar framm dinazel e-unan en deus ranket emdreiñ ha kevrediñ gant ar c’humunioù amezek evit en
em ober ouzh adframmadur an egor gant an embregerezhioù hag ar gourstalioù nevez. Ar re-mañ, ur
c’hammed war-raok an ensavioù dinazel, prest da dennañ o mad eus nester ar gêr vras ha nebeut
chalet da dalañ dezhi telloù ponner, en em stalie er c’humunioù amezek ma oa kalz disteroc’h samm
an telloù dinazel.
Unan eus lodennoù dudiusañ al levr zo gouestlet d’un dezrann eus emzalc’hioù ar gwiskadoù
bourc’hizion, bourc’hizion vihan ha perc’henned o deus kaset Henri Fréville en ti-kêr e-pad 24 bloaz.
Hemañ en deus komprenet a-raok e zilennerion ne oa nemet un doare da virout ouzh Roazhon a vervel
gorrek : reiñ digor d’ar greanterezh ha d’an ijinerezh. Adal neuze avat, galloud an dinaz war ar
c’hêriekaat zo tremenet mui-ouzh-mui etre daouarn ar vourc’hizelezh vras he deus gourlakaet he
dibaboù war an holl dachennoù a bouez hep damantiñ betek re da lazioù ar re o doa roet dezho
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alc’houezioù kêr. Alese e teu, da skouer, digresk levezon an dinaz kent e-touez ar genwerzhourion
vihan2. Emell ar vourc’hizelezh vras n’eo ket bet drastus evit an holl, bevez eo bet d’ar vourc’hizion
ha d’an arvrokerion roazhonat a zo bet akuit a-walc’h evit tennañ bruzhunennoù bras pe vrasoc’h
diouzh ar c’hêriekadur.
Damant an aozerion n’eo ket hepken reiñ un daolenn vunudaouet hag un dezrann sklaerius eus ar
c’hêriekadur e Frañs en deiz a hiziv. Fellout a ra dezho emellout en darvoudoù. O levr e-unan a
gomprenont evel ur marc’h emgann. N’eo ket hep abeg e roont ul lec’h bras, en dibenn, da obererezh
unan eus ar c’hevredigezhioù karter evit arc’hañ amveziadoù buhez dereatoc’h, kargoù izeloc’h ha
kareziñ amoedigezh un adeiladerezh graet evit an helv ha n’eo ket ar vuhez.
Unan eus perzhioù labour A. Huet hag e genlabourerion zo lakaat a-wel poell dir ar c’hêriekaat e
Frañs ar goude-brezel ha deberzhegezh ratozhioù, mennadoù, finesaoù ar re o deus en lusket hag ar re
o deus klasket tennañ o mad dioutañ. Koulskoude, an aozerion n’int ket bet bepred evit mirout a
risklañ er barnadennoù youlelour o prestañ d’ar berzhidi (dinaz, Stad, bourc’hizelezh h.a.) un
emouiziegezh klok ouzh ar pezh a raent hag ouzh heuliadoù o divizoù. Penaos kompren neuze
faezhidigezh an dinaz kozh en dilennadegoù diwezhañ ?
An dellid o deus bet an aozerion da ren un enklask aketus en dielloù, e-touez an dud, hag o vont
da c’houlennata an atebeion. Degas a reont un eostad titouroù, na gaved e nep lec’h, war an tregont
vloaz tremenet. O imbourc’h zo kantet en ur prantad amzer berr. An tremened, hini kêr, hini kêriz,
hini dinaz Fréville a chom en amc’houlou pa n’eo ket en deñvalijenn. Alese barnadennoù prim,
displegadennoù darnel a-wechoù, a zo e dislavar gant linenn vlein al levr. Ne gomprener ket mat, da
skouer, perak en deus tuet Fréville gant ar greanteladur ; ne gomprener ket gwelloc’h perak e ve deuet
da annezañ e Roazhon tud o defe kavet eno amveziadoù labour ha buhez gwashoc’h eget ar re a
anavezent a-raok.
G.M.
***
Yannick GUIN, Histoire de la Bretagne de 1789 à nos jours, contribution à une critique de
l’idéologie nationaliste, Maspéro/textes à l’appui, Paris, 1977.
Kemer a ra lec’h al levr-mañ er steudad labourioù a zeu er-maez bep ugent pe tregont vloaz war ar
Vreizh a vremañ. Tennañ a ra dreist-holl da levrioù Yann Poupinot, La Bretagne contemporaine3, pa
studi emdroadur armerzhel, kevredigezhel ha politikel Breizh abaoe an Dispac’h.
Mestr-skoazeller e Naoned, e Skol-veur ar Gwir, an aozer en deus gallet tennañ e vad eus
studiennoù diembann savet gant studierion eus Naoned ha Roazhon war dachennoù nebeut pleustret
betek ar bloavezhioù diwezhañ : al luskad micherour hag al luskadoù politikel e Breizh.
Penaos kompren ar pezh a c’hoarvez hiziv an deiz e Breizh, petra eo diazez ar « gudenn
vrezhon », petra a ra he spesadegezh ? Setu ar goulennoù a lak Yannick Guin. Dezho e klask, hag e
venn, reiñ ur respont marksour oc’h ober galv d’un nebeut meizadoù savelet gant Gramsci : ar
bloc’hoù kevredadel, an treuzvarc’had istorek, ar gefredourion organek, hag ouzh o dedalvezout d’ar
seurtanvet « kevredigezh vrezhon ».
Gouez dezhañ, pobl Vreizh he deus diskouezet, en holl zegouezhioù istorel a bouez, bezañ lusket
war-du an oberoù, an ersavioù hag an emzalc’hioù araoketañ. E 1789, da skouer, edo bodet e Breizh
an holl amveziadoù ret evit ober anezhi ur c’hreñvlec’h eus an Dispac’h ; e Frañs a-bezh e tremene
Breizhiz da ambilherion ar stourm a-enep ar roue hag ar gladdalc’h, hag ur roll kreiz eo bet hini
kannaded Vreizh e-doug ar bloaz 1789, eus o stroll, ar c’hKlub Brezhon eo diwanet ar Club des
Jacobins. E 1940 ivez, komunourion a Vreizh eo o deus diskouezet hent ar stourm ouzh an Nazied.
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Mar bije bet heuliet o skouer gant pennoù al luskadoù micherour, re ar Strollad Komunour pergen, ne
vije bet lec’h ebet d’ur « salver » evel de Gaulle da dakonañ ar reizhiad kevalaour e Frañs da heul
drouziwezh he difennerion c’hredusañ. Gwelloc’h c’hoazh, e Breizh eo o deus ar vicherourion
degemeret ar fallañ an Unvaniezh Sakr e 1914, stourmet an taerañ ouzh ar brezel ha harpet ar muiañ
tezennoù Lenin.
Penaos kompren neuze e ve bet Breizh ur bon diazez eus ar c’hilstourm ? Penaos kompren e ve
bet ivez ur vammenn diheskus a soudarded hag a gloareged mat d’en em gannañ a-enep red an istor ?
An aozer a zispleg ez eo amparet ar « gevredigezh vrezhon » gant ur bloc’h gladour enebet ouzh
ur bloc’h kêrel brezhon e darempred gant ar bloc’h broadel gall. Ar « bloc’h gladour » a c’hoarvez eus
ar gouerion, o mistri – an noblañsoù –, an dornwezhourion hag ar wezhourion-douar bodet er
parrezioù en-dro d’ar veleion – anezho kefredourion organek, eleze simanterion ar bloc’h gladour
henvoazel brezhon –. Diouzh an tu all, ar « bloc’h kêrel brezhon » a c’hoarvez eus ar vourc’hizion, ar
vicherourion, dornwezhourion ar c’hêrioù hag ivez un darn eus an dud a lezenn, breutaerion,
barnerion ha koskor al lezioù-barn. Breskoc’h eo simant ar bloc’h kêrel eget hini ar bloc’h gladour en
arbenn eus an dislavaroù don a verzer ennañ etre an elfennoù en ampar, an dislavaroù etre
bourc’hizion ha dornwezhourion pergen. Ar bloc’h broadel gall, erziwezh, a harp ar bloc’h kêrel
brezhon en e stourm ouzh ar bloc’h gladour. Furm dibarek ha dic’hortoz stourm ar renkadoù e Breizh
a denn da c’hoari an tri bloc’h-se.
Dindan anvadoù disheñvel, Yannick Guin en deus atoret ar rannadur kozh maezioù, kêrioù, bro,
arveret gant La Borderie, da skouer, evit degouezhout gant klozadurioù all. Ar pouez roet gant an
aozer d’ar gravez er bloc’h gladour henvoazel zo anavezet mat, ken gant he difennerion, ken gant he
enebourion. A-benn ar fin, pezh en deus graet Yannick Guin zo reizhiadekaat en un diarsell marksour
an dezrannoù a zo bet graet war ar gevredigezh e Breizh abaoe daou gantved. Kreizet eo e reizhiad
war geal ar « gevredigezh vrezhon ». Ar c’heal-se zo dres ar poent bresk eus e zezrann. Da gentañ ne
lavar ket en un doare ezpleg petra eo ar seurtanvet « kevredigezh vrezhon »-se. Dre ar gendestenn e
komprener n’eo ket hepken un dave douaroniezhel, hanezel, pe un doare da gomz eus an traoù, hogen
merk un unded hag ur spesadegezh garanet er c’heñverioù kevredigezhel hag en o istor. E gerioù all e
c’hoarvez ar « gevredigezh vrezhon » eus keñverioù an tri bloc’h.
Ouzhpenn ma kaver seurt keñverioù e kement lec’h a zo en Europa – ma ’z int bet andon ul
lizheradur puilh – tidek rik eo ar vevenn « brezhon » ent kevredadel. Muioc’h a gemm zo etre
kouerion ar sañset « bloc’h gladour brezhon », eget etre reter ar vro hag ar rannvroioù amezek.
Kemend-all a c’haller lavarout eus ar gravez, ar vourc’hizelezh, an armerzh, ar stuzegezh hag ar
yezh !
Perak e komzer eus Breizh hiziv an deiz neuze ? Ma n’eo ket peogwir ez eus bet tud o komz
diwar he fenn abaoe kantvedoù o reiñ sterioù diforc’h ha dislavarus da Vreizh dre o ober hag o
freder ? Anat eo en deus klasket Yannick Guin pellaat diouzh an dave gwengelek ha romantel
dispredet. Disoc’hañ a ra, avat, gant un dangorelouriezh poblelour a ra dezhañ gwelout e-touez al
labourerion a Vreizh – kouerion, micherourion ha kefredourion –, tourioù-tan an Dispac’h.
Koulskoude e nac’h ober eus Breizh ur pal en dazont. Evitañ, kenc’hoari an tri bloc’h a zispleg istor
Breizh abaoe 1789 hag a lak da gompren eo deuet d’e dermen gant dibennfreuzadur ar « bloc’h
gladour ». Da heul Yann Poupinot e komz evit an dazont eus ur rannvro astennet d’an Torosad
Arvorigat…
Unan eus alc’houezioù labour Yannick Guin a gaver hep mar en doare ma komz eus ar
vroadelouriezh vrezhon. Ar pouez dreistmuzul a ro dezhi, an angerzh a lak da skeiñ ha da lopañ war
he gorre a ziskuilh ereoù kreñv o deus dreistbevet d’an dezrann a ginnige ober anezhi. En em
c’houlenn a reer perak an diaoul kemer anezhi da sigur un dezrann eus ar gealiadurezh vroadelour pa
’z eus hiziv an deiz e Frañs, en Aljeria, e Vietnam hag e lec’h all c’hoazh, broadelouriezhoù un tamm
mat birvidikoc’h ha gwerc’hekoc’h. Kaer he deus bet bezañ atav un anadenn arlezat, c’hwitañ ha koll
pep diazez kevredadel, levr Yannick Guin a ziskouez e teu a-benn c’hoazh ar vroadelouriezh vrezhon
da lugañ spered kefredourion soutil ! A be lec’h e teu mennoz ar « gevredigezh vrezhon », ma n’eo

ket eus al luskad broadelour ? Petra eo ar « spesadegezh vrezhon » estreget ur marc’h emgann
politikel eus ar strolladoù broadelour brezhon ? Petra eo diazez ar gealiadurezh hag ar politikerezh
broadelour ma n’eo ket ar « gevredigezh vrezhon » ? Sichennet war vaen-diazez ar vroadelouriezh
vrezhon, labour Yannick Guin a echu war ganmeul he zad-mager a hiziv hag he c’henderc’had
rizhekañ.
Don Quijote o treiñ da veliner n’en dije ket graet gwell.
Gwenael MAZE.
***
Pierre Jakez HELIAS, Le cheval d’orgueil. Mémoires d’un breton du pays bigouden, Plon, 1975.
Merzet ez eus bet alies pegen fonnus e oa, e lizheradur Breizhiz an 20t kantved, an eñvorennoù
yaouankiz pe bugaleerezh, eus Yeun ar Gow da Jarl Priel ; hevlene c’hoazh ez eus bet roet ur priz
lennegel d’unan en doa kemeret an danvez-se da zuañ paper. Meur a wech hon eus notet er gelaouennmañ penaos e oa seurt eñvorennoù arouez hiraezh lod eus hon c’henvroiz da vuhez gwechall war
vaezioù Breizh-Izel. Gwir eo, ha n’eus netra da ouzhpennañ da seurt barnadenn nemet an dra-mañ :
seurt skridoù – kaer o yezh alies – zo azon disperiadur skridaozerion ar vro-mañ pa n’int ket evit
merañ o danvez betek ober anezhañ un ober arzel. Abaoe Flaubert e ouzomp emañ buhez an aozer en
e levrioù, hogen, hon aozerion-ni, e-lec’h reiñ korf ha kigennoù Madame Bovary, a astenn dimp
eskern o Zintin Koupaia. « Evel-se edo » a lavaront o kinnig o soubenn. Alese, moarvat, etre arbennoù
all, an diouer a romantoù el lennegezh vrezhon. Skridaozerion hon eus kalzik, met n’hon eus ket
skrivagnerion.
Gant P.J. Hélias hon eus bet an nouspet maladur eus an trevell randonus-se. E galleg, ar wechmañ, hag e brezhoneg deiz pe zeiz (emañ ar skrid orin war ar stern). Berzh en deus graet, evel ma oar
pep hini, Le cheval d’orgueil, e Breizh hag e lec’h all, meulet ha kanmeulet gant ar c’helaouennoù, ar
skingomz, ar skinwel.
Savet eo levr Hélias war ur skeudenn nebeutoc’h skedus, da ’m meno, eget na gred d’an aozer : ar
forc’h etre an Testamant kozh hag an Testamant nevez. An Testamant kozh eo ar stuzegezh henvoazel
m’en deus bevet Helias betek mont d’ar skol-etre, a c’hoarvez eus istorioù, koñchennoù,
krennlavarioù, kontadennoù ha doareoù gwechall bet diskuliet dezhañ gant e dad-kozh, ar « marc’h
ourgouilh ». An Testamant nevez eo moul ar skol c’hallek, ar vuhez kêr, ar bed arnevez a dizher dre
an diplomoù. E ugent deiz-ha-bloaz zo kinniget gant Hélias evel « l’heure du choix » ha pergont vloaz
goude en em c’houlenn hag en deus graet ar choaz mat, ha n’en deus ket dibabet fall, diwar-goust e
eürusted a vugel, h.a…
Krediñ a ran eo kouezhet P.J. Hélias en hevelep trap hag an holl re o deus danevellet o yaouankiz
war ar maez, gwechall… Div zodenn zo en o danvez hep na oufe dezho, alies ; koll ar yaouankiz ha
distruj ar gevredigezh henvoazel. Eus an div zodenn-se, unan he deus un dalvoudegezh hollveziadel :
koll ar yaouankiz. Setu a vije a-walc’h evit fromañ ac’hanomp ma oufe seurt skridoù bezañ ahelet war
an drama-se hiniennel hollveziadel. Eur an dibab, eme Hélias. Ha koulskoude, piv ne zibabje ket e
vugaleaj, mar bije tu da zerc’hel an amzer o vont e-bioù… Siwazh den n’eo bet biskoazh dirak seurt
dibab…
Evit a sell ar gevredigezh henvoazel, aze ivez ne oa dibab ebet, daoust d’ar pezh a hañval awechoù krediñ da Hélias. Er gelaouenn-mañ hon eus diskouezet c’hoazh penaos ne voe ket Breizhiz
lakaet dirak un dibab, hogen dirak ur redi. Ar redi evit milieroù a dud d’en em azasaat well-wazh ha
buan ouzh amveziadoù nevez. Aze en doa Hélias tro da zanevellañ an drama a voe hini Breizhiz,
gallet en dije bezañ mouezh ar re en em gavas mut ha noazh dirak o zonkadur, ar redi groñs. N’en
deus ket Hélias tizhet bezañ barzh an destuziadur evel m’en dije gallet bezañ marteze. Se eo forzh
penaos pezh a c’hortozed digantañ.
Ha koulskoude, m’en dije studiet a-dostoc’h e zegouezh-eñ en dije gwelet pimpatrom an den n’en
deus biskoazh graet dibab ebet – goude m’en deus-eñ dastumet armoù evit en ober – evel ma ouezas

dres tud all eus e remziad ober. Ar re-mañ ne zibabjont ket etre Breizh henvoazel ha Frañs arnevez,
hogen Breizh arnevez. Komz a ran evel just eus strollad Gwalarn hag an holl re aet da heul Roparz
Hemon abaoe pemont vloaz. Aroueziusat tra, n’eus netra a hegas P.J. Hélias evel tud Gwalarn. Ur
meni morc’hed en deus moarvat rak an dud a laka splann forc’hellegezh e embregadennoù. Rak
Hélias zo evel askell-groc’hen ar vojenn ; a-wechoù labous : « sellit ma c’hasketenn martolod, ma
neuzioù kouerek », a-wechoù logodenn : « setu ma diplomoù ». Un troad e-barzh pep testamant enta.
Hag ez eo P.J. Hélias un « treitour » – treitour d’e vro, d’e yezh –, evel ma lavaras an hini
nemetañ, koulz lavarout, en deus yudet a-enep ar chas, eleze Xavier Grall ? Aes eo da Hélias respont
en deus graet gant e levr muioc’h a labour evit ar vro eget kant lavarour, aze n’emañ ket an dalc’h, a
gredan. M’en deus un arzour da ziskouez lealded hag onestiz eo e-keñver e arz eo, ar peurrest zo
« littérature ». N’en deus ket Hélias gouvezet bezañ unan hag unvan ha setu perak e kavimp bepred
gant e skridoù blaz trenk an dipitadenn.
Loeiz LEMOINE.

FILMOU
Philippe CASSARD, Nag ar vazh, nag ar vezh.
Hevlene, Pemzekteziad Keltiek Naoned en deus roet tro din da welout film Cassard, un teul o
tiskouez un nebeut doareoù eus ar blegenn m’emañ Breizhiz ’zo eus pep korn a Vreizh, eus Naoned
da Sant-Brieg en ur dremen dre Vrest, hep ankouaat Paris evel just. N’eo ket gant forzh petore
Breizhiz eo bet deuriet an aozer avat : bec’h o deus o’n em ober ouzh ar bed greantel, gwech int
trec’het gantañ, gwech e klaskont ober un dra bennak evit dienkañ. En o zouez, n’eo ket ar pennoù
bras brudet helavar a weler bep ar mare a zo ar re zilesañ. Sellout a reer outo diwar vont en ur film na
chom ket alies da stranañ. A-benn ar fin, ne viront ket ul lec’h bras en eñvor.
Lost-e-lost e tibun war ar skramm ur struj a arvezioù eus Breizh ar bloavezhioù diwezhañ-mañ,
adal ar gouerion war an oad rediet da zilezel o atantoù, betek ar vicherourion yaouank o stourm evel
er Joint Français, en ur dremen dre baotred ar yezh, paluderion Gwenrann, c’hoariva-emgann,
kouerion o nagenniñ diwar-benn ar c’hengantadur, kanerion vreizhek, teodyezherion, politikerion
vreizhek, merc’hed o enebiñ ouzh foar ar baotred yaouank-kozh, h.a… An tudennoù hag o
c’hudennoù a ya e-biou an eil d’egile, emaint keñver-ha-keñver. N’eus elfenn ergorel ebet o reiñ da
soñjal e vent tuet da gejañ. An unvez a zo da gavout en o deskrivadur, en trivli ken kreñv en deus an
aozer ouzh pep hini. Gouezet en deus eztaoliñ trid e galon dre ar skeudennoù, met n’en deus ket
klasket o arverañ ent reizhiadek evit brudañ ur « mennoz » lakaet da beurwirionez.
Liesseurt eo bet ersavioù an arvesterion. En o zouez o deus diskouezet tud ar Mouvement Breton
bezañ dipitet un tammig gant ar skeudenn en deus an aozer roet anezho. Ne glote ket marteze gant ar
soñj o doa anezho o-unan. Plijet pe displijet eo bet an dud : re verr pe re hir, bourrus anavezout tud
vrudet ar metou breizhek, daveoù an aozadurioù a vanke, re a leñvadennoù oa, mat oa da lakaat an
dud da brederiañ… E berr, pep hini a wel er film pezh a fell dezhañ gwelout. Stourmerion ar
Mouvement Breton a zo bet dipitet un tammig, emezon (war a’m eus klevet eo bet damheñvel e lec’h
all). Evit gwir ez int taolennet er film kuit eus ar gevier boas a livont warno ha war o obererezh. An
dachenn ec’hon lakaet a-wel dre liested ar c’hudennoù, an diouer a c’hourfouez roet d’ar vreizhegezh,
tremen herrek ar pennoù anavezet a zo arvezioù diaezus. Live al lod brasañ eus an ersavioù a-berzh an
arvesterion n’en deus graet nemet kadarnaat pezh oa war ar skramm, eleze ar Mouvement Breton
kinniget evel oberour spioù farlotet, harpet war ur werc’helezh sioc’han ha troc’het diouzh kalzik a
zevoudoù meneget er film.
Amjestr eo desteriañ ersavioù ur saliad avat. Elfennoù diseurt zo da lakaat e kont. Da gentañ an
aozer hag e oberenn, d’an eil an doare da ginnig anezhi gant aozerion ar bannadur. Rak anv a oa da
werzhañ un dra bennak, eleze an trivli breizhek, ha tu zo da gompren ersav ar vevezerion pa n’eo ket
bet bastet d’o ezhommoù. Gwir eo e werzher ivez e lec’h all a bep seurt marc’hadourezhioù dindan
anvadoù disheñvel, filmoù araokadek, filmoù arzel, filmoù rakward, c’hoariva-emgann, an arz arlezat,
an arz kondon, an arz arzel, rannvroel, ha me oar-me ! An demokratelezh kukulturel… Abaoe ar
vreudeur Lumière – Doue d’o fardono ! – n’eus anv nemet a sebezañ ar boblañs ha kaout skog warni.
Adalek skeudenn-fiñv un tren, betek ar c’hrenoù-douar hag en ur dremen dre dunioù soutiloc’h.
An daolenn livet gant Philippe Cassard n’eo ket hepken ur marelladur a elfennoù kemeret er
werc’helezh, hogen ivez un eztaol eus an hini a zo e-barzh an dud o-unan. Evit a sell ar yezh, da
skouer, hon eus tro da welout kouerion o komz o zeodyezhoù brezhonek. E galleg ez eont a-feur ma
kresk kelc’h ar c’hendiviz ha ma kejont gant kudennoù ledanoc’h eget amgant o farrez. En o c’hichen
ez eus diskelerion o arc’hañ evit ma ve roet ur plasig d’ar brezhoneg er skolioù hag e lec’h all…
Pelloc’h c’hoazh, en ur sal, e roer dimp da welout ur strolladig tud o tabutal war gudennoù ur
gelaouenn vrezhonek. Diouzh un tu emañ dilerc’hioù ur stuzegezh parrezel o vervel plarik e gounid ur
yezh a vast da ezhommoù kevredigezhel an dud, diouzh an tu all e klask stourmerion ’zo lakaat ar
Stad d’ober ur jestr evit « yezh ar bobl ». Ur foz a anad etre ar stourmerion gulturel diouzh un tu, ar
bobl a fardont evit ar brezhoneg, stad yezhel Breizh ha stad an dud er vro diouzh an tu all. Mont en tu
all d’an dislavar-se a zo embregañ ur yezh arnevez danzeet diwar dilerc’hioù an teodyezhoù ha

tammouigoù eus ar yezh lennegel. Setu perak ez eus ur bern tud o troidellañ e pep doare en-dro d’ur
yezh arnevez na ensammont ket… A-walc’h ez eus er film evit stignañ ar gudenn, met n’eo ket
amboaz an aozer.
Ken diseurt eo ar stourmoù ma ne c’haller ket o lakaat dindan ur skritell voutin, pezh a rofe tu da
zedalvezout ur rekipe… Kement-se a lak un nebeut bommoù politikel silet er film da chom e silwink,
en o zouez skritelloù ha luganoù an U.D.B. Deurus eo er c’heñver-se an doare ma ’z eo meret gant an
aozer un nebeut arroudoù eus ar pezh-c’hoari gant Paol Keineg, Le printemps des Bonnets rouges, a
zo bet un araez-brudañ eus ar strollad politikel demokratel. Lakaet eo bet ar pezh e skeudennoù kaer,
o pouezañ war roll al leurennadur e perzhded ar c’hoari. Dibabet ez eus bet un arvest o tiskuliañ jeu ar
c’hoskor politikel : tudennoù heñvel ouzh margodennoù a zo sañset o tifenn ar bobl pa’z eo anat
emaint o tifenn o feadra hag o flas. Piv eo an arbennigourion, – ur-c’hammed-war-raok-met-unanhepken –, a ginnig hiziv d’an dud ar gerioù-stur « mat », ar c’hlozadurioù « mat » ? Ha n’emañ ket
« hor strollad politikel nemetañ », hervez gerioù un arvester, o sammañ tamm-pe-damm seurt kefridi ?
Sur-mat ez eo un arc’hwel kevredigezhel da gefleuniañ, hogen penaos e lec’hiañ a-geñver gant an holl
zevoudoù « lezet a-gostez », evel m’en diskouez film Philippe Cassard ? Lavaromp ne ro hemañ
mennoz ebet war an divoud.
Plijus ar film ha deurus… E ve bet klouar an degemer er metou breizhek ? Diaes e kav tud ’zo e
ve diskouezet dezho o skeudenn wirion, pa blij dezho en em vugadiñ kenetrezo… Anat eo er film –
gant rat pe get – ez eo ar vroadelouriezh nebeut a dra e Breizh : dister hag amjestr an darvoudoù,
bihan an oberoù, bras an emdouell. E-se en deus Philippe Cassard pouezet war ar gwiridig. En e
filmoù da heul e roy da anaout pe lavar eo e hini avat.
J.-P. QUIRION.

LIZHEROU
Digant Padrig an Habask da Guy Etienne.
() Lennet ’m eus a-hend-all niverenn gentañ Emsav mod-nevez ha feiz, chom a ra dalc’hmat ken
koumoulek din ho palioù bremañ, an emsav nevez o kemer furm er bed a gomzit anezhañ n’eo ket
splannoc’h din, hag an emzalc’h dirak al lavar nevez da grouiñ a zo war va meno leun a eneplavaroù.
Lavarout a rit mat pa anzavit hoc’h eus kollet an doare nemetañ da werc’hañ diouzhtu a-benn lakaat ar
brezhoneg arnevez da zont da vezañ ur yezh vras, da lavarout eo ar stourm politikel. Met pelloc’h pa
lavarit « n’emañ ket en hon dalc’h ober d’an dud arverañ ar brezhoneg, n’emañ e dalc’h nikun, na
den, nag emsav » ha ne c’hellit ober tra ken met talañ ouzh ar goulenn, aze eo faos penn-da-benn ho
poelladenn war va meno, rak renet eo, anat deoc’h, an darempredoù etre ar yezhoù gant ar
c’heñverioù armerzhel er bed hag ar reizhiadoù politikel a vez o c’houarn warno, n’eus tu ebet all da
herzel ouzh fallplanedenn ar brezhoneg ha da ziorren ar yezh nemet dre ar stourm politikel ha dre ar
c’hemmoù pe ar reveulzi gevredigezhel a zeufe da heul. N’en em ledo ket e-unan ar brezhoneg
arnevez ha ne vasto ket aozañ « amveziadoù aotreus » (??) evit lakaat an tredan da dremen. Seurt
emzalc’h a c’hallfe kas ar brezhoneg arnevez d’ar vered dre un troc’h krenn etrezoc’h hag ar re a vez
o kelenn ar yezh koulz hag ar re a grouo dre ar stourm politikel ur werc’helezh nevez ma c’hello ar
yezh addiwanañ enni.
Al labourioù war ar yezh n’o deus ster evidon (evit ar yezhoniourion ne laran ket), ma n’eus
ezhomm ebet anezho, ma ne c’hellont ket servij diouzhtu er brezhonegva pe bezañ atoret gant ar
gomzerien. Ar c’hrouiñ pe ar studi yezhel a zle respont ouzh un ezhomm bennak. Ezhommoù nevez a
ziwane da vare E.S.B., gwir eo, met dija e oant bevennet da embregadeg un niver bihan a dud ha ne
oant ket re alies gwall fizius e-keñver yezh… Ar pezh en em c’houlennan eo hag e c’hello Preder ha
K.I.S. derc’hel da vont ha spletiñ ma n’eus ket mui eus E.S.B. ha mar chomont distag diouzh an
embregadoù all ?
20 09 77.
***
Digant Guy Etienne da Padrig an Habask.
() Soliet eo pezh a lavarez a-zivout pennad-digeriñ Emsav 121. Evel a welez ez eo sinet hiviziken
ar pennadoù. Kement-mañ a dalvez e samm pep aozer an atebegezh war ar pezh a skriv. Dre ur fazi en
embannerezh eo chomet disin ar pennad-se gant Gwenael Maze. Koulskoude, mard eus un dislavar ebarzh (pezh a chom da brouiñ dre ul lenn aketus) n’emañ ket tre el lec’h m’en lakaez. Displegañ a ran.
Hervezout e nac’homp al liamm a zo etre armerzh ha politikerezh diouzh un tu hag ar yezh diouzh an
tu all. Ne reomp ket, ha skridoù a-walc’h hon eus embannet en div yezh evit diskouez amplegadoù
kevredigezhel buhez ar brezhoneg. Lavarout a reomp hepken emañ e lec’h all tachenn hon labour.
P’hon eus boulc’het gant SADED pemzek vloaz’zo, gant Emsav hag ESB dek vloaz’zo, e kredemp e
oamp oc’h ober politikerezh ; en em ziskoachet en deus avat tamm-ha-tamm ar ster eus ar pezh a
raemp. Dizoloet hon eus ne oa ket hon afer ar stourm evit ar yezh, nag ar stourm evit ar vroad vrezhon
(pe ur rannvro vrezhon, pezh na ra kemm ebet), nag a-benn ar fin ar politikerezh. An dizoloadenn
vrasañ evidomp (lavarout a ran : evidon, rak n’eo ket un dra nevez !) eo ez eus bevennoù d’ar
politikerezh, hag ez eus traoù estreget ar politikerezh, pouezusoc’h egetañ, ma tle ar politikerezh
bezañ isurzhiet dezho. E berr, en em zizober a raemp eus ar gealiadurezh hegelian, marksour, faskour
e kement ma veiz ar werc’helezh evel hollelezh soliadel. E gwir, amañ e komzan e’m anv hepken :
pep hini eus va ezkeneiled eus ESB a rank kavout e wirionez drezañ e-unan, ha hep mar e tistroy un
niver anezho d’ar politikerezh. Evit distreiñ da bennad Gwenael Maze, reizhlavarus eo mar diskler :
ne reomp ket politikerezh, un dra all a reomp a zo pouezusoc’h eget ar politikerezh ; dislavarus eo, pe
da nebeutañ direizh, mar diskler kement-se evel un doare all d’ober politikerezh, pe dre lavarout ez eo
ar politikerezh un touell, pe ne c’hell ket bezañ a bolitikerezh (en-dro d’an traoù breizhek, d’ar

brezhoneg pe all). Setu da nebeutañ va meno-me, da Wenael evel just da spisaat e hini diouzh
ezhomm.
Setu enta, e berr, va savlec’h bremañ. Al labour a ran zo nes a-walc’h d’ul labour barzh (er ster
poietes, eleze oc’h emplegañ un engouestladur klok ha n’eo ket un trepet lennegel hepken). Al labourse a vir ouzhin a ober politikerezh (er ster a stourm evit ar galloud gant ar mennoz pe get da zisoc’hañ
gant ur stad a draoù gwelloc’h eget an hini a zo), hogen ne vir ket ouzhin a gemer perzh er vuhez
kevredigezhel ha, dre se, ne’m dieub ket diouzh an dlead d’ober an hevelep dibaboù armerzhel,
politikel, h.a., hag ar peurrest eus izili ar gevredigezh. E-se, mar sellan ez eus traoù a zo dreist d’an
emell politikel, ma n’en deus ar politikerezh netra da welout enno, a ranker difenn ouzh emvennerezh
ar galloud politikel (ha pep galloud all), ez anavezan ar ret a zo d’ober politikerezh hag ez asantan da
emell ar veli en tachennoù ’zo eus ar gedvuhez evel d’an ezhomm stourm evit treuzfurmiñ war well
stad ar gevredigezh. Er fetis, setu penaos e veizan va degouezh (komz ac’hanon va-unan ned eo ket
amañ ur merk a hiniennelouriezh, hogen eus an damant da vont eus ar fetis kentizhek ha n’eo ket eus
an difetis hollek) : ar pep muiañ eus va freder ha, mar gallan, eus va labour a ya d’ar pezh a’m eus
anvet « nidiadelezh », « barzhoniezh » pe « emsavelezh », er ster resis o deus kemeret an termenoù-se
dre ma’z aen gant va hent ; evit an disentezioù a gemeran en dachenn-se ne’m eus kont ebet da rentañ
da c’halloud ebet, ha pa ve politikel, ha pa lavarfe bezañ dispac’hel pe all. Hogen, dre oberoù an
dachenn-se emaon e darempred strizh pe strishoc’h gant ar gevredigezh, ar galloudoù a zo enni, an
nerzhoù kevredadel, h.a… Ur skouer fetis : kudenn ar yezh. Ren a ran an darn vuiañ eus va labourioù
e brezhoneg ; perak ? Peogwir, dre berzh va engouestladur a wechall el luskadoù broadelour brezhon,
e’m eus graet eus ar brezhoneg yezh va labour lavaromp barzhel (oc’h intent an termen-mañ gant ar
ster resis usveneget) ; krouet ’m eus dre ar yezh-se ul lavar efedusoc’h e meur a geñver eget va yezh
all, ar galleg, ha forzh penaos, ne vern pehini eus an div yezh a arverfen, ez eo ar preder e div yezh
war un dro kalz lañsusoc’h eget ar preder en ur yezh hepken (evel just e vo lavaret din e’m bije gallet
ober kemend-all gant ur yezh all, ar saozneg pe an alamaneg ; moarvat, hogen un devoud eo, un
engouestladur devoudel siellet gant ouzhpenn ur c’hard kantved a labourioù diastal a’m stag hiviziken
ouzh ar brezhoneg). Seurt engouestladur devoudel zo endeo drezañ e-unan un abeg evit ma ven
deuriet gant kresk ur vuhez kevredigezhel brezhonek ha ma rofen va skoazell, e kement ma c’hallan
(hep nepred krennañ avat war va labour « barzhel »), d’ar re a labour, pe a stourm diouzh o zu evit ma
kreskfe ar vuhez kevredigezhel-se. Komz a rez eus ar yezh arnevez ; daou du zo d’ar gudenn ; evel a
ouzout, ez on bet e Preder, SADED, KIS, Emsav, ar marc’h-ambilh eus diorreidigezh ar yezh
arnevez ; aze ez eus un arvez hep-mui eus va labour « barzhel », ha dre seveniñ ar roll-se e’m eus
gallet piaouañ binvioù a’m boa ezhomm evit kas va labour war an tachennoù all, nann yezhel – setu
evidon splet kentañ ha pennañ ar yezh arnevez ; bremañ avat, mar talvez al labour yezhel-se da dud all
ha mar deu da vezañ danvez kevredigezhel, e vo gwell a se evel just, met kement-se a sell kalz
nebeutoc’h ouzhin : ne c’houlan ket forzhañ kerzh an darvoudoù na nebeutoc’h c’hoazh frankiz an
dud. Nemet e sellan evel diziouerus al labour politikel, armerzhel, e berr : kevredigezhel, renet ahend-all, – war ar poent-se da nebeutañ ez eus kemm etre va emzalc’h bremañ hag an emzalc’h a
erbeden pa edon en ESB ha pa na oa ket peursklaer din va hent. Lavarout a ran kement-se evit a sell ar
yezh. Anat eo e lavarfen traoù heñvel evit a sell an tachennoù all. Ken anat all ne gomzan nemet e’m
anv : kenderc’hel a ran da genlabourat gant lod eus va ezkeneiled eus ESB, nemet ez eo treuzfurmet
diazezoù hon c’henlabour. Evel a lavaren uheloc’h, pep hini en deus da gavout e wirionez, – pezh oa
enskrivet e reizhennoù ESB diwar an derou : galvet eo pep hini da vezañ levier, ha ne c’hell bezañ
kaset da benn nemet dre zistruj ESB…
23 09 77.
***
Digant Gwenael Maze.
Lavarout « n’emañ ket en hon dalc’h ober d’an dud arverañ ar brezhoneg » n’eo nemet stadañ
n’omp ket barrek da werediñ war genc’hoari an amveziadoù hag ar savelennoù kevredadel. Ket
muioc’h eget n’eus forzh pe zifreterezh politikel pe n’eus forzh pe leviadurezh-Stad. Lavaret hon eus

e oa pep tra politikel ha da heul hon eus kredet e c’halle ar politikerezh pep tra. E gwir pep tra zo
politikel met ar politikerezh n’eo ket evit ober pep tra ha kaer a vo, ne lakay morse an istor da dreiñ
war an tu gin. Ar pep « efedusañ » a c’haller ober hiziv an deiz amañ, e Breizh, zo bezañ diles.
12 10 77.
***
Digant Pierrette Kermoal da Roger Le Nestour.
O studiañ L’Idiot gant Dostoievski, ha Le Christ recrucifié gant Kazantzaki, on bet degaset da
soñjal e « Feiz ha Breizh ». Iskisat mennoz ? Ket kement-se. E-barzh L’Idiot, ar Priñs Mychkine a
bouez kalz war al liamm a wel etre ar relijion gristen gwirion – eleze evel just ar reizhkredennegezh –
hag an ene rusian, an douar rusian ; Rusiz, dre anien, a oar mont war-eeun da galon ar relijion, da
skouer ar vamm-se he doa graet sin ar groaz o welout mousc’hoarzh he bugel hag he doa displeget :
« Kement a levenez a sant ur vamm dirak mousc’hoarzh kentañ he bugel, kement a sant Doue pa wel,
eus don an Neñvoù, ur pec’her ouzh e bediñ a-greiz kalon ». Hervez ar Priñs, emañ aze gwirionez
diazez ar gristeniezh, eztaolet gant ur vaouez dizesk. Seul emdarzhekoc’h, seul wiroc’h, evel a
ouzer… Santimant ar vaouez n’eo ket frouezh ar studi, met prouenn kizidigezh arbennik Rusiz ouzh
komzoù ar C’hrist, marteze arouez ar gefridi tonket d’ar bobl rusian : « Traoù kaer ez eus da ober,
Parfione », eme ar Priñs, « war hon douar rusian ». Ha pelloc’h : « … Dizoloit d’an den rusian ar
“Bed rusian”. () Diskouezit dezhañ nevezadur da zont an denelezh a-bezh hag he dasorc’hidigezh, na
zeuio dezhi marteze nemet dre ar preder rusian, dre an Doue rusian hag ar C’hrist rusian ».
E Kazantzaki eo eeunoc’h an traoù : « Dit-te, va breur, eme ar person, ne’m netra da lavarout : da
spered ne ziskenn morse betek ar brif, an aour, ar merc’hed ; emañ o komuniañ gant Doue ha gant
Hellaz ». Daoust d’an neuz ludresadennel ez eus aze unan eus diazezoù ar romant : al liamm etre ar
gristeniezh ha Hellaz.
Dindan seurt diogeladurioù, e vefent klevet e Breizh, e Rusia pe e Hellaz, e kred tud ’zo
spurmantiñ gwirionezioù a chom kuzh d’ar sell berrwel. Evidon, diskredik bepred dirak an traoù
kevrinel, klasket ’m eus displegadurioù all. Ha kavet ’m eus.
« Feiz ha Breizh », a-unan gant luganoù evel « ar feiz hag ar brezhoneg zo breur ha c’hoar e
Breizh », zo diwanet e derou ar c’hantved, pa he deus ar gevredigezh henvoazel kroget da vrallañ e
Breizh. « Feiz ha Breizh » zo ur garm a spont dirak an traoù o kemmañ, a-raok bezañ dizoloadenn un
ene kuzh. Ar relijion, degaset war un dro gant an arc’hadur brogarour, a hañval reiñ dezhañ un diazez
trabedel ; alese ar reolenn divezel : ne c’haller ket bezañ brogarour brezhon hep bezañ kristen, na
bezañ kristen – e Breizh – hep bezañ brogarour breizhat. Ul liamm kevrinel a zo bet lakaet etre
brezhonelezh ha kristeniezh, pa oa etrezo ul liamm saviadel deberzhel : daou barzh a’n hevelep
henvoazelezh e oant.
Aes eo merzout an hevelep riskladur e Kazantzaki. An Hellaz a zeskriv zo Hellaz dalc’het gant an
Durked. Ar gêriadenn ma komz anezhi zo en he fenn un « agha », turk ha muslimat. E kalon ar
gouerion eo unanet an emskiant vroadel hag ar gred relijiel, eilet ar gasoni ouzh an enebour gant ar
gasoni ouzh an « divadezidi ». Al liamm etre dieubiñ Hellaz ha difenn ar gristeniezh n’eo e nep doare
kevrinel ; tennañ a ra d’ur saviad resis.
Setu pezh na oar ket gwelout Dostoievski, nag e dudenn ar Priñs Mychkine. Slavgarourion o
daou, e vennont difenn un darn eus o glad broadel o tifenn ar C’hrist rusian. Hogen, mard eo gwir e oa
chalet ar bobl rusian da glask er relijion an unaniezh kevrinel gant Doue, kentoc’h eget doujañ d’an
urzhaz, n’eo ket ur perzh anienel, slav pe rusian, met frouezh an istor : ar gwaskerezh, an arallekadur,
zo an teil ma vleugn ar gevrinelouriezh.
20 08 77.
***

Digant Roger Le Nestour da Pierrette Kermoal.
Emaon o paouez lenn Hervelina Geraouell hag adlenn ar pennad a ’c’h eus skrivet en Emsav
diwar-benn al levr1. Ar romant a ro dimp un alberz eus kevredigezh koueriadel Bro-Leon. Ar
gevredigezh-se a fell din studiañ amañ, ha pergen plas ar brezhoneg enni.
Evel ma lavarez e’z pennad, ez eo skort-tre an deskrivadur a ra Abeozen eus Bro-Leon : deskrivañ
a ra « ur c’hinkladur c’hoariva, ha n’eo ket ur gevredigezh ». N’eo ket deuriet a-benn ar fin Abeozen
gant kudennoù ar gouerion, hag o menegiñ a ra hepken diwar vont, evel dre sevender. Un nebeut traoù
a ro dimp da c’houzout evelato. Da get ez a ar vilinerion vihan, hag aze n’eus ket da souezhañ, met ahend-all ne hañval ket an traoù mont re fall evit ar c’hounezerion leonat, hag int chalet gant
neuennadurioù un nevid na vestroniont ket. Ne ziskouezont ket bezañ en ur saviad enkadennek evel
m’edo etre an daou Vrezel-bed ar pep muiañ eus kouerion Vreizh. Ret eo lakaat e kont amañ
emdroadur ar gounit-douar e Bro-Leon abaoe kreiz an 19t kantved. E-doug an Eil Impalaeriezh e voe
savet linenn hent-houarn Paris-Brest. Leoniz a oa boas da werzhañ o legumaj war varc’hadoù Brest ha
Montroulez a gomprenas diouzhtu pouez an nevid parizian. Servijet mat e oant gant un atil strujus ha
goût a ouejont en em ober diouzh an amveziadoù nevez dre en em arbennikaat, ardivinkaat, arverañ an
temzoù hag an hentennoù arnevesañ. Kement-se a c’hoarvezas hep ma vije un eilpennadur eus an
emframmoù kevredigezhel, un azasadur anezho ne voe ken. An nezerezh tiadel da skouer a yeas da
get ha gwragez ar gouerion a c’hellas plediñ neuze gant labourioù kalz arc’hantusoc’h evel
gounezadur al legumaj. El lodenn vrasañ eus Frañs e pellaas ploueziz diouzh ar gravez pa wellaas o
barr-bevañ ha pa glaskjont en em zieubiñ diouzh enkrog ar vrientinion hag ar gloer. E Bro-Leon e
talc’has an Iliz he fennholierezh : eno e oa liammoù strizh etre ar veleion hag ar boblañs koueriadel
abaoe pell ’zo ha ne glaskas ket ar gloer ren ur stourm heulward da zifenn an noblañs. E gwirionez ne
oa ket gwall vadek na gwall levezonus ar vrientinion leonat, hag a-dal dezho e save mui-ouzh-mui
gwiskadoù gounideion pinvidikaet : ar « juloded ». War ar vourc’hizelezh kouer nevez-se e harpas ar
gloer, o tiskouez ervat ne glaskent ket kevrediñ gant an noblañs : ar c’hastell en doa ezhomm eus ar
presbital, met ar c’heveskemm ne oa ket gwir. En o aez e veve ar bersoned hepken gant donezonoù ar
werin (ur werin kalz pinvidikoc’h eget hini Kreiz Breizh).
Ur veli tost divevenn war ar speredoù o deveze ar veleion leonat : etre o daouarn edo disoc’hoù an
dilennadegoù er vro. Aotrouniezh mamm Anton Benneg war he mab ned eo a-benn ar fin nemet un
adsked eus hini an Iliz war ar gevredigezh. Gant an tiegezhioù « julod » e veze dedaolet beleion ha
leanezed e-leizh : ned eo ket aet Anton da veleg hepken peogwir e oa ar mab nemetañ. Ne voe ket
tizhet levezon an Iliz e Bro-Leon gant leviadurezh-likaat Jules Ferry pa gendalc’has ar pep muiañ eus
ar vugale da zaremprediñ ar skolioù katolik (hiziv c’hoazh n’eus ket a skol-Stad e kumunioù leonat
’zo). Hogen edo aze ar veleion e penn ur weriniezh koueriadel o kenderc’hañ evit an armerzh nevidek
ha digor dre se d’ar bed arnevez : entuañ a rejont dichipot gant ar renad republikan diouzhtu goude
kemennadur foran Leon XIII, o lakaat ar boblañs d’o heuliañ. E 1894 e voe dilennet Albert de Mun,
unan eus ambilherion entuadur ar gatoliged, en eil pastell Montroulez – eleze darn reter Bro-Leon –
p’en doa bet lamm e Pondivi bloaz a-raok. E 1897, e trede pastell Brest o klotañ gant darn gornog
Bro-Leon, e voe trec’het ar c’hont de Blois, emstriver ar vrientinion unpennelour, gant ar beleg
republikan Gayraud harpet gant an Iliz.
Da heul ar pinvidikadur e savas kalz ar barr-deskamant er boblañs, dreist-holl e-touez ar
« juloded », deuet da vezañ boas da zaremprediñ ar c’helenndioù eil derez dalc’het gant ar gloer.
Kement-se avat ne viras ket ouzh Leoniz a chom brezhonegerion. Un emframm eus ar gevredigezh e
oa ar brezhoneg, hag un arm arveret paot gant ar veleion da zifenn o fennholierezh. Ur gwir labour a
gendalc’herezh oberiat a voe renet aze : skrivagnerion vrezhonek e oa eus beleion ’zo evel Roudot ha
Lan Inizan, hag e-touez gwiskadoù stuziet ar boblañs ez uhelaas live ar brezhoneg. Lennerion eus
Emgann Kergidu hag al levrioù devosion e oa ar « juloded » hag an holl re o doa tapet deskamant. Ar
yezh a chomas unvan el leonegva a-bezh, pa vruzhunas en ur bern parlantoù lec’hel war an tareadoù
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Sl. Hervelina Geraouell gant Abeozen, Emsav 117/317-324, 1976.

all. Goude o studioù e tistroe mibion ar « juloded » d’ar vro evel beleion, noterion, mezeion,
loenvezeion, apotikerion, h.a., ha stag e choment ouzh ar brezhoneg.
Goude ar Brezel-bed kentañ e voe tenn an traoù moarvat evit Leoniz, nemet n’en em gavjont ket
en un enkadenn griz evel ar gouerion vreizhat all, dre ma oant azasaet a-werso ouzh an armerzh
nevidek. Evit ar gwiskadoù proleter moarvat e voe ar gallekadur, evel e pep lec’h e Breizh, hent
nemetañ an dazont. Met a-benn ar fin ne oa ket kemmet don an traoù evit ar gwiskadoù gounezerion
binvidik ha stuziet hag evit ar vourc’hizelezh nevez a orin koueriadel. Kenderc’hel a rejont da gas o
bugale d’ar skolioù katolik. Dre he skolioù ez embrege an Iliz ur gallekadur dinoaz, na roe digor ebet
d’ar mennozioù lik ha kleizat, ha na lakae ket en arvar an emframmoù beziat. Stag e chome ar
« juloded » ouzh ar brezhoneg, na oa sellet ganto e nep doare evel ur skoilh d’an arnevesaat. Emañ
Anton hag Hervelina en o aez e bed o mare : n’o deus ket ezhomm divrezhonekaat evit se. Dre o
savlec’h kevredigezhel emaint er-maez eus ar c’hudennoù o waskañ al lodenn vrasañ eus Breizhiz : elec’h dibourc’hañ o brezhonelezh, e strivont er c’hontrol d’he startaat dre harpañ war an elfenn nemeti
a zo divrall e stuzegezh o bro, eleze ar yezh. Kened a c’hellont kavout d’ar brezhoneg pa n’eo ket
evito ur skoilh da berzhiañ e buhez ar bed arnevez. Ha mui-ouzh-mui e sellont ar sevenadur gall evel
un enebour.
An hevelep emzalc’h spered a’m eus adkavet e Brest gant izili eus B.Y.V. (Brezhoneg Yezh Vew)
ha yezhelourion all. Leonegerion ez eus eus ar pep muiañ anezho. Emañ o c’healiadurezh e dalc’h ar
roll c’hoariet gant ar brezhoneg er gevredigezh ma teuont. N’eo ket diaes dezho gwelout er brezhoneg
« yezh ar bobl ». Ha ne zegemeront ket hon dezrannoù eus ar gallekadur, a zo evito moustrerezh
sevenadurel glez. Dont a reont eus metaouioù o doa gouezet kas da benn un treuzvarc’had etre an
emframmoù henvoazel hag ar bed arnevez : dic’houzañvadus eo dezho klevout lavarout ne c’halle ket
Breizhiz dont tre er bed arnevez hep disteurel krenn o zeodyezhoù. Kleizelourion int peurliesañ. Er
romant n’o deus ket Anton Benneg hag Hervelina Geraouell mennozioù kleizelour peogwir ne oa ket
diouzh ar c’hiz e 1925, met nes a-walc’h eo o emzalc’h spered e-keñver ar brezhoneg da hini ar
gleizelourion yezhelour a vremañ.
Da reizhañ e-barzh Emsav 121 :
– p. 11, – 3 : () anaout ar c’henderc’hañ-adkenderc’hañ da geflusker ()
– p. 42, + 3, 4 : () e oa skrivet : ##« E-touez izili kevredad an ezskolidi, e kaver 18 Martin, an anv
ledetañ e Frañs, nemet ez eus 19 Lévy. ()
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NOTENNOUIGOU
gant
GUY ETIENNE

LAVAR AR VARZHONIEZH
Dispis eo lavar ar varzhoniezh, seul zispisoc’h ma’z eo barzhekoc’h. Dek anv ha muioc’h a lak
war an hevelep tra, ha ne ro gwarant ebet ned eo ket an dra anvet lies tra all war un dro. Alese an
diaez a sant o tostaat d’ar varzhoniezh ar speredoù stummet gant ar ouezoniezh. Pe e pellaont o
tiskleriañ ur wech da vat ne gomprenont netra, – daoust ha n’eus ket tud ivez na intentont grik er
jedoniezh ? Pe e klaskont el lavar barzhel un derou, penn ur poell didorr, alezioù skritellet fraezh evel
ma’z eus en o diskiblezhioù, hogen ne gavont nemet strouezh, hep penn na lost, ha trell-lagad n’eo
ken ar skritelloù.
Lavar ar ouezoniezh ivez a hañval bezañ strouezh d’ar re n’int ket arroutet warnañ. A-walc’h eo
avat kregiñ gant an derou, tapout krog e penn ar poell evit pignat ennañ pazenn ha pazenn gant
surentez. Mont a ra a zerc’had da zerc’had evel ma’z a an hent a gêr da gêr war ar gartenn ha war ar
vro. Harpet eo an derc’hadoù diouzh un tu war an anadennoù, diouzh an tu all gant al lavar
gouezoniezhel e-unan. Bep ma’z a war-raok ar ouezoniezh, e vihana perzh an anadennoù hag e kreñva
perzh al lavar. Hogen bepred e talc’h d’ar reolenn : un derc’had un anv, un anv un derc’had. Spis,
unarouezus eo lavar ar ouezoniezh. Mard eo kefridi ar ouezoniezh lakaat a-wel anadennoù chomet
diverzet, dizoleiñ, donoc’h lavaromp ez eo dizoleiñ kement hag astenn golo al lavar en tu all da
vevennoù ar bed, ez eo roll lavar ar ouezoniezh goleiñ pezh a vo anvet bed goude taol – ha na oa ket
dizolo a-raok, pa zedarzh un eilenn kent mont e dalc’h al lavar. An eilenn-se, luc’hedenn diskogellus,
n’eo ket ar ouezoniezh evit he marilhañ : ne oufe diskouez he begel.
Araokaat eo ar ouezoniezh. Intret ganti, e c’houl ar vodernelezh bezañ araokadour, met heklev
n’eus ken eus he araokadouriezh. Un alouberezh diastal eo ar ouezoniezh, ul lanv na dizh ket e
c’hourlen.
Ha setu ar poent m’en em gav an daou lavar e kevenebiezh : mard eo lanv ar ouezoniezh, ez eo tre
ar varzhoniezh.
Unnek eur beure e liorzh ar Champ de Mars
e deizioù kentañ heoliek gwengolo 1977,
kammedoù Japaniz evezhet o kilañ didrouz war al leton
kameraoù buket-holl ouzh an Tour,
blin – en askont eus an oad o tont, en askont eus an dour-kafe a servijont en ostaleri, en
askont dreist-holl ma’z on bet blin a-viskoazh daoust d’ar pezh a gave d’an holl nemet un pe
div –
e soñjan e blinder ar re vlin, e blinder ar varzhed a zo ar re vlinañ eus an holl dud,
diwar o c’havell ez int ar frailh, ar gwan, ar c’hizidig, enskrivet ar blinder e molekul o
c’hig,
diwar an derou eo tonket o buhez da vezañ treadenn ; dizoleiñ a ray traezhennoù lenkr
ma ne gredo den lakaat e droad, melezourioù tanav, ansouezh ar bloavezhioù.
Un tre etrezek ar gouli a zo an andon. Al loes grizias a ra d’ar barzh treañ. Gwir zizoloidigezh eo
al lavar barzh, rak ne lavar ket – ne c’holo ket – ar pezh a zizolo. Chom a ra en tu-mañ, teltennoù war
lez an dezerzh.
Treañ zo brellañ an derc’hadoù. E-se, unan eus daou lun-diazez al lavar barzh eo ar metafor, al
leterc’hañ. Un derc’had a dalv un all, un derc’had a c’halv un all, loarioù holl sklerijennet a-gostez, o

taveiñ an eil re d’ar re all hag an holl da vammenn dreist-gwel ar goulou, – « an heol du », « heol an
nac’h »…
Hay un estar tercero :
el ser sin ser, la plenitud vacia,
hora sin horas y otros nombres
con que se muestra y se dispersa
en las confluencias del lenguaje
no la presencia : su presentimiento.
Los nombres que la nombran dicen : nada,
palabra de dos filos, palabra entre dos huecos.
Su casa, edificada sobre el aire
con ladrillos de fuego y muros de agua,
se hace y se deshace y es la misma
desde el principio. Es dios :
habita nombres que lo niegan1.
[Bez’ ez eus un trede saviad :
ar boud hep boud, al leunder goullo,
eur hep eurioù hag an anvioù all
ma’n em ziskouez ha ma’n em fouilhez
e kemberioù al lavar
n’eo ket ar vezañs : ar raksantad anezhi.
An anvioù ouzh he envel a lavar : netra,
ger div zremm, ger etre daou doull.
E di, adeiladet war an aer
gant brikennoù tan ha mogerioù dour,
’n em c’hra ha’n em zisc’hra, ha hevelep
eo abaoe ar penn-kentañ. Doue eo :
annezañ a ra en anvioù en nac’h.]
Al leterc’hañ eo gwerc’heladur ar galv-se, an dave-se, an nac’h-se. Lakaat a ra da ziwanañ
rouedadoù ereoù n’int ket ar re nezet gant ar ouezoniezh. Aes eo diskouez dreistelezh ereoù ar
ouezoniezh, ha penaos int soliadelezh. Ha Bachelard… Rouedadoù ar varzhoniezh n’eus enno
soliadelezh ebet : amzer da deurel troad enno, troet int e ludu. Hag e flamminont pelloc’h. Ne
c’halvont ket d’ar soliañ ; en em c’hervel a reont etrezek ar gouli en andon. Entrevad n’eo ket ar
barzh, hogen eztrevad, an hini a zo er-maez eus ar geoded, – edo ar gwir gant Platon a-benn ar fin.
N’eo ket manket ar ouezoniezh da aloubiñ an douaroù a gredfe dezhi a-walc’h int bro c’henidik ar
varzhoniezh. Bewech avat ma venn pouezañ he zroad war ar vodenn flamm… Selaouomp Lacan :
« Ce qui nous intéresse () c’est le réseau où, à l’occasion, quelque chose est pris. Peutêtre la voix des dieux se fait-elle entendre, mais il y a longtemps qu’on a rendu, à leur
endroit, nos oreilles à leur état originel – chacun sait qu’elles sont faites pour ne point
entendre2 »
Da heul Freud, e tiskouez Lacan ez eo ar metafor ar gwiader meur. Hogen gant e arlouperezh
d’ober gouezoniezh ha da gaout lec’hioù da soliañ e tap ar rouedadoù gwiadet, e vroust diouto ar
mouezhioù doueel a zo « diouzh an dro » luziet enno, hag e sonn anezho evel ma ra ar bevoniour gant
rouedadoù ar c’hitoplasma. Penaos e ve ar ouezoniezh, merc’h al lanv, evit rentañ kont eus mouezh an
tre, eus an traezhennoù dizoloet gant an tre ? Selaouomp c’hoazh :
« Quant à Melanie Klein, elle a décrit dans “Formation du Symbole et développement du
Moi” l’angoisse liée aux pulsions sadico-orales appliquées au corps de la mère dans la scène
1

Octavio PAZ, Pasado en claro, emb. divyezhek : Mise au net, gant tr. gallek Roger CAILLOIS, Gallimard, 1977, p. 70.
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Jacques LACAN, Le Séminaire, Livre XI, Seuil, p. 45.

primitive : il s’ensuit une crainte des organes sein, vagin, pénis, qui pousse l’enfant à
assimiler ces organes à d’autres choses : c’est le début de l’assimilation symbolique. Ainsi,
l’interdiction de “voir” (s.e. la scène primitive) conduit à établir sans cesse des équations
nouvelles qui constituent le fondement du symbolisme, lui-même à la base de la relation au
monde extérieur et à la réalité en général ; le réel est ainsi investi de proche en proche3 »
Mont a ra ar prezeg bredelfennel e-maez eus lavar ar ouezoniezh pa dorr anat ar reolenn « un anv
un derc’had », pa sank e strouezh al ledanv (ar vetonimiezh) hag al leterc’had (ar metafor), anezho div
vent kenserzh ur vonedigezh berzet groñs war hentoù an dezevout ergorek. Freud endeo oa deuet da
intent an Urszene, ar gentsenenn, evel un « darvoud gwengelek ». Ar « vamm » er bredelfennerezh,
pell a unaroueziñ un elfenn eus ar werc’helezh vredel, a ledanv ar Vamm en holl wengelouriezhoù, en
holl gravezioù, en holl varzhoniezhoù hag en istor, ar vammenn dreist-gwel, ar gouli ma tre war-du
ennañ buhez an holl evel buhez ar barzh.
Un debron, ur follentez leterc’hañ a lak ar barzh da ziskogellañ, da veskañ an derc’hadoù betek
merzout an eil dindan spesoù egile. « Je m’habituai à l’hallucination simple » (Rimbaud4). Un
trezerc’hañ eeun eo al leterc’hañ – pouezañ a ran : al leterc’hañ andoniek, ar metafor en e c’henel, ha
n’eo ket an adimplij a-forzh, an heklevioù anezhañ en trepet lennegel. Al leterc’hañ zo an araez
pennañ en deus ar barzh da reiñ mouezh ha gwerc’h d’an treañ a c’hoarvez, da gaout rank en treañ.
Div roeñv an un bageadenn eo leterc’hañ ha ledanviñ. Hogen buan e teu anat n’eus penn ebet d’ar
veaj, n’eus anv ebet d’an andon peogwir « ez eo-hi mammenn an anvioù, hag e wisk ar re a blij
dezhi ». Ober anezhi an andon, ar gouli, an awen, pe hennezh, pe doue zo ober gant kemend-all a
ledanvioù. Mar deu pa blij dezhi e kement ma ’z eo awen, en eneb emañ aze bepred endeo e kement
ma’z eo gouli ; evel gouli ez eo ur bles da heskiñ pep buhez, met evel andon ez eo « gourlanv ledanañ
da leuniañ an islonk », ha c’hoazh gourzhlanv o c’hronnañ daou lein ar bed, « Eros hag an Ankou5 ».
P’ he galver doue, ez eo da vab-den muioc’h eñ egetañ, « ha koulskoude an nebeutañ eñ war un dro ».
Al ledanvioù ne lavaront netra nemet d’ar vlinion, d’ar varzhed all, d’ar re a zo o treañ ivez.
Und wieder rauscht mein tiefes Leben lauter,
als ob es jetzt in breitern Ufern ginge.
Immer verwandter werden mir die Dinge
und alle Bilder immer angeschauter.
Dem Namenlosen fühl ich mich vertrauter6.
[Hag adarre kreñvoc’h e sourr va buhez don,
evel pa ve bremañ o vont etre glannoù ledanoc’h.
Karoc’h bepred e teu din an traoù da vezañ
ha leunoc’h bepred pep lun da ’m selloù.
Fiziusoc’h ’n em roan d’an dreistanv.]
Ar varzhoniezh, evel ar c’hravezioù kozh, a oar ez eo kondaonet d’al ledanviñ, d’ar vetonimiezh,
d’ar saezhoù esteuzet kent fin o nij, d’ar pontoù na dizhont ket ar ribl all, pa’z eo hennezh dreistanv,
dananv, ananv.
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ARVAR AR VARZHONIEZH
Nann, Philippe, ne c’hoarien ket va diac’hinour, ar c’hreisteiz all e-tal iliz Sant-Aousten dirak ar
banne-se Chiroubles trenk ur vezh, pa lakaen a-wel ar c’hwiberezh ez eo an demokratiezh, ha da
gentañ dre an engalv a ra d’ar finvezioù. Ar rezid, ar vreudeuriezh ned eo renad ebet na pegen
gwerinek bennak e ve evit o reiñ, pa zeuont eus un andon n’emañ ket e tachenn ar politikerezh. Rak
politikerezh eo an demokratiezh, ha kaer zo d’an demokrated treiñ o c’halonoù war-zu heol ar
finvezioù, d’ar muiañ-holl e tizhont o leuniañ gant santimantoù mat, hag ar re-mañ n’o deus lec’h ebet
el levierezh. Mont garv d’an demokratiezh en anv finvezioù an demokrated zo koulz ha spisaat lec’h
ar galloud e-keñver ar varzhoniezh, ha sklaer pep tra. Sklaer pep tra ya e sklerijenn ar varzhoniezh.
Rak evit tud ar politikerezh, an demokrated, ez eo kement-se na mui na maez bezañ « harper ergorel »
ar gostezenn enep, ar « renkad wasker ha korvoer ». Aze n’he deus ar varzhoniezh, ne c’hell kaout
arguzenn ebet da herzel ouzh an tamall. Ur riskl eo na c’hell ket pellaat, na vo nepred kretadur ebet
outañ, na tu ebet da dremen e-biou : dav eo e sammañ. Nebeut a dra e gwir eus ar priz a zo da baeañ
evit ar varzhoniezh.
Une seule chance de salut pour l’écrivain : être l’infirme de la vie courante, inexistant,
irresponsable socialement. Toute idée agie est morte pour l’esprit7.
E se e soñjen ivez o lenn Notre terre promise8, an dastumad barzhonegoù nevez embannet gant
Tugdual Kalvez. Unan a zaou : pe ez eo Breizh ar sigur d’ober barzhoniezh, ar poent ma loc’ho ar
barzh etrezek andonioù na anavezont na broad na galloud ; pe ez eo ar varzhoniezh ur sigur d’ober
politikerezh, an taol moederezh a vo mall d’ar gostezenn-mañ-kostezenn implijout en he stourm d’ar
galloud. Hetiñ ne ran ken da Tugdual Kalvez digeriñ an hent
vers l’intérieur des terres
le vent du quotidien
assèche l’humus de nos âmes
quel sourcier percera
quelque puits artésien
pour irriguer nos voix
de nos ondes profondes
l’ombre méditative
calme le feu du jour
la sonde du poème
abreuve nos déserts
que nul en lui n’oublie
la nappe qui sommeille9.
Gwir eo e voe labezet an diouganerion en un amzer ma ne oa ket kouezhet c’hoazh mab an den e
bruzhun ar bredoù, ma n’he doa ket ar bobl lezet he lec’h gant ar gevredigezh. Met diwar ar pennkentañ ez eo an treañ-barzh kunujenn da lanv ar vuhez, da arzh ar galloud, da hoc’h ar gouzoud war
dalbenn he c’herzh diharzadus. N’eo ket diabeg e tremener ar varzhed da foll, pa’z eo treañ bale war
vord ar psikoz. Bevedel eo an erez outo kent bezañ kevredigezhel.
Ne privez, ô seigneurs, personne
De ses raisons d’exister.
Donnez raison au raisonneur
Donnez sa proie au sensuel
Et la vraie paix au pacifique.
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Mais au poète, retirez tout
Jusqu’à la terre sous ses pieds
Jusques à l’air où il disait voler
Donnez-lui le vide et le désert
Jetez-le en contemplation à lui-même
Offrez-lui la mort et la folie
Et la stérilité
Comme c’est son vœu et sa soif10.
E-se, ur goulenn euver eo : evit piv e skriver. An darempred etre ar barzh hag e selaouer, e lenner,
n’eo ket un darempred armerzhel etre kinniger ha goulenner, hogen unan a seurt gant an hini a zo etre
kariaded.
An darempred roueel.
Estregedon a garez, emezi
Estregedon pa garan, emezañ.
Barzh,
hoal o treiñ kein
pa roez
war ar marc’had an eurvad a’m divarc’h.
Lennegezh
« savet eus don kalonoù Breizhiz evit o breudeur »11
– Roparz Hemon, pa baoueze
a dreiñ kein
a reiñ estregetañ
pa dorras an hoal, da chom en amen e genvroiz,
da zibab petra skrivañ, evit piv…
Digengred out pa salvez.
Skrivañ evit an dud-mañ-tud zo lakaat eo me a skriv. Hogen un diaez grizias a denn diganin pep
me. Muioc’h egedon a skriv pa skrivan. Va dibaboù-me zo eilrenk, dibouez, koulz netra. Ya ’m eus
lavaret ur wech, a adlavaran bewech. Tra ken.
Aes neuze kompren ne zibaban ket ar re a skrivan evito. Pa ziwan al liamm galloudek etrezon hag
an hini a’m eus skrivet evitañ, e heulian an hevelep hoal hag an hini a’m gwarell etrezek sterngwiadiñ an destenn. O treiñ kein. Ken dall on e-keñver danvez al liamm-se ha ma’z on e-keñver
dehentadur an destenn. Familh ar galon ne zibaber ket muioc’h eget familh ar gwad. E pep lec’h an
emnac’h. A dra sur, salviñ zo geriañ. Hogen ne ouzer netra, ne ouzer nepred petra eus ar pezh a reer a
vo silvidigezh.
Roparz Hemon a droas kein d’an emsav pa fellas dezhañ distreiñ etrezek ar bobl, « skrivañ evit e
vreudeur ». Keit ma voe kement-se hetadennoù moederezh paeet d’ar boblelouriezh o ren, droug ebet.
Met pa grogas da derriñ lañs d’an awen evit chom en amen e genvroiz, da zibab petra skrivañ hag evit
piv, e oa marv an arz ha marv an emsav.
Kengrediezh an oad, ar vro, an dere, al labour zo lec’hioù-gortoz, c’hoariva hiraezhus d’an
darempred roueel. Hemañ a zeu el lec’h hag en amzer na c’hallo ordinator ebet diawelout, oc’h ober
burzhud eus an dargouezh, eñ a zo diazez ar bed.
Eeunik eo lakaat emañ ar varzhoniezh el lavar evel en he c’hreñvlec’h. N’eus ger ebet, ha pa ve
an anv « barzhoniezh », a ve dezhi. Evel mab an den na gav maen ebet da harpañ e benn, ne oufe ar
10
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varzhoniezh kaout ger ebet en he c’herz estreget evel ledanv. Pa verk ar geriadurioù ar meneg Poét.
goude un termen, e talvez hepken ez eo aet ar ger e-maez arver hag o deus barzhed ’zo kendalc’het
d’ober gantañ goude e varv, – met un afeterezh berrbad eo bet hag ar varzhoniezh diles a bella diouzh
seurt kelanoù. An ober-barzh, an Dichten, en eneb, zo genel arouesaedoù nevez – ha diouzh ret, da
heul, arouesaerioù nevez. Arabat krediñ neoazh e chom perc’hentiezh ar varzhoniezh an arouesaerioù
he deus gallet krouiñ : ne c’hellont kaout digor er yezh nemet o serriñ ouzh ar varzhoniezh. D’ar
muiañ int kleizennoù – evel pep ger eus ar yezh – a vo addigoret marteze un deiz gant an Dichten,
gant un taol-barzhiñ all. Hogen ar yezh, eleze ar bobl, zo hegeuz ouzh seurt oberatadennoù : kriz e vez
bepred flañchañ ur gouli kozh. Er c’hevredigezhioù frankizek ha pinvidik ma venn an dud mestroniañ
o zonkadur e c’houlezer gant ar varzhoniezh lec’hioù bras pe vrasoc’h, gwaremmoù pe leurgêrioù. E
straed Saint-André-des-Arts e Paris ez eus ul levrdi karget betek ar sel gant miliadoù a zastumadoù
barzhonegoù – tristat lec’h, diskiantat aergelc’h. Aze n’emañ ket an dalc’h, met amañ : ar varzhoniezh
n’he deus ket da gaout lec’h en hon touez, hi eo al lec’h diles, « la seule terre située12 », ma’z omp
pedet da zont tre.
Pa’m eus goveliet an termen « nidiadelezh », e oa ezhomm anezhañ emichañs evit ar prezeg
damkanel evel keveneb d’an termen all « soliadelezh ». Hogen, mar ’m eus kredet ur mare ’zo e
talc’hen gantañ un arouesaer evit ar mont d’an dreistanv, an nadoz-vor evit an tremen en tu-hont d’an
dremmwel, e’m eus faziet a dra sur. Neb a sank gant ar ranvedig apofatek a lez buan war e lerc’h pep
ger, pep arouesaer, zoken ar re fardet a-ratozh.
Hon tad
anv e-touez an anvioù evit pellaat pep anv all
toull el lavar
anv-teltenn war ar puñs
darvoud etre kein ha dorn
dihentadur dic’hed, dihetet
sell ebet
sol ebet
begel dall an nid
lavar eilsavelet na vimp biken evit ensammañ
lavaromp hon tad ha stouomp hon tal e poultr an hent.
Unan a zaou : pe ez ay an anv-teltenn en ur reizhiad pemdeziek hag e tegemero e arouesaedoù
diganti hag ar puñs kuzh a yelo da gultur, pe e chomo e-maez reizhiad hag e vo un hapaks. D’e
zigilhañ diouzh ar c’hultur, da reiñ dezhañ puñselezh en-dro, da flañchañ ar gleizenn, e vo ret d’ur
barzh dont, a zeraouo aze un avantur hiniennel, hag e lavar ne vo yezh nemet diwar-bouez ledanviñ.
Ar barzh a asant en a-raok gouzañv an holl damalloù, o c’houzout ervat e tiouero bepred an
arguzennoù da zifenn e varzhoniezh. Ne c’hell nemet mervel, adkavout er bez al lavar ez eo e hini. Ha
gortoz gantañ deiz ar varn.
En istor E.S.B. e kavomp skouerioù a « zigilhañ diouzh ar c’hultur ». Tamm-ha-tamm eo aet
« emsavel » da gevenep ouzh « politikel », « kulturel » bep ma tigeje kevenebiezh etre « nidiadel » ha
« sodiadel ». Endra ziwane kemeradur nevez an termen « emsav », e c’hoarie an emsav kulturel ha
politikel brezhon roll ur gouskor. Hogen er c’hontrol d’ar pezh a gredemp, ne steuze ket ar
c’hemeradur kentañ : an emsav zo bepred stroll al luskadoù o stourm evit Breizh, ar brezhoneg, h.a.
koulz hag ar stourm-se e-unan. En ur ober dek vloaz, etre 1967 ha 1977, eo deuet ganimp « emsav »
da aroueziñ un dra disheñvel-mat ; etre an daou gemeradur ez eus ur c’heñver a vetonimiezh pe,
resisoc’h, a ledanviñ dre vonveziadelezh13. Mar hon eus digilhet an termen diouzh ar c’hultur ha roet
dezhañ puñselezh, n’hon eus ket mannelaet evit kelo ar c’hultur ma kav e lec’h hag e istor. Kement-se
hor boa kavet c’hoazh dre un denesadur all : « ober istor » a ampleg lezel an istor war hon lerc’h ;
« bezañ en istor » a c’houlenn na vemp ket bac’het en istor, rak hon furm diles eo bezañ puñs digor en
12
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tu all da bep istor, – hep morse kas netra ganimp : en em zieubiñ a reomp diouzh an istor e kement
ma’z eomp d’ar goullo a ra kreiz ar puñs.
Ober barzhoniezh zo kent pep tra digilhañ ar ger « barzhoniezh » diouzh al lennegezh, ar c’hultur,
an istor. Soliet eo hep mar amatourion ha studiourion pa reont gant « barzhoniezh » da aroueziñ ur
rumm lennegel dibarek. Jakobson14 ne oar anaout er varzhoniezh nemet ur mod eus al lavar, ur
rummad strukturioù. Bec’hiek eo avat an ober-barzh da gemeradurioù a zo en ur c’heñver a ledanviñ
diwar vonveziad gant kemeradur al lennegourion. Flañcher goulioù el lavar eo ar barzh, porzhier « dor
an nec’h15 », puñser o vont bep tro da buñs.

E DISKOUEZADEG MARC CHAGALL16
Krog on da labourat war va notennoù parizian. Seul daol ma veajan e teu din danvez notennoù eleizh. Da grediñ on graet e’m diabarzh e stumm ur bern war silwink ; pa zilec’h ar gloestr, e tisac’h,
din da zastum an tammoù – alese ivez an enkrez a beg ennon pa vez anv da loc’hañ.
Goude un droiad dre Pavillon de Flore a-hed gwidennad livadennoù Marc Chagall e’m boe ur barr
skuizhvez hag ez is da azezañ war unan eus ar skiñvier bourellet e-kreiz ur sal. En ur c’hortoz bezañ
gren en-dro e sellen ouzh ar Seine heoliet dindan goabrennoù miz du, ivez ouzh ar sellerion all, ouzh
ar pezh a c’hoarveze gant reoù ’zo, merc’hed dreist-holl. O empentiñ a raen o vevañ e-maez an
degouezhioù a ro tro dezho da zont dirak an oberennoù arz : n’o dije ket bet ar sklerijenn-se e-barzh o
dremm, – tresoù dister, vil zoken, o doa darn, – hag eno edont o skediñ gant ur gened a oa o hini diles
ha war un dro kened Chagall ken diles all. Un nevezc’her a savis war an taol d’e lavarout, e galleg da
gentañ : collumination, neuze e brezhoneg : kenemsklaeriadur. N’eo ket sklerijennadur, adsked, rak
ne oa ket tremen untu eus an oberenn d’an dremm dirazi, hogen kejañ gwirion, gwir « coup de
foudre », ginivelezh ur me nevez diwar garantez an dremm hag al livadenn. An holl deneridigezh
lakaet gant Chagall en e daolennoù a zeue en arbenn d’an dremmoù, ma tree laouen ar me a-zirazi,
hag ur me all, saezhennus, a zalc’he an dremm (evel ma lavarer : derc’hel al leurenn). Adkavout a ran
un arroud eus « Lavar ar varzhoniezh » : « Al ledanvioù [amañ livadennoù Chagall] ne lavaront netra
nemet d’ar vlinion, d’ar varzhed all, d’ar re a zo o treañ ivez. » Dindan « blin » ez eus da glevout
« faezh », « krin ». Treañ zo nac’h krediñ er me pemdeziek evel ma lavar Yeats, bezañ prest d’e lezel
war hon lerc’h, d’en em dennañ kentizh ma’z eus kel eus ar me saezhennus ha « rinek » (Yeats) ganet
diwar ar c’hejañ-barzh. « Pa roez war ar marc’had an eurvad a’m divarc’h. » Mar bez divarc’het ar
me, distrobet an draezhenn diouzh mirc’hed tonnoù ar pemdez ha lezet dizolo, faezh, krin, e c’hell ar
me-eürusted, o tont bepred war ar marc’had, derc’hel an dremm. Setu en e bezh an arroud gant Yeats :
« Hañvalout a ra din ar garantez wirion bezañ un diskiblezh, ha goulenn kement a furnez ma tle
karantez Salamun ha rouanez Saba bezañ padet petra bennak ma tav ar Skritur war an divoud. Pep
hini a zivin me rinek egile, hag o nac’h krediñ er me pemdeziek hep-mui, a grou ar melezour ma wel
kariad pe hini karet ur skeudenn da heuliañ er vuhez pemdeziek. Rak ar garantez ivez a grou ar
Gweenn17. » Sklaerius e kavan an destenn-mañ war-bouez un nebeut evezhiadennoù. Diglok eo
« divinout ar me rinek » ; diwar ar c’hejañ eo e vez ganet ar me-eürusted ; a-du-rall n’eus netra rinek
en den ha roet e vez ar silvidigezh, dre eil ganedigezh ; ned eo ar me eilganet perc’hentiezh na d’an eil
na d’egile, derc’hel a ra an dremmoù, bez’ ez eo unan, hevelep, etrezo ; kerkent ha ganet, en em ro da
anaout d’ar sell evel d’ar galon ; mard eo « divinet » ez eo er ster gerdarzhel, e kement ma’z eo
darvoud « divin », donedigezh an doueel. « Ar Gweenn » : kalz a ve da lavarout war an dodenn-mañ e
meiz Yeats. Da gentañ e oa-eñ aozer c’hoariva hag evitañ e wiske ar gweenn dilested ar person
(persona o talvezout dres kement ha « gweenn c’hoariva ») ; donoc’h c’hoazh, e selle Yeats an arz
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evel amparadur ur person o trevonnañ ar me pemdeziek, diouzh ment an amzer pergen, ar persona –
ar Gweenn – -se o piaouañ donder amzer, oc’h hollelaat ar sevenadur kent, o tizhout dilested dianav
d’ar me pemdeziek.
Diskouezadeg Chagall he deus graet din adskoulmañ gant ar mirdioù. Da heul Sartre ha re all e
lusken da soñjal e oa gaou ar mirdi diskouez distaget, spilhennet, an oberenn n’he devez ster nemet ebarzh froud buhez he c’hrouer pe ar gevredigezh ez eo-hi an azdiwan anezhi. Met nann, an dra-mañ
da gentañ : ezvountet e vez an oberenn echu eus buhez an aozer gant kement a nerzh hag ar bugel ur
wech deuet e amzer. Mar ranker e troioù ’zo, evit he c’hompren, adlakaat e penn-kont buhez an aozer
hag ar metou kevredadel-istorel, n’eus abeg ebet da lezel e-maez kont an distaol, hogos an dinac’h, a
ra he aozer anezhi. Da anaout un den n’eo ket a-walc’h anaout e dad hag e vamm : un den nevez, ur
chañs nevez ! Heñveldra, ma ne zireer ket an arzour d’e oberenn, nebeutoc’h c’hoazh e komprener an
oberenn dre an arzour. Diwar se e komz ivez Merleau-Ponty e-barzh L’œil et l’esprit18. An oberenn
echu, dispartiet diouzh he aozer, n’he deus ket da zistreiñ dezhañ ; n’o deus mui netra d’ober a-gevret.
En eneb, he deus-hi d’ober gant ar re a zeu en arbenn dezhi evel ma teu-hi en arbenn dezho. Derou zo
d’ur vuhez nevez, el lerc’hiad meoù yaouank furmet dre gejañ ganti ken rinek ha ma’z eo-hi bet
furmet dindan daouarn ha dremm an arzour. Aze o deus ar mirdi, an diskouezadeg ur roll diziouerus.
E pe lec’h all kavout an egorenn nevet – an nevedenn – ma teu kemend-all a zremmoù war un dro en
arbenn d’un eil ginivelezh, ma edon-me d’ar bevar-se a viz du o parañ va selloù war an dremmoù
kenemsklaeriet, o kompren a-greiz-holl muioc’h war ar c’hras hag ar silvidigezh eget e-doug
bloavezhiadoù selaouidigezh sarmonioù ha prezegennoù-sakr (neb en deus evet eus dour bev ar
varzhoniezh en deus baleg ouzh dourioù chag ar relijion) ? Hep komz eus kement-mañ, distro ar
gilwedenn : penaos e vije un arz nevez, mab, eneber ha breur d’ar arz kozh, ma ne vije ket engehentet
pep Gweenn diwar gejañ gant an oberennoù kent, ma ne zeuje ket ar me rinek ganet diwar garantez un
dremm hag ul livadenn da vezañ stil an oberenn nevez ?
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ARNODIN AR GOULLO
gant
YANN-BAOL AN NOALLEG
Diaes-oc’h-diaes eo din lavarout traoù, evel pa vije bet eztaolet pep tra a-bell ’zo. N’eus met lenn
pezh zo bet skrivet abaoe an henved gant ar brederourion veur evit kaout hogos kement tra a zo bet
lavaret e stumm pe stumm. Meret eo bet a-holl-viskoazh pezh a hañval bezañ nevez, dres evel an
derou pennad-mañ. Un dra gozh eo ha dodenn an « distro diziwezh » zo anavezet a-werso. Penaos
ober enta ? Petra da ober ? Tevel ? Kemer perzh er ragach ? Evel pa vije ul letenn, un darvennoz o
herlinkañ gwrizioù va neuronoù… Pep tra zo bet lavaret ha ne chomfe mui nemet dis-plegañ, dispakañ, di-jogañ pezh oa empleg, paket e boull baper al lavarenn gentañ ? Ne vanfe nemet dedalvezout
ha seveniñ d’ober ? Edo pep tra e go er gerioù-stur kentañ ha n’eus mui nemet kenderc’hel gant an erv
betek penn. Petore penn ? Diazezañ a ra ar bomm kentañ, dodiñ a ra, lavarout a ra. Hogen n’eus tra ermaez eus ar bed a rofe ur sol bennak d’ar ger kentañ. Ar « bed ». Kenderc’hel didermen gant al lusk
kentañ, krediñ bep an amzer ijinañ traoù nevez pa na reer met adservijout meuzioù kozh-douar.
Labour a zo da ober forzh penaos, rak ret-mat eo debriñ ; labour na echuo morse (?) a echuiñ. Kerkent
ha laosket eo aet al lavarenn gentañ d’an traoñ. Un eilenn a-raok e oa o tanzen genel e tav diweuz an
dud, un eilenn a-raok e oa er goullo, e puñs ar Boud hag ar silabenn diwezhañ aet er-maez e oa un dra
gozh endeo. Ur wech eztaolet e kendalc’h gant lañs al lusk kentañ en ec’honder davet he fal a zo he
orin ivez. Derou ha pal zo an hevelep tra, pep tra o vezañ er bomm kentañ. Alf al lavarenn gentañ, ha
n’eo ket souezh e talvez ar ger-se derou ha pal war un dro.
Skrivet ’m eus « bed ». E gwir emaomp atav o treiñ en hevelep lunegor abaoe ma’z eus anv eus ar
bed. Paour eo an denelezh a-fet mennozioù a-benn ar fin1 : an natur (fiziz, alvez), an den
(kevredigezh-hinienn, istor), al logos. Kelc’htreiñ a reomp el lunegor triel-se, chom a reomp kantet en
tric’horn-se, bac’het omp gant an dreinded. Alvez, den ha logos n’int netra o-unan hag emañ pep unan
anezho e-barzh an daou all ha daou e-barzh unan. Hennezh eo lunegor-diazez hon bedouriezh hag hon
sevenadur. Luskellañ a ra hon preder etre an tri blein adalek an derou. E Hellaz ez eo bleinekaet ar
vedouriezh etrezek ar fiziz-doue. An natur eo a zo o c’hronnañ an daou gorn all, an den hag al logos.
E Judea ez eo al logos-doue a zo an diazez, ar penn-kentañ. Gant an amzer vodern e kemer an dendoue al lec’h kentañ. Tonket e oa da vervel ivez ha chom a reomp bremañ e-barzh an tric’horn (pe ar
c’helc’h hervez al luniadur war ar paper). Dedreiñ a ra hennezh en amzer, « egor » unventek meizet
evel lec’h an dispakadur. Ezhomm zo eus an amzer evit a sell sevenadur galloudelezhioù ar bomm
kentañ : al lec’h, ar metou eo m’en em werc’hela ar bed. Gant ar vodernelezh eo direet al logos d’ar
ratio hag an natur d’ur wikefre a dizher dre ar poell jedoniel, eleze gant lunegorioù ha patromoù
jedoniel danzeet. Oadvezh ar mekanik, ar wikefre eo. « Ni eo hon eus ijinet hon-unan, evel kemend-all
a zec’hmegennoù, an arbenn, an heuliad, ar c’heveskemm, an dave, ar ret, an niver, ar savelenn, ar
rezid, ar poell, ar finvez ; ha pa ebarzhomp e gaou en “traoù”, ar bed-se a arouezioù ijinet ganimp,
p’en lakaomp e-barzh an traoù evel pa vije piaouel dezho, ur wech ouzhpenn e reomp evel m’hon eus
graet atav, krouiñ a reomp ur wengelouriezh »2. Adkavout a reer el lunegor-diazez an holl re deveret
dioutañ : danframm/dreistframm, natur/meiz, alvez/istor, preder/gwerc’helezh, damkan/pleustr, h.a…
Oc’h adlenn va notennoù, ar santad a’m eus ne ran met adchaokat pezh zo bet chaoket c’hoazh e
lec’h all. Tevel neuze ? Ne gav ket din. Pa na ve nemet evit freskaat soñj tud ’zo… Adlavaromp enta
n’eus sol ebet da nep obererezh ha ne c’haller ket lakaat ar vuhez en ataladoù. Diouzh ar c’hiz eo er
mare-mañ e metaouioù ’zo kareziñ ar varksouriezh, ha da heul abegiñ nep dezo da « zisplegañ »
diwar-bouez meizadoù, evel mac’homerezh. An hu zo war nep obererezh-sklaeraat hag argarzhiñ a
reer nep striv da « zamkanañ ». Engalvet e vez an nerzhoù kondon, an noz, glizi an natur hag an
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emdarzhegezh evit stourm enep ar Stad, an Urzh, ar « Vistri-veizourion ». Spered Apollo ha spered
Dionysos, hervez Nietzsche3. Nemet ne c’haller ket dispartiañ ken eeun ha tra an emdarzh diouzh an
urzh, gouez da aozer Die Geburt der Tragödie e-unan. Ar « filozoferion nevez » o-unan a zo ret dezho
ober ivez gant ar poell, gant an urzh el lavar evit kareziñ gwall-voazioù ’zo a’n urzh. Nerzhoù bev
andoniek hag endoniek a rank terriñ bep an amzer ar c’habestroù, an hualoù o virout outo a
emwerc’helaat. Netra ne c’hell herzel ouzh didarzhadurioù ar vuhez o redek dindan blusk kalet ar
frammoù, ar meizadoù hag an obererezhioù -diazezañ, -merañ ha -leviañ. Nemet, mar en o lezer en o
roll e pulluc’ho al lava razh an traoù. Emañ spered Dionysos en andon, met hep naoz spered Apollo e
chomer e par an nerzhoù kentidik. Kement-se zo anavezet ivez… Setu perak ez eo al labour-dijogañ, dedalvezout, -seveniñ, -adkenderc’hañ da ober, hep mar ebet. N’eus met da geuziañ e kemer amzer awechoù ha kiladennoù zo re alies. Emañ ar rac’hoan o padout abaoe milvedoù ha padout a ray hir
amzer c’hoazh. Didermen eo seurt dispakadur. Ha pep pred o tegas e breder, amzer ha preder o vezañ
kenereet. Ar preder o tiazezañ er bed, hag ar bed goulaouet mui-oc’h-mui gant ar preder. Ar voull o
voullaat…
Penaos eo bet dodet al lavarenn gentañ avat ? N’eo ket dezreadus eus an amveziadoù, n’eus
liamm arbennel ebet da gavout. Sol ebet, pal ebet, ster ebet. Piv, petra zo en orin ? Un hinienn, ur
strollenn, ur gevredigezh, un Dra, ur Penifi ? A belec’h e teu ar mennoz nevez, an oberenn nevez ?
Frouezh an deberzh, an dargouezh, ar rezid ? Met petra eo ar rezid-se ? An « deus ex machina » a
engalver pa na vast ket mui heuliad an arbennelezhioù ? An trec’houllo debarzhet dimp gant… ?
Penaos kaout krap, penaos diraez an anadenn-se ? Penaos displegañ an dizisplegadus ? Rak e dibenn
dezrann e chomfe bepred ur graoñell a ve dizireadus, dreistdiraez peogwir ez eo anezhi e teu pep youl
da anaout, youl o kaout un alf, hi ivez. N’eus ket tu da lakaat ar vuhez en ataladoù ha kement-se zo da
lavarout hag azlavarout. Emaomp holl e-barzh an un bed ha n’eus boud ebet, tra ebet o reiñ sol
dezhañ, n’eus dave ebet… Ha pelloc’h, perak sellout ouzh ar bed evel un « ober » ? Evel pa vije
kement-se dondonañ spered hon sevenadur : « Ober ». Eñ a ra, me a ra, te a ra, ar bed a ra, ober a ra…
Pouezusat skorverb ! Tri blein a ziverzer ivez en e sterva : 1) devoudañ (alvez, savelennoù) ;
2) kenderc’hañ (ober arreadek an dud, ar c’hevredigezhioù) ; 3) krouiñ (ex nihilo). An tri blein-se zo
strinkennadurioù en ur sterva ma’z eus redennoù o vont a bep tu. Er ster strizh, n’eo ket an den ur
c’hrouer pa n’emañ ket evit dedaoliñ un dra bennak eus an netra. Met petra a ouzomp eus se ? Ober a
reer muioc’h en degouezh-se gant an termen « hontkenderc’hañ » evit merkañ ez eus ezhomm eus
dafar, eus amveziadoù bonvezus, eus bonveziadoù. Diac’hinad diaes da lonkañ evit ar speredoù
gouezonielour ha soliadelour : a-raok n’eus netra, goude ez eus un dra ha n’eus liamm devouderdevouded ebet en dije roet an tu da rakwelout. Ul liamm a vonveziadelezh zo ha n’eo ket ul liamm a
arbennelezh. Eus pelec’h e teu ar c’halloudezh-se ? Sur n’eo ket ur stad voutin ha boas. N’eo ket ur
« stad » zoken. N’eo ket un ober a c’haller steuñviñ, pa sell an hontkenderc’hañ ouzh ar bed kevan.
N’omp nemet ul lec’h-eztaoliñ d’an Dra, d’ar Boud, d’ar Penifi, ha ne vimp morse e-tailh da steuñviñ
an dirakweladus. Ha da gentañ-penn, petra zo o luskañ seurt youl, youl d’ar galloud, gallout ober ? Ha
padal, ha n’eo ket re anat ez omp tonket da steuziañ ha ganimp hon holl oberoù. « Hag ez koude, gant
ar re all, lez ur gentel flamm didamall a feiz divrall hag a galon », eme Roparz Hemon4. Hag awalc’h eo soñjal e vimp lennet « hag ar bed o tec’hout mil ha mil lev diouzh da amzer » gant « un
denig seven () a welo an den zo bet ac’hanout () a-dreuz d’ar gerioù iskis ha diampart » ? A belec’h e
teu ar c’hoant-se, ar youl-se da ziazezañ er bed, da gaout gwerc’h warnañ, da lezel roudoù ha merkoù
d’ar remziadoù da zont ? Gwir eo n’hon eus ken met ar bed-se… Pe laz dimp krouiñ un hil ? Pa n’eo
ket, evel reoù ’zo, sevel ur Stad, ur meni boudelezh bennaket o padout en amzer, o heuliañ red ar
c’hantvedoù, ar milvedoù, evit diogeliñ « ur » bersonelezh (?), ur seurt solwez gwall iskriv o
trebadout… Ha dav gervel c’hoazh an Wille zur Macht, pe marteze ar « youl d’ar youl » ? Ha
dispartioù zo da ober etre an derc’helourion (ar re a c’houzañv ar bed bennozh d’un utopienn bennak :
relijion, reze politikel, skiantel, kenedel, h.a.), an nihilourion (dic’houzañvadus eo ar bed ; ne chom
met an nirvana, ha padal…) hag an holl re all na lavaront netra ? Dic’hallus eo ar washaouriezh klok,
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a gav din. N’emañ ket an dalc’h en dic’hoanag pe er goanag, n’emañ e nep lec’h. N’eus ket da gaout
spi pe dispi. « N’eus mui aon ebet, pa na ve nemet an aon rak an aon » a zo e-touez komzoù kentañ ar
mignon amerikan e film Wim Wenders5. Ha ne chomfe nemet an arz, andon a furmoù nevez, e servij
ar mennout ? Dont a ra pep tra eus an un andon, kreiz ar Boud en e c’hoant da vezañ, en e youl da
vezañ. Arz ha skiant o deus o aplud en hevelep lec’h. Petore pal zo d’ar skiant ? Hag anaout ar bed
penn-da-benn eo ? An utopiennoù naontekvidik a zo aet da get ha reze an assammadur diastal a
anaoudegezhioù a zo bet bountet d’e dro e poubellenn ar gwengeloù. An anaoud klok a ve anaout ar
bed a zo, met ivez ar bed nad eo ket, eleze an hini zo o c’henel bep an amzer dre ar c’hrouiñ. Ar
bommoù anaoud a chom ivez a-ispilh ouzh o aplud-loc’hañ ha ne c’haller ket pignat en argrec’h
dezho. E lec’h all ez eus bet lavaret ez eo an anaout skiantel un « anadenn vevennat » eus an « anaout
nidiadel »6. E gwir, skiant hag arz n’int ket daou lankad diforc’h. Dre an damkanañ end-eeun eo e
tiogelomp n’eo ket diviadus ar bed dre an anaout skiantel. Ha n’eo ket ar skiant (ne gomzan ket eus an
trepet micherel en imbourc’hvaoù) gwir grouiñ ? Anv ebet enta a zisteurel ar skiant war zigarez ne ro
ket un anaoud klok, evit gouruhelaat an nerzhoù kondon, anez chom e noz du-dall rouantelezh al
loened. Tu ebet ivez da ziwelout an nerzhoù didarzhadennek-se o nodiñ a-wechoù war zigarez
karzhañ pep gwengelouriezh, anez kouezhañ en unan all, luget gant latar an asvan damkanelour.
Da verzout eo emaomp atav el lunegor tric’hornek meneget a-us. Arz o tennañ d’ar fiziz, skiant o
tennañ d’al logos, an daou o lakaat e kont an den. N’eus ket an eil pe egile, n’eus ket kennebeut an eil
hag egile. An un dra eo ha n’eus daelerezh ebet o reiñ tu da… E keal an unelezh kezivik-mañ emañ
dodenn an « Wiederkunft des Gleichen ». Unelezh n’he deus na derou, na pal, na ster, o tegas an
heveleb ganti. Ned eo ket un distro eus an hevelep furmoù, daoust ma’z eo se e keñverioù ’zo, met an
un andon zo dezho. Distro an heveleb eus an un andon. Hag eus an andon-se e flistr an hevelep youl
da grouiñ, da enlouc’hañ e ober er bed – evit a sell spered hon sevenadur da nebeutañ. Al
leterc’hadenn azasañ eo hini ar « c’hoari », a gav din. C’hoari ar bugel Dionysos a zo-eñ
leterc’hadenn ar Boud. Ar youl d’ar galloud, ar youl d’ar youl ne ve nemet ur c’hoari ? Ha tu zo da
voulc’hañ unan all ? Hag amzer zo bet a-walc’h da veizañ an dispakadur ? Hag emañ hon sevenadur o
pengenniñ ? Seurt goulennoù en diskouezfe, nemet ne echuo ket a echuiñ. Emaomp war « aochoù an
Echu »7.
Digeriñ ar vuhez d’ar goullo, d’an arz, d’ar varzhoniezh (er ster kevan)… Bravat ger-stur ! Emañ
an « emsav nevez » ennañ. Lavaromp adarre e kendalc’ho gwered ar gerioù-stur kentañ ha n’eus netra
da abegiñ d’an dra-se. Kemer a reomp perzh en obererezh-se forzh penaos e meur a geñver. E Breizh
e talvez e pledomp gant seveniñ an « emsav kozh ». Un dra bennak a ya gant e red, amañ evel e lec’h
all… Evel just, ha marteze siwazh, ez eus bepred warlerc’hidi amañ evel e lec’h all. Da ziwall ez eus
neoazh – evit an dud spiswel da nebeutañ –, a zañsal e tro dizehan hag adober pezh zo bet graet a-bell
’zo. Pa n’eo ket piklammat a-heligentañ… Digeriñ ar vuhez d’ar goullo, war bep tachenn a’r vuhez.
Barzhoniezh a intentan evel pep dinodadur, eskoradur eus ur furm nevez, ha se war bep tachenn :
politikerezh, preder, lennegezh, karantez, buhez-red, gouezoniezh, h.a.. E berr, e par ar vuhez kevan.
Hag ober a ran c’hoari eus kement-se. Arabat gwelout ennañ ur menestim obererezh a zespezh, ur
seurt spontelouriezh nihilour sañset « hep reolennoù ». N’eo ket an urzh da zisteurel krenn-ha-krak egiz ur voudelezh bennak. Er c’hempouez emañ an dalc’h ha na ankouaomp ket « labour habask, hir ha
poanius an nac’helezh ». Ar gelaouenn-mañ a sellan outi evel ul lec’h-eztaoliñ, ul lec’h-digeriñ, arnodiñ ha -c’hoari (er ster displeget a-us). Klaoustre e tiwano diouti un dra bennak ! N’on ket evit
lavarout petra avat. Kenderc’hel a reomp gant ar c’hoari lusket gant Gwalarn ha poulzet gant an
hevelep nerzh e vennomp terriñ ar c’hombodoù ha digeriñ an dazont. N’en deus ket an Emsav
brezhon hon bac’het goude bezañ bet digoret un nor er goullo. Pellaat a ra an dremmwel a-feur ma’z
eomp war-raok, pezh na vir ket eo dav terkañ an tachennoù a zo bet ergerzhet. Kentel Gwalarn eo ar
c’hrouiñ, ar varzhoniezh, ar glaoustre vev, ar c’hoari bev. Anv ez eus anezhañ alies gant Roparz
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Hemon8, eus ar c’hantren, al lusk davet an dianav ivez. Evel just e souzer bep ar mare – tud ez eus
ac’hanomp holl –, da adkavout ur sol solut dindan an treid, pe un asvan da nebeutañ : ar vro, ar vroad,
an Emsav, an « emsavelezh »… Evit Roparz Hemon ez eus diouzh un tu an « dud douarel », « ar re a
gerzh a-dastorn dre an noz o-unan-penn, pe fardet a-strolladoù », ar re a spir dezho c’hoarioùigoù
bihan ha dister, ar re « aes da zic’hoantañ », ar re a zo evito ar varzhoniezh un diduamant ; ha diouzh
an tu all an « dud neñvel » a zo krouerion, pirc’hirined, marc’heien bale-bro, kantreerien. Evito, dafar
eo ar bed :
Petra ’ra dit ar vro-se ? Mor ha koad
A gavi forzh pelec’h. An dud ? Dre-holl
Ez eus tud vat ha fall. ()
Evito, « Pep rat, pep menoz () a dro da wir », « Pep Ger zo kig ». Met perak kenderc’hel gant ar
« c’hoari bras a zo dreist d’ar gomz ha d’ar meiz » ha perak « steuiñ labour aner » ha « gwastañ dudi
ur vuhez verr evit netra, pe washoc’h eget netra » ? Respont Roparz Hemon a denn da hini
Nietzsche : « Hogen ar youl a’m blegn, hag hi divuzul », « un ene tan », « Ar broud a’z tag atav »…
E-unan-penn e ve ar c’hrouer ha kerzhout hep kavout, pa n’eus netra da gavout : « Ned eus er bed
evidout den na lec’h da’z kervel pe da’z mirout » ? Perak ober traoù neuze ? Petra chom ? Kerzhout,
kerzhout, kerzhout ? Ar gened ? Krouiñ ? Ar varzhoniezh ? Hañval e ve eo respont Nietzsche ha hini
Roparz Hemon ivez :
Na c’hwek e ve, va huñvre, diregiñ
Hor bed dister, hag a-herr e derriñ,
Hag en eston hor c’halon, mont hon-daou
Gant e dammoù, bedoù all da grouiñ !
Kredapl-bras ne ve kemm ebet… Klok, anterin ha kevan e chomfe ar gudenn. Tu ebet da guitaat
an tric’horn ha faltaziañ ul lec’h er-maez anezhañ. Anvout e ve. Tu ebet da druchañ. Ha penaos
empentiñ diwar al leurenn-mañ un aozer d’ar pezh mell c’hoari a zo warni pa na c’haller ket he
c’huitaat ? Penaos ijinañ ur steuñvenn guzh dindan ar gorre, ur steuñvenn digemm, reolennoù lakaet
a-raok ? Emdouell ar re a oar ? Eleze emdouell ar gevrinelourion hag ar ouezonielourion. Ha padal,
komz eus ar « c’hoari » ha n’eo ket « lavarout » ivez ? Ha n’eo ket reiñ ur ster d’ar bed, ar ger-stur
« arnodiñ ar goullo » ? Stur ha ster. Penaos ober a-hend-all ? Goulennoù ha goulennoù atav ha respont
ebet… Ha distreiñ atav d’ar « c’hoari » evel pa vije pezh a chom pa’z eo bet karzhet pep tra. Hag er
ger-se emañ e c’hodiserezh, ar mousc’hoarzh diskogellus hon lak en hon plas, hon pella diouzh ar
rebozadur. Klask teurel goulou war c’hoari ar voull, daoust ma ne ro banne sklerijenn ebet. Un
« embregerezh atebegezh vevennet dezhañ » eo hon hini…
Penaos arnodiñ ar goullo, nomañ ha lomañ ? Rekipe ebet, anat. Penaos boulc’hañ avanturioù
nevez ? Greomp ! Evel just ez eus hentoù-dall ha ne dalvez ket ar boan mont betek ar mogerioù ouzh
o tolc’hañ. Hentoù all zo c’hoazh da vezañ terket, arhentet, peuranavezet ha kement-se zo trevell ar
merañ, dedalvezout, seveniñ. Hogen an hentoù-se hon c’has betek ribl an terrae incognitae, an
dezerzh, ar goullo, ar bed « nad eo ket », an netra. N’eo morse peurechu ar bed, n’eus tra er bed na ve
tra ebet, hag a-geveskemm. Arnodiñ ar goullo ha n’eo ket heuliañ ar vuhez, skeudenniñ, kareziñ,
nagenniñ ha klemmichal. El lennegezh hag er fiñvskeudennerezh ez eus tu da gaout skouerioù.
Jacques Grant en deus merket mat en e bennadoù war Cinéma 779 an diforc’h a zo etre ar skeudennva
critique oc’h abegiñ, kareziñ ar gevredigezh, o skeudenniñ an traoù hag an hini o tigeriñ hentoù,
diaweladoù nevez, ar skeudennva « evit ar vuhez ». Nep ober-krouiñ, ne vern war be dachenn, a gas
gantañ e damm bed eskoret eus ar goullo. « O skeiñ war gerioù kleuz e lak (ar varzhoniezh) da devel
ar gomz-plaen pe ar sobon a lezfe e-barzh ene al lenner un dezevout hag un hiboud dispan. Neuze,
goude an trouzioù kleuz e tedaol he fred. () »10. Diouzh va zu e skriven e 1976 war ar gelaouenn-mañ :
« An arz, da’m meno, n’eo ket deskrivañ pe skeudenniñ, hekleviñ ouzh lec’hiennoù boutin, ouzh ar
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skiant-vat a zo endeo un heklev ouzh restachoù ar gealiadurezh o ren, met un ober ennañ e-unan, un
ober-krouiñ ha -digeriñ ha n’eo ket un ober talvoudek, un ober-evit, da skouer evit enluskañ ar
yoc’hoù. Seurt “arz” zo labour-merañ hepken »11.
Kemer a rin c’hoazh ur skouer eus ur « c’hoari » bet boulc’het ha pleustret enep reolennoù ar
skiant-vat. Meizet eo evel-se gant Anthony Burgess en e romant diwezhañ12. « Krog evit krog » eme
ar c’hrennlavar. Lavar kozh-douar a zo bet enebet outañ un all : « Te garo da enebour ». Pehini eo ar
c’hoari mat ? Goulenn euver. N’emañ ket aze an dalc’h, daoust ma tostaer ouzh kudenn an
divezouriezh hag ar finvezioù. Frouezh ar c’hoari ez int, disoc’h ar reiñ-ster hag ar reiñ-stur ha dre se
e hañvalont bezañ ur « metou » dizave, evel an dour evit ar pesked. Nemet, n’eus tra o reiñ tu da
zispartiañ ar « mad » diouzh ar « fall ». Ur gudenn a glaoustre n’eo ken. Ar ger zo : « perak ket ? ».
« Tud a lavar en em roas krouer an hollved d’ar c’hrouiñ dre c’hoari hag e talc’h e grouadenn
evel un diduamant. Mard eo gwir – ha tuet a-walc’h e vefen da grediñ –, neuze n’eo ket buhez an den
kalz muioc’h eget ur c’hoari marteze, er ster ma n’eus tu d’an den, pa n’en deus ket ar galloud da
vezañ atebek war zalc’hidigezh ar vuhez-se, da implijout e amzer met gant disterachoù a rank sellout
outo, anez mervel gant an enoe, evel a bouez bras hag a ster dreist. Klinkañ a ra e di hag e gorf,
prientiñ frouezh an douar, selaou sonerezh, lenn istorioù. Kriz ha mac’hus eo a-wechoù e
ziverrañsoù ; ober a ra anezho neuze politikerezh, levierezh, pe zoken dlead ha redi an emledañ
impalaerour. Loen kevredigezhel eo an den, e levenez o vezañ sevel kevredigezhioù-tud fagodennet a
zo ur blijadur da fallakred ’zo kraouiañ e stern reut lezennoù ha kastizoù brizhkredennek hag ober
“Stadoù” anezho gant forzh pompadoù. Jezuz a Nazared a gelennas pouez bras an dlead hag a
sklaerias an anien anezhañ e goulou ar ger karantez – ahavah pe agapè, kentoc’h eget amor e gwir.
Ur ger ganas eo ha diaes da zidermenañ en holl yezhoù, hogen Jezuz a ziskouezas dre ar barabolenn
hag ar skouer ar ster a roe d’an termen-se. Kinnig a reas un dra dic’hallus : ar garantez ouzh hon
enebourion. An dic’halluster, avat, a goll eus e nerzh pa seller outañ diouzh ur savboent a zo dav din
envel c’hoari, pezh zo bet lavaret a-zivout krouidigezh ha dalc’hidigezh ar bed. An dlead e-unan zo
c’hoari – gwall ziaes, c’hoariadus avat. C’hoari ar c’houzañvusted, c’hoari ar jod all a zleer kinnig,
c’hoari an doñjer reizh dirak ur c’hroc’hen tizhet gant an naplez pe al lovrezh, doñjer a zleer trec’hiñ
dezhañ (). Hag ar priz a zegemer an hini a c’hounez : rouantelezh an Neñvoù. Rouantelezh poblet
gant paotred ha merc’hed a c’hoari mat ar c’hoari hag a venn e c’hoari gwelloc’h c’hoazh. () Perak
ez eus kement a dud o nac’h c’hoari hag ouzhpenn, o handeañ gant ur c’hrizder dreistmuzul ar re o
deus c’hoant da c’hoari ? Peogwir e lakaont ar vuhez da re sirius (). »
Anat tuadur divezelour Burgess. Tu ve da respont dezhañ ez eus c’hoarioù eus ar ya hag an nann,
c’hoarioù kenstur e gwir. En tu-hont d’ar mad ha d’ar fall emañ ar c’hoari. En e romant e klask
taolenniñ ar C’hrist evel ur c’hrouer, un digorer hentoù. Lakaomp. Digoret eo bet ha n’eo ket mui da
ober. Skoemp eo forzh penaos diskouez ar c’hrouiñ evel un anadenn deskrivadus. Gwikefre ebet da
lakaat a-wel. Chom a ra an dreistlavar e dibenn dezrann. Bezet a vezo, digorit un hent ha bezit sur en
em gavo tud evit tremen drezañ Ha durc’haet e vo an engroez. Ar c’hoari kentradet gant ar C’hrist (o
lakaat eo gwir, ur skouer n’eo ken) a vo adkroget dizehan ; gwelloc’h : da adkavout eo en hon buhez
ha n’eo ket da vezañ heuliet dre henvoaz. Dodet eo bet ar finvez-se avat, ha n’eo ket mui da ober. Ar
sevenadur anezhi ne echuo ket a echuiñ. Mechal ha krouet ez eus bet talvoudoù, sterioù, finvezioù
abaoe. Ha n’eo ket finvezioù e-giz ar vreudeuriezh pe ar gevarzhelezh, dispakadurioù an hini gentañ ?
Ne vern, emaint e-barzh hon dafar. N’o deus ster ebet evel reolennoù diavaez dimp, o adc’henel a
reomp ha kemer hon plas er sevenadur, en hevelep sevenadur. Keal an « hevelepted nidiadel » eo, keal
e kerentiezh gant hini « distro an heveleb ». Dont a reomp en ur bed a zo endeo leun a arouezioù,
arhentoù, argeloù. Kaset omp gant froud ar ster a ro dimp ur stumm hag ur stuz. Tu ebet da chom war
ar ribl. Souezh ebet enta mar adkavomp dorioù bet ankouaet pe mar tremenomp dre ar re a zo digorbras. Leun eo ar bed a zo ha lavaret eo bet pep tra. Hogen andonioù all zo da gavout, goullo eo ar bed
ha pep tra a chom da lavarout. Piv a vo mengleuzierion ar goullo ? Daoust hag e vo ? A bep hent,
kement tra a vo eztennet a vo eus an hevelep danvez hag ar pezh a zo hag a yelo da ober an hevelep
11
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bed. Un dra gozh eo, re anat ha re wir. Met n’hon eus ken tra. « Ni oar bremañ : Dimp-ni e piaou
sevel hon c’hestell hep feiz fall », emezon tu bennak. Kestell an dud a vrezel war an talbenn, « E-lec’h
ma vez ar boulc’hioù dalc’hmat azfaoutet e kant an natur13 ».
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MADELEZHIOU AN ARAOKAAT
gant
JEAN-PIERRE QUIRION
Ar chañs a’m eus d’ober ur vicher a ya war-raok. Ha da heul, ar blijadur a’m eus da vuhezañ an
adframmadur armerzhel. Nag ur joa kaout un tañva eus stummoù labour warc’hoazh… Ratreañ ar
binvioù elektronek evit ar pemdez – hag evit an holl gwitibunan, eleze ar skinweler santel, ar
skingomzer hag ar binvioù a bep seurt, eus ar sonenskriver disterbriz d’ar chadenn uhelfeleunder evit
moc’hoilhed flammik en ur dremen dre droer-pladennoù ar c’hrennard –, a veze sammet n’eus ket pell
c’hoazh gant ar stalioù bras pe vihan o gwerzhe. Hiziv an deiz, avat, an holl stalioù-se a denn da
skarzhañ ar c’hoskor-ratreañ. N’o deus ket paket ur c’hleñved-red, ne reont met plegañ d’an
amveziadoù nevez.
Abaoe ar bloavezhioù pemont, en amzer ma selaouen « Les beaux jeudis » war ur benveg fardet
gant arbennigour va c’harter, ez eus bet kemmoù. Ar re zevoudusañ zo bet moarvat kreizennadur ar
c’henderc’hañ hag an dasparzhañ. E Frañs, ne chom bremañ nemet un nebeut kevredadoù dezho ar
vestroni war genderc’hañ ha nevid an elektronik-beveziñ. Emañ o embregerezhioù en Europa hag er
Reter Pellañ, kornogat eo o c’hevalaoù – Japan lakaet e-barzh evel just. Barrek int da c’hourlakaat o
doareoù d’an nevid ha d’ar marc’hadourezhioù. Krouet o deus plijadurioù liesseurt evit an holl, ha pa
vefe tud treut o yalc’h pe pinvidik-mor. Araokadennoù an elektronik o deus broudet ha da vennozh
Doue o deus rozellet ur pakad a zo gounidoù al loto un aluzen en e geñver. Evit gwir, douetañs zo o
dije buket an araokaat glez. Krediñ a rafen a-walc’h edont war glask eus ur c’hoari efedusoc’h ;
prouennoù zo da gaout avat.
An disoc’h zo hemañ : krouet ez eus bet ur c’henderc’hañ a-vras eus marc’hadourezhioù liesseurt,
ken ma ne c’hell stal ebet, gourleur ebet, o derc’hel holl e diabarzh he mogerioù. N’eo ket souezh enta
o defe bet an dasparzhañ hag ar c’henderc’hañ un emdroadur kenstur. Kevanek eo ar gourleurioù ouzh
emdroadur ar greanterezh. Buanoc’h-buan e veze gwerzhet an transistorioù berrhoalek diwar-bouez
prizioù izel ha marc’hadmatoc’h e oa o c’henderc’hañ bennozh da amred herrekaet an arc’hant.
Ouzhpenn se ez ae ar c’halvezerezh war-raok war-bouez postadurioù-enklask. Micherourezed ar
stlejadoù-frammañ a zozve mui-ouzh-mui a skingomzerioù dre unanenn amzer kenkoulz ha yer
gwellañ ar c’hevelourioù gounezel. Evel just e oa kempennoc’h aozioù labour ar paotrezed eget re ar
polezed… Palioù a oa d’o labour, avat, evel prenañ ur skinweler da skouer. A-benn reiñ tu dezho da
brenañ seurt marc’hadourezhioù gant o goproù reuzeudik e voe fardet evito binvioù disterberzh ha
marc’had-mat. Da dizhout ar pal-se lakaet en o amen o deus kiet muioc’h c’hoazh. Asiket o deus evit
o mad ha hini o c’henseurted dezho ar seurtanvet gopr izek etremicherel gwarantet.
E-sell da luskañ ar c’henderc’hañ nevez ez embreg ar gourleurioù gwerzhioù disreol. « Ma
n’hoc’h eus ket c’hoazh ur skinweler liv, arabat chom er stad-se ! Da geñver deiz-ha-bloaz ho kourstal
ho po prizioù dister ha flastret !!! A zo gwell : da Nedeleg e vo ur c’hred digoust ha n’ho po da
ziyalc’hañ al lurioù kentañ nemet goude an ehanoù, e miz c’hwevrer… » Jentil eo, neketa ? Evel-se e
vez gwerzhet a-gantadoù binvioù a goust pevar c’hant mil lur klok…
Un diaez a chome memes tra e kement a eurvad… Ret e oa d’ar stalioù magañ toupinerion seurt
gant ar c’hoskor-ratreañ. Ne oa ket tu da dremen hep ratreañ marc’hadourezhioù koustus ha padus,
anat eo. Ha zoken, arvalion vac’hom a gave dezho e tlee padout hir outo un draig o doa paeet kant
lur ! Forzh petra ! Ouzhpenn e oa dav dresañ sioù ar binvioù gwarantet… Aesoc’h e oa kaout ur
ratreer en ti, ur micherour perzhek barrek d’ober pep tra, eus an transistorioù hezoug o skopigellat ar
skinvaoù bras, d’ar chadenn gant tout ar reizhoù hag an adreizhoù a ro Ludwig van Beethoven betek
disterañ trouz malvennoù blenier al laz-seniñ, en ur dremen dre ar skinweler liv maladur diwezhañ.
Ar marc’hadourezhioù o vont liesseurt-ouzh-liesseurt, an doare kozh da labourat zo deuet da
vezañ diazas. Tremen dizehan eus ur rizh a venveg d’un all a zo koll amzer ha tra ken. Dav en em

soñjal ha prederiañ bewech ! War un dro e kresk niver ar binvioù gwerzhet. Emañ ar miliadoù a
arvalion o c’hortoz hag o klemm (gant gwir abeg). Setu ma oa ret d’ar ratreer disoc’hañ gant jestroù
emgefreek. Erfin, dindan redi an darvoudoù ez eur deuet da gompren ne oa ratreer an ti nemet ur
skritell na endalc’he ket bezañs ar micherour er stal.
Setu penaos eo deuet an embregerezhioù-ratreañ da baotaat. En ul lusk kentañ ez int bet frouezh
eus strivoù un nebeut ratreerion aet da zornwezhourion gant ar soñj pinvidikaat buanoc’h, pe
marteze… bezañ dieub. Bremañ e vordilh an embregerezhioù bihan. Da arvalion o deus ar stalioù
bihan arbennikaet, ar stalioù bras, ar gourleurioù… Kevratoù o deus ganto evit marc’hadourezhioù
termenet hag un amzer resis. Kevratoù a c’hellont kaout ivez gant merkoù a ro dezho o
marc’hadourezhioù gwerzhet war un tiriad roet da vezañ ratreet. Seurt labour e gwarez a vez talet
neuze war-eeun gant ar merk d’an embregerezh. Un treziad a vez divizet evit pep seurt benveg etre ar
merk hag an embregerezh, pe etre an embregerezh hag ar stalioù. Neuze, da heul ar c’henderc’hañ hag
an dasparzhañ a-vras e teu ar ratreañ a-vras. Kreizennadur al labour a ro tro da arbennikaat ar
vicherourion ha da arboellañ an amzer « kollet » war bep sac’hadenn. Skeiñ a reer etrezek ur
peurarbennikadur war ur merk resis ha war ur rizh a venveg hepken : skinweler gwenn-ha-du,
skinweler liv, skinweler hezoug, uhelfeleunder, binvioù unpezh, sonenskriver, sonenskriver dre
gasedoù, karradio, h.a… Hep mont betek ar penn pellañ, helvus kenan eo endeo, ken evit an
embregerezhioù arbennikaet, ken evit o arvalion.
Seurt kreizennadur zo bet mat da garzhañ dilerc’hioù rakgreantel ar vicher. Echu eo da vat gant ar
ratreer-saveteer, al liammoù personel gant an arval. Ur skoilh e oant ouzh an armerzh, pe kentoc’h, ne
oant nemet ur bazenn da c’hortoz an armerzhelaat. Echu eo plediñ gant ur varc’hadourezh nad eo ket
arc’hantus ratreañ : taolet e vo d’ar blotoù. Nep labour a rank degas d’e heul an helv uc’hekañ. Muiouzh-mui e vez lusket ur mererezh diwar-bouez fichennoù labour (steuñvoù, stadegoù,
gwezhrolloù…), pezh oa diembregadus pa oa rannet al labour etre implijidi ar c’henwerzhioù, goude
ma ve ur c’hourleur zoken. Reiñ a ra tu da dermenañ ar prizioù ha da frammañ startoc’h al labour.
Emeur aze dirak un argerzh boas eus an diorreadur greantel. Heboellelaat a ra kement tra a dizh dre
lakaat da dalvezout savelennoù an armerzh. Karzhañ a ra al liammoù eeun a oa etre al labourer hag e
labour – pe a hañvale dezhañ bezañ eeun. Lemel a ra digantañ skiant e labour, o reiñ dezhañ un nebeut
rekipeoù en eskemm. Ar ratreer zo bet a-viskoazh hep levezon war ar c’henderc’hañ pe ar gwerzhañ.
Kenderc’hañ, dasparzhañ ha bremañ ratreañ a-vras a zieub mui-ouzh-mui ar varc’hadourezh diouzh ar
muiañ gwellañ a rediezhoù kevredigezhel. Tennañ a ra da voustrañ nep c’hoant, nep iziunad a-berzh
al labourerion a genderc’h pe a vevez ar varc’hadourezh (an hevelep re eo). En doare-se ez eo al
labourerion rediet da oberiañ enep lod eus o iziunadoù. Gwir eo evit a sell micherourezed ar stlejadoù,
ken gwir all eo evit ar ratreer. Merkañ a ra war e fichenn labour priz uc’hek an treziad hag en em
gantreizhañ dre an ezhomm en deus eus e c’hopr. An div elfenn-se a empleg ivez e kenderc’h al
labourer aozioù labour a zo a-enep krenn d’e c’hoantoù : labour arreadek, kresk an amzer labour, gopr
na ro ket tu dezhañ da dennañ e vad diouzh e amzer « dieub »… Evit gwir, n’en deus nemet an aozioù
labour a glot gant ur vicher eeunaet. Hogen n’eo ket bet eeunaet al labour e-sell da zisammañ al
labourer diouzh anerioù an trevell, e-sell da frankizaat an helv ne lavaran ket. Kaset eo bet da benn
seurt argerzh o tiberc’hennañ al labourer…
Dirak un emdroadur heboell diouzh ur savboent armerzhel emeur aze. Diouzh an hini kevredadel
n’eo ket avat, war va meno. Erfin, heboell eo diouzh savboentoù ar gevredigezh c’hreantel : ul lod eus
ar sokialekaat eo. Mar gwelan diheboellded eo peogwir e strivan da vont en tu all d’ar poell
armerzhel. Bresk eo va saviad avat. Ar poell greantel zo pizh war e brofoù d’al labourerion. Ne vo
kudenn ebet evidon, gant ma chomo ganin un amkan. Pezh nad eo ket ken aes-se avat. Eztaolioù va
c’heneiled war ar vicher a ziskouez ez eo primoc’h an ersavioù kevanekaus… N’eo ket aesoc’h e
metaouioù all ivez. N’eus ket tu da chom ha leñvañ avat. N’eus met da gregiñ en disterañ neudenn
pegen tanav e ve ; anv ebet a echuiñ evel tud ’zo krouget war ar skinoù etre an nemorant eus ar
c’heleier hag ar bruderezh dirwestel : « petra soñjit eus ar bannac’hig diwezhañ a-raok mont en
hent ? ».

A-ZIVOUT AN AFER DREYFUS1
gant
ROGER LE NESTOUR
Goude diskar ar gouarnamant Dupuy d’an 12 mezheven 1899 e fizias an Arlevier Loubet ar
gefridi sevel un tevezvod nevez e Waldeck-Rousseau. Aesaet e voe an traoù evit hemañ gant an
amveziadoù : da heul an tagadennoù a-berzh ar vroadelourion ouzh ar renad e oa bet unanet an tu
kleiz a-bezh en un talbenn da zifenn ar renad hag al likelezh, ha dre se e c’helle an Tevezeg nevez
kontañ war ur muianiver frank en Dael. N’eo ket ur gouarnamant a « dolpadur republikan », o terc’hel
en dispell ar sokialourion hag ar radikaled araokaetañ, a savas Waldeck-Rousseau, met un tevezvod a
« zifennerezh republikan » harpet war an holl strolladoù kleiz : roet e voe Pennezh Rann ar
C’henwerzh hag ar Greanterezh d’ar sokialour Millerand.
Dav eo ensellout an amveziadoù o deus kaset ar sokialourion c’hall da gemer perzh en ur
gouarnamant bourc’hiz evit ar wech kentañ e mezheven 1899. Da gentañ e oa lodennek Millerand e
luskad ar sokialourion « dizalc’h ». Peurliesañ e oa ar re-mañ ezradikaled o doa emdroet war-du ar
sokialouriezh goude stadañ dic’halloud ar renad republikan da ziskoulmañ ar c’hudennoù
kevredigezhel ha da ziazezañ ur gevataliezh wirion. Disteurel a raent ar feulster, o lakaat o fiziañs en
ensavadurioù gwerinek evit reiñ an tu d’al labourerion da gemer ar galloud ha da freuzañ ar
gevalaouriezh. Dedaolidi ar werinelezh vourc’hizel e choment, evito d’he dezvarn garv, hag a-benn ar
fin e oa diaes termenañ ar vevenn etrezo hag ar radikaled araokaetañ. Mar o doa evel just dilennerion
vicherour, e tastument ivez muioc’h eget al luskadoù sokialour all mouezhioù a-douez ar gouerion hag
ar vihanvourc’hizion en abeg d’an doujañs a ziskouezent d’an ensavadurioù. Dre o orin hag o diaz
poblañsel enta e oa darevoc’h ar sokialourion « dizalc’h » da geveleriñ gant ar Stad republikan eget ar
c’hedourion, an allemanourion pe an anvelic’hweluniadourion. Ouzhpenn se e oa deuet ar
sokialourion a bep luskad da vezañ boas da gemer perzh er galloud dinazel abaoe 1892 ha dreist-holl
abaoe 1896, m’o doa miret pe gounezet tiez-kêr Lille, Roubaix, Denain, Calais en Norz, Limoges,
Montluçon, Commentry, Roanne, Firminy en Torosad-Kreiz, Dijon er Reter, Marseille, Toulon Sète,
Carmaux er C’hreisteiz, hep kontañ ar c’humunioù bihanoc’h hag ivez an dinazelezhioù radikal dezho
ul leianiver sokialour. Er c’huzulioù-kêr o deus ar sokialourion gallet oberiañ da wellaat, betek ur
poent met en un doare divar, aozioù-bevañ ar broleterion : labourioù kêraozerezh o deus graet
embreger er c’harterioù micherour, strivet o deus da ziorren an dezougen kevredik ha da werinekaat
an tellerezh kumunel, savet gwazadurioù-gwarediñ. Un harp a bouez eo ivez an dinazelezhioù
sokialour d’ar c’hweluniadoù lec’hel, pa c’hellont skorañ an ec’hwelioù ; da-geñver an
debarzhadurioù, e c’hourlakaont ouzh an embregerezhioù war roll an diferadurioù bevennadur an
devezh labour. D’an 30 mae 1896 ez eus aozet ur banvez e Paris, e-kichen ar Porte Dorée, o vodañ
derc’houezourion ar c’humunioù sokialour (sl. Emsav 120/446, 1976). Goude ar pred e ra Millerand
ur brezegenn, anvet da-c’houde « prezegenn Saint-Mandé », ma erbed erlerc’hiadur ar « berc’hentiezh
kevredigezhel » ouzh ar « berc’hentiezh kevalaour » en un doare pazennadek dre ar mouezhiañ hollek
hag an dezverezh republikan, an « araezioù dispac’hel », eleze ar feulster, o vezañ distaolet. A-enep
lavaredoù Millerand e sav an allemanourion, met n’eo ket ar c’hedourion nag ar vlankiourion, na
kentoc’h meiz ar c’halluzourion. Dre an obererezh dinazel enta e starta e-metou ar sokialourion ar
mennoz e c’hallfent arverañ an ensavadurioù gwerinek en o gounid dezho.
Abaoe 1895 ez eo echu da vat gant an enkadenn armerzh tarzhet e dibenn ar bloavezhioù 1870,
hag ur prantad kennez zo deraouet, o frankaat da saviad ar vicherourion hag o reiñ muioc’h a lec’hed
d’an obererezh c’hweluniadel. Eus 300 e 1890 e sav niver an ec’hwelioù e Frañs a-bezh da 460 e 1896
ha 900 e 1900. Dre o stourmoù e teu a-benn al labourerion da ziframmañ gwellaennoù fetis, ha
kement-se zo lañsus d’ar gempennelouriezh. Ma ne verra ket kalz an devezh labour – pa chom atav a1
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us da zek eurvezh (nemet er mengleuzioù glaou), e ra alies berzh an arc’hadurioù war dachennoù all :
kresk ar goproù, skoilhañ ouzh ezfredadur ar stourmerion ha rediañ ar patrom da anavezout ent
devoudel ar gwir-c’hweluniadañ. Paouezet eo ar gwalldaolioù anveliour liammet ouzh dic’hoanag
gwiskadoù ’zo a labourerion na welent diskoulm ebet d’o c’hudennoù. Mui-ouzh-mui en em voaz ar
vicherourion da stourm dre an araezioù lakaet en o c’herz gant an dezvadurezh, pegen bevennet
bennak e vent.
C’hoari a ra ivez levezon an Eil Etrevroadelenn hag ar Strollad sokialdemokrat alaman : gant
Kendalc’h an Etrevroadelenn e London e 1896 ez eo bet skarzhet da vat an anveliourion ha darbennet
an dezverezh hag an obererezh en Dael evel unan eus an araezioù pennañ da ziskar ar gevalaouriezh.
Ar stourm armerzhel glez zo distaolet enta gant an Etrevroadelenn, a ra eus kudenn ar c’heñverioùkenderc’hañ unan a veli-Stad, o termenañ da bal savidigezh strolladoù sokialour yoc’hek e-sell da
gemer ar galloud dre an dilennadegoù. Marvet eo Engels e 1895, hag e-mesk ar varksourion alaman ez
eus diwanet ur redenn azgwelour ha kempennelour ambilhet gant Bernstein. Emdroet he deus kalz ar
reizhiad kevalaour abaoe Marx, hervez Bernstein, hag ur varregezh-azasaat bras-tre he deus
diskouezet : ne vo ket diskaret dre heulret gant he enkadennoù hag he dislavaroù. Pezh a zo d’ober en
amveziadoù dibenn an 19t kantved, gouez da Bernstein, eo klask treuzfurmiñ ar reizhiad dre an
diabarzh, diwar-bouez adreizhoù kaset da benn dre an hentoù gwerinek. Daoust ma’z eo arzaelet taer
kelennadurezh Bernstein gant Kautsky ha Rosa Luxembourg, ez emled e-touez ar sokialourion
alaman : klotañ a ra gant ar barr-bevañ uhel tizhet er vro-se gant ar renkad vicherour, koulz ha gant ar
plas a zalc’h ar sokialdemokrated er vuhez politikel ; ar re-mañ a zastum 1,5 milion a vouezhioù e
1890, 2,2 vilion e 1899. Ma n’eus ket c’hoazh a vaodiern sokialour e Berlin, o devez ar
sokialdemokrated ur pouez bras en Dael. Ur skouer evit ar riezoù greantel all eo Alamagn dre he
dezvadurezh kevredigezhel, hag un hol bras zo en Etrevroadelenn gant ar strollad sokialdemokrat,
anezhañ an aozadur sokialour galloudekañ er bed. En tu all da harzoù e vro ez a levezon Bernstein.
War-du an obererezh en Dael e tro enta mui-ouzh-mui ar sokialourion c’hall, war un dro dre berzh
amveziadoù dibarek da Frañs ha diwar skouer o c’hevelebed alaman. Hogen n’eo ket gwall verzhus
evito dilennadegoù dezverezhel 1898 : 700 000 mouezh hepken o deus bet (a-boan 100 000 muioc’h
eget e 1893), faezhet eo bet Jaurès ha Guesde ; ne respont ket disoc’hoù 1898 d’ar goanag diwanet
goude mouezhiadegoù 1893. Ne hañval ket ar sokialourion bezañ emouez betek re ouzh ar bevennoù a
c’hell tizhout emled o c’helennadurezh en ur vro ma’z eus goulerc’h gant ar greanteladur (emouesoc’h
e vez ar vourc’hizion c’hall, n’o devez mui kement aon rak ar sokialouriezh hag e derou ar
bloavezhioù 1890). Da zamc’hwitadenn 1898 e lak ar sokialourion kiriek da gentañ-penn an
disrannoù etre luskadoù disheñvel. E 1897 o deus Lucien Herr ha Jaurès soñjet sevel un talbenn
sokialour da harpañ ar stourmad azgwelour, nemet e kavont enebiezh a-berzh ar pennoù sokialour all
evel Jules Guesde, tuet da welout e Dreyfus ur c’hosped brientekaet en abeg d’e orin renkadel ; pezh a
lak Jaurès da zigalonekaat ha da gensinañ a-benn ar fin ar Manifesto d’ar Broleteriezh (Emsav 122/
28-29, 1977). D’ar 1ñ gouere 1898 e teu Poellgor-kreiz dispac’hel ar vlankiourion da vezañ ar
Strollad sokialour dispac’hel. Klotañ a ra ar c’hemm-se gant emled an diaz poblañsel hag intradur o
c’healiadurezh, deveret diouzh kevatalouriezh an Dispac’h gall, gant ar varksouriezh, o lakaat da
zilezel unan eus pennaennoù-diazez Blanqui e-unan, hini ar strolloù rakward bihan o ren un obererezh
dirgel pe dirgeloc’h. Pezh a unvano ar sokialourion kenetrezo a vo ar gourdrouzoù ouzh ar renad aberzh ar vroadelourion, anat adalek an dianeost 1898 hag o tevoudañ an hevelep ersavioù digant izili
al luskadoù diseurt.
N’o deus ket ar sokialourion ankouaet mare ar voulañjouriezh, ma oant bet disrannet, darn o
tifenn ar Republik, ar re all oc’h entuiñ gant ar c’hadour. Evit an holl sokialourion e talvez bremañ
broadelouriezh kement ha kezarouriezh : diwar gantouezad ar voulañjouriezh o deus desket e oa
arabat kevrediñ a-enep ar vourc’hizelezh gant forzh piv. Hogen er bloavezhioù 1880 e c’hoarie
c’hoazh labourerion an embregerezhioù dornwezhel ha rakgreantel ur roll bras-tre er sokialouriezh
c’hall, o ren ur stourm heulward ouzh ar c’hevredadoù bras ha deglevus dre se d’ur bruderezh
enepkevalaour o tont eus an tu dehou pellañ, eleze eus tud harpet ivez war emframmoù kozh. E
dibenn ar bloavezhioù 1890 avat, e kav ar sokialouriezh he diaz dreist-holl e-touez labourerion an
embregerezhioù bras, emouez ouzh al lamm doareadel ez eo ar greanteladur hag ar c’hemm

emframmoù a zo etrezo hag ar peurrest eus ar boblañs. Unan eus dezverkoù ar gevredigezh c’hall e
dibenn an 19t kantved eo an troc’h etre daou ved armerzhel ha kedvuhezel dispartiet mat, an eil
greantel, egile henvoazel. Hag evit ar vicherourion n’emañ ket ar vilourion eus an hevelep bed hag int.
Emañ mennoz prientidigezh an Digoll war gilañ e-metou proleterion ar greanterezh, e gounid prederi
ar gengrediezh etre labourerion an holl riezoù2. A-raok gwelout en arme difennerez ar vro, e sellont
mui-ouzh-mui outi evel ur benveg a voustrerezh kevredigezhel hag ur gourdrouz ouzh ar frankizoù
gwerinek. N’eus ket a ec’hwel bras hep ma emellfe al lu, a denn a-wechoù evel e Fourmies e 1891. Ha
pezh a soñj ar vicherourion diwar-benn an arme a soñjont ivez a-zivout an Iliz, a zo evito un
enebourez da frankizadur ar bobl ; leianiverek-tre eo neuze ar c’hweluniaderezh kristen. Ul liamm
kreñv eo an enepkloeregezh etre ar sokialourion. « Daoust ha n’eo ket war an enepkloeregezh-se e
tiazez meur a hini, adalek ma tegemeront ar stourmoù dilennel, an asant a roont da vellouriezh an
difennerezh republikan ? Houmañ a ren er c’hêrioù bihan dreist-holl, ma vez aesaet an darempredoù
etre sokialourion ha radikaled gant al logoù masonek »3.
Emzalc’hioù disheñvel ez eus e-keñver kudenn ar galloud politikel etre ar strolladoù sokialour,
ambilhet peurliesañ gant tud a orin bihanvourc’hiz pe frankvicheriat, hag ar c’hweluniadoù m’en em
gav ar broleterion etre tud eus an hevelep metou. Ne fell ket d’ar pep brasañ eus ar c’hweluniadourion
isurzhiañ o obererezh da hini ur strollad : skarzhet eo bet ar c’hedourion diouzh Kevread ar
c’hweluniadoù e 1894, ha dalc’het er-maez eus ar C.G.T., dre ma klaskent arverañ an uniadoù e
gounid o strollad dezho (Emsav 119/ 419, 1976). Evit ar stourmerion c’hweluniadel ez eo ar
politikerezh ur c’hoari eus ar gevredigezh vourc’hiz na sell ket outo, a gav dezho, hag un hengoun
kozh eus an emsav micherour gall eo seurt emzalc’h. Koulskoude ez eus ganto un emdroadur anat e
dibenn ar bloavezhioù 1890 : diwerc’hek-ouzh-diwerc’hek ez a evito mennoz an ec’hwel hollek. Da
heul an diaesterioù bras a gavont en o obererezh e krogont da soñjal ez eo kalz re abred empentiñ un
unaniezh eus an holl labourerion war-benn seizañ ar reizhiad kevalaour a-bezh hag he lakaat da
gouezhañ en he foull. Hep dilezel dre ret o mennadoù dispac’hel e roont palioù uveloc’h d’o
stourmoù, renet mui-ouzh-mui evit diframmañ gwellaennoù fetis ha n’eo ket evit enluskañ al
labourerion e-sell d’an ec’hwel hollek. Un durc’hadur kempennelour a gemer ar c’hweluniadoù gall.
Kempennelour eo forzh penaos abaoe pell’zo aozadurioù evel an uniadoù mengleuzierion pe Kevread
al Levr ambilhet gant Keufer, unan eus diazezerion ar C.G.T.. Hag e par an dinazelezhioù n’o devez
ket rukun ar c’hweluniadourion o kemer perzh en obererezh politikel, dre ma welont aze un dro da
harpañ al labourerion en un doare efedus. Dre-vras e c’haller lavarout emañ ar renkad vicherour e
bloavezhioù diwezhañ an 19t kantved o teskiñ tennañ he mad (betek ur poent da nebeutañ) eus an
ensavadurioù republikan.
Mard eo disrannet ar sokialourion er stourm enepkevalaour dre o c’helennadurezh diforc’h, ez int
gouest d’en em unvaniñ evit diwall ar Republik hag al likelezh enep « ar sabrenn hag ar sparf ». Un
darn anezho o deus kemeret perzh c’hoazh e difennerezh ar renad e grez ar voulañjouriezh, ar
c’halluzourion pergen. Ha boas eo bremañ ar sokialourion da amparañ a-ser gant ar radikaled
talbennoù a « zifennerezh republikan » e par ar c’humunioù. Nec’het eo an tu kleiz pellañ da heul
tagadennoù ar vroadelourion enep ar renad da-geñver diskar an tevezvod Brisson e here 1898. Diwar
gentod an allemanourion ez eus savet d’an 27 du ur Poellgor-emglev evit kendoniañ obererezh an holl
strolladoù : Kevread al Labourerion sokialour (galluzour), war zilañs met oberiant atav, ar Strollad
micherour gall (gedour), ar Strollad micherour sokialour dispac’hel (allemanour), ar Strollad sokialour
dispac’hel (blankiour), hag ar sokialourion « dizalc’h » kouviet d’en em frammañ en ur C’hevread
broadel. Diazezet eo seurt emglev etre ar sokialourion war an diskleriadur-mañ embannet gant ar
Poellgor : « Ne c’haller ober sokialourion nemet eus ar re a zegemer treuzfurmadur ar berc’hentiezh
kevalaour e perc’hentiezh kevredigezhel, alouberezh ar galloud politikel gant ar broleteriezh frammet
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hag emglev etrevroadel al labourerion »4. Eus « prezegenn Saint-Mandé » e teu war-eeun an daou graf
kentañ a’n diskleriadur, met moarvat evit enebiñ ouzh an tu dehou pellañ e oa bet erlerc’hiet ouzh an
dave d’ar vammvro c’hall graet gant Millerand, an hini d’ar gengrediezh etre labourerion an holl
vroioù. Amparet eo ar Poellgor-emglev gant dileuridi eus an holl strolladoù, ar re-mañ o chom
dizalc’h. War-sav e lak ar Poellgor aozadurioù-emzifenn graet gant micherourion dreist-holl, ma’z eus
avat kalz kefredourion ha studierion. Emañ an aozadurioù-se e penn an diskeladeg kant mil den a
aloub marc’hva Auteuil d’an 11 mezheven 1899 evit respont d’an taolioù bazh roet d’an Arlevier
Loubet gant ar broadelour Christiani eizhtez a-raok. Antronoz ez eo rediet an Tevezeg Dupuy gant ar
Gambr da reiñ e zilez.
Pa voe ezholet Waldeck-Rousseau da amsaviñ Dupuy e kavas dezhañ en doa ezhomm eus harp
holl nerzhoù an tu kleiz hag e soñjas lakaat ar sokialourion da gemer perzh er gouarnamant, dre ma oa
kalz prederietoc’h ar re-mañ evit an ampoent gant difennerezh ar renad eget gant ar stourm renkadel.
E darempred ez a gant ar sokialourion « dizalc’h », anavezet evit o doujañs d’an ensavadurioù
republikan. N’eus ket c’hoazh er mare-se a Vaodiernezh al Labour, met ur Gwazva al Labour (Office
du Travail) e dalc’h Maodiernezh ar C’henwerzh hag ar Greanterezh. Ar Pennezh Rann-se a ginnig
Waldeck-Rousseau da Viviani, a nac’h, oc’h aliañ d’an Tevezeg treiñ war-du Millerand : respont a ra
hemañ emañ a-du evit sammañ ar stael. O asant a ro an holl zaelidi sokialour da anvidigezh
Millerand ; n’eus nemet ar blankiour Walter o sevel a-enep. Hogen ne oar ket c’hoazh ar sokialourion
piv zo bet gouvennet evel Maodiern ar Brezel.
Waldeck-Rousseau en deus dibabet ar c’hadour de Galliffet evit bezañ e penn ar Brezel. N’eus ket
ur republikan eus ar c’hadour, nemet ez eo bet feal atav d’ar renad ha prederiet dreist-holl gant e
atebegezhioù milourel. Ouzhpenn se eo kendrec’het eus digablusted Dreyfus, kement-se, hervez
Charles Andler5, diwar stlenn roet dezhañ gant an ezImpalaerez Eugénie, intañvez Napoléon III,
harluet e London ha chomet e darempred gant ar c’hadour abaoe 1870. Ned eo ket markiz de Galliffet
ur milour o kemplegañ da emzalc’hioù e genseurted : ned eo ket enepdrefuzour na kloerelour,
degemerout a ra mat-tre ar Republik, o troukkomz anezhi met o tec’hout diouzh an iriennoù a-enep
dezhi, ha tagañ a ra dibaouez ar c’hevredadur gall-rusian, mennoz moumoun e-touez ar vilourion
c’hall, en ur lavarout ne dalvez netra luoz an Tsar. Pezh na vir ket ouzh de Galliffet a gaout un
arwarzh bras-tre en arme c’hall, ha Waldeck-Rousseau a oar e paouezo ar vilourion a c’hourdrouz ar
renad mar bez anvet ar c’hadour da Vaodiern ar Brezel. Hogen unan eus moustrerion bennañ ar
Gumun eo bet ivez de Galliffet. Pa ro an Tevezeg da c’houzout piv en deus dibabet evit ren an
difennerezh broadel, ez eus evel just ersavioù taer a-berzh ar sokialourion. EzKumunourion eo
Vaillant, Brousse, Allemane, Guesde, ha kalz reoù all, ha forzh penaos, dre bennaenn, ez eo
dizegemeradus dezho e kevelerfe ur sokialour gant ur c’hadour en deus kemeret perzh en ur brezel
enepproleterel.
Lucien Herr eo a samm an atebegezh lakaat ar sokialourion asantiñ d’ar vaodierneg nevez : soñjal
a ra ez eo ezholadur de Galliffet an dibab gwellañ a c’hell ober Waldeck-Rousseau evit derc’hel al lu
sentus d’ar galloud. Pouezañ a ra war Jaurès evit ma savfe hemañ a-du ivez gant ar gouarnamant
nevez, daoust da de Galliffet. Pa ginnig Waldeck-Rousseau e devezvod da Gambr ar Gannaded d’an
22 mezheven 1899, ez eo taget a bep tu : dic’houzañvadus eo d’an tu dehou gwelout ur maodiern
sokialour, tra ma’z eo taget de Galliffet gant ar c’hedourion, ar vlankiourion hag un darn eus ar
radikaled bodet en-dro da Pelletan. Darbennet eo a-benn ar fin an tevezvod gant ur muianiver 25
mouezh : ar gourdrouzoù a-enep ar renad o deus lakaet ar c’hleiz da harpañ ar gouarnamant nevez. Adu o deus mouezhiet un darn eus an araokadourion desachet gant Poincaré, an holl radikaled, ar
sokialourion « dizalc’h » bleniet gant Jaurès, ar c’halluzourion hag an allemanourion, ar re-mañ o
tegemerout an tevezvod daoust da de Galliffet dre atiz Lucien Herr, unan eus ambilherion o strollad.
Anvouezhier eo chomet ar sokialourion all, evit na hañvalout bezañ kenwallerion d’an tu dehou.
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O kemer Millerand da vaodiern war un dro gant de Galliffet, en deus Waldeck-Rousseau rannet ar
sokialourion c’hall, a vije bet argollus evitañ mar bijent chomet unanet en un talbenn ; ar sokialourion
nad int ket a-du gant perzhiadur unan anezho er gouarnamant zo seizet forzh penaos dre ma ne
c’houlont ket skoilhañ ouzh an difennerezh republikan. An Tevezeg, o terc’houezout lazioù ar
vourc’hizelezh vras, a oar en devo ar peoc’h a-berzh ar sokialourion e-pad ur prantad da nebeutañ. Ha
gant de Galliffet e Maodiernezh ar Brezel n’en devo netra da zoujañ kennebeut diouzh al lu. Nec’het
eo ar c’hadour gant ar stourmadoù enepdrefuzour ha broadelour renet e-metou ar vilourion, hag
asantet en deus bezañ Maodiern ar Brezel dres evit moustrañ pep difreterezh politikel en arme.
« Goude kement a daolioù-arnod droukverzhus, he doa ar Republik kavet a-benn ar fin ur milour na
voe nemet ur “sabrenn” »6. Brouezet e voe ar vroadelourion o welout ar skoilh galloudek e oa evito
anvidigezh ar c’hadour e Pennezh Rann ar Brezel. D’an ampoent-se eo e skrivas Barrès : « An Ao. de
Galliffet zo bet e roll, e grez an Trede Republik, glabousañ enep ar renad ha bezañ unan eus he
skoroù, unan eus he sabrennoù prest atav. E-se ne c’hell ket an den poellek sellout ouzh an Ao.
Markiz hep ur minc’hoarzh a druez »7.
War-lerc’h mouezhiadeg Kambr ar Gannaded e roas ar senedourion digudenn o asant d’ar
gouarnamant nevez, a hañvale dezho bezañ barrek da zifenn ar Republik. Kerkent ma voe darbennet
an tevezvod gant an div Gambr, e tiskouezas Waldeck-Rousseau en doa savet ur « vaodierneg
emgann ». Lakaet e voe fin da estez an Dael ha dilec’hiet uhelkefridiaded ’zo ; roet e voe adarre ar
garg a Brefed Polis da Lépine, anavezet evit e vennozioù republikan hag e efedusted. El luoz ivez e
lentaas de Galliffet ar vilourion dre dreuzstaelañ an enepdrefuzourion brudetañ : ar c’hadour Roget, da
skouer, a voe dilec’hiet da Belfort, daoust m’en doa nac’het heuliañ Déroulède evit ober un taol-Stad.
Hogen mard eo dalc’het an arme sentus d’ar gouarnamant, en deus hemañ da dalañ c’hoazh ouzh
stourmadoù ar wask vroadelour hag an iriennoù a-enep d’ar renad.
D’an 21 mezheven 1899 ez emvodas 50 dileuriad o terc’houezañ holl gevreoù an tu dehou pellañ.
(E mae ha mezheven o doa emvodet c’hoazh an holl gevreoù pep hini diouzh e du ha divizet diskar ar
renad dre un taol-nerzh). Dre atiz an ezkannad boulañjour Turquet e vouezhias bodadeg an dileuridi
kendeuzadur ar c’hevreoù, amparadur un « uniad dispennerion » (« syndicat des démolisseurs »)
dezhañ da gefridi aozañ un taol-Stad, nemet ne zeujod ket a-benn d’en em glevout war anvioù izili ar
gouarnamant diktatouriek a zlee kemer lec’h ar gouarnamant republikan. Stlennet e veze ar bolis
diwar-benn an amrealoù-se, nemet e termas Lépine evit embreger harzidigezhioù, dre ma oa diaes
digejañ ar c’hiriegezhioù personel ha soliañ an tamalloù. A-benn un nebeut sizhunioù avat e tivizas
Waldeck-Rousseau moustrañ an iriennoù, ha pennoù ar c’hevreoù a yeas da adkavout Déroulède en
toullbac’h d’an 12 eost. Ne voe nemet Jules Guérin, rener ar C’hevre enepyuzevour, a zeuas a-benn da
ziankañ ha d’en em repuiñ er 45 eus ar Ru Chabrol, anezhañ ur c’hendi treuzfurmet e kreñvlec’h gant
an enepyuzevourion hag anvet ganto « Kornog meur Frañs » dre enebiezh ouzh ar Frañmasonerezh.
Ar wask dehou a ersav taer ouzh ar bac’hidigezhioù-se, ha gant ar vroadelourion e kendu Kuzulkêr Paris. Un aergelc’h a gabaduilhoù a ren neuze er gêrbenn. D’an 20 eost ez aoz an anveliour
Sébastien Faure taolioù-fourgas, o fustañ komiser ar burev polis eus Leurgêr an Nasion, hag o trastañ
an iliz Saint-Maur. D’an hevelep deiz en abardaez en em vod 1 500 boser eus lazhdioù La Villette war
ar Boulouard Magenta, nepell diouzh ar Ru Chabrol, ganto pep a galkenn. Broadelour ha zoken
unpennelour e oa chomet boserion La Villette, marteze dindan levezon hengounioù korfuniadel kozh,
ha poblek-tre e oa de Morès en o zouez. War ar Boulouard Magenta e c’hortoz ar voserion strolloùemgann ar c’hevreoù, tra ma stroll Lépine e boliserion a-dal da dud La Villette. Stadañ a ra ar re-mañ
ne zeu ezel ebet eus ar c’hevreoù d’o c’hreñvaat, ha neuze e tivizont na c’hortoz pelloc’h hag argadiñ
ar boliserion war-benn dieubiñ Guérin, sezizet en e greñvlec’h abaoe an 12 eost. A bep seurt traoù,
met serjantoù dreist-holl, zo taolet gant ar voserion war dud Lépine, hag a-benn dek munutenn ez eus
150 eus ar re-mañ a zo gloaziet. War-nes plegañ emañ ar boliserion ; neuze ez a Lépine da glask
unvezioù nad int ket bet engwezhiet c’hoazh en emgann, hag e-unan e kemer penn un enepargadeg a
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ra d’an emsavidi kizañ betek kili Porzh-houarn ar Reter, ma tivodont ha ma tec’hont kuit8. WaldeckRousseau a voe gwell gantañ derc’hel gronnet ar c’hendi m’edo Jules Guérin gant eizh keneil,
kentoc’h eget argadiñ ar savadur hag ober skuilhañ ar gwad ur wech ouzhpenn. Penn ar C’hevre
enepyuzevour en em zaskoras goude ur seziz pergont devezh9.
E seurt amveziadoù trubuilhet e teraouas eil breud Dreyfus e Roazhon e miz eost 1899. Gwelloc’h
e oa neuze ur gêr broviñs eus an trobarzh eget Paris evit azgwelout barnedigezh ar pennour : er
gêrbenn ne vije ket bet sur ar gouarnamant da c’hallout derc’hel an urzh ha gwareziñ ar reizhaouerion,
darvoudoù ar mare en diskoueze ervat. Gant o stourmadoù gwask e klaske ar vroadelourion pouezañ
war dedroadur ar prosez ; Drumont, Barrès, Lemaître hag an holl ambilherion enepdrefuzour na oant
ket en toullbac’h pe er Ru Chabrol a zeuas d’en em staliañ e Roazhon, ma voent gronnet buan gant ur
wir lez a vrientinion hag a veleion vreizhat. Met da dolpadur an enepdrefuzourion e Roazhon e
respontas ur strolladur heñvel eus o eneberion en hevelep kêr. « Diouzh tu an drefuzourion, o doa ar
c’havailhadoù hag ar c’henseurtiezhioù aloubet kêr sioul Roazhon : ar re fur, ar re entanet, ar re
gelennadour, ar re gizidik, holl arlivioù ar “strollad” en em adkave aze, e-kichen ar bolitikerion,
radikaled, sokialourion, anveliourion (). An daou gamp o doa kaset e Breizh o Sturvodou »10.
Pennaennoù-diazez a zifenned atav diouzh an daou du. Evit an drefuzourion e talveze kospañ endro Dreyfus kement hag ober fae war ar Yonez hag ar gwirioù gwerinek. O eneberion a soñje dezho e
oa digabluzañ ar pennour mezhekaat ha gwallvrudañ atebeion an difennerezh broadel, ha dre se lakaat
en arvar dazont ar vro. « Da zibab ez eus, » a skrivas Barrès, « Dreyfus, pe ar pennoù meur (). E
Roazhon e vo, diouzh un tu, enor Dreyfus ha, diouzh an tu all, enor an holl vaodierned ha kadourion o
deus touet deomp e oa Dreyfus kablus »11. Hag evit un darn vat eus an enepdrefuzourion e oa e kaoz,
ouzhpenn arwarzh al lu, ar gatoligiezh he-unan ; un alberz eus ar brederi-se a voe roet gant
diskleriadur Georges Thiébaud war L’Eclair : « Pezh a zo e kont n’eo ket gouzout ha kablus pe
didamall eo ar paour-kaezh den bet degaset diouzh Guyane evit ezhommoù al leurennadur (), pezh a
zo e kont eo gouzout ha mistri ar vro-mañ eo pe get ar Yuzevion hag ar Brotestanted »12. La Libre
Parole, La Croix, L’Intransigeant a stagas da ledañ en-dro mojenn ar « falsteul brogar » goveliet gant
Henry, a vije bet evel ur bilhed-bank, dezhañ da ateb-aour ul lizher skrivet gant Impalaer Alamagn ha
dre se diembannadus. La Croix a gomze zoken eus ur weladenn en dije graet Von Münster d’an
Arlevier Casimir-Périer e deizioù kentañ 1895, o rediañ anezhañ da zaskoriñ d’an Alamaned lizher an
Impalaer dre ober drouktunerezh d’ar brezel. Ar c’hadour Mercier e-unan, a oa Maodiern ar Brezel pa
voe tamallet ha harzet Dreyfus, a lavaras en doa degemeret d’ar 6 genver 1895 digant an Arlevier an
urzh prientiñ un enluadur hollek e-sell d’ur brezel enep Alamagn.
Gant mall e c’hortoze an holl testeni Mercier e prosez Roazhon, evit gouzout a-benn ar fin ha
soliet e oa pe get ar brudoù o redek. Hogen Mercier en em zibabas evit na gadarnaat ha na ziarbenn
kennebeut ar voltennoù-se, e-ser un displegadenn hir-tre ha poellek ; testeniañ a reas en ur
vouslavarout kentoc’h eget en ur ziogeliñ. Tavedek e chomas avat pa voe graet outañ goulennoù
diaezus a-zivout teuliad kuzh ar breud kentañ gant Demange, unan eus breutaerion Dreyfus. (Gloaziet
e voe ar breutaer all, Labori, en ur gwalldaol aozet gant an enepdrefuzourion). D’o zro e teuas
Maurice Paléologue ha Casimir-Périer da zougen testeni, o tiogeliñ o-daou e oa diwir penn-da-benn
8

Eñvorennoù Lépine lakaet er-maez (Louis LÉPINE, Mes souvenirs, Payot, Paris, 1929), n’hon eus kavet meneg eus
emgann ar Boulouard Magenta nemet gant Bernanos (Georges BERNANOS, La grande peur des bien-pensants, ademb. Le
Livre de Poche, Paris, 1969, p. 317). Heñveldra ne vez komzet eus afer Kamp Conlie e 1871 nemet gant istorourion ar
Mouvement Breton. Moarvat ez eus darvoudoù diaezus a lezer ar gefridi d’o dezrevellañ gant pellaourion evel Bernanos pe
arlezidi evel tud ar Mouvement Breton, pezh a zo un doare mat-tre d’o lakaat da vezañ ankouaet.
9

N’o doa ket an daranverion kollet o amzer e-pad seziz kreñvlec’h ar Ru Chabrol. Setu amañ ur skrid bruderezh evit an
dour-melar Pougues Saint-Léger embannet er mare-se : « E-mesk pourvezadurioù J. Guérin ez eus bet meneget kalz hivi :
diwar an titouroù hon eus e vevez ar vac’hidi a youl dour Pougues Saint-Léger. Hemañ, emezo, a dorr ar sec’hed, a vroud an
ilboued, hag a gresk an nerzhoù ret da dalañ ouzh ar bolis hag ar wrez vras » (meneget gant Georges BERNANOS, id., p. 318).
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Meneget gant Pierre MIQUEL, id., p. 107.

pezh a oa bet kontet diwar-benn lizher Impalaer Alamagn, gweladenn ar c’hannadour Von Münster
hag an arvar brezel d’ar 6 genver 1895. Met daoust d’an dislavaradennoù-se, ne chomas ket ar
mojennoù goveliet gant an enepdrefuzourion hep levezonañ ar varnerion. Ouzhpenn se ne voe komzet
tamm ebet e Roazhon eus kudenn kablusted Esterhazy (repuet e London d’an ampoent). Ar santad o
doa ar varnerion ne felle ket d’ar gouarnamant na d’an atebeion vilourel diskuliañ dezho ar wirionez.
Dipitet e oant bet gant testeni Mercier na zegase netra dezho, hag edont en entremar a-zivout
didamallded Dreyfus. A-du-rall n’o doa ket an disterañ c’hoant da lakaat en arvar brud ar Sturvod, o
vezañ ma oant ofisourion o-unan. Kement-se a zispleg ar varnedigezh iskiz douget ganto d’an 9
gwengolo 1899 : diskleriet e voe Dreyfus kablus gant stummoù skañvaus, ha kospet da zek vloaz
labourioù rediet. Ne voe ket resisaet kalz pere e oa an degouezhioù skañvaus-se avat.
Douget e oa bet ar varnedigezh-se muioc’h evit abegoù politikel eget evit abegoù gwirel : ne oa
ket bet tizhet ar Sturvod gant ur gwarzh, ha Dreyfus a c’halle tennañ splet eus gwir aotren truez an
Arlevier. Digalonekaet e voe an drefuzourion da heul disentez kuzul-brezel Roazhon, tra ma tarzhe ur
gwarzh er par etrevroadel : en un ugent bennak a gêrbennoù e voe aozet diskeladegoù enepgall, endra
fulore ar wask estren ouzh ar varnedigezh. Hep diwelout ar palvataerezh politikel a oa a-dreñv d’ar
stourmadoù ha d’an diskeladegoù-se, ez eo dav lavarout e oa deuet ar c’hedveno er riezoù all da vezañ
kendrec’het eus digablusted Dreyfus hag e c’hortozed e vije bet gwennet ar pennour. Hogen e Frañs e
paouezas diouzhtu an difreterezh lusket gant an enepdrefuzourion : kablus e oa bet diskleriet Dreyfus,
ne oa ket bet dianzavet an atebeion vilourel gant ar Barnerezh, ha ne chome netra goude se gant an tu
dehou pellañ evit enluskañ an dud.
Diouzhtu goude e eil kospidigezh en doa Dreyfus goulennet bezañ barnet adarre gant al LezTerriñ. Neuze e kinnigas ar gouarnamant truez an Arlevier. Evit Clemenceau ha Jaurès e oa kement-se
faezhadenn ar c’hamp drefuzour, evit Clemenceau dreist-holl a lavare : « Goude ober emsevel ur bobl
a-bezh evit ar yonez, ez eo andivezek he c’houviañ da zistreiñ d’ar gêr bennozh d’an druez graet d’un
hinienn ». Hogen Mathieu Dreyfus, Bernard Lazare ha Reinach a oa mall warno lakaat fin da
c’houzañvidigezhioù ar pennour, ha pouezañ a rejont warnañ evit ma tegemerfe an druez a-berzh an
Arlevier. Displeget e oa bet dezho gant Millerand ne c’halle ur varnedigezh all gant al Lez-Terriñ
nemet grevusaat kospidigezh Dreyfus, en abeg d’ar reizhiad wirel beziat. E asant a roas ar pennour
d’an druez graet dezhañ gant Loubet, met pa voe didoullbac’het e tisklerias en doa asantet bezañ
dieubet hepken evit stourm ken na vefe dazbriet13. Un diskoulm diglok e oa digastizadur Dreyfus, o
tigarc’hariañ anezhañ hep e zidamall, met kavet e voe bastus gant ar braz eus an drefuzourion a sellas
ouzh an druez evel an anzav empleg eus digablusted ar pennour. Hemañ a voe ankouaet buan neuze
gant ar C’hallaoued ; ar stourmoù etre an daou gamp a baouezas a-daol-trumm. Tizhet e voe enta ar
pal klasket gant ar gouarnamant : ar peoc’hadur. Ne voe ket anv a ober enklaskoù all war-benn keisiañ
ar gabluzed wirion ; e 1900 e voe mouezhiet an diskounadur gant an div Gambr. Adal neuze e rankas
Dreyfus stourm e-unan-penn, hep skoazell ar c’hedveno, evit bezañ dazbriet. E Du 1903 e voe e tro da
c’houlenn azgweladur breud Roazhon dre an askont a zevoudoù nevez, ha d’an 12 Gouere 1906 e voe
gwennet gant al Lez-Terriñ. Degemeret e voe en-dro el lu gant ar rez a gadervour. Hogen heuliadoù
don ha hirbad a voe lezet er gevredigezh c’hall gant an Afer14.
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Ne bardonas ket Clemenceau da Alfred Dreyfus bezañ asantet da druez an Arlevier ha lakaet fin dre se da enluskadur
ar republikaned. Pa’z eas Dreyfus da welout Clemenceau a-c’houdevezh evit e drugarekaat, e nac’has hemañ e zegemerout.
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LEVRIOU
Jean DUTOURD, Mascareigne ou le schéma, Julliard, 1977.
Tri levr zo bet embannet nevez ’zo o tiouganañ deomp petra a c’hoarvezfe mar befe trec’h an tu
kleiz e mouezhiadegoù meurzh 1978. Goût a ouzomp adal bremañ e ve berrbad ar gouarnamant
sokialour-komunour-radikal a ve savet goude an dilennadegoù : c’hwec’h miz hervez Catherine
Clessis e La dangereuse illusion hag ar c’hronikour Philippe de Commines, dasorc’het dre vurzhud e
1977 evit skrivañ Les 180 jours de Mitterrand, tri miz hervez Alfred Fabre-Luce, aozer Les cent jours
de Mitterrand. Ha mar lakaer fin buan da vaodierneg Mitterrand, ezholet da Devezeg gant an tri aozer,
e talvez evel just ez echu fall : penaos ’ta e c’hallfe ur gouarnamant kleiz ober un dra bennak
talvoudus ? Gant an tri levr-se ez adkaver an hevelep hentenn : lakaat diogel pezh zo gwirheñvel
hepken, gant tebegezhioù bras pe vrasoc’h da c’hoarvezout. Dizeur eo enta al levrioù-se, pa na ve
nemet evit gouzout e het o aozerion c’hwitadenn an tu kleiz. Disheñvel eo an traoù gant levr Jean
Dutourd, Mascareigne ou le schéma, embannet gant Julliard : ne fell ket da Dutourd en em ginnig
evel kevarouezour politikel, hogen sevel un oberenn a faltazi. Hervezañ n’eo ket pezh zo bet diawelet
a c’hoarvez, met pezh a oa dic’hortoz-krenn, ha dre se e kav dezhañ en deus ar gwir da daolenniñ
dazont ar renad kleiz diouzh e c’hoantoù hag e huñvreoù. Ouzhpenn se, levr Dutourd en deus an dellid
da vezañ plijus da lenn, pa’z eo staot-yen ar re all. Evit na vezañ feuket gant arroudoù ’zo eus al levr
avat, dav kaout soñj ez eus eus an aozer ur gaollour nad eo ket stag betek re ouzh ar werinelezh
daeliek, hoalet ma’z eo kentoc’h gant ar renadoù « kreñv ».
En dic’hortoz e splujomp adalek frazennoù kentañ al levr : « Soñjal a raed e vije Châtelleraud un
taol-arnod. Unan e voe, nemet e sebezas an holl. Nag an It. Cresson nag an Ao. Abelin-mab ne voent
dilennet. Muianiver ar mouezhioù a yeas d’ur peden anvet Mascareigne (Emmanuel) ». N’en deus ket
asantet an emstriver komunour keflezel e vouezhioù gant ar sokialourez Edith Cresson evit an eil tro,
daoust m’he deus bet muioc’h egetañ, pezh a zevoud ur gwarzh en tu kleiz a-bezh. Kengalvet eo
neuze Mascareigne Place du Colonel-Fabien dirak ur meni lez-varn amparet gant Marchais, Leroy,
Kanapa, Andrieu ha Fiterman. Un dra iskis a c’hoarvez avat : ar pemp barner « a c’halle gant ur ger
hepken sankañ Frañs en ec’hwel hollek, dezho rogoni ar re c’halloudek ha louarnegezh ar re
widreüs, a voe spouronet ». N’emaint ket en o aez o santout ned eo ket Mascareigne forzh piv : « Bez’
e oa er paotr-se un dra bennak eeun, pellvanek, gwriziadek, o skubañ an iriennoù, o kas da get an
treuzvarc’hadoù, o lakaat teusk ha dister pezh na oa ket dreistmuzul ». Ha pa’z a kuit Mascareigne
goude bezañ kenderc’het e gendivizerion, en o lez « abaf ha malañjerek, pezh na oa ket tre o zrospered ». Gant Dutourd ez adkavomp ur gwengel liammet en istor gall ouzh ar vonapartouriezh, ar
voulañjouriezh, ar c’haollouriezh : hini an den dreistordinal hag a-berzh Ragevezh, den ar ratozhioù
broadel meur, nad eo ket politikerion ar werinelezh daeliek – skoemp met berrboell hag amsirius, evit
empentiñ. Ar bolitikerion voutin n’o devez krap ebet, gouez da Dutourd ha d’ar re zo en hevelep hil
broadelour gantañ, war ur seurt den a gemer ar galloud evit tennañ ar vro eus an distervez m’emañ
dalc’het gant ar renad daeliek.
Dilennet eo Mascareigne en eil tro, daoust ma n’en doa ket bet ugent dre gant eus ar mouezhioù ar
wech kentañ : dre vondoug he deus ar bobl anavezet an den dreistordinal. Goude trec’h an tu kleiz en
dilennadegoù ez eus ur fest hollek o padout sizhunvezhioù. Giscard a ra van da vezañ laouen ha kemer
perzh enni o seniñ gant an akordeoñs hag o c’houzañv aloubidigezh Palez an Elysée gant an engroez.
Dibab a ra Robert Fabre da Devezeg en abeg d’ar genoaz etre sokialourion ha komunourion, ha goude
ur mizvezh kevraouegoù e teu Fabre a-benn da amparañ ur vaodierneg enni Mascareigne evel
Sekretour-Stad evit an Difennerezh broadel. Anavezet-tre eo bremañ ar paotr abaoe dilennadenn
Châtellerault. Eñ eo a zo e gwirionez e penn al luoz, pa n’eo ket deuriet kalz an Tevezeg – en deus
miret evitañ Pennezh Rann an Difennerezh, gant ar c’hudennoù milourel. Buan-tre e lak Mascareigne
da sevel ul lu a vicher ur milion soudard graet gant an dic’hweleion : goude bezañ studiet an teuliadoù
e kav dezhañ eo dispredet ar gwazerezh milourel endalc’hus. Kement-se a lak Mitterrand ha Marchais
da fuloriñ, hag int da gaout Giscard e gouere evit goulenn dizorniadur Robert Fabre, pa zarbenn
hemañ disentezioù Mascareigne ha pa zalc’h gant leviadurezh armerzhel Barre, tra ma tiskouez bezañ

diegus oc’h embreger ar stadeladurioù raksellet gant ar Raklun boutin. Neuze, evit c’hoari un drogamm d’an tu kleiz e tibab Giscard Mascareigne da Devezeg. A-douez daelidi dianvekañ ar c’hleiz eo
e tibab Mascareigne e vaodierned, ha diwar se ez a pep tra buanoc’h…
A-daol-trumm en em gav ar C’hallaoued dindan ur renad stalinour. Evit stourm ouzh an enkadenn
armerzhel e tenn Mascareigne Frañs diouzh ar C’henvarc’had hag e lak an dud da genderc’hañ : e
gwengolo 1978 eo kresket padelezh ar sizhunvezh-labour da c’hwegont eurvezh ha digresket hini an
ehanoù d’ur sizhunvezh. An ec’hwel hollek divizet neuze gant ar c’hweluniadoù zo moustret garv
gant al lu a vicher, a lazh zoken pemont den e Billancourt. War-benn parraat ouzh ersavioù ar Strollad
Komunour e ra Mascareigne herzel ha bac’hañ e bredospitalioù izili ar Burev politikel (n’eus met
Marchais a zeu a-benn da dec’hout ha da gavout repu er Stadoù-Unanet). Ha goude, kemer a ra e-unan
ar stael Sekretour Meur ha lakaat tud diouzh e zorn e penn L’Humanité. Stadelaet eo an armerzh,
nemet emañ ar boblañs c’hall er baourentez vrasañ adalek miz du 1978, pezh a ziskouez n’eo ket
faltazi Dutourd dieub penn-da-benn diouzh ar mennozioù degemeret. D’ar 1ñ a viz genver 1979 e ra
Mascareigne ur brezegenn er skinwel ma tiogel ez empleg ar sokialouriezh lakaat ar Frañsizion e
gwazoniezh Frañs ha n’eo ket ar c’hontrol. Aberzhioù a vo goulennet digant an dud, nemet e vint
kantreizhet gant an disoc’hoù. Frañs a ginnigo d’ar bed, emezañ, ur patrom sokialour gall o lakaat
didalvoud ar re all, soviedel, yougoslaviat, kuban, albaniat…
Mascareigne a redi an tri strollad kleiz da gendeuziñ da amparañ ar Strollad Dispac’hel Gall. Ac’hin e talc’h ar strolladoù all evel m’emaint : n’eus anv ebet, emezañ, a sevel ur renad hollveliek.
Mitterrand a glask enebiñ ouzh unvanadur aotrouniek an tu kleiz hag inchajet eo en abeg da se en e
berc’hentiezh eus Latche ; gwell a se evitañ a-benn ar fin, rak « ne voe mui soñjet ennañ ha gallout a
reas treuziñ hep re a dregas unan eus prantadoù arvarusañ istor Frañs ». Moustret eo didruez ar
gorreadegoù lusket gant ar vroadelourion gorsikat, okitaniat, breizhat : e Korsika hepken ez eus tri
c’hant den lazhet. Dutourd a ra o stal d’ar gefredourion gleiz : lakaat a ra Mascareigne d’o bac’hañ e
kampoù-addiorren. Ar C’hallaoued, ha Mascareigne an hini kentañ e Palez Matignon, a dreuz ar
goañv 1978-1979 hep tommerezh, dre ma ne fell ket d’ar gouarnamant asantiñ da zarvennadoù ar
genderc’herion direoul. Giscard zo toullbac’het en Enez Yeu evel Pétain e 1945, peogwir en deus
iriennet ouzh an Tevezeg gant kenwallerezh Brejnev.
N’eus mui nemet ur Gambr : ar Guzuliadeg (Convention) amparet gant ar gannaded hag ar
senedourion. Emañ ar C’hallaoued o vevañ en un aergelc’h a sponterezh polisel hag a flatrerezhioù.
Tud e-leizh zo toullbac’het, a-vetou ar c’hweluniadourion pergen, daoust ma’z eo aet lent kenan o
obererezhioù a-c’houde ma n’eo ket mui Frañs ur riez kevalaour. Kondaoniñ a reer stank d’ar marv,
petra bennak m’en doa Mascareigne kemeret perzh er stourmadoù enep ar marvgosp pa oa breutaour
dianvek. Ent diplomatel ez eo digenvezet Frañs, pezh a lez diseblant-kaer ar gouarnamant gall. Ral a
wech e kemer perzh an derc’houezour gall en estezioù ar Riezoù Unanet, ma tamall dibaouez Soviediz
da Frañs na zoujañ da Wirioù Mab-den ha da emglevioù Helsinki.
E gouere 1979 e tispleg an Tevezeg d’ar Frañsizion perak e c’houlenn an holl aberzhioù-se
diganto. Damc’houde, d’ar 14 gouere, pevar ijinour gall zo harzet ha karc’hariet en Aljeria war an
tamall a spierezh. Gwashoc’h eget an taol aveler da gonsul Frañs e 1827 eo kement-se da
Mascareigne. D’ar 15 e tilestr al lu gall en Aljeria, o soupren al lu aljerian tolpet war an harzoù
marokat ha maouritaniat hag oc’h aloubiñ ar vro en he fezh dindan bemzektez. Mascareigne a ziogel
ne fell ket dezhañ distreiñ da oadvezh an trevadennerezh ha krouiñ a ra an U.R.S.F. (Unaniezh ar
Republikoù Sokialour Gall), ma’z eo ereet Frañs hag Aljeria e-ser ur framm kevreadel, pezh zo
darbennet gant an Aljerianed o-unan dre ur poblaters. Divent eo neuze levenez ar C’hallaoued ha
poblegezh Mascareigne en o zouez, er werin dreist-holl, « a zo brogarour, evel a ouzer ».
Mascareigne a ra e vennoz destagañ ouzh an U.R.S.F. an holl vroioù galleger. A-daol-trumm e
kemer ar strolladoù komunour belgiat ha helvetiat ur pouez bras, pa grakvevent betek neuze, tra ma
tiwan e-mesk ar vroadelourion gebekat ul luskad o c’houlenn diazezañ liammoù kevreadel gant Frañs.
E-keit-se ez embreg ar gouarnamant gall gant jourdoul spurjadegoù en holl rummoù kevredadelmicherel. E-doug nevez-amzer 1980, da skouer, e ra herzel 39 C’huzuliadeger eus ar « Geun »
(termen a zismegañs arveret gant Mascareigne evit envel an holl zaelidi, adalek ar jiskardourion betek

an ezsokialourion, keuz dezho d’ar C’henvarc’had ha d’ar C’hevredadur Atlantel). Gwallvesket eo bet
an 39 daeliad-se en un irienn evit didoullbac’hañ Giscard hag e dreuzkas da Voskva m’en dije savet ur
gouarnamant kevalaour gall en harlu. N’eus met gronnad ar Guzuliadegerion c’haollour o chom ermaez eus ar spurjadegoù, dre ma harpont digudenn politikerezh diavaez an Tevezeg, an hini end-eeun
o dije karet ren o-un.
Ouzhpenn daou vilion a soudarded ez eus bremañ en arme c’hall. E miz gouere 1980, pa gav da
Mascareigne ez eo bastus ar gourzhtreiñ renet e Belgia hag en Helvetia gant ar strolladoù komunour, e
kas e luoz da aloubiñ Wallonia ha Suis c’halleger, a zo destaget ouzh an U.R.S.F.. Adc’havaelet eo
arc’hant ar bankoù helvetiat gant ar Stad c’hall : ha n’eo ket reizh e tistrofe pinvidigezhioù dastumet
diwar gorvoerezh al labourerion e kefioù ur gouarnamant sokialour da vezañ implijet evit mad ar
broleteriezh ? Ar Frañsizion n’o deus ket ezhomm aloubiñ Kanada : Kebekiz a vouezh kevanadur o
bro ouzh an U.R.S.F., daoust d’ar Stadoù-Unanet, droug enno o welout ur riez sokialour e
Norzamerika. Hag e sigur gwareziñ Alamagn ouzh Soviediz ez a al lu gall da c’houzerc’hel glann
gleiz ar Roen.
Da heul an darvoudoù-se e kresk c’hoazh poblegezh Mascareigne, met ivez kasoni ar « Geun »
outañ. Deuet eo ar bolis politikel gall da vezañ an hini evezhiekañ er bed ha diarbenn a ra meur a
irienn enep an Tevezeg. Er Guzuliadeg, avat, en deus Mascareigne nac’het atav bezañ ambrouget gant
gwarded-korf, hag eno eo ez eo lazhet gant tennoù-revolver dek daeliad eus ar « Geun ». Kerkent e
vouezh ar Guzuliadeg dizorniadur an tevezvod ha loezadur an U.R.S.F.. Lecanuet nad eo ket bet
klevet kalz abaoe meurzh 1978 a gemer ar gomz evit degas soñj ez eo dav didoullbac’hañ Giscard.
Disrannet eo ar gannaded diouzh ar senedourion a zistro da Balez al Luxembourg gant ar vrasañ joa,
peogwir e oa « enk » ar Palez Bourbon evit ar Guzuliadeg a-bezh. Giscard a gemer en-dro ar galloud o
stadañ gant boz ez eus bremañ en Dael ur muianiver frank a-du gantañ ha… Frañs a adkav he renk
kent e-barzh « duilhad-ambilh ar riezoù etre ». Tud ar werin zo doaniet gant marv Mascareigne, met
ne ampar ket un nerzh politikel pa van diaoz.
Ur meskaj eus Robespierre, de Gaulle ha Stalin eo Mascareigne, tennañ a ra kalz muioc’h d’an
hini kentañ avat. Breutaour yaouank eveltañ pa’z eo dilennet da gannad, o tont eveltañ e penn ur
gouarnamant dispac’hel gall a ren ar sponterezh en diabarzh ha brezelioù-aloubiñ en diavaez, o kaout
eveltañ ur remzad berrbad hag ur marv skrijus da heul un irienn steuñvet gant ar « Geun ».
Robespierre ivez oa dic’houbrenadus ha derc’hel a rae ivez da vevañ en un doare dilorc’h-krenn pa oa
penn-stad. E ti un dornwezhour parisian e loje dispac’her 1789, e ti ur micherour eus Montrouge eo en
deus tudenn Dutourd kavet bod. Merzomp e ra hemañ o stal d’ar re na blijont ket dezhañ : al lodenn
eus ar skalfad politikel o vont eus ar jiskardourion d’ar sokialourion, eleze dalc’hidi ar werinelezh
frankizour pe sokialdemokrat, ar gefredourion gleiz, Giscard d’Estaing, Boumédienne, an
Amerikaned, Soviediz, ar Riezoù Unanet. Ne dag ket ar c’haollourion evel just, met a-benn ar fin ne
grabis ket betek re ar gomunourion ivez : ha n’eo ket Mascareigne e-unan Sekretour Meur ar strollad ?
Kenduad komunour e oa Dutourd p’edo er Strouezh, ha dreist-holl e sell ouzh ar c’haollourion hag ar
gomunourion evel ar re nemeto o tamantiñ da zazont Bro-C’hall hag o nac’h he enteuzadur en Europa
pe en ur stroll etreziezel bennak.
E Mascareigne ou le schéma ez adkavomp dodennoù eus ul levr all gant Dutourd, Les taxis de la
Marne : ar werin eo a zo ar vro, enni emañ ar vrogarouriezh dilesañ dre ma’z eo dilaziek. Gouez da
Dutourd e vez bratellet ar werin gant politikerion ar renadoù daeliek, hogen an dispac’hioù zo
prantadoù brientek ma kas-hi d’ar galloud tud dreistordinal he lak da c’houzañv kalz marteze, met
n’he zrubardont ket. Neuze e skriver pajennadoù bravañ istor ar vro, pa vez diazezet ar gevataliezh
kevredigezhel en diabarzh ha renet brezelioù en diavaez da enporzhiañ an dispac’h. Dedennet kenan
eo Dutourd gant prantadoù evel an Dispac’h gall, pe ar Gumun. A-du-rall, an doujañs vrasañ en deus
ouzh renadoù aotrouniek savet gant ar re a zo bet, hervezañ, servijourion veur Frañs : Robespierre,
Napoléon, de Gaulle (ha Mascareigne). En enep, un erez kreñv en deus maget atav ouzh Pétain ha
Franco : ned a ket an argilusted kevredigezhel gant ar veurded. Evit Dutourd e talvez sokialouriezh
kement ha stalinouriezh, nemet ez eus tu d’en em c’houlenn ha ne vefe ket prest da dalañ ar priz-se
gant ma welfe e vro oc’h adkavout al lec’h a oa dezhi gwechall er bed. Rak emouez kenan ouzh diskar

Frañs eo Dutourd, ha kement-se abaoe ar bloavezhioù pemont pa skrivas Les taxis de la Marne.
Dic’halloud en em gav dirak an diskar-se, hag en em repuiñ a ra er faltazi, en huñvre. Ha padal, an
doare nemetañ evit ar Frañsizion da zistreiñ en istor a ve ren un hontkenderc’hañ, degas adarre un dra
nevez d’ar bed. Met dres, daoust d’e vennadoù dispac’hel, ne ra Mascareigne a-benn ar fin nemet
adober pezh zo bet graet c’hoazh gant Robespierre ha pennoù-Stad all : gaonac’h eo e oberoù ha reizh
eo e tisac’hfe diouzhtu goude e varv pezh en deus savet. Daoust d’e faltazi diroll ne zeu ket a-benn
Dutourd da dennañ e vro diouzh an enkadenn m’emañ.
R.L.N.

FILMOU
Michèle ROSIER, Mon cœur est rouge, France, 1976.
Agnès VARDA, L’une chante, l’autre pas, France, 1976.
Paula DELSOL, Ben et Bénédict, France, 1977.
Dre ali merc’hed ’zo on aet da welout film Michèle Rosier, Mon cœur est rouge, ha paket on bet
ur wech ouzhpenn. Met petra a lavar an aozerez, petra a ziskouez a gemerfe stumm ur goulenn ?
Kinniget e oa bet ar film war un dro gant reoù all dindan ar skritell : Le Cinéma au féminin… hag
abalamour ma’z on dedennet gant kement tra a reont… Da c’houde e’m eus soñjet en ur film all eus
1976 ivez : L’une chante, l’autre pas, gant Agnès Varda, bet meulet a-gleiz hag a-zehou.
Senario Mon cœur est rouge : arvest un arvest… Un troc’h en arvest dirazomp. Da gentañ emañ
taolennet un devezh e buhez ur vaouez yaouank, Clara, o vont dre straedoù Paris, gant garidoù ha
skalieroù louet dreist d’an dremmwel. Sonterez war ar stiperezh eo Clara ha dres emañ o labourat, o
kejañ ouzh an dud ha paotreta a-wechoù. Istor ur plac’h « dieub » o vale er gêr veur, na petra ’ta ! Ebarzh ti ur vourc’hizez e c’hortoz pell, en aner, pa n’he deus ket hounnezh amzer da respont d’he
goulennoù ; mall eo ganti ; un emgav he deus gant he gwaz… « Kompren a rit. Va gwaz eo va
“job”. »… Neuze ez a Clara betek ti ul labourerez o tistreiñ afo, o’n em zigareziñ evit degouezhout
gant dale… Hogen n’emañ ket va freder gant danevell ar film. En diwezh ez a Clara d’un arvest all,
aozet gant merc’hed. A-neuze e steuz an dudenn penn-kil-ha-troad e-pad un hir a brantad (Ur
c’hardeur ? Un hantereur ?) ha ne van nemet an arvest nevez-se. War an diwezhadoù hepken en he
spurmanter c’hoazh o vargediñ e-touez arvesterion.
C’hoariva, dañsoù, kanaouennoù, sketchoù, sonerezh, setu an arvest nevez… Merc’hed stipet o
tispakañ a-heligentañ stourmoù ha luganoù evit frankizadur ar vaouez. Labourerezed o kanañ war don
« Ils ont des chapeaux ronds… » enep d’ar batromed ha d’ar pennoù. Diapozitivoù o tiskouez a-forzh
hag a-builh livourezed hag o oberennoù. Merc’hed all dic’hizet o trevezañ Freud, Marx, Nietzsche,
Aristoteles, Balzac pe Rimbaud. Ha pep hini da zistagañ bommoù laosket un deiz gant an dud veur-se
a-zivout ar vaouez ha da zegemerout ur gurunenn vleunioù pe ur boned-azen. Petra c’hoazh ?
Merc’hed, un davañjer livet-flamm en-dro dezho hag ur skerbig skoulmet war o fenn, o seniñ trompilh
(La fanfare Hortense), ha reoù all o korolliñ e tro. Bannikerezed, kanerezed, sonerezed all… Da
grediñ edod e-barzh tinelloù ur fest kleizelour. Gortozet ’m eus dibun ar senario, evel boaz. Hogen
n’eo ket deuet zoken ar spagnadez pedet gant Clara ha n’eo manet dirazomp nemet tud dianav. Evit
gwir, echu e oa ar film a-raok ar fest ha dilezet e oa bet ar benndudenn evit degouezhout gant
kudennoù ha dodennoù hollekoc’h, pe arc’hadurioù ha stourmoù da ren. Lost-e-lost e tibune al
luganoù evel re dibenn un trakt : « Bevet an dispac’h ! », « Kendalc’homp gant ar stourm ! », « D’an
diaz H ! ».
Bez’ ez eus bet enta ar film, an istor, hini Clara, « plac’h frankizet an 20t kantved » o klask bevañ
digor d’ar bed ha da ster don pep koulz, ha neuze ar fest : an arvest klozet gant un all. Anat e seblant
a-wechoù hir, dreistezhomm ha stambouc’h, pa ra d’ar film ul lost-pesk ; anat ivez warni he neuz
stourmer ha stourmelour zoken, kaer o deus bet ar filmvarnerion diogeliñ ar c’hontrol. Ar prantad-se
avat, a-ziforc’h en amzer ar film, hogos troc’het diouzh pep tra, n’eo ket bet dibabet en aner penn-dabenn. Er fest e kej ar merc’hed, ne vern a be vro e teuont, morianezed, spagnadezed hag all… En ur
sellout outo e santer n’eo ket pal an aozerez sigotañ an traoù pouezus ; en enep, gant he c’hamera o
taleañ hir, e striv da zizoleiñ ur ster d’an arvest emañ o filmañ ha divinout a reer etre ar merc’hed
tolpet eno liammoù a zo ouzhpenn kengrediezh, ouzhpenn ur « skoazellit ho c’hoarezed ». Un
degouezh brientek eo ar fest, pa c’hellont reiñ lusk d’o c’horf ha d’o mouezh. Lec’h ar c’hejadennoù
eo, ur baradoz war an douar ma’z a da get an islonkoù ; ul lec’h d’en em adkavout, pe d’en em
anavezout disheñvel diouzh ar pemdez. Aze e tostaomp da film Varda.
L’une chante, l’autre pas… Div blac’h o vuhezañ darvoudoù boas buhez ar merc’hed : karantez,
labour, mammelezh, mignoniezh, engouestladur, h.a.… Emaint o vevañ hervez o dorn tra ma’z a e-

biou istor ar merc’hed e Frañs eus 1962 da 1976 : geneliezh ar M.L.A.C., obererezh ar Planning,
diskeladegoù, stourmoù evit ar sioc’hanañ… Suzanne, 22 vloaz, daou vugel dezhi, a vev gant Jérôme,
ul luc’hskeudenner-merc’hed-trist, ha Pomme, 17 vloaz, a glask emsevel ouzh he zud. Graet o deus
anaoudegezh e 1962, kollet an eil diouzh eben, kejet en-dro e 1972. Danevell o strivoù kenstur war-du
an eurvad eo ar film (mammoù int, dimeziñ a reont !) ; ne fell ket dezho gouzañv ken… Setu un
taolennadur eus « bed ar merc’hed » o deus ar filmvarnerion priziet peurliesañ.
Ken dizunvan ha Mon cœur est rouge eo film Varda. Kanaouennoù e-leizh a glever c’hoazh ha tu
zo da zigejañ daou seurt : e-pad beaj Pomme da Amsterdam evit sioc’hanañ, n’int nemet un doare da
skeudenniñ ha distanañ un enkadenn ; hogen re alies, e tennont da arvestoù dirak ur c’hevredig,
hepmuiken. Setu perak e seblant troiadoù ar strollig Orchidée war ar maez ken artifikel hag andiles.
Pomme he deus kejet gantañ e 1968 p’edo o kanañ er straedoù hag abaoe, eo bet unan eus ar
c’hanerezed ; ar c’homzoù he deus ijinet : stourm evit an hilastaliñ ha frankizadur revel ar merc’hed…
ha ne oa mui nemet d’o servijout da gouerion teneraet-holl… Er wask eo bet diskouezet ar film evel
anstourmelour. Ha ne van ket daoust da bep tra ? Agnès Varda ivez he deus klasket kantreizhañ he
savboent :
« () Lakaet ’m eus pep tra er c’hanaouennoù. Diviz kadouriezh. Un displegadenn, ne
selaouer ket outi. Un oberenn gelc’houiziek, n’he lenner ket. Buhezadurioù, kanaouennoù,
santadurioù, soñjet ’m eus e vent nerzhekoc’h, gwerc’hekoc’h. () »1
Festoù, sketchoù, kanaouennoù, jourdoul er straedoù, birvilh dirak lez-varn Bobigny… n’eo ket
diaes avat anavezout enno ar stourmoù kleizelour pe benevelour hag avantur 1968.
Daou film merc’hed hag en daou meni kermesoù, n’eo ket dre zegouezh. N’eo ket hepken evit
lakaat da dremen un nebeut luganoù – seul gent a se pa’z int bet chaoket-dichaoket e lec’h all – o deus
Varda ha Rosier filmet o-div kermesoù merc’hed. Un digor int d’ar goanagoù, d’an hunvreoù, d’ur
vuhez o seblantout dieupoc’h, evel tarzhadennoù levenez. Agnès Varda he deus klasket o lakaat awel, hogen c’hwitet he deus. Kaer zo bet dezhi strivañ da lec’hiañ ar c’hanaouennoù e buhez he
zudennoù (micher Pomme int), n’eo ket deuet a-benn d’ober anezho ouzhpenn kanaouennoù-stourm.
Pe neuze, ne dalvezont nemet da ginklañ un istor milis ha gwall zizeur dioutañ e-unan. Meneget e’m
eus endeo an troc’h e-barzh film Rosier etre kermes an dibenn ha buhez ar benndudenn. Koulskoude,
ne hañval ket ar fest-se bezañ plaket war ar film ; er c’hontrol d’ar re ijinet gant A. Varda, hini Mon
cœur est rouge a seblant unan wirion, filmet hir amzer evel un teul. Ouzhpenn un arvest eo pa fell da
Michèle Rosier diskoachañ gant he c’hamera al liammoù steuzidik o tifoupañ etre an dud, arvesterion
pe get (sl. ar merc’hed o korolliñ en-dro d’ar sonerezed). Un tamm buhez eo ar fest enta, ha n’eo ket
hepken klogorennoù o nijal ; tud o vevañ he deus M. Rosier filmet, ha n’eo ket hepken tudennoù.
E dibenn L’une chante, l’autre pas, emaomp o plavañ gant an eurvad : ul lenn, an dour o redek, ar
goulou-hud, an div geneilez gourvezet war letonenn ul liorzh, o ziegezh hag o mignoned en-dro
dezho… Evit ur wech eo bet lezet a-gostez kantreizhadur ar stourm ha nes eo ar reze-se da germes
film Michèle Rosier. Er skeudennoù e’m eus anavezet un hevelep faltazienn : ur vuhez all etre an dud,
darempredoù tarzhet ha digor. Seurt santad ’m eus bet a-wechoù o kejañ gant merc’hed ’zo. Komz a
reont, ersaviñ, bevañ dres evel merc’hed film Varda, un tammig er c’houmoul… « Femmes-bulles »,
sed an anv a ro dezho Varda daoust ma soñj kentoc’h er vammelezh (merc’hed brazez)… Evel pa vije
deuet da wir a-greiz-holl mojenn ar « genc’hoarelezh ». Hag eneptra a c’hoarvez ; liv ar gaou zo war o
buhez. Piv int avat a-dreñv d’o c’hlogorennoù ?… Krouiñ ur vuhez nevez… ur vaouez nevez…
Mojennoù kleuz o redek dre-holl betek e filmoù ar merc’hed.
Emaint damskeudennet ivez e-barzh Ben et Bénédict, film Paula Delsol. Ben ha Bénédict,
hounnezh o faltaziañ buhez houmañ, n’int e gwirionez nemet an un tudenn. Ben, studierez war ar
vezekniezh, a vev tenn gant Rémi, ur gwaz aotrouniek skouer, ha c’hoant a sav dezhi a-wechoù da
eurvad dour-roz Bénédict. Ha pa ve an eil pe eben, o tibab bevañ gant Bernard pe Rémi, korvoet e vint
keit ha ma n’o devo ket komprenet ez eo dre o gwall ha n’eo ket hini ur paotr pe ar gevredigezh.
1
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Gouez d’an aozerez deuet da gomz goude bannadur he film, n’eus nemet un diskoulm evit ar
merc’hed : « être soi », « s’assumer », hag etre Ben o c’houzañv ha Bénédict o c’hoari ez eus un trede
hent da zizoleiñ. « An trede tudenn », emezi. Eus an trede tudenn, n’eus ket kalz anv er film, met dont
a ray en oberenn da heul… En tri film-se enta o deus an aozerezed klasket tostaat, ma n’eo ket ouzh
an trede hent (pe ouzh unan etre), ouzh hentoù nevez evit ar merc’hed. E-barzh hini Varda e wiskont
neuz ar reze hag ar fest, e-barzh hini Rosier doare ar fest hag ar pemdez ; evit hini Delsol, e vo evit ar
wech o tont.
Penaos lakaat a-wel dres ur werc’helezh war lusk, o’n em amparañ diziwezh ? Ar « vaouez
nevez » a zo ar merc’hed o redek war he lerc’h, n’eo ket da gavout e seurt filmoù o verniañ klichedoù
ha lec’hiennoù boutin na c’haller nemet sevel a-du ganto pe enep dezho. Hogen bevañ a ra er pemdez,
hag e-se kermes Mon cœur est rouge zo evel un distro d’ar werc’helezh. Ur werc’helezh da gleuziañ
n’eo ket evit dizoleiñ traoù anavezet (merc’hed gwasket) pe skignañ diskoulmoù (an hunvreoù, ar
« genfestadelezh », ar baradoz war an douar), n’eo ket evit reiñ da welout ur bed seizet dija, hogen
unan war gemm gant hentoù da dresañ. Heñveldra, « bezañ maouez », n’eo ket heuliañ patromoù ; da
arnodiñ eo dibaouez. Met an tri film usveneget a denn re da gentelioù war ar vuhez hep sevel ar
goulennoù nepred. Drezo e venn an aozerezed komz en anv « ar merc’hed » ha n’eo ket en o hini.
Maouez nevez ? Filmoù merc’hed, levrioù merc’hed, kelaouennoù merc’hed, displegadennoù
merc’hed… Hañvalout a ra din a-wechoù ne echuont ket a ragachat. Un nevid evel un all…
Koulskoude, ha n’eo ket c’hoazh pep tra da lavarout ?
Chantal AN NOALLEG.
***
Benoît JACQUOT, Les enfants du placard, France, 1977.
Da gentañ, ur paotr diarc’hant o kantren, o’n em leuskel lureek ha digas d’ar vuhez… Da heul, an
hevelep talm zo gant an darvoudoù : ar skeudennoù, komzoù, c’hoari an tudennoù a ziskouez seurt
lugud ha digenvezded. Degas a ra soñj din eus tabutoù ar pemdez o c’hoarvezout alies a lavaroùdislavaroù disasun. Ha ken boutin eo ar pezh a zegouezh gant an tudennoù : liv ar gwelet c’hoazh zo
gant an istor. Ha sonerezh ez eus ? Nemet e ve gwall ziheglev… Ha koulskoude e tiwan un aergelc’h
ma c’haller bezañ engortoz eus pep tra. Taol-kaer ebet a-berzh an tudennoù avat, netra nemet
taolioùigoù-kadarn pep hini.
Ur morian eo a ziskuilh mennoz-kreiz an oberenn. Ur stuzegezh zo dezhañ, kar-e-vro, kar-e-vetou
eo. Ha neoazh, aet eo da vevel un Europad a ra kenwerzh e genseurted gant Europa c’hreantel. Ha
heuliet en deus e vestr betek Paris, pa oa rediet ; sinet ur gevrat gantañ ; ret-mat dezhañ magañ e
diegezh ha kaout peadra da vevañ… Sed a zispleg fraezh, war e bouezig ha gant ur vouezh kompez,
unton, er galleg flourañ, da Juliette deuet c’hoant dezhi anaout stad-askre mevel feal he zad. C’hoar
kantreer derou ar film eo Juliette, o paouez adkavout he breur Nicolas goude un toullad bloavezhioù
tremenet en Afrika. Ha bezañ kejet gant he breur en-dro he broud da c’houlenn ouzh an Afrikad perak
ez asant da vevañ pell diouzh e dud. « Ha brav eo Paris ? », emezi. « Evidon, n’eo ket pell eus va bro
ha paour on », a respont-eñ. « Met perak bezañ deuet ’ta ? », a aters-hi c’hoazh…
E gwir, ar film a c’hoarvez hed-ha-hed eus ar c’henstourm etre ar rediezhoù kevredigezhel –
kevredigezhel oc’h ober dave evidon da furmoù greantel ar gevredigezh, da draoù fetis ha n’eo ket
d’ur c’heal : film Jasquot n’eo ket kealiadel – hag an hunvreoù. Nicolas a nac’h rediezhoù ar
gevredigezh ha koll e blas enni. A zilabour da zilabour, ul labaskenn n’eo ken. Ne stourm ket enep
seurt kevredigezh avat ha digudenn e tegemer arc’hant digant e c’hoar. Dre se e tiskouez memes tra
sotoni al labour, an arc’hant, goullo ar glabouserezh hag oberoù ar pemdez o tiflipañ dirak ar
c’hudennoù gwirion, distervez ar vuhez, an emnac’h… Disheñvel eo e c’hoar Juliette e-giz pil ha
kroaz ur pezh-moneiz. Aet eo da heul he zad en Afrika, dimezet eo bet da eiler he zad, ur plac’h leal
eo enta, sujet d’he gwaz. He faltazi a chom tra ar vuhez prevez, an eñvor ouzh ar vugeliezh. Serriñ a
ra he daoulagad ouzh ar pemdez, gleuroù warno evit a sell he c’hletadurezh hag he aezamant. Evit he
breur a fell dezhañ gouzout. Bezañ asantet da vont da heul e dad a vije bet bezañ morianetaer ha bezañ

dimezet… Nac’het en deus ankouaat an armel-voger avat ha distaolet eo bet gant e dad dres peogwir e
oa aet da c’hoari eno gant e c’hoarig, da hunvreal e vuhez e-lec’h erounit ar gefridi fiziet ennañ.
Nac’het en deus prederiañ e vamm diwasket, eilañ an tad aet kuit, c’hoari e dad bihan, bezañ ar bugel
sirius e vragoù berr, bezañ an implijad ha dazont an tad.
Dedennus eo an darempredoù etre an div benndudenn, ken disheñvel ha war un dro ken liammet
an eil ouzh egile. Goude un hir a zisparti e klaskont en em adkavout an eil egile. Ha padal, n’eo ket
aes lakaat an hunvre hag ar werc’helezh da genvezañ. Ha Juliette a zistro da Afrika gant he buhez
maouez, he zad, he gwaz, he arc’hant… Hag e kaso Nicolas e reze diwar e spered ? Emañ en e wele
en dibenn, troet e gein d’an arvesterion, e zremm ouzh ar voger. Ha sevel a ray ?
Hag an dud ha sevel. Hag er-maez. Yen an amzer. Dipitus an dezvarnoù nemeto a’m eus bet tro
da glevout. Radio Pays de Loire hag Ouest-France zo chomet bac’het el live hiniennel, bredel ha
revel. N’emañ ket aze mennoz-kreiz ar film da’m soñj, e kement ha ma c’haller komz eus un dra
lakaet a-ratozh gant an aozer ennañ. Hag ouzhpenn se, diren an darempredoù etre an div dudenn d’ur
gwadserc’h hep-mui a zo gwelout ar garantez a zo etrezo dre werennoù uzet ar gevredigezh-mañ. Met
arabat goulenn re digant tud ’zo… Petra en deus an aozer lakaet en e oberenn ? Bezet a vezo, gwelout
ur film a zo e eilsavelañ ha kemer a ra e blas e-touez bonveziadoù an unan. Gwelout eo a gont bremañ
ha n’eo ket adober hag er gwelout-se emañ an ober-digeriñ.
J.-P. Q.

LIZHEROU
Digant Louis Lemoine da Guy Etienne, a-zivout Lavar ar varzhoniezh.
E gwir e’m boa kroget da sevel un dra bennak war vevennoù an hentenn gatafatek evit a sell
Doue. Prouennoù bezoud Doue pergen. Aze e klasker arverañ hentenn ar ouezoniezh. C’hwitañ a ra
seurt hentenn dre ma ne c’haller ket termenañ an ergorenn a glasker prouiñ ez eus anezhi a-hend-all.
An nac’h, an nac’helezh. Se eo ar pep pouezusañ da’m meno. Ret eo bezañ buhezet an nac’h (ar
gouli, ar goullo). Komz a raen an deiz all gant va breur-kaer, trotskiour war e leve, hag e klasken
displegañ dezhañ petra oa an nac’helezh. An dispac’h e kement ha m’en deus arvezioù speredel evit
an hinienn, a c’houlenn a-berzh an dispac’herion o defe buhezet, e doare pe zoare, an nac’helezh
(fizikel, kevredadel pe all). Eñ, war a hañval, ne oar ket, n’en deus ket buhezet seurt nac’helezh :
komzet hon eus lies ha skolek eus kudennoù o tennañ d’ar Feiz. Ned ae ket pelloc’h eget poellegezh
ar reizhiad (« satisfaisant pour l’esprit » ha setu tout). Penaos displegañ ez eo an « droug », ar
« marv », an « ifern », metaforoù evit an ezvezañs daouduek, daoudroc’h a zo ivez, war un tu all,
« galvidigezh », « rezid », « gras » ?
25 09 77.
***
Digant G. Étienne da É. Trillat, pennskridaozer ar gelaouenn l’Évolution Psychiatrique, en ur
gas dezhañ troidigezh c’hallek an destenn « Lavar ar varzhoniezh » (tr.).
An destenn-mañ a gasan deoc’h kentoc’h eget unan all pa bleustran enni war gudennoù a ra ivez
ar vredelfennerion war o zro. Her a-walc’h eo eus va ferzh o vezañ ma ne’m eus-me perzhegezh ebet
evit komz a vredelfennerezh, met erfin ned eo ket hemañ domani ken kloz ma n’eur ket evit klevout e
brezeg a lec’h all. Ha peogwir e pled bredelfennerion ’zo gant al lavar… Un dra on bet gwanikennet
gantañ e-pad pell eo e klask darn anezho diren lunioù kozh ar metafor hag ar vetonimiezh d’an
dazbec’hiañ ha d’an treuzlec’hiañ freudek ; soñjet ’m eus e talveze ar boan arnodiñ un diraez all,
diwar du ar varzhoniezh. Pourchas a rafe marteze an abegoù da herzel ouzh an direadur ha, war un
dro, ur stern-daveiñ nebeutoc’h tidek.
E gwir, ent klasel ez eo ar metafor un devoud a lavar, an dazbec’hiañ un anadenn eus an
diemouez, ur wikefre eus an hunvre, eus an trezerc’hañ, h.a.. Heñvelekaat al lavar ouzh an diemouez,
seurt goulakadenn pegen frouezhus bennak e ve zo dezhi da zisplet mouchañ un dra a bouez bras ;
hemañ : an tun lavar ez eo al leterc’hañ klasel, ar falsverzout ez eo an trezerc’hañ, ar falswerc’helezh
ez eo an hunvre h.a., mard int digendereadus etrezo, a vuk holl etrezek un dra bennak diles hag hollel
ez int an tasmantoù, an dismantroù anezhañ, a anvan amañ an ober-barzh andoniek, – a zo war un dro
leterc’hañ gwirion ha merzout gwirion, leterc’hañ ha merzout andoniek oc’h ensaviñ ar gwirvoud, ar
« réel le plus réel » meneget tu bennak gant Merleau-Ponty. Fazi splann eo diren ar c’hrouiñ barzhel
d’ar c’hleñved – koulz hag ar gin ! – hemañ avat a ra dave da hennezh evel ar peñse d’al lestr.
Heñveldra evit al ledanviñ, termenet gant ar yezhourion evel « kemm rummenn boelloniezh ma
kemmesker an neuzelezh hag ar werc’helezh » (Morier), « pa gemerer an arbenn evit ar gwered, an
endalc’her evit an endalc’hed, an argel evit ar pezh a zo argelet » h.a.. Ret eo ouzhpennañ, anez e
hañval din e lezer er-maez kont an diazez end-eeun eus al ledanviñ : « pezh a c’houskor evit pezh a zo
gouskoret ». Kejañ a ra keal ar gouskor, mar roer dezhañ e ental klok, gant keal an eilsavelañ (reprise)
er ster m’en intente Merleau-Ponty. Diouzh e du e striv Castoriadis da resisaat ar c’heal-se : « Ken
dizireadus hag andoniek eo keal ar gouskor ha keal an arbenn pe keal an argelañ. » (L’institution
imaginaire de la société, Seuil, 1975, p. 393). Emañ ar gouskor e gwere an trael evel an arbenn, – er
c’hontrol d’an argel ; emplegañ a ra ul lamm rummennel (-krouiñ) evel an argel, – er c’hontrol d’ar
savelegezh arbennel : ennañ n’eus ket arbennelezh, met « tro », occasion [bonveziad] evel ma lavare
Merleau-Ponty. E-lec’h diren al ledanviñ d’an treuzlec’hiañ – pe ar gin – ez eo gwell ober anv eus ul

ledanviñ andoniek, an hini da skouer a ra d’ar vamm ergerc’henn-revel bezañ eilsavelet evel mammdener (bezañ gouskor d’ar vamm-dener). Al ledanviñ andoniek-se zo d’al ledanviñ lun lavar ha d’an
treuzlec’hiañ diemouez pezh ez eo ar gwirvoud d’e dasmantoù, al lestr d’e beñseoù. Bez’ ez eo oberbarzh andoniek, poiesis, e kement ma ensav ar gwirvoud : pezh a zo gouskoret a zeu, en ur chom
gouskoret, da vezañ diazez ar gwirvoud ha, dre se end-eeun, diazez ar pezh en gouskor.
En holl yezhoù ez eus gerioù, alies an hevelep re eus ur yezh d’eben, a zo o lies ster pazennadek
en ur c’heñver a ledanviñ diwar eilsavelañ, diwar ensaviñ dre c’houskorañ. Evel-se « mamm »,
« karantez », « marv », h.a.. A dra sur, an drabredoniezh a zispleg an arvez hanezel eus an
ensavidigezh-se, ne zispleg ket avat an eilpennadur a ra eus ar bazennad diwezhañ-deuet ar sol hag ar
poell eus an holl re all. Da c’houzout bremañ piv zo e gwir d’e zisplegañ : ar gouezoniour ? ar barzh ?
ar prederour ? Pe an den-se digoroc’h, gouezoniour gant ar ouezoniourion, barzh gant ar varzhed,
prederour gant ar brederourion ? Ha n’edo ket Merleau-Ponty o tiskouez an hent aze ivez ?
03 10 77.
***
Digant Chantal An Noalleg.
Ur c’hermes merc’hed war ar ristenn A2.
Va malizenn ’m boa kroget da leuniañ en-dro. Echu e oa an ehanoù e Pont-Aven. Edon gant va
lein diwezhañ, o sellout dre ar prenestr ouzh an teir avalenn goloet a van e-kichen ar gloued wenn. Aus d’an aven e plave ar skrivi pell-oc’h-pell… ha va daoulagad a zistrois war-du an daol. Digoret ’m
eus kazetenn an deiz-se ha braslennet… Pajenn ar skinwel… 20 h 30, « Quelques femmes-bulles »,
émission d’Agnès Varda, () avec la participation du groupe Orchidée, de la fanfare Hortense, () …
Nann ! Ne oa ket posupl, ne oa ket kredapl ! Setu m’o doa aloubet ar skinwel !… Ne oan ket souezhet
evelkent gant an atoradur-se, hegaset d’ar muiañ-holl. Ret e ve din arvestiñ outo ur wech
ouzhpenn !… Echu an ehanoù. Poent distreiñ da Roazhon ha stagañ a-nevez gant al labour, ar sodell
hag ar skinwel ur wech an amzer. Da eizh eur on aet da di va mamm ha lakaet ar skrammig burzhudus
war enaou. Ha me lavar deoc’h, ar spi ’m eus n’hoc’h eus ket graet eveldon ! Fellout a ra deoc’h kaout
un tañva koulskoude ? Ma ! Kent pep tra eo dav din anzav e oa arabat dreist-holl bezañ re vouzar evit
gallout kompren ster ar c’homzoù ken diheglev e oant a-wechoù. Pe, me eo ne’m eus ket komprenet.
Forzh penaos, ne gav ket din e oa kalz traoù da gompren peogwir n’o doa netra da lavarout, nemet
kanañ, dañsal, c’hoari ha diskouez bezañ laouen o vevañ.
Agnès Varda he deus digoret an arvest gant ur vouezh raouliet ha kinniget evel un « nozvezh
laouen », un abadenn ebatoù (« émission de variétés ») ma gemerfe perzh un nebeut « merc’hedklogorennoù » ha paotred ivez (memes tra !) : « merc’hed o kanañ, o fichfichal, gouest da neuiñ e
gorre ar werc’helezh ha da gemer o nij pell diouzh trubuilhoù ar pemdez, ken lijer, ken lijer…
merc’hed o fentigellañ, bepred war o zu mat – ur wech n’eo ket atav ! ». Ma doue ! Pebezh abadenn,
un dudi evit al labourerion goude an torr-kein ! Evit deraouiñ ez eus bet servijet dimp ur sketch : ur
paotr, div blac’h dic’hizet, erfin tri furlukin o vont gant un hent, an eil o huerniñ egile a-bouez-penn…
« Koñ-mik eo ! a lavare va mamm azezet e’m c’hichen. N’eo ket fentus zoken… An tad, ar vamm, ar
bugel… Petra a glaskont prouiñ, tennderioù ar vuhez tiegezhel ?… ». E dibenn ar sketch kentañ edo
ur paotr o tennañ eus ur valizenn kastelodennoù ha tarneroù a-vil-vern : ul ludresadenn eus diankajoù
ar merc’hed ? Da heul hon eus kejet war ar skramm gant ar strollig Orchidée (hennezh dres he doa
Varda filmet evit ober L’une chante, l’autre pas). Evel e-barzh ar film edo o tegouezhout en ur
gêriadenn war ar maez, ar re yaouank hag ar re gozh o teredek d’en em dolpañ en-dro dezhañ evel
d’ur sirk. Ar merc’hed o deus staget neuze da ganañ, e-giz : « Ar vrazezded zo berrbad… Petra
ober ?… Desevel mat ar c’hromozomoù kent dezho bezañ deuet d’o ment… ». Ha Varda da glozañ :
« Paroles de réflexion et de prudence » (sic !). Goude ar c’hanaouennoù o deus c’hoariet ur sketch
all : ur goueriadez vrazez o timeziñ e gwenn ha div vaouez war an oad o klakenniñ evel div strakell :
« Gant ar vezh ! Nag ur skouer evit ar vugale !… Pa soñjan, e fell da’m gwaz fouzhañ bemdezc’houlou war daol ar gegin… Mar degouezhje unan bennak neuze… Bo ! Pevar zamm brav a vugel

’m eus dija… ». Tremenomp ! Goude ar sketch ken dudius-se, kanaouenn adarre a-zivout « daouzevezh-labour ar merc’hed », kinniget gant Agnès Varda evel « an enkadenn diegezhel pa’z a hi hag
eñ da labourat er-maez ». Pebezh nevezinti ! Tremenomp c’hoazh ! Kanaouennoù all, dodennoù all :
« N’eus nemet da gemmañ pep tra… Ne vezer ket ganet maouez. Dont a reer da vezañ, eme Mammig
Beauvoir. Gwir e lavar… hag en ur ganañ e c’hellomp lakaat a-wel hon mennozioù, hon bourdoù ha
goanagoù ». Spontet e oa va mamm : « Met n’o deus netra da lavarout ! Ar spi ’m eus ne reont nemet
ludresañ al luskad benevelour. N’eo ket anat avat ! » Evidon-me, ne oan ket souezhet ha gant an
abadenn-se e oa kadarnaet c’hoazh va santad eus didalvoudegezh ar filmoù a’m boa gwelet. A dra sur,
ne oa ket al live gwall uhel ha mar klaskent ober al lu gant dodennoù ’zo eus ar stourm benevelour, e
oant pell a vezañ gourzhtroüs. Ha ne oa ket, er c’hontrol, silañ dre ganañ un nebeut mennozioù ha
lec’hiennoù boutin a felle dezho ? Hag e-se kreizañ ar c’hudennoù war mibiliachoù ha mont e-biou
d’ar re bennañ ? Reiñ d’an dud kentelioù jentil hep mont re bell ha kanañ flour, na feukañ dreist-holl,
disteraat pep tra ? Setu un nebeut bommoù ouzhpenn, ma n’oc’h ket aet re skuizh : « () Ni fell dimp
bezañ merc’hed penn-kil-ha-troad, ha n’eo ket troc’het e tammoù. Houmañ n’eo ket ur vuhez bezañ
troc’het he c’horf e tammoù ! N’omp ket tammoù diñsoù, n’omp ket tammoù eriunelloù ! »… pe :
« Ni cocotte, ni popote, ni falote, je suis femme, je suis moi. () Ni fétiche, ni potiche, ni boniche, je suis
femme, je suis moi. () Je suis pomme, pomme… » Ha bremañ un evezhiadenn graet diwar-vont gant A.
Varda : « Brav ! Ar merc’hed a vuhez o femdez gant humour ! Graet e vez ac’hanomp tud divarzhoni
ha gwerc’hek. Karout a ran gwell ar re o deus humour, ar re na reont foutre-kaer… » Ha kanaouenn
adarre : « Ah ! que c’est bon d’être une bulle, ah ! que c’est beau d’être un ballon, un atelier de
molécules, un bel ovule, une fabrique de cellules, un gros poisson, () un pot de fer empli de lait, () un
gros cocon (). Ah ! que c’est bon d’être une femme, ah ! que c’est beau d’être un ballon. »… Poent eo
echuiñ gant va lizher. Ouzhpenn un tañva a’m eus roet. Degouezhet e oa dibenn ar fest, « la fête du
rêve et du rythme » hervez A. Varda. War ar skramm, ur goulenn : cette émission, ça vous plaît ? Ar
skeudennoù diwezhañ o deus va lakaet da soñjal er film, L’une chante, l’autre pas : an hevelep
aergelc’h klogorennek zo o ren ha dindan an amzer, an hevelep merc’hed, saeoù hir en o c’herc’henn,
luskellet gant an avel ; emaint o korolliñ goustad en-dro d’ur paotr o kanañ : « petit brouillard d’été…
de la brume et des paillettes… », ha neuze steuziñ an eil war-lerc’h eben. Fou !
Anat, n’eo ket diaes dezrannañ seurt abadenn ha n’eus ket ezhomm da glask pemp troad d’ar
maout : kuku penn-da-benn, dister, truezus. Hep penn na lost. Ret-mat krediñ e ra diouer din « skiant
an humour » he deus Varda kanmeulet. Betek-gouzout, e komprenan gwelloc’h ster frazenn-ginnig an
derou ha war un dro ar « ça vous plaît ? » eus an dibenn. Arabat dreist-holl klask dizoleiñ un draig
ouzhpenn e seurt filmoù pe ebatoù skinwel pa n’eus anezho nemet diduamantoù kleuz. Hañval eo
emañ Agnès Varda o vlinkañ war-du an arvesterion ha lavarout dezho : sellit ouzhimp, ankounac’hait
ar pemdez ha bezit laouen ur pennadig. Ha kanit, pe anez sellit da nebeutañ ! Emaomp o nijal ken
lijer… C’hwi wel, n’eo ket ar vuhez ken fall-put !…
02 01 78.
***
Digant Yann-Baol an Noalleg da Jean-Pierre Quirion.
Emaon o paouez echuiñ Testennoù Prizonidi an R.A.F. ha lizheroù diwezhañ Ulrike Meinhof
(Textes des prisonniers de la « fraction armée rouge » et dernières lettres d’Ulrike Meinhof, cahiers
libres 337, François Maspero, Paris, 1977) ha kompren a ran gwelloc’h, a gav din, dibenn da bennad
war an niverenn-mañ (gwelout Madelezhioù an araokaat gant Jean-Pierre Quirion, in Emsav 123,
p. 26). Hervez Meinhof, e berr gomzoù, ez anad bremañ, er c’hêrioù meur peurgetket, ur
proleterekadur, un diberc’hennadur eus al labourerion (komz a rez-te eus an diberc’hennadur-se ivez),
kaset da benn gant an impalaerouriezh etrevroadel, amerikan dreist-holl, ha ned eo ar Stadoù nemet
binvioù en arempred ar c’hevredadoù liesvroadel bras ; ouzh seurt plegenn n’eus met stourm an
armoù a dalvez c’hoazh d’un dra bennak, stourm lusket gant strolloù bihan a dud a-benn « diskuliañ »
stad an traoù. Evel just, brastresañ ne ran ken, rak displegañ a ra kalz muioc’h gant ur spered lemm
kenan. Sed pezh en deus va souezhet avat : ar stourmerion a venn bezañ diskulierion da gentañ-penn.

E dibenn dezrann, an hevelep kudenn eo atav : « ret eo diskouez d’an dud penaos emañ an traoù e
gwirionez, ret eo o dihuniñ », « stourm a ran evidoc’h, deoc’h da emskiantekaat ha da genderc’hel
gant ar stourm »… Siwazh, ne heuilh ket ar yoc’hoù, dre lies abeg, abegoù saviadel, ideologiezhel, an
darsankerezh empenn, ar stlennañ yoc’hek ha tout ar stalabard o vont en-dro… Petra ober ? Petra
ober ? Ha petra ober adarre ? Kemer a reomp holl perzh er reizhiad (ur c’heal gwall deñval ha
talvoudus kenan !), keveleriñ a reomp ganti, pe da nebeutañ gant ar re a denn korvo anezhi – ha gwell
eo bezañ dall a-wechoù –, bac’het omp ganti (er sterioù kentañ ha deveret) ha lazhet pa’z eo ret
zoken… Ar pal, pe da nebeutañ pal ar pep muiañ eus an dud, a zo kemer perzh er jeu ha kaout o lod e
ramagnoù ar chervad, kaout o zamm eus ar wastell, pa n’eo ket bezañ laouen meurbet gant un nebeut
bruzhunennoù kouezhet diwar daol ar bitaoded ? « N’eus den a ve direbech », hervez komzoù
Baader ? Petra ober enta ? En em lazhañ an unan, pe dre hantererezh ur stourm kamikaze ? Rak, n’eus
ket da dortañ, klask mont a-benn d’ar Stad a zo mont d’an emlazh ken sur ha tra ! Ha padal, daoust
hag e talvez ar boan punec’hiñ ha bevhilgenniñ ? Hag a-walc’h eo dreistbevañ ? Ha ret eo tremen gant
trevelloù divalav, diezhomm a-grenn ha torr-kein evit gounit peadra da chom war c’horre e vuhezpad ? Pa welan tud ’zo staget ouzh ar stern evel sklaved pe loened mut, birviñ a ra va gwad ! Hogen
c’hoant ebet ne’m eus da vezañ krouget… Ha pa gomzez e-barzh da bennad eus « an disterañ
neudenn, pegen tanav e ve » a zo c’hoazh ouzh da eren ouzh ar vuhez digudenn ha kompez, eus petore
neudenn e rez-te anv ? Petore amkan a venegez-te ?
Ar santad a’m eus emaomp degouezhet gant ur pleg a bouez eus an hent. Ne chom netra ken :
mojenn an dispac’helezh zo aet da get, dispac’herion giz Rusia, Sina, Kuba, Vietnam, razh en uloc’h
p’ho deus diskouezet bezañ evel ar re all, pezh a ouiemp forzh penaos… Tu ebet da gavout un
dachenn viret war ar blanedenn, ur meni « bon a’n dispac’h », ur seurt santual d’an holl emanvet
« dispac’herion » a bep gouenn. Gant drouziwezh an R.A.F. hag ar sañset gourzhbellerezh er c’hêrioù
bras, gant c’hwitadenn pep oberelouriezh pellvanek mouget ha flastret gant nerzhoù ar benvegadurioù
stadel oc’h astenn o beli e par ar blanedenn en he fezh, anat-oc’h-anat e teu da vezañ eo dav klask un
hent hag un ober nevez o pellaat diouzh tachenn an enebour. A-hend-all, plediñ gant e liorzhig, e diig,
e vroig, e gantonig, e yezhig muiañ-karet – forzh penaos ne zebr ket a vara – ? En em repuiñ en un
ober lec’hel sioulik ha dinoaz, ur c’hoariellig a vo goulezet dimp da ziverrañ hon amzer ? Gwir eo ez
anad an tuadur-se e pep lec’h ha pouezañ a ran mat : e pep lec’h. Ha padal, petra ober ? Penaos ha
pelec’h kavout ur frailh e moger hon toull-bac’h ? Penaos diazezañ un ober war hon ober e-maez
tachenn an enebour ? Aze emañ an dalc’h e gwirionez, rak paot a dud a zo oc’h adober pezh zo bet
graet endeo ha dre se ne reont netra. « Atoret » e vezont kerkent. Chom a reont kantet e kelc’h ar
reizhiad ha ne grouont netra a gement a rofe tu dezho da voulc’hañ ur frailh er c’harc’har. Kemer a
reont o lec’h war renk baroned ar gladdalc’h… Reoù all a zo o labourat evit an « dazont » en ur
c’hortoz degouezhioù aotreüsoc’h… Penaos ober da hepkoriñ seurt dic’halloud, seurt kaeladur ? Ha
ken anat eo ne c’haller ket « kemmañ ar bed » etre daou benn a’n deiz, ken anat all eo diaes chom da
c’hortoz e tiverfe mel eus ar mogerioù, kroaziet hon divrec’h hep klask c’hoari ur roll bennak e
« kenderc’hañ ar wirionez ». Ken eeun ha tra… Hogen emañ aotrouien ar bed kozh o kaelat ouzhimp
diwar-bouez o benvegadur ramzel par ma c’hellont. Ha n’omp ket evitañ…
Degouezhet omp gant ur pleg eus an hent. Gwelloc’h : dav dimp tresañ unan nevez, p’o deus
talvezet taolioù-arnod e-leizh da ziskouez ez eo echu an tennad kentañ. Gwir eo, dizehan e vo
adpleustret gantañ ha ganimp da gentañ. Un taol divizet eo kement-se. Neoazh, amzer a-walc’h ez eus
bet da stadañ e oa hentoù dall eus an hentoù kozh ha mall eo ergerzhout tiriadoù nevez. Me oar ez eo
kement-se skeudennoù brav kenan ha ne roont nag ar penaos, nag ar petra, nag ar penent. Nemet ne
welan netra all da lavarout. Pe bezañ laouen gant an traoù kozh ha plegañ pe mervel, pe diogeliñ
emaomp war un ode hag emsevel ha bevañ. Unan a zaou. Daoust hag e vo gwastadourion nevez ? Pe
neuz a vo dezho ? Hag e vimp en o zouez ? Perak hetiñ bezañ en o zouez ? Pe roll eo hini an hinienn ?
Pehini eo va roll ? Ha talvezout a ra pezh a reomp bremañ ? Perak klask ober un dra « talvoudus » ?
Anat ne c’hellomp ket divizout… Dimp-ni da c’houzout an dra-se ha da c’hoarzhin gant pezh zo o
c’hoari ha da c’hoari gant pezh zo o c’hoarzhin. Hag arabat ankouaat da belec’h e kas an holl
hentoù…
09 01 78.
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DILABOUR…
gant
JEAN-PIERRE QUIRION

Aozadurioù c’hweluniadel ha dic’hwel.
An traoù a grog e 1975 gant derou taol-kresk an dic’hwel. Broudet gant ar pezh a oa o c’hoari e
klaskas tud Unaniezh lec’hel (U.L.) Naoned ar C.F.D.T. sevel ur « c’hengor an dilabour ». N’eo ket
hep trubuilhoù e-leizh e teujont a-benn, e rouestl an darvoudoù, da amparañ ur stroll dic’hweleion.
Gant an diaes ma oa an embregadenn-se avat, ne arc’hwelas ar framm nemet evel stroll a-hed ar
bloavezhioù 1975 ha 1976. Ennañ e voe sammet al labour gant un dek den bennak na oant ket holl
c’hweluniadet, un darn vat anezho o vezañ stourmerion e strolladoù politikel eus ar c’hleiz pellañ.
Ezvezañs peuzklok derc’houezourion c’hweluniadel an U.L. a viras ouzh amparadur ur c’hengor er
ster strizh avat.
Petra edo ar c’hweluniad o vont da ober war dachenn an dilabour ? E seurt degouezhioù e c’hell
degas skoazell d’an dud en o difraeoù da gavout peadra da zreistbevañ, alioù a c’hell reiñ dezho war
an doare da ziluziañ o faperachoù, da gavout ur gourc’hwel nevez… Reiñ a ra da c’houzout d’ar
vicherourion taolet er-maez ar perag armerzhel politikel eus ar blegenn m’emaint, sevel ur « levr du ar
gourc’hwel », diskouez dezho piv a zo kiriek d’o gwalleurioù… Met arabat rambreal pelloc’h war ar
pezh a ve tu d’ar c’hweluniad da ober pe war ar pezh emañ an dic’hweleion o c’hortoz. Gwell distreiñ
d’an darvoudoù o-unan !
Er c’hweluniad e kaver gourc’hweleion frammet o tifenn o staeloù. Boas eo ennañ enta pezh a zo
da ober betek ar mare ma c’hoarvez an ezfredadur. Un nebeut oberioù emgefreek a vez kaset en-dro abenn diwall ar staeloù lakaet en arvar. Da gentañ e stag an atebeion gant ar c’hevraouiñ, o harpañ war
Dezveg al Labour, ar Poellgor embregerezh, Ensellerezh al labour… Ma ne gerzh ket, ha diouzh an
dro, e vo lusket oberioù, ec’hwelioù, evit klask pouezañ war an implijer. C’hoarvezet an ezfredadur en
diwezh, ne chomo mui nemet da evezhiañ dedalvezadur an dezverezh war an digolloù-ezfredañ hag ar
goproù-dic’hwel. Diouzh ret e vo engalvet Ensellerezh al labour pe ar Prud’hommes.
Evit stourm ouzh an dic’hwel avat, ne c’hortoz ket ar c’hweluniad ma ve anv a blantañ tud ermaez. Un ober pemdeziek ez eus war an dachenn, skoret gant kinnigoù kengevreadel fetis : al leve da
60 vloaz, ar 40 eurvezh sizhuniek, da skouer, degaset evel pezh a c’hell herzel ouzh digresk niver ar
gourc’hwelioù. Hogen seurt kinnigoù n’int nemet gerioù-stur. Anster, pe dost, ez int evit kalz tud. E
degouezh ar stalioù SUMA e Naoned, evit kemer ur skouer, e voe digresket amzer labour pep
implijad hep enfredañ koskor ouzhpenn, evit d’ur stal nevez bezañ digoret. War ar marc’had e krogas
ar stal da ober gant kevratoù darnamzer ha taluadek. E lec’hioù ’zo e savas tabutoù ivez da heul
bruderezh a-zivout ar 40 eurvezh, pa n’edo ket an implijidi e soñj dreistbevañ hep o eurvezhioù
ouzhpenn.
Difraezh eo ar stourm ouzh an dic’hwel – ar stourm evit ar gourc’hwel ivez enta –, meizet hag
embreget e termenoù hollek. Ar c’hudennoù o sevel e meur a zegouezh a lakae en arvar an doare
d’ober gant ar gerioù-stur. Ur si a oa tu bennak. Ne oa ket tro evit al labourerion hag ar stourmerion
da ziorren eskemmoù war o aozioù labour pe o aozioù buhez. Savelañ a-gevret araezioù-eztaoliñ hag ober a hañvale bezañ dic’hallus. Pezh a soñje an den a-zivout e labour, e embregerezh, ar gevredigezh,
a oa karzhet a-raok bezañ fetisaet.
Ar gerioù-stur danzeet gant koskor ar c’hengevread a oa kement ha disoc’hoù eus dezrannoù na
oant ket bet graet gant an dud, oberoù na oant ket bet lusket ganto diwar o degouezh fetis ha resis.
Kreñv a-walc’h e oa ar c’hoant da drec’hiñ da seurt gouzañvadegezh, hogen diaes e oa dont a-benn,
pa oa ret mont a-enep gwikefreoù boas. An divizoù kemeret war an dachenn a voe hep heuliad…
Padal, an atebeion c’hweluniadel zo bet lakaet gant ar C.F.D.T. da zastum sifroù war ar

gourc’hwelioù. Diwar ar stlenn ez eus bet savet ul Levr du ar gourc’hwel : La C.F.D.T. de LoireAtlantique accuse… Le livre noir de l’emploi, Supplément à La voix des travailleurs, nº 303, 1977,
Nantes.

Frammadur an dic’hweleion.
Ne c’hell ket un den dilabour kemer perzh en obererezh ur gevrenn pa n’emañ ket mui en
embregerezh. Diaes eo dezhañ kaout un atebegezh bennak er c’hweluniad ma n’eo ket atebeg c’hoazh
er gevrenn. Ouzhpenn ez eus tud hep c’hweluniad, dre an abeg eeun ma klaskont ur gourc’hwel
kentañ. Penaos o c’hlenkañ en ur c’hweluniad micherel ? Daoust hag e krogont gant an dic’hwel en
hevelep doare hag an hini o paouez padout dek vloaz diouzh renk en hevelep stal ?
Diouzh pezh a voe gwelet e Naoned e c’haller soñjal e oa douget ar c’hweluniad da zegemer ha da
gennerzhañ ar paour-kaezh tud kollet o labour-bara ganto, tra ma oa tuet ar stroll dic’hweleion da
vodañ ar re droug enno gant an dro fall tennet dezho gant o fatromed. Politikel e oa forzh penaos an
amkanioù. Anv a oa a berzhiañ en enluskadur ar milion dic’hweleg bennak. Petra a zegasent d’ar re-se
avat ?…
Rouez eo bet a-benn ar fin an darempredoù etre dic’hweleion-stourmerion ha dic’hweleion na
oant ket c’hoazh enlusket. Diaes e voe da stroll C.F.D.T. Naoned mont en tu all d’an dek keveler
bennak en lakaas da vont en-dro a-hed ar wech. Kejet hon eus memes tra gant dic’hweleion ha
danvez-dic’hweleion all e-ser ar burev digor d’an dud dilabour ha da-geñver an emvodoù aozet gant
kevredigezhioù liesseurt. Dav lavarout, avat, nebeut a zic’hweleion a-ziavaez ar stroll a gemere perzh
e seurt kejadennoù.
Ur wech e tisplegas ur vaouez ez ae da boentañ en ANPE e sell da gaout he gopr tiegezh ha tagañ
a reas ar re yaouank hep gourc’hwel o vevañ diwar-goust o c’herent, hervezi. Un ezdic’hweleg
yaouank a gavas dezhañ e veze komzet kalzik eus an dilabour, met ne oa ket kalz anv eus ar re o
c’houzañv seurt plegenn : penaos e rankont lostenniñ en ANPE hep disoc’h, hep kaout chomlec’h ebet
evit ul labour all, ha lostenniñ dirak dor pep implijer hep bezañ enfredet, penaos e sell o ziegezh adreuz outo, hep kontañ an dispriz a-berzh an dud sirius o deus-int ul labour. Menegiñ a reas an diouer
a arc’hant, ar santad da na gaout krap ebet ken war ar pezh a c’hoarvez, da vezañ dic’halloud ha
gouzañvat penn-kil-ha-troad…
Neuze e komzas an dic’hweleion-stourmerion a-zivout o c’hudennoù-int : an diaes ez eo bodañ
tud dilabour daoust ma vez ar peurliesañ gwerzhet mat kenan kelaouennoù an dic’hweleion (1 000
skouerenn moulet ha gwerzhet evit ar C.G.T. hag 800 evit ar C.F.D.T.). Graet o deus anv eus spletoù
kadouriezhel an arc’hadur evit an dezougen kevredik digoust evit an dud dilabour : deurus eo evito pa
rankont beajiñ kalzik da glask war ur stael ha bastet e c’hell bezañ d’an arc’hadur-se er par lec’hel.
Pezh a ro tu da enluskañ an dud ha da gaout un disoc’h fetis, o kreskiñ ar skog dre se… Seikont den,
stourmerion en o zouez, a voe en diskeladeg evit ar busoù digoust…
Gwazourion bad ar c’hweluniadoù a oa deuet. Goulennet ez eus bet outo perak e oa ken skort
emell ar stourmerion c’hweluniadour ha perak e oa ken dientan ar c’hourc’hweleion en o
darempredoù gant o c’henseurted ezfredet. Komzet ez eus bet mesk-ha-mesk eus ur bern traoù :
digeriñ an nor d’ar re yaouank ; roll enluskus an arc’hadurioù riezel ; penaos gounit ar gwir-skritellañ
en ANPEoù ; penaos mirout ouzh dic’hweleion war ar raden a vezañ skarzhet eus o annez… An
emvod a roas tro d’an dud da stignañ un nebeut kudennoù o tennañ d’an dilabour. Evit ar stourmerion,
degaset o deus-int un amkan politikel : enluskañ, disoc’hañ. D’an dic’hweleg e kinniged an doare da
freuzañ an dic’halloud ma oa : degemerout bellouriezh politikel ar stroll. Diouzh un tu all ez anade
elfennoù un dezrann o loc’hañ diwar ar stadadennoù fetis a rae an den dilabour war e saviad. Dober
a’n dezrann-se a oa bet c’hoazh e diabarzh ar stroll a-geñver gant an diaesterioù a save er frammañ
hag en arc’hwelañ. War an taol, avat, n’eo ket hent an dezrannañ a voe trec’h…

Dic’hweleion ?
E pep lec’h e kejer gant tud dilabour… En ur c’hweluniad pe er rann anezhañ arbennikaet war an
dilabour zoken… Ne ouzer ket evit kelo piv int. An den a vez sammet gant kalz re a labour evit
dioueriñ amzer d’ober goulennoù seurt-se outañ e-unan…
Ul labourer eo an den dilabour. Evel ar re all en doa e drevell hag e vuhez reizhet dioutañ pennda-benn : Sevel ! Kousket ! Paouez sizhuniek ! Goar ! Tiegezh !… Tennet pep intrudu digantañ,
disammet eus ar muiañ’r gwellañ a strivoù war dachenn ar frammañ hag an ijinañ, gouzañv a rae ur
sodell sturiet gant an embregerezh. Chom a rae a-sav evit miz, met n’eo ket eñ a zivize. Seurt mizvezh
ehan n’en doa ster nemet a-geñver gant e dorr-kein. Talvezout a rae dezhañ da zerc’hel penn a-hed an
unnek mizvezh all. Etre daou benn a’n deiz e lamer e embregerezh digantañ ; ar goar, an tiegezh, ar
geneiled, an ehanoù a goll kalz eus o ster hep ar brev-korf. Diwar neuze n’int mui nemet tunioù da gas
an amzer…
Tu zo d’en em c’houlenn eus petra e c’hoarveze seurt gourc’hwel a oa ur « chañs » d’al labourer
kaout… Ne ro ket tro dezhañ da dennañ e vad eus e amzer-eñ, na da dalvezout d’un dra bennak, na da
skoulmañ liammoù ouzh ar re all. Darbarer e stael ne oa ken ha n’en doa ket a voud er-maez eus ren
an armerzh santel. En diavaez anezhañ silvidigezh ebet… Bezañ ul labourer eus ar gevredigezh
c’hreantel, aze emañ, c’honvat, pennabeg kudennoù an dic’hweleg. Al labour-se a lonk e amzer, e
nerzh, e breder, e intrudu, en lonk penn-da-benn erfin, hep reiñ tra dezhañ en eskemm. Ar goar, ar
c’hletadur, an ehanoù, h.a., zo parzh kevanek er vuhez kreizet en-dro d’ar gourc’hwel. Dilabour, en
em gavout a ra dic’halloud, didalvez, dibourc’het, goullo… Klañv eo gant al labour, emañ e diouer a
labour… N’eo ket al labour difetis, termen hollek, hogen an hini a zo gwerzh gantañ, a zo mon
gantañ, al labour armerzhel, dezvek, an dra o tegas d’e heul ar gopr, ar skor kevredigezhel, al leve, ar
goproù dic’hwel, ar bri, h.a… An dra a zo an den tonket da vervel heptañ.
N’eus kudenn ebet evit a sell an dic’hwel. Pezh a zo e kont eo saviad al labourer, eleze, etre traoù
all, an diouer a lec’h, disterded an darempredoù kevredadel el labour. Krisoc’h eo evit an dic’hweleg
evel just, pa rank tremen hep sodell ha hep torr-penn an torr-kein. N’en deus mui tra. E batrom a
dremen heptañ, hogen e genvicheridi, e genc’hweluniadidi ivez. E gwir, chom a ra ar re-se gouestlidi
o staeloù. O ober armerzhel pe c’hweluniadel a erounezont evel ur redi na ro plas ebet d’un
emouiziekadur ouzh an darempredoù a skoulmont gant an dud. Mar paouezont gant ar sodell, pe mar
roont pouez da draoù all, e vo kement-se marv ar c’hweluniad, an embregerezh, pe o marv-int,
hervezo. Eleze, er blegenn emañ an dic’hweleg o c’houzañv en em gavint. Heñvel eo ersav an den
dilabour pa gemer da amkan retañ adkavout ur gourc’hwel nevez hag… ar sodell o vont gantañ. Araok an dic’hwel e tistroe bemdez d’an torr-kein da c’hortoz an noz, an dibenn-sizhun, an ehanoù, al
leve, pe ar baradoz… Bremañ emañ o c’hedal al labour, a-benn un amzer pell pe pelloc’h… Ne oar
ket pegoulz e vo, met goût a oar ervat e teuy dre ret, ez eo tonket.
Un diskoulm all a c’hallfe koulskoude empentiñ : kemer penn un ober o nac’h ar saviad labourer,
da skouer. Ha sellout end-eeun ouzh an dislavaroù m’emañ, evel kenderc’hel bemdez gant un trevell a
gav droch-mik, ha bezañ rediet dre se da zilezel oberoù ha prederiadennoù all a gav dedennusoc’h
alies. Ar poell armerzhel eo a zo an trec’h gantañ neuze : pezh a zo barnet dister eo pezh nad eo ket
arc’hantus ha dilezet eo pelloc’h. Dic’hwel ha gourc’hwel n’int nemet pil ha kroaz al labour
kevalaour. Ul labourer eo an dic’hweleg. Ned eo ket saviad al labourer evit bastañ d’e ezhommoù ha
ne ro ket tro dezhañ da seveniñ e iziunadoù. Seul gent a se, ned eo ket an dic’hwel a roy tu dezhañ da
gemmañ penn d’ar vazh. D’un emouezañ e c’hell kas, pe d’un darblegañ, kenkoulz all, evel n’eus
forzh peseurt darvoud. Da skoulmañ darempredoù o troc’hañ diouzh ar sodelloù ha diorren oberoù ha
prederiadennoù krouüs, dieubus, e c’hell kas ivez… Pe neuze da glask tunioù da lakaat an droug da
esmoliñ : herouezadur, kevraokaat, kavout ur faou, dic’hwel padus, labour du, h.a…
En devoud, ned eo ket an arnodoù a bep rizh a vank. Chom a reont prevez avat, dianav ha re
zispis. Ne dizhont ket alies derou an dezrannañ : mont da goll a reont. Meur a wech e troont a-enep ar
re o doa sañset da zienkañ, ken moan eo ar frailh etre an tun hag an ijin. War an dachenn-se eo bet
diaes betek-henn distremen par poblekadur ar stourmoù a zo dezhañ, daoust d’e holl berzhioù-mat, an

hevelep blaz hag an hevelep gwered hag ar goursankerezh-empenn embreget gant ar skinvaoù. N’eus
ket kalz plas evit an trouzioù nevez…

Ur gerig c’hoazh kent kenderc’hel…
En orin ar pennadig-mañ ez eus ur gejadenn gant ur c’heneil dilabour e stroll dic’hweleion
C.F.D.T. Naoned ma kemeren perzh ennañ evit an hevelep abeg. Savet eo bet diwar notennoù a’m boa
kemeret en emvodoù dalc’het e-ser ar framm c’hweluniadel ha diwar danevelloù eskemmet gant
keneiled ar Bodad armerzhel. D’an danvez-se e’m eus ouzhpennet un nebeut evezhiadennoù a-zivout
ur gourc’hwel nevez ha kejadennoù all. An amkan a oa reiñ un tamm skoazell d’un nebeut arnodoù aberzh tud dilabour hor boa kejet ganto, me hag ar c’heneil, a-gevret er stroll pe pep hini diouzh e du.
An holl o vezañ steuziet en natur abaoe, n’eus ket bet a genlabour kalvezel, ha diarver e chome ar
skrid. Fiziet eo bet a-benn ar fin ar maladur gallek anezhañ er gelaouenn APL hag embannet dindan an
talbenn Chômeurs et syndicats, APL informations régionales, nº 15, pp. 8-11, 23 janvier 1978.
N’eus ket un dezrann eus ar pennad-mañ evit gwir. Un heuliad eus un darvoud eo e stumm
stadadennoù ha prederiadennoù. N’en deus devoudet ober resis ebet – evit ar mare. Bezet a vezo, ne
soñjan ket ez eo ret bezañ engortoz eus un dra a c’haller touch outañ. Ar pennad-mañ hag an hini
embannet a-raok, « Madelezhioù an araokaat » (Sl. Emsav 123, 1977) a zo elfennoù un emouiziekadur
ouzh plijadurezhioù ar vuhez… Un doare ez int ivez da glask tennañ un nebeut darvoudoù diouzh
skeud ar brastresoù « politikel » ha « kulturel » re intret a stuzegezh c’hreantel.

NOTENNOUIGOU
gant
GUY ETIENNE

UR GUDENN A STURYEZHOURIEZH : AROUEZ HA HONTAROUEZ
Abaoe Saussure e tiforc’her div gevenebiezh e par an arouez (signe) : ur gevenebiezh diabarzh
etre an arouesaer (signifiant) hag an arouesaed (signifié), ur gevenebiezh diavaez etre an arouez heunan hag an dra arouezet (référent).
RÉFÉRENT. – Objet ou manifestation du monde observable auquel renvoie une forme
linguistique, par la relation de référence1.
Le référent est la réalité du monde à laquelle renvoie le langage. Comme tel, il échappe à
l’analyse sémiologique. Celle-ci ne peut se développer qu’en pratiquant un écart entre le
signifié et la réalité2.
RÉFÉRENCE. – La langue, en elle-même ensemble structuré de formes, n’a de raison
d’être que dans la mesure où elle est en relation avec l’expérience que les locuteurs ont du
monde. Au sens le plus large, la référence est cette relation, orientée du signe au réel. Plus
précisément, on emploie référence pour la relation qui unit une forme du discours à un objet
ou à une manifestation particulière de l’expérience des locuteurs3.
An notenn-mañ ’m eus savet da-geñver ul labour-sturyezhañ evit kaout an termen brezhonek o
klotañ gant référent. Buan e’m eus merzet e oa krenegellek an dachenn ma valeen ha ranket ’m eus
gwiriañ soliadur damkanel ar meizadoù a oan lakaet da embreger.
Komz zo peurliesañ komz eus un dra bennak. Diwar ar stadadenn eeun-mañ o deus ar yezhourion
kavet mat ober un troc’h etre al lavar hag ar bed. Ar référent zo ar parzh eus ar bed a ra anv anezhañ
ar parzh-mañ-parzh eus al lavar. Dav eo goulenn petore gwiriegezh zo d’an troc’h. Daoust hag al lavar
n’emañ ket er bed, n’eo ket tra eus ar bed ? Daoust hag an arouezioù n’int ket ken gwerc’hel hag ar
peb-all eus ar werc’helezh ved ? Ar yezhourion n’o deus ket daleet d’en em gavout dirak un diaester
dre berzh end-eeun ma verk dezho o diskiblezh studiañ al lavar evel forzh pe zomani all eus ar bed,
ober eus al lavar ar référent eus o lavar dezho. Aet int e-biou d’ar skoilh dre ijinañ ur staelad brientek
d’o lavar, e skritellañ « tralavar » (métalangue, metalanguage). « Mar rankomp komz a-zivout ul
lavar-ergorenn hon eus ezhomm eus un tralavar4. » Kemeromp ar frazenn : « Hemañ ne zere ket »,
lavar boutin e vo mar talvez evit un tog pe ul lavreg, tralavar mar bez meneg eus ur ger. Tu zo da
c’houlenn pe anv reiñ d’al lavar a gemero da ergorenn an tralavar, hag all… Marteze e rent keal an
tralavar servijoù bihan, da Jakobson da skouer pa venn deskrivañ ha rummañ arc’hwelioù eus al
lavar5, hogen ne oufe mont pelloc’h eget un dachenn embregel strizh dre an arbenn ma n’eo ket bet
digejet he sol damkanel. Graet e vo dimp merzout n’eus ket aze ur c’heal a bouez, ha ne c’houzañver
ket betek re diwar seurt pennboelladurioù keit ma chomer kantet er yezhoniezh : ne denn ket da vras e
ve sellet al lavar evel o vezañ e-barzh pe e-maez ar bed, – forzh penaos « le référent échappe à
l’analyse sémiologique ».
Ar sturyezhour, evitañ, ne c’hell ket chom bac’het el luziadelloù n’he deus ket diskoulmet ar
yezhoniezh. Hervez an deskrivadur a ra houmañ, ez eo al lavar tro-ha-tro trehontus hag enmanus d’ar
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bed, o kemer ar bed hag o’n em gemer e-unan da ergorenn. Perak ken splann emgontroliezh ? Peogwir
e strisha ar yezhoniezh roll al lavar d’un daveadiñ (référence), d’an denotañ (dénotation), d’an
aroueziñ (désignation) ; ne oar gwelout nemet daou vloc’h diungenezh, o stadañ liammoù hep nepred
mont pelloc’h eget ur skritelladur a skiant-voutin ; o kampañ diouzh un tu al lavar evel daveader,
araez-denotañ, reizhiad arouezioù, ha diouzh an tu all un X (ar bed, kantouezadur al lavarerion, al
lavar e-unan, pe forzh petra) evel daveaded (référent), denoted (dénoté, denotatum), arouezed
(designatum). Gant se, e lez e-maez kont doareenn bennañ al lavar a zo bezañ araez-krouiñ ha -krouiñ
bedoù hag ar bed.
E 1963 endeo e’m eus bet tro da skrivañ diwar-benn an danvez-se6. Ne oa ket c’hoazh eus
meizadoù an nidiadelezh hag an hontkenderc’hañ ; koulskoude, gant kealioù an « hontger » hag an
« hontved », e lakaen a-wel doare ar c’heñver a zo etre an arouezioù hag ar bed krouet diwarno : ur
c’heñver andoniek a hontkenderc’hañ. Un nebeut addisplegoù zo dleet reiñ d’al lakadenn-mañ. Ar
vilienn a zo dirazon war va zaol-labour, n’eus etre va lavar ha hi pa ouzon keñver ebet a
hontkenderc’hañ. An dave sioul, ankrouus, a ra dezhi ar ger « bilienn » a hañval klotañ dik gant ar
c’heñver-daveadiñ evel m’en intent ar yezhourion. Klaskomp neoazh savlec’hiañ an « dave sioul,
ankrouus »-se er reizhiad keñverioù ez eo lodek enni.
Goût a ouzomp ez eo ar bed a vuhezomp an disoc’h eus ul lerc’hiad eilsaveladurioù hervez ur
brastres deskrivet c’hoazh7 : eilsaveladur an alvez eo ar beved, eilsaveladur ar beved eo ar vuhez.
Unan eus dezverkoù ar vuhez eo ar c’henderc’hañ, – hon c’hendehenterion war an douar, ar plant hag
al loened, « ne hadont ket ha ne vedont ket8 », na derc’hañ na kenderc’hañ ne reont. Gwelet hon eus
c’hoazh ez eus div furm d’ar c’henderc’hañ, ur furm-eskoriñ a zo an hontkenderc’hañ hag ur furmdrebadout a zo an askenderc’hañ. Mar sellomp ouzh ar c’henderc’hañ en e zisoc’h, e verzomp ez eo ar
c’henderc’had en ur ser araez hag arouez. Ar c’heginour o tarbar ur meuz a genderc’h un araez beved
hag un arouez buhez ; kenderc’hañ un arouez zo dec’hervel ur bed (ur stuzegezh, ur sevenadur, un
istor, h.a.) d’ar werc’helezh ; en degouezh uhelañ, ha rouesañ, mard eo ar meuz an dec’halv d’un
doare nevez da vuhezañ, e vo komzet a hontkenderc’hañ, rak roet e vo bet gwerc’helezh d’un arouez
digent ha d’ur bed ken digent all, an daou o tiflukañ eus unded an hevelep taol-nid. E tri arc’hwel
diforc’h e vez enta engwezhiet an arouez :
1) hontkerderc’hañ, eleze lakaat ur bed da eskoriñ ; er skouer dibabet, ar c’heginañ, e c’hoari ar
c’henderc’hañ araez beved roll ur gouskor e-keñver an hontkenderc’hañ, – e lec’h all hon eus graet
eus seurt gouskor ur bonveziad ;
2) askenderc’hañ, eleze lakaat ur bed da drebadout ; d’an ampoent ma stag gant e armoù, e ro ar
c’heginour gwerc’helezh d’ar pezh na oa nemet derc’helezh, eleze rekipeoù hag anaoudegezh
handizhek ar bed ma kemer e geginouriezh perzh ennañ : askenderc’hañ a ra ar meuz ha war un dro ar
bed keñverek ; gouskor d’an askenderc’hañ eo amañ ar c’heginañ ;
3) derc’hañ, eleze diwar-bouez un anaoudegezh derc’hel eus ar meuz (dre e anv, e rekipe, h.a.)
kaout anaoudegezh ken derc’hel all eus ar bed keñverek ; dav eo spisaat e seller amañ ouzh an
degouezh m’en em denner a bep gwerc’helaat, ma’z eo dilamet an arouez a bep arc’hwel kenderc’hañ,
ma’z eo steuziet pep roud eus an unded nidek a ziogele al liamm andoniek, organek, istorek etre an
arouez hag he c’heñvereg : noazh-dibitilh en em gav an arouez er bed, ken emzivat hag ar goueriadez
divaeziet o tidreniañ er gêr vras ; an neb a zo dic’houzvez eus an istor ne welo ket etre an arouez hag
he c’heñvereg muioc’h eget ul liamm tidek, kealiadek, deberzhek, e berr, ur relation de référence, ur
c’heñver-daveadiñ yen, plat ha kras, – ha piv a brouo gaou warnañ ? D’ar c’himiour ivez eo tidek
dasparzh ar molekul en daolenn livet. En un diarsell istorek koulskoude, ar c’heñver-daveadiñ zo an
degouezh bevennat ma tenn davitañ al liamm etre an arouez hag he c’heñvereg o vont war
ziwerc’helaat, – merkomp ne dizh nepred an derc’helezh pur rak, evel ma ouzer abaoe Freud, e vez
bepred gant nep derc’had ur garg kantaezel pegen dister bennak e ve, eleze danvez gwerc’helaat.
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Evezhiadenn all : fazi e ve enebiñ amañ beveziñ ouzh kenderc’hañ, pa na ra ar beveziñ nemet peurgas,
ken e tachenn ar beved, ken e tachenn ar vuhez, ar gwerc’helaat lusket gant ar c’henderc’hañ.
Pezh emaon o paouez displegañ a-zivout ar gegin a dalvez evit al lavar. Ennañ e tizoloer an tri
arc’hwel : eskoriñ, trebadout, derc’hañ. Hogen, tra ma’z eo gouskoret ar gegin war an emvagañ, ez eo
gouskoret al lavar, en orin da vihanañ, war an anal. A bouez bras eo, rak ar frankiz gounezet diwar se
he deus roet tro da ziorren an arc’hwelioù diadreuz. Diskleriañ a ran. An ergorenn geñverek d’ar
meuz-arouez zo pe ur bed roet a-vloc’h, pe un arvez darnel anezhañ o chom dispis-tre e vevennoù.
Faltaziomp kouskous servijet gant gwin fresk – ar c’houskous a c’hell aroueziñ tuioù feuls, angerzhek
ar bed magrebat hag ar gwin an tuioù c’hwek, peoc’hus, ar c’hemm etrezo oc’h aroueziñ e-unan ur
rumm kemmoù etre arvezioù eus ar bed-se. Greomp arc’hwelioù diasaezh eus ar re a sell ouzh an
darempredoù arouez-bed, arc’hwelioù diadreuz eus ar re a sell ouzh an darempredoù arouez-arouez en
un tu, arvez bed-arvez bed en tu all. Seul vui ma talvez an arouez d’an derc’hañ, seul baotoc’h e vez
an arc’hwelioù diadreuz ha, war un dro, spisoc’h ar c’heñverioù diasaezh. Al lavar end-eeun, bennozh
da ouested ar vouezh da genderc’hañ arouezioù puilh, en deus gounezet ar brasañ korvo gant seurt
paotadur ha spisadur : tennañ a ra pep arouez ennañ da zenotañ un arvez didermenet strizh eus ar bed.
Alese an daou zurc’hadur kevenep a stader el lavar, ken berzhus an eil hag egile, berzh an eil oc’h
azlañsañ berzh egile : ar ouezoniezh, domani an derc’hañ pur-ouzh-pur, ar varzhoniezh, ma tichal an
arouezioù d’en em lakaat sentusañ en arempred an hontkenderc’hañ.
Evel a ouzer, pezh a gont a-raok pep tra evit ar yezhoniezh, ar yezhoniezh strukturelour dreistholl, eo an arc’hwelioù diadreuz. Koazhet he deus an arc’hwelioù diasaezh dre erlec’hiañ ouzh ar
gevenebiezh arouez-bed ar gevenebiezh arouesaer-arouesaed – an daou-mañ, liz da Saussure o
savelas, heñvel ouzh tu-mat ha tu-gin ur follenn baper. Ar c’hoazhadur-se avat n’eo gallus nemet gant
furm « emzivat » an arouez, goude ma’z eo bet argaset eus an Eden nidiadel, m’he deus paouezet a
vezañ un araez-kenderc’hañ buhez evit bout hep-mui araez-derc’hañ, -anaout, ha ma’z eo ereet ouzh
ar werc’helezh dre liamm ar c’heñver-daveadiñ, ken dister ma c’haller hep gaou bras e zioueriñ.
Ur goulenn a sav : ha ne ve ket ar yezhoniezh evit astenn he domani d’an arouez evel araezhontkenderc’hañ ? Tu zo a dra sur da ziorren seurt « arouezoniezh ». Ur ouezoniezh ne vefe ket avat.
Dre dermenadur e pled ar ouezoniezh gant beziadoù soliadel hepken, hag an arouezoniezh a rankfe
lakaat beziadoù nidiadel e penn-kont. E gwir, o deus an arouezioù ur staelad dibar. Beziadoù soliadel
int, hogen ne dennont ket o dibarded eus ar soliadelezh. Heñvel int ouzh tanvenezioù morgousket :
bev e chom warno dalc’hmat louc’h an nidiadelezh – prestoc’h ma’z int eget nep poent all da reiñ
digor d’un dedarzh nidiadel nevez. En ur mod ez int ur gwarzh er soliadelezh : hag int parzhioù enni,
en em zinac’hont evit talvezout kement ha parzhioù all anezhi. An talvezout-se, al lamm-se eus ur
poent d’unan all er soliadelezh ne c’haller ket e gompren nag e gantreizhañ dre ar soliadelezh heunan. En hontkenderc’hañ emañ andon an arouezioù. Ar beziad nidiadel, steuzet ken prim ha ma’z eo
dedarzhet, a lez war e lerc’h daou veziad soliadel : ar bed digent ez eo bet an eskoridigezh anezhañ,
hag an tamm eus ar bed kent, lec’h ma’z eo dedarzhet, begel ha dor – en ur ger : arouez – eus ar bed
nevez. Al lamm diazremm – savlec’hiet er soliadelezh – etre an arouez hag he c’heñvereg, zo enta an
aspadenn, al lava yen, diwar al lamm diazerc’h a roas boud dezho en unded nidiadel.
Liammoù an arouez ouzh he c’heñvereg a ranker meizañ evel ar furm aspadennek, diazremmaet,
soliadelaet eus ar c’heñver a vonveziadelezh. An termen « keñver-daveadiñ » a ro un arvez hepken
eus al liammoù-se, ne sell nemet ouzh an hini paourañ, tasmantekañ anezho. Evit un anv a glotfe gant
al liammoù beziat, na lezfe ket er-maez o donder amzer, e kinnigan an termen keñver a
hontarouezelezh, ar rakger hont- o verkañ an drehontelezh chomet bezant, gwerc’hek, gant an arouez
a-ziwar-lerc’h an hontkenderc’hañ. Evit keñvereg an arouez, eleze koulz a) pezh a vez dec’halvet d’ar
werc’helezh a-ser gant ha diwar-bouez an arouez en hontkenderc’hañ hag en askenderc’hañ, ha
b) pezh a vez dec’halvet d’an derc’helezh diwar-bouez an arouez er c’heñver-daveadiñ, an daveaded
enta, e kinnigan hontarouez g.9.
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PEVARE NOTENN BARIZIAN
Skuizh o vale eo aet Gizella da azezañ e skeud lijer an Tour Eiffel, tra ma treuzan ar Seine betek
Palais de Chaillot evit eilskrivañ linennoù Paul Valéry engravet war an talbenn :
Tout homme crée sans le savoir
comme il respire ().
Soñj ’c’h eus, Alan, eus hon arguz warlene a-zivout ar gerioù-se ? Brouezet oan, pa na zeuen ket
a-benn da zisplegañ perak ne oan ket a-du ganto. Un nebeut mizioù goude, ha ni o pourmen c’hoazh
dre ar c’harter, ez anzavis, a gav din, edo ar gwir ganit-te ha Valéry, ha pell oa koulskoude an traoù a
vezañ fraezh evidon. Ur wech ouzhpenn e teuin d’hon c’hraf pa n’on ket evit leuskel un askorn
hantergrignet.
Adarre ez abegan an arver graet e galleg eus ar verb « créer ». Er yezh resis e reomp gant
« hontkenderc’hañ », er skridoù gallek e ran gant « poiesis », « acte poétique originaire », pezh nad eo
ket gwall hebleustr, a ouzon. Mar arverer « krouiñ », « créer » en ur yezh laosk, e ranker troc’hañ ar
gerioù-se diouzh o c’hemeradur biblek : krouer eo Doue pa denn pep tra eus netra ; d’ar muiañ eo
mab-den al lec’h ma tiwan traoù digent diwar an traoù kent : hontkenderc’hañ a ra pe, dikoc’h
c’hoazh, hontkenderc’hañ a c’hoarvez gantañ. Mar krou Doue dre e youl, nepred ne ra mab-den aratozh, er wellañ tro e lavar ya d’ar pezh a zeu dezhañ.
Wir kommen nie zu Gedanken. Sie kommen zu uns10.
[Nepred ned eomp d’an dezevoù. Int a zeu dimp.]
A-du-rall, daoust ha n’eus ket un emzislavar en droienn « krouiñ hep rat » ? Gant an trede linenn :
Mais l’artiste se sent créer ()
e tlefed degemer ez eo an diforc’h etre an arzourion hag an dud all un diforc’h a emouiziegezh…
A-benn ar fin, petra eo krouiñ pe, kentoc’h, hontkenderc’hañ ?
E’m intentadenn gentañ eus ar meizad-se edo va selloù dreist-holl gant al lamm o c’hoarvezout e
diabarzh ar soliadelezh etre stad an traoù a-raok ha goude an taol-nid : dezastumet e veze bezoud
hemañ diwar-bouez ur geñveriadenn, un diskontadenn11. Er pezh a chome dizispleget dre ar
savelegezh edo an hontkenderc’had. Hogen diwiriek oa an hentenn, rak mar lakae a-wel bevennoù an
displegadur gouezoniezhel, e oa bevennoù ar mare ha n’eo ket bevennoù retvezel. En dilerc’h
dizispleget ne roe ket an tu da ziforc’hañ pezh a ve displegadus en dazont diouzh ar pezh a chomfe
andisplegadus dre anien. E berr, hentennoù ar ouezoniezh n’int ket evit rentañ kont eus bezoud an
hontkenderc’hañ, pezh a ouiemp endeo pa ziskleriemp ne c’hell ket ar beziadoù nidiadel bezañ
ergorenn a ouezoniezh pa n’int ergorennoù e nep doare. Sevel stadegoù neuze da c’houzout gant piv e
c’hoarvez pe ne c’hoarvez ket an hontkenderc’hañ zo ken amoet ha soliañ war ar vrizhstadadenn, a
vije pal ar stadegoù-se sifrekaat, ne vez ket nidiaded eus nemeur a dud.
Koulskoude e ouzomp ivez e tegas ar ouezoniezh ar brouenn eus bezoud an hontkenderc’hañ,
n’eo ket en he ardraoñ hogen en he argrec’h, n’eo ket evel un devoud savelet ganti en he maezienn,
hogen dre ma’z eo-hi he-unan frouezh d’an hontkenderc’hañ12.
Un denesadur all ouzh an hontkenderc’hañ eo mont d’an aspadenn anezhañ, ar c’heñver a
drehontelezh etre an arouez hag an hontarouez. Gwelet hon eus ez eo divzremmek ar c’henderc’hañ :
ar meuz zo war un dro araez beved hag arouez buhez. An termen « araez beved » ne c’hellomp ket
lezel hep spisadur evelkent. O tont tre e kelc’h ar vuhez, e wisk an danvez boued ur staelad nevez.
Kaer zo da jestr an den ha da jestr ar marmouz o kutuilh ur frouezhenn bezañ heñvel, jestr an den
hepken zo ur c’henderc’hañ ha gantañ ez a ar frouezhenn d’ur meuz. Emañ ar c’hemm staelad-se en
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orin ar c’hemmoù na baouezont ket a c’hoarvezout en ober mab-den hag en danvez danzeet gantañ :
bac’het er bondoug emañ jestr ar marmouz, digor en ijin jestr an den. Ober mab-den zo kalvezerezh,
e-se e rin kalvezad eus pep taol-ober e kelc’h ar vuhez, araez a zo war un dro arouez, ha buhezad eus
hontarouez ar c’halvezad.
Pep taol-kenderc’hañ zo enta ensavus dre ret d’ur c’heñver a drehontelezh, ar c’heñver a
hontarouezelezh bezant er graonell kalvezad-buhezad. Kalvezañ zo war un dro :
1) keveliñ ouzh kalvezadoù kent hag, e dibenn steudad, ouzh argerzhadoù kelc’h ar beved ha
kelc’h an alvez (pep meuz zo kevelad d’ur meuz kent hag, e dibenn steudad, d’ar boued er ster
bevedel ; pep lavar zo kevelad d’ul lavar kent hag, e dibenn steudad, d’an arhentoù ; an aerviñs zo
kevelad d’ar rod hag, e dibenn steudad, da izili ar c’horf ; ar gimiezh zo kevelad da zazgweredoù an
alvez, h.a.) ;
2) kevaniñ kelc’h ar vuhez en tu-hont da gelc’h ar beved : tra ma’z eo perzh kelc’hioù an alvez
hag ar beved trebadout diouto o-unan, e rank kelc’h ar vuhez bezañ gwerc’helaet e pep mare diwarbouez ar c’henderc’hañ ; moarvat ez eo ar c’halvezadoù – ar meuz, al lavar, an aerviñs, ar gimiezh,
h.a. – kemend-all a c’houskorioù da gelc’h ar vuhez : ne vez eus hemañ koulskoude nemet e kement
ma c’hoarvez taolioù-ober, taolioù-kenderc’hañ o reiñ bezoud gwerc’hel, revoud13, dezhañ. E diouer
ar c’henderc’hañ ez adkouezh en derc’helezh, eleze en direvoud.
E galloud hon jestr disterañ emañ dec’hervel ur bed d’ar werc’helezh.
Pa zistagan, Annaig Riou, da ano,
e sav dirazon gweledigezhioù diniver ()14.
Er ster-se, e c’haller diskleriañ da heul Paul Valéry ez eo pep den ur c’hrouer.
N’eus eno koulskoude nemet ur mennoz hanter-hent, pa’z eus en erdal seurt keal a’r c’hrouiñ
daou veizad diforc’h, an askenderc’hañ hag an hontkenderc’hañ. Evit o digemmañ omp bet boas
betek-henn da sellout ouzh an disoc’hoù hepken, oc’h intent an hontkenderc’had evel ur graonell
kalvezad-buhezad nevez, digent, an askenderc’had evel ur graonell kalvezad-buhezad gwelet c’hoazh.
Dav eo anzav ez eo hevelep diforc’hadur dre an disoc’hoù un danzead-spered, rak n’eo ket dioutañ e
tennomp hon anaoudegezh eus an hontkenderc’hañ. Kemeromp skouer an daolenn livet
hontkenderc’had diles. Diouzh an taol-nid c’hoarvezet gant an arzour ez eus difluket ur c’halvezad, an
daolenn he-unan, hag ur buhezad, ur gevanidigezh nevez eus ar bed. Sellomp a-dostoc’h. Pezh a zo
c’hoarvezet gant an arzour zo un derou hepken. Moarvat en deus-eñ anavezet an hontkenderc’hañ,
sammet al labour micherel, kalvezel-strizh, ha war un dro buhezet un alberz eus ar bed nevez o nodiñ.
Hogen, ur wech echu al livadur, ne vir nemet ur brient a zo bezañ an arvester kentañ, ar c’hentañ
tizhet gant ar gevanidigezh nevez. Kloz eo prantad an nid hiniennel ha derou zo d’an nid kevredik.
Mont a ra an oberenn en arbenn da arvesterion all a vo tizhet gant goell ar gevanidigezh : ganto e
tifluko buhezadoù nevez, digent zoken evit an aozer e-unan, drezo e kendalc’ho hag en em zispako an
hontkenderc’hañ, d’o zro e vint oaled an tan nidiadel, sevenourion an dispac’h enaouet dre an arzour.
Darvoud kevredik hag istorel eo an nid, ned eo hiniennel nemet en e zerou ; n’emañ ket a-geñver gant
hoali an hiniennoù, hogen gant hoali ar pobloù hag an denelezh. Kantvedoù e pad kevanidigezh ar bed
diwar un oberenn. « Les créations () ont presque toute leur vie devant elles15. » Ar vent amzeriek eo
ment-diazez ar buhezadoù : keit ma pad an hontkenderc’hañ ez eo an amzer diazerc’h an amzer eus
korf kevrinel an nidiaded ma c’hoarvez drezo kevanidigezh ar bed. A-benn ar fin n’eus ken nemet
speredoù bac’het er soliadegezh evit dont da c’houl azonoù ha dezverkoù eus an hontkenderc’hañ –
ken puilh int forzh penaos en-dro dimp hag an dour en-dro d’ar pesked –, rak emañ an holl dud e tro
da gantouezañ, n’eo ket hepken dilerc’hioù, aspadennoù, met an hontkenderc’hañ e-unan. Mard emañ
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e piaou hiniennoù ’zo, evel o c’harism, bezañ poent-eskoriñ ar buhezadoù nevez, emañ e goar an holl
kas pelloc’h ar gevanidigezh divrazet hag e-se bezañ nidiaded, hontkenderc’herion diles. Splann eo
din kement-mañ abaoe va zroiad e Pavillon de Flore warlene16. Daoust ha nes eo ar c’hlozadur-mañ da
lakadenn Valéry : « Tout homme crée sans le savoir » ? Respontet an neb a gantouez ar
c’henemsklaeriadur…
Sellomp bremañ ouzh degouezh ur seurt all a livourion o tennañ korvo eus hontkenderc’hadenn o
diaraoger. O kemer da zremmwel ar bed eskoret diwar e labour, e savont d’o zro oberennoù a zo evel
troidigezhioù e yezhoù all eus arz andoniek al livour kentañ. E-lec’h bezañ treantet gant luc’hedenn ur
beziad nidiadel, hentet gant an amzer diazerc’h, labouret gant gwilioud ur c’halvezad hag he
hontarouez digent, e kreizont o strivoù war oberidigezh ur c’halvezad a zo e amkan gwerc’helaat un
hontarouez rakvezant, adeztaoliñ ur buhezad kenteztaolet. Monedonea a reont etre an daou veziad
soliadel ez eo an oberenn orin hag he hontarouez ha neuze etre an daou veziad soliadel all ez eo o
oberenn dezho hag an hevelep hontarouez, hentiñ a reont un amzer diazremm hep-mui, o holl brederi
o vont gant an araezioù : diskoachañ ar rekipe, dastum ar c’hentaozadoù, isurzhiañ o labour da
« giminiadezh » an oberenn andoniek war-benn he adwerc’helaat, e berr disoc’hañ gant keveladoù
dezhi : pezh a reont zo askenderc’hañ, merañ ar soliadelezh. Lavaret e vo e ran anv eus an degouezh
platañ ha purañ, hini an askenderc’hañ rik, arz an diskibion. A dra sur, ha dav eo ouzhpennañ e
c’hoarvez dalc’hmat an hontkenderc’hañ e gouskor an askenderc’hañ. Un deiz, un diskibl, goude
pleustriñ ar monedonea etre kalvezadoù ha buhezadoù kent, a zispak e zivaskell, a zibrad : sammet
gant an awen, ez anavez erfin an amzer diazerc’h ha dioutañ e tifluk kalvezadoù ha buhezadoù
andoniek, oberennoù a zo eskoridigezh ur bed nevez. Ne baouez ket evit kelo al labour-keveliñ kreizet
war vestronierezh an araezioù, paouez ne ra ken a vezañ e bal dezhañ e-unan, engwezhiet ha ma’z eo
hiviziken en un avantur all : bezañ bonveziad d’al labour-kevaniñ ez eo aet an arzour en e arempred
« hep gouzout da belec’h ez a ».
Dic’hallus eo hep mar sevel betek orin hanezel ar c’henderc’hañ – pehini voe ar c’halvezad, ar
buhezad kentañ ? Derenet omp da gudenn gozh orin al lavar, an arz, an ijinerezh, h.a.. Ne c’hellomp
nemet pignat en tren war loc’h – o terc’hel avat da ziogel daou dra : 1) ne voe ket strinkadur al
luc’hedenn gentañ disheñvel diouzh strinkadur al luc’hed omp test anezho hiziv ; 2) ar c’halvezadbuhezad kentañ a reas an den kentañ. An hevelep kenderc’hañ, enaouet evel un tan den ne oar pelec’h
na pegoulz ha ne ra forzh, a gendalc’h da flamminañ abaoe an derou-se. An hontkenderc’hañ o vezañ
derou peurzalc’hus mab-den, ez eo « kondaonet » mab-den d’an hontkenderc’hañ er ster end-eeun ma
lavare Sartre ez eo « kondaonet » d’ar rezid. « Kondaonet » avat n’eo ket ar ger dik, pe gentoc’h n’eo
dik nemet evit ar re a zibab, dre nac’h o rezid, bezañ kondaonet. An hontkenderc’hañ o vezañ amparus
da vab-den, bezañ den zo bezañ lec’h d’an hontkenderc’hañ. Hag ar gwir ne ve ket c’hoazh gant
komzoù Paul Valéry : « Krouiñ a ra pep den » ? Bezañ ganet den zo bezañ ganet buhez, eleze
« krouer » buhez.
Ne c’hell ket mab-den na vezañ buhez – amañ emañ ar c’hondaonadur e ster Sartre. Ur poent
dizistro. Padal n’eo ket ur poent dizibab. Dibab bezañ buhez zo dibab bezañ pezh ez omp, eleze
nidiaded ; hag ez omp, diac’hinad kentañ, dre anien ha dre awen en ur ser : dre anien, peogwir hep
hontkenderc’hañ ne vije ket eus mab-den, dre awen, rak n’eo mab-den mestr na perc’henn e nep doare
war an hontkenderc’hañ, hemañ o vezañ atav ro dic’hortoz ha glan, gras grataet e barvenn an amzer…
Eil diac’hinad : dibab dere leun ar vuhez zo dibab ar goullo. Dre an hontkenderc’hañ eo taolet hon
c’halon en tu-hont da gement tra zo, da vevennoù ar soliadelezh, er goullo, ha, war un dro, ez eus
kevanet ur bed nevez, ur soliadelezh nevez. Ar temptadur neuze eo reiñ hon c’halon d’ar vuhez nevezse, deuet pe da zont – ha hi n’eo ket ganadur an awen, gopr reizh an nid, frouezh ar c’hras ? – ha
dilezel ar goullo, priziañ hepken ar pezh a zo, gwell eo ur c’had paket eget teir o redek, soliañ er
soliadelezh, diskleriañ paouez-mizioù ar spered, ober eus ar bed, hontkenderc’had dre e orin, ur glad
da virout ha da askenderc’hañ.
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Merkomp amañ savlec’h dibar ar c’halvezañ : keflusker eo d’an hontkenderc’hañ evel d’an
askenderc’hañ. Kevaniñ ur bed digent pe keveliñ ouzh treugoù ar bed kent a ampleg ken-ha-ken lakaat
araezioù da c’hoari, eleze kalvezerezh. Hemañ a ya en-dro dre werc’hañ ha derc’hañ : gwerc’hañ,
embreger gouezioù, beziadoù leun, tud ha traoù ; derc’hañ, embreger arouezioù, beziadoù neptuet, o
tec’hervel hontarouezioù. E-ser ar c’halvezerezh eo bet ganet skourroù bras trepetoù mab-den : mard
eo ar c’halvezerezh an derc’hañ-gwerc’hañ en arempred ar c’henderc’hañ, ez eo ar ouezoniezh an
derc’hañ o kemer ar soliadelezh da hontarouez, ar jedoniezh an derc’hañ o’n em gemer e-unan da
hontarouez (mard eus un tralavar eo ganti en en kaver), an arz…
An arz zo kalvezerezh en arempred an hontkenderc’hañ, kalvezerezh da gas war-raok
kevanidigezh ar bed oc’h eskoriñ, hent etrezek an hontved. Ur wech echu e gevanidigezh avat ez a an
hontved da ved. Alese an daou zurc’hadur a gaver gant pep arz : an durc’hadur o reiñ pep pouez d’an
hont-, divrall gantañ an tued da drehontiñ pep soliadelezh, d’en em zieubiñ diouzh kelc’h ar
c’henderc’hañ ; an durc’hadur o reiñ pouez d’an hontkenderc’hañ evel kenderc’hañ ur bed da zont en
tu-hont d’an hini a zo ha gwelloc’h, araokaetoc’h, h.a. egetañ. Anat ez eo an durc’hadur kentañ a ra
dilested an arz, ha ned eo an arzour lusket gant an eil durc’hadur nemet ul ledarzour. Emañ kalon al
ledarzour en e oberoù, er ranndir-se a soliadelezh ez eo an denelezh dleour dezhañ. Kalon an arzour
en tenn en tu all da bep oberenn, pa oar eo mut an arz diles hag e ranker, d’en em zieubiñ diouzh
kelc’h ar c’henderc’hañ, en em zieubiñ diouzh an arz e-unan, ober anezhañ ur meneger durc’hadur
ken eeun, ken diforc’hell hag ur c’hloc’hdi o verkañ an neñv. An arz zo arouez, eleze emnac’h e
gounid an hontarouez. Adkouezhañ a reer er c’helc’h ma ne weler en hontarouez nemet un arouez all,
dezhi he hontarouez d’he zro hag all. Hent an dieubidigezh eo kavout en hontarouez hent an tu-hont.
An arz diles zo hent d’an tav, arhent d’ar puñs, tevenn lugernus o valirañ war ar goullo.

AR BREZEL-DIEUBIN KENTAN EN ANGOLA1
gant
ROGER LE NESTOUR
Ur pennad embannet war L’Express2 e derou here 1977 a ro un deskrivadur eus stad an traoù en
Angola nad eo ket gwall skedus. Hervez Christian Hoche, aozer ar pennad, en darn eus ar vro a zo
dindan vestroni gouarnamant Luanda n’eus nemet « berrentez, goubrenerezh, anveli, demagogiezh,
dienez », hag en darn all e vez dalc’het en diaskren lu an M.P.L.A. (ar strollad er galloud e Luanda)
hag al lu kuban deuet d’e harpañ gant gourzhbellerion an U.N.I.T.A.. Ar pep heverkañ eo e klot mui
pe vui an tachad reolet gant an U.N.I.T.A. hervez ar gartenn embannet war L’Express gant an hini a
oa dalc’het gant an M.P.L.A. evel m’edo diskouezet war ar gartenn treset e levr Basil Davidson deuet
er-maez e 19723 : en daou zegouezh ez eo Reter, Gevred hag un darn eus Kreiz Angola domani ar
gourzhbellerezh. Er Gwalarn en deus ivez an M.P.L.A. da dalañ ouzh gourzhbellerion an F.N.L.A.
hag e sankenn Kabinda ouzh re an F.L.E.C.. An arvar brasañ evit gouarnamant Luanda eo avat an
U.N.I.T.A., ha Jonas Savimbi, ambilher ar strollad-se, en deus diogelet da Christian Hoche e teuio abenn da skarzhañ ar Gubaned diouzh Angola. Gouez da Christian Hoche atav, ez eo troc’het ar pep
muiañ eus araezioù-kehentiñ Angola ha seizet armerzh ar vro. Ha pa zalc’her kont eus reteriadur
politikel L’Express, a oa renet n’eus ket pell c’hoazh gant J.J.S.S., ez eo dav anzav ned eo ket gwall
galonekaus an taolennadur graet gant Christian Hoche. Petra zo c’hoarvezet en Angola abaoe 1972, pa
oa an M.P.L.A. douger ur vro sokialour nevez ? Perak n’en deus ket an dispac’h angolat dalc’het d’e
bromesaoù ?
En orin an emsavadegoù angolat kentañ ouzh Portugaliz e 1961 e kaver an M.P.L.A. (Movimento
Popular de Libertaçao de Angola) hag an U.P.A. (Uniao das Populaçoes de Angola). Diwanet e oa an
M.P.L.A. e 1956 dindan levezon ul luskad amparet gant kefredourion afrikat portugalaet o doa staget
e derou ar bloavezhioù 1950 da studiañ ar yezhoù angolat war-benn sevel ur sevenadur broadel nevez,
ha da ren un dezrann marksour eus kevredigezh Angola. Palioù dispac’hel a embannas an M.P.L.A.
adal an derou, a-c’hin d’an U.P.A., luskad broadelour ha mirelour, savet gant gouvriaded lakaet o
saviad en arvar gant portugaladur ar vro. Liammet e oa an U.P.A., ambilhet gant Roberto Holden,
ouzh broadelourion Kongo velgiat, ha kuzuliet gant kefridiaded amerikan. Skoazell a zegemeras a-durall digant an dispac’herion aljerian dre atiz Frantz Fanon. Hemañ oa emouez ouzh argilusted politikel
an U.P.A., nemet e kave dezhañ e oa gouestoc’h an aozadur-se da ren un emsavadeg eget an
M.P.L.A.. Ur c’hwitadenn e voe avat gorreadegoù c’hwevrer ha meurzh 1961 e Luanda hag e Norz
Angola. Ar re a zreistvevas d’ar moustrerezh a rankas en em repuiñ e Kongo-Kinshasa, o paouez
kaout he dizalc’hiezh. Hogen, na pa voe degemeret mat Roberto Holden ha levierion all an U.P.A.
gant gouarnamant Kinshasa e voe heskinet dibaouez tud an M.P.L.A. lakaet diskred a gomunouriezh
warno. Gant kenwallerezh al lu kongolat e klaske an U.P.A. mirout ouzh stourmerion an M.P.L.A. a
dizhout Angola, ma kendalc’he ar gourzhbellerezh enep Portugaliz e koadegi ar Gwalarn. Adalek
gwengolo 1962 e voe bleniet an M.P.L.A. gant Agostinho Neto, o tegouezhout e Kongo-Kinshasa
goude bezañ tec’het diouzh e doullbac’h e Lisboa. E du 1963 avat e voe skarzhet Neto hag izili all e
aozadur diouzh Kongo-Kinshasa, nemet e kavjont repu e Kongo-Brazzaville. Eno e c’hellas an
M.P.L.A. degemer armoù digant S.S.S.R. ha Tchekoslovakia, ha luskañ ur gourzhbellerezh oberianttre e sankenn Kabinda.
E meurzh 1962 en doa an U.P.A. kendeuzet gant daou luskad broadelour bihanoc’h evit sevel an
F.N.L.A. (Frente de Libertaçao Nacional de Angola) hag amparañ ur « Gouarnamant dispac’hel
angolat en Harlu », arleviet gant Holden, a voe anavezet gant an O.U.A. (Organisation pour l’Unité
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Africaine, Aozadur evit Unaniezh Afrika) e 1964. En hevelep bloaz avat e tisrannas Jonas Savimbi,
Maodiern an Traoù diavaez, diouzh gouarnamant Holden, o tamall da hemañ bezañ ur gwazour eus ar
C.I.A.. Sevel a reas Savimbi an U.N.I.T.A. (Uniao para a Independência Total de Angola) a stagas da
luskañ ar gourzhbellerezh e Reter Angola, hep kalz disoc’hoù avat. E 1966, goude bezañ prenet skiant
dre ar gourzhbellerezh renet e sankenn Kabinda, e tigoras ivez an M.P.L.A. un talbenn brezel all e
Reter an drevadenn. An armoù kaset gant ar riezoù sokialour a veze dilestret e Dar-es-Salaam, hag adreuz Tanzania ha Zambia e tizhent Angola dre un hent anvet gant Portugaliz o-unan ar « forzh
Agostinho Neto ». Berzh a reas ar gourzhbellerezh e Reter Angola, hag ez emledas buan war-du Kreiz
ar vro. Adalek 1971 e oa gouest tud an M.P.L.A. da sevel unvezioù kant den ganto kanolioù diargil
dibezhiadus ha hezoug, oc’h argadiñ hag o tistrujañ savlec’hioù kreñv Portugaliz. E 1968 e teuas
poellgor-leviañ an M.P.L.A. da chom e rannvroioù dieubet ar Reter.
En em dermenañ a rae an M.P.L.A. evel un aozadur digor da holl Angoliz « hep diforc’h a rev,
liv, oad, a orin gouennel, a gredennoù kravezel, a lec’h genidik pe a chomlec’h »4, oc’h en em
ziforc’hiñ krenn diouzh an F.N.L.A. enepgwenn, enephiron hag ivez enepkatolik. Palioù politikel ha
kevredigezhel an M.P.L.A. zo bet diverret en diskleriadur a reas Agostinho Neto da Basil Davidson e
1970 : « Strivañ a reomp da zieubiñ ha da arnevesaat hon pobl dre un dispac’h daouel : enep an
emframmoù henvoazel na c’hellont ket talvezout dezhi ken hag enep ar galloud trevadennel »5.
Notennomp mat e tremen e komzoù Neto freuzadur an emframmoù kozh a-raok diskar ar veli
bortugalat ; palioù dispac’hel e oa re an M.P.L.A.. Hogen gant un talbenn broadel digor da forzh piv,
pegen izel bennak ma ve e stummadur, ha n’edod ket en arvar da forc’hañ diouzh ar palioù-se, da
risklañ er gempennelouriezh, hag alese en treuzvarc’had gant an trevadenner ? Evit parraat ouzh seurt
argoll e soñjad diazezañ framm ur strollad dispac’hel ambilher ar brezel-dieubiñ. Kement-se a voe
klozadur kendalc’h dileuridi Kabinda ha Norz Angola e Brazzaville e c’hwevrer 1968 ha hini dileuridi
talbenn ar Reter en ur c’hendalc’h all e-kichen Moxico en Angola en eost 1968. Santet e voe an
ezhomm stummañ stourmerion evit lakaat a-sav hevelep strollad, hag e 1970 e oa dek kreizenn-gelenn
dispac’hel oc’h arc’hwelañ er rannvroioù dieubet. Hogen Neto e-unan a anzavas e 1970 e oa re abred
c’hoazh evit empentiñ krouidigezh ar strollad-se, hag e oa anv hepken evit an ampoent a « stummañ
an hiniennoù gwellañ hag onestañ a c’hellomp kavout hag a raio o-unan livenn-gein hon strollad da
zont »6. Un dislavar e oa etre pennaennoù dispac’hel al levierezh ha diseurtelezh mennozioù an diaz
bodet en un talbenn broadel.
Goude kendalc’h Moxico ivez e voe amparet ur poellgor-leviañ nevez gant ar pergont daou benntachad, ar re-mañ dibabet evit o barregezhioù politikel kement hag evit o ferzhioù milourel war-benn
lakaat harz d’ar vilouregezh. Nemet e oa strewet ar gourzhbellerezh war un tiriad ec’hon kenan, gant
ur c’hehentiñ arvarus, hag evit reoliñ ar pennoù-tachad ha kendoniañ o obererezh e voe savet ur
C’hengor-kenurzhiañ politikel ha milourel a bemp ezel. Kadarnaet e voe tuadur dispac’hel an
M.P.L.A. : sammañ atebegezhioù ennañ a emplegas bezañ diskouezet ur speredegezh o klotañ gant ar
palioù klasket ha dizorniet e voe an atebeion a oa dindan ziskred a hiniennelouriezh,
meuriadelouriezh, mirelouriezh. Ur c’henglev a oa etre levierezh an M.P.L.A. ha poblañs ar Reter, ha
sturiadouriezh al levierion ne vire ket ouzh ar boblañs a gemer ur perzh oberiat er brezel-dieubiñ, ken
er stourm milourel, ken en aozadurioù trevourel. Skolioù, klañvdioù a voe adeiladet ha poellgorioùkêriadenn e-leizh a voe savet. Berzh a rae ar gourzhbellerezh ; « evel ur pesk en dour » edo an
M.P.L.A. er boblañs, ha koulskoude ne wriziennas ket enni. Annezidi ar Reter a gounae c’hoazh
emsavadegoù dibenn an 19t kantved ha derou an 20t, emsavadegoù o doa argaset a-wechoù Portugaliz
evit ur prantad. Ledanaat a reas a-galz dremmwel ar gouerion e-ser ar stourm-dieubiñ. Met gwerc’h a
oa chomet gant an emframmoù henvoazel er Reter, ma oa bet a-boan boulc’het ar portugaladur. Un
azasadur eus an emframmoù-se ouzh amveziadoù ar brezel eo a c’hoarvezas, ha n’eo ket un
eilpennadur anezho. Un disklot a vanas atav etre palioù hollveziadel an M.P.L.A. ha broadelouriezh ar
boblañs chalet dreist-holl gant skarzhañ Portugaliz. War-raok ez ae ar gourzhbellerezh etrezek Kreiz
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ar vro hag anat e oa dic’halloud al lu portugalat da drec’hiñ dezhañ. Hogen un diouer a zarempredoù a
oa etre an diaz hag an aozadurioù-leviañ, en abeg d’ar c’hehentiñ diaes e rannvroioù ec’hon ha
koadek, met ivez d’ar speredegezh diforc’h etre levierion ha levidi. Eus gwiskad an « assimilados »
(Angoliz kêrelaet, skoliet ha dezho ar riezadelezh portugalat) e teue Agostinho Neto hag ambilherion
all an M.P.L.A., ha bras oa ar foz etrezo ha kouerion ar Reter chomet gant o zeodyezhoù hag o
stuzegezhioù henstuzel. Ne arc’hwele ket an M.P.L.A. en un doare gwerinek met en un doare
sturiadour, hag unan eus strivadegoù pennañ al levierezh oa stourm ouzh ar veuriadelouriezh hag ar
ouennelouriezh en diaz. Ar c’henglev savelet e-ser ar brezel ouzh Portugaliz a zamguzhe an diouer-se
a werinegezh.
Adalek an emsavadegoù angolat kentañ en doa Salazar klasket kaelañ an hent ouzh an
dispac’herion dre luskañ un diorreadur armerzhel herrek eus an drevadenn. O stadañ e oa gwan ar
gevalaouriezh portugalat, e tivizas en ebrel 1965 digeriñ Angola hag an trevadennoù all d’ar
c’hevalaoù estren. Un afer spletus-tre e voe evit ar gevalaourion amerikan, europat, japanat, suafrikat :
en Angola e kavjont ur vro ma oa pinvidigezhioù e-leizh da drevekaat hag un dud-labour niverek hag
ezhommek o c’hoarvezout eus darbarerion vorian ha labourerion berzhek pe damberzhek portugalat.
Gant postadur ar c’hevalaoù nevez-se e voe lusket ul lammgresk n’he doa an drevadenn anavezet
nepred betek neuze. Kenderc’h ar c’hailh-houarn a savas eus ur milion a donennoù e 1967 da 5,6
milion e 1969 ha da 7 milion e 1971, hini an tireoul eus 900 000 tonenn e 1964 da 5 milion e 1970 ha
da 7 milion e 1972 (ar pep muiañ anezhañ o tont eus eoulvaez donvor sankenn Kabinda). Eztennerezh
an diamantoù a zaougementas etre 1965 ha 1971, o tremen eus 1 200 000 da 2 400 000 karad. Betek
1960 e oa chomet Angola ur vro ma laboure 95 % eus ar boblañs er gennad kentael. Ezporzhiañ a rae
diamantoù ha kenderc’hadoù ungounid ar plantadegoù bras (kafe, sizal, h.a.) : e 1951 e rae ar c’hafe
44,6 % eus an ezporzhiadoù, ar sizal 19,3 % hag an diamantoù 10 %. A-du-rall ez enporzhie Angola
diouzh ar vrobenn gwin, gwiadoù, arc’henadoù hag aozadoù all eus ar greanterezh portugalat a gave
aze un nevid gwarezet, pa na oa ket kevezus er par etrevroadel (e gwirionez edo ar greanterezh
portugalat en ur c’helc’h-bac’h : ne glaske ket dont da vezañ kevezus dre ma kave un digorva diarvar
en trevadennoù). Pourchaset e veze gwezhourion d’ar plantadegoù kafe ha sizal dre reizhiad al labour
rediet, hag emled ar plantadegoù a gase da skarzhañ mui-ouzh-mui ar gouerion vorian a-ziwar o
douaroù, o herrekaat enta diskar ar gevredigezh henvoazel. Ar bankteulennoù pourchaset gant
ezporzhiadurioù Angola a roe tu d’an drevadenn da brenañ tangirri, stlejerioù, ijinennoù, trelosk hag
an holl aozadoù na oant ket oberiet er vrobenn, nemet e talvezent dreist-holl d’ar vourc’hizelezh
portugalat da brenañ madoù-kenderc’hañ : gant an trevadennoù all e teue Angola da leuniañ divigad
kenwerzh diavaez Portugal. Dister e oa an daspugnadur en Angola end-eeun : houmañ a dalveze da
von-daspugn evit ar vrobenn.
Met disleberiñ a reas prizioù-gwerzhañ an ezporzhiadoù. Pa veze gwerzhet da skouer an
donennad kafe angolat 37 konto (1 c’honto = 1 000 eskudo) e 1951, e oa tremenet ar priz anezhi da
14,5 konto e 1960 ha da 11,9 konto e 1962. Evit derc’hel hepken o buzadoù o doa ar blanterion hag ar
c’hevredadoù o trevekaat ar gounezadoù-ezporzhiañ en Angola ranket pevarc’hementiñ gorread o
douaroù ha niver o gwezhourion (pobladoù a-bezh eus ar C’hreiz a oa bet trevvac’het e plantadegoù
kafe an Norz). Divastus e oa aet enta ar c’henderc’hadoù gounezel evel bon-daspugn. Ouzhpenn se e
oa tarzhet an emsavadegoù kentañ e derou 1961, pezh a vroudas gouarnamant Lisboa da adluskañ
diorreadur armerzhel Angola ha staliañ ar muiañ gwellañ a drevidion bortugalat er vro evit stourm
ouzh an dispac’h. Dav e oa klask e trevekaerezh an danvezioù krai greantel ur bon-daspugn nevez.
Met ar gevalaourion bortugalat ne oant ket galloudek a-walc’h evit ober ar postadurioù ret. Digoret e
voe enta Angola hag an trevadennoù all d’ar gevalaouriezh etrevroadel e 1965. Met ar postadurioù
nevez a zegasas kemmoù don er reizhiad trevadennel.
Tra ma savas niver ar Bortugaliz enbroet eus 172 000 e 1960 da 350 000 e 1971, e voe diorreet
oberierezhioù nevez : ar mengleuzioù da gentañ-penn, met ivez al labourioù foran da sevel un
danadeilad arnevez, an tisaverezh hag an oberierezhioù liammet outañ (ar simant, an dafaroùadeiladiñ), hag ur bern ijinerezhioù nevez evel ar gimiezh, ar gwiadoù, an aozadoù boued, an diedoù,
h.a., hep kontañ kenwerzhioù ha gwazadurioù liesseurt. E derou ar bloavezhioù 1970 o doa tost an
holl gevredadoù greantel portugalat, ar re vihanañ zoken, un iskevredad en Angola. Met gant an

amveziadoù nevez e teraouas un daspugnadur a-vras en Angola, hag ur vourc’hizelezh emren a
ziwanas. Etrezi hag ar broleteriezh e tiorreas gwiskadoù bihanvourc’hiz ha kalvezer graet gant
Portugaliz hag a-wechoù gant « assimilados ». Ne oa plas ebet d’al labour rediet er greanterezh :
c’hoarvezout a rae ar c’hoskor diberzhek eus gwezhourion angolat dieub (ent furmek da nebeutañ) tra
ma oa Portugaliz pe « assimilados » eus ar vicherourion berzhek. Bremañ ez anaveze Angoliz frankiz
nevid kevalaour al labour ha reizhiad al labour rediet a veze arveret nebeut-ouzh-nebeut. War ar
plantadegoù, evit talañ ouzh gouzizadur ar prizioù-gwerzhañ e veze erlerc’hiet ouzh ar gounezerezh
astennidik ar gounezerezh askoridik : herrekaet e veze an arnevesaat hag an ardivinkaat. Mui-ouzhmui e oa ezhomm enta eus ur c’hoskor stummet, ha n’eo ket eus darbarerion digelenn.
Daoust ma vire atav ar gevalaourion bortugalat ur savlec’h brientek en Angola evit abegoù
politikel, e tislebere ar savlec’h-se diarsav, dre m’edo trevekaerezh an danvezioù krai greantel e dalc’h
ar c’hevalaoù estren (gant ur perzhiadur portugalat dister). E 1960 e rae an hollad kafe + sizal 46 %
eus an ezporzhiadoù angolat hag an hollad tireoul + kailh-houarn + diamantoù 18,2 % ; e 1974 e oa
tremenet an dregantadoù-se a-getep da 24,3 % ha da 60,2 %. Ha gant kresk ar boblañs wenn en
Angola e tiorreas un nevid nevez. Met an enbroidi o paouez en em staliañ en drevadenn, an elfennoù
bihanvourc’hiz ha kalvezer anezho pergen, a veve diouzh patromoù ar stuzegezh-veveziñ ha Portugal
ne genderc’he ket ar madoù (kirri, tiaveadoù tredan, h.a.) a glaskent prenañ. Kement-se a roe lañs,
diouzh un tu d’an enporzhiadurioù eus ar riezoù greantel, diouzh an tu all d’an ijinerezhioù nevez
staliet en Angola. E 1960 e teue 49 % eus an enporzhiadoù angolat diouzh Portugal, e 1974 e oa
gouzizet ar sifr-se da 22 %. A-c’hin e tenne ar vrobenn da gemer ur plas brasoc’h en ezporzhiadurioù :
22 % e 1951, 24 % e 1961, 27 % e 1974. Mentel genwerzhel an drevadenn gant Portugal, a oa bet atav
dleek betek 1969, a zeuas da vezañ kredek da c’houde. An divigad portugalat en eskemmoù gant
Angola a savas da 1,4 milmilion a eskudoioù e 1973. Angola a baouezas a c’hoari ar roll a vondaspugnadur hag a bourchaserez bankteulennoù evit Portugal.
E derou ar bloavezhioù 1970 enta n’eo ket mui Angola ent armerzhel un drevadenn eus Portugal,
met un neveztrevadenn a vez trevekaet an danvezioù krai anezhi gant ar gevalaouriezh etrevroadel :
eilrenk eo aet roll ar vourc’hizelezh portugalat. En Angola end-eeun e tiorre afo ur vourc’hizelezh
emren, gwenn ar pep brasañ anezhi gant un nebeut « assimilados ». Diazas-mik eo aet dezvad
politikel Angola, n’eo ket hepken diouzh savboent an dispac’herion, met ivez diouzh ur savboent
kevalaour. Ar gudenn evit ar gevalaourion nann-portugalat o reoliñ bremañ armerzh ar vro eo kavout
un touseg mat a vefe tu da lakaat e penn ur Stad angolat dizalc’h, ma ne vefe plas ebet d’an
dispac’herion ha na lakafe ket en arvar ar reizhiad armerzhel beziat. E-se e kendalc’h ar StadoùUnanet da harpañ Roberto Holden hag an F.N.L.A. dre hantererezh Mobutu, Arlevier Zair (ezKongoKinshasa). A-du-rall e tiwanas luskadoù disrannour e bourc’hizelezh wenn Angola, a skoulmas
darempredoù gant an U.N.I.T.A., deuet-mat gant an drevidion dre ma ne oa ket gouennelour evel an
F.N.L.A. na dispac’hel evel an M.P.L.A.. Abaoe 1971 e keveleras Savimbi gant al lu portugalat, o
tiaesaat obererezh an M.P.L.A.7. Ha daoust d’e frazennadurezh amprestet digant Maozedong e
talc’has Savimbi darempredoù gant ar C.I.A. evel Roberto Holden.
Emledañ a ra ar gourzhbellerezh e derou ar bloavezhioù 1970 e Kreiz Angola (rannvro Bié) hag
en Norz (rannvro Malange). Emañ ivez an M.P.L.A. o prientiñ ar stourm armoù er Mervent (rannvro
Moçâmedes). Gwellaat a ra armadur ar c’hourzhbellerion : kanolioù diargil, mortezioù, bannerioùfuc’helloù. Kreskiñ a ra kolloù al lu portugalat ha disleberiñ e zeltu. Gant stourmerion eus an
M.P.L.A. e vez aozet tarvadurioù er c’hêrioù. Ha tra ma kresk e diabarzh Angola levezon bolitikel an
M.P.L.A. e ra berzh hemañ en diavaez ivez war an dachenn bolitikel. E gouere 1971 ez eo bet
anavezet evel an aozadur nemetañ o terc’houezañ Angola gant an O.U.A., a droc’h neuze pep
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Afrique-Asie (Jack BOURDERIE, Angola : la longue trahison de l’U.N.I.T.A., in Afrique-Asie, nº 61, pp. 7-17, 8-21
juillet 1974) he deus embannet ul lizher gant Jonas Savimbi d’ar c’hadour Luz Cunha hag un eskemm lizheroù etre Savimbi
hag an advael Ramires de Oliveira, an holl skridoù-se savet e gwengolo, here ha du 1972, hag o tiskouez fraezh en doa an
U.N.I.T.A. dilezet ar stourm ouzh Portugaliz ha keveleret ganto enep an M.P.L.A. (hag a-wechoù ivez enep an F.N.L.A.).

darempred gant « Gouarnamant dispac’hel angolat en Harlu » Roberto Holden8. D’an hevelep
ampoent ez a Agostinho Neto ha pevar dileuriad all eus an M.P.L.A. d’ober ur veaj e Sina. Degemeret
eo Neto gant an Tevezeg Chou En-lai ha gant ar Penn-Sturvod : fonnus e voe adal neuze ar skoazell
vilourel a-berzh Sinaiz d’an M.P.L.A.. Bodadeg hollek ar Riezoù Unanet, da-geñver he ugent seizhvet
dalc’h, a zarbenn ur mennad ma tiskler ez eo luskadoù-dieubiñ Angola, Mozambiko, Ginea hag inizi
Cabo Verde derc’houezourion wirion pobloù ar broioù-se. E riezoù europat ’zo, Belgia, AlamagnGornog, Italia, Sveden hag en Izelvroioù dreist-holl ez eus bet savet poellgorioù-skoazell evit
dispac’herion an trevadennoù portugalat : an M.P.L.A., ar FRELIMO (Frente da Libertaçao de
Moçambique) hag ar P.A.I.G.C. (Partido Africano da Indépendencia de Guiné e Cabo Verde). Ha
dres ez enporzh an Izelvroioù ur c’hard eus ar c’henderc’h kafe angolat. Ar poellgor-skoazell izelvroat
a embreg ur stourmad e dibenn 1971, diouzh un tu evit stlennañ ar c’hedveno dre skignañ diwarbouez an 250 poellgor lec’hel al levrenn Ar C’hafe hollandat, gwad angolat, diouzh an tu all evit
lakaat ar vevezerion da voikotiñ kenderc’hadoù ar grazerion oc’h arverañ kafe angolat. 400 000 trakt a
skignas a-du-rall luskerion ar stourmad, a voe harpet gant an tri c’hreizva c’hweluniadel izelvroat. An
eil war-lerc’h egile e rankas an embregerezhioù-krazañ paouez a enporzhiañ kafe eus Angola. D’un
dalvoudegezh a 190 milion a lurioù gall e savas ar c’holl evit Portugaliz, ha gouarnamant Lisboa a
soñjas kemer darbaroù a zial armerzhel enep an Izelvroioù. E meurzh 1973 e voe lusket ur stourmadboikotiñ heñvel e Kanada.
Hogen en Angola e kendalc’h Portugaliz da zerc’hel ar rannvroioù a zo pouezus ent armerzhel. E
derou 1974 e reol 20 000 gourzhbeller an M.P.L.A. 400 000 kilometr-karrez, met n’eus enno nemet
500 000 annezad o vevañ atav diwar ur gounezerezh henstuzel (eleze e talc’h an M.P.L.A. un tiriad
bras evel ar peder fempvedenn eus Frañs, ma n’eus avat nemet ar gantvedenn eus ar boblañs c’hall).
Skoilhoù nevez a zo evit ar gourzhbellerezh. Bras-ouzh-bras eo ar skoazell roet gant riezoù an
N.A.T.O. da Bortugaliz. Ar re-mañ ne glaskont ket mui trec’hiñ d’an M.P.L.A., nemet e vagont ar spi
d’e gantañ en tareadoù didud ha da gaelañ outañ hent Luanda hag ar c’hêrioù bras. An tirlu hag an
aerlu suafrikat a emell bremañ war-eeun en Angola. Gwazourion bortugalat en em sil e benvegadur an
M.P.L.A., oc’h aozañ iriennoù evit drouklazhañ Neto hag atebeion all. Adalek 1973 en deus an
M.P.L.A. da dalañ ouzh ur stourm enepdispac’hel en e ziabarzh dezhañ e-unan. Hevelep aergelc’h a
iriennoù n’eo ket lañsus d’ar werinegezh, ha startaat a ra tuadur sturiadour an aozadur. Ha kenderc’hel
a ra an M.P.L.A. da stourm ouzh ar ouennelouriezh, ar veuriadelouriezh, nemet e chom atav un
talbenn nerzhoù diseurt : ne zeuer ket a-benn da sevel ur strollad dispac’hel hag ar berzhioù milourel a
dalvez da guzhat an dislavaroù diabarzh.
Darleviadoù zo embreget gant ar broioù kevalaour evit derc’hel an M.P.L.A. en arlez en Angola.
Ar gourzhbellerezh a grog da zifourkañ er rannvroioù a zo pouezus ent armerzhel, nemet e kav eno
skoilhoù na gave ket en tareadoù didud ha koadek, ma ne servije ket kalz da Bortugaliz o dreisted afet armadur hag aveadur. Keveleriñ a ra bremañ Portugaliz ha Suafrikiz, o deus o-unan skoulmet
darempredoù gant Zambia. E Kongo-Kinshasa e tegemer an Arlevier Mobutu (ha drezañ Roberto
Holden) skoazell war un dro digant ar Stadoù-Unanet ha Sina. Ha treuzfurmadurioù armerzhel ha
kevredigezhel don a c’hoarvez en Angola : ar greantelaat, ar c’hêriekaat, skarzhadeg ar gouerion
vorian diouzh an douaroù strujusañ ha kresk pouez an drevidion wenn. Ur stourmusted vras a
ziskouez ar broleteriezh angolat nevez, da skouer simidi Luanda oc’h ec’hwelañ e gwengolo 1973,
oc’h aozañ un diskeladeg dirak palez ar Gouarnour Meur hag o tiframmañ ur c’hresk gopr 50 %.
Adalek 1972 e kompren an M.P.L.A. emañ en arvar da chom kantet e toleadoù arlezat ha da na gaout
pouez ebet er vro. Emañ dazont Angola e dalc’h an treuzfurmadurioù o c’hoarvezout en tachadoù
kêrelaet ha greantelaet, nad int ket reolet gant an M.P.L.A., ha ma c’hell an neveztrevadennerezh
gourlakaat e ziskoulmoù. An M.P.L.A. a ziviz degas ar brezel ar buanañ gwellañ er broezennoù a zo
pouezus evit armerzh Angola, hini Luanda pergen. Hogen evit diorren an obererezh milourel e taver
war ar c’hudennoù politikel hag e klasker kevrediñ gant an F.N.L.A., oc’h ankouaat ar genoaz kent.

8

E gwirionez e voe kement-se ar c’haougantadur gant an O.U.A. a-bezh eus un disentez bet kemeret e 1968 gant ur
poellgor strishaet.

Goude kevraouegoù hir e sin an daou aozadur un emglev d’an 13 kerzu 1972. Savet e voe tri aozadur
boutin :
–
–
–

ur c’huzul uhelañ eus dieubidigezh Angola (kadoriad F.N.L.A., beskadoriad M.P.L.A.),
ur gourc’hemennerezh milourel unanet (kadoriad M.P.L.A., beskadoriad F.N.L.A.),
ur c’huzul politikel angolat (kadoriad F.N.L.A., beskadoriad M.P.L.A.).

Betek an enbrezel o teraouiñ e mezheven 1975 e chomas talvoudek well-wazh an emglev-se.
Soñjal a rae an M.P.L.A. n’en doa netra da zoujañ a-berzh an F.N.L.A. war an tachennoù politikel ha
milourel. N’en doa ket an F.N.L.A. graet kalz a dra talvoudus abaoe 1961, ha chomet e oa strobet en
ur gealiadurezh gouennelour ha meuriadelour. Pal an M.P.L.A. eo astenn ar gourzhbellerezh e Norz
Angola, e-touez ar pobladoù manet dindan hol an F.N.L.A. ha dre se dioberiant ent milourel. Met an
F.N.L.A. eo dreist-holl a denn splet eus an emglev-se. Krakvevañ a rae betek neuze, nemet ez eus
gantañ un azlañs e-ser an amveziadoù nevez. A-dreñv d’an F.N.L.A. emañ Mobutu, dezhañ da
c’houvennoz rannañ Angola e daou : an darn Norz o chom gantañ, an darn Su o vont gant Suafrika.
Ur roll bras en deus c’hoariet Arlevier Zair er c’hevraouegoù etre an daou aozadur angolat.
Droukverzhus ez a ar brezel evit Portugaliz e Ginea, ma’z int bet skarzhet diouzh ar peder
fempvedenn eus an diriegezh ha ma’z eo dalc’het o aerlu en diaskren gant fuc’helloù leur-da-aer an
emsavidi. E Mozambiko ivez o deus ranket dilezel un darn eus ar vro. En Angola ez a gwelloc’h an
traoù evito, nemet emañ bremañ ar gourzhbellerezh war dreuzoù ar rannvroioù diorreet. Kollet o deus
ar vilourion bortugalat pep spi da faezhañ an dispac’herion en dalc’hadennoù tramor. Etre 1961 ha
1971 o deus ar brezelioù-trevadenniñ koustet 80 milmilion a eskudoioù, eleze dre-vras 55 % eus
kellidsteuñv ar Stad. An dispignoù milourel a gresk dibaouez, o sevel da 15,2 milion a gontoioù e
1972 ha da 17,6 e 1973. Ha gouarnamant Lisboa a anzavas e 1975 8 000 lazhed ha 28 000 gloazied
eus 1961 da 1974. Ar vourc’hizelezh portugalat he deus kollet Angola evel bon-daspugn, ha krog eo
d’en em c’houlenn hag e talvez ar boan kenderc’hel gant ur brezel a goust ker hag a zo spletus dreistholl d’ar gevalaourion estren. A-du e teu da vezañ gant emrenerezh Angola hag an trevadennoù all e
stern ur c’hevreadur portugaleger. Gant bec’h ar brezelioù e vez skoilhet ouzh diorreadur ar vrobenn a
chom warlerc’hiet, enni un darn vras eus ar boblañs digelenn. Ur milion a labourerion bortugalat zo
aet da glask gourc’hwel e Frañs hag e broioù greantel all, ent dirgel peurliesañ ; en o zouez ez eus kalz
paotred yaouank o tec’hout rak an enluadur : e 1973 e tizert evel-se an hanter eus ar c’halvidi. Abaoe
derou ar brezelioù-trevadenniñ ez eo bet dilezet mui-ouzh-mui ar vicher vilourel gant mibion ar
vourc’hizelezh uhel hag etre, hag an ofisourion a zeu bremañ niverus-ouzh-niverus eus gwiskadoù
izeloc’h, o tegas ur speredegezh nevez el lu. Alies eo tremenet an ofisourion nevez-se dre ar Skolveur : lenn a reont oberennoù Lenin, Maozedong, Che Guevara. Barn a reont garv ar brezel o lakaer
d’ober. E Ginea-Bissau en eost 1973 e tiwan ul luskad ofisourion nagenner a zeuio da vezañ an
M.F.A. (Movimento das Forças Armadas, Luskad an Nerzhoù-Lu) ; en derou e vevennont o
arc’hadurioù d’an dachenn vicherel, met buan e santont an ezhomm da stourm war an dachenn
bolitikel evit diskar ar Stad faskour ha lakaat fin d’ar brezelioù-trevadenniñ a sellont evel arvarus evit
dazont Portugal.
D’an 23 c’hwevrer 1974 ez eo embannet e Lisboa al levr Portugal e o futuro. Analise da
conjuntura nacional (Portugal hag an dazont. Dezrann an tuez broadel) skrivet gant ar c’hadour
Antonio de Spinola. Ar penn milourel portugalat anvekañ eo hemañ. En em gannet en deus diouzh tu
Franco e-pad brezel Spagn ha diouzh tu an Alamaned e Stalingrad. E 1961 ez eo aet da vrezeliañ en
Angola hag e 1968 eo bet ezholet da C’houarnour Meur e Ginea. Eno ez arver hentennoù arnevesañ
an enepgourzhbellerezh, evel tolpadur ar boblañs e touinelloù bellouriezhel ; klask a ra tizhout ar
P.A.I.G.C. dre ober drouklazhañ ar bleiniad anezhañ, Amilcar Cabral, e Conakry e genver 1973.
C’hwitañ a ra avat a-benn ar fin : al lu portugalat a rank dilezel ar pep brasañ eus tiriegezh an
drevadenn, ma’z eo bonnet Republik Ginea-Bissau d’an 24 gwengolo 1973 gant an emsavidi.
Anavezet eo ar Stad nevez gant an U.N.O. d’an 2 du. Paouezet en deus Spinola a grediñ en un
diskoulm milourel. Deraouiñ a ra e levr o stadañ ar goulerc’h bras he deus Portugal e-keñver ar broioù
europat all. Hogen ne zeuio nepred Portugal a-benn da ziverkañ an dilañs-se, gouez da Spinola, mar
kendalc’h gant ar brezelioù-trevadenniñ. Diogeliñ a ra eo aet dic’hallus an trec’h dre an armoù ha ne

c’hell an diskoulm bezañ nemet politikel ; hervezañ ez eo arabat enebiñ ouzh iziunadoù poblañsoù an
dalc’hadennoù tramor. Kinnig a ra un hent etre ar stad’zo, a sell evel kondaonet, ha dilezidigezh an
trevadennoù gant an dispac’herion : savidigezh ur C’hevreadur luzitan ma vo emren Angola,
Mozambiko ha Ginea.
N’eus ket un den digenvez eus Spinola. E vennozioù zo re askell araokadek ar vourc’hizelezh
portugalat, a glask ober eus he bro unan arnevez ha greantel (liammet eo ar c’hadour ent personel
ouzh trust portugalat ar vetalouriezh Champalimaud). Mennet eo an askell araokadek-se da erlerc’hiañ
ouzh dezvad kozh an dalc’hadennoù tramor ar reizhiad eneptrevadennour : an emrenerezh politikel
hag ar gougevanadur armerzhel ouzh Portugal hag ar broioù Kornog all (emouez eo Portugaliz ouzh o
bevennoù dezho a-fet barr-postañ). Soñjal a reont e chomo atav ar sevenadur portugalat ul liamm
kreñv a-walc’h evit reiñ an tu da ziazezañ ur c’hevreadur eus an holl vroioù luzitaneger. En Angola e
kontont ouzhpenn se war niver bras an drevidion wenn evit derc’hel ar vro e holgant Lisboa. Kejañ a
ra ivez mennozioù Spinola gant re kalz ofisourion yaouank. Kemmoù don ez eus a-du-rall er
c’hedveno portugalat. Brasaat a ra an droukvoz er boblañs da heul an dic’hwel, an divroadeg, kolloù
ar brezelioù-trevadenniñ o padout abaoe bloavezhioù hag a zo bet kollet ar spi d’o gounit. Dre
hantererezh ar re a labour en estrenvro ez a Portugaliz emouez ouzh o goulerc’h e-keñver ar riezoù
diorreet. Greanteladur Portugal, daoust ma chom skort-tre, a ro lañs er vro d’an emsav micherour a ya
war voniekaat, daoust d’ar skoilhoù politikel : dindan levezon gomunour emañ an Etrec’hweluniad
amparet e 1970 gant 217 uniad enno daou vilion a vicherourion hag a implijidi, evit ar Partido
Comunista Português da vezañ dirgel. Ha kalz efedusoc’h e teu da vezañ stourmoù al labourerion
diwar ma vezont kenurzhiet gant an Etrec’hweluniad. Ar stuzegezh-veveziñ a zeu da vezañ hini
gwiskadoù zo er renkadoù-etre, pezh a lak o speredegezh hag o zalvoudoù da gemmañ : dispredet e
teu da vezañ evito ar renad hollveliek hag an Impalaeriezh trevadennel, hetiñ a reont diazezidigezh ur
weriniezh vourc’hiz. En arme e kresk levezon Luskad an Nerzhoù-Lu. Gwalldaolioù ha tarvadurioù a
vez aozet gant ar gleizelourion. Ne chom ket kennebeut ar skolioù-meur portugalat er-maez eus an
nagennerezh o reuziañ skolioù-meur ar bed kevalaour. Tangleuziet e vez mui-ouzh-mui renad faskour
an Tevezeg Caetano, a zo diskaret d’an 25 ebrel 1974 gant ofisourion eus an M.F.A.. Spinola a gemer
penn ar gouarnamant nevez. Adsavelet eo ar frankizoù gwerinek ha loezet ar P.I.D.E. (Polis politikel
kuzh savet gant Salazar war batrom ar Gestapo). Didoullbac’het eo ar brizonidi bolitikel, hag an
harluidi a c’hell distreiñ da Bortugal. Startaet eo savlec’h dispac’herion an trevadennoù dre m’o deus
ezporzhiet o dispac’h er vrobenn.
D’ar 1ñ mae 1974 ez embannas an M.P.L.A. dre e wazva eus Luzaka, kêrbenn Zambia, un
diskleriadur foran ma stade ne oa kemm ebet en Angola abaoe an 25 ebrel, ha ma c’houlennas digant
ar gouarnamant portugalat nevez bezañ kempoell gant e bennaennoù gwerinek dre anavezout gwir ar
bobl angolat da emsavelañ ; diogeliñ a rae an M.P.L.A. e oa mennet da genderc’hel gant ar stourm
armoù betek an dizalc’hiezh klok. Diskleriadurioù heñvel a voe graet gant dispac’herion an
trevadennoù all, a ouie e oa darvoudoù ebrel e Portugal un heuliad a’r brezelioù renet ganto o-unan
abaoe bloavezhioù, ha n’o doa ket c’hoant kouezhañ en antell ar C’hevreadur luzitan. Seul ziblegoc’h
e oa an M.P.L.A. ma soñje e vefe didrevadennadur Angola da vezañ luziet-tre, en abeg da
binvidigezhioù ar vro, d’al lazioù liammet outo, da niver ar boblañs wenn ha d’ar genoaz etre
luskadoù broadel disheñvel. Diouzhtu goude an 25 ebrel e tiwan e-metou an drevidion un tregont
bennak a strolladoù politikel, faskour pe emrenelour, dezho da bal pe enebiñ ouzh nep didrevadennañ
pe derc’hel mestroni ar re wenn en un Angola dizalc’h e-giz Rodezia. Ur giriegezh vras a sammas ar
strolladoù-se e darvoudoù gouere hag eost 1974 e Luanda. D’an 12 gouere e tizoloer kelan ur blenier
taksi portugalat e-kichen ur muçeque (bidondrev) tudet gant Angoliz. Diouzhtu ez eo tamallet
annezidi ar bidondrev gant ar re wenn, ha gant strolloù trevidion e vez embreget dialgerc’hioù. Daoust
d’ar c’heulfe ez eus e Luanda bemnoz e-pad ouzhpenn miz fuzuilhadegoù ha lazhadegoù. En abeg da
c’houzañvadegezh al lu portugalat, na gred ket moustrañ ar re wenn, e sav poblañs vorian ar muçeques
bezinoù evit en em ziwall. Bodadennoù karter zo amparet gant Angoliz evit plediñ gant an
difennerezh hag ar pourvezerezh-boued, tra ma’z eo skarzhet ar fubeiros portugalat pe kaboverdeat,
hantergenwerzhourion, hanter-houlierion, staliet er bidondrevioù. Ar re wenn o-unan n’en em santont

ket e surentez e seurt amveziadoù, ha diboblañ a ra Luanda tamm-ha-tamm : deraouet eo distro an
drevidion da Bortugal.
N’eo ket mui gwall dagus al luoz portugalat enep ar gourzhbellerezh abaoe an 25 ebrel, hag an
dispac’herion a denn korvo eus kement-se evit startaat o savlec’hioù. E Ginea e rediont Portugaliz da
zilezel bon Jamberen, unan eus ar re bouezusañ er vro ; e Mozambiko e tostaont ouzh Beira, porzh
bras an drevadenn. Ha leviadurezh neveztrevadennour Spinola a gav harz gant ar strolladoù kleiz hag
an M.F.A., a zo digembezus evito ar werinelezh en diabarzh hag an impalaerouriezh en diavaez, hag a
zarvenn un diskoulm herrek eus kudenn ar proviñsoù tramor9. Politikerezh armerzhel ha
kevredigezhel ar gouarnamant arleviet gant Spinola zo ivez nagennet gant an tu kleiz. Ken e rank an
Tevezeg Palma Carlos, keneil personel d’an Arlevier, reiñ e zilez e gouere 1974 ; amsavet eo gant ar
glevgadour Vasco Gonçalves, eus askell a-du-komunour an M.F.A.. D’an 27 gouere e ra Spinola ur
brezegenn gefridiel ma tiskler anavezout gwir an dalc’hadennoù tramor da emsavelañ. An Arlevier en
deus graet van aze da zarbenn savboent an M.F.A., nemet e kendalc’ho gant e zarleviadoù evit
derc’hel an trevadennoù, Angola dreist-holl, en holgant portugalat. Hogen e Ginea-Bissau hag e
Mozambiko, ma n’eo ket deuet a-benn an aozadurioù graet gant tousegi da gaout ur pouez bennak, ez
eo re anat ar c’heñverioù-nerzh evit ma klaskfed herzel an dispac’herion. D’an 28 eost e sin
gouarnamant Lisboa un emglev gant ar P.A.I.G.C. ; d’an 10 gwengolo ez anavez dizalc’hiezh Ginea.
Un emglev all zo sinet d’ar 7 gwengolo gant ar FRELIMO : raksellet eo dizalc’hiezh Mozambiko evit
an 25 mezheven 1975.
En Angola koulskoude ne goll ket Spinola ar spi da ziazezañ ur reizhiad neveztrevadennel ha da
ezvevennañ an M.P.L.A.. Kavout a ra dezhañ ez eo seul aesoc’h derc’hel an M.P.L.A. en arlez ma
emañ hemañ evit an ampoent en un enkadenn c’hrevus. E Kendalc’h Luzaka en eost 1974 e sav
nagennerezh e diabarzh an M.P.L.A.. Diouzh un tu e tisrann Daniel Chipenda, unan eus an atebeion
vilourel pennañ, e penn an tuad broadelour dehou « Emsavadeg ar Reter ». Aznerzhet eo bet ar
vroadelouriezh e-barzh an M.P.L.A. dre an emglev gant an F.N.L.A. e kerzu 1972. Chipenda, e penn
tri mil gourzhbeller, en deus klasket diskar levierezh an M.P.L.A. ; gwallvesket eo bet ivez en un
irienn evit lazhañ Neto. Diwezhatoc’h e tiogelas ar morvezhen portugalat Rosa Coutinho, bet
uhelgefridier Angola, en doa en e gerz prouennoù darempredoù etre Chipenda, pa oa studier e Skolveur Coïmbra, hag ar P.I.D.E.. A-du-rall e sav a-enep Neto an tuad kleizelour « Emsavadeg oberiat ».
Bleniet eo an tuad-se gant ar vreudeur de Andrade, hag embannet en deus ur « Galv da holl
stourmerion ha holl sternioù an M.P.L.A. », o tezvarn amgwerinegezh ha sonnadur al luskad,
nannperzhiadur an diaz en disentezioù, dispisted ar gelennadurezh politikel, o tamall da Neto e
leviouregezh, o stadañ ned eo ket aet da get e diabarzh an aozadur ar ouennelouriezh hag ar
veuriadelouriezh. Gant an daou duad disrannour e oa bet diskuliet gwanderioù an M.P.L.A., a oa
chomet damguzhet en abeg da bouezekadur ar stourm milourel. Hemañ oa morzet abaoe an 25 ebrel, o
lezel ar plas kentañ d’ar c’hudennoù politikel tavet warno betek neuze.
Ur foz oa bet atav etre levierion an M.P.L.A., bihanvourc’hizion stuziet ha kêrelaet, emouez ouzh
ar stourmoù hag ar c’heñverioù-nerzh e par ar bed a-bezh, ha poblañs ar Reter, graet gant kouerion
chomet gant o stuzegezh henstuzel ha na c’hallent reiñ d’ar brezel a renent nemet un endalc’h
broadelour hag enepportugalat, e-maez a bep diarsell hollveziadel. An M.P.L.A. en doa en em gannet
en amveziadoù tenn kenan, e broezennoù ec’hon ha didud enno ur c’hehenterezh diaes. Nepred n’en
doa arc’hwelet en un doare gwerinek, an diaz a veze lezet er-maez eus an disentezioù : breutaat gant
an diaz a vije bet sellet gant al leviadezh evel noazus ouzh efedusted an obererezh milourel. Stourm a
rae an M.P.L.A. ouzh ar ouennelouriezh hag ar veuriadelouriezh, met en un doare aotrouniek ha
moustrus : dic’houzvez e oa peurliesañ ar sternioù a orin kêriat eus kevredadelezh ar rannvroioù
dieubet. Hogen evit kouerion ar Reter e talveze skarzhañ al lu portugalat kement hag adkavout ar
frankiz e-barzh o emframmoù kozh ; ha berzhioù end-eeun ar stourm milourel ma kemerent perzh oa
lañsus d’ar veuriadelouriezh. War ar genel M’Bunda e harpe tuad disrannour Daniel Chipenda : gant
kevredadelezh ar Reter e tispleger an darnad-se kement ha gant uhelegezh Chipenda. N’en doa ket an
M.P.L.A. kaset dezrannoù politikel don ; atav en doa embannet palioù sokialour hag enepimpalaerour,
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Gant Agostinho Neto e-unan e voe graet eus an M.F.A. « ar pevare luskad-dieubiñ ».

met hep digejañ ur gelennadurezh resis. Chomet e oa un talbenn nerzhoù broadel o c’houzañv
dislavaroù diabarzh.
D’ur c’hwitadenn e tisoc’h Kendalc’h Luzaka. Neoazh ur vodadeg all dalc’het e Brazzaville etre
an 31 eost hag an 3 gwengolo a ro tu da ziazezañ un treuzvarc’had etre leviadezh an M.P.L.A. hag an
daou duad disrannour. Ul leviadezh ersezat zo savet, hag a zle bleniañ an M.P.L.A. betek ar
C’hendalc’h kentañ, a zo da vezañ dalc’het goude dizalc’hiezh Angola. Ar framm nevez a c’hoarvez
eus :
–
–
–

ur c’hadoriad : Agostinho Neto, daou veskadoriad : Daniel Chipenda, Joaquim de
Andrade (eus « Emsavadeg oberiat »),
ur Poellgor-kreiz a 39 ezel, 16 anezho o tont eus al leviadezh kent, 13 eus « Emsavadeg ar
Reter », 10 eus « Emsavadeg oberiat »,
ur Burev politikel a 9 ezel, al leviadezh kent hag an daou duad disrannour oc’h ezholiñ
pep a dri ezel.

Met al leviadezh ersezat-se n’he devo ket tro da arc’hwelañ. Neto, o santout emañ an M.P.L.A. en
arvar da forc’hañ diouzh e balioù dispac’hel, a glask harp stourmerion an diaz, n’o deus ket c’hoant
gwelout al luskad o tarnaouiñ ha gounidoù bloavezhioù a vrezel kaset da get. A-daol-trumm en em
gav tud an diaz war ar rakleur ; eus an 12 d’an 20 gwengolo ez emvod e-kichen Moxico kuzuliadeg
etrerannvroel ar stourmerion, a zilenn he Foellgor-kreiz hag he Burev politikel en ur ezvevennañ izili
an div « Emsavadeg ». Neuze e sank Chipenda er bratelladur : mont a ra e darempred gant broioù
kevalaour, Brazil pergen10, a bourchas dezhañ armoù, hag e c’hwevrer 1975 ez entu gant an F.N.L.A..
An tuad « Emsavadeg oberiat » ne voe-eñ nepred dañjerus evit Neto, dre ma oa ul luskad hep diaz
poblañsel. Ne voe ket an M.P.L.A. tizhet e arwarzh en Angola gant an enkadenn, met e-pad un nebeut
mizioù ne voe ket e tro da c’hoari ur roll politikel devoudus er vro, hag a-benn ar fin e voe gwashaet
c’hoazh pleg sturiadour al levierezh.
Tra ma’z eo gwanaet an M.P.L.A. gant e enkadenn e tenn splet an F.N.L.A. hag an U.N.I.T.A. eus
an amveziadoù nevez hag e kemeront en Angola ur pouez hep keñver gant ar roll o deus c’hoariet er
stourm-dieubiñ. Muioc’h eget biskoazh e tegemer Roberto Holden skoazell digant ar Stadoù-Unanet
hag ar broioù kevalaour (hag ivez digant Sina), dre hantererezh Mobutu. Jonas Savimbi a starta e
zarempredoù gant al lu portugalat hag an drevidion, oc’h en em ginnig evel un habaskterour a zoujo
da lazioù ar Bortugaliz staliet er vro mar en devez ar galloud en Angola. Hag en eost 1974 e sav e
sankenn Kabinda a-enep an M.P.L.A. ul « luskad-dieubiñ » all : an F.L.E.C. (Front de Libération de
l’Enclave de Cabinda), o tiskleriañ da bal dizalc’hediñ Kabinda war un dro diouzh Lisboa ha diouzh
Luanda. Diogeliñ a ra an F.L.E.C. ned eo ket lodennek sankenn Kabinda en Angola dre ma vez
komzet enni kalz muioc’h ar galleg eget ar portugaleg. Respont a ra an M.P.L.A. ez eo bet Kabinda
gwechall lod e Rouantelezh Kongo diazezet e Norz Angola, ez eo bet rediet Portugal e 1884, da heul
Kuzuliadeg etrevroadel Berlin, da lezel an tachad o tisrannañ ar sankenn diouzh peurrest Angola gant
Kongo velgiat evit m’he defe houmañ digor war an Atlantel, ha n’o deus ket bet ar stourmerion
gabindat an disterañ rukun o vont d’en em gannañ e rannvroioù ar Reter. Gant eoulvaez Kabinda,
donvoriat ar braz anezhañ ha trevekaet gant ar c’hevredad amerikan Gulf Oil, ez eo kenderc’het ar pep
muiañ eus an tireoul angolat. Lesanvet e vez Kabinda « ar C’howeit afrikat » : er sankenn ez eo savet
ar c’henderc’h tireoul eus ur milion a donennoù e 1966 da 8 milion e 1973, ha rakjedet e vez 65
milion a donennoù evit 1978. Pa ouzer ez eus danvezioù krai all ivez e Kabinda : houarn, manganez,
fosfatoù, prenn prizius, h.a., e c’haller spurmantiñ peseurt « dieubidigezh » a fell d’an F.L.E.C. ren. E
daou skourr eo rannet e gwirionez an aozadur-se : unan kellidet gant ar Gulf Oil ha harpet gant
Mobutu, egile arc’hantaouet gant ar c’hevredad tireoul Elf-Congo hag o tegemerout skoazell ar
gouarnamant gall. En here 1974, goude bezañ deuet er-maez eus an enkadenn m’edo ha saveteet e
unvaniezh, ez aloub an M.P.L.A. sankenn Kabinda a-bezh. Neuze e chom kantet an F.L.E.C. en ur roll
a vezin brevez eus Gulf Oil, o tiwall ar puñsoù hag an aveadurioù tireoul : d’an 12 c’hwevrer 1974 en
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deus an M.P.L.A. diskleriet e oa mennet da ziberc’hennañ ar c’hevredadoù estren o labourat en
Angola. Tal-ouzh-tal e chom stourmerion an M.P.L.A. ha re an F.L.E.C. war vevenn ar greantvaoù,
hep en em gannañ avat, hag ar Gulf Oil a c’hell kenderc’hel da drevekaat an tireoul.
D’ar 15 gwengolo 1974, en enez Sal, unan eus an inizi Cabo Verde, e kejas Spinola gant Mobutu,
a oa mennet eveltañ da ezvevennañ an M.P.L.A. (Un nebeut deizioù a-raok e oa bet un emweladenn
etre Spinola hag al Leviour amerikan Nixon en inizi Açores). Mobutu a c’houlennas digant Arlevier
Portugal :
–
–
–

disrannadur Kabinda diouzh Portugal, gouarnamant ar sankenn o vezañ fiziet en F.L.E.C.,
ezholadur ur gouarnamant angolat « dizalc’h » o tereout, ken ouzh Mobutu, ken ouzh
Spinola (eleze, ent empleg, reiñ ar galloud e Luanda da Roberto Holden ha d’an
F.N.L.A.),
diazezadur ur Stad kevreadel oc’h enklozañ Zair, Angola, Kabinda, gant Mobutu da
Arlevier11.

Spinola a asantas d’ar goulennoù-se, met war an divizoù-mañ :
–
–
–

Mobutu en defe da harpañ Spinola war an dachenn diplomatel en Afrika, o reiñ anezhañ
ur skeudenn a vuhezegezh politikel mat d’ar pennoù-Stad afrikat,
ar c’hevredadoù portugalat pe skourroù portugalat ar c’hevredadoù liesvroadel o trevekaat
danvezioù krai Angola, Kabinda ha Zair, a c’hallfe kenderc’hel gant o obererezhioù e pep
frankiz e-pad ugent vloaz da nebeutañ,
Mobutu a skoazellfe Spinola da aspiaouañ Mozambiko ha Ginea-Bissau, diwar-bouez
stourmadoù-gourzhtreiñ, drouklazhadennoù, goubrenadur izili ’zo eus al luskadoù
dispac’hel, ergerzhadegoù renet gant goprsoudarded, taolioù-Stad, h.a..

Gant Mobutu e voe degemeret an holl zivizoù-se. Goude kejadenn an daou Arlevier, e tisklerias ar
morvezhen Rosa Coutinho, ezel eus an M.F.A. : « D’an deiz m’hor bo en hon c’herz eskadenn
gefridiel emweladenn Sal, e vo an embannadur anezhi un dra spouronus ». Ne gredas ket ar
gouarnamant portugalat he lakaat da vezañ diskuliet a-raok an 11 here 1975, ma voe embannet gant ar
gelaouenn República.
N’en devoe ket amzer Spinola da gas da benn e ratozh a-zivout Angola. An taol-Stad embreget
gantañ d’an 28 gwengolo evit skarzhañ an tu kleiz diouzh ar gouarnamant a c’hwitas en abeg da
eneberezh taer an M.F.A. ha da enluskadur ar renkad vicherour oc’h aloubiñ straedoù Lisboa. Ha d’an
30 gwengolo e rankas Spinola reiñ e zilez eus e garg ; amsavet e voe gant ar c’hadour Costa Gomes.
Savet e voe un tevezvod nevez ma oa ar gourfouez gant an tu kleiz. Adal neuze e vez kaset herrek
war-raok an didrevadennadur. Gant un emglev diazezet d’an 26 du 1974 etre gouarnamant Lisboa ha
derc’houezourion eus Sao Tomé ha Principe, ez eo raksellet dizalc’hiezh an inizi-se evit an 12 gouere
1975. D’ar 5 eus an hevelep miz e tle ivez inizi Cabo Verde dont da vezañ ur riez, da heul un emglev
all sinet d’an 19 kerzu 1974. Hogen en Angola e rank Portugaliz derc’hel kont eus ar c’hevezerezh
etre tri luskad. En eil pemzektez gwengolo, etre emweladenn Sal ha diskar Spinola, en deus lu an
F.N.L.A. aloubet distrigoù Zair hag Uige e Norz Angola gant kenwallerezh al lu portugalat roet
dezhañ an urzh da na enebiñ. Soudarded pourchaset gant Mobutu a ya e gwirionez d’ober ar braz eus
arme an F.N.L.A.. Ha war an amboaz mirout en Norz hepken tud ar genel Bakongo (hini Roberto
Holden), e ra an F.N.L.A., e sigur freuzañ al labour rediet, skarzhañ ar wezhourion o tont eus Kreiz ar
vro hag o labourat war ar plantadegoù kafe. Un emweladenn zo aozet gant Mobutu war e lestr-bale
personel d’an 12 here 1974 etre ar c’hadour Fontès Pereira de Melo, eil Penn-Sturvod al lu portugalat,
ha Roberto Holden. Hemañ a gemenn neuze d’e soudarded paouez gant ar brezel ouzh Portugaliz d’ar
15 here. Damc’houde e kej ivez Pereira de Melo e Kinshasa gant Savimbi ha Chipenda. D’an 25 du
1974 e sin an F.N.L.A. hag an U.N.I.T.A. un emglev e kêrbenn Zair, o sevel un talbenn enep
M.P.L.A.. Hag an U.N.I.T.A., diouzh e du, zo harpet gant an drevidion. Chom a ra an M.P.L.A. kantet
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e tachadoù isdiorreet ar Reter hag e Kabinda : mard eo deuet a-benn da skoilhañ ouzh disrannadur ar
sankenn diouzh Angola, n’eo ket digor dezhañ hent ar galloud e Luanda.
Ar gouarnamant portugalat nevez a ersav ouzh an holl embregoù da ezvevennañ an M.P.L.A. ha
da droc’hañ Kabinda diouzh peurrest ar vro. Strivañ a ra da zistagañ an U.N.I.T.A. diouzh an
F.N.L.A. dre c’hoari war goulzataerezh Jonas Savimbi. Kaset eo an advael Passo Ramos e Reter
Angola d’ober an hanterour etre Neto ha Savimbi, ha dont a ra a-benn da gendrec’hiñ bleiniad an
U.N.I.T.A. e vo spletusoc’h dezhañ kevrediñ gant an M.P.L.A. eget gant an F.N.L.A.. D’an 18 kerzu
1974 e kej Neto ha Savimbi e Luso, e Reter Angola, o sinañ un emglev ma tiogelont ez eo Kabinda
lodenn e tiriegezh Angola ha ma kouviont an F.N.L.A. da gemer perzh e diazezadur ur gensavenn
bolitikel e sell d’ar c’hevraouegoù gant Lisboa evit dizalc’hiezh Angola.
An tri luskad broadel a oar e rankint en em glevout war un amkaniad boutin evit kevraouiñ agevret gant gouarnamant Portugal. Dileuridi an M.P.L.A., an F.N.L.A. hag an U.N.I.T.A. a emvod e
Mombasa, e Kenia, eus an 3 d’ar 6 genver 1975, o tisoc’hañ d’ur c’hendiskleriadur ma tizarbennont
nep rannadur eus an diriegezh angolat, ma anzavont ar ret ez eo sevel ur gevredigezh nevez en o bro
war diazezoù gwerinek, ma embannont bezañ mennet da zarvennout digant ar gouarnamant portugalat
darbaroù mallus evit parraat ouzh disleberadur armerzh Angola ha gwareziñ lazioù al labourerion.
D’an 10 genver e teraou en Alvor, e Portugal, ar c’hevraouegoù etre an tri luskad ha gouarnamant
Lisboa. N’eo ket bet ezvevennet an M.P.L.A., nemet ez eo bet lakaet war an hevelep pazenn hag an
daou aozadur all : dav eo bet derc’hel kont eus ar pouez kemeret gant an F.N.L.A. hag an U.N.I.T.A.
abaoe an 25 ebrel 1974 tra ma oa gwanaet an M.P.L.A. gant e enkadenn diabarzh12. Ha digenvezet en
em gav ar gouarnamant kleiz portugalat, taget gant ar wask vourc’hiz e Kornog-Europa hag o
c’houzañv un dial armerzhel a-berzh ar broioù kevalaour abaoe an 28 gwengolo 1974. Ha Maodiern
an Traoù Diavaez zoken, Mario Soarès, eus askell dehou ar strollad sokialour, n’en deus ket heuliet al
linenn enepimpalaerour erbedet gant e strollad13, ha miret en deus gouvennozioù neveztrevadennour :
en here 1974 en deus kejet gant Savimbi, Holden ha Chipenda e Kinshasa, hag e du gant Holden
adarre e Tuniz.
Diwar an emglevioù sinet d’ar 15 genver gant an tri luskad hag ar gouarnamant portugalat, ez eo
anat e ranko an M.P.L.A. rannañ ar galloud gant nerzhoù neveztrevadennour. Raksellet eo
dizalc’hiezh Angola evit an 11 du 1975. Da c’hortoz an deiziad-se e vo savet e Luanda ur
gouarnamant ersezat a vo kembeliek adalek an 31 genver. Arleviet e vo gant ur stroll arlevierel a dri
ezel, unan a bep luskad ; ha dindan c’houlevierezh un uhelgefridier portugalat ez arc’hwelo ar stroll
arlevierel. Daouzek maodiern a vo, Portugal hag an tri luskad-dieubiñ oc’h ezholiñ pep a dri
maodiern. Kadoriadet e vo Kuzul ar Vaodierned gant unan eus izili ar stroll arlevierel, a bep eil. Evit
difennerezh Angola en devo ar gouarnamant ersezat en e c’hourc’hemenn un arme 24 000 soudard
portugalat hag 8 000 soudard a bep luskad-dieubiñ, hag ar vilourion bortugalat na vint ket lodennek el
lu-se a ranko kuitaat Angola a-barzh an 30 ebrel. Aozet e vo dilennadegoù a-benn nav miz d’ar muiañ,
ha ne vo nemet an tri aozadur kensiner o devo ar gwir da ginnig emstriverion. Ur C’hengor kemmesk,
hanterbortugalat, hanterangolat, a bledo gant ar c’hudennoù kellidel hag armerzhel o teverañ diouzh
an treuzkas riegezh. Anavezet eo Kabinda evel lod e tiriegezh Angola, a ranko chom kevan.
N’eo ket diemsav a-grenn emglevioù Alvor evit an M.P.L.A., ha darnel eo trec’h an nerzhoù
neveztrevadennour : dalc’het eo bet en arlez an F.L.E.C., luskad Chipenda, ar strolladoù savet gant an
drevidion goude an 25 ebrel 1974. Ha gant ar gouarnamant ersezat e vo lakaet Angoliz da sammañ
atebegezhioù uhelañ levierezh o bro : ar gudenn evit an M.P.L.A. a vo mirout ouzh an dizalc’hiezh a
chom e par an ensavadurioù hepken. Hogen tavet ez eus bet gant emglevioù Alvor diwar-benn unan
eus ar c’hudennoù pouezusañ, hini trevekaerezh danvezioù krai Angola : goût a ouie ar c’hevrennoù
ne vije ket bet tu d’en em glevout war an divoud-se. Padal emañ ar riezoù kevalaour o klask arverañ
12
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an F.N.L.A. hag an U.N.I.T.A. war-benn diskar an M.P.L.A. a-raok m’en defe hemañ kemeret ar
galloud da vat e Luanda. Diaes e oa krediñ e teufe an tri luskad a-benn d’en em glevout war ar
c’hudennoù-diazez. Unan eus dezverkoù pennañ kealiadurezh an F.N.L.A. hag an U.N.I.T.A. oa an
enepkomunouriezh. An M.P.L.A. oa-eñ « marksour », « adukomunour », « adusoviedel », evel m’en
spisae gant aked d’ar mare-se Ouest-France bewech ma rae meneg anezhañ, moarvat evit termenañ
fraezh an enebour da boblañs Kornog Frañs ; da lavarout eo e oa mennet aozadur Agostinho Neto da
gengladekaat skourroù pouezusañ armerzh Angola. Emouez e oa an holl ouzh breskted emglevioù
Alvor. E-keit-se edo ivez an tu dehou portugalat oc’h iriennañ a-enep gouarnamant Lisboa.
***
Levrlennadur berr (estreget an oberennoù usveneget) :
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Arno MUNSTER, Révolution et contre-révolution au Portugal, Galilée, Paris, 1977.

FILMOU
Marta MÉSZAROS, Orókbefogadás1, Magyarország, 1975.
Ur film gwenn ha du o reiñ ur pouez bras d’ar skeudennoù a zo kaer kenan : an traoù, an dud a zo
tapet al linennoù dudius anezho. Ur c’horf, un dorn, selloù, ur benveg, ur vicherourez a ro o holl nerzh
dre an doare ma’z int skeudennet hepken. Dinodiñ a ra neuze ur sammad a drivliadoù, angerzhioù…
Gronnet a gement a garantez skeudennet ez a an div benndudenn, mut koulz lavarout. Div vaouez
eo. Div vaouez en arlez : Anna bet lamet digant he zud da vezañ fiziet en un oaled merc’hed yaouank
ha Kata, pergont vloaz, dibried ha divugel. Evit a sell buhez ar galon ez eo reol pep tra : an hini
yaouankañ en em geit da welout he mignon er-maez eus an oaled, an hini deuet d’he ment a
zarempred e kuzh ur paotr dimezet. Sammet int o-div gant an trepetoù pemdeziek, rediezhoù al labour
diouzh ar stlej evit an eil ha rediezhoù ar greizenn verc’hed evit eben.
Un degouezh o lak d’en em gavout an eil gant eben. Ne c’haller ket lavarout e kejont avat. Adal
an derou ez eus gant pep hini anezho un amkan a bado daoust d’ar gejadenn. Ar plac’h yaouank a zo
keal ganti da zimeziñ, ar vaouez « diazezet » a zo c’hoant dezhi kaout ur bugel. Kalon ha skoazell en
em roint an eil d’eben, hep lakaat kudenn war seurt palioù. Ha koulskoude… Ar prantadoù m’emaint
a-gevret eo ar re zedennusañ-holl. Ouzhpenn ma hañvalont komz dieub, bezañ spiswel, ez eus ar
skeudennoù. Ha daoust d’an diforc’h a zo etre un den yaouank hag unan koshoc’h, div zremm heñvel
eo a weler kichen-ha-kichen. Kaer int, ha n’eo ket koant, ken sirius ha ken anat o-div. Engortoz eus un
dra bennak emeur neuze…
En-dro d’an daou zen-se, iskis e meur a geñver, ez eus taolennet tud « reizh ». Mezeg an
embregerezh arrebeuri, rener an oaled, ha dreist-holl Joska, karedig Kata, a zo pimpatromoù tud sirius
hag « atebek ». N’int na evurusoc’h, na krisoc’h avat, ha n’eo ket « dieupoch » an div vaouez. Razh
an dud-se o deus o buhez, o micher, hag ar mennoz resis a zo da gaout war bep tra. Ma ne fell ket da
Joska ober d’ar plac’h ar bugel he deus c’hoant kaout, ez eo peogwir e oar petra eo ar vuhez tiegezh.
Da reiñ un tañva dezhi en he c’has ur wech d’e di da gejañ gant e bried, mamm ha gwreg anezhi. P’en
em gav er gêr e lak ar paotr e gofignonoù en e dreid, servijet e vez dezhañ e vanne te, e-keit ma ra an
itron war-dro ar vugale. N’eo ket ne ve-hi ket dedennet gant pezh a c’hoarvez er-maez eus ar mog,
met a-unan gant he gwaz e kav dezhi ez eus a-walc’h da ober gant bugale ha trepetoù an ti. N’eus
nemetañ a gont a-benn ar fin… E kêr en deus ur serc’h evit e blijadur-eñ, hag un tammig kuñvder, ha
setu perak ne asant ket d’ar bugel a vefe evitañ un eil tiegezh ha marv e eurvadig-eñ.
Ma ! Setu div vaouez n’emaint ket tre en o bleud er gevredigezh. Ar saviad o deus pep unan ne
zegas netra dezho, ne daol ket a frouezh e nep keñver. Da zienkañ e klaskont pleustriñ an hentoù
kinniget gant ar gevredigezh ma vevont enni : advabiñ ur babig emzivat e vo evit an eil, dimeziñ evit
eben. Souriñ a ra Kata war he oriad a nac’he outi ur babig, trec’hiñ a ra Anna d’he ziegezh a oa a-enep
an dimeziñ. Tizhet o amkanioù ganto, ne hañvalont ket en em gavout gwellikoc’h a se avat, pep hini
en he c’horn…
Diaezus eo bet ar film. Trivliadoù kreñv skeudennoù filmoù Marta Mészáros, hag aner an oberoù,
ar sodelloù, amjestregezh pep saviad e-ser, kement-se a zevoud un digempouez hag un hiraezh diaes
da goazhañ.
J.-P. Q.
***
Jacques TATI, Mon oncle, France, 1958.
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Eontr ar film zo an Aotrou Hulot, dremmet gant Tati. Ober a ra e annez en ur c’harter kozh eus
Paris, warnañ neuz ar broviñs. E c’hoar, dezhi ur bugel, zo dimezet d’ur greantiour a vev er metou
arnevesañ, hini an ardivinkoù-kenderc’hañ ha -beveziñ, ar bed greantel. An dudenn-greiz a gantren en
daou vetou-se, ken amparfal en eil hag en egile. Plegañ a ra bewech dindan youl diroll an dud. Strivoù
e diegezh d’e lakaat da vezañ reizh – gwreg ha gourc’hwel dezhañ –, a vo tost aner avat. Erfin e vo
harluet er broviñs gant e vreur-kaer a brofo dezhañ ul labour du-hont, d’en em zizober anezhañ.
Pouezus eo ar sonioù er film. Ar bed arnevez a son trouzioù divuhez. Glan ha yen ez int e ti ar
breur-kaer : trouzioù houarnach ar c’hadorioù stlejet war simant al leur, dasson spontus mell vezell an
niz skoet ouzh ar c’harrelloù e sioulder an ti goullo, bourbouilhoù heugus ar stivell e-kreiz ul liorzh
hep ar vihanañ bleunienn. Ken lu ha ken displijus eo embregerezh ar breur-kaer, ma rouzmouz an
didrouz. En eneb, leuniet eo karter Hulot gant mouezhioù, sonerezh akordeoñs ha trouzioù boas d’ar
skouarn-sul en ur gêriadenn. Eno e ren an dispac’h brasañ e-keit ha ma kaver ur genurzh strizh e ti ar
c’hoar.
Mut eo Hulot a-hed ar film koulz lavarout. N’emañ na diouzh un tu, na diouzh an tu all. Ne ouzer
ket penaos emañ aozet diabarzh e di. Ne eztaol trivliad resis ebet da dudenn all ebet. Ne hañval bezañ
nemet un digarez d’un nebeut saviadoù enkus, farsus evit an arvesterion. Ur bec’hiad gourzhtroüs zo
gant ur c’hentodadennoù pe zigentodadennoù a-berzh an den. Chom a reont digenvez avat, hep
fetisaat, a-boan boulc’het a-wechoù : pa gousk e-lec’h evezhiañ un ijinenn a fard korzennoù-dourañ
mezell, da skouer, ha ma teu ar benveg da vezañ dirollet ; pa daol dre brenestr ar c’harr an enaouersegalennoù goude bezañ tanet e gorn-butun… Gortoz a reer, met ar fentigelloù a chom kuñv, seven.
Pa laka daou garr da skeiñ an eil a-benn ouzh egile ez eo dre zegouezh eo, ha ne veiz ket petra a
c’hoarvez… En eneb, da skouer, e weler Woody Allen e Bananas o sturiañ un den a glask tuañ e garr
betek ma sko a-benn ouzh ar c’harr a oa a-sav a-dreñv dezhañ.
Hulot zo sioul, hael, hag er-maez eus trubuilhoù ar pemdez, kement ma ne c’haller ket na soñjal
en un dec’hadenn. Kilañ a ra rak e atebegezhioù, gant ur mousc’hoarzh e stumm ur pik-goulenn : met
petra a lavarit-hu ? Ne gomprenan seurt ebet ! Er c’heñver-se eo heverk e zarempred gant merc’h
porzhierez e di. Dremmet eo an dudenn gant ur plac’h ugent vloaz bennak. E derou ar film eo gwisket
evel ur plac’hig trizek vloaz hag en dibenn, neuz un dimezell zo ganti. Karantez he deus ouzh he
amezeg. Eñ, avat, a nac’h kement-se, evel ma nac’h e ve aet ar plac’hig da blac’h. Ha hep gouzout
dezhañ eo ? En em ziwall ouzh luziadur e vuhez ? Pezh a chom er film war-lerc’h an degouezh a zo
tenerded an darempred, peadra da dennañ un daeraouenn eus korn ul lagad bennak hepmuiken. En
eneb, ar garantez a zo buhezet gant un tammig muioc’h a jourdoul e filmoù Chaplin. En emdroadur ar
bed m’emañ o vevañ, ez ersav Hulot evel e degouezh ar plac’h. Ne ra met arvestiñ hep emellout, ken
na vo diverket an dudenn e dibenn ar film, eleze lakaet e saviad da glotañ gant ar wirionez : ne oa ket
bezant, kaset eo kuit… Met pelec’h edo o vevañ evit gwir ?
Evel ma krogas e kloz an abadenn war ebatoù ar chas o kantren dre straedoù kêr. En ur gambr
c’houllo emañ an avel o c’hoari flourik gant gouel ar prenestr. Un dudi d’an daoulagad hag un diduell
d’ar spered. Hag ur c’hoari dinoaz eo bet an darempred gant ar film ? Hag en em denn Tati a-dreñv
evit hon « c’henteliañ » suroc’h ? Ur c’hevrin a chomo en e filmoù evidon, ken ma’z a kuit va
goulennoù pep ster diouto… Gwell a se, marteze…
J.-P. Q.
***
Marta MÉSZAROS, Kilenc honap2, Magyarország, 1976.
Kilenc honap… Nav miz, un tamm buhez, ur plac’h a gar ur paotr, ur paotr a gar ur plac’h. Etrezo,
hogos netra, evel ur goullo nann leuniet gant an aozerez. Etrezo, ur c’hoant d’ar garantez – c’hoant da
betra ? E dibenn ar film, ur bugel o tont er bed, pa emaint disrannet… Istor ur gejadenn a zo kontet
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amañ. Un deiz e tegouezh Juli er greanti ma’z eo Janos penn-pare. « Ho kortoz a raen abaoe dek
vloaz », emezañ. Un darempred iskis ha tenn a zinod neuze etrezo. Evel ul lod kaer a verc’hed e tec’h
Juli da gentañ : « C’hwi zo boas da gousket gant ar re nevez-enfredet emichañs ! » Ha kas a ra ur
gizennad vlev war-dreñv gant he dorn da ziskouez bezañ youlek ha diliamm. Tamm-ha-tamm avat en
em gav dedennet gant ar paotr-se, ken pennek ha ken gouez, ouzh he goulenn dalc’hmat da zimeziñ.
Un den o c’hortoz eo Janos, o c’hortoz ma ve peursavet e di, o c’hortoz ur stael uheloc’h hag ur wreg
da leuniañ ar c’hambroù e-giz ur pezh-arrebeuri ouzhpenn. Da grediñ n’eo nemet pimpatrom ur gwaz
aotrouniek pa glask dibaouez lakaat e grabanoù war ar plac’h. Ken skrapidik eo ma c’houlenn outi
dilezel ar studioù he doa boulc’het war ar gounezerezh (e sell eus ur vicher blijusoc’h) pe c’hoazh
mont diwar he labour hag ober war e dro-eñ. Koulskoude, e lakaat da ludresadenn hep-mui a ve
kement ha mont e-biou d’un dra bennak all a verzer a-hed ar film : pouez ar sodell war an dud. Rak
bac’het eo Janos er boazioù ha n’eo ket evit mont war-lerc’h e chañs pa zifoup Juli en e vuhez evel un
avel-red. « Perak ned it ket da lec’h all ? » a aters-hi. Evit Janos, ne oar ket penaos displegañ. E vro zo
amañ, er gêriadennig dindan an erc’h a seblant en em zastum en-dro d’ar greanti, en tiez heñvel-holl
ha louet, gronnet a venezioù, er c’hafedioù ramzel leun a vicherourion ha pelloc’h, el lenn o flaeriañ
ma’z ae gwechall da neuial. Aon en deus avat a guitaat ar bed anavezet ha’n em reiñ d’un darempred
nevez ha nac’h a ra tarzhañ kombodig ar pemdez. Alies e van dilavar ha pa gomz, ne ra nemet
gourdrouz, tamall pe lavarout e-giz un digarez, « Me ho kar ». Padal, o sellout ouzh e zremm c’hinet,
e spurmanter a-wechoù un den all a steuz ken buan all ha war ar skramm ne chom ken nemet Janos o
c’hedal, klozet warnañ e-unan. Ken diaes eo bevañ. Ur wech hepken en deus hañvalet emdreiñ, pa voe
kresket gopr Juli. Hag an holl hag ober anezhi ur c’hast brientekaet gant ar rener hag ar penn-pare, ha
Janos ha lopañ warno evit he gwareziñ. Diwezhatoc’h e vo graet ur c’hast ganti en-dro, gant tiegezh
Janos o tamall dezhi bezañ plac’h-vamm ha klask skrapañ en un taol paotr, ti ha gwenneion. Met an
dro-mañ, Janos a gas kuit an dud ha Juli zoken, hag adarre en em gloz a-dreñv stalafioù ha dorioù pell
diouzh ar bed. O c’harantez zo padet nav mizvezh ha seblantout a ra c’hwitout. Diwar an derou eo bet
ur c’henstourm hag azonus eo o saviad kevredigezhel er c’heñver-se – ur penn-pare, un darbarerez.
Evit a sell ouzh Janos, mestroniañ Juli zo un doare da ersaviñ ouzh e diegezh, ar greanti hag ur vuhez
voustrus. Ar sodell didec’hus-se dreist-holl a zeuy a-benn da skoilhañ ouzh o darempred.
Penaos kemmañ ar vuhez ? Penaos sevel darempredoù gant ar re all ? Setu goulennoù er film,
manet direspont. Ne c’hellomp nemet arvestiñ ouzh an div dudenn. Un den eus ar gevredigezh
henvoazel eo Janos enta ha Juli a gas ganti ar strafuilh. Hogen piv eo ? Kevrinusoc’h eget ar paotr eo
pa ra diouer dimp ar munudoù diwar he fenn. Ur garantez he deus bet gwechall ouzh ur paotr all
dimezet hag ur bugel zo ganet a zesav bremañ. Daoust d’o disparti o deus dalc’het da gejañ an eil gant
egile. N’eus ket bet displeget dimp perak eo aet digantañ, evel pa na vije ket an tremened-se pouezus
ken. Rak an amzer-vremañ eo a vern ha deuet eo o c’harantez da vezañ un dra bennak all, bresk ha
kreñv. An dra nevez-se ne anad ket en o c’homzoù hepken, hogen ivez en o jestroù, e luskoù o
daouarn, er skeudennoù anezho o-daou. Tenerded ha fiziañs sioul. Pep hini a glask lezel egile en e
frankiz, gwellañ ma c’hell. Evel un egin a zarempred dianav er pemdez. Gant Janos ivez he deus
strivet da dreuzfurmiñ al liammoù etrezo. Stourmet he deus outañ evit gwareziñ he frankiz-hi ha
dizoleiñ donoc’h piv eo. En aner eo bet avat. En diwezh e hañval kemer an tec’h ha mont a ra kuit
diouzh he zu da c’hounit he bara ha da wilioudiñ he-unan-penn. Nac’het he deus bezañ lonket ha
kaout evel an holl ur gwaz, un ti, un embregerezh hag all… Un den war glask eus ur vuhez all eo Juli.
« Me ho kar », a ziogelont bewech evit klozañ o zabutoù, met ne spir ket da zisplegañ perak e
chomont da vevañ a-gevret, ken digembezus eo o selloù ouzh ar bed. Ar verb-se etrezo, kleuz ha
kollet e ster dioutañ, n’eo mui nemet ur falsalc’houez. « Karantez », petra a dalvez hervez an div
dudenn ? Hag an hevelep tra eo ganto o-daou ? Juli a gar ar paotr all ivez ha hennezh a gar e wreg.
Evel pa vijent rediet da dremen gant ar ger kozh-se e diouer unan all. En o daoulagad atersus e sav ur
goulenn dirak un dra dreistlavar ha chom a reont tav. Penaos reiñ ur ster nevez d’ar garantez ? Lusket
o deus ur c’hantren na vo morse echu. Penaos gouzout ha ne zeuy ket ar paotr en-dro davet ar plac’h,
pe ar c’hontrol ?
Kilenc honap zo savet evel ur goulenn na c’haller respont dezhañ nemet dre c’houlenn a-nevez, ha
ken kevrinus hag un tamm buhez eo. N’eus ket a gentel, na diskoulm, na c’hwitadenn. Emañ Janos ha

Juli o vevañ dirazomp hep desteriañ, na displegañ, na kantreizhañ, ha diwarno e loc’h ar c’hudennoù
stignet er film. Koulskoude, n’eo morse ar film un adsked eus ar werc’helezh, hag eñ tost a-wechoù
d’un testeni war ar c’hemm o c’hoarvezout e stuzegezh Hungaria – ar bed henvoazel o frailhañ a bep
tu. E gwirionez, diforc’h-mat eo diouzh ar filmoù-beveziñ all e kement ma tifloup dioutañ ur fetister
par da hini ar vuhez. Evel pa he dije Marta Mészáros ranket ijinañ un doare all da filmañ. Pe anez,
penaos dont a-benn da derriñ war an dozell, davit furmoù all a garantez ? Dirazomp e vev
dremmourion filmet gant un den all nepell, ha damvezant eo an aozerez. Daeroù Juli en dibenn a zo
muioc’h eget ar gwentloù hag he foan o vont digant Janos. Poan Juli oc’h arnodiñ he buhez int ha hini
Marta Mészáros o c’henel he film. Daeroù dirak ar goullo. Un tenerder kreñv-tre a ziskouez M.
Mészáros ouzh an dud o c’hoari dirazi. Parañ a ra he daoulagad warno evit furchal don enno, dindan o
dremmoù hag o c’horfoù, o neuzioù hag o jestroù, ken na hañval bezañ feuls a-wechoù. Emañ o
sellout pizh outo a-ziadreñv ur meni gwerenn-greskiñ, seul vui ma’z eo an istor kreizet war an div
dudenn, hag ar bed tro-dro a zizoloomp a-ser ganto. Da heul o deus un doare hogos kigek da gomz,
touch ha sellout, tevel pell a-wechoù hag a-daol-trumm distagañ kompez o c’homzoù. Hag atersus int
e-giz an dud a gejomp outo bemdez.
Chantal an NOALLEG.

LIZHEROU
Digant Yann-Baol an Noalleg da Guy Étienne.
Setu, a-benn ar fin, adstagañ a ran gant va lizher goude bezañ eñ dilezet abaoe div sizhun, ken
skuizh on gant seurt dour-gwelien. E gwir, leun-barr eo ar muzul gant seurt glabouserezh a-c’houde
pemont vloaz : Roparz Hemon en deus komzet fraezh a-walc’h war an divoud – ar « yezh » an hini eo
c’hoazh ! –, ha n’omp ket atebek war stad an traoù er c’heñver-se. A bep seurt a vez klevet ha lennet !
Anez un eskemm lizheroù a’m eus bet tro da lenn war Ouest-France etre F. Morvannou ha J.-M.
Domenach o tennañ da « gudenn » ar yezh – ar brezhoneg, evel just –, dilezet ’m bije pep tra, ken aner
e hañval din bezañ tabutal a-heligentañ war ur c’hraf a zo splann ha fraezh. E berr gomzoù, eus petra
ez eus anv en daou lizher-se ? Kareziñ a ra Morvannou broadelouriezh ha chaovinegezh c’hall
Domenach, o tamall dezhañ gouruhelaat ar sevenadur gall ha diverzout kultur e bobl-eñ. Ha da zegas
da arguzennoù an enebadur etre ur c’hultur koueriadel (breizhat) hag ur c’hultur bourc’hizel (gall).
Setu an arroud : « Qu’est-ce que l’on nous a proposé à sa place ? La langue française, soit. Sa
possession n’est pas un bagage négligeable. Mais à quel prix ? Au prix de rejeter sa langue
maternelle, la culture paysanne où elle s’enracinait, et pour accéder à quoi ? A la culture
universelle ? Non, à la culture bourgeoise, pleine de mépris pour les langues et les cultures “d’en
bas”, populaires. » Adkavout a reer c’hoazh un nebeut dodennoù a zo bet dezrannet e-barzh La
langue bretonne et la révolution, Rennes, 1972, ha n’eo ket va amboaz distreiñ warno. Lavaromp
buan-hag-aes ez eo distremenet a-grenn hiziv an deiz kudenn ar « vammyezh » ha hini ar sañset
« kultur koueriadel ». Diwerc’hek penn-da-benn eo enta arguzennoù eus ar seurt. A-du-rall ez
adkemer e genskriver bommoù eus al levr usveneget : « Je n’aime pas le chauvinisme. Je n’aime pas
non plus le masochisme. Ni certaine façon, très à la mode, de refaire l’histoire en gommant tout ce
qui gêne. Il n’est pas vrai que le déclin des langues “régionales” soit dû seulement à une politique
brutale d’assimilation, dirigée de l’extérieur ; cette politique n’aurait pas donné beaucoup de
résultats si les gens du pays n’avaient pas, eux-mêmes pour de mauvaises et de bonnes raisons,
souhaité parler français et oublier leur langue. » Setu a zo splann. Ac’hanta ! Perak kenderc’hel da
bleustriñ war ur yezh a zo bet dilezet gant an dud he c’homze ? Hag a-benn ar fin, ha n’eo ket luziañ
ar gudenn mui-oc’h-mui, beuziñ ar pesk, degas atav « kudenn ar yezh » e kont ? Breizhiz o deus
dilezet o zeodyezhoù evit ar galleg ha kement-se o deus kaset da benn en ur par berr a-walc’h.
Abegoù mat o doa, memes tra, ha lavarout ez int bet rediet zo lakaat anezho da sotoc’h eget ma’z int !
E gwir, kreñv meurbet eo kemplezh an tru gant Breizhiz ’zo… Un araez eo bet ar galleg da dizhout ar
bed arnevez, se zo sklaer, evel ma’z eo bremañ pouezus-bras gouzout yezhoù all evel ar saozneg da
skouer, e tachennoù ’zo. N’eus kudenn ebet enta evit a sell ar « yezh » pa’z eus tu evit n’eus forzh piv
da zeskiñ yezhoù all. Hag an neb en deus beajet un tammig – sañset ez eus ur bern foeterien-hent dumañ –, en goar ervat. Hag, forzh penaos, ha kudennoù yezhel zo e Breizh ? Ha n’eo ket gouest an dud
d’en em gompren kenetrezo ? Pe e galleg e ve, pe e brezhoneg, pe en ur yezh all ? Pelec’h emañ an
dalc’h enta ? Lavarout emañ e par ar « yezh » zo lakaat kudenn war ar furm, an diavaez, ar gorre.
Difenn ar « yezh » enta a zo difenn ur furm diavaez, difenn ur golo, goullo meur a wech. Ha padal,
da’m meno, emañ an dalc’h en danvez, en eztaol, el lavar. Me oar mat ez eo un tammig eeunik kemer
an divrannadur skolastek furm/ danvez, met ur bazenn gentañ eo er preder. Anat n’eus ket danvez hep
furm, n’eus ket a lavar hep yezh, ha n’eus ket furm hep danvez… Hon labour hag al lavar nevez o
nodiñ ennañ (drezañ) zo liammet strizh an eil ouzh egile. Nag an eil nag egile, avat, n’en deus al lec’h
kentañ. Ur wech lakaet war wel deberzhegezh ar furm e chom memes tra da ziskouez ez eus ganti un
nebeut amplegadoù rekis ; pe e gerioù all, pa gomzan eus ar brezhoneg, ez eus da ziskouez ne c’haller
ket ober forzh petra anez foeltrañ pep gouskor d’al lavar nevez oc’h eskoriñ nomañ ha lomañ. Ni eo a
zo e kont ha den ebet ne ray hon labour en hon lec’h.
Da gentañ, enta, e fell din tabutal, me ivez, a-zivout ar « furm », pa na ve nemet evit divoustrañ un
tammig. Marteze e vin garv ha flemmus un disterañ, met kement-se a ziskouezo e vin bet paket gant
ar c’hoari ! Klask a rin neoazh bezañ trec’h da’m youloù, pegen diaes bennak e ve, goût a ouzon
ervat… E gwir, un afer luziet kenan e hañval bezañ d’ar c’hentañ sell. Soñjit ’ta : nouspet doareoù-

skrivañ, -distagañ, o tiwanañ bemdez-doue e korn ar brezhoneg razh ar c’hazetennoù – pa nad eo ket
un doare-skrivañ personel-rik evit oristaled war glask eus un diforc’helezh bennak – ; pe c’hoazh ar
sañset brezhoneg « purju » a ve boas kouerion Breizh-Izel d’ober gantañ, enebet ouzh ar brezhoneg
« chimik » : eleze diouzh un tu ar « sistr bouchet mod kozh » ha diouzh an tu all an hini « a zo asid ebarzh », pe « eske me ouia-mein » evel a lavarer e’m « c’horn-bro » ! War a’m eus klevet e vo digoret
ur skol-vamm e Naoned ? Met kudennoù loskus a zo, a-hervez : petore teodyezh arverañ da gelenn ar
vugaligoù ? Dirouestlet int bet a drugarez Doue ! Graet e vo gant trefoedach ur barrezig vihan a greiz
Breizh, peogwir eo ur « yezh etre », war a’m eus klevet. Etre petra ha petra, avat ? Evel pa vije ar pal
meur adsevel an teodyezhoù evel ma oant en 19t kantved. Pa ouzer pezh zo c’hoarvezet a-c’houde ez
eus peadra da gaout aon evit ar paour-kaezh bugale o devo talvezet da voc’h-indez evit sorc’hennoù
di-ster. Farsus e vije, ma ne vije ket ken truezus : diouzh un tu parlantoù trefoedachet o vervel plarik,
goustadik – gant o marv naturel evit ur wech ! –, divarrek da eztaoliñ un dekvedenn eus kealioù ar
vuhez a vremañ ha dilezet en abeg da se evit un darn vat, ha diouzh an tu all tud o klask
« gwriziennañ », intentit drevezañ restachoù brein, nemet e kresk mat an traoù e-barzh an teil, c’hwi
oar ! O vont diouzh seurt savboent e ve gwell ober gant « mobilet », « faoteilh », « inspirasion »,
« uzin », « mikro », « ekouteur », h.a., e-lec’h « c’hwil-tan », « kador-vrec’h », « awen », « greanti »,
« klevell », « komzell ». Hag a-benn ar fin, gant piv emañ ar gudenn ? Gant ar re a oar an daou ?
N’eus kudenn ebet, war a ouzon, gant an dud a ra gant pezh a chom eus an teodyezhoù brezhonek evit
en em gompren. « Ni ’n em zimerda », emezo e’m « c’horn-bro » – ya ur c’horn-bro er brezhonegva
a’m eus-me ! N’eus preder purjuelour ebet gant an dud ha ne vern dezho ober gant « breton mod
kozh », pe « breton ha galleg kej-mej », pe… gant « galleg podoù ». Goût a ouzont ervat n’eus a-fet
yezh a sevenadur evito, -ent saviadel-, met ar galleg. Ha c’hoant ebet n’o deus da zistreiñ d’an natur
ouez evit ober plijadur da « baotred ar yezh » (hag ar merc’hed ’ta ?). Ar re-se a damall dimp distrujañ
o zeodyezhoù moumoun. Diogeliñ a ran n’omp ket kiriek mard eont da get dre un distruj naturel. An
natur burju eus ar burjuañ eo, na petra ’ta ! Daou zistruj enebet-krenn zo : ar breinañ hag ar c’hrouiñ.
Dav en em glevout diouzhtu da vat : emañ an holl deodyezhoù e par ar marv, e meur a lec’h, ha ne
reont nemet kenderc’hel gant ar giladenn bet boulc’het a-bell’zo. E’m « c’horn-bro », da skouer, ez a
war zistresañ afo, ken e par an ereadurezh ken e par ar c’heriadurezh. Tiegezhel-rik eo ouzhpenn se,
tiegezhoù kozh a fell din lavarout, ha kilañ a ra eno zoken. Mechal hag e talvez ar boan difenn ur seurt
plegenn. Me oar e vo lavaret din n’eo ket heñvel ar gont e pep lec’h, me oar ez eus tud oc’h ijinañ ur
vuhez kevredigezhel gwirion tu bennak war ar maez e Breizh-Izel… Tud o hunvreal int a-benn ar fin
ha reuzeudik, peogwir e ouzont ervat n’eo ket gwir tamm ebet. Lavaret ez eus bet alies ne fell ket
dezho gwelout an traoù evel m’emaint. Ha farsus kenan e vije c’hoazh, ma ne vije ket ken tristidik :
dalc’hidi ar yezh purju a oar-int al liesañ ar yezh arnevez ha ne oufent ket skrivañ ul linenn da
ziskleriañ o c’harantez d’ar yezh-pobl a empentont hep ober gant un pe daou dermen nevez. Petra ra
dezho lavarout « died-hud » pe « evaj majik » pa ouzont an daou ? Menegomp ivez e kavont da
deskiñ kembraeg war ar marc’had, pezh a ziskouez ne gredont ket kalz er pezh a ziogelont a-hend-all.
Evit piv e komzont neuze ? Pe, karout a rafent mirout un tachad gouez e Breizh-Izel, ennañ un nebeut
tud o kenderc’hel gant trefoedachoù o’n em c’hallekaat mui-oc’h-mui ? Anat eo n’eus ket ezhomm
prederiañ hir amzer evit gwelout ez eo disol ha lu penn-da-benn arguzennoù an dud kar-o-yezh-pobl.
Ur c’heneil a roe din an deiz all ur skouer fentus : n’ouzon ket mui petore kelaouenn vreizhek
divyezhek oc’h embann barzhonegoù e galleg gant an droidigezh e brezhoneg – pe ar c’hontrol e ve ?
–, nemet o doa kavet gwell ober gant termenoù nevez, hag int tost d’ar yezh-pobl ivez, e-lec’h ober
double emploi ha bezañ lu penn-da-benn.
War betra eo soliet kealiadurezh ar burjuelourion ? Ha n’int ket stag c’hoazh e doare pe zoare
ouzh restachoù kevredigezh an 19t kantved, bed ar parrezioù, ar c’hornioù-bro hag o farlantoù
diniver ? Tud o vevañ e kêr ar peurliesañ, en arlez, o hiraezhiñ d’ar vuhez wechall pe ouzh he ijinañ
kentoc’h. Anat eo o spered kloc’hdi pa c’houlennont da gentañ evit toullañ kaoz « eus pelec’h
emaoc’h ». Hag evel ma lavar din Chantal : « Ha me neuze, ne’m eus korn-bro ebet ! Petra respont ?
Ha ne c’hallan ket lavarout dezho penaos e vez distaget ar ger-mañ-ger du-mañ. N’eus met brezhoneg
berr-ha-berr evidon ! N’eus adanv ebet. » A-benn ar fin, mechal perak ned eont ket da vevañ razh war
ar maez, pa blij dezho kement war a hañval. Kempoell e vije da nebeutañ. Hag evit gwir, ken euver eo
an tabut-se, ma klevan ennon an heug o tont. Ya, erfin, ha n’eus met el ledenez-mañ e ve didalvoud an

deskadurezh, ar stummadur ? Ha n’eus met er penn-mañ eus ar bed e ve priziet an digelenn, an
dic’houzoud hag an diouiziegezh, war zigarez ez eo poblek, purju, ha me oar-me ! ? ! Ar pezh zo
kasaus eo e pad seurt glabouserezh abaoe un hanter gantved da nebeutañ ha dezrannet eo bet endeo
meur a wech gant meur a zen. Kalz ne vern, bez’ ez eus atav tud oc’h adchaokat an hevelep
rimadelloù betek ar mare ma vo aet ar sigur da get penn-da-benn. Ha n’eus ket ezhomm da vezañ ur
savant bras evit stadañ n’o deus ar yezhpoblkarourion degaset netra, pe ken nebeut, abaoe an amzer
m’emaint o ragachat. Mar en deus ar brezhoneg graet araokadennoù ez eo bennozh da strivoù diastal
un nebeut « kimiourion » eo ha n’eo ket sur a-walc’h o leñvañ ha klemmichal, e-giz un toullad tud a
ra mat-tre heptañ an tri c’hard eus an amzer. Stroñset an emframmoù kozh e Breizh, tud a zo en em
gavet divarc’het hag en arlez, ha dreist-holl ar re o doa kuitaet ar maezioù hep bezañ ebarzhet pennda-benn c’hoazh e buhez ar c’hêrioù. Seul gent a se pa o deus tro da stadañ bemdez emañ ar galleg o
c’hounit tachenn diwar-goust an trefoedachoù o vordilhañ. Tu ebet da zistreiñ war-gil. Ha kaer o deus
re ar purjueg klemm, tra ne ra, ken m’en em gavont en arlez mui-oc’h-mui gant ur gealiadurezh a zo
heklev un nebeut lec’hiennoù boutin o treuzpadout, hep ar sol kevredadel avat. (Sellit ar bommoù
gallek kentañ e derou al lizher.) E lec’h o broudañ da brederiañ, kement-se o lak da vezañ taer pe
diwasket. Hag int da ijinañ un doare-skrivañ nevez, skiantel ar wech-mañ, a ziskoulmo ar
c’hudennoù ! An dud diwar ar maez a anavezo o yezh-int, peogwir e vo skrivet evel ma vez distaget !
Hag ar rac’hoan o vont en-dro c’hoazh… Ha war zigarez difenn ar yezh-pobl e tegasont ur meskaj
spontus o lakaat en arvar ar yezh unvan ha solut, pa emañ o trec’hiñ ent saviadel. Ur gaou grevus a
reont d’ar brezhoneg a-benn ar fin, hep degas tra ebet a nevez, nemet un dizurzh vrasoc’h. Hag an
dorzh a c’hellomp kas en-dro d’ar gêr o tamall dezho foeltrañ ur yezh he deus dikouezet bezañ ur
benveg mat a-walc’h betek-henn, pa lakaer e kont an holl labour a zo bet kaset da benn. Ha da
c’hervel ar « c’hultur koueriadel » da zifenn o labour-tarvañ… Petra eo se ar « bobl » evito a-benn ar
fin ? Ur c’heal gwall zispis, mat da lavarout forzh petra, pa ouzer ervat ne zeuy morse ar sañset
« pobl » da sevel klemm ha ledan eo he c’hein. Ya, erfin, dav eo bezañ dall evit gwelout yec’hed ha
glanded er vreinadurezh. Un anadenn vredkevredadel zo aze, hep mar, ha talvezout a rafe ar boan he
studiañ. Ur meni spont, un emdec’h diouzh ar werc’helezh, un ezkounadur, un diverkadur evit a sell
an traoù a c’hell bezañ diaezus, evel da heul ur gwallzarvoud pe ur stroñs bennak, klask ur repu er
faltazi gleñvedel, en un tremened ijinet, en ur werc’helezh empentet, ur seurt skizofreniezh a ve
deurus studiañ. Aon o deus rak ar pezh a zo dianav, divoutin, divoas. En em blijout a reont er sodell,
en dozell, pa n’eus darvoud ebet o lakaat digempouez ha digompez o bed-int. Gwell ganto ur
brezhoneg boutin, boas, sioulaus, trefoet, brein, gallekaet, pe gwell galleg zoken, eget un dra bennak
diaezus o trefuiñ gorre lor o femdez, o lakaat brall enno, ouzh o lakaat e kont, o tioueliañ ar
werc’helezh a fell dezho kuzhat, o tiskouez splann an distervez m’emaint ha reuzeudigezh o
brizhhunvreoù.
Evit klozañ e fell din burutellat un tammig un pe ziv ziogeladenn a-berzh Domenach, tennet eus
an hevelep lizher : « Il n’est pas nécessaire pour autant de rabaisser la culture française, la seule à
travers laquelle, aujourd’hui, les français peuvent accéder à l’universel, et d’innombrables étrangers.
() Le français est le véhicule d’une pensée critique et libératrice. Le breton ne pourrait pas jouer ce
rôle. » Anat ne c’hell « talvezout » ar brezhoneg nemet e kement ma teu da vezañ ul lec’h m’en em
werc’hela ul lavar nevez. N’eo ket hepken e ve anezhañ dor al lavar planedennel a zo, eleze ar bed
arnevez, bed an 20t kantved, bed ar gevredigezh c’hreantel a rizh kozh – a-walc’h eo ar galleg er feurse, daoust ma’z eus ezhomm mui-oc’h-mui, hiziv an deiz, eus ar saozneg war dachennoù evel ar
gimiezh, an elektronik, ar stlennoniezh, e berr diskiblezhioù kalvezel –, met kentoc’h e tigorfe dorioù
nevez war dachennoù nevez, e ve ur benveg azas da « arnodiñ ar goullo ». Setu penaos e komprenan
an holl labourioù hon eus war ar stern. Seurt labourioù a zo da gas da benn e darempred gant ar bedholl, rak un tamm e pep lec’h ez eus tud gant an hevelep preder. N’hon eus ket da vont da heul ar
c’hreizennoù diavaez-se, met dav eo dimp pleustriñ amañ ha bremañ war hon bed-ni. Ned eo ket an
hollveziadelezh un dra bennak a dizher, eleze un dra bennak diavaez a ranker strivañ da ziraez, ur
meni boudelezh sonnaet, ur pimpatrom da zrevezañ, met er c’hontrol, eskoriñ a ra en hon labour-ni, ha
n’omp ket mistri warni, eskoriñ a ra pe get, dre hon dafar deberzhek, evel n’eus forzh pe zafar, dindan
ur golo ken deberzhek all. Amplegadoù a zo evit a sell ar yezh evel ma’z eus gant n’eus forzh petore
kenderc’hañ, avat. An diaz kevredadel a fell din menegiñ. Ned eo ket evel just keal an « diaz

poblañsel » meizet gant un amboaz politikel. Dav kaout un niver a yezherion bras a-walc’h evit
amparañ ar metou a bourchaso magadurezh danvezel ha kefredel, eleze e vo bras ar skoilhoù hep un
diaz armerzhel ha kefredel doues a-walc’h. Ha se eo a’m lak da dabutal ha da gareziñ an
naturelourion-goubarzhelourion o kaeañ ouzhimp. Estreget ar sell diazremm-se ez eus avat : dav kaout
un donder amzer enlouc’het en dafar – un teñzor a lavarer en degouezh –, na c’hell talvezout nemet e
kement ma’z eo adkemeret en ur c’hrouiñ, eilsavelet ha treuzfurmet. Ar metou diazremm ha diazerc’h
eo a ra eus ur yezh dafar ul lavar, e gerioù all amveziad bonvezus. Anat n’eus kudenn yezhel ebet e
Breizh. Tud dezho an hevelep yezh o deus alies mil boan d’en em gompren : n’eus met kemer e kont
ar foz a zo etre tud o hiraezhiñ d’ar vuhez wechall hag ar re mennet da sevel ur sevenadur nevez.
Diouzh un tu all, an hevelep lavar a c’hell en em gavout dindan furmoù disheñvel, ar furmoù-se o tont
diwar un dafar a zo disheñvel en derou. Gwir eo ne c’haller ket « dibab » al lec’h ma teu ar bed dimp.
Amañ e fell din menegiñ ur rebechig a vez graet dimp alies : treuzplaket e ve hon yezh diwar ar
galleg ? Kavout a reer an tamall-se gant daou rumm tud da nebeutañ : ar re na ouzont nemet galleg
ervat hag a glev ar c’hwezh anezhañ e pep lec’h, evel just, hag o vezañ ma’z int ivez purjuelourion
c’hredus e lopont warnomp en anv ar purju (sellit ar pismigadurioù disol graet ouzh troiennoù poblek
eus ar poblekañ evel Ez an, Setu me, Digarez me, h.a.) ; hag ar re all a gav dezho ez eo gall nep preder
oc’h ober dave d’ar bed kempred. Anat eo bet levezonet abaoe pell hon yezh gant ar galleg ha
levezonet eo c’hoazh. Nemet e ve traoù gwechall gwelloc’h eget traoù bremañ, pechañs ? Ac’hanta, ar
C’hallaoued o deus degaset traoù a bouez ha laouen eo bet Breizhiz d’o c’havout pa n’o doa netra ahend-all. Ra vint trugarekaet amañ ! Petra a fell deoc’h : emañ ar sevenadur gall e-barzh hon dafar,
plijet pe get ! Ha tu ebet da ziverkañ an dra-se. Ha perak e ve fall, forzh penaos ? Ar gudenn a zo
bremañ n’eo ket klask diverkañ gant un taol gom dek kantved, met ensammañ an dra-se ha krouiñ. Ha
disoc’h ar c’hrouiñ-se a vo brezhon kement ha ma fell dimp. A-du-rall e ve ret menegiñ levezonoù all
– pep tra a zo mat da zafar –, ar saozneg, an amerikaneg, an alamaneg, hag all, hag all, ar voull ront en
he fezh a-benn ar fin ! Labour a vo evit skolveureion an dazont !
Poent eo pellaat diouzh ar broviñsegezh, ha poent bras zoken. Pep tra a zo frouezh ar c’hrouiñ ha
n’eus yezh naturel ebet nemet oc’hal evel ar moc’h. N’eus anv ebet a zifenn – pa na ve en em zifenn
ouzh ar sañset difennourion –, n’en deus ar c’hrouiñ netra da zifenn. Hon benveg yezhel a zo ennañ ar
mentoù diazerc’h ha diazremm eus an dafar en ampar, dav dezhi enta !
19 02 78.
***
Digant Roger Le Nestour da Guy Étienne.
E’z lizher da Padrig an Habask (Emsav, 122/61-62, 1977) e tiogelez emañ da obererezh a vremañ
e-maez amgant ar politikerezh. C’hwitadenn obererezh politikel E.S.B. zo bet stadet ivez gant
Gwenael Maze da-geñver DOP-ROB 1976 (Sl. An arbennikadur emsavel ha leviadurezh E.S.B.,
Emsav, 112/121-127, 1977) hag e pennadoù all skrivet gantañ da c’houde. Bremañ emaomp muioc’h
e-tailh da c’houzout perak hon eus graet tro-wenn. E gwirionez n’eus plas ebet evidomp war al
leurenn bolitikel gall (a zo an hini vreizhat un arvez rannvroel anezhi hepken). Eus petra ez eus kont e
Frañs bremañ ? Eus difenn emsav an 18t kantved ouzh e eneberion : e eneberion voniek eus an tu
dehou pellañ evel just, hag ivez ar re all, kalz niverusoc’h, na zistaolont ket an emsav-se, met a fell
dezho e ziren d’ar politikerezh dre ma kavont bastus an treuzfurmadurioù en deus degaset er bed. Hag
emañ an tu kleiz hag an tu dehou oc’h en em gannañ war gudennoù a zo e gwirionez kudennoù eus an
19t kantved.
E pevarenn diwezhañ an 20t kantved n’eo ket bet kaset da benn c’hoazh ar greanteladur el lodenn
vrasañ eus Frañs, ma chom bresk an ijinerezhioù a-dal d’an enkadenn a vremañ. Kement-se a zevoud
e pep keñver un isdiorreadur a zo e disklot krenn gant hon amzer. E kalz kêrioù proviñsel bihan e vez
sellet evel reizh e vefe truezek ar c’hlañvdioù hag a live izel ar skolioù. (Menegiñ a rafen a-walc’h
degouezh Pondi, nemet e’m eus klevet lavarout ez eus bet araokadennoù bras ; un amzer zo bet avat
ma kaven souezhus feur-mervel klañvdi Pondi). A-fet aveadurioù kevredin ez eus traoù na zlefent ket

ober kudenn ken, evel an diouer a vagourioù evit bugale ar merc’hed o labourat. Kestal a reer evit an
dalled, ar seizidi, evit an imbourc’h war ar c’hrign-bev, h.a. : n’eus ket bet kavet c’hoazh ur
c’helliderezh foran o vastañ d’an ezhommoù-se. Da betra e tenn holl adreizhadurioù lerc’h-ouzhlerc’h an deskadurezh, ma n’eo ket evit azdedaoliñ ur gevredigezh dezhi ul luniadur naontekvidik ?
Troomp war-du kudennoù dibarekoc’h da Vreizh (n’eo ket da Vreizh hepken avat). Da zifenn
emañ c’hoazh al likelezh ouzh ar gloerelourion. Daoust d’ar strivoù o deus graet da arnevesaat, n’eo
ket deuet c’hoazh ar pep muiañ eus ar gouerion a-benn d’en em zijabliñ penn-da-benn diouzh an
emframmoù henvoazel. Hir-tre e vez atav o devezhioù labour ha ponner e van pouez an digenvezded
war o doareoù-bevañ. Padal, skouer ar c’hibboutzim a ziskouez e c’hallfe ivez labourerion ar
gounezerezh anavezout ur vuhez kevredigezhel kalz reishoc’h. Arabat lavarout e c’hoarvez kement-se
en ur vro bell : un aoz nevez eus ar glad a c’hell sellout ivez ouzh Breizhiz. Met an aozadurioù kouer
araokadekañ zoken, evel ar « Paysans Travailleurs » pe ar M.O.D.E.F., ne lakaont ket en arvar a-benn
ar fin ar mod-kenderc’hañ a vremañ diazezet war ar stalioù hiniennel, a ro an tu marteze d’an dieion
da vezañ dizalc’h (ha c’hoazh, nebeut-ouzh-nebeut), met o lak da baeañ ker kenan o dizalc’hiezh.
Azonus eo kudenn ar Gopr izek. Anat eo ez eo divastus evel m’emañ. Sevel anezhañ da 2 400 lur
a rofe d’an holl an tu da brenañ digudenn ar pep retañ, hep rankout krennañ war ar boued ha traoùdiazez all. Evel just e tegasfe ivez seurt kresk trumm eus ar Gopr izek diaesterioù ouzhpenn da reoliñ
ar monc’hwezh hag arvaroù evit dazont embregerezhioù ’zo e-touez ar re vihan hag etre. Arabat klask
diwelout ar c’hudennoù-se a zo gwir, nemet ez eo dav lavarout e talvezont da guzhat traoù all
dianzavadusoc’h. An devoud end-eeun e vez sellet evel digembezus ur Gopr izek dereat hag un
armerzh yac’h, daoust m’emaomp en unan eus broioù pinvidikañ ar bed, a ziskuilh ur speredegezh
naontekvidik hag ur youl da zerc’hel ul luniadur kevredigezhel distremenet. Met setu ma krog an
traoù da gemmañ pa dosta an dilennadegoù. A-du emañ bremañ J.J.S.S. evit lakaat ar Gopr izek da
2 400 lur, o c’houlenn avat ur bloaz goursez. Evit Barre a zo evezhiekoc’k, ha ne ro termen ebet evit
uhelaat ar S.M.I.C. d’an hevelep gwerzh. Dre eurvad ez eus dilennadegoù dezverezhel bep pemp
bloaz hepken, rak mar bije bep dek vloaz pe muioc’h, o dije ar broleterion c’hall ezhomm eus ur
basianted rouez.
Tost kant vloaz goude lezenn 1884, n’eo ket diogel c’hoazh ar gwir-c’hweluniadiñ e kalz
embregerezhioù. Ha gourdrouz zo war an holl frankizoù dre vras. Degouezh Monique Guemann hag
aferioù all a ziskouez ez eo diaes-tre d’ar reizhaouerion chom dizalc’h e-keñver ar galloud. N’eo ket
direndael c’hoazh trec’h Dispac’h 1789. Pe emzalc’h a vo hini ar vourc’hizion c’hall pa na arc’hwelo
mui ar renad gwerinek en o gounid dezho ? N’eo ket sur ne vo ket hoalet un darn anezho da nebeutañ
gant un diskoulm faskour. Hag ar vourc’hizelezh alaman ? Hag ar vourc’hizelezh italian ?
Ha neb a glask stignañ kudennoù hon amzer a gav un eneberezh spontus dirazañ. Emañ un
tammig evel Galileo dirak an Iliz. Anat eo ez eo direnkus kudennoù an 20t kantved evit ar re o deus
diazezet o remzad war re an 19t. Pe neuze e vez arveret ar c’hudennoù nevez war un amboaz dilennel.
Emañ an holl bremañ o klask mouezhioù an ekologourion, met n’eus ket kalz lec’h d’an trevvaelezh e
kelennadurezh ar strolladoù kleiz pe dehou. Kudennoù al labourerion enbroet a c’hell chom
diziskoulm : nebeut-tre anezho o deus ar gwir-mouezhiañ. E-touez ar re o deus graet berzh er
politikerezh dre zifenn likelezh an deskadurezh, ez eus meur a hini o hetiñ ma chomfe kudenn an
deskadurezh prevez e-skourr : da betra e talvezint d’an deiz ma vo reizhet ?
Pezh a c’hoarvez en diabarzh a adkaver en diavaez. E hil leviadurezh-trevadenniñ an 19t kantved
emañ ar politikerezh renet e-keñver broioù an Trede Bed, ha n’eur ket deuet a-benn c’hoazh da gaout
darempredoù reizh ganto. Derc’hel a reer ur gweladur europagreizelour eus ar bed, a zo distremenet
bremañ. Priziañ a reer Stadoù ar c’hevandirioù all dreist-holl diwar ar surentez m’emañ ar c’hevalaoù
europat hag amerikan bet postet war o ziriegezh. Aon a ra da Gornogiz gouarnamantoù an Trede Bed
a venn ensammañ kudennoù o bro ha difenn he finvidigezhioù. Seul argilusoc’h, seul welloc’h ar
renad enta : splann eo war an dachenn-se kiladur Europiz e-keñver emsav an 18t kantved, daoust ma’z
eo int o deus lakaet pobloù ar rannvedoù all e darempred gantañ. E riezoù an Trede Bed a zo bet
« roet » dezho an dizalc’hiezh, n’eo ket bet gouest ar bourc’hizelezhioù broadel nevez da vezañ
luskerezed emsav an 18t kantved evel ma’z eo bet ar bourc’hizelezhioù europat ha norzamerikat.

N’eus netra orinel ivez gant an dispac’hioù bet renet en eztrevadennoù portugalat : n’o deus graet
nemet adober ar pezh a zo bet graet c’hoazh e lec’h all. O roll eo bet freuzañ ar skoilhoù a vire ouzh
Angoliz, Mozambikiz, Gineiz a en em vataat eus emsav an 18t kantved. Ha dre ma’z eo bet ezporzhiet
an dispac’h er vrobenn, ez eo bet diskaret ar renad o terc’hel Portugaliz er-maez eus ar bed
kempredel ; bez’ e oa ur bern Gallaoued, oc’h emvennout bezañ gwerinelourion a-du-rall, a gave
dereat-tre renad Salazar evit Portugal : ha ne oa ket ur renad leviet gant katoliged vat ? E piv e fiz
bremañ Kornogiz ar gefridi stourm ouzh gouarnamantoù nevez Angola ha Mozambiko ? E Stadoù
obskurantek evel hini Zair, hag a-hend-all er Stadoù rodeziat ha suafrikat diazezet war reizhiad
hanbarzh ar gouennoù. Evit tennañ splet hepken eus degasadennoù un emsav a zo bremañ war e
dremenvan, e rank tud an Trede Bed ren brezelioù-dieubiñ a-enep Europiz pe a-enep ar
gouarnamantoù gwarezet ganto.
Anat eo ne oa ket ezhomm eus E.S.B. evit difenn emsav an 18t kantved ouzh ar gilstourmerion.
N’eus ket muioc’h ezhomm eus U.D.B., S.K.B., nag eus ar strolladoù okitaniat, euskarat, korsikat,
h.a. Emañ ar gwir gant ar c’hleiz gall : ne ra an aozadurioù-se nemet degas an disrann e nerzhoù a zo
diaes a-walc’h dija o unaniñ. Pe strollad rannvroel a c’hell en em ginnig evel barrekoc’h eget ar
Strollad komunour, da skouer, da zifenn lazioù labourerion ar rannvro ? Embreg politikel E.S.B. en
deus c’hwitet, met kement-se en deus hon lakaet da zizoleiñ n’en deus ket hon obererezh kalz a dra da
welout gant ar politikerezh beziat. « Berzhusat c’hwitadenn ! » a skriv Gwenael Maze gant gwir abeg.
Lakaomp hor bije difourket war an dachenn bolitikel, e vijemp deuet da vezañ un eil « Plaid Cymru »,
na mui na maez.
« Kudennoù eus an 19t kantved eo ar re na zeu ket an 20t a-benn da ziskoulmañ », a skriv Pierre
Sorlin en e levr war ar gevredigezh c’hall (Pierre Sorlin, La société française – I. 1840-1914, Arthaud,
Paris, 1969, p. 261). Met perak e chomomp strobet e kudennoù naontekvidik ? Peogwir o deus
eneberion ha dalc’hidi emsav an 18t kantved ezhomm an eil re eus ar re all evit derc’hel ar Stad c’hall
war-sav. Anadennoù disheñvel eo ar vroadelezh hag ar renkadelezh, met kenweet-tre ez int an eil gant
eben, ken ma n’eus ket tu da dreuzfurmiñ ar renkadelezh hep ma ve azlammoù er vroadelezh. Gant
Dispac’h 1789 e oa bet lakaet en arvar unvaniezh ar vloc’henn c’hall en abeg d’an diempradur
devoudet gant ar c’hevezerezh etre daou bennholierezh, hini ar vourc’hizelezh, hini ar vrientinelezh.
Faezhadenn vilourel 1814 a voe degemeret evel ur gwalleur divent gant ul lod eus ar C’hallaoued, met
gant levenez e-touez al lod all. Ne ersavas ket kennebeut ar Frañsizion en hevelep doare dirak
drouziwezh 1871. Disheñvel e oa diazezoù ar vrogarouriezh hervez m’edo e hil Dispac’h 1789 pe get.
E mare an Afer Dreyfus e voe rannet Frañs e div zarnad prest d’en em gannañ an eil ouzh eben.
Barnerion ar c’huzul-brezel oc’h azgwelout breudad Dreyfus e Roazhon e 1899 o devoe d’en em
zibab e doare da na lakaat koztezenn ebet da vezañ trec’h d’eben, pezh a zispleg ar varnedigezh iskis a
zougjont, n’he doa ket kalz a dra da welout gant kudenn kablusted Dreyfus. Pa zalc’her kont eus ar
redi da virout ar vloc’henn c’hall en he sav, e komprener perak n’eus ket bet a Garzhadeg wirion e
1944-1945. Neuze ez eus bet lazhet ha toullbac’het kalz tud ha sevenet kalz dialoù personel, met
chomet eo er galloud ar renkad-ren he doa prientet faezhadenn 1940 ha keveleret gant an Alamaned.
N’he doa bet ar renkad-ren nemet da aberzhiñ un nebeut hiniennoù evel Louis Renault. Etre 1944 ha
1947 avat, e mare an Dristrolladegezh, e voe lakaet bevennoù da bennholierezh ar vourc’hizelezh,
pezh a roas an tu d’ar vicherourion c’hall da ziframmañ gwellaennoù evel ar C’hedskor, o doa ar
vicherourion alaman gounezet e grez Bismarck, eleze abaoe ouzhpenn un hanterkantved. ().
D’am meno emañ ar bloc’h istorek gall en un hent-dall. Pe e vo ezvevennet eneberion emsav an
18t kantved ha diverket an isdiorreadur, met neuze e vo lakaet dazont ar vloc’henn c’hall en arvar da
heul diskar ar pennholierezh bourc’hiz a zo ar simant anezhi. Diaes e vefe d’ar c’hleiz en em dennañ,
a gav din, hep gourlakaat ur renad hollveliek, daoust ma tiogel ez eus tu da ziazezañ ar sokialouriezh
e-ser ur renad gwerinek. Hogen arabat e vefe tec’hout diouzh ar gudenn-se dre virout ar renad
kilstourmer a vremañ. Ar renad-se a c’hallfe ober adreizhadurioù talvoudek, nemet e lezfe ar
c’hudennoù kozh e-skourr, ha dic’halloud e vanfe forzh penaos dirak steuziadur an emskiant vroadel o
c’hoarvezout bremañ e Frañs evel en holl vroioù kevalaour. Padal eo poent bras skarat da vat ar
c’hudennoù naontekvidik. Emañ an diaz stummadel-poblañsel o kemmañ afo. N’eo ket mui Frañs ar
vro bloueziat evit an div drederenn ha greantel evit an drederenn diwezhañ ez eo bet keid-all. Mui-

ouzh-mui en em gav ar C’hallaoued tolpet er bannlevioù nevez, er c’harterioù trobarzhek, er Z.U.P.où. Hag ar boblañs nevez-se ne c’houzañvo ket diziwezh e vefe tremenet e-biou d’he c’hudennoù, pe
e vefe arveret ar re-mañ evit an dilennadegoù hepken. Forzh pe hent a vo kemeret enta, en em gavo ar
vloc’henn c’hall dirak dislavaroù don na weler ket penaos e c’hallo trec’hiñ dezho.
Mar bez ezhomm distrujañ ar Stad c’hall, ne vo ket evit « dieubiñ » Breizh, Okitania, h.a., met
evit gallout dont er-maez eus ar c’hudennoù dispredet ma patouilhomp. Ne vo nemet ur wech dianket
diouzh an isdiorreadur e c’hallimp stignañ en un doare reizh kudenn an darempredoù etre Bro-C’hall
istorek hag ar rannvroioù trobarzh. Neuze e c’hallo obererezh U.D.B. hag ar strolladoù rannvroel all
kemer e ster gwirion. Rak evit an ampoent n’int nemet pempet rod ar c’harr. Diskuliañ a reont
isdiorreadur ar rannvroioù trobarzh, nemet ez eo kalz barrekoc’h ar c’hleiz gall egeto d’e ziverkañ.
Anzav a ran ez on bet un tammig re vrastresek. Lakaet e’m eus kevatal tu dehou hag eneberion
emsav an 18t kantved diouzh un tu, tu kleiz ha dalc’hidi an hevelep emsav diouzh an tu all. N’eo ket
ken eeun an traoù : diaes e ve lavarout emañ an tu dehou a-vloc’h a-enep emsav an 18t kantved. Bez’
ez eus un tu dehou republikan a zo e hil Dispac’h 1789. Nemet ez eus gant an dehouidi an doug da
lemel pep nidiadegezh digant an emsav-se, da ziren hemañ d’ar politikerezh pur dre ma spir dezho an
treuzfurmadurioù en deus degaset.
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Digant Chantal an Noalleg.
Lapous-den Penn ar Bed… Setu ! An dro gentañ eo bet din arvestiñ ouzh ur pezh-c’hoari
brezhonek ! E Ti ar C’hultur Roazhon eo bet c’hoariet da-geñver « Kejadennoù ar c’hoariva amatour
breizhek » a zo padet a-hed miz c’hwevrer. Diwar The playboy of the western world, oberenn ar
skrivagner iwerzhonat, John Millington Synge, eo bet ar pezh-c’hoari-se addispleget gant C’hoariva
Brezhonek Penn-ar-Bed (C.D.U.B.)1 ha leurennet eo bet gant harp Guillaume Kergoulay2 eus Le
Théâtre du Bout du Monde. Tud ar C.D.U.B. o deus dibabet ar pezh-se e sell da reiñ buhez en-dro d’ar
c’hoariva brezhonek, dre bellaat diouzh ar farsoù ha sketchoù patronaj boas, ha se daoust d’ar
c’hudennoù a rankont talañ outo adal ma reont gant ar brezhoneg.
Petra eo an istor ?… Un davarn louet, ur gwele louet e foñs ar pezh, ur siminal en ur c’horn ha
berrloeroù o sec’hiñ e-kichen, a-us d’ar siminal un daolenn eus ar C’hrist, taolioù ha skiñvier. Tud ar
c’hoari, mezvierion, merc’hed o’n em gannañ, o huerniñ, un tad-kozh araous… Ne’m eus dalc’het
koun nemet eus furlukined… Pegeen Mike, merc’h perc’henn an davarn, zo bet goulennet da bried
gant ur c’henderv dezhi, paotr nay hag aonik. Setu ma tegouezh Christy, ur paotr yaouank, o tec’hout
den ne oar rak petra. « Lazhet ’m eus va faour-kaezh tad », emezañ, ha bod a c’houlenn. Er gêriadenn
e klask an holl mont da welout al « lazher e dad » hag ar merc’hed pergen a zered da rodal en-dro
dezhañ, Pegeen en o zouez. Neuze e teu tre Mahon kozh, tad Christy, c’hoant ennañ da dalvezout d’e
vab e daol pal. Evit gwir, n’eo ket marvet ha Pegeen a gompren ez eus bet livet gevier dezhi… An tad
hag e vab a gas kuit. War al leurenn ne chom ken nemet he zad, daou vezvier ha hi. Evel en derou e
tiskenn dezho pep a werennad vier, evel pa na vije bet morse eus Christy, ha gant ur vouezh hiraezhus
e stag da ganañ : « Kollet e’m eus ar brasañ lapous-den a oa e Penn ar Bed ». N’eus bet netra kemmet,
pe ken nebeut, hag an amzer a ya e-biou…
Souezhet on bet gant ar c’homzoù kentañ, evel pa o dije distaget ur yezh estren. A-nebeudoù avat,
e’m eus en em voazet diouzh o gerioù hag o fouez-mouezh. Hogen n’on ket bet, siwazh, evit kaout
deur ouzh dibun an istor. Dic’hoarzh, digas on manet hag aet on skuizh zoken. Evelato ne oant ket
dremmourion gwashoc’h eget reoù all. En diwezh e’m eus stlaket va daouarn, didrouz, evel dre druez,
peogwir e oa ar c’hentañ pezh-c’hoari brezhonek a selaouen outañ ; evit unan gallek, ne’m bije ket
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graet. Dipitet on bet enta ha n’eo ket war zigarez edo c’hoariet e brezhoneg e ve ret e veuliñ. Ar
c’hevredig ivez ne hañvale ket bezañ gwall entanet. Ur pemont den bennak a oa deuet. Diouer a
stlenn ? Ne gav ket din, pa’z eus tu da ne vern piv da gavout ar stlenn en deus ezhomm. E-touez
arvesterion an noz-se e oa moarvat tud all eveldomp, war glask eus « traoù all ».
Da c’houde on chomet da selaou ouzh ar breud ha dre ma ne’m eus ket tizhet neuze displegañ
fraezh va mennozioù, e klaskin e ober el lizher-mañ. Da gentañ o deus lavaret penaos int deuet da
c’hoari e brezhoneg ha petra o deus c’hoant da ober. Studierion eus Skol-veur vBrest, brezhonegerion
a-vihanik pe get, e oant gwechall p’o deus graet anaoudegezh. Hiziv n’int mui stag ouzh ar skol-veur
ha, da heul, e nac’hont bezañ « intelektualed ». Da skouer, n’eo ket o fal difenn tezennoù ’zo diwar
c’hoari. Dav eo merzout avat e kaver en o zouez tud arroutet-mat war ar saozneg ha mard eont da
gerc’hat o fezhioù-c’hoari a-ziavaez-bro, n’eo ket hep abeg, pa’z eo aesoc’h dezho eget mont rag-eeun
d’al lennegezh vrezhonek. Diouzh o c’hrediñ, n’eus ket a c’hoariva brezhonek ! Amplik ez eont
ganti ! Gant seurt poellata e ve koulz dezho treiñ pezhioù gallek e brezhonek. Seblantout a reont
disoñjal ez eo ken nes dezho ar sevenadur gall ha hini Iwerzhon. Eilgeriañ a rafent moarvat ez eus
liammoù keltiek etre Breizh hag Iwerzhon, met siwazh, ne’m eus ket spurmantet ar speredegezh
voutin-se a zo bet anv anezhi. Ar farsadennoù-se n’eus nemet Breizhiz evit o friziañ, pere int ? Daoust
ha n’int ket dedennet dres gant an arvezioù lec’hel ha proviñsel eus pezhioù-c’hoari Synge ? Lennet
’m eus tu bennak e oa aet ar skrivagner da dremen ur pennad-amzer e kornog Iwerzhon e sell da
daolenniñ doareoù-komz ha -bevañ e dudennoù. A-benn ar fin, kaer o doa diogeliñ ar c’hontrol, ne oa
ket kalz kemm etre Lapous-den Penn ar Bed hag ur c’hozh pezh-c’hoari patronaj. Keal zo ganto ivez
da c’hoari diwezhatoc’h un oberenn all gant Synge, tremenet endeo war ar skinwel. Ar spi a’m eus e
vo uheloc’h al live. Tro ’m eus bet ouzhpenn da verzout levezon vras Kergoulay en o zouez, pa’z eo
deuet a-benn da aloubiñ ar gomz meur a wech. Klasket en deus displegañ penaos o doa strivet da
dostaat ouzh ur « c’hoariva evit ar bobl », eleze evit « an holl ». Gwall zispis seurt troiennoù en e
c’henou !
Aze dres e kejomp gant un diaester spontus, « dibarek da Vreizh », gouez dezho : kudenn ar yezh,
kudenn ar brezhoneg. Penaos ober ’ta evit bezañ komprenet gant an holl, ken er c’hêrioù, ken war ar
maez ? Diskouezet o deus anat bezañ kontammet gant afer an trefoedachoù evel ma’z eo an hanter (pe
ouzhpenn ?) eus ar vrezhonegerion. Ne fell ket dezho ur yezh unvan hepken, ur pouez-mouezh unvan
ne lavaran ket. Adaozet o deus, da skouer, pezh-c’hoari Synge evit ober gant gerioù anavezet gant an
holl. Diaes e ve a dra sur, ha gwell e ve dezho deskiñ afo ur pochad teodyezhoù, ha kement hag ober,
koulz dezho mont e galleg, evel m’o deus graet e-kerz ar vreutadenn. Evit ur wech e vije bet tu da
gomz brezhoneg ouzh tud dianav !… Neuze e souezhont gant ersavioù an dud un tammig dre-holl : ar
re-se ne gomprenont ket, ne vourront ket ; atav e vezont o pismigañ ar yezh pe ar pouez-mouezh.
Kerse a oa ganto na vezañ komprenet gant an holl, daoust d’o strivoù. Heñveldra e voe e Roazhon
daoust pegen gorrek o deus distilhet o frazennoù (gant studierion ar gêrbenn, ne ouzer morse !).
A-bouez redek war-lerc’h un tasmant ez int paket d’o zro e lasoù an trefoedachoù, hag andiles ha
dister eo o c’hoariva. Mirout, merañ ha difenn ne glaskont ken. Ne fell ket dezho tremen da
drefoederion, na da intelektualed, na da dud engouestlet kennebeut, na… Erfin, n’int mui netra, nemet
bevezerion : bevezerion brezhoneg. Un tammig diac’hinek e’m eus kavet o doare da ginnig ar pezhc’hoari e galleg : « une pièce en langue bretonnante » (?!). Klañv int gant ar yezh, pa greizont ar
c’hudennoù en-dro dezhi, klañv ivez gant an digenvez m’en em gavont, ken na vanont en ur c’helc’hbac’h. Strivañ a reont da bellaat diouzh o c’hudennoù-int hag o buhez, ha nac’h a reont loc’hañ diwar
o digenvez end-eeun dre leuniañ ar goullo gant mojennoù : ur « yezh komprenadus evit an holl », ar
« geltegezh ». E-se ne reont nemet adchaokat. Aze e teu da goun din un droienn a’m eus klevet gant
un den yaouank. Hervezañ, komz brezhoneg hiziv an deiz, ne c’hell bezañ nemet un « adkrouidigezh
istorel », eleze un distro didorr d’an tremened : « adkrouiñ » ar yezh, he adkavout hag he mirout evel
m’edo gwechall-gozh, evel ma vo da viken. En hevelep doare o deus tud ar c’hoari nac’het diazezañ
war labour an Emsav (« Ar c’hoariva brezhonek ne dalv ket ar boan e c’hoari ! ») ha gwell e kavont
distreiñ d’ur bed kozh estren, met kelt.

Nac’h a reont bezañ « engouestlet » er ster politikel. Adkavout a ran aze va goulennoù diwar-benn
ar skeudennva hag ar c’hoariva : petra ’c’hellont bezañ ? N’int ket hepken eztaolioù en ur yezh
bennak, gant ur c’halvezerezh bennak, hogen ivez buhezadurioù diforc’h diouzh hon hini. An noz all
edon engortoz eus ur c’hoariva disheñvel, n’eo ket engouestlet, hogen emouestlet d’ar vuhez hag o
tigeriñ dezhi hentoù all. Betek pegoulz e vin engortoz eus kejadennoù gant « tud » all diwar al labour
a reont ? Unan bennak er sal en deus klasket displegañ damc’hwitadenn al laz-c’hoari e-mesk ar
vrezhonegerion all. « N’eus ket a gedvuhez vrezhonek », emezañ. Petra ’dalvez « kedvuhez »
hervezañ ? Hag an dremmourion yaouank-se o doa un dra bennak da lavarout en o anv-int an nozse ?… Dipitet int… N’int ket komprenet gant an holl… Hogen pelec’h emañ ar gudenn yezhel ?
Evidon-me ne welan nemet unan, e par al lavar. Petra o deus da « lavarout » ’ta ? Ne oan ket deuet
evit klevout un nebeut bommoù brezhonek. Ne’m deur ket ha ne ra ket diouer din. Deuet e oan evit
kejañ ganto. Distreiñ a rin marteze gant ar spi ned eo ar pezh-c’hoari-se nemet ur poent-loc’hañ e sell
d’en em arroutañ war ar vicher, anez menel en un hent-dall. « Digeriñ an nor d’ar c’hoariva brezhonek
en-dro », aze n’emañ ket an dalc’h. Penaos avat imbourc’hiñ doareoù-eztaoliñ nevez ? Penaos arnodiñ
ar vuhez ? Pe laz ar yezh neuze ?
02 03 78.
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NOTENNOUIGOU
gant
GUY ETIENNE

PETRA RESPONT D’AN DUD ?
Deuet ez eus da’m gwelout ur studier war an istorouriezh, diskibl d’an tudoniour Robert Jaulin, a
zo savet en e spered ober un destenn war an « trede Emsav ». Dibouez a-walc’h eo e abegoù :
brogarourion vreizhat zo en e familh hag eñ tamm pe damm dedennet – a-du-rall evit e cursus e rank
ren un imbourc’hadenn bennak. Ken disasun all eo an intentadur en deus eus an trede Emsav :
klenkañ a ra e-barzh kement luskad breizhek a zo bet a-c’houde 1945. Deurusoc’h ar pleg kemeret
gant hon c’hendiviz. Edo o paouez ober tro « pennadurezhioù » ar Mouvement Breton ha diskogellus
oa bet an amprouenn evit e iziunadoù keltiek. Ret eo menegiñ ez eo ar paotr un ezstourmer eus ar
CERES, kuitaet gantañ ar PS ur wech merzet e oa kaderezh hep-mui eus savlec’hiadoù tudadel ar
sokialourion. Hogen an distro eus Paris da Vreizh en deus graet d’an dazgwel brezhon esteuziñ.
« Tamm-ha-tamm e’m eus kollet va luskedoù », emezañ oc’h anzav e zipitadenn hag ar c’herse da
vezañ boulc’het ur seurt studienn. N’eo ket va respontoù o deus adsavet e zeltu. Displeget ’m eus
penaos en doa ESB sammet un hêrezh gant invantor gwenn ha kavet enni kozhkailhez e-leizh ha da
gentañ ar gudenn vroadel, anezhi ur falskudenn o trebadout a-ziwar-lerc’h an 19t kantved, hag ur
vroadelezh vrezhon, gwengel fardet da ziskoulmañ ar falskudenn-se ; hag ivez penaos hon eus lakaet
pell o tiframmañ unan-hag-unan an azdiwanachoù na baouezent ket a gefiata diwar ar pennskod : hag
an dudad vrezhon, hag ar bobl vrezhon, hag an danvez kevredigezh vloc’hel vrezhon… A-benn ar fin
petra chom ? – Netra ! Ha mantret ar paotr yaouank. « Nebeut-ouzh-nebeut e komprenan », a lavare.
Mar ’m bije bet neuze al lizher emañ Roger Le Nestour o paouez kas din1, e’m bije bet danvez evit
ouzhpennañ ez eo luskadoù politikel Frañs a-bezh a vez o vevañ diwar gudennoù an 19t kantved, ha
marteze e vije bet frealzet ar c’henvroad mat o kompren emaomp, dre berzh an taol-skarzh yac’hus
hon eus graet, e begig an araokaat…
Estreget netra a chom evel just, ur vaezienn hon eus digoret en ur gas hon avantur ha n’hon eus,
un darn vat ac’hanomp, c’hoant ebet d’he c’huitaat evit c’hoazh. Kement-mañ ’m eus klasket
diskleriañ d’ar studier, met splann ne intente grik e’m c’haozioù. Redek a rae dillo e greion war ar
paper keit ma tanevellen labour SADED, ar 50 000 ger krouet, h.a., chomet eo a-sav pik pa’m eus
klasket reiñ un alberz eus hon dehentadur. Dija e oa manet alvaonet o klevout tud eus Skol an Emsav
oc’h ober anv eus « kevala istorek » hag eus « ledemsav »… N’on ket aet pelloc’h, kenkoulz all n’eo
ket evit kaout titour eus an amzer diazerc’h edo an den oc’h ober e dro Vreizh. Sebezet oa evelkent o
stadañ al labour ramzel a vez renet gant tud ’zo er Mouvement Breton, « ha kement-se evit ket ha
netra ».
Da nebeutañ he deus ar weladenn-se va broudet da adlenn pennadoù eus bloavezhioù kent Emsav.
E-kichen pellachoù (avel walarn r’o skigno pell !), e chom talvoudek un dornadig traoù, evel an
deskrivadur a raemp eus pennaenn hon dehentañ, skritellet neuze « daelerezh », an distrujañ-krouiñ
kevampleg. Koulz netra ne lamfen eus ar pennad « Broadelourion ar bloavezhioù pemont ha geneliezh
ar saviad-kenderc’hañ emsavel »2. Mar hon eus karzhet ur gealiadurezh dispredet, ez eo bet kenyevet
al labour-karzhañ gant ul labour-furmiñ omp krog hiziv hepken da spurmantiñ e frouezh. Buanoc’h eo
aet ar c’harzhañ eget ar furmiñ, alese bezañs an « toull kealiadel » a oa kel anezhañ ken abred ha 1970
(sl. 53/150). Dre an toull-se, ar goullo-se, emañ pep hini ac’hanomp o peurgavout e wirionez. Alese
moarvat an dehentadurioù diseurt, personel-tre ha trafersonel war un dro, a stadomp hiziv en hon
touez. Evit menegiñ skridaozerion niverennoù diwezhañ Emsav nemetken, e tiverzan da nebeutañ tri
1

Sl. Emsav 124/53-56, 1977.

2

Emsav 53/137-164, 1971.

durc’hadur : a) ar re o deus kemeret da ziazez-loc’hañ dehentadur ESB hag a zo o kas war-raok an
hollelaat diwarnañ (diwar gealioù an nid, ar goullo, h.a., e tigoront denesadurioù nevez ouzh an arz, ar
ouezoniezh, al lavar, ar sevenadur, h.a.) ; b) ar re o deus kemeret da boent-loc’hañ amveziadoù istorelkevredadel ar Mouvement Breton ha, goude lezel war o lerc’h an nor deberzhel-se met n’eo ket an
hentennouriezh a roas dezho an tu d’e ober, a striv da werc’hegañ an amveziadoù istorel-kevredadel
bloc’hel ma emaomp ; c) ar re a gav poentoù-loc’hañ nevez en o buhez pemdeziek. Seurt plegenn
nevez a zegas ganti he c’hudennoù. Kudenn gentañ, hini unded al lies durc’hadur-se. Evit ur gwel,
n’eus ket kalz keñverioù etre studienn Roger Le Nestour war an afer Dreyfus ha pennad Yann-Baol an
Noalleg « Arnodiñ ar goullo », pe etre skridoù Chantal an Noalleg a-zivout ar filmoù ha va
notennoùigoù ha goude ma pled ar re-mañ gant an arz. Ur sell a-ziwar-c’horre ne ziskoach ket kalz
traoù boutin etrezomp lakaet er-maez ar yezh ha darempredoù a genlabour tremenet, eleze ereoù gwall
vresk. Koulskoude un dra a santan, a vez kantaezet ivez, a gav din, gant reoù eus ezkeneiled ESB :
ken bountus eo bepred pezh hon bounte da labourat, bountusoc’h zoken bremañ m’omp deuet er-maez
eus kaoued strink ar gwengeloù ha ma c’hell hon labour kejañ, kevezañ, kevelañ gant an holl
labourioù kaset dre an Douar a-bezh. Petra ’ta hon bount ? Petra a vount an imbourc’herion all ? An
emsavelezh ? Marteze eo dispredet an anv-se, met an anv ne vern ket, hag emichañs ar goulenn ivez
ne vern ket betek-gouzout. Ur goell eo ha n’hon lez ket e peoc’h, un donell an Danaidezed omp
kondaonet da leuniañ diastal e kastiz da vuntr doueoù hon broad, « goullo broadel » troet prim e
« goullo bedel »…
Un durc’hadur all a heulian, daoust ma ne’m eus ket graet nemeur anv anezhañ war Emsav. Dre
vicher e pledan gant ar bredoù. Deurus eo stadañ e c’hoarvez ganin war an dachenn-se ar pezh a zo
c’hoarvezet war dachenn an emsav, pezh a anvfen a-walc’h « tarzhadur ar c’hombod bredel ».
Displegañ a ran. Techet eo pleustrerion ar bred, ar re psi evel ma lavarer boas, da ober eus ar bred ur
vaezienn soliadel gloz ; labourat a reont hep darempred gwirion gant pleustrerion all na, gwashoc’h
zo, gant an dud end-eeun a reont war-dro o bredoù. Er geto emaint. Ur skiant vac’hom a berc’hentiezh
o devez, n’eo ket hepken war o gouiziadur, hogen war ergorenn o gouiziadur ; an neurozioù da skouer
zo o glad, o chase miret, ha gwa ar bigrier a yafe da douch ouzh ar jiboez… Nebeut-ouzh-nebeut e
kredan eo afer ar mezeg plediñ gant ar « strafuilhoù » neurozel. Rak daou zoare zo da intent an
neuroz, evel kleñved, evel danvez bonveziad. Ne lavaran ket n’en devez nepred ar mezeg da emellout,
hogen seul yac’hausoc’h e vo e emelladennoù m’o savlec’hio diouzh an diarsell nidiadel ha n’eo ket
diouzh an diarsell soliadel bac’het boas. Da’m istor personel on dleour eus ar meno-se. Evel ar re na
echu ket e koulz o « reuziad oristaliezh yaouankiz » e vijen bet ur gouziviad eus an dibab evit va
c’henvreudeur eus ar mare. Dre eurvad evidon ne veze ket gronnet c’hoazh ar vugale en ur rouedad
heñcherezhioù deskel ha bredel. Dre berzh tresoù-bred o dije ar vredeeunerion diskleriet diankus,
blinderioù o dije skritellet kleñvedel, e’m eus sanket abred e riboulioù an handerc’hañ hag ar
gwengeloù. Tourioù-tan oa din ar varzhed en desped da alioù fur va c’helennerion (« pas lire ça !
n’écrivait que quand il était soûl »), kevrinourion ha levrioù sakr India (kenskrivañ a ris gant un
addispleger eus ar Bhagavat Gîtâ), ar spiritourion ha kevarzheoù ezoterek debrer-glasvezh Kornog –
ne oa ket c’hoazh eus an ekologourion. Diwar-bouez an hevelep luskedoù on bet degaset d’an Emsav
goude va ugent vloaz : an dro oa hemañ da vannañ va eriunelloù war gwengeloù nevez. Un
araokadenn oa ivez war ar rezal digenvez : strollennel oa ar gwengeloù brezhon ha dre se goustignet
gant ur werc’helezh kevredadel ; yausted all, o gwrizioù en istor ; erfin, brasañ splet, dre ma kemeren
an afer a-zevri-bev, ar ret ma voe din diyezhañ, digefredañ, digevannezañ o lezel kalz war va lerc’h,
deskiñ dezevout diwar dafar estren, kilviziañ ur framm derc’hadoù ha leterc’hadoù nevez. Ken ma voe
va obererezh en Emsav war un dro labour kevredigezhel ha c’hwel bredel, ar c’henniñvoù diemouez o
c’halloudegañ stourmoù ar gedvuhez. « Berzhusat c’hwitadenn ! » a estlamm Gwenael Maze. Ur
chañs eo bet din – ha c’honvat da’m c’heneiled – hor be graet tro-wenn ha, dreist-holl, en em gavfemp
dieub goude hon tro-wenn. Karzhañ gwengeloù ar Mouvement Breton3 zo bet diframmañ maskloù an
nerzhoù diemouez. Dibun va (hon) skridoù a ra heuliañ ar « bredelfennerezh dre al labour », evit
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Evit heuliañ an embregadenn renet da ziskuliañ gwengeloù an Emsav, lenn testennoù ar Gendael a-zivout
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niv. 79, 1973, ar Gendael a-zivout al lennegezh hag an arzoù, dreist-holl diwar an niv. 97, 1975.

komz evel Bachelard, on (omp) bet sachet drezañ. A bouez eo merkañ n’eo ket bet renet seurt
« bredelfennerezh » e-barzh klogorenn divikrobet un darempred-daou psikoterapek, evel ur
c’hempenn soliadelezh, hogen, daoust da bep tra, war dachenn digor ar gedvuhez, e stumm ur
c’henderc’hañ kevredigezhel. Bernout a ra ivez diskouez ez eo dres ar pezh a vije bet sellet evel
neurozek, eleze diankus diouzh ar soliadelezh, a dalvezas da vonveziad da zistremen ar soliadelezh.
Pep pleg neurozel ned a ket da c’houskor d’an hontkenderc’hañ, met pep bonveziad zo dre ret
diglenkadus er soliadelezh ha dre se en arvar da sachañ warnañ mezegadur. Ur vredoniezh o kemer ar
ouezoniezh da eorizh ne c’hell nemet ober ur beziad soliadel eus mab-den ha lakaat soliadegezh
kevatal da yec’hed bred. Koulskoude, daoust d’al luskedoù diyac’h a reas dimp mont e-barzh, an
Emsav en deus digoret dimp hentoù ar werc’helezh : en ur zivasklañ e wengeloù dezhañ en deus roet
dimp alc’houez an divaskladeg, an dro da zibourc’hañ hon maskloù diemouez, da ziskuliañ steudad ar
maskloù a vez o vouchañ ar gedvuhez – an holl soliadegezhioù da gentañ-penn… Penaos avat kontañ
se d’unan oc’h ober goulennoù war an trede Emsav ?

ORFEUS. KANTOUEZADENN TEIR EUR VEURE
Orfeüs a ziskennas d’an Hadês hag eñ bev, en em dennas en infantia hag eñ oadour, a sankas er
skizofreniezh hag eñ bagol e vred.
Anhun kalon an noz etre teir eur ha pemp eur. Andizh, ankou, spouron ar c’hondon. Orfeüs eo an
hini a sav betek e gavell, a stou betek e vez.
D’ar beure e tasorc’h. Dindan e goun al Lêtê ne soubl ket e gein.
Kouezhañ a ra takenn blom teuz betek deun e amzer. D’ar gweur e gorreoù ar Graal lusenn vut e
vuhez.
Bemnoz gwriziennet en e vez.
An holl a sun o sapr eus rotel lavar ar mare. E froud o c’homzoù e rudellont dodennoù ar c’hiz
evel bili. Egor izotropek, nebahelek, lavar nebek.
Orfeüs ne van ket e nivlenn lavar e amzer, tec’hout a ra eus an egor beziat, kouezhañ dindan daol
ar bed.
Treantet eo ar re all. Gronnet omp gant al lavar, an aer eo analomp. Hon me eo4. Orfeüs eo an
hini na ra ket e annez el lavar.
Orfeüs a ziskenn er goullo betek toull-dor e vez.
A-uc’h e vez e tarzh Orfeüs, fuc’hell, gwezenn trebarzherez ar goumoulenn, ahelerez an egor,
ensaverez al lavar unek, sevenerez ar gwazhioù, ar sevioù, ar c’hwezhioù.
Evel egile all en e varrikenn e ra Orfeüs e wele en e vez pell dindan lizennoù al lavar.
E rouantelezh an antra hag an anger.
Mar gra gant al leterc’hañ hag al ledanviñ ez eo peogwir etre noz an anger ha goulou frank an
dezevout, etre puñs an antra ha republik poliset an deiz, goulou ruz ha goulou gwer ar ger reizh,
emañ ruzell-veure ar gweur, amheol ar bannwel-noz.
En deiz e vez dilennoù an anv poentet trema an traoù. En noz e van kloz an anger hag an antra er
spouron ma kerzh Orfeüs etrezek an heol du davet Euridike.
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Gouez da LACAN, lezenn mab-den zo lezenn al lavar hag an arouesaer en treant en e bezh. An den a gomz, nemet an
arouez eo he deus eñ amparet. En-dro da vab-den e krou an arouesaer ur rouedad ken stank ma ren endeo e doare ur
sterenneg war e c’hanedigezh.

E noz an anderc’hañ ez a Orfeüs Euridike war e lerc’h. Deut e gweur al leterc’hañ e chom a-sav,
gwarañ, kosteziñ. E deiz an derc’hañ dik, emañ a-dal dezhi, hag amzer da c’harmiñ he anv dik :
Euridike ! aet eo-hi.
En anhun kalon an noz etre teir eur ha pemp eur emañ Orfeüs e gweur e ankou5.

SONOUR EN UR GANENN ALL AN ANKOU6
Marksourion e venne bezañ an darn vuiañ eus stourmerion Mae 68. Lod, hag eus ar re anvekañ, o
deus hiziv dilezet Marx, Lenin ha Mao, n’eo ket peogwir ne vije ket mat o rekipeoù da ziskar ar
gevredigezh kozh hag he galloudoù direizh, hogen peogwir ez int rekipeoù re vat da ziazezañ ur
gevredigezh all dindan c’halloudoù direishoc’h c’hoazh. Ne’m eus ket lennet skridoù ar Filozoferion
nevez, met kejet ’m eus gant o c’heneil Jean-Pierre Le Dantec ha lennet e levr Les dangers du soleil7
ma kont dres o imram adalek dibenn ar bloavezhioù 60, o eneberezh diabarzh neuze diavaez d’ar
P.C.F., betek ar « saga mao », savidigezh ha loezidigezh ar Gauche Prolétarienne, ha betek ar poent
m’emaint, ac’hoel m’emañ Le Dantec : espar eo e glevout o komz eus « goullo » hogos en hevelep
termenoù ha ni.
En anv petra o deus ez C’hwegonteizhiz distaolet ar varksouriezh ? Didro e respontont, daoust
ma’z eo pell, e anzav a reont, o respont a vezañ bastus, e oant pignet en dispac’h war-benn tizhout ur
bed nevez a « haelded », a « denerded » – daou c’her o paotaat el levr –, hag ez int diskennet dillo p’o
deus merzet e farde an tren etrezek ar Goulag. Oc’h eeunaat, lazhañ pe na lazhañ, setu o maen-touch.
Ar brouenn, eme an aozer, n’o deus an dud a gemer hiziv anv ar Gauche Prolétarienne netra da
welout gant G.P. ar bloavezhioù 1969-1972 eo o deus kondaonet d’ar marv muntrer ar micherour mao
Pierrot Obernay.
Alors, que faire lorsqu’on a exploré les entrailles puantes de la politique absolue ?
J’oserai tenter une réponse dont la banalité paraîtra bien ridicule à certains : s’en tenir à
une politique qu’on pourrait dire contingente puisque, n’étant plus fondée sur l’a priori de
l’unicité de la vérité objective propre aux règles de la politique absolue, elle ménage à la
liberté un espace où se déployer, bornée uniquement par des interdits aussi anciens que « tu
ne tueras point » ou « tu ne tortureras point » (). () je m’en tiens pour l’instant à ce que je me
contente d’appeler une « simple position morale » (le respect des droits de l’homme) ()
pp. 284-285.
Kantreizhañ dilez ar politikerezh dre ur « savlec’h divezel eeun », erlec’hiañ ouzh ar « wirionez
ergorel » gwirionez kravezel-divezel an Dek Gourc’hemenn roet gant Yahve da Voizez pe hini
kelennadenn Bouddha : « na lazh ket da hentez, rak te eo-eñ », « quelle chute » a skriv evelato Le
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Gwawr angau : a lightening before death, revival of the spirits supposed to occur before death. GPC, p. 1606.
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Gwerzenn diwezhañ eus barzhoneg Gottfried BENN : Restaurant.
[der Tod]
er ist nicht so klar umrissen,
hat auch keine Hippe,
beobachtet, sieht um die Ecke, hält sich sogar zurück
und ist musikalisch in einer anderen Melodie.
[(an Ankou)
ned eo ket bonnet ken fraezh,
n’en deus tamm falc’h ivez,
eveshaat a ra, spiañ diouzh ar c’horn, emzerc’hel zoken war-dreñv
ha sonour eo en ur ganenn all.]
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Dantec (p. 285). E lec’h all8 e’m eus bet tro da labourat war ur c’heal nes da geal ar « wirionez
ergorel » : evel ma n’eus ket, ne c’hell ket bezañ a hollelezh soliadel, n’eus ket, ne c’hell ket bezañ a
wirionez ergorel. N’eo ket peogwir e ve ar c’heal-mañ en arvar da derriñ an divezelezh, hogen ha hepmui pa’z eo ur fazi e-keñver ar werc’helezh.
Dilezel ur wirionez ergorel dreistdave evit ur wirionez dangorel daveel, ya, nag ul lamm !
Berzhusat lamm, a lavarfemp marteze. Koulskoude den ac’hanomp, den eus ar re o deus baleet war
hentoù ar boniekaat hag an hollelaat ne asanto tremen gant gwirionezioù daveel. Mard eo daveel
divezelezh ha kravez, pezh a vern eo gouzout da betra e taveont, pe soliadur zo dezho. Klask respont
zo kouezhañ en dilemma : pe ez int soliet en tu-mañ ha lodek int er soliadelezh, o c’houl plas etre ar
ouezoniezh hag ar galloudoù, en aner pa na oufent bezañ nemet brizhsoliadelezhioù – touellerezh eo
komz a « relijion naturel » hag a « zivezelezh soliadel » ; pe e klasker sol dezho en tu-hont, e-lec’h ma
n’eus sol ebet dre dermenadur, hag e handerc’her Yahve maen-sol Israel, gaou daelerezhel, mouezh
neñvel o c’hourdrouz : « Ne lazhi ket ! »
Anez bezañ bac’het en dilemma-se ne c’haller ket lenn ar Bibl o chom eoriet er rummennoù
ergorel-dangorel : n’eus plas ebet evit Doue en ergorelezh, e repu nemetañ o vezañ an dangorelezh
etre an eriunelloù hag ar gwengeloù. An dalc’h avat n’eo ket saveteiñ Doue evel ma reer d’ur
goulakadur. « Salvet en deus reoù all ; ra’n em salvo e-unan9 » – nemet n’en em salvas ket hag « e
laoskas e huanad diwezhañ10 ». Koulskoude petra zo c’hoarvezet ? Ar ouezoniezh o chom berr dirak
ar vuhez, eo troet an dud a ouezoniezh ouzh ar Bibl da gaout reolennoù buhez, ha re laouen eo bet an
dud a relijion evit saveteiñ o boutikl da atoriñ o Levr ha pa ve hepken evel un dastumad a rekipeoù
divezouriezh. Hogen « If Morality was Christianity, Socrates was the Saviour11 ». Ken kunujennus eo
al lennadur divezelour eus ar Bibl ha ma’z eo al lennadur ergorelour. Liz da William Blake c’hoazh,
« The Jewish & Christian Testaments are An original derivation from the Poetic Genius12 ». Adarre,
gwerc’helezh ha n’eo ket divezelezh a fell dimp.
« Poetic Genius », barzhoniezh, nidiadelezh : a dra sur ez eo ar rummennoù soliadel-nidiadel ur
stern un tamm mat gwerc’hekoc’h evit denesaat ouzh skriturioù a venn testeniañ an awen. Ul
lakadenn evel « An den ne vev ket diwar vara hepken », amoet evit ur skouarn soliadek, zo sklaerius
d’ar selaou nidiadek ; talvezout a ra n’eo ket an den beved hepken hag en e labour ez eus ouzhpenn
kenderc’hañ soliadelezh ; « met diwar gement komz o tont eus genou Doue » : buhez eo mab-den, ha
dre anien ez eo ar vuhez hontkenderc’hañ, eleze durc’haat etrezek an tu-hont, labourat etrezek an tuhont, derc’hel an tu-mañ digor… Digor war betra ? war ar goullo. Mab-den hag ar bed, ar meiz hag al
lavar zo boud ha bezoud leun. Ar prezeg a relijion, en e voederezh, a gomz eus « bezoud Doue », eus
« Doue boud ha peurvoud », oc’h ober anezhañ kraonell c’hourleun ar veziadelezh, Olimpoz berzet ekreiz ar soliadelezh, evel pa vije etrezañ ha boud ar beziadoù un diforc’h a zerez hepken. Hogen, mar
en em aheurter da gomz eus Doue, e ranker en ul lavar dik diskleriañ n’eus ket anezhañ. Rak Doue zo
anvoud, divezoud, goullo. An emzalc’h deol nemetañ eo durc’haat etrezek ar goullo, digeriñ d’ar
goullo, lezel ar goullo da erzerc’hañ e leunded ar veziadelezh. Doue ganimp, kevrin an emzenadur, eo
Doue o kaout korf e pemdez mab-den, pemdez o c’hoarvezout a dreañ etrezek ar gouli en andon, ar
goullo a ra kreiz ar puñs, etrezek genou Doue – holl ledanvioù kevatal. An treañ zo war un dro buhez
ha marv : buhez, rak, dre anien, ar vuhez eo seurt diloc’h etrezek ar goullo ; marv, rak hon c’herzh
d’ar goullo zo kas ar boud d’an anvoud, eleze kas an emzenadur da benn : lakaat Doue d’ar marv.
Pe ziforc’h zo e diarsell ar soliadelezh etre marv un den ha kouezh un dakenn c’hlav pe torr ur
c’heotenn ? Ar soliadelourion gempoell, dalc’hidi ar « politique absolue » ne welont diforc’h ebet –
8
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hag en en diskouezont a-walc’h. Unan a zaou, pe ez eo dister hon marv, pe e ster nemetañ eo bezañ
marv Doue. Ne varvomp ket peogwir eo natur mab-den mervel hogen peogwir e rank boud Doue
mont da anvoud.
E pep lec’h en-dro dimp e tregern heklevioù an anadurezh-se : « marv Doue » embannet gant
Nietzsche ha « marv an den » diskuliet d’e heul gant Foucault zo ouzhpenn stadadennoù hanezel.
N’eus nemet er sevenadurioù bac’het ha gaonac’h e c’hell Doue hag an den derc’hel o renk. Er
sevenadur digor hag hollelaus ez eo hon hini, ha dre se hepken e lavarer ez eo kristen, e teu un amzer
ma n’o deus lec’h ebet ken, ma rank mervel Doue emzenet, emvoudet er soliadelezh, hag an den en e
ser. Lugan an anveliourion « Na Doue na mestr » a gomprenan evel-henn : an Doue-mestr, an Doueboud a ranker reiñ lamm dezhañ, n’eo ket dre an dispac’h kevredigezhel, n’eo ket dre zarbaroù ar
politikerezh pe araokadennoù ar ouezoniezh na kennebeut dre grinadurezh an nihilourion, hogen dre
gaout hon ankou en e varv.
Lavarout a reomp enta e rank an den bezañ kuit ha dieub diouzh Doue, hevelep ma n’en
defe na skiant nag anaoudegezh eus ober Doue ennañ ; evel-se eo e c’hell an den bezañ
paour. Ar vistri a lavar ez eo Doue ur boud, dezhañ meiz, hag oc’h anaout pep tra. Hogen ni
a lavar : Doue n’eo na boud, na piaouer meiz, ha ne anavez ket an dra-mañ pe an dra-se13.
E-se n’eus ket a zaelerezh diles na ve ket kreizet war marv Doue – ha marv Doue o vezañ marv an
den – ha marv an den o vezañ va marv-me. E-se ned eo an daelerezh marksour nemet ur falsdaelerezh.
Heñvel eo ouzh an daelerezh diles war ar poent-mañ : hollelaus eo, lakaat a ra ar peurzistruj da
amplegad an nevezidigezh. Pelloc’h avat ned a ket an heñveliezh, rak ar marv er varksouriezh zo ur
marv diwar-c’horre, marv ar gevredigezh ha n’eo ket marv Doue hag an den. E derou ESB e
komzemp eus « dispac’h hiniennel ». Evit ezhommoù ar politikerezh ha dindan al levezon varksour
hon eus paouezet ha graet anv a « zispac’h kevredigezhel » hepken. Ne welemp ket, o tispartiañ
hiniennel ha kevredigezhel, e raemp eus ar gevredigezh un ergorenn hag un ergorenn derc’hek ; ebiou ez aemp da zislavar andoniek an daelerezh diles : frouezhusted ar gevenebiezh etre me ha bed,
etre me ha kevredigezh – etre me ha Doue – o tont eus an devoud ez eo ar me-bed, ar me-kevredigezh,
ar me-Doue an hevelep me. En e wrizienn ez eo an dispac’h dispac’h ar me : marv ar bed kozh, an den
kozh, ar gevredigezh kozh zo an un dra gant marv ar me ha marv Doue. Ya, a-du gant ar varksourion
pa zistaolont kement nad eo ket hollelaus : pa nac’hont chom hanter-hent ha gwelout finvezioù,
peurvoudoù e tachennoù darnel, armerzh, stadelezh, broadelezh, renkadelezh, revelezh, divezelezh,
kravez ha pep diforc’helezh all. A-enep dezho pa ziflipont diouzh an daelerezh dre zisteurel pezh a ra
unelezh an daou vlein kevenep, me ha bed, me ha kevredigezh, me ha Doue ; eleze pa dennont o me
eus ar c’hoari, pa lamont ar marv eus an daelerezh. Ra vin komprenet : ne ran anv ebet a zivezegezh,
tamall ebet a veañs ; stadañ ne ran ken n’he deus ar varksouriezh netra d’ober gant ar me, ne verk
tonkad ebet, implij ebet dezhañ en tu all d’ur roll a wereder ergorel ; luskedoù ar werederion, pa ve an
emzinac’h pe an emzidec’h, zo arvezioù dangorel ha n’o deus tra da welout war-eeun gant an istor a
zo « gwirionez ergorel ». Ar me, karzhet e-maez istor, a zeu da vezañ diistor, dister, ha ne oufe mui
c’hoarvezout gantañ darvoud-kreiz, darvoud-andon an istor, a zo marv Doue.
E gwir, an « daelerezh » marksour an hini eo a zo dister, diistor, evel m’hon eus bet tro d’e verkañ
meur a wech dre hentoù all14. Gwall zarnel ha gorreel eo a-benn ar fin ar peurzistruj mennet : un
argerzh n’eus ken anezhañ o treuzfurmiñ ar gevredigezh, durc’haet d’ur pal a zo « adunvanidigezh
mab-den gantañ e-unan » e stern un hollelezh soliadel – peurbadel. Da houmañ e vez roet ar peurvoud
miret gant teologourion ’zo evit Doue ; aon ’m eus emañ aze dalc’h ar c’haleniezh etre marksourion
ha beleion : bevañ a reont diwar ar baradoz a brometont, an eil re er bed-mañ, ar re all er bed all, bedmañ ha bed all o vagañ kevezerezh dres e kement ma’z int o-daou kealioù eus rummenn an
erveziadoù soliadel – afer a voutikl, tabut triaklerion hep-mui. Brasañ rebech d’ober d’ar varksourion
n’eo ket bezañ dizoue, n’eo ket ober o Doue eus an hollelezh soliadel (an danvez, an istor, h.a.), hogen
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derc’hel Doue (an hollelezh soliadel, h.a., forzh pe dreistboud e ve) e-maez an daelerezh en kas d’ar
marv.
Setu perak e diouer an daelerezh e rankont en em gantañ er politikerezh, hag er « politikerezh
groñs » e kement ma talc’hont da ratozh ar boniekaat. En domani-mañ, e kav ar me implij en-dro. Tra
ma kas an treañ etrezek andon ar garantez, d’an anadurezh « te zo me », « te eo da hentez », e tigor al
lanv politikel torroù etre pep me hag ar re all ; er politikerezh groñs, ez a ar meoù d’un danvez
kevredigezhel glan da dreuzfurmiñ evel ar peb-all eus an natur ; pa zegouezh an ankou, ha ne zale
nepred da zont, n’eo ket el liamm tener, en « te zo me » en em ziskuilh, hogen en islonk o tiframmañ
bourev ha bourevied.

GWAFLEZ AR PEMDEZ
gant
YANN-BAOL AN NOALLEG
Atav e troan dizehan e’m suiad strizh
(Tri Barzh, Talm 4, Preder, 1976)
Setu, graet eo bet : a-benn ar fin ez omp aet, Chantal ha me, da di ar c’heneil n’hor boa ket gwelet
abaoe bloaz, hag eñ o chom nepell diouzh kêr. Nag ur striv dreist ! Gwir eo, gant ar sermoul, ar
gourc’hwel hag an holl draoùigoù o c’hoarvezout bemdez, ne dizher ket mui derc’hel al liammoù gant
ar vignoned, anat deoc’h… E stern teusk ha skort ar pemdez e kaver atav bruzhunennoùigoù ouzh hon
heskinañ, ouzh hon aloubiñ penn-kil-ha-troad… N’eo ket an trevelloù a ra diouer en amgant hon
strapenn, ur yoc’h traoù pouezus-pouezus o c’houlenn damant hag evezh bras eus hon perzh, peadra
da sipañ hon spered ha sikañ hon penn e traezh dezerzh dizourus an distervez pemdeziek. Ha
c’hoarzhet hon eus leizh hon genou evit leuniañ ar goullo e doare pe zoare… Hogen anrodoù an
amzer a zo da vezañ arnodet ivez, bezit dinec’h, ur bloaz, daou vloaz pe seizh, pe ouzhpenn, betek
karzhañ ar c’hoant da vont da welout en tu-hont d’an dremmwel.
………
Siwazh ! Gwezh a vez e tarc’hav
Momeder ar pemdez ken moug
Ur mell taol plomenn war va choug
Heug ur bloneg flak a floj flav.
………
A, ya ! Ur gourc’hwel nevez en deus kavet memes tra, plijusoc’h ha gopret gwelloc’h. Ar pep
pouezusañ, ’keta ? A-benn pemp pe c’hwec’h vloaz e klasko un all evit na ginviañ da vat… A-hendall ? War o nañ ez a an traoù, an amzer o piltrotat ha ni da heul. Ha goude, diskouezet en deus dimp an
dachenn ma vo savet an Ti. A ! Pouez ar grogen war groc’hen hon ene ! D’an den da dremen an
deizioù, tamolodet en e valgori hag en e valbori… Ha forzh penaos, kement-se pe un dra all… « Ha
ret e vo staliañ ur bern traoùigoù ennañ. Ez in war-lerc’h an torr-kein, emezañ c’hoazh, pezh a lonko
an nemorant eus va amzer ». Ha ni ha c’hoarzhin adarre… « Te oar, n’on ket va-unan oc’h ober e-gizse… El lodennadur e tremenont razh an dibennoù-sizhun evit armerzhiñ ur blank bennak… Me anav
un tiegezh en deus prenet un ti-feurm kozh nepell. Ar paotr a gie tro an noz er greanti e-pad an hanter
eus ar sizhun, evit bezañ vak an hanter all ha mont da ratreañ an ti gant e wreg… Brav eo bremañ…
An ti a fell din lavarout : evit ar vaouez a zo en ospital, treut evel un askell-groc’hen… »
Ur vaouez pemont vloaz bennak, intañvez, o vreviñ he c’horf en ur seurtanvet « embregerezh » ekichen an Henbont… An hanter eus he gopr bihan a ya e-barzh an tommerezh-kreiz a zo bet he
c’hoant e-pad keid-all. Ha daou vloaz evel-se. Goude e vo gwelet. Abegoù all a vo da genderc’hel
avat : kozh eo bremañ an ti o doa bet mil boan da brenañ gwechall, hi hag he gwaz… Ur micherour
yaouank o studiañ diouzh an noz levrioù jedoniezh gant ar spi kuitaat ar c’helc’h-balc’h ma emañ.
Nemet e koazh an entan a vloaz da vloaz ha diaes-oc’h-diaes eo diankañ diouzh ar gaotigell. Abegoù
mat zo da sentiñ ouzh an dozell avat : arabat farsal pa vo ret paeañ an tiig a savont war ar maez.
Kement-se pe un dra all… Ha forzh penaos, plijusoc’h eo enoeiñ en ur babell war ar maez eget en ur
ranndi e kêr… Ur plac’h yaouank o wriat brennidennoù tro an deiz a-c’houde tri bloaz, hep ket a spi.
Petra a fell deoc’h ? Ret-mat gounit peadra da zebriñ, nekwir ?… Ur vaouez yaouank dibriedet, daou
vugel dezhi, o c’hedal abaoe tri bloaz bezañ galvet er c’hlañvdi m’he deus lakaet he anv da gavout ur
gourc’hwel dereatoc’h eget ober toulloùigoù en dir pe en houarn eizh eurvezh-pad bemdezc’houlou… Ur vizskriverez azezet ouzh an hevelep taol o skeiñ abaoe keit amzer aridennadoù
sifrennoù hep penn na lost – na p’o dije ! Pegoulz eo bet kraouiet ? Pemp, dek, pemzek vloaz ’zo ?

Devezhioù hir-hir, munudoùigoù dister, munut eus ar munutañ, klakennerezh aner hag euver, fioun ha
goanag moustret… Ar vugale a gresk hag ar roufennoù ivez… Un implijad yaouank o klask tennañ e
vad eus trec’houllo ar reizhiad, o kleñvel da gaout un diskuizhig – A ! N’eo ket brav-brav evelkent…
Ur stern « atebek » – na petra ’ta ! – gludet en e goustiañs vicherel ha paket-brav. Dav distreiñ d’ar
gêr diwezhat alies : ar « genlabourerion » a ra heñvel… Ur c’helenner o klask tunioù da gas an amzer,
da grignat e eurvezhioù labour… Skolidi oc’h uzañ o enoe war ar c’hoad lufrus e karc’harioù ar
vinoriezh, da c’hortoz ar mare ma vint darev evit kombodoù all. Hag int ha krediñ e vint finoc’h ha
barrek da dremen e-biou hep bezañ lonket gant ar mekanik…
GWIKEFRE
Iskisat herlink e gwrizioù va neuronoù. A-c’houde ma’z omp distro eus Konk-Kernev e
klevan ur meni forc’hadur ennon. Aet eo kuit an darn vrasañ eus an dud… Ne chom nemet
unanigoù hag en em gavout a ran… digenvez. Da belec’h int skampet ? Ha safar zo eno ? Ha
trouz laouen, tud seder ? Nijet kuit an holl… Hag ar goullo-se ennon…
Eomp e kêr. Hiniennoù o kerzhout dre ar straedoù o kontañ traezhennoùigoù o hiraezh.
Ha spurmantet ’m eus an Enseller el levrdi ! Ar pevare gwech ! Emzivatoc’h egedon eo
moarvat… Sachet ’m eus va skasoù buan-ha-buan.
Tud ! Ha lost an Urzhaz a welan ! Gwell e ve din en em zouarañ en un toull bennak pellpell, ar pellañ ’r gwellañ diouzh an engroezioù divalav. Va-unan-kaer e vefen, den a-us din.
Me vefe va Rener, va Enseller… Nikun war va hent, nikun ouzh va evezhiañ, va spiañ, va
flatrañ. Nikun ! D’an diaz an Urzhaz ! !
Un tammig pelloc’h hon eus kejet gant ur skoliad. Mar ho pije gwelet e zremm diaezet !
Dres evel va hini nebeut a-raok… Ha, piv oar, an Enseller – an Aotrou Enseller, digarezit me
– en deus kavet ar Rektor war e hent hag…
Kemmañ un dra bennak e seurt furlukinerezh ?
« Demat, Aotrou Enseller, penaos emañ ar bed ? Ha me ho ped, teurvezit, brav an amzer,
ha lip lip lip chag chag chag… » Ha diouzh ar beure war ar marc’hallac’h… Ar vandennad
tud yaouank o klask gwerzhañ o levrennoù a feiz. E korn ar straedoù o lammat war choug an
dud : « Ne goust nemet ul lur ! » Mallozh Doue ! Marc’had-mat eo ha marse e talvez ar boan
bezañ salvet er priz-se ! Siwazh… Anav e vije… Ha pelloc’hik c’hoazh, pikoloù skritelloù al
lec’hennourion lec’hiennoù boutin o werzhañ triakloù kealiadel e-kreiz ar stalennoù. Da bep
unan e sant hag e sein c’hwek… Perak ’ta, perak e reont kement-se ? Pa dremenan en o
c’hichen e sellont ouzhin. Heñvel-poch on outo gant va blev hir. Laouen int o welout ur
c’henseurt, moarvat ? Ha me ha sellout outo. Ha lavarout ouzhin va-unan : « Tud droch, tud
droch, tud droch ! » Hag int da sellout ouzhin. Me garfe komz outo : « Met faziañ a rit !
Arabat abuziñ hoc’h amzer e-giz-se. Nann ! Faziañ a rit ! Bezit poellek ! » Int a soñj… Petra
a soñjont ?
Pelec’h emañ e go toaz ar bed ? Pelec’h pouezañ war al loc’henn ? Pelec’h emañ ar
vuhez ? Pelec’h emañ kartenn doullet raklenn boull divoull ar voull ? Hag o c’hoarzhin atav
emañ an hini a zo a-dreñv va daoulagad…
Un dra zo anat din da nebeutañ : an enoe ramzel, divent ha divuzul m’en em gav forzhik a dud.
Evit kemer va « labour-bara » da skouer e c’hallan diogeliñ hep faziañ nemeur e patouilher en ur
fankigell spontus a-dreñv barrinier ar pemdez frammet. Ar gudenn vrasañ a zo penaos kas an amzer,
penaos herzel o vevañ-bevaik. Komzet ez eus bet endeo eus an deskadurezh war ar gelaouenn-mañ
hag ur striv e oa da derriñ ur c’hombod ha da gavout elfennoù nevezus, da zigejañ, en ul lec’h ma
tremen hiniennoù ac’hanomp un darn vras eus o amzer, azonoù a vuhez. N’eo ket bet didalvoud
memes tra, oberoù en arlez int chomet avat. War dachennoù all e vez kaset war-raok ur
c’hendezrannañ, soñjal a ran e labourioù Jean-Pierre Quirion da skouer1. Anat eo n’eus amboaz
« politikel » ebet gant seurt labourioù-dezrannañ : n’int ket savet evit « gwerc’hañ », kaout « efed ».
Kemer a reont o lec’h en ur froudenn, o kemberiñ ganti, hini an damant d’ar pezh a rafen anezhañ
1
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« digejañ an nevez oc’h eskoriñ en hon amzer ha lakaat da darzhañ ar fardelloù kozh o stankañ ouzh
red ar vuhez ». N’eo ket ar « stourm a ran evidoc’h » a glever alies gant tud ’zo, pe ar « setu penaos
emañ an traoù : emskiantit ha stourmit ! », pe an holl zoareoù « d’ober un dra bennak ». Da’m meno
hon eus gleuroù pa sellomp ouzh ar bed. Ni zo « stummet » – eleze bet lakaet en ur moul – da dennañ
elfennoù ’zo hepken eus ar « werc’helezh ». Hon preder a gerzh gant flac’hioù meizadoù kozh, evel
« stourm ar renkadoù », « stourm-dieubiñ », « Stad », h.a… Meizadoù oberatael eus an naontekvet
kantved o deus kollet kalzik eus o gwerc’h hiziv an deiz. Da ziskouez, petra a dalvez bremañ
« stourm-dieubiñ » e Breizh pe e lec’h all ? Dieubiñ petra ? Gant al liamm saviadel bedel e par an
armerzh, ar politikerezh, al levierezh, an amaezhierezh ez eo anat ez eus traoù all da gavout. Petore
galloud a zo hini ar gouarnamant gall, c’hoazh, en afer al lanv du, e-keñver ar c’hevredadoù
liesvroadel bras ? Hag e-keñver al leviadurezh c’hounezel ? Piv a zo mestr ar c’hoari er pezh a
c’hoarvez en Afrika ? Arabat bezañ touellet gant heklevioù ar c’hantved tremenet, traoù o restout,
diwar abeg pe abeg – an diktatouriezh, da skouer –, met aspadennoù un amzer all. Dav eo dimp
annezañ en nevez, amañ ha bremañ –, hep gouzout petore furm a gemero. Ha diaezus eo evel just,
gant ar boas ma’z omp d’ober dave da veizadoù, gwerc’hennoù kozh. Ur Stad evit Breizh ? Ur vroad
da « zieubiñ », un « tiriad » da « zizalc’hediñ », ur « yezh » da « ziyevañ » ? Ha ne glever ket frond
soutil an tremened gant an troiennoù-se ? Ijin zo da gaout, memes tra…
Azonus eo doareoù ideologiezhel an dud e kendalc’herezh ar reizhiad. Distroomp un tammig er
« skol ». Da gentañ ar gelennerion. Evit ur yoc’h anezho e chom atav an touell labourat evit ar skolidi,
evit o « diorren », reiñ armoù dezho d’en em zifenn gwell er janglenn gevredigezhel. Merzomp
diouzhtu n’eo ket sur ez int barrekoc’h eget ar grennarded d’en em zifenn, pezh zo anat alies. Ar
goustiañs vicherel a gemer furm an dlead : na wallegañ dazont ar skolidi, o skoazellañ da guitaat ar
reuzeudigezh – komz a ran amañ eus al liseoù micherel. Seurt kredenn a zo dervaet gant orin
kevredadel ar gelennerion, eleze ar renkad vicherour evit un darn vras. Ar pal meur enta a zo tizhout
ar gwiskadoù uhelañ eus ar renkad vicherour, pe – matat tra ! – ar gwiskadoù bihanvourc’hizel.
Senario boutin : ar gelennerion ne amparont nemet al lerenn-rod ideologiezhel etre ar renkadoù uhelañ
hag ar renkadoù izelañ. Hag ar mekanik da vont en-dro, rak penaos kregiñ da zivontañ ar wikefre hep
lezel a-gostez traoù a zo ret d’ar skolidi d’en em azasaat er bed nemetañ a zo. Ha kloz eo ar c’helc’hbac’h. Stagañ gant un ober e dislavar gant ar reizhiad kevredigezhel beziat a zo en em lakaat en arlez
ipso facto. Ha neuze ez arvester ouzh dibun un istor anavezet a-bell ’zo : kemplegañ a reer, netra da
ober ha pik-echu. A-feur ma koshaer e tigresk an deltu hag e chom ar wirionez en noazh : bihan eo ar
skoazell a vez degaset d’ar skolidi, pe da nebeutañ – evit ar re « siriusañ » a-douez ar vistri – e striver
da azasaat ar muiañ ’r gwellañ ar skolidi ouzh ar monlec’h. Ha forzh penaos e teuer da zastum un
nebeut mouloù, ret-mat eo na petra ’ta. Hag abegoù e-leizh zo da genderc’hel… War-bouez nebeut ez
eo an hevelep tra gant ar skolidi. Dre-vras ur santad : pezh o lakaer da ober zo dibouez. Merzomp
diouzhtu e klot o c’healiadurezh gant an ideologiezh o ren : ar vicherourion n’o deus ket ezhomm da
c’houzout kalz tra. Seul well evit kerzh ar mekanik : pep hini en e blas ha mat ar jeu. A bep tu e ren al
louet, an amalegezh vrasañ, garanet a-wechoù e koad an taolioù. Alies ’m eus soñjet e talvezfe ar boan
ober ur studi war an enskrivadurioù-se, pa’z int evit darn ur « c’henderc’hañ » en arlez ar reizhiad.
Araez dister da eztaoliñ o iziunadoù mouget e tirennoù an Urzh. Ur c’hoant divent d’ar vuhez, d’an
dilested, d’an darempredoù kevredadel gwirion o kemer lies gwech hent ar folkloradur pa na c’hell ket
difourkañ war draoù fetis ha « sirius », hervez kozh kranked disec’het ar benvegadur. Putat lec’h,
kombod amaer ha bac’h ma ranker moustrañ ar vuhez e sigur prientiñ da ren an armerzhelezh. Hag o
vont gant an deizioù e koazh barregezhioù an dud, nemet an hini da herzel. Met petra ober a-hendall ? « Petra a ginnigez-te ? », sed ar goulenn droch hag euver a vo graet diouzhtu. Evel pa vije tu
d’un hinienn da « ginnig » ! Evel pa vije selaouet ! Evel pa vije anv a « ginnig » !
Ar pal a zo kavout ur gourc’hwel. Ober a reer anv a-heligentañ eus ar « gwir » d’al labour, pa’z eo
anat e reer dave dreist-holl d’ar « redi » da enoeiñ. E seurt divredadur braouac’hus e teu war ar gorre
ur c’hoant didec’hus d’ar « vuhez » diles, d’ar « vuhez wirion », eme an dud. En droienn-se e lakaer
an holl iziunadoù ha c’hoantoù o kemer furm en hon mare. Un amzer zo bet ma talveze « armerzh »
kement hag armerzh e gwirionez. Bremañ, n’eo mui nemet un digarez toull da virout an dud dindan
reolerezh, d’o c’hlenkañ evel binvioù er reizhiad. An damkaniezh varksour a glote gant seurt stad eus

an traoù. Anavezet eo an atalad : ar c’henderc’hañ a zevoud an armerzh hag an armerzh a zevoud an
emframm kevredigezhel. N’emaon ket e chal gant gouzout hag e dibenn dezrann eo pe n’eo ket, hon
amzer zo aet un tammig larkoc’h… Hervez kelennadurezh vMarx, al lankad armerzhel a oa an hini
devoudusañ, an danframm ma oa soliet al lankadoù all, eleze an dreistframm : kealioù, iziunadoù,
rummennoù, finvezioù… Hag evel just ar gevredadelezh a zo ivez frouezh ar c’heñverioùkenderc’hañ, hervez ar patrom kealiadel-se. Tu a ve da vreutaat e-pad pell da c’houzout gant petore
elfenn emañ ar gentelezh ha perak he deus an denelezh kemeret an hent-se. Tu zo, da skouer, d’en em
c’houlenn betek pe boent n’emañ ket ar gevredadelezh e sol ar c’henderc’hañ hag ar c’henverioùkenderc’hañ. E gwir e verzer ur wech ouzhpenn e c’haller amzeriadañ ar varksouriezh evel
bedouriezh ar bed greantel ha kalvezel2. Ar voull he deus kendalc’het gant he lañs avat ha n’emañ ket
mui dibaregezh hon amzer er par-se. O klask « kemmañ » ar bed koustet a gousto diwar-bouez
meizadoù oberatael distremenet, krizet ha roufennet e dal, ne verz ket an den ar froudennoù nevez o
tiwanañ en don ha chom a ra bac’het gant al luc’hedigoù o lufrennaouiñ e vol ar werc’helezh.
Diwelout a ra nevezded hon amzer ha chom a ra o troidellañ en he foulloù-tro e-lec’h heuliañ red ar
vuhez. Ur mare diac’hinek e teu da vezañ hon hini : emañ an holl gwitibunan o klask c’hoari gant
trec’houllo ur reizhiad a ginnig hentoù pleustret ha sur d’he gwarezidi. Met evit bezañ gwarezet e rank
an den distrujañ un tamm mat eus e gevala priziusañ – e amzer – oc’h ober traoù aner : en eskemm en
devo digolloù evit herzel. Gortozomp un tammig c’hoazh ha n’eo ket mui nerzh-labour an dud a vo
korvoet, met o nerzh-kemplegañ ha -gouzañv… Evel just e chom c’hoazh tachennoù warlerc’hiet
miret a-ratozh d’hon sachañ war-gil. Un tammig evel an tachennoù-eñvor e levr Roparz Hemon3.
Nemet ar wech-mañ, n’eo ket evit argas reuzeudigezh an amzer gozh diwar-bouez ur c’hourzhskouer,
evit sonnaat ar vuhez ne lavaran ket. Ar seurtanvet « enkadenn » a zarsanker ganti hon pennoù a zo un
araez da herzel iziunadoù an dud a laka en arvar lazioù berrdermen un nebeudad brienteion. Un
droienn voederezh, ur spontailh hejet gant ar re a « oar », an arbennigourion ha kalvezveliourion a fell
dezho reiñ da grediñ e kouezfe an traoù en o foull hepto. An druajerion o tennañ o mad eus an arigrap
a zo o lazioù mirout ar stad’zo : ar redi saviadel m’en em gav an darn vrasañ eus an dud a zo
mammenn un hontwerzhad moneizel evito, stumm hebleustr un hontwerzhad galloud avat. Kaset eo
an dud d’ober arc’hadurioù naontekvidik a ve tu da vastañ dezho ar peurliesañ, o lakaat ar peurrest da
« utopek » pe da « ziwerc’hek »… Amzer hag egor al lod muiañ eus ar boblañs a zo tirennet muioc’h-mui, pal dalc’hidi ar reizhiad o vezañ reoliñ pep hinienn adalek ar c’havell betek ar bez4. Ar
pimpatrom kealiadel a zo hini ar mekanik. Eñ gwelet hon eus gant ar varksouriezh5. Pep pezh a rank
bezañ anavezet-mat, gant un arc’hwel resis, hep lezel an disterañ tra en amc’houlou. Evel just, seurt
reolerezh a zo ur pal, un eorizh a striver da ziraez. Er c’hornioù teñval e vanner goulou ar
skrammoùigoù, e chuchumuchuer alioù, e siler kealiadurezhioù azasaet d’ar plegennoù e kont.
Steuñvekaet eo buhez an dud : bugeliezh, krennardiezh, oadouriezh, kozhni ; frammet an deizioù :
eurvezhioù labour, predoù, goar… ; heñveldra evit ar sizhunioù, mizioù ha bloazioù : dibenn-sizhun,
gouelioù, ehanoùha leve. Frammet ivez an egor : lec’h an annez, ar gourc’hwel, ar goar, ar marv. Tu
ebet da dremen e-biou : ho savlec’h egoramzerel zo anavezet e pep mare gant ar pennadurezhioù, warbouez nebeut gwir eo, met spi a zo e vo tu da wellaat kerzh ar benvegadur bennozh d’ar stlennoniezh.
Merzomp e tro ar galvezveliourion war-du ar stlennoniezh, pa stadont ivez ez a da get an araezioùreoliñ henvoazel, e-giz an nevid evit ar frankizouriezh, pe ar benvegadur stadel evit ar stadelouriezh.
Ur patrom kealiadel nevez a grog da sankañ e wrizioù e metaouioù ar galloud : ar patrom stlennoniel.
Ober a reer anv a gevredigezh stlennoniel zoken ! Arbennigourion elanvet a zo o paouez dizoleiñ ez
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Paotaat a ra mui-ouzh-mui ar fichennaouegoù stlennoniel a-zivout ar boblañs ha war un dro al liammoù kenetrezo.
Menegomp ar reizhiad G.A.M.I.N. (Gestion Automatisée de Médecine Infantile) kenvellet gant teuliadoù ar Vezekniezhskol, re an AUDASS (Automatisation des Directions Départementales d’Action Sanitaire et Sociale), re ar « Parturiente »
(Teuliad Gwiloud ar mammoù). Hañvalout a ra bezañ diouzh ar c’hiz an teskanvioù farsus, nemet pezh a zo dindan a zo
nebeutoc’h. Dilezet eo bet, betek gouzout, an teuliad-skol Haby gant ar Maodiern a vremañ. Stourmoù a zo a-enep d’an
teuliadoù-se un tammig e pep lec’h. E Naoned, da skouer, ez eus bet diskeladegoù enep ar G.A.M.I.N. e miz Mae tremen.
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eus darempredoù etre an dud6 ! Pezh a vankfe avat eo stlenn… Pezh a oa da ziskouez, evel just ! Setu
tachennoù nevez da rannañ etre un toullad arbennigourion eus an daremprediñ !
Hogen, daoust da strivoù pennek ha diastal gwizien ar reizhiad, e chom kelc’hiadoù e-maez o
damani, evel hini ar gevredadelezh o tiorren bremañ. Un dra dispis eo c’hoazh, o kemer furm un
tammig e pep lec’h. War-lerc’h an 19t kantved hag ar c’henderc’hañ greantel, war-lerc’h arnod ar
beveziñ – a zo pell a vezañ nac’hel penn-da-benn, e-giz ma lavar ur bern bajaneion –, war-lerc’h an
holl hentoù « politikel », en tu-hont d’ar goullo – bon-loc’hañ boutin d’ur bern tud –, dont a ra e pennkont doareadelezh ar vuhez kevredadel. Hevlene ez eus bet degaset soñj dimp eus Mae 68, un toullad
« arbennigourion » – spontet-tout da vare an darvoudoù – o kemer o fluenn da zisplegañ dimp pezh zo
da « gompren ». Laoskomp ivez un tarzhig e koun hon tremen er Sorbonne hag en Odéon7 :
………
Hag an trouz o tigreskiñ tamm-ha-tamm, hep ober van
Evel ar mor dindan taolioù yud an avel,
O tont en-dro a-frapadoù
Meskadeg spontus nerzhoù dirollet a-greiz-holl,
Den ne oar perak…
Entan ur mare o tanflammañ trumm
O soetiñ, o tistanañ dindan al ludu,
Neuze o regeziñ evit pell amzer.
………
Evidon-me a soñj din ez eo an darvoudoù-se kentañ erzerc’hadenn ar gevredadelezh nevez o
trevonnañ ar patromoù kozh. Setu perak eo bet divarc’het an holl re oc’h ober dave dezho, setu perak
e hañval an traoù bezañ steuziet hep lezel roudoù : an iziunadoù lakaet war wel n’o doa lec’h ebet er
politikerezh o ren. Tremenet ar barrad e tistroe ar galmijenn hag ar sodelloù kent. Betek abadenn an
« enkadenn »… Re alies c’hoazh ez asant an dud d’an trevelloù droch en eskemm d’un nebeut
digolloù, o lezel a-gostez pep kedvuhez diles avat. Leuskel a reont da vont da get elfennoù n’o deus
lec’h ebet en arc’hwel ar reizhiad, rak emañ ar garotezenn armerzhel ouzh o lakaat da vale moan war
an hent mat. Hag ouzhpenn se ez eo war o lec’h-labour ma kejont – hep tamm intrudu ebet eus o ferzh
– gant o c’henseurted. Er-maez : netra, pe ken nebeut, lakaet er-maez tud an tiegezh war-bouez
nebeut. Hag int ha distreiñ d’o c’hargoù, staeloù, gourc’hwelioù, klaviet gant ar brif. Dav lavarout
diouzhtu n’eo ket lec’hioù gwall lañsus d’ar gevredadelezh – daoust ma c’hoarvez burzhudoù awechoù –, breinaet ma’z eo an darempredoù gant an hentez en abeg da spered an urzhaz, arreadegezh
an trevelloù, spered an helv, an helebini, ar c’hourzhenebiezh, an enoe, h.a… Dre chañs e vez aozet
predoù bep an amzer gant an embregerezh ! Ec’h ! Al lec’hioù-annezañ naket gant tolpadur an dud e
logoù-konikled, ar gwallveskadur o tevoudañ droukrañs ha digenvez, an diouer a amzer goude an
trepetoù ha munudoùigoù ar standur. Memes tra evit an egorioù pabellek… Hag arabat kontañ war al
leviadurezh « kulturel », war steuñvekadur an darempredoù er seurtanvet tiez ar c’hultur. N’int nemet
ospitalioù o louzaouiñ kleñvedoù, naren azonoù a yec’hed. A-fet kultur ez eo ar peurliesañ reuzeudik
ken-ha-ken : d’ar muiañ-holl e teuer da arvestiñ ouzh un dra bennak, pe e vez servijet un tamm kultur
e boestoù-mir, hep eskemm gwirion hag en un doare gouzañvat-rik. Ha distreiñ a ra an den da
blouzañ, goullo e galon. E-keit-se ez a al lec’hioù kevredik kozh da get, pa vez adframmet ar vuhez er
c’harterioù. En em gavout a ra an den e-unan-penn, un hinienn a-dal d’un dra bennak ramzel ha
dreistdiraez. Petra da ober ? Penaos kaout an disterañ gwerc’h war kerzh ar mekanik ? N’eo ket, sur awalc’h, ar c’hoarioù politikel kozh a rofe an tu da werediñ war ar gwikefreoù-se. Strolladoù bras,
strolladoù bihan, holl ez int aet er-maez a c’hiz. Da betra e talvezont ? Mouezhiañ evit reiñ ar galloud
– evel ma lavarer – da dud ’zo a gendalc’ho gant ar sodelloù kozh ha n’o devo galloud gwerc’hek ebet
evit a sell hon buhez-ni ? Aze emeur dirak ur goullo all ivez. Pe neuze, klask azasaat an amzer, pep
hini gant (h)e hini, d’he leuniañ gant joiaoù aliet gant an Atebeion ? Poell ar reizhiad a zo kas d’ur
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peurhinienneladur oc’h ober eus an dud gwarezidi, diberc’hennet eus pep ersav strollennel. Seurt
argerzh a zevoud pe dic’hoanag pe fiziañs, met atav ur « respont » war un dachenn a zo hini mevelion
ar benvegadurioù : politikerezh, feulster, arlezadegezh kenwerzhel hag ensavadekaet,
hiniennelouriezh… Ken ma’z eus tu d’en em c’houlenn ha ne c’hoari ket an « enebourion » roll an
ditourerion, an dopinerion, o lakaat a-wel d’ar vurevourion al lec’hioù kizidik ma rankont strivañ da
zegas o « diskoulmoù ». Hag e c’hell bezañ a-hend-all ? Meur a wech hon eus bet tro da stadañ seurt
arc’hwel gant ar c’hweluniadoù (pennadoù Quirion), ar strolladoù a bep seurt, benevelour, yezhelour.
Ar re-se o deus alies ar santad bezañ « atoret », « distremenet », « diberc’hennet » eus o « stourm ».
Ken m’en em gav ur bern anezho war ribl ar goullo ivez. Ar benevelourezed, da skouer, ne ouzont ket
mui pelec’h emaint degouezhet ha war betra eo soliet o luskad8 : an holl arc’hadurioù, a ampare o diaz
kealiadel er boblañs a zo bet adkemeret gant an ensavadurioù, daoust ma chom c’hoazh forzhik a
draoù da ober. Ur stourm kilward ne ve ken avat. Gwir eo ez eus tud o treiñ war-du un imbourc’h
donoc’h, o loc’hañ diwar ur goullo a zo ul liamm saviadel gwirion etre metaouioù ha tud a bep seurt.
Menegomp c’hoazh ar strolladoù breizhek o stourm evit ar yezh, ar c’hultur breizhek hag ar rannvro a
zo bet skrapet o dodennoù gant ar strolladoù bras. Petra da ober, evito ? Ur yoc’h anezho a gav gwell
treiñ kein d’ar goullo e-lec’h talañ outañ ha boulc’hañ obererezhioù-krouiñ. An U.D.B., da skouer, a
venn « tostaat ouzh kudennoù ar bobl vrezhon ». Petra he deus graet betek-henn, neuze ? Ne blede ket
gant « kudennoù ar bobl vrezhon » ? Pe, marteze, e oa re « vreizhek » he dodennoù ha ne oa ket an
dud dedennet ganto, evel m’o deus eñ diskouezet en dilennadegoù diwezhañ. En e lizher da Guy
Etienne e tiskouez fraezh Roger Le Nestour ne c’hell ket bezañ a bolitikerezh vrezhon er mare-mañ9,
hag e-se « tostaat ouzh kudennoù ar bobl vrezhon » a ve dilezel pep arc’hadur en arlez ar vloc’henn
c’hall, eleze ober un hanter-dro o pellaat diouzh obererezh boutin hag ordinal ar strolladoù breizhek
betek-henn. Gwall zislavarus eo… Traoù « da c’hortoz » a ginnig ar strollad politikel demokratel, evel
« gwellaat ar framm », pezh ne ra nemet kadarnaat emaint ivez dirak ar goullo. Ha tennet e vo splet
eus an degouezh da azgwelout an obererezh ? Spi a’m eus, tro a’m eus bet da stadañ e hañvale
stourmerion ’zo luskañ mont war an hent-se…
Hogen bras eo an emdouell alies ! Kement hag ar fiziañs dall a vez postet er strolladoù bras…
Seul izeloc’h live ar buhezañ personel, seul vrasoc’h ar goulenn bezañ kemeret e karg gant an
ensavadurioù, ar strolladoù bras. C’hoari a reont roll ar c’humuniezhoù gwengelek. Pa vo trec’h ar
strollad… Pa vo roet un dezvad d’ar brezhoneg… A ! Kemmet e vo penn d’ar vazh ! Ne vo ket mui
heñvel ar vuhez ! Ne vo ket. Ha bremañ ? Na burzhudus eo a-greiz-holl ar brezhoneg ! Kemmit yezh
hag e kemmot buhez ! Gwiskit ho sulieg hag e vo gouel bemdez ! N’eo ket sirius memes tra…
Hiraezhiñ a reer d’an dazont oc’h ankouaat un dra hepken : an dazont a chom an dazont atav. Ha bras
e teu an diouer a vuhez da vezañ alies. Kantreizhañ a reer evel ma’z eus tu : an traoù n’int ket « azv »,
arabat kaout mall, ne c’haller ket kaout pep tra diouzhtu, ret eo gouzout gortoz, gouzañv, en em
aberzhiñ evit ar remziadoù o tont, ha me oar-me ! Gortoz… Hag etretant e kendalc’h ar reuzeudigezh
hag ar sodell, ar vuhez dre c’halloudekadur gant drammoù a bep seurt : ar briferezh, an alkool, ar
relijion – pe an adwagennoùigoù ranngredennel kentoc’h –, ar skinwel, an avanturioù santimantel, ar
mog, Breizh, ar brezhoneg – an teodyezhoù henvoazel kentoc’h… Ar ger meur a zo warc’hoazh.
Warc’hoazh e vimp trec’h, warc’hoazh e vo mat bevañ, e vo saveteet ar brezhoneg… Warc’hoazh e
vimp kozh ha pep tra a chomo e skourr. Ra vin komprenet ervat : pa lavaran reuzeudigezh, dienez,
n’eo ket diouzh ur savboent naontekvidik eo e komzan, eleze an diouer a voued, a lojeiz, h.a…
Diouzh ur savboent kempredel eo, eleze an diouer a gevredadelezh, gwir broleterekadur a vremañ.
Displeget ’m eus a-us ne asanten ket bezañ trellet gant restachoù an tremened. Kement-se a zo lodenn
ur bern diplodokuzed oc’h ober un drouktunerezh leñvidik diwarno. An « eneoù kaer »-se n’eus
nemet ar ger « stourm » en o genou. Ra grogint d’e ren evito o-unan da gentañ-penn e-lec’h bale e pep
tu peget war o foñs ar skritell « stourm a ran evidoc’h » ! N’eo ket empentiñ « diskoulmoù » e par ar
c’healioù da sioulaat e goustiañs pe da gas an amzer eo a vern – forzh tud ha fall sikour. O tiwelout ar
peurliesañ e kendalc’h an distervez hag ar reuzeudigezh. Evit bezañ « talvoudus » e ranker bezañ
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« diles », talañ ouzh ar blegenn fetis ma emeur, ha n’eo ket tec’hout war-raok. N’eus rekipe ebet avat
ha souzañ a reer lies gwech. Amplegañ a ra ur c’hendezrannañ diastal liammet ouzh ul labour-krouiñ
gwirion. E grez E.S.B. e hañvale an traoù bezañ fraezh : lunegor « pevar stael an dispac’h » a spisae
da bep unan e lec’h10. Un diavaez hag un diabarzh a oa : er-maez e oa domani ar « gevredigezh
arallek », e-barzh hini an « danvez-kevredigezh emsavel ». Divrannadur politikel tonket da c’hwitout,
daoust d’hon soupleseoù damkanel. Anat he deus an « arallegezh »-se bountet he fri fonnapl en tu all
d’ar gloued gant ar sodell hag ar patromoù stuzegezhel, politikel, kevredadel, h.a., o tiskouez splann
asvanegezh al lunegor damkanel. Bremañ eo seurt traoù a glever er metou breizhek… Iskisat
goulerc’h… Ur « c’hwitadenn » eo bet hervez un nebeut keneiled. Petra da lavarout avat a-zivout
strolladoù postek oc’h ober « berzh » – betek ur poent, memes tra – war an dachenn bolitikel ? Soñjal
a ran er P.C.F. karezet garv gant un toullad kefredourion, Louis Althusser hag Elleinstein da skouer.
Souezhus eo evelkent o defe traoù da rebech a-greiz-holl, pa’z eus tu da n’eus forzh petore intelektual
da c’houzout eus petra e c’hoarvez kerzh ur strollad politikel bras. Evidomp-ni n’emaomp ket o klask
diskoulmañ kudennoù an « dud ». A-walc’h hon eus gant hon re. Diorren a reomp ur c’henderc’hañ
kevredadel durc’haet war-du ur gedvuhez o kemer furm bep ma’z eomp. Klask a reomp heuliañ red ar
vuhez ha n’eo ket stêr/ster an istor, diwar-bouez un damkaniezh karrekaet. Klevout a ran endeo tud o
rebech : « N’oc’h ket gwall niverus ! » War a hañval n’eo ket niver an dud a ra kementad ha perzhded
al labour. Tro a’m eus bet da stadañ da-geñver Gouel ar Brezhoneg e Sinzag-Lokrist ne oa ket kalz
traoù nevez abaoe ar bloavezhioù diwezhañ. Teir pe beder oberenn nevez marteze ? Mar en em lakfe
an hanter eus an dud o troidellañ er metou breizhek da bleustriñ en un doare heboell war o
c’hudennoù-int e-lec’h klask un diskoulm er politikerezh, en arc’hadurioù, e-lec’h mont bewech da
selaou an hevelep rimadelloù kozh, frouezh forzh pegement a ve taolet.
Un tammig e pep lec’h ha diwar lies saviad ez eus ur vedouriezh nevez oc’h eskoriñ. Ned eo ket
ur pimpatrom da « zeskiñ », ne c’haller ket he lakaat e stumm ataladoù. Lakaat a ra e kont an arvez
kevredadel, ar gevredadelezh o vezañ emren-oc’h-emren diouzh al lankadoù all – an armerzhelezh, ar
bolitikelezh ; lakaat a ra e kaoz an armerzhelouriezh, ar bolitikelouriezh ha kement reizhiad a zo
diazezet war bimpatrom ar wikefre, en o zouez nep damkanelouriezh soliadelour. E-se e teu ar goullo
m’emaomp da vezañ alf ur c’hoari nevez, digor, o kemer diazez war dibaregezh hon amzer hag o
tilezel ar savboentoù kozh. Nemet…
………
Re enk eo evidon buhez ha galloud den
Va daoulagad leun a zaroù kounnar ez an
Lez me mont en tu-hont, tarzhañ e mil maen Tan !
Euvriñ ar c’hosmoz, genel mil-ha-mil Eden !
Hast afo, avat ! Sav da ved e fo da veiz
Stag gant an trevell, a-lazh-korf dev da vuhez !
Keneil, na mestr na sklav, war ar bed Aotrounez
Omp, Tierned al Latar, ouzh un doue beiz.
………
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LEVRIOU
Youenn DREZEN, Itron Varia Garmez, Skrid ha Skeudenn, Brest, 1941, ademb. Al Liamm, Brest,
1977.

MELEZOUR YOUENN DREZEN
Neuze al lezenn eo a ranki pilat
(p. 264)

Ar bolitikourion zo kaletklev…
Un nebeut bloavezhioù ’zo, edomp – Mordrel, Grall ha me – ouzh taol un davarn eus bourc’h ar
Fouilhez e-kreiz Menez Are. Daoust deomp dejanal en ur zihostal « dispredet ! euver ! heugus ! » e
talc’he gouron Diskleriadur Pondi da zibunañ e varzhonegoù gallek ; ha n’eo ket e sioulaat nag e
zistanañ hogen e flemmañ hag e alejiñ eo a rae paotred kevrenn PCF ar barrez, bodet en hor c’hichen,
ha na zehane da zisloagal ha kammzerc’hiñ, da daol deomp selloù marc’h-limon ha gwilc’hadennoù
ki e rit. Emede o klozañ ur werz kinniget da Antwerpen pa hopis herroc’h « Leconte de Lisle ! » ken e
tavas diazezour pounnerglev Breiz Atao, e troas war-du e c’hwiltouz burbuennek – a enrolle pep diviz
ha nep prezeg – dezhoñ da eilgeriañ ar pezh edon o paouez huchal. Diastal e randone Grall dreut :
« Maurras ! heñvel-mik-patu ! heñvel-poch ouzh Maurras ! » A-benn an diwezh e voe ar gaoz gant
Drezen – « ur farouell ! un istrogell n’en deus echuet netra ! hep hentenn ! hep urzh ! skridoù hep
penn na lost ! » a daeras hor stourmer kar-e-vro, « hon den politikel » awenet – ha penaos ! – gant ur
gealiadurezh c’hall ma’z eus, gant doareoù ha stuziadoù gall rik zoken, daoust dezhoñ. Din bout
hegaset ne ziwaskan sebezenn ebet ouzh e selaou ; neket kement-se ez eus e Mordrel un danvez
fougaser hag un doug erez brud warnañ (emañ-eñ pennlusk pep gwered war dachenn Vreizh neketa !
ouzhpenn, bezet pe vezet, eo kenwiliouder lennegezh nevez hor bro : ha n’en deus ket savet Gwalarn
kevret gant Roparz Hemon ?) : hogen ar bolitikourion zo o rat reolenniñ ar vuhez, destrizh anezhi ken
e trofe e dezveg – ur c’houlaouenn ! ar vuhez a flistr hag a fifil : ne c’hell floc’hed ar vaol ken reizhañ
touelloù. Luoc’h ar bolitikourion c’hoazh pa vennont « dieubiñ mab-den », rak hemañ-hen
d’emzerc’hel zo rediet da bouezañ war hennezh, da dennañ e vad anezhañ, d’e gorvoiñ – sed diazez ar
gevredigezh. Enep eo dezo ar skrivagner pand eo mennet da derriñ al Lezenn, da bilat harp ha harz, da
zishualañ e pep keñver.

… Ha berrwel.
Arabat faltaziañ eo pour e kinnig Youenn Olier d’ar Bigouter pa anzav diwar e benn : « Youenn
Drezen a oa dreist-holl ur skrivagner ». Ne dorter na ne deuker pa anavezer mennozioù hor stourmer
gredus, a zarlun Gwalarn e doare un emsav kenedidik. Evitañ n’eus silvidigezh ebet er-maez eus ur
rat politikel diazezet start, o klotañ – en e soñj – alies – siwazh ! – gant ur bedveizadur teuc’h awalc’h ha divlaz, unan eus ar frammoù preder-se diwanet diwar kleñved ar c’hreiz, an distervez, patos
ar metron-se meulet gant Aristoteles ha kasaet gant Nietzsche. An arzourien, eta, a vefe furlukinerien
– al leviourion a venner argas ? – o pourchas digarezioù-ki d’ar werin, paotred gwak o youl a glaskfe
ren war an hunvre pand int re vlin ha re lent evit kemm urzh ar bed, aoz ar gevredigezh ha doare mabden.

Enebenn ha ginenn : ar bluenn hag ar mailh.
Arabat faziañ ! an emzalc’h kenedidik – tamallet da zDrezen – zo lod ar c’houbidi ; ne c’hell ket
bout hini an oberourion : an amparerion a sav ur bed all moarvat (ur c’henved kentoc’h eget un
hontved – Abanna e-ser ar brederourion gealidik a zo techet da arveriñ an termen « hontved », ar
rakger « hont », oc’h ankouazh – hervez – nend eus ket a lennegezh diavaez dafar al lavar zo

darbarerion an oberenn, daoust ma’z eo ar varzhoniezh al lavar en e jeloù ; hogen an « daoust »-se zo
ivez « peogwir » kenave eo gwisket er c’heñver-se ar gerioù gant brozh ar rezid, ac’hoel ur seurt
rezid, rak morse ne c’hell an aozer tremen hep pouez ar gevredigezh) met er bed all-se emañ hor bed –
kent a se e vev an arzourion diabarzh pa c’hoari ar c’houbidi diavaez.
Marteze eo mat kounaat, diwar skañv, amañ kefridioù boutin ha boas – diouzh ali ar vurutellerien
– a chupenn an den ibil e bluenn ganto. Puraat ar yezh, dameuc’hiñ ar gevredigezh, bout « bleunienn »
e genel hag e riez, e ouenn hag e zouar, doñvaat an hunvre hag an deñvalijenn d’ar geodediz da vevañ
e peoc’h – da vihanañ hep droug – gant o bred hag o askre, o anken hag o arvar : setu un nebeut
« tonkadennoù » fiziet er skrivagner da zont gant Kadiou, mab e dad seven. « Nemet Tin Andro, ne
labouran ket evit ar re all. N’on ket un abostol, ha me ne ra forzh ebet din gwelout ar re-all a-du ganin
pe a-enep din » (Itron Varia…, p. 304). Sonet eo bet deomp (a voroderien bemdeziek ! – « an dorn,
m’en argas ! zoken an dorn lennek », a youc’he Rimbaud) : « al lenner eo a echu al levr ; hep lenner
n’eus levr ebet, ken ur brouilhed da zigejañ ». E-kichen e klever : « pep lenner a adaoz al levr », evit e
adaozañ e oa dav e aozañ ! Pezh mezh, e feiz ! e-keñver ar gevredigezh, ar gwezh a « servij », a waz
(dindan yev eta !), diskleriañ eo aner al labour-skrivañ, an arz ; e sav an oberour evitañ e-unan da
gentañ (da herzel outañ da dalpiñ, beuzet e c’hwedadennoù ar gevredigezh – damm, se ne laran ket e
c’hell an aozer dioueriñ houmañ) ; hag eo gwalc’het an oberenn evel-henn enni he-unan, bouneac’het
gant he boud-hi, kloz warni he-unan, o nac’hañ pelloc’h he engehentour, o wallegañ al lennour bezus,
tra klok. Tostoc’h emeur ouzh ar wirionez, gwirionez ur wered nemetañ, ur gra digenvez.

Ger, va c’holladenn ; lavarenn, va c’holl.
O vurutellañ Kan da Gornog (Al Liamm 151) e kav R. Hemon abeg er gerioù lintrus a fonn er
varzhoneg. Gwir eo eo re hoalet alies ar skrivagnerien joubius gant seurt pozioù enno skiltradeg pe
sklintinadeg, braouac’h pe dalabao. Da eo diogelañ war un dro e tispak hevelep filimadur bleunioù
kentañ ur gwir gerzhour, eleze e talc’h ennañ arouez un doug d’ar ger evitañ e-unan, ha n’eus
lennegezh ebet heptañ. Kement-mañ zo bet lakaet anat ha fraezh gant skridvarnourien heverkañ an
ugentved kantved. Ne vo ket rollet ar pleg-se, eta, war gont ar sioù evit a sell Youenn Drezen pa
zizoloer eo bet e lennegezh Breizh skouer paotr-e-bluenn.
Jakez Riou ha Langleiz – e-touesk reoù all – o deus degaset war hor soñj pouez alioù mab Pont-’n
Abad e sigur framm, yezh ha zoken danvez o skridoù. Un hevelep kuzulier, un hevelep kalvez, un
hevelep barner ne vez ket kavet e bar en Emsav. Pa zezranner e oberennoù e teu puilh dindan pluenn
ar buruteller bommoù arouezus evel « peurlipet », « kinklet », « lennegel-rik », « kempennet »,
« kizellet », « rikamanet », « kalfichet », « tro-vicher », h.a., zo kement a gunujenn e beg bevezerien
vroust mall warno stamouzet gant skolajoù Bro-C’hall pe evit kriponed supet ha silc’het boas ouzh
kefalenn c’hoular alejet heñvel bep pred un Akademia a gar ar geodediz reizh ha spazh ; hogen
kement a veulgan war ziweuz ar striverion-se a fell dezho stoliañ erziwezh aerouant an deñvalijenn, ar
c’haleourien beg du-se a souprener en o zraonienn hud oc’h arvariñ war un droienn, o termal etre daou
c’her, o klask ur son all, o redek dielc’het war roud tan steredenn an tav en islonk al lavar. Ne vo ket
dav merkañ talvoudegezh seurt labour pervezh ha dalc’hus e-sell ar gevredigezh vreizhat pand ouzer e
pebezh stuz truilh emañ-hi – burzhud eo, an eil da gas egile, e savfe c’hoazh eviti barzhed marfoll,
kilhet pe spiswel oberennoù ken c’hwek, benet dres, kroueriet a-zoare enno gerioù ret ar genel e-giz
kement a varaenn d’an ene.

Doue a garan, neket paolig.
Trouz ha tabut, freuz ha reuz a savas en amgant enk brezhonegerien 1941 pa zeuas er-maez Itron
Varia… Hemañ a daolas karez war ar framm, hennezh war an danvez, hennezh all war ar yezh, h.a.
Pep hini, war a hañvale, a ouie steuñviñ eus an dibab ur romant. Ac’hanta ! penaos an duzig gant
kement a zanvez-danevellour brezhonek ne oa ken Itron Varia… eil romant hol lennegezh mar konter
Bilzig Fanch al Lae, kontadenn blaz ar pemzekvet kantved kastilhanek warni ?
Un nebeut mizioù goude an deiziad ma voe lakaet e gwerzh e voe taget ferv Itron Varia… war
dachenn ar stuzioù hag an doare-bevañ « azas » hag ivez, war zigarez stignañ ur ouel, war hini ar

yezh. Un doare kavailh diwanet er metou kristen, awenet gant beleien a gave dezho bezañ livet lu ha
dizereat, chin hag amwir e-doug al levr, a renas e gabaduilh diboell e bannoù kelaouenn Yann-Vari
Perod endra gase Maodez Glanndour an erv da benn e niverenn 16 kelc’hgelaouenn « gefredour » an
dud-a-iliz, Studi hag Ober. Un arroudenn eus ar rollenn Sav (niv. 23), sinet L. Chalier, a ro un alberzh
eus ar c’hraf en nevez-amzer 1942 : ##« Neb a vourr o pleustriñ war al lennegezh vrezhonek a zo bet
souezhet un tammig o lenn pennadoù ’zo savet diwar-benn Itron Varia Garmez n’eus ket gwall-bell.
Setu un tamm mat a amzer m’eo deut al levr-se er-maez eus ar wask ha betek-henn ne veze klevet
nemet meuleudioù war e zivout. A-daol-trumm setu cheñchet penn d’ar vazh. Unan hag unan, ur
bagad pismigerien, lemmet ganto o fluenn flemmus a gouezh war oberenn Youenn Drezen evel brini
war un dachenn emgann. Itron Varia Garmez n’eo mui ur penn-ober, pell alese : « ul levr fall, skrivet
fall » ; gouez da Feiz ha Breiz, ne lavaran ket. Fall ar yezh, fall ar mennozioù ! Ne dalv ket ar boan
menegiñ triñchin hemañ-hen, a-walc’h deomp, damm da anv illur e aozer, burutellañ pennad skouer
Studi hag Ober.
Ar skridvarn a zigor war ul lizher kaset d’ar gelaouenn gant ur Bigouter dizanv, tres warnañ da
vout ur person kanton bennak ; un doare marc’h-abil n’eo ken evit hor barzh blizidik da zibunañ e
veno a-zivout yezh Itron Varia… pa verk « e c’hellfe ganto (gant an notennoù-se) lennerien Studi hag
Ober kaout ur gentel eus an dibab war ar yezhadur ». Brellat kentel e gwirionez ! Pa seller pervezh
n’eo ket Youenn Drezen eo a zo pismiget hogen reishaer an ti-moulerezh. Gwechoùigoù en deus
diskoachet an Drandoue damani e oa kemmesket ar rannigoù e hag a na vezont ket klevet peurvuiañ
er gomz (kaeroc’h ! « fazioù » hervez hor pismiger zo reizh-tre : pa skriver « Jani Dreo a ya he favioù
en-dro » ne skriver ket « Jani Dreo e ya he favioù en-dro » ; er skouerenn gentañ ez eus gant ar rannig
adanvel enlakadur, en eil gant ar rannig anvel ezlakadur « evit a sell J.D. » – arlivioù a-bouez d’ur
merer lavar) ; e oa luz e arver diouzh hag eus (e Kernev e kemmesker eus, ouzh, diouzh, ha zoken da
dirak vogalenn pa zistilher deus dirak kensonenn ha d dirak sonenn – neoazh e talv diouzh eus e
degouezhioù ’zo, sl. GIB 419[3]) ; e rae ur c’hemmadur dre galetaat e-lec’h unan dre vlotaat e
pennlizherenn dont ha dleout goude a, na, ne, pa diouzh doare Kerneviz (hag an amglevenn greñv eo
a vez klevet neket an hesonenn greñv evel ma tiogel Kervella (YBB § 150), an hesonenn wan o vezañ
en implij en troiennoù skoanet hepken) ; ne ziforc’h ket e-giz ma diouzh e-giz pa endra safarer e-giz e
bep tro e Kernev ; eo kammaozet e frazenn gantañ pa arver ar skorverb ober en islavarennoù o lezel agostez ar rannig anvel (siwazh ! ur wech c’hoazh ne dalv ket evidon « E zaou zorn en e c’hodelloù,
astenn a rae daveti » kement ha « E zaou zorn en e c’hodelloù ec’h astenne daveti », ar stumm
« reizh » o vezañ dister, euver, ##reeeun e-tal an hini all livus, o pouezañ).
Petra dastum ? Ar pismiger eo paotr e gemmesk : yezhadur ha pluennerezh zo un hevelep, un
unan evitañ. Tra ma oar pep skrivagner ne vez savet griñsenn hep freuziñ al Lezenn, hini ar yezh evel
hini ar gevredigezh. Alese pouez an « direizh », bernoud an « divoutin » er skridoù lennegel – savit
diouzh reolennoù strizh ar c’hramadeg hag e c’horo un oberenn sklat ha goular ; savit en ur
« zirenkañ » melladoù ar yezhadur hag e tinodo bommoù kreñv ha bev – ar skrivagner eo a vag ar
yezhoniour, n’eo ket an enep. Kregiñ ur bennlavarenn gant ar rannig anvel zo mont enep ur « reolenn
veur », met an doare nemetañ eo e degouezhioù ’zo e-kerz un danevell da skeudenniñ ar vuhez, da
lakaat ar gwered-mañ-gwered da lazout, en ur verkañ an or (verb + gour), buan ha skañv, pezh na
c’hell ket tizhout an anor gant skoazell ober displeget (pounner, hir hag o pouezañ war an anor), na
kennebeut bez’ + rannig + verb displeget o livañ kentoc’h an harp, an « dra ’zo », an difiñv, nag evel
just an troadur nepgour gant e raganv ambilh o kurunenniñ « an hini a ra ». E-kreiz un diviz war ar
maez e tarzh ken aes ha tra seurt aozadurioù diouzh doug ar yezh, hervez he ijin, diouzh he istor ken o
merzher en henvrezhoneg, er c’hembraeg, hag en o roudoù e krennvrezhoneg. Ha penaos displegañ ez
eus lañvaz war un arver alfek eus e(z) gant dont, mont pe ur skorverb ha berz warnañ gant un or all ?
Kent a se e tleomp priziañ ar rannyezhoù en o stummadur hag en o ereadur e kement ma tegasont o
frouezh d’an danevellour, da gas pelloc’h al lavar. En ur skrivañ « Ma c’hounezas Laorañs Larnikol
argant bras » (p. 106) e kemm Youenn Drezen un islavarenn en ur bennlavarenn, e verk fraezh an
heuliad, e pouez a-zoare war an or a zeu war-lerc’h ar stagell – da dostaat ouzh « Ken na daolas evezh
Paol Tirili » (p. 26).

E-keñver mennozioù sklat, yezh sklat : sed arc’hadenn gamm Maodez Glanndour. Evitañ eo
dremmourien an danevell « tud didalvez a-walc’h… izel o spered, izel o c’halon ». Kailh ha railh mat
da raneal ha na zellezont ket ur sell a drugarez a-berzh un arzour pe ur c’hristen dereat ! Pa n’eo ket ar
romant ur gentel, un displeg katekiz, un arnodenn eneoniezh, un daolenn spouronus giz Maner e
tiwask Glanndour kerse ha keuz, hegas hag echeve. Ra vint lonket gant tan gor an Ifern ar
sokialourion-se, an tudachoù didalvez-se, ar gengladelourion-se, ar voutinelerien-se, an anveliouriense, ar ravacholed-se, an alvaoned-se, ar chaokerien avel-se ! C’hwitadennoù, toulloù-bac’h,
dic’hoanag, diskredoni, setu a ziverzher a-hed ar pajennoù ! An delwenn, ur « froudenn » neket un
« uhel-vennoz » (rak war soñj an Ao. Person ez eus uhelvennozioù hag izelvennozioù e-giz tud uhel
ha tud izel in illo tempore). « Ar veleien yaouank, aotrou Drezen, o deus muioc’h a skiant-prenañ an
eil eget egile, met n’int mui bugale d’an oad ma resevont an urzhioù-sakr » – petra ar c’hast hoc’h eus
desket Youenn en hoc’h amzer kloareg ? Nag amreol, na dichek, na direvil an dezvarnour ! « Pounner
ha trenk aergelc’h an danevell, betek bezañ kasaus ». Pa vever er Baradoz dija ! « Me a gav din, ne
dalvez d’ur vro, na zoken da Vreizh, an oberennoù lennegezh na zegasont da’n eneoù nemet
dic’hoanag ha diskredoni, ha n’eo ket ar spered “anarchist” a c’hell degas dimp un urzh nevez ».
Votez Chirac ! Pep hini en e renk ! Marvit kent bevañ ! Bevet ar yev ! An aer a analit zo fall-put.
Diouzh komz kenskriver Maodez : « Diresped-kenañ eo lavarenn Youenn Drezen : “O turzhunelliñ, ur
bennozh Doue” (p. 126) ». Pec’hed eo karout evit spazherien kintus, bigarre ha trenk a vourr en ur
riboul lastez a anvont glandouar. Na heugus evito pemdez ar re all e-tal o feurbadelezh-i. N’eus tra
arvarusoc’h eget ur spered lemm hag un den dieub ! Ar rezid eo an enebour ! Meizet hoc’h eus : Paol
Tirili n’eo ken un dispac’herig hedro hag e zelwenn, un diduellig droch. Pelec’h emañ va
divezouriezh ? setu garm pennad Glanndour, galv ken « modest » hag ar frazenn-mañ : « Da vihanañ,
me ’m bije skrivet… » Siwazh ! seurt divezegezh (faltazius hag hollveliek) zo nac’h ar sevenadur hag
ar stuziadur, al lennegezh hag an arz.
Notomp mat c’hoazh an hentenn gorvigellus dibabet gant Glanndour en e bennad a dag yezh an
aozer evit dismegañsiñ gwelloc’h e vennozioù hag e romant. Her ar pismiger, pa oar pep hini en deus
skrivet Youenn Drezen enebennadoù c’hwekañ hol lennegezh !

Divezegezh ha lennegezh.
D’ar Vretoned skañvbenn e tegasin da soñj n’eus romantour brudet ebet – na Tolstoi na Balzac, na
Dostoievski na Proust – en defe e-kerz e oberenn barnet an dudenn-mañ-dudenn pe treuzneuziet ar remañ e gwir gentelioù – ur romant nend eo nag ur skrid abostoliezh nag ur vrudfollenn. Bezet a vezo e
skrive gwerso Spinoza ne c’hoantaomp ket un dra pand eo mat hogen peogwir eo c’hoantaet
ganeomp. Daoust kement-se e kavas mat ar c’hi skaotet dibunañ un enskrid a-barzh digeriñ Skollouarn Veig Trebern : ##« Tchekov emañ ar gwir gantañ, pa lavar : « Me, ma zisplegan (sic) emañ
daou laer o laerezh pennoù-kezeg, n’eo ket ur ret din lavarout eo fall ar pezh a reont. Da vestr ar polis
eo d’e lavarout. Me a zispleg danevell al laeroñsi, traken. » (Fellini diwar-benn La Dolce Vita).
Ma ! dindan bluenn Maodez Glanndour e lenner c’hoazh dezoioù ken diamzere ha « traoù zo n’int
ket gwirheñvel » (amzer Zola ?) a ziskuilh ne gompren hemañ netra e dibaregezh al lennegezh. E pep
keñver e-giz pa n’en defe ket skrivet Roparz Hemon tost da ugent vloaz a-raok en ur sevel Gwalarn :
« Piv en deus lakaet en hor penn e talvez ar ger skrivagner kement hag ar ger abostol ? Pep Breizhad,
kerkent ha ma krog en e bluenn, a stag da sarmonal… ez eus gant hol lennegezh blaz ar skolaj hag ar
c’hloerdi … O skridoù, war o meno, a dle talvezout d’un dra bennak, degas ganto ur gentel …
Talvoudus avat n’eo ket kentelius eo … Nebeut a vroioù a zo bremañ ma ranker displegañ enno
gwirionezioù ken anat. Breizh eo unan eus ar re-se … Falsentez … Strishaat tachenn al lennegezh,
pennaskañ ha diheñchañ ar skrivagner, evel m’eo bet betek-henn ar c’hiz en hon touez, n’eo nemet
kas kuit diouzh al lennegezh pep meurded, pep kened ha pep buhez. »
Hiviziken e vez diskleriet gwelloc’h ar c’hwezh kreñv-se ho kwask pa zispenner pezhioù
barzhoniezh kaerañ hor beleg hollhol a ziwall, evezh holl, a bilat kloued al Lezenn, damkanioù Roma
he bizhier – an hegenn drenk-se a wast, da skouer, Imram. Amalek ha klouhanek, detri, pa geñverier
gant yec’hed gren Youenn Drezen. An aozer kentañ e brezhoneg o kanañ ar garantez en he diazez – ar

garantez voutin, lod levenez pep hini war ar vouilhenn-mañ – eo bet ar Bigouter (araozañ, ken
braoued kador-brezeg, limajoù sant Sulpliz). Froudoù ar c’hig, frondoù ar from, levenez ar c’horf emetou un natur en he mog : chal ha dichal, koummoù hag aezhenn, eien, gwez, geizadeg, geotegi,
stêrioù, stergann, hopadeg, heol, c’hoarzhadeg, labourioù ar pemdez, tud drant, eeun ha dibalamour ar
C’hap Kaval – divezegezh ar vuhez ! kentel an anien ! Peadra da zegas nerzh ha startijenn el lenner
nad eo ket chalet gant kudennoù ar skritur.
Siwazh ! mar pizhseller e teverzher e kouezh buan an noz war gwaz e bluenn o klask livañ
pervezh ar vuhez, o klask skeudenniñ houmañ en he munudoù ar boasañ. Krignet eo trumm gant
emskiant an drevezadenn savet en e gaouded diwar brederiañ a-zivout e zafar hag e zarbaroù – barad
al lavar.
An aozer, Youenn e-unan, a oa ur C’hernevad penn-kil-ha-troad : farouell, goapaer, sart, kalon
digor, spered lemm ha… (sed ar preñv) tidek war an dro hervez testeni ar Gwilcher (Al Liamm 151).
N’on ket souezhet gant seurt froudoù imor – digoll Aroun – pand int stag tamm pe damm ouzh pep
gweudour – pep imbourc’her teñvalijenn – diouzh lenn komen hag eñvorlevrioù skrivagnerien ’zo
evel reoù Virginia Woolf em damalle da vout bigarre en he ziegezh hag en he darempredoù pe
anzavioù par da reoù eil gwreg Dostoievski ma liver hemañ e-giz ur gwall lapous, krin, c’hoarier,
moustrer, loariadek, diaoulek… Dalc’h stultennus hag arvarus an den « satanazet ». Buhezegezh barzh
diouzh divezegezh barzhoni.
Ha da echuiñ gant emzalc’h ha doareoù ar skrivagner e venegin pezh a laz, pezh a ren daoust da
bep skoilh : ar skritur, par d’ur drenkenn, a grign ensavadurioù ar bed hag a zev prespoliteoù boutin
ha soubleseoù pilpous ha chiriboujoù heugus ar c’heodedad hag a losk reizhadur aner ha tizher ar riez.
Ne vag doujañs ebet e-keñver ar pennadurezhioù hag an amaezhioù, ar floc’hed hag ar vegenn – ludu.
Barbaouioù lu ha goap eo evitañ an Iliz, ar Gwazvod, al Lu, ar Vonreizh, ar C’hêrreizherezh, ar
Barnerezh, ar Gwir… Gwelloc’h c’hoazh, nend eus skritur ebet ma ned aer dreist al Lezenn, ma ne
freuzer an Dezvad – deved stuz ar boudoù kig ha gwad – da ziazezañ ar yezh lennek (n’end eus ket
muioc’h a geñverioù gant ar safar pemdeziek eget ur skeudenn gant he derc’h bev, he gouez wirion,
he c’henlun).

Tariell embanner hag aoz skrivagner.
N’hon eus ket en hor bro embannerien vrezhonek a vicher, na kennebeut skrivagnerien. E 1945 e
klemme Meven Mordiern e Talar an Hoc’h (p. 35) ne c’halle an aozerion vrezhonek arboelliñ d’o
studi ken « ur eurvezhig vak bep pell-ha-pell », e c’houlle e vefe savet ur poellgor bennak d’o faeañ
war zigarez daougementiñ o niver ha diazezañ oberennoù a dalvoudegezh, eleze prientiñ a-benn an
diwezh ur gwir emsav lennek dezhoñ ur yezh bev-buhezek. War washaat eo aet an traoù abaoe : war
goashaat emañ niver hon aozerion (emen ar yaouankizoù a skriv, a aters hen-ha-hen), war zisteraat
danvez hor rolladoù – aner komz eus aoz truek an « emsaverion ». Kloz eo mare ar verzherion. Ne vez
graet netra ken evit ur bennozh-Doue. Studiañ, strivañ skrivañ e brezhoneg evit ur bomm glas bennak
digant un istrogell figus pe duzum pe dezeok en ur gelaouenn stramm ha displed : pebezh paotr
yaouank fur a sammfe war e choug hevelep stuz yen ha strizh, ken diwar vliz ? Ma ne vez ket
cheñchet penn d’ar vazh, da laret eo, ma ne vez ket krouet ensavadurioù ret, ma ne vez ket stummet ha
talet skrivagnerion hag embannerion, ma ne vez ket lakaet an emsav da glotañ gant ar bed arnevez, eo
echu gant hor yezh hag hor sevenadur. Ur vezh e vefe, n’eo ket kement-se peogwir eo yezh hon tadoù,
from hor c’halon, ijin hor spered, kenderc’had hor youl, arouez hor broadelezh, pinvidigezh nemeti tir
Ledav hogen dreist-holl pand eo benveg dispar da sklerijennañ toull-don mab-den, da dapout noz.
Kement-se a ziwanas e’m c’halon pa zeskis en doa da gentañ nac’het un embanner brudet Skollouarn… (emichañs e kave dezhoñ e oa endeo re a bennoberennoù e brezhoneg ha re a « gizellerien »)
ken na reizhas, na « echuas » Youenn Drezen nemet ar perann eus an danevell. E-sigur na darasañ e
skouerenn gozh-eñ – digarez toull marteze pa daoler meiz ouzh ar vrud fall hag ar rendaeloù trenk
stag ouzh ar romant – ne felle ket d’an hevelep « rener » kennebeut advoulañ Itron Varia… Ma ! un
devezh avel vras e nijas diwar e gern e verfeti iskis ha tidek ken e teuas er-maez al levr war zibenn
1977. Godisus ha drouk ez on moarvat e-keñver tud a galon hag a emro ; hogen adlarout a ran : kloz

eo prantad ar c’houbidi hag an deusteukerien, echu maread ar blamoustrerien hag ar vitellerien.
Ouzhpenn, kiriek eo Al Liamm pand eo bet toullet ganti foz ar vrizhlennegezh gant he abafded, he
rouzmouzerezh, he dirinoneg etre komzerien amlennek hag ar bagadig tud o pleustriñ war skridoù
lennek. Ken n’eo bet peurunvanet ar brezhoneg nemet war ar paper : stummadur hag ereadur ar
gwenedeg n’o deus ket kavet bod er yezh, e berzhioù heverkañ hag e droiennoù zo bet graet fae
warno, evel war binvidigezhioù dibar pep rannyezh all avat pa na oant ket renablet ha « reishaet »
diagent ; dalc’het eo bet da reizhadoù stultennus hag amjestr evel hini ar raganvioù gour renet – pe
hini ar rannigoù-nac’h – ken eo distreset framm ar yezh daoust da evezhiadennoù ar yezhoniourion ;
ne venegan ket an diempradur-se a c’hoarvez eus nac’h ar bed arnevez hag eus dibab kealioù, doareoù
ha stummoù diamzere, eus an naontekvet kantved.
Da zastum – un toulladig kelennerien ha studierien, bouc’h, blouc’h ha teuc’h o spered,
korrvourc’hizien teusk ha distronk, disfizius ha tost, hoal ar werin enno seul vui ez int disrannet
anezhi, o terc’hel da skeudennaouiñ kozhkailhoù en o yezh voredet lug ouzh ur vrizc’hramadeg strizh.
Ac’hoel – o c’hevezerien, en o « reizhskrivadur » tidek, daoust dezho bout kenlodek en o metou hag
en o c’healioù, a hañval a-wechoù bezañ bet o ledañ teil, o pesketa pe o souladiñ !

A-raok Itron Varia Garmez, Arturo ha Palmira : Orfeüs hag Eurudike pe men emguzh
Jani Drev.
Ar Jani-se zo bet livet splann he doareoù gant an Drezen war-dro an hevelep mare dindan stumm
un duardez, un diavaeziadez he roderezh kazhez lizidant (a wall loen Beaudelaire !), he isvouezh
gourlañchenn sev enni, he gwrez kevrinus, he lagad du, he mousc’hoarzh boemus : kement tres a sach
hon evezh war merc’h an Aerouant (Vade retro Satanas a zeu mare-mare war ziweuz ar pennden),
war kefrisa an Noz, war an nozeganez-se a luske hoalañ Orfeüs dezhoñ d’he heuilhañ tram ar
c’hevioù, ar gougoñvioù (« ouzh he strizhañ, o teuziñ hag o veuziñ, hag o vezviñ »), war Eurudike,
touell ar barzh. Anavezet hoc’h eus filimerez ar Breur Arturo : « Skediñ a reas he dent en ur
vousc’hoarzh ouzh al lean, dre ma stoue he malvennoù war lufr teñval he daoulagad ». Ha nad it ket
da valbouzañ emañ hor skridvarnour dindan faltazi pa resisa an aozer e-unan – e-giz pa vije ezhomm !
– « peogwir e oa barzh ». « Eñ, gwenn-kann en e sae-vanac’h, hag hi, du evel askell ar vran ». N’eo
ket dibouez merkañ eo dibabet gant Eurudike un danvez manac’h, gwaz an neved … ken en lakaio he
mousc’hoarzh c’hwistantin dindan gazelge. « He selloù a oa dalc’het egile dindan o beli-hud, e-giz ur
golvanig dindan re ar sparfell … Krenañ a rae … Ganti emañ an diskoulm d’ar c’hevrin … p’eo bet
c’hwezhet ganti em gwazhied tan ar c’hoant gouzout. » E-tal an aoter e c’hortoz, e c’hoanta, daoust
dezhoñ, « rouanez va hunvreoù » rak « me n’on ket eus ar Bed ! … ha sed ar weledigezh-se, … un
hoal ». Hag an eilgeriadenn dibenn : « Ne vin na manac’h na beleg ! », ken kig tammataet – a Orfeüs !
Penaos ar c’hast e c’haller diogeliñ c’hoazh n’eo ken al levrig-mañ « un dro-vicher » (R. Hemon in Al
Liamm 151).
Moarvat eo dreist ha didro chem ha pluennerezh an aozer a wiriekaer e displeg c’hwek pep
poltred, pep gwered, pep trivliad, pep gweledva, e troiennoù yezh evel : « ur spilhenn he fenn ruzgwad », « he selloù a oa dalc’het egile dindan o beli-hud », arver link furm goazh an anor-gwan (« an
aval berz »), kediadur anavioù ha doareennoù dic’hortoz (« daoulagad hinon ») … Penaos chom hep
tostaat ouzh glad Gripi, kompezennoù krin ha kras, oabl berv, heol skaot Kastilha gozh ma lavig ha
ma pilpas boudoù kramennek ha du, en o zouesk Palmira rouz. Kefridi ar bommoù spagnolek strewet
el levr zo, ivez, pouezañ war an amdro arallvro-se, en ur argas, da vat, mac’her boas ar brezhoneg, ar
galleg hag e ensavadurioù a zeu tamm-ha-tamm a-benn da gloukañ, a-bezh, teod Arturo. … Ken e vo
komprenet, pelloc’h, eo gwir Jani Itron Varia Garmez delv an delwenn – Itron Varia ar Skeud –,
pergen an hini a vroud an Tirili – loskadenn he roudoù tan en atiz e doare na c’hell ket padout dispenn
al louc’hadurioù ael-se. Diskennomp gant hor c’hizell yen – hor pluenn – en Announ.

Enkadenn Maheo : diheñchadur Anna Bodri pe penaos e teuas Jani Drev da sin.
Ar pezh a laz – ar pep heverkañ – eo c’hwitadenn an arzour Paol Tirili a endalc’h ivez diskoulm
ar romant (n’eus ket tu da atebiñ mod-all, e nep keñver all). Er c’hwitadenn-se emañ berzh an aozer.

E-barzh An dour en-dro d’an inizi e teuas – hervez – Youenn Drezen a-benn eus e daol, o wiskañ war
an Dahud koad enebrezh Anna Bodri. Heñvel eo gant ar c’hizeller a dapas en derc’h derv
mousc’hoarzh kevrinus, « diziraezus » an alejerez. Ne c’hell ken Maheo, goude se, nemet dizeriañ,
koll e yaouankiz, koshaat evel just o vezañ ma en deus disec’het mamenn ar rin ha puñs ar skeud. « Pa
voe aet diouzhin, e tianavis ar gened, hag ez en em silas em izili an diegi, hag e vorzas va skiantoù. »
E gwirionez emañ warnañ everiezh an Ankou. Ha kerse ha damant.
Neoazh e chom al lenner berr ; ned omp ket gwalc’het. N’eo ket sterniet ken strizh An dour… ha
Sizhun ar Breur Arturo ? N’eo ket ken lipet an destenn ? neket. Kentoc’h e verzan amañ un
diheñchadur, ur gammveizadenn : ur c’horf nouere, ur boud hun kemeret evit ur c’horf kig ha gwad,
ur plac’h bev ken eo. « Dahud … Anna Bodri ! A ouenn o-div », pebezh kemmesk ! tudenn aet da
zen ! Hiraezh karantez o trec’hiñ war galv an arz. Enket Maheo, dianket an Drezen. Ne chom ken da
hemañ danevelliñ en-dro imbourc’h reuzus ar c’herzhour. Pezh a seveno en Itron Varia…
E penn an noz emañ an tav, e dibenn ar riboul an ankou (andizh : echu an ergerzhadenn). Dav d’ar
gweudour tresañ krabisadennoù all, c’hoazh, c’hoazh – rog, rog, galeour – da vont tost-ouzh-tost,
tostoc’h bepred … o c’houzout e tifloupo atav daoust pe zaoust an difouperez … ken dislivet, ken
distronk. « … Ha ne’m boa diskroget diouti nemet pa voe bet rimiet ha kaeraet er c’hoad-houarn
disterañ roufenn, tanavañ blevenn penn merc’h ar brezelour kozh, dremm maouez va hunvre » : luet
c’hwezhadenn ! Uloc’h mar arseller pervezh ! C’hoari kuzh-ha-muz ar vorganez ouzh sklerijenn
gamm al loar ! Kilhadenn c’hoap ur plac’h sart ha buhezek evelato !
En Itron Varia… ne zeuio Jani Drev war wel nemet e giz un arouez – un asaouer dres, pa vo, e-ser
an Treuzour, ar Morhoc’h, « Karon », pennabeg kleñved « marvel » paotr e gizell. Petra ’ri : merc’h
an douar oa Anna Bodri ha nann hini an dandir, hini an tan kuzh evel Palmira. A-walc’h d’ar skultour,
bremañ, istor an arz, e eiladur, e « adarre », derc’houezet gant delwennoù an iliz, ar santoù koad hag
an Itronezed azaouezus (atav e kentel pand int morse eus hon amzer-ni).

Itron Varia Garmez : an drenkenn en he c’hign.
An Iliz
Er penn kentañ e teuy an Iliz a zo bet bras he levezon e Breizh ken en diavaez (ar reolennoù a
zoujer kevret) ken en diabarzh (er c’halonoù) betek n’eus ket gwall bell ’zo. E-korf al levr e seblant
« hor mamm » toc’hor, war ziskar. Ne gav na klav na pleg war tud Ponâd. Er-maez eus ar c’hoari e
van, gwrac’h kivioul o randoniñ hag o kenteliañ en aner.
Ar person kozh deut diseblant a-walc’h gant ar bloavezhioù – « Ma oa deut madelezhus gant an
oad, diskredikoc’h c’hoazh e oa deut » – a zo laket gantañ en e gerc’henn chupenn ur prederour
gwagelek na gil ket rak troioù-kamm evit kas e erv da benn. Ur c’hlufan madek. Un targazh rous kozh
kuilh dalc’het e gorf. Dezhoñ e responto Paol Tirili : « Me ’lavar an traoù dres evel m’o soñjan, hag e
kasan va labour en-dro dres evel ma soñjan e vo mat. Ha ne ran ket forzh ma n’eo ket diouzh doare ar
saverien-reolennoù. »
Ar c’hure bras askornek, tavedek, dic’hoarzh, « anterin », « stag e chink ouzh e vos lagout » a vije
bet – ken aes ha tra – ezel ha barner an Enkeisierezh meur gwechall, pa zeved buzoreed dizuj an
Disivoud hag ar jodouinezed re dek. Ken dedennus hag ur penn-bazh eo, ne deurvez ket « en em
lousañ » gant Tirili, peuriñ en e bark na zoken dont war e gleuz !
Boulc’h ha flour ned eo ket bet c’hoazh re zispennet ha re wallgaset hor melegan a gure bihan
gant an urzhaz – digor c’hoazh e galon da dud e vro ha da vennozioù brokus ; gwir eo, flav hag avelek
eo hor bouilh beleg.
Amaezhiaded ur reizhad klok ez int, o-zri, mennet da zerc’hel an urzh vat, dic’houzvez dezho ar
Feiz kreñv-se a euvre kalon hon tudoù kozh, hag i start ha plomm, sart hag eeun, an troad en douar, ar
penn en neñv. Heñvel ez int o-zri ouzh an tolpad beleien ha frered a zistumm hag a zistres poell ha

hunvre bugale Vreizh e skolajoù mac’h ha tristidik, o c’hefridi lakaat yaouankizoù hor bro dindan
gazelge.
Pep hini anezho d’e dro, diouzh e demz-spered, ur wech Paol Tirili dindan beli an Ankou, a
glasko diframmañ digantañ e ene d’e ginnig d’o Doue, an Archer Meur, ken trist hag hini Pleuveur.
Heñvel e vint ouzh diaoul kornek e dreid bouc’h a weler – war taolennoù abostoliezh livet-flamm –
tostaat en ur gambrig noazh ouzh gwele ur c’hozhiad toc’hor. Tro-wenn a raint neoazh pand eo bet
nouennet endeo ar c’hizeller gant hudourez an delwenn. Olev sakramant tan an noz zo he merk ouzh e
dal ken e tizer e diabarzh.

Ar pennadurezhioù
« Fiziañs ! fiziañs ! » a vorod ar prefed d’ar c’hwec’h kannad kêr endra emañ war e soñj daveiñ
bagadoù begoù-o-zog a-benn sujañ ar gailhed – ar roustad hag ar pladañ, setu e holl bolitikerezh, e
holl intrudu. « Me zo evit ar beorien » a glakenn an aotrou Maer endra vogodenn en ur gunujenniñ ar
veleien hag an noblañs a gred start eo an dienez gwalenn Doue, un dra vat eta. Eus e c’hloaz brezel e
tennas al Larnikol e vad, ha da suniñ c’hwez ar gouerien, da werzhañ e stal avaloù-douar vad enni, da
sevel e vaner, ha da zifenn ar Ripiblik en ur c’haolgammañ – setu pouez-krec’h ’vat !
Renerien ar c’hweluniadoù a fistilh hag a valbouz kalz ; diskelañ hag arc’hañ a reont aheligentañ ; plantañ a reont reuz ha freuz ; hag e kasont trouz ha todilhon en-dro – netra gwerc’hek e
kement-se siwazh : ar gernez, ar geraouez, an ezeved, an dilabour a gresk. O c’hoñchennoù zo dramm
ha traet nemetken. Divarregezh. Ernez dall evit katekizoù nevez. Naon du evit teurennoù da zont.
Diwar an hevelep gwrizienn e vouilhasas paotred Breiz Atao. Gouestloù ha klaoustreoù,
hegoulzerezh hag helavarded. Ne laran ket e oa Youenn Drezen digas ouzh Breiz Atao – zoken e tle
bezañ bet ar c’heodedour anezhañ ezel eus ar strollad. Hogen dezevomp : stourm politikel ar
skrivagner a zo displeget en e yezh en doare ma kas war-raok framm, geriadur hag ijin lavar e vroad
hag en ur ser luc’haj ar re zibourc’h. E vanniel n’emañ ket ouzh e bourmen dre ar straedoù met dre an
arroudennoù. Ur pluennerezh dinerzh, rereizh, miaouer dezhañ livañ kealioù « araogour » a endalc’h e
devoud kilstourm ha mac’h ; un dro-bluenn « nevez », yac’h ha didro, o tezrevellañ « netra » zo enni
dispac’h ha rezid. Arabat disoñjal e ver paotr e bluenn ur yezh evel ar podour ar pri, al livour e
doazenn, Paol Tirili ar maen – emañ er yezh-se pep erzerc’hadenn, un danvez eo ken doues ha ken
ergorek ha buhez ar bed, ken liesseurt ha ken gwirvoudek ha keñverioù an dud. (Koulskoude ez eus
un « dra bennak » all a vefe re hir komz amañ diwar he fenn, un dra all peurbad, mouskomz dindan
koc’henn pep prezeg, lavar dindan yezh, anat d’ar barzh meret gantañ meur a « lañgach », kantaezet
kaer ganeomp-ni Bretoned distuziet, trevadennet hag amyezh. Ma vefe gweudourion hep yezh,
kerzhourion barfet – elanvet).

Al lu
A farsite ! Pand eo balbet da vab-den gant an amoedaj – pa vez roet gwad dezhoñ da derriñ e
sec’hed – petra d’ober ? Ken luadenniñ ! Ar « skalf » a zegemer laouen an dibourc’had evel just …
evit e lonkañ gwell en dije laret bleiz du Kabellig ruz. Pa vez ezeved tu bennak e tired penn-bazh e
galabousenn branheñvel etrezek an tamm kig kinniget d’e gof euzhus a-benn nebeut, ar paour kaezh
mat da lazhañ. Al lu zo goann an Ankou.
Ouzhpenn eo diazezet an arme en ur vro trevadennerez ha korvoerez war diwall ar vrienteien.
« Me ’wel da gentañ, me, “griffoù” ar re giz-kêr a vo roet din urzh da ziwall. Me n’em eus netra da
ziwall, nemet va c’hroc’hen. N’on ket ki a-walc’h c’hoazh evit mont, evit un tamm askorn da ober
chiboud, memes gant ur fuzuilh, ’kichen toull-dor ar re binvidik. »

An tiegezh
Chalet eo gant un dra nemetken : ar c’horvo, ar madoù, an danvez. Aze emañ ar c’hraf pa soñj
merc’h an ostiz Andro dimeziñ d’an devezhour Jos Taro. Kefridi anat an tiegezh : berzañ ar garantez.
Ne harz ket ouzh Mimi da emsevel diouzh he doare o reiñ « elfenn ar vuhez d’ur babig er-maez eus al

Lezennoù meur a gas ar Bed en-dro » – lapous-garzh diwar votez-toull emezor e Kernev. Va Doue !
an tiegezh a c’hoarvez eus ur vazh – an tad, eus un torch – ar vamm, hag eus ur c’hoariell – ar bugel.
Petra ’ri : « Gadaliezh ar bouc’h zo brokusted Doue » a skrive William Blake.

Ar stlenn
Livañ gevier. Kelaouiñ diouzh ur gaoc’higell o tislonkañ he lastez. Pep korvigell zo deut-mat da
dapout mab-den e roued Satanas. Pennad « Kafe bras Kernev » zo skouer er c’heñver-se –
kelaouenniñ zo topinañ – flatrañ, derc’hel d’an urzh du ha d’ar reizh ruz. Petra a zezrevell deomp ar
gelaouenn (pe ar skinwel) : o ! ar pep brasañ ac’hanomp zo tud vat ; evelato, e kaver un nebeut
boudoù drouk en hon touesk, ac’hoel unan kablus, un diaoul, unan da groazstagañ. Setu kemenn ha
kelenn ar stlenn.
Gwir eo, finoc’h pennad a gaver er c’hazetennoù dre ar bed eget hini ar bajenn 199. Gant e zanvez
pilpous ha lakez hag e bluennerezh pemoc’h evet gantañ re a chouchenn eo hemañ un drevezadur eus
pezh a gaver bemdez er bannoù dre-mañ. E « chournalioù » breizhat ’zo, seul vui ez oc’h mevel
magn, seul vui ez oc’h dellezek. A-walc’h.
Mar damant ler ar gevredigezh diwar trenkenn an aozer n’eo ket tener houmañ d’he zro evitañ.
Selaouit ar merc’hed tro-dro d’ar poull-kanañ ; klevit e kêr paotred o micher start hag o fenn kalet.
Pemp ha nav a vez kontet diwar e benn : ul leozenn eo pa ver ar goar hag ar gwel ; ur fougaser eo pa
glev an ael o c’hoari ennañ ; ur beleg manket eo pand eo mab d’ar rin ; un inosant eo pand eo ket
heñvel ouzh « ar re all » … Hogen n’eo ken fleperezh kement-se e-skoaz an drenkenn war roud an tav
– an tav disparailh, divoue, braouac’h.

Emsav ?
Koulskoude eo diaes tevel war amdro gevredigezhel ar romant. « Ezel out, e-giz ar re-all, eus ar
c’horf bras. » An ec’hwel, an dilabour, an diskeladegoù a gouna penn-da-benn an oberenn emaomp er
bloavezhioù a heuilh Koemp kaer 1929 en Amerika hag emañ krog an enkadenn e Breizh (hag ivez
war-laezioù ma vez kaset da sutal da gentañ ar vicherourion « diavaez », anezho gwezhourion
amperzhek). War a seblant en defe bet c’hoant an aozer kevreañ strizh emsav an arzour o stourm enep
gwenn an noz hag hini gwerin Breizh derc’houezet gant keodediz Pont-’n Abad ouzh emgannañ enep
floc’hed ar c’horvo ha re ar Stad c’hall, un hevelep tudoù evit Drezen. Ken e c’hwit an dispac’h – aet
da zouaradur ur wrac’h – mouget gant bugale Mari Robin, gant nerzh dall ha feuls Riez Hegel. Dav
d’an dud (ar skeudoù kig) plegañ ha da Vreizh (ar wrac’h ?) talpiñ – e peoc’h (ar gwiantenn ?).
Ha ma ne vefe an « emsav-se » nemet un « dro-vicher » ? Eleze ma tennfe hepken lugan ar
c’hweluniadourion da dreiñ Pont-’n Abad e Gwenved ? d’an arzour da gaout e skramm, d’ar
skrivagner e enebenn werc’h. Naig Kein Aour, ar bed kozh … a gaser d’an douar – en he ser touelloù
ar geodediz e doare bannieloù, empentadennoù un dazont kloz, bevet ha tremenet endeo.
Gant ar mousfent en deus an Drezen stoliet pouez ar bed pand en deus Roparz Hemon, da skouer,
arveret ar margodennerezh d’e hualañ, Jakez Riou bezañs ar serr-noz, h.a. Fraezh eo displeget an dra e
Karr-kañv an Aotrou Maer ma teskriv Youenn Drezen pezh a guzh ar politikerezh : goullo, kilh gros,
aheurterezh, farouellerezh, distervez. Merket hon deus endeo eo al lun trenkenn an tres anveliour a
zinod etre arroudennoù amparadennoù Youenn Drezen. Rak mibilius eo moarvat an doug rezidik-se
ent politikel hogen arc’het groñs – solwezek – ent arzel. Ha mar hon eus merzhet dija e oa deut madik
a-walc’h paotred Breiz Atao d’an aozer e venegomp en-dro n’emañ ket tre ganto : politikourion int
ivez, daoust dezho bout politikourion disheñvel. Ha Drezen – ha Paol Tirili – a oar mat : pep frazenn
displeget gant ur skrivagner brezhonek zo un dachennig douar eus hor bro, dieubet – sed al labour
pouezusañ.

Al lañgach chon.
Na venegiñ al luc’haj e levrioù an Drezen e vefe lezel a-gostez un tu leunster eus e ober hag
ankouazh en deus, moarvat, sunet hor frai charl lañgach-chon e vañsoner a dad gant laezh e vamm

vigoudenn. En divizoù, razas, emañ ar gregach en e vutun ken e fonn dreist-holl er pezhioù-c’hoari
(Yann vras hag e leue, Karr-kañv an Aotrou Maer) – met implijet e vez ivez e-kerz pennadoù-kaoz
Itron Varia… daoust ma n’en deus ket kredet (bazh al lenner ?) an aozer skrivañ evel-henn
arroudennoù penn-da-benn.
Eilpennet ha distreset e doare pe zoare e vez gerioù ar yezh voutin degaset e vez pozioù diavaez el
lavar, gwisket e vez gerioù orin gant dilhad reoù estren, c’hoariet e vez gant an ereadur ha kemmet
tamm pe damm ar stummadur – setu savet ur prezeg kevarzhe, ur gomz deoc’h a rannit gant tud a zo
ho preudeur, ho fraied, o vevañ en hevelep takad, oc’h embreger an hevelep micher (pilhaouer, laer,
foeter-hent, krafer, boutaouer, glaouer, pirc’hiriner dre dredeog … – micherioù arlezat un tammig), o
tiwall an hevelep « brientoù ». Anavezet mat eo e Breizh tunodo toerien ar Roc’h ha luc’haj
kemenerien Langidig, Lokmenec’h, Plouillio. E bro ar stêr-Aon e talv « leuc’hajoù » kement ha
koñchennoù divalav, divergont, lous. Evel just n’eo ket « gwelet mat » seurt komz kroaz gant an dud
diazezet, ar foran – morminechoù hag ardivinkoù diavaezidi a soñj ar ploueziad ; ismodoù vil laer ha
dispac’her a soñj ar bourc’hiz. En e vurutellad meneget uc’h e rann Maodez Glanndour ganto o
dezoioù hag o diarbennoù pa lenner : « Ne gav ket din en deus Youenn Drezen dibabet mat atav :
gerioù zo ne oa ket ezhomm anezho (n’int ket onest zoken) ; lod all n’int ket skrivet evel ma vezont
distaget … » h.a.
Ne vo ket kammgemeret luc’haj (dezhoñ e c’hramadeg) hag isyezh, enni gerioù ha troiennoù en
arver en tolead-mañ-tolead. Ar pozioù rannyezhek-mañ em zispako e-kerz an diviz razas, met ivez
dindan bluenn ar skrivagner e-doug e zisplegadenn. Kaoz ar meuriad eo ar rannyezh mard eo al
luc’haj komz an tiegezh. En An dour en-dro… diluc’haj e kejer da skouer gant ar ger « trikamard »,
ger a rann ar Glazig-Rouzig ac’hanon gant ar Bigouter, pezh a ra ac’hanomp daou « Gernevod », e-giz
n an droienn re an holl (p. 241) pe re vrav an holl (p. 49) pe c’houi (p. 25) h.a., en Itron Varia…
Kefridi al luc’haj zo digenvezañ muioc’h c’hoazh Kêr Pont-’n Abad, lakaat anezhi da deuziñ adreñv ur vogedenn gerioù iskis na vo ket meizet gant an dud all, gant an diavaez, gant ar bed fetis. Un
doare prezeg da dostaat ouzh yezh dispar – dibarek, disheñvel – an arzour. Da geñveriañ gant roll ar
c’hastilhaneg e Sizhun ar Breur… Al lañgach-chon a ziarbenn ar bed, en nac’h – a freuz al Lezenn.

Lenn-dilenn.
E 1941 e kavas hemañ « penn ebet d’al levr » ; egile a wele ennañ « ur meskaj spontus » ; d’un
trede e oa « diframm ha laosk » ; e 1972 e kinnig Roparz Hemon deomp « lenn (ar romant) a
dammoù, pajenn amañ, pajenn ahont » pand eo evitañ « ur murlivadur ma weler ennañ ur bern traoù
hag ur bern tud, hep dont a-benn da c’houzout resis perak ha penaos int bet kenstrollet ». Tribledie !
ken pout spered hor c’henvroiz vriekañ ? Rak, va Doue ! unded a gavan-me a-hed ar romant – ha
stern.
Pennden an displeg zo moarvat an delwenn pe kentoc’h, he skeudenn, he delv en empenn ar
c’hizeller. « Yac’h e oan, ken na oan, ha gredus, pa grogis ganti. Abaoe … » (p. 213). Abaoe ez on
diskennet en Announ – pezh na reas biskoazh hennezh a gemer ac’hanon evit istrogell e froudennig
hag evit un didalvez par da gomun va c’hêriadennig. « An dour benniget ne dorr ket din va sec’hed »
(p. 281). « Me ’zo klañv, me, ar greizenn ac’hanon, ha n’eo ket yac’hoc’h va c’hredennoù relijiel,
broadel pe gevredel » (p. 213). « Talvoudegezh » touell ar « murlivadur » – daoust dezhoñ bout livet
dreist ent arzel, en un doare ken « bev » – zo barnet kaer er frazennoù da heul : « Al Lezennoù,
broadel pe relijiel, n’eus anezho nemet ur poull kilhaoued, ma karg o bouzelloù politikerien ha beleien
diwar goust levenez ar bobl » (p. 289) – « Eürus neb a c’hell … en em silañ, evit e vuhez e-unan, adreuz rouedoù al Lezennoù broel ha kemennoù ar Relijion » rak « ne labouran ket avit ar re all ». Ne
zistroin ket war va c’haoz : displeget e’m eus ster an « drenkenn », hini ar « c’hwitadenn », mojenn ar
sevel kerzh – al levr a-bezh a zo maget ha frammet gant an albac’henn-se. Ha kloz eo, ha skouer eo,
hag unan eo.
Moarvat ez eus tu da vezañ tizhet gant ar c’henvevañ hag ar c’henweañ hanvout-se renet gant ar
geoded, an arzour hag an delwenn a-hed tri-c’hant enebennad, peadra d’al lenner da ankouazh e

Ankou ! Na zisoñjomp ket kennebeut en deus Youenn Drezen troet diwar ar spagnoleg pezh-c’hoari
brudet Calderon e dalbenn ul lugan : Vida es sueño.
Ne’m eus ket meneget Jani Drev. He gwir lec’h zo bet merket ganin uc’h. Un tammig
« ouzhpenn » eo en oberenn-mañ, un tammig « naontekvet kantved ». « Douget out muioc’h d’ar
maen-se eget da Vari Drev hec’h-unan » a vouskomz e eñvor an Tirili mouezh an ostiz a oa
goubetoc’h d’e yalc’h eget d’e verc’h. Lu e vefe livañ hiziv, e kard diwezhañ an ugentved kantved,
seurt margodenn gig. (Al lennegezh zo dezhi hanez hag istor.) Neoazh mar keñverier gant kozhiadez
heugus Abeozen, Hervelina he c’harantezig, ganet en hevelep bloavezh, eo hoaledik hag arouezius
c’hoazh Jani Drev. (Kement-mañ n’eo ket louzañ Abeozen zo bet gant e droidigezhioù diwar ar
Mabinogion diazezour hor yezh klasek nevez, ha n’eo ket Mordiern chin – evel a greder re alies).
« Pep hini zo perc’henn war e hunvre. » N’eo ket ken sur se. Met pezh zo diogel ha dien avat eo :
« Ar c’hizeller ne oa den nemet dre e zelwenn. » En un doare kenstur e lavarimp : ar romant ne oa
oberenn nemet dre e zelwenn.

Trec’h ar mor.
Ar mor1, eñ, ne ijin digarez ebet – nitcheat eo. Ar mor zo diawelad an oberenn – houmañ ne
c’hallo biken e vestroniañ. Dav d’ar barzh kodianañ. Galv an talaroù. Nerzh an amzer a ziwan en e
chal-dichal – spontus ha kreñv. Splannañ labour arz : al liñvadenn – an amzer glouker o lonkañ an
douar, penn an den er spoum gwenn-kann. Siwazh ! ne evor biken holl veradoù ar mor. Dav adkregiñ
en ho kizell pe bout beuzet. Rak, na divalav ar pezh-labour emaoc’h o paouez seveniñ. « An dra-se,
dremm e huñvre, ar c’hozh maen louet-se, trist ha digempenn, sonnet aze e-giz ur peul, e-kreiz buhez
wirion ar bleuñ hag an evlec’h uhel, e-tal ul lenn o lufrennaouiñ dindan mousc’hoarzh an heol
mintin ? E huñvre, an dra-se, nann gwevn, gren ha bev, mes reut ken n’eo reut, hep daoulagad na
diweuz, gant e fri hanter dognet, e dal greunek, e vlev skornet, e zaouarn kroaziet war e vegel, e-giz re
ur wrac’h ? Testeni e feiz e madelezh ar vuhez ? » (pp. 314-315). Nac’hañ hag adaozañ – terriñ an
delwenn – lopomp ! lopomp ! lopomp ! – hag em lezel da vont diouzh red e hunvre, diouzh froud an
hun trema an inizi-se na anver ket. Dav eo e c’houzout : pep barzh a varv kent diraez ar pal.

Goude Itron Varia Garmez, Veig oa anv bihan Awen.
Goude ar c’hwitadenn, petra ? Adkregiñ, c’hwitañ. Goude, netra. ’G eo, an tir gwenn, ar
yaouankiz … ar bed all o vezañ etre krommelloù, etre konkelloù. Ar gouspin eizh vloaz-se – Veig
Trebern – o c’hoari skol-louarn a damall aoz skol Feri muioc’h eget forzh pezh prezegenn daer
harzhet gant un dispac’her ruz-tan. Petra eo ar skol-se he deus graet ac’hanomp tud distuziet ? ar skol
yen-se he deus mac’het ha mac’hagnet spered, ene ha korf (pelec’h emede Freud ?) miliadoù a
genvroiz ? petra ma n’eo ket ar bed all, ma n’eo ket lomañ, ar pezh a glocheder. « Ar vuhez a zo elec’h all » hervez komz vrudet Rimbaud. Pezh a zeskas Veig en dastumas er-maez. Feiz ! Pep hini
ac’hanomp a ra skolig-fich a-hed e amzer war glask kas an dorzh da gêr ar Sfiñz, Gripi Eudipes.

1

Da eo ganeomp kounaat amañ dibenn Nozvezh Arkuz e Beg an Enezenn skrivet gant Drezen da heul Itron Varia
Garmez :
« … Bremaik e vo liñvet ganit ar c’hlazideg.
Briata’ ri va inizi, hag o savi war da rodelloù emrodez.
… Pign, lanv, ha taol da veli war c’houelec’h ar wenelegenn.
… da velezour ec’hon … ar pennoù-tir … o fenn en traoñ …
Alouber diharzhus, a zivreinus, douger buhez,
… boull-lagad-naer, ha glas !
Ene va bro ! kellid peurbad he yaouankiz !
A yac’haus ! A freskaus ! Skuber an derzhienn du,
… diouzh strad diharzh da gibell-varzh,
… stummer hael va inizi …
kened va bro. »
« A ! evel gwechall, an houl lizidour a darlip an traezh … Hiraezh am eus d’ur mintin peurbad. »

Petra a van d’an hini en deus kollet holl ? an hiraezh, ar yaouankiz, ar bloavezhioù-se hep amzer
ha hep istor – prantad ar c’hwezh werc’h, hirnez du-hont ur c’hozhiad. Iskis ar meni kleñved-se a
anver hiraezh : dinerzhet oc’h ha dic’hoant, ha gwalc’het bepred – pezh doare marv souezhus ! analad
erc’heg, hontiadav.
Yaouank, c’hoarier, drant, fentus, goapaer, dianaf eo an Awen bizhviken a zesk deomp Veig
Trebern, dremm diwezhañ ar pilorjed Youenn Drezen, hemolc’her ar c’hlokvoud.
KOULIZH KEDEZ.

FILMOU
Merzak ALLOUACHE, Omar Gatlato, Aljeria, 1976.
E dibenn miz eost, warlene, e’m eus bet tro da welout film Allouache. Klevet e’m boa dre
zegouezh er skingomz e oa « farsus » ar film. Sioul e oa kêr Naoned ha tomm an amzer. C’hoant
diskuizhañ a’m boa, c’hoarzhin a felle din, diflipout diouzh aner an torr-kein pemdeziek ha goullo ar
gêr vras. Setu penaos on deuet da arvestiñ ouzh ur vuhezig a netra, hini Omar.
Piv eo Omar ? Den ! An holl ! N’en deus netra dezhañ, koulz lavarout. E c’hopr a ya da vagañ ar
vugale a zo er ranndi. Ouzhpenn ar bleizi-boued-se eo dav menegiñ c’hoazh e vamm, e dad-kozh ha
div c’hoar. Er-maez eus an ti emañ al labour. Bep beure e krog Omar gant un devezhiad a zo an
hevelep hini atav : ar burev. Evit herzel ouzh seurt sodell vougus e vag ouzh ar c’hanaouennoù hag ar
sonerezh-pobl un angerzh kreñv : ne c’hwit war abadenn ebet, ne c’hell ket padout hep e sonenskriver
dre gasedoù… Emañ Omar e-barzh daou stroll keneiled : re al labour ha re ar c’harter. An holl
baotred-se, dieub evel an aer, zo kollet en ur goullo a leuniont evel ma c’hellont : boued, pochadoù,
sportoù, sonerezh, marc’had du, h.a… Hag a-benn ar fin, kement-se a zo o buhez-int.
Met un darvoud a zeu da zirenkañ ar pemdez reizhet-se : benveg Omar a zo skrapet digantañ.
Klask a ra unan all, pezh a ro tro dezhañ da glevout komzoù war ur gasedenn bennak, mouezh ur
plac’h, fraezh ha kompez o teskrivañ ar pezh a wel en ur gambr en-dro dezhi. Hag evit Omar ez eo al
luc’hedenn a ziskouez splann dezhañ e emzivated. Sabatuet, broudet gant ar pezh en deus klevet,
klask a ra Omar kejañ gant ar plac’h. Ha pa’z eo plac’h e tro an deur en doa kavet er c’homzoù en ur
garantez diroll. En diwezh e teu a-benn da gaout un emgav ganti. Un implijadez eo, dileuriadez ar
c’hweluniad. Kilañ a ray avat ha distreiñ davet ar vandenn. Da heul e klask pellgomz en-dro d’ar
plac’h, met ne c’hoarvez netra a nevez. Ha deuet eo ar vouezh da vezañ ur sodell nevez ? Ha tremen a
ray Omar e amzer o pellgomz, evel un implijad all er burev ? Ha ne gemmo netra ?
Ur metou dibarek a zo taolennet er film, hep tamm ekzotegezh avat. Tra da welout gant film
Ettore Scola, bannet e Frañs dindan an titl Affreux, sales et méchants, da skouer. Omar eo a gont e
istor, en doare ma vuhez anezhañ end-eeun. Eñ eo a eztaol en e lavar, en e ersavioù, an enkrez o sevel
ennañ gant mouezh ar plac’h. Eñ hag e geneiled a glask ober evito ur bed ront, eürus, na vo direnket
nemet un herradig. Strivañ a reont da skarzhañ eus o femdez feulster an darvoudoù o c’hoarvezout,
dre c’hoarzhin outo ha tremen e-biou, kement ha ma’z eus tu. « Farsadennoù » e-leizh zo enta. Diles
int, diziouerus d’an tudennoù ha n’eo ket treuzplaket, degaset eus an diavaez – ent kalvezel – gant an
aozer da lakaat an arvesterion da c’hoarzhin diwar-goust an tudennoù. Kement-se o reiñ da zisoc’h ur
film gwriziennet don er c’hudennoù a vremañ, dre hantererezh deberzhek ar gevredigezh aljeriat.
Drama ar film : c’hoarvezout a ra e meur a lec’h hag e meur a live, gant ur bern munudoù. Tudenn
Omar a ampar ul liamm evel just ; an arvester en deus ur roll ivez…
N’eus na derou na dibenn evit gwir : diskouez a ra an aozer un tremen ha ne ro klozadur ebet, ne
lavar ket penaos ha pelec’h e vo echu. Ne ouzer ket pehini eus holl elfennoù ar c’hoari a vo trec’h, ne
ro Allouache diskoulm raksavelet ebet. Aes e vije bet avat tresañ un hent o tont eus an dispac’h ha
nevetaat ar brezel-dieubiñ, da skouer, pe zoken ar c’hweluniad, pe ar Stad, pe me oar-me… Er film e
kaver an holl elfennoù-se lec’hiet er bremañ, bezant hep bezañ retvezek ha sonnaet. Ar brezel, da
skouer, zo un elfenn eus an tremened : an eontr a gont penaos en em ganne ouzh ar C’hallaoued,
nemet lu eo, p’en deus Omar kudennoù er bremañ, pa emañ an tiegezh a-bezh o sellout ouzh ar
skinwel… Dilested Brezel Aljeria zo bezant e buhez Omar, en e vuhez en Aljeria hiziv. Dispriz en
deus an niz ouzh Brezel an tonton zoken. A-hend-all e ra fae ivez war brezelioùigoù ar pemdez : ne
hañval ket bezañ emouez ouzh pezh emañ o vuhezañ. Evel n’eus forzh pe zen a netra eo boas da
fiziout en traoù. Ar fiziañs-se zo a seurt gant hini ar c’hristen e Doue pe hini an den klañv er mezeg,
hini al lenner er skrivagner, hini an arvester en arzour, hini ar « selaouer ker » e paotr ar skingomz.
N’eo ket Omar evit dezrannañ : evel-se emañ an traoù. E intrudu a dro neuze war-du traoù aes da
dizhout, a live gantañ, diouzh e roll kevredigezhel. Ne c’hell embreger nemet pezh a c’houlenn nebeut
a arc’hant, en un amgant bevennet en egor hag en amzer, eleze en degouezh ar vandenn geneiled –

paotred eo amañ en abeg d’ar stuzegezh moarvat –, ar sonerezh hag an arvestoù dre-vras. E seurt
plegenn eo rouez ar c’hejañ hag ar c’hehentiñ gwirion. Paour eo an darempredoù gant an arvestoù pe
ar vignoned. Ne dizhont ket mont en tu all d’ur par trivliadel, emdarzhek. N’eus anv nemet a
zegemerout pe a zisteurel : a-du gant ar sonerezh, ar geneiled, a-enep ar c’hoariva, an heñvelrevidi.
Pep hini zo e-unan-penn, e dalc’h ar patromoù stuzegezhel, diemouez ouzh ar pezh ez int. Mouezh ar
plac’h zo un elfenn c’hourzhtroüs e seurt stad eus an traoù. Lakaat a ra en arvar, da skouer, roll boas
ar sonenskriver a zo aesaat beveziñ ar sonerezh. Terriñ a ra ar ragach boas, ar flapach etre ar geneiled.
E-lec’h ar sorc’hennoù savet da sabatuiñ, bezañ komprenet, karet, degemeret, lavarout a ra ar plac’h
he goullo. Ur bed a voazioù, elfennoù a stuzegezh a gaver fonnus er sonerezh hag en arzoù-beveziñ, er
stlennañ yoc’hek a zo lakaet e silwink gant an darvoudig. Amparet eo gant mennozioù « keitat » savet
da blijout, d’en em blijout, un nivlenn a glichedoù, pimpatromoù bloc’heiladek ha treuzplakadennoù.
Evit kemer ur skouer dost e c’haller lavarout emañ ar strolloù pop gall ha poblek breizhek en hevelep
bed unventek dindan « goloioù » disheñvel. Kant skritell evit an hevelep liziv. Adsunañ a reont gizioù
ha doareoù sonerezhel amzerioù ha lec’hioù all, nemet e teu ganto ral a wech dislavaroù ar c’hrouiñ.
Traoù boas a fardont da vezañ bevezet diouzhtu. Un tammig heñvel eo ar gont gant fistilh keneiled,
skarzhet anezhañ pezh a c’hell degas kudenn ha tennder, pezh a c’hell lakaat war wel diforc’hioù
anavezet, hogen dianzav.
Daoust dezhi he deus ar plac’h torret ar reolenn. Ganti e teu egin un dezrann, un emouezañ.
Lavarout a ra pezh a vez tavet warnañ. Alese ersav Omar. Kudenn a sav gantañ en abeg d’an divarrek
ma’z eo da zezrannañ e saviad. Boas eo da leuniañ ar goullo gant ar pezh a gav hag, a-greiz-pep-kreiz,
e tigor an islonk dindan e dreid. E vuhezadur, e istor hiniennel lakaet a-geñver gant komzoù ar plac’h
en kas da zistrujañ pimpatrom stuzegezhel ar vaouez : hounnezh he deus ul lavar ha n’emañ ket o
c’hortoz ar gouron pe ar par. Nemet ez eo Omar par ar stuzegezh. Evit ar plac’h emañ ivez e-barzh.
N’eo ket sur e vo a-walc’h gant an darvoud evit ma teufe ar paotr da vezañ emouez ouzh e roll a bar a
zo e hini er stuzegezh. Ur skoilh bras eo ar sodell m’en em gav. Pep emouezañ, pep trec’h war ar
patromoù stuzegezhel a vo un drouziwezh evitañ : seul vui e kejo gant ar plac’h, seul vui en em gavo
en arlez ar gevredigezh. Troc’hañ a ra diouzh lidoù ar vandenn, da skouer, ha koulskoude e sank
donoc’h er gevredigezh dre un ober gwirion. Un hent dislavarus ha risklus eo, evel nep ober-krouiñ,
nep « taol-nid ».
Gant ar stuzegezh c’hreantel e pella ar c’hrouiñ diouzh ar pemdez, egor hag amzer frammet
anezhañ. Un arbennigiezh e tenn da vezañ, da lavarout eo e tenn da steuziañ. A-hend-all ez eo ledet er
skiant-voutin mennoz ur c’hrouiñ dizrouk, plarik, a-vihanik, skarzhet anezhañ nep kenstourm ha nep
dislavar. Beveziñ « keleier », kenderc’hadoù, handerc’hadoù a gemer lec’h ar c’helaouiñ gwirion, ar
c’henderc’hañ, an handerc’hañ. Bevañ a reer diwar oberoù ar re all, en ur bed difetis amparet dreistholl gant arouezioù. Pezh a laz a zo piaouañ, anavezout. Ar sonerezh, ar filmoù, ar c’harr, ar ranndi,
an ti, ar gourc’hwel, pep tra a vez kavet brav pe zivalav ha pik-echu. Rouez eo an ersavioù o lakaat e
kont istor hiniennel an ersaver. Mar bez anezho, treiñ a reont berr al liesañ ha kemer hent an
arc’hadurioù, ar flik, ar mezeg pe me oar-me, da gaout un diskoulm buan hag aes, na petra ’ta.
An emouezañ a ra diouer da dudenn Omar. Heñveldra evit aozer ar film. Strishoc’h eo avat pezh a
lavar an aozer diwar-benn e film (Sl. atersadenn Cinéma 77, niv. 221, Mae 77, pp. 74-76) eget ar pezh
a zeu er-maez anezhañ. Ouzhpenn se e kinnig pellgomzadenn Omar ouzh ar plac’h en dibenn evel un
trec’h war pezh a skoilh outañ a gejañ. Marteze ez eo un digor, hogen hir hag arvarus an hent. Anat ne
c’hallan-me ket ersaviñ, amañ, en hevelep doare hag an aozer en Aljeria.
Y.-B. Q.

LIZHEROU
Digant Guy Étienne d’ur skrivagner o c’houlenn e ali a-zivout raktres ul levr war an desavadur
revel.
Daou rumm evezhiadennoù a fell din ober war ho mennoz sevel kentelioù desavadur revel.
Da gentañ, evit piv e fell deoc’h sevel seurt kentelioù ? Skrivañ a rit : « arabat implijout gerioù
dianav d’an dud ». Petore tud ? A-raok Brezel 14 e talveze c’hoazh ar brezhoneg da venveg-kelaouiñ
ha -kelenn war ar maez. Katekiz, un tammig skol amañ hag ahont, – neuze e vije bet tu da skrivañ
kentelioù war draoù ar revelezh, lakaomp e yezh Feiz ha Breiz. Etre an daou Vrezel-bed eo paouezet
poblañs ar ploue a lenn brezhoneg hag aet eo da get ar c’helaouennoù skrivet er yezh a gomprene. Piv
a ra e vad hiziv eus kentelioù war ar revelezh ? Ar vugale dindan 15 vloaz. Ha kaout a ra deoc’h e
lennont brezhoneg ? Ar brezhoneg zo ur yezh estren dezho. Ha pa na vije ket, dic’houest-krenn e vije
brezhoneg o zud-kozh da gevezañ ouzh ar galleg war gement tachenn ’zo eus ar vuhez a vremañ,
revelezh hag all. Setu perak, pa lavarit : « arabat implijout gerioù dianav d’an dud », en em gondaonit
pe da chom mut pe da skrivañ er yezh a anavez ho tanvez lennerion, ar galleg.
Na gredit ket koulskoude en ho tialian a sevel al labour-se e brezhoneg – daoust ma vo, evel ma
skrivit, « diaes-diaes » deoc’h ren ur studi war dachennoù skiantel n’oc’h ket arroutet warno. A-raok
stagañ gant ul labour avat, eo gwell gouzout da betra e talvezo. Oc’h ober war-dro ar brezhoneg hiziv
ez eus dre-vras tri seurt tud : tud desket mat pe madik e galleg o klask marmouzañ trefoed an dud
dizesk, tud o deus desket brezhoneg Gwalarn o klask gantañ marmouzañ ar pezh a vez graet e galleg,
tud a asant labourat e brezhoneg e kement ma’z eont pelloc’h drezañ eget dre ur yezh all war o
zachenn, ha pa ve houmañ an arz, ar preder pe ar skiant. Ar brezhoneg n’eo ket mui yezh ur
gevredigezh, hogen hini un nebeut kelc’hioù strizh ha rouez strewet er gevredigezh. Reiñ dezhañ e
vrasañ chañsoù (hag e vrasañ chañsoù zo gwall vihan moarvat) eo ober anezhañ ur yezh diziouerus
evit e implijerion. Al labourioù graet e brezhoneg a rank bezañ, n’eo ket kevatal, hogen dreist d’ar re
savet er yezhoù all – pe c’hoant o defe an dud da zeskiñ brezhoneg ma ne c’hell dont netra dezho dre
ar yezh-se ? A-walc’h a sotonioù hon eus klevet a-zivout an teñzor e ve ur yezh evit an denelezh abezh. Ar yezh n’eo netra, ar pezh a reer drezi eo a c’hell bezañ un teñzor. Ma ne zeu drezi d’ar bed
netra a bouez na zeufe ket dre ar yezhoù all, ez eo mad an dud ez afe-hi da get. Ker-tre e koust
derc’hel bev ur yezh : ma n’eo ket puilh an eost diwarni, n’o deus ket he implijerion diegi ouzh he
lezel, ouzh he lazhañ evel ma reer d’ul loen gaonac’h.
An abegoù da sevel ur skrid e brezhoneg n’eus ket ur bern anezho. Ne welan nemet daou : pe kas
pelloc’h ar yezh, pe kas pelloc’h al lavar. Kas pelloc’h ar yezh : a dra sur, war dachenn ar revelezh ez
eo dibaot an testennoù brezhonek, hag e chom da grouiñ ur bern gerioù ha troioù-lavar o klotañ gant
ezhommoù an dud ken en o buhez revel ken er studi a vez graet warni. Kas pelloc’h al lavar, diraez ur
gweladur donoc’h ha sklaeriusoc’h eus ar revelezh (hag eus traoù all, evel just !). C’hoazh ur wech,
ma ne dalvez ket ar brezhoneg da glask ur wirionez nad eo ket bet diskleriet e yezh ebet, n’eus tra
d’ober gantañ.
Ne welan netra da « reizhañ » (evit ober gant ar ger a arverit) en ho skrid. Aozet eo gant skoazell
geriadur diwezhañ Roparz Hemon, da lavarout eo gant termenoù Vallée war-bouez unan pe zaou ; e
berr, un adsked eo eus stad ar yezh lennek 50 vloaz ’zo. Er 50 vloaz-se ez eo aet ar brezhoneg un
tamm mat war-raok : labourioù hir ha klok a-walc’h zo bet embannet gant Preder, SADED, KIS. Un
alberz anezho a gavot gant kentelioù Bevoniezh SADED.
19 04 78.
***
Digant Jean-Pierre Quirion da Yann-Baol ha Chantal an Noalleg.

Da gentañ ur gerig a-zivout Tupamaros Berlin-Ouest ou Comment tout a commencé (Wie alles
anfing) gant Bommi Baumann, La France Sauvage, Les Presses d’aujourd’hui, 1976. Hervez ar paotr,
an aon rak ar frankiz hag ar garantez eo a zo pennabeg « droug ar gevredigezh ». Seurt ersav a denn
d’an doare ma vez stummet an dud da gaout aon rak ar pezh na anavezont ket, emezañ c’hoazh. Reiñ
a ra skouer izili ur gumuniezh a zistroe d’al labouradeg pa gavent re hir o amzer : divarrek e oant da
gorvoiñ o frankiz ha da bleustriñ war doareoù-bevañ krouüs o loc’hañ diwar ar pezh o doa boulc’het.
Ar blegenn ma emaon n’eo ket disheñvel diouzh an hini deskrivet gant Baumann. Berr e chom ar
paotr war an deskrivadur a ra eus stummadur an dud. Al labour gopret hon peurwarez. N’eus ket
ezhomm d’en em soñjal, arbennigourion a oar evidomp… Alese, moarvat, an aon rak an dianav. E
gwir, skoilhoù niverus ha galloudus a gaver war hent nep embregadenn : ensavadekadur an
hiniennelaat hag an digenvez ivez dre furmoù an armerzh, an araezioù-kehentiñ, ar stuzegezh… Ar
frammoù, da skouer, a bourchas d’an dud hentennoù boas o reiñ dezho ar mennoz int koll a-raok
kregiñ gant o c’hoant ober. Alies e’m eus tro da welout tud o treiñ o c’hoantoù e farsadennoù hag
erfin tevel warno hag o mougañ. Neuze ne c’hortozont mui nemet ur gopr uheloc’h a roy tu dezho da
brenañ muioc’h a… zigolloù. Tonket eo ! Lakaet eo ! Tu ebet da vont a-enep ! Ha kalz gwerc’hekoc’h
eo rastellañ muioc’h a vouloù. N’omp nemet bugale, mat da c’hoari, ha n’eo ket da ober. Maget, lojet,
fresket ha diwallet omp. C’hoarielloù a c’hellomp prenañ.
E dibenn e levr e ra Baumann anv a grouiñ talvoudoù denel nevez n’eus ket anezho c’hoazh.
Teurel a ra ar bec’h war an hentennoù politikel bet pleustret kant ha kant gwech… Mar bez feulster un
deiz, marteze, ne vo ket frouezh ur gasoni, ur gerseenn, pe ur c’hoant da zisoc’hañ buan koustet a
gousto. Nann, an traoù zo da vezañ kaset war-raok plarik ha feulster ned eo ket droukrañs. Ganet e vo
ar gevredigezh « nevez » diwar an den ha n’eo ket diwar un deved c’hourbonnet da heul un taol-stad.
Arnodoù e-leizh a vez kaset en-dro war meur a dachenn : buhez strollennel, sevenadur, politikerezh,
preder, h.a… N’eus hini ebet, avat, da vezañ brientekaet : koll pep tra e ve, o krediñ bezañ degouezhet
e penn an hent, pa’z eo dizoleiñ ha kantren a gont. Anadiñ a ra ar yaelezh e pep lec’h, ha dav bezañ
spiswel a-walc’h d’he gwelout ha d’he diorren.
N’eo ket diemouez Baumann ouzh an arvar m’en em gav ur yoc’h arlezidi, hag eñ da gentañpenn : mont dindan wask an darvoudoù war-du ar feulster pe kemer e « droad » hag, evel-se, en em
droc’hañ da vat diouzh pep tra. Evidon-me a vefe douget kentoc’h da blegañ ha da gemplegañ d’ar
gevredigezh. Forzh penaos, en daou zegouezh, an disoc’h a vo an digenvez… Tamm-ha-tamm e
koazho an eskemmoù a’m eus gant tud ar gwiskadoù kevredadel ma vevan. Gwir eo ez eus eus ar
riskl-se e pep mare. Chalus eo kement-se pa gavan en eskemmoù-se ar poentoù-loc’hañ etrezek ar
gevredadelezh, ar politikerezh, ar sevenadur, ha me oar-me. N’eus ket anv aze eus darempredoù
furmek ha dibersonelaet. Er c’hontrol e tiwanont diwar ar pezh a ra kudenn, pezh a zo e go. An dud a
gejer ganto a zo boas diouzh ar beveziñ, ar peurliesañ. Dedennet int, hogen argasus war un dro. N’int
ket pizh war o c’homzoù, nemet eilsaveladur o buhez dre al lavar a chom e skourr. Ne dizh ket mont
pelloc’h eget darempredoù etrehiniennel e sell da eztaol un den evit an holl. An diskoulm a ve neuze
ur sañset lavar hollvedel, graet ha tout, a vougfe an darempredoù dibarek dindan un dra hollek. Ar
furm-se eo a glask ar re a sav oberennoù diwar « eskemmoù » gant an dud, d’an holl d’en em
anavezout e-barzh. Da zigarez e roont neuze o striv da vezañ tost ouzh an dud kejet, ouzh ar
« wirionez ». E gwir, pezh a gont evito a zo kaout un « disoc’h », eleze gwelout an dud oc’h asantiñ
laouen d’ar pezh a roer dezho da arvestiñ. Diouzh ar pimpatrom-se eo e labour ur bern filmaozerion
dre ar bed er mare-mañ…
Un dra a ra plijadur din e levr Baumann : keal dispis ar « blues ». Un anadenn o klotañ gant
saviad an hini a zo bet diberc’hennet eus pep tra eo. Dont a ra ar gevredigezh (pe ar « gevredigezh »)
da vezañ difetis. Pe, saviad an den ne ro ket tu dezhañ d’en em anavezout er skeudenn eus ar bed a
farder evitañ. An disoc’h a zo an ezvezañs, an ezvuhez. Hande, heskin ha digenvez eo evit arlezidi
Alamagn, met damheñvel eo bet evit morianed ar Stadoù-Unanet. Dudius-bras e kavan kanaouennoù
skritellet Amerika. E gwir, un ober yael eo bet darn eus ar c’hanaouennoù skritellet « blues » :
trec’hiñ d’ar blues. Farsus e hañval din bezañ o defe miret an anvad-se. Drezo e ra ar c’haner eus e
ersav hiniennel digenvez testeni hag eztaol ur stroll kevredadel. N’eo ket ur paotr er goullo o kontañ e

afer dirak ur banne : ur sonerezh, ur gontadenn, araezioù-kehentiñ empret penn-da-benn er buhezadur
kevredigezhel eo. Deurus eo er c’heñver-se ar studienn gant Ph. Carles ha J.L. Comolli, Free Jazz
Black Power, Paris, 10/18, 1972. Ken fraezh eo kanaouennoù Leadbelly engravet war The Leadbelly
set, XTRA, Transatlantic Records Ltd, London, 1965. Eeun eo a-fet sonerezh ha komzoù ha yac’h awalc’h da selaou, don a-walc’h evit bezañ levezonet ar sonerezhioù kempred dre ar bed holl. N’eus
galloud-hud ebet gant ar blues avat. Hep ar jazz araoketañ ha sonerezhioù all ne vije mui kalz ster
dezhañ. « Blues » ne vije ken.
A-hend-all, gwelet ’m eus Im Lauf der Zeit gant Wim Wenders. Tennañ a ra d’ar filmoù alaman
diwezhañ, pa bled gant tudennoù digenvez. N’int ket heñvel ouzh re Mészáros da skouer. Ar re-mañ o
deus o embregerezh, darempredoù gant tud all : bezant er film eo ar gevredigezh ma vevont. Plijus
kenan eo mont da heul daou baotr film Wenders. Tec’hout a reont, an eil e diabarzh klogorenn e
vicher, repuet en e garr-samm, e arbennigiezh, egile o vont kuit diouzh e wreg ha diouzh an dislavaroù
a save en e vuhez ganti. Diwar o c’hejadenn, avat, e krog enkadennoù nevez, pe da nebeutañ e tistro ar
c’hudennoù kozh d’ar pimperlamm. Torret eo talm buhez ar ratreer binvioù skeudennva : lid an
aotennañ, troc’het trumm e derou ar film gant donedigezh estlammus an eil tudenn, a vo harzet meur a
wech c’hoazh. Evel un arouez fentus e tistroy an dasenn hag ar broust-barv e silwink war dorikell ar
c’harr-samm, en arvar da vezañ taolet d’an traoñ ha torret gant an hini kentañ a zigoro… Un aergelc’h
eo ar film, leun a enkadennoù-dienkadennoù, a c’houlennoù direspont. An daou baotr n’int ket evit
lavarout perak e reont ar pezh a reont. Koulskoude, dre o c’hejadenn e krogont da eztaoliñ o
c’hoantoù ha da lakaat ar biz war wiridig o oberoù. Ne ouzont ket penaos ober evit dienkañ avat.
Menegomp, da skouer, kemplezhded an darempredoù paotr/plac’h a zo unan eus elfennoù o luziañ
buhez an tudennoù. Kement-se a anad e komzoù an daou baotr, met ivez e komzoù tudennoù all, evel
paotr ar gwallzarvoud ha plac’h ar skeudennva ivez. Met, hervez unan anezho, dav embreger evit
dienkañ, ha n’eo ket tec’hout.
War an tomm e’m eus degemeret dibenn ar film evel unan « evurus », un happy end klasel. Ar
ratreer a rog roll e labour evit an deizioù o tont. Echu gant an torr-kein, echu ratreañ binvioù evit
skeudennvaoù ma vez bannet filmoù droch, paour ha dister… O tistreiñ war ar pezh a zo bet a-raok an
darvoud-se, avat, ne gavan ket ken eeun-se ar c’hlozadur. N’eo nemet un arvez ouzhpenn eus ar
« blues ». Merkañ a ra ur c’hemm o c’hoarvezout, pa na ve nemet peogwir o deus an daou zen kredet
en em lavarout an eil ouzh egile piv int. Unan o lavarout ouzh egile, met outañ e-unan ivez. Kemm o
c’hoarvezout gant an arvester ivez. Film Wenders a zo dezhañ ur stumm disheñvel-bras diouzh re
Mészáros pe Jacquot da skouer… Digor int avat. N’int ket ur c’hoari kloz war ur mennoz, reiñ a reont
lec’h d’an arvester evel krouer ha n’eo ket evel bevezer hunvreoù hepken. Ur gerentiezh kalvezel ez
eus etrezo a zo diaes din spisaat, nemet e troc’h diouzh an doareoù boas dre armerzh ar skeudennoù.
An hevelep kudenn a welan ivez gant ar gelaouenn APL eus Naoned : bezañ digor. Dilested ar
gelaouenn-se zo reiñ bod da zanevelloù digor ha, dre se, kemer perzh en darvoudoù. Treiñ war-du ur
rentañ-kont eus ar stourmoù, savet gant ar strolladoù, a ve dibenn ar gelaouenn, daoust ma ne c’hell
ket tremen e-biou penn-da-benn. Er c’hontrol, mat e ve sellout war-du an nebeutañ frammet, eleze
pezh a zifoup ha na gav ket plas er frammoù, pa n’eus plas enno nemet evit pezh a ya gant o lusk.
Kalzik a stourmoù, da skouer, a vez paket er strolladoù, ken ma n’o deus ster nemet en o diabarzh. Da
heul, anadiñ a reont evel c’hwitadennoù evit al labourerion, strivoù n’o deus kaset da neblec’h… N’o
devo ster nemet da heul an Trec’h, ar Pardaez bras. Ha padal, ur ster klok a c’haller reiñ dezho er
pemdez a-geñver gant eztaolioù an dud war ar pezh a c’hoarvez ganto, ar skoilhoù a gavont, ar pezh a
glaskont. Kentañ skoilh avat : seurt elfennoù ne amparont ket danvez boutin ar wask, traoù boas da
vezañ moulet. Neoazh, aze eo emañ an nevez, elfennoù krouüs oc’h eskoriñ er stourmoù, pe en
darvoudoù. « Unanennoù-muzuliañ » nevez zo da sevel… Boued boutin ar wask a zo anavezet mat ha
diaes eo na vezañ lonket gant gwikefreoù o c’hoari war forzh pehini a glask moulañ. Ur skoilh all :
tenn eo bepred d’an den tremen d’un eztaol skrivet, pa’z eo chomet mut keid-all war e labour
pemdeziek, e zarempredoù gant an hentez, an tunioù a gav evit padout, an ijinadennoù a bep seurt, e
berr kement tra a ro tu dezhañ da zreistbevañ. Ha bepred ez eo ar prezeg arbennigour a zo trec’h. Ha
rankout a reer darbenn pep tra ? Ha n’eo ket neuze plegañ da duadur ar stuzegezh c’hreantel : lonkañ

en un doare gouzañvat ha dilezel kement tra a zo barnet dister ha dibouez gant ar Re a oar ? Un ichou
ez eus aze : plas zo d’ar c’hendezrannañ ha da gelaouennoù seurt gant an APL…
C’hoant a’m eus da vont gant an hent-se ivez. Forzh penaos un ezhomm eo evidon : goullo zo da
leuniañ… Ha plijadur a gavan e pep kejadenn. A-wechoù e tremen hir amzer a-raok ma kemerfe
stumm pezh a zeu er-maez tamm-ha-tamm dre c’hoiñ. A-viskoazh eo bet pouezus va c’hejadennoù :
kement tra a embregan zo frouezh eskemmoù. N’ouzon ket ha degas a ran un dra bennak d’an dud,
met goût a ouzon e kavan kudennoù gant o ersavioù. N’eus ket anv, avat, a ober un dezrann furmek
anezho, a lakaat a-wel ur perag bennak. N’eus nemeto a zo barrek war an dachenn. N’eus nemet o
labour a zo devoudus, pe ur c’hendezrann deuet da heul darvoudoù resis…
Kilenc honap gant Marta Mészáros zo bet bannet e-pad ur sizhun e Naoned. Ur c’hemm a’m eus
kavet e-keñver Orökbefogadas (Sl. Emsav 124, pp. 42-43), o lezel a-gostez arver al liv ar wech-mañ.
Louet ar vuhez a zo roet en un doare disheñvel : n’eo ket mui tresañ, met livañ a ra. Evit a sell ar film
kentañ a’m boa gwelet ez on bet kizidik ouzh al linennoù, an troc’hoù etre an dud, an traoù, pezh a oa
a-dreñv, e-kichen. Treset e oa pep tra. Disheñvel eo evit Kilenc honap. An dremmoù, da skouer, zo
gorreadoù livioù, leun int ha n’eus ket kement a bouez gant an drolinenn anezho. Ha padal, karget eo
ar skeudennoù gant karantez ha blizidigezh o vleniañ an doare ma heulier ar film. Ar skeudennoù a
gemer an amzer d’en em ziskouez, e-lec’h diskouez. Tizhet on bet ivez gant al liamm a zo etre an
daou film : an div zremmourez a oa penndudennoù Orökbefogadas a adkaver e-barzh Kilenc honap.
Ar wech-mañ, avat, ez int div vaouez testoù eus buhez Juli. An eil, na weler nemet ur wech pe ziv, zo
mamm Juli hag a zo pouezus he bezañs hogos mut. Eben zo ur vicherourez a weler er stroll e-barzh
kav Janos pa zegouezh Juli. Emañ ivez e ti ar gemenerez ha goude o sellout ouzh an emgann etre
Janos hag un implijad all diwar-benn Juli. Mut eo bewech, test dilavar eus drama Juli. An div
benndudenn zo ken enket ha ken enket, evit gouzañvat n’int ket avat. Un tamm mat gourzhtroüsoc’h
eo Juli, memes tra. Hervez ar paotr e laka an traoù « eeun » da vezañ « kemplezh ». Hennezh ne gred
ket muioc’h en eeunded an traoù, emichañs, nemet e pleg d’ar sternioù savelet, setu holl. Aesoc’h eo
dezhañ, moarvat, lavarout va c’horn-bro, va zi, va danvez-pried, va ziegezh, hon bugel… Emañ an
tudennoù en un enkadenn. Ne gav morse Juli an « eurvad » pe ar baradoz. N’eo ket se a glask sur awalc’h. He mennadoù, he c’hoantoù zo empret en he ober ha meur a stumm a gemeront, ar garantez
en o zouez… Hag en dibenn e teu ar bugel evel ur c’hi bihan, joget ha lous, hogos divalav. N’eo ket
ur c’hlozadur evit Juli avat, nag unan mat, nag unan fall. Un darvoud n’eo ken. A-hend-all, gwelet ’m
eus daou film all ma oa skeudennet ur gwilioud : ur film amerikan eus ar bloavezhioù 70, Milestone a
gav din, hag An den e gamera gant Dziga Vertov, eleze savet en S.S.S.R. ar bloavezhioù 20. E film
Vertov ne oa nemet un arouez, azon ar vuhez ha tout ar garantez hag al levenez a zo tro-dro. Evit ar
film amerikan ez on bet diaezet dreist-holl gant padelezh ur gwilioud en ur film a zo chomet estren
din. N’eo ket heñvel e film Mészáros. Ul liamm e hañval din bezañ etre ar film, eleze an
handerc’henn, hag an tamm gwerc’helezh a zo a-dreñv d’an dudenn, ha pa zeufe eus an dremmourez
pe an aozerez. Evel-se e kemer an dudenn un tamm mat a vuhez : paket eo an arvester. Anavezet eo :
an arvester a c’hell bepred diflipout p’en deus trawalc’h gant ur film ; n’eus ket tu ken da grediñ en
tudennoù, « fiñvskeudennoù eo ». Er film-mañ, avat, e chom souezhet ha rediet eo da brederiañ
muioc’h war e geñver gant an handerc’henn ez eo ar film. En em lezel a reer da vont gant red an istor,
ken gwir eo pep tra : n’eo ket hepken ar gwilioud, hogen ivez an ti, an embregerezh, an oabl da serrnoz… Ouzhpenn se, n’eus ket pimpatromoù eus an tudennoù. A-benn ar fin, ar gwilioud-se a c’hell
lakaat da soñjal n’eo ket hepken un istor skoet war ul lietenn ha bannet war ur skramm a roer dimp da
arvestiñ – evit hunvreal, da skouer –, hogen graet eo ivez gant tud – kig ha gwad – trivliadoù dezho,
buhez dezho. Ha d’an arvester eo da « ziskoulmañ » e gudennoù, mar en deus, evel ma klask ober
graerion ar film, ha n’eo ket bevañ un tamm amzer dre c’halloudekadur. Dispar eo, evit gwir, ha n’eo
ket souezh e’m befe klevet tud o sevel enep ar skeudennoù diwezhañ-se o lavarout e oant
dreistezhomm. Dreistezhomm eo ar film ivez. Gwazh a se dezho !
14 03 78.
***
Digant Yann-Baol an Noalleg da Guy Étienne.

Er mare-mañ ez eus anv un tammig e pep lec’h eus ar seurtanvet « gwir d’an diforc’helezh »,
troienn gwall deñval anezhi evit komz fraezh. D’ar c’hentañ sell e kavan iskis gervel ar « gwir » en
degouezh… Digant piv e vo goulennet ar « gwir » da vezañ « diforc’h » ’ta ? « Mar plij, Aotrounez,
goulenn a reomp an aotre da vezañ diforc’h… Ya… Ret eo e skrivañ war un tamm paper… Suroc’h e
vo… » Peseurt diforc’helezh avat ? An aotre da zougen gwiskamantoù disheñvel, da gomz ur yezh
disheñvel, da selaou ur sonerezh disheñvel, da emezelañ en ur strollad disheñvel, an disheñvelded-se o
vezañ unan stadegel : keit ma ne zistremener ket 3 % lakaomp… Perak e ve ret arc’hañ ar gwir da
saoznegañ, alamanegañ, gallegañ ? A ! Stourmerion ar furm, stourmerion ar golo ! Ha setu ma
adkouezher er valgori hag er rambre glez : pa vank an traoù er fetis e c’halver skoazell an
ensavadurioù, ar Stad, ha me oar-me, a vasto d’an ezhommoù, a lavaro d’an dud petra zo da ober abenn ar fin… Ya, dreist-holl bezañ anavezet gant an ensavadurioù : « bez’ ez eus ac’hanomp o vezañ
ma lavar ar Stad ez eus ac’hanomp », eme stourmerion an diavaez, stourmerion ar skritelloù
gwarantet. A-walc’h eo dezho ma ve roet an anv a arc’hont evit bezañ laouen. Spiriñ a ra dezho
bastrouilhañ war ar panelloù, eleze c’hoazh ar gorre eo a vern dezho – un diskulier eo kement-se. Foei
gant seurt mibiliachoù !
E gwir, distrujañ pep diforc’helezh eo a reont o redek war-lerc’h un nebeut rummennoù
bloc’heiladek. Pimpatromoù a verker : ar Breizhad, an Okitaniad, ar Gall, hag evel just ar Merc’hed,
an Heñvelrevidi ha razh an arlezidi, evel a lavarer. Da bep hini e ve ur bersonelezh dezhañ e-unan, un
nebeut azonoù diavaez o reiñ an tu da ziogeliñ direndael : « C’hwi zo breton ! » evel ma lavarer din
bep an amzer, e Breizh evel just ! Met, dres, petra a dalvez se, Breizhad ? Peseurt dezverkoù reiñ ? Ar
yezh ? Nann. Ar speredegezh kelt ? Forzh petra ! Hag e gwir, ha ken disheñvel-se eo hon diavaez
diouzh hini ar re all ? Hon doare da zemata an dud, d’en em zerc’hel ouzh taol, ha bleniañ a reomp
war an tu kleiz ? Ha traoù a live gant se hon lakfe da vezañ disheñvel ? Afer ar c’houbarzhelourion eo
brientekaat ar stuzegezh, ar culture e-giz ma lavaront, hag ober anezhi le droit à la différence, da
lavarout eo heñvel-poch dindan chupennoù disheñvel. An dud o deus dilezet o chupennoù, ar
stuzegezh – eleze an doareoù-bevañ, ar boazioù, emzalc’hioù… – o tont da vezañ tamm-ha-tamm an
hevelep hini e pep lec’h. Ha tud ’zo a gav dezho eo keuzius an dra-se…, ez eus un dra bennak da
virout evit na vezañ evel ar re all. Ha padal ! Evit ur wech he deus an amzer labouret mat da gas kuit
an traoù peget war an diavaez, dezho da embreger o diforc’helezh wirion. Breizhiz a ve rediet da
vezañ Breizhiz ? Piv a lavaro petra eo ha penaos ober ? Goût a ouzer ervat e vo kombodaouet eus ar
c’hentañ gant un toullad arbennigourion : da bep hini e direnn, ar Breizhad, ar Gall, h.a. Ha da glozañ
e vo merket pep tra war ur c’harta kulturel bennak ha ne chomo mui nemet da bep unan da heuliañ an
doare-arverañ e dek kraf ha peder yezh da vezañ ur Breizhad giz du-mañ evel ma tere, pe ur Gall
rizhek…
Kentañ kraf : « emskiantekaat ». Ar re o deus emskiantekaet endeo a gemer da gefridi skoazellañ
o c’henseurted war an hent-se, int a « oar », ar re all ne ouzont ket ha fraezh eo pezh a zo da ober !
C’hwi zo X ! Ho personelezh eo ! D’an eil eo dav degemer ar gealiadurezh azas a roio deoc’h an tu da
embreger ho hevelebiezh nevezkavet – reoù zo a ya betek lavarout « adkavet » (o vezañ ma oa
dianket, marteze, pe edo an hevelebiezh e kont o c’hortoz he gwizien a-werso !) –, ar pimpatrom ez
oc’h mennet da zegemerout, da « ensammañ », evel ma lavarer en degouezh. D’an trede ne chom mui
nemet da wiskañ an dilhadoù-pare kealiadel-se ha strivañ da vezañ laouen o kemer perzh en ur
gumuniezh en he zu he-unan. Ha c’hoazh ! Diaes e teu an hentenn da vezañ. Pep unan a glask azasaat
an damkaniezh outañ e-unan, d’he zerkañ evit e ezhommoù hiniennel. « On n’a pas besoin de parler
breton pour avoir la nationalité bretonne (sic) ». War an tomm e’m boa eilskoet : « On n’a pas besoin
d’être breton pour être breton ! ». N’ouzon ket ha komprenet en dije va Breizhad emskiantek, mar’m
bije klasket displegañ ster ar frazenn vrezhonek : « N’eus ket ezhomm da vezañ Breizhad evit bezañ
Brezhon »… Ar personelezhioù kozh a reder war o lerc’h a zo rummennoù dispredet forzh penaos ha,
d’ar muiañ-holl, e talvezont da vezegañ droug ar mare. Pet a dud, e diouer a vuhez, a zo e klask eus ur
gumuniezh « a-skeul gant an den » ? Kement-se a c’hallfe o lakaat da voulc’hañ ur gwir labourkrouiñ, ha dedaoliñ evel-se un diforc’helezh wirion, nemet e klaskont bezañ « anavezet » gant an
ensavadurioù, bezañ sioulaet gant un dezvad bennak, kadarnaet en o c’hredenn hag a-benn ar fin
bezañ laouen meurbet gant un neuz diavaez o kuzhat un distervez ramzel, ha kenderc’hel gant o

c’housk. War dachenn ar vuhez fetis, avat, ez eo bepred ken skort an ateb-oberoù. E gwir ez eus
peadra d’en em c’houlenn ha n’eo ket seurt emzalc’h un doare da lakaat un nebeut dienn war
tanailhadur hon amzer. N’o defe nemet an aon kuzh rak bezañ lakaet dirak ar pezh a arc’hont gant
kement a jourdoul : splujañ en dianav e ve, er goullo, hep netra raksavelet, hep rekipe ebet, ha
kement-se a zo diaezus kenan. Emdec’hout, emzizerc’hel ha fiziout en ensavadurioù, bezañ kemeret e
karg ganto, hep ma ve ur goulenn diles digant ur youl o tont eus ur saviad gwerc’hek a venn bezañ
lakaet da glotañ gant ar Gwir – gant al lezennoù –, kement-se a ziskouez splann ur randon hag ur
gribellegezh lu ha c’hoarzhus na c’hell touellañ den. Ha kemmet e vije un dra bennak, mar bije roet un
dezvad d’ar brezhoneg bremañ ? Pelec’h emañ ar c’hreizennoù buhez, ar saviadoù fetis oc’h ober
anezhañ o benveg yezhel er bed kempred ? Hag arabat bezañ touellet gant pezh a lavar tud ’zo o
lakaat kevatal bruzhunadur ha pinvidigezh, savelegezhioù kevredadel ha rezid. Klask a reer hon lakaat
da lonkañ ez eo avel ar frankiz a lak an dud da drefoedachiñ o lañgach – Breizhiz a zo goubarzhelour
o zemz-spered, c’hwi oar –, pa’z a da get ar gedvuhez kozh e gounid ar stuzegezh c’hreantel hag ur
galleg a zo an hevelep hini e pep korn eus ar C’hwec’hkogn, hag e lec’h all ivez. E ve dek furm evit ur
ger ha pemp skritur evit ur furm ? Frankiz ! « La tentation intellectuelle aussi, celle qui porte à créer
une littérature sans grand rapport avec le vieux fonds oral, à étudier la langue sans trop avoir
recours aux usagers quotidiens qui sont toujours là, à essayer de créer une langue unifiée,
cartésienne, obligatoire bientôt, au mépris des inventions dialectales et des écarts qui sont la pulsation
vitale du breton, sa dialectique et sa poétique. Le politique et le pédagogique l’emporte sur la
créativité. Aucun déviationnisme ne serait plus permis. Cette langue millénairement libre malgré les
grammairiens et les lexicologues du siècle dernier serait étroitement corsetée pour en faire quoi, je
me le demande. On n’arrête pas de lui vouloir une orthographe et une seule, ce qui lui enlèverait sa
dernière liberté et briderait définitivement les poètes qui croient encore aux vertus des ruptures de
constructions et à l’importance du choix entre une sonore et une sourde. » (Pierre-Jakez Hélias, Le
cheval d’orgueil, Mémoires d’un breton du pays bigouden, Plon, 1975, p. 158, islinn. gn.). Hag ar
studioù war ar brezhoneg er Skolioù-meur : a-vec’h kevatal d’ar pezh a reer war ar saozneg er pevare
pe en trede klas, evit bezañ gwellaour. Hag al labourioù war ziskiblezhioù all e brezhoneg,
kevredadouriezh, prederouriezh, gouezoniezhoù ? Ac’hanta ! Petra a ginniger dimp a-fet différence ?
Kaozeal ? Bezañ testoù bezañs ur yezh keltiek war he diskar e penn ar c’hevandir ? Ar frankiz bezañ
disheñvel e ve ? Pa ouzer petra eo ar culture bretonne evit un toullad kozh kranked ez eo anat e vo
diaes kenderc’hel pelloc’h war seurt hent-dall. Dre chañs, e seurt kultur-beveziñ e chom an dibab gant
an arvalion.
E gwir, arc’hañ seurt « gwir d’an diforc’helezh » a zo lazhañ keflusker an diforc’hañ gwirion – a
zo krouiñ –, pa glenk an dud e rummennoù raktermenet. Ar c’houbarzhelourion ne reont nemet
plaenaat hag unventekaat a-benn ar fin, o wiskañ an hevelep endalc’had kozh gant chupennoù
disheñvel o liv. Andon an diforc’helezh a zo ar c’hrouiñ – arnodiñ ar goullo –, o tegas furmoù nevez
ha n’eo ket o cheñch liv diavaez ar re gozh. Hent an digeriñ eo ivez, hent al liammañ ouzh an holl
zenion hep gouruhelaat an atredoù gouelezennet. Er bloavezhioù 70, soñj a’m eus, e selaouen an
abadennoù brezhonek war ar skingomz gant ar spi klevout e vije c’hoarvezet un dra bennak a nevez.
Klask a raen ivez e-barzh ar c’hazetennoù da welout ha ne vije ket un draig en ur c’hogn o troc’hañ
diouzh ar sodell. Hag abaoe ez eo an hevelep klemmichadennoù a lenner a zeiz da zeiz…
Damc’houde ez on aet da Alamagn da ober va c’hoñje, met e’m sac’h e oa labour da ober. Ha me ha
skrivañ da S.A.D.E.D. da gaout e gentelioù douaroniezh hag istor. Skrapet ’m eus ur gartenn eus ar
bed en ul ludi alaman bennak – en alamaneg, kalz ne verne –, hag en em lakaet d’al labour e-lec’h
mezviañ evel ur yoc’h paotred. Deuet on d’ar brezhoneg gant ur pikol sac’had iziunadoù ha c’hoantoù
ha krediñ a rafen a-walc’h eo heñvel ar gont evit ul lod kaer eus an dud. An iziunadoù-se n’o deus tra
da welout gant ar yezh, evel just. Nemet, dav kontañ gant « tud ar brezhoneg », « perc’henned danvez
Breizh », a zo ganto ratozhioù all n’o deus tra da welout gant krouiñ ur sevenadur all. Ar c’hontrol
penn-da-benn eo ar peurliesañ : distreiñ d’an tremened mar bije tu. Souezh ebet e ve yenaet entan
kalzik a dud gant seurt aer mougeviek. Anavezet eo : niver ar skolidi war ar brezhoneg a goazh a
sizhun da sizhun. Evit gwir, petra da ober gant un dra a c’haller tremen mat-tre heptañ o vezañ ma ne
ra dave nemet d’ar bed henvoazel, hervez youl un darn vat eus e zifennourion ? Ar re a gendalc’h n’eo
ket, sur, en abeg da berzhioù-hud ar yezh keltiek-se, c’honvat, dre abegoù saviadel ne lavaran ket.

Rak, evit dont a-benn da sunañ ar sev nevez eo dav sankañ don e wrizioù ha treuziñ an emzalc’hioù
hag ar c’healiadurezhioù karrekaet. Da gentañ, ne « stourmer » ket evit an dazont, pe evit ar re all.
Kement tra a reer a rank bezañ liammet ouzh ar vuhez fetis. Evidon-me a gas da benn ul labour e dave
d’ur gevredadelezh a rizh nevez, ur gedvuhez diazezet war hon amzer. N’on ket evit lavarout pe neuz
a vo dezhi ha ne vo ket tasmant ar pimpatromoù kozh : broad, tudad, ha me oar-me… N’eo ket ur pal
diavaez evidon pa emaomp e-barzh ur werc’helezh war gemm endeo : ur pleustr o redek a zeiz da zeiz
eo, gwech o lammat hag o vont a-herr evel ur froud-dour, gwech o vont war e oar e lenn ec’hon an
amzerelezh arouarek. Ned eo ket an darvoud o kouezhañ e stern reut ar pemdez, met labour dizistro ar
vuhez-red.
Er red-se e kav o ster al labourioù war hirdermen a renomp. N’hon eus ket ezhomm d’ober
daranverezh, rak talvezout a reont dimp-ni da gentañ-penn. Ha forzh penaos : seul vuioc’h a drouz,
seul zisteroc’h ar varc’hadourezh – unan eus savelennoù ar c’henwerzh eo… Ul labour diles – eleze ul
labour-diazezañ, -imbourc’hiñ ha n’eo ket ul labour-ledañ – a zo kaset da benn abaoe derou ar
c’hantved gant hon diaraogerion da gentañ, Gwalarn dreist-holl, ha goude gant Preder, Strollad an
Deskadurezh Eil Derez, ar Greizenn Imbourc’h Sturyezhouriezh, Emsav. Difraostet ez eus bet
tachennoù liesseurt en tu-hont d’an amatouriezh, d’an evelseig a zo tech brasañ ar seurtanvet
difennourion. Arbennigourion arroutet war o danvez o deus roet dimp oberoù a bouez bras hag a live
gant re o c’henseurted eus ar bed a-bezh. K.I.S., da skouer, a gendalc’h gant ul labour par da hini
kreizennoù all, etre traoù all : e Frañs ar Comité d’étude des termes techniques français, e Danmark
Dansk sprognaevn, e Norge Raadet for teknisk terminologi, e Sveden Tekniska nomenclaturcentralen,
hag e lec’h all… Pleustret ez eus bet ivez war an deskadurezh kentañ, eil ha trede derez. Lusket ez eus
bet imbourc’hioù war dachennoù liesseurt : sonerezh, bredelfennerezh, poelloniezh, politikouriezh,
armerzhouriezh, kevredadouriezh, hep dilezel evit kelo ar c’hendezrannañ berrdermen, al lennegezh
wirion… N’eo ket kinkailhat diwar rekipeoù kozh ha naontekvidik eo a vern, met kemer hon amzer da
ziazez, bezañ diazez hon amzer ha digeriñ ar vuhez.
E Pont-Aven ez eus ur straed vihan, ouzh traoñ an hent bras, anvet Kerandistro. Hed-ha-hed dezhi
e van adeiladoù dirapar ur vouedvirerezh kozh, enno kozh bidoñsoù merglet, houarnachoù a bep seurt
o vreinañ… Distreiñ war hon c’hiz pe mont war-raok ha treuziñ ar pont war an awen ?
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NOTENNOUIGOU
gant
GUY ETIENNE

LAVAROUT
Poent-loc’hañ an notenn-mañ e voe ar goulenn : penaos treiñ promiscuité ? A wazh da wazh, on
en em gavet gant un destenn a ve kenkoulz he zitl : A-zivout sturyezhouriezh hag arzoù all…
Promiscuité : kenvevañ tud disheñvel dre o rev, o oad, o dere, o stuziadur, h.a. ; ouzh denotadur
an devoud ez eus stag ur c’hennotadur-dibriziañ kantaezel ha divezel. Ar ger ne gaver ket er skridoù
abretoc’h eget 17521. Ha talvezout a ra ne oa ket eus an « dra » a-raok an 18t kantved ? Bez’ e oa
moarvat eus an amveziadoù, hag eus buhezadurioù liesseurt en o c’heñver, – evel ma oa eus ar
Montagne Sainte-Victoire a-raok ma teuas Cézanne d’ober anezhi an hennad-se unel er bed, evel ma
oa eus gouenn an dud a vrezel mezvier, poufer ha pampalart a-raok ma nodas Sir John Falstaff etre
daouarn Shakespeare ; ar « promiscuité » a voe anezhi, evel hennad diforc’h, d’an deiz ma voe
kenderc’het ar graonell o c’hoarvezout eus ar c’halvezad ez eo an termen promiscuité hag eus ar
buhezad ez eo an hontarouez a anavezomp dezhañ (an denotadur kevredadel, ar c’hennotadur divezel,
kantaezel, kevredigezhel). N’eo ket tre lavarout mat, rak ober anv eus ar graonell kalvezad-buhezad
zo dija testeniañ ur frailh e-barzh an hennad « promiscuité » evel ma eskoras, lakaat da welout
daouded e-lec’h ma’z eus unded. Yezhañ avat – ha, da heul, yezhoniezhañ – a ampleg ar frailh-se,
pa’z eus kalvezadoù – arouezioù – hepken eus ar yezh. E-se ne c’hell ket ar yezhoniezh labourat war
an hennadoù oc’h eskoriñ, rankout a ra gortoz ma ve dispartiet enno an arouez diouzh an hontarouez.
Ober eus an hennad « promiscuité » ur graonell kalvezad-buhezad (pe arouez-hontarouez) zo e
brientiñ – evel ma programmer danvez d’un ordinator – evit reiñ krap d’ar yezhoniezh. Mar bije
ezhomm e kavjemp amañ adarre ar brouenn n’eo ket ar sturyezhouriezh ur skourr eus ar yezhoniezh,
na kennebeut ur yezhoniezh dedalvezet : ma n’eo ket evit dioueriñ he sikour, n’en em gav ket kantet e
harzoù ar yezhoniezh ; mar labour ivez war an arouezioù, ned eo ket evel ur skiant hogen evel un arz,
o rekouriñ d’an hontarouez hag, er wellañ tro, da eskoridigezh an hennadoù.
Evit eeunaat an displeg, e sellin hepken ouzh degouezh ar sturyezhour o klask ar ger brezhonek
kevatal d’ur ger gallek. Seurt divyezhegezh, seurt etreyezhegezh kentoc’h, n’eo ket dibarek dimp,
sturyezhourion ar brezhoneg. Bewech ma’z eus bet strivet a-benn-kefridi da ziorren ur yezh, o devez
ar sturyezhourion en em geinet ouzh ur yezh koshoc’h : diwar harp al latin e voe adeiladet yezhoù
bras Europa, e neizh unan pe unan all eus yezhoù bras Europa o deus digloret ha kresket un darn vat
eus yezhoù nevez hon c’hantved. Ken ma rin anv eus yezhoù-kein evit aroueziñ ar yezhoù-harp, ar
yezhoù-neizh, hag eus yezhoù-tal evit ar yezhoù goveliet gant o skoazell2.
O loc’hañ diwar ur ger gallek war glask d’e gevatal brezhonek e c’hell ar sturyezhour kemer daou
zurc’hadur :
– pe derc’hel da vont war-draoñ, kas pelloc’h ar frailhadur : eus ar graonell arouez-hontarouez
eztennañ an unvez arouesaer-arouesaed hep-mui, eleze en em ren e yezhoniour, – mont gant hent an
elfennañ, an hent skiantel ;

1
2

Hervez Lexis, Larousse, Paris, 1975.

Arabat eo meskañ an daouad yezh-kein/yezh-tal gant an daouad klasel yezh-vamm/yezh-verc’h. Ar yezhourion a ra eus
al latin yezh-vamm ar galleg, an italianeg, h.a.. Ar galleg, hep bezañ evit an disterañ yezh-vamm ar brezhoneg, zo yezh-kein
d’ar brezhoneg arnevez. E skridoù all e komzemp eus « yezh estren » ha « yezh vroadel » ; ouzhpenn ma oa diresis betek re
an anvadoù-se evit aroueziñ ar c’heñver dibarek savelet gant pleustr ar sturyezhañ, ez int diazas : ur wech distaolet ar gaou
daelerezhel a venne reiñ kantreizh dezho, e rankemp o disteurel ivez.

– pe mont war-grec’h ha distreiñ d’an hennad dre c’hoari e eskoridigezh er yezh-tal, – hent ar
c’hevaniñ eo, an hent arzel.

An hent skiantel.
Pazennoù an hent skiantel da sturyezhañ a vrastresin evel-henn :
a) koazhañ ar buhezad, e « gaoulediñ » e daou wiskad, derc’hel an denoted ha disteurel
« gwitod » ar c’hennotadurioù, – eleze paouraat ar c’heñver a hontarouezelezh en ur c’heñverdaveadiñ ;
b) ezvevennañ an denoted d’e dro, o virout anezhañ un derc’had hep-mui, – eleze erlec’hiañ ar
c’hendaouad arouesaer-arouesaed ouzh ar c’hendaouad arouez-denoted ;
c) ren elfennadur an termen gallek a-geñver gant an dafar brezhonek war glask da bontoù
kevatalded etre an div yezh (dre ar geriadoù, ar skrivadoù) ha diwarno sevel an termen brezhonek.
Un nebeut skouerioù a zegaso sklaeriadur. Da gentañ ur skouer a « sturyezhañ skiantel » o tont
eus an tremened, peogwir ez eo savidigezh kevatalioù al latin redimo e hen- hag e krennvrezhoneg, e
galleg hag en alamaneg. Anat eo e voe elfennet ar verb latin e daou c’heriad, ar rakger red- hag ar
bonad em- ; diwarno e oa pontoù gant geriadoù kevatal er yezhoù-tal, o reiñ tro da aozañ termenoù er
yezhoù-se :
La. redimo

<

red-em-

hBr.

dis-pren-

>

disprin-

krBr.

daz-pren-

>

dazprenaff

Gl.

re-achet-

>

racheter

Al.

zurück-kauf-

>

zurückkaufen.

Ur skouer nevesoc’h a ziskouezo penaos o deus termet ar sturyezhourion etre ur pont dre ar
geriadoù hag ur pont dre ar skrivadoù evit reiñ d’o yezhoù ur c’hevatal d’an termen gallek oxygène
savet e 1783.
Dre ar geriadoù :
Gl. oxygène

<

hGr.
Al.
Br. (Vallée)

οξυγεν
sauer-stoff-

>

Sauerstoff

trenk-gan-

<

trenkgan.

Dre ar skrivadoù :
Gl. oxygène

>

It. ossigene

>

Br. (Hemon) oksigen.

An trede skouer a zegasin eo ar gudenn a zo sigur an notenn-mañ, troidigezh ar galleg
promiscuité. Etre ar ger latin danvezet d’e grouiñ hag an termen gallek ez eus ul lamm-ster :
denotadur ha kennotadur promiscuité n’int ket re promiscuus, pezh a zispleger dre eskoridigezh un
hennad « promiscuité » en 18t kantved. Ar sturyezhañ skiantel, yezhoniezhel, avat ne labour nemet
war an arouezioù : elfennañ a ra ar geriadoù betek o unvezioù arouesaer bihanañ hag al lamm nemetañ
aotreet dezhañ eo an tremen eus ur yezh d’unan all dre bont ar c’hevatalderioù-ster etre ar geriadoù.
Hogen pa vank un arouesaer e taolenn ar c’hevatalderioù, ne c’hell nemet stadañ an toull, n’eo ket e
stankañ. E-se, pa ziwan un arouesaer nevez en ur yezh da heul eskoridigezh un hennad digent, ne gav
netra kevatal er yezhoù all hag e rank anzav e zic’halloud. Ya pe argerzhañ dre un tun : ober ouzh an
arouesaer nevez evel pa na vije netra digent en e arouesaed, oberiañ kevatalioù d’ar galleg promiscuité
war-eeun diwar gevatalioù al latin promiscuus evel pa vije ar ger gallek un askenderc’h plat diwar ar
ger latin ha n’eo ket an hontkenderc’h ez eo :

La. promiscuus
Al. gemischt
Br. toueziet

Gl. promiscuité
Gemischtheit
(Hemon) toueziadur.

N’eo ket tre diouzh spered ar ouezoniezh arverañ un tun a seurt-se. Koulskoude e ranker anaout e
vez ganet bennozh dezhañ gerioù e-leizh a zo bev-mat. Sevel gerioù a ra ar sturyezhour skiantel ha,
hep kuitaat e c’hovel a yezhoniour, o leuskel da-vetou ar yezherion, grouan ebarzhet en istr,
kroueelloù treuzplantet. D’ar yezherion d’ober anezho gerioù bev, treuzdougen war an termen-tal
denotadur ha kennotadur an termen-kein, distagañ toueziadur pa soñjont promiscuité. Pe chañs en
deus ar ger nevez d’ober e dreuz ? Ne c’hell ket padout evel maskl ur ger estren. A-benn ar fin e
tisec’h e funig-vegel hag, unan a zaou, pe e tisec’h ar ger ivez, pe ez eskor outañ un hontarouez
piaouel hep dave mui d’ar ger-kein. Pelloc’h ez ensellimp penaos e vez ganet hontarouez ar ger-tal,
n’eo ket dre un elfennañ a-berzh ar yezhourion, hogen dre ur c’hevaniñ a-berzh ar yezherion. Notomp
endeo, mar chom etre hontarouezioù ketep ar ger-kein hag ar ger-tal kerentiezh a-walc’h evit ma
kendalc’hfed d’o reiñ da gevatal er geriadurioù, n’int ket hevelep, dre ma tisoc’hont pep hini eus ur
gevanidigezh unel en istor : evit da Gemischtheit bezañ bet goveliet da dreiñ promiscuité en
alamaneg, n’en deus ket an hevelep hontarouez hag e c’her-kein.
Lies gwech c’hoazh hon eus lakaet a-wel penaos eo pep yezh dieil evel pourchaser gouskor d’an
nidiadelezh o reiñ tro da eskoriñ d’an hennadoù unel a ra danvez dizireadus an istoregezh, ha penaos
emañ war emskign nivlennad ar yezhoù, pep hini o tiruzañ, o pellaat diouzh ar re all dre berzh an
taolioù-nid a denn diouti o araezioù. Ha penaos ivez e tasstourm ar ouezoniezh ouzh ar babeladur.
N’he deus tra d’ober gant gerioù o hontarouez glasvezus, gant kraonelloù kalvezad-buhezad gouest
bepred d’en em gavout pelloc’h adskoulmet en un hennad nevez. Kentañ tra a ra d’he lavar eo berzañ
outañ pep distro en amzer diazerc’h. Diren a ra an hontarouez d’un daveaded pur, d’un derc’had
strink. Ken ma ne c’hoarvez mui diruzadur ebet etre ar yezhoù : oksigen, milimetr zo dezho dre
reolenn an hevelep denotadur e forzh pe yezh m’o arverer. Souezh ebet enta e ve ar ouezoniezh a-well
eus ar sturyezhañ skiantel hag eus an tremen a yezh da yezh dre ar skrivadoù. En o emvenn da vezañ
gouezoniezhoù ez a « skiantoù » mab-den ivez da heul : ar vredoniezh n’he deus ket kilet rak forjañ ur
Promiskuität. Ha perak ket ur promiskuelezh ? Pemont vloaz ’zo en dije bet ur seurt ger e chañs,
lakaomp hor bije, da heul ar froudoù o reuziañ abaoe an 18t kantved, kredet edo ar ouezoniezh o vont
da beurunelaat ar vuhez hag en amboaz-se eeunet hon hent etrezek an unyezhañ hollvedel – ha dre se
skoazellet ar brezhoneg n’eo ket da adsevel met da vervel ! pezh a lak anat, diwar vont, edo an hent
skiantel da sturyezhañ erbedet gwechoù ’zo gant Roparz Hemon e dislavar krenn gant amplegadoù
dreistbevadur ar brezhoneg.
Diwar vont ivez, e komzin eus un tun all arveret gant pleustrerion an hent skiantel. Gwelet hon
eus penaos, kent pep tra, e koazhont an hontarouez d’an denoted ; an dilerc’h, ar c’hennotadur, n’eo
ket o afer : ra heulio, ra’n em adfurmo mar kar dre an arver er yezh-tal – pezh a c’hoarvez dres pa vev
ar ger. An tun all, e bal kempouezañ an tun kentañ, eo ober d’ar c’hennotadur treizhañ eus ar yezhkein d’ar yezh-tal dre e zenotañ diwar-bouez ur geriad. Pezh a reas Vallée o kinnig treiñ promiscuité
dre gwalldoueziañ. Degas a ra din koun eus an droiad a raen ugent vloaz ’zo en un diskouezadeg e
Sant-Brieg gant al livour Jean Mordant. E traoñ un daolenn a venne bezañ kañvaouus en doa an aozer
pentet ur penn-eskern bihan. « Aze oa an ankou da vezañ », a daeras Mordant o tremen e balv war ar
c’horreenn a-bezh. Ivez o poentañ ouzh ar rann-denotañ toueziañ e goveliadenn Vallée ez abegan :
mar bije bet amañ gouskor a-walc’h d’ar c’hennotadur mennet, ne vije ket bet ezhomm eus ar penneskern gwall- e korn ar ger. Ne lavaran ket ne vez ket o vevañ er yezhoù sioc’haned eus ar seurt. Dleet
eo d’ar sturyezhour evelkent disteurel an hent hiron-se, marmouzadur ken eus rikted-dezevout ar
skiantour ken eus dilested-eztaoliñ an arzour.

An hent arzel.
An hent lavaret « skiantel » da sturyezhañ ned eo skiantel nemet e-keit ma kas elfennerezh ; en e
lankad diwezhañ, a zo dres hini savidigezh ar ger nevez, e c’hoarvez ul lamm eus ur yezh d’eben a zo

war un dro ul lamm er-maez eus ar skiantelezh. Preder ar sturyezhourion skiantel eo en em zibab evit
ma ve al lamm-se ar bihanañ, ar retvezekañ, an dirisklañ gwellañ, – daoust da se e rankont c’hoazh
mont d’an tunioù, muturniañ an arouesaedoù pa vank ar penn-pont war ar c’hlann all. Hogen un tun,
ha n’eo ket un taol-arz endeo ? Ent strizh, n’eus ket a sturyezhañ skiantel. Bez’ ez eus un hent a
sturyezhañ o c’houlenn digant ar skiant an holl warantoù gallus, o koazhañ d’ar muiañ ar foz etre ar
yezhoù betek ober anezhi afer ur c’haoliad. Ne vern : ha pa ve an tennad arzel krennet d’ur c’hammed
gouspin, ne virer ket ez eo ar sturyezhañ un arz.
Ar sturyezhour « skiantel » a stlap e galvezadoù d’ar yezherion, dezho da ren o buhez ganto
gwellikañ ma c’hallint. Ha hep mar, ar buhezañ hepken a ray ar gerioù gwirion, bev. Un dra bennak adreuz zo aze : kalvezet e vez ar gerioù gant ar re n’o buhezont ket ha buhezet gant ar re n’o deus ket o
c’halvezet. Daoust ha ne ve ket ar gwir gant ar boblelourion : ar yezh d’ar yezherion ? Ya, gant na
intent : stur ar yezh d’ar yezherion distuz. Buhezañ ne vir ket a galvezañ ; resisoc’h : buhezañ zo
kalvezañ en arempred ar vuhez. Diskleriañ ez eo ar sturyezhañ un arz zo lavarout na mui na maez ez
eo evel pep arz ur c’halvezañ-buhezañ peurroet en a-raok d’an eskoriñ gortozet.
Kalvezañ, ya. Aes eo kompren petra a c’houlenn kalvezerezh ar sturyezhour : gouzout mat ar
yezh-kein koulz hag ar yezh-tal, kaout etre kein ha dorn barregezhioù ar yezh-tal. Hogen buhezañ,
petra endalc’h evit ar sturyezhour ? Hag eñ zo ret dezhañ mont er plegennoù trael – da skouer en
amveziadoù kevredadel denotet gant an termen promiscuité ? Hama, mar bije dav arnodiñ kement
plegenn ’zo da c’hallout o envel, ne vije ket sturyezhet nemeur ! Amañ e ranker sklaeriañ un arvez eus
ar buhezañ a zo hon c’heñver ouzh hon c’horf, ha penaos ez eo-eñ war un dro kentañ stern-kalvezañ,
kalvezer, kentañ kalvezad hag eztaoler an holl galvezadoù. Boas ma’z eur da verzout al lavar evel ur
beziad dioutañ, stabiliet en e stad disoc’hel – testennoù, meizadoù, yezhoù bihan ha bras – ma
tiwelomp ez eo da gentañ-holl un dra bennak eus hon c’horf, ur fiñval, ur jestral, ul lavarout. A dra sur
ez eus « derezioù » el lavarout, etre derez tanav an divegiñ ma ne gemer ket hon c’horf brasoc’h perzh
eget ur sonenskriver hag an derez leun ma’z eo al lavarout ur c’henderc’hañ, ma c’hoari hon c’horf ar
gerioù evel ma voent c’hoariet ar wech kentañ, da zeiz o eskoridigezh, hon c’horf o peurengwezhiañ
hag o vezañ unded nevez, blein-neveziñ ar bed, o reiñ da glevout muioc’h, donoc’h, brasoc’h diwar
fiñv e jestroù ha son e c’herioù. Moarvat, e maeziennoù ar prederiañ, evit ezhommoù ar studi, eo dav
dispartiañ askenderc’hañ ha hontkenderc’hañ ; hogen war an dachenn, e gwerc’helezh ar gouskor
hollveziadel ez eo hon c’horf, n’eus askenderc’h ebet na ve ket dija un derou hontkenderc’h, na ve ket
ennañ al lañs divoustradus etrezek an tu-hont dreist dremmwelioù ar bed.
Aze emañ stign an arz, an holl arzoù, « adeztaoliñ buhezadoù kenteztaolet » da c’hortoz ar pred
ma « tifluk kalvezadoù ha buhezadoù andoniek ». A-douez an holl arzoù marteze n’eus ket nesoc’h da
arz ar sturyezhour eget arz an dremmour. En em beurreiñ a ra korf an dremmour, e jestral zo e hini
diles ha hini an dudenn ken diles all : « () l’actrice devient invisible et c’est Phèdre qui apparaît. La
signification dévore les signes, et Phèdre a si bien pris possession de la Berma que son extase en
Phèdre nous paraît être le comble du naturel et de la facilité3 ». Ur goursav, ur poziterezh heñvel a
c’hoarvez gant ar sturyezhour : e jestral yezhel zo e hini diles ha, ken diles all, hini ar blegenn da
aroueziñ – da c’hoari. C’hoari ar blegenn zo ezteurel an termen brezhonek a vo he anv. Diwar vont,
merkomp pegen deberzhek eo a-benn ar fin al lec’h – kein pe tal – ma vez lusket ar c’hoari : pe diwar
levezon hon yezhañ gallek, pe diwar zialusk e-unan hon yezhañ brezhonek. Eeun an traoù koulskoude
ken ma’z int eeun : hon c’horf-buhez en deus kantaezet ur mank, un toull ez eo aet hon c’horf-yezh
dic’houzañvus outañ ha c’hoari zo bet. Euver eo ar gudenn da c’houzout, pa savomp ur ger nevez,
hag askenderc’het ur ger gallek n’hor befe ken : mard omp deuet a-benn eus hon taol, un taol-nid eo,
ha derou d’un aridennad hontkenderc’hadennoù e vimp marv emichañs kent ma echuo.
Met penaos dres gouzout ha deuet omp a-benn eus hon taol, ha dereout a ra ar ger nevez ? Plas da
gentañ d’an amaezhierezh : dezverkoù keodedour a lakaer da dalvezout, darempredoù an nevezdeued
gant gerioù all ar stervaoù amezek, e genheñvelegezh hag e ziforc’hellegezh, e gantreizh diouzh
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reolennoù ar gerdarzh hag ar c’hramadeg, en ur ger e c’houlenner evitañ aotre ar yezhoniezh, ar
paseporzh evit « republik poliset an deiz, goulou ruz ha goulou gwer ar ger reizh ». Ger ebet ne c’hell
tremen e-biou da seurt furmeladoù. Mat eo gouzout evelato emañ e kembeli ar yezhoniezh d’ar muiañ
reiñ aotre d’ar ger ergorenn da vont tre er yezh ergorenn. An ezhomm-orin avat n’emañ ket e par an
ergorennoù, emañ e par ar c’horf-buhez, ar c’horf-yezh : hag e walc’h en deus hemañ, ha stanket eo
an toull, ha santout a ra plijadur, leuniadur ar c’hoant en dihabaske ? Echu eo un oberenn arz p’en em
gav habask dirazi korf he aozer. Pep arzour, hag ar sturyezhour, a anavez mat seurt sederni o soubañ
ar boud a-bezh pa zeu anat en deus skoet e-barzh ha graet e daol. Hag ar re ez eo sturyezhet evito
betek-gouzout, ar yezherion ? E gwir, bihan an diforc’h, hanezel, etre o c’heñver ouzh ar ger nevez ha
keñver ar sturyezhour e-unan : krouiñ ur ger zo c’hoari ur blegenn, evel ma krouer ur pezh ouzh e
c’hoari. Tennañ a ra bevusted ur ger d’ar meni emglev tavel, d’an doare connivence etrezañ ha korf e
arveriaded a ra dezhañ bezañ, ur wech aet e-biou efed an divoasted, ken kozh, ken aes, ken « naturel »
hag ar peb-all eus ar yezh. Rak bezant eo din ar yezh e daou zoare : evel yezh erouez, ez eo ar maeziad
ergorennoù a anavezan er c’homzoù, er soñjoù, er skridoù pemdeziek koulz ha dre oberoù ar
skrivagnerion ha difetisadurioù ar yezhourion ; evel yezh dierouez4, ez eo bezant evel ma’z eo bezant
e’m c’horf an holl jestroù a ouzon ober, a zo va re-me zoken pa na ran netra. « Kaout etre kein ha dorn
barregezhioù ar yezh » a’m eus skrivet : se eo ar c’horf-yezh ; a dra sur ez eo va c’horf alvez, beved,
nemet evel buhez hepken ez eo va c’horf ; evel va buhez, va yezh ned eo ket diforc’h diouzh va
c’horf.
Evit amprestañ rummennoù a neuz aristotelek, e c’hoarvez ar yezh dierouez a c’halloudoùlavarout darev bepred, ken prest da vont e gwered ha forzh pe jestr all, forzh pe eztaol-dremm oc’h
ober va buhez. Kemeromp da skouer ar rakger ad- ; ar yezh erouez a ziforc’h dezhañ lies talvoud :
1) « arren », sk. : adober ; 2) « astenn », sk. : adstal ; 3) « eilañ », sk. : advur, hag all ; ar yezh
dierouez zo lec’h ar galloud-jestral gweredelaet en talvoudoù-se5. Ur sturyezhour « skiantel », o vezañ
ma talc’h kont hepken eus ar yezh erouez, ne arvero ar rakger nemet gant ar sterioù kataloget ur wech
da vat. Hogen ar gwir sturyezhour a oar, forzh pegen stank ma ve talvoudoù ur geriad er yezh erouez,
n’eo ket aet da hesk evit kelo ar galloud-lavarout erzerc’het ganto ; mard eo hemañ engwezhiet enno,
bevennet n’eo ket ganto, ha diouzh an dro ez erzerc’ho e-barzh talvoudoù all na vankint ket da
strafuilhañ maeziad an talvoudoù anavezet. Amañ e touchomp ouzh an diforc’h etre yezh vev ha yezh
varv. Bev eo ur yezh pa na vez na faezh na trec’h urzh an erouez en he stourm ouzh bount an
dierouez, pa strak hep morse freuzañ korfenn ar yezh erouez en-dro da gorf-yezh he arveriaded ; marv
eo, zoken mar bez komzet bepred, pa vez kabestret an dierouez gant an erouez, mouget ar c’horf-yezh
gant talvoudoù renablet ar c’hramadeg hag ar c’heriaoueg.
Er pleustr, evit deskrivañ labour ar sturyezhour ne gavan ket kalz da gemmañ er pezh a’m eus
lavaret a-zivout labour al livour6. Kreizañ a ra e strivoù war oberidigezh ur c’halvezad a zo e amkan
4

An daouad yezh erouez/yezh dierouez n’eo ket hep keñver gant an daouad all savelet gant LACAN, la langue/la langue,
o taveiñ war-eeun d’an daouad freudek emouez/diemouez. Tro ’m bo da ziskouez penaos, mard eo keal an diemouez a
reizhiad gant an amzer diazremm, ne c’haller ket diraez ar gevenebiezh erouez/dierouez hep lakaat e kont an amzer
diazerc’h.
5

Kenkoulz all e lavarfed : « ar yezh dierouez zo ar galloud-jestral () ». Ar prezeg a-zivout ar yezh dierouez zo outañ ur
skoilh a anavezomp mat, an hini a gaver pa glasker « lakaat un anv war mammenn an anvioù ». N’eo ket keal ar yezh
dierouez evit mont en ur reizhiad-dezevout gant derc’hadoù all evel « yezh erouez » hag all, pa nad eo ket e gwir un derc’had
hogen ul leterc’had ; diraezadus eo hepken dre « armerzh » ar meizadoù nidiadel. Ent furmel, e c’haller ober eus ar yezh
dierouez ur galloud e ster Aristoteles, pa’z eo ar pezh a ya e gwered evel yezh erouez. Koulskoude, ar pezh a zo leterc’het
ned eo ket dreist-diraez, ar galloud-se n’eus ket anv anezhañ hepken dre berzh un dezreadur furmel : ur c’horf gwerc’hel eo,
peogwir n’eo netra estreget hon c’horf, lec’h brientek an taolioù-nid, poent-skeiñ an amzer diazerc’h en amzer diazremm, –
« The point of intersection of the timeless With time » (T.S. ELIOT). Evito da vezañ fetis, diraezadus, e ve ur fazi bras mont
d’ar beziadoù-se evel da ergorennoù, da veziadoù soliadel. Evezh a ranker teurel na ve kammgemeret amveziadoù an
nidiadelezh evit an nidiadelezh he-unan. Ar galloud-jestral, mar galler ober anezhañ, p’en savlec’hier e-keñver ar yezh
erouez, ur galloud e ster Aristoteles, e ouzer n’eo ket alese e tenn e werc’helezh, pa nad eo e nep hent direadus d’ur
c’halloudezh kefredel, d’un arc’hwel bred. Aon ’m eus eo kouezhet en trap-se CASTORIADIS gant e « imaginaire radical »,
skritell lakaet war pezh na c’hell bezañ nemet an nidiadelezh ha meret gantañ evel ur beziad soliadel.
6

Sl. Emsav 124/18-19, 1977.

gwerc’helaat un hontarouez rakvezant, adeztaoliñ ur buhezad kenteztaolet. Monedonea a ra etre an
daou veziad soliadel ez eo ar ger-kein hag e hontarouez ha neuze etre an daou veziad soliadel all ez
eo, en un tu, barregezhioù ar yezh-tal bleinekaet tamm-ha-tamm diouzh an toull da stankañ enni, en tu
all, an hevelep hontarouez ; hentiñ a ra un amzer diazremm hep-mui, e holl brederi o vont gant an
araezioù : diskoachañ ar rekipe, dastum ar c’hentaozadoù, isurzhiañ e labour da « giminiadezh » ar
ger-kein war-benn he adwerc’helaat… Hag ivez : un deiz, e tispak e zivaskell, e tibrad ; sammet gant
an awen, ez anavez erfin an amzer diazerc’h ha dioutañ e tifluk kalvezadoù ha buhezadoù andoniek,
gerioù a zo eskoridigezh ur bed nevez. Ne baouez ket evit kelo al labour-keveliñ kreizet war
vestronierezh an araezioù, hag all.
Setu, e berr, ur skouer a vonedonea, pa’z eus bet da glask ur c’hevatal d’ar galleg comportement,
d’ar saozneg behaviour, d’an alamaneg Verhalten. An termen gallek, bezant er skridoù diwar 1475
gant ar ster buhezel « doare d’en em ren », zo bet azbevaet e 1908 gant ur ster bredoniezhel
« emzalc’hioù hag oberoù un den, ul loen da heul daskemmoù en o endro ». Bez’ ez eus bet enta
eskoridigezh un hennad, dre se ul lamm-ster etre arver klasel hag arver arnevez an termen, an eil o
kennotañ ar bed rakgouezoniezhel, egile an ergorelezh hag eorizh ar ouezoniezh da zeskrivañ oberoù
an traoù bev diwar ar patrom fizikel gwered-dazgwered.
Luniet e voe moarvat se comporter diwar al latin gerere se da c’her-kein. Heñveldra evit an
termenoù kembraek kevatal o arver da arver klasel an termen gallek : arwedd, ymarwedd (enno
gwrizienn *wedh « kas, ren » an hBr. diued « doare d’en em ren ») hag ymddygiad, goveliet diwar
batrom ar geriadoù gerere se, se (com)porter. E brezhoneg, bepred evit an arver klasel, e kaver
termenoù keinet ouzh ar galleg ha savet dre bont ar skrivadoù evel kundu, komportamant, pe dre bont
ar geriadoù evel en em c’houarn, en em ren ; kentoc’h keinet ouzh ar c’hembraeg eo emzoug.
Pa’z eus bet anv da eztaoliñ an hennad arnevez, a-hervez n’eo ket bet prederiet sturyezhourion ar
c’hembraeg da gaout ur ger nevez. Gwell eo bet ganto derc’hel pontoù asur gant ar yezhoù-kein hag
ober evel pa na vije c’hoarvezet eskoridigezh ebet – o lezel gant ar yezherion ar garg da seveniñ al
lamm-ster o-unan. Hep mar ez eo ymddygiad c’hoazh ur ger bevus ur wech gwisket warnañ ar ster
arnevez. Un nebeut evezhiadennoù zo d’ober evelato. Sklaer eo spletoù ar sturyezhañ « skiantel » evit
a sell unvanded an hentenn, fraezhded diazez ar c’henglev, hag all. N’eo ket ken anat e ziemsavioù
marteze. An hini kentañ eo e tiogel un tremen diriskl dre bontoù furmel (skrivadel pe geriadel) diwargoust kevanded an hontarouez ; gwir eo e vez peurliesañ reizhet an dilañs da c’houde, ar yezherion
oc’h adkevaniñ an hontarouez dre an arver. Un eil displet eo emañ ar yezh-tal en arvar da chom re
stag, evel peget, ouzh ar yezh-kein – pennskouer an displet-mañ eo brezhoneg ar radio aesoc’h da
gompren gant ar c’hallegerion eget o zeodyezhoù dezho ; ur si eo neoazh nad eo ket un daonedigezh :
eus mein an hent e c’hell bepred bezañ ganet bugale da Israel hag ur vuhez-krouiñ a ro tro d’ur yezh
kenkizet da goazhañ an danvez arallek he moug, da zanzen nerzh ha sked diwarnañ. Grevusoc’h eo an
trede displet, diremed, rak an troioù kollet zo kollet da vat ; en diarsell nidiadel, ne dalvez an
askenderc’hañ nemet evel tro d’an hontkenderc’hañ ; an arguzenn ez eo liested ar yezhoù ur
binvidigezh evit an denelezh a vije freuzet gant an arguzenn gontrol ez eo ur vac’hidigezh evit ar
pobloù ma ne vije ket dreist-holl ur redi da adeztaoliñ pep buhezad e mil doare disheñvel ha dre se ur
chañs da enaouiñ oaledoù nidiadelezh e kement lec’h ma’z eus tud ; ha dres, adeztaoliñ en ur yezh all
gant ar spered a ouezoniezh zo kas da get pe-dost ar chañsoù en deus an adeztaol da vezañ
honteztaol : eorizh ar sturyezhañ « skiantel » eo an treiñ dre ordinator. Ar sturyezhour diles ne gemer
ket da amkan an nested etre ar yezhoù, hogen an nesaegezh etre e gorf hag e yezh : c’hoari a ra er
yezh-tal ar plegennoù en deus diraezet dre ar yezh-kein – dre ar yezh-kein ha dre an holl araezioùeztaoliñ all : evel ma c’hell ar sonaozour askenderc’hañ en e oberenn buhezadoù en deus anavezet dre
oberoù ar sonaozourion all, ar varzhed, al livourion koulz ha dre e gantouezadennoù pemdeziek, ar
sturyezhour a adeztaol er gerioù a sav, e stumm kennotadurioù, un hevelep bed a vuhezadoù. Ya gant
ma ve frankiz dezhañ d’e ober ; an hent « skiantel »7 dres a denn da gas ar frankiz-se da netra : e

7
Koshoc’h eget ar ouezoniezh he-unan eo an emzalc’h a anvan amañ « skiantel ». Kastizet e veze barzhed ar
Grennamzer e Kembre pa zegasent frankiz er gwerzaouiñ. Kontañ a reer penaos, war fin e vuhez, Gregor Joseph WERNER,

arc’hwel rizhek eo didammañ ar gerioù-kein betek chom hepken gant elfennoù a zo fraeet a-gozh an
treuz etrezo hag elfennoù kevatal er yezh-tal. Seul dostoc’h d’an droidigezh heulret, d’an
daotologiezh, seul skianteloc’h ar sturyezhañ.
Frankiz vras a van en eneb gant ar sturyezhour arzel. Evit distreiñ d’ar skouer dibabet, div wech e
voe klasket sevel ur c’hevatal brezhonek d’ar galleg comportement. Ar wech kentañ e voe broket war
barr-arouesaat ar verb mont, luniadur e sterva, paoted e arver, h.a., ha furmet ar ger moneadur. Nebeut
arveret eo chomet an termen-mañ, lakaet er-maez un dornad testennoù arbennik a vredoniezh.
Goulenn perak zo sevel kudenn bevusted ar gerioù. Lavaromp diouzhtu n’eo ket diwar briziadur e
berzhioù ergorel nag e nested c’heriadel ouzh e gevatal er yezh-kein e c’haller didermenañ dereated ur
ger nevez ha diawelout e donkad. An arver hepken, eleze ar c’hoari anezhañ gant ar c’horf-yezh a ro
an disentez : mar gwrizienn, eleze mar bez darbennet e-touez galloudoù ar yezh dierouez, e vo poent
a-walc’h savelañ petore talvoudoù, barr-arouesaat, sterva, h.a. zo dezhañ er yezh erouez – ha neuze
deraouiñ e geñveridigezh c’heriadel gant ar gerioù-kein. Dres, evit a sell moneadur, seurt amprouenn
dre an arver a leze ur mank, – hag embreget e voe un eil troiad a zisoc’has gant ar ger ersav.
Bevusoc’h e tiskouezas hemañ bezañ diouzhtu. Bremañ p’en deus graet berzh, e ve tu da ziskoachañ
peragoù diwar enselladur ar yezh erouez : da skouer lakaat a-wel ez eo aesaet e arver bennozh d’ar
verb deveret ersaviñ, ivez emañ dre e luniadur e kerentiezh c’heriadel gant termenoù diwar ar rakger
er- (ergerzh, erzerc’h, ergor, h.a.) ha diwar ar bonad sav (emsav, goursav, saviad, h.a.) ; hogen
arbennoù kontrol a c’hallfed hep mar enebiñ ouzh ar re gentañ, evel pellder bras arouesaedoù er- ha
sav diouzh hini ar ger-kein gallek. A bouez eo klask perak ez eo pe n’eo ket mat ur ger, un daolenn, ur
varzhoneg, met pegen niverus ha sklaerius bennak ma ve an displegadurioù, bepred e vezer gant ar
santad eur chomet diwar-c’horre hag emañ ar skoulm gwirion en un dilerc’h andispleget. Evit
adkemer frazenn Merleau-Ponty, ar gerioù zo dirazo o remzi hogos en e bezh. Bewech ma arverer ur
ger, m’en adeztaoler, e vez ur chañs d’an honteztaoliñ, e ro ar c’horf-yezh tro da zarvezout d’an nid a
nevezo e zremm.
Ur skouer diwezhañ a ray dimp distreiñ d’hon prepoz kentañ : penaos, dre an hent arzel, kaout
kevatal brezhonek ar galleg promiscuité ? Un alberz ne roin ken eus un dehentadur gallus ; ouzhpenn,
ne rin nemet brastresañ an tennadoù, o lezel an dibaboù d’ober gant an arveriaded.
Tennad kentañ : « bleinekaat barregezhioù ar yezh-tal diouzh an toull da stankañ enni », eleze
degouezhout gant un doalennad eus ar geriadoù o tiskouez e mod pe vod nesaelezh gant an hennad
« promiscuité ».
Da zanvez bonad e tastumer an dafar : mesk-, touez-, touesk-, kej-. Diwarno e aozer kevosodadoù
diseurt :
amdouesk-, amdouez-, amvesk- (e kerentiezh gant amc’houlou, amdu, amgin, h.a.) ;
andouesk-, anvesk- (angerzh, annez, ansouezh, h.a.) ;
handouesk-, handouez-, hanvesk-, hangej- (hanvout, handerc’hañ, handalañ, h.a.) ;
darvesk-, dargej- (darlammat, darlavariad, dargud, h.a.) ;
tarvesk-, targej- (tarlonkañ, tarwazañ, h.a.) ;
meskroez, toueskroez (engroez, h.a.) ; h.a..
Eil tennad : prientiñ c’hoari an hennad « promiscuité » diwar-bouez an dafar dastumet. Dirak an
aridennad furmoù-se e vije techet ar sturyezhour skiantel da luskañ e elfennerezh : « Mesk-, touesk- a
gavan bastus, hogen perak dar- pe -roez kentoc’h eget han- pe am- ? ». Hent fraezh ebet o treuziñ an
torrod etre ar rakger-mañ-rakger pe lostger hag arouesaed ar ger-kein. Kenkoulz all n’eo ket dre un
hent-elfennañ eo disoc’het ar furmoù ha n’eo ket un hent-elfennañ a gemero ar sturyezhour evit kas
larkoc’h, met un hent-kevaniñ. Ar goulenn a ray-eñ eo : « Pere eus ar gerioù-mañ en em gavo e
sonaozour alaman eus an 18t kantved, a c’houlenne digant Doue pardon a vezañ krouet furmoù nevez, « re zieub », kontrol
da hengoun an arz.

nesaelezh gant korf ar yezherion ha da gentañ gant va hini ? » Peurliesañ ned a ket betek sevel roll
reizhiadek an holl gevosodadoù gallus. Un dornad anezho ne vir ken, o pellaat ar re all dre abeg pe
abeg, hemañ dre ma’z eo diheson, hennezh en askont eus e forc’hellegezh, henhont peogwir emañ e
goulou ur c’hramadeg bennak, evel al livour o c’houzout d’ar sell kentañ pe livioù derc’hel pe lezel,
ar sonaozour e-ser pe deskad furmoù en em ganto, ar barzh e-tro pe hed-anal e luskello e linennoù, –
heñchet ma’z int holl gant ar pezh a anver o « bondoug », a anvfen kentoc’h o skiant-korf nerzhet ha
puraet, stuziet gant ar vicher.
En trede tennad (an tennadoù a zispartian evit ezhommoù an deskrivañ, rak war an dachenn e vez
monedonea fuilh etrezo), en em lak ar sturyezhour da c’hoari kement a senennoù – a blegennoù – ha
ma’z eo ret ; enno e samm an danvez gerioù o roll tro-ha-tro, ha diwar an doare m’en em zalc’h pep
hini – emañ ar ger-kein azezet en drekleur evel an aozer a selaouer pe get e alioù – e vezont
ezvevennet unan hag unan betek degouezhout gant an hini diwezhañ a vo an hini mat.

LOGOZ, LOGIK
Pal an notenn-mañ eo resizañ bevennoù erdal an termenoù logoz, logik, poell, h.a. ha desezañ ar
c’heriaoueg en dachenn.
Lezel a rin a-gostez ar c’hudennoù o sevel diwar emdroadur ar boelloniezh eus al logik klasel
d’an aksiomatik. Anavezet int ha ne gemmont a-benn ar fin netra en doare da ziraez ar meizad :
kendostaet eo poelloniezh ha jedoniezh betek ober un diskiblezh hep-mui, pezh na dorr e nep doare al
lusk roet er pennderou gant Aristoteles. En eneb, e tennin an evezh etrezek ur c’hemeradur all eus an
termen logique nad eo ket ken hini ar boelloniourion, hogen hini an imbourc’herion war skiantoù
mab-den, ar skrivagnerion pe c’hoazh an den war ar straed pa gomzont eus « la logique des
sentiments, des événements ». Tu a ve da welout aze un droienn skeudennel. Koulskoude, ouzhpenn
ma n’emañ ket seurt arver e dislavar gant ster ar ger-orin λογοϕ, e tegas e penn-kont un devoud a zo
e-kreiz hon preder : kement a c’hoarvez ne c’hoarvez ket dre berzh retvez pe dargouezh hepken ; en tu
all d’an diazalc’h logikel strizh ez eus diazalc’hioù a natur all, andisplegadus dre al logik.
Termenadur klasel al logik zo « arz pe skiant ar poellata ». Graet hon eus c’hoazh areg eus prezeg
ar poellata8. Emdroet eo ster ar ger adalek Aristoteles betek ar boelloniezh arnevez. Daoust da se, ne
vern pe intentadurioù a ve bet anezhañ, e chom an holl kreizet war ur bennaenn a c’haller dezgeriañ
evel-henn : « an areg a rank derc’hel kevan ar stlenn enanket » (ha pa ve ar stlenn-se o tont dre an
nadiñ pe eus ur stroll aksiomennoù). « Lezennoù al logik n’int nemet taotologiezhoù9. » E berr, e
komzin eus « pennaenn kevandalc’h ar stlenn ».
Merkomp e c’hoarvez an areg eus arouezioù (yezhennoù, riñvennoù), pep arouez o vezañ
unanadur un arouesaer hag un arouesaed. Pennaenn kevandalc’h ar stlenn a ampleg ma ve
peurdermenet ha digemm, e diabarzh pep areg, an daouad arouesaer-arouesaed unanet d’ober pep hini
eus an arouezioù arveret. Eus an amplegadur-mañ e ra Bachelard « bonlakadenn an daotologiezh10 ».
Peurelfennadus eo enta ar stlenn en arouesaedoù peurdermenet ha digemm. Gant se, pep areg zo
dezhañ furm ur reizhiad darbenn-dezren, un aksiomatik.
E diarsell ar gouzrec’h11 e c’hoarvez ar stlenn eus derc’hadoù ; n’eo ket eus forzh pere, hogen eus
derc’hadoù peurdermenet, digemm, « kloz », e diabarzh un areg lavaret. Hag e reer poell eus an
8

Lavar 04, Preder 138/46 hh., 1970. Diwar vont, merkomp e ve tu, diouzh ezhomm, da sevel termenoù diwar areg
(aregoniezh, aregouriezh, h.a.) ; dav e ve neuze spisaat ervat o ster, o savlec’hiañ dik e-keñver an termenoù en arver
poelloniezh, poellouriezh, h.a.
9

L. ROUGIER, Traité de la connaissance, p. 125.

10
11

G. BACHELARD, La philosophie du non, p. 114.

Gouzrec’h a arveran evit ar brasañ erdal eus Gl. sujet. Dangorenn ned eo azas nemet en degouezhioù ma kevampleg
ergorenn eleze an disparti dangor-ergor pe ergorer-ergored ; ezhomm oa un termen all evit an degouezhioù ma ne lakaer ket
an disparti-se e penn-kont pe, seul gent a se, ma’z eo ezvezant pe distremenet (an diemouez, an nid).

arc’hwel o kefleuniañ kevandalc’h ar stlenn. A bouez eo merkañ n’eo ket poell er ster-mañ un termen
a boelloniezh, met unan a vredoniezh, a drabedoniezh, a drabredoniezh.
E diarsell an areg e reer poell eus kevandalc’h ar stlenn end-eeun12. Ar ster-mañ eo a gantreizh
arver an termenoù poelloniezh, kempoell, reizhpoell, heboell, hag all.
Er veziadelezh n’eus nepred aregoù pur, met prezegoù. Pezh a reer eo dezrannañ ar prezeg beziat
da zigejañ an areg a zo pe n’emañ ket ennañ. Seurt dezrann poelloniezhel a striv da ezvevennañ
kement a zo deberzh a-fet poell, o tiskleriañ ez eo kempoell pe get ar prezeg, pe kempoell betek petore
poent. Peurliesañ ne vez ket diskleriet en a-raok ar reizhiad arveret hag e rank an dezranner savelañ ar
poell en ur vont, en hevelep doare ma argerzher da zazlenn ur skritur dianav, – ha gouzout e c’hell
bezañ meur a boell en hevelep prezeg. An dezrann poelloniezhel ned eo a-benn ar fin nemet ar
saveladur eus yezhennoù pe riñvennoù aregel : pep arouez eus ar prezeg zo dezhi un niver
kemeradurioù gallus ; ar saveladur aregel a ezvevenno an holl nemet unan a vo hiviziken
peurdermenet ha digemm e diabarzh an areg.
An dezrann poelloniezhel a c’hell bezañ arveret n’eo ket mui war brezegoù hepken, hogen war
oberoù. Kinnig a ran ober gant realenn13 evel keveleb eus « yezhenn » ha « riñvenn » e tachenn an
ober. O tezrannañ un ober e klasker digejañ un areg, eleze dizoleiñ ar poell(où) a c’hoarvez bezañ
ennañ ha savelañ realennoù aregel.
Arveret e vez an hevelep dezrann poelloniezhel er ouezoniezh. Diwar un arlakadenn e stern un
diskiblezh e saver ur patrom-displegañ, a zo ur reizhiad darbenn-dezren, ha keñveriañ a reer an
devoudoù gantañ. Digejet e vez betek pe boent e klot an devoudoù gant an areg hag adalek pe boent
ez eont digempoell hag emañ ar gaou ganto ! Seurt digempoellded o tegas freuzadur an areg, ar
patrom-displegañ, a-wechoù an arlakadenn, pe zoken an diskiblezh (Foucault a ziskouez penaos emañ
« skiantoù an den » en o freuzadur hiziv dre an argerzh-se end-eeun).
Evel just eo bet dedalvezet an dezrann poelloniezhel d’an anadennoù bred. Dre an hent klasel-mañ
en deus Freud savet arlakadenn an diemouez : an diemouez oc’h arc’hwelañ hervez daou argerzh,
kentael hag eilvedel ; an darempred etre kantaezad ha derc’had ; an derc’hadoù o vezañ dindan
dialusk ar c’hantaezadoù en argerzh kentael, o tennañ en argerzh eilvedel d’en em zieubiñ diouzh
enkrog ar c’hantaezadoù evit savelañ kenetrezo reizhiadoù war ziazez o stlenn ennaek ; diwan an
argezh eilvedel diwar-goust an argerzh kentael deskrivet evel enkreriadur pennaenn an dra diwargoust pennaenn ar boz, h.a.. Pezh a zo a bouez eo e lak ar vredoniezh war wel dedarzh bredel an
derc’hadoù, o tresañ en un doare ragistor an derc’had aregel. Bez’ ez eo-hi, etre traoù all, ar
ouezoniezh eus dedarzh pep gouezoniezh (evel just ez eus arvezioù all, kevredadel da skouer, d’an
dedarzh-se, aze n’emañ ket an dalc’h avat evit bremañ). Unan eus perzhioù dibarek ar vredoniezh eo e
kaver ganti daou rumm derc’hadoù : an derc’hadoù aregel, a zo parzh en he lavar evel e lavar pep
gouezoniezh, an derc’hadoù a zo parzh en he ergorenn, danvez he studi. Ouzh ar vevenn e c’hell
kemer he derc’hadoù aregel end-eeun da ergorennoù evel ar re all14 – ur blegenn espar eus ar seurt a
c’hoarvez ivez er yezhoniezh, pa zeu houmañ da gemer he lavar da ergorenn.
Anadiñ a ra enta an derc’hadoù aregel evel ur rummenn e-touez rummennoù all a zerc’hadoù. Se a
ouied a-werso, met o vezañ ma selled an dezevout aregel evel an dezevout peurvat hag an Dezevout
nemetañ e tremened da astut kement prezeg na oa ket aregel. Ne oa nemet un doare reizh da gevreañ
an dezevoù, da savelañ diazalc’h an derc’hadoù, an diazalc’h aregel an hini oa, ar Poell. Dasstourm zo
bet koulskoude, moarvat ken kozh hag al luskadoù poellelour o-unan (soñjomp e Pascal hag en e
12

Evezhiomp n’eus ket ezhomm forzhañ ar yezh evit kaout ar c’hemeradur-mañ, sl. poell, fil (du discours), () « l’arrêt,
ou la garde, ou la fente qui attache par un endroit l’écheveau, pour empêcher le fil de se mêler » ; « lien, attache, arrêt, tout
ce qui retient les choses en bon état », Geriadur istorel ar brezhoneg, rann 27, pp. 2605-2606, 1976.
13
14

Kv. hBr. imrogalou, DGVB, p. 220 ; Br. amreal, Dafar, Preder 117-118/2, 1969.

Kement-mañ a ra LACAN da skouer pa sav ar goulenn da c’houzout petore dialusk a zegasas Freud da zanzen keal an
diemouez : « Ce que j’avais à dire () ne visait à rien d’autre, en effet, qu’à mettre en question l’origine, à savoir, par quel
privilège le désir de Freud avait pu trouver, dans le champ de l’expérience qu’il désigne comme l’inconscient, la porte
d’entrée. » Le séminaire, Livre XI, p. 16, 1973.

« raisons que la raison ne connaît pas »). Ha n’eus ket bet manket da enebiñ modoù diazalc’h all ouzh
an diazalc’h aregel. Reizhtaol oa marteze kemer armoù an enebour evel ma rae Pascal o komz eus
« raisons » ar galon, pe reoù all oc’h ober anv eus « logique affective » pe eus « relations logiques »
en arc’hwel an hunvre. Ne gav ket din evelkent e ve bastus dimp heuliañ ar skouer-se, ober un astennster heñvel e brezhoneg ha komz eus « poell kantaezel » hag all.
Spisaomp da gentañ un nebeut kealioù. Ar prezeg a dermenimp evel an eztaoliñ arouezioù e
stumm heulennadoù15. Diazalc’h an heulennad a c’hell bezañ aregel evel e : « Pevar mui pevar zo
eizh », pe anaregel evel e : « Bed zo klod, preder zo ti » (Alan Botrel). Goût a ouzomp e rae Saussure
eus an arouez ur c’hendaouad arouesaer-arouesaed ; e lec’h all hon eus gwelet pegen direüs eo an
elfennadur-se ; mar spir d’ar prezeg aregel ma vez kantet an diazalc’h e gwiskad an arouesaedoù (« 4
+ 4 = 8 » zo, dre bennaenn, dezrevelladus e forzh pe yezh hep koll na gounit stlenn), ne zere ket ouzh
ar prezeg anaregel ma c’hell an diazalc’h anadiñ e kement gwiskad ’zo (er gwiskad graetanvet
arouesaer, da skouer en enklotennoù : « Bed zo klod, preder zo ti », koulz hag er gwiskad graetanvet
arouesaed). Diouzh e du, en deus Freud diskouezet ar vezañs eus heulennadoù heñvel a-walc’h ouzh
heulennadoù ar prezeg e furmadurioù an diemouez evel an hunvre. An diforc’h eo e c’hoarvez ar
prezeg a eztaoliñ arouezioù hag an diemouez e zedaoliñ elfennoù n’int ket arouezioù, hogen errizhoù.
Diwar-bouez un elfennadur heñvel ouzh hini Saussure e reas Freud eus an errizh ur c’hendaouad
kantaezad-derc’had. Ken direüs eo moarvat elfennadur Freud ha hini Saussure, koulskoude e lak awel heñvelderioù e luniadur ar prezeg hag e luniadur an diemouez : ar vezañs eus daou wiskad,
gremmel16 -derc’hadel en diemouez, trael-derc’hadel er prezeg. Dre se, e c’haller keñveriañ an
diazalc’hioù er prezeg hag en diemouez, hogen n’eur ket aotreet d’o hevelebiñ ha d’ober ur vaezienn
hepken anezho, war zigarez ma’z eo « l’inconscient structuré comme un langage » (Lacan). Un
direadur muturnius e ve diwelout ar pezh o disparti : bez’ ez eus arouezioù eus ar prezeg, ha n’eo ket
eus an diemouez. An diforc’h-mañ o vezañ merket start, ez eur aotreet da savelañ ur genad ennañ da
spesadoù an eztaoliñ arouezioù (ar prezeg, h.a.) hag an dedaoliñ errizhoù (an hunvreal, h.a.). Da anvgenad e kinnigan kemezañ17.
Da savelañ ur genad, e harper moarvat war heñvelderioù ; ar re-mañ zo keñverioù derc’hel,
heñcherioù etrezek diazezoù startoc’h (heñvelderioù an delfin hag ar morvleiz ne spiront ket d’o
renkañ en hevelep genad) ; ne spir ket kennebeut ar vezañs boutin e pep spesad eus un pe lies elfenn
digejet dre zireadur (bezañs ur gwiskad derc’hadel e furmadurioù ar prezeg hag an diemouez n’eo ket
a-walc’h da gantreizhañ ensavidigezh ur genad oc’h erdalañ an eil hag egile). Ret eo gallout ober stad
a geñverioù gwerc’hel diraezadus kuit a elfennerezh. Pezh a ve da skouer ar vezañs a furmoù etreat.
Daoust hag ez eus eus ar re-mañ en degouezh ? An ersaviñ, hervez an doare ma’z eer dezhañ, zo war
un dro dedaoliñ errizhoù (e kement ma’z eo ar c’horf maezienn an diemouez) hag eztaoliñ arouezioù
(e kement ma’z eo ar c’horf « kalvezer, kalvezad hag eztaoler ar c’halvezadoù »). Ha n’eo ket hepken
an ersaviñ eeunañ evel, lakaomp, kemm liv an dremm, huanadiñ, garmiñ, an diskargoù from, met
kement ersaviñ ’zo hag ar prezeg. Muioc’h zo e gwir eget furmoù etreat, pa’z eo pep eztaoliñ ur furm
amduek18. Un darvoud eo bepred an eztaoliñ, pa’z eo un dedaoliñ errizhoù tapet en ur meni tarzh-
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Heulennad b. a ran eus un dibunad elfennoù a lakaer ez eus diazalc’h e mod pe vod etrezo, ha lerc’hennad b. eus nep
dibunad elfennoù na lakaer e penn-kont diazalc’h ebet etrezo.
16
Ober a ran gant an termen gremm troet diwar alamaneg Freud Energie. Anat eo o deus an holl, ha Freud e-unan, sellet
an arver-se evel ul leterc’had – en desped d’ar goanag en doa krouer ar bredelfennerezh da dizhout unvaniñ un deiz
bredoniezh ha fizik.
17
Kv. hBr. comed « parole », DGVB, p. 115 ; bonad med « mesurer, pouvoir, juger, estimer, dire », DGVB, p. 252 ; Br.
eme, emezañ, h.a.. Ur gudenn a save war diskrivadur arnevez an hBr. comed : hervez ar gerdarzh goulakaet dezhañ e oa da
zibab etre a) co-med > comed > kevez ha b) com-med > comed > kemez. Aet on d’an eil goulakadur, n’eo ket diwar
arguzennoù a yezhoniezh hogen evit abegoù a sturyezhouriezh : diforc’hellek eo ar furm kemez, tra ma vije kevez en arvar a
gemmesk gant kevezañ. Benel eo an anv kemez.
18

Amduek a arveran amañ er ster resis roet d’ar galleg ambigu gant aozerion ’zo (gestaltourion, Merleau-Ponty, Simone
de Beauvoir, h.a.) diwar-bouez ur meni boniekadur eus ar c’hrennlavar : « An doare ma roer (ster) a dalvez muioc’h eget ar
pezh a roer » ; e meur a lec’h hon eus gwelet ne ra ket sell fizikour ha sell bevedour an hevelep ergorenn eus an hevelep tra,
h.a.. Amduek eo ar c’horf dre ma’z eo war un dro gweler ha gwelet, kalvezer ha kalvezad, hag all. Heñveldra, d’an ampoent

bred, o teurel troad en draelezh, eleze en istor. Ha dres, amduegezh an istor zo he mammenn er
vezañs, dindan sklaerder an eztaoliñ arouezioù, eus amc’houlou an dedaoliñ errizhoù, ragistor
dalc’hmat kempredel ha darev evit didarzhadennoù nevez. Un alberz n’eus ken amañ eus ar selledoù a
rankor dispakañ diwar-benn an danvez, rak ur meizad-alc’houez eo ar c’hemezañ ha dereout a ra
spisaat e wiriegezh.
E galleg hiziv e reer gant logos evit kemeradurioù nes d’ar ster emaon o paouez brastresañ d’an
termen kemezañ, – alese ar « relations logiques » a saveler etre furmadurioù an diemouez, hag all.
Muzuliañ a reer evelkent an dañjer a gemmeskadurioù o sevel diwar an arver nevez-se eus ar gerioù
logos, logique, dañjer a zo tu da hepkoriñ bennozh d’an nevezc’herioù kemez, kemezañ, kemezel. An
diazalc’h kemezel zo dezhañ enta an erdal brasañ, pa verk war un dro tachenn ar c’hemezañ dre an
arouezioù ha tachenn ar c’hemezañ dre an errizhoù. E tachenn ar c’hemezañ dre an arouezioù emañ ar
prezeg evel just, hogen ivez kement kalvezañ ’zo, an eztaoliñ arzel (sonerezhañ, livañ, korolliñ,
keginañ, h.a.) hag a-benn ar fin an holl oberoù kaset gant ar c’horf19. E-touez diazalc’hioù an
dachenn-mañ emañ an diazalc’h aregel, eleze ar poell, gantañ ul lec’h strizh a-walc’h.

ma eztaolan, an arouezioù eztaolet zo va c’horf c’hoazh ha korfoù estren o talañ ouzhin endeo ; e kement ma’z int va c’horf
ez int dremm va errizhoù c’hoazh ha freuz va errizhoù endeo – evel gouezidi aet d’ar sevenadur o treiñ ouzh o bro c’henidik.
19

En ur skrid all (EMVR-509, Emsav 100/145-146, 1975) ez eneben an errizhañ ouzh ar c’hantvout, – diskouezet en
deus Husserl ez eo ar c’hantvout un ober ha Merleau-Ponty ez eo un ober kaset gant ar c’horf. E gwir ez eus aze un danvezimbourc’h a-vec’h boulc’het.

EN UR C’HORTOZ AN AWEN
gant
YANN-BAOL AN NOALLEG
HANGEIS
Ar bleunioù ne finvont kammed
Gerioù diogel ouzh va gervel
Baleg ur vorvor diavel
A ! Tan na dizh e andizh ket
A bep seurt traoù en-dro din. Trouz ar mekanikoù hag ar vicherourion pelloc’hik, fraoñv ar c’hirri
war an hent-bras… An oabl glas-glas er-maez, ar geot, ar gwez, an tiez, tud o tremen. E-barzh, an
daol, rouzmouzerezh ar skriverez dirazon, ar c’hadorioù, an armelioù, al levrioù… Ha me. Gant petra
loc’hañ. Al loc’hañ eo an diaesañ, eme Vladimir da Estragon ha hennezh da respont : Tu zo da
loc’hañ eus forzh petra. Eus forzh petra ? Strivañ da skrivañ ha skrivañ da strivañ. Goude pep pennad
en em adkavan er poent-loc’hañ, ken paour hag a-raok, met gant an hevelep lusk da argas an dilavar
divlas, gant an hevelep heug ouzh ar ragach hag ar rac’hoan, ur baleg hag ur gerteri divent.
Ha kavet ’m befe un divoud a-benn ar fin ? Ha dav eo en em c’houlenn c’hoazh da betra e talvez
skrivañ ? Mil ha mil abeg zo : « leuniañ » ar gelaouenn, kenderc’hel peogwir ’m eus kroget, da lakaat
an amzer da dremen, klask gwerc’hañ war ar gevredigezh, da vezañ « anavezet », da saveteiñ ar
brezhoneg (!), komz ouzh va c’henseurted, peogwir ez eus eus ar skrivañ, peogwir e plij din, peogwir
e tisplij din, peogwir ne’m eus netra da lavarout, peogwir ’m eus ur bern traoù da lavarout, evit
c’hoari ha gortoz an disoc’h, hag all… Evel just e ve tu da gavout forzh a arbennoù ivez, hep ket a
var : kemer e kont va bugaleaj, va c’heneiled, va c’heneilezed, va letennoùigoù, tizh an avel d’an daou
a viz gwengolo 1950 war ar Blaouezh, ment va zreid, hag all… Ha goude ? Ha talvezout a ra ar boan
diuz elfennoù en ur rouestl didermen da sevel un asvan a zisplegadur ? Gant petra e klot sevel
patromoù-poellata ? Ha teurel a reont goulou warnomp ? Pe geñver a zo etre an displegadur aregel,
damkanel – hag ouzh ar vevenn gouezoniel – ha fuilhadeg diheskus an devoudoù ?
Ma ! Dav kregiñ dre un tu bennak, pegen forc’hellek e hañvalfe bezañ. N’eo ket an diac’hinadoù a
ra aon din. Klask a rin dozviñ – dodiñ mar fell deoc’h – un tamm barzhoneg da gentañ. Perak ket ?
Peder pe pemp gwerzenn a vo a-walc’h evit va frepoz, kuites da ziskouez penaos ez eus tu da ober
evit an danvez-barzhed. Evel just e vo tu da ijinañ hentennoù disheñvel, diouzh an ezhomm. Ha mat
pe fall e vo an disoc’h ? Piv a lavaro, peseurt dezverkoù kemer ? Dav deraouiñ da gentañ. Ar werzenn
gentañ. Kemerit un neuz goustivet pe awenet ha gortoz bolontez vat ar gwent… Setu ! Emañ o tont !
Deuet eo ! Hag an holl τσποι o tiflukañ a gaouadoù… Ec’h ! Mont ha kutuilh un dornad lec’hiennoù
boutin hag o fardañ hervez ar rekipeoù kozh ? Kozh traoù o weñviñ war vord gwenodennoù va
empenn ? Dirazon bleunioù treset war torchennoù ar gwele… Silañ ha desilañ a vo da ober. Eomp
gant ar c’hoari…
Ar bleunioù ne fiñvont ket
Evit ur werzenn gentañ eo ret anzav n’eo ket gwall awenus. Re « voutin », re zivlaz, gwall
ziheson. Peadra da fuloriñ a-benn ar fin. A-fet donezon Doue ez eus gwell ! Un toull du ha don, ur
poull lastez… Og e vin o chom evel ur peul, o c’hortoz e teurvezfe dezhañ pe dezhi kuzhulikat din un
dra bennak… Hegasus eo memes tra seboutiñ dizehan, krediñ a reer klevout mouezhioù bep an amzer.
Kozh flapach ar peurliesañ. Pa ve kemend-all a draoù dudius kenan da ober, se eo a lavarer da
vihanañ…
Ar bleunioù ne fiñvont kammed

A ! Kalz gwelloc’h diouzhtu ! Ur c’hammed war-raok evit ar yezh. Eizh mouezhiadenn,
gwerzennoù eizh a vo enta. Mat. Ha bremañ ? Chom pik ha pout ur pennadig. Eomp da c’hwileta ebarzh ar geriadurioù, n’eo ket an danvez a vank enno. Un aridennad gerioù prest ha tout d’en em
glenkañ, meret soutil gant dorn ar c’halvezour…
Ar bleunioù ne fiñvont kammed
Bokedoù diogel ar geriadurioù
Forzh penaos eo re hir an eil gwerzenn-mañ. Gwir eo ez eo dispar ar reolennoù a-wechoù… Hag
ouzhpenn se : bokedoù ? Gerioù diogel… Dav eo diwall ! Setu « mennozioù » resis o’n em stummañ
daoust din, traoù anavezet a-werso. Diegi o defe ar bleunioù da gerzhout, da vale ha da guitaat ar sol
solut (?) m’emaint ? Setu, kregiñ a ran da vezañ c’hoariet ganto ha me o kemer perzh er c’hoari. Ha
souezhus eo ? Ha n’eus ket er geriadurioù roudoù lezet war-lerc’h lava al lavar ? Ha n’emañ ket pep
menez-tan marv merk un oberiegezh kent hag ul lec’h kizidik war un dro ? Evel ma lavare ar Priñs
Bihan : « ne ouzer morse ». Hentoù o kroazigellañ a bep tu, ur milendall hon lak da gerzhout en aner.
Hopala ! Arabat klask diankañ evel-se, dav distreiñ afo d’hon trevell kuit a zigarezioù toull…
Ar bleunioù ne fiñvont kammed
Gerioù diogel ouzh va gervel
Prientet mat e oa e gwirionez : ar furm ger-ioù / ger-vel, diog-el / gerv-el ; hag evit an danvez ez
eus anv eus gerioù. Merzomp diouzhtu e klaskan « displegañ » ar gwerzennoù ur wech eztaolet,
damverzout ar pezh zo dindan ar gerioù diwar ar roud a lezont. Ha savetoc’h on ? Ha ne ve ket
kenkoulz « displegañ » war-eeun ? Ha soliet eo seurt obererezh ? Ha lec’hiet on gwell eget nep
lenner ? Evidon-me a gav din n’en deus an aozer brient ebet war ar pezh a zeu drezañ. E toull an nor
emañ, met ne c’hell ket gwelout muioc’h eget ar re all pezh zo e-barzh. Gant ul leterc’hadenn all : mar
lak plusk an netra da darzhañ e rank pellaat evel ar re all diouzh al lava. N’eo nemet goude, pa’z eo
kaletaet ha yenaet a-walc’h ma’z eus tu d’an dud da dostaat ha kregiñ da gorvoiñ ha da zedalvezout.
Pa’z eo tev ha solut ar gwiskad kalet e c’hell ar varzhoneg bezañ « desteriet ha disturiet » tost da vat.
Neuze e krog lankad ar merañ hag an adkenderc’hañ, ha dont a reont da vezañ araezioù ha danvez ar
geriadurioù.
Ar Barzh a gutuilhas gerioù, o dastumas hag o strollas. Setu ma’z ejont e stumm e
c’hlac’har.
Oc’h anavezout Dremm e c’hlac’har, ar Barzh o zaolas hag o stlapas pell dioutañ, hag e
klaskas ur vro all.
Hogen an dud o doa klevet ar ganenn. Hec’h eilskrivañ a rejont, o lavarout an eil
d’egile : « Sellit, pegen brav ! ». He moulañ a rejont war baper kaer, gant lizherennoù nevez
ha liv mat. Lennet e voe a vouezh izel. Lennet e voe a vouezh uhel. Ha desket dreist-penn-biz
ha meulet dre-holl.
Ha peder linenn anezhi a voe engravet war bez ar vuiañ-karet1.
A-wechoù e chom tanav ar gwiskad kalet ha flistradennoù moged a zo c’hoazh. Forc’hellek,
liessteriek, amjestr eo neuze ar varzhoneg, o kinnig frailhañ. Na lavarit ket e tebarzhan ur roll hag ur
stael d’ar barzh : n’eo ket ar grouerion a heuilh an adkenderc’herion. Ha forzh penaos, den n’en deus
goulennet netra digant den. An eil re a gav traoù war o hent hag ar re gentañ o deus ezhomm botoù da
gerzhout. Evit kenderc’hel gant ar varzhoneg, lavaromp a’m eus prenet ur re nevez-flamm en hañvmañ e Kembre : kalz marc’hadmatoc’h int du-se…
Ar bleunioù ne fiñvont kammed
Gerioù diogel ouzh va gervel
An eil gwerzenn-mañ a’m lak da soñjal er gwagennoù o ruilhal dizehan war an traezh. Ar
sonerezh, ar c’hlotennoù a zo enni marteze ? Me oar ivez ez eo un andon a lec’hiennoù boutin eus an
dibab : mor, moret, morfil, morfin, mordan, eor, don, ec’hon… N’eus met pesketa d’ober, teurel ho
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rouedoù hag ho po peadra da fardañ ur fritadell pesked lec’hidek a zoare. Diegi. Lure a’m eus o vont
pelloc’h. Diegi, lure, kerteri… Ha padal, c’hoant ’m eus ivez da ober « un dra bennak ». Ar
geriadurioù a ro ur bern termenoù, evel diegi, lure, kerteri, lizidanted, kas, doñjer, heug, baleg,
leziregezh, yeuaj… Met klotañ a reont gant un emzalc’h dirak un dra anavezet, emeur oc’h ober pe o
vont da ober, pe a ragempenter ober… Nausée Sartre, ar galonask, a zo da glenkañ e-barzh. Tennad
kentañ an nihilouriezh marteze, pa emañ an den e-kreiz an « dezerzh dizourus » o sellout en-dro
dezhañ dispi ha digas. Petra da ober neuze ? Gwneud pethau, hervez ur geneilez a Gembre. Ha
kouezhañ e c’hoarioù darnel peuranavezet, dedalvezadurioù lec’hel hiboud trec’h ar mare. Daoust
ma’z eo bras an temptadur e rukunan. Hevlene e’m eus lonket ur glukadenn vat eus dour chag geun an
tousegi, ken ma’z on bouneac’het ha stamouzet da vat. Va holl nerzh a lakaan da bellaat diouzh seurt
mogidelloù flaerius ha treiñ va c’hein ouzh an holl dousegeged, blotviled, stlejviled a bep gouenn a
vourr o ribouilhat an hevelep dour-hañvoez. Da gentañ-penn ur mank, ur goullo. Argas
didalvoudegezh hon lavig pemdeziek, bezañ og gant divredadur an traoù, rukuniñ ouzh an distervez,
ouzh ar saviad braouac’hus-se. D’an eil marteze, strivañ da zibradañ diouzh ar gaotigell ouzh hon
sunañ evel an tireoul ar morskoul ha goude bargediñ engortoz d’an dic’hortoz. En em zistrapennañ
diouzh Park ar Brizh, e gerioù all. Da e ve ganin reiñ un anv da se e brezhoneg, ur banell ouzhpenn en
dezerzh. Ha soñjal a ra din – marteze a-walc’h e fazian – ez eo unan eus pennañ « santadoù » hon
amzer. N’eus ger ebet evit se e galleg ivez, war a ouzon. N’eus hini ebet o verkañ spis an daou lankad,
an dibradañ hag ar c’hlask.
Amañ e fell din degas ur arroud all gant Roparz Hemon :
Iskis, a lavare Feliz. En holl draoù a ran, ez on un arvester. Evit an traoù a ra ar re all,
ne gemeran dudi enno, nemet pa sellont ouzhin-me. Hogen, en ur ober se, o diarbenn a ran
diouzhin, pa fell din arvestiñ outo a bell. Emaon o vont war va zregont vloaz, ha ne’m eus
graet netra. Skrivañ ne c’hallan ket zoken. Dre zismegañs ouzhin-me, pe ouzh ar bed. Ne
ouzon ket. Faezh on o lenn. Er varzhoniezh ne welan nemet c’hoari bugale :
War aodoù ar morioù diamen emañ c’hoari ar vugale…
Hag evit ar peurrest, heug a’m eus netra nemet o soñjal.
Magañ hunvreoù ne ran ken. Setu va labour pemdeziek. E pep lec’h emaon a-gostez…2
Ma ! Lusket mat eo c’hoari Roparz Hemon ha n’eo ket prest da echuiñ. Nemet, ha ni ? Pe roll eo
hon hini ? An holl c’hoarioù-se ne spiront ket mui. Din da vihanañ. Parañ a ran va daoulagad en
diamen ha gedal. C’hoant ha heug da ober, c’hoant ha heug da na ober, c’hoant pe heug. E gwir,
touellus eo ar gerioù-se, pa reteriont, pa naoziont davet ur ster savelet. Seizh plijadur ha mil ouzhpenn
a’m befe o oueliañ-dioueliañ se gant un termen nevez.
Ar bleunioù ne fiñvont kammed
Gerioù diogel ouzh va gervel
Bepred ar mor. Enoe un ene ennon. Morvor. Ha setu va egor diabarzh o c’hwediñ ur bern
skeudennoù c’hoazh. Ur vag eoriet hag ar mor don dindani… Eoriet e’m morvor pe eoriet e don ur
vorvor. Bezet a vezo, dav echuiñ ar werzenn-mañ gant -el. N’eo ket divevenn ar roll ha se eo a zo
farsus. Emaon o c’hedal ar gwered a vo gant ar ger a vo « dibabet ». Avel, pell, luskell, brell, horjell…
Klask gourleuniañ pep ger, dezhañ da skinañ a bep tu ha da c’hervel reoù all, ha da c’hervel… D’an
den da barañ e zaoulagad e don e noz. Re eeun e kavan ar gwerzennoù-mañ, ret klask un dra all,
breviñ pep tra hag adstagañ ganti ? Ha padal n’eo ket sur tamm ebet…
Bleunioù bleunioù
Falsvleunioù ne ganont kammed
Gerioù diogel ouzh va gervel
Baleg ur vorvor diavel
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A ? Met piv en deus heñchet piv ? Ur monedone souezhus ez eus etre ar gerioù – o ster hag o
furm – hag an hini a ra ganto. Leterc’hañ a rafen a-walc’h diwar ar steredoniezh. C’hwi oar ez eus bet
dizoloet en ec’honder seurtanvet « toulloù du » bras kenan enno an dedennerezh. Lonkañ a reont
kement tra a dremen en o ardremez, sklouf kenan daoust d’o ment vihan. Da belec’h ez a an danvez
sunet evel-se ? Soñjal a reer ez eus stivelloù ivez o flistrañ danvez « fresk » en egor. Gerioù zo a denn
kalz d’an toulloù du-se, o kerc’hat neb a ra ganto. Ha diflukañ el lec’h mar kar da grouiñ sterennoù ha
stêrioù nevez, danvez-boulloù a chañso dezho bezañ skor c’hoarioù nevez. Ha neuze ? Neuze, pebezh
fent va zudoù ! Ar varzhed ! « Mar skrivan eo evit diskouez n’eo ket pouezus skrivañ. Eilrenk eo, a
gav din. Al lennegezh n’eo nemet lennegezh, traoù distrilhet, traoù kefredourion evit kefredourion all,
dezho da ragachat a-heligentañ, pa chom ar boued da vezañ poazhet, ar c’hig da vezañ troc’het, an tiez
da vezañ savet. Ha padal ! Sellit ar bri douget dezho e pep lec’h, pe ar bec’h taolet warno ! Farsus eo.
Kement ha ken bihan m’he deus al lennegezh ul lec’h brientek a-benn ar fin. Marteze e heklevan ouzh
an dispriz en deus bepred diskouezet va metou orin ouzh al lennegachourion », a skriven daou vloaz
’zo d’ur c’heneil, oc’h ouzhpennañ « n’on ket barshoc’h eget dramaour, pe romantour ». Hag ersaviñ
a raen endeo ouzh an tech a zo da glenkañ an dud e kombodoù dindan skritelloù oberatael a-benn o
falvata gwelloc’h : ar c’hefredour, ar barzh, an dramaour, ar romantour, ar stourmer, ar politiker, ar
geriadurour, ar yezhoniour… Roparz Hemon, da skouer ? Brasañ skrivagner ha geriadurour derou an
20t kantved ! Ha setu, ur plasig zo bet kavet dezhañ er Pal meur. Dav lavarout ivez ez eus kalzik a dud
a zo laouen bras o vezañ anavezet, o vezañ kavet ur stael, ur repu e skeud un Uhelvennad bennaket.
Da bep hini e roll, na petra ’ta. Spered ar c’hargad dedalvezet d’an istor… Pa glaskomp tarzhañ ar
c’hombodoù hag ober dave d’ar vuhez er ster leun « eleze ar finvez ez eo steuziadur rannadur al
labour hag, en ur ger, dibenn ar c’hombodadur. Ha n’eo ket an emsav al lec’h ma c’hell an holl dud
embreger o rezid ? », a skriven c’hoazh el lizher-se.
Anadiñ ur meni riskladur war Emsav. Testennoù a zo moulet e lizherennoù stouet, barzhonegoù
pe skridoù berr o c’hervel al lenner da guitaat ar prezeg aregel damkanel boas, davet donderioù
disontadus an egorioù latarek, andon pep lavar. Un doare kevandod, ul lavar ledanoc’h o kemer harp
war ar sol nemetañ a zo : ar goullo. Ha ne lavare ket Roparz Hemon :
Komz hiroc’h a garfen diwar-benn ar c’hemm etre lavar-plaen ha barzhoniezh. Diskouez
a rafen n’eo ket ur c’hemm e gwirionez. Kentoc’h : n’eo al lavar-plaen nemet un hinienn etouez neuzioù diniver ar varzhoniezh. Evel end-eeun m’eo ar c’helc’h un hinienn e-touez
neuzioù kromm diniver. Hogen, aon a’m eus, ne vefe netra deoc’h nemet c’hoari goullo ar
spered.3
Poent eo din distreiñ da’m barzhoneg neuze. Dav gouzout echuiñ. Peder gwerzenn a vo. Tu a ve
da genderc’hel evel just, en ul lec’h all e vo avat, n’eo ket ar goullo a vank, gant un « hentenn » all
marteze. N’eo ket an danvez a vank d’an tan, mil gweenn a zo gantañ, mil anv ha lesanv ha ne dizh
morse leuniañ an ec’honder divevenn. Petra a risklomp ?
A ! Tan na dizh e andizh ket !
Setu. Termal a ran c’hoazh. Falsvleunioù ne ganont kammed pe Ar bleunioù ne ganont kammed
pe Ar bleunioù ne fiñvont kammed ? Ret divizout ha skarañ. Ha piv oar ? Hag an titl ? Klasket ’m eus
un tammig e pep lec’h ha dibab a ran :
HANGEIS.
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AMVEZIADOU AR VOULANJOURIEZH1
gant
ROGER LE NESTOUR
En hon skrid e klaskimp studiañ amveziadoù ar voulañjouriezh e kement ma voe houmañ un
anadenn eus derou « oadvezh ar yoc’hoù », eleze un anadenn a rizh nevez, o soupren ar gouarnamant
a chomas dizifenn e-pad ur prantad. Nagennet e voe an urzh republikan ha frankizour gant labourerion
ar c’hêrioù bras, paket gant an enkadenn armerzh ha tizhet en o brogarouriezh. Renet e voe an
nagennerezh gant ul luskad dezhañ amkanioù war un dro kevredigezhel ha broadel, o klask erlerc’hiañ
ur renad aotrouniek ouzh ar renad daeliek war-benn diwall ken lazioù al labourerion, ken meurded ar
vro. Aze e kengejas ar vroadelouriezh hag ar wriziadegezh kevredigezhel, o vont en ur ser gant an
dispriz ouzh ar frankizoù politikel hag ar renad daeliek : tu ez eus da lavarout e voe ar voulañjouriezh
ur rakskeudenn eus faskouriezhoù an 20t kantved, seul vui m’emañ al luskad-se da liammañ ivez ouzh
redennoù kefredel eus dekvloaziadoù diwezhañ an 19t kantved o tasstourm enep ar mennozioù
deveret diouzh ar Sklerijennadur hag an Dispac’h.
Er bloavezhioù 1880 e tizher barr an enkadenn deraouet e dibenn ar bloavezhioù 1860 hag he doa
kendaolet da ziskar renad Napoléon III. Ur prantad a ziorreadur hag a dolpadur herrek e oa bet an Eil
Impalaeriezh, nemet e voe lakaet en arvar ar gennadoù chomet henvoazel dre berzh ar greanteladur
hag an arnevesadur. Gwashaet eo ar blegenn gant an enkadenn armerzh : chag e van an obererezhioù
war an talbenn o-unan tra ma’z a da get mui-ouzh-mui a stalioù dornwezhel hag a genwerzhioù
bihan : an nevezintioù ne gempouezont na ne gantreizhont mui ar freuzoù. Ar re na dennont ket korvo
eus ar greanteladur a chom dic’houzvez eus al lamm doareadel c’hoarvezet en armerzh, ha ne welont
nemet arvezioù nac’hel an treuzfurmadurioù. Hañvalout a ra dezho ez eo ar gevredigezh c’hall heunan a zo en arvar, dre ma vez diskaret emframmoù bet dedaolet gant ur gedvuhez lieskantvedel. Dav
eo degas e kont ivez ar stroñsadenn ez eo bet faezhadenn 1871. En em ledañ a ra ar mennoz he deus
Frañs kemeret hent an diskar en un doare dieiltro hag e vo dic’houest da brientiñ an Digoll : n’eo ket
mui bro brezelidi veur an Dispac’h hag an Impalaeriezh. Start eo ar mennoz-se e-mesk labourerion ar
c’hêrioù bras, ganto ur vrogarouriezh e hil an Dispac’h hag ar Gumun, o sebezañ hag o nec’hiñ war un
dro ar sokialourion estren. A-du-rall e hañval ar republikaned koulzataer ankouaat o finvezioù diwar
ma’z int staliet mat er galloud : ne reont ket kalz a dra war an dachenn gevredigezhel. Ouzhpenn se e
tostaont ent diplomatel ouzh Alamagn e derou ar bloavezhioù 1880, o tiskouez aberzhiñ an Digoll
d’ar brezelioù-trevadenniñ. E seurt aergelc’h a ziaesterioù armerzhel, a zivuziadurioù hag a
nec’hamant dirak dazont ar vro, e sav ul luskad kreñv-ouzh-kreñv o nagenniñ ar frankizegezh
armerzhel ha politikel a aotre ar reuzioù o c’hoarvezout.
Ar ploue eo a zo diaz poblañsel gwirion ar renad republikan kentoc’h eget ar c’hêrioù bras. Gant
ar Republik ez eo bet kadarnaet trec’h ar gouerion en o stourm d’en em zieubiñ diouzh ar gloer hag ar
c’houvriaded henvoazel. Eus ar maezioù pe ar c’hêrioù bihan nanngreantel e teu ar pep brasañ eus ar
« gwiskadoù nevez » kemennet gant Gambetta ha herouezet e-ser ar renad nevez. Gant ploueziz o
strivañ da zont er-maez eus an isdiorreadur e vez priziet kenan sevenadennoù ar renad a-fet
deskadurezh, araezioù-kehentiñ, h.a. Hogen da heul diaesterioù ar gounezerezh hag an dornwezherezh
ploue e rank kantmiliadoù a dud divaeziañ ha mont d’en em dolpañ er c’hêrioù bras. Daoust d’an
dilabour er greanterezh enta e kendalc’h ar c’hêriekaat boulc’het en ur ser gant lammgresk armerzhel
an Eil Impalaeriezh. Etre 1856 ha 1866 e tivaez 1,3 milion a dud, ha tost an hevelep niver etre 1872 ha
18812. Da heul an treuztiriañ-se e sav poblañs ar c’hêrioù eus 9,1 milion annezad e 1851 da 11,2 e
1872 ha 13,8 e 1886, tra ma tremen an dregantad anezhi e-keñver ar boblañs hollel a-getep eus 25,5 %
1
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da 31,1 ha 35,93. Kemeromp skouer kêrioù ’zo ma reas berzh ar voulañjouriezh. Niver annezidi
Marseille zo savet eus 195 000 e 1851 da 300 000 e 1866 ha 376 000 e 1886, hini Bordeaux eus
131 000 da 194 000 ha 240 000, hini Lyon eus 177 000 da 324 000 ha 402 000. Kresket eo herrek
ivez poblañs Nancy, pastell dilennel Maurice Barrès adalek 1889, o tremen eus 50 000 den e 1866 da
79 000 e 1886, tra ma sav hini an hollad Lille + Roubaix + Tourcoing e-keit-se eus 258 000 da
346 0004. Gorreet eo niver ar Roazhoniz eus 39 000 e 1851 da 61 000 e 18815. Met er Seine eo e
c’hoarvez ar c’hreskoù yoc’hekañ. Etre 1866 ha 1881 e c’hounez Paris 450 000 annezad dre-vras, hag
ar bannlev tost da 200 0006 (poblañs Saint-Denis, kreñvlec’h boulañjour, o sevel eus 16 000 den e
1851 da 48 000 e 18867). Pa n’eus e departamant ar Seine nemet 3,9 % eus ar Frañsizion e 1851 e
tremen an dregantad-se da 7,7 tregont-pemp bloaz goude8.
Hogen ar c’hêrioù o-unan zo reuziet gant an enkadenn. Ur prantad a zic’hwel hag a chagadur eus
ar goproù eo ar bloavezhioù 1880 ; gourdrouzet e vez ar genderc’herion dizalc’h gant ar
proleterekadur. Mar en deus renad an Trede Republik degaset armoù da bloueziz a-enep d’o
gouvriaded, e lez labourerion ar c’hêrioù dizarmet dirak ar gevalaourion. Muioc’h a vestroni o devez
ar gouerion war o buhez eget gwechall, da nebeutañ ar re a c’hell chom war ar maez daoust d’an
enkadenn. N’eo ket heñvel an traoù avat gant ar broleterion hag ar pennoù-stal vihan eus kêr, n’o
devez krap ebet war ar blegenn a c’houzañvont. Emañ o saviad e dalc’h ur gwiskad strizh a
gevalaourion o reoliñ an armerzh ha harpet gant ar Stad abaoe ma’z eo aet ar galloud gant ar
republikaned koulzataer. Dav eo lakaat e kont ivez doareoù nevez ar c’hêraozerezh hag ar
gevredadalezh. A-raok ar greanteladur e c’helle bezañ kemm etre ar c’harterioù, nemet e tenne ar
renkadoù diseurt d’en em veskañ en hevelep lec’hioù-annezañ. En 19t kantved, c’hoari an armerzh
frankizour a lak priz al lojeiz er gwigoù da vezañ re uhel evit al labourerion a vez argaset mui-ouzhmui war-du ar c’harterioù trobarzh, ar re nevez savet pergen : kreñvlec’hioù bourc’hiz e teu ar
c’hreizoù-kêr da vezañ. E Paris ez eo bet boulc’het an argerzh-se gant labourioù Haussmann, hag e
grez an Trede Republik ez a ar vicherourion da boblañ ranngêrioù an Norz hag ar Reter en tu-hont
d’ar Porzhioù-houarn, ma kavo ar voulañjouriezh un diaz ledan.
Splann e vez an diforc’hioù etre ar gwigoù hag ar c’harterioù amgêr a-fet adeiladerezh, stuzegezh,
barr-bevañ ha -deskamant : un disklot re anat ez eus etre pennaennoù kevatalour ar Stad republikan ha
brientoù ar renkad o terc’hel ar galloud. Abaoe Eil Impalaeriezh ez eo bet herrekaet kalz emdroadur ar
gevredigezh c’hall, a yae gorrek betek neuze. Da heul ar c’hêriekaat a-vras, ez eus bet degaset
kemmoù hogos trumm en diaz stummadel-poblañsel gall : kantmiliadoù a dud zo bet tolpet war an
tachadoù amgêr, oc’h amparañ ur boblañs a rizh nevez, dezhi kudennoù dibarek : deraouet eo
« oadvezh ar yoc’hoù ». Un unneuziekadur stuzegezhel kreñv kenan a c’houzañv ar yoc’hoù
diwriziennidi-se, seul vui ma ne vez ket bras-tre en o zouez an diforc’hioù a-fet barr-bevañ : tudet e
vez ar c’harterioù trobarzh nevez gant micherourion, implijidi, pennoù-stal vihan o punec’hiñ.
Ouzhpenn ar moustrerezh armerzhel boas, grevusaet c’hoazh gant enkadenn ar bloavezhioù 1880, e
c’houzañv enta ar rummoù-se a labourerion pouez ur genurzh kedvuhezel ponner, na lez emrended na
frankiz werc’hel ebet d’an hiniennoù. Dre m’emaint troc’het diouzh an emframmoù kozh, n’o devez
ket ar strolladurioù-se kalz liammoù saviadel gant tremened ar vro, en eneb d’ar peurrest eus ar
boblañs c’hall : kealiadel e vez seurt liammoù. N’eo ket gwan ar re-mañ evit kelo : gant ar yoc’hoù
nevez-se ez eus ur vrogarouriezh kreñv, e hil an Dispac’h hag ar republikaniezh. En anv pennaennoù
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1789 e varnont garv ar renad, a sellont evel diefedus ha moustrus ; evito ez eo ar Republik un
diktatouriezh devoudel eus ar vourc’hizelezh kuzhet a-dreñv d’an ensavadurioù daeliek. E Paris e vez
startaet c’hoazh hevelep eneberezh ouzh ar renad gant koun darvoudoù 1871 : ezKumunourion a vo
eus kalz boulañjourion. Hag an droukvoz-se a gresk en ur stern kevredadel ma’z eus gant an
angerzhioù strollennel un nerzh divent ; e ur seurt poblañs amgêriat tolpet stank hag unvanet kenan,
n’eus ket kalz lec’h d’an ersavioù personel, hag emañ mennozioù ha santadurioù an dud tost penn-dabenn dindan levezon ar metou ma vevont. Diwar se e c’haller kompren enluskadur trumm ha yoc’hek
labourerion ar c’hêrioù bras gant luganoù al luskad boulañjour a glote gant o arc’hadurioù dezho. Dav
eo degas e kont ivez kudenn dasparzh ar gwiskadoù oad. Da heul an divaeziañ yoc’hek ez eus ur furm
dibarek gant krugell an oadoù er c’hêrioù kresket trumm, o lakaat a-wel un dreistpouez eus an
oadourion yaouank diwar-goust ar remziadoù koshoc’h hag ar vugale. Kement-se a denn da startaat
c’hoazh an unvanadur stuzegezhel ha nerzh an angerzhioù strollennel.
Kudennoù grevus a sav ivez er c’harterioù kozh kreiz-kêr annezet gant ur boblañs kalz diseurtoc’h
ha liammet kentoc’h ouzh an emframmoù rakgreantel. Gant an treuzfurmadurioù armerzhel e vez
lakaet en arvar ar stalioù dornwezhel hag ar c’henwerzhioù bihan, o deus da dalañ ouzh kevezerezh an
embregerezhioù greantel hag ar gourstalioù. Da heul enkadenn ar bloavezhioù 1880 e paota ar
freuzioù-stal muioc’h eget biskoazh, hag emañ gourdrouz ar proleterekadur war ar genderc’herion
dizalc’h. Mui-ouzh-mui ez a ar gemenerion hag ar gereon barizian da skouer da glask fred e
kevredadoù bras evel La Belle Jardinière. (Etre 1850 ha 1910 e tiskenno niver an dornwezhourion
c’hall eus 2 500 000 da 900 000)9. Buhezet e vez hevelep distruj eus an emframmoù kozh gant kalz
tud evel fin ur bed, fin o bed dezho, ha war un dro ivez diskar dieiltro o bro. An titl La fin d’un monde
a roas dres Drumont d’unan eus e levrioù. En eneb ez eus ur gwiskad all o kreskiñ, hini an implijidi a
zo 700 000 anezho e 1876 hag a vo 1 800 000 e 191110 ; en o metou e kaver kalz bugale
dornwezhourion o deus dilezet micher o zad pa na oa mui dazont ebet dezhi. Hogen da heul an
enkadenn e vez kaelet outo dor an herouezadur bourc’hiz, ha neuze e tostaont ouzh ar vicherourion, o
nagenniñ an urzh kevredigezhel evelto. Izili ar renkadoù etre o-unan a yena ouzh ar renad en abeg
d’an diaesterioù armerzhel a hañval bezañ diziskoulm ha d’an distabilder tevezvodel diziwezh :
hervezo n’eus ket gant ar Stad an aotrouniezh hag an efedusted ret.
Gant droukvoz an holl wiskadoù-se e kej eneberezh reizhiadek un darn eus ar yaouankiz a-enep
an urzh savelet. Kollet o deus ar republikaned an arwarzh o doa gounezet e-touez ar re yaouank e grez
an Eil Impalaeriezh hag an Urzh divezek pa zifennent ar frankizoù ouzh ar moustrerezh-Stad : er
bloavezhioù 1880 e tremenont da voustrerion d’o zro. E gwirionez en deus kavet ar renad un diaz
poblañsel ledan ha feal gant ar gouerion ha gant gwiskadoù all eus ar gevredigezh rakgreantel ; ne
bled ket kalz gant kudennoù ar broleterion. Lezenn 1884 oc’h aotren ar gwir-c’hweluniadiñ a dalvez
da atoriñ nerzhoù ’zo o dije gallet bezañ gourzhtroüs kalz muioc’h eget reiñ gwirioù nevez d’al
labourerion. N’he deus degaset ar Republik a-benn ar fin tost gwellaenn gevredigezhel ebet ; war an
dachenn-se e oa bet heroc’h an Eil Impalaeriezh, hag ar gannaded vonapartour ne c’hwitont ket da
bouezañ war se er Gambr. Krediñ a ra ar goulzataerion o terc’hel ar galloud e vo a-walc’h gant ar
frankizoù gwerinek hag ar skol endalc’hus ha digoust evit diazezañ ar gevataliezh hag ober d’an
urzhazoù kevredigezhel steuziañ, pep hini o kaout an hevelep chañsoù a herouezadur. Emañ ivez ar
frankizouriezh armerzhel en he barr, ha rukun o devez ar pennoù-Stad oc’h emellout eus c’hoari an
armerzh (ar c’heveskemm avat ned eo ket gwir, pa glask ar gevalaourion staliañ tud diouzh o dorn er
staeloù maodiernezhel). A-du-rall o doa ar republikaned e 1870-1871 enkorfet ar vrogarouriezh dibleg
hag ambilhet an difennerezh ouzh an Alamaned, o krouiñ armeoù nevez goude ma voe distrujet luoz
Napoleon III. E 1872 e oa bet ensavet ar gwazerezh milourel endalc’hus evit an holl C’hallaoued
(war-bouez ur c’henfeuriad dister). Gouezet o doa diazezerion an Trede Republik unaniñ ar Frañsizion
en-dro d’ar mennad prientiñ an Digoll, sellet evel un dlead nevet : evit Jules Ferry hag ar bolitikerion
republikan all e oa unan eus kefridioù ar skol kentañ derez lik stummañ soudarded evit ar vro. Ha
dipitet bras eo ar vrogarourion c’hall pa welont Jules Ferry e-unan o tostaat ouzh Alamagn evit gallout
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embreger digudenn e leviadurezh-trevadenniñ. Ampoblek eo e Bro-C’hall ar brezelioù tramor renet
gant Ferry, tra ma tiaesaont en diavaez an darempredoù gant Breizh-Veur hag Italia ; startaet eo enta
digenvezded diplomatel Frañs en ur mare m’en deus gouezet Bismarck lakaat Aostria ha Rusia da
gevrediñ gant Alamagn. N’emañ ket pell Ferry a dremen da dreitour : ar « Prusad », « Bismarck » a
vez graet anezhañ. Ha krog eo ar Frañsizion o tamantiñ da zazont o bro d’en em c’houlenn ha barrek e
vo ar renad da gas an Digoll da bennvat.
Azonus eo er c’heñver-se emdroadur Paul Déroulède ha Kevre ar Vrogarourion. Diazezet eo an
aozadur-se e mae 1882 hag emañ penn-da-benn neuze en hil republikan. Paeroniet eo gant Victor
Hugo ha kadoriadet gant an istorour Henri Martin, diskibl da Michelet ; e-touez an izili e kaver tud
evel Gambetta, Marcellin Berthelot, Ferdinand Buisson. Krouet eo bet ar C’hevre war gentod ar barzh
Paul Déroulède, ezvrezeliad eus 1870-1871 prederiet gant an Digoll. Pal ar C’hevre eo sterniañ ar
yaouankiz ha reiñ un deskadur brogar da vugale ar skolioù, war-benn ober anezho keodedourion ha
soudarded vat. Dizisrannadus eo diazezidigezh Kevre ar Vrogarourion diouzh krouidigezh un
Deskadurezh nevez : er skolaerion c’hall e vez fiziet ar gefridi gounit ar brezelioù da zont, pa vez
taolet war labour ar skolaerion alaman trec’h o bro e 1871. En obererezh ar C’hevre e vez roet ul lec’h
bras d’an diorreadur korfel : kevredadoù embrezerezh-korf eo a ra atel an aozadur. Ne glask ket neuze
Déroulède lakaat en arvar ar renad : an estlamm brasañ en deus ouzh Gambetta, lusker an Difennerezh
broadel e 1870. E 1882 e ra Jules Ferry dasparzhañ er skolioù skouerennoù eus Les Chants du soldat
savet gant Déroulède dek vloaz a-raok. Hogen ur gerseenn vras eo bet evit barzh an Digoll
tevezegiezh verrbad Gambetta eus kerzu 1881 da c’henver 1882. Neuze ez eo bet Déroulède ezel eus
ur c’hengor kadoriadet gant Paul Bert, Maodiern an Deskadurezh foran, ha dezhañ da gefridi sevel ur
raktres deskoniadur milourel er skolioù. Hogen diskaret eo Gambetta a-benn daou viz dre m’en deus
klasket degas reolerezh strizh ar Stad war ar c’hevredadoù hentoù-houarn. Kemmet eo ar raktres gant
Ferry en deus kemeret lec’h Gambetta, hag an deskoniadur milourel a zeu da vezañ embregerezh-korf
hepken. Goude marv Gambetta e dibenn 1882 ez emdro herrek Déroulède ; kregiñ a ra da soñjal ez eo
brein ar renad, pa n’en deus ket roet an tu d’an den meur eus an Difennerezh broadel da zerc’hel ar
galloud en un doare padus ha pa na lez plas ebet d’an deskoniadur milourel er skolioù. Kavout a ra
dezhañ e lezo ar renad arwarzh al lu da zisleberiñ dre wallegañ kehelerezh ar vertuzioù milourel, ha ne
vo gouest biken ar Frañsizion da aspiaouañ ar proviñsoù kollet ganto e 1871.
Adal neuze emañ Déroulède mui-ouzh-mui dindan levezon Renan ha Taine. Evelto e teu da
grediñ ez eo bet an Dispac’h derou diskar Frañs, hag ez eo mennozioù 1789 a zo bet trec’het e Sedan
gant soudarded ur vro manet brientinek, eleze yac’h. Disteurel a ra ar vrogarouriezh republikan ha
hollveziadelour e hil 1789 ha 1848. Er pennadoù a sav war Le Drapeau, kelaouenn ar C’hevre, hag e
skridoù all, e tanze ur gealiadurezh vroadelour a zo warni merk ar mare, a zo hini amparadur ar
yoc’hoù bras ha hini krisadur ar c’hevezerezh etre ar riezoù en abeg d’an amveziadoù politikel hag
armerzhel nevez. Gouez da Déroulède ez eo kondaonet ar Stadoù gwerinek en abeg d’o gwander, ha
ne c’hallo padout nemet ar Stadoù aotrouniek, harpet war ur frammadur a rizh milourel. Fellout a ra
dezhañ addiazezañ ar gevredigezh c’hall war ar vertuzioù milourel, ar spered emaberzh, an doujañs
d’ar genurzh ha d’ar penn ; gouez dezhañ e rank ar penn « bezañ kredet, pe da nebeutañ sentet
outañ ». Ret eo gwelout pe roll a erverk Déroulède d’al lu : evitañ ned eo ket an arme benveg an
Digoll hepken, met dreist-holl unvanerez ar vro, o kempouezañ an enebadurioù renkadel ha politikel.
Disteurel a ra kement tra a c’hell degas disrann e-touez e genvroiz : nac’h a ra en em savlec’hiañ war
dachenn al likelezh (ha dre se e pella muioc’h c’hoazh diouzh ar republikaned), erez a vag ouzh ar
« politikerezh » a gemmesk gant ar werinelezh frankizour, tra ma tizarbenn an enepyuzevouriezh hag
ar sokialouriezh, dreist-holl pa’z eus ganti tuedoù etrevroadelour.
War atiz e ziazezer e teu buan Kevre ar Vrogarourion da vezañ un aozadur ledvilourel, war un dro
framm yaouankiz ha kevarzhe ezvrezelidi eus 1870. E meurzh 1885 e ra Déroulède dizorniañ ar
c’hadoriad Anatole de la Forge, chomet republikan, ha kemer a ra e lec’h. Hag e derou 1886 en em
daol ar c’hadoriad nevez gant e aozadur er stourm diskel enep ar renad daeliek. Lañsus eo an
amveziadoù da seurt embreg. D’an 30 meurzh 1885 ez eo bet diskaret an Tevezvod Jules Ferry, o
padout abaoe ouzhpenn daou vloaz, da heul ur mennad-disfiz a-zivout ar brezel-trevadenniñ en
Indezsina, a zo ampoblek-tre e-touez ar C’hallaoued, Droukverzhus eo bet dilennadegoù here 1885

evit ar republikaned koulzataer, lakaet kiriek d’an enkadenn ha da zienez al labourerion, ha rebechet
dezho ar brezelioù-trevadenniñ hag an tostadur ouzh Alamagn : mui-ouzh-mui e vez sellet ar renad a
enkorfont evel hini an distervez hag an diefedusted. Spletus eo ar mouezhiadegoù evit dalc’hidi un
Erounid kreñv, an unpennelourion en tu dehou hag ar radikaled en tu kleiz pellañ. En abeg da
zasparzh nevez an nerzhoù en Dael, n’eus ket mui tu da gaout un muianiver gouarnamantel frank ;
goude stabilder keñveriek ar bloavezhioù 1883-1885 e teraou ur prantad a devezvodoù berrbad, pezh a
denn da zivrudañ ar Republik daeliek muioc’h c’hoazh.
Emañ neuze Déroulède war glask d’an den meur a-berzh Ragevezh a zeufe da erlerc’hiañ ur Stad
aotrouniek ouzh an hini daeliek ha da saveteiñ ar vro. Er bloavezhioù 1880 enta e tiwan ur
vroadelouriezh a rizh nevez, estren d’an hil republikan hag enebet outañ zoken dre ma tag ar
werinelezh, ar mouezhiañ hollek, ar frankizoù politikel en anv meurded ar Vammvro. D’an
hollveziadelezh e tro kein seurt broadelouriezh, a zo disheñvel krenn diouzh hini Michelet ha
republikaned 1848 a lakae kevampleg dizalc’hiezh ar broadoù ha frankiz an hiniennoù. Hervez
Déroulède ez eo isurzhiet penn-da-benn an hiniennoù d’ar strollenn, ha n’eus ster ebet da vuhez un
den nemet o servijout e vroad : digembezus eo ezhommoù ar riez hag an urzh frankizour. Gant barzh
an Digoll e teu ar vroadelouriezh da vezañ un dasstourm ouzh ar renad daeliek, e wander, anatebegezh
werc’hel e levierion. Ha n’eo ket hepken an ensavadurioù politikel a zo lakaet en arvar, met ivez ar
gevredigezh o klotañ ganto. Taeriñ a ra Déroulède ouzh ar renkadoù pinvidik hag an direizhderioù
armerzhel ; en anv ar gengrediezh etre ar Frañsizion e tiarc’h adreizhoù evit lakaat fin d’an amyonez
kevredigezhel. Ar vroadelouriezh eneprepublikan-se a genglot gant luskedoù yoc’hoù nevez ar
bloavezhioù 1880, o deus kollet fiziañs e gouestoni ar renad da ziskoulmañ o c’hudennoù, da lakaat
fin d’an enkadenn ha d’an dic’hwel, ouzhpenn ma’z int nec’het gant an tostadur diplomatel ouzh
Alamagn. Tud na anavezont frankiz werc’hel ebet en o buhez pemdez ne vezont kel gwall stag ouzh
ar frankizoù politikel : kentoc’h e welont enno un touell o kuzhat amwerinegezh ar Stad. Hag ar galv
d’ar penn hollc’halloudek evit diskoulmañ o c’hudennoù zo ivez unan eus tuadurioù ar yoc’hoù graet
gant tud enket, n’o devez mui krap war o zonkad ; gant an angerzhioù strollennel o tirollañ neuze, en
abeg d’ar blegenn aet dic’houzañvadus, e steuz ar skiant-varn hag e vez kollet pep damant d’ar
frankizoù, a zo aberzhet d’an efedusted. Dav eo notennañ ez eo en anv pennaennoù 1789 e lak ar
yoc’hoù kêr ar Republik daeliek en arvar : evito ez eo ur renad a voustrerezh hag a zigevataliezh. Ha
Déroulède e-unan en em ginnig atav evel republikan, nemet e tiskouez ar Stad veziat evel ul
ludresadenn a Stad depublikan : dibaouez ez engalv tud evel Montesquieu, Rousseau, Danton, SaintJust, Gambetta. Un dra nevez ez eus aze : n’eo ket mui arzaelet ar Republik gant eneberion d’an
Dispac’h, met dres gant tud o vennout bezañ e hil 1789 ha 1848. En em ledañ a ra ar mennoz e vo
kalz barrekoc’h ur renad unezholadek eget an hini daeliek da ziogelaat riegezh ar bobl, da reiñ d’al
labourerion an tu da zifenn o lazioù, hag ivez da brientiñ an Digoll.
E dilennadegoù 1885 o deus ar radikaled emvataet eus droukvoz al labourerion : evito o deus
mouezhiet ar vicherourion, pa chom gwan-tre c’hoazh an aozadurioù politikel sokialour abaoe ar
moustrerezh o heuliañ ar Gumun. Er Gambr ez eus 40 kannad eus ar C’hleiz radikal, ur c’hant bennak
a radikaled-sokialour hag eizh sokialour. Gant an dilennidi sokialour e kevred un nebeut radikaled eus
ar re araokaetañ da amparañ ur « gronnad micherour » a ugent ezel pe-dost : a-douez ar re-mañ ez
entuo gant al luskad boulañjour ar sokialourion Clovis Hugues, Planteau, hag ar radikaled Laguerre,
Laisant, Michelin, de Susini. Mennozioù boutin ez eus etre Déroulède hag ar radikaled : kendrec’het
eo ar re-mañ ivez e vo gwarantet riegezh ar bobl kalz gwelloc’h gant un Erounid kreñv eget gant ar
renad daeliek adc’havaelet gant ar vourc’hizelezh vras. Adalek mae 1881 ez eo diarc’het azgweladur
ar Vonreizh gant ar radikal Alfred Naquet, a zeuio ivez da vezañ boulañjour hag a risklo en
anveliouriezh e dibenn e vuhez. Goude e kendalc’h Naquet gant e dagadennoù a-enep d’ar renad en ur
ser gant Laisant, o strivañ da lakaat a-wel amwerinegezh werc’hel an ensavadurioù daeliek. E kerzu
1886 ez eo tro Michelin da ginnig ur raktres-daskemmañ eus ar Vonreizh. Pa’z eo dizarbennet
endodad Michelin gant an Dael, ez embreg an ezKumunour Henri Rochefort ur stourmad feuls enep ar
renad war e gelaouenn L’Intransigeant. Arm efedusañ ar voulañjouriezh e vo ar gelaouenn-se : brastre eo he levezon war boblañs vicherour Paris. E 1887 e teu er-maez levr Laisant L’Anarchie
bourgeoise, ma tiogel ar c’hannad radikal-sokialour « he deus graet ar Republik freuz-stal ».

Adkavout a reer gant Laisant arguzennoù eneberion an daeliegezh : n’eo spletus ar renad seurtanvet
gwerinek nemet d’ar renkad-ren a skoilh ouzh pep adreizhadur kevredigezhel, n’eus riegezh werc’hel
ebet d’ar bobl, hag ar politikerezh gall zo hini « arigrap ar Pennezhoù Rann » hag an diefedusted.
E gwirionez emañ ivez ar radikaled war glask d’un den a vefe tu da lakaat e penn un Erounid
kreñv dizalc’h diouzh ar Vodadenn : aze e kej kelennadurezh ar radikaled gant iziunadoù politikel ar
gwiskadoù micherour ha bihanvourc’hiz a ra o diaz poblañsel er c’hêrioù bras. E Boulanger e kred tud
ar c’hleiz pellañ gwelout un den e hil soudarded veur an Dispac’h. D’ar radikaled e plij orin poblek ar
c’hadour, an eneberezh en deus diskouezet ouzh renad an Urzh divezek, e obererezh evel Maodiern ar
Brezel da arneveziñ ha kreñvaat al luoz evel da wellaat aozioù bevañ ar soudarded. Ouzhpenn se en
deus Boulanger torret a garg eus an arme ar c’herentiadoù roueel hag impalaerel ; prientiñ a ra ur
raktres a wazerezh milourel tri bloavezh redius evit an holl, zoken evit ar veleion (pezh a zo priziet
kenan gant ar radikaled). E mizioù kentañ 1886 ez eo diskuliet d’ar c’hedveno lemmded ar
c’hudennoù kevredigezhel gant ec’hwel hirbad mengleuzierion Decazeville, a denn da wanaat c’hoazh
ar renad. Evel an holl ec’hwelioù bras an 19t kantved ez emell al lu e Decazeville. Met Boulanger a ro
e urzhioù e doare da na wallveskañ ar vilourion gant ar Gompagnunezh o trevekaat ar c’hlaoueg.
Dirak an Dael e tiskler : « Al lu ne harp ket muioc’h ar Gompagnunezh enep ar vengleuzierion eget
ma harpfe warc’hoazh ar vengleuzierion enep ar Gompagnunezh » ; ha stlakadegoù ez eus en tu kleiz
pellañ pa lavar ar c’hadour : « D’an eur-mañ marteze emañ pep soudard o rannañ gant ur mengleuzier
e soubenn hag e varaenn ». Betek mae 1887 e chom Boulanger Maodiern ar Brezel en holl
devezvodoù lerc’h-ouzh-lerc’h. N’eo ket tizhet enta ar c’hadour gant an distabilder gouarnamantel, na
kennebeut gant ampoblegezh ar renad : kalz kreñvoc’h e hañval bezañ eget ar vaodierned verrbad
dedaolet gant ar reizhiad daeliek. Ha goude an afer Schnaebélé e ebrel 1887 e vez sellet Boulanger
evel « an den en deus lakaet Bismarck da gilañ », hag a vo gouest enta da gas an Digoll da bennvat.
Peseurt tud a gavomp e sturvod ar « Strollad broadel » ? Dreist-holl radikaled ha sokialourion,
evel Laisant, Laguerre, Naquet pe Rochefort. Amkaniad politikel ar voulañjouriezh diverret el lugan :
« Loezadur, bodadenn-vonreizhañ, azgweladur » zo hini ar radikaled araokaetañ abaoe derou an Trede
Republik. « Er stourmad boulañjour ne vo dodenn ebet na vefe ket bet displeget paot gant tu kleiz
pellañ ar strollad republikan. Dav eo resisaat ivez ne c’hoarvez ket tu kleiz pellañ ar voulañjouriezh a
radikaled hepken, met alies a dud engouestlet abaoe ar Gumun er stourm enep ar gevredigezh
vourc’hiz. En anv an herezh dispac’hel ha jakobin, en anv ar vrogarouriezh, o deus ar brasniver eus ar
vlankiourion troet gant ar voulañjouriezh, Vaillant o vezañ un nemedenn heverk »11. Disfiziañs a vag
ar vlankiourion abaoe 1848 ouzh ar renad daeliek, a sellont evel ur benveg dispar evit ar
vourc’hizelezh da zerc’hel ar vicherourion en diaskren a-drugarez da vouezhioù ar renkadoù-etre hag
ar gouerion. E Paris e c’hell ar Poellgor-kreiz dispac’hel blankiour kontañ war harp ar braz eus an
ezKumunourion. Ha dre berzh o broadelouriezh e hil ar Gumun e varn garv ar vlankiourion ar renad, a
hañval dezho dilezel an Digoll ha bratellat ar vro. Dre o enepdaeliegezh hag o broadelouriezh ez eo
darev enta ar vlankiourion da gemer perzh en ur stourmad a-enep ar Republik. Ur c’henduad dezho eo
Rochefort, a lez kelaouennerion vlankiour skrivañ war L’Intransigeant.
O tagañ ar Republik daeliek ez eus enta tri luskad en em savlec’h e hil 1789 ha 1848, ha n’eo ket
en hil unpennelour : Kevre ar Vrogarourion, ar radikaled hag ar vlankiourion. Kengejañ a ra an teir
redenn-se evit ar wech kentañ e kerzu 1887 en diskeladegoù aozet a-enep Jules Ferry da-geñver an
dilennadenn arlevierel ; sellet e vez « Ferry-Tonkin » (pe « Ferry-naonegezh ») evel enkorfadur ar
Republik koulzataer, ha pal an diskelerion eo mirout outañ a vezañ dibabet da Arlevier gant an Dael.
Un aozadur 200 000 ezel, pe-dost, eo deuet Kevre ar Vrogarourion da vezañ. Diazezet eo dreist-holl e
Paris, Lyon ha Marseille : un dedaolad eus « oadvezh ar yoc’hoù » eo. E 1888 ez a ar yuzh he deus
savet a-enep Ferry d’ober ar « Strollad broadel ». « En he derou ez eo ar voulañjouriezh an astennadur
eus ur furm a radikalouriezh a ve imboudet warni div elfenn all : ar vlankiouriezh hag ar
vroadelouriezh. Ar vlankiouriezh a sav a-enep an urzh vourc’hiz, ar vroadelouriezh a-enep an urzh
politikel deveret diouti. An teir elfenn-se a gej dre o eneberezh ouzh ar werinelezh frankizour :
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diwarno e tisoc’h ar voulañjouriezh war-dro dibenn ar bloavezhioù eikont ha, dek vloaz goude, en o
adkaver er vroadelouriezh enepdrefuzour »12. War amkaniad kevredigezhel ar voulañjouriezh ez eus
merk an teir redenn a ya d’ober al luskad : erbediñ a ra da skouer ar voulañjourion savidigezh kefioùdiwaz, perzhiadur al labourerion e buzadoù o embregerezh, gwarezadur ar vicherourion c’hall ouzh
kevezerezh ar c’henderc’hadoù hag an dud-labour estren. Ur sokialouriezh vroadelour eo enta ar
voulañjouriezh e berr.
Emañ Poellgor-kreiz dispac’hel ar vlankiourion o ren un difreterezh diastal e Paris hag er c’hêrioù
bras. E 1888 en em glev Granger (a entuo gant al luskad azgwelour) ha Chauvière (a savo a-enep
diwezhatoc’h) evit lavarout ez eo ar voulañjouriezh un nerzh barrek da zistrujañ an urzh vourc’hiz,
hag ez eo ur chañs a rank ar sokialourion korvoiñ evit gallout sevel ur gevredigezh nevez. Boutin eo
seurt doare da welout ar voulañjouriezh d’an holl vlankiourion. Ar brasniver anezho a harpo gant gred
al luskad azgwelour, hag e chomo ar bihaniver manet er-maez eus ar « Strollad broadel » tuet mat awalc’h e-keñver ar voulañjouriezh betek an hañv 1889. Vaillant e-unan en em ginnig er Rhône e 1888
da-geñver un dilennadenn darnel evel « azgwelour-loezadurour » (« révisionniste-dissolutionniste »),
pezh a zegas dezhañ mouezhioù ar voulañjourion. Antronoz berzh dilennel Boulanger e Paris d’an 27
genver 1889 e tiskler Vaillant ez « eo boulc’het an dispac’h ». A-du-rall e tigor Benoît Malon bannoù
e gelaouenn La Revue socialiste d’ar voulañjourion. Rannet eo ar c’hedourion diouzh o zu a-zivout al
luskad azgwelour. Dav eo degas e kont amañ gwander damkanel ar varksourion e Frañs er
bloavezhioù 1880 ha brogarouriezh kreñv ar vicherourion c’hall : levezonet eo ar c’hedourion o-unan
gant ar vlankiouriezh.
Evit ar gedour Lafargue, deuñv da Marx, o deus ar sokialourion da arverañ al luskad boulañjour,
gouest hervezañ da unaniñ al labourerion ha da ziskar ar gevalaouriezh. Evitañ emañ al luskad
azgwelour o kefleuniañ ur gefridi nad eo ket barrek c’hoazh ar Strollad micherour gall da sammañ. An
hevelep dezrann a ra gedourion Bordeaux ha stourmerion an aozadur marksour L’Agglomération
parisienne ; nes eo o savboent enta da hini ar vlankiourion. War gudenn ar voulañjouriezh ez enebas
Guesde ouzh Lafargue, nemet ez eo diaes a-benn ar fin kinnig bleiniad ar Strollad micherour gall evel
un eneber d’ar « Strollad broadel ». E grez ar voulañjouriezh e soñj Guesde (evel Vaillant) ez eo un
dra eilrenk-tre furm an ensavadurioù politikel, ar gudenn bouezusañ o vezañ hini ar renkad er galloud.
E-se n’o deus ket al labourerion da zibab etre ar daou republikaned hag an azgwelourion, da lavarout
eo etre daou nerzh enebek eus ar vourc’hizelezh. Heñvel e vo emzalc’h Guesde e 1898 pa gemenno
d’al labourerion er Manifesto d’ar Broleteriezh chom er-maez eus ar stourmoù etre drefuzourion hag
enepdrefuzourion (Emsav 122/28-29, 1977). Prederi Guesde a voe mirout diaz e strollad a vezañ
enteuzet gant ar « Strollad broadel » kalz muioc’h eget difenn ar Republik. Er bloavezhioù 1880 n’o
doa ket ar varksourion c’hall en em savlec’hiet c’hoazh war ar gudenn gouzout ha laz ar renkad
vicherour eo pe get difenn an ensavadurioù gwerinek diazezet gant ar vourc’hizelezh. Ne rejont o soñj
war ar c’hraf-se nemet da vare an Afer Dreyfus, ha c’hoazh goude termal pellik amzer.
Eneberion Lafargue war gudenn ar voulañjouriezh a voe kentoc’h ar pennoù sokialour alaman :
Engels, Liebknecht ha Bebel. N’eo ket dic’houzvez ar re-mañ eus nerzh al luskad enepdaeliek hag
anzav a reont e ra berzh e-metou ar vicherourion. E c’hwevrer 1889 emañ Engels a-du gant Lafargue
evit lavarout e vo Boulanger e penn ar galloud a-barzh nemeur, nemet ur mell fazi a rafe (e gwirionez
e reas ar c’hadour ar fazi-se dre dec’hout da Velgia). Hogen n’en em glev ket mui ar varksourion
alaman ha gall pa glaskont digejañ arbennoù an anadenn voulañjour. War vrogarouriezh ar
vicherourion c’hall e pouez dreist-holl an Alamaned, hag Engels a vrouez ouzh chaovinegezh ar
Frañsizion : « Divizet o deus ar chaovined c’hall goude 1871 e rankfe an istor chom a-sav betek ma ve
aspiaouet Elzas. D’ar pal-se eo bet isurzhiet pep tra. Hag hon c’heneiled n’o deus ket bet ar galon da
sevel a-enep da seurt sotoni »13, pelloc’h : « Sigur nemetañ ar voulañjouriezh eo an Digoll,
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aspiaouadur Elzas »14. Ar c’hedourion a anavez kalz gwelloc’h eget an Alamaned doareoù politikel ha
kevredigezhel ar gudenn. Goût a ouzont ned eo ket ar voulañjouriezh ul luskad broadelour hepken,
hag ez eztaol ivez youl al labourerion da ziskar ar gevredigezh vourc’hiz hag ar werinelezh
frankizour. Dre se e tispleger ken emzalc’h Lafargue, ken hini Jules Guesde. Ar c’hedourion na
entujont ket gant al luskad azgwelour ne glaskjont ket difenn ar renad.
Diseblant a-walc’h e chomas a-hend-all izili Kevread al Labourerion sokialour ouzh
kemennadurioù o levierion o c’hervel da zifenn ar Republik : un troc’h krenn a voe aze er strollad
galluzour etre al leviaded hag an diaz. E-touez an holl aozadurioù sokialour ne voe nemet sturvod ar
strollad galluzour a entuas gant ar republikaned a-enep al luskad enepdaeliek. Ar pep muiañ eus
labourerion ar c’hêrioù bras hag eus stourmerion an emsav micherour a entuas gant ar voulañjouriezh.
Ar « Strollad broadel » a enteuzas ivez un darn vat eus ar radikaled araokaetañ, dezho un diaz dilennel
micherour ha mennozioù nes da re ar sokialourion ; ar radikaled azgwelour a zisrannas enta diouzh ar
radikaled all bleniet gant Clemenceau ha chomet feal d’ar renad evel da bennaenn gourfouez ar
galloud trevourel war ar vilourion. War atiz Clemenceau e oa bet dibabet Boulanger da Vaodiern ar
Brezel e 1886 gant an Tevezeg Freycinet. Nemet e pellaas al leviad radikal diouzh ar c’hadour goude
diskeladeg yoc’hek an 8 gouere 1887, p’en doa spurmantet argoll un diktatouriezh vilourek. Pezh na
viras ket ouzh Clemenceau da-c’houde a glask arverañ gwechoù ’zo an azgwelourion enep ar
goulzataerion er galloud : e kerzu 1887 da skouer edo e-touez blenierion an diskeladegoù aozet a-enep
Ferry.
Guesde ha Vaillant a ziflip gant remistennoù pa vez goulennet outo en em ginnig a-enep
Boulanger e genver 1889 e dilennadenn darnel Paris. Ar Strollad micherour gall hag ar Poellgor-kreiz
dispac’hel en em glev neuze da ezholiñ Boulé da emstriver. Nemet e nac’h ar stourmerion vlankiour
heuliañ o leviaded ha bruderezh a reont evit Boulanger. Hag ur wech ouzhpenn e vouezh al
labourerion a-yoc’h evit ar c’hadour. En abardaez an 27 genver ne glask ket Boulanger embreger un
taol-Stad gant harp ar pep muiañ eus ar Barisianed, p’en dije gallet aloubiñ Palez an Elysée digudenn.
Un dislavar a oa aze : ul luskad o klask diskar ar renad en doa dibabet da benn ur soudard leal en doa
kaset atav e remzad en doujañs vrasañ d’an ensavadurioù ha na gredas nepred mont er-maez eus an
dezvegezh. « Neudenn vrein ar voulañjouriezh e voe atav Boulanger e-unan »15. Dibabet en doa
Boulanger trec’hiñ dre hent an dilennadegoù. Ret eo lavarout e oa kendrec’het tud ar « Strollad
broadel » e oa un dibab mat : sur e oant d’ober berzh. Nemet e c’hellas ar gouarnamant adalek ar
mare-se kaout krap war al luskad azgwelour, pa stadas e chome ar voulañjourion en devoud sentus
d’ar Stad daeliek a vennent diskar. Betek neuze e oa manet dizifenn ar gouarnamant dirak ar
voulañjouriezh, pa n’en doa mui levezon ebet war yoc’hoù ar c’hêrioù bras : divrudet e oa aet a-werso
al leviaded koulzataer evel Ferry, Constans, Rouvier pe Floquet, ha ne oa ket bet dalc’het kont eus o
gouzavadennoù pa glaskent lakaat al labourerion war evezh ouzh ar gezarouriezh.
Diouzhtu e tenn korvo an tevezvod er galloud eus ar c’heñver-nerzhoù nevez. Maodiern an
Diabarzh Constons a loez Kevre ar Vrogarourion hag a embreg ouzh Boulanger un drouktunerezh
d’an harzidigezh evit « gwalldaol ouzh diogelroez ar Stad ». Oberiant-tre e teu ar bolis da vezañ aenep an azgwelourion ; Déroulède, Laguerre ha Laisant da skouer zo paket en ur vountadeg e
Angoulême ha kondaonet da 100 lur tell-gastiz. Tregasadurioù a c’houzañv ar voulañjourion anavezet
a-berzh ar c’hêrreizh pe an amaezhierezh. Boulanger e-unan a aon rak ar gourdrouzoù graet outañ, ha
tec’hout a ra da Velgia, pa oa dres diharzadus ent gwerc’hel. Met Constans a ouie mat n’en dije ket
talet ar c’hadour ouzh an disterañ riskl da vout dizenoret dre vezañ toullbac’het ha kaset dirak ul lezvarn. En eost 1889 ez eo kospet Boulanger, Rochefort ha Dillon, ur bleiniad all eus ar « Strollad
broadel », d’an trevvac’hadur, war an tamall bezañ iriennet enep ar Stad ha goude ur breudad dihastet
a-walc’h. Ne ra ket ar gouarnamant avat gant hentennoù polisel hepken ; tennañ a ra korvo ivez eus an
arwarzh he deus miret ar Republik war ar ploue hag er c’hêrioù bihan nanngreantel. E c’hounid a ra
eus kantveder an Dispac’h gall hag eus an Diskouezadeg Hollvedel o tigeriñ d’ar 5 mae 1889, eleze da
zeiz-ha-bloaz bodadeg ar Stadoù-Meur e 1789. D’an 18 eost ez eus aozet e Paris ur banvez bras ma’z
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eo kouviet maered Frañs : digant ar c’humunioù ploue e c’hortozer silvidigezh ar renad, a-enep da
Baris ha d’ar c’hreizennoù greantel all. Ar vaered a zistro d’ar gêr laouen ha mennet da zifenn ar
Republik muioc’h eget biskoazh.
Diouzh goanagoù ar gouarnamant emañ disoc’hoù dilennadegoù gwengolo 1889. Saveteet eo bet
ar renad gant Frañs ar maezioù hag ar bourc’hioù, ma’z eus neuze ar pep muiañ eus ar boblañs c’hall :
emledañ a ra ar mennozioù republikan e-touez ploueziz diwar-goust hol ar c’houvriaded henvoazel
hag ar gloer. Hogen 42 gannad boulañjour zo bet dilennet er c’hêrioù bras. Berzh en deus graet al
luskad enepdaeliek er c’harterioù micherour eus Paris hag e kêrioù ’zo er vannlev evel Saint-Denis pe
Courbevoie. Faezhet eo bet Vaillant en 20t ranngêr dre m’o deus mouezhiet eno ar vlankiourion evit
an emstriver boulañjour. Daou stroll pergen o deus graet ul labour bras da zesachañ mouezhioù d’al
luskad azgwelour : tuad muianiverek ar vlankiourion hag ezizili Kevre ar Vrogarourion bet loezet e
c’hwevrer 1889. Dilennidi voulañjour all ez eus e kreizennoù greantel ar broviñs ; e Bordeaux da
skouer eo bet kaset d’an Dael ar c’hedourion Jourde hag Aimel a zo bet gwell ganto en em ginnig evel
azgwelourion hag a zo bet harpet gant ar c’hedourion lec’hel. N’eo ket bet dilezet Boulanger gant ar
vicherourion, re Baris dreist-holl, daoust m’en doa kevredet ar c’hadour gant an unpennelourion.
(Forzh penaos ne vo gouezet nemet e 1890 en deus Boulanger degemeret arc’hant digant an tu dehou.)
Met n’eo ket iskis a-benn ar fin kavout tud eus ar c’hleiz pellañ ha roueelourion en hevelep luskad :
liammet int kenetrezo gant o enepkevalaouriezh (a zo kentoc’h enepgreantelouriezh). Dav eo gwelout
ez eo ambilhet neuze an emsav micherour gall gant labourerion ar stalioù dornwezhel bihan, ha n’eo
ket c’hoazh gant re ar greanterezh. Kement-se zo anat evit ar strollad blankiour diazezet, e Paris
dreist-holl, e-metou an dornwezhourion hag ar gompagnuned. Ar c’houvriaded unpennelour hag al
labourerion radikal pe sokialour a glask skoilhañ ouzh dispenn an emframmoù henvoazel gant ar
greanteladur, an eil re evel izili eus ar renkad-ren gozh, ar re all evel kenderc’herion gourdrouzet gant
ar proleterekadur.
Met n’eo ket ar voulañjouriezh tra ar vicherourion hepken, deduet he deus ivez proleterion ar
greanterezh. Berzh a ra al luskad azgwelour en Nord hag er Pas-de-Calais. Gourdrouzet eo ar
c’hedourion betek en o c’hreñvlec’hioù : gwiaderezh Norz Frañs ha metalouriezh an Allier ; e
Montluçon da skouer ez eo faezhet ar gedour Dormoy gant an emstriver boulañjour e gwengolo 1889.
Gwelet hon eus a-hend-all emzalc’h gedourion Bordeaux. Ur c’hwitadenn eo bet dilennadegoù 1889
evit ar Strollad micherour gall. Dav eo resisaat ivez ned eo ket gwall lañsus ar blegenn da emled ar
mennozioù marksour. Harz a gav ar varksouriezh a-berzh an hengounioù deveret diouzh Dispac’h
1789, hag en amveziadoù a enkadenn armerzhel a zo re ar bloavezhioù 1880 ez eo diaes kendrec’hiñ
al labourerion eus roll araokadek ar vourc’hizelezh hag eus argilusted ar sokialouriezh rakgreantel. Ne
c’hoarvez disrog ebet avat e-barzh ar Strollad micherour : n’en doa Guesde en em wallvesket gant
kostezenn ebet, nag ar voulañjourion, nag ar republikaned, ha n’en doa ket kondaonet ar varksourion
o doa harpet al luskad azgwelour16. N’eo ket heñvel ar gont gant ar vlankiourion, dreist-holl pa na
c’hoari mui arwarzh ar bleiniad meur Emile Eudes, marv en eost 1888, da zerc’hel unvaniezh ar
strollad. E-pad pell n’en doa ket enebet Vaillant ouzh ar voulañjouriezh, da gentañ peogwir e oa
enepfrankizour e-unan evel an holl vlankiourion, hag ivez dre ma stade e troe ar braz eus ar
stourmerion gant ar « Strollad broadel ». E 1889 avat e krog da soñjal e vo dic’hallus arverañ al
luskad azgwelour evit diazezañ ar sokialouriezh. Hag en eost 1889 e c’hoarvez un disrann er Poellgorkreiz dispac’hel blankiour. Vaillant ha Chauvière a entu gant difennerion ar Republik, tra ma’z a
Granger, Ernest Roche hag Elie May, ganto ar pep muiañ eus ar stourmerion, da sevel ar Poellgorkreiz sokialour dispac’hel o harpañ al luskad azgwelour. E mae 1890 en em gann dileuridi an daou
aozadur blankiour an eil re ouzh ar re all dirak Moger ar Gevreidi da-geñver deiz-ha-bloaz emgann
diwezhañ ar Gumunourion e bered ar Père Lachaise ; ur c’heneil da Granger a varv goude bezañ paket
un taol bazh plomet.
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Da-c’houde e terc’houezo Henri Aimel hag Antoine Jourde gedourion Bordeaux e kendalc’hioù broadel ar Strollad
micherour gall, an hini kentañ e 1891, egile eus 1891 da 1897. E 1896 zoken e vo kaset Jourde evel dileuriad eus ar Strollad
micherour da Gendalc’h an Etrevroadelenn e London.

En un enkadenn emañ ivez Kevread al Labourerion sokialour ambilhet gant Brousse : gant ar
voulañjouriezh ez eus bet lakaet a-wel gwanderioù diabarzh grevus. Galvet o deus leviaded ar strollad
galluzour adalek meurzh 1888 da ziwall ar Republik a-enep an diktatouriezh vilourek, dre ma sellont
an ensavadurioù gwerinek evel diziouerus d’al labourerion ; met n’int ket bet heuliet gant ar pep
muiañ eus ar stourmerion gwell ganto entuiñ gant an azgwelourion. Allemane en deus krouet e 1888
ar gelaouenn Le Parti ouvrier a zo startoc’h c’hoazh he enepboulañjouriezh eget hini embannadur
sizhuniek Kevread al Labourerion sokialour Le Prolétariat. Tamall a ra Allemane da Brousse bezañ
lakaet ar C’hevread da zifenn ar Republik evel forzh petore strollad bourc’hiz, hep bezañ bet gouest
da zigejañ palioù piaouel d’al labourerion (azonus eo er c’heñver-se an titl dibabet gant Allemane evit
e gelaouenn : hervezañ ez ankoua Brousse emañ e penn ur strollad micherour). Ouzhpenn se ez anad
e-touez ar c’halluzourion un eneberezh etre div redenn, an eil kempennelour ha liammet kentoc’h
ouzh ar remziad kozh, eben graet gant tud yaouankoc’h, eleze gant tud merket muioc’h gant ar vuhez
er bed greantel ha dezho ur geliadurezh dispac’hel nes a-walc’h d’an anveliouriezh. Kalz stourmerion
erfin na entuont ket gant al luskad boulañjour a gav feukus evelkent difenn ur renad bet diazezet
diwar-bouez moustrerezh ar Gumun. Evit abegoù diseurt eo nagennet mui-ouzh-mui politikerezh
Brousse gant izili ar C’hevread, seul vui ma’z eo marv tost a-gevret Joffrin ha Chabert a gompeze an
dizemglevioù e-barzh ar strollad. E here 1890, da-geñver kendalc’h broadel ar C’hevread, e ra
Brousse diwiriekaat leuriadurioù derc’houezourion an Ardennes, dre ma oar emaint a-du gant
Allemane (nad eo ket degouezhet c’hoazh). Diouzhtu goude e tisparti un darn eus an izili, eleze an
tuad anveliidik ; ar re a chom er C’hendalc’h a vouezh neuze diskarzhadur an disrannerion, a sav d’o
zro d’an 21 here ar Strollad sokialour micherour dispac’hel ambilhet gant Allemane hag ar barzh
Jean-Baptiste Clément. War ziskar ez aio adal neuze Kevread al Labourerion sokialour na gav mui
diaz ebet e-mesk ar re yaouank.
Reuziet eo bet enta aozadurioù politikel an emsav micherour gant ul luskad a zo bet kalz
kreñvoc’h egeto hag en deus diheñchet o diaz e-pad ur prantad. Savet e oa gwiskadoù kevredigezhel
nevez ar c’hêrioù bras hag ar c’hreizennoù greantel a-enep ar renad daeliek ha frankizour. Aze ez
adkaver un hengoun kozh eus ar sokialouriezh nannmarksour gall. Da heul kantouezad 1848 e startaas
e-touez ar vicherourion ar mennoz e oa graet ar renad daeliek evit ar vourc’hizion ha n’eo ket evito ;
paouez a rejont a sellout evel un dlead difenn an ensavadurioù daeliek : anat e voe kement-se dageñver taol-Stad Louis-Napoléon Bonaparte e kerzu 1851. Ha goude bezañ dezvarnet garv an Eil
Republik e reas Proud’hon un degemer mat, en derou da nebeutañ, d’ar renad diktatouriek diazezet
goude an taol-Stad. Ar Republik savet e 1870 gant harp ar vicherourion barizian a lakaas d’o
lazhadegañ un nebeut mizoù goude. Hag ur prantad a voustrerezh kevredigezhel garv e voe ar
bloavezhioù 1871-1875. Kement-se ne daolas ket da lakaat ar vicherourion da entanañ ouzh ar renad
daeliek. Al labourerion a harpas avat ar republikaned, ar radikaled pergen, en o stourm ouzh an Urzh
divezek, war un dro dre enepkloerelouriezh ha dre ar spi gounit gwellaennoù kevredigezhel. E 1878
ez eo trec’het ar c’hilstourm ha kemeret ar galloud da vat gant ar republikaned. Bloavezhioù kentañ ar
renad nevez zo ur mare a sevenadennoù bras kaset da benn war dachennoù ar frankizoù, an
deskadurezh, al likaat. Hogen war-dro 1885 ez eo echu gant ar prantad frouezhus-se ha neuze e sank
ar Republik koulzataer en diflachegezh politikel ha kevredigezhel. Deuet eo mare ar c’herseennoù
bras evit ar vicherourion a zo lezet diziskoulm o c’hudennoù, gwashaet c’hoazh gant an enkadenn
armerzh.
Dindan un nebeut dekvloaziadoù ez eus bet tolpet er c’harterioù amgêr kantmiliadoù a
labourerion ; troc’het eo an tachadoù-se o paouez bezañ adeiladet diouzh ar peurrest eus an diaz
stummadel-poblañsel gall. Ha daoust d’an diforc’hioù rannvroel e tenn ar yoc’hoù nevez da gaout an
un stuzegezh hag an un speredegezh e par Frañs a-bezh. Da heul seurt unvanadur e kaver gant tud ar
strolladurioù-se an hevelep ersavioù hag an hevelep angerzhioù : eus Lille da Marseille hag eus Nancy
da Roazhon e c’hoarvez un enluskadur tost trumm eus al labourerion en-dro d’al luganoù boulañjour.
Souprenet eo ar republikaned er galloud gant erzerc’hadurioù kentañ « oadvezh ar yoc’hoù »17.
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Ouzh amveziadoù « oadvezh ar yoc’hoù » e klot a-du-rall an araezioù-brudañ arveret gant ar voulañjourion, evel ar
gelaouenn L’Intransigeant dezhi 200 000 lenner, ar skignadur a-vras eus levrioù ha kanaouennoù diwar-benn Boulanger, eus
luc’hskeudennoù ha poltredoù anezhañ, an implij eus prezegennerion gopret, h.a.

Politikaet-tre eo annezidi ar c’harterioù amgêr nevez, hag ur perzh oberiat a vennont kemer e buhez ar
vro. Forzh penaos eo bet diazezet an Trede Republik en ur mare ma’z a ar C’hallaoued war bolitikaat
ha ma klaskont mestroniañ o zonkad. Gwelet hon eus e voe saveteet ar renad e 1889 gant ploueziz :
evit ar re-mañ e klot ar pennaennoù a frankiz hag a gevataliezh gant gwerc’hennoù, dre m’o deus en
em zieubet diouzh enkrog ar c’houvriaded hag ar gloer. Hevelep strivadeg da c’hounit o dizalc’hiezh
ha da wellaat o saviad a gas ar gouerion da bellaat diouzh ar gravez ha da glask dont da vezañ
perc’henned-douar. War se eo diazezet kenglev kevredigezhel an Trede Republik, a zo diouzh un tu
renad al likadur, diouzh un tu all ur renad graet evit an holl wiskadoù perc’henned, adalek ar
gevalaourion vrasañ betek ar wezhourion-douar o tont a-benn da brenañ un atantig e dibenn o buhez.
A-geñver gant an danframm-se emañ an talvoudoù hag ar speredegezh strollennel : ne gav
pennholierezh ar vourc’hizelezh republikan harz e-touez ar gouerion nemet er rannvroioù arlezat ma’z
eo chomet start ar gravez.
E seurt renad avat n’eus plas ebet evit ar broleterion nag evit michereion an oberierezhioù
rakgreantel tonket d’ar proleterekadur. Emouez kenan e vez tud ar rummoù-se ouzh o saviad
gwerc’hel ; techet e vezont da soñjal evel Laisant he deus ar werinelezh daeliek « graet freuz-stal »
hag e vo dav sevel ur renad all araezusoc’h d’ar frankiz ha d’ar gevataliezh werc’hel. « Ar
voulañjouriezh poblek hag aotrouniek, enepbourc’hiz hag enepdaeliek, boulañjouriezh an tagadennoù
ouzh ar binvidion, ouzh an direizhderioù armerzhel, ar voulañjouriezh sokialidik, boulañjouriezh ar
radikaled, ar vlankiourion hag ar c’hedourion, boulañjouriezh mengleuzierion an Norz pe gwerin
Belleville zo da-gentañ-penn dedaolad un enkadenn eus ar werinelezh »18. Ar renkad-ren n’he deus
ket a bennholierezh gwirion war labourerion ar c’hêrioù bras, ha dic’houzvez eo ar pennoù-Stad
republikan eus ezhommoù ha kudennoù ar rummoù kevredigezhel-se : goulerc’hus eo aet ar c’healiad
o simantiñ ar vloc’henn c’hall e-keñver an amveziadoù diwanet diouzh ar greanteladur. E derou ar
bloavezhioù 1880 emañ ar bolitikerion republikan o vagañ emdouelloù dre grediñ e vo spletus d’an
holl ar werinelezh frankizour gant ar mouezhiañ hollek hag ar reizhiad deskadurezh nevez. Tost eo
dezho komz eus antronozioù kanus ; gouez dezho e vo diverket tamm-ha-tamm an digevatalderioù
kevredigezhel dre ar skol. Ne welont ket perak e vefe disheñvel ezhommoù labourerion ar c’hêrioù
bras diouzh re ar ploue ; ne gomprenont ket ne ren ket an daou rumm-se an hevelep stourm evit ar
frankiz hag ar gevataliezh : a-enep ar renkad-ren gozh e kevred ar gouerion gant ar vourc’hizelezh,
nemet he deus houmañ lazioù enebek ouzh re ar vicherourion.
A-vec’h ma’z eo savet ez eo lakaet ar renad republikan en arvar enta gant yoc’hoù ar c’hêrioù
bras. Abaoe 1848 ez eus bet ensavadurioù nevez a denn d’ober eus al labourerion keodedourion evel
ar re all : ar mouezhiañ hollek e grez an Eil Republik, ar gwazerezh milourel gant renad an Urzh
divezek, ar skol endalc’hus, digoust ha lik gant ar Republik koulzataer. Nemet e sant al labourerion
n’int ket kevanet mat ouzh ar vloc’henn hag ez int dalc’het en arlez gant c’hoari ar renad daeliek : un
dislavar ez eus etre an derez uhel a bolitikadur tizhet ganto hag an anistoregezh devoudel m’emaint.
Al labourerion a venn lakaat fin war un dro d’ar moustrerezh armerzhel ha d’o stad anistorek : setu
aze ster ar voulañjouriezh ; kalz en tu-hont da bersonelezh Boulanger, a oa dister a-walc’h, ez eas al
luskad azgwelour. N’eo ket ren un dispac’h giz 1917 ha sevel ur Stad vicherour a glask al labourerion
voulañjour ober ; pezh a fell dezho eo kaout o lec’h reizh er vloc’henn, war un dro ent armerzhel hag
ent politikel. N’eus ket anv a gengladekaat an araezioù-kenderc’hañ, met a addasparzhañ ar
c’horvoderioù ha sevel ur Vonreizh nevez e doare da reiñ d’ar bobl an ensavadurioù he deus ezhomm
evit na venel dizarmet a-dal d’ar vourc’hizelezh. Ur sokialouriezh nannmarksour eo ar voulañjouriezh,
o tennañ da gevaniñ ar renkad vicherour ouzh ar pep all eus ar gevredigezh, ha n’eo ket da ziazezañ
diktatouriezh ar broleterion. Ar pal diwezhañ en tu-hont d’an adreizhoù kevredigezhel raksellet eo
kreskiñ galloudegezh ar riez (war an dachenn vilourel pergen) dre ziverkañ pep dizunvanded
diabarzh : damantus-tre eo al labourerion da zizalc’hiezh ar vro ha da brientidigezh an Digoll (pezh a
zo diaes da gompren evit ar sokialourion arallvro).
Rakskeudennet eo enta faskouriezhoù an 20t kantved gant ar voulañjouriezh, luskad dezhañ
palioù war un dro broadel ha kevredigezhel, hag a zo un enepfrankizouriezh kentoc’h eget un
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enepkevalaouriezh. Fae a ra al labourerion voulañjour war ar frankizoù gwerinek e kement ma ne
zegas ar re-mañ gwellaenn fetis ebet en o buhez : techet int da ankouaat ez eo bet gounezet ar
frankizoù-se dre ur stourm hirbad ha dre se e c’hellont forc’hañ diouzh emsav an 18t kantved. « Ar
berzh graet gant ar Strollad broadel a ziskouez e c’hell aes-tre ar yoc’hoù pobl harpañ ul luskad
gantañ talvoudoù kevredigezhel eus an tu kleiz ha talvoudoù politikel eus an tu dehou »19. Pleget o
doa ar voulañjourion d’ar hoaladur fiziout lazioù ar renkadoù labour en ur gouarnamant aotrouniek :
edont o tigeriñ an hent d’ur renad hollveliek. Hogen gouest eo bet al luskad azgwelour da enluskañ ar
yoc’hoù labourerion dre ma kinnige dezho un amkaniad war un dro renkadel, politikel ha broadel. Ne
oar nag ar republikaned nag ar sokialourion sevel ur raktres ken klok, dre ma chomont kantet pe er
c’hombod politikel, pe er c’hombod renkadel. Brousse da skouer a baouez a’n em ren evel ur
stourmer micherour pa entu gant difennerion ar werinelezh daeliek : e 1888 e fulor ouzh an
« ec’hwelioù boulañjour » hep klask gouzout perak e ra an dud ec’hwel. Gwelet hon eus emzalc’h
forc’hellek Guesde ha Vaillant ; techet e vez ar c’hedourion hag ar vlankiourion da gemmeskañ
enepfrankizouriezh hag enepkevalaouriezh, o krediñ e kouezho ar reizhiad kevalaour en he foull pa vo
bet diskaret ar renad daeliek. N’eus nemet Allemane a-benn ar fin a striv d’en em savlec’hiañ en un
doare kempoell war un dro evel difenner eus ar frankizoù politikel hag evel stourmer micherour.
Dibabet o deus al labourerion harpañ ul luskad rakfaskour en abeg da skorted an diskoulmoù kinniget
dezho ken gant ar werinelourion vourc’hiz, ken gant ar sokialourion. Dav eo gwelout ivez o deus
mouezhiet atav ar pep muiañ eus al labourerion evit ar radikaled betek mare ar voulañjouriezh.
Prederiet eo ar radikaled gant gwarantiñ nerzh ar Stad ha riegezh ar bobl, ha gant reiñ d’al labourerion
o lodenn reizh e pinvidigezh ar vro. Met pa steuzie an damant d’ar frankizoù en abeg da vallusted ar
c’hudennoù da ziskoulmañ e c’halle aes-tre ar radikalouriezh treiñ e hollveliouriezh.
Faezhet eo bet ar voulañjerion e 1889 gant dreistniver dilennerion ar ploue, hag adal neuze ez a ar
« Strollad broadel » war zigenstrollañ. An elfennoù a yae d’ober al luskad azgwelour a zisrann dre
berzh o lazioù renkadel diforc’h : diouzh un tu ar vicherourion sokialour pe radikal, diouzh un tu all ar
vihanvourc’hizion vroadelour. Gouest eo bet ar « Strollad broadel » da unaniñ en hevelep stourm
kantmiliadoù a labourerion, adalek re ar gennadoù arnevesañ betek ar vichereion henvoazel o klask
herzel ouzh ar greanteladur. Un dra nevez eo bet seurt unaniezh, ha ganti eo bet aesaet a-galz emled ar
mennozioù sokialour. Goude c’hwitadenn ar voulañjouriezh e vo ar strolladoù sokialour a denno splet
eus droukvoz hag enepdaeliegezh al labourerion : berzh a raint e dilennadegoù dinazel 1892 hag e
dilennadegoù dezverezhel 1893. Un heuliad all zo d’ar voulañjouriezh : goude bezañ talvezet e-pad
meur a vloaz d’ur stourmad enepdaeliek e paouez ar vroadelouriezh a vezañ ur gealiadurezh
republikan evel ma oa abaoe an Dispac’h. Kenster eo deuet da vezañ e Frañs republik ha renad
daeliek, ha dreist-holl goude ar skoazell degaset d’ar voulañjourion gant an unpennelourion e vez
sellet evel argilus ar mennoz daskemmañ ar Vonreizh evit kreñvaat an Erounid. Ouzh ar
vroadelouriezh republikan e hil 1789 e vez erlerc’hiet mui-ouzh-mui ur vroadelouriezh a rizh nevez,
hon eus bet ur skouer anezhi gant Déroulède hag a zo dres un dasstourm ouzh an treuzfurmadurioù
degaset gant an Dispac’h, sellet evel derou diskar Frañs. Ar voulañjourion na droont ket gant ar
strolladoù sokialour en em adkav en tu dehou e-kichen an unpennelourion. Gwelet e vez neuze pezh a
vo adwelet da-geñver diazezidigezh ar renadoù faskour : tud evel Rochefort o risklañ eus an tu kleiz
pellañ d’an tu dehou pellañ, pa gemmeskont enepfrankizouriezh hag enepkevalaouriezh. Da heul
kevredadur ar vroadelourion gant ar strolladoù e hil an Enepdispac’h e teraou ar forc’hadur etre an
damant da veurded Frañs hag an hini da finvezioù 1789 ; en abeg d’ar forc’hadur-se e vo bepred
amjestr ar c’henasant broadel gall adalek bloavezhioù diwezhañ an 19t kantved.
N’he deus ket ar voulañjouriezh ur ster en istor Frañs hepken, met ivez en istor Europa ; da
lec’hiañ emañ er redennoù o tasstourm en eil hanterenn an 19t kantved a-enep ar vedouriezh deveret
diouzh ar Sklerijennadur hag an Dispac’h gall. Gant oberennoù Darwin, Gobineau, Wagner e teraou
an dasstourm eneppoellelour hag enepfrankizour. Herbert Spencer ha diskibled all eus Darwin a ro
lañs d’an « darwinouriezh kevredigezhel ». Ganto e vez sellet ar c’hevredigezhioù evel bevedegoù o
vont en-dro diouzh an hevelep savelennoù hag ar bevedegoù all, eleze an diuzerezh-natur ha
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dreistbevañs an hini varrekañ. Evit an darwinourion n’eus ket mui anv a araokaat met a emdreiñ : ar re
greñvañ eo a vo mistri war ar bed. « Merket don eo amveziadoù kefredel eil hanterenn ar c’hantved
gant ar reverzhi darwinour ; lañsus eo houmañ da furmoù a vroadelouriezh hag a impalaerouriezh
diseurt kenan, met azonet an holl anezho gant o garventez hag o zagusted, o c’hehelerezh eus ar
vevusted hag an nerzh, hag evel just o erez kreñv ouzh ar werinelezh »20. E dibenn an 19t kantved e ra
berzh ar vredkevredadourion hag an denonourion darwinour, a zo e dislavar krenn gant an
denelouriezh deveret diouzh ar Sklerijennadur. Emledañ a ra ar mennoz ez eo ar santadoù kalz
pouezusoc’h e moneadur an hiniennoù hag er gedvuhez eget ar poell ; lakaet e vez en arvar pennaenn
unelezh mab-den e gounid hini an digevatalder etre ar gouennoù ; diorren a ra enepkefredouriezh en
ur ser gant an dispriz ouzh an ensavadurioù gwerinek.
E dibenn an 19t kantved enta e ren an darwinouriezh, alies treuzkomprenet ha disneuziet, war ar
preder europat. « C’hoari a ra ar vevoniezh, liammet strizh ouzh ar politikerezh, ur roll par d’an hini
bet c’hoariet gant an istorouriezh e derou ar c’hantved ; bevoniel e teu da vezañ an istor e-unan evel
ma’z eo skrivet gant Taine pe Treitschke da skouer »21. Da heul heñvelekadur ar vuhez kevredigezhel
ouzh ar vuhez vevedel e tenn an dalvoudegezh dizave roet da vab-den da steuziañ. Liammet eo berzh
an darwinouriezh ouzh amveziadoù armerzhel ha politikel nevez eil hanterenn an 19t kantved.
Kemmet eo bet kartenn Europa gant unvanadur Italia hag Alamagn kaset da benn dindan verr amzer
dre nerzh an armoù. Seul uheloc’h ma kresk galloudegezh armerzhel ar riezoù Kornog dre berzh ar
greanteladur, seul grisoc’h ez a ar c’hevezerezh kenetrezo evit mestroniañ an nevid-bed. Un arvez eus
ar c’hevezañ-se eo an trevadenniñ, a lak ar pobloù nanneuropat e darempred gant emsav an 18t
kantved, met a nac’h outo ar frankiz hag ar gevataliezh dre ziazezañ beli diharz ar Re Wenn war
gouennoù all sellet evel izeloc’h. Ha pa zisoc’h an denelouriezh poellelour d’ar varksouriezh ha d’an
etrevroadelouriezh emañ an darwinouriezh diouzh c’hoant broadelourion Europa o tifenn o riezoù
ketep. Ouzh ar vroadelouriezh hollveziadelour e hil an Dispac’h gall e vez erlerc’hiet mui-ouzh-mui
ur vroadelouriezh dezhi un endalc’h nevez o tislavarout pennaennoù 1789, hag a gemer e Bro-C’hall
furm ar voulañjouriezh.
E Frañs ez eo ambilhet an dasstourm enepgwerinelour gant Taine ha Renan. Bras eo o hol e buhez
kefredel gall an Trede Republik, seul vui ma’z int bet moustret gant an Eil Impalaeriezh goude bezañ
difennet ar preder gouezoniezhel hag ar frankiz-dezeviñ ouzh kloerelouriezh ar renad. Met ken abred
ha ren Napoléon III e krogont da forc’hañ diouzh emsav an 18t kantved. Anat eo levezon ar
ouennelouriezh darwinour en Histoire de la littérature anglaise embannet gant Taine e 1863. Renan a
ali an Impalaer e 1869 da frankizekaat ar Vonreizh, met hepken peogwir ez eo an doare gwellañ da
gaelañ an hent ouzh dalc’hidi ar werinelezh, sellet gant Renan evel renad an distervez hag an
danvezlouriezh e ster gwashaour an termen. Darvoudoù 1870-1871 a starta Renan ha Taine en o
enepgwerinelouriezh : splann eo bet dezho trec’h ur vro he deus miret he renad kozh war ur vro
breinet gant mennozioù 1789. Evito o daou ivez ez eo bet ar Gumun un torfed a-enep ar
sevenadurezh. E 1871 e skriv Renan La Réforme intellectuelle et morale de la France, ma tiogel e vo
atav ar c’hevredigezhioù gwerinek kevredigezhioù o vont en-dro diouzh pennaenn ar rezadur diwardraoñ ha dre se tonket d’an distervez. Gouez dezhañ ne oar ar gouarnamantoù gwerinek reiñ d’an dud
nemet palioù armerzhel ; dic’houest e vanont da c’houlenn digant ar bobl ar genurzh hag an aberzhioù
ret d’an difennerezh broadel ; hep renkad vrientin ez eo kondaonet ar broioù d’an danvezelouriezh
platañ : « prederioù hael ar Frañs a wechall, ar vrogarouriezh, an estlamm ouzh ar gened, ar garantez
ouzh ar c’hlod, zo aet da get gant ar renkadoù noblañs a arouezie ene Frañs »22. Etre 1875 ha 1893 ez
eo embannet levrennoù lerc’h-ouzh-lerc’h Les Origines de la France contemporaine gant Taine.
Adalek e gentskrid avat e tiskouez hemañ e zispriz ouzh ar werinelezh pa lavar : « dix millions
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d’ignorances ne font pas un savoir »23, ha pa ginnig Dispac’h 1789 evel derou an enkadenn
beurzalc’hus m’emañ ar Frañs arnevez, kondaonet hervezañ, da heul « un emdroadur re feuls ha re
drumm (), d’ar froudennoù, d’ar vlinded, d’an dic’halloud, e-kreiz amezeion kempouezetoc’h ha
yac’hoc’h »24.
Bruder pennañ dodennoù Renan e teuas Déroulède da vezañ pa droc’has diouzh ar republikaned.
Ur daraezadeg vras e voe faezhadenn 1871 evit ar Frañsizion, hag un disrann a c’hoarvezas neuze en o
zouez etre ar re a lakae kiriek d’an drouziwezh fazioù an Eil Impalaeriezh hag ar re a daole ar bec’h
war ar speredegezh werinelour o kas hervezo d’an emgarantez ha da zinac’h ar genurzh hag an
emaberzh. N’eo ket bet devoudet avat seurt dasstourm enepgwerinelour gant darvoudoù 1870-1871 :
n’o deus graet ar re-mañ nemet herrekaat un argerzh bet boulc’het adalek ar bloavezhioù 1850 e par
Europa a-bezh, ha n’eo ket hepken e stern Bro-C’hall.
Levrlennadur berr (estreget an oberennoù usveneget) :
Jean-Marie MAYEUR, Les débuts de la IIIe République – 1871-1898, Seuil, Paris, 1973.
Pierre SORLIN, La société française – I. 1840-1914, Arthaud, Paris, 1969.
Georges LEFRANC, Le mouvement socialiste sous la Troisième République, Levrenn 1 : 1875-1920,
Payot, Paris, 1977.
Da reizhañ e Emsav 124 :
– 124/38, + 4 : () disrannadur Kabinda diouzh Angola ().
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FILMOU
Andrzej WAJDA, Brzezina1, Polonia, 1970.
E derou ar c’hantved emaomp. Stanislaw, kuitaet gantañ an ti-yac’haat en Helvetia, a zistro da di
e vreur, Boloslaw, e Polonia. Bevañ a ra deizioù diwezhañ e dorzhellegezh, goût a oar ervat emañ war
e dremenvan. N’eo na trist na laouen gant an darvoud : gouiziel eo, ul lankad anavezet mat eus ar
c’hleñved, gouez dezhañ e-unan. Hag eñ kas da benn e vezegadur ent reizhiadek, renket mat e bodoù
drammoù. Ken urzhiet all eo e gambr, e eñvorennoù, e luc’hskeudennoù. A-boan degouezhet e ti e
vreur forester e krog a-zevri-kaer da embregañ e joa vevañ. Lakaat a ra degas ur piano da seniñ tonioù
dañs diouzh ar c’hiz. Da uzañ nerzh e gigennoù hag e ampartiz e c’hoari tennis, ez a da vale war
varc’h-houarn, e pleustr war ar c’horoll. Da veveziñ e garantez e kav plac’h an douinell. E berr e lak
da dalvezout ur skiant eus ar blijadur, sodellek, henvoazel, a gemer stumm un debron beveziñ o
tremen dre un nebeut rekipeoù anavezet mat.
Evit ar forester a zo bet douaret e bried bloaz ’zo. Bevañ a ra en e soñjoù ha kement tra a ra a zave
atav d’e wreg aet da anaon, pe kentoc’h d’ar skeudenn anezhi adkrouet gantañ en e ijin : kenderc’hel a
ra da lakaat pep tra, pep den, pep darvoud eus ar vuhez e-keñver an hini varv a zo war un dro ur
patrom hag ur reolenn vuhez. N’eus nemet e angerzh a gont evit gwir, ha pezh na glot ket zo diverket
eus ar bed : emañ ar gaou gant ar vuhez. Zoken marv e bried a nac’h.
Diwar ar gejadenn etre an daou vreur e tifluk arvarioù, hag an dislavaroù mouget gant pep hini a
zeu war-c’horre. Dav eo d’an danvez-kelan mont dibaouez diouzh an angerzh eztaolet gant e vreur. Afeur ma tibun an darvoudoù, e peg mui-ouzh-mui er vuhez hag e tiorren e drivliadoù. N’eo ket mui awalc’h beveziñ karantez ar goueriadez, da skouer, ezhomm en deus anavezout, piaouañ he zrivliadoùhi. Ha setu eñ o sankañ er warizi, en angerzhioù, en dislavaroù. E varv zoken, naturel ha skiantel, a
zinac’h. Trec’hiñ a ray dezhañ o c’houlenn bezañ douaret er vezvenneg e-kichen an ti, el lec’h
m’emañ bez e c’hoareg endeo.
Diouzh e du e tesk an intañv ne dalvez mann mont a-enep an traoù evel m’emaint. Diwar
daremprediñ e vreur ez anavezo n’eo netra « sonerezh an ene » ma n’eo ket sonet war ur piano, eleze
n’eus ster ebet d’an hunvreoù ma n’int ket perc’hennet gant an darvoudoù. Distreiñ a ra d’ur sonerezh
douarel en ur gas gantañ e holl ijin avat. Emzalc’hioù douarel Stanislaw a ziguzh outañ e wreg evel ur
vaouez dezhi ur vuhez ha n’eo ket hepken frouezh e hunvre. Hag eñ adkavout ar warizi, an arvar : kriz
eo dezhañ anzav e kare-hi tud estregetañ. Hogen diaes eo dezhañ distrujañ un darn eus e faltazienn.
Rediet eo da advevañ e wreg, da adsevel an tamm anezhi en doa dianavezet gwechall. Ezhomm en
deus da adlavarout pezh a oa bet tavet gantañ en e zarempredoù ganti ha feulster e strivoù a zeu a-wel
p’emañ oc’h atersiñ e verc’hig. Klask a ra tennañ diganti prouennoù eus keneilezhioù he mamm ha
gedal o roudoù e re ar plac’hig. Un test mut eo ar bugel, un dizen. Arveret eo evel ur melezour, un dra
a rank plegañ da ezhommoù an hini a ra. N’eo nemet un adsked eus an dudenn.
Dezho da vezañ disheñvel bras e tenn an daou vreur an eil d’egile : tud vev int. Da lavarout eo,
pep hini a ersav diouzh un aridennad darvoudoù piaouel dezhañ a vez lakaet en arvar dre an
darvoudoù nevez a grouont pe a gejont ganto. Da skouer, pa ro an hini klañv an ali da eildimeziñ d’e
vreur, e sko e-biou da enkadenn ar forester. E gentel zo ur frouezh eeun eus e dro-spered « me-oarpep-tra ». E anaoudegezh eus ar merc’hed a gav er stuzegezh war-eeun : an holl vaouezed o deus enta
arc’hwelioù resis, kevatal int hag alese erlerc’hiadus. Ma n’eo ket bastus evit an intañv seurt
meizadur, ur stroñsadenn e vo evitañ koulskoude, ur broud da dreiñ ouzh pezh a nac’he. Sellout a ra
pishoc’h ouzh plac’h e hunvre ouzh he lakaat a-dal da blac’h ar stuzegezh ha kregiñ d’he dizoleiñ en
he oberoù, an tri arvez-se o kenc’hoari. Boloslaw a zistro neuze davet an traoù hag an dud a vev endro dezhañ, re strizh e teu ar vezvenneg da vezañ. Hag eñ mont kuit war varc’h gant e verc’hig, kelan
e vreur o chom war o lerc’h, beziet er c’hoad. Diziouerus eo bet an daou vreur an eil d’egile.
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Bannet e Frañs dindan an titl Le bois de bouleaux.

Kaer kenan eo skeudennoù ar film : ingal e chom stil Wajda a-hed e oberennoù diwezhañ. Stag-tre
e hañval bezañ ouzh derou ar c’hantved : en em zibab a ra bepred evit livañ stuzegezh ar mare-se.
Marteze a-walc’h eo un doare dezhañ da zegas ur bed o vont da get hep kouezhañ er folklorachoù evit
kelo-se. N’eo ket an henvoaz a zo e-kreiz e breder avat, e dudennoù zo bepred war ribl an islonk ha
muioc’h eget santimantoù mat zo en e filmoù. Ar re zo e klask eus ur repu e-maez trubuilhoù pe
kudennoùigoù ar pemdez a gavo o gwalc’h gant Brzezina moarvat. Tremen a raint e-biou d’ar pezh a
ro ur wir vuhez da filmoù Wajda avat.
J.-P. Q.
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SAC’H AN ARDOÙ
gant
YANN-BAOL AN NOALLEG
Dek vloaz zo aet e-biou… Dibenn 1978 a dosta hag ur goulenn a zeu da’m spered en un doare
emgefreek, evel un dra desket : « Pelec’h emaon degouezhet ? » Hag un hent bennak a’m befe heuliet
enta ? Pa sellan war va c’hiz ne welan netra. Eo, devoudoù ’zo a dalvez da boentoù-daveiñ, met en un
doare hanezel hepken. Ha pa glaskan heuliañ un neudenn e kollan buan ar poell, pe e kavan dek all.
Hini ebet ne gavan bastus e gwirionez ha sur a-walc’h e ve tu da gavout reoù all c’hoazh hervez ar
savboent a gemerer. Ha perak distreiñ war pezh zo tremenet ? Evit displegañ pelec’h emeur ? Ne
zibaber e nep doare ha diaes e ve anavezout an holl elfennoù devoudus. Labour an istorour marteze…
Daoust ma soñjan ne c’haller ket diviañ an devoudoù hag e ranker mont eus goulakadenn-labour da
c’houlakadenn-labour, poaniusat trevell ! Displegadurioù a’m eus ivez a-gostez da reiñ d’an neb en
defe ezhomm… Ha padal seurt labour zo da ober, pa na ve nemet evit kavout kement zo da lavarout
war an divoud, o c’houzout ervat e vo darnel ha touellus. Nep banne sklerijenn a gas gantañ muioc’h a
zasskedoù eget a fiziañs asur. Kement ha ken bihan ma choman pik-goulenn ha pik-estlamm o welout
dedroadur an traoù hag an doare o deus an dud d’o desteriañ. Ar vrasañ disfiziañs kroc’henek a’m eus
eus ar reizhiadoù re gempenn ha re gempoell, pa’z int direadurioù anat eus ar werc’helezh. Un dra zo
sklaer evidon da nebeutañ : emaon el latar ha n’ouzon ket da belec’h ez an, mard eo dav ober gant
leterc’had an hent. Ar re o deus ur gweladur linennek eus o buhez a lak an tremened a-raok ar bremañ
hag an dazont da-heul, pal ar veaj. Raktonket eo o buhez, un dra zo da dizhout. Pa zegouezh
darvoudoù arbennik e chomont a-sav da c’houzout pelec’h emaint evit adkavout an hent ha war-raok !
Dirak ur pont diskaret war ur stêr bennak e reont un distro evit mont war ar ribl all. Setu perak ez eus
c’hwitadennoù evito : n’eur ket bet evit mont pelloc’h war an hent. Meizañ a reont an torradurioù evel
c’hwitadennoù war-du ar pal. Met pa n’eus ket a bal, n’eus ket a hent ha n’eus netra da dizhout…
Bezet a vezo, pa « zibaber » un hent e tegouezher e lec’h all alies. Bale a reomp etrezek an Dianav,
kantren a reomp, emaomp gronnet a latar. Adalek ar bommoù kentañ war Ar Gevnidenn1.
N’eo ket evit distreiñ d’an natur emaon o vale, NE OUZON KET ! Tud ’zo a zo gouest da
reiñ respontoù da forzh petra. Evidon n’eo ket.
Ur wech ouzhpenn, ned eo ket ar pezh hon eus klasket ober a gont, met kentoc’h an dafar
dastumet. “Arnodiñ ar goullo”, petra a lakaan dindan an tri ger-se ? Boulc’hañ avanturioù nevez,
krouiñ, luskañ obererezhioù nevez, skrivañ skridoù nevez, h.a. Siwazh (?) ne spir ket e lavarout. Ha
n’emeur ket en arvar da adober traoù kozh ? Ha neuze ? Ha talvezout a ra ar « boan » ouzhpennañ
c’hoazh d’ar ragach ? Pennadoù « damkanel », barzhonegoù, pezhioù-c’hoari ? Penaos sevel doareoù
nevez ? Ha « nevez » e vint ? Penaos gouzout ? Pe, marteze, ez eur tonket da adober dizehan an
hevelep tra dindan stummoù disheñvel ? An deiz all e selaouen ur barzh o komz war skinoù Franceculture : « Krouiñ eo an eurvad nemeti », emezañ. Penaos gouzout e krouer ? Petra a ra e ve ar
c’hrouiñ devouder an eurvad ? Un dra bennak donoc’h a ve ? Ha n’eo ket seurt niditis, seurt striv iskis
da grouiñ, un azon eus hon amzer ? Petra ober evit krouiñ ? Ha ma ne zeuer ket a-benn da leuskel ur
brammig pe zaou ? Tud donezonet, awenet, pozitet, divinaet a ve ? Hag ar re all, keizh tud o tremen
hep tañva an eurvad doueel-se ? Hag ez eus tud o deus komprenet, tud o defe gwelet un dra bennak
dibar, o defe buhezet un degouezh divoutin ? Da betra e talvez da seurt tud – o lakaat ez eus anezho –
kenderc’hel da skrivañ ha da gomz ? Evit lavarout petra ? Evit teurel goulou war betra ? Pe neuze
tevel evel Rimbaud2, an tav-se o vezañ helavaroc’h eget dek levr :
Ne ouzon ket komz ken ! pe : Ger ebet ken, pe : Ar vuhez zo ar wignavaou da vezañ kaset
gant an holl. Ha neuze : Dav bezañ arnevez a-grenn, eleze : D’ar ouezoniezh, ha war-raok !
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Hag en ur c’hortoz : Hanvout a raimp en ur ebatal, en ur hunvreal karantezioù spontus ha
bedoù diskramailh, en ur glemm hag en ur rendaelañ neuzioù ar bed, furlukined, kloc’herion,
arzour, ribler, – beleg !
Ha koulskoude e chom bepred ar pistig-se er c’hostez, gouli a lak kalzik a dud da vale, war-raok
pe war-gil, den ne oar, met a vroud an den da sevel e vos, e dreid o vont en-dro hep gouzout dezhañ.
Selaouomp Rimbaud c’hoazh o lavarout e spi a-raok mont da c’hoari du-mañ ha du-hont3 :
Pegoulz ez aimp, en tu-hont d’ar groioù ha d’ar menezioù, kevarc’hiñ ganedigezh al
labour nevez, ar furnez nevez, tec’h an diranted hag an diaouled, dibenn ar vrizhkredenn,
azeuliñ – ar re gentañ ! – Nedeleg war an douar !
Pegoulz ? Perak seurt goulenn ? Kompren a ran seurt arlouperezh, seurt hiraezh da avel freskaus
an donvor, seurt hangeis boulc’het ha dilezet. Torret en deus Rimbaud ar c’helc’h. Aet eo kuit da
redek ar bed da gemmañ e vennozioù o kemer perzh er c’hoari trec’h. Furat ersav ? Hag al labour
nevez, piv a grogo gantañ ? « Nevez » o talvezout ez afe en tu all da gement sodell a zo, en tu all da
c’houllo ar vuhez « leun » diazezet war ar c’henderc’hañ hag ar beveziñ. Dindan ar ger « goullo » e
lakaan – betek gouzout – daou dra : ar bed a zo dirazomp, an hini a zeuy er bed drezomp, al labour
nevez, ar c’hrouiñ bepred gallus (?), an avantur nevez, ar feiz nevez (leterc’hadoù e-leizh ez eus) hag
ar bed a zo bremañ, ar goullo leun, al labour kozh, pezh zo bet krouet hag a zo da adober, ar feizoù
kozh hon bount betek penn o hentoù hag hon lak da vezañ dilaouen. Hag aze emañ an dalc’h. Anadiñ
a ra ur meni gwikefre hon lak da luskellañ etre daou vlein : o heuliañ naoz ar feiz kozh e tifourker war
an tornaod ha klask dibradañ, met chom a reer pik o treiñ a bep tu, dipitet ; da neuze e tistroer d’ar
beziadoù ha daoust dimp en em adkaver e naoz ar ster kozh hon c’has betek an hevelep ribl. Hag
adarre… Tu ve da badout evel-se e-pad pell. Lakaat a ra an amzer da dremen, hag – iskisat tra ! – un
disoc’h soliadel a zo hag a dalvezo da zafar da dud all. Ne brou netra forzh penaos. Klask a rin teurel
ar goulou trellus-se war varzhonegoù Roparz Hemon amañ dindan. Evit Rimbaud en doa spiswelet da
belec’h e sko hon sevenadur4 :
O ! Ar ouezoniezh ! Adkemeret hon eus pep tra. Evit ar c’horf hag evit an ene, – ar
veajadurezh, hon eus ar vezekniezh hag ar filozofiezh, – palastr ar wrac’h hag ar
c’hanaouennoù-pobl kempennet. Ha diduamantoù an dierned hag ar c’hoarioù berzet ganto !
Douaroniezh, bedoniezh, loc’honiezh, kimiezh !…
Ar ouezoniezh, an noblañs nevez ! An araokaat. Ar bed a ya war-raok ! Perak ne drofe
ket ?
Gweledigezh an niveroù eo. Ez eomp d’ar spered. Splann kenan eo, un diougan eo,
kement a lavaran.
Peadra ez eus d’en em c’houlenn gant petra e klot an holl leterc’hadoù-se. Ha degas a reont
sklerijenn ? Ha n’omp ket kaset ganto war-du leterc’hadoù all a-nes-da-nes ? Va amboaz zo bepred al
latar, studiañ ar c’heñverioù etre lavar damkanel – arlakadel ouzh ar vevenn – ha lavar barzhoniel.
Kement-se a’m eus klasket diskouez en En ur c’hortoz an awen. O’n em lakaat e tro da welout penaos
e c’hallfe ur varzhoneg dont er-maez – dres, ober a ran gant ar c’heal-se endeo – eus pezh a anvfen
« sac’h an ardoù » betek gouzout, e felle din lakaat a-wel en un doare krai an dodennoù liesseurt o
tennañ d’ar barzhoniañ, kuites a zigejañ anezho en un eil lankad. Er pennadig-se e kaver mesk-hamesk, ahelet en-dro da savidigezh ar varzhoneg, koulz lavarout an holl savboentoù war an divoud.
Lavarout e loc’her eus forzh petra a zo amjestr, rak e lavarout a zo dija loc’hañ eus un dra bennak.
Sevel ar pennadig-se a oa un doare d’en em atersiñ war orin ar savidigezh he-unan, e-giz an aerouant
o tantañ e lost. N’eus ket a dralavar. Ar striv da deurel goulou war ar striv e-unan a ra gant an hevelep
lavar. O vezañ ma hañval an displegañ c’hoarvezout eus an hevelep « danvez » hag ar barzhoniañ, ha
soliet eo seurt enklask ? Tu ebet da guitaat an tric’horn a’m eus meneget en Arnodiñ ar goullo5.
Dic’hallus eo arselliñ ouzh al lec’h m’emeur a-bell, traarseller ebet. Penaos ober neuze ? Ha
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sklaeroc’h e vo an traoù dre ober gant leterc’hadoù nevez a zlefe displegañ reoù all ? Kevan eo an
dachenn. Ha meur a batrom-poellata, a batrom-displegañ a c’haller kinnig : an tremen a zerezioù etre
bed al latar (pe kondon, don, noz, Dionisos, rouestl…) ha bed ar sklerijenn (pe goulou, gorre, deiz,
heol, Apollon, urzh…) ; hervez luniadur an teskadoù, kelc’h an endon oc’h enklozañ kelc’h an
damkanañ (resisadur an derc’hadoù), a zo ennañ d’e dro an arlakaat (spisadur an derc’hadoù), a zo
ennañ ar jedoniezh (distagadur an derc’hadoù), a zo enni ar boelloniezh (puradur an derc’hadoù). Evel
just e c’haller kavout forzh lunegorioù c’hoazh, met c’hoarvezout a rafent holl eus an hevelep brastres
e dibenn dezrann. Ne guitaomp morse al lunegorioù a savomp, hogen pelec’h emañ « andon » an
eztaol ? En noz ? En deiz ? Emaomp e-barzh end-eeun ha klask a reomp diraez ar « puñs » o vont ermaez anezhañ dizehan. Pa glasker sklaeraat o tennañ ar gremm eus al latar, daoust ha goulou a daoler
pe ar vrumenn a fetisaer ? A zo muioc’h, pep unan en deus ur savlec’h dibarek ha ne wel an traoù
nemet diouzh ur c’horn roet. Sklerijennañ a bep tu ne ra nemet diskouez kemplezhded an traoù, o
flegoù hag asplegoù, ar goulou o krouiñ amc’houlou ha dazgwelioù dizehan. Diskoulmañ ur gudenn
zo krouiñ kudennoù nevez. Dav en em geitañ hiziv an deiz gant ul lomanerezh a-hed-gwel war baot a
dachennoù a hañvale bezañ solut a-raok hag a zo krog da flojañ. Ha kement-se evit ar ouezoniezh (pe
ar gouezoniezhoù da vihanañ) da skouer hag evit ar brederouriezh ivez. Forc’hellek e hañval bezañ
pep tra ha netra n’eo sur, hervez komzoù Vladimir. Ha difloskadur ar palioù a lez un toull – ur goullo
– a vez leuniet e doare pe zoare, diskogelladur an divardedoù o lakaat pep sol da vezañ krenegellek.
Ar peurliesañ e tenner er-maez ar rekipeoù kozh ouzh o fardañ e doareoù disheñvel da gaout un neuz
« diouzh ar c’hiz » pe « en avel ». Pep tra zo mat. « Ober un dra bennak » a zeu da vezañ ober forzh
petra, gant ma lakay an amzer da vont e-biou. A-wechoù e reder war-lerc’h diogeladurioù « nevez » a
lakaer en a-raok e-maez krap nep burutellerezh o reiñ da intent ne c’haller ket kompren ma ne vezer
ket en taol, eleze ma ne zegemerer ket an artikloù « nevez ». Hogen ha talvezout a ra ar boan sevel
asurdedoù c’hoazh, pa ouzer ervat ez aint puzuilh d’o zro ha hep dale ket ? Anat eo e komzan e’m
anv, rak en anv piv e c’hallfen komz ? Stadañ a reer ez a da get pep reizhiad, ha se ken war dachenn ar
ouezoniezh, ken war dachenn ar brederouriezh. Evel pa vijent binvioù evel ar re all dezho un hoali
roet hag oc’h uzañ evelto. Reoù ’zo a ya betek komz eus marv ar brederouriezh, marv ar ouezoniezh,
da nebeutañ evel dispakadur ar « wirionez », rak menel a reont evel obererezhioù darnel ha bevennet.
Met dres aze e chomont o fri war ar gloued, rak en o youl da drehontiñ ez int rediet da azlavarout hag
azlavarout dizehan an dra-se o filozofiañ hag o ouezoniañ, pe neuze rediet da devel. Hogen penaos e
vo trehontet ar blegenn a vremañ ? Ne spir ket ar galvoù da sevel ur « boelloniezh nevez » evel
Castoriadis pe Axelos6, ne spir ket ivez ober anv eus « bedouriezh nevez ». Petra da ober ?
Kenderc’hel da grignat ur c’hozh askorn ha pa vefe unan e mezell ?
Ret eo
Kerzhout e-barzh ar strouezh hag an drez
Kignat
E dreid ouzh ar vein kalet
Biken
Ne vo
Echu.
Sant Daelerezh, pedit evidomp !
El latar emaon ha n’eo ket warc’hoazh e kemmo evidon, ’m eus aon. Tuet e vefen da grediñ –
diouzh va savboent – emañ evel se. Se n’eo ket lavarout n’on ket plijet gant an « displegadurioù »
damkanel, ar reizhiadoù kempoell ha kemplezh a glask rentañ kont eus pep tra, met sellout a ran outo
evel oberennoù arzel muioc’h eget traoù all. Arz an damkanañ. Arz an deveizañ. Ha laouen on awechoù da yariñ e gwrez an heolioù-se, daoust ma n’int ket mui grizias-grizias. Forzh penaos n’eo ket
al latar harzusoc’h ouzh an ober eget bezañ soubet en ur goulou trellus. Pehini eo va gwirionez ? Al
latar. Keal ar c’hoari a’m eus degaset n’eo ket sklaeriusoc’h. Me ivez ez on rediet d’ober gant an
« displegañ » da glask diluziañ ar skoulmadell. Met bevennet eo, ne c’hallan ket mont en tu all d’un
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harz a zo divontañ – klask divontañ – ar c’hemeradurioù liesseurt a zo. Ul labour-diatrediñ eo. Met, ha
difennadus eo seurt savboent a lakafe al lavar da vezañ un divonter ? Ha gallout a reer chom neptu,
eleze en tu-mañ eus an harz ? Ha n’eo ket seurt lunegor eus an hevelep butun ha pezh a vennfe
diraez ? Ha padal, dav en em gantañ ennañ hag en em geitañ gantañ. Ne c’haller ket diogeliñ bezañ ermaez eus an dachenn, e lec’h all, dreistdiraez. Lavar ha latar zo enmanus. Un dra a seblant anat
evidon : ar preder a rank bezañ goulennus ha n’eo ket klozus. Hag eztaol ar preder-se a zo dezhañ
kemer ar furm-se ivez, lavar kemmesk a rafen anezhañ, eleze reiñ lec’h d’an ez-taol ha n’eo ket
hepken d’ar pezh a zo taolet. Soñj ’m eus e oa bet aliet din « skrivañ e gwalarneg », pa oa re
« skeudennek » va yezh ! Hag ez eus tu da ober hep « skeudennoù » ? Pe marteze e vefe reoù ’zo
degemeret, eleze ne vefent ket mui « skeudennoù » ? Dav oa mont war-raok, pep tra o vont da vezañ
sklaer a-barzh nemeur ha nep strafuilh ha kemmesk a oa da vezañ forbannet, harluet eus an
« enbezañs ». Ar spered damkanelour a daole evezh o vezañ kempoell en e ziboell. E-kichen e chome
ul lec’h evit un eztaol all gwall iskriv, digomprenadus, « personel », a chome kuzh pa n’edo ket er
froud hag er frond hag a reer « barzhoniezh » anezhañ alies. Kement-se ne selle ket hepken ouzh ar
stroll hon eus amparet, un dra degemeret eo : pa « zispleger » un dra bennak e ranker tizhout bezañ
fraezh hag ober gant meizadoù didermenet. War an dachenn-enklask a zo hon hini ha tu zo da ober
gant meizadoù savelet mat atav ? Ha ne valeomp ket e tareadoù dispis a ranker ergerzhout da gentañ ?
Ha n’eus ket neuze durc’hadurioù disheñvel hervez an hiniennoù ? Poentoù boutin ez eus emichañs
etrezomp, pa na ve nemet dre berzh ar c’henlabour a zo bet graet betek-henn. Met ouzhpenn a zo : en
tu all d’an arvezioù soliadel ez eus ar preder nidiadek a daolomp war an « traoù ». A-holl-viskoazh ez
eus bet strivoù da ziverkañ an divrannadur faos etre an « urzh » hag an « arz » : Rimbaud, Proust,
Nietzsche, Artaud, Hölderlin, Mallarmé, Hemon ha reoù all c’hoazh… Er pennad-mañ e klaskin da
gentañ lakaat urzh er mennozioù fuilh a zo en tamm skrid a’m eus embannet e niverenn gent ar
gelaouenn. Da lavarout eo e tiforc’hin er varzhoniezh – disparti oberatael enta – tri lankad : an envel,
an eskoriñ, an touellañ. Da heul ez adkemerin gweladur Nietzsche a-geñver gant hini Platon a-benn
savlec’hiañ ar gudenn hag enebiñ – ha tostaat – pozetadur ha pozitadur. Diouzh un tu all e vurutellin
mennozioù Castoriadis en-dro d’e imaginaire radical ha goude e klaskin dedalvezout kudennadur an
hangeis d’ur skouer resis, hini Roparz Hemon. En ur ser e savin va goulennoù ha degas ar breud war
dodenn « dibenn an istor » a zo o c’hourbozitañ tud ’zo – ha me ivez – bep an amzer. Arabat ankouaat
enta ribouilhat ar gerioù : urzh hag arz, goulou ha goullo, pozetadur ha pozitadur, lavar ha latar…
Ar c’homzour-plaen a oar eus petra e komz. Ar « goulou » eo e zomani, an hentoù ledan ha
sklerijennet, ar mennozioù resis. En ul lankad kentañ e klask ar barzh reiñ un eztaol eus ar beziadoù :
bez’ ez eus anezho er-maez ha tra ar varzhoniezh eo o melezouriñ. Ar pep gwellañ eo chom feal ha
reiñ eus an traoù ar skeudenn dikañ. Ar pal zo lavarout pezh a zo, a zo bet hag a vo. Gorre ul lenn lor
eo ar varzhoniezh oc’h adskediñ an hevelep gweledva peurbad ha digemm. Un diforc’h kalvezel n’eus
ken etre barzhoniezh ha komz-plaen en degouezh-mañ, an eil hag eben o vezañ erzerc’hadur el lavar
eus un arvest raksavelet ha diflach. An tuadur-mañ – an temptadur-mañ – a ve hini al lavar-benveg o
reiñ tu da verañ an traoù diwar-bouez arouesaerioù anezho. Emañ ar barzh hag ar beziadoù tal-ouzhtal, dezhañ d’o renkañ hervez ar poell, reolennoù ar gwerzaouiñ o vezañ ken difiñv ha peurrest ar
grouadelezh. Bezañ sklaer, boull, komprenet, adskediñ ar skeudenn spisañ gwellañ, sed chemet ar
barzh. Kement ha ken bihan ma tenn ar varzhoniezh da vont kuit, al lavar o klask en em buraat a bep
strafuilh, o’n em glozañ warnañ e-unan. A-benn ar fin e teuer da verañ skritelloù peuranavezet,
lec’hiennoù boutin ha seul voutinoc’h seul welloc’h. Karezet eo bet a-walc’h seurt micher-gwerzaouiñ
du-mañ, heklev deuet diheglev an dregern gent. Selaouomp Roparz Hemon ur wech c’hoazh7 :
Ur varzhoniezh pobl eo hor barzhoniezh : plijout d’an holl, lakaat an dud da ouelañ pe
da c’hoarzhin, kontañ ur marvailh bennak, meuliñ pe flemmañ unan bennak, displegañ fraezh
ha sklaer kement he deus da zisplegañ, bezañ aes da zeskiñ ha da virout dre’n eñvor, bezañ
eeun, diwall diouzh pep mennoz na vefe ket intentet diouzhtu, komz eus traoù anavezet-mat,
setu he c’hentañ preder. Seul eeunoc’h, seul sklaerioc’h, seul skañvoc’h e vo, seul welloc’h.
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A zo gwashoc’h, o heuliañ hevelep diribin e tifourker buan gant ur vrizhvarzhoniezh e-giz
drevezadurioù La Fontaine, pe e-giz ar c’hanaouennoù-pobl stil Selaouet tud yaouank hag ar re gozh
ivez, pe neuze doare Gwasket omp, A ! pegen trist… Er seurtanvet barzhoniezh-stourm e kaver an
hevelep tech ha ned eo neuze ar furm nemet un digarez da ziskleriañ un nebeut gerioù-stur ha da
c’hervel ar boblañs d’an emgann. A-wechoù e santer e pella ar barzh diouzh e amboaz – kaout un efed
– hag en em lezel da vont un tammig betek kanañ kened ur vaouez – pe ur gwaz ! –, skeiñ war ar
paper stadoù-askre, hunvreoù. Met dañjerus eo kement-se ha peurliesañ e tistroer afo d’an traoù
« fetis », an nemorant o vezañ sorc’hennoù hiniennelour. Ar varzhoniezh « klasel » pe an hini
« romantel » zoken a zo ganto an tuadur naturelour hag ekspresionour-se alies. Ur riskladur a anad
endeo : n’emañ ket al lavar ken splann-se, met daoust da se e chom boull a-walc’h memes tra, goût a
ouzer petra a gonter da vihanañ. Rañjennoù kezeg ar faltazi a zalc’her start atav8. Ul luskelladur ez
eus neuze etre diavaez ha ster, etre sonerezh ar gerioù ha pezh a lavaront, forc’hellegezh hon dedenn
dre he galloud-boemañ. Evel pa na vije ket ar barzh prest da dreiñ kein, gant ar soñj eus ar gefridi –
kaout gwerc’h war an dud hag an traoù nomañ ha lomañ, bezañ beziadek. Seurt luskelladur a
c’hoarvez er gomz-plaen, an aozer o klask strobinellañ ha teogiñ al lenner-naer gant galloud-hud e
c’herioù9 :
Met diwar ar penn-kentañ ez eo an treañ-barzh kunujenn da lanv ar vuhez, da arzh ar
galloud, da hoc’h ar gouzoud war dalbenn he c’herzh diharzadus.
Emañ an aozer o c’hoari gant ar gerioù, o vannikat ganto, ouzh o lakaat da blegañ, da gemmañ
stumm hervez plegennoù ar ster. Er gwerzaouiñ « hervez ar reolennoù » – gant klotennoù diabarzh
lakaomp – e teu seurt c’hoari da vezañ gwir galvezerezh, troioù-micher a harp ur ster bezant en a-raok
avat. Ar furm a dalvez da reiñ muioc’h a nerzh d’ar pezh a venn an aozer reiñ da intent. Sed, evit un
darn, barzhoniezh Roparz Hemon. Lavarout a ra e-unan10 :
Ar stourm souezhus etre ar spered hag ar galon a felle din tresañ enni (Barzhoneg evit
Kreiz ar Bloaz), hag er pevar c’houblad kentañ e lakais ar spered da gomz, ar galon en tri
diwezhañ, ha da zisplegañ traoù a oa gwir neuze, hag a zalc’h da vezañ gwir, hag a vo gwir
da viken. N’eus netra da gemmañ e danvez ar barzhoneg-se. Ar stumm avat, tra m’edon ouzh
e adlenn en deiz all, ne oa mui plijus tamm ebet. Heñvel e oa din klevout ur c’hrav-kerdin
kozh distegnet gant an amzer.
Da lavarout eo ne « glote » ket mui ar furm gant an danvez ha ned eo hounnezh nemet harperez
hemañ, dave peurbad. Emañ ar ster bezant a-raok taol ha n’en em ampar ket e-ser an eztaoliñ, ar furm
o vezañ muioc’h un afer a amzer, a c’hiz. Ouzh ar vevenn ne ve ar barzh nemet ar c’halvezour barrek
da wiskañ al lec’hiennoù boutin hervez ar c’hiz diwezhañ. Pep unan en deus ur c’hlopennad mat a
veizframmoù, ar c’hozh traoù o weñviñ war vord gwenodennoù hon empenn pe an holl vouezhioù
marv a zo o kas un trouz ken spontus ma’z eo diaes-diaes klevout estregeto. Penaos ober neuze da
argas seurt spesoù, da virout outo ag hon hentiñ, a-benn tapout ar vouezh o c’henel11 ?
Setu me hentet, ra’z aint kuit, unan hag unan, ra’m dilezo ar re ziwezhañ, ouzh va lezel
goullo, goullo ha disafar. Int eo a vouskomz va anv, a gomz ouzhin ac’hanon, a gomz eus ur
me, ra’z aint da gomz eus se ouzh reoù all, n’o c’hredint ket, pe o c’hredo. Dezho eo an holl
vouezhioù-se, evel trouz chadennoù e’m fenn, gwigourat a reont din e’m eus ur penn.
E gwir, bezant eo atav tamm pe damm al lankad soliadel-mañ, pa na ve nemet dre al lavar, n’eus
ket furm hep danvez. Ouzh ar vevenn ez eo-hi an trap da dapout danvez hag adalek ar mare ma reer
gant « gerioù » e reer « anv » eus un dra bennak, ha pa ve bourbouilhoù diaoz a ve laosket. Kregiñ da
embreger al lavar a zo kregiñ d’ober dispartioù etre an traoù ha da gentañ-penn etre an « traoù » hag
ar « spered ». Derou an urzh eo, an divrannadur hag an envel. El lankad-mañ e riskler war an diribin
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soliadelour war-du un arouesaat pur. Da neuze e kroger d’ober troc’hoù tidek evel da skouer ar galon
hag ar spered, ha sevel boudelezhioù a lakaer er « bed » da c’houde. Ar gweladur platonour-se a zo
techet d’ar rannadurioù faos, d’an emdouelloù, hep lakaat kudenn war al lavar. Ar goulou eo a vuker,
resizañ an « traoù », o envel ha sellout outo en o lusk peurbad. Diflach e hañval ar bed bezañ. Ha
padal, netra touellusoc’h eget an dour-skoilh : dont a ra eus ar goueled iskisterioù, razhoù ha
trec’houllo el lunioù, kement ha ken bihan ma ne ouzer ket mui gwall vat pelec’h emañ ar vevenn etre
goulou hag amc’houlou. Rizennoù ar gorre a lak pep tra da vezañ divoull ha kregiñ a reer da
ziskrediñ. N’eo ket an traoù ken eeun-se, disklotadurioù, diaheladurioù a anad. N’eus ket mui eus bed
ar rummennoù diforc’hekaet mat. Roparz Hemon, da skouer, a ra dalc’hmat gant an ene feal evel ar
mor, ar spered a dro gant koroll ar bed, hag ar galon a lamm gant kalon an douar. Petra a lak dindan
an termenoù-se ? Krediñ a reer diverzout kategoriennoù platonour : ar Penn, ar Galon hag ar C’hof.
Amañ dindan e vo studiet spisoc’h ar c’heñver etre al lankad soliadel hag ar blatonouriezh a-geñver
gant ar ribouilher Nietzsche. Ha padal, mard eo ar varzhed dilesañ bepred desachet gant ar poueztraoñ, e ouzont ervat e van c’hoazh mil ha mil gwenodenn serzh ha trumm, dianav, ma skrij ar galon
ha ma tarzh ar spered12. Eleze ar melezour a zameuc’he ar bed a dorr ha ne oar ket mui an den
pelec’h emañ. Tu ebet ken da adskediñ an traoù en o diflachted, ne glask ket mui – ne gred ket mui –
ar varzhoniezh tapout hag azlavarout. He fal zo dioueliañ, reiñ da anaout. Tremen a reer enta d’ul
lankad all, al lankad nidiadel.
N’eus ket mui anv a gavout ar ster en traoù, hogen ag e savelañ, a « grouiñ » ar wirionez. Ned eo
ar barzh nemet lec’h-tremen ar Boud, an awen. Ned eo mestr e nep doare war eskoridigezh ar
varzhoniezh, e toull an nor emañ hag emañ o c’hortoz evel ar re all. Alies e tifourker war an
dilavaradus, an tav, an anster. Ul lavar a’n em zispak drezañ, lavar m’emañ ar « wirionez » hag a
ranker desteriañ. Ul leterc’had a vez graet gantañ alies eo hini an andon, ar puñs. Daou duadur a anad
neuze : diouzh un tu e strimp dour sklaer eus ar stivell ha diouzh an tu all e sav lec’hid e vol an dour.
Flañcher goulioù el lavar eo ar barzh, porzhier « dor an nec’h », puñser o vont bep tro
da buñs13.
Un toull du ha don, ur poull lastez… Og e vin o c’hortoz e teurvezfe dezhañ pe dezhi
kuzhulikat din un dra bennak14.
En daou zegouezh-mañ, ar barzh puñser dour glein pe ribouilher lec’hid, e seller ouzh lavar ar
varzhoniezh evel an « hent » en deus ar Boud d’en em werc’helaat :
Ul lavar hepken ne echu ket gant ar bed, hag eñ dic’houzvez ha dic’halloud, « dizarmet
rik », ar varzhoniezh. Lavar-greun, lavar-geotenn o tarzhañ gwiskad ar c’houltron. () Lavar
ganet dinamm, o korkañ gwasked ar vuhez hag o vont da wir dre reiñ he gwirionez d’ar
vuhez15.
An arz – hag ar varzhoniezh neuze – zo lec’h-dinodiñ ar « wirionez », eñ eo a grou ar bed, eñ eo
an andon na oufed ket pignat en he argrec’h, barzhoniezh = lavar andoniek. Un hanterour eo neuze ar
barzh, ar varzhoniezh o vezañ strinkadur al lavar, eskor hag ez-taol. Diwar ar « skeudenn »-se e sav ur
gudenn avat : al lec’h ma tarzh ar stivell eo an andon, hogen an dour a zeu eus ul lec’h all goude un
hir a red er c’hondon. Pelec’h emañ ar c’hondon-se ? Piv a « gomz » dre ar varzhoniezh ? Eus pelec’h
e teu dour an eienenn ? Petra a dalvez respont ez eo ar Boud a’n em eztaol ? Hag ar varzhed a ve ar re
dibabet gantañ, ar Veleien veur o reiñ o mouezh dezhañ ? Ha goude ? Penaos desteriañ pezh a ve
eztaolet ? rak, dav e ve embreger an hevelep galloudezh hag evel-se a-nes-da-nes ne ve morse fraezh e
gomzoù, pa rankomp bepred klask o c’hompren eus hon perzh hon-unan. Petra a ziogelfe hor befe
desteriet mat ? Pe neuze eo dav ijinañ e krogfe ar barzh, ur wech tremenet ar barrad awen, da
zidoueziañ pezh zo bet dedaolet. Eleze e vefe daou du dezhañ, an eil pa vefe enanket war-eeun war ar
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Boud hag egile p’emañ o lakaat urzh ha poell er pezh en deus gallet tapout. Un tammig evel ar
vengleuzierion o tastum kement a dalvez ar boan, goude an darzhadenn. Pe neuze e-giz ar πυθια a
veze lakaet da zisteurel pezh o doa an dud ezhomm da c’houzout. Ne ve nemet treiñ an nozelenn ha
setu ar barzh-transistor o skopigellañ. Hervez Artaud ne oufe ar varzhoniezh bezañ ur goulenn ouzh
an Holl ha ned eo ket ar barzh ar sigoter o sankañ e zorn e sac’h an ardoù da gaout e koulz hag e
kentel traoù nevez16.
Ar mennoz-se a arz distag, a varzhoniezh-voemañ n’eus anezhi nemet evit boemañ ar
goar, zo ur mennoz a ziskar ha prouiñ a ra a-walc’h hon galloud-spazhañ. ()
Poent eo echuiñ gant brizhkredenn an testennoù hag ar varzhoniezh skrivet. Ar
varzhoniezh skrivet a dalvez ur wech ha da vezañ distrujet eo da c’houde. Ra lezo ar varzhed
varv al lec’h d’ar re all. () Dindan barzhoniezh an testennoù ez eus ar varzhoniezh berr-haberr, hep furm ha hep testenn. ()
Kinnig a ran dilezel seurt anaoudegezh kantouezel eus ar skeudennoù degaset gant an
diemouez dre zegouezh hag a daoler ivez dre zegouezh oc’h ober skeudennoù barzhoniel
anezho, amster enta, evel pa n’en dije an doare treant-se degaset gant ar varzhoniezh e
zasson er gizidigezh a-bezh, en holl nervennoù, hag evel pa vije ar varzhoniezh un nerzh
dispis ha na argemm ket he luskoù.
Kinnig a ran distreiñ dre ar c’hoariva d’ur mennoz a anaoudegezh bevedel eus ar
skeudennoù hag eus an doareoù da zevoudañ treantoù ().
Merzomp diouzhtu e ra anv Artaud eus an diemouez evit lavarout ned eo ket an andon nemeti.
Daoust da se e kinnig dimp un hentenn d’an treant, hon lakaat a ra da dostaat ouzh ar menez-tan, met
ne ouzer ket perak. Da zistreiñ d’an orin ? Un doare bredvezegadur ? Da heul e tifourk war an diaes ez
eo komz. Ned eo ket kehentiñ gant an urzh, ned eo ket harpañ war vardell ar puñs da arvestiñ ouzh
kelc’h an dour boull, met kerzhout e-touez al ludu hag an atredoù loskus ha klask tostaat ouzh an
toull-diskarg. Ned eo ket dour sklaer evel lagad an naer, met lava ar rouestl, an nerzhoù bev a gaver17 :
Kompren a reer dre se ez eo ar varzhoniezh anveliek e kement ma lak e kaoz an holl
geñverioù eus un dra ouzh un dra all hag eus ar furmoù ouzh o sterioù. Anveliek eo ivez e
kement ma anad da heul un dizurzh hon tosta ouzh ar rouestl.
Ha da heul eo ret lakaat pep tra da darzhañ, d’an nerzhoù bev da zidarzhañ evel al lava diouzh ur
frailh e plusk an douar. Enebour an urzh eo Artaud e kement ma’z eo sonnadur, kaletadur al lava.
Dizurzh eo an arz hag e leterc’had ned eo ket ar feunteunig er gwasked, met ar menez-tan o tiskargañ
danvez teuz o pulluc’hañ kement a zo war e hent. El lankad-mañ ez anad ur riskladur neuze : eus ar
varzhoniezh eztaol ar Boud, eienenn o flistrañ dour glein ar wirionez e teuer d’ar varzhoniezh
dislonkadur al lava a zo krog da galediñ kentizh. Diouzh un tu eztaol ar Boud, diouzh an tu all e fank.
E-se e tremener d’ul lankad all, hini an touell, ar gaou. Ne ouzer ket gwall vat pelec’h emeur hag eus
petra ez eus anv.
E gwir ned eo mui an eztaol na gwir na faos. Ar c’hategoriennoù-se ne dalvezont netra ken. Netra
n’eo sur :
Pa gleuzier ar goullo e tisac’h traezh e-barzh18.
Eunik eo lakaat emañ ar varzhoniezh el lavar evel en he c’hreñvlec’h. N’eus ger ebet, ha
pa ve an anv « barzhoniezh », a ve dezhi19.
Da neuze, n’eus mui netra o komz dre ar barzh. Hañvalout a ra al lavar c’hoari gantañ e-unan, ha
ned eo e nep doare lec’h-dinodiñ ar wirionez : al lavar a’n em lavar, tra ken. Pep tra a zeu da vezañ
diwerc’hek, pep eztaol o vezañ ur vruzhunenn o kantren er goullo, dres evel ar blanedenn a zo hon
c’haoued. Dave ebet, sol ebet, pal ebet. Ar varzhoniezh a ro mil ha mil luc’hedennig, ha dindan pep
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hini anezho ez eus mil ha mil all. Ren an asvan, an touell, an emdouell, ar glaoustre, ar c’hanular eo.
Dindan ur gorre a hañval bezañ solut, emañ pep tra o krenegellañ. Petra a dalvez « skrivañ » neuze ?
N’eo ket mui envel ar bed, n’eo ket mui reiñ tu da hennezh da gomz. Petra a chom ? Pe, e gerioù all,
ha ne van ket evel asvan, evel c’hoari gallus e-touez c’hoarioù all ? Ha diwar ar c’hoari-se e fulenn
mil ha mil ster ha ne oufe bremañ hini ebet anezho bezañ trec’h. Bep ar mare e c’haller krediñ bezañ
distro en orin, er gwrizioù, hogen ne oa nemet un dazgwel. Ren an dizurzh, an dargouezh eo ivez ar
varzhoniezh ; netra ne chom en un tamm, an holl sterioù a darzh e mil maen tan. Eus αληθεια
(gwirionez, dioueliañ) ma oa eo deuet ar varzhoniezh da vezañ αλητεια (kantren). Ha difourkañ a
reer war an anster, pe da vihanañ war sterioù darnel, bevennet ha touellus.
Hag emaon c’hoazh war an hent, dre ya ha nann, etrezek ur c’hoazh da envel, evit ma’m
lezfe e peoc’h, evit m’en defe defe peoc’h, evit ma ne ve ket anezhañ ken, evit ma ne vije bet
biskoazh anezhañ. Envel, nann, netra n’eo anvadus, lavarout, nann, netra n’eo lavaradus,
ac’hanta, ne ouzon ket, arabat e oa kregiñ20.
Petra da ober neuze, ur wech degouezhet er gilvac’h ? C’hoari memes tra oc’h asantiñ da vezañ
c’hoariet ? Dav kenderc’hel21.
Lez, edon o vont da lavarout kement-se holl. Pe vern piv a gomz, unan bennak en deus
lavaret pe vern piv a gomz. Bez’ e vo ul loc’hañ, perzh a gemerin, ne vo ket me, amañ e vin,
lavarout a rin emaon pell, ne vo ket me, ne lavarin mann, bez’ e vo un istor, unan bennak zo o
vont da glask kontañ un istor. Ya, foei gant an dislavaroù, pep tra zo faos, n’eus den, sklaer
eo, n’eus tra, foei gant ar frazennoù, bezomp houperiget, houperiget gant an amzerioù, gant
an holl amzerioù, o c’hortoz e tremenfe, ma ve tremenet pep tra, ma tavfe ar mouezhioù, n’eo
nemet mouezhioù, nemet gevier.
Ha c’hoariva Beckett, ma’z eus tu da zeveizañ an traoù e meur a zoare ? Pe ster a’n em guzh
dindan al lavaredoù forc’hellek, an didrouzoù ? Dav merkañ pouez seurt didrouzoù e c’hoariva
Beckett. Enno e tistro an arvester ennañ e-unan, n’emañ ket mui dirak un arvest, un diduamant, un
diduell, un dihued. Dav eo dezhañ talañ ouzh e c’houllo, en em atersiñ, en em sonteal. Petra ober ?
Penaos emañ e ved ? Petra emañ o c’hortoz ? Gant c’hoariva Beckett emeur bepred dirak un dra o zo
o tont ha na zeu ket. Ur c’hevrin zo o vont da vezañ diskuliet – didrouz – ha gortoz a reer en aner,
gant ar spi e teuy evelkent. Ne c’hoarvez netra avat. Ha n’eus nemet traoù kozh, adarreoù, oberoù
trell-lagad o saezhenniñ a bep tu. Ha padal, marteze…
Da belec’h ez ajen, mar galljen mont, petra a vijen mar galljen bezañ, petra a lavarjen,
mar’m bije ur vouezh, piv a gomz evel-se, o’n em lavarout me ?22
Mar lavarfen, aze ez eus un difourk, tu bennak ez eus un difourk, e teufe an nemorant.
Petra a c’hortozan neuze, evit e lavarout, d’e grediñ ?23.
An oberenn a zeufe da vezañ un toull du neuze, seul « welloc’h » ma vefe tu d’he desteriañ e
meur a zoare ? Un dra bennak a ve atav da lavarout war he divoud, diziviadus e ve. Penaos e c’hellje
reiñ ar wirionez enta, o vezañ ma’z eus tu da gavout pep tra enni ? Dizurzh eo an arz pelloc’h ha netra
n’eo sur. Ha da betra e talvez engervel leterc’hadoù all neuze ? Ha n’eus ket ganimp ur meni
heoldroerezh gwall fentus, p’emaomp o klask ur goulou na gavomp morse e andon, rak klask an
andon zo dres pellaat diouti ha goude strivañ d’he diraez c’hoazh. A-benn ar fin, petra a ouzomp-ni ?
Hag a-walc’h eo komzoù Beckett ?
Pezh a gont eo bezañ er bed.
Penaos ober, pa’z eo aet ar ster da get, pa n’eus mui andon ebet. Ne chom mui enbezañs ebet ivez
ha den ne c’hell diskouez dimp an hent gant e viz. Penaos kaout fiziañs ?
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Mar lavarez ned a da neblec’h ar wenodenn pe ez a d’en em goll en dezerzh pe e vez
diverket ar roudoù gant koroll an deizioù, den ne gredo ac’hanomp ! Ezhomm o deus an dud
eus traoù fetis…24.
Evel Kerverziou en e varzhoneg Stered an noz25 o sellout ouzh ar stered, dre ali ar Barzh, hag o
spurmantiñ nemet anken, disfiziañs ha keuz. Marv eo pep tra, ne chom mui herberc’h ebet evit mabden war ar voull, emañ e-unan-penn, distrujet en deus an holl skrammoù ken m’en em gav en ur
poent-loc’hañ, en un aplud nevez. Evit Nietzsche ez eo an arz ar salver. Met penaos na glevout dindan
ar ger-se e c’herdarzh ard, eleze tun, breou ha jestroù zoken ?
E gwir, ar goursav dioniziat hag a dorr harzoù ha bevennoù boas ar vuhez, a zo ennañ,
keit ha ma pad, ur meni morvor ma sank kement zo bet buhezet ent personel en tremened. An
islonk-se a ankounac’h a zisparti bed ar werc’helezh pemdeziek ha bed ar werc’helezh
dioniziat. Hogen, kentizh ha ma teu ar werc’helezh pemdeziek-se d’an emouez en-dro e
heuger outi ; frouezh ar stadoù dioniziat-se zo un tuadur askezek da zinac’hañ ar mennout.
Er ster-se eo e tenn an den dioniziat da Hamlet ; ur wech o deus spiswelet o-daou hennad an
traoù ; o anavezet o deus evel m’emaint, heug o deus pelloc’h ouzh an ober ; rak ne c’hell o
ober kemmañ mann e boud peurbad an traoù, lu ha kunujennus e kavont e ve goulennet outo
adlakaat ur bed divarc’het en e blom. An anaoud a lazh an ober ; dav bezañ gronnet gant
gouel an touell evit ren un ober. Sed kentel Hamlet, ha neket ar seurt furnez voutin o tiogeliñ
ne dizhfe ket ar rezer ober, hualet ma’z eo gant ar rebreder, hag en un doare bennak gant
rebuilhentez ar gallusterioù. N’eo ket ar preder, nann, an anaoud gwir, ar gwel spis eus ar
werc’helezh vraouac’hus-se eo a sour war an holl abegoù da ren un ober, evit Hamlet evel
evit an den dioniziat. Neuze, frealz ebet ken, ar c’hoant a’n em strink en tu-hont d’ur bed
goude ar marv, en tu-hont d’an doueoù o-unan ; pezh a zinac’her eo an hanvoud end-eeun
hag an adsked gwelevus o venel war e lerc’h e person an doueoù pe e divarvelezh ar bedhont. Emouez ouzh hevelep gwirionez spurmantet ur wech, ne wel an den e nep lec’h nemet
euzh pe anster ar bezoud, meizañ a ra pezh zo arouezek e tonkad Ophelia, meizañ a ra furnez
Silenos, doue ar c’hoadeier : heuget eo.
Da neuze, e barr an argoll, e tosta an arz ouzh ar youl en arvar, e-giz an arc’houere a
salv hag a bare ; eñ hepken a c’hell treuzfurmiñ an heug ouzh euzh hag anster an hanvoud e
dec’hmegennoù a ro tu da c’houzañv ar vuhez : an dreist a fell din lavarout, a zo doñvadur
an euzh gant an arz, hag ar fentus ez omp frealzet drezañ gant an arz eus an heug ouzh anster
an hanvoud26.
Platon a venn argas ar Barzh er-maez eus ar geoded, kondaoniñ a ra ar c’hoari. Er c’hontrol,
Nietzsche a ganmeul ar c’hoari dioniziat ha nerzh ar « c’hondon ». An arz eo a c’hell hon saveteiñ eus
an enoe, obererezh doueel an dreistden. Rak an dreistden eo an hini a zo aet en tu all d’an heug.
Tennañ a ra lun an argerzh deskrivet er pennad a-us d’an hini a roan en En ur c’hortoz an awen.
Nemet e torr Nietzsche ar c’helc’h : an arz a zeu e koulz d’hon salviñ. Penaos krediñ en arz avat ?
Perak e ve-eñ an dibenn ? Krouiñ ? Petra a dalvez kement-se ? Selaouomp Kerverziou c’hoazh27 :
Klask an ene ha ster ar vuhez
Nag un trevell aner, divourrus !
Du-mañ ne gaven ’met brumennoù,
An heol aze a feuk va daoulagad.
Skort ar gened, teusk eo an arz :
Nag un trevell aner, divourrus,

24

Yann-Baol AN NOALLEG, Aon pe Ober traoù, op. cit. p. 29.

25

KERVERZIOU, Barzhonegoù, Al Liamm-Tir na n-og, 1955, p. 37.

26

Friedrich NIETZSCHE, La naissance de la tragédie, Gallimard, Paris, 1949, p. 56.

27

KERVERZIOU, Barzhonegoù, op. cit.

Klask an ene ha ster ar vuhez…
Marv m’eo Pan, ha marv m’eo Teutatis.
En e levr Die Geburt der Tragödie e klask Nietzsche eilpennañ ar vedouriezh platonour a selle
ouzh an arz hag ouzh ar varzhoniezh evel un ober aner, ren an touell dañjerus ha digalonekaus.
Hervezañ, Sokrates eo en deus lusket seurt bedveizadur damkanet gant Platon da c’houde. Poentloc’hañ ar blatonouriezh zo un enebadur etre daou wastad : ar merzad hag ar meized. Domani ar
meized a c’hoarvez eus Furmoù pe Ideennoù. Dialvezel ha peurbad int. Evit ar merzad a zo e zomani
drevezadur ar patromoù meizadel-se. Lakaet eo an alvez da zispled neuze. Ar poell zo da gavout en
traoù, emañ en ur bed-adreñv na oufe bezañ diraezet war-eeun. Arvestet o deus an eneoù ar furmoù en
ur vuhez kent, klask a reont kaout soñj anezho adarre. Ar ouezoniezh zo marsoñj enta. A-benn ar fin
n’eus met an Ideennoù o vezañ gwerc’hel, digemm, tra ma’z eo an « traoù » difetis ha diavaezadurioù
kemmus ur pimpatrom rakvezant, dambrezadurioù diglok eus ar Furmoù. Degouezhet er par-se e
komprener ne chom nemet treiñ war-du pezh zo stabil – bed an Ideennoù – ha treuziñ gorre touellus
an anadennoù. Derou an emzalc’h gouiziadek eo : bez’ ez eus eus un dindan stabil a zispleg kemmoù
an diavaez. Disoc’hañ a reer da sellout evel ansirius kement ober nad eo ket durc’haet d’an anaoud
poellel, seul gent a se ar c’hoari a zo drevezadur ar werc’helezh a zo d’he zro drevezadur ar Furmoù.
Eilskrivadur eo an arz enta, tra ma’z eo lennadur levr ar bed – ar Furmoù – a vern. Tremen a ra ar
c’hoari e par ar faltazi, un ober evel-pa-vije eo. A zo gwashoc’h : gaou eo, emañ penn-da-benn e
tachenn ar merzad, an arvez hag an arvest. Emplegañ a ra en em zistagañ diouzh ar bed ha sellout
ouzh an oberoù « sirius » a-bell. Pep unan er geoded en deus e gefridi, ur garg da gefleuniañ. Sklaer
eo an « enbezañs » : dav adkavout ar Furmoù evit arvestiñ outo en o feurbadelezh, sed ster ar vuhez.
Ha « kenderc’hañ » eo an termen azas evit an ober o taveiñ da seurt bedveizadur. Reiñ a reer
« derc’hadoù » d’ar Furmoù a zo skouerioù da heuliañ. Evit Platon ne oufe ar c’hoari bezañ krouus
pa’z eo parzhiat er c’henderc’hañ, eleze en dreveziñ. Ha penaos krouiñ o vezañ ma’z eus eus an holl
draoù a-gent ? A-benn ar fin, ar c’hoari, ar varzhoniezh a zo obererezhioù digomprenadus, na glotont
gant netra : petra a dalvez adskediñ ur werc’helezh a zo ur skeudenn diglok eus ar Furmoù endeo ?
Nemet ur c’hoari sirius a zo neoazh : anaout an Ideennoù ha ned eo ar barzh netra met ur c’housi-fest
a ranker kas d’e nask, a seller outañ gant truez p’emañ oc’h ebatal gant e gegaer. Merzomp diouzhtu e
vale seurt argas a-berzh an « enbezañs » evit paot a zegouezhioù28 :
AN DENEZ
() Greomp sioulik ar pezh hon eus d’ober hag arabat magañ re a hunvreoù pe a
wallhunvreoù…
GELL AON
Nemet ez eus tud a glask gourlakaat o re… Kinnig a reont anezho evel ur prof-nedeleg
gant paper alaouret hag ur skoulm…
An eiladur ne vo morse a live gant ar pimpatrom ha ne vo morse disi an adkenderc’hadenn. An
disfiziañs vrasañ en deus Platon eus ar c’hoariva : gouest eo da c’henel arvarioù ha da lakaat da
ziskrediñ. An dañjer brasañ a zo diheñchañ an dud diouzh an θεωρια hag o lakaat da vale en un
milendall ma chomint da gantren da viken : emañ preñv an douetañs er frouezhenn. An urzh zo da
virout e pep lec’h : arabat brellañ an derc’hadoù, arabat hadañ an diskred, arabat c’hoari. N’eus met ur
C’hoari nad eo ket berzet : hini ar re a oar, ar re a zo ar gwir ganto, ar re a ziviz pezh zo hunvreoù ha
pezh n’eo ket. Pep unan en e renk er Geoded – an enbezañs, an e-barzh – renet gant ar re o deus
meizet pep tra. Ar Penn a rank ren war ar Galon hag ar C’hof. Berzet eo kement a c’hell kontammañ
ar geodediz. Ha padal re-urzh zo dizurzh ha kregiñ a ra an divardedoù da flojañ. An arz a zegas gantañ
an diforc’h enep an heveleb, diahelet eo ar bed, trec’houllo zo er mekanik…
E gin e vo gouruhelaet gant Nietzsche ren an asvanoù. Hervez ar gerdarzh e talvezfe Apollon
kement ha « pezh a anad » ha neuze doue ar goulou eo. Diouzh un tu all ez eus Dionisos, doue an
teñval, hag ar pezh a zo kuzh. Tu zo da vrastresañ al lunegor evel-henn : domani Dionisos (an noz, ar
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c’hondon…) ha hini Apollon (ar goulou, ar gorre…). Aroueziañ a ra Dionisos an dreistmuzul, an
nerzhoù didarzhadennek, ar mezviñ, ar c’hoari, eleze an tu disontadus ha kuzh eus hon boud. Evit
Apollon a zo hon tu splann, boull, diavaez, fur. N’eo ket gwall orinel a-benn ar fin, hag anavezet eo awerso afer al loen hag an ael. Dionisos hon stag ouzh an natur, tra m’hon gorre Apollon er goulou da
lakaat urzh en danvez krai. Ereet eo an daou zoue an eil ouzh egile hag amplegañ a ra ar bleunioù ar
gwrizioù. C’hoari Dionisos zo dinamm, morse ned eo sirius ha kement tra a zeu anezhañ a zo
dic’hortoz. Hervez Nietzsche n’eus na pal, na abeg d’ar c’hoari-se. Evel-se emañ. N’eus tra da
c’hounit ha ned eer da neblec’h. Ur c’hoari durc’haet eo hini Apollon, naoziet war-du an « anaout »
diwar un emdouell. Mar gell Dionisos hon c’has d’an alfo – rouantelezh al loened – dre e c’hoari
dizurzh ha diroll, e c’hell Apollon hon c’has kenkoulz all d’ur rambre kenstur – rouantelezh an
neuzioù – dre e c’hoari aheurtet. Evit a sell an arz e tiforc’h Nietzsche an hini faos ha plat a zo
drevezadur boutin ar beziadoù, gant amboazioù divezelour ha divuzelour, hag an hini gwirion a zo ar
vuhez he-unan. N’eus na bed-adreñv na bed-hont a c’hallfe bezañ un dave d’ar pezh a reomp war ar
voull-mañ.
Meizet eo an arz evel distruj bed an Ideennoù, bed ar wirionez, an trabed. Pezh a ve « gwir » eo
an touell hepken a-benn ar fin. Ha c’hoazh ned eo ket un touell enebet ouzh un dra a ve « gwir », met
un ober dizave ha disol. C’hoari Dionisos zo distag a-grenn diouzh kategoriennoù evel ar Mad, ar
Fall, ar Gwir, ar Faos. Lusket eo bet seurt kategoriennoù gant ar varzhoniezh he-unan, met amparet o
deus ur ster en deus kleuziet e naoz d’hon c’has etrezek arvestidigezh ar Furmoù. Hent ar ouezoniezh
eo. Nemet e c’hoarvez esorc’hioù bep an amzer… Hervez Nietzsche ez eo ar vuhez gallus bennozh
d’an asvanoù krouet gant an arz. Pezh a ra e wirded eo bezañ gaou. Dinac’hañ a ra Nietzsche
bonlakadenn Platon : ur poell zo er bed ha dav dimp e gavout. Bonlakadenn Nietzsche : liessteriek eo
ar bed, n’hon eus poell ebet da gavout, met mil da ijinañ. Kement ha ken bihan ma’z a da get pep ster
en dezerzh dizourus. Ne c’haller ket hevelebiñ gwerc’helezh ha poellelezh. Kantren a reomp,
desteriañ a reomp, deveizañ a reomp, c’hoari a reomp. Hag a wechoù e strivomp da grediñ er
c’hoarioù a ijinomp.
Gwelomp a-dostoc’h savlec’h Nietzsche war an anaoud skiantel, rak alese e loc’ho Castoriadis
evit degas e imaginaire radical.
Orin ar poell
A-belec’h eo ganet ar poell e penn an dud ? A dra sur eus an ampoell a oa egorant kenan
e zomani er penn-kentañ, moarvat. Hogen, meur a voud, o tezastum en un doare disheñvel
diouzh ar pezh a reomp bremañ, a zizerias : marteze a-walc’h ez eo gwiroc’h c’hoazh eget na
greder ! Neb, da skouer, na oa ket barrek alies a-walc’h da ziforc’hañ an « heveleb », evit a
sell ar boued pe al loened dañjerus evitañ ; neb, da heul, a oa re c’horrek da rummañ, re
evezhiek er rummañ, en doa nebeutoc’h a chañsoù da zreistbevañ eget an hini a gouezhe
diouzhtu war an heveleb e-touez beziadoù liesseurt ha heñvel. Hogen an tuadur trec’h da
sellout ouzh an heñvel evel heveleb, an tuadur-se eo en deus krouet sol ar poell. Ha ret e oa
ivez, d’ar c’heal a solwez – rekis d’ar poell – d’en em ziorren, daoust ma n’eus netra
gwerc’hel o klotañ ganti er ster strishañ, e chomfe kemmusted an traoù diwelet ha diverzet epad hir amzer ; ar boudoù n’o doa ket ur gweladur spis o doa un enraog e-keñver ar re a
verze e tremene pep tra. Bezañ re evezhiek da zezastum, re duet da ziskrediñ, se hepken zo un
argoll bras evit ar vuhez. Boud ebet n’en dije en em viret, ma ne vije ket bet broudet kreñv
kenan an tuadur kontrol, eleze diogeliñ kentoc’h eget pouezañ, kantren ha faltaziañ kentoc’h
eget gortoz, asantiñ eget nac’hañ, barn kentoc’h eget bezañ reizh. Argerzh an dezevout hag
an dezastum poellel en hon empenn a-vremañ zo diouzh un argerzh hag ur c’henstourm a
zarluskoù a zo holl gwall ampoellek ha disgwir : ar wikefre gozh a ya en-dro bremañ ennomp
ken buan ha ken kuzh, ma ne verzomp nep taol mann nemet disoc’h ar c’henstourm29.
Da lavarout eo e c’hoarvez ar ouezoniezh eus an dispartiañ, an diforc’hañ, an diren, kement-se
war ziazez ar pleustr er penn-kentañ. Evit a sell an hinienn ez eus ur c’hempouez etre an daou
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vondoug : ar muzul hag an dreistmuzul. Hemañ a gas d’ar wirionez wriziadek (hon gwrizioù eo) ha
hennezh d’an touell, eleze ar wirionez uhel. Da geñveriañ gant « pennaenn an dra » ha « pennaenn ar
boz » gant Freud. A-benn ar fin, lunegor Freud zo da vezañ intentet en hevelep doare : emouez =
Apollon, eleze pezh a anad ; diemouez = Dionisos. Tu zo da welout ivez Die Geburt der Tragödie
evel ur bredelfennerezh eus an arz, ar bredelfennerezh o vezañ un arz e-unan. Bed Dionisos n’eo e nep
doare un trabed, ha hini Apollon naket : emaint aze, e « korf » an arzour hag en darn-se anvet
bredelezh. E gerioù all, domani Dionisos ha hini Apollon a’n em ziskouez o vont eus an errizhoù oc’h
eskoriñ eus toleadoù teñval ar bred d’an emouezañ outo. Kreiz ar me zo an anme, ar vorvor a
ankounac’h. Pa vezont tapet ha degaset er goulou e klasker o « displegañ » diwar-bouez arouezioù o
tont eus an hevelep lec’h. Pe neuze e talvezont da vinvioù da « gompren » ar bed. N’eus tun ebet avat
a c’hallfe hon lakaat e-kichen evit amprouiñ o gwiriegezh, kement ha ken bihan ma’z eo seurt « youl
da anaout » un touell derc’helour. Ne oufe ar ouezonielouriezh nemet bezañ un drabedouriezh.
Ha lunegor Nietzsche ned eo nemet un touell ivez, ur benveg arzel aozet gant dafar ar c’hondon
ha degaset er goulou da gaout krap war an daou zomani-se, o tevoudañ muioc’h a deñvalijenn eget a
sklerijenn. Petore beziad eo ar bed dioniziat-se ? An diemouez bredel hiniennel, etrehiniennel,
strollennel, e darempred gant an natur, ar c’hosmoz ? Perak seurt daouelouriezh ? Ha ne denn ket da
hini Platon ivez, an Danvez hag ar Spered ? Penaos ober ? Ijinañ un unelouriezh, un drielouriezh ?
Petra a ouzomp dre ar ouezoniezh ? Ha ne ve ganti nemet un arvez oberatael ? Marteze e c’haller
sellout outi evel un arz ivez ? Sed, da vihanañ, meno Nietzsche. Oc’h adkemer e lunegor daouel e
c’haller lavarout ez eo al lavar ar pont etre un dianav hag an anav. E klask eus ur ster en ur bed unel
ha faos, dislavarus, anster ha touellus, emañ an « den damkanel ». Sevel a ra ur bed meizadel, ouzh e
lakaat war egile. « Pennaenn an dra » a zeu da vezañ « pennaenn ar boz » ha pep tra a grog da
horjellañ !
Dindan an « hevelebiezh » ez eus ur gredenn : ar gredenn oberatael en dra, er solwez. Seurt
kredenn a zo lakaet da « wirionez », daoust ma’z eo ni hon eus lakaet ur poell er beziadoù, ken ma
ranker difourkañ war an atalad gwerc’hel = poellel. Un tammig pelloc’h en e Gaya Scienza ez
ouzhpenn Nietzsche :
Oberata a reomp diwar-bouez kementadoù eus traoù n’eus ket anezho, linennoù,
gorreennoù, korfoù, atom, amzerioù, egorioù rannadus, – penaos e ve gallus an displegañ,
adalek ma reomp eus pep tra ur skeudenn, hon skeudenn ? A-walc’h eo sellout ouzh ar
ouezoniezh evel un denelaat feal a-walc’h eus an traoù ()30.
Ha Nietzsche da zegas keal an Dazoned a-geñver gant hini ar Boud. Ar gredenn er Boud, en
hevelebiezh – hag ar me – eo a ro tu d’ar boelloniezh d’en em ziorren, ha da heul d’ar gevredigezh.
Me – te, hemañ – hennezh… Ha padal, ned eo ket diaes merzout an treuzfurmiñ e pep tra. Ar sell
damkanek a eeuna an traoù, a ziuz elfennoù « perzhek » evit an oberatadenn-mañ-oberatadenn.
Nietzsche a lak ar « youl d’ar galloud » e sol seurt c’hoari. Un « displegadur » eo moarvat. Kareziñ a
ra keal ar savelenn : n’eus ket anezhi, n’he « dizoloer » ket, un oberenn-arz eo, un deveizadur eo hepmui. Ar gouezoniour en deus ur « mennoz », ul luc’hedenn-ijin, ha sevel ur patrom-displegañ azas pe
azasoc’h. Evit ar skiantoù-natur e c’hell amprouiñ ar benveg nevezfardet. Emañ an alvez hag ar
patrom-poellata tal-ouzh-tal ha yao ! N’eo ket peogwir e kerzh e hunvre ez eo « gwir » evit kelo. Deiz
pe zeiz e kouezho war un askorn, un anadenn e dis-lavar gant e reizhiad-displegañ ha dav vo dezhañ
tennañ un dra all eus sac’h an ardoù. Ha war-raok evit un dro c’hoazh ! Roomp d’ar gerioù ar pouez o
deus : anadenn a dalvez un dra « anat », eleze stadadus, rak stadañ pezh zo anat eo a lak bastus pe get
un arlakadenn e dibenn dezrann. Bastus ha n’eo ket « gwir », ur wech c’hoazh. Kemeromp ur skouer
roet lies gwech : dizoloidigezh ar blanedenn Neptun dre ar jediñ diazezet war arlakadenn Newton. Araok arselliñ an anadenn – en degouezh-mañ ar beziad planedenn – ne oa tu da lavarout netra. Goude
avat, ne c’haller ket lavarout muioc’h. N’eo ket arlakadenn Newton unan « wir », er c’hontrol « faos »
eo, pa’z eo bet distroadet gant hini Einstein. Dav karzhañ neuze ar c’hategoriennoù « gwir » ha
« faos ». Forzh penaos, seurt poellata zo diwiriek dre an dezren : ar c’hlozadur a c’hell bezañ faos,
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daoust ma’z eo gwir al lavarennoù-diazez. Bezet ar poellata da heul : mard eo soliet an arlakadenn A,
neuze e vo gwir ivez he emplegadoù gwiriadus E (darvoudoù, devoudoù, anadennoù arsellus). Daou
zegouezh hon eus : a) mard eo soliet A, neuze eo gwir E ivez. Hogen (evel ma tiskouez an devoudoù)
E ned eo ket gwir. A ned eo ket soliet. b) Mard eo soliet A, neuze eo gwir E ivez ; E zo gwir (evel ma
tiskouez an devoudoù). Soliet eo A. Diwiriek eo ar poellata b), tra ma’z eo gwiriek an hini kentañ. Ese, disoc’h yael un amprouadur, eleze stadañ ez eo gwir emplegad gwiriadus un arlakadenn, ne brou
ket gwirded an arlakadenn. Neoazh ez eus diforc’hioù etre an arlakadennoù, pa reont dave da
zomanioù diforc’h eus ar werc’helezh. Keñveriomp, da skouer, an arlakadennoù a empleg pe a ziogel
savelennoù hollek war un argerzhadur nad eo ket arselladus war-eeun, hag ar re a ra dave da
anadennoù aesoc’h da arselliñ ha da vuzuliañ. Ouzh ar vevenn e c’haller empentiñ un argerzh-poellata
oc’h ober dave da draoù gwiriadus war-eeun, evel lakaomp boullegezh an douar pe garvevion o
tevoudañ kleñvedoù. Padal, adal ma reer gant termenoù ha meizadoù arlakadel na c’haller ket gwiriañ
war-eeun, n’eus ket tu da ziogeliñ ez eo soliet un arlakadenn, petra bennak ma vefe puilh eostad an
disoc’hoù yael. Dervaat a reer, degas a reer prouennoù nevez o kreskiñ hon fiziañs, met ne « brouer »
netra ebet. Evit distreiñ un tammig da arlakadenn Newton e ouzer eo « faos », pa n’eo ket evit
rakwelout ha displegañ anadennoù ’zo. Goût a ouzer eo bet distroadet gant hin Einstein, ha da heul ne
c’haller ket lavarout eo « gwir » betek ur poent, pe ez eo un degouezh dibarek eus arlakenn Einstein :
faos eo a-grenn. Hervez Castoriadis31 :
Mard emañ evel-se, un touell eo dodiñ hag enebiñ ur gwiskad « anadennel » hag ur
gwiskad (martezeus) « gwerc’hel ». Rak nag an eil nag egile n’int unel ; ha nag an eil nag
egile n’int da zreistbrientekaat. An haenad « kentañ », hini ar merzout pemdeziek, ar
seurtanvet bed naturel ha kentizhek eo, en un doare, an nebeutañ brientekaet, an hini
« touellusañ » anezho holl, pa’z eo leun a draoù dizisplegadus, pa vordilh an toulloù enni, pa
dec’h dizehan etrezek traoù all hag, adal ma kroger d’he atersiñ, hon c’has ken sur ha tra
war-du haenadoù all oc’h ober dave dezhi. Hogen, diouzh un tu all, ur brient dreist a zo
dezhi, pa rank pep argerzhadur gouezoniel, pep deveizadur, gwiriekadur, direadur,
displegadur, diskouez bezañ anat er bed-mañ ha bezañ lavaret e yezh ar pemdez.
Ken m’en em c’houlenner a-wechoù betek pe boent n’eo ket an arlakadenn a « grou » an dra da
lakaat anat. Soñjomp c’hoazh e Galilei rediet da nac’hañ dirak an Enkeisierezh e trofe an douar, ken
sur ma oa dre vezañ prouet an devoud, daoust ma n’en doa ket gwelet gant e zaoulagad : Eppur si
muove ! Ha diouzh un tu all, petra da lavarout diwar-benn ar fizik, hini an derc’han da skouer, pe
tachadoù ma ne c’haller gwelout mann. Arbennet e vo e vuzulier. Petra a vuzulier pa zizoloer dizehan
« traoù » nevez, evel an niver rannigoù ? Tud ’zo a lavar eo deuet an derc’hanour da vezañ e-giz al
loenoniour : deskrivañ ne ra ken, gant an dic’hallus ma teu da vezañ klask gronnañ an holl zevoudoù
gant un arlakadenn hollek. Ha kement-se dres dre berzh ar binvioù-muzuliañ resis-oc’h-resis. N’eus
ket gwall bell e veze lavaret ez eo ur benveg-muzuliañ traeladur un arlakadenn… Kement ha ken
bihan ma’z eo dav en em geitañ gant patromoù-displegañ darnel hag oberatael, ha ma nij kuit pep
dave d’ar « wirionez ». Da verzout eo neoazh ez eo dre berzh he araokadennoù o-unan e koll ar
ouezoniezh – ar gouezoniezhoù – he staelad a alc’houez ar bed. N’eus ket mui anv a « gompren »,
stadañ a reer e « kerzh » un arlakadenn, pe get. Enebet e vo moarvat an devoud-mañ : tu zo da
rakwelout « anadennoù » diwelet betek-henn. Kounaomp ar blanedenn Neptun, da skouer. Marteze awalc’h, met gallout a reer ivez rakwelout traoù faos. A zo muioc’h, ar santad hon eus n’eo ar fizik
nemet ur pikol kalficherezh o tibab e elfennoù a-gleiz hag a-zehou. Ne welan ket, da skouer, petore
poell zo en arlakadurezh ar goulou, pa lakaer kichen-ha-kichen an arlakadennoù gwagennel ha
pementadel. Nemet, kerzhout a ra… Ha Dirac, p’en deus tostaet loc’honiezh keñverel ha loc’honiezh
wagennel, en deus diskouezet e ijin hag e faltazi muioc’h eget traoù all. Pezh zo sur, ne c’haller ket
dezren un arlakadenn eus un teskad devoudoù, ha dav eo d’ar c’hrouiñ ha d’an ijinañ – an awen,
marteze ? – labourat. Alies a-walc’h zoken eo ret pellaat diouzh ar gwenodennoù pleustret ha kontañ
war eneberezh difennourion ar skiant voutin. Soñjomp c’hoazh e Kekule e korn an oaled o hunvreal
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struktur ar benzen ! E-se ne c’haller ket dispartiañ gouezoniañ diouzh barzhoniañ. Hemañ eo ar sol
m’en em ziazez hennezh o klask amprouiñ goude pezh zo bet ijinet.
Difourkañ a reer war ur stadadenn : deveizañ a reer ha tra ken. Da gentañ-penn e ranker lakaat e
kaoz kealioù evel an ergorañ, an ergorer, an ergorenn, an devouder, ar gwered, an anadenn, an
arlakaat… Gouezoniañ ned eo ket klask diskoulmañ an Atalad meur. Kentañ stadadenn : diziviadus eo
an « devoudoù » ha kavout a reer bepred traoù nevez. Tu zo d’en em c’houlenn zoken ha ne c’haller
ket dervaat nep arlakadenn savet diwar un patrom-displegañ azas. E c’hell bezañ meur a arlakadenn
evit un anadenn. Gallus eo ent poellel. Ur gudenn a chañs e ve, a rezal ? Dont a ra ar ouezoniezh da
vezañ un « hunvre », un doare all da lakaat an dec’hmegañ da vont en-dro… E brezhoneg henvoazel e
talvez « ober fizik » kement hag ober hud. Hag ar gwir a ve gant an dud ? Hag ar gouezoniour tennañ
un dra bennak eus sac’h an ardoù ! Ken ma pengenner war un arz a oa bet naoziet a-bell-amzer : hini
an deveizañ, intentet evel krouiñ furmoù o reiñ tu da embreger oberoù a-geñver gant ar bed kevan.
Deveizañ e par an alvez, ar beved hag ar vuhez. Arabat ankouaat ez eo diziviadus an tachennoù-se
avat, ha ned eo morse echu an deveizañ, ne ro gwirionez ebet. Evel-se emañ. Tu ebet da chom a-sav o
krediñ bezañ kavet ar maen filozofer. Evel just, marteze a-walc’h ned eo ket farsus evit tud ’zo redek
hep pal grataet e dibenn an tennad… Ne reomp met « fazioù » er bed-mañ ha poellouriezh Aristoteles
a zo unan anezho da skouer, kement hag arlakadenn Einstein, hep ket a var. « Berzhusat fazioù ! », a
lavarfe darn. Berzhus e-keñver petra ? Disoc’hañ a reomp d’ur blegenn m’emañ an den evel ur
c’hoarier enni : mann da gompren, c’hoari a reomp da reiñ ur ster d’un dra a zo anster ha kement-se a
zo endeo ur ster hag ur stur d’hon bezañs war ar voull-mañ. Merzomp diwar c’hoari ivez e talvez
boull kement ha : sklaer, pellenn, chañs ha c’hoari32 ! Soñjomp ivez o deus ar vugale bepred c’hoant
da c’houzout pezh zo e kof o c’hoarielloù. Na brabrav eo an hini hon eus dindan hon dorn !
Graet he deus ar boelloniezh berzh, peogwir he doa emziskouezet evel c’hoari bastus, tamm pe
damm, d’hon gourdadoù. Seurt benveg zo bet arveret da gentañ da verañ an traoù diraezadus wareeun. Castoriadis, oc’h adkemer damkanadenn Nietzsche, a zifourk war ur gweladur a-c’hennadoù eus
ar « werc’helezh ». En e levr L’institution imaginaire de la société e ra anv eus live, gwiskad,
haenad33 :
Evit ma c’hallfe bezañ eus ar gevredigezh, evit ma c’hallfe ul lavar bezañ krouet ha mont
en-dro, evit ma c’hallfe ar preder en em ziorren, evit ma c’hallfe an dud kaout darempredoù
kenetrezo en un doare all eget en errizhañ, eo ret, e giz pe c’hiz, en ul live bennak, en ur
gwiskad pe haenad bennak eus an ober hag an derc’hañ kevredadel, e klotfe pep tra gant
kement a zo empleget gant termenadur Cantor (un teskad zo un dastumad en un hollenn eus
traoù termenet ha diforc’h eus hon nadiñ hag hon devezout. Anvet eo an traoù-se elfennoù an
teskad).
En ul lankad kentañ e hañval Castoriadis loc’hañ en un doare heñvel ouzh Nietzsche : ent
pleustrek eo bet kaset an dud d’ober gant meizframmoù ar boelloniezh teskadel, ha se eo a zo bet
lakaet a-wel gant degasadennoù ar boelloniourion. Castoriadis a verk ervat emañ meizframmoù an
dispartiañ, an dastum, an dielfennañ, bezant el legein hag en teukhein, pep hini anezho oc’h emplegañ
hag oc’h amplegañ ar re all. Diskouez a ra ervat ez eo ur c’halvezad, eleze un dodiñ hag ur c’hrouiñ
andoniek. Hogen difourkañ a ra war ur c’hlozadur un tammig re brim, gant un droienn arveret paot e
seurt degouezh34.
Met ken anat all eo ne c’hell ar boelloniezh hevelebiezhel bezañ lakaet da c’hoari, pe
bezañ dezgeriet hep-mui, nemet e kement ha ma’z eus eus teskadoù e ster Cantor.
Er bajenn da heul ez ouzhpenn :
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Lavarout e c’hell ar belloniezh hevelebiezhel bezañ dezgeriet ha lakaet da c’hoari, a
dalvez kement ha lavarout ez eus, ent gwerc’hel, eus teskadoù.
Santout a ra an ezhomm da lavarout kerkent avat, n’eus eus an teskadoù-se nemet a-geñver gant al
legein, ha degas neuze da harpañ e dezenn, keal ar gouskor :
An teskadiñ ensavet dre al legein a gav ur skor evit un darn war an devoud ez eo pezh a
gav dirazañ teskadus evit un darn.
Penaos bezañ kendrec’het gant seurt poellata o tifourkañ war pezh a oa da brouiñ en derou, ur
c’helc’hpoellata n’eo ken. Ne droc’h Castoriadis ar skoulm e nep doare, daoust d’e souplesaoù
damkanel, evel pa vije ur brouenn lavarout hag azlavarout an hevelep tra. Evel just eo diaes arguiñ
ouzh bommoù evel : Ne vern penaos, ret-ret eo e ve atav pep buoc’h ha nep buoc’h unan eus ar
saout. Penaos diskouez un dra dre an dra-se e-unan ? Ar gudenn a chom eo gouzout penaos eo deuet
an dud a-benn da ober dispartioù er beziadoù. N’eus netra ouzh hon aotren da vannañ enno hon
meizframmoù, pegen bras bennak e ve an temptadur. E doare ebet ne c’hellomp treuziñ an harzoù
etrezomp hag an « traoù » ha35 :
Ni eo hon eus ijinet hon-unan, evel kemend-all a zec’hmegennoù, an arbenn, an heuliad,
ar c’heveskemm, an dave, ar ret, an niver, ar savelenn, ar rezid, ar poell ; ha pa ebarzhomp e
gaou en « traoù », ar bed-se a arouezioù ijinet ganimp, p’en lakaomp e-barzh an traoù evel
pa vije piaouel dezho, ur wech ouzhpenn e reomp evel m’hon eus graet atav, krouiñ a reomp
ur wengelouriezh.
Kement ha ken bihan ma kroger d’en em c’houlenn perak e pouez Castoriadis kement war vezañs
an « teskadoù » er werc’helezh, e riskl da vezañ lakaet da soliadelour ha trabedelour. Ha petore
poelloniezh na ve ket teskadel ? Kompren a raimp da c’houde avat, pa welimp dehentadur e
zamkanañ.
Goude bezañ dezastumet an anadurezh-se, gouez dezhañ, ken dichipot ha tra, en em grediñ a ra
aotreet da gomz eus haenadoù ivez er werc’helezh. Kaer en deus pouezañ hag adpouezañ ez eo dodet
gant al legein ar boelloniezh-se, e ra evel pa vije evit gwir eus an haenadoù teskadus-se er beziadoù.
An haenad-se (ar gentañ haenad naturel) zo derc’houezet, ur souezh, gant ar beved, plant
ha loened hag afer he deus ar gevredigezh outi adalek an derou ()36.
Pellaat a ra Castoriadis diouzh damkanadenn Nietzsche, pa gomz hemañ eus ar fazioù engehentet
gant ar c’hefred, evel da skouer : Bez’ ez eus traoù padus, traoù hevelep ; bez’ ez eus e gwirionez
traoù, danvezioù, korfoù ; un dra a zo pezh a ziskouez bezañ ()37. Evit Castoriadis avat, n’eus ket
ezhomm eus ar c’hefred zoken38 :
Spesadoù bev, seurtoù douaroù ha kailhoù, Heol, Loar ha Stered, n’o deus ket gortozet
bezañ lavaret pe ensavet da vezañ diforc’h ha didermenet, da gaout perzhioù stabil hag
amparañ teskadoù.
Kement ha ken bihan m’en em c’houlenner da heul al levrioù a zevosion piv eo an Teskader brasse39 :
Daoust hag ar bed-se en deus en em c’hraet e-unan ?… Daoust hag ar miliardoù steredse, a zo o ruilhañ dre an oabl tizh warno hep stokañ morse an eil ouzh eben, daoust hag ar
re-se en em vlegn o-unan ?
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Ken « anat » e ziaezamant pa rank, bewech ma skriv ur bomm eus ar seurt usveneget, diogeliñ
n’eus eus an traoù-se nemet a-geñver gant ur gevredigezh tud he deus o ensavet endeo40 :
Hogen bezañ diforc’h ha didermenet diouzh petore savboent, kaout perzhioù stabil e
petore keñver, amparañ teskadoù dirak piv ?
Hag eñ neuze ha dezvarn an anadurezh touellus-se a rafe eus hon gourdadoù eus an amzerioù
kentañ, gouezoniourion eus an 19t kantved, trap ma’z eo kouezhet ur yoc’h aozerion eus Marx da
Lévi-Straus hervezañ. Daoust ha bezañs gweleadoù tireoul zo perzhek evit an den, emezañ. Daoust ha
ma oa hon gourdadoù kevredadourion hep gouzout dezho, a c’hallfed goulenn outañ ivez. E haenadoù
a zegas soñj eus gwastadoù a zonder Gurvitch41, e gentañ haenad naturel o vezañ gorre stummadel
hag amvael ar c’hevredadour. E gerioù all, boulc’het o deus hon gourdadoù da lakaat ar bed e
rummennoù ar poell o kregiñ gant ar pezh a oa dindan o daouarn ? Dimp-ni bremañ da genderc’hel
gant an Ober meur, eleze stagañ gant an haenadoù a zo o restout. Hag aze emañ an dalc’h eeun-hageeun : petore gwiskadoù a chom ? En e levr Les carrefours du labyrinthe e krogomp da spurmantiñ ar
respont. Da gentañ, hon lakaat a ra war evezh42 : En tu-hont eus ar c’hentañ gwiskad pe haenad (),
pezh zo anezhañ n’eo ket diouzh ar boelloniezh teskadel. Ur goulenn enta : perak o deus an dud
boulc’het gant pezh a oa « teskadus » ? Bezet a vezo, al labour a ve da gas da benn, hervezañ, zo
plediñ gant ar fizik ha dreist-holl gant an diskiblezhioù o studiañ an den : Kategoriennoù-kreiz ar
boelloniezh teskadel a gouezh en o foull a-geñver gant ar gevredadelezh hag an istorelezh. Kement-se
zo gwiroc’h c’hoazh e tachenn ar vredelezh a vo da ziraez gant ur boelloniezh nevez. E gwir, n’eus
nemet ur gudenn a zerez etre ar gentañ haenad naturel hag ar vredelezh. Ur goulenn c’hoazh : perak
n’eo ket an haenad vredel ken naturel hag an hini gentañ ? Hañvalout a ra Castoriadis respont ez eo un
derez a « gemplezhded », met mechal ha n’eo ket c’hoazh ur c’helc’hpoellata. Ne ra diforc’h ebet a
anien etre ar bred hag ar rannigoù, traoù diaes int da lakaat krap ar poell warno, met, hervez ar
c’hrennlavar, « gant hir amzer ha pasianted e teuer a-benn eus meur a dra » :
Hag e c’hellomp mont pelloc’h eget ar saveladurioù nac’hel-se, eget ar stadadenn eeun
eus bevennoù ar boelloniezh hevelebiezhel-teskadel ? Ya, a gav dimp, gallout ha dleout a reer
danzen ur boelloniezh nevez, ha graet e vo. Rak dav e vo, a-benn ar fin, sevel ul lavar ha
« kealioù » a-geñver gant an ergorennoù, seurt gant ar rannigoù « elfennel » hag ar vaezienn
gosmek, emaozañ ar beved, an diemouez pe ar gevredadelezh-istorelezh : ur boelloniezh
gouest da gemer e kont pezh nad eo, ennañ e-unan, na rouestl dizurzh o vroudañ « santadoù »
ma tidroc’hfe an emouezh « devoudoù » en e frankiz, na reizhiad () « traoù » dispartiet-mat
ha lakaet-mat kichen-ha-kichen43.
Ur gudenn a amzer eo. Bep ma’z a war-raok e kav an damkanañ tachennoù nevez evit embreger e
c’halloudezhioù. Ned eo nemet ur gudenn a azasted : da bep tachenn he c’hategoriennoù poelloniel,
un afer a bleustr ned eo ken. Difourkañ a ra Castoriadis war ur gweladur « unvan » eus ar
werc’helezh. Iskisat tra, pezh a oa diouzh ar boelloniezh « eeunañ » – hini an teskadoù – zo bet
diraezet « diouzhtu » gant hon gourdadoù ha chom a ra dimp bremañ da stagañ gant ar peurrest, gant
ur boelloniezh « nevez » ha « kempleshoc’h ». Skalfad ar beziadoù a ya eus ar gentañ haenad naturel,
dre an rannigoù, betek ar vredelezh, ar gevredadelezh, an istorelezh. Derezioù ez eus etrezo ha tra ken.
Evel ma’z eus eus teskadoù « e gwirionez », e vo diraezus « skiantoù » an den dre « ur » boelloniezh.
Un diforc’hig memes tra : bez’ ez eus eus poelloniezh an teskadoù, met evit a sell an hini « nevez »
ned eo nemet un hetadenn deol, ’m eus aon. Evit disoc’hañ da se e oa dav da Castoriadis lakaat ur
gentañ haenad naturel er werc’helezh, kentañ ent amzerel hag ent oberatael ! Souezhus eo neoazh
seurt esorc’h poellelour o strivañ da ziren ar werc’helezh en he fezh. Peadra d’en em c’houlenn ha
n’eo ket Castoriadis chomet bac’het e rummennoù e amzer o vannañ war ar vent treadegel savboentoù
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kevadegel ar gevredadouriezh « arnevesañ ». Kounaomp gwastadoù a zonder Gurvitch a gemer ar
boan da resizañ ne ra ket an adanv « a-zonder » dave d’un egor ergorel, met e talvez hepken da
venegiñ un derez a ziaester bras pe vrasoc’h evit an imbourc’her : donoc’h e lakaer ar gwiskadoù o
c’houlenn ur striv brasoc’h da vezañ diraezet ha studiet. Diforc’hañ a ra Gurvitch dek gwastad lerc’houzh-lerc’h, eus ar gorre stummadel hag amvael, dre ar benvegadurioù frammet, ar patromoù
kevredadel, ar greadoù strollennel, ar rolloù kevredadel, …, betek ar speredegezh strollennel (stadoù
hag oberoù bred). Haenadoù Castoriadis ned int ket ken fraezh-se, pell diouzh eno, nemet ez a ivez
eus ur gentañ haenad naturel (beved, plant, alvez, kêriadennoù, …), dre un eil haenad alvezel
« kempleshoc’h » (ar rannigoù da skouer…), betek an « anadennoù denel » (kevredadelezh,
istorelezh, armerzhelezh, bredelezh…). An diaester da ziraez an haenadoù-se en deus anadet ivez en
amzer, an hini gentañ da gentañ hag an eil da c’houde… Hag erfin e tegouezher gant an dibenn, orin
kement tra, sac’h an ardoù, an imaginaire radical. Hervez Castoriadis ez eo an dec’hmegañ
gwriziadek-se poent-loc’hañ ensavadur ar gevredigezh diwar ar gouskor amparet gant ar gentañ
haenad naturel hag o vont da ober un douezenn kemplezh-ouzh-kemplezh. Met pelec’h emañ an
andon vurzhudus-se ?
Ar bred zo furmer ha n’eus anezhañ nemet dre hag er pezh a furm hag evel pezh a furm ;
bildung hag einbildung eo – furmiñ ha derc’hañ – dec’hmegañ gwriziadek eo o lakaat da
eskoriñ endeo un derc’hadenn « gentañ » diwar un netraig a zerc’hadur eleze diwar netra44.
Techet ez eur da respont : nann, diwar ar gentañ haenad naturel teskadus ! Ha dres an « netraig »se eo a ra kudenn. Ne c’hell ket Castoriadis kuitaat kelc’h-bac’h ar soliadelouriezh ha moarvat e kav
dezhañ eo ur pec’hed chom hep respont hag eo ret reiñ un diskoulm kempoell. Ha padal, ne vank ket
ur wech da ziogeliñ « ez eo kloz al legein warnañ e-unan ». Ne ra met luskellañ a-benn ar fin etre
danvezelouriezh ha derc’helouriezh, pezh zo memes tra e dibenn dezrann. O kemer ar gwir da fardañ
ul leterc’hadenn nebeut sirius e lavarfen en deus spi da skinskeudenniñ sac’h an ardoù kent pell !
E dibenn hon ergerzh eus Rimbaud da Castoriadis, o tremen dre Beckett, Artaud, Nietzsche,
Platon hon eus bet tro da gantren en ur milendall gwall luziet, na gavimp morse an digor pe an
ezkerzh anezhañ ’m eus aon. A-nes-da-nes hon eus spurmantet asvanoù a respontoù, rekipeoù o klask
gronnañ un dra bennak dic’hronnadus. Pep striv a anad neuze evel ur striv da grouiñ ur modus vivendi
gant ar goullo, da reiñ ur ster dezhañ. Evit Rimbaud a gloze war an tav – e-keñver ar skrivañ da
vihanañ – ha mont da redek bro da gemmañ e vennozioù, marteze. Helavarat tav ! Gant Castoriadis
avat, eo dav lakaat pep tachenn dindan arar al lavar hag eñ tronsañ e vilginoù da stagañ ganti ! Evit
Artaud a ginnig dimp tostaat ouzh al lava : arvarus eo avat ha losket eo bet e-unan. Distremenet eo bet
gant e galvezerezh, eñ ivez. Evit Beckett, un dra zo sur : amañ emaomp, el lec’h-emgav. N’eus met
gortoz an dibenn ha gwelet e vo, rak n’eus difourk ebet e nep lec’h ha n’eus tu ebet evidomp da
guitaat al leurenn ma’z omp bet plantet. Nietzsche a dro war-du an arz da stourm ouzh ar baleg e klask
eus glanded laouen ha dinamm ar bugel o c’hoari, o krouiñ. Met daoust da se eo euvret ivez gant an
islonk en doa spurmantet. Skort ar gened, teusk eo an arz. Petra da ober evit reiñ dimp ar santad da
hanvout ? Goulenn rank ha mont da vale ? Met da belec’h ? N’eus difourk, diank ebet e nep lec’h.
Pelec’h emañ ar vedouriezh nevez a brometer dimp bep ar mare ? Leterc’hadoù nevez ? Lunegorioù
nevez ? Ya, met ne spir ket mui. Emaon atav dirak ar sigoter engortoz ma teufe un dra bennak
divoutin eus e sac’h ardoù. Pe evel Vladimir o tremen e zorn en e dok, ouzh e hejañ da lakaat un dra
bennak da gouezhañ. Kinnig a reomp desteriadurioù war dachenn an alvez pe war dachenn ar vuhez, o
verzout abred pe ziwezhat ned int nemet taolioù-arnod kloz warno o-unan. Evit a sell ar ouezoniezh ez
eus an alvez da zave hag ur strishadur eo pa ranker distreiñ atav d’an devoudoù. Se ne dalvez ket avat
e kuitaomp hon leurenn da welout penaos emañ an traoù e « gwirionez ». N’eus ket da dortal, an
damkanañ hag e arvez bevennat an arlakaat a zo c’hoarioù a gendalc’ho c’hoazh e-pad hir amzer. Ne
ouzer ket da belec’h e kas avat. Peuzsur ne gas da neblec’h. Ha dleout a reomp en em reiñ ivez d’an
trevell-se ? Pezh a c’hoarvez eo en em zistag tammoù eus ar ribl solut, da vont gant an dour e-giz
skorngrec’hioù diouzh ar glereg. Ha ni ha strivañ da vont etrezek ur c’hoazh da envel… Ned eo ket
kevrinelouriezh tamm ebet : mechal pezh a vo kavet evit kenderc’hel. Traoù kozh e-leizh a vo fardet
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hervez giz ar mare, adkroget e vo gant c’hoarioù dilezet e mil doare, adkavet e vo, diboultrennet e vo
ur bern traoù da vezañ lakaet en nevid. Ne ran ket anv eus kement-se. Komz a ran eus ar re a zo talouzh-tal gant ar goullo, eus ar re a glask ur ster d’an anster (?), ouzhpenn an trevelloù bedel boas a zo
o re endeo. Pell diouzh safar ar bed… Anavezet eo ivez, forzh penaos. En em gantañ en dachenn bet
debarzhet dimp ? Petra a dalvez kement-se ? Penaos ober ? Un touell ne ve ken ? Ne ve nemet disoc’h
soliadel hon labour a gontfe ? Evidon-me ned eo ket ur frealz e nep doare. Sed a veze lavaret ivez azivout Gwalarn. Ned eo ket o hangeis a gont, keflusker o c’hrouiñ, nann, hogen disoc’h o labour :
paper moulet hag all. Derou ar furnez e ve ? « Arabat klask pemp troad d’ar maout, arabat ober
goulennoù euver, greomp labourioù kalvezel ha mat pell ’zo ! » Nemet kement-se a ve mervel kent ar
marv. Lavaret e vo din ez eus ur yoc’h kudennoù da ziskoulmañ, kudennoù fetis ha ned eo ket
sorc’hennoù. Me oar. Diskoulmoù a’m eus ivez. N’eus met goulenn d’ober. A-raok echuiñ gant ar
pennad-mañ e fell din distreiñ ur wech c’hoazh war oberoù Roparz Hemon45 – ha ned eo ket ar wech
diwezhañ moarvat. Da stern-daveiñ e kemerin an hangeis, a zo anv anezhañ e’m fennad diwezhañ.
Emouiziek e oa Roparz Hemon ouzh an dra-se, hag a vare da vare e tileze ar goulennoù arvarus-se da
zistreiñ war ar roc’h kalet, kalon an douar. Pep hini a glask ur c’hombod moumoutek, evel Estragon
o’n em gropañ evel ur groueell war al leurenn. Ha deuet e oa ar brezhoneg da vezañ repu Roparz
Hemon ? Ar Vamm ? E gan en deus savet d’an dud emouez a zo stag o ene ouzh ar bed hag a oar
ervat n’eus tra da gavout, n’eus pal ebet, n’eo nemet ur c’hoari bras na c’haller lavarout mann diwar e
benn, met a gendalc’h daoust da se gronnet gant noz ar spered a bep tu. Un dra sklaer eo, adalek an
derou, n’eus banne goulou ebet da c’hedal, evel-se emañ an traoù. Ha padal… Nann, divamet-holl ha
kozh eo an den, o klask adkavout e c’hoarzhoù bugel, evel en amzer ma krede bezañ trec’h d’ar saviad
iskis a zo e hini. Perak hangeisañ dalc’hmat evit netra ? Petra eo an hiraezh, anken, hunvreoù-se ? Ur
striv davet, davet petra ? Neuroz an amzer ? Hag ar barzh da ijinañ kerkent ar bed o tañsal laouen en
e gichen, pezh nad eo ket evit aesaat d’e boan… Kerzhout, klask, strivañ, stourm, derc’hel ha gouzañv
a ra, tra ma tro digas ar bed. Met petra eo ar striv-se ? Stourm ar Galon hag ar Spered ? Diviz Estragon
ha Vladimir46 ?
ESTRAGON, faezh adarre : Netra da ober.
VLADIMIR, o tostaat d’ar pilpasig, sonn ha rampet e zivesker. Krediñ a-walc’h a rafen.
Chom pik. Pell e’m eus harzet ouzh ar mennoz-se, o lavarout ouzhin va-unan, Vladimir
bez poellek, nec’h eus ket esaet c’hoazh pep tra. Hag ez adkrogen gant ar stourm.
Emzastum ha soñjal er stourm. Ac’hanta ! Te zo aze adarre, te.
Pezh a gontfe eo bezañ aze, el lec’h-emgav ? An « Da-sein » ? Anv a ra Roparz Hemon eus
hiniennoù outo o-unan, o tont, o vont… Ha petra eo ar striv-se ? Petra eo droug an deiz ? Ha n’eo ket
bezañ emouez ouzh an euzh, kuit a vezañ kavet un hunvre touellus ? E nep doare ne c’hell ar barzh
tremen gant kement a dalvez da dougnañ broud an amzer. Met petra a lak ar barzh da redek – hervez
un dro-lavar anavezet mat bremañ –, pehini eo ar c’hoant-se ez eus anv anezhañ gantañ ? Hag ar
c’hoant d’an Dra eo ? Ur youl divuzul zo ouzh e vagañ, emañ ar barzh o hiraezhiñ d’un Dra
dreistdiraez. Ha padal… Nag a karfe chom sioul evel an holl gwitibunan, kaout ur vuhez digudenn pe
gant kudennoùigoù boutin ha pemdeziek. A ! Kaout ur repu da ziskuizhañ bep an amzer pell diouzh ar
c’hoant bourev-se. Hogen, nann, emañ atav ouzh e dedennañ, ouzh e heskinañ, pegen bras bennak e
ve ar c’hoant d’an dic’hoant ! Ne ziank ket Roparz Hemon diouzh hevelep tued, en em santout a ra
rannet e daou damm, unan o turc’haat etrezek an dremmwel hag egile o luskañ d’ar peoc’h. Kroget eo
an Tan ha ne ziskrogo ket ken47… Da vihanañ, keit ha ma vo danvez… A-belec’h e teu, da belec’h ez
a ? Hag atav marsoñj ar guñvded o tistreiñ evel un diskan d’ar c’hoant. Kentizh e tistro hennezh
bepred ken mac’hus avat. Klask evel re all un herberc’h klouar da vervel kent ar marv. Emañ ar barzh
o luskellañ etre daou c’hoant : mont « war-raok » ha chom sioul. Tu zo da vrastresañ keflusker an
ober, an dialektik-se etre daou vlein : c’hoant d’an Dra → heug ouzh an aner → c’hoant d’ar peoc’h
→ heug ouzh ar peoc’h → c’hoant d’an Dra hag en em gavout a reer en hevelep lec’h da adkregiñ
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gant un eil trovezh. Seurt kelc’h ne zispleg ket ar perag evel just, met anadiñ a ra ur striv d’e guitaat e
doare pe zoare ha kement-se eo a’m eus anvet « hangeis ». Ur yoc’h traoù a zo degouezhet e penn o
lañs, emañ distrobet o rollad ganto tost da vat ha ne echu ket a echuiñ. N’eus rekipe ebet da reiñ d’an
dud terzhiennek, dav gortoz ivez… Steuziet eo penn-da-benn dremmwelioù karet diazezer Gwalarn,
tavet son ar c’hleier drant diglevet o lakaat hon c’halon eeun ha yaouank evel gwechall. Emouez eo
ar barzh : morse ne gavo andonioù kuzhet al levenez ha n’eus nemet ar c’hlask a vern. Ur gwengel
n’eo ken ar Graal santel… N’eus lec’h ebet da ziskuizhañ, daoust ma’z eo temptet a-wechoù gant e
vreudeur. Ha tonket eo ar barzh da c’hwitout ? Berzhusat c’hwitadenn ? Ha n’eo ket c’hoazh ur
gwengel all ? Petra a dalvez c’hwitout ? Un dra bennak ez eus da c’hounit ? Petra eo ober « berzh » ?
Perak e sav ar barzh da « gerzhout » pa oar ez eo aner, hervezañ ? Petra a dalvez « aner » ? Ha traoù
dianer a vefe ? Ma n’eus ket tu da c’houzout petra a’n em skoach e kaouded ar barzh, ha gallus eo
teurel goulou war e amparidigezh ? Ha padal, daoust ma c’hell obererezhioù e-giz ar bredelfennerezh
da skouer bezañ talvoudus a-wechoùigoù ez eus peadra d’en em c’houlenn ha n’eo ket hennezh tra ar
barzh, kentoc’h eget ar gin. Er c’helc’h deskrivet a-us ez eo an elfennerezh un ehan ennañ, ha n’eo ket
er-maez. Betek ar mare ma c’hell ar rod treiñ gant he anniñv betek dibenn ar sevenadur…
Hevelep kelc’h eo a gaver e barzhonegoù Roparz Hemon, eñ diskouezet ’m eus en div gentañ
Kasadenn ha Pirc’hirin ar mor. Tamm pe damm ez adkaver an dialusk-se er re all, reoù ’zo o tennañ
a-wechoù d’ur blein hepken. Evel just e sell ivez ouzh oberoù barzhed all… Penaos e derriñ avat ?
Bezañ e lec’h an ahel ha sellout ouzh an traoù, chom pik er poent difiñv ? Hag un touell nevez n’eo
ken ? Ha n’hon eus ket peurredet kement bae, kement enezenn guzh ha pleg a zo48 ? Hag emañ un
istor o echuiñ ? Un all o teraouiñ ? Hag un tun-lavar n’eo ken ? Ur gwengel all ? Petra a vo tennet eus
« sac’h an ardoù » ar wech-mañ ? Bezet a vezo e van ar souezh evidon ha digeriñ a ran va daoulagad
war an arvest a zo roet dimp. Ganimp e chom an dezvarn diwezhañ. Na bourrapl ur c’hoari !
………
Ur gaouad skeudennoù, hag an amzer a-sav.
Ha te ! Er c’hroc’hen-se ! Ken sebezet bepred,
O vezañ en o mesk, evel pesk er roued,
Bountet war al leurenn, er c’hoari paket brav !
Ha te, simudet krenn, ken souezhet gant da souezh !
Goût a ouzout, na petra ’ta, ’vel ma tere
Ez out den kevredigezhel, ur pezh pare,
Hag all ha me oar-me ! Gast avat, brasat souezh !
………
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NOTENNOUIGOU
gant
GUY ETIENNE

LIZHER EUS SAINT-EMILION
da Louis Lemoine.
Amañ daouzek kantved ’zo e oa emdennet ur Brezhon, ar paotr-baraer Emilion, en ur vougev a zo
dindan gêr hiziv ma red dour an andon a yae da souten nerzh an didreveg en e arvesterezh. Amzer all,
gouskor all : hon endervezhioù a ouestlomp d’un dornadig a-douez ar mil seim gwin a vez gounezet
war un dremmweliad eizh kilometr treuz – krinañ douar gwellañ trevad. A-raok merenn, a-dreñv ar
stalafioù damgloz, e sipan va spered gant levr diwezhañ René Girard1.
Klask a ran adlenn hon avantur vrezhon e goulou pezh a ra an aozer ar « wikefre diazezer2 »
anezhañ. Dre an emsav e tremen un imram a zo degouezhet da vat, lakaet er-maez ne voe ket an
disoc’h an hini gortozet. Ne skuizhan ket o vont hag o tont dre ar spered gant an hent fraeet, rak piv a
c’hell asur en em gav a spered el lec’h m’emañ e dreid ? O loc’hañ diwar destenn Girard, pe kentoc’h
diwar soñjezonoù e sigur an destenn, e tispartian tri lennadur.
Hervez an hini kentañ, hon eus kemeret da bal sevel un urzh politikel nevez, trezet hon yaouankiz
etre bre ha rambre ha diskleriet tro-wenn a-benn ar fin. War-bouez nebeut eo al lennadur-mañ hini al
luskadoù breizhek all : heñvel eo hon c’hwitadenn ouzh o re, gant an diforc’h m’hon eus hi anavezet.
Diforc’h a bouez evidomp, dibouez evito, ha ret eo ma ve dibouez : ne ziskulier an hunvre nemet
goude kavet leunoc’h buhez gant ar werc’helezh (ur geneilez he doa lennet pennad-digeriñ disin
Emsav 121, o krediñ e oan an aozer, a c’houlenne digant Gizella : « Ha Gwion, adkemeret en deus
kalon ? » – anzav ar saouzan oa eviti un azon a ziwaskadenn.)
Eil lennadur : difourket omp war ar goullo. E gwir, deuet eo ar goullo da vezañ tarte à la crème
un toullad skrivagnerion er mare-mañ. Gant an amzer e tilavo ar yod hag e welimp petra zo evit pep
hini dindan ar ger-se. Talañ ouzh ar goullo koulskoude n’eo ket ur pal. N’eus aze meizad ebet, ul
leterc’had d’ar muiañ. N’omp ket ar re gentañ hag etre ar re o deus graet gant skeudenn ar goullo da
zeskrivañ ar blegenn ma tegouezhent, e tiverzer ur skalfad intentadurioù : avel an avelioù, neant, aner,
anster, betek amoedelezh ar bloavezhioù pemont, alfa hag omega an eksistañsialourion. C’heuc’hvez
an deiz e ve hiziv diskleriañ ar c’hwitadenn, ar baomedigezh, kehelerezh an dispenn evel nec plus
ultra ar sevenadur – sevenadur o nac’h bezañ hag o vezañ unan evelkent. Mont da heul a vefe an
doare da gas ar « sevenadur brezhon » war dalbenn an arnevezelezh – kenderc’hel erv Gwalarn na
petra ’ta betek ar bloaz 2000.
Fellout a ra din komz eus un trede lennadur dreist-holl. Emañ c’hoazh en e zerou, setu perak ez eo
dic’hallus e zezrevell fraezh nemet er poentoù distag ma’z eus bet boulc’het gantañ. Darnel e vo enta
pezh a lavarin, digempoell ha, me oar, emgontrolius. Ul lennadur eus ar goullo eo ivez mar karer,
hogen eus ar goullo evel darvoud, evel un dra bennak diijinadus deuet dimp ha war un dro dibabet
ganimp a youl rez. Abred pe ziwezhat en em gav ar follezhenn ez eo buhez pep hini barrennet gant an
islonk ; ha henterion ’zo menel a-draf e kribenn an tornaod, treiñ kabestr war-zu ranvedoù sigur ; re
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all a zispak o gitar, meurdezusat arvest ! An trede seurt ne ra van ha hep teukañ na kemmañ roud a sko
rag-eeun ; evel Mari-Vorgan a yae he divesker da lost-pesk kerkent ha ma touche an dour, e c’hoarvez
ganto un treuzfurmadur dieiltro, ha derc’hel da vont a reont en desped da savelennoù ar skiant ha da
reolennoù ar furnez. Keit ma vennemp ren sevenadur, politikerezh, en em savlec’hiemp e-barzh
sternioù rakvezant pe e kemeremp da amkan frammañ sternioù nevez d’hon obererezh. Dre reolenn e
oa ar sternioù-se al leurenn ma rankemp kantañ hon c’hoari : labourat en ur zisplegañ resis sol ha pal
hon labour. Pezh a c’hoarveze gant pep hini ac’hanomp oa sañset eztaolet klok en e brezeg
kevredigezhel, trafersonel. Edo ar werc’helezh en ober strollennel, ha pep hini a zalc’he e endon en
deñvalijenn brevez – ouzhpenn un diouer a elevez e vije bet e zioueliañ, un emzalc’h karezet diouzhtu
evel dangorek, bredelour. Ned aemp ket evelato betek ober eus an emskiant un adsked e ster Marx,
kentoc’h ne welemp kudenn ebet : endon ha diavaez a rae an hevelep gwerc’helezh, hogen an diavaez
eo, hon oberoù, ar gedvuhez, oa al leurenn ma eskore ar wirionez. Ret eo merkañ ez eo war al
leurenn-se en deus ar goullo deraouet en em ziskouez – soñjomp en hon breutadurioù a-zivout ar
« goullo broadel » e 1975. Mar ’m eus koun mat, e voe Gwenael Maze an hini kentañ oc’h arverañ ar
c’herienn-se. Evidon-me, ne voen ket pell o verzout e vuhezen seurt goullo e-ser ur meni efed a
velezour : an dialusk ergorel o tisoc’hañ gant an dilezioù a raemp (ar vroadelezh, h.a.) o vezañ ur
melezouradur eus an islonk o tigeriñ ennomp, hon c’hoant o tiskregiñ diouzh kement soliadelezh ’zo
evel andellezek anezhañ. War ar poent-mañ en em gav enebet eil ha trede lennadur : an eil a sko
etrezek an nihilouriezh (goude stadañ ar goullo, an nihil, e ra un ergorenn nevez anezhañ ha,
hipostazet en doare-se, en en ro evel ur boued nevez d’ar c’hoant : an diaoul argaset a zistro gant seizh
diaoul all touellusoc’h egetañ) ; an trede lennadur a stad hepken n’eus netra eus ar beziadoù a ve
diouzh hon c’hoant : ar goullo zo goullo ar bed a-dal d’hon c’hoant ; hemañ, dirak ar bed, ne oar mui
nemet melezourañ ar goullo, eleze tevel, ha treiñ e gortoz ; ur gortoz avat nad eo ket troet ken ouzh ar
bed. E-se, ar c’heñver endon-diavaez a zifoup eus an deñvalijenn ; paouez a ra a vezañ ur stad askre
evit gwiskañ ur staelad eeun. An endon, e-lec’h talañ ouzh an diavaez, a vez evel tuginet : troet
etrezek donoc’h egetañ, ar vammenn, ar goullo, Doue. Amañ e kav din emañ pezh a zeskriv Platon
gant adammeg ar vougev : goullo ar bed o vezañ evel ar skeud diwar vammenn ar goulou a-dreñv hon
c’hein. Krediñ a ran dreist-holl ez eo pezh a anver metanoia, conversion, distro3 ; houmañ n’eo ket,
evel a soñj kalz, ur sevel a-du gant ar mennoz-mañ-mennoz, ur gredenn a zastumer evel ma paker ar
grip : un treiñ-durc’hadur eo, troc’holiadur an den, ent resis tuginadur an endon. Bez’ e c’hoarvez
bepred an distro en « noz don », en anderc’hañ, e « koabrenn an dianaout4 », a-raok en em ziskuliañ e
goulou an deiz, an derc’hañ, an emskiant : ur c’hemm-talbenn eo a-raok bezañ ur c’hemm-gweladur, meizadur, -kredenn, -buhez.
Euver eo enta an arguz etre speredelourion ha danvezelourion da c’houzout pehini eus an
emskiant hag eus ar vuhez a vez o tesavelañ eben5. En orin ar breutadur emañ an troc’h lakaet, hervez
al luskadoù, pe etre endon ha diavaez (etre emskiant ha buhez, spered ha danvez, ene ha korf,
dangorelezh hag ergorelezh, eriunañ hag ergerc’henn6, h.a.), pe etre mab-den hag ar bed (istor ha

3

Amañ ur gudenn a sturyezhouriezh. Meizad ar metanoia zo dezhañ un hir a istor deraouet gant an diouganerion ; e ster
kentañ, « kemm-spered », pe gentoc’h « kemm-kaouded », « kemm-kreizon », zo bet pinvidikaet gant an Aviel a resisa
dezhañ 1) ur durc’hadur : ar c’hemm zo un distro ouzh an Tad, hag e-se e kej gant ar feiz, 2) un oberour : ar c’hras hepken a
c’hell neveziñ an den, 3) ar perzh a rank an den e-unan kemer en e nevezidigezh, dre en em zistreiñ diouzh ar bed : an azrek
eo. Anavezet eo an disteridigezh c’hoarvezet gant keal ar conversion, an distro : dre ober anezhi da gentañ ur gudenn a
zivezouriezh, o reiñ pouez d’ar pec’hed ha d’ar gablusted diwar-goust ar feiz hag ar c’hras, d’an eil ur gudenn a oberouriezh
vredkevredadel, o welout enni nebeutoc’h goell ar c’hras pe c’hwel an endon eget an emell a-berzh moederion a vicher « o
c’hounit eneoù d’an neñv », en devoud, izili d’an Iliz. Setu perak, en abeg da gemplezhded seurt meizad, e kavan hogos
dic’hallus dilezel an termen distro arveret da gevatal metanoia abaoe ar Grennamzer.
4

Diniver eo al leterc’hadoù arveret amañ : « arvestiñ teñval » (Dionysios Areopagites), « noz don » (Yann ar Groaz),
« koabrenn an dianaout » (kevrinour saoz ar 14t kantved), « sec’hor », h.a., evit an hengoun kristen.
5
Evit an dezenn danvezelour, sl. Karl MARX & Friedrich ENGELS, Die deutsche Ideologie hag, e sigur an termen
« bestimmen » arveret en oberenn-mañ, an notenn e-barzh Lavar 06, Preder 170-171, 1973, p. 88.
6

Aze ez adkaver ar c’houbladoù termenoù kevenep o deus talvezet da vudurunoù da breder Kornog. An daouad
diwezhañ, « eriunañ – ergerc’henn » zo hini ar bredelfennerezh (Begierde, wish, désir – Objekt, object, objet).

natur7, h.a.). Kejañ a reer amañ gant unan eus ar c’hudennoù hon eus skrivet kalz war he divout :
kudenn an talbenn. E-lec’h ma saveler an troc’h e tiazezer an talbenn ha pennaenn an oberouriezh.
Pennaenn eeun evit ar glaseion : an emskiant a rank emastenn d’ar vuhez, ar spered stourm ouzh an
danvez, an ene mestroniañ ar c’horf, h.a. ; kempleshoc’h, dispaketoc’h, evit an arnevezeion, Freud ha
Marx pergen. Freud, evit ur gwel, a lak an talbenn etre Se ha traelezh, eleze etre natur diabarzh ha
natur diavaez, pezh a vije diac’hinek ma ne raje ket ur bennaenn a zisparti, meni bazh Hermês taolet
war an div naer, eus ar Me oc’h eskoriñ, ken ma’z eo talbenn gwirion an oberouriezh freudek hini ar
Me emouez o sklaeriañ nerzhoù ar Se, o lakaat poell hag urzh da ren en darempredoù etre bred ha bed,
– braslun oc’h adkavout a-benn ar fin an daouelezh klasel spered-natur. An tuginadur ez eo ar
bredelfennerezh – ar Me o treiñ war-du e endon diemouez – zo da ziforc’hiñ ervat diouzh tuginadur
an distro, hemañ o tegas ar boud a-bezh tal-ouzh-tal gant ar goullo, an tuginadur freudek o strishaat an
evezh etrezek un taread, kuzh ha don marteze met darnel ha leun, eus ar boud. Dibarekoc’h eo
reizhiad Marx ; hemañ, o tiskouez an digevazas eo an troc’h etre emskiant ha buhez8, etre
menschlichen Denken ha praktische Tätigkeit, a savel un troc’h nevez etre mab-den hag ar bed pe,
resisoc’h, etre istor ha natur ; tra ma oa an troc’h klasel un troc’h diflach, diasavel, anamzeriek,
anistorek, ez empleg an troc’h marksek dialusk an istor fetis e-unan ; tra m’o doa ar reizhiadoù klasel
ezhomm eus un divezouriezh da fontañ o oberouriezh, ez eo an oberouriezh varksek fontet en devoud
ha da zigejañ evel damkaniezh-embregiezh an istor, evel praksiz. Gant ar varksouriezh e kemer keal
an talbenn e ster leun a dalbenn istor. Unan eo an troc’h etre bourc’hizion ha proleterion hag an troc’h
etre dec’h ha warc’hoazh. Diwar veizadur an troc’h istorek neoazh e sav un arguz nevez : mard eo
dizarbennet an troc’h etre spered ha danvez, mard omp douget bepred endeo gant dialusk an istor
etrezek davedennoù rakverket, n’eus lec’h ebet ken er werc’helezh evit iziunadoù donañ mab-den ; ar
re a skriteller rezid, karantez, dellid da skouer zo un touell hep-mui pa n’o deus gwerc’h ebet en istor
ha dre se e buhez mab-den. Kizidik oamp en Emsav ouzh seurt diaester : mar hor boa degemeret keal
marksour an talbenn istor evel un diskoulm d’an aporiezhoù klasel, e nac’hemp anaout dialusk an
istor evel un argerzh savelek9. Hogen o taskor ur roll istorek d’an iziunadoù ez emplegemp un troc’h
nevez etre pennaenn an iziunadoù hag an istor e-unan evel maezienn o sevenidigezh. Ken m’en em
gavas drastet ar meizadur unelour eus an istor hor bije karet mirout a-ziwar-lerc’h ar varksouriezh ha
ma siliennas ar savadur betek e ziazez, betek ar gredenn ez eus un hevelep lanv eus an istor, ar
ouezoniezh hag an dispac’h. Da voniekadur an arvariñ e voe lañsus amveziadoù ’zo : hon c’hwitadenn
bolitikel evel emsav, c’hwitadenn istorel ar varksouriezh he-unan, c’hwitadenn vuhezel ar ouezoniezh.
Da heul, evel ma oa da c’hortoz, omp kouezhet er mesk. Mesk en damkaniezh, dic’houest da harpañ
ken war ar meizadur kent o tisac’hañ, ken war eginoù gouezel ur meizadur nevez maoliet c’hoazh en
disac’hadenn. Mesk da heul er stroll : ar simant embregel aet puzuilh e diouer ar peg damkanel, ez eas
ESB d’e freuz. Mesk er vedouriezh : petra gortoz ? penaos labourat ? pelec’h an talbenn ?
En hon c’hemeradur kent eus an talbenn, en en savlec’hiemp evel linenn araokaetañ an istor,
hogos evel disoc’h ur meni kevreizhenn oc’h arverkañ dezhañ ul lec’h l e-keñver pep amzer t – an dud
evel pesked el lanv, ar re ar muiañ en istor, an dispac’herion, bountet o fri war an houlenn-vlein. E-se
e oamp feal d’an emsav araokadour. Ne ziwelemp ket an diaester : penaos diogeliñ n’eus a zispac’h
nemet gwriziennet en iziunadoù an dud hep adkouezhañ en dangorelouriezh ha diskleriañ ez eo bount
ar pesked a ra al lanv ? Evit hepkoriñ an aporiezh nevez-mañ n’o deus ket ar varksourion paouezet a
ijinañ trelloù-lagad e-giz an « dialektik », « dislavar diabarzh an traoù o-unan », h.a.. Diouzh un tu,
rukunet gant seurt gwerc’helouriezh o velezouriñ, penn d’an traoñ, derc’helouriezh Hegel, e tegasemp
adveizadoù gwerc’hek ha koulskoude frank a soliadegezh evel an hollelaat hag an unelaat nidiadel, –
7

Sl. in Die deutsche Ideologie : “Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie
zu verändern.” (Deveizañ ar bed n’o deus ken graet ar filozoferion, pezh a vern eo e dreuzfurmiñ.) Unnekvet tezenn war
Feuerbach.
8

Gant HEGEL evel just e oa bet digoret an hent. War se lenn A. BADIOU, J. BELLASSEN & L. MOSSOT, Le noyau
rationnel de la dialectique hégélienne, Traduction, introductions et commentaires autour d’un texte de ZHANG SHIYING.
Pékin, 1972. Yenan “synthèses”, Maspero, Paris, 1978 ; ar rann V pergen : “Le principe relatif à l’identité de la pensée et de
l’être et à la coïncidence entre le logique et l’historique”, p. 67 hh.
9

Sl., etre skridoù all : “Barbariezh hag istor – Ar meizadoù « hil istor » « argerzh »”, Emsav 106/349 hh., 1975.

hep tennañ diouzhtu holl heuliadoù an degasadenn, houmañ da skouer : ne c’hell an adveizadoù-se
kaout gwiriegezh nemet evel diazezoù kentañ ha n’eo ket diazezet war geal un araokaat deveret
diouzh kerzh ar ouezoniezh-kalvezouriezh10. Un adveizad all empleget gant an hollelaat oa an
« donder istor », a voemp aketus da zigemmañ diouzh an « donder hanez »11. An « donder istor » a
renkemp e rummenn ar beziadoù nidiadel, pezh a dalvez ne vez anezhañ nemet bep m’en krouer ha
d’ar pred dik m’en krouer, n’en deus boud nemet e kement ma’z a da zanvez ar c’hrouiñ, spisoc’h : da
zanvez an nid. An nid a zeskrivemp evel ur burzhud o kavout e dro gant trec’houllo ar savelegezh, –
ne oa « burzhud » nemet evit ar meizadurioù soliadek, rak anat eo e tegas gantañ ar c’heal-se ur
meizadur nevez ha, betek gouzout, e kemer neuz un trede pennaenn o tont da glokaat an daouad kent
ez eo ar retvez hag an dargouezh. Merkañ a raemp e oa mab-den « lec’h brientek » an nid. Hogen ned
aemp ket betek klask, ma n’eo ket ar perag, ac’hoel ar penaoz eus e furmidigezh en e lec’h-anadiñ
end-eeun. Ken bras fiziañs hor boa en em adkavfe pep tra en diavaez erziwezh – bez’ e oa an diavaez
leurenn beurzalc’hus ar Varn Diwezhañ – ma ne santemp ket an ezhomm da vont en argrec’h, da
imbourc’hiñ un diabarzh, un endon na oa evidomp a-du-rall nemet bred ha dangorelezh, ma c’halle
damkaniezh an dispac’h dioueriñ hep gaou diskiblezhioù bihan evel ar vredoniezh ! Koulskoude ne oa
ket estren dimp keal an « endon ». Ken abred ha 1967 e komzemp eus « endoniad bev an ober »12 –
furm gentañ evit gwir kemeret gant meizad an « donder istor » – hogen hep morse lakaat war wel e
oamp-ni denion amplegad an endon-se, hep anzav ne c’halle an endon bev-se bezout estreget evel hon
endon-ni13, kement ma felle dimp pellaat an tamall a zangorelouriezh, a hiniennelouriezh. Me oar e
veze komzet ur wechig an amzer a « vredoniezh nidiadek » pe a ziskiblezhioù nidiadek all, met ne oa
ket seurt preder nevez evit diorren keit ma n’hor befe ket digemmesket keal an nid diouzh ar
meizadoù kozh hor boa eñ diazezet evit un darn warno – soñjal a ran da skouer en « egor istorek » a
raemp ur beziad nidiadel anezhañ hep paouez a welout ennañ an diavaez ergorel kozh – keit ma n’hor
befe ket distremenet an holl droc’hoù ha n’eo ket an troc’h etre diabarzh ha diavaez hepken.
Krediñ a ran ez omp aet, n’omp ket hon-unan evel just, betek penn diwar lañs ar filozofiezh hag
he sevenerion-distrujerion, Hegel ha Marx. Mar diskouezas ar re-mañ ez eo un touell savlec’hiañ an
talbenn etre spered ha danvez, korf hag ene, h.a., – touell a zo en orin ar c’healiadurezhioù « klasel »
speredelour, divezelour, h.a., – ez eo koulz touell e savlec’hiañ evel ma rejont-int, ha ganto holl
gealiadurezhioù an araokaat, etre istor ha natur, etre bleinoù gourzhenebek an istor14 hag all. An istor
kempredel, istor an darvoudoù evel istor ar mennozioù, a ziskouez a-walc’h e tifourk an touell
araokadour – gouizielour, marksour pergen – war zizoleiñ ez eo goullo ar bed, dister an istor. Tre
betek ar c’hlozadur-se eo aet ivez hon avantur en emsav broadel brezhon, o treuziñ, n’eo ket
10

Merkomp e voe deskrivet da gentañ an nidiadelezh evel gwereder an araokaat, ha prouet he bezoud dre ur meni
diskontadenn etre ar stadoù sevenadur a-raok ha goude taol. War se, lenn Emsav 124/16 hh., 1977.
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« Arabat meskañ hirder an tremened, pe “donder hanez”, derc’henn soliadel a c’haller faltaziañ o vont ken pell ha ma
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E lec’h all (Emsav 126/10, 1978) e’m eus kevenebet « yezh erouez » ha « yezh dierouez » ; heñveldra e c’hallfed
kevenebiñ « istor erouez » hag « istor dierouez », – hemañ meizet evel bezañs c’halloudel e pep den eus an ober istorek, an
nid. E-se ez eo an endon da dermenañ evel lec’h an dierouez, kreizon an den e kement ma’z eo oberour istor, nidiad. Da
heul, an talbenn zo pezh en em gav an endon bleinekaet dioutañ. Hon endon eo a roe da dalbenn an araokaat e neuz a
dalbenn istor, dre vezañ kenlec’h gant an « donder istor » end-eeun. Diwar vont e lavarin e ro meizad an dierouez an dro da
zivredoniekaat ar meizadur eus mab-den. Hennezh oa ivez pal Freud gant e drabredoniezh. Tro ’m eus bet da ziskouez e
meur a hent ne c’haller plediñ ent wiriek gant ar c’hudennoù-mañ hep rekouriñ d’ar meizadoù nidiadel.
14
Emañ an damkanerezh marksour o luskellat etre un dezenn « naturelour » (Engels, Stalin, Maozedong) a wel un
dialektik hepken en natur hag en istor, hag an dezenn « denelour » (Marx, Lenin) a lez an natur war dreuzoù dialektik an
istor. Heñveldra e kaver daou duadur en embregerezh komunour : unan o harpañ war ar goanag maget gant ar reverzhioù
greantel, gouiziel, kalvezel h.a., a laka an talbenn etre istor ha natur – tuadur a anvfen « reverzhiek » –, egile, « dispac’hek »
ent strizh, o lakaat an talbenn etre ar renkadoù. Evito da vezañ dizunvan ha digembezus alies war an dachenn, ez eus d’an
daou duadur un hevelep gwrizienn araokadek. Lenin a strivas d’o derc’hel unanet, evel ma oant e meiz Karl Marx, soñjomp
en e lugan : « An Dispac’h zo ar Soviedoù hag an tredanaveiñ ». Stalin avat a rankas adrenkadekaat ar gevredigezh soviedel
da reiñ lañs d’an araokaat greantel. Ha pezh a c’hoarvez e Sina hiziv a hañval merkañ un argil eus an tuadur dispac’hek
(Dispac’h stuzegezhel, Brigadennoù ruz, h.a.) e gounid an tuadur reverzhiek (ober eus Sina ur riez kevezus).

diezhomm e venegiñ, ur prantad a solipsegezh youlelour sartrek – ha gawainek ! – : desevet hon
gortoz taol goude taol gant an darvoudoù, kollet krog ganimp betek war ar beziadoù nesañ, n’hor boe
ket diegi o pakañ dre ar spered an hollved a-vloc’h, o stignañ hon talbenn war al linenn-disparti etre
boud ha nannboud hag o tiskleriañ edo an dazont, an istor a-bezh e dalc’h hon ober fetis er bremañ.
Bez’ e voe an tennad diwezhañ a-raok anzav freuz-stal, kent ma paras hon daoulagad war ar goullo
m’en em gave ivez mibion all an arnevezelezh : ar re o doa fiziet war ar ouezoniezh evit reiñ da vabden un dazont dellezek anezhañ, ar re o doa kredet klevout dija antronozioù o kanañ, ar re a oa savet e
listri an arz war-c’hed eus al liñvadenn-veur gwiliouderez douaroù ar rezid. A bep lec’h e sav
mouezhioù an dezerzh : petra ober ? En degouezh, ar furañ moarvat e ve tevel. Padal nepred ne voe al
lavar kement en enor : ken evel dezrannañ (soñjomp er berzh a ra an embannerion dezrannoù, en
obererezh ESB a voe dezrannerezh evit an 99 %), ken evel barzhoniañ (biskoazh ne voe komzet a
varzhoniezh evel hiziv). Hogen d’ar c’haonac’hded eo kondaonet dezrannañ ha barzhoniañ keit ma
chomont en diarsell araokadour, keit ma fell, ma kred dezho redek e penn a-raok al lanv.
Komz a dreañ15, a zistro, « kunujenn da lanv ar vuhez, da arzh ar galloud, da hoc’h ar gouzoud
war dalbenn he c’herzh diharzadus ». Piv zo prest da selaou ? Kentoc’h an dispac’h ! Un touell eo ?
Petra vern, pa ginnig digeriñ naozioù nevez d’an nerzhoù yaouank ! Dibaot e tistroer war an tu enep, o
harpañ war ur goullo da skeiñ etrezek ur goullo all. Ha koulskoude e c’hoarvez, e « rin ar c’halonoù »,
seurt tuginadur eus an endon na c’hortoz ket e wirionez eus an diavaez. Lakaat a ra ar werc’helezh
n’eo ket mui e tu ar bed hogen e tu ar vammenn, n’eo ket mui el lanviñ, hogen en treañ. An talbenn
n’eo ket mui an harzoù gwengelek o rannañ ar beziadoù e daou na kennebeut blein an araokaat o
forzhañ an amzerioù gwerc’h. Mar fell dimp ober c’hoazh anv a dalbenn hon eus d’e lakaat e tu ar
goullo diles, e tu ar sked ha n’eo ket e tu ar skeud. Hon endon, keit ma oa troet ouzh ar bed, a ranke en
em droc’hañ dioutañ hag ober anezhañ an ergorelezh, an drehontelezh, an arallded, an ifern,
kondaonet e-unan da vezañ dangorelezh, enmanelezh, hevelepted, adavidigezh16. Gant an distro ez eo
diverket pep troc’h – ne vez ket lamet an troc’h en ul lec’h evit e adlakaat pelloc’h – ha diraezet eeun
an unelaat-hollelaat a oa dazgwel an dispac’herion. Keit ma chom troet ouzh ar bed e rank an den
plegañ da lezenn ar c’hevezerezh, sujet ma’z eo d’ar mimeziz-perc’hennañ17, ha sankañ troc’hioù
etrezañ ha pep eneberezh. An den distroet a dro kein d’ar bed, nann evit e zilezel evel ma klever
c’hoazh, hogen da vezañ kengret gantañ. Tra ma’z eo al lanv en orin an disrannañ, ez eo an treañ en
orin an adunvaniñ – an hini hepken a zo o treañ, o treiñ kein, a c’hell bezañ gwir beoc’hier ar bed,
gwir atebeg war ar bed – hunvre Marx yaouank, hor bezet koun : « adunvaniñ mab-den gantañ eunan ». Ar c’heñver me-bed n’eo ket da gentañ ur c’heñver-anaout, nag ur c’heñver-c’hoantaat, hogen
ur c’heñver-salviñ. Tud o treañ, tud distroet hepken a c’hell kaout er bed ul levezon na ve ket touellus
d’an iziunadoù.

GOUDESKRID KENTAN
Diwar an doare ma ’m eus boulc’het va lizher e tleen komz eus levr Girard… Da adskoulmañ ar
poell ez in da gudenn ar sevenadur. Hervez Girard ez eo ar sevenadur an disoc’h eus ar feulster, eus
an aberzh-diazezer, pep kevredigezh o talañ ouzh ar feulster diwar-bouez brasoc’h feulster atav.
Moarvat n’eo ket dargouezh e ve en hon amzer ul luskelladur etre kelc’h-bac’h ar feulster ha kelc’hbac’h al lavar : diouzh un tu ul lavar peuruzet, dic’halloud da gas an istor hag o lezel e lec’h gant ar
15

Anv zo eus keal an « treañ » evit ar wech kentañ war Emsav 123/4 hh., 1977.
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Goude an daouad sartrek « adavidigezh (déréliction) ouzh ifern (“l’enfer c’est les autres”) », pennlein ar
romantegezh, e c’haller bepred astenn an divc’harzh ha degas an daouad marksek « renkad dispac’her ouzh renkad
wasker » ; an daouad bredelfennel, forc’hellek : « emouez ouzh diemouez » evit ar skourr araokadek (Freud e-unan da
gentañ), « diemouez ouzh emouez » evit ar skourr romantek (surrealourion h.a.) ; ivez an daouad « nidiadelezh ouzh
soliadelezh » e kement ma toder an nid evel ur bennaenn a araokaat.
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« () La mimésis d’appropriation divise en faisant converger deux ou plusieurs individus sur un seul et même objet
qu’ils veulent tous s’approprier () » (René GIRARD, Des choses cachées…, p. 35). « () C’est la mimésis d’appropriation dont
il faut toujours partir. () On peut ramener à ce mécanisme non seulement les interdits mais les rites, et l’organisation
religieuse dans son ensemble. C’est une théorie complète de la culture humaine qui va se dessiner à partir de ce seul et
unique principe. » (p. 27).

feulster pur, diouzh an tu all ar gredenn n’eus a werc’helezh nemet el lavar ; pe, doare all d’al
luskelladur-se : an derc’hañ dik, ar ouezoniezh, anavezet da logoz nemetañ, o talvezout d’ar
gwerc’hañ dik, d’ar sponterezh anavezet da braksiz nemetañ. Hervez Girard, e tegouezhomp en amzer
m’en em ziouel ar sevenadur er pezh ez eo en e ziazez : feulster. Sklaerius e kavan an diforc’h krenn a
lak etre logoz Herakleitos ha logoz Yann : logoz Herakleitos o vezañ lanv, feulster, gouezoniezh,
derc’hañ dik-ouzh-dik, logoz Yann o vezañ bepred war ziskarzh pa’z eo tre, tav, leterc’hañ o treiñ en
anderc’hañ. Kompren a reer ne c’hell bezañ a sevenadur nemet diwar logoz Herakleitos – ha mard eus
anv a sevenadur kristen ez eo bepred da heul gourmesk hag atoradur. Koulskoude ned eo ket bastus
deskrivadur Girard war veur a boent. Da gentañ, pa fell dezhañ chom er ouezoniezh (ne vern pere e
abegoù – ha zoken mar sell ar ouezoniezh evel ur marc’h Troia), ha dre se n’en deus lec’h gwirion da
reiñ d’ar C’hrist lakaet er-maez roll un didoueller, ur meni dreistbredelfenner o c’hourzhtreiñ an
nevedelezh, ar gravez, ar sevenadur dre ziskouez ez int frouezh ar feulster. Pe ziforc’h neuze etre
Jezuz ha Sokrates ? pe Bouddha ? Boniekoc’h didouellerion zo war an dachenn hiziv – soñjal a ran e
daou skrivagner emaon o paouez lenn o levrioù, E.M. Cioran18 hag Octavio Paz19 – ha n’o deus hini
anezho ezhomm eus ar C’hrist. A-walc’h e kredfen en deus Girard kement a aon da dremen d’ur
c’hevrinour ma ro da gomzoù ar C’hrist kempoellded ar savelennoù a ouezoniezh, – hag en dibenn e
koazh an Aviel d’un divezouriezh : ne ri ket feulster. Sklaer eo an Aviel evelkent : ar C’hrist eo ar
maen-azez, pimpatrom an denion distroet, ha ne c’hell den distreiñ gantañ etrezek an Tad nemet
bleniet gant ar Spered. E hent eo an hent nac’hus : seul nesoc’h an den d’ar goullo, seul aesoc’h d’ar
Spered labourat ennañ. Ar ouezoniezh, en eneb, zo he maen-azez en ergorelezh : an hent yaus eo-hi,
pa n’eus anezhi nemet mar tremener da leun pezh a zo goullo evit an hent nac’hus. Emañ enta e
dislavar boniek gant an Aviel. Ha dastum a zleer ez eo ar ouezoniezh an droug, he c’hondaoniñ,
pellaat diouti ? A dra sur e tlejed mar bije deuet ar C’hrist evit ober prosez an den, evel kampion an
divezouriezh, – met, e dibenn dezrann, petra eo an divezouriezh ha pep emreolerezh estreget
kempennadurioù eus an hent yaus ? C’hoazh ur wech, mar bije a-walc’h ganto evit salviñ mab-den, ne
vije ket ezhomm eus ar C’hrist nag eus an Aviel : spiriñ a raje ar yoga hag an askezioù all. Prepoz ar
C’hrist ne oa ket dispartiañ ar mad diouzh an droug. Gantañ avat ez eus deuet brezel, dislavar,
streboterezh : hentoù Doue n’int ket hentoù an den, setu holl. Hogen an den en deus da zerc’hel e renk
en hentoù a zo e re, hag e enor eo etre taoù all ar ouezoniezh, ar goulou prometeel o toullañ an noz
ma’z eo bet laosket. En o reuziadoù a drubuilh, a zigalon, e trofe a-walc’h Kornogiz o selloù etrezek
kravezioù ha « furnez » ar Reter. Met donoc’h eo gwirionez Kornog, ha hi gwadek, ha hi dizoue, eget
hini Reter. Houmañ a ya d’he fenn dre neantat ar bed ha n’eus ket ganti anv a silvidigezh pa n’eus mui
tra da salviñ en dibenn. Gwirionez Kornog eo e tremen silvidigezh ar bed dre an dislavar ret etre hent
nac’hus Doue ha hent yaus an den, e rank an den en em gannañ ouzh Doue, ar silvidigezh o tont dre e
varv ha marv Doue a-unan. Evit un hevelep emgann e rank ar ouezoniezh chom rez : n’he deus ket
d’en em stradañ pa’z eo al lestr o tougen mab-den. N’he deus ket kennebeut all da zont da vatezh an
Aviel.
Gwander brasañ levr Girard eo diwelout ar gourzheneberezh ret a zo etre hent yaus ha hent
nac’hus, etre bri an den ha bri Doue, etre gouezoniezh ha kristeniezh, krediñ da skouer e paouezo ar
18

« Après avoir gâché l’éternité vraie, l’homme est tombé dans le temps, où il a réussi, sinon à prospérer, du moins à
vivre : ce qui est certain, c’est qu’il s’en est accommodé. Le processus de cette chute et de cet accommodement a nom
Histoire. Mais voici que le menace une aure chute, dont il est malaisé d’apprécier l’ampleur. Cette fois-ci, il ne s’agira plus
pour lui de tomber de l’éternité, mais du temps ; et, tomber du temps, c’est tomber de l’hisoire, c’est, le devenir suspendu,
s’enliser dans l’inerte et le morne, dans l’absolu de la stagnation, où le verbe lui-même s’enlise, faute de pouvoir se hisser au
blasphème ou à l’imploration. Imminente ou non, cette chute est possible, voire inévitable. Quand elle sera le partage de
l’homme, il cessera d’être un animal historique. » (E.M. CIORAN, La chute dans le temps, Gallimard, Paris, 1964, pp. 191192).
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« Lorsque débuta l’époque moderne, l’éternité chrétienne perdit aussi bien sa réalité ontologique que sa cohérence
logique : elle devint une proposition insensée, un mot vide de sens. Aujourd’hui, le futur ne nous paraît pas moins irréel que
l’éternité. La critique de la religion par la philosophie, de Hume à Marx, est parfaitement applicable au futur, à savoir qu’il
est la projection de nos désirs et leur négation ; il n’existe pas et pourtant nous vole réalité et vie. Mais la critique du futur
n’a pas été faite par la philosophie : elle est l’œuvre du corps et de l’imagination. » (Octavio PAZ, Point de convergence,
Gallimard, Paris, 1976, p. 198).

feulster pa vo anat d’an holl e wikefre. E beoc’helouriezh kreizet war gudenn gevredadel ar feulster a
vir outañ a gemer preder gant ar brezel degemennet koulskoude ent ezpleg en Aviel.

EIL GOUDESKRID
« Gratia perfectio naturae », eme Sant Tomaz. Ya, peogwir edo natura perfectio gratiae endeo.
Tagore en gouie : « Aner eo seurt enklask ! Peurvat eo pep tra20 ». Buhezañ an natur zo buhezañ ar
c’hras. An tuginadur, an distro ne c’hoarvez ket da gentañ en natur, ne c’hoarvez ket dre youl an
distroer, na diwar-bouez e ijin, e araokadur er gouzout, hogen e-ser un dilez eus ar youl, un asotadur
eus an ijin, ur soc’hadur eus ar gouzout. Petra zo c’hoarvezet ? Nann, netra. Se.
« La messe le matin, la bombe le soir », a lavare e borzhierez diwar-benn Max Jacob. Heñvel eo
hon buhez. Pa glevan gant ar re glañv : « Mar’m bije youl muioc’h… », e respontan : « Nann, ar youl
n’he deus tra d’ober. Peoc’h, gortozit », o fiziout war an hent nac’hus. Ha, war un dro, ar skiantour ez
on da skeiñ en hent yaus dre arverañ kimioterapiezh warno. Atav Maria ha Marta, hentoù Doue ha
hentoù Promêtheüs. A-belec’h ’ta e komzan eus dilez ar youl, asotadur an ijin ? A-gichen an hini « a
vo en estrenvan ar marv betek fin ar bed ». Ken gwir all emañ dalc’hmat er bez ouzh hon gortoz – elec’h ma ne ra Doue na skiant netra evit ar gourvezour. Ken gwir all emañ en e glod, – met el lec’h ma
n’eus evidomp ’met noz ha goullo.
Ivez kudenn ar gouskor. An teirrannadur degemeret a-ziwar-lerc’h Merleau-Ponty : alvez, beved,
buhez, a zegasfe da zastum, e gaou, e vez ar c’hras gouskoret gant an natur. N’eus na sell naturel na
sell dreistnaturel, na den naturel na den neñvel. Ar sell kent a dalvez da c’houskor d’ar sell nevez en
diverk, en eilsamm, en eilsavel, en eilsun evel ma wisk an heol o neuz fraezh hag o ster klok war ar
pleuskoù dispis a spurmanted en deñvalijenn.
Dellid Girard eo diskouez ar peurnevez eo Logoz Yann e-keñver Logoz Herakleitos, evel ma voe
dellid Heidegger prouiñ ne dle Logoz Herakleitos netra d’an hil yuzev-kristen betek oad-gour e verc’h
henañ ar ouezoniezh ; houmañ, unanourez an denelezh, unan gant an istor hiviziken, a ya disuj evel
Yakob war-benn-hent d’an Ael. Eviti, derc’hañ zo derc’hañ, envel zo envel, evit urzh ar bed, gwir
hêrez da Roma gozh. Roll uvel, prevez, dirgel ar varzhoniezh eo lakaat a-wel an tu leterc’hadel eus
pep dezevout, merzout, ijinañ, an tu ledanvel eus pep lavarout, bezañ asaouer ar goullo e leunded ar
bed, melezour ar marv : sebelierez ! Hogen an hini a zo deut Logoz Yann betek e vez, o kemenn :
Lazar, sav ! a ya er-maez eus an deñvalijenn ma kas ar varzhoniezh he micher matezh, ma kantre ar
varzhoniezh, ganti en he dorn he lutig soetus e noz kreisteiz. Hi a arbenne : na dostait ket, rak flaer zo
gantañ, a bellae diouzh ar vreinadurezh pemdeziek, ha dre ur meni bigoderezh a gondaone kement a
oa boutin, trefoet, gwelet c’hoazh, diheson, astut, euz, disasun, didalvez, dister. Setu ar c’helan deut
da vev. Test eus ar skeudoù e oa-hi, test eus ar sked eo, ha gagiñ, ha tevel.

TREDE GOUDESKRID
Tu bennak war Emsav e komzer a zegouezhout er-maez eus an diforc’helezhioù, er poent ma
n’eus ken a vevennoù etre un diabarzh dibabet hag un diavaez distaolet, ma’z a euver pep stern-daveiñ
– a retvez gant ar sternioù-daveiñ eo an diforc’helezh. Dre ar poent-se omp tremenet, evit en em
gavout en ur saviad a nid. An nid n’eo ket drezañ e-unan ur gwarez ouzh an diforc’helezh hag ar
c’hombodadur : er c’hontrol, n’eus ket par d’an oaledoù-krouiñ evit genel harzoù, rannoù, chapelioù.
Gant ESB hon eus eñ kantouezet : seul vrasoc’h e teue lec’h an nid en hon meizadurezh, seul
rannetoc’h oa hon luskad diouzh al luskadoù all – ac’hoel en ur prantad kentañ, rak dre zerc’hel d’an
nid daoust da bep tra ez eo bet distremenet ar rannadur, karzhet pennaenn an diforc’helezh, tarzhet ar
c’hombod diwezhañ, an emsav e-unan. Ma n’eo ket an nid diforc’hus dre anien, atav e vez
forc’hellek : gantañ emeur « e-kreiz ar pont-e-kroaz, e kalon alezioù an amzer », e skoulm an hent
yaus hag an hent nac’hus, e poent-skej an amzer diazremm hag an amzer diazerc’h. Hervez ma
tibaber, e tegouezher war lez an tav, o tibourc’hañ pep hadenn a ziforc’helezh, pe e sanker en-dro e
kelc’hioù an ober, ar rannañ, ar c’hombodañ.
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A gement-mañ ez eus anv alies gant Reteriz : diankañ diouzh kelc’h an ober ; leterc’hañ n’eo ken
avat kinnig ar c’helc’h evel hini ar mervel hag an adenkorfañ, traletodiñ er par kosmek kantouezadenn
an adc’henel ez eo an nid. Ar c’hravezioù evel frouezh al lanviñ a stabilh ur bed all en tu-hont d’ar
bed, rak bepred e vez al leun war glask d’ur goullo nevez da genkizañ ; mar greont gant al leterc’hañ
ez eo evit furmiñ argeloù eus ar gwenved gant danvez ar bed-mañ : diwar ar glenn ez ervannont o
faradozioù laezh ha mel, o liorzhoù a repoz, tir na n-óg hon hendadoù. Pe, evel Reteriz, o c’hwezhañ
kuit an dazgwel ez eo an ervannadurioù-se, gant ur frenezi yen da gas an didouellerezh da benn poell
e reont eus an dieubiñ un emdroc’hañ diouzh kement boud ’zo ha diouzh an unan betek an hollneant.
En eneb, evit an hini a zo o treañ, evit an distroer, pep merzadenn, pep buhezadenn hag al lanviñ eunan gant e sevenadurioù hag e hontvedoù zo kemend-all a leterc’hadoù o poentañ etrezek ur
werc’helezh a zo tav, goullo, hollvezant. Distreiñ n’eo ket mont dizarempred, an doare eo da gaout
darempred diles gant ar bed, ar bev, ar boud en e bezh. A-raok an distro, lavarout « te zo me » a vez
ur garm a-berzh amourouzion pe barzhed, tud tostaet d’ar werc’helezh diwar-bouez ur striv divent, un
distremen foll eus ar beziadoù dre al lavar ; gant an distro, pa’z eo an treañ stad reol, e teu « int zo
me », « me zo int » da vezañ anadurezh a-viskoazh, devoud natur na oa nemet bezañ troet reizh evit e
verzout.

PEVARE GOUDESKRID
Ne dalvezje ket ar boan taeriñ evel ma reomp ouzh an turmud diforc’helour – ur c’hiz a vo
sammet ken buan all – ma ne vije ket da ziwall ar wir ziforc’helezh, hini ar c’harismoù. Er bed
durc’haet etrezek an tav, a zo tornaod an tav lez e leurenn, e c’hoariomp pep hini hon c’harism. Bez’
ez eo ar vicher – galwedigaeth eme Gembreiz – leterc’had hag, a-wechoù, danvez gouskor ar
c’harism. Netra siriusoc’h eget c’hoari ar c’harism. Nebeut da welout evel just gant ar frankizouriezh
en he giz nevez, lennegel-skolveurel, pleustret gant ezstourmerion a venn talvezout d’ar werc’helezh
al lammoù he deus graet dezho tapout dre he bac’hañ el lavar ha tañva ar goar divezh da lavarout ne
vern petra.

PEMPET GOUDESKRID
Siriusted ar ouezoniezh en he c’hresk, devri an arz en e yaouankiz eo o feiz, krediñ emaint o vont
da reiñ o c’hoant d’an dud. E-se e reont unan gant youl ar silvidigezh. Ur wech anataet ned eo ket ar
ouezoniezh evit diraez pezh a bromete, n’eo ket an arz evit tremen ur c’helc’h merket, e forc’hont
diouzh pep hent, yaus pe nac’hus, hag arabat o c’hemer a-zevri. Un dlead eo divasklañ ar re a chom
stag ouzh an eorizhoù kozh, o vagañ kealiadurezhioù soutil-ouzh-soutil ar gouzout-dic’houzout, arz
puraet an nihil. P’o deus kollet skiant an devri ha betek pep bri.

LEVRIOU
Emmanuel LE ROY LADURIE :
Le territoire de l’historien. – I, Paris 1976, Le territoire de l’historien. – II, Paris 1978.
Setu daou levr, savet gant unan eus ambilherion an istorouriezh arnevez e Frañs. Bodañ a reont
pennadoù a-zivout danvezioù ken diseurt hag ar metou kouerel, an hin, an hilastaliñ – ar sekredoù
dizeur ! –, ar chouanerezh, an darreuziadoù, ar speredegezh, kendro ar feurmoù e Paris, an dielloù
milourel gall, ar c’hustumoù h.a.
Unan eus ar pennadoù pouezusañ, Unvanadur mikrobel ar bed (II, pp. 37-97) zo ahelet war geal
an dudegezh eizik, amprestet war-eeun diwar tolz eizik an derc’hanouriezh : dindan an dudegezh-se
ne red ket ar c’hleñvedoù, ar vosenn a chom bevennet en un amgant strizh hag e steuz tamm-ha-tamm,
evel ma c’hoarvez en un dolzenn uraniom re vihan evit reiñ tro da bep neutronenn da ziframmañ un
neutronenn all. A-us d’an dudegezh eizik, ar c’hleñvedoù a red seul vuanoc’h ma’z eo tudekoc’h ar
metou, evel ma liesa an neutronennoù dizalc’h en un dolzenn uraniom bras a-walc’h evit ober ur
vombezenn atomel. Kresk ar boblañs en 13t hag er 14t kantved, o lakaat an dudegezh da sevel,
paotadur an eskemmoù etrekevandirel, o deus roet tro d’ar vosenn da redek. Ar verventi devoudet
gant ar vosenn a ziouennas ar boblañs ken e tiskennas an dudegezh dindan ar barr eizik ha, da heul, e
steuzias ar c’hleñved dioutañ e-unan, betek ar mare ma adsavas an dudegezh uhel a-walc’h adarre.
Meur a gelc’htro kleñvedel a voe en Europa betek an deiz ma voe kavet an doare da bareañ ar
glañvourion.
Danevell vuhez Adolphe d’Angeville (I, pp. 349-392), ur brientin eus mare Unpenniezh Gouere,
nevezour ar gounezerezh tro-dro da gêr Lompnes, e Bourgogne, a ro digarez da Le Roy Ladurie da
reiñ e vennoz war arver an hentennoù stadegel en istorouriezh. Un enklask stadegel renet gant
d’Angeville war stad Frañs e 1830, embannet gantañ dindan an talbenn Essai sur la statistique de la
population française, considérée sous quelques-uns de ses rapports physiques et moraux, a zisoc’h
d’ar c’hlozadur ez eus div rann e Frañs, unan a bep tu d’ul linenn a ya eus St Malou da Geneva, evel
div bobl estren an eil d’eben. En Norz emañ ar Frañs diorreet, gant tud mentet uhel, gougevanet mat
ouzh ar reizhiad armerzhel-kevredigezhel-politikel ; er Su emañ ar Frañs paour, gant tud vihan, eleze
ur boblañs isvaget, ereet laosk ouzh ar reizhiad evel ma weler dre niver an distouidi hag an eneberezh
ouzh an telloù. El lodenn diorreet ez eo bodet an tiez ha, da heul, sevenetoc’h ha desketoc’h an dud
eget er Su, ma emañ kollet pep hini en e atant, pell diouzh e amezeion. Daoust dezhañ tuañ, dre vras,
gant klozadurioù d’Angeville, Le Roy Ladurie a denn ar selloù war an evezh a ranker lakaat en arver
ar stadegoù : sifroù an Essai a denn d’an departamantoù ha netra ne lavar ne ve ket kavet diforc’hioù
bras o kemer an hinienn da unanenn stadegel.
Ar gouerion c’hall eus ar 16t kantved (II, pp. 153-179) zo ur studienn renet e diarsell un
drevreizhiad e kempouez etre kresk ar boblañs hag ar c’henderc’h magadurezh e Frañs ar 16t kantved.
Diwar vont, an aozer a ziskouez ez eo bet devoudet ar monc’hwezh, e derou ar 17t kantved, gant ur
c’hresk herrek eus poblañs ar c’hêrioù hag ur c’hresk gorrek eus ar c’henderc’hadoù gounezel er
c’hantved a-raok, ha n’eo ket, evel m’eo bet lavaret kant gwech, dre vertuz an aour hag an arc’hant
eztennet eus Amerika. O keñveriañ kenderc’husted ar gounezerezh en Izelvroioù hag e Frañs e weler
ervat gwikefre an dilañs kemeret er vro-mañ er 16t-17t kantved. Priz uhel an edeier, devoudet gant o
rouezded en ur boblañs niverus, en deus broudet ar gouerion da zilezel ar chatal, eleze an doare
nemetañ da gavout an temz en dije roet tu da greskiñ an askoradoù. Ret e vo gortoz an 18t, ha zoken
an 19t kantved, evit ma c’hoarvezfe e Frañs ar reverzhi c’hounezel a oa bet en Izelvroioù tri c’hantved
a-raok. Eno, bennozh d’ur goulenn kreñv evit ar c’hig a-berzh kêriz, ar gouerion o deus maget loened,
ar re-mañ o deus graet an teil en deus roet tro da lieskementiñ ar c’henderc’h edeier. Da heul, ar
boblañs he deus gallet lammgreskiñ d’he zro. Ar c’hempouez etre poblañs ha kenderc’h ar vagadurezh
e Frañs, er 16t kantved, zo ereet ivez ouzh rannidigezh an douaroù, dispennadur an domanioù bras,
paouradur ar wezhourion douar, emled perc’hentiezhioù ar vourc’hizion hag an ofisourion, diwargoust an noblañs, ar gloer hag ar gouerion.

An dudoniezh e-giz Rétif (II, pp. 337-397) padal, zo un enklask war gevredigezh ar maezioù en 18t
kantved, al luskoù a ziverzer enni, diwar levrioù Rétif de La Bretonne (1734-1806). Le Roy Ladurie a
ginnig un doare da lenn un darnig eus skridoù Rétif, diouzh prederioù un istorour a vremañ. Evit-se e
ra evel ur strilhadur eus La vie de mon père ma tanevell Rétif istor e diegezh. An istorour a ziforc’h a
bep eil, stuzioù tiegezh Rétif ha reoù ar vro ma’z eo en em staliet e derou an 18t kantved, Sacy, nepell
eus Auxerres er gevred da Baris. Diouzh un tu emañ Nitry, kavell tiegezh Rétif, ur gêriadenn heverk,
stuziek. Stok outi emañ Sacy, un drev warlerc’hiet e pep doare. War al leurenn-se e c’hello tad
Nicolas, ur c’houer pinvidik ha gouvriad, c’hoari ur roll devoudus e teurzfurmadur doareoù labourat
ha bevañ tud Sacy : eñ, Edme Rétif, eo a roas al lañs kentañ a aotreas kouerion (labourerion douar ha
gwinierion) ar vro da dremen eus an dienez d’ar baourentez ha d’an emskiant anezhi. Ne droc’holias
ket emframmoù kevredigezh Sacy, met degas a reas un nebeut kemmoù enni. Dre ar ger hag ar skouer
e yec’hedusaas poblañs ar gêriadenn. Bennozh d’ar genurzh yec’hedus-se e tegouezhas ar 14 bugel a
roas dezhañ e ziv wreg d’o oad gour, war-bouez unan a varvas da 15 vloaz. Daoust d’al liammoù a
geneiliezh hag a obererezh en doa gant ar person dizoue, e talc’has, a-hed e vuhez, d’e bedennoù
pemdeziek. Edme Rétif, ozhac’h douar La Bretonne, a voe pimpatrom ar c’houer gouvriad, den a
fiziañs an aotrou, tailhanter ha barner. Ar pep souezhusañ, marteze, eo an teirrannadur a ra Le Roy
Ladurie e metou kouerel Sacy. Ar gouerion binvidikañ hag ar gouerion baourañ en em gav bodet e
degouezhioù niverus : ar re gentañ a c’hell skoazellañ hag a skoazell ar re all e kant doare disheñvel ;
ar gouerion baour, diouzh o zu, a ampar ur boblañs niverek, un nerzh emgann galloudus e dalc’h ar
gouerion binvidik. Etrezo ez eus ur rann kouerion pinvidik a-walc’h evit argas ar re baour diouzh o
douaroù ha re wan evit stourm ouzh ar re vras. Krediñ a rafed gwelout un dezrann eus ar metou
kouerel en deiz a hiziv e Frañs. N’eus diforc’h ebet avat e stuzegezh an holl gouerion-se, bras, bihan
pe grenn. Ar gwaz eo a ren war e dud, a gastiz gwreg ha bugale, a ren war vuhez revel an holl hag en
em garg da gavout priedoù d’e vitizhion evel d’e vugale.
En ur pennad all anvet Truez evit an alouberion (II, pp. 414-427), Le Roy Ladurie a ziskouez
disolded hag amoedigezh keal an « trevadennerezh diabarzh » a zo maen-bonn kealiadurezh Robert
Lafont.
N’eo ket ret mont pelloc’h evit gwelout pegen diseurt eo an danvezioù pleustret gant an aozour ha
pegen liesek e hentennoù hag e ziarselloù. E nep lec’h ne zispleg al lieselezh-se hag en aner e ve klask
diskleriadurioù sklaer war linennoù blein ha gwrizioù e breder. A-hed ar pergont pennad bennak bodet
e div levrenn dev e kaver koulskoude elfennoù boutin, nac’hel alies, a daol goulou, dre o nac’helezh
end-eeun, war bederioù ha luskedoù an istorourion a vremañ.
Da gentañ nikun eus ar 43 studienn n’eo gouestlet d’ar politikerezh, d’ar galloud, d’ar stourmadoù
politikel, d’an arz pe d’an ober krouüs. An hini nemeti a ra anv eus al levierezh zo gouestlet d’un
enklask war amparadur ha freuzadur ar strolloù-pouezañ e lez Louis XIV1. Eus al luoz ne weler nemet
e roll e ledadur an darreuziadoù2. En ur pennad hepken ez arver un dezverk politikel : Degouezh a hir
amzer en istor kevredadel : ar skouer chouan (I, pp. 169-186). E sigur labour Paul Bois, Les paysans
de l’ouest, e tispleg Le Roy Ladurie an hentenn diembann arveret gant e genvreur evit rentañ kont eus
kartenn bolitikel maezioù kornog Frañs en deiz a hiziv. Hervez Paul Bois n’eus arbenn saviadelarmerzhel ebet d’an diforc’hioù a stader e livioù politikel kouerion maezioù Kornog Frañs abaoe an
Dispac’h gall. Iskisoc’h c’hoazh, n’eo ket rouez an degouezhioù m’o deus kouerion ’zo mouezhiet aenep d’o lazioù armerzhel. Ar re o deus klasket displegañ, dre ar saviadoù armerzhel, kartenn bolitikel
Kornog Frañs, André Siegfried er penn kentañ anezho3, zo degouezhet gant dislavaroù ken don en o
striv da liammañ al liv politikel ouzh emframm ar berc’hentiezh-douar, m’o deus kredet, en dibenn,
ober galv da sorc’hennoù evel ar spered-kenel ha beuziñ er c’hevrin ur gudenn na gavent
displegadenn heboell ebet dezhi. Gweladur Paul Bois zo diazezet war geal an « darvoud mammenn ».
Hervezañ kartenn bolitikel Kornog Frañs zo bet treset, evit ouzhpenn 150 vloaz, da vare brezelioù ar
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C’hornog e-pad an Dispac’h. Ar pastelloù gwenn zo chomet gwenn abaoe hag ar re c’hlas zo chomet
republikan pa n’int ket aet ruz. En un doare, an darvoud a zo bet trec’h d’ar saviadoù. Ar Chouanerezh
zo bet an darvoud orin en deus furmet un darn eus speredegezh metou kouerel Kornog Frañs ; war un
dro andon ha dave an emzalc’hioù politikel, poent-kejañ ha -disparti.
Evit Le Roy Ladurie, tezenn Paul Bois zo dezhi ur perzh heverk ; daskoriñ a ra d’an istor un
darvoud n’en deus lec’h ebet en istorouriezh kementadel diazezet war ar stagedoù, ar c’heitadoù, studi
plegennoù an hir amzer, linennoù blein an emdroadur kantvedel. Hentenn Paul Bois zo un doare da
vont d’an troc’hoù a stader er poent hag er pred ma frailh an emframmoù kozh o lezel o lec’h gant
emframmoù nevez. Troc’h dizireadus d’an daveoù pourchaset gant an eil emframm hag egile. « An
tremen dargouezhel eus un emframm d’unan all, an degemmadur a van, peurliesañ, en istorouriezh
evel er vevoniezh, ar rann warzhus, ma hañval ren an devoudoù dargouezhel : eus ar rann-se,
devouderioù, kevrinus alies, a zidroc’h e maezienn ar bezusterioù, taoleadoù a retvez, a anad splann,
adal ar mare ma rezont, tra ma oant, ur frapad a-raok, ken dirakweladus ha ma oant digent, » eme Le
Roy Ladurie4. Enebiñ a ra hentenn Paul Bois ouzh hini an armerzhourion amerikan nevez a sav
patromoù jedoniezhel eus ar gevredigezh, a-gevreizh gant an amzer, evit gwelout pezh a c’hoarvez pa
« lamont » un darvoud. Evel-se o deus diskouezet ne ve bet, koulz lavarout, kemm ebet e diorreadur
armerzhel ar Stadoù Unanet ma ne vije ket bet eus ar Brezel Disparti, eus an hent-houarn pe an New
Deal. Evit Le Roy Ladurie an div hentenn-se zo kenglokaus, an eil o talvezout da bouezañ un darvoud
hag eben da dizhout un darvoud en deus trec’het d’ar saviadoù ha d’an amzer.
Kement-mañ a ziskouez, evel ar peurrest eus e labourioù, n’emañ ket pell Le Roy Ladurie a soñjal
ez eo ar politikerezh tra eilrenk ha dister. An istor n’emañ ket evitañ er politikerezh na kennebeut,
moarvat, en ober mab-den. Un talbenn azonus en deus lakaet d’ur strobad pennadoù gouestlet da
hanezadur an hin : An istor hep an dud (I, pp. 417-536). An istor n’eo ket un dra a reer met un dra a
studier ha n’eo ket forzh penaos evit lavarout forzh petra ! Er c’heñver-se kement skrid, kement
diarsell kemeret gant an istorourion arnevez zo un nac’hadur eus an istorouriezh stalinour, dogmatek,
apologetek, eus an istorouriezh lakaet e gwazoniezh un embregadenn denel, forzh pe hini e ve.
An hentennoù niveroniel ha stadegel zo ganto brud ar skiantoù resis. Evit an istorourion a vremañ,
ar sifroù zo ganto un ergoregezh sioulaüs. Prouet o deus dija o gwerc’hegezh oc’h aotren tizhout
danvezioù a oa diziraezus hepto (ar barr-bevañ, kendro ar boblañs, ar prizioù, ar c’henderc’hañ h.a.),
ha lakaat a-wel anadennoù na oant ket bet spurmantet betek neuze. Daoust ma arver puilh seurt
hentennoù, Le Roy Ladurie a ziskouez un tamm disfiz outo. Evitañ o c’hefridi zo digejañ tuezioù hir
amzer. Evezhiek a-walc’h eo, forzh penaos, evit chom bepred gant ur dezrevell eus an disoc’hoù,
eleze ur strobad keitadoù dileizhet en ur prezeg liestuek a-walc’h evit reiñ digor d’an holl
intentadurioù.
An istor zo ar pezh a gomz anezhañ an istorourion kalz muioc’h eget pezh a ra an dud. Arvestiñ a
reer outañ, met n’en greer ket. Aze emañ moarvat unan eus an arbennoù a ra d’an istorourion arnevez
lezel a-gostez ar stourmadoù politikel ha kevredigezhel. O freder n’eo ket lakaat a-wel ar poell en
istor, urzhiañ an darvoudoù, an anadennoù, an devoudoù, diouzh ar finvez a ro ster dezho, evel ma oa
hini Hegel. An denelezh n’eo ket muioc’h ur poent-dave evit an istorourion arnevez. Argaset o deus ar
varksouriezh hag he finvez denelour. Aet int betek penn oc’h argas pep finvez. Eus ar finvezioù ne
chom nemet lec’hiennoù boutin, boazioù kozh, evel an demokratelezh, ar frankiz, n’int nag un dave
nag ur stur da breder an istorour. Ar poell kent en em gav bruzhunet e tammoù diarselloù bihan ; ar
pezh a chom anezhañ zo un tuez, pe gentoc’h, an tuezioù. Pep danvez studiet a denn d’un enezenn
gollet e-touez un engroez a enezennoù ken kollet all. Deur Le Roy Ladurie evit an dodennoù
diforc’helour a glot enta gant gourgammoù an istorouriezh a vremañ.
N’eus ket eus den an istorouriezh arnevez evel ma’z eus bet eus den an Azginivelezh, an den
hegeliat pe varksat. An den zo unan, e-touez re all, eus sigurioù labour an istorour. Anezhañ ne chom
nemet dezverkoù : e hoali keitat, oad keitat e zimeziñ, niver keitat e vugale, pouez keitat ar c’hig a
zebr, hag ec’honad keitat ar gwin a ev en ur bloavezh, niver keitat an oferennoù a c’houlenn evit e
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silvidigezh h.a. Ar boud-se diempret ha keitadet dre stadegoù diniver, an « den istorel » evit Le Roy
Ladurie5, ar pezh a chom eus an den ur wech tremenet dre vilin an istorouriezh arnevez.
E berr an istor en deus kollet e unvez. An darempredoù etrezañ hag ober mab-den zo distennet.
Diarsell an hir amzer, istor an hin, al labourioù gouestlet d’an anadennoù kantvedel ha milvedel a
zifourk war un istor kosmek n’en deus mab-den gwered ebet warnañ. Diouzh un tu all, diarsell ar
c’horrgevredigezhioù plouezel, dre al lec’h brientek roet d’un dudenn en emdroadur ar
c’halvezerezhioù hag ar speredegezhioù, ar pouez roet d’ar vuhez pemdeziek, da donkadur an den
keitat, eleze, d’ar reuzeudig keitat, a gant ober ha preder mab-den e bevennoù eus ar strishañ.
Dre ersav ouzh hentennoù ha, dreist-holl, heuliadoù an istorouriezhoù kent, re ar varksouriezh
pergen, e liesa Le Roy Ladurie e ziarselloù hag e hentennoù. Gouzout a ra o deus kaset an
istorouriezhoù kent d’ar brezel, d’ar c’hampoù-bac’h, d’ar c’hontrol bev eus ar finvezioù a embannent
evel o re. Ouzh seurt gwalloù e venn d’an istorourion arnevez pellaat. An istorouriezh ne zle ket
magañ ar feulster, an drouklazh, ar marv. Penaos touiñ avat n’eus ket e kalon an istorouriezh arnevez
gwalloù ken gwazh hag ar re a venn argas ? Disteraat ar politikerezh ha n’eo ket kadarnaat ar renadoù
a zo e gaou an dud a zo gwasket ganto ? Hag ar feulster ? Petra feulsoc’h eget feulster ensavadekaet
ha reizhiadekaet ar Stadoù ? Hag a-walc’h eo disteurel pep finvez evit tremen e-biou d’un istorouriezh
kantreizhus ? Mard emañ an istor er maez eus ober an dud, n’eus mui istor ebet ; an istouriezh a zeu
da vezañ ur geliadurezh tonkadelour a c’houlaka marv an istor end-eeun. Aes eo gwelout ar splet a
c’hell tennañ itrikerion akuit eus seurt trell-lagad kealiadurel evit ober d’an tonkadur treiñ war o zu
mat.
Daoust ma ne hañval ket Le Roy Ladurie bezañ emouez ouzh holl amplegadoù ar gealiadurezh
istorour a vremañ e tiskouez ervat ez eus en he diazez ur c’helc’h-bac’h a ranker terriñ diastal oc’h
ober galv da hentennoù ha diarselloù digent.
G.M.
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LIZHEROU
Digant Louis Lemoine da Guy Étienne e respont d’e “Lizher eus Saint-Émilion”.
Evit a sell an Emsav, me ’gred eo bet evidomp ar pezh a anvfen ul « lec’h a ster », un andon a
ster. Da brouiñ se n’eus nemet kounaat ar pennadoù evel Pal an Emsav eo bezañ poell ar vro ha kalz
re all awenet heñvel. Klasket hon eus bezañ kempoell betek an dibenn. Bezañ kempoell en deus hon
c’haset betek an distruj met ken buan all e vijemp degouezhet er paranoia, a zo un doare kleñvedel da
chom kempoell koustet a gousto. Er c’heñver-se eo e kav din hon eus bet un ergerzhadur nes a-walc’h
da hini marksourion ’zo e-giz J.P. Le Dantec. Klasket hon eus, evel ar varksourion, kaout en hon
c’herz ur reizhiad klok ha « skiantel », bezañ gouest da gomz « evel emsaverion » eus an holl
gudennoù, war an holl dachennoù ha pa ve arz, familh, politikerezh, yezh hag all… Ar gempoellded
zo forc’hellek koulskoude ; un arm kreñv eo hag a ro ur santimant a leunded, a c’halloud, hogen bresk
eo ivez, rak a-walc’h eo d’un elfenn eus ar reizhiad terriñ, bezañ karzhet, evit ma kouezhfe ar savadur
en e boull, hag afo. Sed ar pezh a zo c’hoarvezet ganimp ha gant marksourion giz J.P. Le Dantec.
« Quelle chute ! » emezañ. Ya sur. Nemet rankout a reer merzout evelkent ez adkav J.P.L.D. e
« capital de départ », id est ar yonez, ar bri evit an dud, an talvoudoù o doa e lakaet da vont e-barzh
strolloù kleiz(elour), an talvoudoù o doa dres lakaet brall er reizhiad parano. Soñjal a ran bepred ez
eus elfennoù boutin etrezomp hag an ezvarksourion-se evit a sell furm an istoradur. Betek eno, met
ned a ket pelloc’h, an hevelebiezh etrezo ha ni. Aner, avat, e ve keñveriañ, tostaat, nemet e klaskfemp,
evel ma lavarez, diskouez emaomp c’hoazh « war an talbenn » dre ma kenvevomp int ha ni e n’ouzon
peseurt « netra ». Krediñ a ran eo kalz yac’hoc’h klask an dra-se a red a-hed istor an Emsav (ESB)
adal an « dispac’h hiniennel » betek distruj an Emsav evel reizhiad, andon a ster, ar pezh a’m eus
anvet ur wech an nac’helezh (marteze ar pezh a zo evidout ar goullo ?). An nac’helezh o vezañ – mard
omp uvel a-walc’h, va breur ! – lusk ar boud, ar yaelezh « en creux »…
05 10 78.
***
Digant Roger Le Nestour da Yann-Baol an Noalleg.
Se lavaret, daoust ma kavan skort da bennad, emaon a-du gant an embreg a’c’h eus boulc’het adreuz da’z holl skridoù. Ar goullo a santez a vez santet gant mui-ouzh-mui a dud er mare-mañ. Anat
eo ne spir ket mui ar vedouriezh kozh. Tu a zo da soñjal e vo diverket a-barzh nemeur an tachadoù
diwezhañ a isdiorreadur rakgreantel hag e c’hello holl wiskadoù ar boblañs bezañ perzhiat er
stuzegezh-veveziñ. Nemet e spurmanter ivez ez ay didalvoud ar vedouriezh goveliet e-ser ar stourm
ouzh an isdiorreadur hag ar baourentez. Hag e vo echu an istor neuze, p’o devo an holl tizhet live an
aezamant ? Ne vo mui netra da ober ? Ha ne vo ket kentoc’h ur bern gallusterioù nevez ? Ne
glaskomp mont er-maez eus ar sodelloù nemet peogwir e santomp ez eo deuet da vezañ gallus bremañ
distremen ar sodelloù. Ne spir ket mui palioù a zo war-nes bezañ tizhet. Hon Atebeion veur en goar
ervat, setu perak ez ampellont ar mare ma vo tizhet ar palioù-se. Dalc’het e vez rannvroioù ’zo en
isdiorreadur, jedet e vez ar Gopr izek e daore da lezel gwiskadoù ’zo er-maez eus ar stuzegezhveveziñ, en anv ar stourm ouzh ar monc’hwezh hag an enkadenn armerzh evel just. Evel gwechall e
kendalc’h ar stourmoù etre dalc’hidi ar skol lik ha re ar skol libr, nemet e c’houziz live an
deskadurezh kentañ derez. O vezañ ma chom diziskoulm ar c’hudennoù naontekvidik ez eus c’hoazh
un asvan a istor. Met emouez ez a mui-ouzh-mui an dud ouzh an asvanegezh-se. Ha dic’houzañvadus
e teu da vezañ ar sodelloù evito, dre ma ne glot ket mui ar re-mañ gant retvez ebet. Chomet eur
c’hoazh gant un divezouriezh a oa hini skolioù an Trede Republik ma tesaved soudarded evit an
Digoll, ha trueziñ a ran ouzh ar gerent n’o deus nemet an divezouriezh-se da legadiñ d’o bugale. E pep
keñver emeur dirak ar goullo. Tu zo evel just da wiskañ gleuroù ha da genderc’hel war ar roudennoù
kozh, o vevennañ e breder d’an dibab etre ur gevredigezh kevalaour hag ur gevredigezh varksour. Tu
zo ivez d’en em repuiñ en tremened, evel an integrourion pe tud ar Mouvement Breton. Hervez e vefe
ar genelwerinelouriezh oc’h addiwanañ er mare-mañ : pep tra zo mat evit tec’hout rak ar goullo ().

03 11 78.
***
Digant Yann-Baol an Noalleg da Roger Le Nestour.
Gortozet ’m eus pellik a-walc’h a-raok diskrivañ dit, rak ne ouien ket re vat dre be tu kregiñ. En
niverenn-mañ ez eus anv kalzik c’hoazh eus ar « goullo », daoust ma anzav Guy Étienne eo deuet da
vezañ tarte à la crème un toullad skrivagnerion er mare-mañ. Bezet a vezo, dav en em c’houlenn da
gentañ-penn ar perag eus seurt « giz ». N’eo ket ur c’hiz forzh penaos, pa’z eus anv anezhañ abaoe
pellik amzer a-walc’h, abaoe an 19t kantved lakaomp. Diouzh e du, Gwenael Maze a lavar « en deus
an istor kollet e unvez », pe « ar poell kent en em gav bruzhunet e tammoù diarselloù bihan ». Oc’h
adkemer unan eus frazennoù Guy Étienne : « n’eus netra eus ar beziadoù a ve diouzh hon c’hoant : ar
goullo zo goullo ar bed a-dal d’hon c’hoant ; hemañ, dirak ar bed, ne oar mui nemet melezourañ ar
goullo, eleze tevel, ha treiñ e gortoz () », e santer mat-tre ez omp aet betek penn hon dehentadur diwar
an danvez hon eus bet da herezh. Da lavarout eo emaomp a-du en un doare evit stadañ peuruzadur ar
gallusterioù kozh, eleze emaomp « e penn un hent », « e dibenn un istor », « war ribl ar goullo »…,
hervez an dro-lavar dibabet. Ha bremañ e teraou un enklask all… Pep unan a lusk da vont gant e hent
etrezek tareadoù diergerzh, ken ma anad ur meni bruzhunadur ha forc’hadur. An eil a gomz eus
« treañ », eus « distro », « tuginadur », egile eus « c’hoari », eus « souezh »… An daou zurc’hadurmañ n’int ket nevez ha n’int ket dislavarus. Evel just e chomont c’hoazh taolioù-arnod, raktresoù ha
dav e ve kenderc’hel gant an enklask. Met pa sav kudennoù gant embann ar gelaouenn, me gav din e
vo kendalc’het en un doare all, war grenn dermen lakaomp. Evel just, kement-se ne laka ket e kont
hon c’henlabour e par an araezioù nag e par ar preder. Pep unan en deus da dresañ e hent hep gouzout
da belec’h ez a, ent hiniennel hag ent strollennel, rak « tresañ e hent » ne dalvez ket treiñ da zidreveg
en e bart e-unan. Er c’hontrol.
« Pep tra zo mat evit tec’hout rak ar goullo », emezout… Degaset ’m eus war Emsav kudennadur
« dibenn an istor », marteze peogwir e’m eus sammet ar gelaouenn e penn he hent hag ez on bet
kizidikoc’h eget ar geneiled all ouzh an arvez-se. Koazhet eo koskor ar gelaouenn betek tri pe pevar
den ha divizet hon eus e oa echu he remzad. N’eo ket ur c’hwitadenn, ur berzh naket. Meur a abeg a
zo, an diouer a arc’hant dreist-holl, an diouer a lennerion – ar c’helaouennoù e galleg n’int ket lennet
muioc’h avat ! –, an diouer a genglev etre ar skrivagnerion – diaes da verzout e pennadoù o tennañ
d’un danvez ken nes evit tud n’emaint ket er frond ! Karezet on bet da chom e par al lavar. Dav din
anzav ne gomprenan mann e seurt goulakadenn. Petra a dalvez « chom e par al lavar » ? Petra a
dalvez « mont en tu-hont d’al lavar » ? Seurt frazennoù zo di-ster evidon. Rentañ ur servij bras din e
ve diskouez penaos e choman e par al lavar ha penaos ez eus tu da vont en tu-hont. Un afer all eo avat.
A-benn ar fin, e diouer eus ar peg damkanel, da lavarout eo peuruzadur an emdouelloù kozh fardet
hervez rekipeoù un toullad damkanourion eo koazhet an « enbezañs » betek he amgant bihanañ evel
ur bramm en ec’honder. Sañset ez anad er mare-mañ un distro war-du an hinienn, pep unan o plediñ
gant e aferioù, gant e gorf, o klask en em zibab er janglenn ha pleustriñ war e « eurvad ». Diouzh ar
c’hiz eo ar jogging er c’hoadeier, evit ar yec’hed evel just. Uzet ar C’haozioù bras e soñj an den ennañ
e-unan hag en e gorfig paour a-greiz-holl. Dav e noilhat, ha kavout a reer un dra da erlerc’hiañ ouzh
an ober strollennel – ar preder o vezañ un embreg strollennel ivez. Peadra ez eus d’en em c’houlenn
ha n’emañ ket ar gwir gant an dud-se, pa weler ar sirk a zo e pep lec’h. An « adframmadur
armerzhel » da skouer : goude an dilennadegoù o deus gounezet ar pennoù bras e vije droch evito na
gorvoiñ an degouezh ha kempenn o zi evel ma plij dezho. An houarnouriezh, an deskadurezh –
kelennerion, skolaerion, evezherion –, an elektroniezh, ar bomperion, ar gouerion, e berr gomzoù al
lec’hioù nad int ket askoradus hervezo – hervez o reizhiad – a zo kaset d’an traoñ hag « adframmet ».
N’ouzon ket pegoulz e vo tizhet « live an aezamant » gant an holl, met sur on n’eo ket warc’hoazh an
derc’hent. Hag o c’hortoz e c’hortozomp… Ha diouzh an tu all, e-touez an drec’hidi e ren ar meskach
brasañ, ken ma’z eo ur fent o gwelout en em zebriñ kenetrezo. Ma ! N’ouzon ket petra ez afemp da
ober e seurt furlukinerezh… Hag e-keit-se e kendalc’h ar « brasniver dilavar » da devel. Dirak ar
goullo ha barr ar muzul ! Bemdez-doue e klevan ar gelennerion o klemmichal dizehan en abeg d’ar

sodell, d’an nebeut a zeur a gavont d’an torr-kein hag en o daoulagad an hiraezh, an dic’hoanag goloet
gant gerioù a vennont mousfentus. Sparlet war an tu-se ivez, klenket en ur c’hombod. Emañ ar
politikerezh, an divezouriezh, ar vuhez vicherel, armerzhel bac’het. Anv ez eus a bep tu a
« enkadenn », enket ar C’hornog… Ned eo ket gwell evit peurrest ar bed, pa glaskont pleustriñ an
hevelep hentoù. Ha dav e vo gortoz e tegouezhfent e penn an hent-bac’h, ’m eus aon. « Digeriñ ar
vuhez d’ar goullo », emezon. Eleze ijinañ hentoù nevez, « tresañ hentoù nevez ar vuhez dazont »…
N’eus tra all d’ober. Arabat dimp bezañ trellet gant remedoù kozh lakaet e giz an deiz, dav pleustriñ
hon-unan hep bezañ sur da bengenniñ. Ha se a ve « treañ » ?
Pa c’houlennez « hag e vo echu an istor neuze, p’o devo an holl tizhet live an aezamant », ne
ouzon ket petra respont. N’ouzon ket petra eo an istor. Evel just e’m eus mennozioù ivez war an
divoud, met nac’hus e vefent kentoc’h. E-barzh da lizher e hañvalez lakaat an istor da dremen dreistholl e par an araokaat danvezel a-geñver gant an araokaat politikel ha divezel. An istor a ve mont
« war-raok » e par an aezamant, an divezouriezh, al leviourezh. N’ouzon ket ha mont « war-raok » eo
kreskiñ an aezamant ha diorren ar gevarzhelezh. Seurt finvezioù zo bet dodet gant hon sevenadur ha
n’int ket sevenet evit c’hoazh. Chomet int evel gerioù-stur ha kiladennoù zo alies. Stourm ar renkadoù
ned eo ket echu c’hoazh, nag ar stourmoù all evit ma vefe sevenet ar gerioù-stur-se. Ne c’hellomp ket
tremen e-biou ivez, pegen tuginet e vefemp. Un touell ouzhpenn ne ve ken. En ur mare e vennemp
« eztreiñ », eleze mont « er-maez » – er-maez eus an « enbezañs » – ha luskañ un argerzhdaelerezhekaat. Bremañ e venn da reoù zo « distreiñ ». Evel just « distreiñ » ned eo ket treiñ kein, met
morse n’hon eus en em aterset war ar pezh a felle dimp kas da benn. Ya, anat, abegoù lakadel a zo,
met komz a ran-me eus an abegoù gwerc’hel, hag e-touez all ar c’hoant da gengrouiñ, da
gendezrannañ, da gedvevañ. Mar hon eus c’hwitet war un dra bennak ez eo war gement-se ha n’eo ket
war c’hourzhtreiñ ar gevredigezh. Ur bern traoù zo chomet dizezrann hag a chomo : ha da gentañ-holl
sol hon embregadenn, hon c’hoant. Perak ez omp en em gavet a-gevret ? Perak ez omp chomet agevret ha pa anade ez arc’hwele ar stroll diwar un emdouell ? Chom a rin kendrec’het hon eus lezet un
dra bennak da vont kuit ha bepred ez on bet engortoz eus un taol-arnev en dije skubet en ur frapad ar
c’hogus touellus o lakaat an heol da barañ en e splannder. Un touell c’hoazh eus va ferzh ? Ha kement
striv a raen o tegas un dislavar dizampart a oa kement a c’houlennoù ouzh an dud. Spi a’m eus atav.
Troet eo ar bajenn, evel a lavarer. Dav skrivañ ul levr nevez. N’eus ket mall warnon evel a-raok,
amzer zo. Dirak ar goullo en em gavomp un toullad keneiled ha pep hini zo libr. N’eus douetañs ebet
evidon ez eo deuet ar mare da gregiñ gant un avantur all, gant ur c’hoari all. Hep droukrañs, drant ha
digor d’an nevez-amzer. N’emañ ket ar wirionez gant hini ebet ac’hanomp ha n’eus anaoue ebet da
leuskel. Tu ebet da guitaat hon leurenn dre zanlakaat un tu-hont, pe ur Boud bennak. Leterc’had ebet
ned eo « gwiroc’h » eget un all… Dav e vo kenderc’hel gant hon dezrann, hini ar ouezoniezh
(n’ouzon ket hag un hent « yaus » eo, hervez komzoù Guy Étienne), an istorouriezh, ar brederouriezh,
ar bolitikouriezh, h.a. Labour zo c’hoazh. Marteze ez eo gwell reiñ an araezioù rekis da gentañ-penn
d’an dud, dezho da gemer perzh. Rak, dav anzav eo chomet hon c’helaouenn bevennet d’ur stroll tud,
dezho an armoù ret dre o c’henlabour hag o istor hiniennel er stroll. Morse n’hon eus en em aterset
war hon brezhonekadur kennebeut ha lakaet kement-se e piaou d’ar re a venn ren o buhez er bed avremañ e brezhoneg. Sed a rin hiviziken, e-touez traoù all.
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NOTENNOUIGOU
gant
GUY ETIENNE

KAE, EME AN EVN
Dreist lennoù holen ar paper betek ar prenestr deil stank ar gwez derv hag avaloù enno mougevioù
skleurus, aerel. Ha sankañ, sell o kas neud ar boud, diskenn don. Ha splann, a-greiz-holl, e ouzon.
Go, said the bird, for the leaves were full of children,
Hidden excitedly, containing laughter.
Go, go, go, said the bird : human kind
Cannot bear very much reality.
Time past and time future
What might have been and what has been
Point to one end, which is always present1.
[Kae, eme an evn, rak leun oa an deil a vugale,
Kuzhet, broud enno, o terc’hel war o c’hoarzh.
Kae, kae, kae, eme an evn : mab-den
Ne c’hell douen gwall vras gwerc’helezh.
Amzer dremenet hag amzer da zont
Pezh a vije bet ha pezh a zo bet
A lusk d’an un fin, ha hi bezant bepred.]
Kaer ’m eus bet ober, barzh n’on ken – ha sturyezher, lavarour, pezh zo barzh c’hoazh. Poent oa
da Emsav echuiñ evidon, ma c’houlennan hiziv gant eston : penaos e c’haller bezañ emsaver ? Ha me
eo, hag ur me din a neze tro ar bloaz un urzh d’ar bed ? E seizh gwerzenn, Eliot a lavar traoù a’m eus
lakaet daouzek bloavezhiad a skritur doues hag a zistruj evit dont a-rez ganto. Gwir eo, lies me a
daolas-eñ ivez kent an heolienn-se d’e bemont vloaz. Go ! kae, kae, kae ! Petra ’m lak da redek ? The
bird evel just, an evn !

TROIOU AN ISTOR
Lez ar studi ha paouez vo d’ar brederi
Pe gemm zo
Etre A hag O ?2
Er gwerzennoù-se eus an Tao tö king e soñjen o tegemer digant ur c’henskriver ar goulenn : pe
gemm zo etre -el hag -ek ? Lezel ar studi ne raimp ket, â Lao-tseu. Paouez ebet d’ar brederi, ha ni war
ar meneziad glaou-koad o vutleskiñ. Paouez ebet d’an tan kent ma vo pulluc’het neñv-ha-glenn.
Anvet ’m eus an istor, lovrezh peg en Tao « Mamm-an-holl-draoù ».
Dres, pe gemm zo etre istorel hag istorek ? A-hed ar wech e’m eus gwelet tud o termal etre an
div furm. Pelec’h emañ an diaester ? Er yezh ? er meiz ? en traoù ?

1
T.S. ELIOT, Four Quartets, in Collected Poems 1909-1962, Faber, London, 1963, p. 190 ; in Poésie, édition bilingue,
Seuil, Paris, 1976, p. 158.
2

LAO-TSEU, La voie et sa vertu, tr. fr. Houang-kia-tcheng & Pierre Leyris, Seuil, Paris, 1949, p. 62 ; Tao tö king, tr. fr.
Liou kia-hway, Idées, Gallimard, 1974, p. 84.

Kemeromp da gentañ skouer un termen digudenn. Ar sell damkanel eo ar sell empleget gant an
damkanañ. Diouzh an erdal e rummer daou seurt selloù : ar sell damkanel hag ar sell embregel,
lakaomp. Sk. : « Ne studier ket ar sell damkanel diwar-bouez an hevelep sternioù-daveiñ ha ma
studier ar sell embregel ».
Komz a sell damkanek a empleg ur varnadenn : ar sell-mañ-sell war an dachenn, petra dalv
ennañ e-unan (imbourc’h diouzh an ental neuze) mar kemerer an damkanañ da araez-priziañ ? Ne
geveneber ket hennadoù en difetis, keñveriañ a reer derezioù er fetis. Sk. : « E 1905 e tiskouezas
Plexanov ur sell damkanekoc’h eget ma reas Lenin ».
An damkanelezh zo un hennad difetis, distrilhet diouzh an degouezhioù fetis ma kaver an
damkanañ. An damkanegezh zo un enlenad, eleze « an didermenadur diogelet diwar-benn un
devoud » o verkañ ez eo bezant an damkanañ ennañ3.
Sklaer an traoù, a gredan, e tu ar geriañ. Evit an degouezhioù ma chomer en amzivin, e ranker
sellout ha n’emañ ket an diaester e tu ar meizañ. Hag en em gavomp gant an termen istor hag e
zeveradoù.
Skoilh kentañ eo an daou gemeradur a zo d’ar ger « istor » : I. evel danvez ar gouzout, II. evel
ober.

I. An istor evel danvez ar gouzout.
En I, ez eo an istor devoudoù (darvoudoù, oberoù) a daoler outo ur sell arbennik, piaouel d’an
istorour – disheñvel enta diouzh sell ar c’hevredadour, an denoniour, h.a.. Boutin etre ar selloù-se eo e
reont holl ergorennoù eus an devoudoù a studiont, e vennont bezañ selloù a-berzh gouezoniezh. E-se
an istorelezh zo an hennad difetis distrilhet diouzh an devoudoù e kement ma seller outo evel istor.
Arveret e vo an termenoù istorel hag istorek evel-henn :
Ia. e tu an istorour :
Ia1. istorel a geveneber ouzh « kevredadel », « denoniezhel », h.a.. Merkomp e lavarer kenkoulz
« sell istorel » ha « sell an istorour » pe « sell istorour » pe c’hoazh « sell an istorouriezh » hep
kemmañ nemeur a dra er ster. Ar furm glok a ve istorouriezhel.
Ia2. istorek a verk ur briziadenn er fetis. Sk. : Istorekoc’h oa preder Gurvitch eget nad eo hini
Lévi-Strauss## ». « Abaoe Marx ne c’hell ket ar brederourion tremen hep ur meiz istorek eus ar
c’healioù a arveront ». Amañ e ve ar furm glok istorouriezhek.
Ib. e tu an ergorennoù :
Ib1. istorel a zigemm pezh a c’hell an istor studiañ diouzh pezh a zo e tachenn diskiblezhioù all.
Sk. : « Evit a sell orin ar boaz saoz da evañ bier, e tiforc’her an amveziadoù istorel (gant an aloubermañ-alouber er c’hantved-mañ-kantved e voe degaset ar breserezh er vro) diouzh an amveziadoù
naturel (unan eus an diedoù nemeto a ro hin ar vro an tu da genderc’hañ) ».
Ib2. istorek a empleg ur varnadenn diouzh an ental. Sk. : « Roll an imbourc’her e voe dispartiañ
en danevelloù eus degasadur ar bier er vro an elfennoù istorek (savelet gant holl warantoù ar
ouezoniezh, anezho istor amprouet diouzh an ental) diouzh an elfennoù amouezoniezhek, faltaziek,
gwengelek (mojennoù o kontañ penaos e voe diskuliet ar breserezh gant un doue d’un hendad,
h.a.) ».
Merkomp ne vez ket arveret kalz ar gevenebiezh Ia :: Ib, dre an arbenn ma sell peurliesañ ivez
ouzh an ergorenn ar pezh a lavarer a-zivout an ergorour, hag a-geveskemm.
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Evit spisaat meizad an enlenad, sl. A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, P.U.F., Paris,
1956, p. 514, INHÉRENCE A. Ur gudenn a vo da skarat e lec’h all eo gouzout ha talvezout a ray enlen- evit ar c’hemeradurioù
B ha C ivez. Sl. Lavar 05, Preder 159-160/68 hh., 1972, « Al lostgerioù -el, -ek ».

II. An istor evel ober.
Hervez ar c’hemeradur II ez eo an istor ober. An hini a gemer emell gantañ n’eo ket mui an
ergorour en studi, hogen an oberour en gra. An istorour a lez al lec’h gant an istoroberour.
E-keñver geriañ ne hañval ket bezañ diaester oc’h arverañ an termenoù istorel, istorelezh hervez
ar c’hemeradur II, nag o tisplegañ an istorelezh evel an hennad distrilhet diouzh an oberoù e kement
ma seller outo evel istor. E-keñver meizañ ez eo amjestroc’h an traoù. Rak tra ma pleg an istorouriezh
da bennaenn an ergorañ evel pep gouezoniezh, n’eo ket an istoroberouriezh evit tremen gant ar
bennaenn-se dre ma erlec’h ouzh an daouad ergorour-ergorennoù an daouad oberour-oberoù. Gant
gerioù all, an istorour, dre bennaenn, en em lak er-maez eus an istor, en em gav e trastaelad ar
gouezoniour e-keñver an devoudoù a studi, hag an oberour istor zo dre ret e-barzh an istor. En I, ar
ouezoniezh a gomz eus an istor evel eus an danvezioù ergorel all ; e II, an istor eo a gomz anezhañ eunan, komz eus an istor zo c’hoazh un doare d’ober istor, – komz end-eeun zo dija kaout perzh en
istor : ne oufed kevenebiñ an hennad « istor » ouzh hennad all ebet, rak kement tra savelet gant mabden – hag an holl hennadoù – zo istor, tennañ a ra obererezh mab-den da vezañ ar werc’helezh hollel.
N’eus ket aze ur sofegezh, ur stadadenn bemdeziek eo : zoken ar re a gred c’hoazh tresañ harzoù etre
an den hag an natur a rank anzav ez a diwerc’hek er gevenebiezh etre an hennadoù « istorelezh » ha
« naturelezh » er sevenadur oberouriezhek ma vevomp. Pa denn an natur, goude bezañ bet mestroniet
ha gougevanet, da steuziañ e gounid an istor pur, an ober pur.
Arbennet e vo ivez e c’hoarvez un hollelaat heñvel gant an istorouriezh : bep ma paota an
istorourion hag an araezioù en o c’herz, e tenn kement devoud ’zo da gouezhañ en o maeziennimbourc’h ha betek o imbourc’h e-unan – egin an droellenn a spurmanter amañ ned eo ket evit
kemmañ tra en hon prepoz, d’ar muiañ e tiskouezfe ez eo an istorouriezh nebeutoc’h ur ouezoniezh ha
muioc’h ur brederouriezh eget ma venn embann. Hollelaat ar gouzout ne darzh ket ar c’hombodoù, –
diorreadur ar ouezoniezh an hini eo kentoc’h a ampleg ar c’hombodañ4. Kaer zo da bep diskiblezh,
istorouriezh, kevredadouriezh, bevoniezh, fizik, astenn he maezienn d’ar werc’helezh hollel, hini ned
a pelloc’h eget savelañ un teskad ergorennoù distrilhet diouzh ar werc’helezh hervez ur sell arbennik.
An istor-gouzout hag an istor-ober a denn o-daou da ziraez ar werc’helezh hollel, hogen e doareoù
disheñvel : an eil dre anaout pep tra anezhi, egile dre vezañ ar werc’helezh hollel end-eeun. Un
hennad disparti e chom enta an istorelezh er c’hemeradur I, e-kichen an hennadoù all, kevredadelezh,
alvezelezh, bevedelezh, h.a.. En eneb, gant ar c’hemeradur II, istor ha gwerc’helezh a ra unan, ha
tarzhañ a ra n’eo ket hepken kombod an hennad istorelezh, hogen meiz an istor e-unan : pep tra o
vezañ istor ez a keverdal istor ha boud, muioc’h, ez a ar boud iserdal d’an istor peogwir ez eus
rummennoù istorel eus ar boud hag an nannboud. Mab-den, warnañ feud ar roue Midas, a dro en istor
kement a douch : labourat, met ivez merzout, gouzout, bezout endeo, zo ober istor. Da heul, an adanv
« istorel » ne oufe degas stlenn ebet ken pa ve dezhañ un erdal anvevennel hag un ental mannel. Ken
arlakadek e ve keal an istorelezh ha hini an eter kozh… Ha koulskoude, war an dachenn, ar ger istor
er c’hemeradur II, evel istor-ober, zo dezhañ un ental don, ur ster puilh, – hag un istor turmudek. Ur
skoilh zo aze, eus ar seurt a rae Bachelard « skoilh gouiziadoniezhel » anezho5, pa forc’h ar stadadoù
diouzh an arlakadenn.
Distroomp enta war an dachenn. An istor er c’hemeradur I – istor-gouzout, istorouriezh – mard eo
ouzh ar vevenn un anaout eus an hollelezh, a rank en devoud en em heñchañ diwar ar c’hementadoù :
kemer da ergorennoù brientek an devoudoù arreadek – o c’hoarvezout ar pellañ amzer pe al liesañ
gwech – pe an devoudoù unwech a zo dezho heuliadoù arreadek ; ha kantreizh n’eo ken : mar fell
dezhañ mont e renk ar gouezoniezhoù, e rank evel ar re all plegañ da zor izel ar gementadelezh hag ar
muzul jedoniezhel. Diouzh an tu all, war an dachenn bepred, piv a gomz a « ober an istor » ? A-raok
4

« La pensée scientifique moderne s’acharne à préciser, à limiter, à purifier les substances et leurs phénomènes. Elle
cherche le ferment spécifique, objectif, et non la fermentation universelle. Comme le dit très bien Marcel Boll (Mercure de
France, 1er mai 1929) ce qui caractérise le savant moderne c’est l’objectivité et non pas l’universalisme : la pensée doit être
objective, elle ne sera universelle que si elle le peut, que si la réalité l’y autorise. » Gaston BACHELARD, La formation de
l’esprit scientifique, Vrin, Paris, 1965, p. 71.
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Gaston BACHELARD, id., p. 13, « La notion d’obstacle épistémologique ».

klask respont, merkomp ez empleg an istor evel ober daou rumm kudennoù a c’haller stignañ evelhenn : 1) Diwar betra en em heñchañ ? A dra sur ne spir ket en em heñchañ diwar ar gementadelezh
hag he disoc’h ar savelegezh ; unan a zaou : pe ez eo darvoudoù an istor peurzireadus da savelennoù
ha kudenn an emheñchañ n’eus ket anezhi (met neuze dic’hallus eo ivez an istorouriezh, pa na c’haller
anaout bezañs ar savelennoù nemet dre vont er-maez eus o amgant, e trastaelad en o c’heñver) ; pe ez
eus eus kudenn an emheñchañ dre ma’z eus tu d’en em zerc’hel er-maez eus amgant ar savelennoù (ha
neuze, seurt brient arc’het gant an istoroberourion zo ivez hini an istorourion, hag er c’heñver-se ez eo
an istorouriezh un degouezh eus an istoroberouriezh). 2) Davit petra luskañ ? Zoken mar en deus an
istorour lec’h da soñjal e kas an istor war-raok, eno n’emañ ket e breder a ouezoniour. Ar re a zo o
damant ober an istor ne vast ket dezho trastaelad ar ouezoniezh. E-barzh an istor emaint, hogen n’eo
ket evel gwerederion diemouez sujet d’e savelennoù ; un ober emouiziek e venn bezañ o hini ;
emouiziek ouzh petra ? outañ e-unan evel istor ! Ur c’helc’h-bac’h e vije, ma ne zeuje ket d’e derriñ
un dreistad ster oc’h ober eus an istor un dehentadur davit finvez. Amañ ez adkavomp hon goulenn :
piv a gomz, en devoud, a ober an istor ? Ur bern tud hep mar, padal e-mesk ar safar kempredel n’eus a
gempoell nemet e komzoù daou rumm tud : ar gristenion, an dispac’herion, engwezhiet m’emañ ar rese en istor ar silvidigezh, ar re-mañ en istor stourm ar renkadoù, dezho enta pep a zehentadur unel hag
hollel etrezek ur fin an istor. Er c’hemeradur II, n’eo ket a-walc’h lavarout ez eo an istor ober ; ret eo
klokaat hag e dermenañ evel ober finvezek.
Er c’hemeradur I, emeur e trastaelad ar ouezoniezh e-keñver an istor ; er c’hemeradur II, emeur e
staelad an istor end-eeun e-keñver e finvez. Daou a-priori zo e kemm : a-priori an istorour eo e
c’haller digejañ eus rouestl an darvoudoù ur c’horf savelennoù ; a-priori ar c’hristen, an dispac’her, eo
ez eus ur ster finvezek da gement darvoud ’zo, eilsavelet diwar o ster « kentañ »6. Er c’hemeradur II e
vo lavaret istorek un ober goude desteriadur, eleze goude priziañ ar perzh en deus en istor fetis
desteriet e-unan diwar-bouez e finvez. Evel a ouzomp, ar re gentañ oc’h emouezañ ouzh an istor-ober
hag o terriñ ar c’helc’h e voe ar Yuzevion : ouzh ar c’hravezioù kelc’htroek, ar « relijionoù naturel »,
ez erlec’hjont reizhiad an istor finvezek – e stumm un Diskuliadur, ar « relijion diskuliet », a
bourchase da holl oberoù pep den ar ster nevez o savlec’hie er beurbadelezh. En hevelep Diskuliadur
emañ gwriziennet an ober-istor kristen, hag ul luniad heñvel a-walc’h a gaver gant an ober-istor
dispac’hel. Merkomp ez eo an istor finvezek istor ur c’horf fetis, dezhañ e egor hag e amzer piaouel :
pobl Israel, an Iliz evel kumuniezh ar sent, ar Strollad komunour ; an egor istorek zo Douar ar
Bromesa, an Iliz evel lec’h nemetañ ar silvidigezh, ar broioù sokialour ; evit an amzer istorek, ez eo
hini kerzh an dud d’ar finvez, kefleuniadur an istor, gwerc’heladur ar c’horf istorek. Pell emaomp
diouzh ster ar ger « istor » en istorouriezh. Houmañ a venn sujañ hepken da bennaenn an ergorañ ha
n’eus ket enni muioc’h a finvezegezh eget ma’z eus er bennaenn he-unan : an anaoudegezh, eorizh
euver an tasmant ez eo an den ergorour. Pell emaomp ivez diouzh an unvaniezh edo ar ouezoniezh o
prometiñ, diouzh ren ar poell a zlee skubañ kuit ur wech da vat ar finvezioù, seurt kefioù-tan a zisrann
hag a vrezel. Mar eskoras diwezhat an emouiziegezh istorel – mar nodas frailh an istor ur c’hwec’h
mil bloaz ’zo en ur c’horn divrud a Balestina evel ma lavar Sartre tu bennak7, splann eo e teraouas an
istor finvezek war un dro gant mab-den, ha gwell gant hemañ koll ar bed eget na vezañ ennañ oberour
finvezioù.
Setu un ental puilh pourchaset d’an termen « istor ». Ensellomp bremañ penaos emañ ar gont e tu
an erdal. Er c’hemeradur II, n’eo ket istorek pep tra : an oberoù nad int ket fontet er finvezioù zo
moarvat holl en istor, nemet emaint ennañ dre hanterouriezh an oberoù gwir istorek, dre berzh an
hollelaat ez eo an istor, drezo o-unan ent strizh ez int anistorek. Tad d’ar c’heal pouezus-mañ e voe
Hegel ma ne fazian, nemet emañ e wrizioù er gristeniezh : n’eo istorek oberoù an dud nemet dre
hanterouriezh ar C’hrist, hag an istor zo hollelaat dre berzh ma teu ar C’hrist hag an den da vezañ
6

Ar gevenebiezh-se zo unan-diazez en deologiezh hag en damkaniezhoù dispac’hel ; lakaet eo etre « naturel » ha
« dreistnaturel » pe « diskuliet » gant ar gelennadurezh kristen ; e-lec’h all hon eus gwelet ez enebe LUKACS « emskiant
vredel » hag « emskiant debarzhet » (sl. Emsav 74/62, 1973), LENIN « emdarzhegezh » hag « emouiziegezh » (Petra d’ober,
1903), Karel KOSIK « hollelezh faos » hag « hollelezh fetis » (Daelerezh ar fetis, 1967), h.a.. Gwechall e’m boa klasket
dastum an holl geveneboù-se dindan an daouad « dirvoud » ha « gwirvoud ».
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unan. Setu diogelet d’an termen istor pezh a gredemp kollet dre berzh dienkañ mab-den diouzh
staelad an ergorour, eleze un erdal na ve ket anvevennel. Bennozh d’un tun-geriañ – intent an-istorek
evel anistor-ek – ez eo bet danzeet keal an anistor o terc’hel a-dal d’an istor ar plas ma venned
klenkañ an natur, – anistor ez eo pec’hed an deologiezh, « teñvalijenn diavaez » an Aviel. Diwar
neuze, netra aesoc’h eget reiñ mon, er c’hemeradur II bepred, d’an adanvoù istorel hag anistorel ha
komz da skouer eus « arvezioù istorel hag anistorel ar stourm-mañ-stourm », – e kement ma en em
lakaer evel just en un diarsell finvezel, kristen pe dispac’hel.

WAR BE OBER DIAZEZAN ?
O vezañ ma loc’h an notenn-mañ diwar un eskemm lizheroù gant Gwenael Maze e stagin ganti
dre destennoù hon c’henskriverezh.
Gwenael Maze. – Da gasadenn diwezhañ8 a-zivout an diforc’h etre -el hag -ek a denn a-dost d’an
danvez a’m eus pleustret, un tammig, e-ser levrioù Le Roy Ladurie. Er pennad a gasan kevret9 e’m
eus klasket enebiñ ar meizadur en deus Le Roy Ladurie eus an istor ouzh an hini a stign al labourioù
hon eus graet war an dachenn-se. Evit Le Roy Ladurie an istor n’eo nag ober nag unded. Evel just ne
lavar se e nep lec’h, met anat eo d’an neb a lenn e studiennoù. Hag ur wech stadet an dra-se eo graet
tro e ziazezoù.
Koulskoude seurt stadadenn zo divastus. Mard eo ober an istor, petore ober eo hon hini, va hini ?
e pe geñver ez eo istorekoc’h eget labourioù Le Roy Ladurie ? A-hend-all petore unded ez eus etre
hon ober, va ober, hag an istor ? e gerioù all, pe ster en deus pezh hon eus graet ha pezh a reomp ?
Gouez dezhañ, pe daoust dezhañ, Le Roy Ladurie en deus un ober n’eo ket hep ster na hep
heuliad. Diouzh ar gevredadelezh, an istorouriezh a vremañ, ha dre-vras « skiantoù an den », o deus
ur roll arc’hwelel er reizhiad kevredigezhel. Diouzh an dreadegelezh, strinkadur an anistor en
istorouriezh hag e « skiantoù an den » zo un darvoud na c’hell ket an istor chom mut dirazañ.
Pezh a ra kudenn evidon eo : hag ez omp, hag ez on, e-tailh da rentañ kont eus se ? War an
dachenn a zo bet hon hini e-pad ouzhpenn dek vloaz hon eus dezrannet ar vroadelouriezh vrezhon ;
lankadoù an dezrann o vont diouzh lankadoù hon ober. War be ober diazezañ dezrann an istorouriezh
a vremañ ?
(17 12 78)
Guy Etienne. – Pezh a lavarez a-zivout Le Roy Ladurie zo un derou dezvarn, n’eo ket eus Le Roy
Ladurie hepken, hogen eus luskad an nevezkefredourion a embann eo marv Marx, a ziwel avat ez eus
bepred eus ar c’hudennoù a venne Marx diluziañ. N’eo ket peogwir o deus ar varksourion stignet adreuz an istor-ober e ranker hiviziken en em gantañ en istor-gouzout. Dec’h e veneged din ur frazenn
gant B.H. Lévy war Le Monde : « Le langage est l’arme absolue ». En hevelep hent-dall emaint holl :
mar lam Le Roy Ladurie pep brient digant mab-den evit e zibezhiañ en ergorennoù ken meradus ha
forzh petore danvez gouiziel all, ar re all a ra eus al lavar ur vaezienn dizalc’h diouzh mab-den (« Ça
parle », eme Lacan). Gant abeg e tistaolont ar meizadur eus mab-den danzeet gant ar filozoferion
gent, nemet e tarbennont ur breur plaket da vab-den o diaraogerion, ur mab-den ken soliadel all.
Diskouez a reont n’eus da anaout dezhañ brient ebet e-keñver ar peurrest eus ar soliadelezh ; e nep
mare avat ne savont kudenn da c’houzout ha mab-den zo estreget soliadelezh. Evel Foucault, e hañval
Le Roy Ladurie bezañ strafuilhet gant gwikefre an degemmadurioù ; Foucault evitañ a gav furoc’h
lezel ar gudenn evit diwezhatoc’h ; mar komprenan mat e klask Le Roy Ladurie klenkañ an afer
dindan bennaenn an dargouezh, hep ematersiñ ha ne ve ket un trede pennaenn da zegas en tu all d’an
dargouezh ha d’ar savelegezh.
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Kement-mañ avat n’eo ket ur respont d’ar goulennoù a rez e’z lizher. N’ouzon ket ha respontoù
zo dezho er furm m’o eztaolez. Pa lavarez da skouer : « lankadoù an dezrann o vont diouzh lankadoù
hon ober », ez on techet da respont e c’hoarveze hon ober a-bezh pe-dost a zezrannoù end-eeun ; pe,
kentoc’h, o sellout goude taol, hon ober a voe ur pellaat diouzh an ober broadelour : dre glask kas an
ober broadelour betek penn – dre e heboellaat, soñjomp er boellouriezh e voe SADED, Kelc’h
Debauvais, raklun ar Stad Vrezhon – hon eus lakaet a-wel an divastus e oa evit an iziunadoù
engouestlet ennañ. En derou hag e-pad pell, ober istor oa evidomp krouiñ darvoudoù brezhon pe
emsavel ; koulskoude e tiskouez hon dehentadur, mar hon eus graet istor, ez eo dre bellaat end-eeun
diouzh ar c’hlask krouiñ darvoudoù. An doare hollveziadel m’hon eus renet hon dezrannerezh,
ouzhpenn hon pellaat diouzh ar vroadelouriezh, en deus hon pellaet ivez diouzh ur bern luskadoù n’o
doa evit ur gwel netra boutin gant ar vroadelouriezh, adalek ar politikerezh betek ar varksouriezh,
adalek ar ouezoniezh betek ar varzhoniezh. Mar galler komz eus « an istor hon eus graet », emañ sur
e-barzh seurt pellaat bloc’hel. N’hon eus ket c’hoazh displeget ar wikefre diac’hinek anezhañ ; un
nebeut poentoù zo diogel evelkent : hevelebiñ « broadelezh » hag « emsav » zo bet dispenn ar
vroadelezh, hevelebiñ « emsav » ha « nid » zo bet dispenn an emsav. Daoust ha n’eo ket bet hevelebet
ivez « istor » ha « nid » ? Kenderc’hel a reomp da savelañ darvoudoù gant sell an istorourion, da
lakaat war ar saveladoù-se ar skritell « istor », ha souezhet omp pa n’en deus ket an « istor »-se
nemeur da welout gant an termenadur all, nidiadek, hon eus roet d’an istor. Ur mare a voe ivez ma
savelemp an darvoudoù a dremene e Breizh gant sell ar vroadelourion ha ma lakaemp war ar
saveladoù-se ar skritell « emsav », ur mare all ma stagemp ouzh oberoù an emsaverion ar skritell
« niderezh »… Daoust ha hiziv ne gendalc’homp ket da zougen selloù gouezoniezhel ha politikel a
garfemp ma vent nidiadek hep merzout n’eus er bed savelet ganto plas ebet evit an nid ? Evel just, ne
gaser ket da get ar bed kent e gounid un egin – ne seller ket a-dal ouzh dremm Yahve ! Hogen an
egin-se zo o nezañ hon istor abaoe ouzhpenn pemont vloaz. E vezañs oa en orin ar saviadkenderc’hañ emsavel, – hemañ avat a voe ur saviad-distrujañ a arc’hwelas ken mat ma echuas dre
emzistrujañ. Daoust ha hevelep saviad n’eo ket pimpatrom an holl saviadoù a c’hell an nid reiñ tro
dimp da amparañ ? Un ober enaouet gant an nid, evitañ da vezañ krouus-kaer, ne c’hell bezañ nemet
distrujus mar dalc’her dezhañ betek penn ; pezh a ouiemp evit gwir, rak an nid zo dre anien distaol
eus pep beziadelezh hag, e-barzh, eus ar veziadelezh eskoret drezañ. Betek gouzout, hon dezrann eus
ar vroadelouriezh diwar saviad an emsav hag emzispenn ar saviad emsavel zo pimpatrom an
dehentadur nidiadek, rizhenn a zle talvezout dimp da sturiañ ha da sklaeriañ an dehentadurioù a zo
hon re bremañ. E-se, ar goulenn a lakaan : hag un dehentadur eus ar seurt eo da hini e’z pennad war
Le Roy Ladurie ? Hag e respontan : ya, e kement ma c’houlennez digant un diskiblezh o plediñ gant
mab-den, evel an istorouriezh, anaout mab-den evel lec’h brientek an nid, ha ma vennez barn Le Roy
Ladurie o kemer an termenadur-se eus mab-den da vaen-touch ; nann, e kement ma chomez hanterhent : echuiñ an hent a ve sevel un « istorouriezh nidiadek » (kevatal d’ar « saviad-kenderc’hañ
emsavel ») hag he lakaat da arc’hwelañ betek an emzispenn. Seurt dehentadurioù renet e kement
plegenn ma en em gavomp n’int a-benn ar fin nemet an hollelaat diawelet ha boulc’het a-werso. Ma
n’int ket steuñvadus, da nebeutañ int labourioù resis, dezho furmoù rizhek.
(07 01 79)
Un arvez all eus diac’hinegezh hon ober er pemzek vloaz-se eo pezh a anvfen hon errizh
kementadek. Hervezañ, ober istor oa deluskañ darvoudoù yoc’hek, degas kemmoù o defe heuliadoù
dieiltro evit an denelezh, e berr, kemer da batrom an istor skrivet gant an istorourion. SADED hor boa
savet evel ar pezh kentañ eus gwikefre ur Stad. Kelc’h Debauvais a vounte skourroù paot e Breizh hag
e Paris, outo kantadoù a skolidi. Debarzhet en doa ESB pep a diriad-bro d’e gelligoù. Ha war un dro e
tiruze hon ober diouzh un durc’hadur kontrol d’ar gementadegezh ; dindan lanv bagol an emastenn e
luske un tre tavedek na zaleas ket da ziskogellañ an aozadurioù balc’h a adeilademp : SADED,
intentet evel un heñveladenn eus an deskadurezh c’hallek, mennet digor d’an holl, a voe serret hag e
zilerc’hioù koazhet gant ar benvegadur-stummañ diabarzh ; splannoc’h, freuzet e voe Kelc’h
Debauvais e barr e gresk evel araez-tuta, dre an abeg ma oa ur foz o tonaat etre iziunadoù yoc’h an
dutaidi ha re ar gronnadig ambilh. Dindan froudad an errizhoù legadet dimp gant an emsav breizhek,
o anv Breizh, Keltelezh, Stad vrezhon, Dieubidigezh vroadel, Kevredigezh vrezhon, h.a., ez anade e

mel-eskern hon labour bezañs un darvenn a gempoellded, a rikted, a zilested a eztaolemp dre
c’herioù-stur ar gwazañ, ar frammañ ha, nevesoc’h, an dezrannañ. Mar hor bije dalc’het d’ar pal
luskañ an darvoudoù yoc’hek ampleget gant an « ober istor » evel m’en intentemp en derou, hor bije
ranket mont gant ar bountad o reuziañ er vro, e greñvaat dre ar moederezh hag ar gourmesk, e zoñvaat
diwar-bouez ur strollad sternius hep ken preder nemet embann bemdez da c’her-stur an iziunad
yoc’hekañ. Al loc’hadur a c’hoarveze ganimp, koulskoude, e-lec’h hon c’has gant ar froud, a rae dimp
stourm outi ha disteurel unan-hag-unan an errizhoù he ampare. Ar pep digunvesañ eo hon eus
kendalc’het da envel « istor » an diruzadur hon pellae diouzh an istor – hini an istorourion. Hervez ar
gealiadurezh kozh, edomp war an tres da guitaat ar bed, ne chome ganimp nemet mont d’ar manati pe
da ouelec’h an unleaned. N’ouzon ket ha mont da vanac’h pe da unlean zo kuitaat an istor, pezh a
ouzon eo e c’haller pellaat diouzh an istor – an ober istor kementadek : treuzfurmiñ ar bed dre nerzh
an niver hag ar moederezh, pe dre loc’h an dispac’h hag an daelerezh, pe dre vount an armerzh hag an
araokaat – ha koulskoude kaout perzh en istor en doare dilesañ. Pezh hon eus graet a-benn ar fin eo
pignat etrezek andon an istor, n’eo ket en e orin milvloaziek, met en e zerou « bezant bepred » ; ha da
gentañ diskuliañ ar gaou ez eo diren an istor d’ar politikerezh zoken en e furm finvezekañ, an
dispac’h. « Hon hunvreoù kaer a vo trec’h d’ar bed » eo an diougan distaget gant badezour an emsav
breizhek ; hag an emsaverion a gredas trec’hiñ d’ar bed, reoù dre ar politikerezh, reoù all dre ar
sevenadur, a zo politikerezh diemanzav : war an dinaou-se e troas an hunvreoù e gevier, an errizhoù e
darrizherezh. Emichañs e ranke an hent tremen dre eno, evel ma « rank ar gwallskouerioù bezañ ».
Diskuliañ ar gaou hag ober anezhañ ur « gaou daelerezhel » a roas dimp an dro, n’eo ket d’e
gantreizhañ ha da ziazezañ ennañ, hogen d’e gaout da boent-loc’hañ. E-se, forzh pe zoare ma sellomp
ouzh hon engouestladur en Emsav, e kouezhomp d’e gompren evel ur skoulm kentañ, un Egipt ar
seizh gwalenn, dor ar gouelec’h. Abaoe tri bloaz o deus dodennoù ar gouelec’h, ar goullo, intret hon
lizheradur. Goude an Emsav, ar c’hantren, an hangeis. Ar goullo evelkent n’eo ket muioc’h eget
framm an Emsav gwechall ar maen ma repozimp hon pennoù, zoken ma n’omp ket evit respont d’ar
goulenn : « Etrezek petra ? », pa c’houlenn ar respont-se da gentañ ma vo nevezet hon meiz. E-doug
ar bloavezhioù tremen e’m eus evidon klasket digejañ un nebeut « meizadoù » o rentañ kont eus hon
imram ha gwiriek evit e zanevellañ : an nid, an treañ – re anat eo ez eus eno boulc’hadurioù hep-mui.
Ha mar kejomp gant kantouezadurioù ha hengounioù all, barzhoniezh, kevrinouriezh, teologiezh, ne
gavomp ket ganto ar porzh goanaget. Ha mar kemer va hangeis neuz istorour un « distro d’an Iliz »,
ned eo nemet hangeisiekoc’h, gouelec’hiekoc’h a se, rak taeroc’h eget biskoazh e’m bo da bellaat
diouzh pistri an diarsell istorour, kementadek ha diazezadek, araokadek ha moederezhek, o ren warni.
Gant an Emsav e’m eus desket penaos bezañ en Iliz : an emzalc’h dezvarnek, dezrannek, distrujek. Ne
c’haller ket ober na ve-hi ar gaou daelerezhel ez eo, hag an ober Iliz, evel an ober Emsav hag an ober
istor eo ar pellaat, an diruzañ trema ar goullo.
Betek amañ va dardeodadurioù emsavek. N’eus ken. Eo, memes tra, evit echuiñ brav, ar saozadurmañ c’hoazh :
THE HIPPOPOTAMUS
And when this epistle is read among you, cause
that it be read also in the church of the
Laodiceans.
The broad-backed hippopotamus
Rests on his belly in the mud ;
Although he seems so firm to us
He is merely flesh and blood.
Flesh and blood is weak and frail,
Susceptible to nervous shock ;
While the True Church can never fail
For it is based upon a rock.

The hippo’s feeble steps may err
In compassing material ends,
While the True Church need never stir
To gather in its dividends.
The ’potamus can never reach
The mango on the mango-tree ;
But fruits of pomegranate and peach
Refresh the Church from over sea.
At mating time the hippo’s voice
Betrays inflexions hoarse and odd,
But every week we hear rejoice
The Church, at being one with God.
The hippopotamus’s day
Is passed in sleep ; at night he hunts ;
God works in a mysterious way –
The Church can sleep and feed at once.
I saw the ’potamus take wing
Ascending from the damp savannas,
And quiring angels round him sing
The praise of God, in loud hosannas.
[AN HIPOPOTAM
Pa vo bet lennet ganeoc’h al lizher-mañ,
grit ma vo lennet ivez en iliz Laodikeia.
Emañ an dourvarc’h keinet-ledan
o c’hourvez war e gof er fank ;
hag eñ ken start da welout
n’eus anezhañ ’met kig ha gwad.
Kig ha gwad zo gwan ha bresk,
e riskl ar stroñsad nervennoù ;
endra na vrall an Iliz Wir nepred
rak hi zo savet war ur roc’h.
Blin e gamm e tiank ar marc’h-dour
e kelc’hiad ar palioù danvezel,
pa n’eus d’an Iliz ezhomm flach nepred
’vit enkefiañ he ranndaloù.
An hipopot’ biskoazh diraez ne c’hallas
ar mangez e beg ar vangezenn ;
greunadez avat ha pechez zo ’tont
a dramor ’vit sec’hed an Iliz.
E grez an orged mouezh ar ’potam
a eztaol garmoù raoul hag iskriv,
ha padal bep sizhun e klevomp levenez
an Iliz o tridal unanet gant Doue.
O kousket e tremen an dourvarc’h
e zevezh ; e noz o chaseal ;

dre hentoù kuzh e labour Roue ar Ster
pa ro d’an Iliz kousk ha boued en ur ser.
Ar ’potam a welis o pignat
diwar nij a-zioc’h ar maezioù mouest,
hag aelez a-gor o kanañ war e dro
gloar ha klod ha meul d’an Aotrou.
Blood of the Lamb shall wash him clean
And him shall heavenly arms enfold,
Among the saints he shall be seen
Performing on a harp of gold.
He shall be washed as white as snow,
By all the martyr’d virgins kist,
While the True Church remains below
Wrapt in the old miasmal mist.10
E gwad an Oan e vezo gwalc’het naet
hag etre divvrec’h an neñv briataet,
e-touez ar sent e vezo gwelet
o seniñ dillo war un delenn aour.
Gwennet ’vo ken kann hag erc’h,
dezhañ ’poko ’n holl werc’hezed merzher,
tra ma chom an Iliz Wir en traoñ
gronnet gant mougenn ar flaer kozh.]
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BROADELOURION HA « SOKIALOURION VROADEL »
GALL AR BLOAVEZHIOU 18901
gant
ROGER LE NESTOUR
Goude 1889 e tigenstrollas ar yuzh a rae al luskad boulañjour2 ha rannet e voe neuze dre berzh
c’hoari al lazioù renkadel en un tu dehou broadelour hag un tu kleiz pellañ sokialour. Ne baouezas ket
krenn avat ar c’heveleriñ etre an div gostezenn, pa vane boutin etrezo an enepdaeliegezh hag an
enepfrankizouriezh. Broadelourion ’zo, ar « sokialourion vroadel », a glaskas zoken deduañ an emsav
micherour. Nemet e c’hwitas seurt embreg-atoriñ en abeg da emdroadur ar vroadelourion ha da hini ar
renkad vicherour, an daou strolladur-se o pellaat mui-ouzh-mui an eil diouzh egile. Hag int emouez
ouzh direizhderioù ar gevredigezh kevalaour, e vanas ar vroadelourion dic’houest da gompren
ezhommoù al labourerion. Da-geñver an Afer Dreyfus e voe kadarnaet ar c’hwitadenn-se.
Harpet eo broadelourion ar bloavezhioù 1890 war ar yoc’hoù kêr, ha n’eo ket war ar ploue evel ar
strolladoù dehou henvoazel ; un dedaolad eus an oadvezh greantel eo al luskad nevez. Kemmet eo bet
an traoù abaoe 1871. Neuze e oa diazezet ar republikaned e kêr dreist-holl ; int eo a enkorfe an
difennerezh broadel hag ar vrogarouriezh dibleg a-dal d’an Alamaned. Peoc’hgar e oa er c’hontrol an
unpennelourion o terc’houezañ ar maezioù ma oa kentoc’h ampoblek ar rannsaverezh ; a-du-rall, da
heul taol-Stad an 2 kerzu 1851 o doa ar roueelourion yenaet ouzh al lu. Mar darbenn ar roueelourion
mennad an Digoll goude 1871 evel ar C’hallaoued all, e viront o emzalc’h peoc’hgar er politikerezh.
E grez an Urzh divezek ne glaskont ket seveniñ evit gwir o ratozh emellout en Italia war-benn adsevel
galloud politikel ar Pab. An hunvre-se a dalvez hepken da zegas armoù d’ar bruderezh republikan.
Betek 1890 e sav an unpennelourion a-enep ar brezelioù-trevadenniñ, ha kareziñ a reont tagusted
Boulanger e-keñver Alamagn da vare an afer Schnaebélé e 1887.
Gant ar vroadelourion avat e teu ar vilouregezh da vezañ un dra eus an tu dehou adalek 1890. Sakr
eo al lu evit ar vroadelourion, ha lakaet eo ganto n’eo ket hepken da zifenner Frañs ha benveg an
Digoll, met ivez da unvaner ar C’hallaoued, o tifallañ an disranniezhoù kenetrezo. Emdroet o deus an
unpennelourion ivez diouzh o zu abaoe derou an Trede Republik. Goude 1871 ez adstag ar vrientinion
roueelour da remzadiñ el lu. Perzh a vennont kemer evel ar re all e prientidigezh an Digoll, ha n’int
ket diaezet o servijout e luoz ar Republik, pa hañvale dezho e oa remzadiñ en arme an Eil
Impalaeriezh kement ha gwazañ an Impalaer e-unan. Er skolioù milourel neuze e paota an noblañsoù
o tont eus ar c’helenndioù katolik. Al lu a dalvez ivez da repu evit ar vrientinion ouzh ur gevredigezh
m’o deus kollet o fennholierezh ha m’en em gavont dianket mui-ouzh-mui. Niverus-tre eo chomet ar
vonapartourion en arme ivez goude 1871. E mare ar voulañjouriezh e kevred ar vroadelourion hag an
unpennelourion, dre abegoù a gaderezh evel just, met ivez peogwir ez eus liammoù don kenetrezo. Da
gentañ e tifennont an eil re hag ar re all an emframmoù rakgreantel ouzh an treuzfurmadurioù
armerzhel o c’hoarvezout, hag a-geñver gant ar stourm heulward-se emañ o c’healiadurezh
enepfrankizour hag enepdaeliek. Diouzh un tu all, seul niverusoc’h ma teu an unpennelourion da
vezañ er c’hoskor milourel, seul nesoc’h ez a savboent ar vroadelourion, ar roueelourion hag ar
vonapartourion diwar-benn roll al lu.
Ur c’henintrañ a c’hoarvez etre ar vroadelourion hag an unpennelourion er bloavezhioù 1890. Un
liv katolik, pe kentoc’h kloerelour, a gemer ar vroadelouriezh c’hall. An unpennelourion diouzh o zu
zo tuet mui-ouzh-mui d’ar vilouregezh, ha dre o damant da c’halloudegezh Frañs ez int kaset da
harpañ ar brezelioù-trevadenniñ a zizarbennent betek neuze. Meurekaet e vez ar vertuzioù milourel
gant ar skrivagnerion a zehou. Evel ar vroadelourion eo krog an unpennelourion da welout el lu
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benveg ar silvidigezh vroadel. Ha hogos ken nevet hag an Iliz eo deuet an arme da vezañ evit an tu
dehou. (Ha ne gaver ket dres kichen-ha-kichen ar visionerion hag ar soudarded e-touez diazezerion an
Impalaeriezh c’hall e dibenn an 19t kantved ?). Un taol-disakr eo evit an dehouidi kement zo a-enep
an ensavadurioù milourel. Un dra nevez eo seurt nevetadur eus al lu gant an tu dehou. « Biskoazh n’o
dije ar vourbonelourion, nag an orleanourion zoken, soñjet lakaat war an hevelep renk Iliz ar rouaned
ha krouadur Bonaparte, ar relijion hag al lu : ur skiant re lemm eus urzhaz an talvoudoù o doa evit
degemerout seurt kemmesk »3. Gant likadur ar gedvuhez kaset da benn en 19t kantved n’eo ket bet
diazezet atav ren ar poell. Disoc’hoù hiron ez eus bet ivez d’al likadur, pa na oa ket embreget en un
doare kempoell, dreist-holl pa chome ar speredegezh strollennel merket don gant ar gatoligiezh. Alies
n’eo ket bet diverket ar gravezelezh gant al likadur, disneuziet n’eo bet ken, ha nevetaet ez eus bet
traoù na oant sakr e nep doare diouto o-unan.
Betek 1890 e oa bet renet an trevadenniñ evit abegoù a c’halloudegezh vilourel. Ouzhpenn se e
kavas d’al levierion c’hall goude faezhadenn 1871 e oa an trevadenniñ an tu nemetañ da zaskoriñ da
Frañs he renk er bed, ha da virout outi a gemer hent an diskar dre en em damolodiñ warni he-unan.
Eilrenk ne oa ken an arbennoù armerzhel. Kalz pouezusoc’h e teuont da vezañ adalek 1890, dre ma
aloub neuze ar Frañsizion broioù trovanel ma c’haller korvoiñ danvezioù krai ; nemet ez eus un
devouder all o c’hoari. An embregadennoù tramor a dalvez d’ar Stad c’hall da zerc’hel stag ouzh ar
vloc’henn an tu dehou nad eo ket klenket mat er gevredigezh keodedel hag a c’hallfe enta mont d’ober
un nerzh gourzhtroüs. Goude trec’h ar Republik daeliek e chom ar gudenn petra ober gant ar faezhidi.
En trevadenniñ e kav ar vroadelourion hag an unpennelourion ur gefridi nevez a ro tu dezho da gaout
ul lec’h er saviad-kenderc’hañ gall. Aloubidigezh Aljeria oa bet lusket ivez dre ar redi da reiñ ur roll
nevez d’ar renkad-ren vrientin kollet ganti ar galloud da heul dispac’h 1830.
Entuadur ar gatoliged gant ar Republik a gendaol ivez da startaat al liammoù etre ar vroadelourion
hag an unpennelourion. Gant c’hwitadenn ar voulañjouriezh e 1889 ez eo bet diskouezet fraezh e oa
diazezet mat ar renad republikan er boblañs. Ober a ra neuze ar Pab Leon 13 e vennoz lakaat ar
gatoliged c’hall da droc’hañ diouzh an unpennelouriezh. Da heul erbedadennoù ar Pab, ha dreist-holl
goude embannadur ar C’helc’hlizher Au milieu des sollicitudes e c’hwevrer 1892, ez entu ar gatoliged
gant ar Republik, pe da nebeutañ e paouezont a ober kudenn gant ar renad. Tost an holl gannaded
roueelour ha bonapartour dilennet e 1893 en em ginnig evel mirelourion ha n’eo ket mui evel
unpennelourion : da get eo aet an unpennelouriezh evel nerzh politikel gwerc’hek. Met mar paouez ar
virelourion, katoliged ar pep muiañ anezho, a lakaat ar renad en arvar, e kendalc’hont d’e zinac’h en o
c’hreizon. Ur repu kealiadel a gav neuze kalz ezunpennelourion er vroadelouriezh. Ur gealiadurezh
dehou eo deuet houmañ da vezañ da vat.
Kement-se ne dalvez ket e steuz ar vroadelouriezh kleizat e hil an Dispac’h. Kreñv e chom atav etouez ar republikaned, ar radikaled pergen. Ur skouer anezhi a vo kavet gant Charles Péguy.
Republikaned ez eus forzh penaos eus un darn vat eus an ofisourion hag ar gadourion. E nep doare
n’eo gwalleget an difennerezh broadel ha prientidigezh an Digoll gant ar renad republikan.
Embleustradegoù 1891 e Champagne a ziskouez al live uhel tizhet gant al luoz gall, armet, aveet ha
gourdonet kenkoulz ha re nep riez all. War zistav ez a anken ar Frañsizion dirak breskter o
difennerezh milourel, seul vui ma’z eus sinet en eost 1891 un emglev diplomatel gall-rusian o tennañ
Frañs diouzh an digenvezded m’emañ en Europa. Paouez a ra diogelroez an harzoù reter a vezañ ur
gudenn nec’hus. Ouzhpenn se e teu da gemer perzh er vuhez foran ur remziad nevez nad eo ket bet
daraezet gant drouziwezh 1871. Abaoe an amzeriad-se erziwezh ez eo bet ar saviad-kenderc’hañ gall
adsavet hep Elzas-Loren. Dre an holl abegoù-se eo techet ar c’hedveno gall, n’eo ket da zilezel da vat
mennoz an Digoll, met da reiñ kalz nebeutoc’h a bouez dezhañ. Ar gouarnamant a c’hell kaout
darempredoù mat gant Alamagn hep bezañ karezet evit kelo evel er bloavezhioù 1880-1885. Pellaat a
ra ar republikaned diouzh ar vilouregezh hag ar chaovinegezh, a zo deuet da vezañ dezverkoù eus an
tu dehou.
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Boutin eo ivez an enepyuzevouriezh d’an holl zehouidi, broadelourion hag unpennelourion. N’eo
ket dibarek ar ouennelouriezh-se avat d’an tu dehou ; e derou ar bloavezhioù 1890 eo kreñv ivez en tu
kleiz, e-mesk ar sokialourion nannmarksour pergen. Liammet eo an enepyuzevouriezh en 19t kantved
ouzh frankizadur ar Yuzevion gant Dispac’h 1789 ha herouezadur un niver anezho e-ser diorreadur ar
gevalaouriezh. A orin estren e oa alies ouzhpenn se ar vankourion yuzev a c’hoarie ur roll bras en
armerzh gall en eil hanterenn an 19t kantved. Gant an enepyuzevouriezh e voe hoalet neuze ar re a
zifenne an emframmoù kozh ouzh ar greanteladur, evel izili an ezrenkad-ren vrientin, ar
vroadelourion, pe ar re e-touez stourmerion an emsav micherour na wele er gevalaouriezh nemet
berzh armerzhel Yuzevion ’zo. N’eus ket tu avat da zisrannañ an enepyuzevouriezh « enepkevalaour »
arnevez diouzh an enepyuzevouriezh kristen krennamzerel : hep ar rakvarnioù chomet a-ziwar-lerc’h
ar c’hantvedoù kent ne vije bet graet diforc’h ebet etre ar vourc’hizion yuzev hag ar vourc’hizion all.
Hag an enepyuzevouriezh arnevez a zeuas d’he zro da adenaouiñ an enepyuzevouriezh kozh er
renkad-ren henvoazel kollet ganti, pe-dost, he fennholierezh.
Broudus d’ar ouennelouriezh e voe ivez dihun ar broadelezhioù en hanterenn gentañ an 19t
kantved, seul vui ma oa kempred gant ar romantelouriezh. Amveziadoù kefredel ar mare a voe lañsus
d’ar c’hemmesk « etre gouennoù ha yezhoù, etre istorouriezh ha denoniezh, met driest-holl etre ur
brederouriezh leun a aspadennoù doueoniezh hag ar ouezoniezh »4. Ur skiant nevez e oa neuze an
denoniezh, ha degemeret e voe an dizoloadennoù kentañ anezhi gant kalz muioc’h a jourdoul eget a
skiant-varn. Techet e vezed da sellout ouzh ar broadoù hag ouzh ar gouennoù evel an un dra ha d’ober
eus ar Ouenn keflusker meur an istor. Gant an denoniezh e voe roet neuze diazezoù gouezoniezhel, pe
kentoc’h brizhouezoniezhel, d’an enepyuzevourieh na c’halle mui bezañ soliet war ar gravez en ur
bed o vont war likaat. Neuze e krogas ar « gwengel arian » d’ober berzh. Ar gwengel-se a ra eus
Europiz tud dreist d’ar re all dre ma’z int diskennidi an Arianed, an diskennidi burañ, eleze ar re
wellañ, o vezañ ar Sterenniz melen o blev ha glas o daoulagad. Hag an enebourion washañ d’an
Arianed eo ar Semited, taolet warno an holl sioù (met en abeg d’ar sioù-se end-eeun ez int barrek evit
ar c’henwerzh hag an obererezhioù kellidel). En em vataat a reas ar gwengel arian eus an
darwinouriezh hag eus an dasstourm eneppoellelour. En darwinouriezh kevredigezhel n’eus plas ebet
evit ar rezid, ne c’hoari ar poell nemet ur roll dister e moneadur an dud, ha desavelet eo soñjoù hag
oberoù pep hini penn-da-benn gant bredadur e ouenn. En diarsell darwinour e teu istor ar bed da vezañ
hini ar stourm etre ar gouennoù, hag ar stourm didruez etre an Arianed hag ar Semited pergen da
vezañ devoud meur istor Europa.
Un nerzh kevredigezhel e teuas an enepyuzevouriezh da vezañ e Frañs adalek 1880, eleze pa
zeraouas « oadvezh ar yoc’hoù ». Tuet e vez ar yoc’hoù o c’houzañv un unneuziekadur stuzegezhel
hag ur genurzh kevredigezhel kreñv kenan, evel da skouer poblañsoù ar c’hêrioù brasaet trumm da
heul ar Reverzhi c’hreantel, da zisteurel feuls an elfennoù o chom er-maez eus an unneuziekadur hag
ar genurzh-se. Lañsus eo an tuadur-se d’an estrengasoni ha d’ar ouennelouriezh dre-vras, ha lañsus e
voe pergen en 19t kantved d’an enepyuzevouriezh, e Frañs dreist-holl ma hañvale da galz tud e oa
skrapet pinvidigezh o bro gant ur gronnadig Yuzevion a orin estren, reoù o vezañ a orin alaman zoken
(pezh a oa dizegemeradus pa briented an Digoll). Er bloavezhioù 1880 e voe krouet ar c’helaouennoù
enepyuzev kentañ : L’Antijuif e Paris e 1881 ha L’Antisémitique e Montdidier e 1883. Berrbad e voe
ar c’helaouennoù-se, nemet ez azonjont evelkent un emdroadur er c’hedveno gall. Dre an emdroadurse liammet ouzh derou « oadvezh ar yoc’hoù » ez eus tu da gompren an degemer graet da levr
Edouard Drumont La France juive deuet er-maez e 1886 : 114 embannadur a voe graet eus al levr abarzh ur bloavezh, ha 200 en holl, hep kontañ an « heuliadennoù » : La Fin d’un monde, La Dernière
bataille, Le Testament d’un antisémite. Un alberz a ro an titloù-se eus gwashaouriezh an holl
henvoazelourion gatolik evel Drumont dirak trec’h ar gevredigezh frankizour deveret diouzh an
Dispac’h. A-benn ar fin n’eo ket hepken ar gevalaourion yuzev a zo taget gant Drumont, met ar
vourc’hizelezh vras c’hall en he fezh. N’eo ar « Frañs yuzev » na mui na maez nemet ar Frañs
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arnevez, republikan ha lik, enebet ouzh Frañs katolik ar rouaned. Léon Poliakoff5 a zispleg berzh al
levr dre ar gembloc’hegezh a reas ennañ Drumont eus an holl redennoù enepyuzevour, adalek ar re
goshañ betek ar re arnevesañ ha gouezoniezhekañ. Met kentoc’h eget komz eus kembloc’hegezh e
vefe dikoc’h lavarout en doa komprenet Drumont n’eus ent istorel nemet un enepyuzevouriezh,
enepyuzevouriezh kristen ar Grennamzer, ar redennoù all o vezañ hepken treuzneuziadurioù anezhi :
evit gwir ez eo atav kroazstagadur ar C’hrist an torfed pennañ rebechet d’ar gevalaourion yuzev,
zoken gant an enepyuzevourion dizoue. Levr Drumont a blijas d’an holl re a nagenne ar gevredigezh
frankizour nevez, petra bennak ma oa o liv politikel. Goude embannadur La France juive e risklas ar
gelaouenn La Croix renet gant an Asompsionidi hag un darn vras eus ar wask katolik en
enepyuzevouriezh. Un nerzh a bouez e voe houmañ er vuhez politikel gall adal neuze. Ur roll bras a
c’hoarias an enepyuzevouriezh el luskad boulañjour, daoust ma oa dizarbennet seurt gouennelouriezh
gant Boulanger e-unan, feal d’an eorizhoù republikan, ha gant Déroulède, a selle outi evel noazus d’an
unvaniezh etre ar C’hallaoued. Met dizoleiñ a ra ar stourmerion voulañjour, ar radikaled hag ar
sokialourion o vleniañ askell gleiz al luskad pergen, barregezh-enluskañ an enepyuzevouriezh gouest
da unvaniñ gwiskadoù diseurt. Gant an enepyuzevouriezh e kempouezer aes a-walc’h kenforc’husted
lazioù an holl re o deus abegoù da nagenniñ ar gevredigezh kevalaour. « Unan eus kedelfennoù
pennañ ar voulañjouriezh poblek eo an enepyuzevouriezh, gant an enepdaeliegezh hag ar
sokialouriezh »6.
Liammet eo enta broadelourion hag unpennelourion ar bloavezhioù 1890 dre meur a boent boutin.
Evel republikaned avat en em ginnig ar vroadelourion atav : evito ne dalvez ket enepdaeliegezh
kement hag eneprepublikaniezh. Diouzh o zu e paouez an unpennelourion a ober kudenn gant ar renad
goude 1892 da heul erbedadennoù ar Pab Leon 13. E grez an Afer Dreyfus e kendalc’ho Déroulède da
zisfiziout diouzh ar roueelourion, o nac’hañ degemerout arc’hant diganto. Koulskoude dre ar
c’henintrañ etre ar vroadelourion hag an unpennelourion ez eo boulc’het an argerzh a gaso da
zinodadur un unpennelouriezh arnevez oc’h eskoriñ e derou an 20t kantved gant an Action française.
Un dedaolad eus « oadvezh ar yoc’hoù » e vo an unpennelouriezh-se : he diaz poblañsel a gavo er
gwiskadoù kevredigezhel ma ra berzh ar vroadelouriezh er bloavezhioù 1890 ; n’he devo dasson ebet
war ar ploue ma’z eo aet da get da vat ar roueelouriezh hag ar vonapartouriezh.
Un darn eus ar vroadelourion avat a gendalc’h d’en em savlec’hiañ e hil ar voulañjouriezh kleiz.
Diwar an tregont kannad boulañjour o chom er Gambr e 1889 goude ma’z eo bet reuziet o gronnad
gant an diwiriekadurioù, ez eus ugent o tont eus ar radikalouriezh pe ar sokialouriezh. Dre
vroadelouriezh en em savlec’hiont a-zehou evit krefen ’zo evel an trevadenniñ (war-bouez Déroulède
a chom eneptrevadennour touet), nemet e vouezhiont a-du gant ar sokialourion pa vez degaset ar
breud war ar c’hudennoù kevredigezhel. N’eo ket digejet mat diaz poblañsel ar sokialouriezh diouzh
hini ar voulañjouriezh c’hoazh e derou ar bloavezhioù 1890. Ar sokialourion en em ginnig evel
enepboulañjour ne dagont ket ar vroadelourion e gwirionez en un doare sirius. E here 1890 ez emezel
Ferroul, bet dilennet da gannad e Narbonne gant harp ar mouezhioù boulañjour, er Strollad micherour
gall ; e ebrel 1891 ez eo trec’h en un dilennadenn dinazel darnel en hevelep kêr goude bezañ kemeret
penn ur roll graet gant gedourion, radikaled, boulañjourion ha zoken unpennelourion. N’en deus ket
dilezet Lafargue e savboent aduboulañjour : e here 1891 e klask sevel ur gronnad daelel oc’h enklozañ
ar sokialourion, ar radikaled araokaetañ hag ar vroadelourion. Dre-vras e vez sellet ouzh ar
vroadelourion, ar re a orin kleizat pergen, evel lodennek er stroll sokialour forzh penaos : ne ra ket an
dud an diforc’h neuze etre enepkevalaouriezh hag enepfrankizouriezh.
Startaet eo ar c’heveleriñ etre ar sokialourion hag ar vroadelourion pa darzh gwarzh Panama, o
tiskuliañ breinidigezh ar renad. Neuze e sav Cluseret, d’an ampoent kannad eus ar Var ha bet
gwechall unan eus pennoù milourel ar Gumun, ur manifesto o c’hervel ar broleteriezh da stourm ouzh
ar republikaned koulzataer er galloud ; kensinet eo ar manifesto gant broadelourion, radikaled5
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sokialour, sokialourion, gedourion evel Lafargue e-touez ar re-mañ. Ha pa ziskler bezañ a-du evit
kensinañ ar manifesto, ez erbed ar Strollad micherour an unaniezh etre « an holl re, petra bennak ma
ve bet o zremened, a zo mennet da ziazezañ ar Republik sokial war zismantroù ar Republik
koulzataer ». Damveneget eo enta ar vroadelourion en diskleriadur-se : n’eo ket c’hoazh an
etrevroadelouriezh un nerzh gwerc’hek a-walc’h evit ma vefent distaolet gant ar varksourion o-unan.
E dilennadegoù dezverezhel 1893 en em vata ar sokialourion eus mouezhioù al labourerion bet
boulañjour e 1889. Er Gambr nevez e kendalc’h ar vroadelourion hag ar sokialourion da ren a-gevret
tagadennoù a-enep ar renad. E mae 1894 ez eo diskaret an tevezvod Casimir-Périer da heul un
devennadenn graet war un dro gant ar broadelour de Ramel hag ar sokialour Millerand a-zivout ar
gwir-c’hweluniadiñ evit micherourion hag implijidi ar Stad. E dibenn 1894, e-kerz ar stourmad evit
un dilennadenn darnel e 13t ranngêr Paris, ez a Jaurès da gavout Rochefort, d’an ampoent harluet e
Bruxelles : war-lerc’h an emglev a skoulm an daou zen ez eo dilennet an emstriver sokialour a-c’hras
d’ar mouezhioù broadelour. Hogen ar skouer heverkañ eus ar c’hevelerezh etre ar sokialourion hag ar
vroadelourion eo hini ar gelaouenn La Cocarde.
Unan eus kelaouennoù pennañ al luskad boulañjour e voe La Cocarde. Goude 1889 e teuas da
vezañ benveg ar vroadelourion. Etre gwengolo 1894 ha meurzh 1895 e voe renet gant Maurice Barrès.
Dilennet e oa bet hemañ da gannad boulañjour e Nancy e 1889. Hervezañ e oa bet faezhet al luskad
azgwelour peogwir en doa forc’het hemañ diouzh difennerezh al labourerion dre gevrediñ gant an
unpennelourion. Adal neuze eo pal Barrès enebiñ ouzh riskladur ar voulañjouriezh en tu dehou ha
derc’hel al luskad er c’hleiz pellañ, e hil an emsav micherour. Dre gemer perzh er bruderezh
boulañjour e Nancy en deus Barrès dizoloet ar c’hudennoù kevredigezhel. Spiswel a-walc’h eo evit
diskoachañ buan gwikefreoù ar c’horvoiñ hag ar moustrañ armerzhel. Nes eo an dezrannoù a ra neuze
da re ar varksourion ; kompren a ra mat-tre n’eus evit al labourerion frankiz na kevataliezh werc’hel
ebet. Met n’eus ket anv evit Barrès eus roll araokadek ar gevalaourion : n’eo ket lakaat ar
vicherourion da vestroniañ ar bed greantel a fell dezhañ ober, met er c’hontrol distrujañ ar
greanterezh. N’eo ket gouest Barrès da dalañ ouzh kudennoù ar gevredigezh c’hreantel : estren e van
dezhañ poell an diorreadur armerzhel ha kalvezel. Broadel eo a-benn ar fin palioù Barrès, ha n’eo ket
renkadel ; evitañ ez eo dav diverkañ an direizhderioù kevredigezhel evit m’o defe al labourerion o
lec’h reizh er gumuniezh riezel ha ma c’hallfent ensammañ tonkad ar vro kenkoulz hag ar re all.
Soñjal a ra Barrès ne c’hell ket ar renkadoù labour bezañ kevanet mat ouzh ar vloc’henn c’hall mar
kendalc’hont da ziwaskañ ar saviad divrientek m’emaint, nemet e lak ar greanteladur hepken kiriek da
seurt saviad.
Ur boblelouriezh enepbourc’hiz hag enepgreantelour eo e gwirionez sokialouriezh Barrès. Tennañ
a ra seurt sokialouriezh da unaniñ en hevelep stourm an holl wiskadoù o c’houzañv diwar c’hoari ar
gevalaouriezh, hep derc’hel kont avat eus an emframmoù hag an amzerelezhioù diforc’h m’emaint.
Ha dre ar redi da zerc’hel unanet ar renkadoù bihanvourc’hiz ha proleter e komprener lentegezh
keñveriek an darbaroù erbedet gant Barrès, evel savidigezh kefioù-diwaz evit an holl labourerion, pe
adreizhadur an tellerezh e doare da zisammañ ar re baourañ (lentegezh keñveriek, rak en amveziadoù
ar mare e c’halle mat-tre seurt darbaroù tremen da zispac’hel)7. Emañ an amherded-se e dargemm
ouzh feulster an tagadennoù enepbourc’hiz renet gant Barrès e-ser ar stourmadoù boulañjour e Nancy.
Lazioù ar vloc’henn eo a samm Barrès kalz muioc’h eget re al labourerion. Mar komz eus gwareziñ ar
vicherourion c’hall ouzh kevezerezh an dud-labour pe ar c’henderc’hadoù estren, emañ pell a
empentiñ kemeredigezh ar galloud-Stad gant al labourerion o-unan. Ne gemer ket e kont ar
c’hudennoù nevez diwanet diouzh ar greanteladur. N’eus netra orinel e mennozioù kevredigezhel
Barrès : boutin e oant d’ar voulañjourion a gleiz. Nemet e renas Barrès ul labour hirbad evit
reizhiadekaat ar mennozioù-se : damkanour pennañ ar « sokialouriezh vroadel »8 eo bet. War La
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Cocarde ez adkaver en un doare kalz donoc’h ha klokoc’h an dodennoù stignet gantañ er stourmadoù
boulañjour e Nancy hag en e bennadoù war Le Courrier de l’Est ma kenskrivas betek 1892.
E pennadoù Barrès war La Cocarde ez eus ivez heklevioù eus e levr Le Culte du Moi, embannet
an teir levrenn anezhañ etre 1888 ha 1891. « La Cocarde () a zinac’h ar bed bourc’hiz, an daeliegezh,
kazarniadur ar yaouankiz hag an desaverezh henvoazel. Dinac’h a ra ar gevredigezh c’hreantel hag ar
c’hreizennerezh o flastrañ an hiniennoù. Nemet e venn ivez bodañ kement dinac’her ’zo :
sokialourion, enepyuzevourion a gleiz, ezvoulañjourion. Kenderc’hel a ra, en ul live uheloc’h a
breder, gant ar voulañjouriezh, hag alies-tre e striv da reizhiadekaat ha da zisplegañ an dodennoù
boulañjour kozh. () E-se e tro Barrès hag e geneiled war-du an diaz-se n’he doa ket ar voulañjouriezh
gouezet enluskañ penn-da-benn, strobet ma edo en he gwallveskadurioù gant an tu dehou. Treiñ a
reont war-du ar gwiskadoù kevredigezhel-se n’en em anavezont ket er Republik koulzataer, war-du ar
yaouankiz kefredour he dije dleet ha gallet, gouez dezho, bezañ ambilherez al luskad »9. Hervez
Barrès emañ Frañs war ziskar, ha da seurt diskar eo kiriek an urzh vourc’hiz. Renad an distervez, ar
virelouriezh hag an amyonez eo ar Republik koulzataer. Er skolioù e vez roet un deskadurezh
arallekaus, graet evit derc’hel pennholierezh ar vourc’hizelezh : broueziñ a ra Barrès ouzh ar Skolveur. Gouez da Barrès atav, e vez gwashaet c’hoazh arallekadur an hiniennoù gant ar greanteladur hag
ar c’heñverioù-kenderc’hañ nevez degaset en e ser.
Ar greanteladur e-unan a garez enta Barrès, ha n’eo ket hepken korvoerezh al labourerion gant ar
C’hevala. Ne oa ket kement-se dibarek da Barrès, pell a se : rouez e oa neuze ar re a wele spis
amplegadoù an diorreadur armerzhel. « Remziad 1890 n’en doa ket skiant an araokaat kalvezel ha
greantel, na hini ar barregezhioù degaset da vab-den gant an araokaat-se. Pell oa e vedouriezh a vezañ
gwellaour »10. Seul dechetoc’h eo tud 1890 da welout er greantelaat moustrerezh armerzhel glez ma
tiorre goustad an ijinerezhioù gall peurliesañ, ha ma’z int pell a vezañ degaset puilhentez ar madoùbeveziñ : ned eo ket anat evito ar c’heñver etre greanteladur ha gorreadur ar barr-bevañ. Ar
varksourion o-unan, hag int o tiogeliñ roll araokadek ar gevalaourion en o damkaniezh, zo tizhet gant
ar mennozioù enepgreantelour ; kement-se a zispleg e voe degemeret mat al luskad boulañjour gant
Lafargue ha marksourion all. Ken trumm ha ken don eo ivez an treuzfurmadurioù degaset gant ar
greanteladur ma ne oar ket kalz brogarourion c’hall penaos klenkañ an anadenn-se en istor Frañs :
hañvalout a ra dezho ez eo ar vammvro he-unan a ya da get en ur ser gant an emframmoù rakgreantel.
Ha pa dag Barrès ar renad daeliek, n’en em savlec’h ket e hil an Enepdispac’h, met dres e hil
dispac’hioù 1789, 1848 ha 1871. Pezh a rebech d’ar renad n’eo ket bezañ republikan, met dres bezañ
adc’havaelet gant ar vourc’hizelezh ha kuzhat e amwerinegezh a-dreñv an ensavadurioù daeliek.
Diogeliñ a ra e vefe kalz barrekoc’h ur renad unezholadek harpet war ur muianiver frank er vro da
lakaat ar Stad republikan en arempred ar bobl. An dispac’h gwirion a chom c’hoazh d’ober, hervez
Barrès : abaoe 1789 ez eo bet kemmet ar renkad korvoer, met ar c’horvoerezh zo manet. Diemouez eo
Barrès ouzh al lamm doareadel c’hoarvezet gant erlerc’hiadur ar gevredigezh vourc’hiz ouzh an hini
vrientin. Tostaat a ra ouzh ar varksourion pa ziskuilh ar c’horvoerezh stag ouzh ar gevalaouriezh hag
an araezioù arveret gant ar vourc’hizelezh da zerc’hel ar galloud. Hogen disheñvel krenn eo palioù
Barrès diouzh re ar varksourion.
Ned eo ket diazezañ diktatouriezh ar broleterion a fell da Barrès ober, met kevaniñ ar renkadoù
labour ouzh ar gevredigezh vloc’hel diwar-bouez adreizhoù don met darnel. Soñjal a ra e vo dazont
Frañs en arvar keit ma ne vo ket kevanet mat ar renkad vicherour ouzh ar gumuniezh riezel. Hag evit
Barrès emañ ar vicherourion en arlez ar vuhez vroadel en abeg d’ar c’horvoerezh ha d’an
direizhderioù a c’houzañvont, daoust ma’z eo int a grou ar binvidigezh kevredin dre o labour : poent
eo lakaat fin da seurt saviad. Barrek-tre eo Barrès hag ar « sokialourion vroadel » all da lakaat a-wel
nammoù ar gevredigezh kevalaour, nemet emañ an diskoulmoù a ginnigont kalz muioc’h a-geñver
gant lazioù ar vloc’henn c’hall eget gant re ar gorvoidi. Adreizhoù a erbedont evit ma tegemerfe al
labourerion o lodenn reizh war pinvidigezh ar vro. An ezradikaled Naquet, Laur, Laisant hag ar
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blankiour Gabriel a ginnig ober eus ar vicherourion kevranneion, kenberc’henned eus an
embregerezhioù o implij, hag ivez lakaat ar c’hopridi da berzhiañ er buzadoù. Laisant a ya betek
erbediñ « gwerinekadur an nerzh treloc’hel » evit derc’hel ar stalioù bihan ha hepkoriñ savidigezh
kreizennoù greantel divent. Evel just e venn ivez ar « sokialourion vroadel » difenn al labourerion
c’hall ouzh ar c’hevezerezh estren. War La Cocarde ez adkemer Barrès ar mennozioù-se a
berzhiadekadur hag a gengrediezh etre renkadoù eus an hevelep broad. Evit savelañ diskoulmoù avat
ne loc’h ket Barrès hag ar « sokialourion vroadel » all diwar ar werc’helezh : « atav e voe ar
voulañjourion, evel an holl sokialourion vroadel eus ar bloavezhioù da heul, kalz berzhusoc’h o
tezrannañ ar reuzioù eget oc’h imbroudiñ diskoulmoù. Aze e c’hoarias kalz an euzh o deus bet
dalc’hmat ouzh an tolpañ greantel »11.
Evel gwir e vez ar « sokialourion vroadel » spouronet gant ar gevredigezh c’hreantel. Ne
empentont ket ar broleterion o’n em zieubiñ dre vestroniañ ar gevredigezh-se ; ne erbedont ket stourm
ar renkadoù kennebeut. O sokialouriezh zo kentoc’h ur boblelouriezh enepgreantel ; klask a reont
bodañ en hevelep talbenn enepkevalaour ar broleterion hag ar vihanvourc’hizion, daoust m’o deus an
div renkad-se lazioù enebek en diarsell marksour. Un disfiziañs vras o devez forzh penaos ar
« sokialourion vroadel » eus ar varksouriezh, etrevroadelour, renkadelour, ha diwanet en Alamagn
ouzhpenn se. O vezañ ma fell dezho da gentañ-penn kevaniñ ar vicherourion ouzh ar vroad, e
pouezont war ar gengrediezh hag ar c’heveleriñ kevala-labour, o tizarbenn pep diktatouriezh a-berzh
ur renkad pe eben : evit Barrès ez eus da savelañ ur c’hempouez etre lazioù ar vourc’hizion ha re ar
vicherourion, war-benn diwall al labourerion ouzh ar c’horvoiñ diouzh un tu ha diouzh an tu all
diogeliñ frouezhusted ar c’hevalaoù. Met mard eo ret difenn ar vicherourion ouzh ar c’horvoiñ, ez eo
dav o difenn ivez ouzh kevezerezh an dud-labour pe ar c’henderc’hadoù estren : un degemer mat a
voe graet gant an ezvoulañjourion da leviadurezh warezelour ar bloavezhioù 1890. « E-se derc’hel
kenstag ar stroll-broad ha klask ur c’henasant eo anien ar vroadelouriezh end-eeun. Alese, en ul
lankad kentañ, ar c’hoant da zistremen an eneberezhioù diabarzh, an eneberezhioù renkadel, hag, en
un eil lankad, an distaol eus an elfennoù barnet estren d’ar c’henasant. Da c’houde e vo ar re-mañ
tamallet a irienniñ, hag o bezañs sellet evel un arvar peurzalc’hus »12. Hag an estren rizhek e oa ar
Yuzev evit ar vroadelourion. Aze e stokomp ouzh un arvez all pouezus-tre eus kealiadurezh Barrès
hag ar « sokialourion vroadel » : an enepyuzevouriezh. Er « sokialouriezh vroadel » eo startaet an
enepuzevouriezh vroadelour gant hengoun enepyuzevour ar sokialouriezh c’hall nannmarksour.
Diwanet eo ar sokialouriezh utopek e dekvloaziadoù kentañ an 19t kantved, eleze da vare derou ar
greanteladur. Neuze e tiorre ur gevredigezh dezhi emframmoù, keñverioù-kenderc’hañ hag ur
speredegezh a rizh nevez. An embreg kentañ da ziskoulmañ kudennoù piaouel ar gevredigezh
c’hreantel e voe ar sokialouriezh utopek. Nemet edo ar Yuzevion o paouez bezañ frankizet : evel ar
gevalaouriezh hag ar greantelaat e oa seurt frankizadur un dedaolad da emsav an 18t kantved. Abaoe
ar Grennamzer e oa bet kantet ar Yuzevion, en abeg d’an hanbarzhañ kevredigezhel embreget outo, en
obererezhioù kellidel ha kenwerzhel. Bresk hag arlezat e chome o stael dre ma oa nac’het outo ar
gwirioù keodedel ha politikel o doa ar re all. Un nebeut Yuzevion avat oa deuet a-benn da gemer
perzh en daspugnadur kevalaour rakgreantel en 18t kantved. Ha dreist-holl diwar frankizadur ar
Yuzevion e reas berzh kalz anezho er reizhiad kevalaour, o tizhout ul live uhel a c’halloudegezh
armerzhel (evel James de Rothschild o tont da vezañ ar bankour gall pennañ e grez Unpenniezh
Gouere). En un doare tost trumm e tremenas ar Yuzevion enta eus ur saviad arlezat d’ur saviad a renk
kentañ, ha kement-se ne voe ket pardonet dezho. Buan e voe graet ar c’hemmesk etre speredegezh
kevalaour ha speredegezh yuzev gant ar c’hedveno, da nebeutañ gant ar re o doa abegoù da enebiñ
ouzh ar gevalaouriezh, pere bennak e vent.
Aze e c’hoarias ar rakvarnioù enepyuzev krennamzerel (goude bet frankizet ne gollas ket ar
Yuzevion evit kelo o brud a uzurerion vac’hom, a skraperion ha drouklazherion vugale gristen, a
gontammerion buñsoù), hag ar gevalaouriezh a voe barnet evel fall dre ma oa un embreg a anien
« yuzev ». En hanterenn gentañ an 19t kantved e kaver an emzalc’h spered-se gant ar gatoliged o
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tifenn an emframmoù kozh ha gant ar sokialourion utopek : a-ser gant likadur ar gedvuhez ha kiladur
ar gatoligiezh ez ae ar greantelaat, ouzhpenn ma tegase freuzadur ar stalioù dornwezhel ha korvoerezh
diharz al labourerion. Enepyuzevour e voe Proudhon, Blanqui, Fourier, hag an holl sokialourion
utopek a bep rumm war-bouez ar santsimonourion marteze13. E 1844 ez embannas ar fourierour
Toussenel al levr Les Juifs, rois de l’époque, en devoe diwezhatoc’h ul levezon vras war Drumont.
War an hevelep renk hag ar Yuzevion e lak Toussenel ar brotestanted. D’ar re-mañ e voe emsavus ar
frankizouriezh politikel hag armerzhel koulz ha d’ar Yuzevion ; da heul an Dispac’h hag ar Reverzhi
c’hreantel e oa tremenet ivez ar brotestanted c’hall eus ur saviad divrientek d’ur saviad spletus kenan
(daoust ma ne voe ket ken anat hag evit ar Yuzevion). E grez an Trede Republik a-du-rall e kemeras
perzh protestanted ’zo el leviadurezh-likaat, pezh a dennas da adenaouiñ rakvarnioù enepprotestant ar
gatoliged. En 19t kantved e voe graet paot ar gourmesk etre Yuzevion ha protestanted gant an
enepyuzevourion. Da skouer war La Cocarde e tamall Barrès d’ar vourc’hizelezh protestant bezañ
kenwallerez d’ar Yuzevion. Karl Marx e-unan a chom merket gant ar strivoù en deus ranket ober pa
oa krennard evit troc’hañ pep liamm digant ar gravez yuzev. En e levr Zur Judenfrage (Ar gudenn
yuzev) ez erbed Marx likadur ar Stad ha frankizadur mab-den diouzh an arallekadur kravezel
diskouezet evel ul lankad eus e frankizadur klok. An hent eo a ginnig Marx evit tennañ ar Yuzevion
diouzh ar saviad hanbarzhek m’emaint (hag a rae kudenn neuze en Alamagn dreist-holl ma chome ar
Yuzevion divrientekaet war an dachenn bolitikel ha ma arc’hent ar gevataliezh gant ar e all). Ar
judaegezh a zle enta steuziañ evel ar c’hravezioù all, met ne steuzio da vat, hervez Marx, nemet pa vo
bet diskaret ar gevalaouriezh, dre ma’z eo houmañ e gwirionez un treuzneuziadur eus ar judaegezh.
En devoud e kendaolas levr Marx da gadarnaat er c’hedveno ar c’hemmesk etre speredegezh
kevalaour ha speredegezh yuzev.
Gwelet hon eus ar c’heñver etre derou « oadvezh ar yoc’hoù » hag emled an enepyuzevouriezh
poblek. War L’Antisémitique, kelaouenn sizhuniek embannet e Montdidier er bloavezhioù 1883-1884,
e kaver an holl zodennoù enepyuzev, ar re gristen henvoazel, ar re emvennet sokialour, ar re
zarwinour : dre al likadur e wisk an enepyuzevouriezh furmoù nevez, met ar re-mañ a zeu da
adenaouiñ an enepyuzevouriezh kristen kozh a zo a-benn ar fin an un dra ganto. Unan eus
skridaozerion L’Antisémitique, ar chaloni Chabauty, a sav a-getep e 1880 hag e 1882 al levrioù
Francs-maçons et Juifs ha Les Juifs nos maîtres !, ma ra ur gourmesk etre ar Yuzevion hag ar
frañmasoned : deuet mat e vo seurt gourmeskañ gant ar gatoliged. E hil Toussenel hag ar
fourierourion emañ Auguste Chirac, ur skridaozer all eus L’Antisémitique, a embann e 1883 Les Rois
de la République, anezhañ ur flemmskrid war un dro enepyuzev hag enepkatolik. Merk an
darwinouriezh ez eus war levr ar blankiour Gustave Tridon, Du molochisme juif, deuet er-maez e
1884, ma’z eo taget ar Semited e anv dreistelezh ar ouenn arian. Rebech a ra Tridon d’ar Semited
bezañ dedaolet n’eo ket hepken ar judaegezh, met ivez ar gristeniezh : un hengoun enepkristen kreñv
a oa gant ar vlankiourion. Mar galle an enepyuzevouriezh ober berzh e-touez ar gatoliged, e c’halle
ivez bezañ deuet mat en tu kleiz pellañ pa veze gourmesket gant an enepkevalaouriezh hag an
enepkatoligiezh. Adalek 1885 e lak Benoît Malon enepyuzevourion da skrivañ war e gelaouenn La
Revue socialiste : Chirac hag ar blankiour Alfred Regnard. War e gelaouenn e klask Malon ober ur
c’hevandodiñ eus an holl redennoù sokialour (e gwirionez ne voe biskoazh Malon nemet un touseg
eus ar sokialouriezh) ; evitañ ez eo lodennek an enepyuzevourion er familh sokialour. Pennadoù
enepyuzev a skriv Malon d’e dro, hag evel ar vlankiourion ez abeg ar Semited evit bezañ ganet ar
gristeniezh. Ersavioù ez eus avat a-berzh ur skridaozer all eus La Revue socialiste, ar sokialour
Gustave Rouanet o nac’hañ lakaat un diforc’h etre ar gevalaourion yuzev hag ar gevalaourion all. Met
a-benn ar fin « ez eo Benoît Malon a gendaol muioc’h eget nikun, er bloavezhioù eikont, da lakaat an
enepyuzevouriezh da dremen da gantreizh »14. War Malon e c’haller teurel evit darn an degemer mat
graet gant ar c’hleiz pellañ enepkloer da levr Drumont La France juive, daoust ma komze an aozer en
anv ar gatoligiezh henvoazel : ur skouer eo eus barr-unvaniñ an enepyuzevouriezh, gouest da vodañ
war an hevelep talbenn holl eneberion an urzh frankizour petra bennak ma ve o stael kevredadel hag o
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hil istor. Ul liamm kreñv e voe an enepyuzevouriezh etre katoliged an tu dehou boulañjour hag an
enepkloerelourion a rae askell gleiz al luskad, ouzhpenn ma tiverkas evit ur prantad ar
c’heneneberezhioù etre renkadoù diforc’h o lazioù.
Er bloavezhioù 1880 ha 1890 ez eo intret ar yoc’hoù kêr gant un enepyuzevouriezh sokialidik,
enepfrankizour hag enepkevalaour, o c’hoari ur roll bras er voulañjouriezh. Lañsus eo houmañ da
ziazezidigezh Kevre enepyuzevour Frañs e gwengolo 1889, daoust da zisfiziañs Edouard Drumont,
rener an aozadur, e-keñver pennoù ar « Strollad broadel ». En ebrel 1892 e krou Drumont ar
gelaouenn La Libre Parole, ma kendalc’h war ar bruderezh enepyuzevour boulc’het gant La France
juive. Berzh a raio ar gelaouenn dreist-holl goude m’he devo diskuliet gwarzh Panama e du 1892, hag
e tizho kaout 100 000 koumananter, hep kontañ ar brenerion kalz niverusoc’h c’hoazh. N’eus ket
hepken katoliged eus lennerion ar gelaouenn, met ivez tud eus ar c’hleiz pellañ enepkloer : aze
c’hoazh e talvez an enepyuzevouriezh da unvaniñ nerzhoù a zo e hiloù istor diforc’h ha zoken enebek.
Dre levezon La Libre Parole e tispleger evit darn emdroadur ar voutiklerion hag an dornwezhourion
barizian, a gleiz dre henvoaz abaoe 1789 hag o risklañ en tu dehou pellañ er bloavezhioù 1890.
Enepyuzevour eo a-du-rall ar wask katolik, hini an Asompsionidi pergen. Hogen ned eo ket ar
moederezh enepyuzevour tra ar gatoliged nemeto ; renet e vez ivez gant kelaouennoù evel
L’Intransigeant eus Rochefort, La Patrie eus Millevoye, L’Eclair, La Presse, Le Petit Journal, h.a.
Enepyuzevour eo al lodenn vrasañ eus ar wask poblek er bloavezhioù 1890.
Evel bleiniaded all ar voulañjouriezh kleiz en deus Barrès tennet korvo e Nancy eus barr-enluskañ
hag -unvaniñ an enepyuzevouriezh. Met levezonet eo Barrès ivez gant an darwinouriezh
kevredigezhel o verka don buhez kefredel dibenn an 19t kantved. Dindan levezon Taine pergen emañ
Barrès ; ken abred ha 1863 en deus Taine roet da wir en e Histoire de la littérature anglaise
dreistelezh an Arianed war ar Semited ha desaveladur an hinienn gant he gouenn. El levr-se ez « eo
displeget mennozioù diazez an enepyuzevouriezh ouennel gant unan eus pennveizourion e vare »15.
Mard eo bet ledet an enepyuzevouriezh sokialidik ha poblek gant skrivagnerion evel Tridon, Regnard,
Chirac, Chabauty pe Drumont, ez eo dre arwarzh Taine dreist-holl e tispleger ar berzh a reas an
enepyuzevouriezh emvennet gouezoniezhel e-touez kefredourion c’hall dibenn an 19t kantved.
Oberenn Taine « a ra al liamm etre mennozioù Gobineau, Darwin, Wagner ha re skrivagnerion
ouennelour ar bloavezhioù naogont. Forzh penaos, ugent vloaz goude embannadur an Histoire de la
littérature anglaise, ez eo dija ul lec’hienn voutin er metaouioù lennegel gall diogelaat, gant Bourget,
“e tle ur gevredigezh bezañ heñvelekaet ouzh ur bevedeg” ha “ne zreistvev nemet mard eo gouest da
stourm gant nerzh evit ar vuhez e kevezerezh ar gouennoù” »16. Hogen « war Barrès eo e vo levezon
Taine an heverzusañ, warnañ eo an anatañ »17. Emañ ivez Barrès, evel ar bras eus kefredourion c’hall
e vare, dindan hol an darwinour Jules Soury (a skrivo war La Cocarde). Ankouaet krenn eo bremañ
Soury, a voe war un dro prederour, istorour ha bevedour, nemet e veze sellet e dibenn an 19t kantved
evel par da Bergson. Lañsus-tre e voe amveziadoù kefredel ar bloavezhioù 1890 d’an darwinouriezh
kevredigezhel ; neuze e reas berzh n’eo ket hepken Soury met ivez darwinourion all evel an denoniour
Vacher de Lapouge, ar bredkevredadour Gustave Le Bon, an denoniour helvetiat Chalumeau, ar
c’hevredadour poloniat Gumplovicz, ar sokialour alaman Woltmann a glaskas ober ur c’hevandodiñ
eus ar varksouriezh hag an darwinouriezh dre heñvelekaat ar stourmoù renkadel ouzh ar stourmoù
gouennel, h.a. Startaet eo enta an enepyuzevouriezh sokialidik poblek gant an enepyuzevouriezh
darwinour, ha gant « sokialourion vroadel » ar bloavezhioù 1890 ez adkaver emzalc’h blankiourion ar
bloavezhioù 1880 : ar Yuzevion n’int ket da dagañ hepken evel kevalaourion o korvoiñ al labourerion,
met ivez evel Semited o sujañ an Arianed hag o preizhañ o finvidigezhioù.
Liammoù ez eus etre enepyuzevouriezh Barrès hag e zisfiziañs eus ar varksouriezh. En e levr
L’Ennemi des lois embannet er bloaz 1893 e tamall da houmañ bezañ ur « sokialouriezh yuzev » hag
ivez ur « sokialouriezh alaman ». Gouez da Barrès o deus ar Yuzevion Marx ha Lassalle dedaolet ur
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sokialouriezh danvezelour, na glask nemet dieubidigezh armerzhel al labourerion, hep reiñ palioù
haeloc’h. Kement-se, eme Barrès, a c’hell dereout ouzh ar speredegezh alaman pe ar speredegezh
yuzev, met n’eo ket ouzh ar speredegezh c’hall. Ne ziwel ket Barrès koulskoude ar roll c’hoariet gant
gorreadur ar barr-bevañ e frankizadur an dud, nemet e kav dezhañ n’eo ket gouest ar varksouriezh da
dermenañ palioù uheloc’h. Atav en hevelep levr e tiskouez e aon na zisoc’hfe ar varksouriezh d’ur
renad hollveliek (« ur gevredigezh treset diouzh al linenn ») ha d’ur rezadur diwar-draoñ. En e bennad
« Pas de dictature » savet war La Cocarde e kerzu 1894 e tiogel Barrès e vo ar sokialouriezh un
dieubidigezh pe ur furm nevez a voustrerezh hervez ma teuio a-benn pe get da zistremen ar
c’hudennoù armerzhel. E L’Ennemi des lois, war La Cocarde hag e oberennoù all ez eneb Barrès ouzh
ar varksouriezh ar sokialouriezh c’hall, hini Saint-Simon, hini Fourier ha dreist-holl hini Proudhon,
ma wel ur striv da ziazezañ ur speredegezh hag un divezouriezh nevez koulz ha da wellaat saviad al
labourerion. Ur sokialouriezh derc’helour eo hini Barrès, o nac’hañ ensammañ kudennoù ar bed
greantel ha sellout ouzh an amveziadoù armerzhel nevez evel ul lamm doareadel. Ha pa gomze ar
varksourion eus roll araokadek ar gevalaourion, ne c’halle Barrès nemet sevel a-enep dezho. Mar gra
Barrès ur « sokialouriezh yuzev » eus ar varksouriezh, n’eo ket hepken peogwir ez eo bet krouet
houmañ gant ur Yuzev, met dreist-holl peogwir e kantreizh ar gevalaouriezh hag ar greanteladur,
sellet evel dedaoladoù eus ar speredegezh yuzev. Ouzhpenn se e tag Barrès ar varksouriezh en anv an
hegelouriezh he-unan, o tiogeliñ ez eo ur fazi a-berzh ar varksourion krediñ e paouezo emdroadur an
denelezh p’he devo houmañ tizhet ur stad termenet ganto en a-raok. Dre an holl abegoù-se ez eo ar
varksouriezh evit Barrès ur gwariadur eus ar sokialouriezh, ha n’eo ket ur sokialouriezh wirion. Ne ra
ket avat Barrès eus ar varksourion e eneberion bennañ ; er c’hontrol, pa venn bodañ holl nagennerion
an urzh frankizour, ne lak dispell ebet war ar c’hedourion. Nemet en deus kemeret e-keñver ar
varksouriezh ur savlec’hiadur a gaso anezhañ d’an enepmarksouriezh stourmus da vare an Afer
Dreyfus. Unan eus dezverkoù ar vroadelouriezh enepdrefuzour (hag eus faskouriezhoù an 20t
kantved) e vo an enepmarksouriezh.
Hogen n’emañ ket ar pep orinelañ eus obererezh Barrès evel rener La Cocarde en e bennadoù war
ar gelaouenn : er re-mañ ne ra a-benn ar fin nemet donaat hag addisplegañ dodennoù ar voulañjourion
a gleiz. Pezh a voe nevez gant Barrès eo e lakaas da genskrivañ war ar gelaouenn n’eo ket hepken
broadelourion evel Charles Maurras, Jules Soury, Daudet, de Morès, an ezblankiour Gabriel, met ivez
tud eus ar c’hleiz pellañ evel Fernand Pelloutier, Clovis Hugues, Camille Pelletan, Eugène Fournière,
Camille Mauclair. Ar vroadelourion a gav reizh e vefe kanmeulet gant ar gelaouenn tud evel Jaurès pe
Zola ha disfiziet diouzh al lu hag an Iliz. Diouzh o zu e tegemer mat-tre ar sokialourion an daveoù
d’ar voulañjouriezh. « E-kerz ar veilhadeg armoù kent an Afer, e kenvev aes-tre ar sokialouriezh hag
an etrevroadelouriezh gant an enepyuzevouriezh, ar gevreadelouriezh ha furmoù ’zo a
henvoazelouriezh. Ned eo ket c’hoazh ar vrogarouriezh stourmus, enaouet gant ar spered jakobin
kozh, tra ur strollad : ar c’hedourion koulz ha Déroulède a ra dave dezhi. Ned eo ket enebet c’hoazh
an hiniennelouriezh varrezat ouzh ar “gengladelouriezh”. E nep doare ne skoilh ar vroadelouriezh
ouzh ur meni kengrediezh etrevroadel hag ouzh an enepbrezeliegezh ; heñveldra n’emañ ket an
henvoazelouriezh e dislavar gant an tagadennoù taer ouzh an Iliz. Dic’hallus e teuio ar gourmeskañ-se
da vezañ tri pe pevar bloaz goude »18. Un disoc’h eo seurt gourmeskañ da youl Barrès da vodañ war
an un talbenn an holl eneberion d’ar renad daeliek ha d’an urzh kevalaour, hep derc’hel kont eus o liv
politikel ha hep ober an diforc’h etre ar sokialouriezh enepgreantelour hag an hini o vennout
ensammañ kudennoù ar bed greantel.
Notomp avat en em savlec’h La Cocarde e hil 1789 ha 1848 : disteurel a ra pep kloerelouriezh ha
pep unpennelouriezh, oc’h erbediñ diazezidigezh ur gevredigezh sokialour nevez ha n’eo ket an distro
d’ar Renad Kozh. Ne fell ket da Barrès en em wallveskañ gant an unpennelourion hag ar gatoliged
evel m’en doa graet Boulanger. Nemet e venn bodañ a-enep ar renad bourc’hiz ur yuzh dizunvan awalc’h, o vont eus ar vroadelourion betek an anveliourion ; neuze e klask simantiñ ar yuzh-se n’eo ket
dre un hontkenderc’hañ unelaus, met diwar-bouez un treuzvarc’had hiron, dreist-holl dre bouezekaat
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an enepfrankizouriezh, an enepdaeliegezh, an enepgreantelouriezh, an enepyuzevouriezh, eleze
mennozioù e dislavar krenn gant re an Dispac’h gall. Daoust ma venn Barrès chom e hil 1789, e tro
kein enta da emsav an 18t kantved. Ne voe ket lañsus seurt gourmeskañ d’ar sokialouriezh, met d’ar
vroadelouriezh rakfaskour : emdroadur Barrès goude 1895 en diskouezas ervat. Diwar
gourmeskadurioù eus ar seurt-se e tiwanas kealiadurezhioù faskour an 20t kantved. « La Cocarde ()
eo mell kentañ ur chadenn o teraouiñ gant kelaouenn Barrès, o tremen dre Les Cahiers du Cercle
Proudhon, Le Nouveau Siècle eus Valois, kelc’hgelaouennoù digemplegour bihan ar bloavezhioù
tregont – evel Combat pe L’Insurgé –, hag o tisoc’hañ en diwezh da L’Emancipation nationale eus
Doriot. Gant pare skedus an doriotourion, enni tud o tont eus holl gostezennoù an tu kleiz koulz hag
an tu dehou, ez eo degaset ar c’houn fealañ eus sal-skridaozañ kelaouenn Barrès. Gant an div
embregadenn e kaver an hevelep emzalc’h spered : distremen an enebadurioù kozh ha kendeuziñ an
hengounioù kontrol. N’edo ket ar gaou gant Georges Valois pa selle ouzh kazetenn Barrès evel ar
gelaouenn faskour kentañ »19.
Un disoc’h e oa embregadenn Barrès d’ar c’heveleriñ renet e-pad meur a vloaz etre ar
vroadelourion hag ar sokialourion. Ar gourmeskañ en doa Barrès klasket ober er par damkanel a oa
bet kaset da benn er par embregel, betek ur poent da nebeutañ, gant de Morès (a geveleras gant Barrès
war La Cocarde e-pad ur prantad). Goude ur vuhez avanturus er Stadoù-Unanet hag en Azia e oa
distroet ar markiz de Morès da Frañs, m’en doa kemeret perzh el luskad boulañjour. Bez’ e voe unan
eus kendiazezerion Kevre enepyuzevour Frañs e 1889. Ur mailh e oa de Morès a-fet demagogiezh
enepyuzev. Poblek-tre e teuas da vezañ e karter lazhdioù La Villette. Un arwarzh bras-tre en doa etouez gwerin La Villette en abeg d’e gadarnded personel, d’e zoug d’an emgann, d’e dremened a
wastadour e Dakota Norz hag a ergerzhour en Indezsina. En emskiant strollennel e zalc’hidi ez
enkorfe de Morès ar Frañs vrientinek, kadarn hag arallgar, enebet ouzh ar vourc’hizelezh emgar ha
korvoer. Dav eo degas e kont ivez levezon lennegezh-pobl ar mare : de Morès a lakae da soñjal e
tudennoù ar romantoù avantur pe en tudennoù a vrientinion hailhonaet a gaver e Les Mystères de
Paris gant Eugène Sue. Er bloavezhioù 1893-1894 en em gav de Morès e penn meur a stroll war un
dro : ezstourmerion voulañjour, kefredourion enepyuzevour, anveliourion, boserion eus La Villette
bodet e strolloù-emgann ha prest da ziskenn war ar straed. Dindan renerezh de Morès e kevrede enta
nerzhoù disheñvel o hengoun politikel. Seurt kevredadur en dije gallet bezañ dañjerus evit an urzh
republikan : gant nec’hamant ez evezhie ar bolis ouzh amrealoù de Morès hag e zalc’hidi. Hogen
divrudet e voe de Morès e dibenn 1894 goude ma tiguzhas Clemenceau en doa ar markiz amprestet
arc’hant digant ar bankour yuzev Cornélius Herz (bet mesket e gwarzh Panama) evit dastalañ un dle
c’hoari. De Morès a guitaas Frañs evit mont da gemer perzh en trevadenniñ en Afrika ma voe
drouklazhet e 1896. Ar c’hevredadur kemmesk savet gantañ a zigenstrollas. Adkavet e voe avat
boserion La Villette, bodet atav e strolloù-emgann, en eost 1899, pa glaskjont dieubiñ Jules Guérin,
penn ar C’hevre enepyuzevour, sezizet gant ar bolis en e greñvlec’h eus ar Ru Chabrol.
E meurzh 1895 e roas Barrès e zilez eus e garg e La Cocarde da heul dizemglevioù etre mererion
ha skridaozerion ar gelaouenn. Hag en ur ser gant Barrès ez eas kuit ar stroll-skridaozañ. Hogen ne
c’hwitas ket embregadenn Barrès hepken en abeg da ziaesterioù diabarzh eus La Cocarde, eleze en
abeg da zevoudoù dargouezhek a-walc’h, met kalz muioc’h en askont da emdroadurioù kenforc’h an
emsav micherour hag ar vroadelourion. Harpet e oa bet Boulanger gant al labourerion pa wele ar remañ er c’hadour an den a vije bet an tredeog meur ur wech er galloud hag en dije difennet o lazioù
dezho a-dal d’ar vourc’hizion. Met divrudet eo bet Boulanger da gentañ dre e dec’h da Velgia ha
dreist-holl goude embannadur al levr Dans les coulisses du boulangisme gant ar c’helaouenner
Mermeix, o tiskuliañ ez eo bet kellidet al luskad azgwelour gant ar roueelourion. Kentoc’h eget fiziout
o lazioù en un den meur a-berzh Ragevezh, e klask neuze al labourerion ensammañ o zonkad o-unan.
Devoudet eo seurt emzalc’h nevez gant darvoudoù ar voulañjouriezh hag ivez gant kemmoù e
diabarzh ar renkadoù labour. Betek 1890 e oa bet ambilhet an emsav micherour gant dornwezhourion
ha kompagnuned, a oa bet deglevus d’ar voulañjouriezh en abeg d’he sokialouriezh vrogar e hil an
Dispac’h. Nemet e tigresk afo niver labourerion ar rummoù-se, ha dreist-holl e vanont dic’houest da
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gompren kudennoù ar bed greantel. Met e 1890 e teu d’an oad ur remziad nevez a broleterion, ganet er
c’hêrioù ha n’eo ket mui diwriziennet, dezho ur speredegezh o klotañ gant an emframmoù nevez, hag
a venn difenn o lazioù e-barzh an emframmoù-se ha n’eo ket klask stourm ouzh ar greanteladur.
« Savet eo bet ar c’hreizennoù greantel en un doare gouez dindan an Eil Impalaeriezh ; a-vec’h deuet
er-maez eus o c’hêriadennoù, e veze tolpet ar broleterion, kouerion pe dornwezhourion, e-barzh
fabourzhioù dirapar ; n’o deus ket gallet ober ur renkad kevredigezhel e ster leun ar ger, chomet int ur
strolladur diaoz a hiniennoù korvoet. Adalek er bloavezhioù 1890 eo kemmet ar blegenn ; ar
vicherourion n’int ket bet divrientekaet kement ; ar c’huzulioù-dinaz hag an implijerion o deus klasket
reiñ d’ar c’harterioù paour ur gêraoz izek ; war un dro e tegouezh d’an oad ur remziad tud yaouank
ganet er bed micherour hag emouez ouzh o flanedenn »20.
Ne fell ket da vicherourion ar remziad nevez asantiñ d’an aozioù labour ha bevañs o deus
gouzañvet o diagentidi ; ha goude 1890 ez a war baotaat ar stourmoù en embregerezhioù. N’emañ ket
mui ar gourfouez gant Paris ha Lyon en emsav micherour, rak ken pouezus all eo deuet da vezañ
rannvroioù evel Norz Frañs, al Loire pe an Allier. Adalek 1890 e saver Yalc’hoù al Labour er
c’hreizennoù greantel : e 1892 ez eont d’ober ur C’hevread broadel. Hogen gant remziad yaouank ar
bloavezhioù 1890 ez adkaver an hengoun micherour a zisfiziañs eus ar politikerezh. Frañs zo ur vro
ma tiorre goustad an ijinerezhioù, ma van ponner pouez an emframmoù kozh, ha ma’z eo kombodettre buhez ar broviñs ; pezh a zegas un dizunvanded vras en emsav micherour. E seurt amveziadoù ne
c’hell ket bezañ a unstrollad renkadel evel en Alamagn ma’z eo undoare ar broleteriezh. Kentoc’h
eget gant kemer ar galloud ez eo chalet ar vicherourion c’hall neuze gant ar stourm armerzhel el lec’h
m’emaint o chom : gant seurt prederi e klot diazezidigezh Yalc’hoù al Labour. En em ledañ a ra
mennoz an ec’hwel hollek, a roy tro da ziskar ar gevalaouriezh en un doare trumm, da fiziout
mererezh an embregerezhioù er c’hweluniadoù, ha da sevel ur gevredigezh nevez a vo, hervez gerioù
Fernand Pelloutier, « kevarzhe dieub ar genderc’herion dieub ». Daoust d’an durc’hadur nevez a ro
d’an emsav micherour, e chom merket remziad yaouank 1890 gant mennozioù liberter an
dornwezhourion, a bouezekae ar stourm armerzhel hag a chome digas a-walc’h e-keñver ar
c’hudennoù a Stad. A-enep ar varksouriezh e c’hoari neuze seurt emzalc’h a zisfiziañs eus ar
politikerezh, koulz hag an hengounioù deveret diouzh an Dispac’h gall. Er c’hontrol e ra berzh an
anveliouriezh, an anvelic’hweluniadouriezh, an allemanouriezh. Ar c’hedourion a gav harz a-berzh ar
sokialourion all pa fell dezho isurzhiañ an ober c’hweluniadel d’an ober politikel ha pa zizarbennont
mennoz an ec’hwel hollek. Deuet fall e vezont er Yalc’hoù al Labour, a zo kreñvlec’hioù an
anvelic’hweluniadouriezh. Skarzhet int diouzh Kevread ar c’hweluniadoù e 1894 ha dalc’het en
dispell gant diazezezion ar C.G.T. e 1895. Gant ar remziad nevez, politikaet, stourmus, met kevanet
fall ouzh ar vloc’henn, ez eus enta tuadurioù anveliidik. Redennoù kempennelour ez eus ivez e-touez
al labourerion, da skouer e-metou ar vengleuzierion a zo deuet a-benn da ziframmañ gwellaennoù
fetis dre ar stourmoù o deus renet. Un eztaol eus ar gempennelouriezh-se eo berzh ar sokialourion
« dizalc’h » e dilennadegoù dezverezhel 1893.
E derou ar bloavezhioù 1890 en em led ivez ar mennozioù etrevroadelour er renkadoù labour. Un
disoc’h eo se da unvanadur ar stuzegezhioù hag ar saviadoù gant ar greantelaat, da aesadur ar
c’hehentiñ hag an eskemmoù etre ar riezoù, da etrevroadeladur ar gevelaouriezh. Er bloavezhioù 1880
e sant an aozadurioù micherour an ezhomm da genurzhiañ o obererezh e par Europa ha zoken e par ar
bed a-bezh. Daou gendalc’h sokialour etrevroadel zo aozet e Paris e 1889, unan gant ar
c’halluzourion, egile gant ar varksourion. Ar re-mañ eo en em ziskouez evel ar re gempoellañ hag ar
re frammet ar gwellañ. Ha war bennaennoù marksour eo diazezet an Eil Etrevroadelenn e Bruxelles e
1891. Er bloavezhioù 1890 e ra berzh an etrevroadelouriezh en emsav micherour gall, diwar-goust an
damant d’an Digoll ha da c’halloudegezh vilourel Frañs. Hag adalek dibenn ar bloavezhioù 1880 e
tiwan ivez ul lizheradur enepmilour savet gant kefredourion o deus anavezet rustoni ha chatalidigezh
ar vuhez el ludioù : Le Cavalier Miserey gant Abel Hermant e 1887, Sous-Offs gant Lucien Descaves
e 1889, Biribi, armée d’Afrique gant Georges Darien e 1890. Gwarzhoù a darzh goude embannadur al
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levrioù-se, hag ivez pa skriv Rémy de Gourmont war Le Mercure de France en ebrel 1891 ar pennad
Le Joujou patriotisme o vont zoken betek an enepbrogarouriezh.
Tizhet eo enta gwiskadoù ’zo eus ar vourc’hizelezh, ar gefredourion yaouank pergen, gant an
enepmilouregezh. Un ersav eo kement-se war un dro ouzh destrizhoù hag astudigezh ar vuhez soudard
hag ouzh chaovinegezh ar vroadelourion (Barrès e-unan en doa graet goap eus Déroulède e 1884-1885
war ar gelaouenn verrbad Les Taches d’encre). Al liamm etre enepmilouregezh ar gefredourion
vourc’hiz hag hini ar vicherourion zo graet gant pennadoù enepmilour ar gelaouenn anveliour Le Père
Peinard embannet gant Emile Pouget adalek 1889. Berzh a ra an enepmilouregezh ivez e-metou ar
skolaerion yaouank, a ziskouez nebeut a jourdoul o prientiñ ar skolidi d’an Digoll. Hervez Albert
Thibaudet21 en dije diwanet luskad enepmilour ar skolaerion diwar lezenn 1889 o freuzañ an
ezdalc’hadurioù raksellet gant lezenn 1872 war ar gwazerezh milourel, hag o rediañ izili an
deskadurezh d’ober o servij soudard. Met liammet eo dreist-holl seurt luskad ouzh speredegezh ar
remziad deuet d’an oad e 1890. Notomp diwar vont ar c’hemmoù degaset gant ar remziad nevez-se :
remziad nevez a Frañsizion chalet muioc’h gant derc’hel ar peoc’h eget gant prientiñ an Digoll,
remziad nevez a broleterion o kemer lec’h an dornwezhourion e penn an emsav micherour, remziad
nevez a gatoliged oc’h entuiñ gant ar Republik pe o treiñ gant ar vroadelourion.
E-touez ar vicherourion e c’hoari devouderioù all. Da gentañ ez eus arwarzh ar sokialourion
alaman hag ar gourfouez o deus kemeret en Eil Etrevroadelenn. Diouzh un tu all, mar da an
ec’hwelioù war baotaat adalek 1890, e tegasont ivez emelladennoù eus al lu, a lak da skouer
diskeladeg ar 1ñ mae 1891 e Fourmies da echuiñ e lazhadeg. Mui-ouzh-mui e vez sellet an arme gant
tud an emsav micherour evel ur benveg a voustrerezh kevredigezhel a-raok pep tra, an Digoll o vezañ
un digarez evit derc’hel a-sav ar benveg-moustrañ-se. Dilañs ez eus enta e-metou al labourerion gant
ar vrogarouriezh jakobin damantus da c’halloudegezh vilourel Frañs. Nemet ez adkav neuze ar
vicherourion un hengoun peoc’helour e hil elfennoù araokaetañ an Dispac’h gall. Rak daouek eo
herezh 1789. Prederi hollvedelour an dispac’herion c’hall a gasas ar Vodadenn-vonreizhañ da
ziskleriañ he doujañs da frankiz ar pobloù ha da gaout un emzalc’h peoc’hgar, met ar Vodadenndezvañ da embreger ar brezel evit ledañ ar mennozioù nevez er broioù all. Goude an droukverzhioù
kentañ e voe faezhet an enebourion diabarzh ha diavaez diwar-bouez enluadur ar Vroad en he fezh.
Trec’h ar « bobl armet » eo : evit ar republikaned hag ar sokialourion e vo atav un dave obererezh
milourel ar Guzuliadeg, o lakaat an holl geodedourion da gemer perzh en difennerezh broadel hag o
sevel pevarzek lu. Met goude Thermidor, tra ma starta ar renkad-ren vourc’hiz he galloud, e tro ar
brezel-emzifenn d’ar brezel-aloubiñ. Neuze e sav a-dal d’ar vourc’hizelezh al luskad babeuvour o
skignañ kudenn ar Pevare-Stad hag ar gevataliezh werc’hel. Damantus eo ar vabeuvourion d’an
difennerezh broadel : evel an dispac’herion c’hall dre-vras e tarbennont pennaenn ar « bobl armet »,
oc’h ober eus pep keodedour un danvez soudard hag oc’h erbediñ ur prantad stummadur milourel evit
ar baotred yaouank. Diazezet e voe forzh penaos ar rannsaverezh gant an Unkor e 1798. Met ar
vabeuvourion a zisrann diouzh an dispac’herion all pa zistaolont ar brezelioù-aloubiñ hag al luoz
peurzalc’hus. Evito e tle ar peoc’h bezañ pal ar politikerezh diavaez, ha n’eus da enluañ ar
geodedourion nemet evit herzel ouzh an aloubidigezhioù : ne c’haller sellout evel reizh enta nemet ar
brezelioù-emzifenn. Kenglokaus eo peoc’helouriezh ar vabeuvourion gant o c’hevatalouriezh : ar
yonez en diavaez a zle mont en ur ser gant ar yonez en diabarzh. Ouzhpenn se e wel ar vabeuvourion
el lu peurzalc’hus un argoll evit frankiz ar geodedourion. An hevelep emzalc’h e-keñver ar
c’hudennoù milourel a gaver gant ar sokialourion utopek, prederiet evel ar vabeuvourion gant
diverkañ an digevatalderioù armerzhel. Ha mar klask Kumun Paris ober un enluadur a-yoc’h eus ar
geodedourion evel e 1793, ez eo freuzadur al luoz peurzalc’hus unan eus an disentezioù kentañ
kemeret ganti.
Adkavout a reer freuzadur al luoz peurzalc’hus e raklun ar Strollad micherour, koulz hag e hini ar
c’halluzourion, an allemanourion hag ar vlankiourion. Hag ar sokialourion a sav a-enep ar
c’hevredadur gall-ruzian, pa welont ennañ un arvar evit ar peoc’h en Europa, koulz hag a-enep ar
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brezelioù-trevadenniñ. Ur gwir degemennour eus ar beoc’helouriezh sokialour en Dael eo Jaurès. Met
hag ez eus gant yoc’h al labourerion an hevelep mennozioù ha gant atebeion an emsav micherour ?
Arabat ankouaat n’eus o harpañ ar c’hweluniadoù hag ar strolladoù sokialour nemet ur bihanniver eus
hollad ar vicherourion c’hall. Ne steuzias ket kennebeut a-daol-trumm brogarouriezh al labourerion
voulañjour : pa droas ar re-mañ gant ar sokialouriezh, ne zarbennjont ket an etrevroadelouriezh dre ret
evit kelo. Daoust ma’z int kevanet fall ouzh ar vloc’henn, ez eo levezonet ar vicherourion evelkent
gant mennozioù, angerzhioù ha rakvarnioù ar gevredigezh c’hall ; ha kement-se zo gwir dreist-holl
evit ar re nad int ket engouestlet er stourm c’hweluniadel pe politikel, eleze a-benn ar fin al lodenn
vrasañ eus ar vicherourion. Redennoù kempennelour kreñv ez eus a-du-rall er sokialouriezh c’hall, ha
gant ar gempennelouriezh eo empleget an doujañs d’an ensavadurioù, ken trevourel, ken milourel
(forzh penaos e ra ar vicherourion yaouank o gwazerezh soudard evel o holl genvroiz eus an hevelep
oad). Ponner eo c’hoazh pouez an tremened, hag emañ ar sokialourion en ur saviad forc’hellek pa
gemeront savlec’hioù peoc’helour hag etrevroadelour : o diaz poblañsel a zeu da vezañ peoc’hgar hag
enepmilour, hep disteurel avat ar vrogarouriezh nag ankouaat kennebeut kudenn Elzas-Loren. Bro
Dispac’h 1789 e chom c’hoazh Frañs evit ar vicherourion. Evit gwir n’eo ket aes embreger ar
bruderezh etrevroadelour er renkadoù labour. « Betek grez an Afer Dreyfus, e voe ur sokialouriezh
vrogar gall ha, () zoken er Strollad micherour, e oa deuet fall liv an etrevroadelouriezh »22.
Un arvez eus ar forc’hellegezh hag an dislavaroù-se a gaver gant neuennadurioù ar Strollad
micherour gall diwar-benn kudenn an darempredoù gall-alaman. Mar mag ar varksourion c’hall
kasoni ha dispriz ouzh luoz o bro, ez eo evel just peogwir o deus ar re-mañ moustret ar Gumun, met
ivez peogwir e oant bet divarrek difenn Frañs ouzh an alouberion un nebeut mizioù a-raok ; evit ar
c’hedourion (hag ar sokialourion all) ez eo dizisrannadus ar gwarzh broadel diouzh ar gwarzh
renkadel. E 1892 e lavar Jules Guesde e vefe dlead ar sokialourion c’hall hag alaman « lakaat dinamit
da darzhañ dindan treid an armeoù en hent », mar befe embreget ar brezel gant Frañs evit daspiaouañ
Elzas-Loren. Hogen er C’hendalc’h broadel aozet e 1893 gant ar c’hedourion e Paris ez eus darbennet
ur mennad ma tiogeler : « Mar befe taget Frañs n’he defe ket difennerion c’hredusoc’h eget
sokialourion ar Strollad micherour ». E 1893 ivez e tiskler Kuzul broadel ar Strollad : « Dre ma’z omp
brogarourion, ne c’houlomp ket kaout ar brezel, met kaout ar peoc’h, ar peoc’h betek pal ». Nebeut
goude, da-geñver ar stourmad evit an dilennadegoù dezverezhel, ez embann ar C’huzul broadel ur
manifesto ma nac’h bezañ enepbrogar ha ma rebech d’ar vourc’hizelezh er galloud bezañ graet dilez
eus Elzas-Loren e 1871. Ambilherion etrevroadelour ar Strollad a rank en em ober diouzh o diaz
peoc’hgar hag enepmilour, met brogarour, ha ma kaver kalz tud o deus harpet al luskad boulañjour e
1888-1889.
Ar prantad m’emañ Maurice Barrès e penn La Cocarde zo ivez ur mare ma’z eus kempouez er
bed micherour etre redennoù diseurt hag enebek. Ne skoilh ket an etrevroadelouriezh hag an
enepmilouregezh ouzh ar vrogarouriezh ha ne viront ket a zerc’hel soñj eus darvoudoù 1871. An
henvoazelouriezh enepgreantelour a genvez gant an enepkloerelouriezh hag an anveliouriezh, an
hiniennelouriezh gant ar gengladelouriezh, denelouriezh poellelour gant an darwinouriezh
kevredigezhel hag an enepyuzevouriezh. En obererezh c’hweluniadel e kenlabour aes a-walc’h ar
gempennelourion hag an anvelic’hweluniadourion : a-du emaint kenetrezo evit derc’hel ar
c’hweluniadoù e-maez krap ar strolladoù politikel. Kempouezet eo ar greizennouriezh e hil ar
Jakobined gant ar gevreadelouriezh proudonour, an tuadurioù stadelour gant an hengounioù liberter.
Melezouret eo an diseurtelezh hag an dislavaroù-se gant pennadoù La Cocarde skrivet dindan
renerezh Maurice Barrès. Ur gourmeskañ a glaskas ober Barrès eus an holl redennoù o kenvezañ en
emsav micherour hag oc’h en em gempouezañ kenetrezo. Nemet e oa bresk seurt kempouez. Krog e
oa neuze an armerzh hag ar gevredadelezh da emdreiñ herrek, tra m’en em gevane mui-ouzh-mui ar
renkad vicherour ouzh ar vloc’henn ha ma kemere ur perzh brasoc’h e buhez ar renad daeliek. Adalek
1895 e teuas ar blegenn d’ar varksourion ha d’ar sokialourion « dizalc’h », oc’h ober eus ar
c’hudennoù kevredigezhel un afer a bolitikerezh-Stad da gentañ penn, diwar-goust kostezennoù all
troet dreist-holl war-du ar stourm armerzhel.
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Er bloavezhioù 1890 e tiorre e-kichen ar vetalouriezh hag ar gwiaderezh ijinerezhioù all liammet
ouzh dizoloadennoù nevez ar ouezoniezh hag ar c’halvezerezh : ijinerezhioù an tredan, ar gimiezh
dezhi skourroù liesseurt, oberierezh ar c’harbedoù nevez (kezeg-houarn, kezeg-tan, kirri-tan), ar
bouedvirerezh, h.a. Treuzfurmet eo a-du-rall ar vetalouriezh gant oberierezh an dir, o kemer lec’h an
houarn23, ha hini an aluminiom, tra ma kroger da genderc’hañ kevanaozadoù er gwiaderezh.
Benvegijinennoù a rizh nevez a saver, hag e kendalc’her da arwellaat ar re gent. Kemmet don eo enta
ar greanterezh, ken ma’z eus bet komzet gant istorourion ’zo eus un « eil Reverzhi c’hreantel ». Er
gennadoù nevez-se e tiskouez ar Frañsizion un nerzhaouegezh na gaver ket en ijinerezhioù gall
diazezet abaoe pell ’zo. Embregerion penn-kil-ha-troad eo patromed ar skourroù nevez o tiorren, ha
n’eo ket hanterc’hreantourion, hanterc’houvriaded evel o c’hevelebed eus an ijinerezhioù koshoc’h,
chomet warno levezon speredegezh an ezrenkad-ren vrientin. Hag en ijinerezhioù nevez e reer gant ar
binviadur hag an hentennoù askorusañ, pezh a ro tu da c’hoprañ ar c’hoskor en un doare dereat. Dre se
ez eus amparet rummoù micherourion disheñvel o speredegezh diouzh hini labourerion ar gennadoù
koshoc’h, ha kevanet gwelloc’h ouzh ar gevredigezh vloc’hel. Ha mard int kevanet gwelloc’h n’eo ket
hepken en askont d’o goproù ouzh o derc’hel er-maez eus an davantegezh, met ivez evit abegoù a
dalvoudoù boutin. War vrasaat ez a pouez gwastad ar patromoù kalvezel hag armerzhel er
gevredigezh : skouerioù eus an anadenn-se hon eu gant al lec’h a gemer an daranverezh er gedvuhez,
gant aozerezh ar redadegoù tangirri pe kezeg-houarn ha -tan kentañ, pe c’hoazh gant ar skeudennva o
tont war ar renk e-touez an diduamantoù. Anat eo ez eus un neveziñ stuzegezhel o tont da heul an
neveziñ armerzhel. Emouez eo deuet da vezañ ar vicherourion, re an ijinerezhioù war an talbenn
peurgetket, eus lamm doareadel ar greanteladur hag eus an troc’h istorel a zo etrezo hag an dud o
kenderc’hel da vevañ en emframmoù kozh. Dilañs zo er bed micherour gant an enepgreantelouriezh
he doa graet berzh e grez ar voulañjouriezh. Gwir eo ez eo bet kemmet ar blegenn armerzhel abaoe ;
adalek 1895 ez eo echu gant an enkadenn ha neuze e teraou ur prantad a gennez o reiñ tro d’ar goproù
da greskiñ ha d’ar barr-bevañ da c’horren.
Kevanet eo ivez ar vicherourion ouzh ar gevredigezh vloc’hel dre an obererezh dinazel. Mar chom
diseblant un darn vras eus an emsav micherour er bloavezhioù 1890 e-keñver ar politikerezh-Stad, en
em gav a-du avat an holl sokialourion ha c’hweluniadourion evit klask tapout ar galloud er par lec’hel
dre ma welont aze un tu da zegas gwellaennoù fetis d’al labourerion. Evit ar c’hweluniadourion ez eo
kenglokaus an obererezh dinazel gant hini Yalc’hoù al Labour. Ar vlankiourion, o sammañ herezh
Kumun Paris, a bouez kalz war bennaenn emrended an dinazelezhioù : hervez Edouard Vaillant24 e tle
ar c’humunioù sokialour emren dont da vezañ kreñvlec’hioù ar renkad vicherour hag imbourc’hvaoù a
gedvuhez sokialour. Ur raklun dinazel zo savet a-du-rall gant ar Strollad micherour gall da-geñver e
navet Kendalc’h broadel e 1891 e Lyon. Un dra eilrenk e van avat an obererezh dinazel evit ar
c’hedourion e-skoaz ar politikerezh-Stad. N’eo ket heñvel ar gont gant ar c’halluzourion, o reiñ ur roll
brientek d’ar c’humunioù e savidigezh ar gevredigezh sokialour, evel ar vlankiourion ; e Kendalc’h
Kevread al Labourerion sokialour e Paris e 1885 ez eus darbennet ur raklun dinazel munudaouet-tre.
An allemanourion a adkemer ar raklun-se en ur wriziadekaat anezhañ : kinnig a reont ar gevredigezh
sokialour da zont evel ar c’hevreadur er par rannvroel, broadel hag etrevroadel eus an holl gumunioù,
dezho an emrended klok. E dilennadegoù dinazel 1892 ha 1896 e ra berzh ar sokialourion. Ar
c’huzulioù-kêr sokialour pe kemmesk radikal ha sokialour a ren embregadennoù o wellaat an aozioùbevañ er c’harterioù micherour hag o tegas un harp a bouez d’ar stourm c’hweluniadel. Dre an
obererezh dinazel emañ ar renkad vicherour er bloavezhioù 1890 o teskiñ tennañ he mad (betek ur
poent evel just o vezañ ma chom ur renkad suj) eus an ensavadurioù republikan, hag o kemer ur perzh
bras-ouzh-bras e buhez politikel ar vro. En un dislavar en em gav ar re a fell dezho kantañ stourmoù al
labourerion en dachenn armerzhel, evel an allemanourion hag an anvelic’hweluniadourion, dre
m’emaint dres e-touez dalc’hidi startañ an obererezh dinazel. Dav eo lavarout ivez n’eus ket hepken ar
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reizhiad dilennel diazezet war ar mouezhiañ hollek o tennañ da gevaniñ ar renkad vicherour ouzh ar
vloc’henn : ur roll pouezus a c’hoari en argerzh-se ensavadurioù all evel ar skol gentañ derez hag ar
gwazerezh milourel endalc’hus.
Araezus eo emdroadur ar renkad vicherour goude 1895 da emled ar varksouriezh. Kenfeur ar
mouezhioù gedour e-touez an dilennerion sokialour e sav eus 26 % e 1893 (160 000 war 600 000) da
42 % e 1898 (295 000 war 700 000). Splet a denn ivez ar varksourion c’hall eus an amveziadoù
diavaez : en o gounid dezho e c’hoari levezon an Eil Etrevroadelenn a zo dindan hol ar
sokialdemokrated alaman. A-du-rall emañ ar strollad blankiour leviet gant Edouard Vaillant o tostaat
d’ar varksourion. Forzh penaos n’o deus nepred ar vlankiourion distaolet ar stourm evit ar galloudStad, ha bep ma ledana o diaz poblañsel er broleteriezh c’hreantel ez a trec’h ar pennaennoù marksour
en o c’healiadurezh d’ar mennozioù deveret diouzh an Dispac’h gall. Kalz damantusoc’h d’ar
werc’helezh e teu ar vlankiourion da vezañ, o tilezel gwengel ar strolloù bihan rakward hag an dave
d’an « devezhioù » dispac’hel. E gouere 1898 e freuz ar vlankiourion o Foellgor-kreiz dispac’hel, o
sevel en e lec’h ar Strollad sokialour dispac’hel, dezhañ kalz poentoù-kejañ gant ar c’hedourion.
Berzh a ra ivez ar sokialourion « dizalc’h », o kouviañ ar vicherourion da gemer ar galloud dre hent an
ensavadurioù daeliek ; kempennelourion int, hag ar feulster a zistaolont, met e kement ma erbedont
kemeridigezh ar galloud politikel gant ar renkad vicherour e c’hellont en em glevout gant ar
c’hedourion hag ar vlankiourion : darbennet eo « prezegenn Saint-Mandé », ma tispleg Millerand
raklun politikel ar sokialourion « dizalc’h » d’an 30 mae 1896, gant an holl sokialourion, war-bouez
an allemanourion.
Hep dilezel ar stourm renkadel (bep bloaz e kresk niver an ec’hwelioù, o tremen eus 460 e 1896
da 900 e 1900), e tro enta mui-ouzh-mui an emsav micherour gall war-du ar stourm politikel : an daou
embreg ne vezont mui sellet eus dislavarus, met er c’hontrol evel lañsus an eil da egile. Goude 1895 e
c’hoari nerzhoù gwerc’hek ar broleteriezh war-du amparadur un unstrollad renkadel dindan levezon
varksour ; kaset e vo an unvanadur politikel-se da bennvat e 1905 gant diazezidigezh an S.F.I.O.
Berzh a ra ar sokialourion a zo a-du gant seurt tuadur : gedourion, blankiourion, sokialourion
« dizalc’h ». En eneb ez eus dilañs gant an allemanourion hag an anvelic’hweluniadourion, dalc’hidi
d’ar stourm armerzhel glez ha d’an ec’hwel hollek ; deuet int a-benn koulskoude da zerc’hel ar
c’hedourion er-maez eus ar C.G.T., met krakvevañ ne ra ken ar C’hengevread-se er bloavezhioù 1890.
War ziwezh an 19t kantved e c’hoarvez enta ur c’hevanadur eus ar renkad vicherour ouzh ar
gevredigezh vloc’hel. Hetet e oa bet seurt kevanadur gant Barrès hag ar « sokialourion vroadel » all,
met n’emañ ket an disoc’hoù diouzh o c’hoant dezho. N’o doa krap ebet ar « sokialourion vroadel »
war emdroadur ar renkad vicherour, ha distaolet int bet ganti. Spletus eo kevanadur ar vicherourion
ouzh ar vloc’henn d’ar renad daeliek diouzh un tu ha d’ar varksourion diouzh un tu all. D’ur
c’hwitadenn eo aet striv Barrès da atoriñ ar sokialouriezh e gounid ar vroadelouriezh. Liammet e oa
an embreg-se ouzh ur stad tremeniat eus an traoù, ur c’hempouez berrbad er bed micherour etre
nerzhoù dislavarus. Pa’z eo bet torret ar c’hempouez-se en deus kemeret an emsav micherour gall un
hent n’en doa ket kalz a dra da welout gant prederioù Barrès. Lamm en deus bet hemañ e 1896 dageñver un dilennadenn darnel e Boulogne-Billancourt, daoust m’en doa en em ginniget dindan
baeroniezh Jaurès. Estren eo deuet da vezañ ar vroadelourion da gudennoù gwerc’hek al labourerion.
Ha donaet eo c’hoazh ar foz etre ar vroadelourion hag an emsav micherour gant emdroadur ar
vroadelourion o-unan ha gant darvoudoù an Afer Dreyfus. E 1898 en em gav Barrès o tagañ taer tud
en doa keveleret ganto e 1894-1895.
Dre berzh ar c’henintrañ o c’hoarvezout etrezo hag ar virelourion (anv kemeret gant an
unpennelourion goude entuadur ar gatoliged), e tosta mui-ouzh-mui ar vroadelourion c’hall d’an
henvoazelouriezh. Pa en em savlec’hie ar voulañjourion e hil an Dispac’h, e vez sellet 1789 gant
broadelourion dibenn ar bloavezhioù 1890 evel un troc’h keuzius en istor Frañs kentoc’h eget evel
derou un oadvezh nevez evit an denelezh. Oc’h adkemer mennozioù Taine, e soñj ar vroadelourion ez
eo aet bresk ar gevredigezh c’hall abaoe m’en deus an Dispac’h lakaet brall en emframmoù
henvoazel ; evito emañ Frañs war ziskar : kollet he deus ar c’halloudegezh vilourel he doa gwechall,
faezhet eo bet e 1871 ha n’eo ket sur e vo gouest da gas an Digoll da benn. An un dra eo enta diskar

Frañs ha diskar an henvoazelezh c’hall evit ar vroadelourion. Met ha n’eo ket intret don an
henvoazelezh e Frañs gant ar gatoligiezh ? Gouez d’ar vroadelourion (ha pa vent o-unan katolik pe
get) ez eus da addiazezañ an unvaniezh etre ar Frañsizion war an henvoazelezh katolik, ha n’eo ket
war finvezioù 1789. Hervezo n’eus ket enebour gwashoc’h d’ar gevredigezh c’hall eget an esprit
critique25, kiriek d’an Disivoud ha d’an Dispac’h o deus tangleuziet an henvoazioù. Amañ e c’hoari
levezon an darwinouriezh, hag evit ar vroadelourion ez eo diziouerus ar gatoligiezh da yec’hed ar
gevredigezh c’hall sellet ganto evel ur bevedeg. Ne c’hell bezañ a C’hall a ouenn vat enta nemet
katolik e vefe ; distrujerion wirion ar vro eo ar brotestanted, ar frañmasoned, ar yuzevion, ar veteked :
aze ez adkaver ar gourmeskañ graet gant skrivagnerion enepyuzevour evel Toussenel ha Chabauty
etre ar yuzevion, ar brotestanted, ar frañmasoned. Pa darzho an Afer Dreyfus e vo klenket ar rummoùse gant ar vroadelourion e kamp an « enepFrañs » ma vo lakaet ivez ar gefredourion drefuzour. E
dibenn ar bloavezhioù 1890 ez eo deuet ar gloerelouriezh da vezañ da vat unan eus dezverkoù ar
vroadelouriezh c’hall.
Harpet e oa bet ar voulañjouriezh gant an darn vrasañ eus an emsav micherour. Met dek vloaz
goude ez eo deuet hemañ da vezañ ur gwir blein-argas evit ar vroadelourion26, en abeg d’e
enepkloerelouriezh, d’e enepmilouregezh ha d’al levezon bras-ouzh-bras a gemer warnañ ar
varksourion. Ouzhpenn se e sav ar sokialourion a-enep d’an trevadenniñ, a zo harpet gant ar
vroadelourion. A-du-rall emañ ar vicherourion oc’h emouezañ ouzh al lamm doareadel ez eo ar
greanteladur hag o tilezel an enepdaeliegezh. Kement-se a gendaol d’o disrannañ muioc’h c’hoazh
diouzh ar vroadelourion, manet enepgreantelour hag enepdaeliek. An hent kontrol a gemer dres ar remañ, pa droont war-du an henvoazelouriezh. Evit gwir emañ ar vroadelourion o troc’hañ al liammoù a
zo bet etrezo hag ar sokialourion ha, daoust d’o enepdaeliegezh ha d’o enepfrankizouriezh, oc’h
entuiñ gant difennerion an urzh kevredigezhel o ren. Mirelour eo a-hend-all politikerezh an tevezvod
Méline o padout eus ebrel 1896 ha mezheven 1898. Un emglev devoudel ez eus neuze en Dael etre ar
virelourion, an « entuidi » hag ar republikaned habaskterour bleniet gant Méline : un talbenn a
« zifennerezh kevredigezhel » o deus savet a-enep ar radikaled hag ar sokialourion. A-dal d’ar c’hleiz
pellañ e kevred enta un darn eus ar republikaned gant strolladoù a zo merk an Enepdispac’h war o
c’healiadurezh : ar virelourion, an « entuidi ». Er vro e harp an araokadourion eus tuad Méline war ar
renkadoù etre, ar gouerion, ha dre-vras an holl berc’henned ha leveourion, eleze war rummoù enebet
d’ar c’hemmoù armerzhel ha kevredigezhel. E-se ez eus un darn eus ar republikaned o risklañ en tu
dehou : stad an traoù a zere outo, bastus e kavont an treuzfurmadurioù degaset gant emsav an 18t
kantved war an tachennoù armerzhel ha kevredigezhel, ha d’ar politikerezh pur o deus direet an
emsav-se, o tennañ digantañ pep nidiadegezh. Hep dilezel pennaenn al likelezh, e ren tevezvod
Méline ul leviadurezh a emglev gant ar gatoliged. Ur paouez ez eus da skouer en erlec’hiadur ar
c’hoskor lik ouzh ar c’hoskor relijiel er skolioù kumunel, hag ar gouarnamant a lez ar breuriezhoù
anaotreet da zistreiñ ha da sevel kelenndioù. Ne c’hell ar vroadelourion nemet ober degemer mat da
leviadurezh Méline e-keñver ar gatoliged, d’e bolitikerezh gwarezelour, ha d’an trevadenniñ oberiant
renet gantañ en diavaez. Lodennek e teu da vezañ ar vroadelourion e kevredadur ar strolladoù dehou o
harpañ Méline.
Diouzh un tu all emañ brogarouriezh ar republikaned habaskterour er galloud oc’h emdreiñ wardu ur vrogarouriezh a rizh broadelour : dilezel a reont pep damant da finvezioù 1789 ha prederiet e
vezont hepken gant dazont ar saviad-kenderc’hañ gall ha galloudegezh ar riez. Kement-se zo anat pa
darzh an Afer Dreyfus. Divarc’het e chom ar gouarnamant a-dal d’ar stourmadoù embreget gant ar
wask virelour ha broadelour, a vije bet didoullbac’het Dreyfus moarvat hepto. Kement-se a gas
Maodiern ar Brezel d’ober dihastañ an enklask ha barn ar pennour e-ser doareoù andezvek ha direizh.
D’ar vroadelourion ha d’ar virelourion ouzh e damall a wallegañ diogelroez diavaez ar vro hag a lezel
ur spier digastiz, ne oar ket ar gouarnamant enebiñ gwirioù mab-den hag ar pennaennoù gwerinek : ne
25
Gant ar ger galleg e reomp dre ma ne dalvez ket kement ha « skiant-varn ». Anv ez eus amañ eus an dezvarnerezh
renet dizouj d’an talvoudoù, dreist-holl d’an talvoudoù sellet evel nevet gant ar vroadelourion c’hall.
26

E 1894-1895 dija ne oa ket bet degemeret mat gant an holl vroadelourion ar c’heveleriñ etre broadelourion ha
sokialourion lusket gant Barrès war La Cocarde.

dalvez mui an Dispac’h da gevala istorek dezhañ, direet eo ar Republik d’ur politikerezh ha d’ur
stuzegezh, ha n’eo ket diaezet ar republikaned habaskterour o kevrediñ gant strolladoù e hil an
Enepdispac’h. En ur savlec’h a wander en em gav ar gouarnamant a-dal d’an tu dehou : ezhomm en
deus eus an dehouidi evit ren e leviadurezh a « zifennerezh kevredigezhel » a-enep d’ar c’hleiz pellañ,
hag e tiwall da na reiñ dezho an disterañ tro da ziskrediñ war e evezhiegezh a-fet difennerezh broadel.
Rediet eo enta ar gouarnamant da vont a-du gant ar vroadelourion chaovinañ. Dre se e tispleger e voe
didamallet Esterhazy ha kuzhet direizhderioù barnedigezh Dreyfus betek an deiz ma voe embannet
lizher Zola J’accuse.
Emañ ar C’hallaoued ivez o prientiñ an Digoll en un doare aketus abaoe 1871. Ouzhpenn se e ren
ar republikaned habaskterour ul leviadurezh-trevadenniñ oberiant-tre. Damantus int enta da
c’halloudegezh vilourel ar riez ; met dre ma ankaouaont o finvezioù emaint en arvar da risklañ er
vilouregezh ha da nevetaat an ensavadurioù milourel evel ar vroadelourion. E-se ez eus meur a dra o
kendeurel da dostaat ar republikaned habaskterour ouzh an tu dehou : prientidigezh an Digoll, an
trevadenniñ, an « difennerezh kevredigezhel ». N’eo ket chomet an dasstourm eneppoellelour hag an
darwinouriezh kevredigezhel hep levezonañ ar republikaned o-unan kennebeut. Nemet ez eus un abeg
pouezusoc’h o lakaat tuad Méline da gevrediñ gant ar virelourion : ar youl da zerc’hel ar Republik
diazezet war ar yoc’hoù kouer. E-touez difennerion an henvoazelezh en em gav a-benn ar fin ar
republikaned habaskterour. Aze e stokomp ouzh unan eus dislavaroù donañ an Trede Republik.
Ar gouerion oa aet d’ober an diaz poblañsel o doa bet ar republikaned ezhomm anezhañ evit
trec’hiñ da renad an Urzh divezek. Jules Ferry e-unan a zisklerias e 1884 e dibenn ur banvez : « ur
Republik a gouerion e vo ar Republik pe ne vo mui anezhi ». Pastelloù ploue eo neuze an hanter eus
ar pastelloù dilennel, ha niverus eo ivez ar gouerion en ul lod bras eus an hanter all. Er Sened eo
kresket c’hoazh dreistpouez ar maezioù dre reizhiad-dilenn ar senedourion. « A-hed ar seikont vloaz
bennak ma pad, ez eo an Trede Republik un hevelep gant bed ar gounezerezh »27. Kement-se ne
dalvez ket e tifenn ar renad lazioù ar gouerion en un doare efedus. Ne vez graet evit skoazellañ ar
gouerion da dreuzfurmiñ o atantoù a-benn talañ ouzh an enkadenn armerzhel. Er c’hontrol, dre atiz
Méline ez eus renet adalek 1892 ul leviadurezh warezelour o sankañ ar gounezerezh gall muioc’h
c’hoazh en isdiorreadur hag er warlerc’hiadur. Dav eo lavarout e voe kaset al leviadurezh-se gant harp
ar gouerion o-unan ; gant gwir abeg e tisklerias neuze Jules Ferry : « Gwriziennet eo al luskad
gwarezelour a vremañ er gwerin a c’hounez ar gwini, ar gwinizh. Dre se en deus graet berzh ». Deuet
eo ar gouerion c’hall a-benn d’en em zieubiñ diouzh enkrog ar c’houvriaded hag ar gloer, nemet e
chomont strobet en emframmoù armerzhel kozh. Leviadurezh c’hounezel an Trede Republik n’eo ket
araokadek, met mirelour, hag ar republikaned habaskterour leviet gant Méline en em adkav a-benn ar
fin e-touez difennerion an henvoazelezh. Startaet eo bet ar pleg-se gant entuadur ar gatoliged : kresket
eo bet diaz ar republikaned habaskterour gant kantmiliadoù a blouezidi gatolik. Hag o harpañ Méline
ne gaver ket hepken ar gouerion, met ivez ar renkadoù-etre, ar berc’henned, al leveourion, dre-vras an
holl vourc’hizion dalc’hidi d’ar stabilder armerzhel ha kevredigezhel, a gemmeskont gant an
diflachegezh.
Met n’eus ket eus ar « velinouriezh » hepken ul leviadurezh armerzhel renet a-geñver gant ur
blegenn enkadennek ; ur gealiadurezh eo ivez, a c’haller krennañ evel-hen : ar gounezerezh eo a zo
andon pinvidigezh ar vro, hag ar gouerion ar bobl c’hall gwirion. Liammet eo ar geliadurezh-se ouzh
amveziadoù diazezidigezh an Trede Republik. Ar renkadoù kouer eo a ra diaz dilennel ar
republikaned ; saveteet o deus ar renad da vare ar voulañjouriezh. A-du-rall ez eo tremenet ar ploue
d’ur mirad a soudarded vat, e-sell d’an Digoll evel just, met ivez (ha moarvat dreist-holl) a-benn
difenn an urzh kevredigezhel ouzh un darsav micherour e-giz Kumun Paris. Er mare-se eo en em led
gwengel ar « c’hempouez » : ur vro yac’h e vefe chomet Frañs dre ma’z eo manet hanterc’hounezel,
hanterc’hreantel ha ma n’eo ket bet aberzhet ar gounezerezh d’ar gennadoù all. (Ar gwengel-se a
adkaver el levr Le tour de France par deux enfants a voe arveret evel dornlevr divezouriezh ha
stummadur broger e skolioù kentañ derez an Trede Republik, hag e dibenn an oberenn e weler an div
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benndudenn o terc’hel un atant goude bezañ graet meur a vicher). N’eur ket neuze evit kompren ez eo
kondaonet Frañs d’an isdiorreadur dre berzh ar « c’hempouez »-se end-eeun. Seurt mennozioù a
dalvez ivez da gantreizhañ al « leveoù diwar saviad » degemeret gant ar vourc’hizion hag ar gouerion
da heul an diflachegezh armerzhel hag al leviadurezh-wareziñ. Gant hevelep youl da zerc’hel Frañs en
ur stad a isdiorreadur e klot ar pelladur diouzh emsav an 18t kantved hag an dilez eus finvezioù 1789.
Ur gealiadurezh deveret diouzh ar « velinouriezh » e vo diwezhatoc’h hini gouarnamant Vichy.
Un darn eus ar republikaned a dro kein enta da emsav an 18t kantved dre ma nac’hont kas da benn
greanteladur hag arnevesadur ar vro. Da-geñver savidigezh an tevezvod Brisson e mezheven 1898 ez
eo anat an troc’h etre askell dehou ar republikaned araokadour bleniet gant Méline hag an askell gleiz
bodet en-dro da Poincaré, Georges Leygues, Barthou. An araokadourion a gleiz hag ar radikaled a
gevred neuze evit harpañ ur gouarnamant a « dolpadur republikan », o tisteurel kostezenn Méline
gwallvesket en emglevioù gant an tu dehou. Kospet e oa bet Zola e c’hwevrer 1898 da heul
pouezadurioù a-berzh an dehouidi, a-berzh ar vroadelourion pergen. Lakaet e oa bet gwerinegezh an
ensavadurioù en arvar gant nerzhoù kloerelour ha milourek : da gement-se e tisoc’he politikerezh
Méline a emglev gant an tu dehou. O harpañ ar gouarnamant Brisson e kaver enta difennerion al
likelezh hag ar werinelezh. Devoudet eo an troc’hoù neuze gant ar savlec’hiadurioù disheñvel ekeñver emsav an 18t kantved, rak ar pep muiañ eus ar gannaded (hag eus ar Frañsizion) a chomo
kendrec’het eus kablusted Dreyfus betek dizoloadenn falsteul ar c’hadervour Henry e dibenn eost
1898. Ar gatoliged « entuet » zo bet distaolet ivez gant strolladoù an « tolpadur republikan » : d’ur
c’hwitadenn e tisoc’h an « entuadur ». Troc’het o deus ar gatoliged diouzh an unpennelouriezh e
derou ar bloavezhioù 1890, met hep en em savlec’hiañ e hil emsav an 18t kantved evit kelo. Chomet
int defennerion eus an henvoazelezh ; kendalc’het o deus da skouer da stourm a-enep likadur an
ensavadurioù hag an deskadurezh, o tiwelout al liammoù a oa etre likadur ha frankizadur hag ar roll
c’hoariet gant al likadur e diazezidigezh ur gevredigezh keodedel nevez. N’eo ket hep abeg o deus ar
radikaled sellet ouzh an « entuadur » atav gant disfiziañs. Dibaot-kaer eo ar gatoliged evel Jacques
Piou a zo prest da zegemerout dizistro obererezh-likaat an Trede Republik ; emzalc’h ur c’hevalaour o
klask kaout e lec’h reizh er renkad-ren, met ivez hini un den emouez ouzh roll sevenadurel al likadur,
e voe emzalc’h Piou.
An hevelep troc’hoù politikel a adkaver er Gambr e here 1898 pa’z eo diskaret an tevezvod
Brisson ha savet ur gouarnamant nevez leviet gant Dupuy. Nemet n’eo ket mui ken anat kablusted
Dreyfus abaoe emlazh Henry, hag e gounid an drefuzourion e c’hoari neuze an dezvegezh hag ar gwir,
goude bezañ bet armoù etre daouarn o eneberion e-pad pell. Goût a oar an enepdrefuzourion ne
c’hellint ket kontañ war ar Stad evit skoilhañ ouzh azgweladur breudad Dreyfus, ha darn anezho, ar
vroadelourion pergen, a ra o mennoz a-zevri diskar ar renad hag erlec’hiañ outañ ur renad aotrouniek.
N’eo ket un dra nevez seurt mennoz gant ar vroadelourion : e hil ar voulañjouriezh emañ o
enepdaeliegezh. Da heul ar c’henintrañ o c’hoarvezout etre ar vroadelourion hag ar virelourion abaoe
1890, ez eo tizhet ar re-mañ ivez gant ar mennozioù enepdaeliek. Evit kas da benn un taol-nerzh aenep ar Stad republikan e c’hell ar vroadelourion kontañ war o c’hevreoù, Kevre enepyuzevour Frañs
ha Kevre ar Vrogarourion pergen. Da vare prosez Zola endeo o deus ar c’hevreoù broadelour degaset
un aergelc’h a enbrezel e Paris ha pouezet war zisentez ar varnerion. N’eo diazezet kevreoù an tu
dehou pellañ koulz lavarout nemet e Paris, Marseille hag un nebeut kêrioù bras, e-touez ar
vihanvourc’hizion, an implijidi hag an dornwezhourion dreist-holl, daoust ma c’hellont ivez tuta e
metaouioù all. Un anadenn gêriat rik eo enta, liammet ouzh « oadvezh ar yoc’hou » hag an
unneuziekadur stuzegezhel degaset gantañ.
O harpañ ar vroadelourion e kaver ivez ar vlankiourion aduboulañjour disrannet diouzh Vaillant e
1889 ha frammet e 1898 e-ser meur a aozadur : ar Strollad republikan sokialour gall leviet gant Ernest
Roche ha Rochefort, ar Poellgor-kreiz sokialour dispac’hel, Unaniezh ar vrogarourion sokialourazgwelour eus Frañs, ar Yaouankiz vlankiour. Diazezet eo ar vlankiourion enepdrefuzour dreist-holl
e-metou pennoù-stal bihan ha dornwezhourion Paris. « Evel Kevre ar Vrogarourion hag ar C’hevre
enepyuzevour, e tuta ar vlankiourion da gentañ penn e bihanvourc’hizelezh kreiz ar gêrbenn hag er

c’harterioù poblek muioc’h en norz hag er reter, eus ar Batignolles d’ar Bastille »28. Ur sokialouriezh
a rizh boulañjour, eleze ur sokialouriezh rakgreantel ha brogarour, eo o hini atav. Tu a vije da lavarout
e reont an diaz poblañsel a glaske Barrès hag ar « sokialourion vroadel » all o skrivañ war La
Cocarde29. Hogen ne c’hoari ar vlankiourion enepdrefuzour nemet ur roll eilrenk-tre, evel
skoazellerion d’an aozadurioù broadelour. Chomet int er-maez eus emdroadur herrek ar sokialouriezh
e Frañs er bloavezhioù 1890 hag estren int manet da gudennoù ar bed greantel. Daoust ma emvennont
bezañ sokialour, n’o deus liamm gwerc’hek ebet ken gant an emsav micherour. Evit gwir ez int deuet
da vezañ lodennek en tu dehou pellañ : nes-tre emaint d’ar vroadelourion dre o chaovinegezh, o
enepfrankizouriezh, o enepdaeliegezh, o enepgreantelouriezh, o enepyuzevouriezh, o
enepmarksouriezh (unan eus palioù pennañ Rochefort o krouiñ ar Strollad republikan sokialour gall e
1898 eo dres stourm ouzh ar varksourion).
E dibenn 1898 n’eus ket mui tu da zerc’hel kudenn azgweladur prosez Dreyfus war an dachenn
wirel ; kalz ledanoc’h eo deuet ar skoulmad da vezañ : ha digembezus eo pe get difenn lazioù ar
saviad-kenderc’hañ gall ha doujañ da finvezioù an Dispac’h gall ? Dre o emzalc’h e tiskouez an
dehouidi ez eo dislavarus an daou c’houlenn-se, pezh a dalvezfe emañ Frañs o forc’hañ diouzh he
istor ha n’eus mui a emsav gall evit gwir. Gant kement-se eo nec’het Poincaré, a stign fraezh ar
gudenn pa c’houlenn en Dael : « Petra e vije ar vrogarouriezh ma ne c’hoarvezje ket dreist-holl eus an
doujañs d’hon hengounioù broadel a yonez hag a frankiz ? ». Arouezius eo anvioù an aozadurioù
pennañ krouet diouzh an daou du e 1898 ha 1899 : Kevre ar Vrogarourion ha Kevre ar Vammvro
c’hall en tu dehou, Kevre Gwirioù Mab-den hag ar C’heodedour e-touez ar republikaned ; ned eo ket
ar vrogarouriezh tra an tu dehou hepken evel just, met ar re a venn komz en anv Frañs zo deuet da
vezañ eneberion d’ar re a venn sammañ hêrezh an Dispac’h gall. Ar c’hamp enepdrefuzour n’en deus
ket hepken e strolloù-emgann war ar straed, bez’ en deus ivez e gefredourion oc’h enebiñ an doujañs
d’ar Vammvro d’an damant da Wirioù Mab-den : Frañs henvoazel eo ar Frañs a zisfennont. Barrès an
hini eo a roas diazezoù damkanel klok ha kempoell d’ar vrogarouriezh henvoazelour-se.
Da heul La Libre Parole ha kelaouennoù dehou all e kemeras perzh La Cocarde er stourmad
gwask embreget e du 1894 a-enep Maodiern ar Brezel hag o tisoc’hañ da varnedigezh Dreyfus d’an
22 kerzu. Ha n’eo ket dre vilouregezh e tarvennas kelaouenn Barrès kospidigezh ar pennour :
peoc’helour hag enepmilour e oa kentoc’h La Cocarde d’an ampoent. E here 1894 e kaver war ar
gelaouenn da nebeutañ pevar fennad o tagañ al lu (unan anezho o tifenn zoken ur stourmer gedour
keisiet en abeg d’e lavaredoù enepmilour). Dre enepyuzevegezh eo en em daolas Barrès er stourmad
lusket gant La Libre Parole : evitañ ne c’halle Dreyfus bezañ nemet un treitour dre ma oa ur Yuzev
anezhañ. D’an 24 kerzu e skrivas Barrès war e gelaouenn diwar-benn ar pennour kondaonet daou zeiz
a-raok : « Nag ar gasoni, nag an uhelegezh, nag ar garantez, na kolloù c’hoari en broude. Petra eo enta
priz e fallagriezh ? Ar priz ? a c’houlennit-hu ? – met… tregont diner »30. E c’hwevrer 1895 e tiskler
ur c’heveler da Barrès war La Cocarde emañ Dreyfus da glenkañ en hil lieskantvedel ha diniver an
holl uzurerion, c’hwiberion ha trubarded yuzev, oc’h ouzhpennañ : « Kudenn a ouenn evit gwir. An
uzurerezh, al laeronsi, an droukkemederezh, ar bratellerezh, kement-se ne denn ket d’ar ouenn
c’hall »31. A-du-rall en doa Charles Maurras savet war an hevelep kelaouenn e kerzu 1894 ur pennad
feuls a-enep ar veteked o linkrañ Frañs gouez dezhañ. Er bloavezhioù 1894-1895 e kaver war La
Cocarde egin un damkaniezh ouennelour a raio berzh e 1898-1899, pa vo deuet an Afer Dreyfus da
vezañ ur gudenn bolitikel o tisrannañ ar Frañsizion e daou gamp. N’en doa ket Barrès gortozet klevout
anv eus Dreyfus evit reiñ alberzioù eus an damkaniezh-se. War e gelaouenn e skriv d’an 23 here 1894
ur pennad ma tiogel « n’o deus ket an estrenion an empenn graet en hevelep doare hag hon hini »32.
En derc’hent en doa diskleriet en ur pennad all ez eus modoù-dezevout dibarek d’ar Frañsizion evit
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meizañ ar werc’helezh c’hall, hag e c’hell ervat chom diveizus evit ur broaded, zoken stuziet, pezh a
zo komprenadus evit ur Gall digelenn ; e-se ned eo ar broadadur nemet un « tun dezvek () na c’hell
ket lakaat gwad ur Savheoliad da gaout perzhded gwad ur c’houer gall, ur micherour parizian »33.
Ar mennozioù-se a gaver endeo gant Drumont adalek ar bloavezhioù 1890. Met gant Barrès e vint
kaset betek ar par pellañ. Ne zilezo ket hemañ an enepyuzevouriezh emvennet sokialour e hil ar
voulañjouriezh kleiz (ha kemmesket gant klichedoù pourchaset gant an enepyuzevouriezh katolik evel
an « tregont diner »), met kreñv-ouzh-kreñv e vo warnañ levezon an darwinouriezh kevredigezhel. Ha
goude 1895 dreist-holl, dindan hol Jules Soury, e strivo Barrès da sevel ur reizhiad damkanel klok
diazezet war ar savelegouriezh vevedel. Evit Soury ez eo desavelet penn-da-benn preder ha moneadur
an dud gant perzhioù ha doareoù o gouenn ; emdouelloù n’eo ken enta ar poell hag ar rezid. Kalz
pelloc’h ez a Soury eget Taine ha darwinourion all, bet merket gant an denelouriezh hag o lezel
evelkent ur roll a bouez gant ar poell. Er pennad « M. Taine et le philistin » savet war Le Figaro d’an
19 kerzu 1896, e rebech Barrès da Taine bezañ roet un dalvoudegezh vras d’ar poell ; ne c’hoari
hemañ roll gwerc’hel ebet, hervez aozer ar pennad, dre ma n’eo ket dedaolet hon prederennoù gant
hon meiz, met devoudet penn-da-benn gant hon hêrelezh ouennel : « An hinienn ! he meiz, he
barregezh da boellat savelennoù an hollved ! Bihanoc’h a randon »34. Emañ Barrès neuze o troc’hañ
diouzh Taine e kement ma chome hemañ stag ouzh ar boellelouriezh, hag o tibab Soury da
bennveizour. Anat eo an durc’hadur nevez kemeret gant Barrès en e romant Les Déracinés embannet
e 1897 ha dreist-holl er skridoù savet gantañ er bloavezhioù 1898-1899 ha dastumet diwezhatoc’h el
levr Scènes et doctrines du nationalisme.
Dodennoù ar pennad « M. Taine et le philistin » (ha zoken frazennoù a-bezh anezhañ) a adkaver e
pajennoù kentañ Scènes et doctrines du nationalisme. Hervez Barrès : « N’omp ket mistri war ar
prederennoù o tiwanañ ennomp. Ne zeuont ket diouzh hon meiz ; bez’ ez int doareoù-ersaviñ oc’h
eztaoliñ plegoù bevedel kozh kenañ (). Strobet eo poell mab-den ken ma adtremenomp holl war
roudoù hon diagentidi. N’eus ket a vennozioù personel »35. Arabat komz eus rezid enta : « Ar Me a
steuz dindan hon selloù en un doare spouronusoc’h c’hoazh mar merzomp hon emgefreegezh. Ha
bezañ emouez pe emouesoc’h outi ne gemm netra »36. Un heklev eo an arroud-mañ diwezhañ eus un
arroud all gant Soury ma tiogel hemañ « n’eus nemet ijinennoù emgefreek eus an holl vevedoù.
Emgefreek eo atav an argerzhioù bredel, ha pa vent emouez pe diemouez. Ne zegas netra ouzhpenn an
emskiant, pa’z eus anezhi, d’an argerzhioù-se, ket muioc’h eget skeud ar c’horf »37. En ur Me
strollennel en em dreuzfurm ar Me hiniennel kolezet a-gent gant Barrès ; « an hinienn a deuz evit en
em adkavout en tiegezh, er ouenn, er vroad »38. E seurt diarsell n’eus lec’h ebet d’an anretvezegezh,
d’an dibab rez, d’ar c’hrouiñ. Gouez da Barrès n’en deus ket mab-den an disterañ youl da grouiñ ur
bed disheñvel diouzh hini e hendadoù. ha zoken mar klaskje e ober e c’hwitje, rak didrec’hus eo ar
savelegezh ouennel. E 1906 e skrivo en e levr Le Voyage de Sparte : « Dre ziouer a wad hellazat e’m
gwazhied, ne gomprenan nemeur Sokrates na Platon »39. Ar roll nemetañ a erverk Barrès d’ar poell eo
stadañ ha degemerout ar retvezegezh-se. An den rez eo enta an hini a anzav e amzalc’hiadegezh ekeñver e hendadoù, o tilezel an « dezo da brederiañ gwelloc’h, santout gwelloc’h, mennout gwelloc’h
eget e dadoù ha mammoù »40.
Dizisrannadus eo enta tonkadur an hinienn diouzh hini he gouenn, dre ma’z eo an hevelep
savelegezh a c’hoari e par an hinienn hag e par ar ouenn. Gant kerse e stad Barrès n’eus ket a
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unvanded ouennel e Frañs, pezh a zo hervezañ un dilañs bras evit Bro-C’hall e-keñver ar riezoù
germanek hag anglsaoz er stourm d’ar vuhez. Met kantvedoù a unvaniezh politikel o deus kempouezet
well-wazh an diungenezhded ouennel. Dre an hevelep retvezegezh eo liammet enta an holl Frañsizion
kenetrezo. Dlead pep Gall eo anavezout ar retvezegezh-se ha kemplegañ dezhi. Aze emañ diazez ar
vroadelouriezh varresat : « Ur Gall deuet emskiantek ouzh e stummadur eo ur broadelour. Asantiñ
d’ur savelegezh eo ar vroadelouriezh »41. En diarsell darwinour e chom hevelep broadelouriezh ; troet
eo war-du an emzifenn hag an emvirout. Hervez Barrès, « ar gudenn evit an hinienn hag evit ar vroad
ned eo ket en em grouiñ evel ma fellfe dezho bezañ (o ! dic’hreüsat trevell !) met en em virout evel
ma voent kenttonket gant ar c’hantvedoù »42. E-se ez eo arabat d’ur Gall klask dislavarout ar
savelegezh strollennel dre an neveziñ hag ar c’hrouiñ ; kemer a raje hent an emzistruj ouzhpenn ma
lakaje ar vroad he-unan en arvar.
Evit Barrès eo heñvel ar vroad ouzh ur bevedeg, na bevedel eo kengrediezh ar vroidi etrezo, hep
liamm gant mennoud an dud. Ha n’eo ket hepken ar re vev a zo kengret etrezo, astennet eo ivez seurt
kengrediezh d’an holl remziadoù marv. A zo muioc’h, pouezusoc’h eo roll ar re varv eget hini ar re
vev : « Ne c’hallan bevañ nemet a-geñver gant va Anaon. Int ha va bro eo a c’hourc’hemenn din un
ober resis »43. Ha pelloc’h e skriv Barrès : « Ur genurzh a ro dimp hon douar hag astennadurioù hon
Anaon ez omp. Setu war be werc’helezh e teomp diazezañ »44. E-se ned eo ket ar vroadelouriezh ur
gelennadurezh politikel nemetken, met ivez ur « genurzh », un divezouriezh o kemenn isurzhiañ pep
tra d’al laz broadel, hep damant da youl an hiniennoù. « Ar vroadelouriezh a zo anezhi diskoulmañ
pep kudenn a-geñver gant Frañs »45.
Ur peurvoud a ra enta Barrès eus ar vroad, pezh en kas d’ar geñverelouriezh war an dachenn
divezel. Evitañ n’eus mui a finvezioù nag a wirionezioù peurvoudel, n’eus ken nemet gwirionezioù
keñverel. En Afer Dreyfus e c’hortoz digant al lezioù-barn ma kemerfent o disentezioù a-geñver gant
lazioù ar Stad c’hall traken, hep en em chalañ gant gouzout ha kablus eo Dreyfus pe get (forzh penaos
ez eo hemañ ur brateller dre anien pa’z eo ur Yuzev). Da vare an Afer e tag Barrès war Mes Cahiers
an « astud a fell dezho kelenn ar wirionez peurvoudel d’ar vugale “e lec’h” kelenn ar wirionez c’hall,
eleze an hini a zo an dalvoudusañ d’ar vroad »46. Gouez da Barrès, n’eus a wirionez evit ar Frañsizion
nemet ar wirionez c’hall, ha n’eus a vad nag a zroug nemet a-geñver gant al lazioù broadel. Ne c’hell
bezañ a zezverezh hag a varnerezh zoken nemet etre tud eus an hevelep gouenn, liammet kenetrezo
dre an hevelep Anaon. Ma ne vije ket ezhomm difenn an ensavadurioù milourel ne vije ket da varn
Dreyfus : studiet e vije e zegouezh gant ur « gador a gendudoniezh »47.
War La Cocarde e rae dave Barrès c’hoazh da finvezioù 1789, o tagañ ar gevredigezh vourc’hiz
en anv ar finvezioù-se end-eeun. E grez an Afer Dreyfus e troc’h Barrès krenn diouzh emsav an 18t
kantved ha hêrezh an Dispac’h gall. Ur prantad meur eus istor Frañs e chomo hemañ evitañ atav
(diwezhatoc’h e nac’ho Barrès entuiñ gant roueelourion an Action française). Hogen Barrès a eneb
feuls ouzh an hengoun poellelour ha denelour dinaouet diouzh an Dispac’h. « E grez an Afer, da eur
an dibab, e tanze Barrès ur reizhiad a zo kontrol-rik da spered eikont-nav »48. En tu-hont d’an
Dispac’h ez eo d’an denelouriezh europat e tro kein Barrès ; e dermenadur eus ar reizhded, ar
wirionez, ar mad hag an droug zo un dinac’h glez eus ar brederouriezh henhellazat hag an
divezouriezh kristen a zo diazezet sevenadurezh Kornog warno. En ur meni meuriadelouriezh e riskl
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Barrès : pa na c’hell bezañ a zarempredoù reizh nemet etre tud eus an hevelep stroll gouennel pe
istorel, e koll an denelezh pep unded, o tont da vezañ ur c’hemmeskailhez a strolloù tamolodet warno
o-unan ha na c’hellont kaout kenetrezo nemet keñverioù galeniezh. « E-se e tistroer da eorizh ur
gevredigezh kloz, ur bed speurennet ha diflach, gouestlet d’an difenn eus ar pezh a zo, hag o vevañ
dindan aon rak an emdroadur hag an darempredoù gant an estrenvro mat da ziskar ur savadur o
horellat endeo »49. Eus 1884 da 1888 en doa Barrès kemeret savlec’hiadoù bedvroelour er pennadoù
savet gantañ war ar c’helc’hgelaouennoù Les Taches d’encre ha Le Voltaire. Edo neuze c’hoazh
dindan levezon Michelet ha digor-tre e oa d’ar skrivagnerion ha prederourion arallvro, a rebeche d’ar
Frañsizion dianavezout. Ne oa ket gwall chalet gant an Digoll d’an ampoent, ha goap a rae eus ar
vroadelourion c’hall, eus Déroulède pergen. Kemmañ a ra Barrès adalek 1888 pa entu gant al luskad
boulañjour. N’en deus ket dilezet avat pep hollveziadegezh pa skriv war La Cocarde : a-ser gant ar
beoc’helouriezh hag an doujañs vrasañ d’ar sevenadurioù all eus Europa ez a e vrogarouriezh. Hogen
« A-c’houde an Afer e vev Barrès en ur bed kloz »50. E-keñver kement tra nad eo ket gall e tiskouez
an digasted vrasañ, pa na ziskouez ket enebiezh : enebalaman hag enepsaoz eo deuet da vezañ51.
Kenglokaus gant savelegouriezh vevedel Barrès eo e gehelerezh eus an diemouez. Dindan levezon
Soury ne anavez mui Barrès roll ebet d’ar poell e moneadur an dud. Hervez Barrès, pezh a zesavel
prederioù hag oberoù mab-den eo ar bondoug, an naderezh, an trivliadoù. E par an diemouez eo e
c’hoari an devouderezh gouennel pe broadel, ha n’eo ket e par ar vuhez emouez. En angerzh, en
entan, er fromidigezh emañ andonioù nerzh-youl ha kalonegezh mab-den. Pezh a ra talvoudegezh un
den ned eo ket e veiz met e drivliadoù. Ha kement-se zo gwir ken evit an hiniennoù, ken evit ar vroad.
E Le Culte du Moi endeo, skrivet an teir levrenn anezhañ etre 1888 ha 1891, ne oa da werc’helezh evit
Barrès nemet an hini a oa anavezet ha degemeret gant ar Me. E preder Barrès edo dija e galloud ar
geñverelouriezh divezel a voe eztaolet splann dek vloaz goude pa zeuas ar Me hiniennel da vezañ ur
Me broadel. Ar werc’helezh a voe anezhi neuze an hini o tereout ouzh ar wirionez hag ar reizhded
c’hall. Hag evit Barrès ne dizher ket seurt gwerc’helezh dre ar poell, met dre ar bondoug, ar
c’hantaezañ, an nadiñ. E-maez o diraez e chomo ar werc’helezh c’hall atav d’ar re a fell dezho
dezrannañ an traoù diwar pennaennoù hollveziadel : ne dalvez ar boellelouriezh nemet da zedaoliñ
« diwriziennidi » troc’het diouzh ar stroll broadel hag o lakaat hemañ en arvar. E Culte du Moi n’en
doa ar bed a dalvoudegezh nemet e kement ma c’halle pinvidikaet ar Me. Dek vloaz goude n’en deus
ar bed ster ebet evit Barrès nemet a-geñver gant Frañs : didalvoud eo kement-tra na gendaol ket da
zifenn ha da greñvaat an damani c’hall.
Hag ar Frañs a fell da Barrès diwall zo hini ar remziadoù marv, eleze hini an emframmoù
henvoazel, war-sav c’hoazh e dibenn an 19t kantved met lakaet en arvar gant an treuzfurmadurioù
armerzhel ha kevredigezhel. Ne zeu ket Barrès a-benn da lec’hiañ an hontkenderc’hañ ez eo ar
greanteladur en istor e vro. E-se e tistaol krenn ar strolloù evel ar Yuzevion, ar veteked hag al
labourerion estren o deus kemeret pouez er gevredigezh c’hall e-ser ar greanteladur ha diorreadur ar
gevalaouriezh hep ma ve avat o hendadoù dezho lodennek er remziadoù marv o deus savet Frañs. Hag
evel ar vroadelourion all e nac’h Barrès anavezout evel Gallaoued wirion, n’eo ket hepken ar
Yuzevion hag ar vroadidi met ivez ar brotestanted. N’eo ket ar gevalaourion brotestant nemeto a dag
Barrès evel war La Cocarde, met ar stroll protestant en e bezh. Evit Barrès ez eo bet an Disivoud un
troc’h diouzh an henvoazioù gall pa’z eo liammet strizh ar re-mañ ouzh ar gatoligiezh. E grez ar
Brezelioù Relijion he deus familh ar Guises diwallet Frañs ha Loren ouzh ar brotestantiezh hag ivez
ouzh an alamanadur a vefe bet un heuliad ret da drec’h an hugunoded. Goude freuzadur Edit Naoned
o deus ar brotestanted skarzhet diouzh Frañs kavet digudenn « ur vammvro e Bro-Saoz, e Genève,
49

Zeev STERNHELL, id., p. 269.

50

Zeev STERNHELL, id., p. 269.

51

Dav eo merkañ ivez n’en deus Barrès nemet lavaredoù meulus evit ar Yuzevion er pennad « Israël restitué » savet
war Le Voltaire e genver 1888 (Zeev STERNHELL, id., pp. 34-35). N’eus roud ebet a enepyuzevegezh e preder Barrès pa skriv
war Les Taches d’encre ha Le Voltaire. Enepyuzevour e teuas Barrès da vezañ ivez pa entuas gant ar « Strollad broadel », o
tizoleiñ neuze war un dro ar c’hudennoù kevredigezhel ha barr-enluskañ an enepyuzevouriezh a c’halle reiñ un asvan a
ziskoulm d’ar c’hudennoù-se.

amañ hag ahont en Alamagn »52. Ne c’hell ket ar brotestanted c’hall ensammañ istor o bro en e bezh,
met hepken prantadoù anezhañ : « Eus mennozioù ’zo e c’hoarvez ar vammvro evito. Ha dont a rafent
d’o c’havout e lec’h all, ar mennozioù-se, setu int tuet d’an etrevroadelouriezh »53 Gouez da Barrès
atav, ez eo al luteriezh araezus d’an alamanadur en Elzas-Loren, hag e Frañs emañ ar brotestanted etouez distrujerion an henvoazioù kozh. Gant Barrès ez eo klenket ar brotestanted enta er strolloù o
lakaat en arvar ar c’henasant broadel.
Ur rumm all a C’hallaoued a vez taget garv gant Barrès : ar gefredourion. Anv ez eus aze eus ar
gefredourion drefuzour. Skouer Zola hag Anatole France ne zle ket ober diwelout e oa
enepdrefuzourion eus tost an holl Akademidi hag an darn vrasañ eus skrivagnerion vrudet ar mare.
Remziad kentañ ar gefredourion dedaolet gant ar gevredigezh keodedel republikan eo ar gefredourion
drefuzour ; « un trec’h eus an deskadurezh endalc’hus, eus ar frankiz-divizout, eus an dezvarnerezh
poellelour »54 e voe o zrec’h dezho. Heverk e voe er c’heñver-se roll Lucien Herr ha drefuzourion ar
Skol-Vistri Uhelañ. Emañ nagennerezh ar gefredourion drefuzour a-geñver gant an disklot krenn a zo
neuze etre ar finvezioù republikan hag ar werc’helezh politikel ha kevredigezhel. Damantus-tre eo ar
remziad yaouank-se a gefredourion republikan da finvezioù 1789, p’o deus ar pennoù-Stad direet ar
Republik d’ar politikerezh glez. Gant strolladoù e hil an Enepdispac’h zoken e kevred ar gouarnamant
Méline. Emañ ar vro o sankañ en diflachegezh. Ne bleder ket gant ar c’hudennoù gwerc’hel, ha lu dre
he distervez e van an dezvadurezh kevredigezhel. Ne dalvez mui 1789 da gevala istor d’ar renad
republikan, hag emañ hemañ en arvar, dre glask harp an tu dehou, da vont da renad milourek ha
kloerelour war hir dermen. Barnedigezhioù Dreyfus ha Zola a ziskouez n’eo ket mui diogel
gwerinegezh an ensavadurioù. A-enep seurt stad a draoù ez ersav ar gefredourion drefuzour, ha n’eo
ket hepken a-enep kospidigezh ar pennour.
Goût a oar mat-tre Barrès ez eo an nagennerezh drefuzour un disoc’h da leviadurezh skolel an
Trede Republik. « Emouez kenañ eo Barrès ouzh ar roll a c’hell c’hoari, hag he deus c’hoariet, an
deskadurezh republikan e krouidigezh ar speredegezh-se a zo bet hag a vo araezus d’an
drefuzouriezhioù »55. War La Cocarde e tage Barrès ar Skol-veur. En e romant Les Déracinés (deuet
er-maez e 1897) e ra breudad ar c’helennerezh poellelour na zedaol hervezañ nemet diankidi,
« diwriziennidi ». War ar gefredourion drefuzour e taol Barrès kiriegezh tarzhadur an Afer. Ar
gefredourion a varn an traoù diouzh dezverkoù ur Wirionez hag ur Reizhded peurvoudel n’eus ket
anezho. O vezañ ma tezrannont ar c’hudennoù diwar bennaennoù difetis ha hollveziadel, ez int
dic’houest da dizhout ar wirionez hag ar reizhded c’hall. Barrès a dermen ar gefredourion evel tud « o
tont da grediñ e rank ar gevredigezh diazezañ war ar poell hag o tianavezout ez eo soliet en devoud
war retvezioù a oa a-raok ar poell hiniennel ha moarvat estren dezhañ »56. N’o deus ket komprenet ar
gefredourion enta n’he deus ket ar werc’helezh kalz a dra da welout gant ar poell, alese e teu o
dallentez. N’int ket evit meizañ pezh a zo e kont, rak evit Barrès ez eo dibouez kudenn kablusted
Dreyfus (dreist-holl pa’z eo hemañ a-ouenn un danvez treitour dre ma’z eus ur Yuzev anezhañ).
Zoken mar bije Dreyfus didamall e vije torfedourion eus an drefuzourion : ar genstagded vroadel ha
dazont Frañs a lakaont en arvar en anv un nebeut pennaennoù difetis, faos ha noazus. Barrès a damall
dezho kavout gwelloc’h « dispenn ar gevredigezh eget derc’hel un direizhded »57.
Tud troc’het diouzh o Anaon eo ar gefredourion drefuzour, ha da gement-se eo kiriek ar
c’helennerezh poellelour. « Ur c’herielouriezh o pellaat ar vugale diouzh pep gwerc’helezh, ur
gantouriezh ouzh o diwriziennañ diouzh douar o Anaon, un dreistkenderc’h a ziplomidi o krouiñ pezh
hon eus graet anezhi () “ur broleteriezh a vachelourion”, setu pezh hon eus rebechet d’ar Skol-veur,
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setu pezh a ra eus he c’henderc’had, ar “c’hefredour”, un enebour d’ar gevredigezh »58. Deskadurezh
an Trede Republik eo a dag Barrès aze, o tamall dezhi na vezañ gouest da stummañ nemet tud
c’haonac’h ha zoken noazus. Dre ma lakaont didalvoud pep andon ampoellel a anaoud, ez int
dic’houest da emouezañ ouzh o amzalc’hiadegezh e-keñver ar remziadoù marv hag o deus kollet
skiant laz ar vroad ; n’eus ken anezho nemet « diwriziennidi ». Ouzh dallentez ar gefredourion ez
eneb Barrès spiswelded ar bobl. Ned eo ket bet pistriet houmañ gant ar boellelouriezh hag an
hiniennelouriezh, ne glask ket herzel ouzh ar retvezegezh he liamm ouzh ar remziadoù kent. Adalek
La Cocarde endeo e kanmeul Barrès nerzh-bevañs, yec’hed ha kalonegezh ar bobl. Kalz suroc’h ha
talvoudusoc’h eget meno ar gefredourion eo meno ar yoc’hoù gwerin : ne glask ket ar re-mañ meizañ
an traoù dre ur poellata difetis, met dre ar bondoug, an nadiñ, eleze dre varregezhioù an diemouez.
Gant ur boblelouriezh demagogek eo kenglokaet eneppoellelouriezh hag enepkefredouriezh Barrès.
Unan eus arvezioù ar voulañjouriezh e oa bet c’hoazh ar boblelouriezh, o talvezout da enluskañ
gwiskadoù diseurt, ha zoken enebek o lazioù, a-enep ar vourc’hizelezh, ar Yuzevion, ar bolitikerion
republikan. E grez an Afer Dreyfus o deus Barrès hag ar vroadelourion dizoloet ur rumm all a
enebourion d’ar werin : ar gefredourion. Kanmeulet e vez « bondoug ar bobl », a zle saveteiñ ar vro
diouzh an dizurzhioù hag an argolloù ma’z eo kouezhet dre wall ar « gealiadourion » hag ar
veizourion gambr-studi. Adkemeret e vo paot seurt demagogiezh enepkefredour gant luskadoù ha
renadoù faskour an 20t kantved.
D’ar virelouriezh e kas savelegouriezh vevedel Barrès : mard eo ar gevredigezh evel m’emañ
disoc’h glez ur savelegezh o c’hoari a-hed ar remziadoù, ez eo arabat klask he zreuzfurmiñ. Klask
enebiñ ouzh ar retvezegezh-se a vefe na mui na maez kemer hent an emzistruj, ken evit an hinienn,
ken evit ar vroad. Mui-ouzh-mui eo tuet Barrès d’ar washaouriezh, unan eus arvezioù ar
washaouriezh-se o vezañ ar gredenn start emañ Frañs war ziskar. Ha gwashaouriezh Barrès « a gej
gant un anadenn europat hollek eus dibenn ar c’hantved : koll ar feiz e galloud mab-den da sturiañ
kerzhed an Hollved »59. Met dizisrannadus eo seurt gwashaouriezh diouzh ar gealiadurezh virelour :
degouezh Drumont e voe, e welet hon eus, hag ivez degouezh an enepdrefuzourion dre-vras. Hevelep
gwashaouriezh « a empleg, evel just, an emdamolodiñ, an difenn eus ar pezh a zo anezhañ endeo rak
aon na dangleuzfe an araokaat benvegad korf ar vroad muioc’h c’hoazh »60. Emouez kenan eo Barrès
ouzh ar c’hourzhebiezh etre speredegezh washaour ar vroadelourion hag hini an drefuzourion lusket
gant gwellaouriezh emsav an 18t kantved. Kompren a ra e vo disheñvel mat dazont Frañs diouzh ma
vo ur c’hamp pe egile a vo trec’h. « Un devoud dister e vefe digarc’hariadur an treitour Dreyfus goude
holl », a skriv Barrès e here 1898, « met un afer all eo mard eo Dreyfus muioc’h eget un treitour, mard
eo un arouez (). Gant trec’h ar c’hamp o harpañ Dreyfus-arouez e vefe staliet er galloud da vat an dud
o kenderc’hel gant treuzfurmidigezh Frañs diouzh o speredegezh dezho. Ha me a fell din mirout
Frañs. Ar vroadelouriezh en he fezh eo an eneberezh-se »61.
Barrès a venn enta kaelañ an hent ouzh ar re a lak istor Frañs d’ur c’hevala a gaser d’an distruj dre
grouiñ diwarnañ. Evit Barrès hag an enepdrefuzourion ez eo Frañs ur glad, un hêrezh da wareziñ. Ne
zle ket an hêrezh-se chom gaonac’h, met evel just n’eus ket anv eus un hontkenderc’hañ bennak o
lakaat an hêrezh end-eeun en arvar. Arabat komz dreist-holl eus neveziñ kevredigezhel : e grez an
Afer ne chom ket kalz a dra e lavaredoù Barrès eus tagadennoù enepbourc’hiz ar bloavezhioù kent.
« Ar stourmer boulañjour, ar sokialour eus La Cocarde, an darsaved eus L’Ennemi des lois o deus
lezet al lec’h gant ur bourc’hiz sonn, diwaller evezhiek eus e hêrezh, an domani prizius-se lakaet en
arvar dalbec’h, prederietoc’h gant mirout eget diorren. Un enkorfadur bev eus an eorizh-se eo an holl
dudennoù leurennet gantañ adalek Les Déracinés da skeudenniñ e breder, ha n’emañ ket ar gaou gant
Thibaudet pa zesach hon evezh war-du loeroù gloan ar familhoù gall kozh a verzer e-harz ar wezenn
varresat. Alies kenan evit gwir, preder ar Barrès a-c’houde an Afer zo ur meni prederouriezh eus an
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hêr en un doare splann : ur gelennouriezh hêr eo Les Déracinés ha Les Amitiés françaises. E-se e teu
broadelouriezh Barrès da vezañ un talvoud bourc’hiz »62.
Ha pa entu Barrès gant ar virelouriezh, e tosta d’ar gatoligiezh. Un dra nevez eo evitañ.
Enepkloerelour e oa betek neuze, evel an holl voulañjourion a gleiz. Alies he doa ar gelaouenn La
Cocarde taget an Iliz. En ebrel 1898 c’hoazh, pa’n em ginnig Barrès e Nancy da-geñver an
dilennadegoù dezverezhel, e rebech e gloerelouriezh d’unan eus e gevezerion, an enepyuzevour
katolik Gervaize (a voe dilennet). Hogen bep ma resisa Barrès e gelennadurezh vroadelour, e tizolo
roll ar gatoligiezh evel elfenn a stabilder kevredigezhel hag a urzh diouzh un tu, ha diouzh un tu all
evel simant an henvoazelezh c’hall. War ar gatoligiezh e rank bezañ diazezet ar c’henasant broadel,
hervez Barrès. Katolik e vo enta ar vroadelouriezh evit « gwareziñ an emrended hag ar
c’hendalc’herezh c’hall »63. Ne glask Barrès e nep doare gouzout ha soliet eo pe get ar gelennadurezh
katolik : n’emañ ket aze ar gudenn evitañ. Forzh penaos e chom eñ e-unan dizoue, o karzhañ pep feiz
ha pep finvez diouzh ar gatoligiezh : ne van eus houmañ nemet an henvoazelezh. « Evel Fustel de
Coulanges, evel Jules Soury ez anzav Barrès ur meni dizoueegezh katolik »64. Er gatoligiezh n’eo
deuriet Barrès nemet gant ar pezh a c’hell talvezout da adsevel ar c’henasant broadel : « Mar diogel ar
vroadelouriezh emañ Frañs a stummadur katolik, arabat ankouaat ne fell tamm ebet d’ar
vroadelouriezh bezañ kemmesket gant ar gatoligiezh. Bez’ ez eus ur c’hevredadur eus ar
soliadelourion hag ar gatoliged evit mad ar vroad »65. Barrès a glask enta diverkañ an troc’h degaset er
gevredigezh c’hall gant likadur ar preder hag ar gedvuhez dre vodañ ar Frañsizion, katolik pe get, endro d’an henvoazioù katolik, rak « hon broadegezh (ha setu pezh a vern din kalz) a zalc’ho a-sav seul
welloc’h », emezañ, « ma chomo an amveziadoù ma vevimp heñvel ouzh an amveziadoù a stummas
hon diagentidi »66.
Anat eo emdroadur Barrès etre an ampoent ma tilezas renerezh La Cocarde ha mare an Afer en e
raklun dilennel eus ebrel 1898 e Nancy, ma’z eo direet ar sokialouriezh d’ar warezelouriezh. N’en
deus ket Barrès dilezet e vennoz kevaniñ ar vicherourien ouzh ar gevredigezh vloc’hel, nemet en deus
paouezet gant tagañ ar vourc’hizelezh. Evitañ e teu saviad divrientek ar vicherourion c’hall eus
kevezerezh an dud-labour estren dreist-holl. En abeg d’ar c’hevezerezh-se ez eo dalc’het ar goproù
d’ur sav izel, e tisleber an aozioù labour hag e tiskenn ar barr-bevañ. Ne fell ket d’al labourerion
c’hall, stummet gant sevenadur o bro, asantiñ d’an aozioù labour ha bevañ gouzañvet gant an
estrenion, met forc’het int diouzh spletoù ar sevenadur gall dres en abeg da gevezerezh an ermaezidi o
tont da laerezh ar staeloù er greantioù ha war ar chanterioù. Ar gengrediezh vroadel he deus da c’hoari
e gounid ar vicherourion koulz hag e gounid ar Frañsizion all, hag e tleer sevel un dezvadurezh o
wareziñ al labourerion c’hall evel ma’z eus bet savet unan evit diwall ar greantourion ouzh
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kevezerezh an ijinerezhioù arallvro. Aze ez adkemer Barrès mennozioù eus ar voulañjouriezh hag eus
La Cocarde, met en ur reiñ ul liv kalz feulsoc’h dezho. Pa oa c’hoazh levezon an etrevroadelouriezh
sokialour war La Cocarde, e tizarbenn Barrès e 1898 pep mennoz a gengrediezh etre labourerion an
holl riezoù. N’eus neuze evitañ a gengrediezh nemet e diabarzh pep broad, etre ar renkadoù diseurt.
Evel « sokialour broadelour » eo en em ginnig Barrès e 1898. Evitañ ez eo ar vroadelouriezh
sokialour dre dermenadur, dre ma taol aked da na lezel rumm ebet a C’hallaoued, ha ket ar re baourañ
dreist-holl, er-maez eus ar gengrediezh vroadel. Evit gwareziñ ar vicherourion c’hall e kinnig Barrès
un taos war an implijerion oc’h enfredañ labourerion estren, evit ar re-mañ un dell gevatal d’an hini a
bae ar Frañsizion ezdalc’het diouzh ar gwazerezh milourel, dispelladur an estrenion diouzh chanterioù
ar Stad, skarzhidigezh an divroidi sammet gant ar gwarederezh kevredik. A-hend-all ez erbed Barrès
darbaroù evel diazezidigezh kefioù diwaz ha diorreadur an deskadurezh vicherel. Hogen en e raklun e
pouez Barrès war ar warezelouriezh dreist-holl, kinniget evel un diskoulm burzhudus d’an holl
gudennoù armerzhel ha kevredigezhel. Hervez Barrès ez eo spletus ar warezelouriezh da holl
wiskadoù ar boblañs c’hall : kevalaourion, renkadoù etre, kouerion, proleterion. En ur ser gant an
enepyuzevouriezh ez a evel just seurt estrengasoni ; aze e kej ar gelennadurezh vroadelour gant al
lazioù dilennel : n’en deus ket Barrès ankouaet mare stourmadoù boulañjour 1889 e Nancy hag ar
roll-enluskañ he doa an enepyuzevouriezh c’hoariet neuze. Hogen e 1898 ne chom netra e raklun
Nancy eus an daveoù da emsav an 18t kantved a oa c’hoazh er gealiadurezh voulañjour hag e
pennadoù La Cocarde : dibourc’het en deus Barrès ar vrogarouriezh hag ar sokialouriezh a bep
hollveziadegezh, evel m’en gray ar faskourion diwezhatoc’h.
N’eo ket disheñvel enta emdroadur Barrès e dibenn ar bloavezhioù 1890 diouzh hini ar
vroadelourion all : evelto e troc’has ezrener La Cocarde pep liamm istorek gant ar sokialouriezh, o
treiñ gant ar virelouriezh hag an henvoazelouriezh. Roll Barrès e voe sevel ar gelennadurezh kempoell
ha klok a c’hortoze an enepdrefuzourion. Hevelep riskladur er virelouriezh zo ivez kadarnadur
c’hwitadenn ar striv da zeduañ an emsav micherour. E grez ar voulañjouriezh e oa ambilhet hemañ
gant dornwezhourion enepgreantelour, dezho ur gealiadurezh proudonour pe liberter ; e 1898 ez eo
lusket gant proleterion kevanet mat ouzh ar stuzegezh c’hreantel ha levezonet kreñv-ouzh-kreñv gant
ar varksouriezh. Dic’houest eo bet ar vroadelourion da gompren kudennoù labourerion ar greanterezh.
Chomet int dedaolidi eus gwiskadoù bourc’hiz stuziet ha brogarour, met liammet ouzh an armerzh
rakgreantel hag o kaout nebeut-ouzh-nebeut a bouez er gevredigezh c’hall. O anken hag o
gwashaouriezh zo hini o metou orin. Doaniet int bet gant faezhadenn 1871, ha war un dro ez int
spouronet gant an treuzfurmadurioù degaset dre ar greantelaat : an un dra eo evito diskar o bro ha
diskar an emframmoù kozh. Dre vrogarouriezh o deus pledet gant ar c’hudennoù kevredigezhel,
goude bezañ dizoloet e oa saviad divrientek ar renkad vicherour ur skoilh ouzh ar genstagded vroadel,
ha dre se ur skoilh ouzh galloudegezh Frañs ha prientidigezh verzhus an Digoll. Met diwelet o deus
penn-da-benn kudennoù ha lazioù piaouel ar broleterion. Troet o deus ar vroadelourion kein d’an
hollveziadegezh dre vevennañ o damantoù sokialour d’al labourerion c’hall hepken en un mare m’edo
ar re-mañ dres o tizoleiñ an etrevroadelouriezh67 ; falset o deus ar werc’helezh dre lakaat un diforc’h
etre ar gevalaourion yuzev (ha protestant) hag ar gevalaourion all. Kement-se zo bet noazus da
zilested o sokialouriezh. Hag o vezañ ma teue ar vroadelourion eus renkadoù o risklañ en anistor, ez
int tremenet e-biou ivez da gudenn ar gevredigezh keodedel. Dre zarwinouriezh e oant techet da lakaat
ar vroad c’hall heñvel ouzh ur bevedeg dedaolet gant an natur. Pa dagent ar vourc’hizelezh, ne welent
ket e oa pennholierezh ar renkad-ren vourc’hiz dres a zalc’he kenstag ar vloc’henn. N’int deuet ermaez eus an dislavar-se nemet dre bellaat diouzh ar sokialouriezh ha mont da ziwallerion eus an urzh
bourc’hiz.
Met ha dibarek e oa ar virelouriezh d’ar vroadelourion e dibenn an 19t kantved ? Evit gwir e oa
neuze ur c’henglev ledan-tre evit derc’hel ur Frañs ploueziat, e welet hon eus. Gant seurt kenglev e
klote kevredadur politikel kostezenn republikan Méline hag ar strolladoù dehou e hil an Enepdispac’h.
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N’eo ar vroadelourion a-benn ar fin nemet darn divoret ar skorngrec’h. Ur speredegezh virelour ez eus
ivez gant ar pep brasañ eus ar milionoù a C’hallaoued o vouezhiañ republikan : bourc’hizion etre ha
bihan (gwiskadoù stank ar berc’henned hag al leveourion pergen), kefridiaded, dornwezhourion,
kouerion. Ar speredegezh-se eo a zo ar skoilh brasañ ouzh greanteladur Frañs, kalz muioc’h eget an
diouer a c’hlaou hag a zanvezioù krai. Ur roll bras o deus c’hoariet ar « gwiskadoù nevez », diouganet
gant Gambetta ha herouezet e-ser ar renad republikan, e diazezidigezh ur gevredigezh keodedel nevez,
met n’int ket bet elfennoù a nerzhaouegezh armerzhel. Ijinerezhioù nevez a ziorre herrek adalek 1890,
met ne zifallont ket diflachegezh ar gennadoù all goudoret gant ar gwirioù maltoutel. Unan eus riezoù
pinvidikañ ar bed eo Frañs koulskoude, nemet eo arveret fall ar binvidigezh-se gant ar Frañsizion ounan. Skort e van diorreadur an ijinerezhioù gall ; e-keit-se ez ezporzh Frañs kevalaoù e-leizh en
Europa hag er c’hevandirioù all : un darn vat eus hentoù-houarn Europa da skouer zo perc’hennet gant
kevredadoù gall. A-benn ar fin eo heñvel emzalc’h Barrès o klask mirout Frañs evel m’eo bet a-hed ar
c’hantvedoù ha hini al leveourion c’hall o postañ o arc’hant, n’eo ket e greanterezh o bro (n’int ket
droch !), met en hentoù-houarn rusian : ur postadur askorus ha sur (a greded neuze) eo hemañ, eleze
ur postadur e-giz un « ozhac’h mat », hag ouzhpenn se ne lak ket en arvar an emframmoù beziat e
Frañs. Ar vourc’hizelezh vras gall a harp war diaz niverek-tre korrgevalaourion ar renkadoù etre,
dalc’hidi d’ar stad’zo armerzhel e Frañs hag o kavout gwelloc’h mont da gellidañ ar greantelaat er
riezoù all. « Ar renkad etre a denn splet gouzañvat eus an arc’hant en ur hetiñ na ve ket lammet he
brientoù diganti hepmuiken »68. Met spletus eo seurt emzalc’h gouzañvat d’ar Stad republikan, a wel e
kresk ingal niver ar gorrgevalaourion « ur gwarant a furnez virelour hag a urzh kevredigezhel »69.
Un elfenn all a virelouriezh eo ar gouerion. War-bouez ur bihanniver anezho, oc’h en em ren evel
pennoù-embregerezh arnevez war o atantoù bras eus an Norz pe eus Diazad Paris, e van ar gouerion
c’hall bac’het en o sodelloù. Gant renad an Trede Republik ez int bet frankizet diouzh enkrog ar
renkad-ren gozh, met n’int ket aet er-maez eus an isdiorreadur armerzhel evit kelo. Emañ al lodenn
vrasañ eus ar gouerion c’hall o punec’hiñ war atantoù bihan kenan (seizh diwar eizh o deus etre un ha
dek hektarad, hervez stadegoù 1906), gant ur goulerc’h bras a-fet binviadur ha doareoù-gounit. Met
stag-tre ez int d’o atantoù ma welont andon o frankiz hag o dizalc’hiezh, hag en abeg da se e
kendalc’hont da ren ur stourm heulward da zifenn an emframmoù armerzhel end-eeun ouzh o derc’hel
en isdiorreadur. Un arvez all eus warlerc’hiadur ar gounezerezh gall eo gwiskad stank ar wezhouriondouar : 6 milion ez int gant o ziegezhioù. Tost d’an davantegezh emañ ar pep brasañ anezho, hag alies
e vezont tizhet gant an dilabour. Hogen un elfenn a virelouriezh ez int ivez : en askont da vreskter o
saviad e sellont gant enebiezh ouzh nep kemm en emframmoù ma welont un arvar a zic’hwel evito,
ouzh an ardivinkadur pergen.
Republikan ha brogarour eo an holl wiskadoù mirelour-se : renkadoù etre, dornwezhourion,
kouerion, gwezhourion-douar. Ouzh o republikaniezh eo liammet o brogarouriezh. Met dre ar stourm
a renont da zifenn ar stad ’zo armerzhel hag an isdiorreadur, emaint en arvar da forc’hañ diouzh
emsav an 18t kantved ha da risklañ en ur vrogarouriezh anhollveziadek a rizh broadelour : an un dra e
teu da vezañ evito difenn an emframmoù a isdiorreadur ma vevont ha difenn o bro. Forc’hellek eo
enta o republikaniezh. Ur skouer eus seurt forc’hellegezh eo al levr Le tour de la France par deux
enfants hon eus meneget c’hoazh ; a-benn ar fin eo divezouriezh al levr nesoc’h da sturienn Vichy
« Labour, Tiegezh, Mammvro » eget da hini 1789 « Frankiz, Kevataliezh, Breuriezh ». Damantus-tre
eo ar gwiskadoù-se d’an urzh kevredigezhel ha doujus d’an ensavadurioù. Ur rakvarn a-du a
ziskouezont e-keñver al lu keit ha ma pad an Afer Dreyfus, seul vui ma’z eo diservijet Dreyfus e-unan
dre e orin yuzev (arabat ankouaat eo enepyuzevour ar pep muiañ eus kelaouennoù gall ar mare). Adu-rall o deus ranket tud ar gwiskadoù-se ren ur stourm hirbad evit talañ ouzh an enkadenn armerzh o
padout eus 1875 da 1895. O vezañ ma ne vestronient ket gwikefreoù an armerzh, o deus stourmet kalz
muioc’h dre an emzifenn hag ar mirout eget dre ar c’hrouiñ. Ar braz eus ar gouerion da skouer o deus
kemmet o gounezadurioù, graet nebeutoc’h a edeier ha muioc’h a blant boued-chatal, met hep klask
lakaat en arvar an disterañ an emframmoù ma vevent. Aet eo da get ar stalioù hag an atantoù re vihan.
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A-benn ar fin ne gav ar gwiskadoù-se da ziskoulm d’o c’hudennoù armerzhel nemet ar
warezelouriezh, ha seurt emzalc’h zo hini tud o deus kollet pep spi da gaout krap war emdroadur ar
bed hag a zo o risklañ en anistor dre ar strivoù end-eeun a reont da zerc’hel en o flom an emframmoù
kozh. O speredegezh gwashaour koulz hag o emzalc’h-emdamolodiñ hag emzifenn zo skoilhoù bras
ouzh an emsavelezh e hil 1789, tra ma kejont mat-tre er c’hontrol gant gwashaouriezh ha mirelouriezh
ar vroadelourion.
Dav eo ouzhpennañ e oa lañsus prientidigezh an Digoll hag ar brezelioù-trevadenniñ d’ar
vilouregezh. A-du-rall, war buhez kefredel Europa e dibenn an 19t kantved ez eus merk an dasstourm
eneppoellelour, an darwinouriezh kevredigezhel, hag ivez hini ur washaouriezh devoudet gant ar
spouron rak an treuzfurmadurioù degaset dre ar greantelaat hag ar c’hêriekaat. Kalz lañsusoc’h eo
enta amveziadoù ar mare e Frañs d’an enepdrefuzouriezh eget d’an drefuzouriezh. Enepdrefuzour eo
da skouer 96 % eus ar c’helaouennoù gall e c’hwevrer 1898 hag 85 % anezho c’hoazh e mare breudad
Roazhon. Evel ma lavaras ur sokialour diwezhatoc’h : « Biskoazh ne voe poblek an drefuzouriezh e
Frañs ». O tifenn Dreyfus ez eus da gentañ-penn ur rummad kefredourion yaouank, hep kalz levezon
c’hoazh, pa gaver er c’hamp enepdrefuzour kefredourion organek ar renkad-ren gozh gwitibunan hag
ar pep muiañ eus re ar vourc’hizelezh. Ur c’heñver nerzhoù heñvel a gaver er c’hoskor politikel : e
derou 1898 ez eo ar bolitikerion republikan o c’houlenn azgweladur prosez Dreyfus tud digenvezet en
o strolladoù ketep, ha pa vent araokadourion evel Yves Guyot pe Scheurer-Kestner, radikaled evel
Clemenceau pe Ranc, sokialourion evel Jaurès. Ar bolitikerion republikan a zerc’houez ur vro
daraezet gant enkadenn armerzh 1875-1895, oc’h emdamolodiñ en isdiorreadur hag er
warezelouriezh, ma’z eo aet da get gwellaouriezh bloavezhioù kentañ an Trede Republik ha ma’z a an
damant da finvezioù an Dispac’h war steuziañ. A-du-rall ne voe nepred Kevre Gwirioù Mab-den un
aozadur yoc’hek evel Kevre ar Vammvro c’hall. En holl renkadoù ar gevredigezh e veze tutaet
houmañ hag he c’healiadurezh a glote mat-tre gant ar republikaniezh virelour, karzhet diouti pep
emsavelezh, a oa hini ar braz eus ar boblañs c’hall e bloavezhioù diwezhañ an 19t kantved.
Da-geñver an Afer Dreyfus e weler zoken pennoù-Stad republikan ’zo o vont betek lakaat en
arvar arc’hwelerezh reizh an ensavadurioù. Kement-se zo anat pa’z eo barnet Zola. E gouere 1898 e ra
an tevezvod Brisson lenn er Gambr tri zeul o lakaat bec’h war Dreyfus ; deuet mat eo ar c’hentod-se
gant ar braz eus ar gannaded hag ar c’hedveno : n’eus ket kalz tud oc’h ersaviñ a-enep seurt
emellerezh angwerinek eus traoù ar Barnerezh a-berzh an Erounid. Miz goude ez eo dizoloet falsteul
Henry. Neuze e teu ar c’hedveno da vezañ kendrec’het, n’eo ket eus didamallded Dreyfus, met eus ar
ret ez eo azgwelout prosez ar pennour. Met ar reizhaouerion o prientiñ azgweladur ar breudad a zo
taget a bep tu hag a gav skoilhoù e-leizh ; ar gouarnamant ne ziskouez ket kalz a entan evit o harpañ,
dre m’en deus aon rak bezañ lakaet da genwaller dezho. Dav eo gortoz mezheven 1899 a-raok ma
vefe torret barnedigezh kentañ Dreyfus gant al Lez-Terriñ. Etretant e oa bet tennet he c’hembeli-varn
digant Kambr dorfedel al Lez dre ar gouarnamant, da heul pouezadurioù embreget war un dro gant an
tu dehou hag an Arlevier Félix Faure e-unan ; darbennet e oa bet disentez an Erounid, ha hi tidek ha
direizh, gant an Dael : an daelidi a ouie ervat ne oa ket drefuzour ar Frañsizion.
Mard emañ an trec’h gant an drefuzourion a-benn ar fin, n’eo ket peogwir o deus tizhet deuriañ ar
C’hallaoued gant kudenn hiniennel Dreyfus, met peogwir ez eo bet lakaet ar renad en arvar gant an
enepdrefuzourion. An dehouidi o deus graet eus an Afer ur marc’h-emgann evit tagañ ar Republik
daeliek. Anat eo kement-se dreist-holl goude dizoloadenn falsteul Henry, pa na c’hoari ket mui an
dezvegezh e gounid an enepdrefuzourion. Aergelc’h diskar an tevezvod Brisson e here 1898 a lak ar
republikaned da gounaat mare ar voulañjouriezh. En drefuzouriezh e riskl tamm-ha-tamm neuze
daelidi ar yuzh a « dolpadur republikan » (araokadourion a gleiz ha radikaled) o harpañ ar
gouarnamant, daoust ma ne oant ket gwall chalet en derou gant degouezh personel Dreyfus. Dibenn
1898 ha derou 1899 zo ur mare a stourmoù taer etre an daou gamp, gant trec’hioù a-bep-eil. E derou
c’hwevrer 1899 ez eo tennet he c’hembeli-varn digant Kambr dorfedel al Lez-Terriñ, met d’an 18
c’hwevrer e varv Félix Faure ha da amsaver dezhañ eo dilennet Loubet, emstriver harpet gant an
drefuzourion ; d’an 3 mezheven ez eo torret barnedigezh kentañ Dreyfus. An enepdrefuzourion a
nec’h ar c’hedveno dre o zaolioù-nerzh c’hwitet eus an 23 c’hwevrer hag ar 4 mezheven. En ur saviad
forc’hellek en em gav neuze ar yoc’hoù republikan : dre vrogarouriezh ha dre virelouriezh ne

c’hellont ket bezañ drefuzour, nemet o deus kroget da hevelebekaat enepdrefuzouriezh hag
enepgwerinelouriezh. Trec’h ez a an drefuzourion war an dachenn bolitikel. Ar vroadelourion oc’h
ambilhañ ar stourm enepdrefuzour a grede dezho o dije deduet ar braz eus ar boblañs c’hall. Evit gwir
e oa kalz poentoù boutin etre ar speredegezh vroadelour ha hini ar boblañs nanngreantel. Nemet o doa
ar vroadelourion diwelet pegen stag e oa ar Frañsizion ouzh ar Republik daeliek. Ur skouer hon eus
gant taol-nerzh c’hwitet an 23 c’hwevrer : ispriziet en doa Déroulède lealded republikan ar c’hadour
Roget.
An enepdrefuzourion o doa tennet splet e-pad pell eus brogarouriezh ar C’hallaoued hag eus o
doujañs e-keñver an ensavadurioù milourel. Met pa glaskjont lakaat ar renad daeliek en arvar, e voent
dizarbennet gant ar boblañs, dres evel ar voulañjourion e 1889. Kadarnaet e voe c’hwitadenn ar
vroadelourion gant amparadur tevezvod Waldeck-Rousseau e mezheven 1899. Ouzhpenn se e savas
an emsav micherour a-enep ar vroadelourion, p’en doa harpet al luskad boulañjour dek vloaz a-raok.
E derou 1898 avat ne oa ket gwall chalet ar pep muiañ eus ar sokialourion c’hall gant kudenn
didamallded Dreyfus : war ar c’hraf-se ne oa ket disheñvel o emzalc’h diouzh hini o c’henvroiz. Er
c’hedveno micherour ez eo diservijet Dreyfus neuze dre e orin bourc’hiz, met ivez dre e orin yuzev,
hag ersavioù enepyuzev ez eus zoken a-berzh stourmerion varksour ’zo. N’eus ket tu da enluskañ ar
renkad vicherour evit harpañ ar stourmad azgwelour, evel ma felle da Lucien Herr ha da Jaurès ober e
1897, hag a-benn ar fin ez asant Jaurès kensinañ ar Manifesto d’ar Broleteriezh, evel an holl gannaded
sokialour, e c’hwevrer 1898. Un trec’h eus ar c’hedourion eo savidigezh ar Manifesto. Er skrid-se e
c’houlenner digant al labourerion chom er-maez eus an « enbrezel bourc’hiz » ha na en em aberzhiñ,
pe evit ar renkad-ren republikan, pe evit ar c’hamp kloerelour ha kezarour. Savlec’hiadur Jules
Guesde zo heñvel ouzh an hini en doa da vare ar voulañjouriezh, pa nac’he dibab etre al luskad
boulañjour hag ar Republik koulzataer.
War ar Manifesto ez eus ivez merk ar blegenn : hini ar stourmad evit dilennadegoù 1898 ; goût a
oar ar gannaded sokialour ez eo kendrec’het hogos an holl zilennerion eus reizhded barnedigezh
Dreyfus e 1894. Er Manifesto e kaver ivez un adsked eus hengounioù kozh an emsav micherour gall,
evel an enepyuzevegezh pe an disfiz ouzh ar stourmoù politikel. Hogen ne c’hell ket ar sokialourion e
1898 chom pell gant savlec’hiadurioù heñvel ouzh re ar bloavezhioù 1888-1889. Abaoe mare ar
voulañjouriezh o deus an traoù emdroet. An enepdaeliegezh zo bet distaolet gant ar vicherourion. Er
c’hontrol ez eo deuet ar re-mañ da vezañ diwallerion eus an ensavadurioù republikan gredusoc’h eget
ar re all c’hoazh marteze : lakaat a reont ar frankizoù politikel da ziziouerus d’ar stourm
enepkevalaour. Emouez int deuet da vezañ ouzh an troc’h istorek degaset gant ar greanteladur, hag e
tistaolont krenn difennerion an emframmoù kozh, dreist-holl pa’z eus gant ar re-mañ liv ar
vilouregezh hag ar gloerelouriezh. A-du-rall emañ an enepyuzevouriezh o steuziañ e-touez ar
vicherourion en ur ser gant an enepgreantelouriezh ; goude m’o deus ar re-mañ savlec’hiet dieiltro o
stourmoù e diabarzh an emframmoù greantel ha kemeret da bal diframmañ ar galloud politikel digant
ar vourc’hizelezh, ez a diwerc’hek evito an diforc’h etre ar gevalaourion yuzev hag ar gevalaourion
all. Herrekaet eo an argerzh-se gant an Afer Dreyfus dre ma’z eo ar stourm enepdrefuzour war un dro
ur stourm enepyuzev. Kement-se ne dalvez ket e paouez an damougoù enepyuzev da c’hoari e-metou
ar vicherourion, nemet o deus ar re-mañ (evel holl zifennerion ar Republik daeliek) klenket da vat an
enepyuzevourion e-mesk enebourion ar werinelezh. War gudenn an enepyuzevouriezh evel war veur a
gudenn all e kemer ar werinelourion c’hall da vare an Afer Dreyfus savlec’hioù krenn a chomo
digemm a-hed an 20t kantved betek bremañ.
Adalek dianeost 1898 ez ersav an emsav micherour ouzh amrealoù an enepdrefuzourion o tagañ
ar renad. D’an 27 du e sav an holl strolladoù sokialour ur Poellgor-emglev evit kendoniañ o
obererezh. Ar Poellgor a grou aozadurioù o plediñ a-zevri gant an difennerezh republikan. Emañ izili
an aozadurioù-se e penn an diskeladeg kant mil den oc’h aloubiñ marc’hva Auteuil d’ar sul 11
mezheven 1899 evit respont da ziskeladeg vroadelour ar sul a-raok ma oa bet bazhataet an Arlevier
Loubet. Millerand zo ezholet da vaodiern gant Waldeck-Rousseau : ar wech kentañ eo d’ur sokialour
gall kemer perzh en un gouarnamant eus an Trede Republik. Adalek an Afer Dreyfus e samm an
emsav micherour gall meur a roll, o tifenn lazioù al labourerion evel just, met ivez ar werinelezh
politikel, hag o tiwall talvoudoù ar bed greantel a-enep an nerzhoù o terc’houezañ an emframmoù

henvoazel. Hogen bevennoù ez eus da obererezh an emsav micherour. Bihanniverek e van e ziaz.
Arouezius eo an tevezvod Waldeck-Rousseau eus an dic’halloud m’emañ an emsav micherour gall e
dibenn an 19t kantved. Talvezout a ra hemañ da gevreded d’ar vourc’hizelezh evit difenn ar
werinelezh a-enep an tu dehou ; hogen pa glask lakaat en arvar galloud armerzhel ar renkad-ren e kav
a-dal dezhañ yuzh an holl renkadoù mirelour. An erbaroù-lezenn prientet gant Millerand ne zisoc’hont
ket en abeg da eneberezh an Dael. Daoust da strivoù Millerand e chom dister sevenadennoù an
tevezvod Waldeck-Rousseau war an dachenn gevredigezhel, hag abeget eo garv perzhiadur ur
maodiern sokialour en ur gouarnamant bourc’hiz gant ar c’hedourion hag ar vlankiourion. Ar renkadren a arver ar vicherourion evit diwall ar renad, nemet e c’hoari ivez kengrediezh an tu kleiz
republikan hag an tu dehou mirelour ha broadelour a-enep kement tra a zo warnañ liv ar
sokialouriezh, hini ar sokialouriezh varksour pergen.
Digenvezded ar renkad vicherour gall hag he aozadurioù zo ur skouer eus an diyac’h m’emañ
buhez armerzhel, kevredigezhel ha politikel Frañs e dibenn an 19t kantved. An eil riez c’hreantel bed
e oa Bro-C’hall e 1870, n’eo mui nemet ar pevare e 1900. Ur gwir gouelec’h eo an darn vrasañ eus
Frañs a-fet greanterezh. Skoilhet eo oberiantiz elfennoù nerzhaouekañ ar renkad-ren (en o zouez ar
gevalaourion brotestant ha yuzev nad int hualet e nep doare dre ur speredegezh warni merk an
henvoazelezh) gant mirelouriezh yoc’h korrgevalaourion ar renkadoù etre. Er bloavezhioù 1890 o
deus skourroù nevez ’zo diorreet afo, evel an aluminiom, an houarnouriezh lorenat (evel just n’eo ket
mui ken anat hiziv an deiz), ar c’hirri-tan, ar c’haoutchoug, ijinerezhioù an tredan, h.a. Hogen kementse ne gempouez ket diflachegezh al lodenn vrasañ eus ar greanterezh gall ma kendalc’h an
embregerezhioù d’ober buzadoù e goudor ar reizhiad warezelour diwar-bouez ur binviadur ha
hentennoù distremenet. Da gudennoù ar bed greantel e tro kein ar braz eus ar Frañsizion, pe dre
zisgasted, pe dre spouron ; ne welont ket pelec’h emañ talbenn an istor. An Trede Republik he deus
diazezet ur gevredigezh likaet, m’he deus ar poell kemeret lec’h ar gravez, met a zo graet dreist-holl
evit ur Frañs ploueziat, ha nad eo ket gwall azas evit reizhañ kudennoù ar c’heñverioù etre ar C’hevala
hag al Labour. « Frañs zo unan eus ar broioù ma vezer prederiet an nebeutañ gant aozioù al labour
greanti ; alies zoken ne vez ket dedalvezet un dezvadurezh kevredigezhel a zo diglok ha dister. ()
Dic’houzvez eo ar c’hêrioù eus o divilhennoù euzhus, ar bannlevioù »70. Padal « katoligiezh,
poellelouriezh, uhelvennad republikan zo danvez da rendaeloù garv dianav er riezoù amezek. Ha
prederiet eo ar Frañsizion gant ar gwirionezioù meur peurgetket ? E gwir e tremenont dreist-holl hep
stignañ fraezh ar c’hudennoù »71.
Koulskoude ne chom ket diseblant dre ret politikerezh ar vourc’hizelezh republikan ouzh
kudennoù ar vicherourion, nemet e kontont war an amzer dreist-holl evit o diluziañ. « Tud evel
Gambetta, Deschanel, Félix Faure, a anzav eo direizh saviad ar broleterion. Met ne zeufe ket dezho ar
mennoz teurel ar bec’h war ur reizhiad o virout kerz an arc’hant evit ur bihanniver strizh ; ne
empentont da ziskoulm nemet lakaat ar boblañs c’hall en he fezh da vont tre tamm-ha-tamm er renkad
etre. En ur c’hortoz an deiz evurus ha diabell-se, ne c’houzañvont ket an disterañ dizurzh »72. Evit
gwir, e dibenn an 19t kantved ez eus gant ar vuhez politikel gall doareoù anistorek he deus miret betek
bremañ. E keñverioù ’zo e oa bet kizidikoc’h levierion an Eil Impalaeriezh eget re an Trede Republik
ouzh ar c’hudennoù kevredigezhel gwerc’hel. Buhez politikel dekvloaziadoù kentañ an Trede
Republik zo graet dreist-holl gant stourm ar pennholierezhioù war ar ploue73 etre eneberion ha
dalc’hidi emsav an 18t kantved. Diwelet o deus ar republikaned e oa arnevesadur an armerzh
kenglokaus gant arnevesadur ar preder, an deskadurezh hag an ensavadurioù, hag e oa lañsus an
isdiorreadur armerzhel d’an enebemsavelezh ha d’ar c’hilstourm. Ur c’henwallerezh devoudel ez eus
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etre ar republikaned hag an dehouidi evit mirout seurt stad goulerc’hus eus an traoù : ezhomm o deus
an eil re eus ar re all da zerc’hel ar Stad c’hall war-sav, ouzhpenn kaelañ an hent ouzh ar sokialourion.
Etre an div gostezenn ez eus ur meni kempouez liammet ouzh ar c’heñver nerzhoù beziat, a zo spletus
d’ar republikaned hep ma c’hallfe ar re-mañ avat ezvevennañ an dehouidi diouzh al leurenn bolitikel.
Dre ar redi da virout ar c’hempouez-se e komprener disentez iskis barnerion Dreyfus e Roazhon, n’he
doa ket kalz a dra da welout gant kudenn kablusted ar pennour. Ne strivas ket ar varnerion betek re da
resisaat pe « stummoù skañvaus » o doa dizoloet, nemet e paouezjod trumm neuze gant pep
difreterezh diouzh an daou du. Gant ar c’henstourmoù etre eneberion ha dalc’hidi emsav an 18t
kantved eo aloubet leurenn bolitikel an Trede Republik, ha n’eus ket kalz plas warni evit kudennoù ar
bed greantel, pezh a zispleg e ranko ar vicherourion c’hall gortoz mare an Dristrolladegezh evit
diframmañ gwellaennoù bet gounezet gant o c’hevelebed alaman e grez Bismarck.
Ne c’halle ket ar vourc’hizelezh republikan lakaat evelkent an isdiorreadur da eorizh. Met ar
vroadelourion a glask-int a-benn ar fin diazezañ meurded Frañs war an isdiorreadur. O tiwelout ar
gevredigezh keodedel nevez savet gant an Trede Republik, e kemeront da bal adunvaniñ ar Frañsizion
en-dro d’un henvoazelezh katolik dispredet a-werso. Ar vroadelourion a zifenn henvoazioù bet
dedaolet gant kantvedoù ma oa sujet strizh an dud da savelennoù an natur, er mare end-eeun ma ro ar
ouezoniezh hag ar greanterezh armoù da vab-den d’en em zieubiñ diouzh ar savelennoù-se. Dre
zarwinouriezh e pouezeka ar vroadelourion an diforc’hioù etre ar gouennoù hag ar broadoù, pa denn
an unneuziekadur stuzegezhel degaset dre ar greantelaat d’ober d’an diforc’hioù-se steuziañ. Ouzh
seurt diboellded eo liammet an troc’h a reas Barrès hag ar gefredourion vroadelour all diouzh ar
sevenadurezh kornogat, pa drojont kein da bep hollveziadegezh74. E sigur derc’hel oberoù Gallaoued
dibenn an 19t kantved e hil oberoù Gallaoued ar c’hantvedoù kent, o deus ar vroadelourion strivet e
gwirionez da ziwriziennañ o c’henvroiz diouzh o istor, ha da ziverkañ pezh a oa boutin ent
sevenadurel etre ar Frañsizion ha Kornogiz all. Ur gealiadurezh tud chomet prizonidi eus o metou orin
hag o tifenn emframmoù aet da anistorek a-enep an treuzfurmadurioù armerzhel ha kevredigezhel eo
ar vroadelouriezh. Dre se eo divarrek ar vroadelourion da gompren gwerc’helezh istorel o amzer.
Kudenn Elzas-Loren da skouer a arveront paot evel marc’h-emgann, met n’int gouest d’he stignañ
nemet e termenoù anistorek, a-zave gant un tremened marv ; pa hetont brezel an Digoll ez eo evit
adober Elzas-Loren evel m’edo kent 1870. Peseurt emzalc’h a erbedont da Elzasiz-Loreniz a-dal d’an
alamanadur ? Ar mirout glez75.
Penaos o deus gallet ar vroadelourion ober berzh ha kavout un diaz ledan gant o c’healiadurezh
anistorek ? Da gentañ e teuent eus renkadoù o risklañ en arlez, met pinvidik, pe da nebeutañ en o aez,
hag ivez stuziet : e seurt metaouioù ne c’hortozjod ket mare Jules Ferry evit lakaat ar vugale d’ober
studioù76. Goude 1871 o doa ar gwiskadoù-se dedaolet skrivagnerion skedus gouest da eztaoliñ anken
ha gwashaouriezh tud o metou orin dirak faezhadenn vilourel Frañs ha dispenn an emframmoù kozh.
Diouzh un tu all e keje ar gealiadurezh vroadelour, e welet hon eus, gant tuadurioù don an darn vrasañ
eus ar C’hallaoued. E berr ez eus neuze eus Frañs ur vro troet kalz muioc’h war-du an tremened eget
war-du an dazont, hag o kemer hent an anistor. N’eo ket anat c’hoazh marteze d’ar gempredidi e
dibenn an 19t kantved ; kalz anatoc’h e vo avat e 1940. Lañsus eo ar blegenn er bloavezhioù 1890 da
verzh al luskad broadelour. Daoust d’e « endalc’h paour kenan a-fet kelennadurezh », en deus hemañ
« enaouet ul lennegezh puilh, deduet skrivagnerion brudet, tutaet ur bern kefredourion uhel : unan eus
e ziac’hinadoù eo »77.
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Kalz en tu-hont da harzoù Frañs ez a levezon ar vroadelourion c’hall e dibenn an 19t kantved hag
e derou an 20t. Gant ar roll a c’hoari Frañs neuze e buhez kefredel Europa eo melezouret doareoù ar
sevenadur gall, arwarzhus kenan atav, met merket gant an andilested en abeg da riskladur ar vro en
anistor. « Ar gedyezh pennañ eo ar galleg c’hoazh : war-du Paris, ma’z eo hep e bar hol kefredel an tu
dehou, e tro Europa latin, begennoù Europa greiz ha reter. Goude remziad Taine ha Renan, ez eo
digant Drumont ha Le Bon, Barrès ha Déroulède, Bourget ha Lemaître, Biétry, Maurras ha Sorel e
c’houlenn ar vroadelourion boloniat, an enepyuzevourion roumaniat pe ar c’hweluniadourion
dispac’hel italian o atiz. () Paris eo neuze, hep mar ebet kêrbenn speredel an tu dehou europat, Paris
ha n’eo ket Berlin ma c’hovelier, er c’hontrol, ar reizhkelenn marksour, ma’z eo trec’h ur
sokialdemokratiezh c’halloudek ha ma tro marksourion ar bed a-bezh war-du enni. () Diaes eo
empentiñ Lenin pe Plekhanov o c’hortoz bezañ atizet gant tud evel Guesde, Lafargue, Vaillant pe
zoken Jaurès, war-benn reizhañ ur gudenn bennak a gelennadurezh pe a vellouriezh dispac’hel. En
eneb, war-du piv, ma n’eo ket war-du Le Bon, Barrès, Maurras, Drumont pe Sorel, e c’halle treiñ
Corradini ha Carducci, d’Annunzio, Papini hag Ardengo Soffici, Cuza e Roumania pe Ljotic e
Yougoslavia, tud evel Ammon pe Labriola, zoken evel Pareto pe Michels, hep komz eus razh an
digemplegourion ag ar c’hweluniadouriezh dispac’hel ? »78.
Tra ma’z eo Alamagn kreizenn ar reizhkelennerezh marksour war-dro 1900, ez eus eus Frañs d’an
hevelep ampoent ur meni imbourc’hva ma tanzeer brizhkevandodadurioù etre broadelouriezh,
sokialouriezh, darwinouriezh kevredigezhel ha henvoazelouriezh, a zisoc’ho ar c’healiadurezhioù
faskour diwarno goude ar Brezel bed kentañ. Ouzh ar voulañjouriezh eo liammet ar roll a
rakkerzherion c’hoariet gant ar vroadelourion c’hall en istor a faskouriezh : e Frañs eo, e dibenn ar
bloavezhioù 1880, e voe nagennet ar werinelezh daeliek evit ar wech kentañ gant ar yoc’hoù kêr e-ser
ul luskad gantañ talvoudoù kevredigezhel eus an tu kleiz ha talvoudoù politikel eus an tu dehou.
Direizh e vefe, evel just, lakaat hepken ar gefredourion vroadelour gall eus dibenn an 19t kantved
kiriek da faskouriezhoù ar c’hantved da heul, nemet ez eo dav stadañ edont o c’hoari gant an tan.
Nepred n’o deus int o-unan kredet mont betek penn o mennozioù, dre ma choment dedaolidi eus ar
sevenadur gall, eleze tud intret a zenelouriezh (daoust ma’z eus tu da vezañ nec’het gant lavaredoù
reoù anezho kempouezet fall, evel Drumont o c’hervel d’ur « Saint-Barthélémy » eus ar Yuzevion war
La Libre Parole). Hogen un nebeut dekvloaziadoù goude eo bet adkemeret o mennozioù gant
kentaeion evel Mussolini, Hitler pe Antonescu, na oant ket gwall chalet gant an denelouriezh, ha n’o
deus ket bet rukun o tedalvezout ar mennozioù-se betek en o heuliadoù pellañ. Gouest eo bet
broadelourion c’hall ar bloavezhioù 1890 da nagenniñ ar gevredigezh vourc’hiz alies en un doare
spiswel, met nepred n’int bet barrek da zezvarn an emframmoù rakgreantel ma teuent evel anistorek
ha da droc’hañ diouto krenn, eleze da « arnodiñ ar goullo » : aze edo si diazez ar vroadelouriezh.
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